
بـرخـی از بـودجـه های 
پـژوهشـی سـازمــان 
استـاندارد تحت عنـوان 
مأموریت خرج سفرهای 
خانوادگی مسئوالن این 
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استـــمرار فعـــالیـت 
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دولـت زیـرسـاخـت های 
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ایستادگی در مقابل دشمن موجب عقب رفت دشمن است
رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار حمله ی آمریکا و دو کشور غربی به سوریه را جنایت 
دانستند و با دروغ خواندن ادعای آن ها مبنی بر مخالفت با استفاده از سالح شیمیایی، تأکید کردند: 
جمهوری اسالمی همچون گذشته در کنار گروه های مقاومت حاضر خواهد بود و آمریکا نیز قطعًا 

در اهداف خود در منطقه، شکست خواهد خورد  ...    

آقای روحانی، اگر 
مخالف گرانی دالر 
هستید، سیـف را 

برکنار کنید
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رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن کشور به مناسبت عید مبعث: 

یاد و خاطره شهدای دفتر حسینعلی حاجی 
در حادثه تروریستی 17 خرداد 96 مجلس، گرامی باد

رئیس جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران آب 
را هر چه سریع تر تشکیل دهد

5

مصاحبه این شماره حماسه سازان به گفتگو با علی عسگری شهردار و مرتضی کاشانی رییس شورای اسالمی 
شهر گرگاب اختصاص یافته است؛ در ابتدا به گپ و گفت با شهردار پرداختیم و سپس پای سخنان ریاست 

شورا نشستیم. 

به نام خدا؛ ضمن عرض سالم و خداقوت و تشکر از وقتی که در اختیار ماهنامه حماسه سازان قرار دادید 
برای شروع اگر مطلبی دارید بفرمایید:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و بِه نَستعین انُّه َخیُر ناِصر َو ُمعین
عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتان در ماهنامه حماسه سازان و همینطور خدمت همه 

خوانندگان این ماهنامه و بویژه مردم مؤمن و شهید پرور شهر گرگاب؛ در خدمت شما هستیم...

تقریباً یک دهه از شهر شدن گرگاب می گذرد، بفرمایید در این مدت چه اتفاقاتی افتاده و شهری که در 
مرحله گذار از شرایط روستایی به شهر بوده، اکنون در کجا قرار دارد؟

سئوال بسیار بجایی بود! اولین نکته ای که در مدیریت و برنامه ریزی شهری باید مد نظر مسئوالن شهر قرار 
گیرد بحث شهری و شهرنشینی و کالبد شهری است. موضوع میزان جمعیت شهر از اهمیت ویژه و خاصی 
برخوردار است؛ در سال ۸۷ که روستای گرگاب، به شهر تبدیل می شود و این روستا از حالت روستایی به 
شهری تغییر وضعیت می دهد، جمعیتی بالغ بر 5۴۰۰ نفر داشته؛ طی سالهای ۹۰ تا ۹5 - در افق 5 ساله - در 
سال ۹5 که سرشماری نفوس و مسکن انجام شد جمعیت گرگاب به ۹۶۹۰  نفر رسید. این جمعیت، غیر از 
جمعیت اتباع غیر ایرانی است که در مجموع با احتساب جمعیت آنها، با جمعیت ۱۱ هزار نفری در شهر گرگاب 
مواجه هستیم. نرخ رشد جمعیتی شهر گرگاب ۸/۷ درصد گردیده که بیش از دوبرابر نرخ متوسط در منطقه 
می باشد؛ اهمیت این مسئله به این خاطر است که وقتی شهر رو به توسعه می گذارد و شهرنشینی ایجاد می 
شود، الزام آن اینست که خدمات بیشتری ارائه گردد و مردم خواهان خدمات بیشتری خواهند بود. اما متاسفانه 
رشد بی رویه شهر به صورت افقی است، علیرغم اینکه در شهرسازی رشد و توسعه بی رویه افقی خیلی مورد 
تایید نیست؛ چون وقتی شهر به صورت افقی توسعه پیدا کند نیازمند توسعه خدماتی از قبیل آب، گاز، تلفن و... 
می گردد، که این امر با عنایت به شرایط اقتصادی موجود کشور خدمت رسانی را برای دولت و دستگاه های 

اجرایی مربوطه سخت کرده است و اینجا اول مصائب و مشکلهاست!!! 

جناب شهردار در خصوص اقدامات و برنامه ها و پروژه های مجموعه تحت امر برایمان بگویید:
برنامه ها و پروژه ها  بله؛ مطلعید شهرداری وظایف و تکالیف بسیار زیادی بر عهده دارد. بر همین اساس 
تعریف می شود، لذا باید خدمتتان عرض کنم اقدامات ما در چند حوزه کاری صورت پذیرفته، که عبارتند از: 
۱- تحقق و عملیاتی شدن سرانه کاربریهای شهری؛ 2- حوزه فرهنگی؛ 3- حوزه اقتصادی؛ ۴- حوزه عمرانی؛ 

5- حوزه خدمات شهری و... .

پیرامون سرانه های شهر گرگاب هم بد نیست توضیحاتی ارائه بفرمایید:
در خصوص سرانه های شهر گرگاب باید در ابتدا این نکته را عرض کنم که سرانه شهری عبارت از کاربری 
های فضای سبز، مسکونی، تجاری، آموزشی، اداری، مذهبی، انتظامی و... هست. بعنوان مثال سرانه فضای 
سبز شهر گرگاب طبق آماری که در زمان مدیریتهای گذشته اعالم شده، ۷ تا ۸ مترمربع بوده، اما سرانه واقعی 
فضای سبز موجود این شهر بغیر از آرامستان به ازای هر نفر 5 متر مربع است؛ و با توجه به اینکه شهرداری 
ایجاد فضای سبز  به  اقدام  در قسمت سایت کارگاهی و در قسمت شهرک بوستان و پارک مادر و کودک 
نمود لذا در حال حاضر سرانه فضای سبز ما به ۶ متر مربع رسیده است؛ سرانه ایده آل فضای سبز شهری بر 
اساس استاندارد شورای عالی شهرسازی برای شهر های زیر 5۰ هزار نفر به ازای هر نفر ۸ مترمربع تعریف 
شده است. منتها به دالیل کمبود آب و افت سفره های زیرزمینی که به مشکل بر خورده ایم باید از درختان 

و درختچه هایی استفاده کنیم که از نظر میزان نیاز به آب، آب خیلی کمی بخواهند.
و یا در خصوص سرانه های اداری و انتظامی هم باید گفت سرانه اداری و انتظامی در شهر گرگاب متاسفانه 

خیلی کم است یعنی جزء سرانه هایی است که مشاور طرح تفصیلی همیشه در مورد آن هشدار می دهد. بدلیل 
اینکه در شهر گرگاب به غیر از یک شهرداری و چند موسسه آموزشی و تربیتی و دو بانک، اداره دیگری وجود 
ندارد؛ الزم است  همین جا تشکر کنم از معتمدین شهر و مالکین اراضی موسوم به شش جوی که در خصوص 
تفکیک زمین اداری انتظامی مربوط به پروژه احداث کالنتری همکاری کردند تا برای این پروژه بسیار حیاتی 
۱۷35 متر مربع زمین تخصیص یابد و ان شاء اهلل در آینده نزدیک شهروندان گرگاب طعم شیرین امنیت را 

بهتر از گذشته خواهند چشید.

پروژه های عمرانی شهرداری گرگاب در حال حاضر شامل چه مواردی می شوند؟
در بخش عمرانی اهم پروژه هایی که ظرف این حدود ۸ ماهی که بنده بعنوان شهردار انتخاب شده ام در 

دستور کار قرار گرفته اند و بعضا به ثمر رسیده اند از این قرارند:
- احداث پارک مادر و کودک در انتهای بلوار شهرداری)ابتدای جاده سین( به مساحت ۸۶5۰ متر مربع که 

نزدیک به ۴5 درصد پیشرفت داشته و ان شاءاهلل تا تیرماه ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید؛ 
- ساخت سرویس های بهداشتی در پارک ورودی شهر؛ 

- ترمیم ترانشه ها که به صورت مستمر و دوره ای و مداوم در طول سال انجام می شود؛ 
- زیرسازی و آسفالت سایت کارگاهی که بالغ بر 25۰۰ تن آسفالت در این بخش استفاده شده است؛ 

- احداث فضای سبز شهرک بوستان را داشتیم که در اسفندماه گذشته قسمت پارک بازی و پارک کودکان 
آن هم به بهره برداری رسید؛ 

- همچنین احداث استخر ذخیره آب در قسمت شمالی شهر از دیگر اقدامات انجام شده در این دوره بوده؛ 
بیدرام  میزان آن در خیابان شهید حسین  بیشترین  آزادسازی در خیابانهای شهر گرگاب که  بعدی  اقدام   -

انجام شده؛
- موضوع دیگر ما دیوارکشی هایی هست که در شهر صورت گرفته؛ یکی از وظایف شهرداری ها بر اساس 
بند ۱۴ و بند 2۰ ماده 55 قانون شهرداریها، رفع خطر، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به هر نحو 
موجب بروز مزاحمت برای شهروندان یا بر خالف اصول بهداشتی هستند، جمع آوری نخاله و... هست برای 
اینکه رعایت بهداشت بشود. اگر زمینی به حال خود رها شده باشد و باعث برهم زدن نظم و بهداشت شهری 
شده باشد طبق بند ۱۴ و بند 2۰ ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری می تواند از مراجع قضایی و دیگر مراجع 
ذی صالح این موضوع را پیگیری کند اما ما دوست نداشتیم که خدای نکرده بی احترامی و بی حرمتی به 
شخصی یا شهروندی در شهر گرگاب بشود و کسی دلخور شود؛ لذا من از شهروندان عزیز درخواست می کنم 
که با مشارکت شهرداری زمین های اینگونه را دیوارکشی و محصور کنند تا از بروز هرگونه مشکلی برای شهر 

و شهروندان جلوگیری و پیشگیری کنیم. 
موارد دیگر شامل: 

- نصب تابلوهای ترافیکی در ورودی و سطح شهر؛ 
- اصالح هندسی ورودی شهر؛

- طراحی و نصب تابلوی معرفی شهر گرگاب کنار آزادراه معلم؛
- آسفالت و زیرسازی معابر شهرک بوستان؛

- پیگیری طراحی طرح تفکیکی اراضی چاه آسیاب خرابه؛ 
- و پیگیری تصویب طرح تفصیلی شهر می باشند.

اوضاع حمل و نقل درون شهری چطور است؟
یکی از دغدغه های مردم گرگاب بحث اتوبوس های شهری است. جلسه ای در همین راستا همراه با اعضای 

محترم شورای شهر به آقای مهندس روانان رئیس سازمان اتوبوسرانی شاهین شهر داشتیم.
پایان  از  بعد  تا  بخریم  اتوبوس  ان شاءاهلل سالی یک  بتوانیم  اعالم کردم که  برنامه های خودم هم  در  بنده 
چهارسال شهرداری دارای ۴ دستگاه اتوبوس باشد؛ که اگر یک زمانی شاهین شهر نتوانست پاسخگوی نیاز 
شهر گرگاب در این زمینه باشد بتوانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم و حداقل یک اندوخته بعنوان اتوبوس 

شهری داشته باشیم.
همین جا باید عنوان کنم که شهرداری بابت حمل و نقل شهری ماهیانه بالغ بر مبلغ ۶ میلیون تومان به 
صورت یارانه به اتوبوسرانی شاهین شهر پرداخت می کند. چون برآورد کرایه اتوبوس از شاهین شهر به گرگاب 

یا برعکس هزار تومان است که در حال حاضر از هر نفر مسافر ۶۰۰ تومان دریافت می شود.
فقط قولی که جناب آقای مهندس روانان رئیس محترم سازمان اتوبوسرانی دادند این بود که برای مسافرین 
داخلی شهر گرگاب اگر بشود هزینه آن را کمتر کنند و قیمت مجزایی از مسافرین بگیرند؛ ان شاءاهلل این هم 

برای مردم محترم گرگاب محقق می شود.

از حوزه فرهنگی هم بگویید...
رویکرد فرهنگی در این دوره مدیریت شهری بطور کلی از حالت کلیشه خارج شد و با عنایت به حساسیتها 
و رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه فرهنگی از یکسو و همچنین نظر به ظرفیتها، استعدادها، 
نیازها و مشکالت فرهنگی موجود در شهر گرگاب برنامه های خوبی طراحی و اجرا شد که از جمله می توان به 
تبلیغات و فضاسازی شهری خصوصا در مناسبتهای ملی و مذهبی، اجرای برنامه های ویژه ایام اهلل دهه مبارک 
فجر و جشن بزرگ انقالب، حضور فعال در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، تقویت، توانمندسازی و 

پشتیبانی مجموعه های فرهنگی و پایگاههای بسیج،    ...                 ادامه در صفحه آخر

در گفتگوی حامسه سازان با شهرداِر گرگاب عنوان شد :

مشارکت شهروندان و اعتماد آنها به مدیریت شهری باعث رشد شهر می شود



       حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح روز شنبه، 25 فروردین 97 در دیدار جمعی از مسئوالن 
نظام، سفرای کشورهای اسالمی و قشرهای مختلف مردم، 
حمله ی آمریکا و دو کشور غربی به سوریه را جنایت دانستند 
و با دروغ خواندن ادعای آن ها مبنی بر مخالفت با استفاده 
از سالح شیمیایی، تأکید کردند: جمهوری اسالمی همچون 
و  بود  خواهد  حاضر  مقاومت  گروه های  کنار  در  گذشته 
آمریکا نیز قطعاً در اهداف خود در منطقه، شکست خواهد 

خورد.
در این دیدار که به مناسبت خجسته عید 
مبعث برگزار شد، رهبر انقالب اسالمی 
ضمن تبریک سالروز بعثت پیامبر اسالم 
توحید  به  بازگشت  )صلی اهلل علیه وآله(، 
و حاکم شدن علم و قدرت و فیض و 
مقابله  و  انسان  زندگی  بر  الهی  هدایت 
را  استبداد  و  دیکتاتوری  و  منیّت  با 
دانستند و گفتند:  بعثت  پیام  اصلی ترین 
اصول  و  کلیات  دربردارنده ی  توحید 
بر  و  است  زورگویی  و  ظلم  با  مبارزه 
همواره  باید  اساس، جبهه ی حق  همین 
مبارزه،  این  در  و  کند  مبارزه  باطل  با 
عقب نشینی  باطل،  محتوم  سرنوشت 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  است. 

بعثت  پیام  به  بازگشت  را  اسالمی  امت  وظیفه ی  مهم ترین 
یعنی توحید، برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر به توحید 
اعتقاد داشته باشیم زیر بار ظلم نمی رویم و از مظلوم حمایت 
نیازمند  مظلومی  هر جا  است که  دلیل  همین  به  و  می کنیم 

یاری باشد، جمهوری اسالمی در آنجا حاضر خواهد بود.
حمایت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اصرار  فلسفه ی  ایشان 
کردند  ارزیابی  چارچوب  همین  در  را  فلسطین  موضوع  از 
و افزودند: ایستادگی در مقابل ظالم، قطعاً منجر به پیشرفت 
خواهد شد که نمونه ی بارز آن، ملت فلسطین است که در 
ابتدا ملتی ضعیف بودند اما بر اثر ایستادگی، اکنون آن ملت 
ضعیف به یک فلسطین قدرتمند تبدیل شده است که رژیم 
ملت  مقابل  در  رژیم  این  و  می کند  تهدید  را  صهیونیستی 

فلسطین احساس ضعف و عجز می کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در این رویارویی، بدون 
و  شد  خواهند  غالب  صهیونیست ها  بر  فلسطینی ها  تردید، 

سرزمین فلسطین به ملت آن بازخواهد گشت.
ایران  حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور جمهوری اسالمی 
در منطقه ی غرب آسیا و در کنار گروه های مقاومت و در 
سوریه را در چارچوب حمایت از مظلوم دانستند و گفتند: 
توسعه طلب  ایران  اسالمی  جمهوری  می شود  گفته  اینکه 

و  بزرگ  ایراِن  و  است  واقع  است، سخنی دروغ و خالف 
آباد و یکپارچه، قصد توسعه طلبی در منطقه و هیچ نقطه ای 
از دنیا را ندارد. ایشان افزودند: علت حضور ایران در سوریه 
و در منطقه ی غرب آسیا، یاری رساندن به مقاومتی بود که 
برکت  به  مقاومت  جبهه ی  و  داشت  وجود  ظلم  مقابل  در 
نیروهای سوری  با شجاعت  و  یاری و کمک هایی که شد 
توانست بر تروریست هایی که به وسیله ی آمریکا و غربی ها 
و مزدوران آن ها همچون سعودی به وجود آمده بود، غلبه 

کند و آن ها را شکست دهد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
سخنان بامداد امروز رئیس جمهور آمریکا که مدعی مقابله با 
داعش و شکست آن در سوریه شده بود، گفتند: این سخنان 
با  یک دروغ آشکار و فضاحت بار است زیرا آمریکایی ها 
پول سعودی و امثال آن، این موجودات خبیث را در عراق و 
سوریه به وجود آوردند و هر جا که الزم بود از تروریست ها 
اصلی داعش در  عناصر  و هنگامی هم که  حمایت کردند 

محاصره بودند، آن ها را نجات دادند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: به رغم حمایت های 
آمریکا و عوامل آن ها، اما جبهه ی مقاومت توانست سوریه و 

عراق را نجات دهد.
ایشان حمله ی بامداد امروز به سوریه را یک جنایت خواندند 
و افزودند: بنده صریحاً اعالم می کنم رئیس جمهور آمریکا، 
رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکار هستند.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آمریکایی ها همچون 
سرنوشت عراق و افغانستان، از این گونه جنایات در سوریه، 
چندی  آمریکا  رئیس جمهور  گفتند:  برد،  نخواهند  سودی 
پیش اعالم کرد که در منطقه ی غرب آسیا، هفت تریلیون 
این  است.  نشده  آن ها  عاید  چیزی  و  کرده اند  هزینه  دالر 
سخن، صحیح است و از این پس هم آمریکا هرقدر تالش 

و هزینه کند، چیزی عاید آن در منطقه نخواهد شد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، لزوم هوشیاری و بیداری ملت ها، کشورها 
و دولت های اسالمی را در مقابل این حوادث گوشزد کردند 
و افزودند: هدف آمریکایی ها، فقط سوریه و عراق و افغانستان 
نیست بلکه آن ها، به دنبال ضربه زدن به امت اسالمی و اسالم 
هستند، بنابراین دولت های اسالمی نباید خود را در خدمت 
اهداف آمریکا و برخی کشورهای متجاوز غربی قرار دهند.

اسالمی  کشور  یک  برای  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
که  نیست  افتخار  سعودی  همچون 
در  آمریکا  کنونی  رئیس جمهور 
مورد  در  علناً  انتخاباتی اش  تبلیغات 
آن ها بگوید »گاو شیرده«. ذلت از این 
باالتر نمی شود که پول یک کشور را 
بگیرند و با چنین تعبیری آن را خطاب 

کنند.
اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
آمریکا  رئیس جمهور  دروغ گویی  به 
برای  سوریه  به  حمله  اینکه  بر  مبنی 
سالح های  بکارگیری  با  مقابله 
آن ها  افزودند:  است،  بوده  شیمیایی 
با بکارگیری سالح شیمیایی و یا هر 
اسالمی  ملت های  ضد  دیگر  سالح 
ندارند،  مخالفتی  مظلوم  ملت های  و 
همچنان که از بمباران روزانه علیه مردم یمن حمایت می کنند 
با  که  جنایتکار  صدام  از  نیز  تحمیلی  جنگ  دوران  در  و 
استفاده از سالح شیمیایی هزاران نفر از مردم ایران و عراق را 

به شهادت رساند و یا مصدوم کرد، حمایت کردند.
رهبر انقالب اسالمی، رفتارهای آمریکا و برخی کشورهای 
غربی را ناشی از اهداف استعماری و »دیکتاتورِی بین المللی« 
آن ها دانستند و خاطرنشان کردند: البته دیکتاتورها در هیچ 
کجای دنیا کامیاب نخواهند شد و آمریکا نیز قطعاً در اهداف 

خود در منطقه، شکست خواهد خورد.
ایران  ایستادگی ملت  به  اشاره  با  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مقاومت  ساله ی   ۴۰ تجربه ی  دلیل  به  آن  شدن  پایدارتر  و 
که  است  آموخته  ما  به  تجربه  این  گفتند:  ایستادگی،  و 
موجب  ایستادگی،  و  است  دشمن  مشوق  عقب نشینی، 

عقب رفت آن خواهد شد.
و  استکبار  عقب نشینِی  اینکه  بر  تأکید  با  پایان  در  ایشان 
زورگویان عالم به دلیل ایستادگی و مقاومت در مقابل آن ها، 
ملت های  کردند  امیدواری  ابراز  است،  الهی«  »سنت  یک 
مردم  و  میانمار  مظلوم،  فلسطیِن  سوریه،  افغانستان،  عراق، 
کشمیر در آینده ی نه چندان دور، با مقاومت خود، دشمنان 

را به عقب برانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
بیان اینکه، اگر رییس جمهور مخالف افزایش و تالطم 
برکنار  را  بانک مرکزی  ارشد  است، مدیران  ارز  بازار 
کند، گفت: متاسفانه صداقت رئیس جمهور در عمل 

به وعده های انتخاباتی برای مردم رنگ باخته است.
حسینعلی حاجی ، با بیان اینکه ظاهراً دولت به دنبال 
افزایش قیمت ارز است چرا که اقدامی برای مدیریت 
ارز  قیمت  افزایش  نمی دهد، گفت: دولت  انجام  بازار 
را مدیریت می کند. تا هفته ای حداقل 2۰۰ تومان به 

قیمت دالر و یورو افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه اگر رییس جمهور مخالف افزایش 
و تالطم بازار ارز است، مدیران ارشد بانک مرکزی را 
برکنار کند، گفت: صداقت رئیس جمهور در عمل به 

وعده های انتخاباتی برای مردم رنگ باخته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات 
روحانی و معاونانش در خصوص حفظ ثبات قیمت ارز 

در زمان انتخابات گفت: دوگانگی در عمل به وعده تنها محدود به 
قیمت ارز نیست، این پدیده دوگانگی در تورم و اشتغال نیز وجود 

که متاسفانه توجه مردم به این موضوع جلب نشد.
وی افزود، وقتی نرخ تورم از سوی دولت زیر ۱۰ درصد اعالم 
می شود با واقعیت رشد قیمتها تفاوت دارد، به عنوان مثال نرخ رشد 
قیمتها در مواد خوراکی که از مهمترین اجزای سبد مصرف خانوار 
است به طور متناوب با رشد شدید قیمت مواجه می شود و بازهم 

شاهد اعالم آمار تک نرخی در خصوص تورم هستیم. حاجی با 
بیان اینکه، متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس توان مدیریت 
این حجم از معضالت اقتصادی که روزانه به این کمیسیون ارجاع 
می شود را ندارد، گفت: رئیس مجلس باید در این خصوص اعالم 
موضع کند چراکه امروز در بحرانی ترین شرایط اقتصادی به سر 
می بریم و در ارجاع تمام موضوعات به کمیسیون اقتصادی باید 
تجدید نظر شود. وی گفت: حدود 3 ماه است که طرح تحقیق و 
تفحص از بانک مرکزی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرده ام اما 

هیچ خبری از این طرح در دست نیست. به نظر میرسد 
کمیسیون اقتصادی مجلس ظرفیت بررسی این همه 
معضل اقتصادی کشور را ندارد. امروز این کمیسیون 
نفع  به  روند  این  و  شده  خاص خالصه  فرد  یک  در 
کشور نیست. وی گفت: نمایندگان مستقل مجلس در 
خصوص حفظ حقوق مردم کوتاه نخواهند آمد گفت: 
قیمت و تالطم  افزایش  به  راضی  رئیس جمهور  اگر 
در بازار ارز هستند رسما اعالم کنند اما اگر ایشان از 
وضعیت موجود رضایت ندارند باید با برکناری رئیس 

بانک مرکزی تکلیف خود را با مردم روشن کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
اشاره به وجود تعداد زیادی اقتصاددان کارکشته برای 
مدیریت بانک مرکزی کشور گفت: رئیس جمهور باید 
تکلیف خود را با مردم در خصوص بازار ارز روشن کند و 

ادامه این وضع به ضرر منافع ملی ایرانیان است.
حاجی با بیان اینکه، هنوز وضعیتی که برای موسسات 
مالی و اعتباری پیش آمد را فراموش نکرده ایم، گفت: در پی بحران 
موسسات مالی و اعتباری حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان به کشور 
خسارت وارد شد اما در نهایت کسی به عنوان مسئول این بحران 

به مردم معرفی نشد. 
وی تاکید کرد، اگر تغییری در مدیران ایجاد نشود یعنی رئیس 
جمهور از وضع موجود رضایت دارند و این موضوع همه چیز را 

برای مردم شفاف خواهد کرد.

بعد گذشت دو سال و چندماه از اجرای برجام، حسن روحانی 
کرد:  اعالم  دولتی  مسئوالن  و  وزرا  از  تعدادی  جمع  در  رسمًا 
»من از سیستم ارز در چهار سال گذشته و سیستم فعلی خشنود 
با  و  هواپیما  با  را  کاغذی  ارز  گذشته،  سال  چهار  در  نیستم. 
مشکل می آوردیم و هواپیما را بیمه می کردیم. چند کارمند ارزها 
را با گونی می بردند تقسیم می کردند بین صرافی ها که ما دیگر 

نمی دانستیم چه جوری و چگونه تقسیم می کردند.«
حرف های  تکرار  واقع  در  که  جمهور  رئیس  صحبت های  این 
منتقدان توافق هسته ای است درحالی بیان شده که تا همین 
چندی پیش اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در تریبون های 

به  دسترسی  برجام  از  بعد  می کردند  اعالم  افتخار  با  رسمی 
و  شده  تسهیل  بانکی  سیستم  طریق  از  ایران  نفتی  دالرهای 

هیچ مشکلی در این زمینه کشور را تهدید می کند.
هسته ای  توافق  منتقدین  ایام  همین  در  و  گذشته  سال  اگر 
های  تحریم  حتی  برجام  که  می کردند  تکرار  را  بدیهیات   این 
آقای  ادعای  و  نکرده  لغو  را  دالر«  »چرخه  مانند  ای  هسته 
روحانی محقق نشده است، باید هزار استدالل و شاهد و نشان 
ارائه می دادند و حتی خود روحانی در سومین مناظره انتخابات 
ریاست جمهوری، در چشم مردم نگاه می کرد و می گفت: من 
توانستم در ۴ سال اول تحریم های هسته ای را بوسیله برجام 

لغو کنم و به این دولت رأی بدهید تا در ۴ سال دوم هم سایر 
تحریم ها را لغو کنم!

خیلی  عیار  دالر،  قیمت  گسیخته  افسار  افزایش  که  حاال  اما 
بیان  جز  ای  چاره  هم  روحانی  خود  کرده،  عیان  را  ادعاها  از 
حقیقت ندارد آن هم با این وجود که می داند صحبت هایش در 
است!  هسته ای  کننده  مذاکره  تیم  ادعاهای  با  آشکار  تناقض 
روحانی همانند دلواپسان اعتراف کرده است که بین بعد و قبل 
از برجام تفاوتی وجود ندارد! در هر دو صورت ایران نفت خود را 
می فروخت اما دالرهای دریافتی خود را نمی توانست از طریق 

سیستم بانکی وارد کشور کند! 

سیاسی
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ایستادگی در مقابل دشمن موجب عقب رفت دشمن است

مناینده شاهین شهر و میمه و برخوار: 

رئیس جمهور در هامیش مدیران دولتی: 

خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حاجی  حسینعلی 
وتوی  در  امنیت  شورای  اعضای  اقدام  به  واکنش  در   ملت، 
گفت:  سوریه،  بحران  خصوص  در  یکدیگر  های  قطعنامه 
شورای امنیت یعنی شورای زور و شورای ابرقدرت ها که به 
ابزاری در راستای آنچه که منافع آنها بوده تبدیل شده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
به  امنیت  شورای  کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  اسالمی 
 دلیل حضور ابرقدرت ها مانع تأثیرگذاری صدها کشور دیگر 
می شود که آنها نیز به صورت مستقل امکان ارائه نظر دارند از 
این رو شورای امنیت فعلی نمی تواند نیازهای امنیتی جهان را 
برآورده کند. وی در ادامه با بیان اینکه شورای امنیت کمکی به 
حل بحران سوریه نمی کند، یادآور شد: همان هایی که امروز در 
شورای امنیت قطعنامه های حمایتی از سوریه را به بهانه واهی 
 حمله شیمیایی دولت سوریه به منطقه دومای این کشور وتو 
می کنند جزء مزدورانی هستند که در جنگ ۸ ساله تحمیلی 
نیز سالح شیمیایی در اختیار عراق قرار می دادند که امروز 

به گروه های معارض سوری و تروریست ها ارائه می شود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی در 
پایان خاطرنشان کرد: آمریکایی ها و هم پیمانان اروپایی آنها 
در وهله اول با بهانه تراشی دلیلی برای حمله به کشورها به 
اینکه خودشان  از  بعد  و  آورند  مقاومت می  خصوص محور 
نتیجه گیری کردند عملیات اقدام علیه این کشورها صورت 
می دهند در حالی که با این روش نمی توان دنیا را عادالنه 

اداره کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی 
ماِه  فروردین   22 چهارشنبه،  علنی  نشست  در  دلیگانی 
استناد  با  اساسی  قانون  اخطار  در  اسالمی  شورای  مجلس 
با  مطابق   22 ماده   ۷ بند  طبق  گفت:  قانون  اصل5۷  به 
تعیین  خصوص  در  باید  پذیرفته،  مجلس  که  مسئولیتی 
دیگر  قوه  دو  کنار  در  اعتباری  و  مالی  موسسات  تکلیف 
پاسخگو باشد. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
 مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید با تشکیل جلسات 
پی درپی مشکالت موسسات مالی و اعتباری هر چه سریعتر 
تعیین تکلیف شود، افزود: افراد بسیاری گرفتار این موسسات 
ارائه  آنها  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  است  الزم  و  هستند 
انجام  اقدامات  از  گزارشی  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی  شود. 
شده ظرف 2 ماه گذشته به مردم داده شود، افزود: متأسفانه 
نشده اند.  تکلیف  تعیین  سپرده گذار  افراد  از  بسیاری  اکنون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای  عضو کمیسیون 
اسالمی با بیان اینکه متأسفانه اکنون به گونه ای شده است 
که ضعف هایی که در مدیریت متوجه کارکرد خودمان است 
متوجه اصل نظام می کنیم، تصریح کرد: سوال این است که 
چرا مطالباتی که باید از سوی ما جواب داده شود بر عهده 
اینکه مسئوالن  از  انتقاد  با  گذاشته می شود. حاجی  رهبری 
و سه قوه با انجام ندادن وظایف خود می خواهند که حضرت 
آقا در همه امور کشور ورود داشته باشند، گفت: ما باید یک 
بار دیگر اصل ۱۱3 قانون اساسی را مطالعه کرده و بدانیم 
به مشکالت کشور خود ما هستیم.  که مسئولیت رسیدگی 
به حواشی  اشاره  با  اظهارات خود  از  در بخش دیگری  وی 
در  نکاتی  اخیراً  گفت:   تهران  شهرداری  از  نجفی  استعفای 
خصوص تعیین تکلیف شهردار تهران گفته می شود که مثال 
حاکمیت نخواسته. چرا اینگونه می گویید؟ اینها عدم شفاف 
سازی است. بررسی کنند در نشستی که پنجشنبه گذشته در 
سعدآباد برگزار شده چه کسانی حضور داشتند و چه تصمیماتی 
گرفته شده است؟ و چرا خط و نشان کشیدند برای شورای 
شهر تهران و شهردار تهران که چه کسی باید استعفا دهد و 
چه کسی باید شهردار شود. آنها تعیین تکلیف کردند و بعد 
برعهده دادستان می گذارند که دادستان دخالت کرده است. 

این چنین نبوده و در آن جلسه تعیین تکلیف شده است.

مجلس  در  خمینی شهر  مردم  نماینده  ابطحی  جواد  سید 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، از ارسال نامه بیش از ۱۶۰ تن از نمایندگان مجلس 
از  نامه  این  در  نمایندگان  گفت:  و  داد  خبر  روحانی  به 
بانک  رئیس  سیف  ولی اهلل  تغییر  خواستار  رئیس جمهور 

مرکزی از این سمت شدند.
این  محور  مرکزی  بانک  رئیس  عزل  اینکه  بیان  با  وی 
نامه است، افزود: در چند سال گذشته سیف سکاندار بانک 
و  بانک ها  اداره  در  را  بی ثباتی  وضعیت  و  است  مرکزی 

مؤسسات مالی و اعتباری شاهد هستیم.
این  طی  داد:  ادامه  مجلس  در  خمینی شهر  مردم  نماینده 
مدت 23 مؤسسه مالی و اعتباری دچار بحران شده اند اگرچه 
رئیس بانک مرکزی عنوان می کند که این مؤسسات مجوز 
نیز  باید گفت که مؤسسات مجوزدار  ولی  نداشتند،  فعالیت 

دچار بحران شدند.
این  و  کرد  عمل  بهتر  می شد  البته  کرد:  تصریح  ابطحی 
بحران را بهتر مدیریت کرد تا این مشکالت فزاینده به وجود 
نیاید و سبب بدبینی مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک ها 

و مؤسسات مالی و اعتباری نشود.
رئیس  گفت:  و  کرد  اشاره  ارز  بازار  اخیر  تالطمات  به  وی 
این  که  کردند  عنوان  بار ها  ارز  بازار  درباره  مرکزی  بانک 
بازار تحت کنترل آنهاست اما هر دفعه خالف آن ثابت شد، 
از طرف دیگر وعده هایی که وی در کمیسیون اقتصادی و 

اصل ۹۰ داده، نیز محقق نشده است.
اینکه  بیان  با  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
برای اصالح  معتقد هستند  نامه  این  امضاکننده  نمایندگان 
بانکی  به سیستم  اعتماد مردم  بازگرداندن  و  امور  از  برخی 
بهتر است رئیس بانک مرکزی تغییر کند، اظهار داشت: طی 
نامه ای از رئیس جمهور خواستیم نیروی دیگری را جایگزین 

ولی اهلل سیف رئیس بانک مرکزی کند.

و  شاهین شهر  مردم  نماینده  حاجی دلیگانی«  »حسینعلی 
گفت و گو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه 
انتقال  اینکه  بیان  با  پرس،  دفاع  داخلی  اخبار  خبرنگار  با 
یادگاران  توسط  مقدس  دفاع  دوران  ارزش های  و  فرهنگ 
و رزمندگان جنگ تحمیلی در جامعه کنونی یک ضرورت 
است، اظهار داشت: همه کسانی که دغدغه حفظ انقالب، 
نظام و دفاع مقدس را دارند باید سبک زندگی شهدا را مورد 
مطالعه قرار دهند؛ چراکه الگوبرداری از سیره و سبک زندگی 
در  دشمنان  کینه  و  زهر  مقابل  در  پادزهر  موثرترین  شهدا 

راستای ضربه زدن به ایران اسالمی است.
جبهه  مجاهدت های  به  اشاره  با  ملت  خانه  نماینده  این 
پیروزی  به  منجر  سرانجام  که  سوریه  و  عراق  در  مقاومت 
و  رزمندگان  نه تنها  امروز  افزود:  شد،  اسالم  جهان  فخر  و 
در  لبنان  حزب اهلل  بلکه  سوریه،  و  عراق  مردمی  نیروهای 
کشورهای  حتی  و  صهیونیستی  منحوس  رژیم  نابودی 
و  سلطه گران  خواهی های  زیاده  مقابل  در  هم  اروپایی 
می کنند  طی  و  انتخاب  را  مسیری  همان  جهانی،  استکبار 
ما در طول هشت سال جنگ تحمیلی طی  رزمندگان  که 

کرده اند.
از  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  در  هرچه  اینکه  بیان  با  حاجی 
کشور  در  مقدس  دفاع  شهدای  و  رزمندگان  خودگذشتگی 
موفق عمل کنیم، به همان اندازه در ارتقای امنیت و سالمت 
ایثار،  جوانمردی،  کرد:  تصریح  کرده ایم،  کمک  جامعه 
بارزترین  از  انسانیت  و  استقامت  جهادی،  روحیه  گذشت، 
خصلت های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس است 
به معنای واقعی کلمه مسئولین و مردم هم خوی  اگر  که 

شهدا شویم، می توانیم کشور را به شایستگی اداره کنیم.

 شورای امنیت هرگز به 
 سمت حل بحران سوریه 
حرکت نکرده و نمی کند

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن کشور به مناسبت عید مبعث:

درخصوص شهردار 
تهران، در سعدآباد 

تصمیم گیری شد

مناینده خمینی شهر عنوان کرد:

حاجی در گفتگو با دفاع ِپرِس:

حاجی در تذکری یادآور شد :

نامه 16۰ نماینده به 
»روحانی« برای عزل 

»سیف« 

اگر مسئولین و مردم 
هم خوی شهدا شوند، 
می توانیم کشور را به 
شایستگی اداره کنیم

آقای روحانی، اگر مخالف گرانی دالر هستید، سیف را برکنار کنید 

در سال های گذشته ارز را با هواپیما وارد و با گونی تقسیم می کردیم

آقای حاجی:



ابتدای  بیانات  در  رهبری  معظم  مقام  تهران2۴،  گزارش  به 
سال در مشهد الرضا)ع( با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی 
الزاماتی دارد افزودند:» یکی از الزامات، مدیرّیت جّدی واردات 
را  واردات  به طورجّدی  باید  دولتی ها  است.  دولت  سوی  از 
قابل  یا  شود  می  تولید  داخل  در  که  اجناسی  کنند.  مدیرّیت 

تولید شدن است، باید حتمًا از خارج وارد نشود. 
به بنده مراجعه میکنند، موارد زیادی شکایت 
ایجاد  را  کارخانه  این  ما  میگویند  میکنند 
به  کرده ایم،  تولید  را  محصول  این  کرده ایم، 
 مجّرد اینکه این محصول خواست بیاید بازار، 
خارج،  از  باز شد،  دِر گمرک  دیدیم  یک وقت 
مشابه این جنس وارد شد! موجب میشود که 
ناکام  این جهت  از  ما  کارخانجات  از  بسیاری  
مشکالت  و  بشوند  ورشکسته  بعضی  بمانند؛ 
این  حتمًا  بایستی  بیاید.  وجود  به  برایشان 
واردات مورد توّجه قرار بگیرد و مدیرّیت بشود 

از سوی دولت.« 
عضو  حاجی،  حسینعلی  با  رابطه  این  در 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی برای واکاوی بیشتر گفت و گو 
ته  به  نباید  دولت  اینکه  بیان  با  وی  کردیم: 
به  مسافر  همراه  چمدان  و  بری  کوله  لنجی، 
نگاه کند گفت: چرا که بخش  اشتغال  چشم 
عظیمی از واردات بی رویه و قاچاق از این سه 
طریق وارد کشور می شود و در این زمینه باید 
وظیفه  شود.  سازی  شفاف  مقررات  و  قوانین 
برای  قوانین  اصالح  و  مداوم  رصد  مجلس 
جلوگیری از سوء استفاده مافیای واردات است.

مبارزه  در  نیز  مجلس  اینکه  اشاره  با  حاجی 
اکنون خالء های  دارد گفت:  نقش  قاچاق  با 
قانونی وجود دارد و قوانینی نیز وجود دارد که 
باید  این جهات مجلس  به  دور زده می شود 
قوانین را به صورت مداوم رصد کند و بررسی 
استفاده  سوء  باعث  که  مواردی  با  تا  کند 
مافیای وارد کنندگان می شود، متوجه شوند 

مجلس  نماینده  این  بگیرند.  قانون  اصالح  با  را  آن  جلوی  و 
شورای اسالمی با بیان اینکه نقش دیگری که مجلس شورای 
اسالمی دارد نقش نظارتی آن است گفت: مجلس وظیفه دارد 

نظارت خود را بر اجرای صحیح قانون به عمل بیاورد. 
نیز این است که  اینکه وظیفه دستگاه قضایی  بیان  با  حاجی 
امنیت قضایی برای تولید کنندگان و کار آفرینان فراهم کند 
دستگاه  ایرانی  کاالی  از  حمایت  در  که  دیگری  نقش  گفت: 
حکومتی  تعزیرات  بخش  نقش  باشد  داشته  می تواند  قضایی 
است که زیر مجموعه دستگاه قضایی است و بایستی که در 
بخش واردات کاالهای خارجی که وارد کشور می شود و برای 
آنها نظارت  پیدا می کند بر روی  انتقال  بازار کشور  به  عرضه 
با محدودیتهای  ورود  برای  تا کاالهای خارجی  کند  بیشتری 
بیشتری مواجه شوند. ضرورت حمایت دستگاه قضایی از تولید 
اینکه دستگاه های قضایی و تک تک  بیان  با  کنندگان وی 
عنایت  توجه،  باید  کنندگان  تولید  و  تولید  به  محترم  قضات 
مدیری  با  اینکه  نه  باشند  داشته  نظر  در  ای  ویژه  حمایت  و 
کرده  سرمایه گذاری  تولید  بخش  در  یا  کرده  آفرینی  کار  که 
تولید پشیمان شود که بخواهد  از  برخوردی صورت گیرد که 

تولید انجام دهد.

وظیفه  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
رسانه ها این است که در این زمینه الگو دهی کنند و نمونه های 
موفق در زمینه کار آفرینی را به جامعه معرفی کنند گفت: باید 
رسانه ها سراغ نخبگان بروند تا هم تشویقی برای آنها محسوب 
شرایط  شود.  جامعه  به  دهی  الگو  برای  زمینه ای  هم  و  شود 

باید به گونه ای شود که تا هر ایرانی به اینکه کاالی ایرانی 
می خرد افتخار کند. وجود مافیای واردات در کشور ۴ اقدامی 
که مافیای واردات بر علیه تولید کشور انجام می دهد وی در 
پاسخ به این سؤال که نقش دستهای پشت پرده در واردات بی 
رویه یا به عبارت بهتر قاچاق کاال چقدر است گفت: این مورد 
مسأله ای است که متأسفانه وجود دارد و یک عده ای در کشور 

هستند که مافیای واردات هستند. 
موازی  صورت  به  واردات  مافیای  اینکه  به  تذکر  با  حاجی 
اقدامات گوناگونی را بر علیه تولید داخلی انجام می دهد گفت: 
اکنون وارد کنندگان تشکل بسیار فعالی دارند اما چنین تشکلی 
وجود  عرضه کنندگان  و  توزیع کنندگان  کنندگان،  تولید  برای 

ندارد. 
اقدام  دیگر  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
مافیای واردات بر علیه تولید کشور گفت: نسبت به واردات کاال 
به صورت مهندسی عمل می کنند آنها سعی می کنند با بررسی 
می کنند  سعی  و  کنند  شناسایی  را  قانونی  های  خالء  قوانین 

قوانین را دور بزنند. 
قدرت  از  استفاده  را  واردات  مافیای  دیگر  اقدامات  از  حاجی 
البی گری دانست و افزود:  آنها قدرت البی گری فوق العاده ای 

با مسئوالن و نمایندگان مجلس دارند که البی های مختلفی را 
از تصمیم گیران تا تصمیم سازان انجام می دهند. وی افزود: 
همین قدرت البی گری باعث شده است که اکنون کمترین 

میزان پرداخت مالیاتی را داشته باشند. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی از دیگر اقدامات این گروه 
و  کارشناس  عنوان  به  افرادی  استخدام  را 
اشخاص  این  کار  افزود:  و  دانست  مشاور 
تهیه گزارشهایی است تا به جامعه القا کند 
راه  تنها  به سازمان تجارت جهانی  پیوستن 
راهی  را  این  و  است  کشور  اقتصاد  نجات 
معرفی کند که همه دنیا آن را دنبال می کند. 
وی افزود: اما واقعیت این است که شرایط 
این  عکس  حاضر  حال  در  جهانی  جامعه 
کاالی  از  حمایت  دنیا  همه  و  است  قضیه 
از  بسیاری  و  می بینند  اولویت  در  را  خود 
به  نیز  کشورها  اقتصادی  مناقشه های 
همین جهت است. نقش مافیای واردات در 
فرهنگ سازی بر علیه تولید داخل حاجی با 
بیان اینکه مافیای واردات یک نقش جامعی 
از واردات در کشور دارد گفت: سعی آنها این 
غیر  و  متقلبانه  روشهای  انواع  به  که  است 
متقلبانه واردات به کشور را تشویق و ترغیب 
کنند و به لحاظ فرهنگ سازی در این زمینه 
و  می شوند  زیادی  هزینه های  متحمل  نیز 
جامعه  به  را  ایرانی  کاالی  ناتوانایی  مرتب 

القا می کنند. 
به  توجه  با  واردات  مافیای  این  افزود:  وی 
منافع مشترکی که با کشورهای وارد کننده 
کشورها  آن  با  نیز  بندهایی  زد  دارند  کاال 
استمرار  واردات  فعلی  وضعیت  تا  دارند 
نشود.  آن  مزاحم  داخلی  تولید  و  کند  پیدا 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
به  الحاق  بحث  که  پرسش  این  به  پاسخ 
کنوانسیونهای مختلف بین المللی بیشتر به 
جهت نفوذ چنین افرادی در دستگاه تصمیم 
گیر است یا دید غلط حاکم و به تبع مشاورهای نادرست در 
این زمینه است گفت: مسئله اولی که در این زمینه مطرح است 

دوری از شعور شعار ما می توانیم است. 
حاجی افزود: دلیل عدم درک شعار »ما می توانیم« در برخی 
برخی  یا  است  واردات  در  منافع اشان  که  است  این  مسئوالن 
است  شایسته  و  باید  که  آنچنان  و  تابعیتی هستند  دو  آنها  از 
نسبت به کشور عالقه و تعلق خاطر از دست داده اند. برخی 
مسئوالن به جهت منافع شخصی خواهان نقش منفعل به اسم 
شفا  نسخه ی  اینکه  به  اشاره  با  وی  اند  جهانی  آزاد  تجارت 
به  پیوشتن  ندارند  باور  را  توانایی کشور  بخش مسئوالنی که 
اقتصاد جهانی و انواع و اقسام کنوانسیون هاست گفت: نکته 
ای که آنها به کرار به آن اشاره می کنند و به جامعه القا می کنند 
بازی کردن نقش  اقتصاد جهانی است و خواهان  به  پیوشتن 

منفعل به اسم تجارت آزاد در اقتصاد جهانی هستند. 
حالی  در  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
یعنی  آن  بنیان گذران  که  می شود  القا  جامعه  به  نسخه  این 
اجرا  خود  برای  که  نسخه ای  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای 
اقتصاد  در  و سپس حضور  داخلی  تولید  تجهیز  ابتدا  می کنند 

جهانی است.

در  حاجی  حسینعلی  دانا؛  راه  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
نیوز  با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران  گفت وگو 
در ارتباط با شعار سال ۹۷ اظهار داشت: یکی از وجوهی که در 
شعار امسال باید به آن توجه شود، ورود اتباع خارجی به حرفه های 
زیان  مایه  را  تولید  به  بیگانه  اتباع  ورود  وی  است.  مختلف 
تولیدکنندگان ایرانی دانست و عنوان کرد: کاالهایی را به نوعی 

در انحصار خودشان می گیرند و با شکستن قیمت ها 
تمام رقبای ایرانی را از صحنه خارج می کنند.

محاسبات مجلس  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی ادامه داد: با خارج شدن تولیدکنندگان 
ایرانی از دایره رقابت، اتباع خارجی کاالهای تقلبی و 
بی کیفیت را به نام محصول ایرانی روانه بازار می کنند. 
اگر شهروندان ما این نوع کاالی بی کیفیت را به اسم 
کاالی ایرانی بخرند، دیگر برای بار دوم چنین کاری 

نمی کنند.
حاجی در عین حال تصریح کرد: هیچ کنترلی روی این 
افراد نیست و بسیاری از آن ها به صورت زیرزمینی و 
غیرمجاز کار می کنند. آن ها هم چنین پروانه فعالیت در 
آن شغل را هم ندارند ولی ورود می کنند و فرصت های 

شغلی را از بین می برند.
وی با بیان اینکه این اتفاق در بسیاری از استان های کشور در حال 
وقوع است، گفت: پاساژی که در چهار راه سیروس تهران است، 
این حالت را دارد. معموال هم بچه های زیر سن قانونی را به کار 
می گیرند چرا که نیازی به بیمه ندارند و از پرداخت مالیات هم فرار 
می  کنند. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی بیان داشت: اگر کنترل و نظارت صورت نگیرد، 

نخواهند  را  اتباع خارجی   با  رقابت  توانایی  ایرانی  تولیدکنندگان 
داشت.

حاجی در بخش دیگری از گفت وگو به سوالش از وزیر تعاون در 
سال ۹۶ اشاره و مطرح کرد: سوال من درباره اشغال فرصت های 
شغلی ایرانی ها توسط اتباع خارجی بود که نمایندگان از پاسخ وزیر 
قانع نشدند و به ایشان کارت زرد دادند. وی وزارت کشور و وزارت 

تعاون را مسئول رسیدگی به این معضل دانست و ادامه داد: اگر 
این دو وزارتخانه ظرف یک ماه آینده اقدام نکنند، از ابزارهای 

قانونی استفاده خواهم کرد و توضیح خواهم خواست.
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اسالمی نقش رسانه در فرهنگسازی استفاده از کاالی ایرانی را 
خطیر عنوان کرد و افزود: علی رغم قیمت باالیی که کاالهای 

خارجی دارند باز هم شاهد استقبال از آن ها هستیم و این به وجود 
از  اشکال جز  این  مربوط می شود.  بزرگ  فرهنگی  اشکال  یک 

طریق رسانه حل نمی شود و راه دیگری ندارد.
استفاده  احساس می کنند که  برخی  یادآور شد:  ادامه  در  حاجی 
می آورد.  و شخصیت  است  پرستیژ  نوع  یک  خارجی  کاالی  از 
روشنگری و اطالع رسانی درست از کاالهای ایرانی نیز از دیگر 

وظایف رسانه های مختلف است.
معرفی  در  هم  استاندارد  سازمان  کرد:  اضافه  وی 
مطالعاتی  با  اما  دارد  موثری  نقش  ایرانی  کاالهای 
که داشتم متوجه شدم که با مدیریت و روش فعلی، 
رسالت  این  پاسخگوی  نمی تواند  استاندارد  سازمان 

باشد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نوعی فشلی و عدم 
حاکم  استاندارد  ملی  سازمان  در  صحیح  مدیریت 
است، گفت: این سازمان که باید فرادستگاهی عمل 
تصمیم گیری  و  بی جا  دخالت ها  برخی  دچار  کند، 

سلیقه های مختلف سیاسی شده است.
این سازمان بیشتر به دنبال فراهم کردن مسافرت های 
خارجی مسئوالنش است. این جمله را حاجی دلیگانی 
مطرح و عنوان کرد: حتی من خبر دارم که برخی از بودجه های 
پژوهشی سازمان استاندارد تحت عنوان ماموریت خرج سفرهای 

خانوادگی مسئوالن این سازمان می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد هنوز واحد برخی از 
کاالهای مصرفی را مشخص نکرده  و نشان استاندارد را به آن ها 

نداده  است. روی برخی از کاالها هم نظارت نمی کنند.
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عضو  اصفهان؛  مرکز  وسیما،  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به دالیل 
اشاره کرد و  ارز در روزهای گذشته  افزایش دوباره قیمت 
گفت: به نظر می رسد افزایش قیمت ارز یک اقدام مدیریت 

شده است.
از تسعیر قیمت  افزود: مبالغ حاصل شده  حسینعلی حاجی 
ارز در کجا هزینه می شود. این موضوع باید توسط دیوان 

محاسبات به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
که  هایی  رانت  به  توجه  با  افرادی  گفت:  اسالمی  شورای 
در اختیار دارند، اطالعات الزم را درباره باال و پایین رفتن 
قیمت ارز به دست می آورند و راه صد ساله را در یک شب 

طی می کنند.
وی افزود: این افرادکاالهایی را با قیمت هر دالر 3 هزار و 
۶۰۰ تومان وارد کشور کردند و در حال حاضر همان کاالها 

را با قیمت هر دالر 5 هزار تومان به فروش می رسانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که اعمال اقدامات مدیریت شده منجر به افزایش 
دوباره قیمت ارز می شود، گفت: اگر دولت و بانک مرکزی 
به  را  توانند وضعیت  راحتی می  به  باشند  اراده ای داشتند 
کنترل خود درآورند چرا که مشکلی خاص برای تأمین ارز 

کشور وجود ندارد.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
حقوق  افزایش  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس   در 
5۰ درصدی در برخی از سازمان ها برخالف مصوبه مجلس، 
اظهار کرد: این نوع رفتار دولت حاکی از آن است که آنان نه 
تنها مخالف حقوق های نجومی و غیرمنصفانه نیستند، بلکه 
حقوق برخی از کارکنان خود را برخالف قانون و به صورت 

نجومی افزایش می دهند.
پیام خوبی  نامتعارف  افزایش حقوق  این  اینکه  بیان  با  وی 
برای جامعه نیست، ادامه داد: در این شرایط افکار عمومی 
مسئوالن  دیگر  و  دولتمردان  که  می گیرند  نتیجه  اینگونه 
فقط برای جمعیتی که استخدام دولت هستند کار می کنند، 
صرفًا دنبال افزایش حقوق مدیران و مقامات ارشد هستند و 

توجهی به عموم ملت ندارند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار تاکید کرد: این 
حقوق  گرفتن  نادیده  و  نیست  امانت داری  نامتعارف  اقدام 

مردم است.
افزایش  متخلفان  با  مجلس  آیا  اینکه  درباره   حاجی 
5۰ درصدی برخی از حقوق ها برخورد می کند، اظهار کرد: 
مجلس به معنای کلی خیر، اما نمایندگانی که به این مسائل 
توجه دارند و دغدغه شان حمایت از عامه مردم است، قطعًا 

با این موضوع برخورد جدی می کنند.
برنامه  کمیسیون  عضو  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
چنین  از  جلوگیری  برای  بارها  اینکه  به  اشاره  با  بودجه  و 
تخلفات گسترده ای در مجلس تذکر داده ایم اما اثر نداشته 
است، خاطرنشان کرد: برای مبارزه جدی با چنین اتفاقاتی 
باید از ابزارهای نظارتی مجلس به خوبی استفاده کنیم و در 
نهایت ضمن جلوگیری از برداشت های غیرقانونی از خزانه 

دولت، گزارشی تهیه کرده و به ملت ارائه دهیم.

حاجی  حسینعلی  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
در جلسه علنی یکشنبه 2۶ فروردینِ مجلس شورای اسالمی  
در تذکری با استناد به بند ۷۰ ماده 2۴ مبنی بر مسئولیت و 
نظارت بر رعایت اوقات و مهلت های قانونی در رسیدگی ها 
این  بودجه ۹۶ قرائت شد، گفت: در مورد  در مورد تخلفات 
و محاسبات  بودجه  برنامه،  از کمیسیون  است  گزارش الزم 
مجلس درخصوص رویکرد جدیدی که در امر نظارت داشته 
تشکر کنیم، اما این موضوع مربوط به سال ۸۷ بوده و بعد 
از آن امر فرآیند رسیدگی و اعمال مجازات به دلیل طوالنی 
شدن موجب استمرار و بقای فساد اداری در سیستم دولتی و 

دستگاه های مختلف شده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس خطاب 
پیشنهاداتی که مطرح  مورد  در  داد:  ادامه  رئیس مجلس  به 
این است که چه تضمینی وجود  از مجلس  شده سوال من 
باقی  بایگانی ها  اجرایی شود و در  پیشنهادات  این  دارد که 
نماند، ضمن اینکه دستگاه قضایی و دیوان محاسبات نیز باید 
بدان پاسخ دهند، کما اینکه نتیجه ماده 23۶ که برای رئیس 
است، هنوز  مالی  مورد وضعیت موسسات  در  بانک مرکزی 
مشخص نیست، مگر رعایت قانون برای همه الزم نیست که 

به سرعت به آن رسیدگی شود.
کمیسیون  در  شنبه  سه  روز  گزارش  برای  شد:  یادآور  وی 
اتفاق  همین  نیز  تومان  میلیارد  هزار   2 با  رابطه  در  بودجه 
با  و  گردد  برمی   ۹۶ سال  در  استانی  اعتبارات  به  که  افتاد 
 وجود اینکه ابالغ شده و تخصیص داده شده است، اما خزانه 
پیمانکاران  روند  این  پی  در  نیست.  نقدی  که  گوید  می 
بالتکلیف هستند، حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند و این 
امر باعث بی اعتمادی آنها به دولت می شود، ضمن اینکه 
مالیات بر ارزش افزوده نیز نقدی گرفته شده است، بنابراین 

در این مورد تخلف صورت گرفته است.
تاکید کرد: در بودجه سال ۹5 در حدود ۹۰۰ تخلف  حاجی 
صورت گرفته که این امر رو به تزاید است، در این شرایط 
شما به عنوان رئیس مجلس باید این امر را پیش بینی کنید.

دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به حاجی گفت: بسیاری از این پیشنهادات مواردی است که 
باید توسط دیوان محاسبات پیگیری شود، ارائه این گزارش 
از آن جهت است که در ادامه آن کمیسیون ها، تخلفات را 

بررسی کرده و گزارش دهند. این گزارش نیز براساس دستور 
آیین نامه داده شده است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور ادامه داد: برخی از این موارد در 
قانون بودجه ۹۷ عالج شده است، به طور مثال در مورد ستاد 
تدابیر ویژه که ذیل همین پیشنهاد در بند )5( آمده است باید 

براساس قانون عمل شود.
وی تصریح کرد: شما در قانون بودجه ۹۷ آورده اید که این 
تایید  به  و  بیاید  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  باید  مصوبات 
رهبری برسد، در غیر این صورت قابل اجرا نیست، بنابراین 
برای برخی از این بررسی ها عالج پیدا شده و برخی هم باید 
توسط دیوان محاسبات دنبال شود و چنانچه تخلفی صورت 

گرفته، متخلفان به دادگاه فرستاده شوند.
دکتر الریجانی تاکید کرد: تا آنجا که بنده اطالع دارم درباره 
برخی از این بررسی ها اقدام شده که کمیسیون نیز باید این 

روند را دنبال کند تا به نتیجه برسد.

حاجی ترشیح کرد:

حسینعلی حاجی:

حسینعلی حاجی خرب داد :
افزایش قیمت ارز مدیریت 

شده صورت می گیرد 

افزایش حقوق نامتعارف 
پیام خوبی برای جامعه 

نیست

9۰۰ تخلف در بودجه 
سال 9۵ صورت گرفته 

است 

مافیای واردات، چوب الی چرخ تولید داخل می گذارد 

عضو کمیسیون برنامف، بودجه و محاسبات مجلس ترصیح کرد :

حاجی در گفتگو با تهران نیوز عنوان کرد:

برخی از بودجه های پژوهشی سازمان استاندارد تحت عنوان مأموریت 
خرج سفرهای خانوادگی مسئوالن این سازمان می شود



اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  امام  تسنیم،  گزارش  به 
ایرانی« مطرح  از کاالی  اقتصادی سال ۹۷ را »حمایت  راهبرد 
کرده اند. این راهبرد استمرار سیاست اقتصادی ایران در یک دهه 
گذشته نیز بوده است. در تحقق شعار سال هر کدام از دستگاه ها 
وظایفی دارند که در این رابطه گفت وگویی با حسینعلی حاجی؛ 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
برای واکاوی بیشتر این راهبرد داشته ایم؛ وی با بیان اینکه در 
اهمیت موضوع حمایت از کاالی ایرانی همین بس که رهبر معظم 
سال را به این عنوان نامگذاری کردند گفت: حمایت از کاالی 
ایرانی دارای زوایا و جنبه های مختلفی است. حاجی با بیان اینکه 
یکی از زوایای حمایت از کاالی ایرانی فعال کردن زمینه صادرات 
کاال است گفت: اما مهتر از این بخش تأمین کردن نیازهای داخل 
است زیرا کشور خود یک بازار ۸۰ میلیونی است که یک بازار بسیار 

بزرگی در منطقه است.
* الزمه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور اقبال مردم 
به سوی کاالی ایرانی است: این نماینده مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در تحقق شعار سال همه اعم از 
نمایندگان، دولتمردان و همه اقشار نقش دارند گفت: 
حتی نقش مردم نیز در این زمینه تأثیر گذار است کما 
اینکه رهبر معظم انقالب ابتدا مردم را مخاطب قرار 
دادند. وی با بیان اینکه مردم باید بدانند الزمه اینکه 
اقتصاد و اشتغال کشور به یک سرانجامی برسد  حمایت 
از کاالی  ایرانی است گفت: حمایت مردم  از کاالی 
کیفیت  با  ایرانی  کاالی  وقتی  که  است  این  ایرانی 
این  نروند و  بازار وجود دارد سراغ کاالی خارجی  در 
بازار بزرگ ۸۰ میلیونی را در اختیار کشورهایی چون 
چین، کره، هند و ... نگذارند. حاجی با بیان اینکه مردم 
ایران باید همانند مردم چین، آمریکا، ژاپن، کره و سایر 
کشورها در این عرصه وارد شوند گفت: اگر مردم ایران 
در این عرصه وارد شوند به جهت ابعاد اعتقادی و حس 

وطن دوستی خاصی که در بین مردم ایران وجود دارد در این زمینه 
بدون شک از سایر کشورها جلوتر گام بر خواهند داشت. وی با 
بیان اینکه مردم باید در این عرصه پایداری کنند تا موضوع اشتغال 
کشور حل شود گفت: در حال حاضر در آمار رسمی بیش از ۴ 
میلیون بیکار وجود دارد که اگر فرهنگ خرید کاالی ایرانی در بین 
مردم رسوخ کند می تواند زمینه اشتغال بسیاری از این افراد باشد. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ۴ میلیون اشتغال 
یعنی جمعیتی بالغ بر ۱2 الی ۱۶ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار 
دادن گفت: هر چقدر اشتغال در کشور افزایش پیدا کند باعث تولید 
ثروت، رفع فقر، کاهش آمار طالق و آسیبهای اجتماعی می شود.

*هشدار به تولید کنندگان داخلی؛ ایرانی بنجل بخر نیست: حاجی 
با بیان اینکه همکاری مردم از یک طرف است گفت: طرف دیگر 
تولید کنندگان هستند که باید بدانند ایرانی جنس بنجل نخواهد 
خرید؛ بنابراین با استاندارد سازی کاالی خود تالش کنند که کاالی 
با کیفیت تحویل مردم خوب ایران بدهند. وی افزود: مردم کشورمان 
باید بدانند که اکنون مردم دنیا به روی کاالی ساخت خود تعصب 
دارند مثاًل چین که بزرگترین بازار جمعیتی جهان را دارد ابتدا سعی 
کردند که در اختیار خودشان باشد یا کشور آمریکا برای اینکه از 
کاالی مکزیکی به داخل کشورشان جلوگیری کنند دیوار می کشد.

* شعاری که ترامپ را رئیس جمهور آمریکا کرد؛ حمایت از کاالی 
آمریکایی بود: این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
شعار اصلی ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت از تولید 
داخلی بود گفت: ترامپ با شعار حمایت از کاالی آمریکایی توانست 
نظر مردم آمریکا را جلب کند. حاجی با بیان اینکه هرکس  وارد 
کره جنوبی می شود حق ندارد به همراه خود کاالیی را داشته باشد 
گفت: مثال حتی برای عکس برداری با خود حق به همراه داشتن 
یک دوربین را ندارد و باید در کشور کره جنوبی دوربین خریداری 
کند و از آن استفاده کند. وی با بیان اینکه اکنون نزاع بین آمریکا 
و چین بر سر همین واردات کاال است گفت: در چنین شرایطی 
وظیفه دولت این است که همانند سایر کشورهای جهان تولید ملی 
برایش اهمیت داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه وظایف دولت در این زمینه بسیار است گفت: در یک 
جمع بندی می توان آن را به ۱۶ محور تقسیم کرد که مهترین 

آن این است دولتمردان به توانایی کشورمان در تولید کاال ایمان 
و اعتقاد داشته باشند. حاجی با بیان اینکه دولتمردان بایست باور 
داشته باشند که راهی برای اقتصاد کشور جز حمایت از تولید ملی 
نیست گفت: چنین باوری است که عمل در این راستا را به وجود 
می آورد و انتخاب مدیران را نیز بر اساس این تفکر شکل می دهد.
* بی معنا بودن حمایت از تولید ملی وقتی منافع مدیران در گرو 
منافع  وقتی  تا  اینکه  بیان  با  وی  است:  خارجی  کاالی  واردات 
مدیران در گرو واردات کاالی خارجی است حمایت از تولید  ملی 
معنا ندارد، گفت: مشکل عده ای دیگر از مدیران این است که 
چشمشان به سمت خارج است و نمی توانند توانایی کشورمان 
را درک کنند. این نماینده مجلس شورای اسالمی محور بعدی 
را کنترل وارداتی دانست که به کشور منتقل می شود و افزود: 
محور بعدی جلوگیری از تقلب در واردات کاال است یعنی اکنون 
مشاهده می شود که کاالیی به اسم کاالی دیگری که در تعرفه 
را  نوشته شده است  وارد کشور می شود. حاجی محور چهارم 
اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی در حمایت از کاالی داخلی دانست 
و افزود: نحوه اتخاذ این سیاست از طرف دولت باید به  گونه ای 
باشد. وی  به خرید کاالی داخلی  برای خریدار صرفه  باشد که 
با بیان اینکه محور پنجم  این است که مبارزه جدی و مؤثر با 

قاچاق کاال باید صورت بگیرد گفت: محور ششم ممنوعیت عملی 
استفاده محصوالت خارجی در دستگاه های دولتی است که باید 
صورت بگیرد. این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
باید استفاده از کارگران خارجی ارزان قیمت محدود شود گفت: این 
نیروی کاری که از خارج وارد کشور می شود باعث می شود که 
علی رغم تولید کاالی ایرانی نتیجه اش اشتغال برای نیروی فعال 
کشور نباشد. حاجی با بیان اینکه محور بعدی در حمایت از تولید 
داخلی معافیت یا تخفیف های ویژه مالیاتی برای تولید کنندگان 
داخلی در نظر گرفته شود گفت: محور بعدی در این رابطه نیز 
گرفتن مالیات از وارد کنندگان باشد به گونه ای که اگر محاسبه 
شود مقدار مالیاتی که وارد کننده می پردازد بیشتر از مقداری باشد 
که تولید کننده می پردازد و این بر خالف رویه ای است که اکنون 

جاری است.
عدم  شرایط  در  کنندگان  تولید  مالیات  درصدی   30 پرداخت   *
پرداخت مالیات توسط واردکنندگان: وی با بیان اینکه 
تولید کننده 3۰  به گونه ای است که  اکنون شرایط 
وارد  که  شرایطی  در  گفت:  دهد  می  مالیات  درصد 
کنندگان به راحتی می توانند فرار مالیاتی کنند و اصال 
مالیات ندهند. حاجی دهمین محور را اصالح سازمان 
استاندارد دانست و افزود: اکنون مردم پشمی به کاله 
سازمان استاندارد نمی بینند در صورتی که اگر سازمان 
استاندارد کمی قوی عمل می کرد مردم می توانستند 
شد  استاندارد  کاالها  همه  وقتی  کنند.  اعتماد  آن  به 

تقلبها از آن منقطع می شود.
* نرخ تسهیالت وارد کننده 8 درصد و نرخ تسهیالت 
تولید کننده 18 درصد است: این نماینده مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه شرایط دیگری که به سود وارد 
کننده و بر علیه تولید کننده است مقدار سود بانکی 
وام تولید کننده است گفت: حداقل انتظاری که تولید 
کنندگان از دولت دارند این است که نرخ سود ریالی وام 
تولید کنندگان برابر نرخ تسهیالت  ارزی بشود که به وارد کنندگان 
از صندوق توسعه ملی پرداخت می شود. وی با بیان اینکه اکنون 
مالحظه می شود که اگر کسی بخواهد کاالی سرمایه ای وارد 
از صندوق توسعه ی ملی دریافت کند نرخ  کشور کند و وامی 
سودش ۸ درصد است در حالی که وقتی تولید کننده ای در داخل 
وامی را دریافت می کند نرخ سودش ۱۸ درصد است. در چنین 
شرایطی طبیعی است که میل به واردات بیشتر از تولید خواهد 
بود چرا که در چنین شرایطی ارزش افزوده ای که فرد از طریق 
واردات به دست می آورد بیشتر از تولید خواهد بود. حاجی با بیان 
اینکه یک تبعیض آشکاردیگر به نفع وارد کننندگان نسبت به تولید 
کنندگان وجود دارد گفت: اگر شخصی وام ارزی بگیرد محل پروژه 
را به عنوان وثیقه می پذیرند اما برای اعطای ریالی تولیدکنندگان 
محل پروژه را به عنوان وثیقه بانکهای داخلی نمی پذیرند. بانکها 
باید در اعطای وامهای ریالی همچون اعطای تسهیالت ارزی به 
وارد کنندگان محل پروژه را به عنوان وثیقه بپذیرند. وی با بیان 
اینکه نحوه توزیع ارز صندوق توسعه ملی در واردات کاالی صنعتی 
نیز اشتباه است گفت: باید ارز به  طرف ایرانی پرداخت شود نه به 
طرف خارجی که قرار است  آن کاال را وارد ایران کند و طرف 
ایرانی باید ارز را مدیریت کند تا قدرت مانور بیشتری داشته باشد.
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بازدید از پروژه در حال احداث جاده سین به دستگرد

حضور در جمع معتکفین در مسجد جامع شاهین شهر

جلسه غیر علنی مجلس درخصوص خشکسالی و بحران آب

مذاکره با رئیس مجلس درخصوص بحران آب آشامیدنی استان اصفهان

دیدار با معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور

حضور در منزل شهید حجت االسالم واملسلمین سید مهدی تقوی از شهدای دفرت مناینده

جلسه رسیدگی به مشکالت روستاهای منطقه با مدیران بنیاد مسکن و منابع طبیعی 

دیدار نوروزی جناب آقای حاجی با خانواده مکرم شهید بزرگوار پرویز رخ

حضور در پایگاه امداد و نجات جاده ای هالل احمر خورزوق

دقایق ابتدایی سال 97 در حرم حرضت ابراهیم بن موسی ابن جعفر)ع(

روایت دوربین خربگزاری دانشجو از صحن علنی مجلس شورای اسالمی

 

کلنگ احداث مهدیه خورزوق پس از رشکت در مراسم دعای ندبه

بودجه و محاسبات مجلس شورای  برنامه،  عضو کمیسیون 
و  تولید  رونق  سمت  به  دولت  جهت گیري  گفت:  اسالمی 
است. بوده  درصد   ۱۰ از  کمتر   ۹۶ سال  در  اشتغال  ایجاد 

در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  نماینده  حاجي  حسینعلي 
مجلس شوراي اسالمي و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات با اشاره به اینکه یکي از مواردي که در سال ۹۶ 
فرموده  این  کردند؛  عمل  آن  به  دولت  هم  و  مجلس  هم 
اقدام  براي  بود که شعار سال  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
مسئوالن  گفته هاي  در  سال  شعار  نباید  و  است  حرکت  و 
ما  باید  اکنون  باید عملیاتي شود، گفت:   بلکه  خالصه شود 
را در  نتوانستیم کشور  اعتراف کنیم که سال ۹۶  مسئوالن 

راستاي این فرمایش به جلو ببریم. 
قابل  پیشبرد  براي  سال  راهبرد  سال،  شعار  که  حالي  در 
اشتغال  و  تولید  زمینه  در  اما  است،  زمینه  آن  در  مالحظه 
هیچ پیشرفت قابل مالحظه اي که به وسیله آن مسئوالن 
بتوانند از عملکرد خود در سال تولید و اشتغال دفاع کنند، به 

وجود نیامده است.

در سال 96 فقط 1۰ درصد 
جهت گیري دولت به سمت 
تولید و اشتغال بوده است

حاجی در اخطار قانون اساسی: 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس، اخذ وجه 
اجباری از دانش آموزان را اقدامی خالف قانون خواند و گفت: 
برخی مدارس، ارائه کارنامه را منوط به پرداخت وجه از طرف 
دانش آموز می کنند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی 
حاجی افزود: بر اساس قانون اساسی، حق تحصیل برای ایرانیان 
رایگان و اخذ شهریه اجباری از دانش آموزان در مدارس دولتی، 
خالف مسلم قانون است. وی گفت: در عین حال ما مطلع 
هستیم که سرانه مدارس نیز کفاف هزینه های آن را نمی دهد 
و ضرورت دارد که این بودجه ارتقا یابد. نماینده مردم شاهین 
شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
تخصیص ها در حوزه سرانه مدارس در حال حاضر دو ایراد دارد؛ 
نخست اینکه به موقع پرداخت نمی شود و دوم اینکه این مبلغ 

برای اداره مدارس به هیچ وجه کافی نیست. وی ادامه داد: 
پرورش، صرف  و  آموزش  بودجه  از  اعظمی  متأسفانه بخش 
هزینه های جاری و پرداخت حقوق معلمان می شود و با وجود 
تصریح قانون برای جداسازی بودجه سرانه مدارس از هزینه های 
جاری، این اقدام در حوزه مالی آموزش و پرورش صورت نگرفته 
است. حاجی با تأکید بر اینکه مدیران مدرسه، دغدغه فراوانی 
برای تأمین هزینه های مدارس دارند، گفت: هزینه های اجباری 
تأیید نیست ولی چنانچه این  در مدارس به هیچ وجه مورد 
هزینه ها به صورت داوطلبانه از اولیای دانش آموز دریافت شود، 
موردی ندارد. وی با بیان اینکه برخی مدارس، دادن کارنامه را 
منوط به پرداخت وجه از طرف دانش آموز می  کنند و از ابزارهایی 
این چنین برای دریافت آن بهره می برند، افزود: در برخی دیگر 
از مدارس نیز اجازه حضور به دانش آموز تا زمان پرداخت کامل 
شهریه داده نمی شود که این مسائل تحت هیچ شرایطی قابل 
قبول نیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: برخی خانواده ها در چنین شرایطی به 
ناچار مجبور می شوند که فرزندان خود را به مدرسه نفرستند و 

این دانش آموزان از تحصیل باز می مانند.

حاجی تأکید کرد:

اخذ وجه اجباری از 
دانش آموزان اقدامی 
خالف قانون است 

گامی هایی که دولت باید در جهت حمایت از کاالی ایرانی بردارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترشیح کرد:

گزارش تصویری 
گوشـه ای از  فعالیـت هـای
آقای حاجی درفروردین ماه



حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
آنا، با اشاره به فعالیت های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  داشت:  اظهار   ۹۶ سال  در 
ورود  نظارتی  بخش   های  برخی  به  گذشته  سال  محاسبات 

کرد که نتایج خوبی هم داشت.
وی با بیان اینکه کمیسیون ظرفیت های زیادی دارد که باید 
از آنها به نحوه بهتری بهره گیرد، تصریح کرد: عدم انسجام 
در هیأت رئیسه از عواملی بود که نگذاشت این کمیسیون و 
آنگونه که باید از فرصت ها استفاده مطلوب نکرد. به عنوان 
مثال من دو طرح به کمیسیون ارائه کردم و بالغ بر ۶ ماه 
کار  دستور  در  رسیدگی  برای  و  خورد  خاک  کمیسیون  در 
قرار نگرفت. به عقیده من علت این امر بی توجهی یا عدم 
استفاده از ظرفیت ها و فرصت های کمیسیون برنامه و بودجه 

بوده است.
حاجی در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای تعطیالت 
نوروز چیست، گفت: دیدار با خانواده شهدا و پدر و مادرانی 
که عزیزان خود را نثار استقالل این میهن کرده اند از اهم 
خانواده  دیدار  به  همچنین  بود.  خواهد  نوروزم  برنامه های 
احوالپرسی  آنان  از  و  رفت  مدافع حرم هم خواهم  شهدای 
می کنم. اینگونه هم رسم و رسوم نوروز را به جای می آورم 

و هم به نوعی ادای تکلیف کرده ام.

ترجمه غلط الیحه پالـرمو و 
موارد مشابه با امضای شما 
و ارسـال آن بـه مجلـس بـه 
جایگاه حقوقی شما و اعتماد 
نمایندگان لطمه وارد می کند

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی به اتفاق ۴3 نفر دیگر از 
نمایندگان به رئیس جمهور در مورد ترجمه غلط متن الیحه 

پالرمو تذکر دادند. متن این تذکر به شرح زیر است.
جناب آقای دکتر روحانی؛ در روابط بین قوای سه گانه در نظام 
بر  و  است  اعتماد  بر  اصل  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
همین اساس توقع داریم آنچه در قراردادها و کنوانسیون های 
بین المللی به نمایندگی از ملت ایران امضاء می کنید صادقانه 
همان متن را جهت تصویب به خانه ملت ارایه نمایید. اما ارایه 
متن غیرواقعی ترجمه شده الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
پالرمو با امضای شما به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان 
از آن نشد که  اعتقاد پیش گفته مانع  براساس همان  مردم 
شورای  یعنی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  دقیق  دیده بان 
نگهبان که به فرمایش معمار کبیر انقالب تضعیف آن تضعیف 
محرز  بیشتر  دوره  هر  آن  اهمیت  و  است  اسالم  و  کشور 
می گردد غفلت نماید و متوجه آن نشود بنابراین الزم است 
ضمن دقت در امضای لوایح مشابه و قراردادهای بین المللی 
نسبت به برخورد قانونی با تهیه کنندگان که ظاهراً فاقد سواد 
الزم می باشند و با این اقدامات به اعتماد بین قوا و شخصیت 

حقوقی جنابعالی لطمه می زند اقدام نماید.

ضرورت انجام اقدامات 
فوری برای تامیـن آِب 
شرب ۵ میلیـون نفـر 
جمعیت استان اصفهان

در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده  حاجی  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی به وزیر نیرو درخصوص ضرورت انجام 
اقدامات فوری برای تأمین آب شرب 5 میلیون نفر جمعیت 
آب  جاری  سال  ماه  مرداد  فعلی  روند  با  که  اصفهان  استان 

خوردن نخواهند داشت تذکرداد. 
وی به وزیر نیرو درخصوص ضرورت رسیدگی و انجام اقدامات 
فوری برای تأمین آب شرب سالم برای شهرهای دولت آباد، 

شاپورآباد و روستای محسن آباد نیز تذکرداد.

لزوم تأمین پلی استر مورد نیاز 
جهت واحدهای تولیـد پوشاک 

منطقه برخوار از سوی شرکتهای 
پتروشیمی  

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در 
تذکر کتبی  دهم اسفند ۹۶ به وزیر نفت خواستار اختصاص 
مواد اولیه مورد نیاز )پلی استر( جهت تولید نخ برای واحدهای 

تولیدی پوشاک منطقه برخوار شد.
در این تذکر آمده است: جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت، 
تولیدکنندگان پوشاک از جمله تولیدکنندگان فعال در منطقه 
بر خوار در خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز )نخ پلی استر( 
به دلیل عدم فروش این مواد توسط شرکت های پتروشیمی 
و صادرات آن که برای این شرکت ها سودآورتر است، دچار 
مشکل اساسی شده اند. واقعیت این است که مدیریت حاکم 
بر پتروشیمی که از منابع تأمین کننده مواد اولیه این صنایع 
پیامدهای  به  توجهی  بی  و  نگری  دلیل سطحی  به  هستند 
تصمیمات غیرکارشناسی خود که نتیجه مستقیم آن تعطیلی 
و و رشکستگی صنایع مرتبط و بیکاری دهها هزار نفر مشاغل 
در این واحدهای تولید نیستند. الزم است جنابعالی براساس 
وظایف ذاتی و قانونی خود تدبیری اتخاذ نمایید تا نسبت به 

تأمین مواد اولیه این صنایع به قیمت مناسب اقدام گردد.

ضرورت پرداخت حقوق معلمان 
حق التدریسِی آموزش و پرورش

حسینعلی حاجی در تذکر کتبی ۱5 بهمن ۹۶ به وزیر آموزش و 
پرورش آورده است: رعایت شأن معلمان با توجه به جایگاه آنان 
در دین و آموزه های اخالقی ما اقتضاء می کند که جنابعالی 
بعنوان مسئول آن وزارتخانه که از وظایف آن صیانت و حراست 
از جایگاه معلمی می باشد، تدابیری اتخاذ نمایید که حقوق این 
قشر زحمتکش به موقع تأمین و پرداخت گردد تا دغدغه های 

معیشتی تأثیری در انجام وظایف آنان نداشته باشد.
مالی  توان  و  کشور  اقتصادی  شرایط  که  است  این  واقعیت 
این شرایط  ندارند، در  با یکدیگر  تناسبی  معلمان عزیز هیچ 

تعویق چندماهه حقوق اندک آنان باعث تأمل است.

۵    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، فروردین 1397،  شماره 42خانه ملت

 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

محاسبات  و برخوار در مجلس شورای اسالمی و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  حاجی،  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه 
از  با اشاره به شعار سال جدید “حمایت  اطالع رسانی راه دانا؛ 
امر در کشور توسط  این  راه کار های تحقق  ایرانی” و  کاالی 
، ترکیه و سایر  مردم و مسئولین اظهارداشت: چین، کره، هند 

 ۸۰ بازار  از  کشور  مردم  سهم  ها  کشور 
اختیار خود قرار داده  را در  میلیونی کشور 
اند و کسب و کار کشور خود را از طریق 
بازار ۸۰ میلیونی ایران رونق می دهند که 
این رقم در مقایسه با سایر کشور ها رقم 

قابل توجهی است.
 وی در ادامه افزود: اگر می خواهیم بازار 
۸۰ میلیونی کشور را از سلطه خارجی ها در 
آوریم و آن را در اختیار جوانان کشور قرار 
دهیم راهی جز حمایت از کاالی ایرانی و 
خرید کاالی ایرانی برای مردم و مسئولین 
در کشور وجود ندارد ؛ یکی از شعار هایی 
حتی  پیشرفته  های  کشور  از  بسیاری  که 
آمریکا به آن اعتقاد دارد حمایت از کاالی 

تولید داخل است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
تمام  که  هایی  لیبرال  گفت:   مجلس 

در  چرا  گیرند  می  الگو  غرب  از  را  خود  اقتصادی  های  نسخه 
پیروی  غرب  از  داخل(  تولید  کاالی  از  )حمایت  قلم  یک   این 
نمی کنند؟ اگر می خواهیم روز به روز شاهد اشتغازایی در کشور 
زنده  را در مردم کشور  ایرانی  باید تعصب خرید کاالیی  شویم 

کنیم. حاجی با اشاره به ۴ میلیون جمعیت بیکار موجود در کشور 
بیان کرد: در این بازار ۸۰ میلیونی که در کشور وجود دارد آیا سر 
و سامان دادن ۴ میلیون بیکار کار سختی است که ما نمی توانیم 
مجلس،  در  مردم  نمایندگان  مردم،  باره  این  در  دهیم؟؛  انجام 
به  نسبت  باید  و کشوری  لشکری  مسئوالن  سایر  و  ها  دولتی 

این امر مهم که از سوی رهبری اعالم شد اهتمام ورزند. وی 
همچنین با اشاره به تولیدکنندگان و رشد کیفیت تولید آنها نیز 
ایرانی  کیفیت  با  کاالی  خرید  برای  جدی  اهتمام  مردم  گفت: 
باید  مقابل هم  در  کنند  را حمایت می  کنندگان  تولید  و  دارند 

که  بدانند  و  ندهند  مردم  تحویل  بنجل  کاالی  کنندگان  تولید 
مردم ایران باید از بهترین کاالها که دارای کیفیت بروز جهانی 
است باید استفاده کنند.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
با اشاره به مشکالت پیش روی تولید کنندگان نیز افزود: قانون 
مالیات باید برای تولید کنندگان داخلی در راستای حمایت انها 
مالیات  که  نباشد  ای  گونه  به  و  باشد 
مانع تولید و ترغیب کننده تولید کننده 
که  چرا  باشد،  تولید  بجای  واردات  به 
حوزه  در  کنیم  می  مشاهده  امروز 
مالیاتی  فرار  افراد  از  بسیاری  واردات 
دارند و به راحتی اجناس را وارد کشور 

می کنند.
باید  هایی  مشوق  داد:  ادامه  حاجی   
گرفته  نظر  در  کنندگان  تولید  برای 
شود؛ نرخ سود ریالی وام تولید کنندگان 
برابر نرخ تسهیالت ارزی بشود که به 
ملی  توسعه  صندوق  از  کنندگان  وارد 
کاالی  فردی  اگر  شود،   می  پرداخت 
از صندوق  سرمایه ای وارد کند وامی 
که  کند  می  دریافت  ملی  ی  توسعه 
حالی  در  است  درصد   ۸ سودش  نرخ 
که وقتی تولید کننده ی داخلی وامی را 
دریافت می کند نرخ سودش ۱۸ درصد است. در چنین شرایطی 
طبیعی است که میل به واردات بیشتر از تولید خواهد بود چرا که 
در چنین شرایطی ارزش افزوده ای که فرد از طریق واردات به 

دست می آورد بیشتر از تولید خواهد بود.

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، در خصوص مهمترین چالش پیش روی کشورمان 
از روز دوازدهم فروردین۱35۸،  از گذشت 3۹ سال  پس 
گفت: همه مسئوالن باید تمام دغدغه فکری شان تحقق 

عدالت در جامعه باشد.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه عدالت کلیدواژه مهمی 
بنابراین  اظهار کرد:  است،  در کشورمان مطرح  است که 
باید طبق بند۹ اصل سوم قانون اساسی کشور و سایر مفاد 

قانونی اقدام به رفع تبعیض در جامعه شود.
وی ادامه داد: متاسفانه طی 3۹ سال گذشته گاهی اوقات 
به تحقق عدالت در جامعه بیشتر توجه شده و گاهی هم 
این مهم کمرنگ تر شده است از این رو چنین موضوعی 

سبب شده تا بستر بی عدالتی در کشور شکل بگیرد.
عدالت  کرد:  تصریح  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اختصاص  و  استخدام ها  انجام  دولتی،  توزیع مشاغل  در 
پست های مدیریتی، توزیع اعتبارات استانی، توزیع ثروت 
ایم  بوده  زیادی مواجه  فراز و نشیب  با  نفت  ملی و پول 
و به درستی عمل نکرده ایم. هر چند جهت گیری های 
خوبی وجود داشته اما اکنون مشاهده می شود برخی افراد 
بروی همان  برخی دیگر  اند و  به عرش رسیده  از خاک 

خاک مانده اند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است باید 
طوری در جامعه رفتار شود که همه افراد به طور مساوی 

از ظرفیت های کشور برخوردار باشند.
حاجی دلیگانی در خصوص اولویت های کشورمان، افزود: 
باید بازگرداندن نگاه عدالت محور به همه مسائل از جمله 
اولویت های پیش روی مسئوالن و همچنین مردم باشد.

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
انتقاد از نحوه بودجه ریزی در نظام آموزشی کشور، عنوان کرد: 

آینده دولت به  ضرورت دارد برای سال های 
منظور مواجه نشدن با کسری بودجه در حوزه 
آموزش به ویژه آموزش و پرورش الیحه این 

حوزه را در دو بخش تعریف کند.
برخوار  و  نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: سازمان 
برنامه و بودجه با استفاده از کارشناسان خبره 
این  بودجه جاری  نویسی می تواند  بودجه  در 
حوزه را در یک بخش و بودجه آموزشی را در 

بخش دیگر پیش بینی کند.
اخیر  سال های  در  متأسفانه  کرد:  اظهار  وی 
شاهد بودیم که آموزش و پرورش هرساله در 
پرداخت سرانه مدارس با مشکل جدی مواجه 
بوده است و فقط در بند پرداخت هزینه های 

برای  درخور  بودجه ای  نتوانسته  هیچگاه  لذا  است  جاری 
پرداختن به کیفی سازی تحصیلی در مدارس اختصاص دهد. 

حاجی افزود: از سوی دیگر مسئله ای که همواره ما نمایندگان 
مراجعات  کمترین  همواره  که  است  این  می آزارد  را  مجلس 
ریزی  بودجه  اقتصادی،  مباحث  برای 
مسئوالن  سوی  از  مالی  مطالبه گری  و 
دیگر  و  بوده  پرورش  و  آموزش  حوزه 
نیازهای  تامین  وزارتخانه ها همواره برای 
خود همواره فعال تر از آموزش و پرورش 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  بوده اند. 
متأسفانه  داد:  ادامه  مجلس  محاسبات  و 
در  بنیادین  تحول  و  تغییر  برای  عزمی 
پرورش  و  آموزش  بودجه ریزی  نظام 
وجود در مسئوالن وجود ندارد و با چنین 
روحیه ای در دولت هیچ گاه نظام بودجه ای 
باید  و  نمی یابد  بهبود  پرورش  و  آموزش 
این  در  دار  ادامه  بودجه  کسری  شاهد 

حوزه باشیم.

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
اشاره به تدوین طرحی در مجلس برای افزایش جذب اعتبارات 
سازمان نوسازی مدارس، اظهار کرد: بر اساس این طرح که 
هنوز در کمیسیونی مطرح نشده و در حال حاضر روی آن 
کار کارشناسی در حال انجام است؛ ساختمان های مدارس در 
شهرها و روستاها به مانند ساختمان های اداری دیده خواهند 

شد و در اختیار فرمانداری ها قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجالس نهم و 
دهم شورای اسالمی افزود: با این حساب اعتبارات مربوط به 
نگهداری و نوسازی که به ساختمان های اداری تعلق می گیرد 
به مدارس نیز تعلق خواهد گرفت که اتفاق بسیار خوبی برای 

حوزه آموزش و پرورش در نظر گرفته می شود.
وی ادامه داد: متأسفانه مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش 
تالشی برای بهبود اوضاع بودجه ای آموزش و پرورش انجام 

نمی دهند و مطالبه گری در این خصوص ندارند.
بودجه و محاسبات مجلس شورای  برنامه،  عضو کمیسیون 
اسالمی تصریح کرد: در ایام تصویب الیحه بودجه نیز کمترین 
مراجعه به کمیسیون برنامه و بودجه را وزارت آموزش و پرورش 
داشت و با وجود خلل ها و مشکالت بسیار در این حوزه مراجعه 

و مطالبه گری از کمیسیون برنامه و بودجه نداشتند.
این نماینده مردم در مجلس خاطر نشان کرد: در هر صورت 
طرح مذکور پس از اتمام کار کارشناسی به کمیسیون تخصصی 
ارجاع داده و پس آن به صحن علنی  خواهد آمد تا باری از 
دوش هزینه های آموزش و پرورش در این طرح برداشته شود.

حسینعلی حاجی : 

حاجی خرب داد :

تدوین طرحی در مجلس 
برای تغییر نحوه تجهیز 
و نگهداری ساختمان های 

مدارس

برخی قوانین داخل کشور تولید کنندگان را به واردکننده تبدیل کرده است

بــازگردانــدن نـــگاه 
عدالت محور به مسـائل
باید در اولویت مسئوالن

کشور قرار بگیرد

 آموزش و پرورش هیچگاه نتوانسته بودجه ای برای 
کیفی سازی مدارس اختصاص دهد

حاجی در گفتگو با شبکه اطالع رسانی راه دانا:

حاجی به مناسبت 12 فروردین:

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس :

 عــدم انسـجــام در 
هیأت رئیسه نگذاشت 
کمیـسیـون برنامه و 
بودجه از فرصـت ها 

استفاده کند

حاجی  حسینعلی  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
در نشست علنِی سه شنبه 2۸ فروردین ماِه مجلس شورای 
اسالمی در جریان بررسی طرح اصالح قانون اجرای سیاست 
های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن موافقت گفت: این 
طرح ۷ ویژگی مثبت و البته یک ویژگی منفی دارد. باید اذعان 
کرد در گذشته مدیران شرکت هایی که قرار بود سهامشان 
واگذار شود، نمی توانستند سهام آن شرکت را خریداری کنند 
است.  شده  حذف  طرح  این  در  موضوع  این  متاسفانه  که 
نماینده مردم شاهین شهر و برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: خوشبختانه در طرح مذکور محدودیت 
هایی برای خرید سهام توسط افراد خاص در نظر گرفته شده 
افزایش مشارکت مردمی می شود. وی  این مهم سبب  که 
افزود: توجه به شفاف سازی و البته تقویت بخش خصوصی از 

دیگر ویژگی های مثبت طرح اصالحی است. 
حاجی درنظرگرفتن زمان 3 ماهه برای دولت به منظور تهیه 
از  را  قانون  این  اجرای  تنظیم گر در راستای  نهاد  اساسنامه 
دیگر ویژگی های مهم این طرح دانست و افزود: همچنین در 
گذشته ترازهای مالی که توسط شرکت های دولتی صرفاً به 
بورس و شورای رقابت ارائه می شد، در این طرح مقرر شده به 
نهادهای عمومی و غیردولتی مثل شرکت های زیرمجموعه 
شستا نیز تعمیم داده شود که این امر باید ظرف 3 سال محقق 

شود. 
در ادامه نماینده مردم سلماس گفت: ارائه راهکار برای رفع 
خألهای قانونی و آمادگی بخش خصوصی برای اجرای قانون 
مذکور از جمله ویژگی های طرح اصالح شده کنونی است. 
شهروز برزگز، تصریح کرد:طرح مذکور سبب می شود دولت 
 ۴۴ اصل  اجرای  برای  خصوصی  بخش  مشارکت  جلب  به 
ترغیب شود. وی افزود: این طرح از بروز تخلفات موسسات 
آنها  ساماندهی  سبب  و  کرده  جلوگیری  اعتباری  و   مالی 

می شود.

نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجالس نهم و دهم شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: طبق مسیر 
تقسیم  موجب  برخوار  در  آهن  خط  عبور  شده،  بینی  پیش 
شهرهای دولت آباد و دستگرد و بروز معضالت اجتماعی در 

آینده، همچون حاشیه نشینی می شود. 
به  فوری  رسیدگی  ضرورت  اعالم  ضمن  حاجی  حسینعلی 
اعتراض مردم این دوشهر درخصوص مسیرقطار سریع السیر 
به  از رسیدن خط آهن  اصفهان- تهران، پیشنهاد داد: قبل 
شهرهای دولت آباد و برخوار ایستگاهی احداث و عبور خط 

به صورت زیرزمینی انجام شود.
اصفهان  استان  ریزی  برنامه  شورای  در  مقننه  قوه  نماینده 
تأکید کرد: با وجود مذاکره و مکاتبه های متعدد و دستورهای 
مساعد داده شده، تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است.

قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران نخستین و بزرگترین 
قطار سریع السیر کشور است که با بهره برداری از این خط 
آهن با سرعت 3۰۰ کیلومتر برساعت, زمان سفر تهران به 
اصفهان با پیش بینی جابجایی ۱۶میلیون مسافر در سال به 

کمتر از سه ساعت می رسد.
بر اساس برآوردها این طرح به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر 
ساخته می شود که طول مسیر حد فاصل اصفهان- قم، 2۰۰ 

کیلومتر است.
برخوار  شهرستاِن  دستگرِد  و  آباد  دولت  شهرهای  جمعیت 

بیش از ۶۰ هزار نفر است.
کتبی  تذکرات  گذشته  سال  چند  طی  در  است  ذکر  شایان 
و شفاهی متعددی از سوی حسینعلی حاجی برای رفع این 
مشکل انجام شده و حتی در بازدیدهای وزیر راه و شهرسازی 

هم پیگیری و دستور مساعد در این خصوص اخذ شده بود.

تقویت بخش خصوصی 
دغدغه نمایندگان است

انتقاد به مسیرتعیینشده 
قطـار سریــع السیـر 

اصفهان- تهران 

حاجی ابراز منود:حاجی خرب داد:



به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حسینعلی حاجی در خصوص بحران آب در اصفهان، 
اظهار کرد: تنها راهکار فوری برای حل مشکل آب این است که از برداشت آب غیر 
شرب در طول مسیر رودخانه زاینده رود در هر استانی که باشد جلوگیری شود، در 
غیر این صورت یک فاجعه ملی رخ می دهد. هم اکنون طبق برآوردها 25۰ میلیون 
مترمکعب آب غیر شرب از زاینده رود برداشت می شود که اگر از برداشت همین مقدار 

آب ممانعت شود مشکل کم آبی امسال موقتاً رفع می شود.
وی افزود: نباید به امید بارش ها بنشینیم، چرا که تنها با تدبیر و اجرای راهکارهای 

اصولی می توان بر مشکل کم آبی غلبه کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
چند سال گذشته به طور مرتب تذکراتی در مجلس در خصوص تخلفات وزارت نیرو 
ارائه دادیم منتها وزارت نیرو دچار یک حالت َفشلی شده بود که قدرت تصمیم گیری 
از آن گرفته شده بود به طوری که خود را در مسائل منطقه ای گیر انداخته بود. تمام 

تالش وزارت نیرو این بود که چهارمحالی ها اعتراضی نداشته باشند در حالی که باید 
وظیفه قانونی خود را انجام می داد که این چنین نبود.

حاجی تصریح کرد: تا مردادماه بیشتر آب نداریم. هم اکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
آب پشت سد زاینده رود ذخیره است و طبق پیش بینی ها 2۰۰ میلیون متر مکعب آب 
حاصل بارش ها خواهد بود، بنابراین میزان ذخیره آب شرب 3۰۰ میلیون متر مکعب 
است که حداقل تا آذرماه ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم که بر این اساس تا 

مردادماه هیچ آبی نخواهیم داشت.
به گزارش ایسنا؛ وی گفت: انتظار داریم رییس جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران 
را هر چه سریع تر تشکیل دهد و در آن جلسه تصمیم آنی برای حل مشکل آب 
بگیرد. البته 23 اسفند سال گذشته چنین تذکری را در صحن مجلس دادیم منتها 
وزیر کشور و نیرو آن را جدی نگرفتند. البته رییس مجلس جلسه ای را با وزیر نیرو 

گذاشت که متأسفانه هنوز خروجی نداشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی 
ماِه مجلس شورای  فروردین  یکشنبه ۱۹  علنِی  در نشست 
اسالمی در تذکری یادآور شد: در بیست و سوم بهمن سال 
استان  آشامیدنی  آب  بحران  مورد  در  تذکری  بنده  گذشته 
ریاست  سوی  از  و  کردم  مطرح  علنی  صحن  در  اصفهان 
این  در  ای  جلسه  کشور  وزیر  که  شد  داده  دستور  مجلس 

خصوص تشکیل دهد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: همچنین در 2۹ بهمن ماه بنا بر تذکری 
و  ملی  امنیت  های  کمیسیون  شد  پیشنهاد  زمینه  این  در 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی سفری 
تنها  اما علی رغم تذکرات  باشند،  به استان اصفهان داشته 

رئیس مجلس در این زمینه جلسه ای را برگزار کردند.
آب  مردادماه  از  نفر  میلیون   5 متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
به ۴2۰  نیاز  با وجود  و  ندارند  اصفهان  استان  در  آشامیدنی 
میلیون مترمکعب تنها ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها 
ذخیره است که با احتساب میزان نزوالت جوی همچنان ۱2۰ 

میلیون مترمکعب کمبود آب در این استان وجود دارد.
حاجی بیان کرد: حدود 25۰ میلیون مترمکعب آبی که برای 
مصرف غیرشرب از زاینده رود برداشت می شود، باید برای 
جلوگیری  آن  برداشت  از  و  استفاده شود  آشامیدنی  مصرف 

شده است.
نهم و  بودجه و محاسبات مجالس  برنامه،  عضو کمیسیون 
دهم با اشاره به اقدامات استاندار اصفهان در این زمینه گفت: 
رفع مشکل 5 میلیون نفر مردم این استان نیازمند اقدامات 
ضروری است تا جایی که رئیس جمهور باید جلسه ای را در 

این زمینه برگزار کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به تذکر این نماینده گفت: رئیس مجلس در این زمینه جلسه 
ای برگزار کردند که از همین جهت پیگیری ها باید انجام 

گیرد.

نماینده  اصفهان؛  سیما،مرکز  صداو  خبرگزاری  گزارش  به 
در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  های   شهرستان  مردم 
با حضور  که  ای  جلسه  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
 2۰ نماینده استان اصفهان در مجلس در خصوص بحران 
به  رسیدگی  و  محیطی  زیست  مشکالت  رود،  زاینده 
با  نمایندگان  این  شد،  برگزار  استان  کشاورزان  مشکالت 
رییس  ویژه  رسیدگی  خواستار  ای  نامه  امضای  و  تنظیم 

جمهور به این معضل شدند. 
به  تاکنون  نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  حاجی  حسینعلی 
تعهدات قانونی خود در خصوص آب آشامیدنی استان عمل 
نکرده است افزود: دراین نامه نمایندگان استان با توجه به 
هشدارهای شرکت آب منطقه ای مبنی بر بحران تامین آب 
آشامیدنی اصفهان در مرداد  خواستار دیداری اضطراری با 

رییس جمهور شدند. 
متر  میلیون   325 برداشت  اضافه  به  رسیدگی  گفت:  وی 
مکعب آب و طرح های آبخیزداری باالدست از موضوعاتی 
از رییس جمهور خواستار  نامه  این  نمایندگان در  است که 

پیگیری آن در رفع بحران آبی اصفهان هستند. 
سهم  آب  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  افزود:  حاجی 
برداشت باال دست زاینده رود ۸5 میلیون متر مکعب بوده 
که اکنون در این حوزه ۴۰۰میلیون متر مکعب آب برداشت 

می شود . 
که  آبخیزداری  های  طرح  اساس  بر  همچنین  گفت:  وی 
در استان باال دست اجرا می شود،از ورود 2۰۰ میلیون متر 

مکعب آب به زاینده رود جلوگیری شده است. 
هم اکنون حجم آب سدزاینده رود ۱5۰میلیون متر مکعب 
است، در حالی که میزان گنجایش ذخیره حجم آب در این 
برآورد  مکعب  متر  میلیون   صد  چهار  و  میلیارد  یک  سد 

شده است.

حسینعلی حاجی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز  با بیان 
خارجی  دارای  کاالی  از  استفاده  انقالب  رهبر  که  مطلب  این 
اما آن  ایرانی را حرام شرعی اعالم کردند، گفت:  دارای مشابه 
چه از عملکرد دستگاه ها دیدیم، قابل قبول نبود و دولتمردان و 
مسئوالن نتوانستند خواسته مقام معظم رهبری را برآورده کنند؛ 
براین اساس امسال رهبری موضوع را برعهده مردم گذاشتند و 

جامعه می تواند در این زمینه موفق باشد.
وی با بیان اینکه این نکته به معنای آن نیست که دولتمردان و 
مجلس مسئولیتی در این خصوص ندارند، گفت: این نکته درست 
است که این فرهنگ در بین مردم ایجاد شود که کاالی خارجی 
نخرند و یک جنبه عمومی پیدا کند، اما دولت نیز باید اقداماتی 

را انجام دهد.
را  رویه  بی  قاچاق  و  واردات  با  مبارزه  ها،  تعرفه  حاجی اصالح 
اولویت هایی دانست که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و 
عنوان کرد: در زمینه مالیات ها و بیمه دولت باید به گونه ای عمل 
کند که تولید کاالی داخلی را به سمتی ببرد که قیمت تمام شده 

آن با کاالی مشابه خارجی قدرت رقابت داشته باشد.
ضرورت اصالح سیاست های مالیاتی و ارزی دولت

وی با بیان اینکه دولت باید در سیاست های مالیاتی و سیاست 
های ارزی و تسهیالت به تولیدکنندگان شرایطی را به وجود آورد 
باشد،  نه اخراج کارگران  تولیدکننده در حفظ اشتغال و  نفع  که 
خاطرنشان کرد: در استان اصفهان به ویژه در سال ۹۶ مشاهده 

می کنیم که صاحبان صنعت تعدیل نیرو دارند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: بنده در جمع صاحبان صنعت گفتم که به دولت 
پیشنهاد دادم که یک تجمعی و فراخوانی از صاحبان صنایع هر 
استان بدهد تا مشخص شود، آن ها در طول سال گذشته، دو 

سال گذشته و پنج سال گذشته چند نفر جذب و چند نفر تعدیل 
نیرو داشته اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به طور 
قطع صاحبان بسیاری از صنایع دوسوم پرسنل خود را اخراج کرده 
اند و این یک تهدید جدی برای کشور است، خاطرنشان کرد: 

دولت باید در این زمینه به صنایع کمک کند و مجلس هم از 
طرف دیگربخش نظارتی خود را فعال کند و دستگاه ها و مجاری 
که با این سیاست کلی هم خوانی ندارند با نظارتف سوال و دیگر 

اهرم های موجود به سمت هم خوانی دعوت کند.

حاجی افزود: مجلس باید با وضع قوانین تکمیل کننده به رونق 
تولید کمک کند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در پاسخ به سوال 
به سرمایه  گذاران  عدم عالقه سرمایه  با  رابطه  در  ما  خبرنگار 
گذاری در سطح استان اصفهان و سخت گیری هایی که در این 

قانون  قانونی نیست،  این بحث  زمینه صورت می گیرد، گفت: 
است،  داده  انجام  را  هایی  گیری  سخت  که  طور  همان  گذار 
کرده  تعبیه  مشکالت  از  رفت  برون  برای  هم  را  راهکارهایی 
جنبه  که  کنند  می  سعی  مدیران  اصفهان  استان  در  اما  است، 

بدهند.  قرار  از جنبه سهل کننده مدنظر  بیش  را  سخت گیرانه 
اجرایی  های  سیاست  به  ها  گیری  سخت  این  داد:  ادامه   وی 
برمی گردد و از آقای استاندار در جلسات خواسته شده است که 
این مسئله را به  عنوان نماینده عالی دولت در استان دنبال کنند 
و شرایط را برای جلوگیری از فرار سرمایه ها از استان به استان 

های دیگر فراهم کنند.
حاجی با بیان اینکه مباحث مالیاتی را بارها متذکر شده ایم، عنوان 
کرد: پایه مالیاتی استان از سال های قبل در رقم باالیی بسته 
شده است و هر سال هم هر چقدر درصد کم تری اضافه کنند، باز 

عددی که به استان اضافه می شود، عدد باالیی است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار خاطرنشان کرد: در 
حالی که ما در این سال ها رشد سرمایه گذاری نداشته ایم و 
بسیاری از سرمایه گذاران به استان های دیگر مهاجرت کرده اند، 
اما سقف مالیاتی استان نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش 

نیز داشته است.
وی ادامه داد: وقتی این عدد را به واحدهای مالیات دهنده تقسیم 
می کنند، رقم باالیی می شود، به نحوی که یکی از صنعت گران 
شاهین شهر مطرح می کرد که من ۴۰ درصد آن چه درآمد کسب 
می کنم را مالیات می دهم و با این ۴۰ درصد پرداختی ادامه کار 

صرفه اقتصادی نداریم.
با امور مالیاتی نیز  اینکه صنعتگران برای توافق  با بیان  حاجی 
مالیات صنعت  هنوز  وقتی  کرد:  اظهار  دارند،  را  شرایط سختی 
درصدی   3۰ مالیات  آنها  از  دولت  است،  نشده  قطعی   گران 
می گیرد و این شرایطی را به وجود آورده است که برای صنعت 
شکننده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در پایان عنوان نمود که: در سطح استان بیش از اینکه اجرای 

قانون را داشته باشیم، سخت گیری داریم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس گفت: به 
دنبال بازگشت ۱۴ میلیارد تومان مالیات واریز شده پاالیشگاه 
اصفهان به حساب اداره کل مالیاتی استان تهران و هزینه این 
و  شهرداری ها  در  عمرانی  طرح های  اجرای  منظور  به  مبلغ 

دهیاری های شهرستان شاهین شهر و میمه هستیم.
حسینعلی حاجی  افزود: به  تازگی در نشستی که با رئیس سازمان 
امور مالیاتی کشور و شهردار شاهین شهر در تهران داشتیم، از 
سید کامل تقوی نژاد درخواست کردیم که این مبلغ هنگفت 
که پاالیشگاه اصفهان به بهانه اینکه چون دفتر مرکزی آن در 

تهران است به حساب اداره مالیاتی این استان واریز کند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در این جلسه معاون وزیر امور اقتصاد و 
دارایی قول داد این موضوع را بررسی و نتیجه آن را اعالم کند. 
حاجی دلیگانی اظهار داشت: موضوع دیگری که مطرح کردیم 
این بود که مطابق ماده 3۸ قانون ارزش  افزوده، واحدهایی که 
مالیات  و  دارند  ذاتی  آالیندگی  می دهند  انجام  نفت  پاالیش 
آالیندگی آن ها باید به  حساب شهرستان محل استقرار آن ها 
واریز و در همان جا هزینه شود، همچنان  که پاالیشگاه اصفهان 
به سبب آالیندگی که دارد مالیات ارزش افزوده آن باید در دو 

شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار هزینه شود. 
این  به  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
موضوع اشاره کرد که معاونت حقوقی رئیس جمهوری مدتی 
پس از اجرای ماده 3۸ قانون ارزش  افزوده، مطرح کرد که این 
موضوع پس از استعالم سازمان حفاظت محیط  زیست قابلیت 

اجرا دارد. 
وی ادامه داد: منتظر اعالم نظر سازمان حفاظت محیط  زیست 
در خصوص آالینده بودن یا نبودن پاالیشگاه اصفهان می مانیم 
عوارض  داد،  صنعتی  واحد  این  آالیندگی  بر  رأی  اگر  که 
حساب  به    ۹۴ تا   ۹۱ سال های  بین  پاالیشگاه،  آالیندگی 
شهرداری ها و دهیاری های دو شهرستان شاهین شهر و میمه 

و برخوار واریز شود. 

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار فارس در شاهین شهر 
عمده  درخواست  دو  معیشت،  بهبود  و  اشتغال  کرد:  اظهار 
شهروندان و روستائیان بخش میمه در نخستین جلسه بررسی 
مشکالت مراجعه کنندگان این بخش در سال جدید بوده است.

وی افزود: از 32 نفری که به درخواست های شفاهی و کتبی 
آنان در دفتر بخش میمه رسیدگی شد، همگی درخواست بهبود 
معیشت و اوضاع اقتصادی خود و اشتغال جوانان خانواده هایشان 
و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده  هستند.  خواستارش   را 
مراجعه کنندگان  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار 
بیکاری  و  اشتغال  تسهیالت  اقساط  پرداخت  در  ناتوانی  از 
جوانان تحصیل کرده خود گالیه مند بودند و دریافت وام های 
کاریابی، تعیین تکلیف زمین های کشاورزی و مسکونی، دریافت 
تسهیالت خرید جهیزیه، نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده 
روستایی و دریافت تسهیالت به منظور تعمیر خانه های روستایی 
درخواست کردند. وی به درخواست بانوی مسنی اشاره کرد که 
داماد بیکار در خانه داشت و عاجزانه می خواست شغلی برای 

شوهر دخترش دریکی از واحدهای تولیدی پیدا کند.
حاجی  خاطرنشان کرد: پدر میان سالی هم آمده بود که می گفت 
می خواهد دخترش را عروس کند اما از تأمین جهیزیه برای او 

ناتوان است.
وی اذعان داشت: اگر دولت مردان در سال حمایت از کاالی 
تأکید رهبر معظم  این شعار مورد  به تحقق  به درستی  ایرانی 
جلوگیری  کاال  قاچاق  و  بی رویه  واردات  از  و  عمل   انقالب 
بود،  خواهیم  ایرانی  جوانان  برای  اشتغال  رونق  شاهد  کنند 
البته تولیدکنندگان با تولید کاالی مرغوب و مردم با حمایت 
بین  در  بیکاری  افزایش  از  از کاالی ساخت کشور می توانند 

تحصیل کردگان بیکار جلوگیری کنند.
به گزارش فارس، با ارسال 5۶ نامه نماینده مردم شاهین شهر 
امداد  و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی به کمیته 
امام خمینی)ره(، این نهاد پارسال به همه متقاضیان این نامه ها، 
تسهیالت بالعوض، اشتغال، کمک هزینه جهیزیه و کارگشایی 

تا حداکثر 5۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
اظهار کرد: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان، چندین طرح 
آموزشی را تا مهر امسال در شهرستان های شاهین شهر و میمه 
و برخوار بهره برداری و تجهیز می کند. وی افزود: در این جلسه 
که به  تازگی برگزار شد، صورت جلسه ای با موضوعات تخصیص 
اعتبارات استانی، جذب کمک های خیران و بهره برداری و تجهیز 
طرح های آموزشی تا مهر ۹۷ به امضای طرفین رسید. نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: محمدحسین سجاد، مدیرکل نوسازی مدارس 

استان اصفهان موافقت کرد که مدرسه های خیرساز علی آباد 
با  دلیگان  اسالم  تمدن خورزوق و کودکان  و  مالعلی، عماد 
اختصاص اعتبارات و کمک های خیران به بهره برداری خواهند 
رسید. حاجی اظهار داشت: طرح های آموزشی بنیاد برکت در 
شهرهای وزوان، میمه، حبیب آباد و فیروزآباد، پس از تخصیص 
32 میلیارد ریال اعتبار این بنیاد پیش از آغاز سال تحصیلی 
مدارس،  نوسازی  اداره کل  داد:  ادامه  ساخته خواهند شد. وی 

پس  از آن که بنیاد علوی، اعتبار الزم را اختصاص دهد، مدرسه 
شهید ردانی پور شاهین شهر ساخته خواهد شد. عضو کمیسیون 
برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس، از پیگیری تکمیل استخر 
فرهنگ دستگرد و مدارس مسکن مهر شهرهای شاهین شهر  

و گرگاب خبر داد.
تجهیزات  به  دولت آباد  غدیر  ورزشگاه  این که  بیان  با  وی 
سرمایشی و گرمایشی تجهیز خواهد شد، اضافه کرد: اداره کل 
امکان  بررسی  برای  را  کارشناسی  زودی  به  مدارس  نوسازی 
بهره برداری از ساختمان خیر ساز در شهر سین برای فعالیت های 

ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  عضو  می کند.  اعزام  آموزشی 
توسعه کشور، به پیگیری نامه هایی با موضوع تجهیز امکانات 
در مدارس دخترانه ابوریحان و هاشمی رفسنجانی  شاهین شهر، 
عدالت  و  الهدا  بنت  اسالم،  کودکان  دبستان  برخوار،  هجرت 
میمه، هنرستان شهید احمدی زیاد آباد و مدرسه بنیاد برکت 
گرگاب اشاره کرد، اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

با بخشی از درخواست های این مدارس موافقت کرده است.
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 وضعیت اضطراری 
 در استان اصفهان؛ 

۵ میلیون نفر از مرداد 
آب آشامیدنی نخواهند 

داشت

امضای 2۰نماینده استان 
اصفهان در مجلس، پای 
نامه به رئیس جمهور 

حاجی عنوان کرد:

حاجی عنوان کرد:

رئیس جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران آب را هر چه سریع تر تشکیل دهد

اداره کل نوسازی مدارس استان، چندین طرح 
آموزشی را تا مهر امسال بهره برداری و تجهیز می کند

 14 میلیـارد تومان 
مالیات به پاالیشگاه 
اصفهان برگردانده 

می شود 

اشتغال و بهبود معیشت
 دو خواسته اصلی مردم

 در بخش میمه است

سخت گیری ها بر تولیدکنندگان در استان به سیاست های اجرایی برمی گردد

حسینعلی حاجی:

حاجی پس از اولین مالقات مردمی در سال جدید: حاجی پس از مالقات مردمی بخش میمه:حاجی خرب داد:

حاجی در گفتگو با صاحب نیوز عنوان کرد:



به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، روز  2۷ فروردین، 
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  حاجی،  حسینعلی 
این  در  مازندران  دانشگاه  اسالمی  انجمن  دعوت  به  مجلس 
و  بودجه ۹۷  پیرامون  درباره »مسائل  و  یافت  دانشگاه حضور 

حواشی آن« با دانشجویان به گفت وگو نشست.
حسینعلی حاجی یکی از محاسن مهم الیحه بودجه را در شفاف 
بودن منابع مالی آن مطرح کرد و در ادامه گفت: یکی از اشکال 
های ساختار بودجه و برنامه ریزی را پیروی دولت از دولت های 
قبلی است و همچنین بودجه ها در راستای اهداف حکومت و 

مجلس هدایت نمی شود.
کرد:  تاکید  و  خواند  ساز  هزینه  را  بودجه  نبودن  عملیاتی  وی 
همین  به  و  است  ساز  مشکل  کشور  مخارج  نبودن  مشخص 

دلیل است که کشور گران اداره می شود.
بیان کرد: بودجه سی سال  وی در بحث سهم بودجه عمران 
گذشته ۷۸درصد به عمران کشور اختصاص یافته بود اما امروزه 

به ۱۷ درصد کاهش پیداکرده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس گفت: 
گیری  جهت  عدم  و  است  اقتصادی  مسائل  کشور  اولویت 
مناسب اقتصادی در الیحه بودجه سال ۹۷ از نقاط ضعف این 

الیحه محسوب می شود.

انرژی  دانشجویان مطرح کرد: حامل های  با  دیدار  در  حاجی 
مبلغ  همان  اما همچنان  داشته  قیمت  افزایش  از سال ۱3۸۹ 

۴۴5۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه به مردم داده می شود.

وی در ادامه گفت: آیا بعد از افزایش قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان 
به ۱۰۰۰ تومان نباید یارانه ی مردم هم افزایش پیدا می کرد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: 

پولی که دولت با فروش حامل های انرژی به دست می آورد 
بسیار بیشتر از ارقام اعالمی از درآمد دولت می باشد که بیان 

می شود.
حاجی ضمن انتقاد به افزایش هزینه های جاری در سال ۹۷ 
این نکته را یاد اوری کرد: درحال حاضر دولت ۸۰ هزار میلیارد 

تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.
وی بیان کرد: در شش ماه دوم سال ۹۶ به تفریغ بودجه ۹5 
قانون  دراجرای  تخلف  رسیدگی ۹۰۰  دراین  که  رسیدگی شد 
بودجه پیدا شد که ۶۰۰ مورد آن قطعی روشن و برای آن کیفر 

خواست صادر شد.
حسینعلی حاجی در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران گفت: 
یکی از مواردی که سال گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه 
به  داشت  بنا  که  بود  مجموعه صندوقی  شد،  رسیدگی  آن  به 
دانشجویان فارغ تحصیل وام بپردازد. در رسیدگی ها مشخص 
شد که حدود 3 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان این نهاد از بودجه 
کشور پول دریافت کرده است که برخالف آنچه مصوب شده 

بود برای وام دانشجویان هزینه نشده است.
با اهدای یک جلد کتاب  پایان این جلسه انجمن اسالمی  در 
مازندران  دانشگاه  در  حاجی   حسینعلی  حضور  از  تقدیر  لوح  و 

تقدیر کرد.

نماینده مردم شاهین شهر با گالیه از تخصیص ندادن امکاناتی 
نظیر افزایش پهنای باند و اعتبارات الزم به پیام رسان های داخلی 
برای رقابت با انواع شبکه های اجتماعی جهانی، گفت: تاکنون 
امکانات کمی از سوی دولت برای این امور اختصاص داده شده 

است.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ حسینعلی حاجی دلیگانی 
در گفت و گو با خبرنگار  صاحب نیوز با اشاره به توانایی باالی 
جوانان ایرانی در طراحی پیام رسان های داخلی و لزوم ارتقای 
کیفیت فنی شبکه های اجتماعی ایرانی، اظهار کرد: دولت باید 
امکانات الزم را در اختیار متخصصان جوان داخلی قرار دهد تا 
بتوانیم از هر لحاظ بهتر از پیام رسان های خارجی باشیم و این 

شدنی است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
افزایش  نظیر  امکاناتی  ندادن  تخصیص  از  گالیه  با  اسالمی، 
پهنای باند و اعتبارات الزم به پیام رسان های داخلی برای رقابت 
با انواع شبکه های اجتماعی جهانی، گفت: تاکنون امکانات کمی 

از سوی دولت برای این امور اختصاص داده شده است.

های داخلی بگونه ای تقویت شود که ظرفیت و مخاطب بیشتری خاطرنشان کرد: هر چه جلوتر می رویم باید یکی از پیام رسان وی با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از پیام رسان های داخلی، 
پیدا کرده و ظرفیت پذیرش 5۰ میلیون عضو با حداقل 25 میلیون 

نفر کاربر آنالین را داشته باشد.
استمرار فعالیت پیام رسان های خارجی به مصلحت کشور نیست

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار ، با اشاره به وضعیت 
فعالیت  ادامه  فیلترینگ آن،  احتمال  تلگرام و  فعلی  و محتوای 
این پیام رسان در داخل کشور را به مصلحت کشور ندانست و 
تصریح کرد: اگر امروز این اتفاق نیفتد، قطعاً نسل های آتی و 
آیندگان مملکت قضاوت خوبی درباره استمرار کنونی این پیام 
رسان در ایران نخواهند داشت و زیان های آن متوجه کشور و 

مردم خواهد شد.
محتواهای  از  برخی  نبودن  متناسب  و  ها  حریم  شکستن  وی 
های  آسیب  جمله  از  را  جامعه  اخالقی  های  ارزش  با  تلگرام 
با رعایت  اجتماعی داخلی  آن عنوان کرد و گفت: شبکه های 
هنجارهای جامعه اسالمی ایران و استفاده از امکانات و قابلیت 
های خوب می توانند محیطی امن و مفرح را برای کاربران ایرانی 

تأمین کنند و جایگزین پیام رسان های خارجی شوند.

نهال انقالب اسالمی که با نثار خون بهترین فرزندان ایران رشد 
کرده بود، سرانجام در 22 بهمن ۱35۷ به بار نشست، و با پیروزی 
امام خمینی»  از سوی  انقالب اسالمی و تشکیل دولت موقت 
ایران زمین  قدس سره« زمینه ی مهمترین همه پرسی تاریخ 

جهت تعیین نوع حکومت در ایران فراهم شد.
روز دوازده فروردین، روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران، روز 
پیروزی مستضعفین بر مستکبرین و روز تثبیت انقالب اسالمی 
است که بی هیچ ریب و شکی زمینه ساز حکومت عدل اسالمی 

در سراسر جهان خواهد بود.
این روز مقدس، این یوم اهلل پر برکت سرآغاز حیات واقعی اسالم 
در عصر دنیامداران و دنیا پرستان است که از معنویت و روحانیت 
گسسته و سعادت خود را در پیروی از امیال  و آرزوهای حیوانی 
خود می دانند. در این روز عزیز ساختار جدید سیاسی اجتماعی 
ایران بر مبنای آرای اکثریت قریب به اتفاق مردم یعنی ۹۸/2 

درصد آرای ملت مسلمان ایران تثبیت شد.
آن  اصلی  شعار  که  گرفت  حکومتی شکل  مقدس  روز  این  در 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بود. این عبارت ملکوتی که 
به عنوان شعار اصلی انقالب اسالمی و توسط میلیون ها ایرانی 
آزاده و مسلمان در طول مبارزات درخشان ملت با سلطنت پهلوی 
ایران اسالمی فریاد کشیده شده بود،  همه روزه در جای جای 
از اهداف  پایه ریزی کرد که عدالت اسالمی یکی  حکومتی را 

عالیه ی آن بود. 
در این شعار مقدس کلمه ی استقالل به عنوان نخستین هدف 
مطرح شده بود که رساننده ی این پیام به جهان و جهانیان بود 
که امت مسلمان ایران می خواهد »اراده ی ملی« خود را حاکم 
بر مقدرات خویش سازد تا بتواند از نفوذ و دخالت های بیگانگان 
فرموده  امام خمینی قدس سره  متین  و  زیبا  و چه  یابد  رهایی 
است: »اگر استقالل کشور خودمان را تحصیل نکنیم سایر چیزها 

درست نخواهد شد.«
بر  را  ایرانیان  ملی  اراده ی  تنها  نه  اسالمی  جمهوری  تشکیل 
آزادی  و  استقالل  آنان  برای  و  کرد  تثبیت  خود  سرنوشت 
و  در دل محرومان  امید  بارقه ی  این  بلکه  آورد،  ارمغان  به  را 
مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرن ها رنج و درد، جلوه ای 

از وعده ی خداوند تبارک وتعالی را شاهد باشند.
از  پس   ۱35۸ فروردین   ۱2 تاریخ  در  سره  قدس  خمینی  امام 
تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی طی پیامی رادیو تلویزیونی 
فرمودند: »خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض 
را به امید و توفیق خودش، به مستکبرین غلبه دهد و آن ها را 

امام و پیشوا قرار دهد. وعده ی خداوند تعالی نزدیک است. من 
امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین 
غلبه کنند چنان که تاکنون غلبه کردند... من از عموم ملت ایران 
تشکر می کنم که در این رفراندوم شرکت کردند و رأی قاطع 
خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزی بوده است دادند و 
به جمهوری اسالمی هم رأی دادند... جمهوری اسالمی است 

که احکام مترقی او بر تمام احکامی که در سایر قشرها و سایر 
مکتبهاست تقدم دارد.«

رهبر کبیر انقالب اسالمی قدس سره در قسمت دیگری از پیام 
خود فرمودند: »صبح گاه ۱2 فروردین که روز نخستین حکومت 
اهلل است از بزرگ ترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما 
دارند روزی که  نگه  زنده  و  بگیرند  را عید  بزرگ  روز  این  باید 
و  ریخت  فرو  طاغوتی  ساله حکومت  قصر 25۰۰  های  کنگره 
سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین 

جانشین آن گردید.
انتخاب واژه ی عید برای چنین روزی از سوی امام امت» قدس 
روزی  به  عید  زیرا  است؛  صحیح  و  دقیق  انتخاب  یک  سره« 
باعث  و  باشد  آفرین  شادی  و  نو  روز  آن  که  شود  می  اطالق 
سربلندی و مجد یک ملت شود. بنابر این دوازدهم فروردین از 

بزرگترین اعیاد انقالب اسالمی ایران می باشد.
هدف دیگر شعار اصلی انقالب، کلمه ی آزادی بود. در رابطه با 
آزادی نظرات مختلف و متعددی مطرح می شود؛ اما در اسالم، 
آزادی جامع ترین و مانع ترین معنا را در بر دارد و آن عبارت 
است از: شرایط سیاسی- اجتماعی الزم برای رشد و تعالی فرد 
و مردم که در آن موانع قانونی و فرهنگی مثل عرف و عادت، و 

موانع سیاسی، مانند سلطه ی طاغوت و استعمار و استبداد وجود 
نداشته باشد. یعنی انسان در انتخاب عقیده و بیان و نشر آن آزاد 
است. مگر آن که به دیگران آسیبی وارد بیاید و همچنین از خود 
بتوانند  مردم  که  طوری  به  ننماید  غربی  شیوه  به  آزادی  سلب 
هدایت و رشد و تعالی یابند. هدف نهایی شعار اصلی، کلمه ی 
جمهوری اسالمی بود که از به هم پیوستن جمهوری و اسالمی 
به دست آمده است. کلمه جمهور به معنای توده یا انبوه مردم 
است و منظور از گنجاندن چنین کلمه ای برای نظاِم شکل گرفته 
ی بعد از انقالب، اتکا داشتن و تعیین کننده بودن رأی مردم در 
سرنوشت خود و کلیه ی امور اجرایی کشور می باشد و به طور 
کلی حکومتی را تببین می کند که برای تأمین زندگی دنیایی 
توده مردم متکی به مردم باشد. واژه ی اسالمی هم به سبب 
های  ویژگی  که  است  جمهوری  های  نظام  دیگر  از  آن  تمایز 

خاص خود را دارد که در آن ارزش های الهی و قرآنی بر تمامی 
شئون حاکمیت دارد و همچنین ولی فقیه که بر طبق نظام الهی، 
والیت امر و امامت امت را بر عهده می گیرد، افزون بر تأمین 
زندگی مردم، مسؤولیت هدایت مردم و کمک به رشد و تعالی 
آنان را بر عهده دارد. برای تحقق این بخش حیاتی از شعار اصلِی 
انقالب پس از پیروزی آن، نیاز بود تا رسماً ناظم مشخصی حاکم 
بر ایران شود و در همین راستا بود که رهبر نهضت، امام خمینی» 
قدس سره« طی سخنانی فرمودند: »... احتیاج به رفراندوم هم 
نیست؛ برای این که مردم آرای خودشان را در ایران اعالم کردند. 

با فریادها، با دادها اعالم کردند...«
اتمام  آن،  کردن  رسمی  را  پرسی  همه  اعالم  علت  ادامه  در  و 
حجت برای دیگران و بسته شدن راه اگرها و مگرها عنوان کرده 
و فرمودند: »... این جانب به جمهوری اسالمی رأی می دهم و 

از شما هم می خواهم که به آن رأی دهید...«.
دقیقاً در همین زمان وسوسه های خناسان شروع شد. از جمله 
این که طرح کردند که حکومت بر اساس »جمهوری« بدون قید 
دیگری یا این که جمهوری دمکراتیک و ... باشد. لذا امام امت 
قدس سره با احساس خطر انحراف در صفوف متحد ملت و با 
آگاهی بی نظیر خود مردم را از این خطر آگاه کرده و فرمودند: 
»رأی بدهید به جمهوری اسالمی، نه یک حرف زیادتر و نه یک 
ایران در روزهای سرنوشت ساز، دهم و  حرف کمتر.« و مردم 
یازدهم فروردین ۱35۸ با حضوری آگاهانه در پای صندوق های 
رأی، به یکی از بزرگترین اهداف انقالب اسالمی جامه ی عمل 
پوشاندند و پیروزی نهایی انقالب اسالمی را با آرای عظیم و باور 

نکردنی خود تحقق بخشیدند.
در  ایران  مسلمان  امت  پیگیر  و  مستمر  مبارزات  ترتیب  بدین 
تاریخ  در  نوینی  عصر  و  یافت  تحقق  اسالمی  حکومت  برپایی 

ایران و اسالم آغاز شد.
امام خمینی» قدس سره« به شکرانه ی این پیروزی درخشان 
در پیام خود فرمودند: »... من به دنیا اعالم می کنم که در تاریخ 
ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و 
شعف و عشق و عالقه به صندوق ها هجوم آورده و رأی مثبت 
خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه به زباله دان 

تاریخ دفن کنند...«
ندای آسمانی  به  مانند که همه  این همبستگی بی  از  »... من 
واعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا لبیک گفتند و به اتفاق آرا 
به جمهوری اسالمی رأی مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی 

خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر می کنم...«

7    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، فروردین 1397،  شماره 42فرهنگی
به مناسبت 12 فروردین، »روز جمهوری اسالمی«:

12 فروردین سرآغاز حیات واقعی اسالم در عصر دنیا َمداران و دنیا پرستان

نحوه سهمیه بندی کنکور 
ایثارگران اصالح شد 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جانبازان زیر 25 
درصد از این پس می توانند از سهمیه ماده ۷۰ قانون ایثارگران 

و ماده ۹۰ قانون برنامه ششم استفاده کنند.
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  حاجی  حسینعلی 
شنبه  )سه  امروز  عصر  جلسه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
امروز  نشست  در  گفت:   متبوعش  کمیسیون  فروردین(   2۸
کمیسیون برنامه، اعضا به اصالح برخی بندهای برنامه ششم 

توسعه و همچنین قانون جامع ایثارگران پرداختند.
وی افزود: یکی از نتایج بازنگری در قانون جامع ایثارگری در 
جلسه امروز این بود که مقرر شد از این پس جانبازان زیر 25 
درصد از سهمیه ماده ۷۰ قانون ایثارگران و ماده ۹۰ قانون 

برنامه ششم استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: براساس 
 25 زیر  جانبازان  خانواده  اعضای  کمیسیون،  امروز  مصوبه 
درصد که ۸۰ درصد نمره فرد پذیرفته شده در غیر سهمیه را 
بیاورند و همچنین اعضای خانواده جانبازان باالی 25 درصد 
که ۷۰ درصد نمره خام آخرین فرد پذیرفته شده در کنکور را 

کسب کنند، از امتیازات قانون بهره مند خواهند شد.
به  موادی  الحاق  بررسی طرح  به  اشاره  با  حاجی همچنین 
قوانین دیوان محاسبات خاطر نشان کرد:  در نشست امروز 
الحاقی  طرح های  بررسی  برای  بودجه،  و  برنامه  کمیسیون 
به قوانین دیوان محاسبات کارگروهی تشکیل شد تا نحوه 

رسیدگی به تخلفات مالی مشخص شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان 
اینکه در ادامه جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه، طرح 
اصالح ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، مورد بررسی قرار گرفت، 
گفت: در اصالحیه مذکور اینگونه آمده بود که عبارت »مرکز 
وکال و کارشناسان قوه قضائیه« از بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه 
اعضای کمیسیون  با مخالفت  توسعه حذف شود که  ششم 

مواجه و رد شد.

نایب رئیس فراکسیون 
ایثـارگران مجلـس از 
بررسی طرح منطقه ای 
شـدن کمیـسیـون های 

پزشکی در این فراکسیون 
خبر داد 

نماینده  کیا  حسینی  جواد  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
ایثارگر سنقر کلیایی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در  مهم  موضوعات  از  جانبازان  درصدهای  تعیین  موضوع 
جامعه ایثارگران است یادآور شد: یکی از طرح هایی که اخیرا 
در فراکسیون ایثارگران با حضور رئیس بنیاد شهید و ایثارگران 
بررسی و تصویب شد این بود که  کمیسیون های پزشکی به 

صورت منطقه ای برگزار شود.
وی گفت: بر اساس این طرح قرار شد زمان کمیسیون های 
پزشکی در فواصل کوتاه مدت برگزار شود تا جانبازانی که نیاز 
به تعیین درصد دارند بهره بیشتری ببرند و در این راستا بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خدمات بیشتری انجام دهد و الحمداهلل 

این کار در حال انجام شدن است.
رئیسه  هیات  عضو  کیا  حسینی  جواد  سید  االسالم  حجت 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه امیدوارم در 
آینده با اجرای این طرح توجه بیشتری به مشکالت ناشی از 
درصد جانبازان شود یادآور شد: به دلیل اینکه جانبازان ضایعه 
نخاعی به مراقبت های ویژه ای نیاز دارند در این خصوص 
هم بحث های ویژه ای مطرح شد اگر چه در حال حاضر در 
یک بخش آن خدمات ارائه می شود اما در کنار آن بر روی 
این موضوع کار می شود تا ظرفیتی جدید بوجود آید تا بشود 

خدمات بهتری را به این عزیزان در بنیاد شهید ارائه کرد.
این  کرد:  تصریح  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
طرح فعال در مقطع کارشناسی است که امیدواریم به یک 
ادا  را  خودمان  دین  جانبازان  به  بتوانیم  تا  برسد  سرانجامی 

کنیم.
نارضایتی  خصوص  در  مجلس  روحانیت  فراکسیون  عضو 
یک  کرد:  تاکید  نیز  پزشکی  های  کمیسیون  از  ایثارگران 
می  بر  پزشکی  های  کمیسیون  به  موضوع  این  از  بخش 
گردد که مربوط به نحوه تعیین و یا تغییر درصدها است و در 
واقع عزیزانی که درصد آنها کم است در آینده با مراجعه به 
کمیسیون های پزشکی در مناطق خود، از سوی کمیسیون 
تشخیص مجدد خواهند شد و از این موضوع مطلع می شوند 
که درصدشان چقدر افزایش یافته و درصد جدید لحاظ می 

شود.
عضو هیات رئیسه فراکسیون حج و زیارت در مجلس شورای 
تقلیل  از  جانبازان  استرس  و  دلهره  خصوص  در  اسالمی 
درصدهای خود در هنگام مراجعه به کمیسیون های پزشکی 
متذکر شد: اگر در این مورد خداوند به جانبازی سالمتی عطا 
کرده باشد بحث دیگری است که در غیر این صورت متناسب 
با وضعیت جسمانی فعلی جانبازان باید تصمیم گیری شود. 

ایثارگران

تخلف 3هزار و 200 میلیارد تومانی یک صندوق در پرداخت وام به فارغ التحصیالن

استمرار فعالیت پیام رسان های خارجی به مصلحت کشور نیست،
 دولت زیرساخت های الزم برای پیام رسان های داخلی را فراهم کند

حاجی در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران خرب داد:

حسینعلی حاجی مطرح کرد: 



حسینعلی حاجی، نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار درباره 
اهمیت فضای مجازی در گفتگو با رویش نیوز گفت: فضای 
نقش  و  شود  می  خارج  بودن  مجازی  از  آرام  آرام  مجازی 
واقعی به خود می گیرد و مثل یک اسب سرکشی است که 
اگر کنترل نشود نمی توان از آن سواری گرفت. اما اگر لگام 
بر آن زده شود می توان استفاده خوبی از آن کرد. در دنیا 
شرکت ها و مجموعه هایی که در این فضا هستند به دنبال 
به  و  هستند  دیگر  کشورهای  حاکمیت  و  استقالل  گرفتن 
نوعی حاکمیت های جدیدی در حال ایجاد است. مانند همین 
اتفاقی که در زمینه مسافربرهای شخصی افتاد و اپلیکیشن 

های حمل و نقل به نوعی بازار را در دست گرفته اند.
حاجی ادامه داد: در آینده همه مسائل جامعه به وسیله فضای 
مجازی انجام می پذیرد و همین اگر مدیریت نشود می تواند 
در جامعه آسیب هایی داشته باشد و حتی برای سبک زندگی 

ما ایجاد خطر کند. 
این  داشت:  عنوان  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده 
به  که  انقالبی  و  معتقد  نیروهای  اگر  که  هست  بستری 
نوعی وارد آن شده و در آن فضا در حال فعالیت هستند با 
قدرت بیشتری وارد آن نشوند خصوصا در زمینه تولید محتوا 
مشکالتی ایجاد می شود. در این فضا به شدت نیاز به تولید 

محتوا توسط نیروهای انقالبی داریم.
حاجی در پایان تاکید کرد: البته مانند باقی کشورها باید شبکه 
اطالع رسانی ملی هم داشته باشیم هم داشته باشیم، چرا که 
این ولنگاری که ما در فضای مجازی داریم را آمریکایی ها 

و کانادایی ها هم ندارند و باید برای آن راهکاری پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 
گزارش رئیس و دادستان دیوان محاسبات در این کمیسیون، 
از واریز نشدن یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر پول به خزانه 
در  متخلف  مدیر  برای ۹۰۰  پرونده  تشکیل  و  در سال ۹5 

سال ۹۴ خبر داد. 
برخوار در  و  میمه  و  نماینده شاهین شهر  حسینعلی حاجی 
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به 
جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در 
این جلسه رئیس و دادستان دیوان محاسبات حضور یافتند تا 
در خصوص تفریغ بودجه سال ۹5 گزارشی به نمایندگان ارائه 
کنند. وی افزود: مسئولین دیوان محاسبات در جلسه اعالم 
کردند که یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر از پول کشور به 

صندوق توسعه ملی و خزانه واریز نشده است. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: 
همچنین در جلسه مسئولین دیوان محاسبات گفتند که به 
بودجه سال ۹۴ صورت  اجرای  دلیل تخلفاتی که در نحوه 
گرفت، برای ۹۰۰ مدیر متخلف پرونده تشکیل شده که این 
۹۰۰ پرونده تا پایان سال ۹۶ به دادسرا رسیده است. حاجی 
تصریح کرد: از این مقدار به ۶۰۰ پرونده رسیدگی شده که 
برای ۶۰ درصد مدیران متخلف قرار مجرمیت صادر شده و 
برای ۴۰ درصد این پرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده 

است. 
وی افزود: همچنین آقایان اعالم کردند که تا کنون برای 
3۶۰ مدیر متخلف کیفرخواست صادر شده و ۱3 پرونده در 

مرحله تحقیق است. 
گفت:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
در این جلسه کمیسیون از رئیس دیوان محاسبات خواست 
تا از پاداشهایی که باالتر از هفت برابر حقوق پرداخت شده، 

گزارشی تهیه و به کمیسیون ارائه کند. 
حاجی با بیان اینکه اطالعاتی به ما رسیده که تخلفاتی در 
زمینه پاداش ها صورت گرفته، گفت: این گزارش باید شامل 
و  ها  بانک  مدیران  دولتی،  و شرکت های  همه دستگاهها 
نهادهای عمومی باشد و مشخص شود که چه مقدار از این 

پاداشها خالف قانون و چه مقدار خارج از انصاف است.

ادامه از صفحه اول ... برگزاری برنامه های مشارکتی با مجموعه 
های مردمی نظیر دوره های مهدویت)عج( و...، تعامل با روحانیت 

شهر خصوصاً امام جمعه معزز حاج آقا عاملی، برگزاری 
جلسات هم اندیشی با حضور فعاالن فرهنگی شهر، 
سازمانی)ویژه  درون  فرهنگی  های  برنامه  برگزاری 
کارکنان شهرداری( و... اشاره نمود. بنا داریم در حوزه 
فرهنگی هر آنچه می شود و می توانیم تالش نماییم.

در راستای جذب سرمایه گذار خصوصا در زمینه 
اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی شده؟

با توجه به اینکه در بخش ساخت و ساز عمدتاً شهرها 
به حالت اشباع رسیده اند، لذا شهرداری ها جبراً دیگر 
باید به سمت توسعه پایدار و درآمدهای پایدار شهری 
بروند. در شهرداری گرگاب با توجه به اینکه جلسات 
متعددی با شورای محترم شهر به همین منظور برای 
کسب و یا ایجاد درآمدهای پایدار شهری گرفته شد و 
در حال  گردید،  برگزار  با سرمایه گذاران  که  جلساتی 

مراحل  که  زمینه هستیم  این  در  متعددی  موارد  برای  پیگیری 
قانونی آنها در دست انجام است. در خصوص عمل به منویات 
که  اقدامی  هم  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در  انقالب  معظم  رهبر 
می توان به آن اشاره نمود این هست که شهرداری با مشارکت 
اداره میراث فرهنگی استان و شهرستان مبادرت به انجام پروژه 
ای برای حمام قدیمی شهر نموده است؛ حمام قدیمی که سال ۹2 
بازسازی شده بود و به بهره برداری و افتتاح رسید، متاسفانه در این 

بالاستفاده  سال  چند 
تعیین  و  بود  مانده 
تکلیف نشده بود که 
با یکی از شرکتهایی 
که تحت نظر میراث 
حول  است  فرهنگی 
اولین  که  محور  سه 
حمام  احیای  آن 
و  هست،  قدیمی 
بحث  دوم  مورد 
آموزش صنایع دستی 
سفالگری،  نظیر 
منبت  میناکاری، 
درنهایت  و  کاری 
مورد سوم اشتغالزایی 
برای جوانان گرگاب 
مذاکره  وارد  هست 

امر  این  به  شهر  قدیمی  حمام  تا  شدیم  نامه  تفاهم  امضای  و 
اختصاص یابد. در آستانه 22 بهمن ماه سال گذشته این پروژه 
با مدیران و  برداری رسید؛ طی مذاکراتی که  بهره  به  افتتاح و 
مسئولین این شرکت داشتیم مقرر شد برای حدود ۱۰ تا ۱5 نفر 
اینکه  به  با عنایت  باشند.  اشتغالزایی داشته  به صورت مستقیم 
موقعیت مکانی حمام قدیمی، در مجاورت مسجد جامع شهر واقع 

شده قرار شد که حساسیتهای الزم را برای رعایت حرمت مسجد 
هم لحاظ شود.

توفیقتان در ارتقاء درجه شهرداری خیلی سر و صدا کرده! 
موضوع چیست؟

بنده در ابتدای کار یکی از مباحثی با شورای محترم مطرح کردم 
از بنده خواست تا این قضیه را پیگیری کنم  و شورای محترم 
بحث ارتقای درجه شهرداری بود؛ باید خدمتتان عرض کنم درجه 
پیدا کرده است؛  ارتقا  به درجه ۶  از درجه ۴  شهرداری گرگاب 
البته این امر با همکاری و همدلی پرسنل شهرداری و همین طور 

اعضای محترم شورای اسالمی شهر انجام شد. این اتفاق خیلی 
کمی نیست. از ۱2 مهرماه سال ۹۶ استارت این کار زده شد و 
استانداری  و  از طریق سازمان شهرداریها  که  هایی  پیگیری  با 
اصفهان انجام شد، در نهایت ارتقای درجه از ۴ به ۶  به شهرداری 
ابالغ شد. و این امر با تالش پرسنل شهرداری و حمایت شورای 
محترم اسالمی شهر و حمایت های خود مردم بود که در این زمینه 

همکاری کردند تا سرانه ها و خدمات شهری افزایش یافته و این 
درجه از ۴ به ۶ ارتقا یابد. این موضوع در زمینه های شهری خیلی 
موثر است، در اختصاص بودجه های استانی یا ملی را 
به شهرها، یکی از آیتم هایی که مؤثر است همین درجه 
شهرداری ها می باشد. از همین جا جا دارد از مسئوالن 
محترم شهرستان بویژه نماینده محترم مجلس جناب 
معزز  فرماندار  بصیری  آقای  جناب  و  حاجی  آقای 
شهرستان که همواره یار و مددکار و حامی مدیریت 
شهری شهر گرگاب بوده اند، کمال تشکر و قدردانی 

را داشته باشم.
و سخن پایانی... ؟ : بنده در پایان 2 درخواست از 
اینکه  اولین درخواست  شهروندان عزیز گرگاب دارم: 
مردم باید در زمینه پیشرفت شهر با شهرداری مشارکت 
داشته باشند و زمانی در شهر اتفاقات خوب می افتد و 
شهر یک شهر رشد یافته و پویا می شود که مردم در 
پیشرفت شهرشان،  زمینه های مختلف  و  ها  صحنه 
و مدیریت شهری  بدهند و حامی شهرداری  نشان  را  خودشان 
باشند؛ چون شهرداری و شورای شهر به تنهایی نمی تواند این 
کار را انجام بدهند! یعنی نه اینکه این مسئله مختص اینجا باشد، 
بلکه هرجایی که بخواهند ادعا کنند که شهر را بدون مشارکت و 
توانمندسازی مردم می توانند اداره کنند این امر امکان پذیر نیست. 
خواسته بعدی بنده بعنوان شهردار گرگاب از شهروندان رعایت 
زمانبندی در خصوص زباله های شهری است؛ یکی از مباحثی 
که موجب اعتراضات 
بسیار زیادی در شهر 
رعایت  عدم  شده، 
بیرون  زمانبندی 
در  زباله  گذاشتن 
توسط  مقرر  ساعت 
شهروندان  از  بعضی 
است. هر روز ساعت 
ما  همکاران  صبح   ۶
کمپرسی  یک  حدود 
زباله  بیشتر،  گاهی  و 
جمع  شهر  سطح  از 
خواهشی  کنند؛  می 
است  این  دارم  که 
عزیز  شهروندان  که 
زمانبندی  اساس  بر 
توسط  که  لیستی  و 
شهرداری توزیع شده، زباله های خود را بیرون بگذارند تا حداقل 
بحث نظافت محیط شهری و جلوگیری از ریخته شدن شیرابه در 

سطح شهر رعایت شود.
ممنون از وقتی که در اختیار حماسه سازان قرار دادید.

من هم از شما سپاسگزارم و از اینکه حوصله به خرج دادید و پای 
سخنان بنده نشستید تشکر می کنم.

دولت بخشی از اعتبار ساخت سد تونل سوم 
 کوهرنگ به منظور انتقال آب به سد زاینده رود

را تأمین کرده است  

حسینعلی  شاهین شهر،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به     
اظهار کرد: دولت  با مردم شهر گرگاب  در نشستی  حاجی 
به منظور  تونل سوم کوهرنگ  اعتبار ساخت سد  از  بخشی 
انتقال سالیانه 2۰۰ میلیون مترمکعب آب به سد زاینده رود 
را تأمین کرده است. وی افزود: امیدواریم با عزم مسؤوالن 
استانی، ساخت سد در خروجی تونل سوم کوهرنگ هرچه 
این  از  اصفهان  آب  تشنه  و  استان صنعتی  و  زودتر شروع 
مردم  نماینده  شود.  خارج  دارد  قرار  آن  در  که  بحرانی 
فعلی سد  برخوار در مجلس، ذخیره  و  و میمه  شاهین شهر 
خاطرنشان  و  اعالم  مترمکعب  میلیون   ۱22 را  زاینده رود 
بی سابقه  اخیر  در ۴5 سال  استان  این  در  بحران آب  کرد: 
بوده است و فقط با مصرف کم و بهینه آب در بخش های 
خانگی، کشاورزی و صنعتی می توانیم این بحران را مدیریت 
کنیم. حاجی از شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خواست 
نزدیک  شهرهای  در  خانگی  پساب  بهینه  تصفیه  راهکار 
به  استان  دیگر  پساب شهرهای  انتقال  به جای  را  اصفهان 
در  تصفیه شده  پساب  کند،  دنبال  زاینده رود  رودخانه  شرق 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار برای صنعتگران 
صنایع   آن  بدون  و  دارد  حیاتی  اهمیت  شهرستان  دو  این 
و  بودجه  و  برنامه   کمیسیون  عضو  شد.  خواهند  تعطیل 
هزینه  با  گرگاب  پل  داشت:  اظهار  مجلس  محاسبات 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  شاهین شهر  شهرداری  مشترک 
اصالح و ساخته خواهد شد، هم چنین شرکت آب و فاضالب 
گرگاب  شهر  فاضالب  شبکه  احداث  برای  شهرستان، 
تومان  میلیارد   ۸ و  کرده  هزینه  تومان  میلیارد   ۷ تاکنون 
دیگر برای تکمیل این طرح نیاز دارد.  وی از شهرداری های 
شاهین شهر و اصفهان درخواست کرد که شهرداری گرگاب 
بهداشت  شبکه  کنند،  کمک  شهری  اتوبوس  تأمین  در  را 
ارائه کند. عضو  و درمان نیز خدمات بهتری به شهروندان 
از کمک ۶۰۰  برنامه ششم توسعه کشور  کمیسیون تلفیق 
شهر  در  مدرسه ای  تکمیل  در  برکت  بنیاد  تومانی  میلیون 
گرگاب قدردانی کرد و از اداره ثبت شهرستان شاهین شهر و 
میمه خواست در صدور سندهای خانگی شهروندان گرگاب 
با همکاری بنیاد مسکن سرعت بیشتری اعمال کنند. وی 
با  خواست  اصفهان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  از 
توجه به زمین اهدایی مردم گرگاب، برای احداث زورخانه 
احداث  برای  اعتباری  و  کرده  اقدام  باستانی  ورزش های 
مکان ورزش اختصاص دهند. نماینده مردم شاهین شهر و 
از  به ساکنان بخشی  گازرسانی  در مجلس  برخوار  و  میمه 
از  را  شهر  این  کارگاهی  صنایع  آب  تأمین  و  شهرگرگاب 
این  پیگیری  بر  و  برشمرد  درخواست های دیگر شهروندان 

درخواست ها تأکید کرد.

بین دریافت کنندگان تأمین اجتامعی 
بی عدالتی وجود دارد 

و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده  حاجی  حسینعلی     
با  شفاهی  تذکر  طی  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار 
استناد به بند ۱۱ ماده 2۴ آئین نامه درباره حفظ شأن مجلس 
اظهار داشت: در سال ۹5 در برنامه ششم توسعه در ماده ۱2 
بند »ب« قانونی را تصویب کردیم که بازنشستگان وظیفه 
تأمین اجتماعی حقوق شان متناسب سازی شود.  وی افزود: 
از این قشر کسانی هستند که در ماه 32۰  در حال حاضر 
هزار تومان دریافتی دارند، چطور می شود که با این مقدار در 
ماه زندگی کرد. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
ارسال  به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  در 
نامه ای به رئیس مجلس در این باره تصریح کرد: پس از آن 
دستور داده شد که این قانون زودتر اجرا شود ولی هم اکنون 
هیچ خبری نشده است. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در 
بین دریافت کنندگان مستمری در تأمین اجتماعی بی عدالتی 

وجود دارد، لذا باید در این قانون ساماندهی صورت گیرد. 

منایندگان خانه ملت به دنبال اصالح 
قانون کار با هدف گسرتش اشتغال 
آسان و بادوام درمناطق روستـایـی 
و احیــای سنـت استـاد و شـــاگرد 

در این باره هستند 

   به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
اشتغال  مسائل  بررسی  جلسه  در  حاجی  اصفهان،حسینعلی 
در بخش میمه اظهار کرد: با وجودی که 2 میلیارد و 5۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت اشتغال به استان اصفهان اختصاص 
یافته بود اما جوانان متقاضی، فقط ۶ درصد این تسهیالت را 
در سال گذشته از شبکه بانکی در استان اصفهان دریافت 
از  اشتغال  پرداخت تسهیالت  افزود: علل عدم  کردند. وی 
یک سو به خاطر همکاری نکردن شبکه بانکی و از سوی 
ناتوانی  به واسطه  از جوانان  انصراف برخی  به خاطر  دیگر 
در پرداخت اقساط آن بوده است. نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی بررسی فرصت 
های شغلی در بخش میمه را از اهداف این جلسه بیان کرد 
و گفت: مسؤوالن متولی بخش اشتغال با هم افزایی در این 
استان و به ویژه در بخش میمه برای رونق اشتغال جوانان 
مهاجرت  روستاها،  شدن  کوچک  شاهد  چون  کنند،  همت 
مجاورت  در  حاشیه نشینی  گسترش  شهرها،  به  روستائیان 

شهرهای بزرگ و افزایش معضالت اجتماعی هستیم.
وازان  موته  الیبید،  و شهر  روستاها  جوانان  داد:  ادامه  وی 
بعلت  اما  کنند  زندگی  خود  و شهر  آبادی  در  دارند  دوست 
نبود شغل مناسب ناچار به مهاجرت به شهرهای هم جوار 
و یا تهران شده اند. حاجی دلیگانی بر این نکته تأکید کرد 
که نمایندگان خانه ملت به دنبال اصالح قانون کار با هدف 
گسترش اشتغال آسان و بادوام در مناطق روستایی و احیای 

سنت استاد و شاگرد در این باره هستند.
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جناب آقای مهندس کاشانی ضمن تشکر از وقتی که در اختیار 
ما قرار دادید برای شروع بحث اگر نکته ای دارید بفرمایید.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست.

ماهنامه  مخاطبان  خدمت  دارم  احترام  و  ادب  و  سالم  عرض 
حماسه سازان، همشهریان عزیزم و شما عزیزان گرانقدر؛ خدای 
بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که توفیق حاصل نمود تا در فرصتی 
مغتنم به عنوان خدمتگزار مردم عزیز و نجیبمان انجام وظیفه 
شورای  در  را  همکارانم  و  بنده  که  عزیزانی  همه  از  لذا  نمایم، 

اسالمی شهر الیق اعتماد خود دانستند و به ما رای 
اعتماد دادند سپاسگزارم و ان شاءاهلل در ادامه کار ما 
را از دعای خیر و حمایت خود بی نصیب نگذارند تا 
در پیشگاه خدای متعال سربلند و روسفید از ادای این 

امانت الهی باشیم؛ در خدمت شما هستم... .

آقای مهندس از شورا چه خبر؟
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر گرگاب با ترکیب 
سه نفر آقا و دو نفر خانم آغاز به کار نموده و با توجه 
تخصصهای  بیشتر  گرگاب  شهر  شرایط خاص  به 
مورد نیاز شورا اعم از اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، 
کشاورزی و مدیریتی وجود دارد؛ به جرأت می توانم 
اسالمی  شورای  اعضای  جلسات  بیشترین  بگویم 
شهر را در این مدت برگزار نموده و مصوبات مطلوب 

ما در تصویب  اینکه سعی  ایم مضافا  قبولی هم داشته  قابل  و 
مصوبات صرفه و صالح کل شهر و شهروندان بوده... .

در خصوص بودجه شهرداری در سال گذشته و سال جاری 
برای مخاطبان توضیح دهید؟

که  بود  ریال  میلیارد  پنجاه  مبلغ  بودجه شهرداری  در سال ۹۶ 
توسط شورای اسالمی دوره چهارم به تصویب رسید، اما در این 
دوره بودجه پیشنهادی برای سال ۹۷ که مورد تصویب شورای 
اسالمی قرار گرفت مبلغ شصت میلیارد ریال می باشد که نسبت 
به سال قبل 2۰ درصد افزایش داشته است؛ از این مقدار ۴۰درصد 
صرف هزینه های جاری و ۶۰درصد هم به هزینه های عمرانی 

اختصاص یافته است.

از مشکالت شهر و اقدامات انجام شده برای حل آنها بگویید:
اگر بخواهیم دسته بندی موضوعی در رابطه با مشکالت شهر 
داشته باشیم این مشکالت تقریباً به چهار گروه عمده فرهنگی، 
اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی و عمرانی تقسیم می شوند؛ 
اما از این میان به نظر مهمترین مشکل مردم شهر گرگاب در 
حوزه اقتصاد و معیشت قرار دارد که بر سایر حوزه ها سایه افکنده 
و تأثیر نامطلوب گذاشته است. مایلم فعاًل در این خصوص صحبت 

کنم و بحث پیرامون مشکالت دیگر را به وقت دیگری موکول 
نمایم. در حال حاضر بسیاری از شهروندان گرگاب به امر مقدس 
کشاورزی مشغول هستند اما متاسفانه خشکسالیهای پی در پی 
و در نتیجه خشک شدن سفره های آب زیرزمینی و عدم وجود 
منابع آبی پایدار جهت مصرف کشاورزی این حرفه را با مشکالت 
عدیده ای مواجه نموده و بر وضعیت اقتصادی، اشتغال و امنیت 
شغلی، معیشت و امرار معاش مردم آثار مخربی بر جای گذاشته 
است. راهکاری که در این زمینه وجود دارد اینست که  بایست 

اقلیم منطقه جایگزین  با  آبی کمتر و متناسب  نیاز  با  کشتهای 
کشت موجود شود. همین طور کشت های گلخانه ای هم مورد 
مناسبی است؛ همچنین با اصالح الگوی مصرف آب و استفاده از 
سیستم های آبیاری تحت فشار در این راستا می توان بهره گرفت.
شهر  مجاورت  در  مستعد  زمین های  وجود  با  اینکه  دیگر  مورد 
با قابلیت استفاده در قالبهای مسکونی، تجاری، صنعتی و غیره 
اولیه  توافقات  عدم  و  مالکی،  خرده  وضعیت  علت  به  متاسفانه 
این  علیرغم وجود  ادارات مسئول -  با  با هم و سپس  مالکین 
مشکالت  در  بزرگی  گشایش  می تواند  که  خدادادی  سرمایه 
اقتصادی مردم رقم بزند، تاکنون راکد مانده و می طلبد که مالکین 
تالش  و  تمهیدات  موجود  امکانات  از  بهینه  استفاده  به  نسبت 
بیشتری را در این خصوص داشته باشند؛ چرا که با توجه به وجود 
مراجعات مکرر سرمایه گذاران جهت اجرای طرح های زیربنایی، 
عمرانی، رفاهی و... امکان تملک زمین فراهم نشده و شهر را با 

چالش های متعددی مواجه نموده است.
نظر  مد  های  مالک  و  شهردار  انتخاب  نحوه  خصوص  در 

شورای پنجم برای انتخاب شهردار توضیح دهید.
ابتدای شروع فعالیت  از  مهمترین وظیفه شورای اسالمی شهر 

نظیر  ویژگی هایی  دارای  بایستی  که  است  شهردار  انتخاب 
روحیه  دارای  همچنین  و  کارآمدی  تجربه،  تعهد،  تخصص، 
تعامل با دستگاه اجرایی و مسئولین باشد. بر این اساس اعضای 
افراد  دعوت  و  بررسی  ساعت ها  از  پس  شهر  اسالمی  شورای 
مختلف به مصاحبه جهت سپردن این مسئولیت خطیر به این 
نتیجه رسیدند که با اعتماد به سرمایه انسانی موجود در شهرداری 
سکان مدیریت شهری را به آقای علی عسگری بسپارند. ایشان 
عالوه بر خصوصیات پیش گفته، از بدو تاسیس شهرداری در این 
و مشکالت شهر  به مسائل  و  داشت  شهر حضور 
و  داشت  کامل  اشرافیت  فرصتها  و  ها  محدودیت 
ارتباطات وثیقی با عموم مردم دارالمؤمنین گرگاب 
دارد. شورای شهر هم پس از انتخاب شهردار، ضمن 
شهردار  پشتیبان  و  حامی  نظارتی،  وظیفه  انجام 
راستای  در  شهرداری  خدوم  مجموعه  و  پرتالش 
شهروندان  به  خدمت  و  محوله  مأموریتهای  انجام 

می باشد.
نقش شوراها در پیشرفت امور شهر چقدر است 

و چقدر اهمیت دارد؟
مدیریت  سیستم  به  نیاز  شهر  امور  اداره  برای 
یکپارچه شهری است که بتوان با برنامه ریزی مداوم 
رفع  جهت  در  ذیربط  نهادهای  تمامی  همکاری  و 
نیازمندی های شهر گام برداشت؛ شورای اسالمی 
عنوان  به  و  است  شهر  مردم  آگاهی  و  فرهنگ  بینش،  عصاره 
یکی از نهادهای تصمیم گیرنده و ناظر بر امور شهری می تواند 
تاثیرگذاری مثبتی بر استیفای حقوق شهروندی داشته باشد. شورا 
به عنوان یک نهاد مردمی می تواند در جلب مشارکت مردم و 
و  اجرای طرح ها  زمینه  در  را  مؤثری  گامهای  بخش خصوصی 
نماید. شورای  ایفا  زیربنایی و توسعه و عمران شهر  پروژه های 
اسالمی می تواند در راستای استفاده از خرد جمعی نظرات مردم 
را بعنوان نماینده مردم اخذ نموده و به عنوان یک پل ارتباطی 
بین مردم و مسئولین پیگیر و راهگشای مشکالت مردم باشد؛ 
بر اساس اصول 3، ۷، ۱2، ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی هدف از 
تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا و... اداره کشور توسط 
مردم و به دست مردم می باشد و این از نقاط قوت و بسیار با 
اهمیت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است. وقتی اداره 
محل زندگی مردم به خود آنها محول شود قطعا با دلسوزی و 
تالش مضاعف نسبت به انجام این وظیفه مبادرت خواهند ورزید.

و سخن پایانی...
 اللهم ال تکلنی إلی نفسی طرفة عین أبدا...؛ تشکر میکنم از شما

شورای اسالمی عصاره بینش، فرهنگ و آگاهی مردم شهر است

رئیس شورای اسالمی شهر گرگاب در گفتگو با حامسه سازان:

در گفتگوی حامسه سازان با شهرداِر گرگاب عنوان شد:

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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مـروری بر بــرخی اخبـار 
فعالیتهای حسینعلی حاجی

فضای مجازی به حضور 
نیروهای انقالبی و متعهد 

نیاز دارد

واریز نشدن یک میلیارد و 
100 میلیون دالر به خزانه 

حاجی در گفتگو با رویش نیوز:

آقای حاجی به الف خرب داد:

مشارکت شهروندان و اعتماد آنها به مدیریت شهری باعث رشد شهر می شود


