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  سال پنجم             اردیبهشت  1397         مه  2018          شعبان 1439         شامره  43          قیمت: 1000 تومان

 از طرف ملت ایران می گویم: 
آقای ترامپ! شما غلط می کنید

رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هفته معلم در دانشگاه فرهنگیان حضور یافتند و در دیدار 
هزاران نفر از دانشجویان و معلمان، منزلت و جایگاه واالی معلمان را همچون معیشت آنان بسیار 

مهم و نیازمند توجه کامل خواندند و اجرای زمان بندی شده  ...    

برخی مسوالن برای 
عـدم پاسخـگویـی 
به حواشی متوسل 
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رهرب معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلامن: 

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

با پیگیری جناب آقای حاجی درخصوص حذف هزینه آبومنان بر روی قبض گاز صورت پذیرفت:

1000 میـلیـارد تـومـان 
مـاهـانـه در جیـب مـردم

6

مالقات مردمی شنبه ها )درصورتیکه روز شنبه جلسه در مجلس شورای اسالمی نباشد(
1-دفتر شاهین شهر شنبه هر هفته از ساعت 7:30 صبح الی 9:30 

    )جهت گرفتن نوبت 7 صبح حضوری مراجعه گردد(
    آدرس: شاهین شهر، بلوار امام)ره(، جنب بانک ملی مرکزی، تلفن 031-45244484

    روزهای پاسخگویی: همه روزه بجز روز های تعطیل از ساعت 8 الی 12
    )پاسخگویی به کلیه شهروندان محترم شهرستان شاهین شهر و میمه(

2-دفتر شهر گز: شنبه هر هفته از ساعت 11 الی 11:45
    )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 10:30 به این دفتر مراجعه شود(

    آدرس: شهر گز طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه حضرت بقیه اهلل )عج(
3- دفتر شهر خورزوق شنبه هر هفته از ساعت 12:30 الی 13:30 

     )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 12 به این دفتر مراجعه شود(
     آدرس: شهر خورزوق، خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید هرمزی، بعد از مسجد همت

4- دفتر شهر دستگرد: شنبه هر هفته از ساعت 14 الی 15 
    )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 13:30 به این دفتر مراجعه شود(    

    آدرس: شهر دستگرد، میدان شهرداری، جنب سیالب، تلفن تماس: 031-45400100
    روزهای پاسخگویی دفتر: دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 الی 12، بجز روزهای تعطیل 

    )پاسخگویی به شهروندان محترم خورزوق، دستگرد، سین(
5- دفتر بخش حبیب آباد: شنبه هر هفته، از ساعت 16 الی 16:45

     )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 15:30 به این دفتر مراجعه شود(
     آدرس: شهر حبیب آباد، شهرک آیت اهلل ادیب، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 

6- دفتر دولت آباد: شنبه هر هفته، از ساعت 17 الی 18:30 
     )جهت گرفتن وقت مالقات ساعت 16:30 به این دفتر مراجعه شود(

     آدرس : دولت آباد، میدان انقالب اسالمی، طبقه فوقانی قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س( 
     تلفن : 031-54825277

     روزهای پاسخگویی دفتر یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 الی 12)بجز روزهای تعطیل(  
     )پاسخگویی به شهروندان محترم بخش حبیب آباد، شهر دولت آباد و روستای محسن آباد(

7- دفتر بخش میمه: هر دوهفته یکبار جمعه ها، از ساعت 8 الی 9 صبح، 
     آدرس: روبروی مسجد جامع شهر میمه

آدرس سایت:   www.hamasesazan.ir   )حماسه سازان(                                                        آدرس کانال:   HamaaseDovvom@    )حماسه دوم(

دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی

اطالعیه دفرت مناینده مردم رشیف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی درخصوص برنامه های این دفرت در راستای تحقق شعار سال

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سالم و صلوات بر رسول خاتم صلوات اهلل علیه و آله و درود به پیشگاه با عظمت حضرت بقیه اهلل االعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه 

با عرض تبریک سال نو و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا وامام شهیدان )رحمه اهلل علیه(و آرزوی صحت و سالمتی برای مقام معظم رهبری مدظله العالی باستحضار می رساند:
در راستای اجرای منویات ولی امر مسلمین و لزوم توجه به مقوله تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار، دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی آمادگی دارد رسالت خود را در جهت تحقق شعار امسال و نیز رفع  موانع  

تولید از واحدهای تولیدی و صنعتی و برطرف ساختن نگرانی کارگران و جوانان جویای کار در حد مقدورات و در چارچوب قانون به انجام برساند.
هر چند وظیفه ذاتی و قانونی نماینده مردم در مجلس، قانونگذاری و نظارت است اما بی تفاوت بودن نسبت به آنچه در جامعه تبدیل به دغدغه شده است، دأب جناب آقای حاجی نیست فلذا همچنانکه در سنوات گذشته تسهیل امور و رفع  موانع تولید از صدها  واحد صنعتی و 
تولیدی در سطوح مختلف به سرانجام رسید این امکان همچنان برای تولید کنندگان و صنعتگران محترم برای پیگیری مشکالتشان در سطح ملی، استانی و شهرستانی وجود دارد تا انشااهلل در جهت حمایت  از تولید، حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار قدمی برداشته شود.
حضور در بین مردم، شنیدن مسائل، مشکالت و نگرانی ها و تالش درجهت رفع آنها فرمایش گهر بار دیگری از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی است.در همین راستا و طبق سنوات گذشته عالوه بر حضور متوالی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در همه نقاط حوزه انتخابیه در قالب  طرح های : سفیران خدمت ، همنشینی بامردم ، مراسمات مذهبی و ملی، دیدارها، بازدیدها ، جلسات اقشاری و صنفی، بالغ بر 25000 نفر از موکلین  از نزدیک و در قالب مالقات مردمی با جناب آقای 

حاجی دیدار و گفتگو کردند و درسال 1396 نیز این رویه حسنه ادامه خواهد داشت و تالش حداکثری بر آن است تا آنچه برای حل مشکل یک ارباب رجوع در توان است به کار گرفته شده و از همه ابزار های قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه مردم استفاده شود.
 بر همین اساس راههای ارتباط با نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی به شرح زیر اعالم می گردد:



بسیار  را  آموزش وپرورش  تحول  جامع  و  متقن  سند   ...     
الزم و زمینه ساز نوسازی این دستگاه عظیم و سرنوشت ساز 
برشمردند. ایشان همچنین در سخنان مهمی درباره »امریکا« 
ایران و  با اشاره به استمرار عزت و عظمت ملت  و »برجام« 
بی نتیجه ماندن توطئه های دشمنان تأکید کردند: بارها گفته 
درباره  نتیجه اش.  هم  این  نکنید«،  اعتماد  امریکا  »به  بودیم 
مذاکره با سه کشور اروپایی هم می گوییم به اینها هم نباید 
اعتماد کرد و برای هر قرارداد باید تضمین های واقعی و عملی 

بگیرید وگرنه نمی شود به این شکل حرکت را ادامه داد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حرفهای 
ترامپ گفتند:  سخیف و سبک دیشب 
دروغ  ده  از  بیش  بر  این شخص عالوه 
آشکار، ملت ایران و جمهوری اسالمی 
را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت 
ایران به او می گویم »شما غلط می کنید«.

مهم،  مسئله ای  را  امریکا  مسئله  ایشان 
و  شمردند  بر  احساساتی  غیر  و  جدی 
خاطرنشان کردند: دشمنی مستمر، عمیق 
با  دشمنی  آمریکایی ها،  براندازانه  و 
اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور نیست 
بلکه خصومت با مجموعه نظام اسالمی و 
ملتی است که این نظام را انتخاب کرده و 

در راه آن حرکت می کند.
همین  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 

و  می نوشتند  نامه  که  اوباما  دولت  در  حتی  افزودند:  زمینه 
دروغ  به  اما  بودند  براندازی  صدد  در  می زدند،  حرفهایی 
می گفتند هدفمان براندازی نظام اسالمی نیست. رهبر انقالب 
افزودند:  برجام  قرارداد  به  منتهی  روند  کوتاه  بازخوانی  در 
وقتی مسئله هسته ای و تحریم ها شروع شد، برخی چهره های 
شناخته شده به اینجانب می گفتند »چرا بر روی مسئله هسته ای 
می ایستید«، این مسئله را کنار بگذارید تا آمریکایی ها خباثت 

و دشمنی نکنند.
ایشان افزودند: این حرف البته از چند زاویه غلط بود؛ یکی 
اینکه انرژی هسته ای نیاز واقعی کشور است و تا چند سال 

دیگر، ایران به ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد.
کردند:  خاطرنشان  زمینه  همین  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
اما  دارید  »نفت«  انرژی،  به  خود  نیاز  تأمین  برای  می گویید 
مگر نفت، ابدی است؟ آیا وقتی نفت تمام شد تازه به دنبال 
لعنت  را  ما  روز  آن  نسل های  آیا  برویم؟  هسته ای  امکانات 

نمی کنند که چرا به موقع، سراغ انرژی هسته ای نرفتید؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: همان موقع به این مسئوالن 
می گفتم »انرژی هسته ای بهانه است اگر این را کوتاه بیایید 
آمریکایی ها بهانه دیگری می گیرند« آنها می گفتند »اینجوری 
نیست« اما حاال دیدید که همین جوری است و آنچه می گفتیم 
تحقق یافت. ایشان افزودند: مسئله هسته ای را به شکلی که 
اما  بار رفتیم  قبول کردیم و زیر  ایران می خواستند  مخالفان 

دشمنی آمریکا و بهانه گیری آنها تمام نشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بهانه های آمریکا درباره 
توان دفاعی و حضور منطقه ای ایران، تأکید کردند: اگر فردا 
اعالم کنید که دیگر موشک تولید نمی کنیم یا برد آنها را 
محدود می کنیم این مسئله تمام می شود، اما حتماً یک بهانه و 
قضیه دیگر را مطرح می کنند چرا که دعوای آنها با ما بنیادی 

است و آمریکا با اصل جمهوری اسالمی مخالف است.
انقالب  پیروزی  را  شدید  خصومت  این  اصلی  علت  ایشان 
دست  شدن  کوتاه  و  اسالمی  جمهوری  تشکیل  و  اسالمی 
آمریکایی ها از ایران دانستند و افزودند: آنها می خواهند نظام 
را نابود و مجدداً بر ایراِن دارای ذخایر مهم و موقعیت راهبردی 
حکم فرمایی کنند. رهبر انقالب اسالمی افزودند: آمریکایی ها 
نوکرانی می خواهند که مانند برخی حکام کشورهای منطقه 
فقط اطاعت کنند اما جمهوری اسالمی عزت خود و ملت 
ایران را به رخ آنها می کشد و این عظمت و سرافرازی برای 
آنها قابل تحمل نیست. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
نامه ای که ترامپ چند روز قبل برای حکام کشورهای خلیج 
فارس فرستاده است، افزودند: رئیس جمهور آمریکا در نامه 
به این کشورها دستور می دهد که این کارها را بکنید و آن 
کارها را نکنید، آنها می خواهند با نظام اسالمی همین گونه 

رفتار کنند اما نمی توانند چرا که جمهوری اسالمی ذلت ملت 
و کشور را در دوران قاجار و پهلوی به عزت و استقالل و 

ایستادگی تبدیل کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی آید.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان رفتار زشت و سخیف 
ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشاره به استمرار خباثت همه 
مسئوالن مختلف آمریکایی در همه سالهای پس از انقالب 
ایران  به ملت  افزودند: کسانی که آن خصومت ها را نسبت 
اما  است  خاک  زیر  استخوانهایشان  اکنون  می دادند،  انجام 
بدنش  روزی  هم  آقا  این  است،  ایستاده  اسالمی  جمهوری 

زیر خاک می رود اما جمهوری اسالمی همچنان ایستاده و 
سرافراز خواهد بود. 

بخش مهم دیگری ازسخنان امروز رهبر انقالب اسالمی به 
»برجام« اختصاص داشت. ایشان با یادآوری تذکرات مکرر و 
مکرر خود در جلسات خصوصی و عمومی به مسئوالن درباره 
پرهیز از اعتماد به امریکا افزودند: به مسئولین گفتیم قبل از 
به  و  بگیرید  واقعی  تضمین های  مقابل  طرف  از  هرقرارداد 
حرف آنها اعتماد نکنید. حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری 
شروط خود برای پذیرش برجام از طرف ایران گفتند: یکی از 
این شروط، تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور وقت امریکا 
مبنی بر برداشته شدن تحریمها بود، البته مسئوالن محترم تالش 
کردند اما نتوانستند و نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و نیم 
عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس جمهورآمریکا ضمن 

خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می کند!
رهبر انقالب اسالمی در فراز بسیار مهم دیگری از سخنانشان 
به برخی حرفها درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی 
اشاره کردند و افزودند: من به این سه کشور هم اعتماد ندارم 
و می گویم به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید قراردادی 
ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید واال فردا این ها هم 

همان کار امروز آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد.
اینها گاهی در حال لبخند، خنجر  ایشان خاطرنشان کردند: 
تمجید  و  تعریف  با  و  می برند  فرو  مقابل  سینه طرف  در  را 
ظاهری و این که ما می دانیم شما قرارداد را به هم نمی زنید، 
اهداف خود را دنبال می کنند. رهبر انقالب اسالمی درباره 
کار با اروپایی ها افزودند: این مسئله بسیار حساس است، اگر 
توانستید تضمین قطعی و قابل اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید 
است، اشکالی ندارد و حرکت را ادامه دهید، و گرنه نمی شود 
به این شکل حرکت را ادامه داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
مسئوالن کشور را در معرض آزمونی بزرگ توصیف و تأکید 
کردند: مسئوالن در معرض »آزمون بزرگ« قرار دارند که 
آیا عزت و اقتدار این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. باید 
ایشان  تأمین شود.  به معنی واقعی کلمه  منافع ملت  عزت و 
افزودند: البته خوشبختانه مسئوالن هم همین مسئله تأمین منافع 
را گفته اند اما برای تحقق این هدف باید با دقت، هوشیاری و 
عاقالنه با اروپایی ها روبرو شد و به حرف مسئوالن اروپایی 
اعتماد نکرد، چرا که صرف حرف زدن اعتبار ندارد و آنها در 
عالم دیپلماسی کاماًل بی اخالق عمل می کنند. رهبر انقالب 
اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، این دیدار را به لحاظ 
از شیرین  حضور در جمع جامعه عظیم الشأن معلمان، یکی 
ترین دیدارها توصیف کردند و با اشاره به جمله معروف امام 
خمینی)ره( که معلمی »شغل انبیاء« است، خاطرنشان کردند: 
متأسفانه هنوز جایگاه و منزلت معلم به صورت واقعی در جامعه 

تبیین نشده و در اذهان عمومی شکل نگرفته است که این کار 
برنامه ریزی  نیازمند  بلکه  نیست  امکان پذیر  صحبت  با  فقط 
آیت اهلل  حضرت  است.  مختلف  ابعاد  در  هنری  کارهای  و 
خامنه ای با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت عمومی باید در جهت 
عدالت پرور،  انسان هایی  تربیت  و  عدالت  از  برخورداری 
عدالت ساز و عدالتخواه باشد، افزودند: جهت گیری و اهداف 
آموزش وپرورش در دوران ۱۲ ساله تحصیل باید بگونه ای 
حرکت  کاروان  در  را  خود  جایگاه  آموز،  دانش  که  باشد 
با روحیه  و  احساس مسئولیت  با  و  بیاید  پیشرفت،  به سمت 
بلندهمت،  راستگو،  آزاداندیشی، 
شجاع، فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، 
رهبر  شود.  جامعه  تحویل  و  تربیت 
انقالب اسالمی، عرصه تربیت جوانان 
عرصه  را  همت  با  و  انگیزه  با  و  واال 
دانستند  واقعی  و  بزرگ  جنگ  یک 
الالیی  خواهند  می  برخی  گفتند:  و 
متوجه  و  ببرد  خوابمان  ما  تا  بخوانند 
این جنگ نشویم، درحالی که جریان 
تالش  به شدت  اسالمی  نظام  مقابل 
تربیت  مانع  مختلف  راههای  از  دارد 
نسل جوان با چنین خصوصیاتی شود. 
الگوهای  وجود  به  اشاره  با  ایشان 
برجسته و فراوان در جامعه، خاطرنشان 
جوان  نسل  تربیت  برای  ما  کردند: 
منطبق بر اهداف و آرمان ها و جهت گیری های نظام اسالمی 
دچار فقر الگو نیستیم که سراغ فالن شخصیت تاریخی بیگانه 
برویم، بلکه الگوهای بزرگی همچون شهدای هسته ای، شهید 
چمران، شهید آوینی و شهید حججی داریم که با احساس 
مسئولیت و با قدرت و عزت و برای افتخار و سربلندی ملت، 
با  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر  ایستادند.  مقابل دشمن  در 
تأکید بر لزوم تعلیم »علم نافع« در آموزش وپرورش، گفتند: 
دیگر  به  نگرش  همانند  آموزش وپرورش  به  نگرش  نباید 
دستگاهها و ادارات باشد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر 
و  انقالبی  آرمانهای  و جامع  انتقال صحیح  برای  ساله  و ۱۲ 
ملی و نهادینه کردن هویت ملی در کودکان و نوجوانان در 
رسیدن  برای  آموزش وپرورش  افزودند:  ایشان  دارد.  اختیار 
نیازمند نوسازی است و این نوسازی  به اهداف واالی خود 
با تحقق سند تحول آموزش وپرورش، امکانپذیر است. رهبر 
از واجب ترین کارها  را  انقالب اسالمی، تحقق سند تحول 
برشمردند و گفتند: به رغم اقدامات انجام گرفته اما گزارشها 
نشان می دهد، تا کنون فقط کمتر از ۱۰ درصد از سند تحول 
آموزش وپرورش تحقق یافته است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
تأکید کردند: مطالبه اصلی من از آموزش و پروش این است 
که برای تحقق سند تحول، زمانبندی دقیقی معین و این سند 
اجرا شود. ایشان یکی دیگر از کارهای ضروری برای تحقق 
سند تحول آموزش وپرورش را آشنایی بدنه آموزش وپرورش 
با این سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشی نیز گفتند: 
من بارها بر موضوع معاونت پرورشی تأکید کرده ام و انتظار 
این است وزیر محترم که فردی با انگیزه و با نشاط هستند، این 
موضوع را به طور جدی پیگیری کنند. یکی دیگر از نکاتی که 
رهبر انقالب اسالمی مورد تأکید قرار دادند، توجه همه جانبه 
و  تیزهوشان  موضوع  به  تبعیض  بدون  و  ای  حرفه  کاماًل  و 
در  ادامه  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  بود.  سمپاد  مدارس 
خصوص سند ۲۰۳۰ نیز گفتند: من سال گذشته، رسماً و علناً و 
با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را منع کردم که با استقبال 
اما شنیده ام در بخش های مختلف،  مسئوالن هم مواجه شد 
برخی مفاد سند ۲۰۳۰ در حال اجرا است که این به معنای 

قراردادن مهم ترین مسئله کشور، در اختیار بیگانگان است.
ایشان افزودند: معنی ندارد کشوری همچون ایران با این سابقه 
و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه های آموزشی و تربیتی 

خود را از دیگران بگیرد. 
برای  اساتید  حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص جذب 
دانشگاههای فرهنگیان تأکید کردند: اساتید این دانشگاهها 
باید از لحاظ خصوصیات فکری و از لحاظ علمی و تدیّن 
و روحیه انقالبی، جزو شاخص ترین ها و منطبق با معیارهای 

سند تحول باشند.

شهرستانهای  مردم  نماینده  حاجی،   حسینعلی 
شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین 
هزار  از  بیش  کشور  در  ما  اینکه  بیان  با  اسالمی 
مسئله  گفت:  داریم،  نقدینگی  تومان  میلیارد  هزار 
اینجاست که بخش عمده ای از این میزان نقدینگی 
دراختیار درصد بسیار اندکی از جامعه است و بیش 
میان  این  در  اندکی  دارایی  از  مردم  درصد   90 از 

برخوردار هستند. 
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
افراِد  این  از  برخی  افزود:  اسالمی،  شورای  مجلس 
رانت  طریق  از  متأسفانه  کالن،  ثروت های  صاحب 
و  شده  ایجاد  ارز  نرخ  در  که  نابسامانی هایی  یا  و 
تالطم هایی که در این حوزه به وجود آمده، یک شبه 
بادآورده ای  ثروت های  به  و  کردند  را طی  صدساله 

دست یافتند. 
با  عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: 

توجه به نابسامانی های موجود در موضوع اقتصادی، کسانی که 
ثروت هنگفتی دارند آن را تبدیل به ارز خارجی کرده و از کشور 
خارج می کنند تا ثروت و دارایی شان از تالطم های بازار در امان 

بماند.  حاجی خاطرنشان کرد: در این شرایط بهترین 
راهکار این است که دولت اعتماد از دست رفته خود 
این  با  اعتمادسازی،  با  و  بازسازی کند  را  بین مردم 
اعتماد  این  ایجاد  برای  دولت  کند.  مقابله  وضعیت 
اگر  مسئولین  از  مردم  بدهد،  صحیح  آمارهای  باید 
بی صداقتی ها  و  می کنند  قبول  ببینند  صادقانه  رفتار 

را نمی پذیرند. 
و  کند  ایجاد  ثبات  بازار  در  باید  دولت  افزود:  وی 
یک  یکبار  وقت  چند  هر  تا  کند  ایجاد  را  شرایطی 

مسئله حاشیه ای در جامعه التهاب ایجاد نکند. 
به گزارش فارس، این نماینده مردم در مجلس دهم، 
در پایان گفت: برخی مسئولین دولتی بعضی اوقات 
برای فرار از پاسخگویی به مطالبات اصلی مردم، به 
جای ارائه پاسخ جواب صادقانه، به حواشی ای متوسل 
بی اعتمادی  موجب  خود  حواشی،  این  که  می شوند 
بی ثباتی  پیام  و  نمی کند  به دولت  می شود و کمکی 

و عدم ثبات را به جامعه القا می کند.
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از طرف ملت ایران می گویم: آقای ترامپ! شما غلط می کنید 

حاجی مطرح کرد : 

 1397 اردیبهشت   18 سه شنبه،  روز  آمریکا  رئیس جمهور 
تصمیم خود را درباره »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( یا 

توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 اعالم کرد. 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائم  عضو  کشور  پنج  و  ایران 
)آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین( به عالوه آلمان در 
در  بود  قرار  که  یافتند  دست  توافقی  به  سال 1394  تیرماه 
ازای ایجاد محدودیت در بخش هایی از فعالیت های هسته ای 
ایران، همه تحریم های بین المللی و یکجانبه مرتبط با برنامه 

هسته ای ایران را رفع کند. 
ترامپ گفت: »این توافق در واقع به ایران اجازه داد غنی سازی 
اورانیوم را ادامه دهد و با گذشت زمان به آستانه گریز هسته ای 
برسد.« ترامپ تصریح کرد: »در زمانی که آمریکا از بیشترین 
اهرم فشار برخوردار بود، این توافق فاجعه بار میلیاردها دالر 
پول که برخی از آنها پول نقد بودند در اختیار این حکومت- و 
رژیم تروریسم وحشتناک آن - قرار داد که برای من به عنوان 

یک شهروند آمریکا شرم آور بود.«
ترامپ در ادامه مدعی شد آمریکا در سال 2015 می توانست 
به »توافقی سازنده« دست پیدا کند. او گفت: »در آن زمان 

می توانستیم به آسانی به توافقی سازنده دست پیدا کنیم.«
نخست وزیر  ادعایی  اسناد  به  استناد  با  آمریکا  رئیس جمهور 
اسناد  اسرائیل  گذشته  »هفته  گفت:  صهیونیستی  رژیم 
اطالعاتی منتشر کرد که سابقه ایران در زمینه دنبال کردن 
قبال  »من  گفت:  وی  داد.«  نشان  را  هسته ای  سالح های 
گفته ام که اگر نتوان برجام را اصالح کرد، در آن نمی مانیم.«

ترامپ گفت: »در لحظات آینده، سندی را برای بازگرداندن 
باالترین  و  می کنم  امضا  ایران  علیه  هسته ای  تحریم های 

سطح تحریم های اقتصادی را اعمال خواهیم کرد.«

 وی اضافه کرد: »هر کشوری که به ایران برای دستیابی به 
سالح کمک کند به شدت توسط ایاالت متحده تحریم خواهد 

شد. آمریکا با رشوه هسته ای گروگان گرفته نخواهد شد.«
ترامپ در ادامه گفت: »ایاالت متحده دیگر وعده های پوچ 

نمی دهد. وقتی که من وعده می دهم به آن عمل می کنم.«
رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که خروج از برجام آمریکا را 
امن تر خواهد کرد. او گفت: »این اقدام، آمریکا را بسیار امن تر 

خواهد کرد.«
واکنش روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی بعد از نطق ترامپ

روحانی گفت: سخن ما همان سخنی است که از 40 سال 
پیش آن را تکرار می کردیم و آن اینکه ایران کشوری است 
که به تعهدات خود پایبنده بوده اما آمریکا هیچگاه به تعهدات 
خود پایبند نبوده است. وی با یاداوری توطئه های آمریکا علیه 
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی افزود: آمریکایی ها اعالم 
کردند که از برجام خارج شدند این تسریعی بود بر کاری که 
آنها در ماه های گذشته هم به شکل دیگری انجام داده بودند.
روحانی ادامه داد: آنها هرگز به تعهدات خود در چارچوب برجام 
عمل نکرده بودند. اما ملت و دولت ایران طبق اذعان آژانس 
بین اللمی و شورای امنیت به تعهدات خود پایبند بوده، امروز 
نمی  احترام  تعهدات خود  به  آن هستیم کشوری که  شاهد 

گذارد، کیست. 
ایران  بین  توافق  برجام  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
خارج  آن  از  کند  اعالم  آمریکا  که  نبوده  آمریکا   و 
می شود. برجام توافق بین المللی و مورد تایید آژانس وشورای 
امنیت بوده و آمریکا رسماً اعالم کرد که به تعهدات بین المللی 
و محیط  هوایی  و  آب  تعهدات  از  ترامپ  نمی کند.  توجهی 
زیست هم قباًل خارج شده بود. وی افزود: از این لحظه توافق 
بین ایران و 5 کشور است. 5+1 دیگر یکی را از دست داده 
و از این پس باید منتظر باشیم که 6 کشور چگونه به تعهد 
دستور  خارجه  وزارت  به  روحانی گفت:  خود عمل می کنند. 
دادم ظرف هفته های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد 
برجام  نتایج  به  این کشورها  همه  با  رسیدیم  نتیجه  به   اگر 
می رسیم علی رغم خواسته آمریکا برجام پایدار می ماند اما 
 اگر ببینیم منافع ما تضمین نمی شود تصمیمات نظام را اعالم 
می کنم. رئیس جمهور با بیان این که مردم برای آینده کشور 
نگران نباشند، گفت: ما از ماهها پیش به این نتیجه رسیده 
را  الزم  تصمیمات  و  ماند  نمی  برجام  در  ترامپ  که   بودیم 
گرفته ایم. وی خاطرنشان کرد: به سازمان انرژی اتمی دستور 
دادم آمادگی الزم را برای غنی سازی صنعتی بدون محدودیت 
داشته باشد اما چند هفته برای رایزنی صبر می کنیم اما اگر 
منافع ملت تضمین نشود راه روشنی پیش رو داریم. روحانی 
افزود: ما با برجام بدون آمریکا مواجهه هستیم. مردم می بینند 
که رشد اقتصادی ادامه خواهد داشت. ارز مورد نیاز بازار را 
تأمین خواهیم کرد. در کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم هیچ 
نگرانی وجود ندارد. ملت ایران از امشب مصمم تر و متحدتر 
خواهد بود. کار ترامپ یک جنگ روانی و فشار اقتصادی بود 

و ما اجازه نمی دهیم موفق شود.

پنجشنبه 20 اردیبهشت تبادل سنگین آتش میان سوریه و 
اسراییل صورت گرفت که اخبار منتشر شده نشان می دهد 
قرار  هدف  مورد  صهینویستی  رژیم  از  خاصی  مناطق  که 
اتفاقات منابع رسانه ای گزارش دادند  این  گرفته است.درپی 
سوریه  مختلف  مناطق  به  موشک  ده ها  صهیونیستی  رژیم 
شلیک کرد که پدافند هوایی این کشور شمار زیادی از آنها را 
ساقط کرد. نکته جالب توجه این است که اینبار ارتش سوریه 
داده  متجاوز  های  به صهیونیست  سنگینی  پاسخ  بالفاصله 
است. تصور اولیه ارتش اسراییل سکوت ارتش سوریه بوده 
اما در فاصله کوتاهی سوری ها جوالن اشغالی مورد اهداف 

گسترده خود قرار داده اند.
منابع مطلع از شلیک بیش از 50 موشک به سمت سرزمینهای 
اشغالی خبر می دهند که پاس قابل توجهی به شمار می آید.

پس از چند ماه سکوت، این جدی ترین تحرک نظامی سوریه 
علیه رژیم صهیونیستی به شمار می آید. »افیخای ادرعی« 
فروند   20 که  است  شده  مدعی  اسرائیل  ارتش  سخنگوی 
موشک به سمت مواضع نظامی در بلندی های جوالن شلیک 
اسرائیل  ارتش  مهم  نظامی  مقر  به گفته وی، 4  است.  شده 
در جوالن، هدف این حمالت قرار گرفته است. این سخنگو 
در ادامه مدعی شده که سامانه پدافند هوایی اسرائیل برخی 
از موشک ها را رهگیری کرده است و این حمالت موشکی 
تلفات جانی یا مادی ملموسی نداشته است. هم زمان کانال 10 
تلویزیون اسرائیل از به صدا در آمدن آژیرهای خطر و شنیده 
شدن صدای انفجارهایی در بلندی های جوالن خبر داد. در 
همین حال »شورای منطقه ای جوالن« با انتشار بیانیه ای از 

ساکنان جوالن اشغالی خواست در پناهگاه ها باقی بمانند. اما 
بر پایه شبکه خبری المیادین به نقل از منابع نظامی، مراکز 
اسرائیلی هدف قرارداده شده در جوالن را به شرح زیر برشمرد:
- مرکز نظامی اصلی جمع آوری اطالعات فنی و الکترونیک.

- مرکز اصلی یگان مرزبانی از یگان 9900
- مرکز نظامی اصلی عملیات اختالل راداری

- مرکز نظامی اصلی شنود شبکه های ارتباطاتی بی سیم و باسیم
- ایستگاههای ارتباطات و ارسال اطالعات

- مقر یگان سالح های دقیق دشمن در عملیات زمینی
- فرودگاه بالگردهای نظامی

- مقر فرماندهی نظامی منطقه ای تیپ 810
- مقر فرماندهی گردان های نظامی در حرمون

- مقر زمستانی یگان موسوم به بنستیم
حوادث  به  واکنش  در  آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  یک  اما 
»از  گفت:  و  کرد  مصاحبه  »هاآرتص«  روزنامه  با  جوالن 
مطلع  اسرائیل  سمت  به  موشک   شلیک  درباره  گزارش ها 
هستیم. در صورتی که صحت داشته باشند، بر تصمیم ما برای 
خروج از برجام صحه می گذارند. ایران نیت اصلی  اش را به دنیا 
نشان می داد. بگذارید شکی در این مورد وجود نداشته باشد.«

سخنگوی کاخ سفید هم در مصاحبه ای با فاکس نیوز به این 
حوادث واکنش نشان داد و گفت: اسرائیل حق دارد از خودش 
دفاع کند. این حمله نشان می دهد نمی توان به ایران اعتماد 
کرد. این در حالیست که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
واکنش راکتی سوریه به تجاوز نظامی این رژیم را »تجاوز 
ایرانی« توصیف کرد و مدعی شد که این مسئله، دلیلی بر 

تالش ایران برای استقرار در سوریه است.
»آویخای ادرعی« ساعاتی پس از واکنش راکتی سوریه به 
حمله خمپاره ای این رژیم به شهرک البعث در جنوب سوریه، 
این واکنش را »ایرانی« توصیف و تالش کرد ایران را دخیل 
در این موضوع نشان بدهد. ادرعی در توییتر خود نوشت که 
جنگنده های اسرائیل بامداد امروز پنجشنبه یکی از بزرگ ترین 
اقدامات  به  متکی  که  ایرانی  اهداف  علیه  هوایی  حمالت 
اطالعاتی طی چندین ماه بوده انجام دادند.  طبق گفته او، 
قدس  »نیروی  به  شد  مدعی  او  که  نظامی  هدف  دهها  به 
سپاه ایران« در خاک سوریه وابسته است، حمله کرده اند اما 
در مقابل هیچ راکتی به داخل فلسطین اشغالی اصابت نکرد. 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تبادل آتش 
بامداد امروز »دلیلی است بر استقرار ایران در سوریه و تهدیدی 
که برای اسرائیل و ثبات منطقه دارد«. او همچنین گفت که 
»ارتش اسرائیل تحرک علیه استقرار ایران در سوریه را ادامه 
می دهد و ارتش، نظام سوریه را مسئول اتفاقاتی می داند که 
در خاک خود در جریان است. ارتش در حالت آماده باش کامل 

برای همه سناریوهاست...«. 
به گفته ادرعی، آنچه او آن را »توانمندی ایران« خواند، توسط 
ارتش اسرائیل »ناکام« گذاشته شد و در مقابل سامانه دفاع 
موشکی »گنبد آهنین« موفق شده چهار راکت را دفع کند. 
بنا بر ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل، سایر راکت ها در خاک 

فلسطین اشغالی اصابت نکرده است. 

باالترین سطح تحریم ها را 
علیه ایران اعمال می کنیم

هرب معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلامن:
درپی حمله موشکی سوریه به جوالن اشغالی:

وحشـت زود هنـــگام و 
شتاب زده مقامات نظامی 
صهیونیـستی از احتمال 

واکنش نظامی ایران

برخیمسوالنبرایعدمپاسخگوییبهحواشیمتوسلمیشوند

ترامپ اعالم کرد پس از خروج از برجام:



با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   97 اردیبهشت   24 شنبه  دو 
پاسخگوی  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  حضور 
های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده   سوال 
شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم 
مجلس شورای اسالمی در خصوص تسهیل در صدور 

مجوز کسب و کار، شد.
آقای حاجی در تاریخ 6 دی ماه 96 با طرح سوالی از 
چرایی  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  کرباسیان  دکتر 
تخلف وزارت اقتصاد از اجرای قانون اصالح مواد 1، 
را   44 اصل  کلی  های  سیاست  اجرای  قانون   7  ،6
جویا شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس نهم و دهم در جلسه 24 اردیبهشت، به هیأت 
کار  و  کسب  مجوز  صدور  تسهیل  و  زدایی  مقررات 
به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و 
گفت: مطابق مواد قانونی مطرح شده در سوال هیات 
مذکور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی باید تشکیل و 

وظایفی را تا پایان مهر ماه سال 1393 انجام می داده است.
کسب  هر  در  مجوز  برای صدور  را  زمانی  سقف  تعیین  وی، 
و کار را اولین وظیفه هیأت مذکور دانست و افزود: متأسفانه 

در حال حاضر در کشور ما حتی اگر کسی بخواهد یک شغل 

خانگی، یک مغازه یا کارگاه تولیدی کوچک ایجاد کند با موانع 
دریافت  مراحل  ابتدای  در  و  شد  خواهد  روبرو  زیادی  بسیار 
مجوز باید مبالغ بسیار زیادی پرداخت کنند. حسینعلی حاجی 

ارائه  باید  برای صدور مجوز  استعالم هایی که  اینکه  بیان  با 
مجوز  دریافت  در  مشکالت  از  بسیاری  منشأ  شود، 
مذکور  هیات  دیگر  وظایف  از  کرد:  تصریح  است، 
تسهیل در شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار 
و تقلیل هزینه ها آن است به نحوی که به صورت 
غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن مراحل صدور 

مجوز انجام شود. 
نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی ضمن یاد 
آوری وظیفه هیأت مذکور در تهیه و پیگیری اصالح 
قوانین، مقررات، بخشنامه ها یا رویه های اجرایی از 
طریق مراجع ذیربط، چرایی عدم بهبود رتبه ایران در 
گزارش بانک جهانی در خصوص رتبه کشور ها در 
اقتصادی جویا  از وزیر  بهبود شرایط کسب و کار را 
پولشویی  قانون  آقای حاجی به الیحه اصالح  شد.  
که در مجلس شورای اسالمی در حال بررسی است 
اشاره کرد و گفت: با اجرای این قانون و به علت سختگیری 
آزادی  های  قفل  به  قفل  یک  دارد  وجود  آن  در  که  هایی 

سرمایه گذاری در کشور اضافه خواهد شد.

مجلس  پویا،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
شورای اسالمی در جلسه 18 اردیبهشت ماه خود در حالی به 

کلیات الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم رأی داد که کمیسیون حقوقی به عنوان 
کمیسیون اصلی بررسی کننده این الیحه با آن 
مخالفت داشت. هفته آینده قرار بر این است که 
جزئیات این الیحه مورد ارزیابی نمایندگان در 
صحن علنی مجلس قرار بگیرد؛ در این رابطه با 
حسینعلی حاجی، عضو کمسیون برنامه و بودجه 

مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم.
علنی  صحن  در  که  تذکری  به  اشاره  با  وی 
مجلس خطاب به ریاست مجلس مطرح کرد 
گفت: اکنون که شرایط برجام به شکلی فعلی 
درآمده است، مجلس شورای اسالمی حداقل 
کاری که درباره FATF می تواند انجام دهد 
این است که این الیحه را از دستور کار مجلس 

خارج کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دو گروه اقدام 
وجود دارد گفت: یکی کارگروه اقدام عمل یا همان برجام بود که 
چهار سال بدون اینکه نتیجه  ای عاید مردم کشور کند  معطل 
خود کرد و دومی کارگروه اقدام مالی است که همان گروه ویژه 
هم اکنون  از  نیز  را  آن  تکلیف  و  است    )FATF( مالی  اقدام 

می  توان تشخیص داد.
مالی  اقدام  ویژه  گروه  اینکه  اینکه  به  نسبت  تذکر  با  حاجی  
)FATF(  نیز همچون برجام گام به گام پابند به برنامه  های 
کشور می زند گفت: جای بسیار تعجب دارد که همکاران بنده با 
چه توجیهی در حال تصویب این الیحه هستند و اگر همه این 
محدودیت ها را نیز که در )FATF(  گفته شده است پذیرفتیم 

چه تضمینی دارد که طرف مقابل با سیاسی کاری با کشورمان 
با تأکید بر  این نماینده مجلس شورای اسالمی  برخورد نکند. 

سرنوشت برجام که به اصطالح با تأیید شورای امنیت یعنی عالی-
ترین سازمان حقوقی بسته شد تکلیفش این شد که مالحظه 
می شود گفت: اکنون مجلس باید با از دستور خارج کردن الیحه 
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( از این تجربه ای که بسیار برای 
این  از  بیش  تا  کند  استفاده  است  تمام شده  گران  ایران  ملت 

مجلس در پیشگاه ملت شرمنده نشوند.
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
برجام  از  آمریکا  خروج  اقتصادی  تأثیرات  با  رابطه  در  اسالمی 
در  خود  تعهدات  به  برجام  در  ایران  مقابل  کشورهای  گفت: 
برجام عمل نکردند که اگر اکنون بخواهند خارج شوند تأثیری 
بر  برجام  به عبارت دیگر  و  بگذارد  اقتصادی کشور  بر وضعیت 
بر  آن  واقعی  تأثیرات  نگران  اکنون  که  نداشت  عایدی  کشور 

اقتصاد کشور باشیم و تأثیراتی که اکنون در بازار مختلف روی 
می دهد بیشتر شکی است که کشور را 5 سال معطل هیچ کردیم. 
نگذاشته  اند  باقی  برجام  از  آمریکایی ها چیزی 

که اکنون بخواهند از آن خارج شوند.
برجام  در  ابتدا  »از  اینکه  به  تصریح  با  وی 
گفت:  نگرفتیم«  می گرفتیم  باید  را  آنچه  نیز 
این 5 سال هیچ سوئیفت  در  نمونه  به عنوان 
بانکی باز نشد. حاجی با تأکید بر اینکه برجام 
نه از طرف اروپا و نه آمریکا برای ملت ایران 
عایدی نداشت گفت: جای خوشحالی دارد که 
با  نیز  رسمی  به صورت  آمریکا  رئیس جمهور 
را  موضوع  این  داد  بروز  خود  از  که  نمایشی 
عملیاتی کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی با ابراز اینکه اگرچه در 
برجام فقط طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند 
بود گفت: اما عده ای این را قبول نمی کردند و 
معتقد بودند که برجام گشایش اقتصادی به دنبال داشته است که 

با این اقدام ترامپ حقیقت ماجرا را برای آنها نیز مکشوف کرد.
وی با تذکر نسبت به اینکه راه پیشرفت کشور و گشایش زندگی 
مردم را مقام معظم رهبری بارها اشاره کرده اند گفت: اما برخی 
فکر نگاه به توان داخلی و توسعه آن را نداشتند و به فکر توسعه 
»برای  اینکه  اعالم  با  حاجی   بوده اند.  غربی  شیوه  و  به کمک 
توسعه کشور نیازی به کمک بیگانگان نداریم« گفت: اگر دولت 
مسیر  به  به سرعت  کشور  بیاورد  ایمان  کشور  داخلی  توان  به 
توسعه و رونق وارد خواهد شد و وضعیت اقتصادی نابه سامان 
امروز به سرعت بهبود پیدا خواهد کرد و در واقع این اقدام ترامپ 
آغاز مسیر پیشرفت خواهد بود چراکه ما را به سمت ظرفیتهای 

داخلی که سالها مغفول مانده متوجه خواهد کرد.

شاهین شهر  مردم  نماینده  حاجی،  حسینعلی 
اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و 
پس از عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری 
درخصوص ابطال بخشنامه سازمان هدفمندی 
یارانه ها به شرکت گاز برای دریافت آبونمان 
مجلس   علنی  صحن  در  گاز  قبوض  روی  بر 
حکم  اجرای  بر  اساسی  قانون  اخطار  ایراد 
شرکت  آن  پی  در  که  نمودند  تاکید  دیوان 
هزینه  به  آبونمان  عنوان  تغییر  به  اقدام  گاز 
خدمات مستمر در قبض گاز نمود که موجب 
نماینده مردمی شاهین شهر و میمه  اعتراض 
و برخوار شد. آقای حاجی در تذکری دیگر در 
نشان  واکنش  تغییر  این  به  نسبت   96 بهمن 
ایجاد  موجب  حاجی  حسینعلی  اعتراض  داد. 

فضای مطالبه عمومی و تسلیم شدن شرکت 
گاز گردید. پس از حذف آبونمان از قبض گاز 
سال  پایان  در  دیگری  تذکر  در  حاجی  آقای 
با  گاز  شرکت  حساب  تسویه  به  نسبت   96
مشترکین درخصوص مبالغ دریافت شده تحت 
بر  مستمر  خدامت  هزینه  یا  آبونمان  عناون 
اساس حکم دیوان عدالت اداری هشدار داد و 
خواستار بازگرداندن آن به مردم شد. در قبوض 
جدید گاز این موضوع نیز لحاظ گردیده و بنا 
دریافت  عدم  بر  عالوه  گاز  شرکت  اذعان  بر 
ماهانه  بصورت  تومان  میلیارد   1000 از  بیش 
تا  ماهانه  بصورت  هم  مقدار  همین  مردم،  از 
تسویه کامل دریافتی های شرکت گاز از مردم 
بر روی قبوض، از هزینه قبض کسر می گردد.
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نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در واکنش به 
جلسه غیرعلنِی 23 اردیبهشت ماِه مجلس شورای اسالمی 
قدس  به  جلسه  این  نتایج  و  ارز  بازار  نوسانات  موضوع  با 
حضور  با  حالی  در  امروز  علنی  غیر  جلسه  گفت:  آنالین، 
مسئوالن دولتی انجام شد که نه تنها جمع بندی و خروجی 
مناسب و موثری نداشت. ما به این نوع جلسات نقد داریم. 
بیاید  دولت  که  می شود  پیدا  فرصتی  تنها  جلسات  این  در 
حرف های خود را بزند و برود و همه گوش بدهند درحالیکه 
این جلسات باید خارج از روال عادی جلسات مجلس باشد.

حسینعلی حاجی در ادامه اظهار داشت: پس از پایان جلسه 
باید می آمدند تصمیمات جلسه را اعالم می کردند اما هیچ 
تصمیم و طرحی اعالم نشد. جلساتی که مجلس با دولت 
می گذارد،  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت  حل  برای 
به  دولت  آن  در  و  توجیهی  جلسه  یک  به  می شود  تبدیل 

توجیه اقدامات خود می پردازد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح 
کرد: ما به توجیه نیاز نداریم، بلکه تصمیم گیری در شرایط 
و  مقننه  قوه  توافق  مورد  که  باشد  تصمیمی  باید  خاص 
مصمم  تصمیمات  اجرای  برای  همه  و  گیرد  قرار  مجریه 

باشند. ما درباره این جلسه چنین چیزی را ندیدیم.

حسینعلی حاجی در نشست علنِی چهارشنبه، 26 اردیبهشت 
طرح  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  ماِه 
استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 
حقوق  نزولی  پلکانی  افزایش  خصوص  در  کشور  کل   97
پایین ترین طبقه گفت: در استفساریه دیروز افزایش حقوق 
برای اقشار کم درآمد 20 درصد و برای نجومی بگیران با 
قید یک درصد بیان شده بود اما گزارش کمیسیون باعث می 
شود که این طرح به نام فقرا و به نفع نجومی بگیران باشد.

مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با بیان اینکه در این استفساریه سقف برای 
پرداخت به نجومی بگیران برداشته شده است، افزود: روند 
استفساریه  این  اما  است  محوری  عدالت  اجرای  مجلس 
افزایش  را  طبقاتی  فاصله  و  است  هدف  این  برای  مانعی 

می دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان 
افزود: بهتر است این استفساریه به کمیسیون مربوطه ارجاع 

شود و مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین علیرضا محجوب در مخالفت با استفساریه افزایش 
حقوق گفت: گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
با هدف استفسارکنندگان مخالف است و تا حدودی با قانون 

نیز فاصله دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
استفساریه  این  از  افزود: هدف  در مجلس شورای اسالمی 
مقابل  نقطه  گزارش  این  اما  بود  حقوق  شدن  پلکانی 
درخواست کنندگان است؛ استفساریه یک نوع تشریح است 

اما گزارش کمیسیون از این هدف پیش تر رفته است.
به  توجه  با  داد:  ادامه  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
تغییراتی که کمیسیون بر استفساریه اعمال کرده این طرح 
کمیسیون  گزارش  در  گرفته؛  خود  به  قانونگذاری  جنبه 
عبارت فقط 20 درصد بیان شده و این میزان مطلق است 
بنابراین از یک سو اخطار قانون اساسی به آن وارد است و 

از سوی دیگر با اصل 75 مغایرت دارد.

حسینعلی حاجی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
و  پخش  ملی  شرکت  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس 
پاالیش فرآورده های نفتی از پایان سال گذشته حدود 4 هزار 
میلیارد تومان به سازمان برنامه یا به عبارتی دولت به منظور 

تأمین اعتبار مورد نیاز هدفمندی یارانه ها بدهکار است.
وی افزود: به علت فشاری که دولت به این شرکت  مبنی بر 
پرداخت بدهکاری خود وارد کرده است، این شرکت اقدام به 
فروش این شرکت تصمیم به فروش اوراق گرفته تا آن 4 
هزار میلیاردی که برای مصارف دیگر استفاده کرده، تأمین و 

به عنوان نقدینگی به حساب دولت واریز کند.
حاجی تصریح کرد: این کار خالف قانون بوده و با تذکراتی 
که از جانب کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده، از تحقق 
این تصمیم شرکت ملی پخش و پاالیش ممانعت به عمل 

آمده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 
گزارش دیوان محاسبات مبنی بر تحویل فرآورده های نفتی 
در برابر واردات بنزین، گفت: این اقدام بر خالف قانون بوده 
است. اگر نفت خام را با واردات بنزین معاوضه کرده ایم، این 
موضوع به صراحت خالف قانون بوده و اگر با فرآورده های 
نفتی نیز معاوضه کرده باشیم ،این هم بر خالف قانون است؛ 
در  زمینه  این  در  معاوضه  برای  که  اختیاری  تنها  که  چرا 
است  توسعه  سوم  برنامه  قانون  به  مربوط  شده  گرفته  نظر 
باطل شده  قانون  این  و  زمان می گذرد  آن  از  که 11 سال 

و اعتباری ندارد.
وی در پایان گفت: بنا شده است تا کمیته ای تشکیل و این 

موضوع تحت بررسی قرار بگیرد.

و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده  حاجی،  حسینعلی 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنِی چهارشنبه 
ماندن  باقی  به  اشاره  با  تذکر شفاهی  در  و  اردیبهشت   26
به  خطاب  اعتباری  و  مالی  موسسات  به  مربوط  مشکالت 
رئیس جلسه اظهار داشت: چندی قبل ما درخواست اعمال 
ماده 236 آیین نامه را کردیم و گزارش موسسات مالی و 
اعتباری به قوه قضاییه رفت اما هنوز رسیدگی نشده است.

وی با اشاره به تداوم اعتراض سهامداران و سپرده گذاران 
وقتی  هستند؛  خودمان  مردم  ها  این  گفت:  موسسات  این 
هم که مقابل مجلس تجمع کردند کسی حرف های آنها را 
جمع بندی نکرد. این ها اعتماد کردند و مبالغ اندوخته خود 
دنبال  به  این موسسات سپرده گذاری کردند و حاال  در  را 

حق شان هستند.
از  گزارشی  گفت:  بودجه مجلس  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
تناقض های آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی تهیه کرده 
ها  تناقض  این  به  جمهور  رئیس  آقای  داریم  تقاضا  و  ایم 

رسیدگی کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر 
دست  در  موضوع  این  داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
به  تر  سریع  باید  حتمًا  هم  قضاییه  قوه  و  است  پیگیری 

تخلفات این موسسات رسیدگی کند.

حاجی عنوان کرد:

مخالفان طرح استفساریه افزایش حقوق مطرح کردند؛

حاجی خرب داد :

حاجی خواستار شد :

جلسه مجلس با دولت 
دربـاره ارز خروجی 

نداشت 

به نام فقرا و به کام
 نجومی بگیران

بدهکاری ۴ هزار میلیارد 
تـومـانی نفـتی هـا بـه 
سازمان هدفمندی یارانه ها

 رئیس جمهور به 
تناقض های سیف 

رسیدگی کند

علت عدم بهبود رتبه ایران در گزارش بانک جهانی درخصوص 
رتبه کشور ها در بهبود شرایط کسب و کار چیست؟

تضمینی نیست که FATF مثل برجام نشود 

حسینعلی حاجی در جلسه بررسی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارائی:

حاجی مطرح کرد:

با پیگیری جناب آقای حاجی صورت پذیرفت:

1000 میلیارد تومان ماهانه در جیب مردم 

کمیسیون  عضو  و  نجف آباد  مردم  نماینده  ابوترابی  ابوالفضل 
پارلمانی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
زنگنه  نامدار  بیژن  استیضاح  تقدیم طرح  از  تسنیم،  خبرگزاری 
وزیر نفت به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد و گفت: این طرح روز 
گذشته و با امضا 15 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. 
وی درباره محورهای این طرح استیضاح  ادامه داد:پس از اینکه 
آقای زنگنه تصدی وزارت نفت را بر عهده گرفت ایران در پرونده 
کرسنت 18 میلیارد دالر جریمه شد. نماینده مردم نجف آباد در 
مجلس تصریح کرد: در مجلس نهم و زمانی که آقای زنگنه 

برای تصدی وزارت نفت برای کابینه دولت یازدهم به مجلس 
معرفی شده بود، آقای روحانی در مجلس و در دفاع از زنگنه قسم 
جالله خورد که موضوع کرسنت را ظرف 3 ماه حل وفصل کند. 
ابوترابی اضافه کرد:طرحی که روز گذشته به هیئت رئیسه پارلمان 
تقدیم شد در راستای بی نتیجه ماندن بحث قرار داد کرسنت بود. 
وی با بیان اینکه در هر نقطه از دنیا اگر 18 میلیارد دالر ظلم 
فاحش به این صورت اتفاق می افتاد کل دولت باید عدم کفایتش 
اعتقاد  این  بر  نمایندگان  از  اظهار داشت: برخی  اعالم می شد، 

هستند در این قضیه باید رئیس جمهور پاسخگو باشد.

استیضاح زنگنه با موضوع »کرسنت« کلید خورد 

عضو کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرد:



شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
کارکنان در  افزایش حقوق  میزان  درباره  اسالمی مصوبه دولت 

سال جاری را خالف قانون دانست و تصریح 
کرد: نمایندگان مجلس طبق قانون بودجه 97 
مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت از صفر 
تا 20 درصد به صورت پلکانی نزولی افزایش 
یابد، در صورتی که شاهدیم دولت این میزان 
را بین 12 تا 16 درصد اعالم کرده که خالف 

قانون است.
وی، هدف مجلس از افزایش حقوق کارکنان 
دولت به صورت پلکانی نزولی از صفر تا 20 
فاصله طبقاتی عنوان کرد  را، کاهش  درصد 
افزایش حقوق  درباره  دولت  افزود: مصوبه  و 
کارکنان دولت در سالجاری فاصله طبقاتی را 
افزایش می دهد که به طور قطع، مجلس با این 
بی قانونی مخالفت کرده و مقابل آن می ایستد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
نباید این رویه در دولت  مجلس اضافه کرد: 
باب شود که هر طور خودشان می خواهند و 

از قانون برداشت داشته باشند، حقوق مردم در میزان  سلیقه ای 
افزایش دستمزدها باید رعایت شود.

حاجی  با تأکید بر اینکه در درخواست های مکرری از آقای الریجانی 
رئیس مجلس خواسته ایم تا از طریق بررسی مصوبه دولت درباره 
میزان افزایش حقوق ها، در هیئت تطبیق 
مصوبات خالف قانون بودن آن را اعالم 
در  الریجانی  آقای  شده  قرار  گفت:  کند، 
این باره اظهار نظر کرده و پاسخ الزم را 

به نمایندگان اعالم کند.
وی ادامه داد: هیئت تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین نیز باید نسبت به مصوبه دولت 
درباره میزان افزایش حقوق ها ورود کرده 
را  موضوع  جنجال سازی ها،  از  دور  به  و 

موشکافی و بررسی کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان 
مجلس خواهان این هستند که عدالت در 
شود  رعایت  دستمزدها  و  حقوق  پرداخت 
حقوق های  برخی  که  نباشد  طور  این  و 
از  نیز  برخی  و  کنند  دریافت  نجومی 

حداقل ها در زندگی بی بهره باشند.
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جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان 

جلسه با معاون برنامه ریزی وتوسعه رشکت مهندسی آب و فاضالب کشور

جلسه با صادقیان، مدیر رشکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

تجلیل از کارگران به مناسبت هفته کارگر در یکی از واحد های تولیدی منطقه

حضور در منزل پدری شهید سید مهدی تقوی، از شهدای دفرت آقای حاجی

جلسه با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

گفتگو با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مجلس

جلسه بررسی مشکالت محله زمان آباد با حضور رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 

دیدار و گفتگوی رئیس دادگاه انقالب اسالمی تهران وقاضی صلواتی با آقای حاجی

جلسه با مدیر عامل بنیاد برکت

حضور خدارحمی، رئیس بانک کشاورزی کشور در منطقه

کلنگ زنی احداث اورژانس هوایی در شاهین شهر با حضور رئیس اورژانس کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی در 
نشست علنیِ چهارشنبه، 19 اردیبهشت ماِه مجلس شورای 
پالرمو  گفت:  داخلی  نامه  آیین  ماده 141  تذکر  در  اسالمی 
یکی از لوایح سه قلو است در حالی که بر اساس ماده 141 
گیری  زمان شکل  یعنی  گرفته  قرار  کار مجلس  دستور  در 
 مجلس و در واقع دو سال از شکل گیری مجلس  می گذرد؛ 
باشد  رسیدگی  حال  در  طرحی  اگر   200 ماده  اساس  بر 
نمی توان وارد آن شد و همچنین نامه رئیس جمهور نیز بر 
از سویی  به سال 1342 است.  نامه متعلق  قید نشده و  آن 
بر اساس ماده 200 هم زمانی که طرحی در قالب رسیدگی 
است نمی توان مجددا آن را وارد شور کرد و طرح جدیدی 
مردم  نماینده  است.  ایراد  دارای  اصل  بنابراین  داد   ارائه 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی با 
انتقاد از اینکه 4 سال برای برجام وقت گذاشتیم و در حال 
حاضر بدعهدی های آمریکا را نظاره گر هستیم،تصریح کرد: 
چگونه می خواهیم به FATF اعتماد کنیم، در گذشته برجام 
سه قلو  لوایح  بنابراین  مالی  اقدام  گروه  حاضر  حال  در  بود 
را  کشور  و  است  استعماری  لوایح  این  شوند.  تصویب  نباید 
گرفتار خواهند کرد، چرا باید در مورد بررسی و تصویب آن 
تعجیل کرد؛ تقاضا داریم از دستور کار خارج شده و به صورت 
کارشناسانه بررسی آن مورد توجه قرار گیرد. علی مطهری 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت: ماده 141 مربوط به سوابق الیحه است و در 
ماده 200 بحث ارجاع از شورای نگهبان است که به دلیل 
البته حرف شما قابل تأمل  ارجاع در دستور کار قرار گرفته 

است و آن را در هیات رئیسه مطرح خواهیم کرد.

 لوایح سه قلو 
استعماری است

حاجی در تذکر شفاهی:

و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده  حاجی د،  حسینعلی 
برخوار در مجلس با اشاره به بررسی »الیحه الحاق دولت 
با  ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله  جمهوری اسالمی 
کنوانسیون  به  ایران  الحاق  گفت:  تروریسم«،  مالی  تأمین 
است  مصداقی  از  تروریسم  مالی  تأمین  با  مبارزه  و  پالرمو 
که در صورت پیوستن و یا تصویب آن ولو اینکه به صورت 
را اجرایی  باید آن  مشروط پذیرفته شود، تعهدی است که 
کنیم. وی افزود: بر اساس آنچه در قالب این معاهدات آورده 
شده است طبیعتًا با منافع ملی ما همخوانی نداشته و این 

معاهدات در تضاد با منافع ملی ماست چرا که سردمداران 
تهیه این معاهدات کشور هایی هستند که قصد دارند ما بقی 

کشور ها را به سلطه خود دربیاورند. 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی تاکید کرد: کشور سلطه گر 
قصد دارند با تهیه این معاهدت قوانینی را که مدنظر خود 
استقالل کشور ها  و  به سایر کشور ها تحمیل کنند  را  دارد 
بررسی  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  این  بگیرد.  آن ها  از  را 
شورای نگهبان درباره معاهده پذیرش کنوانسیون پالرمو و 
موضوعات مربوط به ترجمه متن این موضوع، اظهارداشت: 
درمورد  که  داشت  اذعان  شورا  این  که  دارد  تشکر  جای 
امانت  رعایت  پالرمو حتی  کنوانسیون  پذیرش  متن  ترجمه 

داری نشده است.
به گزارش میزان؛ حاجی  تاکید کرد: ضرورت دارد تا عجله ای 
کنوانسیون  پذیرش  همچون  معاهداتی  تصویب  درباره 
ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  »الیحه  و  پالرمو 
تروریسم«  مالی  تأمین  با  مقابله  بین المللی  کنوانسیون  به 
نداشته باشیم و بگذاریم تا مقداری کار کارشناسی بر روی 

این موضوعات صورت گیرد.

حسینعلی حاجی با اشاره به اینکه هر بشکه نفت در حال حاضر 75 
دالر فروخته می شود، اظهار داشت: در بودجه سال 97 در نظر گرفته 
شد که هر بشکه نفت 55 دالر فروخته شود در حال حاضر این رقم 
به 75 دالر رسیده اما درآمد این بخش به کشور وارد نمی شود. عضو 

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی توضیح داد: بخشی از پول 
فروش نفت به صورت نقدی به کشور وارد 
می شود و بخش دیگر با روشهای  محتلف 
مازاد  شاهد  که  اکنون  اما  می شود،  تسویه 
درآمد از فروش نفت هستیم باید درآمد مازاد 
طبق قانون در هزینه های دیده شده مصرف 
و  میمه  و  مردم شاهین شهر  نماینده  شود. 
تاکید  با  برخوار در مجلس شورای اسالمی 
براینکه افزایش قیمت فروش نفت به ضرر 
کشور نیست، بیان داشت: در قانون پیش بینی 
شده است که مازاد درآمد دولت از فروش نفت 
در چه مواردی هزینه شود بنابراین نگرانی در 
این باره که دولت چه عملکردی در این زمینه 
افزایش  اگر  ندارد.  وجود  باشد،  داشته  باید 
درآمد به قدری باشد که در قانون برای آن 

تکلیفی وجود نداشته باشد نسبت به اصالح قانون بودجه اقدام می 
شود. وی با بیان اینکه در سال های گذشته کسری بودجه داشته 

ایم، گفت: افزایش قیمت فروش نفت در جایی غیر از آنچه قانون 
گفته است صرف نمی شود، اما با توجه به اینکه در سال گذشته 
حدود 24 هزار میلیارد تومان از بودجه پیش بینی شده محقق نشد 
با افزایش قیمت نفت می توانیم تا حدودی کسری بودجه را جبران 

کرد. این نماینده مجلس تاکید کرد: با وجود اینکه در قانون بودجه 
برای مازاد درآمد ردیف هایی در نظر گرفته شده است، با این حال 

اگر افزایش درآمد به قدری باشد که در قانون برای آن تکلیفی وجود 
نداشته باشد نسبت به اصالح قانون بودجه اقدام می شود اما بعید 
می دانیم که با فروش هر بشکه 75 دالر به درآمدی دست پیدا کنیم 
که قانون برای آن برنامه ای نداشته باشد. حاجی در این باره که چرا 
قیمت فروش هر بشکه نفت  در بودجه 
بیش از 55 دالر در نظر گرفته نشد، 
توضیح داد: دولت الیحه بودجه و اعداد 
وارقام را پیشنهاد می دهد و نمایندگان 
با توجه به بررسی ها، بودجه را مصوب 
که  گفت  باید  باره  این  در  کنند،  می 
گاهی مسائل قابل پیش بینی نیست به 
همین جهت ما طبق اتفاقات روز اعداد 
و ارقام را در نظر می گیریم. وی گفت: 
گذشته،  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
کسی باور نداشت که مجدد وضعیت 
اقتصادی از لحاظ قیمت ها بهبود پیدا 
می کند، اما در دو سال گذشته شاهد 
افزایش درآمد دولت از سه محل قیمت 
افزایش  صادراتی،  خام  نفت  فروش 
بوده  ارزی،  درآمد  افزایش  و  صادرات 
ایم از این محل ها 11 هزار میلیارد تومان درآمد زایی شده است که 

انتظار می رود امسال نیز چنین روندی طی شود.

حسینعلی حاجی:

عضو کمیسیون برنامه و برودجه مجلس عنوان کرد :

درباره »کنوانسیون 
پالرمو« و »الحاق به 
کنوانسیون مقابله با 
تأمین مالی تروریسم« 

عجله  نکنیم

افزایشقیمتنفتبهنفعکشوراستوقانونبرایمازاددرآمدبرنامهریزیدارد

مجلسخواهاناجرایعدالتدرپرداختحقوقودستمزداست

حاجی مطرح کرد :

گزارش تصویری 
گوشـه ای از  فعالیـت هـای
آقای حاجی در اردیبهشت



اهلل سیف  ولی  تغییر  بر ضرورت  تأکید  با  حاجی  حسینعلی 
بانک  رئیس  متأسفانه  کرد:  اظهار  مرکزی،  بانک  رئیس 
نداشته و بسیار ضعیف عمل کرده  مرکزی مدیریت خوبی 
است؛ حتی اگر یک روز هم زودتر جابجا شود، به نفع کشور 

است.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
بسیار  ارز و مشکالت  نرخ  افزایش شدید  اسالمی،  شورای 
زیاد موسسات مالی و اعتباری را از مهمترین دالیل ضرورت 
دهنده  نشان  اتفاقات  این  داد:  ادامه  و  دانست  سیف  تغییر 

ضعف مدیریت و عدم اقدام به موقع بانک مرکزی است.
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه ما بارها از رئیس جمهور در 
قالب تذکر و نامه خواسته ایم که سیف را تغییر دهد،  تصریح 
دست  می خواهد  کجا  تا  جمهور  رئیس  که  نمی دانیم  کرد: 

سیف را باز بگذارد.
متذکر  و محاسبات مجلس  بودجه  برنامه،  عضو کمیسیون 
شد:  روحانی مداوم به دولت قبل طعنه می زند که نرخ ارز 
در زمان مدیریت آنان هر ساعت افزایش می یافت در حالی 
که در دولت وی و درحال حاضر نرخ ارز بصورت دقیقه ای 
افزایش می یابد و اثرات بسیار مخربی بر قیمت ها و مسائل 

اقتصادی کشور داشته است.
وی ادامه داد: نمی دانیم که با وجود تعداد زیاد افراد توانمند 
و فرهیخته در جامعه برای تصدی ریاست بانک مرکزی چرا 
در  تصمیمی  و  می کند  تعلل  تغییر سیف  در  رئیس جمهور 

این باره نمی گیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حاجی با بیان اینکه ما 
ارزی  کرد: شرایط  خاطرنشان  نداریم،  ارز  کمبود  در کشور 
متأسفانه  اما  است  کنترل  قابل  کامال  توانمند  مدیریت  با 

مدیریت خوب و توانمندی بر بانک مرکزی حاکم نیست.

چـرا نظارت بر قیـمت گذاری و 
کنترل بازار و افزایش روز افزون 
قیمت کاالها و خدمات مورد نیاز 

مردم انجام نمی شود؟

میمه  و  مردم شریف شهرستان های شاهین شهر  نماینده 
 9 کتبی  تذکر  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و 
اردیبهشت 97 به وزیر صنعت، معدن و تجارت، علت عدم 
نظارت بر قیـمت گذاری و کنترل بازار و افزایش روز افزون 

قیمت کاالها و خدمات مورد نیاز مردم را از وی جویا شد.
حسینعلی حاجی در تذکر خود به دکتر محمد شریعتمداری 

آورده است:
مشاهدات و مصادیق بسیار زیادی از عدم اجرا یا عدم امکان 
قیمت گذاری و یا نظارت بر قیمت ها بواسطه تغییرات پی 
در پی قیمت ها وجود دارد که شاید دلیل اصلی آن وجود 

نرخهای چندگانه برای واردات کاال به کشور بوده است.
از  بیشتر  و خدمات  از کاال  اعم  ها  قیمت  نوسانات  سرعت 
سرعت سیستم قیمت گذاری و نظارت بر آن است، لذا در 
شرایط کنونی اقتصاد کشور که به تازگی از افزایش بی قید 
و لجام گسیخته ارز )دالر( را در پی داشته، پیرو آن باعث 
بی  نظمی یا افزایش قیمت کاالها و خدمات مورد نیاز مردم 

گردیده است.
آن  آثار  یازار که  آشفته  این وضعیت  بر  علیهذا، الزم است 
جز بی اعتمادی و بدبینی مردم و اجحاف در حق آنان چیز 
دیگری را بدنبال نخواهد داشت، اقدام سریع و شایسته ای 

انجام دهید.

 لـزوم تسـریع در تهیـه 
آیین نامه اجرایی مدیریت 
جامع و توسعه پایدارمنابع 
آب از سوی وزارت نیرو با 
 همکاری وزارتخانه های
  جهاد کشاورزی، صنعت،
 معدن و تجارت و سازمان 

محیط زیست

تاریخ  در  مجلس  ریاست  به  ای  نامه  در  حاجی  حسینعلی 
نامه  آیین  تهیه  در  تسریع  لزوم  بر   97 اردیبهشت   5
سوی  از  آب  منابع  پایدار  توسعه  و  جامع  مدیریت   اجرایی 
 وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان 

محیط زیست تاکید کرد.
وی در این نامه آورده است:

جناب آقای دکتر الریجانی، ریاست محترم مجلس شورای 
اسالمی؛ همانگاونه که مستحضرید به استناد تبصره 2 ماده 
27 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور 
مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارتخانه 
صنعت،  کشاورزی،  جهاد  های  وزارتخانه  همکاری  با  نیرو 
معدن و تجارت و سازمان محیط زیست مکلف به گردیده 
برای  و  تهیه  را  اجرایی  نامه  آیین  ماه،  شش  مدت  ظرف 
گذشت  علیرغم  لکن  نماید.  ارائه  دولت  هیات  به  تصویب 
مذکور،  قانون  بودن  االجرا  الزم  زمان  از  یکسال  از  بیش 
به  توجه  با  لذا  است.  نشده  تهیه  آن  نامه  آیین  متاسفانه 
اهمیت موضوع و بحران آبی پیش رو، الزم است به سرعت 

نسبت به انجام تکلیف قانونی خود اقدام نمایند.

ضرورت اجرای حکم دیوان 
 محاسبات مبنی بر انفصال 
 رییس یکی از دانشگاههای 
کشور و اعاده 710 هزار دالر 

اموال بیت المال  

آقای حاجی در تذکر کتبی خود به وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در تاریخ 24 اردیبهشت 97 آورده است:

جناب آقای دکتر غالمی؛ همانگونه که مطلع هستید، رییس 
یکی از دانشگاههای کشور به موجب رأی قطعی صادره از 
هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور به موجب رأی 
شماره 33/29 تجدید نظر دیوان تایید و درخواست اعاده آن 
نیز در مراجع ذیصالح دیوان محاسبات رد شده، به 3 ماه 
انفصال و جبران 710 هزار دالر آمریکا با معادل ریالی آن به 
نرخ رسمی روز در زمان اجرای حکم، محکوم گردیده است.

متاسفانه علیرغم ابهامات زیاد در انتصاب ایشان به ریاست 
دانشگاه، عدم اجرای حکم ابالغی طی دو مرحله و در تاریخ 

96/11/14 به جنابعالی جای سوال و تأمل جدی دارد.
در مرجع  آن  از فردی که حداقل تخلف  این همه حمایت 
ذیصالح تایید و منجر به صدور حکم محکومیت شده بر چه 

اساسی صورت می گیرد.
لذا الزم است سریعًا نسبت به اجرای حکم دیوان محاسبات 

اقدام نمایید.

5    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، اردیبهشت 1397،  شماره 43خانه ملت

 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی

علنِی  نشست  در  حاجی   حسینعلی 
سه شنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای 
اسالمی در اخطار قانون اساسی ضمن 
صهیونیستی  رژیم  اقدام  محکومیت 
مظلوم  مردم  شهادت  و  عام  قتل  در 
فلسطین گفت: طبق اصل 110 و بند 
11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس،  
همانطور که جنابعالی می دانید قانونی 
تحت   1394 سال  در  مجلس  در  را 
و  کردیم  مصوب  متقابل  اقدام  عنوان 
همچنین بعد از آن مقام معظم رهبری 
الزاماتی را برای اجرای آن قانون تعیین 
شهر  شاهین  مردم  نماینده  کردند. 
شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و 
از  یکی  رابطه  این  در  افزود:  اسالمی 
تضمین  گفته  که  الزامات  آن  بندهای 
از  جلوگیری  برای  کافی  و  قوی  های 

اعالم  آن  جمله  از  که  شود  تدارک  مقابل  های  طرف  تخلف 
کتبی رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم ها 
است، این اجرا نشده است. حال سوال این است که چرا این مهم 
اجرایی نشده است؟ وی افزود: در بند دوم بیان شده که اگر نقض 
برجام صورت بگیرد، بایستی بند 3 قانون اقدام متقابل اجرایی 
شود. براساس این بند؛ بعد از اینکه دولت مسائل مربوط به برجام 
را رصد می کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت 
ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه 

سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی را سامان 
دهد، به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی سازی کشور 

به 193 سو افزایش یابد، متاسفانه این مهم انجام نشده است.
برجام کرده  آمریکا نقض  بار  از 20  اینکه بیش  بیان  با  حاجی 
است، تصریح کرد: اکنون با خروج آمریکا از برجام نقض فاحش 
انجام شده است و متاسفانه مردم ما از امتیازی در توافق با آمریکا 
برخوردار نشدند. این نماینده مردم در مجالس نهم و دهم با تاکید 
بر اینکه ما باید به قانون پایبند بوده و آن را اجرا کنیم، افزود: اگر 
قانون را اجرا کنیم، مشکالت کشور حل خواهد شد، زیرا اکنون 

آمریکا به دنبال فشار به ملت ایران است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی 
گفت: در همان قانون اقدام متقابل خیلی 
ملی  امنیت  عالی  شورای  به  مسائل  از 
نظارت  نیز هیات  این شورا  و  ارجاع شده 
و  است  کرده  تعیین  را  برجام  اجرای  بر 
گرفته  هیات  این  توسط  تصمیمات  همه 

می شود.
طرف  رفتار  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
رهنمودهای  و  موجود  قوانین  با  و  مقابل 
مقام معظم رهبری، هیات مذکور تصمیم 

گیرنده خواهد بود.
باید  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس  نایب 
را  برجام  حوزه  در  موارد  این  همه  بدانیم 
باید با هم ببینیم، بیان کرد: این قانون به 
اضافه اختیارات شورای امنیت ملی، مرجع 
تصمیم گیر هیات نظارت بر اجرای برجام است، از این رو باید با 

تدبیر تصمیم گیری شود.
مطهری در پاسخ به این موضوع که باید از رئیس جمهور آمریکا 
امضا گرفته می شد، گفت: این پیشنهاد خوبی بوده ولی زورشان 
نرسیده و ما نیز نمی توانیم بگوییم. نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: همه ما به دنبال منافع انقالب و نظام بوده 
و می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، از این رو نباید کاری 

کنیم که نتیجه معکوس عاید ما شود.

به گزارش فارس، این گزارش حاصل یک سال تالش هیئت 
و  حقوقی  زبده  کارشناسان  خصوص  به  تفحص،  و  تحقیق 
امنیتی حاصل شده است، که جهت ادامه سیر مراحل قانونی 
در غالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به همراه 
و  دستگاه ها  با  تفحص  و  تحقیق  تیم  مکاتبات  )کلیه  ضمائم 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  تقدیم  سازمان ها( 

مجلس می گردد.
اهم نکات مطرح در این گزارش به شرح زیر است؛

*در حقوق ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است؛ 
از منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد - حال به 
هر علنی که ایجاد شده باشد - معتبر نیست اما با 
توجه به قوانین سایر کشورها و در فضای بین المللی 
آثار  و  بوده  فرد محرز  آن  برای  دیگر  تابعیت  وجود 
خاص خود - که مهم ترین آن حمایت سیاسی آن 

دولت از فرد می باشد- را عماًل به وجود می آورد.
که   - خارجه  وزارت  با  نحو  هر  به  که  افرادی   *
بسیاری از تصمیمات استراتژیک کشور با آن مرتبط 
کشور  طبقه بندی  دارای  اسناد  به  آن  افراد  و  بوده 
محرمانه  و  اساسی  تصمیمات  از  و  داشته  دسترسی 
از  پس  و  داشته اند  همکاری   - بوده اند  مطلع  نظام 
انفکاک از این وزارتخانه اطالعی در مورد مهاجرت 

یا اخذ تابعیت، اقامت کشورهای دیگر وجود ندارد. 
*در خصوص اخذ تابعیت افراد عادی در کشورها امکان اطالع 
وجود ندارد، در خصوص نحوه استفاده دارندگان گذرنامه های 
نیز  از کشور  دولتی )عنوان دار - عهده دار مأموریت( در خارج 

هیچ گونه امکان مشخصی وجود ندارد. 
بازدید و مشاهدات رئیس کمیته تحقیق و تفحص و  *نتایج 
کارشناس مستقر در وزارت امور خارجه نشان دهنده یک نوع 
بی انضباطی و هرج  و مرج در نحوه نگهداری اسناد و عدم وجود 
سازوکارهای الزم جهت ایجاد یک بانک اطالعاتی است؛ که 
نه تنها معاونت کنسولی عزم جدی در تهیه این بانک اطالعاتی 
ندارد روش خاصی نیز برای شناسایی این افراد در نظر گرفته 
این  از  عمده ای  بخش  می دهد  نشان  مشاهدات  است.  نشده 
اسناد به صورت سنتی و برگه ای بایگانی شده که در معرض 

امحاء و آسیب هستند. 
*ارزیابی کمیته تحقق و تفحص در خصوص ثبت اطالعات 
اواًل  که  است  نحوی  به  آن  از  بهره برداری  و  دوتابعیتی  افراد 

صورت  به  تاکنون  مهم  هویتی  اسناد  این  از  باالیی  حجم 
سیستمی ثبت نشده و بالاستفاده در مخزن اسناد وزارت امور 
آن  از  بهره برداری  امکان  بالتبع  و  می شوند  نگهداری  خارجه 

امکان پذیر نمی باشد. 
در  دوتابعیتی  موضوع  بر  کلی  اشراف  که  اطالعات  *وزارت 
می دارد:  بیان  گونه  این  تفحص  و  تحقیق  هیئت  به  گزارشی 
کارشناسان  و  متخصصان  مدیران،  از  برخی  وضعیت  بررسی 

حساس،  و  علمی  حوزه های  با  مرتبط  و  مختلف  بخش های 
دارای  مذکور  افراد  از  توجهی  قابل  تعداد  که  است  آن  مبین 
تابعیت مضاعف و یا گرین کارت و اقامت کشورهای خارجی 
می باشند. *به نظر می رسد وزارت امور خارجه باید ضمن رفع 
نواقص و کاستی های خود در حوزه اجرا جهت ثبت و شناسایی 
این افراد و تکمیل بانک اطالعاتی، ظرفیت های موجود نهادها 
ثبت  سازمان  امنیت،  پلیس  همچون  مرتبطی  سازمان های  و 

 احوال، را شناسایی و از آنها استفاده کند. 
*به کارگیری این افراد در مناصب دولتی به دلیل وابستگی های 
گفته شده در گزارش؛ می تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات 
جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد 
غیرقابل جبران است،  بعضاً  و  بسیار عمیق  تهدیدات  بروز  در 
این  از جمله  افرادی چون سیدحسین موسویان  به طور مثال 
موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم 
خارجی در پرونده مذاکرات هسته ای تحت تعقیب قرار گرفته و 

محکوم گردید و هم اکنون در اندیشکده های آمریکایی مشغول 
فعالیت می باشد.

* افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در 
)19( حوزه مورد استعالم قرار گرفته اند که بر اساس آمار تقاضا 
که منجر به مخالفت و عدم تأیید صالحیت گردیده )210 مورد 

طی 2 سال گذشته(. 
* از دیگر موارد می توان به افرادی چون محمدجعفر محالتی 
)تبعه آمریکا( و سیروس ناصری )شهروند اتریش و 
تاریخی  برهه  در  فعال  طور  به  که  انگلیس(  مقیم 
قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، 
ایفای نقش محوری و هدایت کنندگی در مذاکرات 
برجام  توافق  پیشبرد  و  هدایت  جهت  در  سعدآباد 
حضور داشته اند، اشاره نمود. *دری اصفهانی )تبعه 
کانادا( از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم 
مذاکره کننده هسته ای بود که در رأس حساس ترین 
بخش مذاکرات یعنی کمیته مالیـ  بانکی بوده است 
پیش شرط،  عنوان  به   FATF اجرای  پذیرش  که 
امضاء برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی 
که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، 

از نتایج آن بوده است.
اعترافات  در  مشارالیه  آنکه  اهمیت  حائز  *نکته 
نمایندگی  که  است  داشته  عنوان  صراحت  به  خود 
شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد 
مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند 
که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به 
از  و  فرانسه  )تبعه  مشکور  مشکان  و  شیرازی  فریده  نام های 
مشاوران تیم مذاکره کننده هسته ای در توافق برجام( را به آنها 

معرفی نموده است.
ایرانی و آمریکایی به همراه همسر  اتباع  از  * کارن وفاداری 
بر عهده  را  نفوذ در حوزه فرهنگ  پروژه  نیساری  آفرین  خود 
داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند 
نظام  ضد  هنرمندان  فعالیت  بستر  ایجاد  در  را  بسزایی  نقش 

فراهم نمایند. 
*شاید ازجمله مهم ترین کیس های نفوذ در ایران که در این 
محمدباقر  به  مربوط  می گیرند،  قرار  دوتابعیتی  افراد  از  قسم 
نمازی از عوامل رژیم سابق و استاندار خوزستان در زمان شاه 

ملعون و پسرش سیامک نمازی باشد. 
در نشست علنِی یکشنبه، 2 اردیبهشِت مجلس شورای اسالمی 
نمایندگان موافق و مخالف با دوفوریت طرح الزام دولت به 
در  انتقال آب و سدسازی  توسعه طرح های  و  اجرا   توقف 
خود  دالیل  بیان  به  سال   5 مدت  به  آبریز  های  حوضه 

پرداختند.
حسینعلی حاجی در مخالفت با طرح یاد شده گفت: موضوع 
آن  به  بخشی  صورت  به  نباید  و  است  ملی  موضوع  آب 
نگریسته شود. طرح های این حوزه نباید متوقف شود چرا 
نتیجه رسیدن  به  از هزینه های کشور صرف  بسیاری  که 

این طرح ها شده است.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
های  آب  برای  دیگر  کشورهای  افزود:  اسالمی  شورای 
هنوز  ما  که  حالی  در  کنند،  می  تکلیف  تعیین  خود  مرزی 
عدم  ایم.  مانده  خود  داخلی  های  آب  تکلیف  تعیین  در 
مدیریتهای متمرکز در کشور باعث افزایش مشکالت شده 

است، طرح های کارشناسی شده نباید متوقف شود.
وی تصریح کرد: تفکر بخشی نگری باعث آسیب به کشور 
شده و ضروری است تمامی مسائل به صورت ملی بررسی 

شود.

حسینعلی حاجی: 

حاجی ترشیح کرد :

 ضرورت نگاه ملی 
به طـرح هـای آب

اکنون با خروج آمریکا از برجام، نقض فاحش انجام شده است 
و متأسفانه مردم ما از امتیازی در توافق با آمریکا برخوردار نشدند

شناسایی 210 مدیر دوتابعیتی علی رغم هرج و مرج اسنادی در وزارت خارجه 

حاجی در اخطار قانون اساسی در صحن مجلس:

در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از مسئوالن دوتابعیتی اعالم شد:

شرایط ارزی کنونی با 
مدیریت توانمند، قابل 

کنترل است

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی  حاجی ، عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
تومان  میلیارد  هزار   16 دولت  داشت:  اظهار  اسالمی 
به نیروگاه های تولیدکننده  برق بدهکار است؛ این در 
 حالی است که ساالنه ارزش گاز و نفت گاز مصرفی 
خصوصی  بخش  و  دولتی  از  اعم  برق  های  نیروگاه 
دریافت  آنها  از  که  است  تومان  میلیارد  هزار   3 
نمی شود، یعنی بطور مجانی در اختیار آنها برای تولید 

برق قرار می گیرد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی، گفت: به هر حال مقرر شده است تا 
به منظور بررسی  نیرو  با حضور وزیر  جلسه ویژه  ای 

این مسائل تشکیل دهیم.

مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی گفت: در خصوص نحوه اجرای تبصره 
14 بودجه که همان هدفمند سازی یارانه ها است با 
برنامه و  حضور وزیر نفت، معاون بودجه ای سازمان 
بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و مسئوالن 
سازمان هدفمندی و معاونان  وزیر نفت از بُعد نظارتی 

جلسه ای تشکیل شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این نماینده مردم 
بندی  بیان کرد: طبق جمع  و دهم،  نهم  در مجالس 
این جلسه مقرر شد تا کمیته ای برای بررسی میزان 
پرداخت پول آن و در خصوص  بنزین، نحوه  واردات 
آنچه وظیفه وزارت نفت در برابر هدفمندی یارانه ها 

بوده تشکیل دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خرب داد:

بدهکاری 16 هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه های تولیدکننده برق



حسینعلی حاجی،  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
احتمال  و  درباره کمبود آب شرب  مجلس شورای اسالمی 
جیره بندی آن، اظهار کرد: اگر مدیران همت کنند جیره بندی 
آب  که  است  دولت  وظیفه  این  نمی افتد.  اتفاق  شرب  آب 
تأمین آب شرب  امکان  البته  تأمین کند  را  نیاز مردم  مورد 

وجود دارد.
وی تأکید کرد: یکی از راه های تأمین آب شرب انتقال آب 
خلیج  ویژه   به  آزاد  دریاهای  از  شیرین کن ها  آب  با  همراه 
فارس و حفر چاه های ژرف است که ظرف مدت 2 تا 3 ماه 

می توان آنها را به نتیجه رساند. 
از  برخی  که  روش هایی  از  استفاده  کرد:  تصریح  حاجی  
گروه ها در زمینه باروری  ابرها انجام می دهند، می تواند یکی 
موارد  این  باشد؛  مردم  نیاز  مورد  آب  تأمین  راهکارهای  از 

می تواند حتی در فوریت پاسخگوی  تأمین نیاز آب باشد. 
و  تالش  همت،  کشور  مسئوالن  اگر  کرد:  تأکید  وی 
با  حاجی   نمی شود.  جیره بندی  شرب  آب  کنند  برنامه ریزی 
ملی  نگاه  یک  آن  موضوع  و  آب  به  نگاه  باید  اینکه  بیان 
باشد و از دیدگاه بخشی، حوزه ای، استانی، شهری و روستایی 
نسبت به آب خودداری کنیم، گفت: آب یک مسئله ملی است 
و حق بهره برداری از آب و نوشیدن آن موضوعی است که 

باید تحت هر شرایطی عملیاتی شود.

جوان  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  حاجی  حسینعلی 
غیرمجاز  کارگران  از  استفاده  داشت:  اظهار  اصفهان،  در 
شهرستان  صنعتی  و  کارگاهی  واحدهای  در  بیگانه،  اتباع 
بیکار کرده  را  کارگران شاهین شهری  میمه،  و  شاهین شهر 
به کارگیری  از  متفاوتی  آمار  این که  به  اشاره  با  است.  وی 
کارگران غیرمجاز وجود دارد افزود: برخی صاحبان کارگاه ها 
ادامه می دهند  این تخلف  به  و واحدهای صنعتی در حالی 
که این شهرستان یکی از باالترین آمار بیکاری را در استان 
برخوار  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و  دارد.   اصفهان 
این  ادامه  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
سودجویی از کارگران غیرمجاز، عالوه بر بیکاری کارگران 
ایران، انحصاری شدن برخی از مشاغل را در اختیار کارگران 
صنعت  بخش  داد:  ادامه  حاجی  است.  داده  قرار  افغان ها 
بیشترین جذب  آجر  تولید  ساختمان، بخصوص کارگاه های 
کارگران غیرمجاز کشور همسایه را به خود اختصاص داده 
است.  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
طرح این پرسش از کارفرمایان متخلف، که چرا باید کارگران 
داشت:  اظهار  باشند  بیکار  گزی  و  گرگابی  شاهین شهری، 
صاحبان سودجوی برخی از کارگاه ها، بدون آن که هزینه های 
بیمه شدن کارگران غیرمجاز را بپردازند، با حقوق های کمتر 
از کارگران ایرانی، از کارگران خارجی سوءاستفاده می کنند. 

کارگران  که  را  متخلف  کارفرمایان  بهانه جویی  این  وی 
و  کنند  می  کار  ایران  کارگران  از  بیشتر  معمواًل  خارجی 
بازدهی بیشتردارند را رد کرد.  نماینده مردم شاهین شهر و 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی خواستار آن شد 
که کارآفرینان از جذب کارگران غیرمجاز به خاطر اشتغال 
کارگران ایرانی خودداری و دستگاه های مسؤول بخصوص 
رویه  این  با  انتظامی  نیروی  و  اشتغال  خدمات  و  کار  اداره 

اشتباه  برخورد قانونی کنند. 
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 مسئـوالن همـت کنند 
جیره بندی آب شرب 

اتفاق نمی افتد

حاجی عنوان کرد:

شهرستان شاهین شهر 
یکی از باالترین آمارهای 
بیـکاری را در استــان 

اصفهان دارد

حسینعلی حاجی:

میمه  و  شاهین شهر  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
اسالمی،  و دهم مجلس شورای  نهم  در دوره های  برخوار  و 
شنبه 15 اردیبهشت 97 در جمع کشاورزان دشت برخوار حضور 

یافت و نسبت به انتقال پساب برخوار به نقاط دیگر 
استان اصفهان به شدت گالیه کرد.

کشاورزان دشت برخوار که به طرح انتقال پساب 
این شهرستان به نقاط دیگر استان معترض بودند 
در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم حبیب آباد 
که محل مالقات مردمی آقای حاجی در این شهر 
هست حضور یافتند و اعتراض خود نسبت به این 

طرح را اعالم داشتند.
آقای حاجی با حضور در بین کشاورزان ضمن ابراز 
خود  اقدامات  تشریح  به  آنان  از حضور  خرسندی 
نسبت به این طرح پرداخت و گفت: بنده به عنوان 
مجلس  علنی  صحن  در  عزیزان،  شما  نماینده 
شورای اسالمی و در جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان اصفهان عرض کرده ام، به هیچ کس 

اجازه نمی دهیم یک قطره از پساب این منطقه را منتقل کند.
و  نهم  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
دهم با بیان اینکه آقای استاندار و مسئولین استانی بدانند که 
موضوع انتقال پساب خط قرمز ماست، افزود: این خیانتی است 
باید  آنان  و  از مسئولین در حال وقوع است  برخی  که توسط 
بدانند مردم این منطقه مردمانی صبور و نجیب هستند ولی اگر 

کسی به حق آنها تعرضی بکند، مردم این منطقه پای حق خود 
ایستادگی می کنند. حسینعلی حاجی به جلساتی که مسئولین 
استانی برای اجرایی شدن طرح بدون هماهنگی و اطالع برگزار 

می کنند اشاره کرد و اظهار داشت: هر کس به این منطقه ظلم 
کند، مردم با او برخورد خواهند کرد و البته از تصمیمات منطقی 

نیز حمایت می کنند.
وی با بیان اینکه دشت برخوار بحرانی ترین دشت در استان و 
حتی در کشور به شمار میرود، تصریح کرد: عمق آب سفره های 
زیرزمینی دشت برخوار به بیش از 300 متر کاهش یافته است 

و 33 قنات این دشت هم خشک شده است. حاجی به نصب 
کنتور هوشمند برای چاه ها آب هم اشاره کرد و ضمن تأیید این 
اقدام خطاب به مسئوالن آب منطقه ای استان گفت: چرا این 
اقدام فقط برای چاه هایی که کشاورزان زحمت 
کش از آن بهره برداری می کنند اجرا می شود 
و  ها  سازمان  افراد،  برخی  های  چاه  برای  ولی 
نهاد ها هنوز کنتور هوشمند نصب نشده است و 
آنها می توانند به هر میزانی که می خواهند آب 
شهرستان  شریف  مردم  نماینده  کنند.  برداشت 
های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های 
نهم و دهم مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
برای  تومان  میلیارد   700 می گویند  مسؤوالن 
افزود:  داده اند،  تخصیص  شهرها  پساب  انتقال 
دهید  انجام  کاری  مردم  برای  خواهید  می  اگر 
ارائه  و  پساب  بهداشتی  و  استاندارد  تصفیه  با 
آن به مردم این اقدام را انجام دهید که نیاز به 
صرف این هزینه گزاف هم نباشد و کشاورزان 

هم بتوانند بدون مشکالت بهداشتی با آن کشت انجام دهند.
نمیشد،  زمین  وارد  پساب  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  حاجی  آقای 
همین میزان برداشت آب و کشت موجود نیز قابل انجام نبود 
خاطر نشان ساخت: کویر در این منطقه در حال پیش روی است 
و بروز ریز گرد ها به واسطه پیشرفت کویر در حاشیه شهر های 

حبیب آباد و کمشچه ایجاد می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
شاهین شهر اظهار کرد: استفاده از کارگران غیرمجاز اتباع بیگانه، 
در واحدهای کارگاهی و صنعتی شهرستان شاهین شهر و میمه، 

کارگران شاهین شهری را بیکار کرده است.
کارگران  به کارگیری  از  متفاوتی  آمار  این که  به  اشاره  با  وی 
غیرمجاز وجود دارد افزود: برخی صاحبان کارگاه ها و واحدهای 
صنعتی در حالی به این تخلف ادامه می دهند که این شهرستان 

یکی از باالترین آمار بیکاری را در استان اصفهان دارد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
کارگران  از  سودجویی  این  ادامه  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
شدن  انحصاری  ایران،  کارگران  بیکاری  بر  عالوه  غیرمجاز، 

برخی از مشاغل را در اختیار کارگران افغان ها قرار داده است.
بخصوص  ساختمان،  صنعت  بخش  داد:  ادامه  حاجی دلیگانی 
کارگاه های تولید آجر بیشترین جذب کارگران غیرمجاز کشور 

همسایه را به خود اختصاص داده است.
با  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه   کمیسیون  عضو 
طرح این پرسش از کارفرمایان متخلف، که چرا باید کارگران 

داشت:  اظهار  باشند  بیکار  گزی  و  گرگابی  شاهین شهری، 

آن که هزینه های  بدون  کارگاه ها،  از  برخی  صاحبان سودجوی 
بیمه شدن کارگران غیرمجاز را بپردازند، با حقوق های کمتر از 

کارگران ایرانی، از کارگران خارجی سوءاستفاده می کنند. وی این 
بهانه جویی کارفرمایان متخلف را که کارگران خارجی معمواًل 
بیشتر از کارگران ایران کارمی کنند و بازدهی بیشتردارند را رد 

کرد.
شورای  برخواردرمجلس  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
اسالمی خواستار آن شد که کارآفرینان از جذب کارگران غیرمجاز 
به خاطر اشتغال کارگران ایرانی خودداری و دستگاه های مسؤول 
بخصوص اداره کار و خدمات اشتغال و نیروی انتظامی با این 

رویه اشتباه  برخورد قانونی کنند.
به گزارش فارس، بر اساس آمارهای کارشناسان در سال 96، 
نرخ بیکاری در استان اصفهان 14/4 درصد است که شهرستان 
آمار  باالترین  از  با حدود 17 درصد، یکی  شاهین شهر و میمه 
بیکاری در بین شهرستان های این استان دارد، شهرستان های 
بودن،  صنعتی  باوجود  میمه  و  شاهین شهر  و  خوانسار  لنجان، 
اصفهان  استان  در  بیکاری  آمار  باالترین  دارای  سه شهرستان 
بیکاری  میزان  کمترین  به عنوان  بیدگل  و  آران  شهرستان  و 

می باشند.

شاهین  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده  دعوت  پی  در 
برخوار در مجلس شورای اسالمی و سفر  و  میمه  و  شهر 
سال گذشته معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به منطقه و پیگیری 
های بعمل آمده از سوی آقای حاجی، اعتبار ویژه احداث 
سال  در  و  تصویب  آباد  دولت  مصنوعی شهر  زمین چمن 
جاری با تآکید آقای حاجی اخذ و در مرحله اجرا قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار در نامه ای 
به حسینعلی حاجی اختصاص این اعتبار را تایید نمود. در 
نماینده محترم شهرستانهای شاهین  آمده است:  نامه  این 

شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
امر توسعه ورزش  از زحمات بی دریغ جنابعالی در  تشکر 
دکتر  سفر  پی  در  رساند  می  استحضار  به  شهرستان،  در 
آقازادهف معاون وزیر ورزش و جوانان به دعوت جنابعالی، 
مبلغ شش میلیارد ریال جهت خرید چمن مصنوعی شهر 

دولت آباد تخصیص یافت. 
نیز مشخص  پروژه  پیمانکار  در حال حاضر طی مناقصه، 
پروژه خواهیم  این  افتتاح  بزودی شاهد  انشاا...  و  گردید  
بود و دعای خیر جوانان این شهرستان بدرقه راه خدمت 

جنابعالی می گردد.

گفت:  اصفهان  استان  نفتی  فرآورده های  پخش  مدیرعامل 
تولید  کاهش  به  اصفهان،  پاالیشگاه  آب مصرفی  کمبود  ادامه 
می شود.حسین  منجر  صنعتی  بزرگ  واحد  این  40درصدی 

خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  صادقیان 
آب  کمبود  ادامه  کرد:  اظهار  اصفهان،  از  جوان 
تولید 40  کاهش  به  اصفهان  پاالیشگاه  مصرفی 
بزرگ صنعتی منجر می شود.  این واحد  درصدی 
مردم  نماینده  با  به تازگی  که  جلسه ای  در  وی 
در مجلس شورای  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر 
داشت، اشاره کرد و گفت: این واحد صنعتی روزانه 
نفت  و  گاز  و  نفت  بنزین،  انواع  لیتر  میلیون   57
کوره تولید می کند که ادامه کمبود آب برای این 
استان های  سوخت  تأمین  بر  پاالیشگاهی،  واحد 
و  کهگیلویه  بختیاری،  و  چهارمحال  اصفهان، 
تأثیر  فارس،  و  بلوچستان  و  سیستان  بویراحمد، 
نفتی  فراورده های  پخش  مدیرعامل  می گذارد. 

از حسینعلی حاجی دلیگانی خواست در رایزنی  استان اصفهان 
با نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی و 
وزارت نیرو، مسؤوالن را به اهمیت تأمین آب کافی پاالیشگاه 

اصفهان باخبر کند.صادقیان اظهار داشت: پاالیشگاه اصفهان هم  
و شرق  مرکزی  استان های  از  بخشی  نیازهای سوختی  اینک، 
کشور را از طریق حمل ونقل جاده ای با انتقال 43 میلیون لیتر در 

روز و 14 میلیون لیتر، از طریق شبکه خط لوله تأمین می کند.
برخوار در مجلس شورای  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
اسالمی نیز با تأکید بر تأمین کامل نیاز آبی پاالیشگاه اصفهان 

خواستار آن شد که این واحد صنعتی متعلق به بخش خصوصی، 
در عمران دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار مشارکت 
داشته باشد.حسینعلی حاجی دلیگانی به قطعی های یک هفته ای 
آب در شاهین شهر اشاره کرد که مسؤوالن کشوری 
 5 از  بیش  آشامیدنی  آب  تأمین  برای  استانی  و 
کنند. چاره جویی  اصفهان  استان  جمعیت  میلیون 

وی عدم انتقال پساب های شهری به زاینده رود و 
برای  شهرستان ها  تصفیه شده  پساب های  مصرف 
واحدهای صنعتی و کشاورزی همان مناطق، اجرای 
سریع طرح های نیمه تمام انتقال آب حوزه به حوزه 
و صرفه جویی حداکثری در بخش های کشاورزی، 
بخش های  آب  تأمین  در  را  صنعتی  و  خانگی 
صنعت، کشاورزی و آشامیدنی مردم استان اصفهان 
ضروری دانست.  عضو کمیسیون برنامه وبودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی، لغو شدن برند 
را که  مواد سوختی  سازی شرکت های حمل ونقل 
پس از پیگیری های نمایندگان مجلس شورای اسالمی محقق 
نفت کش های  رانندگان  خوشحالی  به  که  کرد  یادآوری  را  شد 

کشور و احقاق حقوق آنان منجر شده است.

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
مجلس  غیرعلنی  نشست  در  عراقچی  اظهارات  توضیح  در 
پیرامون برجام، گفت: آقای عراقچی بر 9 محور اشاره کردند 
آنها  به  اروپایی ها  با  گذشته  هفته  مذاکرات  جریان  در  که 
بندهای  همان  محور   9 این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
آنها  به  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  متاسفانه  که  است  برجام 

عمل نکردند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجالس نهم 
درباره  مذاکره مجدد  تصریح کرد:  اسالمی،  و دهم شورای 
در  اروپایی ها  زیرا  است  بی فایده  برجام  محورهای  و  بندها 

سال های گذشته به این مفاد پایبند نبودند.
وی افزود: از سوی دیگر مذاکره مجدد درباره مفاد برجام کار 
درستی نیست زیرا اجازه اصالح یا درج نظر جدید در برجام 

به هیأت ایرانی داده نشده است.
معتقد  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
است: نشست غیرعلنی مجلس معامله برای انتخابات ریاست 
جمهوری دور بعد بود، دولتی ها برای اخذ رأی نمایندگان و 
ارایه  را  گزارش هایی  عملکردشان  به  نسبت  آنها  نظر  جلب 

کردند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: مراودات مالی اروپایی ها با آمریکا و کشورهای 
غرب حدود 400 میلیارد دالر است و کل اروپا با ایران حدود 
35 میلیارد دالر مراودات مالی دارد لذا بعید به نظر می رسد 

که در حمایت از ایران، آمریکایی ها را دور بزنند.

نطقی  در  آمریکا  رئیس جمهور  شد!  خارج  برجام  از  آمریکا 
دستیابی  برای  ایران  تالش  اساس  بی  اتهام  با  نمایشی 
و  شد  خارج  برجام  از  رسمی  بصورت  ای  هسته  سالح  به 
ایران را  بالفاصله فرمان احیای تحریم های سخت گیرانه 

امضا کرد. 
پس از اعالم خروج آمریکا از برجام، رئیس جمهور ایران به 
ایران از این  این اقدام واکنش نشان داده و اعالم کرد که 
برجام  توافق  به  کشور  پنج  با  آمریکا  مزاحمت  بدون  پس 
ادامه خواهد داد. حسینعلی حاجی، در واکنش به این اقدام ، 
اظهار کرد: آمریکا از ابتدا هم پایبند به برجام نبود، و امروز 
بی تعهدی آمریکا را همه دنیا مشاهده کردند، ادامه برجام 
با اروپایی ها نیز مطلوب ایران نیست چراکه آنها نیز دنباله 
یکدیگر  از  آمریکا  و  ها  اروپایی  منافع  و  هستند  آمریکا  رو 

جدا نیست. 
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به اظهارات کشورهای اروپایی مبنی 
بر حفظ برجام، تصریح کرد: اتحادیه اروپا با دو هدف اذعان 

به پایبندی و حفظ تعهدات برجام دارند.  
اول اینکه این مطالب برای افزایش تحریم ها و فشار بیشتر 

به ملت ایران از سوی امریکا است.
دفاعی  مسائل  پیرامون  حربه  این  با  دارند  قصد  اینکه  دوم 
ایران مذاکره کنند که به هیچ وجه نخواهیم پذیرفت و اجازه 

چنین مذاکره ای به آنها داده نخواهد شد. 
حاجی، با تاکید بر اقدام فوری و متقابل در نقض عهد آمریکا، 
نقض  این  مقابل  در  ایران  اقدام  مهمترین  خاطرنشان کرد: 
عهد خروج از برجام و NPT است و باید بدون فوت وقت 
مصوبه ماده سه قانونی که بر اساس آن اقدامات و فعالیت 
های هسته ای ایران را لغو کرده بود را احیا و اجرا کند و کلیه 

فعالیت های خود را شروع کند.
بهتر است  امور خارجه توصیه کرد؛  به دولت و وزارت  وی 
وقت خود را به جای مذاکره با اروپایی ها، صرف ساماندهی 

مسائل اقتصادی و رفع مشکالت مردم کنند.

حاجی مطرح کرد :

حاجی خرب داد :

انتقاد از مذاکره مجدد 
هیات ایرانی حول 9 بند 

برجام با اروپایی ها

ادامه برجام با اروپا 
مطلوب نیست زیرا
 آنها نیز دنباله رو 

آمریکا هستند

مردم منطقه بیشتر از حق خودشان را نمی خواهند ولی پای حق خود
 ایستاده اند و مسئولین نباید تفاوتی بین مناطق مختلف قائل شوند

 استفاده از کارگران غیرمجاز اتباع بیگانه، در واحدهای کارگاهی و صنعتی
 شهرستان شاهین شهر و میمه، کارگران این منطقه را بیکار کرده است

تحقق آررزوی چندین ساله جوانان دولت آباد با پیگیری های آقای حاجی

حاجی در جمع کشاورزان دشت برخوار عنوان کرد :

حاجی در گفتگو با باشگاه خربنگاران جوان:

در نامه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار به آقای حاجی اعالم شد:

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان :

کاهش تولید پاالیشگاه اصفهان به دلیل کمبود آب 



تخلف  از  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
میلیاردی یکی از وزرای دولت اصالحات خبر داد و افزود: این 
مهم  دانشگاههای صنعتی  از  یکی  رئیس  حاضر  حال  در  فرد 
تهران است و به رغم محکومیت برای عودت 710 هزار دالر 
از سال 1376 تا کنون هنوز حکم  انفصال خدمت،  و سه ماه 
وی اجرا نشد. حسینعلی حاجی، نماینده شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار الف با 
بیان اینکه فرد متخلف مذکور در سال 1376 از طریق گشایش 
اسنادی در 2 مرحله یک بار 128 هزار دالر و مرحله دیگر 528 
 هزار دالر از اعتبارات دولتی برای خرید مواد شیمیایی استفاده 
می کند، گفت: قرار بود تا وی برای سازمان پژوهشهای علمی، 
و صنعتی ایران که زیر مجموعه وزارت علوم است، این مواد 

را خریداری کند.
وی افزود: این فرد متاسفانه با سوء استفاده از بیت المال کاالیی 
به سازمان مذکور تحویل نداده که پرونده تخلف وی در جریان 

رسیدگی قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: 
این پرونده از سوی هیئت مستثاری دیوان محاسبات رسیدگی 
شد که تخلف نامبرده و معاون وقت اداری مالی آن سازمان، 

محرز می شود. حاجی گفت: هیئت مستثاری دیوان با استناد 
به تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات، این فرد را به 
جبران مبلغ 710 هزار دالر و یا معادل ریالی آن به نرخ روز و 
انفصال از خدمت به مدت سه ماه از خدمات دولتی محکوم می 

کند. وی افزود: فرد متخلف به رای صادر اعتراض می کند که 
در مرجع تجدید نظر رای تائید می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان 
کرد: بعد از تائید رای، این فرد تقاضای اعاده دادرسی می کند 

که باز برای چندمین بار این رای تائید می شود. حاجی گفت: 
بعد از چند سال دیوان محاسبات از وزارت علوم در 2 مرحله 
تقاضای اجرای حکم می کند اما حکم اجرا نمی شود. وی با 
بیان اینکه از سال 1376 تا کنون این حکم اجرا نشد، افزود: 
جالب اینجاست که این فرد در اواخر دولت اول اصالحات و در 
چهار سال دوم دولت اصالحات وزیر می شود و در حال حاضر 

هم رئیس یکی از دانشگاههای صنعتی مهم تهران است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه در این 
پرونده چندین میلیارد تومان از پول بیت المال و حقوق ملت 
تضییع شده، تصریح کرد: متاسفانه همه بی تفاوت از کنار این 

موضوع مهم می گذرند.
حاجی اضافه کرد: وقتی آقایان با تخلف آشکار اینگونه برخورد 
می کنند و فرد متخلف حتی به وزارت هم می رسد و االن هم 
رئیس دانشگاه است، دیگر چه انتظاری برای جلوگیری از فساد 

و ترس از تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه اینجانب در همین زمینه به منور غالمی، وزیر 
علوم تذکر داده و خواستار اجرای حکم شدم، افزود: اگر وزیر 
ابزارهای  دیگر  از  نیاورد،  بعمل  را  الزم  قانونی  اقدامات  علوم 

قانونی استفاده خواهیم کرد.

دوم اردیبهشت هر سال یادآور تدبیرحکیمانه امام خمینی )ره( در 
تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که ایستادگی در برابر 
ابرقدرت های شرق و غرب را سرلوحه کار خود قرار داد تا عزت و 

افتخار حسینی را بیش از پیش نصیب ملت غیور ایران کند.
یکی از نهادهایی که پس پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام 
خمینی )ره( تشکیل شد، سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که 
در اردیبهشت ماه سال 1358 شورای انقالب با تأسیس شورای 
راه  در  اساسی  گامی  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهی 
و  دفاعی  زمان، دستگاه  آن  در  برداشت.  نهاد  این  سازمان دهی 
امنیتی بازمانده از دوره پهلوی، به پاک سازی و بازسازی نیاز داشت 
که بر اساس همین نیاز، کمیته های انقالب اسالمی با حضور و 
شرکت فعال مردم در مساجد به صورت خودجوش تشکیل شد تا 
از فعالیت ناجوانمردانه ضدانقالبیان در داخل کشور جلوگیری کند و 
توطئه های دشمنان را خنثی نماید. در حقیقت هدف از تشکیل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن و 
کوشش در راه تحقق آرمان های الهی و گسترش حاکمیت قانون 
بود که البته تقویت توان دفاعی جمهوری اسالمی از راه همکاری با 
دیگر نیروهای مسلح و آموزش نظامی، از دیگر اهداف تشکیل این 

نهاد شمرده می شود. 
سپاه از بدو تشکیل با وجود مشکالت فراوان، در فعالیت های بزرگ 

و مهمی شرکت داشته است که اهم این فعالیت ها عبارتند از:
سپاه در کردستان: بعد از پیروزی انقالب اسالمی و اوج گیری 
دسیسه های دشمنان و گروهک های محارب و ضد انقالب در 
نقاطی چون خوزستان، گنبد و کردستان، سپاه ضرورت حضور خود 
را در این نقاط به خوبی تشخیص داد و در جهت رفع فتنه، بسیج 
شد و هنگامی که شورش های مسلحانه در نقاط کوهستانی و 
صعب العبور نواحی کردنشین متمرکز شد، پاسداران نیز برای حضور 
درازمدت در آن نقاط آماده شدند و به صورت جدی مقابل اشرار و 
ضد انقالب و ایادی بیگانگان صف آرایی کردند و امروز جای جای 
آن خطه از میهن اسالمی کردنشین، نشان از رشادت ها، جانبازی 
های مظلومانه و غریبانه ی عزیزانی دارد که برای پاسداری از کیان 
اسالم، میهن اسالمی و حفظ تمامیت ارضی کشور، از خون خود 

مایه گذاشتند تا جمهوری اسالمی سرافراز و پرشکوه بماند.
بعثی  رژیم  سوی  از  جنگ  تحمیل   : تحمیلی  جنگ  و  سپاه 
الهی  امتحان  از  عراق به جمهوری اسالمی، صحنه ی جدیدی 
را برای سپاهیان پاسدار ایجاد کرد و مسؤولیت خطیر و سنگین 
آنها را مضاعف ساخت. برادران غیور سپاهی در ابتدا، بی آن که 
از رزم کالسیک بهره ای داشته باشند، بی اطالع از نحوه ی به 
کارگیری سالح های سنگین و تجهیزات و ادوات نظامی متداول در 
جنگ های کالسیک، با اتکال به خداوند و با سرهای پرشور و دل 
های پرسوز، به آوردگاه شتافتند و در برابر متجاوزان بعثی به دفاع 
پرداختند. جایگاه ارزشمند سپاه در طول 8 سال دفاع مقدس، بی نیاز 
از توصیف است؛ حق کالم در این زمینه همان جمله ی امام راحل 
)قدس السره( است که فرمود: »اگر سپاه نبود، کشور هم نبود.«      

سپاه و حفاظت : ترور شخصیت های مؤثر نظام، که از سوی 
دشمنان شیطان صفت به ویژه استکبار جهانی در دستور کار قرار 
گرفته بود و شهادت فرهیختگانی چون شهید مطهری، شهید سپهبد 
قرنی، شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجائی، سپاه را 
بر آن داشت تا در جهت توقف این ترورهای وحشیانه و ناجوانمردانه، 

به مقابله برخیزد و توطئه شوم ضد انقالب را از بین ببرد. 

سپاه و امنیت پرواز : استکبار جهانی از راهزنی هوایی نیز دریغ 
نورزید و با هدایت عمال داخلی خود، جبهه ای دیگر از توطئه 
های ضد بشری را در پیش روی انقالب، باز کرد. انجام چند فقره 
هواپیما ربایی که با نیت ضربه زدن به حیثیت نظام و زیر سؤال 
بردن امنیت ایران، در انظار جهانیان صورت پذیرفت، امام امت با 
بصیرت و دوراندیشی خاص خود و با اعتماد و اطمینان که نسبت 
به سپاه داشت این نهاد را مسؤول تأمین امنیت پرواز معرفی کرد.

سپاه و گروهک ها : با وجود مسؤولیت های سنگینی که سپاه بر 
عهده داشت همزمان با توطئه های خائنانه گروهک ها و اعالم 
جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسالمی، سپاه به مقابله با آن ها 
پرداخت و با کشف و خنثی کردن خانه های تیمی منافقین، توطئه 
ی شوم دشمنان را نقش بر آب نمود.یکی از مؤثرترین اقدامات 
سپاه کشف توطئه های حزب سرسپرده ی توده بود که منجر به 
متالشی شدن قطعی این حزب منفور شد. تجلیل شگفت انگیز امام 

)قدس السره( از این اقدام بزرگ، گوشه ای از عظمت و اهمیت آن 
را برای همه آشکار ساخت و مراتبی از توان الهی و استعداد عظیم 

سپاه را به نمایش گذارد.
سپاه و سازندگی : فعالیت ها و مأموریت های رزمی، دفاعی 
و آموزشی، سپاه را از حضور فعال در عرصه ی سازندگی کشور 
دور نداشته است و در این زمان که جبهه ی مقابله با استکبار در 
سنگرهای اقتصادی و توسعه گشوده شده است، آن ها نیز در این 
میدان مقدس حضور فعال و بسیار چشمگیری دارند.امروز گستره 
ی وسیعی از فعالیت های سازندگی از قبیل سد سازی، ساخت 
اتوبان و فرودگاه، بازسازی تأسیسات و اسکله های بنادر کشور، 
راهسازی، سازمان دریایی، پروژه های کشاورزی و دامداری، طرح 
های آبرسانی و گازرسانی، احداث واحدهای مسکونی، خودروسازی، 
تولید قطعات صنعتی، درختکاری و احیای جنگل ها و بازسازی 
مناطق جنگ زده را در بر می گیرد.به منظور هماهنگی و نظارت 
از فعالیت های اقتصادی قرارگاه فرماندهی  بر این حجم وسیع 

بازسازی خاتم االنبیا»ص« تشکیل شده است.

نهاد  این  وظایف  اسالمی:  انقالب  پاسداران  سپاه  وظایف 
پاسداران  سپاه  فرماندهی  شورای  اطالعیه  نخستین  در  انقالبی 
گونه  این   1358 سال  اردیبهشت  شانزدهم  در  اسالمی  انقالب 
اعالم گردید: 1-کمک به اجرای امور انتظامی، امنیتی و کنترل 
تعقیب و دستگیری عناصر ضد انقالب؛ 2-مبارزه مسلحانه علیه 
حمالت  برابر  در  3-دفاع  انقالب؛  ضد  مسلحانه  های  جریان 
کشور؛  داخل  در  بیگانه  قوای  یا  عوامل  های  گری  اشغال  و 
4-همکاری و هماهنگی موثر با نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران؛ 5-کمک در اجرای دستورات انقالب اسالمی و دادگستری 
دولت جمهوری اسالمی؛ 6-حمایت از نهضت های رهایی بخش 
و حق طلبانه مستضعفین جهانی تحت نظارت مقام معظم رهبری؛

کمک به پیشبرد طرح های عمرانی.
سپاه و توطئه های گروهک های ضد انقالب: سپاه هم زمان 
با توطئه های گروهک های ضد انقالب و اعالم جنگ مسلحانه 

بر ضد نظام مقدس جمهوری اسالمی، به مقابله با این توطئه ها 
پرداخت و با کشف و انهدام خانه های تیمی، توطئه شوم دشمن 
را نقش بر آب کرد.یکی از شگردهای آنان، استفاده از گروه های 
با حوادثی همچون ماجرای گنبد، غائله  آنان  بود؛  مزدور داخلی 
خوزستان و اغتشاش کردستان، می خواستند نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را از درون متالشی کنند.سپاه پاسداران بر اساس رسالتی 
که بر دوش داشت، یکی از نخستین نهادهایی بود که به سرکوب 
گروه های وابسته پرداخت.سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ابتدا 
جزو نیروهای شهری محسوب می شد، اّما با توّجه به شرایط خاص 
جامعه و پراکندگی قوای انتظامی، مأموریت حفظ نظم و امنیت 
عمومی را عهده دار شد و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 
این نهاد مقّدس با بسیج نیروهای مردمی به دفع حمالت دشمنان 
پرداخت و برای حفظ و استمرار نظام مقّدس جمهوری اسالمی به 

صحنه های مبارزه علیه استکبار جهانی پا گذاشت.
سپاه و سازندگی : پس از پذیرش قطع نامه 598، سپاه پاسداران 
افزون بر وظیفه اصلی خود که حفظ کیان اسالمی کشور بود، بر 

کشور  سازندگی  میدان  وارد  رهبری،  معظم  مقام  فرمان  اساس 
شد.هدف سپاه از ورود به این عرصه، استفاده بهینه از منابع و امکانات 
اقتصادی و عمرانِی موجود در سپاه، مشارکت در اجرای برنامه های 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، کسب تجربه و دانش 
فنی به منظور افزایش توان دفاعی سپاه، تداوم ارتباط سپاه و مردم 
و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت نیروهای متخصص بسیجی در 
توسعه کشور بود. اینک سپاه پاسداران در راه آبادانی و عظمت کشور 
اسالمی ایران، تمام تالش خویش را به کار گرفته است تا در این 
میدان مقّدس نیز حضوری فّعال و سازنده داشته باشد.این نهاد مقدس 
در فعالیت هایی از قبیل سدسازی، راه سازی، کشاورزی، دامداری، 
طرح های آب رسانی و گازرسانی و احداث واحدهای مسکونی نقشی 
فعال و پرثمر ایفا کرد. پس از فراغت از جنگ، قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیاء صلی اهلل علیه و آله سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در راه 
مأموریت دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و توسعه همه جانبه 

کشور، وارد عرصه سازندگی شد.
عنصر تفکیک ناپذیر انقالب : ... این جانب معتقد هستم که در 
حال حاضر، سپاه یکی از ارگان های این انقالب است و اگر نباشد، 
همین االن انقالب با خطرهای جدی روبه رو می شود. نسبت به 
آینده هم تا جایی که چشم من آینده را مـی بـیـند، عینا اعتقادم این 
است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک عنصر تفکیک ناپذیر 
از انقالب ماست و وجودش الزم است. عملکرد سپاه با هیچ ارگان 
دیگری قابل مقایسه نیست و از همه نیروهای نظامی باالتر و کمیت 
و کیفیتش بهتر است. امـروز بـه تـأیـیـد الهی و در پناه امام عصر 
ـ ارواحنا له الفداءـ  و در اثر رهبری امام عزیز و بـزرگـوار و حمایت 
بی دریغ و خالصانه اّمت انقالبی ایران، کشور و انقالب و سپاه هر 
سه هـسـتـنـد و هر روز علی رغم توطئه های دشمنان چپ و 
راست قوی تر و دشمن شکن تر از روز پیش انـد و جـهـان مـی 
دانـد کـه سـهم سپاه در حفظ این موجودّیت تا چه حد سرنوشت 

ساز بوده و هست.
مسؤ ولیت در بعد فرهنگی: شـمـا در هـر دو زمـینه ]قدرت 
نظامی و قوت فکری و فرهنگی[ مسؤولیت دارید، لیکن در زمینه 
دّوم مسؤولیت بیشتری دارید. البته اگر شما یک واحد صرفاً نظامی 
اّما چون شما یک  داشتید.  مسؤولیت  زمینه  این  در  فقط  بودید، 
مسؤولیت دیگر هم به خودی خود پیدا کرده اید و آن مسؤولیت 
دلسوزی برای انقالب است، شما باید برای انقالب آماده هرگونه 
پاسداری باشید. ایـن البـته الزمه هر واحد نظامی رشد کرده در 
انقالب نیست، سپاه اینطور شده، این یک شرایط تـاریـخـی اسـت 
کـه این حالت را به وجود آورده است. انتظارها از سپاه و انتظار ما هم 
این است و حـقـیـقـت قـضـیـه هـم ایـن است یعنی شما نسبت 
به مسائل ارزشی جامعه و انقالب نمی توانید بی تفاوت بمانید.

علت سپاه هراسی دشمنان ملت ایران: طی سال های اخیر، 
 تهاجم علیه سپاه پاسداران در قالب پروژه سپاه هراسی به شکل 
بی سابقه ای افزایش یافت و به اوج رسید. دالیل تهاجم علیه سپاه 
از سوی دشمنان خارجی و معاندان، مخالفان و منحرفان داخلی 
برای آگاهان به مسائل انقالب و نظام اسالمی روشن است. اگر نبود 
نقش تعیین کننده سپاه در خنثی سازی توطئه های سال های اول 
انقالب از قبیل غائله های تجزیه طلبی در مناطق قومیتی، تروریسم 
داخلی، غائله بنی صدر و کودتاهای پی درپی، سپاه اینگونه مورد 
هجوم قرار نمی گرفت و بسیاری از عرصه های دیگر که در این 

مقال نمی گنجد ...

7     ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، اردیبهشت 1397،  شماره 43فرهنگی
به مناسبت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی :

عنصر تفکیک ناپذیر انقالب اسالمی

نهایی شدن طرح سهمیه 
و طراز علمی فرزندان 

ایثارگران 

طرح اصالح ماده 70 در خصوص تعیین حداقل طراز علمی 
کمیسیون  در  پزشکی  رشته  در  ایثارگر  فرزندان  ورود  برای 
محمدجواد  سید  شد.  تصویب  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
ابطحی نماینده ایثارگر مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی با اعالم این مطلب اظهار داشت: ما هم می خواهیم 
شان خانواده شهدا، رزمندگان و جانبازان و آزادگان رعایت 

بشود و هم اینکه شان علمی دانشگاه ها رعایت شود.
وی افزود: سهمیه 5 درصدی که برای جانبازان زیر 25 درصد 
و رزمندگان برای ورود به دانشگاه ها در برنامه ششم توسعه 
لحاظ شده بود، متاسفانه موجب اشکاالت و اعتراضاتی شده 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  اعضای  راستا  این  در  است 

مجلس شورای اسالمی در صدد اصالح آن برآمدند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم ادامه داد: 
فکر می کنم با اینکه در برخی از رشته ها همانند پزشکی 
طراز علمی قید شده است، خود خانواده شهدا و ایثارگران از 
این موضوع راضی هستند و در واقع در سهمیه اختصاص داده 

شده به جامعه بزرگ ایثار تغییری حاصل نشده است.
این  بهارستان در خصوص  در  ایثارگر خمینی شهر  نماینده 
سوال که آیا ورود فرزندان ایثارگر به رشته های پزشکی و 
مهندسی سخت تر خواهد شد، متذکر شد: باالخره آنها باید 

تالش و کوشش بیشتری نسبت به گذشته بعمل آورند.
به  ایثارگران  فرزندان  ورود  برای  مانع  ایجاد  شایعه  ابطحی 
کرد  رد  درصد  علمی 85  جدید  طراز  اساس  بر  را  دانشگاه 
پذیرفته شدگان در دانشگاه  بودن علمی  افزود: همسطح  و 
امر مهم و بالسویه ای برای پذیرفته شدگان در رشته های 
دانشگاهی است و این طرح در واقع ایجاد محدودیت نمی 

کند.

پرداخت تسهیالت مسکن
۸5 میلیـون تومـانی بـه
 ایثارگران شهرهای باالی

 یک میلیون نفر 

مدیر کل تامین مسکن معاونت عمران و مسکن بنیاد شهید 
با  ایثارگران گفت: در حال حاضر تسهیالت مسکن  امور  و 
شود.  می  پرداخت  ایثارگری  جامعه  به  درصدی   4 کارمزد 
و  معاونت عمران  تامین مسکن  مدیر کل  کولیوند  خداکرم 
مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران گلزار شهدا بنیاد شهید 
تعاون  و  رفاه  حوزه  خبرنگار  با  گفتگو  در  ایثارگران،  امور  و 
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: بر اساس 
های  بخش  در  تسهیالتی  جامع،  قانون  مصوبات  آخرین 
مختلف از جمله مسکن به جانبازان و سایر ایثارگران تحت 
پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرهای باالی یک 
میلیون نفر همچون شهر تهران ارائه می شود که در حال 
تومان  میلیون  تهران 85  مبلغ تسهیالت مسکن در  حاضر 
است. وی افزود: مبلغ اختصاص داده شده برای تسهیالت 
مسکن جامعه ایثارگری برای شهرهای زیر یک میلیون نفر، 
معاونت  مسکن  تامین  کل  مدیر  است.  تومان  میلیون   70
عمران و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: 
ایثارگران  برای  نیز تسهیالت ویژه مسکن  در سایر شهرها 
60 میلیون تومان و در روستاها نیز 35 میلیون تومان است. 
کولیوند در ادامه اضافه کرد: کارمزد تسهیالت مسکنی که در 
حال حاضر به جامعه ایثارگران پرداخت می شود، 4 درصد 
است و این مبلغ در اقساط 20 ساله باز پرداخت خواهد شد. 
وی تاکید کرد: قانون جامع در بخش حوزه تسهیالت مسکن 
نواقصی دارد که ایرادات آن را به واحد حقوقی ارجاع داده ایم 
و در انتظار اصالح نواقص فوق و اعالم چگونگی روند اعطای 

تسهیالت مسکن به جامعه ایثارگری هستیم.

 اجرای قانون حفظ حقوق 
پست سازمانی برای 

ایثارگران و جانبازان  

مهندس سیدمجید صدری گفت: قانون حفظ حقوق سمت 
سازمانی ایثارگران و جانبازان با توجه به تکلیف قانونی شرکت 
در راستای اجرای تبصره 2 بند)ذ( ماده 87 قانون برنامه ششم 
برای  ایران،  مخابرات  شرکت  مدیرعامل  دستور  به  توسعه، 
همه همکاران مشمول الزم االجراست. مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران تصریح کرد: به موجب این تبصره »والدین، 
همسران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با 
حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه 
و  ایثارگران  به  رسانی  خدمت  قانون   2 ماده  مشمول  های 
موسسات تابعه آنها، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، 
مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی 
یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست 

سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می شوند.«

ایثارگران

تخلفمیلیاردییکیازوزرایسابقدولتهشتمورئیسفعلییکیازدانشگاههایمهمتهران

حاجی دلیگانی به الف خرب داد:

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح درخواست 
امروزه  گفت:  مجازی،  فضای  ویژه  کمیسیون  تشکیل  برای  نمایندگان  از  برخی 
فضای مجازی از زوایای مختلف اهمیت بسیاری دارد؛ از یک سو این موضوع بحثی 
بین پدیده ها جایگاه  امروزه هنوز در کشور  از سوی دیگر  کاماًل تخصصی است و 

اثرگذار و جامعیت نداشته است.
در  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
ایجاد  شود موضوع  به فضای مجازی  این شرایط در صورتی که مسئله ای مربوط 
این  از  ارجاع می شود که هیچ یک  اقتصادی  به کمیسیون های فرهنگی، صنایع و 
تصمیم گیری  نمی توانند  و  ندارند  حوزه  این  در  را  الزم  جامع نگری  کمیسیون ها 

درست و جامعی داشته باشند.
کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
داده  ارائه  مجازی  فضای  ویژه  کمیسیون  تشکیل  پیشنهاد  مذکور  مطالب  براساس 

شد؛ باید در حوزه فضای مجازی به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تهدیدات 
امنیت ملی و بسیاری از موارد دیگر توجه شود. حاجی با بیان اینکه امروزه فضای 
در  حاکمیت ها  فضا  این  امروزه  کرد:  اظهار  است،  شده  واقعی  فضایی  مجازی، 
سراسر دنیا، تشکل های سنتی شکل گرفته و اتحادیه ها و دیگر تشکل های صنفی 
و غیرصنفی را تهدید می کند؛ نیاز است برای رسیدگی به این موضوعات کمیسیون 
و  درست، تخصصی  دولت  با  را همگام  مسائل خود  تا  باشد  داشته  وجود  ویژه ای 

جامع و معقول پیش ببرد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در پایان افزود: این پیشنهاد چاپ شده 

و مقرر است به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود.
درصورت  داخلی،  آئین نامه   44 ماده  براساس  ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
تصویب مجلس امکان تشکیل کمیسیون های ویژه وجود دارد و اعضای آن با رأی 

نمایندگان در صحن تعیین می شوند.

مناینده شاهین شهر و میمه و برخوار عنوان کرد:

بررسی تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در صحن علنی



شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  خود  ابتدا 
سین را معرفی و از فعالیت خود در دوره پنجم 

بگویید؟
عضو  و  سین  شهر  متولد  هستم  قربانی  مرتضی 
شورای اسالمی شهر در دوره های چهارم و پنجم. 
که  خود  جمعیت  به  توجه  با  سین  شهر  شورای 
حدود شش هزار نفر است، دارای پنج عضو است 
که آقایان حسن قربانی فرزند اکبر، حسن قربانی 
فرزند علی، محمود عمویی و علی قربانی از دیگر 

اعضای شورای اسالمی در دوره پنجم هستند.
ماده  اختیارات شورای شهر شامل 34  و  وظایف 
وظایف  ترین  مهم  از  که  باشد  می  تبصره   9 و 
آن، انتخاب شهردار می باشد. همچنین بررسی و 
نارساییهای اجتماعی،  نیازها و  شناخت کمبودها، 
فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و 
تهیه طرحها و پیشنهادهای اصالحی و راه حلهای 
ریزی  برنامه  جهت  ها  زمینه  این  در  کاربردی 
عالوه  به  ذیربط،  مسئول  مقامات  به  آن  ارائه  و 
تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه شهرداری 
نیز از دیگر وظایف شورای شهر است که بحمداهلل 
همه  همسویی  و  نظر  اتفاق  با  پنجم  دوره  در 
در  اعضای محترم شورای شهر گام های خوبی 

راستای حل مشکالت شهر برداشته شده است.
از اولین وظیفه خود بگویید که چه شد که به 

انتخاب یک شهردار جوان رسیدید.
و  است  گیر  تصمیم  جمعی  نهاد  یک  شورا   
انتخاب شهردار به عنوان فردی که وظیفه اجرایی 

دارد  عهده  بر  را  شهر  اسالمی  شورای  مصوبات 
شورای  وظایف  اولین  از  و  مهمترین  از  یکی 
اعضا  همه  اعتقاد  رابطه  این  در  که  است  شهر 
که  بود  انگیزه  با  و  متعهد  مدبر،  فردی  انتخاب 
شناختی  به  توجه  با  متعدد،  های  گزینه  بین  در 

در شهرداری  ایشان  از  که 
مسئول  عنوان  به  دستگرد 
با  و  داشتیم  شهرسازی 
و  عالقه  انگیزه،  به  توجه 
نهایت  در  ایشان،  تجربه 
جناب آقای مهندس محمد 
را  طهرانی  فروشان  طرمه 
انتخاب  شهردار  عنوان  به 
معتقد  که  چرا  کردیم. 
تفکر  به  نیاز  شهر  بودیم 
به  رسیدن  برای  و  دارد  نو 
جوانی  توان  اهداف  این 

نیاز دارد.
عملکرد  ترین  مهم 
دوره  در  شهر  شورای 

پنجم کدام است ؟
در  مردم  مطالبات  پیگیری 

درجه اول با همکاری خود مردم محقق می شود، 
تبدیل  به شهر  تازگی  به  اینکه  به  توجه  با  سین 
شده است دارای مشکالت بسیاری در زمینه های 
مختلف است و از آنجایی که شورای شهر عالوه 

بر شهرداری وظیفه پیگیری مطالبات شهر از سایر 
کمبود  پیگیری  دارد  عهده  بر  نیز  را  ها  دستگاه 
دوره  این  اقدامات  مهمترین  از  زیر ساختی  های 
پمپ  احداث  شامل  آنها  مهترین  که  است  بوده 
شهر،  تاریخی  بناهای  مرمت   شهر،  در  بنزین 

دامداری،  بخش  ساماندهی  بانک،  شعبه  افتتاح 
مشکالت  پزی،  شیرینی  های  کارگاه  ساماندهی 
ساختمان  دوم  طبقه  تکمیل  بهداشت،  شبکه 
معابر، مشکالت  آسفالت  بندی  اولویت  کتابخانه، 

مربوط به آالیندگی و مسائل فرهنگی بوده است.
مهمترین معضل و مشکل شوراهای شهر ها 

چیست ؟
بزرگ ترین مشکل و چالش برای شوراها بی اعتنایی 
باید  و کم توجهی به جایگاه قانونی شوراها است. 
این امر برای تمام دستگاه 
اجرایی حل شود که  های 
مطالبات  شوراها،  مطالبات 
این  به  و  است  شهر  یک 
مطالبات اهمیت دهند. البته 
در اینجا باید از جناب آقای 
نماینده  حاجی  حسینعلی 
تشکر  شهرستان  محترم 
ویژه کنیم چرا که همیشه 
همراه شورای شهر بوده اند 
و ما را در حل مسائل شهر 

یاری نموده اند.
شهر  مشکل  مهمترین 
حاضر  حال  در  سین 

چیست؟
با توجه به اینکه شغل اکثر 
مردم شهر سین کشاورزی 
آب  کمبود  مشکل  است 
است  شهر  مردم  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
شود  تبدیل  بحران  به  مسئله  این  اینکه  از  قبل 
باید مسئولین به فکر چاره باشند و سیاست های 
مناسب نسبت به کشت جایگزین و دادن وام های 

دراز مدت و کم بهره جهت آبیاری قطره ای اقدام 
نمایند. یکی دیگر از مهمترین مشکالت شهر نبود 
فاضالب شهری است که با توجه به پیگیری های 
نماینده  توسط  خصوص  این  در  گرفته  صورت 
محترم شهرستان، شورای شهر و شهردار محترم، 
طرح اولیه آن در دست آماده سازی است که به 
یاری خداوند و با عنایت مسئولین و تامین اعتبار 

مشکل فاضالب شهر سین مرتفع می گردد.
بودجه شهرداری در سال گذشته و امسال چه 

تفاوتی داشته است؟
با توجه به سیاست های  اقتصاد مقاومتی ، تالش 
منابع  حفظ  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
شهرداری  برای  پایدار  درآمد  ایجاد  و  درآمدی 
بوده است. از مهمترین تفاوت های بودجه امسال 
توجه به بخش سرمایه گذاری است و با اختصاص 
بودجه به این موضوع سعی داریم با اجرای پروژه 
های درآمد زا، برای شهرداری درآمد پایدار ایجاد 

کنیم.
و در پایان اگر صحبتی هست برای خوانندگان 

بفرمایید؟
شورای  محترم  اعضای  سایر  از  کنم  می  تشکر 
پیگیر  همدلی،  با  دوره  این  در  که  شهر  اسالمی 
مسائل و مشکالت شهر بوده و هستند همچنین 
تشکر ویژه از همشهریان عزیزم دارم که در این 
مدت واقعًا همیار شورای شهر بودند و با توجه به 
و شورای شهر  با شهرداری  زیاد شهر  مشکالت 

همکاری الزم را داشته اند و تشکر از شما.

گزارشی از تناقضات رئیس بانک مرکزی تهیه شد  

   به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی 
در نشست علنِی سه شنبه 18 اردیبهشت ماِه مجلس شورای 
اسالمی در تذکر شفاهی گفت: ماده 236 برای رئیس بانک 
مرکزی در سال گذشته مصوب شد ولی هنوز قوه قضائیه 

درخصوص آن رسیدگی انجام نداده است.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه مالباختگان موسسات مالی 
روز گذشته مقابل مجلس تجمع کردند، اظهار کرد: ضرورت 
تعیین  اعتباری  و  مالی  مالباختگان موسسات  دارد وضعیت 
تناقضات  از  گزارشاتی  اینکه  به  اشاره  با  تکلیف شود. وی 
رئیس بانک مرکزی تهیه شده است، گفت: در این گزارشات 

به نوعی مجلس و قوه قضائیه زیر سوال برده شده اند.
که  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان  مسعود 
ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت: موضوع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری 
باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود، لذا پیگیر موضوع 
هستیم. همچنین از قوه قضائیه درخواست شده با متخلفانی 
که چنین مشکالتی را به وجود آورده اند، با قاطعیت برخورد 

شود.

جایگزینی یورو به جای دالر 
تصمیم درستی است 

  حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، با اشاره به مصوبه دولت در خصوص جایگزینی یورو 
ارائه  این به بعد یورو مالک و معیار  از  اظهار داشت:اینکه 
گزارش ها و تصمیمات اقتصادی باشد  اقدام خوبی است اما 
باید به سمتی حرکت کنیم که در معامالت دو طرفه با ارز 

کشورها و کشور خودمان معامله کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 
الزم است به سمتی برویم که با ارز کشورهایی که معامله 
می کنیم، مبادله داشته باشیم، همچنین باید تاکید شود که 

با پول ملی کشور خودمان نیز معامالتی داشته باشیم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس دهم با اشاره به 
تحریم دالر بیان داشت: آمریکا بر تحریم دالری خود جدی 
جایگزینی  دالر،  تحریمی  وضعیت  از  خروج  برای  و  است 

یورو می تواند اقدام خوبی باشد.
تاکید  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
کرد: در نهایت باید به سمت و سویی برویم که در معامالت 
اقتصادی محدود به یک ارز نباشیم و با پول کشور مان و 

ارز کشورهای دیگر مبادالت بین المللی را انجام دهیم.

در ترجمه منت کنوانسیون پالرمو 
خیانت رخ داده است  

و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده  حاجی،  حسینعلی    
با خبرنگار  برخوار در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الیحه پالرمو)مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملی(، گفت: چند ماه پیش الحاق 
جمهوری اسالمی ایران به الیحه پالرمو در مجلس تصویب 
این  به  الحاق  برای  مجلس  تصویب  بنده  نظر  به  که  شد 

کنوانسیون به عنوان خیانتی بزرگ در تاریخ ثبت شد.
وی با بیان اینکه بر اساس اطالعات رسیده مشخص شده 
پالرمو  کنوانسیون  فارسی  به  انگلیسی  متن  ترجمه  در  که 
تقلب اتفاق افتاده است، افزود: متن این کنوانسیون درست 
رعایت  ترجمه  در  را  امانت داری  دولتی ها  و  نشده  ترجمه 
بر  تاکید  با  نماینده مردم شاهین شهر در مجلس  نکرده اند. 
اینکه متنی که به مجلس ارائه شده و درباره آن رای گیری 
است،  متفاوت  پالرمو  کنوانسیون  اصلی  متن  با  است  شده 
گفت: بنابراین می توان گفت که یک چیز دیگر را به مجلس 
آورده اند و در مورد یک چیز دیگر رای گرفته اند و این اتفاق 
به این معنی  است که مثال شما یک کاالیی را سفارش و 
به  را  دیگری  کاالی  تحویل  زمان  در  اما  کنید  خریداری 
شما بدهند. حاجی  با بیان اینکه چنین اتفاقی مایع نگرانی 
یک  هر  در  اتفاقی  چنین  اگر  کرد:  تاکید  است،  اسف بار  و 
وزیر  یا  و  دولت  اروپا رخ می داد  یا  و  آمریکا  از کشور های 

مربوطه را به خاطر این تقلب استیضاح و برکنار می کردند.
ابراز  با  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اینکه به نظر ما در این موضوع بر سر مجلس کاله رفته و 
الزم است که رئیس و هیئت رئیسه مجلس به این مسئله 
فوراً رسیدگی کنند، اظهار داشت: این مسئله باعث به زیر 
دولت  تا  است  الزم  لذا  شده  مجلس  جایگاه   رفتن  سوال 
سریعًا اعالم کند که آیا این متن با علم و آگاهی به اشتباه 
ترجمه شده و یا بدون علم و آگاهی این اتفاق افتاده است؟
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در این شماره ی ماهنامه حماسه سازان به گفتگو 
با مهندس محمد طرمه فروشان طهرانی، شهردار 

شهر سین نشستیم.

تشکر  نباشید،  خسته  و  سالم  عرض   ضمن 
با  مصاحبه  جهت  که  وقتی  از  کنم  می 
دادید.  اختصاص  سازان  حماسه  ماهنامه 
این  خوانندگان  برای  را  خودتان  ابتدا  در 
سوابق  از  و  کنید  معرفی  بیشتر   ماهنامه 

کاری تان بگویید: 
محمد طرمه فروشان طهرانی متولد سال  1359 
در اصفهان هستم و مدت 12 سال  سابقه کار در 
قسمت های معاونت فنی، شهر سازی و اجرایی 
ایمان شهر و دستگرد  زاینده رود،  در شهر های 
را تجربه کرده ام . در سال 96 شورای اسالمی 
اعتماد  برنامه های پیشنهادی من  به  شهر سین 
کرده و بنده حقیر را به عنوان خادم مردم بزرگوار 
کهن شهر سین به عنوان شهردار انتخاب نمودند.

توان جوانترین  را می  اینکه شما  به  توجه  با 
به  اول  تجربه  در  نامید  شهرستان  شهردار 
را  شهر  مشکالت  بیشترین  شهردار،  عنوان 

چگونه ارزیابی کردید؟
شهر و شهر نشینی از حدود 7 هزار سال قبل از 
میالد وجود داشته است و طبق مطالعات تاریخی 
شهر سین نیز در قدیم یکی از مراکز فرهنگی و 
کشاورزی منطقه بوده است ولی معنای جدید  و 
معاصر  قرون  به  متعلق  آن  فزاینده  یافته  توسعه 
و  تازگی  به  سین  شهر  که   آنجایی  از  و  است 
دارای  است  شده  تبدیل  شهر  به   91 سال  در 
البته دو  مشکالت زیر ساختی بسیاری است که 
که  اند  داده  انجام  خوبی  اقدامات  قبلی  شهردار 
جا دارد از زحمات این عزیزان تشکر و قدر دانی 
کنم ولی این کمبود ها همچنان مشهود است و 
کار برای فعالیت های عمرانی، خدماتی، فرهنگی 
بسیار  شهر  تاریخی  بافت  مرمت  و  حفظ  و 
به  توان  می   ، این مشکالت  مهمترین  از  است، 
کشی  خیابان  و  گذاری  جدول  وجود  عدم  موارد 
فاضالب  نبود  شهر،  نقاط  از  بسیاری  در  اصولی 
عدم  اطراف شهر،  های  کوره  آالیندگی  شهری، 
ساماندهی بخش دامداری و پرورش اسب، عدم 
ساماندهی کارگاههای تولید شیرینی، نیاز شهر به 
ابنیه تاریخی،  بازآفرینی بافت فرسود و  مرمت و 
کمبود سرانه فضای سبز، کمبود مراکز فرهنگی، 
تفریحی، کمبود زیر ساختهای گردشگری و نهایتًا 
کمبود آب در بخشهای مختلف و کشاورزی اشاره 

کرد.

رویکرد اصلی شهرداری در زمان تصدی شما 
به چه سمتی است؟

به  توجه  با  باید  اصولی  صورت  به  شهر  توسعه 
تمام جوانب اقتصادی و فرهنگی باشد. شهرداری 
سین نیز با توجه به اینکه معتقد به برنامه ریزی 
شده  تعیین  پیش  از  اهداف  سمت  به  حرکت  و 
است در صدد تدوین و رونمایی از سند چشم انداز 
چشم   سند  یک  است  معتقد  که  چرا  است  شهر 
شهری   مدیریت  هر  تپنده ی  قلب  دقیق،  انداز 
موفق است. این سند به روشنی و اختصار اهداف 
شهری  به  رسیدن  برای  را  شهری  مدیران  کلی 
یافته  مشخص می کند و می تواند  آباد و توسعه 
تصمیم گیری  برای  کارآمد  ابزاری  عنوان  به 
انداز  چشم  سند  تدوین  باشد.  شهر  استراتژیک 
شهر سین در افق 1404 یکی از گام های جدید 

در برنامه ریزی شهر سین است که به پیش بینی، 
طراحی و تدوین اسناد توسعه شهر در کنار اسناد 
آن  های  پتانسیل  به  توجه  با  استانی  ی  توسعه 
منویات  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  پردازد.  می 
مقام معظم رهبری که فرموند برنامه باید منطبق 
فرهنگی  و  تاریخی  جغرافیایی،  خصوصیات  بر 

سین  شهرداری  باشد  منطقه 
ریزی  برنامه  هدفمند،  جهت 
توجه  با  کردن  هزینه  و 
و  اقلیمی  خصوصیات  به 
فرهنگی شهر سین  اقدام به 
شهر  انداز  چشم  سند  تدوین 
خداوند  یاری  به  که  نموده 
شاهد  نزدیک  ای  آینده  در 
خواهیم  سند  این  از  رونمایی 
شهرداری  سند  این  در  بود. 
مشاورین  از  گیری  بهره  با 
صدد  در  امر  این  متخصص 
اندازی  چشم  سند  تدوین  
توجه  با  عملیاتی  و  کاربردی 

به بودجه و پتانسیل های شهر هستیم تا قابلیت 
اجرا در افق تعیین شده را داشته باشد.  

پیش  و  اقدام  دست  در  عمرانی  های  پروژه 
بینی شده را بیشتر توضیح دهید؟

از مهمترین پروژه های عمرانی که در این دوره به 
دنبال تکمیل و به بهره برداری رسیدن آن هستیم 
ایجاد مجموعه غذایی شهر است. چرا که  بحث 
یکی از مهمترین مشاغل مردم پر تالش شهر سین 
شیرینی  های  کارگاه  بحث  کشاورزی  بر  عالوه 
 پزی است که بصورت پرآکنده در شهر به فعالیت 
 120 از  بیش  داشتن  با  سین  شهر  پردازند.  می 
لبنیاتی  های  کارگاه  همچنین  و  قنادی  کارگاه 
مواد  تهیه  در  استان  نیاز  تأمین  در  مهمی  نقش 
مراکز  این  ساماندهی  امر  این  و  دارد  غذایی 
در  غذایی  مواد  تولید  قطب  به  شدن  تبدیل  و 
این  از  بدیهی کرده است.  را  استان  شهرستان و 
رو طرح تفکیکی بیست و یک هکتار از زمین های 

شهر به منظور ایجاد مجموعه 
مواد غذایی در دستور کار قرار 
گرفت که در سه فاز قابل اجرا 
می باشد. فاز اول آن که حدود 
هشت هکتار است در مراحل 
اخذ مجوز می باشد و تاکنون 
دارو،  و  غذا  مجوزات سازمان 
است  شده  اخذ  طبیعی  منابع 
زیست،  محیط  تایید  با  و 
تصویب  و  کشاورزی  جهاد 
مربوطه  های  درکمیسیون 
خداوند  یاری  به  استانداری 
در آینده نزدیک شهر سین به 
یکی از قطب های مواد غذای 

استان تبدیل خواهد شد.
شهر  محترم  شهروندان   96 سال  در  همچنین 
رسیدن  برداری  بهره  به  و  تکمیل  شاهد  سین 
بلوار ورودی شهر بودند و در تکمیل آن، طراحی 
و اجرای داخل میدان ورودی شهر در دستور کار 
اینکه  به  توجه  با  ورودی  میدان  بحث  در  است. 
درون  فاصل  حد  عنوان  به  شهر  هر  ورودي 
القاکننده  عنصر  مهمترین  است،  آن  بیرون  و 
به  توجه  با  و  است  شهر  آن  به  ورود  حس 

عمرانی  های  پروژه  است  شده  سعی  اینکه 
بافت  و  مردم  فرهنگ  به  توجه  با  سین  شهر 
با  شهرداری  شود  اجرا  و  طراحی  شهر   تاریخی 
حال  در  امر  این  متخصص  گروه  از  گیری  بهره 
چرا  است  شهر  ورودی  میدان  اجرای  و  طراحی 
که ورودی هر شهر به عنوان اولین عنصر قابل 

تبیین  و  شود  می  هرشهرشناخته  ازکالبد  رویت 
کننده ویژگی هاي کالبدي و منظر شهر و حتی 
بوده  شهر  یک  فرهنگی  و  اجتماعی  ویژگیهاي 
شهر  از  بینندگان  قضاوت  شاخص  عنوان  به  و 

اهمیت ویژه اي دارد.
شهر  عمرانی  های  پروژه  دیگر  از  همچنین 
چمن  زمین  تکمیل  و  احداث  به  توان  می  سین 
زیر  ورزشی،  سالن  تجهیز  و  تکمیل  مصنوعی، 
سازی باند دوم خیابان والیت، ساماندهی و لوله 
گذاری دفع آبهای سطحی میدان عاشورا، آسفالت 
معابر و لکه گیری خیابان های سطح شهر، اجرای 

روشنایی محور سین به گرگاب بوده است.

چه راهکاری برای برون رفت از مشکالت مالی 
شهرداری در نظر دارید؟

مالی  ازمشکالت  رفت  برون  راه  حاضر  حال  در 
و  راهکار  ارائه  با  پایدار  درآمد  ایجاد  شهرداری 

در  که  است  مدون  و  بلندمدت  اجرای طرحهای 
این راستا بهترین سیاست، جذب سرمایه گذار و 
مشارکت با بخش خصوصی است. شهرداری سین 
 با ایجاد واحد سرمایه گذاری و تشکیل هیات عالی 
سرمایه گذاری در حال بررسی پروژه های قابل 
مشارکت با بخش خصوصی است که انشاء اله در 
آینده شاهد بهره برداری از این پروژه ها خواهیم 

بود.

هزار  با قدمت چند  شهر سین شهری است 

ساله دارای بناهای تاریخی متعدد است برای 
حفظ این هویت تاریخی چه برنامه ای دارید؟

ما امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از کشورها، 
با  نیستند  برخوردار  باالیی  تمدن  و  تاریخ  از  که 
ساخت بنا به سبک قدیم، به دنبال ساخت هویت 
کشور  که  است  حالی  در  این  هستند  خود  برای 
دارای  اسالمی  ایران  متمدن 
بسیاری  تاریخی  بناهای 
ما  همه  وظیفه  که  است 
تاریخی،  هویت  این  حفظ 
سین  شهر  است.  اسالمی 
از  متعدد  بناهای  دارای  نیز 
جمله مسجد و مناره از دوران 
سلجوقی، امامزاده ای بزرگوار 
بنام  بیت)ع(   اهل  سالله  از 
علی  ابن  الدین  کمال  سید 
بی  نوه  که  صادق  جعفر  ابن 
واسطه ششمین گوهر تابناک 
باشند،  می  والیت  گنجینه 
حمام تاریخی، آسیاب قدیمی 
و کبوترخانه می باشد که اولین قدم برای بناهای 
تاریخی ثبت این آثار در فهرست آثار ملی ایران 
اتفاق  منظور  این  برای  الزم  اقدامات  که  است 
و  تعمیر  پیگیر  شهرداری  همچنین  است.  افتاده 
اعتبار  که  است  و مسجد شهر سین  منار  مرمت 
پیگیر  و  داده شده است  جهت مسجد تخصیص 
دریافت اعتبار برای مناره نیز می باشیم. البته شهر 
سین عالوه بر بنای تاریخی دارای آداب و روسوم 
محلی خاص خود است که به دنبال ثبت مراسم 
ایام محرم در فهرست   سنگ زنی شهر سین در 

آثار میراث ناملموس کشور نیز هستیم.

شما  برای  ورزش  و  جوانان  فرهنگ،  مسئله 
چقدر اهمیت دارد؟ 

مقدس  نظام  از  پاسداری  در  سین  شهر  مردم 
جمهوری اسالمی ایران بهترین عملکرد را از خود 
نشان داده اند و با تقدیم 70 شهید، 6 آزاده و 60 
جانباز این موضوع را به اثبات 
رسانده، که این خود نشان از 
ایثار  غنای فرهنگی و روحیه 
سین  شهر  مردم  شهادت  و 
حفظ  در  ما  رسالت  و  دارد 
این فرهنگ را حساس کرده 
است. برگزاری سالیانه یادوآره 
شهدای شهر به بهترین نحو 
ممکن که با همت خود جوش 
شهرداری  کمک  و  مردم 
برگزار می شود خود دلیل این 
شهرداری  البته  است  مدعا 
غنای  این  گرفتن  نظر  در  با 
 فرهنگی در طول سال اجرای 
برنامه های متعدد دیگری را در برنامه خود دارد و 
سعی می کند در برنامه های مردمی نیز شرکت 
جوانان  که  گردیده  باعث  روحیه  همین  نماید. 
ورزش  در  و  آورند  روی  ورزش  امر  به  نیز  شهر 
پهلوانی و کشتی ما شاهد درخشش جوانان این 
سالن  تکمیل  با  شهرداری  البته  هستیم.  شهر 
برای  مکان  و  فضا  خالء  دارد  سعی  سرپوشیده، 
نزدیک  آینده  در  که  کند  حل  را  جوانان  حضور 

شاهد افتتاح سالن ورزشی هستیم.

چه راهکاری برای پر رنگ کردن نقش بانوان 
در شهر دارید؟

بانوان شهر سین همیشه در مراسمات مذهبی به 
صورت فعال حضور دارند و یکی از کمبودها برای 
فعالیت  جهت  مناسب  فضای  نبود  شهر  بانوان 
و  شهرداری  البته  است.  ورزشی  فرهنگی،  های 
شورای شهر در نظر دارد با ایجاد باغ بانوان این 
افتتاح سالن ورزشی،  با  نماید و  کمبود را جبران 
گرفته می  نظر  در  بانوان  برای  اختصاصی  زمان 

شود.

مهمترین کمبود های خدماتی در شهر چیست؟
و  حمل  به  مربوط  مشکالت،  مهمترین  از  یکی 
شهرداری  تالش  با  که  است  شهر  عمومی  نقل 
اتوبوس  دستگاه  یک  شهر  اسالمی  وشورای 
شده  گرفته   نظر  در  شهروندان  جابجایی  برای 
حمل  در  مردم  نیاز  جوابگوی  اتوبوس  این  ولی 
از  من  که  نیست  شهری  برون  و  درون  نقل  و 
این موقعیت استفاده کرده و از مسئولین محترم 
محترم  نماینده  حاجی  آقای  جناب  بخصوص 
شهرستان که همیشه به شهرستان و مردم شهر 
سین لطف داشته اند درخواست می کنم نسبت به 
در نظر گرفتن یک اتوبوس واحد دیگر و یا مینی 
بوس نسبت به حل این کمبود همکاری نمایند تا 
مردم شهر سین بتوانند از حداقل امکانات حمل 
مطالبات  دیگر  از  نمایند  استفاده  عمومی  نقل  و 
شعبه  نبود  به  توان  می  خدماتی  حوزه  در  مردم 
بانکی در شهر اشاره کرد. با توجه به اینکه مردم 
در  و  کار و تالش معروف هستند  به  شهر سین 
کشاورزی، کشت خربزه، تولید کیک و کلوچه و 
شیرینی و تولیدات لبنی نقش پر رنگی در منطقه 
البته  بانکی محروم هستند  از داشتن شعبه  دارند 
از  مناسب  پارک  و  فرهنگسرا  بنزین،  پمپ  نبود 

دیگر کمبودها است.

برای جذب توریسم چه راهکاری در نظر دارید؟
شهر سین با داشتن پتانسیل های بسیار مناسب، 
بوم  های  مکان  بهترین  از  یکی  به  تواند  می 
گردی اصفهان تبدیل شود که البته این امر نیاز 
به توسعه زیر ساخت های این امر را دارد. نبود زیر 
ساختهای گردشگری باعث شده است که شهر از 
البته  بماند  محروم  صنعت  این  از  حاصل  درآمد 
برای حل این موضوع راهکارهایی در نظر گرفته 
احیای  شده است و سیاست شهرداری به سمت 
بافت تاریخی و حمام شهر و توسعه صنعت بوم 
گردی در شهر است که در این خصوص در حال 
رایزنی با بخش خصوصی و میراث فرهنگی است.

و سخن پایانی ....
در پایان خواستم از حمایت و پیگیری های جناب 
مردمی  و  محترم  نماینده  حاجی  حسینعلی  آقای 
شهرستان، همچنین از حمایت های جناب آقای 
شهرستان  محترم  فرماندار  تاجمیری  اسفندیار 
در  که  چرا  باشم  داشته  را  تشکر  و  تقدیر  کمال 
این مدت صادقانه پیگیر مسائل و مشکالت مردم 
ویژه  تشکر  همچنین  هستند  و  بوده  سین  شهر 
دارم از مردم فهیم شهر سین به خاطر همکاری 
و صبوری که در این مدت با مجموعه شهرداری 
مسئولین  از  پایان  در  و  داشتند  شهر  شورای  و 
ماهنامه حماسه سازان تشکر می کنم که فضایی 
مردم  با  مسئولین  تا  اند  کرده  فراهم  را  مناسبی 

ارتباط داشته باشند.

پروژه های عمرانی شهر سین با توجه به فرهنگ مردم و بافت تاریخی شهر، طراحی و اجرا می شود 

در گفتگو با مهندس طهرانی، شهردار سین مطرح شد:

در گفتگو با مرتضی قربانی، رئیس شورای اسالمی شهر سین عنوان شد :

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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