
بانک ها حتی یک میلیون 
تــومـــان هــــم  وام 
قرض الحسنه نمی دهند

تقدیـر از حسیـنعلی 
حاجی بعنوان نماینده 
منظم و فعال در سال 96

برای رفع بحران آب 
استان اصفهان به غیر 
از خداوند هیچ فردی 

کمکی نکرده است

سال پنجم             خرداد 1397          ژوئن  2018            رمضان 1439            شامره  44           قیمت: 1000 تومان

مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم 
وپولشویی مستقال قانون بگذارد

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی چهارشنبه، 30 خرداد، در دیدار رئیس و 
نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسالمی، مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده امام 

راحل، عصاره فضائل یعنی جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند و     ...    

اظهارات وزیر خارجه 
آمریکا بیـانگر رویکرد 
جدیـد این کشور برای 
تضعیف توان دفاعی 

ایران است
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رهرب انقالب اسالمی در دیدار رئیس، منایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسالمی:

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

   حاجی در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس:     آقای رئیس جمهور!

بیائید از گذشته عبرت بگیرید و به جوانان برومند کشور اعتماد کرده و 
بر منابع و ظرفیت های عظیم کشور مدیریت صحیح انجام دهید

5

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 شبکه های اجتماعی:   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 العالمیَن ِلتراب مقدمِه الِفداه 

با عرض سالم 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:



     ... و افزودند: نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف 
اساسی خود مسائل مهمی همچون »اولویت های کشور، رفع 
مشکالت مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط، تأثیرناپذیری 
از دیدگاههای غربی، انقالبی گری و پرهیز از اشرافی گری« 

را مورد توجه کامل قرار دهند.
خدمت  سخنانشان  ابتدای  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
همه  گفتند:  و  دانستند  عبادات  برترین  را  مردم  به  خالصانه 
اقدامات، رفتار و گفتار نمایندگان اگر برای خدا و در راه 
رضای او باشد، خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار 

است.
اینکه کیفیت مجلس  بر  با تأکید  ایشان 
قبل  دوره  به  نسبت  باید  دوره  هر  در 
را  هدف  این  به  دستیابی  یابد،  افزایش 
و  برشمردند  بهتر  و  بیشتر  کار  در گرو 
قرار  خاطرنشان کردند: الزمه در صدر 
و  برتر  کار  خدمت،  میدان  در  گرفتن 

اقدام و عمل اساسی است.
رئیس  گزارش  اسالمی،  انقالب  رهبر 
را خوب  انجام شده  از کارهای  مجلس 
ارزیابی کردند و در عین حال افزودند: 
تعداد  همچون  کّمی  شاخصهای 
مصوبات برای این ارزیابی کافی نیست 
مدیریت  در  مصوبات  وزن  باید  بلکه 
پیشرفت  در  قوانین  تأثیر  یعنی  کشور 

ایران و رفع مشکالت مردم، اندازه گیری شود.
ایشان با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از مجلس به عنوان »عصاره 
فضائل ملت«، خاطرنشان کردند: ملت ایران در تاریخ نماد 
استقالل،  به نفس،  اعتماد  علم،  »ایمان،  همچون  فضائلی 
پایداری و افتخار به داشته های خود« بوده است و بر همین 
اساس، مجلس و نمایندگان آن باید عصاره چنین فضائلی و 

مظهر عزت ملی، اقتدار و استحکام نظام اسالمی باشند.
کردند:  تأکید  زمینه  همین  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
مجلس نباید نماد تردید و خودکم بینی، یأس و ناامیدی، و 
بی اعتنایی و بی مباالتی به مسائل کشور باشد و نباید با دید 

مأیوسانه به ظرفیت ها و توانایی های ملی نگاه کند.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری دو نمونه تاریخی از تهاجم 
بیگانگان یعنی ورود سلجوقیان و مغول ها به ایران و همچنین 
با اشاره به ورود اسالم عزیز به ایران، خاطرنشان کردند: در 
همه این دوره ها زبان فارسی و فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی 
محفوظ ماند و روز به روز پیشرفت کرد که این نشانه اقتدار 

و استحکام ملت است.
ایشان، با اشاره به دشمنی همه جانبه با مردم ایران در چهل سال 
گذشته افزودند: چهل سال است که جبهه عظیمی از دشمنان 
ممکن  کار  هر  با  اسالم  صدر  در  احزاب  جنگ  همچون 
مانند جنگ و تحریم و توطئه امنیتی، سخت ترین اقدامات 
علم،  امروز  اما  داده اند  انجام  ایران  ملت  علیه  را  خصمانه 
اقتدار، پیشرفت، عظمت و حضور بین المللی ایران روزافزون 

و غیرقابل مقایسه با روز اول انقالب است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در نوعی جمع بندی از این بخِش 
ایران  ملت  کردند:  تأکید  نمایندگان  به  خطاب  سخنانشان 
چنین ملت پرافتخار و ممتازی است، بنابراین شما که عصاره 
بنگرید و  به خود و مجلس  نگاه  این  با  آنها هستید  فضائل 

وظایفتان را انجام دهید.
رهبر انقالب اسالمی، »قانون گذاری و ریل گذاری حرکت 
اجرایی کشور« را مهمترین وظیفه مجلس خواندند و با تأکید 
بر افزایش مستمر کیفیت قانون گذاری، نکات مهمی را در 

این زمینه بیان کردند.
»توجه به اولویتهای کشور و پرهیز کامل از قانونگذاری در 

زمینه مسائل کم اهمیت« نخستین نکته ایشان بود.

خاطرنشان  ملت  نمایندگان  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مهلت  سال  چهار  فقط  ملت  به  خدمت  برای  شما  کردند: 
در  قانونگذاری  را صرف  لحظه لحظه ی آن  بنابراین  دارید، 

مسائل مهم و دارای اولویت کنید.
مسائل  در  قانونگذاری  از  »پرهیز  و  قوانین«  بودن  »عملی 
خالف مصلحت کشور« دو نکته دیگر رهبر انقالب خطاب 

به نمایندگان مجلس بود.
ایشان در همین بحث در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین 
المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای 

بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و 
سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل 
به ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی 
مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار 
می دهند که مثاًل ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را 

رد می کنید؟
گونه  این  با  برخورد  صحیح  راه  تبیین  در  انقالب  رهبر 
»برخی  درباره  که  همانگونه  افزودند:  کنوانسیونها 
کنوانسیونهای بین المللِی اخیراً مطرح شده در مجلس« گفتیم، 
مجلس شورای اسالمی که رشید و بالغ و عاقل است، باید 
با  مبارزه  یا  تروریسم  با  مبارزه  مثل   مستقاًل در موضوعاتی 

پولشویی قانونگذاری کند.
بین  معاهدات  مفاد  برخی  است  البته ممکن  افزودند:  ایشان 
این  به  با استناد  اما هیچ ضرورتی ندارد  باشد  المللی خوب 
مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه 

نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند.

ضرورتهای  بحث  ادامه  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
جهت  در  باید  اول  درجه  در  قانون  افزودند:  قانونگذاری 
رفع مشکالت مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و 
به گونه ای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر 

و زور قرار گیرد.
از  استفاده  با  کارشناسی  های  جنبه  کامل  »رعایت 
و  آرا  نیز  و  مجلس  پژوهشهای  مرکز  توانمندی های 
دیدگاههای نخبگان خارج از مجلس« نکته دیگری بود که 

رهبر انقالب به نمایندگان ملت توصیه مؤکد کردند.
ایشان با انتقاد از برخی تأثیرپذیری ها در مجلس از دیدگاههای 
غربی در بحث و بررسی مسائل مربوط به »خانواده« گفتند: در 

قانون گذاری در پی حل واقعی مشکالت باشید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: سبک زندگی 
غربی در تعارض با معنای حقیقی خانواده است و مشکالت 
العالجی را برای آنها به وجود آورده است، بنابراین در قانون 
گذاری برای حل مشکالت خانواده های ایرانی، نباید به نگاه 

غربی ها به زن، فرزند، پدر و مادر توجه کرد.
حل  یعنی  کشور  مهم  اولویت  جهت  در  »قانونگذاری 

معضالت اقتصادی« دستور کار دیگری بود که رهبر انقالب 
برای مجلس ترسیم کردند.

ایشان با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه سران و عناصر سه 
قوه برای ورود جدی به مسائل اقتصادی گفتند: این جلسه 
مشکالت  حل  برای  را  راه  قوی،  تصمیمات  با  و  بِبُرد  باید 
موجود باز و مجلس نیز در همین جهت حرکت کند و به 

دشمنان اجازه سوءاستفاده از مشکالت اقتصادی ندهد.
»تازه گردانی و تنقیح قوانین«، »حذف برخی قوانین گذشته 
داده  از دست  را  منطق تصویب خود  و  فلسفه وجودی  که 
و  متضاد  قوانین  برخی  »رفع  اند«، 
تسهیل  برای  جمله  از  آفرین  مشکل 
در فضای کسب و کار«، نکته دیگر 
ضرورتهای  باب  در  انقالب  رهبر 

قانونگذاری در خانه ملت بود.
ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تأخیر 
در اجرای قوانین در برخی دستگاهها 
اجرا  برای  قانون  کردند:  تأکید 
اجرای  مجلس  و  شود  می  تصویب 
قوانین را پیگیری و مطالبه جدی کند.

تأکید  با  ای  اهلل خامنه  حضرت آیت 
یعنی  نمایندگان  انقالبی  رفتار  بر 
مجاهدانه«  و  مدبرانه  عاقالنه،  »رفتار 
سوگند  در  شما  کردند:  خاطرنشان 
نمایندگی متعهد می شوید که از مبانی 
این  به  نظام صیانت کنید و عمل  انقالب و  و دستاوردهای 
سوگند جز با رفتار انقالبی به معنای صحیح آن ممکن نیست، 
ضمن اینکه اگر به این تعهد عمل نشود، حضور نماینده در 

مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دچار اشکال می شود.
به مسئوالن  توصیه همیشگی خود  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
کشور برای »مدیریت جهادی« گفتند: باید روحیه، ایمان و 
نمایندگان  اقدامات  و  رفتار، سخن گفتن  بر  انقالبی  انگیزه 

مجلس حاکم باشد.
علنی  صحن  و  کمیسیونها  در  کامل  و  موقع  به  »حضور 
و  ضرور«  غیر  خارجی  سفرهای  از  کامل  »پرهیز  مجلس«، 
به  انقالب  رهبر  دیگر  های  توصیه  اشرافی گری«  از  »پرهیز 

نمایندگان بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »اشرافی گری« را بالی بزرگ 
جزو  اشرافی  خلق وخوی  اگر  افزودند:  و  خواندند  کشور 
سبک زندگی ما شد، تبعات منفی آن از جمله ریزشها پایانی 

نخواهد داشت و کار خیلی مشکل می شود.
رفتار  بر  »نظارت  بحث  سخنانشان  ادامه  در  انقالب  رهبر 
دیگر  و  دولت  بر  مجلس  نظارت  از  حتی  را  نمایندگان« 
مجموعه ها مهمتر دانستند و تأکید کردند: هیأتی که در این 
معنای  به  و  شود  تقویت  باید  شده  ایجاد  مجلس  در  زمینه 

حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.
ایشان عملکرد مجلس شورای اسالمی به عنوان یک رکن 
اساسی نظام را تا به امروز خوب و رو به پیشرفت خواندند 
و تأکید کردند: این حرکت باید هرچه بیشتر تقویت شود، 
زیرا کشور به استحکام ساخت درونی ملت و نظام نیاز دارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به آشکار شدن روزافزون 
تصاویر  دیدن  افزودند:  بین المللی  زورگویان  ذاتی  خباثت 
آمریکا،  در  مادرانشان  از  فرزند  هزاران  جنایت جدا کردن 
انسان را بی طاقت می کند اما آمریکایی ها با خباثت کامل، 

فرزندان را از والدین مهاجر جدا می کنند.
دارای  کشور  چند  خونین  و  جنایت بار  حمالت  ایشان 
تسلیحات پیشرفته برای خارج کردن یک بندر از دست مردم 
مظلوم یمن را نمونه ای دیگر از ذات خبیث زورگویان جهانی 
خواندند و افزودند: این دشمنان بشریت به علت ایستادگی و 
عدالت طلبی ملت ایران با جمهوری اسالمی نیز دشمنی می 

حسینعلی حاجی  درباره واکنش دولت به بیانیه مجلس خبرگان 
رهبری درباره برجام، با بیان اینکه از آیت اهلل جنتی رئیس محترم 
شورای نگهبان برای صدور بیانیه ای که واقعیت ها را بیان کرد 
تشکر می کنم، اظهار کرد: دولت قبول کند که در ماجرای برجام 
کوتاهی کرده و مقصر است. این مسأله در قالب تذکری با 51 امضا 

به رئیس جمهور داده شد و باز هم آن را پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مجالس نهم و دهم با اشاره به اینکه در این دو سال، 

20 مورد نقض برجام از سوی آمریکا را شاهد بودیم، اضافه 
کرد: آمریکا با خروج از برجام نقض فاحش را انجام داد و ما 
دو قانون برای مقابله با این نقض داریم که دولت موظف به 

پیگیری آن است.
بودجه و محاسبات مجلس تصریح  برنامه،  عضو کمیسیون 
کرد: ما برای مقابله با رفتارهای آمریکا، الزامات 9 گانه ای که 
مقام معظم رهبری بعد از تصویب قانون مجلس ابالغ کردند 
ماده  بند 3  باید  نقضی صورت گرفت،  چنانچه  داریم که  را 
اقدامات آمریکا در برجام اجرایی شود  واحده قانون در قبال 
و همچنین در بند یک این ابالغیه آمده بود که دولت موظف 
به گرفتن ضمانت های اجرایی را از رئیس جمهور آمریکاست. 

آقای روحانی این کار را نکرد و ضمانتی نگرفت. حاال هم باید از 
مردم عذرخواهی کند که چرا تضمینی نگرفته است؟

دولت  اینکه  بر  مبنی  مطهری  علی  به سخنان  اشاره  با  حاجی  
زورش نرسید از آمریکا تضمین بگیرد، بیان داشت: ایران کشوری 
است که مقابل تروریست هایی مانند داعش می ایستد و در منطقه 
شکستشان می دهد؛ دولت ما اگر روحیه انقالبی داشت نمی توانست 
از پس آمریکایی که محتاج مذاکره با ما در برجام بود، بر بیاید؟ 

رئیس جمهور مقصر است و باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس گفت: بخشی 
از این فشاری که بر مردم وارد می شود مربوط به تحریم هاست 
و تیم دولت باید پاسخ بگوید که چرا تحریم ها مجددا می خواهد 
باقی بماند؟ و یا اینکه اکنون چرا قانونی که نسبت به آن مسئولیت 

دارد را اجرا نمی کند.
وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام بیان داشت: آمریکایی ها با 

آگاهی از اینکه تحریم هایی که علیه ایران اجرا می کنند، ثانویه 
این  ندارد  برجام هسته ای  به  ارتباطی  و  است  کنگره  و مصوبه 
تحریم ها را ادامه دادند. بنابراین اکنون آن تحریم ها به جای خود 
باقی است و تحریم های دیگری را هم به واسطه برجام ایجاد 
کردند. بنابراین آنچه خواستند از ناحیه برجام دوشیدند. ما نباید 
عربستان را سرزنش کنیم که گاو شیرده آمریکایی هاست؛ آنها 
برجام را هم دوشیدند و بردند و استفاده کردند بعد هم به راحتی 

هم  اکنون  و  رفتند  و  کردند  خداحافظی  مشکلی  هیچ  بدون  و 
می گویند مسئولیتی در قبال برداشتن تحریم ها نداریم پس آنها 

را ادامه می دهیم.
ادعای  به  اشاره  با  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
کشورهای اروپایی مبنی بر پایبندی به برجام، خاطرنشان کرد: 
این سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که ادعای تعهد به برجام 
را دارند، ساالنه تراز مالیشان با آمریکا 380 میلیارد دالر است و از 
سوی دیگر آمریکا هم آنها را مخیر به انتخاب خواهد کرد که 
بین سود بیشتر در تجارت با آمریکا و تجارت 7 میلیارد دالری 
با ایران یکی را انتخاب کنند و اینها قطعا گردش مالی 3800 

میلیارد دالری را رها نخواهند کرد.
حاجی تاکید کرد: آمریکایی ها اعالم کردند هر شرکتی با ایران 
کار کند با آنها تجارت نخواهد کرد و اروپا هم در آینده می گوید 
شرکت ها آزادند و نمی توانند الزامی برای آنها داشته باشند که 

با ایرانی ها مبادله کاال داشته باشند.
به گزارش آنا، مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای به 
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام واکنش نشان داد و ضمن 
محکوم کردن این اقدام، در بخشی از این بیانیه اعالم کرد: 
رئیس جمهور محترم، صادقانه و با صراحت، نسبت به خسارت های 
وارده در برجام که بخاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی توسط 
رهبر معظم انقالب از جمله اخذ تضمین های الزم از 1+5 و نیز 
عدم رعایت اقدام متناظر و گام به گام، پدید آمد؛ از مردم عزیر 
آینده  راه  را چراغ  برجام  توافق  ایران عذر خواهی کرده، تجربه 
 قرار دهند. دولت نیز با صدور بیانیه ای روال گذشته خود در دفاع 

بی منطق از برجام را ادامه داد.
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حاجی خواستار شد: 

حسینعلی حاجی  در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا 
ایران،  و استراتژی تازه این کشور درباره جمهوری اسالمی 
گفت: سخنان مایک پامپئو خالف قوانین بین المللی بوده و 
دخالت آشکار در امور کشورمان محسوب می شود؛ همچنین 
باید اذعان کرد که وزیر خارجه آمریکا در جایگاهی قرار ندارد 

که بخواهد درباره ایران تصمیم بگیرد.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی در رابطه با موضوع مطرح شده از سوی پامپئو مبنی 
بر اینکه  ایران باید به برنامه موشکهای بالستیک خود پایان 
دهد و پرتاب یا توسعه موشکهای با قابلیت حمل کالهک 
هسته ای را متوقف کند، تصریح کرد: ایاالت متحده درصدد 
تضعیف توانمندی دفاعی صلح آمیز کشورمان است زیرا در 
صورت تحقق چنین هدفی، آنها می توانند مردم را در معرض 

تهدیدهای مختلف قرار دهند.
جمهوری  کند   می  عنوان  متحده  ایاالت  داد:  ادامه  وی 
اسالمی ایران باید همه نیروهای تحت فرماندهی خود را از 
سوریه خارج کند زیرا محور مقاومت مانع تحقق تجزیه سوریه 

به دست سرکردگان داعش و همپیمانانشان شد.
این نماینده مردم در مجالس نهم و دهم اظهار کرد: امیدواریم 
گیری  موضع  سخیفی  اظهارات  چنین  مقابل  در  نیز  دولت 
از  استوارتر  ایران  که  بدانند  آنها  تا  باشد  داشته  قدرتمندی 

همیشه است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی، 
خاطرنشان کرد: ایرانیان برای بدست آوردن استقالل و هویت 
آزادگی سالهای زیادی تالش کرده و بابت آن هزینه پرداخت 
کرده اند از این رو هیچگاه به درخواست های نامشروع آمریکا 

پاسخ مثبت نمی دهند.

مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: آمریکا اتاق فکرش را از وزارت دفاع 
بر  اقتصادی  فشار  دنبال  به  و  کرده   منتقل  خزانه داری  به 

ایران است.
جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  حاجی  حسینعلی 
نماز  خطبه های  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با 
عید سعید فطر مبنی بر شکست آمریکا در خاورمیانه، اظهار 
با  را  آنکه خاورمیانه مورد نظرشان  برای  آمریکایی ها  کرد: 
ارزش های آمریکایی و غربی شکل دهند، از هر نوع ابزار و 

راهکاری استفاده کردند.
وی ادامه داد: آنان از روش هایی چون جنگ روانی، هجوم 
نظامی، روش های فریب و زورگویی به دولت های منطقه و 
دوشیدن از کشورهایی چون عربستان به دنبال رسیدن به 

اهداف خود در منطقه بودند.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
شورای اسالمی متذکر شد: آمریکایی ها دنبال آن بودند که 
نابود کنند، عراق را در اختیار خودشان بگیرند و  سوریه را 
که  کنند  تصرف  ایادی شان  توسط  را  یمن  روز  چند  ظرف 
همه این اقدامات در راستای تحت فشار قرار دادن ایران بود 

و در نهایت هم به نتیجه نرسیدند.
به  راه ها  این  طریق  از  آمریکا  که  شرایطی  در  افزود:  وی 
وزارت  به  دفاع  وزارت  از  را  فکرشان  اتاق  نرسید،  نتیجه 
خزانه داری آمریکا منتقل کرده اند و تالش می کنند از لحاظ 

اقتصادی ملت ما را تحت فشار قرار دهند.
با  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  اینکه  به  اشاره  با  حاجی 
کارگزاران نظام همواره تاکید کرده اند که آنان باید به دنبال 
اگر  کرد:  نشان  خاطر  باشند،  کشور  اقتصادی  مسائل  حل 
مسئوالن دور هم بنشینند و تصمیمات عملیاتی برای حل 
مشکالت اقتصادی بگیرند، قطعا این دسیسه دشمن یعنی 

فشار اقتصادی بر مردم ما نتیجه ای نخواهد داشت.

حسینعلی حاج، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با رسا، با اشاره به 
خطرات تصویب الحاق ایران به FATF در مجلس شورای 
اسالمی، اظهار داشت: تصویب الیحه الحاق به کنوانسیون 
امنیتی به  از بعد  با تأمین مالی تروریسم  بین المللی مقابله 

نظام آسیب می رساند.
بیان این که تصویب الیحه FATF مانند قرارداد  با  وی 
گلستان و ترکمنچای است، ابراز داشت: با ورود رسمی به 
استقالل  تمام  اما  می ماند  محفوظ  کشور  خاک   FATF

کشور را از دست خواهیم داد.
این نماینده ی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: امروزه 
مسائل  در  خود  پول های  و  اموال  صرف  در  ایران  مردم 
 FATF با تصویب اختیار عمل کاملی دارند ولی  مختلف 
در مجلس شورای اسالمی تمام اطالعات و داده های مالی 
مردم و مسؤوالن کشور در اختیار برخی از کشور های عضو 

این کنوانسیون قرار خواهد گرفت. 

وی عنوان کرد: امروزه انگلیس میلیون ها دالر هزینه می کند 
تا  کند  اعزام  به کشورها  و  داده  پرورش  جاسوس  ده ها  تا 
دست  به  را  کشورها  برخی  نظامی  اطالعات  وسیله  بدین 
آورد. این درحالی است که با پیوستن ما به کنوانسیون مبارزه 
با پولشویی، اطالعات دفاعی و نظامی خود را به راحتی در 

اختیار بیگانگان قرار می دهیم. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
ایران  FATF دست  پذیرش  این که  بر  تأکید  با  اسالمی 
به  پیوستن  با  گفت:  می دهد،  قرار  دشمنان  گیوتین  زیر  را 
اشخاص،  باید  تروریسم  مالی  تأمین  با  مقابله  کنوانسیون 
نهاد های  توسط  که  نهاد هایی  و  سازمان ها  شرکت ها، 
بین المللی تحریم شده اند، مورد تحریم حکومت ایران قرار 

بگیرند. 
آرمان های  از  برای دفاع  افرادی که  این کار  با  افزود:  وی 
انقالب اسالمی ایران سربازی و ایثارگری کرده اند، باید مورد 
تحریم خودی ها قرار گرفته و در نهایت به کشور های بیگانه 

تحویل داده شوند.
داشت:  اظهار  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
دفاعی  بنیه  تضعیف   FATF تشکیل  از  هدف  نخستین 
نفوذ  ضریب  کاهش  و  داخل  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایران در منطقه است تا در نهایت حکومت اسالمی ایران 

نابود شود. 
وی با اشاره به تجربه برجام، ابراز داشت: متأسفانه اشخاصی 
فکری،  وابستگی  روی  از  که  دارند  قرار  دولت  بدنه  در 
خودباختگی یا فراهم کردن شرایط مناسب برای روز مبادا از 
الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین 

مالی تروریسم حمایت می کنند.

حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در آستانه »رو جهانی قدس« 
گفت: امسال شاهد انتقال سفارت نکبت بار آمریکا به قدس 

اشغالی بودیم.
آمریکا  پشتوانه  به  اخیراً  اسرائیلی ها  همچنین  افزود:  وی 
به  که  دادند  انجام  فلسطینی ها  علیه  فاجعه آمیز  کشتاری 

نوعی با این اقدام به پیشواز همسر و دختر ترامپ بروند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: کشتار مردم فلسطین باید به غیرت مسلمانان 
جهان برخورد؛ لذا گروهی غیرمسلمان می آیند و این چنین 
جنایت انجام می دهند و قربانی می گردند و به جنایت خود 
طبق  و  نیست  پذیرفتنی  واقعًا  این  که  می دهند  ادامه  را 
حدیث پیامبر اگر مسلمانی صدای کمک خواهی مسلمانی را 

بشنود و به او کمک نکند، دیگر مسلمان نیست.
این  ما  کمک های  اساسی ترین  از  امسال  کرد:  تأکید  وی 
است که در روز قدس به صحنه بیاییم و داد و شعار خودمان 

را علیه استکبار سر دهیم.
قطعًا  داشت:  بیان  مجلس  نماینده  این  میزان؛  گزارش  به 
می تواند  برجام  به  معطوف  مسائل  به  توجه  با  این حضور 

پیام اتحاد مردم را به غرب بدهد.

اظهارات وزیر خارجه آمریکا 
بیـانگر رویکرد جدیـد این 
کشور برای تضعیف توان 

دفاعی ایران است

رهرب انقالب اسالمی در دیدار رئیس، منایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسالمی:

انتقال اتاق فکر آمریکا از 
وزارت دفاع به خزانه داری

حاجی عنوان کرد:

حسینعلی حاجی دلیگانی:

حاجی خرب داد :

برخی به دلیل وابستگی 
و خودباختگی بر اجرای 
نسخه های غربی اصرار 

دارند

کشتار مردم فلسطیـن 
باید به غیرت مسلمانان 

جهان برخورد

بند ۳ ماده واحده قانون، در قبال اقدامات آمریکا در برجام اجرایی شود

عضو فراکسیون منایندگان والیی مجلس :



پایه  بر  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  حاجی  حسینعلی 
از  )ره(  امام  حضرت  داشت:  اظهار  گرفت  شکل  خوداتکایی 
به  زمانی هم که  و  دادند  را شکل  انقالب  زمانی که نهضت 

پیروزی رسید محور حرکت خود را عدم وابستگی 
به  تکیه  با  ایشان  کردند،  اعالم  و شرق  به غرب 
و  کشیدند  زیر  به  را  پهلوی  منحوس  رژیم  مردم 

حاکمیت بر مبنای اسالم ناب را رقم زدند.
وی تأکید کرد: برای استمرار این حرکت خوداتکایی 
هر  در  ما  که  زمانی  هر  که  چرا  است  نیاز  مورد 
بوده ایم  خوداتکا  خدمتی  یا  کاال  مسئله،  موضوع، 
بالعکس هر  را کرده است ولی  التماسمان  دشمن 
موقع دست نیاز و التماس به سوی او دراز کرده ایم 

ناز کرده و دشمنی خود را نشان داده است.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه یکی از مسائل امروز کشور 
مقام  گفت:  است،  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل 
برون رفت  راه  و  شفابخش  نسخه  رهبری  معظم 

اقتصاد  مشخص،  سیاست های  اعالم  با  را  مشکالت  این  از 
مقاومتی عنوان فرمودند که در واقع ریشه در تفکرات حضرت 

امام )ره( در توجه به خوداتکایی دارد.
اقتصادی  وضعیت  می تواند  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  وی 
کشور را نجات دهد، البته مخالف این موضوع همان وابستگی 
برخی  هستیم  شاهد  امروزه  که  نحوی  به  هست  بیرون  به 
پیمان های  به  گره  را  اقتصادی  مسائل  ناآگاهانه  یا  آگاهانه 
استعماری  کنوانسیون های  به  ایران  الحاق  یا  برجام  خارجی، 
می زنند، این قطعًا با مشی، دیدگاه و منش حضرت امام )ره( و 

مقام معظم رهبری در تضاد است. 
حاجی با بیان اینکه چنین افرادی عمومًا آدم هایی هستند که بر 
اثر نفوذ تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار گرفته اند،  اظهار داشت: 

تصور  که  هستند  راحتی هایی  دنبال  به  ظاهر  در  افراد  این 
می کنند برای کشور مفید است در صورتی که این چنین نیست.

به  سیاسی  و  دینی  تقوای  به  توجه  و  رعایت  لزوم  به  وی 
خصوص توسط مدیران و مسئوالن تأکید کرد و گفت: برخی 
از مسئوالن و مدیران تقوای سیاسی را در واقع در فراروی امور 
افرادی که  اما در جاهایی  بیان مواضعشان قرار دادند  خود و 
این مسئله را رعایت  دارای مسئولیت هستند وجود دارند که 

نمی کنند. 
اسالمی  شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 

را  وسیله  »هدف  تئوری  اساس  بر  افراد  این  اینکه  بیان  با 
سیاسی  سلیقه  رقبای  کردن  منکوب  برای  می کند«  توجیه 
این  متأسفانه  کرد:  بیان  می زنند،  دست  روشی  هر  به  خود 
مسئله امروزه یک عادت برای برخی شده است 
از  برخی  به  به مسائل مربوط  را منحصر  تقوا  تا 
محرمات می دانند در حالی که دروغ گفتن چه در 
خصوص موضوع کوچک یا مسائل مهم کشوری 
یا بین المللی باشد، امری مذموم است ولی برخی 
برای بیرون راندن رقیب آن را کار ُمجاز می دانند.

زدن،  تهمت  بستن،  افترا  برخی  افزود:  وی 
بد  تنها  نه  را  مبنا  و  واقعیت  بدون  شایعه سازی 
نمی دانند و مغایر با تقوای سیاسی نمی دانند بلکه 

آن را توصیه و ترویج نیز می کنند.
امام هستیم  حاجی تصریح کرد: اگر مدعی خط 
الزم است یک بار دیگر به اندیشه، گفتار و مشی 

حضرت امام )ره( بازگردیم.
نمایندگان  فراکسیون  عضو  تسنیم؛  گزارش  به 
مثال  به طور  اسالمی خاطرنشان کرد:  والیی مجلس شورای 
در جمله ای نظر حضرت امام)ره( در مورد الحاق به کنوانسیون 
های استعماری و برجام با این مضمون قابل برداشت است که 
ایشان فرموده بودند: »برخی ها فکر نکنند که ما راه تسلیم در 
برابر خواسته های غرب را بلد نیستیم بلکه بلدیم ولی منتها بنا 
را جدا و سرمان  انگشتمان  بند  بند  اگر  بمانیم  داریم مستقل 
را بر سر دار ببرند، هرگز سند تسلیم خود به غربی ها را امضا 
است که حضرت  بسیار مهمی  بحث  این مسئله  نمی کنیم«؛ 

امام )ره( بیان داشته اند.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
پارلمانی  با خبرنگار  در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
خبرگزاری فارس، گفت: نمایندگان طرحی را تهیه و به هیأت 
رئیسه تحویل داده اند که بر اساس این طرح واسطه ها از حمل 
و نقل در کشور حذف می شوند و وزارت راه موظف است که 
بورس الکترونیک حمل بار و مسافر را به منظور کاهش هزینه 
های واسطه گری و تشدید رقابت در کرایه بار و قیمت بلیت 

راه اندازی کند.
وی افزود: این طرح به امضای 27 نفر 
از نمایندگان رسیده و با قید دوفوریت 
شده  تقدیم  مجلس  رئیسه  هیأت  به 

است.
متن این طرح به شرح ذیل است:

و  اندازی  راه  است  مجاز  راه  وزارت 
یا  کاال  بورس  به  را  بورس  این  اداره 

بخش خصوصی واگذار کند.
از  قانون  اجرای  های  هزینه  کلیه 
طریق دریافت سهم هر بارنامه و بلیت 

تأمین خواهد شد.
سامانه بورس باید به گونه ای باشد که 
کرایه بار بر اساس مناقصه ای تعیین 
گردد که شرکت های حمل و نقل بار 
در  نمایندگان  یا  رانندگان  و همچنین 

آن شرکت می کند.
این  از  خارج  بلیت  و  بارنامه  صدور 

بورس ممنوع است.
قابل فروش مجدد  باید  استردادی  بلیت های فروخته شده و 

یا واگذاری یا تغییر نام در این بورس توسط خریداران حقیقی 
و حقوقی باشد.

تعیین قیمت در بورس از سوی عرضه کنندگان، آزاد و هرگونه 
های  دستگاه  و  دولت  سوی  از  قیمت  سقف  یا  قیمت  تعیین 
دولتی یا اتحادیه ها مشمول مجازات های قانون رقابت خواهد 

بود.
قیمت گذاری بلیت قطار از سوی دستگاه مربوطه مجاز است.

در  خالی  های  صندلی  از  است  موظف  مالیاتی  امور  سازمان 
ناوگان حمل مسافر صددرصد قیمت بلیت در سامانه در آخرین 

لحظه ممکن برای خرید بلیط را به عنوان مالیات دریافت کند.
آخرین لحظه ممکن خرید بلیت در پروازهای داخلی 40 دقیقه، 
در قطار 15 دقیقه و در اتوبوس 5 دقیقه قبل از زمان حرکت 

ثبت شده در بلیت مفروض می گردد.
قیمت بلیت عبارت است از کل مبلغ بلیت منهای عوارض و 

مالیات و بیمه و هزینه پذیرایی.
ای  گونه  به  را  سامانه  است  موظف  شهرسازی  و  راه  وزارت 
جریمه  که  کند  اندازی  راه  و  طراحی 
تأخیر ناوگان حمل بار و مسافر به صورت 
خودکار و بدون مراجعه مسافر به حساب 
وی واریز گردد. میزان جریمه بر اساس 
ماه  سه  حداکثر  که  است  ای  نامه  آئین 
پیشنهاد  به  قانون  این  ابالغ  از  پس 
 وزارت راه و شهرسازی به تصویب دولت 

می رسد.
و  بار  حمل  حوزه  در  ها  نابسامانی  وجود 
مسافر باعث گردیده است علیرغم اینکه 
بر  مترتبه  زحمات  و  مسئولیت  اصلی  بار 
عهده رانندگان می باشد لکن از کمترین 
به نحوی که  باشند  مند می  بهره  منافع 
درآمد حاصله متناسب با هزینه های آنان 
نمی باشد و در عوض دالالن با کمترین 
زحمت بیشترین سود را کسب می کنند لذا 
انجام عملیات حمل بار و مسافر از طریق 
بورس حمل بار و مسافر می تواند نقش 
این  بر  باشد  داشته  اجرای عدالت  و  ایجاد شفافیت  در  مؤثری 

اساس طرح مذکور جهت تحقق این اهداف تقدیم می گردد.

خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
اروپایی نسبت به  خانه ملت در خصوص بدعهدی های طرف 
ملت ایران گفت: در طول 40 برقراری نظام جمهوری اسالمی، 
اروپا نشان داد، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ لذا در گذشته 

با طناب  ثابت کرد  دادند که  انجام  اقداماتی 
آنها نمی توان وارد چاه شد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی افزود: اگر برای ادامه 
ها  اروپایی  با  مذاکره  برای  فرصتی  برجام 
پیش آمد، باید تضمینی اتخاذ شود که بتوان، 
هنگام بدعهدی، آن را به سود کشور استفاده 
کرد؛ بطور مثال کسی که قصد دریافت وامی 
ارائه  بانک  به  تضمینی  باید  باشد،  داشته 
وام  قسط  نشدن  پرداخت  هنگام  که  کند 
توسط متقاضی، بانک بتواند توسط ضامن و 
پول  است،  شده  ارائه  بانک  به  که  تضمینی 
خود را بدست بیاورد. بنابراین گرفتن تضمین 

از اروپایی ها باید به همین شکل باشد.
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 

و  ها  پیمان  شود  می  مشاهده  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
قراردادهایی که با طرف اروپایی در طی سال های اخیر امضا 
نمونه  است،  رها شده  آنها  از جانب  شده، بصورت یک طرفه 

با وزارت نفت است که  بارز این مسئله قرارداد شرکت توتال 
از سال 1379 در دور مرحله برای اجرای فاز 11 میدان گازی 
پارس جنوبی منعقد شد و به دالیلی شرکت اروپایی توتال یک  

طرف پروژه ها رها کرده و به کشور ما خسارت زده است.

وی تصریح کرد: طبق گفته  وزیر نفت، خساراتی از عدم افتتاح 
این طرح به کشور می رسد، سالی 5 میلیارد دالر است که در 
مجموع این سال ها نزدیک 80 میلیارد دالر به کشور هزینه 

پروژه  توتال  نیز شرکت  اکنون  اند. هم  کرده  وارد  و خسارت 
را  رها کرده و رفته است و هیچ تضمینی هم برای دریافت 

خسارت از شرکت توتال وجود ندارد.
های  قراراداد  در  افزود:  دهم  دوره  در  مجلس  نماینده  این 
 بزرگتر نیز اروپایی ها به همین شکل برخورد 
معامالتی  رسیده،  گزارشات  طبق  کنند.  می 
میلیارد  نزدیک 350  دارد،  آمریکا  با  اروپا  که 
معامالت  که  است  درحالی  این   ، است  دالر 
 8 نزدیک  اروپایی  مطرح  کشور   3 با  ایران 
 350 کشوری  هیچ  پس  است،  دالر  میلیارد 
نخواهد  میلیارد دالر   8 فدای  را  میلیارد دالر 

کرد.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس در پایان خاطرنشان کرد:  توصیه ای 
خود  کار  سرلوحه  باید  مذاکره  تیم  هم   که 
قرار دهد، از باال به مذاکرات نگاه کنند و خود 
غربی،  چراکه طرف   ، نگیرند  پایین  دست  را 
زمانی که از شما انفعال  و عقب نشینی ببیند، 
تمام  کردن  نابود  بدنبال  و  شده  تر  گستاخ 
ظرفیت های شما قدم برمی دارد؛ لذاباید با داشتن قدرت و از 
دست باال به مذاکره بروند و تضمینی با داشتن قابلیت اجرایی 

از طرف اروپایی گرفته شود.

3    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، خرداد 1397،  شماره 44اقتصادی

با خبرنگار خبرگزاری خانه  حسینعلی حاجی در گفت وگو 
تسهیالت  ارائه  بر  مبنی  اخباری  انتشار  به  اشاره  با  ملت، 
10 تا 20 میلیون تومانی قرض الحسنه برای برخی موارد 
وام  هم  تومان  میلیون  یک  حتی  ها  بانک  گفت:  خاص، 
قرض الحسنه ارائه نمی دهند چه برسد به 10 تا 20 میلیون.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی، افزود: اگر بانک ها 5 میلیون تومان وام پرداخت 
وام  بانکی  هیچ  لذا  گیرند،  می  سود  درصد   18 کنند  می 
قرض الحسنه  10 تا 20 میلیون تومانی به مردم پرداخت 
نمی کند. یکی از مشکالت پرداخت وام ازدواج این است 
که هر زوج دو سال زمان باید برای ثبت نام، ورود به سایت 

و تامین ضامن و وثیقه صرف کند.
وی با اشاره به نیاز برخی خانواده ها به وام قرض الحسنه، 
ادامه داد: برخی خانواده ها برای رهن خانه خود به 5 میلیون 
تومان وام نیاز دارند، اما هیچ بانکی به صورت قرض الحسنه 

این وام را پرداخت نمی کند.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، با بیان اینکه با اشاره به اختصاص وام 15 
میلیون تومانی ازدواج در بودجه سال 97، یادآور شد: یکی 
از مشکالت پرداخت وام ازدواج این است که هر زوج دو 
سال زمان باید برای ثبت نام، ورود به سایت و تامین ضامن 

و وثیقه صرف کند.

وی افزود: در این راستا افراد زیادی گالیه دارند که فرصت 
آنها برای دریافت وام ازدواج اتمام یافته و نمی توانند وام 

دریافت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در تذکر و 
وام  بخشنامه  در  سال  یک  حداقل  اقتصاد  وزیر  با  رایزنی 
ازدواج تجدیدنظر شده و زمان دریافت وام ازدواج 3 ساله 

شود، تا متقاضیان بتوانند وام ازدواج را اخذ کنند.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
از  باید  گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  و 
ظرفیت های بازاری مثل بورس کاال در بخش های مختلف 
اندازی  راه  و  زعفران  عرضه  آغاز  با  طوریکه  به  برد  بهره 
رفته شاهد رسیدن سود  رفته  این محصول،  آتی  معامالت 

واقعی به زعفران کار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه با اطالع رسانی مناسب نسبت به مزیت 
های بورس، کشاورزان انگیزه ای دوباره می گیرند، افزود: 
فروش  برای  توانند  می  آتی  معامالت  از طریق  کشاورزان 
باشند  داشته  ریزی  برنامه  آینده  های  ماه  در  محصولشان 
را  بعد  ماه  چند  برای  زعفران  فروش  قیمت  امروز  حتی  و 

مشخص کنند.
زیان  شاهد  دیگر  معامالت  این  با  داشت:  اظهار  حاجی 
زعفرانکاران در زمان برداشت محصول نخواهیم بود و در 
واقع قرارداد آتی، یک تضمین و یک اطمینان خاطر برای 

تولیدکننده و کشاورز است.
وی با بیان این که عرضه کاال در بورس با کمترین هزینه 
انجام می شود تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد آن هستیم، 
محصولی که با کلی زحمت از سوی کشاورز تولید می شود، 
با یک چهارم قیمت از او خریداری شده و افراد دیگری در 

چرخه توزیع از نرخ های باالی بازار سود می برند.
تا  شود  اندیشیده  تدبیری  اگر  گفت:  مجلس  نماینده  این 
کشاورز به عنوان عرضه کننده اصلی محصولش را بدست 
مصرف کننده برساند یا حداقل با سودی معقول و در روندی 
شفاف به توزیع کننده بفروش برساند، آن زمان شاهد نوسان 

کاذب قیمت ها نخواهیم بود.
به گفته وی، مکانیسم بورس کاال یکی از مسیرهای شفاف 
به  واقعی  سود  رسیدن  و  ها  واسطه  حذف  برای  کارآمد  و 

کشاورز است.
شرایط  به  باتوجه  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  حاجی 
و  آتی  معامالت  طرح  زعفران،  تولید  برای  کشور  اقلیمی 
و  کشاورزان  نفع  به  کاال  بورس  در  محصول  این  عرضه 

ارتقاء جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران خواهد شد.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
نجومی  افزایش  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
به  این موضوع  اظهار کرد:  اجاره بها و خرید مسکن،  قیمت 
سیاست های چند سال اخیر وزارت راه و شهرسازی و دولت 

برمی گردد که برنامه ای در بخش مسکن ندارد.
وی با بیان اینکه دولت پرداخت تسهیالت بانکی به انبوه سازان 
را متوقف کرده است، گفت: سیاست های اشتباه دولت در این 

سال ها منجر به افزایش نجومی قیمت مسکن شده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار با اشاره به اینکه 
بیکاری  به  منجر  کشور  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  اختالف 
کرد:  تصریح  است،  ساختمان شده  مهندس های  از  بسیاری 
درباره  متفاوت  ابالغیه  دو  رحمانی فضلی  و  آخوندی  آقایان 
پروانه ساختمانی ارائه دادند که این اقدام منجر به بسته شدن 

سایت پروانه ساختمانی شده است.
حاجی  با ابراز نگرانی از اینکه صنعت ساختمان با این فشارها 
به یک باره دچار تعطیلی می شود، اظهار کرد:  رئیس جمهور 
باید به این موضوع ورود کند تا مشکل نظام مهندسی رفع 

شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دولت از ابتدا با طرح هایی 
چون مسکن مهر مخالفت های زیادی کرد، گفت:  دولتمردان 
باورشان شد مسکن  این جهت بدگویی کردند که  آنقدر در 
داخل مسکن  که کسانی  حالی  در  است،  اشتباهی  کار  مهر 
مهر رفتند که هیچ وقت تصور نمی کردند غیر از آسمان سقف 

دیگری داشته باشند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجالس نهم و 
دهم شورای اسالمی گفت: می دانیم که بخشی از اعتبارات 
ابالغ   مشارکت  اوراق  اسناد  به صورت  اجرایی،  دستگاه های 
همراه  دشواری هایی  با  اعتبارات  این  یافتن  تحقق  و  شده 
طرح های  تکمیل  برای  را  خود  تالش  مدیران  اما  است، 

نیمه تمام و خدمات بیشتر به  کار گیرند.
حسینعلی حاجی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی با توجه به 
بضاعت کم مالی و کاهش 10درصدی بودجه، از منابع مالی 

خود استفاده بهینه کنند.
دستگاه های  اعتبارات  از  بخشی  که  می دانیم  افزود:  وی 
اجرایی به صورت اسناد اوراق مشارکت ابالغ  شده و تحقق 
اما  است،  همراه  دشواری هایی  با  نیز  اعتبارات  این  یافتن 
مدیران تالش خود را برای تکمیل طرح های نیمه تمام انجام 

دهند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بار دیگر 
دستگاه های  ملی  اعتبارات  وصول  برای  را  خود  آمادگی 
اجرایی اعالم کرد و اظهار داشت: یک نسخه از نامه نگاری 
اختیار  در  اجرایی،  دستگاه های  ملی  بودجه های  تخصیص 
بیشتری  نظارت  بتواند  فرماندار  تا  می گیرد  قرار  فرمانداری 

بر نحوه هزینه شدن اعتبارات بکند.

حاجی ترشیح کرد:

حاجی در اخطاری در صحن مجلس عنوان کرد:

حاجی خرب داد :

حاجی خواستار شد :

بانک ها حتی یک میلیون 
تــومــــان هــــم  وام 
قرض الحسنه نمی دهند

با آغاز عرضه زعفران 
در بورس کاال، رفته رفته 
شاهد رسیدن سود واقعی 
به کشاورزان خواهیم بود

دولت پرداخت تسهیالت 
بانکی به انبوه سازان را 

متوقف کرده است

مدیران به دنبال تکمیل 
طـرح های نیـمه تمام 

باشند

ریشه اقتصاد مقاومتی در توصیه امام به خوداتکایی است

طرح مجلس برای حذف واسطه ها از صنعت حمل و نقل کشور

مناینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس عنوان کرد :

حاجی در گفتگو با فارس مطرح کرد:

حاجی در رابطه با مذاکره با کشورهای اروپایی عنوان کرد:

اروپایی ها در گذشته اقداماتی انجام داده اند که ثابت می کند 
با طناب آنها نمی توان وارد چاه شد



هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه های جداگانه به نمایندگان برتر مجلس در حوزه های مختلف عرصه فعالیت نمایندگی مردم در خانه ملت، از تالش آنان قدردانی نمود.
در نامه های ارسال شده برای جناب آقای حاجی نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار ضمن تقدیر از تالشهای وی در سال 96، زمینه های مهم فعالیت وی اعالم گردید.

1- منظم ترین نماینده مجلس بخاطر حضور در کلیه جلسات علنی مجلس و تمام جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 2- برترین نماینده مجلس در حوزه قانونگذاری به 
دلیل مشارکت فعال در اعالم موافقت، مخالفت و اعالم نظرات اصالحی و شرکت در رأی گیری ها، 3- نماینده فعال مجلس در استفاده از احکام استخراج شده از سیاستهای کلی نظام، 4- نماینده فعال 

کشور در موضوع نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و مقررات و نظارت بر اجرای قوانین
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تقدیر منایندگان مجلس از نطق آقای حاجی در صحن علنی مجلس

بازدید از صنایع منطقه و بررسی مشکالت آنها

حضور منایندگان استان اصفهان در وزارت کشور درخصوص بحران آب

حضور معاون وزیر نیرو در منطقه

مناز عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین

کمیته برنامه ریزی شهرستان شاهین شهر و میمه

حضور در وزارت راه و شهرسازی و دیدار با معاونین وزیر

جلسه کانون بازنشستگان رشکت مخابرات استان اصفهان

جلسه کمیسیون عمران مجلس درخصوص سوال آقای حاجی از وزیر راه و شهرسازی

مراسم سالگرد شهدای عملیات تروریستی داعش در مجلس - تهران

حضور بر مزار شهدای گمنان دولت آباد

مراسم گرامیداشت شهدای 17 خرداِد 96 دفرت آقای حاجی در مجلس 

حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت 
فضای  تخصصی  کمیسیون  تشکیل  طرح  خصوص  در 
مجازی در مجلس گفت: تشکیل این کمیسیون بسیاری از 
مشکالت این حوزه را حل خواهد کرد و رسیدگی تخصصی 
به این موضوع می تواند برای نابسامانی های فضای مجازی 

راهگشا باشد.
نماینده مردم شاهین شه و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه طراِح طرح تشکیل کمیسیون فضای 
مجازی احمد امیرآبادی فراهانی  بود، تصریح کرد: این طرح 
هنوز در نوبت طرح در صحن قرار دارد با این حال کلیات 

نگارش شده برای آن، بجا، خوب و منطقی است.
در مجلس تصریح کرد:  نمایندگان والیی  فراکسیون  عضو 
بخشی  مجلس،  در  آن  به  مربوط  امور  و  مجازی  فضای 
ارجاع  کمیسون صنایع  به  بخشی  و  فرهنگی  کمیسیون  به 
می شود و با توجه به گستردگی این حوزه نیاز است که یک 

کمیسیون تخصصی برای فضای مجازی تشکیل شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای 
کشور  مجازی  فضای  :مدیریت  کرد  خاطرنشان  اسالمی 
نیازمند بحث های تخصصی است که تشکیل این کمیسیون 

می تواند اثربخشی بسزایی در این حوزه ایجاد کند.

گستردگی فضای مجازی 
نیازمند وجود یک کمیسیون 

تخصصی در مجلس است

حسینعلی حاجی : 

نمایندگان مجلس در نشست علنِی یکشنبه، 20 خردادماِه 
الحاق  الیحه  بررسی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
ایران به کنوانسیون سازمان ملل  دولت جمهوری اسالمی 
جهت  فراملی  یافته  سازمان  جرائم  با  مبارزه  برای  متحد 
تامین نظر شورای نگهبان، اصالحات عبارتی و ترجمه ای 
این الیحه را با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی 
ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن به تصویب 

رساندند.
برای  گیری  رأی  جریان  در  نمایندگان  گزارش  بنابراین 
تصویب نهایی این الیحه تذکر و اخطارهای متعددی ارائه 

کردند.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق در اخطاری 
 22 از  قبل  تا  لوایح  این  آید  می  نظر  به  اینکه  بیان  با 
در  یکباره  به  غرب  رضایت  جلب  دنبال  به  ماه  اردیبهشت 
به  توجه  با  آیا  اند، گفت:  قرار گرفته  بررسی  مجلس مورد 
این مهم  به  اروپاییان  بی توجهی  و  برجام  از  آمریکا  خروج 
پیوستن به این کنوانسیون به نفع ایران است یا در اصل با 

این اقدام خود را تحقیر می کنیم.
همچنین نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد و کالت در اخطاری 
با استناد به اصل 3 بند 9 و اصل 34 و 43 قانون اساسی 
و  عبارتی  اشکاالت  برخی  رفع  وجود  با  معتقدم  کرد:  بیان 
ترجمه ای موردنظر شورای نگهبان متن فعلی باز هم ایراد 
شکلی و ترجمه ای دارد به همین دلیل در صورت ارسال 
به شورای نگهبان باز هم به صحن ارجاع خواهد شد و این 
موضوع جایگاه مجلس را تضعیف می کند لذا بهتر است تمام 

ایرادات آن رفع و پس از آن در صحن رأی گیری شود.
همچنین عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس 
با استناد به اصل 153 قانون  شورای اسالمی در اخطاری 
اساسی، اظهار کرد: با توجه به عدم عمل آمریکا به تعهدات 
خود و تعهد کامل ایران به برجام این میزان عقب نشینی در 
مقابل غرب و آمریکا به نوعی خودباختگی است چرا که قرار 
بود این لوایح در راستای چیدن میوه های برجام به تصویب 
نمانده تصویب  برجام  از  دیگر چیزی  اکنون که  اما  برسند 

آنها بی معنی است.
نماینده شاهین شهر و میمه و  همچنین حسینعلی حاجی، 
اساسی، گفت:  قانون  به اصل 94 و 153  استناد  با  برخوار 
لذا قبول  همچنان اشکاالتی در متن کنوانسیون قرار دارد 

کردن آن منطقی نیست.
بنابراین گزارش دکتر علی الریجانی هیچ یک از اخطارها و 

تذکرات فوق را وارد ندانست.   

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
نمایندگان  توسط  نامه  نگارش  به  اشاره  با 
گفت:  کشور،  از  خارج  ایرانیان  به  خطاب 
دوتابعیتی  اشخاص  محدودیت  و  رصد 
تنها مشمول مقامات و مدیران می شود و 
هستند.  مستثنی  قاعده  این  از  شهروندان 
وی با اشاره به برخ شایعات درباره اعمال 
از کشور و  ایرانیان خارج  برای  محدودیت 
اظهار  مضاعف،   تابعیت  دارای  شهروندان 
توجه  شایعات  این  به  شهروندان  داشت:  
نکنند چرا که هیچ محدودیتی برای مردم 
و  شاهین شهر  مردم  نماینده  بود.  نخواهد 
میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
مجلس  نمایندگان  راستا  همین  در  افزود: 
کشور  از  خارج  ایرانیان  به  خطاب  نامه ای 

نوشتند تا اطمینان به ایرانی ها داده شود که محدودیت و مشکلی 
برای آنها پیش نخواهد آمد. یش تر خبرگزاری فارس طی خبری 
اعالم کرده بود، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که 

برخی از آنها از اعضای هیأت تحقیق 
هستند،  دوتابعیتی ها  از  تفحص  و 
از  خارج  ایرانیان  به  خطاب  نامه ای 

کشور نوشته اند.
نمایندگان که  نامه  نگارش  از  هدف 
و  تحقیق  گزارش  تدوین  از  پس 
شده،  تهیه  دوتابعیتی ها  از  تفحص 
کشور  از  خارج  ایرانیان  به  اطمینان 
به کشورمان عنوان شده  برای تردد 
اطالع  کسب  فارس  خبرنگار  بود. 
قرار  که  نامه  این  در  که  بود  کرده 
است روزهای آینده به امضای جمع 
بیشتری از وکالی ملت برسد خطاب 
به ایرانیان خارج از کشور تأکید شده 
سایر  و  سرمایه  علم،  صاحبان،  که 
به  می توانند  راحتی  به  مردم  اقشار 

خارج کشور سفر کرده و مجدداً به ایران بازگردند.

پس از اصالح ؛

مناینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس عنوان کرد :

الیحه الحاق ایـران به 
کنوانسیون سازمان ملل 
برای مبارزه با جرائم 
سازمان یافتـه فراملی 

تصویب شد

محدودیتی برای مردم در بحث تابعیت ها وجود ندارد،
 محدودیت ها مربوط به مقامات و مدیران دوتابعیتی است

تقدیر از حسینعلی حاجی به  عنوان فعال ترین و منظم ترین نماینده مجلس

توسط هیأت رئیسه مجلس با ارسال نامه انجام پذیرفت:

گزارش تصویری 
گوشـه ای از  فعالیـت هـای

آقای حاجی در خردادماه



جمهوری  دولت  الحاق  الیحه  خصوص  در  حاجی  حسینعلی 
تروریسم،  مالی  تامین  با  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی 

گفت: مقام معظم رهبری تعیین تکلیف الیحه 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق 
و  تروریسم  مالی  تامین  با  مبارزه  کنوانسیون 
قانون  اصالح  یافته،  سازمان  جرائم  لوایح  سه 
پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را 
بر عهده دولت و مجلس گذاشتند لذا ورودی در 
این موضوع نداشتند. نماینده مردم شاهین شهر 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و 
دولت  الحاق  برای  شروط  تعیین  کرد:  تصریح 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم فایده و نتیجه ای نخواهد 
داشت زیرا کنوانسیون وین شروطی که مغایر با 
تامین مالی  با  روح و منظور کنوانسیون مبارزه 
افزود:  وی  پذیرفت.  نخواهد  را  باشد  تروریسم 
تصویب الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با شروط تنها بخش 
پیوستن به این کنوانسیون را حل خواهد کرد و بخش شروط 

مصوب بی ثمر باقی خواهد ماند. حاجی معتقد است: از جمله 
ایران  اسالمی  علیه جمهوری  از سال 1359  تحریم هایی که 
اعمال شده و مشکل اساسی برای ما ایجاد کرده، 
تحریم دالر است، چند سال پیش هم دوربرگردان 
ثالثی  کشور  اگر  که  نحوی  به  برداشتند،  را  دالر 
می خواست کاالیی تحویل ما دهد به میزان ارز الزم 
با دولت آمریکا هماهنگ کرده و بعد با ایران معامله 
مجلس  در  مردم  نماینده  این  می گرفت.  صورت 
دهم، تصریح کرد: تصمیمات پیرامون دوربرگردان 
بنابراین  شده  اتخاذ  آمریکا یی ها  خود  توسط  دالر 
پیوستن جمهوری اسالمی  لوایح و  این  با تصویب 
ایران به FATF حل نخواهد شد. عضو فراکسیون 
تاکید  اسالمی،  شورای  مجلس  والیی  نمایندگان 
کرد: جمهوری اسالمی باید خود را از قید این چنین 
کنوانسیون هایی رها کند، بنابراین در مبادالت خود 
از  بسیاری  که  همانگونه  کنیم  حذف  را  دالر  باید 

کشورهای دنیا به این سمت رفتند.

حسینعلی حاجی در خصوص ارزیابی استانی شدن انتخابات 
مجلس شورای اسالمی، گفت: شخصًا از ابتدای طرح این 

موضوع، مخالف استانی شدن انتخابات مجلس بوده ام.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره اینکه به نظر می رسد اگر انتخابات 
ندای  و  صدا  دیگر  شود  برگزار  استانی  صورت  به  مجلس 
ُضعفا به مسئوالن نمی رسد، اظهار کرد: این مهم در حالی 
است که هم اکنون نمایندگان با مردم از نزدیک دیدار دارند 
و حرف دلشان را می شنوند؛ شخصًا در جلسه ای که چند 
روز گذشته با مردم داشتم با 350 مراجعه کننده دیدار کردم 

و بعد در صحن نظرات مردمی را بیان کردم.
وی ادامه داد: اگر انتخابات مجلس استانی شود افراد صرفًا 
از  مهم  این  که  روند  می  تخصصی  قانونگذاری  دنبال  به 
طرفی ضعف تلقی شده و از طرف دیگر سبب کیفیت قوانین 
می شود لذا اگر قرار باشد چنین مسئله ای اجرایی شود باید 

ضعف هایش برطرف شود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
همچنین  و  مناسب  زیرساخت های  نبود  اینکه  به  اشاره  با 
نداشتن تجربه کافی در استان ها از دیگر ضعف های طرح 
مذکور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
استانی شدن انتخابات مجلس با برخی قوانین دیگر مغایرت 

داشته باشد.

وقتی در مذاکراِت برجام 
زورتان به طرفهای مقابل 
نرسیـد، چـرا به ملت و
 مجلس گزارش ندادید؟

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی در تاریخ 22 خرداد 97 در 
سوالی از وزیر امور خارجه پرسید: »وقتی در مذاکرات برجام 
نیامدید و به مردم و  زورتان به طرفهای مقابل نرسید، چرا 

مجلس گزارش ندادید، آیا مردم و مجلس نامحرم بودند؟« 
نایب  آقای مطهری  است:  آورده  این سوال  در  آقای حاجی 
مورخ  علنی  جلسه  رئیس  و  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
97/2/25 در پاسخ به اخطار قانون اساسی بنده که گفتم چرا 
بند اول از الزامات نه گانه ابالغی مبنی بر اخذ تضمین کتبی از 
رئیس جمهور آمریکا و رؤسای کشورهای اروپایی توسط تیم 
مذاکره کننده و دولت انجام نشد؟ گفتند: »زورشان نرسید«، 

لذا الزم است پاسخ دهید که:
1- چرا به مجلی گزارش ندادید و آنرا پنهان کردید؟
2- چرا به مردم گزارش ندادید و آنرا پنهان کردید؟

3- چرا الزامات نه گانه ابالغی را به موقع اجرا نکردید؟
4- چرا قانون اقدام مقابل مصوب سال 96 مجلس شورای 

اسالمی را اجرا نکردید؟

چرا ریل تولیـد شده 
مطابق با استانداردهای 
جهانی توسط ذوب آهن

 و به سفارش راه آهن 
جمهـوری اسـالمی را 

تحویل نمی گیرید؟

و  میمه  و  شهر  شاهین  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در 
راه و شهرسازی خواستار  وزیر  از  در سوالی  تاریخ 97/2/25 
پاسخگویی آن وزارتخانه درخصوص علت عدم تحویل گیری 
ریل تولید شده مطابق با استـانداردهای جهـانی توسط ذوب 
آهن اصفهان که به سفارش راه آهن جمهوری اسالمی بوده، 

شد.
آقای حاجی در سوال خود آورده است:

جناب آقای دکتر آخوندی:
1- چرا وزرات راه و شهرسازی محموله ریل تولیدی توسط 
ذوب آهن را که دارای استانداردهای الزم می باشد را برابر 

قرارداد مهرماه سال 1395 تحویل نمی گیرد؟
وزارت  ریل  انحصاری  کننده  مصرف  اینکه  به  توجه  با   -2
وابسته  این کاال کاماًل  تأمین  در  و  باشد  راه و شهرسازی می 
هستیم، حال که شرکت ذوب آهن توانایی تولید این محصول 
را با کیفیت باالتر و قیمت پایین تر از مشابه خارجی دارد، چرا 
به شرکت  االجرا  قرارداد الزم  قالب  در  مناسب  خرید  تضمین 

ذوب آهن داده نمی شود و عالقمند به واردات ریل هستید؟
3- چه اقدام مؤثر و عملی در جهت حمایت از تولید داخلی این 

کاالی مورد نیاز راه آهن ایران انجام داده اید؟

با تعیین روسای مستقل 
برای ادارات راه و شهرسازی 
و راهداری و حمـل و نقل 
جاده ای شهرستان برخوار، 
مـردم را از سـر درگـمی 

نجات دهید   

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در 
و  راه  وزیر  به  اردیبهشت 97  تاریخ 23  در  کتبی خود  تذکر 
شهرسازی درخصوص عدم استقالل ادارات راه و شهرسازی و 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان برخوار که موجب 
سر در گمی و مراجعه مرد به ادارات شهرستان شاهین شهر 

میمه شده است، اعتراض و خواستار رفع این مشکل شد.
حسینعلی حاجی در تذکر خود آورده است:

جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی؛ مدتی است 
که دو اداره راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده 
ای شهرستان برخوار از جهت ساختاری تابع شهرستان شاهین 
شهر و میمه شده اند که تبعات اجتماعی زیادی را در بر داشته 
است و علیرغم استقرار پرسنا و تجهیزات در ساختمان هرکدام 
از اداره های ذکر شده در شهرستان برخوار، مردم برای انجام 

امور خود به شاهین شهر مراحعه می نمایند.
اداره کل  اداره کل راه و شهرسازی و  لذا دستور فرمایید دو 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرچه سریعتر نسبت 
به  بازگرداندن دو اداره ذکر شده به وضعیت قبلی یا تعیین دو 
مدیر در تابعیت دو اداره کل استان اقدام و موجبات رفع نگرانی 

مردم را فراهم نمایند.
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 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
نشست علنی 30 اردیبهشِت مجلس شورای اسالمی، در نطق 
میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور، با بیان اینکه براساس 
اجرا برعهده رئیس جمهور  قانون اساسی مسئولیت  اصل 113 
است اظهار داشت: آقای روحانی یادتان هست در خرداد 92 به 
جوانان گفتید، من می دانم شما از بیکاری رنج می برید و اظهار 
کردید در کشور بزرگ ایران نباید این همه بیکار داشته باشیم، 

عنوان کردید کشور را از بیکاری و گرانی 
نجات می دهم، گفتید به علت بیکاری از 
می  منجر  به طالق  یکی  ازدواج   5 هر 
در  دستوری  اقتصاد  مگر  گفتید  شود، 
دنیای امروز معنا و مفهومی دارد و می 
توان در برنامه تلویزیونی اعالم کرد که 

نرخ دالر باید به 700 تومان برسد.
جمهور،  رییس  به  خطاب  ادامه  در  وی 
تا  صبح  گفتید  روحانی!  آقای  افزود: 
ساعت 12 قیمت دالر چقدر است، گفتید 
فوری  اقدام  بیکاری  مشکل  برای  اگر 
آینده  های  سال  در  مشکل  این  نشود 
بیشتر خواهد شد، گفتید در گرانی مالک 
 5 که  می دانید  آیا  اما  است  مردم  جیب 
سال گذشته و براساس آمار رسمی که از 
میزان واقعی آن کمتر است، در سال 92 
نفر  میلیون   2 به  نزدیک  بیکاران  تعداد 

بود، اما اکنون به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است؟.
حاجی ادامه داد: آقای روحانی آیا می دانید که غصه و رنج اصلی 
لیسانس  با  سالشان  تا 40  بین 25  فرزند  که  مادرانی  و  پدران 
آیا  است،  بودن  شغل  فاقد  اند،  نکرده  ازدواج  لیسانس  فوق  و 
می دانید خجالت کشیدن پدر خانواده که پس از 20 سال کار 
به  ندارم  نان هم  پول  برای گفتن  اخراج شده  از کار  و زحمت 
در  برخوار  و  میمه  و  مردم شاهین شهر  نماینده  است؟  معنا  چه 
مجلس شورای اسالمی گفت: آقای روحانی! آیا می دانید قیمت 
اقالم پرمصرف همچون گوشت، لبنیات، برنج و... در سال های 
آقای روحانی! شما هیچ  اخیر چند ده درصد گران شده است؟ 
بگیرید  را  افسارگسیخته  گرانی های  جلوی  فقط  نکنید،  کاری 
که مردم را بیچاره کرده است. حاجی خطاب به روحانی افزود: 
آقای رئیس جمهور، آیا می دانید امنیت شغلی کارگران از بین رفته 
است؟ آیا می دانید کارگران را مجبور می کنند بدون دریافت حق 
و حقوق شان امضا کنند که حقوق مان را از قبل دریافت کردیم؟ 
آیا می دانید رکود تورمی اقتصادی چه بر سر اقشار مختلف مردم 
آورده و هم کارگران را بیکار و هم سرمایه گذاران ر ا بدبخت کرده 

است و آیا می دانید از هر ازدواج چه تعداد دچار طالق این بالی 
خانمان سوز شده است؟ وی ادامه داد: آقای روحانی، چرا 5 سال 
فرصت کشور را به پای برجامی ریختید که همه برد آن برای 
طرف های مقابل بود، چرا خط قرمزهای نظام را رعایت نکردید و 
نصایح دلسوزان نظام و الزامات 9 گانه رهبر معظم انقالب را که 
در حکم قانون بلکه باالتر از قانون عادی بود را نادیده گرفتید، از 
جمله چرا تضمین کتبی و کافی از رئیس جمهور بدعهد آمریکا و 

اروپایی ها نگرفتید؟ و اگر هم زورتان نرسید چرا نیامدید به مردم 
واقعیت ها را بگویید؟ مردم ایران را نامحرم دانستید؟

برخوار در مجلس شورای  و  میمه  و  نماینده مردم شاهین شهر 
کردید  سعی  چرا  اینکه  بیان  با  روحانی  به  خطاب  اسالمی، 
نقض های مکرر آمریکا و اروپا را در برجام نادیده بگیرید، اظهار 
داشت: چرا هنوز هم سادگی می کنید و می پندارید اروپا جدا از 
مدار آمریکا است؟ که خودتان هم می گفتید کدخدا را باید دید و 
اروپا هیچ کاره است، اروپایی هایی که با بودن آمریکا مفاد برجام 
را اجرا نکردند آیا با رفتن آمریکا آن را اجرا خواهند کرد؟ چرا بند 
3 قانون اقدام متناسب و متقابل را اجرا نمی کنید، در حالی که 
می دانید راهکارهای برون رفت از این وضعیت در دسترس بوده 
و نا امیدی نیست. وی افزود: آقای رئیس جمهور بیائید از گذشته 
عبرت بگیرد و از مردم عذرخواهی کنید و راهکار این است که 
را به  باروحیه جهادی و عاشق خدمت به مردم  وزرا و مدیران 
جای دلباختگان غرب بگمارید و به دامان ملت بازگردید و با مردم 
روراست باشید، به مردم دروغ نگوئید و مردم را محرم بدانید. این 
نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه راهکار این بوده که 

به جوانان برومند کشور اعتماد کرده و بر منابع و ظرفیت های 
عظیم کشور صحیح مدیریت کنید، ادامه داد: به گفته کارشناسان 
اقتصادی کشور اگر بر ظرفیت های خود تکیه کنیم می توان 
و  ابالغ  براساس  باید  لذا  داشت،  درصدی  چند  اقتصادی  رشد 
اصالح  را  بانکی  نظام  رهبری  معظم  مقام  پیش  روز   22 الزام 
کرده،  اشتغال و سرمایه گذاری رونق داده و ارزش پولی ملی 
را حفظ کرد و اقشار آسیب پذیر را درک کرد. وی با تاکید بر 
اینکه از مقاماتی که در جلسات علنی و 
انتظار می رود  غیرعلنی مجلس می آیند، 
مطرووحه  موضوعات  از  کافی  اطالعات 
داشته باشند، یادآور شد: به عنوان مثال 
ساده سازی  برای  مقامات  از  یکی  امروز 
خطرات FATF عنوان کرد که پیوستن 
که  حالی  در  نیست،  مطرح   FATF به 
تصویب  به  نیاز  بپیوندیم،  نبود  قرار  اگر 
الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم نداشتیم.
امنیت  شورای  در  اگر  افزود:  حاجی 
دارند،  وتو  حق  کشور   5 ملل  سازمان 
شرایط FATF به گونه ای است که 35 
کشور در آن از حق وتو برخوردار هستند. 
وی با بیان اینکه از وزرای کشور، جهاد 
کشاورزی و نیرو درخواست می شود که 
جلوی طرح غیرکارشناسی انتقال پساب 
بیکاری ده ها هزار  برخوار و  نابودی دشت  فاضالب که سبب 
نفر می شود را بگیرند، ادامه داد: عواقب امنیتی و اجتماعی این 
حرکت بچه گانه و ناپخته استاندار اصفهان بر عهده کسانی است 
که مردم غیور برخوار را نادیده می گیرند. نماینده مردم شاهین 
شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، در پایان خطاب 
به رییس جمهور، تصریح کرد : آقای رئیس جمهور شما که در 
سفر به اصفهان گفتید که زاینده رود، زنده رود همیشگی می شود، 
برای  اختصاصی  صورت  به  جلسه  یک  حتی  برگزاری  از  چرا 
از  اهمیتش  رود  زاینده  آیا  می کنید؟  امتناع  آن  مشکل  بررسی 
دریاچه ارومیه که به حق برای آن ستاد تشکیل شده و اعتبار در 
نظر گرفته شده کمتر است، آیا  آب شرب 5 میلیون نفر اهمیت 
ندارد؟. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: از وزیر آموزش و پروش و سازمان برنامه 
تامین کسری فضاهای  برای  بودجه درخواست می شود که  و 
اساسی  فکری  مدارس  بازسازی  و  تخریب  و  مدارس  آموزشی 
کنند چراکه کارشناسان سازمان نوسازی برای حضور زیر سقف 

آنها ممنوعیت اعالم کردند.

حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار 
مسعود  استیضاح  طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
در  امضا   20 با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  کرباسیان 
به  رو  آن همچنان  امضا های  البته  که  کلید خورد  مجلس 

افزایش است.
وی با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد روز 29 خرداد 
به هیات رئیسه تقدیم گردید، افزود: ضعف وزیر اقتصاد در 
مدیریت کارآمد این وزارتخانه در حوزه اقتصاد و ضعف در 
اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  سایر  با  هماهنگی  ایجاد 
نهاد های  مدیریت  همچون  سیاست هایی  اجرای  برای 
بازار سرمایه، گمرک،  اقتصادی کشور همچون  زیرساختی 
مالیات، سرمایه گذاری خارجی، بانک های دولتی وخصوصی، 

بیمه ها از جمله محور های این استیضاح است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
راهبری  انتظام بخشی  در  ضعف  داشت:  اظهار  اسالمی 
مالی و صحت عمل جریان  نظارت  و  مالیاتی کشور  نظام 
مبادالت اقتصادی و تعامل با نهاد های بین المللی و ضعف 
در مشارکت در دیپلماسی اقتصادی از دیگر مواردی است 
که در طرح استیضاح به آن اشاره شده و در همه موارد ذکر 
شاهد  استیضاح  برای  شده  ذکر  محور های  عنوان  به  شده 

عملکرد و کارنامه ضعیف وزیر اقتصاد هستیم.

حاجی مطرح کرد: 

حاجی عنوان کرد :

طرح استیضاح مسعود 
کرباسیان به جریان افتاد

آقای رئیس جمهور! 
بیائید از گذشته عبرت بگیرید و به جوانان برومند کشور اعتماد کرده و 

بر منابع و ظرفیت های عظیم کشور مدیریت صحیح انجام دهید

الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای ایران ثمره ای ندارد

حاجی در نطق 20 اسفند 96، در صحن مجلس:

عضو فراکسیون منایندگان والیی مجلس عنوان کرد:

استانی شدن انتخاباِت 
مجلس، رابطه نزدیک 
مردم و نمایندگان را 

قطع می کند

حسینعلی حاجی نماینده شاهین شهر و برخوار و میمه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی 
آبان سال گذشته تحویل  امضاء در دهم  با 13 محور و شش 
هیئت  سوی  از  طرح  این  گفت:  شد،  مجلس  رئیسه  هیئت 
رئیسه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد اما تاکنون در 

کمیسیون معطل ماند. 
بانک  کل  رئیس  سیف  با حضور  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
مرکزی و معاونین وی بررسی شد، افزود: اینجانب بعنوان طراح 
نظارت  عدم  دلیل  به  که  کردم  تاکید  تفحص  و  تحقیق  این 
درست، بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری باعث ضرر 
و خسارت 20 هزار میلیارد تومانی به بیت المال شد و تقریباً 20 
میلیون نفر دچار رنج، نگرانی و اضطراب و شرایط بد قرار گرفتند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: 
های  سیاست  اعمال  عدم  که  کردم  تاکید  جلسه  در  همچنین 
درست پولی و همچنین عدم برنامه ریزی درست در مساله ارز 

باعث خروج سرمایه از کشور شده و وضعیت بد اقتصادی فعلی 
را بوجود آورد. 

به  مزایا  و  پرداخت حقوق  نحوه  حاجی تصریح کرد: همچنین 
مدیران بانک مرکزی مورد سوال ما نمایندگان بوده است.

و  ها  بانک  درست  بندی  رتبه  عدم  موضوع  همچنین  وی 
موسسات مالی و اعتباری و عدم ارتباط بانک های خصوص با 
بانک مرکزی را مورد اشاره قرار داد و گفت: آقای سیف هم به 
سواالت ما نمایندگان پاسخ داد اما پاسخ های وی قانع کننده 

نبود.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تاکید کرد: رئیس کل 
هر  نمایندگان  که  کرد  اعالم  بار  از هفت  بیش  مرکزی  بانک 
سوالی دارند ما پاسخ می دهیم و نیازی به تحقیق و تفحص از 

بانک مرکزی نیست. 
از  تفحص  و  تحقیق  که  بود  مصر  خیلی  سیف  افزود:  حاجی 
نگیرد و می گفت که در شرایط خاص  بانک مرکزی صورت 

تفحص  و  تحقیق  و  داریم  نیاز  در کشور  انسجام  به  اقتصادی 
انجام  بر  سیف  اصرار  کرد:  تصریح  وی  دارد.  ای  فایده  چه 
نشدن تحقیق و تفحص، نمایندگان را در انجام این تحقیق و 
تفحص بیشتر مصمم کرد ضمن اینکه پاسخ های وی تکراری 
بودجه و  برنامه،  نداشت. عضو کمیسیون  بود و حرف جدیدی 
محاسبات مجلس تاکید کرد: در دوره مدیریت سیف بر بانک 
مرکزی ضررهای زیادی به بیت المال و کشور وارد شد و حتی 
در خصوص موسسات مالی- اعتباری و بر باد رفتن سرمایه های 
مردم، برخی از خانواده ها از هم پاشید و برخی افراد هم سکته 
کردند که مسئولیت همه اینها با رئیس کل بانک مرکزی است.

آینده در  اقتصادی روز یکشنبه  حاجی تصریح کرد: کمیسیون 
نتیجه  و  کند  گیری می  رای  تفحص  و  تحقیق  این  خصوص 
رای گیری چه مثبت و چه منفی را به صحن مجلس گزارش 
می دهد و در صحن مجلس در خصوص این تحقیق و تفحص 

تصمیم گیری خواهد شد.

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بعد از هشت ماه معطلی، مطرح شد

طراحِ طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خرب داد:



حسینعلی حاجی در گفتگو با اصفهان شرق، با اشاره به اینکه 
اصفهان  در  واریز خسارت کشاورزان  در  آمیز  تبعیض  نگاه 
وجود داشت، اظهار کرد: تبعیض آشکار در پرداخت خسارت 
کشاورزان  همه  متاسفانه  و  گرفت  صورت  کشاورزان  به 

نتوانستند وجهی که سال قبل تامین شد را دریافت کنند.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
کشت،  عدم  دلیل  به  کشاورز  افزود:  اسالمی  شورای 
خشکسالی و وارد شدن خسارت های ناشی از حاکم شدن 
شرایط جوی بحرانی، ضربه سنگینی خورد و پیشنهاد ما به 
میزان  ذیربط  های  دستگاه  که  بود  این  اصفهان  استاندار 
تا  بررسی کنند  را  اصفهان  استان  خسارت همه کشاورزان 
در واریز خسات حقی از کسی ضایع نشود ولی این چنین 
دریافت  خسارت  حق  منطقه  یک  در  کشاورزی  که  نباشد 
کند و دیگر کشاورزان محروم شوند. وی با تاکید بر اینکه 
صنایع اصفهان باید وجه آب مصرفی خود از زاینده رود را با 
محاسبه قیمت واقعی بپردازند، گفت: قیمت آبی که صنایع 
آب بر اصفهان از زاینده رود بر می دارند باید به میزان هر 
فارس محاسبه شود  خلیج  از  تمام شده  قیمت  متر مکعب 
است،  رفته  صنایع  سمت  به  آبشان  حق  که  کسانی  به  و 
پرداخت شود ولی متاسفانه در این رابطه کاهلی شده است.

حاجی تصریح کرد: مسئوالن ذیربط دست بجنبانند زیرا عده 
ای بر اثر نداری به نان شبشان محتاج شده اند و باید فکری 
بده  زکات  کشاورزان  که  هستیم  شاهد  و  کرد  حالشان  به 

امروز به وضعی دچارند که زکات بگیر شده اند.
نتوانست  نیرو  وزیر  از  سوال  طرح  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید پاسخی  نیرو  افزود: قطعا وزیر  نمایندگان را قانع کند، 
نیرو  نمایندگان وزارت  زیرا  نمایندگان بدهد  به  قانع کننده 
با مشاهده میدانی از اوضاع مربوطه در اصفهان به واقعیت 
مردم  نماینده  بردند.  پی  اصفهان،  آب  بحران  در خصوص 
شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه همه 
نمایندگان استان اصفهان اجماع خوبی در موضوع آب دارند، 
استان  آب  پیرامون  مسائل  پیگیر  نمایندگان  همه  گفت: 
اصفهان هستیم و در این رابطه اختالف نظری وجود ندارد.

حسینعلی حاجی در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان 
کار،  مجوز  بدون  حالی  در  بیگانه  اتباع  داشت:  اظهار  برخوار 
مشاغل ساختمانی خدماتی شهرستان برخوار را تصاحب می کنند 
که جوانان این شهرستان از بیکاری رنج می برند. وی افزود: 
مشاغل خدماتی همچون  آرام آرام  و  غیرقانونی  بیگانه،  اتباع 
طالفروشی، ساخت وساز مسکن، آجرپزی، فروش میوه و تره بار 
و ده ها شغل دیگر را اشغال کرده اند و به مشکل امنیتی در این 
شهرستان تبدیل  شده اند. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: این معضل 
در حال نزدیک شدن به بحران است و این کارگران غیرمجاز 
بدون آن که مالیاتی بپردازند مشغول کار شده ، از اشتغال کارگران 
ایرانی جلوگیری می کنند و با گسترش بیکاری جوانان در این 
شهرستان به معضالت اجتماعی هم دامن زده اند. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کشاورزان برخوار، اجازه 
را به خارج  از پساب تصفیه خانه حبیب آباد  انتقال یک قطره 
شهرستان نخواهند داد. حاجی  ادامه داد: اراضی این شهرستان 
آب  سفره های  عمق  کاهش  لحاظ  به  را  وضعیت  بدترین 
زیرزمینی و خشکیده شدن قنوات کشاورزی دارند و طوفان های 
نمک از این شهرستان، شهر تاریخی اصفهان را تهدید می کند. 
وی در ادامه بیان کرد: کشاورزان برخواری، مردمی نجیب و 
صبور هستند و نباید با اقدامات نسنجیده آنان را به تجمع و 
اعتراض سوق داد. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی از طرح سؤال از وزیر راه و شهرسازی 
در مجلس درباره مشکل عبور راه آهن از شهرستان برخوار خبر 
داد و اضافه کرد: در این طرح با عبور قطار سریع السیر تهران- 
اصفهان از این شهرستان، دو شهر دولت آباد و دستگرد با کشیده 
شدن دو دیوار 4 کیلومتری از یکدیگر جدا می شوند، در این  
باره به  دفعات به مسؤوالن وزارت راه پیشنهاد کردیم بخشی از 
راه آهن در حال احداث را از زیرزمین عبور دهد تا این مشکل به 
وجود نیاید. وی به کارگیری مدیران ناکارآمد را معضل دیگری 
در برخی از سمت های اجرایی دو شهرستان شاهین شهر و میمه 
و برخوار برشمرد و از مسؤوالن استانی خواست عملکرد این 

دسته از مدیران را بیشتر تحت نظارت و ارزشیابی قرار دهند.

برنامه ریزی شهرستان شاهین  جلسه کمیته 
 24 پنجشنبه  ظهِر  از  پیش  میمه  و  شهر 
شریف  نمایندهمردم  حضور  با   97 خردادماه 

شهر  شاهین  شهرستانهای 
مجلس،  در  برخوار  و  میمه  و 
های  دستگاه  روسای  و  فرماندار 
کارشناسان  و  شهرستان  اجرایی 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
اعتبارات  توزیع  منظور  به  استان 
تملک دارای های سرمایه ای در 

محل فرمانداری تشکیل شد.
جلسه  این  در  حاجی،  حسینعلی 
 200 بر  بالغ  با  طرحی  ارائه  از 
هیئت  به  نمایندگان  امضای 
اظهار  و  داد  خبر  مجلس  رئیسه 
حذف  بدلیل  گذشته  سال  کرد: 
سه  مبلغ  شش  تبصره  واو  بند 
هزارو 200 میلیارد تومان از محل 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  سهم 
هدفمندی  سازمان  اعتبارات  به 
یارانه ها افزوده شد در حالی که 
های  شهرداری  سهم  مبلغ  این 

کشور بود.
تقدیم الیحه بازگشت سهم شهرداری ها 

با ۲۰۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس
در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده 

با توجه  مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
مناسبی  مالی  شرایط  ها  شهرداری  اینکه  به 
و  عمرانی  های  پروژه  اجرای  برای  و  ندارند 

اداری با مشکل مواجهه شده اند روز گذشته 
طرحی  موضوع  این  تایید  و  بررسی  از  پس 
بازگشت  بر  مبنی  امضاء   200 از   بیش  با 

سهم  تومان  میلیارد   200 و  هزار  سه  مبلغ 
شهرداریها از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه 

مجلس تقدیم شد.

وی با اشاره به کاهش بودجه شهرستان ناشی 
اصفهان،  استان  سابقه  کم  بودجه  کاهش  از 
به  استانی  بودجه  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر 

کمترین حد خود طی 10 سال گذشته رسیده 
در هنگام  نیز  مبلغ  در حالی که همان  است 
پیدا  کاهش  درصد   50 اعتبارات  تخصیص 
کرده و محقق نمی شود که 
کرد  هزینه  نوع  به  توجه  با 
بودجه،  پایین  وری  بهره  و 
دنبال  به  را  نظام  به  بدبینی 

خواهد داشت.
برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس  محاسبات  و  بودجه 
اشاره  با  اسالمی  شورای 
ی  بودجه  پایین  سهم  به 
شرکت شهرک های صنعتی 
کارشناسان  نظر  شهرستان، 
برنامه  و  مدیریت  سازمان 
ریزی استان در توزیع بودجه 
را نقد کرده و خواستار توجه 
شرکتهای  به  آنان  جدی 
و  شد  شهرستان  نوپای 
از  برخی شرکتها پس  افزود: 
از  سال   20 از  بیش  گذشت 
اندازی،  راه  و  تاسیس  زمان 
برخوردار  بهتری  بودجه  از 
از  نوپایی  های  شرکت  که  حالی  در  هستند 
قبیل شرکت گلستان میمه با 36 هزار هکتار 

نیازمند حمایت و توجه بیشتری هستند.

های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده  سوال  پی   در 
شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم 
در  سازی  شهر  و  راه  وزیر  از  اسالمی  شورای  مجلس 
مطابق  شده  تولید  ریل  دریافت  »عدم  چرایی  خصوص 
راه  به سفارش  آهن  توسط ذوب  استانداردهای جهانی  با 
آهن جمهوری اسالمی« اولین محموله ریل ملی تحویل 
شرکت راه آهن شد. آقای حاجی در سوال 25 اردیبهشت 
97 خود از دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره 
آهن جمهوری  راه  بین شرکت  ما  مهر 1395  قرارداد  به 
اسالمی و ذوب آهن، آورده است: باتوجه به اینکه مصرف 
کننده انحصاری ریل، وزارت راه و شهرسازی می باشد و 
در تأمین این کاال کامال وابسته می باشیم، حال که شرکت 
باالتر  با کیفیت  را  این محصول  تولید  توانایی  ذوب آهن 
و قیمت مناسبتر از مشابه خارجی دارد، چرا تضمین خرید 
مناسب در قالب قرارداد الزم االجرا به شرکت ذوب آهن 

داده نمی شود.
به دنبال این سوال، مدیرکل راه آهن استان اصفهان اولین 
محموله ریل ملی که در شرکت ذوب آهن اصفهان تولید 
و توسط شرکت فرانسوی مورد تأیید قرار گرفته را تحویل 

گرفت.

به  با توجه  آبی دراصفهان گفت:  حسینعلی حاجی درخصوص وضعیت بحران منابع 
بارندگی های صورت گرفته در استان اصفهان، بخشی از نگرانی ما مرتفع شده است اما 
همچنان نگران تأمین آب شرب مردم  استان اصفهان هستیم، متاسفانه هیچ اقدامی 
در این راستا برای رفع مشکالت منابع آبی استان اصفهان توسط دستگاه ها مرتبط 

اجرایی نشده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با 
گرمی هوا در فصل تابستان بطورحتم با مشکالت عدیده ای از نظر منابع آبی روبرو 
می شویم و از همین رو ما نگران محرومیت 5 میلیون نفر از آب آشامیدنی در استان 

اصفهان هستیم.
تدارک دیده  استان اصفهان  برای رفع بحران آب   اقدام موثری  افزود: هیچ  حاجی 
نفر در  میلیون  نیز اعالم کردیم؛  5  این درحالی است که در گذشته  نشده است و 
استان  اصفهان از مردادماه آب آشامیدنی ندارند، اما هم اکنون با توجه بارش نعمت 
 الهی این بحران به شهریورماه منتقل می شود و در نتیجه اگر اقدامی برای رفع بحران

از  اصفهان  استان  در  نفر  میلیون   5 نشود،  دیده  تدارک  اصفهان  استان  آبی  بی 
شهریورماه آب آشامیدنی ندارند.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس ادامه داد: کشاورزان برای تولید نیاز منابع 
آبی هستند و اگر منابع آبی مناسبی برای تولید به کشاورزان اختصاص نیابد،این افراد 

به شدت متضرر می شوند.
اهمیت زاینده رود کمتراز دریاچه ارومیه نیست

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس بابیان اینکه اهمیت زاینده رود 
به  و مجلس  دولت  که  نگاهی  متاسفانه  کرد:  تصریح  نیست،  ارومیه  دریاچه  کمتراز 
موضوع دریاچه ارومیه داشت، االن به زاینده رود ندارد؛ بنابراین هیچ ستادی نیز در 
این راستا برای زاینده رود تشکیل نشده است و هیچ اعتبار خاصی برای این موضوع 

تسریع داده نشده است.
آب،  بحران  رفع  برای  یادآورشد:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  عضوکمیسیون 

استان اصفهان به غیر از خدواند هیچ فردی کمکی نکرده است.

وزیر  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
موضوع  داد  قول  در مجلس  اصفهان  استان  نمایندگان  از  با جمعی  جلسه  در  کشور 
به   را  برداشت آب در حوزه چهار محال و بختیاری  برداشت های بی رویه و مدیریت 
سرعت پیگیری کند.  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: وزیر کشور در جلسه با جمعی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
قول داد موضوع برداشت های بی رویه و مدیریت برداشت آب در حوزه چهار محال و 

بختیاری را به  سرعت پیگیری کند.
حسینعلی حاجی  در گفت وگو با فارس اظهار داشت: جمعی از نمایندگان استان اصفهان 
در اعتراض به برداشت بی رویه آب در چهارمحال و بختیاری در وزارت کشور تجمع 
کردند و نظارت بر مصرف آب از زاینده رود را از وزارتخانه های نیرو و کشور خواستار 

شدند.
ابوترابی، حیدرعلی  ابوالفضل  آقایان  اتفاق  به   افزود: حوالی عصر روز 21 خرداد  وی 
محمدجواد  سید  و  الرگانی  موسوی  سیدناصر  سالک،  احمد  حجت االسالم  عابدی، 
ابطحی و ناهید تاج الدین، نمایندگان شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون، اصفهان، 
فالورجان و خمینی شهر در وزارت کشور حضور یافتیم تا نسبت به برداشت بی رویه آب 

از زاینده رود در محدوده استان چهارمحال و بختیاری به وزیر کشور اعتراض کنیم.
برخوار در مجالس نهم و دهم شورای اسالمی  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 
از  مجلس  در  اصفهان  استان  نمایندگان  غیرمنتظره،  جلسه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
عبدالرضا رحمانی فضلی خواستند در خصوص تأمین آب 5 میلیون نفر جمعیت استان 
از زاینده رود در باالدست  از برداشت بی رویه آب  اصفهان، به  خصوص در جلوگیری 

فوری اقدام کند. 
وی ابراز داشت: در حالی  که شرکت توزیع برق استان اصفهان برق کشاورزانی که در 
محدوده این استان از رودخانه زاینده رود بی رویه برداشت می کردند، قطع کرده است، 

این برخورد در محدوده استان چهار محال و بختیاری صورت نگرفته است. 
حاجی  ادامه داد: هم اینک10 مترمکعب در ثانیه در محدوده سد تنظیم چم آسمان تا 
با توجه به تنش شدید آبی در حوزه  سد زاینده رود برداشت آب صورت می گیرد که 

استان اصفهان باید مدیریت شود. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: وزیر کشور در این 
برداشت آب در حوزه چهار  برداشت های بی رویه و مدیریت  داد موضوع  جلسه قول 

محال و بختیاری را  به  سرعت پیگیری کند. 

اراضی  نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
شهرستان برخوار بدترین وضعیت را به لحاظ کاهش عمق سفره های آب زیرزمینی و 
خشکیده شدن قنوات کشاورزی دارند و طوفان های نمک این شهرستان، اصفهان را 

تهدید می کند.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی  در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان برخوار 
اظهار داشت: اتباع بیگانه، غیرقانونی، آرام آرام مشاغل خدماتی هم، چون طالفروشی، 
ساخت وساز مسکن، آجرپزی، فروش میوه و تره بار و ده ها شغل دیگر را اشغال کرده اند 

و به مشکل امنیتی در این شهرستان تبدیل شده اند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس خاطرنشان کرد: این معضل در 
حال نزدیک شدن به بحران است که این کارگران غیرمجاز بدون آن که مالیاتی بپردازند 
مشغول کار شده، از اشتغال کارگران ایرانی جلوگیری می کنند و با گسترش بیکاری 

جوانان در این شهرستان به معضالت اجتماعی هم دامن زده اند.

عمق  کاهش  لحاظ  به  را  وضعیت  بدترین  شهرستان  این  اراضی  داد:  ادامه  حاجی 
سفره های آب زیرزمینی و خشکیده شدن قنوات کشاورزی دارند و طوفان های نمک از 

این شهرستان، شهر تاریخی اصفهان را تهدید می کند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی از طرح سؤال از 
وزیر راه و شهرسازی در مجلس درباره مشکل عبور راه آهن از شهرستان برخوار خبر داد 
و اضافه کرد: در این طرح با عبور قطار سریع السیر تهران-اصفهان از این شهرستان، دو 
شهر دولت آباد و دستگرد با کشیده شدن دو دیوار 4 کیلومتری از یکدیگر جدا می شوند، 
در این باره به دفعات به مسؤوالن وزارت راه پیشنهاد کردیم بخشی از راه آهن در حال 

احداث را از زیرزمین عبور دهد تا این مشکل به وجود نیاید.
وی به کارگیری مدیران ناکارآمد را معضل دیگری در برخی از سمت های اجرایی دو 
شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار برشمرد و از مسؤوالن استانی خواست عملکرد 

این دسته از مدیران را بیشتر تحت نظارت و ارزشیابی قرار دهند.
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صنـایـع اصفهـان بایـد 
وجه آب مصرفی خود از 
زاینده رود را با محاسبه 

قیمت واقعی بپردازند 

اتباع بیـگانه در حالی 
مشاغل ساختـمانی و 
خدمـاتـی برخـوار را 
تصاحب می کنـند کـه 
جوانان این شهرستان 
از بیکاری رنج می برند

حاجی عنوان کرد:

حاجی عنوان کرد:

برای رفع بحران آب استان اصفهان به غیر از خداوند هیچ فردی کمکی نکرده است

قول وزیر کشور در رابطه با پیگیری برداشت های بی رویه آب زاینده رود

تهدید شهر اصفهان با طوفان های نمک

الیحه بازگشت سهم شهرداری ها با 2۰۰ امضاء 
به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد تحویل اولین محموله ی

ریـل تولید شده توسط 
ذوب آهن به راه آهن 

جمهوری اسالمی

حسینعلی حاجی:

آقای حاجی خرب داد:

حاجی عنوان کرد:

حاجی در کمیته برنامه ریزی شاهین شهر و میمه مطرح کرد؛ درپی سوال آقای حاجی از وزیر راه 
و شهرسازی انجام شد:



 ،96 ماه  دی  اتفاقات  موضوع  با  شده  ساخته  مستند  تنها  عنوان  به  »خوره«  مستند 
شریف  صنعتی  دانشگاه  در  ازغدی  رحیم پور  حسن  حضور  با  امسال  ماه  اردیبهشت 
کرده،  مطرح  آن  کارگردان  امامقلی  محمدرضا  که  آنگونه  مستند  این  شد.  رونمایی 

با هدف جلوگیری از »سرقت اعتراضات 
این  است.  شده  ساخته   »96 دیماه 
کارگردان جوان درباره پروسه تولید این 
اثر می گوید: »10 روز بعد از اعتراضات 
دی ماه ساخت این اثر آغاز شد، چرا که 
بود  شده  باعث  اتفاقات  برخی  معتقدیم 

اعتراضات مردم سرقت شود.«
نشان  مستند  این  اعتنای  قابل  مزیت 
اقتصادی  ماهیت  همزمان  دادن 
سپس  و   96 دیماه  اولیه  اعتراضات 
آمریکا،  مثلث  گردانی  صحنه  و  ورود 
ها  آشوب  در  منافقین  و  عربستان 
دو  این  اثبات  برای  »خوره«  در  است. 
گزاره از فکت های متعدد هم در زمینه 
برنامه  اعتراضات و هم  اقتصادی  ریشه 
دهی  جهت  در  دشمنان  گسترده  ریزی 
این  شده؛  استفاده  آشوب  به  اعتراضات 
در حالی است که به گفته کارگردان اثر، 
فیلم  به  دسترسی  هیچگونه  »خوره« 
های آرشیوی اعتراضات نداشته و صرفا 
از تصاویری که خود مردم در تجمعات 
کارگری یا موسسات غیرمجاز مالی ثبت 

و منتشر کرده اند بهره گرفته است.
به آن دامن زده شده  اعتراضات سال گذشته بسیار  از  از جمله موضوعاتی که پس 
و پیرامون آن بحث و بررسی شد، ماهیت اعتراضات بود. دولت و همچنین شخص 
رئیس جمهور در این خصوص بسیار تالش داشتند  تا ریشه اعتراضات را غیراقتصادی 

معرفی کنند با این حال نظرسنجی هایی که حتی از سوی احزاب حامی دولت نیز 
اقتصادی  ماهیت  بر  »خوره«،  در  کرد.  ثابت  را  ادعا  این  بود، خالف  گرفته  صورت 

اعتراضات سال گذشته به صورتی مستند و مستدل تاکید شده است.

نکته دیگر پیرامون اعتراضات دیماه 96 ، نقش دشمن در آن برهه بود. رهبر معظم 
انقالب در سخنرانی 19 دی سال گذشته به یک مثلث فعال در آشوب ها اشاره داشته 
آمریکایی ها و صهیونیست ها است. چند ماه هم  به  بودند: »نقشه، مربوط  و فرموده 
هست که دارند نقشه می کشند. اینکه بیاییم در شهرهای کوچک، از شهرهای کوچک 

از این دولت های خرپول اطراف  بیاییم. پول برای یکی  شروع کنیم به طرف مرکز 
خلیج فارس است. خب این کارها خرج دارد باید پول بدهند. آمریکایی ها که حاضر 
نیستند پول خرج کنند تا وقتی این ها هستند. ضلع سوم پادویی اش است، پادویی اش 
بود.  منافقین  سازمان  به  مربوط  هم 
همین  منافقین.«  آدمکش  سازمان 
ارائه فکت  با  مدعا در مستند »خوره« 
ولیعهد  آمریکا،  دولت  از  متعدد  های 
و  منافقین  های  نشست  و  عربستان 
می  اثبات  به  این سه ضلع  هماهنگی 
تحرکات  تمامی  مستند  این  در  رسد. 
پرشمار سه ضلع مذکور طی ماه های 
منتهی به دیماه 96 بازخوانی می شود.

با  »خوره«  مستند  رسد  می  نظر  به 
که  هدفش  به  خود  مناسب  پرداخت 
دیماه  اعتراضات  سرقت  از  جلوگیری 
96 بود رسیده و در عین حال راه حل 
را هم برای جلوگیری از اتفاقات مشابه 
ارائه داده است. چنانچه کارگردان این 
است  گفته  ای  مصاحبه  در  مستند 
کشور  در  موجود  اجتماعی  مشکالت 
اقتصادی  مسائل  به  معطوف  بیشتر  را 
اگر  »قطعا  می کند:  تصریح  و  می داند 
شاهد  دیگر  شود،  حل  مشکالت  این 
نخواهیم  کشور  در  اتفاقاتی  چنین 
تعطیلی  وضعیت  اگر  مقابل  در  بود. 
... ادامه پیدا کند و تفکر دولت نیز  کارخانه ها، عدم رسیدگی به معوقات کارگری و 
همچنان مبنی بر این باشد که تنها با مذاکره و جذب سرمایه های خارجی می توان 
مسائل اقتصادی را برطرف کرد، جریانی که در دی ماه رخ داد، همچنان ادامه پیدا 

خواهد کرد.«

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از اساتید، اعضای هیئت های علمی و 
پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی، دانشگاه را از مراکز بسیار مهم »تربیت قوه عاقله 
کشور« خواندند و با تبیین سه ضرورت اساسی دانشگاه ها یعنی »درگیر شدن با مسائل 
و چالش های کشور«، »تربیت فرهنگی، اخالقی و هویتِی دانشجویان« و »تحول دائم و 
اصالح مستمر در محیط های دانشگاهی« تأکید کردند: مسائل و مشکالت کشور باید 
عالمانه حل شود و استفاده از توانایی ها و ظرفیت های دانشگاهها و اساتید و دستان توانا 

و مستعد جوانان پر تالش و پر انگیزه در این مسیر، بسیار اساسی و مهم است.
در ابتدای این دیدار 13 نفر از اساتید و اعضای هیأت های علمی حدود دو ساعت به بیان 

مطالب و دغدغه های خود پرداختند.
متن زیر سخنرانی »شهاب اسفندیاری« عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و رئیس دانشگاه 
صدا و سیما در دیدار با رهبری است: بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ در میان شخصیت های 
برجسته ی مذهبی و سیاسی، کمتر کسی را می شناسیم که فرهنگ و هنر برای آنها 
با  گرفتن  یادگاری  اخیر عکس  دهه های  در  البته  باشد.  »مسئله« جدی  و  »دغدغه« 

هنرمندان میان اهل سیاست رایج شده است. 
اما کمتر کسی یافت می شود که سال ها قبل از آن که در مناصب دولتی و حکومتی قرار 
گرفته باشد با چهره های برجسته ی شعر و ادب ایران و نیز با روشنفکران و نویسندگان 
صاحب نام، همنشینی و مراوده نزدیک داشته باشد. با توجه به بافت مذهبی ریشه دار 
و نیرومند جامعه ی ما، قرار گرفتن چنین شخصیتی بر مسند عالی ترین مقام مذهبی و 

سیاسی کشور، یک فرصِت تاریخِی استثنایی برای شکوفایی فرهنگی ایجاد کرد. 
ما متاسفانه در اغلب زمینه ها، از جمله در زمینه فرهنگ و هنر، نسبت به دستاوردهای 
عظیم انقالب اسالمی غافل هستیم. حجاب معاصرت مانع از درک بسیاری از تحوالت 

بزرگی است که در این سالها رخ داده است. 
شاید اگر قرنها بعد پژوهشگران تاریخ فرهنگ و هنر مطالعه کنند که در طی چهار دهه 
زعامت عالمان دینی و رهبری فقهای شیعه در ایران چقدر تعداد کتاب ها و نشریات و 
فیلم ها و تئاتر ها و گالری ها و کنسرت ها و جشنواره ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
در ایران افزایش یافته است، بیش از ما شگفت زده شوند. تحّقق چنین رشد و توسعه 
فرهنگی در ذیل یک حکومت دینی، هم در تاریخ دین و هم در تاریخ هنر قابل تامل و 

مطالعه است.
البته ما بعد از 4 دهه از انقالب اسالمی هنوز در »میدان فرهنگ« با برخی نابرابری های 
از  یکی  ها  نابرابری  این  به  توجه  کشورها  همه  در  مواجهیم.  ساختاری  و  تاریخی 
شاخصه های اولویت سنجی در سیاست گذاری فرهنگی است. حکومت پهلوی طی پنجاه 
سال حاکمیت خود، چه با استفاده از چماق و چکمه رضاخانی و چه با مدرنیسم شهبانویی، 
به سرکوب سیستماتیک گفتمان اسالمی و انقالبی پرداخت. در مدرنیسم فرهنگی پهلوی، 
هیچ جایی برای هنرمندان اسالم گرا نبود. همانگونه که در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی، 

هیچ جایی برای هنرمندان سیاهپوست نبود. 
در نتیجه طی پنج دهه بخش مهمی از جامعه با هنرهای جدید بیگانه شد و از دست یابی 
به مهارت های بیانی و ابزارهای فرهنگی و هنری الزم برای بازنمایی فرهنگ و هویت 
خود در قالب رسانه های جدید بازماند. آثار آن آپارتاید فرهنگی تا امروز هم بجا مانده است. 
متاسفانه در میان اقشار مذهبی جامعه ما، بسیاری استعدادهای جوان هنری و ادبی به 
دلیل آن گذشته تاریک، هنوز توسط خانواده یا مدرسه از ورود به میدان فرهنگ و هنر باز 
داشته می شوند. در رقابت های شدید فرهنگی و رسانه ای امروز که هر استعدادی در آن 
یک سرمایه گرانبها است، این خسارتی سنگین است. ما در دانشگاه صدا و سیما تالش 
کردیم از طریق ارتباط با انجمنهای اسالمی دانش آموزی، بسیج دانش آموزی، و تشکل 

های مدارس اسالمی برای رفع این معضل اقدام کنیم.
در میان هنرهای مختلف، عنایت و توجه ویژه شما به هنر سینما  بسیار قابل توجه است. 
مروری بر ادبیات و گفتمان حضرتعالی نشان می دهد که نگاهتان به هنر سینما نگاهی 
راهبردی است. نگاه راهبردی به سینما یعنی این که درک کنیم که سینما صرفاً تفنن و 
سرگرمی نیست. هنر ماهیتاً از جنس تفکر و اندیشه است، فقط بازنمایی تفکر و اندیشه 

نیست. هنر دریچه ای به آینده است. 
نقش بسیاری از رویاهای بشر پیش از آنکه به واقعیت بپیوندند بر پرده هنر نمایان شده 
است. بسیاری از دستاوردهای علمی، مکتبهای فکری، نهضت ها و انقالب هایاجتماعی 
ابتدا در عرصه هنر تجلی یافته است. ملتی که رویای فردایی درخشان و تمدنی تاریخ ساز 

دارد، نمی تواند هنر نداشته باشد. ملت بی هنر، ملت بی آینده است.
اجازه دهید اینجا مثالی بزنم از کشوری که دولتمردان آن اهمیت راهبردی سینما را درک 
کردند. در سال های اخیر شاهد بوده ایم که محصوالت فرهنگی و رسانه ای کره ای بازار 
فرهنگ و رسانه ما را تسخیر کردند. سریال های جذاب کره ای یکی پس از دیگری بر 

آنتن شبکه های ما می روند. 
حتی اخیرا گرایش به موسیقی کره ای در جوانان ما افزایش یافته است. سال گذشته مطلع 
شدم در یکی از دبیرستان های مذهبی تهران تعدادی از دانش آموزان به علت عالقه به 
سریال ها و موسیقی کره ای، به کالس آموزش زبان کره ای رفته اند. کره جنوبی چگونه 

به چنین جایگاهی در فرهنگ و هنر دست یافت؟    
در سال 1993 گزارشی به رییس جمهور کره جنوبی دادند که فروش یک فیلم آمریکایی 
با صادرات یک میلیون اتوموبیل کره ای برابر بوده است. آن زمان 85 درصد بازار فیلم 

کره در اختیار هالیوود بود. 
به دستور ریییس جمهور مطالعات و برنامه ریزی جامعی انجام شد و سرمایه گذاری 
عظیمی با مشارکت بخش های صنعتی آن کشور در توسعه زیر ساخت صنایع فرهنگی 
و صوتی و تصویری انجام دادند. توسعه آموزشی در حوزه فناوری های جدید رسانه ای 

را در دستور کار قرار دادند. 
جذاب ترین رشته های دانشگاهی آنها که برترین نخبگان و استعدادها را به خود جذب 
می کرد رشته های جدید هنرهای رسانه ای شد، اما متأسفانه وضعیت رشته های هنری 

در نظام آموزش عالی ما بسیار فقیرانه و رقت انگیز است. 
در نتیجه آن سیاست گذاری ها در سینمای کره، در 10 سال گذشته 9 فیلم از 10 فیلم 
پرفروش این کشور کره ای بودند و فقط یک فیلم آمریکایی در این فهرست بوده است.

اشاره  خودمان  فرهنگی  گذاری  سیاست  های  چالش  از  یکی  به  خواهم  می  همین جا 
کنم. ما در مدیریت فرهنگی معموال نگاهمان »محصول گرا« است. بحث و جدل های 
فراوانی معطوف به تک محصول های خوب یا بد در عرصه سینما و سایر هنرها داریم. 
اما نگاه »ساختارگرا« نداریم. چندان توجه نداریم که کلیت ساختارها و زیرساخت های 
تولید فرهنگی و هنری ما در چه وضعیتی است و در قیاس با رقبای منطقه ای و جهانی 

کجا قرار داریم. 
پرسش این است که ما چه چشم اندازی برای هنر در دهه پنجم انقالب اسالمی در 

ذهن داریم؟
امروزه در سفره فرهنگی مردم ما - اعم از رسمی و غیر رسمی - چه کاالها و محصوالتی 
قرار دارد؟ آیا برنامه و راهبردی برای کسب سهم بیشتری از این سفره داریم؟ فراتر از 

مردم کشور خودمان، آیا به فکر همسایگان خود، کشورهای اسالمی، کشورهای فارسی 
زبان، کشورهای محور مقاومت و سایر کشورهای جهان هستیم؟ 

اگر همچون حضرتعالی نگاه راهبردی به هنر و سینما و رسانه داشته باشیم، باید به همه 
این مسئله ها بیاندیشیم و برای آنها برنامه ریزی کنیم. 

باید به دنبال گسترش مخاطبان فرهنگ و هنر ایرانی و اسالمی باشیم. نفس انقالب 
اسالمی و پیروزی آن حاصل یک راهبرد فرهنگی برونگرا بود. چهره های حوزوی ما 
از حضرت امام گرفته تا حضرتعالی و شهید مطهری و شهید بهشتی و امثالهم از حوزه 
های علمیه فراتر رفته و در سپهر عمومی جامعه مخاطبان جدیدی در میان جوانان و 
دانشجویان و دانشگاهیان یافتید. اهل گفت و گو و تعامل با »دیگری« بودید، بدون آنکه 

از اصول و ارزش های خود تنازل کنید. 
از  نفوذ کرد. یکی  اعماق جامعه  به  و  از حوزه ها خارج  شد  ناب  اسالم  پیام  اینگونه 
چالش های فرهنگی امروز ما این است که متاسفانه برخی روحانیون و نیروهای مذهبی 
و انقالبی، محافظه کار و درونگرا شده اند. جایگاه امروز ما در منطقه و در جهان یک 
جایگاه بسیار مقتدارانه، پیشرو و الهام بخش است. اما در داخل قدری به خود مشغول 
شده ایم. در زمانه ای که صدای فروپاشی امپراطوری مدرن ظلم و جهل و فساد بیش 
از گذشته به گوش می رسد، باید در توسعه میدان های جهاد فرهنگی فعال تر باشیم.  
انقالب ما حرف نو برای جهان داشت، اما صنایع فرهنگی ما برای نشر این پیام به اندازه 

کافی توسعه نیافتند.
تحقق چنین امری نیازمند »مدیریت فرهنگی« قوی و هوشمندانه است. این هم دیگر 
چالش سیاست گذاری فرهنگی و هنری است که به آن اشاره می کنم. شغل »مدیریت 
فرهنگی« در جامعه ما از مشاغل سخت و پر خطر است. شغلی که انتظارات از آن باال 
است و همه ناکامی های جامعه بر گردن آن انداخته می شود، اما جایگاه شایسته ای ندارد. 

از یک طرف با هنرمندان مواجه است و از طرف دیگر با سیاستگذاران و سیاستمداران. 
مدیر فرهنگی برای آنکه آثار فرهنگی و هنری نو و بدیع و خالق تولید شود باید خطر 
کند. باید جسارت کند. در این حرفه هیچ تضمین و مهر استانداردی هم وجود ندارد. چون 

با انسان خالق سر و کار داریم نه با ماشین. 
بگذارید از همین سریال نوروز امسال مثال بزنم. یک مدیر فرهنگی می خواهد تصمیم 
بگیرد که آیا در موضوع حساس و راهبردی مثل حضور ایران در سوریه و خطر داعش آیا 
می تواند با یک گروه سریال طنز وارد مذاکره شود یا نه؟ ریسک بسیار بزرگی است. شاید 
خیلی ها خطر نکنند. اگر نتیجه موفق نباشد دست کم آبرو و حیثیت آن مدیر در خطر 

است، اگر امنیت اش در خطر نباشد! 
اما اگر حاصل کار موفق و تاثیرگذار بشود چه کسی تشویق و تحسین می شود؟ بازیگران 
و کارگردان و نویسنده و تهیه کننده. اصاًل انگار مدیر فرهنگی در آن هیچ نقشی نداشته 
آن  لقای  به  را  فرهنگی  افراد عطای مدیریت  بسیاری  باعث شده  این وضعیت  است. 

ببخشند. لذا ما با یک بحران جایگاه در زمینه »مدیریت فرهنگی« مواجه هستیم. 
حضرتعالی در سالهای 70 و 71 جلساتی با مدیران رادیو داشتیدکه متن آن جلسات اکنون 
در پایگاه اطالع رسانی دفتر تنظیم و نشر آثار شما قرار گرفته است. جلسات شگفت و 
حسرت برانگیزی است. به نظرم در آن جلسات شما نسلی از مدیران آینده رسانه ملی را 
تربیت کردید که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در تلویزیون منشا اثرات و تحوالتی 
شدند. به آنها اعتماد به نفس دادید و حاصل کار آنها به گونه ای بود که حضرتعالی با 

حضور در سازمان صدا و سیما در سال 1383 از آنها تقدیر کردید. 
می خواستم درخواست کنم دستور بفرمایید دفتر حضرتعالی در کنار جلسات و دیدارهایی که با 
هنرمندان برگزار می کنند، گاهی جلساتی محدود و خصوصی با مدیران فرهنگی و رسانه ای 
 هم تنظیم کنند. امروز نسل جدیدی از مدیران فرهنگی و رسانه ای متعهد و انقالبی وارد عرصه 
شده اند و با چالشها و مسئله های بسیاری با توجه به مقتضیات زمان مواجه هستند. 

ان شاءاهلل این نسل هم بتوانند از محضر حضرتعالی استفاده کنند.     
این نسل جدید با الهام از پیشگامان و پیش آهنگانی همچون چمران و آوینی، بر عهد 
و میثاق خود با امام و شهیدان وفادار و استوار هستند و علی رغم همه موانع و مشکالت، 
با دنبال کردن خط روشن تعالی و پیشرفت، که حضرتعالی برای ملت ایران به سوی 
آینده ای درخشان ترسیم کرده اید، برای تحقق آرمانها و اهداف انقالب اسالمی از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده و انشاءاهلل اجازه نخواهند داد غبار ناکارآمدی بر چهره تابناک نظام 

مقدس جمهوری اسالمی بنشیند.

7    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، خرداد 1397،  شماره 44فرهنگی
رئیس دانشگاه صداوسیام در دیدار اساتید دانشگاه با رهرب انقالب: 

با بحران جایگاه در زمینه »مدیریت فرهنگی« مواجه هستیم

 12۰ هزار جانباز زیر 25 
درصد تحت پوشش خانه 

ایثارگران قرار دارند

اکبر حیدریان در جلسه ماهیانه خانه ایثارگران استان تهران 
ضمن تاکید بر خدمات رسانی به جانبازان زیر 25 درصد گفت: 
خانه ایثارگران به افرادی که زیر 25 درصد جانبازی داشتند، 
اقدامی در خور در خصوص این عزیزان به عنوان نمونه های 

تالش و ایثار ارائه کرد.
وی گفت: تاکنون و پس از حدود 21 سال تعداد 120 هزار 
نفر از جانبازان زیر پوشش خدمات خانه ایثارگران قرار گرفتند، 

که در پی آن از خدمات بیمه های درمانی بهره مند شدند.
خدمات  که  این  بیان  با  کشور  ایثارگران  خانه  عالی  مشاور 
پوشش  تحت  افراد  به  مالی  خدمات  بر  عالوه  نیز  رفاهی 
خانه ایثارگران ارائه می شود، گفت: در پی آن هستیم، که 
با تصویب یک قانون جدید بین افرادی که سال ها در جبهه 
های حق علیه باطل جنگیدند، با افرادی که مدت کوتاهی در 

جنگ بودند، تفاوت قائل شویم.
وی افزود: برای رزمندگانی که فاقد شغل و بیمه بودند، پرونده 
تشکیل دادیم و هر ماه مبلغی بین 250 الی 650 هزار تومان 

برای آن ها واریز کردیم، تا از خدمات بیمه بهره مند شوند.
در ادامه این جلسه نیز مدیر خانه ایثارگران شهرستان های 
که  بودند،  جانبازان  و  ایثارگران  همین  گفت:  تهران  استان 

سبب پیروزی و سربلندی کشور در مقابل دشمن شدند.
حسین جان بزرگی با بیان این که امروز نیز جنگ تمام نشده 
و برخی در پی فتنه انگیزی و تفرقه در کشور هستند، اضافه 
و  ایثارگری  راه  تداوم  با  داریم  وظیفه  همه  نیز  امروز  کرد: 
اقتصادی که دشمن  شهادت در کشور در مقابل مشکالت 

در این کشور سبب شده است، بایستیم.
وی سپس به تواضع و فروتنی ایثارگران اشاره کرد و افزود: 
همین ایثارگران و جهادگران هستند، که همواره با حضور در 
صحنه های گوناگون انقالب اسالمی و ایثارگری های خود 
افتخار آفریدند و همچنان نیز هر کجا الزم باشد، در صحنه 

حضور خواهند داشت.
مدیر خانه ایثارگران شهرستان های استان تهران با بیان این 
که نباید در جلسات تنها شعار داد، گفت: باید عمل کنیم و 
اقدامات خود را نیز گزارش کرده و در روند توسعه سازمانی 
موثر باشیم و در این راستا پیشنهاد می دهم، که با تشکیل 

کارگروه هایی ایجاد تعامل و همکاری را بیشتر کنیم.
جان بزرگی گفت: اگر امروز مسؤولیتی گرفتیم پس وظیفه 
داریم به مسئولیت و وظیفه خود به نحو احسن عامل باشیم، 
تا از سطوح یاس و ناامیدی در جامعه کاسته شده و فرهنگ 

ایثار شهادت مانند گذشته احیا شود.

موافقت مجلس با ماده 
واحده »اصالح سهمیه 

ایثارگران در دانشگاهها« 
در جلسه علنی 30 خرداد 97 مجلس شورای اسالمی بررسی 
جزئیات طرح اصالح بند »الف« ماده 90 قانون برنامه ششم 
توسعه که روز گذشته کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده 
بود، در دستور کار قرار گرفت و ماده واحده آن به تصویب 
مغایرت  دلیل  به  واحده  ماده  تبصره  دو  اما  رسید،  مجلس 
نمایندگان به  آرای  نیاز به دوسوم  برنامه ششم توسعه و  با 
تصویب نرسید و با توجه به حجم باالی پیشنهادات اصالحی، 
برای بررسی و تعیین تکلیف به کمیسیون آموزش و تحقیقات 

بازگشت.
بر اساس ماده واحده این طرح، »سهمیه ورود به دانشگاه ها با 
5 درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و جانبازان زیر 25 
درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه 

حضور داوطلبانه در جبهه به 30 درصد افزایش می یابد«.
دو تبصره ای هم که از تصویب مجلس بازماند و برای بررسی 
پیشنهادات الحاقی به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت، 

به این شرح است:
ایثارگران  تبصره یک: در صورتی که سهمیه 25 درصد   -
و  همسران  اختصاصی  سهمیه  درصد   5 و  نگردد  تکمیل 
با  فرزندان رزمندگان  زیر 25 درصد و همسران و  جانبازان 
حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان 
نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی  واجد شرایط 
25 درصد ایثارگران را مازاد بر 5 درصد مذکور به همسران 
فرزندان  و  همسران  و  درصد   25 زیر  جانبازان  فرزندان  و 
رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط 

الزم را داشته باشند، اختصاص دهد.
- تبصره دو: در صورت تصویب جزئیات این تبصره کسب 
حداقل 80 درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته 
کد  هر  در  آزاد  گزینش  شده،  پذیرفته  فرد  )آخرین  شدگان 
رشته محل( برای تمامی رشته محل ها الزامی می باشد. این 
میزان در مورد برخی رشته های گروه علوم تجربی )مشتمل 
بر پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و دستیاری 
پزشکی( و برخی رشته های گروه علوم ریاضی )مشتمل بر 
فنی و مهندسی( در آزمون سراسری و در تمامی رشته محل 
های کلیه مقاطع تحصیالت تکمیلی 85 درصد حد نصاب 

شرایط علمی است.

ایثارگران

روایتی جذاب از ماهیت اقتصادی اعتراضات سال گذشته و صحنه گردانی یک مثلث شوم

معرفی فیلم مستند »خوره«:



جناب  برای  هموطن  یک  سوی  از  شده  ارسال  پیام  متن 
آقای حاجی :

سالم اقای دلیگانی؛ 
ازجنابعالی تقاضا داریم به عنوان نماینده ی یک ملت برای 

این گرانی ورکود به وجود آمده راه چاره ای بیاندیشید. 
و...  خوراکی  اقالم  خانه,  ماشین,  شبه  یک  که  درکشوری 

قیمت شان سر به فلک کشید. 
فقیرتر میشوند درحالی که مملکت شان  روز  به  روز  مردم 

جزکشور های ثروتمند دنیاست. 
از طرف جوانان ناامید به زندگی 

التماس دعا تبریز
 0914 ***4572

پیامک که  این  به  پاسخ  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
ارسال  شریعتمداری  دکتر  برای  حاجی  آقای  جناب  توسط 

شده بود، جوابیه زیر را فرستاده است:
جناب اقاي حاجي دلیگانی، سالم؛ ما هم دائم این روزها از 

این پیام ها را دریافت مي کنیم. 
در  نه  که  نداند  ملت  این  نخبگان  بین  در  که  کیست  اما 
بازار خودرو تفاضای ویژه ای ظرف این دوهفته ایجاد شده 
شنیده  شاخدار  های  دروغ  بر خالف  ای  عرضه  عدم  نه  و 
شده وجود داشته هم هنوز ثبت سفارش واردات خارجی باز 
است و هم رشد و فروش تولید داخل درهمه انواع پرمصرف 
اما یک فرق  از سال قبل است  بیش  بیست وچهار درصد 
پیش آمده و آن این است فعاالن اقتصادی و مردم عادی 
احساس عدم قطعیت در تصمیمات سیاسی احتمال خروج 
از برجام و محدودیت فروش ارز و احتمال ممنوعیت برخی 
واردات و احتمال برخی از کاهشهای تولید اتی به دلیل پیش 
بینی وخامت در روابط خارجی کرده و همه خصوصًا سرمایه 
داران در پوشش مردم بدنبال تبدیل دارایي های اسیب پذیر 
یکروز به ارز یک روز به سکه یک روز به خودرو یک روز 
دفعی  پدیده  این  با  برخورد  و  هستند  و...  وملک  زمین  به 
است زیرا بازار مقدار کیفیت ان بعنوان یک عامل برون زا 

تعیین مي شود. 
همه  علیرغم  داریم  تالش  صنعتی  کاالهای  حوزه  در  ما 
واحدهای  اولیه  ماده  برای  ارزی  منابع  اخذ  های  سختی 
بعنوان  ای  برنامه  و  سبدی  و  داریم  سرپانگه  را  آنها  تولید 
هر  در  که  ایم  کرده  تهیه  هم  مردم  غذایي  امنیت  تآمین 
زمان دستور داده شود عملیاتی کنیم البد برای جمع آوری 
نقدینگی سرگردان و نرخ سود تسهیالت اعطایي و نرخ سود 
سپرده و بازار سهام و اینها هم که متاسفانه آنها اوضاع بازار 
و  فکر  ذیربط مشغول  مسئوالن  ریزند  مي  بهم  را  تولید  و 
برنامه ریزی هستند و اال هیچ چیز در بدنه اقتصادی کشور 

تغییری نیافته که این اتفاقات ناگهانی متأثر از آنها باشند.
شریعتمداري وزیر صنعت معدن تجارت 

ساعت 13 مورخ 97/3/26

غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در جمع 
تربیتی،  آموزشی،  اردوی  در  کشور  سراسر  علمیه  حوزه  طالب 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  والیت  الحقان  بصیرتی 
گرانقدر انقالب اسالمی ، شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای 
مدافع حرم درباره فضا و معماری سایبری جهان و تاثیر آن بر 
انقالب اسالمی و تهدیدات و فرصت موجود در این فضا ، گفت: 
در مقطعی از زمان قرارگرفته ایم که سرعت فعل و انفعاالت و 

انتقال داده ها بسیار افزایش یافته است.
سردار جاللی با بیان این که رشد فناوری موجب تحوالت عظیم 
در حوزه امنیتی جهان شده، افزود: رشد فناوری و همزمانی آن با 

فروپاشی شوروی و نابودی قطب شرق، جهان به 
سمت نظام تک قطبی با محوریت آمریکا پیش 
رفت. رشد فناوری در حوزههای مختلف موجب 
فرصت  ایجاد  و  گیری حوزه های جدید  شکل 
و تهدیدات مختلف شد. این تحوالت در حوزه 
نظامی جنگ ها و تهدیدات را تغییر داد و ماهیت 
جنگ نیز تغییر کرد. بخشی از این تهدیدات به 
حوزه رسانه آمده و نظام امنیتی جهان را تغییر 
تغییرات  نیز  قدرت  و شاخص های  داد  اساسی 

اساسی یافت.
سردار جاللی گفت: گوشی های موبایل به دلیل 
ابزارهای پیشرفته ای که در آن وجود دارد، به 
وسیله برنامه های متعددی که بر روی آنها قابل 
استفاده هست ، سازندگان این گوشی ها به این 
اطالعات دسترسی دارند و به نوعی مدیریت و 
کنترل و مردم را روی گوشی ها آورده اند و ما 

به عنوان یک مدل وارد این چرخه می شویم .
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به بارگذاری برنامه 
ها بر روی گوشی های موبایل و مواردی که توسط برنامه از ما 
اجازه آن گرفته می شود، گفت: در هنگام نصب کردن برنامه می 
بینیم که از شما تایید چند موضوع را می خواهد، اول اینکه به 
شماره تلفن های شما دسترسی داشته باشد و آن ها را به اشتراک 
بگذارد . عکس ها و پیام ها و پیج های شما را هم به اشتراک می 
گذارد و تایید همه اینها را قبل از نصب برنامه از شما می گیرد و 

اگر یکی از موارد را هم قبول نکنید برنامه نصب نمی شود.
با  شما  همراه  گوشی  تلفن  دفترچه  اطالعات   : داد  ادامه  وی 
تکنیک داده کاوی 1 و با هوش مصنوعی 2 با هم تلفیق شده 

آوری  جمع  با  و  شود  می  ایجاد  ارتباطات  از  ای  شبکه  یک  و 
اطالعات مشخص می شود که شما با چه کسانی ارتباط دارید و 
این افراد که با شما در ارتباط هستند چه ویژگی ها و مشخصاتی 
دارند . این برنامه ها با استفاده از عکس و لوکیشن ، مشخص 
می کند که شما صبح تا شب کجا هستید و چه کاری انجام می 
دهید ؛ از طرف دیگر وقتی شما پیج های مختلف ایجاد می کنید 
هر نظری داشته باشید با هوش مصنوعی و داده کاوی تلفیق می 
شود و تقریبا همه اطالعات درباره شخصیت شما را می تواند 

نشان دهد .
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهارداشت: در سال 88 

که فتنه پیش آمد یکی از اساتید به من گفت می تواند براساس 
داده های اس ام اس موبایل ها ، نتایج انتخابات را تحلیل کند. 
بعد از آن یک مجله علمی به من نشان داد که همه گروه های 
واسطه  به  بود که  و سازماندهی کرده  بررسی  را  ایران  سیاسی 
تهیه  را  ما  انتخابات  سیاسی  نقشه  توانند  می  اطالعات  این 
انتخابات رای  بینی کنند که چه گروهی درپایان   کنند و پیش 
می آورد. در پنج انتخابات اخیر دنیا از جمله انتخابات گذشته ایران، 
این سیستم های نرم افزاری توانسته اند با دقت 98 درصدی، یک 

هفته قبل از انتخابات نتیجه را پیش بینی کنند 
همین تاکسی های هوشمند و اسنپ ، همه داده های شما را جمع 

آوری می کند و محل های رفت و آمد شما را ذخیره می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه شبکه های اجتماعی تالش می کنند 
تمامی امور مسلمانان را اداره کنند، تصریح کرد: شبکه های پیام 
رسان مانند همراه اول تنها پیام را انتقال می دهند اما ما با موضوع 
دیگری روبرو هستیم، شبکه های اجتماعی که محتوای بسیار 
بیشتری از متن را منتقل می کند. انتقال پیام و اطالعات در قالب 
دیگر  و  بوک  فیس  توییتر،  تلگرام،  مانند  اجتماعی  شبکه های 
موارد شکل انتقال پیام تغییر کرده و در قالب گروه و شبکه است. 
زمانی که پرده به میزان کمی کنار رفت در اسفند 96 بود که 
تلگرام گزارشی را در قالب یک بیانیه شفاف منتشر کرد و در آن 

اعالم کرد برنامه ما در یک سال آینده چیست.
سردار جاللی گفت: تلگرام در این اطالعیه حدود 
اینکه ظرف یک سال  10 مورد را مطرح کرد. 
آینده تعداد زیادی شغل بر محور تلگرام ایجاد 
راه  تلگرام  در شبکه  را  بانکی  نظام  و  کند  می 
اندازی می کند و می توانید دریافت و پرداخت 
عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس  باشید.  داشته 
هستند  هایی  گروه  و  افراد  اظهارداشت:  کشور 
که با استفاده از شبکه های اجتماعی ، جریان 
سیاسی و مطالبه اجتماعی ایجاد می کنند و با 
مطبوعات  و  رسانه  به  این موضوعات  کشاندن 
چالش ایجاد می کنند اما وقتی بررسی می کنید 
می بینید که موضوع از اساس اشتباه بوده و عده 
را  موج  این  از کشور  در خارج  انقالب  ای ضد 

ایجاد کرده اند.
با اشاره به حوادث دی ماه سال  سردار جاللی 
گفت:   ، کازرون  حوادث  همچنین  و  گذشته 
روانی  عملیات  از جنس  این حوادث  در  افکار عمومی  مدیریت 
بود؛ یعنی همه حقه های فتو شاپ و ادیت فیلم و جابجایی و 
جایگذاری را استفاده کرده بودند و تصاویری که از نقاط مختلف 
جهان به دست آمده بود مانند مصر و بحرین را با ترفند های 
سینمایی به شهرهای ایران مرتبط می کردند . وی ادامه داد: این 
کانال که ادمین آن در ترکیه بود و منافقین بر آن تسلط داشتند 
اما مردم فکر نمی کردند که ادمین در ایران نیست و این به دلیل 
قابلیت فضای مجازی است که مکان و فاعل را مخفی می کند 
و تنها سواد رسانه ای و سایبری مناسب می تواند به تشخیص 

درست کمک نماید.

واردات صد دستگاه خودرو نعش کش 
برخالف شعار سال است  

حسینعلی  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به      
ماه  خرداد  یکم  شنبه،  علنیسه  نشست  در  دلیگانی  حاجی 
مجلس شورای اسالمی طی اخطاری با استناد به اصل138 
قانون اساسی گفت: به تازگی دولت مصوبه ای در خصوص 
واردات صد دستگاه خودرو نعش کش به کشور داشته است 
که متأسفانه با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
این امر حرام است که کاالیی در داخل تولید شود و ما در 

این زمینه واردات داشته باشیم، مغایرت دارد.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
قوانین  با  مصوبه  این  همچنین  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
از جمله قانون حداکثر  مصوب در مجلس شورای اسالمی 
به  سال92  در  که  کشور  مهندسی  و  فنی  توان  از  استفاده 
تصویب رسیده مغایرت دارد و این در حالی است که رئیس 
را  کاالیی  ما  باشد  قرار  اگر  نکرد،  مخالفت  آن  با  مجلس 
افراد زنده اجازه تولید  بیاوریم برای  برای مردگان از خارج 

می دهیم؟
علی مطهری در پاسخ به وی تصریح کرد: ما این مصوبه را 
به هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوانین ارجاع می دهیم و 

موضوع را بررسی خواهیم کرد.

تصویب دو فوریت طرح متدید مهلت جذب 
اعتبارات متلک دارایی های رسمایه ای و مالی 

بودجه ۱۳۹۶ کل کشور 

   نمایندگان در نشست علنِی سه شنبه، 8 خرداد ماِه مجلس 
شورای اسالمی با درخواست دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بودجه 1396 کل 
کشور با 171 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 

مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده درخواست 
دارایی های  تملک  اعتبارات  جذب  مهلت  تمدید  فوریت  دو 
سرمایه ای و مالی بودجه 1396 کل کشور اظهار داشت: دو ماه 
به دستگاه های اجرایی کشور اجازه دهیم تا صورت هزینه ها را 
به جای31 تیر ماه تا 31 شهریور ماه سال 97 بتوانند ارائه کنند 

و تسویه انجام شود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: این در حالی است که هنوز فرصت فرآیند ابالغ 
یعنی ردیف، تخصیص، امضای تفاهم نامه، تعیین پیمانکار و اجرا 
را که برای 12 ماه در قانون پیش بینی شده بود، عمال انجام 

نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: 
عمال دستگاه های اجرایی نتوانستند این زمان بندی را رعایت 
کنند به همین جهت ضرر متوجه همه شهرستان ها و بودجه 

عمرانی ملی و استانی می شود.

تعلل دنباله دار دولت در راه اندازی 
سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئوالن 

   حسینعلی حاجی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطالع 
رسانی راه دانا؛ در خصوص راه اندازی سامانه ثبت حقوق و 

مزایای مسئوالن اظهارداشت:
بعد از بروز موضوع حقوق های نجومی و غیر متعارف از سوی 
برخی از مسئوالن نمایندگانی طرحی را در این باره تدوین 
کردند و برای این امر دولت را موظف به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایای مسئوالن کردند که این موضوع تا به 

امروز از سوی دولت مسکوت مانده است.
و  حقوق  ثبت  سامانه  اندازی  راه  عدم  دلیل  داد:  ادامه  وی 
سوی  از  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  برای  مسئوالن  مزایای 
دولت برای نمایندگان مبهم است و باید دولت در این زمینه 
هر چه زودتر پاسخ دهند و دلیل تعلل در راه اندازی این سامانه 

را مشخص کنند.
با  بودجه مجلس شورای اسالمی  برنامه و  عضو کمیسیون 
اشاره به درح این سامانه در برنامه ششم توسعه افزود: دولت 
بر اساس برنامه شش توسعه باید این سامانه را راه اندازی می 
کرد و امروز بعد از گذشت یکسال اقدامی در این باره نکرده 
است، آیا وقت ان نرسیده که دولت بعد از یکسال این سامانه 

را راه اندازی کند.
بروز  موجب  طرح  این  اجرای  عدم  افزود:  پایان  در  حاجی 
مواردی از قبیل فیش های نجومی در کشور خواهد شد و 
برای جلوگیری از عدم بروز چنین مواردی باید دولت هرچه 
سریع تر این سامانه را راه اندازی کند وگرنه دولت با این کار 

به نجومی بگیران خدمت کرده است.

تعطيالت دو هفته اي مجلس را لغو کنيد 

   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تعطیلي 
اقتصادي  وضعیت  یادآوري  با  و  نمایندگان  آینده  هفته  دو 
کشور، خواستار لغو این تعطیالت توسط هیئت رئیسه مجلس 

شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلي حاجي دلیگاني در جلسه 
با  اي  نامه  آیین  تذکر  در  و  اسالمي  شوراي  مجلس  علني 
استناد به ماده 86 آیین نامه داخلي مجلس و با اشاره به دو 
هفته تعطیلي تابستاني نمایندگان از هفته آینده، اظهار داشت: 
با توجه به شرایطي که از لحاظ اقتصادي مردم ما دارند و با 
توجه به اینکه ما جوابي بابت مسائل اقتصادي و تورم افسار 
گسیخته براي مردم نداریم، خواهش من این است که یا این 
دو هفته تعطیلي را لغو کنید یا یک هفته در نظر گرفته شود.

وي افزود: مردم در حوزه هاي انتخابیه از ما سوال مي پرسند 
که چطور ممکن است یک نفر این همه سکه پیش خرید کند 
و بازار اینچنین شود؟ هرچند ما استیضاح وزیر اقتصاد را با 
تعداد امضاي کافي آماده کرده ایم ولي طرح تحقیق و تفحص 

از بانک مرکزي را هم دنبال مي کنیم.
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شاهین  شهرستانهای  شریف  مردم  نماینده  حاجی،  حسینعلی 
مراسم  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر 
اعضای دفتر خود  از  اولین سالگرد شهادت 2 تن  گرامیداشت 
در مجلس شورای اسالمی که در عملیات تروریستس داعش 
در 12 رمضان سال گذشته در محل ساختمان دفاتر نمایندگان 
جواد  علی  شهیدان  ویژگیهای  بیان  با  شد،  انجام  مجلس  در 
زارع و سید مهدی تقوی، یاد و خاطره این دو شهید سعید را 

گرامیداشت
دو  توسعه  جامع  برنامه  تدوین  از  همچنین  وی 
اظهار  و  داد  خبر  خود  انتخابیه  حوزه  شهرستان 
کرد: ابتدای سال جاری برنامه ها و سرفصل های 
دو شهرستان  و 98  برای سالهای 97  ای  توسعه 
شاهین شهر و میمه و برخوار با بالغ بر 600 عنوان 

برنامه تهیه  و تدوین شده است.
در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
برای  ای  توسعه  بسته  این  اینکه  بیان  با  مجلس 
تهیه  شهرستان  دو  اجرایی  مسئوالن  به  کمک 
شده، اضافه کرد: در بسته توسعه ای جامع و شامل 
همه مسائل و نیازهای دو شهرستان در حوزه های 
اقتصادی، کشاورزی و فرهنگی و ... با شیوه های 
نوین می باشد که اجرای این برنامه ها منوط به 
همت و تالش مدیران اجرایی دو شهرستان است.

بدهکار و یا بستانکار هیچ شخص یا گروهی نیستم
وی با بیان این که بدهکار و یا بستانکار هیچ شخص یا گروهی 

نیستم و هر کسی باید پاسخگوی مسئولیت خود باشد، اظهار 
کرد: تا مادامی که مدیران در مسیر خدمت گذاری به مردم گام 
برمی دارند مصمم به حمایت از آنان هستم، که البته عقد اخوتی 
گذاری  خدمت  در  اگر  و  نبسته ام  مدیران  از  یک  هیچ   با  هم 

کوتاهی کنند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
اسالمی، با اشاره به نظرات منتقدان از عملکرد برخی مسئوالن 

اجرایی دو شهرستان از جمله شوراهای شهر، گفت: گرچه پیگیر 
منتقدان  است  بهتر  ولی  هستم  مسئوالن  از  حق  به  مطالبات 
همه  تا  بگذارند  میان  در  نیز  مسئوالن  این  با  را  خود  نظرات 

عمل  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  شرعی  وظیفه  به  هم  با 
کرده باشیم.

دو  ملت  خانه  اعضای  همکاری  از  قدردانی  ضمن  حاجی، 
از  ابراز داشت: بزودی و در فرصتی دیگر گزارشی  شهرستان، 
عملکرد نماینده شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار 

به استماع مردم خواهد رسید.
با  هرسال  که  سازان  حماسه  همایش  است،  ذکر  شایان 
نماینده  ساالنه  عملکرد  از  گزارش  ارائه  هدف 
 7 دوشنبه،  شود،  می  برگزار  شهرستان 
همزمان  و  رمضان   12 با  مطابق   97 خردادماه 
تروریستی  حادثه  شهدای  قمری  سالگرد  با 
حضور  با  اسالمی  شورای  مجلس  در   داعش 
و  زارع  جواد  محمد  شهیدان  معظم  های  خانواده 
حجت االسالم سید مهدی تقوی از اعضای دفتر 
در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
هاشمی  زاده  قاضی  امیرحسین  سید  سخنرانی 
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
مداح  نریمانی  رضا  سید  سرایی  مدیحه  اسالمی، 
و ذاکر اهل بیت)ع( و بیان خاطرات فرزندان شهدا 
از سیره و روش زندگی و خدمت گذاری خالصانه 
شهیدان زارع و حجت االسالم تقوی و تجلیل از خانواده های 
این مراسم بود که در  از جمله بخشهای  این دو شهید  معظم 

تاالر شیخ بهایی شاهین شهر برگزار شده بود.

معاون وزیر و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران 14 خردادماه 
97 سفر خود به منطقه را به دعوت نماینده مردم شاهین شهر 
از شاهین شهر  اسالمی،  در مجلس شورای  برخوار  و  میمه  و 

گرگاب،  شهرهای  از  بازدید  ضمن  و  کرد  شروع 
و  شاپورآباد  آباد،  دولت  خورزوق،  دستگرد،  سین، 
حبیب آباد، با شهروندان و کشاورزان این دو شهر 
از آن  ناشی  با وضعیت آب و مشکالت  رابطه  در 

گفت وگو کرد.
مناطق  از  بازدید  از  پس  ها  رسولی  حاج  محمد 
منابع  درصدی   60 کاهش  به  اشاره  با  شده،  یاد 
آب و ذخیره کمتر از 500 میلیون متر مکعبی سد 
زاینده رود در خصوص توزیع آب در استان اصفهان 
گفت: توزیع آب شرب در استان اصفهان 20 درصد 
کاهش یافته و باید در تمام شهرستان ها به صورت 

یکسان اعمال شود.
با  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
مناطق  در  آب  کمبود  مشکل  وضعیت  بررسی 

مختلف و در گفتگو با اهالی هر منطقه، عامل کاهش شدید آب 
شرب در منطقه و بویژه شهرستان برخوار را دو عامل فرسودگی 

شبکه آبرسانی و تامین نشدن آب عنوان کرد.

حاج رسولی ها افزود: اگر بارش های اردیبهشت و خرداد نبود 
این روزها آب شرب، کمتر از دو ساعت در روز بود و امیدواریم 

که کاهش 20 درصدی تعدیل و رقم کمتری را لحاظ کنیم .

وی در ادامه گفت: برای رفع قطعی های مکرر آب در استان، 
دو متر مکعب بر ثانیه به سهمیه آب شرباستان اصفهان افزوده 

خواهد شد.

این مسئول در خصوص پرداخت خسارت به کشاورزان منطقه 
هم گفت: این موضوع در دو بخش شامل حقابه و سهم اشتراک 
است و این سیاست گذاری را شورای برنامه ریزی استان باید 

انجام بدهد.
به  پاسخ  در  ایران  آب  منابع  شرکت  عامل  مدیر 
شمال  منطقه  پساب  انتقال  دلیل  بر  مبنی  سوالی 
اصفهان به شرق اصفهان گفت: این موضوع بحث 
تعهداتی که  باید  و  پارچه آب است  مدیریت یک 

وجود داشته است لحاظ شود.
حسینعلی حاجی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه 
و برخوار نیز با انتقاد از غیر کارشناسی بودن طرح 
انتقال پساب تصفیه خانه شمال اصفهان به شرق 
اصفهان گفت: در استان اکثر مدیران مخالف این 
موضوع هستند و تنها جهاد کشاورزی بر عملیاتی 

شدن آن اصرار دارد.
معاون وزیر و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران 
از پساب  تامین آب کشاورزی  گفت: در خصوص 
به  توجه  با  گفت:  منطقه  کشاورزان  به  خسارت  پرداخت  و 
خشکسالی های اخیر دولت و مدیران استانی باید در این زمینه 

تصمیم گیری کنند.

بدهکار و یا بستانکار هیچ شخص یا گروهی نیستم

دو متر مکعب بر ثانیه به سهمیه آب استان اصفهان افزوده شد

حاجی در مراسم گرامیداشت سالگرد شهدای عملیات تروریستی داعش در مجلس:

با پیگیری حاجی و حضور معاون وزیر نیرو انجام شد؛

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور عنوان کرد :

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

پیامک یک هموطن 
برای آقای حاجی ،

ارسال برای مسئوالن 
ذیربط و پاسخ وزیر 

پیگیری های پیامکی:

اشراف اطالعاتی کامل صاحبان قدرت بر کشورها به واسطه شبکه های اجتماعی


