
سیــف با ذخایـر ارزی 
کشـور کـاری کـرد کـه 
دشمن هم نمی  توانست 

انجام دهد

موافقت مجلس با یک 
فوریت طرح راه اندازی و 
استفاده از پیام رسانهای  
مالی  و انعقاد پیمان های 
پولی در تجارت خارجی

دشت برخوار بدترین 
وضعیت کشاورزی را 
بعلت خشکسالی دارد

سال پنجم             تیر 1397              ژوئیه  2018            شوال 1439              شامره  45           قیمت: 1000 تومان

ملت ایران باید ضمن حفظ و تقویت عناصر قدرت 
خود، از آنها استفاده بهنگام کند

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی در این مراسم با اشاره به توطئه دشمن برای ایجاد شکاف میان نظام اسالمی و مردم، 

همگان بویژه مسئوالن را به هوشیاری، ایستادگی، تدبیر، انسجام ملی و      ...    

در حال حاضر مشکل 
اصلی کشور ضعف 

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

   حاجی در سوال از محمود حجتی:           آقای وزیِر جهاِد کشاورزی!

افراد پشت صحنه بارگذاری سال های اخیر 
در باالدست رودخانه زاینده رود چه کسانی هستند؟

6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رهرب انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افرسی و تربیت پاسداری امام حسین)ع( :



دانشگاه  دانشجویان  آموختگی  دانش  ساالنه  مراسم        
افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( صبح روز شنبه، 9 
تیرماه 97 با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم 

کل قوا برگزار شد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر 
و خاطره شهیدان  یاد  فاتحه،  قرائت  و  مزار شهیدان گمنام 

دفاع مقدس را گرامی داشتند.
سان  میدان  در  حاضر  یگانهای  از  سپس  قوا  کل  فرمانده 

دیدند.
همچنین  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
را  میدان  در  حاضر  سرافراز  جانبازان 
تعدادی  با  و  دادند  قرار  تفقد  مورد 
و  دیدار  شهدا  معظم  خانواده های  از 

گفت وگو کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی در این مراسم با اشاره به توطئه 
نظام  میان  شکاف  ایجاد  برای  دشمن 
اسالمی و مردم، همگان بویژه مسئوالن 
تدبیر،  ایستادگی،  هوشیاری،  به  را 
گری  اشرافی  از  دوری  و  ملی  انسجام 
اگر مؤلفه  تأکید کردند:  فراخواندند و 
در  و  شوند  تقویت  ملی  اقتدار  های 
مقابل دشمن سستی و تسلیم نشان داده 
نشود، بدخواهان بار دیگر در رسیدن به 

اهداف خود ناکام خواهند ماند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، الزمه 
برشمردند  تقوا  و  را صبر  توطئه های دشمنان  اثر شدن  بی 
انقالب اسالمی، ریشه دار و آینده دار است و  افزودند:  و 

دستیابی به آرمانهای بلند آن، به صبر و استقامت نیاز دارد.
ایشان همچنین گفتند: تقوا به معنای مراقبت از خود در مقابل 
برابر حیله  این مراقبت، هوشیاری در  دشمن است و الزمه 
های دشمن و اعتماد نکردن به او، تدبیر و عقالنیت، و پرهیز 

از سهل انگاری و سستی است.
مردم  همه  اگر  کردند:  تأکید  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
و جوانان و همچنین مسئوالن سیاسی، اقتصادی و امنیتی و 
نظامی، این صبر و تقوا را به کار ببندند، به توفیق الهی، هیچ 

ضربه و صدمه ای وارد نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع مؤلفه های قدرت 
و  انگلیس  سلطه  یادآوری  با  و  کردند  اشاره  اسالمی  نظام 
آمریکا بر ایران در طول ۵7 سال حکومت پهلوی، گفتند: با 
پیروزی انقالب اسالمی، غل و زنجیر از دست و پای مردم 

باز و طعم واقعی استقالل و آزادی چشیده شد.
ایشان یکی دیگر از عناصر قدرت نظام جمهوری اسالمی 
را »اعتماد به نفس ملی« و »تأثیرگذاری مردم در همه امور 
همراه  ملی  نفس  به  اعتماد  این  افزودند:  و  دانستند  کشور« 
کالبد حرکت  در  ایمانی که همچون روحی  بود،  ایمان  با 
عمومی کشور زمینه ساز زنده شدن، امید و ایثار و فداکاری 
در جامعه شد که نمونه های فراوانی از آن را در دوران دفاع 

مقدس شاهد بودیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جرأت اقدام را از دیگر ثمراِت 
ایمان و اعتماد به نفس ملی برشمردند و خاطر نشان کردند: با 
این روحیه و جرأت، سپاه، جهاد سازندگی، بسیج و حرکت 
های عمومی در کشور شکل گرفت و نیروهای مسلح جان 
و  سازندگی  و  خدماتی  های  مجموعه  و  گرفتند  ای  تازه 

حرکت های پر افتخار علمی ایجاد شد.
رهبر انقالب اسالمی، اقتدار واقعی را جوشنده از درون ملت 
اقتدار  این  افزودند:  و  دانستند  آزادی  و  استقالل  پایه  بر  و 

سالح  آنها  از  و  بدهند  پول  بیگانگان  به  برخی  که  نیست 
استفاده  از آن سالحها  نتوانند  اما حتی  انبار کنند  و  بخرند 
کنند، و یا از آن طرف دنیا بیایند در کشوری پایگاه بزنند و 
خون ملت آن را بمکند تا اقتدار یک خاندان را حفظ کنند؛ 

اینها نمونه های حماقت و ذلت است نه اقتدار.
ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران باید ضمن حفظ و تقویت 
عناصر قدرت خود از آنها استفاده بهنگام کند، خاطرنشان 
مؤلفه های  از  اسالمی یکی  انقالب  پاسداران  کردند: سپاه 
قدرت است که باید از نظر کیفی، روزبروز اعتالء یابد و از 

ظرفیت های فراوان آن استفاده شود.
در  چرا  گویند  می  برخی  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
باید  پاسخ  مبالغه می کنید، در  ایران  توصیف قدرت ملت 

گفت، این، مبالغه نیست بلکه عیِن واقعیت است.
برای  بزرگترین دلیل  افزودند:  ای  حضرت آیت اهلل خامنه 
و  سفاّک ترین  از  یکی  که  است  این  ایران،  ملت  اقتدار 
سال  چهل  در  آمریکا،  یعنی  دنیا  قدرتهای  بی رحم ترین 
ایران  ملت  با  مقابله  برای  و شرارتی  هیچ تالش  از  گذشته 
فروگذاری نکرده اما نتوانسته غلطی بکند و در مقابل، ملت 

ایران پیشرفته تر شده است.
بر دشمن خارجی، دشمنان  اینکه عالوه  بر  تأکید  با  ایشان 
داخلی هم در طول این سالها مشغول تحرک و توطئه بودند، 
گفتند: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، سه جریان معارض 
در داخل کشور وجود داشتند؛ »جریان باصطالح لیبرال که 
دلبسته آمریکا و غرب بود«، »کمونیست های اسلحه به دستی 
که از هیچ اقدامی اِبا نداشتند« و »منافقین، با ظاهر اسالمی و 
با باطنی خبیث و کفرآمیز و بی هویت« که حتی حاضر به 
همراهی با صدام بدنام نیز شدند و اکنون هم مشغول ارائه 
خدمات جاسوسی و خبرچینی برای دولتهایی امثال فرانسه 

و انگلیس و آمریکا هستند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه هر سه جریان، مغلوب 
و منکوب انقالب اسالمی شدند، افزودند: البته یک جریان 
تحجر و ارتجاع داخلی هم بود که آنها قابل ذکر نیستند و 

ملت از آنها عبور کرد.
ایشان، دلیل دیگر بر قدرت و اقتدار ملت ایران را تشکیل 
با  مقابله  برای  آمریکا  جانب  از  ای  منطقه  های  ائتالف 
نظام جمهوری اسالمی دانستند و افزودند: اگر آمریکا می 
تشکیل  به  نیازی  برسد،  اهداف خود  به  تنهایی  به  توانست 

ائتالف با کشورهای روسیاه و مرتجع منطقه نداشت.
دلیل  به  کردند:  نشان  خاطر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
امریکا  دشمنی  اسالمی،  جمهوری  نظام  پیشرفت  و  قدرت 
آمریکا،  از  هم  ایران  ملت  نفرت  البته  و  است  شده  بیشتر 

روزبروز بیشتر شده است.

رهبر انقالب سپس به طراحی دشمن در شرایط کنونی اشاره 
کردند و گفتند: برنامه دشمن، ایجاد شکاف و جدایی میان 
نظام و مردم است و این طراحی نشان دهنده حماقت آنها 
است زیرا نمی دانند نظام جمهوری اسالمی، چیزی جز ملت 

ایران نیست و این دو جدا شدنی نیستند.
نظام  ایران یک  اسالمی  اینکه جمهوری  بر  تأکید  با  ایشان 
متکی بر آحاد مردم و ایمان و محبت و عواطف آنان است، 
برای  امریکا  قبلی  جمهور  رؤسای  تالشهای  شکست  به 
افزودند: هدف  و  اشاره کردند  اسالمی  با جمهوری  مقابله 
از فشارهای اقتصادی کنونی، به ستوه 
قوه  حول  به  اما  است  مردم  آوردن 
الهی، ما پیوندمان را روزبروز با مردم 
بیشتر خواهیم کرد و با حفظ انسجاِم 
مؤمن  جوانان  خود،  دشمن شکِن 
تقویت  را  اقدام  اهل  و  پرانگیزه  و 

خواهیم کرد.
خطاب  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
گفتند:  کشور  غیور  و  جوان  نسل  به 
دشمن با استقالل و عزت و پیشرفت 
و حضور شما در میدان علم و سیاست 

و اعتالی کشور مخالف است.
بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
به  بتواند  که  آنجایی  تا  اینکه دشمن 
ادامه خواهد  های خود  موذی گری 
با  همراه  تقوای  و  مسیر صبر  اگر  کردند:  نشان  خاطر  داد، 
پیدا کند،  ادامه  قدرت  با  ملی  انسجام  و  تدبیر  و  هوشیاری 

یقین داشته باشید موذی گری ها به نتیجه نخواهد رسید.
مقابل  شدن  تسلیم  برای  برخی ها  تجویز  به  اشاره  با  ایشان 
دشمن، افزودند: هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه 
مقاومت و ایستادگی است و فایده و دستاوردهای ایستادگی 

صدها برابر بیشتر از هزینه های تسلیم شدن است.
تسلیم شدن در  تأکید کردند:  ای  اهلل خامنه  حضرت آیت 
برابر دشمن عنود و لجوج نتیجه ای جز لگدمال و بی هویت 

شدن نخواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمی به یک قانون تخلف ناپذیر الهی اشاره 
کردند و گفتند: اگر سست نشوید و با دشمن سازش نکنید، 
خداوند متعال در مقابل این صبر و مجاهدت، کم نخواهد 

گذاشت و پاداش آن را به طور کامل خواهد داد.
به  را  مسئوالن  و  ایران  ملت  آحاد  همه  پایان،  در  ایشان 
نشان  خاطر  و  دعوت  خود  کار  از  مراقبت  و  هوشیاری 
تنبلی،  انگاری،  سهل  از  باشند  مراقب  مسئوالن  کردند: 
به جایگاه چند  به مردم و تکیه  نسبت  اشرافی گری، تکبر 

روزه ریاستی اجتناب کنند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آن روزی که ملت ایران 
در جایگاهی قرار گیرد که دشمنان جرأت تهاجم نظامی، 
اقتصادی و امنیتی و سیاسی را نداشته باشند، دیر نخواهد بود 

و جوانان آن روز را خواهند دید.
در این مراسم، سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه با 
سلطه،  نظام  اردوگاه  با  مستضعفین  اردوگاه  تقابل  به  اشاره 
گفت: ملت انقالبی ایران در آستانه یک تجربه مهم تاریخی 
از  جدیدی  دوران  شکل گیری  آن،  نتیجه  که  دارد  قرار 
بی اعتمادی به آمریکا و تجمیع توان و انرژی برای مقابله با 

دسیسه های مختلف استکبار خواهد بود.
سرلشکر جعفری افزود: جوانان مؤمن و انقالبِی سپاه برای 
همگان  و  آماده اند  کاماًل  دشمن  توطئه  هرگونه  با  مقابله 
سقوط  غیورمردان،  این  حرکت  و  نگاه  عمق  از  می توانند 

امپراطوری های به ظاهر قدرتمند را پیش بینی کنند.  

اقدامات  و  اقتصادی کشور  مورد وضعیت  در  حاجی  حسینعلی 
دولت در این خصوص اظهار داشت: مسئوالن دولتی از آنجایی 
که خود را در جنگ اقتصادی با آمریکایی ها نمی بینند بنابراین 
هیچ آمادگی و تدابیر خاصی برای شرایط سخت دوره تحریمی 
تدارک ندیده اند. یکی از اشتباهات دولت این است که نه تنها 

مدیریت صحیحی ندارد و اقدامی انجام 
نمی دهد بلکه تمام کارها را متوقف و به 
نتیجه مذاکرات با اروپایی ها درباره برجام 

موکول کرده است. 
نماینده مردم شهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی در مصاحبه با 
خبرنگار سیاسی »قدس آنالین« درباره 
مسائل  زمینه  در  دولت  ضعیف  کارنامه 
کشور،  تحریمی  شرایط  و  اقتصادی 
اظهار داشت: در مدت زمانی که از دولت 
و  دولتی  مسئوالن  می گذرد،  دوازدهم 
عملی  راهکار  نتوانستند  جمهور  رئیس 

برای حل مشکالت کشور ارائه دهند.
والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
و  عمل  در  دولتمردان  گفت:  مجلس 
شرایط  با  مقابله  به  باید  که  آنجایی 
آرایش  و  بپردازند  اقتصادی  نابسامان 

عملیاتی به خودشان بگیرند،  اقدام ملموسی انجام نمی دهند،  
شروع  اقتصادی  جنگ  که  نرسیده اند  باور  این  به  هنوز  چون 
اقتصادی  جنگ  در  را  خود  آنجاییکه  از  مسئوالن  است.  شده 
با آمریکایی ها نمی بینند. بنابراین هیچ آمادگی و تدابیر خاصی 

برای شرایط سخت دوره تحریمی تدارک ندیده اند. با توجه به 
تیم  و  کابینه  اعضای  باید  است  حاکم  دولت  بر  که  شرایطی 
اقتصادی آن در اقدامات خودش تغییر رویه داده یا اینکه جای 
خود را به مدیران و وزرایی بدهند که از توان مدیریت باالیی 
برخودار  شرایط  این  در  سازنده  اقدامات  و  کشور  اداره   برای 

مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  باشند. 
از  که  است  جالب  کرد:  تصریح  همچنین  اسالمی  شورای 
برای  نمایندگان  پیام داده می شود که  داخل دولت به مجلس 
مجلس  که  حالی  در  بیاندیشند  چاره ای  اقتصادی  مسائل  حل 

نمی تواند در همه موضوعات ورود کند. 
معاون  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس  مرکزی،  بانک  رئیس 
اقتصادی رئیس جمهور یا افراد دیگری که گرچه در مقام وزیر 
آنها  از  نمی تواند  مجلس  و  نیستند  اقتصادی  وزارتخانه های  و 
اقتصادی  بخش  عمل  در  اما  کند،   سؤال  و  بخواهد  توضیح 
گردانده  افراد  همین  توسط  دولت 
نمی تواند  مجلس  بنابراین  می شود، 
انجام  اقدامی  افراد  این  درباره  مستقیمًا 
را  آنها  ضعیف،  عملکرد  بخاطر  یا  دهد 

استیضاح کند.
حاجی افزود: عدم تصمیم گیری به موقع 
دولت باعث تحمیل هزینه های سنگینی 
اشتباهات  از  یکی  است.  شده  کشور  به 
مدیریت  تنها  نه  که  است  این  دولت 
صحیحی ندارد و اقدامی انجام نمی دهد 
نتیجه  به  متوقف  را  کارها  تمام  بلکه 
برجام  درباره  اروپایی ها  با  باز  مذاکرات 

کرده است.  
وی ادامه داد: نتیجه و خروجی مذاکرات 
در وین و بیانیه صادر شده از سوی اروپا 
هم بیانگر آن است که عماًل هیچ اقدام 
قطعی از سوی این کشورها برای جبران 
خسارات خروج آمریکا از برجام صورت نگرفته و وعده های اروپا 
برای عمل به تعهدات برجامی بار دیگر تکرار شده اند. از این رو 
و در نتیجه وضعیت انفعالی دولت، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی 

و نگاه به غرب باعث تشدید مشکالت خواهد شد.

سیاسی
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ملت ایران باید ضمن حفظ و تقویت عناصر قدرت خود از آنها استفاده بهنگام کند

حاجی در گفتگو با »قدس آنالین« عنوان کرد: 

حسینعلی حاجی  در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
در خصوص اظهاراتی مبنی بر اینکه الزامات FATF بدون 
تصویب در مجلس، توسط دولت در حال اجرا است، اظهار 
داشت: اخباری شنیده می شود مبنی بر اینکه دولت در حال 
حاضر علیرغم تصویب مجلس، الزامات FATF را اجرا می 

کند.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
 FATF با اشاره به اخبار واصله در خصوص اجرای الزامات
چنین  اگر  کرد:  بیان  مجلس،  در  شدن  تصویب  بدون 
از  دفاع  در  باید  نمایندگان  باشد،  داشته  صحت  موضوعی 
حقوق ملت عمل کنند و با هر فردی که در دولت این کار 
را انجام داده باشد، در چهارچوب وظایفی که دارند، به مقابله 

بایستند و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.
مشاهده  را  چنینی  این  موراد  نیز  گذشتنه  در  افزود:  وی 
مساله  توتال  شرکت  که  این  وجود  با  مثال  برای  کردیم، 
دار بود ولی پیش از امضای قرارداد، اطالعات میادین نفتی 
قرار  خارجی  شرکت های  دیگر  و  توتال  اختیار  در  کشور 

گرفت.
حاجی ادامه داد: از 41 تعهدی که آقای طیب  نیا به عنوان 
وزیر وقت اقتصاد و اموردارایی کشور پذیرفته و امضا کرده 
است فقط 4 تعهد را به مجلس اعالم شده است و 37 مورد 

دیگر هنوز مشخص نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه چه بسا برخی از آن 37 مورد تعهدی 
که دولت پذیرفته، بدتر از الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم یا پالرمو باشد، گفت: این موضوعات، 
آگاهی  آن ها  به  نسبت  هنوز  که  مسائلی هستند  جمله   از 

کاملی نداریم.

عاقبت  به  با  اشاره  الیوم  رای  فرامنطقه ای  روزنامه  سردبیر 
که  اقتصادی  نوشته: »جنگ  آمریکا  به  تلخ خوش خدمتی 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این روزها علیه ترکیه به 
راه انداخته و سبب سقوط بخشی از ارزش لیر ترکیه شده چه 
بسا خطرش از کودتای نظامی که درصدد بود رجب طیب 
قبل  سال  دو  را  منتخبش  دولت  و  رئیس جمهور  اردوغان 

ساقط کند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.« 
وی تأکید کرد، »بحران بین ترکیه و آمریکا جدید نیست و 
کودتای نظامی نقش مهمی در تشدید این بحران بازی کرد، 
زمانی که دولت آمریکا از محکوم کردن این کودتا خودداری 
کرد و به درخواست های اردوغان برای تحویل دادن فتح اهلل 
این  به دخالت در  بزرگ ترین متهم  و  ترکیه ای  مبلّغ  گولن 

کودتا پاسخ مثبت نداد.« 
از  بسیاری  و  اردوغان  که  را  داشت:»آنچه  بیان  عطوان 
همتایان عربش نمی دانند این است که آمریکا خواهان متحد 
نیست بلکه دنباله رو و نوکرهایی می خواهد که بدون چون و 
چرا مطیع فرامینش باشند و اگر هم آنها را به عنوان متحد 
نظر  از  فرو دست و کسانی که  به عنوان  آنان  با  می پذیرد 

اهمیت برای آمریکا در درجه دهم هستند تعامل می کند.« 
وی سپس یکی از مهم ترین دالیل کینه آمریکا از ترکیه و 
اردوغان را این مسئله دانست که »آمریکا خواستار پایبندی 
و  ایران  ضد  آمریکا  تحریم های  کامل  اجرای  به  ترکیه 
مشارکت در تحریم و متوقف کردن هر نوع مبادالت تجاری 
با ایران است. امری که ترکیه قبول نکرده است. دلیل دیگر 
این مسئله نیز این است که ترکیه از معامله قرن و انتقال 
سفارت آمریکا به قدس اشغالی حمایت نکرده و حمایتش را از 

»جنبش حماس« در نوار غزه متوقف نکرده است.« 
عطوان در پایان تاکید کرده »خنجری که آمریکا به ترکیه 
زده است باید برای همه کسانی که روی آمریکا به عنوان 
هیچ  و  باشد  عبرت  درس  می کنند،  تکیه  متحد  و  دوست 
آمریکا  به  ترکیه  اندازه  به  گذشته  سال   50 طی  کشوری 
پاداش  زهرآلود  خنجری  با  آمریکا  اما  است  نکرده  خدمت 

ترکیه را داد.«

امور  وزیر  معاون  هشدار  به  واکنش  در  حاجی  حسینعلی 
خارجه کشورمان  مبنی بر اینکه اکنون برجام با از دست 
باید  گفت:  است،  یو  سی  آی  در  خود  تعادلی  نقطه  دادن 
امضاء  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  که  زمانی  کرد  اذعان 

شده، در واقع توافقنامه ای ُمرده بود.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه هیچ یک از طرف های 
نشان  امر  این  و  اند  نکرده  عمل  تعهداتشان  به  برجام 
این  اظهارکرد:  است،  مذکور  توافقنامه  بودن  ُمرده  دهنده 
در حالیست که طبق گزارش های آژانس بین المللی انرژی 

اتمی کشورمان همواره به تعهدات خود عمل کرده است.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد فرصت سوزی هایی 
که در حال انجام است، صرفًا در راستای اعمال فشار بیشتر 
به کشورمان و تضعیف اراده ملت در بازگشت به احیاء آنچه 

از دست داده ایم است.
این نماینده مردم در مجالس نهم و دهم با اشاره به اینکه 
بازدارنده  غنی سازی کشورمان در مقابل غربی ها قدرت 
که  حالیست  در  مهم  این  کرد:  تصریح  میشد،   محسوب 
برای  سخت  شرایط  ایجاد  بدنبال  اکنون  هم  ها  غربی 

جمهوری اسالمی ایران و جلوگیری از تحقق غنی سازی 
است.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
تعهدات  به  نسبت  باید   1+4 اینکه طرف های  به  اشاره  با 
باشند،  پایبند  بین المللی  رسمی  تعهد  بعنوان  خود  برجامی 
کننده  مذاکره  تیم  مسئوالن  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
هسته ای کشورمان نیز باید قاطعانه بر موضع خود بایستد 

و از موضع خود دفاع کند.
شایان ذکر است عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
در اظهار نظری اعالم نمود که نمی توان گفت چشم انداز 
ادامه مذاکرات با اروپا روشن و مشخص است و می تواند ما 
را به دستیابی یک بسته مشترک برای حفظ برجام برساند. 
ما همچنان منتظریم و امیدوار تا بسته پیشنهادی اروپایی ها 

مورد رضایت ایران باشد تا ایران از برجام خارج نشود.

نامه  از  جزئیاتی  بلومبرگ  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه 
»استیون  و  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پامپئو«،  »مایکل 
کردن  رد  برای  کشور  این  خزانه داری  وزیر  منوچین«، 
شرکت های  معافیت  جهت  اروپایی  کشورهای  درخواست 
را منتشر کرده  ایران  آمریکا علیه  از تحریم های  قاره  این 

است.
دولت  که  گفتند  فرانسوی  مقام های  نظری،  اظهار  در 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا درخواست کشورهای 
را  ایران  علیه  آمریکا  از تحریم های  معافیت  برای  اروپایی 

رد کرده است.
به رؤیت  که  نامه ای  در  منوچین  و  پامپئو  نوشته  بلومبرگ 
این شبکه خبری رسیده خطاب به وزرای خارجه و دارایی 
از  که  اکنون  آمریکا  نوشته اند  فرانسه  و  آلمان  انگلیس، 
»فشارهای  اعمال  به  دنبال  شده،  خارج  هسته ای  توافق 
مالی بی سابقه« علیه ایران است، مگر در صورتی که شاهد 
سیاست های  در  پایدار«  و  قابل اثبات  ملموس،  »تغییرات 
ایران باشد که در غیر اینصورت قصدی برای نرمش نشان 

دادن ندارد.
در این نامه آمده است: »رئیس جمهور به یک دلیل ساده 
مردم  امنیت  نمی توانست  توافق  این  شد:  خارج  برجام  از 
آمریکا را تضمین کند، بنابراین، ما در موضعی نیستیم که 
در شرایط  مگر  قائل شویم،  این سیاست  برای  استثنائاتی 

بسیار خاصی که آشکارا به سود امنیت ملی ما باشد«.
همتایان  به  نامه  در  اروپایی  کشورهای  نوشته  بلومبرگ 
خروج  برای  کشور  این  دولت  تصمیم  از  آمریکایی شان 
دریافت  خواستار  و  کرده  تأسف  ابراز  به  شدت  برجام  از 
ثانویه  تحریم های  اینکه  بر  مبنی  شده اند  ضمانت هایی 
را  ایران  با  همکاری  حال  در  شرکت های  و  افراد  آمریکا 

هدف نخواهد گرفت.

بدون تصویب مجلس،
الزامات FATF از سوی 

دولت اجرا می شود

رهرب انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افرسی و تربیت پاسداری امام حسین)ع( :

 آمریکا متحد نمی خواهد، 
نوکر می خواهد

حاجی عنوان کرد:

در نامه وزیر خارجه به وزیر خزانه داری آمریکا:
کارشناس مشهور جهان عرب:

برنامه جامع اقدام مشترک 
از بدو تولد ُمرده بود

پس از خروج از برجام 
دنبال فشار اقتصـادی 
بی سابقه علیـه ایـران 

هستیم

بسیاری از مسئوالن اجرایی اعتقادی به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران ندارند

عضو فراکسیون منایندگان والیی مجلس :



حسینعلی حاجی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه  ملت 
کنونی کشور  اقتصادی  در خصوص دالیل وضعیت سیاسی- 

شرایط،  این  از  رفت  برون  راهکار  و 
بر  فشار  دنبال  به  آمریکایی ها  گفت: 
از  اسالمی  جمهوری  تا  هستند  ایران 
نشینی  عقب  خود  منطقه ای  جایگاه 
روسیه  چون  دیگر  کشورهای  کند، 
به  و  بوده  خود  منافع  دنبال  به  نیز 
در  در سوریه  ایران  با  خاطر همکاری 
جمهوری  با  نیست  قرار  مسائل  سایر 
اسالمی همکاری داشته باشند. نماینده 
مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
خود  منافع  باید  اسالمی  جمهوری 
گیرد.  نظر  در  را  جهان  و  منطقه  در 
دستگاه  از  نمایندگی  به  ظریف  آقای 
وارد  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی 
اما  شد  غربی ها  و  آمریکا  با  مذاکره 
را  خود  امتیازات  آمریکایی ها  سرانجام 
گرفتند و در نهایت هم صحنه برجام 

را ترک کردند.
ضرورت ترمیم بخش اقتصادی و روابط خارجی کابینه

وی افزود: با توجه به اتفاقات پیش آمده؛ دولت باید تیم اقتصادی 
و روابط خارجی خود را به نحوی ترمیم کند که افراد کنونی به 
اصالح وضعیت برای مقابله با فشارهای بین المللی بپردازند یا در 
صورت عدم ظرفیت و توان فرماندهی و مدیریت شرایط فعلی، 
اقدام کند. حاجی یادآور شد: هر کشوری  آنها  نسبت به تغییر 
ارزی  لحاظ  از  نیز ذخیره خوبی  ما  و  ارزی است  دارای ذخایر 

ارز  اشتباه است. صرف  امور غیرضرور  در  ارز  اما صرف  داریم 
برای واردات خاک گربه، خودروی زرهی، خودروی نعش ِکش و 

اقالمی از این دست اشتباه محضی است که انجام گرفته است.
در حال حاضر مشکل اصلی کشور ضعف مدیریت است

اشکال  بر  تاکید  با  و دهم  نهم  در مجالس  مردم  نماینده  این 
مدیریتی در وضعیت کنونی کشور، تصریح کرد: قسمت اعظم 
مسئله، اِشکال مدیریتی است، متاسفانه به نوعی ارز توزیع شد 
که اشتیاق به سفر خارجی افزایش یافته است، در حال حاضر 
برای عده ای سفر خارجی و درس خواندن در کشورهای دیگر 
صرفه ارزی دارد. در حوزه طال نیز به نوعی مدیریت شد که یک 

نفر توانست 38 هزار سکه بخرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که دولت نهم و دهم روی کار نیست 
که عده ای بخواهند اشکاالت گذشته را 
مطرح کنند، اما ما شاهد اتفاقاتی به مراتب 
بدتر از آن زمان هستیم. لذا برای فروش 
ارز یا سکه باید ضوابطی تعیین شود که از 
هزینه های اضافی برای کشور جلوگیری 
اطمینان  عدم  ایجاد  از  باید  دولت  شود. 
متاسفانه شک  در کشور جلوگیری کند. 
نداریم که برخی از روی عمد کشور را به 

این سمت هدایت می کنند.
برای  دولتی ها  از  برخی  درخواست 
استیضاح وزرایی از کابینه در مجلس

در  رئیس جمهور  داد:  ادامه  حاجی 
اظهارنظر اخیر خود درباره وضعیت فعلی 
را  ما فرصتی  نوعی صحبت کرد که  به 
موضع  زیرا  گرفتیم.  نظر  در  وی  برای 
خوبی گرفتند اما این موضع نیازمند عمل 
خوب است. متاسفانه تا کنون شاهد عمل 
و خروجی خوب از دولت نبودیم کما اینکه 
اخبار بدتری هم به گوش ما رسیده مبنی بر اینکه برخی در دولت 
به نمایندگان جهت داده و درخواست می کنند که برخی از وزرا 
در مجلس استیضاح شوند. عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
را  وزرا  برکناری  اسالمی، تصریح کرد: هزینه  مجلس شورای 
نباید به دوش مجلس بیندازند، دولت باید با مردم صادق باشد و 

وزیری که ناکارآمد است را تغییر دهد. 
البته نمایندگان اگر به یقین برسند بر اساس قانون اساسی وزیر 

ناالیق و ناتوان را ستیضاح می کنند.

عدم  حاصل  موجود  وضعیت  اینکه  بیان  با  حاجی،  حسینعلی 
بهتر  جمهور  رییس  گفت:  است،  دولت  اقتصادی  تیم  کارایی 
تیم  اعضای  از  داند که کدام یک  از هر شخص دیگری می 
اقتصادی توانایی انجام وظیفه خود را دارند و کدام یک توانایی 

انجام وظایف خود را ندارند و می تواند 
تغییراتی  بیشتر  های  هماهنگی  برای 

در کابینه ایجاد کند.
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
با  محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
بیان اینکه عموم نمایندگان در نامه ای 
به رییس جمهور خواستار شدند که در 
تیم اقتصادی کابینه تجدیدنظر صورت 
گیرد، افزود: بارها به آقای سیف گفته 
بانک  رییس  چه  شما  که  است  شده 
ضعف  دلیل  به  که  هستید  مرکزی 
عملکرد در شرایط نامناسب اقتصادی 
روی  هزینه  تومان  میلیارد  هزار   20

دست بیت المال گذاشته اید؟
 موسسات مالی و اعتباری با اصالحاتی

 می توانستد به کار خود ادامه دهند
چرا  اینکه  درباره  داد:  ادامه  وی 
موسسات مالی به این روز افتاده اند، کم 

کم به این جمع بندی نهایی رسیده ایم که دلیل این موضوع، 
پیوستن به FATF بوده و به این دلیل این کار را انجام داده اند، 
در حالی که موسسات مالی و اعتباری با اصالحاتی می توانستد 

به کار خود ادامه دهند.
پرداخت پاداش پایان خدمت یک میلیارد و دویست میلیون 

تومانی به یکی از مدیران بانک مرکزی
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 

توسط  باال  پایان خدمت  پاداش  دریافت  به  اشاره  با  اسالمی، 
برخی مدیران دستگاه های اجرایی در پایان سال 96، یادآور 
شد: 400 نفر از مدیران و قضات که باالی 240 میلیون تومان 

پاداش پایان خدمت دریافت می کردند، در سال 96 و زمانی که 
می بینند اگر وارد سال 97 شوند، بیش از 240 میلیون تومان 
دریافت نمی کنند خود را بازنشسته می کنند. وی افزود: 12 
نفر از این مدیران بازنشسته بازگشت به کار داده می شوند که 
3 نفر از این افراد در بانک مرکزی فعالیت 
دارند. این نماینده مردم در مجلس دهم، 
با بیان اینکه به رییس کل بانک مرکزی 
گفته شد که بر اساس چه حساب و کتابی 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان به فالن 
شخص پاداش پایان پرداخت شد؛ اما هیچ 
چندین  داد:  ادامه  نداد،  مشخصی  پاسخ 
کارگر و خبرنگار اگر یک عمر کار کنند، 
می توانند چنین عددی را به دست آورند؟ 
رخ  کشور  در  اتفاقاتی  چنین  که   زمانی 
عمومی  افکار  در  تبعاتی  چه  دهد  می 
جامعه دارد؟ مگر این مدیران چه ُگلی به 
سر کشور زده اند که باید یک میلیارد و 
پایان خدمت  پاداش  200 میلیون تومان 

دریافت کنند؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: اگر 
رییس جمهور نتواند کابینه را ترمیم کند، 
مجلس پس از تذکرات و استیضاح وزرا در صورت نیاز تغییراتی 
در دولت اعمال می کند و اگر شرایط بهبود نیافت عدم کفایت 

رییس جمهور را دنبال می کند.

در   برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم شهرستانهای  نماینده 
متقاعد  برای  آمریکا  تالش  به  اشاره  با  دهم،  و  نهم  مجالس 
کردن کشورهای واردکننده نفت ایران مبنی بر عدم خرید نفت 

های  توطئه  تمام  گفت:  کشورمان، 
دادن  قرار  تنگنا  در  برای  آمریکایی 
حسینعلی  دارد.  راهکار  ایران  ملت 
کرد:  تصریح  اساس  همین  بر  حاجی 
ها  رسانه  و  مسئوالن  برخی  متأسفانه 
در  هستند،  مردم  ترساندن  حال  در 
آمریکا  های  تحریم  همه  که  حالی 
داد:  ادامه  وی  دارد.  رفت  برون  راه 
در مسیر سختی که پیش رو داریم تا 
و  کرده  مبارزه  آمریکا  های  تحریم  با 
وضعیت اقتصادی کشور را روبراه کنیم 
دلسوز  که  داریم  نیاز  افرادی  به  تنها 
بوده و اهل کار باشند. عضو کمیسیون 
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه، 
شورای اسالمی به یکی از راهکارهای 
مقابله و دور زدن تحریم های آمریکا 
اشاره و بیان کرد: به راحتی می توانیم 

نفت خود را در بورس آورده و به بخش خصوصی بگوییم که 

آن را خریداری کرده و بفروشند و ارز آن را به داخل باز گردانند. 
بیمه  اینکه فروش،  بیان  با  نماینده مردم در مجلس دهم  این 
و حمل و نقل نفت باید از دولتی بودن خارج شود، تأکید کرد: 

البته شرکت های خصوصی نباید به این موضوع ورود کنند بلکه 

نفت باید از طریق بورس فروخته و در قالب آن معامله شود. وی 
افزود: ممکن است قیمت نفت تغییر کند و البته دولت باید آن را 
با قیمت مناسب تری در اختیار بورس قرار دهد برای مثال می 
توان 10 درصد تخفیف روی آن گذاشت 
تا به راحتی فروخته شود. عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی 
در پایان با بیان اینکه قطعا تحریم های 
آمریکا روی قیمت و میزان فروش نفت 
آن  جبران  اما  داشت  خواهد  تأثیر  ایران 
نیز قطعی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه 
برخی مسئوالن تحت تأثیر سیاست های 
ترامپ قرار گرفته و ترسیده اند اما نباید 
راهکارها  به  باید  و  بترسانند  را  مردم 
درست  سیاست  اساس  بر  و  اندیشیده 
مقام  یک  است  ذکر  شایان  کنند.  اقدام 
درخواست  از  آمریکا  خارجه  وزارت  ارشد 
برای  از کشورهای جهان  متحده  ایاالت 
از  پیش  تا  ایران  از  نفت  واردات  توقف 
آبان ماه خبر داد و اعالم کرد که با آغاز 
علیه  متحده  ایاالت  نفتی  تحریم های 
ایران، این کشور معافیتی برای متحدان خود قائل نخواهد شد.

3    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، تیر 1397،  شماره 45اقتصادی

تیرماِه   13 چهارشنبه،  علنی  نشست  در  حاجی  حسینعلی 
مجلس شورای اسالمی در مخالفت با طرح حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
گفت: چند اشکال در این گزارش وجود دارد، متاسفانه در 
گزارشات گذشته آمده بود که چند معاونت درخصوص موانع 
تولید جلسه ای برگزار کنند، ولی آن جلسه برگزار نشد، با 
شأن  در  این  که  شد  قرائت  در صحن  گزارش  وجود  این 

مجلس نیست.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس ادامه 
در  ثبات  که  است  قوانین  اصالح  نوع  بعدی  مشکل  داد: 
ریزد،  می  برهم  را  گذاری  سرمایه  در  ثبات  و  قانونگذاری 
بدین معنی که سرمایه گذار و یا کارآفرین اطمینان از ثبات 

قانون ندارد، زیرا مرتبًا قانون در حال تغییر است.
وی گفت: مشکل بعدی مغایرت ها و تعارضاتی است که 
در این گزارش وجود دارد، در جایی آمده که در 17 مورد 
آیین نامه توسط دولت تعیین شود و اگر این آیین نامه ها به 
موقع مکتوب می گردید، کتابی قطور تشکیل شده و باعث 

سردرگمی کارآفرینان می شد.
عضون کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح 
کرد: با مطالعه در این متن مورد جدیدی در آن یافت نمی 
شوند جز اینکه برخی آیین نامه های دولتی تبدیل به قانون 
شده و 90 درصد این متون تکراری هستند که مجدد به آنها 
پرداخته شده است. وی گفت: در عنوان استفاده حداکثری از 
توان تولیدی داخل و حمایت از کاالی ایرانی در ماده 15 آن 
به نحوی دیگر برای حمایت از کاالی ایرانی معرفی شده 

که باعث سردرگمی شده است.
حاجی در ادامه بیان کرد: این طرح چندین قانون کشور را 
اصالح کرده یا موادی به آن الحاق می کند که این با برنامه 
توسعه مغایرت دارد. همچنین این گزارش با تبصره ماده 10 
و ماده 11 اصل 85، اصل 138 و با بند )الف( ماده 12 اصل 

75 مغایرت دارد، زیرا برای دولت ایجاد هزینه می کند.

حسینعلی حاجی درگفت وگو با برنامه »بدون خط خوردگی« 
با اعالم اینکه مشکالت فعلی اقتصادی درپی تحریم های 
وجود  این  »با  افزود:  است،  نداده  رخ  تهدیدات  و  عملیاتی 
ظرف ماه های گذشته ثبات اقتصادی را از دست داده ایم.«

برضعف  ناظر  را  اقتصادی  مشکالت  عمده  بخش  وی 
بروز  در  را  دولت  اقتصادی  »تیم  گفت:  و  دانست  مدیریت 
مشکالت مقصر می دانیم. چون یا با هم هماهنگ نیستند و 

یا به وظایف خود عمل نمی کنند.«
شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  نماینده 
اسالمی با اعالم اینکه مجلس از اختیارات خود و بر اساس 
قانون اساسی در قبال وزرا کوتاه نخواهد آمد،گفت:»استیضاح 

ایم  امضاء تحویل هیئت رئیسه داده  با 90  را  اقتصاد  وزیر 
قانونی  ابزار  از  باشد  الزم  اگر  نیز  دیگر  وزرای  برابر  در  و 

استفاده می کنیم.«
استیضاح  جمله  از  موارد  گفت:»برخی  مجلس  نماینده  این 
در  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون  یا  مرکزی  بانک  رئیس 
انتظار  جمهور  رئیس  از  رو  این  از  و  نیست  مجلس  اختیار 

داریم تصمیم گیری کند!«
کرد،  تعلل  نباید  مواردی  چنین  در  اینکه  اعالم  با  حاجی 
سر  به  مجلس  تعطیالت  زمان  در  فعاًل  »متاسفانه   افزود: 
می بریم ولی ما در حوزه های انتخابیه برسر کار هستیم.«

وی به رادیو گفت وگو گفت: »ما با تعطیلی مجلس مخالفت 
کردیم؛ این تعطیلی یک هفته عقب افتاد ولی کنسل نشد!«

افزود:  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
»امیدواریم رئیس جمهور زودتر تصمیم بگیرد؛ چراکه این 
و  مرکزی  بانک  کل  رئیس  تکلیف  تعیین  جمله  از  موارد 

معاون اقتصادی در اختیار ایشان است!«

فرانسه  دارایی  وزیر  اظهارات  خصوص  در  حاجی  حسینعلی 
مبنی بر اینکه آمریکا درخواست این کشور مبنی بر معافیت 
است،  کرده  رد  را  ایران  تحریم های  از  اروپایی  شرکت های 
اروپا  مذاکرات،  ابتدای شروع  از  اذعان کرد  توان  گفت: می 
و ایاالت متحده هر کدام منافع خودشان را در اولویت قرار 
می دهند و بر این اساس هر کدام نقشی را برای ایفا کردن 

بر عهده گرفتند. 
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
روند  در  ها  اروپایی  اکنون  هم  اظهارکرد:  اسالمی  شورای 
بر حفظ  در تالش هستند عالوه  ای  مذاکرات هسته  جدید 
کشورمان  از  نیز  جدیدی  امتیازات  گذشته،  های  محدودیت 

دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه اروپایی ها در روند مذاکرات بر پذیرش 
ادامه  اند،  تاکید کرده  ایران اسالمی  از سوی  اف.ای.تی.اف 
داد: این مهم در حالیست که اف.ای.تی.اف دارای 41 تعهد 

است و باید از سوی کشورمان اجرایی شود.
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از این تعهدات در راستای 
کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  دولت جمهوری  الحاق  الیحه 
مبارزه با تامین مالی تروریسم است که آسیب های زیادی به 

همراه خواهد داشت.
اسالمی  شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
به  نسبت  وین  نشست  در  ها  اروپایی  اینکه  به  اشاره  با 
کرده  تاکید  اقتصادی  حوزه  در  مشخصی  تعهدات  انجام 
امروزه  که  حالیست  در  مهم  این  کرد:  خاطرنشان  اند، 
بدنبال  باید  اروپا  کند  می  عنوان  فرانسه  امورخارجه   وزیر 
برنامه ریزی و بهره گیری از ابزارهای مختلف باشد؛ بنابراین 
این مهم جای تامل دارد که اروپا چطور به وعده هایش جامع 

عمل خواهد پوشاند.

سیف در شرایطی از بانک مرکزی می رود که سیستم بانکی 
 85 از  بیش  است.  اخیر  دهه   5 در  خود  شرایط  بدترین  در 
درصد مردم هم در نظرسنجی ها نمره صفر به کارنامه سیف 
در بانک مرکزی داده اند. این شرایط اسفناک را می توان در 

شاخص های زیر خالصه کرد:
میزان  از  نقدینگی  تاریخ کشور حجم  در  بار  اولین  برای   -

تولید ناخالص داخلی بیشتر شده است.
- برای اولین بار در کشور، حجم شبه پول به پول بیش از 

10 برابر شده است.
- سرعت گردش پول به زیر 1 میل کرده است.

- حجم زیان بانکی در کشور به باالترین میزان نسبت به 
تولید ناخالص ملی در تاریخ ایران رسیده است.

- نرخ ارز با جهش های ناگهانی به بیش از 90 هزار ریال 
رسیده است

اقتصاد  تاریخ  در  خود  میزان  باالترین  به  بانکی  معوقات   -
ایران رسیده است.

تاریخ  در  برداشت  اضافه  بیشترین  کشور  بانکی  سیستم   -
اقتصاد کشور از بانک مرکزی را دارد.

- نرخ سود در حال افزایش و رسیدن به باالترین میزان در 
4 سال گذشته و در مرز 24 درصد است.

- بانک ها بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند.
- تورم پنهان باالی 50 درصدی ساالنه برای مدت حداقل 

4 سال در انتظار اقتصاد ایران است.

حاجی ترشیح کرد:

حاجی در برنامه »بدون خط خوردگی« :

حاجی خرب داد :

به بهانه برکناری رئیس بانک مرکزی :

طرح حمایت از فرهنگ 
مصرف کـاالی ایـرانی 
چیز جدیدی ارائه نکرده 

است

تیم اقتصادی دولت، یا 
با هم هماهنگ نیستند 
و یـا به وظایـف خود 

عمل نمی کنند

اروپایی ها در مذاکرات 
جدید هسته ای در تالش 
هستند عالوه بر حفظ 
محدودیت های گذشته، 
امتیازات جدیدی نیز از 
کشورمان دریافت کنند

نگاهی کوتاه به وضعیت 
اقتصـاد ایـران در زمان 
ریاست سیـف بر بانک 

مرکزی

در حال حاضر مشکل اصلی کشور ضعف مدیریت است

عملکرد ضعیف بانک مرکزی 2۰ هزار میلیارد هزینه روی دست بیت المال گذاشت

حسینعلی حاجی در گفتگو با خربگزاری خانه ملت عنوان کرد :

حاجی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت:

حاجی در رابطه با مذاکره با کشورهای اروپایی عنوان کرد:

مسئوالنی که از تحریم فروش نفت ایران ترسیده اند مردم را نترسانند، 
فروش نفت راهکار دارد



»مشکل اصلی مجلس این است که مجلس در مشت الریجانی 
است«؛ این عنوان انتقاد نماینده مردم شاهین شهر و میمه و 

برخوار از نحوه اداره مجلس توسط الریجانی است. 
حاجی در همایش »خستگی ممنوع«، این سخنان را گفت و 

یکی از دالیل این تسلط آقای رئیس روی 
همیشه  که  دانسته  جمعیتی  را  مجلس 

گوش  به  فرمان او هستند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ادامه داد: خیلی تلخ است؛ واقعیت 
تلخ این است که آقای الریجانی همیشه 
در چند مجلسی که بوده، یک جمعیتی را 
مثل  طیفی  می دارد؛  نگه  خودش  برای 
و  جاللی  آقای  پژوهش ها،  مرکز  رئیس 
آدم ها  این  نعمتی.  آقای  مثل  تیپ هایی 
تشکیل  را  خودشان  مثل  جمعی  یک 
هستند؛  به  فرمان  گوش   و  می دهند 
یعنی وقتی آقای رئیس می خواهد چیزی 
به  بیایند  می گوید  اینها  به  شود،  تصویب 
سمت موافق و اگر بخواهد تصویب نشود، 

می گوید بیایند در سمت مخالف«. 
بهروز  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس  جاللی،  کاظم 
نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه، کسانی هستند که با لیست امید 

تهران به دوره دهم مجلس وارد شدند.
حسینعلی حاجی، نماینده مجلس شورای اسالمی، در همایش 
دانشگاه   7 دانشجویی  بسیج  به هّمت  که  ممنوع«  »خستگی 
برگزار شد، طیف بندی  تاالر »سوره« حوزه هنری  در  تهران، 
داخلی مجلس را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: یک طیف 
امید هستند که صرفًا  لیست  به  نمایندگان مجلس، مربوط  از 
گوش به فرمان هستند. در ماجرای استیضاح سه وزیر دولت 
هم این موضوع به خوبی خود را نشان داد. صبح موضع خاصی 
داشتند و عصر، موضع خود را تغییر دادند چون به آنها ابالغ 

هشتاد  حدود  را  مجلس  نمایندگان  دوم  طیف  وی  بود.  شده 
افزود:  و  است  انقالبی  رأی شان  که  دانست  نمایندگان  از  نفر 
البته فقط یک چهارم این افراد می توانند کف مجلس فعالیت 

انجام دهند.

طیف  دو  این  میان  نیز  نمایندگان  سایر  اینکه  بیان  با  حاجی 
که  است  این  مجلس  اصلی  مشکل  کرد:  تصریح  دارند،  قرار 
در مشت الریجانی قرار دارد و او هر برنامه ای را بخواهد، در 

مجلس پیش می برد.
نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس به الیحه مبارزه 
رهبر  اینکه  یادآوری  با  و  کرد  اشاره  تروریسم  مالی  تأمین  با 
انقالب به صراحت، نمایندگان را از پذیرفتن این کنوانسیون ها 
همه  انقالب،  رهبر  بیانات  از  پس  داشت:  اظهار  کردند،  منع 
تصور کردند کار FATF تمام شده است، اما آقای الریجانی 
بعد از آن به مجلس آمد و گفت فالن کشور چنین حرفی گفته 

و باید زودتر کاری بکنیم و باید زودتر به FATF بپیوندیم!

 FATF به   را نسبت  ابهام  اینکه چهل سؤال و  بیان  با  وی 
نفر  یک  آیا  که  پرسید  باید  کرد:  تصریح  کرده ایم،  مشخص 

وجود دارد که  به این ابهامات پاسخ دهد؟ 
حاجی با انتقاد از صدا و سیما گفت: صدا وسیما که این همه 
درباره برجام جلسه و برنامه گذاشت، 
جلسه  موضوع  این  درباره  چرا 

نمی گذارد؟
روی  مجلس   از  تحقیق و تفحص 

میز هیئت رئیسه 
علی الریجانی  مدیریت  به  انتقادات 
طرح  که  می شود  مطرح  در  حالی 
تحقیق و  تفحص از مجلس همچنان 
از  قبل  است.  نشده  تعیین  تکلیف 
محمدجواد  هیئت رئیسه،  انتخابات 
اصولگرای  نمایندگان  از  ابطحی، 
این  بود: فکر مي کنم  مجلس، گفته 
طرح پس از انتخابات هیئت رئیسه در 
شفاف سازي  بگیرد.  قرار  کار  دستور 
در تفحص  مندرج  درباره محورهاي 
از مجلس، هم به نفع هیئت  رئیسه و 

رئیس مجلس و هم به نفع شفاف سازي امور است«. 
طرحی که محورهاي آن شامل »اشکاالت در سازمان اداري 
»شفاف سازي  مجلس«،  بودجه  هزینه کرد  »نحوه  مجلس«، 
مالي،  هزینه هاي  ازجمله  مختلف  ادارات  در  مسائل  برخي 

استخدام نیروها در مجلس« مي شود. 
قباًل غالمرضا حیدری نیز در همین باره گفته بود: کمیته نظارت 
بر عملکرد مالي مجلس گزارشي ارائه کرده که در اختیار رئیس 
مجلس،  آیین نامه  طبق  دارد.  قرار  بودجه  برنامه  و  کمیسیون 
مسئولیت اصلي به رئیس مجلس داده شده است. حتي انتصاب 
مقام هاي حوزه حراست و حفاظت نیز در اختیار رئیس مجلس 

است.  
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دیدار و گفتگو با مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان

حضور استاندار اصفهان در شهرستان برخوار

جلسه با مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص مطالبات عوارض آالیندگی

دیدار و گفتگو با مدیرعامل بانک سینا

دیدار با دکرت جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

جلسه شورای عالی شهرسازی و معامری کشور برای اصالح طرح جامع شهر دستگرِد برخوار

معاون وزیر راه و و مدیر عامل رشکت عمران و بهسازی شهری ایران در منطقه

بررسی مشکالت روستای لوشاب در سفر دکرت جندقیان به منطقه

حضور در جمع منازگزاران محله گلدیس - شاهین شهر

دیدار با رئیس سازمان امور اراضی کشور درخصوص مشکل اراضی صادق آباد

هامیش عفاف و حجاب در شاهین شهر

شورای اداری شهرستان برخوار

بیانیه  در  شده  ذکر  تعهدات  خصوص  در  حاجی  حسینعلی 
پایانی نشست وزیران خارجی ایران و 1+4، گفت: باید اذعان 
کرد که بیانیه صرفا مربوط به اعالم موضع طرف های مقابل 

در یک توافقنامه است و به نوعی الزام آور نیست.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
نظر  مورد  محورهای  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
کشورمان در قالب تعهد اروپایی ها در بیاینه پایانی نشست 
اجرای  برای  الزامی  که  شد  یادآور  باید  اما  شده  ذکر  وین 
مسئوالن  بنابراین  اظهارکرد:  است،  نشده  گرفته  درنظر  آن 
باید  ابتدا  کشورمان  دیپلماسی  عرصه  کنندگان  مذاکره  و 
برای تحقق منافع کشورمان در راستای ادامه فعالیت برجام، 
ضمانت های مشخص و دقیق از کشورهای اروپایی دریافت 
توافقنامه  هستیم  شاهد  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  کنند.وی 
های چندجانبه مانند برجام به دلیل بدعهدی برخی کشورها 
باید  فرانسه  و  آلمان  انگلیس،  بنابراین  داد:  ادامه  شد،  لغو 
مصداق های مشهود و ابزارهایی برای اجرای مفاد و بندهای 
برجام پیش بینی کنند و به کشورمان ارائه کنند نه اینکه در 

بیانیه صرفا اعالم اراده سیاسی برای فعالیت با ایران کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نباید از یاد 
ببریم که اروپایی ها همواره پیرو سیاست های آمریکا بوده 
بیانیه  صدور  در  توان  می  اساس  این  بر  کرد:  تصریح  اند، 
برجام  فعالیت  ادامه  برای  مشاهده کرد که صرفا توجیهاتی 
برای  ها  اروپایی  های  توصیه  رو  این  از  است؛  شده  ارائه 
تامین منافع کشورمان اثربخش نخواهد بود.عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به 
نظر نمی رسد اروپایی ها بخواهند مذاکرات به نتیجه مطلوب 
و مناسب جمهوری اسالمی ایران برسد از این رو هر کدام از 
کشورهای مذکور در صدد ایفای نقش در این راستا هستند.

تعهدات پیش بینی شده 
اروپایی ها در بیانیه وین 

الزام آور نیست

حسینعلی حاجی : 

تشخیص  مجمع  نامه  به  واکنش  در  حاجی  حسینعلی 
ایرادات  و  پالرمو  الیحه  شدن  رد  درباره  نظام  مصلحت 
اساسی که به FATF از سوی مجمع و شورای نگهبان به 
لوایح وارد شده است، اظهار داشت: خوشبختانه شاهدیم که 
شورای نگهبان الیحه پالرمو را رد کرد، گرچه بهتر این بود 
بگیرند  را  لوایح  اینگونه  نمایندگان مجلس جلوی  که خود 
برخی  است  البته ممکن  ندادند.  انجام  را  اقدامی  اما چنین 
مقامات دنبال این باشند تا دوباره به نوعی موافقت شورای 

نگهبان را برای تصویب لوایح بگیرند.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
همچنین تصریح کرد: اما مهمتر از آن، الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که چند 
گام جلوتر از پالرمو موجبات حضور نیروهای خارجی را در 
چند  کنوانسیون  این  در  عضویت  و  می کند  فراهم  کشور 
تروریسم  تعریف  آن  در  اینکه،  اول  دارد.  پی  در  را  مسئله 
با  ما  تعریف  نوع  و  غربی هاست  خود  معیارهای  اساس  بر 
مصادیق و تعاریف آنها کاماًل مغایر است. دوم اینکه عالوه 
بر این، اگر این الیحه به تصویب برسد کسانی که عنوان 
کشور  داخل  در  نمی توانند  می شود،  تلقی  آنها  به  مجرمانه 
محاکمه شوند، بلکه باید به کشورهای دیگری تحویل داده 
شوند که وضع کننده چنین عناوین مجرمانه ای هستند. آنها 
کنوانسیون ها  اینگونه  خودشان  فکری  چارچوب  اساس  بر 
عماًل  کنوانسیون  این  به  پیوستن  با  می کنند.  تنظیم  را 
می پذیریم افرادی را که به زعم آنها مجرم هستند، تحویل 

گروه اقدام مالی شود.
این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: تعدادی از نمایندگان 
مجلس در خصوص عضویت ایران در چنین کنوانسیون هایی 
حدود 40 ایراد اساسی را استخراج و منتشر کرده و به اطالع 
به  نامه ای  ما  همچنین  رساندند.  مجلس  نمایندگان  تمام 
آقای رئیس جمهور هم داده و اتمام حجت کردیم که لوایح 
اقدامات مان  آنچنان که می خواستیم  را پس بگیرند، گرچه 

تأثیر گذار نبود.
حاجی گفت: به هر حال چنین لوایح عماًل لوایح استعماری 
هستند که تمام نهادهای مسئول ازجمله مجلس، نبایستی 
اگر  برسانند.  تصویب  به  و  کرده  قبول  آنرا  محدودیت های 
و  مصلحت  تشخیص  مجمع  کارشناسی  نظرات  مجلس 
درنظر   FATF با  مرتبط  لوایح  درباره  را  نگهبان  شورای 
داشته باشد، نباید دیگر به این لوایح ورود کند چون کاماًل 
تبعات  کنوانسیون ها  این  به  پیوستن  که  است  مشخص 
سنگین و شومی را برای کشور در پی دارد. گرچه برخی از 
جریانات درون مجلس علیرغم نظر صریح رهبری در این 

باره درصدد تصویب این لوایح هستند.

حسینعلی حاجی، نماینده دوره های نهم و دهم مجلس شورای 
درباره  آنا،  خبرگزاری  سیاسی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسالمی 
اظهارات معاون اول دولت مبنی بر اینکه دولت با شرکت هایی 
که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده اند، برخورد می کند، اظهارکرد: 
در شرایطی که همه باید تالش کنیم که ارز کشور را حفظ کنیم،  
دولت حدود 12 میلیارد دالر ارز را در جایی هزینه کرد که یک 

دهم آن هم ضروری نبود و نیاز کشور را پاسخ نداد.
وی با بیان اینکه بارها به رئیس جمهور متذکر شدیم که سیف 
عین  در  سیف  کرد:  اضافه  ندارد،  را  کشور  اقتصاد  اداره  توان 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید براینکه چطور بی تدبیری و عدم مدیریت چوب حراج را به ارز و خزانه کشور زد.

می شود رئیس بانک مرکزی معضل موسسات مالی و اعتباری 
را برای کشور به بار می آورد و 20 میلیون نفر را دچار سردرگمی 
و ناراحتی می کند و کوچکترین اعتراضی به او نمی شود، تصریح 
کرد: 20 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور و از جیب مردم بابت 
علی رغم  هم  قضائیه  قوه  متأسفانه  و  شد  پرداخت  اشتباه  این 
با  برخوردی  را مصوب کردیم، کوچکترین  ماده 236  ما  اینکه 
وی نکرد و این برخورد نکردن باعث جری تر شدن وی شد و 

ناکارآمدی خود را ادامه داد.
حاجی خاطرنشان کرد: سیف با ذخایر ارزی کشور کاری کرد که 

دشمن هم نمی  توانست انجام دهد.

پس از اصالح ؛

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

 FATF لوایح پالرمو و
عماًل لوایح استعماری 

هستند

سیف با ذخایر ارزی کشور کاری کرد که دشمن هم نمی  توانست انجام دهد

انتقاد آقای حاجی از نحوه مدیریت علي الریجانی بر مجلس

در هامیش »خستگی ممنوع« مطرح شد:

گزارش تصویری 
گوشـه ای از  فعالیـت هـای

آقای حاجی در تیرماه



نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه 
دریافت شهریه اجباری از والدین دانش آموزان از 
سوی مدیران مدارس دولتی خالف قانون است، 
گفت: اگر وزیر آموزش و پرورش به این مسئله 
رسیدگی نکند، موضوع را سؤال و یا استیضاح وزیر، 
پیگیری می کنیم. حسینعلی حاجی ضمن انتقاد از 
دانش آموزان  والدین  از  اجباری  شهریه  دریافت 
دولتی،گفت:  مدارس  از  برخی  مدیران  سوی  از 
والدین  از  اجباری  شهریه  هرگونه  دریافت 
دولتی  مدارس  مدیران  سوی  از  دانش آموزان 
تخلف است. وی تصریح کرد: دولت طبق اصل 
30 قانون اساسی موظف است تا دوره متوسطه، 
امکانات و شرایط تحصیل را برای دانش آموزان 
به  صورت رایگان تأمین کند. حاجی با بیان اینکه 
ضروری است تا وزیر آموزش و پرورش به مسئله 
دانش آموزان  والدین  از  اجباری  شهریه  دریافت 
رسیدگی کند، اظهار داشت: از وزیر می خواهم به 

کند تا مدیران مدارس دولتی برای ثبت نام دانش آموزان شهریه ای استناد اصل 30 قانون اساسی به مدیران مدارس دولتی بخش نامه 
به  برای کمک  اینکه خودشان  نکنند، مگر  دریافت 
به  توجه  با  داد:  ادامه  داوطلب شوند. حاجی  مدرسه 
اینکه سرانه مدارس پایین است، لذا در صورتی که 
برخی از والدین دانش آموزان که از شرایط مالی خوبی 
برخوردار هستند به مدارس کمک کنند، قطعا اقدام 
مثبتی خواهد بود. وی با بیان اینکه گزارشاتی درباره 
دریافت شهریه های غیرمتعارف در برخی از مدارس 
غیر دولتی وجود دارد، تصریح کرد: شهریه مدارس 
غیرانتفاعی براساس درجه بندی آنها و خدمات آموزشی 
که به دانش آموزان ارائه می دهند، مشخص می شود، 
لذا دریافت هرگونه وجهی بیش از رتبه بندی در نظر 
کرد:  تأکید  حاجی  است.  قانون  گرفته شده، خالف 
اگر وزیر آموزش و پرورش به این مسئله رسیدگی 
نکند، موضوع دریافت شهریه اجباری از سوی مدیران 
مدارس دولتی را از طریق ابزار های نظارتی پارلمان، 

یعنی سؤال و یا استیضاح وزیر، پیگیری می کنیم.

تأکید  با  در مجلس  برخوار  و  میمه  و  نماینده شاهین شهر 
خرید  مانده  باقی  پرداخت  برای  پیگیری  ضرورت  بر 
و  آموزش   96-95 سال  تحصیلی  آموزشی  خرید  خدمات 
پرورش، عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش برای جبران 
کسری های خود در آموزش دروس تحصیلی اقدام به خرید 
خدمات آموزشی از شرکت های خصوصی و افراد کرده است 
تا آموزش را این مجموعه به دانش آموزان ارائه دهند ولی 

پرداخت مطالبات آن ها صورت نگرفته است.
حسینعلی حاجی با بیان اینکه با توجه به برآوردهای صورت 
گرفته 25 درصد مطالبات خرید خدمات آموزشی ها پرداخت 
افراد مراجعات باالیی به نمایندگان  نشده است، افزود: این 

مجلس دارند و خواهان دریافت مطالبات خود هستند.
باقی مانده خرید خدمات  بر مطالبات  ادامه داد: عالوه  وی 
برای  پرورش  و  آموزش  وزارت  از سال 96-95  آموزشی ها 
سال تحصیلی 96-97 نیز هیچ مبلغی را به طرف حساب های 
خود پرداخت نکرده است و این در حالیست که سال تحصیلی 

جاری نیز در حال پایان است.
نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی  فراکسیون  عضو 
خدمات  خرید  چه  پرورش  و  آموزش  وزارت  اینکه  درباره 
آموزشی  از شرکت ها و افراد دریافت کرده است، توضیح داد: 
خدمات مختلفی در پایه های مختلف از طریق این مجموعه 
که  نیست  صرفه  به  موارد  از  بسیاری  در  و  می شود  ارائه 
نیرو  و  معلم  دروس  این  از  برخی  برای  پرورش  و  آموزش 
جذب و استخدام کند لذا در مقوله آموزش چنین مواردی از 
این مجموعه ها کمک و بهره می گیرد که کاری متداول و 
مرسوم است. حاجی با بیان اینکه در این زمینه قانون نیز به 
آموزش و پروش اجازه داده که در این راستا گام بردارد و هیچ 
وجود  آموزشی ها  خدمات  خرید  با  همکاری  در  قانونی  منع 
آموزش  برای  سالیانه  بودجه های  در  گفت: همچنین  ندارد، 
و پرورش بودجه مناسبی تخصیص داده شده که الزم است 
در این زمینه سازمان برنامه و بودجه همکاری  های الزم را با 

مجری یعنی آموزش و پرورش داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 
با توجه به اینکه هزینه های جاری آموزش و پرورش نسبت 
کارکنان  پرداخت  دارد  زیادی  فاصله  دیگر  هزینه های  به 
رسمی فرهنگی به حق در اولویت قرار دارد و موارد دیگر در 

اولویت های بعدی است.

 آقای رئیس جمهور؛ 
 عدم نظارت بر سامانه های 
 ثبت سفارش کاال ، موجب 

رانت شده است

میمه  و  مردم شریف شهرستان های شاهین شهر  نماینده 
و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی 
جمهور،  محترم  ریاست  به   97 خرداد   23 کتبی  تذکر  در 
داد  تذکر  وزیر صنعت  و  وزیر جهاد کشاورزی  وزیراقتصاد، 
که عدم نظارت بر سامانه های ثبت سفارش کاال که موجب 

رانت شده است.
آقای حاجی در این تذکر خطاب به دکتر روحانی و وزرای یاد 
شده ضمن تاکید بر ثبت سفارش کاال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل که دو برابر شده است، آورده است: عدم نظارت بر 
ثبت سفارش کاال در سامانه های مختلف بانک مرکزی و 
تامین ارز به نرخ 4200 تومان و ورود کاال و ارائه آن با نرخ 
بازار به مصرف کننده که بازار سیاه ایجاد کرده است، سبب 
گردیده نهاده های کشاورزی و سایر خدمات برمبنای بازار 

سیاه تعیین تکلیف گردند.
و  نهم  محاسبات مجلس  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
موجب  امر  این  بر  نظارت  عدم  است:  آورده  درادامه  دهم 
نارضایتی و ایجاد یاس و ناامیدی دربین آحاد جامعه گردیده 
ازاین رو ضروری است این موضوع رسیدگی و پاسخ شفاف 

و اقدام الزم لحاظ گردد و نتیجه را اعالم نمایید.

 اختـالفات موجود میان 
 وزارت راه وشهرسازی 
 و وزارت کشور موجب 
 رکـود بیـشتر صنعت 

ساختمان شده است

و  میمه  و  شاهین شهر  مردم شریف شهرستانهای  نماینده 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در 
تذکر کتبی 13تیر97 به رئیس جمهور حل اختالفات موجود 
میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور را که موجب 
کاهش ساختمان سازی و کاهش درآمدهای شهرداری ها 
دهیاری ها و تامین اجتماعی شده و مردم را معطل گذاشته 

است، را خواستار شد.
آقای حاجی در این تذکر خطاب به دکتر روحانی ضمن تاکید 
ماندن  و معطل  نهادهای عمومی شهری  درآمد  بر کاهش 
و  ساخت  کاهش  و  ساختمان  پروانه  صدور  در صف  مردم 

ساز عنوان نمودند :
نظارتهای عالیه برعهده راه و شهرسازی است یا شهرداریها؟ 
سازنده  یا  باشد  فرآیندی  ناظر  تعیین  برای  ارجاع  سیستم 
ساختمان اختیار تعیین ناظر راداشته باشد؟ آیا ضرورتی دارد 
که  5 درصد دستمزد مهندسین به سازمان نظام مهندسی 

پرداخت شود؟ و ... 
نهم  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
الذکر  فوق  مباحث  نشدن  است: حل  آورده  درادامه  و دهم 
ساختمان  پروانه  تقاضای  ثبت  سامانه  ماندن  بسته  موجب 
نهادهای  درآمدهای  کاهش  موجب  همچنین  و  است  شده 
امر  این  با  بیکاری مهندسین و کارگران مرتبط  یاد شده و 

گردیده است.

آقای وزیر کشور؛ 
 بر التزام عملی ستانداران

 به قانون اساسی جمهوری 
 اسـالمی و بویژه اصل ۸4 

قانون اساسی نظارت کنید   

نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و 
برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسالمی در 
تذکر کتبی 5 تیر97 به وزیر کشور، التزام عملی استانداران 
به قانون اساسی جمهوری اسالمی و بویژه اصل 84 قانون 

اساسی را یادآوری کرد.
فضلی  رحمانی  دکتر  به  خطاب  تذکر  این  در  حاجی  آقای 
عالی  نمایندگان  بعنوان  که  استانداران  وظایف  بیان  ضمن 
دولت در استانها موظف به اجرای مصوبات دولت میباشند، 
آورده است: متاسفانه استاندار چهارمحال و بختیاری بجای 
هماهنگی  اجرای مصوبات شورای  و  قانونی  وظایف  انجام 
مدیریت بهم پیوسته حوضه آبریز زاینده رود و کارگروه ملی 
سازگاری باکم آبی درمورد ممانعت از برداشتهای آب مازاد 
بر سهمیه ها، باصدور اطالعیه ای تالش بر محدود نمودن 
فعالیتهای آقای دکتر عابدی نماینده مردم شریف اصفهان و 
در مخالفت آشکار با اصل84 قانون اساسی نموده است که 
زیبنده کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی نمیباشد و 
عذرخواهی  دراین خصوص  میبایست  نامبرده  تذکر،  ضمن 

نماید. 
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 بخشی از تذکرات و سوالهای مناینده مردم

رشیف شهرستان های شاهین شهر و میمه

 و برخوار در مجلس شورای اسالمی

در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم شهرستانهای  نماینده 
مجلس شورای اسالمی به عنوان طراح این طرح گفت: اعمال 
تحریم ها توسط آمریکا و افزایش هزینه های استفاده از نظام 

و  اختیار  تحت  که  المللی  بین  پرداخت 
نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی 
تجاری  مبادالت  خروج  موجب  است، 
رسمی  های  قالب  از  ایران  المللی  بین 
این  که  و سبب شده  است  بانکی شده 
مبادالت با روش هایی از قبیل صرافی 
سایر  ارزی  پیچیده  های  شبکه  یا  ها 

کشورها انجام شود.
وی ادامه داد: غیر رسمی شدن مبادالت 
بین المللی، امکان استفاده از روش های 
مانند  ای  هزینه  کم  و  رایج  پرداختی 
روش  از  که  اسنادی  اعتبار  گشایش 
می  انجام  مرکزی  بانک  رسمی  های 
بنابراین  است،  ساخته  ناممکن  را  شود 
افزایش هزینه  ها  پیچیدگی  این  نتیجه 
برای  المللی  بین  ها و دشواری تجارت 

بازرگانان ایرانی است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی تصریح کرد: 
در شرایط فعلی کشور که بانک های بزرگ جهان حاضر به نقل 
از  نیستند و عمدتا  از فروش نفت  انتقال منابع مالی حاصل  و 
جریمه ها و تحریم های آمریکا واهمه دارند و هیچ نشانه ای 
از کشور دیده نمی شود،  با خارج  ایران  بانکی  از بهبود روابط 

باید کاری کرد.
وی اظهارداشت: تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا 
افزایش  بلکه  ماند،  خواهد  باقی  فشارها  تنها  نه  باشد  اروپا  و 
ایران طرحی  تاکنون  این در حالی است که  یافت.  نیز خواهد 

مالی  های  تحریم  کردن  اثر  بی  راستای  در  و جدی  عملیاتی 
تهیه نکرده است.

ها  تحریم  اعمال  شیوه  و  ساختار  به  دقیق  نگاه  گفت:  حاجی 

نشان می دهد دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد 
با  معامالت  تسویه  الف:  از  است  عبارت  که  است  بوده  ایران 

استفاده از دالر، ب: پیام رسانی مالی از طریق سوئیفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص 
راهکار حل این دو مشکل گفت: برای حل دو مشکل فوق دو 
راهکار پیمان های پولی دو و چند جانبه و سیستم پیام رسان 

موازی سوئیفت وجود دارد. 
پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادالت 
تجاری بین المللی است که در آن به جای استفاده از دالر یا 

سایر ارزهای واسط از ارزهای ملی دو کشور استفاده می شود. 
با این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نقل و انتقاالت 
تجارت  های  هزینه  و  ریسک  و  رود  می  بین  از  ایران  بانکی 
نیز کاهش می یابد. حاجی گفت: عالوه 
رسانی  پیام  فرآیند  است  الزم  این  بر 
وابستگی  از  نیز  ایران  خارجی  مبادالت 
پیام رسانی مالی بین  ِصرف به سیستم 
عالوه  تا  شود  خارج  )سوئیفت(  المللی 
آمریکا،  نظارت  امکان  رفتن  بین  از  بر 
شرایط برای کاهش هزینه ها و افزایش 
فراهم  ایران  خارجی  مبادالت  سرعت 

شود.
رای   103 با  نمایندگان  آن  از  پس 
موافق، 67 رای مخالف و 7 رای ممتنع 
از مجموع 205 نماینده حاضر در مجلس 
تصویب  به  را  طرح  این  فوریت  یک 
این  نهایی  رساندند. در صورت تصویب 
طرح، بانک مرکزی موظف است ظرف 
سه ماه در مبادالت مالی و بانکی داخلی 
این  کند.  ایجاد  تغییراتی  المللی  بین  و 
مالی  رسان های  پیام  از  استفاده  و  اندازی  راه  تغییرات شامل 
بومی،  های  سامانه  های  ظرفیت  از  استفاده  اختصاصی،  و 
 انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع و بانک های ملی و 

منطقه ای است.
پولی دو  پیمان های  انعقاد  به  بانک مرکزی موظف  همچنین 
ترکیه،  هند،  روسیه،  چین،  کشور   24 حداقل  با  جانبه  چند  و 
پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، 
ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، 
اندونزی، بالروس، سریالنکا، لبنان، سوریه، مالزی، خواهد شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی عصر امروز در نشست بررسی امور 
مقاومتی(  اقتصاد  راهبری  )ستاد  اصفهان  استان  اقتصادی 
با  که  نداریم  یافته ای  توسعه  کشور  هیچ  داشت:  اظهار 
سیستم متمرکز اداره شود به ویژه در حوزه اقتصادی، گفت: 
اکنون موضوعی که دشمن با ما بر سر آن دعوا دارد این 
انرژی  و  تکنولوژی  به  چرا  کردیم،  رشد  ما  چرا  که  است 
هسته ای دست پیدا کردیم، به ما می گویند در سوریه چه کار 
می کنید؟ ما به آنها می گوییم دولت سوریه از ما درخواست 
کرده که به کمکشان برویم. می توان گفت مواجهه دشمن 

با ما به دلیل قدرتمان است.
وی افزود: همه اشکاالت متوجه دولت نیست، در حوزه ارز 
و در زمینه تامین، تشخیص، تخصیص و مصرف عده ای به 
اما کاال  را گرفتند  ارز  برخی  گونه ای دیگر عمل می کنند، 
قیمت  برابر  چند  با  یا  و  کرده  احتکار  برخی  نکردند،  وارد 
عرضه کردند. اگر فکر می کنید دولتی با 50 کارمند می تواند 
کشوری را اداره کند اشتباه است، باید کشور را باور کنید که 
در این زمینه کم لطفی هایی صورت گرفته است، اگر دست 

به کاری نزنیم نمی توانیم موفق شویم.
کارشناس  یک  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان  فضلی  رحمانی 
می گویم اصفهان قدرت اداره خود را دارد و می تواند معین 
دو استان دیگر باشد همان طور که خراسان رضوی، تبریز، 

شیراز و مازندران و رشت می توانند معین باشند.
با شرایط فعلی، مقام معظم رهبری  اکنون  بیان کرد:  وی 
جلسه قوا را تشکیل دادند و اقدامات در همه سطوح در حال 
پیگیری است و بنده همه مسائلی را که شما در این جلسه 
مطرح کردید تک به تک پیگیری می کنم و همه را برای 

رئیس جمهور می فرستم.
وزیر کشور تصریح کرد: همه ما سوار یک کشتی هستیم و 
باید توجه داشت که دشمن در 3 سطح ما را تهدید می کند، 
نخستین سطح نظامی است که هیچ کاری نمی تواند بکند 

زیرا قدرت ما را سنجیده و قدرت مقابله را ندارد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مهمترین نکته این است که 
مردم امنیت را اصل می دانند و نمی خواهند امنیتشان دچار 
خدشه شود و در نظرسنجی که در دستگاه ها صورت گرفته، 
دستگاه های  از  مردم  درصد   80 تا   74 که  شد  مشخص 

امنیتی و انتظامی ابراز رضایت کرده اند.

حاجی مطرح کرد: 

وزیر کشور عنوان کرد :

برخی ارز را گرفتند
 اما کاال وارد نکردند

موافقت مجلس با یک فوریت طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی
 و انعقاد پیمان های پولی در تجارت خارجی

اگر وزیر آموزش و پرورش به مسئله اخذ وجه توسط مدارس دولتی رسیدگی 
نکند، موضوع را از طریق سؤال و یا استیضاح وزیر، پیگیری می کنیم

یک فوریت طرح آقای حاجی تصویب شد:

حاجی در انتقاد از دریافت شهریه اجباری از والدین دانش آموزان عنوان کرد:

25 درصــد مطـالبـات 
نیـروهای خرید خدمت 
آموزشی  پرداخت نشده 

است

اعتراض ها نسبت به رفتار منفعالنه وزارت امور خارجه در قبال 
هلند ادامه دارد. به اعتقاد برخی نمایندگان، سکوت اولیه دستگاه 
دیپلماسی در قبال اخراج 2 دیپلمات ایرانی و ابراز بی اطالعی از 
هلند  از سوی  شده  وارد  اتهامات  پذیرش  نحوی  به  موضوع)!( 
شدن  مشخص  زمان  در  اگر  می گویند  نیز  دیگر  برخی  است. 
هویت کالهی، وزارت امور خارجه فعاالنه وارد می شد و از هلند 
به خاطر اعطای پناهندگی 30 ساله به عامل بزرگ ترین عملیات 
اقدامات  شاهد  آنگاه  می کرد  شکایت  انقالب  تاریخ  تروریستی 
پیش دستانه هلند ی ها و اخراج 2 دیپلمات ایرانی نبودیم؛ اقداماتی 
نیز  اروپایی  کشورهای  دیگر  سوی  از  دیگر  طرق  به  البته  که 
مشاهده شد. بازداشت دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت ایران در 
اتریش که در یک همراهی کامل میان کشورهای آلمان، بلژیک، 
اتریش و فرانسه انجام شد نمونه دیگر اقدامات پیش دستانه اروپا 
علیه ایران برای فرار از پاسخگویی نسبت به رسوایی هلند در 
ماجرای کالهی است.  اما انتقادات به عملکرد دستگاه دیپلماسی 
ایرانی  دیپلمات  های  اخراج  موضوع  به  تنها  هلند  ماجرای  در 
ایران  اسناد محرمانه حقوقی  ماجرای سرقت  نمی شود.  محدود 
از دفتر حقوقی ایران در الهه نیز از دیگر موضوعات محل بحث 
است. نمایندگان مجلس می گویند دولت مخفی کاری می کند و 
سعی دارد موضوع در افکار عمومی فراموش شود. سطح انتقادات 
تا حدی است که موضوع سوال از ظریف در صحن مجلس درباره 

سرقت اسناد ایران در الهه نیز مطرح شده است. 
درباره سرقت اسناد ایران در الهه از ظریف سؤال می کنیم

حسینعلی حاجی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با »وطن امروز« با اشاره به ماجرای سرقت 
اسناد محرمانه حقوقی ایران در الهه گفت: در این رابطه آمادگی 
داریم از وزیر امور خارجه در مجلس سوال و نتیجه را پیگیری 

در  ایران  حقوقی  اسناد  سرقت  بحث  در  داد:  ادامه  وی  کنیم. 
الهه آقایان مخفی کاری می کنند و فکر می کنند اگر چیزی را 
از مردم ایران مخفی کردند زشتی اتفاق رخ داده از بین می رود. 
حاجی دلیگانی تاکید کرد: طبیعتا باید به صورت دقیق مشخص 
شود که چه چیزی از دفتر حقوقی ایران در الهه سرقت شده 
است، بویژه موارد مربوط به اسناد شکایت  1/8 میلیارد دالری 
ایران، چرا که همه اینها به حقوق مردم مربوط می شود. وی افزود: 

معموال تصور می شود که موارد اینچنینی به مرور زمان به دست 
فراموشی سپرده می شود؛ در حقیقت زمان را می خرند تا با کم 
شدن حساسیت ها به ظن آقایان موضوع فراموش شود. شایان 
ذکر است دادستانی آلمان علیه یک دیپلمات ایرانی اتهام  زنی کرد. 
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادستانی آلمان اعالم کرده 
است اتهامات این  دیپلمات ایرانی فعالیت به عنوان یک »عامل 
بیگانه« و »توطئه برای قتل« است. دادستانی فدرال آلمان گفته 
است این دیپلمات ایرانی به نام »اسد اهلل اسدی« مستقر در وین، 
پایتخت اتریش مظنون به قرار و مدار با یک زوج بلژیکی اصالتًا 

ایرانی برای حمله به نشست اخیر یک گروه مخالف دولت ایران 
)منافقین( است. دادستانی آلمان همچنین مدعی شده است این 
دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی وسیله انفجاری حاوی 500 گرم 
ماده انفجاری )استون پروکسید( داده است. بر اساس این گزارش، 
بلژیک  در  یادشده  زوج  اینکه  از  بعد  میالدی  جاری  ماه  اوایل 
دستگیر شده و مقام های این کشور از یافتن یک وسیله انفجاری 
در خودروی آنها خبر دادند، اسد اهلل اسدی نیز در نزدیکی شهر 
»آشافنبورگ« در آلمان با حکم قضایی اروپا دستگیر شد.  این 
در حالی است که »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران 
را »طرح شیطانی« و »عملیات فریب« خواند. وزیر  اتهام   این 
امور خارجه ایران در پیام توئیتری گفته بود: »ایران به صراحت 
هرگونه خشونت و ترور را در هر جایی که باشد محکوم کرده 
برداشتن  پرده  برای  ذی نفع  طرف های  همه  با  دارد  آمادگی  و 
از چیزی که یک طرح شیطانی عملیات فریب است، همکاری 
کند.« دادستانی آلمان گفته است تحقیقات در این زمینه مانعی 
نیست.  مظنون  فرد  برای  بلژیک  استرداد  درخواست  مقابل  در 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به سناریوی 
اخیر در بلژیک گفته بود: »افراد بازداشت شده از اعضای شناخته 
شده گروهک منافقین هستند و آماده ایم با ارائه اسناد الزم در 
جهت روشن کردن ابعاد واقعی این سناریو همکاری کنیم.« وی 
اروپا  و  ایران  روابط  تخریب  برای  اخیر  اینکه سناریوی  بیان  با 
در این مقطع مهم و حساس طراحی و اجرا شده است، یادآور 
شد: »اسناد و مدارک متقن برای روشن شدن ابعاد ماجرا آماده 
ارائه است«. پیش تر بلژیک و اتریش، همزمان با سفر »حسن 
روحانی« رئیس جمهور ایران به اروپا اعالم کردند 5 نفر از جمله 
یک دیپلمات ایرانی را به ظن تالش برای بمب گذاری در نشست 

گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده اند.

در بحث سرقت اسناد حقوقی ایران در الهه، وزارت خارجه مخفی کاری می کند 

حاجی در گفت وگو با »وطن امروز« مطرح کرد:



مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
میلیارد   56 مطالبات  دریافت  نحوه  گفت:  اسالمي  شوراي 
توماني عوارض ساخت شهرداري شاهین شهر از پاالیشگاه 

اصفهان به زودي نهایي میشود.
شهرداري  مطالبات  کل  داشت:  اظهار  حاجي  حسینعلي 
محل  از  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  از  شهر  شاهین 
میلیارد  بوده که هشت  تومان  میلیارد  عوارض ساخت، 64 

تومان طلب شهرداري در گذشته دریافت شده است.
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  مردم  نماینده 
به  که  هایي  جلسه  در  کرد:  خاطرنشان  اسالمي  شوراي 
تازگي با حضور مدیرعامل پاالیشگاه، فرماندار شاهین شهر 
و میمه، اعضاي شوراي شهر و سرپرست شهرداري شاهین 
شهر در این واحد پاالیشگاهي برگزار شد، طرفین تصمیم 
گرفتند موضوع مطالبات 56 میلیارد توماني را در یک هفته 

نهایي کنند. 
وي به کاهش اعتبارات شهرداري در سال 97 اشاره کرد که 
افزایش خدمات  در  میتواند  از مطالبات  این بخش  دریافت 
تمام خدمات  نیمه  پایان طرحهاي  و  به شهروندان  رفاهي 

شهري موثر باشد. 
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  این 
شرکت  زمین  درصد   97 اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
شهرستان  این  سرزمیني  حوزه  در  اصفهان  نفت  پاالیش 
به  بزرگ صنعتي  واحد  این  حقوق  پرداخت  بر  است،  واقع 
شهرداري و احداث پل غیرهمسطح در تقاطع خروجي جاده 

پاالیشگاه به اتوبان اصفهان - تهران تأکید کرد.

کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی  محمود  از  حاجی  حسینعلی 
خواست تا نسبت به بارگذاری  سال های اخیر در باالدست 

رودخانه زاینده رود پاسخ دهد. 
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شاهین شهر  مردم  نماینده 
افراد  نوشت:  وزیر  از  سؤال  کاربرگ  در  اسالمی  شورای 
زاینده رود  باالدست  اخیر  سال های  بارگذاری  پشت صحنه 

چه کسانی هستند؟
حاجی همچنین در این سوال آورده است که:

- علت اجازه شروع 10 طرح جدید در باالدست سد زاینده 
رود با  بارگذاری 4945 لیتر بر ثانیه بری مساحتی به میزان 

5496 هکتار چیست؟
سد  دست  پایین  در  جدید  طرح   32 شروع  اجازه  علت   -
زاینده رود بب بارگذاری 3043 لیتر بر ثانیه برای مساحتی 

به میزان 8285 هکتار چیست؟
- با چه مجوز شرعی و قانونی علیرغم علم به اینکه توان 
میلیارد  صدها  ندارد،  وجود  رود  زاینده  در  جدید  بارگذاری 
الذکر  فوق  های  طرح  به  را  دولت  اعتبارات  از  تومان 

اختصاص داده اید؟
- براساس چه مجوز قانونی قبل از اطمینان از تخصیص آب 
پایدار، بیش از 13 هزار هکتار از اراضی ملی را برای طرح 

های مذکور واگذار نموده اید؟
کشاورزِی  سهامی  و  تعاونی  تشکلهای  افراد،  اسامی   -
دارند؟  سهام  درصد  چند  کدام  هر  چیستو  فوق  طرحهای 
سهامداران عمده چه کسانی هستند؟ شغل و سمتشان در 

گذشته و حال در دستگاههای دولتی چیست؟
- چرا از نام کشاورز و از نام افراد مستضعف پلی برای برای 

افراد زمین خوار ساخته شده است؟
و  آب  عالی  شورای  مصوبات  به  پایبندی  عدم  علت   -

مدیریت حوضه آبریز زاینده رود چیست؟ 

برخالف ادعای مطرح شده، موافقت نامه واگذاری به امضای 
که  معادن  شورای  قانون،  برابر  اصواًل  و  نرسیده  حاجی  آقای 
ضمن  دهد  می  انجام  را  واگذاری  است  استاندار  آن  رئیس 
واگذاری  بایستی  ملی  پارک  و  مناطق حفاظت شده  در  اینکه 

به تأییدکمیته زیربنایی دولت برسد.
خبرگزاری  در  شده  درج  خبر  در خصوص  تلفنی  مذاکره  پیرو 
»برنا« در تاریخ 16 تیر ماه 97 موضوع واگذاری معدن تراورتن 
در بخش میمه به حوزه علمیه اصفهان و مطالب خالف واقع 
در این خبر، ضمن اظهار تاسف از برداشت های ناصحیح، بی 
توجهی به خواست عمومی مردم بخش محروم میمه، سیاسی 
رسالت  در  اخالقی  اصول  رعایت  عدم  و  خبر  درج  در  کاری 

خبرنگاری مطلب زیر در خبرگزاری برنا درج گردد.
به  واگذاری  نامه  موافقت  شده،  مطرح  ادعای  1-برخالف 
امضای آقای حاجی نرسیده و اصواًل برابر قانون شورای معادن 
که رئیس آن استاندار است واگذاری را انجام می دهد ضمن 
اینکه در مناطق حفاظت شده و پارک ملی بایستی واگذاری به 

تأییدکمیته زیربنایی دولت برسد .
2-برابر آنچه جناب آقای حاجی در مصاحبه با برنا توضیح داده 
اند اعتراض به ،دوگانگی در واگذاری است و اگر در سالهای 
محروم  مردم  که  فراگیر  تعاونی  مردم)شرکت  برای  گذشته 
منطقه سهامدار آن هستند( امکان نداشته ،چرا برای یک ارگان 

خاص امکان پذیر شده است؟

3-مکاتبه ایشان در سال 91 برای شرکت تعاونی فراگیر بخش 
میمه که مورد تایید مردم این بخش است به امضای واگذاری، 
امضای موافقت نامه، امضای اکتشاف و... تعبیر شده که نشانه 

عدم آگاهی نویسنده خبر نسبت به واژه هاست.

تبعاتی  ملی  پارک  به  موته  شده  حفاظت  منطقه  4-ارتقای 
آنها  به  طلبد  می  که  است  کرده  بار  منطقه  برای  را  حقوقی 

توجه شود.

نهایت  قانون مصوبه سال 91«  به »اجرای  نگارنده  5-استناد 
بی اطالعی است چنانچه اگر یک جستجوی ساده انجام می 
شد استاندار اصفهان صورتجلسه 95/5/16 را اجرا کرده است 
)درحالیکه براساس شنیده ها اصاًل این جلسه تشکیل نشده ، 

صوری بوده و محیط زیست هم آنرا امضاء نکرده است(
خبر  در  البته  )که  خود  تذکر  در  حاجی  آقای  جناب  6-آنچه 
برنا به نامه تعبیر شده و بازهم نا آگاهی را نشان می دهد( به 

وزیر کشور متذکر شده موضوع ضوابط زیست محیطی وتبعات 
اجتماعی است. برهمین اساس سوال این است که چه اتفاقی 
افتاده که برای مردم این واگذاری خالف بوده )6 سال پیش و 
در زمانی که منطقه در سطح پائین تر و ضوابط خفیف تری قرار 
داشته( و امروز این مشکل بر طرف شده در حالیکه مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان از عدم موافقت با واگذاری سخن 
بروز  باعث  که  اجتماعی  تبعات  به  چرا  درثانی  است؟  گفته 
نارضایتی مردم می شود بی توجهی شده است مردم می گویند 
چرا معادن موجود در منطقه برای خود آنها غیر قابل واگذاری 

است و برای کسان دیگر قابل واگذاری!؟
گردید،  واگذاری  این  توقف  باعث  امروز  آنچه  پایانی:  سخن 
از حقوق مشروع مردم  دفاع  براساس  همین موضع گیری ها 
محروم بخش میمه بود و نقش موثر رسانه ها در این خصوص 
کم نظیر بود انتظار می رود در اطالع رسانی ها رعایت اخالق 
به  ها  واژه  حقوقی  بار  شود  می  توصیه  البته  بشود  انصاف  و 

خبرنگاران آموزش داده شود.
انتشار  از  قبل  برنا  خبرگزاری  خبرنگار  است،  ذکر  به  الزم 
زیاد  اصرار  وجود  با  و  گرفته  تماس  حاجی  آقای  با  گزارش 
این جوابیه  در  مواردی که  و  دادند  ایشان توضیحات کوتاهی 
در  خبرنگار  اینصورت  غیر  در  نکردند  مطرح  را  است  موجود 
همان گزارش به آن اشاره می کرد. فایل این گفت و گو موجود 

است و در صورت نیاز منتشر خواهد شد.

حسینعلی حاجی در بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از بافت های فرسوده شهری 
13شهر  فرسوده  بافت های  بهسازی  برخواراظهارکرد:  شهرستان  شاپورآباد  و  سین 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار، با استمرار حمایت دولت از شهرداری ها 
افزود:  اصفهان  استان  شهرسازی  و  کل  اداره  از  قدردانی  با  وی  است.  امکان پذیر 
تمامی شهرهای سیزده گانه این دو شهرستان برای بهسازی و آسفالت معابر عمومی 
مناطق شهری به ویژه بافت های فرسوده به صدها تن قیر و مساعدت اداره کل راه و 
شهرسازی نیاز دارند. نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در همه شهرهای دو شهرستان مکان تاریخی ثبت شده آثار 
ملی و جهانی و آثاری که در شرف ثبت شدن در فهرست آثار ملی هستند، وجود دارند 
که نیاز است وزارت راه و شهرسازی به کمک شهرداری ها بیاید و از تخریب شدن این 
ثروت های ملی پیشگیری کند. این عضو فراکسیون والیی مجلس بابیان این که از 13 
شهر دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار، طرح های بهسازی بافت های فرسوده 
شهری در 8شهر تهیه شده است، شروع طرح های بهسازی بافت های فرسوده شهری 

را با حمایت و نظارت وزارت راه و شهرسازی خواستار شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، اجرای طرح بازآفرینی شهری و نوسازی سالیانه 100هزار 
سازندگان  گفت:  و  کرد  خاطرنشان  رادرکشور  فرسوده  مناطق  در  مسکونی  واحد 
واحدهای مسکونی در بافت های مسکونی، 20 درصد حساب مالکانه و هزینه های غیر 

ساختمانی را نزد بانک سپرده گذاری می کنند.
نصف  سازندگان  به  پرداختی  تسهیالت  سود  نرخ  داشت:  اظهار  عشایری  هوشنگ 

سودی خواهد بود ک بانک مرکزی هرسال اعالم می کند.
هرسال  فرسوده  بافت های  در  مسکن  نوسازی  طرح های  اجرای  با  داد:  ادامه  وی 
می توانیم 300هزار شغل در بخش های مسکن وساخت روبناها در کشور ایجاد کنیم.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، برنامه اقدام مشترک شهری را این گونه تشریح 
کرد که بر اساس این برنامه احداث طرح های عمرانی در محالت با نظرخواهی وتایید 

شهروندان خواهد بود، مردم نیز با دریافت تسهیالت بانکی با بازپرداخت 6درصد، در 
نوسازی خانه های فرسوده مشارکت خواهند کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد که قیر موردنیاز شهرهای بیش از 50 هزار 

نفر را وزارت راه و شهرسازی و شهرهای کمتر از این جمعیت را وزارت کشور تأمین 
درخواست ها  در جلسه جمع بندی  اصفهان  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل  می کند. 
و  برخوار  شهرستان  دو  شهر   13 اسالمی  شوراهای  اعضای  و  شهرداران  نظرات  و 
شاهین شهر و میمه در شاهین شهر اظهار کرد: این اداره کل پارسال از محل تخفیف 
و  مسکونی  واحدهای  نوسازی  برای  تومان  میلیارد   30 فرسوده،  بافت های  عوارض 

بافت های فرسوده شهری تخفیف داده است. حجت اله غالمی محورهای بازآفرینی 
شهری را در این استان، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن، خدمات روبنایی با 
توانمندی های  ارتقاء  و  مناطق شهری  توسعه  و  بهسازی  مشارکت دستگاه مسؤول، 
اقتصادی و اجتماعی شهرها بیان کرد. وی از تشکیل منظم جلسه های ستاد بازآفرینی 
بافت های فرسوده شهرستان شاهین شهر و میمه قدردانی کرد و خواستار آن شد که 

این جلسات در شهرستان برخوار نیز منظم برگزار شود.
شهرداران شهرهای 13گانه دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار از مدیرکل راه و 
شهرسازی درخواست کردند سهمیه های قیر را به موقع در اختیار شهرداری ها قرار دهد.

در  را  آسفالت  روکش  طرح های  اجرای  قیر  سهمیه های  کمبود  شهرداران،  گفته  به 
مناطق فرسوده شهری باتاخیر مواجه کرده است.

شهرداران همچنین از وجود بناهای تاریخی در شهرهای این دو شهرستان یادکردند 
که به تأمین اعتبار الزم برای نگهداری آثار میراث ملی و جهانی نیاز دارند.

بخشی از باند دوم اتوبان 4 بانده ورودی شهر سین به طول 3کیلومتر با حضور معاون 
وزیر راه و شهرسازی و نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوان در مجلس شورای 
اسالمی امروز افتتاح شد، این محور ارتباطی درمجموع 5 هزار و 500متر طول دارد 

که تاکنون 3هزار متر این طرح، بهره برداری شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از امامزاده نرمی با حضور آقای حاجی دلیگانی 
تا  شود  اجرا  نوبت  چند  در  است  الزم  متبرکه  بقعه  این  توسعه  طرح  داشت:  اظهار 

اعتبارات توسعه این طرح به تدریج تأمین و هزینه شوند.
هوشنگ عشایری افزود: طرح توسعه این امامزاده جلیل القدر نیز به بازنگری دوباره 
راه  کل  اداره  تأیید  مورد  سیاحتی  و  اقامتی  ورزشی،  فرهنگی،  طرح های  تا  نیازارد 
در  طرح ها  این  از  شهروندان  بیشتر  استفاده  به منظور  اصفهان،  استان  شهرسازی  و 
با  پیش  سال   17 از  نرمی  امامزاده  توسعه  طرح  باشد.  پیش بینی شده  نَرمی  امامزاده 

آزادسازی و توسعه 17هزار مترمربع از بنای زیارتی تاکنون اجراشده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: دشت 
کشاورزی،  چاه  100حلقه  و  قنات  33رشته  شدن  خشک  خشکسالی،  بعلت  برخوار 

بدترین وضعیت کشاورزی را دربین دشت های استان اصفهان دارد. 
حسینعلی حاجی در دیدار مردمی با کشاورزان شهرستان برخوار که با حضور استاندار 
اصفهان همراه بود، اظهار داشت: دشت برخوار بعلت خشکسالی، خشک شدن 33 رشته 
قنات دولت آباد و 100حلقه چاه کشاورزی، بدترین وضعیت کشاورزی را دربین دشت 

های استان اصفهان دارد. 
منتقل شود،  اصفهان  به شرق  برخوار  اگر آب پساب فاضالب شهرستان  افزود:  وی 
کشاورزی این شهرستان بطور کامل نابود خواهد شد و200 هزار مردم برخوار ناچار 

خواهندشد به مناطق دیگر کشور مهاجرت کنند. 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد 
آباد  از حبیب  را  انتقال پساب  اجرای طرح مطالعه نشده  استاندار اصفهان جلوی  که 

بگیرد و باشجاعت، لغو اجرای این طرح را اعالم کند. 
حاجی اظهارداشت: کشاورزان برخواری امسال بابت عدم کشت اراضی کشاورزی 100 

میلیارد تومان ضرر کرده اند. 
وی از استاندار اصفهان این پرسش را کرد که چرا کشاورزان برخواری بابت خشکسالی 

و رهاک کردن اجباری کشاورزی از دریافت خسارت محروم هستند؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: درصورت انتقال پساب 
به شرق اصفهان، ریزگردهای این منطقه آنچنان منتشر خواهد شد که شهر تاریخی 

اصفهان را هم دربر خواهد گرفت. 
برخوار  شهرستان  کشاورزان  زمانی  کرد:  بیان  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو  این 
بیشترین تولید گندم را در استان اصفهان داشتند و در پرداخت خمس پیشرو بودند اما 

اکنون بر اثر سالها خشکسالی مستحق دریافت زکات شده اند. 
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی یادآوری کرد: 
زمانی چاه های کشاورزی برخوار در عمق 6 متری آب داشتند اما این وضعیت برای 

چاه ها به عمق 270متری زمین رسیده است. 
استاندار  باحضور   97 درسال  بار  نخستین  برخوار  شهرستان  اداری  شورای  همچنین 
اصفهان برگزارشد. جلسه ای که نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس 
از  جمعی  اصفهان،  استاندار  عمرانی  هماهنگی  و  سیاسی  معاونان  اسالمی،  شورای 

مدیران استانی و شهرستانی و روحانیون برخوار نیز حضور داشتند. 

دکتر مهرعلیزاده در این جلسه خاطرنشان کرد: عربستان سعودی 78 میلیارد دالر به 9 
شرکت غربی، صهیونیستی پرداخت کرده است تا کشورمان را دربخش های اقتصادی، 

حقوق بشر، دفاعی و ناامنی های مرزی تحت شدیدترین فشارها قرار دهد. 
ناامنی  و  نارضایتی  برای تشدید  از هر فرصتی  اظهار داشت: دشمن  استانداراصفهان 
امنیتی در کشور استفاده می کند، درچنین شرایطی باید وحدت را در همه سطوح حفظ 

و بار دیگر آنان را در پیش برد توطئه هایشان ناامید کنیم. 
وی با اشاره به سخنان آقای حاجی، نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهر و میمه و 

برخوار درمجلس شورای اسالمی اظهار داشت: بزودی عملیات احداث 3 باب مدرسه 
جدید درشهرستان برخوار شروع می شود و اتوبوس های شهری با مشارکت بخش 

خصوصی در اختیار شهرداری های شهرهای این شهرستان قرارخواهدگرفت.
وی با تاکید بر این که باید شغل های جدیدی متناسب باکم آبی درشهرستان برخوار 
اختصاص 2  با  است که  تهیه شده  اصفهان  دراستان  داد: طرحی  ادامه  تعریف کرد، 
هزار و 800 میلیارد تومان تسهیالت بانکی با کارمزد 4 درصد، 63 هزارشغل جدید در 

مناطق دور و نزدیک این استان امسال ایجاد خواهد شد. 

استاندار اصفهان تصریح کرد که همه مسووالن موظف به حمایت از سرمایه گذاران 
بخش خصوصی هستند، موضوع منطقه صنعتی برخوار به سرعت باحضور مسووالن 

ذیربط وآقای حاجی، پیگیری و به نتیجه نهایی منجر شود. 
گالیه های حاجی دلیگانی ازکم توجهی مسوالن به شهرستان محروم برخوار

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار درمجلس شورای اسالمی در این جلسه 
چندین  استقرار  تخریبی،  مدارس  وجود  بعلت  بدی  شرایط  برخوار  شهرستان  گفت: 
در بخش  و وضعیت خشکسالی  برون شهری  نقل  و  بیگانه، حمل  اتباع  نفری  هزار 

کشاورزی دارد. 
حسینعلی حاجی افزود: هم جواری شهرستان برخوار با شهر اصفهان، از یک سو منجر 
به سر ریز مشکالت مرکز استان به شهرهای برخوارشده و از سوی دیگر، باکم توجهی 

مسووالن استان اصفهان به معضالت شهرستان برخوار مواجه هستیم. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: توسعه 
ناحیه صنعتی480 هکتاری دربرخوار بعلت ابهامات مربوط به پساب فاضالب معطل 
مانده و واحدهای نخ ریسی بعلت گران شدن مواد اولیه با کاهش تولید مواجه شده 

است.
استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  مترصد همکاری  متبرکه  بقاع  که  کرد  اضافه  وی 

اصفهان برای توسعه حریم این مکان های زیارتی هستند. 
این عضو فراکسیون والیی مجلس دهم هشدار داد: کشاورزان بادقت و نگرانی درحال 

رصد تصمیمات مسووالن درخصوص احتمال انتقال پساب هستند.
کم شدن سکونت اتباع بیگانه درشهرستان برخوار

اتباع  داشت:  اظهار  برخوار  اداری  در شورای  اصفهان  استاندار  امنیتی سیاسی  معاون 
که  به طوری  آوری می شوند،  این شهرستان جمع  در  کار  مجوز  بدون  و  غیرمجاز 
درمدت 6 ماه 30 درصد جمعیت مهاجران افغان درشهرستان برخوار جمع آوری خواهند 
شد.  حمیدرضا طباطبایی افزود: برخی از واحدهای تولیدی در برخوار نگران آن هستند 

که تولید محصوالتشان باخروج کارگران خارجی کاهش یابد.
مشارکت  بر  نیز  اصفهان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  زاده،  مقدس  علی 
حداکثری از توان بخش خصوصی در واگذاری و تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی 

تاکید کرد. 
به  خصوصی  بخش  به  تمام  نیمه  های  طرح  درواگذاری  که  کرد  خاطرنشان   وی 

گونه ای عمل شود که اصل سرمایه گذاری و سود سرمایه گذاران حفظ شود.  
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موافقت نامه واگذاری معدن موته به امضای آقای حاجی نرسیده است

دفرت آقای حاجی اعالم کرد:

 نحوه دریافت مطالبات
توماني  میلیارد   56
عوارض ساخت از 
پاالیشگاه اصفهان به 
زودي نهایي میشود

افراد پشت صحنه 
بارگذاری سال های 
اخیـر در باالدسـت 
رودخانه زاینده رود 
چه کسانی هستند؟

حاجی خرب داد:

حاجی عنوان کرد:

بهسازی بافت های فرسوده شهرها با استمرار حمایت دولت از شهرداری ها امکان پذیر است

دشت برخوار بدترین وضعیت کشاورزی را بعلت خشکسالی دارد

حسینعلی حاجی:

حاجی در دیدار با کشاورزان دشت برخوار و با حضور استاندار اعالم کرد:



سال هاست سینمای ما از کمبود تولید فیلم های حوزه دفاع مقدس رنج می برد؛ سینمایی 
که در دهه های قبل نشان داده می تواند مخاطبان عام و خاص را جذب کند و حتی 
ماندگار شود. آنقدر اتفاقات دراماتیک در حوزه جنگ وجود دارد که تا سال های سال 
می توان از آن فیلم هایی بدون شعارزدگی و در راستای ذائقه مخاطب امروزی ساخت؛ 
اما ظاهراً بنا به دالیل مختلفی این اتفاق قرار نیست رخ دهد و مانند بچه ای رها شده 

در خیابان می ماند.
سینمای جنگ نه در ایران بلکه در کشور های پیشرفته و صاحب سینما از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است، چون می توان در آن رشادت ها، غیرت، فرهنگ و ... را نشان داد و آن را 
به عنوان زبانی جهانی مطرح کرد؛ اما متاسفانه در کشور ما تا نام سینمای جنگ می آید 
مسئوالن بلندگوی نبود بودجه را در دست گرفته و از تولید آن ها شانه خالی می کنند. 
اما همین مسئوالن برای ساختن فیلم های بی مایه و پرهزینه در دیگر ژانر ها در صف 
اول می ایستند! سال گذشته بود که خبر تولید فیلمی با موضوع دفاع مقدس با نام »تنگه 

ابوقریب« ساخته بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان در 
رسانه ها منتشر شد. فیلمی که در سی و ششمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و توانست پس از سال ها کمبود در این حوزه 

سر و صدایی درست به پا کند.
و  ما  عزیزان  و  رزمندگان  از  گروهی  قصه   ابوقریب«  »تنگه 
روایتی است از دفاع گردان عمار در برابر لشکرکشی رژیم بعث 
به فکه و شرهانی که نشان می دهد با قلب و روح و ایمان قوی 
و واقعا دست خالی به نسبت سالح های عراقی، مقاومت کردند 
و کشورمان را از خطری بزرگ نجات دادند. انگار بهرام توکلی 
قدرت  تمام  با  که  داشته  را  این  نیت  فیلم  این  ساخت  از  قبل 
و  گذاشته  میدان  در  پا  کارگردانی  زمینه  در  خود  داشته های  و 
از دیدن فیلم می توان  را پس  این گفته  را کارگردانی کند.  آن 
مشاهده کرد. البته که در فضای فیلم شلوغ اینچنینی اشتباهاتی 
در کارگردانی وجود دارد، اما بسیار اندک و فقط با نگاه ریزبین 
و فنی می توان مشاهده کرد؛ چون مخاطب آنقدر غرق در دیدن 
ابوقریب«؛  فراموشش می شود. »تنگه  بقیه مسائل  می شود که 
تنگه عشق و رشادت/ فیلمی ضد جنگ و تاثیرگذار بهرام توکلی 
نویسنده فیلمنامه این اثر نیز هست و به شدت مشخص است که 
سعی کرده دور از شعارزدگی قلم خود را روی کاغذ بغلطاند؛ چون 
می داند مخاطب امروز از درشت نمایی و شعارزدگی فرار می کند و 
اصاًل آن را نمی پسندد. اصال اگر بخواهیم حرفه ای به جریان نگاه 

کنیم، شعارزده شدن یک اثر اتفاق درستی نیست.
عزم جزم بازیگران فیلم و توجه به جزئیات بازیگری و همراه شدن 
با قصه و اهداف کارگردان از دیگر نقاط قوت فیلم است. ایفای 
حمیدرضا  از  استفاده  عزتی،  جواد  برای  چالشی  و  نقشی جدی 
جنوب  از  بچه ای  جدیدی  امیر  بودن  جنوبی،  لهجه  با  آذرنگ 
شهر، اما با غیرت و خوش زبان، مهدی پاکدلی که می فهمیم 
فرمانده به معنای واقعی و با معرفت است، علی سلیمانی شهید 
خانواده دوست و با محبت و مداح، مهدی قربانی نوجوانی از نسل 
فهمیده ها و حتی دیگر بازیگران که دیالوگ کم دارند، همه به خوبی کنار هم چیده شدند.
در چند سکانس مهم دختر بچه و تعداد دیگری بچه های قد و نیم قد را می بینیم که 
در فضای بمباران حضور دارند و تعدادی از آن ها در نهایت مظلومیت شهید می شوند. از 
سویی کارگردان چند نمای کلوزآپ از دختر بچه ای می گیرد و مظلومیت واقعی را نشان 
می دهد و می گوید که کودکان بی تقصیرند، اما درگیر بازی های قدرت و جنگ می شوند. 
یا در سکانسی به بمباران شیمیایی اشاره می شود که آن نیز نگاه ضد جنگ این فیلم 

را نشان می دهد.
دوربین روی دست و حتی االمکان فرار از نما های ثابت در فیلم و سکانس پالن هایی 
که چندین مرتبه شاهد آن هستیم، بر التهاب قصه فیلم می افزاید و مخاطب را با فضایی 
بحرانی و دشوار روبرو می کند. چیدمان صحنه و انتخاب لباس در فضا های اینچنینی 
به شدت دشوار است. حفظ راکورد هایی که کار گروه بخصوص منشی صحنه را سخت 

می کند، اما انگار همه دست به دست هم دادند که به درستی و در راستای قصه پیش 
بروند. البته همان طور که اشاره شد شاید اشکاالتی در فیلم باشد، اما می توان از آنها 
چشم پوشید. یکی از مقوله هایی که در این فیلم نیاز به تمرکز زیادی داشت، گریم بود. 
در صحنه های مختلف از قطعی دست و پا تا تاول هایی که بازتاب بمباران شیمیایی است، 
گریم خوبی را می بینیم. موسیقی فیلم بر دراماتیک بودن فضای فیلم می افزاید و با روح 
و روان مخاطب بخصوص در سکانس های پایانی و شهادت ها بازی می کند. می توان 
گفت؛ پایان بندی فیلم و صحنه شهادت گروهی که حتی نتوانستند یک عکس یادگاری 
واضح بگیرند بهترین سکانس فیلم است. نشان دادن مهدی قربانی بازیگر نوجوان و 
رشید فیلم به عنوان کسی که زنده می ماند و با تجربه ای عظیم در کنار بزرگان این مرز 
و بوم به راهش ادامه می دهد، نیز از نکات قابل تامل فیلم است. ساخت یک فیلم دیدنی 
و تاثیرگذار نیاز به مدیریتی صحیح، قصه ای خوب، گروهی یکدل و حرفه ای، چینش 
درست گروه های مختلف سازنده و در نهایت تنیده شدن درست همه آن ها در هم برای 
خروجی جذاب دارد و می توان به »تنگه ابوقریب« در این زمینه نمره قبولی و خوب 
داد. البته »تنگه ابوقریب« هم قطعاً بدون اشکال نیست و نگاه های حرفه ای تر آن ها را 
خواهند دید؛ اما در کل توانست پس از سال ها نور امیدی به سینمای جنگ ما ببخشد و 

بگوید که می توان این فیلم ها را ساخت، اما نیاز به نگاه مهربانانه مسئوالن دارد. 

قم،  علمیه  حوزه  انقالبی  طالب  همت  به  گذشته  روز  چند 
تجمعی اعتراضی جهت مطالبه گری از مسئولین قوای سه گانه 
در موضوع عدالت اقتصادی و مسائل معیشتی تشکیل شد. یکی 
از سخنرانان اصلی این مراسم استاد حسن رحیم پور ازغدی بود 
که سخنان صریح و انقالبی اش باعث شد تا عده ای بتوانند 
جنجال آفرینی کرده و مطالبات اقتصادی و معیشتی را به حاشیه 
ببرند. در ادامه جهت تنویر افکار عمومی منتخب سخنان استاد 
ویدیویی کامل  فایل  و  متنی  ازغدی بصورت  پور  حسن رحیم 

سخنرانی ایشان منتشر و بارگذاری می شود:
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
از  برخی  اینکه  علی رغم  است:  معتقد 
دانشگاه  در  را  سکوالریسم  ریشه  افراد 
ریشه  که  گفت  باید  می کنند،  دنبال 
و  بوده  علمیه  حوزه  در  سکوالریسم 
و  کشور  روز  مسائل  به  علمیه  حوزه  در 
در  و  نمی شود  توجه  نشده  حل  مسائل 
اقتصادی بی سوادی  بانکی و  زمینه فقه 

حوزه و دانشگاه موج می زند.
در  امروز  ظهر  ازغدی  رحیم پور  حسن 
طالب  و  اساتید  علما،  بزرگ  تجمع 
فیضیه  مدرسه  در  که  قم  علمیه  حوزه 
برگزار شد، اظهار داشت: پیام این تجمع 
و  حوزه  که  است  این  نخست  وهله  در 
و  محروم  طبقات  از  را  خود  روحانیت 
مستضعف جدا ندانسته و بخشی از خود 
روحانیون از خود طبقات محروم هستند.

وی افزود: پیام دیگر این تجمع این بوده 
از  جدا  را  انقالب  و  نظام  روحانیت،  که 
خود ندانسته و در صورت مشاهده تخلف 
مقابل  در  تعارف  بدون  قوای سه گانه  از 
حوزه  عمومی  وجدان  و  می ایستد  آن ها 

قم در کنار فقرا است.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
از مسئوالنی که  گفت: حوزه علمیه قم 

فاقد  مسئوالن  از  و  کرده  حمایت  دارند  قرار  اسالم  مسیر  در 
قدرت حمایت می کند.

رحیم پور ازغدی با اشاره به نقشه های دشمن برای از بین بردن 
برای جنجال  تجمع  این  عنوان کرد:  اسالمی،  نظام جمهوری 
بنای آن تالش برای برقراری عدالت  از  برگزار نشده و هدف 
بنیان  زدن  برهم  دشمن  اصلی  کرد: هدف  تصریح  وی  است . 
نظام اسالمی بوده و به دنبال برهم زدن ذهنیت جوانان راجع 

به اصول انقالب اسالمی است، درحالی که معیار مشروعیت این 
نظام از ابتدا بر محور عدالت بوده است.

مفاسد  از  تأسف  ابراز  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
موجود در بین برخی مسئوالن خاطرنشان کرد: بعد از 40 سال 
متأسفانه وزیری وجود دارد که به راحتی می گویدکه من بیش از 
هزار میلیارد تومان ثروت دارم درصورتی که در دهه 60 کسی 
جرات بیان این گونه سخنان را نداشت و در این بین دشمن سعی 

می کند مردم را به اسالم سیاسی بدبین کند.
رحیم پور ازغدی بیشترین شهید به لحاظ صنفی در جنگ را از 

القا می کنند که  صنف روحانیت دانست و تأکید کرد: دشمنان 
نظام جمهوری اسالمی به دلیل مفاسد موجود در بین مسئوالن، 

از ریشه مشکل دارد.
به  برجامی  اقتصاد  شد،  مشاهده  که  همان طور  کرد:  ابراز  وی 
یاس مردم منتهی شد و کسانی که وعده های خوش به مردم 
می دادند، باید پاسخگوی اوضاع اقتصادی و قیمت ارز و سکه 
در کشور باشند. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: 

در شرایط کنونی وظیفه ما همین کارهایی است که از تجمع 
شروع شده و نباید به همین منتهی شود.

طوری  حکومت  این  در  کس  هر  کرد:  بیان  ازغدی  رحیم پور 
رفتار کند که نسل جوان ما به این نتیجه برسند که یک طبقه 
اشرافی مذهبی در داخل حکومت تشکیل شده و شکاف طبقاتی 
دشمن  طرف  از  تعیین شده  مسیر  در  است،  شده  عادی سازی 

حرکت می کند.
وی عنوان کرد: زمانی که مشکل مدیریتی وجود دارد، یا مافیا 
موجود بوده و یا افراد سفیه و نادان در مسئولیت هستند که هر 

دو این موارد دچار مشکل می کند.
نکردن  مأیوس  را  فرهنگی مالک  انقالب  عالی  عضو شورای 
تأکید کرد: کسانی که سکه ها و  و  دانست  نظام  این  از  مردن 
وام های کالن را به محتکرین می دهند، در برخورد قانونی در 

اولویت بوده و در وهله نخست باید با آن ها برخورد شود.
رحیم پور ازغدی تصریح کرد:کسانی که علیه آن ها اتهامات مالی 
مطرح است، باید در مقابل ملت پاسخگو باشند تا مردم به نظام 

بر وجود مسئوالن شریف  تأکید  با  نشوند. وی  بدبین  اسالمی 
در برخی نهادها، خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه گفتند که 
لیست قضات فاسد را اعالم می کنیم اما سؤال اینجاست که چرا 
اعالم نمی کنند، باید با مفسدان برخورد علنی شود تا مردم به 
عملکرد قوه قضائیه شک نکنند، زمانی که مسئوالن با مفسدان 
برخورد قاطع نمی کنند، مردم در فضای مجازی و در مواجهه 
بدبین شده و خشم عمومی  به مسئوالن  بی جواب  با سؤاالت 
کرد:  ابراز  فرهنگی  انقالب  عالی  ایجاد می شود. عضو شورای 
دهه چهارم انقالب اسالمی پیچ انحراف بوده و این اتفاقی است 
که در صدر اسالم نیز جانبازان اسالم به 

جنگ با امیرالمؤمنین برخاستند.
اصلی  ضربه  داد:  ادامه  ازغدی  رحیم پور 
وارد  حکومت  درون  در  فساد  به  باید 
کشور  در  مذهبی  اشرافیت  اگر  و  شده 
شکل گرفته، باید از بین برود، نمی شود 
فرزندانمان  و  داد  آمریکا  بر  مرگ  شعار 
خوش گذرانی  و  تحصیل  به  آمریکا  در 

بپردازند.
وی بیان کرد: هرزمانی از مواضع انقالبی 
امریکا  توهین های  نشستیم  عقب  خود 
شدت گرفت و این در زمان طرح بحث 
گفت وگوی تمدن ها و امروز نمایان شده 
و در برجام نظام به تمامی وعده های خود 
برای  داخل  از  اما  کرد  عمل  آمریکا  به 

برخی افراد درس عبرت نشد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: 
رهبر معظم انقالب اخیراً اعالم کردند که 
اشتباه صورت گرفت،  در جریان مذاکره 
وعده های  به  نیز عده ای  در حال حاضر 

اروپایی ها دل خوش کرده اند.
اینکه  علی رغم  گفت:  ازغدی  رحیم پور 
در  را  سکوالریسم  ریشه  افراد  از  برخی 
که  گفت  باید  می کنند،  دنبال  دانشگاه 
بوده  علمیه  حوزه  در  ریشه سکوالریسم 
و در حوزه علمیه به مسائل روز کشور و مسائل حل نشده توجه 
نمی شود و در زمینه فقه بانکی و اقتصادی بی سوادی حوزه و 

دانشگاه موج می زند.
دهه  در  کرد:  تصریح  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
و  نداشتند  وجود  ترسو  و جهادگریزان  بی درد  مرفهین  این   60
امروزه عقالنیت اقتصادی مفهومی است که در تصمیم گیری ها 

مجهول مانده است.

7    ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سال پنجم، تیر 1397،  شماره 45فرهنگی
رحیم پور ازغدی در جمع طالب عنوان کرد: 

در زمینه ی فقه بانکی و اقتصادی بی سوادی حوزه و دانشگاه موج می زند

 جزئیات طرح تبـدیل 
سازمان بنیاد شهید به 
 وزارت ایثـارگـران و 
امور شهدا و جانبازان

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی جزئیات 
طرح تبدیل سازمان بنیاد شهید به وزارت ایثارگران و امور 

شهدا و جانبازان را تشریح کرد.
 حجت االسالم نوروزی نماینده ایثارگر مردم رباط کریم در 
مجلس شورای اسالمی در گفتگوی اختصاصی با اشاره به 
امور  به  رسیدگی جدی  و  دولت  پذیری  مسئولیت  ضرورت 
ایثارگران اظهار داشت: از آنجایی که بنیاد شهید از برکات و 
صدقه های جاریه حضرت امام خمینی )ره( است و بیش از 
سه میلیون نفر را بطور مستقیم و غیر مستقیم زیر پوشش دارد 
و اعتباری به کشور ما داده است که از نظر دفاع از فرهنگ 
ایثار و شهادت در ردیف کشورهای برتر دنیا قرار داشته باشیم، 
مجلس  ارزشی  نیروهای  نماد  عنوان  به  ایثارگر  نمایندگان 

شورای اسالمی، این طرح را به صحن علنی ارائه داده اند.
 وی افزود: به منظور نهادینه کردن دفاع از ایثارگران و شهدا 
در هیئت وزیران و اعتبار بخشی ملی و جهانی و همچنین 
نظارت جدی مجلس به تمامی وظایف و اعمال نهاد مذکور 
و توجه ویژه به امور فوق الذکر و امور شهدا و ایثارگران و 
این  انداز در افق 1404  تا رسیدن به هدف چشم  جانبازان 

طرح تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است.
ساله،   20 انداز  چشم  سند  اساس  بر  شد:  یادآور  نوروزی 
مسئولیت  فعال،  انداز  این چشم  افق  در  اسالمی  جمهوری 
پذیر، ایثارگر و مومن خواهد بود. بنابر این اگر ما بخواهیم 
بحث اینکه جامعه اسالمی، جامعه ای فعال، مسئولیت پذیر و 
ایثارگر و مومن به همه موازین انقالب اسالمی باشد و ما آن 
را در سر لوحه اقدامات خود داشته باشیم باید وزارتخانه ای 
فعال، سختکوش، مجاهد و پیشرو نه تنها در بحث امور شهدا 
بلکه در تمامی موازین و مسائل انقالب اسالمی ایجاد کنیم.

نماینده ایثارگر مجلس دهم متذکر شد: در برنامه ششم توسعه 
با تالش فراکسیون و سایر نمایندگان ایثارگر 50 مورد رکن 
نسبت به ایثارگران به تصویب رسیده است، در حالی که در 
صعب  معسر،  رزمندگان  موضوع  سه  فقط   97 سال  بودجه 

العالج ها و معوقات آمده است.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه می خواهیم ببینم تا چه زمانی از سوی دولت به این 
برنامه  در  رکن  و 50  رسانی  جامع خدمات  قانون  ماده   76
ششم توسعه عمل می شود اظهار داشت: اگر ما وزارتخانه ای 
داشته باشیم که مجلس به وزیر آن رای بدهد و به نمایندگان 
پاسخگو باشد، قطعا بهتر می توانیم از ایثارگران عزیز دفاع 
وزارت  تاسیس  مغایرت  احتمال  به  اشاره  با  نوروزی  کنیم. 
ابثارگران با اصل 75 قانون اساسی تصریح کرد: ممکن است 
بعضی ها در مورد تاسیس وزارتخانه ایثارگران بگویند که با 
اصل 75 قانون اساسی مخالف است، می خواهم عرض کنم 
سازمان بنیاد شهید و یا هر وزارتخانه بر اساس چارت سازمانی 
می تواند 5 معاونت داشته باشد و سازمان بنیاد شهید و امور 
توسعه مدیریت، حقوقی،  دارای معاونت های  نیز  ایثارگران 
فرهنگی، تعاون و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و حدود 
19 مدیر کل است. نماینده مردم رباط کریم خاطرنشان کرد: 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، افزایش ساختار 
اداری و نیروی انسانی برای هیچ وزارتخانه ای ممکن نیست 
و ما هم آن را قبول داریم و قول می دهیم در صورت تصویب 
طرح تا حداکثر دو برنامه دیگر افزایشی در تشکیالت وجود 
تاکید  پایان  در  ایثارگران  فراکسیون  رئیس  داشت.  نخواهد 
کرد: آنچه که ما می خواهیم در این جا مطرح کنیم این است 
که با همین امکانات و با همین سازمان و افراد و بودجه بنیاد 
شهید، خواستار وزارتخانه شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران 

برای دفاع واقع بینانه از قشر ایثارگران هستیم

جانبازان بصیر به 
عمـلـکرد صنـدوق 
شاهد اعتراض کردند 

عضو  قطع  جانبازان  از  گروهی  انصراف  و  اعتراض  درپی 
)راست قامتان( از عضویت در صندوق قرض الحسنه شاهد، 
نامه  ارسال  با  نیز  ایرانیان«  نور  جانبازان بصیر عضو »خانه 
ای به حجت االسالم شهیدی، اعالم کردند در صورتی که 
اصالحات الزم در این صندوق و پاسخگو کردن مسئوالن 

آن صورت نگیرد از این صندوق کناره گیری خواهند کرد.
نامه جانبازان عضو تشکل خانه نور  برپایه این گزارش، در 
ایرانیان بصیر  خطاب به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
آمده است: با توجه به قانون تجارت و قوانین حاکم بر صندوق 
های قرض الحسنه و موسسات مالی و لزوم فرایند قانونمند 
انتخاب مدیران تصمیم ساز این صندوق ها و عدم توانمندی 
و رعایت آن از سوی صندوق شاهد و عدم وجود شفافیت 
مالی، دسترسی سهامداران به اساسنامه آن صندوق و شکایت 
به عنوان  دارد  از شرایط موجود ضرورت  انجمن  این  اعضا 
مدیر ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران دستور اصالحات الزم 

را صادر فرمائید.

ایثارگران

فیلمی که پس از سال ها نور امیدی را به سینمای دفاع مقدس تاباند

معرفی فیلم »تنگه ابوقریب«:



در  تراریخته  موافقان  پازل  حکمی،  طی  کالنتری  عیسی 
سازمان محیط زیست را تکمیل کرد و محمود توالیی رئیس 
تخصصی  کارگروه  رئیس  به عنوان  را  ایران  ژنتیک  مرکز 
ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.

در حکم کالنتری خطاب به توالیی آمده است: »به منظور 
برخورداری از تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، از تاریخ 
صدور این ابالغ، به مدت دو سال به عنوان رئیس کارگروه 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زیستی  ایمنی  تخصصی 

منصوب می شوید.«
موافقان  اندک  از  توالیی  محمود  یادآوریست  به  الزم 
سرسخت تراریخته است که طی چند سال گذشته در بیان 
چرایی دفاع خود از لزوم ترویج، توسعه و کشت محصوالت 
ارائه دالیل  به  دستکاری شده ژنتیکی در داخل کشورمان 
ادعای  در  وی  دلیل  این  جمله  از  دارد؛  شهرت  عجیب 
که  ژنتیکی  دستکار شده  بودن مصرف محصوالت  بی خطر 
این محصوالت وارد بدن ما نمی شود و  یافته  تغییر  »ژن  
اگر قرار باشد ژن گیاهان دستکاری شده  وارد بدن ما شود 
و سیستم بدن را تغییر دهد، خارجی هایی که یک عمر است 

دارند خوک مصرف می کنند االن باید خوک شده باشند!«
پیش از این کالنتری طی حکمی »نیره اعظم خوش خلق 
ایمنی  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس  عنوان  به  را  سیما« 
زیستی منصوب کرده بود که خوش خلق سیما نیز یکی از 
موافقان بی چون چرای کشت و توسعه محصوالت تراریخته 

در داخل کشور است.
این رویه سازمان محیط زیست به ریاست عیسی کالنتری 
محصوالت  درباره  تصمیم گیر  ارکان  تمام  سپردن  در 
از  برخی  حتی  که  حالیست  در  سازمان  آن  در  تراریخته 
ژنتیک«  مهندسی  ملی  »پژوهشگاه  علمی  هیئت  اعضای 
و مصرف محصوالت  به مخاطرات کشت  به صراحت  نیز 
تراریخته اذعان داشته اند از جمله  دکتر سید مهدی سیدی، 
عضو هیئت علمی این پژوهشگاه پیش از این اعالم کرده 
را  این محصوالت  اروپایی  پیشرفته  بود: »وقتی 38 کشور 
منع می کنند، حتمًا مواردی را می دانند که ما هنوز به آنها 
روسیه،  سوئیس،  یونان،  نروژ،  هلند،  فرانسه،  نرسیده ایم؛ 
ایتالیا، دانمارک، اتریش، آلمان و بسیاری دیگر از کشورها 

محصوالت تراریخته را کشت و تولید نمی کنند.«

به گزارش اکونومیست، تهران از نظر بهبود کیفیت زندگی 
جز پنج شهر اول دنیا است. همچنین صندوق بین المللی نیز 
پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2021  در 

جایگا پانزدهم دنیا قرار خواهد گرفت
آمده است که  اکونومیست  به گزارش رجانیوز، در گزارش 
است  بوده  پنج شهری  از  پنج درصد رشد، یکی  با  تهران، 
گذشته  سال  پنج  در  را  زندگی  کیفیت  بهبود  بیشترین  که 

تجربه کرده اند.
اقتصادی و اجتماعی، میزان جرم و جنایت، امکانات  ثبات 
از  بهداشت  و  سالمتی  امکانات  به  دسترسی  و  تحصیلی 

شاخصه های این تحقیق اکونومیست به شمار می روند.
هم چنین صندوق بین المللی پول نیز  پیش بینی کرده است 
که  ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا 

پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2021 خواهد شد.
نشان  پول  بین المللی  صندوق  سوی  از  منتشره   آمارهای 
می دهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت 
خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دالر بوده و ایران 

از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.
تولید  که  است  کرده  بینی  پیش  پول  بین المللی  صندوق 
ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 2095 میلیارد دالر 
برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا، عربستان و 

کانادا خواهد شد.

برخی از کاهش سهم ایران از دریای خزر نوشتند و برخی دیگر از 
این توافقنامه به عنوان ترکمانچای دوم یاد کردند. عده ای دیگر 
هم با طرح شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر مدعی شدند 
که هدف از اجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، امضای 
رژیمی حقوقی است که قرار است با این امضا، ایران سهم 50 
درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرد و به روسیه و دیگر 

کشورها بفروشد!
و  حوزه  این  پژوهشگران  و  کارشناسان  واکنش  حواشی  این 
همچنین برخی چهره های سیاسی را در پی داشت و هرکدام از 

زاویه دید خود به این موضوع پرداختند. 
نشست  در باره  مجلس  اصالح طلب  نماینده  صادقی«  »محمود 
رژیم حقوقی دریای خزر مثل همیشه واکنشی جنجالی داشت و 
با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در جریان توافقات نیستند در 
توئیتر خود نوشت: »رئیس جمهور در حالی عازم آکتائو شده که 
مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام 
است؛ آیا راست است که سهم 50 درصدی ایران به 11 درصد 
سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! 

نمایندگان مجلس اصاًل در جریان توافقات پشت پرده نیستند.«
عبداهلل شهبازی تاریخ پژوه هم در کانال تلگرامی خود به حواشی و 
شایعات مطرح شده این گونه پاسخ داد: تبلیغاتی که... درباره »سهم 
از دریای خزر« شروع شده، که گویا اکنون  ایران  50 درصدی 
به شدت تنزل یافته، مبنای تاریخی و حقوقی ندارد و تبلیغات 
ایران در دوران پهلوی حکومتی  اگر  )پروپاگاندا( است.  سیاسی 
»ملی« بود و روابطی مشابه با هند دوران نهرو با شوروی داشت، 
سهم ما از دریای خزر در چند موقعیت استثنایی و عالی به سود 

البته نه  ایران می توانست تعیین شود و سهمی 
50 درصد ولی مثاًل 30- 40 درصد برای ایران 
کسب کند. ولی حکومت رضا شاه و محمدرضا 
شاه پهلوی خط مقدم جبهه غرب علیه شوروی 
و در تحریکات و »جنگ سرد« علیه شوروی به 
شدت فعال بودند و بنابراین منافع ملی ما را هم 
در دریای خزر و هم در خلیج  فارس به باد دادند.«

شاهی  »رضا  نوشت:  ادامه  در  همچنین  وی 
فرصت های  استثنایی ترین  و  عالی ترین  در  که 
تاریخی حتی این جربزه را نداشت که با شوروی 
قرارداد منعقد کند و سهمی خوب برای ایران در 
جنوبی  منطقه  در  و  آورد  دست  به  خزر  دریای 
منطبق  تماماً،  را  ایران  اقتدار  نیز  فارس  خلیج  
نفع  به  غربی،  قدرت  کانون های  برنامه های  با 

آل سعود حذف کرد.«
و  حقوقی  مبنای  درصدی   50 سهم  ادعای 

منطقی ندارد؛
سید سجاد طباطبایی پژوهشگر روابط بین الملل 

هم در مجله مهر نوشت: »بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده ای 
مدعی اند از آنجایی که روزگاری دریای خزر محصور بین ایران 
و شوروی بوده است در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه 
شده و عدد کشورهای ساحلی به 5 رسیده است، سهم کشور ما 
از منابع دریای خزر 50 درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی 50 
البته چنین چیزی نه مبنای حقوق  درصد شوروی سابق است. 
بین الملل دارد و نه مبنای منطقی )اگر نه یک کشور مثال به اسناد 
مرزها 500 سال پیشش می توانست مدعی منافع جغرافیایی بشه 
اینکه وضعیت  اما یک استثنا وجود دارد و آن هم  بالعکس(.  و 
تجزیه  یا  فروپاشی  از  قبل  محصور  بحر  منابع  از  بهره برداری 

مشخص شده باشد.«
 دروغ پراکنی تلویزیون ملکه انگلیس؛

این ماجرا برای شبکه های فارسی زبان که با جعل واقعیت و بعضا 
با وارونه جلوه دادن رویدادها، برنامه های ویژه علیه ایران را پیش 
اختالفات  گسترش  برای  که  بود  جدیدی  موضوع  نیز  می برند، 
در داخل ایران از آن استفاده شد و »بی بی سی فارسی« نقشی 
اساسی در این میان ایفا کرد و با بهره گرفتن از فردی به نام 
ایران  از مردم  برای چند روز بخشی  توانست  »رجب صفراف« 
را که اطالعات کمی درباره دریای خزر و تقسیم بندی های آن 

به خاندان  تلویزیونی منتسب  با خود همراه کند. شبکه  داشتند 
»رجب  با  گفت وگویی  یکشنبه  )بی بی سی(  انگلیس  سلطنتی 
صفراُف« رئیس  مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه که در این 
برنامه تحت عنوان »عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات 
گفت وگو  این  در  صفراف  و  داد  انجام  شد،  معرفی  قزاقستان« 
مدعی حضورش در مذاکرات خزر در سال 1996 میالدی شد 
و ادعا کرد که »وقتی بحث برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر 
در سال 1996 شروع شد ما و کارشناسان در روسیه برای اولین 
جلسه جمع شدیم که در کدام چارچوب این موضوع حل و فصل 
شود و همه انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد 1921 و 1940 
را خواهد کرد، ولی در  میالدی درخواست 50 درصد حق خود 
برابر  باید  ایران گفت که دریای خزر  از طرف  اول یکی  جلسه 
از 20 درصد داشته  پنج کشور کمتر  از  تقسیم شود و هر یک 
باشند که برای ما عجیب و غریب بود که چگونه ایران از سهم 

خود گذشت می کند.«
گرچه این فرد روس دو روز بعد طی گفت و گویی مجدد با همین 
چنین  اینکه  بیان  با  گرفت  را پس  شبکه همه حرف های خود 
تاریخی  حقایق  با  خزر(  از  ایران  درصدی   50 )سهم  ادعایی 
منطبق نیست و از اساس آن را انکار کرد، اما بی بی سی فارسی 
به  را  ایران  مردم  از  بخشی  توانست  رسانه ای  در یک شیطنت 
مسئوالن بی اعتماد کرده و موجب مطرح شدن موضوع خیانت و 

وطن فروشی درخصوص دریای خزر در داخل ایران شود.
این درحالی است که وزارت امور خارجه سه روز پس از انتشار 
چنین شایعه ای در اقدامی دیرهنگام در مقام پاسخگویی برآمد 
ِسمت  دیپلماسی کشورمان  دستگاه  قاسمی سخنگوی  بهرام  و 

و اظهارنظر تحلیلگری که شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی به 
عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان به 
اظهاراتش استناد کرد، را دروغ و غیر واقعی عنوان کرد و گفت: 
بررسی سوابق نشان می دهد که او هیچ گاه فرد مذاکره کننده از 
جانب هیئت مذاکره کننده روسیه با هیئت ایرانی در مذاکرات خزر 
نبوده است. وی افزود: بدون تردید سخنان و ادعاهای نامبرده 
اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این 
ادعاهای بی اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده 

از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می پذیرد. 
و  خارجی  سیاست  کارگروه  دبیر  نجفی  مصطفی  میان  این  در 
روابط بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام از انفعال دستگاه 
رژیم  ماجرای  در  عمومی  افکار  اقناع  در  کشورمان  دیپلماسی 
حقوقی دریای خزر انتقاد کرد و در یادداشتی نوشت: »ماجرای 
رژیم حقوقی دریای خزر آنچنان موجی از بدگمانی را در جامعه 
ایجاد کرده که اگر دستاوردی هم داشته باشد، کامل تحت الشعاع 
از  بسیاری  اظهارات  طبق  است.  گرفته  قرار  جامعه  منفی  نگاه 
این دریا،  اوراسیا و دریای خزر، رژیم حقوقی  کارشناسان حوزه 
در کنار تهدیداتی که برای ایران می تواند به همراه داشته باشد، 
فرصت هایی نیز در پی خواهد داشت و تحدید حدودی هم صورت 

نگرفته و به بعد موکول شده است. هم اکنون این پرسش مطرح 
وزارت  رسانه ای  دیپلماسی  به  مربوط  بخش  چرا  که  می شود 
امضای  از  پیش  عمومی  افکار  اقناع  برای  تالشی  خارجه  امور 
کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به خرج نداد؟ چرا 
در حالی که می توانست از ظرفیت کارشناسان این حوزه برای رفع 
بدگمانی های جامعه بهره گیرد، آنها را نادیده گرفت و بالعکس، 

آنها را در مقابل خود و دستاوردهای مذاکره کنندگان قرار داد؟«
وی در ادامه تصریح کرد: »جامعه خواسته یا ناخواسته، درست 
یا نادرست حق دارد نسبت به خزر و مسائل آن بدگمان شود، 
چون عزمی از سوی دستگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه برای 
مدیریت و اقناع افکار عمومی دیده نمی شود و در مقابل بی بی سی 
افکار  همه  روس  کارشناس  یک  با  مصاحبه  طریق  از  فارسی 
عمومی را علیه این رژیم حقوقی امضا شده بسیج می کند.به نظر 
می رسد، کار از کار گذشته است و هرگونه توضیح دقیق و مبتنی 
بر سندی از سوی کارشناسان دیگر نمی تواند افکار عمومی را با 
خود همراه سازد که مقصر این ماجرا، جایی جز مرکز دیپلماسی 

عمومی و رسانه ای وزارت خارجه نمی تواند باشد.«
زمان برای امضای این کنوانسیون مناسب نبود؛

در این میان برخی دیگر به موقعیت زمانی امضای این کنوانسیون 
الهه  انتقاد داشتند.  و همچنین نوع رفتار دولت در این اجالس 
سیاسی  علوم  استاد  و  اصالح طلب  سیاسی  فعاالن  از  کوالیی، 
این  به  اینگونه  خود  توئیتر  در  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکده 
مسئله واکنش نشان داد و نوشت: »شرایط داخلی و خارجی کشور 
برای توافق در مورد »رژیم حقوقی دریای خزر« مناسب نیست. 
ایران در  تعیین »حقوق و تکالیف« مردم  برای  را  نباید سندی 
این دریاچه امضاء کرد. بیانیه وزارت امور خارجه 
در  روسیه  منافع  تامین  بیانگر  آشکارا  روسیه، 

پیش نویس اکتائو- قزاقستان است.«
درخصوص  ایلنا  با  گفت و گو  در  همچنین  وی 
تاثیر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم های 
جدید علیه ایران بر توافق صورت گرفته در آکتائو 
گفت:  »نکته مهم در این خصوص این است که 
ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن 
نشان  وضعیتی  چنین  و  گرفته  قرار  منطقه  در 
می دهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز 
انتخاب نشده  مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر 

است.«
حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس  کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن آنکه 
گفت تصمیمات جدید در نشست آکتائو باید به 
تصویب مجلس برسد، از وزارت خارجه به خاطر 
ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  نبودن  همراه 
مجلس در این سفر گالیه کرد. او به ایسنا گفت: 
»ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر 
و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است، لذا اگر هرگونه تغییری 
باید مصوبه مجلس  در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، 
شورای اسالمی را همراه داشته باشد.« وی توضیح داد: »موضوع 
رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه 
تغییر مرز باید به تصویب حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی برسد کما این که تغییر رژیم حقوقی ممنوع است 
اسالمی  شورای  مجلس  باید  هم  آن  که  جزیی  موارد  در  مگر 

تصویب کند.«
دولت درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به مجلس گزارش دهد؛

در  امید مجلس  فراکسیون  پارسایی سخنگوی  بهرام  همچنین 
واکنش به این حواشی و شایعات مطرح شده نوشت: »به نظر 
می رسد با توجه به حواشی و شائبه هایی که در این مدت به وجود 
آمده، الزم است که حتما دولت و دستگاه دیپلماسی در اسرع وقت 
گزارشی دقیق از محتوا و جزییات این کنوانسیون به مجلس ارایه 
کند تا ضمن تنویر افکار عمومی و مشخص شدن موضوع برای 
نمایندگان، اگر نیاز به مصوبه مجلس بود، در این راستا اقدامات 
الزم انجام شود و در غیر این صورت نیز دیگر مراحل قانونی آن 

طی شود.« 
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خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفتگو  در  حاجی  حسینعلی 
وزیر  استیضاح  دلیل  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  تسنیم، 
اقتصاد التهابات اخیر ارزی است، گفت: 9 ماه قبل وقتی وزیر 
اقتصاد برنامه خود برای مدیریت یکی از مهمترین وزارت خانه 
توانست   داد  قرار  مجلس  نمایندگان  اختیار  در  را  کشور  های 

رای الزم را از مجلس کسب کند اما امروز همان 
عملکرد  سنجش  برای  شاخصی  به  کاری  برنامه 
در  متاسفانه  افزود،  وی  است.  شده  تبدیل  وزیر 
ماههای اخیر شرایط اقتصادی کشور دچار چالش 
شده است و ما یکی از مسببان اصلی وضعیت فعلی 
توانمندی  اقتصاد می بینیم که مدیریت و  را وزیر 
الزم را برای تصدی این حوزه نداشته است.  در 
ظرفیتهای  از  تنها  نمایندگان  استیضاح  بحث 
اقتصادی کشور  تا فضای  میکنند  استفاده  قانونی 

در مسیر صحیح کارشناسی قرار گیرد.
مبنای  بر  اقتصاد  وزیر  استیضاح  حاجی،  گفته  به 
مباحث کارشناسی است و متاسفانه آنچه که ایشان 
در برنامه خود در روز رای اعتماد در مجلس بیان 
 کرده اند، اجرایی نشده و محورهای استیضاح دقیقًا با 
کرده،  اعالم  اقتصاد  وزیر  خود   که  هایی  برنامه 

در  مجلس  نمایندگان  جدیت  به  اشاره  با  وی  دارد.  مطابقت 
برای  کافی  اندازه  به  امضا  گفت:   اقتصاد  وزیر  استیضاح 
بعد  تا  نمایندگان  از  تعدادی  اگر  حتی  و  دارد  وجود  استیضاح 
از تعطیالت تابستانی مجلس به هر دلیلی امضای خود را پس 
برود.  بین  از  استیضاح  برای  نصاب  که حد  است  بعید  بگیرند 

بحرانهای  برای  ما  گفت:  بودجه مجلس  کمیسیون  این عضو 
به مسئوالن دولتی  از 7 ماه قبل  ارزی و جهش قیمت سکه 
هشدار داده بودیم. حتی بحث تحقیق و تفحص از بانک مرکز 
را نیز کلید زدیم اما متاسفانه این درخواست تحقیق و تفحص 
این  اعضای  و  مانده  معطل  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در 

باشند که چرا حتی  پاسخ گو  این خصوص  باید در  کمیسیون 
با اوج گیری التهابات ارزی مانع از انجام تحقیق و تفحص از 

بانک مرکزی شده اند.
به  اقتصاد  وزیر  عمده  ضعفهای  از  یکی  اینکه  بیان  با  حاجی 
بحث سازمان مالیاتی باز می گردد گفت: حتما در خاطر دارید 

با  مالیاتی  قاطع  برخورد  از  قبل  روز  چند  جمهور  رئیس  که 
این  سوال  بود.  داده  داده  خبر  ارز  و  سکه   بازار  سودجویان 
جامع  طرح  نتوانسته  هنوز  که  مالیاتی  سازمان  که  جاست 
قاطع  برخورد  می خواهد  ابزار  باکدام  کند  کامل  را  مالیاتی 
برنامه  کمیسیون  عضو  دهد.  انجام  جویان  سود  با  را  مالیاتی 
و بودجه گفت: عملکرد دستگاههای زیر مجموعه 
میباشد  اقتصاد  وزیر  استیضاح  محورهای  جزو 
در  باید  اقتصاد  وزیر  استیضاح  جلس  در  حتما  و 
خصوص کوتاهی های انجام شده در تکمیل و راه 

اندازی طرح جامع مالیاتی پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
مالیاتی  فرار  با  برخورد  وضعیت  هنوز  داد،  ادامه 
از  نیست و متاسفانه فشاری که  در کشور شفاف 
و  جز  کسبه  به  رکودی  شرایط  در  مالیات  سمت 
تولید کننده وارد شده  حس بی عدالتی را تعمیق 
کرده  و مسئوالن باید در این خصوص  پاسخ گو 
باشند. وی در پایان گفت: در شرایط امروز کشور 
هستند،  مجلس  نمایندگان  عملکرد  ناظر  مردم 
وقتی فشارهای اقتصادی ناشی از بی مدیریتی ها 
موجب افزایش فشارها شود کوچکترین حرکات و 

تصمیمات نمیاندگان مجلس از دید آنها دور نمی ماند. 
در روزهای اخیر نیز نمایندگان برای استیضاح برخی وزرا امضاء 
جمع کرده اند اگر قرار باشد برخی به دالیل واهی امضاهایشان 
را پس بگیرند این قبیل تحرکات از دید تیز بین افکار عمومی 

دور نخواهد ماند.

استیضاح وزیر اقتصاد ارتباطی به التهابات ارزی ندارد

حاجی در گفتگو با تسنیم:

تحلیل :

ماهنامه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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 پس از انتصابات جدید در سازمان 
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سهم 5۰ درصدی ایران از دریای خزر پروپاگاندا یا واقعیت؟

عباس سلیمی نمین، رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ  ایران 
آمریکا  اینکه  بیان  با  و کارشناس مسائل سیاسی- فرهنگی 
توان تحرک نظامی درایران را ندارد به بیانات اخیر مقام معظم 
رهبری در این باره اشاره کرده گفت: اینکه مقام معظم رهبری 
با قاطعیت از عدم وقوع جنگ بین ایران و آمریکا سخن گفتند 
نشات گرفته از ارزیابی های سیاسی ایشان و موقعیت دشمن 

است که به هیچ وجه امکان حمله به ایران را ندارد.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه در سال های گذشته برخی از 
احزاب اصالح طلب بر طبل وقوع جنگ در کشور کوبیدند، اما 
بسیاری از کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که آمریکا به 
هیچ وجه توان تحرک  نظامی علیه ایران را ندارد, آن گونه که 
در اوج حمله تروریست ها به سوریه نیز نتوانست تحرک قابل 
توجهی دراین کشوراز خود به نمایش بگذارد. آنچه از آمریکا 
در سوریه سر زد تنها یک نمایش قدرت نمایی ظاهری بود 
که توانست سه پادگان تخلیه شده را آن هم از راه دور هدف 

حمله خود قرار دهد.
رفتارهای  از  ها  آمریکایی  اینکه  به  اشاره  با  نمین  سلیمی 
تحریک کننده بین المللی اجتناب می کنند خاطر نشان شد: 
عملکردهای آمریکا در مجموع و در منطقه بیانگر آن است 
که نمی تواند وارد جنگ با ایران شود، همانگونه که نتوانست 
در سوریه ای که بسیاری از زیر ساخت ها و بنیان هایش از 
دست رفته و تخریب شده اقدام جنگی و نظامی قابل توجهی 
انجام دهد. اتفاقا آمریکایی ها دراین  زمینه بسیار با احتیاط و 
به گونه ای عمل کردند که کشورها کم ترین واکنشی به آنها 
نشان ندهند، بنابراین از انجام رفتارهای تحریک کننده اجتناب 
کردند. این کارشناس تاریخ و سیاست با بیان اینکه سیاست 
های جمهوری اسالمی ایران نیز هیچ گاه جنگ طلبانه نبوده 
تصریح نمود: از سوی دیگر با توجه به عملکردها و رفتارهای 
آمریکا در منطقه،  خلیج فارس  و سایر نقاط استراتژیک جهان 
می توان به این مهم رسید که آمریکایی ها در وضعیت خوبی 
به سر نمی برند که امکان حمله نظامی و وارد شدن به یک 
جنگ فرسایشی را داشته باشند. از سوی دیگر نباید نسبت به 
این موضوع نیز غفلت نمود که اصوال سیاست های جمهوری 
اسالمی نیز جنگ طلبانه نیست, هر چند در بسیاری از مناطق 
اما هیچ گاه در  هیچ  ایم،  از محرومان جهان حمایت کرده 
عرصه ای وارد درگیری نظامی نشده ایم بنابراین، با توجه به 
هر دو حالت وضعیت ایران وآمریکا وقوع جنگ بین دو کشور 

محال است و چنین امری صورت نمی گیرد.
را  ایران  با  آمریکا  جنگ  تفکر  اشاعه  موضوع  نمین  سلیمی 
تالش سیاسی احزاب اصالح طلب برای کرنش ایران در برابر 
غرب عنوان کرده در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی 
از احزاب سیاسی اصالح طلب با  گرایش خاص در سال های 
اخیر با توجه به تالش دولت برای توافق برجام بر آن بودند تا 
با ترسیم شبح جنگ بر سر ملت ایران مردم را از امری دچار 
واهمه کنند که اصال امکانی برای وقوع آن نبود. این احزاب 
به دنبال آن هستند تا ما را در عرصه مسائل سیاسی  وادار به 
کرنش در برابر غرب کنند, هر چند خود آنها به خوبی به این 
موضوع واقفند که هیچ گاه جنگی بین ایران وآمریکا در نمی 
گیرد، بنابراین گزینه وقوع جنگ تنها یک ابزار سیاسی برای 
پیشبرد و نیل به خواسته هایشان است تا روال براساس خواسته 

سیاسی آنها پیش رود.
از  آمریکا  که  دانند  می  خوبی  به  طلبان  اصالح  افزود:  وی 
موقعیت جنگ علیه ایران برخوردار نیست، اما همواره بر آن 
بوده اند تا  با دامن  زدن برخی نگرانی ها نتیجه آن را درعرصه 
سیاسی دریافت کنند و ما را به گونه ای وادار به نوعی تسلیم 
و کوتاه آمدن و عدول از مواضع خود در برابر آمریکا و دنیای 
غرب کنند. سلیمی نمین در ادامه دلیل عدم پذیرش مذاکره 
با آمریکا را از سوی مقام معظم رهبری اینگونه عنوان نمود: 
اگر مقام معظم رهبری به شدت مذاکره با آمریکا بخصوص 
دولت آقای ترامپ را نهی می کنند دالیل مختلفی دارد چرا 
که ما با اصل مذاکره در فضای برابر بدون سوء استفاده و گردن 
کشی مخالف نیستیم، اما طرف ما آمریکای استعمار گر است 
از آن سو در دولت  آقای ترامپ کسانی بر سر کار آمده اند 
که طرفدار نژاد پرستی هستند, همانگونه که این موضوع به 
شدت در رژیم صهیونیستی و در تل آویو دنبال می شود. اگر 
امروز جمهوری اسالمی ایران با دولت اقای ترامپ وارد مذاکره 
شود طبیعتا به معنی پذیرش برتری نژادی آنها خواهد بود چرا 
که تمام شیوه ها و روش های آقای ترامپ از پس زمینه نژاد 
پرستی برخوردار است. وی مذاکره با دولت های نژاد پرست 
را مخالف آرمان های جمهوری اسالمی دانسته و در این باره 
افزود: طبیعتا در برابر چنین دولتی که از ابزار قلدری و تحریم 
و تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران استفاده می کند نباید 
وارد مذاکره شد، چرا که تمام تهدیدها و قلدری هایش نشات 
گرفته از حس نژاد پرستی روسای صهیونیستی آن است. بی 
شک اگر ما وارد چنین مذاکره ای شویم یعنی شیوه های نژاد 
پرستی را تایید کرده ایم واین چنین تصمیم گیری و رفتاری به 
هیچ وجه شایسته شان جمهوری اسالمی ایران نیست. نباید 
دعوت دولتی که کامال نژاد پرستانه تصمیم می گیرد و دنیا را 

به چالش کشیده قبول کرد.  
ایران تصریح کرد: ما  تاریخ   رئیس دفتر مطالعات و تدوین 
نباید در برابر دعوت به مذاکره به همراه زورگویی و با استفاده 
از ابزار تحریم لحظه ای کوتاه بیاییم چرا که چنین رفتاری 
اسالمی  نظام جمهوری  و  ایران  در شان ملت  به هیچ وجه 
نیست, ضمن اینکه نسبت به آینده وتوافق با آمرکیا هم کامال 
چرا  نیستیم  متصور  ای  آینده  ان  برای  و  اعتماد هستیم  بی 
که آمریکا بارها نشان داده به هیچ معاهده ای پایبند نیست 

همانگونه که از  قرار داد بین المللی برجام خارج شد.

رئیس دفرت مطالعات و تدوین تاریخ ایران :

طرح مسأله جنگ آمریکا 
با ایـران تالش بـرخی 
افـراد برای کرنـش در 

برابر غرب است


