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یکشنبه  12 اسفند 1397 |  سال ششم |  شماره 1634

؟؟
؟؟ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون برنامه و 

بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه شاهین شهر، میمه و برخوار در استان اصفهان 
است. نکته جالب درباره این نماینده مجلس این است که  شماره تلفنش در اختیار همه مردم است و حتی 

روی برخی از سایت های حامی او نیز شماره تلفن همراهش نوشته شده است.

 نماینده ای که
 شماره تلفنش

روی سایت هاست

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

آبگرمکن،یخچال،فریزر،
اجاقگازواشیایبلندو

بسیارسنگینبایدبابستیا
تسمههایمناسببهکفو
دیوارمنزلمحکمشوند.

آقایحاجیدلیگانی،میگویندشــمادر
دفترکارتاندرمجلــسمیخوابید.این
خبردرستاست؟یعنی7سالاستکهدر

ساختمانبهارستانزندگیمیکنید؟
بله،مندراینهفتسالیکهنمایندههستم
همهشبهاییکهدرتهرانهستمبهجزیک
شــبکهجاییدعوتبودم،مابقیاشرادر

دفترکارخودمبیتوتهکردهام.
مجلسشــورایاســامیبرایاقامت
نمایندگانهتلهاومهمانســراهاییرادر
اختیارشانقرارمیدهد.چراشمابهآنجا

نرفتید؟
نمیخواستمهزینهایبهبیتالمالتحمیل

کنم.
وقتیبهتهــرانآمدید،خودتانخانهای

نگرفتید؟
خانوادهمناصفهانهســتند،ضمناینکه
زندگیدردفترکارمباعثمیشــوددروقت
صرفهجوییکنم.اینکهدرشــلوغیتهران
مدامدرحــالرفتوآمدبینمحــلکارو
سکونتباشیزمانبراستوبرایهمینخانه

نگرفتم.
واژههایخانهوخــودرودرخیلیمواقع
باهمبهکارمیروند.ازخودرواســتفاده

میکنید؟
بهجزمواردیکــهبخواهمبــرایکاربه
وزارتخانههابرومازخودرواستفادهنمیکنم.

یعنیدرتهرانخودروندارید؟
نه،مجلسیکدســتگاهخودرومیدهدو
بعدپایاندورهمیتوانیبامبلغیآنراواگذار

کنی،امامندرایندودورهخودرونگرفتم.
دراصفهانخودرودارید؟

بله،یکالنودمشکیرنگدارمکهسال90
قبلازاینکهبــهانتخاباتمجلسورودپیدا
کنم،خریدم.وقتیهمبــهاصفهانمیروم
کارهایمربوطبهامورنمایندگیوسرزدنبه
شهرهایمختلفراباخودروشخصیخودم

انجاممیدهم.
اینکهشماشــبهادرساختمانمجلس
میخوابید،نمیگوینداستفادهشخصیاز

اموالعمومیاست؟
اتفاقــامنازهمــانابتدااینســوالرا
پرسیدمکهشرعااشــکالینداردمادرمحل
کارماناســتراحتکنیم؟گفتندنه،اشکالی

ندارد.
نمایندگاندیگریهمهســتندکهمثل

شمادرساختمانبهارستانبخوابند؟
بله،البتهدردورهنهمبیشــتربودیم،یعنی
حــدود10نمایندهمجلسشــبهادردفتر
کارشــانمیخوابیدند،امادرایندورهآقای
ابوترابیوقاضیپورهمهستندکهمثلمندر

ساختمانمجلسزندگیمیکنند.
پسبهنوعیهمســایههــمدارید.در
ساعتهایغیراداریباهمارتباطدارید؟
مثاشبهاوقتتانراباهمبگذرانیدوبه

اتاقیکدیگربروید؟
بعضیوقتهــابهاتاق
یکدیگرسرمیزنیم؛مثا
وقتهاییکــهمنطرح
یــاالیحــهایرامطالعه
برایم وســوالی میکنم
اتاقشان به میآید پیش
میروموسوالمراازآنها
آنها برعکس یا میپرسم

بهدفترمنمیآیند.
محلاســتراحتتانخیلیکوچکاست
ودرواقعفقطجاییاستبرایخوابیدن.
برایغذاچهکارمیکنید؟وسایلپختوپز

وآشپزیدارید؟
ماناهاررادرمجلسصرفمیکنیمومعموال
مقدارینانبرمیدارموشــبهاباماستو

پنیروخرمامیخورم.
اینکهدریکساختمانهمکارمیکنید
وهمزندگی،سختنیست؟اصاتفریحی

دارید؟
وقتیبرایتفریحندارم،اینقدرکارهست
کهشــبهاترجیحمیدهمبازهمدردفتر
کارمبمانموبهآنهارسیدگیکنم.برایهمین
متاســفانههیــچتفریحی

ندارم.
تلویزیوننگاهنمیکنید؟

اتاقیکهدرآنهســتم،
تلویزیوننداردوحتیاخبار

راهمنمیرسمنگاهکنم.
خبرهــاراازکجــادنبال

میکنید؟
همیــنپیامکهاییکهاز
سایتهاوکانالهایمختلفدرفضایمجازی
میآیندوازاینطریقدرجریانامورکشور

هستم.
چهساعتیمیخوابیدوبیدارمیشوید؟

حدودساعت12شبمیخوابموقبلازنماز
صبحبیدارمیشوم.

مجلسشورایاسامی290نمایندهدارد
کهبیشترشانبعدازاتمامساعتکاریاز
ساختمانبهارستانودفترهایشانخارج
میشوند.اماشمامیگوییدکهبعدازآنباز

همکارهســتوحتیزمانیبرایتفریح
ندارید.دقیقاچهکاریانجاممیدهیدکه
اینقدرزمانبراستوشبانهروزتانرابه

آناختصاصدادهاید؟
منیکجــدولدارمکهبرنامــهروزانه
وشــبانهامدردفترتهراناســت.معموال
روزهاییکهفردایشجلســهعلنیاســت
2ســاعتازوقتمرااختصــاصمیدهمبه
مطالعهدربارهدســتورکاریکهقراراســت
درمجلسمطرحشــود.ازطرفدیگرمعموال
زمانیراهــمبهاموراتیکــهجنبهعمومی
داردوبایدباحوزهمکاتبــهکنماختصاص
میدهم.ضمناینکهنامههــاوپیامکهای
مــردمهمبــهدســتممیرســدوبخش
عمــدهایازوقتمهمصرفپاســخدادنبه

آنهامیشود.
اینموضوعاضافهکاربرایشمابهحساب
نمیآیــد؟مثاآخرماهحقوقبیشــتری

بگیرید؟
نه،نماینــدهاضافهکارنــداردوچیزیبه

حقوقماضافهنمیشود.
حقوقماهیانهتانچقدراست؟

7میلیونو200هزارتومان.

گفتوگوباحسینعلیحاجیدلیگانی
نمایندهایکه7سالاستشبهاهمدرمجلسمیخوابد

انجمن شب 
زنده داران بهارستان

بهنازمقدسی|دوسالپیشبودکهشایعهعجیبیازمحلاقامتنمایندگانمجلسدهممنتشرشد؛خبریکهاز
اقامتنمایندگاندرهتلهایپنجستارهحکایتمیکرد.همانزمانمهدیکیایی،مدیرفرهنگیوروابطعمومی
مجلسباتکذیباینخبرگفت:»هیچیکازنمایندگانمجلسدراینهتلهااقامتنداشتهاندوباهماهنگی
آموزشوپرورشاغلبنمایندگاندرمهمانسرایفرهنگیانوخانهمعلماسکاندادهشدندوبرایبرخیدیگر
همهتلهایمتوسطومعمولیکهعمدتادرنقاطمرکزیشهرقراردارددرنظرگرفتهشد.«باهمهاینحرفها
»حسینعلیحاجیدلیگانی«عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسهفتسالتماماستکهبهجایرفتنبه
اقامتگاههاینمایندگان،دردفترکارشزندگیمیکند.روزهابهطبقاتپایینوصحنعلنیمجلسمیرودو
شبهافرشیدرقسمتیازدفترکارشپهنورویآناستراحتمیکند.اومیگویدنخواستهاستبهبیتالمال
هزینهایتحمیلکندوبرایهمیناستکهترجیحدادهساختمانبهارستانهممحلکارشباشدوهمخانهای
برایزندگی.حاجیدلیگانیروایتتازهایازشبهایبهارستانوزندگیاشدراینساختمانبزرگوتاثیرگذار

پایتختداردکههیچوقتازاینزاویهبهآننگاهنکردهبودیم.

جواب سالم مردم را 
می دهم

 گفتید مردم به شــما پیامک می دهند و 
خودتان به آنها جواب می دهید. معموال روزانه 

چند پیامک از طرف مردم دارید؟
حــدود 100 تــا 120 پیامک اســت که 
مضمون همه آنها مشکالتی است که مردم 

دارند.
 شما هم با پیامک جواب مردم را می دهید؟

معموال اگر موردی است که باید به مدیران 
یا مســئوالن منعکس کنم، پیامک را کپی 
می کنم و با ذکر نام و شــماره تلفن فردی که 
به من پیامــک داده آن را برای مســئوالن 

می فرستم. 
 مدیران و مســئوالن پاسخگوی این نوع 

پیامک های شما هستند؟
بله، بخشی از آنها پاسخگو هستند. حتی 
گاهی خود وزیر یا مدیران به شماره ای که ذیل 

پیامک فرستاده ام، تماس گرفته اند. 
 مضمون مشــترک پیامک هــای مردم 

چیست؟
االن بیشتر مشــکالت اشتغال و معیشتی 

است.
 همه پیامک های تــان را همان روز جواب 

می دهید؟
راستش گاهی وقت نمی کنم و یک سری از 
آنها در گوشی ام می مانند، اما در اولین فرصت 

همه را باز می کنم و جواب می دهم.
 تعدادی از همکاران شما در طول دورانی 
کــه نماینده مجلس هســتند، جواب تلفن 
نمی دهند. یعنی معموال شماره های ناشناس 
را رد می کنند. شما جواب تلفن های ناشناس 

را هم می دهید؟
من حتی اگر شــماره ای را نشناسم، اما با 
تلفنم تماس گرفته باشــد و نتوانسته باشم 
آن لحظه جواب بدهم بعد حتما با آن تماس 
می گیرم. خیلی ها به من می گویند تو در راهرو 
و آسانســور و خودرو مدام گوشــی تلفن در 
دستت است، خسته نمی شوی؟ اما راستش 
همین تلفن هــا و اعتماد مردم به مــا، آدم را 

سرحال می آورد.
 فکر می کنید این پاسخگویی چقدر فایده 
دارد؟ اصال چقدر می توانید با یک تلفن گره 

مشکالت مردم را باز کنید؟
باالخره تــالش می کنم حداقــل جواب 
سالم شان را بدهم، اگر هم بتوانم هم کمک 

می کنم مشکل شان حل شود.

ماناهاررادرمجلسصرف
میکنیمومعموالمقدارینان
برمیدارموشبهاباماستو

پنیروخرمامیخورم

درجریانحادثهتروریستیمجلس،دفترکارشمایکیازاتاقهاییبودکهموردحملهتروریستهاقرارگرفتوحتی
2نفرازاعضایدفترتانبهشهادترسیدند.آنشبهمدرمجلسخوابیدید؟

شبیکهایناتفاقافتادچهارشــنبهبودومنمعموالآخرهفتههابهاصفهانمیروم.برایهمینآن
شــبهمرفتم،اماروزیکشنبهمجددابهاتاقخودمبرگشــتم.البتهروزاولاتاقمپربودازپوکههای

فشنگوکاغذهاوپروندههاکهپراکندهشدهبودندولیمرتبشانکردموشبهمهمانجاماندم.
آنموقعازدفترکارتانتصاویریمنتشرشدکهدرآنرویدیوارهاپربودازجایگلولهوسوراخسوراخشدهبودند.

اتاقتانرابازسازیکردند؟
نهبازســازیآنچنانینبود.دیواررانقاشینکردندفقطدِرآنآســیبدیدهبودکهتعمیرشکردندو

سوراخهایرویدیوارکهردگلولهرویآنبود،بازسازیشد.
شبهایســوتوکورساختمانبزرگبهارستانباآنهمهطبقه،اتاق،ســالنوحادثهایکهبهخوددیدهبرایتان

ترسناکنبود؟
هیچترسینداشتموندارم.اتفاقاخیلیازدوستانمیگفتندحاالدیگربروویکجایدیگرزندگی
کن،امامنقبولنکردم.گفتمدراتاقمن2نفرازکســانیکهخیلیبهآنهاعاقهداشــتم،بهدست

تروریستهابهشهادترسیدندوتازمانیکهنمایندهمجلسباشمدرهمیناتاقمیمانم.

حاجیدلیگانی،ابوترابیوقاضیپورشبهادرمجلسمیمانند.اینکهچرامیمانندو
شبهاچهمیکنندرادراینگفتوگوپرسیدهایم

تا زمانی که زنده ام در این اتاق می مانم


