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هراس استعمارگران از روحانیت
يكى از قدرت هايى كه آنها]استعمارگران[ باز احراز كردند كه بايد شكسته بشود، 
قدرت روحانيت بود؛ كه اينها با تجربه و با عينيت در جاهاى مختلف ديدند كه قدرت 
روحانيت مى تواند جلوگيرى كند از مفاسدى كه آنها مى خواهند ايجاد كنند؛ از انتفاعاتى 
كه آنها مى خواهند از ما ببرند و ما را عقب نگه دارند. اينها مى توانند يك چنين كارى 
بكنند. قضيه تنباكو، در زمان مرحوم ميرزا ]حسن شيرازى[، به اينها فهماند كه فتواى 
يك آقايى، كه در يك ده در عراق سكونت دارد، يك امپراتورى را شكست داد و سلطان 
وقت هم با همه كوششى كه كرد براى اينكه حفظ كند آن قرارداد را نتوانست حفظ بكند.
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

 چاره ای جز فریب مردم در انتخابات 
نداشتیم!

سرویس سیاسی-
اصلى ترين شــكل فرافكنى در 4ســال نخست ارجاع به دولت قبل بود و اكنون در 4سال دوم گويا 
اصلى ترين شيوه فرافكنى »عدم اختيارات« است! مهم ترين سؤالى كه در برابر اين فرافكنى پيش مى آمد 
اين بود كه اگر راســت مى گوييد با وجود اين اختيارات چرا در انتخابات نامزد شــديد و چرا اين همه 
وعده و وعيد به مردم داديد؟ اما تازه ترين پاســخ اين طيف جالب توجه است: چاره اى جز فريب مردم 

با وعده و وعيد نداشتيم.
روزنامه آفتاب يزد تيتر يك خود را به مراســم افطارى روحانى با فعاالن سياســى اختصاص داده و 

نوشته است: »گاليه از حدود اختيارات پس از 6 سال«. 
اينكه گفته مى شود طيف موسوم به اصالح طلب اصلى ترين متهم وضع موجود است و بايد پاسخگو 
باشد دقيقا به همين علت است كه اين طيف بستر و زمينه را براى توجيه وضع موجود و عدم پاسخگويى 
دولتمردان فراهم مى كند. در همين راســتا روزنامه زنجيره اى مدعى اصالحات در گزارش خود ادعاى 
مضحكى را مطرح كرده و نوشته است: »نه تنها حسن روحانى بلكه همه دولت ها در ايران از 40 درصد 

اختيار برخوردارند«
اين روزنامه در ادامه پريشان گويى خود به لزوم ماله كشي عملكرد ضعيف روحانى توسط رسانه هاى 
مدعى اصالحات تأكيد كرده و در گفت وگو با يكى از محكومين فتنه 88 نوشته است: »مردم نمى دانستند 
كه روحانى 40 درصد بيشــتر اختيار ندارد اما جامعه  مطبوعاتى كشور بايد درباره موانع و مشكالت و 

مواضع و توانايى هاى دولت روشنگرى كند.«
وعده های روحانی برای کسب رأی بود!

محكوم فتنه 88 در اين مصاحبه گفته: »تصور مى رود كه روحانى در رقابت هاى انتخاباتى چاره اى 
جز ارائه شعارهاى فراتر از اختياراتش نداشت... مردم به سمت و سويى در سال 96 حركت مى كردند 
كه گويا همگى انتظار شنيدن شعارهاى ساختارشكنانه از سوى كانديداى رياست جمهورى داشتند.«

در اين مطلب آمده است: »همخوانى وعده ها با سطح اختيارات رئيس جمهورى عمال در كشور ممكن 
نيست]![ زيرا در تبليغات رياست جمهورى تنها رئيس جمهور در كارزار انتخابات سخن نمى گويد بلكه 
ستادهاى انتخاباتى و برنامه سازان او شعارهايى را مطرح مى كنند تا رأى اعتماد عمومى را كسب كنند«

توجه كنيد كه طيف موسوم به اصالح طلب چگونه براى توجيه گرانى هاى اخير بسترسازى مى كند 
آن هم با دروغگويى. در سطرهاى باال گفته اند كه فقط رئيس جمهور سخن نمى گويد بلكه ستاد انتخاباتى 
و برنامه ســازان او شــعارهايى را مطرح مى كنند. اين جمالت اگر به اين معنا باشد كه برخى وعده ها 
از جانب ســتاد منتشر مى شود دروغ گويى محض است چرا كه سخنرانى هاى انتخاباتى كه توسط هر 

نامزد ايراد شده موجود است.
اگر هم به معناى پخت و پز اين وعده ها در ستادها و سپس انتقال به نامزد انتخابات شود هم سخنى 
به غايت توهين آميز اســت كه يعنى آن نامزد از نزد خود درک و فهمى از مســائل و حدود اختيارات 

ندارد و هرچه به او بگويند او پشت تريبون مى گويد.
از کجا معلوم که اکنون هم در حال فریب مردم نیستید؟

شايان ذكر است مدعيان اصالحات مدتى است براى فرار از پاسخگويى به پريشان گويى روى آورده 
و ســعى مى كنند مشــكالت را به گردن ديگرى بيندازند. طرح مسائلى مانند »بدشانسى« روحانى با 
سيل و زلزله، »دست هاى پنهان«، »اختيارات كم« و... تنها براى فرار از پاسخگويى و ماله كشي عملكرد 
ضعيف روحانى بوده است. همه اينها در حالى است كه دولت يازدهم بيشترين حدود اختيارات را در 
ميان دولت ها داشته است. آنها با همين اختيارات بسيار در مذاكرات هسته اى اين نتيجه را به بار آوردند. 
آيا عدم توجه به افسارگسيختگى قيمت ها، عدم نظارت در مورد گران فروشى و عدم توجه در مورد 
اقدامات مديران و... به نبود اختيارات برمى گردد. در پاســخ روزنامه هاى طيف موسوم به اصالح طلب و 
افرادى نظير همين فرد مورد مصاحبه بايد گفت از كجا معلوم كه هم اكنون هم در حال فريب دادن 

مردم نباشيد؟!
پیشنهاد طنازانه آقای تئوریسین!

عباس عبدى ديروز در روزنامه اعتماد پيشنهاد كرد ايران و آمريكا در توييتر با هم مذاكره كنند!
وى اشاره كرده كه ترامپ اهل گفت وگو نيست و اهل نمايش است و نوشته: »با اين حال در رابطه 
با ايران از يك جهت در موضع برتر قرار گرفته است و آن اينكه در سخن اظهار آمادگى براى گفتوگو 
مى كند، گو اينكه منظورش از گفت وگو، گفتن او و شنيدن ديگران است ولى مردم لزوما چنين برداشتى 
ندارند. از اين رو بايد براى خارج كردن او از اين موضع، پيشــنهادى جدى ارايه كرد، در اين باره ايده 
زير را پيشنهاد مى كنم. براى خلع سالح ترامپ، ايران پيشنهاد كند كه نيازى به گفتوگوى رو در رو در 
اتاقهاى بسته نيست، توييتر بهترين وسيله است. پايه گفتوگو را همين آخرين جمله ترامپ قرار دهند. 

طرف ايرانى مى تواند رئيس جمهور باشد. گفت وگو در فضاى عمومى شكل بگيرد.«
آقاى تئوريســين معلوم نيســت پس از چند ســاعت تفكر و غور در اعماق علوم سياسى و اصول 
ديپلماتيك، شهريارانه از در به در آمده و پيشنهاد مذاكره در توئيتر داده تا مگر آمريكايى ها را با همين 
راضى كنند و... چند روز قبل مدير سابق الجزيره در يك توئيت متذكر شده بود كه هدف دولت ترامپ 
اين است كه با مذاكره يك پيوست به برجام اضافه كند به گونه اى كه برجام دستاورد ترامپ محسوب 
شود و نه دستاورد اوباما و اگر چنين باشد قطع به يقين آنها مواردى ديگر را به تعهدات ايران مى افزايند 
و اين دور باطل ادامه مى يابد يعنى هر دولتى كه در آمريكا سركار بيايد هوس مى كند كه با زدن زير 
ميز براى خود دستاورد بسازد. آقاى تئوريسين بايد توجه كند كه هدف آمريكايى ها اين است و چندى 

توئيت بازى با آنها هدفشان را از سر آنها خارج نمى كند. 
مشکالت از تحریم نیست از سوءمدیریت است 

روزنامه آرمان امروز، تيتر يك خود را به گفت وگو با حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا 
اختصاص داده و نوشته است: »مشكل اصلى كشور فساد است نه تحريم«

راغفر گفته است: »ما جامعه را به شدت وابسته كرده ايم. ميزان واردات كشور در سال 1384 يعنى در 
آغاز دولت نهم حدود 16 ميليارد دالر بود كه اين رقم در سال 1390 به رقم 90 ميليارد دالر رسيد. بخش 
اعظم اين كاالها نيز كاالهاى غيرضرورى است كه توسط اقشار مرفه جامعه مورد استفاده قرار مى گيرد.«

وى بيان كرده: »اگر رئيس مجلس و رئيس جمهور نمى توانند با اين مســائل برخورد كنند پس چه 
كســى بايد اين كار را انجام بدهد؟ به نظر ميرسد وضعيت به شكلى نيست كه دولت و مجلس بتوانند 
خود را از مشــكالت كنونى كشور مبرا نشان بدهند بلكه خود نيز در به وجودآمدن اين وضعيت نقش 
داشته اند. دولت دوازدهم از ديماه گذشته تاكنون آمار ارائه نمى كند.... نقش دولت در شكل گيرى مشكالت 
كنونى كشــور غيرقابل انكار اســت. قرار نيست دولت بلندگو به  دست بگيرد و مقصران را معرفى كند 
بلكه دولت بايد وضعيت اقتصادى كشور را آسيب شناسى كند و براى مشكالت مردم راه حل پيدا كند... 
نمونه بارز اين تصميمات اشــتباه تالش براى افزايش نرخ بنزين بود كه با واكنش هاى اجتماعى مواجه 
شــد. زمزمه هايى نيز وجود دارد كه شــهردارى تهران در تابستان ورود وسايل نقليه به طرح ترافيك و 

طرح زوج و فرد را پولى كند.«
بعد از خروج آمريكا از برجام )ارديبهشت 97( گرانى و تورم در خودرو و مسكن و كاالهاى ضرورى 
سر به فلك گذاشت اين بهانه اى شد براى عده اى تا اين مشكالت را مشكالتى به تبع برجام بنامند و 

در ادامه مدعى شوند بايد براى حل آنها مذاكره كنيم! 
بديهى اســت اكنون كه دم خروس بيرون زده است، رسانه هاى مدعى اصالحات هم نمى توانند از 
كنار آن بگذرند و مشــكالت را به تحريم گره بزنند. البته ذكر اين نكته ضرورى اســت كه خود همين 

رسانه ها و مدعيان اصالحات بايد پاسخگوى حمايت هاى خود از دولت باشند.
وفاق ملی از نظر اصالحاتی ها: دلجویی از فتنه گران

روزنامه همدلى در مطلبى نوشــت: »برگزارى نشست صميمانه رئيس جمهور با فعاالن سياسى در 
زمانى كه تحريمها و فشار اقتصادى ـ سياسى دولت آمريكا در حال به حداكثر رسيدن است، مى تواند 
نشانه اى از كليد زدن پروژه وفاق و آشتى ملى باشد كه تحليلگران منطقى در حوزه سياسى بسيار به 

آن پرداخته اند«.
اين روزنامه زنجيره اى در ادامه نوشت:»دلجويى از آسيب ديدگان ناشى از  اشتباهات و در راس آنها 
رفع حصر »ميرحسين موسوى«، »مهدى كروبى« و »زهرا كاظمى )رهنورد(« مى تواند نقطه شروعى 

براى اين رخداد مبارک كه همان آشتى و وفاق ملى است، باشد«.
مطرح كردن مسئله رفع حصر و تقالى مدعيان اصالحات براى تبرئه سران فتنه در حالى است كه 
در ماجراى خيانت نابخشودنى فتنه 88، سران فتنه با دامن زدن به دروغ تقلب در انتخابات، تحريك 
به آشــوبى كردند كه ســرويس هاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل و انگليس سالها براى آن تدارک ديده 
بودند و انتظارش را مى كشــيدند.. اين جماعت در سال 88 با خيانت به مردم ايران، گراى تحريم هاى 
فلج كننده را به دشــمن دادند. فتنه گران حيثيت و اعتبار جمهورى اسالمى را مورد هتك حرمت قرار 
دادند و خيانت بزرگى را مرتكب شدند كه در طول تاريخ انقالب اسالمى بى سابقه بود. چنين خيانتى 
در حكم بغى و محاربه است و مجازات آن روشن است؛ در عين حال سران فتنه صرفنظر از اينكه نظام 

براى خيانت آنها چه مجازاتى را در نظر بگيرد، موظفند از نظام و مردم عذر تقصير بخواهند.
ناراحتی اصالح طلبان از نحوه دعوت به مراسم افطاری 

روزنامه آرمان ديروز در گزارشى به حاشيه هاى مراسم افطارى رئيس جمهور با فعاالن سياسى پرداخته 
و نوشته است: »معموال دعوت به مراسم افطار رئيس جمهور چند روز قبل از روز برگزارى صورت مى گيرد 
تا مهمانان درباره آنچه قرار است با روحانى در ميان بگذارند به مشورت و جمع بندى برسند اما ظاهرا 
امسال چنين نبود كه سبب انتقادهايى شد. يعنى دعوت ]آنهم پيامكى[ در ساعات كمى مانده به زمان 

افطار صورت گرفت و مهمانان سياسى بدون آمادگى به اين مراسم رفتند.«
همچنين آفتاب يزد هم در گزارشى به اين مسئله پرداخته و نوشته است: »برخى چهره ها معتقدند 
آداب دعوت از ميهمان حتى در مراسم هاى خانوادگى افطارى بين اقوام و فاميل نيز رسمى تر است و 

اگر هم همراه با كارت دعوت نيست 2 ساعت قبل از افطارى و يا يك پيامك هم صورت نمى گيرد«

صفحه11
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ضربه دیگری از سربازان گمنام امام زمان)عج( به روباه پیر

جاسوس انگلیس به 10 سال حبس محکوم شد
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: یک جاسوس ایرانی به دلیل 
همکاری با انگلیس برای نفوذ فرهنگی در کشــور به 1۰ سال 

حبس محکوم شد.
به گزارش ميزان، غالمحسين اسماعيلى در حاشيه جلسه مسئوالن 
عالى قضايى گفت: اخيرا محاكمه اى در ارتباط با يكى از عناصر مهم نفوذ 

فرهنگى كشور انگليس در ايران اسالمى داشتيم.
اسماعيلى ادامه داد: از ساليان دور، شوراى فرهنگى انگليس معروف به 
بريتيش كانسل با نام اختصارى )BC( در ايران و تهران دفاترى داشت كه 
اين دفاتر در پوشش اقدامات فرهنگى تحركاتى را انجام مى دادند و سعى 
در استحاله و نفوذ فرهنگى در بخش هاى مختلف ايران اسالمى داشتند.
وى اظهار داشت: مستندات مربوط به فعاليت هاى غيرقانونى اين دفتر 
جمع آورى شــد و با تصميم مراجع ذى صالح دفاتر مربوط به شوراى 

فرهنگى انگليس در تهران در سال 1387 تعطيل شد.
ســخنگوى قوه قضائيه افزود: در مرحله دوم سعى كردند با احياى 
مجدد فعاليت هاى خود تحت پوشش هاى ديگر در كشور حضور يابند 
و فعاليت هاى باصطالح فرهنگى را انجام دهند كه با هوشيارى دستگاه 
اطالعاتى كشور نتوانســتند در پوشش هاى ديگر در كشور ما فعاليت 

داشته باشند.
اســماعيلى گفت: در مرحله سوم تصميم گرفتند كه با بهره گيرى 
از دانشجويان و ايرانيان مقيم انگليس و جذب آنها با حمايت سرويس 
اطالعاتــى انگليس، به انجام برنامه هاى فرهنگى خــود و در ظاهر به 
گفت وگو هاى ايرانى-ايرانى مبادرت كنند؛ به اين معنا كه از ايرانيان مقيم 
انگليس و شهروندان داخل كشور براى اين منظور استفاده نمايند. در اين 

راستا موفق شدند عده اى را جذب كنند و براى آنها آموزش هاى مختلفى 
را با حمايت سرويس امنيتى انگليس، تدارک ديدند. با گستردگى اين 
فعاليت ها چهار ميز در شوراى فرهنگى انگليس تحت عناوين مختلف به 

عنوان ميز هاى ايران تاسيس شد.
وى ادامه داد: يكى از كسانى كه جذب اين ميز ها شد، يك دانشجوى 
دختر ايرانى بود كه به دنبال اقامت و اشتغال در انگليس بود كه با فراخوان 
BC مواجه شــد و به ســمت آنها رفت و بعد از يك فرآيند طوالنى به 

استخدام BC درآمد.
رئيس كل دادگسترى استان تهران اظهار داشت: در ادامه با اشراف 
سرويس امنيتى انگليس، آموزش هاى الزم به او داده شد و بعد از اعتمادى 
كه به او شد، در انگليس توانست به عنوان مسئول ميز ايران در شوراى 
فرهنگى انگليس موسوم به بريتيش كانسل دربيايد و فعاليت هاى مختلفى 

را ساماندهى كند.
سخنگوى قوه قضائيه افزود: وى مكررا با نام مستعار به كشور رفت و 
آمد كرد و پروژه هاى مختلف فرهنگى را در كشور طراحى، برنامه ريزى، 
مديريت و هدايت نمود و اين پروژه ها در راستاى اهداف فرهنگى استعمار 

پير در ايران اسالمى اجرا شد.
اســماعيلى گفت: اين فرد با گروه هــاى مختلف به ويژه در زمينه 
هنر و تئاتر ارتباط گيرى كرد تا در اين راســتا بتواند پروژه هاى نفوذ را 

عملياتى كند.
وى ادامه داد: اين فرد تحت رصد دســتگاه هاى اطالعاتى و امنيتى 
ايران قرار گرفت و دستگير شد و فرآيند رسيدگى به پرونده او در دادسرا 
و دادگاه انجام شد. در فرآيند رسيدگى به پرونده قضايى، اين فرد اعترافات 

صريحــى را در زمينه موضوعاتى از قبيل؛ نحوه جذب، همكارى با اين 
شــوراى به اصطالح فرهنگى، تعاليم داده شده توسط سرويس امنيتى 
انگليــس به وى و همچنين ماموريت هاى ويژه فرهنگى اش انجام داد و 
اطالعات خوبى را در زمينه ســاير افراد جذب شده به اين مجموعه در 
فرآيند دادرســى و تحقيقات ارائه و اقرار كرد و نهايتا به موجب حكم 

دادگاه، به تحمل 10 سال حبس محكوم شد.
سخنگوى قوه قضائيه اظهارداشت: اين فرد بيش از يكسال است كه 
در بازداشت مى باشد و تاكنون به دليل اينكه پرونده در مرحله تحقيقات 

و صدور حكم بود، آن را اعالم نكرده بوديم.
اسماعيلى با بيان اينكه اتهام اين فرد اقدام عليه امنيت داخلى كشور 
اســت، گفت: در اين پرونده همين يك فرد را داريم؛ اما موارد مختلف 
ديگرى هم در حوزه هاى نفوذ و در بخش هاى مختلف تحت رصد و اشراف 
اطالعاتى هستند كه هر كدام از آنها در موقع خود اطالع رسانى مى شود.

وى تاكيد كرد: تمام كسانى كه به كشور هاى مختلف سفر مى كنند، 
به ويژه آن هايى كه به دنبال اقامت و شغل در كشور هاى بيگانه هستند، 
خصوصا كشور هايى كه كينه و عداوت ديرينه با جمهورى اسالمى دارند، 
بايد بدانند كه اين كشورها، كشور هاى هدف براى فعاليت سرويس هاى 
مختلف امنيتى و اطالعاتى هســتند و سعى مى كنند در قالب بورس 
تحصيلــى، اقامت و اشــتغال، هموطنان ما را فريب دهنــد و آنها را به 

فعاليت هاى جاسوسى جلب نمايند.
هوشیاری قابل تقدیر سربازان گمنام

گفتنى است، شوراى فرهنگى انگليس يا بريتيش كانسيل مسئوليت 
جريان ســازى و نفوذ در حوزه هاى فرهنگى و آموزشى را برعهده  دارد. 

»آلن اسمارت« مســئول اين شورا با سوءاستفاده از دانشجويان ايرانى 
و ايرانيان مقيم انگليس درصدد شناســايى و برقرارى ارتباط با عناصر 
موردنظر در داخل كشورمان است. البته اينگونه اقدامات خصمانه از نگاه 
تيزبين نهادهاى مسئول دور نمانده و مسئول بخش فرهنگى ميز ايران 
در اسفند سال 96 پس از حضور در كشور توسط وزارت اطالعات دستگير 
شد و به اقدامات خود عليه نظام مقدس جمهورى اسالمى اعتراف كرد.
بعد از دستگيرى نازنين زاغرى تبعه ايرانى انگليسى به جرم اقدام 
عليه امنيت ملى، دستگاه جاسوســى و امنيتى انگليس با دستگيرى 
عامل نفوذى خود در حوزه فرهنگ كشورمان، دومين ضربه اساسى طى 

سال هاى اخير را متحمل شد. 
اين اقدام قابل تقدير چشمان بيدار و حافظان امنيت كشور و تاكيد 
ســخنگوى قوه قضائيه مبنى بر اشراف اطالعاتى بر موارد ديگرى از اين 
جنس، نشــان دهنده هوشيارى و البته توانايى باالى سيستم اطالعاتى 

كشور است.
از سوى ديگر با توجه به سابقه روباه پير و ساير كشورهاى متخاصم 
در تالش براى نفوذ از طريق موضوع فرهنگ و ارتباط با جوامع هنرى 
و فرهنگى، همچنان الزم است دستگاه هاى امنيتى و اطالعاتى كشور با 
قدرت و جديت توجه گسترده اى به فعاليت دشمنان در اين حوزه داشته 
باشند. دشمن نااميد از جدال نظامى با اميد به تغيير سبك زندگى ايرانى 
اسالمى به خصوص در بين نسل جوان كشورمان يك روز از طريق سند 
2030 و روزى با اســتفاده از افراد نفوذى و هجمه فرهنگى، به دنبال 
تحقق اهداف شوم خود است كه غفلت از آن مى تواند آسيب هاى مهمى 

براى كشورمان در پى داشته باشد.

دانشــجویان مؤمن و انقالبی دانشگاه تهران در اعتراض به شعارها و 
تحرکات ساختارشــکنانه عده ای، راهپیمایی کردند و با سر دادن شعار 

»اهلل اکبر« بر ضرورت رعایت عفاف و حجاب در دانشگاه تأکید کردند.
ديروز دانشــجويان مؤمن و انقالبى دانشگاه تهران در اعتراض به تحركات ضد 
فرهنگى و شعارهاى ساختارشكنانه عده اى، در اين دانشگاه راهپيمايى كردند و به 
همراه جمعى از اساتيد از دانشكده هاى مختلف »اهلل اكبر« گويان، رعايت تعاليم و 

شئونات اسالمى در دانشگاه را خواستار شدند. 
عده اى در دانشگاه تهران كه آزادى را با ولنگارى و بى بند و بارى  اشتباه گرفته اند، 
اجراى قانون عفاف و حجاب را برنتافته و تراكت هايى با مضمون »هرگونه طرح عفاف 
و حجاب محكوم است« در دست گرفته بودند. اين در شرايطى است كه طرح مذكور 
پشــتوانه قانونى دارد و احترام به قانون امرى الزم و بديهى است. رعايت حجاب در 
دانشگاه امرى عقالنى و بايسته و بسترى براى سالمت اين محيط علمى و جلوگيرى 
از انحراف به شمار مى آيد. انجمن اسالمى دانشكده فنى دعوت كننده اين تحرک ضد 

فرهنگى و هنجارشكنانه بوده است.
قانون اساســى )اصل 2، بند يك، اصل 3، اصل 8 و اصل 121(، قانون عفاف و 
حجاب مصوب 13 ديماه 1384 با 17 بند اجرايى مشخص براى وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى، قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان 
از منكر مصوب 2 ارديبهشــت 1392 با 24 ماده، ماده 638 و تبصره آن از قوانين 
تعزيرات مدنى مصوب 1375 و ســاير مقررات موضوع پوشش در دانشگاه، پشتوانه 
قانونى طرح عفاف و حجاب است. در سال هاى اخير دشمنان تابلودار ايران اسالمى 
ســرمايه گذارى هاى كالنى براى تضعيف حكم الهى حجاب در كشور داشته اند. از 
جمله قراردادهاى 231 هزار دالرى دولت آمريكا با مسيح على نژاد، خبرنگار فرارى 

روزنامه هاى مدعى اصالحات و پادوى مفلوک آمريكا.
118 نفر از اســاتيد دانشــگاه تهران سال گذشته در نامه سرگشاده  به محمود 
نيلى احمدآبادى، رئيس   دانشگاه تهران نسبت به شيوع بدحجابى، مصرف سيگار و 
دخانيات، عدم رعايت احكام اسالمى و عدم اجراى قوانين موجود در راستاى مرتفع 
شدن اين مشكالت توسط برخى مسئوالن دانشگاه اعتراض كردند و خواستار برخورد 
با هنجارشكنى هاى موجود شدند. اساتيد دانشگاه تهران تأكيد داشتند: طى سال هاى 
گذشته عليرغم پيگيرى ها و تذكرات مشفقانه و برگزارى جلسات متعدد، متأسفانه 
شاهد بى توجهى برخى از مسئولين تحت امر حضرتعالى مى باشيم. به طوريكه وضعيت 
عفاف و حجاب و رفتارها و تعامالت اجتماعى خارج از شأن پاره اى از دانشجويان كه 
مغاير با شئونات اسالمى، اخالقى و عرفى مى باشد رو به فزونى گذارده است. نظر به 
اينكه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر و الگوى ساير واحدهاى آموزشى كشور تلقى 
مى شود، اهميت و ضرورت اقدام شايسته و عمل به موقع حضرتعالى را طلب مى نمايد.

حجت االسالم حسینی کیا نماینده مردم 
سنقر در مجلس دیروز در نطق میان دستور 
گفت که در مجلس 14میلیــارد دالر برای 
اکنون  اما  کاالهای ضروری اختصاص دادیم 
این وضعیت قیمت ها اســت! دولت گزارش 
دهد که این مبلغ کجا و چگونه هزینه شده 
است؟ همچنین حاجی دلیگانی متذکر شد 
که سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید 

در دسترس عموم مردم قرار گیرد. 
ديروز مجلس شوراى اسالمى جلسه علنى خود 
را در حالى آغاز كرد كه مطابق آنچه سيد اميرحسين 
قاضى زاده هاشمى پيرامون دستور كار صحن علنى 
23 ارديبهشــت ماه قرائت كرد؛ ادامه رسيدگى به 
گزارش كميسيون قضائى و حقوقى در مورد اليحه 
اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى نخســتين 

دستور كار آن بود.
روز يكشنبه كليات قانون اعطاى تابعيت ايرانى 
به فرزند زنانى كه با مردان غيرايرانى ازدواج كرده اند 
به تصويب رســيد. در ادامه بررسى اليحه اصالح 
قانون مذكور، ديروز نمايندگان در جريان بررسى 
جزئيات اين طرح با ماده واحده و تبصره هاى اين 

اليحه موافقت كردند.
به شرط نداشتن مشکالت امنیتی

بر اســاس ماده واحده اليحه مذكور فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ايرانى با مردان غير ايرانى 
كــه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شــده 
يا مى شــوند، قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام 
شمسى به درخواست مادر ايرانى به تابعيت ايران 
در مى آيند. فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن 
هجده سال تمام شمسى، در صورت عدم تقاضاى 
مادر ايرانى، مى توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند 
كه در صورت نداشتن مشكل امنيتى )به تشخيص 
وزارت اطالعات( به تابعيت ايران پذيرفته مى شوند. 
پاسخ به استعالم امنيتى بايد حداكثر ظرف مدت 
سه ماه انجام شود و نيروى انتظامى نيز مكلف است 
نســبت به صدور پروانه اقامت براى پدر غيرايرانى 

اقدام كند.
در تبصره 1 اين اليحه آمده است: در صورتى 
كه پدر و يا مادر متقاضى در قيد حيات نبوده و يا 
در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسبت 

متقاضى، احراز نسبت با دادگاه صالح مى باشد.
بر اســاس تبصره 2 اليحه مذكور افراد فاقد 
تابعيتى كه خود و حداقل يكى از والدين شــان در 
ايران متولد شده باشند، مى توانند پس از رسيدن به 

سن هجده سال تمام شمسى، تابعيت ايرانى را تقاضا 
كنند كه در صورت نداشــتن مشكل سوء پيشينه 
كيفرى و نيز نداشتن مشكل امنيتى )به تشخيص 
وزارت اطالعات( به تابعيت ايران پذيرفته مى شوند.
شايان ذكر اســت در جريان بررسى جزئيات 
گزارش كميسيون قضايى و حقوقى درباره اليحه 
اصــالح قانون تعييــن تكليف تابعيــت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ايرانى با مردان غير ايرانى 
سيداميرحســين قاضى زاده هاشمى  عنوان كرد 
كه منظــور از ازدواج در متن ايــن اليحه ازدواج 

شرعى است.
آقای رئیس جمهور خبر دارید؟!

 حجت االسالم »سيدجواد حسينى كيا« عضو 
فراكسيون نمايندگان واليى، در نشست علنى ديروز 
و در نطق ميان دســتور خود گفت:  ملت ايران به 
خوبى مى داند كه آمريكا دچار چالش فراوان بوده 
و قدرت او رو به افول اســت. تحريم هاى ظالمانه و 
هياهوى جنگ براى حفظ ظاهر خود است كه به 
لطف خدا ملت ايران از اين گردنه انقالب سرفرازانه 
عبــور خواهد كرد، ملت از ايــن هياهو ها نخواهد 
ترســيد و ترسو ها فكرى به حال خود كنند. ملت 
ايران يكپارچه پاســدار است و به حافظان انقالب 

اسالمى افتخار مى كنند.
نماينــده مردم ســنقر و كليايى  در مجلس 
شــوراى اســالمى خطاب به رئيس جمهور گفت: 
نمى دانم از وضعيت مردم خبر داريد يا نه؟ گرانى 
مســكن، خودرو و كاالهاى اساســى و مصرفى از 
جمله اين موارد است. مجلس 14 ميليارد دالر براى 
كاالهاى اساسى در اختيار دولت با اختيار تام قرار 
داد. اما نابسامانى و هرج و مرج در قيمت ها بى داد 
مى كند. دولت به مجلس گزارش دهد كه اين 14 
ميليارد چگونه هزينه شده است و چرا تا به حال به 
داد سفره هاى مردم نرسيده است؟ وضعيت زندگى 
بازنشستگان، كارگران و عموم مردم خوب نيست.

وى با  اشاره به سيل اخير گفت: سيل خسارت 
فراوانــى به بار آورد و مردم را درگير كرد. كم ترين 
همكارى دولت با فرزندان سيل زدگان تعويق يك 
ماهه كنكور است كه ديروز در اين راستا نامه اى به 

رئيس جمهور نوشته شد.
حسينى كيا گفت: اصل 44 در قانون اساسى 
يك اصل مترقى است كه اين اصل دولت را مكلف 
به خصوصى ســازى مى كند. اما خصوصى سازى با 
غارت و تاراج بيت المال متفاوت اســت. ده ها هزار 
ميليارد تومان خصوصى سازى كرده ايم، اما بيشتر 
دچار مشكل و چالش شده اند و يكى پس از ديگرى 

به دادگاه مى رود. نمونه آن خريدار ماشين سازى 
تبريز است كه به 20 سال زندان محكوم شده است. 
از رئيس  قوه قضائيه مى خواهيم تا جلوى تاراج بقيه 
بيت المال را بگيرد و اجازه ندهد كه سيلوهاى كشور 

كه در حال واگذارى است به تاراج برود.
اين نماينده مجلس در دوره دهم در تذكرى 
بــه وزير نيرو گفت: نيازمند افزايش تخصيص آب 
كشــاورزى از سد شهداى سنقر به 5 هزار و 400 
هكتار مصوبه اوليه هستيم. دو مرتبه آب اين سد 
رها سازى شده و به كشاوزران داده نشده است، آب 
هدر رفته است و تصفيه آب آشاميدنى براى سنقر 
عملياتى نشده است كه نيازمند تسريع است و هم 
چنين تكميل مجمتع هاى آب روستايى از نيازهاى 
جدى اين شهرستان است  كه برخى از مناطق با 
مشكل جدى آب مواجه هستند و كار تصفيه خانه 

آب بايد سريعا انجام شود.
حسينى كيا در تذكرى به وزير جهاد كشاورزى 
گفت: استان كرمانشاه نيازمند طرح جامع سردسيرى 
است تا بزرگترين طرح ملى كشور در اين حوزه اجرا 
گردد و همچنين شهرستان سنقر نيازمند طرح هاى 

آبيارى است.
سامانه ثبت حقوق مدیران در دسترس مردم
حســينعلى حاجى دليگانى در نشست علنى 
ديروز مجلس، با بيان اينكه مسائل بسيار خوبى در 
نشست مشترک روز گذشته قوه مقننه و قوه قضائيه 
مطرح شد، گفت: اميدوارم اين نوع جلسات استمرار 
يابد و مسائلى كه در اين جلسات عنوان شد به عمل 
منجر شود و مشكل 7 هزار و 200 نفر از افرادى كه 
براى كادر ادارى قوه قضائيه آزمون داده اند رفع شود.
نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در 
مجلس شوراى اسالمى در تذكرى به استناد ماده 
141 آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى افزود: 
گزارش هايى كه توسط كميسيون ها ارائه مى شود به 
موقع در اختيار نمايندگان قرار نمى گيرد تا بتوانند 
پيشنهادات خود را مطرح كنند لذا بايد ترتيبى اتخاذ 
شود كه در همان زمانى كه تاريخ چاپ گزارش است 

در اختيار نمايندگان قرار گيرد.
عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شــوراى اسالمى خطاب به رئيس  مجلس 
تصريح كرد: روز گذشــته جنابعالى و رئيس  قوه 
قضائيه از بحث شفافيت دفاع كرديد لذا بايد براين 
اســاس اجراى ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
كــه موضوع ثبت حقوق مقامات و مديران در يك 
ســامانه است در دســتوركار قرار گيرد و شرايط 
دسترسى مردم به اين سامانه فراهم شود چرا كه 

در حال حاضر مردم به اين سامانه دسترسى ندارند.
رئيس  مجلس شوراى اســالمى در پاسخ به 
تذكر حاجى دليگانى درباره در دسترس قرار گرفتن 
سامانه حقوق مقامات و مديران براى مردم، تصريح 
كرد: آقاى عليرضا رحيمى از ســوى هيئت رئيسه 
مجلــس ماموريت مى يابد تا پيگيرى كند كه اين 

سامانه در دسترس عموم مردم قرار گيرد.
افسارگسیختگی قیمت ها 

عليرضا ابراهيمى؛ عضو فراكسيون نمايندگان 
واليى در نشســت علنى ديــروز مجلس در تذكر 
شفاهى خطاب به رئيس جمهور گفت: »امروز مردم 
از فشارهاى اقتصادى در رنج هستند و بيكارى عذاب 
روح خانواده ها شده است لذا مبارزه جدى با مفسدان 

اقتصادى مطالبه ملت ايران است.«
نماينده مردم آزادشــهر و راميان در مجلس 
شوراى اسالمى با تأكيد بر نظارت دقيق بر قيمت 
كاالها، خدمات و خودرو افزود: »قيمت يك پژو به 
صد ميليون و قيمت يك دانه خرما به 400 تومان 
رسيده است؛ چرا برخورد جدى با اين قضيه صورت 
نمى گيرد كه بتوانيم با گذر از تحريم به آرامش در 

فضاى كسب و كار و معيشت مردم برسيم.«
وى ادامه داد: »بيش از 5 هزار طلبه به صورت 
داوطلبانه براى رسيدگى به امور دينى در مناطق 
مختلف كشور در قالب طرح هجرت اعزام شده اند اما 
ماهيانه كمتر از يك ميليون تومان حقوق مى گيرند؛ 
در حالى كه شهريه متداول آنها نيز با خروج از محل 
درس قطع مى شود بنابراين الزم است به وضع اين 

جهادگران دينى رسيدگى شود.«
عضو كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى 
اسالمى همچنين گفت: »رسيدگى و ترميم دو محور 
مواصالتى راميان- شاهرود و آزادشهر – شاهرود كه 
بر اثر ســيالب آسيب جدى ديده است، به كندى 
پيش مى رود لذا الزم است ضمن تخصيص اعتبارات، 

رسيدگى به اين دو محور در دستور قرار گيرد.«
ايــن نماينده مردم در مجلس دهم همچنين 
از وزير كشور خواســت در تعيين استاندار استان 
گلســتان تعجيل كند و تأكيد كرد: »از نيروهاى 

توانمند و بومى استان گلستان غافل نشويد.«
افسارگسيختگى قيمت ها در حالى است كه 
نمايندگان طيف موســوم به اصالح طلب با طرح 
مواردى مانند لزوم بازنگرى در قانون اساسى عمال 
در خدمت اين افسارگسيختگى قيمت ها قرار گرفته 
اند، چرا كه با طرح اين موضوعات وقت و زمان را به 
نفع اين گرانى ها و به ضرر بررسى هاى كارشناسانه 

براى رفع آنها مى كشند.

حسینی کیا نماینده سنقر در مجلس:

14میلیارد دالر برای كاالهای ضروری اختصاص دادیم
دولت بگوید كجا هزینه شد

رئیــس  قوه قضائیه گفت: الزم اســت 
نمایندگان مجلس در تصویب قوانین، راه ها 
و منفذهــای دور زدن قانــون را ببندند و 
اجازه سوءاستفاده را به افراد فرصت طلب و 

سوداگران ندهند. 
به گزارش روابط عمومى قوه قضائيه، آيت اهلل 
سيدابراهيم رئيسى در ديدار رئيس  و نمايندگان 
مجلس شوراى اســالمى، اين ديدار را مقدمه اى 
براى هم انديشى، همكارى، هماهنگى و هم افزايى 
هر چه بيشتر بين قواى مقننه و قضائيه دانست و 
گفت: يكى از مهم ترين شئون مجلس، شأن نظارتى 
آن اســت كه اجراى قانون و حسن جريان امور را 
تضميــن مى كند و اين ســاز و كار نظارتى براى 
مردم اطمينان آور است. از طرفى دستگاه قضايى 
نيز واجد يك شــأن نظارتى در كنار شأن قضاوت 
است كه بر مبناى آن تالش مى شود هيچ حكمى بر 
خالف شرع و قانون در دستگاه قضايى صادر نشود 
و همچنين بر حســن جريان امور و رعايت قانون 
در دســتگاه هاى اجرايى نظارت شود. آنچه امروز 
مورد انتظار مردم و رهبر فرزانه انقالب اســالمى 
است، تقويت اين نظارت ها در جهت گره گشايى و 

گشايش امور كشور است.
رئيســى با  اشاره به اقدامات دشمنان در وارد 
آوردن فشــار به جمهورى اسالمى اظهار داشت: 
امروز غرب و آمريكا به دنبال آن هستند كه ما را 
وادار به عقب نشينى و تسليم كنند؛ امرى كه در 40 
سال گذشته، مقاومت و ايستادگى مردم و مسئوالن 
به رهبرى امام خمينى)ره( و رهبر معظم انقالب 

اسالمى، مانع از آن شده است.
وى راه برون رفت از مشكالت دشمن ساخته را 
همكارى و هماهنگى در جهت رفع مشكالت مردم 
برشمرد و يادآور شد: مسئوالن و دست اندركاران 
كشور، توانا هستند و راه برون رفت افتخارآميز از اين 
شرايط، چندان دشوار نيست، منتها بايد به لوازم 
و اقتضائات اين امر كه همان همدلى و هماهنگى 

بين قوا است، پايبند باشيم.
رئيس  قوه قضائيه برخورد موثر با مفســدان و 
مجرمان را وابســته به برچيدن زمينه هاى فسادزا 
دانست و گفت: اصالح اين زمينه ها در نظام پولى 
و بانكى و همچنين نظام واردات و صادرات، نياز به 
اقدام اساســى مجلس شوراى اسالمى دارد. يقينا 
كســانى كه دل در گرو انقــالب، نظام و ارزش ها 
دارنــد، راضى به اضافه شــدن پرونده ها و زندانى 

شدن افراد نيستند. اين حجم از پرونده هاى قضايى 
و ناهنجارى ها زيبنده نظام ما نيســت. بسيارى از 
مشكالت از جانب مردم نزد نمايندگان محترم مطرح 
مى شود و قطعا همه عالقه مند هستيم كه گره ها از 
كار مردم فورا باز شود و مشكالتشان برطرف شود.

رئيســى با بيان اينكه رونــق توليد در گرو 
هماهنگى و هم افزايى دستگاه هاست و حجم باالى 
نقدينگى بايد به جاى داللى به سمت توليد سوق 
يابد، از نمايندگان مجلس خواست كه با تصويب 
قوانين الزم، از كسب و كار سالم و توليد حمايت 
كنند و اطمينان داد كه دســتگاه قضايى نيز در 
انجام وظايف قانونى خــود، به صورت تمام قد از 
سرمايه گذاران و همچنين مديران شايسته اى كه 
در اين شرايط تحريم و تهديد، با قدرت، شجاعت 
و توانايــى تصميم مى گيرند و حوزه كارى خود را 
به خوبى مديريت مى كنند، پشتيبانى خواهد كرد.

تالش دشمن برای ناامید کردن مردم
وى با بيان اينكه بايد با اميد حركت كرد، يادآور 
شد: دشــمن امروز به دنبال ايجاد ياس در مردم، 
مسئوالن و مديران اســت تا جمهورى اسالمى را 
وادار به تسليم و عقب نشينى كند. بر همين اساس 
بايد با توكل به خدا و اعتماد به داشته هاى خود گام 
برداريم و باور كنيم كه دشمنان ما تاكنون گرهى 
از كار ما باز نكرده اند و از اين به بعد هم تغييرى در 
رفتارشان حاصل نخواهد شد. همه جا هم به دنبال 
منافع خود هستند و به اين امر اذعان دارند. حال اين 
وظيفه ماست كه به توانايى هاى فراوان خود متكى 
باشيم و با بهره مندى صحيح از ظرفيت نخبگانى، 
منابع انسانى جوان و همچنين ظرفيت هاى مادى 

و معنوى بسيار در كشور، بتوانيم مانند چهل سال 
گذشته، مسير خود را با سربلندى و افتخار طى كنيم.

رئيس  قوه قضائيه همچنين خواستار اختصاص 
اعتبــارات الزم براى پيشــبرد و توســعه عدالت 
الكترونيك شد و در ادامه با تاكيد بر ضرورت اصالح 
قوانين اظهارداشت: الزم است قضازدايى، جرم زدايى 
و حبس زدايى در تصويب قوانين مدنظر قرار گيرد 
و تالش شود كه ساز و كارهايى قانونى براى احياى 
جايگاه ميانجيگرى و ترويج روحيه كدخدامنشى 

در حل اختالفات، ايجاد شود.
مصادیق خشونت علیه زنان

رئيســى با  اشاره به بررســى اليحه مقابله با 
خشونت عليه زنان در جلسه مسئوالن عالى قضايى 
و آماده سازى آن تا چند هفته ديگر گفت: ما ابعاد 
مختلف و انواع اين خشونت را پيش بينى خواهيم 
كرد. به عنوان مثال، اينكه يك شركت هواپيمايى 
به كاركنان زن خود اجبار مى كند كه ازدواج نكنند 
يا اگر ازدواج كردند صاحب فرزند نشوند، قطعا يكى 
از مصاديق خشونت اســت. همچنين يك بنگاه 
اقتصادى وقتى خواســتار آرايش خاص ظاهرى 
توسط كاركنان زن مى شود، از مصاديق خشونت 
است و بايد با آن مقابله شود. امروز بسيارى از انواع 
خشونت عليه زنان از جانب غرب به جوامع مختلف 
حقنه مى شــود كه بايد اين موارد به دقت احصا و 

مورد پيشگيرى قرار گيرد.
وى همچنين با تاكيد بر تشــديد نظارت ها و 
دقت و سرعت در رســيدگى هاى عبرت آموز به 
جرايم عليه امنيت اجتماعى، بر ضرورت تصويب 
قوانين مناســب تاكيد و اظهارداشت: نمايندگان 

محترم الزم اســت در تصويب قوانيــن، راه ها و 
منفذهــاى دور زدن قانــون را ببندنــد و اجازه 
سوءاســتفاده را به افراد فرصت طلب و سوداگران 
ندهند. گاهى مشــاهده مى كنيم كه صدر و ذيل 
يك ماده با هم در تنافى اســت، اين موارد موجب 

سوءاستفاده مى شود.
رئيس  قــوه قضائيه درباره خصوصى ســازى 
نيز خاطرنشــان كرد: در زمينه خصوصى سازى، 
تصدى گرى دولــت بايد كاهش يابد اما نظارت و 
توانمندسازى بايد افزايش پيدا كند. بر اين اساس 
الزم اســت دولت پس از واگذارى، تسهيالت الزم 
را براى كمك به رونق بنگاه واگذارشده اختصاص 
دهد و به توانمندسازى بخش خصوصى كمك كند.
الریجانی: نمایندگان چشم قوه قضائیه هستند

رئيس  مجلس شــوراى اســالمى نيز در اين 
ديدار با بيان اينكه اين نشست با نيت اصالح امور 
كشور برگزار شده است، گفت: كاركرد قوه قضائيه 
بايد به قواى ديگر متصل شود كه اگر آقاى رئيسى 
پشتيبانى كند امسال كه سال بسيار مهمى است 
دولــت الكترونيك در كشــور رخ دهد و تمامى 

بخش هاى حكومت به هم مرتبط شود.
بــه گزارش خانه ملت، على الريجانى با بيان 
اينكه دو قوه مجريه و مقننه تا حدى سبقه سياسى 
دارند، تأكيد كرد: اما آنجا كه تكيه گاه مردم است 
عدليه است كه نبايد سبقه سياسى داشته باشد البته 
سياسى بودن بد نيست صرفا نبايد اظهار عمومى  
شود و افراد در قوه قضائيه نبايد كارى به جناح ها 
داشته باشند تا محل اتكاى مردم محسوب شوند، 
از اين رو اظهارات افراد در اين قوه بايد فقط قانونى 

باشد كه به نفع اين قوه است.
الريجانى درباره ارتباط مجلس و قوه قضائيه 
عنوان كرد: در دو حوزه تقنينى و نظارتى و مسائل 
مربــوط به نمايندگان بايد ميــان دو قوه ارتباط 
برقرار باشد به خصوص نمايندگان با برخى مسائل 
از نزديك برخورد دارند كه مى توانند به قوه قضائيه 
ارجاع دهند. براى مثال يك دادســتان جلوى كار 
اقتصادى كه با زحمت راه اندازى شده را مى گيرد 
كه به خاطر تصور  اشتباه دادستان است البته اين 
موارد به قوه قضائيه مى رســد اما بر نمى گردد لذا 
نمايندگان بايد بدانند مشكالت را با كدام بخش 
قوه مطرح كنند و از كجا پاسخ دريافت كنند چرا 
كه نمايندگان چشم شما هستند كه مشكالت را 

به شما منتقل مى كنند.

آیت اهلل رئیسی در دیدار با رئیس  و نمایندگان مجلس:

نمایندگان در تصویب قوانین، راه های سوءاستفاده فرصت طلبان و سوداگران را ببندند

در دانشگاه تهران صورت گرفت

تجمع دانشجویان انقالبی
در اعتراض به تحركات ضد فرهنگی

مشاور وزیر  و مجری طرح محوری گندم وزارت جهاد کشاورزی، گفت: 
امسال نیز خودکفایی گندم تکرار شده و نیاز کشور از محل تولید داخلی 

تامین می شود. 
اسماعيل اسفنديارى در سفر يك روزه به آذربايجان غربى و در جريان بازديد از 
روند اجرايى طرح تحقيقاتى »ايكاردا /ICARDA « و طرح »pvs« گندم در جنوب 
اين استان به ايرنا افزود: با وجود وقوع سيل در استان هاى جنوبى كشور به ويژه در 
خوزستان، ميزان توليد گندم نسبت به سال گذشته نه تنها كاهش نيافته بلكه تاكنون 

ميزان خريد 30 درصد بيشتر از سال گذشته گزارش شده است.
وى با اشاره به اينكه تاكنون يك ميليون و 200 هزار تن گندم مازاد بر مصرف 
كشاورزان توسط شركت غله و خدمات بازرگانى خريدارى شده، بيان كرد: بارندگى هاى 
اخير نيز موجب افزايش عملكرد در مزارع گندم آبى و به ويژه مزارع گندم ديم شد و 

بر همين اساس توليد گندم در سال جارى بيش از نياز مصرف داخلى است.
وى با بيان اينكه مطالبه هاى گندمكاران در اســرع وقت به حســاب آنان واريز 
مى شــود، اضافه كرد: كار برداشت گندم در اســتان هايى كه در اقليم مرطوب نوار 

ساحلى درياى خزر قرار دارد نيز از دهه اول خردادماه آغاز مى شود. 
مجرى طرح گندم كشــور با تاكيد بر اينكه چهار ميليون هكتار از اراضى ديم 
كشور طى سال زراعى جارى زير كشت گندم قرار دارد و در دو ميليون هكتار ديگر از 
اراضى نيز اين محصول به صورت آبى كشت شده است، اظهار داشت: وضعيت مزارع 
گندم در كشور با توجه به بارندگى هاى مطلوب بهاره و پاييزه بسيار مطلوب است. 

خودكفایی در تولید گندم امسال نیز تکرار می شود

 مدیــرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفــت: بزرگ ترین لنج باری 
فایبرگالس ساخت ایران با ظرفیت حمل یک هزار و 3۰۰ تن کاال در جزیره 

قشم تولید و به خارج از کشور صادر شد. 
به گزارش ايرنا، اهلل مراد عفيفى پور، افزود: اين لنج بارى در360 روز كارى طراحى و 
توليد شد كه امكان ترابرى دريايى انواع كاال با ظرفيت حمل يك هزار و 300 تُن را دارد.
وى رقم قرارداد ساخت اين شناور بزرگ بارى را دو هزار و 700 درهم اعالم كرد 
و گفت: اين شناور 55 متر طول و 16 متر عرض دارد.  وى اظهارداشت: وزن خالص 

سازه اين شناور 150 تن و وزن ناخالص آن حدود 500 تن است.
عفيفى پور ادامه داد: تمامى فرآيندهاى طراحى، توليد و آب  اندازى اين شناور 
سنتى به همت متخصصان و جوانان بومى فعال در صنعت شناورسازى جزيره قشم 
انجام شده است. وى بيان داشت: در فروردين ماه امسال اين شناور در جزيره قشم به 
آب انداخته شد و پس از صدور گواهينامه ها و تاييديه هاى الزم از سوى موسسه هاى 

معتبر رده بندى، نيمه ارديبهشت ماه به خارج از كشور انتقال يافت.
مديركل بنادر و دريانوردى هرمزگان ابراز داشت: اين شناور از امكان دريانوردى با 
سرعت 20 مايل دريايى )حدود 37 كيلومتر بر ساعت( در زمان حمل كاال برخوردار 
اســت و براى الحاق به ناوگان حمل ونقل دريايــى در آب هاى اقيانوس هند مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
عفيفى پور گفت: بزرگ ترين لنج بارى فايبرگالس توليد شده در استان به سفارش 
يك سرمايه گذار و تاجر خارجى زيرنظر اداره كل بنادر و دريانوردى هرمزگان ساخته 

و به مالك شناور تحويل داده شد.

بزرگ ترین لنج باری فایبرگالس ایرانی
 به خارج صادر شد 


