اروپاییها فقط حرفهای قشنگ میزنند

استیضاح حجتی منتفی شد

مش��اور امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی از منتفی شدن استیضاح این وزیر در
مجلس خبر داد.
س��ید جاسم ساعدی با بیان اینکه در حال حاضر امضاهای استیضاح وزیر جهاد
کش��اورزی از حد نصاب افتاده گفت :رئیس کمیس��یون کشاورزی ،آب و منابع
طبیعی مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس اعالم کرده که استیضاح آقای
حجتی منتفی ش��ده است .استیضاح این وزیر در  ۱۸فروردین تهیه و در  ۲۰خرداد
از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد.
ممنوعیت صادرات ،بیتوجهی به برنامه شش��م توس��عه ،اجرا نکردن قانون خرید تضمینی
محصوالت کش��اورزی ،بکار گیری مدیران متخلف ،تخل��ف در واردات محصوالت و حیف و
میل بیتالمال ،عدم توانائی در تامین مایحتاج و کاالهای اساسی  ،انحصار شدید در صادرات
و واردات محصوالت کش��اورزی،حمایت نکردن از تولید کنندگان ،باغداران و زنجیره تولید و
کاهش شدید کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی از محورهای این استیضاح بود .الف
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برقراری ثبات در منطقه بدون حضور ایران ممکن نیست

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت :اروپاییها فقط
نمای��ش بازی میکنند و حرفهای قش��نگ میزنند در حال��ی که حرف بدون
عمل برای ما قابل قبول نیست.
عالءالدین بروجردی با اش��اره به اظهارات اخیر س��خنگوی سازمان انرژی اتمی
مبنی بر اینکه اگر غرب تعهداتش را انجام ندهد ،صنعت هستهای به  ۴سال قبل
بازمیگردد ،اظهار داشت ۴ :سال قبل ما هیچ گونه محدودیتی نداشتیم و اگر طرف
مقابل در برجام به تعهداتش عمل نکند ،قطعاً به شرایط پیش از توافق هستهای باز می
گردی��م .وی تصریح کرد :طرف های مقابل در برجام به وی��ژه اروپاییها باید به صورت
کامل به تعهداتشان عمل کنند.
بروجردی گفت :برجام یک توافق هستهای دو طرفه است و اروپاییها باید بدانند که اگر
ب��از هم اقدامی برای حفظ برجام انجام ندهند ،ایران با قاطعیت تعهدات خود را کاهش
مهر
میدهد.

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت :مجموعهای از تحوالت و رخدادهای منطقه
از جمله جنگ یمن ،اماراتیها را به این نتیجه رسانده که برقراری ثبات در
منطقه بدون حضور نقش آفرین ایران ممکن نیست.
جالل افزود:مس��ئوالن اماراتی به دو نتیجه اساسی رس��یدهاند اول اینکه ادامه
جنگ یمن برایش��ان هزینههای سنگینی به بار خواهد آورد،همچنین در صورت
ادامه جنگ در یمن ،حیات سیاس��ی منطقهای س��ران امارات و نقش این کش��ور در
منطقه با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.
کارش��ناس مسائل غرب آسیا تأکید کرد :از س��وی دیگر پس از حوادث اخیر در منطقه
از جمل��ه حوادث مبهمی که برای چند کش��تی در الفجی��ره روی داد و پس از آن اقدام
قدرتمندانه ایران در سرنگونی پهپاد آمریکا ،اماراتیها از یکسو به قدرت و توانمندی ایران
در منطقه پی بردند و از س��وی دیگر دریافتند آمریکا با وجود پایگاههای نظامی گسترد ه
در منطقه ،از حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عاجز است .میزان

رویـداد
اخبار

نقض قانون توسط نفتکش انگلیسی
تحت اسکورت ناوچه جنگی

مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به نقض قانون
توس��ط نفتکش انگلیس��ی و دخالت و حمایت ناوچه
جنگی اس��کورت این نفتک��ش از آن در ماجرای روز
جمعه ،تاکید کرد :در اعمال قانون و حاکمیت ملی در
خلیج فارس و تنگه هرمز قاطعانه عمل می کنیم.
س��ردار رمضان شریف در تش��ریح چرایی و چگونگی
توقیف نفتکش انگلیس��ی در عصر جمعه( 28تیر) در
تنگه هرم��ز ،اظهار کرد :نفتکش انگلیس��ی «Stena
 »Imperoتحت اسکورت ناوچه جنگی بریتانیایی که
ب��ا بیتوجهی به قوانین و مقررات دریایی و در مس��یر
معکوس در حال ورود به تنگه هرمز و برخورد احتمالی
با کش��تی های دیگر قرار داشت ،با درخواست سازمان
بن��ادر و دریان��وردی اس��تان هرمزگان ،توس��ط یگان
شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
وی افزود :نفتکش انگلیسی بر خالف قوانین و مقررات
دریانوردی دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش و به
ج��ای حرکت به س��مت ورودی خلیج فارس در تنگه
هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود که
پس از بی توجهی به هشدارها و تذکرات یگان دریایی
س��پاه و حتی مقاوم��ت و نیز دخال��ت ناوچه جنگی
نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و به پرواز در آوردن
 2فروند بالگرد و تالش برای بازداشتن تکاوران دریایی
س��پاه از اجرای مأموریت خود ،با قاطعیت و س��رعت
عمل نیروه��ای خودی متوقف و جهت بررس��ی ها و
اقدامات الزم قانونی به لنگرگاه ساحلی هدایت شد.
سخنگوی س��پاه ،رعایت دقیق قوانین و مقررات بین
المللی و دریانوردی توس��ط کلیه شناورهایی که قصد
ت��ردد در خلیج فارس و تنگه هرم��ز دارند را ضامن
حفظ امنیت و آرامش این منطقه راهبردی توصیف و
تصری��ح کرد :این قوانین تنها اختصاص به این منطقه
ن��دارد و در آبراه های دیگر جهان نیز جاری اس��ت و
به طور طبیعی به دلیل حساس��یت های موجود ناشی
از حض��ور تحریک کنن��ده و غیر حرف��های نیروهای
فرامنطق��های در ای��ن منطقه  ،اعمال ای��ن قوانین از
اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
سردار ش��ریف با هشدار نسبت به رفتارهای متکبرانه،
تحریک کننده و تهدید آمیز برخی شناورهای بیگانه و
عدم تمکین رعایت مقررات بین المللی دریایی ،تاکید
کرد :نیروی دریایی سپاه همراه با سایر نیروهای مسلح،
به نمایندگ��ی از ملت ایران ،در اعم��ال قوانین جاری
بین المللی و نیز حاکمیت ملی در قلمرو های دریایی
کشور در خلیج فارس و تنگه هرمز قاطعانه عمل کرده
و اج��ازه نخواهند داد منافع و مصالح ملی و نیز امنیت
ای��ن منطقه که یک مطالبه جهانی اس��ت با رفتارهای
نامتعارف بیگانگان خدشهدار شود .سپاه نیوز

دست مریزاد به بچههای سپاه

رئیس شورای اسالمی ش��هر تهران با بیان اینکه باید
به بچه های س��پاه دس��ت مریزاد گفت ،خاطرنش��ان
کرد :اقدام اخیر سپاه پاسخ محکمی به دزدی دریایی
انگلیسی ها بود.
وی به اقدام اخیر سپاه پاسداران در توقیف نفت کش
انگلیسی اشاره کرد و گفت :دست مریزاد به بچه های
خوب سپاه می گوییم.
هاش��می گفت :انگلیس باید پاسخ محکمی به واسطه
دزدی دریایی اش می گرفت و این حرکت س��پاه این
فارس
پاسخ را به مسؤوالن این کشور رساند.

قانون «شفافیت شرکتها و بنگاههای
اقتصادی» ابالغ شد

رئیس جمهور قانون اصالح بند ( )۵ماده ( )۶و ماده ()۲۱
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی در
خصوص شفافیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را برای
اجرا به وزارت امور اقتصادی ابالغ کرد.
حجت االس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور قانون
اصالح بن��د ( )۵ماده ( )۶و م��اده ( )۲۱قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی در خصوص
ش��فافیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی را برای اجرا
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد.

سرمقاله
چهار روز پس از هشدار رهبری به انگلیس
ادامه از صفحه اول

آیا کشوری را سراغ دارید که بتواند با چنین اقتداری
پهپاد فوق پیشرفته آمریکا را سرنگون کند و نفتکش
انگلیسی را توقیف کند بدون آن که واهمه ای در دل
داشته باشد؟
فرم��ان فرمانده کل قوا ،تنها چه��ار روز پس از آن که
فرمودن��د« ،جمهوری اس�لامی ای��ران ،دزدی دریایی
انگلی��س خبی��ث را بی ج��واب نمی گذارد» کش��تی
انگلیسی توقیف شد و این اتفاق ،نخستین واکنش ایران
به دزدی دریایی انگلیس اس��ت و تا زمانی که کش��تی
ایران��ی همچنان در توقی��ف انگلیس باش��د ،اقدامات
مقتدرانه ایران نیز علیه انگلیس ادامه خواهد داشت.
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یادداشت
ماجرای «ابرپهپاد جاسوسی» این کشور بهحساب آمد که در
تاریخ  30خرداد گذش��ته از سوی نیروی هوافضای سپاه و در
نیمهشب ساقط شده بود.
اق��دام انگلی��س علیه نفتکش ایرانی نش��ان داد ک��ه تفاوتی
می��ان جمعبندی مقامات انگلیس��ی و آمریکایی وجود دارد.
جمعبن��دی آمریکا عب��ور از موضوع و جمعبن��دی انگلیس
«تالف��ی محدود» ب��ود ،اما در عین حال اق��دام انگلیس یک
«تست» هم بهحس��اب میآمد و در صورت عدم پاسخ ایران
نهتنه��ا تکرار و ب��ه رویه تبدیل میگردید ،بلکه به «س��طوح
باالتر اقدام» هم منجر میش��د .مقامات انگلیس��ی در تحلیل
معتق��د بودند سیاس��ت ایران مبتنی بر محدود نگه داش��تن
دامنه تنش با غرب اس��ت و لذا درس��ت اس��ت که ایران دو
س��ه اقدام جس��ورانه انجام داده اما در نهایت ادامه این رویه
را بیش��تر بهضرر خویش ارزیابی میکند .انگلیسیها در عین
ح��ال بر خ�لاف آمریکاییها که قدرت خویش را وابس��ته به
حف��ظ «هیمن��ه نظامی» میبینن��د ،قرار گرفت��ن در تهدید
متقابل ای��ران را برای لندن کمهزین��ه ارزیابی میکنند ولی
لا معلوم بود که اقدام ضدایران��ی انگلیس در تنگه جبل
کام� ً
الطارق به«نمایندگی از جمع» صورت گرفته است.
انگلیس��یها در عین ح��ال طبق طب��ع «روباهصفتانه» خود،
همزم��ان با توقی��ف غیرقانون��ی نفتکش حامل نف��ت ایران،

تنگه هرمز برای انگلیس قرمز شد
سعدالله زارعی

توقیف نفتکش متخلف انگلیس��ی در «تنگه هرمز» از س��وی
سپاه پاسداران انقالب اس�لامی ،یک عالمت مهم از سیاست
جمهوری اس�لامی مبنی بر قطعی بودن سیاست دفاع ایران
از منافع ملی و امنیت فعالیت تجاری خود بهحس��اب میآید.
مدتهاس��ت غربیها با محوریت آمریکا و انگلیس ،سیاس��ت
صفر کردن تجارت خارج��ی ایران را دنبال میکنند و از این
طریق ضربات زیادی هم به اقتصاد ایران وارد کردهاند .توقیف
نفتکش حامل نفت ایران در «جبل الطارق» توسط انگلیسیها
و طوالنی ش��دن دوره توقف ،بیانگر آن بود که «انگلیسیهای
خبیث» ی��ک گام به جلوتر برداش��ته و نهتنها مدعی فروش
نف��ت ایران ،بلکه مدعی حضور نفتکشهای ایران در آبهای
بینالمللی هم ش��دهاند! در دیدگاههای کارشناسی ،این اقدام
خوشرقص��ی «ترزا می» برای دونال��د ترامپ و «پاس ویژه»
انگلیس به آمریکا برای خارج ش��دن از سرشکستگی ناشی از

ادبیات��ی اتخاذ کردن��د که ای��ران را در ش��رایط انتظار و نه
اقدام تالفیجویانه قرار دهد ،لذا ش��روع کردند به صحبت از
اینک��ه «ما خواهان تنش با ایران نیس��تیم و موضع ما مربوط
به مقصد کش��تی و نه مبدأ آن اس��ت» و اینک��ه «با مقامات
ایران در تماس هس��تیم و در حال پیدا کردن راهی برای این
مسئله هس��تیم» و حتی رئیس انگلیسی دولت دستنشانده
جبل الطارق مدعی ش��د که با مقامات ایرانی توافقات خوبی
داشته است و این در حالی بود که در همان روز که این مقام
انگلیس��ی از توافق صحبت میکرد ،توقیف نفتکش ایران یک
ماه دیگر تمدید شد.
لا واضح بود که ایران باید کاری میک��رد .از آنجا که بر
کام� ً
خالف انگلیس ،سیاست ایران ماجراجویی نیست ،مدتی صبر
کرد تا «انگلیس��یهای خبیث» به ماجرا خاتمه داده و نیازی
به اقدام ایران نباش��د .اما بهمیزانی ک��ه زمان تأخیر ایران در
واکنش ،نس��بتاً زیاد شد ،احتمال تکرار حادثه علیه ایران نیز
فزونی گرفت؛ تا جایی که آمریکاییها هم با انتش��ار یک خبر
دروغ ،شرایط را مزه مزه کردند .یک مقام نظامی پنتاگون در
اطالعیه مبهمی که دقایقی پس از آن ،در بیان رسمی رئیس
جمهور شرور آمریکا تکرار گردید ،مدعی شد یک ناو متوسط
آمریکایی ،یک پهپاد متعلق به سپاه پاسداران را هدف گرفته
ال واضح ش��د که این روند
و س��اقط کرده اس��ت .برای ما کام ً

باید متوقف ش��ود .در این میان امداد غیبی که در زمانهای
حس��اس به کمک رزمن��دگان میآی��د ،نفتکش انگلیس��ی
«اس��تینا ایمپرو» را وادار کرد که برخ�لاف رویه توافقی که
برای جلوگیری از تصادم ناوها ،کش��تیها و نفتکشها صورت
گرفته ،برای خ��روج از دهانه هرمز از ضلع جنوبی اس��تفاده
کند .نفتکش متخلف حتماً باید توقیف میش��د و این ربطی
به بینالمللی یا داخلی بودن نقطهای که کش��تی انگلیس در
آن توقیف ش��د ،نداش��ت .باالخره قرار عمومی که دهها سال
بود رعایت میشد ،این بود که از باالی تنگه برای خروج و از
پایین آن برای ورود استفاده شود.
توقی��ف نفتکش انگلیس��ی در زمان بس��یار مناس��بی انجام
ش��د .ایران زمان کافی و حتی اضافی ب��ه انگلیس داده تا به
قوانین دریان��وردی تن دهد و نفتکش ایرانی را ــ که قوانین
حقوق دریاها توقی��ف آن را غیرقانونی میداند ــ آزاد کند و
به ماجراجوی��ی خطرناک خود خاتمه دهد .حاال با گذش��ت
زمان ،ایران «نفتکش متخل��ف انگلیس» را که حقوق دریاها
بر ضرورت توقیف آن تأکید دارد توقیف و بهس��مت س��احل
خود هدایت کرده اس��ت ،در این می��ان واکنش آمریکاییها،
انگلیس��یها و ش��رکای آنان قابل توجه است؛ سکوت ،حزم،
توجیه و در نهایت واگذاش��تن تحلیل دقیق و آنچه باید بشود
به زمانی دیگر!

روحانی در جلسه با مدیران بخش مسکن:

میزان اجاره بها در تهران  ۳۰درصد افزایش یافته که امیدوارکننده است
رئی��س جمه��ور گف��ت :ش��هرداران کالنش��هرها
میتوانن��د طرحی ب��رای اجاره ارزان مس��کن به
اقشاری که تحت فش��ار اقتصادی هستند ،داشته
باشند که در این راستا باید برنامهریزی کنند.
حس��ن روحانی رئیس جمهور در جلسه با مدیران
ارش��د بخش مسکن کش��ور گفت :کاهش دغدغه
م��ردم در بخش مس��کن ،در توس��عه اش��تغال و
رشد اجتماعی کش��ور هم تأثیرگذار است ،تمرکز
و هماهنگ��ی بی��ش از پیش دس��تگاهها در بخش
مسکن ضروری است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی
و تمرک��ز میان دس��تگاه های مس��ئول در بخش
مس��کن ،گفت :کمک به مردم در بخش مس��کن
موجب افزایش رفاه ،آس��ایش و امنیت آنان ش��ده
و ضمن ایجاد س��رمایه برای م��ردم ،ارائه خدمات
رفاهی و اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد.
روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولتهای
یازدهم و دوازدهم در حوزههای مختلف مرتبط با
بخش مس��کن از جمله مسکن شهری و روستایی،
تکمی��ل پروژههای مربوط به طرح مس��کن مهر و
احیاء بافت فرسوده ،اظهار داشت :باید تالش کنیم
ت��ا در  ۲س��ال باقیمانده از دول��ت گامی مهم در
بخش مس��کن به انجام برس��انیم که در این راستا
دولت باید از سرمایههایی که در اختیار دارد ،مانند
ارایه خدمات ارزانقیمت ،تس��هیل در ارایه جواز،

اعطای زمین و کمک بانکها
برای سرمایهگذاری در ساخت
مسکن استفاده کند.
روحانی با ابراز تأسف از وقوع
حادثه آتشس��وزی در میدان
حس��نآباد ته��ران ،اظه��ار
داش��ت :آثار و ابنی��ه تاریخی
نش��اندهنده هوی��ت ملی و
تاریخی و هن��ر ایرانیان بوده
و ارزش��ی مل��ی ،فرهنگ��ی و
باستانی دارد که باید از آنها به
خوبی حفظ و حراست کرد.
وی اف��زود :باید ه��ر آنچه که
از گذش��ته برای ما باقیمانده
را پ��اس بداری��م ،چ��را ک��ه
آث��ار و ابنی��ه تاریخ��ی مانند
میدان نقش جه��ان اصفهان
نشاندهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی
و معماری دقیق است.
رئیس جمه��ور با بی��ان اینکه ش��هرداریها باید
برنامهای فوری برای بازس��ازی و مقاومسازی ابنیه
تاریخی و س��اماندهی اماکن مجاور آنها که امکان
حادثهآفرینی دارند ،داش��ته باشند ،گفت :براساس
قول شهردار تهران میدان حسنآباد ظرف مدت ۶
ماه به حالت قبلی بازگش��ته و اقدامات بعدی برای

حفاظت از این اثر تاریخی انجام خواهد شد.
روحانی با اش��اره به گزارشهای ارایه شده در این
جلس��ه از سوی مسئوالن دس��تگاههای ذیربط در
بخش مس��کن ،اظهار داش��ت :در این راستا بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی در بخش مسکن روستایی
 ۲۰۰هزار مس��کن در س��ال ج��اری و  ۲۰۰هزار
مسکن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی
نیز امس��ال و س��ال آینده در مجم��وع  ۴۰۰هزار

جاسوسان پنهان

راز استقرار مرکز تشکیالت بهائیت در اسرائیل چیست؟

پی��ش از ای��ن وقت��ی به انتق��ال اطالعات��ی بهائیان
به اس��رائیل ای��راد گرفته میش��د ،ادع��ا میکردند
ای��ن اطالعات ،مس��تقیماً به مرکز اصلی تش��کیالت
ارسال میش��ود ،اما این تشکیالت ،زیر نظر مستقیم
صهیونیستها مدام مورد بازرسی قرار میگیرد.
ام��ام خمینی در جمع مس��ئوالن نظ��ام در مبحث
دفاع آمریکا از جاسوس��ان و متجاوزین به جمهوری
اسالمی که در تاریخ  62/3/7ایراد فرمودند ،با توجه
به صحب��ت رئیس جمهوری آمریکا ،ریگان ،مبنی بر
اس��تمداد از همه دنیا برای بهائیان توضیح می دهند
ک��ه همین دفاع نش��ان از جاس��وس ب��ودن آنها و
منفعت داشتن بهائیان برای آمریکا داشته است
ام��ام خمینی (ره) مضمون س��خن ری��گان را که در
بعضی از رادیو ها پخش شد را با کنایه اینگونه بیان
کردند :اینها چون مظلومند و جاسوس هم نیستند و
به جز مراس��م مذهبی به کار دیگری اشتغال ندارند،
ایران بخاطر همین مراسم مذهبیشان  22نفر آنها
را محکوم به قتل کرده است و لذا ،از همه دنیا کمک
خواس��ته و گفته اینها جاس��وس نیستند و مردمی
هس��تند که دخالت در هیچ کاری ندارند و سپس با
جدیت در مورد دلیل ای��ن اعدام ،امام فرمودند« :ما
بخاطر بهائی بودنش��ان حکم به حبس ندادیم اینها،
مس��ائل دارند ...بهائی ها یک مذهب نیس��تند ،یک
حزب هستند .یک حزبی که در سابق انگلیس از آن
پش��تیبانی میکرد و حاال هم آمریکا دارد پشتیبانی
میکند .این ها (بهائیان) هم جاسوس هستند و هم
مث��ل بعضی از مردم دیگ��ر انحرافات عقیدتی دارند،
مسأله این اس��ت که طرفدار آنها ،شما آقای ریگان
هس��تید که دلیلی اس��ت که اینها یک وضع خاصی
دارند ..نفع رساندن آنها غیر از این میتواند باشد که
اخبار ما را به آنها بدهند .جاسوسی بکنند؟ بین ملت

ایران و دولت ایران با آنها».

بهائیت ،در خدمت اسرائیل جنگطلب
چن��د روز پیش نتانیاهو نخس��توزیر کش��ور جعلی
اسرائیل در دیدار با دانشجویان دانشکده امنیت ملی
ال تنها ارتش در جهان که با
این کشور ادعا کرده« :فع ً
رژیم ایران مبارزه میکند ،ارتش اسرائیل است».
جالب آنکه مرکز اصلی فرقه بهائیت ،در همین کشور
واقع ش��ده و با حمایت کامل صهیونیستها فعالیت
میکند .بهائیان هر  19روز در جلس��ات تش��کیالتی
موس��وم به «ضیافت» تم��ام ارتباطات و فعالیتهای
خود اعم از کارهای تبلیغی یا حتی تعامالت دوستانه
را به باالدستیها گزارش میدهند ،تمام این اطالعات
هم به اس��رائیل ارس��ال میش��ود .جایی که صراحتاً
ادعای مبارزه با کشورمان ،ایران را دارد.
هرچن��د بهائیت مدعی اس��ت با وجود قرار داش��تن
مرکز اصلی تش��کیالت در س��رزمینهای اش��غالی،
ارتباطی با سیاستمداران آنجا نداشته و فقط از نظر
جغرافیایی آنجاس��ت ،اما بازدیده��ای نتانیاهو از این
مرکز و اعضای آن ،دم خروس است و دروغ بودن این
ادعا را مشخص میکند .به این ترتیب بهائیان به طور
بالقوه عناصر اطالعاتی اسرائیل هستند که به راحتی
الیهه��ای درونی جامعه را رصد کرده و اطالعاتش را
به دشمنان منتقل میکنند.
اکنون با وجود ش��رایط حساس کشورمان و سخنان
جنگطلبانه مس��ئوالن اسرائیل ،مس��لماً مسئوالن
میبایس��ت روی تح��رکات این خرده جاس��وسها
در کش��ور ،حساس باش��ند .پیشتر وقتی به انتقال
اطالعاتی بهائیان به اس��رائیل ایراد گرفته میش��د،
ادع��ا میکردن��د این اطالع��ات نه به اس��رائیل ،که
مس��تقیماً به مرکز اصلی تشکیالت ارسال میشود،

مس��کن را ایجاد و  ۵۰۰هزار
مس��کن نیز تکمی��ل خواهد
کرد.
وی با اش��اره به اجرای طرح
تأمین مسکن کارمندان توسط
وزارت راه و شهرسازی ،گفت:
اگ��ر بتوانی��م ب��ا برنامهریزی
مناس��ب ظ��رف م��دت چند
سال واحدی مس��کونی برای
کارمن��دان ایج��اد ک��رده و
در اختیارش��ان ق��رار دهیم،
اقدام��ی بس��یار خ��وب برای
جوانانی است که تازه مشغول
بکار شده و با این کار دغدغه
آنها در زمینه تأمین مس��کن
کاهش خواهد یافت.
روحانی با انتقاد از گزارشها
و اع��داد و ارقامی که در زمین��ه افزایش اجارهبها
از س��وی برخی رس��انهها منتش��ر میشود ،گفت:
براس��اس آم��ار وزارت راه و شهرس��ازی در بخش
مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان
اج��اره بها  ۳۰درص��د افزایش یافته ک��ه این رقم
امیدوارکننده است .البته مطلوب نبوده اما در عین
حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر میشود،
متفاوت است.

ام��ا نبای��د از یاد برد ک��ه این تش��کیالت ،زیر نظر
مس��تقیم مقامات رژیم صهیونیس��تی ،م��دام مورد
بازرس��ی قرار میگیرد.
تشکیالت بهائیت به دنبال نفوذ
و جاسوسی در ایران
فرقه ضاله بهائیت که به صورت تش��کیالتی فعالیت
جاسوس��ی می کند ب��رای اقدامات خود ب��ه دنبال
بسترهایی قابل نفوذ میگردد.
ش��ورای بیتالعدل اعظم (مرکز تش��کیالت بهائیت)
واقع در اسرائیل به وسیله اخباری که از درون کشور
توس��ط بهائیان به آنجا مخابره میشود ،بسترهایی را
تعیی��ن میکنند و دس��تورالعمل ها نیز تحت عنوان
پیامه��ای بیتالع��دل ب��رای تبلیغ و جاسوس��ی به
بهائیان ابالغ میش��ود .در این بیانیهها ماموریتهای
مخرب بهائیان به ش��یوههای مستقیم و غیرمستقیم
نوش��ته شده که از اینرو باید با توجه به پیشینه این
فرقه ،پیامها را بررسی نمود.
به عنوان مثال در پیام  28دسامبر  2010مجموعهای
از برنامههای طوالنی مدت این فرقه ضاله مطرح شده
است .نفوذ در بسترهای روستایی که آگاهی کافی از
س��اختار این فرقه وجود ندارد ،بس��تری مهم جهت
فعالیته��ای فرقه ضاله بهائی��ت از جمله تبلیغات و
جاسوسی عنوان شده است.
اگ��ر چه تش��کیالت بهائی��ت پیامها را ب��رای ـ به
اصطالح -احباء و پیروان در سراس��ر جهان منتش��ر
و ارس��ال میکند اما پرواضح اس��ت که هدف اصلی
کش��ورهای اسالمی بویژه ایران است چرا که بهائیان
خاستگاه خود را ایران میدانند.
این مطالبه و انتظار از نهادهای امنیتی کشور میرود
که با هوش��یاری در خصوص تحرکات این فرقه ضاله
و خطرناک ،عالوه بر حفظ امنیت و آسایش مردم ،از
تبلیغات و جذب افراد به این فرقه جلوگیری به عمل
فارس
بیاورند.

وی با اش��اره به اهمیت اجرای ط��رح احیاء بافت
فرس��وده در نقاط مختلف کش��ور ،گفت :هر کجا
زمین دولتی مناس��ب برای س��اخت و ساز وجود
دارد ،ضروری اس��ت که برای س��اخت مسکن در
اختیار دستگاه مربوطه قرار گیرد.
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه تالشهای بخشهای
مختل��ف ب��رای بازس��ازی مناطق آس��یبدیده از
حوادث و بالیای طبیعی ،بویژه سیل و زلزله ،گفت:
براس��اس وعده وزیر کش��ور و رئیس بنیاد مسکن
انقالب اس�لامی تا نیمه مردادماه س��ال جاری در
مناطق س��یلزده همه منازل مسکونی که نیاز به
ترمی��م داش��ته تحویل مالکان خواهد ش��د و این
اقدامی ارزشمند است.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه موضوع مس��کن از
نگرانیهای مردم به ش��مار م��یرود ،گفت :امروز
آنهایی که مس��تأجر بوده و در بافتهای فرس��وده
زندگی میکنند و مس��کن مستقلی ندارند هر یک
به گونهای دچار مش��کل هستند که دولت وظیفه
دارد در این زمینه به آنها کمک کند.
رئی��س جمهور اظه��ار داش��ت :این جلس��ات از
این پس ب��ه صورت فصلی برای بررس��ی دقیق و
ساماندهی بخش مس��کن برگزار میشود ،چرا که
معتقدیم باید تمرکز و هماهنگی میان دس��تگاهها
در بخ��ش مس��کن بی��ش از پیش تقویت ش��ود.
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

پرونده بانک سرمایه زیرذرهبین مجلس

واگذاری اردوگاهباهنر شفاف شود
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود مجلس به پرونده تخلفات
بانک سرمایه خبر داد.
امیر خجس��ته از جلس��ه کمیس��یون اصل  ۹۰ب��ا مدیران بانک س��رمایه و
صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان خب��ر داد و گفت :در این جلس��ه مدیران بانک
س��رمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی در خصوص استرداد بخشی
از تس��هیالت مشکوک الوصول ،بانک سرمایه و تعیین تکلیف اموال و امالک
از دس��ت رفته صندوق ذخیره فرهنگیان که در گزارش فراکسیون مبارزه با
مفاسد افتصادی به آن اشاره شده است ارائه دادند.
وی افزود :در این جلس��ه مقرر شد کارشناس��ان فراکسیون متبوعش جهت
پیگیری و صحت و س��قم اظهارات ارائه ش��ده و همچنین وصول مطالبات از
دست رفته تا حصول نتیجه در نهادهای مذکور حضور یابند.
رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت :عالوه بر این معاون وزیر
آموزش و پرورش در جلسه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی
نحوه انعقاد قرارداد واگذاری اردوگاه شهید باهنر حضور یافت.
خجس��ته ادام��ه داد  :ای��ن اردوگاه جه��ت پرداخت پاداش پای��ان خدمت
فرهنگی��ان به مبلغ  ۴هزار میلیارد تومان در قالب اوراق صکوک به ش��رکت
ناش��ر ( واسط ش��هریور س��وم) انتقال یافته اس��ت .وی تاکید کرد :با توجه
ب��ه گزارش کارشناس��ان  ،و وزارت اقتصاد و ام��ور دارایی قیمت این اردوگاه
بی��ش از ۱۲ه��زار میلیارد تومان در هنگام عقد قرارداد بوده اس��ت که علت
واگ��ذاری اردوگاه با مبلغ مندرج در قرارداد باید ش��فاف س��ازی ش��ود .این
نماینده مجلس با تاکید بر پرداخت اقس��اط در مهلت سررسید شده ارودگاه
باهن��ر ،افزود :اردوگاه مذکور مجددا در قالب قرارداد اجاره به ش��رط تملیک
به وزارت آموزش و پرورش واگذار ش��ده اس��ت که طی  ۱۶قس��ط به وزارت
آموزش و پرورش واگذار شده است خجسته خاطر نشان کرد :در مستند به
قانون چنانچه وزارت مذکور به هر یک از تعهدات درج ش��ده در قرارداد و یا
در پرداخت اقس��اط آن عمل ننماید شرکت ناشر مالک اصلی اردوگاه خواهد
ش��د .وی با تاکید بر اینکه این ملک از دارایی های با ارزش وزارت آموزش و
پرورش به ش��مار میآید گفت :فرهنگیان و دانش آموزان از امکانات خاصی
برخوردار نیستند از این رو سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش
باید توضیحات الزم در این خصوص را ارائه دهند .مهر

