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ادامه از صفحه اول
ــالب در اين زمينه ها به  ــتوري از رهبري معظم انق هيچ دس

مجلس داده نشده و من اين را بارها گفته ام.
وي درباره ماده 212 آيين نامه كه درباره طرح سوال از رئيس 
جمهور است نيز توضيحاتي داد و گفت: ماده 212 مي گويد پس از 
يك هفته از طرح سوال در كميسيون يا كميسيون هاي تخصصي 
چنانچه حداقل يك چهارم نمايندگان از سوال خود منصرف نشده 
باشند، رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال را بخواند. 
الريجاني گفت: ما در جلسه يكشنبه قبل بايد اين سوال را قرائت 
مي كرديم، اما جلسه علني نداشتيم و امروز با توجه به اين كه هنوز 
ــت بايد  ــاي بيش از يك چهارم نمايندگان پاي اين طرح اس امض

آن را قرائت كنيم. 
ــه مجلس  رئيس مجلس از عليرضا منادي، عضو هيات رئيس
كه مسئول اين طرح در هيات رئيسه مجلس بود خواست تا براي 

خاتمه دادن به اين موضوع، طرح را قرائت كند. 
ــوي  ــوال از رئيس جمهور از س در حين قرائت متن طرح س
ــيون اصولگرايان  ــادي، حدادعادل، رئيس فراكس عليرضا من
ــش امضاهاي اين  ــش به دنبال كاه ــس كه از چندي پي مجل
ــا مصباحي مقدم، رئيس  ــمت صندلي غالمرض طرح بود به س
كميسيون برنامه و بودجه مجلس رفت و با تندي با وي صحبت 
ــرد اين دو نماينده  ــد نماينده ديگر به گ ــرد. به دنبال آن چن ك

حلقه زدند.
ــمت صندلي هاي  ــد از مدتي صحبت، به قس حدادعادل بع
ــف اول صحن قرار دارد رفت و با  ــان مجلس كه در دو ردي مهمان
تلفن همراه خود مكالمه تلفني داشت. پس از مكالمه حدادعادل، 
ــيون اصولگرايان مشغول  وي مجددا با جمعي از اعضاي فراكس
ــد كه از جمله آنان سالك، زاكاني، بذرپاش، قدوسي،  گفت وگو ش

زارعي و رسايي بودند.
در اين حين ابوترابي، نايب رئيس اول مجلس نيز به اين جمع 

اضافه شد.
ــيون  ــي كه اعضاي فراكس ــن گزارش هنگام ــاس اي براس
ــم بودند علي اصغر زارعي و  ــان در حال گفت وگو با ه اصولگراي
ــدند و به پشت تريبون مجلس  مهدي كوچك زاده از جمع جدا ش

رفتند و از آنجابا الريجاني گفت وگو كردند.
ــس گرفته ايم و از  ــا از اين طرح پ ــت: ما 40 امض ــي گف زارع
همكارانمان در فراكسيون اصولگرايان هم مي خواهيم كه جلسه 

را ترك كنند.
دقايقي بعد مهدي كوچك زاده خواستار بيان تذكر شد و طي 
سخناني گفت: بنده و جمع ديگري از نمايندگان از فحواي كالم 
ــوال از رئيس جمهور در  رهبري مي فهميم كه تمايل به طرح س
ــرايط فعلي ندارند. اگر اختيار با رهبر معظم انقالب بود تصميم  ش
ــود. به انسان عاقل كه نبايد  ــوال طرح نش مي گرفتند كه تا اين س

همه چيز را دستور دهند.
كوچك زاده ادامه داد: بنده و همفكرانم در مجلسي نمي مانيم 

كه برخالف نظر رهبري كه براي ما كشف شده، اقدام شود.

الريجاني: حقوق مي گيريد كه در مجلس  باشيد
الريجاني خطاب به كوچك زاده گفت: اين چه حرفي است كه 
مي زنيد، شما بايد طبق آيين نامه مجلس صحبت كنيد. فرموديد ما 
بر داشتمان از صحبت مقام معظم رهبري اين است، خب نظرتان 
محترم است، اشكالي ندارد، اما نمي توانيد بگوييد كه رهبري اين 

را گفته اند.
وي با تكرار اين مطلب كه در اين مورد دستوري از سوي رهبر 
ــت، گفت: شما برداشتي داريد، ديگران  معظم انقالب نيامده اس
ــس بخواهد تصميم بگيرد بايد  ــتي دارند، اما اگر مجل هم برداش
مطابق آيين نامه تصميم بگيرد. رئيس مجلس با اشاره به بخشي 
ــخنان كوچك زاده مبني بر تصميم تعدادي از نمايندگان به  از س
ترك جلسه مجلس گفت: شما حقوق مي گيريد كه در اينجا حضور 
داشته باشيد و روي صندلي  هايتان باشيد و اظهار نظر كنيد. به اين 
ــت و من هم به شما  بهانه ها نمي توانيد برويد و اين كار خالف اس
ــي بدون اجازه خارج شود خالف كرده است، اما  مي گويم اگر كس

اگر شما مي خواهيد كار خالف كنيد بحث ديگري است.
ــام اصولگرايان  ــه ن ــيوني ب ــرد:  اگر فراكس ــح ك وي تصري
ــد و خالف كند خب اين چه  ــيون كن تصميم مي گيرد آبستراكس
اصولگرايي اي است؟ من مي گويم آيين نامه تصريح دارد اگر پس 
ــت يك هفته نصاب امضاها  وجود داشته باشد بايد اعالم  از گذش
ــتمان از مطالب مقام معظم  ــود. شما مي گوييد برداش وصول ش
ــت، خب اين محترم است. برداشت ديگراني هم  رهبري اين اس
كه در مجلس هستند محترم است. اما مسئوالن جلسه بايد طبق 
آيين نامه عمل كنند.  الريجاني در ادامه از هيات رئيسه خواست 

تا دستور كار جلسه را پيگيري كند.
براساس اين گزارش، به دنبال اين تذكرات و سخنان الريجاني 
ــس در صحن پارلمان داير بود و  همچنان حلقه نمايندگان مجل
ــت و تا دقايقي محمدحسن  مصباحي مقدم نيز به اين جمع پيوس
ــيون اصولگرايان  ابوترابي فرد و مصباحي مقدم با اعضاي فراكس
در حال گفت وگو بودند. نهايتاً اين حلقه پس از دقايقي گفت وگو 

ــد و اعضاي فراكسيون به صندلي هاي خود بازگشتند  پراكنده ش
ــه مجلس را ترك كرد مهدي كوچك زاده  ــي كه جلس و تنها كس
ــه را به آبستراكسيون از سوي  نماينده تهران بود كه هيات رئيس

فراكسيون اصولگرايان تهديد كرده بود.
همچنين مهر گزارش داد كه 21 عضو فراكسيون اصولگرايان 
مجلس در اعتراض به اعالم وصول طرح سوال از رئيس جمهور 
ــاعت بعد از كوچك زاده ترك  ــه ديروز را البته حدود نيم س جلس
ــه اين نمايندگان،  ــه خروج تدريجي و با فاصل ــد. با توجه ب كردن
ــت و از آنجا كه  ــكلي در حدنصاب ديروز مجلس وجود نداش مش
ــت،  ــمي اس ــات علني مجلس با حضور 194 نماينده، رس جلس
نمايندگان به كار خود ادامه دادند. آبستراكسيون در مجلس زماني 
ــاق مي افتد كه عده اي از نمايندگان در اعتراض به موضوعي  اتف
جلسه مجلس را ترك كنند و تعداد آنها به اندازه اي باشد كه جلسه 

را از نصاب الزم براي رسمي بودن بيندازد.
زاكاني: اگر رئيس مجلس مي خواست مي توانست 

مانع  انجام سوال شود
در همين حال عليرضا زاكاني، عضو فراكسيون اصولگرايان 
مجلس، تالش نمايندگان عضو اين فراكسيون در آبستراكسيون 
ــيون صرفاً كاهش  ــه را فردي خواند و گفت: تالش فراكس جلس

امضاهاي اين طرح بوده است.
زاكاني با بيان اين كه به نظر مجموعه فراكسيون اصولگرايان، 
ــته اي پس از  ــاد اقدام درخور و شايس ــي كه در مجلس افت اتفاق
ــدارهاي رهبري نبود، گفت: طرح اين سوال مشكلي را رفع  هش
ــيون اصولگرايان اين سوال منشا  نمي كند، بلكه به اعتقاد فراكس
يك اختالف است و بيشتر جنبه سياسي دارد. وي افزود: اگر رئيس 
مجلس مي خواست مانع انجام اين سوال شود مانند استيضاح وزير 
ورزش كه به برخي توصيه كرد امضاي خود را پس بگيرند در اين 
ــيون اصولگرايان 43 امضا از اين  مورد هم وقتي با تالش فراكس
طرح پس گرفته شده بود، مي توانست توصيه كند تا چهار يا پنج 
ــه و اراده  ــود، اما ظاهرا اراده هيات رئيس امضا از اين طرح كم ش

فراكسيوني در بخشي از مجلس بر پيگيري سوال بود.
 تالش نمايندگان براي استيضاح هيات رئيسه مجلس

ــيون اصولگرايان  ــوراي مركزي فراكس همچنين عضو ش
ــه  ــاد از عملكرد هيات رئيس ــالمي با انتق ــوراي اس ــس ش مجل
ــالمي در اعالم وصول طرح سوال از رئيس  ــوراي اس مجلس ش
 جمهور از تالش تعدادي از نمايندگان براي تهيه طرح استيضاح 

هيات رئيسه مجلس شوراي اسالمي خبر داد.
ــينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با مهر اظهار كرد: در  حس
ــزوم همدلي و جلوگيري از  ــرايطي كه رهبر انقالب بارها برل ش
ــران قوا  ــران قوا تاكيد دارند و بارها اعالم كردند كه س اختالف س
ــانند اعالم وصول طرح  ــطح جامعه بكش نبايد اختالفات را به س

سوال از رئيس جمهور كار درستي نبود. 
ــه  ــه با عدم مديريت جلس ــي تصريح كرد: هيات رئيس حاج
ــوال از رئيس جمهور چالش  ــرح س ــس و اعالم وصول ط مجل

ديگري در مديريت كالن كشور به وجود آورد.

با چه كسي هماهنگ كنيم؟!
از حاشيه هاي جالب جلسه ديروز مجلس، اعتراض يك نماينده 
ــيما به خاطر اظهارات نماينده اي ديگر در برنامه زنده  به صدا و س
ــي بود. رئيس مجلس هم با تائيد موضوع، ضمن تذكر به  تلويزيون

صداوسيما، فردي از هيات رئيسه را مامور پيگيري موضوع كرد.
ــخ به اين اظهارات  ــيما در پاس مديركل امور مجلس صداوس
گفت: وقتي نماينده اي در برنامه زنده تلويزيوني ديدگاهي هرچند 
ــيم صداوسيما،  ــته باش متفاوت را مطرح مي كند، نبايد انتظار داش
ــح كرد: اگر  ــد. عاطفي تصري ــدگان را مميزي كن ــع نماين  مواض
هيات رئيسه در نظر دارد نمايندگاني كه در برنامه هاي صداوسيما 
ــد، به طور علني از  ــوند، حتما با هماهنگي آنان باش دعوت مي ش
ــمي اعالم نمايند. قطعا صداوسيما مصوبه مجلس را  تريبون رس
اجرا خواهد كرد. وي در پايان گفت: صداوسيما جهت تقويت جريان 
ــاني با رعايت مصالح عمومي از هيچ كوششي دريغ  آزاد اطالع رس

نمي كند و اين گونه تذكرات هم وجاهت قانوني ندارد./ جام جم

آيت اهللا خزعلي: پسرم بايد به خطايش 
اعتراف كند

ــم خزعلي طي سخناني در مراسم رونمايي  آيت اهللا ابوالقاس
ــاره به دستگيري  از كتاب «الغدير در قرآن، حديث و ادب» با اش
فرزندش (مهدي) تصريح كرد: امروز بايد فتنه را بشناسيم. من 
ــب و روز براي رهبر و فرزندان ايشان دعا مي كنم. فرزند من  ش
هم در حال حاضر در زندان به سر مي برد. او بايد به بد بودن كارش 
اعتراف كند و اين اعتراف نبايد فقط يك تاكتيك باشد بلكه بايد 
ــت، آيت اهللا  ــد بودن كار خود اعتراف كند. گفتني اس ــا به ب واقع
خزعلي بارها پيش از اين از رفتار و اظهارات هتاكانه مهدي تبري 
ــال 88 نيز طي نامه اي اعالم كرد: پسرم مهدي  ــته و در س جس
خزعلي از راه مستقيم منحرف شده و نصيحت هايم اثر نمي كند. 
ملت انقالبي ما بدانند او از ما جداست، ديگر با او صحبت نمي كنم 

و حرف هاي نامناسب او را برنمي تابم./ جام جم

حمايت جامعه مدرسين از بيانات رهبري
ــين حوزه علميه قم با صدور بيانيه اي، ملت  جامعه مدرس
ــئوالن نظام بويژه سران قوا را به وحدت و تالش  ايران و مس
ــالم و  ــمنان اس ــاختن توطئه دش ــراي حفظ آن و خنثي س ب

انقالب دعوت كرد. / واحد مركزي خبر

تشييع پيكر 6 شهيد در مريوان
پيكر شش شهيد تيم خنثي كننده مين، وابسته به وزارت دفاع 
كه روز شنبه در مناطق مرزي شهرستان مريوان بر اثر انفجار مين 

به شهادت رسيدند، ديروز در شهر مرزي مريوان تشييع شد.
اعضاي اين تيم روز شنبه در روستاي مرزي پيران در حال 
مين روبي بودند كه بعد از جمع آوري و انتقال آنها، در اثر انفجار، 

شش نفر از آنها به درجه رفيع شهادت نائل آمدند./ ايرنا

 غني سازي 20 درصدي متوقف نشده است
ــازي  ــار برخي اخبار مبني بر توقف غني س به دنبال انتش
ــيون امنيت  ــد در ايران، كاظم جاللي ، عضو كميس 20 درص
ــت خارجي مجلس با تاكيد به اين كه جمهوري  ملي و سياس
ــالمي غني سازي 20 درصد را متوقف نكرده است، گفت:  اس
غني سازي 20 درصد براي تامين سوخت رآكتور تهران انجام 

مي شود و ما آن را جزو حقوق خود مي دانيم. /   ايسنا

فوريت طرح الزام نامزدها به استعفا 
راي نياورد

ــالمي با دو فوريت و يك  ــوراي اس نمايندگان مجلس ش
فوريت طرح اصالح ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري 
ــرايط داوطلبان مخالفت كردند. بر اساس اين طرح،  درمورد ش
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري ملزم مي شدند شش ماه 
قبل از برگزاري انتخابات، از مسئوليت خود استعفا كنند./  ايرنا

احتمال انتقال مهدي هاشمي به بيمارستان 
ــك مهدي  ــري، متخصص قلب و عروق و پزش ــرج ناظ   اي
هاشمي با حضور در زندان اوين و معاينه فرزند آيت اهللا رفسنجاني 
در محل بازداشتگاه در نامه اي رسمي به دادستاني خواستار انتقال 

فوري وي به بيمارستان براي انجام آنژيوگرافي شد. /   فارس

ــده اصفهان درخصوص اعتبارات  ــراض دوباره نماين   اعت
ــد و  ــش رئيس مجلس مواجه ش ــس با واكن ــه اي مجل بودج
ــس 700 ميليارد تومان  ــا رد اين كه بودجه مجل ــي ب الريجان
ــت تا اين ادعا را مورد  ــت، از هيات نظارت بر مجلس خواس اس

رسيدگي قرار داده و گزارش آن را به مجلس ارائه كند.
ــن  ــته گفته بود كه اظهارات حس علي الريجاني هفته گذش
كامران درباره بودجه مجلس خالف است كه اين سخنان با تذكر 

نماينده اصفهان در صحن علني ديروز مجلس روبه رو شد.
ــند به علي الريجاني افزود:  ــان دادن يك س كامران با نش
ــده است و من  بودجه 745 ميلياردي براي مجلس تصويب ش
از رئيس مجلس مي خواهم موضوع را به هيات نظارت بر رفتار 
ــيون اصل 90 مجلس براي بررسي بيشتر  نمايندگان و كميس
ارائه كند تا در صورت درستي صحبت هاي من، رئيس مجلس 

استعفا بدهد و در غير اين صورت من استعفا مي كنم.
در اين زمان رئيس مجلس با قطع سخنان كامران خطاب 
ــن همين االن هم  ــرف غيرواقع زديد. م ــما ح به او گفت: ش

ــه 745 ميليارد  ــت نبود، بودج ــما درس مي گويم كه حرف ش
ــت. الريجاني  گفت: بنده از آقاي ابوترابي  تومان نبوده و نيس
مي خواهم در اولين جلسه هيات نظارت، مبلغ بودجه مجلس 
را بررسي كند و گزارش آن را رسما به مجلس بدهد تا موضوع 
كامال مشخص شود. در اين هنگام نمايندگان مجلس با فرياد 
ــخنان الريجاني را تائيد كردند و برخي  ــنت احسنت س احس

نمايندگان هم عليه كامران شعار دادند.
 دريافتي برخي نمايندگان 7 ميليون تومان است

ــي تذكري  ــدآباد نيز ط ــي، نماينده مردم اس ــروز نعمت به
آيين نامه  اي با بيان اين كه متاسفانه هم هفته گذشته و هم امروز 
ــد كه پاسخي  ــائلي در رابطه با حقوق نمايندگان مطرح ش مس
ــي گفت: خواهش من اين  ــد، خطاب به الريجان به آن داده نش
ــت كه اعالم كنيد نمايندگان دو ميليون و 400 هزار تومان  اس
حقوق مي گيرند تا مردم هم مطلع باشند. نعمتي گفت: البته برخي 
ــوق مي گيرند كه با آنچه در  ــدگان از جاهاي ديگر هم حق نماين

مجلس مي گيرند حقوقشان به هفت ميليون تومان مي رسد.

ادامه اختالف بر سر بودجه مجلس  افزايش توان دفاعي و امنيتي ايران در جزاير سه گانه

محورهاي سوال از رئيس جمهور در مجلس قرائت شد
برخي نمايندگان معتقد بودند با توجه به سخنان اخير رهبري سوال از رئيس جمهور به مصلحت نيست

كمي از سياست  صالحي: فناوري هسته اي را 
در تمامي زمينه ها در اختيار داريم

صالحى، وزير امور خارجه كشورمان در واكنش به برخي 
ادعاهاي تكراري مبني بر تالش ايران براي دستيابي به بمب 
اتمي تاكيد كرد: ما نيازي به بمب هسته اي نداريم، اما االن در 

تمامي زمينه ها فناوري هسته اي را در اختيار داريم.
ــي در گفت وگو با  ــر صالح ــنا، علي اكب ــه گزارش ايس ب
روزنامه هاي الراي العام كويت و الوطن قطر افزود: ما به لحاظ 
ــيديم كه  عقالني و به لحاظ ديني و اخالقي به اين نتيجه رس
ــازي به بمب اتمي نداريم و رهبر معظم انقالب نيز فتوايي  ني
صادر كردند كه در آن اعالم شده است استفاده از بمب اتمي 
ــالحي كه براي  سالح هاي كشتار جمعي باشد،  يا هر نوع س

ممنوع است.
صالحي با اشاره به ادامه رايزني هاي ايران با قطر و تركيه 
ــخ به اين  ــوريه در پاس براي آزادي گروگان هاي ايراني در س
ــخصي داشته اند،  ــش كه آيا ربايندگان درخواست مش پرس
ــتند كه نمي توانم  ــت هايي داش ــان كرد: بله، آنها درخواس بي
ــي برادران مان(تركيه و قطر)  ــورد آنها صحبت كنم، ول در م
ــت ها به ما كمك  ــي از اين درخواس ــخگويي به برخ در پاس

مي كنند.
ــتي  ــاره به حمله رژيم صهيونيس ــر امور خارجه با اش وزي
ــا كارخانه  ــت ارتباط ايران ب ــودان، درباره آنچه حقيق ــه س ب
ــودان ناميده شد، گفت: فرض  ــازي يرموك در س اسلحه س
ــالح در  ــن كارخانه اي را براي توليد س ــم كه ايران چني كني

سودان ساخت، آيا اين كار حرام است؟ اين تجارت بين همه 
كشورها وجود دارد، دولت ها از ديگران سالح مي خرند و اين 
امري طبيعي است.او ادامه داد: در چارچوب قوانين بين المللي 

اگر دولتي بخواهد از ما سالح بخرد، ما آماده هستيم.
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
به نظر شما حمله رژيم صهيونيستي به سودان زمينه اي براي 
ــت كه ما در  ــه به ايران خواهد بود، گفت: اين چيزي اس حمل
اخبار شنيديم. به هرحال بگذاريد آنها سعي شان را بكنند اگر 
مي توانند. اگر آنها آمادگي حمله به ايران را داشتند، از مدت ها 
پيش اين كار را انجام مي دادند. اسرائيلي ها از پيامدها و نتايج 

اين حمله مي ترسند و ما هم دست بسته نمي ايستيم.
ــته شدن تنگه هرمز از سوي ايران هم  صالحي درباره بس
ــمي در ايران فقط از  ــرد: هرگونه موضع گيري رس ــار ك اظه
ــوي وزارت خارجه خواهد بود و ما چند بار اعالم كرديم كه  س
اين تنگه از آن همه كشورهاي مشرف به خليج فارس است.

ــاره به پرواز  ــورمان همچنين با اش وزير امورخارجه كش
ــرزمين هاي اشغالي در پاسخ به اين  پهپاد حزب اهللا بر فراز س
پرسش كه آيا به نظر شما ارسال اين نوع پهپاد به اسرائيل اين 
بهانه را نمي دهد كه حمله جديدي را عليه لبنان داشته باشد، 
ــتي حق اعزام هواپيما براي حمله  گفت: چرا رژيم صهيونيس
به غزه را دارد و از آن تحت عنوان بهانه ياد نمي شود، اما زماني 
ــعي مي كنند اقدام مشابهي انجام بدهند، از آن  كه ديگران س
ــت كه حزب اهللا  ــود. ضروري اس تحت عنوان بهانه ياد مي ش
ــه در آنجا چه مي گذرد تا خود را آماده كند. ما نيز بايد  ــد ك بدان

بيدار باشيم و بايد هر نوع تهديدي را جدي بگيريم.

ــوال از رئيس جمهور در تاريخ نوزدهم مهر با 102  طرح س
ــه مجلس تقديم شد كه هيات رئيسه نيز  امضا به هيات رئيس
ــي به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع داد. در  آن را براي بررس
اين مدت تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند، 
اما با اين حال تا ديروز امضاي 77 نماينده پاي اين طرح وجود 
داشت و اين طرح از سوي هيات رئيسه مجلس قرائت شد. پس 
ــرح، رئيس جمهور يك ماه فرصت دارد براي  از قرائت اين ط

پاسخگويي به سواالت نمايندگان در مجلس حاضر شود. 
در بخشي از طرح سوال از رئيس جمهور كه در جلسه ديروز 
قرائت شد، با اشاره به نوسانات اخير بازار ارز خطاب به احمدي نژاد 

آمده است: نظر به اين كه وزير امور اقتصادي و دارايي خود را از 
نظر حقوقي پاسخگوي مسائل ارزي نمي داند و رئيس كل بانك 
ــزي نيز از حضور در مجلس خودداري ورزيد و به طور كلي  مرك
مسئوالن اقتصادي كشور تلويحا نشاني جناب عالي را به عنوان 
ــتدعي است درباره علت تعلل  تصميم گير اصلي مي دهند، مس
دولت در تصميم گيري در خصوص تنظيم بازار ارز و رهاسازي 
آن در مدت مذكور توضيح بفرماييد. نمايندگان همچنين با بيان 
اين كه مطابق اسناد گمرك، تعداد 15700 خودروي خارجي در 
شش ماه اول سال با ارز مرجع وارد شده است اين قبيل كارها را با 

اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبر انقالب سازگار ندانسته اند.

فرصت يك ماهه رئيس جمهور براي حضور در مجلس

ــمي منطقه پنجم نيروي  ديروز همزمان با راه اندازي رس
ــتان بندرلنگه، فرماندهي كل سپاه  ــپاه در شهرس دريايي س
ــن امر با هدف افزايش توان دفاعي و امنيتي در  ــد كرد اي تاكي

جزاير استراتژيك ايران و خليج فارس صورت گرفته است.
 حوزه عملياتي اين منطقه، از نقطه انتهايي جزيره قشم به اضافه 
منطقه جزاير نازعات تا غرب جزيره كيش را دربر مي گيرد. سردار 

جعفري  با اشاره به ماموريت منطقه پنجم نيروي دريايي سپاه اظهار 
ــه گانه  كرد:   برقراري امنيت در آب هاي منطقه نازعات و جزاير س
از ماموريت هاي مهم اين منطقه است و بيشتر استعداد تفنگداران 
نيروي دريايي سپاه و ناو تيپ هاي مجهز سپاه در اين منطقه مستقر 
خواهند شد. فرمانده سپاه افزود: برقراري امنيت آب هاي محدوده 

تنگه هرمز هم برعهده منطقه يكم نيروي دريايي سپاه قرار دارد.
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