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اخبار
حضور اسد در ایران اهمیت فراوانی
در آینده  ۲کشور دارد

اخبار

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شد؛

انتصاب نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان

حضرت آیت اهلل خامنهای در حکمی حجتاالسالم
شیخ مصطفی محامی را به نمایندگی ولیفقیه در
استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان
منصوب کردند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی به
این شرح اس��ت:جناب حجتاالسالم آقای حاج
ش��یخ مصطفی محامی دام��ت توفیقاته ،اکنون
پ��س از پایان مس��ئولیت جناب حجتاالس�لام
آقای حاج شیخ عباسعلی سلیمانی دامتتوفیقاته
در دورهای پ��ر تالش و موفق ،ضمن تش��کر از
مجاهدتها و خدمات شایسته ایشان ،جنابعالی را
به نمایندگی خود در استان سیستان و بلوچستان

و امام جمعهی ش��هر زاهدان منصوب مینمایم.
جنابعال��ی با ش��ناخت از اس��تان و مس��ائل و
مقتضیات آن ،و با درایت و هوش��مندی به حول
و ق��وهی اله��ی خواهید توانس��ت کلی��هی امور
مرب��وط به نماین��دگان ولی فقیه را س��اماندهی
نمایید انشاءاهلل.پیش��برد و تمشیت امور دینی و
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در میان آن مردم
ش��ریف و غیور و در آن ّ
حس��اس
خطهی مهم و ّ
که از ظرفیت انس��انی و اقتص��ادی و جغرافیایی
برجس��تهای برخوردار است ،مهمترین کارویژهی
اصل��ی نمایندگی اینجانب اس��ت ک��ه با رعایت

اخ�لاق و تدبیر و جلب رضایت م��ردم عزیز آن
استان در چهارچوب سیاستهای کلی و منافع و
امنیت ملی نظام جمهوری اس�لامی باید صورت
گی��رد و به توفیق و به فضل الهی موجب تقویت
هویت دینی و ملّی و اس��تحکام همبستگی آنان
گردد انشاءاهلل.تکریم علمای دین و برجستگان
علمی و دانش��گاهی و توجه و اهتمام به مدارس
علمی��ه و مراک��ز تبلیغ��ی و هماهنگ س��اختن
نهاده��ای مس��ئول در رف��ع نیازمندیهای آنان
نیز از وظایف نمایندگی اینجانب اس��ت.مجموع
سیاستها و برنامههای نمایندگی که در پیوست

نخستین یادواره شهدای اسارت با
نام آبروی ملت برگزار میشود

الزامی این حکم آمده است ،همهی دستگاههای
مس��ئول در استان و کش��ور را موظف مینماید
ک��ه با جنابعالی در انجام این مس��ئولیت مهم،
همکاری نموده و هرگونه کمک الزم را به عمل
آورند.توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت
میکنم.

اجرای دستورات خزانهداری آمریکا خودتحریمی است

عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس
شورای اس�لامی گفت :حضور بشار اسد
در ای��ران و دیدار با مق��ام معظم رهبری
اهمیت فراوانی در آینده دو کش��ور دارد.
سیدحس��ین نقویحسینی در گفتگو با آنا
با اش��اره به دیدار رئیسجمهور سوریه با
مقام معظم رهبری ،اظهار کرد :سفر بشار
اسد به جمهوری اسالمی ایران بهعنوان
عالیترین مقام کشوری که سالها درگیر
تروریس��م و تجاوزگ��ری ب��وده و پس از
مدت طوالنی توانسته چنین سفری داشته
باشد ،امری استراتژیک و مهم بود.وی با
بیان اینکه س��وریه س��الها تحت سلطه
صهیونیستها ،آمریکا ،انگلیس و فرانسه
بود تصریح کرد :دخالتهای خارجی باعث
به خطر افتادن وحدت س��رزمینی سوریه
شد و اس��تقرار دولت قانونی این کشور را
به خطر انداخت.جمهوری اسالمی ایران
در شرایط سخت گرفتاری ملت سوریه با
داعش در کنار آنان ایستاد تا دولت سوریه
توانس��ت مقابل تروریس��تهای داعش
و تجاوزگ��ران پیروز شود.نقویحس��ینی
ن جایی بود که دماغ
گفت :سوریه نخستی 
آمریکاییها در آنجا به خاک مالیده شد و
توطئههای آنان به نتیجه نرسید .بنابراین
رئیسجمه��ور س��وریه آمد ت��ا از صبر و
مقاومت ملت ایران در کنار مردم س��وریه
قدردانی کرده و درخواس��ت کند تا ایران
در کنار س��وریه بماند و محور مقاومت را
حمایت کند.حضور بشار اسد در جمهوری
اس�لامی ای��ران و دیدار خصوص��ی او با
مق��ام معظم رهبری اهمی��ت فراوانی در
ادامه همکاریهای دو کشور دارد .برخی
میخواستند با موج سواری روی استعفای
وزیر امور خارجه اهمیت این دیدار را زیر
سؤال ببرند که خوشبختانه تالشهایشان
نتیجهای در بر نداشت.
احتمال تعیین تکلیف نهایی پالرمو
در جلسه آینده مجمع

عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام
گفت :بهاحتم��ال زیاد پالرمو در جلس��ه
ش��نبه تعیین تکلی��ف نهایی میش��ود.
حجتاالسالم غالمرضا مصباحی مقدم،
در گفتوگو با تس��نیم درباره دس��تورکار
این هفته در مجمع تش��خیص مصلحت
نظام و بررسی پالرمو در این جلسه گفت:
در جلسه ش��نبه ( 11اسفند) بررسی این
الیحه ادام��ه پیدا میکن��د .وی با بیان
اینکه مخالفان تصویب پالرمو در مجمع
تشخیص بیش��تر ش��دند ،اظهار داشت:
بهاحتمال زیاد پالرمو در جلس��ه ش��نبه،
تعیین تکلیف نهایی میشود.
پیکر مطهر  ۵تن از شهدای مفقود
در سوریه شناسایی شد

روابط عمومی کل س��پاه در اطالعیه ای
از کشف و شناسایی پیکرهای مطهر پنج
تن از شهدای مفقود سوریه خبر داد.روابط
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در اطالعیه ای اعالم کرد :با تالش های
شبانه روزی و مستمر گروه تفحص نیروی
قدس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی،
پیکرهای پاک و مطهر پنج تن از شهدای
ایرانی که حین ماموریت مستش��اری در
س��وریه به شهادت رس��یده بودند ،کشف
و پ��س از انجام آزمای��ش های DNA
هویت آنان شناسایی شد.در اطالعیه روابط
عمومی کل سپاه اسامی شهدا به این شرح
اعالم ش��ده است :بسیجی شهید «سعید
انصاری» از اس��تان تهران ،پاسدار شهید
«حمید محمدرضایی» از اس��تان قزوین،
پاس��دار شهید «محمد قنبریان» از استان
سمنان ،پاسدار شهید «سید جواد اسدی»
از استان مازندران و بسیجی شهید «میثم
نظری» از استان تهران .روابط عمومی کل
سپاه در این اطالعیه تصریح کرده است:
پیکرهای مطهر این شهدای واالمقام هفته
آینده بر دوش مردم قدرشناس و انقالبی
ایران اسالمی در استانهای خود تشییع و
خاکسپاری می شوند.

آیا رئیسجمهور حافظ قانون اساسی نیست؟
برای تصویب لوایح استعماری با معیشت مردم بازی نکنید

گروه سیاس�ی :لوایح پالرمو و  CFTدر حال طی
کردن مراحل قانونی خود است اما حسن روحانی به
جای پاس��خ به نتایج فاجعهبار این لوایح و انتقادات
کارشناس��ان ،دس��ت به پروپاگان��دا و صحبتهای
پوپولیس��تی میزند .وی نپذیرفتن زیادهخواهیهای
گروه اقدام مالی را خودتحریمی معرفی کرده و گفته:
«نمیشود که هم امریکا ما را تحریم کند ،هم سلیقه
ع��دهای در داخل» این صحبت در حالی اس��ت که
ظریف قب ً
ال در مجلس گفته بود قرار نیست با پذیرش
لوایح مش��کالت اقتصادی کشور حل شود .روحانی
در حالی میگوید که «اگر رابطه ما با  FATFقطع
شود ،فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل میشود»
که انگار نمیداند ایران سالهاست که خواستههای
 FATFرا نپذیرفته اما مبادالت مالیاش را انجام
داده اس��ت .این اس��تدالل تکراری ب��رای تحمیل
خواس��تههای دش��من به م��ردم را لیبرالها برای
برجام هم گفته بودن��د بنابراین این ادعای روحانی
که میگوید «اگر با بانکه��ای دنیا ،رابطه بهتری
داش��ته باش��یم ،اقتصاد بهتر حرکت میکند» چیز
جدیدی نیست و برای پوشاندن ضعفهای مدیریت
ضعیف خود بوده اس��ت .قابل ذکر است که پس از
تصوی��ب  CFTدر مجلس بود ک��ه دیوید لوئیس
دبی��ر اجرای��ی  FATFدر مصاحبهای به صراحت
اعالم ک��رد نه تنها تضمینی برای خ��روج ایران از
لیست سیاه س��اختگی آمریکا وجود ندارد که ایران
باید تعریف گروههای تروریس��تی مدنظر FATF
را بپذیرد و اس��تثناهایی که برای برخی گروهها در
نظ��ر گرفته را بردارد! مجری در ادامه س��ؤال مورد
اختالف و بحثبرانگیزی را میپرس��د« :اما برخی
گروهها هستند که برخی کشورها آنها را تروریستی
میدانن��د و برخی دیگر ،نه .در مورد آنها چه اتفاقی
خواه��د افتاد؟» دیوید لوئی��س در این خصوص به
صراحت پاسخ داد« :ما از تمام کشورها میخواهیم
که تأمین مالی تروریس��م را عملی مجرمانه معرفی
کنند .در م��ورد ایران هم چیزی ک��ه ما منتظر آن
هس��تیم و امیدواریم انجام ده��د ،غیرقانونی اعالم
کردن تأمین مالی تروریسم است و اینکه استثناهایی
که برای گروههای مش��خصی در نظر گرفته است
را بردارد!» مجری بیبیس��ی سپس خطاب به دبیر
اجرایی  FATFگفت« :مشکل ایرانیها هم دقیق ًا
همین است .آنها میگویند هیچ تضمینی وجود ندارد
که اگر ما تمام خواستههای  FATFرا اجرا کنیم،
کش��وری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست
س��یاه نشود .نظر شما در این باره چیست؟» لوئیس
پاس��خ داد« :ما نمیتوانیم هیچ کشوری را وادار به
داد و س��تد با کش��ور دیگری بکنیم ام��ا میتوانیم
ی��ک برآورد عینی از ش��رایط موجود در آن کش��ور
ارائه دهیم که نش��ان میدهد آیا این کش��ور محل
امنی برای سرمایهگذاری و کسب و کار است یا نه.
اس��تانداردهایی که ما در نظر میگیریم ،معیارهایی
کام ً
ال فنی هستند که هدفشان این است که نشان
دهند آیا آن کش��ور تدابی��ر الزم را برای جلوگیری
از سوءاستفاده احتمالی گروههای تروریستی در نظر
گرفته است یا نه».
معیش�ت م�ردم را گ�روگان  FATFتصوی�ب

گرفتهاند

حسینعلی حاجیدلیگانی ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه و محاس��بات مجلس در گفتوگو با «عصر
ایرانیان» با اش��اره به مشکالت معیشتی اخیر مردم
اظهار کرد :مشکالت اخیر اقتصادی بیشتر از اینکه
به تحریمها بازگردد مربوط به س��وءمدیریت داخلی
است اما دولت حل مشکالت را به مذاکره و سازش
با غرب گره زده اس��ت .وی ادامه داد :دولت دوباره
همان ش��یوهای را که برای برجام پیش گرفته بود
درباره این لوایح به کار گرفته اس��ت و س��عی دارد
تا مجمع تش��خیص مصلحت را با گروگان گرفتن
معیشت مردم و فشار به مجمع تشخیص مصلحت

تصوی��ب کند .حاجیدلیگانی تصریح کرد :دولت در
این  5س��ال با سیاستهای اش��تباه اقتصادی خود
موجب گرفتاریهای زیادی برای مردم ش��ده است
اما سعی دارد با فرار به جلو این وضعیت بد اقتصادی
و مش��کالت مدیریتی را به گردن مجمع تشخیص
مصلح��ت بیندازد .وی ادامه داد :مجمع تش��خیص
مصلحت یکی از ارکان نظام بوده و بر اساس قانون
اساسی ایفای نقش میکند ،اینکه رئیسجمهور به
یکی از ارگانهای نظام که خود نیز عضو آن اس��ت
حمله میکند کاری برخالف قانون اساس��ی است.
اعضای مجمع اف��رادی باتجربه و از تمام جریانها
هستند که توس��ط رهبری انتخاب میشوند .عضو
کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات مجلس
خاطرنشان کرد :رئیسجمهور به جای تهدید و زیر
سؤال بردن دیگران باید فضایی را ایجاد کند تا لوایح
پالرمو و  CFTدر محیطی آرام و علمی مورد بحث
قرار بگیرد ،همچنین بهتر اس��ت رئیسجمهور ابتدا
پاس��خگوی نتایج برجام باشد بعداً درباره نتایج عدم
پذیرش این لوایح کسی را تهدید کند.
معاون وزیر خزانهداری آمریکا باالترین مسئول

FATF

حس��ن روحان��ی برخالف صحبته��ای ظریف در
حالی ادعا دارد که با پذیرش خواستههای FATF
مش��کالت بانکی حل میشود که رئیس FATF
معاون وزیر خزانهداری آمریکا اس��ت! یعنی رئیس
ات��اق جنگ اقتصادی آمری��کا درصدد تحمیل این
خواس��تهها ب��رای جلوگی��ری از دورزدن تحریمها
توس��ط ایران است اما دولت در استداللی مضحک
نپذیرفتن دس��تورات دش��منان را دیوار کشیدن در
مرزها معرفی میکند«( .مارشال بیلینگسلیا» معاون
وزی��ر خزانهداری آمریکا که دس��تی توانا در توطئه
آفرینی و ایجاد موانع ب��رای فعالیتهای اقتصادی
ایران دارد چند ماه قبل به ریاست  FATFمنصوب
ش��د .طبق اطالعاتی که در سایت رسمی FATF
ثبت ش��ده اس��ت وی از نهم تیرماه ( 30ژوئن) به
مدت یک سال (تا  30ژوئن  )2019به عنوان رئیس
 FATFانتخاب شده است).
حمله به قانون اساسی


روحانی در قس��متی از صحبتهای خود تلویح ًا به
قانون کشور نیز بیاحترامی میکند و مسیر تصویب
ش��دن لوایح چهارگانه که ب��ا رأی ناپلئونی مجلس
توسط ش��ورای نگهبان رد شده را زیر سؤال میبرد.
وی ب��دون پاس��خگویی به ایرادات متعدد ش��رعی
و قانونی ش��ورای نگهبان حتی مجمع تش��خیص
مصلحت نظام را که قانون اساسی به آن اختیار داده
تا مصلحت را تش��خیص دهد زیر سؤال میبرد .این
اقدام وی در حالی اس��ت که دهها س��ال این مسیر
قانونی وجود داشته و کسی به آن اعتراض نمیکند.
اکنون با مش��خص شدن نتایج فاجعهبار برجام کفه
منتق��دان  FATFس��نگینتر ش��ده و روحانی که
موفقیت این لوایح را در مسیر قانونی نمیبیند سعی

دارد با شانتاژ و شورش علیه قانون اساسی این مسیر
را زیر س��ؤال ببرد .وی حتی به مطلب کذبی در این
خصوص نیز متوسل میگردد و میگوید رهبری چند
بار به من گفتند که با این لوایح چهار گانه مخالفتی
ندارم .رهبرانقالب قب ً
ال در این خصوص گفته بودند:
«بنده هم در مورد همین چیزهایی (کنوانسیون هایی)
که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر،
ًاّ
مستقل خودش قانون بگذراند .فرض
گفتم مجلس
کنیم [موضوع] مبارزهی با تروریس��م یا با پولشویی
اس��ت؛ خیلی خب ،مجلس ش��ورای اس�لامی یک
مجلس رش��ید و عاقل و بالغی است و پشتوانههای
کاری خیل��ی خوبی هم دارد؛ بنش��ینند یک قانون
ِ
بگذرانند؛ این قانون ،قانون مبارزه با پولشویی است،
هیچ مشکلی هم ندارد ،شرایط زیادیای هم ندارد و
همان کاری که خود شماها می خواهید بکنید ،در این
قانون مندرج است؛ این مهم است .هیچ لزومی ندارد
که ما برویم چیزهایی را که نمی دانیم تَه آن چیست
یا ح ّتی می دانیم که مش��کالتی ه��م دارد ،بهخاطر
آن جه��اتِ مثبت و جنبههای مثبت ،قبول بکنیم».
ایشان همچنین بارها تذکر داده اند که صحبتهای
خصوصی و عمومی شان یکی است و دیگران نسبت
های دروغ به ایشان ندهند« .مبادا کسی تصور کند
که رهبری یک نظری دارد که برخالف آنچه که به
عنوان نظر رسمی مطرح میشود ،در خفا به بعضی از
خواص و خلّصین ،آن نظر را منتقل می کند که اجراء
کنند؛ مطلق ًا چنین چیزی نیس��ت .اگر کسی چنین
تصور کند ،تصور خطائی است؛ اگر نسبت بدهد ،گناه
کبیرهای انجام داده .نظرات و مواضع رهبری همینی
است که صریح ًا اعالم میشود؛ همینی است که من
صریح ًا اعالم می کنم ...نه جایز اس��ت ،نه شایسته
اس��ت که مواضع دیگری غی��ر از آنچه که رهبری
به ص��ورت علنی و صریح به عنوان مواضع خودش
اعالم می کند ،وجود داشته باشد».
رهبری صرفاً گفتند با «بررس�ی» لوایح FATF

مخالفت ندارند

پرویز داودی ،رئیس دفتر رئیس مجمع تش��خیص
ب��ه س��خنان دی��روز
مصلح��ت نظ��ام ب��ا اش��اره 
جمهور درباره

حجتاالسالم حس��ن روحانی رئیس
لوای��ح مرتبط ب��ا  FATFگفت :کنوانس��یونهای
به صورت اختالفی در حال طرح در مجمع
 FATF
به
تشخیص مصلحت نظام هستند و مجمع هم بنا 
 مصلحت تصمیم میگیرد که نظر مجلس یا شورای
نگهب��ان را بپذیرد .وی با تأکید ب��ر اینکه این روال
همیشگی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است،
خاطرنش��ان کرد :اساس ًا مجمع برای همین تشکیل
ش��ده است تا مصوباتی که ش��ورای نگهبان خالف
ش��رع و قانون اساسی تش��کیل میدهد و با اصرار
مجدد مجلس مواجه میش��ود ،بررسی کرده و طبق
مصلح��ت نظر یکی از آن دو نه��اد را بپذیرد .وقتی
مجم��ع نظری درباره لوایح اختالفی میان مجلس و
شورای نگهبان میدهد ،طبیعت ًا مخالف نظر یکی از
آن  ۲اس��ت و جای تعجب دارد که یک ش��خصیت

حقوقی که خود حقوقدان است و در رده باالی نظام
به مسائل قانونی
قرار گرفته اس��ت ،اینگونه نسبت 
و حقوق��ی موضع بگیرد ،پ��س بنابراین کار مجمع
کام�ل ً
ا روال قانون��ی دارد و اگر کس��ی ادعا میکند
که میخواهد قانونمند باش��د و با بیقانونی مخالف
است باید روالهای قانونی را بپذیرد و استداللهایی
مبنی بر اینکه چرا  ۲۰نفر درباره یک الیحه تصمیم
بگیرند ،استداللی ضعیف است .وی در بخش دیگری
داشت :وقتی الیحه پالرمو در

از این گفتوگو اظهار
دستورکار مجمع قرار گرفت ،یک نامه از طرف برخی
جمهور

وزرا و یک نامه از س��وی مع��اون اول رئیس
به مقام معظم رهبری نوش��ته شد ،و رهبری هم بر

به
آن نامه حاشیهای نوشتند که این الیحه اختالفی 
 مجمع ارجاع ش��ود و مجمع هم با دقت نظر آن را
بررس��ی کند .داودی گفت :پاسخ رهبری این معنا را
دارد که نظام جمهوری اس�لامی نظامی دیکتاتوری
به یک الیحه
نیست که شخص ایشان بخواهم راجع 
نظر بدهم ،بلکه بای��د روال قانونی تصویب آن طی
به عنوان
شود و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مرجع نهایی حل مصلحت کشور هست که الحاق آن
به این نتیجه
پذیرفته میشود و در صورتی که مجمع 
به صالح
رس��ید که عضویت در این کنوانسیونها 
کش��ور نیست ،پذیرفته نمیش��ود .چطور زمانی که
مجمع نظری موافق با نظر برخی میدهد ،این گونه
درب��اره آن صحبت نمیکنن��د و به آن عنوان «یک
جمع  ۱۰الی  ۲۰نفره» اطالق نمیکنند ،اما االن که
احتمال میدهند مجمع خالف نظر آنها تصمیم بگیرد
این گونه درباره آن صحبت میکنند .ما انتظار داریم
کسانی که در ردههای اجرایی کشور قرار میگیرند،
مبرز
منصفانه ،دقیق و همانند یک حقوقدان واقعی و ّ
صبحت کنند.
اجرای دستورات خزانهداری آمریکا خودتحریمی

است یا مقابله با آن؟

اما مراد واقعی از خودتحریمی که روحانی با مغالطه از
آن صحبت می کند چیست؟ روحانی در صحبتهای
خود میگوید «یک تحریم آمریکا درس��ت کرده و
یک تحریم هم س��لیقه یک عده میخواهند درست
کنند» اش��اره او به منتقدان  FATFباشد .براساس
 FATFبانکهای کشوهای عضو این گروه ویژه
بای��د مبدا و مقصد تمام پوله��ای ورودی و خروجی
حساب های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و
به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطالعات مالی
خود به کارگروه ویژه خواهد ش��د تا این کار گروه با
بررسی تمام اطالعات موجود از هر گونه به اصطالح
تأمین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری
کنند .در واقع ما متعهد شدهایم که هر شخص حقیقی
و حقوقی که در قطعنامههای سازمان ملل ،در لیست
تحریم قرار دارد ،در ساز و کار مالی داخلی هم مورد
تحری��م قرار دهیم و اموال او را مس��دود کنیم!! این
رخداد هم اکنون در مواردی در کش��ور اتفاق افتاده
و برخی بانکها صراحتا از راهاندازی کار اش��خاص
حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری میکنند! بر
اس��اس این توافق ،ایران باید اطالعات مالی خود را
به مرکز  FATFارسال کرده تا آنها راههای مبارزه
با پولش��ویی وتروریسم و  ...را تشخیص داده و برای
جلوگیری از هر گونه همکاری احتمالی با سازمان ها
و ش��رکت های تحت تحریم ،راهکار ارائه کند .نام
بیش از  170ش��رکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در
لیس��ت بلندباالی تحریم های  SDNآمریکا که از
سوی دولت این کشور ارائه شدهاند به چشم می خورد
که بر همین اس��اس احتماال در آینده شاهد تحریم
همه ی��ا تعداد زیادی از این نهادها و ش��رکت ها از
سوی بانکهای داخلی خواهیم بود .به همین دلیل
است که منتدان  FATFپذیرش قواعد این کارگروه
را با عنوان «خودتحریمی» معرفی می کنند ،عنوانی
که توسط روحانی سرقت شده و به طور ناشیانه ای
به صورت قلب واقعیت بکار برده شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی:

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
ملی گفت :قابلیتهای فرهنگی کش��ور به علت
آنکه مزیت نس��بی ما محسوب میشود میتواند
به کمک اقتصاد نیز بیاید .س��عید جلیلی در دیدار
با جمعی از فعاالن تولیدکننده حوزه نوش��تافزار
ایرانی-اسالمی اظهار کرد :قابلیتهای فرهنگی
کش��ور به علت آنکه مزیت نس��بی ما محسوب
میش��ود میتواند به کم��ک اقتصاد نی��ز بیاید؛
برای مثال صادرات محص��والت فرهنگی ما به
کشورهای همسایه نظیر افغانس��تان ،عراق و ...
ای��ن فرصت را مهیا میکند ک��ه به علت قرابت
فرهنگ��ی ب��ا م��ردم آن کش��ورها ب��ه رقابت با
محصوالت س��ایر کشورها بپردازد؛ باید مطالعات
در ای��ن زمینهه��ا را ج��دی گرفت و ب��ه عنوان
س��رمایهگذاری به آن نگاه ک��رد .وی افزود :ارائه

میتوانقابلیتهایفرهنگیکشوررابهکمکاقتصادآورد
کاال متناسب با فرهنگ محلی و بومی بازار مقصد
یک قوت در بازاریابی محس��وب میش��ود و این
امر محدود به بازار صادراتی نیست بلکه میتوان
بر روی مناس��بات فرهنگی ش��هرهای گوناگون
کش��ور خودمان در رقابت با کاالهای وارداتی نیز
حس��اب باز کرد.نماینده رهبر انقالب در شورای
عالی امنیت ملی درباره لزوم ابتکار جهت تناسب
دادن میان کاالهای فرهنگی و بازار خاطرنش��ان
کرد :ابتکار در قال��ب محصوالت فرهنگی نظیر
نوش��تافزارها نیاز به شناخت مناسبات فرهنگی
بازار دارد؛ برای مثال ممکن اس��ت در میان مردم
یک شهر و روستاهای آن ،یک چهره فرهنگی و
یا یک مناسبت فرهنگی شاخص باشد؛ میتوان
با شناخت این ظرفیتها و ظرافتها به خوبی به
بازار آن ش��هر ورود کرد .وی اضافه کرد :شناخت

جاذبهه��ای مثب��ت فرهنگ��ی در محدودههای
جغرافیای��ی هدفمند میتواند ب��ه تولید محصول
هدفمند منجر شده و با اس��تفاده از فناوریهای
نوین ارتباطی منتهی به شبکهس��ازی نیز گردد؛
آنوقت خود اهالی شهرهای مختلف ظرفیتهای
فرهنگیش��ان را با ش��ما در ارتباط میگذارند و
میتوان متناسب با آن به تولید محصول فرهنگی
و مشخص ًا نوشتافزار پرداخت.جلیلی با اشاره به
حجم مالی بازار نوش��تافزار کشور ،تصریح کرد:
جذب این بازار در کن��ار مزایای اقتصادیای که
برای تولیدکنندگان خواهد داشت ،ظرفیت مهمی
برای نش��ر ارزشهای فرهنگی انقالب اسالمی
اس��ت .در کن��ار ب��ازار عمومی ب��رای فروش به
اقشار مختلف مردم ،اس��تفاده از این تولیدات در
ارگانها و نهاده��ای حاکمیتی نیز میتواند یک

ظرفی��ت مهم در کاه��ش واردات در این حوزه و
اش��تغال آفرینی برای جوانان کش��ور محس��وب
گردد .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در
ادامه س��خنانش اظهار داشت :ترویج نوشتافزار
ایرانی اگر تبدیل به مدل پیشگام بشود ،میتواند
یک قابلیت جدی از تولید ملی را به منصه ظهور
برساند؛ در واقع مدلی میشود که میتوان در آن
ب��ا اتکا به عناصر فرهنگ بومی و توانمندیهای
مردم ،تلفیق فرهنگ و ظرفیت عمومی را نمایش
داد .عضو ش��ورای راهبردی سیاس��ت خارجی با
اش��اره به تولیدات خُ رد صنعتی در روستاها که در
بعضی کشورها انجام میگیرد ،برخی تولیدات در
حوزه نوش��تافزار را دارای چنین قابلیتی دانست
که میتوان برای تولید آن از ظرفیت روس��تا نیز
استفاده نمود.

دبیر یادواره آبروی ملت گفت :نخستین
یادواره ش��هدای اس��ارت با نام یادواره
آبروی ملت و س��خنرانی حجتاالسالم
والمس��لمین حی��در مصلح��ی ،وزی��ر
س��ابق اطالعات برگزار میشود.حسن
خودس��یانی با اش��اره به لزوم پاسداشت
جای��گاه ش��هادت اظه��ار ک��رد :ترویج
فرهنگ ایثار و ش��هادت یک��ی از امور
است که باید در س��رلوحه تمام وظایف
قرار گیرد.وی با اش��اره ب��ه جمله مقام
معظم رهبری با مضمون آزادگان آبروی
ملت هستند ،بیان کرد :تاکنون به دوران
اسارت آزادگان توجه ویژهای نشده است،
به ویژه شهدای دوران اسارت که بسیار
مهجور هستند 564.نفر از رزمندگان ایرنا
در دوران اسارت به دالیل مختلفی مانند
بیماری ،گرس��نگی ،تشنگی ،تیراندازی،
شکنجه و  ...به شهادت رسیدند که سه
تن از این شهدا گمنام هستند.با توجه به
وظیفهای که در قبال شهدا داشتیم اقدام
به برگزاری نخس��تین یادواره ش��هدای
اسارت با نام آبروی ملت کردیم تا بخشی
از جانفش��انیهای آنها را جبران کنیم.
خودس��یانی با بیان اینکه سخنران این
برنامه حجتاالسالموالمس��لمین حیدر
مصلحی ،وزیر س��ابق اطالعات اس��ت،
خاطرنشان کرد :برگزاری این یادواره با
قرائت کریم منصوری ،قاری بینالمللی،
ش��عرخوانی آئین��ی صابر خراس��انی و
خاطرهگویی فاطمه ناهیدی ،اولین اسیر
زن جنگ تحمیل��ی و مهدی طحانیان
اس��یر  ۱۳ساله جنگ تحمیلی است.این
مراسم جمعه  ۱۰اسفندماه از ساعت :۱۵
 ۳۰تا  ۳۰ :۱۷در حس��ینیه گودال قتلگاه
واقع در بزرگراه ش��هید محالتی ،تقاطع
بلوار ابوذر برگزار میشود.
مسئوالن گرانی شب عید را
بهطور جدی دنبال کنند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت:مسئوالن در
موضوع گرانیها در آس��تانه س��ال نو و
حل مشکالت معیشتی مردم توجه جدی
داش��ته باش��ند.آیتاهلل جنتی در ابتدای
جلسه امروز ش��ورای نگهبان با تبریک
والدت حضرت صدیق��ه طاهره (س) و
قرین ش��دن والدت ام��ام خمینی(ره) با
این روز عزیز را مبارک دانس��ت و گفت:
امیدوارم انقالب اس�لامی که به دس��ت
مبارک ای��ن فرزند حض��رت زهرا (س)
پایهگذاری ش��ده است تا ظهور حضرت
ول��ی عص��ر (عج) مس��تدام باش��د.دبیر
شورای نگهبان در نخستین جلسه بعد از
رحل��ت آیتاهلل مومن ،برخی مناقب این
شخصیت وارسته از جمله ایمان واقعی،
تواضع ،تقوا ،انقالب��ی و مردمی بودن را
برش��مرد و اضافه کرد :گرچه این عضو
فقید ش��ورای نگهبان از لحاظ علمی در
سطح بس��یار باال و در حد مرجعیت بود،
ولی ایش��ان به خاطر تواضع متعالی که
داش��تند از ورود به این مسائل خودداری
میکردند.آیتاهلل جنتی با اشاره به دیدار
بش��ار اس��د با مقام معظم رهبری گفت:
این دیدار بس��یار موفق و ش��عفآفرین
بود و اینکه رئیسجمهور و ملت س��وریه
بع��د از غلبه ب��ر مش��کالت گوناگون،
توانستند حقانیت خود را ثابت کنند ،جای
شکرگزاری دارد.دبیر شورای نگهبان به
توصیهه��ای مکرر خود مبن��ی بر توجه
جدی مس��ئوالن به پیگیری رفع مسائل
اقتصادی بهویژه گرانیها در آستانه سال
نو اش��اره کرد و حل مسائل و مشکالت
معیشتی مردم را مجدداً خواستار شد.
انهدام متقابل جنگندههای
هند و پاکستان

تنشه��ای مرزی بین هند و پاکس��تان
در روز چهارش��نبه وارد فاز جدیدی شد؛
ب��ه گونهای که طبق گفته اس�لامآباد و
دهلینو ،هر کدام از این دو کش��ور یک
جنگنده طرف مقابل را س��اقط کردهاند.
منابع محلی از س��رنگونی یک جنگنده
متعلق ب��ه ارتش هن��د در حریم هوایی
پاکس��تان برفراز منطقه تحت مناقش��ه
کش��میر ،خبر دادند .خبرگ��زاری رویترز
گ��زارش داد درپی س��قوط این جنگنده،
ه��ر دو خلب��ان آن و ی��ک غیرنظام��ی
کش��ته ش��دند .این در حالی اس��ت که
برخی منابع تع��داد جنگندههای هندی
س��رنگون شده را دو فروند اعالم کردند.
ارتش پاکستان اما دقایقی بعد اعالم کرد
که جنگندههای این کشور ،آن جنگنده
هندی را در حریم هوایی خود در کشمیر
س��اقط کرد ه و نی��روی زمینی نیز یکی
از خلبانان را زنده بازداش��ت کرده است.
تنش تازه میان هند و پاکستان پس از آن
آغاز شد که یک اتوبوس حامل نظامیان
هندی در نزدیکی منطقه مورد مناقش��ه
کشمیر هدف حمله انتحاری قرار گرفت
و بیش از  ۴۰نفر از سرنشینان آن کشته
شدند .دهلی نو ،اسالمآباد را به پناه دادن
به «تروریس��تها» متهم کرده و دیروز
هم به مناطقی از پاکستان حمله کرد .در
حالی که هند مدعی است که در این حمله
پناهگاهها و مراکز آموزش شبهنظامیان را
هدف قرار داده ،اما پاکس��تان ادعا کرده
که مناطق مسکونی و غیرنظامی هدف
قرار گرفتهاند.

