
  

2سیاسی

رهبر انقالب در ابتدای جلسه  درس خارج فقه ۲۳ مهرماه:

مسؤوالن جز در موارد نظامی و امنیتی هیچ رازی را از 
مردم پنهان نکنند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای جلسه  درس خارج فقه خود تأکید 
کردند: مسؤوالن جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله 

داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب 
اسالمی صبح دوشنبه گذشته )۲۳/۰۷/۹۷( در ابتدای جلسه ی درس خارج فقه 
خود، در توضیح »نامه ی حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( خطاب به مسئوالن و 
فرماندهان نظامی« برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی 
برای همه مدیران نظام اسالمی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: در 
منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این 
موضوع نباید اخالق و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: مسئوالن نظام اسالمی بدانند شکر  نعمت مسئولیتشان در  
این است که به بندگان خدا  نزدیکی بیشتری پیدا کنند، با آنان نشست و برخاست 

کنند و نسبت به آنها مهربانی و توجه بیشتری به خرج دهند.
ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع شفافیت مسئوالن پرداختند: 

اً ااِلاّ فی َحرب«. »ااَل َو اِنَّ لَُکم ِعنِدی اَن اَل اَحَتِجَبنَّ ُدونَُکم ِسراّ
ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی )علیه السالم(  گفتند: »این نکته ی 
اف، شفاّاف«،  افیاّتی که حاال سر زبانها است که »آقا شفاّ ی است؛ این شفاّ بسیار مهماّ
در کالم امیرالمؤمنین است. بعضی ها عادت کرد ه اند هر چیز خوبی که در جامعه ی 
ب میکند از کوته فکری  اسالمی است را نسبت بدهند به غربی ها. واقعاً انسان تعجاّ
ه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، میگوید »ما از غربی ها یاد گرفتیم  بعضی ها! توجاّ
اینها را«؛... وقتی مراجعه به منابع اسالمی نمی کنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و 
رسول مکراّم اسالم را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی ها باید یاد بگیرید. 
افیاّت را هم آنها به ما یاد دادند«؛ نخیر،  میگویند بعضی ها، می شنوید که »بله، این شفاّ
افیاّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ میگوید حقاّ شما بر من -یعنی حقاّی که شما پیش  شفاّ
من دارید- ]این است که[ هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما 
پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، 
اینجا نمی شود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم 
می شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعماّ از همین حرب به اصطالح نظامی و 
مانند اینها است- در مسائل امنیاّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ 
داریم با دشمن، مقابله ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای 
اً.« ا در غیر اینها، در مسائل عمومِی مردم، اَن اَل اَحَتِجَبنَّ ُدونَُکم ِسراّ افیاّت نیست، اماّ شفاّ

رهبر انقالب بر این نکته تأکید کردند که: مسئوالن جز در موارد نظامی، امنیتی 
و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان 

نکنند.

آقاسی:

مشخص نیست افساد فی االرض محیط  زیستی ها در 
دادگاه احراز شود

وکیل مدافع تعدادی از متهمین محیط زیستی با اشاره به تغییر عنوان 
اتهامی ۵ نفر از متهمین این پرونده از جاسوسی به افساد فی االرض گفت 

که مشخص نیست که حتما این اتهام در دادگاه احراز شود.
محمد حسین آقاسی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت متهمین 
پرونده موسوم به محیط زیست با بیان اینکه این پرونده ۸ متهم دارد، اظهار کرد: 
وکالت رسمی دو نفر از این ۸ نفر بر عهده من است و امور حقوقی یک نفر دیگر از 
این متهمین که هنوز اجازه امضای وکالت نامه ایشان به من داده نشده نیز  توسط 
خانواده ایشان از من در خواست شده و در نهایت جمعا وکالت سه نفر از ۸ نفر بر 

عهده بنده است.
وکیل مدافع تعدادی از متهمین پرونده محیط زیست، در رابطه با عناوین اتهامی 
متهمین این پرونده عنوان کرد: ۵ نفر از این افراد اتهام جاسوسی داشتند و توسط 
بازپرس برای آنها کیفرخواست و قرار مجرمیت )جلب به دادرسی( صادر شد. پرونده 
برای دادستانی ارسال شد و بنابه جهاتی دادستان ایراداتی گرفتند و از بازپرس 
خواستند که اتهام افساد فی االرض برای این افراد تعیین شود. بازپرس هم روز شنبه 

۱۴ مهرماه به این ۵ نفر اتهام افساد فی االرض را تفهیم کرد.
وی در رابطه با وضعیت متهمین پرونده نیز گفت: همه متهمین پرونده ساکن 
تهران هستند و  از تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۶ دستگیر شدند یعنی حدود ۸ ماه 

است که در زندان اوین بازداشت هستند.
آقاسی در پایان، بیان کرد: وقتی تحقیقات از یک متهم تمام می شود و بازپرس 
برای آنها هر قراری صادر می کند این قرار باید به نظر دادستان برسد. دادستان در 
اینجا در مورد این ۵ نغر اتهام جاسوسی را تغییر داده و از بازپرس خواسته که آن 
را به افساد فی االرض تغییر دهد. این کار در دادسرا صورت گرفته و تا زمانی که به 
دادگاه ارسال و رسیدگی شود زمان زیادی است و مشخص نیست حتما این اتهام 
که در دادسرا به افراد وارد شده است در دادگاه نیز همان اتهام محرز شود و برای 

آنها محکومیت صادر شود.

عضو فراکسیون امید مجلس:

وزیران پیشنهادی صنعت و اقتصاد در حوزه کاری خود 
توانمند هستند

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: »رضا رحمانی« و »فرهاد 
دژپسند« وزیران پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و 

دارایی توانمندی باالیی دارند و رای خوبی از مجلس کسب می کنند.
»علی بختیار« روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درمورد عملکرد 
چهار وزیر پیشنهادی اظهارداشت: کار برخی از این وزیران پیشنهادی ازجمله 
دژپسند و رحمانی در مجلس راحت تر است زیرا نمایندگان شناخت بیشتری از آنان 

دارند و این دو نفر توانمندی خود را در حوزه های مختلف اثبات کرده اند.
وی با یادآوری این که نمایندگان مجلس شناخت خوبی نسبت به این دو گزینه 
دارند، افزود: ما کارکرد این وزیران پیشنهادی را در حوزه های مختلف ارزیابی کرده 

ایم، عملکرد آنان مثبت است و امیدواریم در مسئولیت جدید موفق عمل کنند.
وزیر  دو  این  شد:  یادآور  اسالمی  شورای  مجلس  در  گلپایگان  مردم  نماینده 
پیشنهادی تخصص باالیی در حوزه های کاری خود دارند و توانمندیشان را به 

اثبات رسانده اند.
بختیار پیش بینی کرد که این دو وزیر پیشنهادی رای باالیی از مجلس شورای 

اسالمی کسب می کنند.
وی افزود: البته مجلس شناخت کافی از عملکرد دو گزینه پیشنهادی راه و 
شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد و امیداریم با گفت و گو و برگزاری 

جلسات در این چند روز به نتیجه ای مطلوب برسیم.
عضو فراکسیون امید مجلس همچنین گفت: انتظار می رفت رییس جمهوری 

پیش از معرفی چهار وزیر پیشنهادی با مجلس مشورت می کرد.
رییس  جمهوری  روحانی  المسلمین حسن  و  ایرنا، حجت االسالم  گزارش  به 
روز گذشته در نامه ای به علی الریجانی، محمد اسالمی، فرهاد دژپسند، محمد 
شریعتمداری و رضا رحمانی را به ترتیب به عنوان وزیران پیشنهادی راه و شهرسازی، 
امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت جهت 

اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد.

اخبار

سه شنبه / 1 آبان 1۳97 / شماره ۲6۲

امیر قربانی: بالگردهای هوانیروز در مسیر راهپیمایی اربعین حضور دارند
فرمانده هوانیروز ارتش ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته برای اربعین گفت: آمادگی الزم را داریم تا در صورت نیاز بتوانیم کمک رسان زائران اربعین حسینی در ایران و عراق باشیم. امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی فرمانده هوانیروز ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر 
در خصوص ماموریت ها و اقدامات هوانیروز ارتش برای ارائه خدمات به زائران در مسیر راهپیمائی اربعین اباعبداهلل الحسین )ع(، گفت: برابر دستور سلسله مراتب فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران هوانیروز همچون سالهای گذشته در ایام اربعین امسال، هم در بحث 

اورژانس هوایی و هم در زمینه پشتیبانی هوایی در مناطق مرزی غربی و جنوب غربی کشور در سه منطقه شلمچه، چزابه و مهران و همه محورهایی که زائران عزیزمان در حال حرکت به سوی کربال و نجف اشرف هستند ماموریت خواهد داشت و پیش بینی بالگرد کرده ایم.

فالحت پیشه:

آمریکا از ۱۳ آبان تحریم جدیدی علیه ایران ندارد

معاون اول رییس جمهور:

برنامه ریزی برای توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ضروری است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اروپایی ها اعالم 
کردند قبل از 1۳ آبان بسته عملیاتی خودشان را که در آن 
جایگزین کردن یک مسیر پولی و بانکی، ضمانت فروش نفت 
ایران و معامالتی از این نوع را ارایه می دهند؛ در صحبت هایی 
که من با دیپلمات های کشورمان داشتم تا حد زیادی نسبت 

به این موضوع خوشبین هستند.
به گزارش ایسنا، حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
شبکه العالم، در رابطه با تحریم هایی که قرار است آمریکا در تاریخ ۱۳ 
آبان ماه علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کند و واکنش کشورمان 
به این اقدام خصمانه گفت: در موضوع تحریم هایی که آمریکایی ها از 
۱۳ آبان می خواهند علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کنند باید 
گفت مسئله تازه ای باقی نمانده که آمریکایی ها بخواهند در قالب 
سیاست های تحریمی بیاورند. سیاست های تحریمی آمریکا از ابتدای 
انقالب در جنبه های مختلف شروع شد بعد در قالب قانون داماتو و 
کاتسا ادامه پیدا کرد. بعد از برجام هم آمریکایی ها بسیاری از تحریم ها 
را ادامه دادند و تحریم های جدید هم اضافه کردند. ترامپ هم بعد از 
روی کار آمدن اقدام به کارشکنی در تحریم های برداشته شده کرد و  
با خروج آمریکا از برجام عمال تحریم های متعدد اعمال شد و به پیشواز 
تحریم های متعدد رفتند. بر اساس گزارشی که ما از شرایط تقابلی 
تحریمی با آمریکا داریم نکته تازه ای باقی نمانده که آمریکایی ها 
بخواهند تحریم کنند و تحریم های مختلف را اعمال کردند و جمهوری 

اسالمی ایران آمادگی الزم را برای مقابله دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اقدامات کشورمان برای مقابله با 
اقدامات آمریکا به چه نحو است گفت: جمهوری اسالمی ایران سعی 
کرد که تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کند و در این مدت هم 
سیاست های مختلفی چه در عرصه قانونگذاری و چه در عرصه آیین 
نامه ای در دولت شکل گرفت که موضوع تحریم ها تبدیل به یک 
فرصت شود. از بسیاری اسراف هایی که در زمینه بودجه ای وجود 
داشت جلوگیری شد. بسیاری از مواردی که کشور در زمینه واردات 
نیاز نداشت حذف و از صادراتی که در حوزه بهره وری در داخل 
کشور است حمایت و از صادراتی که ممکن بود تحت تحریم قرار 
گیرند ممانعت شد. به عبارتی بعد از تحریم ها اقتصاد ایران نظام مند 
و هوشمندتر شد. همه ظرفیت های دو جانبه کشور و ظرفیت های 
گرفت.  قرار  کشور  کار  دستور  در  هم  المللی  بین  همکاری های 
تحریم های کنونی متفاوت از تحریم های قبل از برجام است؛ آن ها 
تحریم هایی بودند که در قالب شش قطعنامه شورای امنیت اعمال 
می شدند و دنیا با آمریکا همراه بود اما اکنون فقط برخی کشورها در 
برخی زمینه ها با آمریکا همکاری می کنند و ایران از همه ظرفیت ها 

برای مقابله با تحریم استفاده می کند.
وی افزود: تمام تالش آمریکایی ها این است که صادرات نفت ایران 
را کاهش دهند.  ایران چیزی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت 
در روز می فروخت در بدترین شرایط به هیچ وجه نمی توانند صادرات 
نفت ایران را به صفر برسانند و همین حاال بیش از نیمی از صادرات 
منعقده کشور در روال گذشته صادر می شود ضمن اینکه راهکارهای 
دیگری هم در ایران برای صادرات نفت شکل گرفته و یا حتی تبدیل 
کردن آن به فراورده هایی که قابلیت تحریم نداشته باشد. در این مدت 
کشور دچار ایستایی نشد بلکه سعی کرد زمینه را برای فراوری چه 
در قالب پاالیشگاهی و چه پتروشیمی فراهم کند که غیرقابل تحریم 

هستند و صادرات کشور ادامه پیدا کند.
فالحت پیشه در پاسخ به این سوال که آیا به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران توسط آمریکا معنایی ندارد گفت: وقتی گفته می شود تحریم 
نفتی ایران یعنی تحریم حضور ایران؛ نفت ایران چیزی جدای از 
حضور ایران در عرصه مبادالت انرژی در دنیا نیست. حدود ۵۰ درصد 
انرژی دنیا از منطقه ای می گذرد که امنیت انرژی آن منطقه به دست 
ایران است. از این رو به طور طبیعی در بلند مدت نمی توان کشوری 
انرژی هست را محدود کرد. کشورهای  امنیت در حوزه  که مادر 
مختلف عضو اوپک به خصوص آنهایی که سعی کردند جایگزین ایران 
شوند مثل عربستان و امارات در حداکثر تولید خودشان در حال کار 
هستند و یک سری هزینه های زیادی را برای خودشان تراشیده اند و 
سعی می کنند جبران کنند ولی نتوانستند جای ایران را بگیرند به 
ویژه در بلندمدت این کار اتفاق نخواهد افتاد. آمریکایی ها مدعی شدند 

در سه ماه تحریم نفتی ایران به اهداف خودشان می رسند اما در این 
مدت تمام تالش بعضی بازیگران مثل سعودی ها این است که این سه 
ماه را پوشش دهند ولی در طول این سه ماه هم ایرانی ها بازارهای 
جایگزین نفت خود را از طرق مختلف به وجود آوردند که به هیچ وجه 
نمی شود صادرات نفت ایران را به صفر رساند و هم کشورهایی که 
تالششان همراهی با تحریم های ایرانی است نتوانستند جایگاه ایران 
را پر کنند و این ضعفی است که در حال حاضر وجود دارد البته 
می دانید که این فشار روی کشورهایی مثل عربستان هم هست. در 
بودجه امسال عربستان سعودی مجبور شد قیمت حامل های انرژی را 
گران کند و یکسری گرانی ها در حوزه معیشتی صورت گرفت و دچار 
یکسری کسری ها و بدهی ها شد اما نتوانستند مشکالت داخلی خود 
را حل کنند و روز به روز قراردادهای تسلیحاتی دیگری به عربستانی ها 
تحمیل می شود. اینها مواردی هستند که کشورهایی که سعی دارند 

جایگزین ایران شوند را ناتوان و تهی کرده است.
وی در رابطه با مساله بستن تنگه هرمز از سوی ایران گفت: بستن 
تنگه هرمز در دستور کار دولت ایران نیست و معتقدیم که موضوع 
چالش اخیر در کوتاه مدت حل خواهد شد چون آمریکایی ها هم به 
اهداف خودشان نمی رسند و مجبورند به بخش بازگشت و گذشت 
از تحریم ها بازگردند. در ایران هم مباحثی مطرح شده و تحت عنوان 
یک هشدار مطرح کردیم که اگر ایران را از حوزه امنیت شاهراه انرژی 
دنیا دور کنند عمال امنیت این شاهراه به هم می خورد یعنی اگر ایران 
نبود اکنون شاهراه انرژی دنیا در خلیج فارس دست بعضی از گروه های 
تروریستی بود. از این رو به هیچ وجه بستن تنگه هرمز در دستور کار 
ایران نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که کشورهای اروپایی عزم کار 
با ایران و عزم سیاسی برای حفظ برجام را دارند اما در عرصه های 
اقتصادی ممکن است با ناتوانی هایی مواجهه باشند. اروپایی ها اعالم 
کردند قبل از ۱۳ آبان بسته عملیاتی خودشان را که در آن جایگزین 
کردن یک مسیر پولی و بانکی، ضمانت فروش نفت ایران و معامالتی 
از این نوع را ارایه می دهند ؛ در صحبت هایی که من با دیپلمات های 
کشورمان داشتم تا حد زیادی نسبت به این موضوع خوشبین هستند 
و نهایتا ما منتظر بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا هستیم. آنچه مهم بوده 
این است که روابط سیاسی ایران و اتحادیه اروپا در یکی از شرایط 
نزدیک خود بعد از انقالب به سر می برد و برای اولین بار این رابطه 
تحت تاثیر بازیگری مثل آمریکا قرار نگرفته است و ما منتظریم که در 
قالب قانون انسداد ایجاد یک خط اعتباری تازه، این ارتباط و همکاری 
نزدیک به همکاری عملی تبدیل شود که ایران بهره های برجام را ببرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ 
به سوالی در رابطه با تصویب FATFگفت: آنچه که در مجلس مطرح 
شد CFT  بود که برخی از توصیه هایی که FATF  مطرح کرده 
بود در قالب این کنوانسیون قابل پاسخ بود ولی چیزی که مطرح 
شد CFT  بود که آقای ظریف در آنجا مطرح کردند که ما قول نمی 
دهیم این باعث رفع مشکالت اقتصادی شود ولی مطمئنیم که اگر 
تصویب نشود مشکالتی را برای اتباع ایرانی، اقتصاد ایران، روابط بانکی 
پس از تحریم ایرانی و...  به وجود خواهد آورد، بنابراین نوع نگاه هایی 
هم که وجود دارد برای دفع خطر است، اقتصاد ایران اقتصاد هجدهم 
دنیا است و می خواهد با دنیا کار کند لذا با سازو کارهای دنیا مثل 
FATF  هم در قالبی که مشروط به حدود قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران باشد کار می کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در کمیسیون امنیت ملی مجلس 
در مورد اقدام تروریستی اهواز تدابیری اندیشیده شده است گفت: 
اقدامی که در اهواز صورت گرفت، اقدامی ترویستی بود که عده ای 
از افراد بی گناه به شهادت رسیدند دو نکته مد نظر است؛ یک اینکه 
اگر در این مورد کوتاهی هایی صورت گرفته، پیگیری شود که در حال 
انجام است. دیگر اینکه کشورهای منطقه باید به سمت تنش زدایی 
پیش بروند چون از دو طرف مسلمانان در حال کشته شدن هستند.

وی افزود: من این پیشنهاد را داده ام و در کمیسیون امنیت ملی  و 
سیاست خارجی هم سیاستمان تنش زدایی است ما در آینده نزدیک 
هم سفرای کشورهای عضو سازمان کنفرانس سیاست و همکاری 
اسالمی را در مجلس دعوت کردیم و در تالشیم تا یک راهکار تنش 

زدایانه در دنیای اسالم شکل دهیم.
ایران  داخل  در  اقتصادی  اوضاع  با  رابطه  در  پیشه  فالخت 
و  اعتصاب ها  سری  یک  که  است  این  واقعیت  کرد:  خاطرنشان 
اعتراض های اقتصادی در کشور وجود داشت که دولت در صدد 
این  از  بخشی  تا  است  تالش  در  هم  مجلس  و  است  اینها  رفع 
انتقادات و مشکالت را حل کند ولی قاطبه ملت ایرانی این واقعیت 
را پذیرفته اند که این ناجوانمردی از طرف بازیگری مثل ایاالت 
متحده آمریکا هست که باید سیاست های غیر تحریمی را تحمل 
کرد. پمپئو به عنوان رییس سابق سازمان سیای آمریکا که االن 
وزیر خارجه است؛ سیاست غلطی را به ترامپ  القا می کند؛ تحت 
داخلی  اختالفات  و  اعتصابات  تحریک  و  خارجی  تحریم  عنوان 
نشان  تجربه  ایران؛  اسالمی  از جمهوری  امتیاز  گرفتن  با هدف 
داده که ایران در چنین شرایطی بیشتر وحدت پیدا می کنند و 

سیاست هایی که تحت عنوان ایجاد تنش در داخل دنبال می شود 
در داخل همراه خاصی را پیدا نخواهد کرد. ترامپ وآمریکا چند 

بار گفتند می خواهند با ایران مذاکره کنند ولی ایران نپذیرفت.
وی افزود: مذاکره با آمریکا دیگر برای ایرانی ها تابو نیست و اگر 
شرایط مذاکراتی شکل بگیرد حتما ایرانی ها وارد مذاکره می شوند اما 
واقعیت این است در مذاکرات بی قید و شرط یک برنامه و دستور 
کاری برای مذاکره وجود ندارد لذا ما معتقد هستیم آمریکایی ها هنوز 
راهبردی برای مذاکره ندارند و به همین دلیل از طرف ایران هم برای 
مذاکره راهبردی مطرح نشده است اما به نظر می آید اگر یک زمانی بر 
روی یک دستور کاری  برای رفع اختالف توافق شود، امکان مذاکره 

وجود دارد.
حشمت اهلل فالحت پیشه در رابطه با آخرین وضعیت همکاری 
با FATF گفت: FATF یک گروه اقدام مالی است که به  ایران 
کشورها توصیه هایی را مطرح می کند. حدود ۲۰۵ عضو دارد یعنی 
بخش اعظم کشورهای دنیا به همراه بعضی از مجموعه های اداری که 
کشور نیستند ولی چون کار بانکی و اداری دارند با FATF همکاری 
می کنند. ایران هم کشوری است که ۴۱ توصیه در موردش مطرح 
شده بود در قالب اصالح  یک سری قوانین داخلی مثل پولشویی 
و قانون منع تامین مالی ترویسم و دو کنوانسیون خارجی که یکی 
از آنها پالرمو است )مقابله با جرایم سازمان یافته( و دومیCFT   یا 
مقابله با تامین مالی ترویسم که این شروط قابلیت برآورده شدن را 
دارد. آخرین شرایطی که شکل گرفت این بود که از این چهار مجموعه 
یکی تصویب شد سه تا از آنها در حال بررسی برای تصویب است 
یعنی مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان یا به مجمع ارسال شده 
است. در نشستی که در روز جمعه هفته گذشته برگزار شد یک گروه 
اقدام مالی با توجه  به تصویب این قانون هر چند هنوز در سیر کار 
است،اعالم کرد ایران در لیست سیاه یا لیست اقدام متقابل قرار نمی 
گیرد و چهار ماه دیگر وقت ما وقت داریم کنوانسیون قوانینی را طبق 

اصول کشور خودمان تصویب کنیم.
وی در پایان گفت: ما در موردCFT  در مجلس یک سری حق 
شرط های قوی را قرار دادیم از جمله اولویت قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، اولویت معرفی گروه ترویستی توسط ما و عدم الزام ما 
به پذیرش ادعایی که طرف مقابل می کند و اینکه در هر شرایطی 
حقوق داخلی ایران به خصوص قانون اساسی باید به عنوان قانون 
اصلی و فصل الخطاب باشد این ها مواردی است که به عنوان پیش 

شرط آوردیم.

شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
صبح امروز )دوشنبه( به ریاست معاون اول رییس 

جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره 
به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها، 
گفت: این حوزه ها از بخش های پیشران و موتور محرک 
اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه ریزی 

مطلوب و مناسب انجام شود.
وی بر تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن 
ارتباطات  بسترهای توسعه در بخش فناوری اطالعات و 
تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط 
تولید  از  نیم درصد  و  به هدف یک  برای دستیابی  الزم 
ناخالص ملی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است 

را فراهم آورند.
وی با اشاره به گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رییس 
جمهور در دولت در خصوص حضور شرکت های مرتبط 
با فناوری ارتباطات و اطالعات در صدر بنگاه های بزرگ 

جهان، خاطرنشان ساخت: توسعه این بخش در کشور عالوه 
بر درآمدزایی می تواند به بهبود برنامه هایی نظیر دولت 
الکترونیک، تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه بخش 
خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از 

بخش های اقتصادی و آینده دار کشور است.
های  از ظرفیت  استفاده  بر  رییس جمهور  اول  معاون 
فاینانس و تعامل با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع 
مورد نیاز توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: وزارتخانه 
های ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز 
جهت سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع 
درآمدی شرکت های وابسته هماهنگی الزم را انجام دهند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت 
آثار  از  گزارشی  تا  خواست  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
تحریم ها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در 

جلسه سران قوا ارایه کند.
در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، 

نیرو، جهاد کشاورزی و کشور و معاونان رییس جمهور 
استخدامی  و  اداری  امور  بودجه،  و  برنامه  سازمان  در 
کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور 
زنان و علمی و فناوری حضور داشتند، مهندس جهرمی 
ارتباطات  بخش  آینده  و  نیازها  از دستاوردها،  گزارشی 
و فناوری اطالعات و راهکارهای مقابله با تحریم و نیز 
مسائلی که در نتیجه تالطم های بازار ارز که این بخش 

با آن روبروست ارایه کرد.
همچنین در این جلسه پیگیری تفاهم وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات با سازمان صدا و سیما در خصوص باندهای 
بررسی  گرفت.  قرار  تاکید  مورد  فرکانسی   ۸۰۰  -۷۰۰
مشکالت دریافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملی، فراهم 
کردن حداکثر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها با توجه به 
درآمدزا بودن آن، اعمال سیاست های حمایتی دولت از 
زیر ساخت ها و شناسایی مسایل مربوط به تحریم ها بویژه 
بخش های آسیب پذیر این بخش و راهکارهای مقابله با 

تحریم ها از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.

سخنگوی سپاه خبر داد

برای پی گیری آزاد سازی مرزبانان سردار پاکپور به پاکستان رفت
سخنگوی سپاه از سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه برای رایزنی و پی گیری 

موضوع آزاد سازی مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از  سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به تالش های سپاه پاسداران 
گروهک  توسط  شده  ربوده  ایرانی  مرزبانان  سازی  آزاد  برای  اسالمی  انقالب 
ابتدای وقوع حادثه  از همان  تروریستی وابسته به استکبار جهانی گفت: سپاه 
ربایش، تالش های ویژه و فوری برای آزاد سازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با 
تروریست های تحت حمایت سازمان های جاسوسی بیگانه را در دستور کار قرار 

داد و در تداوم این تالش ها ، صبح امروزانتشار دوشنبه سرلشکر جعفری فرمانده 
کل سپاه، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در رأس هیاتی برای پیگیری 

موضوع به پاکستان اعزام کرد.
وی افزود: در این سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه موضوع اقدام گروهک های 
تروریستی در ربودن ۱۲ تن از مرزبانان بومی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه میرجاوه 
از داخل خاک پاکستان و تالش برای آزادی آنان و نیز رایزنی جهت دستیابی به 
اقدامات مشترک و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت پایدار مرزی با مقامات 

نظامی و امنیتی این کشور دنبال خواهد کرد. 


