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بار معنایی چهل سالگی انقالب

پیامرئیسجمهوریبهمراسمبزرگداشت
آیتاهلل جوادی آملی

س جمهــوری در پیامــی بــه مراســم بزرگداشــت
رئیــ 
آیتاهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی ،ابراز امیدواری کرد
اخبار که با پاسداشــت مقــام واالی علمی و دینی ایــن بزرگمرد،
نســل جــوان و دانشــگاهی مــا بــا خوشــهچینی از خرمن دانــش و بهرهگیــری از
آموزههای علمی و اخالقی آن اســتاد فرهیخته و هماندیشــی اصحاب اندیشه،
بتواند در ارتقای علمی کشــور بیش از پیش کوشا و پویا باشد تا بتوانیم با شتابی
بیشتر به سمت افقهای روشن فردا پیش برویم .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
ریاســت جمهــوری ،در پیام حجتاالســام حســن روحانی آمده اســت :در این
همایش گرانســنگ ،ســخن از فقیه برجســته ،حکیم متأله و مفسر ژرفاندیش
قــرآن کریم آیتاهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی اســت که با نبوغ ،خالقیت
علمی و بهرهگیری از اســتادان بــزرگ عرصه معرفت ،معنویت و دانایی یعنی
امام راحل و عالمه ســیدمحمد حســین طباطبایی(ره) ،بــه جامعیت در علوم
عقلی و نقلی اسالمی رسیده و با تدریس بیش از شش دهه در حوزه علمیه قم و
پرورش شاگردان متعدد توانسته نقش مؤثری در تثبیت بنیادهای نظری نظام
اسالمی و دین ایفا کند.
روحانی تأکید کرد :بیتردید ،ژرفایی اندیشه ،جامعنگری و خضوع کمنظیر،
مکارم اخالقی ،صالبت و اتقان رفتاری آن عالم ربانی،اسوه سالکان علم و عمل
و زمینهساز بستر رشد و اعتالی فرهنگ اسالمی و ایرانی است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه اعالم کرد

ممنوعیتماهیگیریکشتیهایغیربومی
در محدوده غیرمجاز

دریــادار علیرضا تنگســیری فرمانــده نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب
اســامی در اظهاراتی کــه میتوان آن را انتقاد به حضور کشــتیهای صید ماهی
خارجــی در آبهای ایران دانســت ،گفت که دســتور توقیف کشــتیهای ترال در
محدوده غیرمجاز را صادر کرده اســت .به گــزارش فارس ،وی گفت که باالترین
مقامهای کشــور از این اوضاع نگران هســتند و او اجازه نخواهد داد تا برخی نان
صیــادان داخلــی را آجر کنند.دریادار تنگســیری در این باره اظهــار کرد :تا جایی
که لنجهای ما قادر هســتند صید انجام دهند ،نباید این کشــتیها صید کنند که
در صــورت مشــاهده ،با آنان برخورد میشــود .مگر چند درصــد جامعه از اینها
ســود میبرند که درحال حاضر میگویند ایرانی هســتند که شکلشــان را عوض
کردهاند؟فرمانــده نیروی دریایی ســپاه خطاب به صیادان جاســکی گفت :ما در
کنار شــما هستیم و با تخلفات کشــتیهای صنعتی محکم برخورد میکنیم .ما
نه سیاســی هستیم که از مقام خود بترســیم و نه دنبال مقام و رتبه .ما البیگری
نداریم بلکه همانند رهبرمان انقالبی عمل میکنیم .طی تماسی که با استاندار
داشتم ،اعالم کرد که من با شماها هستم و شما محکم بایستید.
وی بــا بیــان اینکه یک عده ســوء اســتفاده میکننــد و این برای مــا قبل قبول
نیســت ،ادامــه داد :اگــر عــدهای با فانــوس ماهیــان زندگــی میکننــد ،بروند در
اعمــاق مثــل راسالحــد یــا جاهــای دیگــر .ما هیــچ اجــازهای برای کشــتیهای
صیــادی نخواهیم داد که در این منطقه صید کنند و فرمانده پایگاه جاســک نیز
ایــن موضــوع را اجرایی میکند .این کشــتیها باید به عمق برونــد و در آبهای
ســرزمینی نباشــند.دریادار تنگسیری افزود :کشــتیهای توقیف شده هر کدام 40
تــا  15و  20تــن ماهی صید کــرده بودند و این برای ما قابل قبول نیســت .اگر این
کشتیها ،فانوس ماهیان را صید میکنند نباید ماهیان دیگر را صید کنند.
فرمانــده نیــروی دریایی ســپاه گفت :امروز برخی با عملشــان نــان را از یک
روستایی گرفته و در دهان یک بیگانه میگذارند .این برای ما قابل قبول نیست!
در آبی که لنجهای ما میتوانند ماهی بگیرند این کشتیها حق ماهیگیری ندارند
و دستور دادم اگر در این منطقه کشتیهای ماهیگیری ببینند ،توقیف کنند.
این فرمانده ســپاه ،با بیان اینکه همه بخوبی میدانیم که فانوس ماهیان در
عمق زندگی میکنند و کشتیهای فانوس باید به عمق زیاد بروند و صید فانوس
انجــام دهنــد ،نه در ســاحل ،تصریح کــرد :حتی اولین شــخص مملکــت ایران
اســامی و فرمانده کل ســپاه و تمام دلســوزان نظام از این قضیه نگران هستند.
مگر چند نفر از طریق صید صنعتی سود میبرند؟ باید به اقیانوس هند بروند.
در آبی که لنجهای ما قادر به صید هســتند این کشــتیها حق ماهیگیری ندارند
و دســتور دادم در صورت مشــاهده کشــتیهای صیادی در این محدوده ،آنها را
توقیف کنند.
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پاسخ ظریف به ادعاهای ترامپ علیه ایران
ســخنان توهینآمیز رئیــس جمهوری
امریــکا دربــاره ایران از ســوی محمــد جواد
ظریــف پاســخ داده شــد .دونالــد ترامــپ
بامداد چهارشنبه در دومین سخنرانی خود
در کنگــره در نطق ســاالنه خــود جمهوری
اســامی ایران را هدف ســخنان عتاب آلود
خود قرار داد و مدعی شــد ،ایران بزرگترین
حامــی تروریســم در دنیاســت .ترامــپ بــا
اشــاره بــه اینکه«مــا از حکومتــی که شــعار

مــرگ بــر امریکا میدهد و به نســل کشــی
یهودیان تهدید میکند چشــم بر نخواهیم
داشــت» ،ادعــا کرد کــه بــرای اطمینــان از
آن کــه این نظام هرگز به ســاح هســتهای
دست پیدا نکند امریکا را از توافق هستهای
فاجعهآمیز خارج و شــدیدترین تحریمها
را علیــه ایــران وضــع کــرده اســت.محمد
جواد ظریف ســاعاتی پس از این اظهارات
خصومــت جویانــه ترامــپ در توئیتــی

گفتــه اســت« :ایرانیهــا شــامل هموطنان
ی ما در حال جشــن گرفتن  40ســال
یهــود 
پیشرفت علیرغم فشارهای امریکا هستند.
ایــن در حالی اســت کــه دونالــد ترامپ باز
هــم اتهاماتــی را بــه مــا نســبت میدهــد.
خصومــت امریکا آن را به ســمت حمایت
ط گرایانی
از دیکتاتورهــا ،آدمکشهــا و افرا 
هدایــت کرده اســت که تنهــا ویرانــی برای
منطقه ما به بار آوردهاند».

ëëمأموریتامریکادرعراقتغییرنکرده
رئیس ســتاد فرماندهی مرکزی ارتش
امریــکا ،اظهارات رئیس جمهــوری امریکا
مبنــی بــر اســتفاده از پایــگاه این کشــور در
عــراق برای نظارت بــر ایــران را رد کرد .به
گــزارش مهــر بــه نقــل از المانیتــور ،ژنرال
«جوزف وتل» که پیش از سخنرانی ساالنه
«دونالــد ترامپ» رئیــس جمهوری امریکا
در جلســه استماع کنگره شرکت کرده بود،

در مــورد ســخنان اخیــر رئیــس جمهوری
ایــاالت متحده مبنی بر نظارت بــر ایران از
عراق گفت« :پایگاه نظامی امریکا در عراق
نقــش کمی بر نظارت بر ایــران دارد».وتل
در ادامــه افــزود« :مأموریــت پنتاگون روی
شکســت داعش متمرکز اســت و بــا وجود
نگرانیهای دولت امریکا از حمایت ایران
از گروههــای شــیعه در خاورمیانــه ،ایــن
مأموریت تغییری نکرده است».

دعوت رئیس جمهوری برای حضور مردم در جشن پیروزی انقالب:

 22بهمن روز همه ایرانیان است
س جمهــوری روز گذشــته در
رئیــ 
پایــان جلســه هیأت دولــت ،همه ملت
ایــران را بــه حضــور گســترده و پرشــکوه
در راهپیمایــی  22بهمــن فراخوانــد و
گفت :حضور حماســی و باشــکوه مردم
در نیمــروز  22بهمن میتواند پاســخی
قاطع به همه توطئههای یکسال گذشته
دشمنان باشد و این نیمروز در حقیقت
ساعتهای قدر ملت ایران است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانــی با بیان اینکه مردم بزرگ ایران
صاحبان اصلی انقالب اسالمی هستند
و روز  22بهمــن روز ایران و همه ایرانیان
اســت ،افــزود :در ســال  57و در روزهای
دهه فجــر همه ملت ایران به اســتثنای
خانــدان منحوس ســلطنت بــه صحنه
آمدنــد و پیــروزی انقــاب را بــا حضور،
مشارکت و فداکاری خود خلق و طی 40
ســال گذشــته نیز بخوبی از آن حفاظت
و صیانــت کردنــد.وی دهه فجر امســال
را دارای دو ویژگــی خــاص عنــوان کــرد
و گفــت :اولیــن ویژگــی این اســت که 40
ســال از پیــروزی انقالب ســپری شــده و
وارد چهل و یکمین بهار پیروزی انقالب
میشــویم و دهه پنجم انقالب اسالمی
آغــاز میشــود .از طــرف دیگــر در ایــن
ایام شــاهد توطئههــای جدیــد امریکا و
صهیونیستها علیه ملت ایران هستیم
و در طــول یک ســال گذشــته دشــمنان
انقــاب اســامی یعنــی امریکاییهــا و
صهیونیســتها نهایــت تــاش خــود را
بــه کار بردنــد تــا مــردم ایــران را در این
ایام پریشــان خاطر کرده و ملت ایران را
نسبت به آینده مأیوس سازند.
رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد:
ملــت ایران بــه رغم همه دشــمنیها با
حضــور ،مشــارکت و فریادهــای خود در
کنــار انقــاب و ایران عزیز به دنیا نشــان
خواهنــد داد کــه نســبت به آینده کشــور
کامــاً امیدوار هســتند و هیچ گونه

خــود
یــأس و ناامیــدی ندارنــد و از مشــکالتی
که دشــمنان طرحریزی کردنــد ،با ایثار،
ایستادگی و وحدت بخوبی عبور خواهند
کــرد و ســالهای بهتــری را نســبت بــه
سالهای گذشته خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه آمار و ارقام حاکی از
آن است که پیشــرفتها و دستاوردهای
بزرگــی در طــول  40ســال گذشــته
داشتهایم ،گفت :در کنار این دستاوردها
از توطئههای بزرگی نیز عبور کردهایم.
روحانــی با تأکیــد بر اینکه ایــام دهه
فجر و  22بهمن باید ایام وحدت ،اتحاد،

یکپارچگی و همنوایی باشد ،اظهار کرد:
در این ایام ،همه احزاب ،گروهها ،ادیان،
اقوام و اقشار مختلف بایستی به صورت
یکپارچــه در کنــار هــم باشــند و اگــر هم
اختالف سلیقهای وجود دارد در این ایام
باید آن را کنار گذاشته و به صحنه بیایند.
رئیس جمهوری تصریح کرد :حضور
گســترده در  22بهمــن تضمینکننــده
امنیــت ،اســتقالل و آزادیمــان اســت و
باید با حضور پرشکوه ،دشمن را از ادامه
توطئههــای خــود مأیوس کنیــم .وی در
ادامــه با بیان اینکــه دولت جدید امریکا
معمــوالً بــا لحــن ناصحیح و نادرســت
نســبت به ملــت ایران ســخن میگوید،
افزود :همه دنیا میدانند مشــکالتی که
در منطقه و جهان با آن مواجه هستیم،
ناشــی از مداخــات و حضــور نابجــای
امریــکا در منطقــه اســت و ملتهــای
منطقــه بخوبــی آگاه هســتند کــه ایــران
همواره به صلح و ثبات در منطقه کمک
کرده اســت.روحانی با بیان اینکه کســی
نمیتواند اتهامات واهی علیه کشورمان
مطــرح کنــد ،افــزود :امریــکا همــواره
بــرای منطقــه و جهــان مشــکلآفرین
و در مقابــل ،ایــران اســامی راهحــل
بــوده اســت و ما برای امنیــت و ثبات در
منطقــه و در کشــورهای ســوریه ،عــراق،
افغانســتان و پاکســتان تــاش خواهیم
کرد و قدرت و نیروی تأثیرگذار در مقابل
تروریســم هســتیم و در مقابل اقداماتی
کــه امریکاییهــا انجام میدهنــد ایجاد
مزاحمــت بــرای ملتهــای منطقــه و
ملت ایران و شرکتهای مختلف است.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
مداخالت امریکا تنها محصور به منطقه
مــا نیســت ،گفــت :امــروز امریکاییهــا
در امریــکای التیــن و سرنوشــت ونزوئال
مداخله میکننــد و در همه نقاط جهان
شــاهد دخالــت امریکاییهــا هســتیم و
روندی کــه آنها در پیش گرفتهاند ،حتی
بــه نفــع امریــکا و مــردم ایــن کشــور نیز
نیست.

ëëمجــوز واردات گوشــت بــا ارز نیما و
بدون سود بازرگانی صادر شد
هیأت وزیران در جلســه روز گذشــته
خود بــا هــدف تأمین نیازهــای مصرف
جامعــه ،مجــوز واردات گوشــت بــا ارز
نیما و ســود بازرگانی صفر را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،در این جلســه که به ریاســت
حجتاالســام حســن روحانــی برگــزار
شــد ،وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت

موظف شــد نســبت به توزیع مناسبتر
گوشــتهای وارداتــی بــا ارز یارانــهای
اقدام کند .دولت همچنیــن وزارت امور
اقتصــادی و دارایــی را موظــف کــرد بــا
هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت
به تســریع در مراحل ترخیص گوشت از
بنادر اقدام کند.
هیــأت وزیــران در ادامــه بــا هــدف
کمک به ارتقای معیشت و رفاه ساکنان
مرزی و مســاعدت بــه تثبیت جمعیت
مرزنشــینان در جــوار مرزهــا بــه منظور
امنیــت پایــدار مــرزی ،بــا تخفیــف 50
درصــدی حقــوق ورودی بــرای واردات
مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی
برای مواد خوراکی توســط مرزنشینان و
شرکتهای تعاونی آنها موافقت کرد.
همچنیــن بــا تصویــب دولــت،
تعدادی از اقالم فهرســت  1339ردیف
کاالهــای ممنــوع ثبــت ســفارش بــرای
مشــموالن تســهیالت آییننامههــای
ســاماندهی مبادلــه کاال در بازارچههای
غیــر رســمی موقــت مــرزی و ملوانان و
کارکنان شــناورهای ســنتی زیر  500تن،
مســتثنی شــدند.هیأت دولت در ادامه،
یکــی از آییننامههــای اجرایــی قانــون
برنامه پنج ســاله ششــم توســعه کشــور
مربــوط به تعهد تولیدکننــدگان و توزیع
کننــدگان دام زنده ،فرآوردههای دامی و
خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات
بهداشتی را به تصویب رساند.
بــه موجــب آییننامــه مذکــور ،همه
اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی
در تولید دام تا نقل و توزیع فرآوردههای
با منشــأ دامــی فعالیت دارنــد ،موظف
بــه رعایت ضوابط و مقررات بهداشــتی
دامپزشــکی اعالمــی از ســوی ســازمان
دامپزشکی کشور هستند.
آییننامــه اجرایی قانــون حفاظت،
احیــاء و مدیریــت تاالبهــای کشــور از
دیگــر مصوبــات دولــت بود .براســاس
ایــن آییننامه ،مقرر شــد «ســتاد ملی،
هماهنگــی و مدیریــت تاالبهــای
کشــور» بهمنظــور ایجــاد هماهنگــی
در دســتگاههای اجرایــی ذیربــط و
جلوگیری از خســارات ناشــی از توســعه
ناهماهنــگ و ناپایــدار بــر تاالبهــا و
تضمین کارکرد پایدار تاالبها ،تشکیل
شــود.هیأت وزیــران در ادامه جلســه ،با
هــدف ایجــاد شــفافیت و ابهامزدایی از
صورتهــای مالی بانکهــا و نظاممند
کــردن نحوه محاســبه بدهیهــای ارزی
دولــت بــه شــبکه بانکــی ،درخصــوص
مطالبــات ارزی بانکهــا و مؤسســات

«افتخار به گذشــته ،امید به آینده» شعار محوری چهلمین سالگرد انقالب

مسیرهای راهپیمایی 22بهمن در تهران اعالم شد
رئیس ستاد مرکزی چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی با اشاره به اینکه
باشــکوهترین جشــن مردمــی چهلمیــن
ســالگرد انقالب اسالمی در روز  22بهمن
برگــزار میشــود ،گفــت :مراســم روز 22
بهمــن در بیــش از هــزار شــهر و بیــش از
 10هزار روســتا برگزار میشــود و سخنران
مراسم در تهران رئیس جمهوری خواهد
بود.بــه گــزارش ایرنــا ،نصــرتاهلل لطفی
در نشســت خبــری با اعــام اینکه شــعار
محوری چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
«افتخــار بــه گذشــته ،امیــد بــه آینــده»
است،مسیرهای راهپیمایی در تهران را به
شرح زیر اعالم کرد:
 مســجد امــام حســین (ع) میــدانامام حســین (ع) خیابان انقالب ،خیابان
آزادی ،میدان آزادی
 مســجد ابوذر ،میــدان ابوذر ،خیابانآیتاهلل سعیدی ،میدان آزادی
 مســجد امامهــادی (ع) ،خیابــانآقایــی ،میــدان معلــم ،خیابــان تختــی،
خیابان آیتاهلل سعیدی ،میدان آزادی
 مســجد دارالســام ،میــدان منیریه،خیابــان معیــری ،خیابــان کارگــر ،میدان
انقالب ،خیابان آزادی ،میدان آزادی
 -مســجداالجواد ،میــدان هفــت تیر،

خیابــان مفتــح ،خیابان انقــاب ،خیابان
آزادی ،میدان آزادی
 مســجد حضرت امیر ،خیابان کارگرشــمالی ،خیابان انقالب ،خیابــان آزادی،
میدان آزادی
 مســجد حضــرت مهــدی (عــج)،خیابان شــادمهر ،خیابــان آزادی ،میدان
آزادی
 مســجد حضــرت ابوالفضــل(ع)،خیابان ســتارخان ،میدان توحید ،خیابان
توحید ،خیابان آزادی ،میدان آزادی
 مســجد امــام ســجاد (ع) ،خیابــاناشــرفی اصفهانــی ،فلکــه دوم صادقیــه،
خیابان محمد علی جناح ،میدان آزادی
 مسجد امام جعفرصادق (ع) ،فلکهدوم صادقیه ،خیابان محمدعلی جناح،
میدان آزادی
مسجدرسولاکرم(ص)،تهرانسر،بلوارشــاهد ،بلوار تهرانسر ،میدان کمال الملک،
بزرگراهلشگری،میدانآزادی
 مســجد نظام مافی ،بلوار کاشــانی،فلکــه دوم صادقیه ،خیابــان محمدعلی
جناح ،میدان آزادی.
ëëبرنامهای برای لغو سخنرانی الریجانی
در کرج نداشتیم
لطفی در باره موضوع لغو ســخنرانی

رئیــس مجلس در کرج هــم گفت :آنچه
دربــاره کــرج روی داد ،در اطالعیــه دفتــر
رئیس مجلس  ۲شــائبه ایجاد کرده است
درباره اصرار اینجانب بر ســخنرانی آقای
الریجانی در شــهر کرج و نیز هماهنگی با
امــام جمعه کرج .وی ادامــه داد :اگر قرار
بــود در هر اســتانی رضایــت آقایــان را در
نظــر بگیریم ،بســیاری از دعوتهــا اصالً
امــکان پذیر نبــود .االن اســتاندارانی با ما
تمــاس گرفتند که ســخنرانان دولتی باید
جایگزیــن ســخنرانان غیردولتــی شــوند،
اما نــگاه ما پرهیــز از تفکر تنــگ نظرانه و
جناحی است .لطفی گفت :اینکه هرکس
از اســتانداران و ائمه جمعــه میخواهند
ســخنران باشــند ،امکان پذیر نبــود .بنده
اصرار داشــتم که رئیس قــوه مقننه حتماً
ســخنران مراســم یکــی از شــهرها باشــد.
اصرار بر کرج نبود ،بلکه به لحاظ ســوابق
اجرایــی و مســئولیتها و خدماتــش بــه
ستاد چهلمین ســالگرد اصرار داشتم که
ســخنران یکی از شهرها باشد .قائم مقام
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت:
اگر خود آقای الریجانی ،ســخنرانیاش را
در کرج لغــو نمیکرد ،ما هیــچ برنامهای
بــرای لغــو ســخنرانی ایشــان نداشــتیم و
امیدواریم این گونه اتفاقات تکرار نشود.
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چهــل ســالگی انقالب اگر فقــط یک عدد بــود ،هیچ
اهمیــت و ارجحیتی نداشــت .اما واقعیت این اســت که
یادداشت
رســیدن به چهــل ســالگی و ورود بــه دوران بلــوغ دارای
یک بار معنایی ســمبلیک اســت که آن را دارای اهمیت
میکند .در همین چارچوب است که جشن چهل سالگی
انقالب با جشــن ســی و نه ســالگی یا چهل و یک سالگی
تفــاوت دارد .در واقع خارج از ایــن چارچوب این عددها
جالل میرزایی
عضو فراکسیون معنایی پیــدا نمیکنند و در مقابل این چارچوب اســت
امید مجلس
که آنها را سرشار از معانی سمبلیک و استعاری در عالم
سیاست و حتی در فضای افکار عمومی میکند.
بــه اعتبــار همپوشــانی معنایی ســن چهل ســالگی بــا آغــاز دوران بلوغ
میتــوان گفت که انقــاب ما هماکنــون در نقطه مهمی ایســتاده که دارای
ویژگیهــای منحصــر به فــردی اســت؛ انقالب مــا در این نقطه هــم دارای
تجربه و انباشــتی از دانســتههای حکومتداری اســت و هــم نیرو و طراوت
جوانی و انرژی خویش را به کمال احســاس میکند .هم از یک ســو بخشــی
از نســل اول انقــاب همچنــان در جامعه حضور دارند که شــور و احســاس
روزهــای پــر التهــاب ســال  57و تحــوالت قبل و بعــد از  22بهمــن را درک
کردهانــد و هم از ســوی دیگر نســل پس از آن انقــاب در اوج تجربه آموزی
قرار گرفتهاند .بیشــک هیچ گاه دیگر چون این موعد چهل سالگی نتوانیم
شــاهد همــکاری و همپایــی چنیــن بــازه گســتردهای از نســلهای مختلف
باشیم .چه آنکه پیشتر در دهههای قبل نسلهای پس از انقالب هنوز ورود
بــه عرصههای مختلف را با این وســعت تجربه نکرده بودند و در دهههای
بعــد هم احتمــاالً به انــدازه امروز به نســل اول انقالب دسترســی نداشــته
باشیم.
بههمینجهتمیتوانگفتاکنونبهترینموعدبازنگریها،خودانتقادیها
و بازاندیشــیها اســت .چرا که از یک سو هنوز نعمت حضور نســل اول انقالب را
داریم که میتواند مانع بزرگی بر سر راه خوانشهای اشتباه و ترویج روایتهای
نادرســت از ماهیت انقالب اســامی باشــد و از ســوی دیگر نســل جوانی را
داریــم کــه پا به مرحلــه بلوغ فکری میگــذارد و در عین حال کــه نگاهی نو
و رو بــه آینــده دارد اما به خاطر اتصال به نســل اول ،فضــای انقالب را هم
بهتر از نسلهای بعد از خود درک میکند و میتواند بهترین واسطه در این
میان باشد.در آستانه این چهل سالگی چیزی که ورود به دوران بلوغ و بالغ
شدن انقالب اسالمی را به طور کامل و با محتوایی مناسب و متناسب نشان
خواهــد داد میــزان بازنگــری اســت که همه مــا در عملکرد خــود ،نهادهای
انقالب و بقیه بخشها در این گذشــته چهل ساله خواهیم داشت .بازنگری
که البته باید تنها و تنها ناظر به ساختن آیندهای بهتر و امیدوارکنندهتر برای
مردم باشــد ،نــه مچگیریها و رقابتهــای معمول سیاســی و جناحی .چرا
کــه انقالب ما در چهارمین دهه ازعمر خود به آن میزان کافی از اســتحکام،
اقتدار و صالبت رسیده است که تغییرات و خود انتقادیها را نه یک عامل
تزلزل آفرین ،بلکه فرصتی رو به آینده بداند.
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رئیس جمهوری در دیدار وزیر امور خارجه سوریه:

ثبات و امنیت کامل سوریه از اهداف مهم منطقهای ایران است

س جمهوری روز گذشته در دیدار
رئی 
«ولیــد معلــم» وزیــر امــور خارجــه
بـــــرش ســوریه ،روابــط دو کشــور را برادرانــه،
صمیمــی و مســتحکمتر از همیشــه توصیــف و تأکیــد
کرد کــه یکی از اهداف مهم ایران ثبــات و امنیت کامل،
برقراری شرایط عادی و بازگشت مردم سوریه به زندگی
عادی است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حجتاالســام حســن روحانی با اشــاره به اینکه روابط
دو کشــور با سرعت بیشــتر و در همه زمینهها در راستای
منافــع و مصالح دو ملــت ادامه خواهد داشــت ،گفت:
تردیــدی نداریــم که پیــروزی شــما در برابر یــک توطئه
بــزرگ در ایــن منطقــه بــه ســرکردگی امریــکا و برخــی
کشــورهای دیگــر ،موفقیت و پیروزی بزرگــی برای ملت
سوریه و کل منطقه است.
وی با بیان اینکه سوریه تا رسیدن به پیروزی کامل ،هنوز
با مشــکالت و موانعی مواجه اســت ،افزود :غلبه بر این
مشــکالت ،اهداف مشترک بین دو کشور است .بنابراین
ضــرورت دارد همکاریهــا و هماهنگیهــای خــود را در
همه زمینهها هر چه بیشتر تقویت کنیم.
رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه ســطح روابط دو کشــور
و دو ملــت در بلندمــدت باید مســتحکم بمانــد ،گفت:
اعتبــاری غیربانکــی از دولــت،
تصمیماتی را اتخاذ کرد.بر این اساس،
ســود و وجه التزام همــه مطالبات ارزی
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
از دولت که به موجب قوانین ،مصوبات
هیــأت وزیران یــا تضمیننامــه صادره
توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ،به

بــرای تحقق این هدف باید با حساســیت ،دقــت و با در
نظر گرفتن مصالح و منافع دو ملت گامهای خود را به
پیش برداریم.
روحانی همچنین سفر اخیر معاون اول رئیس جمهوری
به دمشــق را بســیار مهم و موفقیتآمیز توصیف کرد و
گفت :این سفر دستاوردهای خوبی برای دو ملت داشته
اســت .وزیــر خارجه ســوریه نیــز در این دیدار بــا تبریک
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ،گفت:
دولــت و ملت ســوریه مواضع اصولی و ثابــت تهران در
حمایت از تمامیت ارضی ســوریه و مقابله با تروریســم
و اشــغالگری خارجی را تحســینبرانگیز دانسته و بر آن
تکیــه میکنــد .ولیــد معلم بــا تأکید بر اینکــه جمهوری
اســامی ایران نشــان داده با پشتوانه ایســتادگی و عزم و
اراده مستحکم خود ،توانایی شکست توطئههای امریکا
را دارد ،گفــت :بیتردیــد موفقیــت جمهــوری اســامی
ایــران در به شکســت کشــاندن ایــن توطئههــا موفقیت
بزرگــی بــرای کل منطقــه و از جملــه ســوریه محســوب
میشــود .وی همچنیــن ســفر جهانگیــری به دمشــق را
بســیار ثمربخش توصیف کرد و گفت :این ســفر حرکت
نیرومندی را در افزایش روابط دو کشور ایجاد کرده است
و دولت ســوریه با جدیت ،اجرایی کردن موافقتنامهها و
اسناد این سفر را در کوتاه مدت پیگیری خواهد کرد.

سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت
منتقل شــده یــا میشــود ،به شــرح زیر
محاسبه میشود:
 قراردادهای تسهیالتی تا سررسیدمشــمول محاسبه ســود ،به نرخ قرارداد
مربــوط بــوده و بعــد از سررســید با نرخ
ســود تســهیالت مصــوب شــورای پول و

اعتبــار در هــر ســال طبــق اعــام بانک
مرکزی است.
 بــرای ســایر مطالبــات ارزی کــه درقــرارداد مربــوط صرفاً وجه التــزام درج
شــده اســت ،ســودی معادل نــرخ وجه
التــزام منــدرج در قــرارداد محاســبه
میشود.

رئیس مجلس خبر داد:

دستور رهبر انقالب برای اصالح ساختار بودجه

ســخنان علی الریجانی دیروز خبرســاز شد؛ جایی که او
از دســتور رهبر معظم انقالب برای اصالح ســاختار کشــور
آن هــم ظرف مــدت چهار ماه خبــر داده بود .انتشــار این
خبــر در همان دقایــق اولیه موجــی از واکنشها در فضای
مجــازی بــه راه انداخــت .آن هــم بــا طــرح این ســؤال که
اصالحات مد نظر رهبر انقالب چه میتوانند باشند؟ نکته
اینکــه علــی الریجانی هم در ســخنان خود هیــچ جزئیاتی
بیشــتر از اصل خبر را مطرح نکرده بود .همین هم ســؤال
دیگری را پیش کشــید که چرا الریجانی چنین مسأله مهم
و اساســی را اینچنیــن کلی و بدون جزئیات و بــا ابهام زیاد
مطرح کرده است؟ اما ساعاتی بعد مشخص شد که اصل
ماجــرا چه بــوده؛ ابتــدا امیرحســین قاضیزاده هاشــمی،
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس در گفتوگــو بــا خبرآنالین
توضیــح داد کــه «ایــن دســتور مربوط بــه اصالح ســاختار
کشور نیست بلکه درباره اصالح ساختار بودجه کشور است
بنابراین خبر یادشده ناقص است ».بعد از آن هم مهدی
کیایــی ،مدیــرکل روابط عمومــی و امــور فرهنگی مجلس
در حســاب شــخصی توئیتر خود نوشت« :ســخنان رئیس
مجلــس در جلســه شــورای اداری اســتان قــم ،مربــوط به
اصالح ســاختاری در نظام بودجهریزی کشــور بود و آنچه
در رســانهها به اشتباه اصالحات ساختاری در کشور عنوان
شده ،دقیق نیست».
به گزارش ایرنا ،علی الریجانی روز چهارشنبه در جلسه
شــورای اداری قــم  ،رئیس مجلس از دســتور رهبر معظم
انقالب اسالمی برای اصالح ساختار بودجه طی چهار ماه

آینــده خبر داد و گفت :در زمینه اصالح ســاختار در برخی
حوزههــا همچون انرژی ممکن اســت تغییراتــی به وجود
آید که هدف آن رفاه مردم است .وی با اشاره به لزوم کنار
گذاشــتن اختالفات در شــرایط فعلی تأکید کرد و افزود :از
نظــر عقالنی باید در برابر دشــمن ،مشــاجرات سیاســی و
حواشــی را کنــار بگذاریم و روحیه مدارا و فهم مشــترک را
برای عبور از توطئه دشمنان ،اساس کار خود قرار دهیم.
الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم
کنارگذاشتناختالفاتدرشرایطفعلی،افزود:ازنظرعقالنی
به نظر میرســد باید در برابر دشــمن ،مشــاجرات سیاسی و
حواشی را کنار بگذاریم و روحیه مدارا و فهم مشترک را برای
عبور از توطئه دشمنان ،اساس کار خود قرار دهیم.
رئیــس مجلس همچنین در برنامــه دیگری با تأکید بر
اینکــه بیــش از هر زمانــی به وحدت در کشــور نیــاز داریم،
گفــت :انقالبی بودن به شــعار دادن نیســت بلکه در زمان
کنونی توجه به اقتصاد و بهبود معیشت مردم است.

