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حسین فریدون پنجم شهریور
محاکمه می شود

برادر حس��ن روحانی، پنجم ش��هریور در ش��عبه ۶۷ 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران محاکمه می شود.

 حس��ین فری��دون در ش��عبه 105۷ دادگاه کارکنان 
دول��ت ب��ه همراه چن��د مته��م دیگر، محاکم��ه و بر 
اساس آنچه سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت 
14 اردیبهش��ت 98 اع��ام کرده، ب��ه حبس محکوم 
شده اس��ت. حسینی سرپرس��ت مجتمع قضایی ویژه 
رس��یدگی به جرایم کارکنان دولت گفته اس��ت: این 
ف��رد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه 
و در ارتب��اط ب��ا بخش دیگری از اتهام��ات، به حبس 
محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره 

از بیان جزییات معذورم. 
بعد از صدور این حکم، فریدون به رأی صادره اعتراض 
کرد که پرونده وی و س��ایر متهمان برای رس��یدگی 
در مرحله تجدیدنظر به ش��عبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان تهران ارس��ال ش��د و دادگاه برای روز پنجم 

شهریور 98 وقت رسیدگی تعیین کرده است.
 تسنیم

تک مضراب
نزنیم؟ تک مضراب زدن وسط حرفهای برادر عبدالناصر 
همت��ی هم اش��کال دارد؟ به نظر خودم��ان که ندارد. 
ننج��ون و عبدالناص��ر خان و ما مث��ل دو خط موازی 
هستیم که البته یک جایی همدیگر را قطع می کنیم.
ش��اید برایتان اینن سوال پیش بیاید که چطور ممکن 
اس��ت دو خط موازی همدیگر را قطع کنند. عرض می 

کنم. عبدالناصرخان که بخواهد حتما می شود.
رییس کل بانک مرکزی: از روز اول تمام داش��ته های 

علمی  را گذاشتم تا کار خوب پیش برود.
ننجون: اینکه دو خط موازی در یک جایی غیر از "بی 
نهایت" یکدیگر را قطع کنند هم جزو داشته های علمی 

است یا از داشته های "عملی" حساب می شود؟
رییس کل بانک مرکزی: مشکات ادامه دارد و کارهای 

مهم دیگری مانده که باید انجام دهیم.
ننج��ون: یعنی بع��د از تبدیل واحد پول��ی "ریال" به 
"تومان" باز هم برنامه تازه ای دارید؟ گمان می کنم تا 

واحد پول ما را "تنبان" نکنید دست بردار نیستید.
ریی��س کل بانک مرکزی: حدود 10 روز در چین بودم 
و برای سمیناری برگشتم که رئیس جمهور من را صدا 
کردن��د که برای ارز چه کار کنی��م، من نیز گفتم اگر 

می خواهید بگویید من به بانک مرکزی بروم.
ننجون: یعنی اگر یکی از مخاطبان سیاس��ت روز یک 
نکته طنزی به ذهنش رسید باید بیاید جای ننجون و 
س��تون طنز را اداره کند؟ ای داد و بیداد از این داشته 

های علمی!
رییس کل بانک مرکزی: در شش ماه سال اولی که وارد 

بانک مرکزی شدم اصا شب ها خوابم نمی برد.
ننجون: بعد از شش ماه شما خوابتان برد و مردم بدبخت 

از فشار تورم و گرسنگی شب ها خوابشان نمی برد.
ریی��س کل بان��ک مرکزی: چرا واح��دی که هیچ کس 
اس��مش را اعام نمی کند، اص��رار داریم واحد پول ملی 

باشد؟
ننجون: به همان دلیل که یکنفر می تواند سفیر ایران 
در چین باش��د و یک س��اعت بعد به عنوان همه کاره 
نظام مالی کش��ور منصوب ش��ود. به هم��ان دلیل که 

...استغفراهلل!
رییس کل بانک مرکزی: از این به بعد فعال خواهیم شد 

و از همه حساب کشی خواهیم کرد.
ننجون: به جهره معصوم شما نمی آید اما شنیده ایم وقتی 

قاطی کنید دیگر فامیل و پامیل نمی شناسید.
رییس کل بانک مرکزی: مشکاتی که االن در سیستم بانکی 

رخ داده، یک شبه ایجاد نشده که یک شبه حل شود.
ننجون: یک ش��به ایجاد نش��ده و توی همان چند شب 
قبل هم ش��ما مدیرعامل بانک ملی و بانک سینا بودید 

خب!
ریی��س کل بانک مرک��زی: االن هم با هم دوس��تیم، 
ممکن است اختاف نظرهایی قبًا با هم داشتیم، ولی 

در نهایت ...
ننجون: عبدالناصرجان! این بنده خدا االن متهم ردیف 

اول و ایناست قربان!
رییس کل بیمه مرکزی: به س��ازمان برنامه می گوییم 
به سیاست های مالی ش��ما کاری نداریم و شما هم به 

سیاست های پولی کاری نداشته باشید.
ننج��ون: و هر دو تا قرار بگذاری��د که به مردم بدبخت 

بیچاره هم کاری نداشته باشید.
ریی��س کل بانک مرک��زی: از زمان حض��ور در بانک 

مرکزی، تفریحات خانوادگی من صفر شده است.
ننجون: در عوض بعدها آنقدر در کانادا گش��ت و گذار 

می کنید که تافی این روزها درمی آید.
ریی��س کل بانک مرکزی: در رش��ته کارات��ه فعالیت 
حرفه ای داش��تم که از وقتی وارد بانک مرکزی شده ام 

وقفه ای در ورزش من افتاد.
ننجون: از سن و سال ما گذشته دکترجان! شرطنجی...

منچی...مار و پله ای!

اخبار

ننجون

توان دفاعی ایران قابل آزمودن نیست
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: اگر امروز دش��من در ۲00 مایلی 
تنگه هرمز متوقف ش��ده است به خاطر قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح است 

و می دانند که توان دفاعی ایران قابل آزمودن نیست.
امیر علیرضا صباحی فرد در جمع دانشجویان هفدهمین دوره رزم مقدماتی 
دانشگاه های افسری ارتش در مرکز آموزش حضرت جواد االئمه )ع( نزاجا، گفت: 
امروز ارتش قدرتمند ایران، با افزایش توان بازدارندگی، خود را به س��پر مستحکمی 
تبدیل کرده اس��ت و آنچنان با اقتدار از کیان و مرزهای جمهوری اس��امی ایران دفاع 

می کند که دشمنان هرگز به فکر تعدی و تجاوز به مرزهای ایران نیفتد.
امیر صباحی فرد با اش��اره به  استقرار پدافند هوایی در سراسر کشور، گفت: نیروی 
قدرتمند پدافند هوایی در تمامی مناطق این مرز و بوم مس��تقر اس��ت و آس��مان ایران 

اسامی و آن سوی مرزها را رصد می کند.  روابط عمومی ارتش

بخش اعظمی از مجلس دهم در اختیار دولت است
عضو فراکس��یون روحانیت مجلس گفت:  آقای رئیس جمهور هرچه خواسته 
مجل��س به وی داده و مش��کلی ن��دارد و اینک��ه می گوید من اختی��اری ندارم 

بهانه تراشی است و اختیارات وی از روسای جمهور قبل هم خیلی بیشتر است.
حجت االس��ام حس��ن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در بحث اختیارات گفت: رئیس جمهور 
از ه��ر نظ��ر از اختی��ارات کافی برخوردار اس��ت. آیا منظور رئیس جمه��ور از اینکه 

می گوید اختیار ندارم این است که اختیار سایر نهادها را به وی بدهند؟
وی اظهار داش��ت: رئیس جمهور باید س��اعت کاری خود را ب��اال ببرد، برای رئیس 
جمهور یک کشور مانند ایران کار نزدیک به ۲0 ساعت الزم است تا بتواند کشور را اداره 
کند. نوروزی گفت: از س��وی دیگر بخش اعظمی از مجلس دهم در اختیار آقای رئیس 

جمهور است و در واقع نیمی از مجلس وکیل الدوله هستند.  فارس

هر گفت وشنودی با اروپا نباید خارج از محور برجام باشد
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: کاری ک��ه اروپا باید انجام دهد 

تعهداِت صورت گرفته در برجام است.
عاءالدی��ن بروجردی درباره س��فر اخیر مش��اور رئیس جمهور فرانس��ه به 
ته��ران و دیدارش با روحانی و همچنین س��فر عراقچی به پاریس و انتقال پیام 
رئیس جمهور کش��ورمان به ماکرون گفت: اگ��ر اروپا بتواند تعهدات خود را انجام 
دهد به مس��ئولیت خود در برجام عمل کرده و هر گفت وشنودی با اروپا نباید خارج 
از این محور باش��د. بر اس��اس این گزارش؛ »امانوئل بن« مش��اور رئیس جمهور فرانسه 
چهارش��نبه 19 تیرماه سال جاری به تهران سفر و پیام کتبی ماکرون را تقدیم روحانی 
کرده بود. همچنین س��ید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه سه ش��نبه 1 مردادماه 
نیز به عنوان فرستاده ویژه روحانی به پاریس رفت و پیام مکتوب رئیس جمهور کشورمان 

را به ماکرون تحویل داد.  تسنیم

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسامی ایران همواره 
آم��اده برقراری روابط برادرانه و دوس��تانه با همه کش��ورهای 
اسامی بویژه همسایگان است، گفت: هدف اقدامات قدرت های 
ب��زرگ بویژه آمریکا در این منطق��ه، چیزی جز ایجاد تفرقه و 

خالی کردن خزانه کشورهای اسامی و منطقه نیست.
حجت االسام حس��ن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت 
دول��ت با بیان اینکه تمام ش��عارهایی ک��ه در خصوص ائتاف 
جدی��د در منطقه خلیج فارس و دریای عمان داده می ش��ود، 
ظاه��ری و غیرعملی اس��ت، گفت: بی تردید ه��ر مقدار از این 
شعارها هم عملی شود، کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد.

وی خطاب به کشورهای ساحلی خلیج فارس، گفت: جمهوری 
اس��امی ایران در کنار کشورهای س��احلی این خلیج تاریخی 
آماده اس��ت امنیت منطقه را حفظ کند، همانطور که در طول 

تاریخ این کار را انجام داده است.
رئیس جمهور طرح ادعاهایی که رژیم صهیونیستی می خواهد 
در امنیت منطقه حضور داش��ته باشد، س��خنان پوچ توصیف 
کرد و گفت:  پاس��خ به این ادعاها روشن است، اسرائیلی ها اگر 
می توانند همانجایی که هستند امنیت خود را حفظ کنند! گر 
چه آنها هر جا که حضور داشتند، ناامنی، کشتار و ترور ایجاد 
کردند و عامل اصلی تروریزم ، جنگ و کش��تار در این منطقه 

صهیونیست ها و رژیم غاصب اسرائیل است.
روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود با گرامیداشت، ۲۶ 
مرداد ماه و س��الگرد بازگش��ت آزادگان به کش��ورمان، خاطر 
نش��ان کرد: بعد از پایان پر افتخار دفاع مقدس 8 س��اله الزم 
ب��ود که تاش های پیگیر سیاس��ی برای ترمی��م این زخم در 

منطقه انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: بعد از برقراری آتش بس در مرداد سال ۶۷، 
مذاکرات رس��می با عراقی ها شروع شد در حالی که کسی تصور 
نمی کرد بعد از 8 سال جنگ خونین، با قاتان فرزندان شهیدمان 
به مذاکره بپردازیم، اما امام ش��جاعانه تأکید کردند که در صلح 
جدی هستیم و اجازه دادند تا مقامات رسمی کشورمان با مقامات 

عراقی در حضور سازمان ملل در ژنو به مذاکره بنشینند.
وی انج��ام مذاکرات و تبادل نامه ها بین ایران و عراق را بس��یار 
حائز اهمی��ت توصیف کرد و گفت: البت��ه در اینکه به نامه اول 
صدام جواب بدهیم و تش��خیص اینکه این نام��ه واقعاً از طرف 
صدام بوده است و حتی اینکه اساساً مکاتبه با صدام چقدر مفید 

است، روند بسیار پیچیده ای داشت؛ اما به هر حال از این شرایط 
عبور کردیم و اگر آن اقدامات انجام نمی شد، بدون تردید شرایط 
آنگونه که شاهد بودیم، رقم نمی خورد. انجام آن مکاتبات باعث 
ش��د که صدام در نامه پایانی قرارداد 19۷5 را بپذیرد و از سوی 

دیگر اعام کند که تمام اسرا را آزاد می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه گاهی ب��ا مذاکره و گاهی با ایس��تادگی و 
مقاومت بایس��تی مس��یر و راه خود را تا پی��روزی نهایی ادامه 
دهی��م، به موض��وع برجام و کاه��ش تعهدات کش��ورمان در 
این زمینه اش��اره کرد و گفت: آمریکایی ه��ا در روزهای اخیر 
ب��ه عظمت بخ��ش دیگری از برجام پی ب��رده و تازه فهمیدند 

که ب��ا ادامه برجام س��ال آینده همه تحریم های تس��لیحاتی 
برداش��ته می ش��ود و ظاهراً براساس زمان س��نجی که در اتاق 
خود گذاشته اند، متوجه این موضوع شده اند که سه سال بعد 

از آن هم تمام تحریم ها لغو می شود.
روحانی کاهش تعهدات به صورت مرحله ای را اقدامی بس��یار 
هوش��مندانه و عاقانه دانست و گفت: همه سران کشورها بعد 
از تحریم اخیر آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از اینکه ایران 
مسیر عاقانه و درستی را در مواجهه با آن انتخاب کرده است، 
از نظام و دولت ایران تجلیل کردند. رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسامی ایران در عرصه سیاست خارجی فعال 
است، گفت: با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان در 
راس��تای تقویت بیش از پیش روابط در حال گفتگو و مذاکره 
هستیم و در جریان روند کاهش تعهدات نیز مذاکرات را ادامه 
می دهی��م ولی اگر در پایان ۶0 روز دوم به نتیجه نرس��یدیم، 
حتماً مرحله س��وم را آغاز خواهیم کرد و بعد از آن باز هم ۶0 
روز فرصت خواهیم داد تا به راه حل منطقی، درست و متوازن 

برسیم و به تعهد در برابر تعهد پایبند هستیم.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود با بیان اینکه مس��یر 
اقتصادی طی ماه های اخیر روند مثبت و باثباتی یافته اس��ت، 
گف��ت: البته مش��کات به طور کامل برطرف نش��ده و زندگی 
مردم توأم با سختی است، اما در عین حال اقدامات دولت برای 
غلبه بر مشکات کامًا حساب شده است و گواهی می دهم که 
همه مسئولین کش��ور در حال تاش و کوشش هستند و اگر 
به نتیجه صد در صدی نرسیدیم دلیل بر این نیست که تاش 
 مس��ئولین کامل نبوده، بلکه ش��رایط موجود مناسب نیست.

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی در جلسه هیئت دولت:

آماده روابط برادرانه با کشورهای همسایه هستیم 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: ما 
لباس خدمت را بر تن کرده ایم تا ملت در امنیت و 

شادی بوده و آرزوهای دشمنان را دفن  کنیم.
س��ردار سرلشکر پاسدار حس��ین سامی در آیین 
افتت��اح 3۲00 پروژه عمران��ی و کلنگ زنی 1۲50 
پ��روژه عمران��ی و محرومیت زدای��ی اهدایی مقام 
معظ��م رهب��ری ب��ه م��ردم آذربایج��ان غربی در 
حس��ینیه ثاراهلل)ع( ارومیه اظهار ک��رد: امروز در 
فاصله دو عید بزرگ اسامی توفیق و افتخار حضور 
در محض��ر جمعی از علما، فرماندهان و رزمندگان 
دالور آذربایجان غرب��ی و نی��ز جمع��ی از عروس و 
داماده��ا را دارم که پیوند مب��ارک این جوان ها را 
تبریک گفته و آرزوی زندگی ش��یرین، ش��اداب و 

همراه با مهر و عطوفت را برای آنها دارم.
وی افزود: م��ردم آذربایجان غربی مانند طبیعتش 
س��ربلند و س��رافراز ب��وده و مانن��د قله های س��ر 
ب��ه فلک کش��یده، مرزبان و محافظ ش��کوه ملت 
ایران هستند و س��یمای مردان این خطه به اندازه 
بلندی های حاج عمران است و از سوی دیگر مانند 
دش��ت های س��بز آن بانش��اط و مهربان هستند، 
اینجا سرزمین های حماسه هایی است که از تاریخ 

افتخارات ایران جدا نخواهد شد.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه »بیش از 1۲ هزار 

انس��ان فداکار و مداف��ع عزت، کرام��ت و منزلت 
م��ردم ایران ج��ان خ��ود را در قله ه��ای رفیع و 
دشت های هموار این سرزمین فدا کرده اند که یاد 
و خاطره هاشان را گرامی می داریم«، گفت: توفیقی 
شد تا از بخشی از شاهکارهای نیروی زمینی سپاه 
در غرب کش��ور و در ارومیه بازدید کنیم؛ حقایق 
آنجا چش��م نواز، پرشکوه، صابت آفرین هستند که 
چگونه فرزندان این س��رزمین کوه ها را شکافته و 
راه ها را از داخل کوه ها ساخته و قله ها را تسخیر و 
دوربین ها را بر روی قله ای بلند برافراشته و از آنجا 
سرزمین های اطراف را رصد می کنند تا استقال و 

امنیت این سرزمین محفوظ و بلند باقی بماند.
وی با تأکید بر اینکه »مادامی که بر اس��اس عشق، 
اسام و ایران متحد هستیم هیچ دشمنی در جهان 
قادر نیست کوچکترین خدشه ای به پیکره این امت 
واحده وارد کند«، گفت: مشاهده کردیم که مردمان 
این سرزمین دالورپرور در صیانت از امنیت و آرامش 
هموطنان خود اسلحه به دست گرفته و جوانمردانه 

با وق��ار و صاب��ت از هویت این ملت ب��زرگ دفاع 
می کردند؛ اس��ام و ایران هویت همه ما را تشکیل 
داده و از عکس های رنگارنگ یک اندیش��ه و ایمان 
واحد س��اخته است. سردار سامی با بیان اینکه هر 
تهدیدی که دش��من ساخته است یک فرصت برای 
ایران بوده تا خود را به قله های عزت و شکوه برساند، 
گفت: هر قدر دش��منان ما تصمی��م گرفته اند ملت 
ای��ران را تحت فش��ار قرار دهند م��ردم ایران از این 

فشارها فرصتی برای قدرتمند شدن ساخته اند.
وی افزود: دشمن ما را در تهاجم و فشار اقتصادی 
ق��رار داد و گم��ان می ک��رد ایران تس��لیم جنگ 
اقتصادی می ش��ود، اما ایران و رهبر بزرگوارش از 
این تهدید فرصتی برای رونق تولید و جدا شدن از 

اقتصاد نفتی ساختند.
فرمانده کل س��پاه با ابراز اینکه بدون عبور از مرز 
تحریم ها نمی توان به اقتصاد شکوفا رسید، تصریح 
کرد: بزرگترین خطر برای یک نظام سیاسی فقدان 
تدبیر و حکمت در رهبران آن اس��ت، دشمنان ما 

تدبیر و حکمت ندارن��د و هرآنچه در مورد ملت و 
رهبری ایران می اندیشند اشتباه است.

وی اظه��ار ک��رد: آنه��ا ب��ا توطئ��ه تکفیری ه��ا 
می خواس��تند مانع نفوذ گفتمانی انقاب اس��امی 
ایران شوند، اما همگان مشاهده کردند این سیاست 
نه تنها مانع نشد بلکه یک جبهه واحد در برابر رژیم 
صهیونیستی شکل گرفت و حزب اهلل لبنان با تجربه 
مقابله با جنگ های نیابتی به حدی از قدرت رسیده 
است که در یک جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی، 

به تنهایی این رژیم را از نقشه محو کند.
س��ردار س��امی در ادامه تصریح کرد: یک نیروی 
مردمی در عراق ش��کل گرفت��ه، نیروی مردمی در 
یمن سیس��تم نظامی قدرتمند آمریکا را شکست 
داد و این نشان دهنده سیاست اشتباه دشمنان در 

برابر انقاب اسامی و ملت ایران است.
فرمان��ده کل س��پاه با اش��اره به ب��اور و اعتقاد به 
ظرفیت بی بدیل جوانان پرشور و کارآمد کشورمان 
گفت: نتیجه تحریم این بود که مهندس��ان جوان 

کش��ور با اس��تفاده از نور ایمان در ح��ال اختراع 
پیچیده ترین سیس��تم های فنی هستند و در اغلب 
زمینه ه��ا خودکفایی به وجود آم��ده و امروز ما به 
هیچ نیرویی وابسته نیستیم. وی با تأکید بر اینکه 
نجات ملت ها در فاصله گرفتن از دش��من اس��ت، 
تصریح کرد: مذاکره، منطقی فراموش شده و نابود 
ش��ده در ذهنیت مردم ایران است و همه می دانند 
دشمن شرایط عبور از سختی ها را فراهم نمی کند 
و هرآنچه دشمن می گوید نسخه شکست ما است؛ 
مذاک��ره یک فریب بوده و حتی راه حل نیس��ت و 
دشمنان در مذاکره فشار را سنگین و خواسته ها را 

زیاد کرده و از ما تسلیم و نه عزت می خواهند.
وی افزود: کنار ایس��تادگی، ما به نش��اط، امنیت و 
محرومیت زدایی می اندیش��یم و جمهوری اسامی 
ای��ران امنیت را در لوله ه��ای تفنگ نمی بیند بلکه 
امنیت را با پیشرفت، توسعه و محرومیت زدایی گره 
زده  ایم که تجلی ظهور ایمان در کام و گفتار مردم 
اس��ت. فرمانده کل س��پاه در پایان تأکید کرد: هر 
کجا دش��من باش��د ما قبل از آنها حضور داریم، ما 
لباس خدمت را بر تن کرده ایم تا ملت در امنیت و 
شادی بوده و آرزوهای دشمنان را دفن  کنیم. ما به 
خدا و نصرت های او اعتماد داریم و به واسطه همین 

نصرت ها تا به امروز موفق بوده ایم.  سپاه نیوز

سرلشکر سالمی:  

لباس خدمت بر تن کرده ایم تا مردم در امنیت و شادی باشند

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

 مذاکره با اروپا 
جدی تر شده است

اعض��ای کابینه پ��س از پایان جلس��ه هیئت دول��ت به میان 
خبرنگاران آمدند و به پرسش های آنها در زمینه های گوناگون 

پاسخ دادند.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاش��یه جلس��ه 
هی��أت دولت، درب��اره انتخاب وزیر آم��وزش و پرورش، اظهار 
داشت: در ارتباط با وزیر آموزش و پرورش با توجه به اینکه ما 
باید مقدمات بازگش��ایی مدارس را آماده کنیم، طبیعی است 
که در این چند هفته گذش��ته مطالعاتم��ان روی گزینه های 

مختلف آغاز شده و بررسی می کنیم.
وی افزود: هم اکنون به شش نفر رسیده ایم که بین آنها بررسی 
می کنیم امیدواریم انش��اهلل در نیمه اول شهریور، انتخاب وزیر 
آموزش و پرورش قطعی ش��ود. واعظی همچنین در پاس��خ به 
سوال دیگری درباره مذاکره با اروپا گفت: مذاکره با اروپا جدی 
تر شده است، در جلسه ای که کمیسیون مشترک برگزار کرده 
آقای عراقچی حضور یافت و همچنین قرار اس��ت جلسه ای در 
آینده برگزار شود. در کنار این مذاکرات صحبت هایی شده که 
بتوانیم به چارچوب هایی برس��یم و امیدواریم به بهره مندی از 
منافع برجام برس��یم. وی همچنین گف��ت: در مورد اینکه اگر 
به جمع بندی نرس��یم گام س��وم را انج��ام می دهیم، تردیدی 

نیست.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا مذاکراتی با س��ازمان ملل برای رفع تحریم ظریف و حضور 
وی با هیات ایرانی در سازمان ملل شده است، گفت: بله. آقای 
تخ��ت روانچی یک نامه اعتراضی جدی به دبیر کل س��ازمان 

ملل نوشته و از ایشان خواسته که موضوع را پیگیری کند.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آی��ا آقای روحانی در 

مجمع عمومی س��ازمان ملل ش��رکت می کن��د و آیا تحریم 
ه��ای محدودی��ت جغرافیایی در آمریکا نیز مش��مول وی می 
ش��ود گفت: اگر مش��کل خاصی پیش نیاید حض��ور می یابند، 
من در مورد محدودیت ها چیزی نش��نیدم از طرفی هم آنچه 
که مربوط به آقای ظریف اس��ت امیدوارم ایشان حتما به گونه 
ای باشد که در جلسه سازمان ملل حضور یابد و فکر کنم این 
جزو حقوق کش��ورها مخصوصا وزیر خارجه است که بتواند در 

جلسات مهم سازمان ملل شرکت کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای تحقق شعار 
»رونق تولید« در س��ال 98، گفت: دولت به این شعار اعتقاد دارد 
در ابتدا شخص رئیس جمهوری، دولت و تمام وزیران برای انتخاب 
این شعار که بهترین شعار ممکن برای سال، از رهبر معظم انقاب 
اسامی قدردانی کردند. وقتی در شرایط تحریم قرار داریم باید روی 
پای خود بایستیم.  وقتی دشمن فشار می آورد تا کارگران کشور 
بیکار شوند، باید تولید را باال ببریم. واعظی درباره تحریم ها گفت: 
تحریم مقدار سختی هم به وجود آورده است، ولی این انتظار که 
همگان به خصوص دش��منان خارجی داشتند که کارگران گروه 
گروه بیکار ش��وند و یا مواد اولیه به کشور نرسد، یا شرکت ها و 

بنگاه ها تعطیل می شوند، این اتفاقات در کشور نیفتاد.
رئی��س دفتر رئیس جمهوری اظهار داش��ت: با عنایت رهبری و 
همکاری و همدلی مجلس و دولت، اکنون ش��اهد هس��تیم که 
وضعیت کش��ور در صنعت رونق تولید و صادرات کاال بهتر شده 
است، این نتیجه آرامش و ثباتی است که در چند ماه گذشته در 
کشور وجود داشته است. وی درباره هجمه و تبلیغات منفی برضد 
وزیر امور خارجه گفت: در شرایطی که آمریکا این همه هجمه و 
فشار وارد می کند، شاهد هستیم که روابط ایران با بقیه کشورها 

به خوبی دارد صادرات کاال انجام می شود و به پیش می رود.

لغو روادید در اربعین به معنای نبود سهمیه بندی نیست
وزیر کش��ور نیز اظهار داش��ت: در ایام اربعی��ن روادید را لغو 
خواهی��م کرد البته این به معنای عدم نظارت و عدم س��همیه 

بندی نیست و قطعا سقفی برای آن خواهیم داشت.
وی ادامه داد: روز یکشنبه وزیر کشور عراق به کشور ما خواهد 

آمد و در جلسه ای مشترک بیشتر صحبت می کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سیل اخیر، گفت: در مسیر 
برنامه ریزی س��یل هستیم، چون ما براس��اس قولی که دادیم، 
س��ه اولویت را درنظر گرفتیم که می توان به مسکن، پرداخت 

خسارت های کشاوری و تأمین وسایل زندگی اشاره کرد.
وی بیان کرد: در حوزه تعمیرات به مرحله نهایی رس��یده ایم 
ک��ه 110 هزار واحد را ش��امل می ش��ود. همچنین در حوزه 
ساخت و ساز، 30 تا 35 هزار مورد انجام شده که تقریبا تمام 
عملیات ش��روع شده اس��ت به جز مناطقی که نیازمند جا به 
جایی در سطح وس��یعی هستیم. به هرحال منطقه وسیعی را 
آب برده است و باید زمین جدید را تملک می کردیم که البته 

زمین ها را تملک کردیم و در مرحله نقل و انتقال هستیم.
وزیر کش��ور ادامه داد: این موضوع را قول داده ایم که تا آخر 

سال مشکل را حل کنیم و نوسازی تمام شود.
وی یادآور شد: در حوزه وسایل خانگی پک شش قسمتی بوده 
است که 110 هزار مورد را برآورد کرده اند که منابع همه این 
تعداد، آماده ش��ده است. همچنین 40 هزار مورد را خریداری 
و 35 هزار مورد واگذار کرده ایم. رحمانی فضلی اظهار داشت: 
کس��انی که در زمینه س��یل خس��ارت دیده اند، با مراجعه به 
سامانه سجاد می توانند نام نویسی کنند. هر زمان ثبت نام ها 

انجام شود، ما آمادگی ارائه وسایل را خواهیم داشت.

راست می گویید به نفت خاورمیانه نیازی ندارید!
وزیر نفت نیز با تمسخر در پاسخ به این پرسش که آمریکا گفته 
است به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد، گفت: آمریکا راست می 
گوی��د، نفت خاورمیانه به آمریکا نی��از دارد! وی ادامه داد: یعنی 
بعضی از کشورهای نفتی خاورمیانه به آمریکا بیشتر احتیاج دارد؛ 
تا آمریکا نسبت به آنها. زنگنه گفت: واقعا آمریکا با توجه به نفت 

شل نیاز به نفت خاور میانه ندارد اما واردات نفتی دارد.

مداخله ای در نصب کارتخوان توسط پزشکان نمی کنیم
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی نی��ز گفت: موضوع 
نصب کارتخوان از س��وی پزشکان مربوط به سازمان مالیاتی و 

پزشکان است و ما مداخله ای در این قضیه نمی کنیم.
سعید نمکی درباره اینکه آیا شرکت هایی که به عنوان مافیای 
دارو معروف ش��ده اند، اجازه می دهند ک��ه تولید داخلی ما در 
این عرصه تقویت ش��ود؟ اظهار داش��ت: قطعاً نمی گذاریم که 
آنان خلل��ی در زمینه تولید داخلی کش��ور ایجاد کنند و نباید 
خیلی روی این جریان حساب باز کنیم. وی در پایان با اشاره به 
آغاز اجرای طرح سیس��تم ارجاع و پزشک خانواده، گفت: طرح 
سیس��تم ارجاع و پزش��ک خانواده را بعد از پرونده الکترونیک 
سامت در چند استان به صورت پایلوت آغاز کردیم و امیدواریم 

تا پایان سال درصد قابل توجهی از طرح را اجرایی کنیم.

منظورم از برداشتن دیوار دانشگاه  ارتباط بیشتر با جامعه بود
منصور غامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اینکه برداشتن دیوار دانشگاه ها به چه منظور 
بوده اس��ت، گفت: در برداشت دیوار دانشگاه ها منظورم این بود 
که ارتباط بیش��تری بین مردم و جامعه تش��کیل شود. مردم از 
خدمات و  مشاوره های علمی استفاده کنند. وی ادامه داد: هدف 
ما این اس��ت به جای اینکه با دس��تور و به صورت کلیشه ای و 
تکلیفی بخواهیم دانشگاه را ملزم به ورود به مسائل جامعه کنیم، 

دانشگاه و جامعه مسائل و مشکات خود را با هم حل کنند.

 دستور روحانی برای پس گرفتن شکایت
 از دو نماینده مجلس

حس��ینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاش��یه 
جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رئیس 
جمهور به دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت ملی دستور داده اند 
که از دو نماینده ای که ش��کایت ش��ده ب��ود انصراف بدهند و 

شکایت هایشان را پس بگیرند.  فارس


