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گزارش

هنوز نمی دانم بیایم یا نه
نماینده مردم تهران در مجلس در پاس��خ به این س��وال که آیا از حوزه انتخابیه 
تهران کاندیدا خواهید ش��د یا خیر، عنوان کرد: روش��ن نیس��ت. بنده در حال 
ارزیابی هستم که اصال برای مجلس بیایم یا خیر. علی مطهری ، در پاسخ به این 
سوال که آیا لیستی از تهران برای انتخابات مجلس تهیه شده یا صحبت هایی در 

این خصوص صورت گرفته است یا خیر،  اظهار داشت: در این رابطه اطالعی ندارم. 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می شود در لیست نمایندگان تهران که 

قرار است سر لیست آن عارف باشد قرار می گیرد، افزود:  اصال من چنین چیزی نشنیدم. 
مطهری در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان تهران اقداماتی در این خصوص کرده اند 
یا خیر بیان کرد: نه من نش��نیده ام. وی درباره اینکه آیا از حوزه انتخابیه تهران کاندیدا 
خواهید شد یا خیر، عنوان کرد: روشن نیست. بنده در حال ارزیابی هستم که اصال برای 

مجلس بیایم یا خیر.   فارس 

اسکان بیش از یک میلیون زائر در مرزهای ایران و عراق
ذوالفقاری از اسکان یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر در طول شبانه روز در مرز های 
ایران و عراق خبر داد. حس��ین ذوالفقاری رئیس س��تاد مرک��زی اربعین درباره 
خدمات رسانی در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: امسال در زمینه اسکان و تغذیه 
۱۶۰ میلیون وعده غذا را در مرز ها و در داخل خاک عراق پیش بینی کرده ایم و 

این درحالی اس��ت که سال قبل ۶۰ میلیون وعده غذایی توزیع کردیم، همچنین 
در زمینه اسکان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در طول شبانه روز در مرز های ایران 

و عراق اختصاص داده ایم، در حالیکه س��ال قبل یک میلیون و صد هزار نفر را توانستیم 
اس��کان دهیم. ذوالفقاری با بیان اینکه فقط ۱۲ هزار اتوبوس بین ش��هری فعال در کل 
کش��ور داریم، گفت:  به دلیل ش��رایط خاص امسال از ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۹ هزار 
دس��تگاه در وضعیت پیک برای این چهار مرز در نظر گرفته ش��ده اس��ت که متاسفانه 

جوابگو این حجم از جمعیت نیست.  باشگاه خبرنگاران

محوریت ابتکار صلح هرمز 
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح »ابتکار صلح هرمز« رئیس 
جمهور با محوریت گفت وگو و مذاکره بین کشورهای منطقه است. سید حسین 
نقوی حسینی در ائتالف نظامی آمریکا برای منطقه خلیج فارس، اظهار داشت:  
قطعا طرح ائتالف نظامی آمریکا شکست خورده است چراکه بسیاری از کشورها 

از این طرح استقبال نکردند. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران معتقد 
اس��ت  که حل اختالفات منطقه خلیج فارس نیازمند تنش نظامی، دخالت بیگانگان 

و حضور نظامی کش��ورها نیست، تصریح کرد: باید مشکل امنیت خلیج فارس با مذاکره 
و گفت وگو بین کش��ورهای منطقه حل کرد.س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: بخاطر همین موضوع بود که از پیشنهاد مذاکره عربستان برای 
برقراری امنیت خلیج فارس استقبال کردیم چراکه معتقدیم باید برای حل این موضوع 

کشورهای منطقه در کنارهم گفت وگو کنند تا به یک نظر واحد برسیم.  مهر

رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به کشورهای عضو برجام گفت: امیدواریم آنها پیام 
گام سوم را جدی بگیرند.

محم��ود واعظی در حاش��یه جلس��ه هیئ��ت دولت در جم��ع خبرن��گاران درباره 
پیشنهادهای عربستان برای عادی سازی رابطه با ایران گفت: فکرمی کنیم منطقه ما 
نیاز به آرامش دارد،  در گذشته عربستان سعودی فکر می کرد که برای مدت کوتاهی 
با ائتالفی که درست کرده بود می تواند یمن را ببلعد و به آن هدف خود برسد. این 
زمان گذشت و اآلن 5 سال گذشته و آنها به این هدف خود نرسیدند. وی افزود: ما 
فکر می کنیم اآلن با توجه به شرایطی که در منطقه وجود دارد عربستانی ها به این 
نقطه رسیدند که جنگ نمی تواند سرنوشت را تعیین کند. ما از این موضع استقبال 
می کنیم. از موضع حوثی ها و آتش بس هم استقبال می کنیم و اگر عربستانی ها در 
موضوع روابط با ما و حل مشکل یمن جدی هستند آن را گام مثبتی تلقی می کنیم.  
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اجرای گام س��وم و برنامه ایران برای برداشتن گام 
چهارم کاهش تعهدات هس��ته ای ایران تصریح کرد: گام سوم مهمترین گام ما بود. 
عرضم این اس��ت که گام سوم تأثیرات خوبی گذاشته است و تماس های متعدد با 
ما برقرار ش��ده در این زمینه از جاهای مختلف و این تماس ها ادامه دارد، امیدوار 
هستیم که این پیام گام سوم را اعضای برجام و بقیه جدی بگیرند. واعظی در مورد 
اقدامات اخیر ترکیه در س��وریه اظهار داشت: ما نگرانی های ترکیه در مرز با سوریه 
را می دانیم و با آنها صحبت کردیم ولی اینکه با لشکرکشی بخواهند امنیت به وجود 
آورند تحلیل، برداش��ت و شناخت ما از شرایط منطقه این است که به ضرر منطقه 

است و امنیت به وجود نمی آورد.

ترکیه را به خویشتن داری دعوت کردیم
س��خنگوی دولت نیز گفت: از طرف ترکیه ای در موضوع س��وریه خویش��تن داری 
می خواهیم، از س��وی دیگر ارتش س��وریه باید بر مرزهایش اختیار داش��ته باشد و 
این حق آنها اس��ت. علی ربیعی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده برخی 
سرنگ های آلوده از کشور چین  وارد شده و همین باعث آلوده شدن برخی از اهالی 
روستای لردگان به HIV شده است؟ اظهار داشت:  این شایعه ها ناامنی روانی ایجاد 
می کند. تمام اقالمی که وزارت بهداش��ت اس��تفاده می کند از استانداردهای باالی 
جهانی برخوردار هستند. این اتفاق وجود نداشته است و ما اطمینان می دهیم که 
این موضوع دروغ اس��ت. از علوم آزمایش��گاهی ها می خواهم این موضوع را بررسی 
کنند و گزارش بدهند. وی افزود: اگر س��رنگ آلوده ای هم بوده مربوط به معتادین 
بوده است. س��خنگوی دولت درباره رانت و بورس برخی آقازاده ها گفت: ما وظیفه 
پاسخنگوی به شایعات فضای مجازی نداریم. صندلی حق افراد است و گرفتن آن 
ضایع کردن حقوق افراد شایسته است و اگر کسی موردی سراغ دارد به ما گزارش 

دهد تا برخورد کنیم.
بودجه ۹۹ مطلقاً وابستگی به نفت نخواهد داشت

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به ویژگی های بودجه س��ال ۱۳۹۹ گفت: 
بودجه جاری س��ال آینده مطلقاً به نفت وابس��تگی ندارد. محمدباقر نوبخت درباره 
مهمترین ویژگی های بودجه سال ۹۹ اظهار داشت: بودجه سال ۱۳۹۹ در چارچوب 

طرح اصالح ساختار بودجه تهیه شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه آن چه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم 
در مص��ارف آن اصالحاتی که در طرح اصالح س��اختاری م��ورد توجه بود را لحاظ 

کردی��م. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابس��تگی را به نفت دارد 
بطوریکه می توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابس��تگی ندارد و ما حتی 
ریالی از نفت را در بودجه های جاری و هزینه ای صرف نخواهیم کرد و صرفا منابعی 
که از نفت تحصیل می شود با عنوان واگذاری دارایی ها سرمایه ای آن را صرف تملک 
دارایی های س��رمایه ای می کنیم و برای تحقق طرح های عمرانی اس��تفاده خواهیم 
کرد. این یکی از ویژگی های قابل توجه در بودجه سال ۱۳۹۹ است که این آرمانی 

که همیشه در سیاست های کلی مورد تاکید قرار می گرفت را اجرا می کنیم. 
احداث ۱۸۰ هزار مسکن در مرحله آماده سازی است

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: احداث ۱۸۰ هزار 
مسکن هم اکنون در مرحله آماده سازی و اجراست.

محمد اسالمی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: این موضوع مسیر طبیعی 
و رو به رش��د خود را طی می کند و در تمام استان ها مهمترین کار ما در این طرح 

نیازسنجی بر اساس تقاضاهای قابل استناد است.
اسالمی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها باید در این زمینه به ماموریت خود عمل 
کنند، گفت:  تا پایان سال 4۰۰ هزار واحد مسکن که قرار است که در طرح اقدام ملی 
مسکن عملیاتی شود را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم تا اتمام سال ۹۹ این پروژه به 
ثمر برسد. وزیر راه و شهرسازی گفت: اعطای تخفیف مالیاتی برای صاحبخانه هایی 
که مراعات مستاجرین را می کنند هم اکنون در دستور کار است و این موضوع در 
هیأت دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شده است که قرار است اصالحیه 

آن انجام شود.
ادغام  بانک های وابسته به نیروهای مسلح تا پایان آذر قطعی می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح روند خوبی 
دارد و تا پایان آذرماه ادغامشان قطعی شود.

عبدالناصر همتی در پاسخ به س��والی درخصوص آخرین وضعیت ادغام بانک های 
وابس��ته به نیروهای مس��لح گفت: مراحل این کار در حال انجام اس��ت. سهامشان 
توسط بانک سپه تملک شده و داریی  هایشان در حال ارزش گذاری است. به نظر من 
یکی از کارهای موفق و ماندگار در نظام بانکی خواهد بود که کار پیچیده و مهمی را 

در فرصت قانونی انجام می دهیم. ما این روند را داریم دنبال می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره آمار صندوق بین المللی پول از میزان تورم در ایران 
و اینکه آیا این آمار را بانک مرکزی در اخیتار آنان گذاش��ته اس��ت؟ اظهار داشت:  

نمی دانم از خودشان بپرسید و ما آمار به کسی ندادیم.
 همتی درباره اصالح نظام بانکی نیز گفت: مش��کالتی که نظام بانکی دارد از نظر 
ناترازی مالی و دارایی، بحث معوقات و مطالبات از دولت و مردم از مس��ایل مهمی 
اس��ت که به تدریج رفع می ش��ود. همتی اظهار داشت: اصالح نظام بانکی به زمان 
طوالنی نیاز دارد، مهم این اس��ت که حرکت ما به س��وی اصالح باشد. امیداوریم با 
کمک س��ایر بخش های دولت و مجلس این طرح را پیش ببریم. رئیس کل بانک 
مرکزی درباره جلوگیری از فعالیت موسسه های غیر مجاز گفت: دیگر اجازه فعالیت 
موسس��ه های مالی غیرمجاز را نخواهیم داد. همتی افزود: برخی موسسه ها مجاز 
بودن��د اما ناترازی مالی دارند که برخی از آنها را تحت مدیریت گرفته ایم و برخی 
دیگر را با ابزارهایی که در اختیار داریم کنترل می کنیم تا مشکالتشان کاهش یابد. 
وی  درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: یکی از دالیلی که بازار ارز به ثبات 

نسبی رسیده مربوط بازگشت ارز صادراتی و عملکرد سامانه نیماست. تسنیم

رئی��س جمهور ب��ا تأکید بر شکس��ت توطئه آمریکا در فش��ار 
حداکثری علیه ملت بزرگ ایران، گفت: امروز همه آمار، ارقام و 
روحیه مردم نشان می دهد که دوران اثرگذاری فشار حداکثری 

به پایان رسیده است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه هیئت 
دول��ت گفت:  وی اف��زود: ملت بزرگ ایران با مقاومت، نش��اط، 
کار و تالش و فداکاری حداکثری توانس��تند تحریم حداکثری و 
تروریسم اقتصادی را شکست دهند. مردم ایران در این یکسال و 
نیم گذشته کمر دولت آمریکا را شکستند و هیچ تردیدی وجود 

ندارد که امروز قدرت ایران از هر زمان دیگر بیشتر است.
روحانی اف��زود: البته مردم از لحاظ اقتصادی دچار مش��کالتی 
هس��تند که همه باید دس��ت به دس��ت هم داده و در راستای 

کاستن از مشکالت مردم تالش کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه امروز همه آم��ار و ارقام و عالمت ها نش��ان 
می دهد که مردم حتی در مش��کالت اقتصادی هم قادر به حل 
مس��ایل و کاهش مشکالت هس��تند، گفت: اینکه بانک مرکزی 
اعالم می کند، تولید صنایع بورس��ی که نیمی از صنایع کشور را 
تش��کیل می دهد در ش��هریور ماه ۱.۲ درصد رشد مثبت داشته 
اس��ت، موضوعی بس��یار مهم و به معنای آن اس��ت که فش��ار 

حداکثری در هم شکسته است.
رئی��س جمهور ادامه داد: اینکه بانک مرکزی در ۶ ماه نخس��ت 

س��ال قادر بوده ۱۹ میلیارد دالر برای واردات اجناس و کاالهای 
مورد نیاز کشور اختصاص داده که ۸.۲ میلیارد دالر آن مربوط به 

کاالهای اساسی بوده، آماری مثبت و قابل توجه است.
روحانی اظهار داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که انبارها در 
بندرگاه ها پر بوده و این تحرک و جنب و جوش بنادر و گمرکات 
کشور بزرگترین عالمت شکست آمریکا در این فشار بی رحمانه و 
غلط نسبت به ملت ایران است و امروز در شرایطی قرار داریم که 
می توانیم در بخش اقتصادی گام های مثبتی را برداریم. روحانی 
ادامه داد: براس��اس آم��اری که وزارت نیرو ارای��ه کرده تا پایان 
سال جاری هر هفته یک پروژه مهم، آب یا برق در سطح کشور 
افتتاح خواهد شد که جمعاً ۲۲۷ پروژه با ارزش بیش از ۳۳ هزار 
میلیارد تومان اس��ت؛ یعنی در هر اس��تان بیش از هزار میلیارد 
تومان طرح  تنها در بخش آب و برق افتتاح خواهد شد که این 
ب��ه معنای موفقیت ملت و کارآمدی دولت و نظام اس��ت. وی با  
بیان اینکه آمارها و شاخص هایی که مرکز آمار ایران در موضوع 
اش��تغال در تابستان امسال نسبت به س��ال گذشته اعالم کرده 
ارزشمند و حائز اهمیت است، گفت: براساس این آمار مشارکت 
مردم افزایش و نرخ بیکاری ۱.۸ درصد نس��بت به سال گذشته 

کاهش پیدا کرده است.
روحان��ی افزود: براس��اس همین آمار نرخ بیکاری در تابس��تان 
گذش��ته ۳ میلیون و ۳5۰ هزار نفر بوده که امسال ۲ میلیون و 

۹۰۰ هزار نفر است و نشان می دهد که 45۰ هزار نفر از بیکاری 
باقیمانده از گذشته از بین رفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحوالت منطقه 
پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه هنوز در گوشه و کنار منطقه 
شعله هایی دیده می شود که گاهی این شعله در یمن و گاهی در 

نزدیکی مدیترانه و مرزهای ترکیه و سوریه است.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه دولت ترکیه نس��بت به مرزهای 
جنوبی خود نگرانی هایی دارد و حق آنهاست که این نگرانی شان 
برطرف ش��ود، گفت: معتقدیم باید راه و ش��یوه درست در این 

مسیر انتخاب شود.
وی تصریح کرد: ش��یوه ای که امروز انتخاب شده و توافقاتی که 
در پش��ت پرده صورت گرفته به نفع منطقه نخواهد بود و ما از 
کش��ور دوست و برادر خود ترکیه و دولت این کشور می خواهیم 
که در این گونه امور دقت و حوصله بیشتری به خرج داده و در 

مسیری که انتخاب شده، تجدیدنظر کند.
وی تاکی��د کرد: امروز موضوع اصلی، ش��مال س��وریه و ش��رق 
فرات نیس��ت، بلکه مش��کل اول در منطقه ادلب است که همه 
تروریس��ت ها در آن منطقه جمع شده اند و امیدواریم کشورهای 
منطقه در این زمینه کمک کرده و دولت ترکیه نیز در این راستا 
دقت بیش��تری را داشته باشد که با مش��کلی جدید در منطقه 

مواجه نشویم.

رئیس جمهور با اش��اره به ضرورت هوشیاری نسبت به برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ماه های آینده به عنوان یک 
حرکت بزرگ سیاس��ی در کشور، گفت: همه آنهایی که مسئول 
اجرا و نظارت هس��تند، باید کاری کنند که نشاط سیاسی مردم 

افزایش پیدا کند.
وی ب��ا بیان اینکه پیروزی این جن��اح و یا آن جناح مهم نبوده، 
بلکه باید اجازه دهیم، ملت پیروز شود، تأکید کرد: باید بگذاریم 
همه جناح ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم 
ت��ا در این اجتماع ش��رکت کنند. روحانی اظهار داش��ت: نباید 
اینقدر س��ختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این 
فیلتر را تنگ تر کنیم، نتیجه مثبت تری خواهد داشت. وی افزود: 

مردم خودشان خوب می فهمند و بهترین ها را  انتخاب می کنند. 
بویژه در انتخابات مجلس شورای اسالمی که عمدتاً محلی بوده 
و مردم کاندیداها را بهتر می شناسند و انتخاب می کنند. روحانی 
در ابتدای سخنان خود در جلسه هیأت دولت با گرامیداشت ایام 
اربعین حس��ینی، گفت: این ایام روزهای بیان عش��ق و ارادت و 
اظهار شیفتگی در برابر خاندان رسالت است. روحانی تأکید کرد: 
این اجتماع بزرگ دل آمریکایی ها و صهیونیست ها را می لرزاند 
و آنها را مرعوب می کند؛ حضور میلیونی مردم با عش��ق و عالقه 
در هر ش��رایطی در این اجتماع عظیم، یک قدرت نمایی بزرگ 

سیاسی، فرهنگی و معنوی به شمار می رود.
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

دوران اثرگذاری فشار حداکثری به پایان رسیده است
روحانی در جلسه هیئت دولت:

طرف های برجام پیام گام سوم را جدی بگیرند
واعظی در جاشیه جلسه هیأت دولت:


