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تقدیر نمایندگان از سازمان اطالعات سپاه 
برای دستگیری روح اهلل زم

همه نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای از 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای 

دستگیری روح اهلل زم تقدیر و تشکر کردند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

»خ��دای ق��ادر متع��ال را ش��اکریم ک��ه در آس��تانه 
وق��وع بزرگترین حماس��ه جهان اس��الم و جلوه گری 
پرش��کوه ترین مراس��م عاش��ورایی و اربعی��ن ماندگار 
حسینی، بار دیگر حماسه محیرالعقول توسط فرزندان 
س��بزپوش ملت و س��ربازان گمنام ام��ام زمان )عج( 
در س��ازمان اطالعات سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
با انج��ام اقدامات پیچی��ده اطالعات��ی و امنیتی رقم 
خورد و یکی از مهم ترین ش��بکه های نفوذ و براندازی 
ک��ه ب��ا حمایت های م��ادی و معنوی نظام س��لطه و 
پش��تیبانی های پیچی��ده س��رویس های اطالعات��ی و 
امنیتی قدرت های ش��یطانی راه اندازی و اداره می شد 
و به تشویش اذهان عمومی شبهه افکنی، دروغ پردازی 
و هج��وم به ارزش ه��ا، اص��ول، آرمان ه��ا و باورهای 
اخالقی و دینی مردم و جوانان فعالیت گس��ترده چند 
س��اله داشت، با دستگیری سرش��بکه اصلی آن که با 
وطن فروشی مجری اهداف ش��وم بیگانگان شده بود، 

متالشی و نابود شد.
ما نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی مراتب تقدیر و 
تش��کر عمیق خود را از این پاس��داران حریم والیت و 
مل��ت اعالم می کنیم و یقین داریم که ملت ما ش��اهد 
اس��تمرار ای��ن پیروزی ه��ا در پرت��وی مجاهدت های 
مخلصان��ه ای��ن عزیزان در س��ازمان اطالعات س��پاه 

پاسداران انقالب اسالمی خواهد بود«.

 نمایندگان مجلس حمله نظامی ترکیه
به سوریه را محکوم کردند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی حمله نظامی ترکیه 
به کردهای سوریه را محکوم کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
امروز فری��اد مظلومیت کردهای س��وریه بر اثر تجاوز 
دولت ترکیه بلند است. در دنیایی که حاکمان آن دم 
از ب��رادری،  عدالت و حمایت از مظلوم س��ر می دهند، 
س��کوت ننگین سازمان های بین المللی در تاریخ مثل 
همیشه ثبت خواهد شد. س��کوت سیاسی دولت های 
مدعی حقوق بشر و سازمان ملل در تاریخ خواهد ماند. 
ریاس��ت محترم مجلس شورای اس��المی  در اعتراض 
به حمله نظامی ترکیه به مردم بی دفاع س��وریه س��فر 
خ��ود به ترکیه را لغ��و می نماید و ای��ن قابل تقدیر و 

تشکر است.
ما نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی بر خود  الزم 
می دانیم که از مظلومان ُکرد س��وریه دفاع و حمایت 
کرده و انتظار داریم که دولت جمهوری اسالمی ایران 
که حامی مظلومان اس��ت، از ط��رق مختلف حمایت 

خود را از مطلومان کرد سوریه اعالم کند.

اعتراض نمایندگان استان های شمالی جو 
مجلس را متشنج کرد

جلسه علنی روز گذشته مجلس با اعتراض نمایندگان 
استان های ش��مالی کش��ور درباره انتقال آب دریای 

خزر برای چند لحظه متشنج شد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی یک فوریت 
الحاق یک تبصره به ماه 206 قانون آیین نامه داخلی 

مجلس را در دستور کار داشتند.
جلس��ه که در غیاب علی الریجانی به ریاست مسعود 
پزش��کیان اداره می ش��د با حواش��ی مواجه شد و جو 

پارلمان برای چند لحظه متشنج شد.
زمانی که نمایندگان مشغول بررسی  دستور کار بودند، 
نمایندگان شمال کش��ور در یک حرکت معترضانه با 
در دس��ت داشتن نوشته هایی به جایگاه هیئت رئیسه 
رفتند. دست نوش��ته های نمایندگان گلستان، گیالن و 
مازن��دران حاوی پیام هایی ش��امل »نه ملت به انتقال 
آب دریای خزر«،»اسیتضاح وزیر نیرو فوری«، »مردم 
اجازه نابودی دریای خ��زر را نمی دهند«،»انتقال آب 
خزر مساوی با نابودی محیط زیست« و» بالی زاینده 

رود و ارومیه را برای دریای خزر تکرار نکنید« بود.
با حضور نمایندگان ش��مال در جایگاه هیئت رئیس��ه 
برخی نماین��دگان دیگر از کمیس��یون  انرژی و دیگر 
کمیسیون ها هم با حضور در جایگاه آنان را همراهی و 

بر اعتراض آنان مهر تأیید زدند.
نمایندگان معترض گرد مسعود پزشکیان حلقه زده و 
خواس��ته خود را فریاد می زدند که وی با صدای بلند 

دائم از آنان می خواست به جایگاه خود بازگردند.
این فریادهای پزشکیان اما به جایی نرسید، به طوری 
ک��ه فریاد زد نمایندگان ش��مال تخلف می کنند س��ر 
جایت��ان برگردید! فریادهای نایب رئیس مجلس منجر 
به این ش��د که دیگر نمایندگان ب��رای پراکنده کردن 
معترضان حاضر در جایگاه هیئت رئیسه به جایگاه بروند 
و با گرفتن دست نوشته ها از نمایندگان معترض آنان را 
متفرق کنند. در این میان احمدی الش��کی و مهرداد 
بائ��وج الهوتی نمایندگانی بودن��د که بر اعتراض خود 
مص��ر بودند و اجازه گرفتن دس��ت نوشته هایش��ان را 
به کس��ی نمی دادند. نمایندگان بعد از پایین آمدن از 
جایگاه هیئت رئیس��ه برای لحظاتی شعارهای خود را 

مقابل خبرنگاران گرفتند.

اخبار

نیروهای امنیتی  ایران سناریوی دشمن را ناکام گذاشتند
وزیر اطالعات در حاش��یه بازدید از مرز چذابه گفت: نیروهای امنیتی جمهوری 

اسالمی ایران با هوشیاری کامل نقشه های شوم دشمنان را ناکام گذاشتند.
س��ید محمود علوی در بازدید از مرز چذابه درباره  اقدامات امنیتی صورت گرفته 
در ای��ام اربعین با بیان اینکه همیش��ه در چنین ایامی اقدامات ضد امنیتی علیه 
کشور وجود داشته افزود: در ایام اربعین تاکنون 2 مورد بمب گذاری در خوزستان 

و در مسیر کاروان ها وجود داشته که با هوشیاری نیروهای اربعین خنثی شدند.
علوی از کش��ف و ضبط 50 قبضه سالح جنگی در ایام اربعین خبر داد و گفت: اقدامات 
امنیتی انجام شده نقشه های شوم ناقضان امنیت را ناکام گذاشته که همه این ها به برکت 
توجه حضرت اباعبداهلل الحس��ین )ع( اس��ت. وی تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان با 
تمام توان خود قصدآسیب زدن به امنیت جمهوری اسالمی ایران را دارند اما همچنان با 

هوشیاری نیروهای امنیتی ایران این امنیت برقرار است.  تسنیم

عزم سپاه برای گسیل امکانات به سوی مرزها
فرمانده کل س��پاه گفت: این عزم در س��پاه وجود دارد تا با تعطیل کردن همه 
سرویس های رفت و آمد در همه شهرها، اتوبوس ها و امکانات حمل و نقل را به 

سوی مرزها گسیل کنیم.
سرلشکر حس��ین سالمی در بازدید از مرز ش��لمچه در جمع خبرنگاران گفت: 
س��ال جاری با عنایت الهی و دعوت حس��ینی، حجم زائرانی که به عتبات عالیات 
مشرف شده اند، نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و دست اندرکاران 

خدمت به زائران همت خود را چند برابر کرده اند تا بتوانند نیازها را پاسخ دهند.
فرمانده کل س��پاه تصریح کرد: به فضل الهی امنیت برقرار اس��ت و مسائل حمل و نقل 
تا حدود بس��یاری حل ش��ده است. وی با اشاره به این موضوع که مشکالت به تدریج در 
حال حل شدن است افزود: دستگاه های امنیتی نیز هوشیار هستند تا این مراسم عظیم 

حسینی با نهایت آسایش و امنیت برای مردم برگزار شود.  سپاه نیوز

هیچ  مشکل امنیتی برای زائران اربعین رخ نداده است
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه 60 درصد زوار از مرز مهران 
در اربعین امس��ال تردد کردند، گفت:: خوش��بختانه تاکنون هیچ گونه مش��کل 

امنیتی برای زائران اربعین در داخل کشور و خارج از کشور رخ نداده است.
حس��ین ذوالفقاری در نشست س��تاد اربعین در شهرستان مهران اظهار داشت: 
از زحمات مردم و مس��ئوالن استان به ویژه استاندار ایالم تقدیر و تشکر می کنم، 

تالش ستاد ستاد اربعین  این استان قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت های مهران تغییر کرده است، گفت: بر طبق نظر زوار در 
اربعین امس��ال، رضایتمندی خوبی حاصل شده است و این نشان از خدمت رسانی بهتر 

و آماده بودن زیرساخت ها در مرز مهران دارد.
معاون وزیر کشور گفت: این امنیت پایدار نشات گرفته از اشرافیت کامل نیرو های نظامی 

و انتظامی و امنیتی کشور است.  وزارت کشور

رهبر معظم انقالب از آیت اهلل مکارم ش��یرازی در یکی از بیمارس��تان های 
تهران عیادت کردند.

رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی صبح روز )دوش��نبه( با حض��ور در یکی از 
بیمارستان های تهران از حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی عیادت کردند.

رهب��ر انق��الب اس��المی در ای��ن عی��ادت، در جری��ان رون��د درم��ان 
حض��رت آی��ت اهلل م��کارم ش��یرازی ق��رار گرفتن��د و گفتن��د: وج��ود 
جنابعال��ی ب��رای م��ردم و حوزه ه��ای علمی��ه بس��یار با برکت اس��ت و از 
 خداون��د متع��ال س��المتی و عافی��ت کام��ل ش��ما را مس��ألت می کنیم.

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رئیس قوه قضائیه:
 تضعیف شورای نگهبان
به نفع هیچکس نیست

رئی��س ق��وه قضائیه با تاکید بر ض��رورت حرکت همه مردم و 
مس��ئوالن بر مدار قانون، از مسئوالن اجرای قانون اساسی در 
کشور خواس��ت که نهادهایی نظیر شورای نگهبان را تضعیف 

نکنند.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در جلس��ه ش��ورای عالی قوه 
قضایی��ه، اربعین را جلوه عش��ق و دلدادگ��ی به وجود مقدس 
حضرت اباعبداهلل الحس��ین )ع( و رمز وحدت و انس��جام ملت 
های مس��لمان دانس��ت و تصریح ک��رد: ام��روز کنگره عظیم 
اربعی��ن، به لحاظ کثرت جمعی��ت و همچنین کیفیت آن که 
یک اجتماع معنوی، عاشقانه و همراه با تحول، انسان سازی و 
یافتن یک س��بک زندگی است، اجتماعی بی بدیل و جهانی و 

نویدبخش شکل گیری تمدن حسینی است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اش��اره به تحرکات اخیر در مرز 
ترکیه و س��وریه، این وضعیت را برای مردم مس��لمان منطقه 
تاس��فبار خواند و افزود: ورود ترکیه به خاک سوریه، عوارض و 
تبعاتی دارد که از دید هیچکس پنهان نیست. این اقدام، بیش 
از ۴00 هزار آواره بر جای می گذارد که بویژه با نزدیک شدن 
به فصل س��رما، نتایج و آثار بس��یار تلخی خواهد داشت و این 
ب��رای هیچکس قابل تحمل نیس��ت. وی یکی دیگر از عوارض 
اق��دام ترکیه را تنفس مجدد و تجدید قوای داعش دانس��ت و 
اظهار کرد: این جریان دست ساخته آمریکا و صهیونیستها که 
دستش��ان تا مرفق به خون مردم بیگناه منطقه آلوده اس��ت و 
بدترین جنایات را مرتکب شده اند، با استفاده از شرایط فعلی 

دوباره جان می گیرد و تجدید قوا می کند.
رئیس ق��وه قضاییه، بدتری��ن نتیجه التهابات اخیر را کش��ته 
ش��دن مردم منطقه اعم از کرد، ترک، عرب و ... دانست و ابراز 
امیدواری کرد که ترکیه سریعا به مرزهای بین المللی بازگردد 

و به این وضعیت خاتمه دهد.
رئی��س قوه قضایی��ه در بخش دیگری از س��خنان خود، توجه 

و احت��رام ب��ه قانون را وظیف��ه همگان دانس��ت و تاکید کرد: 
پیشرفت و توسعه یافتگی کش��ور در گرو قانونمداری است. از 
سوی دیگر، کشور ما کش��ور انتخابات است و مراجعه به آرای 
عمومی، افتخاری اس��ت که چهل س��ال آن را حفظ کرده ایم؛ 
به نحوی که مدعیان دموکراسی نتوانسته اند این چنین ادعای 
خود را در این زمینه اثبات کنند اما جمهوری اس��المی از ابتدا 
با رهنمودهای امام )ره( و مقام معظم رهبری و براس��اس آنچه 
در قانون اساس��ی و در میدان عمل وجود داشته است، همواره 
نشان داده که همه نهادها براساس رای مردم شکل می گیرد.

رئیس��ی با بیان اینکه همه جریانها، نهادها، جناحها و تفکرات 
باید به قانون احترام بگذارند، مخدوش کردن قانون را غیرقابل 
قبول دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: بویژه مس��ئوالن و به طور 
خاص مسئوالن اجرای قانون اساس��ی نباید به نام فراجناحی 
بودن و انسجام، به صورت جناحی و در جهت دوقطبی سازی 
اق��دام کنند. ب��ر همین مبنا، تضعیف نهادهای قانونی کش��ور 
نظیر ش��ورای نگهبان که ضامن جمهوریت و اس��المیت نظام 
است، به نفع هیچکس نیست و برخالف مصلحت کشور است. 

لذا باید قانون اساس��ی را به عنوان میثاق ملی مورد توجه قرار 
دهیم و مخصوصا مسئوالن اجرای قانون اساسی باید پایبندی 
خود به این قانون را اثبات کنند تا مردم بدانند که قرار اس��ت 
به قانون عمل ش��ود. رئیس قوه قضایی��ه در بخش دیگری از 
س��خنان خود، بر ضرورت اجرای به موقع احکام قضایی تاکید 
ک��رد و گفت: نتیجه تمام زحمات و تالش های ش��بانه روزی 
ضابطان قضایی و قضات دادسرا، دادگاه ها و دیوان عالی کشور 
در اجرای احکام متبلور می شود و اگر این احکام به موقع اجرا 
نش��ود، آثار همه این زحمات از بین می رود. بر همین اساس 
از هم��ه همکاران خود بویژه در دوای��ر اجرای احکام حقوقی، 
کیف��ری و ... می خواهم که همت مضاعفی برای اجرای بدون 
تاخیر احکام قطعی به خ��رج دهند و اگر هم موانع برای اجرا 
وجود دارد، در صدد رفع موانع برآیند. رئیس��ی درباره بازرسی 
از دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: بازرسی از این دفاتر باید بدون 
توجه به برخی حواشی و غوغاهای رسانه ای انجام شود منتها 
همه این بازرسی ها باید همراه با اتقان، استناد و استدالل الزم 

صورت گیرد.   اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

حجت االسالم حسن روحانی با بیان اینکه دولت و سایر ارکان 
نظام توانس��تند از بحران عبور کنند، تصریح کرد:توطئه های 
آمریکا، صهیونیسم و ارتجاع منطقه برای آسیب جدی به نظام 

شکست خورده است.
حجت االس��الم حسن روحانی در نشست خبری با خبرنگاران 

داخلی و خارجی
با تقدیر از مردم همیش��ه در صحنه ایران اسالمی برای حضور 
باش��کوه در مراسم عظیم اربعین حس��ینی)ع(، اظهار داشت: 
امس��ال حضور ملت ایران در این راهپیمایی از هر س��ال دیگر 
پررنگ تر و شکوهمند تر است و از همه مردم و دستگاه هایی 

که برای این موضوع تالش می کنند تشکر می کنم.
روحان��ی ادامه داد: خوش��حالم در مقطعی در خدمت اصحاب 
رسانه هستم که ما شرایط سخت و تاریخی سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی را پش��ت سر گذاش��ته ایم. دولت تدبیر امید در 55 
ماه اول تا دی 96 مس��یری را طی کرد که همه شاخص های 
سیاس��ی، امنیتی، منطقه ای و به ویژه اقتصادی مسیر صحیح 
و مثبتی را طی می کرد؛ اما از دی ماه 96 وارد شرایط جدیدی 
ش��دیم که کبریت آن در داخل و س��پس در خارج زده شد و 

وارد سال 97 شدیم.
روحانی با بیان اینکه از اردیبهش��ت 98 شاخص های ما رو به 
بهبود می رود، گفت: پیش��بینی ما این اس��ت که تا پایان سال 
روند کاهش��ی تورم نقطه به نقطه ادامه خواهد داشت. در عین 
حال تورم دوازده ماهه نیز با یک تاخیری از تورم نقطه به نقطه 
پیروی خواهد کرد. رش��د اقتصادی کشور که در سال گذشته 
منفی بود، پیشبینی این است که رشد اقتصادی مثبت خواهد 
بود. اشتغال در تابستان امسال 8۴3 هزار اشتغال خالص داریم 

و بیکاری ما از 12.3 به 10.5 کاهش پیدا کرده است.
وی ب��ا بیان اینکه از لحاظ سیاس��ی و بی��ن المللی جمهوری 
اس��المی ایران شرایط بسیار قوی تر و مستحکمی دارد، تاکید 
کرد: البته 18 ماه س��ختی بر مردم ما گذشت به ویژه کسانی 
ک��ه دارای درآم��د و حقوق ثابت بودند، ب��ا همه وجودمان در 
دولت مش��کالت مردم را حس می کردی��م، اما این کار دولت 
بود که توانس��ت ش��اخص ها را علیرغم فش��ارها برگرداند که 
این کار س��ختی بوده و از همه کسانی که به ما کمک کردند، 

تشکر می کنم.
رئیس جمهور در ادامه س��خنانش در پاس��خ به سوال یکی از 
خبرنگاران درباره بدعهدی س��ه کش��ور اروپای��ی در برجام و 
تبعیت آن ها از آمریکا گفت: آمریکا به دلیل فش��ار افراطیون 
داخلی و فش��ار رژیم صهیونیس��تی و عربستان خطای بزرگی 
مرتک��ب و از برجام خارج ش��د و جمهوری اس��المی هم کار 

هوشمندانه ای انجام داد.
وی افزود: احساس آنها این بود که ما از برجام خارج می شویم 
و آنه��ا هم یک تحریم بین المللی علیه ایران وضع می کنند و 
آمری��کا بار تخلف خودش را تحمل نمی کند اما ما نگذاش��تیم 
ک��ه آمریکا این بار را بر دوش ایران و دیگران بگذارد، امروز به 
جز 3 کشور کوچک کشوری نیست کار آمریکا را تایید کند و 

همه این اقدام را محکوم می کند. 
روحانی افزود: کش��ورهای باقی مانده در برجام قرار ش��د که 
خ��روج آمری��کا را به نوعی جبران کنند. ما با چین و روس��یه 
ارتباط خوبی داریم اما س��ه کشور اروپایی متاسفانه پای تعهد 
خودش��ان نماندند و آنچه الزم بود انجام دهند انجام ندادند و 

به قولهای خود عمل نکردند.

رئیس جمهور در پاس��خ به س��والی پیرامون بسترسازی برای 
اصالحات س��اختاری بودجه و تامین درآمدهای مالیاتی برای 
بودجه جاری کشور، گفت: همه شاخص ها در سال 98 مثبت 
اس��ت اما در زمینه بودج��ه گرفتاری هایی داریم که باید ارقام 
آن را تامین کنیم. البته از لحاظ عمرانی امس��ال وضع بهتری 
داری��م و بیش از 30 ه��زار میلیارد تومان ت��ا کنون پرداخت 
ش��ده است. رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار 
دیگری درباره س��فر نخس��ت وزیر پاکس��تان به ای��ران اظهار 
داش��ت: یکی از اهداف سفر نخست وزیر پاکستان این بود که 
در زمینه مس��ائل و مش��کالت منطقه با هم گفت وگو کنیم به 
دلیل این که نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه به عربستان 

رفت و می خواست نکات مورد نظر ما را بشنود.
روحانی تصریح کرد: برای حل مسائل منطقه ای، موضوع یمن 
موضوع مهمی است که اگر در آنجا به پایان جنگ منتهی شود 
یک��ی از گره های منطقه از جمله در روابط ایران و عربس��تان 

باز خواهد شد.
روحان��ی تاکید کرد: گرچه آنچه در دریای س��رخ واقع ش��د 
و کش��تی ما ه��دف قرار گرفت مش��کالتی را ایج��اد کرد اما 
تحقیقات ما به زودی به نتیجه می رسد. آنچه مسلم است یک 
رژیمی با کمک برخی از کش��ورها ای��ن کار را انجام داده و ما 

داریم بررسی می کنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
وی در ادامه درباره س��فر برخی مقام��ات اماراتی به ایران هم 
گفت: بله برخی از مقامات اماراتی به ایران آمدند؛ روابط تهران 
و ام��ارات در ماه های اخیر بهتر از گذش��ته اس��ت و روند به 

سمت و سوی بهبود روابط است.
رئیس جمهور در پاس��خ به سوالی درباره تغییر کردن روحانی 
یا پش��ت کردن رئیس جمهور به رای م��ردم، عنوان کرد: در 
انتخابات با مردم وعده هایی داده شد و مردم هم خواست هایی 
داش��تند که مطرح کردند. ش��رایط انتخابات در یک ش��رایط 
عادی بود و در منطقه آرامش نس��بی بود، داعش شکست های 
س��همگینی را متحمل شده بود؛ برجام باعث شده بود شرایط 
اقتصادی بس��یار خوبی به وجود آید. در س��الی که برجام اجرا 
شد، باالترین رش��د اقتصادی را در سال بعد داشتیم. آنچه به 
مردم وعده دادم این بود که کوش��ش خواهم کرد که از طرف 
ایران برجام صدمه نبیند چرا که طرح آمریکایی ها این بود که 

ایران برجام را بشکند.
رئیس جمهور در پاس��خ به س��والی درباره اظه��ارات روزهای 
اخیر وی در خصوص فیلترهای شورای نگهبان برای انتخابات، 
تصری��ح کرد: ب��رای الیحه جام��ع انتخاباتی زحم��ات زیادی 
کشیده ش��د و خیلی امید داش��تیم وقتی به مجلس رفت در 
زمان مناس��ب خود تصویب شود که متاس��فانه این کار نشد.
آنچه مورد نظر ما و مهم اس��ت، شکست دیگری برای آمریکا 
اس��ت. اگر بتوانیم در انتخابات اس��فند حضور پر رنگ مردم و 
رقابت آزادتر را داش��ته باش��یم به نظر م��ن آن انتخابات یک 
شکست برای دشمنان و آمریکاست و ملت ما را قوی تر نشان 

خواهد داد.
روحان��ی گفت: من بحثم این نبود ک��ه فالن نهاد خوب عمل 
می کند ی��ا نمی کند، همه نهادها در چارچ��وب قانون محترم 
هس��تند. با این الیحه شفافیت ما اگر تصویب بشود که خیلی 
بهتر خواهد بود چون مشخص خواهد شد شورای نگهبان چه 

رایی داده شده است.
وی عنوان کرد: ش��ورای نگهبان طبق قانون ناظر است، قضاوت 
کننده نیس��ت، دخال��ت کننده هم نیس��ت و امیدواریم به این 
وظای��ف خود به خوبی عمل کن��د و دولت هم مجری انتخابات 
اس��ت. آنچه خواست ما اس��ت، یک انتخابات پرشور، رقابتی و 
آزاد اس��ت. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون 
عملیات ترکیه در شمال سوریه و موضع ایران افزود: حوادث در 
شمال سوریه برای مردم ُکرد سوریه، دولت سوریه و ما خوشایند 
نیست. باید تالش کنیم روند آستانه حفظ شود چراکه این روند 

بهترین چارچوب برای حفظ صلح در سوریه بوده است.
وی گفت: ترکیه نگرانی هایی را نس��بت به شمال سوریه دارد، 
اص��ل نگرانی را ما می پذیریم و در اصل آن با ترکیه مش��کلی 
نداری��م اما ش��یوه آنها را نمی پذیریم و حت��ی در آنکارا هم به 
صراحت اعالم کردن که راه حل امنیت ترکیه و رفع نگرانی ها 
نسبت به ش��مال سوریه، حضور ارتش س��وریه در شمال این 

کشور است.
رئی��س جمه��ور همچنین در پاس��خ به پرس��ش دیگری در 
خص��وص راهکار دولت ب��رای جایگزین��ی درآمدهای نفتی و 
احتمال افزایش قیم��ت حامل های انرژی، گفت: ما دنبال این 
نیستیم که قیمت بنزین و سوخت را قیمت واقعی کنیم چون 

امکان پذیر نیس��ت اما داریم فکر می کنیم که تغییراتی ایجاد 
کنیم. وی افزود:هر مقدار قیمت س��وخت واصل شود، باید به 
م��ردم بازگردد. با اینکه برخی از برادران اقتصادی ما معتقدند 
بودجه باید از اینجا کمک بگیرد، باید هر مقدار قیمت سوخت 
را افزایش دهیم، آن را به مردم برگردانیم و چیزی وارد بودجه 

نشود.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره ابعاد حمله به نفتکش 
ایرانی در دریای س��رخ و مسببان این اتفاق، اظهار داشت: روز 
جمعه صبح در دریای س��رخ شاهد آن بودیم که یک نفتکش 
ما دچار مشکل شد، البته ساعاتی بعد به ما گفتند دچار حمله 
ش��ده و برای ما مش��خص ش��د که این حمله از بیرون بوده و 
ناوچه ای یا قایقی به س��وی آن چند راکت به پرتاب کرده که 
2 راکت به آن اصابت کرده اس��ت. برای ما مس��جل ش��ده به 
س��وی این نفتکش راکت شلیک شده و این نفتکش مجهز به 
دوربین است. دوربین تصاویر را ضبط کرده و از طریق تصاویر 
کامال مش��خص است از چه جهتی این موشک اصابت می کند. 
قطعات این موش��ک از داخل کش��تی جمع آوری شده و فیلم 

آن قطعات ارسال شده و آن را دیده ایم.
روحانی ادامه داد: در حال بررس��ی هس��تیم که چه دولتی در 
ای��ن زمینه دخالت داش��ته، چراکه حتما دولت��ی در این کار 
دخالت داش��ته و کار تروریس��تی و گروهکی نیس��ت. اما این 
دولت کدام اس��ت و چگونه بوده هنوز زود اس��ت و زمانی که 
به این اطالعات دقیق رس��یدیم به م��ردم اعالم خواهیم کرد. 
هرکش��وری که مس��بب آن باش��د حتما به او پاس��خ مناسب 

خواهیم داد.
رئیس جمهور در ادامه در پاس��خ به سوال خبرنگاری درباره از 
بین رفتن 18 میلیارد دالر ارز کش��ور در جریان واگذاری ارز 
۴200 تومانی و مس��ئولیت این کار، گفت: اوالً 18 میلیاردی 
که می گویند برباد رفته اینگونه اس��ت که 18 میلیارد را برای 
واردات کاال ثبت س��فارش کردند. مثال ما برای کاال امسال 19 
میلی��ون به برخی اف��راد دادیم و آنها گفتن��د می خواهند این 
جنس وارد شود. البته اینها باید بررسی شود و اگر کسی پول 

گرفته و جنس را وارد نکرده باید با آن برخورد شود.
وی تصریح کرد: این حرف بس��یار غلطی اس��ت که می گویند 

18 میلیارد بر باد داده شده است.
روحان��ی اضافه کرد: ش��ما می دانید در س��ال 97 یک بحران 
در کش��ور ایجاد ش��د و قیمت ارز ساعتی تغییر می کرد. شما 
می دانید در بازار چه خبر بود و چه نگرانی هایی ایجاد شد. در 
دولت درباره این که ما چه کنیم تقریباً همه اتفاق نظر داشتند 

که باید برای کاالها ارز را با نرخ واحد ایجاد کنیم.
وی اف��زود: البته بنده در آن جلس��ه با این اقدام موافق نبودم. 
گفت��م اگر تمام اف��راد اقتصادی  دولت اتفاق نظ��ر دارند بنده 
می پذیرم و چون همه اتفاق نظر داش��تند از آقای جهانگیری 
خواس��تم این را اعالم کند. این کار در آن زمان کار درس��تی 
بود و اولین روزنام��ه ای که از آن تعریف کرد هم کیهان بود، 
مقام معظم رهبری هم گفتند کار خوبی اس��ت. اصل تصمیم 
ایراد نداشت ولی باید به هر کس پولی داده می شد اعالم شود 
و اگ��ر کس��ی پول گرف��ت و جنس مورد نظ��ر را وارد نکرد با 
آن برخورد ش��ود. روحانی تاکید کرد: اعالم ارز ۴200 تومانی 
علیرغم اینکه بنده مخالف بودم کار بسیار خوبی بود اما عده ای 
سوء اس��تفاده کردند که حتما باید بررس��ی شود و کسی اگر 

تخلف کرده باید با آن برخورد شود. 

 عیادت رهبر معظم انقالب
از آیت هللا مکارم شیرازی

در یکی از بیمارستان های تهران انجام شد؛

با واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم
از بحران عبور کرده ایم

رئیس  جمهور در نشست خبری:


