
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ایران در حال حاضر 
قصد عضویت در FATF را ندارد.

محمود واعظی در حاش��یه جلس��ه روز )چهارشنبه( 
هیئ��ت دول��ت درب��اره تح��والت س��وریه و ترکیه 
گفت:ایران دغدغه ه��ای امنیتی ترکیه و بحث وجود 
گروه های شبه نظام در مرزهای این کشور با سوریه را 
درک می کند و معتقد هستیم مسائل باید به گونه ای 
پیش رود که نگرانی های امنیتی آنکارا برطرف شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: ما معتقد هستیم 
تمامیت ارضی س��وریه باید حفظ ش��ود و اتفاقات به 
س��متی پیش نرود که این کش��ور ب��ا این حمالت و 
اقدامات تجزیه شود؛ توافق روسیه و ترکیه به سمت 

تمامیت ارضی سوریه کمک می کند.
واعظی اضافه کرد: این توافق منجر ش��ده اس��ت که 
آتش بس ادامه پیدا کرده و حمالت متوقف شود و ما 
از این موضوع اس��تقبال می کنیم. البته در این توافق 
آماده است که ایران نیز باید به تدوام آتش بس کمک 
کند. رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه ما روابط 
خوبی با ترکیه و س��وریه داریم و تالش می کنیم در 
مورد مس��ائل اخیر نقش میانجی گری خود را حفط 
کنیم، اظهار داش��ت: آنچه رئیس جمه��ور ترکیه را 
ناراحت کرده برخی موضع گیری ها در درون کش��ور 
است که رسانه ها نیز باید در این مسائل برخی نکات 

را مورد توجه قرار دهند.
واعظی با تکذیب صدور بخش نامه برای جدایی زنان 
و مردان و همچنین عدم اس��تفاده از منش��ی زن در 
نهادهای دولتی، اظهار داشت: اصال چنین چیزی در 
دول��ت مطرح نبوده و برخی از اتاق های فکر در حال 

ساختن اخبار جعلی علیه دولت هستند.
رئی��س دفت��ر رئیس جمه��ور درب��اره موضع گیری 
اس��حاق جهانگیری در مورد تصویب FATF تاکید 
ک��رد: موض��ع دولت درب��اره این لوایح روش��ن بوده 
 FATF اس��ت. ما در حال حاضر قص��د عضویت در

را نداریم.
واعظی با بیان اینکه ما برای شفاف س��ازی اقتصادی، 
مبارزه با پول ش��ویی و تالش ب��رای رفع اتهاماتی که 
در بحث حمایت مالی از تروریس��م به ما زده ش��ده 
احتی��اج به لوایح چهارگانه داریم، خاطرنش��ان کرد: 

این لوایح در دولت و مجلس بررس��ی شده اند و مورد 
تصویب قرار گرفته اند.

وی اف��زود: این لوایح به تس��هیل مس��ائل اقتصادی 
م��ا کمک می کن��د و امیدواریم با توج��ه به بحث و 
بررسی هایی که چه در دولت و چه در مجلس شده و 
نظرات کارشناس��ی بارها اعالم شده، این مسئله حل 

شود.
رئی��س دفتر رئیس جمهور با بی��ان اینکه این لوایح 
اقتصادی و بانکی هس��تند و برخی آنها را سیاسی و 
جناحی کرده اند، گفت:آنهایی که با آن مخالف هستند 

باید به صورت واضح مسئولیت آن را بپذیرند.
وی تاکید کرد: FATF و CFT،  دو بار در جلس��ه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شد و وزرای 
مربوط��ه توضیحات��ی را ارائه کردن��د و همچنین در 
جلسه س��ران قوا تصویب و گزارش آن خدمت مقام 

معظم رهبری ارسال شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با اشاره به بحث 
گام چه��ارم کاهش تعهدات برجامی، اظهار داش��ت: 
هم اروپایی ها و هم دیگر کش��ورها مرتب به ما پیغام 
می فرس��تند که قبل از پای��ان مهلت دوماهه به یک 

چارچوبی برسیم.
واعظی با اعالم اینک��ه رئیس جمهور کمیته ای برای 
تعیی��ن گام چهارم مش��خص کرده اند ک��ه در حال 
ارزیابی گزینه های موجود اس��ت، گفت: مذاکرات ما 
ادامه دارد ولی اگر تا پایان ضرب االجل به نتیجه ای 

نرسیم، ایران گام چهارم را برخواهد داشت.

۴خطجدیدبهمترویتهراناضافهمیشود
علی ربیعی س��خنگوی دولت نیز با اشاره به مصوبات 
جلس��ه هیئت وزیران، اظهار داش��ت: امروز گزارش 
بسیار خوبی توسط ش��هردار تهران و همکارانش در 

مورد طرح توسعه مترو مطرح شد.
وی ادامه داد: براس��اس این گزارش، ۴ خط جدید به 
مترو اضافه خواهد ش��د و کمک ه��ای همه جانبه ای 
ب��رای تکمیل خطوط مت��رو در دولت م��ورد تاکید 

رئیس جمهور قرار گرفت.
س��خنگوی دولت عنوان ک��رد: ۶۳۰ واگن خریداری 
و اضافه خواهد ش��د و مقرر شده است ۸۰۰ میلیون 

یورو از محل خط اعتباری فاینانس چین، برای ۶۳۰ 
واگِن خط مترو اختصاص داده ش��ود. فکر می کنیم 
تحول��ی ایجاد می کن��د و همش��هریان و هموطنان 
تهرانی ما س��هولت بیش��تری در ارتباط��ات با مترو 

خواهند داشت.
وی بی��ان کرد: همچنی��ن مورد بح��ث »آذرآب« و 
»هپکو« هم مجدد در دولت توس��ط وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گزارش و تصمیم خوبی اتخاذ ش��د. 
مصوبه دولت نبود اما در حاشیه دولت، کنار مباحث 

این تصمیم اتخاذ شد.
س��خنگوی دولت درباره اظهارات جهانگیری درباره 
الیحه FATF و تایید آن در جلس��ه سران سه قوه، 
بی��ان کرد: این لوایح برای ما اهمیت دارد. فعال لوایح 
CFT و »پالرمو« برای ما بس��یار مهم اس��ت. امروز 
هم پیرامون این موضوع قبل از جلس��ه هیئت دولت 

جلسه ای داشتیم.
ربیع��ی اضافه کرد: به هر حال اگر به لیس��ت س��یاه 
برویم تحلیل ما این اس��ت که اتفاقا تسلط اطالعاتی 
بیگانگان بر ما بیش��تر می شود. بر خالف آنکه تصور 
می ش��ود اگر ما بپیوندیم تسلط اطالعاتی ما بیشتر 
می ش��ود، وقتی به لیس��ت س��یاه رفتیم حتی برای 
پول��ی که برای ی��ک زندانی ما در یک کش��ور دیگر 

ارسال شود، آن پول را هم ردیابی خواهند کرد.  
وی با بیان اینکه با توجه به س��ازوکار تکنولوژی ای 
ک��ه دارند با نرفت��ن ما، هم به ح��وزه اتهام وارد می 
ش��ویم و هم اش��راف آنها به ما بیشتر میشود، اظهار 
داش��ت: با توج��ه به تحفظ هایی ک��ه در نظر گرفته 
بودیم به اعتقاد ما هیچ مش��کالت امنیتی ایجاد نمی 
کند. به هر حال ما در ش��بکه بی��ن المللی مخابرات 
و عضو پروتکل های آن هس��تیم و نمی توانیم عضو 
نباش��یم. سخنگوی دولت خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به مجموعه مباحثی که مطرح اس��ت منفعت ملی ما 
بیشتر در این است که این لوایح رد نشود و ما به این 

پروتکل ها بپیوندیم.
ربیعی اظهار داش��ت: در جلسه س��ران قوا، مصوبات 
مطرح شده و به اس��تحضار رهبر انقالب هم رسیده 
است حاال چگونه بخواهیم نتیجه گیری های مختلف 

انجام دهیم.  مهر
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رهبر انقالب اظهارنظ�ری درباره پالرمو و 
CFT نداشته اند

روابط عمومی مجمع تش��خیص مصلحت نظام اظهارات 
معاون اول رئیس جمهور مبنی بر نظر موافق رهبر انقالب 
در خصوص لوای��ح پالرمو و CFT را تکذیب کرد. روابط 
عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق 
جهانگیری مبنی بر نظر مواف��ق مقام معظم رهبری در 
خصوص لوایح پالرمو و CFT را رد کرد. متن این اطالعیه 

به شرح زیر است:
رهبر معظم انقالب، هیچ گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال 
بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته 
اند.  انتظار می رود مس��ئوالن دولتی در نقل قول از مقام 
معظم رهبری جان��ب امانتداری را رعایت کنند.  مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، جلسات و بررسی های خود را 
در خصوص این لوایح فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و 
با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد. اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه با بیان 
اینکه لوایح FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده 
و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته، گفته بود که 
مجمع تشخیص هرچه سریعتر این لوایح را تصویب کند.

محسن رضایی هم اظهارات جهانگیری را 
تکذیب کرد

محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام،  
در صفحه ش��خصی خود در توئیتر به اظهارات اس��حاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمه��ور درباره تأیید لوایح 
مربوط به FATF پاس��خ داد. وی نوشت:  صحبت آقای 
جهانگیری تکذیب می شود. رهبر معظم انقالب نه شفاهاً 
و نه کتباً کنوانس��یون های پالرمو و CFT را تایید نکرده 

است.

شورای نگهبان تشدید مجازات اسید پاشی 
و حمایت از بزه دیدگان« را تأیید کرد

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه 
شخصی خود نوشت؛ طرح تشدید مجازات اسید پاشی 
و حمایت از بزه دیدگان ناش��ی از آن که در دستور کار 
ش��ورای نگهبان قرار گرفته بود، پس از بحث و بررسی 
ع��دم مغایرت آن با ش��رع مقدس و قانون اساس��ی به 

مجلس اعالم گردید.

اخبار

بهگیرندههایخوددستنزنید
ایس��تاده بود وس��ط آبدارخانه و به شکل منافق گونه و 
ددمنشانه ای نطق می کرد. هر چقدر توی تخم چشمش 
نگاه کردم از رو نرفت.پیرزن اس��تکباری همینطور یک 

نفس حرفهای گنده تر از دهانش می زد.
گفتم این حرفها پیگرد قانونی دارد ننجون!

گف��ت اینها که حرف من نیس��ت ت��وی روزنامه ها هم 
نوشته اند.

نگاه ک��ردم و دیدم حق با ننجون اس��ت. گفتم بخوان 
ببینم.

گفت: مطالبات تظاهرات کنندگان به حق و کرامت آن ها 
محفوظ است.

گفتم: یعنی اش��کال ندارد کارگران شرکت هپکو اراک 
بیاین��د جلوی مجلس و حق خودش��ان را فریاد بزنند؟ 

واقعا اینها را رییس جمهور گفته؟
 ادامه داد:حقوق رؤس��ا، وزرا و نمایندگان سابق و فعلی 

پارلمان ۵۰ درصد کاهش می یابد.
گفتم: ای��ن دیگر ام��کان ندارد.یعنی چ��ی؟ نکند می 
خواهند اختالس کنند و یکهو تمام خزانه را باال بکشند؟ 
اینها برای هر درصد حقوق خودشان یک طرح و چند تا 

الیحه تصویب کرده اند. نه اصال ممکن نیست.
گفت: بودجه با کسری روبروست و هیچ مالیات جدیدی 

بر مردم تحمیل نشده است.
گفت��م: احتماال س��ر آقای رییس جمه��ور به کابینتی، 
کمدی، جایی خورده! یعنی چی این حرفها؟ این دولت 
وقت��ی خریدار نفت ن��دارد به جان مالی��ات بده ها می 

افتد.
ب��ا لح��ن حماس��ی ت��ری ادام��ه داد:حمایت از ش��ما 
تظاهرات کنندگانو تحرکات مس��المت آمیز شما وظیفه 
دولت است. صدای تظاهرات کنندگان شنیده شد و اگر 
انتخابات زودهنگام مورد خواست شما باشد من از شما 

در این مورد حمایت می کنم.
در آبدارخانه را بس��تم و گفتم ننجون کمی آرامتر! االن 

می آیند مواضع دوتایی ما را یکی می کنند.
گفت: بیس��ت میلیارد لیر برای حمایت از خانواده های 

نیازمند اختصاص می یابد.
سرک کش��یدم. دیدم در بخش بین الملل روزنامه گیر 
ک��رده و دارد خب��ر نخس��ت وزیر لبنان را م��ی خواند. 
فقط نفهمیدم واحد پول س��وریه "لیر" است یا "ریال" 
اما اینطور که نخس��ت وزیرش ح��رف می زند احتماال 
همش��یره و خانم جان پول ملی به زودی با هم وصلت 

می کنند و چهار پنج صفرشان به باد می رود.
عجالتا چیزی نگویید و س��تون امروز ننجون را تحلیل 
نکنید تا هوا صاف ش��ود. لطفا به گیرنده های خود هم 

دست نزنید.ممنون می شوم.
بیست میلیارد لیر برای حمایت از خانواده های نیازمند 

اختصاص می یابد.

ننجون

لوایحFATFازترکمنچایوگلستانهمخطرناکتراست
نماین��ده بناب در مجلس گفت: لوایح مرتبط با FATF خطرناک تر از معاهدات 

ترکمن چای و گلستان است. 
ضیاءاهلل اعزازی با اش��اره به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور مبنی بر پذیرش لوایح مربوط به FATF از س��وی رهبر معظم انقالب 
گفت:  من نمی دانم چرا مسئوالن دولتی از تجربه برجام و بدعهدی غربی ها درس 

نمی گیرند و بر تصویب و اجرای لوایح FATF اصرار می کنند؟
اعزازی خاطرنشان کرد: جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در اظهارنظری عنوان 
کرد که اگر اوباما هم بر سر کار بود آمریکا باز هم از برجام خارج می شد و این رویه در 
خصوص این توافق برنامه کلی آمریکا بود.  وی اظهار داش��ت: نمی دانم با چه زبانی باید 
ب��ه مس��ئوالن دولتی بگویم که فریب غرب و آمریکا را نخورن��د و از تجربیات قبلی و از 

جمله تجربه برجام درس بگیرند و به آنها اعتماد نکنند.  فارس

پیکر۷۰شهیددوراندفاعمقدسبهکشوربازمیگردد
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیکر های 
طیبه ۷۰ ش��هید دوران دفاع مقدس در روز دوشنبه ششم آبان از مرز شلمچه 

وارد میهن اسالمی می شوند.
س��ردار سید محمد باقرزاده از ورود پیکر مطهر ش��هدا از مرز شلمچه خبر داد 
و اظهار داش��ت: این ش��هدا در پی عملیات دوره اخیر تفحص ش��هدا در مناطق 
عملیاتی ش��لمچه، کتیبان، مجنون، شرق دجله، شرهانی و فکه شمالی عراق تفحص 
شده اند. شهدای تفحص شده مربوط به عملیات های کربالی ۵، بیت المقدس ۷، رمضان، 

قدس، بدر، والفجر ۱، محرم و تک های دشمن است.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: پیکرهای مطهر ش��هدا ۹ صبح روز دوشنبه ۶ آبان از مرز 
ش��لمچه مورد استقبال مردم شریف و ش��هید پرور خرمشهر و آبادان و یگانهای نظامی 

مستقر در منطقه قرار خواهند گرفت.  میزان

خبرخوشمجلسبرایسربازانوظیفه
سخنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس از نامه هیئت رئیسه پارلمان به سازمان 

برنامه و بودجه درباره حقوق سربازان وظیفه خبر داد.
فاطمه ذوالقدر از نامه ۱۶ تن از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس درباره اعالم 
ماده 2۳۴ آیین نامه داخلی پارلمان، به دلیل استنکاف سازمان برنامه و بودجه از 

اجرای قانون درباره حقوق سربازان وظیفه در الیحه بودجه ساالنه خبر داد.
وی اف��زود: در ماده ۳۸ قانون اص��الح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق 
س��ربازان وظیفه باید حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ درصد، حداقل حقوق کارکنان نیرو های 

مسلح باشد که سازمان برنامه  و بودجه با نقض قانون از اجرای آن سر باز زده است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس نیز طی نامه ای به  
سازمان برنامه و بودجه در در ضرب االجل ۱۰ روزه از مسئوالن این سازمان خواسته موضوع 

را بررسی و علت عدم اجرای قانون را در گزارشی به مجلس ارائه دهند.  تسنیم

رئیس جمه��ور درباره تمای��ل آمریکایی ها برای 
مذاکره با ای��ران گفت:  هنوز هم ب��رای مذاکره 
پیام می دهند و پی��ام خواهند داد و البته دولت 

راه خود را با عزت ادامه خواهد داد.
حجت االس��الم حس��ن روحانی در جلسه هیأت 
دولت با اش��اره به قرار گرفتن در آستانه سالروز 
رحلت پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( و شهادت 
ام��ام مجتب��ی)ع( و علی بن موس��ی الرضا)ع(، 
گفت: پیامبر اسالم)ص(، پیامبر رحمت، هدایت 
و اخ��الق بود و مهم نیس��ت که پیامبر)ص( چه 
تعداد از مردم را مس��لمان کرد و یا مس��لمانان 
چ��ه س��رزمین هایی را فتح کردن��د و یا در چه 
جنگ هایی پیروز و یا شکست خوردند بلکه مهم 
این اس��ت که پیامبر عظیم الش��أن اسالم)ص( 
فرهنگ جدیدی به جامعه عرضه کرده و تحول 

و انقالب بزرگی بوجود آوردند.
رئیس جمهور اظهار داشت: اینکه برخی بخواهند 
درشت گویی کرده و سخنان غیرمنطقی و بی پایه 
و واهی و ش��عاری را به عنوان انقالب محس��وب 
کنند، اینگونه رفتارها شاید به برخی از انقالب ها 
شباهت داشته باشد ولی هیچ ربط و شباهتی به 

انقالب اسالمی ندارد.
روحانی با بیان اینکه راه انقالب اسالمی پیروی 
از سیره پیامبر اسالم)ص( است، گفت: اگر رفتار، 
اخالق، هدایت خواهی، تواضع و دوس��تی مان به 
پیامبر ش��باهت داشته باش��د در آن صورت در 

مسیر اسالم و ایمان واقعی هستیم.
روحانی س��بط اکبر پیامبر)ص( اسالم را مظهر 
صلح، مصلحت و وحدت امت اس��المی دانس��ت 
و گفت: ش��اید برخی دقت کافی نداشته باشند 
که شهامت، شجاعت، صبر و ایستادگی در صلح 
باالتر از صبر و اس��تقامت در جنگ اس��ت و چه 
بسا مصلحت امت و جامعه اسالمی برای تندروها 
قابل فهم نباشد، همانطوری که در جریان صلح 
حدیبی��ه، تندروها در مقاب��ل آن قرار گرفتند و 
به پیامبر طعنه می زدن��د که عجب صلح نامه ای 
امضاء کرده ای که حتی در آن از عنوان رس��الت 
نیز صرف نظر کردید. رئیس جمهور تأکید کرد: 
ش��هامت در صلح، سخت تر از شهامت در میدان 
نبرد اس��ت و امام حس��ن)ع( از چنین شهامتی 
برخ��وردار بودند، چنانچ��ه تندترین جمالت را 
برخی از یاران نزدیک امام حس��ن)ع( به ایشان 
روا داش��تند، اما امام)ع( راه خ��ود را ادامه داده 
و صلحنام��ه را امض��اء کردند، چ��را که آن را به 

مصلحت و بقاء اسالم می دانستند.
وی در ادامه امام رضا)ع( را امام سیاست، مناظره 
و گفتگ��و و تحمل توصیف کرد و اظهار داش��ت: 

اینکه ش��خصی حکومتی را قبول نداشته باشد و 
آن را حکوم��ت جائر بدان��د ولی بخاطر مصلحت 
مردم والیتعهدی را علیرغم میل خود بپذیرد، کار 
آس��انی نیس��ت و به صبر و تحمل باالیی نیازمند 
است؛ چه بسا اگر این تندروها در آن روز بودند در 
مقام خانه امام رضا)ع( تظاهرات می کردند. رئیس 
جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به 
ملت ایران،  اظهار داشت: سال گذشته، سال بسیار 
سختی بود، اما خوشبختانه از ابتدای سال جاری 
خداوند آرامشی را بر مردم نازل کرده که می توان 
آن را پ��اداش صبر، مقاومت و رفتار نجیبانه مردم 

ایران در برابر یک ظلم بزرگ دانست.
 روحان��ی تصریح ک��رد: مردم ای��ران به خوبی 
می دانن��د چه کس��ی به آنه��ا ظل��م می کند و 
چه کس��انی باعث ش��دند برجام صدمه ببیند و 

می دانند که برجام چه آثار و برکاتی می توانست 
برجای گذارد. با شکوفایی برجام بود که در سال 
۹۵، بزرگترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم.

رئیس جمهور اضافه کرد: در س��فر به نیویورک 
۳ نف��ر از رهبران بزرگ دنی��ا با تحّیر گفتند که 
ای��ران چه جاذبه ای دارد ک��ه بعد از برجام تمام 
شرکت های بزرگ دنیا به سمت آن روانه شدند.

 روحانی تصریح کرد: برجام نش��ان داد که اقدام 
ملت ایران و دیپلماس��ی ایران و صلح حس��نی 
و سیاس��ت رض��وی و رحمت محم��دی چقدر 
می تواند، تأثیرگذار باشد و این را به خوبی لمس 
کردیم که چگونه زندگی مردم به س��مت بهبود 
در ح��ال حرکت بود و به همی��ن دلیل بود که 
رژیم صهیونیستی، عربستان و تندروهای آمریکا 

نتوانستند آن را تحمل کنند.

وی گف��ت: البته عده ای نی��ز در داخل به دنبال 
تحریک م��ردم بودند، مبنی ب��ر اینکه ترامپ و 
حتی نتانیاهو خیلی هم آدم های بدی نیس��تند 
و این دولت اس��ت که ناکارآمد اس��ت، اما مردم 
دست رد به سینه و دهان آنها زدند و گفتند که 
ترامپ و نتانیاهو و سایرین افراد خوبی نیستند و 

ما به توانایی دولت خودمان باور داریم.
روحان��ی افزود: دولت تدبیر و امید همان دولتی 
اس��ت که ن��ه تنه��ا س��انتریفیوژ آی آر۸، بلکه 
س��انتریفیوژ آی آر۹ را ه��م س��اخت و ن��ه تنها 
رآکتور اراک را از بین نبرد بلکه آن را مدرن کرد 
و مس��یر توس��عه آن را گام به گام ادامه خواهد 
داد. همچنی��ن بهترین س��امانه پدافند هوایی و 
بهتری��ن ناوچه و زیردریایی در دوران این دولت 

ساخته شده است.

رئی��س جمهور گف��ت: امروز همچنین ش��اهد 
بیش��ترین آزادی در دانشگاه ها بخصوص در ایام 
۱۶ آذر هس��تیم و ش��رکت های دانش بنیان در 
دوره این دولت توانس��تند در کشور تحول ایجاد 

کنند.
رئی��س جمهور خاطر نش��ان ک��رد: دولت همه 
مالحظات و تدبیر و هوشمندی را بکار می گیرد 
و به دنبال آن اس��ت که در مذاکرات چه چیزی 
به دس��ت می آورد که به مصلحت و منافع ملت 

ایران است.
 روحانی اف��زود: امروز همه کاالهای ضروری در 
بازار موجود اس��ت و این موضوع بس��یار مهمی 
اس��ت و همه دس��تگاه های نظارتی باید نظارت 
دقیق داشته باشند، تا شاهد وضعیت بهتری در 

زمینه قیمت کاالها نیز باشیم.
 روحان��ی با تأکی��د بر اینکه مبارزه با فس��اد به 
طور واقعی در دولت پیگیری می شود، گفت: سه 
الیحه ش��فافیت، مبارزه با فساد و تعارض منافع 
در این راستا، تدوین و به تصویب رسیده است و 
معتقدیم تا زمانی که در کش��ور شفافیت نباشد، 
بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی 
دارد و ب��ه درد مل��ت نمی خورد. البت��ه اگر این 
گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن 
نیس��ت اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد 
هس��تید، باید ش��فافیت، رقابت سالم و صادرات 

غیرنفتی توسعه پیدا کند.
وی تصری��ح کرد: راه این اس��ت که در بازارهای 
مال��ی و اقتصادی جهان حضور و رقابت داش��ته 
باشیم و در این راستا وظیفه ما این است که در 
صحنه بین المللی زمینه را برای حضور و رقابت 
اقتصادی آماده س��ازیم، چرا ک��ه اگر درها قفل 

باشد، کاری نمی توان از پیش برد.
روحانی خاطر نش��ان کرد: افتخار ما این اس��ت 
که با تروریس��ت ها و فس��اد می جنگیم و مقابله 
می کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیس��تم 
بانکی مان اتهام پولش��ویی به ما بچسبد و این به 
زیان کشور است، البته در خصوص FATF که 
برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی گویم، 
اما چرا ی��ک عده در مقاب��ل ۴ الیحه ای که در 
دولت و مجلس به تصویب رس��یده، مانع تراشی 
می کنن��د و جلوی دولت و مجلس ایس��تاده اند؛ 
اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست. وی افزود: 
اینگون��ه اقدام��ات به هر دلیل��ی از جمله اینکه 
بخواهید در انتخابات ش��عاری را مطرح کنید به 
ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم 
گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است؛ 

لذا باید از شرکت های خصوصی حمایت کنیم.

سخنگوی سپاه:

بخش عمده ای از اعضای شبکه »زم« 
شناسایی شده اند

س��خنگوی س��پاه با بیان اینکه بخش عمده ای از اعضای شبکه زم شناسایی 
ش��ده اند، گفت: بزودی جزئیات مس��ائل مربوط به سرش��بکه کانال آمدنیوز 
منتشر خواهد شد.سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل 
س��پاه در گفتگویی با اشاره به دستگیری سرشبکه کانال ضد انقالب آمدنیوز 
توس��ط پاسداران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه و تاکید بر 
اینکه این اقدام مقتدرانه و غافلگیر کننده سردرگمی و حیرت توام با هراس 
ضدانقالب و حامیان این عنصر مزدور از اشراف و اقتدار اطالعاتی سپاه را به 
همراه داشته است، گفت: تالش سراسیمه و منفعالنه سرویس های اطالعاتی 
حامی مدیر کانال آمدنیوز که طی روزهای اخیر از زبان رس��انه های آنها، با 
»هیجان س��ازی« به منظور ایجاد اختالل در روند اطالع  رس��انی صورت می 

پذیرد، حربه ای ناکارآمد و نخ نما شده است.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ضرورتی برای تعجیل در بی��ان مطالب و جزئیات در 
خصوص سر شبکه این کانال ضد انقالب وجود ندارد، گفت: با تدبیر، حکمت 
و عقالنی��ت جزئیات بیش��تری در خصوص این اق��دام اطالعاتی پیچیده، در 

زمان الزم به اطالع افکار عمومی و ملت شریف ایران خواهد رسید.
س��خنگوی سپاه با اش��اره به گمانه زنی ها و مباحث مطرح شده در روزهای 
اخی��ر در خصوص افراد مرتبط با سرش��بکه کانال معان��د آمد نیوز، گفت:  با 
توج��ه به این که فرایند رصد و کنت��رل اطالعاتی این عنصر مزدور در مدت 
طوالنی صورت گرفته اس��ت، بخش عمده ای از اعضای ش��بکه زم شناسایی 
ش��ده اند و دسترسی نس��بتا مطمئنی به عوامل داخلی کمک کننده به این 
شبکه ضد انقالب و سرویس های خارجی حامی آن وجود دارد و نیاز چندانی 

به اعترافات مرسوم توسط نامبرده نیست.
وی در ادام��ه تصریح کرد: بدیهی اس��ت مرتبط��ان و حامیان این کانال ضد 
انقالب که متحمل ضربه س��همگین و س��ختی از سپاه شده اند، نوک پیکان 
تهاجم خود را به س��مت مس��ئوالن سازمان اطالعات س��پاه قرار دهند و در 
تالش هستند افکار عمومی را از عملکرد این شبکه ضد انقالب و ضد نظام و 
مردم منحرف کنند، اما دروغ پردازی ها و ایجاد سناریوهای فرعی خللی در 

روند پیگیری و اطالع رسانی دقیق این پرونده ایجاد نخواهد کرد.
س��خنگوی س��پاه کارکرد کانال ضدانق��الب آمد نیوز را ناامن س��ازی افکار 
و اذه��ان مردم، ایج��اد اختالف بین ارکان مختلف نظام و ش��بهه افکنی در 
خصوص کارآمدی نهادها و بخش های مختلف عنوان و تاکید کرد: س��ازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی اجازه نخواهد داد این عملیات بزرگ 
و افتخار آمیز با تالش های ش��وم و مذبوحانه عده ای، فرصتی برای اختالف 
در اقش��ار جامعه ایجاد کند. سردار ش��ریف در پایان اعالم کرد: در آینده ای 
نزدیک افکار عمومی در جریان بخش��ی از مس��ائل مربوط به سرشبکه کانال 
معاند آمدنیوز قرار خواهند گرفت و گزارش��ی در این خصوص از رسانه ملی 

پخش خواهد شد.  سپاه نیوز

هنوزبرایمذاکرهباایرانپیاممیدهند
روحانی در جلسه هیأت دولت: 

واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

گام چهارم برداشته می شود


