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روی موج کوتاه

رئیس جمهــور ایــران در واکنش 
به حضــور نظامیان ترکیه در شــمال 
سوریه با تاکید بر اینکه ترکیه زودتر باید 
این روند را پایــان دهد، تصریح کرد: ما 
نگران این وضع هستیم؛ چراکه در آن 
عده ای مجدداً کشــته و عده ای دیگر 
آواره می شــوند و تاکنون خیری از این 

حرکت ندیده ایم.
به گزارش ایسنا، حســن روحانی 
در نشســت خبری خود همچنین در 
پاسخ به پرسش خبرنگار روسیه درباره 
تاثیر حمله ترکیه به سوریه و پیشنهاد 
ایران برای این موضوع، افزود: ما امروز 
با حادثه ای مواجه هستیم که خوشایند 
نیست. نه برای منطقه و نه برای مردم 
کرد سوریه و دولت آنجا. همه باید تالش 
کنیم روند آستانه که تاکنون بهترین 
روند برای برقراری صلح در سوریه بوده 

حفظ شود.
وی خاطرنشــان کــرد: ترکیــه 
نگرانی  هایی در شمال سوریه دارد که 
ما در اصل این نگرانی با ترکیه مشکلی 
نداریم و آن را می پذیریم، اما شیوه ای 
که آنان انتخاب کرده اند را نمی پذیریم. 
ترکیــه دولت دوســت ماســت، اما 
شیوه  های بهتری هم برای رسیدن به 

هدف وجود دارد.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: 
ترکیه زودتر باید این روند را پایان دهد 
که منافع منطقه در آن تامین شود و روند 
اصلی که بازگشــت آوارگان، برقراری 
صلح و برگزاری انتخابات آزاد اســت 

انجام شود.
کلید حوادث دی ۹۶ در داخل و 

بعد در خارج زده شد
وی افزود: در مقطعــی در خدمت 
اصحاب رســانه هســتم که شــرایط 
تاریخی و سیاســی خطیری را پشت 
سر گذاشته  ایم. ما از آغاز دولت یازدهم 
تا دی ماه ۹۶ مسیری را طی کردیم که 
در شــاخصه  های سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی به خوبی پشت سر گذاشته 
شده بود، اما دی ماه شرایط تازه ای پیش 
آمد که  کلید  آن در داخل و بعد در خارج 
زده شد. در سال ۹۷ پیش بینی  ها این 
بود که سال ســختی پیش رو داریم و 
حتی گفته می شد در سال ۹۸ شرایط 
سخت تر خواهد شــد، اما دولت و ملت 
توانستند با همکاری یکدیگر این طوفان 
را پشت سر بگذارند و همه دشمنان ما 
اعتراف می کنند که با صبر، مقاومت و 
ایستادگی از این شرایط بحرانی یا شبه 

بحرانی عبور کرده ایم.
 تورم از ۵۲ درصد

 به ۳۴ درصد رسیده است
روحانی اظهار کرد: از اردیبهشــت 
ســال ۹۸ شــاخص های ما درست تر 
شدند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲ درصد 
به ۳۴ درصد رسیده است. بنابراین طی 
این چند ماه تورم نقطه به نقطه ما کاهش 
پیدا کرده است. پیش بینی  های ما این 
است که تا پایان سال روند کاهشی خود 

را طی می کند.
وی ادامــه داد: در تــورم ۱۲ ماهه 
حرکت کمی کندتر اســت، اما با یک 
تاخیری از تــورم نقطه به نقطه تبعیت 
می کند. پیش بینی ما این است در شش  
ماه اول سال رشــد اقتصادی ما مثبت 

خواهد بود.
 اشتغال در تابستان امسال

 رکورد به جای گذاشت
روحانی با بیان اینکه اشــتغال در 
تابستان امســال رکورد بسیار خوبی 
به جای گذاشــت، گفت: در تابستان 
امسال نسبت به سال گذشته بیکاری 
به ۱0.۵درصد کاهش پیدا کرده است 
و این به معنای موفقیت ایران در بخش 

اقتصادی است.
حدود ۴۰ درصد ارزش پول ملی 

افزایش پیدا کرده است
وی ادامــه داد: شــرایط اقتصادی 
مناســب تری نســبت به گذشته در 

صــادرات و واردات داریم. تراز ما گرچه 
در شش ماه مثبت نیســت، اما نسبت 
به شش ماه سال گذشته بهتر است و در 
مسیر درستی است. نرخ ارز از پارسال به 
امسال به سمت تعادل حرکت کرده و 
روند کاهشی داشــته و طبق آمار بانک 
مرکزی حدود ۴0 درصد ارزش پول ملی 

افزایش پیدا کرده است.
روحانی گفت: همه آمارها به  ما می 
گوید که  در مســیر آرامش اقتصادی 
در حرکت هستیم، البته دولت انتظار 
بیشتری داشت که بتواند به مردم بیشتر 

کمک کند.
نگذاشتیم آمریکا بار خروجش از 

برجام را    بر دوش ایران بگذارد
رئیس جمهور در پاســخ به اولین 
پرسش طرح شــده توسط شبکه خبر 
مبنی بر چشم انداز رابطه ایران با فرانسه، 
انگلیس و آلمان در راستای خروج آمریکا 
از برجام، گفت: آمریکا به دلیل فشــار 
افراطیون داخلی و رژیم صهیونیستی 
و عربســتان کــه اعــالم کردند همه 
تالش شــان را برای خــروج آمریکا از 
برجام انجام دادند، اشتباهی کرد. ایران 
کار هوشمندانه ای انجام داد و نگذاشتیم 
آمریکا بار خروجش را بر دوش ایران یا 
کشــورهای دیگر بگذارد. امروز به جز 
یکی دو کشور کوچک همه کار آمریکا 

را محکوم می کنند.
سه کشور اروپایی نتوانستند به 

قول  های خود عمل کنند
وی با اشاره به پنج کشور باقی مانده 
در توافق برجام گفت: روابط ما با چین و 
روسیه خوب است اما سه کشور اروپایی 
به قول  های خود نتوانستند عمل کنند. 
اقدامات ایران اتکا به ملت ایران و در قدم 
بعدی کاهش تعهداتش بوده اســت. از 
اردیبهشت امســال کاهش تعهدات را 
انجام دادیم. بعد آب ســنگین را اعالم 
کردیم. در این دو مــاه ضمن مذاکرات 
با اروپا به نتیجه نرسیدیم، مرحله دوم 

را با افزایش غنی ســازی آغاز کردیم و 
اعالم کردیم زمان بندی برجامی را انجام 

نمی دهیم.
آتش بس در یمن می تواند گره 
رابطه ایران و عربستان را باز کند

وی ادامه داد: به نظــر ما برای حل 
موضوعات منطقه ای موضوع یمن مهم 
است، اگر به آتش بس منجر شود یکی از 
گره های منطقه از جمله رابطه ایران و 

عربستان باز می شود.
روحانی گفت: طرح بســیار مهمی 
را به نــام ائتالف امید و صلــح هرمز را 
در ســازمان ملل اعالم کردیــم. امروز 
این طرح برای هشــت کشور منطقه 
ارسال شده و با سازمان ملل گفت و گو 
شده است. ایران معتقد است خودمان 
باید مشــکالت منطقــه را حل کنیم 
و امیدواریم ســخنان ما دارای گوش 

شنوا باشد.
وی تصریح کرد: غیر از پاکســتان 
کشورهای دیگری در این زمینه تالش 
می کردند و تالش می کنند. ما مشکلی 
نداریم از طریق گفت و گو مشکالتمان را 
حل کنیم. گرچه آنچه برای کشتی ما در 
دریای سرخ ایجاد شده مشکلی ایجاد 
کرده است. داریم بررســی  ها را نهایی 
می کنیم یک رژیمی پشت این موضوع 

بوده است.
روحانی تاکید کرد: برخی از مقامات 
اماراتی به ایران آمدند و مقامات ایرانی 
به امارات رفتند و روابط بهتر از گذشته 

است و روابط به سمت بهبود است.
هر زمان منافع ملت ایران تامین 

شود،  وارد مذاکره می شوم
رئیس جمهور در ادامه این نشست 
خبری در پاسخ به پرسش روزنامه ایران 
درباره دور شــدن از اهداف انتخاباتی و 
وعده  های مطرح شده، تاکید کرد: آنچه 
ما به مردم وعده کردیم، همان بود که می 
خواستند و در انتخابات به آن اشاره می 
کردند اما در شــرایطی ما این را مطرح 

کردیم که برجام شــرایط اقتصادی ما 
را بهتر کرده بود و در سال بعد از برجام 
باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم 
و شرایط منطقه هم آرام بود و داعش از 

میان رفته بود.
روحانی تصریح کــرد: ما فکر نمی 
کردیم در منطقه عده ای تا این حد دنبال 
شرارت باشند اما آنچه که ما امروز می 
توانیم به مردم ارائه دهیم این است که 
دولت خسته نیست و توانمند و کارآمد 
است و شاخص  های اقتصادی را هم در 

این مدت بهبود بخشیده است.
وی یادآور شــد: بــه اروپایی  ها هم 
گفتم که اگر بدانم هر زمان منافع ملت 
ایران تامین می شــود وارد مذاکره می 
شوم و همه تبعات آن را هم به جان می 
خرم و حاضر به فداکاری برای رسیدن 
مردم به منافع شان هستم هرچند که 
فداکاری و هزینــه دادن در این زمینه 

قطعا  افتخارآمیز است.
هر وقت آمریکا تحریم  ها را لغو 

کرد حاضر به مذاکره هستیم
روحانی همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ســی بی اس آمریــکا درباره 
موضوع اســتیضاح ترامپ و اینکه در 
صورت تغییر ترامپ حاضر به مذاکره با 
آمریکا هستید؟ اظهار کرد: مشکل ما 
مواجه با رئیس جمهور آمریکا یا مذاکره 
نیســت، این اســت که آیا در مذاکره 
خواســته مردم ما، مشــکالت آنان و 

مسائل شان تامین می شود یا نه.
روحانی یادآور شــد: ما پیش از این 
هم گفتیم که هر وقت آمریکا تحت آن 
شرایطی که گفتیم اگر تحریم  ها را لغو 

کرد حاضر به مذاکره هستیم.
برای الیحه جامع انتخاباتی 
زحمات زیادی کشیده شد

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار 
روزنامه ســازندگی مبنی بر ضرورت 
توجه به الیحه جامــع انتخابات گفت: 
برای الیحه جامــع انتخاباتی زحمات 
زیادی کشیده شد. خیلی امید داشتیم 
وقتی به مجلس می رود در زمان خودش 
تصویب و امسال بر آن اساس انتخابات 

انجام گیرد.
وی ادامه داد: اینکه در انتخابات چه 
مد نظرمان است شکست دیگری برای 
آمریکا اســت. اگر بتوانیم برای مردم 
نشــاط انتخاباتی ایجاد کنیم شکست 

امریکا رقم می خورد.
شورای نگهبان نهاد نظارت کننده 

است، دخالت کننده نیست
روحانــی تاکیــد کرد: علــی رغم 
تفســیرهایی که از حرف من کردند، 
همه نهادها قابل احترام هستند. با الیحه 
جامع انتخابات که عالی می شود، چون 
شورای نگهبان باید اعالم کند چه کسی 
رد شده و چرا و چه کســی تایید شده 
است. هرکسی نظام ما را قبول دارد حاال 
دارای هر سلیقه ای است باید بتواند در 
انتخابات شرکت کند. شورای نگهبان 
نهاد نظارت کننده است، دخالت کننده 

نیســت. امیدواریم کارش را به خوبی 
انجام دهد. دولت مجری انتخابات است. 
همواره رابــط ما وزیر کشــور و گاهی 
معاون اول و برخی وزرای دیگر با شورای 

نگهبان بوده اند.
نباید متکی به نفت باشیم 

روحانی همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرنگار صداوسیما درباره راهکار دولت 
برای جبران کسری بودجه، اظهار کرد: 
نباید متکی به نفت باشیم. در زمینه اوراق 
ما فرصت خوبی داریــم و دولت فروش 
اوراق را هم به زودی شــروع می کند. 
فروش سهام هم موضوع مهمی است 
که کارش شروع شده ولی باید سرعت 

بیشتری یابد.
حتما یک دولت در حمله به 

نفتکش ایرانی دخالت داشته است
روحانــی در پاســخ به پرســش 
خبرنگار خبرگزاری روســیه مبنی بر 
اینکه با توجه به حمله اخیر به نفتکش 
ایرانی، چه تدبیری برای تامین امنیت 
نفتکش ها انجام می شود، افزود: حتما 
کار شرورانه ای انجام شده است و حتما 
یک دولت در این زمینه دخالت داشته، 
این کار به یک تیم تروریستی و به یک 
سازمان باز نمی گردد اما هنوز هم زود 
است که ما در این زمینه اظهار نظر قطعی 
کنیم ولی بعد از بازگشــت نفتکش به 
کشورمان و بررسی دقیق تر هر کشوری 
که ایــن کار را کرده باشــد حتما باید 

مجازات شود.
تالش می کنیم روند ورود زنان به 

ورزشگاه ها ادامه داشته باشد
رئیس جمهــور در بخش دیگری از 
این نشست خبری در پاسخ به پرسش 
خبرنگار برنــا مبنی بر پیــش بینی 
رئیس جمهور از ورود بانوان به ورزشگاه ها 
در دولت خودش و اینکه چه تالش هایی 
در این زمینه انجام شده تا چنین روندی 
ادامه یابد، اظهار کرد: حتما پیش بینی 

می کردم که این اتفاق رخ دهد. 
روحانی با بیان اینکه ما پیش از این 
هم تالش هایی در ایــن زمینه انجام 
داده بودیم اما گاهی نیروی انتظامی 
در برابر این موضــوع مخالفت هایی 
می کرد و مشکالتی با انجامش داشت، 
اظهار کــرد: این مخالفت هــا به این 
دلیل بود که برخی مشــکالت در این 
زمینه وجود داشت و آنان به خاطر این 
چنین موضوعی را مطرح می کردند، 
اما برخــی از آن دالیــل قابل قبول و 
شــاید برخی هم چندان قابل قبول 
نبود. از طرفی یک عده ای هم نگران 
بودند که اگــر زنان در ورزشــگاه ها 
حاضر شــوند چه اتفاقی قرار اســت 
بیفتــد. مــن نمی گویــم از جناح یا 
جریان خاصی بودند امــا به هر حال 
ناراحتی های خود را ابراز می کردند اما 
خوشبختانه خوشحالیم که این اتفاق 
افتاد و مشکلی هم پیش نیامد و تالش 
می کنیم که چنیــن روندی در آینده 

نیز ادامه یابد.

رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه:

ترکیه زودتر به روندی که آغاز کرده،  پایان دهد 
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 عیادت رهبر انقالب 
از آیت اهلل مکارم شیرازی 

رهبــر انقــالب صبــح دیــروز در یکــی از 
بیمارســتان های تهران از آیت اهلل مکارم شیرازی 
عیادت کردند. به گزارش ایلنا، رهبر انقالب اسالمی در 
این عیادت، در جریان روند درمان ایشان قرار گرفتند 
و گفتند: وجود جنابعالی برای مــردم و حوزه های 
علمیه بسیار با برکت است و از خداوند متعال سالمتی 

و عافیت کامل شما را مسألت می کنیم.
    

سپاه پاسداران از دستگیری 
»روح اهلل زم« خبر داد

سپاه پاســداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
از گرفتار شــدن »روح اهلل زم« سرشبکه سایت 
»آمدنیوز« در یک عملیات اطالعاتی هوشمندانه 
و پیچیده توســط ســازمان اطالعات ســپاه و 
دستگیری وی خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران، 
بر شکست و جا ماندن سرویس های اطالعاتی 
دشمن از قدرت اطالعاتی سپاه تاکید شده است.

    
 دستگیری دو تیم تروریستی 

در خوزستان 
وزیر اطالعات گفت: دو تیم تروریستی که 
قصد انجام عملیات خرابکاری در ایام اربعین 
را داشــتند در خوزستان دســتگیر شدند.  به 
گزارش ایلنا، حجت االســالم ســیدمحمود 
علوی افزود: از دستگیرشدگان تعداد ۵0 قبضه 

اسلحه جنگی کشف و خنثی سازی شد.
    

سفر پوتین به عربستان با 
محوریت ایران و سوریه

رئیس جمهور روسیه دیروز به عربستان سفر 
کرد. به گزارش دویچه وله، ایران و سوریه محور 
اصلی دیدار والدیمیر پوتین و ملک سلمان است. 
کارشناسان معتقدند در این سفر پوتین در مورد 
ایران و سوریه و همچنین حمالت ترکیه به خاک 

سوریه بحث و گفت وگو خواهد کرد.
    

 مشاور نخست وزیر ژاپن فردا 
به ایران می آید

مشاور نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه برای 
دیدار با وزیر امور خارجه کشــورمان به تهران 
سفر خواهد کرد. به گزارش ایلنا، این سفر پس 
از آن انجام می شــود که روز گذشته نیز شاهد 
حضور عمران خان، نخست وزیر پاکستان در 
تهران برای میانجیگری و تالش برای کاهش 
تنش ها بودیم و نخست وزیر ژاپن نیز پیش تر 

در همین راستا به کشورمان سفر کرده بود. 
    

طرح استیضاح وزیر نیرو به 
هیئت رئیسه مجلس رفت

یک نماینده مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر 
نیرو به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش 
ایلنا، قاسم احمدی الشــکی در حاشیه جلسه 
علنی صبح دیروز مجلس در جمع خبرنگاران از 
طرح استیضاح اردکانیان وزیر نیرو در ۲0 محور 
خبر داد و گفت: این استیضاح تقدیم هیات رئیسه 
شده است. شنیده ها حاکی از آن است که حدود 

۱۹ نماینده این طرح استیضاح را امضا کرده اند.
    

نام، سوابق و احکام قضات 
برکنار شده اعالم شود

مشاور رئیس جمهور خواستار اعالم نام و سوابق 
و احکام قضات برکنار شده از سوی قوه قضائیه شد. 
به گزارش ایســنا، حسام الدین آشــنا در حساب 
کاربری خود در توئیتر با اشاره به اعالم دادستان کل 
کشور در خصوص برکناری ۵ قاضی فاسد نوشت: 
نام و ســوابق و احکام این ناقاضیان برکنار شده را 
اعالم کنی. اجازه ندهید این افراد به دنبال وکالت 
بروند. احکامی را که این ناقاضیان صادر کرده اند 
مجددا بررسی کنید واجازه دهید تا زمان مشخصی 
مردم امکان شکایت و درخواســت رسیدگی به 

تخلفات دیگر این ناقاضیان را داشته  باشند.
    

 »عارف« رئیس 
فراکسیون امید ماند

نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه اعضای هیات رئیسه فراکسیون 
امید برای سال آخر مجلس دهم ابقا شدند، گفت: 
»محمدرضــا عارف« بــرای بار چهارم ریاســت 
فراکسیون امید را برعهده گرفت. به گفته »قاسم 
میرزایی نیکــو«؛ محمدرضا تابــش،  عبدالکریم 
حســین زاده،  مصطفی کواکبیان،  محمد فیضی،  
رضا انصاری،  الیاس حضرتی،  غالمرضا تاجگردون 
و سیده فاطمه سعیدی به عنوان اعضای دیگر هیات 

رئیسه فراکسیون امید انتخاب شدند.

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با 
الحاق یک تبصره به مــاده ۶ قانون مبارزه با 

پولشویی موافقت کردند.
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی دیروز گزارش 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه 
با رد الیحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون 
مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت 
با آن مخالفت کردنــد. نمایندگان مجلس 
با الیحه دولت بــا ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای 
مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار 
شد مواد این الیحه برای بررسی به کمیسیون 
حقوقــی و قضایــی ارجاع شــود. نماینده 
دولت ضمن ارائــه توضیحاتی درخصوص 
تهیه این الیحــه بیان کرد: ایــن اصالح به 
منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در 
 قانون مبارزه با پولشــویی ایجاد شده است. 

در خصوص نحوه اجــرا و الزامات و ترتیبات 
انجام قانون با اصالحات انجام شــده دقت 
بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از 
انحرافات عوامل اجرایی خودداری می کند. 
متن زیر به عنوان تبصره بــه ماده )۶( قانون 
مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصالحات 
بعدی آن الحاق می شــود: تبصره -  نهادها 
و دستگاه های اجرایی )موضوع مواد ۵ و ۶( 
مانند بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، 
وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک، 
ســازمان حسابرســی، جامعه حسابداران 
رسمی، کانون وکالی دادگستری، سازمان 
نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور 
مشــاوران حقوقی، وکال و کارشناسان قوه 
قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد 

اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند 
عالوه بر انجام تکالیــف اجرایی مقرر در این 
قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات 
مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت 
به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین 
و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند. 
همچنین نهادها و دســتگاه های یادشده 
موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،  
حسب مورد نسبت به برخورد یا اعالم آن به 
مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

سفارت انگلیس در تهران با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: یک تیم از متخصصان هسته ای به 
سرپرستی پروفســور »رابین گریمز« مشاور 
ارشد علمی دولت بریتانیا دیروز )دوشنبه( وارد 
تهران شــد تا به همراه یک تیم از متخصصان 
چینی مراحل بعدی پروژه مدرن سازی راکتور 

اراک را به پیش ببرد.
به گزارش ایلنــا، در این بیانیــه که دیروز 
انتشــار یافت، آمــده اســت: متخصصان با 
ســازمان انرژی اتمی ایران دربــاره همکاری 
 فنی بین المللی برای ساختن راکتور گفت وگو 

خواهند کرد.
سفارت انگلیس در این بیانیه تصریح کرده 
است: این سفر تشکیل دهنده قسمتی از تعهد 
ما برای اطمینان یافتن از این اســت که برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( هم برای ایران 
و هم جامعه بین الملل دارای منفعت است. به 

همین دلیل است که ما به تعهدات خود نسبت 
به همکاری با ایران برای مدرن ســازی راکتور 
اراک پای بند هستیم و در همین راستا به ایران 
کمک می کنیم تا یک برنامه انرژی هســته ای 

غیر نظامی مدرن و به روز را توسعه دهد.
در این بیانیه آمده است:  همکاری ما با ایران 
در پروژه اراک در طول سال گذشته پیشرفت 
مهمی داشته و ما مشتاقانه منتظر دیدارهای 
آینده هســتیم تا از پیشــرفت پروژه حمایت 

کنیم.

با 1۳7 رأی موافق حاصل شد

موافقت مجلس با اصالح قانون مبارزه با پولشویی
برای مدرن سازی راکتور اراک

مشاور دولت انگلیس وارد تهران شد


