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تازههای مطبوعات
••اعتماد –بهرام پارسایی ،سخنگوی کمیسیون
اصل  90گفت :طبق بررسی های انجام شده ،در
پرونده سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ،کمیته
بررسی سوانح هوایی بهدنبال مقصر نشان دادن
خلبانهواپیمایتهران-یاسوجبوده،اماداشتههای
ماخالفاینراثابتمیکرد.باوجودالبیهایپیدا
وپنهانوایستادگیقاضیوگرفتنمشاورانخبره،
نتیجهقضاییهمدرهمینراستابودکهیخزدگیرا
علت سقوط دانستند و سازمان هواپیمایی ،شرکت
فرودگاههاوشرکتآسمانرامقصرمیدانند.
••سازندگی -مصباحیمقدم سخنگوی جامعه
روحانیت مبارز دربــاره انتخابات مجلس به این
روزنامهگفت:ناطقنورینمیآید.
••کیهان – این روزنامه در واکنش به پویانمایی
«آخرین داستان» ،برداشتی آزاد از داستان ضحاک
ماردوش در شاهنامه که به اسکار راه یافته نوشت:
در تیزری از این فیلم ،وفاداری چندانی به شاهنامه
فردوسی حتی در سر و شکل شخصیتها هم به
چشمنمیخوردوکاراکترهایزنکامالبیحجاب
هستند و روابط آزادی در میان آن ها و مردان نشان
دادهمیشود.
••شهروند – محمد میررضوی،دبیر سندیکای
صنایع کنسرو ایــران گفت :قیمت گوجهفرنگی
نسبت بهسال گذشته  100درصد کاهش داشته
ن کاهش قیمت باعث کاهش قیمت رب نمی
اما ای 
شــود ...قیمت پالستیک ،کارتن ،کاغذ ،هزینه
رفتوآمد وحقوق کارگران که خود دولت امسال
آن را ۳۳درصــد افزایش داد ،هزینههای زیادی
به تولیدکننده تحمیل میکند .عــاوه بر این،
تولیدکنندهها باید ۹درصد ارزش افزوده به دولت
پرداخت کنند ...با این حال به تولیدکنندهها اعالم
شده از یکم آبان رب را با قیمت پایین و تخفیفهای
ویژهعرضهکنند.
••آفتابیزد–اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«تداوم
سکوت سیدعلی خمینی» نوشت :علی کوچولوی
امام مدتهاست که به نجف اشرف هجرت کرده
...اواگرچهموضعگیریهایشدرامورسیاسیمانند
یاسروحسنصریحنبوداماازسوییهیچگاهدرمقابل
آنها نیز قرار نگرفت .ناصر قوامی در این باره گفت:
سابقاهمعلماییکهنمیخواستنددرایرانبمانندبه
نجف میرفتند .ایشان هم یکی از این افراد است...
فکرنمیکنماختالفیبینبرادرانشباشد.

انعکاس
••تابناک نوشت  :پرویز اسماعیلی مشاور رئیس
دفتر رئیس جمهور در واکنش به اتهامزنیهای دو
چهره درباره آمدنیوز در توئیتی نوشت :رسول خدا
(ص) فرمود :از مثلهای پیامبران ،جز این سخن به
جانماندهاستکه«هرگاهشرموحیانداشتی،هرچه
خواستی،بکن(».عیوناخبارال ِرضا)207.56.2:
اسماعیلی این توئیت را با هشتگ سالم منتشر
کردهاست.
••رویــداد  24نوشت  :عارفه سنایی تک فرزند
مهدیسناییسفیرایراندرمسکوونوهعلییونسی
وزیر اطالعات دولت اصالحات در حادثهای جان
خود را از دست داد .برخی رسانهها از خودکشی
عارفه سنایی خبر دادند .یک رسانه از محل پرتاب
شدن او از ساختمانی در مسکو فیلم برداری کرده و
گفتهساکنانمنطقهاورادرحالیکهتیشرتیسفید
وشلوارجینبهتنداشتهوازطبقاتباالیساختمان
به پایین پرتاب شده دیدهاند اما پیکر او به سرعت
توسطعواملسفارت ازمحلخارجوخونهایروی
زمین پاک شده است.اما سفارت ایران در مسکو
شایعه خودکشی دختر  ۲۸ساله سفیر را رد و در
بیانیهای اعالم کرد او بر اثر سکته مغزی درگذشته
است .حسن یونسی دایی عارفه در اینستاگرامش
نوشت:اومدتهابودکهازبیماریرنجمیبردوصبح
سه شنبه بر اثر سکته مغزی خانواده ما و به خصوص
خواهرم را که او تنها فرزندش بود ،در غمی جانکاه
تنهاگذاشت.
•• اعتمادآنالین نوشت  :رضــا رحمانی ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت گفت :برای صدور برخی از
مجوزهایسرمایهگذاریبایدمراحلمشخصیطی
شود و در واقع پیش از صدور مجوز ،استعالمهایی از
نهادهایذیربطومسئولصورتمیگیرد.صدور
مجوزتاسیسکارخانهسیگارفیلیپموریسازهمین
دســت مجوزهاست .قطع ًا اگــر پاسخ استعالمها
مثبت باشد ،صــدور مجوز بــرای تاسیس کارخانه
فیلیپموریسبالمانعخواهدبودووزارتصمتنیز
منعیدراینبارهنخواهدداشت.
••انصاف نیوز مدعی شد :تعدادی از کانالهای
تلگرامیخبریرادرفضایمجازیمنتشرکردندکه
حکایتازدستگیریروحا...مومننسبداشت.در
اینخبربیانشدهکهمومننسبدرخصوصپرونده
آمدنیوز بازداشت شده و یکی از رابطان روح ا...
زم در داخل کشور بوده است.روح ا ...مومن نسب
کارشناسفضایمجازیدرگفتوگوباخبرنگارمابه
شایعهبازداشتخودخندیدوگفت:تکذیبمیکنمو
همینکهاکنونباشمادرحالصحبتهستمبهاین
معنیاستکهبازداشتمنکذباست.
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اظهارات روحانی درباره برجام ،مبارزه با فساد
و درشت گویی ها

باید با فساد مبارزه کرد اما نباید شرکت ها تعطیل شود
رئیسجمهوربابیاناینکه درانقالباسالمی
زمانی پیروز هستیم که در کشورمان اخالق
حاکم باشد ،افــزود :چنان چه در جامعه ما
دروغ گو در منظر افکار عمومی سقوط کند و
کسی که تهمت میزند ،منفور شود و سوء ظن،
منکر و برادری معروف باشد ،این مسیر ،مسیر
اسالم و قرآن مجید است و انقالب اسالمی نیز
با حرکت در این مسیر معنا مییابد .وی تاکید
کرد :این که برخی بخواهند درشتگویی و
سخنان غیرمنطقی و بیپایه و واهی و شعاری
را به عنوان انقالب محسوب کنند ،این گونه
رفتارها شاید به برخی از انقال بها شباهت
داشته باشد ولی هیچ ربط و شباهتی به انقالب
اسالمی ندارد.
▪شهامت در صلح سخت تر از شهامت در
میدان نبرد است

براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس
جمهور،حجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانیروزگذشتهدرجلسههیئتدولتادامه
داد :شاید برخی دقت کافی نداشته باشند که
شهامت ،شجاعت ،صبر و ایستادگی در صلح
باالترازصبرواستقامتدرجنگاستوچهبسا
مصلحت امت و جامعه اسالمی برای تندروها
قابل فهم نباشد ،همان طوری که در جریان
صلححدیبیه،تندروهادرمقابلآنقرارگرفتند
و به پیامبر طعنه میزدند که عجب صلحنامهای
امضا کردهای که حتی در آن از عنوان رسالت
نیزصرفنظرکردید.رئیسجمهورتأکیدکرد:
شهامت در صلح ،سختتر از شهامت در میدان
نبرد است و امام حسن(ع) از چنین شهامتی
برخوردار بودند ،چنان چه تندترین جمالت را
برخی از یاران نزدیک امام حسن(ع) به ایشان
روا داشتند ،اما امام(ع) راه خود را ادامه دادند
و صلح نامه را امضا کردند ،چــرا که آن را به
مصلحت و بقای اسالم میدانستند.

رئیس جمهور در ادامــه ،امام رضــا(ع) را امام
سیاست ،مناظره و گفت وگو و تحمل توصیف
و اظهار کرد :این که شخصی حکومتی را قبول
نداشته باشد و آن را حکومت جائر بداند ولی به
خاطر مصلحت مردم والیت عهدی را به رغم
میل خود بپذیرد ،کار آسانی نیست و به صبر
و تحمل باالیی نیازمند است؛ چه بسا اگر این
تندروها در آن روز بودند در مقام خانه امام
رضا(ع) تظاهرات میکردند.

▪هنوز هم برای مذاکره پیام می دهند

▪مردم به خوبی می دانند چه کسانی باعث
شدند برجام صدمه ببیند

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود
خطاب به ملت ایران،اظهار کرد :سال گذشته،
ســال بسیار سختی بــود ،امــا خوشبختانه از
ابتدای امسال خداوند آرامشی را بر مردم نازل
کرده که میتوان آن را پاداش صبر ،مقاومت
و رفتار نجیبانه مردم ایران در برابر یک ظلم
بزرگدانست.دکترروحانیتصریحکرد:مردم
ایران به خوبی میدانند چه کسی به آن ها ظلم
میکند و چه کسانی باعث شدند برجام صدمه
ببیند و میدانند که برجام چه آثار و برکاتی
میتوانست به جا بگذارد .با شکوفایی برجام
بود که در سال  ،95بزرگ ترین رشد اقتصادی
جهان را داشتیم .رئیس جمهور اضافه کرد :در
سفر به نیویورک سه نفر از رهبران بزرگ دنیا با
تحیر گفتند که ایران چه جاذبهای دارد که بعد
ّ
از برجام تمام شرکتهای بزرگ دنیا به سمت
آن روانه شدند.
▪عده ای در داخل به دنبال تحریک مردم
بودند

رئیس جمهور تأکید کــرد :دشمنان تصور
میکردند که با ضربه به برجام میتوانند نظام

سخنگوی قوه قضاییه و روابط عمومی مجمع تشخیص
مصلحت نظام اعالم کردند

تکذیبادعایتأییدلوایحمرتبطباFATF
ازسویرهبرانقالب
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام
ادعاها درباره تأیید لوایح مرتبط با FATFاز سوی
رهبر معظم انقالب را تکذیب کــرد .براساس
گــزارش رسانه ها ،اسحاق جهانگیری روز سه
شنبه در سخنانی مدعی شده بــود :با توجه به
تصویب لوایح  FATFو  CFTدر جلسه سران قوا
و تایید مقام معظم رهبری ،مجمع تشخیص
مصلحتنظامهرچهسریعتراینلوایحراتصویب
کند .علی ربیعی سخنگوی دولت هم در حاشیه
جلسهروزگذشتههیئتدولتگفت:مادردولت
معتقدیمنپیوستنبهلوایحمربوطبه FATFهمبه
مااتهامواردمیکندوهمموجباشرافاطالعاتی
بیشتر در کشور میشود .تحفظهای ما نیز هیچ
مشکل امنیتی برایمان درســت نمیکند .وی
درباره تصویب این مصوبات در جلسه سران قوا
همگفت:اینموضوعدردوجلسهسرانقوامطرح
شد و اعضا بر اجرای این لوایح تاکید داشتند.
مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری
میرسد .محمود واعظی رئیس دفتر رئیس
جمهور هم در حاشیه جلسه دولت دربــاره این
ادعاگفت:لوایحدوباردرشورایعالیهماهنگی
اقتصادی مطرح و دربــاره آن بحث شد؛ وزیران
مختلفتوضیحدادندومانتیجهآنراخدمتمقام
معظم رهبری تقدیم کردیم .ما این گونه موارد
را خدمت معظم له گزارش میدهیم اما این که
تاییدشدهیانه،نمیدانمولیدرجلسهسرانقوا
تصویب شده است .از سوی دیگر روابط عمومی
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در
اطالعیه خود تأکید کــرد :رهبر معظم انقالب
هیچ گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت
با تصویب و اجرای لوایح ( FATFپالرمو و )CFT
نداشته اند؛ بنابراین انتظار مـیرود مسئوالن
دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب
امانتداریرارعایتکنند.ایناطالعیههمچنین
افزود :مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات
و بررسیهای خود را در خصوص این لوایح فارغ
از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن
منافع ملی پیگیری خواهد کرد .محسن رضایی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این
بــاره نوشت :صحبت آقــای جهانگیری تکذیب

توانستند در کشور تحول ایجاد کنند .وی
افزود :در سال  98هر ماه هزار میلیارد تومان
طرح آب و برق ،افتتاح کردیم و تا پایان سال
افتتاح خواهیم کــرد و به رغــم همه فشارها
قیمت ارز را کنترل کردیم .بنابراین این دولت
کارآمد و قوی است و دولتی است که وقتی وارد
نیویورک میشود ،محور همه مذاکرات قرار
میگیرد و همه برای دیدار با رئیس جمهور از
همدیگر سبقت میجویند.

▪چه بسا اگر تندروها در آن روز بودند در
مقام خانه امام رضا(ع) تظاهرات می کردند

میشود .رهبر معظم انقالب نه شفاه ًا و نه کتب ًا
کنوانسیونهایپالرمووCFTراتاییدنکردهاست  .
▪سخنگویقوهقضاییه:ادعایتصویبلوایح
در این دوره نادرست است

از ســـوی دیــگــر غالمحسین اسماعیلی
سخنگوی قوه قضاییه هم در واکنش به این
اظــهــارات گفت :برخالف ادعـاهــای مطرح
شــده ،از زمــان انتصاب آیـــتا ...رئیسی به
عنوان رئیس قوه قضاییه و حضور ایشان در
جلسه ســران قــوا ،هیچگونه بحثی دربــاره
 FATFمطرح نشده اســت و ادعــای تصویب
این موضوع در جلسه سران قوا ،در این دوره
نادرست است.
▪روحانی :نباید اجازه دهیم اتهام پول شویی
بهمابچسبد

با این حال رئیس جمهور روز گذشته در جلسه
هیئتدولتبااشارهبهاینکهوظیفهماایناست
که در صحنه بینالمللی زمینه را برای حضور و
رقابت اقتصادی آماده سازیم ،چرا که اگر درها
قفل باشد ،کاری نمیتوان از پیش برد ،گفت:
بایددرمجامعوکنوانسیونهایجهانیدرمسیر
تحقق منافع کشور و روانسازی مبادالت مالی
و بانکی اقدام کرد و در این مسیر شعار ،کارساز
نیست .دکتر روحانی افزود :افتخار ما این است
که با تروریستها و فساد میجنگیم و مقابله
میکنیم،بنابرایننبایداجازهدهیمکهدرسیستم
بانکیمان اتهام پول شویی به ما بچسبد و این
به زیان کشور است ،البته در خصوص  FATFکه
برخیبهآنحساسیتدارندسخنینمیگویم،اما
چرایکعدهدرمقابلچهارالیحهایکهدردولت
ومجلسبهتصویبرسیده،مانعتراشیمیکنند
و جلوی دولت و مجلس ایستادهاند؛ این گونه
اقدامات به نفع کشور نیست .در همین حال به
گزارشفارس ،سیدحسیننقویحسینی،عضو
کمیسیونامنیتملیمجلسگفت:وقتیبخشی
از نظام مالی و پولی جهان بهخاطر تحریمهای
آمریکا بــا مــا کــار نمیکند ،صحبت از FATF
بیمعناستوتصویبآنخودتحریمیاست.

ایران را از بین ببرند ،اما ملت ایران هوشیارتر
از آن است که فریب دشمنان را بخورد .دکتر
روحانی گفت :البته عــدهای نیز در داخل به
دنبال تحریک مردم بودند ،مبنی بر این که
ترامپ و حتی نتانیاهو خیلی هم آدمهای بدی
نیستند و این دولت است که ناکارآمد است،
اما مردم دست رد به سینه و دهان آن ها زدند
و گفتند که ترامپ و نتانیاهو و دیگران افراد
خوبی نیستند و ما به توانایی دولت خودمان
باور داریم.
▪این دولت کارآمد و قوی است

دکتر روحانی در ادامــه با برشمردن برخی
از دستاوردهای دولــت تدبیر و امید گفت:
امــروز همچنین شاهد بیشترین آزادی در
دانشگاهها به خصوص در ایام  16آذر هستیم
و شرکتهای دانش بنیان در دوره این دولت

رئیس جمهور با اشــاره به ایــن که دولــت به
دنبال آن است که در مذاکرات چه چیزی به
دست مــیآورد که به مصلحت و منافع ملت
ایران است ،افزود :هنوز هم برای مذاکره پیام
میدهند و پیام خواهند داد و البته دولت راه
خود را با عزت ادامه خواهد داد .دکتر روحانی
قوای مقننه و قضاییه ،رسانهها ،صدا و سیما و
همه مسئوالن کشور را به همدلی و یاری فرا
خواند و گفت :بیتردید اگر در این مسیر همه با
هم باشیم نه تنها شکست نخواهیم خورد ،بلکه
موفق خواهیم شد و آمریکا شکست خواهد
خورد ،بنابراین بیایید با برادری و اخوت بیشتر
همدیگر را یاری کنیم.
▪فردا روزی خواهم گفت ،چه کسی کشور
را تعطیل کرده است

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش
با تأکید بر این که باید با فساد مبارزه کرد،
اما نباید شرکتها تعطیل شود ،گفت :این
گونه اقدامات به هر دلیلی از جمله این که
بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید
به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی
خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل
کــرده اســت؛ بنابراین باید از شرکتهای
خصوصی حمایت کنیم.

واعظی:کمیتهگامچهارمایرانبادستور
روحانیتشکیلشدهاست
هادیمحمدی– رئیسدفتررئیسجمهوردر
خصوصاجراشدنیانشدنگامچهارمکاهش
تعهداتبرجامیازسویایرانگفت:اروپاییها
و دیگران مرتبا پیغام میفرستند و با ما درباره
اینکهقبلازاتمامفرصتدوماههایرانبتوانیم
به یک چارچوب مشترک دست یابیم صحبت
میکنند .مذاکرات در حال انجام است و از
سوی دیگر آقای رئیس جمهور کمیتهای برای
گام چهارم کاهش تعهدات برجامی تشکیل
دادهانـــد .قطعا اگر به یک چارچوب دلخواه
نرسیم،درزمانخودبرایبرداشتنگامچهارم
کاهش تعهدات برجامی اقــدام میکنیم .به
گزارشخراسان،محمودواعظیکهدرحاشیه
نشستدیروزهیئتدولتباخبرنگارانسخن
می گفت ،دربــاره میزان احتمال برداشتن
گام چهارم کاهش تعهدات با توجه به شرایط
فعلی ،اظهار کرد :تا االن احتمال برداشتن
این گام وجود دارد.واعظی در پاسخ به سوالی
درباره نفوذ در دولت پس از دستگیری روحا...
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زم بیان کرد :آن ها با این قبیل ادعاهایی که
صورت میگیرد در واقع فرار به جلو میکنند.
االن کسانی که اسم آن ها درآمــده از خود آن
ها هستند و این شایعات را به این دلیل درست
میکنند که خیلی از آن هایی که دستگیر
شدهاند،باافراددیگرقاطیشوند.خوشبختانه
آنقدریکهمناطالعدارمدولت،دولتیپاک
وهمهکارهایدولتشفافاست.همانطورکه
قب ً
الهمگفتممیخواهیممدعیالعمومبیایدوبا
کسانی که اتهام میزنند برخورد کند که آن ها
براساس چه سند و مدرکی این حرفها را بیان
میکنند .ما آن چیزی را که اعالم کرده بودند
بررسیکردیموهیچاتفاقینیفتادهبود.
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اخبار

وزیر دفاع :تهدید حمله
نظامی به ایران بلوفی در قبال
سرافکندگی دشمنان است

وزیر دفاع در واکنش به گستاخی رئیس جمهور
آمریکادربیانتهدیدحملهنظامیبهایران،باتاکید
براینکهایناقدامیکبلوفاست،گفت:بیتردید
اگرآنهاکاراشتباهیانجامدهندپاسخیخواهند
گرفتکهسرافکندگیاشبرایآنهابسیاربیشتر
از سرافکندگی اقدامات قبلی شان خواهد بود.به
گزارش خراسان ،امیر سرتیپ حاتمی افزود :آن
ها در موضوع توقیف کشتی جمهوری اسالمی
اشتباه عمل کردند ،بدون تردید و با قدرت تمام در
لحظهاولتجاوزآنهاراپاسخدادیم،ازاینپسهم
بههمینترتیبخواهدبود.ویخاطرنشانکرد:آن
چیزیکهبهمامربوطاست،ایناستکهنیروهای
مسلحجمهوریاسالمیبرایدفاعازمردمعزیزو
دفاع از مرزهای جمهوری اسالمی ایران و مقابله
با هرگونه تهدید و زیادهخواهی با قدرت تمام و
متکی به توان خود آمــاده است و بال تردید تحت
فرماندهی فرمانده معظم کل قوا پاسخ قاطع به
هرگونهتهدیدیراخواهدداد.

استقبال ایران از توافق سران
ترکیه و روسیه درباره سوریه
تسنیم  -سخنگوی وزارت خارجه با اشــاره به
توافق سران روسیه و ترکیه درخصوص تحوالت
شمالسوریهگفت:ایرانازهراقدامیکهبهحفظ
تمامیت ارضی ،تقویت حاکمیت ملی و بازگشت
ثبات و آرامش به منطقه منجر شود استقبال می
کند و در ایــن زمینه تفاهم به دســت آمــده میان
فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه برای پایان
دادن به درگیری ها در شمال سوریه را قدم مثبتی
برای بازگشت ثبات و آرامش به منطقه می داند.
سید عباس موسوی افزود :امیدواریم رسیدن به
اینتفاهمموجباترفعنگرانیهایامنیتیترکیه
ازیکسووحفظتمامیتارضیوتقویتحاکمیت
ملیسوریهراازسویدیگرفراهمکند.

نشست های ظریف در باکو
محمدجواد ظریف که برای شرکت در نشست
وزیران خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد
در باکو به سر میبرد ،در حاشیه این اجالس
به طور جداگانه با همتایان صرب و آذربایجانی
دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و مهم ترین
مسائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل
نظر کرد .به گــزارش ایسنا ،پیش از ایــن ،وزیر
خارجه کشورمان با نمایندگانی از افغانستان
و عــراق دیــدار و گفت وگــو کــرد .بــراســاس این
گــزارش ،رئیس جمهور کشورمان امــروز (پنج
شنبه) به دعــوت رسمی الهام علی اف رئیس
جمهور آذربایجان برای حضور و سخنرانی در
هجدهمین اجــاس ســران کــشــورهــای عضو
جنبش عدم تعهد به باکو سفر می کند.به گفته
علیرضا معزی ،معاون اطالع رسانی دفتر رئیس
جمهور ،حجت االسالم روحانی در حاشیه این
اجالس ،دیدارهای جداگانه ای با برخی سران
حاضر خواهد داشت.

