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رئیس کمیسیون انرژی:

مطرح کردن نفت در برابر غذا در ایران یک جنگ 
روانی است

رئیس کمیسیون انرژی تاکید کرد: اینکه گفته می شود ایران نفتش را در 
برابر غذا بفروش می رساند یک حرف بیهوده است. این یک جنگ روانی 
است. دیگران می خواهند القا کنند که ما در شرایط سخت و محاصره قرار 

داریم در حالی که اصال اینگونه نیست
به گزارش ایلنا، فریدون حسنوند درباره معافیت هشت کشور از تحریم های ایاالت 
متحده علیه ایران گفت: از همان روزهای نخست که آمریکا تصمیم به خروج از برجام 
داشت، دولت و مجلس شورای اسالمی پیش بینی و تدابیر الزم در حوزه تحریم های 

اعمالی مد نظر قرار دادند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:  به عنوان مثال در بحث 
فروش نفت و وصول ارز حاصل از فروشش و یا حتی موارد دیگری که احساس 
می کردیم شاید در خروج از برجام و تحریم اعمالی مد نظر دولت مردان آمریکا قرار 
گیرد ساز و کار ارائه دادیم. حسنوند ادامه داد: به هرحال در زمستان سوخت و انرژی 
بیشتری الزم است که بازار توان تامین آن را ندارد بنابراین قیمت انرژی در سطح 

جهانی افزایش پیدا خواهد کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به خاطر وجود تحریم ها همه چیز را نمی توان بر 
زبان آورد، گفت: برخی از مسائل را به طور علنی نگفته ایم و نگذاشته ایم که خریداران 

نفت ما مورد شناسایی قرار گیرند که مورد تحریم و محرومیت واقع شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود امروز نفت ایران را در برابر غذا 
و دارو خریداری می کنند، این اخبار چه میزان صحت دارد و اینکه آیا این مطلب در 
کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر گفت:  ما چیزی به عنوان نفت 
در مقابل غذا نداریم و این یک حرف بیهوده ای است که ایران نفت خود را در برابر 
غذا می دهد. رئیس کمیسیون انرژی ادامه داد: فقط کشور عراق است که اینگونه نفت 
خود را داد و ستد می کند آن هم به دلیل اینکه دولت مستقر نداشت و اینگونه بود 
که پول فروش نفت این کشور به صندوق سازمان بین الملل می رفت و آن ها هم به 

ازای آن غذا و دارو به عراق می دادند.
وی تاکید کرد:  جمهوری اسالمی و ساختار نظام کامال متفاوت است،  قطعا نه 
ما همچین اجازه ای را می دهیم و نه شرایط کشور اینگونه است که به ازای نفت 

بخواهیم مواد غذایی و دارو وارد کشور کنیم.
حسنوند گفت: امروز ما شرایط بغرنجی نداریم، از سوی دیگری هم طبیعی است 
شما وقتی بخواهید نیازهای خود را در کشور برطرف کنید، باید پول نفت را بدهید 
اما اینکه می گویند ما تحت فشار بین المللی قرار داریم و دیگران در مقابل خرید 
نفت مان ملزم به دادن غذا، دارو و سایر موارد هستند اصال چنین چیزی نیست این 

حرف کامال بیهوده است.
وی تاکید کرد: مطرح کردن نفت در برابر غذا در ایران یک جنگ روانی است 
دیگران می خواهند القا کنند که ما در شرایط سخت و محاصره قرار داریم در حالی 
که اصال اینگونه نیست، بسیاری از کشورها آمادگی خرید نفت مان را دارند و واردات 

اقالم مورد نیاز مانند گذشته است.

وزیر کشور:

٢٤ هزارتن اموال تملیکی باید به سرعت تعیین تکلیف 
شود

وزیر کشور تاکید کرد: ٢٤ هزار تن کاالهای اموال تملیکی بالتکلیف، اموال بیت 
المال است که باید وزارت امور اقتصادی و دارایی به سرعت آن را تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، در یکصد و بیست و دومین جلسه ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره ٢٤ هزار تن کاالهای اموال تملیکی بالتکلیف 
گفت: طبق گزارش اعالم شده ارزش این کاالها 23 هزار میلیارد تومان است که باید 
به سرعت تعیین تکلیف شود. وی تصریح کرد: در این زمینه وزارت اقتصاد متولی 
است که باید پیگیری کند تا این اموال بیت المال به سرعت تعیین تکلیف شود. وزیر 
کشور با قدردانی از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای سرعت بخشی در 
اجرای امور یادآور شد: همه اعضای این ستاد با توجه به جلسات زمان بندی شده باید 
تا پایان سال اقدامات دستگاه خود را گزارش کنند و اگر گزارش و دالیل آنها برای 

اقداماتی که انجام نشده است قابل قبول نباشد، باید پاسخگو باشند. 
رحمانی فضلی درباره موضوع سوخت خاطرنشان کرد: باتوجه به مصوبه جلسه 
گذشته ستاد، برنامه ریزی الزم صورت گرفته است که در این زمینه هم وزارت نفت 
متولی است و هم دستگاه هایی مانند سپاه و نیروی انتظامی که اقدامات مورد نظر 
را در مناطق مرزی انجام دهند.  رحمانی فضلی تصریح کرد: دستگاه هایی هم که 
به نوعی در موضوع سوخت به ویژه بنزین مرتبط هستند باید ماموریت های خود را 
انجام دهند.  وی با بیان اینکه سوخت یکی از کاالهای اساسی است به افزایش قیمت 
ارز اشاره کرد و گفت: قرار شد هفته آینده جلسه مستقلی با تعدادی از دستگاه های 

مرتبط با موضوع سوخت گذاشته شود تا درباره بنزین تصمیمات جدیدی بگیریم.
رئیس شورای امنیت کشور، مبارزه با قاچاق، فساد، رانت و پولشویی را در فرآیند 
مبارزه با قاچاق کاال توصیف کرد و افزود: اگر بتوانیم مبدا، مقصد و مسیر کاالها را 
کنترل کنیم، می توانیم در این زمینه موفق باشیم. رحمانی فضلی همچنین گفت: 
کنترل مبدا، مقصد و مسیر کاال صرفا به معنای کنترل فیزیکی نیست بلکه کنترل به 
معنای رصد و نظارت بر این فرآیند است که از مسیر قانونی خارج نشود، اگر این امر 

اتفاق بیفتد، قطعا توفیقات بیشتری در مبارزه با قاچاق خواهیم داشت.

رفیق دوست: 

هنوز تدارکاتچی هستم
وزیر سپاه در سال های 61 تا 64 می گوید: یک سال پیش از انقالب بازداشت 
و در مهرماه 57 آزاد شدم. پس از آن مسئول تدارکات راهپیمایی های ایام 
محرم و اربعین، مراسم استقبال و حفاظت شخصی از امام )ره( بودم، بعد 
هم که سپاه تشکیل شد تدارکاتچی سپاه شدم و هنوز هم تدارکاتچی 

هستم.
 به گزارش ایسنا، محسن رفیق دوست می افزاید: پس از تبعید امام )ره( در سال 
43، »بگیر بگیر عجیبی بود و خیلی ها را گرفتند«. افرادی که بازداشت می شدند 
حجره دار بودند و وضع مالی خوبی داشتند اما همه اینطور نبودند. برای کمک به 
خانواده افراد بی بضاعت بازداشتی، حساب جاری در بانک صادرات »چهل تن« بازار 
باز کردیم و به متدینین گفتیم کمک کنند. آخر ماه پول ها را در پاکت می گذاشتیم 
و به خانواده آنها می دادیم. در سال 1355 بازداشت و در مهرماه 57 آزاد شدم. پس 
از آن مسئول تدارکات راهپیمایی های ایام محرم و اربعین، مراسم استقبال و حفاظت 
شخصی از امام )ره( بودم. بعد هم که سپاه تشکیل شد و تدارکاتچی سپاه شدم و 

هنوز هم تدارکاتچی هستم.
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انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی نظام پزشکی، شورای عالی فضایی و ستاد امر به معروف
نمایندگان مجلس ناظران پارلمان در شورای عالی نظام پزشکی، شورای عالی فضایی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز )سه شنبه( احمد مازنی را با 89 رای و 

طباطبایی نژاد را با 88 رای از مجموع 159 رای به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب کردند. همچنین همایون یوسفی با 90 رای و بشیر خالقی با 73 رای از مجموع 137 رای به عنوان ناظر در شورای عالی نظام پزشکی انتخاب 
شدند. نمایندگان همچنین رامین نورقلی پور را با 67 رای از مجموع 133 رای به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی انتخاب کردند. 

محسن رضایی:

نفوذی های دشمن بدتر از ترامپ عمل می کنند

امیر حاتمی:

امروز وضعمان از قبل تحریم ها بهتر است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از مذاکرات 
برجام، نفوذی های دشمن در داخل بدتر از ترامپ عمل 
اقتصاد را معطل کرده اند و اجازه نمی  می کنند و چرخ 

دهند کاری انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام روز گذشته )دوشنبه( در مراسم پاسداشت جبهه 
جهانی اسالم و محور مقاومت در سالن اجتماعات یادمان شهدای 
هفتم تیر واقع در منطقه سرچشمه تهران اظهار داشت: بیش از 
چند قرن، جهان اسالم در محاصره و در زیر فشار استعمارگران 
بوده و غرب در سیاست و فرهنگ و اقتصاد ایران و جهان اسالم 
نفوذکرد و با چهره ی دیگری بدتر از جنگ های صلیبی انتقام 
کشی براه انداخت و در دو قرن اخیر بسیار ظالمانه تر عمل کردند.
وی افزود: اقتصاد و سیاست و فرهنگ ملل اسالمی را عوض 
کردند. چهل سال از انقالب می گذرد اما افکار آمریکایی و دوستان 
و عوامل آمریکا در داخل بیش از ترامپ، اقتصاد ما را تحریم کرده 

اند.
رضایی تصریح کرد: نهضت مقاومت از ایران آغاز شد و با شعار 
پیروزی خون بر شمشیر، مردم به میدان آمدند. پاسخ مردم را با 
گلوله و شکنجه و زندان و تبعید دادند. ملت پیروز شد. ارتش 
خونخوار بعثی را عربستان و دیگران تحریک و تشویق به حمله به 
ایران کردند و باز مردم با مقاومت، ارتش عراق را مجبور به عقب 
نشینی کردند و نهضت مقاومت ما در جهان اسالم، ریشه دواند 
و در فلسطین و لبنان و سایر کشورها، مقاومت به ثمر نشست. 
حزب اهلل با اسلحه ایمان به اسرائیل نشان داد که لبنان عوض 

شده است.  
وی اضافه کرد: در روزهای پس از آزادسازی خرمشهر، اسرائیل 
به لبنان حمله کرد و بیروت را محاصره کرد. در شورای عالی 
دفاع به ریاست آیت اهلل خامنه ای تصمیم گرفته شد که ایران به 
مردم لبنان کمک کند. نیروهای انقالب معتقد بودند که صدام با 

اسرائیل فرقی ندارد.
احمد  حاج  که  رسیدند  تصمیم  این  به  داد:  ادامه  رضایی 
متوسلیان را به همراه یک تیپ به لبنان بفرستیم. احمد باور نمی 
کرد. وقتی به او گفتم که تیپ محمد رسول اهلل )ص( که بهترین 
تیپ بودند را می خواهیم اعزام کنیم، باور نمی کرد. خدمت آقا 
رفتیم و عرض کردم که احمد آقا باورش نمی شود. تصمیم را به 
احمد ابالغ کرد و احمد دست هایش را به آسمان برد و خدا را 

شکر کرد.
وی تاکید کرد: فرمانده دالور تیپ، درتاسیس حزب اهلل نقش 

اصلی را برعهده داشت و از نفس شهدای ما برخاست. حزب اهلل 
بدون تانک و توپ و هواپیما مدرن ترین ارتش منطقه را به زانو 
در آورد. حشد الشعبی و انصار اهلل ادامه حزب اهلل هستند. این ها 
همان هسته های مقاومت در سراسر جهان هستند که از ایران 
سرچشمه گرفته است و مشروع ترین و انسانی ترین مقاومتی 
است که جهان به خود دیده است. ما دفاع می کنیم. در ایران و 

سوریه و لبنان و یمن دفاع کردیم و می کنیم.
رضایی اظهار داشت: در رفتار با اسرا و دشمنان، روابط ما انسانی 
است و به همین دلیل است که مردم به ما روی می آورند. مقاومت 
رمز بازگشت جهان اسالم به شکوه گذشته است. مقاومت می 
خواهد اقتصاد اسالم و استقالل جهان اسالم را احیا کند و خواهد 
کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از مذاکرات 

برجام و نرمش قهرمانانه ما، آن ها ظلم کردند و نفوذی های 
دشمن در داخل بدتر از ترامپ عمل می کنند و چرخ اقتصاد را 
معطل کرده اند و به اقتصاد ما ضربه زده اند و اجازه نمی دهند 
کاری انجام شود. ما سر اژدها را زده ایم اما بدنه تکنوکرات نمی 

گذارد کاری انجام شود.
رضایی ادامه داد: عده ای آدرس غلط می دهند و نمی گویند 
که مشکل و دشمن اصلی ما آمریکا است. این آمریکا است که 
جلوی پیشرفت ملت ما را گرفته است. به چه جرمی این ملت باید 
تحریم شود؟ جز اینکه دارد از مقاومت جهان اسالم دفاع می کند.
وی اظهار داشت: این شعار نه غزه و نه لبنان را طرفداران تحریم 
ایران مطرح کرده اند. مقاومت رمز پیشرفت ایران اسالمی و جهان 
اسالم است. خوشبختانه شکست های متجاوزین کارنامه آمریکا را 

به همگان نشان می دهد. در ابتدای انقالب، آمریکا اقتدار داشت و 
اکنون در حال فروپاشی در منطقه شده است.

رضایی گفت: ترکیه که از متحدین آمریکا بود، آمریکا، پاکستان 
و عربستان مفلوج را هم از دست داده است. آمریکایی ها، بن 
سلمان را جلو آوردند و آبرویش را ریختند و روزی مثل شاه، 
فدای خودشان می کنند. مقاومت است که به ثمر نشسته است. 

مقاومت مشروع ما عزت اسالم را به همراه آورده است.
استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( افزود: کانون مقاومت ایران 
اسالمی است و بارها خواسته اند که این حرارت را خاموش کنند. 
اولین بار دولت موقت خواست مردم را به خانه ها برگرداند و 
انقالب را خانه نشین کند با هر تهاجم، انقالب زنده تر شد. می 
خواستند با تنش زدایی انقالب را خانه نشین کنند اما این تحریم 
ها، انقالب را دوباره جان بخشیده است. امروز هم جوانان و حزب 

اللهی ها باید به صحنه بیایند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرایی نشدن 
برخی از سیاست های کلی ابالغی در کشور گفت: رهبر انقالب 
با مشورت مجمع بیش از 2۰ سال سیاست گذاری کرده ایم و 
اما متاسفانه سند اقتصاد مقاومتی را پیاده نمی کنند. االن هم با 
مطرح شدن نظارت بر اجرای این سیاست ها، بمباران تبلیغاتی 
به راه انداخته اند که نظارتی بر اجرای سیاست های کلی نشود. 
در یک روز، دهها تن طال و در طی چندماه میلیارد ها پول ما را 
به بازارهای کاذب سوق می دهند ولی نظام و انقالبیون را مقصر 
نشان می دهند.  رضایی با بیان اینکه این مقاومت به نهضتی 
اروپا علیه  اولین فریادها در  افزود:  جهانی تبدیل خواهد شد، 
هژمونی آمریکا از فرانسه و آلمان شنیده می شود. آمریکا چهره 
واقعی و خشن خود را از پشت مجسمه آزادی نشان داده است. 
نسبت به چین و کانادا و دیگر کشورها، تعرفه های سنگین وضع 

می کند تا نشان دهد که اقتصاد آزاد یک سراب بوده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مقاومت ما در 
جهان اسالم و سایر ملل خریدار دارد و شیطان بزرگ که توسط 

ملت ایران، سنگ باران شده بود، سقوط خواهد کرد.
فرهنگی  بنیاد  مدیرعامل  گلشناس  مراسم،  این  ابتدای  در 
دفاع  راویان جوان  از  امینی  و مهدی  اسالمی  انقالب  شهدای 
مقدس و دبیر همایش، حضور خانواده های معزز شهدای مدافع 
حرم و پیشکسوتان دفاع و مقاومت را در محل عروج شهید بهشتی 
و 72 تن از شهدای انقالب اسالمی گرامی داشتند. همچنین با 
حضور محسن رضایی، در این مراسم از خانواده شهیدان همدانی، 

فرزانه و اهلل داد و نماینده شهید بدرالدین تجلیل شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در جایی که 
دشمن تالش می کند ما را محدود و تحریم کند حتما باید 
وارد عمل شویم، و امروز می بینیم که وضع ما از قبل تحریم 

بهتر است.
به گزارش ایسنا، امیر حاتمی صبح امروز )سه شنبه - 2۹ آبان( طی 
سخنانی در مراسم افتتاح دانشکده دندانپزشکی نیروهای مسلح با بیان 
اینکه امروز تالش دشمن این است که اجازه ندهد ما از منابع خود 
استفاده کنیم و می خواهد مردم از داشته های خود محروم شوند، 
گفت: برخالف این نیت دشمن ما هرروز شاهد پیشرفت هایی در نقاط 

مختلف کشور هستیم.
وی افزود: امروز در چشم مردم و نگاه مسئوالن و به ویژه مقام معظم 
رهبری، ارتش یک سازمان عزیز و مورد اعتماد رهبری و مسئوالن 

است. امروز ما دارای یک ارتش عزیز، اسالمی، والیی و مقتدر هستیم.
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه چهره بیرونی نیروهای مسلح با اقتدار 
آنان شناخته می شود، گفت: در چشم دوست و دشمن امروز ارتش ما 
یک ارتش مقتدر است و کسی به خود اجاره نمی دهد به حیطه عمل 
او دست درازی کند و طمعی داشته باشد و در عین حال دوستان نیز 

برابر ارتش، احساس دوستی می کنند.
امیر حاتمی با بر شمردن ویژگی های ارتش و نیروهای مسلح از 
دیدگاه قانون اظهار کرد: اینکه چرا باید نیروهای مسلح در زمینه 
پزشکی نیز تالش کنند، پاسخش این است که وقتی ارتش وظیفه 
مهم حفاظت و حراست از مرزها را بر عهده دارد، باید یک سازمان 
خودکفا باشد که اجرای ماموریت هایی از قبیل حضور هشت ساله در 
دفاع مقدس و از آن پس استقرار مقتدرانه در مرزها برای حفاظت از 

آن و مقابله با عناصر ضدانقالب از این دست موارد است.
وی افزود: این موضوعی که چندسالی است بیش از گذشته مطرح 
است که به جای عضوگیری به سمت عضویابی حرکت کنیم ناظر 
بر این نکته است که ما باید افرادی را به نیروهای مسلح بیاوریم که 
روحیه شان با کار نظامی سازگار، دلداده نظام و در پی دفاع از آن 
باشند. وزیر دفاع با تاکید بر اینکه ما یکی از وظایف مان پشتیبانی از 
نیروهای مسلح است، گفت: در جایی که دشمن تالش می کند ما را 
محدود و تحریم کند حتما باید وارد عمل شویم، و امروز می بینیم 
که وضع ما از قبل تحریم ها بهتر است. امروز آمریکایی ها در جهان 
منزوی هستند، آنان می خواستند علیه ما ائتالفی شکل دهند اما 
کشورهای جهان در برابر آمریکا طرف ایران را گرفتند و بر حقانیت 
کشورمان تاکید کردند و دیدیم که چگونه رئیس جمهوری آمریکا در 

سازمان ملل در حین سخنرانی مضحکه حاضران شد.
امیر حاتمی با تاکید بر اینکه آنان امروز ضعیفترند و ما قوی تریم، 
گفت: ما به خود متکی هستیم و از این شرایط عبور می کنیم، البته 
حتما سختی ها هم خواهد بود، گرانی هم پیش می آید و هم برای 
مردم ما و هم برای مسئوالن و دستگاه های دولتی ما سختی هایی 
وجود خواهد داشت اما حتما پیروزی ان شاءاهلل با ما خواهد بود و 
در این شرایط هرکاری که بتوانیم برای مجموعه نیروهای مسلح 
انجام می دهیم. وی در پایان گفت: آمریکایی ها می گفتند که کاری 
می کنند که ما چهل سالگی انقالب مان را نبینیم اما به کوری چشم 
آنان، جشن چهل سالگی انقالب را هرچه باشکوهتر برگزار می کنیم و 
در شرایطی وارد دهه پنجم انقالب می شویم که از گذشته قدرتمندتر 

و مقتدرتر باشیم.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

 منتقدان سخنان ظریف درمورد پولشویی به استیضاح روی آوردند

 معاون هناهنگ کننده ارتش خبر داد

رونمایی از آخرین دستاوردهای دفاعی در آینده ای نزدیک

 عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از تدوین تقاضای استیضاح وزیر 
امور خارجه خبرداد و گفت: تقاضای استیضاح »محمد جواد ظریف« به دلیل 
ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد و امضاهای آن از امروز 

جمع آوری می شود.
»حسینعلی حاجی دلیگانی« روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا 
افزود: وزیر امور خارجه اخیرا اظهاراتی درمورد پولشویی در کشور مطرح کرد، وی 

قرار بود تا امروز مدارک خود را در اختیار نمایندگان قرار دهد که این کار انجام نشد.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: به دلیل آن که ظریف مدارک خود درمورد 
پولشویی در کشور را در اختیار مجلس قرار نداده از این رو ما استیضاح وی را تدوین 

کرده ایم.
حاجی دلیگانی همچنین گفت: هنوز امضاهای این طرح جمع آوری نشده است و 
از امروز امضاهای این طرح استیضاح را جمع آوری کرده و پس از آن به هیات رییسه 

مجلس ارائه می کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 2۰ آبان ۹7 در گفت و گویی 
اظهارداشت: پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داد که دلیل فضاسازی هایی 

که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود 'منافع اقتصادی' افراد است.
وی دراین گفت و گو تصریح کرد: »باالخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست 

و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند. من نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت 
دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که 
ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند... با این وضعیت ما نمی توانیم 
با فضاسازی ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است 3۰ هزار 
میلیارد باشد فضاسازی کرده اند. آنها می توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم 

فضاسازی شان کنند«.
وزیر امور خارجه همچنین روز گذشته - دوشنبه 28آبان ماه - در گفت و گویی 
دیگر در واکنش به اظهارات منتقدان و درخواست مستندات از وی گفت: کسانی که 

به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است.
ظریف خاطرنشان کرد: من کامال مشخص صحبت کردم، اما برخی دوستان برای 

اهداف سیاسی خود همه چیز را فدا می کنند.
وی تصریح کرد: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود دارد؛ درخواست می کنم افرادی 
که نسبت به اظهارات بنده اعالم نظر کردند در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی 

که خودشان ساخته اند.
وزیر امور خارجه در ادامه و درباره مستندات پولشویی، اظهارداشت: من مسئول 
مستندات نیستم، این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت 

اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعالم کرده است.

ظریف ادامه داد: آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی است 
که با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شدند، عالوه بر این شبکه های 

پولشویی گسترده دیگر مستند شده است، لذا نیازی به توضیح بیشتر من نیست.

معاون هناهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: در آینده ای 
نزدیک ناوشکن و زیر دریایی به آب انداخته می شود و در حوزه های پدافند 

هوایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی نیز رونمایی خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در حاشیه افتتاح دانشکده دندانپزشکی 
ارتش در مجموعه میثاق ارتش در تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ما در 

آستانه 4۰ سالگی انقالب اسالمی اقداماتی انجام می دهیم که دشمن فکر نکند، با 
تبلیغات و جنگ روانی می تواند مقابل پیشرفت جمهوری اسالمی مانع ایجاد کند.

وی افزود: در حوزه تجهیزات ما امروز به جایی رسیدیم که توانمندی تولید و تجهیز 
تمام تجهیزات دفاعی خود را داریم. رییس ستاد ارتش با بیان اینکه در آینده نزدیک 
ناوشکن و زیر دریایی الحاق می کنیم، بیان کرد: در حوزه های قرارگاه پدافند هوایی، 
نیروی زمینی و نیروی هوایی نیز رونمایی از تجهیزات خواهیم داشت. امیر سیاری 
تاکید کرد: امروز به جایی رسیده ایم  که بگوییم با وجود همه تحریم ها انقالب اسالمی 
می تواند به دهان دشمن بزند و مردم  بدانند که ما با تمام این مشکالت به اینجا رسیده 
ایم. وی درخصوص مجتمع تازه افتتاح شده دانشکده دندانپزشکی ارتش نیز گفت: زیر 
بنای کل این مجموعه 1۰ هزار متر مربع است که در چند طبقه ساخته شده و مجهز 

به کارگاه های آموزشی و درمانی و کالس برای دانشجویان است.
معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: افتتاح این دانشکده یک حرکت بزرگ عملی 
است یعنی ما به جایی رسیدیم که از نظر آموزشی در ابعاد مختلف نظامی و علمی 
نیازی به دیگران نداریم. دریادار سیاری افزود: این حرکت کاری بزرگ و ارزنده است 
برای اینکه بتوانیم خدمات مناسبی را در حوزه دندانپزشکی برای کارکنان و خانواده 

های ارتش و نیروهای مسلح ارائه دهیم. وی گفت: امکانات و سرمایه خوبی پای کار 
آمده و دستگاه ها و تجهیزات مناسب و به روزی در این مجموعه تهیه شده است تا 
بتوانیم خدماتی را ارائه دهیم که هم نیروهای مسلح و هم مردم شریف کشورمان از آن 
استفاده کنند. معاون هماهنگ کننده یادآور شد: زیربنای کل این مجموعه 1۰ هزار 
متر مربع است که در چند طبقه ساخته شده و مجهز به کارگاه های آموزشی، درمانی 
و کالس برای دانشجویان است. امیر سیاری اعالم کرد: صددرصد تجهیزاتی که در 
داخل این مجموعه ارائه شده، تولید داخل است و این بیانگر توانمندی است چون ما 

دیگر برای دریافت تجهیزات نگاه به بیرون نداریم.
به گفته وی، خدمات این مجموعه برای اقشار مختلف مردم و همه دفترچه های 

بیمه امکانپذیر است.
مسائل بودجه ای را با نوبخت بررسی کردیم

معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد: ما مسائل مربوط به بودجه و اعتبارات را 
پیگیری می کنیم و به همین خاطر خدمت آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه 
رسیدیم و میزان اعتبارات مصوب را کنترل کردیم و هماهنگ کردیم که  بتوانیم  

کمبودها و کسری ها را رفع کنیم. 


