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سخنگوی دولت گفت: اینکه شنیدیم آنها قصد اعزام ناوگان اروپایی 
به خلیج فارس دارند طبعا پیام خصمانه ای را دارد، تحریک کننده است و 

موجب افزایش تنش ها خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایلنا، علی ربیعی دیروز در یک نشست 
خبری افزود: ایران معتقد اســت تامیــن امنیت منطقه باید توســط 
کشــورهای منطقه صورت بگیرد و ما بزرگتریــن تامین کننده امنیت 

کشتیرانی در خلیج فارس هستیم.
نمی گذاریم آمریکا دیپلماسی ما را در حصر کند

سخنگوی دولت  تصریح کرد: هر زمان آمریکا تالش کرد دیپلماسی 
ما را حصر کند دیپلمات های ما به خصوص آقــای ظریف اجازه چنین 
کاری را ندادند. سفر به چند کشور مختلف آمریکایی و آفریقایی و حضور 
در رسانه های مختلف از سوی ظریف باعث شــد تا وزیر خارجه آمریکا 

درخواست گفت وگو با رسانه های ایرانی را داشته باشد.
سفر بن علوی به منزله میانجی گری نیست 

ســخنگوی دولت درباره ســفر وزیر خارجه عمان به ایران گفت: ما 
از اینکه کشــورهایی بخواهند خیرخواهانه دیدگاه های خود را با ما در 
خصوص مسائل منطقه ای مطرح کنند، استقبال می کنیم ولی این قبیل 

سفرها به منزله میانجی گری نیست.
انگلیس باید نفتکش ما را هر چه زودتر آزاد کند

 وی با تاکید بر این که توقیف نفتکش از سوی ما  مبنای حقوقی دارد، 
گفت: توقیف نفتکش ما بر مبنای حقوقی بوده است چرا که این نفتکش 
مرتکب نقض قوانین بین المللی شده بود، ولی انگلیس باید نفتکش ما را 

که بی دلیل توقیف کرده ، هر چه زودتر آزاد کند.
ربیعی خاطرنشان کرد: قطعا ما بر اســاس ُحسن نیت عمل خواهیم 
کرد. پیش از این هم گفتیم مقصد نفتکش ایران، ســوریه نبوده است و 
اینکه آنها از ما خواستند تضمین کنیم که مقصد سوریه نخواهد بود، آنها 

چنین اجازه ای ندارند.
گزارش دوتابعیتی ها صد درصد دروغ و نادرست است 

وی با اشاره به اینکه گزارش باید دارای مســتندات باشد، بیان کرد: 
گزارش تحقیق هم باید نحوه مشخصی را مراعات می کرد اما متاسفانه 
چنین چیزی نبود و به یکباره به رسانه ها گزارشی ارائه کردند من اسم آن 

را هیاهو برای هیچ گذاشتم.
ربیعی گفت: بسیار بی اخالقی است اگر بخواهیم تصویری از مسئوالن 
بدهیم که آنها وابسته به بیگانگان هســتند این کار تضییع حقوق  ملت 

مردم است.
وی گفت: کســی با این گزارشــات به فراز و فرود دولتمردان ما که 

صادقانه خدمت می کنند آسیب نمی زند.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: ما معتقدیم این گــزارش صد در صد 

دروغ و نادرست است و از قوه قضاییه می خواهیم این موضوع را بررسی 
قانونی کند.

از بحث های وزیر بهداشت سوءبرداشت شده است
وی ادامه داد: یاد جمله معروفی از زنده یاد شریعتی افتادم، اشک نه 

تنها نشان حزن نیست بلکه بیان عشق است.
ربیعی گفت: از بحث های آقای نمکی سوءبرداشت شده است، ایشان 
اقدامات خوبی در وزارت بهداشت انجام داده است که ما باید از این اقدام 
حمایت کنیم. من با ایشــان صحبت کردم گفتند ما راهی برای افزایش 

شادی در جامعه نداریم.
وی افزود: بحث این بود که باید در رسانه ها شاد بودن را آموزش دهیم.

باید راه های شاد کردن مردم را آموزش دهیم
سخنگوی دولت با اشاره به این که ما باید راه های شاد کردن مردم را 
آموزش دهیم، گفت: امروز خیلی از مناطق دودکش و پتروشیمی ها رفته 

است اما شادی را نبرده ایم.
وی تاکید کرد: سوءبرداشــت ها ممنوع، آقای نمکی شاعر اهل بیت 

هستند و سبک محتشم کاشانی شعری در وصف اهل بیت گفته است.
عربستان را از آمریکا مستقل می دانیم 

سخنگوی دولت در خصوص اظهارات نماینده عربستان در سازمان 
ملل مبنی بر آمادگی آنها برای مذاکره با ایران بیان کرد: ما از این اظهارات 
اســتقبال می کنیم و معتقد هســتیم باید ضمیمه آن اظهارنظر، اقدام 
عملیاتی عربستان را هم شاهد باشیم. ما همواره خواستار ثبات و امنیت 
کشــورهای منطقه هســتیم. ایران به ارتباطات دوجانبه و پیمان های 

امنیتی معتقد است.
وی گفت: عربستان می تواند نقش مستقل خود را بازی کند هر چند 
عملکرد عربستان در قبال ایران گالیه آمیز است ولی عربستان را از آمریکا 

مستقل می دانیم.
طرح ساخت مسکن برای کارکنان دولت در دست بررسی است

سخنگوی دولت در ادامه به برنامه دولت در حوزه مسکن اشاره کرد و 
گفت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ برای  اقشار متوسط 

رو به پایین از برنامه های دولت است.
ربیعی با بیان اینکه طرح ساخت مسکن برای کارکنان دولت در دست 
بررسی است، تاکید کرد: به پیشنهاد شهردار تهران، وزارت کشور مامور 
شده تا در کالنشهرها ساخت مســکن اجاره ای با متراژ کم را در دستور 

کار قرار دهد.
سخنگوی دولت  در ابتدای جلسه خود درباره شرکت ها و افرادی که 
ارز دولتی دریافت کرده اند، به تشکیل یک کمیته اشاره کرد و گفت: این 
کمیته فرآیندی که تک تک افراد و شرکت هایی که ارز دریافت کرده اند 
را بررسی خواهد کرد و اگر کوتاهی در کار انجام شده باشد را به مقام های 

قضایی ارجاع می دهد تا با آنها برخورد شود و تصمیم گرفته شده است 
که مانند قاچاقچیان با این افراد برخورد شود.

ربیعی همچنین به جلسه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و واردات 
زیورآالت به کشور اشــاره کرد گفت: واردات زیور آالت به کشور بسیار 
زیاد اســت و به صورت قاچاق هم وارد می شود، تصمیم گرفته شد برای 
واردات طال و نقره تسهیالتی ایجاد کنیم و ارزش افزوده ای که بخصوص 

در شهرهای مذهبی صورت می گیرد در همین جا انجام شود.
سخنگوی دولت همچنین به جلســه با مدیران بخش مسکن کشور 
اشــاره کرد و افزود: در این جلســه تصمیم گرفته شــد سهم مسکن از 
تسهیالت بانکی از ۱۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. رئیس کل 
بانک مرکزی هم موظف شد این سهم را در شــورای عالی پول و اعتبار 

پیگیری و به تصویب برساند.
 نباید خود را از ارز دیجیتال محروم کنیم

ربیعی با تاکید بر اینکه در شــهرک ها نرخ گاز یارانه ای نخواهد بود، 
گفت: نباید خود را از ارز دیجیتال محروم کنیم، اما این ارز باید ســامان 

یافته و نظام مند شود و در این زمینه چند دستگاه باید به نتیجه برسند.
 ربیعی در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که برخی نمایندگان مجلس 
گفته اند که دولت نمی خواهد مصوبه مجلــس را برای افزایش حقوق 
کارمندان اجرا کند گفــت: در یکی از برنامه های تلویزیونی از ســوی 
یکی از نمایندگان اظهارنظری مطرح شد مبنی بر این که دولت مصوبه 
افزایش حقوق کارکنان را براســاس فرمولی که مجلس مشخص کرده 
اجرا نکرده و به همین دلیل رئیس مجلس شورای اسالمی نامه تطبین 
قوانین به رئیس جمهور در مــورد نقض اجرای قانــون درباره افزایش 
حقوق ها و همچنین همسان سازی ارســال کرده است. وی افزود: این 
بیانی بود کــه در رادیو و تلویزیون صورت گرفت و گفتــه اند که بارها از 
مسوولین دولت خواسته ایم که بیایند مشــکالت را حل و فصل کنیم 
و گفتند نامه الریجانی به روحانــی دولت را ملزم به اصالح عملکرد خود 
در اجرای این قانون می کند.  بخشــی از این موضوع واقعیت دارد ولی 
متاسفانه نامه الریجانی را حتی دوســتان قرائت نکرده بودند. آنچه که 
آقای الریجانی به رئیس جمهوری نوشتند این بود که در حقیقت ما یک 
ماده واحده قانون دائمی شــدن مدیریت خدمات کشوری داریم که در 
 آن بازنشستگان عضو هیات علمی آن سقف هفت برابر برای آنها مراعات 

نمی شده است.  
ســخنگوی دولت افزود: واقعا نباید با روح و روان جامعه  بازی کنیم.  
آنچه که دولت اجرا کرده واقعا همان مصوبه پیشنهادی مجلس بوده است.  
اگر مجلس بخواهد می تواند الگو را تغییر دهد. استناد کردن به نامه ای 
که موضوع آن چیز دیگری اســت و تعمیم دادن به یک کلیت درســت 

نیست چرا که واقعیت این نبوده است.

 نماینده ایران در نشســت وین، این جلســه را مفید و ســازنده 
ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، عبــاس عراقچی، بعد از خروج از این نشســت، 
به رویترز گفت: جو نشست ســازنده بود. مذاکرات خوبی داشتیم. 
نمی توان گفت که تمامی مشــکالت مان را حــل و فصل کردیم، اما 

تعهدات زیادی داده شد.
نشســت فوق العاده کمیسیون مشــترک برجام دیروز، با حضور 
معاونان وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در این توافق هسته ای 
و به ریاست معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در وین 

برگزار شد.
این نشست در حالی برگزار شد که ایران ۱۶ تیرماه وارد گام دوم 
توقف برخی تعهدات برجامی شد و از سقف غنی سازی ۳.۶۷ درصدی 

عبور کرد و به غنای ۴.۵ درصد رسید.
اقدام ایران در چارچوب بیانیه ۱۸ اردیبهشــت ماه ســال جاری 
شــورای عالی امنیت ملی بــود. ایــران در گام اول اعــالم کرد که 
دیگر متعهد بــه رعایت محدودیت هــا در زمینه ذخایــر اورانیوم 
غنی شــده و آب ســنگین نیســت و در همین راســتا دهم تیرماه 
بهروز کمالوندی معاون و ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی اعالم 
 کرد که ســقف ذخایر اورانیوم غنی شــده ایــران از ۳۰۰ کیلوگرم 

عبور کرد.
دیدارهای عراقچی در نشست وین

ســیدعباس عراقچــی، معــاون سیاســی وزیر امــور خارجه 
کشــورمان، پیش از نشســت فوق العاده کمیســیون مشــترک 
برجام به طور جداگانه با هلگا اشــمید، معاون مســئول سیاســت 
 خارجــی اتحادیــه اروپــا و نماینــده هیات های روســیه و چین 

دیدار کرد. 

خبرگزارش

ربیعی در نشست خبری:

اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس پیام خصمانه دارد
عراقچی:

 نشست فوق العاده برجام 
در وین سازنده بود

 رهبر انقالب نامه اعتراضی روحانی 
را به هیات حل اختالف قوا ارجاع دادند؛ 

 مناقشه  در 
ایستگاه  »۲۳۵«

سياست 2

دولت دوازدهم همواره در چشم مجلس دهم، دولتی است که خود 
را پاسخگو به بهارستان نمی داند، از موضع باال به پارلمان نگاه می کند 
و وزرایش نیز ستاره سهیل هستند و مجلس پیوسته در پی آنهاست. 
اما همین مجلس رکورددار امضاهایی اســت که صبــح پای طرح یا 
استیضاحی نشسته اند و عصر پس گرفته شده اند و حتی شاید رکورددار 
ناکامی در نظارت بر دولت. حاال به نظر می رسد بهارستان تصمیم گرفته 
این ناکامی و ضعف در نظارت را با ماده »۲۳۵« جبران کند؛ ماده ای که 
به مناقشه جدید دولت و مجلس بدل شده و با دستور رهبری کارش به 
هیأت حل اختالف قوا کشیده است. تیرماه پارسال، مجلس موادی به 
قانون آیین نامه داخلی خود اضافه کرد که علی ربیعی، سخنگوی دولت 
از یکی از آن مواد به عنوان »رأی اعتماد ساالنه به دولت« یاد کرد؛ چراکه 
در ماده مذکور یعنی ماده »۲۳۵«، نمایندگان مجلس تصویب کرده 
بودند که »رئیس جمهوری و هریک از وزرا موظف هستند در مردادماه 
هر سال بر اساس برنامه های ارائه شــده در زمان تشکیل دولت و اخذ 
رأی اعتماد وزرا، اســناد و قوانین باالدستی و شاخص های عملکردی 
متناســب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه 
سال آینده را به صورت کمی و مقایســه ای به مجلس شورای اسالمی 
تقدیم کنند.« ماده ۲۳۷ هم تصریح می کرد که بعد از ارائه گزارش دولت 
و رئیس جمهوری و بررسی آن در کمیسیون ها، رأی گیری خواهد شد 
که نمایندگان مجلس از توضیحات ارائه شده قانع شدند یا نه؟  همچنین 
مقرر شد که »اگر عملکرد هریک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح 
اســتیضاح با رعایت اصل هشــتاد و نهم )۸9( قانون اساسی و قانون 

آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.«...

صالحی: 

پس از برجام ۲۴ تن اورانیوم را غنی سازی کردیم
سياست 2

همين صفحه
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