
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره به توقی��ف نفتکش 
ایرانی توسط انگلیس گفت: به انگلیسی ها گوشزد 
می کنم که ش��ما آغازگر ناامنی در دریا هستید و 

تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد.
حجت االسالم حس��ن روحانی روز چهارشنبه 
در جلس��ه هی��أت دولت، گفت: دش��من به دنبال 
ایجاد ناامنی در منطقه اس��ت و از این رو به فضای 
کشورمان تجاوز کرد که البته با پاسخ قاطع مواجه 
شد و از سوی دیگر به طور نیابتی، کشتی نفتکش 
ایرانی را توقیف کردند که کار بس��یار س��خیف و 

غلطی انجام دادند.
روحانی خاطرنشان کرد: انگلیسی ها در آبهای 
س��رزمینی اس��پانیا به ناروا این کش��تی را توقیف 
کردند در حالی که خودش��ان در این س��رزمین و 
منطقه جبل الطارق اش��غالگر هستند چرا که این 
س��رزمین متعلق به اسپانیا است و دولتی اشغالگر 
ک��ه به ن��اروا در این منطقه حض��ور دارد این کار 
سخیف را انجام داده است و این در حالی است که 
مردم اس��پانیا هم از این کار انگلیس اعالم انزجار 

دارند.
وی با بی��ان اینکه اق��دام انگلیس��ی ها کاری 
بس��یار سخیف، غلط و اش��تباه بود و به زیان آنها 
اس��ت، تصریح کرد: همه بای��د تالش کنیم که در 
س��طح جهان، خطوط کش��تیرانی از امنیت کامل 
برخوردار باشد و به انگلیسی ها گوشزد می کنم که 
ش��ما آغازگر ناامنی هس��تید و تبع��ات آن را بعداً 

درک خواهید کرد.
روحان��ی اظهارداش��ت: البت��ه ممکن اس��ت 
انگلیس��ی ها به دس��تور آمریکا و یا آنچه که گروه 
»ب« نامیده می شود این کار را کرده باشد که البته 
باز هم اقدام غلط و اش��تباهی اس��ت. ضمن اینکه 
می دانیم که در داخل انگلس��تان ش��رایط انسجام 
ندارد و بهم ریخته است و دولت و پارلمانی به طور 
منس��جم وجود ندارد. اما در عین این سراسیمگی 
و بهم ریختگی، توقیف کشتی نفتکش ایرانی کاری 

احمقانه بود.
رئیس جمه��ور در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود تحرکات اخی��ر آمری��کا را حکایتی جالب و 
خن��ده آور توصیف ک��رد و گفت: آنها درخواس��ت 
جلس��ه فوق العاده برای ش��ورای ح��کام دادند که 
چرا ای��ران برخ��ی از تعه��دات برجام��ی را کنار 

گذاشته اس��ت و این داستان 
خنده آوری اس��ت ک��ه امروز 
انج��ام  را  آن  آمریکایی ه��ا 
می دهند که کمتر می توان در 
تاریخ سیاسی جهان سراغی از 

اینگونه اقدامات گرفت.
آی��ا  ک��رد:  تصری��ح  وی 
غنی س��ازی ک��ه منج��ر ب��ه 
ساخت سوخت رآکتور قدرت 
شده و نیازمندی های مردم را 
در زمینه شیرین کردن آب و 
یا تأمین برق برآورده می سازد 
پزش��کی  اقدامات  و موج��ب 
و تولی��د رادیوداروه��ا ب��رای 
درم��ان بیماری ها می ش��ود و 
ه��زاران کارب��رد صلح آمیز در 
زمینه علوم فناوری دارد برای 
ای��ران بد و برای دیگران خوب 

است؟!
رئیس جمهور با بی��ان اینکه اروپایی ها هم از 
اینکه ای��ران برخی تعهدات خود را بر طبق برجام 
کنار گذاش��ته اظهار نگران��ی می کنند، خطاب به 
آنان گفت: ش��ما نمی خواهد نسبت به ایران نگران 
باشید، نگرانی شما باید از آمریکا باشد که کل این 
تعهد و برج��ام را زیر پا گذاش��ته و تمام تعهدات 

بین المللی را متزلزل کرده است.
روحانی تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران 
در چارچ��وب برج��ام و توافق حرک��ت می کند و 
ساختارش��کن نیس��تیم و س��اختار برجام را برهم 
نزدی��م، ما ۱۴ ماه به ش��ما فرصت دادیم و باز هم 
با اق��دام جدید خود ۲ ماه دیگ��ر فرصت دادیم و 
اقدامات ایران کاماًل صحیح، درست و در چارچوب 

قانون است.
رئیس جمهور اضافه کرد: البته ممکن اس��ت 
برخ��ی س��لیقه دیگ��ری در خص��وص چگونگی 
اقدامات کش��ورمان داش��ته باش��ند که مثاًل چرا 
هیجانی و جهش��ی واکنش نش��ان نمی دهیم. در 
مقاب��ل اینها، مبنای ما این اس��ت که فضا و زمان 
الزم را برای حفظ برجام تا جایی که ممکن اس��ت 
نگه داریم چرا ک��ه می دانیم برای منطقه و جهان 

حائز اهمیت است.
روحان��ی تصریح کرد: عجل��ه ای نداریم که با 
ق��رارداد و توافق��ی که به معن��ای منطق و قدرت 
دیپلماس��ی ایران و توان مذاکراتی کش��ورمان در 
براب��ر قدرت های جهان اس��ت و توافق��ی که تمام 
قطعنامه های ش��ورای امنیت را از بین برده و اتهام 

را از ایران رفع کرده و ما را 
بر صندلی مدعی نش��انده و 
موجب انزوای آمریکا ش��ده 
اس��ت، برخ��ورد هیجان��ی 

داشته باشیم.
رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه حت��ی برجام تضعیف 
ش��ده امروز از چنان قدرتی 
برخوردار است که سیاست 
خارجی آمری��کا را متزلزل 
کرده اس��ت، خاطر نش��ان 
کرد: امروز هم��ه به آمریکا 
ای��راد می گیرند  ترام��پ  و 
که چ��را یک تواف��ق مورد 
تأیید س��ازمان ملل را کنار 

گذاشته است.
روحانی با اشاره به اینکه 
اسرائیلی ها به صراحت اذعان 
کردن��د که آنها ب��ه آمریکا فش��ار آوردند از برجام 
خارج ش��ود، گفت: وقتی توافقی بدترین دش��من 
مسلمانان در منطقه یعنی صهیونیست ها را نگران 
کرده است، معلوم است که توافق قدرتمندی است 
و برج��ام یکی از افتخارات دیپلماس��ی ایران و در 
تاریخ سیاس��ی ایران هیچگاه فرصتی پیش نیامده 
بود که قدرت دیپلماس��ی خ��ود را به رخ جهانیان 
بکش��انیم و با این توافق این اتف��اق مهم به وقوع 

پیوست.
وی ب��ا اش��اره ب��ه عالقمندی هایی ک��ه برای 
مذاک��ره با ایران ابراز می ش��ود، تصریح کرد: وقتی 
صدام خرمشهر، مهران و قصر شیرین را در اشغال 
خ��ود داش��ت و همزم��ان از مذاکره با ما س��خن 
می گفت، مش��خص بود ک��ه اقدام او نادرس��ت و 

فریبکارانه اس��ت، چرا که اگر به دنبال مذاکره بود 
باید ابتدا از مناطق اشغال شده، بیرون می رفت.

رئیس جمه��ور با تأکید بر اینک��ه همزمان با 
اش��غالگری ح��رف از مذاک��ره معنا ن��دارد، گفت: 
اگ��ر آمری��کا بح��ث مذاک��ره را مط��رح می کند، 
قطعاً فریبکارانه، نادرس��ت و غلط اس��ت. اگر فکر 
می کنند که راه حل ش��رایط موجود مذاکره است، 
بای��د تحریم ها را کنار بگذارد و ب��ه تعهدات خود 

بازگردد.
روحانی تصریح کرد: اگر در گفتار خود صادق 
هس��تید، باید کل تحریم ها را کن��ار بگذارید و از 
ملت ایران به خاطر اقدامات غلط و نادرس��تی که 
انجام داده اید، عذرخواهی کرده و به تعهدات خود 
ب��از گردید. در آن صورت ش��رایط متفاوت خواهد 
بود، اما بی تردید زمانی که خرمش��هر در اش��غال 

است با کسی صحبت نمی کنیم.
رئی��س جمهور تأکید ک��رد: زمانی که اقتصاد 
م��ردم و روابط بانکی کش��ورمان و ف��روش کاال و 
واردات و ص��ادرات دچار مش��کل اس��ت، بحث از 
مذاکره حتماً فریبکاری است و ملت ایران هوشیار 
اس��ت و نمی توانید با فریب، این ملت را از راه حق 

منحرف کنید.
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
قدردانی از ایس��تادگی و تالش مل��ت ایران، تمام 
مس��ئولین، وزرا و همه ارگان ه��ا و نهادها که کار 
بزرگ��ی را در ماه های اخیر، انج��ام داده اند، گفت: 
علیرغم اینکه فشار دش��من شدیدتر شده است و 
ش��رایطی به وجود آوردند که منطقه ناامن باشد، 
ش��اخص ها در همه زمینه ها مثبت و رو به رش��د 

بوده است و در بازار امنیت نسبی حاکم است.
رئیس جمهور خاطر نش��ان ک��رد: بدخواهان 
تص��ور می کردن��د ک��ه در ش��رایط کنون��ی همه 
چی��ز بهم خواه��د ریخ��ت در حالی که ش��رایط 
کام��اًل برعکس تصور آنها رقم خورده اس��ت و در 
بهار امس��ال تراز تج��ارت خارجی مثب��ت بوده و 
صادرات بیش از واردات ش��ده است، ضمن اینکه 
ش��رایط ص��ادرات غیرنفتی نیز مناس��ب اس��ت و 
بس��یاری از فعاالن اقتص��ادی بخاطر قانون و ملت 
ایران، ارز ناش��ی از ص��ادرات را به داخل کش��ور 
 بازمی گردان��د که کار بس��یار شایس��ته ای اس��ت. 
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 مجلس جوان، پیش نیاز دولت جوان
 و انقالبی

رحمت مهدوی

در حال��ی که فضای سیاس��ی کش��ور آم��اده انتخابات 
مجلس شورای اسالمی می شود رهبر انقالب به یکباره 
به استقبال انتخابات ریاست جمهوری ۱۴00 رفته و با 
رصد فضای سیاسی کشور اعالم کردند: »زمینه را برای 
روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنید«. 
پرسش اساسی در ارتباط با این فرمایش رهبر انقالب این 
است که چرا ایشان به جای پرداختن به مجلس شورای 

اسالمی به نحوه شکل گیری دولت آینده پرداختند. 
س��وال بعدی این اس��ت که جوانان چگونه می توانند 
زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی 
فراه��م نمایند؟ آیا فرمایش رهب��ر انقالب همانند دانه 
های یک تس��بیح اس��ت که به هم وصل می باشد؟ آیا 
بحث دولت انقالبی و جوان در ادامه بحث ایشان درباره 
گام دوم نیس��ت؟ آی��ا گام دوم انقالب و ش��کل گیری 
دولت جوان و انقالبی بدون میدان دادن به نسل جوان 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی امکان پذیر است؟ 
بدون شک ش��کل گیری یک مجلس جوان می تواند 
نقش موث��ری در پاگرفتن دولت ج��وان و انقالبی در 
س��ال ۱۴00 و رس��یدن به آرمانهای گام دوم انقالب 

داشته باشد. 
شاید بی راه نباشد که گفته شود مجلس و نمایندگان 
جوان و فعال آن که با روح نش��اط و خس��تگی ناپذیر 
عجین شده باشد می تواند با پیشتکار جدی و آشنایی 
با عل��وم و تکنولوژی جدید کش��ور را متحول کرده و 
وضعی��ت مردم را بهبود دهد، چرا که نمایندگان نقش 
غیرقابل کتمانی در تس��ریع پیشرفت کشور و افزایش 
رفاه مردم دارند و می توانند راه را برای ش��کل گیری 
یک دولت ج��وان و انقالبی فراهم آورند.  دولت جوان 
زمانی شکل خواهد گرفت که جوانان انقالبی در مجلس 
نقش فعال داشته باشند و با حضور قاطع در مجلس راه 

را برای صدارت وزیران جوان فراهم نمایند. 
ممکن است رئیس جمهوری ۱۴00 فردی میان سال 
باش��د اما وزیران کابینه او می تواند به جوانان سپرده 
ش��ود اگر مجلس انقالبی و جوان ش��کل گیرد بدون 
ش��ک در جلس��ه رای اعتماد وزرا، به وزیرانی بیشتر 
اقبال خواهد داشت که همسن و همفکر خود باشند.

بنابراین باید نکته س��نجی رهبر انقالب بیش از پیش 
درک ش��ود و این بار؛ مجل��س جوان و انقالبی با دقت 
بیش��تر و متفاوت تر از گذش��ته انتخاب شود چرا که 
دول��ت پی��ر و کابینه پیر با مجلس پیر، بیش��تر دنبال 
محافظه کاری و حفظ وضع موجود اس��ت تا تغییرات 
اساسی در برنامه های اقتصادی و متحول کردن شرایط 

اقتصادی کشور و به تبع آن معیشت مردم و...
نماین��دگان پیر و بعضا با تحصی��الت کم عمدتا یا به 
دنبال تحصیل همزمان بودند یا دنبال اداره ش��رکتها 
و کارخان��ه های خود و به تبع آن دنبال وزیران پیر و 
محافظه کارانی رفته اند که منافع خود را بهتر تامین 
نماین��د تا مناف��ع مردم. بنابراین با ش��کل گیری یک 
مجل��س جوان و انقالب��ی باید به پیش��واز یک دولت 
ج��وان رفت تا با همراهی همدیگر ش��اهد یک تحول 
اساس��ی در اداره کشور باش��یم و از رخوت و سستی 

دوری کرده باشیم.

یادداشت

۵ کاندیدای حقوق دان شورای نگهبان 
مشخص شدند

۵ کاندیدای حقوق دان ش��ورای نگهبان مشخص و به 
مجلس شورای اسالمی معرفی شدند.

سیدامیرحس��ین قاضی زاده عضو هیات رئیسه مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد: محمد دهقان، علی غالمی، 
ه��ادی طحان نظیف، محمدحس��ن صادق��ی مقدم و 
عبدالحمید مرتضوی به عنوان گزینه های پیش��نهادی 
برای عضویت در ش��ورای نگهبان قرار است به مجلس 

معرفی شوند.
قاضی زاده هاش��می در پاسخ به س��والی درباره زمان 
ارسال نامه به مجلس اظهار داشت: پیرو تماس حوزه 
پارلمانی قوه قضائیه نامه به خانه ملت ارس��ال ش��ده 
اس��ت که ان شاءاهلل بعد از طی شدن مراحل اداری در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.  فارس

حضور سیف در نهاد ریاست جمهوری
رئیس س��ابق بانک مرکزی در نهاد ریاست جمهوری 

حاضر شد.
ولی اهلل سیف رئیس سابق بانک مرکزی روز ) چهارشنبه 
۱9 تیر( در ساختمان نهاد ریاست جمهوری حاضر شد.  
وی در مواجهه با خبرنگارانی که در حیاط س��اختمان 
نهاد ریاس��ت جمهوری حاضر بودند از مصاحبه با آنها 
امتناع کرد. رئیس س��ابق بانک مرکزی در اردیبهشت 
ماه س��ال گذش��ته در پی ناتوانی در مدیریت نرخ ارز 
و همچنین عدم س��اماندهی مناس��ب موسسات مالی 

غیرمجاز از کار برکنار شد.  تسنیم

اخبار

پاسخ نیروهای مسلح به هر تهدیدی سخت و کوبنده خواهد بود
رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح گفت: پاس��خ نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران به هرگونه تهدید علیه ثبات امنیت موجود کشور و مرزها سخت 

و کوبنده خواهد بود.
سرلش��کر محمد باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در ادامه بازدید از 
خطوط مرزی شمال شرق کشور در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی، بزرگان 
قبایل و مرزداران این منطقه ش��امل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج در یگان 

مرزی تایباد حضور یافت.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح پس از بازدید از یگانه��ای حاضر در یگان مرزی 
تایباد طی س��خنانی کوتاه، اظهار داشت: امروز کشور ما با حضور مردم و علمای انقالبی 
اعم از اهل تسنن و تشیع و  نیروهای مسلح کشور با داشتن فرماندهان شجاع و فهیم و 
رزمندگانی بصیر و دالور و نیز حضور هرگونه توطئه دشمنان بر علیه امنیت پایدار  این 

مرز و بوم را خنثی می کنند.  ستاد کل نیروهای مسلح

نامه یک نماینده به الریجانی برای حضور رئیس جمهور در مجلس
محمدرض��ا صباغیان گف��ت: طبق قانون رئیس جمهور بای��د به نمایندگان 
درب��اره عملکرد دولت گزارش دهد،بر اس��اس قانون رئی��س جمهور و وزرا باید 

مرداد ماه هر سال به نمایندگان گزارش عملکرد ارائه دهند.
نماینده بافق افزود: روحانی و وزرا کابینه باید بر اساس برنامه ششم توسعه 
کلی کشور، بودجه سالیانه و همچنین برنامه ها و وعده های اعالمی در زمان رأی 

اعتماد به صورت کمی و مقایسه ای گزارشی به وکالی ملت ارائه دهند.
نماینده مردم بافق تصریح کرد: پس از ارائه توضیحات وزرا درباره عملکرد یک ساله 
دستگاه مربوطه ، رأی گیری می شود و اگر نمایندگان قانع نشوند، وزیر استیضاح می شود؛ 
اما درباره گزارش رئیس جمهور رأی گیری نمی ش��ود. صباغیان یادآور شد: درباره اجرای 
ای��ن قانون و حضور رئی��س جمهور در صحن علنی به آقای الریجانی رئیس مجلس نامه 
نوشته ام و رئیس مجلس به رئیس جمهور ابالغ کرده و وزرای کابینه باید به همراه رئیس 

جمهور در جلسه علنی حضور یابند و گزارش عملکرد ارائه دهند.  تسنیم

اصالحات سندی برای تقلب داشت منتشر می کرد
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در مورد محکومیت 
خاتم��ی گفت: اصالح طلبان اگر مدرکی برای اثب��ات ادعای تقلب در انتخابات 

داشتند، نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور منتشر می کردند.
محس��ن کوهکن در مورد رأی قوه قضائیه مبن��ی بر محکومیت محمدرضا 
خاتم��ی به دلیل عدم اثبات ادعای تقلب در انتخابات س��ال ۸۸ اظهار داش��ت: 
کسانی که حرف از آزادی و دموکراسی می زنند، باید بدانند که آزادی و دموکراسی 

در چارچوب قانون ارزشمند است.
عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی با استقبال از اقدام قوه قضائیه 
در بررس��ی پرون��ده محمدرض��ا خاتمی گفت: بای��د بعد از ص��دور رأی، جزئیات این 

پرونده نیز برای ش��فاف ش��دن فضا و جلوگیری از سوءاس��تفاده منتش��ر می ش��د. 
باید افراد در مقابل حرف ها و ادعاهایش��ان پاس��خگو باشند تا از آزادی های خود 

سوءاس��تفاده نکنند.  مهر

ایران قدرتی آسیب ناپذیر است
پاسخ مان به تجاوزگری سخت و پشیمان کننده 

خواهد بود
دس��تیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، گفت: ملت 
ایران ملتی صلح طلب و بدنبال امنیت منطقه و جهان اس��ت، 
اما اگر دش��من به ما حمله ای کند به آنها پاس��خی س��خت و 

پشیمان کننده خواهیم داد
سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی 

معظم کل قوا در آیین بزرگداشت شهدای اقتدار و گرامیداشت 
۱۵30 نفر از ش��هدا و جانبازان و آزادگان  منطقه 9 تهران که 
در محل دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد، با بیان اینکه 
روند افول قدرت آمریکا و صهیونیس��ت ها ش��تاب گرفته است، 
گفت: در طول ۴0 س��ال گذش��ته ایران اس��المی سال به سال  
قویتر شده است و در مقابل، قدرت  آمریکا و رژیم صهیونیستی 

افول کرده و آنها  هر سال ضعیف تر شده اند.
سرلش��کر صفوی با بی��ان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
هم��واره بدنبال برقراری صلح منطقه ای و جهانی بوده اس��ت، 
اما در مقابل تجاوزگری پاس��خ های قاطع��ی داده ایم، افزود: ما 

هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را در داخل آب های سرزمین 
خود سرنگون کردیم بدون آنکه آمریکا بتواند اقدامی کند. ملت 
ای��ران ملتی صلح طلب اس��ت و بدنبال امنیت منطقه و جهان 
است؛ ولی اگر دشمن  به ما حمله ای کند به آنها پاسخی سخت 
و پش��یمان کننده خواهیم داد و هم��ه می دانند که جمهوری 

اسالمی ایران یک قدرت منطقه ای و آسیب ناپذیر است.
دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه از 
مکتب مقاومت بعنوان  رمز حل مشکالت کنونی کشور نام برد 
و افزود: همانگونه که فرزندان شجاع این ملت با حماسه مقاومت 
ایران را به پیروزی رس��اندند، ه��م اکنون هم مکتب مقاومت و 

اقتصاد مقاومتی و صبر و تحمل ما در برابر مش��کالت و فشارها 
و بحران های اقتصادی و عملیات روانی دشمن، ما را به پیروزی 
می رس��اند. سرلشکر صفوی با اشاره به ش��اخصه های شهیدان 
گفت: شهیدان از مرگ نمی هراسیدند و مرگ را سر آغاز زندگی 
می دانس��تند و ش��جاع بودند، هرگز ترسوها به جنگ نیامدند و 
آنهایی که از جنگ می ترسیدند هرگز به جبهه ها نیامدند. اگر 
ش��هیدان نبودن، ایران نبود و اسالمی در ایران  وجود نداشت و 
هر کس��ی که در ایران نفس می کشد و مسئولیت دارد مدیون 
خون شهیدان است.اگر هم اکنون ایران سرافراز قدرتمند و امن 

داریم به برکت خون شهیدان است. فارس

روحانی در جلسه هیئت دولت:

انگلیس تبعات توقیف نفتکش ایرانی را 
بعدا می فهمد

محمود واعظی رئی��س دفتر رئیس جمهور در 
حاش��یه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران 
گف��ت: نقش پلی��س خوب یا بد برای فرانس��ه در 
برجام خیال پردازی است. فرانسه کشوری بوده که 
در مذاکرات حضور داش��ته است. طبیعی است که 
این کش��ور نگرانی های امنیتی بیشتری از آمریکا 

داشته باشد.
رئی��س دفتر رئیس جمهور درخصوص موضوع 
توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس تصریح کرد: 
توقیف نفت کش کار اش��تباهی بوده و  یک راهزنی 
اس��ت و ما ه��م  محکوم کردیم.  ما ب��ه دنبال آن 
هس��تیم تا جایی که می توانیم از طریق سیاسی و 
دیپلماتی��ک این موضوع را حل کنیم اما نباید این 
ماجرا را به برجام ارتباط بدهیم، باالخره در جهان 
و مس��ائل بین الملل��ی اتفاق��ات مختلفی می افتد 
و نمی ت��وان هم��ه را به یکدیگ��ر مرتبط کرد ولی 
طبیعی اس��ت وقتی که این ن��وع برخوردهای غیر 
دوس��تانه و اشتباه انجام می ش��ود روی روابط اثر 

منفی می گذارد.
واعظی در پاس��خ به این سوال که با توجه به 
تنش ه��ای اخیر آیا انگلیس از برجام خارج خواهد 

شد یا نه؟ گفت: نه ارتباطی با برجام ندارد.
وی همچنی��ن تاکید کرد: مکانیزم  ماش��ه در 

برجام رخ نخواهد داد.
رئی��س دفت��ر رئیس جمه��ور درب��اره پخش 
س��ریال گاندو نیز گفت: گان��د و را ندیدم اما مردم 
و  مس��ئوالن تم��اس گرفتند و گالی��ه کردند که 
سناریو س��ازی می ش��ود. ما عادت کردی��م که در 
برنامه های مختلف صداوس��یما برخورد جناحی و  

حزبی نسبت به دولت وجود داشته باشد.
واعظی افزود: اینکه س��ریالی ساخته می شود 
مش��کلی نیست اما خب وقتی نویسندش می گوید 
۸0 درصدش تخیل است، این چه معنی می دهد؟ 
س��وال ما این اس��ت که چرا حقیق��ت را به مردم 
نمی گویند. چرا ذهن مردم را به موضوعات مختلف 

مشغول می کنند؟
واعظ��ی ادامه داد: گروهی که برای ما گزارش 
نوش��تند اعالم کردند ک��ه متاس��فانه جایگاه قوه 

قضایی��ه، دبیرخانه ش��ورای عالی امنی��ت ملی و 
وزارت خارج��ه ای که امروز خ��ط مقدم جبهه در 
جنگ با دش��منان اس��ت و یا وزارت اطالعات که 
از کشور صیانت می کند تنزل داده شده و برخورد 

بدی انجام داده اند.

زنگنه: با وزیر نفت عربستان ۷ الی ۸ ساعت 
دعوا کردیم

وزی��ر نفت درباره حضور اخیر خود در اجالس 
اوپ��ک و حضور همتای عربس��تانی خود گفت: در 

جلسات هفت-هشت ساعت با هم دعوا کردیم.
بی��ژن زنگنه وزیر نفت در پاس��خ به س��والی 
درباره انتش��ار برخی آمار مربوط به صادرات نفت 
گف��ت: این اقدام کار درس��تی نبوده و مش��خص 
نیس��ت با چه نیتی این اطالعات منتش��ر و مکرراً 

نیز بازنشر داده می شود.
وی افزود: با توج��ه به اینکه ما در یک جنگ 
هس��تیم، اطالعات درباره ص��ادرات نفت اطالعات 
جنگ��ی حس��اب می ش��ود و انتش��ار آن بای��د با 
هماهنگی های مربوطه انجام شود و اگر نه به منافع 
ملی بیش��تر آسیب می زند. زنگنه همچنین درباره 
اینکه با وزیر نفت عربس��تان در حاش��یه اجالس 
اوپک داش��ته اید، گفت: در این اجالس دیداری با 
وزیر نفت عربستان نداشتم و تنها یک احوالپرسی 
میان ما انجام ش��د ولی در جلس��ات هفت-هشت 

ساعت با هم دعوا کردیم.

توضیحات وزیر راه درباره طرح تشویق 
صاحبخانه ها 

محمد اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی نیز در 
پاس��خ به س��والی درباره مالیات بر خانه های خالی 
گفت: خانه های خالی عاملی ش��ده که منابع کشور 
را در تل��ه ب��رده اس��ت و اگر این خانه ه��ا در مدار 

باشند، به رونق تولید و ساخت وساز کمک می کند.
وی همچنی��ن درب��اره اجاره نش��ینان تصریح 
ک��رد: دولت هیچ موقع و در هیچ دوره تاریخی در 
حوزه اجاره مداخله نداش��ته و قانون روابط موجر 
ومس��تاجر در این ب��اره مربوط به حق��وق طرفین 
می باش��د، دولت وارد حوزه قیمت نش��ده و درباره 
اصالح هایی بر ماده ۵3 قانون مالیات های مستقیم 
تبص��ره ۱۱ اق��دام کردیم ت��ا مش��وق هایی برای 
صاحبخانه هایی که مراعات می کنند در نظر گرفته 
شود و نوعی معافیت مالیاتی را به دولت فرستادیم 
تا کس��انی که اجاره های باالی یکسال دارند و در 
تمدید شاخص ها را رعایت می کنند را در برگیرد و 

سازمان امور مالیاتی بر این موضوع کار می کند.

فشار خون ۳۰ میلیون نفر را کنترل کردیم
س��عید نمکی وزیر بهداشت درباره طرح ملی 
کنترل فشار خون که توسط این وزارتخانه برگزار 
ش��د، گفت: ما صده��ا میلیون توم��ان برای طرح 
کنترل فش��ار خون هزینه نکردیم و ما »َصناری« 
ب��رای این طرح پول نداده ای��م و ۴0 هزار مرکزی 
که در کش��ور ایجاد ش��د از همان بودجه سال 9۸ 
دانش��گاه ها بود و دستاوردهای خوبی در این طرح 
داش��تیم و فش��ار خون حدود 30 میلیون و 600 

هزار نفر کنترل شد.
 وی اف��زود: ح��دود دو میلی��ون و 700 هزار 
نفر ازاین تعداد فش��ار خون باالت��ر از حد معمول 
داشتند. ۱0 میلیون نفر نیز در مرحله قبل از فشار 
خون بودند که کل این گروه ها تحت مراقبت قرار 

گرفته شده و آموزش های الزم را خواهند دید.
وزیر بهداش��ت در پاسخ به سوالی درباره خطر 
داشتن قرص های لوزارتان و والزارتان، گفت: مردم 
بدانند در بازار هیچ دارویی که مش��کلی برای آنها 
ایجاد کند مخصوصاً در مورد فش��ار خون نداریم. 

ای��ن دو قرص ع��اری از هرگونه خطر هس��تند و 
جّوی که برای مردم درس��ت کرده اند جّوی کاذب 
و بی مورد ب��ود. از مردم خواهش می کنم داروهای 
خود را به ویژه در فشار خون حذف نکنند زیرا این 
داروها هیچ خطری ب��رای آنها ندارد و مردم فقط 
اطالعیه های س��ازمان غ��ذا و دارو را در این زمینه 

مطالعه کنند.
نمکی همچنین درباره پرونده الکترونیک سالمت 
گفت: ان ش��اهلل از دو هفته آینده با همه شهروندانی 
که کدملی  آنها در پرونده الکترونیک س��المت ثبت 
ش��ده ارتباط برقرار می کنیم تا خود آنها به راحتی 
بتوانند به پرونده خود دسترس��ی پیدا کنند. پرونده 

الکترونیک سالمت تکمیل شده است.

تاکید رئیس جمهور بر رونمایی یک پروژه 
دولت الکترونیک در هرماه

وزیر ارتباطات گفت: تاکید آقای رئیس جمهور 
بر این بوده که هر ماه یک پروژه و دستاورد دولت 

الکترونیک را رونمایی کنیم.
دول��ت  درب��اره  جهرم��ی  آذر  محمدج��واد 
الکترونیک گفت: موضوع  دولت الکترونیک دارای 
اهمیت اس��ت، یک موضوع بحث زیرس��اخت های 
آن اس��ت که در حیطه وظای��ف وزارت ارتباطات 
بوده که تکمیل و به بهره برداری هم رسیده است. 
شاخص های بین المللی حاکی از رشد ۲0 پله ای ما 
در سال گذشته در جهان بوده که در برنامه ششم 

توسعه  30 پله باید پیشرفت می کردیم.

بانک ها در مورد وام ازدواج سختگیری نکنند
عبدالناص��ر همتی رئی��س کل بانک مرکزی 
نیز در حاش��یه جلس��ه هیئت دول��ت درخصوص 
س��ختگیری ها توس��ط بانک ه��ا در پرداخ��ت وام 
ازدواج گفت: ب��ه بانک ها توصیه می کنیم در مورد 
وام ازدواج س��ختگیری نکنند و طبق ابالغیه بانک 
مرک��زی عمل کنن��د و ما نیز ب��ا تخلفات برخورد 
خواهی��م ک��رد بانک ه��ا بی��ش از ی��ک ضامن از 

متقاضیان طلب نکنند.
وی همچنین ب��ا بیان اینک��ه صادرکنندگان 

غیرنفتی در برگش��ت ارز عملک��رد بهتری دارند، 
افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخص های 
اقتصادی نظیر نرخ کاهن��ده تورم و بیکاری موید 

این نکته است.

مکانیزم ماشه قابل اجرا نیست
همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان درباره اینکه برخی منابع غربی گفته اند 
در برابر اقدامات ایران از مکانیزم ماش��ه اس��تفاده 
کنند، خاطرنشان کرد: مکانیزم ماشه قابل عملیاتی 
شدن نیست. برجام سازوکاری دارد و آن سازوکار 
برای این اس��ت که مانع نقض برجام ش��ود. حاال 
برجام نقض ش��ده و ایران آن سازوکار را عملیاتی 
کرده اس��ت و در پنج نامه ای که به خانم موگرینی 
نوشتم و قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام، رسما 

سازوکار ماده 36 برجام عملیاتی شده است.
ظری��ف در ادامه افزود: اعضای ش��ورای حکام 
نمی توانند درباره برجام تصمیم بگیرند. آژانس در 

این باره می تواند اظهار نظر کند.
وی درباره توقیف نفتکش کش��ورمان توس��ط 
انگلیس خاطرنشان کرد: اقدامی که اخیرا انگلیس 
انجام داده نقض تعهدش��ان اس��ت چون این کار از 
طرف آمریکا بوده و برای اجرای تحریم نفتی ایران 
انجام داده اس��ت و ارتباطی به سوریه ندارد. صرفا 
کاری است که انگلیسی ها از طرف گروه »B« انجام 

داده و خوِد این کار نقض اساسی برجام است.
وی همچنی��ن در پاس��خ به پرسش��ی درباره 
پیگیری ه��ای حقوق��ی دس��تگاه دیپلماس��ی در 
خصوص ورود پهپ��اد آمریکایی به مرزهای قانونی 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: همکاری بسیار قوی که 
وزارت خارجه با س��تاد کل داش��ت، باعث شد که 
بتوانی��م با فاصله خیلی کمی از ماجرا، هم س��فیر 
س��وئیس را احضار و ب��ه او اعتراض کنیم و هم در 
این باره اطالع رس��انی داشته باشیم و به دبیرکل 
س��ازمان ملل نامه بنویس��یم. ظری��ف در پایان با 
کنای��ه و خنده گف��ت:  ما اقدامات م��ان را در این 
زمینه انج��ام دادیم البته که پ��ول نداریم تا فیلم 

تبلیغاتی از آن بسازیم.  تسنیم

حاشیه های جلسه هیئت دولت

واکنش واعظی به پخش سریال گاندو


