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«ایران» از آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات دو روزه قطر گزارش میدهد

معاونت حقوقی رئیسجمهور از ابتدای استقرار دولت،
هیچگونه شکایتی علیه اصحاب رسانه نداشته است

گروه سیاســی /مذاکرات رفــع تحریم بار
دیگــر از بعدازظهــر روز سهشــنبه هفتم
تیرمــاه بــا گفتوگوهــای علــی باقــری،
مذاکره کننده ارشد کشورمان و همچنین
انریکــه مــورا ،معــاون سیاســت خارجی
اتحادیه اروپا آغاز شــد .روز گذشــته ناصر
کنعانــی ،ســخنگویوزارت امــور خارجه
در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاران دربــاره
گزارش منتشــر شــده در یکی از رســانهها
مبنی بــر پایان مذاکــرات اظهار داشــت:
مذاکرات دو روزه هنوز به انتها نرســیده و
عصر امروز(چهارشنبه) نشست دیگری
میــان دکتــر باقــری ،مذاکرهکننده ارشــد
جمهوری اســامی ایــران و انریکــه مورا،
هماهنگکننــده اروپایــی گفتوگوهــا
برگزار خواهد شــد .سخنگوی وزارت امور
خارجــه افــزود :گفتوگوهــا در دوحــه از
ابتــدا دوروزه برنامهریزی شــده بــود و در
طــول رایزنیهای دیــروز و امروز طرفها
در مورد موضوعــات باقیمانده به تبادل
پیشنهادها و دیدگاههای خود پرداختند.
ëëچراغرببهمیزمذاکراتبازگشت؟
مذاکــرات دو روزه دوحــه در حالی انجام
شد که بیش از سه ماه قبل به دلیل عدم
تصمیمگیــری ایــاالت متحــده امریکا با
وقفه روبهرو شده بود .در طول این مدت
ســاکنان اتاق بیضی شــکل کاخ ســفید با
این اندیشــه که فشارهای بیشتر میتواند
به دست کشیدن ایران از مطالبه رسیدن
به توافقی پایدار و همراه با شروط اساسی
خود منجر شود همچنان به مسیر تحریم
و قطعنامه ادامه دادند ،این مســیر البته
نتوانســت پاســخ دهــد .ایران اعــام کرد
صــدور قطعنامه سیاســی امریــکا و اروپا
علیه ایــران با واکنــش کشــورمان روبهرو
خواهد شد.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان که در ســفر
ترکمنستان به سر میبرد روز سهشنبه در
جمع کارکنان سفارت ایران در عشقآباد
با اشــاره به همین مســأله گفت« :طرف

امریکایــی اعالم کرد کــه من قطعنامه را
ارائه دادم و این موضوع برای من حیثیتی
اســت ،ولــی آمــادهام این قطعنامــه را از
نظر محتوا تغییر دهم و یک قطعنامه با
کمترین محتوا علیه ایران صادر شود؛ ما
این سطح را هم قبول نکردیم و به طرف
امریکایــی گفتیم اگر قطعنامــهای در کار
باشد ،ما اقدامات جدید هستهای خود را
شروعمیکنیم».
وی با اشــاره به اینکه اقدامات ایران پس
از قطعنامــه شــورای حــکام قانونی بوده
تصریــح کــرد« :مــا در یــک گام و عمــل
متقابــل بــه صــدور هرگونــه قطعنامــه
احتمالــی در آژانــس بینالمللــی انرژی
اتمــی بــه آژانــس اعــام کردیــم کــه اوالً
چند زنجیره سانتریفیوژ جدید را گازدهی
خواهیــم کــرد و اقــدام بــه غنیســازی
اورانیــوم خواهیم کرد .ثانیاً ماشــینهای
سانتریفیوژ نسل جدید را نصب خواهیم
کــرد و ثالثــاً دوربینهایی را کــه بر مبنای
برجــام ،پیــش از تعهدمــان پذیرفتــه
بودیم که در ســایتهای هستهای نصب
شــود از مــدار خــارج خواهیــم کــرد».
امیرعبداللهیــان افــزود« :بــا تصویــب
قطعنامــه و رفتــار غیرســازنده طــرف
امریکایی مــا این اقدامــات را کلید زدیم
و در گام اول هــم ســازمان انــرژی اتمــی
 27دوربین برجامی و دوربینهایی را که
داوطلبانه در ســایتهای ما نصب شده
بود از مدار خارج کرد و همچنین گامهای
بعدی نیز اتخاذ شد».
ëëنگرانیغربازپاسخهایایران
همیــن اقدامــات منجــر بــه آن شــد کــه
مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا
در تماس با ایران خواهان راهکاری برای
خروج از بنبســت مذاکرات شود .همین
صحبتها و ســفر وی به تهران منجر به
ازســرگیری مذاکرات در دوحه شد .با این
حال همچنان مشــخص نیســت آیا تیم
جــو بایــدن تصمیــم دارد کــه در عمل از

خود حسن نیت نشان دهد یا خیر.
ëëتالشقطربرایرسیدنبهراهحل
در همین زمینه سخنگوی وزارت خارجه
قطر با اشــاره به اینکه که کشورش تالش
میکنــد کــه مشــارکت مثبتــی در ایــن
مذاکــرات داشــته باشــد ،تأکیــد کــرد :ما
آماده تداوم تالشهای دیپلماتیک خود
برای رســیدن به راه حل هســتیم .ماجد
االنصــاری ،ســخنگوی وزارت خارجــه
قطــر در گفتوگو با شــبکه الجزیره گفت
که نقش دوحــه در میزبانــی از مذاکرات
غیرمســتقیم میــان ایــران و امریــکا
خالصــه میشــود و کشــور قطــر طرفــی
در ایــن مذاکــرات نیســت.وی تأکید کرد:
دوحــه تالشهــای دیپلماتیــک زیــادی
بــرای نزدیــک کــردن رویکردهــا و تبادل
پیامهــا میان دو طرف انجام داده اســت
و میزبانــی قطــر از ایــن مذاکرات نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه همــه طرفها به
این کشــور و تالشهای آن اعتماد دارند.
سخنگوی وزارت خارجه قطر خاطرنشان
کرد که کشــورش تالش میکند مشارکت
مثبتــی در ایــن مذاکرات داشــته باشــد و

آماده تداوم تالشهای دیپلماتیک خود
برای رســیدن به راه حل است .وی تأکید
کــرد قطــر آمــاده فراهــم کــردن فضایی
مثبــت اســت تا مذاکــرات غیرمســتقیم
ایران و امریکا موفقیت آمیز باشد.
ëëدیدارباقریبا وزیرخارجهقطر
علی باقــری ،معاون سیاســی وزیــر امور
خارجــه کشــورمان نیــز صبــح دیــروز بــا
شــیخ محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی،
معاون نخســت وزیــر و وزیر خارجه قطر
دیــدار و درخصــوص همکاریهــای دو
کشــور و تحــوالت منطقه گفتوگــو کرد.
مذاکرهکننــده ارشــد جمهوری اســامی
ایــران ،با تأکید بر حمایــت ایران از نقش
ســازنده قطر در عرصههای منطقهای و
بینالمللی ،میزبانی این دور از مذاکرات
رفع تحریمها توسط دولت قطر را نشانه
حسننیت این کشــور در ترویج گفتوگو
و تعامل دانســت.وزیر خارجه قطر نیز با
اشاره به سفرهای متقابل رئیس جمهور
ایران و امیر قطر ،اجرای توافقات به عمل
آمده در این ســفرها را نشان دهنده اراده
جدی رهبران دو کشور برای توسعه روابط

در همه زمینهها دانست.
ëëمذاکراتوینبهقطرمنتقلنشدهاست
گمانهزنیهــا درخصوص انتقال دائمی
مذاکرات به قطر باعث شــد ســخنگوی
سرویس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
در یــک کنفرانس خبــری توضیحاتی را
جهت شفافســازی برگــزاری مذاکرات
غیرمســتقیم میــان ایــران و امریــکا در
قطر ارائه کند .به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری کویت ،پیتر استانو ،سخنگوی
سرویسسیاستخارجیاتحادیهاروپابا
اشاره به برگزاری مذاکرات غیرمستقیم
برجامــی میــان تیمهــای مذاکرهکننده
ایــران و امریکا در قطــر ،گفت :مذاکرات
احیــای توافق هســتهای از ویــن به جای
دیگری منتقل نشده است.
ک کنفرانــس خبــری در
اســتانو در یــ 
بروکســل در ایــن باره بیان کــرد :آنچه در
حــال حاضــر در قطــر در حــال رخ دادن
است ،مذاکرات غیرمستقیم میان ایران
و امریکا با تسهیلگری اتحادیه اروپاست.
ایــن چیــزی اســت که مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به تهران

اعــام کرد و گفت ما توانســتیم مانع را از
سر راه برداریم و پیش خواهیم رفت.
 ëëاروپــا :فرصــت موجــود بــه نفعمــان
نیست
او در پاســخ به این ســؤال کــه مذاکرات
وین چــه زمانی از ســر گرفته میشــود،
گفــت :مــا همیشــه میگوییــم فرصت
موجــود بــه نفعمــان نیســت و بایــد
بســرعت پیش برویم ،اما تعیین کردن
زمــان آن بــه جــوزپ بــورل ،نماینــده
ارشد اتحادیه اروپا بستگی ندارد ،چون
همــه چیــز بــه اراده شــرکای مذاکــرات
بســتگی دارد کــه مســیر رو بــه جلــو را
در زمینــه تدابیــر نهایی پیــدا کنند .این
مقــام اتحادیــه اروپا همچنیــن مطرح
کرد :بنابراین ،ما مایلیم به ســریعترین
شــکل ممکن پیش برویم امــا بگذارید
قــدم به قــدم پیش برویــم ،همان طور
کــه همیشــه در دیپلماســی ایــن کار را
میکنیم .بگذارید ببینیم که نتیجه این
مذاکــرات در دوحه چه میشــود و بعد
امیدوار باشیم که امکانش وجود داشته
باشد شرکا برای از سرگیری مذاکرات در
وین بسرعت گرد هم بیایند.
 ëëحمایتچینازحقوقایران
چیــن البتــه بــا تأکید بــر حقــوق قانونی
ایــران ،خواهــان رفــع تحریم کشــورمان
شــد .براســاس گزارش تارنمــای وزارت
امــور خارجــه چیــن« ،ژائــو لیجیــان»،
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت :از
آنجایی که امریکا آغازگر بحران هستهای
ایران اســت ،باید به تعهد خود مبنی بر
بازگشت به برجام عمل کند ،فعاالنه به
نگرانیهای مشــروع ایران پاسخ دهد و
در جهت از سرگیری زودهنگام مذاکرات
برای پیشــبرد امور اقدام کنــد .حال باید
دیــد آیا ایــاالت متحــده در ادامــه دادن
مسیر دونالد ترامپ تجدیدنظر خواهد
کرد یا همچنان از تصمیمگیری سیاسی
ناتوان است.

دیگه چه خبر؟

امریکا همچنان ناتوان در تصمیم گیری

اردن :ناتوی عربی ـ اسرائیلی علیه ایران در کار نیست

خبــر دیگر اینکه ،اردن هم ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی مبنی
بر شــکلگیری یک ائتالف عربی -اســرائیلی علیه ایران را رد کرد« .ایمن
الصفدی» وزیر خارجه اردن صحبت از هر ائتالف نظامی که رژیم اسرائیل
بخشــی از آن باشــد را تکذیب کرد و گفت :این موضوع در دســتور کار سفر
س جمهور امریکا به منطقه نیست .به گزارش فارس ،وی
«جو بایدن» رئی 
در گفتوگــو با «الجزیره» تأکید کرد :صحبت از ائتالف عربی که اســرائیل
بخشــی از آن باشــد وجــود ندارد و حتــی طرحی از این قبیل وجــود ندارد.
ایمــن الصفــدی در ادامــه گفتوگوی خود گفــت :همه کشــورهای عربی
خواســتار روابط خوب با ایران هســتند و برای اینکه به این مرحله برســیم
باید با گفتوگو ،همه عوامل تنش حل شود.

دستگیری ابر کالهبردار رمز ارزها در تهران

دســت آخر اینکه ،ســازمان اطالعات انتظامی کشــور در اطالعیهای از
دستگیری اَبر کالهبردار رمز ارزها در شهر تهران خبرداد .به گزارش ایسنا،
ســازمان اطالعات انتظامی کشــور در اطالعیهای اعالم کرد :ابر کالهبردار
کثیرالشاکی و متواری که از طریق معامالت صوری در فضای مجازی رمز
ارزهــا ،صدها میلیــارد تومان از مــردم کالهبرداری کــرده و مدت طوالنی
تحــت تعقیب قرار داشــت ،در اقدامــی اطالعاتی در تور ســربازان گمنام
امام زمان(عج) در ســازمان اطالعات انتظامی کشــور قرار گرفت و نهایتاً
در ســحرگاه روز چهارشــنبه طــی یــک عملیــات منســجم و غافلگیرانه با
هماهنگی قضایی دســتگیر شد.برابر اطالعیه اعالم شــده ،این فرد با قرار
وثیقــه هزار میلیاردی روانه زندان شــده اســت.پیش از این ســردار مهدی
حاجیان ،سخنگوی پلیس کشور نیز در هشداری با تأکید بر اینکه رمزارزها
مناسب سرمایهگذاری نیستند ،از افزایش کالهبرداریها در حوزه رمزارزها
خبــر داده و گفته بود«:کالهبرداریها برابر آمارهای پلیس فتا و شــکایات
واصلــه در حــوزه رمــز ارز در حال افزایش اســت .رمز ارزها حوزه مناســبی
بــرای ســرمایهگذاری نیســت و از ایــنرو به مردم هشــدار میدهیــم که از
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه پرهیز کنند؛ چــرا که احتمال از دســت دادن
سرمایهشان با توجه به شرایط بازار رمزارزها وجود دارد».

در جلسه هیأت دولت به ریاست معاون اول عنوان شد

ساخت مسکن طبق برنامه پیش میرود

محمــد مخبــر روز گذشــته در جلســه هیــأت
دولــت درخصــوص برنامههــای دولــت بــرای
تحقــق وعــده رئیــس جمهــور بــرای ســاخت
یک میلیون واحد مســکونی در ســال در دولت
سیزدهم خاطرنشان کرد :در جلسات مختلف
برنامهریزیهای الزم و تهیه زمین برای اجرای
این طــرح بزرگ دولــت مطابق برنامــه انجام
شــده اســت و امیدواریم در ســالهای آینده به
مرور واحدهای مســکونی آماده شــده به مردم
تحویل داده شود .معاون اول رئیس جمهور در

ادامه با تأکید بر اینکه سؤال و پرسش از عملکرد
و یــا اســتیضاح وزرا حــق قانونــی نماینــدگان
مجلس شــورای اســامی اســت ،افزود :دولت
مردمی و مجلس انقالبی دلسوزانه و با تعامل
به دنبال حل مشکالت هستند.
وی همچنیــن بــه فضــای ســایبری و امنیــت
شــبکهها در ســطح نظــام بینالملــل اشــاره و
تأکیــد کــرد :خوشــبختانه کشــور در ایــن حــوزه
از متخصصــان و امکانــات خوبــی برخــوردار
اســت ،اما بــرای اطمینان بخشــی بیشــتر باید

آمادگیهــای الزم بــرای رصــد نقاط حســاس
و ناایمــن کشــور بــه وجــود آیــد .معــاون اول
رئیسجمهــور در ایــن جلســه از وزیــر کشــور
خواست تا پس از جمعآوری گزارشی کامل ،به
وضعیت زندگی و بازسازی منازل تخریب شده
و خســارات مالی مناطق آسیب دیده از زلزله و
سیل رسیدگی شود.
ëëمصوباتهیأتدولت
هیأت وزیران در نشســت دیــروز با اختصاص
اعتبــار برای جبــران خســارات ناشــی از زلزله

شهریورماه سال گذشته در استانهای خراسان
رضوی و خراسان شمالی موافقت کرد .دولت
همچنیــن بنیــاد مســکن انقــاب اســامی را
موظف کرد گزارش عملکرد این مصوبه را هر
سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و
مدیریت بحران کشور ارسال نماید.موافقت با
اختصاص اعتبار برای جبران خســارات ناشی
از وقــوع تندباد در غرب اســتان گیالن و الیحه
پروتکل اصالحــی موافقتنامه بین دولتهای
جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری عــراق

بــه منظور اجتنــاب از اخذ مالیــات مضاعف و
تبــادل اطالعــات در مورد مالیاتهــا بردرآمد
و سرمایه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
و دارایــی ارائــه شــده بود و همچنیــن تصویب
آییننامــه اجرایــی درخصــوص هزینهکــرد
درآمدهــای حاصــل از مالیــات و عــوارض
صادراتی و گمرکی برای توسعه زنجیره ارزش
بــا اولویــت توســعه توانمندیهــای فناورانه و
تولیــد داخــل از دیگــر مصوبــات روز گذشــته
هیأت وزیران بود.

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به بیانیه ضد ایرانی:G7

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به شایعه سازی اخیر صورت گرفته فضای مجازی:

بیهوده بر سیاستهای شکستخورده پافشاری میکنید

عکس :علی محمدی /ایران

گروه سیاســی /رئیس جمهور صبح روز
گذشــته از فرودگاه مهرآباد راهی عشق
آبــاد ،پایتخــت ترکمنســتان شــد تــا در
اجالس سران کشورهای حاشیه دریای
خزر شرکت کند .به همین دلیل جلسه
چهارشنبههای هیأت وزیران ،دیروز به
ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس
جمهــور تشــکیل شــد .رئیس ســازمان
برنامه و بودجــه و وزیر اقتصاد ،معاون
امــور مجلــس و معــاون امــور اجرایــی
رئیــس جمهور پــس از این نشســت در
جمــع خبرنــگاران حضــور یافتنــد و به
ســؤاالت آنــان پاســخ گفتنــد .نشســت
خبری هفتگی ســخنگوی دولت نیز در
حاشیه همین نشست ،در حیاط دولت
برگزار شد.
ëëبررسی عملکرد دستگاهها ،محور دور
دومسفرهایاستانی
ســیدصولت مرتضــوی ،معــاون
اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه
تاکنون  ۲۶ســفر اســتانی انجام شــده و
بقیــه نیــز در در هفتههــای آتــی برگزار
میشــود ،از تشــکیل کارگروهــی بــرای
بررســی روند اجرایی و نتایج مصوبات
ســفرهای اســتانی خبــر داد و گفــت که
در ایــن کارگروه ،نحــوه انجــام دور دوم
سفرهای استانی نیز در دست بررسی و
برنامهریزی است .وی با اشاره به اینکه
دور اول ســفرهای اســتانی بــه بررســی
مســائل و مشــکالت و نیازهــای نقــاط
مختلف کشــور و مصوبــات اختصاص
داشت ،اظهار کرد :دور دوم سفرها برای
نظارت و پیگیری روند اجرای مصوبات
اســت .مرتضوی گفــت :عملکرد همه
دســتگاههای اجرایــی در زمینــه اجرای
مصوبــات دور نخســت ســفرهای
استانی رئیس جمهور بررسی و ارزیابی
میشود.

انجام دهیم ولی وزارت راه و شهرسازی
هم مطرح کرده اســت که هیچ نظارتی
روی ایــن وامها ندارد ،یعنی اگر از محل
صنــدوق بخواهــد ایــن وامهــا را بدهــد
حــق دارد که نظارت هم داشــته باشــد.
وی افــزود :بهدنبــال تأمیــن منابع برای
افزایش مبلغ وام هســتیم اگر بخواهیم
خلق پول نداشته باشیم احتماالًاز مرداد
به بعد این مشکل حل خواهد شد.
ëëجدایــی بخــش بازرگانــی از وزارت
صمت،ضرورتاست
معاون امور مجلس رئیس جمهور
از نمایندگان مجلس بهخاطر انصراف
از اســتیضاح وزیــر صمــت قدردانــی
کرد .ســیدمحمد حســینی درباره طرح
تشکیل وزارت بازرگانی نیز با بیان اینکه
طرح تشــکیل وزارت تجارت و خدمات
بازرگانــی در مجلس قبــل از این دولت
تصویب شــده بــود اما شــورای نگهبان
اشــکاالتی به آن گرفته بــود ،اظهار کرد:
بــا توجه بــه التهابات بــازار و نوســانات
قیمتهــا ،جدایــی بخــش بازرگانــی از
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و
تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت است،
طــرح اکنــون در کمیســیون اجتماعــی
دولــت در دســت بررســی اســت و
معاونــت پارلمانی هم نظر خــود را در

این زمینه ارائه کرد و توافق انجام شــد.
وی گفت :در مجلس این بحث مطرح
شد که دولت الیحه بدهد تا مجلس آن
را در اولویت قرار دهد.
ëëانتقــاد خانــدوزی از شــیطنت برخی
رسانههایمخالفدولت
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در
واکنــش بــه تحریــف ســخنان رئیــس
جمهــور در برخــی رســانهها گفــت :از
جایــگاه ســخنگوی اقتصــادی دولــت
عــرض میکنــم کــه در روزهــای اخیــر
برخی رسانهها به شکل شیطنتآمیزی
در تحریــف ســخنان رئیــس جمهور در
گفتوگوی تلویزیونی با مردم اینگونه
القا کردند که گویا یــک تورم باالتری در
سال آینده وجود خواهد داشت.
ســید احســان خانــدوزی بــا بیــان
اینکه ایــن یک تحلیل شــیطنتآمیز و
غیرمنصفانه است ،افزود :نکت ه مدنظر
رئیس جمهور این بود که دولت در نظر
دارد برخی احکام قانونی مثل افزایش
نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق قانونی
گمرکی از  ۴۲۰۰تومان به نرخ نیمایی را
با اجازه قانونگذار در ســال  ۱۴۰۱اجرایی
نکنــد کــه ایــن رویکــرد نیــز باتوجــه به
مالحظــات مربوط به اجرای سیاســت
عادالنه کردن توزیع یارانهها اتخاذ شده

کــه باعــث افزایــش موقــت قیمــت در
کاالهای اساسی شده است .وی با اشاره
بــه اینکه دولت در ایــن زمینه الیحه دو
فوریتی تنظیم و به مجلس ارسال کرده
اســت ،ابراز امیــدواری کــرد نمایندگان
بــا دو فوریــت و اصــل الیحــه موافقــت
کنند تا اجرای احکام مورد نظر به ســال
 ۱۴۰۲موکول شود.ســخنگوی اقتصادی
دولت خطاب به برخی رسانهها گفت:
اخالقــی نیســت کــه بــا اهــداف خاص
سیاســی ،برای مردمی کــه این همه در
اجــرای طــرح اصــاح نظــام پرداخت
یارانههــا همراهی کردهاند ،تنش ایجاد
شود.خاندوزی درباره راهاندازی سامانه
مؤدیــان مالیاتــی ،عنــوان کــرد :طبــق
قانون دولت مکلف به فعالسازی این
ســامانه در اول خــرداد  ۱۴۰۰بــود کــه تا
پایــان دولت قبل ایــن اتفاق نیفتاد ،اما
این موضوع یکی از تأکیدات جدی هم
در دولــت و هــم در مجلس اســت.وی
دربــاره برنامه دولت بــرای کنترل تورم
ناشی از سیاستهای اصالح اقتصادی،
تصریح کرد :گزارشات کارشناسی مؤید
این اســت که این سیاستها در یکی دو
مــاه ابتدای اجــرا ،جهش قیمتی در پی
خواهــد داشــت کــه در تیرماه با ســطح
پایینتری کنترل خواهد شد ،اما در بلند
مدت با کنترل عواملــی که بر پایه تورم
اثرگــذار هســتند ،این مســیر بلندمدت
طی خواهد شد.
ëëابــراز امیــدواری بــرای عبــور امریکا از
شیوهترامپ
ســخنگوی دولــت روز گذشــته در
حاشیه نشست هیأت وزیران ،در پاسخ
بــه ســؤالی دربــاره محتــوای مذاکــرات
جوزپ بورل ،مســئول سیاست خارجی
اتحادیــه اروپــا در تهــران و دســتور کار
مذاکرات اخیر رفــع تحریمها در دوحه

قطــر ،اظهار کرد :ایران همــواره رویکرد
فعــال و ابتــکارات خــود بــرای حــل
تحریمها را در پیش داشته و سفر بورل
بــه ایران در این راســتا بود .ســفر هیأت
ایرانی به دوحه نیز در راســتای استمرار
مذاکــرات اســت و ایــران مانند گذشــته
بــه صــورت مســتقیم بــا اتحادیــه اروپا
مذاکرات را در پیش خواهد گرفت .علی
بهــادری جهرمی بــا بیان اینکــه تداوم
مذاکراتبرایحلتحریمهاییکجانبه
ظالمانه برای هر دوطرف پذیرفته شده
بود ،ابــراز امیدواری کرد بــا عبور دولت
جدیــد امریکا از شــیوه ترامپ ،بتوان به
تغییرات مثبت و توافــق قابل قبول در
این مسیر دست یافت.
وی با اشــاره به پیگیریهــای انجام
شــده از ســوی وزارت اطالعــات و
وزارت جهــاد کشــاورزی اعالم کــرد :در
فرایندهای اجرایی مرتبط با این شرکت
خصوصــی تخطیهایــی از نظامــات
اداری صورت گرفته که در حال بررســی
و رســیدگی اســت .ســخنگوی دولت با
تأکیدبراینکههیچگونهپرداختوجهی
به این شــرکت صــورت نگرفته اســت،
اظهار کــرد :با گــزارش وزارت اطالعات
و همــکاری وزارت جهــاد از بروز فســاد
در تأمیــن نهادههــای دامی پیشــگیری
شد .سخنگوی دولت متذکر شد :وزارت
جهاد کشــاورزی در دولت مردمی خود
را متعهد به تأمین امنیت غذایی مردم
میداند .بهــادری جهرمی جابه جایی
یکــی از مدیران وزارت جهاد کشــاورزی
را ناظــر بــه مســائل قبلــی دانســت و با
بیــان اینکه ایــن امر ارتباط مســتقیمی
با مســائل کاری این حوزه ندارد ،گفت:
پیش از این مسائلی مطرح شده بود که
وزیر جهاد یک ماه قبل گزینه جایگزین
را معرفی کرده بود.

گزارش

«جهش تورمی» سال آینده شیطنت رسانه ای است
ëëپرداخــت مبالغ رتبهبنــدی معلمان
پسازصدوراحکام
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
در واکنــش به انتقاد برخــی نمایندگان
مجلس درباره اجــرای طرح رتبهبندی
معلمــان ،بــه تالشهــای نهادهــا و
وزارتخانههای ذیربط برای آماده کردن
آییننامه اشاره کرد و گفت که به محض
صــدور احــکام جدیــد از ســوی وزارت
آمــوزش و پرورش ،پرداختها نیز آغاز
خواهد شد .مسعود میرکاظمی با اشاره
به اینکه براساس قانون ،رتبهبندی باید
منجر به ارتقای کیفیت آموزشی شود و
نبایــد صرفاً به چشــم ترمیم حقوق به
آن نگاه شــود ،اظهار کــرد :همکاران ما
در تــاش هســتند تا آییننامــه اجرایی
این قانون هر چ ه ســریعتر تکمیل شود
تــا اجــرای رتبهبنــدی معلمــان در کنار
تأمین معیشــت این عزیزان ،منجر به
ارتقای کیفیت نظام آموزشی هم بشود.
میرکاظمــی همچنیــن در پاســخ به
ســؤالی در مورد دستور آبان سال گذشته
رئیــس جمهــور مبنی بــر پرداخــت وام
مســکن روســتایی به مبلــغ  200میلیون
تومان گفت :ابتدای سال گذشته مصوب
کردیم که 50میلیون تومان وام روستایی
با نرخ  5درصد اختصاص داده شود این
وام دریــک مرحله به  100میلیون تومان
تبدیل شــد و بــه افــراد زیادی هــم داده
شد .پس از آن ،بنیاد مسکن درخواست
کــرد وام  100میلیونــی بــا نــرخ  5درصد
به  200میلیون تومان تبدیل شــود اما تا
منابع موثق تأمین نشود نمیتوانیم وام
روستایی را به 200میلیون تومان افزایش
دهیم؛ در همین مورد به ریاست محترم
جمهوری نامهای ارسال کردهایم که اگر
رئیس جمهور تشــخیص دهنــد که پایه
پولــی افزایــش پیداکند مــا این اقــدام را

خبــر اول اینکه ،از شــروع به کار دولت تاکنون هیچگونه شــکایتی علیه
اصحاب رسانه از سوی معاونت حقوقی رئیسجمهور در مراجع قضایی
طرح نشــده اســت و حتی بعد از استقرار دولت ســیزدهم این معاونت با
ارســال نامــهای بــه محاکم و مبــادی ذیربط نســبت به شــکایات مطرح
شــده قبلی اعالم گذشــت کرده اســت .با توجه به درخواســت تعدادی از
نمایندگانمجلسازرئیسجمهورمبنیبراستردادشکایتازاصحابرسانه،
محمدهادیعبادیمعاونهماهنگیوبرنامهریزیامورحقوقیدستگاههای
اجرایی معاونت حقوقی رئیسجمهور در این باره اظهار کرد :این معاونت
به عنوان متولی امور دعاوی ریاست جمهوری در سه ماه گذشته هیچگونه
شــکایتی را علیــه اصحاب رســانه در مراجــع قضایی مطرح نکرده اســت
و حتی با توجه به رویکرد و دســتور رئیس جمهور محترم بعد از اســتقرار
دولت سیزدهم تمامی شکایات مطروحه علیه اصحاب رسانه را از محاکم
مسترد کرده است.
وی افــزود :خوشــبختانه اصحــاب رســانه چهارچــوب و موازیــن اخالقی و
حقوقــی را در اطالعرســانی و تحلیــل مســائل تــا حد قابل قبولــی رعایت
کردهانــد که همین امر عالوه بر رویکرد دولت ســیزدهم در تعامل مثبت
با اصحاب رسانه ،در شکلگیری این فضا موثر بوده است .ادامه این روند
میتواند هم به دولت در تحقق برنامههای پیش رو کمک کند و هم زمینه
توسعه رسانهها و تأثیرگذاری مثبت آنها در امور کشور را فراهم آورد.
عبــادی با اشــاره به اینکه ظاهــراً مبنای درخواســت نماینــدگان محترم از
رئیسجمهــور مصاحبه دادســتان تهران اســت ،اظهار کــرد :در مصاحبه
ایشان افزایش ۵۰درصدی شکایت علیه رسانهها به طور کلی مطرح شده و
اساساً به شاکیان اصحاب رسانه هیچ اشارهای نشده است و نسبت دادن آن
به دولت با توجه به اینکه هیچگونه شکایتی از بدو تشکیل دولت سیزدهم
علیه رسانهها از سوی این معاونت مطرح نشده ،محل تأمل است.

گروه سیاســی /ســخنگوی وزارت امــور خارجه با
محکوم کردن بخشهایی از بیانیه سران گروه 7
علیه ایران ،تأکید کرد که برنامه موشکی و دفاعی
ایــران هرگــز قابــل مذاکــره و مصالحــه نیســت.
اعضای «گروه هفت» که شامل کشورهای کانادا،
فرانســه ،آلمــان ،ایتالیا ،ژاپــن ،بریتانیــا و ایاالت
متحده امریکا میشوند در بخشی از بیانیه پایانی
نشست خود در آلمان در حالی که مدعی شدند
در رونــد مذاکرات وین از خود تالش زیادی نشــان دادهانــد ،اتهامات خود در
زمینه برنامه موشــکهای بالســتیک ،حقوق بشــر و برنامه هســتهای ایران را
تکرار کردند .این کشــورها همچنان مذاکره را بهتریــن راه برای محدود کردن
برنامه هستهای ایران دانسته و از ایران خواستند که همکاری اساسی با آژانس
بینالمللی انرژی اتمی داشــته باشد و برای اجرای قانونی تعهداتش با ارائه
اطالعــات فنــی معتبری که آژانس برای شفافســازی و حل و فصل مســائل
باقی مانده پادمانی به آنها نیاز دارد اقدام فوری انجام دهد.
ëëبیانیههایی که بیشترین سهم را علیه مذاکرات داشتند
ناصر کنعانی در واکنش به مفاد این بیانیه ،آن را مطابق عادت غلط کشورهای
صــادر کننده بیپایه ،یکجانبه و ناعادالنه دانســت و گفت :این بیانیه حاکی از
پافشاری بیهوده بر سیاستهای شکست خوردهای است که بیشترین سهم را
در ایجاد بیثباتی در اجرای توافق هســتهای ،تدارک مناقشــه در مذاکرات رفع
تحریمها و نیز ایجاد ناامنی و جلوگیری از برقراری ترتیبات امنیتی درون زا در
منطقه خلیج فارس داشتهاند .کنعانی افزود :بیانیه سران گروه هفت ،عامدانه
نقض فاحش توافق هســتهای و قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت سازمان ملل
متحد توســط امریکا اســت و اعمال تحریمهــای غیر قانونــی حداکثری علیه
ملت شــریف ایران را نادیده میگیــرد.وی اضافه کرد :صادرکنندگان بیانیه ،با
ادامه سیاســت تحریمهای غیرقانونی فرامرزی علیه مردم ایران یا بیعملی
در مواجهه با آن ،بیشــترین سهم را در ایجاد مناقشه فعلی داشته و همچنان
بــه روشهــای مختلف بر این سیاســت غلط اصــرار میکنند و بــه عمد تأکید
جمهوری اســامی ایران در مورد تحریم سالح هســتهای را نادیده میگیرند و
نیز با در اختیار داشتن بزرگترین زرادخانه سالحهای هستهای ،با فرار به جلو،
اتهامات ساختگی را متوجه جمهوری اسالمی ایران میکنند.
ëëاگر مدارای ایران نبود...
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تصریــح کرد :چنیــن مجموعــهای از مواضع
و رفتــار غیر مســئوالنه و تنش زای صــادر کنندگان بیانیه ،بیشــترین تهدید را
متوجــه امنیــت بینالمللی کــرده و این در حالی اســت که به روشــنی وامدار
مدارای جمهوری اســامی ایران در قبال توافق هســتهای هستند که اگر نبود،
امروز موضوعی برای مذاکره باقی نمیماند ،اما عامدانه چشــمان خود را به
روی این حقیقت میبندند .کنعانی در پایان عنوان کرد :آنها باید برای جبران
سیاســتهای غلط گذشــته  ،از فرصتهای معتنابهی که جمهوری اسالمی
ایران برای مذاکرات فراهم آورده استفاده کنند و با روی آوردن به دیپلماسی،
با رفع کامل تحریمها ،آرامش را به فضای مذاکرات نتیجه بخش بازگردانند.

