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گوش به زنگ باشند!
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرد :کووبرکت در انتظار صدور مجوز

بدعهدی کواکس در تامین واکسن

روحانی :افزایش قیمت
کاالها بویژه اقالم ضروری
مردم پذیرفتنی نیست

رئیسجمهور گفت :افزایش قیمت کاالها بهویژه اقالم ضروری مردم به هیچ وجه
پذیرفتنی نیست و وزارت صمت موظف است با جدیت نسبت به کنترل قیمتها و
ممانعت از افزایش قیمت آنها اقدام کند.
حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در دویست و سی ویکمین جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش از وضعیت قیمت کاالهای اساسی
و اقالم مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم
افزایش قیمتها تاکید کرد.
وی ادامه داد :دولت صریحاً تاکید و اعالم کرده است افزایش قیمت کاالها بهویژه
اقالم ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذیربط( ،اصناف و تولید گنندگان)
نسبت به کنترل قیمتها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف
به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمز ارزها در اقتصاد ایران مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید وتبادل رمزارزها
در اقتصاد ایران را ارایه کرد .رئیس جمهور درباره فعالیتها در حوزه ارز دیجیتال و
رمز ارزها با تاکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه ،گفت :امروزه
برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و
فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه
و نقش آن در اقتصاد کالن کشور اقدامات الزم انجام شود.
روحانی با تاکید بر ضروری بودن آگاهی مردم در این حوزه و اجتناب از ورود
غیرکارشناسانه در این حوزه با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادالت
رمزارزها ،تصریح کرد :باید برای قانونمند شدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از سرمایه
مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل های الزم
را وضع و ابالغ کرد .وی با اشاره به پدیده جدید رمز ارزها و اقتضائات و الزامات
آن افزود :دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانهها و فضای
مجازی در زمینه اطالعرسانی ،آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده
و دستورالعملها و قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند .رئیس جمهور خاطرنشان
کرد :تولید رمزارز تا پایان شهریور ماه اکیدا ً ممنوع است و وزارت خانههای اطالعات،
ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد و قطع برق این مراکز هستند.

صالحی :فرهنگ و هنر بخش
مغفول مناظرات بود

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در توئیتی درباره دومین مناظره
هفت نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت مسائل فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی اشاره کرد و نوشت :فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود.
صالحی در این تویئت افزود :فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود ،حتی در
دومین مناظره با عنوان فرهنگی و اجتماعی.
وی تصریح کرد :ایران بدون فرهنگ و هنر ایران نیست! از کدام برنامه سخن
میگوییم؟
دومین مناظره هفت نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با
محوریت مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی عصر سه شنبه برگزار شد.

ظریف:ایرانپایبندبهبرجاماست

هنوز مشخص نشده است که آیا رئیسجمهور آمریکا و بلینکن وزیر خارجه این کشور
حاضرند تا سیاست شکستخورده «فشار حداکثری» ترامپ و پامپئو را دفن کنند.
محمدجواد ظریف در صفحه شخصی خود نوشت :هنوز مشخص نشده است
که آیا رئیسجمهور آمریکا و بلینکن وزیر خارجه این کشور حاضرند تا سیاست
شکستخورده «فشار حداکثری» ترامپ و پامپئو را دفن کرده و از بکارگیری تروریسم
اقتصادی به عنوان «اهرم» چانهزنی دست بردارند یا خیر.
وی ادامه داد :ایران پایبند به برجام است .کافیست بند  ۳۶را بخوانید.
ظریف در پایان نوشت :زمان تغییر مسیر است.

اعتبار 15هزار میلیاردی برای
اجرای رتبه بندی معلمان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه  15هزار میلیارد تومان برای
اجرای رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شده است ،گفت :همه معلمان باید رتبه بندی
شوند که اجرای این کار باعث افزایش کیفیت آموزش در کشور میشود.
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در
جلسه علنی دیروز (سه شنبه  18خرداد) در جریان بررسی بررسی کلیات الیحه رتبه
بندی معلمان و در موافقت با آن اظهار داشت :بعد از  10سال کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس با درایت وزیر آموزش ،الیحه رتبه بندی را به نتیجه رساندهاند که
حاصل تعامل بین مجلس و دولت بوده است.
وی افزود :مجلس یازدهم در مسیر آموزش عالی و آموزش و پرورش  2اقدام قابل
دفاع داشته است ابتدا در بودجه سنواتی با برگشت الیحه بودجه  1400سبب شد
همسان سازی حقوقها در دانشگاهها رقم بخورد .رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس تصریح کرد :الیحه رتبه بندی از افتخارات این کمیسیون است زیرا اجرای
آن باعث افزایش سطح و کیفیت آموزش میشود .منادی اظهار داشت :اعتبار 15هزار
میلیارد تومانی برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده که بودجه مناسبی است.
وی خاطرنشان کرد :طبق الیحه رتبه بندی معلمان هر فردی که معلم است باید رتبه
بندی شود برای بازنشستگان هم برنامه داریم .رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس گفت :الیحه رتبه بندی معلمان در مسیر سند تحول آموزش و پرورش است.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به بدعهدی کواکس در
تامین و تحویل واکسن گفت :واکسن کووبرکت در صورت صدور مجوز از
جانب کمیته های مربوطه ،به طرح واکسیناسیون وارد میشود.
علیرضا رئیسی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه نشست ستاد مبارزه
با کرونا استان قم با تشکر از عملکرد استاندار قم و ستاد مبارزه با کرونا در
این استان گفت :عملکردها حاکی از این است که به روند باثباتی رسیدیم.
معاون وزیر بهداشت درباره واکسیناسیون گفت :منبع تأمین
واکسنهایی که تا االن تزریق شده خارج از کشور بوده است ولی با توجه
به مشکالتی که در زمینه تأمین واکسن در دنیا وجود دارد ،اوایل هفته
گذشته قرار بود در حدود  ۳میلیون دوز واکسن به دست ما برسد که

متأسفانه محقق نشد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود :همچنین واکسنهایی که از
سبد کوداکس خریداری کردیم هنوز به طور کامل تعهد خود عمل نکردهاند
و تحویل ندادهاند.
رئیسی درباره فاز دوم واکسیناسیون گفت :فاصله بین دو فاز تزریق
واکسن را میتوان افزایش داد اما قطعاً تأمین واکسن برای دوز دوم را در
هفته آینده انجام خواهیم داد و در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.
معاون وزیر بهداشت گفت :افرادی که واکسن سینوفارم را دریافت
کردهاند میتوانند بین  ۴تا  ۸هفته بعد و افرادی که واکسن اسپوتنیک
دریافت کردند ،بین  ۴تا  ۱۲هفته بعد میتوانند با خیال راحت دوز دوم

را دریافت کنند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد :بر اساس گروه سنیهایی
که اعالم کردیم ،گروه  ۷۵ ،۷۰و  ۸۰سال به باال را انجام دادیم و گروههای
پایینتر یعنی  ۶۵تا  ۷۰سال را به علت تکمیل فاز دوم واکسیناسیون
گروههای  ۷۰سال به باال هنوز شروع نکردهایم.
رئیسی افزود :به محض رسیدن محموله جدید ،واکسیناسیون گروه ۶۵
سال به باال را هم شروع خواهیم کرد؛ در هفته آینده نتایج واکسیناسیون
تولید داخل کووبرکت آماده خواهد شد و چنانچه کمیتههای مربوطه یعنی
کمیته بالینی و کمیته اخالق ،مجوزهای الزم را صادر کنند ،میتوانیم از
واکسنهای داخلی با خیال راحت در طرح واکسیناسیون استفاده کنیم.
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صفحه 8

ربیعی :به چشم انداز لغو همه تحریم های برجامی و فرابرجامی نزدیک شده ایم

سخنگوی دولت گفت :به چشم انداز لغو همه تحریم
های برجامی و فرابرجامی با نتایج عزتمندانه نزدیک شدهایم.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری
هفتگی خود با خبرنگاران گفت :امروز و فردای ما در گرو
حفظ صندوق رای با مشارکت حداکثری است .در صورت
مشارکت غیر حداکثری دولت برای حل مشکالت داخلی
و خارجی با مشکل روبرو خواهد بود .در صورت مشارکت
غیرحداکثری ،دولتی که پشتوانه اعتماد اکثریت جامعه را
نداشته باشد ،برای حل مسائل درهم تنیده داخلی و خارجی
 ،دچار مشکل خواهد شد .بنابراین برای امروز ایران ،برای
فردای ایران ،مشارکت ،امری حیاتی است.
وی ادامه داد :در آستانه یکی از رویدادهای مهم
سیاسی در کشورمان هستیم .فضای رقابتهای انتخاباتی با
نزدیک شدن به روز مهم تصمیمگیری مردم برای انتخاب
رئیس جمهور آینده ،گرم شده است.
ربیعی تصریح کرد :فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کسی
خواهد بود ،صندوق و مشارکت ،میراث گرانبهایی است از
زحمات ،تالشها ،زندانها ،تبعیدها و خونهایی که خاک
وطن را اللهگون کردند و جمهوریت را برای فرزندان ایران
برجای گذاشتند.
وی بیان داشت :همانطور که رهبر معظم انقالب
تاکید کردند ،امام خمینی(ره) دو کلمه «جمهوری» و
«اسالمی» یعنی «حاکمیت اسالم» و «حاکمیت مردم»
را گرهگشای همه مشکالت میدانستند .به تعبیر صریح
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،جمهوری یعنی مقدرات
ِ
دست ملت است.
ملت،
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد :ما همه در کنار
یکدیگر باید تالش کنیم تا جمهوریت را ،این ثمره چند
نسل از پیشینیانمان را ،ثمره دو انقالب معاصر ایران یعنی
مشروطه و انقالب اسالمی را همچون گوهری گرانبها پاس
بداریم و فارغ از هر فراز و نشیب و گالیهها ،این میراث
گرانبها را آنچنان قدر بداریم که هیچ تزلزلی به پیکره آن
وارد نشود.
وی اضافه کرد :جمهوریت فقط در یک حالت
به مخاطره میافتد و آن وقتی است که جمهو ِر مردم،
خودباوری خود را برای تعییر سرنوشت و تعیین صحنه ،از
دست بدهد که در آن صورت ،عواقب آن برای نسلها باقی
خواهد ماند.بنابراین به رغم دیدگاه های مختلف و برخی
گالیه ها که امروز مطرح میشود ،باید در یک درک عمومی،
بدانیم حفظ باشکوه صندقها با مشارکت حداکثری  ،ضرورت
عبور موفق از بحران های امروز در جهان پرتالطم ظالمانه
در دوره پساتحریم است و متضمن آینده همراه با امید و
تحول پیش برنده خواهد بود.
ربیعی تصریح کرد :معتقدیم شرایط پیچیده نظام
جهانی و احقاق حقوق ایران از اقتصاد جهانی و کسب
جایگاه ایران در منطقه و جهان از یک سو ،و از سوی دیگر،
در دوران پساتحریم ،آسیبدیدگیهای اقتصادی و روانی
ناشی از جنگ تحمیلی اقتصادی بر مردم و احیای زندگی
پساتحریم و کرونا ،نیازمند دولتی با سرمایه اجتماعی باال و
اعتماد روزافزون شده بین جامعه ،مردم و دولت هستیم.
وی با اشاره به انتقاداتی که از دولت میشود ،خاطر
نشان کرد :آنچه در این روزها در گفتوگوهای سیاسی به
چشم نمی خورد و به طور عجیب ،آگاهانه و عامدانه توسط
برخی ها دچار فراموشی شده ،جنگ بزرگ اقتصادی و توام
شدن آن با پاندمی کرونا است .پیش از این نیروهای مخالف
جمهوری اسالمی و برانداز ،در یک برنامه حساب شده با
این تئوری که انباشت پدیده های منفی ناشی از تحریم و
کرونا ،منجر به عصیان توده های در مرز استیصال می شود
بطور آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت و
ملت زیر سوال می بردند.
ربیعی افزود :در این سالها به طور عجیبی ،برخی

جریانهای داخلی ،چشم و زبان خود را در دیدن و بیان
مصائب جنگ تروریستی بسته اند اما به نام حقیقت باید از
مخوف ترین جنگ اقتصادی در قرن معاصر علیه زندگی ،
معیشت و رفاه یک ملت و دولت در حال توسعه به درستی
سخن گفته شود.
وی با تاکید بر اینکه این تحریف فقط ندیدن تالش
های یک دولت نیست بلکه نادیده انگاشتن یک مقاومت
عظیم مردمی است ،اظهار داشت :امروز ،برخی برای اثبات
خود ،ظاهرا چیزی جز نفی انگاری و تخریب دولت را نیافته
اند .برای روشن شدن موضوع و تبیین درست باید کارنامه ۸
ساله دولت را در دو فصل مرور کرد.
ربیعی خاطر نشان کرد :ارزیابی  ۸ساله دولت ،بدون
توجه به آثار جنگ اقتصادی مثل آن است که اداره کشور
و مدیریت کشور در دهه  ۶۰را بدون آثار جنگ تحمیلی
ارزیابی کنیم .آغاز به کار دولت با رکود تورمی بی سابقه
و انزوای مطلق در عرصه بین المللی همراه بود ،به طوری
که رشد اقتصادی در سال  ۹۱و  ۹۲به ترتیب  ۷.۷منفی
و منفی  ۰.۳درصد و نرخ تورم به ترتیب به  ۳۰.۶و ۳۴.۷
درصد رسیده بود.
وی افزود :تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول
باعث شد تا سال  ، ۱۳۹۳سال خروج از رکود همراه با افت
شدید نرخ تورم باشد؛ به طوری که در آن سال ،نرخ تورم
به  ۱۵.۶درصد و نرخ رشد اقتصادی به  ۳.۲رسید .این در
حالی بود که مذاکرات هسته ای در جریان بود و هنوز توافق
هسته ای به سامان نهایی نرسیده بود.
ربیعی تصریح کرد :در حالی که کشور پس از چند
سال طوفانی ،با تدابیر دولت در مسیر ثبات و رونق قرار
داشت  ،یکباره از نیمه دوم سال  ، ۹۳جهان با افت شدید و
به نوعی بی سابقه قیمت جهانی نفت روبرو شد .قیمت نفت
که برای قریب به یک دهه  ،در محدوده  ۸۰تا  ۱۰۰دالر در
نوسان بود ،به یک باره و در عرض چند ماه به  ۳۰دالر در هر
بشکه سقوط کرد .بسیاری از کشورهای نفتی نتوانستند در
برابر این شوک مقاومت کنند و بسیاری دچار رکود اقتصادی
و برخی دچار تورم شدید شدند.
وی بیان داشت :سال  ۹۴برای دولت که در کوران
مذاکرات هسته ای قرار داشت ،سال بسیار سختی بود با این
حال ،با تدابیری که اتخاذ شد ،موفق شدیم با کمترین آثار
رکودی و تورمی ،از این بحران جدید نیز عبور کردیم و عمال
این فشار سنگین در سال  ۹۴را فقط دولت احساس کرد.
سخنگوی دولت بیان داشت :در مجموع ،علیرغم همه
تنگناها و محدودیتها ،دولت تدبیر و امید موفق شد طی
سالهای  ۹۳تا  ، ۹۶یکی از دوران طالیی اقتصاد ایران در
نیم قرن اخیر را رقم بزند .متوسط تورم در بازه سالهای ۹۳
تا  ، ۹۶یازده و نیم درصد بود و نزدیک به دو سال از این
دوره تورم تک رقمی در کشور ،تجربه شد.
وی ادامه داد :متوسط صادرات نفتی در دولت دهم
 ۸۵.۵۷۰میلیارد دالر ،دولت یازدهم  ،۵۲.۶دولت دوازدهم
 ۳۶.۰۱۹میلیارد دالر بوده است .چرا نمیگویند ما به
درآمدهای ارزی افسانه ای دسترسی نداشتیم؟
ربیعی گفت :متوسط صادرات غیرنفتی در دولت
دهم  ۲۶.۶۷۸میلیارد دالر ،دولت یازدهم  ۳۱.۳۱۷و
دولت دوازدهم  ۳۰.۱۸میلیارد دالر بوده است .آیا این یک
کارآمدی نیست که صادرات غیرنفتی ما متوسط  ۴سال
بیش از زمان بی هیچ مساله و محدودیتی بوده ؛ این یعنی
افزایش تولید واقعی؛ چرا تحریف می کنید؟ سوال این است
که چرا نمی گویند چرا از آن عدد به این عدد رسیدیم؟
وی بیان داشت :چرا بی انصافها نمیگویند که
کرونا حدود سه میلیون شغل را تهدید کرده و نزدیک به
دو میلیون شغل هم مثل همه دنیا ،آسیب دید .من درباره
نقش تحریم بر گسترش فقر و کاهش رفاه ،تحقیق کرده ام.
شما بر رنج مردم سوار شده اید و در تشریح علت ،آدرس

غلط میدهید و حتی بعضی ها ،خود ،علت ماجرا هستند.
ربیعی با طرح این سوال که اگر تحریمها نبود متوسط
رشد رو به باالی ما در دولت دوازدهم به همین سیاق پیش
می رفت؟ آیا وضع چنین میشد؟ اضافه کرد :با آن متوسط
نرخ رشد اشتغال که با دولت های نهم و دهم اساسا قابل
قیاس نبود آیا امروز وضعیت اشتغال ما بدون تحریم این
چنین بود؟
وی تصریح کرد :نگاه کنید به صادرات نفتی در حالی
که همین مقدار بسیار کمتر از دولتهای نهم و دهم نفت
فروخته ایم در حالی که انتقال پول امکان پذیر نبوده است.
با ندیدن این عامل آیا قضاوت در مورد تورم کاال و نقدینگی
قضاوت منصفانه ای است.
سخنگوی دولت اضافه کرد :اتفاقا آنانی که دم از
کمبود تولید و عدم نگاه به داخل داشتند این آمار گواهی
می دهند که چگونه در دولت دهم  ۱۴.۴۳۲میلیون دالر
صادرات غیرنفتی ما داشته ایم و در دولت یازدهم ۳۱.۳۱۷
میلیون دالر و در دولت دوازدهم با وجود تحریم بیش از
 ۳۰.۰۱۸میلیون دالر .آیا این شاخصی بر افزایش تولید
داخلی نیست؟
ربیعی افزود :از سال  ۹۷با شروع دولت ترامپ و خروج
از برجام فروش نفت را به پایین ترین سطح رساندن و از
میلیاردها دالر خبری نبود .متاسفانه پیروی غیرقابل باورانه
همه همسایه ها تا کشورهایی از آسیا تا آفریقا ،کشورهای
قدرتمند اروپایی و حتی دوستان قدرتمند ما ،باعث فشار بی
اندازه ای بر اقتصاد ایران شد.
وی خاطر نشان کرد :امروز همگان به یاد بیاورند که
مقامات آمریکایی گفتند که جمهوری ااسالمی ایران ۴۰
سالگی خود را نخواهد دید و  ۳ماه دیگر در ایران رژیم
تغییر خواهد کرد و برای آینده تصمیم خواهند گرفت اما در
 ۱۳۹۹گفتند که شکست خوردیم.
ربیعی اضهار داشت :این پیروزی ایران به نحوی بود
که در مبارزه انتخاباتی آمریکا کاندیدایی به نام بازگشت
به برجام به کارزار انتخاباتی رفت و پیروز شد .در حالی
خسارتهای ناشی از پاندمی کرونا باعث توقف رشد
اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان شد ،ایران ناگزیر
بود مقابله با پاندمی خسارت بار را توام با مقابله تحریمهای
یکجانبه و فراگیر آمریکا ادامه دهد.
تالش عظیمی که
وی خاطر نشان کرد :به رغم این
ِ
دولت در کنار مردم صورت داد به طور عجیبی این روزها
خیلی ها دچار فراموشی به شکل حیرت آوری شده اند و
برخی افراد رنج وارده به تالش مردم و مقاومت مردم در برابر
آن مسائل را به هیج گرفتند.
ربیعی بیان داشت :در مرحله پساترامپی با اذعان به
شکست دولت آمریکا این بار نیز دولت با نظریه تعامل
عزتمندانه با جهان با استفاده از ظرفیت ها و بی نظیرترین
افرادی که دانش و فهم جهانی باالیی دارند  ،تحریم ها را تا
امروز به اندازه بسیار خوبی به عقب رانده ایم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه به چشم انداز لغو
همه تحریم های برجامی و فرابرجامی با نتایج عزتمندانه
نزدیک شده ایم ،گفت :در کنار این تالش دولت با استفاده
از فضای تحریم شکنی اولیه و سرمایه گذاری های صورت
داده ،زیرساختهای عظیمی در راه ،تولیدات صنعتی از قبیل
فوالد ،پتروشیمی و خودکفایی بنزین و پروژه عظیم انتقال
آب خلیج فارس و هزاران پروژه عظیم دیگر را سامان داده

است .قطعا آثار این سرمایه گذاری ها در سالهای آینده بر
وضعیت اشتغال و بهبود اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت.
وی اضافه کرد :من می خواهم یک صفتی دیگری
به دولت اضافه کنم  :دولتی که سختیها و نامالیمات و
دشواری های سالهای آینده ایران را نیز پیشخور کرده است.
سخنگوی دولت با تسلیت درگذشت حجت السالم
محتشمی پور اظهار داشت :درگذشت روحانی مجاهد،
خستگیناپذیر ،انقالبی و از یاران وفادار و صدیق انقالب
مرحوم حجت االسالم محتشمیپور موجب تاثر فراوان شد.
ایشان از پیشگامان و همراهان امام بزرگوار و نهضت بود که
عمر خود را در راه آرمانهای انقالب اسالمی وقف کرد و
در مسیر دفاع از مقاومت و مردم مظلوم فلسطین و لبنان
به دست تروریستهای اسرائیلی به مرتبه جانبازی رسید.
وی بیان داشت :عدالتخواهی ،آرمانی اندیشیدن و دفاع
از حق و حقیقت از مهمترین شاخصه های اخالقی ایشان
بود .حجت االسالم محتشمیپور در دوران فعالیت سیاسی
خود حضور در وزارت کشور و مجلس شورای اسالمی منشأ
خدمات ارزندهای برای کشور بود و در بیان حق و حقیقت
با حضور در عرصه مطبوعات به بیان روشنگری پرداخت.
ربیعی گفت :این فقدان دردناک را به خانواده ،همسر
گرامی ایشان ،فرزندان بزرگوار و یاران و دوستانش تسلیت
گفته و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات،
غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت میکنم.
سخنگوی دولت همچنین با تسلیت درگذشت علی
مرادخانی ،خاطر نشان کرد :خبر درگذشت اندوهناک فرزانه
ارجمند ،مدیر متعهد و توانمند ،معاون سابق امور هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرحوم علی مرادخانی
موجب تأسف و تأثر عمیق گردید .کرونا مدیری دلسوز و
خوشنام ،دارای حسن خلق و مورد احترام اهل ادب و هنر را
از جامعه و فرهنگ این مرز و بوم گرفت.
وی تصریح کرد :این ضایعه و فقدان را به خانواده آن
مرحوم ،جامعه فرهنگ و هنر و رسانه و عالقهمندان ایشان
صمیمانه تسلیت میگویم و از درگاه خداوند مهربان برای
آن سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان
ارجمند صبر و اجر مسالت دارم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چه تضمینی
در صورت احیای برجام از سوی دولت بعدی ایران وجود
دارد گفت :ایران طی سالهای گذشته که دولت آمریکا از
برجام بطور یکجانبه خارج شد و تحریم های غیرقانونی و
غیرانسانی تازه ای را بر خالف مقررات و تعهدات خود علیه
ایران وضع کرد ،نشان داده است که تحت هر شرایطی به
تعهدات بین المللی خود پایبند است.
وی ادامه داد :برخالف آمریکا که کارنامه سیاهی در
عدم پایبندی به تعهدات و توافقات بین المللی خود دارد،
ایران تاکنون از هیچ یک از توافق های بین المللی خارج
نشده و تعهداتش را نقض نکرده است.
ربیعی اظهار داشت :تا زمانی که همه طرف های
برجام به تعهدات خود پایبند بمانند ،می توانند مطمئن
باشند که جمهوری اسالمی ایران هم از تعهدات خود عدول
نخواهد کرد .پایبندی به تعهدات و احترام به حقوق و قوانین
بین المللی یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ایران است
که با تغییر دولت ها دچار تغییر و دگرگونی نمی شود.
سخنگوی دولت بیان داشت :پرونده هسته ای یک
پرونده ملی است که با اجماع در جمهوری اسالمی ایران جلو
می رود و به تحوالت داخلی مرتبط نیست و دستگاه های
حاکمیتی آن را پیگیری می کنند .در موضوعات ملی و
کالن ،مانند همیشه هر نتیجه ای در چارچوب حاکمیت
به دست آید ،در همان چارچوب عمل خواهد شد .بنابرین
قاعدتا تصمیمی که با اجماع مجموعه نظام در خصوص
مذاکرات و نتیجه آن گرفته میشود ،از سوی دولت آینده
نیز محترم شمرده خواهد شد.

