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ســخنگوی دولت تاکید کــرد: آمریکایی ها که ظریــف را تحریم 
کردند بایــد بداننــد خودشــان را از گفت وگو دیپلماســی محروم 
کردند. آنهــا می خواهند ایــن را القا کنند که یک ملــت یا یک دولت 
 در ایران وجــود ندارد، ولــی جامعه ایران به شــکلی متحد پشــت 

سر ظریف ایستاد.
به گزارش ایلنا، علی ربیعی صبح دیروز در نشســت خبری هفتگی 
خود گفت: با اشاره به تحریم وزیر امور خارجه کشورمان توسط وزارت 
خزانه داری ایاالت متحــده آمریکا گفت: تهاجم بی ســابقه و تحریم 
ناشیانه ظریف تهاجم به یک شخص نیست تهاجم به بنیادهای دولت 

ملت ایران است. 
وی افــزود: برخــی تصمیم گیــران در آمریــکا مســائل را 
شــخصی کرده اند. حســادت های شــخصی و کودکانــه در تحریم 
 ظریف را شــاهد هســتیم. القای دو دولتی در ایــران از دیگر اهداف 

تحریمی ظریف است.
ربیعی افزود: تحریم ظریف ســندی محکــم در ناکامی آمریکا در 
منزوی کردن ایران در عرصه بین المللی اســت. حمایت های اخیر از 

ظریف نشان دهنده اشتباه محاسباتی آمریکا است.
 امیدواریم روزنامه نگاری بی دغدغه کنیم

سخنگوی دولت با اشاره به در پیش بودن روز خبرنگار گفت: از طرف 
دولت جمهوری اسالمی ایران این روز را به همه خبرنگاران در روزنامه 
ها، خبرگزاری های مکتوب و تصویری و همه آن هایی که پشت دوربین 
هســتند، فیلم می گیرند، آنهایی می نویسند، قلم به دست می گیرند، 

تبریک می گوییم.
وی به مشکالت خبرنگاران پرداخت و افزود: امیدوار هستیم که سه 
مساله روزنامه نگاری ما یعنی امنیت شــغلی، امنیت قلم و معیشت را 
هم با هماهنگی و همکاری هایی که نهادهای صنفی روزنامه نگاری و 
مطبوعات در ایران شکل گرفته با دولت بتوانیم روز به روز بهتر کنیم و 

زندگی روزنامه نگاری را به زندگی بی دغدغه ای تبدیل کنیم.
با رانت بورسیه های تحصیلی مقابله شود

ربیعی درباره طرح معاون حقوقی قوه قضائیه درباره عدم تحصیل 
فرزندان مسئوالن کشور در خارج  گفت: البته معاون قوه قضائیه دیدگاه 
شخصی خود را اعالم کرده اند، اما اگر هر طرحی به قانون تبدیل شود 
قابلیت اجرا خواهد داشت و ما نیز خود را بر اجرای آن موظف می دانیم 

و تبعیت خواهیم کرد.
ســخنگوی دولت با تاکید بر مبارزه و جلوگیری از استفاده از رانت 
افزود: هر کســی از یک فرصت برای تحصیل در خارج از کشور و یا در 
بورس های داخل کشور به صورت رانت استفاده کرده باشد مذموم است 

وی گفت: اگر فرزند یکی از مسئوالن امکان و فرصت پیدا کند که به 
خارج از کشور برود و بورس بگیرد و تحصیل کند اگر هر کسی که می 

شناسد و مطلع است اسامی را اعالم کند، تا با آن مقابله شود. 
وی افزود: تحصیل فرزندان مسئوالن با استفاده از رانت مذموم است 
که باید همین االن هم برخورد شود؛ اگر از جنبه امنیتی است که این 

موضوع می تواند برای هر کسی در هر جایی اتفاق بیافتد.
 بدون توقف تروریسم اقتصادی با آمریکا

 مذاکره نخواهیم کرد
ربیعی در خصوص درخواست مذاکره از سوی دولت ترامپ گفت: 
بدون پیش شــرط ها و بدون توقف تروریســم اقتصادی در هیچ کجا 

مذاکره با آمریکا نخواهیم داشت.
وی خاطر نشــان کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که شما مذاکره 

کنید و کاخ سفید از دیدگاه خودش برنگردد.
ســخنگوی دولت در توضیح شــائبه ای که ایرانی ها برای مذاکره 
منتظر بازگشت دموکرات ها به قدرت هستند افزود: برای ما فرقی نمی 
کند سرنشین آن خانه پوشــالی تیم دموکرات یا جمهوری خواه باشد 
در هر صورت ما بر اساس اصول و منافع خودمان صحبت خواهیم کرد.

سخنگوی دولت گفت: از چین و روســیه و دیگر کشورهایی که در 
مقابل فشارهای آمریکا ایستادگی کردند تشکر می کنیم. ما فرصت های 
زیادی داریم و فقط این دو کشــور نیســتند که همچنــان حاضر به 

همکاری با ایران هستند.
 اپلیکیشن وزارت صمت قیمت صد قلم کاال 

را نشان می دهد
وی با اشاره به جلســه امروز دولت با اقتصاددان ها نیز گفت:امروز 

جلسه مشاوران اقتصادی رییس جمهور برگزار شد. 
ربیعی ادامه داد: با متمرکز شدن اختیارات بازرگانی در قائم مقامی 
وزرات صمت، گزارشی ارائه شد و در روزهای آینده، نرم افزاری قیمت 
های صد قلم کاالی اساسی که برای زندگی مردم ضروری است؛ به طور 
روزانه به اطالع مردم خواهد رساند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
قیمت های قابل قبول در صد قلم کاال اعالم می کند تا مردم در صورت 

تخلف بتوانند در این سامانه اعالم شکایت کنند.  
 در رابطه با کاالهای اساسی 

هیچ کمبودی نخواهیم داشت
وی گفت: تمامی اقالم مورد احتیاج و کاالهای اساســی برای سال 
۹۸ خریداری و ذخیره شده است و باید گفت هیچ کمبودی نخواهیم 

داشت.
سخنگوی دولت درباره اختصاص ارزهای دولتی به کاالهای اساسی 

گفت: ۷۰ درصد این ارز را وزارت جهاد کشــاورزی، ۲۳درصد وزارت 
بهداشت، ۶ درصد صمت و یک درصد را ارشاد گرفته است.

ســخنگوی دولت در خصوص ارز اختصاص یافته به دارو هم گفت: 
یک میلیارد و سیصد میلیون  که برای واردات بوده و ۵۵۰ میلیون برای 
واردات کارخانه های تولیدی بوده است که بعد از تجهیزات پزشکی، 

ارز دارو هم دنبال خواهد شد.
 صرفه جویی در چاپ اسکناس 

نتیجه حذف چهارصفر است
ربیعی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفــت: طرح حذف ۴ صفر 
مخالفت هایی را داشــته و صرفا ایــن موضوع در ایــن دولت مطرح 

نشده است.
وی ادامه داد:  ما باید انطباق با جامعه را لحاط کنیم. ما در بحث ریال 
و تومان مردم را دچار دوگانگی کردیم. کاهش هزینه های محاسباتی، 
کاهش اشتباهات محاســباتی، کاهش زمان صرف شده در مبادالت 
پولی، تسهیل در بیان ارقام و مبالغ مورد مبادله واقع شده، صرفه جویی 
در چاپ اســکناس در بلند مدت و آثار روانی مثبت از دیگر تبعات این 

موضوع به حساب می آید.
وی تاکید کرد: صرفه جویی در چاپ اســکناس در بلند مدت و آثار 

روانی از دیگر تبعات مثبت این موضوع به حساب می آید.
ضرورت شناسایی و حذف افراد پر درآمد 

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص شناسایی 
و حذف سه دهک پر درآمد جامعه از دریافت یارانه ها گفت: طبق قانون 
بودجه شناسایی و حذف افراد پر درآمد وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی است. در سال های قبل نیز بر اســاس پایگاه اطالعاتی رفاه 
ایرانیان حدود ۵ میلیون نفر در سه دهک بودند که شناسایی و حذف 
شدند البته تعدادی هم اشتباه شده بود که اصالح شد، اما تعداد زیادی 

حذف شدند.
وی با بیان اینکه در خصوص شناسایی و حذف دهک ها شفاف عمل 
می کنیم گفت: االن هــم اگر افراد پر درآمدی در تور شناســایی قرار 
بگیرند از دریافت یارانه حذف خواهند شد. حذف انبوه صورت گرفته 
است و اگر بر اساس شــاخص ها موارد دیگری شناسایی شود، شفاف 

اعالم می شود.
همیشه از حسن همجواری استقبال کردیم

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تغییر رویکرد امارات می تواند 
در کاهش تنش های منطقه ای تاثیر داشــته باشد و این که می تواند 
منجر شود که عربستان هم مسیر مثبتی را در گفت و گو با ایران باز کند، 
گفت: همیشه از حسن همجواری و فعالیت برای تقویت مناسبات میان 

کشورهای همسایه استقبال کردیم.  یکبار اعالم کردیم و باز اعالم می 
کنیم که حساب امارات و عربستان را از آمریکا جدا می دانیم و معتقدیم 
کشورهایی که در منطقه هستیم می توانیم امنیت منطقه را خودمان 

ایجاد کنیم. 
ربیعی همچنین در پاســخ به ســوالی در رابطه با مالیات بر ارزش 
افزوده گفت: موضوع مالیات بر ارزش افــزوده در مجلس  و همچنین 
تجدید نظــر در برنامــه هــای مالیاتی کشــور نیز در کمیســیون 
 اقتصادی دولت در حال بررســی است که دو سه جلســه دیگر ادامه 

خواهد داشت.
  قیمت نهاده ها را برای تولیدکنندگان 

مرغ ارزان تر می کنیم
ربیعی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: با بررسی های انجام 
شده مشخص شد گرمای هوا در ۲ ماه گذشته روی وزن گیری مرغ ها 

تاثیر گذاشته شده است و باعث کاهش وزن مرغ ها شده است.
وی بیان کرد: البته افزایش گرما باعث بیماری های مرغی هم شد و 

یکباره کشور را با یک کمبود مرغ به صورت مقطعی مواجه کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به این که »حدود ۲۰ میلیون قطعه جوجه 
ریزی افزایش پیدا کرده است« گفت: قیمت مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان 
است و در کوتاه مدت بازار و قیمت مرغ به تعادل بر می گردد. در حال 
حاضر قیمت ها در کانال ۱۴هزار تومان اســت امــا در حال کاهش و 

بازگشت به کانال ۱۲ هزار تومان است.
ربیعی تصریح کرد: دولت قیمت نهاده هــا را  -که مهمترین عامل 
در قیمت گذاری مرغ اســت - برای جوجه ریزی و مرغداری ها ثابت 
نگه داشــته اســت و تالش می کند حتی ارزان تر از قبــل در اختیار 

تولیدکنندگان مرغ قرار دهد.

خبر

ربیعی در نشست خبری:

آمریکا سعی دارد دو دولتی را در کشور ما القا کند

 ظریف امروز جزئیات دعوتش به کاخ سفید 
را اعالم خواهد کرد؛

 تله در خیابان 
پنجم منهتن

سياست 2

»رند پاول،  سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی با ظریف 
تماس بر قرار می کنــد و در جریان آخرین ســفر ظریف به 
نیویــورک در 15 جوالی، یعنی 24 تیرمــاه دیداری بین دو 
طرف در محل اقامتگاه ســفیر ایران در خیابان پنجم محله 
منهتن انجام می شود. در این دیدار ظریف چند پیشنهاد به 
سناتور پال ارائه می کند. پال هم پیشنهاد مالقات با ترامپ را 
در اتاق بیضی کاخ سفید مطرح می کند که البته ظریف آن را 
نمی پذیرد«؛ این روایت نیویورکر  از یک دعوت محرمانه است.

در این چند روزی که از تحریم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران از سوی آمریکا می گذرد، برخی منابع خبری دست رد ظریف به 
دعوت کاخ سفید را در پشت پرده این تحریم اعالم کردند؛ موضوعی 
که مقامات ایرانی و آمریکایی پیش از این درباره آن حرفی نزده بودند. 
اما دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت به عنوان یک منبع رسمی این 
خبر را تایید کرد و همچنین گفت کــه ظریف امروز جزئیات دعوتش 
به کاخ ســفید را اعالم خواهد کرد.  به غیر از علــی ربیعی، یک مقام 
ایرانی دیگر نیز این خبر را تایید کرد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی یادداشتی درخصوص شکســت راهبرد فشار حداکثری 
آمریکا علیه ایران در سایت جماران منتشــر کرد که در بخشی از آن 
نوشــته بود: »تحریم وزیر محترم امور خارجه ایران پس از مخالفت با 
پیشــنهاد ترامپ برای گفتگوی حضوری با ایشان، نشان داد که قطار 
»فشار حداکثری« در »ایســتگاه ناکامی« متوقف شده و سرنشینان 
آن چاره ای جز تغییر ریل به سمت اجرای تعهدات و احترام به حقوق 

قانونی جمهوری اسالمی ایران ندارند.«...

سخنگوی وزارت امور خارجه:

هیچ اتفاق جدیدی درباره خزر  رخ نداده است
سياست 2

سياست 2

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعالم کرد

توقیف  کشتی حامل سوخت قاچاق 
در خلیج فارس


