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سياست 2

پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا مدعی شــد کــه مطمئن اســت نیروهای 
آمریکایی، یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده اند. اولین 
کسی که این ادعا را تکذیب کرد محمدجواد ظریف 
بود که در نیویورک به ســر می برد. بعد از آن عباس 
عراقچی در توئیتر به کنایه نوشــت: »نگرانم که ناو 
یو اس اس باکسر به اشتباه یکی از پهپادهای خودشان 

را ساقط کرده باشد.«
آمریکا همچنان بر ادعای خود اصرار داشت و حتی 
اعالم کرد که فیلمی در اثبات ادعای خود نیز منتشر 
خواهد کرد؛ اما شنبه شب ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ویدئوی تصویربرداری شــده توسط پهپاد 
مورد ادعای آمریکایی ها، از عرشه ناو یو اس اس باکسر 

ایاالت متحده آمریکا را منتشر کرد.
زمان ضبط این ویدئو نیز روز ۱۸ ژوئیه سال ۲۰۱۹ 
و حدود ساعت ۵ تا ۷ بامداد روی تصاویر ثبت شده و 
حاکی از آن است که این پهپاد در ساعتی که ترامپ 
گمان می کند توســط ناو آمریکایی سرنگون شده، 
تصاویرش را ضبط کرده و بازگشته است و عمال ادعای 

آمریکا درباره سرنگونی آن الفی بیش نبوده است...

ایران نه پهپادی از دست داد؛ نه دزدی 
دریایی را بی پاسخ گذاشت؛ 

قدرتنمایی 
درآبوآسمان

رئیس جمهــور با اشــاره بــه تالش های 
بخش های مختلــف برای بازســازی مناطق 
آسیب دیده از حوادث و بالیای طبیعی، بویژه 
سیل و زلزله، گفت: براساس وعده وزیر کشور 
و رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی تا نیمه 
مردادماه سال جاری در مناطق سیل زده همه 
منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویل 
مالکان خواهد شد و این اقدامی ارزشمند است.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولت؛  
حجت االســالم حســن روحانی دیــروز در 
نشست با مدیران ارشد بخش مسکن به منظور 
پیگیری اجرای طرح هــای دولت تدبیر و امید 
در این بخش، گفــت: همچنین خانه هایی که 
نیاز به بازسازی کامل داشــته اند نیز با تالش 
دستگاه های مربوط تا پایان سال تکمیل و در 

اختیار مردم در این مناطق قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع مسکن از 
نگرانی های مردم به شمار می رود، گفت: امروز 
آنهایی که مستأجر بوده و در بافت های فرسوده 
زندگی می کنند و مســکن مستقلی ندارند هر 
یک به گونه ای دچار مشکن هستند که دولت 

وظیفه دارد در این زمینه به آنها  کمک کند.
 روحانی افزود: اگر بتوانیم در منطقه ای که 
امکان ارایه خدمات گوناگون در آن وجود داشته 
باشد، یک شهر متوسط با معماری که یادی از 
معماری جمهوری اسالمی ایران را زنده کند، 

ایجاد کنیم، اقدامی حائز اهمیت خواهد بود.
رئیس جمهور اظهار داشت: این جلسات از 
این پس به صورت فصلی برای بررســی دقیق 
و ســاماندهی بخش مســکن برگزار می شود، 
چرا که معتقدیم باید تمرکز و هماهنگی میان 
دســتگاه ها در بخش مســکن بیش از پیش 

تقویت شود.
در این جلسه مهندس اســالمی وزیر راه و 
شهرسازی، تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و شماری از مدیران ارشد بخش مسکن 
گزارش های جداگانه ای از روند اقدامات انجام 

شــده دردولت یازدهم و دوازدهــم در زمینه 
ساخت مسکن در حوزه های مختلف شهری، 
روســتایی، بافت فرسوده، حاشــیه شهرها و 
تکمیل طرح های مسکن بجا مانده از دوره های 

گذشته مانند مسکن مهر ارائه کردند.
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت افزایش 
هماهنگی و تمرکز میان دستگاه های مسئول 
در بخش مسکن، گفت: کمک به مردم در بخش 
مسکن موجب افزایش رفاه، آسایش و امنیت 
آنان شده و ضمن ایجاد ســرمایه برای مردم، 
ارائه خدمات رفاهــی و اجتماعی بــه آنان را 

تسهیل خواهد کرد.
وی  گفت: موضوع مســکن یکی از مسایل 
مهم اجتماعی، اقتصــادی و رفاهی مردم بوده 
که کاهش دغدغه آنان در این بخش در توسعه 
اشتغال و رشــد اجتماعی کشور هم تأثیرگذار 

است.
وی با اشــاره بــه اقدامات انجام شــده در 
دولت های یازدهم و دوازدهــم در حوزه های 
مختلف مرتبط با بخش مسکن از جمله مسکن 
شهری و روستایی، تکمیل پروژه های مربوط به 
طرح مسکن مهر و احیاء بافت فرسوده، گفت: 
باید تالش کنیم تا در دو سال باقیمانده از دولت 
گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که 
در این راســتا دولت باید از سرمایه هایی که در 
اختیار دارد، ماننــد ارائه خدمات ارزان قیمت، 
تســهیل در ارایه جواز، اعطای زمین و کمک 
بانک ها برای سرمایه گذاری در ساخت مسکن 

استفاده کند.

سردار شریف با اشاره به نقض قانون توسط 
نفتکش انگلیســی و دخالت و حمایت ناوچه 
جنگی اسکورت این نفتکش از آن در ماجرای 
روز گذشــته، تاکید کرد: در اعمــال قانون و 
حاکمیت ملی در خلیج فــارس و تنگه هرمز 

قاطعانه عمل می کنیم.
 به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم 
پاســدار رمضان شریف ســخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی در تشریح چرایی و چگونگی توقیف 
نفتکش انگلیســی در عصر جمعه)۲۸ تیر( 
در تنگه هرمز اظهار کرد: نفتکش انگلیســی 
“Stena Impero”  تحــت اســکورت 
ناوچه جنگــی بریتانیایی که بــا بی توجهی 
 به قوانیــن و مقــررات دریایی و در مســیر 
معکــوس در حــال ورود بــه تنگــه هرمز 
و برخــورد احتمالی با کشــتی هــای دیگر 
قرار داشــت ، با درخواست ســازمان بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط یگان 
 شــناوری منطقه یکم نیروی دریایی ســپاه 

توقیف شد.
 وی افــزود: نفتکش انگلیســی بر خالف 
قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت 
یاب خود را خامــوش و به جــای حرکت به 
ســمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از 
مســیر خروجی در جنوب در حال ورود بود 
که پس از بی توجهی به هشــدارها و تذکرات 
یگان دریایی ســپاه و حتی مقاومــت و نیز 
دخالت  ناوچه جنگی نیروی دریایی سلطنتی 
انگلستان و به پرواز در آوردن ۲ فروند بالگرد  
و تالش برای بازداشتن تکاوران دریایی سپاه 
از اجرای مأموریت خود ، با قاطعیت و سرعت 
عمل نیروهای خودی متوقف و جهت بررسی 
ها و اقدامات الزم قانونی به لنگرگاه ســاحلی 

هدایت شد.
 سخنگوی ســپاه -رعایت دقیق قوانین و 
مقررات بین المللی و دریانوردی توسط کلیه 

شــناورهایی که قصد تــردد در خلیج فارس 
و تنگه هرمــز دارند را  ضامــن حفظ امنیت 
و آرامش ایــن منطقه راهبــردی- توصیف 
و تصریح کــرد:  این قوانیــن تنها اختصاص 
به این منطقه نــدارد و در آبــراه های دیگر 
جهان نیــز جاری اســت و به طــور طبیعی 
به دلیل حساســیت هــای موجود ناشــی 
از حضــور تحریــک کننده و غیــر حرفه ای 
نیروهــای فرامنطقــه ای در ایــن منطقه ، 
 اعمــال ایــن قوانیــن از اهمیت بیشــتری 

برخوردار شده است.
 سردار شریف با هشدار نسبت به رفتارهای 
متکبرانه، تحریک کننده و تهدید آمیز برخی 
شــناورهای بیگانــه و عدم تمکیــن رعایت 
مقــررات بین المللــی دریایــی تاکید کرد: 
نیروی دریایی ســپاه همراه با سایر نیروهای 
مســلح، به نمایندگی از ملت ایران، در اعمال 
قوانین جاری بیــن المللی و نیــز حاکمیت 
ملی در قلمرو های دریایی کشــور در خلیج 
فــارس و تنگه هرمــز قاطعانه عمــل  کرده 
و اجازه نخواهنــد داد منافــع و مصالح ملی 
و نیــز امنیت ایــن منطقه که یــک مطالبه 
 جهانی است با رفتارهای نامتعارف بیگانگان 

خدشه دار شود.
 ســخنگوی ســپاه در پایان یادآور شد: 
نفتکش توقیف شــده انگلیسی هم اکنون در 
اختیار ســازمان بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان است  و سیر مراحل رسیدگی قانونی 

و قضایی در جریان است.

وزیر امورخارجه انگلیــس از گفت وگوی 
تلفنی اش با محمــد جواد ظریــف خبر داد 
و تاکیــد کرد کــه کشــتیرانی انگلیس باید 

محافظت شود و چنین نیز خواهد شد.
به گــزارش ایســنا، جرمی هانــت وزیر 
امورخارجه انگلیس در صفحــه توئیتر خود 
نوشــت که با محمــد جواد ظریــف همتای 

ایرانی اش گفت وگو کرده است.
وی در پیام خود بدون اشاره به اقدام اخیر 
لندن در توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت 
ایران در جبل الطارق نوشــت: در گفت وگو با 
وزیر خارجه ظریف یاس خــود را از اینکه )او( 
یک شــنبه گذشــته به من اطمینان داد که 
ایران خواهان کاهش تنش هاســت اما اکنون 

برخالف آن عمل کرده است، ابراز کردم.
هانت افزود: اگر به دنبال راه حل هســتیم، 
باید دست به عمل بزنیم، نه حرف. کشتیرانی 
انگلیس باید مورد محافظت قرار گیرد و چنین 

نیز خواهد شد.
وزارت امور خارجه ایران نیــز اعالم کرد: 
ســاعتی پیش وزیر امور خارجه انگلستان در 
تماســی تلفنی با وزیر امورخارجه کشورمان 
کــه در کاراکاس حضــور دارد، در خصوص 
آخرین تحوالت مربوط به توقیف کشــتی ها 

گفت وگو کرد.

در این گفت وگو ظریف یادآور شــد که بر 
خالف اقــدام غیرقانونی انگلیــس در توقیف 
کشــتی حامل نفت ایران، اقــدام جمهوری 
اســالمی بر اســاس درخواســت ســازمان 
بنادر و کشــتیرانی ایران و بــا توجه به تخلف 
کشــتی انگلیســی از مقررات صورت گرفته 
 اســت و باید از مجــاری حقوقــی و قانونی 

پیگیری شود.
روابــط عمومی نیــروی دریایی ســپاه 
پاسداران شامگاه جمعه در اطالعیه ای اعالم 
کرد که عصر روز جمعه، ۲۸ تیرماه یک فروند 
 "stena impero" نفتکش  انگلیسی با نام
هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن 
قوانین و مقــررات بین المللــی دریایی بنا به 
درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم 

نیروی دریایی سپاه توقیف شد.

خبرخبرخبر

رئیس جمهور در نشست با مدیران ارشد بخش مسکن خبر داد:

تحویل منازل مسکونی ترمیمی مناطق 
سیل زده تا نیمه مرداد

سخنگوی سپاه:

در اعمال قانون و حاکمیت ملی در 
خلیج فارس و تنگه هرمز قاطعانه عمل می کنیم

 گفت وگوی وزرای خارجه 
ایران و انگلستان


