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ویژه

]شهروند[ ســخنگوی دولت در نشست خبری حمله به تأسیسات 
هســته ای نطنز را محکوم کرد. به گفته علی ربیعی اقدام علیه سایت 
هسته ای نطنز نشان دهنده شکست دشــمنان و پیشرفت صنعتی 
و سیاسی ایران اســت. ربیعی معتقد اســت که ایران حق خود را برای 
اقدام علیــه عامالن و مباشــران این حمله محفوظ می دانــد. »دولت 
کام گذاشــتن ایــن هــدف بــا جدیت گســترش فنــاوری  ایــران بــرای نا

هسته ای و تالش برای رفع تحریم را ادامه خواهد داد.«
بــه بــاور او این خرابــکاری هر چنــد موقتا آســیب های محــدودی به 
فعالیت غنی سازی وارد کرده، اما سازمان انرژی اتمی اطمینان داده در 
مدت زمان کوتاهی بخش بزرگی از آسیب ها جبران و در مسیر بازسازی 
بنابر تصمیم اتخاذشده از فناوری های جدیدتر استفاده خواهد شد. 
»برای ما کامال روشــن است که ریشــه این اقدام تروریستی عصبانیت 
دشمنان صهیونیستی از تالش اعضای برجام برای احیای کامل این 
توافق در هفته های گذشته است و هدف نهایی آن جلوگیری از ادامه 

این روند دیپلماتیک سازنده است.«

افزایش حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی
ســخنگوی دولــت در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا برشــمردن 
اقدامات دولت برای افزایش مستمری حداقل بگیران تحت پوشش 
ســازمان تأمین اجتماعی گفــت: »ایــن افزایش تــا میــزان ۳۹درصد و 
برای ســایر ســطوح )غیرحداقل بگیــر( 2۶درصد به عــالوه مبلغ ثابت 
24۸ هزار و ۸00 تومان به تصویب رسید و با تالش های سازمان تأمین 
اجتماعی، دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر دارای همسر و دو فرزند 
پس از اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی )افزایش سنواتی( نسبت 
به مجمــوع مســتمری متناسب سازی شــده ســال ۹۹ و با احتســاب 
مرحله دوم متناسب سازی به ترتیب برای دارندگان ۳0 سال سابقه از 
2 میلیون و ۸00 هزار تومان به 4 میلیون و ۳00 هزار تومان و دارندگان 20 
سال سابقه از 2 میلیون و ۶00 هزار تومان به ۳ میلیون و ۹00 هزار تومان 

در فروردین 1400 افزایش می یابد.«
کیــد بــر اینکــه اعمــال متناسب ســازی در  ربیعــی همچنیــن بــا تأ
از متوســط بگیران  اعتــراض بخشــی  سیســتم نرم افــزاری موجــب 
)غیرحداقل بگیــران( شــد، ادامــه داد: »پــس بنابــر ســنت خوبــی کــه 
در ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــکل گرفتــه، پنــج روش بــرای اجرای 
متناسب ســازی مرحله دوم برای رفع بخشی از دغدغه بازنشستگان 
تأمیــن اجتماعــی در دســت بررســی اســت که یکــی از آنهــا با حضــور و 
مشارکت مسئوالن کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 

اجتماعی نهایی و در پرداخت اردیبهشت لحاظ خواهد شد.«

کرات کمیسیون مشترک برجام سازنده بود مذا
ربیعــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چقــدر امــکان رفــع تحریم ها 
وجــود دارد، گفــت: »ما تــا امروز بــرای آمریکا هیــچ جــای ابهامی باقی 
نگذاشته ایم که برای بازگشــت همه طرف ها به تعهدات راهی جز لغو 
تمــام تحریم هایی که در دوره ترامپ اعمال شــده وجود نــدارد. نوبت 
آمریکاست که ثابت کند برای بازگشت به برجام جدی است.« به گفته 
کرات انجام گرفته در کمیسیون مشترک برجام تا  سخنگوی دولت مذا
امروز سازنده بوده است و در مسیر درستی به پیش می رود. منتظریم 
آمریکا به جای بازی با کلمات گام های عملی برای اثبات حسن نیت 
خود بــردارد. »امــا در عین حــال مایل هم نیســتیم که شــتابزده رفتار 
گر آمریکا آماده انجام تعهداتش باشد، ما هم متقابال آماده انجام  کنیم. ا
تمام تعهــدات خودمــان هســتیم؛ در غیر ایــن صورت گذشــت زمان 

ممکن است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند.«

لغو یک باره تحریم ها تنها راه آمریکا برای بازگشت به برجام
کره مستقیم با آمریکا برای  ربیعی در پاســخ به این پرسش که آیا مذا
بازگشــت به برجام و اعالم مطالبــات ایران به صورت مســتقیم راهکار 
منطقی تر و عملی تری نیســت، گفت: »ســختگیری ما بــرای امتناع از 
کره با آمریکا خارج از چارچوب برجام پیام روشن و سختگیرانه ای  مذا
کره با آمریکا  دارد مبنی بر اینکه جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه مذا
را خارج از موضوع برنامه های هسته ای و بیرون از چارچوب برجام به 
رسمیت نمی شناسد و ضرورتی برای انجام چنین گفت وگوهایی قائل 

نیست. این سیاست و سختگیری مبتنی بر سال ها تجربه است.«
سخنگوی دولت با بیان اینکه چون آمریکا هنوز به برجام بازنگشته 
کراتی آن با ایران ازجمله در کمیسیون مشترک  نمی تواند از ساختار مذا
کره تنها زمانی الزم اســت که  اســتفاده کند، یادآور شــد: »از نظر ما مذا
با مســأله پیچیده ای روبه رو باشــیم در حالی  که نحوه بازگشــت همه 
طرف ها به تعهدات روشــن و تعیین شــده در متن توافق برجام بسیار 

کره نیست.« ساده بوده و نیازمند مذا
کره بــا ایران  گــر آمریــکا می خواهد طــرف مذا کید بــر اینکه ا او بــا تأ
در کمیســیون مشــترک قــرار بگیــرد باید بــه برجــام بازگــردد، ادامه 
داد:»بــرای بازگشــت بــه برجــام راهــی جــز لغــو یک بــاره و تمامــی 
کــه در دوره ریاســت جمهوری ترامــپ  تحریم هــای ناقــض توافــق 
گــر ایــن اتفــاق صــورت بگیــرد مــا در  اعمــال شــده وجــود نــدارد. ا
کوتاه تریــن زمــان ممکــن و بعــد از راســتی آزمایی به همــه تعهدات 

خود مطابق برجام بازخواهیم گشت.«

اصل ماجرای استنکاف رئیس جمهوری از ابالغ ۱۳ فقره قانون
به گفته سخنگوی دولت  درباره ادعای استنکاف رئیس جمهوری 
از ابــالغ 1۳ فقــره قانــون قبــال صحبــت شــده و آقــای امیــری، معــاون 
امــور مجلــس رئیس جمهــوری، هــم در کمیســیون قضائــی مجلس 
توضیحات قابل توجه و مبســوطی را ارایــه کرده اند. هر چند که طبق 
قانون و روال ایشان باید در صحن علنی مجلس نیز صحبت می کرد اما 
این اجازه به معاون پارلمانی رئیس جمهوری داده نشــد. »از 1۳ مورد 
ادعایی ۸ مورد مربوط به مجلس دهم است و ارتباطی به این مجلس 
ندارد. اتفاقا آنها هم به وســیله رئیس مجلس وقت به روزنامه  رسمی 
ابالغ شده اســت. سه مورد هم به وســیله رئیس جمهوری ابالغ شده 
اما روزنامه رســمی آنها را منتشــر نکرده اســت. دو مورد هــم مرتبط به 
این مجلس است که به وسیله رئیس مجلس برای انتشار به روزنامه 

رسمی داده شد.«
ربیعی ادامه داد: »اما اقدام شکایت نمایندگان از دولت به دلیل آنچه 
»ابالغ نکردن قوانین« خوانده اند، اقدامی عجیب و بدعتی  تازه است و 
به اعتقاد حقوقدانان این شکایت اساسا موضوعیت ندارد؛ زیرا قانون 
فرایند ابالغ قوانین را مشــخص کرده و گفته که در صورت ابالغ نکردن 
رئیس جمهــوری، رئیــس مجلــس می توانــد قانــون را ابالغ کنــد. این 

شکایت برای ابالغ قوانین اصال ضرورت ندارد.«
به گفتــه ربیعی تعــدادی الیحه دولــت در مجلس یازدهــم در حالی 
معطل مانده که نمایندگان محترم با عناوین مشابه و با بار مالی قابل 
توجه اقدام به تهیه و تصویب طــرح می کنند که به جز تحمیل هزینه 
در عمل، مشکالتی را هم ایجاد می کند. تجربه گذشته نشان می دهد 
گــر از طریق ارایه لوایح باشــد، آن قانون  دقیق تر  روند تصویب قوانین ا
خواهد بود؛ زیرا کار کارشناســی کامل بر روی الیحــه صورت می گیرد. 
»تعدادی از لوایح مهم دولت برخــالف پیگیری های مکرر هنوز اعالم 
وصول نشــده اســت. البته دولت تالش دارد حتی المقــدور موضوع را 
با پیگیری های اداری و پارلمانی حل و فصل کند و نیازی به شــکایت 
به مراجع قضائی و ذی ربط نباشــد وگرنه شکایت به کمیسیون اصل 
۹0 یا شکایت به بازرسی کل کشور و شکایت به قوه قضائیه استفاده از 
ظرفیت تبصره اصل 110 قانون اساسی راهکارهایی است که می توان 

به آنها تمسک جست.«
او با برشمردن لیست فهرســت لوایح اعالم وصول نشده در مجلس 
یازدهم گفت: »الیحه نحوه مدیریت تعــارض منافع در انجام وظایف 
قانونی و ارایه خدمات عمومی، الیحه مقابله با فساد و ارتقای سالمت 
نظــام اداری، الیحــه اصــالح بنــد )و( و تبصــره )2( مــاده واحــده قانون 
بودجه ســال ۹۹ کل کشــور و الیحه حفظ کرامت و حمایــت از زنان در 
برابر خشــونت ازجمله این موارد است.« ســخنگوی دولت ادامه داد: 
»الیحه تمدید مقررات مقرر در تبصره های 1و 2 ماده 2 قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی، الیحه اصالح و الحاق موادی به قانون تأســیس 
دهیاری های خودکفا در روســتاهای کشــور که مصوب 1۳۷۷ است و 
الیحه نظام رتبه بندی معلمان از دیگر موارد اســت. همچنین جالب 
اســت بدانید برخی از این لوایــح نیز دو فوریتی بوده انــد که هنوز اعالم 
وصول نشده  اند، بنابراین قضاوت با افکار عمومی است که چه کسی 

نسبت به قوانین  بی توجه است.«

موضع دولت درباره فعالیت کالب هاوس
ســخنگوی دولت دربــاره اظهارنظرهــای ضدونقیــض در خصوص 
بسته شــدن شــبکه اجتماعی کالب هاوس و نظر دولت در این زمینه 

گاه شــدن مــردم واهمه داشــته باشــد. برخی  گفــت: »کســی نبایــد از آ
خودشــان توانایــی گفت وگو با مــردم و نخبــگان را ندارنــد و از صحبت 

دولتمردان با مردم هراسان شده اند.«
ربیعی با اشــاره به دســتور رئیس جمهوری به وزیــر ارتباطات گفت: 
»اوال جزئیات را به مردم بگویند و ثانیا مطابق قانون از اخالل کنندگان 
شکایت و از اهرم های قانونی موجود برای پاسخگویی متخلفان و هم 
برای حفظ فضای ایجادشده و بازشده استفاده کنند. دیدگاه دولت 

مبنی بر بازبودن این شبکه اجتماعی است.«

قاعده نوروز علمی و کامال دقیق بود
ربیعی درباره انتقاداتی که به عدم ممنوعیت ســفرها در نوروز و موج 
جدیــد کرونا وارد شــده، اظهــار کرد: »مــا نمی توانیم هر لحظــه قاعده 
جدیــدی بگذاریم. قاعــده ای که در قالــب مصوبات ســتاد ملی کرونا 
براساس رنگ  بندی شهرها اعالم شده است، علمی و کامال دقیق بوده 

که خود وزارت بهداشت هم آن را ارایه کرده بود.«
سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاست دولت هم اجرای مصوبات 
ســتاد ملی کرونا در همه شهرهاســت، ادامه داد: »درباره موج چهارم 
کرونا، در حــال حاضر در جهان، بــا افزایش انــواع جهش یافته ویروس 
کرونا مواجهیم. رئیس سازمان بهداشــت جهانی نیز اخیرا در این باره 

هشدار داده اند.«
به گفته ربیعی ایــن اتفاق فقط  مختص ایــران نیســت و در روزهای 
اخیر کشــورهای دیگری به جز کشــور ما دچار موج تازه کرونا شده اند. 
گزیــر از ِاعمــال  بــه عنــوان نمونــه، کشــورهای ترکیــه و فرانســه نیــز نا
محدودیت های جدید شده اند، بنابراین مهم ترین عوامل در شیوع 
مــوج جدید کرونا در ایــران دو عامل ویروس جهش یافتــه کرونا و عدم 
رعایت پروتکل هاســت، ســفرهای نوروزی بدون رعایــت پروتکل ها و 
همراه با شکستن پروتکل ها رخ داده است. »فقط در مقایسه با نوروز 
۹۹ که تقریبا ســفرهای نوروزی نزدیک به صفر بود، بیشتر شده اما در 
همین اندازه ســفرها هــم مراعات ها بــه خوبی صورت نگرفته اســت. 
حرکت افــراد مبتال هــم در درون شــهرها قابل توجه بوده اســت، البته 
قدردان آن هموطنانمان هستیم که به هشدارها توجه کرده و به سفر 

نرفتند.«

کارشناســان هشــدار داده بودند افراد ســرمایه خود را تبدیل به 
سهم نکنند

او در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای حمایت از سهامداران 
در ســه ماه پایانی فعالیت دولت چیســت، گفت: »اساسا بازار سرمایه 
و سیاســت های مربوط به آن، برای رشــد دارایی و ســرمایه، یک اصل 
اساســی اســت. به همین علت، رســوب ســرمایه در بــازار دارایی  های 
فیزیکی آفت جدی برای اقتصاد کشــور اســت که موجــب تمرکز ثروت 
نزد سرمایه  داران –کاهش سطح رفاه دهک  های پایین جامعه– تمرکز 
ثروت نزد دهک  هــای باال و افزایش جمعیت فقیــر – حرکت در خالف 

جهت اقتصاد سالم می شود.«
کید کرد:»برای رهایی از اقتصاد شکننده نفتی،  سخنگوی دولت تأ
نظــام اقتصــادی مبتنی بــر مالیــات، شــفافیت اقتصادی، مشــارکت 
عمومی جامعه در اقتصاد، تقویت تأمین مالی تولید و تقویت اشتغال 
راهــی جز تقویــت بازار ســرمایه وجود نــدارد و ایــن بازار اهرم سیاســتی 
قدرتمنــد بــرای نجــات اقتصــاد در شــرایط بحرانــی و بروز شــوک  های 

داخلی و خارجی است.«

ربیعی با اشاره به اینکه شهریور ۹2 شاخص بورس حدودا ۶0 هزار بود 
که به علت تکانه های اقتصادی ناشــی از تحریم و اهمیــت ارز به علت 
کمبود آن بود. چند ســال بعــد به حــدود دو میلیون رســید و االن هم 
حول و حوش یک میلیون و دویست هزار است. بنابراین همه افرادی 
که در بورس نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری شــان داشــتند، سرمایه 
سال ۹2 آنها با رشد 2۶درصدی مواجه شده  است. افراد زیادی با رشد 
بازار سرمایه در بورس سود کردند. منتها افراد قابل توجهی هستند که 
در فرازونشــیب این بازار وارد شده و متضرر شده اند. »البته همزمان با 
رشد بازار سرمایه، بارها کارشناسان هشدار می دادند که کسی دارایی 
خود را تبدیل به سهام نکند؛ یعنی خانه خود را نفروشد. بازار سرمایه، 
بــازاری زمــان دار اســت و نباید به آن نــگاه مقطعی داشــت. خود بنده 
کید کــرده بودم که بورس  بارها از همین تریبــون این نکات را اعالم و تأ
بانک نیســت ولی این حرف به معنــای عدم حمایت دولــت از مردم و 

سرمایه گذاران نیست.«
کمیت نباید  سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هیچ یک از ارکان حا
از سهم خود برای جلوگیری از ســلب اعتماد از بازار سرمایه غافل شود 
کوسیســتم ســرمایه  گذاری راهگشــا نخواهد بود؛ زیرا  و امنیتی کردن ا
تقویت کننده خروج سرمایه از کشور است و در بلندمدت باعث خسران 
می شود، گفت: »در یک سال اخیر شاهد نوســانات متعددی در بازار 
بودیم کــه با توجه به کاهش ریســک ها و شــفافیت وضعیــت اقتصاد 
و رشــد اقتصادی مثبت همــراه با گشــایش ها و حضور قوی کشــور در 
اقتصــاد جهانــی درنهایت شــاهد رونــق در بــازار ســرمایه خواهیم بود 
و پیش بینی می شــود کــه ان شــاءاهلل در ماه هــای آتی شــاهد افزایش 
سرمایه گذاری ها به منظور رونق هر چه بیشتر تولید در کشور باشیم و 

این بستر از طریق بازار سرمایه فراهم می شود.«

کرات وین اتفاقی بود تقارن سفر نخست وزیر کره جنوبی و مذا
به گفته سخنگوی دولت ایران و کره جنوبی سابقه روابط دوستانه 
شصت ساله  دارند و عالیق میان دو کشور همواره رو به پیشرفت بوده 
است. اما از سال 201۸ با اعمال تحریم های غیر قانونی آمریکا، با تبعیت 
کــره جنوبی، این روابط دچار چالش جدی شــده اســت. در شــرایطی 
که مردم ایران با پیامدهای اقتصادی کرونا روبه رو بودند، بانک های 
کره ای بــا مســدودکردن چنــد میلیــارد منابــع مــا، مانــع از خریدهای 
ضــروری ماننــد دارو شــدند. شــرکت های کــره ای هــم عمدتــا در ایــن 
زمینه مانع تراشی کردند. »به نظر می رسد اخیرا دولت کره جنوبی به 
این درک رسیده که ادامه این وضع ممکن نیست. لذا پیشنهاد سفر 
نخست وزیر کره جنوبی برای رسیدگی به مشکالت ایجادشده مطرح 

شد و مورد استقبال ما قرار گرفت.«
کرات وین کامال تصادفی است  به گفته ربیعی تقارن این سفر با مذا
و ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد. مقامات ایرانی به صراحت 
مطالبات ملت ایــران را با نخســت وزیر کــره جنوبی مطــرح کرده اند و 
ع  انتظار داریم شاهد اراده سیاسی و تصمیم اجرایی دولت کره در اسر
وقت باشــیم. »امیدواریم نخســت وزیر کره در برگشــت اقدام اساســی 
کیــد دارد اراده  و فــوری برای حل مشــکل انجام دهد. طرف کــره ای تأ
سیاســی برای حل مشــکل دارد اما منتظر حل مشکالت بین المللی 

است.«
کید کرد: »ما معتقدیم امکان دستیابی به راه حل  ربیعی در پایان تأ
در شــرایط فعلــی هــم وجــود دارد بنابرایــن پیشــنهاداتی داده ایم که 

امیدواریم طرف کره ای به سرعت آنها را مورد توجه قرار دهد.«

خرابکارینطنزراتالفیمیکنیم
سخنگوی دولت در  نشست خبری اعالم کرد: »نگران دارایی مردم در بورس هستیم«


