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شــهروند| ســخنگوی دولت در نشســت خبــری از ســرآمدن عصر 
کثری با اعتــراف صریح ســه مقــام بلندپایــه آمریکایی به  فشــار حدا
کثری گفت.»هیچ کس با هیچ فشاری نمی تواند  شکست فشار حدا
ایران را تســلیم کند.« به گفته علی ربیعی پس گرفتن نامه ســازمان 
کاخ ســفید نــکات  کنونــی  مللــی ترامــپ توســط رئیس جمهــوری 
عبرت آموز بســیاری دارد.»نکته مهم این اســت که مقامات کنونی 
آمریــکا به صراحت می گویند آن شکســت ها محصول یک شکســت 
کثری بوده است.«  بزرگ تر یعنی، نتیجه بی نتیجه شدن فشار حدا
کنــون در معرض یک آزمــون دشــوار زمانه قرار  به بــاور ربیعی آمریــکا ا
گرفته است.»آنچه ما در سه سال گذشته پیش بینی می  کردیم امروز 
از زبان مقام های دولت آمریکا تکرار می شــود؛ این واقعیت که فشــار 
و تحریم علیه مردم ایران شکست خورده است.« سخنگوی دولت 
ادامــه داد: »هرچنــد از این اقدامات دیرهنگام اســتقبال می کنیم و 
آن را بــه معنای قــرار دادن آمریکا در مســیر ســازنده ارزیابی می کنیم 
کافی می دانیم. اقرار به شکست فشار  اما این اقدامات را به شدت نا
کنون مالزم با نقض گســترده حقوق  کثری به مــردم ایران که تا حدا
بشر از جمله اخالل در دسترسی مردم ما به منابع مالی خود در بیرون 
از مرزها و حتی دسترسی عادالنه به تجهیزات درمانی و بهداشتی در 

عصر پاندمی کرونا بود، تنها باید شروعی بر جبران گذشته باشد.«
کید بر اینکه انتظــار داریم دولت آمریکا بــه آنچه در زبان  ربیعی با تا
می گوید در عمل نیز متعهد باشد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه 
در اولین گام دولت آمریکا مانند یک عضو مسئولیت پذیر از سازمان 
ملــل متحد بــه قطعنامــه 2231 فــورا و کامل عمــل کند، گفــت: »ما 
همیشه برای از سرگیری دیپلماسی با اعضای برجام همراه با جدیت 
و حســن نیت آماده بوده ایــم تا اطمینان پیدا کنیم کــه این توافق با 
همه جزئیات آن بدون هیچ زائده و کاستی با دقت به اجرا درخواهد 
آمــد.« ســخنگوی دولــت ابــراز امیــدواری کــرد جامعــه بین المللــی 
و به ویــژه طرف هــای برجــام آخریــن نمونــه از شــکیبایی جمهوری 
اسالمی ایران را دال بر حســن نیت ایران در فرصت دادن و به نتیجه 
رساندن تالش های سیاسی در حفظ دستاوردهای پیشین ببینند 
و از آخریــن فرصت هــا بــرای احیــای اعتبــار و کارآمــدی توافق هــای 
بین المللــی و قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحد 

استفاده کنند.

آزادی یک میلیارد دالر از منابع ارزی بانک مرکزی ایران
ربیعی بــا ابراز تاســف از برخی مباحث مطرح شــده روز گذشــته در 
مجلس شورای اسالمی و متخلف دانستن رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان انرژی اتمی و با اشــاره به بیانیه شب گذشته هیأت دولت و 
ضمن استقبال از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد یک صدایی 
کید می کنیم اجرای این قانون بر  در اجرای قانون مجلس گفت: »تا
اساس مصوبه شــورای عالی امنیت ملی بوده و انتظار رفتاری توام با 
شــکیبایی را از همگان داریم.«  به گفتــه او دولت با تکیه بر مقاومت 
و شــکیبایی ملی دوراندیشــانه بر همان هدف نخســت اصرار دارد و 
تا اطمینان از برچیده شــدن فشــار و تحریم از زندگی روزمــره مردم از 
پــای نخواهد نشســت. »دولت بــه عنوان مجــری قانون و براســاس 
آیین نامــه اجرایــی تدوین شــده، قانــون اقــدام راهبــردی علیه رفع 
تحریم ها را به طور کامل و براساس مالحظات فنی و منافع ملی ابالغ 

کرده و خود را متعهد به اجرای آن می داند.«
به گفته سخنگوی دولت این مرحله از کاهش تعهدات جمهوری 
اســالمی ایران در برجام همانند گام های پیشین کاهش تعهدات، 
برگشــت پذیر بوده و دولت آمادگــی دارد به محض راســتی آزمایی در 
التزام ســایر طرف هــای توافق به تعهدات شــان براســاس قطعنامه 
 2231 شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد، بــه تعهــدات خــود

 کمافــی ســابق بازگــردد. »رئیــس کل بانــک مرکــزی در ایــن ســتاد، 
گزارشی از توافقات انجام گرفته با نمایندگان کشورهای کره جنوبی 
و ژاپــن درخصــوص نحــوه اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی در ایــن 
کشورها ارایه کرد. ایشان اعالم کرد به نظر می رسد در گام اول در حد 
یک میلیــارد دالر از منابــع ارزی بانک مرکــزی ایران در اختیــار ما قرار 
کرات دیگر نیز با کشــورهای  خواهد گرفت.« ربیعــی ادامه داد: »مذا
عراق و عمان داشته اند که بتوانند از منابع بانک مرکزی برای تأمین 
نیازهای اساسی و ضروری کشور مثل کاالهای اساسی، نهاده های 

کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنند.«

بازسازی تمامی مناطق زلزله زده تا پایان تیر 1400
او در مــورد اقدامــات دولت در زلزله اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
گفت: »ضمن همدردی با هموطنان مناطق زلزله زده، خوشبختانه 
این زلزله تلفات جانی نداشــت اما ســرمای هوا و مشــکالت ناشــی از 
سرما نگرانی هایی برای ما داشته اســت.« ربیعی ادامه داد: »هیات 
وزیــران 172میلیــارد تومــان بــه عنــوان کمــک بالعــوض و نیــز 3۰7 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی به خانواده های آسیب دیده از زلزله 
در استان های کهگیلویه و بویراحمد )شهرستان های سی سخت و 
دنا( و اصفهان )شهرســتان ســمیرم( موافقت کرد. بر همین اساس 
مقرر شــد برای احــداث به هر خانوار شــهری و روســتایی 2۰ میلیون 
تومــان بالعــوض اعطا  شــود.« ســخنگوی دولــت خاطرنشــان کرد: 
»1۰۰ میلیون تومــان به خانواده های شــهری و ۸۰ میلیون تومان به 
خانوارهای روستایی تسهیالت پرداخت خواهد شد. برای اسکان 
موقت در شــهرها 2۰ میلیون تومان و در روســتاها 1۵ میلیون تومان 

در نظر گرفته شــده اســت. رئیس جمهوری دســتور دادند بازسازی 
تمامی مناطق زلزله زده اخیر تا پایان تیرماه 1۴۰۰ به اتمام برسد.«

کسن همزمان در ایران و کوبا از میانه بهار تولید وا
کسن اسپوتنیک  سخنگوی دولت در مورد راه اندازی خط تولید وا
کســن مشــترک ایــران و  وی و آخریــن تحــوالت درخصــوص تولید وا
کوبا گفت: »طبق تفاهم به عمل آمده و به لطف زیرســاخت موجود 
کسن اســپوتنیک وی با مشارکت بخش  در کشــور، تولید مشترک وا
خصوصی ایــران با موسســه گامالیای روســیه قبــل از پایان ســال با 
انتقال دانش فنی و سل بانک به ایران آغاز خواهد شد و طبیعتا بعد 
از حداقــل ۴۵ روز محصــول نهایی در دســترس قرار خواهــد گرفت و 
ایران یکی از ۵ ســانتر تولید اســپوتنیک وی خارج از مرزهای روسیه 
خواهــد بود و پیش بینی می شــود افــزون بر ۴۰ میلیــون دوز ظرفیت 
ساالنه این خط تولید باشد.« سخنگوی دولت ادامه داد: »در مورد 
کســن مشترک انســتیتو پاســتور ایران نیز، مطالعه بالینی فاز دوم  وا
با موفقیت و با اشــراف انستیتو پاســتور ایران در هاوانا در حال انجام 
است و فاز 3 نیز همزمان در ایران و کوبا در هفته های آتی انجام شده 
کســن همزمــان در ایــران و کوبا از  و درصــورت موفقیت، تولید این وا

میانه بهار کلید خواهد خورد.«

وزارت کشور؛  مسئول ابالغ صورتجلسه انحالل جمعیت امام 
علی)ع(

ســخنگوی دولــت درخصــوص انحــالل جمعیت امــام علــی )ع( و 
موضع دولــت هم گفــت: »یکــی از سیاســت های راهبــردی دولت، 
توجه به سازمان های مردم نهاد و تقویت و توسعه آنها، به عنوان یک 
اصل مهم و حیاتی اســت. دولت همواره از گســترش ســازمان های 
مردم نهــاد و افزایــش نقــش و کارکــرد آنهــا در جامعــه حمایــت کرده 
اســت.« ربیعی با اشــاره به اینکه از ابتدای انقالب تا ســال 92 حدود 
۴ هزار و 3۰۰ تشکل خیریه عضو سازمان بهزیستی فعالیت کرده و در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ ســمن و خیریه 
کنــون فقــط در حــوزه خیریه های  مجــوز فعالیــت داده شــده و هم ا
ســازمان بهزیســتی بیــش از 9 هــزار و ۸۰۰ ســمن فعالیــت می کننــد، 
گفــت: »6۸۰۰ مجــوز توســط وزارت کشــور صــادر شــده و در مجموع 
با احتســاب سایر دســتگاه های مســئول، دولت به 22 هزار تشکل، 
مجوز داده اســت.« ســخنگوی دولت در توضیح بیشــتر گفــت: »در 
این مــورد خــاص، بــرای مدیــران موسســه پرونده قضائی تشــکیل 
شــده و با توجه به برخی قوانین تصمیم گیری درباره مجوز سمن ها 
توسط شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد، اتخاذ 
می شــود. الزم به ذکر است تنها تعدادی از اعضای شورا، نمایندگان 
دولت هســتند و وزارت کشــور صرفا مســئول ابالغ این صورتجلســه 
اســت.« ســخنگوی دولــت ادامــه داد: »بــا توجــه بــه اهمیت حفظ 
تشکل ها، تمهیدی اندیشیده شــده تا دفاتر و شــعبات این تشکل 
بــرای آنکــه جامعه هدفشــان آســیب نبیند و فعــاالن آنها در ســطح 
اســتان ها پابرجا بمانند، به فعالیت خود ادامه خواهنــد داد و مجوز 

استانی اخذ کنند.«

دولت آمریکا آنچه بر زبان می گوید در عمل هم متعهد باشد
سخنگوی دولت: سیاست دولت براساس قوانین و رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده

شــهروند| ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری در پاســخ بــه ســوال »شــهروند« درخصــوص عملکــرد دولــت در زمینــه الیحــه 
ــان معتــاد و بی خانمــان گفــت.  ــه زن ــی ب ــه خدمــات درمان ــام مــادران در کارت ملــی و ارای ــان، ثبت ن منــع خشــونت علیــه زن
»دولــت الیحــه حفــظ کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت را حــدود یک مــاه قبــل تصویــب و بــرای طــی تشــریفات 
ــای  ــود پیگیری ه ــا وج ــون ب ــا تاکن ــی ام ــی ربیع ــه عل ــه گفت ــرد.« ب ــال ک ــس ارس ــه مجل ــوری، ب ــط رئیس جمه ــی توس قانون
متعــدد،  متأســفانه اعــام وصــول نشــده اســت. »دولــت جهــت تبییــن الیحــه، تاکنــون ســه نشســت تخصصــی در تهــران و 
ســه جلســه در قــم برگــزار کــرد و چــون الیحــه، اجمــاع دولــت و قوه قضائیــه اســت،  انتظــار مــی رود مجلــس اقــدام الزم را 

انجــام بدهــد.«
ــور  ــیب کش ــاط پرآس ــاد، در نق ــیب اعتی ــرض آس ــای در مع ــان و خانواده ه ــرای زن ــی ب ــرای دو دوره توان افزای ــی از اج ربیع
ــا موادمخــدر گفــت. »همچنیــن دو طــرح ارتقــای تــاب آوری اجتماعــی و گفت وگــوی ملــی  توســط معاونــت و ســتاد مقابلــه ب
خانــواده، بــرای خانواده هــای زندانیــان و جوامــع در معــرض اعتیــاد نیــز اجــرا می شــود.« بــه گفتــه ســخنگوی دولــت، طــرح 
ــرای بهبــودی وارتقــای  ــه ۶۹۷ زن در تهــران ب ــه اجــرا درآمــده، تاکنــون توانســته ب مرکــز مــادر و کــودک کــه از ســال ۹۶ ب
ــی  ــاد مکان ــرای ایج ــری، ب ــازی و جامعه پذی ــز توانمندس ــرح مرک ــن ط ــد. همچنی ــک کن ــی کم ــی- اجتماع ــای روان توانمندی ه
امــن بــرای زنــان بهبودیافتــه از اعتیــاد و بازگشــت بــه خانــواده و اجتمــاع از ســال ۹۴ اجــرا شــده کــه در نتیجــه آن، ۸۳۰نفــر 
خدمــات دریافــت کرده  انــد. »در طــرح مرکــز بهبــود و بازتوانــی اختــال مصــرف مــواد نیــز کــه از ســال ۹۲ توســط دولــت در 

ــواده و اجتمــاع بازگشــته اند.« ــه خان ــه اجــرا درآمــده، حــدود ۷۴هــزار نفــر درمــان شــده و ب ۲۵ اســتان ب
ربیعــی مراکــز کاهــش آســیب اعتیــاد را هــم طــرح دیگــری عنــوان می کنــد کــه از ســال ۹۲ بــه اجــرا درآمــده و بــا هــدف 
کاهــش بیماری هــای منتقلــه از راه تزریــق و رفتارهــای پرخطــر در زنــان مصرف کننــده مــواد، بــه بیــش از ۱۵۶هــزار نفــر در ۳۰ 
اســتان خدمت رســانی کرده انــد. »نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه ایــن طرح هــا تــا قبــل از شــروع بــه کار دولــت تدبیــر و 
ــرای اقدامــات فــوق آغــاز شــد و طرح هــای مــورد  ــه کار دولــت یازدهــم، برنامه ریزی هــا ب ــا آغــاز ب امیــد وجــود نداشــت و ب

اشــاره همچنــان درحــال اجراســت.«

نام مادر از 1401 روی کارت های ملی
مجلس هنوز الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را اعالم وصول نکرده است


