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غالمعلی حدادعادل، رئیس »شــورای ائتالف نیروهای انقالب« با انتشار 
جوابیه به اظهارت »محمود احمدی نژاد« واکنش نشــان داد. در بخشــی از این 
جوابیه آمده اســت: آقای احمدی نژاد رســماً و صریحاً مصوبات مجلس را که 
پس از تأیید شــورای محترم نگهبان صورت قانون می یافته در کشوی میز خود 
نگاه می داشته و آنها را برای اجرا ابالغ نمی کرده است. مخالفت مجلس هفتم با 
این رفتار دیکتاتورمآبانه، دفاع از حقوق ملت و نمایندگان ملت بوده است. آنچه 
دربارۀ دست بوسی فرح گفته اند نیز دروغ محض چندش آور و سناریوی رسوایی 
است که فقط دشمنان از آن سود می برند. اینجانب در سال های قبل از انقالب هیچ 
رابطه ای با دفتر فرح نداشته  و هیچگاه او را ندیدم، لذا دروغگویی آقای احمدی نژاد 
محرز و اصل دست بوســی و عکســی که به ادعای ایشان نزد همسر شهید دکتر 
فاطمی موجود بوده نیز از ساخته های ایشان است. مرتبط ساختن این موضوع با 
دستگیری همسر دکتر فاطمی نیز دروغ دیگری است که به منظور خاصی طراحی 
شــده است. دربارۀ علت دستگیری آن خانم مقاماتی که وی را دستگیر کرده اند 
می توانند توضیح دهند و درنهایت کمترین مطالبه از آقای احمدی نژاد این است 
که بر ادعای خود سند ارائه دهد. پروندۀ دستگیری و بازجویی و زندان اینجانب 
و اخراجم از دانشگاه در سال های قبل از انقالب، در مرکز اسناد انقالب اسالمی 
موجود است که می تواند پاسخی روشن به کسانی باشد که دربارۀ انقالب کمترین 
رنجی تحمل نکرده اند. اینجانب حق شــکایت از آقای احمدی نژاد را به سبب 
نشر اکاذیب و افترایی که به من زده برای خود محفوظ می دانم و اطمینان دارم با 

رسیدگی به ادعای ایشان، حقیقت بر همگان روشن خواهد شد.

زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس، نوشــت: اعتراض مجلس به بیانیه 
مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس 
شــد. همچنین زهره الهیان نماینده تهران در مجلس و عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی در صفحه توئیتر خود نوشت:اعتراض مجلس به بیانیه 
مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس باعث توقف رسیدگی به بودجه در مجلس 
شد. الهیان ادامه داد: »نمایندگان یک صدا از تخطی دولت از قانون لغو تحریم ها 
اعتراض کردند مسئولین دولت بواسطه عدم اجرای قانون طبق بند ۹ قانون لغو 

تحریم ها مجرم شناخته میشوند و باید مجازات گردند«

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد: مجلس است که 
تصمیم می گیرد دولت تعهدات برجامی را به اجرا بگذارد یا خیر در حال حاضر 
دولت پالس هایی به دشمن داد و خالف قانون عمل کرد. زمان تعیین شده توسط 
نمایندگان ایران منقضی شد اما دولت هیچ عملی انجام نداد. ذوالنور اضافه کرد: 
این توهین به ملت است که نوکر خود، گروسی را به ایران بفرستند که با دولت 
قراردادی امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد. نمایندگان برای عدم اجرای 
قانون راهبردی مجازات تعیین کرده اند و در این قانون، رئیس جمهور اجراکننده 
شناخته شده است. در حال حاضر در بیانیه ای که بین ایران و آژانس امضا شده، 
نقص صریح قانون راهبردی اجرا شــده. اگر قرار است مجلس قانون برای اجرا 
نکردن تصویب کند، بنابراین همه هزینه هایی که می کنیم نامشــروع است. این 
نماینــده مجلس همچنین عنوان کــرد: در حال حاضر در حال جمع آوری امضا 
برای بیانیه ای هستیم که طبق آن افرادی که قانون مجلس را اجرا نکرده اند طبق 
ماده 234 آیین نامه داخلی مجبلس به قوه قضاییه معرفی می شــود تا آن قوه با او 
برخورد کند مجلس باید بایستد اینکه فالن شخص بیاید و به نمایندگان توهین 
کند و سر نمایندگان شیره بمالد، جایز نیست تا زمانی که این توافق نامه پاره نشود 

هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.

در جلســه صحن روز  دوشــنبه 4 اســفند ماه مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان مجلس اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس نســبت به مقامات 
دولتی مســئول در اجرای قانون »اقدام راهبری برای لغو تحریم ها« را تصویب 
کرد. پس از پایان ســخنان نمایندگان در واکنش به بیانیه مشترک میان سازمان 
انــرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در جریان ســفر رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس به ایران، به امضا رسید؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده 234 نسبت به رئیس 
جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد. در 
جریان این رای گیری که کمتر ۱ دقیقه به پایان رســید، از 23۹ نماینده حاضر، 
234 با شرکت در رای گیری و 22۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع 

با این درخواست موافقت کردند.

فعال سیاســی اصالح طلب به اتهام محمــود احمدی نژاد به غالمعلی 
حدادعادل واکنش نشــان داد.محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم 
در ویدئویــی در واکنش به اظهارات حدادعادل که گفته بود تکلیف احمدی 
نژاد روشن است و تایید صالحیت نمی شود، گفته است:» این آقایی که این 
حرف ها را مطرح کرد در ســال ۸4، با کمک دوستانش تا لحظه آخر سنگین 
ترین فشــارها را به بنده وارد کردند که به نفع کاندید موردنظرشان انصراف 
بدهم. در همین راســتا، عباس عبــدی، در واکنش به اظهارات احمدی نژاد 
در توئیتی نوشــت:» علیه آقای حداد اتهام ســنگینی زده شده. نمی دانم چرا 
شکایت و رسیدگی نمی شود؟ اگر رسیدگی شود یا مفترِی دروغگو مجازات 
می شــود، یا فردِ متهم، رسوا. اینطوری استخوان الی زخم است. آقای حداد 

عادل پیشقدم شوند.«

وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه ای گفت که یک آمریکای مماشات 
کننده فقط باعث تقویت ایران می شــود.»مایک پامپئو« وزیر خارجه ســابق 
آمریــکا در پیامی در توییتر بــه اظهاراتی علیه ایران پرداخت.وی در این پیام 
توییتری نوشت: »یک آمریکای ضعیف و مماشات کننده تنها به تقویت ایران و 
آسیب رساندن به مردم آمریکا منجر خواهد شد.«پامپئو مدعی شد: »ما ائتالف 
بزرگی از کشــورهای خلیج )فارس( و اســرائیل را ایجاد کردیم که توانست 
ایران را به عقب براند و آمریکا باید همچنان به بودن بخشــی از آن )ائتالف( 
ادامه دهد.«وزیر خارجه آمریکا در ادامه پیام توییتری خود لینک مصاحبه اخیر 
خــود با »نیوزمکس« را قرار داد که در این مصاحبه نیز تالش کرد به رویکرد 

دوران وزارت خارجه خود در ترویج ایران هراسی بپردازد.

قائم مقام جامعه اســالمی مهندســین با انتشــار توییتی، آخرین موضع 
محمدرضا باهنر برای حضور در انتخابات  را اعالم کرد.علیرضا خجسته پور با 
انتشار توییتی نوشت: در جریان بحث های دبیران استانی جام و اصرار همگان به 
لزوم کاندیداتوری آقای باهنر در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ ایشان گفت: 

در عرصه سیاسی کشور می خواهم کارگردان بمانم، نه بازیگر.

صــادق محصولــی، دبیر کل جبهه پایداری در توییتر نوشــت:  یکی از 
مهمترین کارهایی که مجموعه نیروهای انقالب باید در ســطح جامعه انجام 
دهند، حضور فعال در  فضای مجازی اســت و باید به صورت جهادی به این 
فضا وارد شــوند؛ خدا وعده پیروزی داده اســت به شرطی که ما هم در میدان 
حضور داشــته باشیم. ان شاءاهلل این حضور انقالبی ها مورد رضایت و توجه 

الهی باشد.

اخبار ویژه ... ربیعی سخنگوی دولت :

 سیاست دولت بر اساس رهنمون های 
مقام معظم رهبری است و  تحت تاثیر فضای 

احساساتی قرار نخواهیم گرفت 

سرویس سیاسی- علی ربیعی 
روز گذشــته  در نشست خبری و در 
پاسخ به خبرنگاران درباره مذاکرات 
اروپایی ها برای برگزاری نشســت 
کمیسیون مشــترک با آمریکا با بیان 
اینکه مذاکــرات بین ایران و آمریکا 
تنهــا در چارچــوب برجــام اتفاق 
می افتــد، گفت: از آنجــا که آمریکا 
هنوز  به برجام بازنگشته و نمی تواند 
از ساختار و چارچوب درون آن بهره 
گیری کند، پیشــنهاد طرف اروپایی 
برای برگزارش نشســت غیررسمی 
بــه منظور گفت و گو و مذاکره ایران 
و چهــار به اضافه یــک با آمریکا به 

عنوان مهمان است.
وی بــا خــوب ارزیابی کردن 
اقدامات جوســپ بورل، ادامه داد: 
ما ایــن اقدامــات را در چارچوب 
تالش های ایشان برای حفظ برجام 
می دانیم و دعوت از دولت های ناظر 
در چارچوب برجام پیش بینی شــده 
بود و برای آن مقررات خاصی تعیین 

شده است.
 هنوز تصمیمــی درباره 
نشســت کمیســیون مشترک 

گرفته نشده است
ربیعــی افزود: طبق پیوســت 
چهارم برجام حضور یک دولت باید 
با اجماع به تصویب برســد و دولت 
ناظر خارج از این توافق حق شرکت 
در نشســت را نخواهد داشت. هنوز 
تصمیم نهایی در دولت گرفته نشده 
و این تصمیم بستگی به متقاعد شدن 
ما دارد که شکل گیری این گفت و گو 
می تواند به آمریکا برای انجام کامل 

تعهداتش کمک کند یا نه.
ســخنگوی دولت خاطرنشان 
کرد: ایــن نشســت احتمالی صرفًا 
برای تکرار روشــن مواضع صریح 
مــا و دیگر طرف ها اســت و به هیچ 
وجه مذاکــره و چانه زنــی در کار 
نخواهد بــود. بنابراین این موضوع 
در دست بررســی کارشناسی است 
و اینکه دستور کار مشخص و صرفًا 
در محــدوده انجام تعهدات برجامی 

توسط همه کشورها است.
ربیعی در پاســخ بــه ایرنا مبنی 
بر تدوین آیین نامه اجرایی از ســوی 
دولت برای قانون اقدامات راهبردی 
برای لغو تحریم ها و اقدامات عملی 
دولــت در این زمینه شــاهد تجمع 
عــده ای در مقابل ســازمان انرژی 
اتمی بوده ایم و ارزیابی شما چیست، 
گفت:  همه تشکل ها و افراد در قانون 
اساســی از حق اظهارنظــر آزادانه 
برخوردارند و به نوبه خود در دولت 
حــق اظهار نظر را برای همگان قائل 
هستیم و به آزادی بیان اعتقاد داریم.

وی افــزود: بنابرایــن اینگونه 
اظهار نظرها نه تنها جای هیچ نگرانی 
نیست بلکه به شادابی فضای سیاسی 
کشور کمک می کند و اینکه همگان 
بتوانند فرصت هایی برای اظهار نظر 
در چارچوب مقررات قانونی داشته 

باشند.
ســخنگوی دولت با اشــاره به 
وجــود پیچیدگی هایی در مذاکرات 
هسته ای با بیان اینکه باید با عقالنیت 
تمام و پرهیز از شعارزدگی عمل کنیم، 
گفت: به نظرم تجمعات اینگونه حق 
همه اســت اما در مواضعــی که از 
تریبون های رســمی اتخاذ می شود 
قطعاً دنبال کــردن این موضع بدون 
شعار و بر اســاس یک خرد جمعی 
که همه ارکان به آن رســیده اند، یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر است .
 آنچه این روزها مشــاهده 
می شــود خللی در اراده دولت 

وارد نخواهد کرد
 ربیعــی تصریح کــرد: در عین 
حال سیاست دولت بر اساس قوانین 
و رهنمون هــای مقام معظم رهبری 
بوده و تحت تاثیر فضای احساساتی 
قطعاً قرار نخواهیم گرفت و آنچه در 
این روزها مشــاهده می شود خللی 
در اراده دولــت در آنچه فکر می کند 
بــه نفع و مصلحت مــردم و زندگی 
و معیشــت آنها است، وارد نخواهد 

کرد.
دســتیار ارتباطــات اجتماعی 

رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: 
دولــت همــواره بــا درک عمیق از 
شرایط بین المللی و منافع ملی تالش 
کرد با حفظ اســتقالل و عزت کشور 
ضمن مرتفع ساختن شر بدخواهان 
نظــام مانند دولت ترامپ در ســایه 
ایســتادگی مقاومــت و تدبیر منافع 
مــردم را تامین کنــد و حق حیات، 
پیشرفت و سالمت ایرانیان را در این 

میان حفظ کند.
 وی ادامــه داد: دولت همواره 
مصالــح نظــام را در نظــر داشــته 
اســت و از همگان به ویژه نخبگان 
دارای تریبــون این انتظــار را داریم 
به رفع مشــکالت مردم بیندیشــند 
و بــا کمی صبــر و اندیشــه از بیان 
 و رفتــار و جمــالت هیجــان زده 

اجتناب کنند.
سخنگوی دولت در پاسخ به این 
سوال که دولت جمهوری اسالمی تا 
چه حد اختیار تعامل با دولت آمریکا 
را دارد و گام عملی و راهبردی در این 
راســتا چیست، گفت:  این ما نیستیم 
که باید با آمریکا همراهی کنیم بلکه 
آمریکاست که باید اقدامات خود را 
با قوانین و مقررات بین المللی همراه 
کند و آنطور که رئیس جمهور آمریکا 
اقرار کرده با برگشــت به جامعه بین 
الملــل و هنجارهای بین المللی باید 

احترام بگذارد.
وی با اشــاره به اظهارات چند 
روز پیــش خود درباره لغو تحریم ها 
گفــت: من گفته بــودم ما با اطمینان 
می توانیم پیش بینی کنیم به رغم کش 
و قوس هــای دیپلماتیک که مقدمه 
ابتکار روابط دیپلماتیک اســت، این 
مســیر تا رســیدن به نتیجه مطلوب 

ادامه خواهد داشت.  
ربیعــی در تبییــن موضع خود 
تصریح کــرد: اول اینکه اطمینان از 
شکست سیاست فشــار حداکثری 
آمریکا و اینکه راهی جز بازگشت به 
برجام، اجرای قطعنامه 223۱ و لغو 
کامل تحریم ها نیست. دوم اطمینان 
نســبت به اراده ما برای اســتقبال از 
مســیرهای دیپلماتیــک و همچنین 
ائتــالف در پیگیــری راه حل های 
سیاســی که به پیمان شکنی آمریکا 
خاتمه دهد، در صورتی خواهد بود 
که آمریکا آماده نشــان دادن حسن 
نیت خود باشــد. سپس خواهیم دید 
ایران هیچ زمانی را برای برداشــتن 
گام های متقابل مبتنی بر حسن نیت 

تلف نخواهد کرد.
دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رییس جمهوری خاطرنشــان کرد: 
اتفاقی که برای ترامپ افتاد و جامعه 
جهانــی او را تنها گذاشــت، یکی 
از اتفاقاتی اســت کــه االن آمریکا 
باید درنظر داشــته باشد و با قواعد 
بین المللــی همکاری کند و با زیر پا 
گذاشتن تحریم هایی که خود قبول 
داشــته ، حســن نیت خود را نشان 

دهند.
بــرای  دولــت  تدابیــر   
مهــار کرونا در خوزســتان/ 
اختصــاص ۵۰۰ میلیارد ریال 

برای تامین نیازهای استان
ســخنگوی دولت در پاسخ به 
ســوالی درباره افزایش شیوع کرونا 
در خوزســتان و برنامه دولت برای 
مهارکرونــا در ایــن اســتان گفت: 
برداشــت های متعــددی از مفهوم 

قرنطینه وجــود دارد. طبق آنچه که 
در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب 
شــده اســت، دســتورالعمل هایی 
متناسب با قرار گرفتن مناطق در هر 

رنگ در استان ها اجرا می شود.
ممنوعیت هــای  افــزود:  وی 
اعمال شــده بــرای هر شــهر هم، 
متناسب با آن رنگ است یا اینکه در 
هر کشــور با توجه به شرایط خاص 
خود اعمال مقررات و محدودیت به 
نحوی متناســب صورت می گیرد. 
الگوی اتخاذ شده از سوی ستاد ملی 
هم بنابر تجارب جهانی اتخاذ شــده 

است.
ربیعی بــا بیان اینکه بهترین راه 
مقابلــه با کرونا از هر نوع  و تیپ آن، 
اعمال محدودیت های هوشــمند و 
پلکانــی مبتنی بر ارزیابی ریســک 
بیمار در هر منطقه است، اظهار کرد: 
ایــن مهم، به ویژه در ایران با دقت و 
جدیت، اعمال شــده و طبیعتا ادامه 
مسیر، میزان و نوع محدودیت ها نیز 

تابعی از آن خواهد بود.
دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رییــس جمهوری افــزود: در مورد 
خوزســتان و وضعیــت قرمــز این 
اســتان، تصمیماتی اتخاذ شده است 
که بســتن مرزها میان ایران و عراق، 
یکی از آنها است. مرزهای مسافری 
خوزستان بسته شده تا شرایط برای 
انجام تســت در مناطق مرزی فراهم 
شــود. عالوه بر این تنها یک ســوم 
کارمندان در شــهرهای قرمز باید در 
محل کار خود حاضر شوند و به جز 
دستگاه های امدادرسان همه ادارات 
موظف به رعایت این دســتورالعمل 
هستند و هیچ دستگاهی حق تفسیر 

این دستورالعمل را ندارد. 
به گفته وی، بنابر تصمیم ســتاد 
کرونــا در اهــواز قرار اســت مبلغ 
۵۰۰ میلیــارد ریال از طریق وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به استان کمک شود تا بتوان برخی از 
نیازها را تامین کرد. همچنین افرادی 
کــه تســت کرونای جهــش یافته 
انگلیســی آنان مثبت شده، به همراه 
خانواده شان کامال قرنطینه شده  اند.

 مجلــس هنوز الیحه حفظ 
کرامــت و حمایــت از زنان در 
برابر خشونت را اعالم وصول 

نکرده است
ربیعــی همچنین در خصوص 
عملکرد دولــت در زمینه الیحه منع 
خشونت علیه زنان، ثبت نام مادران 
در کارت ملی و ارائه خدمات درمانی 
بــه زنان معتاد و بــی خانمان، اظهار 
کرد: دولت الیحــه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت را 
حــدود یک ماه قبل تصویب و برای 
طی تشــریفات قانونی توسط رئیس 
جمهور، به مجلس ارســال کرد اما 
تاکنون با وجود پیگیری های متعدد،  

متاسفانه اعالم وصول نشده است.
وی ادامــه داد: دولــت جهت 
تبیین الیحه، تاکنون ســه نشســت 
تخصصی در تهران و ســه جلســه 
در قــم برگزار کــرد و چون الیحه، 
اجماع دولت و قوه قضاییه اســت، 
 انتظار مــی رود مجلس اقدام الزم را 

انجام بدهد.
ســخنگوی دولت با اشــاره به 
اقدامات دولت برای حمایت از زنان 
در معــرض اعتیاد، گفت: معاونت و 

ســتاد مقابله با مــواد مخدر، 2 دوره 
توان افزایی برای زنان و خانواده های 
در معرض آســیب اعتیــاد، در نقاط 
پر آســیب کشور در حال اجرا دارد. 
همچنین دو طرح ارتقای تاب آوری 
اجتماعــی و گفــت و گــوی ملی 
خانواده، برای خانواده های زندانیان 
و جوامــع در معرض اعتیاد نیز اجرا 

می شود.
وی ادامه داد: طرح مرکز مادر و 
کودک که از سال ۹۶  به اجرا درآمده، 
تاکنون توانسته به ۶۹۷ زن در تهران 
برای بهبودی وارتقای توانمندی های 
روانی اجتماعی کمک کند. همچنین 
طرح مرکز توانمندســازی و جامعه 
پذیری، برای ایجاد مکانی امن برای 
زنان بهبود یافته از اعتیاد و بازگشت 
به خانــواده و اجتماع از ســال ۹4 
اجرا شــده که در نتیجه آن، ۸3۰ نفر 

خدمات دریافت کرده  اند.
دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رییس جمهوری تصریــح کرد: در 
طرح مرکز بهبود و بازتوانی اختالل 
مصرف مواد  نیز که از سال ۹2 توسط 
دولت در 2۵ اســتان به اجرا درآمده، 
حــدود ۷4 هزار نفر درمان شــده و 
بــه خانواده و اجتماع بازگشــته اند.
مراکز کاهش آسیب اعتیاد هم طرح 
دیگری اســت که آن هم از سال ۹2 
بــه اجرا درآمده و بــا هدف کاهش 
بیماری های منتقلــه از راه تزریق و 
رفتارهای پرخطــر در زنان مصرف 
کننــده مواد، به بیش از ۱۵۶ هزار نفر 
در 3۰ استان خدمت رسانی کرده اند.
ســخنگوی دولت خاطرنشان 
کرد: نکته قابل تامل این است که این 
طرح ها تا قبل از شروع به کار دولت 
تدبیر و امید وجود نداشت و با آغاز 
به کار دولت یازدهم، برنامه ریزی ها 
بــرای اقدامــات فوق آغاز شــد و 
طرح های مورد اشــاره همچنان در 

حال اجرا است. 
ربیعی قانون صدور شناســنامه 
بــرای فرزندان حاصــل از ازدواج 
زنان ایرانــی با مــردان خارجی را 
نمونــه دیگــر طرح هــای حمایتی 
دولت از زنان عنــوان کرد و افزود: 
تاکنــون بیــش از ۵۵ هــزار نفر از 
فرزندان زیر ۱۸ ســال و بیش از 33 
هــزار  نفر فرزند باالی ۱۸ ســال در 
ســایت مربوطه پیش ثبت نام کرده 
انــد که از این حدود ۱۵ هزار پرونده 
بــه مراجع مربوطه جهت اســتعالم 
 ارسال و بیش از ۶۰۰ شناسنامه صادر 

شده است.
 وی خاطرنشــان کــرد: هیچ 
گونه صف انتظــاری برای دریافت 
شناســنامه وجود ندارد و بالفاصله 
بعد از تشــکیل پرونده اقدامات الزم 
برای صدور شناسنامه انجام می شود.
دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رییــس جمهوری دربــاره افزودن 
نام مــادر روی کارت ملی، گفت: با 
توجه به موانــع زمانی و مالی که در 
حــال حاضر وجــود دارد، یک نظر 
کارشناسی توســط همکاران ما در 
وزارت کشور در حال بررسی است 
مبنی بر اینکه پس از اصالح آیین نامه 
درخصــوص  مربوطــه  اجرایــی 
اطالعات چاپــی روی کارت، برای 
متقاضیــات کارت ملــی از تاریخ 
۱/۱/۱4۰۱ بــه بعد، شــامل نام مادر 

هم باشد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: سیاست دولت بر اساس قوانین و رهنمون های مقام معظم رهبری بوده و قطعا تحت تاثیر 
فضای احساساتی قرار نخواهیم گرفت و آنچه در این روزها مشاهده می شود خللی در اراده دولت در آنچه فکر می کند به 

نفع و مصلحت مردم و زندگی و معیشت آنها است، وارد نخواهد کرد. 

3

سرویس سیاسی- معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که مهمترین 
پیام سیاســت های اصل 44 میدان دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور 
است، گفت: تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات به معنای خدشه دار شدن 

امنیت سرمایه گذاری است.  
اسحاق جهانگیری روز گذشته  در جلسه شورای عالی سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساســی با بیان اینکه اوایل انقالب اســالمی اختالف نظرهای 
جدی درباره خصوصی ســازی وجود داشت، گفت: ابالغ سیاست های اصل 
44 قانون اساسی با وجود آنکه عده ای ابالغ سیاست های اصل 44 را تغییر در 
قانون اساســی تفســیر می کردند، اما مقام معظم رهبری با ابالغ این سیاست ها 

انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند.
وی با بیان اینکه مهمترین پیام سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی 
این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، اظهار داشت: 
متاســفانه عده ای که تازه به مســئولیت رســیده اند تصور می کنند که بخش 
خصوصی در حال غارت دارایی های کشــور است و باید به دنبال بگیر و ببند 

و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، 
مردمی کردن اقتصاد اســت، گفت: حتی بخش هایی که اقتصادی نیســتند نیز 
بایــد رویکردهای اقتصــاد مقاومتی را مالک عمل قرار دهند و این یعنی حتی 
در کارهایــی مانند کارهای نظارتی، هرجا کــه می توانیم باید امور را به مردم 
واگــذار کنیم. معاون اول رییس جمهــور تاکید کرد: اعتماد بخش خصوصی 
و مردم به تصمیمات مســئولین کشــور از مهمترین سرمایه  های هر حکومت 
اســت. هرچقدر مردم را نســبت به تصمیمات اتخاذ شــده از سوی مسئولین 
کشور بی اعتماد کنیم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده 
ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشــد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم 

اطمینان بخش باشد. 
وی افزود: البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این 
است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند. هر 
کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد، باید با او برخورد شود. البته 
گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و 

فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم.
جهانگیری ادامه داد: باید از قوه قضاییه درخواســت کنیم در مواردی که 
مدیران واقعا سوء استفاده نکرده اند و خطای آنها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط 

بوده، این گونه پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود.
 فضای رسانه ای تندی علیه بخش خصوصی شکل گرفته است
معــاون اول رییس جمهــوری همچنین با ابراز گالیــه از وجود فضای 
نامناســب رسانه ای علیه خصوصی ســازی، گفت: متاسفانه فضای رسانه ای 
تنــدی علیــه بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشــور بــه فعالیت های 

اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است. 
وی  افزود: در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که 
آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی کمک های 
شــایانی را به اقتصاد کشــور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد 

کشور را فراهم کرد. 
نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد 
کنیم زیرا اگر دفعه بعد شــرایط مشــابهی ایجاد شود، مجددا باید از توانمندی 

بخش خصوصی برای فعالیت های اقتصادی استفاده کرد. 
جهانگیری با اشــاره به دســتور اخیر رهبر معظم انقالب به سران سه قوه 
مبنی بر اینکه کســری بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائی ها 
و ســهام شــرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، اظهار داشت: 
فروش شــرکت ها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی 
و هم تکلیفی اســت که از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شده و عالوه بر آن 
علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای جبران کســری بودجه بدون افزایش 
نقدینگی و باال رفتن پایه پولی، فروش شرکت ها و دارایی های دولت به بخش 

خصوصی است.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر 
اینکه نباید فضای ســرمایه گذاری در کشور ناامن شــود، افزود: برخی افراد 
تصور می کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال 
و دارایی های بخش خصوصی اســت، در حالی که بعد از گذشت بیش از 4۰ 
سال از انقالب اسالمی مصادره اموال و دارایی ها معنی ندارد، امروز خدشه دار 
شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و 

نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه گذاران است.
وی با اشــاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری 
از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، اظهار داشت: شخصیت حقوقی 

نباید آسیب ببیند. 
ممکن است گاهی صاحب یک کارخانه مشکالتی داشته باشد که باید با 
آن برخورد شــود اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید 

کشور با مشکل مواجه گردد.
جهانگیری با اشــاره به گزارش ارائه شده در جلسه ازسوی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در خصوص آســیب شناســی واگذاری بنگاه های دولتی و 
پیشنهادات اصالحی به منظور رفع چالش ها، گفت: الزم است این گزارش و 
پیشنهادات موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم 
تصمیماتی راهگشــا در جهت رفع چالش های پیش روی خصوصی ســازی 
اتخاذ کنیم. در این جلســه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگســتری،  
رییس ســازمان خصوصی سازی، رییس ســازمان بازرسی کل کشور، رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون 
ایران نیز حضور داشــتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از 
آســیب شناســی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصالحی به منظور 

رفع چالش ها ارائه کرد.

جهانگیری: 

تغییرات ناگهانی در قوانین امنیت 
سرمایه گذاری را مخدوش می کند

چهارشنبه 6 اسفند1399، 12 رجب 1442 ،24 فوریه 2021، شماره 3685، صفحه
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