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 ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دولت حداقلی نمی تواند و نخواهد 
توانست مطالبات حداکثری را پیگیری کند، گفت: امیدواریم همه نهادها 
به مشارکت حداکثری و رفتن پای صندوق ها متعهد باشند و سکان اداره 

کشور را به دولتی با رای اکثریت بسپارند. 
به گزارش ایرنا، علی ربیعی دیروز در نشست خبری، گفت: مشارکت 
حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ بیش از هر دوره دیگر در حیات اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی ایران ضروری است چون دولت بدون پشتوانه مردمی 
و مشارکت باال از آنچنان سرمایه اجتماعی برخوردار نخواهد بود تا بتواند 
در دوران کرونا و تحریم که فشارهای زیادی تحمیل شده است و مردمی 

که با مقاومت خود در حال تحمل این شرایط هستند را پاسخگو باشد.
ســخنگوی دولت گفت: امروز کســب جایگاه جهانی، سرمایه باالی 
اجتماعی در ایران را طلب می کند که نیازمند مشارکت مردم در انتخابات 
پرشور است و در عرصه های بین الملل هم مستلزم دولت قوی هستیم که با 
مشارکتی باال حاصل می شود  و همگان باید به مشارکت حداکثری اهمیت 

قائل بوده و همه تالش خود را برای آن به کار بگیریم.
 دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد: قطعا رسانه ملی 
و همه رسانه هایی که به نحوی مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی 
استفاده می کنند، رفتاری منصفانه و با فرصت های برابر برای همه نامزدها 
خواهند داشــت؛ هم فرصت های برابر به همه آنان باید داده شود و هم از 

اقدامات سلبی و تخریبی مستقیم و غیرمستقیم، اجتناب شود.
ربیعی ادامه داد: بــه رغم اینکه همواره تبلیغــات بدخواهان و برخی 
مواضع در داخل بی اثر نشــان دادن آرای مردم را القا کرده اند، اما شاهد 
بودیم که در این ســال ها با رای قاطع مردم ایران در سالهای ۹۲ و ۹۶  و 
تکیه بر دیدگاه مورد نظر اکثریت جامعه، چطور دولت توانســت از تداوم 
روندی که در نتیجه فهم غلط از جهان، ایران را به سمت دام تعارض های 
صهیونیست ساخته، سوق می داد، جلوگیری کند، تله هایی که منجر به 
ضایع شــدن حق و منافع مردم از اقتصاد جهان می شــد و نیز ایران را در 

معرض تهدیدات بین المللی قرار داده بود.
 سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: با وجود به قدرت رسیدن ترامپ 
و حامیان صهیونیســتی اش، آمریکای قدرتمند باالخره وادار به اعتراف 
به شکســت در جنگ اقتصادی شــد و باالخره در همین روزها به سمت 

حضوری قدرتمند و عزتمند در معاهدات بین المللی حرکت می کند.
وی گفت:  هر چند ترامپ دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم 
را دچار چالش کرد و خسارت بزرگی به ملت ایران وارد آمد، اما می خواهم 
بگویم که باز هم در دولت برخاسته از آرای مردم بود که ترامپ با آن همه 
قدرت شیطانی، به انزوای اخالقی در جهان کشیده شد، و حتی در ایاالت 

متحده آمریکا دولتی با وعده بازگشت به برجام به روی کار آمد.
ربیعی اضافه کرد: اگر در این ســال ها که ترامپ بود، دولتی ناشــی از  
اکثریت جامعه ایران، در مسند قرار نگرفته بود؛ در این صورت فشارها به 

مراتب به مردم و کشور بیشتر می شد و اگر دولت، همراهی  مردم را با خود 
نداشت، مقاومت سه ساله و پیروزمندانه را به دست نمی آورد، هرچند مردم 
در این دوره فشارهایی را نیز متحمل شدند و دولت، نقدها و نگرانی های 
آنان را نیز به جــان خریداری کرد و برای حفظ مصالــح و آرامش جامعه 

پاسخ های آنانی که سهم زیادی در نگرانی ها را داشتند نیز ندارد.
 دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت 
حداقلی نمی تواند و نخواهد توانست مطالبات حداکثری را پیگیری کند، 
گفت: امیدواریم همه نهادها به مشارکت حداکثری و رفتن پای صندوق 

ها متعهد باشند تا سکان اداره کشور را به دولتی با رای اکثریت بسپارند.
ربیعی تصریح کرد: راه پیشــرفت ما پاسداشتن صندوق ها رای است. 
حضور نیافتن نه عالمتی به جناح خاص است بلکه عالمتی برای نتوانستن 

در گرفتن حق ایران در فضای بین المللی است.
 وجدان جهانی در برابر بربریت رخنه کرده 

در قرن ۲1 بیدار شده است
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به حمالت 
رژیم صهیونیستی به فلسطین گفت: این روزها در فلسطین، آسمان در 
بامداد سربی است و در شبها نارنجی اســت. این روزها شاهدیم که رژیم 
صهیونیستی بی توجه به ابتدایی ترین اصول و معاهدات و قطعنامه های 
جهانی به روشی مبتنی بر زور و ظالمانه، جنایات خود را علیه مردم مظلوم 

فلسطین بطور وقیحانه انجام می دهد.
وی با بیان اینکه بار دیگر مسئله فلســطین به پویش اخالقی جهانی 
تبدیل شــده اســت، گفت: ایرانیان از دیرباز با فرهنگ آزادی خواهانه و 
دفاع از حق مظلومان در کنار مردم فلسطین بوده اند و این روزها خصلت 
نژادپرستانه و آپارتاید رژیم صهیونیستی در تمام جهان مشهود شده است.

ربیعی افزود: امروز شاهدیم که صدای حمایت از عدالت و آزادی خواهی 
مردم فلسطین از پنج قاره جهان شنیده می شود. امروز که وجدان جهانی 
در برابر این بربریت رخنه کرده در قرن بیست و یکم بیدار شده، ما همچنان 
پشتیبانی از این دادخواهی جهانی در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم و به 
احقاق حق این مردم تحت ســتم مطابق قوانین و هنجارهای بین المللی 
اصرار داریم.  وی با اشاره به فرا رسیدن روز اهدای عضو، گفت: مرگ مغزی 
یک درصد از مرگ ها را شامل می شــود ولی اهدا فرصتی استثنایی برای 
افراد و خانواده هایی است که با تصمیمی سخت اما صحیح با اهدای اعضای 
عزیزانشان بتوانند صدقه جاری بیافرینند و به جای خاکسپاری با اهدای ۸ 
عضو حیاتی می توان جان ۸ عضو را نجات داد و با ۱۵۳ بافت و نسج می توان 

برخی افراد را از دام معلولیت رهاند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: اهدای عضو سنت حســنه ای است که از 
پشتوانه فتاوا هم برخوردار است و می تواند به افزایش عاطفه زیستی بین 
مردم کمک کند. با اهدای عضو زندگی اینگونه به پایان می رسد که »یکی 

بود و همیشه هست«.

 1۵ میلیون سالمندان و افراد در معرض خطر 
به زودی واکسینه می شوند

سخنگوی دولت بیان کرد: موضوع خرید واکسن و واردات آن از تمامی 
کشورها و شرکت هایی که امکانپذیر اســت و نیز حمایت از تولید داخلی 
را در چند جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت با حضور وزیر بهداشت مورد 

بحث و بررسی قرار داده است.
ربیعی یادآور شد: خوشبختانه با پیگیری های دغدغه مند همه اعضای 
دولت و تالش های بی وقفــه در وزارت امور خارجه بــه عالوه همکاری 
تنگاتنگ بانک مرکزی و با پیگیری های وزارت بهداشــت امروز به نتایج 

امیدوار کننده و قابل اطمینان رسیده ایم.
وی با بیــان اینکه امروز اعــالم می کنم دولت با شــفافیت و عدالت، 
واکسیناسیون گروه های ســنی را با اولویت مشخص شده دنبال کرده و 
امکانات اجرای آن را به سامان رسانده است، گفت: دولت در راستای اجرای 
عدالت ســالمت نیز، از همان روزهای اول با برخی سوءاستفاده ها جزیی 
برخورد جدی صورت داد و امروز نیز برنامه واکسیناسیون به صورت شفاف 

و عادالنه در حال پیگیری هست و این روند تا پایان ادامه خواهد یافت.
سخنگوی دولت اضافه کرد: امروز خرسندم اعالم کنم با تمهیداتی که 
اندیشیده شد حدود ۱۵ میلیون نفر از سالمندان و افرادی که در معرض 

خطر هستند به زودی واکسینه خواهند شد.  
ربیعی بیان کرد: تالش های جمعی دولت، ترتیبی را ایجاد کرده است 
که روند واردات و تولید داخلی در چند مرکز در ماه های آینده، به گونه ای 
خواهد بود که دیگر، همه ایرانیان دغدغه واکسیناسیون را نداشته باشند. 
این تعهد دولت به مردم بــوده و قطعا دولت آینده بــا بهره مندی از این 
دستاوردها ادامه این روند را با زیرساخت های ایجاد شده ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: همه اینها در شرایطی رخ داد که با شدیدترین تحریم و 
جنگ اقتصادی روبرو بودیم. سخنگوی دولت با بیان اینکه آمار پنج کشور 
با بیشترین میزان واکسیناسیون در جهان نشان می دهد این کشورها خود 
سازنده واکسن هستند، گفت: این واقعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری 
ایران برای تولید واکسن در داخل، بسیار درست و راهبردی بوده است. با 
تولید انبوه واکسن ایرانی که به زودی در برنامه واکسیناسیون عمومی قرار 
خواهد گرفت، ایران به یکی از کشــورهای دنیا با بیشترین میزان تزریق 

واکسن تبدیل خواهد شد.
 حق مسکن در سه سال اخیر،

 ۴00 درصد افزایش پیدا کرده است
ربیعی با بیان اینکه در هفته گذشــته افزایش کمک هزینه مســکن 
کارگران به تصویب دولت رســید و از ابتدای فروردیــن ۱۴۰۰ با حدود 
۵۰درصد افزایش، به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی رسید، عنوان کرد: حق 

مسکن طی سه سال اخیر، ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: در مصوبــه ای دیگر، تامین بــار مالی افزایش 

مرخصــی زایمان از ۶ مــاه به ۹ ماه، بــرای زنان مشــمول قانون تامین 
اجتماعی، به تصویب دولت رسید. این یک درخواست دیرین زنان شاغل 

در بخش کارگری تحت پوشش تامین اجتماعی بوده است.
ســخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این اجرای این قانون،  مشمول 
کارکنان بخش دولتی بود و این در حالی اســت که عمده زنان شاغل ما 
در بخش های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که تاکنون، 
از این حق محروم بودند. دولت با قبول بــار مالی این طرح، زمینه را برای 

بهره مندی قریب به سه میلیون از زنان ایران را فراهم ساخت.
ربیعی تصریح کرد: در روز یکشــنبه، دولت برای حفظ امنیت حریم 
خانواده  و حمایــت از اخالق گرایی در مواجهه با قتــل عمدی پدر، مادر، 
همســر و فرزند، الیحه ای را به تصویب رســاند که هدف آن، گسترس 
عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت های خاص قانونی در مورد قتل افراد 
آسیب پذیر مانند کودکان، زنان باردار و بیماران روانی  و همچنین افزایش 
میزان بازدارندگی مجازات اینگونه قتل ها است. وی ادامه داد: در مصوبه ای 
دیگر، با توجه به کاهش چشمگیر ریزهاش جوی در سال جاری، دولت با 
اختصاص  ۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد رالش اعتبار برای مقابله با خشکسالی 
و تامین آب شرب شهری در سطح کشــور موافقت کرد. دولت همچنین 
با اختصاص تا مبلغ یک هــزار و ۲۰۰ میلیارد رال  برای تکمیل طرح های 
تامین آب اضطراری و برای اولین بار تا مبلغ ۲ هزار میلیارد رالب و آبرسانی 

سیار عشایری و روستایی،   موافقت کرد.
تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی

ربیعی با بیان اینکه روز گذشته، روز جهانی ارتباطات بود، این روز را به 
همه کنشگران عرضه رسانه، ارتباطات و روابط عمومی ها تبریک گفت و 
افزود:  بدون شک، امروزه ارتباطات، نه نتیجه توسعه، بلکه عامل توسعه 
و پیشرفت یک جامعه است. خوشبختانه با سیاست های دولت، تدبیری 
اتخاذ شد تا همه ایرانیان از حق دسترسی آزاد به اطالعات بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در روزهای گذشته کشور مدیری فهیم، با 
پشتکار، صادق،  صریح و سالم را از دســت داد، خاطرنشان کرد: زنده یاد 
اکبر ترکان از پیشگامان حرکت و نهضت انقالب اسالمی بود که تا واپسین 
روزهای زندگی بدون توجه به جایگاه و سمت، هیچ فرصتی را برای خدمت 

به مردم از دست نداد.
سخنگوی دولت عنوان کرد: مرحوم ترکان از حضور در حرکت انقالب 
اسالمی، مقابله با دشمن بعثی و دفاع از ایران، ارتقای توان دفاعی کشور تا 

ایجاد زیرساخت هایی برای رشد و توسعه را در تجربه موفق خود داشت.
ربیعی با تســلیت درگذشــت این خــدوم به مــردم، دوســتان و 
خانواده وی عنــوان کرد: مفتخرم کــه چهار دهه آشــنایی را با مرحوم 
ترکان داشــتم. وی فردی مملــو از دانــش و معرفت بــود و از فرهنگ 
 جوانمردی، مــرام، فداکاری و مــردم یــاری ایرانیان به طــور وافری 

بهره مند بود.

خبر

ربیعی در نشست خبری:

 دولت حداقلی نمی تواند مطالبات حداکثری را پیگیری کند

بلومبرگ: 

ایران خود را برای افزایش عرضه 
نفت به بازار آماده می کند

سياست 2

سياست 2

آیا رئیسی تصمیم درستی برای کاندیداتوری گرفت؟

 اما و اگرهای 
 کوچ رئیس یک قوه 

به قوه دیگر
ابراهیم رئیســی را با اصرار بسیار پای کار 
انتخابات کشــاندند؛ از راه انداختن »پویش 
ملی دعوت از آیت اهلل رئیسی« گرفته تا اصرار 
و ابرام شــورای وحدت و اصولگرایان. همان 
زمان هم اما زمزمه هایی از گوشه و کنار بلند 
بود که بهتر است رئیسی در قوه قضائیه بماند؛ 
هرچند که آن زمزمه ها در هیاهوی دعوت از 

رئیسی گم بود. 

چهره هــای اصولگرای بســیاری مانند 
عباس ســلیمی نمین و فریدون عباسی که 
خود نیز داوطلب کاندیداتوری در انتخابات 
۱۴۰۰ شده، تاکید می کردند که رئیسی در 
دستگاه قضا بماند. حتی منصور ارضی، مداح 
و سخنرانی معروف مسجد ارگ، در روزهای 
ثبت نام داوطلبان کاندیداتــوری انتخابات 

ریاست جمهوری در اظهارنظری...

به رغم تالش های دیپلماتیک، نشانی از پایان جنگ نیست؛ 

استمهال سه روزه نتانیاهو برای تکمیل حمالت به غزه! 
جهان 3


