
]شهروند[حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
روز چهارشــنبه در جلســه هیأت دولت اظهار کــرد: »در 
روزهای اخیر ما شــاهد فصــل تــازه ای از تجدید حیات 
برجام هســتیم. همه کشــورهایی که در برجام متعهد 
بودنــد، در ایــن روزهــا در ویــن اجتمــاع کردند، حــاال با 
ترکیب های مختلف ازجمله ترکیب ۱+۴ با حضور ایران 
و ترکیب ۱+۴ با حضور آمریکا، اما به هر حال به هر نحوی 
که بــوده، امروز یک صدای واحد شــنیده می شــود و آن 
اینکه همه اطــراف این توافق هســته  ای به این نتیجه 
رســیده اند که هیچ راه حلی بهتر از توافــق برجام و هیچ 
مســیری جز اجرای کامل برجام وجود نخواهد داشت 
و این موفقیــت جدید بــرای جمهــوری اســالمی ایران 

است.«
نکات مهم سخنان او چنین است:

دولــت در مقابلــه با فشــار روانی، سیاســی و تبلیغاتی 
به گونه ای مقاومت کرده اســت. در اینکه راه دشمنان 
منجر به شکست شده است، امروز تردید وجود ندارد، 
البته همه ما می دانیم این موفقیت در ســایه مقاومت 
گر  و یکپارچگی ملت ایران بوده است. ما تردید نداریم ا
ایســتادگی، مقاومت و تحمل رنج ها و ســختی ها نبود 

شرایط دیگری داشتیم.
دولت حتی در این جنگ سه ساله حاضر نشد توصیه 
برخــی از دوســتان را عمــل کند کــه گفتنــد بــرای ارزاق 
عمومی و کاالهای ضروری سیستم کوپنی فعال کنید. 
ما زیر بــار نرفتیم. ما نیاز به سیســتم کوپنــی نداریم، ما 
می توانیم کاال را به اندازه نیاز جامعه بــه وفور در اختیار 
مردم قرار دهیم و در این سه سال کاال به وفور در اختیار 
مردم قرار گرفته اســت، البته قیمت گران بــوده و مردم 
در فشار هستند، ما کامال این را قبول داریم، اما در عین 

حال نتوانستند اقتصاد ما را بشکنند.
در شــرایط تحریم امروز آمریکا به صراحت می گوید که 
کثری شکست خورده و دیگر جواب  سیاست فشار حدا
کره نداریم  نمی دهد. به   صراحت  می گویند راهی جز مذا
کره کنیم  گر شــما آماده اید ما حاضریم مســتقیم مذا و ا
گر آماده نیستید، حاضریم غیرمســتقیم با گروه ۴+۱  و ا
کره کنیم، این به معنای پیروزی ملت ایران اســت  مذا

که نباید آن را دستکم بگیریم.
رسانه ها، فضای مجازی و حقیقی ما می خواهند این 
واقعیت را بپوشانند و این پیروزی را تحریف کنند. این 
یک پیروزی عظیــم و بزرگ در تاریخ ملت ایران اســت و 
این مربوط به دولت دوازدهم نیســت، مربوط به ملت 

ایران اســت؛ زیرا ســه ســال و نیــم در برابر همه فشــارها 
ایستاده و مقاومت کرده است.

این پیروزی سیاســی ملــت بزرگ ایــران اســت و ما در 
دولت دوازدهم با رهبری رهبر معظم انقالب و حمایت 
و هدایت ایشان توانستیم آمریکا را شکست دهیم. چرا 
گر  برای آن شکست از پول ملت فیلم درست نمی کنید. ا
قرار اســت از پول ملت فیلم درست کنید، واقعیت ها را 
نشــان دهید. حقیقت ها را بــه مردم بگوییــد. پیروزی 
ملــت را بگوییــد. نبایــد بــه مــردم غیرواقعــی بگوییم و 

واقعیت ها را تحریف کنیم.
چــرا بــرای ســواحل مکــران فیلــم نمی ســازیم، چــرا 
نمی گوییم در زمان فشار آمریکا، ما آمریکا را شکستیم، 
چرا آمریکا متواضع شده و سر فرود آورده و با ما این گونه 

سخن می گوید.
کنون می گوید آیا می خواهید ۲ نفری، ۳ نفری،  آمریکا ا
۶ نفری صحبت کنیم، ما آماده هستیم و می خواهیم 
حرف بزنیــم و حل کنیم. این لحن آمریــکا در برابر ملت 
ایــران و قدرت ملــت ایران را چه کســی می توانســت به 

وجود آورد؟
بازگشــت به تعهدات بــه معنای دینی مــا همان توبه 
اســت. آمریــکا آمــده و می خواهد توبــه کند و بــه برجام 
برگردد. حال اینکه چقدر راست می گوید و در مقام اجرا 
کنون  به حرف خود وفادار است، این را باید ببینیم. ما ا
نمی خواهیم قضاوت نهایی کنیم. ما قضاوت تا امروز را 

انجام می دهیم و تا امروز این حالت را می بینیم.
کــه بــه تمــام تعهــدات برجامی مــان  مــا می گویــم 
برمی گردیم، در صورتی که آمریکا برگشته باشد و ببینیم 

در عمل هم اجرا می کند. ما یک حرف منطقی می زنیم 
و حرف غیرمنطقی نمی زنیم.

چیزی کــه بــه خــورد مــردم دادنــد این بــود کــه اینها 
هســته ای را بریدند، این حرف هــای دروغ را زدند و این 
دروغ آشــکار شــد. مجلس یــک مصوبه ای بــه تصویب 
رســاند، ما البته نظرمان را گفتیم و بر آن باقی هستیم، 
اما این مصوبه یک خاصیت داشت و این واقعیت این 
بود که واقعیت توانمندی هسته ا ی ما به خوبی آشکار 
شد. وقتی می نشستند و می گفتند سازمان انرژی اتمی 
طراحی کند و ۲۰درصد را اجرایی کند، نه تنها ۲۰درصد 
اتفاق افتاد، حتی بسیار از آنچه مصوب شد، تولید شد و 

ما قدرت تولید داریم.
من به جرأت این ادعا را می کنم، این را رئیس سازمان 
کیــد کند که هیــچ وقــت در تاریــخ ایران  انــرژی اتمی تأ
فناوری هســته ای مانند امروز نبوده اســت، قوی ترین 
فناوری را ما امروز به نمایش جهانیان گذاشته ایم. پس 
دروغ بــه مردم گفتیــد که رفتید برجــام را امضــا کردید، 
قدرت هسته ای را از بین ببرید، حاال بیاید اعتراف کنید 

و عذرخواهی کنید.
گذشــته داریــم،  مــا فنــاوری هســته ای قوی تــر از 
آی آر ۸  و ۹  و ۶ داریــم کــه می تواننــد در هــر زمینه ای 
ک را راه اندازی کنیم،  فعال باشــند، ما می توانیــم ارا
فردو باز اســت، همه آنچه مخــزن و مقصود و اهداف 
بــود، در ایــن مقطــع توانســتیم ادامه دهیــم. کاری 
کــه دولــت در فناوری هســته ای کــرد، این اســت که 
مشــروعیت فناوری هســته ای را مورد اذعان و قبول 

همگان قرار دارد.
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امیری: 

مجلس به لوایح اعالم وصول نشده 
رسیدگی کند

امیــری،  حســینعلی 
معــاون پارلمانــی رئیــس 
حاشــیه  در  جمهــوری 
جلســه هیــات دولــت در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: 
»یکی از قواعــد حقوقی برتری تقدیم الیحه 
ح اســت و در کل دنیــا بــه آن توجــه  بــر طــر
می شــود و دلیــل آن ایــن اســت کــه دولــت 
قوانینی که منشــأ الیحه اســت با اشکاالت 
کمتــری روبــرو اســت. ۶۶ الیحــه از مجلس 
در  الیحــه   ۵۰ از  بیــش  و  داشــتیم  دهــم 
مجلــس یازدهم داریم، اما باز شــاهد آماده 
ح در مجلــس هســتیم. خیلی از  کــردن طــر
کــه دارنــد آمــاده می کننــد مــا  ح هــای  طر

الیحه داده ایم.«
 معاون پارلمانی رییــس جمهوری گفت: 
»االن نزدیــک بــه ۱۱الیحه را مجلــس اعالم 
کــه از تقدیــم  وصــول نکــرده و ماه هاســت 
آن می گــذرد و قاعدتــا در اولیــن جلســات 
اعالم وصول بایــد انجام گیرد و مــا از رئیس 
کــه لوایحی که  مجلــس درخواســت داریــم 
اعالم وصول نشــده اعالم وصــول کنند و به 

این لوایح هم رسیدگی شود.«

صالحی:   

ظرفیت غنی سازی کشور به ۱۶ هزار و 
۵۰۰ سو رسیده است

انــرژی  ســازمان  رئیــس 
تشــریح  بــا  اتمــی 
قــرار  کــه  دســتاوردهایی 
اســت روز جمعه )بیستم 
فروردیــن( در مراســم روز 
ملــی فنــاوری هســته ای رونمایــی شــود، 
گفت: امروز ظرفیت غنی سازی ایران به ۱۶ 
هزار و ۵۰۰ ســو رســیده اســت و ۵۷ کیلوگرم 
کبــر  ا داریم.»علــی  درصــد   ۲۰ اورانیــوم 
صالحی« در حاشیه نشست هیات وزیران 
گــو بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه  گفــت و  در 
ســالروز ملــی فنــاوری هســته ای گفــت: »از 
ســال ۸۵ ایــن مراســم برگــزار شــد.  مــا یک 
کوویــد ۱۹ نتوانســتیم  مراســم را  بــه خاطــر 
کنیــم. امیــدوار هســتیم مراســم ۲۰  برگــزار 
فروردیــن مــا در ۲۱ فروردیــن برگزار شــود.«  
وی افــزود: »با توجــه به اینکــه ۲۰ فروردین 
روز جمعه اســت، قرار شــد ما این مراســم را 
روز شــنبه برگزار کنیم در سالگرد امسال که 
با حضــور رئیس جمهــوری برگزار می شــود، 
نمایشــگاهی دایر کردیم که ۱۳۳ دســتاورد 

را در آنجا به نمایش خواهیم گذاشت.«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

»قرمز شدیم ولی تعطیل نشدیم«یا»تو این پیک #کرونا صف وایمیستید بچه هاتون رو بذارید 
کالس زبان؟! واهلل که خاله خرسه پیش شما انیشتینه!«یا»نوروز تموم شده با بي تدبیري تون 
همــه اســتان ها در وضعیــت قرمــزه.... ســتاد مقابلــه بــا #کرونــا رو تعطیــل کنیــد خــب چــه 
گرید. با این راهکارای مسخره تون کرونارو زمینگیر نکنید  کاریه؟؟؟«راه حل که ندارید فقط تماشا
یه وقت!!!!«یا»حاضر نیستید تهران رو در موج جدید کرونا دو هفته تعطیل کنید؛ اما مجمع 
تشخیص با دســتور کار مهم بررســی FATF، تعطیل شد! به خاطر ریســک کرونا«یا»دو هفته 
تعطیلی عید، کرونا جهش پیدا کرد، تکلیف چیه؟! دو هفته دیگه تعطیل کنید«یا»کمی عقل 
کسن های  داشته باشیم #اقتصاد را نمی شود با خون مردم زنده نگه داشت! تعطیل کنید! وا
ایرانی را زودتر تزریق کنید...«یا»اول هر پیک میگن دو هفته تهران و کشورو تعطیل  کنیم بعد 
دقیقا همون دو هفته میان میگن تعطیلی امکانپذیر نیست، خودتون رعایت کنید به فکر کادر 
کسن هم وارد فاز  درمان باشید، جای شلوغ نرید، تردد غیرضروری نکنید، سفر ممنوعه، تولید وا

دهم آزمایشی شده ولی شما بیا رأی بده«
»صدور اولین برگه مالیاتی برای خانه های خالی از مردادماه امسال. اطالعات محل سکونت 
ثبت نشود، مالیات دو برابر می شود. دیگر خانه خالی برای مالکان نمی صرفد.« یا»سمت عرضه 
مسکن با مالیات بر خانه خالی تحریک می شود. برآورد این است که دو میلیون خانه خالی در 
بازار وجود دارد که عرضه خواهند شــد. چون شــش برابر کرایــه باید جریمه بدهند.«یا»هزینه 
خدمات شــهرداری در  ســال ۱۴۰۰ بیــش از ۴۰درصد باال رفته بعد مــا انتظار داریم بــا #مالیات_
بر_خانه_خالی قیمت ملک ریزش کنه. این مالیات درآمد دولــت رو افزایش میده ولی قیمت 
مسکن رو کاهش نمیده.«یا»اول با زنجیره ای از سیاست های غلط #اقتصادی و #تورمی #خانه 
ک سیاه می نشینند  و #ماشین به کاالی ســرمایه ای تبدیل می شــود، مردم در #بورس به خا
ســپس با تصویب #قوانین و مقررات عجوالنه و سراســر اشــکال ازجمله #مالیات بر واحد های 

کسن #کرونا مرتبا #اضطراب به جامعه #تزریق می شود؟!« خالی به جای #وا

# خانه _ خالی
#تعطیل_کنید  گاردین

کــرده:  کسفورد/آســترازنکا تمرکــز  کســن آ گاردیــن بــر وا
کســن را دریافت کنیــد؛ در حالی که  »نخســت وزیر گفت وا
آزمایش ها متوقف شــده اســت تــا گزارش هــای لخته خون 
بررســی شــود«. ســازمان تنظیم مقررات داروهــا در انگلیس 
ارتبــاط احتمالی لخته شــدن خــون را در بزرگســاالن بررســی 
کســن روی کودکان متوقف شــده،  می کنــد.  آزمایش این وا
اما بوریس جانســون تالش می کند به مــردم درباره ایمنی آن 

اطمینان دهد. 

واشینگتن پست
واشینگتن پست به کمک های مالی کرونایی توجه کرده: 
»میلیون هــا نفر منتظر کمک هــای مالی هســتند« با توضیح: 
دولــت آمریکا تریلیون ها کمک مالی تصویب کرد. بســیاری 
از خانواده های آســیب دیده هنــوز آن را دریافــت نکرده اند. 
گــره خــورده اســت«  »ورزش جوانــان بــه افزایــش شــیوع 
می پرســد »آیا ورزش  جوانان موتور شــیوع B.1.1.7 است؟« 
»با افزایش اعتراضات، خشونت پلیس همچنان ادامه دارد« 

درباره خشونت علیه سیاهپوستان روچستر می گوید.

نیویورک تایمز
نیویورک تایمز بر هندوراس، طوفان و مهاجرت تمرکز کرده: 
»رفتــن یــا مانــدن؟ طوفان ها نقطــه بحران بــرای بســیاری از 
هندورایی ها بود«؛ »مهاجرت تنها گزینه بعد از طوفان های 
کنان »سن پدرو سوال« در هندوراس  دوقلوست«. عکس سا
را نشــان می دهد کــه در زیر پل پنــاه گرفته انــد و کمک های 
کسن آمریکا متکی  غذایی سوپرمارکتی را می گیرند. »طرح وا
به کارخانه ای پردردسر« از Emergent BioSolutions  و 

کسن های آن می گوید. مشکالت توزیع وا

در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی 
انجام شد

افزایش مستمری بازنشستگان 
و مستمری بگیران سازمان تأمین 

اجتماعی در سال ۱۴۰۰
هیأت وزیــران در جلســه صبح روز چهارشــنبه 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  پیشــنهاد  بــا  خــود، 
اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان 
و مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی در 
ســال ۱۴۰۰ و مرحله دوم متناسب ســازی حقوق 

مستمری بگیران موافقت کرد.
دفتــر  اطالع رســانی  »پایــگاه  گــزارش  بــه 
کــه بــه ریاســت  هیــأت دولــت« در ایــن جلســه 
روحانــی،  حجت االسالم والمســلمین  
شــد  مصــوب  شــد،  برگــزار  رئیس جمهــوری 
کلیــه  جــاری،  ســال  فروردیــن  ابتــدای  از  کــه 
کارافتادگــی و  از  مســتمری های بازنشســتگی، 
مجموع مســتمری بازماندگان مشموالن قانون 
تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده 
اســت، براســاس مصوبــه شــورای عالــی کار برای 
دریافت کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی 
جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت 
ســنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان 
۳۹درصد مســتمری آنان در پایان اســفند  ۱۳۹۹ 
افزایش یابد. برای ســایر ســطوح باالتــر از حداقل 
مســتمری نیز به میزان ۲۶درصد مستمری آنان 
در پایــان اســفند ۱۳۹۹ بــه عــالوه مبلــغ ثابــت ۲ 

میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۰ ریال افزایش می یابد.
بخشــی  ترمیــم  منظــور  بــه  همچنیــن 
حقــوق  دوم  مرحلــه  متناسب ســازی  از 
مســتمری بگیران و در اجــرای دادنامــه هیــأت 
عمومی دیوان عدالت اداری، مبلغ عائله مندی 
و حق اوالد کلیه مســتمری بگیران واجد شــرایط 
اجرایــی  بازنشســتگان دســتگاه های  هماننــد 
وفق بند )۴( مــاده )۶۸( قانون مدیریت خدمات 

کشوری تأمین و پرداخت می شود.

هیچ وقت در تاریخ ایران فناوری هسته ای مانند امروز نبوده است

ما می گوییــم که بــه تمــام تعهــدات برجامی مان 
برمی گردیــم، در صورتــی کــه آمریکا برگشــته باشــد 
و ببینیــم در عمــل هــم اجــرا می کنــد. ما یــک حرف 

منطقی می زنیم و حرف غیرمنطقی نمی زنیم.

چــرا بــرای ســواحل مکــران فیلــم نمی ســازیم، 
چــرا نمی گوییم در زمان فشــار آمریکا، مــا آمریکا را 
شکســتیم، چــرا آمریــکا متواضع شــده و ســر فرود 

آورده و با ما این گونه سخن می گوید.

کنــون می گویــد آیــا می خواهیــد 2 نفــری،  آمریــکا ا
۳ نفــری، ۶ نفــری صحبت کنیــم، ما آماده هســتیم و 
می خواهیم حرف بزنیم و حل کنیم. این لحن آمریکا 

را چه کسی می توانست به وجود آورد؟
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فصل تازه در برجام  آغاز شد


