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خبر
وزیر تعاون:

دستمزد کارگران در دولت
تدبیر و امید 3/1درصد بیشتر
از تورم بوده است
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفت« :در
دولــت تدبیــر و امید تعییــن حقوق و دســتمزد
کارگــران ۳.۱درصد بیــش از میانگیــن نرخ تورم
بــوده اســت« ».محمــد شــریعتمداری» در
نشســت با مدیران ادارات تعاون سراسر کشور
بــه موفقیتهــای وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی در موضوع شفافســازی فعالیتها
اشــاره کرد و افــزود« :ا گــر از شــفافیت بهعنوان
یــک اصــل از حکمرانــی مطلــوب صحبــت
میکنیــم ،منظــور کار فانتــزی و عکــس گرفتن
نیســت بلکه باید در عمل آن را محقق کنیم».
او به افزایش حق مســکن کارگری طی دوســال
گذشــته اشــاره کرد و گفــت« :رقم حق مســکن
کارگــری طــی ایــن د و ســال از ۴۰هزار تومــان به
۳ ۰۰هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت».وزیر
تعاون با بیان اینکه طی این د و ســال پرداخت
تســهیالت قرضالحســنه بــه بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعــی  ۱۲برابر افزایش یافته اســت،
تصریــح کرد« :بــا تدابیر انجــام گرفتــه ،افزایش
کم ـک هزین ههــای رفاهــی و فراهــم کــردن
امکانــات خریــد بــا نــرخ ســود مناســب بــرای
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی و کشــوری،
ازجملــه اقداماتی بودکــه برای افزایــش قدرت
خریــد ایــن قشــر انجــام شــد».وزیر تعــاون بــا
بیــان اینکــه تأمیــن الیحــه مبتنی بــر قــرارداد،
روش نوینــی بــود کــه در حــوزه تأمیــن مالی در
حوزه اشــتغال پایــدار انجام شــد ،توضیح داد:
«۱۴۲هــزار طــرح ســرمایهگذاری در مناطــق
روســتایی و عشــایری کشــور طی این مدت به
بهرهبرداری رســید که به ایجاد ۲۴۰هزار شغل
از محــل قانــون توســعه اشــتغال روســتایی و
عشایری منجر شده است».

رهبر انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری:

عکس یک نیویورکتایمز کارگران شــرکت برق در شــهر
«آستین» در تگزاس را نشان میدهد که در حال تعویض
ســوییچی هســتند که در پی طوفان زمســتانی ســوخت و
باعث قطع بــرق میلیونها نفــر در تگزاس شــد .تصویری
بــا عنــوان «بناهــای یادبــودی بــرای زنــان و یادگیــری» از
ساخت دو کتابخانه در افغانستان به احترام زنانی که در
بمبگذاریها کشته شدند ،میگوید.

زنگنه:

حد غنیسازی ایران  ۲۰درصد نخواهد بود

رهبــر معظــم انقــاب اســامی عصــر امــروز
(دوشــنبه) در دیدار رییــس و منتخبان ملت در
مجلــس خبــرگان ،پــس از بیاناتــی در خصــوص
منظومــه مفاهیــم معرفتــی و ارزشــی اســام در
بخش دوم ســخنان خــود به اتفاقــات جاری در
حــوزه پرونــده هســتهای ایــران وا کنــش نشــان
دادند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای با اشــاره بــه قانون
مصــوب مجلــس در خصــوص کاهــش تعهدات
برجامــی ،گفتنــد :مجلــس قانونــی را تصویــب
و دولــت هــم از آن اســتقبال کــرد و تــا دیــروز نیــز
کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام دادند و
انشــاء اهلل فردا نیز یک مورد دیگــر از این قانون
انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس
از کار دولــت دارد ،افزودند :ایــن اختالفنظرها
قابــل حــل اســت و بایــد دو طــرف ،قضیــه را بــا
همــکاری یکدیگر حــل کنند و نبایــد اختالفها
رها و یا تشدید شود که نشاندهنده دوصدایی
باشد.
رهبــر انقــاب اســامی تأ کیــد کردنــد :دولــت
خود را موظف به عمل به قانــون میداند و باید
به این قانــون که قانــون خوبی اســت ،به دقت
عمل شود.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای ادبیــات آمریــکا و
ســه کشــور اروپایــی در قبــال کاهــش تعهــدات
برجامــی ایــران را مســتکبرانه ،طلبکارانــه و
غیرمنصفانــه و ادبیاتی غلــط خواندند و گفتند:
جمهوری اســامی از روز اول و تا مدت طوالنی،
بر اســاس تعالیم اســام بــه تعهدات خــود عمل
کــرد امــا طرفــی کــه از روز اول بــه تعهــدات خــود
عمل نکرد همین چهار کشــور بودنــد ،بنابراین
آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواســت قرار
گیرند.
ایشــان افزودنــد :وقتی آمریــکا از برجــام خارج
شــد و دیگران هم بــا او همراهی کردند ،دســتور
قرآن این اســت کــه تو هم تعهــد را رها کــن که با
این حال بــاز هم دولت محترم ما تعهدات را رها
نکرد و به تدریج بخشــی از آنهــا را کاهش داد که
البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به
وظایفشان قابل برگشت است.
رهبــر انقــاب اســامی نتیجــه ادبیــات
اســتکباری را افزایــش نفــرت مــردم ایــران از
غربیها دانستند.
ایشــان گفتنــد :در ایــن میــان آن دلقــک
صهیونیســت بینالمللــی دائــم میگویــد
مــا نمیگذاریــم ایــران بــه ســاح هســتهای
دســت یابــد ،در حالــی کــه بایــد بــه او گفــت ا گر

جمهــوری اســامی تصمیــم بــه دســتیابی بــه
ســاح هســتهای داشــت ،او و بزرگتــر از او هــم
نمیتوانستند مانع شوند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای تأ کیــد کردنــد:
آنچــه مانــع جمهــوری اســامی بــرای ســاخت
ســاح هســتهای اســت ،فکــر و مبانــی اســامی
اســت که ســاخت هــر ســاحی اعم از هســتهای
یا شــیمیایی را کــه موجب کشــتار مــردم عادی
میشود ،ممنوع میداند.
ایشــان بــا یــادآوری قتــل عــام  ۲۲۰هــزار نفر در
بمباران اتمی آمریکا و همچنین محاصره مردم
مظلــوم یمــن و بمبــاران بــازار و بیمارســتان و
مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت غربیها،
گفتند :کشتار غیرنظامیان و مردم بیگناه روش
آمریکاییها و غربیها است و جمهوری اسالمی
ایــن روش را قبــول نــدارد و بــر همین اســاس به
سالح هستهای فکر هم نمیکند.
رهبــر انقــاب اســامی تأ کیــد کردنــد :امــا مــا
بــرای کســب تواناییهای هســتهای متناســب
بــا نیازهــای کشــور مصمم هســتیم و بــه همین
علــت ،حد غنیســازی ایران  ۲۰درصــد نخواهد
بــود و تــا هرجا کــه الزم و نیاز کشــور باشــد اقدام
مثــا بــرای پیشــران هســتهای یــا
خواهــد کــرد ً
کارهــای دیگــر ممکن اســت غنیســازی را به ۶۰
درصد هم برسانیم.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد :البتــه
یک قرارداد چندســالهای گذاشته شــده که ا گر
آنها عمــل کنند ما هم تا همان چند ســال عمل
خواهیم کــرد اما غربیها بهخوبــی میدانند که
ما بهدنبال سالح هستهای نیستیم.
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نقل قول3
دلیل فحاشی علیه وزارت نفت،
نزدیکشدن به انتخابات است

رهبــر انقــاب اســامی خاطــر نشــان کردنــد:
موضــوع ســاح هســتهای بهانــه اســت ،آنهــا
حتی با دســتیابی ما به ســاحهای متعارف هم
مخالفند چون میخواهند مؤلفههای قدرت را
از ایران بگیرند.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای بــا اشــاره بــه این
واقعیــت کــه نیروگاههــای هســتهای بــا تأمیــن
انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی از مهمترین
منابــع انــرژی در آینده نــه چنــدان دور خواهند
مسلم
شــد ،نیاز کشــور به غنیســازی را یک امر ّ
خواندنــد و گفتنــد :غنیســازی را نمیشــود آن
روز شــروع کــرد بلکــه بایــد از امــروز برای نیــاز آن
زمان آماده شد.
ایشــان افزودند :غربیها میخواهند در روزی
کــه ایران بــه انرژی هســتهای نیاز پیــدا میکند،
محتاج آنها باشــد و آنها این نیاز ما را وســیلهای
برای تحمیل ،زورگویــی و باجخواهیهای خود
قرار دهند.
رهبر انقالب اســامی تأ کیــد کردند :جمهوری
اســامی در قضیــه هســتهای نیــز همانند ســایر
قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه
که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشــور است ،با
قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل
جنتی رئیــس مجلس خبرگان و حجتاالســام
والمســلمین رئیســی نایــب رئیــس دوم ایــن
مجلس گزارشــی از اجالســیه خبرگان و مســائل
مــورد تأ کیــد در آن ،و همچنیــن جزئیاتــی از
اصالحــات مــوادی از آییننامــه انتخابــات
مجلس خبرگان رهبری بیان کردند.

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه
انتخابــات نزدیــک اســت،
گفــت« :بــه وزارت نفــت
فحــش میدهند کــه برای
خــود افتخار کســب کنند.
ا گــر بحــث تخصصــی و مدیریتــی کنیــم،
یشــود کــه کارهــای آنهــا نهتنهــا
مشــخص م 
افتخــار نبــوده بلکــه خطــا بــوده اســت».وزیر
نفــت گفــت« :در ایــام انتخابــات
ریاس ـتجمهوری در گــرگان یــک قصابــی
کاندیــدا شــده بــود و وضعــش هــم بــه خاطــر
کاندیداتــوری در انتخابــات خــوب شــده بود،
یکــرد ،نیمکیلو
زیــرا هرکســی بــه او مراجعــه م 
گوشــت به او میفروخت .از او پرســیدند شما
که رئیسجمهوری نمیشوید ،پس چرا برای
تنــام کردیــد؟ قصــاب گفــت
انتخابــات ثب 
درســت اســت کــه مــن رئیسجمهــوری
یشــوم ولی حداقل بــا این کارهــا میتوانم
نم 
رئیس صنف قصابها در گرگان شــوم که این
موضــوع حکایــت ایــن روزهاســت .عــدهای
بیکارنــد و بــه وزارت نفــت فحــش میدهنــد؛
باید سوال کرد افتخارات شــما کدام است که
حــاال در حــال ســاختن افتخــار بــرای خــود
هســتید؟ ایــن پروژههایــی کــه از آنهــا دم
میزنیــد ،افتخــار نیســت و مــا ا گــر حــرف
نمیزنیم ،دلیلش این نیست که زبان نداریم
بلکه وقت نداریم».
نامه آخوندی به نمایندگان مجلس
درباره برجام:

مجلس دست دولت را بسته است
وزیر سابق راهوشهرسازی در
نام ـهای خطــاب بــه
نمایندگان مجلــس یازدهم
نوشــت« :سیاســت خارجی
ایرانحساسترینوضعیت
خــود را ایــن روزهــا طــی میکنــد و نیاز اســت که
دســتگاهسیاســتخارجیقــدرتابتــکار عمل
حدا کثریداشتهباشد».اودر خاتمهنامهآورده
است«:زمانهمدولتهایوابست همنطقهیکی
از مانعهای اساســی پیشــبرد مذا کــرات بودند.
نبــار گســتاخانهتر و بیپرد هتــر عمــل
لیکــن ای 
میکنند.چهباید کرددولتی کهدر صحنه کارزار
است،براســاساختیارهاوفرآیندهایقانونیو
یهــای سلســلهمراتبی بایــد اتخــاذ
در هماهنگ 
کند.لذا،اینقلمهیچپیشنهادیدر اینزمینه
ارایــه نمیکنــد .ولی ،ا کنــون که مجلس دســت
دولت را بســته اســت ،تمــام مســئولیت فعلی و
ـدی حاصــل از ایــن
تاریخــی ناکام 
یهــای بعـ ِ
بیعملیبرعهدهمجلسخواهدبود».

هشتگ روز

دیلیتلگراف

دیلیتلگراف در صفحه نخست بر بوریس جانسون،
نخستوزیر بریتانیا و تصمیمات قرنطینهایاش متمرکز
اســت .او مصمم اســت بــه زودی از نقشــه راه خــروج از
قرنطینــه و محدودیتهــا در انگلیــس رونمایــی کنــد:
«قانــون در خانــه ماندن بــا پردهبرداری نخســتوزیر از
راه عادیســازی لغــو میشــود» عکــس یک هم
نقشــه ِ
خانوادهای را نشان میدهد در حال خوردن بستنی در
شهربرایتونانگلیس!

واشینگتن پست

واشینگتنپســت بر آمار مرگ و میر بر اثر کرونا در آمریکا
تمرکــز کــرده« :قربانیــان جــوان کمانــد ،امــا درد عمیــق
اســت» .ایــن روزنامــه میگوید حــدود یک ســال پس از
اولیــن مرگومیرهــا ،تلفــات کرونــا در آمریــکا نزدیک به
 500هزار نفر اســت .تیتری دیگر میگوید اســتیضاح تمام
انتخابات
شد،اماتالشهابرایبررسیهرجومرجپساز
ِ
ترامپ،تازهآغاز شدهاست.

#کره_جنوبی

#لغو_پروتکل_الحاقی

«ایــن بازی اصال به نفع ما نیســت ،دشــمن فرصت میخرد تــا ماتمان کنــد ».یا«رهبر عزیز
فرمودنــد :ا گــر آمریــکا میخواهد ایــران به برجــام بازگردد بایــد تمــام تحریمها را بــردارد نه به
زبــان و روی کاغذ ،بایــد در عمل نشــان دهد»یا«به جز اقتدار ایــران هیچ گزین ـهای روی میز
نیست»...یا«برای اینکه دشــمن اینبار در عمل به تعهدات خود پایبند باشد باید در عمل
قاطعیت ایران را مشــاهده کند».یا«#لغو_پروتکل_الحاقی گام مهمی در نمایش عزم جدی
دولت در حمایت از حقوق ملت است و مجلس نیز اجازه مماشات نخواهد داد».یا«مجلس
انقالبــی به جای ســلفی با فالن اروپایی چشــم آبــی با تصویــب قانون اقدام راهبردی دســت
دولــت را در تعامل عزتمندانــه با دنیا پر کــرد .دولت بــا #لغو_پروتکل_الحاقی و عمــل در برابر
عمل پازل قــدرت ایــران را تکمیل کند تــا مردم ثمــره آن را در اقتصــاد هــم ببینند».یا«ایران
از برجــام خــارج نشــده و تا کنون بــه تمام تعهــدات خــودش بهطــور داوطلبانه عمــل کرده و
نهــم بــدون انجــام تعهــدات طــرف مقابل».یا«#لغو_پروتکل_الحاقــی هــم نقــض برجــام
آ 
نیســت و ذیل ماده  ۳۶برجام انجام میشــود و انجام تعهدات یکطرفه را تقلیل میدهد».یا
«دس ـتوپا زدن آمریــکا و اروپا در برابر کاســتن ایــران از تعهــدات #برجــام ،محکمترین دلیل
برای درست بودن #لغو_پروتکل_الحاقی است».
مهــا ،در ایران
«شــروع شــد و بهبه! شــرکتهای ســوییس حتی قبل از اعالم رســمی لغــو تحری 
ســرمایهگذاری میکننــد .مجلــس :طــرح س ـهفوریتی ممنوعیــت حــرف زدن ســفیر ســوییس
درخصوص ســرمایهگذاری؛ طرح س ـهفوریتی ممنوعیــت کرهجنوبی از پرداخــت بدهی خود به
مــردم ایران!»یا«هیــچ چیزی ماننــد دالر نمیتونــه از فضــای فعلی خبر بــده .ریــزش تدریجی و
آهسته دالر نشــان از توافقات پشــت پرده داره .احتمال آزادســازی بخشــی از پول بلوکه ایران در
ژاپن و کرهجنوبــی را نوید دادهاند که در بازار ارز هم اثر داشــته است».یا«ســام ،خواســتم عرض
کنم کرهجنوبیهفتمیلیاردرودارهآزادمیکنه،سهمتونروفراموشنکنید.یهوقتنگیدخبر
نداشتیم#.آقازاده#رانتخوار#انگل_زاده»

