
اســامی  جمهــوری  ]شــهروند[ 
ایران دیــروز در اقدامــی دیپلماتیک و 
هوشمندانه بار دیگر از برنامه صلح آمیز 
هســته ای خویش دفاع کــرد و با قطع 
حضــور  در  فراپادمانــی  نظارت هــای 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
اتمــی، اراده قاطع خود را بــرای اجرای 
قانــون اقــدام راهبــردی به منظــور لغو 

تحریم ها به همگان نشان داد.

سفر گروسی به ایران
 گروســی روز شــنبه دوم اســفند وارد 
کبر  تهران شــد. او روز یکشــنبه با علی ا
صالحی، رئیس ســازمان انــرژی اتمی 
ایــران و محمدجواد ظریــف، وزیر امور 
خارجــه دیــدار و گفت وگــو کــرد. پــس 
از دیــدار گروســی و صالحــی، ســازمان 
بین المللــی انــرژی اتمــی و ســازمان 
از  بیانیــه مشــترکی  در  اتمــی  انــرژی 
دســتیابی به یــک تفاهم نامــه جدید 
نظارتــی  فعالیت هــای  ادامــه  بــرای 
ضروری آژانــس در ایران به مدت ســه 

ماه خبر دادند.

بیانیه مشترک آژانس و ایران
بر اساس این بیانیه که یکشنبه شب 
منتشر شد، سازمان انرژی اتمی ایران 
به آژانــس اطــاع داده اســت کــه از روز 
پنجم اســفند با هــدف اجــرای قانون 
مجلــس ایــران، اقدامــات داوطلبانــه 
پیش بینی شــده در توافــق هســته ای 
مهلــت  کــه  چرا می کنــد،  متوقــف  را 
ایران به آمریــکا برای لغــو تحریم ها روز 
یکشــنبه ســوم اســفند تمــام شــده و 
طبق اعــام مقامــات در تهــران، ایران 
نیز پروتــکل الحاقی و بازرســی ســرزده 
کــز هســته ای را  بازرســان آژانــس از مرا
متوقــف خواهــد کرد. گروســی پــس از 
ترک ایران در پیامی توییتری نوشــت:   
»رایزنی های فشــرده بــه نتایج خوبی 
منجر شــد. توافق فنی موقتی حاصل 

شد، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به راســتی آزمایی ضــروری و نظارت در 

ایران ادامه می دهد.«

عکس العمل نمایندگان
اســتقبال  وجــود  بــا  بیانیــه  ایــن   
تنــد  انتقــادات  بــا  امــا  بین المللــی 
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی 
مواجه شد. نمایندگان مجلس صبح 
روز دوشــنبه در یــک جلســه غیرعلنی 
بیانیه مشترک ســازمان انرژی اتمی و 
آژانــس را بررســی کردند و از همــان آغاز 
جلســه علنــی نیز حمــات بــه دولت و 
که  دســتگاه دیپلماسی آغاز شــد، چرا
برخــی از آنهــا معتقــد بودنــد مصوبــه 
مجلــس در زمینــه خــروج از پروتــکل 
الحاقی به طور کامل اجرا نشده است. 
نمایندگان مجلس حتی تا آنجا پیش 
کــه مدعــی شــدند دولــت در  رفتنــد 
اجــرای قانــون اقدام راهبــردی تخلف 
کــرده و بــه همیــن علــت، پرونــده این 
موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دادند.

شورای امنیت ملی چه گفت
»کیــوان  اقــدام،  ایــن  از  پــس 
دبیرخانــه  ســخنگوی  خســروی« 
شــورای عالی امنیــت ملــی - نهــادی 

که سیاســت گذاری برنامه هســته ای 
را در اختیــار دارد و مجلــس نیــز بــا نظر 
همین شورا، طرح اصاح قانون اقدام 
راهبردی را بــرای دفــاع از منافع ایران 
کید  تصویب کرده بود- در بیانیه ای تأ
کــرد: »قصد نظــام جمهوری اســامی 
بر اجرای بــدون تنــازل قانــون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 

از حقوق ملت ایران« است.

کنش مقام معظم رهبری نسبت  وا
به موضع نمایندگان

رفتــار تنــد مجلــس در قبــال دولــت 
در زمینــه بیانیــه ایــران و آژانــس در 
زمینه اجــرای قانــون اقــدام راهبردی 
موجــب شــد تــا رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی در دیدار حضــوری با اعضای 
ایــن  بــه  رهبــری  خبــرگان  مجلــس 
کنش نشان دهند. ایشان  موضوع وا
کــه  بــا اشــاره بــا اختــاف برداشــتی 
کار دولــت دارد، افزودنــد:  مجلــس از 
»ایــن اختاف نظرها قابل حل اســت 
و بایــد دو طــرف، قضیه را بــا همکاری 
یکدیگر حــل کنند و نبایــد اختاف ها 
رها یا تشــدید شــود که نشــان دهنده 
انقــاب  رهبــر  باشــد.«  دوصدایــی 
کیــد کردنــد: »دولــت خود  اســامی تأ

را موظــف به عمــل به قانــون می داند 
و بایــد به ایــن قانون که قانــون خوبی 

است، به دقت عمل شود.«

بیانیه دولت
پــس از آن دولت جمهوری اســامی 
بیانیــه ای  در  دوشــنبه  شــب  ایــران 
رهبــر  دســتور  از  اســتقبال  ضمــن 
معظــم انقــاب اســامی بــرای ایجــاد 
یک صدایی در کشور در اجرای قانون 
کــرات و  کــه مذا کــرد  کیــد  مجلــس تأ
توافقــات جمهوری اســامی ایــران با 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی کاما 
منطبــق بــا قانــون اساســی و قوانیــن 
کشــور و به ویــژه مصوبــه شــورای عالی 
امنیــت ملــی بــوده اســت و بــه اذعان 
متخصصــان  و  کارشناســان  همــه 
کشــور،  ملــی  امنیــت  مســئوالن  و 
کم هزینه تریــن شــیوه  کارآمدتریــن و 
بــرای اجــرای کامــل مصوبــه مجلس 

شورای اسامی است.

دفاع ظریف از مواضع دولت
روز گذشــته هــم وزیــر امــور خارجــه 
گفت: »آنچه صالحــی با آژانــس توافق 
گر دوســتان  کــرد، یک موفقیــت بود و ا
مجلــس مصوبــه شــورای امنیت ملی 
را دیــده بودنــد، آن رفتــار غیــرالزم در 
گر ضمیمه را  مجلس انجام نمی شد، ا
بخوانند، هیچ چیز مشکوکی نیست.« 
ظریــف دربــاره ســفر مدیــرکل آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمی خاطرنشــان 
کرد: »گروســی به ایران آمــد تا ترتیباتی 
برای اطمینان از اجرای قانون داشته 
باشــیم و درنهایت درباره این ترتیبات 
بــا او بــه توافق رســیدیم. ترتیبــات هم 
کــه از  اصلــش ایــن اســت نوارهایــی 
می شــود،  ضبــط  مــا  فعالیت هــای 
بــرای  زنــده  صــورت  بــه  هیچــگاه 
آژانــس فرســتاده نمی شــود و در ایران 

نگهداری می شود.«
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  سرلشکر باقری: 

بمبی که به خودروی سردار 
سلیمانی زدند تا ۳۰ سانتی  متر در 

فوالد فرو می رفت 
رئیــس ســتادکل نیروهــای 
مســلح با بیان اینکه ســردار 
ســلیمانی حامــل پاســخ و 
پیام ایران به عربستان بود، 
ســردار  تــرور  »بــرای  گفــت: 
ســلیمانی از بمبــی اســتفاده کردنــد کــه بــرای 
کار می رفــت.« سرلشــکر  تجهیــزات زرهــی بــه 
باقری با اشــاره به ترور سردار قاسم سلیمانی در 
عــراق تــو ســط آمریکایی هــا اظهــار کــرد: »یــک 
میهمان خارجــی در عراق حضور پیــدا کرده، او 
حامــل پیامی بــوده، در پاســخ به پیــام و پیغام 
کم عراق و  عربستان سعودی و نخست وزیر و حا
با هواپیمای غیرنظامی مسافربری و به صورت 
علنی معلوم و مشخص وارد عراق شده است. او 
را مــورد اصابت قرار دادنــد، نه با بمبی معمولی 
کــه تجهیــزات زرهــی را بــا آن  بلکــه بــا بمبــی 
می زننــد.« او اضافــه کــرد: »ایــن بمبــی کــه بــه 
خودروی سردار سلیمانی زدند تا 3۰ سانتی متر 
در فــوالد فــرو می رفــت بــا چنیــن بمبــی زدند و 
چنیــن جنایتــی انجــام دادنــد کــه بــدن آنهــا را 

تکه تکه بکند.«

محسنی اژه ای:

شایعات مطرح شده درباره 
خانواده ام کذب محض است

غامحسین محسنی  اژه ای 
در پاســخ بــه خبرنــگار ایلنــا 
حواشــی  درخصــوص 
پیرامــون  مطرح شــده 
خانــواده خــود اظهــار کــرد: 
کــذب محــض اســت و در فرصــت  »اجمــاال 
بیشــترى توضیح خواهم داد.« او درخصوص 
حواشــی کــه پیرامــون فــوت بهنــام محجوبی 
»زنــدان  گفــت:  اســت،  شــده  مطــرح 
محدودیت هاى خاص خود را دارد و زندانیان 
ما نســبت به زندانیان دنیــا از جهات مختلف 
وضعیت شــان بهتر اســت و هزینه اى که براى 
درمان و بهداشــت مخصوصا در رابطه با  کرونا 
می شــود، بســیار بــاال و قابــل توجــه اســت، 
همچنین در رابطه با ارفاقاتی کــه به زندانیان 
می شود، وضعیت ما بی نظیر است و هیچ کجا 
بــه انــدازه ایــران ارفــاق صــورت نمی گیــرد.« 
محســنی  اژه  ای بیان کــرد: »معتقــدم وضع ما 
خیلــی بهتــر اســت و قصــد مــا کاهــش ورود به 
زنــدان اســت کــه الزمــه آن این اســت کــه فرد 
گر شــد بــه زنــدان نرود.  مرتکــب جرم نشــود و ا
از  خیلــی  و  شــد  تــاش  مجلــس  در  و  الزامــا 
کــرد و بــر مجازات هاى  حبس ها کاهــش پیدا 

جایگزین تکیه شده و در حال انجام است.«
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

 هشتگ  روز

»یه خبر بد برای جهرمی و یه خبر خوب برای مردم. مجلس ســهم خواهی وزارت ارتباطات رو از 
اپراتور ها نپذیرفت. مجلــس افزایش تعرفه اینترنت و حتی پیامک رو ممنوع کــرد و اینک حرارت 
ســوزش جهرمی و سایبری های وابسته به وزیر در شبکه های اجتماعی قابل مشاهده ا ست.« یا 
»مردم مادرخرج صداوسیما شدند. با مصوبه امروز مجلس مردم 3۰۰۰ میلیارد تومان هزینه تولید 
گر فردا روزی دیدید  محتوای صداوسیما برای فضای مجازی رو پرداخت خواهند کرد!« یا »یعنی ا
اینترنت گرون شد بدونید دارید خرج رســانه ملی رو می پردازید!« یا »فکر کن مردم کشورت توی 
سی ســخت آواره باشن، مردم یکی از کانشــهرات که شــدت درگیری اش با کرونا آخرین سطحه، 
آب و برق نداشــته باشن با تانکر آب ببرن بدن بیمارســتاناش بعد تو بری قانون بذاری که مالیات 
و تعرفــه اینترنت رو ببری بــاال و همــه اون بودجه رو هــم بدی صداوســیما.« یا »#صداوســیما 1۸ 
شبکه برون مرزی؛ 32 شبکه استانی و 22 شــبکه ملی تصویری و بیش از ۵۰ شبکه رادیویی دارد. 
این ســازمان چاق بی کیفیت هــزاران میلیارد تومــان بودجه مصــوب دارد و بــرای چاق ترکردنش 
نماینــدگان مصــوب کردنــد کــه بــه قیمــت گران شــدن اینترنت چنــد هــزار میلیــارد دیگــر هم به 

صداوسیما تزریق شود.« یا »#مجلس انقابی قیمت اینترنت را چند برابر گران  کرد.«
# »ســاترا: ســازمان سانســور حقیقــت...!« #یــا »صداوســیما برنامــه #علی _کریمــی در اینترنت 
را توقیــف کرد. ســاترا اجازه پخــش برنامه ویــژه علی کریمــی درباره انتخابــات فدراســیون فوتبال 
در شــبکه نمایــش خانگــی را نــداد. در ایــن برنامــه #مهدی_مهدوی کیــا، #خداداد_عزیــزی و 
گرام  #علیرضا_منصوریــان نیز حضور داشــتند.« یا »علی کریمی وقتــی 7میلیون فالوور تو اینســتا
داره چــرا میره مصاحبه تلویزیونی می کنه تا ســاترا جلوی پخشــش رو بگیره؟ تو اینســتا یه اجرای 
آناین می رفت و همــه حرف هاش رو مــی زد.« یا »ایمان داشــتیم #علی_کریمی هیچ شانســی در 
انتخابات مهندسی شده فدراسیون فوتبال ندارد، حداقل برای خالی نبودن عریضه اجازه پخش 
گه شد یه جوری گره  گفت وگوی علی کریمی را می داد.« یا »یا نمی ذارن علی کریمی انتخاب بشه یا ا
تو کارش میندازن، یه جوری پرونده سازی می کنن، فسادهای 4۰سال اخیر رو می ریزن رو سرش 

که خودش فراری بشه. شوخیه مگه یه فدراسیون رو بدن دست کسی که تا حاال دزدی نکرده؟«

#علی_کریمی
#اینترنت واشنگتن پست

  یادبود یک نقطه عطف تراژیک؛ عکس یک واشــنگتن پســت 
تصویر ادای احترام بایــدن و معاون اولش به کشته شــدگان کرونا 
در آمریــکا را نشــان می دهــد؛ لحظــه ای ســکوت در تلؤلؤ نــور 500 
شــمع روی پله هــای بخش جنوبی کاخ ســفید برای گرامیداشــت 
درگذشت 500هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس کرونا در آمریکا در طول 
یک ســال گذشــته. گزارش دیگر ایــن روزنامــه، بــه دادگاه ترامپ 
پرداختــه و نوشــته اســت قضــات دادگاه عالــی می گوینــد ترامــپ 
نمی توانــد اظهارنامــه مالیاتــی را برگردانــد؛ ایــن دادگاه همچنیــن 

چالش های مرتبط با نتیجه انتخابات را رد می کند.
 

نیویورک تایمز
  عکــس یــک نیویــورک تایمز هــم ادای احتــرام بایــدن در 
کنار همســرش و کاماال هریس و همسرش به کشته شدگان 
کنون  کرونــا را نشــان می دهد؛ یادبــود قربانیــان ویــروس. تا
500 هزار نفر در آمریکا بر اثر ابتال به کووید-19 جان خود را از 
دســت داده اند. گزارش یک نیویورک تایمز به نتایج دادگاه 
ترامــپ پرداخته اســت؛ قاضی هــای دادگاه عالی پیشــنهاد 
ترامپ برای پنهان کردن گزارش های مالیاتــی اش را نادیده 

گرفته اند.
 

گاردین
گاردیــن نخســت وزیر انگلیــس را نشــان    عکــس یــک 
می دهــد کــه بــرای روزهــای بهتــر در مبــارزه بــا کرونــا برنامه 
دارد؛ جانســون نقشــه راهــی بــرای روزهــای بهتــر ارایــه داده 
اســت، البته بــا هشــدار دربــاره آمــار قربانیــان؛ مــدارس قرار 
اســت در یک فرآیند چهار مرحلــه ای باز شــود و نهایتا تمام 
کسیناسیون،  محدودیت ها تا 21 جوالی برداشــته شــود. وا
تســت گیری گســترده و ارایه گروهــای نامه وضعیــت کووید 

برای شهروندان از دیگر موارد این نقشه راه است.

نرخ سیگار در سال آینده 
افزایش یافت

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مالیات 
بــر خرده فروشــی ســیگار در ســال آینــده را تعیین 
کــرده و آن را افزایش دادند. در جلســه علنی عصر 
سه شــنبه مجلــس و در جریــان بخــش درآمدی 
الیحه بودجه 14۰۰ بنــد الحاقی یک تبصره 6 این 
الیحــه تصویب شــد. بــه موجــب این مصوبــه در 
اجــرای مــاده 73 قانون برنامه ششــم توســعه، از 
ابتــدای ســال 14۰۰ بــه قیمــت خرده فروشــی هــر 
نخ ســیگار تولید داخل با نشــان ایرانی مبلغ 2۵۰ 
ریــال، تولیــد داخــل بــا نشــان)برند( بین المللــی 
مبلغ ۵۰۰ ریــال، هر نخ ســیگار وارداتــی مبلغ هزار 
کــوی قلیان  و ۵۰۰ ریــال، هــر بســته ۵۰ گرمــی تنبا
داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بســته 
کــوی وارداتــی یکصــد هزار ریــال به  ۵۰ گرمــی تنبا
عنــوان حقــوق ورودی اضافــه می شــود. هفتــه 
پیش تاجدار، رئیس انجمن دخانیات کشــور در 
نشست خبری این انجمن اظهار کرد: »بازار مملو 
از ســیگارهای قاچاقی اســت که در هر استان و بر 
کنان منطقه وارد می شــوند که  اســاس طبع ســا
در مجموع بیــش از ۵۰۰ نوع محصــول دخانیات 
قاچــاق داریــم.« او افــزود: »ایــن در حالــی اســت 
که کمیســیون تلفیــق به دنبــال افزایــش عوارض 
و مالیــات دخانیــات اســت. در ســال 99 مالیــات 
شــرکت های دخانی از 1۰ تا 4۰درصد بود؛ مالیات 
بر ارزش اضافــه کرده هم 1۵درصــد و حق انحصار 
کاالهــای  آن هــم 2درصــد بــود، البتــه عــوارض 
دخانیــات  آنهــا  از  یکــی  کــه  هــم  آسیب رســان 
اســت، به آن اضافه شــد.« او بــا اشــاره به کاهش 
2۰درصدی تولید سیگار در کشــور خبر از افزایش 
»در  گفــت:  و  داد  داخلــی  ســیگارهای  قیمــت 
مجمــوع مالیــات صنعت دخانیــات در ســال 99 
بالغ بر 3 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 
بود که با افزایش قیمت ها این مقدار افزایش هم 
پیدا کــرد. در چند ماه اخیر بانک مرکــزی و وزارت 

صمت هم همکاری مناسبی داشتند.«

موفقیت دولت در دفاع از برنامه هسته ای ایران
از روز گذشته قانون اقدام راهبردی مورد نظر مجلس عملیاتی شد؛

کــرات و توافقــات جمهــوری اســامی ایران  مذا
با آژانس بین المللــی انرژی اتمــی کاما منطبق با 
قانــون اساســی و قوانیــن کشــور و به ویــژه مصوبه 

شورای عالی امنیت ملی بوده است.

اجرای پادمان ادامه پیدا می کند. پادمان تعهد 
ایران است. قانون مجلس نیز اجازه فراتر از پادمان 
را نمی دهد. این به معنای این است که همکاری 

ما با آژانس ادامه پیدا می کند.

گر نمایندگان  توافق با آژانس، یک موفقیت بود و ا
مصوبه شورای امنیت ملی را دیده بودند، آن رفتار 
گر ضمیمه را بخوانند،  در مجلس انجام نمی شد، ا

هیچ چیز مشکوکی نیست.
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