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رئیس جمهوری تاکید کرد: یکی از آثار پر افتخار برجام این 
بود که صنعت هسته ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد. 

این کار بزرگ و عظیمی بود که در این دوره انجام شد. 
به گزارش ایرنا، حســن روحانی پیــش از ظهر دیروز در 
آیین پانزدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای گفت:  بسیار 
خوشحالم افتتاح های امروز با افتتاح های دیگر متفاوت است. 
این فناوری مانند فناوری های های تک و برتر است ولی چون 
طرف مقابل، از این فناوری برای سایر عرصه ها استفاده کرده، 

ما را در ردیف خود قرار می دهند.
 نگرانی نابجای طرف مقابل ۱۶ سال موجب دردسر 

برای ملت ايران شد
وی با بیان اینکه اهداف ایران در صنعت هسته ای روشن 
بوده است، اظهار داشــت: از این فناوری در بخش های دیگر 
بهره برداری شــده و در زمینه صنعت، کشاورزی، پزشکی، 
انرژی و برق اســتفاده می شــود. اگر طرف مقابل درســت 
بیاندیشد، نگرانی آنها نابجا است. این نگرانی نابجا ۱۶ سال 
موجب دردسر برای ملت ایران شده است. اگر این تفکر غلط 
در ذهن آنها نبود و به آنچه سابقه ملت ایران است، اطمینان 
می کردند که در مسائل دینی و اخالقی توجه خاص و ویژه ای 

دارند، از این مسئله هم عبور می کردند.
رییس شــورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اینکه هنوز 
با دنیــا و آمریکایی ها حــرف می زنیم تا دســت از اقدامات 
غیرقانونی شان بردارند، به خاطر این مبنا است که آنها تفکری 
دارند که براساس آن برای خودشان دردسر و نگرانی درست 
کرده اند. بار دیگر تاکید می کنم تمامی فعالیت های هسته ای 
ما صلح آمیز و برای اهداف غیرنظامی است و همانطور که مقام 
معظم رهبری در چندین نوبت مطــرح کردند، از دید فقه ما 
پیگیری کردن یک سالح که می تواند خطر بزرگ برای جامعه 

بزرگ باشد، حرام است.
به گفته روحانی، اگــر آنها به این مســئله توجه کنند، 
می فهمند ایران به دنبال این آثار نیســت. وقتی آدم آثار کار 
خطرناک و غلطی که آمریکایی هــا در جنگ جهانی دوم در 
ژاپن انجام دادند، را مشــاهده کند، وقتــی آدم به معلولین 
بعد از این همه مدت هنوز زنده اند و در سایه آن افنجار دچار 
معلولیت هستند، متوجه می شود مســیر غلط نادرست و 

غیراخالقی است.  
وی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در 
زمینه هسته ای انجام دادیم، تصریح کرد: یک اقدام آن است 
که قبل از آنکه دولت یازدهم تشکیل شود، فعالیت غنی سازی 

ما از دید آنها غیرقانونی بود و در شورای امنیت قطعنامه علیه 
ما گذارنده بودند که از ما خواسته شده بود که غنی سازی را در 

ایران کامال متوقف کنیم.  
رییس جمهوری با بیــان اینکه کار ما در غنی ســازی از 
دید آنها غیرمشروع و غیرقانونی بود، خاطرنشان کرد: ما آن 
قطعنامه ها را تمام کردیم. این قطعنامه ها به زباله دان تاریخ 
رفت و فعالیت های ما قانونی شد. این بهانه از دست آنها گرفته 
شد که از نظر حقوقی و پایداری این فناوری بسیار مهم است و 
یکی از آثار پرافتخار برجام این بود که صنعت هسته ای را در 
ایران به طور کامل قانونی کرد. این کار بزرگ و عظیمی بود که 

در این دوره انجام شد.
وی اظهار کرد: ما این فناوری را توســعه دادیم. به دروغ و 
به غلط بعضی ها می گفتند که آنها رفتند برجام را امضا کردند 
و در برجام یکسری امتیازاتی گرفتند، پول ها را از بانک های 
خارجی گرفتند. تحریم نفت، فلزات، کشــتی رانی و بیمه و 
همه تحریم هایی که بوده برداشتند و در عوض این فناوری را 
تقدیم خارجی ها کردند و معامله کردند که یک دروغ بزرگ 
بود.  آنها این دروغ بزرگ را تکرار می کردند و ما هرچه به مردم 
می گفتیم کــه آنها دروغ می گویند، اگرچــه اکثریت مردم 
می فهمیدند کــه آنها دروغ می گویند امــا اقلیتی بودند که 

شک داشتند.
 مصوبه مجلس حرف های دروغ را از بين برد

رئیس دولت دوازدهم یادآور شد: اخیرا مجلس یازدهم 
مصوبــه ای را گذراند کــه در آن مصوبه تکالیفــی را برای 
ســازمان انرژی اتمی مشــخص کرد و این تکالیف نشــان 
می داد توانمندی هسته ای ما از هر زمان دیگر بیشتر است و 
حرف های دروغ را از بین برد اگرچه دنیا واقعیت را می دانست.  
وی گفت: وقتی به سازمان انرژی اتمی می گویند ما یک 
زنجیره »آی آر۶« می خواهیم می توانیم راحت تولید کنیم و 
امروز یک زنجیره ۱۶۴ تایی آی آر۶ افتتاح شد و این زنجیره 

به گونه ای است که نسبت به زنجیره قبلی ۱۰ برابر می تواند 
محصول در اختیار ما قرار دهد. یعنی  سانتریفیوژهای قبلی 

حداکثر یک سو بودند و این سری جدید ۱۰ سو است.
 روحانــی اضافه کرد: حتی امروز از لحــاظ تکنولوژی به 
سانتریفیوژ »آی آر۹«که ۵۰ سو است، رسیدیم یعنی ۵۰ تا 
۶۰ برابر سانتریفیوژهای قدیمی محصول در اختیار ما قرار 
می دهد. امروز برای ما و جهانیان روشــن شده است که در 
دولت یازدهم و دوازدهم چه کار بزرگی در زمینه هسته ای 

انجام گرفته است.
رئیس جمهوری در ادامه با بیان این که ما در این ۸ سال 
در زمینه هسته ای هم از لحاظ فناوری و هم تولید در سطح 
باالیی قرار گرفتیم، گفت: فناوری در سطح بسیار باالیی است 
که نمونه های آن را امروز افتتاح کردیم. تولید هم بسیار مهم 
است، تولیدی است که در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی 
ما را یاری کند و خودش هم محصوالت فراوانی را تحویل دهد.
 وی خاطرنشان کرد: رادیوداروها یکی از آن محصوالتی 
است که برای بخش تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرد 
و در پزشکی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در این بخش 
یکی از افتخارات دولت در این ۸ ســال توســعه فناوری در 

زمینه های مختلف هسته ای است.
روحانی با بیان این که در همه جا تاسیسات بسیار عظیم و 
گسترده داریم که هرکدام در بخش خود حائز اهمیت است، 
گفت: ما همچنان بر عهد خود پایبند هستیم. عهده ما با دنیا 
  NPT دو کلمه بیشتر نیست.  در NPT .بوده است  NPT
دولت هایی که به این معاهده ملحق شدند متعهد می شوند به 
این که فعالیت آنها صرفا صلح آمیز باشد و انحراف به سمت 
فعالیت نظامی نداشته باشند. دوم فعالیت های صلح آمیز را 
انجام دهند و به اضافه این که  خود آژانس و دنیا به آن کشور در 

این زمینه کمک کند.  
 کار  آژانس فقط بازديد و گزارش دهی نيست، 

کشورهای صنعتی بدهکار ما هستند
 رئیس  دولــت تدبیر و امید بــا تاکید بر ایــن که یکی از 
مطالبات بزرگ ما کمک آژانس و دنیا به ما در زمینه هسته ای 
است، گفت: ما به NPT  پیوستیم و پادمان را هم قبول کردیم. 
آژانس هم طبق پادمان عمل می کند اما شما چقدر به ما کمک 
کردید؟ شما در ساخت سانتریفیوژها و لیزر و ایزوتوپ های 
پایدار، آب سنگین و راکتور آب سنگین ما که همه آنها صلح 

آمیز است، چه کمکی به ما کردید.
وی ادامه داد: قرار ما این بود که ما عضو این معاهده باشیم 

و شما ما را برای تهیه وسایلی که نیاز داریم یاری کنید، آژانس 
که فقط برای بازدید نیست که مرتب بازدید کرده و گزارش 
بنویسد، این یکی از کارهای آژانس اســت. یکی از کارهای 
مهم آژانس حمایت و کمک است، شما چه کمک و حمایتی 

از ایران  کردید؟
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: این طلب ما از آژانس، 
کشورهای صنعتی و از جهان است. اینکه ما امروز می گوییم 
حتی حاضریم پروتکل الحاقی را هم داوطلبانه ها اجرا و پیاده 
کنیم و آژانس باالترین نظارت ها را داشته باشد در برابر آن، این 
نیست که دنیا بگوید در فعالیت های تجاری و اقتصادی شما را 

تحریم نمی کنم این یک حداقل است.
رئیس جمهــوری بــا بیان اینکــه موظف هســتیم در 
توانمندی های علمی، گام های جدید را برداریم، افزود: من در 
اینجا از همه شهدایمان یاد می کنم به ویژه شهدای هسته ای 
و عزیزانی که جان خود را برای ارتقای کشــور، علم و دانش 
در این کشور فدا کردند، شهیدان علی محمدی، شهریاری، 
احمدی روشن، قشقایی و شهید فخری زاده و همه عزیزانی 
که جان خود را فدا کردند به روح بلند آنها درود می فرستیم و 

برای آنها تعالی مقام و عظمت می خواهیم.
روحانی با قدردانی از دکتر صالحی و همه کارکنان سازمان 
انرژی اتمی تصریح کرد: ما از سال گذشــته تا امسال ۱۳۳ 
دستاورد بزرگ و عظیم داشتیم. این نشان می دهد در طول 
یک سال گذشــته چه اقداماتی انجام داده اند. البته هر سال 

لیست بلندباالیی از افتتاح های مهم داشته اند.
  زيرساخت های صنعت هسته ای 

با وسواس بسيار حفظ شد
رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در آیین پانزدهمین سالروز 
ملی فناوری هسته ای گفت: زیرساخت های صنعت هسته ای 
با وسواس بسیار حفظ شد و چنانچه مقامات و تصمیم سازان 

ارشد نظام امری را به مسووالن صنعت هسته ای تفویض کنند 
در زمانی کوتاه، هنگامه ای عظیم برپا خواهد شد. 

علی اکبــر صالحی اضافــه کرد: خوشــبختانه، درحال 
حاضر، به رغم همه محدودیت ها و فشارهای ناشی از اعمال 
تحریم های غیرقانونی و ظالمانه از ســوی بدخواهاِن ایران 
اســالمی، طرح ها  و پروژه های مختلف در حوزه های متعدد 
و متنوع علوم و فنون هســته ای با قدرت و صالبــت  و نیز با 
عطف توّجه به رهیافت های اصولِی نظام اســالمی و رویکرد 
خردمندانه دولت محترم مبنی بر اجرای سیاســت تعامل 

سازنده با جهان، مورد پیگیری قرار گرفته است. 
 رییس ســازمان انرژی اتمی ادامــه داد: پس از تصویب 
قانون و اجرای ســریع و دقیق مفاد آن توسط سازمان انرژی 
اتمی ایران این حقیقت بر همگان هویدا شد که زیرساخت ها 
و بُن مایه های این صنعت ملّی با وســواس بسیار حفظ شده 
و چنانچه مقامات و تصمیم ســازان ارشــد نظام، امری را به 
مسئوالن صنعت هســته ای تفویض کنند، در زمانی کوتاه 

هنگامه ای عظیم بر پا خواهد شد.
 صالحی اظهار کــرد: معرفی ۱۳۳ دســتاورد جدید در 
حوزه های مختلف، بویژه در حوزه تأمین نیازمندی های بخش 
سالمت، صنعت و کشاورزی و نیز یاری رساندن به طرح های 
تامین انرژی در سطح ملّی، گواهی روشن بر این مدعاست که 

این کاروان را َسِر باز ایستادن نیست.
 وی با تاکید بر اینکه عزم راسخ متخّصصان حوزه علوم و 
فنون هسته ای جهت برپا نمودن هنگامه ای دیگر در عرصه 
فّناوری کوانتومی از جمله ارتباطــات امن کوانتومی از نظر 
اهل فن و دوســتداران فّناوری های نوین دور نخواهد ماند، 
یادآورشــد: یکی از ثمرات دســتیابی به فّناوری صلح آمیز 
هسته ای، ســرریز دانش هســته ای و زمینه ســازی برای 
شــکوفایی دیگر صنایع راهبردی و علوم کاربردی در پهنۀ 

ایران اسالمی است.
صالحی گفت: ما بر سر آنیم تا ضمن پایبندی به قوانین و 
تعهدات بین المللی و نیز تعامل با جهان بر اساس سه مؤلفه 
عزت، حکمت و مصلحت، بر توفیقات و دســتاوردهای خود 
بیفزاییم. ناگفته پیداســت که ما همچنان بــه تداوم یافتن 
حمایت های بزرگان و مردم شــریف و عزیزمان نیازمندیم 
و یقین داریم که در ســایۀ تقویت روحیۀ وحدت و همدلی و 
پایبندی همگانی به شــعار » اتّحاد ملّی و انسجام اسالمی« 
بیش از پیش در تحّقــق اهداف کالن نظــام در این عرصۀ 

راهبردی موفق خواهیم بود.

خبر

روحانی در مراسم روز ملی فناوری هسته ای: 

برجام، صنعت هسته ای را در ایران به طور کامل قانونی کرد

دولت در ماه های پايانی مسئوليت، درصدد سامان بازار اجاره برآمد؛ 

رونمایی از طرح جدید برای 
اجاره داری حرفه ای

سياست 2

چرتکه 3

 نگاهی به آنچه که اصالحات را در انتخابات شوراها 
ناکام خواهد کرد؛

 رکورد انحالل و 
سد     رد صالحیت

با آنچه که در چهار سال گذشته رخ داده 
و کماکان هــم ادامه دارد، بایــد گفت تنها 
معجزه می تواند شــهر را در دست اصالحات 
نگه دارد! در حالی که دو مــاه و یک هفته تا 
انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان 
با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، 
زمان باقی مانده، دیروز دادســتان عمومی و 
انقالب شهرستان قرچک از انحالل شورای 

شهر قرچک خبر داد.
علت انحالل نیز مانند ده ها مورد مشــابه 
چهار ســال اخیر، اتهامات و فسادهای مالی 
اعضای شورای شهر بوده اســت. دادستان 

عمومی و انقالب قرچک اعالم کرده که شش 
نفر از اعضای این شــورا به دســتگاه قضایی 
احضار و پس از تفهیم اتهام، قرار منع شرکت 
در جلسات شورای شهر برای آنها صادر شده 
که این امر انحالل شــورای شــهر را در پی 

داشته است.
رکورد انحالل! 

خبر انحالل شــورای یک شــهر به خبر 
تکراری چند ســال اخیر تبدیل شده است. 
شهریور ۹7، پنج عضو شهر بابل به اتهام فساد 
مالی و اخالقی بازداشــت شدند. امام جمعه 

بابل آنها را متهم کرد که...

پرداختی های تامين اجتماعی، رويای کارگران بازنشسته را نقش بر آب کرد

امید به اصالح و اعتمادی که به مویی بند است
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