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خبر3

نقل قول3

رئیس سازمان محیط زیست: 

هر دستگاهی که َجو و منابع 
آبی را تخریب کند، باید 

پاسخگو باشد
محیــط   ســازمان  رئیــس 
کیــد بــر اینکه هر  زیســت با تا
دســتگاهی کــه َجــو و منابــع 
بایــد  کنــد  تخریــب  را  آبــی 
گفــت:  باشــد،  پاســخگو 
»موضــوع آلودگی هــوا بحث 
گیر همه دستگاه های اجرایی کشور است و  فرا
مکلف هســتند تکلیــف خــود را انجــام دهند.« 
علی سالجقه گفت: »ما سه هفته قبل در ستاد 
ک که در وزارت کشــور برگزار شــده بود،  هوای پا
بــه این دســتگاه ها دو هفتــه مهلت دادیــم تا با 
نشســت هایی که با معاونت های ما در سازمان 
محیط زیســت دارند، اعتبارات موردنیاز 1402 را 
ک مشــخص کنند.«او  در بحث قانــون هوای پا
افــزود: »آخریــن چیــزی که کســب شــد، در یک 
بخــش حــدود 103 هــزار میلیــارد تومــان و در 
موردنیــاز  دالر  میلیــارد  ســه  دیگــر  بخــش 
دستگاه هاســت تا بتوانند در سال 1402 بخشی 

ک را اجرا کنند.« از قانون هوای پا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

سیاست قطعی وزارت 
فرهنگ حمایت از 

هنرمندان است
وزیر فرهنگ وارشاداسالمی   
ایــن  قطعــی  سیاســت 
از  حمایــت  را  وزارتخانــه 
هنرمندان دانســت و اظهار 
داشــت: »برای افرادی که از 
خانــواده فرهنــگ و هنــر و 
رسانه در اغتشاشــات اخیر معذوراتی به وجود 
خودمــان  وظیفــه  افتــاده،  اتفاقاتــی  و  آمــده 
می دانیــم کــه از اهالــی فرهنــگ  و هنر و رســانه 
اســماعیلی  کنیم.«محمدمهــدی  حمایــت 
درخصــوص  ارشــاد  وزارت  موضــع  دربــاره 
بازیگران بازداشــتی گفت: »در بیش از 60 روزی 
که این اتفاقات رخ داده، بنای ما این اســت که 
با گفت وگو و شفاف ســازی اجــازه ندهیم کار به 
کــه موجــب نگرانــی شــود.«  جاهایــی بکشــد 
اســماعیلی تصریــح کــرد: »بــرای افــرادی کــه از 
خانواده فرهنگ و هنر و رســانه در اغتشاشات 
اخیر معذوراتی به وجود آمده و اتفاقاتی افتاده 
برخــالف اینکــه ایــن بحث هــا را قبال داشــتیم و 
پیگیری کرده ایــم، وظیفه خودمــان می دانیم 
که از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه حمایت کنیم 

و این موضوع را در دستور کار داریم.«

 هشتگ  روز

»نگهــداری پیروز ســالی یک میلیــارد و 200میلیــون تومــان هزینــه دارد در حالی کــه کل بودجه 
حفاظت از تنوع زیســتی ایــران 30 میلیارد تومنه.«یا»عامــل اصلی نابودی منابــع آب و #محیط_
زیست نحوه برخورد با #منابع_طبیعی، یه رویه  کامال مصرف گرایانه است؛ یعنی بهره برداری ِصرف، 
بدون در نظر گرفتن محدودیت های طبیعت.«یا»مهاجرت های اجباری که توسط پهلوی آغاز 
شد، ســرقت منابع طبیعی، طرح اشــتغال غیربومیان، انتقال آب و نابودی محیط زیست و بیکار 
کــردن هزاران شــخص کــه از طریق صیــد و دامداری معیشــت می کردنــد. رژیم و خانــدان پهلوی 
بــا کمک بریتانیــا از برنامه ریــزان این جنایت ها هســتند.«یا»جای نگرانــی ندارد. وطن دوســتی، 
قانون مداری، اخالق مداری، مراقبت از محیط زیست و ... با آموزش درست در مدارس و رسانه ها 
درست می شود.«یا»43سال با تحریم های کمرشکن کشورهای غربی در خاورمیانه ای که همیشه 
جنگ وجود داشته و تبعاتش دامنگیر ایران هم بوده. با افتخار قدرت برتر منطقه ایم چه از لحاظ 

نظامی چه از لحاظ قدرت نفوذ اقتصاد و محیط زیست.«

»خبــر خــوب اینکه تــو ایــن اوضــاع ،کلیات ســند ملــی امنیــت غذایــی تایید شــده و بررســی 33 
هدف کمــی، 19 راهبرد ملی و 205 برنامه اقدام در ســند ملی امنیت غذایی هــم صورت گرفته. دکتر 
#مخبر گفتــه: ارتقــای بهــره وری بــا روش هــای دانش بنیــان گامــی مهــم در تامین امنیــت غذایی 
اســت.«یا»واردات تخم  ماهی قزل آال )رنگین کمان( یک رانت محسوب می شــود که در اختیار از ما 
کیفیت  این ماهی ارزشمند را در  بهتران بود، اما #زنان_نســل_تحریم توانستند نژاد ایرانی بســیار با
غ وخروس کاشت  کشــور تکثیر و تولید کنند. این یعنی #امنیت_غذایی.«یا»نگه داشتن چهارتا مر
سبزی در خانه های قدیمی و حیاط دار شد » پیف پیف « و نماد امل بودن، اما سگ و گربه بغل کردن 
غلتیدن در پشم وپیل شان در آپارتمان های 60 متری شد نماد تمدن!«یا»هیچ وقت مسافران یک 
کشتی به خاطر وضعیت بد غذایی یا کثیف بودن کشتی یا هر مورد دیگه کشتی رو سوراخ نمی کنند. 

گه اتاق و کابین خودشون باشه. اون هم وقتی کوسه های وحشی و گرسنه تو اون دریا باشن.« حتی ا
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رئیس جمهوری اظهار داشت: »دولت برای شنیدن 
حرف معتــرض و مخالف گوش شــنوا دارد اما اعتراض 
با آشوب واغتشــاش تفاوت دارد؛ اغتشــاش هم مانع 
گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم 

انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.«
»سیدابراهیم رئیسی« در جلسه چهارشنبه هیأت 
دولــت بــا گرامیداشــت هفتــه بســیج و یادوخاطــره 
شــهدای بســیجی، روحیــه بســیجی را برخــورداری از 
اخــالص، تدبیــر، عقالنیــت، انگیــزه، روحیه خدمــت 
شــدائد،  برابــر  در  خداونــد  بــه  اتــکا  و  مقاومــت  و 
مشــکالت وموانع دانســت و بر حفظ و ارتقای روحیه 

کید کرد. انقالبی و بسیجی در همکاران دولت تا
رئیسی گفت: »بسیج، حرکت سازمان یافته، منظم 
و بااندیشه و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای پیشبرد 
اهــداف انقــالب و گره گشــایی از زندگــی مــردم اســت و 
دولت باید در تمام عرصه های خدمت بسیجی عمل 
کند.«رئیس جمهوری تصریح کرد: »امروز که دشمن 
به صــورت هدفمنــد به جنــگ ترکیبی با داشــته های 
انقالب اســالمی آمده و نشــاط، امید و اعتماد جامعه 
و ســرمایه اجتماعــی مــا را هــدف گرفتــه، راه مقابلــه با 
شــیطنت ها، فتنه ها و توطئه های او پرهیــز از هرگونه 
تاخیــر در انجام امــور مربوط بــه رفاه وآســایش مردم و 

کاروتالش مضاعف برای حل مشکالت است.«
»لزوم حرکت مسأله محور دســتگاه های اجرایی« و 
»تامین نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشت آنها« 
کیدات رئیسی به همکاران دولت در نشست  از دیگر تا

دیروز هیأت دولت بود.
رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش 
گفــت:  و  دانســت  دولــت  قرمــز  خــط  را  ناامنــی 
کشــور و  »امنیت وآرامــش زیربنــای رشدوپیشــرفت 
فعالیت های علمی، اقتصادی و کسب وکارهای مردم 
اســت که دستگاه های مســئول باید به آن توجه ویژه 

داشته باشند.«
حــرف  شــنیدن  بــرای  »دولــت  افــزود:  رئیســی 
معتــرض و مخالــف گــوش شــنوا دارد امــا اعتــراض بــا 
آشوب واغتشــاش تفــاوت دارد؛ اغتشــاش هــم مانــع 
گفت وگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم 

انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.«
رئیس جمهوری با اشــاره به دست های پنهان برای 
اخــالل در بــازار ارز، از دســتگاه های مرتبــط خواســت 
تدابیــر اتخاذشــده در ایــن زمینــه را با ســرعت ودقت 

اجرایی کنند.
تعطیــات  پایــان  از  بعــد  راه وشهرســازی  وزیــر 

مجلس معرفی می شود
حاشــیه  در  بهادری جهرمــی  علــی  همچنیــن 
جلســه هیأت دولــت با تبریک هفته بســیج بــه مردم 
و بســیجیان، گفــت: »بســیجیان همیشــه پرچمــدار 
حمایت از حقوق مردم بوده و مطالبه گر تحقق عدالت 

هستند و هرجا مشکالتی در کشــور به وجود آمد، این 
عزیزان بن بست شــکن بودند. در کرونا، بسیجیان در 

حوزه های مختلف پیشتاز کمک به مردم بوده اند.«
وزیــر  اســتعفای  بــه  اشــاره  بــا  دولــت  ســخنگوی 
راه وشهرسازی بیان کرد: »در جلسه امروز هیأت دولت 
بــا توجه اســتعفای اخیر آقــای دکتر قاســمی به دلیل 
تشــدید بیمــاری، آقــای دکتــر  افنــدی زاده به عنــوان 
سرپرســت وزارتخانــه  حضــور داشــتند. از زحمــات 
یک ساله آقای قاسمی تشکر می کنیم. آرزوی موفقیت 

برای دوره سرپرستی آقای افندی داریم.«
دولــت  اعضــای  و  »رئیس جمهــوری  افــزود:  او 
آرزوی  و  کردنــد  تقدیــر  قاســمی  آقــای  زحمــات  از 
سالمتی وشــفای عاجل بــرای ایــن بزرگــوار داشــتند. 
مجلس در تعطیالت هفتگی خودش به ســر می برد و 
به محض آغاز فعالیتش در هفته آتی، وزیر پیشنهادی 
وزارت راه  از ســوی دولــت بــه مجلس معرفــی خواهد 

شد.«
او در ادامــه بیان کرد: »در جلســه دولــت، مصوبات 
متعــددی مطــرح شــد؛ دولــت تصویب کــرد کــه برای 
تصدی مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره در 
شــرکت های دولتی و شــرکت هایی که دولــت جایگاه 
مدیریتی دارد، یک دســتورالعمل احــراز صالحیت ها 
به تصویب برسد تا یک شایسته ساالری در حوزه احراز 
صالحیت وجود داشته باشد و هم سختگیری هایی 
کــه  مانــع از جوان گرایــی و نخبه گرایــی می شــود از 
بین  بــرود. در ایــن دســتورالعمل به طور خــاص برای  
نخبگان یــک تمایزهــا و اولویت ها در نظر گرفته  شــد 
تــا هرچه بیشــتر از ظرفیــت نخبگان اســتفاده کــرد.« 
بهادری جهرمــی در پاســخ به این پرســش کــه برنامه 
دولت بــرای اجــرای قانــون غیریارانه ای شــدن تعرفه 
پرمصرف ها چیست، گفت: »یکی از احکام تکلیفی که 
در قانون بودجه قید شده است، پلکانی شدن تعرفه 
پرمصرف هــا در قبــوض مصرفی شــان اســت. پیش از 

این هم اشــاره کــردم نگاه دولت به ایــن قضیه با تأمل 
اســت، زیرا درســت اســت کــه میزانــی صرفه جویی به 
همــراه دارد اما وقتــی یارانه پرمصرف ها حذف شــود، 
از ســوی دیگر باید هزینه آن قبوض افزایش پیدا کند. 
این مســأله به طور مستمر در رفت وبرگشــت و بررسی 
است اما چون تکلیف است دولت باید تدبیری داشته 
باشــد. نــگاه دولــت این اســت کــه  نســبت بــه تعرفه، 
حتی االمکان تغییری صورت نگیرد به ویژه در کسانی 

که  در الگوی مصرف، مصرف شان را انجام می دهند.«
ادعاهای حقوق بشری آلمان علیه ایران حرکتی 

سیاسی است
غالمحسین اسماعیلی نیز در حاشیه جلسه هیأت 
دولــت در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه تالش هــای 
قطعنامــه  تصویــب  بــرای  آلمــان  خارجــه  وزارت 
»ادعاهــای  گفــت:  ایــران  علیــه  ضدحقوق بشــری 
حقوق بشری کشورهای غربی و آمریکا، ادعاهای پوچ 
و واهی است.«رئیس دفتر رئیس جمهوری اضافه کرد: 
»غربی ها می دانند که اصلی ترین ناقضان حقوق بشر 
در جهان، خودشان هستند و جمهوری اسالمی ایران 
اهتمام ویــژه ای بــه حقوق بشــر دارد؛ لذا تــالش برای 
تصویب ایــن قطعنامه یک حرکت سیاســی اســت نه 

یک اقدام واقعی حمایت از حقوق بشر.«
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در تداوم مواضع 
ضدایرانی برلین که اخیرا به بهانه مسائل حقوق بشری 
و ادعای مشارکت ایران در جنگ اوکراین شدت گرفته 
اســت، اعالم کرده بود که این کشــور با تصمیم ایاالت 
کرات وین به حوادث  متحده درباره تغییر تمرکز از مذا

داخلی ایران موافق است.
بذرپاش از گزینه های جدی وزارت راه است

»ســیدمحمد حســینی« هــم در حاشــیه نشســت 
آرزوی  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در  دولــت  هیــأت 
شــفای عاجل برای »رســتم قاســمی«، وزیر پیشــین 
احتمــال معرفــی »مهــرداد  دربــاره  راه وشهرســازی، 
بذرپاش« بــرای تصدی ایــن وزارتخانــه گفت: »بحث 
آقــای بذرپــاش به عنوان یکــی از گزینه های جــدی در 
دولــت مطــرح اســت امــا ایــن موضــوع زمانــی قطعی 
وزیــر  معرفــی  نامــه  رئیس جمهــوری  کــه  می شــود 
پیشــنهادی را بــه مجلس ارســال کنــد تا تکلیــف این 

وزارتخانه معلوم شود.«
کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــوری  پارلمانــی  معــاون 
»آقــای افندی زاده هــم که به عنوان سرپرســت وزارت 
راه وشهرسازی انتخاب شده اســت، آشنایی و اشراف 
کافی به مسائل این حوزه دارد و در حال پیگیری امور 
اســت.« رئیس جمهوری یکم آذر ماه، ضمن موافقت 
با استعفای »رستم قاســمی«، وزیر راه وشهرسازی به 
دلیــل تشــدید بیمــاری اش، »شــهریار افنــدی زاده«، 
معاون حمل ونقل این وزارتخانه را به عنوان سرپرست 

وزارت راه منصوب کرد.

رئیسی از ناامنی  به عنوان خط قرمز دولت  نام برد

 برای شنیدن حرف معترض و مخالف 
گوش شنوا داریم

     
کیوسک3

فایننشال تایمز
»بازگشــت قرنطینــه؛ چیــن بــا شــیوع تــازه کرونا مبــارزه 
می کنــد« عنــوان گزارشــی اســت همــراه بــا تصویــر اصلــی 
فایننشــال تایمز که سه شــنبه، 22 نوامبــر، یکــی از کارکنان 
کنترل اپیدمــی را، کــه در خیابانی خالــی در منطقه  تجاری 
پکن در ساعت شــلوغی ایستاده است، نشــان می دهد. 
گزارش گفته: »مقامات چین یک بار دیگر مقررات قرنطینه 
را در بخش بزرگی از این کشور اجرا کرده اند و در حال تاش 
برای کنترل شیوع اخیر کرونا هستند. این کشور سه شنبه 
تقریبــا 28 هــزار مــورد جدیــد ابتا بــا شــیوع در پکن، شــهر 
جنوبی گوانگجو و شهر جنوب غربی چونگ کینگ گزارش 

کرد.«

گاردین
»پزشــکان هشــدار می دهنــد: فقر بیمــاران را مجبــور به 
ادامــه کار می کند« عنوان گــزارش اصلی گاردین اســت. به 
گزارش این روزنامه، رئیس جدید کالج ســلطنتی پزشکان 
عمومی بریتانیا هشــدار داده اســت که بیماران از دریافت 
گواهی پزشک شــان خــودداری می کننــد، زیــرا نمی توانند 
کارشان را از دست بدهند. این گزارش به نقل از دکتر کامیا 
هاثورن می گوید تعداد بیشــتری از بیمــاران دچار حمات 
آســم )تنگی نفــس( می شــوند، زیــرا نمی تواننــد خانه های 
خود را گرم کنند، همچنین مشکات سامت روان به دلیل 

بحران هزینه های زندگی بروز کرده است.

نیویورک تایمز
»کارشناســان انتظار کاهش خطر موج کوویــد را دارند« 
میکــرون« عناوین 

ُ
و »خوش بینــی یک ســال پس از بــای ا

گــزارش نیویورک تایمــز اســت: »مقامات بهداشــتی فدرال 
سه شــنبه ابراز خوش بینــی کردند که این کشــور زمســتان 
امســال نســبت بــه ســال قبــل، آمادگــی بیشــتری بــرای 
تحمل مــوج ابتا بــه کرونــا دارد و درخواســت های خــود را 
کســن تقویت کننــده به روز  از آمریکایی ها بــرای دریافت وا
قبل از تعطیات تجدیــد کردند.« توضیح تصویــر: »صالح 
الشهری، درست پس از به ثمر رساندن گل اول عربستان، 
روز سه شــنبه، و شکســت غیرمنتظره و  شــوک آور 2 بر یک 

آرژانتین در جام جهانی قطر.«

ظرفیت جدید ایجاد شده در فردو و 
نطنز، بر اساس قوانین آژانس است

اسالمی:  قطعنامه راه حل 
نیست

محمــد اســالمی روز چهارشــنبه در حاشــیه 
نشســت هیــأت دولــت و بــا حضــور در جمــع 
کنــش بــه  خبرنــگاران در حیــاط پاســتور در وا
گفــت:  ایــران  علیــه  حــکام  شــورای  قطعنامــه 
»همانطــور که قبال اعالم شــده بود، رفتار و فشــار 
کــه از جنــس عدم توجــه  سیاســی و اقداماتــی 
کرات بــوده، حتمــا با عمل  به رونــد توافــق و مذا
متقابــل همراه خواهد بــود.«او افزود: »ســازمان 
اقــدام قانــون  ایــران در راســتای  انــرژی اتمــی 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا در ســایت فــردو 
جدیــدی  ظرفیــت  غنی ســازی  بــرای  نطنــز  و 
ایجــاد کــرد کــه کل ایــن عملیــات در چارچــوب 
مقــررات آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی اســت 
و ظرفیــت جدیــدی از گازدهــی در نطنــز شــروع 
کردیم.«اسالمی اضافه کرد: »در فردو هم افزایش 
ظرفیــت غنی ســازی از 20 درصــد بــه 60 درصــد را 
شــروع کردیــم و ســانتریفیوژهای نســل جدیــد 
کرد.«رئیــس  خواهیــم  اول  نســل  جایگزیــن  را 
ســازمان انرژی اتمی ایران با اشــاره بــه اظهارات 
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان 
کرد: »فشار سیاســی و قطعنامه، راه حل موضوع 
ک ومعیار رفتارهایی  نیســت.«او ادامه داد: »مال
مانند دامــن زدن به موارد اتهامی نیســت و رفتار 
حرفــه ای آژانس را می طلبــد که فعال باشــد و در 
جهت پیشــبرد برنامه توافق مطابق توافق 201۵ 
اثربخشــی داشــته باشد.«اســالمی یــادآور شــد: 
»آمریــکا کــه از ســند 201۵ خــارج شــده، نه تنهــا 
خود به تعهــدات عمل نکــرده بلکه مانــع انجام 
تعهدات دیگران هم شــده اســت و امیــدوارم به 
همــان متــن توافق وضوابــط برگردنــد و بیــش از 
این اجــازه ندهند بــا عملیات روانی و جوســازی 

سیاسی بخواهند به کار خود ادامه دهند.«

#محیط_زیست#امنیت_غذایی
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بورس صعودی شد
در حالی که شاخص کل بورس 

روز سه شنبه گذشته نوسانی بود، 
دیروز توانست روندی صعودی 

به خود بگیرد.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس دیروز با 
۲۵۳۳ واحد افزایش تا رقم 

یک میلیون و ۴۱۰هزار واحد 
صعود کرد. شاخص کل با معیار 

هم وزن هم توانست با ۱۸۱۶ 
واحد صعود به رقم ۴۰۷هزار و 

۳۰۲ واحد برسد.در این بازار 
۳۱۲هزار معامله انجام شد 

که ۳۸هزار و ۷۳۰میلیارد ریال 
ارزش داشت.سرمایه گذاری 

گروه توسعه ملی، بانک ملت، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، بانک تجارت و سایپا 

نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل فوالد 

مبارکه اصفهان نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

بورس گذاشتند.شاخص کل 
فرابورس هم با ۵۱ واحد افزایش 

تا رقم ۱۸هزار و ۵۹۳ واحد 
صعود کرد.در این بازار ۱۸۶هزار 

معامله به ارزش ۱۸۳هزار و 
۱۹۷میلیارد ریال صورت گرفت.

شرکت صنعتی مینو، مدیریت 
، بهمن  انرژی امید تابان هور

دیزل، تولید برق عسلویه مپنا، 
داروسازی دانا و پخش هجرت 
نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس 
گذاشتند.

عکس خبر3

ایرنــا- متخصصــان و کارگــران صنعــت نفــت و گاز پــس از انجــام مراحــل 
اســتخراج گاز از ســکوهای فــاز 14 پارس جنوبــی، انتقال گاز به خط ششــم 
کنــون 37 ســکوی پارس جنوبــی بــه تولیــد گاز  سراســری را آغــاز کردنــد. ا
مشــغولند و فازهای میدان مشترک پارس جنوبی و پاالیشــگاه های گازی 

این منطقه آماده عبور از زمستان هستند.

تســنیم- ایســتگاه هواداری تیم ملــی فوتبــال ایــران همزمان بــا برگزاری 
جام جهانی 2022 در قطر در پنج میدان آزادی، ونک، انقاب، ولیعصر)عج( 

و هفت تیر در حال برگزاری است.

ایســنا- نامیــدن ســراب بــه چشــمه های زیبــا در معنــای سرچشــمه 
بودن آنهاســت. اما می تواند ایهام هم داشــته باشــد و خیال انگیــز، زیبا و 
رویایی بودن آنهــا را نیز در نظر آورد. یکی از این چشــمه های پــرآب و زیبا، 
ســراب »گیان« همدان اســت که هم سرچشــمه محسوب می شــود و هم 
چشم اندازی خیال انگیز دارد. این ســراب از جاهای دیدنی نهاوند است. 
ســراب »گیان« همــدان یکــی از زیباترین و پرآب ترین ســراب های اســتان 

همدان است.

ایســنا- مراســم امضــای تفاهم نامــه بیــن وزارت کار و شــهرداری تهران، 
کانی، شــهردار  دیروز با حضور ســیدصولت مرتضوی، وزیر کار و علیرضا زا

تهران در محل این وزارتخانه برگزار شد.

بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
قدردانی از تالش های انجام شده برای 
تدوین ســند ملــی امنیــت غذایــی که 
قرار اســت تولید محصوالت کشــاورزی 
را از ســاالنه 120میلیــون ُتــن بــه بیــش از 
کیــد کــرد:  200میلیــون ُتــن برســاند، تا
»ســند امنیــت غذایــی بایــد جامــع و 
خــدادادی  ظرفیت هــای  بــر  مبتنــی 

کشور باشد.«
»محمد مخبر« در نشســت مشترک 
جمعی از اعضای شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی و اعضــای دولــت، از امنیــت 
غذایــی به عنــوان ضرورتی برای کشــور 
یاد کــرد و افــزود: »امــروز امنیت غذایی 
به امنیت ملی کشورها گره خورده و الزم 
است برنامه ای استراتژیک برای امنیت 
غذایی کشــور داشته باشــیم.«معاون 
اول رئیس جمهــوری همچنین بر لزوم 
گامــی در  ارتقــای بهــره وری به عنــوان 
کید و  جهــت تامیــن امنیــت غذایــی تا

گر با اتکا به فناوری  خاطرنشــان کرد: »ا
بتوانیــم  دانش بنیــان  روش هــای  و 
بهره وری و سودآوری را به ویژه در بخش 
کشــاورزی افزایــش دهیــم، روش هــای 
پرهزینــه تامیــن آب و اســتفاده از آن در 
کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی 
پیدا خواهد کرد.«او به نقش ُپراهمیت 
فناوری هــای دانش بنیــان در ارتقــای 
و  اشــاره  امنیــت غذایــی  و  بهــره وری 
اظهــار کــرد: »این امــر ضــرورت افزایش 

تولید با اتکا بر روش هــای دانش بنیان 
ضمــن  می کند.«مخبــر  دوچنــدان  را 
قدردانی از تالش های انجام شده برای 
تدوین سند ملی امنیت غذایی تصریح 
کرد: »اینگونه اســناد معمــوال معطوف 
به تولیــد اســت؛ در حالی که بایــد برای 
مدیریــت مصــرف نیــز برنامه داشــت و 
این مهــم، نقــش شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی را در ایــن زمینــه برجســته تر 
می کنــد. بنابرایــن الزم اســت هر ســند 

ملی یک پیوســت فرهنگــی بــرای اجرا 
داشــته باشــد تــا بــا همــکاری جامعــه، 
شــاهد افزایش تاثیرگــذاری و اجرای هر 
چــه  بهتر اســناد ملــی باشــیم.«در این 
جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری نیــز 
حضــور داشــتند، دبیــر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی گزارشی از روند تدوین 
ســند ملــی امنیــت غذایــی ارائه کــرد و 
گفت که »این ســند، بــا 33 هدف کمی 
و چشــم انداز 10ســاله تدویــن شــده و 
1۹ راهبرد ملــی و 20۵ برنامه اقــدام دارد 
تــا میــزان تولید محصــوالت کشــاورزی 
را از 120میلیــون ُتن در ســال بــه بیش از 
200میلیون ُتن برساند.«در این نشست 
ضمن تایید کلیات ســند ملــی امنیت 
غذایی مقرر شــد این ســند بــا تعامل و 
همکاری دستگاه های مرتبط تکمیل 
و جامع تــر شــده و پیوســت فرهنگــی 

مرتبط با آن نیز پیش بینی شود.

در نشست اعضای دولت و شورای انقاب فرهنگی 

کلیات »سند ملی امنیت غذایی«  تایید شد

وزیــر امور خارجــه گفــت: توطئه ای که بر اســاس 
اســناد دقیــق و موجــود در دســتگاه دیپلماســی 
کشــور بــا هــدف ایجــاد جنــگ تروریســتی، جنــگ 
اســالمی  جمهــوری  تجزیــه  نهایــت  در  و  داخلــی 
ایــران در هشــت هفته گذشــته با ســوء اســتفاده از 

احساسات مردمی دنبال می شد، شکست خورد.
نخستین نشست خبری حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجــه دیروز با حضور رســانه های داخلی 
و خارجی و اصحاب رســانه در ســاختمان وزارت امور 

خارجه آغاز شد.
وزیر امــور خارجــه در ابتدای این نشســت گفت: 
در 14 مــاه گذشــته حجــم تبادل تجــاری مــا از قاره 
اروپا تا سایر نقاط جهان به ویژه همسایگان و آسیا 
از 37 درصــد در کمترین حالت تا ۵71 درصد رشــد 
داشــته اســت؛بخش عمــده ای از این رشــد خارج 
از حوزه ســنتی تجارت در عرصه نفت و انرژی بوده 
اســت. وی بــا تشــریح تحــوالت جدیــد در محیــط 
داخلــی ایــران، بــه ارائــه دیــدگاه هــای وزارت امــور 
خارجه در این خصوص پرداخت و اظهار داشــت: 
خوشــبختانه توطئه ای که بر اســاس اســناد دقیق 
و موجــود در دســتگاه دیپلماســی کشــور بــا هدف 
ایجاد جنــگ تروریســتی ایجــاد و در نهایــت تجزیه 
جمهوری اســالمی ایران در 8 هفته گذشته با سوء 
ک مردمی در ایران دنبال  استفاده از احساسات پا

می شد، شکست خورد.
دخالت های خارجی در هشــت هفته گذشته 

در اوج قرار داشت
وزیر امــور خارجه بــا بیــان اینکه در هشــت هفته 
گذشــته دخالت هــای خارجــی در اوج خــود قــرار 
داشــت، افزود: مــا در دســتگاه دیپلماســی به طور 
مســتمر با همســایگانی که تروریســم از آن کشــورها 

به سمت ایران هدایت می شد، در تماس بودیم.
کید کرد: در غائلــه زاهدان که  امیرعبداللهیــان تا
جزئیات آن در اختیار شما هست، در مشکالتی که 
در امنیت برخی از استان های غربی ما پیش آمد و 
به طور مشــخص 76 مرکز تروریســتی و ضد انقالب 
کردســتان فعــال شــدند؛ ســالح هــای  اقلیــم  در 

اسراییلی و آمریکایی وارد کشور شد.
وی ادامــه داد:ما در هشــت هفته گذشــته در دو 
مرحلــه در بغــداد و تهــران با مقامــات عــراق، با تیم 
مهمــی از مقامــات امنیتــی در دولت مرکــزی عراق 
و در اقلیــم کردســتان، نشســت هــای متعــددی را 

داشتیم و تصمیمات مهمی هم اتخاذ شد.
وی بــا یــادآوری اینکــه تروریســت هــا از 76 نقطه 
ک اقلیــم  علیــه امنیــت اســتان هــای غربــی از خــا
شــمال عــراق اقــدام کــرده بودنــد، اظهــار داشــت: 
دولــت مرکزی عــراق متعهد شــد که ایــن گروه های 
توافــق  و  کننــد  دور  مــا  مرزهــای  از  را  تروریســتی 
کردیــم نســبت بــه خلــع ســالح آنهــا اقــدام کننــد؛ 
گفت وگوهای ما و پیگیری عملی شــدن توافقات با 
کشور دوست و برادر عراق ادامه دارد و طبعًا زمانی 

که نیروهای مســلح عراق در مرز مشترک جمهوری 
اســالمی ایران بــا اقلیم کردســتان مســتقر شــوند و 
امنیت ایــن مرزها را تضمیــن کنند نیــازی به اینکه 
ما بخواهیم برای دفــاع از تمامیت ارضی خودمان 
و مقابلــه با ســرایت ناامنی هــا به داخل کشــورمان 

برخورد کنیم نیست.
کــه در  کــرد: مادامــی  کیــد  وزیــر امــور خارجــه تا
چارچــوب حقــوق بیــن الملــل و منشــور ســازمان 
کشــوری همســایه  ملــل متحــد تهدیــد از ســوی 
متوجــه ایــران باشــد، نیروهــای مســلح مــا بــرای 
کثــری امنیت ملی کشــور بــه اقدامات  تامیــن حدا

خودشان ادامه خواهند داد.
دســتگاه  در  هــم  مــا  افــزود:  امیرعبداللهیــان 
و  گفت وگوهــا  بــه  کشــور  امنیتــی  و  دیپلماســی 
کــرات مــان بــا مقامــات کشــور دوســت و بــرادر  مذا

برای عبور از این مرحله ادامه خواهیم داد.
پیام هــا بین ایــران و آمریــکا همچنــان در حال 

مبادله است
جمهــوری  کــرد:  خاطرنشــان  امیرعبداللهیــان 
اســالمی ایــران بــا وجــود مواضــع غیرســازنده ای 
کشــور اروپایــی و آمریکایی هــا در هشــت  کــه ســه 
هفتــه گذشــته داشــته اند در مســیر دیپلماتیــک 
گفت وگوها برای لغو تحریم ها را با طرف آمریکایی از 
طریق اتحادیه اروپا و برخی از واســطه ها در دستور 
کار خود داشــت.وی با یــادآوری اینکه ما از خطوط 
قرمز خود عبور نکرده ایم، اظهار داشت: در بخشی 
از روزهــای اغتشــاش در ایــران، طــرف آمریکایــی 
تصور می کرد ما در نقطه ای قرار داریم که از خطوط 
قرمز خود عبور خواهیم کرد امــا به طرف آمریکایی 
گفتیــم بــرای رســیدن بــه توافــق خــوب و پایــدار در 
چارچوب رعایت خطــوط قرمزمــان آمادگی داریم.
وزیــر امــور خارجه با بیــان اینکــه پیام ها میــان ما و 
آمریکایی ها همچنان در حال تبادل اســت، افزود: 
مــا در مســیر دیپلماتیــک تبــادل پیام هــا را داریــم 
کان برخی از  اما در مســیر اظهارات رســانه ای، کمــا
کارانه خــود را ادامه  مقامــات آمریکایــی مواضــع ریا

می دهند.

امیرعبداللهیان در نشست خبری: تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریم ها ادامه دارد

روایت جمال میرصادقی از عاقه اش به شکست توطئه علیه ملت ایران
تماشای فوتبال

آدم ها دو گونه اند 
را  فوتبــال  تماشــای  میرصادقــی،  جمــال 
یکــی از ســرگرمی های بیرونــی اش می داند که 
هنــوز آن را دنبال می کند. این داســتان نویس 
پیشکسوت سال گذشته مجموعه داستانی 
کــه  کــرده  بــا عنــوان »جام جهانــی« منتشــر 
یکــی از داســتان هایش دربــاره ایــن رویــداد 
ورزشــی و روایتــی از صعــود تیم ملــی ایــران به 
جام جهانــی اســت. او درباره کتاب و نوشــتن 
از جام جهانــی می گوید: »آدم هــا دو گونه اند؛ 
کســانی که به قصه و داستان اعتنایی ندارند 
و بیشــتر به دنبال حــرکات بیرونی و ورزشــی و 
فوتبــال و... هســتند و بــه درون توجــه ندارند 
و کسانی که بیشتر با درون ســروکار دارند و با 
خت شدند و به آنها 

ُ
قصه های مادربزرگ ها ا

توجــه نشــان می دهنــد. داستان نویســان و 
هنرمندان معموال از میان آنها بیرون می آیند.« 
او ســپس بیان می کنــد: »از اول زندگی ام، اهل 
ورزش نبــودم و در نقطــه مقابلــم، بــرادر قــرار 
داشــت، او بــه فعالیت هــای بیرونــی و ورزش 
و فوتبــال عاقه منــد بــود، من هــم بــه قصه و 
داســتان. برای اینکه با برادرم ارتباطی داشته 
باشم به دیدن مســابقات فوتبال توجه پیدا 
کــردم تا حداقــل ارتباط موضوعی بــرای بحث 
داشته باشیم. چیزهایی که از ورزش می دانم 
بــه خاطــر بــرادرم بــود.« جمــال میرصادقــی 
می افزایــد: »من به دیــدن فوتبــال عاقه مند 
هســتم و هــر وقــت مســابقه فوتبــال پخــش 
شود، حتما نگاه می کنم، زیرا این کار برای من 
یک سرگرمی بیرونی اســت. البته قصه عاقه 
درونــی من اســت و آدم ها بیشــتر به مســائل 
مورد عاقه شان توجه می کنند. به نظرم آنچه 
انسان را می سازد، اعتقاد به درونیات است و 
مسائل مربوط به اجتماع نیز مسائل عمومی 
هســتند.«مجموعه داســتان »جام جهانی« 
نوشــته جمــال میرصادقــی در 128 صفحــه 
منتشــر شــده اســت. »جام جهانــی«، »قتــل 
نفــس«، »فــواره«، »شکســته«، »آمــدم بیرون 
حالی بکنم«، »متلک، سخن طعنه آمیز« و »بد 
سرو وضع، شلخته« عنوان داستان های این 

مجموعه است.
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