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خبر

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

اسالمی :قطعنامه راهحل
نیست

محمــد اســامی روز چهارشــنبه در حاشــیه
نشســت هیــأت دولــت و بــا حضــور در جمــع
خبرنــگاران در حیــاط پاســتور در وا کنــش بــه
قطعنامــه شــورای حــکام علیــه ایــران گفــت:
«همانطــور که قبال اعالم شــده بود ،رفتار و فشــار
سیاســی و اقداماتــی کــه از جنــس عدمتوجــه
به رونــد توافــق و مذا کرات بــوده ،حتمــا با عمل
متقابــل همراه خواهد بــود».او افزود« :ســازمان
انــرژی اتمــی ایــران در راســتای اقــدام قانــون
راهبــردی بــرای لغــو تحری مهــا در ســایت فــردو
یســازی ظرفیــت جدیــدی
و نطنــز بــرای غن 
ایجــاد کــرد کــه کل ایــن عملیــات در چارچــوب
مقــررات آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی اســت
و ظرفیــت جدیــدی از گازدهــی در نطنــز شــروع
کردیم».اسالمی اضافه کرد« :در فردو هم افزایش
یســازی از  ۲۰درصــد بــه  ۶۰درصــد را
ظرفیــت غن 
شــروع کردیــم و ســانتریفیوژهای نســل جدیــد
را جایگزیــن نســل اول خواهیــم کرد».رئیــس
ســازمان انرژی اتمی ایران با اشــاره بــه اظهارات
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی خاطرنشان
کرد« :فشار سیاســی و قطعنامه ،راهحل موضوع
نیســت».او ادامه داد« :مال کومعیار رفتارهایی
مانند دام ـنزدن به موارد اتهامی نیســت و رفتار
حرف ـهای آژانس را میطلبــد که فعال باشــد و در
جهت پیشــبرد برنامه توافق مطابق توافق ۲۰۱۵
اثربخشــی داشــته باشد».اســامی یــادآور شــد:
«آمریــکا کــه از ســند  ۲۰۱۵خــارج شــده ،نهتنهــا
خود به تعهــدات عمل نکــرده بلکه مانــع انجام
تعهدات دیگران هم شــده اســت و امیــدوارم به
همــان متــن توافقوضوابــط برگردنــد و بیــش از
این اجــازه ندهند بــا عملیات روانی و جوســازی
سیاسی بخواهند به کار خود ادامه دهند».
3کیوسک

فایننشالتایمز

«بازگشــت قرنطینــه؛ چیــن بــا شــیوع تــازه کرونا مبــارزه
میکنــد» عنــوان گزارشــی اســت همــراه بــا تصویــر اصلــی
فایننشــالتایمز که س هشــنبه 22،نوامبــر ،یکــی از کارکنان
کنترل اپیدمــی را ،کــه در خیابانی خالــی در منطق ه تجاری
پکن در ساعت شــلوغی ایستاده است ،نشــان میدهد.
گزارش گفته« :مقامات چین یکبار دیگر مقررات قرنطینه
رادر بخشبزرگیاز این کشور اجرا کردهاندو در حالتالش
برای کنترل شیوع اخیر کرونا هستند .این کشور سهشنبه
تقریبــا 28هــزار مــورد جدیــد ابتال بــا شــیوع در پکن ،شــهر
جنوبی گوانگجو و شهر جنوب غربی چونگکینگ گزارش
کرد».
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برای شنیدن حرف معترض و مخالف
گوش شنوا داریم
رئیسجمهوریاظهار داشت«:دولتبرایشنیدن
حرفمعتــرضو مخالف گوششــنواداردامااعتراض
با آشوبواغتشــاش تفاوت دارد؛ اغتشــاش هم مانع
گفتوگووهممانعهر نوعتوسعهیافتگیاستومردم
انتظار دارندباآنبرخوردقاطعشود».
«سیدابراهیم رئیسی» در جلسه چهارشنبه هیأت
دولــت بــا گرامیداشــت هفتــه بســیج و یادوخاطــره
شــهدای بســیجی ،روحیــه بســیجی را برخــورداری از
اخــاص ،تدبیــر ،عقالنیــت ،انگیــزه ،روحیهخدمــت
و مقاومــت و اتــکا بــه خداونــد در برابــر شــدائد،
مشــکالتوموانع دانســت و بر حفظ و ارتقای روحیه
انقالبیوبسیجیدر همکاراندولتتاکید کرد.
رئیسی گفت« :بسیج ،حرکت سازمانیافته ،منظم
وبااندیشهوانگیزهانقالبیوعملصالحبرایپیشبرد
اهــدافانقــابو گرهگشــاییاز زندگــیمــردماســتو
دولتبایددر تمامعرصههایخدمتبسیجیعمل
کند».رئیسجمهوری تصریح کرد« :امروز که دشمن
ب هصــورتهدفمنــدبهجنــگترکیبیباداشــتههای
انقالب اســامی آمده و نشــاط ،امید و اعتماد جامعه
و ســرمایهاجتماعــیمــاراهــدف گرفتــه،راهمقابلــهبا
شــیطنتها،فتنههاو توطئههایاو پرهیــز از هرگونه
تاخیــر در انجامامــور مربوطبــهرفاهوآســایشمردمو
کاروتالشمضاعفبرایحلمشکالتاست».
«لزوم حرکت مسألهمحور دســتگاههای اجرایی» و
«تامین نیازهای مردم بهویژه توجه به معیشت آنها»
از دیگر تاکیداترئیسیبههمکاراندولتدر نشست
دیروز هیأتدولتبود.
رئیسجمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش
ناامنــی را خــط قرمــز دولــت دانســت و گفــت:
«امنیتوآرامــش زیربنــای رشدوپیشــرفت کشــور و
فعالیتهایعلمی،اقتصادیو کسبوکارهایمردم
اســت کهدستگاههایمســئولبایدبه آنتوجهویژه
داشتهباشند».
رئیســی افــزود« :دولــت بــرای شــنیدن حــرف
معتــرض و مخالــف گــوش شــنوا دارد امــا اعتــراض بــا
آشوبواغتشــاش تفــاوت دارد؛ اغتشــاش هــم مانــع
گفتوگووهممانعهر نوعتوسعهیافتگیاستومردم
انتظار دارندباآنبرخوردقاطعشود».
رئیسجمهوریبااشــارهبهدستهایپنهانبرای
اخــالدر بــازار ارز،از دســتگاههایمرتبــطخواســت
تدابیــر اتخاذشــده در ایــن زمینــه را با ســرعتودقت
اجراییکنند.
وزیــر راهوشهرســازی بعــد از پایــان تعطیــات
مجلسمعرفیمیشود
همچنیــن علــی بهادریجهرمــی در حاشــیه
جلســههیأتدولــتباتبریکهفتهبســیجبــهمردم
و بســیجیان ،گفــت«:بســیجیانهمیشــهپرچمــدار
حمایتاز حقوقمردمبودهومطالبهگر تحققعدالت

هستندو هرجامشکالتیدر کشــور بهوجود آمد،این
تشــکن بودند .در کرونا ،بسیجیان در
عزیزان بنبس 
حوزههایمختلفپیشتاز کمکبهمردمبودهاند».
ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه اســتعفای وزیــر
راهوشهرسازیبیان کرد«:در جلسهامروز هیأتدولت
بــاتوجهاســتعفایاخیر آقــایدکتر قاســمیبهدلیل
تشــدید بیمــاری ،آقــای دکتــر افنــدیزاده بهعنــوان
سرپرســت وزارتخانــه حضــور داشــتند .از زحمــات
یکسالهآقایقاسمیتشکر میکنیم.آرزویموفقیت
برایدورهسرپرستیآقایافندیداریم».
او افــزود« :رئیسجمهــوری و اعضــای دولــت
از زحمــات آقــای قاســمی تقدیــر کردنــد و آرزوی
سالمتیوشــفایعاجل بــرای ایــن بزرگــوار داشــتند.
مجلسدر تعطیالتهفتگیخودشب هســر میبردو
بهمحضآغاز فعالیتشدر هفتهآتی،وزیر پیشنهادی
وزارت راه از ســوی دولــت بــه مجلس معرفــی خواهد
شد».
او در ادامــه بیان کرد« :در جلســه دولــت ،مصوبات
متعــددیمطــرحشــد؛دولــتتصویب کــرد کــهبرای
تصدی مدیریتعامل یا عضویت در هیأت مدیره در
شــرکتهای دولتی و شــرکتهایی که دولــت جایگاه
مدیریتی دارد ،یک دســتورالعمل احــراز صالحیتها
بهتصویببرسدتایکشایستهساالریدر حوزهاحراز
صالحیت وجود داشته باشد و هم سختگیریهایی
یشــود از
کــه مانــع از جوانگرایــی و نخبهگرایــی م 
ن بــرود .در ایــن دســتورالعمل بهطور خــاص برای
بی 
نخبگان یــک تمایزهــا و اولویتها در نظر گرفتهشــد
تــا هرچه بیشــتر از ظرفیــت نخبگان اســتفاده کــرد».
بهادریجهرمــی در پاســخ به این پرســش کــه برنامه
دولت بــرای اجــرای قانــون غیریارانهای شــدن تعرفه
پرمصرفهاچیست ،گفت«:یکیاز احکامتکلیفی که
در قانون بودجه قید شده است ،پلکانی شدن تعرفه
یشــان اســت .پیش از
فهــا در قبــوض مصرف 
پرمصر 

رئیس سازمان محیطزیست:

اینهماشــاره کــردمنگاهدولتبهایــنقضیهباتأمل
اســت ،زیرا درســت اســت کــه میزانــی صرفهجویی به
همــراه دارد اما وقتــی یارانه پرمصرفها حذف شــود،
از ســویدیگر بایدهزینه آنقبوضافزایشپیدا کند.
این مســأله بهطور مستمر در رفتوبرگشــت و بررسی
استاماچونتکلیفاستدولتبایدتدبیریداشته
باشــد .نــگاه دولــت این اســت کــه نســبت بــه تعرفه،
حتیاالمکان تغییری صورت نگیرد بهویژه در کسانی
کهدر الگویمصرف،مصرفشانراانجاممیدهند».
ادعاهایحقوقبشری آلمانعلیهایرانحرکتی
سیاسیاست
غالمحسیناسماعیلینیز در حاشیهجلسههیأت
شهــای
دولــتدر جمــعخبرنــگارانبــااشــارهبــهتال 
وزارت خارجــه آلمــان بــرای تصویــب قطعنامــه
ضدحقوقبشــری علیــه ایــران گفــت« :ادعاهــای
حقوقبشری کشورهایغربیو آمریکا،ادعاهایپوچ
وواهیاست».رئیسدفتر رئیسجمهوریاضافه کرد:
«غربیهامیدانند کهاصلیترینناقضانحقوقبشر
در جهان،خودشانهستندوجمهوریاسالمیایران
اهتمام ویــژهای بــه حقوقبشــر دارد؛ لذا تــاش برای
تصویب ایــن قطعنامه یک حرکت سیاســی اســت نه
یکاقدامواقعیحمایتاز حقوقبشر».
یکسخنگویوزارتخارجهآلماندر تداوممواضع
ضدایرانیبرلینکهاخیرابهبهانهمسائلحقوقبشری
وادعایمشارکتایراندر جنگاوکراینشدت گرفته
اســت ،اعالم کرده بود که این کشــور با تصمیم ایاالت
متحدهدربارهتغییر تمرکز از مذا کراتوینبهحوادث
داخلیایرانموافقاست.
بذرپاشاز گزینههایجدیوزارتراهاست
«ســیدمحمد حســینی» هــم در حاشــیه نشســت
هیــأت دولــت در جمــع خبرنــگاران بــا آرزوی
شــفایعاجل برای «رســتم قاســمی» ،وزیر پیشــین
راهوشهرســازی ،دربــاره احتمــال معرفــی «مهــرداد
بذرپاش» بــرای تصدی ایــن وزارتخانــه گفت« :بحث
آقــایبذرپــاشبهعنوانیکــیاز گزینههایجــدیدر
دولــتمطــرحاســتامــاایــنموضــوعزمانــیقطعی
یشــود کــه رئیسجمهــوری نامــه معرفــی وزیــر
م
پیشــنهادیرابــهمجلسارســال کنــدتاتکلیــفاین
وزارتخانهمعلومشود».
معــاون پارلمانــی رئیسجمهــوری تصریــح کــرد:
«آقــایافندیزادههــم کهبهعنوانسرپرســتوزارت
راهوشهرسازی انتخاب شده اســت ،آشنایی و اشراف
کافی به مسائل این حوزه دارد و در حال پیگیری امور
اســت».رئیسجمهورییکم آذر ماه،ضمنموافقت
با استعفای «رستم قاســمی» ،وزیر راهوشهرسازی به
دلیــل تشــدید بیمــاریاش« ،شــهریار افنــدیزاده»،
معاونحملونقلاینوزارتخانهرابهعنوانسرپرست
وزارتراهمنصوب کرد.
هشتگ روز

گاردین

«پزشــکانهشــدار میدهنــد:فقر بیمــارانرامجبــور به
ادامــه کار میکند» عنوان گــزارش اصلی گاردین اســت .به
گزارشاینروزنامه،رئیسجدید کالجســلطنتیپزشکان
عمومی بریتانیا هشــدار داده اســت که بیماران از دریافت
کشــان خــودداری میکننــد ،زیــرا نمیتوانند
گواهی پزش 
کارشانرااز دستبدهند.این گزارشبهنقلاز دکتر کامیال
هاثورن میگوید تعداد بیشــتری از بیمــاران دچار حمالت
یشــوند،زیــرانمیتواننــدخانههای
آســم(تنگینفــس)م 
خودرا گرم کنند،همچنینمشکالتسالمتروانبهدلیل
بحرانهزینههایزندگیبروز کردهاست.

نیویورکتایمز

«کارشناســان انتظار کاهش خطر موج کوویــد را دارند»
ُ
و «خوشبینــییکســالپساز بــایامیکــرون»عناوین
گــزارشنیویورکتایمــز اســت«:مقاماتبهداشــتیفدرال
س هشــنبه ابراز خوشبینــی کردند که این کشــور زمســتان
امســال نســبت بــه ســال قبــل ،آمادگــی بیشــتری بــرای
تحمل مــوج ابتال بــه کرونــا دارد و درخواس ـتهای خــود را
از آمریکاییها بــرای دریافت واکســن تقویتکننــده بهروز
قبل از تعطیالت تجدیــد کردند ».توضیح تصویــر« :صالح
الشهری،درستپساز بهثمر رساندن گلاولعربستان،
روز س هشــنبه،و شکســتغیرمنتظرهو شــوکآور  ۲بر یک
آرژانتیندر جامجهانیقطر».

#امنیت_غذایی

هر دستگاهی که َجوومنابع
آبیراتخریب کند،باید
پاسخگوباشد
رئیــس ســازمان محی ـ 
ط
زیســت با تا کیــد بــر اینکه هر
دســتگاهی کــه َجــو و منابــع
آبــی را تخریــب کنــد بایــد
پاســخگو باشــد ،گفــت:
«موضــوع آلودگی هــوا بحث
فرا گیر همه دستگاههای اجرایی کشور است و
مکلف هســتند تکلیــف خــود را انجــام دهند».
علی سالجقه گفت« :ما سه هفته قبل در ستاد
هوای پا ک که در وزارت کشــور برگزار شــده بود،
بــه این دســتگاهها دو هفتــه مهلت دادیــم تا با
نشس ـتهایی که با معاونتهای ما در سازمان
محیطزیســت دارند ،اعتبارات موردنیاز  ۱۴۰۲را
در بحث قانــون هوای پا ک مشــخص کنند».او
افــزود« :آخریــن چیــزی که کســب شــد ،در یک
بخــش حــدود  ۱۰۳هــزار میلیــارد تومــان و در
بخــش دیگــر ســه میلیــارد دالر موردنیــاز
دستگاههاســت تا بتوانند در سال  ۱۴۰۲بخشی
از قانون هوای پا ک را اجرا کنند».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سیاست قطعی وزارت
فرهنگ حمایت از
هنرمندان است
وزیر فرهنگوارشاداسالمی
سیاســت قطعــی ایــن
وزارتخانــه را حمایــت از
هنرمندان دانســت و اظهار
داشــت« :برای افرادی که از
خانــواده فرهنــگ و هنــر و
رسانه در اغتشاشــات اخیر معذوراتی بهوجود
آمــده و اتفاقاتــی افتــاده ،وظیفــه خودمــان
گ و هنر و رســانه
میدانیــم کــه از اهالــی فرهن ـ 
حمایــت کنیم».محمدمهــدی اســماعیلی
دربــاره موضــع وزارت ارشــاد درخصــوص
بازیگران بازداشــتی گفت« :در بیش از  ۶۰روزی
که این اتفاقات رخ داده ،بنای ما این اســت که
فســازی اجــازه ندهیم کار به
با گفتوگو و شفا 
جاهایــی بکشــد کــه موجــب نگرانــی شــود».
اســماعیلی تصریــح کــرد« :بــرای افــرادی کــه از
خانواده فرهنگ و هنر و رســانه در اغتشاشات
اخیر معذوراتی به وجود آمده و اتفاقاتی افتاده
ثهــا را قبال داشــتیم و
برخــاف اینکــه ایــن بح 
پیگیری کردهایــم ،وظیفه خودمــان میدانیم
که از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه حمایت کنیم
و این موضوع را در دستور کار داریم».

#محیط_زیست

«نگهــداری پیروز ســالی یک میلیــارد و۲۰۰میلیــون تومــان هزینــه دارد در حالی کــه کل بودجه
حفاظتاز تنوعزیســتیایــران ۳۰میلیاردتومنه».یا«عامــلاصلینابودیمنابــع آبو #محیط_
برداریصرف،
زیستنحوهبرخوردبا#منابع_طبیعی،یهروی ه کامالمصرفگرایانهاست؛یعنیبهره
ِ
بدون در نظر گرفتن محدودیتهای طبیعت».یا«مهاجرتهای اجباری که توسط پهلوی آغاز
شد،ســرقتمنابعطبیعی،طرحاشــتغالغیربومیان،انتقال آبو نابودیمحیطزیستو بیکار
کــردنهزارانشــخص کــهاز طریقصیــدو دامداریمعیشــتمیکردنــد.رژیمو خانــدانپهلوی
بــا کمکبریتانیــااز برنامهریــزاناینجنایتهاهســتند».یا«جاینگرانــیندارد.وطندوســتی،
قانونمداری ،اخالقمداری ،مراقبت از محیطزیست و  ...با آموزش درست در مدارس و رسانهها
درستمیشود».یا«43سالباتحریمهایکمرشکنکشورهایغربیدر خاورمیانهایکههمیشه
جنگوجودداشتهوتبعاتشدامنگیر ایرانهمبوده.باافتخار قدرتبرتر منطقهایمچهاز لحاظ
نظامیچهاز لحاظقدرتنفوذاقتصادومحیطزیست».
«خبــر خــوباینکهتــو ایــناوضــاع،کلیاتســندملــیامنیــتغذایــیتاییدشــدهو بررســی۳۳
هدف کمــی 19 ،راهبرد ملی و  205برنامه اقدام در ســند ملی امنیت غذایی هــم صورت گرفته .دکتر
شهــای دانشبنیــان گامــی مهــم در تامین امنیــت غذایی
#مخبر گفتــه :ارتقــای بهــرهوری بــا رو 
یشــود که در اختیار از ما
اســت».یا«واردات تخ م ماهی قزلآال (رنگینکمان) یک رانت محسوب م 
بهتران بود ،اما #زنان_نســل_تحریم توانستند نژاد ایرانی بســیار باکیفیت این ماهی ارزشمند را در
کشــور تکثیر و تولید کنند.اینیعنی#امنیت_غذایی».یا«نگهداشتنچهارتامر غوخروس کاشت
سبزیدر خانههایقدیمیوحیاطدار شد«پیفپیف»ونماداملبودن،اماسگو گربهبغل کردن
غلتیدندر پشموپیلشاندر آپارتمانهای60متریشدنمادتمدن!»یا«هیچوقتمسافرانیک
کشتیبهخاطر وضعیتبدغذایییا کثیفبودن کشتییاهر مورددیگه کشتیروسوراخنمیکنند.
حتیا گهاتاقو کابینخودشونباشه.اونهموقتی کوسههایوحشیو گرسنهتواوندریاباشن».
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امیرعبداللهیان در نشست خبری :تبادل پیام با آمریکا برای رفع تحریمها ادامه دارد

شکست توطئه علیه ملت ایران
وزیــر امور خارجــه گفــت :توطئهای که بر اســاس
اســناد دقیــق و موجــود در دســتگاه دیپلماســی
کشــور بــا هــدف ایجــاد جنــگ تروریســتی ،جنــگ
داخلــی و در نهایــت تجزیــه جمهــوری اســامی
ایــران در هشــت هفته گذشــته با ســوء اســتفاده از
احساسات مردمی دنبال میشد ،شکست خورد.
نخستین نشست خبری حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجــه دیروز با حضور رســانههای داخلی
و خارجی و اصحاب رســانه در ســاختمان وزارت امور
خارجهآغاز شد.
وزیر امــور خارجــه در ابتدای این نشســت گفت:
در  ۱۴مــاه گذشــته حجــم تبادل تجــاری مــا از قاره
اروپا تا سایر نقاط جهان به ویژه همسایگان و آسیا
از  ۳۷درصــد در کمترین حالت تا  ۵۷۱درصد 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 توطئهای که بر اســاس اســناد دقیق
و موجــود در دســتگاه دیپلماســی کشــور بــا هدف
ایجاد جنــگ تروریســتی ایجــاد و در نهایــت تجزیه
جمهوری اســامی ایران در  ۸هفته گذشته با سوء
استفاده از احساسات پا ک مردمی در ایران دنبال
می شد ،شکست خورد.
دخالتهای خارجی در هشــت هفته گذشته
در اوج قرار داشت
وزیر امــور خارجه بــا بیــان اینکه در هشــت هفته
گذشــته دخالتهــای 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 میشد ،در تماس بودیم.
امیرعبداللهیــان تا کید کرد :در غائلــه زاهدان که
جزئیات آن در اختیار شما هست ،در مشکالتی که
در امنیت برخی از استانهای غربی ما پیش آمد و
به طور مشــخص  ۷۶مرکز تروریســتی و ضد انقالب
در اقلیــم کردســتان فعــال شــدند؛ ســاح هــای
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  ۷۶نقطه
علیــه امنیــت اســتان هــای غربــی از خــا ک اقلیــم
شــمال عــراق اقــدام کــرده بودنــد ،اظهــار داشــت:
دولــت مرکزی عــراق متعهد شــد که ایــن گروههای
تروریســتی را از مرزهــای مــا دور کننــد و توافــق
کردیــم نســبت بــه خلــع ســاح آنهــا اقــدام کننــد؛
گفتوگوهای ما و پیگیری عملی شــدن توافقات با
ً
کشور دوست و برادر عراق ادامه دارد و طبعا زمانی
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روایت جمال میرصادقی از عالقهاش به
تماشای فوتبال

آدمها دو گونهاند

که نیروهای مســلح عراق در مرز مشترک جمهوری
اســامی 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.
وزیــر امــور خارجــه تا کیــد کــرد :مادامــی کــه در
چارچــوب حقــوق بیــن الملــل و منشــور ســازمان
ملــل متحــد تهدیــد از ســوی کشــوری همســایه
متوجــه ایــران باشــد ،نیروهــای مســلح مــا بــرای
تامیــن حدا کثــری امنیت ملی کشــور بــه اقدامات
خودشان ادامه خواهند داد.
امیرعبداللهیــان افــزود :مــا هــم در دســتگاه
دیپلماســی و امنیتــی کشــور بــه گفتوگوهــا و
مذا کــرات مــان بــا مقامــات کشــور دوســت و بــرادر
برای عبور از این مرحله ادامه خواهیم داد.
پیام هــا بین ایــران و آمریــکا همچنــان در حال
مبادله است
امیرعبداللهیــان خاطرنشــان کــرد :جمهــوری
اســامی ایــران بــا وجــود مواضــع غیرســازندهای
کــه ســه کشــور اروپایــی و آمریکاییهــا در هشــت
هفتــه گذشــته داشــتهاند در مســیر دیپلماتیــک
گفتوگوها برای لغو تحریمها را با طرف آمریکایی از
طریق اتحادیه اروپا و برخی از واســطهها در دستور
کار خود داشــت.وی با یــادآوری اینکه ما از خطوط
قرمز خود عبور نکردهایم ،اظهار داشت :در بخشی
از روزهــای اغتشــاش در ایــران ،طــرف آمریکایــی
تصور میکرد ما در نقطهای 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 پیامها میــان ما و
آمریکاییها همچنان در حال تبادل اســت ،افزود:
مــا در مســیر دیپلماتیــک تبــادل پیامهــا را داریــم
اما در مســیر اظهارات رســانهای ،کمــا کان برخی از
مقامــات آمریکایــی مواضــع ریا کارانه خــود را ادامه
میدهند.

جمــال میرصادقــی ،تماشــای فوتبــال را
یکــی از ســرگرمیهای بیرون ـیاش میداند که
هنــوز آن را دنبال میکند .این داســتاننویس
پیشکسوتسال گذشتهمجموعهداستانی
بــا عنــوان «جامجهانــی» منتشــر کــرده کــه
یکــی از داســتانهایش دربــاره ایــن رویــداد
ورزشــی و روایتــی از صعــود تیمملــی ایــران به
جامجهانــیاســت.او درباره کتابو نوشــتن
از جامجهانــی میگوید« :آد مهــا دو گونهاند؛
کســانی کهبهقصهو داستاناعتناییندارند
و بیشــتر به دنبال حــرکات بیرونی و ورزشــی و
فوتبــالو...هســتندو بــهدرونتوجــهندارند
و کسانی که بیشتر با درون ســروکار دارند و با
ُ
قصههای مادربزرگها اخت شدند و به آنها
توجــه نشــان میدهنــد .داستاننویســان و
هنرمندانمعموالاز میانآنهابیرونمیآیند».
او ســپس بیان میکنــد« :از اول زندگیام ،اهل
ورزش نبــودم و در نقطــه مقابلــم ،بــرادر قــرار
تهــای بیرونــی و ورزش
داشــت ،او بــه فعالی 
و فوتبــال عالقهمنــد بــود ،من هــم بــه قصه و
داســتان .برای اینکه با برادرم ارتباطی داشته
باشم به دیدن مســابقات فوتبال توجه پیدا
کــردمتاحداقــلارتباطموضوعیبــرایبحث
داشته باشیم .چیزهایی که از ورزش میدانم
بــه خاطــر بــرادرم بــود ».جمــال میرصادقــی
میافزایــد« :من به دیــدن فوتبــال عالقهمند
هســتم و هــر وقــت مســابقه فوتبــال پخــش
شود ،حتما نگاه میکنم ،زیرا این کار برای من
یک سرگرمی بیرونی اســت .البته قصه عالقه
درونــی من اســت و آدمها بیشــتر به مســائل
موردعالقهشانتوجهمیکنند.بهنظرمآنچه
انسانرامیسازد،اعتقادبهدرونیاتاستو
مسائلمربوطبهاجتماعنیز مسائلعمومی
هســتند».مجموعه داســتان «جامجهانی»
نوشــته جمــال میرصادقــی در  ۱۲۸صفحــه
منتشــر شــده اســت« .جامجهانــی»« ،قتــل
نفــس»«،فــواره»«،شکســته»«،آمــدمبیرون
حالیبکنم»«،متلک،سخنطعنهآمیز»و«بد
سرووضع،شلخته»عنوانداستانهایاین
مجموعهاست.

بورس صعودی شد
در حالی کهشاخص کلبورس
روز سهشنبه گذشتهنوسانیبود،
دیروز توانستروندیصعودی
بهخودبگیرد.به گزارشایسنا،
شاخص کلبورسدیروز با
۲۵۳۳واحدافزایشتارقم
یکمیلیونو۴۱۰هزار واحد
صعود کرد.شاخص کلبامعیار
هموزنهمتوانستبا۱۸۱۶
واحدصعودبهرقم۴۰۷هزار و
۳۰۲واحدبرسد.در اینبازار
۳۱۲هزار معاملهانجامشد
که۳۸هزار و۷۳۰میلیاردریال
ارزشداشت.سرمایهگذاری
گروهتوسعهملی،بانکملت،
کشتیرانیجمهوریاسالمی
ایران،بانکتجارتوسایپا
نسبتبهسایر نمادهابیشترین
تاثیر مثبتودر مقابلفوالد
مبارکهاصفهاننسبتبهسایر
نمادهابیشترینتاثیر منفیراروی
بورسگذاشتند.شاخصکل
فرابورسهمبا۵۱واحدافزایش
تارقم۱۸هزار و ۵۹۳واحد
صعود کرد.در اینبازار ۱۸۶هزار
معاملهبهارزش۱۸۳هزار و
۱۹۷میلیاردریالصورت گرفت.
شرکتصنعتیمینو،مدیریت
انرژیامیدتابانهور،بهمن
دیزل،تولیدبرقعسلویهمپنا،
داروسازیداناوپخشهجرت
نسبتبهسایر نمادهابیشترین
تاثیر مثبترارویفرابورس
گذاشتند.

ایســنا -نامیــدن ســراب بــه چشــمههای زیبــا در معنــای سرچشــمه
بودن آنهاســت .اما میتواند ایهام هم داشــته باشــد و خیالانگیــز ،زیبا و
رویاییبودن آنهــا را نیز در نظر آورد .یکی از این چشــمههای پــرآب و زیبا،
یشــود و هم
ســراب «گیان» همدان اســت که هم سرچشــمه محسوب م 
چشماندازی خیالانگیز دارد .این ســراب از جاهای دیدنی نهاوند است.
ســراب «گیان» همــدان یکــی از زیباترین و پرآبترین ســرابهای اســتان
همداناست.

ایســنا -مراســم امضــای تفاهمنامــه بیــن وزارت کار و شــهرداری تهران،
دیروز با حضور ســیدصولت مرتضوی ،وزیر کار و علیرضا زاکانی ،شــهردار
تهراندر محلاینوزارتخانهبرگزار شد.

ایرنــا -متخصصــان و کارگــران صنعــت نفــت و گاز پــس از انجــام مراحــل
اســتخراج گاز از ســکوهای فــاز  ۱۴پارسجنوبــی ،انتقال گاز به خط ششــم
سراســری را آغــاز کردنــد .اکنــون  ۳۷ســکوی پارسجنوبــی بــه تولیــد گاز
مشــغولند و فازهای میدان مشترک پارسجنوبی و پاالیشــگاههای گازی
اینمنطقهآمادهعبور از زمستانهستند.

تســنیم -ایســتگاه هواداری تیمملــی فوتبــال ایــران همزمان بــا برگزاری
جامجهانی۲۰۲۲در قطر در پنجمیدانآزادی،ونک،انقالب،ولیعصر(عج)
وهفتتیر در حالبرگزاریاست.

اینفوگرافی
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خبر

در نشست اعضای دولت و شورای انقالب فرهنگی

کلیات «سند ملی امنیت غذایی» تایید شد
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا
قدردانی از تالشهای انجامشده برای
تدوین ســند ملــی امنیــت غذایــی که
قرار اســت تولید محصوالت کشــاورزی
رااز ســاالنه۱۲۰میلیــون ُتــنبــهبیــشاز
۲۰۰میلیــون ُتــن برســاند ،تاکیــد کــرد:
«ســند امنیــت غذایــی بایــد جامــع و
تهــای خــدادادی
مبتنــی بــر ظرفی 
کشورباشد».
«محمد مخبر» در نشســت مشترک
جمعی از اعضای شــورایعالی انقالب
فرهنگــی و اعضــای دولــت ،از امنیــت
غذایــی بهعنــوان ضرورتی برای کشــور
یاد کــرد و افــزود« :امــروز امنیت غذایی
بهامنیتملی کشورها گرهخوردهوالزم
استبرنامهایاستراتژیکبرایامنیت
غذایی کشــور داشته باشــیم».معاون
اول رئیسجمهــوری همچنین بر لزوم
ارتقــای بهــرهوری بهعنــوان گامــی در
جهــتتامیــنامنیــتغذایــیتاکیدو
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خاطرنشــان کرد« :ا گر با اتکا به فناوری
شهــای دانشبنیــان بتوانیــم
و رو 
بهرهوریوسودآوریرابهویژهدر بخش
شهــای
کشــاورزی افزایــش دهیــم ،رو 
پرهزینــه تامیــن آب و اســتفاده از آن در
کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی
پیداخواهد کرد».اوبهنقش ُپراهمیت
یهــای دانشبنیــان در ارتقــای
فناور 
بهــرهوری و امنیــت غذایــی اشــاره و
اظهــار کــرد« :این امــر ضــرورت افزایش

شهــای دانشبنیان
تولید با اتکا بر رو 
را دوچنــدان میکند».مخبــر ضمــن
قدردانی از تالشهای انجامشده برای
تدوینسندملیامنیتغذاییتصریح
کرد« :اینگونه اســناد معمــوال معطوف
به تولیــد اســت؛ در حالی که بایــد برای
مدیریــت مصــرف نیــز برنامه داشــت و
این مهــم ،نقــش شــورایعالی انقالب
فرهنگــی را در ایــن زمینــه برجســتهتر
میکنــد .بنابرایــن الزم اســت هر ســند

ملی یک پیوســت فرهنگــی بــرای اجرا
داشــتهباشــدتــابــاهمــکاریجامعــه،
شــاهد افزایش تاثیرگــذاری و اجرای هر
چــهبهتر اســنادملــیباشــیم».در این
جلسه کهوزیر جهاد کشاورزیومعاون
علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری نیــز
حضــور داشــتند ،دبیــر شــورایعالی
انقالب فرهنگی گزارشی از روند تدوین
ســند ملــی امنیــت غذایــی ارائه کــرد و
گفت که«اینســند،بــا ۳۳هدف کمی
و چش ـمانداز ۱۰ســاله تدویــن شــده و
 ۱۹راهبرد ملــی و ۲۰۵برنامه اقــدام دارد
تــا میــزان تولید محصــوالت کشــاورزی
را از ۱۲۰میلیــون ُتن در ســال بــه بیش از
۲۰۰میلیون ُتنبرساند».در ایننشست
ضمن تایید کلیات ســند ملــی امنیت
غذایی مقرر شــد این ســند بــا تعامل و
همکاری دستگاههای مرتبط تکمیل
و جام عتــر شــده و پیوســت فرهنگــی
مرتبطباآننیز پیشبینیشود.
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