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رئیس  جمهوری با تاکید بر اینکه محیط زیست 
سالم جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق 
شهروندی است، گفت: حفظ محیط زیست نه یک 

امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی دیروز در جلسه شورای عالی حفاظت 
محیط زیست با تاکید بر اینکه حیات ما وابسته به 
محیط زیست است و حفاظت از آن باید با جدیت و 
قاطعیت انجام شود، گفت: اگر محیط زیست دچار 
مشکل شود، سالمت جامعه و مسایل اجتماعی و 

حتی امنیت اجتماعی به خطر می افتد.
وی با بیان اینکه دولــت تدبیر و امید با دغدغه 
زیست محیطی و توجه بیشــتر به منابع طبیعی 
کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده 
و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، اظهار 
داشت: شورای عالی محیط زیست در عین اینکه با 
قاطعیت از مسایل زیست محیطی حفاظت می کند 
در زمینه تســهیل گری توسعه کشور نیز حرکت 

می کند.
رئیس جمهوری حق حیات و زندگی مناسب 
در محیط زیست ســالم را جزو حقوق اجتماعی و 
از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: 
حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری 
قطعی و از واجبات به شــمار می آید، لذا حفاظت 
از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم 

و دستگاه ها در قالب برنامه های بلندمدت است.
 روحانی با یادآوری اینکه توجه به محیط زیست 
همواره از دغدغه ها و اولویت های مهم دولت تدبیر و 
امید بوده است، اظهار داشت: دولت تاکنون در این 
زمینه گام های بزرگی در قالب برنامه های منسجم، 
در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و 
تاالب ها، کاشت نهال و پخش سیالب به مورد اجرا 

گذاشته است.
رئیس جمهــوری ادامــه داد: در مورد کاهش 
آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده 
تولیدی در پتروشیمی ها و عرضه بنزین یورو ۴ و ۵ 
و امکان بهره مندی همه شهروندان از این فرآورده 
پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آالینده هوا 
و تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انژکتوری 
از جمله اقدامــات دولت برای مقابلــه با آلودگی 

 هوا و چالش های زیســت محیطی بوده اســت. 
روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه 
زیست محیطی و توجه بیشــتر به منابع طبیعی 
کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و 
دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، تصریح 
کرد: با این حال، این مأموریت نیازمند همکاری و 
تعامل بخش ها و ارکان مختلف دولت و حاکمیت، در 
قالب یک طرح فراگیر ملی است که امید می رود آن 
گونه که در سند باالدستی هم آمده، قوت و انسجام 

بیشتری به خود بگیرد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه سایه سنگین 
بیماری کرونــا نباید باعث شــود از موضوع مهم 
آلودگی هوای کالنشــهرها که در فصل سرد سال 
در روزهای وارونگی هوا که در ســال های قبل نیز 
با آن مواجه بودیم، غفلت شــود، خاطرنشان کرد: 
شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط باید برنامه ریزی 
الزم را برای جلوگیری از بروز آلودگی ســنگین و 
مداوم انجام دهند. به خصوص در سال جاری که با 
شیوع کرونا بیشتر نقاط کشور درگیر است باید این 

موضوع به جّد مورد توجه قرار گیرد.
روحانی پسماند را یکی دیگر از موضوعات مهم 
محیط زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماند 
و تأثیر آن بر محیط زیست چند سویه است. اولین 
بحث مدیریت پسماند، فرهنگ سازی برای جامعه 
است. در دنیای کنونی رها کردن پسماند در طبیعت 
یا امحا و سوزاندن آنها ضرری چند جانبه است، چرا 
که این پسماند، می تواند به جای زیانبار بودن منافع 

گوناگونی برای طبیعت و انسان داشته باشد.
رئیس جمهوری اضافه کرد: مسئولین ذیربط 
باید تالش کنند که در سراسر کشور بازیافت پسماند 
به سرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری 
موثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از 

منافع حاصله بهره مند شوند.
روحانی تخریب ها و تهدیدات زیست محیطی را 
چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: 
شورای عالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت 
از مسایل زیست محیطی حفاظت می کند در زمینه 

تسهیل گری توسعه کشور نیز حرکت می کند.
رئیس جمهوری اظهار داشــت: مسأله محیط 
زیست، گذشــته از عوامل پیچیده و درهم تنیده 

داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته 
است. پیامدهای گســترده تحریم های ظالمانه 
حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است 
که باید به تدریج به رفع این تحریم ها همت گذاشت.
در این جلسه حد و حدود عرصه های طبیعی 
واجد شرایط و موضوع تأیید و تصویب ۴۱ منطقه 
موجود و تحت حفاظت سازمان که در دولت دهم 
برخالف روال مصوب درباره آنها به جای شورای عالی 
محیط زیست در هیات دولت تصمیم گیری شده 
بود، به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم 

گیری، مجددا مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
در ادامه جلســه همچنین درباره حد و حدود 
برخی مناطق موجود که دارای تعارضات مردمی و 
طرح های هادی و روستایی در مناطق حفاظت شده 

هستند بازنگری و تصمیم گیری شد.
 تصویــب ضوابــط و روش هــای مدیریــت 
پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز 
نیروگاه ها و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی 
پســماندها به اشــخاص حقوقی و حقیقی واجد 
صالحیت و متقاضی برای سرمایه گذاری در این امر 

از جمله تصمیمات جلسه امروز بود.
در این جلسه سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره وضعیت احیای پارک ملی، دریاچه ارومیه 
و آینده آن و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار 
بوی نامطبــوع در جنوب تهران گزارشــی ارائه و 
برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد که 

به تصویب رسید.
به گفته دکتر عیسی کالنتری، دبیر شورای عالی 
حفاظت محیط زیست، با لحاظ مصوبات جلسه 
امروز، در دولت تدبیر و امید جمعا بیش از ۲ میلیون 
و ۱۰۰ هزار هکتار به وســعت مناطق چهارگانه 

حفاظت شده کشور افزوده شده است.

حضرت  آیــت اهلل خامنــه ای در دیدار 
با خانــواده شــهید فخــری زاده گفتند: 
علــّو مقامــی که خداونــد با شــهادت به 
شــهید محســن فخری زاده عطــاء کرد، 
مزد زحمــات و اخالص کم نظیــر او بود و 
 این مقام بــا هیچ یــک از مقام های دنیوی 

قابل مقایسه نیست.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبــری، خانواده دانشــمند 
برجسته و ممتاز هســته ای و دفاعی کشور 
شــهید محســن فخری زاده عصر دیروز 
 )دوشــنبه( با رهبر معظم انقالب اسالمی

 دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
با تجلیل از برجســتگی های علمی و فنی 
شــهید فخری زاده و حضور سخت کوشانه 

آن دانشــمند عالی مقام در میــدان علم و 
عمل، گفتند: علــّو مقامی کــه خداوند با 
شــهادت به آن بزرگــوار عطاء کــرد، مزد 
زحمات و اخــالص کم نظیر او بــود و این 
 مقــام بــا هیچ یــک از مقام هــای دنیوی

 قابل مقایسه نیست.
رهبر انقالب اسالمی، عظمت یافتن نام 
شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز 

تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن 
او در زمان حیاتــش را از دیگر آثار اخالص 

شهید دانستند.
ایشــان همچنیــن گفتند: همســران 
شــهدا در اجر آنها شــریک هســتند و از 
خداوند می خواهیــم که صبــر و آرامش 
خــود را بــر دل های شــما نــازل فرماید 
و بــه توفیق الهــی بتوانیــد حرکت خود 
 را متناســب با شــأن شــهید ادامه دهید.

در این دیدار، همســر و فرزندان شــهید 
فخری زاده با قدردانــی از پیام محبت آمیز 
و روشــنگر رهبــر انقــالب اســالمی 
پــس از ترور شــهید فخــری زاده، تبیین 
جریــان فکــرِی شــهدای جهــاد علمی 
 و الگوســازی از آنــان را مــورد تأکیــد 

قرار دادند.

شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از منابعی 
در وزارت دفاع آمریکا از طــرح دولت جدید 
این کشور برای گفت و گوی مستقیم با تهران 

خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، خبرنگار 
شــبکه »اســکای نیوز عربی«، عصر دیروز 
)دوشــنبه(، به نقل از منابعــی در پنتاگون 
از طــرح جدیــد دولــت »جــو بایــدن« 
 رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره ایــران 

خبر داد.
اســکای نیوز به نقــل از منابع یادشــده 
در این خصوص نوشــت: »دولــت بایدن از 
طریق میانجی های اروپایی برای گفت و گوی 
مســتقیم با تهــران ابتکاری بــه راه خواهد 

انداخت «.
این گزارش در حالی منتشــر شده است 
که روز یکشــنبه نیز کاخ ســفید اعالم کرد 

که جــو بایــدن رئیس جمهور آمریــکا در 
گفت و گویــی تلفنی با »بوریس جانســون« 
در خصــوص  نگلیــس  ا یر  ز نخســت و
 مســائل مرتبط با ایــران، روســیه و چین 

گفت و گو کرده است.
پیشتر، جو بایدن در زمان رقابت  انتخاباتی 
بــا »دونالد ترامــپ« رئیس جمهور ســابق 
آمریکا گفته بــود که قصــد دارد در صورت 
بازگشــت ایران به پایبندی کامل به برجام، 

 آمریــکا را به توافــق هســته ای بازگرداند.
با این حال، او در اظهاراتــی مبهم گفته این 
مســئله را مبنایی برای آغاز مذاکراتی جدید 
بر سر »قوی تر و طوالنی تر کردن« برجام قرار 

خواهد داد.
»آنتونــی بلینکن«، گزینه پینشــهادی 
بایدن برای تصدی سمت وزیر خارجه آمریکا 
هم در جلســه اســتماع مجلس ســنا برای 
تأییــد صالحیت خــود تصریح کــرد دولت 
بایــدن قصــد دارد بازگشــت به برجــام را 
»ســکویی« بــرای تقویت و تمدیــد برجام 
 و پرداختــن به ســایر حوزه هــای مختلف 

با ایران قرار دهد.
جمهــوری اســالمی ایــران تأکیــد 
کــرده هیــچ گونــه پیش شــرطی را 
 بــرای بازگشــت آمریــکا بــه برجــام

 نخواهد پذیرفت.

خبر خبر

خبر

روحانی در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست:

 محیط زیست سالم از اصول اساسی حقوق شهروندی است
رهبر انقالب در دیدار با خانواده دانشمند هسته ای کشور: 

 شهادت مزد زحمات و اخالص کم نظیر شهید فخری زاده بود

شبکه اسکای نیوز عربی خبر داد:

طرح دولت بایدن برای گفت و گوی مستقیم با تهران 

پشت پرده توقیف نفتکش ایرانی در آب های اندونزی چیست؟

گروکشی یا  نشتی دورزدن 
تحریم ها؟

سياست 2

چرتکه 3

دیده بان شفافیت: پیکر آیت الّله مصباح را  ابربدهکار 
بانکی غسل داده است؛

غسال الکچری 
خواص!

چــه ارتباطــی می توانــد بیــن برخی 
روحانیون متنفذ متوفی و ماکارونی باشــد؟ 
پیچیده ترین ارتباط این اســت که صاحب 
یکی از آن کارخانه های بزرگ ماکارونی، مثال 
تک ماکارون، این روحانیون متنفذ متوفی را 

به خانه خود برده و آنجا غسل دهد!
شــاید کاظم صدیقی گمان می کرد بعد 
از آن معذرت خواهــی که بابــت اظهاراتش 
درباره به اصطــالح »کرامت« مصباح یزدی 
کرد، غائله را خوابانده و قضیــه فیصله پیدا 

کرده است. 

اما حاال کاشــف به عمل آمده ســرنخی 
که او روی آنتــن تلویزیــون در همان یکی 
دو دقیقــه داد، رشــته ای بود که ســر دراز 
دارد و احمــد توکلی آن ســرنخ را گرفته و 
به »رضا مطلبی کاشــانی«، مالک کارخانه 
تک ماکارون رسیده اســت. توکلی که عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و رئیس 
هیأت مدیــره دیده بان شــفافیت و عدالت 
است به همراه معاونش در سازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت طی یادداشتی از گفته های 

جنجال برانگیز کاظم صدیقی رمزگشایی...

تجمع مستمری بگیران تامین اجتماعی مقابل سازمان برنامه و بودجه

نوبخت: شرمنده بازنشستگان کارگری هستیم
چرتکه 3
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