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وزیر ارتباطات اعالم کرد؛
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حذف بسته های شبانه اینترنت

هت تریک مجیدی در بازگشت به استقالل

فرهاد الجوهر! 

با موافقت بایدن، منابع پولی 
ایران در عراق آزاد شد

 مروری بر وضعیت جنگل های کشور
 به بهانه روز درختکاری
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 رهبر انقالب پس از 
 کاشت دو اصله نهال در روز درختکاری:

مسئوالن باید در مقابل تخریب 
محيط زیست بایستند

سياست 2

 گفت وگوی کاندیدای بالقوه با رسانه انگلیسی؛

 محسن رضایی به 
آمریکا »گرا« داد؟
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آیت اهلل خامنه ای تخریب محیط زیســت 
بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر می دهد، 
بنابراین مســئوالن و همه مردم باید در مقابل 

آن بایستند.
به گزارش ایلنا، به مناسبت روز درختکاری و 
هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقالب اسالمی 

پیش از ظهر دیروز دو اصله نهال میوه کاشتند.
آیت اهلل خامنه ای سپس در سخنانی، گیاه و 
فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت 
تمدن بشــری خواندند و با اشاره به ریشه های 
معرفتی و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: 
کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله  حسناتی 
اســت که در شرع مقدس اســالم بر آن تأکید 

شده است.
ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری 
مناسب برای فعال شــدن آحاد مردم و جوانان 
در زمینه محیط زیســت خواندند و از تخریب 
جنگل ها، منابع طبیعی و سفره های زیرزمینی 

به دست افراد سودجو، ابراز تأسف کردند.
رهبــر انقــالب اســالمی بــه اهمیــت 
محیط زیســت در قانون اساســی نیز اشــاره 
و خاطرنشــان کردنــد: فعالیت هــای محیط 
زیســتی، فعالیت هــای دینــی و انقالبــی 

 اســت و نبایــد بــه آنهــا نــگاه تجمالتــی 
و تزئینی شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حوادثی 
مثل آتش ســوزی جنگل ها و یا خشــک شدن 
دریاچه ها و تاالب ها، گفتند: ایــن حوادث قابل 
پیشگیری است و مسئوالنی که به وظایف خود 
عمل نمی کنند، دچار تقصیر هستند. رهبر انقالب 
اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله 
کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال 
گذشته در ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کاماًل 
عمل و بالی بزرگی را از ســر کشور دور کردند اما 
امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است بنابراین امسال 

هم همگان توصیه ها را رعایت کنند.

ایشان تأکید کردند: هر چه ستاد ملی مقابله 
با کرونا اعالم کرد باید عمل شــود. اگر سفر را 
ممنوع کردند، مردم به ســفر نروند، بنده هم 

قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
مشکالت معیشــتی مردم در اثر کرونا، گفتند: 
اگر کرونا ادامه پیدا کند مشــکالت معیشتی 
بیشــتر خواهد شــد، بنابراین باید با همکاری 

همه، این بیماری هر چه زودتر برطرف شود.
رهبر انقالب اســالمی با ابراز ناخرسندی از 
گرانی ها و مشکالت معیشــتی، افزودند: این 
وضع در آســتانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده 
است. البته اجناس مانند میوه ها فراوان است اما 
قیمت ها بسیار باال است که سود این قیمت باال 
هم به جیب باغداران زحمتکش نمی رود بلکه 
نصیب دالل ها و واسطه های سودجو می شود و 

ضرر آن به مردم می رسد.
ایشــان با تأکید بــر اینکه مســئوالن باید 
مشــکل معیشــتی و گرانــی را حــل کنند، 
گفتنــد: این مشــکالت، همه راه حــل دارد و 
بارها در جلســات متعدد این نــکات را تذکر 
 داده و راه حل هــای مورد نظر کارشناســان را 

به مسئوالن گفته ایم.

وزیر امورخارجه دیروز در صفحه شخصی 
توئیتر خود نوشــت: عرصه سیاســی ایران 
پویاســت و مقامات نظــرات متنوعی مطرح 
می کنند. اما آن نظرات نباید با سیاست رسمی 

دولت اشتباه گرفته شود.
به گــزارش ایرنا، »محمدجــواد ظریف« 
گفــت: وزیر امــور خارجــه افزود: مــن، به 
عنوان وزیــر خارجه و مذاکره کننده ارشــد 
هســته ای ایــران، بــه زودی طــرح اقدام 
ســازنده و دقیق خودمــان را ارائــه خواهم 

 کرد. البته از طریق کانال هــای دیپلماتیک.
به گزارش ایرنا، محسن رضایی، دبیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با نشریه 
انگلیسی  فایننشــال تایمز گفته است ایران 
زمانی حاضر به مذاکره با آمریکا و قدرت های 
جهانی است که ســیگنال )عالمت( روشنی 
دریافت کند. محسن رضایی در این مصاحبه 
گفته است: آنها باید به ما اطمینان خاطر دهند 
که همه تحریم های اعمال شده پس از برجام 
]توافق هســته ای ۲۰۱۵[ در عرض یک سال 
لغو می شــود و به ما می گویند برای این روند 

مذاکره کنید.

خبر

خبر

رهبر انقالب پس از کاشت دو اصله نهال در روز درختکاری:

مسئوالن باید در مقابل تخریب محیط زیست بایستند

وزیر امور خارجه:

نظرات مقامات نباید با سیاست رسمی دولت اشتباه گرفته شود

»تنظیم« و »نظارت« دولت، چتری که بسته شده است؛

 بازار؛ استوار بر پایه های 
صف و کمبود

سياست 2

چرتکه 3

چرا صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام منتفی شد؟

پشت پرده یک 
عقب نشینی

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است 
اینکه بعد از یک هفته مانــور تبلیغاتی روی 
صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی، این طرح 
منتفی شــده، به دلیل تالش های فشــرده 
دیپلماتیک در تهران، ویــن و پایتخت های 
همه اعضای شــورای حــکام به ویژه ســه 
 کشــور اروپایی و همچنین همراهی چین 
و روسیه است.  این سخن به معنی آن است که 
ایران یک هفته فشرده دیپلماتیک در وین، 
پاریس، برلین و لندن و برخی پایتخت های 

دیگر داشته است. اما ایران در این مذاکرات 
فشــرده دیپلماتیک چه گفته و اساســا در 
این یک هفته چه رخ داده که موجب شــده 
تروئیکای اروپایی از تصمیمش برای صدور 

قطعنامه علیه ایران عقب بنشیند. 
تهدید یا نرمش ایران؟

پنجشنبه گذشته در حالی که بسیاری از 
ناظران منتظر صدور قطعنامه شورای حکام 
علیه ایران بودند، منابــع خبری، خبر دادند 
که تروئیکای اروپایــی قطعنامه ای که برای 

محکومیت ایران در شورای حکام...

پاپ در به بغداد بر پایان دادن به خشونت، فرقه گرایی و افراطی گری تأکید کرد؛

ورود رهبر کاتولیک های جهان به عراق در میانة بحران ها 
جهان 5


