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60 میلیون ایرانی، فقیر  یا در آستانه فقرند

دلخوشی به حل مشکالت كشور 
با »بايد«ها و »دستور«ها

سياست 2

دسترنج 4

چین هم در پی روسیه به گروه تضمین خواهان پیوست

 سنگ اندازی
 وسط میز توافق

در شــرایطی که همه چیز برای سرانجام 
مذاکرات هســته ای در هاله ای از ابهام فرو 
رفته و سخنان ضدونقیض از هرسوی مطرح 
می شود، خواسته روز شنبه روسیه برای تعهد 
امریکا در مذاکرات برجام بر ابهام این ماجرا 
افزود و این در حالی است که دیروز خبر رسید 
که چین هم بــه گــروه تضمین خواهان در 
همین راستا پیوسته است، امری که بسیاری 
از صاحب نظران از آن به عنوان پوست خربزه 

زیر پای توافق هسته ای ایران یاد می کنند.
شنبه ای که گذشــت روسیه تحریم  های 
غرب علیه مســکو بــه دلیل حملــه اش به 

اوکراین را ســدی مقابل توافق اتمی ایران 
خواند و از آمریکا ضمانت کتبی خواســت تا 
این تحریم ها به همکاری این کشور با ایران 
لطمــه وارد نکند و چنین بود که ســرگئی 
الوروف، وزیر امور خارجه روســیه در گفت 
و گو بــا خبرنگاران گفت کــه »ما تضمینی 
می خواهیم که این تحریم هــا به هیچ وجه 
روابط تجاری-اقتصادی و ســرمایه گذاری 
مقرر در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
را تحت تاثیر قــرار نمی دهد. ما خواســتار 
تضمینی کتبی شــده ایم که روند فعلی آغاز 

شده توسط آمریکا به هیچ وجه به حق ما ... ابزارهای جايگزين ارز  ترجیحی 
فسادزا تر از خود آن هستند

چرتکه 3

اتفاق عجیب در جلسه مجلس 

  مصوبات دوبار 
رأی گیری شد

 رمزگشايی از ريشه ظهور
  كاترين شکدم

 در جمهوری اسالمی

 جلسه شورای عالی كار
  باز هم بی نتیجه

 پايان يافت

 بنت در بحبوحه جنگ اوکراین، به عنوان 
نخستین میانجی به مسکو راه  یافت؛ 

عنصر مذهب و میانجیگری 
چندمنظوره

 استقالل و پرسپولیس؛
خصوصی سازی یا نمایش؟ 

فرانگرانی! 

جهان 5
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سياست 2

آدرنالين 8

به مناســبت روز درختــکاری و هفته منابع 
طبیعی، رهبر معظم انقالب صبح دیروز )یکشنبه( 

دو اصله نهال میوه کاشتند.
به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس 
در سخنانی، با تبریک روز والدت با سعادت حضرت 
اباعبداهلل الحسین علیه الســالم به ملت ایران، آن 
وجود شــریف را کانون عشــق ملت ایران و همه 
ملت های مسلمان اعم از شیعه و غیرشیعه دانستند.
ایشان در ادامه، کاشــت درخت را یک حرکت 
کاماًل دینــی و انقالبی خواندنــد و افزودند: البته 
نگهداشــت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی 
است که باید رعایت شود.رهبر انقالب، گیاه زنده را 
آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع 
رزق خدادادی و همه جانبه برای آحاد بشر دانستند 
و تأکید کردند: به همیــن علت تخریب جنگل ها 
و محیط زیست و پوشــش های گیاهی، تخریب 
منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل ها 

برای ساخت وساز جز در موارد اضطراری، قطعاً به 
ضرر ملت است.حضرت آیت  اهلل خامنه ای با رّد نگاه 
تزیینی و حاشیه ای به محیط زیست، این موضوع را از 
جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند: 
یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست، 
حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت ها 
یعنی »آب« و »خاک« و پرهیز از برخورد مسرفانه 
با آنها اســت که در این زمینه مســئوالن باید به 

راهنمایی های متخصصان توجه کنند.
»حفاظت از حیات وحش« مســئله دیگری 
بود که رهبر انقالب اسالمی بی توجهی به آن را به 
ضرر منافع ملی دانستند و گفتند: در اسالم، شکار 
فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز اســت و در غیر 
این صورت، غیرمجاز و خالف اســت و حتی سفر 
شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید 
جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به 
موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.ایشان در 

ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی 
را موظف به جلوگیری از تبدیل زمین های کشاورزی 
دانســتند و افزودند: این کار به ضــرر منافع ملی 
است و زمین های کشاورزی باید توسعه پیدا کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر لزوم 
توسعه انرژی های پاک گفتند: توسعه انرژی های 
غیرفسیلی مانند انرژی هسته ای که استفاده از آن 
در دنیا روزافزون است و کشورهای منطقه ما نیز در 
حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی های 
بادی و خورشیدی، باید جدی گرفته شود.ایشان 
در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت درختان 
فراخواندنــد و گفتند: انجام همــه کارهای مهم 
نیازمند پشتوانه ملی است و درختکاری نیز از جمله 
کارهایی است که همه مردم می توانند با کاشتن و 
حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغ های 
اطراف و درون شهرها، به گسترش پوشش گیاهی 

در کشور کمک کنند.

رئیس جمهور ضمــن تاکید بــر ضرورت 
نقش آفرینــی فعاالنــه نهادهــای دولتی در 
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیســت، از 
همه دستگاه های ذیربط خواست با تمام توان 
در مقابل تغییــر کاربری اراضی کشــاورزی 
بایستند و تحت هیچ شــرایطی اجازه ندهند 
سوداگران با انگیزه های مادی، در مسیر تخریب 

محیط زیست گام بردارند.
به گزارش ایســنا، ابراهیم رئیسی دیروز در 
مراسم روز درختکاری با گرامیداشت هفته منابع 
طبیعی گفت: اگرچه در زمینه محیط زیســت 
 و گســترش فضای سبز شــهرداری ها، وزارت

 جهاد کشــاورزی، ســازمان  محیط زیست و 
دستگاه های مختلف مسئولیت دارند اما صیانت 
اثربخش از محیط زیست و موفقیت در این عرصه 

در گرو همراهی و مشارکت همه مردم است.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز شــرایط 
برای کاشتن میلیون ها درخت در سراسر کشور 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کنار تالش برای 
حفاظت از درختان  و فضای سبز موجود، هرکس 
در طول زندگــی خود می توانــد ده ها درخت 

غرس کند.
رئیســی با بیان اینکه حفظ محیط زیست 
بر توســعه اولویــت دارد، اظهار داشــت: اگر 
محیط زیست دچار آسیب شود مردم و زندگی 
آنها مختل می شــود، لذا گسترش فضای سبز 
و صیانت از محیط زیســت وظیفــه عمومی و 

همگانی است.
رئیس جمهور با قدردانی از تالش مجموعه ها 
و ســازمان های مردم نهاد در زمینه صیانت از 
محیط زیست ضرورت تشــویق فعالیت های 

آنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون تردید 
با حضور و مشارکت آحاد مردم می توان اقدامات 
چشــمگیری در زمینه درختکاری و گشترش 
فضای ســبز انجام داد و مردم در این زمینه از 

انگیزه و اشتیاق کافی برخوردار هستند.
رئیسی همچنین از اقدام جهادی شهرداری 
تهــران در زمینه درختــکاری قدردانی کرد و 
گفت: آغاز یکهزار و ۲۵۰ هکتار جنگل کاری در 
اطراف تهران اقدام درخورتقدیر و پسندیده ای 
است که شهرداری تهران با رویکرد جهادی آن 

را کلید زده است.
رئیس جمهور افزود: امروز گسترش فضای 
سبز برای همه شــهرها به ویژه شــهر تهران 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می تواند هوای 
سالم و پاکی را برای ساکنین شهرها به ارمغان 

بیاورد.
رئیســی بر ضرورت توســعه گردشگری و 
طبیعت گردی در کشور تاکید کرد و گفت: این 
کار باید با رعایت موازین و دســتورالعمل های 

محیط زیستی روز به روز در کشور توسعه پیدا 
کند، چرا که می تواند آثار و برکات فراوانی برای 
مردم داشته باشد.رئیس جمهور برخورداری از 
هوای پاک و سالم را حق مردم دانست و گفت: 
امروز آلودگی و آالینده ها مردم را اذیت می کند 
از این رو الزم است مسئولین با همت مضاعف و 
با استفاده از مشارکت و ظرفیت های مردمی در 

جهت رفع این مشکل گام بردارند.
وی تاکید کرد: تمام دســتگاه های مسئول 
در قانون هوای پاک سریعا وظایف قانونی خود 
را انجام دهند و اگر در جایی مشکل دارند با مردم 

در میان بگذارند.
رئیســی با اشــاره بــه اهتمام ســازمان 
محیط زیســت و شــهرداری ها برای توسعه 
درخت کاری و فضای سبز در کشور گفت: امروز 
بر اساس محاسباتی که انجام شده است، زمینه 
کاشت میلیون ها درخت در سراسر کشور وجود 
دارد و با این کار امیدواریم شــاهد هوای سالم و 

پاک برای همه شهروندان باشیم.
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