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از کاهش  ۲۵درصدی تولید ماهی قزلآال

روز ناخوش تولید و
مصرف ماهی در کشور

در حال حاضر کشورهای صنعتی و پیشرفته با سرعت
فزایندهای به توسعه زیرساختهای صنعت آبزیپروری
خود اقدام کردهاند و طی س��الهای اخیر کش��ورهایی
مانند نروژ ،آلمان ،کانادا ،فرانسه ،امریکا و  ...توانستهاند
ضمن توسعه کمی سطح تولید...
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سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

دانش آموزان مدارس
پرجمعیت  ۲روز در هفته
مدرسه میروند

وقتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی

ابزار غربیها برای فشار به ایرانی میشود

خوشخدمتی«گروسی»
بهآمریکاوصهیونیستها
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خطر ترویج بازیهای غیراخالقی در فضای مجازی؛

چرامخاطبانایرانیجذب
بازیهایخارجیمیشوند؟

با توجه به س��اخت بازیهای داخلی در کشور ،شاهد
هس��تیم که همچنان مخاطبان به س��مت بازیهای
خارجی میرون��د و برخی از آنها آثار مخرب بر روی
ذهن کودکان میگذارند .در گذشته فقط برای...
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رئیس کمیسیون شوراها در مجلس:

رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی سیاسی و متناقض است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

گروسی تحت فشار البی صهیونیستی با پرونده ایران برخورد سیاسی میکند

سرنوشتمبهمسامانهمودیان
با مدیران کنونی
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ادامه توهمات آمریکا
از افغانستان تا تایوان

رئیسجمهور آمریکا علیرغم رس��وایی تنها گذاشتن
رژیم غربگ��رای کابل در مقابل طالبان این بار قول
حمایت از تایوان در مقابل حمله احتمالی چین را داد.
به گزارش رویت��رز ،درحالیکه هنوز بیش از دو ماه از
تسلط طالبان بر افغانستان در پی فرار عجوالنه نظامیان
آمریکا از این کش��ور نگذشته ،اما به نظر میرسد که
سیاستمداران واشنگتن این شکست را فراموش کرده
و این بار از دفاع از تایوان سخن به زبان میرانند« .جو
بایدن» رئیسجمهور آمریکا گفته است که ارتش این
کش��ور از تایوان دفاع خواهد کرد و متعهد به دفاع از
این جزیره اس��ت که چی��ن آن را متعلق به خود ادعا
میکند .بایدن طی نشس��ت خبری در پاس��خ به این
س��ؤال که آیا آمریکا از تایوان در برابر فش��ار نظامی
و سیاس��ی چین دفاع خواهد کرد ،اظهار داشت« :بله،
ما تعهد داریم که این کار را انجام دهیم» .درحالیکه
آمریکا طبق قوانین داخلی خود موظف است تا تایوان
را ب��رای دف��اع از خود به تجهی��زات موردنیاز مجهز
کند ،اما واش��نگتن مدتهاس��ت که سیاست «ابهام
اس��تراتژیک» در پیشگرفته و در خصوص اینکه در
صورت حمله چین به تایوان ،دست به مداخله نظامی
میزند یا نه شفاف نبوده است .به نوشته رویترز ،یک
سخنگوی کاخ سفید اما در واکنش به اظهارات بایدن
گفت او هیچ تغییری در سیاستهای آمریکا را اعالم
نکرده ،زیرا عم ً
ال تغییری در سیاس��تهای واشنگتن
باوجود نیامده اس��ت .این س��خنگو که نامش اعالم
نش��د ،توضیح داد« :روابط دفاعی آمریکا با تایوان بر
اس��اس «قانون روابط تایوان» هدایت میشود .ما به
تعهد خود بر اساس این قانون پایبند خواهیم بود ،ما به
حمایت از دفاع مش��روع تایوان ادامه خواهیم داد و به
مخالفت با هرگونه تغییر یکجانب ِه در وضعیت موجود
ادامه خواهیم داد» .بر اساس این گزارش ،دفتر ریاست
جمه��وری تایوان نیز در واکنش ب��ه اظهارات بایدن،
گفت که موضع آنها ثابت میماند ،و آن این اس��ت
که نه تس��لیم فشار میش��ود و نه در صورت دریافت
حمایته��ای نظامی به پیش��روی عجوالنه دس��ت
میزند .پکن ،تایوان را بخشی از سرزمین چین میداند
و تحرکات آمریکا و فروش س�لاح به تایوان را نقض
حاکمیت خود و مغایر با سیاست «چین واحد» ارزیابی
میکند .بااینحال آمریکا با اعزام ناو به تنگه تایوان و
کمک نظامی به تایوان عم ً
ال در مسیر حمایت از این
جزیره است و پکن بارها به این مسئله اعتراض کرده
است .این در حالی است که کشورهای عضو سازمان
ملل متحد ازجمل��ه خود آمریکا ،تای��وان را بهعنوان
کش��ور مستقل به رسمیت نمیشناس��ند .پیشازاین،
«چن مینگ تونگ» مدیرکل دفتر امنیت ملی تایوان
با هشدار درباره حوادث غیرمترقبهای که ممکن است
با چین به وج��ود آید ،اما تأکید کرد که احتمال وقوع
جنگ بین دو کشور بسیار کم است.
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رئیس جمهور:

تا یک سال آینده سوت قطار در اردبیل به صدا در خواهد آمد

رئیس جمهوری ایران گفت :امیدوارم تا یکس��ال آینده سوت
قطار در ایستگاه راهآهن اردبیل به صدا دربیاید ،هرچند مدیران
پ��روژه ،وعده نزدیکتری دادهاند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در
ادامه برنامههای سفر استانی به اردبیل ،از پروژه راهآهن اردبیل
بازدید کرد .رئیس جمهور در این بازدید گفت :انتظار مردم استان
اردبیل برای افتتاح راهآهن طوالنی شده است و این پروژه که
یکی از زیرساختهای استان محسوب میشود ،باید با جدیت

تکمیل ش��ود .وی با اشاره به نقش مهم حمل و نقل ریلی در
جابجایی بار و مسافر در این استان حاصلخیز و گردشگرپذیر
گفت :امیدوارم تا یکسال آینده سوت قطار در ایستگاه راهآهن
اردبیل به صدا دربیاید ،هرچند مدیران پروژه ،وعده نزدیکتری
دادهاند .رئیس جمهور درباره بازدیدهای امروز و دیدارهایش با
مردم استان اردبیل هم گفت :ارتباط با مردم و اطالع پیدا کردن
از دیدگاهها و خواس��تههای آنان برای من و همکارانم غنیمت
است و امیدواریم انشاءاهلل بتوانیم خواستههای مردم را دنبال

و اجرا کنیم .رئیسی با بیان اینکه در این سفر و سفرهای دیگر
با افتتاح و کلنگزنی به معنای آغاز یک پروژه مواجه نیستیم،
گفت :ما با پروژههای نیمهتمام بسیاری مواجه هستیم که مردم
را به س��توه آورده است .در هر منطقهای که میرویم میبینیم
پروژههای نیمهتمام مردم را عصبانی کرده و امیدواریم بتوانیم
در این سفرها برخی از انتظارات مردم را برآورده کنیم .عملیات
اجرایی راهآهن میانه  -اردبیل به طول تقریبی  ۱۷۵کیلومتر ،از
سال  ۱۳۸۴آغاز شده است.

خطیب جمعه تهران:

متجاوزان به اموال عمومی نباید آسایش داشته باشند

امام جمعه موقت تهران گفت :کس��انی که به اموال عمومی
تجاوز کردند و به بیت المال آسیب زدند ،نباید آسایش داشته
باش��ند و باید منابع ملی از حلقوم آنها بیرون کش��یده شود .به
گزارش فارس ،حجتاالس�لام محمدج��واد حاجعلیاکبری
خطی��ب نم��از جمعه ای��ن هفته ته��ران که پ��س از  20ماه
تعطیلی به علت ش��یوع بیماری کرون��ا با حضور مردم تهران،
قهرمانان تیم ملی کش��تی کشور در مسابقات قهرمانی جهان
و ش��رکتکنندگان در کنفرانس بین المللی وحدت اس�لامی
و ب��ا رعایت کام��ل پروتکلهای بهداش��تی برگزار ش��د ،در
خطبهه��ای نماز اظه��ار داش��ت :مجموعه ح��وادث  20ماه
گذش��ته نشان دهنده شکس��ت و هزیمت دشمنان اسالمی و
در ص��در آن آمریکای جنایتکار ب��ود .آنها هم در داخل و در
جریان افتضاح انتخاباتش��ان شکست خوردند و در منطقه هم
هزیمت آنها با ترور حاج قاس��م عزیز ما شدت گرفت و امروز
تروریستهای آمریکایی راهی جز خروج از عراق ندارند و در
فتنههای لبنان هم کامیاب نبودند .وی افزود :در جریان تجاوز
ناتوی عربی به یمن قهرمان 7 ،سال است مقاومت مردم یمن
ادامه دارد و عن قریب مأرب آزاد خواهد ش��د .حجتاالسالم

حاج علیاکبری تصریح کرد :آخرین حلقه این شکس��تها در
افغانستان و بزرگترین لشکر کشی تاریخ آمریکا به افغانستان
و فرار بزدالنه آنها از پایگاهشان بود .خطیب موقت نماز جمعه
تهران تاکید کرد :این مثلث عبری ـ عربی ـ غربی دس��ت از
فتنه برنمیدارد و در مرزهای شمالی تحرکات صهیونیستها
و در لبنان حوادث اخیر و در افغانس��تان دو هفته پشت سرهم
دو انفجار رخ داد و این ادامه حضور جریان اس��تکبار بوس��یله
دواعش پلید محسوب میشود .ضمن تسلیت به مردم شریف
افغانس��تان ،از مس��ئوالن کنونی این کش��ور میخواهیم هم
پیگی��ری کنند و هم از جان م��ردم محافظت کنند .وی ادامه
داد :آمریکا بعد از بیست سال دروغ و نیرنگ امروز با  8تریلیون
هزینه و کش��تههای زیاد در حال دربه دری از منطقه است و
ب��ه این ابر جنایتکار عرض میکنیم که با هش��تصد تریلیون
هزینه راهی جز ترک غرب آس��یا ندارید و افول ش��ما تسریع
میش��ود .حاج علی اکبری با اش��اره به حوادث داخلی کشور
در  20ماه گذش��ته ،گفت :نیروهای مسلح ما در خنثی سازی
توطئهها و افزایش توان بازدارندگی و انجام رزمایشها خوش
درخشیند .وی خاطرنشان کرد :رژیم صهیونیستی در این مدت

گذشته تجربه هزیمت در جریان سیف القدس را داشت و اخیراً
ناتوی عربی در جریان تجاوز به یمن قهرمان شکست خورده
و  ۷سال جریان مقاومت یمن ادامه دارد .حجت االسالم حاج
علی اکبری در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه تهران
گفت :جریان حضور مردمی روسای قوا و بدنه سه قوه مقننه،
مجریه و قضاییه بسیار پسندیده و موافق موازین سیره علوی
و نبوی در مدیریت و موافق تاکیدات امامین انقالب و خواست
عمومی مردم است .وی ادامه داد :این حضور مسئوالن در بین
مردم امیدبخش ،محبتبخش و تسهیلکننده است و ستاد و
ص��ف را به ه��م نزدیک میکند و برای مس��ئوالن هم البته
وقت��ی بین مردم نیایند و نفس گرم محب��ت مردم را دریافت
میکنند روحیه بخش اس��ت .امام جمع��ه موقع تهران گفت:
وجود فاصله و ش��کاف بین مس��ئوالن و مردم به هر بهانهای
که باشد خواست شیاطین است و باید با آن مقابله کرد چرا که
مردم باید مسئوالن را از خودشان بدانند .حضور مردم صمیمی
بیتکلف و س��رزده بسیار مورد پسند است و همینجا این امید
را داریم که مس��ئوالن ما فرصت حضور در نمازهای جمعه را
غنیمت بشمارند.

رئیس پنتاگون:

چین ،نظم جهانی را تهدید میکند

وزی��ر دفاع آمریکا ضمن تاکید بر ل��زوم تقویت توان نظامی و
حفظ بازدارندگی ناتو ،دولت چین را تهدیدی برای نظم جهانی
و قوانی��ن بینالمللی توصیف کرد .به گ��زارش گروه بینالملل
خبرگزاری فارس« ،لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا بعد از پایان
نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) در نشس��ت خبری حاضر شد .آستین ابتدا درباره
مشکالتی که ناتو با آن مواجه است گفت« :حفظ بازدارندگی و
تقویت توان نظامی ناتو ضروری است .ناتو همچنان مهمترین
سازمان نظامی و امنیتی در جهان است» .به نوشته وبگاه شبکه
«اسکای نیوز» ،وی با بیان اینکه ناتو با چالشهای زیادی مواجه
است ،اما مدعی شد«:ناتو قوی باقی خواهد ماند زیرا این سازمان

ایران با تهدید پای میز
مذاکره نمیآید

روزنامهصبحايران

تا افت  ۴۰درصدی مصرف با افزایش قیمت

یادداشت

قدرت اعضای خود را یکپارچه میکند» .وزیر دفاع آمریکا ضمن
اشاره به معاهده نظامی جدید این کشور با انگلیس و استرالیا در
حوزه اقیانوس هند-آرام ،اظهار داش��ت« :ما با شرکای خود در
ایندوپاسیفیک ،برای آزاد و باز نگهداشتن این منطقه همکاری
خواهیم کرد» .آس��تین با بیان اینکه در نشست امروز نقش ناتو
پس از پایان حضور آمریکا در افغانستان مورد بحث قرار گرفته،
توضیح داد« :ما به کار خود ادامه میدهیم تا مطمئن شویم همه
کسانی که در افغانستان با ما همکاری کردند ،از این کشور خارج
ش��وند» .وی در بخش دیگری از صحبتهایش به تنشهای
واشنگتن با پکن پرداخته و ادعا کرد« :رفتار چین نظم جهانی را
تهدید کرده و تهدیدی برای قوانین بینالمللی بهشمار میرود».

رئیس پنتاگون با بیان اینکه به حمایت از تایوان ادامه میدهند
تا بتواند از خود دفاع کند ،افزود« :باید با تهدیدهای چین مقابله
کنیم و ما خواس��تار اقدام مشترک برای کاهش آنها هستیم».
امروز همچنین «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا در پاس��خ به
سوالی درباره اینکه آیا واشنگتن از تایوان در برابر فشارهای چین
دفاع خواهد کرد ،گفت آمریکا متعهد است که این کار را انجام
دهد .پیش از این نیز «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو با بیان
اینکه چین با تولید موشکهایی که قابلیت رسیدن به کشورهای
عضو این سازمان را دارد در حال نزدیک کردن خود به محدوده
ناتو است ،گفت بخش مهمی از برنامههای آینده این سازمان به
چین اختصاص خواهد یافت.

اخیار وزیر خارجه
فرانس��ه علی��ه
ای��ران در زمین��ه
تعهدات هستهای
اتهامات��ی وارد
ک��رده و خواهان
اجبار ایران برای از س��رگیری مذاکرات
شده است ،اروپاییها و آمریکاییها باید
بر این بدانند جمهوری اسالمی ایران به
هی��چ وجه حضور پای می��ز مذاکره را با
یک رویکرد تهدیدی و برخاسته از خوی
اس��تکباری بر نمی تابد .نظام سیاس��ی
ایران اس�لامی مقتدر و توانا اس��ت ،ما
رفتارهای گس��تاخانه را ن��ه تنها تحمل
نک��رده بلکه مقتدرانه از ع��زت و منافع
ملی خود در هم��ه عرصه ها به ویژه در
ح��وزه دیپلماتیک و بی��ن المللی اعم از
دفاعی ،سیاسی و امنیتی ایستادگی می
کنیم .دستگاه دیپلماسی باید پاسخ زیاده
خواهی های اروپایی ها و فرانسوی ها را
بدهد ،هر زمان آمریکایی ها و اروپایی ها
حاضر شدند با نگاهی برخاسته از راهبرد
جمه��وری اس�لامی ایران و بر اس��اس
قانون راهب��ردی لغو تحریم ها پای میز
مذاک��ره حاضر ش��ده و در وعده ،قول و
عمل صادق باش��ند ،ما نیز وارد مذاکره
می ش��ویم در غیر ای��ن صورت مجلس
ش��ورای اسالمی پذیرای س��خنانی که
در آن تهدید ،ماجراجویی ،زیاده خواهی
و مطالب��ه ب��رای مذاکره باش��د را نمی
پذیرد .تیم دیپلماسی جمهوری اسالمی
هوش��مندانه با این موضوع��ات برخورد
می کند ،اینکه فرانس��وی ه��ا ،اروپایی
ها و آمریکایی ها رفتاری پرخاش��گرانه
و برخاس��ته از خوی سلطه گرایانه دارند
جای تعج��ب ندارد اما بدانند اینجا ایران
است و ما ملتی شجاع ،با ایمان و با اراده
بوده که در طول تاری��خ ثابت کرده ایم
اجازه هیچگونه زیاده خواهی ،باج خواهی
و عرض اندام بیش از اندازه به کش��وری
نخواهیم داد و خیلی از آنها را نیز پشیمان
کرده ایم.

مقاومت جواب داد؛

رژیم صهیونیستی مقابل اسرای فلسطینی کوتاه آمد

جنبش جهاد اسالمی فلسطین از توافق اسرای این جنبش با مقامات زندانهای رژیم صهیونیستی
و پایان اعتصاب غذا خبر داد .به گزارش فارس ،جنبش جهاد اسالمی فلسطین امروز (جمعه) از
توافق اسرای این گروه مقاومت با اداره زندانهای رژیم صهیونیستی و پایان اقدامات خصمانه
علیه اس��را خبر داد .همزمان فلسطینیها نیز دس��ت از اعتصاب غذا کشیدند .به نوشته القدس
العربی ،شورای عالی اسرای جهاد اسالمی در بیانیهای گفت پس از مذاکرات سخت و پیچیده
میان اسرا و مقامات زندانهای رژیم صهیونیستی که با اعتصاب غذا و اعتراض اسرا همزمان
شده بود ،تفاهماتی به دست آمده که به موجب آن اعتصاب غذا پایان مییابد .همزمان با این
مذاکرات و اعتصاب غذای زندانیان ،جنبش جهاد اسالمی در غزه و خارج از فلسطین نیز اعالم
آمادهباش کرده و خود را برای هر رویارویی تا زمانی که خواس��ته اس��را تأمین شود آماده کرده
بودند که این موضوع تأثیر باالیی در موفقیت اس��را برای نیل به خواستههای خودشان داشت.
طبق توافق صورت گرفته ،تمامی اقدامات فوقالعاده و خارج از ضوابط زندانها در حق اسرای
جهاد اس�لامی باید فوراً پایان یابد و همزمان انجمن و تش��کیالت صنفی مربوط به آنها نیز
که تعلیق شده بود ،کار خود از سر گیرد .طبق این توافق ،همچنین قرار شده است تا زندانیان
انفرادی به بند عمومی باز گردند و شرایط زندگی زندانیان بهبود یابد .بیش از  ۲۵۰اسیر جنبش
جهاد اس�لامی فلس��طین از  ۱۳اکتبر ( ۲۱مهر) در اعتراض به اقدامات ظالمانه مأموران زندان
دست به اعتصاب غذا زده بودند .صهیونیستها پس از فرار موفقیتآمیز شش اسیر فلسطینی
از زندان «جلبوع» در تاریخ شش��م سپتامبر که پنج تن از آنها از اعضای جهاد اسالمی بودند،
اقدامات سختیگرانه و ظالمانهای علیه زندانیان این جنبش فلسطینی آغاز کرده بودند.

حمله به پایگاه نظامیان آمریکا در
«التنف» و ترسیم معادله جدید بازدارندگی

حمله به پایگاه آمریکایی «التنف» در سوریه ،به مثابه ترسیم معادله جدید بازدارندگی و قواعد
درگیری محسوب میشود که برای اولین بار عملیاتی شد ه است .به گزارش تسنیم ،پایگاه خبری
الخنادق با اش��اره به حمله به پایگاه آمریکایی «التنف» در س��وریه گزارش داد :محور مقاومت
وارد مرحله درگیری مستقیم با آمریکا شده است .نقض آسمان سوریه و حمله به مواضع محور
مقاومت از این پس بدون پاسخ نخواهد ماند و در این راستا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در
التنف س��وریه با پهپادهای هوشمندی هدف قرار گرفتهاند که برای اولین بار عملیاتی شدهاند.
«التنف» پایگاه نظامی آمریکایی در جنوب شرق سوریه است و این منطقه صحرایی در استان
حمص است که گروههای تروریستی و گروههای مسلح بر آن مسلط شدند .این پایگاه در غرب
عراق و  22کیلومتری آن واقع ش��ده و از مرز س��وریه با اردن هم  22کیلومتر فاصله دارد و در
 247کیلومتری گذرگاه «الولید» در مثلث مرزی سوریه-اردن و عراق در جاده بسیار راهبردی
بغداد به دمش��ق اس��ت .نیروهای ویژه آمریکا در آن هستند .آنگونه که «دونالد ترامپ» رئیس
جمهور سابق آمریکا در سال  2019اعالم کرد ،حدود  400نظامی آمریکایی در سوریه میمانند
که نیمی از آنها در مناطق تحت کنترل «قسد» و نیمی دیگر در پایگاه التنف هستند .هدف از
پایگاه التنف تشدید فشار اقتصادی از طریق به تعطیلی کشاندن جاده میان بغداد و دمشق است.
یعنی هدف اصلی فشار اقتصادی بر دولت سوریه و محروم کردن آن از پل زمینی احتمالی میان
ایران و دریای مدیترانه و در مقابل تمایل آمریکا برای گش��ودن شاهراه از ترکیه تا اردن است.
عالوه بر آن هدف آمریکا حمایت از امنیت اس��رائیل اس��ت به گونهای که رژیم صهیونیس��تی
به حمالت متوالی علیه س��وریه روی آورده اس��ت و پایگاه التنف به عنوان پایگاه اساسی برای
برخاس��تن هواپیماهای اسرائیلی برای حمالتش به مواضع ارتش سوریه و متحدانش در محور
مقاومت در سوریه است .این منطقه کمربند نظامی به مساحت  55کیلومتری در اطراف پایگاه
آمریکایی التنف اس��ت« .ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفت که آمریکاییها
از منطقه مذکور برای فراری دادن داعشیها تحت تعقیب ارتش سوریه استفاده میکنند تا این
تروریس��تها را بازپروی کنند .این منطقه به مثابه کمربن��د امنیتی برای حمایت از این پایگاه
است .وضعیت این پایگاه به گونهای که به امور فراتر از حضور نظامیان نیاز دارد .نظامیان باید
آموزش ببینند و بتوانند از خودشان حفاظت کنند و سریع واکنش نشان دهند.

