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گاهی بیانی نارسا، دستاویز زیرسوال 
بردن اسالم و تشیع می شود
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رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت
 روز زن:

طالق توافقی باید اصالح شود 
و به سهولت انجام نشود
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یک سناتور آمریکایی تاکید کرد، خروج ترامپ از برجام احمقانه ترین تصمیم 
واشنگتن در عرصه سیاست خارجی طی پنجاه سال اخیر بوده است.

به گزارش ایســنا، کریــس مورفی نماینده ایالت کنتیکت در مجلس ســنای 
آمریکا با انتشــار پیامی  در حســاب کاربری خود در توئیتر بــه انتقاد از تصمیم 
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای کنار گذاشتن برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( پرداخت. این سناتور دموکرات نوشت: خروج ترامپ از برجام، 
تصمیمی کــه وزیر امور خارجه و دفاع او نیز با آن مخالف بودند، به عنوان یکی از 
احمقانه ترین و خطرناک ترین تصمیمات در عرصه سیاست خارجی طی ۵۰ سال 

اخیر تلقی خواهد شد. این انتقاد در حالی مطرح می شود که...

مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده جمهوری اسالمی  ایران در سازمان ملل 
از بازگشت حق رای ایران در این نهاد بین المللی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل شــنبه شب به 
وقــت محلی تایید کرد بدهی معوقه ایران به ســازمان ملل پرداخت شــده و به 
محض وصول در نیویورک، حق رای کشورمان باید طبیعتا در آغاز هفته میالدی 
)دوشنبه( بازگردد. کره جنوبی بیش از ۱۸ میلیون دالر از دارایی های بلوکه شده 
ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرده 
اســت. به گزارش ایرنا، تخت روانچی پیش از این، در ۲۴ دی ماه اعالم کرده بود 

رایزنی ها را با سازمان ملل برای...

انتقاد سناتور دموکرات
 از اقدام ترامپ علیه برجام

بازگشت حق رای ایران 
در سازمان ملل

سکوت دولتمردان فقط باعث افزایش نگرانی مردم می شود

لزوم رفع ابهام درباره 
»گندم های آلوده« 

واردات خودرو مشروط به نظر مجمع تشخیص مصلحت شد

گفت وگو با مریم سعادت که در فیلم حاتمی کیا نقش مادربزرگ را ایفا کرده است 

 رفتار و منش نسل قدیم بازیگران تکرار نمی شود

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی  با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ســاماندهی صنعت خودرو را جهت بررســی بیشتر به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز)یکشنبه(، به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی 
صنعت خودرو پرداختند. حســینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت که کمیسیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت 

خودرو اصرار کرد. نمایندگان مجلس نیز با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که...

مریم سعادت، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون امسال با ایفای نقش مادربزرگ یک خانواده بزرگ در »شب طالیی« یوسف حاتمی کیا در بخش مسابقه چهلمین جشنواره 
فیلم فجر حضور دارد. مریم سعادت در گفتگو با هنرآنالین درباره تفاوت نسل بازیگری که در آن شروع به کار کرده با نسلی که اکنون با آنها کار می کند، گفت: پاسخ 

به این سوال شاید حاشیه داشته باشد. چون اگر من بگویم نه، شاید عده ای به آن خرده بگیرند.
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بازدید معاون معدنی وزارت صمت از بزرگترین معدن 
و پروژه سرب و روی خاورمیانه

تاکید معاون رئیس جمهور بر حفظ گونه های گیاهی و جانوری کمیاب در منطقه

به گزارش واحد روابط عمومی مجتمع سرب و روی مهدی آباد 
در تاریــخ ۱۴۰۰/۱۰/3۰ آقای مهندس محتشــمی پور، معاون 
معــادن وزارت صمت، با حضور جمعی از مدیران و مســئولین 
استانی از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار و رئیس 
ســازمان صنعت و معدن و تجارت یزد از معدن ســرب و روی 

مهدی آباد بازدید نمودند. 
در ابتدای این بازدید وضعیت کلی پروژه توســط حمیدرضا 
حمایت، مدیریت مجتمع سرب و روی مهدی آباد ارائه و مراحل 
پیشرفت فیزیکی پروژه در زمینه های تأمین زیرساخت ها، تأمین 
تجهیــزات و احداث کارخانجات فرآوری و همچنین اســتخراج 
معدن تشــریح گردید. مدیر مجتمع سرب و روی مهدیآباد از 
افتتاح بزرگترین پلنت سرب و روی کشور در مجتمع مهدیآباد 
در ســال ۱۴۰۱ خبر داد و آن را حاصل تعامل و  همکاریهای 

بخش خصوصی و دولت دانست.
در ادامه هیات بازدیدکننده طی بازدید از معدن و کارخانجات 
فرآوری در حال احداث، ابعاد مختلف پروژه را از نزدیک بررسی 
کردنــد. در جریان این بازدید معاونــت وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت بر لزوم ورود جدی معدن ســرب و روی مهدی آباد به 
چرخه تولید تاکید کرد و گفت: کشور اکنون یک واردکننده مواد 
اولیه سرب و روی است و مي بایست تا حد ممکن از ظرفیت های 

تولید داخلی به خوبی استفاده کرد. 
به گزارش روابط عمومی مهدی آباد رضا محتشــمی پور، روز 
پنجشنبه 3۰ ام دی ماه ۱۴۰۰ در بازدید از بزرگترین معدن سرب 
و روی خاورمیانه ضمن ابراز خرســندی و تقدیر از فعالیت های 
صورت گرفته اظهار داشــت: این معدن یکی از مهمترین معادن 
کشــور و الگویی از همراهی معدن و طبیعت است و امیدواریم 

بتوانــد به الگویی کامــل در زمینه فعالیت خــوب اقتصادی و 
استفاده از منابع خدادادی در کنار رعایت حساسیت های زیست 
محیطی، تبدیل شود. وی عنوان کرد: امروز با توجه به وضعیت 
معادن در زنجان صنعت ســرب و روی کشور نگاهش به سوی 
معادنی چون معادن ســرب و روی مهدی آباد است و امیدواریم 

زحمات و سرمایه گذاری های انجام شده به ثمر برسد. 
معاون معــادن وزارت صنعت، معدن و تجــارت عنوان کرد: 
صنایع بزرگ و مجتمع های بزرگ اقتصادی  همچون مهدی آباد 
اثری پایدار در مناطق دارند و بازاری بزرگ برای جذب نیروهای 
متخصص و مهندســان و نیروهای فنی هســتند. محتشمی پور 
فرهنگ ســرمایه گذاری در یزد را عمیق و نقش مردم شــریف 

استان یزد را در ایجاد فرصت کارآفرینی مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش روابــط عمومی مجتمع معدنــی مهدی آباد، علی 
ســالجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان محیط زیست 
کشــور با حضور مدیرکل اداره محیط زیست استان یزد و هیات 
همراه در بعدازظهر پنج شــنبه ۱۴۰۰/۱۰/3۰ از مجتمع معدنی 

سرب و روی مهدی آباد بازدید به عمل آورد.
در جریــان بازدید میدانــی از پروژه در ابتــدا توضیحاتی از 
ســوی حمیدرضا حمایت، مدیریت مجتمع  درخصوص جایگاه 
مهدی آباد در صنعت ســرب و روی ایــران و جهان، فعالیت های 

صورت گرفتــه و همچنین بهبود وضعیت حیات وحش محدوده 
معــدن و انجام مســئولیت های اجتماعی در قبــال حفاظت از 
محیط زیســت منطقــه ارائه گردیــد. در ادامه رئیس ســازمان 
محیط زیست کشور طی سخنانی به اهمیت حفظ محیط زیست 
و گونه های گیاهی و جانوری کمیاب منطقه پرداخت و افزود باید 
با اســتفاده از تکنولوژی های به روز دنیا آسیب رسانی به طبیعت 
کاهش و به حداقل برسد. سالجقه ضمن تبریک بابت بهره برداری 
از این معدن  و اشــاره به صدور مجــوز آن افزود: بهره برداری از 
چنین معادنی برای توسعه کشور الزم است و باید توجه داشت که 
توسعه همسو و همگام با حفظ محیط باشد. معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت کشور ادامه داد: انتظار 
داریــم مهدی آباد به عنوان  الگوی برتر و موفق در زمینه ارتباط 

موثر صنعت و محیط زیست شناخته شود.
در پایان رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور از انجام 
فعالیت های معدنی و صنعتی در منطقه حفاظت شده محیط زیست 
با رعایت استانداردهای زیست محیطی و اخذ مجوزهای الزم ابراز 

خرسندی کرد.

 * * * * * *

افزایش انتقادها از بسته بودن اماکن مذهبی و عمومی به روی بی سرپناهان

بی خانمان ها در مخزن های مخصوص شن می خوابند 
دو مسجد در مشهد به روی بی سرپناهان باز شده است
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