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خطیبزاده در نشست خبری:

تنفس طوالنی به نفع مذاکرات نیست

بهادری جهرمی:

آمریکا به شکست سیاسی و نظامی
از ایران عادت کرده است

سخنگوی دولت گفت :آمریکا و سایر بدخواهان مردم ایران سالهاست که به شکست
سیاسی و نظامی از ایران عادت کردهاند ،اگر عبرتگیرنده باشند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «از شکست در صحرا
تا شکست تحریمها» نوشت« :مأموریت کارتر برای نجات گروگانها در درون شعلهها فرو
رفت .برای کارتر به طور خاص و برای آمریکا به طور عام ،ماجرای طبس یک شکست
نظامی و سیاسی بود .وی در ادامه این یادداشت آورده است :یک بار ارتش پرقدرتش در
ویتنام در حالی که از پای میافتاد و به خود میپیچد به زبونی و بیچارگی افتاد ،و حاال به
نظر رسید که قادر نیست حتی زمانی که هیچ دشمنی نمیداند که آنها در آنجا هستند و
علیرغم چهار ماه تمرین مداوم ،نمیتوانند هواپیماها را از برخورد با یکدیگر حفظ کنند».
این اعتراف مجله تایم در  ۵می  ۱۹۸۰در مقالهای با عنوان «شکست در صحرا» است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه «شنها مامور خدا بودند» .این امداد غیبی به تعبیر امام
خمینی (ره) ،واقعیت انکارناپذیری است که در طول تاریخ اسالم بارها و بارها تکرار شده
است ،تاکید کرد :هرجا که کار جامعه اسالمی گره میخورد ،دست امداد الهی از جایی که
حتی تصور هم نمیشود ،گرهگشایی میکند .یک نمونهاش همین عملیات طبس بود که
گروه ویژه نیروی زمینی آمریکا موسوم به دلتا را در اولین عملیاتش با عنوان پنجه عقاب،
در  ۵اردیبهشت  ۱۳۵۹مفتضحانه زمینگیر کرد.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد :با این رسوایی بود که شکست کارتر در دور دوم
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در بیابانهای طبس و در یک انقالب نوپای اسالمی رقم
خورد .البته تحمیل شکستهایی اینچنینی ،امدادهای الهی و پیشبرد امور به دست
انسانها ،ولی به خواست پروردگار ،وعده قطعی خداوند استَ « :و ما َر َم ْی َت إ ِ ْذ َر َم ْی َت َو
ِن اهللَ َرمی» .وی با اشاره به اینکه یکی از دالیل مهم شکستهای متعدد آمریکا از ملت
لک َّ
ایران و بههم ریختگی محاسباتی آنها ،ایمان مردم ما و حراست الهی از جامعه اسالمی
است ،نوشت :دفاع مقدس و مقاطع پس از آن مملو است از نشانههایی که شکست قطعی
محاسبهشده را ،به پیروزی حتمی ملت ایران تبدیل کرده است .یک نمونه حی و حاضر
آن شکست تحریمها است .سخنگوی دولت تاکید کرد :پیشتر از این خود آمریکاییها
بارها اعالم کردند که با وضع تحریمهای بیسابقه ،جامعه ایران از درون فرو میپاشد .آنها
حتی در میتینگهای مشترک با منافقین تروریست ،تاریخ و نقشه فتح تهران را هم کشیده
بودند! اما کار این تحریمهای ظالمانه که در طول تاریخ سابقه نداشته است ،در نهایت به
جایی رسید که حاال دیگر خود غربیها هم به شکست آن معترفند .فقط در یک نمونه« ،ند
پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعتراف کرد که کارزار فشار حداکثری علیه
تهران یک شکست فاحش بوده است.

ارکانی:شفافیت نباید فقط
مختص مجلس باشد

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی گفت :طرح شفافیت آرای نمایندگان
منحصر به مجلس شورای اسالمی است ،در حالی که مطالبه مردم این نیست که فقط
مجلس شفاف باشد.
احسان ارکانی ،درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در
مجلس ،اظهار داشت :طرح شفافیت آرای نمایندگان منحصر به مجلس شورای اسالمی
است ،در حالی که مطالبه مردم این نیست که فقط مجلس شورای اسالمی شفاف باشد.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاهها باید شفاف شوند ،گفت :برای مثال ،موضوع
آزادسازی واردات خودرو در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد ،اما
در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد .هیچ کسی از مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت
نظام درباره واردات خودرو مطلع نیست و ما نمیدانیم که چه کسانی با این موضوع موافق
و چه کسانی مخالف بودند .نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
همچنین هیئت وزیران جلسات متعددی دارد که مردم از آن خبری ندارند .برای مثال،
در هیئت وزیران درباره حذف ارز ترجیحی مذاکره میشود ،اما ما هیچ اطالعاتی از این
مذاکرات نداریم .اگر هیئت وزیران مصوب کرده است که ارز ترجیحی روغن حذف شود،
درباره این موضوع رأیگیری شده است ،اما نمیدانیم که کدام وزیر موافق و کدام یک
مخالف با این موضوع بودهاند .ارکانی متذکر شد :در طرح شفافیت آرای نمایندگان فقط
شفافیت مجلس مطرح بود ،اما طرح جدید موسوم به طرح شفافیت قوای سهگانه جامعتر
است و مجلس و سایر نهادها همگی باید شفاف شوند .وی ادامه داد :برخی از افراد مخالف
شفافیت سایر قوا هستند و میگویند که منظور ما از شفافیت آن است که فقط مجلس باید
شفاف شود و بقیه قوا نباید شفاف شوند .ما این موضوع را قبول نداریم و معتقدیم مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،هیئت وزیران ،شورای انقالب فرهنگی ،شرکت ملی نفت و سایر
دستگاهها باید صورت جلساتشان را در سایت خود بارگذاری کنند و متن مذاکرات آنان هم
باید علنی باشد .نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه شفافیت
باید حداکثری باشد ،گفت :همین االن مذاکرات مجلس علنی و رأی نمایندگان هم
مشخص است .جمعی از نمایندگان از همان ابتدا گفته بودند که شفافیت باید حداکثری
باشد و قرار بود این موضوع در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی مورد
توجه قرار گیرد و در کنار شفافیت مجلس ،هیئت وزیران ،مجمع تشخیص مصلحت نظام
و شوراهای دیگر هم شفاف شود ،اما طرحی که در کمیسیون آییننامه داخلی مجلس
بررسی شد ،اینگونه نبود و در آن چیزی جز شفافیت نمایندگان وجود نداشت .ارکانی
اظهار داشت :االن مجلس شفافترین دستگاه است و مذاکرات نمایندگان به صورت علنی
پخش میشود .همچنین بیش از  ۱۰۰نماینده مجلس هم در نامهای به هیئت رئیسه اعالم
کردند که میخواهند آرای آنان به صورت داوطلبانه اعالم شود .بر این اساس باید شفافیت
در جاهایی اتفاق بیفتد که در پستوها تصمیم میگیرند.

تنفس طوالنی
به نفع مذاکرات نیست

ادامه از همین صفحه
خطیبزاده افزود :جمهوری اسالمی ایران بنا بر نقشی که در سازمان همکاری
اسالمی دارد همواره تالش کرده که دیدگاههای جهان اسالم در خصوص موضوع
فلسطین نزدیکتر شود و همچنین موضوع در دستور کار باقی بماند.
نگرانی جدی ایران در مورد تنشها در مرز دوغارون به هیئت حاکمه افغانستان
اعالم شد
وی در واکنش به درگیری مرزی اخیر بین ایران و طالبان ،تصریح کرد :مرزداران
غیور ما در مرزهای ایران و افغانستان به جهت اوضاع داخلی افغانستان ،ناآشنایی
احتمالی برخی از مامورین مرزی که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در مرزهای
ایران مستقر کرده است با خویشتن داری رفتار کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :ضمن آنکه مرزداران غیور ما دستور دارند و
میتوانند از هرگونه تردد غیر قانونی توسط هر کسی ،جلوگیری کنند .در عین حال ما
همواره آمادگی داشتیم برای اینکه تعلیم های الزم را به مامورین جدید در خصوص
شناسایی نقاط مرزی و رفتار حرفهای بدهیم.
خطیبزاده تصریح کرد :من فکر میکنم ،تکرار این موضوع جای نگرانی بسیار
جدی دارد و ما این را از طرق مختلف به هیئت سرپرستی افغانستان اعالم کردیم،
امیدواریم که این خویشتنداری باعث سوء برداشت در طرف مقابل نشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت :ایران و اتحادیه اروپا
در این امر مشترک بودند که این طوالنی شدن تنفس به نفع گفتوگوها
نیست و مناسب است که هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری
تازه شود.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح دیروز(دوشنبه)
در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ،درباره آخرین وضعیت
مذاکرات وین و همچنین درخواست «جوزف بورل» برای بازگشت
هیئتهای مذاکرهکننده به وین ،گفت :در مذاکرات و گفتگوها آنچه که
مربوط به ایران ،اتحادیه اروپا ،روسیه و چین است ،تمام شده است.
وی افزود :آنچه که از گفتگوها و مذاکرات باقی مانده است ،بین ایران

و ایاالت متحده است که از طریق خودش دنبال میشود.
خطیبزاده تصریح کرد :هر دو طرف (ایران و اتحادیه اروپا) بر این امر
مشترک بودند که طوالنی شدن این تنفس به نفع گفتگوها نیست و مناسب
است هرچه زودتر این تنفس با یک دیدار حضوری تازه شود.
وی افزود :هنوز تصمیمی برای اینکه این دیدار در کجا انجام شود و
در چه سطحی باشد ،گرفته نشده است اما در دستور کار است .سخنگوی
دستگاه دیپلماسی گفت :این گفتگوها از روزی که تنفس حضوری متوقف
شده است ،از طریق هماهنگ کننده گفتگوهای وین در حال انجام است.
خطیبزاده در خصوص افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در
سرزمینهای اشغالی ،گفت :رژیم اشغالگر قدس با دسیسه و نیرنگ تالش

میکند که موضوع اول جهان اسالم را تقلیل به یک موضوع ثانوی کند که
مانند همه ساله شکست خواهد خورد .وی افزود :افکار عمومی جهان اسالم
به رغم تمامی دسیسههایی که رژیم اشغالگر قدس و رژیم آپارتاید انجام
داده است ،همچنان موضوع فلسطین را اولویت خود میداند .سخنگوی
وزارت امور خارجه تصریح کرد :سازمان همکاری اسالمی و تمامی
کشورهای آزاده در مقابل نژادپرستی ایستادهاند .متاسفانه سنتی برای رژیم
غاصب شده است که هرگاه رابطه خودش را با برخی از سران و حاکمان
این کشورها که اشتباه محاسباتی دارند ،آشکارسازی میکند ،به جنایت،
خشونت و جنایت آشکارتری دست میزند و این رژیم را جریتر میکند.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

طرح امنیت غذایی
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احتمال ازسرگیری واردات بنزین با ادامه روند مصرف

صفحه 3

وزیر بهداشت:

ایران در بسیاری از رشتههای پزشکی جایگاه اول منطقه را دارد

وزیر بهداشت در دیدار جمعی از مدیران انجمن
های علمی گروه پزشکی گفت :ایران در بسیاری از
رشتههای پزشکی جایگاه اول منطقه را دارد.
به گزارش وزارت بهداشت ،دکتر بهرام عیناللهی در
دیدار با مدیران انجمنهای علمی گروه پزشکی که در
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد ،اظهار داشت :در
دوران قبل از انقالب ،دستورات مدیران ،روسا و وزرا باید
اجرا میشد و کارکنان آنها موظف به اجرای دستورات
وی بودند اما امروزه رهبری در مدیریت و مشارکت
دینفعان و صاحبان فرآیند در همه امور ،باعث موفقیت
مدیران و سیستمها میشود.
وی افزود :دیدگاه ما این است که انجمنهای
علمی با طرحها و برنامهها ،نظرات و مشاورههایی که
ارائه میدهند ،میتوانند در موفقیت بیشتر رشتههای
خودشان ،سایر رشتهها و وزارت بهداشت سهیم باشند
و معاونتهای وزارت بهداشت باید از توان و ظرفیت
انجمنهای علمی ،استفاده بهینه کنند و کارشناسان
وزارت بهداشت نباید سدی برای مشارکت بیشتر این
انجمنها در حوزه سالمت کشور باشند بلکه باید تسهیل
گر باشند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد :از سالهای گذشته،
دستهای پلیدی به دنبال تخریب جایگاه جامعه پزشکی
به عنوان یکی از نقاط قوت نظام است البته در برخی
موارد ،این تخریب توسط اعضای جامعه پزشکی رخ
میدهد و نباید با برخی رسانهها ،فضای مجازی و افراد
ناآگاهی که به جامعه پزشکی میکنند ،همگام شویم.
خط قرمز ما ،توهین به جامعه پزشکی است .تعداد بسیار
محدودی از پزشکان ممکن است تخلفاتی داشته باشند
اما اکثریت آنها ،صادقانه خدمتگزار مردم هستند و این
را در کرونا نشان دادند.
کرونا امتحانی برای جامعه پزشکی بود
عین اللهی افزود :کرونا امتحانی برای جامعه
پزشکی بود البته در دوران دفاع مقدس ،ایثارگری
جامعه پزشکی را دیده بودیم اما در کرونا نیز دوباره
اثبات شد و علیرغم تخریبهایی که قبل از کرونا میشد
اما توانست به جایگاه واقعی خود نزد مردم برگردد .یکی
از نقشهای مهم انجمنهای علمی گروه پزشکی ،حفظ
جایگاه پزشکان و قداست پزشکی است .اگر در یک
انجمن به تعداد کمتر از انگشتان یک دست ،فرد متخلف
وجود دارد ،انجمنها این افراد را هدایت و راهنمایی
کنند.
وی گفت :یکی از نقشهای مهم انجمنهای علمی
گروه پزشکی ،برنامه ریزی برای آینده کشور و رشتههای
پزشکی است .در سطوح مختلف انجمن علمی ،کار
کردهام و مشکالت آنها را به خوبی می دانم و در جهت
حل مشکالت آنها حرکت میکنیم .یکی از برنامههای ما
در وزارت بهداشت استفاده از توان و ظرفیت انجمنها
است و وزارت بهداشت دست یاری به سوی انجمنها
دراز میکند.
وزیر بهداشت یادآور شد :نمیتوانیم ضعفها و
کمبودهای درمانی ،آموزشی و بهداشتی را انکار کنیم اما
هنر مدیران نظام سالمت ،کمک گرفتن از انجمنهای
گروه پزشکی است .هدف همه ما فارغ از رشتههای
پزشکی ،تامین سالمت مردم است و وقتی در کرونا
فداکاریهای نیروهای بهداشتی و درمانی را همگان
دیدند به این معنی است که آنها در راه هدف خود یعنی

تامین سالمت مردم ،گام بر میدارند.
عین اللهی گفت :باتوجه به پیشرفتهای رشتههای
مختلف علوم پزشکی باید با برنامه ریزی های مناسب
از جمله تقویت کنفرانسهای بین المللی به مرجعیت
علمی برسیم .استعدادهای پزشکی ایران در منطقه ،بی
نظیر است.
وی تاکید کرد :در موضوع تعرفههای پزشکی،
انجمنها باید با معاونت درمان تعامل بیشتری داشته
باشند اما بنظر میرسد یکی از نقاط ضعف تعرفهها ،عدم
توجه کافی به رشتههای داخلی ،قلب ،عفونی و اطفال
است که باید برای کاهش اختالف تعرفهها ،تالش کنیم.
علم پزشکی محدود به جراحی نیست بلکه علومپایه،
داخلی و اطفال اهمیت بسیار زیادی دارد.
عین اللهی با اشاره به تدوین برنامه «عدالت و تعالی
نظام سالمت» در وزارت بهداشت ،ادامه داد :طرحهای
مختلفی از جمله طرح تحول سالمت در دوران گذشته
در وزارت بهداشت اجرا شده اما این هدف طرح ،تحقق
عدالت در همه حوزهها مانند تعرفهها است.
وی گفت :یکی از اصلی ترین برنامههای وزارت
بهداشت تقویت دانش بنیانها در حوزه سالمت است
اما انجمنهای پزشکی نیز باید در تقویت و همکاری با
شرکتهای دانش بنیان وارد میدان شوند و باید به سمت
خودکفایی و عدم نیاز به خارج از کشور حرکت کنیم.
در هفتههای گذشته ،از مجموعه مپنا بازدید کردیم که
امکانات آن ،فوق العاده بود اما همکاریهای بین رشتهای
ضعیف است و از این امکانات ،بی خبر هستیم.
حذف مالیات پلکانی اعضای هیات علمی
دانشگاهها برای ما مهم است
وزیر بهداشت اظهار داشت :حذف مالیات پلکانی
اعضای هیات علمی دانشگاهها برای ما مهم است و در
شورای حقوق و دستمزد ،در حال نهایی شدن است و
قطعاً وضعیت باید بگونه ای باشد که انگیزه برای فعالیت
در بخش دولتی و افزایش بهره وری آنها وجود داشته
باشد که به نفع دانشگاهها نیز است.
عین اللهی گفت :در وزارت بهداشت به مولفههای
اجتماعی موثر بر سالمت توجه ویژه ای داریم .انتظار
است که انجمن بهداشت ایران با دبیرخانه شورای عالی
سالمت و امنیت غذایی همکاری کند که برنامههای
بین بخشی برای کنترل عوامل مداخله گر در سالمت
مردم ،تهیه و در شورای عالی سالمت و امنیت غذایی که
چندین دستگاه و وزارتخانه حضور دارند ،تصویب شود.
وی یادآور شد :کیفیت مطلوب خدمات بهداشتی
و درمانی برای ما خیلی مهم است .ارائه درمانهای
بی کیفیت و یا کیفیت پایین برای ما اص ً
ال قابل قبول
نیست .بر روی ارتقای کیفیت درمانی باید برنامه ریزی
و کریکولوم یا برنامههای آموزشی باید به روز شود.
انجمنهای گروه پزشکی میتوانند به ارزشیابی درمان

و آموزش کمک کنند.
وزیر بهداشت گفت :در  ۶ماه اخیر نتایج بسیار
درخشانی از کمیته علمی کشوری کرونا داشتیم و تا
قبل از آن ،وضعیت نامناسبی بود و تعارض منافع وجود
داشت و هر کسی از اثربخشی یک دارو صحبت میکرد
و حرفهای متناقض بیان میشد اما با خرد جمعی
و تالش مدافعان سالمت ،میزان مرگ و میر روزانه
به  ۱۳نفر رسید در حالی که میزان مرگ و میر در
موج اُمیکرون در آمریکا و اروپا ،چندین برابر ایران بود
که یکی از علل عمده آن در کنار تالشهای نیروهای
بهداشتی و درمانی ،واکسیناسیون گسترده و فعالیتهای
کمیته علمی کرونا ،کمیته ملی واکسن و اهمیت دادن
به علم و دانش بود.
عین اللهی تصریح کرد :در حوزه توانبخشی
ایرادات اساسی در کشور داریم .بازدیدی از یکی از
مراکز توانبخشی داشتیم که وضعیت مناسبی در حوزه
روانپزشکی و توانبخشی نداشتیم و انتظار داریم که
انجمن علمی توانبخشی وارد میدان شده و وضعیت
خدمات توانبخشی را با کمک وزارت بهداشت و سایر
دستگاهها ،سر و سامان دهد.
معنویت در پزشکی ،نقش بسیار مهمی دارد
وی گفت :معنویت در پزشکی ،نقش بسیار مهمی
دارد .پزشکی چند رکن مانند دانش ،مهارت و اخالق
دارد .وقتی از اخالق و معنویات در پزشکی صحبت
میکنیم ،متاسفانه برخی افراد که در پزشکی بی سواد
هستند عنوان میکنند که شما به اخالق چکار دارید،
بروید وضعیت دارو و درمان را ساماندهی کنید .این افراد
نمیدانند که اخالق و معنویات در درمان نقش بسزایی
دارد .خوشبختانه میبینیم که فرهنگستان علوم پزشکی
نیز در بحث سالمت معنوی ورود کرده است و انجمنها
هم میتوانند در بین اعضای خود به ارتقای معنویات و
اخالق کمک کنند.
وزیر بهداشت یادآور شد :فردی در فضای مجازی
نوشته که چرا از سالمت معنوی سخن میگویید بلکه
باید دارو و درمان را درست کنید .اشتباه گرفتهاید چون
پزشکی بدون اخالق ،معنویات و ارتباط با بیماران،
موفقیت آمیز نخواهد بود .افراد غیر پزشک حق ندارند
در علوم پزشکی نظر بدهند چون علوم پزشکی ،علوم
معنوی است .در تاریخ پزشکی افرادی چون دکتر قریب
تدین و
را داریم که همیشه از او به عنوان اسوه اخالقّ ،
تعهد برای درمان بیماران یاد میکنیم.
عین اللهی گفت :مردم بزرگترین سرمایه ما هستند.
خط قرمز ما ،اهانت به جامعه پزشکی است و هیچکس
حق ندارد به نیروهای به اشتی و درمانی ،توهین کند.
انجمنهای پزشکی با افراد متخلف تحت پوشش خود که
بسیار محدود هستند ،صحبت و آنها را ارشاد و راهنمایی
کنند .از نمایشگاه بین المللی بازدید کردیم و مردم
از جامعه پزشکی قدرشناسی و تشکر میکردند چون
فداکاری آنها را دیدهاند.
وی افزود :فداکارترین ،دانشمندترین و متعهدترین
قشر کشور از نظر بنده ،جامعه پزشکی است که در
صحنهها و دورههای مختلف این را نشان دادهاند .خیلی
از پزشکان میتوانستند از کشور خارج شوند و بهترین
موقعیتها را داشته باشند اما در کشور ماندند و فداکاری
کردند .جامعه پزشکی نشان داده که به کشور وفادار
است.
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خبر

دولت به هیچ عنوان نسبت به
حفاظت از محیط زیست
کوتاه نمیآید

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دستور
رئیس جمهور برای عملیاتی تر شدن سریعتر
احیای خلیج گرگان گفت :دولت به هیچ عنوان
نسبت به حفاظت از محیط زیست کوتاه نمی آید.
در پنجمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و
مدیریت تاالبهای کشور به ریاست معاون اول
رئیس جمهور راهکارهای تسریع در احیای خلیج
گرگان و تاالبهای میانکاله و گمیشان مورد
بررسی و تصویب قرار گرفت.
مخبر در این جلسه که ظهر دیروز (دوشنبه)
برگزار شد ،تاالبهای کشور را نعمت و موهبتی
الهی برای کشور توصیف کرد و گفت :متأسفانه
این داراییهای خدادادی در حال تخریب و از بین
رفتن هستند که الزم است برای حفظ و نگهداری
از این تاالبها همه دستگاههای متولی با جدیت
پای کار بیایند.
معاون اول رئیس جمهور افزود :با وجود آنکه
باید همه مردم کشور از تاالبها منتفع شوند اما
متأسفانه شاهد آن هستیم که تاالبهای کشور در
معرض خشک شدن قرار دارند و اگر تدابیر الزم را
برای حفظ ،احیا و توسعه تاالبها به کار نبندیم
باید در برابر خداوند و مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به فقدان نگاه جامع و عدم
مدیریت مناسب برای حفاظت از تاالبها اظهار
داشت :فارغ از جلسات اداری و ستادهای مربوطه
باید برای هر یک از تاالبها برنامه و مجری
مشخص و پاسخگو تعیین شود و همه دستگاهها
نیز مکلف به همکاری برای اجرای این برنامهها
باشند.
معاون اول رئیس جمهور بر رویکرد جدی
دولت برای توجه به مالحظات و خطوط قرمز
زیست محیطی تأکید کرد و افزود :محیط زیست
محل حیات همه جانداران است که نیاز به مراقبت
جدی دارد بنابراین دولت در مواقع آسیب به
محیط زیست به هیچ عنوان از این مالحظات
کوتاه نمیآید.
مخبر همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه
شده در جلسه در خصوص مسائل تاالب میانکاله و
احیای خلیج گرگان گفت :رئیس جمهور در سفر
اخیر خود به این منطقه ،نسبت به احیا تاالب
میانکاله و خلیج گرگان به مردم قول دادهاند که
الزم است با جدیت پای کار باشیم تا این وعده
محقق شود.
وی از وزیر نیرو ،رئیس سازمان حفاظت از
محیط زیست و استاندار گلستان خواست در اسرع
وقت نسبت به اتخاذ تصمیمات الزم جهت اجرا و
تسریع در طرح تسهیل ارتباط بین دریا و خلیج
گرگان برای احیا این منطقه طبیعی اقدام کنند.
در این جلسه که وزرای کشور ،نیرو ،جهاد
کشاورزی ،امور خارجه ،رئیس سازمان حفاظت
محیط زیست و استاندار گلستان نیز حضور
داشتند گزارشی از مشکالت و چالشهای اصلی
تاالب میانکاله و خلیج گرگان و نیز پروژههای
اولویت دار طرح جامع میانکاله و خلیج گرگان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

