رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

افزون بر  ۱۵میلیون تن فرآوردههای
دامی ساالنه در کشور تولید میشود
4
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نوشابه و ماءالشعیر
سنگ کلیه ایجاد می کند

وزیر نیـرو:

پیوستن به اتحادیه اورآسیا
میتواند فرصت و تهدید باشد

رسانهها از شیوهنامه جدید
یارانه مطبوعات استقبال کردند
5

3

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی:

نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران:

ساخت مسکن کارگران توسط انبوهساز را توصیه نمیکنم
4

ســنگ کلیــه بــه ذرات کوچــک و ســختی
در کلیــه گفتــه مــی شــود کــه بیشــتر در
دهــه هــای چهــارم و پنجــم زندگــی فــرد
را درگیــر مــی کنــد .چاقــی ،نوشــابه و
ماءالشــعیر ،دیابــت و ســندرم متابولیــک،
مصــرف ناکافــی مایعــات بــه خصــوص آب و
تاخیــر در تخلیــه مثانــه مــی تواننــد احتمال
ایجــاد ســنگ کلیــه را افزایــش دهنــد.
طبــق آمــار ســنگ هــای کلســیمی
شــایعترین نــوع ســنگ هــای کلیــوی
هســتند ۶۰ .درصــد ســنگ هــای کلیــوی
از نــوع اگــزاالت کلســیم هســتند و مابقی
ســنگ هــای اســید اوریکــی ،اســتراویتی
و ســنگ هــای سیســتینی هســتند.
افــرادی کــه درگیــر ســنگ کلیــه از
نــوع کلســیمی مــی شــوند ،میــزان
دفــع کلســیم از ادرار ایــن افــراد بســیار
افزایــش مــی یابــد ...
ادامه در صفحه 8

معاون وزارت ارشاد اسالمی :

ائتالف منطقهای موجب افزایش
امنیت کشتیرانی میشود
3

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد :

رئیس سازمان خصوص سازی اعالم کرد؛

کاهش  ۱۰میلیارد دالری واردات تا سال ۱۴۰۰

کارگران هپکو با دریافت حقوق معوقه
دیگر هیچ مطالبه ای ندارند
2

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور :

باید در تعیین دهک های اقتصادی
به صداقت مردم اعتماد کرد
7

معاون وزیر نیرو خبر داد؛

آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان
صنعت آب و برق تدوین می شود

4
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نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی :

مجلس حق قانونگذاری برای تمام شئونات کشور را دارد
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
شــورای اســامی در پاســخ بــه نقــد
برخــی نماینــدگان مجلــس مبنــی
بــر نقــض قانــون اساســی در طــرح
شــفافیت نظــام تقنینــی گفــت :مجلــس
در تمــام شــئونات کشــور بــه جــز
مــواردی کــه در قانــون اساســی تصریــح
شــده اســت ،حــق قانــون گــذاری دارد و
قوانیــن مجلــس بــرای تمامــی نهادهــا و
شــوراهای نظــام جمهــوری اســامی الزم
االجــرا اســت.
«محمدرضــا نجفــی» نماینــده مــردم
تهــران در مجلــس شــورای اســامی،
ضمــن اســتقبال از تصویــب طــرح
شــفافیت آرای نظــام تقنینــی بــه
خبرنــگار ایرنــا گفــت :اگــر بخواهیــم
دلیــل ســرانجام نرســیدن طرحهــای
قبلــی بــرای شــفافیت عملکــرد
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی را
آســیب شناســی کنیــم ،دلیــل عمــده آن
جامــع االطــراف و عادالنــه نبــودن ایــن
طــرح هــا بــود.
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای

اســامی اضافــه کــرد :ایــن طرحهــا
بســیاری از دســتگاه هــای و بخشهایــی
کــه عملکــرد شــفافی نداشــتند را
شــامل نمیشــد در حالــی کــه اعتقــاد
بســیاری از نماینــدگان مجلــس بــر ایــن
بــود کــه در مســئله پربرکــت شــفافیت
عــض
ِــن ب َِب ٍ
نمیتــوان بــه اصطــاح ،نُؤم ُ
ـض ،بــود.
َون َک ُفـ ُـر ب َِبعـ ٍ
وی افــزود :شــفافیت الزاماتــی دارد و بــه
نظــر میرســید کــه گزینشــی برخــورد
کــردن بــا ایــن اصــل مهــم ،همچنیــن
اصــراری کــه بــرای تصویــب طرحهــای
پیشــین وجــود داشــت ،شــائبه سیاســی
بــودن پیگیریهــا را القــا میکــرد .بــه
همیــن دلیــل طرحهــای قبلــی فوریــت
الزم بــرای طــرح در صحــن مجلــس را
پیــدا نمیکردنــد.
عضــو فراکســیون امیــد بــا اشــاره
بــه انتقــادات پربســامدی کــه برخــی
چهرههــای سیاســی بــه نهــاد مجلــس
بــرای عــدم تاییــد فوریــت طــرح هــای
پیشــین داشــتند ،خاطرنشــان کــرد:
بــا تصویــب فوریــت طــرح شــفافیت

آرای نظــام تقنینــی ،همــگان مشــاهده
کردنــد کــه زمانــی کــه مســئله
شــفافیت بــه صــورت جامــع و شــمولیت
کامــل مطــرح شــد بــاالی  ۱۶۵نفــر
بــه آن رای مثبــت دادنــد و فقــط ۳۳
نفــر رای مخالــف بودنــد .یعنــی همیــن
مجلــس اقبالــی یکپارچــه بــه شــفافیت و
اعــام تمــام مواضــع و آرای خــود دارد.
امــا شــفافیت بایــد در یــک نظــام جامــع
اعمــال شــود تــا احیانــا در خدمــت
اهــداف سیاســی و جناحــی قــرار نگیــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا تاکیــد بــر ایــن
کــه مجلــس بــا شــفافیت بیگانــه نیســت
و سرناســازگاری نــدارد ،افــزود :مجلــس
توانســت طرحــی جامــع و کافــی کــه
بتوانــد شــفافیت را کــه الزمــه ســامت
و ارتقــای کیفیــت نظــام تصمیــم گیــری
و اجرایــی هســت را بــه جامعــه و نظــام
جمهــوری اســامی ،هدیــه کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات برخــی
فعــاالن سیاســی اصولگــرا مبنــی بــر
فــرار بــه جلــوی اصــاح طلبــان بــا
طــرح شــمولیت شــفافیت بــر تمامــی

شــوراهای تقنینــی کشــور تصریــح کــرد:
مهمتریــن عنصــری کــه از شــفافیت
دنبــال مــی کنیــم ،ســامت اســت.
مهمتریــن گوهــر ســامت نیــز اخــاق
اســت ،اخــاق مبتنــی بــر آمــوزه هــای
دینــی و مبتنــی بــر گوهــر انســانی و
بشــری اســت.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن
مجلــس خاطرنشــان کــرد :مگــر مــی
شــود از پیــش ،بــه یــک جامعــه و یــک
گــروه بــزرگ کــه در مجلــس جمــع
شــده انــد ،تنهــا بــر اســاس ذهنیــت هــا
و گمانــه هــا خودمــان از مکنونــات قلبی
دیگــران ،اتهــام زد؟ ایــن چــه حکمــی
اســت کــه صــادر میکننــد؟ آنهــا مــی
گوینــد فــرار بــه جلــو اســت ،چــون
چنیــن و چنــان .ایــن چــون از کجــا
آمــده اســت.
نجفــی تصریــح کــرد :واقعیــت ایــن
اســت کــه مجلــس بــه شــفافیت آرای
خــود رای داد .امــا االن ایــن افــراد
چگونــه از مکنونــات قلبــی تــک تــک
نماینــدگان گواهــی و خبــر میدهنــد؟

نخســتین قربانــی چنیــن رفتــار و
گفتــاری اخــاق و ایمــان اســت .اگــر
چنیــن کردیــم ،دیگــر نمیتوانیــم
داعیــه دار اخــاق ،شــفافیت و ســامت
باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه نقــد برخــی نمایندگان
مجلــس مبنــی بــر نقــض قانــون اساســی
در ایــن طــرح خاطرنشــان کــرد :مجلس
در تمــام شــئونات کشــور بــه جــز
مــواردی کــه در قانــون اساســی تصریــح
شــده اســت ،حــق قانــون گــذاری دارد و
قوانیــن مجلــس بــرای تمامــی نهادهــا و
شــوراهای نظــام جمهــوری اســامی الزم
االجــرا اســت.
عضــو فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی تصریــح کــرد :بنــده هیــچ
محدودیتــی در زمینــه قانــون گــذاری

مجلــس بــرای شــورای نگهبــان ،مجلــس
خبــرگان و غیــره کــه قانــون اساســی
مشــخص کــرده باشــد ،در ذهــن نــدارم.
ســرانجام پــس از فضاســازیها و
حاشــیههای فراوانــی کــه طــی هفتــه
هــای اخیــر توســط برخــی رســانهها
و چهرههــای مرتبــط بــا جریــان
اصولگرایــی دربــاره عــدم تعییــن فوریــت
بــرای بررســی طــرح «شــفافیت عملکرد
نماینــدگان مجلــس» صــورت گرفتــه
بــود ،هفتــه گذشــته طرحــی کاملتــر
بــا عنــوان طــرح «شــفافیت آرای
نظــام تقنینــی کشــور» در مجلــس بــا
یــک فوریــت تاییــد شــد .اکنــون بایــد
منتظــر بررســی آن در کمیســیون امــور
داخلــی و شــوراهای مجلــس و جلســه
علنــی مجلــس شــورای اســامی باشــیم.

تنظیمات رایانه و سایر دستگاههای مشابه خود را با مشورت یک فرد متخصص به گونه ای انجام دهید
که ضمن کارایی مناسب ،کمترین میزان انرژی ممکن را مصرف نمایند
روابط عمومی و گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای کرمان

