وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :

وزیر امور خارجه :
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مقابله با بیماریها در مناطق سیلزده
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بخش کشاورزی نیازمند نهضت علمی و
تقویت شرکتهای دانش بنیان است
4

دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تاکید کرد:

بهترین راه مقابله با هجمهها مشارکت
باالی مردم در انتخابات است
2

رییس مجلس شورای اسالمی :

ترور جنایتکارانه آمریکا

به قدرتافزایی مقاومت انجامید
2

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد :

اختصاص  100میلیارد تومان برای پرداخت فوری به سیل زدگان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
واگذاری امور تاسیسات بیمارستان سینا زرند
نوبت اول  -صفحه 8
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دبیر شورای نگهبان :

نتایج اعالم شده درباره صالحیت داوطلبان نهایی نیست

دبیـر شـورای نگهبـان گفـت :نتایـج اعلام
شـده دربـاره صالحیـت داوطلبـان نهایـی
نیسـت و همچنـان امکان بازبینـی و بازنگری
در نظـرات اولیـه توسـط اعضـای شـورای
نگهبـان وجـود دارد.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی شـورای
نگهبـان ،آیـتاهلل احمد جنتی اظهار داشـت:
باالخـره مرحلـه اول بررسـی صالحیـت
داوطلبـان انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلس
شـورای اسلامی بـه پایـان رسـید؛ در ایـن
مرحلـه هیاتهای نظـارت اسـتانی و مرکزی
زحمـات زیـادی کشـیدند و در فرصتی اندک
و بـا دقتـی زیـاد کار اعلام نتایـج بررسـیها
را بـه پایـان بردنـد .وی بـا تاکیـد بـر اینکـه
هیاتهـای نظـارت بـر اسـاس مـدارک و
مسـتندات متقـن از مراجـع قانونی اقـدام به
بررسـی صالحیـت داوطلبـان کردنـد ،افزود:
شـورای نگهبـان پاسـدار حقـوق مردم اسـت
و تمـام تلاش خـود را میکنـد کـه حـق
و حقـوق احـدی ضایـع نشـود از همیـن رو
اگـر داوطلبـی فاقـد شـرایط اعلام شـده و
یـا نسـبت بـه عـدم تائیـد صالحیـت خـود
اعتـراض دارد ،میتوانـد بـه هیاتهـای
نظـارت اسـتانی مراجعـه کنـد و شـکایات
خـود را بـه همـکاران مـا برسـانند.
دبیـر شـورای نگبهـان اظهارداشـت :مـا
بـا گوشـی شـنوا شـکایات و اعتراضـات را
رسـیدگی میکنیـم و البتـه تحت فشـار فرد

2

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی :

کاهش هزینه بانکها و بیمهها با تحقق اقتصاد هوشمند

عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا
دربــاره طــرح پژوهشــ ی کــه محققــان دربــاره
کبــد چــرب انجــام دادهانــد ،گفــت :نتیجــه ایــن
پژوهــش نشــان داد حفــظ ســطح ویتامیــن دی
در حــدود  ۲۰الــی  ۲۵نانومــول بــر لیتــر بــرای
مــردان و زنــان در جمعیــت ایرانــی میتوانــد از
ابتــا بــه کبــد چــرب پیشــگیری کنــد.
دکتــر رضــا همایونفــر گفــت :ایــن مطالعــه
بــا مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا و
دانشــگاه علــوم پزشــکی بهشــتی انجــام گرفــت و
طــی آن ،وضعیــت کبــد چــرب و ســطح ویتامیــن
دی در افــراد مــورد مطالعــه ،بررســی شــد.
وی افــزود :نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد
در جمعیــت مــورد بررســی ،حــدود  ۳۴درصــد
دارای کبــد چــرب هســتند .ایــن نتیجــه تقریبــا
نتایــج مطالعــات دیگــر را تاییــد مــی کنــد.
مطالعــات مشــابه انجــام شــده در میــان ایرانیــان و
کشــورهای منطقــه شــیوع کبــد چــرب غیرالکلــی
را بیــن  ۳۰تــا  ۴۰درصــد میداننــد.
صفحه 8

نقش تنظیمگری دولت منوط به وجود
بخش خصوصی قوی و جدی است

اقدام اروپایی ها از نظر سیاسی
اشتباه راهبردی است

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:

رابطه ویتامین دی با کبد چرب

معاون حقوقی رئیس جمهور :

یـا جریانـی در رونـد بررسـی صالحیتهـا
قـرار نمیگیریـم .رییـس هیـات مرکـزی
نظـارت بـر انتخابات یازدهمیـن دوره مجلس
شـورای اسلامی با دعوت داوطلبـان به صبر
و خویشـتنداری تصریـح کـرد :نتایـج اعلام
شـده دربـاره صالحیـت داوطلبـان نهایـی
نیسـت و همچنـان امکان بازبینـی و بازنگری
در نظـرات اولیـه توسـط اعضـای شـورای
نگهبـان وجـود دارد.
دبیر شـورای نگهبـان اضافه کـرد :همانطور
کـه قبلا نیـز تاکید کـرده بودیم در بررسـی
صالحیتهـا بـه حـزب و جنـاح کاری نداریم
و شـرایط قانونـی را بـا کلیـه داوطلبـان
تطبیـق میدهیـم .در میـان افـراد تائیـد یـا
رد صالحیـت شـده افـراد شـاخصی از هر دو
جنـاح سیاسـی هسـتند کـه خـود نشـانگر
ایـن رویکـرد بیطرفانـه و مسـتقل شـورای
نگهبـان اسـت .آیـت اهلل جنتـی در ادامـه
بـه شـهادت مظلومانـه سـپهبد شـهید حـاج
قاسـم سـلیمانی بـه دسـت دولـت آمریـکا
اشـاره کـرد و اظهـار داشـت :هـم اصـل و
هـم بـرکات شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت؛ اصل این
واقعـه از ایـن حیـث مهـم بـود کـه یکـی از
عالیتریـن مقامهـای نظامـی ایـران کـه بـه
دعوت رسـمی مقامـات عراقی در این کشـور
حضـور داشـت بـه دسـتور مسـتقیم رییـس
جمهـوری آمریـکا تـرور شـد؛ ایـن نشـان
میدهـد آمریـکا بزرگتریـن تروریسـم دولتی
اسـت و تـرور مذکـور بزرگتریـن جنایـات
رسـمی اسـت کـه توسـط یـک کشـور انجام
میشـود .وی تصریـح کـرد :از جملـه جلوهها
و تبعـات شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی
حضـور میلیونی و بیسـابقه مردم در سراسـر

ایـران و حتـی منطقـه و جهـان بـود؛ ایـن
حضـور بیسـابقه بیانگـر آن اسـت کـه مردم
از آمریـکا جنایتـکار متنفر هسـتند و در عین
حـال بـه اسـتمرار راه حـاج قاسـم سـلیمانی
کـه همـان مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل
دشـمنان و مسـتکبران عالـم اسـت ،ایمـان
دارنـد .دبیـر شـورای نگهبان با یـادآوری این
مطلـب کـه در طـول تاریـخ انقالب اسلامی
ایـن حجـم و کثـرت از حضـور مـردم در
تشـییع پیکـر تقریبـا کم سـابقه بوده اسـت،
خاطرنشـان کـرد :حضـور میلیونی مـردم در
تشـییع سـردار سـلیمانی قدرت معنوی ملت
ایـران و جمهوری اسلامی را بـه رخ جهانیان
و دشـمنان کشـید.
وی در عیـن حـال از جانباختـن تعـدادی
از تشـییع کننـدگان در مراسـم حـاج قاسـم
سـلیمانی در کرمـان ابـراز تاسـف کـرد.
آیـت اهلل جنتـی بـا قدردانـی از سـپاه بـه
دلیـل پاسـخ کوبنـده آنهـا بـه آمریکاییهـا
در پی شـهادت سـردار سـلیمانی تاکید کرد:
خداونـد بـه عـزت و قـدرت سـپاه بیافزایـد
کـه بـا پاسـخ موشـکی خـود هیمنـه آمریکا
را در مقابل چشـم جهانیان شکسـت و چنان
سـیلی بـه آنهـا زدند کـه حتی توان پاسـخ
متقابـل را نداشـتند.
وی بـه حادثـه سـقوط هواپیمـای اوکراینـی
نیـز اشـاره کـرد و گفـت :از درگذشـت
هموطنـان و نخبگانمـان در ایـن حادثـه،
متالـم و متاثـر شـدیم ،امـا همـان طـور کـه
فرماندهـان نظامـی گفتنـد در ایـن مسـاله،
خطـای انسـانی رخ داد اگرچـه فرضیـه
خرابـکاری دشـمن نیـز مطـرح اسـت و بایـد
منتظـر مانـد تا نتایج بررسـیهای مسـئولین
مشـخص شـود.

معاون اول رییسجمهوری در دیدار با خانواده یکی از جانباختگان هواپیمای اوکراینی:

تمام ابعاد حادثه تلخ سقوط هواپیما باید روشن شود

معـاون اول رییسجمهـوری بـا حضـور
در منـزل یکـی از جانباختـگان سـانحه
هواپیمـای اوکراینـی گفت :بایـد ابعاد مختلف
ایـن اتفـاق مشـخص و جزئیـات آن بـه مردم
اطالعرسـانی شـود.
بـه گـزارش پایـگاه اطالعرسـانی معـاون اول
رییسجمهـوری « ،اسـحاق جهانگیـری »
در دیـدار بـا خانـواده «سـعید کدخـدازاده»
دانشـجوی دکتری شـیمی آلی کـه در حادثه
هواپیمـای اوکراینـی جـان خـود را از دسـت
داد ،ضمـن تسـلیت و ابـراز همـدردی بـا
ایـن خانـواده داغـدار ،اظهـار داشـت :در ایـن
حادثـه بسـیار تلـخ و دردنـاک ،تعـداد زیادی
از نخبـگان و سـرمایههای بـزرگ کشـور از
دسـت رفتنـد.
معـاون اول رییـس جمهـوری بـا بیـان اینکه
سـوالهای متعـددی دربـاره ایـن حادثـه
تاسـفبار وجـود دارد ،افـزود :بایـد ابعـاد

مختلـف ایـن اتفـاق مشـخص و جزئیـات آن
بـه مـردم اطلاع رسـانی شـود.
جهانگیـری ادامـه داد :دولـت از عمـق وجـود
از ایـن اتفـاق تلـخ و دردنـاک متاثـر اسـت و
هیاتـی را بـا مسـئولیت وزیر راه و شهرسـازی
مامـور کـرده اسـت تـا هماهنگیهـای
الزم بـرای شناسـایی و تحویـل پیکرهـای
جانباختـگان ایـن حادثه بـه خانوادههایشـان
انجـام شـود.
پـدر و مـادر و اعضـای خانواده ایـن جانباخته

حادثـه هواپیمـای اوکراینـی نیـز ضمـن
قدردانـی از حضـور معـاون اول رییـس
جمهـوری ،خواسـتار روشـن شـدن ابعـاد این
حادثـه و دریافـت پاسـخ هـای روشـن بـه
سـواالت مطـرح شـدند.
پـدر سـعید کدخـدازاده همچنین با اشـاره به
ویژگیهـا و خصوصیـات فرزنـد خـود ،گفـت:
سـعید فرزنـدی بسـیار مومـن و اهـل مطالعه
بـود و قـرار بـود چند مـاه دیگـر دوره دکتری
در رشـته شـیمی آلـی را به اتمام برسـاند.

کارشناس مسائل بین الملل :

استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران ،خطایی استراتژیک از جانب اروپاست

یـک کارشـناس مسـائل بیـن الملـل ،اقـدام
اروپـا در اسـتفاده از مکانیسـم ماشـه علیـه
ایـران را خطایـی اسـتراتژیک عنـوان کـرد
و گفـت :آنهـا بـا اتخـاذ ایـن تصمیـم راه
ماجراجویانـهای را در مـورد برجـام و فعالیـت
هسـتهای ایـران آغـاز کردهانـد.
حسـن بهشـتیپور در گفتوگـو بـا ایسـنا
گفـت :ایـن در صورتـی اسـت کـه اروپاییهـا
بهتـر از همـه میداننـد کـه ماندن ایـران در
برجـام چـه کمـک موثـری بـه همکاریهـای
بیشـتر ایـران و آژانـس و نظـارت ایـن آژانس
بـر فعالیتهـای صلـح آمیـز هسـتهای ایـران

میکنـد .وی بـا بیـان ایـن کـه در صورتی که
اروپاییهـا ایـن مکانیسـم را بـه پیـش ببرنـد
و بـه بنـد  37برجـام نیـز متوسـل شـوند در
آن صـورت ایـن احتمـال وجـود دارد کـه
قطعنامههایـی کـه علیـه ایـران در شـورای
امنیـت به تصویب رسـیده بـود و تحریمهایی
کـه لغو شـده بـود بازگـردد و ایران بـه عنوان
تهدیـد کننـده صلـح و امنیـت در عرصه بین
المللی مطرح شـود ،خاطرنشـان کـرد :در این
صـورت برخلاف تحریمهـای آمریـکا که یک
جانبـه بـود ،کشـورهای مختلف کـه اکنون با
ایـران کار میکننـد از جملـه ترکیـه ،چین و

روسـیه مجبـور خواهند شـد ایـن تحریمها را
اجرایـی کنند.
بهشـتی پـور بـا تاکیـد بر ایـن که ایـن اقدام
اروپاییهـا باعـث میشـود ایـران بـه سـمت
رفتارهـای رادیـکال ترغیـب شـود ،گفـت:
مفهـوم ایـن موضـوع این اسـت ایـن احتمال
وجـود دارد تهـران تصمیـم بگیـرد همـکاری
خـود را بـا آژانـس قطـع کنـد و اجـرای
داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی را لغـو کند،قطعا
ایـن اقدامـات هـم بـه ضـرر ایـران و هـم بـه
ضـرر اروپـا خواهد بـود چرا که باعـث افزایش
ناآرامـی در منطقـه خواهـد شـد.

