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»رشد غیرتورمی« اصطالح 
ابداعی دولتمردان ایرانی است

سياست 2

چرتکه 3

دخالت بهارستان نشینان در عزل و نصب ها ادامه دارد

یال   ادامه سر
سهم خواهی 

از آغاز به کار دولت ســیزدهم سه چهار 
ماهی گذشته، اما سهم خواهی اصولگرایان از 
دولت هنوز گویا ادامه دارد و خبر می رسد که 
مجلس نشینان حتی برای انتخاب استاندار 

و ...هم می خواهند  نظر خود را اعمال کنند.
این داستانی دنباله دار اســت که از آغاز 
به کار دولت شروع شــده و هنوز ادامه دارد؛ 
و اگرچــه از ســطح وزیــران و معاونین به 
رده های پایین تر رسیده هم چنان ادامه دارد. 
شاهد آن هم اتفاقی بود که چند روز قبل در 
جلسه معارفه یازدهمین فرماندار شهرستان 
رباط کریم رخ داد و موجب درگیری شــدید 

استاندار تهران با یک نماینده بر سر انتصاب 
آقای فرماندار شد.مراسم معرفی یازدهمین 
فرماندار شهرستان رباط کریم در حالی برگزار 
شد که حسن نوروزی، نماینده مجلس نسبت 
به عدم انتخاب گزینه مطرح شــده از سوی 
خود در حین جلســه به محسن منصوری، 
استاندار تهران اعتراض کرد و این گونه بود که 
استاندار تهران بعد از شنیدن این اعتراض و 
در توضیح به حضار گفت: گزینه هایی که به 
عنوان فرماندار بومی معرفی شــده بودند هر 
کدام به نوعی شــرایط احراز صالحیت برای 

این پست را نداشتند. 

شهرنوشت 6 

بعد از ۱۱ سال و ۴ ماه صادر شد؛ 

برائت دو معاون صداوسیما؛ 
 رأی قطعی

 دادگاه شکایت شجریان

 نمایش آثار بهزاد حاتم بعد از نیم قرن
 در خانه هنرمندان ایران  

هنرمندی فراتر از امروز

 انفجار مین در دهلران
 جان کودک ۱۰ ساله را گرفت

رئیس قوه قضاییه: 

 به هیچ وجه
 نباید متهم تحقیر شود

 سودان به میدان منازعه خونین میان مردم
 و نظامیان تبدیل شده است

طغیان علیه مشروعیت بخشی 
به کودتا 

سياست 2

فرهنگ و هنر 8

شهرنوشت 6 

فرهنگ و هنر 8
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 سردار رحیمی از به کارگیری »نگهبان محله« 
برای مقابله با افزایش سرقت خبر داد

برون سپاری امنیت؟!

رئیس ســازمان انرژی اتمــی از آغــاز به کار 
مرکز فناوری رســا بعنوان نخستین مرکز نوآوری 
تخصصی در زیســت بوم نوآوری صنعت هسته ای 
با هدف تســهیل تجاری ســازی دســتاوردهای 

دانشمندان کشورمان خبر داد.
به گــزارش ایرنــا، محمد اســالمی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام نوشت: مرکز نوآوری 
رسا با برنامه ریزی انجام شــده و همچنین اهداف 
ترسیم شــده درصدد شــتاب دهی به تحقیقات 
و عملیاتی ســازی پژوهش هــای دانشــجویان و 

متخصصان علوم و فناوری هسته ای است.
رییس ســازمان انرژی اتمی افــزود:  توجه به 
کاربرد پرتوها در صنایع غذایی و کشاورزی، تولید 
رادیودارو، پرتودرمانی و توسعه نیروگاه ها در اولویت 
پژوهشــی و تبدیل ایده به محصول این مرکز قرار 

دارند.
وی تاکید کرد: به یاری خداونــد در این مرکز 

همکاری موثری با بخش خصوصی خواهیم داشت 
و فضایی علمی - پژوهشی را برای فارغ التحصیالن 
علوم و فناوری هســته ای فراهم می نماییم تا این 
عزیزان و ســرمایه های کشــور بتوانند با سازمان 
انرژی اتمی و پژوهشــگاه علوم و فنون هســته ای 

ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.
رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: امیدوارم 
این مرکز با همکاری جامعه دانشگاهی، نخبگان، 
پژوهشگران و همچنین اکوسیستم نوآوری کشور 
گامی موثر در جهت تجاری سازی طرح های علمی 

پژوهشــگران و بهره مندی جامعه از کاربردهای 
انرژی صلح آمیز هسته ای بردارد.

مردم به زودی نتایج پیشرفت هسته ای را 
مشاهده می کنند

همچنین رییس سازمان انرژی اتمی ایران عصر 
روز یکشنبه و در آستانه ســالگرد شهادت شهید 
مصطفی احمدی روشــن، با خانواده این شــهید 
صنعت هســته ای دیدار و در خصوص اقدامات و 
ویژگی های شــهید، فعالیت هــای کاری و علمی 
اعضای خانواده و برنامه های سازمان برای عمومی 
ســازی دســتاوردهای متعدد و پرمزیت صنعت 
هسته ای گفت وگو کرد.اسالمی افزود: امیدواریم 
بتوانیم با عنایت خداوند متعال و تالش روزافزون 
همکارانمان، تعالی و پیشرفت صنعت هسته ای را 
بویژه در عرصه های گوناگونی که در زندگی مردم 
تاثیــر دارد، روزافزون کنیم و ســرعت بدهیم که 

به زودی مردم نتایجش را مشاهده می کنند.

یک نماینده پیشــین مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به موضوع مطرح شده در 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی مبنی بر اینکه »زنان فقط باید به 
پزشک خانم مراجعه کنند« گفت: هر دم 
از این باغ بری می رسد. برخی از این آقایان 
گویا با طالبان کورس گذاشته باشند و هر 
روز یک فرمان جدید می دهند؛ به کسانی که 
عضو کمیسیون بهداشت هستند می گوییم 
ما زنان امیدی به خیر این مجلس نداریم، 
شر نر سانند.پروانه سلحشوری در گفت وگو 
با خبرنگار ایلنــا، تصریح کرد: گاهی اوقات 
بســیار شــرم می کنم چگونه نمایندگان 
مجلس می توانند در شــرایطی که مردم با 
کوهی از مشکالت دست به گریبان هستند، 
حرف هایی بزنند که دود از ســر آدم بلند 
می شود.این نماینده پیشین مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: اگر امروز ما متوجه 
مشکالت معیشتی و یا پیگیری های مجلس 
در زمینه های دیگر علیرغم قول هایی که داده 
بودند می شویم به دلیل وجود چنین فضایی 
)فضای مجازی( اســت؛ ما درک می کنیم 
بستن فضای مجازی از طرف این افراد با چه 
هدفی دنبال می  شود، چراکه می خواهند 
اطالعات کمتر منتقل شــود، زیرا هرچه 
مردم از اخبار کمتر مطلع شوند، برای آن ها 

بهتر است.
وی ادامه داد: امــروز کارکرد و عملکرد 
۲ ســاله نمایندگان و مجلس را به واسطه 
فضای مجازی می توان متوجه شــد اما اگر 
این فضا بسته شد، چگونه می توانیم بفهمیم 
چه اتفاقی رخ داده است؟ وی افزود: در حالت 
خوشــبینانه می توانیم بگوییم این گونه 
اقدامات غیرعامدانه است و در حالت بدبینانه 
هم می توانیم آن ها را عامدانه در نظر بگیریم، 
اما متاسفانه باید بگویم آن ها می دانند چه 

اتفاقی در حال رخ دادن است.
این فعــال سیاســی تاکید کــرد: اگر 
مشکالت مردم را حل کنند، نیازی به بستن 
فضای مجازی ندارند، اخبار خوب منتقل 

می شــود و مردم زندگی عادی شان را مثل 
بقیه مردم دنیا خواهند داشت اما متاسفانه 

آن ها همیشه یک نعل وارونه می زنند. 
این فعال سیاســی ادامه داد: بســیار 
شــرم آور اســت در زمانی که عکس هایی 
منتشر می شود که زنان، پیرزنان و کودکان 
سر در سطل زباله می کنند، آقایان در فکر 
این هستند که چگونه می توانند زنان را از 
حداقل امکاناتی که دارند، محروم کنند. آیا 
برای این آقایان غیر از مقوله محدودسازی 
زنان مقوله  مهم دیگری هــم وجود ندارد؟ 
زنان مسلمانی که امروز در قدرت هستند، 
آیــا می توانند چنین چیــزی را بپذیرند؟ 
من نمی دانم زنان مجلس واکنشــی نشان 
داده اند یا خیر؟ اما در حال حاضر هم وظیفه 
نمایندگان زن مجلس و هــم زنانی که در 
معاونت زنان ریاســت جمهوری قرار دارند 
است که به این موضوع  بپردارند و یکبار برای 
همیشه بگویند آقایان دست بردارید لطفا. 
قدرت برای خودتان،  زندگی را بر  زنان ایرانی 

سخت تر نکنید.
دست در جیب مردم نکنید

وی ادامه داد: این تئورسین ها چه کسانی 
هستند که نظریه پردازی می کنند؟ امروز 
قرار اســت دســت در جیب مردم برود و از 
دارایی نه از درآمدشان مالیات بگیرند! یعنی 
امروز آن کارگــر ، کارمند و اســتادی که 
یک خانــه دارد باید مالیــات بدهد. توجه 
داشته باشــید یک زمانی مردم دست  شان 
به جیب شان می رســد اما در حال حاضر 
نمی توانند از عهده خرج و مخارج  روزانه شان 
بربیایند؛ این گونه که نمی شود برای درآمد از 

جیب شان مالیات بگیریم!

 کمر مردم زیر بار مشکالت
 خم شده است

وی ادامه داد: امــروز مجلس باید روی 
بودجه  ای که دولت داده است، کار کند؛ آن 
هم در حالی که کمر مردم از مشکالت خم 
شده اســت، باید هر چیزی را گران بخرند،  
مردم امروز باید نــان و دارو را گران بخرند، 
سوال این است اگر بنا باشد مردم نان را گران 
بخرند، چه چیزی در سبد خانواده می ماند؟ 
نان از سفره خانواده ایرانی حذف شود، چه 
می شــود؟ امروز طبقات فرودســت ما در 
جامعه نماینده ای ندارند که صدای شان را به 
آنها برسانند.این فعال سیاسی بیان کرد: تهیه 
دارو مشکل همه ماست، اگر بخواهیم آن را 
حذف کنیم، دیگر حتی از حداقل های یک 

زندگی ساده هم برخودار نیستیم.
وی تاکید کرد: مسئول بودن حکومت 
یعنی مســئولیت داشــتن در قبال همه 
موضوعات اما متاسفانه مشاهده می کنیم 
طوری فضا را مدیریت می کنند که گویی 
مردمی وجود ندارند و تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد 
هستند که فقط دغدغه های آن ها باید مورد 

نظر قرار گیرد.
این فعال سیاســی اصالح طلب گفت: 
آستانه صبر و تحمل مردم کاهش پیدا کرده 
است و معتقدم انتخابات مفهومش را در هر 
دو طرف از دست داده است و عماًل نهادهای 
تصمیم گیر بسیار آشکار می گویند رأی و 
نظر مردم اهمیتی ندارد و مردم هم می دانند 
نظرشان چندان در تصمیم سازی ها لحاظ 

نمی شود. 
سلحشوری یادآور شد: همین مجلس 
که امروز روی کار است برآیند مشارکت چند 
درصد مردم ایران اســت؟ مجلس آتی هم 
همین خواهد بود و شاید به مراتب مشارکت 
کمتر هم شود. اما برای نهادهایی که در حال 
حاضر قدرت را در دست دارند و تعیین کننده 
هستند مشــارکت مردم مفهوم چندانی 
ندارد و مردم هم دیگر تــاب و توانی ندارند 

که بخواهند این رفتارها را جدی را بگیرند.

گفتوگوخبر

اسالمی خبر داد؛

آغاز به کار نخستین مرکز زیست بوم نوآوری صنعت هسته ای 
سلحشوری در گفت وگو با ایلنا: 

برخی نمایندگان گویا با طالبان کورس گذاشته اند

وزیر خارجه اذربایجان در کنفرانسی خبری تصریح 
کرد که تنش ها میان ایران و جمهوری آذربایجان به پایان 

رسیده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از نیوز ارمنیا، جیحون بایرامف، 
رئیس جمهوری آذربایجان روز دوشــنبه در کنفرانسی 
خبری گفت: برکسی پوشــیده نیست که چندی پیش 
تنش ها و ســوءتفاهم هایی میــان دو کشــور )ایران - 

آذربایجان( وجود داشته است اما همگی رفع شده اند.
به گفته وی در دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان 
در عشق آباد مسائل متعددی مورد گفت وگو قرار گرفت.

طی دیدار هفته گذشــته در باکو طرفین بر ســر انجام 
رایزنی های سیاسی دست کم هر شش ماه یک بار توافق 

کردند.
بایرامف همچنین اشــاره کرد که دیدار کمیسیون 
اقتصادی درون دولتی ایران - آذربایجــان در آینده ای 

نزدیک برگزار خواهد شد.
وی افزود: در چارچوب این دیدار بر سر نقشه راه اجرای 

پروژه های جدید در حوزه اقتصادی میان ایران و آذربایجان 
توافق شد.

به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه کشــورمان نیز  در نشســت خبری امروزش در 
ارتباط با سفر اخیر امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به 
باکو و نتایج این سفر و همچنین اخبار منتشر شده مبنی 
بر افزایش همکاری های دو کشور تصریح کرد: سفر آقای 
امیر عبداللهیان به آذربایجان یکی از بهترین سفرهایی بود 

که در چند وقت اخیر در چارچوب روابط دو جانبه بین دو 
کشور صورت گرفت.

وی با بیان اینکه این سفر بعد از سفر اخیر معاون نخست 
وزیــر آذربایجان به تهران انجام شــد و متعاقب مالقات 
روسای جمهور دو کشور انجام این سفر برنامه ریزی شد، 
گفت: آقای امیر عبداللهیان در این سفر تقریبا با تمامی 
مقامات عالی رتبه آذربایجان رایزنی و گفت وگو داشتند. 
مالقات مهم و پر جزئیاتی با رئیــس جمهور آذربایجان 
داشتند. توافقات خوبی در خصوص بازسازی مناطق آزاد 
شده و گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف و 
همچنین تسریع دسترسی آذربایجان به نخجوان بین 

دو طرف انجام شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این 
سوال گفت:  فکر می کنم روابط دو کشور از سوءتفاهم های 
رسانه ای عبور کرده است و یکی از موضوعات مهم مورد 
گفت وگو بین مقامات دو کشور تالش برای رفع نگرانی های 
دو طرف بوده است. ما همواره مواضع مان را در مورد امنیت 
ملی کشورمان و همچنین نقش مخرب رژیم صهیونیستی 
به صورت شــفاف اعالم کرده ایم و دوستان مان نیز این 
سخن را شــنیده اند و اطمینان های الزم را در این زمینه 

داده اند.

وزیر خارجه آذربایجان:

 تنش میان باکو و تهران پایان یافته است


