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اقامه نماز جمعه این هفته تهران به امامت 
آیت اهلل موحدی کرمانی

نم��از جمعه ای��ن هفته تهران ب��ه امامت آیت اهلل 
محمدعلی موحدی کرمانی در مصلی امام خمینی)ره( 

اقامه می شود.
بر اس��اس این گزارش پی��ش از خطبه های نماز 
جمعه، علی دهقان به نمایندگی از اتحادیه دانشجویی 
دفتر تحکیم وحدت و امیر س��رتیپ یوسفعلی قربانی 
فرمانده هوانیروز ارتش به مناس��بت س��الروز عملیات 
مرصاد و حجت االس��ام سیدحس��ن معین ش��یرازی 

سخنرانی خواهند کرد.  مهر

معرفی کاندیدا های انتخاب عضو حقوقدان 
شورای نگهبان به مجلس 

آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه 
س��ه نف��ر از کاندیداه��ای اعضای حقوقدان ش��ورای 
نگهبان برای انتخاب یک عضو حقوقدان این ش��ورا را 

به مجلس شورای اسامی معرفی کرد.
براین اس��اس،  س��یامک ره پیک،   محمد حس��ن 
صادقی مقدم و احمد بیگی سه عضو حقوقدان شورای 
 نگهبان به مجلس ش��ورای اس��امی معرفی ش��دند. 

 فارس

برگزاری نشست خبری دبیرکل جامعه 
اسالمی مهندسین 

نشست خبری دبیرکل جامعه اسامی مهندسین 
هفت��ه آینده با حض��ور اصحاب رس��انه برگزار خواهد 

شد.
نشس��ت خبری ماهانه محمدرض��ا باهنر دبیرکل 
جامعه اس��امی مهندسین ش��نبه )6مرداد( با حضور 

اصحاب رسانه برگزار می شود.
گفتنی اس��ت؛ این نشست راس س��اعت 6 عصر 
درمح��ل دفتر جامع��ه اس��امی مهندس��ین برگزار 

می شود.  باشگاه خبرنگاران

اخبار

تولید آب سنگین با ظرفیت قبلی در حال انجام است
س��خنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تولید آب سنگین با ظرفیت قبلی در 

حال انجام است.
بهروز کمالوندی س��خنگوی سازمان انرژی اتمی در حاشیه رونمایی از یک 
فناوری کوانتومی در مرکز ملی لیزر ایران در جمع خبرنگاران، گفت: تولید آب 

سنگین با ظرفیت قبلی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دولت جدید آمریکا تمام تاش خود را برای جلوگیری از خرید 
آب س��نگین ایران انجام داد افزود:  همچنین آمریکا بعد از خروج از برجام موانع زیادی 
ایج��اد کرد، با این حال، ایران ارتباطات خودش را دارد و به کش��ورهای مختلف همین 

حاال آب سنگین صادر می کند.
کمالوندی تاکید کرد: اینکه بتوانیم در حجم وسیع صادرات آب سنگین داشته باشیم عملی 

نشد، اما با شرکت های کوچک در حال رایزنی و همکاری هستیم. باشگاه خبرنگاران

سخنگو
آمریکا فقط با گفتمان انقالبی سرجای خود می نشیند

معاون پارلمانی سپاه پاسداران گفت:ا مروز حتی کسانی  که گمان می کردند 
با مذاکره می توان با آمریکایی ها کنار آمد هم به این نتیجه رسیدند که گفتمان 
انقابی تنها راهی اس��ت که می تواند آمریکا را س��ر جای خود نشانده و آنان را 

به حالت انفعال برساند.
س��ردار محمدصالح جوکار با اش��اره ب��ه یاوه گویی های ترام��پ اظهار کرد: 
تهدیده��ای یک کابوی آمریکایی در لباس رئیس جمهور تنها در حرف و لفاظی بوده 

و راه به جایی نخواهد برد.
وی گفت: این سخنان ناشی از عصبانیت غیرعقانی، شیطانی و جنگ طلبانه ترامپ 

است وگرنه فراسوی این تهدیدها خبری نیست و آمریکایی ها غلطی نمی توانند بکنند.
جوکار گفت: امروز آمریکایی ها بیشتر از همه تاریخ در دنیا و به خصوص غرب آسیا 

مفتضح شده اند. آنا

دیدگاه 
ترامپ به دنبال افراطی سازی در روابط 

ریی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ب��ا بیان اینکه 
»رییس جمهور آمریکا به دنبال افراطی سازی در مناسبات ایران و آمریکاست«، 
گف��ت: ترامپ مثلث افراطی س��ازی متش��کل از آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و 

عربستان را ایجاد کرده است . 
حشمت اهلل فاحت پیشه افزود: پمپئو به دنبال جنگ روانی و ترامپ به دنبال 
افراطی سازی مناسبات ایران و آمریکاست که نباید زمینه آن را فراهم کرد. در چنین 

فضایی ما نباید در زمین آنها بازی کرده و وارد فضای افراطی سازی شویم.
فاحت پیش��ه تاکید کرد: ایران برخاف آمریکا هیچ��گاه موضعش افراطی گری در 
مناس��بات بین المللی نبوده است. از طرف دیگر مردم آمریکا هم علیرغم میل دولت این 
کشور به دنبال افراطی گری نیستند که در نظرسنجی اخیر آنها با خروج آمریکا از برجام 

مخالفت کردند.  ایسنا

پارلمان

رئیس جمهور با بی��ان اینکه تهدیدات  پوچ، بی پایه و اس��اس حاکمان آمریکا خیابان پاستور
ارزش پاس��خ دادن ندارند، گفت: باید در عمل به آنها پاسخ 

دهیم.
حس��ن روحانی رئیس جمهور دیروز در جلس��ه هیأت 
دولت، گفت: ملت ایران از ابتدا در مقابل لجاجت و بدرفتاری 
حاکمان آمریکا و نقض عهد آنها در همه زمینه ها ایستادگی 
و مقابله کرده و همواره راه مقاومت را انتخاب کرده اس��ت. 
امروز هم برخ��ی حاکمان آمریکا حرف های زیادی می زنند 
که بی پایه و اس��اس است و تهدیدات پوچ از طرف برخی از 
این حاکمان، نیازی به پاس��خ دادن و دهن به دهن شدن با 
آنها ندارد و انس��جام و انتخاب مس��یر وحدت و ایستادگی، 

محکم ترین پاسخ به سخنان سخیف آنها خواهد بود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هر چقدر که در داخل 
کش��ور برای تولید و صادرات و ثبات ب��ازار تاش کنیم به 

معنای پاسخ قاطع به توطئه های دشمنان خواهد بود.
روحانی تصریح ک��رد: دولت عاوه بر تاش های که در 
داخل کش��ور انجام می دهد، اقدام��ات حقوقی و بین المللی 
خود را نیز ش��روع کرده که شکایت حقوقی علیه آمریکا در 

دیوان دادگستری الهه از آن جمله بشمار می رود.
وی افزود: اولین موفقیت در این ش��کایت به دست آمد 
و دی��وان صراحتاً به آمریکا اعام کرده که تا رس��یدگی به 
ش��کایت ایران حق ن��دارد کاری انجام دهد ک��ه در احکام 

احتمالی این دیوان تأثیر بگذارد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در هر صحنه ای روبروی 
آمریکا ایستادگی می کنیم، گفت: دولت در روند تاش های 
خ��ود برای خنثی س��ازی توطئ��ه آمریکا، اگ��ر الزم بداند 
نیروهای تازه  نفس��ی را به مجموعه خود می افزاید و در این 
زمینه تصمیم گرفته ش��د ت��ا همتی به عنوان رئیس جدید 

بانک مرکزی معرفی شود.
وی افزود: از سیف نیز بخاطر زحمات پنج ساله گذشته 
قدردانی می نماییم. ایش��ان به خوب��ی به وظیفه خود عمل 
کردند و تاش زیادی در مبارزه با فساد در زمینه مؤسسات 
غیرمج��از انجام دادند و نام ایش��ان در این عرصه در تاریخ 

ایران ماندگار خواهد بود.
روحانی اظهارداش��ت: عل��ت اینکه برخی ها از س��یف 
 ناراحت��ی دارن��د، بخاط��ر مقابله ایش��ان با فس��اد اس��ت. 

 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

روحانی:
تهدیدات بی اساس حاکمان آمریکا ارزش پاسخ دادن ندارد

فاطمي وزیر کش��ور گف��ت: برخ��ی اقدامات  نظامی شامل درگیری اشرار در مرزها میدان 
در کنار اعمال تحریم های اقتصادی و همچنین تحت تأثیر 
قرار دادن مسائل اجتماعی به عنوان سه محور مهم فعالیت 

دشمنان است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش نمایندگان جمهوری 
اسامی ایران در خارج از کشور، حوزه های سیاست داخلی، 
امنی��ت و موضوع��ات اجتماع��ی را از مهمترین بخش های 
کاری این وزارتخانه عنوان کرد و اظهارداش��ت: ما اکنون در 
بهترین شرایط سیاست داخلی قرار داریم و در حوزه امنیت 

به معنای خاص در شرایط بسیار مطلوب هستیم .
وی با اشاره به به تاشهای بین المللی و منطقه ای برای 
اعمال فش��ار بیشتر به ایران و برخی اقدامات نظامی شامل 
درگیری اشرار در مرزها در کنار اعمال تحریم های اقتصادی 
و همچنین تحت تأثیر قرار دادن مسائل اجتماعی به عنوان 
سه محور مهم فعالیت دشمنان ضرورت دارد برای مقابله با 

هر یک اقدامات جدی و تدابیر الزم را داشته باشیم.
وزیر کش��ور با اشاره به تاکیدات رهبر انقاب در مقابله 
و مبارزه با آس��یب های اجتماعی گفت: مس��ائل اجتماعی 

مورد توجه جدی رهبرانق��اب و رئیس جمهور قرار گرفته 
و آگاهانه و با جدیت مس��ائل مرب��وط به حوزه اجتماعی را 
پیگیری می کنند به طوری که تاکنون شش جلسه بررسی 
آسیب های اجتماعی در محضر رهبر انقاب تشکیل شده و 

هفتمین جلسه آن نیز سه ماه دیگر تشکیل خواهد شد.
رحمان��ی فضل��ی افزود: مق��ام معظم رهبری مس��ائلی 
همچون اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، حاشیه نشینی، طاق 
و ... را از اولویت های مقابله و مبارزه با آس��یب های اجتماعی 
مشخص فرمودند که با تشکیل سازمان اجتماعی و هم افزایی 
دستگاه ها در این زمینه شاهد این هستیم که نهضت عظیمی 

در مبارزه با آسیب های اجتماعی شکل گرفته است.
وزیر کشور با اشاره به ادعای کشورهای غربی در مبارزه 
ب��ا جرائم پولش��ویی تصریح کرد: 6۰ میلی��ارد دالر گردش 
مالی مواد مخدر در کش��ورهای اروپایی است مگر آنها ادعا 
نمی کنند که قانون ضدپولش��ویی را اجرا می کنند؟ پس چرا 
حت��ی کمترین اطاعات در زمینه برخورد و مبارزه با نقل و 
انتقاالت مالی و پولشویی مرتبط با مواد مخدر ارائه نمی کنند.

هیچ یک از سازمان های بین المللی و کشورهای اروپایی به 
وظایف خود در این خصوصی عمل نکرده اند.  مهر

رحمانی فضلی:
تاکید رهبر انقالب برای مقابله با آسیب های اجتماعی 

کلیدواژه های خالف واقع
ادامه از صفحه اول

واژه دیگری که در انتخاب آن باید دقت بسیار شود 
واژه تحریم است. برخی از مسئوالن و محافل رسانه ای از 
واژه ای به نام آمادگی برای دوران تحریم و یا برنامه ریزی 
برای زمان تحریم های آمریکا استفاده می کنند و حتی 
در م��واردی واژه هایی مانند ش��رایط س��خت تحریم ها 
درپیش است و شاید به دوران کوپنی بازگردیم استفاده 
می کنند. هر چند که در مرحله نخس��ت بتوان این نوع 
واژگان را نوع��ی بیان تدابی��ر دولتمردان برای مقابله با 
تهدی��دات و تحریم ها و اطمین��ان دادن به مردم برای 
آمادگی دول��ت و البته بیان ض��رورت حضور مردم در 
عرصه حمایت از دولت دانست اما این واژگان آفت هایی 

را نیز می تواند به همراه داشته باشد. 
نخس��تین مس��ئله ای که باید در نظر داش��ت آن 
اس��ت که واژه آمادگی برای ش��رایط تحریم یک واژه 
نادرست اس��ت برای اینکه نظام اسامی و ملت ایران 
4 دهه اس��ت ک��ه تحت تحریم ق��رار دارد و تحریم ها 
حتی با برجام نیز به اذعان مس��ئوالن هس��ته ای لغو 
نش��ده است لذا اصًا تغییری در مقوله تحریم ها ایجاد 
نشده که بخواهیم از واژگانی همچون آمادگی در برابر 
تحریم ها استفاده کنیم. اصرار برخی محافل رسانه ای 
و سیاس��ی برای برجسته سازی واژه مقابله با تحریم ها 
از یک س��و این تصور نادرس��ت را ایج��اد می کند که 
برجام لغو کنن��ده تحریم ها بوده و اکن��ون دوباره در 
حال بازگش��ت به تحریم ها هس��تیم و از سوی دیگر 
س��ابقه چند دهه دشمنی آمریکا و اروپا را به چند ماه 
تقلیل می دهد که عمًا حذف کردن سال های طوالنی 

از دشمنی ها با انقاب و ملت ایران است. 
البته برخی ای��ن گمانه زنی را مطرح می کنند که 
برخی مسئوالن با برجسته س��ازی تحریم ها به دنبال 
توجیه کم کاری ها و حتی پنهان سازی ضعف مدیریتی 
خود هس��تند به جای آنکه با استعفا دادن، مسئولیت 
پذیر کاس��تی های خود باشند. نکته مهم آن است که 
چنین فضاسازی تحریمی زمینه ساز القا شرایط سخت 
به مردم می ش��ود که خود نوع��ی خود تحریم و رکود 

بازار را به همراه خواهد داشت. 
با توجه به این مسائل می توان گفت که مسئوالن 
و محافل رس��انه ای در به کار ب��ردن کلید واژه ها باید 
دقت بس��یار داشته باش��ند چرا که چنانکه به عنوان 
مث��ال ذکر ش��د ریش��ه یابی برخ��ی واژه ها نش��انگر 
هزینه های بس��یار آنها برای کشور و مردم است. کلید 
واژه ای که امروز به جای آن کلید واژه های خاف واقع 
باید در میان تک تک مس��ئوالن، محافل رس��انه ای و 
م��ردم بزرگ ایران به کار برده ش��ود کلید واژه همت 
و همدلی سراس��ری برای حل مش��کات ب��ا تکیه بر 
داشته های داخلی است که ضمن تحقق مطالبات ملی 
و پیش��رفت کشور شکستی سنگین را به دشمنان این 

مرز و بوم تحمیل خواهد کرد. 

سرمقاله

دو گروه رویداد    »دیپلماس��ی گ�زارش  کلی��دواژه 
ایدئولوژیک« که از س��وی مقام معظم رهبری در 
دیدار وزیر و مس��ئوالن وزارت امور خارجه و سفرا 
و رؤس��ای نمایندگی های ایران در خارج از کشور، 
مطرح ش��د، موضوع مهمی اس��ت که بایستی در 

شرایط فعلی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ایشان فرمودند: »برخی به غلط، سخن از لزوم 
جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می آوردند، 
درحالی که دیپلماس��ی ایدئولوژیک هیچ اش��کالی 
ندارد و القای تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، 

صحیح و منطقی نیست.«
معظ��م له در خصوص چرایی عدم تضاد میان 
منافع ملی با ایدئولوژی به س��ه دلیل مهم اش��اره 
کردند:    ارتباط خردمندانه، هوشمندانه، هدفمند 
و منطقی با جهان برخاسته از نگاه اسامی نظام و 

کامًا منطبق با دیپلماسی ایدئولوژیک است.
ه��دف از تش��کیل جمهوری اس��امی، حفظ 
منافع مل��ی، اس��تقال، آزادی، عدالت اجتماعی، 
ق��درت و امنیت ملی اس��ت و ایدئولوژی به دنبال 
تأمین و حفظ منافع ملی اس��ت و هویت یک ملت 

محسوب می شود.
آمریکایی ها در س��خنان خ��ود بارها از عبارت 
»ارزش های آمریکایی« استفاده می کنند که همان 
ایدئولوژِی آن ها و برگرفته از اعامیه ی اس��تقال 
آمریکا س��ت و در کش��ورهای اروپایی نیز تفکرات 
ایدئولوژیک بر رفتار و فعالیت های سیاس��ی آن ها 

حاکم است.
در حقیقت ش��اید "دیپلماس��ی ایدئولوژیک" 
، تعبیر جدیدی در فرمایش��ات ایش��ان باش��د که 
روش��ن می کند که دیپلماس��ی ایدئولوژیک همان 
دیپلماس��ی انقابی اس��ت. یعنی این دیپلماس��ی   
برگرفت��ه و منطبق با اصول سیاس��ت خارجی در 
قانون اساس��ی و مبتنی بر س��ه اصل اساسی عزت 

،حکمت و مصلحت است.

در حقیق��ت می ت��وان گفت این دیپلماس��ی 
ب��ر مبنای ایدئول��وژی و اعتقادی اس��امی بنیان 
گذاشته شده که  منطبق آن  بر عقانیت، حکمت،  
هوش��مندی و باورهای غنی و ارزش��ی دینی قرار 
گرفته می تواند  زیربنا، سرمایه و پشتوانه بی نظیر 

برای امر دیپلماسی محسوب شود .

بازگشت به آرمانها 
درای��ن دی��دار ب��رای اولی��ن رهبرانقاب به 
صراحت این واژه را در تعابیر خود درباره »سیاست 

خارجی« بکار برند. 
درحقیقت به نظر می رس��د که هدف ایشان از 
طرح این مطلب اشاره مستقیمی به لزوم بازگشت 
ب��ه آرمانهای سیاس��ت خارجی انقاب در س��ال 

1357 است.   
اگر بپذیریم که سیاست خارجی جهت گیری 
اصلی کش��ور نس��بت به نظام بین الملل بخصوص 
کشورهای منطقه ای است، شرایط جدید کشور در 
منطقه و جهان بخصوص در دوران رئیس جمهوری 
فعلی ایاالت متحده و تهدیداتی که کشور را تهدید 

می کن��د، لزوم بازنگری و طراحی مجدد سیاس��ت 
خارجی کشور واجب تر از هر زمانی است. 

سیاست خارجی کش��ورها هرچند سال یکبار 
بازنگری و طراحی دوباره می شود و حداقل درباره 
کش��ورهای بزرگ اولویتهای سیاس��ت خارجی به 
بحث میان اساتید دانشگاه و اندیشکده ها گذاشته 

می شود 
ام��ا در ای��ران به نظر می رس��د که سیاس��ت 
خارجی فعلی کشور تناسب چندانی با تهدیدهای 
پیش روی بخصوص در عرصه سیاس��ی و امنیتی 
ندارد و فض��ای وزارت خارجه به گونه عجیبی در 
فضای جنگ س��رد باقی مانده و اولویتها بر مبنای 

همان نگاه بررسی می شود.
سیاس��ت خارج��ی، جهت گیری یک کش��ور 
را نس��بت به نظام بین الملل مش��خص می سازد. 
هر کش��وری برای فعالیت در عرص��ه بین المللی 
نیازمند طراحی سیاس��ت خارج��ی فعال و پویایی 
است.سیاست خارجی اس��تراتژی طراحی شده به 
وسیله سیاس��تگذاران یک کشور در مقابل دولتها 
یا عناصر بین المللی دیگر برای رسیدن به اهداف 

ملی و تامین منافع ملی است.

بررسی تفاوتها 
در عی��ن حال باید در نظر داش��ت که تفاوت 
سیاس��ت خارجی ایران با سیاس��ت خارجی دیگر 
کش��ورها و حتی سایر کش��ورهای مسلمان، لزوم 
تطبی��ق اولویتها و ارزش��های سیاس��ت خارجی با 
ایدئول��وژی برآم��ده از انقاب اس��امی، آرمانهای 

امام)ره( و رهبر معظم انقاب است. 
دولت های مختلف جز در برهه ای اندک اصول 
واقعی سیاس��ت خارجی نظ��ام را قربانی مصلحت 
س��نجی های مقطعی کردند و در برهه ای با القاب 
مختلف و تعابیر درج ش��ده در کتب ترجمه ش��ده 
از متفکری��ن غربی، تاش کردند اصول سیاس��ت 
خارجی غربی را که در تناقض با آرمان های انقاب 

بود، در کشور پیاده کنند. 

پاسخ قاطع به دشمنان 
از سوی دیگر در شرایطی که متهم کردن دائم 
ایران به یک مس��ئله ی منفی در دستور کار اصلی 

جنگ روانی دشمنان انقاب اسامی قرار گرفته و 
برای تحقق این هدف، »ایران هراسی، ایران ستیزی، 
ایران گریزی، اتهام نقض دموکراسی، نبود آزادی و 
نقض حقوق بشر« مدام در تبلیغات بیگانگان تکرار 
می ش��ود، دیپلمات ایرانی باید با احساس حقانیت 
و با آگاهی و تسلط در مباحث چالشی، پاسخ های 

قاطع و منطقی به اتهامات بیگانگان بدهد.
همچنین می توان با روحیه ی صحیح انقابی و 
دیپلماسی هوشمندانه و هدفمند، روابط خارجی را 
گسترش داد و عناصر قدرت نظام را به پشتوانه ای 
برای دس��تاوردهای سیاس��ی و دیپلماسی تبدیل 
کرد. مهم این اس��ت که هرگون��ه عنصر اقتدار به 
نوعی به  دس��تاورد سیاس��ی و اقتص��ادی تبدیل 

شود.

اصلی مغفول مانده 
از س��وی دیگ��ر ط��رح تعبی��ر »دیپلماس��ی 
ایدئولوژیک« توس��ط رهبر انقاب اصل جامانده و 
مغفول مانده قانون اساس��ی کش��ور هم هست که 
در آن ب��ر آرمانهای انقاب، بحث مس��تضعفین و 
لزوم مبارزه با اس��تکبار تاکید شده است. از همین 
جهت  اجرای آن وظیفه دولتهاست. اجرای درست 
»دیپلماسی ایدئولوژیک« به معنای نادیده گرفتن 
فنون و علوم این رشته نیست بلکه استفاده درست 
از آنها در راستای تامین منافع انقابی کشور است. 
این دقیقا همان چیزی اس��ت ک��ه غربی ها از آن 

واهمه دارند.
در ای��ن زمین��ه فع��ال ک��ردن ظرفیت های 
استفاده نشده یا کم استفاده شده در کشور، گسترش 
ارتباط��ات چندجانب��ه و به وی��ژه دوجانبه و توجه 
خاص به تش��کل های منطقه ای، توجه به ظرفیت 
های داخلی و اس��تعداد ملی، گس��ترش سیاست 
خارج��ی از طریق ارتب��اط با فع��االن غیردولتی، 
پیگی��ری مواضع انقابی مس��ئوالن نظام از جمله 

راههای رسیدن سریع تر به این هدف است. 

روز گذش��ته جلس��ه علن��ی بهارست���ان گروه رویداد   
مجلس شورای اس��امی به ریاست علی الریجانی 

رئیس مجلس برگزار شد. 
به مناس��بت میاد امام رضا )ع( این جلسه با 
مراسم مولودی خوانی و مدیحه سرایی عارف یکی 
از خ��دام حرم امام هش��تم در صحن علنی برگزار 

شد.
در ای��ن نشس��ت، مجلس به منظ��ور انتخاب 
رئیس کمیس��یون اص��ل 9۰ از داود محمدی تنها 
گزینه پیشنهادی هیأت رئیسه رأی گیری کرد که 
وی توانس��ت نظر نمایندگان را جلب کند. وکای 
مل��ت با 178 رای مثبت از مجموع 22۰ رای اخذ 
ش��ده به ریاست داود محمدی برای یک سال رای 

مثبت دادند.

تعریف مخاطره آمیز بودن وضعیت کودکان 
و نوجوانان 

همچنین وضعیت مخاطره آمیز بودن کودکان 
و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس تعریف شد.

تشکیل دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان 
در همین حال نماین��دگان مجلس در جریان 
بررس��ی جزئی��ات الیحه حمای��ت از ک��ودکان و 

نوچوانان، ماده 4 این الیحه را به تصویب رساندند.
بر اس��اس این ماده دفت��ر حمایت از اطفال و 
نوجوان��ان قوه قضائیه به منظ��ور ایجاد زمینه های 
همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی 
ی��ا ادواری، انج��ام مطالعات و تحقیق��ات آماری و 
اطاعاتی، پای��ش و ارزش��یابی فعالیت های دفاتر 
استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون 

در قوه قضائیه تشکیل می  شود.
نماین��دگان در ای��ن نشس��ت  وظای��ف دفتر 
حمایت از کودکان و نوجوانان را نیز تعیین کردند. 
در عین حال وظایف دستگاه های اجرایی در حمایت از 

کودکان و نوجوانان در این نشست  مشخص شد.

استقرار بیش از 400 مرکز خدمات اجتماعی
در همین حال معاون امور زنان رئیس جمهور 
گفت: در ح��ال حاضر بیش از 4۰۰ مرکز خدمات 
اجتماعی، اورژانس اجتماعی و خدمات مش��اوره را 

در کشور داریم.
معصومه ابتکار اظهار داش��ت: در حال حاضر 
سازمان بهزیستی کشور شبکه اورژانس اجتماعی 

را در چند سطح در کشور تاسیس کرده است.
مع��اون امور زن��ان رئیس جمه��ور ادامه داد: 
مشکل از این جهت قابل حل است که تلفن تماس 
123 عما بر اساس برنامه ریزی که باید بهزیستی 

انجام دهد، باید از این سازمان حمایت کند.
ابت��کار ادام��ه داد: س��ازمان بهزیس��تی یکی 

از موثرتری��ن روش ه��ای مداخل��ه در آس��یبهای 
اجتماعی اس��ت و قطعا دولت با همکاری مجلس 

برنامه های خود در این زمینه را پیش می برد.
وی همچنین عنوان کرد: دولت در تمام زمینه 
های جزئیات ای��ن الیحه آمادگی کامل دارد و در 

بودجه های سنواتی هم پیش بینی خواهد شد.

اعالم وصول طرح تاسیس بانک توسعه 
عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اسامی 

طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسامی ایران 
را اعام وصول کرد. احمد امیرآبادی فراهانی موارد 

اعام وصول شده را قرائت کرد.

انصراف ناصری نژاد از طرح سوال از وزیر 
امورخارجه 

عضو هیات رئیس��ه مجلس انص��راف نماینده 
ش��ادگان از طرح س��وال خود از وزیر امورخارجه 
در  خارج��ه  وزارت  عملک��رد  ضع��ف  درب��اره 
 خص��وص انتفاضه م��ردم مظلوم بحری��ن را اعام 

وصول کرد.

محکومیت ممانعت کنندگان از تحصیل 
کودکان به جزای نقدی 

نمایندگان مردم مجل��س مجازات ممانعت از 
تحصیل کودکان برای والدین و سرپرستان قانونی 

را مشخص کردند.
بر اس��اس این ماده هر ی��ک از والدین، اولیاء 
یا سرپرس��تان قانونی اطف��ال و نوجوانان، مکلفند 
موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت 
استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول 
ملزم به انجام این تکلیف می شوند و  برای بار دوم 
به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به 

جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

در جلسه علنی مجلس مطرح شد 
استقرار بیش از 400 مرکز خدمات اجتماعی در کشور
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اصلی مغفول مانده در سیاست خارجی
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