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همين صفحه

رئیسجمهور:

باید افکار عمومی اقناع
و به سواالت و شبهات مردم 
پاسخ داده شود

سياست 2

فرماندهسپاهتهران:

تاکنون ۸۵۰  مجروح
و سه شهيد داده ایم
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پیاممستقیمسرلشکرباقریبههیأتعراقیدرتهران:

 عملیات علیه تروریست ها در اقلیم 
کردستان عراق ادامه می یابد

سياست 2

چرتکه 3

بخشنامه بودجه 1402 ابالغ شد

همیشگی؛  ویکردهای  ر
پایه های مالیاتی جدید

کار تدوین بودجه 1401 در حالی آغاز شــده 
است که بررسی ها نشــان می دهد اولویت های 
اعالمی در این بودجه مانند همیشه کلی  و تکراری 
است، اما برخی پیش بینی ها حکایت از تالش دولت 
برای باال بردن درآمدهایش با تکیه بر کسب مالیات 
دارد.   اقتصاد ایران روزهای ســختی را پشت سر 
می گذارد. هر چند رشد اقتصادی ایران مثبت اعالم 
شده و منابع جهانی نیز رشد اقتصادی را در سال 
آینده مثبت اعالم کرده اند، اما تورم باال همچنان 
تهدیدی بســیار جدی برای اقتصاد ایران تلقی 
می شود و در آخرین گزارش صندوق بین المللی 
پول تورم ایران را در سال جاری 40 درصد اعالم 
کرده است.   تداوم رشد تورم در شرایطی که فشار 
تورمی بیش از چهار سال است طبقه متوسط و سبد 

معیشتی را هدف گرفته است، می تواند زمینه را 
برای ریزش بیشتر افراد از طبقه  متوسط فراهم کند.   
در این فضا بخشنامه بودجه با چند محور تکراری 
ابالغ شده اســت و مواردی که در بخشنامه های 
پیشین بارها بر آن تاکید شده، در این شرایط نیز 
تکرار شده اســت. این بدان معناست که بحران 
اقتصادی ایران تفاوتی در نگاه سیاســتگذاران و 

دولتمردان ایجاد نکرده است. 
رویکردها و سیاســت های کالن بودجه سال 
1402 ایجاد ثبات اقتصــادی، عدالت محوری، 
کارآمدســازی نظام حکمرانی و اصالح ساختار 
بودجه، اجرای طرح ها ی پیشران و مهم توسعه ای 
 و اجرای سیاســت های فعــال بــازار کار اعالم 

شده است...

فرماندهیگانهایویژهانتظامی،معترضانراتحریکشده،بدونپشتوانهفکری
واعتقادیوپولگرفتهمعرفیکرد
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سياست 2

رئیس جمهور گفت: مسائل فرهنگی اقتضا می کند همراه با اقناع سازی باشد، 
این مسائل بخشنامه ای فقط نیست و باید افکار عمومی اقناع و به سواالت و شبهات 

پاسخ داده شود، از این رو تصمیمات فرهنگی باید همراه با اقناع سازی باشد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی دیروز در همایش ملی منطق بازسازی انقالبی 
ساختار فرهنگی ادامه داد: گفتگو در جهت رفع شبهات و در جهت پیشرفت امور 
بسیار موثر است مقام معظم رهبری سال های قبل بار ها فرموده اند بر کرسی های 
آزاد اندیشی و حتما کرسی های گفتگو در مجامع علمی و فرهنگی کشور فعال 

شود، زیرا در جهت توسعه فرهنگی نقش آفرین خواهد بود.
وی تصریح کرد: حذف دوباره کاری ها و تبدیل دســتگاه های فرهنگی به 
دستگا های نقش آفرین و مساله محور با رویکرد توجه مخاطبان خود ضرورت 

دارد.
رئیسی خواستار توجه دستگاه های فرهنگی به مخاطبان خود شد و با تاکید بر 
اینکه نگاه ها باید بر حل مساله معطوف باشد، خواستار تدوین شاخص هایی برای 

اندازه گیری عملکرد دستگاه ها شد.
رئیسی خاطر نشان کرد: تمام ساختار، سازمان و اعتبارات تخصیص یافته به 
دستگاه های فرهنگی برای انجام و تحقق ماموریتی و حال سوال این است که از 

آن ماموریت چه خبر؟
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: چابک سازی دستگاه های فرهنگی 
طوری که بتواند نقش آفرین باشد و مساله محور کار کند و با نگاه به حل مساله و نوع 

مخاطبانی که دارد، کار کند.
وی مخاطب محوری، مساله محوری و چابک بودن دستگاه های فرهنگی برای 
رسیدن به اهداف هر سازمان را مورد تاکید قرار داد تا شاهد دوباره کاری ها و چند 

باره کاری ها نباشیم.
رئیس جمهور همچنین گفت: تعیین نســبت هایی که بین دستگاه های 
فرهنگی رسمی و غیررسمی مانند خانواده، مسجد و هیات بسیاری از ساختار های 
فرهنگ ساز در جامعه وجود دارد، مهم است، چون دستگاه های فرهنگی غیر 

رسمی در تعلیم و تربیت نقش قابل توجه و تعیین کننده ای دارند.
رئیسی تاکید کرد: در بررسی ساختار های فرهنگی حتما الزم است قوانین 
بازنگری و به روز رسانی شود و در همین راستا رهبر معظم انقالب اسالمی به هر سه 

قوه دستور دادند تنقیح قوانین را دنبال کنند.

توسعهسوادمجازییکضرورتاست
رئیس جمهور بار دیگر بر انجام مطالعات برای بروزسانی قوانین تاکید و آن را 
ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت که تمرکز بر اصالحات در حوزه تعلیم 
و تربیت باید صورت بگیرد و در کنار آن طراحی شــاخص های سنجش میزان 
موفقیت برای حوزه فرهنگی که شــاخص های کمی و کیفی را ارزیابی و مورد 

سنجش قرار داد، هم از دیگر موضوعات مهم و اجتناب ناپذیر است.
رئیسی توسعه سواد مجازی را یک ضرورت برای خانواده ها و برای همه عنوان 
کرد و گفت: توسعه سواد مجازی خود یک سوادی الزم دارد که باید به تمام ابعاد 

اشراف داشته باشند و مسئول ان آموزش و پرورش است.

وی شناساسی ظرفیت زنان در حوزه های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و 
سیاسی و اجتماعی را مهم عنوان کرد و افزود: صدا و سیما در این زمینه مسئولیت 
بزرگی دارد و این ظرفیت های زنان که همواره مورد تشویق رهبری هستند باید 
در جامعه شناسایی و معرفی شود و بکارگیری همه الگو های فرهنگی با تاکید به 
فعال شدن معاونت های پژوهشی در بخش های مختلف به ویژه آموزش و پرورش 
از دیگر موضوعات مهم است که باید توجه شود ومحوریت بخش های تربیتی و 

پژوهشی مهم است
رئیس جمهور ساماندهی تعامالت فرهنگی را مهم خواند و گفت: آن هایی 
که قصد تعامل فرهنگی با جمهوری اسالمی را دارند و برنامه ریزی برای مقاومت 
در مقابل با آن فرهنگی های که می خواهند به مبانی هجوم ببرند آمادگی وجود 
دارد، اما آن هایی که می خواهند تهاجم کنند باید ایستادگی کرد که ساز و کار 

خود را دارد.
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد: در این توفان جنگ سایبری، 
کشوری که مبانی فرهنگی غنی و مستحکمی داشته باشد، هرگز تکانه ها او را 
تکان نخواهد داد؛ اگر مبانی محکم باشد و صیانت شود، نباید از توسعه الکترونیک 
نگران شد، زیرا هرروز پدیده ای نو به میدان می آید و نگرانی زمانی است که هویت 

ملی تهدید شود.
 رئیسی با یادآوری یکی از مصاحبه ها درباره »گفتگو« گفت: گفتگو در جهت 
رفع شبهات و در جهت پیشرفت امور بسیار موثر است مقام معظم رهبری سال های 
قبل بار ها فرموده اند بر کرسی های آزاد اندیشی و حتما کرسی های گفتگو در 
مجامع علمی و فرهنگی کشور فعال شود، زیرا در جهت توسعه فرهنگی نقش 

آفرین خواهد بود.
رئیس جمهور درباره راه های تحقق آن گفت: با همکاری همه دستگاه ها این 
محقق می شود بنده مجری هســتم و همه باید به همه کمک کنیم تا همه این 
اتفاق ها در ساختار توســعه فرهنگی اتفاق بیفتد. ما باید بتوانیم حداکثر در هر 
فصلی ارزیابی داشته باشید با شاخص های مشخص و ببینیم به اهداف رسیدیم 
یا نه و ایراد کار در کجا بوده اســت و در این راستا باید تقسیم مسئولیت شود و با 

حساسیت دنبال شود.

ســران قوا در جلسه عصر شــنبه با مرور 
شرایط روز کشــور، بر لزوم رسیدگی سریع و 
دقیق به پرونده های اعتراضــات اخیر تاکید 

کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، توسعه تعامالت 
قوای ســه گانه و هم افزایی همه ارکان نظام 
حکمرانی در راستای غلبه بر مشکالت موجود 
و پیشرفت کشور، مهم ترین دستور جلسه روز 
شنبه روسای قوای ســه گانه به میزبانی سید 

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بود.

سران قوا در این نشست درباره روند تدوین 
برنامه هفتم توسعه توسط دولت رایزنی کردند 
و رئیس جمهور از تکمیل این برنامه در آینده 
نزدیک و تحویل آن به مجلس شورای اسالمی 

در موعد مقرر خبر داد. 
در این جلســه همچنین رئیس جمهور با 
پربار توصیف کردن سفر به کشور قزاقستان و 
شرکت در اجالس ششم سیکا، به ظرفیت های 
فــراوان همــکاری اقتصــادی و زمینه های 
تعامل با کشــورهای آسیایی اشــاره کرد و از 

 اهتمام دولت به توســعه روابط در این حوزه 
خبر داد. 

سران سه قوه در پایان جلسه با مرور شرایط 
روز کشور، بر لزوم رسیدگی سریع و دقیق به 

پرونده های اغتشاشات اخیر تاکید کردند.

نشستهمایش

رئیسجمهور:

باید افکار عمومی اقناع و به سواالت و شبهات مردم پاسخ داده شود
عصرشنبهبرگزارشد

نشست سران قوا با موضوع اعتراضات اخیر

تاریخ سازی دختر دونده ایران
در قهرمانی آسیا

در دیدار ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 
تفلیس با وزیر امور خارجه گرجستان؛ دو طرف 
ضرورت برقراری صلح و آرامش در منطقه قفقاز 
جنوبی را یادآور شده و بر همکاری و تعامل ایران 
و گرجستان در مجامع منطقه ای و بین المللی 

تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، محمــود ادیب در این دیدار 
با اشــاره به ســابقه همکاری های دو کشور، بر 
آمادگی ایران برای توســعه روابــط در تمامی 

حوزه ها، به ویژه حوزه سیاسی،  اقتصادی، تجاری 
و فرهنگی تاکید و از جمعیت قابل توجه ایرانیان 
در گرجستان به عنوان ظرفیت توسعه روابط یاد 

کرد و خواستار حل مشکالت اقامتی آنان شد.
ایلیا دارچیاشویلی نیز با اشاره به روند مثبت 
مناسبات دوجانبه، خواستار توسعه همه جانبه 
روابط شــد و بر اهمیت همکاری هــای ایران و 
گرجســتان به ویژه در حوزه های حمل و نقل، 

انرژی و ترانزیت تاکید کرد.

وزیر امور خارجه گرجســتان در این دیدار 
برای موفقیت ادیب در انجــام ماموریت جدید 
به عنوان ســفیر ایران در گرجســتان آرزوی 

موفقیت کرد.

دیدار

دردیدارسفیرایرانباوزیرامورخارجهگرجستانمطرحشد؛

تاکید بر ضرورت برقراری صلح در قفقاز

رئیسکمیسیونقضاییمجلس:

بی حجاب ها را با دوربین، 
چهره نگاری کنید! 

تاریخ سازی دختر دونده 
ایران در قهرمانی آسیا

نامه جمعی از احزاب 
اصالح طلب به رئیسی برای 

برگزاری تجمع اعتراضی

معرفییکیدیگرازیاراناحمدینژاد
برایفتحبزرگترینوزارتخانهکشور؛

مسئول رفاه کشور
 همچنان بی متولی است

مذاکراتنخستوزیرجدیدعراقبرایتشکیل
دولتباسنگاندازیصدریهاروبروشد؛

السودانی و سر باز کردن 
زخم کهنه سهم خواهی

مقدار  دارد  نظر  در  لرستان  منطقه  مخابرات  مدیریت 
40/000 متر کابل فیبر نوری 6*8 خاکی SM را 

از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
کسب  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
شرکت  سایتهای  در  مناقصه  آگهی  به  بیشتر  اطالعات 
مخابرات ایران به آدرس TCI.IR یا مخابرات منطقه 
مراجعه   LORESTAN.TCI.IR آدرس  به  لرستان 
و یا با شماره تلفن 06633353393 تماس حاصل نمایند.

 آگهی مناقصه
  شماره: 401/11

مخابرات منطقه لرستان

شرکت مخاربات اریان )سهامی عام(
مدرییت مخاربات منطقه لرستان

دونده ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
آسیا تاریخ ســازی کرد و مدال طال گرفت. به 
گزارش ایســنا، در ســومین روز از مسابقات 
دوومیدانــی قهرمانی نوجوانان آســیا امروز 
)یکشنبه( نازنین فاطمه عیدیان در دوی 400 
متر بامانع مدال طال گرفت و تاریخ سازی کرد. 
عیدیان در فینال این ماده با ثبت زمان 1:01.04 
دقیقه عنوان نخست مســابقات را از آن خود کرد و اولین مدال طالی تاریخ 
دوومیدانی زنان ایران در قهرمانی آسیا را به دست آورد. زنان دوومیدانی ایران 
پیش از در هیچ رده سنی موفق به کسب مدال طالی قهرمانی آسیا در فضای 

باز نشده بودند و عیدیان برای اولین بار مدال طال گرفت.


