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 به دعوت شوکت میرضیایف؛ 

رئیسی فردا در راس هیأتی  
سیاسی-اقتصادی به ازبکستان می رود

سياست 2

سياست 2

همزمان با افزایش فشارهای بین المللی، فرمانده ارتش 
حیفا و تل آویو را تهدید کرد؛

کمین  »آرش  2 « در 
موفق! البیگر 

امیدهایی که در پی از ســر گرفتن رفت و 
آمدها به وین برای احیای برجام زنده شــده 
بود، دوباره تبدیل به ناامیدی شده و فشارهای 
بین المللی به ایران افزایش یافته است. ماجرای 
ادعای آلبانی مبنی بر حمالت سایبری ایران 
ظاهرا سر دراز دارد. چند روز پس از آنکه آلبانی 
روابط دیپلماتیک خــود را با ایران قطع کرد و 
وزارت خزانه داری آمریکا نیــز اعالم کرد که 
وزارت اطالعــات ایران و شــخص وزیر یعنی 
اســماعیل خطیب را در فهرست تحریم قرار 
داده؛ نــد پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه 
دیروز تاکید کرد که »ما به همکاری با آلبانی و 
دیگر شرکای خود برای تقویت دفاعی سایبری 

آنها و پاســخگو کردن عوامــل این حمالت 
ادامه خواهیم داد.« فشار بزرگتر، بیانیه اخیر 
تروئیکای اروپایی اســت که در آن عمال ایران 
را مقصر احیا نشــدن برجام معرفی کرده اند. 
اظهارات دیروز مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در نشست شــورای حکام هم در 
امتداد همین بیانیه بود. رافائل گروسی در این 
نشست با اشاره به خاموش کردن دوربین های 
آژانس در سایت های هســته ای ایران، گفت 
که خأل نظارتی بر برنامه اتمــی ایران بزرگ و 
بزرگ تر می شود.  او از ایران خواست که شفاف 
عمل کند تا آژانس بــه تصویر دقیقی از برنامه 

اتمی اش برسد...
پای مالیات به حساب  های بانکی باز شد 

تولد یک مالیات جدید
در اقتصاد راکد ایران

چرتکه 3

خرده روایت هایی درباره تیم ملی ایران 

دستیار، فهرست و پرونده!
آدرنالين 7

دسترنج 4

شهرنوشت 6

سياست 2

سياست 2

چرتکه 3

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل 
۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را 
که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده 
است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.
به گزارش ایلنا، رهبر انقالب اســالمی با تشکر از 
فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات 
و مشارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و 
تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی 
دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر 

حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاســت های کلی برنامه هفتم در ۷ ســرفصل 
»اقتصادی«، »امور زیربنایی«، »فرهنگی و اجتماعی«، 
»علمی، فناوری و آموزشــی«، »سیاســی و سیاست 
خارجی«، »دفاعــی و امنیتــی«، »اداری، حقوقی و 
قضایی« و در ۲۶ بند تصویب شده است. متن نامه رهبر 
انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه پنج ساله 

هفتم به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی 
»پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت« تعیین شده است، 
ابالغ می گردد: از اعضای محتــرم بویژه رئیس مکّرم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با 
فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع 
و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی 
برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در 
این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه 
و سایر ارکان نظام نیز شایســته ی تقدیر است. تهیه و 
تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای 
دقیق و مسؤوالنه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود همچنان 
که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت، به ُحســن اجرای سیاست های کلی برنامه، 
کمک خواهد کرد. شایسته  است برخی از راه های تحقق 
سیاســت ها و الزامات مالی و شاخص های کّمی که در 
پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاست های 
ابالغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در 

تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سّیدعلی خامنه ای

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی: ۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه 
هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت 
اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ 
درصد در طول برنامه تعیین می شود با تأکید بر افزایش 
بهره وری کل عوامل تولید )منابع انســانی، سرمایه، 

فناوری و مدیریت(.
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز 
و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به 
نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد 

و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.
۳ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی 
دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.

ـ واقعی کردن منابــع و مدیریت مصارف دولت و 
اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح هــای عمرانی نیمه تمام با 
واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی 

و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف ســازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و 
هزینه های شــرکت نفت و سایر شرکت های دولتی 

در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل 
مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد 
پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و 
تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با 

تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر 
حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، 

مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات.
امور زیربنایی: ۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید 

حداقل ۹۰ درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در 
داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی 

و افزایش سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی.
اصالح الگوی کشــت بــا توجه بــه مزیت های 
منطقــه ای و منابع آبی و با اولویت بخشــی به تولید 

کاالهای راهبردی کشاورزی.
ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور  ۷
و افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع 

زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.
برنامه ریــزی برای دســتیابی به ســایر آب ها و 

بازچرخانی آب های صنعتی و پسآب.
۸ـ  افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی 

در میادین مشترک.
- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

- افزایش ارزش افــزوده از طریق تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طــرح عظیم اقتصــادی ملی، 
پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

۱۰ـ فعال سازی مزیت های جغرافیاییـ  سیاسی 
و تبدیل جمهوری اســالمی ایران به مرکز مبادالت 
و خدمات تجاری، انــرژی، ارتباطات و حمل و نقل با 
روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های 

الزم.
۱۱ـ تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با 
توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن 
موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر 

و آب های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سالمت براساس سیاست های 

کلی سالمت.
فرهنگی و اجتماعــی: ۱۳ـ اعتالء فرهنگ 
عمومی در جهت تحکیم ســبک زندگی اسالمیـ  
ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء 
هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تالش در جامعه با 
بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها 
و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شــخصیت های 
اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر 

دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشــی رسانه ملی در 
گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمیـ  ایرانی و مواجهه 
مؤثر با جنــگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاســی 

دشمنان.

۱۵ـ تحکیم نهــاد خانواده و رفع موانع رشــد و 
شکوفایی بانوان.

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲/۵ 
طی پنج ســال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و 

رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصالح فرهنگی.
 ۱۷ـ توســعه صنعــت گردشــگری و ترویــج 

صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، 
طالق و فساد بر اساس شاخص های معتبر و بهره گیری 

حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشــی: ۱۹ـ برقراری 
حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسالمی ـ ایرانی در 
فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و 
تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری 
در تراز قدرت های جهانی با تأکید بر مقاوم ســازی و 

امنیت زیرساخت های حیاتی و کالن داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشــرفت و نوآوری علمی و 
فناوری و تجاری ســازی آن ها به ویژه در حوزه های 
اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و 

انرژی های نو و تجدید پذیر.

روزآمدســازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی 
کشور.

سیاسی و سیاست خارجی: ۲۱ـ کنش گری 
فعال در دیپلماسی رســمی و عمومی با ایجاد تحول و 
ظرفیت سازی ارزشــی و انقالبی در نیروی انسانی در 
دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها 

و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویــت رویکرد اقتصاد محور در سیاســت 
خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای 

اقتصادی با اولویت همسایگان.
ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور  دفاعی و امنیتی: ۲۳
ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین 
مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی 
کشور در ســامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با 

تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرســاخت ها و بهینه ســازی ساز و 
کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء 
تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، 
زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی: ۲۵ـ تحول در نظام 
اداری و اصالح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی 

نظام اداری با تأکید بر هوشمندســازی و تحقق دولت 
الکترونیک، حذف تشکیالت موازی و غیرضرور، به روز 
رسانی قوانین و مقررات، اصالح روش ها و رفع فساد و 

زمینه های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی ســند تحول قضایی و اجرای 

آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندســازی فرآیندهــا و بهره گیــری از 
فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت 

اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های 

مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه 
عمومی دولــت و تأمین نیازهای مالی و اســتخدامی 

قوه قضائیه.
ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی ضابطان 

دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم 

و کاهش استفاده از مجازات زندان.

خبر
با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت ؛

سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر انقالب ابالغ شد

فالحت پیشه:  

مثلث مخالفان برجام 
موفق شدند 

عضو ناظر مجلس در ستاد اربعین:  

هجوم زائران و مقتدی صدر، 
مسئوالن را غافلگیر کرد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی دو کشور خبر داد:

کاهش صادرات ایران به عراق

هیأت رئیسه مجلس؛ مانعی بر سر راه بیمه 
کارگران ساختمانی 

 پرحادثه ترین شغل، 
همچنان از مزایای حمایتی 

محروم است 

چالش کشور درصورت اجرای دستور
»اگر فرزند رفت، پدر هم برود!« رئیس جمهور 

کمبود مقام و مسئول و وزیر 
درآینده نزدیک!

آگهی مناقصه  عمومی 
 

  شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان

برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم.

شرکت توزعی نیروی ربق جنوب استان کرمانشرکت توزعی نیروی ربق جنوب استان کرمان

 شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید چراغ led  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
ایران تدارکات دولت)ستاد(  از طریق سامانه  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد   ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه   برگزاری  کلیه مراحل   -  
 www.setadiran.ir انجام  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت  قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 - ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت13 روز شنبه مورخ 1401/07/09 الزامی می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور 1401/06/24 می باشد.

مبلغ تضمینکد فراخوان در سامانه ستادموضوع شماره مناقصهردیف

11401-11-14 led 20010015740000501.249.700.000خرید چراغ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت: روز پنجشنبه مورخ  1401/06/24 و حداکثر تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30خواهد بود.
مهلت زمانی ارائه  پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/07/09 خواهد بود.
زمان بازگشایی پاکت ها:  راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ 1401/07/10 خواهد بود.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان بلوار جمهوری اسالمی رو به روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی: 7618815676 تلفن تماس: 32110403-5 

داخلی: 1128 


