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الیحه رتبه بندی معلمان پس از یک دهه تصویب شد

تحقق مسالمت آمیز یک مطالبة 
صنفی؛ از خیابان تا مجلس
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شهرنوشت 6

 موافقت ایران با جایگزینی دوربین های جدید آژانس
 در مجتمع »تسا« 

تهران چراغ سبز 
نشان داد

به نظر می رسد مسیر مذاکرات هسته ای کم کم 
از دست انداز و ســنگالخ خارج می شود، که خبر 
رسیده ایران چراغ سبز نشان داده است؛ هرچند 
که کشورهای تروئیکا و سران کشورهای عربی 
همچنان مشغول صدور بیانیه های ضدایرانی و 

ناهموارتر کردن مسیر هستند.
دیروز از نورنیوز خبرگزاری نزدیک به دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی خبر رسید که تهران برای 
نشان دادن حســن نیت اجازه داده دوربین های 
جدید آژانس در مجتمع »تسا« کرج جایگزین 
شود.طبق گزارشی که این رسانه منتشر کرد یکی 

از موضوعات میان ایران و آژانس که در دو ســفر 
شهریورماه و آذرماه گروسی به تهران مطرح شده 
بود با ابتکار عمل ایران از بروز سوءتفاهم در روابط 
ایــران و آژانس جلوگیری کرد و بــه دلیل اتمام 
بخش اصلی بررسی های قضایی-امنیتی روی 
دوربین های آسیب دیده و همچنین نظر به اقدام 
آژانس در محکوم کــردن خرابکاری در مجتمع 
تســا و پذیرش بررســی فنی دوربین ها توسط 
کارشناسان ایران قبل از نصب، ایران در اقدامی 
داوطلبانه اجازه جایگزینی دوربین های جدید 

را داده است.

فشار مالیاتی سنگین بودجه ۱۴۰۱، بر گرده مزدبگیران کم درآمد است

بنیادهای فربه، معاف؛ فقرا، مشمول!
دسترنج 4

 تاکید بر تعامل بیشتر
  دو نهاد اطالعات سپاه 

و وزارت اطالعات

در باب نمایش »آخرین ایستادن من«

با خیال من همراه می شوی؟

 پناهنده جدید
 این بار در هندبال بانوان؟!

 اتحادیه اروپا در »اجالس مشارکت شرقی« 
به ۶ کشور حوزه بالكان وعده عضویت داد؛

آزار روسیه از راه دور! 

در جلسه هیات دولت مطرح شد

 دولت در برخورد
  با حقوق های نجومی
 قاطع و مصمم است
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رمزارزها در ایران شد
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چرتکه 3

شب گذشــته رقابت هاي دسته 
102 کیلوگرم مسابقات وزنه برداري 
قهرماني جهان برگزار شد و نماینده 
ایران در این وزن دست به یک شاهکار 
تمام عیار زد. در حالي که وزنه برداري 
مردان ایران از شــروع مســابقات 
دور از انتظار ظاهر شــده بود و فقط 
مصطفي میرجوادي برنز یک ضرب 
و نقره دوضرب را رقم زده بود، رسول 
معتمدي اولین طالي ایــن دوره از 
رقابت هاي جهاني را بــه نام ایران به 
گردن آویخت. معتمدي با اینکه در 
نخستین حرکت یک ضرب وزنه 170 
کیلوگرمي را انداخت، در دو حرکت 
بعدي عملکرد خوبي داشــت. او بار 
دوم 170 کیلوگرم را باالي ســر برد 
و در حرکت سوم وزنه 177 کیلویي 
را مهار کرد تا به مدال نقره یک ضرب 
برســد. او که براي طــالي مجموع 
با وزنه بردار کره  جنوبــي در رقابت 
بود، در دوضرب نیــز ابتدا وزنه 215 
کیلوگرمي را مهار کــرد، در حرکت 
دوم نتوانست وزنه 220 کیلویي را با 
موفقیت باالي سر ببرد اما در حرکت 
سوم همین وزنه را مهار کرد تا با رکورد 

مجموع 397 کیلوگرم طالي دوضرب 
و مجموع را به نام خود بزند. همچنین 
امیر حقوقي دیگر نماینده کشورمان 
در این وزن نیز بــدون مدال نماند. او 
در حرکــت اول یک ضرب وزنه 167 
کیلوگرمي را خیلي راحت باالي سر 
برد، در حرکت دوم هــم با اعتماد به 
نفس باال بر وزنــه 172 کیلوگرمي 
غلبه کرد اما در حرکت سوم وزنه 175 
کیلوگرمي را انداخت تا شانس خود 
براي مدال یک ضرب را از دست بدهد. 
او در حرکــت دوضرب اما در حرکت 
اول 210 کیلوگرم و در حرکت دوم 

216 کیلوگرم را باالی ســر برد و در 
حرکت سوم که وزنه 21۸ کیلوگرم 
را انتخاب کرده بود، ناکام ماند و مدال 
برنز دوضرب و مجمــوع را با رکورد 
3۸۸ به خود اختصــاص داد. به این 
ترتیب این دو وزنه بردار با پنج مدال به 
کار خود در تاشکند پایان دادند. این 
مدال ها مي توانند فعال بخشي از فشار 
انتقادات به کادر فني و فدراسیون را 

کاهش دهند. 
روز گذشــته الهام حسیني نیز 
روي تخته حاضر شــد و بــا وجود 
شکستن رکورد شــخصي خود به 

مدال جهاني نرســید. او در دســته 
A وزن ۸1 کیلوگــرم در حرکــت 
یک ضرب ســه مهار موفق داشت و 
به ترتیب وزنه هــاي 91، 96 و 9۸ را 
با موفقیت باالي ســر برد. او با مهار 
وزنــه 9۸ کیلویي بهتریــن رکورد 
شــخصي اش در یک ضرب را ثبت 
کرد اما درنهایت در رده هشتم ایستاد. 
حسیني در نخستین حرکت دوضرب 
هم بیشتر از همیشه وزنه زد تا نشان 
دهد با آمادگي عازم آوردگاه جهاني 
شده است. او در حرکت اول دوضرب 
وزنه 116 کیلوگرمي را مهار کرد تا 
خود را در جدول مجموع حفظ کند. 
در ادامه او سراغ وزنه 125 کیلوگرمي 
رفت که در مهارش نــاکام بود اما در 
حرکت سوم همین وزنه را با موفقیت 
باالي سر برد تا رده ششم دوضرب را 
به خود اختصاص دهد. حسیني در 
مجموع نیز با رکورد 223 کیلوگرم 
جایگاه ششم این دسته را از آن خود 
کرد. فاطمه یوســفي و یکتا جمالي 
دیگر وزنه برداران ایــران در دومین 
تجربه حضور تیم بانوان کشورمان در 
مسابقات جهاني بزرگساالن هستند.

خبر
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در جلسه هیات دولت مطرح شد

دولت در برخورد با حقوق های نجومی قاطع و مصمم است
رئیس جمهور با اشــاره به موضوع انتشار اخبار 
پرداخت حقوق های نجومی در برخی دســتگاه ها 
گفت: دولت در برخورد با حقوق های نجومی قاطع و 
مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع 
به اثبات برسد در جهت اصالح آن با فوریت اقدام می 
شود.ابراهیم رئیســی صبح دیروز در جلسه هیات 
دولت با اشــاره به مباحث مربوط به کمبود برخی 
داروها گفت: وزارت بهداشــت بــا فوریت هرگونه 
کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری 
کرده و اجازه ندهد هیچ گونه نگرانی برای مردم ایجاد 
شــود.وی در ادامه به قرار گرفتن ردیف اعتبارات 
مصوبات سفرهای استانی در زیر مجموعه سفرهای 
نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: این تغییر 
باعث ایجاد سوتفاهم شد و این تصور را دامن زد که 

پول ها خرج ســفرهای رئیس جمهور می شود، در 
حالی که سفرهای دولت جزء کم هزینه ترین سفرها 
است و اعتبارات مذکور برای انجام برای انجام پروژه 
های مصوب در سفرهای استانی می باشد و سازمان 
برنامه و بودجه در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه،  
ترتیبی اتخاذ نمایند که این بخش از اعتبارات خارج 
از اعتبارات نهاد و در ردیف مناسب پیش بینی گردد.

رئیس جمهور همچنین اظهار داشــت: حوزه 
فعالیت معاونت امور زنان و خانواده از محوری ترین 

و اساسی ترین موضوعات مورد توجه دولت و نظام 
جمهوری اسالمی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز 

این معاونت باید در ردیف های مربوطه تامین شود.
رئیسی با تاکید دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست 
عدالت برای تمام تصمیمات و مصوبات دستگاه های 
دولتی و به ویژه بودجه، تصریح کرد: هیچ تصمیم 
و اقدام ما نباید خالف عدالت باشــد.رئیس جمهور 
همچنین از همه مسئولین و دستگاه های دولتی 
خواست برای تشریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه 
تبیین بایدها و نبایدهای الیحه بودجه تالش کنند 
و خاطرنشــان کرد: کاری که تاکنون برای تبیین 
عملکرد دولت و از جمله الیحه بودجه 1۴01 انجام 
شده به هیچ وجه کافی نیست و همه اجزای دولت 

باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.

ماليات


