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مشاهیر
جان كوئين��زي آدا ْم ْز ،شش��مين رئيسجمهور آمریکا،
فرزن��د جان آدامز دومين رئيسجمهور اين كش��ور ،در
يازده��م ژوئي��ه 1767م در ايالت ماساچوس��ت آمریکا
ب��ه دنيا آم��د.وي به دليل موقعيت پدر ،ب��ه زودي وارد
فعاليتهاي سياسي ش��د و مدارج ترقي را طي كرد تا
اينكه در انتخابات رياست جمهوري پائيز سال 1824م،
شركت جس��ت.در اين انتخابات هيچيك از كانديداها
نتوانس��تند اكثريت آراء را براي احراز اين مقام به دست
آورند ،در نتيجه براساس قانون اساسي آمریکا ،مجلس
كشور خود رأس ًا در گزينش رئيسجمهور
نمايندگان اين
ْ
تصميمگيري كرد و جان كوئينزي آدامز ،وزير امور خارجه
دولت جانز مونروئه را با اكثريت آرا به رياستجمهوري
آمریکا برگزيد.وي نخستين رئيسجمهوري آمریکاست
فناوري

ساخته بزرگترین تراشه کوانتومی به وسیله اتم های مصنوعی

محققان دانشگاه ام آی تی با تولید اتم های مصنوعی ،روشی هیبریدی برای تولید بزرگترین تراشه کوانتومی
در نوع خود ابداع کرده اند.به گزارش مهر ،محققان دانش��گاه ام آی تی روش��ی برای تولید و یکپارچه سازی
اتم های مصنوعی ابداع کرده اند.اتم های مصنوعی با اس��تفاده از مدار فوتونی روی الیه ای بس��یار نازک از
الماس س��اخته ش��ده اند و بزرگترین تراشه کوانتومی در نوع خود را به وجود آورده اند.دیرک انگالند استادیار
بخش مهندسی الکترونیک و علوم رایانشی دانشگاه ام آی تی می گوید :این دستاورد نقطه عطفی در حوزه
پردازشگرهای کوانتومی است.برای تولید یک رایانه کوانتومی به میلیون ها پردازشگر کوانتومی نیاز است.در
همین راستا تحقیق جدید نیز روشی نوین برای ارتقای تولید پردازشگر را نشان می دهد.در رایانه های معمولی
پردازش و ذخیره اطالعات با استفاده از صفر و یک انجام می شود.
تصفیه آب با آفتاب ،چوب و باکتری!

"جان كوئينْزي آدا ْم ْز" که بود؟

ك��ه بر اثر ع��دم توافق در مجمع انتخابات��ي ،از طرف
مجلس نمايندگان به اين س��مت انتخاب گرديد.اعتبار
وي كه منجر به انتخابش از س��وي نمايندگان مجلس
آمریکا شد بيشتر به خاطر نقشي بود كه وي در توجيه
دكتري��ن مونروئه در ميان كش��ورهاي آمریکا مركزي
و جنوب��ي و دولتهاي اروپايى ايفا كرد.براس��اس اين
دكتري��ن ،اياالت متح��ده به كش��ورهاي غربي اجازه
دخال��ت در منطقه مركزي و جنوب��ي آمریکاي التين
را نم��يداد و قيموميت خ��ود را بر اين مناطق تحميل
ميكرد.اما آدامز به عنوان رئيسجمهور در حل و فصل
مش��كالت داخلي كش��ور خود موفق نبود.اقدام وي در
افزاي��ش بهاي تعرفههاي گمركي بر كاالهاي وارداتي
موجي از خشم و نفرت مردم ايالتهاي جنوبي آمریکا

دانشنامه

را كه عموم ًا مزرعه دار و كشاورز بودند ،برانگيخت.اين
عكس العملها تا آنجا پي��ش رفت كه اياالت جنوبي
ادام��ه روند افزايش بهاي تعرفههاي گمركي و حمايت
دول��ت از توليدات صنعتي اياالت ش��مالي را غيرقابل
قبول دانس��ته و زمزمههاي جدايى از حكومت متحده
را ساز كردند.عواقب اين نارضايتي تنها در برخوردهاي
اقتصادي خالصه نميشد ،بلكه تصميمات آدامز دقيق ًا
واكنشهاي سياس��ي و حزبي را به همراه داشت.آدامز
كه خود عضو حزب جمه��وري خواهان دموكرات بود،
حتي از سوي اكثريت اعضاي حزب خود نيز مورد حمله
قرار گرفت كه مخالف سياستهاي او در افزايش حقوق
گمرك��ي بودند.از اين رو آدام��ز بدون توجه به حمالت
تبليغاتي ،هم��راه با گروه قابل مالحظهاي از همفكران

مراسم تشییع بانوی شهید مدافع سالمت خانم مهشید گودرز

خود ،از حزب جدا ش��ده و حزب جدي��دي با نام حزب
جمهوري خواهان ملي به وجود آورد.اقدامات جان آدامز
در سيستم اقتصادي كشور با كارشكنيهاي فراواني از
سوي مسؤوالن مخالف وي توأم گرديد.هدف اين بود
كه با اثبات عدم موفقيت طرح افزايش بهاي تعرفههاي
گمركي و تبليغات توأم با آن مانع پيروزي كوئينزي آدامز
در دور جديد انتخابات رياست جمهوري آمریکا گردند و
همين نيز ش��د.جان آدامز كه تنها چهار سال حكومت
كرد و در انتخابات پائيز سال 1828م از رقيب سرسخت
خود ،آندرو جكسون با اختالف فاحشي شكست خورد.
جان كوينس��ي آدام��ز پس از اين شكس��ت از صحنه
سياست آمریکا كنار رفت و سرانجام بيست سال بعد در
 23فوريه 1848م در  81سالگي درگذشت.
عکس :مهر

کامیون برقی با الیاف کتان تجزیه پذیر تولید شد

شرکت سوئدی ولتا تراکس از تولید کامیون برقی جدیدی با
استفاده از الیاف درهم تنیده کتان خبر داده است.به گزارش
مهر ،افزایش انتش��ار گازهای گلخانهای منجر به گسترش
تالشها به منظور استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر شده
و تولید وسایل نقلیه برقی با همین هدف صورت میگیرد.
کامیون یاد ش��ده نه تنها برقی است ،بلکه در تولید قطعات
آن نیز از موادی اس��تفاده ش��ده که به راحتی قابل تجزیه
هس��تند و محیط زیس��ت را آلوده نمیکنند.مهمترین ماده
تش��کیل دهنده قطع��ات بدنه این کامی��ون را الیاف کتان
تشکیل میدهد.این کامیون  ۱۶تنی تمام برقی دارای یک
باتری  ۱۶۰تا  ۲۰۰کیلووات ساعتی است و با یک بار شارژ
مسافتی  ۲۰۰کیلومتری را طی میکند.حداکثر سرعت این
کامیون به  ۹۰کیلومتر در س��اعت میرس��د.صندلی راننده
ای��ن کامیون در وس��ط قرار گرفته تا دو نف��ر دیگر بتوانند
در طرفین وی بنش��ینند.پنجرههای بزرگ این کامیون دید
 ۲۲۰درجه را ممک��ن میکند.ظرفیت بخش حمل بار این
کامیون  ۳۷.۳مترمربع اس��ت و حداکثر میتوان  ۸.۶تن بار
را در آن جای داد.این کامیون در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱
به بازار میآید.

محققان چینی نوع جدیدی از یک دس��تگاه خورش��یدی چوبی را ابداع کردهاند که آب را با کمک باکتری برای
نوش��یدن تصفیه میکند.به گزارش ایس��نا ،تبخیر یکی از رایجترین روشهای تصفیه آب برای نوشیدنی کردن
آن اس��ت.اکنون محققان دانشگاه علم و فناوری چین دستگاه چوبی جدیدی ساختهاند که میتواند با استفاده از
باکتریها برای کمک به ساختن نانوساختارهای کلیدی دقیق ًا همین کار را انجام دهد.ایده اصلی این تصفیه کننده
آب تبخیری ،چیزی است که اکثر ما از کالس علوم در مدرسه ابتدایی به یاد میآوریم که در آن ،متمرکز کردن
آفتاب بر روی آب ،آن را گرم و در نهایت بخار میکرد تا هرگونه آلودگی به جا بماند.سپس بخار را میتوان به درون
یک ظرف هدایت کرد که در آن مجدداً به آب تمیز و قابل آشامیدن تبدیل شود.ما در گذشته با استفاده از انواع مواد
و پیکربندیها ،این مفهوم اساسی را بارها و بارها عملی کردهایم.این دستگاه و روشها شامل ماشینهایی که بر
روی سطح یک دریاچه شناور میشوند ،آب را از زیر جذب میکنند و آن را تصفیه میکنند یا سازههای فومی ساخته
شده از پوستههای گرافیتی یا سازههای خورشیدی ساخته شده با کاغذ آغشته به کربن و هواژلهای سلولزی بوده
است.اما در این مطالعه ،دستگاه جدید از چند الیه تشکیل شده است.الیه باالیی آن از نانولولههای کربنی ساخته
شده است که در جذب گرما از نور خورشید مؤثر هستند.در الیه وسط ،الیهای از حبابهای شیشهای ریز قرار دارد
که یک هواژل عایق حرارتی را تشکیل میدهد.در الیه زیرین نیز یک قطعه چوب قرار دارد که آب زیر آن قرار
دارد.هواژل یا ایروژل( )Aerogelیک ماده تولیدی است که کمترین چگالی را در میان مواد جامد دارد.این ماده
از یک ژل به دست میآید که در آن قسمت مایع ژل با گاز جایگزین میشود.نتیجه این فرآیند ،مادهای جامد با
ل توجه در زمینه عایق گرمایی است.هواژل در فرهنگ عامه مردم تحت
چگالی بسیار کم و در عین حال ،ویژگی قاب 
نامهای دیگری همچون دود منجمد ،دود جامد ،هوای جامد یا دود آبی نیز شناخته میشود که این نامگذاریها به
دلیل ظاهر شفاف و نیز نحوه پخش نور در این ماده است.اما جزء اصلی این دستگاه ،باکتری است.محققان با قرار
دادن باکتریهای مختلف روی سطح چوب شروع به کار کردند و آنها را برای تخمیر رها کردند.
عرضه سطلهای زباله آنتیباکتریال نانویی

یکی از شرکتهای فناور صنعتی سطل زبالههای آنتیباکتریال را به بازار عرضه کرده که به دلیل استفاده از نانومواد
آنتیباکتریال عالوه بر جلوگیری از رش��د عوامل بیماریزا ،قابل اس��تفاده در محیط اتاق است.به گزارش ایسنا،
سطل زباله به دلیل ماهیت کارکردی خود ،ازجمله فضاهای آلوده در اماکن عمومی و فضای داخل منزل است،
به طوری که میتوان سطلهای زباله را ازجمله کانونهای تشکیل عوامل بیماری زا دانست و جلوگیری از رشد
باکتریها و میکروبها در داخل سطل زباله یکی از نکات مهمی است که در طراحی و ساخت این محصوالت به
آن توجه میشود.استفاده از خواص آنتیباکتریال نانومواد کمک زیادی به تولیدکنندگان این محصول میکند و در
این راستا ،یکی از شرکتهای صنعتی ،سطلهای زباله نانو با خواص آنتیباکتریال را تولید و به بازار عرضه کرده
که دارای خواص آنتیباکتریال و قابل استفاده در قسمتهای مختلف خانه ازجمله اتاق کودک ،حمام ،آشپزخانه و
محیطهای اداری است.این محصول که مطابق با استاندارد ملی شماره  ۲۱۱۴۵ INSOو با مواد اولیه FOOD
 GRADEو  BPA FREEتولید شده دارای خواص ضدمیکروبی بسیار قوی است.کم جا بودن ،کیفیت باال،
طراحی نوآورانه و قیمت پایین نسبت به نمونههای داخلی و خارجی ازجمله مزایای این محصول است.در تولید
این سطلهای زباله از نانوذرات اکسید روی ( )ZnOاستفاده شده است.خاصیت آنتی باکتریال که با استفاده از
نانوذرات اکسیدروی در ساخت سطل آنتی باکتریال ایجاد شده ،مانع از تجمع و رشد باکتری و قارچ میشود.اثر ضد
باکتریایی اکسید روی به صورت چشمگیری در بعد نانومتری افزایش مییابد ،بهطوریکه قادر به از بین بردن انواع
مختلفی از باکتریها است.فعالیت ضد باکتریایی ،شاخصی از میزان توانایی محصول در از بین بردن باکتریهای
در تماس با آن است

سخنگوی وزارت خارجه:

تعهدات طرفهای برجامی تا سوم اسفند انجام نشود ،اجرای پروتکل الحاقی متوقف میشود

س��خنگوی وزارت خارجه گف��ت :اگر تعهدات طرفهای برجامی تا س��وم
اول اس��فند انجام نش��ود ،اج��رای داوطلبانه پروتکل الحاق��ی قطع ًا متوقف
خواهد ش��د .به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،س��عید خطیب زاده در
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه با اش��اره به نامه نماینده دائمی ایران در
س��ازمانهای بینالمللی مس��تقر در وین به آژانس بینالمللی اتمى در مورد
حفظ محرمانگى آژانس ،گفت :این اولین نامه ما نبود ،اما انشاءاهلل آخرین
نامه ما باش��د ،با آژانس نهایت همکاری را داش��تیم اما در گذش��ته چندین
ب��ار درز اطالعات اتفاق افتاده اس��ت .وی افزود :آژان��س بینالمللی اتمى
مس��ئولیت قطعی نسبت به حفظ محرمانگی اس��ناد تمام کشورهای عضو
دارد ،فعالیتهاى ایران تمام ًا ش��فاف بوده ،ام��ا ذات ًا این اطالعات محرمانه
هس��تند ،این مکاتبات برای یادآوری مس��ئولیتهای آژانس انجام میشود.
خطیب زاده در بخش دیگری از نشس��ت خبری با اش��اره به س��فر نماینده
ویژه س��ازمان مل��ل در امور یمن به تهران گفت :نماینده س��ازمان ملل در
یمن با آقای ظریف دیدار و گفتوگو داش��ت ،امیدواریم نتایج این س��فر به
حل و فصل مسئله یمن کمک کند ،زیرا غم بزرگی برای این منطقه است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد ۲۱ :بهمن دیدار دیپلماتیک رئیسجمهور
با س��فرای مقیم بود که پوش��ش الزم داده شد و همان روز سفیر بلژیک را
احضار کردیم و مدیرکل اروپای غربی نس��بت به اقدام اخیر دادگاه بلژیکی
اعتراض کرد؛ چهارش��نبه  ۲۲بهمن تمامی س��فارتخانههای ایران سالگرد
پی��روزی انقالب را در فضای مجازی برگزار کردند .وی با اش��اره به س��فر
رئیس قوه قضائیه به عراق ،گفت :این سفر ،یکی از سفرهای موفق خارجی
بود و در چهار حوزه روابط سیاسی ،قضایی ،کنسولی و پرونده شهادت سردار
س��لیمانی رایزنیهایی صورت گرفت .از نظر وزارت خارجه سفر رئیس قوه
قضائیه یکی از موفقترین سفرهای خارجی بوده است .سندهایی که در این
س��فر امضا شد میتواند به روابط دو کشور کمک کند .خطیب زاده با اشاره
به اجرای مصوبه مجلس شورای اس�لامی درباره لغو تحریمها اظهار کرد:
در سوم اسفند اگر طرفهای مقابله به تعهدات خود بازنگردند ،دولت مکلف
اس��ت براس��اس قانون مصوب مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را
متوق��ف کند؛ این امر زمانبر نیس��ت و ه��ر روزی فرا برس��د میتواند اجرا
ش��ود .وی ادامه داد :بر این اس��اس نظارتهای فراپادمانی متوقف میشود

ک��ه نظارتهایی اس��ت که ایران در چارچوب پروت��کل پذیرفته و به معنی
توقف تمامی نظارتها نیس��ت ،ایران بخش��ی از نظارته��ا را نگه خواهد
داش��ت و پروتکل الحاقی قطع ًا متوقف خواهد شد .سخنگوی وزارت خارجه
ادامه داد :همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داش��ت و ایران طی نامهای
هم��ه موارد را به اطالع آژانس خواهد رس��اند ،همه ای��ن اقدامات ایران به
س��ادگی برگشت پذیر هستند به شرطی که طرفهای مقابل به تعهداتشان
برگردند .وی درباره ادعای مطرح شده در رسانههای ترکیه درباره بازداشت
یکی از کارمندان سرکنسولگری ایران در استانبول اظهار کرد :هیچ کارمند
سرکنسولگری ایران بازداش��ت نشده است ،آنچه رخ داده بازداشت یکی از
اتباع ایرانی در هنگام ورود است ،با دولت ترکیه در تماس هستیم و نتیجه
را خواهیم گفت ،این موضوع باید در مسیر خود حل شود .سخنگوی وزارت
خارجه در پاس��خ به باش��گاه خبرنگاران جوان درباره آتشس��وزی گمرک
اسالم قلعه افغانس��تان تصریح کرد :نگاه جمهوری اسالمی کمک به مهار
آتش س��وزی بود و تصمیم گرفته ش��د که بالفاصله مرزها ایران باز شود.
نمایندههای ما بالفاصله به مرز رفتند و هیچ گزارش مبنی بر خسارت جانی
اتباع ایرانی نداش��تیم .جای ش��کر دارد که با همکاری افغانستان توانستیم
این آتش س��وزی را مهار کنیم و با افغانس��تان ابراز همدردی میکنیم و در
همکاری با افغانس��تان هستیم که این موضوع را هرچه سریعتر حل کنیم.
وی درباره فروش نفت ایران و اقدامات تخریبی آمریکا در این مسیر اظهار
کرد :راهزنی آش��کار آمریکا در آبهاست و جای ش��رم بسیار زیادی برای
آمریکا دارد که به بهانههای واهی راهزنی دریایی انجام میدهد .خطیبزاده
همچنین گفت :آنچه این روزها درباره یک نفتکش گفته میش��ود محموله
آن متعلق به دولت ایران نیس��ت متعلق به بخش خصوصی است و این در
دوران بایدن صورت گرفته که قرار بود از گردنکش��ی دولت قبلی فاصله و
مس��یر قبلی را اصالح کند ،رایزنی دریایی از عهد باستان بوده و هنوز ادامه
دارد ،از جامع��ه بینالملل��ی میخواهم به این وضعیت رس��یدگی کند .وی
درباره توئیت س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره برجام ،بیان کرد:
آمریکا متاس��فانه همچنان بر رویه غلط دولت قبلی حرکت میکند و آنچه
امروز اتفاق میافتد با قبل از  ۲۰ژانویه هیچ فرقی نکرده است و همان فشار
حداکث��ری و جنایتی که در حق مردم ای��ران با تحریمهای ظالمانه صورت

گرفت ،امروز هم ادامه دارد ،صحبتهایی ش��ده ،اما این حرف نیس��ت که
ب��رای ما اهمی��ت دارد .خطیب زاده ادامه داد :ام��روز آمریکا هیچ تفاوتی با
دوران ترامپ درخصوص اعمال تحریمها نکرده اس��ت و این واقع ًا میتواند
نقطه ش��رمی برای آنهایی باش��د ک��ه کارزار انتخاباتی خ��ود را بر مبنای
فاصله گرفتن از سیاس��تهای گردنکش��انه دولت ترامپ بنا گذاشته بودند،
فکر میکنیم اگر سیاس��ت اصولی ،یعنی اینکه به چندجانبه گرایی برگردند
و تعهداتشان را اجرا کنند و از مسیر سیاست فشار حداکثری بازگردند ،قطع ًا
جمهوری اس�لامی هم مطابق آنچه علنی گفته اس��ت ،پاسخ مناسب را به
سیاس��تهای آمریکا خواهد داد .خطیب زاده با اش��اره به کسالت وزیر امور
خارجه و عدم حضور او در جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:
تس��ت کروناى دیروز و امروز ظریف وزیر امور خارجه کشورمان منفى بوده
اس��ت .وی درباره وضعیت کارکنان شرکت رنو در فرانسه گفت :موضوع در
دس��ت پیگیری است و س��فارت ما در این خصوص فعال است .سخنگوی
وزارت خارجه درباره تبادل زندانیان بین ایران و عراق خاطرنش��ان کرد :ما
س��عی کردهایم ش��رایط آزادی ایرانیان در تمامی کش��ورهای دنیا را فراهم
کنیم و تا جایی که امکان دارد آنها را به ایران منتقل تا دوران محکومیت
خود را س��پری کنند .وی در واکنش به اظهارات س��خنگوی هیئت رئیسه
مجل��س مبنی بر اینکه ناهماهنگی وزارت امور خارجه باعث ش��د که نامه
مقام معظم رهبری به رئیس دومای روس��یه داده ش��ود ،گفت :آنچه شما از
قول سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفتید ،درست نیست و احتما ًال اطالع
دقیقی از موضوع نداش��تند و معاون امور بین الملل مجلس موضوع دیگری
را مط��رح کرد .وزارت امور خارج��ه تالش و فعالیت زیادی برای هماهنگی
سفر انجام داد .خطیب زاده تاکید کرد :پیام مقام معظم رهبری به جایی که
باید میرفت ،رفته اس��ت و انشاءاهلل اثرات و برکات خود را خواهد داشت،
آقای قالیباف میداند که وزارت امور خارجه در چه ابعاد و سطحی برای این
سفر هماهنگی انجام داده است و خوب نیست از تریبون سخنگویی ریاست
مجلس سخنانی گفته شود که درست نیست .مصالح ملی اجازه ورود بیشتر
را نمیدهد ،اما این به معنای درستی آن اظهارنظر نیست و اگر فکر میکنند
که الزم است سؤال را به صحن ببرند ،این کار را انجام دهند تا جزئیات در
صحن علنی مجلس مطرح شود.

کنکور  ۱۴۰۰به شیوه نظام قدیم مخالفت وزارت علوم با برگزاری

رییس کمیس��یون اصل  ۹۰مجلس شورای اس�لامی گفت :در روند بررسی شکایت
جمع��ی از داوطلبان ش��رکت در کنکور نظام قدی��م  ،وزارت علوم با برگزاری کنکور
 ۱۴۰۰به ش��یوه نظام قدیم مخالف��ت کرد.به گزارش ایلنا،حجت االس�لام نصراهلل
پژمانفر در نشس��ت مجازی معاونت سیاس��ی حزب موتلفه اس�لامی در مورد روند
بررسی شکایت جمعی از داوطلبان شرکت در کنکور نظام قدیم ،گفت :در این رابطه
با وزیر علوم و همه مس��ووالن مرتبط با این موضوع را دعوت کردیم و مستندات از
س��وی آنها ارائه ش��د .این موضوع پیش از اینکه در کمیسیون اصل  ۹۰مطرح شود
در کمیس��یون آموزش مطرح ش��ده بود و این کمیس��یون به این نتیجه رسید که ما
نمی توانیم وزارت علوم و س��ازمان س��نجش را ملزم به برگزاری کنکور  ۱۴۰۰را بر
اس��اس نظام قدیم کنیم.رییس کمیسیون اصل  ۹۰بیان کرد :در کمیسیون اصل ۹۰
این موضوع را با توجه به مس��تندانی که دانش آموزان ارائه کرده بودند مورد بررسی
قرار دادیم و در بررسی هایمان به ادلهای که بتواند وزارت علوم را ملزم به برگزاری
آزمون  ۱۴۰۰بر اس��اس نظام قدیم نرس��یدم.وی افزود :در این جلس��ه از وزیر علوم

خواس��تیم با توجه به شرایط فعلی امروز کشور ،کنکور سال  ۱۴۰۰را بر اساس نظام
قدی��م تمدید کنند و وزیر علوم نیز پذیرفتند که ای��ن موضوع در وزارت خانه مطرح
کنند و اگر در آنجا این مهم پذیرفته ش��د کنکور  ۱۴۰۰یکس��ال دیگر به شیوه نظام
قدیم برگزار شود که ظاهرا موافقت این وزارتخانه در راستای برگزاری به شیوه قدیم
مورد موافقت قرار نگرفته اس��ت.پژمانفر در بخش دیگری از س��خنان خود در مورد
واگذاری بنگاههای دولتی و فساد احتمالی در این زمینه گفت :کمیسیون اصل ۹۰
در طول چند ماه با ارائه مستنداتی با پیگیری جدی این مباحث را دنبال می کند و به
عنوان یک وظیفه جدی پیگیر این موضوع هستیم.با کسانی که در این مورد تخلف
میکنند بطور جدی برخورد خواهیم کرد.رئیس کمیس��یون اصل نود تصریح کرد:
اصل  ۴۴یک فرصت بخوبی برای نظام ما بوده که بدنه خود را س��بک و از تصدی
گریها خارج میکند و به سمت حیطه حاکمیتی در حوزه نظارت و حمایت می رود،
اما به دلیل ضعف قانون و سوء مدیریت که در این حوزه وجود داشته به یک تهدید
تبدیل شده و خاطره ای تلخی را برای مردم به جای گذاشته است.
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