خطاب به مقامات مسوول قضایی اعالم شد

دستور رئیس قوه قضائیه برای
تعیین تکلیف کاالهای متروکه

« ابتکار» تاثیر حذف محدودیتها در چارچوب قرعهکشی خودرو بر قیمتها را بررسی کرد
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به بازار خودرو

صفحه 2

صفحه 10

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد

احتمال از سرگیری
مجدد مذاکرات

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته در نشست خبری خود اظهار کرد:
بعد از تبادل پیامها و دیدگاهها در روزهای اخیر و بررسی هایی که بر روی متون پیشنهادی انجام
شده است این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک در خصوص زمان مذاکرات (مذاکرات برای
رفع تحریمها) به نتیجه برسیم و احتماال دور جدید مذاکرات را شاهد باشیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با مواضع جمهوری اسالمی ایران در مورد تحوالت اخیر
عراق از جمله حضور طرفداران مقتدی صدر در پارلمان این کشور اظهار کرد :ایران همواره بر ثبات
و استقرار امنیت در این کشور دوست و برادر تاکید داشته و دارد .همانطور که بارها گفتهایم ما
معتقدیم که امنیت عراق ،امنیت ایران و منطقه است.
به نظر میرسد که این تحوالت ناشی از اختالفات سیاسی داخل عراق است و ما اینها را جزو امور
داخلی عراق تلقی میکنیم و معتقدیم که جریانات ،احزاب و تشکلهای سیاسی عراق میتوانند
در چارچوب قانون اساسی و ساز و کارهای قانونی این کشور به روشهای مسالمتآمیز و توام با
احترام متقابل از وضعیت جاری عبور و با تشکیل دولت مردمی به توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر
این کشور همسایه کمک کند.
شرح درصفحه 11

به بهانه سفر نانسی پلوسی به
تایوان بررسی شد

مقررات پیشگیرانهای که نادیده
گرفته شد

چرا تلویزیون از مجریانش
مراقبتنمیکند؟

آمریکا و چین؛ از همکاری
اقتصادیتاتنشراهبردی

قوانین مفقودشده
در سیل

افول
ستارههای سیما

صفحه 11

صفحه 6

اخبار

پوتین به دنبال خرید پهپاد از ایران است
یک مقام کاخ سفید مدعی شد که روسیه در تالش است تا از ایران پهپاد نظامی
برای استفاده در جنگ اوکراین خریداری کند.
به گزارش ایسنا ،جان کربی ،هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت
ملی در کاخ سفید در گفتوگو با شبکه  MSNBCگفت :پوتین در تالش است تا
از ایران پهپاد دریافت کند که این نشانهای برای این موضوع است که او نمیخواهد
جنگ در اوکراین را پایان دهد .وی در عین حال گفت که کشورش به زودی بسته
جدید کمکهای نظامی خود را در اختیار دولت اوکراین قرار خواهد داد .ادعای
چندین باره مقامات آمریکایی درباره فروش پهپاد از سوی ایران به روسیه برای
استفاده در جنگ اوکراین در حالی است که مقامات کشورمان تاکنون چندین
بار این ادعا را تکذیب و تاکید کردهاند که تنها از راهکار گفتوگو برای حل بحران
اوکراین حمایت میکنند .حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان
چندی پیش در گفتوگوی تلفنی با دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین ،ضمن
رد اتهامات بی پایه و اساس مشابه مشاور امنیت ملی آمریکا علیه کشورمان،
مبنی بر ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای برای بکارگیری در جنگ علیه اوکراین،
طرح اینگونه ادعاها را در راستای اهداف و اغراض سیاسی خاص خواند .وزیر
امور خارجه کشورمان اظهار داشت :موضع اصولی و صریح جمهوری اسالمی در
مخالفت با جنگ و حمایت از توقف جنگ ،همانند رویکرد دوگانه برخی کشورهای
غربی مبتنی بر استاندارد دوگانه نیست .رئیس دستگاه دیپلماسی افزود :جمهوری
اسالمی ایران کماکان به تالش و مساعی جمیله خود در جهت پایان دادن به
جنگ و حل سیاسی بحران اوکراین ادامه می دهد .امیرعبداللهیان اظهار داشت:
تهران آماده توسعه و گسترش همه جانبه روابط از جمله در عرصه های اقتصادی
و کشاورزی با کییف است .ناصر کنعانی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز
در پاسخ به سوالی درخصوص این اظهارات مقامات آمریکایی در این باره تصریح
کرد :سابقه همکاریها میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در حوزه
برخی فناوریهای نوین به پیش از آغاز جنگ در اوکراین بازمیگردد و در مقطع
اخیر هیچ تحول خاصی در این ارتباط رخ نداده است .سخنگوی وزارت امور خارجه
افزود :موضع جمهوری اسالمی ایران در قبال جنگ اوکراین کامال روشن است و
بارها بهصورت رسمی اعالم شده است .کنعانی در ادامه خاطر نشان کرد :ادعای
مقامات آمریکایی در حالی است که آمریکا و اروپاییها سالهاست کشورهای
اشغالگر و متجاوز ،از جمله در منطقه غرب آسیا را به انباری از سالحهای کشنده
متنوع خود تبدیل کردهاند که قطعا ًبدون این تسلیحات ،تداوم بیش از هفت دهه
تجاوز ،جنایت و اشغالگری صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی ممکن نبود.

آنچه امروز در عراق جریان دارد ،بیش از آنکه
مربوط به جنجالآفرینیهای رندانه جوان جویای نام
چون «مقتدیصدر» باشد ،ناشی از دموکراسی سر
در گم این کشور است .صدر و آنچه جریان او خوانده
میشود ،تنها یکی از بازیگران صحنه بالتکلیف عراق
هستند که هنوز میان آنچه هست؛ آنچه میخواهد و
آنچه به درستی باید باشد ،راه گم کردهاند.
مسئله اصلی امروز عراق نه رقابت طایفهها،
اقوام و پیروان مذاهب ،بلکه نداشتن پاسخ برای
مطالبات فزایندهای است که چهار سوی این کشور
را در برگرفته است .در این میان اما شوربختانه -
و به تعبیر«آلبرتو رونکی» روزنامهنگار شهیر -
صحنهگردانان ،سیاستبازانی چون مقتدی صدر
ابتکار عمل را در دست گرفتهاند که در وجودشان
ت اندیشی مصلحانه
از اندیشه ،بلندنظری و مصلح 
نشانی نیست.
از سوی دیگر نصیحتگویان مجرد بافی هم هستند
که تنها به نطقها و خطابههای بلند باال و عاری از
واقعیت بسنده کرده و هیچ راهکار پیشبرندهای
ندارند جز اصرار بر تکرار آنچه در  19سال پس از
سقوط رژیم بعث تجربه شده ،است .نظام سیاسی
نوین عراق از همان ابتدا برپایههای شیشهای بنا شد.
ن رو عراق در همه سالهای اخیر ،مخزن
از همی 
پایانناپذیر اخبار بد بوده است .این کشور تنها درگیر
جدالهای فرقهای ،جنگ و مصیبتهایی چنین
نیست ،بالی اصلی پاشیده شده بر سر عراقیها،
فساد اداری ،بوروکراسی عریض و طویل ،کارگزاران کم
سواد و یا بیسواد ،بیکاری پنهان و نبود فرصت برای
نخبگان کارآمد در نظام بوروکراتیک این کشور است.
ادامه درصفحه 2

شرایط به بهترین وجه برای زائران اربعین فراهم شود

بازداشت اعضای هست ه مرکزی حزب جاسوس بهائیت

کاخ سفید:

ستونهای شیشهای نظام سیاسی عراق

رئیس جمهوری در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی:

وزارت اطالعات اعالم کرد

وزارت اطالعات در اطالعیهای اعالم کرد :سربازان گمنام امام زمان(عج) ،اعضای
هستهی مرکزی حزب جاسوس بهائیت را بازداشت کردند.
به گزارش ایسنا ،در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است :سربازان گمنام
امام زمان(عج) شماری از اعضای هستهی مرکزی حزب جاسوس بهائیت را
بازداشت کردند .متهمین بازداشت شده مستقیما ًبا کانون صهیونیستی موسوم
ط تشکیالتی بودند .یافتههای
به بیتالعدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتبا ِ
مستند اطالعاتی حکایت دارند که کانون پیشگفته ،سال گذشته راهبرد احیای
تشکیالت فرق ه ضال ه بهائیت در ایران را تحت عنوان «خط تبلیغ تهاجمی» و
مأموریت ویژهی جمعآوری هدفمند اطالعاتی به شبکهی بازداشت شده ابالغ کرده
بود .همچنین مأموریتهای تبلیغ گستردهی آموزههای استعمار ساخت ه بهائیت و
نفوذ در محیطهای آموزشی در سطوح مختلف و بهطور خاص مهدکودکهای
سراسر کشور را محو ّل کرده بودند .عالوه بر آن اعضای هستهی بازداشت شده،
مالقاتهای متعددی با کادر مرکزیت حزب صهیونیستی در خارج از کشور
داشته و گزارش ِ عملکرد نوبهای پیرامون مأموریتهای پیشگفته بهویژه ترویج
سازمانیافتهی بیحجابی در ایران را به مرکز توطئهی مستقر در فلسطین اشغالی
ارائه میداد .وزارت اطالعات اعالم مینماید که فارغ از سناریوهای تبلیغاتی و
جنگ روانی بلندگوهای غربی صهیونیستی ،با عزم و ارادهی جدی به وظیفهی
خود در قبال عوامل جاسوسی و هجمه به دین و فرهنگ و هویت ایرانی – اسالمی
کشور و مزدوران رژیم اشغالگر قدس عمل کرده و خواهد کرد .انشاءالله.

صفحه 4

سرمقاله

جالل خوشچهره

رئیس جمهوری بر ضرورت مدیریت سفر از سوی زائران
اربعین برای خدماتدهی بهتر تأکید کرد و گفت :قطعا ً

دولت و مسئولین وظیفه دارند شرایط را به بهترین وجه
برای زائران حسینی فراهم آورند ،اما مردمی نگه داشتن این
مراسم و استفاده از ظرفیت مردم ،هیئات و تشکلهای
مردمی در این زمینه بسیار مهم است.
به گزارش ایسنا ،آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از
ظهر امروز دوشنبه در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین
حسینی ضمن قدردانی و تشکر از اقدامات همه دستگاهها،
سازمانها و وزارتخانهها برای برگزاری هرچه باشکوهتر این
مراسم ،اربعین را ضامن بقای عاشورا و عاشورا را مظهر
همه تحوالت در عالم بشریت عنوان کرد و گفت :حرکت
امام زینالعابدین(ع) در بنیانگذاری حرکت اربعین باعث
شد هدف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) و شخصیت

جامع ایشان برای بشریت تبیین و منشأ تحول برای همه
انسانها شود.
رئیس جمهور در ادامه راهپیمایی باشکوه اربعین را کانون
جبهه مقاومت بینالمللی در منطقه و جهان عنوان کرد و
گفت :همه موظف به تالش برای برگزاری منظم و به دور از
هرگونه عیب و نقص این مراسم به عنوان حرکت عظیمی از
سوی مسلمانان همه کشورها ،هستیم.
رئیسی با بیان اینکه کسانی که تحمل برگزاری یک سرود
در میان اقشار مختلف مردم یا برگزاری جشن غدیر را
ندارند ،تالش خواهند کرد که مراسم اربعین شکل نگیرد،
افزود :بیتردید با لطف خدا و عنایت حضرت ابا عبدالله(ع)
و همچنین عزم و اراده دلدادگان خاندان اهل بیت(ع) و
تسهیلگری همه دستگاهها ،این مراسم هرچه باشکوهتر
برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه تأمین حمل و نقل ،اسکان ،تغذیه
و سالمت زائران حسینی را مورد تأکید قرار داد و گفت :سفر
ارزان و دسترسی آسان به وسایل نقلیه در مراسم اربعین
بسیار مهم است و این توقع از ما وجود دارد که چه در زمینه
حمل و نقل وچه اسکان تالش کنیم این سفر برای زائران
پرهزینهنباشد.
رئیسی بر ضرورت برنامهریزی و مدیریت سفر از سوی
زائران برای خدماتدهی بهتر تأکید کرد و گفت :قطعا ًدولت
و مسئولین وظیفه دارند شرایط را به بهترین وجه برای زائران
حسینی فراهم آورند ،اما مردمی نگه داشتن این مراسم و
استفاده از ظرفیت مردم ،هیئات و تشکلهای مردمی در
این زمینه بسیار مهم است.
رئیس جمهور استفاده از تجربیات سنوات گذشته در
پیشبینی و پیشگیری از برخی مشکالت بوجود آمده در

برگزاری مراسم اربعین را مورد تأکید قرار داد و گفت :کار
خوب صدا و سیما در راهاندازی رادیو محرم و رادیو اربعین
باید توسعه یابد ،به نحوی که ارتباط با زائران از این طریق
برای انتقال پیامها و هشدارهای بهداشتی در طول مراسم
اربعین قطع نشود.
رئیسی افزود :قطعا ً برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم
هم آثار بسیار مثبتی برای کشور اسالمی خواهد داشت و
هم دوستان انقالب اسالمی را امیدوارتر و دشمنان را مأیوس
خواهد کرد.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی،
استانداران ایالم ،خوزستان و کرمانشاه ،نماینده نیروهای
مسلح ،فرمانده فراجا و رئیس هالل احمر گزارشی از اقدامات
انجام شده برای تسهیل در سفر و رفاه حال زائران اربعین
حسینی ارائه کردند.

ارتقای دانش رسانهای یک ضرورت همگانی

یادداشت
کیکاوس پورایوبی
مسائل مختلفی در حوزههای متفاوتی پیرامون
ما را احاطه کرده ،گونههایی از دگرگونی سازمان
یافته ،منسجم و همچنين غیر همگن،
رویدادهای تلخ و شیرین ،انعکاسهای وسیع
و متضاد ،تفسیر و تأویلهای سیصد و هشتاد
درجهای برخالف هم از دنیای دور و نزدیک که
در یک چشم بهم زدن به استماع و رویتمان
میرسد ،گاهی وقتها آشوبهای عمیقی در ذهن
ایجاد میکند و زمانی شادکامی و انبساط خاطر را در
درون روح و روان برمیانگیزد.
نسبت به بعضی وقایع با جزمیت و قطعیت نگاه میکنیم و دیگری را طرد و رد
میکنیم.

در این آشفته بازار ،صحنه سازان ،کارگردانان و تهیه کنندگان در درون
استودیوهای رنگارنگ و ویترینهای شیشهای با پیش زمینه مات و مبهم هر کدام
درصدد جذب مخاطبان بیشتری هستند ،هدف ،بیشتر به کرسی نشاندن آرمانی
است که از قبل یا خلق الساعه پیریزی شده است یا میشود.
همانطور که انسان امروزی با وحشت به زندگی گذشتگان مثال  ۲۰۰سال پیش،
افکار و دنیای اطالعات آنان را نگاه میکند قطعا نسل آینده در  ۲۰۰سال دیگر
به ما و قطعیت ما و اطالعات ما خواهند خندید و بسیاری از سنتها و رسوم ما
را به سخره گرفته و به دیده خرافات خواهند نگریست و به نگرانیها ،جنگها و
بیرحمیهای ما متحیر و حقایقی درباره ما کشف خواهند کرد که هیچکدام از ما
اکنون نسبت به آن آگاه نیستیم ،آنها هم اشتباه خواهند کرد اما نه به اندازه ما.
درگذشته نه چندان دور سانسور وسیله و ابزاری بود پر قدرت که انسان را
از جریان اطالعات آزاد باز میداشت ،تیغ سانسور چنان برنده و تیز بود که
حکومتها در هر جایی الزم میشد با بکارگیری آن دهان اطالعات آزاد را به

روی تودههای انبوهی که مشتاق شنیدن آن بودند میبستند الجرم اکنون
بحث سانسور تقریبا از رونق افتاده و واژهای شده قدیمی ،آنقدر حجم و
ابزارهای اطالعات زیاد و متنوع است و بازپخش آنان با منابع مختلفی باال رفته
که هیچ دریچهای برای بستن باقی نمانده فقط این میزان آگاهی انسانها است
که با تجزیه و تحلیل میتواند بین اطالعات درست و نادرست را تشخیص دهند
و با منطق تیزبین ،هدایت محیط پروپاگاندای پرآشوب و فریب را بیاثر سازد تا
سره از ناسره مشخص شود.
چیزی که بیش از اندازه ذهن بشر را مشغول کرده اطالعات فرعی و کم اهمیتی
است که دائما محور خطر فکری برای او بوده که نه تنها سودی به وی نمیرساند
حتی باورهای غلطی بر ذهن و روان او جاری میسازد پس اکنون تشخیص اطالعات
و اخبار صحیح از اطالعات و اخبار ویرانگر و ناصحیح میزان دانش رسانهای ما را
توصیف میکند نه صرف مطالعه و تماشای انواع رسانههای جمعی از هر نوعی یا
فعالیت و عضویت در انواع شبکههای بی شمار جاری.

هشدار جدی در خصوص تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با هشدار جدی در
خصوص تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری ،گفت:
ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی
کوچک ،مسئلهای است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت.
به گزارش ایسنا ،بابک نگاهداری با اشاره به عملکرد دولت
دوازدهم ،در خصوص پیامدهای تبدیل بی رویه کشور به
واحدهای کوچک سیاسی و بیثباتی در تقسیمات کشوری
هشدار داد.
وی با ارائه آماری در خصوص عملکرد دولت دوازدهم در
زمینه ایجاد واحدهای سیاسی جدید ،بیان کرد :طی بازه زمانی
شهریور  ۱۳۹۶تا مرداد  ،۱۴۰۰در مجموع  ۱۷۹شهر با پیشنهاد
وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است .درواقع
طی این بازه زمانی ،تقریبا ًهر  ۸روز یک شهر ایجاد شده است.
از میان  ۱۷۹شهر ایجاد شده ۱۷۷ ،شهر دارای جمعیتی کمتر از
 ۱۰.۰۰۰نفر ،بود ه اند و شاهد به وجود آمدن  ۷شهر با جمعیتی
کمتر از  ۵۰۰نفر بودهایم ۹۵ .شهر جمعیتی کمتر از ۳۵۰۰
نفر داشت ه اند ۶ .شهر درحالی ایجاد شد ه اند که جمعیت آنها
کمتر از  ۳۵۰۰نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نیز نبود ه

ق تر واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل
و بهعبارت دقی 
به شهر نبود ه اند ۸۹ .شهر بهدلیل اینکه مرکز بخش بود ه
اند ،بهعنوان شهر شناخته شدهاند .درمجموع بقیه نقاطی
که جمعیتی بین  ۳۵۰۰تا  ۱۰.۰۰۰نفر جمعیت داشتهاند (۸۲
مورد) ،علیالقاعده باید «واجد شرایط» مندرج در ماده ()۴
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – بهاستثنای حد
نصاب جمعیت  ۱۰.۰۰۰نفر  -برای تبدیل شهر بوده باشند.
نگاهی اجمالی به  ۸۲شهر ایجاد شده حاکی از این است که
شهرهای مذکور در اغلب موارد واجد چنین شرایطی نیستند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ضروری است
الحاقات انجام شده به قانون تقسیمات در سال  ۱۳۸۹از این
قانون حذف شود ،گفت :در همین بازه زمانی ،در مجموع ۱۳۰
دهستان ایجاد شده است که  ۵۵دهستان ،یعنی  ۴۲/۴درصد
ن های ایجاد شده ،مغایر شرایط مندرج در قانون
کل دهستا 
ایجاد شدهاند .نکته مهم اینکه در دولت دوازدهم  ۹۹بخش
ایجاد شده است که  ۲۶بخش ( ۲۶/۳درصد) ،دارای جمعیتی
کمتر از  ۱۰.۰۰۰نفر بودهاند و درواقعباید از طریق ارائه الیحه
ی شدند.
به مجلس شورای اسالمی ایجاد م 

وی ادامه داد :همچنین از مجموع  ۴۰شهرستان ایجاد شده،
 ۶شهرستان ( ۱۵درصد کل شهرستانهای ایجاد شده) ،واجد
شرایط مقرر در قانون نبوده ،و بهعنوان موارد استثناییباید
از طریق پیشنهاد الیحه به مجلس شورای اسالمی ایجاد می
شدند .نگاهداری تصریح کرد :ابعاد منفی تبدیل بیش از حد
کشور به واحدهای سیاسی کوچک ،مسئلهای است که نمی
توان به سادگی از آن گذشت .وی در خصوص روند تبدیل
بی رویه روستا به شهر عنوان کرد :نواحی روستایی کارکردهای
ت
مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیس 
محیطی دارند .به ویژه نواحی روستایی به دلیل وجود عرصه
های کشاورزی و منابع طبیعی ،کانون و پایگاه اصلی تولید مواد
غذایی کشور هستند .لذا تأمین امنیت غذایی جامعه و بهطور
ی تر حفظ استقالل سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به
کل 
تداوم و تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است .تبدیل بی
رویه روستاهای کوچک به شهر ،نتیج ه ای جز تغییر کاربری
اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور ،بههم
خوردن تعادل زیستمحیطی ،عدم توازن جمعیت روستایی-
شهری در کشور ،ایجاد بار مالی برای دولت ،مغفول واقع شدن

توسعه روستاهای کشور و در نهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد
نداشته است .رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای
سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت است .با توجه
ی
به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل م 
گیرد ،ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه
و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است .برای
مثال چنانچه حداقل فقط  ۵۰درصد از پستهای سازمانی با
تصدی ،در شهرستانهای جدیدالتاسیس شکل گرفته باشند،
بار مالی برای پرداخت هزین ه های پرسنلی  ۴۰شهرستان جدید
شکل گرفته ،با توجه به هزینههای سال  ،۱۴۰۰برای یک سال
حدود  ۱۲همت بوده است .البته این رقم بدون احتساب هزینه
های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی ،انتظامی و اطالعاتی،
ت های
ی ها ،مجموعه وزارت نفت و شرک 
دادگستری ،شهردار 
تابعه ،و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از
ت ها ،ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار
امکانات ،زیرساخ 
ی های سرمایه ای)
دستگاههای دولتی (اعتبارات تملک دارای 
است.

