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وزنه های امید  آخرین ر
برای توافق

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را 
بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

سال سخت برای دیپلماسی ایرانی
دستگاه  برای  بی گمان  میالدی   ۲۰۲۳ سال 
دیپلماسی ایران، سخت و صعب العبور خواهد بود. 
سال پیش با شروع خوب و امید بخش برای برون 
رفت کشور از انزوای جهانی همراه بود. گفت  وگوهای 
تهران با گروه ۱+۴ در وین بر سر اختالفات هسته ای 
سایه  وضع  این  داشت.  قرار  راهگشا  مسیری  در 
خود را بر گفت  وگوهای تهران و ریاض هم گسترده 
بود و امید می رفت تئوری القایی  »دو عقرب در 
همزیستی  و  تعامل  به  را  خود  جای  بطری«  یک 
خاستگاه  که  دهد  منطقه ای  در  مسالمت آمیز 
تنش های ریشه دار و بی ثبات کننده است. جنگ 
روسیه علیه اوکراین برای بسیاری از ناظران و حتی  
رهبران اروپایی دور از انتظار بود. اسرائیلی ها درگیر 
رقابت های داخلی بر سر کسب قدرت بودند و رابطه  
آنان با واشنگتن، تابعی از آنچه می توانست باشد که 
سرانجام مذاکرات وین رقم خواهد زد. تهران از موازنه 
روابط با قطب های قدرت غربی و شرقی برخوردار 
بود. مهم تر این که روابط  با سازمان ملل متحد و 
تعاملی و سازنده  ارگان های متبوع آن در وضعی 
به گونه ای  تحوالت  روشن،  عبارت  به  داشت.  قرار 
درحال شکل گیری بود که میان مواضع اروپا-امریکا 

تا »اجماع« کنونی فاصله بسیار را نشان می داد.  
اوضاع به ناگاه و کمی پس از ژانویه ۲۰۲۲ یعنی 
با  گذاشت.  تغییر  به  رو   )۱۴۰۰ )اسفندماه  فوریه 
شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، مذاکرات وین نیز 
متحمل ترکش های اختالفی شد. تهران و واشنگتن 
در یک اقدام متقابل، مواضع حداکثری خود را اعالم 
و بر آن پافشاری کردند. میان داری اروپاییان کاری 

از پیش نبرد.

جاللخوشچهره سرمقاله

اصالح قوانین ناظر بر جلوگیری از جرم انگاری های بالوجه
رئیس قوه قضائیه با اشاره به راه های تقلیل حجم پرونده های 
بر  ناظر  قوانین  اصالح  گفت:  قضایی  دستگاه  به  ورودی 
جلوگیری از جرم انگاری های بالوجه و توسعه و بسط بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی در راستای حل و فصل دعاوی، از جمله 
راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 

است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، 
در جریان سفر به کرمان به منظور حضور در مراسم سومین 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، در جمع قضات  و کارکنان 
این استان نیز حاضر شد و طی سخنانی،  دستگاه قضایی 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای محور مقاومت، 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید حاج 
قاسم سلیمانی به سبب اخالصی که داشت، دل های نیروهای 
مستعد را در نقاط مختلف منطقه و حتی جهان جذب کرد 
و این نیروهای مستعد را به نیروهای عملیاتی در عرصه های 

مختلف تبدیل کرد.
ورودی  پرونده های  باالی  حجم  به  اشاره  با  عدلیه  رئیس 
افزایش حجم ورودی  باید جلوی  به دستگاه قضایی گفت: 
پرونده ها به قوه قضائیه گرفته شود و چنانچه وضع ورودی ها 
و  قضات  از  اعم  ما  نیروهای  توان  باشد،  منوال  همین  به 
کارکنان، به سبب کثرت کار زیاد و متراکم، فرسوده می شود؛ 
لذا ما در تالش هستیم با اتخاذ تدابیری از جمله ارائه لوایح 
مربوطه، از حجم باالی ورودی پرونده ها به مراجع و محاکم 

قضایی بکاهیم.
قاضی القضات با اشاره به راه های تقلیل حجم پرونده های 
بر  ناظر  قوانین  اصالح  گفت:  قضایی  دستگاه  به  ورودی 

جلوگیری از جرم انگاری های بالوجه و توسعه و بسط بهره گیری 
از ظرفیت های مردمی در راستای حل و فصل دعاوی، از جمله 
راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 

است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسائل و مشکالتی که از سوی 
نمایندگان قضات و کارکنان قضایی دادگستری کرمان در این 
جلسه مطرح شد، گفت: من این مسائل و مشکالت مطرح 
شده از جانب شما را قبول دارم و به همراه همکارانم در ستاد 
قوه قضائیه، شبانه روز برای رفع این مسائل و مشکالت در 

تالش هستیم.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: شما قضات و کارکنان قوه 
قضائیه می توانید با فکر و خالقیت خود، دستگاه قضایی را 
در راستای پیشبرد امور با همین امکانات موجود، یاری رسانید 
و تحقیق و بررسی کنید که آیا همکاران شما با هر آنچه در 
توان شان است برای پیشبرد امور قضایی، همت می گمارند یا 

خیر؟
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع کارکنان شوراهای حل 
اختالف نیز گفت: نهایت تالش خود را برای تعیین تکلیف 
کارکنان و نیروهای شوراهای حل اختالف به کار خواهیم 

بست.
همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، 
دادگستری کل  اختالف  و شوراهای حل  تابعه  سازمان های 
استان کرمان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
دستور محسنی اژه ای برای تعیین تکلیف خودروهای توقیف 

شده پرونده های مواد مخدر کرمان
رئیس قوه قضائیه امروز ۱۲ دی ماه در بازدید از پارکینگ 
مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پرونده های مواد مخدر 

ایجاد  برای  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  به  کرمان 
کارگروهی مرکب از نمایندگان استانداری، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و دادگستری برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه ای که در 
پارکینگ مرکزی پرونده های مواد مخدر در کرمان نگهداری 

می شوند، دستور داد.
غالمحسین  والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
محسنی اژه ای اظهار کرد: باید در این کارگروه به صورت دقیق 
بررسی شود چند درصد از خودروهای مرتبط با پرونده های 
مواد مخدر که در پارکینگ مرکزی کرمان نگهداری می شوند، 

توقیفی و چند درصد مصادره ای هستند.
وی افزود: الزم است مشخص شود درمورد چند خودرو حکم 

صادر شده اما این احکام به اطالع ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
پارکینگ نگهداری کننده از این خودروها نرسیده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه باید بررسی شود که در خصوص 
چند مورد از وسایل نقلیه ای که در پارکینگ  مرکزی کرمان 
نگهداری می شوند، حکم قضایی قطعی صادر نشده است؟ 
گفت: چرا یک خودرو باید برای ۱۳ سال در یک پارکینگ بماند 

و تعیین تکلیف نشود؟
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نگهداری ۱۳۵ دستگاه خودروی 
سنگین در پارکینگ مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده 
پرونده های مواد مخدر در کرمان، افزود: در حالی که امروز در 
بنادر کشور احتیاج زیادی به خودروهای سنگین جهت حمل 
کاالهای مختلف وجود دارد، نباید ۱۳۵ دستگاه خودرو سنگین 
در پارکینگ  ستاد مبارزه با مواد مخدر کرمان وجود داشته 
باشند؛ عدم تعیین تکلیف سریع برای این خودروها موجب 
می شود که آنها نیز زیر باد و باران و آفتاب، مستهلک شوند 

و آسیب ببینند.
وی تصریح کرد: عمده مشکالت و مسائلی که در پارکینگ 
مرکزی خودروهای توقیف یا ضبط شده پرونده های مواد مخدر 
کرمان وجود دارد، مشکالت اجرایی است و ارتباطی به قانون 
ندارد. دادگستری استان کرمان موظف است از سه روز دیگر 
روند اقدامات انجام شده در کارگروه تعیین تکلیف خودروهای 
توقیف یا ضبط شده در پارکینگ مرکزی کرمان را به صورت گام 

به گام گزارش کند.
بنابراین گزارش، طبق گفته مسئوالن ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، در این پارکینگ ۲۲96 دستگاه وسیله نقلیه نگهداری 
می شوند که ۸۵ درصد آنها توقیفی بوده و روند به مزایده 

گذاشتن ۳۷۸ خودروی مصادره ای نیز در حال انجام است.

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی کشور گفت: شهید 
سلیمانی از همان روزهایی که فرماندهی نیروی قدس را 
بر عهده گرفت تالش کرد تا از نظرات اساتیدی که دارای 
تخصص در حوزه سیاسی و بین المللی بودند استفاده 
ها  دانشگاه  به  را  میدانی  تجارب  دیگر  از سوی  و  کرده 

منتقل کند.
ویژگی  درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  عباسی  فریدون 
باید  که  هایی  درس  و  سلیمانی  شهید  شخصیتی  های 
از وی آموخت، بیان کرد: شهید سلیمانی یک مظهر و 

نمونه بارزی از تربیت شدگان مکتب فکری حضرت امام 
خمینی بود که قبل از پیروزی انقالب اسالمی با دیدگاه 

های حضرت امام آشنا شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه شهید سلیمانی راه حضرت 
امام را طی کرده و در انقالب شرکت داشتند، اظهار کرد: 
در دورانی که کشور نیاز به دفاع داشت شهید سلیمانی 
یک ایرانی واقعی بود. شهید سلیمانی با جذب همه افکار 
و دیدگاه های مختلف در راستای دفاع از کشور توانست 
لشکر ثارالله را در دوران دفاع مقدس فرماندهی کند و 

افراد حول محور خداجویی و ساده زیستی ایشان جمع 
شهید  نظامی  تجربه  بگیرند.  فرمان  ایشان  از  تا  شدند 
که  اخالصی  با  توام  مقدس  دفاع  دوران  در  سلیمانی 
داشت سبب شد تا شهید سلیمانی به فرماندهی نیروی 

قدس انتخاب شود.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کازرون  مردم  نماینده 
تصریح کرد: از همان ابتدا که شهید سلیمانی فرماندهی 
نیروی قدس را بر عهده گرفت این دید را داشتند که از 
اساتید کشور که در حوزه سیاسی و بین المللی تخصص 

دارند، استفاده کند تا در کنار تجارب نظامی و عملیاتی و 
شجاعتی که وجود داشت از مبانی علمی استفاده کنند. 
از طرف دیگر تجارب میدانی را به اساتید کشور منتقل 
کنند. در طول دورانی که این ارتباط شکل گرفت، دیدگاه 
برخی از اساتید دانشگاهی ما از نگاه کالسیک کامال فردی 
تغییر کرد و تبدیل به افرادی شدند که سبک دیگری را 
در تدریس پیش گرفتند. شناخت میدانی که اساتید ما 
پیدا کردند خیلی در تدریس و تحقیقات دانشگاهی تاثیر 

گذاشت.

ونده های قضایی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای کاهش پر

شهید سلیمانی با جذب همه دیدگاه ها در مسیر دفاع از کشور گام برداشت

خبر

وزیر کشور: 
مکتب شهید سلیمانی محدود به غرب آسیا نیست

غربی محدود  آسیای  در  مکتب شهید سلیمانی  اینکه  بیان  با  وزیر کشور 
نخواهد بود، گفت: امروز در راه تمدن نوین اسالمی، انسان هایی که در تراز 
شهید سلیمانی هستند، می توانند در این تمدن سازی نوین نقطه تعیین کننده ای 

باشند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز دوشنبه در همایش مکتب شهید سلیمانی و 
نظم جدید جهانی در دانشگاه عالی دفاع ملی، ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد 

شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این مطلب را مطرح کرد.
وحیدی ادامه داد: شهید سلیمانی امنیت آور بود خصوصیات متنوعی دارد و 
حرف های بزرگی درباره ایشان زده شده است. ایشان به عنوان چهره سوم انقالب 

اسالمی پس از حضرت امام )ره( و رهبر معظم انقالب شناخته می شود.
وی با بیان اینکه شهید سلیمانی را یکی از شاخص های شناخت انقالب اسالمی 
دانست و اضافه کرد: یکی از توجهاتی که می توان انقالب را با آن شناخت شهید 

سلیمانی است که توانسته یک حرکتی را در داخل انقالب طراحی کند.
وزیر کشور یادآور شد: وجود شهید یک وجود توسعه یافته و مجاهد عارف 
است و کسی که به این نقطه برسد و صادقانه بگوید عاشق دیدار خداست، 

بسیار مهم است.
وحیدی با اشاره به خصوصیات عاطفی، اخالقی و ارتباط گسترده مردم با سردار 
سلیمانی، اظهار کرد: شهید سلیمانی انسانی سراسر اخالقی و با عاطفه ای بسیار 
عمیق بود. ایشان در حوزه عمل هم یک عمل مجاهدانه و نزدیک به ۴۰ سال بی 

وقفه و بدون تردید در همه جبهه ها فعالیت داشت.
وی به زمینه های تدبیر و فکر شهید سلیمانی هم پرداخت و تصریح کرد: شهید 
سلیمانی هوشمندی و ذکاوت همراه با شجاعت داشت که این شجاعت از جنس 

ماجراجویی نبود، بلکه مدبرانه و عمیق بود.
وحیدی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی طبق فرمایش رهبر معظم انقالب 
اسالمی، یک راه و یک مدرسه جامع است. شهید سلیمانی راه رو و راهبر بود که 

در آستانه گام دوم انقالب مورد نیاز است.
وحیدی افزود: اگر شهید سلیمانی در سوریه ای که نزدیک به ۸۰ درصد آن 
از دست رفته بود، چه می شد؟ تعداد اندکی تصور می کردند که بتوان تمامیت 
مطرح  را  سوریه  تجزیه  از  صحبت  حالت،  بهترین  در  و  بازگرداند  را  سوریه 

می کردند.
وی تاکید کرد: اگر شهید سلیمانی که نماینده تام و تمام انقالب بود، در این 

کشورها و عراق حضور نمی یافت، چهره منطقه عوض می شد.
وزیر کشور با بیان اینکه روایت این شرایط ضروری است تا فراموش نکنیم از 
چه مقاطعی عبور کرده ایم، گفت: داعش به اعتراف آمریکایی ها ساخت دست 

خودشان بود. اگر اینها به عتبات عالیات حمله می کردند چه می شد؟
وحیدی افزود: اگر شهید سلیمانی نمی بود، عراق تجزیه می شد. اگر عراق 

تجزیه شده بود، جنگ دائمی در منطقه شکل می گرفت.
وی با اشاره به نسل کشی هایی که در عراق و بوسنی رخ داد و سکوت کشورهای 
غربی در این زمینه، اظهار کرد: غربی ها که در عراق پایگاه داشتند، کسانی که 
ایران را به نادیده گرفتن حقوق زنان محکوم می کنند، برای نجات زنان و دختران 

ایزدی چه کردند؟ شهید سلیمانی و عزیزان ما برای نجاتشان فداکاری کردند.
وزیر کشور یادآور شد: اگر امروز یمنی ها تبدیل به جریان قوی کننده ای در 
منطقه شده اند، به پشتوانه کاریزمایی است که شهید سلیمانی ایجاد کرده بود و 

تاثیری که بر قلوب آنها داشت.
وحیدی با بیان اینکه شهید سلیمانی مرد آفرینش صحنه های جدید و تولید 
قدرت در این حوزه ها بود، گفت: ایشان با تمام وجود و همه ویژگی هایی که 
داشت، این کار را انجام می داد که حاصل آن، امروز به نام مقاومت شناخته 
می شود. وی افزود: مقاومت به عنوان یک جریان شناخته شده، تثبیت شده و 
قدرتمندی است که دنیا ناچار است آن را بپذیرد. چرا که مکتب شهید سلیمانی 
با مقاومت عجین شد و امروز به عنوان حرف اصلی در مقابل جریانات سلطه 

جهانی خودش را نشان می دهد.
وزیر کشور با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی در آسیای غربی محدود نخواهد 
بود، اظهار کرد: امروز در راه تمدن نوین اسالمی، انسان هایی که در تراز شهید 
سلیمانی هستند، می توانند در این تمدن سازی نوین نقطه تعیین کننده ای 

باشند.

پیگیری استیضاح وزرای اقتصادی دولت در مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در مجلس شورای اسالمی در حال حاضر 
چند استیضاح مطرح است اما نمایندگان برای استیضاح وزرا و یا اقدامات نظارتی، 
مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت اول می دانند، در حال حاضر هم 

استیضاح وزیر صمت خیلی جدی مطرح است.
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، در رابطه با مطرح شدن استیضاح چند تن از وزرا در مجلس، گفت: 
در مجلس شورای اسالمی در حال حاضر چند استیضاح مطرح است اما نمایندگان 
برای استیضاح وزرا و یا اقدامات نظارتی، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت 
اول می دانند و معتقد هستیم که اگر وقت و زمانی باید از مجلس در این حوزه صرف 

شود باید در مواجهه با وزرای اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: هنوز بحث استیضاح وزیر صمت به صورت جدی مطرح است 
چراکه ما وضعیت کنترل بازار را خوب نمی بینیم و یا در بحث خودرو وضعیت 
واردات خودرو که مصوبه مجلس است هنوز اتفاق مناسب رخ نداده است. ما 

مصرانه در بحث واردات خودرو پیگیر هستیم و همچنین موضوع عرضه و فروش 
خودرو در بورس را به نفع اقتصاد کشور و کنترل قیمت ها نمی دانیم.

عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث استیضاح وزیر 
صمت به صورت جدی در مجلس مطرح است و تا حدودی هم وزیر اقتصاد که البته 

به مراتب احتمال کمتری برای استیضاح نسبت به ایشان وجود دارد.
وی افزود: مباحثی هم درخصوص وزیر ورزش شنیده می شود اما من این مساله را 
با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت موجود در جامعه  مناسب این روزها نمی دانم 
و نکته دیگر اینکه ایراداتی که به وزیر ورزش وارد است و براساس آن استیضاح مطرح 
شده نیز ایراداتی نیست که بتواند جمع بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کند. 
همچنین در حال حاضر اولویت اول هم نیست، االن کلیت بخش های دولت باید 
شود اما قطعا در مسائل اقتصادی و معیشتی که این فشار به شکل مستقیم روی 

دوش مردم وجود دارد، نمایندگان پیگیر هستند.
حسینی در پاسخ به سوالی در رابطه با تصمیم گیری مجلس پیرامون روند رسیدگی 

به الیحه بودجه و برنامه با توجه به عدم ارسال برنامه به مجلس از سوی دولت، 
اظهار داشت: قطعا برنامه هفتم بر الیحه بودجه سال آینده اولویت دارد، اگر بحث 
تمدید برنامه ششم مطرح شود خب این کار شدنی است اما اگر قرار است از سال 
آینده برنامه هفتم اجرایی شود، باید بودجه ۱۴۰۲ در قالب برنامه هفتم مطرح و 
تدوین شود؛ لذا نظر ما این است که ابتدا برنامه تعیین تکلیف شود و بعد رسیدگی 

الیحه بودجه آغاز شده و در دستور کار قرار گیرد.
وی در رابطه با احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم، تاکید کرد: بنای ما این 
نیست که بودجه چند دوازدهمی بشود اما زمان و شرایط دارد به نحوی پیش می رود 
که به این سمت برویم. نگاه ما بر این است که اگر دولت نمی خواهد یا نمی تواند 
در این فرصت برنامه هفتم را ارائه کند، شاید مصلحت باشد که به صورت موقت 
برای تمدید برنامه ششم اجازه تمدید گرفته و بودجه را براساس آن تدوین کند و بعد 
برنامه هفتم را بیاورد. در مجموع ابتدا باید برنامه تعیین تکلیف شود، بعد بتوان بر 

اساس آن به سراغ بودجه رفت.
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خط فقر ۱۵ میلیون تومانی 
وایت آمار رسمی به ر

شرح در صفحه  9

وزارت رفاه جدیدترین آمار خط فقر را منتشر کرد

در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی منتشر شد. بر اساس این گزارش خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل 
کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد 
برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد 

می شود.
بر اساس برآوردها نرخ فقر یک خانوار ۴نفره در سال ۱۴۰۰ برابر ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ 
برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر ۷.۷ و ۱۴.۷ میلیون تومان است. به گزارش  روابط عمومی وزارت کار، 
در جدیدترین گزارش از مجموعه گزارش های فقر، پایش فقر در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی منتشر شد.
برآورد ها نشان می دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به 
عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره 

به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
شایان ذکر است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و 
خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد ها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان 
برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر 

تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می شود.

وسازان از  سبقت خودر
دالالن در تاالر شیشه ای

خ کاالهای اساسی را  نر
2سال ثابت نگه می داریم

ح تذکر   طر
ناظر  یک

جهش قیمت رسمی خودرو در 
بورس کاال رقم خورد

 قول اقتصادی
معاون اول رئیس جمهوری

بازگشت پیامک کشف حجاب 
با حذف بخش توقیف خودرو
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