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یک توافق؛ صد مانع
 » ابتکار« در هشتمین سالگرد اجرای برجام

بررسی می کند

ادامه در صفحه  2

فصل تازه درتنش روابط ایران و اروپا
تنش رو به تزاید تهران و اروپا اگرچه پیش از این 
هم سابقه داشته اما به نظر می رسد این بار صورت 
مسئله با گذشته تفاوت ماهوی کرده است. نیمه 
دهه هفتاد قرن شمسی گذشته بود که دولت های 
اروپایی در اقدامی اعتراضی سفیران خود را از تهران 
فراخواندند و به این ترتیب روابط ایران و اروپا به 
در  اقدام   این  یافت.  کاهش  کمترین سطح خود 
آن هنگام واکنشی بود محدود به آنچه در رستوران 
»میکونوس« رخ داد. در واقع به رغم دیگر اختالفات 
اروپا با تهران در باره حقوق بشر، تروریسم و مسئله 
اسرائیل، اما اروپاییان توجه عمده خود را به اتفاقی 
محدود کرده بودند که به گونه ای نقض حاکمیت 
کنش های  بستر  در  اروپایی  دولت های  از  یکی 

سیاسی داخل ایران بود. 
و   ۱۳۷۶ سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
قهر  پایان  به  ایران  در  اصالحات  دولت  استقرار 
به  را  تنش جای خود  بزودی  و  انجامید  اروپاییان 
پی آمد سه دولت  روابط در  این  داد.  روابط  بهبود 
دیگر در ایران باز هم دچار فراز و نشیب های مختلف 
شد. اختالفات این بار جنس دیگری داشت و آن، 
درکی  و  ایران  هسته ای  توانمندی  شدن  برجسته 
بود که دولت های قاره سبز به پیروی سینوس وار از 

سیاست های امریکا، ابراز می کردند. 
بر  پایانی  نقطه  می توانست  »برجام«  توافقنامه 
عادی سازی  مانع  که  باشد  آهنگی  دراز  کشاکش 
روابط بود. خروج یکجانبه دولت »دونالد ترامپ« و 
در این حال سنگ اندازی های داخلی و خارجی به 
این توافق هسته ای، روابط تهران و اروپا را دوباره در 

مسیری به سوی افزایش تنش ها پیش برد.

جاللخوشچهره سرمقاله

رئیس قوه قضاییه گفت: پهلوی اول و دوم به سبب آنکه 
متصل به خداوند نبودند و خودفروختگی و وابستگی  به اجانب 
و بیگانگان بویژه آمریکا و انگلیس داشتند، ظلم های فراوانی را 
به مردم و کشور ایران روا داشتند و عزت و شرف مردم ما را 
خدشه دار کردند و زمینه به یغما رفتن اموال مردم و ثروت 

ملی را پدید آوردند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی 
اژه ای، امروز دوشنبه )۲۶ دی( طی سخنانی در شورای عالی 
ِّ عَلی ِخدمَتِکَ  قوه قضاییه، ضمن اشاره به حدیث »اللهم قَو
جَوارِحی وَاشدُد عَلَی العَزیمَِة جَوانِحی«، اظهار داشت: یکی از 
مصادیق آشکار خدمت به خداوند، خدمت به بندگان خداوند 
است؛ مردم صبور و متدیّن ایران اسالمی حقیقتاً برای کشور 
و نظام سنگ تمام گذاشته اند، لذا ما مسئوالن نیز موظف و 
مکلف هستیم نهایت وسع و تالش مان را برای خدمت به این 

مردم به کار ببندیم.
طی  هوا  برودت  افزایش  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
روزهای اخیر در منطقه و مضایقی که بعضاً بدین واسطه ایجاد 
شده و صرفاً اختصاص به کشور ما نیز ندارد، گفت: ضروری 
است در این روزها با توجه به افزایش برودت هوا به توصیه های 
مسئولین حوزه انرژی و گاز کشور، بیشتر گوش فرا دهیم و در 
صرفه جویی کوشا باشیم و نهایت کمک و مساعدت را به دولت 
داشته باشیم؛ دولتمردان نیز همچون همیشه، تدبیر و تالش 
بیشتری را مصروف دارند، تا مردم در این زمستان، کمتر در 

زحمت باشند و دچار آسیب شوند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ارفاقات قانونی که به 
مناسب میالد باسعادت حضرت زهرا)س( شامل حال بانوان 
محکوم شد، اظهار داشت: با کار فشرده و قابل تقدیری که از 
سوی همکاران در ستاد و دادگستری های سراسر کشور صورت 
پر خیر و برکت حضرت صدیقه  به مناسبت میالد  گرفت، 
طاهره)س( بالغ بر ۹۷۵ نفر از محکومین با آزادی مشروط یا 
سایر ارفاقات قانونی، از نعمت آزادی بهره مند شدند و حدود ۶ 

هزار نفر زندانی در سراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: این اعمال ارفاقات قانونی در قبال 

زنان زندانی و محکوم، به استثنای ارفاقاتی است که دو هفته 
پیش به مناسبت سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، 
شامل حال قریب به ۳ هزار نفر زندانی واجد شرایط در سراسر 

کشور شد.
سومین  مناسبت  به  اخیر  ماه  یک  طی  کرد:  تصریح  وی 
سالگرد شهادت حاج قاسم و میالد باسعادت بانوی دو عالم 
واجد  زندانی  هزار   ۴ حدود  جمعاً  زهرا)س(  فاطمه  حضرت 
شرایط با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی، از زندان آزاد 
با  که  بودند  افرادی  زمره  در  زندانیان  این  طبیعتاً  شده اند؛ 
بررسی های انجام شده، مشخص گردید حضورشان در بیرون 

از زندان واجد ضرر نیست.
رئیس قوه قضاییه در این اثنا به تمام زندانیان و محکومانی 
قانونی  ارفاقات  سایر  از  یا  شده  مشروط  آزادی  مشمول  که 
بهره مند شده  و یا به مرخصی اعزام شده اند و همچنین به 
خانواده های آنها، توصیه کرد و تنبّه داد در ایام آزادی و حضور 
در جامعه مراقبت کنند که مجدد در مسیر خطا و ارتکاب جرم 
قرار نگیرند چرا که در اینصورت عالوه بر اینکه برای خودشان 

مجازات سخت تر و سنگین تری در پیش است، سبب می شوند 
بعداً نشود دیگران را مشمول ارفاق کرد و فضای اجتماعی هم 

به گونه ای می گردد که مردم ناراحت می شوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: بالعکس، چنانچه مردم و جامعه 
احساس کردند که محکوم و زندانی مشمول ارفاق قرارگرفته، 
به زندگی عادی خود بازگشته و دیگر مسیر ارتکاب جرم را طی 
نمی کند، چنین امری، هم برای جوّ روانی جامعه مناسب است 
و هم حائز آثار تربیتی است و هم آنکه برای خود فرد آزاد شده 

و خانواده او، مفید و سودمند خواهد بود.
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز با اشاره به آمار صلح 
ماهه  داشت: طی ۹  بیان  پرونده های قصاص  در  و سازش 
سال جاری، با تالش های مستمر و قابل تقدیر همکاران در 
و  خیّرین  کمک  و  اختالف  حل  شوراهای  و  دادگستری ها 
همچنین عنایت و گذشتی که اولیای دم داشتند، بالغ بر ۳۱۰ 

محکوم به قصاص، بخشیده شده و به زندگی بازگشتند. 
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به سالروز فرار پهلوی 
این فرد و  از کشور و فهرست خباثت ها و خیانت های  دوم 

پدرش علیه مردم و کشور ایران، بیان داشت: پهلوی اول و 
دوم به سبب آنکه متصل به خداوند نبودند و خودفروختگی و 
وابستگی  به اجانب و بیگانگان بویژه آمریکا و انگلیس داشتند، 
ظلم های فراوانی را به مردم و کشور ایران روا داشتند و عزت و 
شرف مردم ما را خدشه دار کردند و زمینه به یغما رفتن اموال 

مردم و ثروت ملی را پدید آوردند.
رئیس دستگاه قضا با گرامیداشت ۲۷ دی، سالروز شهادت 
که  پهلوی  مقابل  در  یارانش، گفت:  و  نواب صفوی  شهید 
وابسته و ظالم بودند، شخصیتی همچون شهید نواب صفوی 
و یارانش قرار داشتند که در راه خداوند ایستادگی کرد و در 
برابر ظلم قیام نمود و نامش برای همیشه در تاریخ می درخشد.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اعالم تعطیلی دستگاه ها 
و ادارات طی روزهای گذشته به دلیل مدیریت مصرف انرژی 
و به تبع آن تعطیلی مراجع و مراکز قضایی، ضمن توصیه 
به رعایت توصیه های مسسولین زیربط حوزه انرژی کشور و 
ضرورت صرفه جویی به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دستور 
داد که با مشورت سایر مسئوالن ذی ربط قضایی تدابیری را 
تمهید و اتخاذ کند تا پرونده های تجدیدوقت شده، به سرعت 

رسیدگی شوند و به ماه های آتی موکول نگردند.
محسنی اژه ای با اشاره به مشغله باالی برخی از واحدها و 
مراجع قضایی تصریح کرد: تجدید اوقات رسیدگی به سبب 
تعطیالت اخیر، عالوه بر آنکه حجم کار برخی از واحدها و 
ضرر  آمدن  وارد  سبب  می کند،  مضاعف  را  قضایی  مراجع 
فاحش به ارباب رجوع نیز می گردد به خصوص چنانچه پرونده 
آنها پیش تر نیز شامل تجدیدوقت شده باشد؛ لذا این قبیل 

پرونده ها باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند.
جمله  از  کرد  توصیه  مبنا  همین  بر  قضا  دستگاه  رئیس 
تدابیر و و راهکارهایی که می توان برای تسریع در رسیدگی 
به پرونده های تجدید وقت شده اتخاذ کرد، برپایی جلسات 
تعطیالت  روزهای  در  برگزاری جلسات رسیدگی  فوق العاده، 
رسمی و همچنین کمک و مساعدت به قضات در جنبه ها و 

شئون مختلف است.

محسنی اژه ای: 

وا داشتند پهلوی اول و دوم ظلم های فراوانی به مردم و کشور ایران ر
خبر

احمد رضا دستغیب
اولویت بررسی وضعیت شرکت های دولتی خواهد بود

مهرداد بذرپاش به عنوان ریاست پیشین دیوان محاسبات کشور که با 
معرفی رئیس جمهور و موافقت مجلس هم اکنون در مسند وزارت راه و 
شهرسازی به فعالیت می پردازد، در آئین تکریم و معارفه رئیس کل دیوان 
محاسبات کشور که عصر روز )دوشنبه، ۲۶ دی ماه( در محل دیوان محسابات 
کشور برگزار شد، با بیان اینکه دو سال و نیم با همه فراز و فرودهای خود با 
صمیمیت و موفقیت در دیوان مشغول بودم، گفت: ریاست دیوان محاسبات 
کار آسانی نیست اما در کنار کارمندان متخصص، معتقد و توانمند روزهای 

خوبی را برای خدمت در این عرصه داشتیم.
سید احمدرضا دستغیب که رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کرده و 
قرار است سکان دیوان محاسبات کشور را به دست گیرد نیز در این مراسم 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات کشور 
و تشکر از تالش های مهرداد بذرپاش در طول مدت تصدی مسئولیت در 
دیوان، گفت: باالتر از کالم رهبر معظم انقالب مطلبی نیست که از دیوان به 
خاطر اقداماتش تشکر کردند که امیدواریم با مدیران، معاونان و با همکاری 

دادستان و مستشاران و توجه معاون قوه قضائیه این مسیر را ادامه دهیم.
رئیس جدید دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه باید به جای حرف به 
سمت اقدام حرکت کرد، اظهار داشت: بررسی شرکت های دولتی را به عنوان 
یکی از موارد مد نظر رهبری دنبال خواهیم کرد. بعد از رأی اعتماد نمایندگان 
مجلس با کسب اجازه از ریاست مجلس در جلساتی در دیوان حضور یافته و 
جلساتی نیز با آقای بذرپاش داشتم و نکاتی رد و بدل شد و این مسیر ادامه 

پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بعد از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه، اولویت 
های خود را پیگیری می کنیم، ابراز داشت: تکالیفی از سوی ریاست مجلس 
تعیین شد که به آن مکلف هستیم؛ هم اکنون در آستانه بررسی الیحه برنامه 
و بودجه هستیم و فصل نظارتی پیش رو بسیار مهم خواهد بود که تا چند 
روز آینده احکام مد نظر در قانون بودجه پیشنهاد می شود و در زمان بررسی 
الیحه برنامه نیز پیشنهاداتی داریم که امیدواریم مد نظر نمایندگان قرار گیرد.
دستغیب در ادامه با بیان اینکه قطعاً هماهنگی هایی با سایر دستگاه های 
نظارتی خواهیم داشت تا موانع سر راه حسابرسی ها و بازرسی ها را برداریم، 
عنوان کرد: حضرت علی)ع( خطاب به یکی از فرماندهان خود در خصوص 
حسابرسی ها فرمودند هرچه سریع تر حساب اموال خود را برای من بفرست. 
یعنی مووضع حسابرسی بسیار مهم است و امیدواریم در این عرصه عاقبت 

به خیر در پیشگاه ملت شریف ایران و شهدای کشور باشیم.
حجت االسالم صادق رحیمی معاون قضائی قوه قضائیه، ذبیح الله خداییان 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس، بابک 
نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، احسان ارکانی نماینده نیشابور، 
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، علیرضا شهبازی 
رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این 

مراسم حضور داشتند.
در پایان این مراسم، رئیس مجلس شورای اسالمی با اهدای لوح از زحمات 
مهرداد بذرپاش قدردانی و حکم سیداحمدرضا دستغیب ریاست جدید دیوان 

محاسبات کشور را به وی اعطا کرد.

کید قالیباف بر حمایت از تولید، کسب وکارهای ُخرد و مجازی و جلوگیری از بی انضباطی در بودجه تأ

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بررسی بودجه ۱۴۰۲ و اصالح 
احتمالی آن نباید باعث شود که دست دولت در اجرا بسته شود، بر لزوم 
جلوگیری از بی انضباطی در بودجه تأکید کرد: الزم است در بررسی بودجه، 
حمایت از بخش تولید به خصوص کسب وکارهای خُرد و به ویژه کسب وکارهای 

فعال در فضای مجازی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، با حضور در نشست 
نوبت صبح کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: الحمدالله کار 
به صورت منظم شکل گرفته و پیش می رود و بنده هم به سهم خودم تقدیر و 
تشکر می کنم. ان شاءالله که همه دوستان و همچنین هیئت رئیسه کمیسیون 
تلفیق این بار سنگین و فشرده  را بتوانند با دقت بیشتر پشت سر بگذارند تا 

بتوانیم از بعد کیفی به طور دقیق به بودجه رسیدگی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه در تنظیم بودجه نباید وزرا و 
مدیران اجرایی را در انجام کار محدود کنیم افزود: البته و حتما ما باید نظارت 

کنیم ولی محدود کردن، راه نظارت نیست.
وی اضافه کرد: وقتی گفته می شود ریل گذاری وظیفه مجلس است، یعنی 

باید موضوعات و مسائل را به سمت یک هدف مشخص و حل مشکالت پیش 
ببریم اما در عین حال باید اجازه دهیم دولت در اجرا، قدرت مانور برای انجام 
امور داشته باشد. وی تأکید کرد: ما سال گذشته خیلی به صورت صریح دستور 
مقام معظم رهبری را داشتیم و امسال هم همین طور است که سقف بودجه 
اضافه نشود و حتی اگر منابع جدیدی هم برای درآمدها ایجاد شد، آن منابع باید 

برای بخش هایی لحاظ شود که نواقصی دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: بنده خواهش می کنم همانند سال 
گذشته که همکاران در کمیسیون تلفیق زحمت کشیدند و سقف بودجه را نگه 

داشتند امسال هم سقف پیشنهادی دولت حفظ شود. 
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تالش جدی برای هوشمندسازی 
بررسی، تصویب و نظارت بر بودجه گفت: سامانه ای برای دسترسی برخط به 
همه داده ها و اطالعات عرصه های مختلف درحال آماده سازی است که امکان 
تجزیه و تحلیل بخش های مختلف را حین بررسی بودجه و اجرا و نظارت بر 
آن فراهم می کند و در واقع ما با این اقدام، یک پنل دقیق نظارتی برای مجلس 

آماده می کنیم.

جلوی  باید  توسعه  هفتم  برنامه  در  حتماً  مجلس  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
بی انضباطی های بودجه ای را بگیرد، گفت: یکی از نقاط قوت خوب الیحه بودجه 
۱۴۰۲ تخفیف مالیاتی در بخش تولید، به ویژه در کسب و کارها مخصوصا کسب 

و کارهای فضای مجازی است.
قالیباف همچنین اظهارکرد: معتقدم با سامانه محوری که در حال حاضر انجام 

شده می توانیم نرخ مالیات بخشی از کسب وکارهای خرده پا را صفر کنیم.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 
تصریح کرد: بنده معتقدم هر بودجه سالیانه ای که می نویسیم و به ویژه اینکه در 
حال حاضر مشغول نوشتن برنامه هفتم هستیم، حتماً باید بدانیم مخاطب ما 

کیست و هدف کجاست؟
وی در همین زمینه اضافه کرد: به نظر می رسد ما باید در اینجا یک رویکرد 
دقیق و ساختارمند داشته باشیم لذا به نظر می رسد باید مبنای همه تصمیمات 

ما در بودجه و برنامه هفتم، اعم از اشتغال و مسکن و... مقوله خانواده باشد.
وی تأکید کرد: اگر می خواهیم در جنگ ترکیبی هدفمند حرکت کنیم، باید 

حفظ خانواده را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهیم.
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خ تورم بودجه ای با نر
بیش از۴۰ درصد

شرح در صفحه  9

گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش ها درباره الیحه بودجه ۱۴۰۲

مرکز پژوهش های مجلس در خصوص الیحه بودجه ۱۴۰۲پیش بینی کرده است که با فرض تداوم وضعیت 
موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان باالی ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد 
اقتصاد پایین و نرخ تورم باال کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود نسبت 

کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.
به گزارش فراز، نخستین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
منتشر شد.در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال 
۱۴۰۲ پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، 
ولی همچنان باالی ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم باال 
کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود نسبت کسری تراز عملیاتی 
به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح نقاط قوت 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مواردی، چون حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطالعات 
تکمیلی و برنامه دستگاه ها، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سالمت و گسترش پوشش بیمه 
با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت 
فعاالنه و رایگان، تقویت سازو کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه اندازی نظام جامع اطالعات بازار 

کار و سامانه ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور...

کودکانی در زنگ جاماندگی 
از مدرسه

 کابینه سیزدهم
زیر ضرب استیضاح

و در دوراهی التاری  خودر
ملی یا تاالر شیشه ای!

بیش از یک میلیون محصل جامانده از 
آموزش زخمی بر پیکر عدالت آموزشی

» ابتکار«
بررسی می کند

حمله رئیس سازمان بورس به 
قرعه کشی خودرو
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