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موبایل های نجومی
بازار گوشی های تلفن همراه از همیشه آشفته تر است

ادامه در صفحه  2

آثار روانی تورم 
بنیادهای  که  تورم  اقتصادی  و  مالی  بار  از  جدا 
نابودی  به  و  کرده  متزلزل  را  کشور  یک  اساسی 
فلسفی  پدیدارشناسی  نگرش  نوع  در  می کشاند، 

انسان ها نیز مستقیما رخنه ایجاد می کند. 
ویرانگر جنگ ها  آثار  تورم همچون  روانی  پدیده 
و کشتارها بر روح و روان شهروندان تا مدت های 
مدیدی حتی پس از فروکشی، تاثیر مخربی به جا 
می گذارد؛ فکر و اندیشه شهروندان همیشه درگیر 
پدیده های غیر موجهی است که عمال در جامعه 
حضور دارند و سرمایه و دارایی آنان را درحال بلعیدن 
است. تصور اینکه هر روز و چه بسا هر ساعت ارزش 
دارایی هایمان به پایین ترین حد ممکن تنزل می کند 
یا به تاراج می رود، برای انسان تالشگری که کسب 
ثروت برایش یک منزلت بوده و مرتب بدنبال پول 
و ثروت برای رفاه و امنیت است، تاثیر مخرب در 
کوتاه  مدت و بلند مدت بر سیستم ارگانیسم او به 

جا می گذارد. 
دارایی یک فرد زمانی که کشور در معرض حوادث 
ماژور  فورس  و  طبیعی  بالیای  چون  غیرمترقبه ای 
مانند، جنگ و حمالت ویرانگری که در آن هستی 
و نیستی انسان ها نابود می شوند، قابل تحمل است 
اما اگر این تاراج و باخت ملی بعلت سیاست های 
غلط و سوءمدیریت داخلی و بین المللی باشد و یک 
کشور ثروتمند با چنین تورمی دست و پنجه نرم کند 
و یا تا رسیدن به ابر تورم، فاصله ای نداشته باشد 
مردمانش اوضاع روانی متعادلی نخواهند داشت. 
بی ضابطه  و  مدت  بلند  تورم های  ماندگار  اثرات 
تاثیرات بدی بر خلقیات و زیست اجتماعی جامعه 

می گذارد؛ تعقل، تخیل و تفکر را مختل می کند. 

کیکاوس پورایوبی  سرمقاله

رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
بر  مضاعف  فشار  بهانه   را  هسته ای  مسأله  کشورها  برخی 
ملت ایران قرار داده اند، توصیه کرد که آژانس رفتار حرفه ای 
و منصفانه و بی طرفانه داشته و تحت تأثیر مقاصد سیاسی 

قدرت ها قرار نگیرد.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در 
اتمی  انرژی  دیدار رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
با اشاره سوابق همکاری گسترده ایران با آژانس، رفت و آمد 
قوی  اراده  از  حکایت  را  کشورمان  به  سازمان  این  مقامات 
جمهوری اسالمی ایران برای همکاری سازنده با آژانس دانست.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه ایران براساس حسن نیت و 
وفای به عهد باالترین سطح همکاری را با آژانس داشته تاکید 
کرد: انتظار داریم نگاه آژانس انرژی اتمی هم کامالً حرفه ای 
بوده و قدرت های سیاسی که به دنبال اهداف خاص خودشان 

هستند، فعالیت های آژانس را تحت الشعاع قرار ندهند.
از دانش  استفاده  با تشریح ضرورت های  رئیس  جمهوری 

هسته ای در صنعت، کشاورزی و پزشکی برای رفاه زندگی مردم 
اظهار کرد: برخی کشورها و در راس آنها آمریکا و نیز رژیم 
صهیونیستی در حالی مساله هسته ای را بهانه ای برای فشار 
بیشتر بر مردم ایران قرار داده اند که این رژیم به عضویت آژانس 

هم در نیامده و بر اساس آیین نامه های آن عمل نمی کند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه آمریکا اولین نقض کننده 
توافق هسته ای بود که از برجام خارج شد، افزود: اروپایی ها 
نیز به تعهدات خود در این توافق عمل نکردند، اگر چه ایران 
به تعهدات خود پایبند بود و این پایبندی بیش از ۱۵ بار در 

گزارش های آژانس مورد تایید قرار گرفته است.
رئیس  جمهوری با اشاره به مذاکرات گروسی با مقامات ایرانی 
در سفر به تهران ابراز امیدواری کرد که آژانس براساس رفتار 
حرفه ای و منصفانه و رعایت اصل بی طرفی نسبت به بیان 
واقعیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و شفاف سازی 

پایبندی کشورمان به قوانین آژانس انرژی اتمی اقدام کند.
بدخواهان نمی خواهند همکاری های دوجانبه ایران و آژانس 

موفقیت آمیز باشد
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در 
این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران و به ویژه دیدار با 
رئیس جمهوری اسالمی ایران، همکاری ایران و آژانس را دیرینه 
و مثبت خواند و اظهار داشت: تداوم این روند نیازمند یک 
همکاری مستمر و سطح باال به منظور تقویت روابط دوجانبه 

است.
گروسی با تاکید بر اینکه امروز استفاده از انرژی هسته ای 
برای رفاه مردم اجتناب ناپذیر است، به گفتگوهای اخیر خود 
با مقامات ایرانی اشاره کرد و اظهار داشت: بنده و همکاران 
مالقات های بسیار سازنده و مثبتی با مقامات ایرانی داشتیم و 
مطمئن هستم که زمینه ساز خوبی برای تعامالت آینده بوده و 

در نتیجه این سفر همکاری ها تقویت خواهد شد.
مدیرکل آژانس انرژی اتمی با بیان اینکه به خوبی مشخص 
است که چه کسی در وضعیت کنونی برجام مقصر بوده است، 
اظهار داشت: بدخواهان نمی خواهند همکاری های دوجانبه 
ایران و آژانس موفقیت آمیز باشد و بهترین پاسخ به آنها توسعه 

همکاری های دوجانبه است.
گروسی اظهار کرد: در گفت وگو با مقامات ایرانی اراده آنها 
برای مذاکرات هسته ای و احیای برجام در جهت تامین منافع 
مردم ایران را جدی یافتم و مطمئنم اگر اراده سیاسی وجود 

داشته باشد، بازگشت به برجام امکان پذیر است.

رئیسی در دیدار با گروسی:

انتظار داریم آژانس تحت تأثیر مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد

وز بررسی بودجه ۱۴۰۲ مصوبات شیفت دوم از هفتمین ر

اخبار

راهی جز گفت وگو با جوانان نداریم
انقالب اسالمی گفت: الزمه شروع هر  ائتالف نیروهای  عضو جبهه شورای 
گفت وگویی با جوانان روشنگری و تبیین است و در این امر باید باحوصله شبهات 

و انتقادات را شنید و تالش کرد که در جهت تنویر گام برداشت.
سیداحمد علوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فرارسیدن روز جوان، اظهار 
کرد: باید جوانان را برای سپردن امورات کشور آماده کنیم. جمعیت غالب در کشور 
را جوانان و نوجوان هستند و الزمه آماده سازی جوانان برای برعهده گرفتن امورات 

کشور ایجاد رابطه منطقی و گفت وگوی دو طرفه است.
وی با تاکید بر این که »راهی جز گفت وگو با جوانان نداریم و باید خود را آماده 
پذیرش دغدغه ها، انتقادات و پیشنهادات آنان کنیم«، اظهار کرد: جوانان ما با 
پشتکار و اعتماد و اعتقاد قلبی به راه امام راحل روندی را رقم زدند که امروز دنیا 

متحیر از پیشرفت های آنان در همه عرصه های علمی و نظامی است.
وی با بیان این که دستاوردهایی که پس از انقالب اسالمی در عرصه های پزشکی، 
هسته ای، نانوتکنولوژی، عمرانی و آبادی صورت گرفته قابل مقایسه با کشورهای 
منطقه نیست، اظهار کرد: نتیجه این دستاوردها حضور جوانان و تالش های آنان 
است. کشور به انگیزه، امید، تالش، علم و حتی اشتباهات جوانان نیاز دارد و باید 

بستر را برای حضور حداکثری آنان در امورات اجرایی و دانشگاهی آماده کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد: 
آماده سازی جوانان برای اداره امور کشور با کادرسازی و مشارکت دادن آنان در 

سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی ممکن است.
وی با یادآوری بیانات رهبری انقالب مبنی بر اینکه جوانان امروز متفاوت تر از  
جوانان دهه ۵۰ و ۶۰ هستند چون ذهن تحلیل گری دارند و مطالبه گری می کنند، 
افزود: برخی جوانان ما امروز بر اساس دیتاهایی که حتی از سوی دشمنان ما 
دریافت می کنند تحلیل گری و نتیجه گیری می کند. الزمه شروع هر گفت وگویی 
با جوانان روشن گری و تبیین است. در روشنگری و تبیین باید باحوصله شبهات 
و انتقادات را شنید و تالش کرد که در جهت تنویر آن گام برداشت. علوی گفت: 
آنچه امروز حاصل شده نتیجه رفتار خودمان است؛ ما بسیاری از اطالعات را با 
محافظه کاری منتقل نکردیم و آنگاه دشمن با استفاده از پروپاگاندای رسانه ای به 

صورتی معکوس به ذهن جوانان ما تزریق کرده و به عبارتی آلوده کرده است.
این فعال سیاسی تاکید کرد: باید این فضا بشکند؛ باید نگاه امنیتی از مقوله های 
فرهنگی و اجتماعی رخت بربندد. دشمن می خواهد همه سرمایه ما را که جوانان 
ما هستند روبه روی ما قرار و به فرزندان ما برای رفع نیازها و دغدغه های خود 

آدرس اشتباه دهد.

شهرک سازی های اسرائیل بزرگترین خطر علیه آینده 
قدس و کرانه باختری است

اسرائیل  شهرک سازی های  پروژه  که  شد  اعالم  فلسطینی  گزارش  یک  در 
بزرگ ترین خطر برای آینده کل کرانه باختری و باالخص شهر قدس اشغالی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، در این گزارش که از سوی 
دفتر ملی دفاع از اراضی و مقاومت در مقابل شهرک سازی در سازمان آزادی 
بخش منتشر شده، آمده است که جدول فعالیت های شهرک سازی اسرائیل 
همچنان در دستورکار دولت تل آویو و کمیته های مختلف شهرک  سازی آن مطرح 
است. قرار است کمیته فرعی شورای عالی برنامه ریزی وابسته به اداره مدنی 
 E۱ اشغالگر در ۲۷ مارس جاری برای بررسی دو طرح شهرک سازی در منطقه
تشکیل جلسه دهد. این دو طرح شامل ایجاد حدود ۳۴۱۲ واحد مسکونی در 
مساحت بیش از ۲۱۰۰ دونم در یک موقعیت استراتژیک میان قدس شرقی و 
شهرک یهودی نشین )معالیه ادومیم( است. در این گزارش اعالم شده که این 
طرح می تواند کرانه باختری را تقسیم کرده و آن را از قدس شرقی جدا کند و ضربه 
محکمی به راهکار تشکیل دو کشور وارد کند. به دلیل مخالفت شدید دولت ها 
در آمریکا و جامعه بین الملل، این طرح شهرک سازی اسرائیل برای سال ها به 
حالت تعلیق درآمده بود. این امر پس از آن صورت می گیرد که دولت اسرائیل با 
ساخت ۷۱۵۷ واحد یهودی نشین در کرانه باختری از جمله قدس به صورت نهایی 
موافقت کرد در حالی که چند روز قبل از آن، تعهد کذائی داده بود که مزایده های 
شهرک سازی جدید رابه صورت موقت متوقف کند، چراکه تشکیالت خودگردان 
تالش هایش برای رای گیری در شورای امنیت علیه شهرک سازی های اسرائیل را 

به حالت تعلیق درآورده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه 
- سیزدهم اسفند ۱۴۰۱، شیفت دوم از هفتمین روز بررسی جزییات الیحه 
بودجه ۱۴۰۲،  در بررسی های مربوط به بخش هزینه ای الیحه تا تبصره ۷ 

پیش رفتند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی از روز شنبه )ششم اسفند 
۱۴۰۱( بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس شورای اسالمی را 

آغاز کرده و بررسی بخش درآمدی الیحه را به اتمام رساندند.
در جلسه علنی نوبت و در ادامه بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۲، 
نمایندگان منابعی را برای آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی 
و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصالح شبکه آن و تکمیل فاضالب 

روستایی  و آبرسانی سیار اختصاص دادند.
همچنین با تصویب مجلس، منابع حاصل از عوارض مصرف برق در سال 
آینده برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق 
تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود و منابعی هم به منظور تهیه و اجرای طرح های 

هادی و بهسازی روستاها اختصاص داده شد.
طرح های  پرداختی  مالیات  و  عوارض  کردند  مصوب  ادامه  در  نمایندگان 
زودبازده و عام المنعفه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی 
و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا 

می شود، مسترد می شود.
تعیین ساز و کاری برای تشویق کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم های 
داخلی از دیگر مصوبات نمایندگان درجریان بررسی بخش هزینه ای الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ بود.
بر اساس این بند، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور 
و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو )پلتفرم(های داخلی، تا 
پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو )پلتفرم(های 
داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد 
پرونده مالیاتی بوده اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود . همچنین عدم تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان 

سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود.
ای دیگر وکالی عضو کانون وکال و کانون های وکال  نمایندگان در مصوبه 
دادگسترق را موظف کردند تمامی قراردادهای مالی با موکالن خود را در سامانه 

تنظیم قرارداد الکترونیکی ثبت کنند.
همچنین با نظر نمایندگان مقرر شد که در سال ۱۴۰۲ تعرفه شرکت های 

معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین شود.
در ادامه جلسه علنی نوبت، دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات 
دانش بنیان موضوع ماده)۸( قانون جهش تولید دانش بنیان را موظف شدتا 
هر ۶ ماه یک بار، گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

ریاست جمهوری را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
واریز ۱۰ درصد  از  منابع حاصل  این شد که  بر  همچنین تصمیم مجلس 
در  نصب  قابل  مجاز  خارجی  بازی های  انواع  عرضه کنندگان  فروش  عوارض 
رایانه، تلفن های همراه و پیشانه بازی )کنسول( در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی )بنیاد ملی بازی های رایانه ای( و مراکز رقومی و متنای )مرکز تولید و نشر 

دیجیتال انقالب اسالمی( بسیج قرار بگیرد.
با تصویب بندهای دیگری از بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور،  
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، و شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم 
از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی 

شدند.
نمایندگان همچنین ماخذ اخذ مالیات از خودروها در سال آتی را قیمت روز 
خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک 
خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی   به عنوان سند 

رسمی خودرو لحاظ کردند.
با تصویب بند الحاقی ۴ تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۴۰۲، بخشی از درآمدهای 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به غذا و پوشاک زندانیان تخصیص 

یافت.
با تصویب مجلس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شدند با رعایت 
قوانین مالیاتی مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر 

سال پرداخت کنند.
همچنین به منظور ایجاد سازوکاری برای توسعه ورزش همگانی و بانوان، 
بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده با تصویب مجلس برای توسعه 
بانوان  ورزش  عشایری،  و  روستایی  ورزش  همگانی،  ورزش  مدارس،  ورزش 
و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلوالن اختصاص پیدا 

می کند.
مجلس در دو مصوبه دیگر، دستگاه های اجرایی را مکلف کرد از یک طرف 
حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه ای خود را صرف تضمین و ارتقای سطح 
امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر 

از وقوع حوادث امنیتی سایبری کنند و از طرف دیگر کلیه خدمات خود را از 
طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.

با تصویب بندهای دیگری از مصوبات امروز مجلس، وزارت صمت مکلف شد 
به برخی از جانبازان باالی ۵۰ درصد مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدهد و 
سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور و بازدید 

دوره ای از معادن را راه اندازی کند.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند که به منظور توسعه فیبرنوری منازل، 
حسابی تحت عنوان » حساب توسعه فیبر نوری« ایجاد کند و بانک مرکزی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی را به راه اندازی 

سامانه فاکتورینگ موظف کردند.
سامانه نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور ایجاد می شود

با تصویب مجلس، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه 
های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور و بازدید دوره ای 

از معادن شد.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر )شنبه( دو بندالحاقی ۷ و ۸ 

تبصره ۷ در بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
از  استفاده  با  و تجارت مکلف است  الحاقی ۷- وزارت صنعت معدن  بند 
ابزارهای نظارتی اعم از نقشه برداری، استفاده از پهپاد )پرنده هدایت پذیر از 
دور( تصاویر ماهواره ای، باسکول)قپان(های هوشمند، سامانه های الکترونیکی 
نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای 

دوره ای بعمل آورد.
بند الحاقی ۸- به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده ای 
ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن 
استان موظف است ۲۵ درصد از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استانها را 
از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و 
بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص 

دهد.
به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه تناژ حمل 
تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور 
بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصوالت 
واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش 

توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان می باشد.

زخم هزینه های جاری بر تن
مولدسازی

شرح در صفحه  10

مجلس را در ماجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت دور زدند

چرا سران قوا درست در زمانی که می دانند راهی برای جبران کسری بودجه سال آینده  ندارند به فکر 
مولدسازی دارایی هایی که ثروت مردم است، افتاده اند؟! بسیاری از کارشناسان، مصوبه مولد سازی دارایی  های 
دولت را چوب حراج به بیت المال می دانند و معتقدند اجرای این مصوبه برای مدیران سیاسی دارای امضای 

طالیی، مصونیت ایجاد می کند و این موضوع بر گسترش فساد در بدنه دولت دامن می زند.
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 صفحه  3

 این
  سم های
مشکوک

 ادامه روند مسمومیت دانش آموزان
در  روز اول هفته 

 صفحه  11

 پاس گل
 ائتالف ملت به

اردوغان

گزارش ها حاکی از اختالفات میان مخالفان دولت 
ترکیه است

 صفحه  4

 خاطره ساز کودکی
بر صندلی مدیریت 

خانه سینما

مرضیه برومند روی صندلی پرحاشیه
نشست

توافق اولیهتوافق اولیه
در تهراندر تهران

 صفحه  2

» ابتکار« از مذاکرات محمد اسالمی» ابتکار« از مذاکرات محمد اسالمی
با رافائل گروسی گزارش می دهدبا رافائل گروسی گزارش می دهد

رئیسی:
انتظار داریم آژانس تحت تأثیر

مقاصد سیاسی قدرت ها قرار نگیرد

گروسی:
بدخواهان نمی خواهند
آژانس و ایران همکاری موفقی داشته باشند


