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در ابتدای یک مرحله جدید 
پس از توافق  با ایران قرار داریم

گروسی پس از نشست شورای حکام

ادامه در صفحه  2

رافایل گروسی و بنیامین نتانیاهو  
آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین الملل 
جمهوری  مقامات  با  مذاکره  جهت  اتمی  انرژی 
در  این کشور  فعالیت هسته ای  مورد  در  اسالمی 
روزهای جمعه و شنبه ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ سفری 
دو روزه به تهران داشت و در حاشیه مذاکرات با 

رسانه ها گفت وگو کرد.
یکی از خبرنگاران  از وی درمورد تهدیدات آمریکا 
و اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران 
سیوال کرد گروسی در پاسخ گفت: هرگونه حمله به 

تاسیسات اتمی، غیر قانونی و ممنوع است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از مدت ها 
قبل در تالش است تا حمله به تاسیسات هسته ای 
ایران را مطرح کند و دائم بر طبل آن می کوبد و دنبال 
است تا  اروپایی ها  و  آمریکایی ها  موافقت  کسب  
به گمان خودش از طریق حمله شاید بتواند ایران 
از سخنان  دارد،  باز  هسته ای  فعالیت  ادامه  از  را 
گروسی مبنی بر غیر قانونی و ممنوع بودن حمله 
به تاسیسات هسته ای ایران سخت برآشفته شد، به 
طوری که نخست وزیر اسرائیل  بالدرنگ و شتابزده 
و خشمگینانه از گروسی انتقاد کرد و به پاسخگویی 
به اظهارات گروسی برآمد و گفت: رافایل گروسی 
شخصیت باارزشی است که سخنان بی ارزشی گفت.
فکر  که  نداد  را  فرصت  این  به خودش  نتانیاهو 
کند چگونه یک شخصیت با ارزش سخنان بی ارزش 

می گوید ؟!
نتانیاهو در ادامه اظهار کرد: بر اساس کدام قانون، 

غیر قانونی است؟ 
نتانیاهو مدعی است: نابودی تاسیسات هسته ای 

ایران برای دفاع از اسرائیل مجاز است.

سیف الرضا شهابی سرمقاله

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسمومیت دانش آموزان 
در تعدادی از مدارس در برخی نقاط کشور گفت: این 
است؛  االرض  فی  افساد  روشن  مصادیق  از  یکی  اقدام 
چنانچه عوامل این اقدام، مشخص، شناسایی و دستگیر 

شوند، بدون تردید مفسد فی االرض هستند.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان اصفهان، 
با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان در تعدادی 
از مدارس در برخی نقاط کشور، اظهار کرد: این اقدام 
یکی از مصادیق روشن افساد فی االرض است؛ چنانچه 
عوامل این اقدام، مشخص، شناسایی و دستگیر شوند، 
بدون تردید مفسد فی االرض هستند و دستگاه قضایی 
به پرونده آن ها به صورت خارج از نوبت و ویژه رسیدگی 
از  اعم  انحاء  از  به نحوی  که  عناصری  و  کرد  خواهد 
مباشرت، مشارکت و تسبیب در این امر دخالت داشتند، 
به اشد مجازات می رسند و با آن ها برخورد قاطع و بدون 

اغماض صورت می گیرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: همچنین به دادگستری تمام 
استان ها دستور داده شده است که شعبه ای را در مرکز 
التهاب آفرین و دروغ پراکن در  افراد  استان برای احضار 
دو  از  افراد  این  دهند؛  اختصاص  مسمومیت ها  قضیه 
حالت خارج نیستند، یا احراز می شود که سوء نیت دارند 

و هم راستا با دشمن هستند، که در آن صورت به اشد 
مجازات می رسند و یا احراز می شود که سوء نیت ندارند، 
که در این صورت نیز نمی توان در قبال آن ها اغماض کرد 

و برخورد قانونی با آن ها به عمل خواهد آمد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بدون تردید در برخی 
عفت  خالف  مسائل  جمله  از  اجتماعی  ناهنجاری های 
که کشف حجاب  قانون  و خالف  عمومی، خالف شرع 
یکی از مصادیق آن است، دشمن مشغول حمایت، دامن 
زدن و سوء استفاده است؛ این مقوله متفاوت از خطا و 
گناه فردی اشخاص است و نقش دشمن در آن ها آشکار 
است؛ لذا در زمینه مزبور نیز به زودی با هماهنگی قوا، 

اقداماتی صورت می گیرد که نتیجه اش را خواهید دید.
رئیس عدلیه در ادامه با تشریح مختصات و مشخصات 
معظم  مقام  سوی  از  محکومان  و  زندانیان  اخیر  عفو 
از 8۰  بیش  عفوشده ها  مجموع  داشت:  اظهار  رهبری، 
هزار نفر بودند؛ این عفو شده ها شامل همه زندانیان و 
محکومان واجد شرایط بودند؛ برخی تصور می کنند وقتی 
آن ها  همه  شدند،  عفو  شامل  نفر  هزار   8۰ می گوییم 
مربوط به اغتشاشات بودند؛ اصالً جمعیت اغتشاشات 
در این حد نبود، محکومان اغتشاشات اخیر فقط بخشی 

از عفوشده های اخیر را تشکیل می دهند.
این 8۰  ادامه داد: همچنین همه  رئیس دستگاه قضا 

هزار نفر عفوشده، در زمره زندانیان نبودند بلکه تعدادی 
از آن ها افرادی بودند که با قرار، بیرون از زندان حضور 
داشتند و یا به جزای نقدی محکوم شده بودند؛ همچنین 
روبه رو  مجازات  تقلیل  با  نیز  عفوشده ها  از  تعدادی 

شدند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه 
مختلف  موضوعات  به  تخصصی  رسیدگی های  برای 
حتی االمکان  کرده ایم  سعی  قضایی  دستگاه  در  گفت: 
برای موضوعات تخصصی، شعب تخصصی ایجاد کنیم، 
قاضی  تخصصی،  موضوع  هر  برای  بخواهیم  اینکه  اما 
که  بگویم  تأسف  کمال  با  باید  باشیم  داشته  متخصص 
امکان چنین کاری را در شرایط فعلی نداریم، اما تالش 
به  همه جانبه  تخصصی  رسیدگی های  جهت  در  ما 

پرونده های قضایی است.
ابالغ  اردیبهشت ماه  اول  از  ادامه داد:  اژه ای  محسنی 
7۰۰ کارمند برای مراکز و مراجع قضایی استان اصفهان 

صادر خواهد شد.
به  رسیدگی  موضوع  به  اشاره  با  قضا  دستگاه  رئیس 
در  توضیحاتی  ذکر  با  اقتصادی  مفاسد  پرونده های 
رهبری  معظم  مقام  از  صورت گرفته  استجازه  خصوص 
در سال ۱۳97 و ترتیباتی که در این خصوص در دوره 
ریاست قبلی قوه قضاییه در سال ۱۳99 صورت گرفت، 

شدت  با  اقتصادی  مفاسد  با  برخورد  داشت:  اظهار 
بیشتری از گذشته در حال انجام است و طبیعتاً پول ها 
ترتیبات  با  اقتصادی  مفسدان  از  مستردشده  اموال  و 
تعلق  و خزانه کشور  بیت المال  به  قانون،  در  مشخص 
می گیرد؛ همچنین چنانچه فردی به اموال مردم تعدی 

کرده باشد، ردّ مال و جزای نقدی آن اعمال می شود.
رئیس عدلیه ادامه داد: در دوره اخیر ما عالوه بر برخورد 
با مفسدان، با تمرکز و توجه بیشتری به انسداد بستر ها 
و گلوگاه های فساد پرداخته ایم و در حوزه های مختلف با 
همکاری سایر قوا اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم؛ 
برای نمونه در بحث مالیاتی در نتیجه همکاری با دولت، 
اقداماتی ترتیب داده شد تا مالیات های بیشتری وصول 

شود و جلوی فرار های کالن مالیاتی سدّ شود.
محسنی اژه ای گفت: در بحث ساماندهی اموال تملیکی 
نیز با همکاری سایر قوا و دستگاه ها، پیشرفت های زیادی 
حاصل شده است و کار این حوزه در بسیاری از استان ها 
در حال به اتمام رسیدن است و ما در این حوزه نیز توجه 

و تمرکز داریم که با تکرار آسیب، مواجه نباشیم.
و  مسائل  از  برخی  به  پایان  در  قضا  دستگاه  رئیس 
مشکالت استان اصفهان از جمله موضوع آب و آلودگی 
هوا اشاره داشت و بر ضرورت حرکت مجدّانه تر در مسیر 

رفع این مشکالت، تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه: 

وشن افساد فی االرض است مسمومیت دانش آموزان  از مصادیق ر

کنعانی: 
تبادل پیام با آمریکا در حال انجام است

اخبار

کش مکش دولت و مجلس درباره بودجه مجلس

کش مکش دولت و مجلس در صحن مجلس درباره نحوه هزینه کرد 
بودجه مجلس در سال ۱۴۰۲ به کش مکشی تبدیل شد که در نهایت این 

مجلس بود که موفق شد نظر خود را به کرسی بنشاند.
به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت دوم روز دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ صحن 
مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ کل کشور، علی خضریان نماینده تهران پیشنهادی مبنی بر حذف 
بند الحاقی ۳ تبصره ۱9 الیحه بودجه ۱۴۰۲ که درباره بودجه مجلس بود را 
مطرح کرد؛ پیشنهادی که رسیدگی به آن موجب ایجاد کش مکشی میان 
دولت و مجلس شد و در نهایت این مجلس بود که موفق شد نظر خود را به 
کرسی بنشاند. خضریان در جریان رسیدگی به تبصره ۱9 الیحه بودجه ۱۴۰۲، 
طی پیشنهادی خواستار حذف بندی شد که در آن آمده بود »کلیه اعتبارات 
مجلس شورای اسالمی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی تخصیص می یابد 

و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.«
میرکاظمی: مبادله توافقنامه بین هیئت رئیسه و کمیسیون برنامه درباره 

بودجه مجلس به مصلحت نیست
در جریان رسیدگی به این پیشنهاد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه طی سخنانی ضمن اعالم موافقت دولت با پیشنهاد حذف بند 
مذکور، با بیان اینکه »ادعای دولت انقالبی و مجلس انقالبی شفافیت است« 
اظهار کرد: این بند که سال گذشته نیز در مصوبه مجلس آمده بود، پیشنهاد 
دولت نیست و قطعاً دولت موافق این موضوع نیست و معتقد است که همه 
باید توافقنامه داشته باشند و خود نهاد ریاست جمهوری نیز با وجود اینکه 
رئیس جمهوری مسئول اجرای بودجه است، اقدامات مرتبط با موافقت نامه 
را انجام می دهد. وی افزود: سال گذشته نیز شورای نگهبان در ایرادات خود 
به این بند آورده بود که این بند درباره استثنا کردن مجلس شورای اسالمی 
از سازوکارهای بودجه مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر نمایندگان می خواهند که بودجه مجلس شفاف 
نباشد و مغایر قانون اساسی باشد، می توانند با حذف مخالفت کنند؛ ما موافق 

تصویب این بند نیستیم و تصویب آن را به صالح مجلس نمی دانیم.
حسینی: سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه خود را با چه کسی مبادله 

می کند؟
شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز طی سخنانی 
با اعالم مخالفت کمیسیون تلفیق با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱9 
تاکید کرد: اساساً اختیار تصویب بودجه با مجلس است و ساز و کارهای 
اجرایی آن از مبادله موافقت نامه گرفته تا تخصیص همه در چارچوب قانون 
مشخص می شود؛ همچنین اعضای هیئت رئیسه مجلس نمی توانند عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه باشند چراکه اداره مجلس به لحاظ اجرایی توسط 
آنها صورت می گیرد. وی افزود: سوالی که از رئیس و سازمان برنامه بودجه 
بودجه  و  برنامه  این است که سازمان  دارم  این سازمان  در  و دوستانمان 
موافقت نامه خود را با چه کسی مبادله می کند؟ این سازمان موافقت نامه 
خود را با خودش مبادله می کند و می گویند که این کار طبق قانون است؛ 
اگر مجلس که دیوان محاسبات زیر نظرش است و خودش قانونگذار است 
این کار را بکند، خالف قانون و شأن مجلس است اما اگر سازمان برنامه این 
کار را بکند، می گویند ایرادی ندارد. درنهایت پس از استماع سخنان نماینده 
دولت و همچنین نماینده کمیسیون تلفیق درباره پیشنهاد مطرح شده از 
سوی علی خضریان، نمایندگان مجلس با حذف بند مذکور از الیحه بودجه 

۱۴۰۲ مخالفت کردند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: با سفر اخیر گروسی به ایران فصل جدیدی در 
همکاری های دو جانبه ایران و آژانس باز شد.

به گزارش ایسنا، نشست هفتگی ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
صبح روز دوشنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست، فرا رسیدن نیمه شعبان را تبریک گفت.
اینکه تخریب  بر  تاکید  با  ایران  سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
مناسبات بین ایران و اروپا تنها به ضرر ایران نیست و قطعا به ضرر کشورهای 
اروپایی نیز هست؛ چرا که ایران کشور مهمی در منطقه است، افزود: ایران 
قائل به سیاست تنش زدایی است و البته این یک مسیر دو جانبه است و 
امیدواریم طرف های مقابل نیز در مورد ایران به سیاست سازنده توام با همکاری 

روی آورند.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعامالت ایران با کشورهای اروپایی در ادامه 
گفت: امیدواریم که طرف های اروپایی اسیر سیاست های تنش آفرین دولت 
آمریکا و رژیم صهیونیستی نشوند و سیاست مستقالنه ای را در مورد ایران در 

چارچوب منافع شان در پیش بگیرند.
وی تاکید کرد: ایران هم از بهبود مناسبات با اروپا نفع می برد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع برجام و خط قرمزهای 
ایران در جریان این مذاکرات و بحث برجام تاکید کرد: توافق موقت از نظر ایران 
مطرح نیست. مبنای ما بازگشت به برجام بر اساس سند امضا شده در سال 

۲۰۱۵ است.
وی با اشاره به تاکید جمهوری اسالمی ایران در این مذاکرات در مورد تحقق 
منافع ملی ایران، گفت: خط قرمز جمهوری اسالمی ایران منافع ملی و حقوق 
قانونی و شناخته شده ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. 
در برجام خط قرمز ما این است که تحریم ها برداشته شود و ایران از منافع 
اقتصادی تعریف شده در این توافقنامه منتفع شود. فعالیت های صلح آمیز 

هسته ای ایران به عنوان یک عضو آژانس و NPT تامین شود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر چندی پیش 
امیر عبداللهیان به عراق و اینکه آیا در این سفر در مورد فعالیت های گروه های 
تروریستی در مرزهای ایران و عراق که باعث ایجاد مسائلی بین دو کشور شد 
بحث و رایزنی صورت گرفت، گفت: همانطور که بارها تاکید کرده ایم ما انتظار 
داریم که از خاک عراق هیچ تهدیدی متوجه امنیت ملی ایران نشود و در همین 
چارچوب تاکید داریم که دولت مرکزی عراق مسئول حفاظت از مرزهای کل 
عراق است و باید در این ارتباط با گروه های تجزیه طلب و تروریست برخورد 
شود. ما تاکید داریم که باید تروریست ها و گروه های تجزیه طلب خلع سالح 

شوند و مجرمان به ایران تحویل داده شوند.
وی ادامه داد: در سفر اخیر آقای امیر عبداللهیان به عراق بر اجرای توافقات 

بین دو کشور در این زمینه تاکید شد.
بارها  که  ایران گفت: همانطور  اسالمی  وزارت خارجه جمهوری  سخنگوی 
اعالم کرده ایم ایران در دفاع از امنیت خود و حفاظت از مرزها و حمایت از 
حقوق شهروندانش با کسی تعارف نمی کند و با بر هم زنندگان امنیت مسامحه 

نمی کند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از اخبار 
منتشر شده مبنی بر اینکه ایران قصد دارد سفارت انگلیس در تهران را تعطیل 

کند، گفت: این خبر را تکذیب می کنم.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در ادامه گفت وگوی خود با 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمریکایی ها ادعای انتقال پیام به 
ایران را تکذیب می کنند گفت: این سوال باید از آمریکایی ها پرسیده شود که چرا 
بعد از اینکه پیام می دهند این موضوع را تکذیب می کنند. باید از آنها در مورد 

دالیل این تکذیب ها و دوگانگی رفتارشان پرسیده شود.
کنعانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با مناسبات ایران و مصر 
و آخرین تحوالت در این زمینه گفت: جمهوری اسالمی ایران، مصر را جزو 
همسایگان منطقه ای خود می داند و سیاست دولت سیزدهم نیز منطقه گرایی و 

همسایه محوری است. نگاه ما گسترش روابط با کشورهای دوست و رفع و رجوع 
مشکالت و سوءتفاهم های احتمالی با این کشورها و کشورهای منطقه است. 
مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست و ایران از همه فرصت ها برای بهبود روابط 

خود با کشورهای همسایه و منطقه از جمله مصر استفاده می کند.
اخیر  به سوالی در مورد سفر  پاسخ  وزارت خارجه همچنین در  سخنگوی 
وزیر خارجه به عراق و همچنین آخرین تحوالت مربوط به گفت وگوهای ایران 
و عربستان تصریح کرد: محور سفر آقای امیرعبداللهیان به عراق گفت وگو با 
مقامات ارشد این کشور در مورد موضوعات دو جانبه و متنوع موجود بین دو 
کشور بود. در جریان این سفر که همراه با دیدارهای مختلف در سطح باال بود 

موضوعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین گفت: ما از نقش واسطه عراق در جریان برگزاری گفت وگوها 

بین ایران و عربستان و از نقش آفرینی عراق در این زمینه استقبال کرده ایم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد خبر 
منتشر شده از سوی برخی از رسانه های اسرائیلی مبنی بر انتقال 9۲ محموله 
سالح از اسرائیل به جمهوری آذربایجان گفت: نمی توانم به اظهارات رسانه  
اسرائیلی استناد کنم و موضعی بگیرم. موضع ما در خصوص رژیم صهیونیستی 
واضح است. روابط ما با آذربایجان نیز در چارچوب روابط همسایگی دارای اصول 

و مبانی روشنی است.
کنعانی  در پاسخ به سؤالی درباره دیپلماسی و رویکرد تعاملی ایران در هفته 
گذشته از جمله سفر وزیر خارجه به ژنو و تفاهمات ایران و آژانس و اینکه آیا 
این فضا و تفاهم ایران و آژانس می تواند زمینه جدی شدن مذاکرات رفع تحریم  
را فراهم کند ، تصریح کرد : جمهوری اسالمی ایران به دیپلماسی پایبند است و 
دیپلماسی را چه در قالب دو جانبه و چند جانبه بهترین چارچوب برای حل و 
فصل اختالفات می داند. ورود ایران به مذاکرات برای حل و فصل  موضوع هسته 
ای که به انعقاد توافق برجام منتهی شد اساساً بر اساس اعتقاد و پایبندی ایران 

به موثر بودن دیپلماسی چند جانبه بوده است.
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بررسی ماجراهای گرفتاری عراق در پرداخت بدهی ایران به دینار

هم زمان با هشدار خزانه داری آمریکا به عراق برای پذیرش تبعات مبادله با کشورهای تحت تحریم 
آمریکا، پیش بینی می شد که مراودات تجاری این کشور با ایران، به زودی تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت و چنین نیز شد؛  حاال نشریه »میدل ایست آی« به نقل از منابع آگاه خبر داده که عراق، برای 

پرداخت بدهی دوساله اش به ایران به جای دالر از دینار استفاده کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، از زمان اعمال محدودیت های جدید توسط فدرال رزرو 
آمریکا در مورد نحوه معامله بانک مرکزی عراق با دالر هایی که از فروش نفت دریافت می کند واحد 

پول عراق ماه هاست که در برابر دالر با کاهش ارزش و مشکل مواجه شده است.
بحران نقدینگی به این معناست که دولت عراق در پرداخت حقوق میلیون ها کارمند دولتی و هم 
چنین حقوق بازنشستگی و پرداخت به سایر ذینفعان برنامه های رفاه اجتماعی دچار مشکل شده 
است. عراق یکی از بزرگترین وارد کنندگان اقالم و کاال های ایرانی در دو دهه اخیر به ویژه گاز، برق، 

مواد غذایی و مصالح ساختمانی بوده است.
مبادالت تجاری رسمی بین دو کشور به ارزش حدودا ۱۴ میلیارد دالر است. به دلیل تحریم های 
آمریکا که در سال ۲۰۱۸ میالدی علیه ایران اعمال شد عراق برای پرداخت هزینه های خرید از 

ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میالدی با مشکل مواجه شده است. 
بغداد تنها برای خرید گاز و انرژی از ایران در فاصله سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میالدی بیش از ۱.۶ 
میلیارد دالر بدهی داشته است. منابع آگاه اشاره می کنند که بخش عمده یا کل آن بدهی تسویه 
شده و آخرین پرداخت آن در اکتبر ۲۰۲۲ میالدی انجام شده است. مقام های عراقی به “میدل 
ایست آی” گفته اند که بغداد جای دالر هایی که ایران پیش از تحریم دریافت کرده بود از دینار 

عراقی برای پرداخت استفاده کرده است.

کاشت یک میلیارد درخت 
با کدام زمین، آب و پول؟

آیا ترامپ شانسی برای 
بازگشت به قدرت دارد؟

مسمومیت دانش آموزان 
وشن   از مصادیق ر

افساد فی االرض است

دریغ از یک محاسبه ساده برای 
طرح دولتی درختکاری

بسیج جمهوری  خواهان
علیه یک نفر
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