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سوری که به جان ستانی
تبدیل می شود
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ایران و شورای همکاری خلیج فارس در پکن 
بر اساس نوشته روزنامه وال استریت ژورنال ،  بعد از 
آشتی بین تهران و ریاض، پکن  تصمیم دارد دست به 
اقدام ابتکاری دیگری بزند و بعد از بازگشایی سفارتخانه 
ایران و عربستان در پایتخت های یکدیگر ظرف دو ماه 
نشست  میزبان  میالدی   سال جدید  اواخر  در  آینده، 
مشترک ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس باشد.
اقدامی که از بدو تاسیس شورای همکاری خلیج فارس 
آذر  اگر چه در  نداشته  تا کنون سابقه  در سال ۱۹۸۱ 
سال ۱۳۸۶ آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران 
به دعوت کشور قطر که میزبانی اجالس سران شورای 
همکاری خلیج فارس را در آن تاریخ بر عهده داشت به 
عنوان مهمان در اجالس شرکت و سخنرانی کرد و در 
حاشیه اجالس دیدارهایی با برخی از مقامات کشورهای 

عضو شورا داشت.
تنش بین ایران و شورای مزبور که در سال های اخير 
به خاطر جزایر سه گانه جدی تر شده و  موضوع هسته 
ای بر آن اضافه شد همچنان ادامه دارد و امنیت این 
آبراه استراتژیک را در معرض خطرات احتمالی و درگیری 
نظامی قرار داده است  مخصوصا بعد از قرار داد ابراهیم 
که پای اسرائیل  به امارات متحده عربی و بحرین باز شد. 
در حال حاضر بیش از هر زمانی خلیج فارس به تفاهم 
بین کشورهای ساحلی نیاز دارد تا در فضایی آکنده از  
احترام به یکدیگر به همکاری مشترک و امنیت جمعی 

دست پیدا کنند.
آن  پی  در  فارس  خلیج  کشورهای  حاضر   حال  در 
هستند تا به روابطشان با تهران گرم ببخشند  بطوریکه 
بر اساس نوشته روزنامه  ایران رئیس امارات از رئیس 
جمهور ایران برای بازدید از کشورش دعوت به عمل آورد.

سیف الرضا شهابی  سرمقاله

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد 
خشن با یک زن مقابل یک مدرسه که تصاویر آن چندی 
پیش منتشر شد، گفت: کمتر از چند ساعت پس از انتشار 
این تصاویر، دادسرای نظامی تهران ورود پیدا کرد و فردی 
که متعرض به آن خانم بود، شناسایی و دستگیر و پس از 

احضار تفهیم اتهام شد.
ایسنا، مسعود ستایشی در آخرین نشست  به گزارش 
خبری در سال ۱۴۰۱ ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد ماه شعبان 
و گرامی داشت روز شهید   گفت: با توجه به نامگذاری سال 
۱۴۰۱ به نام سال “تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین” کلیه  
دادگستری ها در سراسر کشور بسیج شدند تا در ستادهای 

مرکزی تالش الزم را در زمینه تولید انجام دادند.
به  هشداری  نامه   ۱۲۲ بازرسی  سازمان  در  افزود:  وی 
دستگاه های اجرایی ارسال شده و ۲۶ فقره پرونده بازرسی در 
بازرسی های سراسر کشور تشکیل شده و ۷۳۰ فقره پرونده 
در راستای امر حمایت در کل کشور تشکیل شده که از این 
تعداد ۲۳۹ پرونده در راستای رفع مشکالت تولیدی مورد 
نظر قرار گرفته شده است. همچنین  ۱۷۷۷ فقره شکایت 
با موضوع حمایت از تولید و اقداماتی برای رفع مشکالت 

مطروحه به سازمان بازرسی ارسال  شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود:  همچنین در دیوان عدالت 
اداری ۲۰۷ گزارش و پرونده مربوط به تولید در دیوان عدالت 
مطرح رسیدگی شد که بیشترین پرونده ها در زمینه حمایت 

از تولید و گمرک و... بوده است.
ستایشی گفت: این پرونده ها در خصوص معافیات های 
مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی، حقوق معادن برای 
جلوگیری از تعطیلی آنها، اعمال معافیت واحدهای تولیدی 
در حوزه کشاورزی، عدم شمول مالیات بر تصدیر نرخ ارز 
و... است که به عنوان نمونه می توان به پرونده موضوع 
شرکت پلی تکنیک اصفهان، شرکت دارویی ارژنگ درمان و 

شرکت مانی گستر خوزستان و موارد دیگر اشاره کرد.
این پرونده ها در قالب مانع زدایی در حوزه  افزود:  وی 
صادرات، مسکن، کسب و کار و حوزه اشتغال در دیوان 
عدالت اداری مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم و صدور آرای 
قطعی در جهت حفظ تولید و سرمایه گذاری کشور شده 

است.
ستایشی همچنین  گفت:  سازمان بازرسی کل کشور 
و  مناسب  تمهیدات  اتخاذ  و  هوشمندانه  تدابیر  اتخاذ  با 
متناسب موفق به احیا و راه اندازی ۴۷ واحد، جلوگیری از 
تعطیلی  ۱۸۱ واحد، افزایش تولید در ۲۱۷ واحد، تسریع 
در اخذ مجوز در ۳۱۲ واحد، تسهیل در تامین مالی ۴۶۶ 
واحد، رفع معارض قضایی ۱۱ واحد، اقاله ۷۳ واحد، خروج از 

ورشکستگی ۱۱ واحد شده است.
ستایشی اضافه کرد: در ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه امسال، مشکالت ۴۴ هزار و 
۱۰۰ شرکت کارخانه و بنگاه تولیدی در این ستاد بررسی شده 

است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در استان آذربایجان شرقی 
در سال جاری در راستای احیای واحدهای تولیدی تا کنون 
۶۷ واحد تولیدی با اشتغال زایی برای ۲۶۲ نفر به صورت 
مستقیم احیا شده است. همچنین از ورشکستگی ۵ واحد 
تولیدی دیگر جلوگیری شده است و این واحدها به چرخه 
تولید بازگشتند.  در استان البرز در طول سال جاری ۱۰ 
واحد تولیدی دارای مشکل حقوقی کامال احیا شده اند و 

در این مدت در واحدهای مذکور برای ۲ هزار و ۴۰۰ نفر 
اشتغالزایی صورت گرفته است و یا از بیکاری آن ها جلوگیری 
شده است. همچنین در استان بوشهر ۱۴ شکایت واصل که 
به همه شکایت ها رسیدگی شد، همچنین برای هزار و ۶۰۰ 
نفر در راستای جلوگیری از بیکاری، اقدام قاطع شده است و 
برای هزار نفر در ۴ واحد تولیدی احیا شده اشتغالزایی شده 
است.  در استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان 
اقدامات شایسته ای انجام شده است و در استان سیستان 
و بلوچستان ۴۸ واحد صنعتی با اشتغال ۷۵۳ احیا شده 
است. در استان فارس از میان ۸۷۴ درخواست وارده واحد 
های تولیدی، مشکالت ۲۵۷ واحد به طور کامل حل شده 

است. در استان قزوین ۵۲ واحد احیا شدند.
وی ادامه داد: همچنین در سازمان زندان ها برای ۸۳ هزار 
تن از زندانیان دوره های آموزشی برگزار شده و برای حدود 
۵۱ هزار نفر  گواهی نامه مهارتی صادر شده است. همچنین 

۴۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده است.
ستایشی گفت: همچنین در سال جاری در جهت حمایت 
از دانش بنیان ها، بومی سازی تجهیزات و دستگاه ها در 
پزشکی قانونی اقداماتی صورت گرفته و کیت های مختلف 
مانند کیت ژنتیک تولید و صرفه جویی ارزی هم بر همین 
در  ژنتیک  های جدید  گیت  انجام شد. همچنین  اساس 

دست ساخت است.
وی با اشاره به برگزاری اختتامیه جشنواره تقدیر از نقد 
برتر در هفته گذشته گفت: از میان بیش از ۸۰۰ اثر واصل 
شده به دبیرخانه قوه قضائیه تنها ۶ اثر برگزیده و  تقدیر 
شدند. قوه قضائیه در دوره تحول آغوش خود را نسبت 
به دریافت نظرت همه اندیشمندان گشوده و نه تنها نقد 
سازنده را موجب خسران  نمی داند بلکه آن را مایه پیشبرد 
امور می داند و تاکید رییس قوه قضائیه مبنی بر گفتگوی رو 
در رو با مردم و شنیدن دغدغه آنها می تواند به فرهنگی رایج 
تبدیل شود و به جای مذاکرات  بی فایده راه را باعقالنیت 
هموارتر کند زیرا معتقدیم مردم و حاکمیت از کفایت الزم 

برخوردار هستند.
مبنی  ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
جزییات پرونده ابربدهکار بانکی که دادستان تهران خبر آن 
را اعالم کرده بود، گفت: ابربدهکار بانکی مربوط به  یک 
گروه خودرویی بوده و در  کار خودرو  بودند.  پرونده  ۲۷ 
متهم دارد و اتهام متهم اول پرونده اخالل کالن در نظام 

اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان 
۴۱ هزار میلیارد ریال و ۲۹ میلیون یوان کره جنوبی است و 
اتهام سایر  متهمان ) ۲۶ نفر دیگر ( معاونت در اخالل در 
کالن نظام اقتصادی کشور است که در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ 
کیفرخواست پرونده صادر شده و به دادگاه ویژه اقتصادی 

ارسال شده است.
وی افزود: وقت رسیدگی به پرونده برای  فروردین  ۱۴۰۲ 
است. قرار تامین قانونی برای متهمان صادر شده و  با تودیع 

وثیقه آزاد هستند.
با  برخورد قضایی  به سوالی درباره  پاسخ  ستایشی  در 
پلتفرم فیلیمو گفت: مجموعه ساترا در رابطه با موضوع 
مورد بحث طرح شکایت کرده است. این موضوع به شعبه 
بازپرسی ویژه ارجاع شده است. پرونده مورد رسیدگی قرار 
این  در  که  می گیرد  تصمیم  قاضی  نهایت  در  و  می گیرد 
پرونده قرار منع تعقیب صادر کند. کسی که اعالم موضوع 
کرده، به این تصمیم اعتراض کرده است و نهایتا پرونده 
به دادگاه کیفری دو کارکنان دولت ارجاع شده است و در 

شعبه مربوطه در حال رسیدگی است.
مورد  که  کسانی  آمار  درباره  قضائیه  قوه  سخنگوی 
عفو اخیر رهبری قرار گرفته اند، گفت: کل این افراد ۸۲ 
هزار نفرند؛ البته دو دسته اند برخی متهمین و محکومین 
اغتشاشات اخیر و برخی محکومین سال های قبل که ۲۲ 
هزار نفر مربوط به حوادث اخیر بود که البته این به معنی 
این نبوده که همه این ۲۲ هزار نفر در زندان بوده اند بلکه 
برخی قبالً با قید تعهد آزاد شده بودند و عفو به آنها، زوال 

سابقه می دهد و از تعقیب کیفری معاف می شوند.
ستایشی ادامه داد: ۶۰ هزار نفر باقی ماندند که از این 
تعداد ۲۵ هزار نفر آزاد شدند. ۳۴ هزار نفر مشمول تخفیف 
شدند؛ یعنی عفو گرفته اند اما مشمول  تخفیف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص مرخصی زندانیان برای 
سال نو گفت: دستور العمل مرخصی صادر می شود. من 
قبل از امر رئیس قوه قضائیه نمی توانم چیزی بگویم اما باید 
بگویم ایشان به مسائلی که روان مردم را پریشان می کند 
بسیار حساس هستند. کسانی که تجاوز، خشونت و اعمالی 

از این دست داشتند شامل مرخصی نمی شوند.
از  زندانیان  این که  برای  قضائیه  قوه  برنامه  درباره  وی 
تسهیالت برای اشتغال زایی بهره مند شود، گفت: از خدماتی 
که در این حوزه در سال ۱۴۰۱ ارائه شد، تشکر می کنیم، 

بسیار امید به برنامه توسعه هفتم برای ادامه این روند در 
سال ۱۴۰۲ داریم تا ان شاءالله شاهد رفع مشکالت باشیم. 
در سال گذشته ۹۸۹ زندانی از تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ 
تسهیالت دریافت کرده اند که در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان 

بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اعالم جرم 
درباره ۳ رسانه و آذر منصوری، رضا کیانیان و صادق زیباکالم 
گفت: در ارتباط با افرادی که نام برده شد، نسبت به آقای 
کیانیان باید بگویم، مع االسف که مشاهده می کنیم برخی از 
افراد نشر اکاذیب می کنند و بارها هم عنوان می کنیم افراد 
رعایت کنند، پرونده ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی 
در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی است و 

اتهام ایشان نشر اکاذیب است.
وی ادامه داد: در خصوص خانم منصوری و آقای زیبا 
کالم باید بگویم  قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به 
دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است. اتهام این افراد تشویش 
افکار عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که قرار منع 

تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین باید بگویم  سه 
روزنامه هم در روزهای اخیر اقداماتی انجام داده اند که واقعا 
قابل دفاع نیست و پرونده شان در دادسرا در حال رسیدگی 

است.
پرونده  آخرین وضعیت  به سوالی درباره  پاسخ  وی در 
آتش سوزی در زندان اوین گفت: این پرونده ۴۰ متهم دارد. 
تحقیقات به لحاظ اهمیت پرونده ادامه دارد و تا یک ماه 
آینده قرار نهایی صادر خواهد شد و سپس به دادگاه صالح 

ارسال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد 
خشن با یک زن مقابل یک مدرسه که تصاویر آن چندی 
از  پس  ساعت  چند  از  کمتر  گفت:  شد،  منتشر  پیش 
انتشار این تصاویر، دادسرای نظامی تهران ورود پیدا کرد 
و فردی که متعرض به آن خانم بود، شناسایی و دستگیر 
و پس از احضار تفهیم اتهام شد و قرار تأمین کیفری و 
نظارت قضایی برای وی صادر شد. تصمیمات مجدانه و 
محکم دادسرای نظامی انجام شد و اکنون پرونده در حال 
اطالع  نهایی  قرار  با صدور  ادامه  در  و  است  تحقیقات 

رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرد مورد اشاره عضو 
نبوده  فراجا  این فرد عضو  بوده است؟ گفت:  نهاد  کدام 
است. در ارتباط با آن خانم چیزی که داللت بر تشکیل 

پرونده باشد، تاکنون به ما نرسیده است.
در  مسمومیت  ماجرای  باره  در  قضائیه  قوه  سخنگوی 
ابتدا بهتر است از کلمه بدحالی به جای  مدارس گفت: 
مسمومیت استفاده کنیم. در استان فارس ۸ نفر بازداشت 
شده اند و مرتبطین احتمالی هم تحقیقات در مورد آنها انجام 
و نتایج اعالم می شود.  قوه قضائیه هیچ مسامحه ای با سر 
حلقه های احتمالی این موضوع نخواهد داشت و با برهم 
زنندگان امنیت روان مردم و کسانی که مواد مرتبط با این 
مسأله را تهیه می کنند با قاطعیت برخورد و اشد مجازات بر 

اساس تصمیم دادگاه خواهند داشت.
وی افزود: مسمومیت یک چیزی است که باید عوارض 
آن مشخص باشد. آزمایشگاه های تخصصی و سم شناسی 
االن  تا  نه؛  یا  مسمومیت هست  که  کنند  می  مشخص 

گزارش یا یافته علمی مبنی بر مسمومیت نداشته ایم.

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد

ونده هواپیمای اوکراینی تا پایان سال صدور رای غیر قطعی پر
یادداشت

خبر

جوان گرایی در مدیریت
کیکاوس پورایوبی 

جوان گرایی و بکارگیری نیروی  جوان در مدیریت مدرن یک  ارزش محسوب 
می شود، داشتن روحیه باال، انگیزه تغییر و تحول، سختکوشی، فعالیت مضاعف، 
ویژه ای  امتیازات  که  است  عواملی  در تخصص،  بودن  و حرفه ای  بودن  به روز 
به مدیران جوان اعطا می کند؛ در بحث مدیران حاکمیتی چیزی که اکنون در 
درون  در  ابتدا  افراد،  آموزش  و  پخته شدن  است  پیشرفته مرسوم  کشورهای 
به سیستم های حاکمیتی  ورود  نهادهای سیاسی و سپس  و  احزاب  کوره های 
همانند قوای سه گانه می باشد. قرارگرفتن در جایگاه مدیریت عملیاتی با سپری 
کردن سلسله مراتب اداری، بدست آوردن تجربه الزم، کسب تخصص و دانش 
فنی میسر می شود؛ جهت چرخش نخبگان به منظور استفاده موثر از دانش آنان، 
این پروسه مدام در حال تغییر و دگرگونی است.   علوم نوین مدیریت با شعارهای 
پرطمطراق ایدئولوژیک حاصل نمی شود گرچه تعهد و رعایت اصول اخالقی الزمه 

مدیریت کارآمد است اما شرط کافی نمی باشد.
از بکارگیری نیروهای کهنسال،  در دنیای مدرن امروزی مدیریت ممزوجی 
میانسال و جوانی است که هر کدام محاسن و معایب خاص خودش را دارد اما 
دانستن تئوری و نوشتن مقاله در مجالت و نشریات یا انجام چند مصاحبه از 
هیچکس مدیری توانمند نمی سازد. مدیریت، حرفه خاصی است که یک شبه 
بدست نمی آید فرآیندی است سهل و ممتنع که در زمانی طوالنی حاصل می شود. 
ابتدائی ترین اصل اساسی آن پرنسیپ تعریف شده ای است که رفتار سازمانی 
مشخصی بدنبال دارد. خودشیفتگانی که ارزش دانش خود را برتر از همگان 
می دانند  حتی اگر نابغه فکری نیز باشند، چون نمی توانند ارتباط عاطفی با محیط 
اطراف خود داشته باشند قطعا جایگاهی در علم   نوین مدیریتی ندارند و در 

محاسبات خرد و کالن این علم  اشتباهات زیادی مرتکب خواهند شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
حل مسائل هسته ای باید از دو مسیر سیاسی و فنی توامان 

انجام شود
سخنگوی سازمان انرژی اتمی سفر رافائل گروسی به ایران را خوب و به 
سمت حل مسایل دانست و افزود: در این فرآیند ما یک قدم جلو رفتیم، اما 

آینده را شخصا خاکستری می بینم، نه خوشبین هستم نه بدبین.
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی در نشست راه گفتگو؛ واکاوی آخرین 
توافقات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: صنعت هسته ای قدرت 
افزاست و در صحنه بین  الملل سهم قدرت  ها به میزان قدرت شان تعیین می 
شود، نه حقی که دارند. می  بینید که پنج کشور حق وتو دارند و این واقعیت 
است و در این فضا کشورها سعی دارند قدرت خود را در ابعاد مختلف سخت 

و نرم گسترش دهند. 
وی  گفت: صنعت هسته ای به دالیل مختلف از جمله اقتصادی، صنعتی 
و تکنولوژیکی قدرت زا برای کشور است، آنها نمی خواهند ایران قدرت داشته 

باشد و دنبال این هستند که ایران را از این قدرت محروم نمایند.
سخنگوی  سازمان انرژی اتمی افزود: آنها هر زمان که بتوانند و فرصت 
کنند صنعت هسته  ای را از ایران بگیرند این کار را می  کنند. ایران کشوری 
متوسط با جایگاه استراتژیک است و معتقدم اگر هر نظام دیگری هم در 
ایران بود باز هم اجازه نمی دادند ایران در این صنعت به طور مستقل 

رشد کند.
وی  تصریح کرد: االن در مشتقات آب سنگین دستاوردهای ایران توسعه 
بسیار یافته است و تنها کشور دنیا که در نوعی از دوتره ها که می تواند برای 
تولید داروهای جدید مورد استفاده قرار گیرند و انقالب ایجاد کند هستیم. 
درست است که این حوزه ابعاد دوگانه دارد اما ابعاد صنعتی، تجاری و درمانی 
آن غیرقابل انکار است و وقتی این را از ما بخواهند بگیرند بخش صنعتی و 

تجاری و پزشکی آن که ارزشمند است را هم از ما می گیرند.
وی  تاکید کرد: موضوع هسته ای در ابعاد داخلی و خارجی سیاسی شده 
است. در سیاست خارجی از این منظر به ایران فشار می آوردند و در داخل 
نیز موضوع از سوی هر گروه سیاسی یک جور دیده می شود، به طور کلی در 

داخل هرطور پیش برویم یک عده خوششان نمی آید.

ویی صمت ویی صمتخودر هزار وعده هزار وعده خودر
۱۰۰۱۰۰ هزار خودروی وارداتی به بازار نرسید و قرعه کشی خارج از بورس ادامه دارد هزار خودروی وارداتی به بازار نرسید و قرعه کشی خارج از بورس ادامه دارد
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جدال لفظی در مجلس
ح صیانت بر سر طر

شرح در صفحه  2

تا کی باید در مقابل اداره سلیقه ای مجلس سکوت کنیم؟

نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه بسیاری از وظایف در حوزه فضای مجازی 
در اختیار شورای عالی فضای مجازی است، گفت که طرح مجلس درباره فضای مجازی در دستور 

کار قرار می گیرد. 
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی را بر عهده داشت، 
در پاسخ به تذکر نماینده خرم آباد که به بررسی نشدن طرح فضای مجلس در مجلس اعتراض 

داشت، این اظهارات را بیان کرد و وعده داد که این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد در مجلس در بیان تذکر خود اظهار کرد: طرح مربوط به فضای 
مجازی یک بار با رای مجلس به صورت اصل ۸۵ تصویب شد و بعد با جوسازیی که در این خصوص 
بوجود آمد، در صحن مجلس رای گیری شد و صحن برای بار دوم به بررسی این طرح در کمیسیون 
مشترک رای داد اما به دلیل اینکه این جوسازی ها عمدتاً در خارج از کشور هدایت می شد، ادامه 

کار کمیسیون متوقف شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: حتی در جلسه غیرعلنی به صورت غیرمتعارف رای استمزاجی از 
نمایندگان گرفته شد و در آن جا هم آرای مخالف و موافق نزدیک به هم بودند و در نهایت موضوع 

به صحن برگشت و از ادامه کار کمیسیون مشترک جلوگیری شد.

 ۳ سناریو از نقش چین
در جنگ اوکراین

بانک مرکزی در چالش 
ریال دیجیتال

امیدواریم مجلس از 
هرگونه حکم تورم زا 

جلوگیری کند

جنگی که مناسبات ژئوپلیتیکی 
را تغییر داد

ریال دیجیتال، ابزاری که بانک 
مرکزی ساخته و از آن می ترسد! 

کنایه سخنگوی دولت به مجلس
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