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انتقاد از انبار کردن کاال در خانه 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مردم خواست 
از انبار کردن مواد غذایی و اجناس در منازل و تبدیل 
آن ب��ه س��وپرمارکت کوچک که در ش��رایط فعلی به 

کشور لطمه ای جبران ناپذیر می زند خودداری کنند.
معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به گرانی اجناس 
و مواد غذایی در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان گفت: 
متاسفانه در بسیاری از موارد سرمایه اجتماعی کشور 
یعن��ی مردم از دس��ت رفته و یا اینک��ه وقتی با مردم 
صحب��ت می کنیم متوجه می ش��ویم این س��رمایه به 

حداقل رسیده است.
وی اف��زود: وضعیت سیاس��ی و اقتصادی کش��ور 
موجب بروز ترس و رعب بین مردم و ایجاد آینده مبهم 
شده است که مردم برخی حرف های مسئولین را قبول 
نکرده و یا بر عکس  آن عمل می کنند و به همین دلیل 
آنه��ا تصور می کنند اگر این جنس و کاال را هم اکنون 
خریداری نکنند باید در روزهای آینده آن را گران تر از 
قبل بخرند و به همین دلیل متاس��فانه همه منازل به 

سوپرمارکت های کوچک تبدیل شده است.
نماینده مردم شبستر در مجلس گفت: باید توزیع 
اقالم و کاالهای اساس��ی را برای اقش��ار خاصی بدون 

واسطه انجام دهیم.
کش��ورمان  م��ردم  از  اف��زود:   آقاپورعلیش��اهی 
می خواهی��م از انبار کردن مواد غذای��ی و اجناس در 
منازل خود که به کشور لطمه ای جبران ناپذیر می زند 
خودداری کنند. این در حالی اس��ت که وقتی سونامی 
در شرق آس��یا به وجود آمد مردمی که جنس و کاال 
در خانه هایش��ان داش��تند آن را به س��وپرمارکت ها و 
فروش��گاه ها بردند ت��ا هم نوعان خ��ود بتوانند از آنها 

استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد:  حاکمیت و دولت نمی توانند 
برای هر ایرانی ی��ک پلیس در نظر بگیرند لذا از همه 
م��ردم کش��ورم می خواه��م ضمن داش��تن وجدان و 
انصاف در ش��رایط فعلی از انبار جن��س در خانه های 

خود خودداری کنند.  فارس

ورود کمیسیون قضایی مجلس به 
دالل بازی در بازار خودرو

عضو کمیس��یون مجلس با اش��اره التهابات اخیر 
در بازار خودرو گفت: کمیس��یون حقوقی و قضایی در 
جلسه روز یکشنبه خود با دعوت از مسئوالن ذی ربط 
ب��ا جدیت بحث دالل ب��ازی در بازار خ��ودرو را مورد 

بررسی قرار می دهد.
یحیی کمالی پور با اشاره به التهابات اخیر در بازار 
خودرو گفت: یکی از دس��تور کارهای جلسه یکشنبه 
کمیس��یون قضای��ی بدون ش��ک پیگیری نوس��انات 
قیمت ها بویژه در بازار خودرو است قیمت های عجیبی 
که امروز در بازار خودرو شنیده  می شود، به هیچ وقت 
قابل قبول نیست و داد مردم را در آورده است. وی با 
اش��اره به التهابات اخیر در بازار خودرو تاکید کرد:  اگر 
متولیان حوزه تنظیم بازار توانایی مدیریت بازار کشور 

را ندارند، از مردم عذخواهی کرده و استعفا دهند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی همچنین 
خط��اب به رئیس قوه قضاییه گفت: از  آقای رئیس��ی 
درخواس��ت می کنیم که با جدیت ه��ر چه تمام تر به 
موضوع احتکار کاال و همچنین نوسانات قیمت خودرو 
ورود کرده و با مظاهر فساد برخورد کند.  تسنیم

اخبار

وزرای صمت و ارشاد باید درباره گرانی کاغذ پاسخگو باشند
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس با اش��اره به گرانی کاغذ و بروز مشکالتی 
برای ناشران گفت: وزرای صمت و ارشاد باید در این خصوص پاسخگو باشند زیرا 

جوالن سودجویان و منفعت طلبان در بخش فرهنگ غیر قابل پذیرش است.
جمشید جعفرپور گفت: گرانی ها و کمبودها به بازار کاغذ رسیده است، ولی 
کمیس��یون فرهنگی مجلس نهم در دوره قبل به این مس��ئله ورود کرد و حتی 
وزرای صمت، ارشاد و اقتصاد را به کمیسیون آورده و با بررسی های متعدد توانستیم 
مشکل کاغذ را با حمایت از تولیدات داخلی ساماندهی کنیم، اما با دور جدید تحریم ها 
و مش��کالت گرانی کاغذ و کمبود آن، قطعا آس��یب هایی به ناش��ران وارد ش��ده و حتی 

مشکالت به تهیه زینک هم رسیده است. 
وی تصریح کرد: توقع از کمیس��یون مجلس آن است که وظیفه نظارتی و مشکالت 

حوزه کاغذ را برای ناشران در نظر بگیرد.  فارس

پرسمان
راهکار رئیس کمیسیون اقتصادی برای کاهش قیمت کاالها

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس راهکار کاه��ش تورم و قیمت کاالهای 
اساسی را اعالم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه راه کار اساسی برای مقابله با تورم تقویت ارزش پول ملی است، ادامه داد: 
اگر این اقدام را انجام دهیم اتوماتیک وار قیمت کاالهای اساس��ی نیز کاهش خواهد 
یافت. وی تصریح کرد: به طور نمونه قیمت دالر در مقطعی افزایش نامتوازنی داش��ت و 
باعث شد که قیمت کاالهای اساسی افزایش پیدا کند که به نظر می رسد با تثبیت قیمت ارز 
روند تثبیت قیمت کاالها نیز در میان مدت و بلندمدت ثبات انجام شود. نماینده مردم کرمان 
در مجلس با تأکید بر اینکه دستگاه های نظارتی نیز باید بر عملکرد خود بهبود بخشند، افزود: 
س��ازمان های همچون تعزیرات، حمایت از مصرف کنن��ده و بخش بازرگانی وزارت صنعت و 

معدن و اتاق اصناف باید با جدیت بیشتری در حوزه نظارت ورود کنند.  تسنیم

دیدگاه
بانک ها باید بنگاه داری را رها کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق یکی از قوانین مصوب مجلس، 
بانک ه��ا بای��د بنگاه داری را رها کنن��د اما این قانون اجرا نمی ش��ود و منجر به 

تعطیلی کارخانه ها و زمین گیر شدن تولیدکنندگان شده است.
حجت االسالم سیدناصر موسوی درباره اقدامات مجلس برای تحقق »رونق 
تولید«، گفت: اگر بخواهیم رونق تولید که خواس��ت مقام معظم رهبری و ش��عار 
س��ال است محقق شود، باید چند طرح و الیحه مهم در این زمینه در اولویت کاری 
مجلس قرار گیرد. وی گفت: مجلس ۴ س��ال پیش قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور را تصویب کرد اما هنوز برخی از بندهای آن اجرا نمی شود که 
بای��د نظارت های کافی جهت اجرای این قانون صورت گیرد. عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ادامه داد: برای مثال در یکی از بندهای قانون مذکور، بانک ها موظف شده اند که 

بنگاه داری را تا سه سال رها کنند اما این بند از قانون اجرا نمی شود.  مهر

پشت باجه

خاتمی در نماز جمعه تهران:
گرانی ها افسارگسیخته است

ن امام جمعه موقت تهران گفت: قطعا این  يبــــو گرانی ها نتیجه دشمنی هاس��ت، اما نباید تر
س��وء مدیریت ه��ا قیمت کاالها را تحت الش��عاع قرار دهد؛ به 
فضل خدا ملت بزرگ ایران در همه جنگ ها پیروز ش��ده و در 

جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین احمد خاتمی امام جمعه موقت 
تهران در خطبه نخست نمازجمعه که در محل دانشگاه تهران 
و در آستانه ماه مبارک رمضان برگزار شد، ضمن دعوت خود، 
نمازگزاران و مردم به تقوای الهی اظهار داشت: به فرموده امام 
ص��ادق )ع( ماه رمضان احترام ویژه ای دارد و باید حریم آن را 
نگه داش��ت. نگه داش��تن این حریم به آن است که روزه را به 

معنای واقعی در جامعه و جانمان نشان بدهیم.
امام جمعه موقت تهران افزود: روزه واقعی در جان انسان 
س��پری در برابر گناه ایجاد می کند،  در ماه رمضان باید تالش 
کنی��م تا جز به خ��دا فکر نکنیم؛ این روزه داری قلب اس��ت و 
روزه داری قل��ب مهمت��ر از روزه داری زب��ان و روزه داری زبان 

مهمتر از روزه داری شکم است.
خاتمی تاکید کرد: فض��ای خانواده نیز باید با حضور قرآن، 
رمضانی ش��ود،  حداقل یک ختم ق��رآن در ماه مبارک رمضان 

انجام بگیرد،  در روایات آمده اس��ت در خانه ای که قرآن خوانده 
شود، فرشتگان بر آن نظارت دارند،  همچنین فضای خانواده باید 

با دعای سحر، دعای ابوحمزه ثمالی و نمازشب رمضانی شود. 
خاتم��ی در خطبه دوم نماز جمعه تهران با اش��اره به روز 
جهانی کار و کارگر گفت: کارگران همیشه عزیزند؛ به خصوص 
در س��الی که به عنوان "رونق تولید" نام گرفته است. کارگران 
از ارکان رونق تولید هستند. رونق تولید، عزت و مقاومت را در 

برابر دشمن در پی دارد.
وی همچنین با گرامی داشتن روز معلم و سالروز شهادت 
آیت اهلل مطهری گفت: امام و رهبری تجلیل های شایس��ته ای 
از مطهری داش��تند. ایش��ان به حق عالم ربانی و مرزبان دین 
بودند. معلمی شغل انبیاست. تعبیری نیز که رهبری در دیدار 
معلمان بیان داش��تند این بود که معلم پرورش دهنده سرمایه 
یک ملت، پایه گذار تمدن ملی، جهادگر کارزار مبارزه با جهل 
و سازنده هویت و فرهنگ یک ملت است. تجلیل های رهبری 
حکیمانه بود و نش��ان می دهد که معلمان چه رس��التی دارند. 
کارگ��ران و معلمان عزیزند و نظام باید تالش بیش��تری برای 

معیشت آبرومندانه و عزتمندانه این دو قشر انجام دهد.
امام جمع��ه موقت تهران در خصوص تهدیدات آمریکا نیز 
بیان داشت: امام علی )ع( وقتی در جنگ خیبر وارد شد، پیامبر 
اکرم )ص( فرمودند که تمام ایمان به جنگ تمام ش��رک آمده 
اس��ت. نظام ما، نظام عاش��ق حضرت علی )ع( است. دشمنان 

نظام ما نیز از سنخ دشمنان امام علی )ع( هستند. ما در چنین 
مصافی هس��تیم. مصاف ما عقیدتی است، به این معنا که قصه 
تروریسم، هسته ای و حقوق بشر مطرح نیست. دنیا می داند که 
آمریکا و اذنابش در خط مقدم تروریسم، زیرپا گذاشتن حقوق 

بشر و برخورداری از زرادخانه های بمب اتم هستند. 
وی افزود: در چهل س��ال گذشته، آنی نبوده که در ستیز 
با آمریکا نبوده باش��یم. به فضل الهی ملت ایران پیروز بوده و 
هیمنه آمریکا را درهم شکس��ته است. ش��عار مرگ بر آمریکا 
موجب هراس ترامپ ش��ده اس��ت. او م��دام می نالد که مردم 
ای��ران این ش��عار را می دهند. مرگ بر آمری��کا یعنی مرگ بر 
ترامپ، بولتون و... . ما نقشه خاورمیانه جدید آمریکا را در هم 
شکس��تیم. از اول انقالب چهار جنگ علیه م��ا به راه انداخته 
شد. جنگ نظامی در دهه اول انقالب، تهاجم فرهنگی و جنگ 
روانی در دهه دوم انقالب، جنگ سیاسی در دهه سوم و اکنون 
جنگ اقتصادی. به فضل خدا ملت بزرگ ایران در این جنگ ها 

پیروز شده و در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهد شد.
وی با اش��اره ب��ه دش��منی های آمریکا گف��ت: در چنین 
ش��رایطی مذاکره یعنی تسلیم و تس��لیم یعنی ذلت. مردم در 
این ش��رایط تسلیم ناپذیر هستند و شعارشان هیهات من الذله 
است. ابزار این روزهای ترامپ تهدید است. تهدیداتی که بسیار 
نخ نما ش��ده اس��ت. این تهدیدها هرجایی اثر داشته باشد در 
ایران اثر ندارد. ما چهل سال است که گوشمان از این تهدیدها 

پر است. ما با ایمان به خدا جواب این تهدیدها را خواهیم داد. 
یکی از تهدیدها به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران اس��ت. 
آمری��کا به خوبی می دان��د که نظام جمهوری اس��المی ایران 
هرچق��در بخواهد نفت تولید می کن��د و هرچقدر هم بخواهد 
صادر می کند. آمریکا باید بداند که ش��یطنت هایش بی پاس��خ 
نمی ماند. ملت ایران غیور است و در جنگ هشت ساله، آمریکا 
و اذناب��ش )صدام( را از پای درآورد. ملت ایران علیه کس��انی 
که توطئه می کنند، در دهانشان می زند و دندان هایشان را در 

دهان خرد می کند.
خاتم��ی همچنی��ن در رابطه ب��ا گرانی های عن��وان کرد: 
گرانی ها افسارگسیخته اس��ت. نباید کسی انتظار داشته باشد 
که خطیب نمازجمعه که زبان مردم است از این مطلب سخن 
نگوی��د. قطعا این گرانی ه��ا نتیجه دشمنی هاس��ت، اما نباید 
س��ومدیریت ها قیمت کاالها را  تحت الش��عاع ق��رار بگیرد. با 
مدیری��ت جهادی می توان مدیریت کرد. س��رمایه نظام، مردم 
هس��تند. مدیران اگ��ر تصمیمی می خواهن��د بگیرند، با مردم 
صحبت کنند و اقناع بکنند. آنچه مثل آفتاب روش��ن اس��ت، 
ضعف نظارت است. در مورد بسیاری از گرانی ها خود مسئوالن 
می گویند هی��چ مبنایی ندارد پس چرا مقابل��ه نمی کنید و با 
سواس��تفاده چی ها برخ��ورد ندارید؟ در آس��تانه م��اه رمضان 
هس��تیم و باید جلوی گرانی ه��ای افسارگس��یخته و بی رویه 

گرفته شود.  تسنیم

اخودداری از اشتباه محاسباتی
ادامه از صفحه اول

در باب تحریم نفت ایران نیز اروپا به ابراز تاس��ف 
و البته واژه »ما به برجام پایبندی« را مطرح می سازد. 
نکته مهم آنکه اروپا به بهانه تهدیدات امنیتی داعش، 
بحران ونزوئال و ش��مال آفریقا، وضعیت تحریمی نفت 
ای��ران از اجرای تعهدات خ��ود حتی در کوچک ترین 
س��طح نظیر اجرای کانال مالی مشترک ایران و اروپا 
خودداری کرده و از این شرایط برای خلف وعده هایش 

بهره برداری می کند.
با توج��ه به ای��ن حقایق ب��ه صراح��ت می توان 
دریافت که آمریکا همچنان مح��ور اصلی بحران های 
جهانی اس��ت و حاضر به دست برداشتن از رفتارهای 
غیراصولی اش نمی باشد در همین حال رفتار اروپا نیز 
نشان می دهد که این کشورها هر چند در ظاهر ادعای 
اس��تقالل  سر می دهند اما در عمل یا همسوی آمریکا 
هستند و یا جرات مخالفت با آن را ندارند و در نهایت 

در پازل آن بازی می کنند.
برای��ن اس��اس مذاکره ب��ا آمری��کا و البته هراس 
داش��تن از تهدیدات آن و نیز دلبس��تن به وعده های 
اروپا اش��تباهی محاسباتی اس��ت که هیچ دستاوردی 
برای کش��ور نخواهد داشت. در این ش��رایط تنها راه، 
تکیه بر داش��ته های درونی به جای چش��م داشت به 
خ��ارج اس��ت چنانکه در بح��ران س��یالب های اخیر، 
همین رویکرد درونی، زمینه س��از حل مش��کالت شد 
ک��ه می تواند الگویی برای تحقق رونق تولید و عبور از 

تمام مشکالت باشد.

سرمقاله

مس��ئوالن« چند سالی است گـــزارش دو »طرح اعاده اموال نامش��روع 
که میان مجلس، ش��ورای نگهبان و قوه قضائیه در 

رفت آمد است.
دوم اردیبهش��ت س��ال جاری بود که حجت 
االس��الم رئیس��ی، رئیس ق��وه قضائی��ه در اولین 
نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اس��المی داشت به آنها قول داد تا 
قانون رس��یدگی ب��ه اموال مس��ئوالن را در آینده 
نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن 

ابالغ کند.
قانونی جنجالی که بعد از گذش��ت س��ال ها از 
تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه 
برساند، چراکه این قانون برای سال ها میان شورای 
نگهبان، مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص 
در رفت و آمد بود؛ البته رئیس جدید دستگاه قضا 
در این دی��دار به نمایندگان مجلس اعالم کرد که 
دلیلی برای عدم اجرایی این موضوع وجود ندارد.

اواخر س��ال ۹۶ ب��ود که ۱۸۰ ت��ن از وکالی 
ملت در راس��تای تحقق اصل ۴۹ قانون اساس��ی 
طرح »اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن« را با قید 
دو فوریت تقدیم هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای 

اسالمی کردند.
طبق اص��ل ۴۹ قانون اساس��ی دولت  موظف  

اس��ت  ثروت ه��ای  ناش��ی  از رب��ا، غصب ، رش��وه ، 
اختالس ، معامالت  دولتی ، فروش  زمین های  موات  
و مباحات  اصلی ، دایر کردن  اماکن  فس��اد و س��ایر 
موارد غیرمشروع  را گرفته  و به  صاحب  حق  رد کند 
و در صورت  معلوم  نب��ودن  او به  بیت المال  بدهد، 
این  حکم  باید با رسیدگی  و تحقیق  و ثبوت  شرعی  

به وسیله  دولت  اجرا شود.
براساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن، 
هیئتی متش��کل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت 
اطالعات، سپاه پاس��داران، روسای کمیسیون های 
اصل ن��ود و حقوق��ی قضایی بر اموال مس��ئوالن 
نظ��ارت کرده و در صورت تخلف، حکم مصادره به 

نفع تولید و اشتغال صادر می کند.

 کمپینی مردمی برای رسیدگی
به اموال مسئوالن

در همان روز های نخس��تین که این طرح در 
رس��انه های مطرح شد، کمپینی مردمی در فضای 
مج��ازی در حمایت از این طرح راه اندازی ش��د و 
توجه ها را به بیشتر به خود جلب کرد؛ ناگفته نماند 
که بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن به 
همین راحتی ها هم انجام نش��د و مدت ها با کش 
و قوس های زیادی میان شورای نگهبان و مجلس 
همراه بود تا جایی که نهایتا برای مجمع تشخیص 

مصلحت نظام فرستاده شد تا تعیین تکلیف شود.
سایت محرمانه برای مسئوالن

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در نشس��تی خبری با اش��اره به بررسی طرح 
اع��اده اموال نامش��روع مس��ئوالن در این مجمع، 
گفت: این مجمع پیش��نهاد داده اس��ت تا دارایی 

مسئوالن در سایتی محرمانه منتشر شود.
البته محمد دهق��ان یکی از طراحان اصلی به 
بررس��ی و اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره این طرح انتقاد دارد و می گوید: »وقتی 
طرح را به مجمع تش��خیص مصلحت نظام بردند، 
س��ر و ته آن را زدند و واقعاً غیرکارشناسی کردند، 
در مجمع این طرح را خراب کردند. حتی یک فرد 
عادی وقتی طرح ۱۶ م��اده ای ما را که در مجلس 
تصویب شده بود را مطالعه کند و با آنچه در مجمع 
تصویب شده مقایسه کند، معلوم می شود که طرح 
م��ا کاماًل پخت��ه و همه ابعاد دیده ش��ده بود، ولی 

متاسفانه مجمع طرح ما را خراب کرد«.
وی معتقد اس��ت که اگر کسی اموال نامشروع 
نداش��ته باش��د، نباید نگران بررسی اموالش باشد، 
چراک��ه در این ط��رح ما به ارث و می��راث افراد و 
زندگی های متع��ارف آنان تعرضی نمی کنیم، بلکه 
صرفا ثروت ه��ا و درآمد های هنگفت و نامش��روع 
برخی از مس��ئوالن بررسی می شود و در نهایت به 

بیت المال بازمی گردد.

اخطاری که روند بررسی را تغییر داد!
بررسی »طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن« 
در اس��فند ماه س��ال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن 
علنی پارلمان بود، اما مسعود پزشکیان نائب رئیس 
اول مجلس که در آن زمان در غیاب علی الریجانی 
ریاست جلس��ه را برعهده داشت، اخطار مصطفی 
کواکبی��ان نماینده تهران و عضو فراکس��یون امید 
با اس��تناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که این طرح 
را دارای ب��ار مالی می دانس��ت را تایی��د و به رای 
گذاش��ت که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، 
لذا این طرح از دس��تور کار مجلس خارج ش��د و 
مقرر ش��د در قالب »طرح تشدید مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در دس��تگاه قضایی و س��ازمان تعزیرات 

حکومتی« به صحن مجلس ارسال شد.
ط��رح یک فوریتی تش��دید مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی در دس��تگاه قضایی و س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی با ادغام س��ه ط��رح الزام ق��وه قضاییه 
به اجرای اص��ل ۴۹ قانون اساس��ی و اعاده اموال 
نامش��روع مس��ئوالن، مبارزه با جرائ��م اقتصادی 
و تش��کیل س��ازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در 
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس تدوین ش��د. 
باالخره بررس��ی این طرح شهریور ماه سال ۱۳۹۷ 

در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
اما بهمن س��ال۹۷ بود که دو فوریت طرح اعاده 
اموال نامش��روع مس��ئوالن در صحن علنی مجلس 
ش��ورای اسالمی به رای گذاشته ش��د، اما بر خالف 
تصورات با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نمایندگان 

مجلس فقط با یک فوریت آن موافقت کردند.
ارزیابی و بررس��ی میزان اموال مس��ئوالن در 
زم��ان قب��ل و بعد از مسئولیت ش��ان هم��واره در 
نظام های سیاس��ی مورد توجه بوده و این موضوع 
در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز در قالب اصل 
۱۴۲ قانون اساس��ی مطرح ش��ده است، همچنین 
در بسیاری از کشور های جهان عالی ترین مقامات 
حکومتی لیس��ت دارای��ی و اموال خ��ود را اعالم 
می کنند و م��ردم دقیقا می دانند که حقوق ماهانه 
روسای جمهور، نخس��ت وزیران، وزرا، نمایندگان 
مجلس و... چه مقدار اس��ت. حال سوال اینجاست 
که چ��را افکار عموم��ی در ایران نبای��د از میزان 

دارایی مسئوالن کشوری خود مطلع باشند؟
ه��دف اصل��ی از تصویب طرح رس��یدگی به 
دارایی ها و اموال مسئوالن افزایش اعتماد عمومی، 
شفافیت فعالیت های اقتصادی و در نهایت توسعه 
اقتصادی اس��ت که امید است با رویکرد مثبت در 
دوره جدید قوه قضائیه، طرح اعاده اموال نامشروع 

مسئوالن نهایی و اجرایی شود.  الف

پس از سال ها کش و قوس

قاضیالقضات»طرحاعادهاموالنامشروعمسئوالن«رابهفرجاممیرساند؟

س��فر ی��ک هی��أت نظامی از  ع��راق به جمهوری اس��المی امنیت و اقتدار
ایران و دی��دار اعضای هیأت با فرماندهان ارش��د 
ارتش و س��پاه نش��ان دهنده عمق روابط دفاعی و 

نظامی ایران و عراق است.
س��ال ها پیش، ارتش ع��راق در زمان صدام به 
جمهوری اس��المی ایران حمله نظامی کرد و شاید 
هیچکس تصور آن را نداش��ت که پس از سال های 
ن��ه چندان زیاد،  دو کش��ور و دو ملت تا این اندازه 
به هم نزدیک ش��وند و منافع سیاسی، اقتصادی و 

نطامی آنها به هم گره بخورد.
عراق اکنون یک کش��ور اس��المی با سیاست 
مس��تقل اس��ت که می توان��د برای خ��ود تصمیم 
گیری کند و این تصمیم گیری با توجه به این که 
جمهوری اسالمی ایران در سخت ترین شرایط، در 
کنار این کش��ور قرار گرف��ت و اجازه نداد عراق به 
دست داعش بیفتد، قطعاً سمت و سوی خود را به 

سوی جمهوری اسالمی گرایش می دهد.
دول��ت و ملت ع��راق تاکنون نش��ان داده اند که 
می توانند یک کش��ور دوست و همسایه قابل اعتماد 
باش��ند، تا جای��ی که روابط دو کش��ور ی��ک روابط 
استراتژیک عمیق تبدیل شده است. سیاست عراق در 
قبال تحریم های نفتی و اقتصادی آمریکا علیه ایران 
نشان داد که سیاست حمایت ایران از مردم  دولت این 

کشور سیاست بسیار درست و منطقی بوده است.
س��فر رئی��س جمه��ور ب��ه ع��راق و امضای 
قرارداده��ای اقتص��ادی میان دو کش��ور و اکنون 
س��فر یک هیأت بلندپایه نظامی به ایران همراه با 
دیدارهای مهم با فرماندهان ارشد کشورمان عمق 
روابط ایران و عراق را نش��ان می دهد که می تواند 
بس��یاری از معادالت��ی که از س��وی آمریکا،  رژیم 

اسرائیل و سعودی های طراحی شده خنثی کند.
دیداره��ای هی��أت عالیرتبه نظام��ی عراق با 
مقامات و فرماندهان نظامی کشورمان بسیار پر بار 
و مهم بوده و حتی باعث واکنش رسانه های غربی 

و عربی گشته است.

سرلشکر باقری: ایران و عراق دو وزنه مهم 
جهان اسالم هستند

ارتشبد »حامد عطیه خوین« فرمانده هوانیروز 
ارتش عراق که در رأس هیئتی عالی رتبه نظامی به 
کش��ورمان سفر کرده، با حضور در محل ستاد کل 
نیروهای مسلح، با سردار سرلشکر پاسدار »محمد 
باقری« رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح دیدار و 

گفتگو کرد.
سرلش��کر باقری در این دی��دار با بیان این که 
کش��ور عراق را کشور مقدس، دوست و برادر خود 
می دانی��م، ب��ر ض��رورت و اهمیت توس��عه روابط 
راهب��ردی، عملیات��ی، فنی و صنعت��ی جمهوری 

اسالمی ایران و عراق تأکید کرد.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح با اشاره به 
اینکه امنیت و توس��عه کش��ور ع��راق را امنیت و 
توسعه کش��ور خودمان می دانیم، گفت: ما با تمام 

قوا در کنار شما هستیم.
سرلش��کر باقری با اشاره به ش��رایط منطقه و 
تجرب��ه همکاری ه��ای نظامی میان دو کش��ور در 
مقابله با تروریسم، گفت: ایران و عراق، دو وزنه مهم 
جهان اس��الم و غرب آسیا محسوب می شوند که با 
همکاری های دوجانبه، می توانند نقش مهمی را در 

تحکیم صلح، امنیت و ثبات منطقه ایفا کنند.
همچنین ارتش��بد »حامد عطی��ه خوین« که 
در این دیدار س��پهبد »جبار عبید کاظم حس��ن 
الدراج��ی« فرمانده پدافند هوای��ی ارتش عراق و 
س��پهبد »احمد جاس��م المعارج« فرمانده نیروی 
دریایی ارتش ع��راق، وی را همراهی می کردند، با 
قدردان��ی از حمایت های جمهوری اس��المی ایران 
از ع��راق ب��رای مقابله با داعش و تروریس��ت های 
تکفی��ری، تاکی��د کرد: م��ا از ایران ج��ز صداقت 
ندیده ایم و در جنگ با داعش تجربیات س��ختی را 

پشت سر گذاشتیم. وی افزود: بغداد تا مرز سقوط 
نزدیک ش��ده ب��ود و همه دوس��تان و هم پیمانان 
ما عقب نش��ینی کردن��د و ما جز ب��رادران ایرانی 

هیچ کسی را در میدان نیافتیم.
فرمانده هوانیروز ارتش عراق در پایان خواهان 

توسعه روابط میان دو کشور هستیم.

امیر حاتمی:اگر   همکاری های ایران نبود 
دشمنان عراق را تجزیه می کردند

امیر س��رتیپ حاتمی نیز در دیدار فرماندهان 
نیروی دریای��ی، هوانیروز و پدافن��د هوایی  ارتش 
عراق با اشاره به ش��رایط سیاسی، امنیتی منطقه 
و جه��ان اظهار داش��ت:  تهدی��دات و فرصت های 
پیش روی دو کش��ور ایجاب می کن��د که مقامات 
کش��وری و لشکری، رایزنی های بیشتری در جهت 
تأمین منافع دو ملت، رش��د و شکوفایی اقتصادی 

دو کشور، ثبات و امنیت در منطقه انجام دهند.
وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با 
بی��ان اینکه برای تحکیم ثبات و امنیت در منطقه 
هزینه های فراوانی پرداخت ش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: خ��ون جوانان مومن، متعهد  و وطن دوس��ت 
 ایرانی و عراقی ضامن ثبات و امنیت هر دو کش��ور 
اس��ت و اگر آن همکارهای ایثارگرانه و جانفشانانه  
نبود، امروز  عراق  توس��ط بدخواهان و دش��منان 

صلح و امنیت تجزیه شده بود.
وی با بی��ان اینکه همکاری های دفاعی ایران 
و عراق موجب تعادل، توازن، صلح، ثبات و امنیت 
در منطقه خواهد ش��د، ادامه داد:  دو کشور عزم و 

اراده جدی و خوبی برای توسعه مناسبات دارند.
فرماندهان عالیرتبه نظام��ی عراق نیز در این 
دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمهوری 
اسالمی ایران بر  ضرورت تحکیم مناسبات دفاعی 

دو جانبه بر اس��اس حسن همجواری و پیوند های 
سیاسی، امنیتی، دینی و اجتماعی میان دو کشور 

مبتنی  بر منافع دو ملت تاکید کردند.

سردار حاجی زاده:آماده انتقال تجربه به 
نیروی پدافند عراق هستیم

س��ردار امیرعلی حاجی زاده در دیدار با جبار 
عبید کاظم حسن الدراجی فرمانده پدافند هوایی 
ارت��ش عراق با اش��اره ب��ه اقدامات مستش��اری و 
حمایت و پشتیبانی نیروی هوافضای سپاه از عراق 
در مقابله ب��ا داعش، گفت: این نیرو از نخس��تین 
روزه��ای جنگ ع��راق علیه داع��ش و گروه های 
تکفیری به درخواس��ت دولت این کشور، در کنار 

ملت، دولت و نیروهای مسلح عراق قرار داشت.
فرمان��ده نی��روی هوافضای س��پاه اف��زود: در 
آن روزه��ای سرنوش��ت س��از ب��ا اع��زام هواپیما، 
ارائه آموزش های فش��رده به خلبان��ان عراقی و ۴ 
س��ال پش��تیبانی و تعمیرات هواپیماها و نیز پرواز 
هواپیماهای بدون سرنشین و کمک های اطالعاتی 
در کنار نیروه��ای مردمی و ارتش عراق جنگیدند 
و با تقدیم ش��هدا، برادری خود را به امت اسالمی 
بویژه ملت شریف عراق به اثبات رساند. وی افزود: 
این روابط خوب، خار چشم استکبار جهانی و رژیم 

صهیونیستی و اعراب مرتجع منطقه بوده است.

امیر حیدری:هیچ هوانیروزی در سطح 
خاورمیانه به پای هوانیروز ارتش ایران 

نمی رسد
»سپهبد حامد عطیه« فرمانده هوانیروز ارتش 
عراق ب��ا امیر س��رتیپ کیومرث حی��دری و امیر 
س��رتیپ دوم قربانی فرماندهان نی��روی زمینی و 
هوانیروز ارت��ش دیدار کرد. امیر کیومرث حیدری 
فرمانده نیروی زمین��ی ارتش در این دیدار گفت: 
هوانی��روز ارتش جمهوری اس��المی ای��ران قدرت 
منطقه است و در سطح خاورمیانه هیچ هوانیروزی 

به پای هوانیروز ارتش نمی رسد.

امیر سرتیپ حیدری تاکید کرد: مرز مشترک 
و طوالنی ایران و عراق س��بب ایجاد پیوند دینی، 
مذهبی و فرهنگی دو کش��ور شده است، ما آماده 
هس��تیم برای مب��ارزه با اس��تکبار جهانی و قطع 
حضور استکبار در منطقه با کمک دو کشور ریشه 
دش��من را از منطقه قطع کنیم . وی خاطرنش��ان 
کرد: ام��روز هوانیروز ارتش ب��ا تجربیاتی که دارد 
می توان��د در حوزه های مختل��ف، همکاری خوبی 
را در راس��تای ارتقا س��طح آموزش��ی و حوزه های 

بالگردی با هوانیروز ارتش عراق داشته باشد.
 

امیر صباحی فرد: ایران آماده ارائه همکاری 
عملیاتی با پدافند هوایی عراق است

امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء )ص( ارتش در دیدار با س��پهبد 
جبار عبید کاظم حس��ن الدراج��ی فرمانده پدافند 
هوای��ی عراق با تاکید بر اینکه قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اس��المی ایران و 
پدافند هوایی عراق می توانند در راستای تامین امنیت 
هوایی دو کش��ور تعامل و همکاری های بسیار خوبی 
داشته باشند، گفت: توسعه روابط نظامی با کشورهای 
دوست و همسایه و همچنین امنیت این کشورها از 

راهبردهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود: توس��عه ترانزی��ت و ترافیک هوایی 
مش��ترک با نگاه تامین امنیت دو کش��ور برای ما 
بس��یار مهم است و ما آمادگی داریم برای آموزش 
نیروی متخص��ص و همکاری های فنی و عملیاتی 
تخصص های پدافند هوایی با کشور عراق همکاری 
کنیم که قطعا این همکاری موجب افزایش امنیت 
ه��ر دو کش��ور خواهد ش��د. در ادامه ای��ن دیدار 
س��پهبد جبار عبید کاظم حسن الدراجی فرمانده 
پدافند هوایی عراق با تش��کر از جمهوری اسالمی 
ای��ران در مبارزه با تروریس��م و به خصوص مبارزه 
با داعش در کش��ور عراق، گفت: کشور عراق اجازه 
نخواهد داد هیچ کشوری از فضای کشورش جهت 

تجاوز به کشورهای همسایه استفاده کند.

سرلشکر باقری در ديدار فرمانده هوانیروز ارتش عراق:
ايران و عراق دو وزنه مهم جهان اسالم هستند


