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گروه سیاســی - سید مجید حســینی: »هفته 
وحدت« یادگار بزرگی از ســال های اول انقالب اســت؛ 
طرحی که مبدع و پیشنهاد دهنده اش آیت اهلل منتظری 
بــود و با تائیــد بنیانگذار انقالب به یکــی از ماندگاترین 
طرح های جمهوری اســالمی تبدیل شد. مساله اختالف 
بین شیعه و ســنی، و دامن زدن بیگانگان به این موضوع 
برای بهره برداری استکباری از کشورهای مسلمان و سوء 
اســتفاده از جهان اســالم موضوعی بود که در یک قرن 
گذشــته همواره مدنظر روشــنفکران و متفکران اسالمی 
بود. اینکه دو گروهی که مشــترکات دینی بســیار دارند 
چرا گرفتار رفتارهای افراطی می شــوند و رودر روی هم 

قرار می گیرند. 
ابتــکار برگزاری »هفته وحــدت« آن هم در ایامی که 
یک طرف ان 12 ربیع االول زادروز پیامبر اسالم به روایت 
اهل سنت بود و طرف دیگر 17 ربیع االول زادروز پیامبر 
به روایت اهل تشیع بسیار معنا دار بود؛ عالوه بر اینکه این 
روزها بســیار نزدیک به روزی بود که عده ای از غالیان با 
رفتارهای ناپسند خود باعث دلخوری برادران اهل تسنن 

می شدند. 
با همه ســعی و همتی که در بزرگداشــت این هفته 
داشته و دارند، متاسفانه گهگاه از سوی افراطیان دو طرف 
رفتارهایی مخالف و حساســیت برانگیز دیده می شود که 
مطمئنا فقط در راستای منافع اسالم ستیزان و بیگانگان 
است. از سویی طیفی که گاه از آنها به »شیعیان انگلیسی« 
تعبیر می شوند اصرار بر رفتارها و گفتارهای تفرقه برانگیز 
دارند و از ســوی دیگر گروه هــای تکفیری چون داعش 
تبلیغات ضد شــیعی دارند و به شیعه کشی می پردازند. 
متاسفانه در روزهای اخیر کشتار مردم مظلوم افغانستان 
در شــهرهای قندوز و قندهار نمونه ای از گســترش این 

اقدامات در منطقه است. 

بدون شک تحقق وحدت مسلمانان فقط با شعار امکان 
پذیــر نیســت و الزامات عملی و سیاســت گذاری دقیق 
متناسب با آن را می طلبد . اقداماتی مثل انتساب دریادار 
شــهرام ایرانی، نظامی اهل سنت به عنوان فرمانده نیروی 
دریایی ارتش از ســوی رهبر انقالب نمونه ای از اقدامات 
عملی جمهوری اســالمی برای رســیدن به وحدت همه 
مسلمانان است. همچنین تاکید و فتاوی مختلف از سوی 
مراجع شــیعه مبنی بر حرمت توهین به شخصیت های 
صدر اسالم نشان از اهتمام و توجه ویژه به این امر دارد. 

اما مسائلی مثل تسلط طالبان بر افغانستان با توجه به 
ســابقه تندوری این گروه می تواند مانعی در برابر وحدت 

باشــد؛ نکته ای که در این ایام بارها بر آن تاکید شــده و 
در همین راستا صاحب نظران مختلف تاکید کرده اند که 

نباید به سادگی بر طالبان اعتماد کرد. 
در همین راســتا روز ســه شــنبه مصطفی کواکبیان 
دبیرکل حزب مردم ســاالری در توئتی به مناسبت هفته 
وحدت نوشت: »با شیعه انگلیسی نمی توان هفته وحدت را 
گرامی داشــت. به طالبان هم پیمان بــا آمریکا هم نباید 
دل بســت. تطهیرکنندگان این گروه بداننــد این ها ذاتا 
ضدشــیعه وحامی اصلي گروه داعش تروریست درسراسر 
افغانستان هستند. کشــتارنمازگزاران قندوز و قندهار از 

جنایات وحشیانه این همدستان علیه شیعیان است.«

از ســویی دیگر ســی و پنجمین کنفرانس بین المللی 
وحدت اســالمی دیروز در تهران آغاز به کار کرد و ســید 
ابراهیم رئیســی در آیین گشایش این کنفرانس ، تقریب 
و وحدت امت اســالمی را تاکید امام راحل و رهبر معظم 
انقالب، و یک حرکت راهبردی در جهان اسالم دانست و 
گفت: تالش برای وحدت امت اسالمی باید توسط علمای 

دینی با جدیت و قاطعیت پیگیری شود.
رئیسی گفت: بیداری اسالمی که به برکت مجاهدت ها 
و خون شهیدان ایجاد شده، نباید به سردی گراید و همه 

باید برای حفظ و تقویت آن تالش کنیم.
رئیس جمهور افزود: امروز در همه کشــورهای منطقه 
از جمله عراق، ســوریه، افغانســتان، لبنان و یمن  شاهد 
تفرقه افکنی و توطئه دشمنان اسالم هستیم و همه ما باید 

بکوشیم امت اسالمی در برابر این توطئه ها مصون بماند.
وی افزود: بعد از فروپاشــی شوروی و تک قطبی شدن 
جهان، نظام ســلطه فقط یــک قــدرت را در برابر خود 
می دید و آن هم قدرت بزرگ اسالم بود. لذا به روش های 
مختلــف تالش کرد این قدرت را از کارآیی بیندازد که از 
جمله آنها، تشــکیل گروه های تکفیری در بین مسلمانان، 
پشتیبانی مالی و مســلح کردن آنان برای کشتار و غارت 
در امت اســالمی بود. رئیس جمهور اتصریح کرد: اهانت 
به مقدســات، جدا کردن کشــورهای اســالمی از هم و 
بهره کشــی از دانشمندان در امت اســالمی نیز از جمله 
اقداماتی است که نظام سلطه برای تضعیف و جلوگیری از 
تشکیل و تقویت امت اسالمی انجام می دهد. نظام سلطه 
همانگونه که در گذشته به دنبال استثمار ملت ها از طریق 
غــارت نفــت، گاز و ثروت های آنان بود، امــروز به دنبال 
انرژی های جدید در کشورهای اسالمی است که مهم ترین 
آنها، انرژی نیروی انســانی کارآمد و به ویژه دانشــمندان 

کشورهای اسالمی هستند.

نگاهی به چرایی شکل گیری »هفته وحدت« در ایران   

الزامات عملی وحدت مسلمانان چیست
دبیر كل حزب مردم ساالري: با طالبان ذاتا ضد شیعه و همدست با داعش تروریست نمي توان  به وحدت رسید

یک عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی با انتقاد از لغو دورکاری گفت: لغو صد درصدی 
دورکاری به معنای باز کردن آغوشــمان برای پیک ششم 

است.
محمد علی محســنی بندپی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به لغو دورکاری در استان تهران اظهار کرد: ایمنی 
جمعی بعد از حداقل تزریق دو دوز واکسن آن هم حداقل 
به 7۰ درصد جامعه حاصل می شــود که ما تا رســیدن 
بــه این میزان فاصله داریــم. از طرفی دیگر بعد از تزریق 
دوز دوم نیــز دو هفته باید زمــان بگذرد تا در فرد ایمنی 

ایجاد شود.
وی ادامه داد: ســوال این اســت که آیا همه مردم دو 
دوز واکســن کرونا تزریق کردند که پاسخ آن منفی است 

و این که آیا همه افراد در زمان خود توانسته اند دوز دوم 
را دریافت کنند با این شــرایط منطــق حکم می کند با 
احتیاط بیشــتری جلو رویم و خودمان آغوشمان را برای 
پیک ششــم باز نکنیم لذا لغو 1۰۰  درصدی دورکاری به 
معنای استقبال از پیک ششــم و حتی کاهش بهره وری 

است.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی همچنین با بیان 
این که از 2۵ ســال پیش کشورهای دنیا بحث دورکاری 
و کار در منــزل را در پیش گرفته اند، اظهار کرد: کاهش 

هزینــه ها، افزایش بهره وری و کاهش آلودگی هوا و برای 
خانم های شــاغل تحکیم خانــواده از فواید دورکاری به 
حساب می آید. در کشور ما کرونا باعث شد که از فرصت 
دورکاری اســتفاده کنیم حال نباید اصل دورکاری را کنار 

گذاشت.
وی اضافه کرد: به سرپرست آموزش و پرورش و وزاری 
کار و بهداشت هم گفتم که استفاده از بستر فضای مجازی 
یــک فرصت بود که کرونا در اختیار ما قرار داد و نباید آن 

را از دست داد.

محسنی بندپی ادامه داد: ۴۰ و یا ۵۰ درصد از کارکنان 
می توانند دورکار باشــند البته بایــد کار کمی در اختیار 
آنهــا قرار گیرد نه این که افراد به بهانه دورکاری از منزل 
خارج شــده و کارهایشان را انجام ندهند برخی کارها نیاز 
به حضور در محل کار ندارد و کارکنان می توانند در خانه 
کارهایشان را انجام دهند این همان کار در منزل است که 

در بسیاری از کشورها صورت می گیرد.
وی ادامه داد: این که دورکاری لغو شده است نشان می 
دهد که نتوانستیم در مدت قبل آن را به خوبی پیاده کنیم 
ولــی این هم نباید بهانه ای برای لغو آن باشــد بلکه باید 
بســترهای آن فراهم شده و حتی با پایان کرونا دورکاری 
پایان نیابد حتی می توان این موضوع را از طریق استفاده 
از بسترهای آموزش مجازی در دانشگاه ها هم دنبال کرد.

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با ارجاع گزارش 
کمیســیون اقتصادی در خصوص چرایی تاخیر چندماهه 
در ترخیص کاالهای اساسی به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در جریان جلســه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون 
اقتصــادی در مورد چرایی تاخیــر چندماهه در ترخیص 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور را در راستای اعمال ماده 
2۳۴ آئین نامه داخلی مجلس بررســی کرده و در نهایت 
بــا 1۹۵ رای موافق با ارجاع این گــزارش به قوه قضائیه 

موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل این 

گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی با 
اعمال ماده )2۳۴( قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی 
چرایی تاخیر چند ماهه ترخیص کاالهای اساســی مورد 
نیاز کشــور را نمودند تا به تخلفات دستگاه های اجرایی و 
مقامات ذیربط رسیدگی شود. متقاضیان در تقاضای خود 
چنین مطرح نموده اند که: »میلیون ها تن کاالی اساســی 
که علیرغم نیاز شــدید اقتصاد کشور و معیشت مردم، به 
دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه های مختلف اجرایی از 
جمله بانک مرکزی و وزارت صمت در گمرکات کشــور و 
به مدت  طوالنی دپو و رســوب شده بود، تنها با برگزاری 
چهار جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و کارگروه 

تنظیم بازار و جلسه هماهنگی مسووالن اجرایی و نظارتی 
و حذف الزام کد رهگیــری تامین ارز، به یکباره ترخیص 
شــد و با توجه به زمان اتخاذ و اجــرای این تصمیم، این 
شــبهه بوجود آمده است که چرا وظایف چند ماهه دولت 
که نیازمند اراده مجریان بوده است متوقف می ماند و تنها 
طــی چند روز آن هم دقیقا مقارن بــا انتخابات آمریکا با 
عجله و حتی در روز تعطیل )1۳ آبان - میالد پیامبر اعظم 

)ص(( حل و فصل شده است؟«
کمیســیون اقتصادی با توجه به ماهیت اهرم نظارتی 
اعمــال مــاده )2۳۴( آئین نامه داخلی که میبایســت به 
شناســایی تخلفات قابــل پیگرد و ارجــاع آن به مرجع 
ذیربط منجر شود، پس از بررسی اولیه و تشکیل جلسات 
الزم، طی مکاتبــات شــماره 7۸۰۵۳ - 1۰/1۰ /1۳۹۹ 
و 7۳۶۰۰ – ۳۰/ ۹/ 1۳۹۹ بــا وزرای صنعــت، معدن و 
تجارت، جهاد کشــاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس 
کل بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و رئیس کل 
گمرک جمهوری اســالمی ایران درخواست گزارش نمود 
که تاکنون پاسخ وزارت جهاد کشاورزی دریافت نگردیده 
است. در ادامه، کمیســیون اقتصادی با اخذ توضیحات و 
دفاعیات کتبی و شــفاهی دستگاه های مربوطه به بررسی 
محورهای مورد نظر متقاضیان پرداخت که اینک نظر خود 

را به شرح این گزارش نظارتی تقدیم می کند.
نتایج رسیدگی:

1- ماده )1۶( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )مصوب 1۵ / 2 
/1۳۹۸( اشــعار می دارد: »وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف اســت ثبت ســفارش کاالهای مصرفــی و بادوام 
خارجی دارای مشــابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به 
میزان کافی تولید شــده باشد تا پایان مدت قانون برنامه 
پنجساله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده 
)22( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع 

تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.«
بر اســاس این حکم قانونــی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف شــده اســت از واردات کاالهای مصرفی و 
بادوام خارجی که دارای مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و 
به میزان تولید کافی می باشند، جلوگیری کند. همچنین 
طبــق تبصره )1( همــان ماده، کارگروهی با مســئولیت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ترکیب اعضای مشخص 
از بین دستگاه های ذیربط، مسئول تهیه فهرست مصادیق 
کاالهای مزبور و همچنین بازنگری ســاالنه این فهرست 
شده است، اما بررسی ها نشان می دهد که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم گیری 
قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کاالهای مشمول 
این حکم قانونی اقــدام می کند که این اقدام مغایر قانون 
می باشــد. از طرف دیگر صرفاً کاالهای مصرفی مشــمول 

حکــم این ماده قانونی می باشــند در حالــی که وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده 
قانونی، کاالهای واســطه ای را نیز در دایره شــمول این 
محدودیت وارداتی قرار داده است که این اقدامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن 

تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی می باشد.
2- وزارت صنعــت، معدن و تجارت طبق بند )۳( ماده 
)۶( قانــون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز )مصوب ۳ /1۰ 
/1۳۹2( و با هدف شناسایی کاالهای قاچاق موظف شده 
اســت با همکاری دســتگاه های اجرایی ذیربط و با ابجاد 
و بکارگیری ســامانه نرم افزاری، نســبت به ثبت سفارش 
شــفاف و بدون تبعیض، شناســه دار کردن کلیه انبارها 
و مراکــز نگهداری کاال، ثبت مشــخصات مالک کاال، نوع 
و میــزان کاالهای ورودی و خروجــی از این انبارها اقدام 
نمایــد، اما بــا وجود گذشــت 7 ســال از تصویب قانون 
مذکور، اقدام موثری برای اجرای آن صورت نگرفته است 
و دســتگاههای مختلف از جملــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد کشــاورزی و گمرک جمهوری اســالمی با 
نقــض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشــتراک پایگاه داده ها 
و عدم اتصال ســامانه ها به سامانه مرکزی واحد )سامانه 
جامع تجــارت ایران( از تحقق اهداف قانونگذار جلوگیری 
و تخلف نموده اند که به همراه آثار اقتصادی این اقدامات 

مغایر قانون، نیازمند رسیدگی قضایی است.

این کــه  بیــان  بــا  حقوقــدان  یــک 
ممنوع الخروجی می تواند دالیل زیادی داشته 
باشد، گفت: بحث بدهکار بودن فرد به افراد یا 
دارایی یا عدم اجازه همسر می تواند از دالیل 
ممنوع الخروجی باشــد بنابراین من امیدوارم 
ســاماندهی ممنوع الخروجی ها در اسرع وقت 
پیگیری شــود تا کســانی که قصد خروج از 

کشور را دارند دچار سردگمی نشوند.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت وگو با ایسنا، 
در ارتباط بــا اظهارات رئیس دســتگاه قضا 
مبنی بر ساماندهی ممنوع الخروجی ها، با بیان 
این که نیاز هســت که موضوع ممنوع الخروج 
شدن افراد ساماندهی شود تا مشکالتی برای 

کســانی که عازم سفر به خارج هستند پیش 
نیاید گفت: ممنوع الخروج کردن افراد در واقع 
تضمینی برای دســتگاه قضا و دوایر مختلف 
اســت که حقوقی از آن ها و مردم ضایع نشود 
اما همان طور که جناب اژه ای اشــاره کردند 
این رویه ممنوع الخروجی ثابت و یک نواخت 
نبوده است مثال سازمان ثبت یا اداره دارایی و 
محاکم هرکدام برای خودشان ممنوع الخروج 

می کردند.
وی افــزود: البتــه یک ســامانه بــه نام 

exitban تشکیل شده است که افراد بتوانند 
قبل از خــروج از وضعیــت ممنوع الخروجی 
خــود اطالع پیدا کنند که البته شــامل همه 
افراد نمی شــود و اختصاص به بعضی از دوایر 
و ســازمان ها دارد. بنابرایــن الزم اســت که 
وضعیــت ممنوع الخروجی افراد ســاماندهی 
شــود و افراد بتوانند با مراجعه به یک سایت 
یا هر تشــکیالت دیگر مطلع شــوند که آیا 
می توانند از ایران خارج شــوند یا خیر و اگر 

نمی توانند از دلیل آن باخبر شوند.

ایــن وکیل دادگســتری با بیــان این که 
ممنوع الخروجی می تواند دالیل زیادی داشته 
باشــد گفت: بحث بدهکار بودن فرد به افراد 
یا دارایی یــا عدم اجازه همســر می تواند از 
دالیــل ممنوع الخروجی باشــد بنابراین من 
ممنوع الخروجی هــا  ســاماندهی  امیــدوارم 
در اســرع وقــت پیگیری شــود تا کســانی 
 کــه قصد خــروج از کشــور را دارنــد دچار

 سردگمی نشوند.
 رئیس قوه قضائیه چندی پیش در جلسه 

شــورای عالی قضایی با اشــاره بــه ممنوع 
الخروج کردن افراد توســط برخی دستگاه ها 
از جمله ســازمان مالیاتی و بانک ها و برخی 
مراجع قضایی با بیان این که آمار کســانی که 
ممنوع الخروج می شــوند زیاد نیست، اما کم 
هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکالتی 
برای مردم شده اســت گفت: اول باید معلوم 
شــود که کدام دستگاه ها اجازه دارند افراد را 
ممنوع الخروج کنند و چه کسانی و برای چه 
مدتــی باید ممنوع الخروج شــوند و اینکه به 
مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعالم نشود که 
ممنوع الخروج شــده اند و در فرودگاه متوجه 

موضوع شوند خسارت بار است.

دادســتان کل کشور در دیدار با وزیر دادگستری عراق 
گفت: انتظار داریم میان دو کشــور ارتباطات بیشتری در 
زمینه برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر داشته باشیم و به 
محــض اینکه فردی در مرزهای عراق به خاطر حمل مواد 

مخدر دستگیر شد به ایران اعالم شود.
به گــزارش قــوه قضائیه،  عبدالســتار محمــد وزیر 
دادگســتری عراق و هیئت همراه صبــح امروز با حجت 
االسالم والمســلمین منتظری دادستان کل کشور دیدار 

کردند.
در ابتدای این دیدار حجت االسالم منتظری  دادستان 
کل کشــور ضمن خیرمقدم به وزیر دادگســتری عراق و 
هیئت همراه گفت: جمهوری اســالمی ایران با جمهوری 
اسالمی عراق روابط بسیار نزدیک و ارتباط تنگاتنگی دارد 
و اقتضا می کنــد که این ارتباطــات و تعامالت پررنگ تر 

باشد.
منتظری با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد دو سفر 
رئیس قوه قضائیه به کشــور عراق بودیــم گفت: در این 
سفرها مباحث خوبی بین مقامات قضایی دو کشور انجام 
شــده و موافقت نامه های میان طرفین امضا شــده است. 
چهار قرارداد رســمی هم میان جمهوری اسالمی ایران و 

جمهوری عراق منعقد شده است.
وی ادامه داد: با این توصیفات، اما به اهتمام بیشــتری 
برای گسترش روابط نیازمندیم و امنیت عراق برای ایران 

بســیار مهم اســت و این اهمیت تا به آن اندازه است که 
ایران همیشــه برای امنیت عراق تالش کرده است. زمانی 
که داعش به چهل کیلومتــری بغداد آمده بود جمهوری 
اسالمی ایران تمام توان خود را برای مقابله با تروریسم به 

میدان آورده بود.
دادســتان کل کشــور ادامه داد: امنیت امــروز عراق 
مرهون خون شــهدای مقاومت ایران و عراق است که در 
برابر تروریست ها ایستادند و بزرگ ترین آن ها شهید قاسم 

سلیمانی و ابوالمهدی المهندس هستند.
در ادامه منتظری گفت: انتظار ما این است که دستگاه 
قضایی عراق با دســتگاه قضایی جمهوری اســالمی ایران 
تعاملی بیش از گذشــته داشته باشــد. یکی از این موارد 
و تعامالت بــه تبادل زندانیان مرتبط اســت که از عراق 
در ایــران یا از ایران در عراق، محکوم و زندانی هســتند. 
انتظار ما این است که بر اساس قرارداد دو کشور به محض 
این که حکم و محکومیت زندانی قطعی شــد، این تبادل 

انجام شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: انتظار داریم بعد از پایان 
این ســفر اقدام مناســب برای تبادل زندانیان در اولویت 

قرار گیرد.
دادســتان کل کشور با اشاره به سفر هفته گذشته اش 
به ارمنستان اظهار داشت: در این کشور تسهیالت فراوانی 
برای تبادل زندانیان میان کشور ایران و ارمنستان صورت 

گرفته اســت و از کشور عراق می خواهیم که درباره تبادل 
زندانیان اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی در ادامــه برخــورد با قاچاقچیــان و ترانزیت مواد 
مخدر را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار داریم میان دو 
کشــور ارتباطات بیشتری در زمینه برخورد با قاچاقچیان 
مواد مخدر داشــته باشــیم و به محــض اینکه فردی در 
مرزهای عراق به خاطر حمل مواد مخدر دســتگیر شد به 
ایران اعالم شود تا با همکاری ایران و عراق بتوانیم مبدا و 

مقصد آن را مشخص کنیم.
دادســتان کل کشــور در ادامه موضوع استرداد اموال 
ایرانیان محکوم شــده را مورد توجه قــرار داد و گفت: از 
کشــور عراق انتظار داریم یک تفاهم بیــن ایران و عراق 
منعقد شــود تا بتوان به اموال افرادی که در ایران محکوم 
شده اند و اموالشان را به عراق منتقل کرده اند، دسترسی 

پیدا کرد.
در ادامه این دیدار عبدالســتار محمد وزیر دادگستری 
عــراق با بیان این که تنها هدف این ســفر تحکیم روابط 
برادرانه میان دو کشــور است گفت: تحکیم روابط حقوقی 
و قضایــی میان روابط دو کشــور از اهداف اصلی اســت. 
همچنین عملیاتی کــردن توافقنامه منعقد شــده میان 
دو کشــور و موضوعاتی که به وزارت دادگســتری عراق 
مرتبط می شــود از جمله اهداف این ســفر اســت؛ چرا 
کــه برخی از این توافقنامه ها در حــوزه صالحیت وزارت 

دادگســتری عــراق نیز نیســت، اما مــواردی که مطرح 
 شــد را به شــورای عالــی قضایی جمهوری عــراق ابالغ

 خواهم کرد.
وی در ادامه در خصوص استرداد محکومین ایرانی در 
عراق گفت: با کمیته ای که تشــکیل شــده است طی ۵۰ 
روز ۶۰ نفــر از محکومان ایرانــی را به ایران منتقل کرده 
ایم. 2۰ نفر دیگر نیز در دســت اقدام است و 2۰ نفر دیگر 
کارهایشان انجام شده است و به محض بازگشت به عراق 

کارهای تشریفاتی آن را انجام می دهیم.
وزیر دادگســتری عراق اضافه کــرد: در خصوص بقیه 
محکومین یا حکمشــان قطعی نشــده و یا تازه بازداشت 
شده اند و من از تعداد آن ها خبر ندارم، اما پس از دستور 
نخســت وزیر عراق مبنی بر برداشــتن ویزا آن دسته از 
بازداشت شــدگان که به علت خروج غیرقانونی از ایران و 
ورود به کشور عراق دســتگیر شده اند به سرعت تحویل 

ایران خواهند شد.
وی دربــاره توقیف اموال ایرانیانی که حکم شــان در 
کشــور ایران قطعی شده است، گفت: این موضوع نیازمند 
یک تفاهــم بین قوه قضائیه دو کشــور و میــان وزارت 
دادگســتری دو کشور ایران و عراق اســت و باید در این 
زمینه یک یادداشــت تفاهمی منعقد شــود ما نیز در این 
خصوص آمادگی کامل برای اســترداد ایــن دارایی ها را 

داریم.

عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح كرد

انتقاد از لغو دوركاری و احتمال پیک ششم

ارجاع گزارش كمیسیون اقتصادی درباره چرایی تاخیر در ترخیص كاالهای اساسی به قوه قضائیه

ساماندهی ممنوع الخروجی ها در اسرع وقت پیگیری شود

تاكید دادستان كل كشور بر ارتباط بیشتر ایران و عراق برای مبارزه با مواد مخدر

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه كارگران 

بررسی شد
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیســی، درباره ساماندهی و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث 

و تصمیم گیری شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، پس از گزارش وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی 
در زمینه عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس شــورای اســالمی برای ساماندهی 
امور بانک رفاه کارگران، مقرر شــد ضمن ســرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی 
دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور،  اقدامات الزم برای 
بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران نیز به عمل آید.

موضوع تنظیم بازار نیز دستور کار جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بودکه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، و جهاد کشــاورزی در زمینه عرضه 
کاال در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، گزارش دادند و مقرر شد موضوع رصد 

بازار و تامین کاالهای مورد نیاز همچنان در دستور کار باشد.

علی مطهری:
 پیشرفت مذاكرات ایران و عربستان 

افراطی گری را كاهش می دهد
نماینــده ســابق مجلس گفت: دوســتی و همــکاری ایران و عربســتان، هم 
 افراطی گری در دنیای اسالم را کاهش می دهد، هم کمک به توافق  برجام می کند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: » اعالم 
پیشــرفت مذاکرات  ایران و  عربســتان در هفته  وحدت، نویــد خوبی برای هر دو 
کشــور و جهان  اسالم است. دوستی و همکاری ایران و عربستان، هم  افراطی گری 
در دنیای اســالم را کاهش می دهد، هم کمک به توافق  برجام می کند و هم طرح 

عادی سازی روابط با  اسرائیل را به شکست می کشاند.«

ارتش آمادگی مقابله با هرگونه تهدید دشمن را دارد
معــاون هماهنگ کننده ارتش گفت: امروز توان رزمــی، دفاعی و بازدارندگی 
ارتش با وجود کارکنان آموزش دیده و با مهارت و با تجهیزات بومی و به روز شده 

در سطح بسیار باالیی قرار دارد.
به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در آیین تجلیل از فرماندهان پیشکسوت دوران دفاع 
مقدس ارتش که در ســالن میثاق ستاد فرماندهی ارتش برگزار شد، با بیان اینکه 
امنیت و آرامش امروز کشــور مرهون رشادت های غیورمردان ایران در دوران دفاع 
مقدس است، گفت: پیشرفت های چشــمگیر، ارتقای توان دفاعی و رزم و جایگاه 
واالی ارتش قطعا به خاطر ایثارگری و از خودگذشــتگی شما فرماندهان عزیز در 
دوران خدمت و دفاع مقدس اســت که در عرصه حضور داشتید و بستر پیشرفت 

را فراهم کردید.
وی دفاع مقدس را بخشــی از هویــت ملی خواند و افزود: ایــن فرماندهان و 
پیشکسوتان عزیز از ستارگان درخشان آسمان کشور پهناور ایران اسالمی هستند 
که با عشــق به وطن، به ارتش پیوستند و در طول دوران خدمت ارزشمند و دفاع 
مقدس خاطرات ماندگاری از ایمان، درایت، اخالص و سلحشــوری از خود برجای 

گذاشتند.
امیر دریادار ســیاری، نسل جوان امروز را نســلی متفاوت از نسل دوران دفاع 
مقــدس خواند و اظهار کرد: دســتاوردهای دفاع مقدس برای کشــور گنجینه و 
ســرمایه ای ارزشــمند بوده که بهره گرفتن از ظرفیت های یادگاران هشــت سال 
جنگ و نیروهای با تجربه می تواند به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل 

جوان امروز کمک کند.
وی گفــت: امروز توان رزمــی، دفاعی و بازدارندگی ارتش بــا وجود کارکنان 
آموزش دیده و با مهارت و با تجهیزات بومی و به روز شــده در سطح بسیار باالیی 
قــرار دارد به گونه ای کــه ارتش والیتمدار ایران اســالمی آمادگی دارد در برابر 

هرگونه تهدید دشمن ایستادگی و مقابله کند.

سامانه الکترونیکی یکپارچه نظارت بر مدارس غیردولتی 
راه اندازی می شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح بررسی های جلسه 
دیروز کمیســیون متبوع خود خبر داد: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، وزارت 
آمــوزش و پرورش مکلف به راه اندازی ســامانه الکترونیکــی یکپارچه نظارت بر 

مدارس غیردولتی شد.

رضا حاجی پور در گفت و گو با ایســنا، درخصوص جلســه دیروز کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: در نشســت امروز کمیســیون بررســی 
طرح اصالح موادی از قانون تاســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 

غیردولتی ادامه پیدا کرد و تا ماده 11 آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: براساس مصوبه  کمیســیون، وزارت آموزش و پرورش باید حداکثر 
ظرف ۶ ماه ســامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس 
و مراکز آموزشــی و پرورشــی غیردولتی را راه اندازی کند. همچنین مقرر شــد 
تمامی آمار کارکنان، دانش آموزان، فضا، تجهیزات آموزشــی، مجوزهای تاسیس 
و راه اندازی، شــاخص های ارزیابی، میزان شــهریه، درآمدها و هزینه های آن ها 
و هر نوع تســهیالت و حمایت های دریافتی به طور جامع، دقیق و شفاف در این 

سامانه درج شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: در بررسی های این 
جلسه همچنین مقرر و مصوب شد که آموزگاران دوره ابتدایی تمام وقت محسوب 
شــوند و ســاعات تدریس و حضور ســایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت 

غیررسمی مدارس و مراکز ۳۰ ساعت در هفته تعیین شود.

اصالحات مربوط به وكالت با كمک قوه قضائیه 
انجام شود

رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور با اشــاره به طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار گفت: اگر قرار است اصالحاتی در خصوص وکالت صورت 
گیرد، با کمک قوه قضائیه، دولت و کانون وکال الیحه جامعی در این خصوص تهیه 

شود که هم قوانین به روز شود هم نواقص امر برطرف شود.
ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در جمع خبرنگاران 
در خصوص موضوع عدم ثبت ازدواج در روزهای اعیاد تعطیل گفت: در اعیاد، ثبت 

ازدواج را تعطیل نکردیم و مشکلی وجود ندارد.
وی در ادامه و در پاســخ به ســئوالی در خصوص طرح »تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کسب و کار« اظهار کرد: در بحث وکالت آزاد در هر حال اعتقاد من این 
اســت که این اقدامات و ممنوع کردن بــه کارگیری قضات در امر وکالت، محروم 
کردن جامعه از افرادی اســت که سال های ســال تجربه کسب کردند و می توانند 

خدمات شایانی ارائه دهند.
خدائیــان گفت: در چنین طرح هایی که بدون بررســی کارشناســی تصویب 
می شــود اعتقاد داریم تمام جوانب امر دیده نمی شــود و ممکن اســت بخشی از 

موضوع به اطالع نمایندگان برسد.
رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر قرار 
اســت اصالحاتی در خصوص وکالت صورت گیرد، با کمــک قوه قضائیه، دولت و 
کانون وکال الیحه جامعی در این خصوص تهیه شــود که هم قوانین به روز شــود 

هم نواقص امر برطرف شود.
وی افزود: اگر این طرح تصویب شــود جامعه از خدمات بخشــی از کســانی 
کــه می توانســتند به امر وکالــت بپردازند محروم می شــود. تقاضــای ما همان 
طور که ریاســت قــوه قضائیه گفتند این اســت کــه اگر در وکالــت تصمیمی 
 گرفته می شــود الیحه جامعی با کار کارشناشــی تهیه شــود تــا نتیجه مثبتی

 داشته باشد.
رئیس ســازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در این خصوص 
بــا کمک کانون اقدام کرده اما یک باره در صحن علنی مطرح شــد و قوه قضائیه 

اطالعی نداشت.
وی افزود: از مدت ها قبل بحث وکالت مطرح شــده و در دســتور کار اســت و 
لوایح و طرح هایی در مجلس مطرح اســت. این پیشنهاد در قانونی است که خیلی 
ارتباطــی به وکالت ندارد. باید این موضوع به کمیســیون حقوقی و قضایی ارجاع 
شود و با کمک کارشناسان تصمیم همه جانبه گرفته شود. در قانون مشخص شده 

چه کسانی به وکالت بپردازد.
خداییان در خصوص به روز بودن اســتعالم ممنوع الخروجی ها در سامانه ثبت 
من، اظهار کرد: بســیاری از ممنوع الخروجی ها در ســامانه ما موجود نیســت اما 
اشخاص اگر براساس پرونده های اجرایی ممنوع الخروجی  شوند، در سامانه مطلع 

خواهند شد.
وی افزود: هرکســی با مراجعه به سامانه ثبت من می تواند اطالعات مربوط به 
امالک ثبتی، شرکت ها و برندهای ثبت شده و همچنین تمام خدمات ثبتی که ما 
ارائه می دهیم را از این سامانه دریافت کنند. هر آنچه که ما خدمت ارائه می دهیم 
در این درگاه وجود دارد؛ ممنوع الخروجی نیز در این ســامانه وجود دارد و نیاز به 

استعالم از ما نیست.

اخبار کوتاه


