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گروه سیاسی-خاطره میرزا: همانگونه که پیشبینی 
می شــد، گروه ویژه اقدام مالی )FATF( اعالم کرد که نام 
ایران در لیســت سیاه این کارگروه باقی مانده است تا قفل 
FATF هم همچون قفل تحریم، بر اقتصاد ایران همچنان 

باقی بماند. 
کارگــروه ویژه اقدام مالــی از فوریه ۲۰۲۰ در ســایه 
همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی 
که در لیســت سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود و این 
مدت زمــان، فرصت خوبی برای ایــران ایجاد کرده بود تا 
مشــکالت مســیر خروج از لیست ســیاه را رفع کند. اما 
همانطور که برای رفع تحریم، اقدامی اساسی انجام نگرفت، 

برای خروج از لیست سیاه FATF نیز کاری انجام نشد. 
تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شــامل 
محدودیت در روابط مالی با شــرکت های ایرانی، بررســی 
بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در 
خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه 
و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و 
بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله 
 FATF ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری
قرار گرفته اند اما ایران و کره شمالی در لیست سیاه هستند. 
تصویب نشدن دو الیحه مربوط به مقابله با پولشویی و 
پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به 
تعهدات برخاسته از آن، موجب شده ایران در لیست سیاه 
FATF قرار بگیرد. این دو الیحه نزدیک به سه سال است 

در مجمع تشخیص مصلحت نظام بالتکلیف مانده است. 
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در ســال 1989 برای 
مبارزه با پولشــویی تاسیس شد و در ســال ۲۰۰1 برای 
مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت. FATF چهل 
توصیه درباره مبارزه با پولشــویی و 9 توصیه درباره مبارزه 
با تامین مالی تروریســم دارد. این توصیه ها، استانداردهای 
بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را 
تشکیل می دهند و براساس حقوق بین الملل کشورهایی که 
در لیســت سیاه FATF قرار می گیرند در مراودات مالی و 
بانکی تنها می مانند و در نتیجه فشــار مالی زیادی بر این 

کشورها وارد می شود،
در ســال ۲۰۰7 ایران به لیست ســیاه گروه ویژه اقدام 
مالی اضافه شــد و برای خروج از لیســت سیاه باید چهار 
الیحــه مربوط بــه توصیه هــای FATF را تصویب کند. 
نخســتین الیحه، اصالح قانون مبارزه با پولشویی است که 

دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه داد و در سال 1۳8۶ در 
مجلس شورای اســالمی تصویب اما در شورای نگهبان رد 
شد. با این وجود مجددا در مجلس تصویب شد و نهایی شد. 
دومین الیحه، الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم اســت که هیئت دولت ایران در سال 1۳89 و 
در دولــت دوم احمدی نژاد،  قانــون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم را تصویــب کرد و آن را به مجلــس ارجاع داد. 
مجلس هم این قانون را درســال 1۳9۰ تصویب کرد و به 
شورای نگهبان ارســال کرد. با این حال این قانون با ایراد 
اصل 1۵8 شورای نگهبان متوقف شد. طبق اصل 1۵8 باید 
الیحه اموری که جرم انگاری می شــوند توسط قوه قضائیه 
تائید و ارائه شود. برای رفع ایراد شورای نگهبان، در نهایت 
قــوه قضائیه الیحه جدیدی را تهیه کرد و  الیحه در بهمن 
ســال 1۳9۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم 

آن را تائید کرد و در اسفند 1۳9۴ ابالغ شد.

امــا دو الیحــه دیگر هنــوز بالتکلیف مانــده و هیچ 
عزمی هــم برای تصویــب آنها وجود نــدارد. یکی، الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه 
با جرایم ســازمان یافته ملی موســوم به پالرمو است که 
پس از تصویب در مجلس گذشــته  و رد توســط شورای 
نگهبان، نزدیک به ســه سال اســت در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام باقی مانده است. چهارمین الیحه هم الیحه 
الحاق ایران به کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
است که ان هم پس از تصویب در مجلس، توسط شورای 
نگهبــان رد شــده و در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

بالتکلیف باقی مانده است. 
اواخر آذرماه ســال گذشــته اعالم شــد با درخواست 
رییس جمهــوری وقت از رهبر جمهوری اســالمی و تأیید 
ایشــان، این دو الیحه بار دیگر در مرحله بررسی در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام قرار گرفته اســت که قرار بود تا 

پایان اســفند تکلیف این لوایح مشخص شــود. اوایل دی 
ماه آملی الریجانی رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
هم از آغاز بررســی مجدد لوایــح اف ای تی اف در مجمع 
خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی 
مجدد این لوایح در دستور کار قرار گرفته و اعضای مجمع 
فارغ از فضاسازی های مختلف از سوی گروه ها و جریان های 
سیاســی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشــور آن را 
بررســی خواهند کرد.  اما با گذشت نزدیک به یک سال از 
درخواســت روحانی از رهبری، خبری از تصویب این لوایح 
در مجمع نیســت و با تغییر دولت هم کال این موضوع به 

محاق رفته است.
اهمیت تصویب این دو الیحه باقیمانده برای بهبود روابط 
اقتصادی با کشورهای دیگر و جذب سرمایه گذاری خارجی 
به حدی است که اگر این دو الیحه تصویب شود، حتی در 
صورت لغو تحریمها نیز ایران امکان مبادله اقتصادی آزادانه 
با کشــورهای جهان را ندارد. مصطفــی کواکبیان رییس 
فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس دهم که زمانی 
که نماینده مجلس بود از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خواسته بود به صورت شفاف مسئولیت خود را در قبال 
تصویب نشدن FATF بپذیرند و از خودتحریمی جلوگیری 
 FATF کنند، گفته اســت نباید خود تحریمی کنیم زیرا
هیچ ربطی به برجــام و تحریم ها ندارد و به خاطر تصویب 
نشــدن آن، کشــورهایی همچون چین، روسیه، هند، کره 
جنوبی و عراق هم برای مبادالت بانکی با ما مشکل دارند. 
او گفتــه : »این لوایح را ما در مجلس تصویب کردیم. همه 
با دقت بررسی شده، ما همه را با حق تحفظ قبول کردیم. 
مثال در بحث تروریســم، این ما هســتیم که تروریست را 
معنی می کنیم. من معتقدم با توجه به اینکه بسیاری از این 
دســتورالعمل ها در دولت های پیشین تصویب و اجرا شده 
و مشــکلی نداشــته، این لوایح اخیر هم اگر تصویب شود، 

مشکلی نخواهد داشت.«
بــا این حال همچنان بخشــی از مشــکالت اقتصادی 
کشــور، عالوه بر رفــع تحریــم، در گرو تصویــب لوایح 
چهارگانه اســت اما هنوز عزمی برای تصویب آن پیدا نشده 
اســت. تجربه ثابت کــرده زمانی کــه »مصلحت کالنی« 
در کار باشــد، لوایــح این چنینــی می توانند به ســرعت 
تصویب شــوند؛ اما اگر چنین »مصلحتی« تشخیص داده 
 نشــود، این لوایح همچنــان سرنوشت شــان مبهم باقی

 خواهد ماند.

گزارش »مردم ساالری« از آخرین موضع گروه ویژه اقدام مالی

ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

رئیس جمهور گفت: باید به اســتان اردبیل توجه شود و 
صنایع تبدیلی و چرخه ارزش افزوده را دنبال کرد که اینها از 

برنامه های دولت است.
به گزارش ایســنا سید ابراهیم رییســی در بدو ورود به 
فــرودگاه پارس آباد با بیان اینکه توفیقی اســت برای من و 
همکارانم که در آستانه والدت نبی مکرم اسالم و امام جعفر 
صادق به استان اردبیل سفر کنیم و خدمت مسئوالن و مردم 
بسیار بزرگوار، والیت مدار و مقاوم اردبیل برسیم، اظهار کرد: 
ادای احترام می کنم به خانواده محترم شــهدا، ایثارگران و 
جانبازان و آزادگان اســتان اردبیل. این اســتان نقش بسیار 
مهمی در توسعه فرهنگ شیعی داشــته و افراد فرهیخته و 

دانشمند بسیاری تقدیم جهان اسالم کرده است.
وی ادامه داد: عذرخواهی می کنم از مردم اردبیل که امکان 
دیدار  آنها در تجمعات شهری نیست فقط با برخی نمایندگان 
مردم اســتان نشست داریم و با توجه به کرونا، امکان تجمع 
وجود ندارد. در فرصت دیگری ان شاءاهلل خدمت مردم استان 

برسیم.
رئیسی افزود: اردبیل قطب کشاورزی است و ظرفیت های 
اب، خاک حاصلخیز و هوای مناسب دارد و می توان در سال 
سه تا چهار بار محصول برداشت کرد. باید به این استان توجه 
شود و صنایع تبدیلی و چرخه ارزش افزوده را دنبال کرد که 

اینها از برنامه های دولت است.

رئیس جمهــور در پایان گفــت: با اســتفاده از نظرات 
استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و سایر مقامات استانی 
و کارشناســان داخل و خارج استان برای مدت کوتاه و میان 
مــدت برنامه داریم تا وضعیت کشــاورزی را متحول کند و 

صنایع تبدیلی را رشد دهد و گردشگری را رونق دهد.
وی همچنیــن از شــرکت سهامی کشــت و صنعــت و 
دامپروری مغان بازدید کرد. رئیســی در ابتدای سفر استانی 
خود به اردبیل، از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 
بازدید کرد و در جریــان فعالیت ها و نیازهای و دغدغه های 
مسئوالن و نمایندگان استان برای توسعه شرکت قرار گرفت.
رئیس جمهور در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت های 

گســترده کشاورزی و اشتغال زایی مجموعه کشت و صنعت 
مغــان گفت: دولت خود را موظــف می داند با حداکثر توان 
از رونق فعالیت ها و افزایش میزان اشــتغال در این مجموعه 

حمایت کند.
رئیســی گفت: هیچ دلیلی برای ایجاد توقف و ُکندی در 
فعالیت های شرکت کشت و صنعت مغان وجود ندارد و دولت 

از ارتقا و پیشرفت این مجموعه حمایت می کند.
وی گفت: شرکت کشــت و صنعت مغان باید بخشی از 
ظرفیت هــا و درآمدهای خود را برای انجام مســئولیت های 
اجتماعی در قبال اســتان و بهبود وضعیــت مردم منطقه 

استفاده کند.

یادگار امام)ره( با بیان اینکه با اشــغال فلسطین جگر 
اســالم چند پاره شــد، گفت: اگر منتظر رســیدن روزی 
هســتید که هیچ شیعه ی سنی ُکش و سنی شیعه ُکشی 
در دنیا پیدا نشود، به این زودی نخواهد بود اما باید به آن 
سو حرکت کنیم و گروه یاد شده را به یک جمعیت قلیل 

ناهنجار تبدیل کنیم.
به گزارش ایســنا، ســید حســن خمینی در سمینار 
»الزامات وحدت اســالمی در جهــان معاصر« گفت: بحث 
وحدت یا دوری از نزاع در طول تاریخ یک بحث پر دامنه 
است و فقط هم به وحدت امت اسالمی محدود نبوده است. 
البته ما در بحث وحدت امت اســالمی حق خود را باید از 
متجاوزین بگیریم؛ چرا که دشمنی وجود داشته که جامعه 
اســالمی را چند پاره کرده و ایــن روند به خصوص بعد از 
جنگ جهانی دوم و فروپاشی دولت عثمانی پررنگ تر بوده 

است.
یادگار امام افزود: در این میان گروه هایی در هند، مصر 
و جاهای دیگر هم بوده اند که همواره هشــدار داده اند به 
همدیگر مشغول نشوید، چرا که این مسیر سرانجامی ندارد. 
وقتی با اشغال فلسطین، جگر اسالم چند پاره و جغرافیای 
جهان اســالم هم دچار تغییر شــد دغدغه هایی پیدا شد. 

البته اینکه جریان های تکفیری ها ســر بر آورده اند دلیل 
بر جمع شدن عقالی اسالم کنار یکدیگر و احساس خطر 

این گروه هاست.
وی اظهار کرد: نوع دیگر وحدت فقط عملگرا و معطوف 
به این هدف نیســت که دشمنان را بیرون کنیم. واقعیت 
این اســت که بخش زیادی از نزاع های ما اتفاقا از سر این 
است که دشمنانی نداشته ایم و به خودمان مشغول شده 
ایم. در تاریخ هم شیعیانی داشته ایم که افراط کرده اند و 
از ســوی دیگر اهل سنتی داشته ایم که شیعیان را کشته 
اند. البته شــیعیانی هم داشــته ایم که شیعیان را کشته 
اند و اهل ســنت هایی داشته ایم که سّنی ها را کشته اند. 
اساسا به اسم دفاع از پیامبر)ص( گروه های زیادی همدیگر 

را کشته اند.
ســید حســن خمینی تأکید کرد: اگر منتظر رسیدن 
روزی هســتید که هیچ شیعه ی سنی ُکش و سنی شیعه 

ُکشــی در دنیا پیدا نشــود، به این زودی نخواهد بود اما 
باید به آن ســو حرکت کنیم و گروه یاد شــده را به یک 
جمعیــت قلیل ناهنجــار تبدیل کنیم، امــا آنقدر در این 
مســیر ظرائف و دقت ها وجود دارد که همه باید بنشینند 
و صحبــت کننــد. این اولین و شــاید بزرگترین شــرط 
 برای این اســت که انســان ها نســبت به عقاید هم کینه

 نورزند.
سیدحســن خمینی یادآور شد: دعوای پیروان ادیان با 
هم، از کوچک تریــن موضوعات در میان دعواهای جهان 
بوده و انســان ها عمدتا به دالیل دیگر همدیگر را کشــته 
اند. یعنی اینگونه نیســت که هرچه جنایت در دنیا شده 
به خاطر ادیان بوده است. البته خیلی ها خودشان را پشت 
ادیان پنهان کرده اند. پس فکر نکنید اگر دعواهای پیروان 

ادیان از بین برود، جنایت از بین می رود.
وی ادامه داد: نزاع های انســانی که ریشه در اختالفات 

عقیدتی دارد تابع یک نکته است که فالسفه معاصر به آن 
اشــاره دارند. آنها می گویند شرط اول دوری از این نزاع ها 
این اســت که مطلق انگاری را کنــار بگذاریم و باور کنیم 

»حقیقت« یک گوهر دست نیافتنی است.
یادگار امام اظهار کرد: فالسفه گفته اند باید به این نقطه 
از درک برسیم که حقیقت دســت نیافتنی است و اینکه 
من چیزی می فهمم، اما تو نمی فهمی ریشــه در »بداهت« 
امر ندارد؛ اگر این درک وجود داشته باشد عصبانیت کنار 
می رود. البته این سخن را به پیروان فالسفه و فقها می توان 
گفت، ولی به پیروان ادیان نمی توان گفت؛ چرا که ادیان با 
فرض حق بودن شکل می گیرند. در عین حال می توان به 
پیروان ادیان این را گفت که ســخنی که می گویید آنقدر 
هم بدیهی و روشن نیست. در صورت پذیرش این واقعیت، 
اگر طرف مقابل دین را نفهمید، معاند نیســت؛ بلکه فقط 
حقیقت را نفهمیده اســت. به طرف مخالف باید گفت اگر 
فرد دین دار چنین عقیده ای را دارد، از روی عناد نیست.

وی در پایان گفت: این مقدار را بدانیم که این برهان ها 
به آن درجه از وضوح نیست که هرکس آن را قبول ندارد 
لجباز بدانیم و تصور کنیم او آگاهانه ســخن درســت را 

نمی پذیرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: حل بســیاری از مشکالت بدون 
کمک مردم و اســتفاده از ظرفیت های مردمی غیرممکن یا 

سخت و پرهزینه خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دهمین 
جلسه ســتاد راهبری اجرای ســند تحول قضائیه با حضور 

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای برگزار شد.
بررسی »نحوه اجرای راهکار تقدیر از نقدهای برتر درباره 
قوه قضائیه مبتنی بر نظرسنجی های مستقیم از صاحب نظران، 
فعاالن اجتماعی و رسانه ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی« 

نخستین دستور جلسه امروز بود.
محسنی اژه ای در این نشست مشارکت مردم در مسائل 
گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانســت و بر این نکته 
تاکید کرد که دســتگاه قضا به هر میزان که می تواند باید از 

ظرفیت های مردمی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: حل بسیاری از مشکالت بدون کمک 
مردم و استفاده از ظرفیت های مردمی غیرممکن یا سخت و 

پرهزینه خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به »فواید دموکراسی« اظهار 
داشت: یکی از فواید دموکراسی این است که وقتی گزینه ای 
با مشارکت و نظر اکثریت مردم انتخاب شد، معموالً به صواب 

نزدیک تر و خطای آن کمتر خواهد بود.
محســنی اژه ای با بیان اینکه دستگاه قضا با اجرای طرح 
تقدیــر از نقدهــای برتر درباره قوه قضائیــه قصد انجام کار 
تبلیغاتی ندارد، گفت: ما با انجام این کار می خواهیم به صورت 
واقعی به نظام قضایی کشــور کمک و روند راهگشایی برای 
امور ایجاد کنیم. رئیس دســتگاه قضا همچنین بر این نکته 
تاکید کرد که در کنار نقد، باید پیشنهاد و راهکار هم وجود 

داشته باشد تا روند اصالحی کامل شود.
حجت االسالم »مصدق« معاون اول دستگاه قضا در همین 
خصوص بر لزوم گنجاندن راهکار و پیشنهاد در نقدهای وارده 
به عملکرد قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: اگر نقد بدون ارائه 
پیشنهاد و راهکار باشد نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت.

»سیدمحمد صاحبکار« معاون راهبردی قوه قضائیه هم 
عنوان کرد: تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه نشــان 
می دهد که دستگاه قضا مصمم اســت اگر نیازی به اصالح 
فرآیندها وجود داشته باشد از ظرفیت این نقدها استفاده کند.
»رضا مســعودی فر« قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه نیز از تدوین پیش نویس طرحی برای تقدیر 
از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه مبتنی بر نظرسنجی های 
مســتقیم از صاحب نظــران، فعاالن اجتماعی و رســانه ای، 

مراکــز علمی و نهادهــای مردمی خبــر داد و گفت: پس از 
دریافت نظرات دادگستری استان ها در خصوص پیش نویس 
موضوعات اولویت دار نقد درباره قوه قضائیه، در نهایت مقرر 

شد که این موضوعات در 7 حوزه تقسیم بندی شوند.
قائم مقام معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با 
بیان اینکه فراخــوان عمومی نقدهای برتر درباره قوه قضائیه 
طی سه ماه اتی به مدت ۴۵ روز با محوریت مرکز رسانه انجام 
خواهد شد، از رصد، پایش و طبقه بندی نقدهای برتر دریافت 

شده تا سی ام دی ماه خبر داد.
مسعودی فر با بیان اینکه قرار است ۲۰ نقد واصل شده به 
دبیرخانه جشنواره نقدهای برتر درباره قوه قضائیه به مرحله 
نهایی برسند و در معرض رویت مردم قرار بگیرند، گفت: در 

نهایت 9 نقد در ۳ حوزه عناوین برتر را کسب خواهند کرد.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان 
کرد: دســتگاه قضا به صورت مســتقیم در داوری نقدهای 
دریافت شده نقشی نخواهد داشت و این مسئولیت بر عهده 

صاحب نظران و اساتید گذاشته شده است.
»اصفهانــی« رییــس مرکز تحول قــوه قضائیه هم طی 
سخنانی گفت: دستگاه صرفا بسترسازی داوری برای اجرای 
طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضائیه را انجام می دهد 

و از ورود به عرصه داوری در این زمینه اجتناب کرده است.
»جمشیدی« عضو ســتاد تحول رهبری قوه قضائیه نیز 
یکــی از اهداف اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه 
قضائیه را توجه به نظرات نخبگان و خبرگان کشــور و سوق 
دادن آن ها به سمت مسائل عدلیه برای کمک به نظام قضایی 

کشور دانست.
وی هــدف دیگر طرح تقدیر از نقدهــای برتر درباره قوه 
قضائیه را »ارتقاء نظام قضایی کشــور« عنوان کرد و گفت: 
اجرای این طرح، مرز تخریب با نقد منصفانه را روشن می کند.
ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی در راستای شفاف 
ســازی فعالیت های اقتصادی و اعتبارسنجی، دستور دیگر 

جلسه امروز ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
سامانه سجل محکومیت های مالی این امکان را به صورت 
آنالیــن و برخط در اختیار طرفیــن معامله قرار می دهد که 
از هــر نوع محکومیت مالی و ممنوع المعاملگی طرف مقابل 

آگاه شوند.
محسنی اژه ای در سخنانی با بیان اینکه برای پیشگیری 
از بروز خطا یکی از راهکارهای درســت اســتفاده از روش 
»اعتبارســنجی« است، عنوان کرد: قصد داریم همین کار را 

در نظام قضایی کشور انجام دهیم.

یک فعال سیاســی اصــالح طلب گفت: 
پنهــان کاری اموال مســئوالن حتــی اگر با 
توجیه دفاع از حقوق شــخصی باشــد ضرر 

بیشتری از آشکار شدن آن دارد.
غالمرضــا ظریفیــان در گفــت و گــو با 
ایســنا، با بیان این کضه من نمی دانم مبنای 
محرمانه کردن اموال مسئوالن چیست اظهار 
کرد: شــاید توجیه این باشــد که این اموال 
جــزو زندگی خصوصی مســئوالن اســت و 
دســتگاه های نظارتی در آن نظارت دارند. اما 
با این حال کسی که مسئولیت می پذیرد باید 

لوازم آن را هم بپذیرد و قبول کند که زندگی 
او با یک فرد عادی تفاوت خواهد کرد.

وی ادامــه داد: یکی از لوازم مســئولیت 
این اســت که فرد در معــرض دید و قضاوت 
افــراد قرار می گیــرد و جامعه نســبت به او 
حساس می شــود. در همه دنیا هم این گونه 
اســت  که اگر کشف شود کســی که اکنون 

مســئول است ، ده ســال قبل مالیات نداده 
اســت، چه ماجراهایــی رخ می دهد. جامعه 
ما هم از مســئولیت های بدون نظارت آسیب 
دیده اســت زیرا بخشــی از مســئولیت ها با 
رانت و ســوء استفاده به دســت آمده است 
. مــن معتقــدم ضــرر پنهــان کاری اموال 
مســئوالن حتی اگر با توجیه دفاع از حقوق 

 شخصی باشد ضرر بیشــتری از آشکار شدن
 آنها دارد.

ظریفیان خاطر نشــان کرد: جامعه نسبت 
به مسئوالن بی اعتماد شده اند و اگر مسئولی 
ثروتش را از راه درســت به دست آورده باشد 
هم به او بدبین هستند بنابراین اعتماد سازی 

در این زمینه یک نیاز ضروری است.

وی ادامــه داد: تجربه جهانــی حکایت از 
ایــن دارد که فرد یا نباید مســئولیت بپذیرد 
یا اگــر پذیرفت باید لوازم آن یعنی مورد نقد 
واقع شــدن را هــم بپذیرد تا وارد راســتای 
شــفافیت شــود. چنین فردی نمی تواند هر 
رفتاری داشــته باشــد و یا هر حرفی بزند و 
حتی برخی اقدامــات را انجام ندهد. االن در 
کشور ما برای مسئولیت گرفتن صف می کشد 
و البــی می کننــد. ولی آنها بایــد بدانند که 
مسئولیت سیاســی با خود لوازمش را هم به 

دنبال می آورد.

رئیسی در فرودگاه پارس آباد:

متحول کردن کشاورزی و رونق گردشگری از برنامه های دولت برای استان اردبیل است

سیدحسن خمینی: 

همه باید به سمت گفت وگوی باهم حرکت کنیم

رئیس قوه قضائیه:

 حل بسیاری از مشکالت بدون استفاده از ظرفیت های مردمی سخت و پرهزینه است

غالمرضا ظریفیان:

نهان کاری اموال مسئوالن ضرر بیشتری از آشکار شدن آن دارد

دهمین رزمایش نیروی هوایی ارتش، به روز شده 
عملیات ۱۴۰ فروندی است

فرمانده کل ارتش با تاکید بر این که نیروی هوایی ارتش مثل همه نیروهای 
مســلح روز به روز مقتدرتر، پای کارتر و قوی تر اســت، گفت: دهمین رزمایش 
اقتدار هوایــی فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش عملیات به روز شــده 
عملیات 1۴۰ فروندی در روز اول آغاز جنگ تحمیلی است، کاری که آن روز با 
تکنیک ها و تاکیک های آن زمان انجام شد، امروز به صورت بسیار پیشرفته تر در 

سراسر کشور انجام شد.
به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در حاشیه مرحله اصلی و فاز عملیاتی 
دهمیــن رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریــم والیت نیروی هوایی ارتش و در 
جمع خبرنگاران گفت: نیروهای مسلح در هر کشوری از جمله کشور ما بایستی 
برای به روز نگه داشتن خود و اجرای آموزش ها که  فرا گرفته  اند رزمایش برگزار 

کنند.
وی بکارگیری تاکتیک های فراگرفته شده در میدان نبرد را یکی دیگر از دالیل 
برگزاری رزمایش دانســت و افزود: نیروهای مســلح برای اینکه بتوانند در برابر 
تغییراتی که در تهدیدات ایجاد می شود عملکرد خوبی داشته و بازدارندگی ایجاد 

کنند باید با برگزاری رزمایش های متنوع  آمادگی الزم را کسب کنند.
فرمانده کل ارتش اضافه کرد: از ســوی دیگر برای آشنایی نیروهای نظامی با 
تجهیزات و مهمات جدیدی که به ســازمان رزم خود اضافه شــده و آشنایی با 
نحوه کاربرد سیســتم های فرماندهی، الزم است که هر از گاهی این رزمایش ها 

برگزار شود.
موسوی با اشاره به دهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت نیروی 
هوایی ارتش گفت: این رزمایش که اکنون شــاهد آن هســتیم رزمایش نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران است که مراحل مختلف را طی می کند. در 
گذشته رزمایش ها در یک منطقه انجام می شد، اما اکنون در تمام مناطق مشغول 
برگزاری رزمایش ها هســتیم و از یک مرکز فرماندهی، کنترل و هدایت می شود 
و الحمداهلل برنامه ها دقیق و درست و با یک نمره خیلی خوب اجرا شده و بسیار 
امیدوار هســتیم با اطالعاتی که داریم برنامه رزمایش تا پایان به همین ترتیب 

موفق پیش برود.
وی دهمیــن رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش 
را یادآور خاطره عملیات 1۴۰ فروندی در روز اول آغاز جنگ تحمیلی دانســت 
و خاطرنشــان کرد: امروز عملیات به روز شده عملیات 1۴۰ فروندی را مشاهده 
کردید، کاری که آن روز با تکنیک ها و تاکیک های آن زمان انجام شــد، امروز به 

صورت بسیار پیشرفته تر در سراسر کشور انجام شد.
فرمانده کل ارتش با تشکر از زحمات خلبانان، کارکنان و همه کسانی که در 
رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت شــرکت داشتند، اظهار کرد: به همه 
خلبانان، کارکنان فنی و پشــتبانی، به همه کســانی که کمک کردند و به همه 

فرماندهان محترم خدا قوت عرض می کنم.
موســوی تاکید کرد: خداوند بزرگ را شــاکرم که نیــروی هوایی مثل همه 
نیروهای مسلح روز به روز مقتدرتر، پای کارتر و قوی تر است و همه آماده هستند 
که تدابیر فرماندهی معظم کل قوا را به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسانند. 
این اتفاق بسیار مبارکی است که به برکت انقالب اسالمی، نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران و تدابیر داهیانه فرمانده معظم کل قوا در همه نیروهای مسلح از 

جمله در نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسالمی ایران ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این رزمایش که امروز با این سبک جدید انجام شد، نقطه آغاز 
بســیار پربرکتی خواهد بود برای کارهای بزرگتری کــه نیروی هوایی ما انجام 
خواهد داد. تاریخ نیروی هوایی از روز اول پیروزی انقالب تا امروز پر از ســوابق 
روشن و تابناک است که برای همه ملت شایسته افتخار است. من اطمینان دارم 
بــا این کاری که امروز نقطه آغازمان در ایــن روزهای عزیز ماه ربیع االول و در 
آستانه والدت پربرکت پیامبر اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع( صورت گرفت، 

آینده نیروی هوایی مقتدرتر و پرافتخارتر خواهد بود.

خبر سکته ضرغامی تکذیب شد
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، خبر ســکته عزت اهلل 

ضرغامی در جریان سفر به استان اردبیل را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اعالم کرد: عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
بر اساس برنامه قرار بود پنجشنبه ۲9 مهرماه از سفر اردبیل به تهران برگردد که 
به دلیل شرایط نامســاعد جوی پرواز به صبح موکول شد و هم اکنون در صحت 

کامل است. 
برخی رســانه ها خبر داده اند که وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی در پی وضعیت نامساعد جسمی با نیمه تمام گذاشتن سفر خود در اردبیل 
به تهران بازگشــته است.  ضرغامی همراه رییس جمهور و کابینه دولت به استان 

اردبیل سفر کرده بود.

مردم از سفرهای تفریحی پرهیز کنند
رئیس مجمع نمایندگان اســتان مازندران در مجلس شورای اسالمی، تاکید 
کــرد: از آنجا که هنوز به یک وضعیت متعادل در کنترل شــیوع بیماری کرونا 
نرسیده ایم، انجام سفرهای گسترده تفریحی خطر شیوع مجدد بیماری را تشدید 

می کند.
غالمرضا شریعتی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای 
تفریحی گسترده به شمال کشــور، بیان کرد: همچنان آمار فوتی های کرونا در 
سطح کشور نسبت به جمعیت باالست. از سوی دیگر کارشناسان حوزه بهداشت 

و درمان نیز پیش بینی کردند که موج جدید این بیماری در راه است.
وی در ادامــه اظهار کرد: ما هنوز به یک وضعیت متعادل در کنترل شــیوع 
بیماری کرونا نرسیده ایم و انجام واکسیناسیون نیز در داخل تکمیل نشده است. 
اگر مردم از االن بخواهند ســفرهای گسترده تفریحی را آغاز کنند، خطر شیوع 
مجدد این بیماری تشدید شده و چه بسا شرایطی سخت تر از گذشته در کشور 
حاکم می شــود. نماینده مردم بهشــهر در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
احتمال اوج گیری مجدد بیماری کرونا یک هشــدار است که همه ما باید آن را 
در ذهن داشته باشیم. باید تا جایی که امکان دارد از انجام سفرهای تفریحی در 
شرایط کنونی پرهیز شود و اگر سفری نیز به ضرورت صورت می گیرد، مردم باید 

رعایت پروتکل های بهداشتی را در اولویت قرار دهند.
شریعتی در پایان تاکید کرد: عمدتا تراکم سفرهای تفریحی در استان مازندران 
بیشتر اســت و به مراتب خطر بیماری نیز در استان بیشتر خواهد بود. از مردم 

تقاضا داریم از انجام سفرهای گسترده تفریحی در شرایط کنونی پرهیز کنند.

توصیه یک نماینده به دولت
 برای افزایش قدرت خرید مردم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که در صورتی وعده رئیس جمهور 
برای متناسب سازی حقوق کارمندان با تورم محقق می شود که تولید رونق پیدا 

کرده و به دنبال آن قدرت خرید مردم هم افزایش یابد.
جعفر قادری در گفت وگو با ایســنا درباره الزامات تحقق وعده رئیس جمهور 
برای متناسب سازی حقوق کارمندان گفت: معموال مسئوالن دولتی وعده زیاد 
می دهند اما آنچه معلوم و مشهود اســت، این بوده که اوضاع مالی دولت خوب 
نیست. در چنین شــرایطی دولت نمی تواند انتظارات جامعه را برآورده کند. لذا 
بردن جامعه به این ســمت که قرار است پرداختی های حقوق اضافه شود برای 

دولت امکان پذیر نیست.
نماینده شیراز افزود: باید به جای دادن چنین وعده هایی تالش شود که فضای 
کسب و کار تسهیل پیدا کرده و شاهد رونق تولید باشیم چون در چنین شرایطی 
درآمدهای دولت نیز زیاد شده و می تواند متناسب با آن پرداخت ها را هم افزایش 
دهد. در غیر این صورت افزایش حقوق ها از محل چاپ اوراق و استقراض از بانک 

مرکزی صورت می گیرد،  این یعنی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه ادامه داد:  در چنین شرایطی کارمندها 
حقوق شــان افزایش پیدا می کند اما قدرت خریدشــان کاهش یافته است، لذا 
معتقدم این مسیر اشتباهی است و دولت نباید تحت تأثیر جوها در جامعه قرار 
گیرد. دولت نباید مسیری را طی کند که انتهای آن به ناکجا آباد می رسد و جامعه 
را با تورم مضاعف روبرو می کند. این ها به ضرر جامعه است و باید مسیر را اصالح 
کرد. قادری تأکیــد کرد: نباید اجازه دهیم که در دام تورم بیفتیم حال اینکه با 
اســتفاده از روش درســت یعنی رونق تولید شرایط را می توان به سمتی برد که 
درآمدهای دولت از محل وصول مالیات با رونق تولید افزایش پیدا کرده و قدرت 
خرید مردم هم زیاد می شــود به همین دلیل فکر می کنم وعده رئیس جمهور 
در شرایط فعلی محقق نمی شود. توصیه می کنم دولت به جای این موارد دنبال 

مسیر دیگری باشد که به تورم منجر نشده و تولید را رونق دهد.

اخبار کوتاه


