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رئیس جمهور گفت: ایران برای ایفای نقش 
در کمک به اســتحکام آتش بــس آذربایجان و 
ارمنســتان و برقراری ثبــات در منطقه اعالم 

آمادگی می کند.
جیحون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان روز 
گذشته به منظور رایزنی درباره مناقشه قره باغ به 
ایران سفر کرد. وی در تهران با مقامات بلندپایه 
کشور از جمله دبیر شــورای عالی امنیت ملی، 
رئیس جمهــور، وزیر خارجــه و رئیس مجلس 

دیدار کرد.  
رئیس جمهوری در دیدار بایرامف با اشاره به 
مواضع صریح و روشن جمهوری اسالمی ایران 
در درگیری مورد مناقشــه قره باغ و حمایت از 
تمامیت ارضی جمهوری آذربایجــان، از پایان 
جنگ بین دو کشور و آزاد شدن مناطق اشغالی 
آذربایجان و برقراری آتش بس ابراز خشــنودی 

کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اســتفاده 
از مرزهــای ایــران و آذربایجان برای توســعه 
همکاری های اقتصادی و تجاری، افزود: با توجه 
به پایان دوران ترامپ در آمریکا و روی کار آمدن 
دولت جدید در این کشــور احساس می کنیم، 
کشورها شرایط بهتری برای همکاری خواهند 

داشت.
روحانــی در ادامه بــا اعالم آمادگــی ایران 
برای مشارکت در بازســازی مناطق آزاده شده 
آذربایجان، گفت: با توجه به همسایگی دو کشور و 
امکانات موجود در ایران، حضور و مشارکت ایران 
در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ قره باغ 

به نفع دو کشور خواهد بود.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به توافقات 
قبلی دو کشور ایران و آذربایجان از جمله پروژه 
راه آهن رشــت - آستارا بر تســریع در اجرایی و 
عملیاتی شــدن توافقات تاکید کــرد و گفت: 
شرایط برای اجرای پروژه های مشترک همکاری 
توافق شده بین دو کشور از جمله سد خداآفرین و 
احداث نیروگاه فراهم است و دو کشور می توانند 

همکاری هــای خود را در حوزه هــای صنعتی، 
علمی، داروسازی و دیگر بخش ها بیش از پیش 

توسعه دهند.
وزیر امــور خارجــه آذربایجان نیــز در این 
دیدار، از حمایت های جمهوری اسالمی ایران از 

تمامیت ارضی آذربایجان قدردانی کرد.
بایرامف با اشاره به آزادسازی مناطق اشغالی 
این کشــور و احیای ۱۳۲ کیلومتر مرز مشترک 
با ایران، خاطرنشان کرد: مرزهای آذربایجان با 
ایران، مرز دوستی و توسعه اســت و بر این باور 
هستیم که احیای این مرزها می تواند پروژه های 

همکاری جدیدی برای دو کشور ایجاد کند.
بایرامف با تاکید بر توســعه و تعمیق روابط با 
ایران در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی 
و تجاری، اجرای پروژه راه آهن رشت - آستارا را 
موجب افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری 
دو کشور دانست و ابراز امیدوای کرد که با شرایط 
جدید بین المللی و رفع موانع موجود ناشــی از 
تحریم های آمریکا، پروژه های مشترک همکاری 

دو کشور به سرعت اجرایی و عملیاتی شود.
وزیر امور خارجه آذربایجان همچنین در این 
دیدار، ترور دانشمند ایران، شهید محسن فخری 
زاده را محکوم و تاکید کرد: ترور یک دانشــمند 
علمی به هیچ عنوان مورد قبول نیست و این اقدام 

را به شدت محکوم می کنیم.
این اولین ســفر وزیر خارجــه آذربایجان به 
ایران، پــس از بحران اخیر در قره باغ اســت که 
ایران تاکید بر حل سیاســی دایمی این بحران 

۳۰ ساله دارد. 

شــهردار تهران گفت: امــالک در اختیار 
طالیی نماینده سابق شورا، شــهردار اسبق و 
همسرش که متعلق به شــهرداری تهران بوده 

 است، بازپس گرفته شده اند.
»پیروز حناچی« در گفت وگــو با منصوره 
محمدی میاب ،خبرنــگار ایلنا در پاســخ به 
پرسشی مبنی بر سرانجام الیحه اصالح ساختار 
شهرداری تهران و تکلیف معاونت توسعه منابع 
انسانی گفت: قدم هایی در این زمینه برداشته 
شد؛ برای مثال در زمانی که معاون برنامه ریزی، 
توسعه شهری و امور شوراها را منصوب کردیم، 
به همان فرد سرپرستی معاونت منابع انسانی 
را نیز دادیــم؛ حتی قرار بــود در معاونت امور 
مناطق نیز تغییراتی ایجاد کنیم، اما همه اینها 
در شرایط پیش از کرونا برنامه ریزی شده بود. 

حناچی با اشــاره به الیحه ای کــه در این 
زمینه به شواری شهر ارائه شــد و رای نیاورد، 
گفت: یک الیحه به شورای شهر ارائه کردیم که 
رای نیاورد و توافق ما با شــورا مبنی بر این شد 
که مجددا الیحه دیگری ارائه داده و در الیحه 
جدید احتماال این دو معاونت در هم ادغام شده 
و ماموریت هایی که به یکدیگر مربوط است، به 
هم نزدیک شوند، اما آن بخش هایی که امکان 
جابجایی دارد به بخش های دیگر منتقل شود. 
شــهردار تهران با اشــاره بــه امالک در 
اختیار غیِر شــهرداری و در پاسخ به سوالی 
درباره سرنوشــت ملــک در اختیــار آقای 
قالیباف در خیابان شــهید عراقــی که به نام 
سازمان امالک و مستغالت است و همچنین 
امــالک در اختیار آقای طالیــی و خانم آباد 
نمایندگان دوره چهارم شــورای شهر گفت: 
ما اقدامات خود را انجــام داده ایم، خیلی هم 

بی سر و صدا آن را انجام دادیم. 
همین امالکــی که از آن ها اســم بردید، 
مســتقیما از آن ها تحویل گرفته شده است.  
او تصریح کرد: از تیم آقــای قالیباف ملکی به 
مساحت حدود ۶ هزار متر مربع را در محدوده 

بزگراه همت-تقاطع امام علی )ع( پس گرفتیم. 
همچنین از خانم مشیر »همسر آقای قالیباف« 
و آقای طالیی نیز امالک را پس گرفتیم. ممکن 
اســت مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط 
آن ها متفاوت است.  حناچی ادامه داد: بخشی 
از امالکی کــه می گویید، در لیســت امالک 
نجومی اســت. امالک نجومی سند خورده اند 
و بازپس گیــری آن ها از عهده مــا بر نمی آمد. 
سیســتم قضایی تعقیب کــرد و قیمت واقعی 
خیلی از آن هــا را گرفتیم. حــدود ۷۰۰ ملک 
در اختیار شهرداری اســت که اغلب در حوزه 
اجتماعــی مورد اســتفاده بــوده و در اختیار 
ســراهای محالت و فرهنگســراها بوده است. 
لیست این امالک برای تعیین تکلیف کاربری 

به شورا ارسال شده است. 
او در پاسخ به این ســوال که آیا در این دوره 
ملکی واگــذار کرده اید؟ گفــت: در دوره ما به 
کسی ملکی داده نشده و برعکس تعداد زیادی 
از امالک پس گرفته شــده اند؛ برخی از آن ها با 
تذکر و مراجعه، بعضی با حکم قضایی و تعدادی 
نیز به مرحله شکایت رســیده اند. ما این کار را 
متوقف نکرده و هیچ حد و مرزی نیز نگذاشتیم. 
با وجود پیش آمدن دلخوری، کسی را مستثنی 
نکرده و در مطبوعــات در عین دفــاع از حق 

شهرداری، موضوع را مطرح نکردیم. 
شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره چرایی عدم اجــرای مصوبه نامگذاری 
خیابان شــجریان گفت: مصوبه ابالغ شــده و 
انشــاهلل تا آخر آذرماه مرکــز ارتباطات و امور 
بین الملل تابلوهای آن را نصب می کند.  وی در 
پاسخ به این سوال که اجرای احکام ماده ۱۰۰ 
ایران مال به کجا رسید؟ گفت: پرونده ایران مال 
به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته و رای قطعی ماده 
۱۰۰ را گرفت و ما ایــن رای را به طور کامل به 

اجرا درخواهیم آورد. 
مشروح این گفت وگو طی روزهای آینده در 

خبرگزاری ایلنا منتشر خواهد شد.

 یک وکیل دادگستری معتقد است: ما با برخی از 
جرایم با حدت و شدت برخورد می کنیم اما در رابطه 
با دزدان بیت المال آن هم افرادی که دین اسالم را به 
سخره گرفته اند و آبروی مدیران سالم را ریخته اند، 

کوتاهی کرده ایم.
علی نجفی توانا در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه 
وقتی شــعار می دهیم باید بــه آن عمل کنیم؛ در 
خصوص عدم اجرای ثبت اموال و دارایی مسئوالن 
در سامانه قوه قضاییه، اظهار کرد: ایجاد سامانه ثبت 
دارایی مسئوالن کشور ایده بسیار مثبت، مناسب، 
ســازنده و ســازوکاری اثرگذار در مبارزه با فساد 

مدیران کشور بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: هرچند آنانی 
که قصد ســرقت بیت المال و اموال مردم را دارند، 
در صورتی که فساد در ضمیر و شخصیت آنها ریشه 
دوانده باشد، با اســتفاده از اقوام و اشخاص گمنام 
اقدامات مجرمانه خود را ادامه خواهند داد اما ثبت 
اموال و دارایی آنها در همین حد نیز مثبت و کارآمد 
خواهد بود. وی بیان کرد: براساس قوانین موجود، 
اموال مسئوالن بلند پایه کشور باید در زمان شروع 
تصدی گری ثبت و در اتمام کار اموال شخص مدیر و 
وابستگان وی با اموال ثبت شده قبلی مقایسه شود و 
اگر تفاضل غیر متعارف باشد، آن مدیر باید مواخذه 
شود. اما متأسفانه به دالیل نامعلوم چنین اقداماتی 
انجام نگرفت و آنانی که میل به اختالس داشتند، 
اختالس کردند و بعضاً امروز متهم دستگاه قضایی 
هستند.  این حقوقدان ادامه داد: واقعیت این است 
که اگرچه در 4۰ سال گذشته اراده ای در برخی از 
مدیران که خود را بــه عنوان مدیران پیرو حضرت 
علی)ع( تلقی می کردند، برای مقابله با فساد شکل 
نگرفته اما قانون از کجــا آورده ای قانونی مترقی، 

کارساز و بسیار  مفید است.
نجفی توانا گفت: اموال متصدیان امور و اقوام آنها 
در شرایط فعلی مشخص است. حقوق این مدیران 
نیز ثابت و با نوعی افزایش متعارف همراه است که 
با کارشناســی در دارایی و اموال مدیران مشخص 
خواهد شد که کدام مدیر سالم بوده و به شعار انقالب 

وفادار مانده و در دنیا و آخرت رو سفید است و کدام 
مدیر به بیت المال دست درازی کرده اند.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: این افراد 
باید پاسخگو باشند که در چارچوب کدام قانون این 
امتیازات را گرفته انــد و تفاضل بین حقوق قانونی 
آنها با این ثروت به چه اندازه بوده است. استرداد این 
اموال موجب بازگشت اعتماد مردم به مدیران کشور 
خواهد شد. وی به اجرایی نشدن قانون رسیدگی به 
دارایی مقامات اشاره کرد و گفت: الزم نیست قبل 
از اینکه این تفکر اجرایی نشده آن را در رسانه ها به 
گونه ای مطرح کنیم که بــرای مردم توقع و انتظار 
ایجاد شود.  با وجود اینکه قوه قضاییه از بودجه کافی 
برخوردار است، این سامانه به خوبی می تواند اجرایی 
شود و عدم اجرای آن به دلیل ناکارآمدی مدیران 

بخش مربوطه و عدم پیگیری و نظارت است. 
نجفی توانا اضافه کرد: بهتر است آقای رییسی یا 
سایر مسئوالن دلیل اجرایی نشدن این سامانه را به 

مردم توضیح دهند.
این حقوقدان گفت: با توجه به حساسیتی که 
امروز به دلیل مشکالت اقتصادی، فساد مدیریتی، 
ناکارآمدی مدیــران و اختالف بین جناح ها پیش 
آمده است و با عنایت به شرایطی که کرونا ایجاد کرده 
است، فقر اقتصادی همه مردم به جز رانتخواران و 
اختالسگران افزایش یافته و اقدام مدیران کشور 
از جمله رییس قــوه قضاییه در بحــث برخورد با 
مفسدان به ویژه استرداد اموال مدیرانی که بعد از 
انقالب مرتکب فساد شدند و ثروت اندوزی کردند، 
می تواند موجب کاهش التهاب عمومی و فشــار 

عصبی مردم شود.

خبرگفتوگودیدار

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه آذربایجان:

ایران آماده کمک به استحکام آتش بس 
آذربایجان و ارمنستان است

شهردار تهران خبر داد:

 بازپس گیری حدود ۶ هزار متر مربع 
از امالک شهرداری از تیم قالیباف 

نجفی توانا:

  در مجازات دزدان بیت المال 
کوتاهی کرده ایم 

آب پاکی روحانی روی دست بهارستان: کسی 
نمی تواند برای دولت خط مشی تعیین کند

 کشمکشی 
با یک پایان باز

سياست 2

ظاهرا همزمان که محمدباقــر قالیباف به همــراه همکارانش در 
بهارستان مشغول طرح ریزی »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« بوده 
است، شهرداری تهران نیز در حال اقدام راهبردی برای بازپس گیری 
امالکی بوده است که در اختیار او، تیمش و همسرش، زهرا ُمشیر است. 
این خبر را دیروز پیروز حناچی، شهردار تهران به ایلنا داده و اشاره 
کرده که ملکی به مســاحت حدود شــش هزار مترمربع در محدوده 
بزرگراه همت-تقاطع امام علی )ع( از تیم قالیباف پس گرفته شده است.  
او گفته ممکن است مواردی هم باقی مانده باشد که شرایط آنها متفاوت 
است، چراکه برخی از این امالک در لیست امالک نجومی است و امالک 
نجومی نیز سند خورده اند و بازپس گیری آنها به گفته حناچی از عهده 

شهرداری برنمی آید. 
به هر حال به نظر نمی رسد این اخبار برای شــهردار دیروز تهران 
موضوعیتی داشته باشد، چراکه بنا به رسمی نانوشته، مسئوالن در ایران 
همین که مسئولیت خود را تحویل می دهند دیگر تکلیفی در برابر آنچه 
کرده اند ندارند و کسی هم از آنها حسابی نمی کشد و سبکباالنه به سوی 

صندلی دیگر می روند. 
تغییر ذائقه سرهنگ طی سه سال

قالیباف نیز امروز بر کرسی ریاســت مجلس یازدهم است و سخت 
مشــغول امتداد رقابت های انتخاباتی 9۶! البته در سال 9۶ که رقیب 
انتخاباتی حسن روحانی بود، مواضعی متفاوت از امروز داشت؛ به ویژه 

درخصوص برجام...

شهردار تهران خبر داد:

 بازپس گیری حدود ۶ هزار متر مربع از امالک شهرداری 
 از تیم قالیباف

همين صفحه

ری
صی

ی ن
هد

س:م
 عک

  


