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حوالهکرد مشکالت به آینده
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سالم دالر
آمریکا آرامش شرق آسیا را
برای آتشافروزی به  8هزار تومان
در غرب آسیا میخواهد
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مروری بر وظایف قوه قضاییه
و خواست رهبری از این قوه
به بهانه حادثه هفتم تیر؛

نقدپذیری و رعایت عدل
کلید اعتماد مردم به قوه
سیاست روز

س��خنان رهبر معظم انقالب اس�لامی در دیدار
نمایندگان مجلس دارای نکات مهمی است که باید از
سوی مجلس شورای اسالمی با توجه ویژه روبرو شود.
مجلس ش��ورای اس�لامی یا همان خانه ملت،
وظایف س��نگینی برعه��ده دارد ،مصوبات مجلس
میتواند هم راهگش��ا و کارگش��ا باشد و هم گره بر
کارهای جاری کشور بزند ،در این میان تنها تصویب
طرحها و لوایح از س��وی خانه ملت کافی نیس��ت،
بلکه نظارت بر اجرای مصوبات نیز مهم است که در
سخنان رهبر معظم انقالب به آن اشاره شد.
تصویب قانون یک وجه ماجراست و اجرای آن
وجه دیگر ،این دو در کنار هم میتوانند کارآمدی
خود را اثب��ات کنند ،ضمن این که قوانین مصوب
نیز باید هم کارشناس��ی شده باشد و هم کارآمد تا
بتواند با اجرای قانون مشکالت را حل کند.
ب��دون توجه به اولویتهای جامعه که مس��ائل
اقتصادی اس��ت ،نمیتوان به حل مش��کالت کشور
کمک کرد ،ت��ا زمانی که ذهن نماین��دگان درگیر
مسائل و مشکالت کم اهمیت و بی اهمیت باشد ،تا
زمانی که مسائل جناحی و سیاسی در درون مجلس
حاکم باشد ،اولویتها فراموش میشود و آن مسائل
کم اهمیت و بی اهمیت ،در صدر قرار میگیرد.
حتی امکان دارد هم��ان مصوبات مجلس که
کم اهمیت است و بی تأثیر در شورای نگهبان هم
از تصویب بگذرد و مغایرتی با شرع و قانون اساسی
نداشته باشد ،اما آیا همان قوانینی که تصویب شد،
گرهی از مشکالت کشور گشوده است؟!
کافی است در مجلس شورای اسالمی کارگروهی
تش��کیل شود و ضریب تأثیر برخی از مصوبات خانه
ملت سنجیده ش��ود ،آنگاه خود نمایندگان مجلس
میتوانن��د درباره عملک��رد و قوانین��ی که تصویب
کردهاند قضاوت کنند و به اصالح امور بپردازند.
زمان��ی ک��ه حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای
میفرماین��د ،در قانونگ��ذاری در پ��ی حل واقعی
مشکالت باشید ،اشاره ای به این موضوع است که
مجلس در این زمینه غفلتهایی داش��ته است که
از این سپس باید جبران شود.
نمونههای��ی از این دس��ت دیده میش��ود که
جلس��ات پرهزینه خانه ملت به بررسی و رسیدگی
به لوایح و طرحهایی اختصاص یافته اس��ت که نه
تنها س��ودی برای کش��ور نخواهد داشت بلکه در
صورت تصویب و اجرای آن زیانهایی را به کش��ور
تحویل خواهد کرد.
بررس��ی الیحه پیوستن ایران به قانون اف.ای.
ت��ی.اف که رهب��ر معظم انقالب نیز به آن اش��اره
کردن��د ،یکی از نمونههایی اس��ت ک��ه در صورت
تصویب و اجرای آن خسارت بار خواهد بود .اصرار
دولت و پیگیری مجلس و برگزاری چندین جلسه
برای بررس��ی قانون اف.ای.تی.اف ،زمان زیادی را
از مجلس شورای اسالمیگرفت که میتوانست به
امور مهمتری اختصاص یابد.
پیگیری دولت و مجلس در حالی انجام میشد
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی ،تحلیل
گران و رس��انهها از عواقب منفی قانون اف.ای.تی.اف
سخن گفتند و هشدارهای الزم را هم دادند.
آیا بررس��ی الیحه پیوس��تن ایران ب��ه قانون
اف.ای.تی.اف در پی حل مش��کالت کشور و مردم
اس��ت؟ آیا با وجود تجربه نافرج��ام برجام ،اف.ای.
تی.اف میتواند اولویت داخلی کشور باشد؟
اکنون شرایط اقتصادی به گونه ای است که از این
فضا دشمنان نیز در حال بهره برداری هستند ،مجلس
میتواند با وضع قوانین محکم که ضمانت اجرایی هم
داشته باشد ،در بهبود وضع اقتصادی کشور نقش خود
را ایفا کند .اکنون با وجود چنین شرایطی آیا مجلس
توانسته است چنین نقشی داشته باشد؟
زم��ان را نباید از دس��ت داد ،ش��رایط ایجاب
میکن��د ،همه جلس��ات مجلس و حتی جلس��ات
کمیس��یونهای مجل��س به ویژه کمیس��یونهای
اقتصادی به مس��ائل اولویت دار کش��ور اختصاص
پیدا کند .اکنون اولویت کش��ور مس��ائل اقتصادی
اس��ت که مجلس شورای اسالمی باید اهتمام ویژه
ای به آن نشان دهد.
قوانین��ی وجود دارد که بر روی زمین مانده یا
ناقص اجرا شده است ،قوانین مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،جلوگی��ری از واردات بی رویه و برخی دیگر
از قوانین که با وجود آن ،اجرا نمیشود.
در همی��ن زمینه رهبر معظم انقالب فرمودند؛
یک مس��اله دیگر ،مساله اجرای قانون است .رئیس
محترم مجلس چندی پیش گفتند که فالن قانون
را دو سال است که فالن دستگاه اجرا نکرده ،سوال
بنده این اس��ت که خب در این دو س��ال شما که
مجلس هس��تید چه کار کردید؟ اگر او اجرا نکرد،
شما باید دنبال کنید .چرا اجرا نشود؟ این همه شما
خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند
اینها را برای این که این قانون تصویب ش��ود ،حاال
این قانون بعد از این همه مقدمات ،تصویب شد ،آن
مسئول اجرا نمیکند!»...
ادامه در صفحه 2

بررسی تحوالت شبهجزیره کره
در گفتوگوی سیاست روز با سفیر اسبق ایران در چین:

بررسی تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی
با سوداگران بازارهای اقتصادی؛

صفحه 4

به بهانه نزدیک شدن به حادثه هفتم تیرماه
ميـــــز ا ن
و رس��یدن هفت��ه ق��وه قضاییه با سلس��له
گزارشهای��ی درب��اره عملکرد و البته نقده��ا و اقدامات مثبت و
منفی این قوه همراهتان خواهیم بود ،در ابتدا به بررس��ی وظایف
قوه قضاییه طبق قانون اساس��ی و خواس��ت مقام معظم رهبری
پرداخته و در روزهای آتی درباره وعدههای داده شده رئیس قوه
و می��زان رضایت مردمی از قوه و طرحهای موفق و ناکام بیش��تر
صفحه 3
برایتان خواهیم نوشت.

اخبار یک
عراقچی :امیدواریم تا پایان ماه جاری میالدی ،بسته اروپاییها ارائه شود

معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت :س��ه کش��ور اروپایی و اتحادیه اروپا قول
دادن��د بس��تهای از راه حل های عملی برای تأمین خواس��تههای ای��ران ارائه کنند و ما
منتظریم و امیدواریم تا آخر ماه جاری میالدی این بسته را به ما تحویل دهند.
س��ید عباس عراقچی در نهمین جش��نواره تجلیل و تکری��م از کارآفرینان و مدیران
اشتغالزای کشور عنوان کرد :ما در چند هفته اخیر مذاکرات فشرده با اروپا چین و روسیه
داشتیم .به صراحت اعالم کردهایم که ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام خواهد ماند یا
نه و تصمیم ما منوط به اراده و توانایی طرفهای مقابل برای تامین خواستههای ماست.
عراقچی با بیان اینکه باید اذعان کنیم که این اراده را در اروپا ،چین و روس��یه در
باالترین س��طوح مش��اهده کردیم ،عنوان کرد :موضع آنها این اس��ت که خواهان بقای
برجام هستند و آماده هستند اگر ایران در برجام بماند آنها هم در این توافق بمانند.
معاون سیاسی وزیر خارجه گفت :برجام در شرایط غیرعادی به سر میبرد همه میدانند با
خروج آمریکا از برجام وضعیت غیرعادی است .ما و بقیه اعضای مانده در برجام در تالشیم که
اگر بشود برجام به مسیر خود ادامه دهد و اگر نشود به مسیر قبل و حتی فراتر از آن برگردیم.
عراقچی تصریح کرد :براس��اس منافع ملی کشور قدم برخواهیم داشت چه در حفظ
برجام باش��د چه در خروج از برجام .وی عنوان کرد :برای هر سناریو و شرایطی آمادگی
داریم .دستورات الزم را رئیس جمهور به همه دستگاههای اقتصادی دادند ،نهادهایی که
برای مقابله با ش��رایط س��خت الزم باشد تشکیل شده و شرایط ما اگر برجام باقی نماند
به مراتب از شرایط گذشته ما بهتر است.
معاون وزیر خارجه افزود :مسلما حیات ایران وابسته به برجام نیست .ما با برجام و
فارس
بدون آن به مسیر پرعزت خود ادامه خواهیم داد.

رئیس توتال :شرکت را به خاطر ایران در معرض تحریم قرار نمیدهم

رئیس شرکت توتال میگوید سرمایه جهان امروز در دست آمریکا و اینکه چرا این
کشور میتواند قوانین خود را به دیگران تحمیل کند به وی ارتباطی ندارد.
رئیس ش��رکت توتال میگوید که نمیتواند به خاطر ایران ،ش��رکت تحت مدیریت
خود را در معرض تحریمها قرار دهد.
پاتریک پویانه میگوید« :ما همیشه با شرکای ایرانیمان شفاف بودهایم .ما به ایران
رفتی��م به این خاطر که برجام تحریمهای ثانویه را برداش��ت .حتی یک مورد ش��رکت
بینالمللی مثل توتال وجود ندارد که بتواند با وجود تحریمها در کشوری کار کند».
رئیس شرکت توتال این سخنان را در گفتگو با اماسانبیسی و در حاشیه اجالس
نفتی اوپک بیان کرده است.
طبق گزارش یورونیوز ،پویانه با اش��اره به تالشهای اتحادیه اروپا برای حفظ برجام
و تس��هیل ادامه فروش نفت ای��ران گفت« :من میدانم که حرفهایم ممکن اس��ت به
مذاق بعضی رهبران اروپایی خوش نیاید اما ش��ما باید با واقعیت روبرو ش��وید و واقعیت
این اس��ت که س��رمایه جهان امروز در دست آمریکا اس��ت .اینکه آیا توانایی آمریکا در
تحمیل قوانینی به دیگر کشورها درست است یا نه ،جای بحث دارد اما به من به عنوان
مدیرعامل توتال مربوط نیست .من رئیس یک دولت نیستم».
وی افزود« :وقتی بازاری بسته میشود ما هم باید دست از آن بکشیم .من نمیتوانم
توتال را در معرض تحریمهای ثانویه قرار دهم .این غیرممکن است».
بیش از  30درصد از سهامداران توتال در آمریکا هستند و ارزش معامالت این شرکت
در ایاالت متحده به بیش از  10میلیارد دالر میرسد .توتال گفته است  90درصد گردش
تجاری این شرکت از طریق بانکهای آمریکایی انجام میپذیرد .تسنیم

حساب کاربری توئیتر و فیس بوک حزب اهلل لبنان مسدود شد

حس��اب ه��ای کاربری توئیتر و فیس ب��وک حزب اهلل لبنان ب��دون هیچ توضیحی
مسدود شده است.
درهمین راستا حزب اهلل لبنان لینک های پروفایل جدید فیس بوک ،توئیتر و چند
پلتفرم شبکه اجتماعی دیگر خود را به اشتراک گذاشته است.
رس��انه مرکزی جنگ وابس��ته به حزباهلل لبنان که اخبار جنگ س��وریه را مخابره
میکند ،در بیانیهای در صفحه تلگرام خود نوش��ت" :پس از ایفای نقش رس��انه نظامی
مرک��زی در جبههه��ای مختلف ،فیسبوک و توئیتر در راس��تای مبارزه با رس��انههای
مقاومت صفحات آن را بدون هشدار قبلی مسدود کردند" .اسپوتنیک

