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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

گزارش های مجلس در هیات 
نظارت بر برجام مطرح نمی شود

8

استاندار تهران اعالم کرد

بهره برداری از پالسکو 
عید فطر سال 99

2

دیدار نمایندگان با رهبری
 و چند نکته

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

سللخنان رهبر معظم انقاب اسللامی در دیدار 
نمایندگان مجلس دارای نکات مهمی است که باید از 
سوی مجلس شورای اسامی با توجه ویژه روبرو شود.

مجلس شللورای اسللامی یا همان خانه ملت، 
وظایف سللنگینی برعهللده دارد، مصوبات مجلس 
می تواند هم راهگشللا و کارگشللا باشد و هم گره بر 
کارهای جاری کشور بزند، در این میان تنها تصویب 
طرح ها و لوایح از سللوی خانه ملت کافی نیسللت، 
بلکه نظارت بر اجرای مصوبات نیز مهم است که در 

سخنان رهبر معظم انقاب به آن اشاره شد.
تصویب قانون یک وجه ماجراست و اجرای آن 
وجه دیگر، این دو در کنار هم می توانند کارآمدی 
خود را اثبللات کنند، ضمن این که قوانین مصوب 
نیز باید هم کارشناسللی شده باشد و هم کارآمد تا 

بتواند با اجرای قانون مشکات را حل کند. 
بللدون توجه به اولویت های جامعه که مسللائل 
اقتصادی اسللت، نمی توان به حل مشللکات کشور 
کمک کرد، تللا زمانی که ذهن نماینللدگان درگیر 
مسائل و مشکات کم اهمیت و بی اهمیت باشد، تا 
زمانی که مسائل جناحی و سیاسی در درون مجلس 
حاکم باشد، اولویت ها فراموش می شود و آن مسائل 

کم اهمیت و بی اهمیت، در صدر قرار می گیرد.
حتی امکان دارد همللان 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 مشکات کشور گشوده است؟!
کافی است در مجلس شورای اسامی کارگروهی 
تشللکیل شود و ضریب تأثیر برخی از مصوبات خانه 
ملت سنجیده شللود، آنگاه خود نمایندگان مجلس 
می تواننللد درباره عملکللرد و قوانینللی که تصویب 

کرده اند قضاوت کنند و به اصاح امور بپردازند.
زمانللی کلله حضللرت آیللت اهلل خامنلله ای 
می فرماینللد، در قانونگللذاری در پللی حل واقعی 
مشکات باشید، اشاره ای به این موضوع است که 
مجلس در این زمینه غفلت هایی داشللته است که 

از این سپس باید جبران شود.
نمونه هایللی از این دسللت دیده می شللود که 
جلسللات پرهزینه خانه ملت به بررسی و رسیدگی 
به لوایح و طرح هایی اختصاص یافته اسللت که نه 
تنها سللودی برای کشللور نخواهد داشت بلکه در 
صورت تصویب و اجرای آن زیان هایی را به کشللور 

تحویل خواهد کرد.
بررسللی الیحه پیوستن ایران به قانون اف.ای.

تللی.اف که رهبللر معظم انقاب نیز به آن اشللاره 
کردنللد، یکی از نمونه هایی اسللت کلله در صورت 
تصویب و اجرای آن خسارت بار خواهد بود. اصرار 
دولت و پیگیری مجلس و برگزاری چندین جلسه 
برای بررسللی قانون اف.ای.تی.اف، زمان زیادی را 
از مجلس شورای اسامی گرفت که می توانست به 

امور مهمتری اختصاص یابد.
پیگیری دولت و مجلس در حالی انجام می شد 
که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی، تحلیل 
گران و رسللانه ها از عواقب منفی قانون اف.ای.تی.اف 

سخن گفتند و هشدارهای الزم را هم دادند.
آیا بررسللی الیحه پیوسللتن ایران بلله قانون 
اف.ای.تی.اف در پی حل مشللکات کشور و مردم 
اسللت؟ آیا با وجود تجربه نافرجللام برجام، اف.ای.

تی.اف می تواند اولویت داخلی کشور باشد؟
اکنون شرایط اقتصادی به گونه ای است که از این 
فضا دشمنان نیز در حال بهره برداری هستند، مجلس 
می تواند 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؟
زمللان را نباید از دسللت داد، شللرایط ایجاب 
می کنللد، همه جلسللات مجلس و حتی جلسللات 
کمیسللیون های مجلللس به ویژه کمیسللیون های 
اقتصادی به مسللائل اولویت دار کشللور اختصاص 
پیدا کند. اکنون اولویت کشللور مسللائل اقتصادی 
اسللت که مجلس شورای اسامی باید اهتمام ویژه 

ای به آن نشان دهد.
قوانینللی وجود دارد که بر روی زمین مانده یا 
ناقص اجرا شده است، قوانین مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، جلوگیللری از واردات بی رویه و برخی دیگر 

از قوانین که با وجود آن، اجرا نمی شود.
در همیللن زمینه رهبر معظم انقاب فرمودند؛ 
یک مسللاله دیگر، مساله اجرای قانون است. رئیس 
محترم مجلس چندی پیش گفتند که فان قانون 
را دو سال است که فان دستگاه اجرا نکرده، سوال 
بنده این اسللت که خب در این دو سللال شما که 
مجلس هسللتید چه کار کردید؟ اگر او اجرا نکرد، 
شما باید دنبال کنید. چرا اجرا نشود؟ این همه شما 
خرج می کنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند 
اینها را برای این که این قانون تصویب شللود، حاال 
این قانون بعد از این همه مقدمات، تصویب شد، آن 

مسئول اجرا نمی کند!...«
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نگاهی به ضرورت تغییرات در ساختار دولت و کابینه

حواله کرد مشکالت به آینده

عراقچی: امیدواریم تا پایان ماه جاری میالدی، بسته اروپایی ها ارائه شود
معاون وزیر امور خارجه کشللورمان گفت: سلله کشللور اروپایی و اتحادیه اروپا قول 
دادنللد بسللته ای از راه حل های عملی برای تأمین خواسللته های ایللران ارائه کنند و ما 

منتظریم و امیدواریم تا آخر ماه جاری میادی این بسته را به ما تحویل دهند.
سللید عباس عراقچی در نهمین جشللنواره تجلیل و تکریللم از کارآفرینان و مدیران 
اشتغالزای کشور عنوان کرد: ما در چند هفته اخیر مذاکرات فشرده با اروپا چین و روسیه 
داشتیم. به صراحت اعام کرده ایم که ایران هنوز تصمیم نگرفته که در برجام خواهد ماند یا 

نه و تصمیم ما منوط به اراده و توانایی طرف های مقابل برای تامین خواسته های ماست.
عراقچی با بیان اینکه باید اذعان کنیم که این اراده را در اروپا، چین و روسللیه در 
باالترین سللطوح مشللاهده کردیم، عنوان کرد: موضع آنها این اسللت 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 می برد همه می دانند با 
خروج آمریکا از برجام وضعیت غیرعادی است. ما و بقیه اعضای مانده در برجام در تاشیم که 
اگر بشود برجام به مسیر خود ادامه دهد و اگر نشود به مسیر قبل و حتی فراتر از آن برگردیم.

عراقچی تصریح کرد: براسللاس منافع ملی کشور قدم برخواهیم داشت چه در حفظ 
برجام باشللد چه در خروج از برجام. وی عنوان کرد: برای هر سناریو و شرایطی آمادگی 
داریم. دستورات الزم را رئیس جمهور به همه دستگاه های اقتصادی دادند، نهادهایی که 
برای مقابله با شللرایط سللخت 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 

بدون آن به مسیر پرعزت خود ادامه خواهیم داد.  فارس

رئیس توتال: شرکت را به خاطر ایران در معرض تحریم قرار نمی دهم
رئیس شرکت توتال می گوید سرمایه جهان امروز در دست آمریکا و اینکه چرا این 

کشور می تواند قوانین خود را به دیگران تحمیل کند به وی ارتباطی ندارد.
رئیس شللرکت توتال می گوید که نمی تواند به خاطر ایران، شللرکت تحت مدیریت 

خود را در معرض تحریم ها قرار دهد.
پاتریک پویانه می گوید: »ما همیشه با شرکای ایرانی مان شفاف بوده ایم. ما به ایران 
رفتیللم به این خاطر که برجام تحریم های ثانویه را برداشللت. حتی یک مورد شللرکت 

بین المللی مثل توتال وجود ندارد که بتواند با وجود تحریم ها در کشوری کار کند.«
رئیس شرکت توتال این سخنان را در گفتگو با ام اس ان بی سی و در حاشیه اجاس 

نفتی اوپک بیان کرده است.
طبق گزارش یورونیوز، پویانه با اشللاره به تاش های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام 
و تسللهیل ادامه فروش نفت ایللران گفت: »من می دانم که حرف هایم ممکن اسللت به 
مذاق بعضی رهبران اروپایی خوش نیاید اما شللما باید با واقعیت روبرو شللوید و واقعیت 
این اسللت که سللرمایه جهان امروز در دست آمریکا اسللت. 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 می شود ما هم باید دست از آن بکشیم. من نمی توانم 

توتال را در معرض تحریم های ثانویه قرار دهم. این غیرممکن است.«
بیش از 30 درصد از سهامداران توتال در آمریکا هستند و ارزش معامات این شرکت 
در ایاالت متحده به بیش از 10 میلیارد دالر می رسد. توتال گفته است 90 درصد گردش 

تجاری این شرکت از طریق بانک های آمریکایی انجام می پذیرد.  تسنیم

حساب کاربری توئیتر و فیس بوک حزب اهلل لبنان مسدود شد
حسللاب هللای کاربری توئیتر و فیس بللوک حزب اهلل لبنان بللدون 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. 
رسللانه مرکزی جنگ وابسللته به حزب اهلل لبنان که اخبار جنگ سللوریه را مخابره 
می کند، در بیانیه ای در صفحه تلگرام خود نوشللت: "پس از ایفای نقش رسللانه  نظامی 
مرکللزی در جبهه هللای مختلف، فیس بوک و توئیتر در راسللتای مبارزه با رسللانه های 

مقاومت صفحات آن را بدون هشدار قبلی مسدود کردند". اسپوتنیک

اخبار یک

ادامه در صفحه 2

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

به بهانه نزدیک شدن به حادثه هفتم تیرماه  ن ا و رسللیدن هفتلله قللوه قضاییه با سلسللله میـــــز
گزارش هایللی دربللاره عملکرد و البته نقدهللا و اقدامات مثبت و 
منفی این قوه همراهتان خواهیم بود، در ابتدا به بررسللی وظایف 
قوه قضاییه طبق قانون اساسللی و خواسللت مقام معظم رهبری 
پرداخته و در روزهای آتی درباره وعده های داده شده رئیس قوه 
و میللزان رضایت مردمی از قوه و طرح های موفق و ناکام بیشللتر 

برایتان خواهیم نوشت.

بررسی تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی
با سوداگران بازار های اقتصادی؛

سالم دالر 
به 8 هزار تومان
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بررسی تحوالت شبه جزیره کره 
در گفت وگوی سیاست روز با سفیر اسبق ایران در چین:

 آمریکا آرامش شرق آسیا را
برای آتش افروزی 
در غرب آسیا می خواهد


