
قانونگرایی ساده¬انگارانه؟!

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

حاکمیت قان��ون، مدار اداره امور کش��ور و ضامن 
امنیت حقوق و تکالیف جامعه است. هر امری که اداره 
امور کشور را با مشکل مواجه سازد، حاکمیت قانون را در 
جامعه دشوار می نماید و نهایتا حقوق و تکالیف جامعه 
را به خط��ر می اندازد. امنیت حقوق و تکالیف جامعه، 
محصول حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون نیز به 
عملکرد صحیح و دقیق تقسیم کار ملی قانونگرایی در 
مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسیر 
وابس��ته است. وجود هر گونه ضعف یا نقص در فرآیند 
قانونگرایی دارای عواقب و آثار جانبی مخربی است که 
عدم حاکمیت قانون و ناامنی حقوق و تکالیف جامعه 
از جمله مهم ترین آنهاست. مطالعات میدانی در جامعه 
موید این واقعیت است که مشکالت متعددی همچون 
تورم و گرانی، فقر، بیکاری، اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، 
افزایش سن ازدواج، مشکل مسکن، قاچاق کاال، مهاجرت 
مغزه��ا، مصرف گرایی، واردات ب��ی رویه، آلودگی های 
زیست محیطی، ترافیک، رش��وه، فساد اداری و مدرک 

گرایی و ... زندگی مردم را دشوار نموده است. 
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انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی پاالیشگاه 
روغن سازی ایرانول آبادان پس از 20 سال 
مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول از انجام موفقیت آمیز 
اوره��ال )تعمیرات اساس��ی( تم��ام واحدهای پاالیش��گاه 
روغن س��ازی ایرانول آبادان پس از 20 سال در سال رونق 

تولید با هدف افزایش تولید خبر داد.
عیسی اس��حاقی در جلسه ش��ورای مدیران پاالیشگاه 
آبادان، ضمن تش��کر از تم��ام همکاران این پاالیش��گاه که 
در گرم��ای زیاد با همدلی و خرد جمع��ی کار بزرگی انجام 
دادند،گفت: انجام این تعمیرات اساسی توسط کارشناسان و 
مهندسان داخلی و با صرفه جویی میلیون ها تومان که منجر 

به افزایش 40 درصد تولید شده قابل تقدیر است.
وی افزود: این تعمیرات اساس��ی و نوسازی پاالیشگاه 
آب��ادان در تولید و فروش محص��والت جانبی و محصوالت 
نهایی تاثیر بسزایی دارد. با توجه به گرفتگی شدید برج ها و 
مبدل ها و روند اجباری کاهش خوراک و توقف های متعدد 
و در نتیجه پایین آمدن حجم تولید، با برنامه ریزی صورت 
گرفته عملیات اجرایی تعمیرات اساس��ی )اورهال( از تاریخ 
8 اردیبهشت ماه سال جاری در پاالیشگاه روغن سازی آبادان 

آغاز و واحد یک این پاالیشگاه در سرویس قرار گرفت.
وی اف��زود: این اورهال ب��ا همکاری تمامی پرس��نل 
تعمی��رات، عملی��ات و HSE و مجموع��ا 150 نفر نیروی 
کار و با 90000 نفر س��اعت کار انجام شد و با قرار گرفتن 
واحدهای این پاالیشگاه در سرویس انشااهلل در سال رونق 

تولید شاهد افزایش تولید این پاالیشگاه خواهیم بود. 
مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول بیان کرد: به برخی از 
اقدامات انجام شده در پاالیشگاه آبادان طی چند سال اخیر 
اشاره کرد و گفت: در پاالیشگاه آبادان به دلیل اینکه حدود 
80 سال از عمر آن می گذرد بازسازی های الزم انجام شد از 
جمله توسعه و نوس��ازی بریم و تولید روغن موتور الوند در 
این مجموعه پس از حدود 36 سال، راه اندازی کولینگ تاور 
)برج خنک کننده( آبادان و اس��تقالل برق پاالیشگاه آبادان 

که این پروژه ها در بهبود وضعیت آن موثر بوده است.

گزارش یک کارت زرد مجلس به جهرمی
س��واالت نمایندگان از وزیر ارتباطات، تبریک »الریجانی« به تیم ملی والیبال ایران، کارت 
زرد مجلس به آذری جهرمی، درخواست نمایندگان از رئیس جمهور برای صرف نظر از تشکیل 

وزارت بازرگانی و از مهمترین اخبار جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی بود.
در جلسه علنی دیروز بررسی سواالت بیت اهلل عبداللهی نماینده اهر و هریس و محمود نگهبان 
 س��المی به همراه تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات در دس��تور کار نمایندگان قرار گرفت. 
علی الریجانی در سخنان قبل از دستور کار، پیروزی های تیم ملی والیبال کشورمان را تبریک گفت 
و از برگزاری مناسب این بازی ها در شهرستان ارومیه از مردم این شهر تشکر کرد. رئیس مجلس 

خطاب به تیم بازیکنان و مربیان تیم ملی والیبال کشورمان، افزود: خوب و با اقتدار عمل کردید.
یک عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی هم بیانیه تبریک حدود 200 نماینده 

مجلس در حمایت از پیروزی مقتدرانه تیم ملی والیبال در لیگ جهانی را قرائت کرد.
در ادامه جلس��ه، نماینده مردم اهر و هریس در جریان طرح س��وال خود از وزیر ارتباطات 
درخصوص ارتباطات تلفن همراه، اینترنت و تلفن ثابت در روستاها با تأکید بر ضرورت توسعه 
متوازن اینترنت در بخش های مختلف کش��ور گفت که در خیلی از روس��تاها مردم تلفن ثابت 

هم ندارند. بیت اهلل عبداللهی افزود: توسعه ارتباطات متوازن نیست.
در پاس��خ به این س��وال، وزیر ارتباطات تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از 
تمام ظرفیت های خود برای توسعه ارتباط روستایی و دستیابی به شبکه اینترنت استفاده کرده 

است و اکنون 2۷ هزار و 86 روستا به اینترنت متصل هستند.
در ادام��ه عبداللهی و ۷ نف��ر از نمایندگان که از آذری جهرمی وزیر ارتباطات در خصوص 
ارتباطات تلفن همراه، اینترنت و اش��تراک تلفن ثابت در روستاها سوال داشتند، از توضیحات 
جهرمی قانع شدند. عبداللهی پس از توضیحات وزیر گفت که به خاطر جوانی وی و اینکه باید 

به جوانان فرصت بدهیم، سوال خود را به رأی نمی گذارد.
در این جلسه همچنین نماینده خواف و رشتخواردر توضیح سوال خود از وزیر ارتباطات درباره 
عل��ت عدم تحقق موارد مندرج در بند ط م��اده 3 قانون وظایف و اختیارات این وزارتخانه با بیان 
اینکه مشکل آنتن دهی خطوط همراه اول و ایرانسل در بسیاری از روستاها وجود دارد، گفت: در 

مراکز استان ها هم وضعیت آنتن دهی تلفن همراه بهتر نشده است و مشکالت زیاد وجود دارد.
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به سوال وی نیز با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در 
رابط��ه با تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه در رابطه با بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت ارتباطات بیان کرد: تاکنون حدود 15 هزار خانه بهداش��ت روستایی به همراه بهیاری ها 

و بخشداری های روستاها به شبکه ملی اطالعات متصل شده است.
بعد از توضیحات نماینده س��وال کننده و وزیر، پاسخ های جهرمی به رأی مجلس گذاشته 
ش��د و نمایندگان با 83 رأی موافق، 83 رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده 

حاضر در مجلس اعالم کردند که از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
در این نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای از رییس جمهور خواستند از تشکیل 
وزارت بازرگان��ی به دلیل بی اثر بودن در کنترل بازار به ویژه بازار کاالهای اساس��ی صرف نظر 

کند و به جای آن ارز 4200 تومانی را مستقیما به حساب مردم واریز کند. ایسنا
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ذوالنور اعالم کرد

اروپا اقدامی نکند، خروج از ان.پی.تی 
در دستور کار قرار می گیرد

3

شمخانی خبر داد

 کشف شبکه گسترده
عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران

2

وقتیطرفهایبرجامزباندیپلماسیرانمیفهمند
کمالوندی و هشدار آخربه اروپا: تولید اورانیوم از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور می  کند

روحانی در دیدار سفیر فرانسه:

 فرصت اروپا 
برای جبران کوتاه است

صفحه 2

 سیاست روز عدم تحقق اهداف
یارانه نقدی را بررسی می کند؛

بیراهه های 
هدفمندی

گروه معیش�ت  صدمین مرحله  ن�ه ا ر یاران��ه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار ی����ا
ریال از س��اعت ابتدایی دیروز به حساب سرپرستان خانوار 
واریز و قابل برداشت شد. آن طور که رئیس سازمان برنامه 
و بودجه تا پیش از این اعالم کرده اس��ت در هر ماه حدود 
3800 میلیارد تومان بین خانوارها توزیع نقدی شده است. 
به ای��ن ترتیب اگر مبنای پرداخ��ت 100 ماهه را در نظر 
داش��ته باش��یم در طول مدت یاد شده بالغ بر 38 میلیون 
میلی��ارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها بین 
مش��مولین آن که حدود ۷6 میلیون نفر درکشور هستند 

پرداخت شده اند. 

پیوستن به اف.ای.تی.اف خودتحریمی است

اصرار بر تکرار برجام
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