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«معاملهقرن»
هرگز محقق نخواهد شد

برخی برای نقش پول میدهند
و ما را بیکار کردهاند!
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« نفت دربرابر غذا»

سال پانزدهم  -شماره  16 - 4037صفحه  1000 -تومان

«ابتکار» از واکنش مجلس نشینان به یک مذاکره بحث برانگیز گزارش میدهد

به سبک روسی!

شرح در صفحه 10

گزارشگرهای جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۸چه نمرهای
از مردم میگیرند؟

از پاس گل فردوسی پور
تا آفساید یوسفی
صفحه 9

سرمقاله

پیشخوان

حضور فعال سیاست و دیپلماسی در کنار فوتبال و جام جهانی
بررسی شد

گروه پارلمان  -اخیرا علیاکبر والیتی ،مشاور رهبری در امور بینالملل که البته این تنها یکی از مشاغل او از 37
شغل و سمت دیگرش است ،به روسیه سفر کرده است .سفری که به قول او مهمترین دستاورد مالقات دوساعتهاش
با پوتین «سرمایه گذاری  50میلیارد دالری روسیه در ایران» بعد از تحریمهای اقتصادی ایاالت متحده آمریکا علیه
جمهوریاسالمی است .خبری که در ابتدا شگفتی همگان را برانگیخت ،ولی طولی نکشید که با واکنش سخنگوی ریاست
جمهوری و وزیر انرژی روسیه همه چیز در هالهای از ابهام فرو رفت .چرا که ساعتی بعد دیمیتری پسکوف ،سخنگوی
ریاستجمهوری روسیه در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران در این باره گفت« :نمیتواند چنین چیزی را تأیید کند» .همچنین
به طور همزمان وزیر انرژی روسیه نیز از عالقهمندی روسیه برای اجرای «برنامه نفت در برابر کاال» با ایران خبر داد و
تاکید کرد« :ما عالقهمند هستیم ایران از فرصت خرید کاال ،کار و خدمات روسیه برخوردار شود تا تبادل تجاری و روابط
بین دو کشور گسترش یابد ».بنابراین با توجه به اینکه با گذشت چند روز از این جلسه هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده
است؛ باید منتظر بود و...

جالل خوشچهره

والدمیرپوتینودونالدترامپدرهلسینکیفنالنددیدارکردند

گمانهها درباره دیدار هلسینکی

آیا دیدار پوتین ـ ترامپ در هلسینکی به رخدادهای بزرگ در جامعه جهانی میانجامد؟ آیا این دیدار تکرار
تجربه کنفرانس یالتا در سال  1945است که به استقرار نظام جدید پس از جنگ جهانی دوم انجامید؟
ادامه در صفحه 2

سوت  ،توپ ،سیاست

گروه ایران و جهان  -یک ماه تب و تاب و هیجان فوتبال با قهرمانی فرانسه
پایان یافت .رویدادی که هر چهار سال یک بار گویی تمامی مردم جهان را
به هم پیوند داده و آنها را فارغ از دغدغههای ریز و درشتشان به مستطیل
سبز و یک توپ گرد متصل میکند .سوال این است که این ورزش یا بهتر
بگوییم این پدیده عالمگیر در ذات خود چه دارد که اینگونه انسانها را به
خود مشغول میکند؟
صفحه 15

نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و طال بررسی شد

به نام حمایت ،به کام اخالل
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خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تبعاتی برای جهان داشت؟

شکستسیاست
در برابر تغییرات اقلیم

«ابتکار» از ممنوعیت مصرف دخانیات در دانشگا ه تهران
و محیطهای دانشگاهی گزارش می دهد

دانشجو؛ از هما اتویی تا
بهمن «کوچیک» های قایمکی

رئیس قوه قضائیه خبر داد

ممنوعالخروجی و بازجویی از برخی مسئوالن وزارت صنعت و معدن
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم همکاری همه قوا ،نهادها و رسانهها با دولت
و همچنین همت مضاعف و تالش جهادگونه توسط دستگاههای اجرایی ،از
رسیدگی ویژه به پروندههای مربوط به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل
خبر داد.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی ،تخریب
قوا را خیانت به کشور دانست و با توجه دادن رسانهها به این موضوع اظهار کرد:
متاسفانه مدتی است که برخی هر مطلب کوچک و بزرگ ،باربط و بیربطی را بهانه
حمله به قوه قضائیه قرار میدهند در حالی که این کار بسیار غیرعقالنی است.
خصوصا در بستری که دشمن با همه ابزارهای تبلیغاتی و رسانهای خود درصدد
برهم زدن انتظام کشور است ،عدهای نیز در داخل عامدانه یا جاهالنه به این مقصود
دشمن کمک میکنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع مقابله با فساد در کشور ،دستور اخیر
رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و
درخواست او از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین
حال گفت :ذکر این نکته الزم است که دستگاه قضایی از مدتها قبل توسط سازمان
بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود .سازمان بازرسی ضمن اعالم جرم ،این
پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر ،اقداماتی
را در این زمینه صورت داده است .در جریان تحقیقات صورت گرفته ،برخی از مدیران
و مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده ،ممنوعالخروج،
احضار و بازجویی شدهاند و بررسیها همچنان ادامه دارد .عالوه بر این ،مدیران برخی
شرکتهای واردکننده خودرو احضار شدهاند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات
است .درخصوص شرکتهایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده
بودند نیز برخی مدیران این شرکتها احضار شدهاند و تحقیقات ادامه دارد.
آملی الریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است
که برخی فاکتورها جعلی بودهاند ،به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات
خودرو اشاره کرد و افزود :در این زمینه تناقضهای عجیبی میان اظهارات دستگاههای
اجرایی وجود دارد .از یک طرف ،وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت
نگرفته و از سوی دیگر ،گمرک میگوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمیدهیم
و همه میدانند که واردات خودروها صورت گرفته .این تناقضها نشان میدهد که
مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول
بررسی این موضوع است.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پروندههای مربوط به
نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد :از مدتی قبل ،شعبه و قاضی ویژهای برای این کار
تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضائیه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این
رسیدگیها نظارت داشته باشد .دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای
رسیدگی دقیق و سریع به این پروندههاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری
استان تهران نیز موظف شدهاند که به صورت عاجل و دقیق به این پروندهها رسیدگی
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کنند .البته باید توجه داشت که کار قوه قضائیه با کار رسانهای تفاوت اساسی دارد.
رسیدگیهای قوه قضائیه باید براساس اطالعات متقن و مستدل و مستند باشد و
فضاسازیهای رسانهای نباید در روند رسیدگی عادالنه و قانونی تاثیری داشته باشد.
آملی الریجانی ،علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پروندههایی را حراست
از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان
کرد و گفت :نهتنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این
موضوع را تا انتها دنبال میکنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر
مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد .البته سرنخهایی نیز
کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره ،به اطالع عموم خواهد
رسید .در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیتالمال ،مجازاتهای مقرر
قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است
که در برخورد با فساد ،هیچ مجامله و مسامحهای نخواهد کرد .معتقدیم نظر کسانی
که میگویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد ،کامال اشتباه است و البته
کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی بردند .ما اعتقاد
داریم کسانی که از رانتهای دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز میکنند ،در
واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی میشوند و با آنان باید به اشد وجه
برخورد کرد .همانطور که قبال هم گفته ام ،برخی اقدامات که باعث اخالل در نظام
اقتصادی میشود ،میتواند مصداق افسادفیاالرض باشد و مجازات این عمل نیز در
قانون مشخص است .ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی
نخواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود 26 ،تیرماه سالروز تاسیس شورای
نگهبان را گرامی داشت و تصریح کرد :شورای نگهبان نهاد بسیار مهمی است که امام
راحل بر نقش آن در صیانت از قوانین و همچنین مراقبت نسبت به انتخابات تاکید
داشتند و این نهاد ،نقطه ای کلیدی در نظام جمهوری اسالمی است که دقیقا به همین
دلیل همواره هدف برخی حمالت است.
آملی الریجانی افزود :متاسفانه عالوه بر دشمنان خارجی ،برخی افراد در داخل
نیز که تصمیمات شورای نگهبان برخالف سلیقه و مذاقشان است ،اقدام به تخریب
این نهاد قانونی میکنند که خطایی مضاعف است .اینان به جای حمله به شورای
نگهبان ،اگر کاستی یا نقصی هم به نظرشان میرسد به شیوهای صحیح و منطقی
نقد کنند.
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چهارساعتسرنوشتساز
میان تزار و کابوی

ترامپ گفت که با پوتین درباره اعمال فشار علیه تهران برای جلوگیری از بلندپروازیهای هستهای
و فعالیتهای منطقهای ایران صحبت کرده است
پوتین :من عالق ه داشتم که ترامپ در انتخابات پیروز شود زیرا او به دنبال بهبود روابط با روسیه بود
صفحه 15

