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دستور مهم رئیسی درباره لغو محرومیت 
ایرانی ها از خدمات کنسولی

عدالت برای 
»تحت تعقیب ها«

سياست 2

بدعت ها و روش های ســلیقه ای بــرای اجرای قانــون و قضاوت 
در دســتگاه قضایی به قدری گســترده و همچون تارهای عنکبوت 
درهم تنیده است که برای برقراری عدالت در آن نیاز به بخشنامه ها و 

اصالحیه های هر روزه است. 
ابراهیم رئیسی با شعار عدالت و تحول وارد این سیستم شد و از زمان 
حضورش در مســند قاضی القضاتی تغییرات بسیاری نیز ایجاد کرده 
اســت؛ این تغییرات منجر به ابالغ آیین نامه و بخشــنامه های متعدد 
در همین مدت کوتاه ریاســت وی بر قوه قضائیه شــده است که یکی 
از مهمترین آنها نیز دیروز ابالغ شــد.  در پی همان بدعت گذاری های 
خالف قانون، برخــی از قضات در دادگاه ها، ایرانیانــی که در خارج از 
کشور تحت تعقیب بودند را از خدمات کنسولی محروم می کردند. بدین 
ترتیب خدماتی که کنسولگری ها به تمام ایرانیان ارائه می دهند، به این 
افراد تعلق نمی گیرد؛ خدماتی از قبیل صدور یا تمدید گذرنامه، تایید 
اسناد ازدواج در کشــور میزبان، صدور شناسنامه برای تازه متولدین، 
خدمات حقوقی مانند پذیرش وکالتنامه و ارسال آن به کشور مقصد، 
امور دانشــجویی و تایید مدارک رســمی و تامین خدمات مورد نیاز 

بازرگانان و تجار و بسیاری موارد دیگر. 
قانون چه می گوید؟

محرومیت از این خدمات به معنای طرد از سوی وطن است؛ اما آیا 
قانون اجازه محرومیت یک تبعه ایران از این حقوق را می دهد؟ حدود 
هفت سال پیش این ســوال از اداره حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده 
که پاسخ آن هم اکنون نیز روی ســایت این اداره قابل مشاهده است. 

پرسشگر در آنجا به اختالف نظر قضات در این باره اشاره کرده و...

بازار خودرو امنیتی شد؛ پلیس در جست و جوی انبارهای احتکار خودرو

 از دستگیری محتکران تا اعدام اخاللگران 
چرتکه 3

جهان 5

   گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل وقوع شورش
 در امارات متحده عربی 

بحراِن زاید 

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت کنترل قیمــت ارز و جلوگیری از 
افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دســتگاه های اقتصادی و نظام 

بانکی در این زمینه را ضروری خواند.
به گزارش ایســنا، یکصد و سی و هفتمین جلســه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز ســه شنبه به ریاست حســن روحانی  تشکیل و در 
این جلســه چند موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق 
صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررسی و درباره آن تصمیم گیری شد.

در ایــن جلســه همچنیــن وزارت خانه هــای نیــرو، ارتباطات و 
فناوری اطالعــات و همچنین بانــک مرکزی موظف شــدند موضوع  

 اســتخراج ارز دیجیتــال را پیگیــری و برنامه ریزی هــای الزم را 
در این زمینه انجام دهند.

در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکالت 
پدید آمده در اقتصاد جهانی و تامین ارز، شیوه بازپرداخت وام های ارزی 
سرمایه گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در 
مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال دوساله در نظرگرفته 
شود و برای حل نهایی مشــکالت، موضوع در کمیسیون های تخصصی 

بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.
دربخش دیگری از این جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
گزارشی از شیوه های درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش ها،  
استان ها و کشــورهای هدف ارائه و پس از بررســی مقرر شد به منظور 
ایجاد هماهنگی های الزم و ســرعت بخشیدن به فعالیت های صادراتی 
، بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت و نفت و ســازمان برنامه و بودجه 
به طور مداوم سیاســت های صادراتی و ارزی و تجــاری را رصد، موانع 
را برطرف و تســهیالت الزم را برای صادرکننــدگان پیش بینی کنند. 
همچنین تنوع بخشی به شیوه های واردات و صادرات و تقویت ساختارها 
و جهت گیری های صادراتی مورد تاکید قرار گرفت. رئیس جمهور در این 
زمینه تاکید کرد در اختصاص ارز باید اولویت های الزم از جمله کاالهای 
اساســی،  دارو،  تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مدنظر 

قرار گیرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان، تاکید کرد: 
آمریکا اجازه ندارد روند تجارت قانونی در دنیا 

را مختل کند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف بعد از 
ظهر روز سه شنبه در حاشیه مراسم نکوداشت 
زنده مرحوم حســین کاظم پور اردبیلی که 
در وزارت نفت برگزار شــده بود در پاســخ به 
ســوالی در ارتباط بــا تهدیــد نفتکش های 
ایرانی حامل سوخت از ســوی دولت آمریکا، 
 اظهار کــرد:  تجــارت قانونی در دنیــا ادامه 
پیــدا مــی کنــد و  آمریــکا اجازه نــدارد 

 در رونــد  ایــن تجــارت قانونــی خللــی
ایجاد کند.

 این دیپلمات عالی رتبه کشورمان سیاست 
در پیش گرفته از ســوی آمریکا در این زمینه  
را سیاست غلطی دانســت که برای همه دنیا 

خطرناک است  .
وی در همین  چارچوب افزود:  این سیاست 
فقط  برای یک کشور و یا چند کشور  خطرناک 
نیســت، بلکه برای همه خطر دارد  و اگر یک 
کشور تصمیم بگیرد بر  اساس سیاست های 
غلط خود ، اخاللی در تجــارت قانونی ایجاد 

کند،  حتما با عکس العمل بین المللی  مواجه 
می شود.
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تأکید کرد
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ظریف: 

آمریکا اجازه ندارد روند تجارت قانونی را مختل کند


