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جهان 5

اتحادیه اروپا هر روز کمتر از گذشته متحد به نظر 
می رسد، سیاست های نخبه گرایی این اتحادیه منجر 
به دور شدن مردم از سیستم شده و هر روز تفکرات 
ناسیونالیستی در اتحادیه بیشتر تقویت می شود، 
کشــورهایی از جمله ایتالیا، لهستان و مجارستان 
جلوی سیستم نخبه گزین اروپا ایستاده اند و برای 
انتخابات  آتی اتحادیه در ماه مــارس برنامه ریزی 
می کنند؛ نهادهای دموکراتیــک اتحادیه اما،  انگار 
چندان به فکر نیستند و می اندیشند که همواره قدرت 
را در دست دارند.  حاال ماکرون برخواسته و تالش دارد 
سیاست های خود را برای انتخابات  آتی بر دیگران القا 
کند. او که خود درگیر سیاست های شکست خورده 
داخلی اش در فرانسه اســت،  برنامه  ها و طرح های 
حزب خود را برای اتحادیه تدوین کرده است و قصد 
دارد آن ها را برای دیگران تشریح کند. سیاست هایی 

که به سمت بروکراسی های بیشتر در دل اتحادیه...

با وجود شکست در 
سیاست های داخلی مطرح است

ون ایده های  ناپلئونی  ماکر
وپا  برای تحول ار

به  مناســبت روز درختکاری و هفته منابع 
طبیعــی، رهبر معظم انقالب اســالمی ظهر 
دیروز )چهارشنبه( دو اصله نهال میوه غرس 

کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســپس روز 
درختکاری را مــژده  در پیش بــودن بهار و 
یادآور اهمیت پوشــش گیاهی دانستند و با 
اشاره به خســارت هایی که در اثر بی اعتنایی 
به جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی به کشور 
تحمیل می شود، خاطرنشان کردند: مسئله 

درخت و حفظ پوشــش گیاهی باید جایگاه 
واقعی خود را در فرهنگ عمومی پیدا کند.

ایشــان کاشــت نهال در روز درختکاری 
را اقدامی نمادین و با هــدف تقویت فرهنِگ 
اهمیت دادن به درخت و گیاه برشــمردند و 
با انتقاد از آســیب زدن به درختان در برخی 
مراکز پر درخت با انگیزه احداث ســاختمان، 
افزودند: دستگاه های مســئول باید جداً در 
مقابل اینگونه کارها بایســتند و اجازه انجام 

آن را ندهند.

رهبر انقالب اســالمی همچنین از غرس 
برخی نهال های مضّر در بعضی از نقاط کشور 
به منظور جلوگیــری از پیشــرفت صحرا و 
بیابان زایی انتقاد کردند و گفتند: دستگاه های 
مســئول باید از چنین اقداماتــی جلوگیری 
کنند، ضمــن اینکه برای حفــظ جنگل ها و 
مراتع باید تــالش کرد و دســتگاه های ناظر 
ازجملــه دســتگاه قضایــی در جلوگیری از 
 تعــرض بــه جنــگل کمــال اهتمــام را 

داشته باشند.

رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه »این کمیسیون 
خودروسازها را مکلف کرده به قیمت قراردادها 
متعهد بمانند«، اعمال نظارت دســتگاه های 
نظارتــی را در کاهش مشــکالت مــردم و 

جلوگیری از سوء استفاده ها موثر دانست.
داوود محمدی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
بی تردید فارغ از مســائلی کــه باعث افزایش 
قیمت و تورم ناگهانی شــده، دســتگاه های 
نظارتــی می تواننــد بــرای جلوگیــری از 
سوء استفاده ها اقداماتی را انجام دهند. عمده 
این وظیفه در حال حاضر برعهده ســازمان 
تعزیرات حکومتی اســت که بــه عنوان یک 
مرجع قانونی می تواند اعمــال نظارت کند. 
البته دســتگاه های دیگری مثل قوه قضائیه، 
سازمان بازرســی و غیره هم می توانند در این 

خصوص ایفای نقش کنند.
ایــن نماینده مجلس شــورای اســالمی 

یادآور شــد: ما بــه عنوان کمیســیون اصل 
۹۰ در این باره ورود کردیــم البته ما به طرز 
کار دستگاه های دیگر رســیدگی می کنیم. 
مشــخصاً در رابطه با خودروســازان چندین 
جلسه تشکیل شده که ثمرات خوبی هم داشته 
و خودروسازان مکلف شدند برابر قراردادهای 
قطعی با مردم و علی رغــم افزایش قیمت ها 
تعهدات سابق را با همان قیمتی که در قرارداد 
مقطوع شده بپردازند. آنها مقید شدند هرچه 
ســریع تر نســبت به ایفای تعهداتشان اقدام 

کنند.
محمدی با بیان این کــه »اعمال نظارت 
دســتگاه های نظارتی می توانــد در کاهش 
مشکالت مردم و جلوگیری از سوء استفاده ها 
مؤثر باشد«، یادآور شد: به نظر من اگر تاکنون 
برخورد قاطعی بــا تخلفات هم صورت گرفته 
اثربخشی آن برای مردم مشهود نبوده است. 
خصوصاً در مورد اقالمی که خیلی هم وابسته 

به ارز ۴,۲۰۰ تومان یا ارز نیمایی و ترجیحی 
نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اســالمی اضافه کرد: به نظر مــن برخوردها 
باید برخوردهای قوی تری باشــد از ســویی 
برنامه ریزی خوبی هم باید صورت گیرد مثاًل 
در مورد گوشــت و مرغ ما برای تعدیل قیمت 
اقدام بــه واردات کردیم، ولــی توزیع خوبی 
صورت نگرفت و منزلت مردم خدشه دار شد 
لذا در کنار برخورد قاطــع در مقابل تخلفات 
باید برنامه ریزی در مورد شبکه توزیع وجود 
داشته باشــد و نظارت جدی تر و دقیق تری 

صورت گیرد که نتیجه بخش باشد.
محمــدی در پایــان خاطرنشــان کرد: 
برنامه ریزی خوب دولــت برای کنترل گرانی 
و برخورد با کســانی که می خواهنــد از این 
وضعیت سوء اســتفاده کنند؛ قطعاً در بهبود 

اوضاع مؤثر و نتیجه بخش است.

خبر
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رئیس کمیسیون اصل ۹۰:

مجلس خودروسازها را مکلف کرد
 به قیمت قراردادها متعهد بمانند


