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راه اندازی ۱۴۵ هزار واحد کوچک صنعتی 
توسط بسیج سازندگی

رئیس س��ازمان بسیج سازندگی گفت: در مدت ۵ 
سال گذشته سازمان بسیج سازندگی در سراسر کشور 
۱۴۵ هزار واحد کوچک صنعتی را با عنوان واحد های 

کوچک اقتصاد مقاومتی راه اندازی کرده است
 سردارنعمان غالمیگفت: سازمان بسیج سازندگی 
»ایجاد اشتغال پایدار« و »راه اندازی کسب و کار های 

کوچک و متوسط« را وظیفه خود می داند.
 وی در خصوص همکاری دولت با سازمان بسیج 
سازندگی گفت: دستگاه های دولتی همراه ما بوده اند، 
ام��ا کلیه منابع مورد نیاز ب��رای راه اندازی واحد ها از 

سوی بانک مهر اقتصاد تأمین می شود.  تسنیم
 

 تهدیدهای نظامی آمریکا
چیزی جز بلوف سیاسی نیست

معاون سیاس��ی سابق سپاه گفت: جنگ مستقیم 
جزء مس��ائل غیرقابل تصور آمریکاست و آنها هیچ گاه 

ورود به جنگ مستقیم با ایران نخواهد کرد.
س��ردارد رس��ول س��نایی راد با اش��اره به اینکه 
آمریکای��ی ها از حربه فش��ار و تحریم برای رس��یدن 
ب��ه اهداف خود اس��تفاده کرده و به دنبال فرس��ایش 
اقتدار ملی ایران هس��تند، افزود: جنگ مستقیم جزء 
مسائل غیرقابل تصور آمریکاست و آنها هیچ گاه ورود 
به جنگ مس��تقیم با ایران نخواه��د کرد، زیرا اقتصاد 
داخلی آنه��ا ضربه بزرگی خواهد خورد؛ اگرچه تجربه 
هایی که از جنگ خود در کشورهای خاورمیانه داشته 

اند پشیمان هستند و تکرار نخواهند کرد.
وی با تاکید اینکه جنگ با ایران با افزایش قیمت 
نف��ت و دالر روب��رو ب��وده و خطر بزرگ��ی را در برابر 
آمریکا ب��ه وجود می آورد عنوان داش��ت: تهدیدهای 
 نظام��ی آمریکا چی��زی جز بلوف سیاس��ی نیس��ت. 

 باشگاه خبرنگاران جوان 

 تصویب نامه های دولت ناظر
به رفع مشکالت اقتصادی مردم باشد

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی با استقبال از اینکه 
مسئله گرانی ها و حل مش��کالت اقتصادی در دستور 
کار دولت قرار گرفته اس��ت، گف��ت: تصویب نامه های 
دولت بای��د ناظر به رفع مش��کالت اقتص��ادی مردم 

باشد.
محمدنب��ی حبیبی  اظهار کرد: بر اس��اس گفته 
رئیس مجلس جلس��ات هماهنگی اقتص��اد مقاومتی 
برگزار نشده است و ایشان از این مطلب گله کرده اند. 
دولت در برابر تهاجم تحریمی آمریکا چگونه می خواهد 
مقاومت کند در حالی که جلسات مربوط به هماهنگی 

قوا در امر اقتصاد مقاومتی تعطیل است.
وی گف��ت: کار به جایی رس��یده اس��ت که یک 
نماینده اصالح طلب می گوید؛ خجالت می کشم بگویم 

از دولت حمایت کردم.
دبیرکل حزب موتلفه اس��المی با اظهار امیدواری 
از اینکه بعد از س��الها مس��ئله گرانی در دس��تور کار 
دولت قرار گرفت، تاکید کرد: دولت باید به درد مردم 

برسد.  فارس

اخبار

تشکیل کمیته ای مشترک برای طرح جامع اقتصادی 
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس از تشکیل کمیته مشترک سه 
فراکس��یون مجلس برای طرح جامع اقتصاد و معیش��ت تا پای��ان هفته جاری 

خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان با اشاره به نشست فراکسیون 
نماین��دگان والیی گفت: قرار اس��ت تا در این نشس��ت موضوع تش��کیل کمیته 
مش��ترک بین سه فراکس��یون نمایندگان والیی، مستقالن والیی و امید درباره طرح 
جامع اقتصاد و معیش��ت مورد بحث و بررس��ی قرار گی��رد و تصمیم نهایی در خصوص 

آن اتخاذ شود.
وی افزود: هماهنگی ها با دو فراکسیون دیگر در باره تشکیل این کمیته انجام شده و 
بناست تا نمایندگانش را برای تشکیل این کمیته طی روزهای آتی به فراکسیون نمایندگان 

والیی معرفی کنند تا این کمیته تا پایان هفته جاری تشکیل شود.  فارس

پارلمان
مذاکره ای با کانادا نداشتیم که متوقف شود

رئی��س دفتر رئیس جمهور به رای مجلس کان��ادا به توقف مذاکرات برای از 
سرگیری روابط با ایران واکنش نشان داد.

محم��ود واعظی با اش��اره به رای مجلس کانادا به توق��ف مذاکرات برای از 
س��رگیری روابط با ایران  اظهار کرد: ما با کانادا مذاکراتی را شروع نکرده بودیم 

که متوقف شود.
 وی  با بیان اینکه روابط ایران با کانادا به دلیل اتفاقاتی که در ۱0 سال گذشته 
رخ داده قطع شد، افزود: امروزه عالماتی در خصوص مذاکره با این کشور رد و بدل می 

شود اما این به معنای از سرگیری مذاکرات و روابط نیست.
گفتنی اس��ت؛ نمایندگان مجلس عوام کانادا به طرحی رای داده اند که بر اساس آن 
مذاکرات این کش��ور برای از س��رگیری روابط با ایران متوقف می شود، البته این مصوبه، 

الزام آور نیست.   باشگاه خبرنگاران جوان 

خیابان پاستور 
اسرائیل هیچ گاه نمی تواند احساس امنیت کند

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: آمریکا مظهر عدم تعهد به همه اصول 
بین المللی اس��ت و ما آینده مثبتی برای عملکرد آمریکا و کره ش��مالی متصور 

نیستیم.
س��ردار احمد وحیدی درباره آخری��ن تحوالت منطقه و اقدامات اخیر رژیم 
صهیونیس��تی گفت:صحنه سوریه یکی از صحنه های شکست مفتضحانه، آمریکا، 

غرب، ارتجاع عرب و به ویژه رژیم صهیونیستی است.
وی اف��زود: تمام تالش های این جبهه برای اینکه بتوانند نظام س��وریه را به نابودی 
بکش��انند، ن��اکام ماند و امروز اس��رائیل نگران امنیت خودش اس��ت. این موضوع امری 

طبیعی است زیرا یک رژیم اشغالگر هیچ گاه نمی تواند احساس امنیت کند.
س��ردار وحیدی  تصریح کرد : امروز شرایط دش��واری برای اسراییلی ها بوجود آمده 

است و حرکت های آنها یک حرکت های عکس العملی است.  تسنیم

پاسداران

اژه ای خبر داد
ید از اعدام ونده مه آفر رهایی ۳ متهم پر

مع��اون اول و س��خنگوی ق��وه قضایی��ه  درباره سرنوش��ت س��ه متهم محکوم به سخنــــگو
اعدام پرونده اختالس س��ه هزار میلیاردی، انتقاد رئیس بانک 

مرک��زی از قوه قضاییه، اخ��الل در نظام اقتص��ادی از طریق 
احتکار خودرو، مش��کالت مؤسس��ات مال��ی و پرونده فرمانده 

سابق ناجا توضیحاتی ارائه کرد.
حجت االس��الم والمس��لمین غالمحسین محس��نی اژه ای  
گفت: حکم س��ه متهم پرونده مه آفرید امیرخسروی که همراه 
ب��ا وی محکوم به اعدام ش��ده بودند این افراد نقض ش��د. وی 

همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می شود سیف رئیس 
بانک مرکزی نامه ای نوش��ته و از اظهارات معاون اول دستگاه 
قض��ا مبنی بر ک��م کاری بانک مرکزی در موضوع مؤسس��ات 
مالی انتقاد کرده و گفته دس��تگاه قض��ا به جای انتقاد از بانک 
مرکزی به پرونده ها سریعتر رسیدگی کند اظهار کرد:  از جمله 
موضوعات��ی که درباره آن با بانک مرک��زی در تماس و تعامل 

بودیم، بحث مؤسسات بانکی، پرونده های اختالس، موضوعات 
مرتبط با اخالل در نظام اقتصادی کشور  است.

 س��خنگوی دس��تگاه قضا ادامه داد: ممکن است دستگاه 
قضایی توقع بیش��تری هم داش��ته باش��د اما من به سهم خود 
عرض می کنم که س��یف و همکاران شان همکاری بسیار خوب 

و مطلوبی در موضوعاتی که گفته شد داشتند تسنیم 

یم
سن
ت

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) ششدانگ يك دستگاه اپارتمان 
مسكوني واقع در طبقه همكف سمت جنوب به مساحت 83/81 مترمربع كه 
مقدار 8/79 متر  آن بالكن مسقف است قطعه دوم تفكيكي تحت پالك 5342 
فرعي مفروز از3954 فرعي از سنگ 20 اصلي واقع در قريه ميگون رودبار 
ثبت  ذيل  و 249  جلد 185 صفحات211  دفتر  در  تهران  بخش11  قصران 
41414 و 41433 بنام آقاي مصطفي كاوياني فر و مهرداد كاوياني بالسويه 
ثبت وصادر گرديده است و حدود اربعه عبارت است از شماال: در دو قسمت 
ديوار مشترك با آپارتمان مجاور شرقا در دو قسمت اول درب براه پله دوم 
ديواريست به راهرو مشاعي و جنوبا در پنج قسمت اول ودوم ديوار و پنجره 
به حياط سوم ديوار به پالك 3735 فرعي چهارم و پنجم به تراس غيرمسقف به 
مساحت 4/94 متر كه حق استفاده از آن با اين واحد است و غربا در دو قسمت 
لبه نرده بالكن است به تراس وحياط كف قسمتي روي عرصه و سقف اشتراكي 
است وپاركينگ شماره 11 تفكيكي به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه 
هفتم باحدود شماال و شرقا و جنوبا وغربا خط مستقيم و مفروض است به محوطه 
مشاعي كف روي عرصه و سقف اشتراكي است و سپس مع الواسطه بموجب 
سند قطعي96083 مورخ 92/2/18 دفترخانه213 تهران تمامي ششدانگ 
به آقاي محمدرضا اميرآبادي فراهاني منتقل گرديد و تمامي ششدانگ بموجب 
بانك  رهن  در  تهران  دفترخانه 481  مورخ 92/8/16  رهني 30713  سند 
سرمايه مي باشد و به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 
شماره 9600048 شده است و برابر نظريه وارده مورخ 97/2/26 كارشناس 
رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از : آپارتمان معرفي 
شده در طبقه همكف ساختماني11/5 طبقه (طبقه زيرزمين دو جهت استفاده 
تاسيسات باضافه زيرزمين يك جهت استفاده فضاي باز باضافه طبقه همكف و 
طبقات اول الي ششم هركدام شامل دو واحد مسكوني باضافه طبقات هفتم 
باضافه  پاركينگ  واحد  و هشت  مسكوني  واحد  دو  هركدام شامل  و هشتم 
نيم طبقه ورودي ساختمان با نماي سنگ و قدمت ساخت حدود14 ساله واقع 
مي باشد آپارتمان داراي سالن با پوشش كف پاركت و يك اتاق و آشپزخانه با 
كابينت ام دي اف و سرويس بهداشتي و حمام مي باشد دسترسي به طبقات 
از طريق آسانسور و راه پله اي با پوشش كف سنگ تامين ميگردد.  سيستم 
گرمايش شوفاژ مي باشد آپارتمان داراي يك انشعاب آب و گاز و برق مشترك 
و يك انشعاب برق مستقل مي باشد و محل ملك واقع در رودبار قصران ميگون 
جاده شمشك يك كيلومتر باالتر به طرف شمشك شماره134 مجتمع مسكوني 
نگين واحد16 مي باشد ششدانگ آپارتمان موصوف به پالك ثبتي5342 فرعي 
از 20 اصلي به مبلغ شش ميليارد ريال  ارزيابي شده است و جهت وصول طلب 
بانك سرمايه و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز چهارشنبه مورخ بيستم 
تير ماه يك هزار و سيصد و نود و هفت  از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اجراي 
ثبت فشم شهرستان فشم از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده 
از مبلغ شش ميليارد ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش 
كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف شود روز بعد 
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين و 
خريداران ميتوانند بمنظور شركت در مزايده  با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملي ايران به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.  
و بدهي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و نيز بدهي 
مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم 
انتقال موكول  تنظيم سند  برنده مزايده است و  بعهده  باشد  يا نشده  شده 
به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري وغيره خواهد بود.  ضمنا باتوجه 
تا   97/3/5 مورخ   3322 وارده  شماره  به  سرمايه  بانك  بستانكار  اعالم  به 

تاريخ98/2/31 داراي بيمه نامه مي باشد.  تاريخ انتشار: 97/3/28
زاده  عبدل   – فشم  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  كفيل  الف       12427/م   

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) ششدانگ يك دستگاه اپارتمان 
مسكوني واقع در طبقه همكف سمت جنوب به مساحت 83/81 مترمربع كه 
مقدار 8/79 متر  آن بالكن مسقف است قطعه دوم تفكيكي تحت پالك 5342 
فرعي مفروز از3954 فرعي از سنگ 20 اصلي واقع در قريه ميگون رودبار 
ثبت  ذيل  و 249  جلد 185 صفحات211  دفتر  در  تهران  بخش11  قصران 
41414 و 41433 بنام آقاي مصطفي كاوياني فر و مهرداد كاوياني بالسويه 
ثبت وصادر گرديده است و حدود اربعه عبارت است از شماال: در دو قسمت 
ديوار مشترك با آپارتمان مجاور شرقا در دو قسمت اول درب براه پله دوم 
ديواريست به راهرو مشاعي و جنوبا در پنج قسمت اول ودوم ديوار و پنجره 
به حياط سوم ديوار به پالك 3735 فرعي چهارم و پنجم به تراس غيرمسقف به 
مساحت 4/94 متر كه حق استفاده از آن با اين واحد است و غربا در دو قسمت 
لبه نرده بالكن است به تراس وحياط كف قسمتي روي عرصه و سقف اشتراكي 
است وپاركينگ شماره 11 تفكيكي به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه 
هفتم باحدود شماال و شرقا و جنوبا وغربا خط مستقيم و مفروض است به محوطه 
مشاعي كف روي عرصه و سقف اشتراكي است و سپس مع الواسطه بموجب 
سند قطعي96083 مورخ 92/2/18 دفترخانه213 تهران تمامي ششدانگ 
به آقاي محمدرضا اميرآبادي فراهاني منتقل گرديد و تمامي ششدانگ بموجب 
بانك  رهن  در  تهران  دفترخانه 481  مورخ 92/8/16  رهني 30713  سند 
سرمايه مي باشد و به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 
شماره 9600048 شده است و برابر نظريه وارده مورخ 97/2/26 كارشناس 
رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از : آپارتمان معرفي 
شده در طبقه همكف ساختماني11/5 طبقه (طبقه زيرزمين دو جهت استفاده 
تاسيسات باضافه زيرزمين يك جهت استفاده فضاي باز باضافه طبقه همكف و 
طبقات اول الي ششم هركدام شامل دو واحد مسكوني باضافه طبقات هفتم 
باضافه  پاركينگ  واحد  و هشت  مسكوني  واحد  دو  هركدام شامل  و هشتم 
نيم طبقه ورودي ساختمان با نماي سنگ و قدمت ساخت حدود14 ساله واقع 
مي باشد آپارتمان داراي سالن با پوشش كف پاركت و يك اتاق و آشپزخانه با 
كابينت ام دي اف و سرويس بهداشتي و حمام مي باشد دسترسي به طبقات 
از طريق آسانسور و راه پله اي با پوشش كف سنگ تامين ميگردد.  سيستم 
گرمايش شوفاژ مي باشد آپارتمان داراي يك انشعاب آب و گاز و برق مشترك 
و يك انشعاب برق مستقل مي باشد و محل ملك واقع در رودبار قصران ميگون 
جاده شمشك يك كيلومتر باالتر به طرف شمشك شماره134 مجتمع مسكوني 
نگين واحد16 مي باشد ششدانگ آپارتمان موصوف به پالك ثبتي5342 فرعي 
از 20 اصلي به مبلغ شش ميليارد ريال  ارزيابي شده است و جهت وصول طلب 
بانك سرمايه و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز چهارشنبه مورخ بيستم 
تير ماه يك هزار و سيصد و نود و هفت  از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اجراي 
ثبت فشم شهرستان فشم از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده 
از مبلغ شش ميليارد ريال شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش 
كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف شود روز بعد 
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين و 
خريداران ميتوانند بمنظور شركت در مزايده  با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملي ايران به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.  
و بدهي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و نيز بدهي 
مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم 
انتقال موكول  تنظيم سند  برنده مزايده است و  بعهده  باشد  يا نشده  شده 
به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري وغيره خواهد بود.  ضمنا باتوجه 
تا   97/3/5 مورخ   3322 وارده  شماره  به  سرمايه  بانك  بستانكار  اعالم  به 

تاريخ98/2/31 داراي بيمه نامه مي باشد.  تاريخ انتشار: 97/3/28
زاده  عبدل   – فشم  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  كفيل  الف       12427/م   

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

درباره  رئیس جمه��ور  باره��ا  برگزاری رفراندم و همه پرسی گـــزارش دو
صبحت کرده اس��ت اما به نظر می رسد که ایشان و 
اطرافیان��ش ، خود تمایل چندانی به پاس��خگویی 

ندارند !
اگرچه نمایندگان بارها برای کشاندن روحانی 
ب��ه مجلس و پاس��خگویی از رئیس جمهور تالش 
کرده اند، ولی ب��ه  علت البی گری و معامله گری در 

بهارستان این اقدامات به ثمر نرسیده است .
طرح س��ؤال از رئیس جمهور همواره با  پیچ و 
خم های فراوان و بایکوت های مکرر از سوی هیأت 
رئیسه مجلس روبرو بوده است و تا کنون سواالت 
متعددی  از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده  
ک��ه اقتصاد و معیش��ت مهمتری��ن موضوعات این 

سواالت است.
در چنین شرایطی طرفداران دولت می گویند 
س��وال از رئیس جمه��ور بر خ��الف مواضع مقام 
معظ��م رهبری دال بر لزوم تعامل با دولت اس��ت 
و در ش��رایط حساس کنونی منطقه نباید با سوال 
از رئیس جمهورموقعی��ت دول��ت را تضعیف کرد و  

خوراک تبلیغاتی به دشمنان داد.
اما طراحان س��وال از رئیس جمهور معتقدند 
که باید فرصتی به رئیس جمهور داده ش��ود تا به 
سواالت و ابهامات در ذهن نمایندگان پاسخ دهد و 

مجلس را در مورد اقدامات خود آگاه سازد.
این گروه بر این باورند سوال از رئیس جمهور 
قطعا به نفع کش��ور و در جهت اصالح امور و تنویر 

افکار عمومی نه در جهت تخریب دولت است.
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، هرگاه حداقل 
یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رییس جمهور 
و ی��ا هر یک از نماین��دگان از وزیر، درباره یکی از 
وظایف آنان س��وال کنند، ریی��س جمهور یا وزیر 
موظف اس��ت در مجلس حاضر ش��ود و به س��وال 
ج��واب دهد و این ج��واب نباید در م��ورد رییس 
جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده 
روز به تأخیر بیافتد  مگر با عذرموجه به تشخیص 

مجلس شورای اسالمی.
این در ش��رایطی است که ش��اهد هستیم نه 
تنها این سواالت مطرح نمی شود، بلکه نمایندگان 

با شکایاتی از سوی دولت مواجه می شوند. 
چنین شکایت هایی این سوال را در ذهن پیش 

می آورد که شاید این شکایت ها برای جلوگیری از 
ظرفیت پرسشگری در مجلس باشد.

ضرورت پاسخگویی 
پاسخ گویی مسئوالن و کارگزاران به نهادهای 
قانونی و مردم یکی از مسائل نظام اسالمی است. 

احتم��ال اینکه رهبران و مدیران جامعه مانند 
س��ایر اقش��ار جامع��ه در تصمیمات خ��ود خطا و 
اشتباه داشته بدیهی است و بر این اساس، منفعت 
و مصلحت جامعه و عموم مردم اقتضا می کند آن ها 

نیز پاسخ گوی تصمیمی گیری های خود باشند. 
از س��وی دیگر ادارۀ امور عمومی جامعه حق 
همه ش��هروندان جامعه اس��ت و آنها حق دارند تا 
در نح��وۀ انجام خدمات کشورش��ان نظارت کنند 
و از چگونگ��ی عملکرد مدی��ران جامعه که وکیل 

شهروندان هستند، مطلع شوند.
ب��رای اینک��ه مدی��ران و مس��ئوالن از تکرار 
خطاه��ا و اش��تباهات احتمالی خ��ودداری کنند، 
الزم اس��ت ک��ه فعالیت های آن ه��ا تحت نظارت 
مس��تمر نهادهای قانونی و مردم باش��د و در عین 
حال نظ��ارت بر کارگزاران و پاس��خ گو دانس��تن 
آن ها باعث می ش��ود م��ردم  خدمات آن ها را ارج 
نهند و  به کار خوی��ش دل گرم بمانند. همچنین  
پیش گیری از فس��اد مدیران  یکی دیگر از دالیل 

ضرورت پاسخ گویی است.
بای��د در نظر داش��ت که طبق قانون اساس��ی 
مجلس شواری اسالمی عالوه بر وضع قوانین، حق 
نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد تا 

تخلف از مقررات و قوانین صورت نگیرد. 
بنابرای��ن رئی��س جمهور که ریاس��ت هیئت 
وزی��ران را بر عهده دارد، طبق اص��ل ۱3۴ قانون 
اساس��ی در برابر مجلس مس��ئول اقداماِت جمعی 
وزیران است و به عنوان رئیس دولت باید در مقابل 
نمایندگان ملت پاسخگو باشد. هم چنین به موجب 
اصل ۱22 قانون اساسی »رئیس جمهور در حدود 
اختیاراتی و وظایفی که به موجب قانون اساس��ی 
و ی��ا قوانین عادی به عه��ده دارد، در برابر ملت و 
رهبر و مجلس ش��ورای اسالمی مسئول است.« به 
این ترتیب، نه تنها ب��ه عنوان رئیس دولت ، بلکه 
در قبال تمام وظای��ف و اختیاراتی که قانون به او 
محّول کرده اس��ت در مقابل رهبر، مجلس و مردم 

مسئولیت دارد و باید پاسخ گوی آنها باشد. 

شکایت رئیس جمهور 
دولت  چندان دل خوشی از سخنان منتقدان، 
خبرن��گاران و نمایندگان مجلس ندارد و ش��کایات 
متع��ددی از این ع��ده بیانگر این احس��اس دولت 
اس��ت. دولت روحانی بارها ش��کایتهای مختلفی را 
از نمایندگان انجام داده است از جمله اینکه دولت 
روحانی در سال اول ریاست جمهوری خود از برخی 

از نمایندگان در ۱0 مورد شکایت کرده است. 
اخیراً نیز حجت االس��الم و المسلمین علیرضا 
سلیمی نماینده محالت در مجلس شورای اسالمی 
با بی��ان اینکه دولت به هر بهان��ه ای از نمایندگان 
مجلس ش��کایت می کن��د، افزود: اخیرا ش��کایات 
جدی��دی از دول��ت ب��ه مجلس رسیده اس��ت که 
بررسی آنها در دس��تور کار هیئت نظارت مجلس 
بر رفتار نمایندگان قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه 
ش��کایت دولت از نمایندگان مجلس افزایش یافته 
است، افزود: فقط در یک مورد دولت از30 نماینده 
مجلس ش��ورای اسالمی ش��کایت کرده است.عضو 
هیئ��ت نظارت مجلس بر رفت��ار نمایندگان گفت: 
البته ش��کایات دولت از نمایندگان خیلی بیشتر از 
اینهاست و پرونده های زیادی از شکایات دولت در 

هیئت نظارت مجلس وجود دارد.
چندی پیش س��یف رئیس کل بانک مرکزی 

هم از پنچ نماینده مجلس شکایت کرد.

همچنین جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد 
و کالت در مجلس  و عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی نیز پیشتر با اشاره به شکایت های 
مکرر معاون��ت حقوقی نهاد ریاس��ت جمهوری از 
نمایندگان، منتقدان و اصحاب رس��انه در این  باره 
گفت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بجای 
اینکه از حقوق ملت و دولت ایران در عرصه جهانی 
دف��اع کند، به فکر ش��کایت از نمایندگان مجلس، 

منتقدان، خبرنگاران و اصحاب رسانه است.
وی اف��زود: حجم ش��کایت دول��ت روحانی از 
نمایندگان افزایش یافته اس��ت و دلیل آن هم این 
است که می خواهند نمایندگان انتقادی از دولت و 

مدیران متخلف نداشته باشند.

البیگری 
از س��وی دیگر دولت نه تنها در برابر انتقادات 
نمایندگان واکنشی عمل می کند بلکه هنگامی که 
س��وال از رئیس جمهور و وزرا مطرح می ش��ود،  با 
الب��ی وعده و وعیدهای مختلف س��وال ها را جمع 

می کند.
رامی��ن نورقلی پور نماین��ده مردم کردکوی و 
بندر ترکمن در مجلس در این باره گفت: به دفعات 
تقاض��ای س��وال نماین��دگان از رئیس جمه��وردر 
خصوص مش��کالت اقتصادی کشور با البی دولت 
از ح��د نص��اب امضا افتاده و همین مس��ئله باعث 

اعتراض نمایندگان شده است.

نارضایتی مجلس 
از س��وی دیگرعملک��رد رئیس جمهور چندان 
مورد رضایت مجلس نبوده و بنا به گفته یک عضو 
هیات رییسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان در 
یک سال گذشته )سال دوم فعالیت مجلس دهم(

به  2۹۱2 عدد رسیده است .
علی اصغ��ر یوس��ف نژاد نماینده مردم س��اری 
و عضو هی��ات رئیس مجلس، در ای��ن باره گفت:  
۵۴3 تذک��ر کتبی مربوط ب��ه رییس جمهور بوده 
است. وی افزود: در سال دوم فعالیت مجلس دهم 
نماین��دگان 2۹۱2 تذکر کتبی به رییس جمهور و 
وزرا داش��تند که ۵۴3 تذکر مع��ادل ۱۸.۶ درصد 
مربوط به رییس جمه��ور و 2300 تذکر مربوط به 

۱۸ وزارتخانه بوده است. 
وی اظهار کرد:  در سال گذشته تقریبا مجلس 
روزانه 30 تذکر کتبی داش��ته  و این نشان دهنده 
آن است که دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها باید 

ارتباط بیشتری با نمایندگان داشته باشند.

انتظار مردم 
اینک��ه قاعدتاً دولتها عالقمند به پاس��خگوئی 
نیس��تند، امری مش��خص اس��ت  چرا که سوال از 
رئیس جمهور، س��وال از رئیس یک قوه بوده و کل 
کابین��ه باید جواب دهن��ده باش��ند و دولتمردان 
معم��والً در این س��طح خیلی مایل نیس��تند که 

پاسخگوئی کرده و تابوی مرسوم را بشکنند.
از س��وی دیگر نمایندگانی ک��ه بعد از امضای 
س��وال نیز، امضای خود را پس می گیرند نیز باید 
پاسخگوی مردم باشند چرا که این سوال در ذهن 
م��ردم می ماند ک��ه دلیل چنین رفتاری از س��وی 

نمایندگان چیست؟
بس��یاری از مردم عقیده دارند که درحالی که 
وظیفه مجلس نظارت و وظیفه دولت پاس��خگوئی 
اس��ت اما  تالش دولت برای از حدنصاب انداختن 
س��وال نماین��دگان و جلوگی��ری از اب��راز عقیده 
منتقدان بسیار جدی است به  نحوی که اگر دولت 
در زمینه اقتصاد و معیشت و تکیه بر تولید داخلی 
با این پش��تکار حرکت می کرد قطعا االن ش��رایط 

کشور اینگونه نبود.
افکارعمومی از دولت  انتظار دارند بجای شکایت 
از نماین��دگان آنها از دولت هایی مانند امریکا که به 
هیچ تعهدی پایبند نیس��تند و بارها به منابع مردم 
ایران دس��ت درازی کرده اند ش��کایت کند. اگرچه 
گروهی تالش می کنند که سوال از رئیس جمهور را 
تابو نشان دهند اما در دولت نهم و دهم با پافشاری 
نمایندگان  رئیس جمهور به سواالت مجلس پاسخ 
داد و مش��کلی هم پیش نیامد و بع��د از این هم با 

پاسخگوئی دولت مشکلی پیش نخواهد آمد.

افزایش شکایت رئیس جمهور از نمایندگان 

وقتی دولت تمایلی به پاسخگوئی ندارد 


