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يك نکت��ه ای كه در طول مس��ئوليت هر 
مس��ئولی مغفول واقع ش��ده، عملکرد آن 

مسئول در طول مسئوليت است.
افکار عمومی می پرس��ند، يك مسئول در 
هر جايگاه و مقامی كه هست، آيا در طول 
مديريت خود همه تصميمات، اقدامات و 
كارهايی كه انجام داده به صالح و منفعت 

كشور و قانونی بوده است؟
آيا يك فرد مس��ئول در طول س��ال های 
مس��ئوليت، تصميم غلطی را اجرا نکرده 
كه باعث خسارت به كشور و مردم شود؟

قطعاً هر مس��ئولی در دوران مس��ئوليت 
خود خطاهايی داش��ته و بی قانونی هايی 
مرتکب شده است، اما به نظر می رسد كه 
قانونی برای رسيدگی به تخلفات مسئولی 

كه ديگر مسئول نيست، وجود ندارد.
چنين خأليی، ضعف قانون اس��ت يا اين 
كه تش��خيص داده شده تا مسئولين پس 
از مس��ئوليت به خاطر خطا ها و تخلفات 
پيگي��ری قانونی و قضايی نش��وند.در هر 
ص��ورت نياز ب��ه چنين قانونی احس��اس 

می شود.
در دني��ا نمونه هايی وج��ود دارد كه يك 
رئيس جمه��ور، نس��خت وزي��ر، وزير يا 
نماين��ده پارلمان و هر مس��ئول ديگری، 
پس از دوران رياس��ت و مسئوليت خود و 
حتی در زمان تصدی مسئوليت، به خاطر 
تخلف��ات و خطاه��ا دادگاه��ی و محکوم 

شده اند.
چرا چنين قانونی در جمهوری اس��المی 

ايران وجود ندارد؟
اكنون بح��ث اتهاماتی كه به آقای عباس 
آخون��دی وارد می ش��ود در همين زمينه 

است.
نماين��دگان مجلس ش��کواييه  ای را تهيه 
كرده ان��د تا به قوه قضاييه بدهند و برخی 
تشکل های دانش��جويی نيز از قوه قضاييه 
مطالبه دارن��د تا با اتهامات��ی كه به وزير 
س��ابق راه و شهرس��ازی وارد كرده ان��د 

رسيدگی كند.
عم��ده اتهامات عباس آخوندی ترك فعل 
اس��ت، يعنی او در زم��ان وزارت، وظايف 
خود را انجام نداده و باعث زيان به كشور 

و مردم شده است.
مزي��ت پيگيری تخلف��ات و خطاهايی كه 
يك مس��ئول پس از پايان مسئوليت،  در 
دوران مديري��ت خود مرتکب ش��ده اين 
اس��ت ك��ه پس از وض��ع قانون��ی در اين 
زمينه،  هر فردی به خود جرأت نمی دهد 

تا بخواهد مسئوليت بپذيرد.
در واق��ع باعث می ش��ود تا اف��رادی خود 
را ب��رای مس��ئوليت عرض��ه كنن��د ك��ه 
توانايی ه��ای الزم ك��ه ش��اخصه های آن 

تخص��ص و تعهد به مردم، انقالب و ايران 
است، وارد ميدان شوند.

اكنون بح��ث يك وزير س��ابق در جامعه 
مطرح است، آقای عباس آخوندی در زمان 
وزارت خود در دولت تدبير و اميد كه بيش 
از 5 سال بر عهده داشت، اتهاماتی به وی 
وارد ش��ده كه به گفته نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی، تشکل های دانشجويی كه 
بيشتر آنها از جنبش عدالتخواهی هستند 
و البته اكنون به مي��ان افکار عمومی نيز 
وارد شده و به يك مطالبه مردمی تبديل 
شده اس��ت، او ترك فعل كرده و قوانينی 
كه ابالغ شده و او در مقام وزارت بايد آنها 

را اجرا می كرده، تمرد كرده است.
البته آقای آخوندی تنها مس��ئولی نيست 
كه اتهامات به او وارد اس��ت بلکه هستند 
اف��رادی ك��ه در زم��ان مس��ئوليت خود 
خطاه��ا و تخلفاتی داش��ته اند كه بايد به 

آنها رسيدگی شود.
در همين زمين��ه نماينده مردم خاش در 
مجلس ش��ورای اس��المی گفته؛ وضعيت 
امروز مس��کن نتيج��ه قص��ور و كوتاهی 
آق��ای آخوندی در زمان مس��ئوليتش در 

وزارتخانه راه و شهرسازی است.
اسماعيل حس��ين زهی، به تسنيم گفته؛ 
با اشاره به مشکل مسکن در كشور اظهار 
داش��ت: دولت و آقای آخون��دی اراده ای 
برای پيگيری طرح مس��کن مهر نداشتند 
تا از اين طريق قيمت ها در حوزه مس��کن 

و اجاره  بها ثابت نگه  داشته شود.
عضو كميس��يون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی با تصريح اينکه مجلس دهم هم 
به خاط��ر نبود نظارت كاف��ی بر عملکرد 
آخوندی مقصر اس��ت و كوتاه��ی كرده، 
گفت: دولت موظف به ارائه اليحه اس��ت. 
اي��ن لوايح در مجلس مصوب می ش��ود و 
نظارت بر حسن اجرای مصوبات از وظايف 

اصلی مجلس است.
حس��ين زهی يادآور شد: مجلس يازدهم 
به موضوع مس��کن ورود كرده و طرح دو 
فوريت��ی آن به زودی ارائه  می ش��ود كه 
با آن س��االنه يك ميليون واحد مسکونی 
ب��ا قيمت و كيفي��ت مناس��ب در اختيار 
نيازمن��دان ق��رار گي��رد، متأس��فانه اين 
پيگيری ه��ا بايد در مجل��س دهم صورت 
می گرفت تا مس��کن به مشکالت امروزی 

دچار نشود.
نماين��ده مردم خاش در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بيان اينکه نمايندگان مجلس 
به قصور آقای آخوندی در حوزه مس��کن 
ورود ك��رده  و در ص��دد س��ؤال از دولت 
هس��تند، اظهار كرد: رئيس جمهور خود 
به كوتاهی دولتش در حوزه مسکن اذعان 

ك��رده لذا راه برای پاس��خگويی دولت باز 
است.

عضو كميس��يون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی خاطرنش��ان ك��رد: دولت طرح 
مس��کن مل��ی را مطرح ك��رد اما مجلس 
معتقد اس��ت بايد خانه هايی ساخته شود 
ك��ه با قيمت تمام ش��ده ارزان در اختيار 

مردم قرار گيرد.

 ساختمانوارتانا" محلگعدههای
سياسیآخوندیبود

نماين��ده مردم نجف آب��اد در مجلس نيز 
از ط��رح ش��کايت نماين��دگان از عباس 
آخوندی وزير راه و شهرسازی سابق خبر 

داده است.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی با بي��ان اينکه تعداد 
نماين��دگان ط��رح ش��کايت  از  زي��ادی 
از عب��اس آخون��دی وزي��ر س��ابق راه و 
شهرس��ازی را امضا كرده و تعداد امضاها 
در حال افزايش اس��ت، افزود: قرار اس��ت 
طرح ش��کايت از آقای آخوندی به زودی 
تقديم آيت اهلل ابراهيم رئيسی، رئيس قوه 

قضائيه شود.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس درباره 
موضوع ش��کايت نماين��دگان از وزير راه 
و شهرس��ازی س��ابق، اظهار داشت:ترك 
فعل، كوتاه��ی در انجام وظاي��ف قانونی 
اتالف بيت المال و همچنين اتالف اموال 
خصوص��ی و عموم��ی از جمله محورهای 

شکايت از آقای آخوندی است.
ابوترابی با تاكيد بر اينکه ترك فعل برای 
مس��ئولين بايد مجازات داش��ته باش��د، ، 
اضاف��ه ك��رد: آقای آخوندی ه��م بايد در 
دادگاه پاس��خ ده��د كه چرا در 6 س��ال 
وزارتش هيچ خانه ای نس��اخته است كه 
در نتيجه عملکرد وی در حال حاضر تمام 
مشکالت بر روی دوش مردم و مستأجران 

است.
وی با بيان اينکه در س��ال های گذش��ته 
برخ��ی از مس��ئوالن با ت��رك فعل های 
بزرگ، مهلك تري��ن ضربه ها را به منافع 
يك كش��ور و ملت زدند وحاال بايد روشن 
ش��ود كه آقای آخون��دی عمدا ترك فعل 
ك��رده يا غي��ر عمد ب��وده اس��ت، اظهار 
داش��ت: آقای آخوندی يك ساختمانی با 
عنوان »ساختمان وارتانا« به عنوان پاتوق 
سياس��ی برای  هم حزبی ه��ای خود راه 
انداخته بود و گروه های مختلف سياسی 
را ب��رای گعده ه��ای حزبی دور هم جمع 

می كرد.
نماينده نج��ف آباد در مجلس با تأكيد بر 
اينکه آق��ای آخوندی وظايف��ی را كه در 
حوزه مس��کن به عهده داش��ت رها كرد 

و همين باعث ش��د 6 سال كشور معطل 
اي��ن بی برنامگی ها ش��ود، اف��زود: وقتی 
مسئوالن وظايف خود را انجام نمی دهند 
به يك بهمن تبديل ش��ده و بر سر مردم 
خراب می شود.آقای آخوندی با ترك فعل 
وزارتی بزرگترين ضربه را به نظام و ملت 
زد و م��ردم به خصوص قش��ر كم درآمد 
به خاطر گرانی مس��کن به مس��ئوالن بی 

اعتماد شدند.
 فرصتسوزیآخوندیدرحوزه

مسکنپيگيریقضائیدارد
يک��ی ديگ��ر از نماين��دگان مجل��س در 
همين زمينه گفت: در دوره تصدی آقای 
آخوندی بر وزارت راه و شهرس��ازی ترك 

فعل هايی صورت گرفت.
محمد س��رگزی، عضو كميسيون عمران 
مجل��س ش��ورای اس��المی، با اش��اره به 
كوتاهی های دولت تدبير و اميد در حوزه 
مس��کن اظهار داش��ت: دولتم��ردان بايد 
در راس��تای وظايفی كه قانون در حيطه 
مسئوليتش��ان بر عهده آنان گذاش��ته به 
درستی عمل كنند و تدابيری اتخاذ كنند 

كه مردم با سختی مواجه نشوند.
وی با بيان اينکه متأسفانه در دوره تصدی 
آقای آخوندی بر وزارت راه و شهرس��ازی 
ت��رك فعل هايی صورت گرف��ت، تصريح 
ك��رد: برنامه ه��ای بلند مدت كش��ور در 
حوزه مسکن از سوی آخوندی دنبال نشد 
كه خس��اراتی را به همراه داشت و سبب 

افزايش قيمت مسکن شد.
عضو كميس��يون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی تأكيد كرد: قانون قضائی كشور 
ب��رای ترك فعل، مس��ئوليت قائل ش��ده 
است. فردی كه مس��ئوليت حاكميتی بر 
عهده می گيرد بايد پاسخگو باشد كه چرا 
امکان��ات حاكميتی را به گون��ه ای تدبير 
نکرده كه مردم در ش��رايط سخت گرفتار 
نش��وند؟ نماينده مردم زاب��ل و زهك در 
مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اينکه 
نظر كارشناس��ان اين اس��ت كه كشور در 
حوزه مس��کن معطل مانده، خاطرنش��ان 
كرد: امروز دولت و شخص رئيس جمهور 
ب��ه اين اذع��ان دارند ك��ه از برنامه ها در 
حوزه مس��کن عقب هس��تند و حال آنکه 
مش��کالت حوزه مسکن ناش��ی از همين 

اهمال كاری هاست.
وی گف��ت: ورود ب��ه ح��وزه مس��کن و 
س��اماندهی آن از وظايف مجلس شورای 
اسالمی اس��ت و يقيناً دس��تگاه قضا هم 
وظيف��ه خ��ود در برخورد با اف��رادی كه 
فرصت های كش��ور را س��وزانده و از بين 
بردند و مردم را به مشقت انداختند انجام 

خواهد داد.

امامباقر)ع(: با راست كرداری، خود را برای خدا بيارای.

رسانههانبايدبهجريانتحريف
بیتفاوتباشند

قائ��م مقام جامعه اس��المی 
تغيي��ر  مهندس��ين گف��ت: 
توانايی ه��ای مل��ت ايران به 
چيزهای كوچکتر و جوانان را 
بزرگترين  دادن  ناتوان جلوه 
ضربه به كشور است. عليرضا 
خجس��ته پور با اش��اره به همراهی جريان تحريف با 
تحريم ه��ای ظالمانه برای شکس��تن مقاومت ملت 
ايران اظهار داشت: تحريم های ظالمانه و جنگ نابرابر 
اقتصادی با هدف خس��ته كردن و شکستن مقاومت 
ملت بزرگ ايران در دس��توركار آمريکا و غرب قرار 
گرفت، اما وقتی در مس��ير اهداف مورد نظر خود را 
دست نيافتنی ديدند، توان خود را بر جريان تحريف 
متمرك��ز كردند ت��ا با گرفتن اميد از م��ردم بتوانند 

سياست های تحريمی خود را پيش ببرند.
وی با بيان اينکه امروز دش��من تمام توان خود را در 
تحريف واقعيت ها به ميدان آورده است، افزود: رهبر 
معظم انقالب پيش از اين بارها نسبت به مراقبت از 
جريان تحريف در كشور هشدار داده و فرموده بودند 
كه دشمنان قصد دارند در وقايع جای شهيد و جالد 
را عوض كنند. قائم مقام جامعه مهندسين با تصريح 
اينکه در ماجرای فتنه به وضوح اين تحريف ها برای 
مردم آشکار ش��د، گفت: آنان واقعيت های كشور در 
دهه های گذشته انقالب و جنگ تحميلی را قلب كرده 
و با لباس ديگری به نس��ل جديد معرفی می كنند. 
خجسته پور با بيان اينکه شق ديگر تحريف ها وارونه 
نمايش دادن توانايی های كش��ور اس��ت، ادامه داد: 
انقالب اسالمی با ش��عار ما می توانيم رقم خورد، اما 
تحريف كنندگان همواره سعی داشتند اين شعار را به 
ما نمی توانيم و قادر نيستيم قلب كنند. وی با اشاره 
به اينکه برخی در كشور اينگونه القا می كنند كه »ما 
جز پخت آبگوش��ت بزباش و قورمه سبزی در هيچ 
تکنولوژی صنعتی نس��بت به جهان برتری نداريم«، 
خاطرنش��ان كرد: اين يعنی تغيير دادن توانايی های 
ملت ايران به چيزه��ای كوچکتر و جوانان را ناتوان 
جلوه دادن كه اين بزرگترين ضربه به كش��ور است. 
قائم مقام جامعه اسالمی مهندسين با بيان اينکه دو 
لبه قيچی تحريف و تحريم بايد در يك راستا فعاليت 
كنند تا نتيجه حاصل ش��ود، اظهار داشت: نسل اول 
و دوم انق��الب در زمينه تحريف ه��ای تاريخ انقالب 
وظيفه سنگينی دارند، رسانه های كشور صدا و سيما 
هم نبايد نسبت به اين جريان بی تفاوت باشند و بايد 
نسل جوان را از تاريخ انقالب آگاه كنند. خجسته پور 
بيان كرد: برخی مس��ائل در روزهايی كه غبار فتنه 
وج��ود دارد قابل بيان نيس��تند، اما وقتی غبار فتنه 
فروكش كرد، همه چيز بايد با مردم در ميان گذاشته 
ش��ود و فضای شفاف پيش روی آنان قرار گيرد. وی 
با اش��اره به اينکه تحريف توانمندی های كشور شق 
ديگری اس��ت ك��ه بايد ب��ه آن توجه ش��ود، گفت: 
معتقدم همه آحاد ملت از كارآفرين، كارمند و ديگر 
اقش��ار مردم همه وظيفه دارند از تحريف واقعيت ها 
و توانمندی ه��ا جلوگيری كنند. قائ��م مقام جامعه 
اسالمی مهندسين خاطرنشان كرد: مسئوالن قوا هم 
ب��ا همدلی و يکصدايی از توليد ملی حمايت كنند تا 
وضعيت كسب و كار بهبود يابد و اين تنها كاری است 
كه مس��ئوالن بايد در قبال تحريف ها انجام دهند و 

تسنيم باقی كارها را به خود مردم بسپارند.

خبر

مدنی در زنجان خبر داد:

افزایش اشتغال زایی و ارزآوری در 
دستور کار بنیاد برکت

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام تاكيد كرد: امسال به 
دنبال افزايش اشتغال زايی و ايجاد ارزآوری در حوزه توليد هستيم.

اميرحسين مدنی در مراسم افتتاح فاز توسعه شركت سيم و كابل نور 
زنجان به عنوان يکی از بنگاه های مش��اركتی بنياد بركت در ش��هرك 
صنعتی زنجان با حض��ور آيت اهلل خاتمی امام جمعه زنجان و نماينده 
ولی فقيه در استان، خدابخش مرادی معاون سياسی استاندار زنجان، 
مصطف��ی طاهری نماينده مردم زنجان در مجلس و جمعی از مقامات 
اس��تانی، با بي��ان اين مطلب افزود: در س��ال جهش تولي��د، افزايش 
اش��تغال زايی و ايجاد ارزآوری با توليد محصوالت مختلف به خصوص 

كشاورزی و از جمله دانه های روغنی را در دستور كار داريم. 
وی اف��زود: همچني��ن اميدواريم امس��ال بتواني��م از طريق طرح های 

اشتغال زايی بركت 45 هزار تن گوشت قرمز توليد كنيم.
مديرعامل بنياد بركت اظهار داش��ت: از س��وی س��تاد اجرايی فرمان 
ام��ام ماموريت ايجاد 200 هزار فرصت ش��غلی در س��ال 99 به بنياد 
محول ش��ده اس��ت. مدنی خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت با مشاركت 
و س��رمايه گذاری اقتص��ادی در كارخانه ه��ا و واحده��ای توليدی كه 
نيمه تعطيل بوده و با ظرفيت پايين فعاليت می كنند، سعی در احيای 
اي��ن كارخانه ها و بازگشت ش��ان به چرخ��ه تولي��د دارد. احيای اين 

كارخانه ها افزايش توليد، اشتغال و صادرات را نيز به دنبال دارد.
مديرعامل بنياد بركت درباره مش��اركت اين بنياد با ش��ركت س��يم و 
كابل نور زنجان توضيح داد: اين شركت قبل از مشاركت با بنياد بركت 
در فضايی اجاره ای و با ظرفيت محدود مشغول به فعاليت بود كه پس 
از مش��اركت، محل فعلی شركت خريداری و سرمايه در گردش مورد 

نياز جهت افزايش توليد آن تامين شد.

خ��ب��ر

گزارش

(آگهى تجدید مناقصه عمومى)

شــهردارى قزویــن در نظــر دارد از طریــق برگــزارى 
مناقصــه عمومی نســبت به طراحــى و تجهیز: نــور- صداى 
صحنه - ســالن تئاتر- پالتو عروسکى- صندلى هاى سالن- 
اتــاق کارگردان و ســایر تجهیــزات مرتبط به صــورت جعبه 
سیاه (Black Box) واقع در پروژه خانه تئاتر بوستان ملت 
شهر قزوین با شــرکت هاى داراى سوابق اجرایى در زمینه 
تجهیز ســالن نمایش (Black Box)، اقدام نماید. متقاضیان 
مى توانند پس از انتشار آگهى به مدت ده روز جهت آگاهى و 
 www.qazvin.ir دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتى
یــا به مدیریت پیمان و رســیدگى واقع در شــهردارى مرکز 

مراجعه نمایند. تلفن تماس: 028-33239283
( هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد)

ضعف قانون در رسیدگی به تخلفات مسئولین

قانوناجرامیشود؟
که  اتهاماتی  بحث  اکنون 
ع��ب��اس آخوندی  آق���ای  ب��ه 
همین  در  م���ی ش���ود  وارد 
نمایندگان  اس��ت.  زمینه 
م��ج��ل��س ش���ک���وای���ی���ه  ای را 
قوه  ب��ه  ت��ا  ک���رده ان���د  تهیه 
برخی  و  ب��ده��ن��د  ق��ض��ای��ی��ه 
دانشجویی  ت��ش��ک��ل ه��ای 
نیز از قوه قضاییه مطالبه 
دارند تا با اتهاماتی که به 
وزیر سابق راه و شهرسازی 
رسیدگی  ک���رده ان���د  وارد 

کند.


