
 سرانه مصرف  غذایی جامعه
 علی رغم تخصیص ده ها میلیارد دالر 

به ارز ترجیحی کاهش پیدا کرد
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: از 
ســال97، ده هــا میلیــارد دالر بــه ارز ترجیحی 
تخصیص داده شد اما نه تنها سبد غذایی مردم به 
شکل مطلوب تامین نشد بلکه به آن آسیب جدی 
رسید و ســرانه مصرف غذایی آحاد جامعه کاهش 

پیدا کرد.
برنامه سبدغذایی مطلوب ایرانیان سال گذشته و در 
ایام انتخابات مطرح و در آغاز به کار دولت سیزدهم، 
در جلسات جداگانه ای به وزیرکشاورزی و معاون اول 
رئیس جمهور ارائه شد. در ابتدای سال جاری مجددا 
این طرح برای رئیس جمهور ارســال شــد که پس 
از دستور ایشان به وزارت جهادکشاورزی جلسه ای 
باحضور مسئوالن این وزارت برای بررسی این طرح 

برگزار شد.
در ابتدای این جلســه ســعید جلیلی عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اظهار داشت: از سال97، 
ده ها میلیارد دالر بــه ارز ترجیحی تخصیص داده 
شــد اما نه تنها سبد غذایی مردم به شکل مطلوب 
تامین نشــد بلکه به آن آسیب جدی رسید و سرانه 
مصرف غذایی آحاد جامعه کاهــش پیدا کرد.  وی 
گفت: طبق نظر کارشناســان، متوسط نیاز غذایی 
روزانــه هریــک از آحادجامعــه 2578کیلوکالری 
اســت که دولت بایــد برنامه ای بــرای تامین آن 
داشته باشد. با درنظر گرفتن جنبه های کشاورزی، 
اقتصاد، نظام سالمت و اجرایی برنامه ای تحت عنوان 
»سبدغذایی مطلوب ایرانیان« حداقل در 13 قلم کاال 
تنظیم شد و درابتدای کار دولت سیزدهم این برنامه 
به معاون اول رئیس جمهور و وزیرکشاورزی ارائه شد 
تا درصورت لزوم در الیحه بودجه1401 اســتفاده 
شــود. جلیلی افزود: باتوجه به تحــوالت چندماه 
گذشته به ویژه در حوزه موادغذایی، مجددا این طرح 
جهت بهره برداری الزم بــرای رئیس جمهورمحترم 
ارسال شــد. براساس مبانی دینی، عقلی، اخالقی و 
طبق قانون اساسی، تامین خوراک و برطرف نمودن 
محرومیت در زمینه تغذیه از کارویژه های مجموعه 
نظام و دولت است. وظیفه دولت تامین رژیم غذایی 

الزم و سالم برای آحادجامعه است.
 در این جلســه مراد محمدی، کارشناس کارگروه 
کشــاورزی دولت ســایه، بیان کرد: متوسط کالری 
روزانــه از 2578کیلوکالری مــورد نیاز به 1500 
رســیده و افراد جامعه حدود 20درصد نیاز روزانه 
خود آهن دریافــت می کنند که این روند برخالف 
مطلوب  نظام ســالمت اســت. وی با اشاره به تورم 
در بخــش خوراکی هــا و تحت تاثیــر قرارگرفتن 
ســرانه مصرف جامعــه، کاهش مصــرف لبنیات و 
پروتئین را نامناســب دانســت و اظهار داشــت: 
درالگوی مناسب، نیازغذایی جامعه باید حداقل در 

13 قلم کاال تامین شود.
محمدی الگوی این ســبدغذایی را تامین خوراک 
الزم، تضمین ســالمت مردم و کاهش هزینه های 
درمانــی عنــوان کــرد و همچنین بیان داشــت: 
سبدغذایی براساس جهت دهی به وزارت کشاورزی 
به عنوان تولیت تولید و تنظیم بازار طراحی شــده 
اســت و بار مالی جدیدی نــدارد و صرفا به دنبال 
مدیریت مطلــوب و عادالنه تولیــد و مصرف این 
کاالهــا برای کل جمعیت کشــور اســت. وی این 
برنامه را دربرگیرنده تفاوت های فردی، ترجیحات 
غذایی و دانش افراد مختلف دانست و از مزیت های 
طرح به توزیع و دسترســی اقتصادی و فیزیکی در 
ســطح ملی، تقویت تولید داخلی، کاهش واردات 

بی رویه و ارزآوری به جای ارزبری اشاره کرد.
در ادامه این جلسه آقایا، مسئول کارگروه کشاورزی 
دولت ســایه، اختصــاص میــزان معیــن کاال در 
سبدغذایی را موجب آرامش بازار دانست. وی اظهار 
داشت: در این طرح، هم مصرف کننده از سهمیه خود 
اطمینان دارد و روند تقاضای خود را در طول سال 
هموار می ســازد و هم تولیدکننده به دلیل حمایت 
تولید تا میزان معین مصرف، با اطمینان بیشــتری 
تولید می کند.وی حمایت از تولیدکننده با پرداخت 
مستقیم یا سیاست اعالم قیمت تضمینی با خرید با 
بدون خریــد و پرداخت مابه التفاوت را از روش های 
اجتناب از عقب افتادگی تولید خواند. آقایا در ادامه 
افزود: مســئله دیگر افزایش تفــاوت در زنجیره به 
شکلی است که هرچه به سمت پایین دست حرکت 
کنیم میزان افزایش قیمت ضریب می گیرد.همچنین 
در این جلســه مجید کریمی، مدیرکل مالی وزارت 
اقتصادی، گفت: ســبدغذایی مطلوب ایرانیان مبتنی 
بر اســتانداردهای نظام ســالمت و تامین و توزیع 
عادالنه و صحیح خوراک ضروری آحادجامعه است 
که با اختصاص این ســبد هزینه های بهداشــتی و 
درمانی کشور کاهش می یابد. وی اظهار داشت: در 
غرب، دولت بــرای کاهش هزینه های بزه کاری های 
اجتماعی از اوراق قرضه اســتفاده می کند که شامل 
تامین مالی های دیگری است که باید صورت بگیرد 
تا اهدافی که برای جامعه درنظر گرفته شده است، 

انجام شود.
در ادامه این جلســه حامد خســروانی، کارشناس 
کارگــروه دولت الکترونیک دولت ســایه، در ارتباط 
بــا فرآیند الکترونیکی ســبدغذایی مطلوب ایرانیان 
گفت: اجرای این طرح هیچ هزینه ســخت افزاری 
برای کشــور نخواهد داشــت و از کارت های بانکی 
موجود در اختیار سرپرســت خانوار استفاده خواهد 
شد که می توان با هماهنگی بانک مرکزی و سامانه 
شــاپرک کارت های بانکی سرپرست خانوار را برای 
اقالم تعریف شده در سبدغذایی، به صورت اعتباری 
شــارژ کرد که این شــارژ می تواند در فروشگاهی  
که از قبل به عنوان خدمات دهندگان ســبدغذایی 

تعریف شده باشد، امکان استفاده داشته باشد.

اخبار

معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: دولت در کنار 
مردم است و هیچ قصور و کوتاهی پذیرفته نیست، اما آیا 
بانیان و عامالن دولت قبل، مسئولیت تغافل و بی مباالتی 

خود در بازی با جان مردم را می پذیرند؟
سید محمد حســینی در صفحه شخصی خود با انتشار 
تصاویر گفتگوی حسین عبدالباقی که در فضای مجازی 
بازتاب داشته است، نوشت: ساختمان فروریخته متروپل 
در دولت قبل با مشــارکت شــهرداری آبادان و با رانت، 
پرداخت رشوه و فســاد به طور غیر اســتاندارد ساخته 
شده، استاندار دولت روحانی، آن را افتتاح کرده و وزارت 
صمت آن دولت، ســازنده آن )حسین عبدالباقی( را به 

عنوان کارآفرین برتر و چهره ماندگار حوزه ساختمان در 
ســال 1397 معرفی کرده است! وی تاکید کرد: اکنون 
بانیان وضع موجود و برخی سیاسیون حامی دولت قبل، 
باید با شــرمندگی از ملت ایــران و به ویژه مردم داغدار 
آبادان عذرخواهی کنند، اما همــراه با معاندان، طلبکار 

دولت مردمی سیزدهم شده اند که باید پاسخگو باشد!
حسینی در پایان مطلب خود آورده است: دولت مردمی 
ســیزدهم در کنار مردم اســت و هیچ قصور و کوتاهی 
پذیرفته نیســت، اما آیا بانیان، مقصران و عامالن دولت 
قبل، مسئولیت تغافل و بی مباالتی خود در بازی با جان 

مردم را می پذیرند؟

معاون رئیس جمهور:

دولتقبلمسئولیتخوددر»متروپل«رامیپذیرد؟

رئیس کمیسیون شــوراهای مجلس شــورای اسالمی 
از ارائه گزارش مســئوالن ایران خودرو و ســایپا درباره 
برنامه های توســعه ای و ارتقای کیفیت خودروها به این 

کمیسیون خبر داد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به جلسه اخیر این کمیسیون با مسئوالن خودروسازی ها 
و برخی دیگر از دســتگاه های دیگر درباره بررسی تأثیر 
کیفیت خودروی داخلی بــر تصادفات جاده ای، افزایش 
ســرقت و تأمین امنیت داخلی خــودرو، گفت: در این 
جلسه قرار شد مسئوالن ســایپا و ایران خودرو ظرف 3 
روز گــزارش برای ارتقای خودروهای تولیدی به اعضای 
کمیســیون ارائه دهند. وی با اعالم اینکه مهلت 3روزه 
خودروسازی ها برای ارائه گزارش به پایان رسیده است، 
افزود: اخیراً این خودروســازی ها و چند دستگاه دیگر از 
جمله وزارت راه، فرماندهی انتظامی و همچنین سازمان 
استاندارد گزارشــات خود را در راستای ارتقای کیفیت 

خودروها به کمیسیون ارسال کرده اند.
رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس اظهــار کرد: در 
جلسه ای که پس از سر کشــی نمایندگان به حوزه های 
انتخابیــه تشــکیل خواهد شــد، گزارشــات واصله از 
دستگاه های مختلف بررسی و در صورت نیاز کارگروهی 

برای بررسی گزارشات، تشکیل می شود.
جــوکار بیان کرد: در نهایت گزارش کمیســیون تهیه و 
تدوین می شود و در اختیار هیئت رئیسه و دستگاه های 

مربوطه قرار خواهد گرفت.
پیش از این ســخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس در گفت وگو با تســنیم ابــراز کرده بود که پس 
از اخذ گزارشــات، جلســه بعدی کمیســیون به منظور 
بررسی راهکارها و برنامه هایی در راستای ارتقای کیفیت 
خودرو با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و 
تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، پلیس راهور 

و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار می شود.
گزارش های ارائه  شده از سوی دستگاه ها درباره تصادفات 
جاده ای کشور به تفکیک عوامل مؤثر انسانی، خودرویی، 
راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت های 
خودرویی براســاس فراوانی گروه های صنعتی خودرویی 
داخل و خارج، نقشه  راه گروه صنعتی در راستای ارتقای 
کیفیت و رضایت مردم و طرح های توســعه کوتاه مدت 
و بلندمدت، آمــار و جانمایی نقاط حادثه خیز جاده های 
کشــور و برنامه و راهکارهای اجرایی در راستای کاهش 
تصادفات جاده ای، اعالم سیاست های دولت در راستای 
ارتقای کیفیت خودروی داخلی با راهکارها و برنامه های 

اجرایی است.

گزارش ایران خودرو و سایپا برای توسعه و ارتقای کیفیت به مجلس رسید

پایان مهلت مجلس به خودروسازی ها

ــه  ــوی ب ــام گفــت: ریشــه یــک دیپلمــات ق ــادگار ام ی
قدرتــی اســت کــه از فضــای داخلــی کشــورش و 

ــرد. ــی گی ــش م ــاد مردم اعتم
طــی  حســن  ســید  والمســلین  االســالم  حجــت 
ــات  ــز مطالع ــاالنه مرک ــی س ــم اندیش ــخنانی در ه س
ــی  ــت خارج ــوان »سیاس ــا عن ــه ب ــور خارج وزارت ام
گفــت:  خمینــی)ره(«  امــام  مکتــب  در  متــوازن 
ــت  ــام هوی ــالمی تم ــوری اس ــی جمه ــت خارج سیاس
خــودش را در کلماتــش دارد. یعنــی داشــتن بیشــترین 
ــا کمتریــن هزینــه. سیاســت در زمــره علــوم  منافــع ب
عقــل عملــی اســت و عقالنیــت عملــی یعنــی انســان 
همــواره کاری کــه می کنــد بایــد منافعــش نســبت بــه  
هزینــه اش بیشــتر باشــد. البتــه محاســبه ایــن مســاله 

ــت. ــختی اس ــم کار س ه
وی گفــت: سیاســتمدار جــز بــا قدرتــی کــه از مردمش 
ــان  ــدارد، هم ــکالت را ن ــل مش ــوان ح ــرد ت ــی گی م
ــش  ــه ادوات ــر ریش ــی اگ ــروه نظام ــچ گ ــه هی ــور ک ط
ــوپ اســت،  ــوپ اش ت ــه ت در دلهــای مــردم نباشــد، ن
ــوی  ــات ق ــک دیپلم ــه ی ــنگ. ریش ــنگش فش ــه فش ن
ــی کشــورش و  ــی اســت کــه از فضــای داخل ــه قدرت ب

ــرد. ــی گی ــاد مردمــش م اعتم
وی ادامــه داد: انقــالب اســالمی در حــوزه نظــر چندین 
کار بــزرگ کــرده اســت کــه در حــوزه اندیشــه دینــی 
مــا آثــار آنهــا عمیــق اســت و در آینــده ایــن آثــار بــروز 
بیشــتری پیــدا مــی کنــد. اول اینکــه عنصــر رای مــردم 
ــت  ــزی تح ــا چی ــت. م ــرده اس ــت وارد ک را در حکوم
عنــوان شــورا و رای داریــم و ایــن خیلــی مهــم اســت 
تــا قبــل از آن بســیاری مــی گفتنــد چیــزی تحــت رای 

مــردم وجــود نــدارد، بیعــت اســت.
ــر  ــه تفک ــرد: ریش ــار ک ــی اظه ــن خمین ــید حس س
انقــالب بــر ایــن اســاس اســت کــه مشــروعیت حکومت 
ــزان رای  ــر اینکــه »می ــردم اســت. تعبی ــه آراء م ــا ب ه
ملــت اســت« از حضــرت امــام)ره( یــک تعبیــر ســاده 

ــت. ــه نیس انگاران
وی چهارمیــن نکتــه را قیــد »اســالمی« آن دانســت و 

گفــت: ایــن قیــد یعنــی بایــد ارزش هایــی کــه پیامبــر 
ــن مجموعــه  ــد، ای اســالم و ائمــه اطهــار مطــرح کردن
ــن آن  ــد. اولی ــم باش ــا حاک ــات م ــاس تصمیم ــر اس ب
همــان سیاســت موازنــه منفــی و نــه شــرقی نــه 
غربــی اســت. امــا ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه 
ــری  ــبه گ ــتدی و محاس ــد و داد و س ــت و آم ــر رف ه
وادادگــی اســت؟ کجــای ایــن سیاســت اســتمرار 

ــالمی دارد؟ اس
ــه  ــد ک ــر بگیری ــف را در نظ ــور ال ــه داد: کش وی ادام
ــان  ــا جه ــی ب ــل مال ــارد دالر تعام ــا میلی دارای صده
اســت و بــرای حفــظ آن روابطــی را ایجــاد و روابطــی 
ــودش  ــط خ ــز در رواب ــور ب نی ــد. کش ــم می کن را ک
ــالن  ــده بســتان دارد و در ازای اینکــه ف ــا دیگــران ب ب
امکانــات را بگیــرد در کشــور خــودش فــالن امکانــات 
را بــه کشــور دیگــر مــی دهــد آیــا اینهــا مخــل آزادی و 

ــر. ــه هــم خی اســتقالل آن کشــور اســت؟ هــم بل
ســید حســن خمینــی اظهــار کــرد: مخــل آزادی 
ــی  ــور خارج ــک کش ــا ی ــی ب ــت وقت ــتقالل اس و اس
ــه  ــده ک ــه و فای ــبد هزین ــم .در س ــی کنی ــبه م محاس
همــان عقالنیــت عملــی اســت، منافــع مــن حاکــم بــه 
ماهــو هــو قــرار بگیــرد. یعنــی وثــوق الدولــه قــرارداد 
ــن  ــرارداد ننگی ــاه ق ــا ش ــد، رض ــه بمان ــد ک ــا کن امض
ــن  ــد؛ ای ــوی بمان نفــت را مجــدد امضــا کنــد کــه پهل
ــزت  ــروج از ع ــت و خ ــن ذل ــتگی. ای ــود وابس ــی ش م
ــع کشــور،  ــن ســبد مناف ــا اگــر حاکــم در ای اســت. ام
مــردم و جهــان اســالم را مــی بینــد، ایــن کار عاقالنــه 

اســت.
وی ادامــه داد : شــجاعت یعنــی انســان آمادگــی ایــن 
ــه جــان،  ــد و در مرحل ــدارکاری کن را داشــته باشــد ف

ــرو، مــال اش را فــدا کنــد. اب
ــا  ــک معن ــرد: در ی ــد ک ــی تاکی ــن خمین ــید حس س
ــت از  ــی اس ــی« تابع ــه غرب ــرقی ن ــه ش ــت ن »سیاس
ــما  ــه ش ــت ک ــم اس ــا مه ــه، ام ــی عاقالن ــی زندگ نوع
ــی در  ــا من ــد ی ــبه وارد کنی ــان را در محاس ــت ت منی

ــد. ــه نباش میان

سید حسن خمینی:

 ریشه یک دیپلمات قوی به قدرتی است 
که از فضای داخلی کشور می گیرد

دو سال از ُعمر مجلس یازدهم می گذرد و نمایندگان ضمن 
توجه به قانون گذاری، تقویت نظارت را هم در دســتورکار 
قرار دادند و جلســات علنی مجلس در روزهای سه شــنبه 

مختص به اقدامات نظارتی وکالی ملت است.
یازدهمیــن دوره مجلس شــورای اســالمی روز هشــتم 
خرداد 1399 آغاز شــد و اینک مجلــس انقالبی به نیمه 
راه رســیده است. یکی از مســائلی که از همان ابتدا مورد 
تاکید نمایندگان مجلــس یازدهم قرار گرفت، این بود که 
همه وقت خود را صرف قانون گذاری نمی کنند و مجلس از 

ابزارهای نظارتی خود هم نهایت استفاده را می برد.

نقش حیاتِی نظارت مجلس
رهبر معظم انقالب اسالمی در 22 تیر 1399 و در ارتباط 
تصویری با نماینــدگان یازدهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس به مسئله 
نظــارت فرمودنــد: »من البتــه نقش نظارتــی مجلس را 
خیلــی مهم می دانم؛ یعنی واقعاً نقش نظارتی مجلس یک 
نقش اساسی و حیاتی اســت و نباید به این نقش نظارتی 
بی توجهی بشود، لکن معتقدم که این نقش را با متانت ایفا 

بکنید؛ خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشود.«
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی هم در 
مراســم آئین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال 99 در 
دیوان محاســبات کشور، بر مســئله نظارت تاکید کرد و 
گفت: »اولویت اول مجلس نظارت است. ما با تورم قوانین 
مواجه هســتیم، لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه 

کرده و صرفاً در حد نیاز، قانون گذاری کنیم.«

نظارت را جدی بگیرید
در نخستین روزهای مجلس یازدهم، رئیس مجلس شورای 
اســالمی در جمع اعضای شــورای نگهبان حضور یافت و 
در خصوص قانون گذاری و تعامل میان شــورای نگهبان و 

مجلس شورای اسالمی بحث و تبادل نظر شد.
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان در آن جلسه بر 
مقولــه نظارت تاکید کرد و گفت: »در بُعد نظارتی مجلس 
بر قــوه مجریه، باید به گونه ای عمل شــود که مجلس نه 
مقابل دولت بایســتد و نه تســلیم دولت شــود بلکه باید 
نظارت مستقل و حرفه ای داشته باشد که این مقوله وظیفه 

سنگینی است و باید جدی گرفته شود.«
محمد باقر قالیباف نیز در آن جلسه از عزم مجلس یازدهم 
برای تقویت نظارت ســخن به میان آورد و اظهار داشــت: 
»مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر 
دهیم، چرا که در بســیاری از موارد نیازی به قانون جدید 
نداریــم و با نظارت دقیق، مشــکالت در حوزه اجرا حل و 

اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می شود.«

جلسات نظارتی
مجلــس یازدهم برای تقویت بُعد نظارتــی، اقدام جدید و 
ویژه ای را در دســتورکار خود قــرار داد، به این صورت که 
جلســات مجلس در روزهای سه شنبه 100 درصد نظارتی 
اســت و مجلس در جلسات علنی خود در این روز کاماًل به 

امور نظارتی می پردازد.

رئیس مجلس شــورای اســالمی در این زمینه می گوید: 
»مجلس جلســات روزهای سه شنبه خود را به بررسی های 
نظارتی اختصاص داده و گزارش ها شــفاف و روشــن بیان 
می شود تا نمایندگانی که قرار است عضو کمیسیون تلفیق 

شوند، اطالعات دقیق داشته باشند.«

ارزیابی مستمر نظارت ها
طبق گفته حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس مجلس شــورای اســالمی، فعالیت هــا و اقدامات 
مجلس در بُعد نظارتی هــر دو هفته یک بار مورد ارزیابی 
و رســیدگی قرار می گیرد. وی درباره این مسئله، توضیح 
داد: هیئت رئیســه مجلس هر دو هفته یک بار به ریاست 
نایب رئیس اول مجلس و با حضور دبیران و ناظران هیئت 
رئیسه تشکیل جلســه می دهد تا عملکرد نظارتی مجلس 

مورد رسیدگی قرار گیرد.

اقدامات نظارتی مجلس
نمایندگان مجلس یازدهم در این مدت گام هایی در حوزه 
نظارت برداشــتند. اقدامات نظارتی مهم مجلس شــورای 

اسالمی در دو سال گذشته به شرح زیر است:
1. 22 مــورد نظارت های میدانی رئیس مجلس شــورای 

اسالمی
2. بیش از 35 مورد نظارت میدانی نواب رئیس مجلس

3. 87 مــورد نظــارت میدانی کمیســیون های تخصصی 
مجلس

4. 18 مورد تحقیق و تفحص
5. 2024 تذکر شفاهی نمایندگان به وزرا و روسای جمهور

۶. 33 سوال از وزرا
7. 5589 تذکر کتبی نمایندگان به رؤسای جمهور و وزرا

8. 1۶ مــورد اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی و ارســال 
گزارش برای بررسی به قوه قضائیه

نظارت میدانی
مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که دولِت تدبیر 
و امید تحرک الزم برای رفع مشــکالت کشــور نداشت و 
حتی حســن روحانی، رئیس جمهور ســابق هم به بهانه 
بیمــاری کرونا از اتاق شیشــه ای خود خارج نمی شــد و 
پروژه های مناطق مختلف کشــور را از راه دور و به صورت 
ویدئوکنفرانسی افتتاح می کرد. بر همین اساس، محمدباقر 
قالیبــاف، نواب رئیس مجلس و نمایندگان مجلس یازدهم 
به دلیــل اینکه دیدند دولت تدبیــر و امید چابکی الزم و 
حضور فعالی در میدان ندارد، در قالب نظارت های میدانی 
متعدد، پیگیر اجرای صحیح قانون و بررسی مشکالت مردم 
بودند و در مناطــق مختلف به ویژه مناطق محروم حضور 

پیدا کردند.

خلع ید مالک هفت تپه
نظارت های میدانی مجلس در بخش های مختلف تأثیرگذار 
بود. برای مثال، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
چندین بار در جمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر 
هفت تپه حاضر شــدند و تالش خود را برای رفع مشکالت 

آنان انجام دادند. در واقــع، نمایندگان مجلس یازدهم به 
دنبــال تخلفاتی که در اجرای اصل 44 قانون اساســی در 
هفت تپــه رخ داد، موضوع پایش اهلیت و تخصص »برنده 
مزایده« در سال 94 را به کنکاش گذاشتند و خواستار خلع 
ید مالک هفت تپه شــدند. از رهگذر پیگیری های مجلس 
شورای اســالمی، قوه قضائیه خلع ید خریدار هفت تپه را 

صادر کرد و بنابراین هفت تپه به بیت المال بازگشت.

کارنامه مجلس در تحقیق و تفحص
طبق قانون، مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص 
از تمام امور کشــور را دارد. ُحسن »تحقیق و تفحص« این 
اســت که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و 
تفحص از عملکرد یک دســتگاه قانع نشــدند و تخلفات را 
تأیید کردند، آنگاه گزارش مجلس به قوه قضائیه فرستاده 
می شود و تخلفات از طریق دستگاه قضا و از مسیر حقوقی 

پیگیری می شود.
اگر چه در ادوار مختلــف مجلس، وکالی ملت از این حق 
قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه های مختلف 
نظارت داشته اند، اما نگاهی گذرا به درخواست های تحقیق 
و تفحص و ســرانجام نافرجام آن ها مشــخص می کند که 

نتیجه الزم از تحقیق و تفحص ها به دست نیامده است.
در مجلس یازدهم نیز شــاهد تقاضای بســیار زیاد وکالی 
ملت برای تحقیق و تفحص هستیم که در جلسات نظارتی 
مجلس در روزهای سه شــنبه به نوبت مورد رسیدگی قرار 
می گیرد که برخی از این موارد در صحن مجلس شــورای 

اسالمی رأی می آورد و برخی دیگر هم رأی نمی آورد.
تا امروز 18 تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به تصویب 
رســیده اســت. به بیان دقیق تر، تاکنون تحقیق و تفحص 
از عملکــرد مناطــق آزاد اروند و قشــم، از عملکرد فوالد 
مبارکه اصفهان، از عملکرد بانک های خصوصی و دولتی، از 
عملکرد سازمان ملی استاندارد، از عملکرد سازمان سنجش 
آموزش کشور، از پرداخت حقوق های نامتعارف و نجومی، 
از عملکرد ســازمان بنادر و دریانوردی، از عملکرد سازمان 
بورس و اوراق بهادار، از عملکرد شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشور، از عملکرد اتاق بازرگانی ایران در 10 سال 
گذشته، از عملکرد شــرکت های خودروسازی در خصوص 
کیفیــت و قیمت خودرو، از عملکرد شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی، از عملکرد وزارتخانه های نیرو 
و نفــت در دولــت یازدهم و دوازدهــم و از عملکرد مرکز 
بررسی های استراتژیک و همچنین نهاد ریاست جمهوری 
در دولت های یازدهــم و دوازدهم در صحن علنی مجلس 

شورای اسالمی به تصویب رسیده است.
چنــدی پیش محمدباقر قالیبــاف در صحن علنی مجلس 
دربــاره این موضوع، گفــت: »تحقیق و تفحــص یکی از 
ابزارهای مهم مجلس و از ضروریات اســت، اما پس از آنکه 
تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب می رســد، 
بسیار مهم است که نمایندگان باز هم پیگیری های خود را 
انجام دهند تا تحقیق و تفحص منتج به اصالح امور شود.«

کارت زرد به وزرای روحانی
اصول 88 و 89 قانون اساســی استیضاح و سوال از رئیس 

جمهور و وزرا را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
گذاشته است. در یک ســال نخست ُعمر مجلس یازدهم، 
بیش از 90 ســوال از وزرا مطرح شــد کــه 9 فقره از این 
ســواالت منجر به دادن کارت زرد به وزرای دولت روحانی 
شــد. اصطالح »کارت زرد مجلس« یــا »اخطار«، به قانع 
نشدن نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر 
در حین بررسی سوال در صحن علنی و رأی به وارد بودن 

سوال نماینده سوال کننده می گویند.

مجلِس بی استیضاح
برخی افراد به مجلس یازدهم نقد می کنند که چرا در این 
دو سال هیچ وزیری را اســتیضاح نکرده است. در توضیح 
علت این مسئله باید گفت که شروع به کار مجلس یازدهم 
با سال آخر دولت روحانی تالقی پیدا کرد و در آن مقطع، 
باب استیضاح وزرا به علت احتمال از نصاب افتادن هیئت 

دولت و ایجاد اخالل در خدمت رسانی به مردم بسته شد.
دولت سیزدهم نیز هنوز به یک سالگی خود نرسیده است 
و اغلــب نمایندگان مجلس معتقدنــد که فعاًل باید به وزرا 
فرصت داده شــود. حجت االسالم ســید رضا تقوی، رئیس 
مجمع نمایندگان اســتان تهران این موضوع را تأیید کرد 
و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: »دولت باید مشــکالت 
متراکم موجود را که از دهه های گذشــته به ارث رســیده 
اســت، حل و فصل کند چرا که هر کدام از آن ها به منزله 
یک جراحی پرهزینه و دارای عوارض اســت. باید به دولت 

فرصت دهیم تا با یکدیگر مشکالت را حل کنیم.«
اخیراً احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
شورای اســالمی درباره علت عدم اســتیضاح وزرا، اظهار 
داشــت: »هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای 
استیضاح صبر کنند، شــاید رئیس جمهور بخواهد خودش 

کابینه را ترمیم کند.«

معرفی متخلفان به دستگاه قضا
اعمال ماده 234 آئین نامــه داخلی مجلس یعنی پیگیری 
قضائی و معرفی مدیران متخلف به قوه قضائیه یکی دیگر از 
ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسالمی است. در صورتی 
که این مــاده در صحن علنی مجلس به تصویب برســد، 
موضوع به قوه قضائیه ارجاع شده و پرونده کیفری تشکیل 

و حکم قضائی برای متخلفان صادر می شود.
مجلس یازدهم با احیای این امر مهم، در دو ســال گذشته 
1۶ پرونده تخلفات مدیران کشوری در حوزه های مختلف 
به خصوص نحوه مدیریت اقتصاد کشور و معیشت مردم را 

به قوه قضائیه ارجاع داده است.
به گزارش مهر آمار نظارتی مجلس شــورای اسالمی در دو 
ســال به خوبی گویای آن اســت که مجلس یازدهم عالوه 
بر آنکه در حوزه قانون گذاری عملکرد خوبی داشــته است، 
تاکنون در حــوزه نظارتی هم اقدامات مهم و قابل توجهی 
انجام داده اســت. البته مجلس نباید به این حد از نظارت 
اکتفــا کند و بــاز هم باید در حوزه نظارتی فعال تر باشــد 
تا مســئوالن اجرایی کشــور مصوبات مجلس را به صورت 
دقیق، کامل و به موقع اجــرا کنند و ماحصل نظارت های 

مجلس، حل ریشه ای مشکالت کشور باشد.
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از نجات هفت تپه تا معرفی روحانی به قوه قضائیه


