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گزارش روز
در چهار دهه گذشــته و پس از پیروزی
انقالب اسالمی مدیران زیادی سکاندار قوه
مجریه بودهاند و اگر لیستی از مسئولین این
دوره تهیه شود مشخص خواهد شد که اکثر
این مدیران متعلق به یک جریان از ســویی
همیشــه برخوردار و از طرف دیگر همواره
منتقد بودهاند ،حزب دولت ساخته کارگزاران
ســازندگی و چپ به اصطالح اسالمی دهه
شــصت که بعدها نام «اصالحطلب» به خود
گرفت و این روزها با شعار اعتدال به بازیابی
خود مشغول اســت در نزدیک اگر درست
بگوییم چهار دهه گذشــته مسئولیتهای
سنگینی داشتهاند ولی در عین حال همیشه
از روند امور ناراضی و در یک کالم اپوزیسیون
درون حاکمیت بوده و هستند!
طبیعی است فردی که مسئولیت اجرایی داشته
است بایستی پاسخگو باشد ،چرا که تمامی قدرت
و امکانات اجرایی کشور در اختیار او بوده تا بتواند
مشکلی از مشکالت مردم را کم کرده و یا در حل
آن بکوشد.
فردی که زمانی رئیسجمهور ،وزیر و یا معاون
عالیرتبه یک وزارتخانه بوده است نمیتواند امروز
اپوزیســیون شده و از دیگران مطالبه کند و سؤال
بپرســد ،او باید پاســخ دهد که چه کرده است؟
در دوره مســئولیت او کدامین مشــکل از لیست
مشــکالت کاسته شــده و یا حداقل بر میزان آن
افزوده نشده است؟!

نمیشود یک دهه همه کاره کشور
باشید و امروز منتقد!

رهبر معظم انقالب  6دی ماه ســال جاری در
دیدار اعضای شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
به این حقیقت بسیار مهماشــاره و تاکید کردند:
«همه مدیران جمهوری اســامی از اول تا امروز،
خدمات مهمی انجــام دادهاند ،البته صدماتی هم
زدهاند .انســان باید خدمات همه را در طول زمان
سپاسگزاری کند .صدمات را هم باید نقد کرد ،منتها
نقد منصفانه؛ نقد و نقدپذیری واجب است ،تهمت
و لجنپراکنی حرام است .هنر این است که انسان
خدا را در نظر بگیرد و برای قدرتیابی حرف نزند.
انقالبینمایی غیر از انقالبیگری است؛ انقالبیگری
پابندی و تدین الزم دارد».
ایشان افزودند« :نمیشود که انسان یک دهه
همهکاره کشور باشد ،یک دهه بعد تبدیل شود به
مخالفخوان کشور۹ .دی که آنقدر عظمت دارد،
پاسخ ملت به این بازیها بود ،این کسانی که کشور
در اختیارشان هست یا بوده ،دیگر حق ندارند علیه
کشور حرف بزنند؛ بندهای که امکانات در اختیارم
هست نمیتوانم مدعی باشم ،من باید پاسخگو باشم
که با این امکانات چه کردهام».
رهبر معظم انقالب در بخش دیگری از سخنان
مهم این روز خود تصریــح کردند« :امروز هزاران
توپخانه دروغپردازی به ســمت این ملت مشغول
شــلیک هســتند تا مردم را ناامید و بدبین کنند.
متأســفانه در داخل هم گروهی ،درســت همان
کار دشــمن را ادامه میدهند :ناامیدکردن مردم،
متهم کــردن ،دروغهای دشمنســاز را در ذهن
مردم انداختن؛ اینها تقوا ندارند؛ اینها بهجای آنکه

* امروز مسئولین اجرایی درحالی
که بایستی به حل مشکالت
کشور در حوزههای مدیریتی خود
بپردازند در سخنرانیها یا درباره
رابطه علم و دین سخن گفته و در
مسلمات تشکیک میکنند و یا
در حالی که خود کمترین انتقادی
را برنمیتابند و منتقدین را«بی
عقل» مینامند از مجاز بودن نقد
معصومین نیز سخن میگویند!

بازخوانی توصیههای رهبر معظم انقالب در سالی که گذشت  -بخش سوم

❖

* امروز آیا مدیران چهل سال
گذشته کشور فارغ از اسامی و
جهتگیریهای سیاسی میتوانند
منتقد باشند؟ پاسخ روشن و واضح
است آنان بایستی پاسخگوی
عملکرد خود باشند و بگویند برای
حل مشکالت کشور چه کردهاند.

نقش اپوزیسیون به جای پاسخگویی!
ریاســت دولت بوده اســت  ،در طول دهه هفتاد
همانهــا با اســم دیگری و با یــک حزب دولت
ساخته به نام کارگزاران سازندگی بر سر کار آمده
و از وزارتخانهها تا مدیریت کارخانهها را در اختیار
خود گرفتند .با پیروزی دولت اصالحات در خرداد
 1376کارگزاران هاشمی به دولت جدید پیوسته و
تا سال  1384همان تیم با اندکی تغییر در گفتار و
کردار مشی گذشته را در پیش گرفت.
در سال  1384دولتی جدید با تیمی جدید و
سخنانی نو بر سر کار آمد و تا سال  1392مدیریت
قوه مجریه را بر عهده گرفت و از این سال تا امروز
نیز همانها که تا پیش از سال  84بر سر کار بودند
دوباره بر سریر قدرت نشستند و روزی نیست که
منتقــدان خود را بیعقــل ننامند و در عین حال
خود منتقد وضع حال و گذشته کشور نیز نباشند!
سخن اینجا اســت که امروز آیا مدیران چهل
سال گذشته کشور فارغ از اسامی و جهتگیریهای
سیاســی میتوانند منتقد باشند؟ پاسخ روشن و
واضح است آنان بایستی پاسخگوی عملکرد خود
بوده و بگویند برای حل مشکالت کشور چه کردهاند.

سیاستشان دینی باشد ،دینشان سیاسیکاری است.
خدا ،دین و انصاف را رعایت نمیکنند».
ایشان خاطرنشان کردند« :اینکه فردی مکرر،
دستگاهها یا قوای مختلف را مورد حمله و تهمت
قرار دهد ،هنر نیست زیرا هر کودکی میتواند با یک
سنگ ،شیشهای را بشکند ،هنر آن است که انسان
خدا را در نظر داشته باشد و منطقی حرف بزند و
از سخن گفتن برای هوای نفس و جهات شخصی
و دستیابی به قدرت پرهیز کند چراکه خداوند بابت
هر سخنی از انسان سؤال و مؤاخذه خواهد کرد».
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنهای با تأکید بر
اینکه «انقالبینمایی» غیر از «انقالبیگری» است،
گفتند« :انقالبیگری کار سختی است زیرا پایبندی
و تدین الزم دارد و نمیشــود که انســان در یک
دهه همهکار ه کشور باشد و در ده ه بعد ،تبدیل به
مخالفخوان کشور شود».

آنان که مسئولیت داشتند و امروز
اپوزیسیون شدهاند!

امروز اگر نگاهی از ســر دقــت به چهار دهه
گذشــته بیندازیم خواهیم دید که در طول دهه
شــصت چپ به اصطالح اســامی که بعدها نام
اصالحطلب به خود گرفت ســکاندار قوه مجریه و

مگس روی زخم مینشیند

رهبر معظم انقالب در دیدار  19دی ماه سال

شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی شماره ( 96013نوبت دوم)

شــرکت توســعه منابع انرژی توان در نظر دارد  284تن تابوالر آلومینا مورد نیاز خود را از طریق برگزاری
مناقصه عمومی و از شــرکتهای واجد شــرایط خریداری نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت تهیه
اسناد و تحویل پاکتهای مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
* ارائه ضمانتنامه بانکی معال  5درصد مبلغ پیشــنهادی در پاکت دربسته * ارائه سابقه فعالیت ،اساسنامه ،روزنامه
رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره * تاریخ دریافت اسناد مناقصه 5 :روز از انتشار آگهی * آخرین مهلت
ارسال پیشنهادات :ساعت  15روز سیام از انتشار آگهی * بهای اوراق مناقصه :مبلغ  200/000ریال واریز به حساب
جاری طالیی  1177800626802بانک سپه شعبه شهید چمران بنام شرکت توسعه منابع انرژی توان * محل تهیه
اسناد و تحویل پیشنهادات :خیابان پاســداران ،نرسیده به میدان نوبنیاد ،ابتدای بزرگراه شهید بابایی ،شرکت توسعه
منابع انرژی توان ،معاونت بازرگانی ،شــماره تماس * 22540523 :به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان
مقرر ،چک شخصی و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد
شد * .شرکت توسعه منابع انرژی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است * .قیمتهای ارائه شده فقط به
صورت تحویل در مقصد ( )CPTیا ( )CFRو بصورت ارزی مورد قبول خواهد بود * .ســایر اطالعات و جزئیات
م الف4292/
مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.

جاری با مردم قم به نکته بسیار مهمیاشاره کردند
که به نظر میرســد مسئوالن در تحلیل وضعیت
موجود در کشور از آن غافل هستند.
معظمله در این دیدار بااشــاره به آشوبهای
اخیر ضدانقالب و موج سواری آنان بر روی مطالبات
به حق مردم اظهار داشتند« :دست داشتن دشمن
در مســائل اخیر ،تحلیل نیســت بلکه بر مبنای
اطالعات و خبر بیان شد اما این نباید موجب شود
که از ضعفها و مشــکالت خودمان غافل شویم.
دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکالت
و ضعفها مینشینند ،بنابراین باید زخم را خوب
کنید و نگذارید به وجود آید چرا که اگر مشــکل
داخلی نداشته باشیم ،تبلیغات و فضاسازی بیگانه
اثر نمیگــذارد و آمریکاییها هم نمیتوانند هیچ
غلطی بکنند».
زمانی که مســئوالن و مدیران کشــور سخن
میگویند از ســویی حوزههای مرتبط با مدیریت
خود را بســیار عالی توصیف میکنند ،نه تورمی
وجــود دارد و نه رکودی ،روابــط با جهان نیز در
وضعیتی بسیار عالی و رو به راه به سر میبرد و از
سوی دیگر نیز مشکالت به زعم آنان بسیار اندک
موجود را نیز نه به خود که به پیشــینیان مرتبط

آگهی تغییرات شرکت تولیدی
بازرگانی آوای زمان دقیق
سهامی خاص به شماره ثبت
 164315و شناسه ملی
10102069002

به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومــی عــادی ســالیانه مورخ
 1396/5/28تصمیمــات ذیــل
اتخاذ شــد :فرحنــاز ابراهیمی
ذرهنــاس بــا کــد ملــی
 0046450572بســمت رئیس
هیئت مدیره و ساناز موذنی با کد
ملی  2092183818بسمت نایب
رئیس هیئت مدیره و علی موذنی
با کد ملی  2181022437عضو
هیئت مدیره و مدیرعامل و امین
موذنی با کد ملی 0080139272
عضو هیئت مدیره برای مدت دو

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104 3377 4397 6845
بانک ملت و یا به حساب ( 0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69به نام حسین شریعتمداری(مؤسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی
همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
نشریات

پست عادی

یکساله

شش ماهه

سه ماهه

پست سفارشی

یکساله

شش ماهه

سه ماهه

کیهان فارسی

روزانه

1/730/000

865/000

433/000

2/865/000

1/430/000

720/000

کیهان انگلیسی

روزانه

4/680/000

2/340/000

1/170/000

5/585/000

2/800/000

میسازند و میگذرند!
مسئولین پیشین نیز زمانی که بر سر کار بودند
و قدرت اجرا داشتند مشکالت را مربوط به پیش از
خود میدانستند و تصریح داشتند با مدیریت آنان
مشکل چندانی وجود ندارد و منشأ آن مشکل اندک
را نیز به پیشینیان مرتبط میدانستند!
ســخن اینجا است که هیچ مدیری مسئولیت
مشکالت مردم در دوران مدیریت خود را بدون اما
و اگر نپذیرفته است.
مردم انگلیس در چنین شرایطی از ضربالمثلی
استفاده میکنند که رفتار چنین مدیرانی را توصیف
میکنــد .آنها میگویند« :وقتی کســی در میان
ســخنش از کلمه ا ّما استفاده کرد توجهی به قبل
آن نکن چرا که نظر حقیقی او بعد «ا ّما» است!».

ضرورت پاسخگویی در برابر
«اختیارات فوقالعاده»

رهبر معظم انقالب در مراسم بیست و چهارمین
سالگرد وفات امام خمینی(ره ) در سال  1392طی
سخنانی به اختیارات رئیسجمهور پرداخته و تاکید
کردند« :رئیسجمهور در كشــور ما و طبق قانون
اساســی ما ،امكانات فوقالعــاده زیادی در اختیار

«آگهی ابالغ احضاریه»

نظــر به اینکه آقای آرش مدرســی هروی مدیرعامل شــرکت
بازرگانی فوالدگستر سودا در پرونده قاچاق کاال موضوع گزارش
اداره کل گمرک بندرانزلی هماکنون تحت تعقیب میباشــد و به
لحاظ معلــوم نبودن اقامت نامبرده به تجویــز ماده  344قانون
دادرسی کیفری یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج تا ظرف
مدت  30روز از تاریخ نشــر آگهی در شــعبه حاضــر و از اتهام
انتســابی دفاع نمایــد در غیر اینصورت شــعبه غیاب ًا به موضوع
رسیدگی و حکم غیابی صادر خواهد نمود.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1394/5/10و
مجوز شماره  11/19582مورخه  1395/6/3اداره کل حمل و نقل و پایانههای
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شــرکت گروه طلیعه سبز جهان به
شناســه ملی  -10102853650شــرکت خدماتی ساتر ســبز به شناسهملی
 -10102262391شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر
دانا به شناســه ملی  -10102384287شــرکت ناصرین وحید به شناسه ملی
 -10102255011شرکت مهندسی آماد بهینهساز به شناس ه ملی 10102251738
به عنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

به ســمت بازرس اصلــی و داوود

آگهی تغییرات شرکت سامانه صنعت طاها
سهامی خاص به شماره ثبت 399622
و شناسه ملی 10320495120

 0060295767به سمت بازرس
علیالبدل برای مدت یک ســال
مالــی انتخــاب شــدند .روزنامه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور

1/400/000

کیهان عربی

روزانه

4/680/000

2/340/000

1/170/000

5/585/000

2/800/000

1/400/000

کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر

فوقالعاده مورخ  1396/5/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

کیهان ورزشی

هفتگی

1/680/000

840/000

420/000

2/585/000

1/300/000

650/000

آگهیهای شــرکت انتخاب شد.

آقای علیالهمرادی به شــماره ملی  5609939844به

ترازنامه و حســاب ســود و زیان

سمت بازرس اصلی آقای ولیاهلل قاسمی به شماره ملی

ســال مالی  95به تصویب رسید.

 3992466701به سمت بازرس علیالبدل برای مدت

مجله زنروز

هفتگی

1/430/000

715/000

357/500

2/335/000

1/160/000

585/000

مجله کیهان بچهها

هفتگی

840/000

420/000

210/000

1/292/500

650/000

325/000

مجله کیهان فرهنگی

 ۲ماهانه

262/000

ــــ

ــــ

350/000

ــــ

ــــ

توجه:
 1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتم ًا نزد خود نگهداری نمائید. 2در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد. 3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود. 4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تأخیر یا عدم تحویل آن ندارد. 5در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید. 6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور
شــرکت به امضــاء رئیس هیئت
مدیره و یــا مدیرعامل هر یک به
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر

فرم تقاضا

خواهد بود.

نام ............................... :نام خانوادگی ....................................................... :نوع نشریه .................................................... :تعداد نسخه ......................... :مدت ......................... :ماه

مبلغ پرداختی ........................................................ :ریال شماره فیش بانکی ........................................................... :تلفن .................................. :تلفن همراه......................................... :

آدرس............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :
کد پستی ......................................................................... :پست الکترونیکی...................................................................................................... :

تلفن 021 33913238 :نمابر 021 35202438 :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

امضاء

واحد آبونمان
روابط بینالملل موسسه کیهان

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری
تهران

و
جد ل
بدون نقطه کور

شماره 11083

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان
سهامیخاص به شماره ثبت 81273
و شناسهملی 10101259330

ســال انتخاب گردیدنــد .مهدی

همتیــان خانشــیر کــد ملــی

ت قو ه مجري ه را جز
ي و رياس 
ن اساســ 
ي قانو 
اجرا 
ي مربوط ميشود،
ي ك ه مستقيما ب ه رهبر 
در امور 
برعهد ه دارد.
ي
س شورا 
س جمهور در مجل 
 اصل :121رئی س قوهقضايي ه
ي ك ه با حضور ريي 
ي در جلس ه ا 
اسالم 
ب
ي شود ب ه ترتي 
لم 
ن تشكي 
ي نگهبا 
ي شورا 
و اعضا 
ي
ي كند و سوگندنام ه را امضا م 
زير ســوگند ياد م 
ن
ن رئیسجمهور در پيشگاه قرآ 
ن ب ه عنوا 
نمايد« ...م 
ل
ن ب ه خداوند قادر متعا 
ت ايرا 
كريــ م و در برابر مل 
يو
ب رسم 
ي كن م ك ه پاسدار مذه 
ســوگند ياد م 
ي كشور باش م
ن اساس 
ي و قانو 
ي اسالم 
نظا م جمهور 
ي
ش را در را ه ايفا 
ت خوي 
و هم ه استعداد و صالحي 
ي ك ه بر عهد ه گرفتها م ب ه كار گير م
مســئولیتهاي 
ي كشــور،
ت ب ه مرد م و اعتال 
ف خدم 
و خود را وق 
ش
ق و گستر 
ي از ح 
ن و اخالق ،پشتيبان 
ج دي 
تروي 
ي بپرهيز م و از
ت ساز م و از هرگون ه خودكامگ 
عدال 
ي
ن اساس 
ي ك ه قانو 
ص و حقوق 
ي و حرمتاشخا 
آزاد 
ت
ت كنم .در حراس 
ت حماي 
ت شناخت ه اس 
ي مل 
برا 
ي
ي و فرهنگ 
ي و اقتصاد 
ل سياس 
از مرزها و استقال 
ت
ي دريغ نورز م و با اســتعان 
چ اقدام 
كشــور از هي 
ي از پيامبر اســا م و ائم ه اطهار
از خداوند و پيرو 
ي
ن امانت 
ت ب ه عنوا 
ي را ك ه مل 
عليهمالســا م قدرت 

صبوری  -مدیر دفتر شعبه ویژه رسیدگی
به تخلفات قاچاق کاال و ارز
تعزیرات حکومتی بندرانزلی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آقایی با کد ملی 0321704071

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

دوره انتشار

دارد .رئیسجمهور امكاناتش در قانون اساســی،
امكانات وسیعی است؛ رئیسجمهور بودجه كشور
را در اختیار دارد ،هم ه اركان اجرائی كشــور را در
اختیار دارد ،ترتیب اجرای قوانین را در اختیار دارد،
توانائی استفاده از هم ه افراد صاحب نظر را در سراسر
كشور در اختیار دارد؛ رئیسجمهور در همه مسائل
گوناگون دستش باز است».
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای  11اردیبهشت
 1384نیــز در دیدار مــردم کرمان در این زمینه
تاکیــد کرده بودند« :رئیسجمهور در کشــور ما
نقش بسیار مهمی دارد؛ تبلیغات بیگانه میخواهد
عکس این را نشان دهد .آنها دشمنانه حرف میزنند.
رئیسجمهــور یکی از مؤثرترین ،و در دســتگاه
اجرایی مؤثرترین عنصر برای حل مســائل کشور
اســت .در میان مسئوالن کشور ،هیچ مسئولی به
قدر رئیسجمهور در قانون اساســی ما امکانات و
تواناییها و عرص ه عظیم خدمتگزاری ندارد .بودجه
کشور و هم ه مسئوالن طراز اول اجرایی کشور در
اختیار اوست؛ اوست که میتواند کشور را آباد کند
و از لحاظ علمی و صنعتی و مســائل انسانی و یا
از لحاظ امنیت ،کشــور را به پیش ببرد؛ کفایت و
تواناییهای اوســت که میتواند زندگی را در کام
مردم شیرین کند».
مروری بر قانون اساســی نیز اختیارات موسع
رئیسجمهور را در قانون اساســی نشان میدهد،
بخشی از این اختیارات و وظایف عبارتند از؛
س از مقا م رهبري ،رئیسجمهور
 اصل  :113پ ت
ت و مسئولی 
ي كشــور اس 
ن مقا م رسم 
عاليتري 

ي پارسا و
ن امين 
ت همچو 
ن سپرد ه اس 
س ب ه م 
مقد 
س
تپ 
ب مل 
ن را ب ه منتخ 
فداكار نگاهدار باش م و آ 
از خود بسپارم».
ت
 اصل« :122رئیسجمهور در حدود اختيارا ن
ي و يا قواني 
ن اساســ 
ب قانو 
ي ك ه ب ه موج 
و وظايف 
س
ت و رهبر و مجل 
ي ب ه عهد ه دارد در برابر مل 
عاد 
ل است».
ي مسئو 
ي اسالم 
شورا 
ت امور
 اصل« :126رئیسجمهور مســئولی ي كشور را
ي و استخدام 
برنام ه و بودج ه و امور ادار 
ي تواند ادار ه آنها را ب ه
مســتقيما برعهد ه دارد و م 
ي بگذارد».
عهد ه ديگر 
ن با
ت وزيــرا 
ت هیئ 
 اصــل« :134رياســ ت دارد
ن نظار 
ت ك ه بر كار وزيرا 
رئيسجمهور اســ 
ن تصمي م
گ ساخت 
و با اتخاذ تدابير الز م ب ه هماهن 
ي
ت ميپردازد و با همكار 
ت دول 
ن و هيا 
ي وزيرا 
ها 
ن
ن و قواني 
ت را تعيي 
ي دول 
وزيران ،برنام ه و خط مش 
ل
ف نظر و يا تداخ 
ي كند .در موارد اختال 
را اجرا م 
ي ك ه
ي در صورت 
ي دولت 
ي دستگاهها 
ف قانون 
در وظاي 
ن نداشت ه باشد ،تصمي م
نياز ب ه تفسير يا تغيير قانو 
ي
ن ك ه ب ه پيشنهاد رئیسجمهور اتخاذ م 
ت وزيرا 
هيا 
س
شود الزماالجرا است .رئیسجمهور در برابر مجل 
ن است».
ت وزيرا 
ت هيا 
ل اقداما 
مسئو 
ف
ل وظاي 
ن مسئو 
 اصل« :137هر يك از وزيرا ت
س اس 
ش در برابر رئیسجمهور و مجل 
ص خوي 
خا 
ن ميرســد
ت وزيرا 
ب هيا 
ي ك ه ب ه تصوي 
و در امور 
ن نيز هست.
ل ديگرا 
ل اعما 
مسئو 
چنان که مشاهده میشود طبق اصول متعدد
قانون اساســی رئیسجمهور وظایف متعددی بر
عهده داشــته و طبق این وظایف فراوان «در برابر
ملت ،رهبری و مجلس شــورای اسالمی» مسئول
اســت و باید پاسخگو باشد ،حال اگر فردی هشت
ســال رئیسجمهور باشــد ،حین و پس از دوره
ریاســتجمهوری تبدیل به اپوزیسیون و منتقد
کل ســاختار نظام گردد عجیب و غیرمنطقی به
نظر میرسد ،او بایستی پاسخگوی مسئولیتهای
بیشماری که طبق قانون اساسی برعهدهاش بود
باشــد  ،اینکه اقتصاد کشور در دوره مسئولیت او
به کدامین سو رفته است و کدام یک از مشکالت
اقتصادی کشــور از رکود گرفته تا تورم و بیکاری
حل شدهاند و مردم نسبت به قبل مشکالت کمتری
را تحمل میکنند.
طبیعی است که برطرف کردن همه مشکالت از
دست یک دولت و یا یک فرد ساخته نیست ولی هر
فردی به اندازه اختیارات و وظایفی که دارد بایستی
در برابر مردم پاسخگو باشد.
کارشناسان سیاسی معتقدند این تقریبا تبدیل
به یک عادت و رویه شده است که مسئولین اجرایی
کشور از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا مدیران میانی
وظایف اساســی خود را فراموش کرده و به نظریه
پردازی مشغول میشوند ،آنان درحالی که بایستی
به حل مشــکالت کشــور در حوزههای مدیریتی
خود بپردازند در ســخنرانیها یا درباره رابطه علم
و دین ســخن گفته و در مسلمات ایجاد تشکیک
میکنند و یا در حالی که خود کمترین انتقادی را
بــر نمیتابند و منتقدین را «بیعقل» مینامند از
مجاز بودن نقد معصومین نیز سخن میگویند! در
حالی که مشــخص نیست این موارد چه ربطی به
آنها و حوزه مسئولیتشان دارد؟!

یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت

افقی:
 -1جانوری که پنج هزار سال پیش اهلی شد -ثروتی
دستاوردهای سیاســی شیوخ عرب پس از تیرگی

 -8بینایی ،چشم -کوهی در شاهنامه -واحد

نظم و نثر  -4ارزش این دریافتی مردم به کمتر از

سههزار ســاله -بهتان زدن -کلمه انتخاب

که مفت و مجانی نصیب خســروپرویز شــد  -2از

 -7مکان -نوعی تلفن -گلی شــیرینمزه

روابط با ایران  -3بنیان -منسوب به ملت -زرنگی-
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دختران -پر سر و صدا -ینگه دنیا  -13مادر -وارد

غذای رستوران.
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