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«همدلی» نظر کارشناسان درباره اصل  59قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را بررسی میکند

ادامه سرمقاله

رجوع به قانون اساسی ،یک کالم

سنگیننانوشتهها!
سایه
ِ

موجب قوانین
اینها به عالوه وظایف دیگری که به
ِ
مقررات ،همچون تصویب برنامههای عمرانی
عادی و ّ
تفریغ بودجه ،تعیین
پنجســاله ،بودجههای ساالنه،
ِ
نمایندگاندرنهادهایِ قانونیکشور،تصویباعتبارنامه
نمایندگان و انتخاب شــش نفر حقوقدان شــورای
نگهبان ،مهمترین کارکردهای مجلس را تشــکیل
میدهند.
بدیهی اســت عملکرد نمایندگان «خانه ملّت» و
اهمیت
چگونگی برخورد آنان با الیحه بودجه به جهت ّ
ّق عدالت و توسعه پایدار و متوازن ،معیاری
آن در تحق ِ
سنجش میزان شجاعت،
قابل قبول برای موکالن در
ِ
امانتداران این امانت بزرگ ودر یک
کارایی و استقالل
ِ
ِ
محک واقعی دفاع از حقوق قانونی شهروندان در
کالم
میدان عمل خواهد بود.
ِ
بودجه تنظیمی دولت در قالب الیحه بودجه ۹۷
آنگونه که بدان اشــارت رفت ،با میانداری ســازمان
برنامه و بودجه به مجلس تقدیم شــد؛ حرکتی که
نخستین گامش برخالف آنچه از گذشته نه چندان
دور به یاد داریم ،به موقع و خوب برداشته شد که تا
اینجا به فال نیکش میگیریم؛ تجربه نشان میدهد،
در تنظیم لوایح بودجــه ،چه از جانب دولتها و چه
از ســوی مجلس ،در قالب کمیسیون تلفیق و دیگر
کمیســیونها ،عوامل و انگیزههای گوناگونی دست
اندرکارنــد ،و گرایشها در بســیاری ازموارد متاثر از
سیاست ،عمل کرده و تغییر مسیر میدهند .به عبارتی
تهیه و تنظیم الیحه بودجه از بِ بســماله تا تایِ
در ّ
تمت«،ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند»...
ّ
نیم نگاهی به لوایح بودجه سالهای دور تا به امروز،
غیرقابل کتمان دارد ،که توزیع و
واقعیت
ِ
نشان از این ّ
تخصیص اعتبارات و منابع مالی نه بر مبنای استحقاق
آمایش
اصــل نیاز در چارچــوب
و بــا لحاظ کردن
ِ
ِ
ســرزمین ،که بر محور قدرتِ نمایندگان ودر قالب
چانهزنی مراکز نفوذ صورت گرفته و میگیرد.
تخصیــص اعتبارات و
نــا گفته نمانــد ،توزیع و
ِ
متغیری از ّ
محلهای مصرف
منابع مالــی در جایگاه ّ
و دســتگاههای گیرنده در برخی از موارد به گونهای
تهیه و تنظیم میشــود و دولت به واقع توان
انفعالی ّ
باال و دستی باز در باز توانی بحقّ و عادالنه منابع آن
ملّی ندارد.
ّ
مجدد بودجه
کاری
ش
ــ
ک
چ
در
اینکه
از
بگذریم
ّ
حاضر ،تحت تاثیر علل ،عوامل و انگیزههای چند که
بحث و بررسی پیرامونشان در این نوشته نمیگنجد،
دخل و خرج با هم همخوانی منطقی ندارند.
پرسش بنیادی این اســت ،سهمی که برای یک
استان یا یک نهاد و سازمان در نظر گرفته میشود،
جمعیت و نیا ِز
تا چه میزان در مقام مقایسه با وسعت،
ّ
وضعیت
موقعیت و عملکر ِد در
استان دیگر یا
واقعی
ِ
ّ
ّ
نهاد یا ســازمان مشابه از نظر کارکرد و خدمات قابل
مقایسه است؟
در چنین اوضاع و احوالی وظیفه قانونی نمایندگان
ایجاب میکند با بهرهگیری از کارهای کارشناسی و
مقــررات ،تاثیرپذیری بودجه
بهکارگیری ضوابط و
ّ
ساالنه را از قید و بن ِد آثار جانبی و مصلحتگراییهای
خارج برنامه برهانند.
ِ
حقوق مسلّم مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه
یافته را به شهروندان برگردانند و نه در جایگاه نماینده
شــهر و دیاری خّ اص که به نمایندگی از همه ملّت،
چنانچه اصل  ۸۴قانون اساســی با این عبارت بر آن
تصریح و تاکید دارد«:هر نماینده در برابر تمام ملّت
مسئول است و »...منابع و اعتبارات ملّی را به دور از
تاثیرپذیری از مراکز قدرت به صاحبان حقّ اختصاص
و به اجرای عدالت و زدودن آثا ِر فقر و رفع تبعیض و
همت گمارند.
بی عدالتی ّ
اگر نمایندگان مجلس ،این امانتداران مردم به نقش
ِ
رســالت تاریخی و وزن و اعتبا ِر خویش در
و جایگاه
شکل گیریو بسترســازی توسعه در ابعا ِد مختلف
آگاهی دارند ،که دارند.
اگــر آنگونه که قانون اساســی میگوید نماینده
همه ملّت اند ،که هســتند رواست از خُ رده کاریها
پرهیز کرده و کالن نگری پیشه نمایند ،چه ،همگان
میدانیــم ،وظیفه اصلی این عزیزان« ،قانونگذاری»
پذیرش
است و نظارت بر ُحســن اجرای قانون و با
ِ
واقعیت ،نظارتِ قانون مند بر آســفالت کوچه
این
ّ
و مدیریّت اجرایی کشــور در چارچوب قانون و در
راستای دفاع از حقوق قانونی شهروندان را حقّ خود
بدانند؛ و نه آسفالت کوچه و جابجایی این مدیر و آن
دبیر را؛ چه ،این یکی دخالت است ،وآن یکی نظارت
صالحیت ذاتی
ورود بــه این حوزه ،خروج از دایره
ّ
ومغایر با اصل  ۵۷قانون اساســی ،یعنی اســتقالل
قواست.
ً
همان قانونی که ظاهرا همگان سنگش را به سینه
صالحی ِ
ت ذاتی که در گذ ِر زمان ،به
میزنیم خروج از
ّ
ر ّویه ای دست و پا گیر ب َ َدل گردیده و مانعی بازدارنده
در مسیر توسعه؛ قانون نانوشتهای که نوشتهها را نه
فقط کمرنگ ،که از تکوتا انداخته است!
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همدلی| هرمز شــریفیان -اصل  59قانون اساسی این روزها مورد
توجه محافل سیاســی قرار گرفته است به خصوص پس از سخنرانی
حسن روحانی رئیسجمهور در ســالگرد پیروزی انقالب که در چند
مورد به اصل  59و اجرای همهپرسی اشاره کرد.
مخالفان برگزاری رفراندوم میگویند که دلیل برگزاری آن چیست
و وقتی مشــکلی وجود ندارد چرا باید به سراغ همهپرسی رفت و در
نظر رییسجمهــور دربــاره اصل ۵۹
کارشناسی نشده است
«عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان
در کانال تلگرامی خــود و در واکنش به گفتههای
رئیس جمهور نوشت:
ایضاح! دیروز در گرماگرم حضور پرشــور مردم در
راهپیمایی تجدید بیعت با آرمانهای امام و انقالب،
رئیسجمهور محترم در بخش پایانی سخنرانی خود
نکاتی را بیان کردند که عکسالعملهایی سریع را در
بر داشت .برخی مردم همانجا به من اعتراض کردند
و شورای نگهبان را بابت تایید بعضی نامزدها سرزنش
کردند که البته من از نظر جمعی شوراینگهبان دفاع
کردم و برخی دیگر سوال میکردند که ضرورت طرح
بحث انتخابات آن هم حدود دو سال مانده به برگزاری
انتخابات توسط رئیسجمهور محترم چیست؟ که
صد البته برای این بخش من هم پاسخی نداشتم.
ایشــان فرمودند برگزاری انتخابــات عامل ادامه
حیات جمهوری اسالمی در  ۳۹سال گذشته بوده و
ادامه دادند :از شورای نگهبان و سایر درستاندرکاران
و نهادها میخواهم راه انتخابات را سهل کنند.
با این گزاره من نیز موافق هستم اما به شرط آنکه
سهم هر کدام از نهادها برای این تسهیل روشن شود
و همه نهادها خود را در هر شرایطی ملتزم به اجرای
آن بدانند .ســهم دولت در تهیه لوایح قانونی ،سهم
مجلس در تصویب قوانین کارآمد ،سهم وزارت کشور
در اجرای صحیح و باالخره سهم شورای نگهبان در
اجرای دقیق نظارت بر انتخابات الزم است به خوبی
تبیین و از سوی همه پذیرفته شود .نه اینکه هر وقت
نتیجه انتخابات به نفع ما بود آن را بپذیریم و در غیر
این صورت به آن اعتراض کنیم .بهخوبی در ســال
 ۸۸خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده
گرفتند و همهپرسی و رفراندوم انتخابات را برنتابیدند
و شیرینی انتخابات آن سال را به دهان همین مردم
تلخ کردند .آیا در آن ســال چهار صد نفر رای نداده
بودند؟ بگذریم که برخی از آن افراد اکنون در دولت
جناب روحانی حضور دارند.
اکنون کــه مجلس محتــرم در حال بررســی
کارشناسی قانون انتخابات است ،امیدواریم هر چه
زودتر به مرحله نهایی برســد تا ابهاماتی که در این
قوانین وجود دارد و اینجانب از سالها قبل برآن تاکید
کردهام ،بر طرف شود و باعث اجرا و نظارت هر چه
شفاف تر انتخابات شود.
رییس جمهور محترم همچنین پیشــنهادی را
مطرح فرمودند که به نظر می رسد کارشناسی نشده
باشــد چون که کاربرد اصل  ۵۹برای همه آشنایان

مجموع برگزاری رفراندوم را در شرایط فعلی راهگشا ندانسته و نسبت
به آن بدبینی مفرط دارند.
موافقان این نظر اما بر این باورند که کشــور در نقاطی مشکالت و
اختالف نظرهای زیادی دارد و قانون اساســی بــا پیشبینی همین
اختالف نظرها ،اصل  59را به تصویب رسانده تا در آن «حاکم اصیل»
که همان مردم هستند در مورد آن تصمیم بگیرند.

به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر
ندارد .اصل  ۵۹مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه
است .شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن
را اشتباه کرده اند! البته باید بدانیم که قانون اساسی
ظرفیتهای متنوعی در حوزههای مختلفی دارد که
ما هم نگرانیم چرا این ظرفیتها به درستی به کار
گرفته نمیشوند .مثال چرا نباید سوال و استیضاح
در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد؟ فارغ
از نتیجه ،شاید سوال از مقامات اجرایی این فرصت
را برای آنها بهوجود آورد تا برخی دالئل کمبودها و
یها را ،بدون توجه به مسائل سیاسی
احیانا ناکارآمد 
توضیح دهند و مردم نیز از مشکالت موجود مطلع
شوند.
ما معتقدیم قانون اساســی مجموعهای واحد و
به هم پیوســته است که تمام اصول آن باید توسط
مقامات و مسئولین کشور رعایت شود و بی اعتقادی
به بخشی از آن به تعبیر رییس جمهور محترم ،افراد
را از مــدار انقالب خارج میکند و آنهایی که پیاده
شــدند به دلیل همین عدم اعتقاد و التزام به قانون
اساسی بوده و الغیر .آنهایی که پیاده شدند به دلیل
آن بود که قانون اساســی را تفسیر به رای نموده و
اعالم میکردند برخــی از اصول آن را قبول ندارند.
شــورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی
نیز هســت اجرا کرده اســت و جنابعالی هم تایید
میفرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام
ندارند ،انقالبی نیســتند و نمیتوانند در پستهای
سیاسی قرار گیرند.
جملهای منســوب به انشتین است که میگوید:
آنان که گاهی به نعل میزنند و گاهی هم به میخ،
عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها میخورد.
امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی
از این افراد نباشیم.

از اصــل  59بهعنوان موتور محرک برای
مردمساالری دینی استفاده شود
«علیاکبر گرجی» ،پژوهشگر و مدرس حقوق در
دانشــگاه شهید بهشتی در اینخصوص به همدلی
گفت :فلسفه پیشبینی اصل  59قانون اساسی آن
اســت که در مسائل حســاس ،بحرانی و راهبردی
که برای کشــور پیش میآید و نظام تصمیمگیری
عادی نمیتواند در مورد آن موضوع تصمیم قاطع و
فیصلهبخش بگیرد ،ظرفیت اصل  59میتواند مورد
استفاده قرار گرفته و با مراجعه به آرای همگانی ملت،
آن موضوع حاد و اختالفی حل شود.
این اصل یک همهپرسی قانونگذاری را پیشبینی
میکند و شــاید به تعبیــر برخی ،شــباهتی به

همهپرســیهای سیاسی نداشته باشد اما به گمانم
اطالق اصل  59که در آن آمده :در مســائل بسیار
مهم سیاسی و ...میتواند از طریق مراجعه به پرسمان
همگانی انجام شود .در حقیقت آن مسائل مهم به
شکل طرح یا الیحه ارائه میشود اما تصمیمگیری
نهایی برعهده ملت خواهد بود.
درســت اســت که در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ،رفراندوم سیاسی پیشبینی نشده اما اصل

آنچه مســلم اســت اجــرای قانون اساســی در جهــت منافع
ملی اســت و قانونگذار آن را برای آســایش ،رفــاه و آزادی ملت
در نظر گرفته اســت .این قانون در جهت منافع همه ملت ایران است
و میتــوان از ظرفیتهای خوب آن برای اصالح امور اســتفاده کرد.
اموری که در همین قانون به آن اشــاره شــده اما در مواردی مغفول
مانده است.

 59بهگونهای است که میشود موضوعات و مصادیق
رفراندوم سیاسی را از طریق رفراندوم تقنینی پوشش
داد.
نظام جمهوری اسالمی از اصل  59بهعنوان یک
پیشران و موتور محرک برای تقویت مردمساالری
دینی استفاده کند مشروط بر اینکه شورای نگهبان
و مجموعه نهادهای حاکمیتی وجه مناسبی به این
اصل داشته باشند و به یک معنا جایگاه ملت حاکم
باشــد و اراده او را به صورت تمام عیار بهرســمیت
بشناسند.
گرجی در باره اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان
گفت :گفته دکتر کدخدایی درست است .موضوع
رفراندوم تقنینی در مباحث حقوق اساســی مورد
عنایت قرار گرفته است اما ارائه این ساز وکار و اعمال
آن در نظام سیاسی ایران پرسشها و ابهامات زیادی
بهوجود میآورد که پارهای از آنها را شورای نگهبان
بهوجود آورده است.
هنگامی که شورای نگهبان میگوید حتی مصوبه
رجوع به همهپرسی نیز باید مورد تایید این شورا قرار
گیرد ،برای حقوقدانان و پژوهشگران ابهامات زیادی
بهوجود میآید و نخستین پرسش آن است که آیا
رجوع بــه اراده «حاکم اصیل» یعنی مردم ،نیاز به
تایید شورای نگهبان دارد؟
آیا پس از ابتکار عمل مجلس در زمینه برگزاری
همهپرســی تقنینی و تایید شورای نگهبان ،صدور
فرمان همهپرســی که در قانون اساسی پیشبینی
شده ،ضروری است یاخیر؟ اینها پرسشهایی است
که پاسخ روشنی نیافته و بههمین دلیل باید به تمام
اصول قانون اساســی وفــادار و از اجرای آن هراس
نداشته باشیم .اگر قانونگذار به صورت حکیمانه این
پیشبینی را کرده ما نباید در عمل با احتیاطهای
غیر حکیمانه ،قانون اساسی را از خاصیت بیندازیم.

مخالفان رفراندوم نگران رویه شدن آن
هستند
«امیر محبیان» اســتاد دانشــگاه و روزنامهنگار
اصولگرا نیز در این خصوص گفت :بهتر است آقای
روحانی توضیح بیشــتری بدهد و شفاف بگوید که
منظورش از همهپرسی چیســت؟ در حال حاضر
بحثها و تحلیلها در فضایی غبارآلود و بر مبنای
ظن و گمان اســت .ایشــان باید مشــخص کند
همهپرسی مورد نظرش در چه حوزهای است؟
رفراندوم ابزاری نیســت که بتوان پیوسته از آن
استفاده کرد .ساختار کشور طوری است که از لحاظ
قانونی دارای تعریف است .همه پرسی به این معنی
میتواند باشد که به نقطهای از یک موضوع رسیدهایم
که مردم باید هزینه آن تغییر یا خواســته را با رأی
خودشان برعهده بگیرند و به واسطه این همهپرسی
این عمل انجام شود .موضوع دیگر این است که ما
میخواهیم به موضوعی دست پیدا کنیم که فراتر از
تعاریف کنونی است که باز هم میتوان به همه پرسی
دســت زد .اینکه ما همه پرسی را به عنوان ابزاری
بدانیم که هر وقت خواســتیم بتوانیم به آن دست
بزنیم شدنی نیســت .با این توضیح باید بگویم که
هنوز مشخص نیست که رئیس جمهوری منظورش
از این همهپرسی چیست .اگر منظور او همه پرسی
است باید ببینیم که ایشان چه موضوعی را برای همه
پرسی پیشنهاد و مطرح میکند .بعد از طرح موضوع
میتوان نظر داد که آیا مسألهای که ایشان مد نظر
دارد آیا نیاز به همه پرســی دارد یا میتوان از طرق
دیگر آن را حل و فصل کرد اما اینکه موردی درحال
حاضر باشد که نیاز به همهپرسی داشته باشد را به
یاد نمیآورم.
قانون اساســی نباید زیاد دستخوش تغییر شود.
معموال تغییر این قوانین دیر به دیر صورت میگیرد.
البته ممکن است با توجه به شرایط و پس از انجام
ارزیابی از وضعیت کشور لزوم تغییرات در قانون نیاز
شــود .اما به نظرم در شرایط کنونی بازنگری قانون
اساسی ضرورتی ندارد.
رفراندوم یک اصل قانونی است .اما به نظرم شاید
دلیل مخالفان این باشد که نمیخواهند این موضوع
رویه شود .اگر هر رئیس جمهوری بخواهد همهپرسی
برگزار و تغییراتی ایجاد کند ،مشکل ساز میشود.
به هر حال برخی قوانین ما سیستم بوروکراتیکی
را ایجاد کــرده که گاه اجازه تحــرک را میگیرد.
خیلیها به این موضوع ایراد دارند و کســی که به
این بوروکراســی دست و پاگیر انتقاد میکند ،ضد
انقالب نیست.

دولت

دولت
ک وزیران و استانداران:
رئیسجمهور در نشست مشتر 
رویداد- ۲۴روحانی گفت:تا زمانی که انسجام و وحدت
میان مردم هســت ،انقالب هم هســت و هیچ قدرت
خارجی نمی تواند کاری کند .حجتاالسالم والمسلمین
حسن روحانی در نشست مشترک وزیران و استانداران
با ســازمان های اقتصادی با اشــاره به حضور مردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن گفت :حضور مردم در همه استانها
و شــهرها بسیار با عظمت بود و نشان داد که مردم ما از
راه و مسیری که حدود چهل سال پیش شروع کردند بر
نمیگردند و آن را ادامه می دهند.
این بدان معنا نیســت که مردم ما مشکل و کاستی
نمی بینند .مشکالت را باید حل کرد .اما مردم ما مسیر
استقالل را درست تشــخیص داده اند .اگر امروز هم از
مردم بپرسیم استقالل می خواهید یا مثل قبل انقالب
بیگانگان تصمیم بگیرند بیــش از  ۹۸درصد مردم می
گویند اســتقالل .اگر از مردم بپرسیم استقالل ،آزادی و
حاکمیت عدل میخواهید یا وابستگی ،باز به استقالل و
آزادی رای می دهند .مردم می خواهند به فرهنگ دینی
و ملی شان توهین نشود .من معتقد هستم این مسیر و
راه قابل بازگشت نیست .ملت ما همان آرمان ها را دارد و
همان مسیر را ادامه خواهد داد.
البته آن کار بزرگ را همه ملت ایران با هم انجام دادیم.
امــام(ره) که ســال  ۴۲و  ۴۳هم بود ،حاال یا در حصر و
تبعید بودند یا در صحنه بودند ،رژیم هم که فاســد بود.
پس چه چیزی فرق کرد؟ چرا انقالب در سال های  ۴۲و
 ۴۳به پیروزی نرسید؟ آنچیزی که در  ۵۶و  ۵۷حاصل
شد و انقالب را به پیروزی رساند این بود که همه احساس

دین ما دین سهله است

و آرمان مشترک پیدا کردند و همه آماده شدند فداکاری
کنند .تا زمانی که این انسجام و وحدت هست انقالب هم
هست و هیچ قدرت خارجی نمی تواند کاری کند.
در ادامه اهم سخنان رئیسجمهوری را میخوانید:
*مردم نشــان دادند که علیرغم برخی مشــکالت،
همچنان مسیر استقالل و نفی سلطه بیگانه را انتخاب
می کنند.
* اگر امروز هم از مردم ســوال شــود ،بــه آزادی و
حاکمیت ملی رای خواهند داد.
* امروز هم مردم خواهان مبارزه با مفاســد هستند و
هتک فرهنگ اسالمی و ملی را نمی پذیرند.
* امکان بازگشت از آرمانهای ملت ایران وجود ندارد.
* بــه صحنه آمدن همه مردم و اقشــار ،پیروزی 22
بهمن را ساخت.
* اگر نظام مستحکم و آینده روشن نبود ،بیش از 190
کشور روبهروی ترامپ نمی ایستادند.
* ملت جلو اســت ،اما دســتگاههای تبلیغاتی ما از

ارزیابیهای جهانی نیز عقب هستند و بذر یاس میپاشند.
* رشد اقتصادی ما بیشتر از متوسط جهانی خواهد بود
و این اثبات درستی مسیر است.
* پلیس ،بدون سالح امنیت را در خیابانها برقرار کرد.
* قانون اساســی برای کارامدی و جلب رضایت عامه
کارآمد و کافی است؛ به شرط التزام و اجرای کامل آن.
* رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و
همه قوا و نهادها باید در این زمینه کمک کنند.
* در حــوادث تلخ و غیر مترقبه اخیــر مانند زلزله،
اقدامات ارزشمندی انجام شد و نقایص باید جبران شود.
* ریسک اعتباری ایران از باالی  7به  5کاهش یافت؛
این نشانه افزایش اعتماد جهانی است.
* هر دستگاهی که برای تامین کانکس اعالم آمادگی
کرد ،دولت استقبال و هزینه اش را پرداخت.
* از وزارت کشور ،بهداشــت و درمان ،نهادها و کلیه
نیروهای امدادی و خدماتی در بحث زلزله تشکر می کنم.
* سخت گیری ها در سراسر استانها کم شود؛ سال 97
سال امید و نشاط باشد.
* اسالم دین بشــارت و هدایت است ،دین مشقت و
سخت گیری نیست.
* اگر چه دشمنان نمی خواهند ،اما شاهد بزرگترین
جشن در  40سالگی و نیم قرن انقالب خواهیم بود.
* اشتغال از مهمترین مطالبات مردم است؛ سال آینده
باید حرکت فوق العاده انجام شود.
* وزارت کار باید تمام منابع پیش بینی شــده برای
اشتغال روستایی را تا پایان تیرماه  97اختصاص دهد.

راهاندازی احزاب در دستور کار دولت
ایرنــا -ســخنگوی دولــت
ماموریتهــای جدیــدی را امــروز
به خبرنــگاران رســانههای مختلف
داد ،وی از آنــان خواســت تــا از
اقدامــات دولت دوازدهــم در بخش
هــای ارز ،احــزاب ،پرداخت عوارض
برای انرژیهــای تجدیدپذیر و ارائه
تســهیالت بــه زلزلهزدگان اســتان
کرمانشــاه گزارشهای خبری تهیه
کنند.
محمدباقر نوبخت درنشست خبری
دیروز سه شنبه در چهار بخش ارز ،
احزاب  ،پرداخت عوارض برای انرژی
های تجدیدپذیر و ارائه تسهیالت به
زلزله زدگان کرمانشاه به خبرنگاران
سوال کننده خواست تا گزارش های
خبــری خــود را برای هفتــه آینده
ارائه کنند.
وی در پاســخ بــه ســوال یکی از
خبرنگاران که خواســتار تشریح نگاه
و اقــدام دولت درمــورد احزاب بود،
گفت :شــما تا هفته آینــده گزارش
خبری از اقداماتی کــه دولت تدبیر
و امیــد در خصــوص راه انــدازی
احــزاب و تعــداد مجوزهــای صادر
شــده انجام داده اســت ،تهیه کنید.
همچنیــن ســخنگوی دولــت در

پاسخ به ســوال خبرنگار دیگری که
جویــای دالیل ایجاد مشــکالت در
نوســانات ارزی بود از وی خواست تا
درخصوص وضعیت صادرات و واردات
در کشــور و اقدامــات بانک مرکزی
نسبت به بازار ارز گزارشی تهیه کند.
نوبخت زمانی که خبرنگاری ســوال
کرد مقرر بود عوارض ناشی از افزایش
قیمــت برق در انرژی هــای تجدید
پذیــر ســرمایه گذاری شــود که به
نظر می رســد چنین اتفاقی نیفتاده
اســت نیز از همکاران خود در بخش
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه
خواست تا گزارشــی از این موضوع
تهیه و در پایگاه اطالع رســانی این
سازمان منتشر شود.
وی همچنین در پاســخ به ســوال
خبرنــگاری که خواســتار تشــریح
وضعیت ارائه تسهیالت به زلزله زدگان
کرمانشاه شد پس از ارائه توضیحات از
وی خواست تا در این زمینه گزارشی
تهیــه و هفته آینده به وی ارائه کند.
ســخنگوی دولــت با تشــریح این
ماموریــت ها خطاب بــه خبرنگاران
گفت که این نشست تنها یک نشست
خبری نیست بلکه ارتباط همکاری با
رسانه ها است.

