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رئیسجمهوری:

نظارت بر وزیران وظیفه
رئیس جمهوری است ،نه نمایندگان

رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه در
قانون اساســی نظــارت مجلس بر کار
سیاست وزرا مطرح نشده است ،گفت :وظیفه
نظــارت بــر کار وزیــران طبــق قانــون
اساســی برعهده رئیسجمهوری گذاشــته شده
اســت .به گــزارش ایرنا ،حجتاالســام حســن
روحانــی صبــح دوشــنبه در همایــش حقــوق
اساســی و شــهروندی ،بــا بیــان اینکه متأســفانه
فهم همه از قانون اساسی یکی نیست ،تصریح
کرد :قوا مانند هم نمیاندیشــند و ممکن است
در مســائل فنــی و مهم اختالف نظر باشــد .زیرا
گاهی اوقات میشنویم که بعضی از نمایندگان

مجلــس میگوینــد مــا بایــد بــر کار وزرا نظارت
کنیم که این نشــان از برداشــت ناقــص از قانون
اساسی است.
روحانــی ادامــه داد :البتــه نماینــدگان در یــک
مفهومــی ممکن اســت از وزرا ســؤال کنند ،ولی
در قانــون نظارت بــر کار وزرا وجود نــدارد و این
رئیــس جمهوری اســت که بــر کار وزیــر نظارت
میکند.
وی یــادآور شــد :مجلــس در جاهایــی که صالح
میدانــد میتوانــد اســتیضاح را در دســتور کار
قــرار دهــد و همچنین تحقیــق و تفحص هم در
جاهایــی که میداند میتواند به مفهوم نظارت

@iranreportdesk

انجــام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس
بر کار دولت ذکر نشده است.
رئیــسجمهــوری ادامــه داد :اصــل  ۵۹قانــون
اساســی میتوانــد در مقاطعی کــه اختالف نظر
اساســی وجود دارد و اتفاق نظــری وجود ندارد،
مهــم باشــد .البته بایــد موضوع مهمی باشــد و
بحث و بررســی شــود و در اختیــار آرای عمومی
قــرار بگیــرد و بــه رفراندوم گذاشــته شــود .البته
ســازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد
از  ۴۰سال میتواند یک بار اجرا شود.
این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم
قرار نمیگرفت
روحانــی بــا بیــان اینکــه دولــت هــای یازدهم و
دوازدهــم در فضــای مجــازی کار بزرگــی کــرد،
یادآور شد :اگر این دولت نبود فضای مجازی در
اختیــار مردم نبود .فداکاری و ایســتادگی زیادی
شــد تا مردم از فضای مجازی اســتفاده کنند .در
کنــارش هم ســعی کردیم دولــت الکترونیک را
ترویــج کنیم .کار زیادی در این باره انجام شــده
است.
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره
بــه ارائه لوایــح بودجه در ســالهای اخیر گفت:
االن چندین ســال اســت که مــا بودجــهای را که
تقدیــم مجلــس میکنیــم همــه مــردم مطلــع
میشــوند .مردم با شــفافیت میتوانند بخوانند
و نقــد کنند و بگویند چرا به این دســتگاه بیشــتر
پول دادیــد و به آن یکی کمتر اختصاص دادید.
چرا منابع به این شــکل است چرا منابع از اینجا
اســت .براحتــی مــردم نقــد و انتقــاد میکننــد.
شرایط حضور مردم در صحنه ،نقد و اعالم نظر
مردم با گذشته بسیار متفاوت است .مردم همه
االن همراه خودشان یک رسانه دارند میتوانند
بهراحتی نظرشــان را بگویند ،نقدشــان را اعالم
کنند ،تشویق و ترغیب کنند.
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کوتاه از
کــرونا
ســیما ســادات الری،
ســخنگوی وزارت بهداشــت
گفــت :مطــب پزشــکان،
بیمارســتانها و کلینیکهــا
بهدلیــل تجمــع بیمــاران
میتوانند محلی برای شیوع
بیماری کرونا باشند؛ بنابراین
غیــر از مــوارد اورژانســی از
مراجعــه بــدون وقــت قبلی
بــه پزشــک و مراکــز درمانــی
خودداری کنید /.ایسنا
نیــروی انتظامــی از کاهــش
 ۲۴درصــدی میانگیــن تــردد
خودروهــا در آخریــن روز
پاییــز ســال  ۹۹خبــر داد.دیروز
همچنیــن از ســفر ۳۴هــزار و
 ۶۵۶دستگاه خودرو جلوگیری
شــد .در این روز ۵۹هــزار و ۱۲۹
خودرو نیز در طرح محدودیت
شــبانه جریمــه شــدند۴۵۰۲ .
دســتگاه خودرو نیــز در مناطق
نارنجی جریمه شدند /.ایسنا
تاکنــون بیش از یــک و نیم
میلیون نفر در جهان واکسن
کرونــا را دریافــت کردهانــد/.
بلومبرگ
وزارت صحــت (بهداشــت)
افغانستان اعالم کرد در شبانه
روز گذشته۱۵ ،نفر از مبتالیان
جــان باختهانــد و بــا ایــن رقم
شــمار کل جانباختــگان به دو
هــزار و  ۸۹نفــر افزایــش یافته
است/.بی بیسی

آخرین آمار کرونا در جهان
قربانیان

مبتالیان

 ۷۷میلیون و  ۱۷۲هزار و  ۳۷۳نفر یک میلیون و  ۶۹۹هزار و  ۶۴۴نفر
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بهبودیافتگان

 ۵۴میلیون و  ۸۹هزار و  ۶۸۰نفر
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رکوردداران کرونا
کشور

امریکا
هند
برزیل
روسیه
فرانسه

مبتالیان

 ۱۸میلیون و  ۲۶۷هزار و  ۵۷۹نفر
 ۱۰میلیون و  ۵۶هزار و  ۲۴۸نفر
هفت میلیون و  ۲۳۸هزار و  ۶۰۰نفر
دو میلیون و  ۸۴۸هزار و  ۳۷۷نفر
دو میلیون و  ۴۷۳هزار و  ۳۵۴نفر
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+24.589
+25445
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قربانیان

 ۳۲۴هزار و  ۸۶۹نفر
 ۱۴۵هزار و  ۸۴۳نفر
 ۱۸۶هزار و  ۷۷۳نفر
 ۵۰هزار و  ۸۵۸نفر
 ۶۰هزار و  ۵۴۹نفر
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