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 آیت اهلل جنتی:

سخنان رییس جمهوری در سازمان ملل عزتمندانه و از 
موضع قدرت بود

دبیر شورای نگهبان قانون اساسی سخنان دکتر روحانی رییس جمهوری 
در مجمع عمومی سازمان ملل را عزتمندانه و از موضع قدرت دانست و از 

آن قدردانی کرد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان، آیت اهلل احمد 
جنتی در جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان، با اشاره به نطق آقای روحانی در 
مجمع عمومی سازمان ملل، سخنان عزتمندانه  آقای رئیس جمهوری را علیه مواضع 

خصمانه ی آمریکا ستود و آن را از موضع قدرت دانست.
وی با یادآوری هفته دفاع مقدس، حفظ و بازگویی رشادت ها و ایثارگری رزمندگان 
را در شرایط کنونی ضروری دانست و اظهار کرد: شجاعت ها و جانفشانی رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس باید به نسل های آینده منتقل شود تا بدانند اسالم و انقالب 

اسالمی توانایی مقابله با همه ی قدرت ها را دارد.
وی با اشاره به حادثه تلخ و ناگوار حمله تروریستی عناصر ضدانقالب به مردم در 
مراسم رژه نیروهای مسلح اهواز، از خانواده های شهدا و مجروحان این اتفاق بسیار 
تلخ دلجویی کرد و مجازات سریع عامالن این حادثه ی دلخراش را از دستگاه های 

مسئول خواستار شد.
دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: اگرچه این حادثه موجب تأسف و ناراحتی است، 
اما اتحاد و یک دل شدن مردم غیور اهواز و واکنش آنان به این ددمنشی متخاصمان 

تروریست موجب دلگرمی دوستان و یأس دشمنان شد.
آیت اهلل جنتی در ادامه با گرامیداشت آغاز سال تحصیلی با نقل سخنی از امام 
راحل که »بچه های کوچک ما را اگر اسالمی بار بیاورید، استقالل و آزادی مملکت 
بیمه خواهد شد«، تأکید کرد: در این زمینه بکارگیری معلمان متخلق به اخالق و 

تربیت اسالمی ضروری است.
وی با ابراز نگرانی از گرانی روزبه روز و تصاعدی کاال و خدمات در جامعه، یادآور 
شد: پایین آمدن ارزش پول ملی غیرقابل قبول است و باید راهکاری فوری و مؤثر 

به کار گرفته شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس:

سخنرانی روحانی اثبات حقانیت ایران با قدرتمندترین 
شکل بود

 سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: ما بعد از انتخاب 
دکتر روحانی در برخی مواقع یادمان رفته بود که بگوییم متشکریم، امروز 
به دلیل سخنرانی قاطعانه و قدرتمندانه وی می گوییم که متشکریم، زیرا 

این سخنرانی اثبات حقانیت ایران با قدرتمندانه ترین شکل بود.
بهروز نعمتی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: 
سخنرانی دکتر روحانی در سازمان ملل فرصت بسیار خوبی بود برای این که ما 

حقانیت کشورمان را به رخ جهانیان بکشانیم و این اقدام به خوبی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: رییس جمهوری هم موضوع را به خوبی مطرح کرد و حقانیت 
کشورمان را به زیبایی به تصویر کشید و نشان داد که ایران کشوری قدرتمند و 

عزتمند است.
نعمتی تصریح کرد: دکتر روحانی حقانیت و مظلومیت ایرانی ها و ظلم آمریکایی 
ها را به تصویر کشید و ظلم هایی را که تروریست ها در حق مردم ایران کرده اند را 

به خوبی در سخنانش ترسیم کرد.
وی با اشاره به سخنرانی ترامپ پیش از رییس جمهوری کشورمان در سازمان ملل 
گفت: سخنرانی تند ترامپ در سازمان ملل حقانیت ایران را بیشتر به جهانیان ثابت 

کرد و صدای کشورمان بیشتر به گوش جهانیان رسید.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مواضع ایران طرفداران بسیاری در جهان دارد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکایی 
ها در سازمان ملل تنها و ایرانی ها طرفداران زیادی دارند که نشانه اقتدار 

و مواضع مقبول جمهوری اسالمی ایران و منزوی بودن آمریکایی هاست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حشمت اهلل فالحت پیشه روز چهارشنبه در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: مواضع دکتر روحانی در شان و جایگاه سازمان ملل 
متحد بود، ولی ترامپ هم تحت تاثیر فضای دیپلماتیک قرار گرفت و سعی کرد 
مسائلی که علیه ایران مطرح کند تا حدی در قالب جایگاه دیپلماتیک امروز آمریکا 

مطرح شود.
وی افزود: رییس جمهوری کشورمان با دست پر در سازمان ملل حضور یافت، 
اقدامات تروریستی صورت گرفته علیه ایران و گزارش آژانس نشان داد که ایران بر 

خالف ادعای آمریکا قربانی تروریسم است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: اغلب کشورهای سازمان ملل با 
نگاه انتقادی با آمریکا سخن می گفتند که این چالش بزرگی برای آمریکایی هاست، 
آمریکایی ها در این حد در سازمان ملل تنها نبودند و ایرانی ها نیز تا این حد پشتشان 

پر نبوده است.
نماینده مردم اسالم آباد غرب گفت: عربده کشی ها در سازمان ملل خریدار ندارد، 
از این رو مواضع ایرانی ها بیشترین طرفدار را داشته و مورد استقبال دنیا قرار گرفت.
وی گفت: آن چیزی که ثابت شد این بود که ایران با روحیه باال در سازمان ملل 
حضور دارد و تحت تاثیر سیاست ها و تحریم های آمریکا قرار نگرفته و با برنامه در 

مقابل تحریم ها می ایستد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: سخنرانی دکتر روحانی نشان داد 
آمریکایی ها در مقابل واکنش دیپلماتیکی که در مقابلشان وجود دارد با ضعف 
مواجه هستند، ترامپ حتی صالبت نمایشی رییسان جمهوری سابق و اسبق آمریکا 
را نداشت، البته بر خالف خیلی ها که در داخل ایران فکر می کنند که ایران تنها 
هدف و مشکل آمریکاست، سخنرانی ترامپ نشان داد که آمریکایی ها مشکالت 

زیادی دارند.
وی گفت: در گذشته رییسان جمهوری آمریکا تالش می کردند در این سخنرانی، 
راهبردشان را به دنیا بگویند ولی ترامپ تالش می کرد که سیاست های تخریبی 
خود را توجیه کند، چون می دانست سیاست تخریبی اش چه موضع منفی در 

سازمان ملل گذاشته است.
فالحت پیشه یادآور شد: موضع ایران در سازمان ملل موضعی فعال و موضع آمریکا 
منفعالنه بود، ایران با زبان دیپلماتیک متمرکز به آمریکا شده بود ولی آمریکایی ها 

جبهه های زیادی را برای خود باز کردند و نتوانستند مدیریت کنند.

اخبار
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توضیحات وزیر بهداشت درباره اظهارات جنجالی اخیرش
وزیر بهداشت در خصوص توصیه جنجالی اخیرش به یک شهروند توضیح داد. به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، با 

اشاره به حواشی اخیر درباره اظهارتش گفت: حاشیه برای همه درست می شود؛ ای کاش کسانی که حاشیه ایجاد می کنند، به مناطق محروم می آمدند. وی افزود: فردی مشکل شخصی داشت و من هم او را راهنمایی پزشکی کردم و به جای واژه 
»ماساژ« که انگلیسی است، از معادل فارسی آن استفاده کردم و این کاری است که فرزندان و محارم آدم هم انجام می دهند. به نظر من موضوعات دیگری پشت این قضایا است و مردم هم آن ها را بهتر می فهمند.

 مصباحی مقدم: نمازهای جمعه را نباید برای مسائل جناحی هزینه کرد

مردم در انتخابات بعدی چشم و گوش بسته عمل نکنند

 امیری در حاشیه جلسه هیات دولت:

لوایح چهارگانه FATF ارتباطی به برجام ندارد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قضاوت عمومی 
مردم برای نمایندگان کفایت می کند، خودشان هم قضاوت هایی 
دارند که قضاوت های خودشان هم برای خودشان کفایت می کند. 
عالج آن این است که مردم در انتخاباتشان چشم و گوش بسته 

عمل نکنند.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به شنیده شدن 
صداهای مختلف در جمهوری اسالمی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: به 
جای این که چالش هایمان بین نظام و ضدنظام و بین نظام و استکبار و 
بین نظام و صهیونیست و ارتجاع منطقه باشد، به چالش های درون نظام 
تبدیل شده و این ها نگران کننده است و این یعنی صداهای متعدد از 
داخل نظام جمهوری اسالمی برخواسته است و این طمع دشمن را باال 

برده و دندان او را تیز می کند.
حجت االسالم مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه نمازهای جمعه را نباید 
برای مسائل جناحی هزینه کرد، ابراز داشت: یکی از خط قرمزهایی که 
رهبری تعیین می کنند ادامه و استمرار مدیریت رئیس جمهور بر دولت 
است و این را باید همه رعایت کنند و کسی حق ندارد به این مساله 
تعرض کند و کاری کند که نتیجه آن تضعیف دولت و رئیس جمهور 
باشد. دولت و رئیس جمهور را ولو اینکه ما انتخاب نکرده باشیم و نظر 
مثبت نداده باشیم اما او رئیس جمهور کشور است و باید حمایتش کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما صادرات نفت است، برخی از 
اقدامات دولت را شوک آور خواند و گفت: عامل اصلی برای به هم ریختن 

اوضاع ) اقتصادی ( عوامل داخلی است.
این عضو جامعه روحانیت مبارز با یادآوری اینکه ما مایلیم که از مزایای 
پیوستن به اقتصاد جهان بهره مند شویم، درباره نظر مجمع درباره لوایح 
چهارگانه اف ای تی اف گفت: مجمع جایگاهش رد کردن لوایح نیست 
بلکه ارائه مشورت برای اصالح موادی است که بر خالف سیاست های 

ابالغی تشخیص دادیم.
مشروح گفت و گوی ایلنا با غالمرضا مصباحی مقدم را در زیر می خوانید:

وضعیت اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می کنید و پیش بینی 
شما برای آینده اقتصاد کشور چیست؟ فکر می کنید وضعیت 
اقتصادی فعلی ناشی از تحریم ها یا به دلیل عدم مدیریت صحیح 

است؟
اگر بخواهیم به وضعیت اقتصادی کشور نگاه کنیم االن وضعیت خوبی 
ندارد و از طرفی نوسان نرخ ارز ادامه دارد و آنچه مهم است عدم ثبات 
است. در وضعیت عدم ثبات تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و خریدار 
و فروشنده نمی توانند تصمیم بگیرند. سرمایه گذاری در چنین شرایطی 
متوقف می شود. ریشه این مسائل بیش از آنچه که بخواهد عامل تحریم ها 
باشد عامل مدیریت است چراکه این بی ثباتی در شرایطی بروز کرد 
که فروش نفت ما هنوز کاهش پیدا نکرده بود بلکه نسبت به پیشبینی 

افزایش هم داشته بود.
آقای نوبخت در یک مصاحبه تلوزیونی گفت ما پیش بینی مان روزانه ۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات نفت بود و االن ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار 
بشکه صادرات داریم و پیشبینی قیمت ۵۵ دالر بود و االن داریم ۷۵ دالر 
می فروشیم. معلوم می شود در شرایطی این عدم ثبات و به هم ریختگی 
اوضاع پدید آمد که هنوز تحریم ها اثر واقعی نگذاشته بود و عملیاتی و 
اجرایی نشده بود پس معلوم می شود عامل اصلی برای به هم ریختن 

اوضاع عوامل داخلی است.
عوامل داخلی مد نظر شما به چه مواردی اشاره دارد؟

عوامل داخلی را بنده در نقدینگی می بینم که این نقدینگی طی 
سال های متمادی انباشته شده و با نرخ رشد بیشتری طی سال های 
متمادی افزایش یافته است. البته این نقدینگی عظیم مثل سیلی می ماند 
که اگر پشت سد قرار بگیرد مخرب نخواهد بود بلکه می تواند نافع و 

سودمند هم باشد. نقدینگی که پشت سد بورس و بانک ها باشد، آسیبی 
نمی رساند. شهریور و دی ماه و اسفند سال ۹۶ و فروردین ماه امسال 
چند اقدام از سوی دولت رخ داد که شوک ایجاد شد. یک اقدام کاهش 
نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد در شهریورماه سال ۹۶ بود که 
خود این امر عده ای از سپرده گذاران را وادار کرد که وجوهشان را از بانک 
خارج کنند و این یک نقدینگی شد که از پشت سد خارج شد و به سمت 
خرید ارز رفت و درست در شرایطی که در همان شهریور مقدار ارزی 
که به بازار تزریق می شد را کاهش دادند و این خود تقاضا را باال می برد.

شوک بعدی را دی ماه دولت در اجابت تقاضای سپرده گذاران مالی 
و اعتباری انجام داد و در مورد موسساتی که سپرده گذارانش به نگرانی 
افتاده بودند و شعار می دادند و اعتراض می کردند که پول ما را پس بدهید 
در نهایت دولت از بانک مرکزی استقراض کرد و این استقراض با یک رقم 
درشت و در ابتدا ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و تعبیر آقای رئیس جمهور 
این بود که از جیب ملت ده هزار میلیارد تومان برداشتیم. این برداشت از 
جیب ملت یعنی برداشت از بانک مرکزی و این استقراض منشا خلق یک 

نقدینگی سنگین شد که بعدا تا ۳۳ هزار میلیارد هم باال رفت.
ضریب فزایندگی پول بیش از هفت برابر است که بازتولید می کند 
و این نقدینگی را بیشتر کرد. من نمی دانم آیا دولت با این نقدینگی 
این  اقتصاد کشور را حل کند و نمی دانست که  می خواست مشکل 
نقدینگی به این شکل می تواند آسیب زا باشد و اگر بگوییم نمی دانست 

معنیش این است که الفبای اقتصاد را نمی دانست.
این حجم از نقدینگی را چطور می توان سامان داد و هدایت 

کرد؟
امروزه برخی می گویند دوباره نرخ سود بانکی را افزایش دهیم که به 
نظر من مساله دومی را ایجاد می کند و چون تولید به این مقدار به صرفه 
نیست منابعی که به تولید رفته را هم بیرون می کشد. االن این اتفاق 

افتاده و بسیاری از تولیدکنندگان تولیدشان را متوقف کرده و پولشان را 
به بانک ها هدایت کرده اند چراکه سود بانک بیشتر از سود تولید است و 
اگر نرخ را هم باالتر ببریم مابقی هم تعطیل می کنند. از طریق باال بردن 
نرخ سود بانکی نمی توان مشکلی را حل کرد بلکه بر مشکالت افزوده هم 
می شود و همین میزان سود بانکی هم باید در شرایط مناسبی کاهش 

پیدا کند.
راه حل این است که ما کاری کنیم تا مردم پول خودشان را در بازار 
سرمایه به کار بگیرند و دولت بنگاه های اقتصادی را که می خواهد واگذار 
کند از طریق بورس این واگذاری را انجام دهد و به گونه ای باشد که 

جاذبه های الزم را به وجود بیاورد. خریداران بخرند و پولشان را بیاورند.
پیشنهاد دیگری داریم که در کمیته فقهی بورس هم مورد تصویب قرار 
گرفته و حدود شش سال قبل انجام شد و آن استفاده از اوراق فروش 
نفت به صورت سلفی است. آقای جهانگیری گفته بود که می توانیم نفت 
را از طریق بورس عرضه کنیم که این سخنی عالی است و االن هم وقت 
آن است. یکی از مشکالت ما صادرات نفت است که بورس ایران به 
صورت کاغذی نفت را توسط شرکت نفت در بورس به مردم بفروشند 
وقتی به صورت کاغذی می فروشند آپشن خرید هم خواهد داشت و در 
سررسیدی که شش ماهه، یک ساله و دوساله است، می تواند بازخرید 
کند. اگر از اوراق سلف نفتی استفاده کنند  به صورت ریالی، ریال را 
جمع می کند و به صورت ارزی ارز را جمع می کند و االن شاید حدود 
سی میلیارد دالر ارز در دست مردم باشد. این یک بخشی از سرمایه ملی 
ما است که راکد است و اگر بخواهیم این بخش به گردش در بیاید این 

راهش است.
البته راه دیگری هم دارد که مردم ارز خود را در سپرده های ارزی 
قرار دهند و سود ارزی هم دریافت کنند. اگر از اوراق سلفی برای فروش 
نفت استفاده شود، بازار بورس ما بزرگتر می شود، ارزها جمع خواهد شد 

و سرمایه گذاری در باالدستی نفت افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر 
مشتریان داخلی و خارجی می توانند این اوراق را خریداری کنند و اگر 
این اوراق را عرضه کنند، هم ارز وارد می شود و هم نفت صادر خواهد 
شد و صادرات نفت به صورت غیردولتی می تواند انجام شود و هیچ امکان 
فسادی هم نیست چراکه بازار بورس شفاف است پس خریداران باید 
ارزشان را بدهند تا بتوانند چیزی را بخرند. نفت را می توان از این طریق 
فروخت و طبعا نتیجه اش این است که این نقدینگی در دست مردم 
جمع می شود بدون اینکه این نقدینگی بخواهد حادثه ای تازه بیافریند 

گرفته می شود.
یکی از مسائلی که می تواند وضعیت اقتصادی کشور ما را 
بهبود ببخشد تصویب لوایح چهارگانه اف ای تی اف  است اما 
دلیل مخالفت مجمع با اصالحیه قانون مبارزه با پولشویی چه 

بود؟
ایراداتی از سوی مجمع گرفته شد البته بهتر است بگوییم که این 
ایرادات از سوی هیات عالی نظارت گرفته شد. ایراداتی برای اصالح کردن 
بود نه اینکه معنایش رد الیحه و مردود کردن آن باشد. مجمع و هیات 
عالی نظارت اصال چنین جایگاهی ندارد. هیات عالی نظارت می تواند 
بگوید فالن بندها مخالف سیاست های کالن ابالغی است و معنایش 
این است که این بندها را مجددا بررسی و اصالح کنید و بیاورید. پس 
مجمع جایگاهش رد کردن لوایح نیست بلکه ارائه مشورت برای اصالح 
موادی است که برخالف سیاست های ابالغی تشخیص دادیم. البته این 
هم گفته شد که در چنین شرایطی هیاهوی رسانه ای پدید می آید و 
اصل مساله گم می شود پس مجمع تشخیص نسبت به اف ای تی اف و 
پالرمو و پولشویی و الیحه تامین مالی تروریسم هیچگونه نظری مبنی بر 
رد و خارج کردن از دستور نسبت به این چهار مورد نداشته است بلکه 
نظر اصالحی داشته که اصالح و تعدیل شود. ما مایلیم که از مزایای 
پیوستن به اقتصاد جهان بهره مند بشویم بدون اینکه آسیب هایی وجود 

داشته باشد.
به نظر شما آیا استیضاح ها در این شرایط اقتصادی کشور 

ضرورت داشت؟
این را حق نمایندگان می دانم که بخواهند استیضاح کنند .

اینکه کشور ما در حال حاضر وزیر اقتصاد ندارد چه آسیبی به 
حوزه اقتصادی کشور وارد می کند؟

مسلما آسیبش بیشتر است و معنایش این نیست که نمایندگانی 
استمرار  این وضعیت  که  بوده  این  انتظارشان  کرده اند  استیضاح  که 
پیدا کند بلکه آنها به دنبال بهبود شرایط هستند که شخصی بیاید 
که اقتصاددان باشد و تجربه خوبی در حل مشکالت اقتصادی کشور 
داشته باشد و ما اقتصادددان های قوی و قدری داریم و افرادی که در 
گذشته هم تجربه های خوبی در اقتصاد داشته اند را داریم. خوب است که 
رئیس جمهور از آنها انتخاب کند و به مجلس معرفی کند تا چنین پست 

حساسی بدون وزیر باقی نماند.
از نظر شما وزیر اقتصاد جدید باید دارای چه ویژگی هایی باشد 

تا بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور را مقداری بهبود ببخشیم؟
من معتقدم وزیر اقتصاد باید سرتیم اقتصادی دولت باشد و خودش 
دارای استقالل فکر و اندیشه از نظر اقتصادی باشد و یکی از مشکالتی که 
امروز در کشورمان داریم تبعیت پذیری تیم اقتصادی دولت و دولت های 
گذشته  از تفکرات وارداتی است که متناسب با اوضاع و احوال شرایط 
اقتصادی ایران نیست. این ها آموخته های خود را می توانند به صورت 
ناقص به عمل درآورند. ما باید اقتصاددانی را داشته باشیم که دارای 
اندیشه های مستقل باشد و قدرت بومی سازی و به کار گیری آن  در 
شرایط حاضر وضعیت اقتصادی را داشته باشد و از آن ها به خوبی استفاده 

شود.

 معاون امور مجلس رییس جمهوری گفت: برخی رسانه ها 
و یا بعضی از نمایندگان مجلس، لوایح چهارگانه را به برجام 
ربط می دهند، در حالی که این لوایح هیچ ارتباطی به برجام 
ندارد و مصالح کشور و ارتباط با بانک ها و موسسات مالی 

دنیا؛ اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس را داشته و دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسینعلی امیری در حاشیه 
جلسه روز چهارشنبه هیات دولت تاکید کرد: برخی از این لوایح 
در دولت های قبل به مجلس تقدیم شده و حتی در دو مورد سابقه 

قانون گذاری هم وجود دارد.
لوایح چهارگانه فرایند تصویب را طی کرده و به شورای محترم 
نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی وارد کردند که روز 
گذشته در مجلس شورای اسالمی رفع شد و برگشت. یک مورد 
از لوایح چهارگانه باقی مانده بود که زمانی که این الیحه در دستور 
کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت به درخواست نمایندگان 
محترم برای دو ماه به تعویق افتاد و این کنوانسیون در دستور کار 

مجلس قرار دارد.
امیری تاکید کرد: لوایح چهارگانه برای کشور و دولت مهم و 
حیاتی هستند. دغدغه های نمایندگان مجلس در خصوص این 

لوایح، در کمیسیون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی 
مورد بحث و بررسی و مالحظات امنیت ملی و همچنین مصالح 
کشور در هر چهار الیحه مدنظر قرار گرفته است. شورای عالی 
امنیت ملی که عالی ترین مرجع صالح نسبت به امنیت ملی کشور 
است، درباره لوایح اظهار نظر کرده است و ما بسیار امیدوار هستیم 
که این کنوانسیون در هفته های آینده، در دستور کار مجلس 
قرار گیرد. با توجه به اینکه این کنوانسیون در جهت ایجاد روابط 
و مناسبات مالی نظام جمهوری اسالمی با موسسات مالی و بانک 
های دیگر کشورهای دنیا، بسیار تعیین کننده خواهد بود، مورد 

عنایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.
معاون امور مجلس رییس جمهوری تصریح کرد: در این رابطه 
هفته جاری ریاست محترم مجلس که باید از حسن نظر ایشان 
که همواره مصالح کشور را در نظر می گیرند، تقدیر کنیم، جلسه 
ای را با مقامات دولتی زیربط، روسای فراکسیون های مجلس و 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگزار کردند. سواالت را پاسخ 
دادند و ما امیدوار هستیم که با درک شرایطی که در آن قرار داریم 
و ضرورت هایی که نظام جمهوری اسالمی به این لوایح دارند، 
نمایندگان محترم مجلس کنوانسیون باقی مانده را تصویب کنند. 

دو الیحه باقی مانده از طریق شورای نگهبان به مجمع تشخیص 
می رود و امیدوار هستیم مورد تایید قرار گیرد.

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  اختیارات  داد:  ادامه  امیری 
و  نگهبان  و شورای  بین مجلس  اختالف  رفع  است،  مشخص 
همچنین مشورت به مقام معظم رهبری درباره سیاست های کلی 
نظام. البته مقام معظم رهبری می توانند نظارت بر سیاست های 
کلی را به مرجع خاصی واگذار کنند که اگر این اختیار به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام واگذار شده باشد، می تواند از باب نظارت 

بر سیاست های کلی مجمع هم حق ورود کند.
امیری گفت: این کنوانسیون ها در دولت های قبل از دولت 
های تدبیر و امید به مجلس داده شده است. برخی از این لوایح 
در عمل و اجرا ضعف های قانونی داشتند که مشخص و برای 
تسهیل اجرای این قانون، بهبود وضیعت و کمک به مجریان قانون، 
الیحه اصالحی به مجلس داده شد. موضوع بانک ها و موسسات 
مالی داخلی باید در یک استانداردهای قابل قبولی قرار گیرد که ما 
بتوانیم بر اساس این استانداردها با مجامع مالی و بانک های دنیا 
ارتباط برقرار کنیم و مراودات پولی و مالی داشته باشیم. وزرای 
ذیربط و کارشناسان مربوطه آمادگی رفع ابهامات در هر سطحی را 

دارند. معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره معرفی وزرای، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزرات اقتصاد و دارایی به 
مجلس اظهار کرد: قانون اساسی به رییس جمهوری اجازه داده 
است که وزارتخانه های بدون وزیر را به مدت سه ماه با سرپرست 
اداره کند. دو وزارتخانه اشاره شده دارای سرپرست بوده و در دولت 
فعال هستند، قطعا در موعد قانونی، وزرای مربوط به این وزارتخانه 
وزیر  استعفای  شایعات  درباره  امیری  شد.  خواهند  معرفی  ها 
صنعت، معدن و تجارت هم گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
وزرای مسوولیت پذیر دولت هستند، اصال بحث استعفایی در کار 

نبوده و نیست و ایشان با قوت به اداره وزراتخانه مشغول هستند.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت اعضای دولت به رییس جمهوری 
اعالم کردند که در هر مقطعی اگر ایشان تشخیص دادند درباره 
هرکدام از اعضای دولت تصمیمی گرفته شود، آن تصمیم اجرا 
شود و این قول و قراری است که از اول گذاشته شده و آقای رییس 
جمهور و آقای شریعتمداری هر تصمیمی بگیرند در راستای منافع 
نظام و دولت خواهد بود. ایشان استعفا نداده و استعفای ایشان 
تکذیب می شود و ایشان فعال و آماده پاسخگویی به هر سوال 

و ابهامی هستند.

 معاون اقتصادی رییس جمهوری:

ساز و کار ویژه اروپا برای پرداخت های ایران گامی روبه جلو است
معاون اقتصادی رییس جمهوری ابتکار تاسیس »سازوکار ویژه« برای تسهیل 
پرداختهای مربوط به صادرات و واردات ایران از سوی اروپا را قدمی رو به جلو 
عنوان کرد و گفت: با توجه به حمایت جدی دولت های پنج گانه و اتحادیه 

اروپا از این نهاد مالی تهدیدهای آمریکا روی آن اثر نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، »محمد نهاوندیان« در پایان نشست هیئت دولت و در گفت و گو 
با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره ابتکار تاسیس سازوکار ویژه اتحادیه اروپا 
برای تسهیل پرداخت های مربوط به صادرات )شامل نفت( و واردات ایران، گفت: 
تصمیمی که دو شب گذشته توسط خانم موگرینی در توافق برجام اعالم شد تصمیم 
پنج کشوری است که االن طرف ایران هستند و این تصمیم قدم مهم و رو به جلو 

است.
وی اضافه کرد: این ایده از مدتی قبل به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی برای 
رفع مشکالت تهدید آمریکا برای شرکتها و بانکها مطرح شد و اکنون تصمیم اتخاذ 

شده و اعالم شد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری اضافه کرد: به این ترتیب نهاد ویژه مالی عهده دار 
این کار می شود و وجوه حاصل از صادرات نفتی وغیر نفتی ایران با این نهاد منتقل 

شود و واردات و تخصیص ها هم از طریق این نهاد عمل می کند.

نهاوندیان تصریح کرد: با توجه به حمایت جدی دولت های پنج گانه و اتحادیه اروپا 
از این نهاد مالی، تهدیدهای آمریکا روی آن اثر نخواهد داشت.

وی افزود: با توجه به اینکه اروپایی ها اعالم کردند که کماکان در برجام می مانند و 
تصریحی که در اطالعیه اخیر درباره عادی سازی تجارت و مبادالت اقتصادی با ایران 

داشتند، تعبیه نهاد مالی برای این کار قدمی رو به جلو تلقی می شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ارز اظهار 
داشت: وقتی درباره بازار ارز صحبت می کنیم، باید در این که در مورد چه بخشی از 
بازار صحبت می کنیم دقیق باشیم؛ قسمت قابل توجهی از مبادالت تجاری و ارزی که 

در رابطه با کاالی اساسی است با نرخ رسمی انجام می شود.
وی اضافه کرد: قسمت عمده مبادالت تجاری هم در بازار ثانویه صورت می گیرد که 
بانک مرکزی با میانگین وزنی مبادالتی که توسط صرافی ها و بانکها صورت می گیرد 
آن را اعالم می کند. نهاوندیان خاطرنشان کرد: در بازار سوم شاید کمتر از پنج درصد 
مبادالت انجام می شود و این بازار هم باید درحد خود مورد توجه قرار گیرد. نرخی که 
کمتر از پنج درصد مبادالت ارزی کشور صورت می گیرد، قابلیت آن را ندارد که نرخ 
مرجع تلقی شود اما به هر حال انتظارات آتی و همچنین التهاباتی که ممکن است از 

عواملی اثر بپذیرد، اثر می گذارد.


