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 دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت:

ادعای کریمی قدوسی درخصوص درخواست دولت از 
مراجع تقلید کذب است

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت اظهارات »جواد کریمی قدوسی« 
درخصوص درخواست نمایندگان دولت از محضر مراجع عظام تقلید برای 
مذاکره با آمریکا را ناشی از تخیالت کذب وی دانست و تاکید کرد: این 
نماینده مشهد باید پاسخگوی ادعاهای بی اساس خود در محاکم قضایی 

باشد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، این دبیرخانه در جوابیه خود که امروز 
- یکشنبه - منتشر شد ضمن ابراز تاسف از ادامه رفتار ناپسند و خالف اخالق اسالمی 
نماینده مردم مشهد در مجلس، اظهارات وی درخصوص درخواست نمایندگان دولت 

از محضر مراجع عظام تقلید برای مذاکره با آمریکا را کذب اعالم کرد.
در این جوابیه آمده است: »آقای کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای اسالمی به تازگی طی یک توئیت ادعا کرده است که بعضی از اعضای کابینه 
دولت در سفر به قم و در دیدار با برخی مراجع محترم تقلید، از ایشان خواسته اند 
در تماس تلفنی با رهبر انقالب، حضرت آقا را نسبت به صادرکردن فرمان مذاکره با 

آمریکا ترغیب کنند و این امر را از مصادیق بزرگ خیانت بر شمرده اند«.
دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت در این جوابیه تصریح کرد: هرچند مردم عزیز 
و آگاه ایران خود به کذب بودن ادعاهای انتسابی هر روزه این نماینده، به دولت و 
اعضای کابینه و انگیزه های نامبرده از انجام این امر واقفند، ولی به جهت حساسیت 

ادعای مطرح شده، توضیحاتی در خصوص آن ارائه می شود.
این دبیرخانه یادآور شد که در رابطه با ادعای کذب مورد اشاره، هیچ نماینده ای از 

سوی دولت به قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته است.
دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت در این جوابیه خاطرنشان کرد: مواضع دولت 
در این خصوص مشخص و شفاف بوده و همانطور که رییس جمهوری بارها تاکید 
کرده اند، با توجه به غیر قابل اعتماد بودن دولت آمریکا، هرگونه مذاکره در شرایط 
موجود بی فایده بوده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ تاریخی کنونی، ایستادگی 
دولت و ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن 

دولت علیه ملت ایران است.
این دبیرخانه تاکید کرد: بر این باوریم که غیر عقالنی و بی مبنا بودن اظهارات و 
ادعاهای مطرح شده توسط آقای کریمی قدوسی، بر همگان عیان بوده و آن را ناشی 

از تخیالت کذب گوینده آن تلقی خواهند کرد.«
دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت خاطرنشان کرد:» جناب کریمی قدوسی باید 
پاسخگوی ادعاهای بی اساس مطرح شده خود درباره دولت که مصداق بارز نشر 

اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی است در محاکم قضایی باشد.«

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:

تکلیف ترمیم حقوق کارکنان دولت این هفته روشن می 
شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به شرایط موجود باید 
اصالحی در قانون بودجه صورت گیرد تا حقوق کارکنان دولت ترمیم شود، 
اینکه دولت الیحه بیاورد یا نمایندگان طرح بدهند طی هفته جاری مشخص 

خواهد شد و ما به عنوان کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهیم بود.
سیده فاطمه حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص احتمال ارائه 
طرح افزایش حقوق کارکنان دولت، افزود: اگر اقدامی برای ارایه الیحه نشود، مجلس 
در این خصوص اقدام خواهد کرد، زیرا قابل قبول نیست که تورم افزایش داشته باشد 

ولی حقوق کارکنان براساس قانون بودجه و با روال قبلی باقی بماند.
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون مجلس درخصوص افزایش حقوق کارکنان 
دولت در قالب طرح اقدامی انجام داده و یا درصدد انجام آن است؟ ادامه داد: مجلس 
از  انجام دهد. اطمینان  اقداماتی را در این خصوص  در این مدت تالش داشته 
دسترسی مردم به کاالهای اساسی از جمله اقداماتی است که دولت به عنوان مجری 

می تواند بدون مراجعه به مجلس انجام دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: البته دولت با این 
رویکرد که بدون نیاز به طرح جدید، آزادی عمل در قالب برنامه بودجه را دارد، اما 
منتظریم تا از سوی دولت اقدامی صورت گیرد، در غیر این صورت نمایندگان در 

کمیسیون اقتصادی آن را بررسی و به رای خواهند گذاشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: درخصوص افزایش 
حقوق کارکنان خالء قانونی نداریم، ولی همین قانون بودجه فعلی باید اصالح شود.

تذکرهای کتبی نمایندگان؛

14 مرزبان ایرانی هرچه زودتر آزاد شوند
 شماری از نمایندگان مجلس در تذکرهای کتبی خود به مسئوالن، خواستار 
سرعت بخشیدن به آزادی 14 نفر ازمرزبانان میرجاوه از همه راه های ممکن 
و رسیدگی به وضعیت دانشجویان رشته های علوم پزشکی پذیرفته شده 

در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس 
پیش از پایان جلسه علنی امروز - یکشنبه - خانه ملت تذکرهای کتبی نمایندگان 

را به شرح زیر قرائت کرد.
شهرام کوسه غراوی نماینده مینودشت، علی ساری نماینده اهواز، شمس اهلل 
شریعت نژاد نماینده تنکابن و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به 

رییس جمهوری تذکرهای جداگانه ای دادند.
تامین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برای پارک ملی گلستان، افزایش حقوق 
کارکنان، بررسی سیل استان مازندران و برخورد با مسببان آن، و قرار گرفتن فرزندان 

فارغ از تحصیل تحت تکلف والدین تا زمان اشتغال، محور این تذکرات بود.
همچنین صدیف بدری نماینده اردبیل، علی اکبری نماینده شیراز، علی جلیلی 
نماینده مراغه، سید قاسم جاسبی نماینده کرمانشاه، سید جواد حسینی کیا نماینده 
سنقر، سید فاطمه ذوالقدر و فاطمه حسینی و پروانه سلحشوری نمایندگان تهران به 
همراه هفت نفر از نمایندگان دیگر در تذکری به منصور غالمی وزیر علوم خواستار 
تعیین تکلیف دانشجویان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پزشکی 
در دانشگاه آزاد شدند. این دانشجویان در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد پذیرفته شده و 

پس از پرداخت شهریه، از ادامه حضور آن ها در دانشگاه آزاد جلوگیری شد.
محمد علی وکیلی، مصطفی کواکبیان و رمضانعلی سبحانی فر نمایندگان تهران 
و سبزوار هم به سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری به دلیل عدم رعایت قانون درج 

اگهی احضاری، ابالغی کیفری و حقوقی در روزنامه های کثیر االنتشار تذکر دادند.
محسن کوهکن نماینده لنجان به اتفاق پنج نفر از نمایندگان دیگر نیز در تذکری 
به وزیر آموزش و پرورش خواستار ابطال اطالعیه ممنوعیت سفر فرهنگیان به عتبات 
عالیات در اربعین شدند. همچنین شهاب نادری نماینده اورامانات درباره عدم اجرای 
نظام هماهنگ پرداخت، عدم کارایی بیمه طالیی فرهنگیان، عدم اعمال مدرک 
تحصیلی، عدم استفاده از حق مسکن، ایاب و ذهاب و عدم پرداخت حقوق معلمان 

حق التدریسی به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران هم در تذکری 
به وزیران کشور، اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح و امور خارجه خواستار 
سرعت بخشیدن به آزادی 14 نفر ازمرزبانان میرجاوه از همه راه های ممکن شدند.

شمس اهلل شریعت نژاد نماینده تنکابن نیز به اردکانیان وزیر نیرو درباره خسارات 
وارده، عدم الیروبی و مهندسی رودخانه ها تذکر داد.

اخبار
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صدور کیفرخواست برای هشت مدیر دولتی به اتهام تضییع اموال بیت المال
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه از صدور کیفرخواست برای هشت مدیر سابق یک شرکت دولتی در این استان خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدحسین صادقی در این باره اظهار کرد: اخیرا از سوی دادسرا برای 

هشت نفر از مدیرانی که با اقدامات خود باعث تضییع اموال دولتی شده اند با صدور کیفرخواست تقاضای تعیین کیفر و جبران خسارت وارده، شده است. وی افزود: این افراد که از مدیران سابق یک شرکت دولتی هستند به علت عدم مطالعه کافی در خصوص نحوه 
اجرای پروژه قبل از انعقاد قرارداد، اضافه پرداخت های متعدد و خارج از قرارداد به پیمانکار و تاخیر غیرمتعارف در بهره برداری رساندن پروژه مورد استنطاق قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات برای آنان به اتهام تضییع اموال دولتی کیفرخواست صادر شده است.

 معاون اول رییس جمهوری

من اجازه برکناری منشی خودم را هم ندارم
 معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موافقت رهبر معظم 
انقالب با برداشت 500 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
برای تامین دارو، گفت: این مبلغ پس از تبدیل به قیمت های 

نیمایی در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می گیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه 
در مراسم بیست و دومین سالروز ملی صادرات که در مرکز همایش 
های صدا و سیما با حضور جمعی ازتولید کنندگان و صادرکنندگان 
برگزار شد، افزود: در شرایط خاص قرار گرفته ایم و نمی توانیم 

غیرصادقانه صحبت کرده و چیزی را کتمان کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی 
نیاز داریم، گفت: می خواهیم شرایط تهدید را به فرصت تبدیل کرده 

و موانع را برطرف کنیم.
جهانگیری ادامه داد: مسائلی وجود دارد که بین ملت ایران روشن 
است و پشت پرده نیست؛ در دولت یازدهم اولویت این بود که تمام 

قید و بندهای اقتصاد کشور را دور کنیم.
معاون اول رییس جمهوری گفت: سابقه کاری تیمی که برای 
این کار ماموریت داشت، نشان می دهد که آنها از نظر فکر و تجربه 
عملی با بخش خصوصی موافق هستند و ما بارها گفته ایم موتور 
حرکت اقتصاد ایران بخش خصوصی است و هر راه دیگری به بیراهه 

رفتن است.
جهانگیری یادآور شد: شرایط بین المللی، سیاسی، اجتماعی 
وفرهنگی بر روی اقتصاد کشور تاثیر گذار است ولی محیط پیرامونی 

تاثیر گذاری بیشتری دارد.
با  باید  اختیار دولت است که  پیرامونی در  افزود: محیط  وی 
سیاستگذاری های خود فضای تعامل با جامعه بین المللی را برقرار 
کند تا شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای فعالیت بخش 

خصوص فراهم شود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت می خواهد شرایط 
بین المللی و سیاسی داخلی را به گونه ای مدیرت کند که ثبات و 
آرامش به اقتصاد بازگردد وشاخص های اقتصادی قابل پبش بینی 
باشد، گفت: در دولت یازدهم موفق شدیم ثبات وآرامش را به اقتصاد 

بازگردانیم و نرخ تورم یک رقمی و فضای بین المللی مساعد شد.
جهانگیری با اشاره به اینکه در این دوره اتفاقات ویژه ای در فضای 
بین المللی و سیاسی داخلی رخ داد، اضافه کرد: در زمینه فضای 
داخلی نمی خواهم صحبت کنم، البته در زمان خود به آن خواهم 

پرداخت.
معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت: در زمینه اتفاقات بین 
المللی فردی در آمریکا سرکار آمده که توافق بین المللی را برهم 
زده و گفته که جنگ اقتصادی به راه خواهد انداخت، عده ای چنین 
اظهار می کنند که بنشینیم و مذاکره کنیم، روحیه و غیرت ایرانی 
اجازه نمی دهد، طرف مقابل باید از زورگویی و کارهای خود دست 

بردارد.
وی با بیان اینکه ملت ودولت ایران نشان داده اند که اهل منطق 
و گفت وگو هستند، افزود: باید از موضع برابر و انسانیت با یکدیگر 

صحبت کنیم.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: آمریکائی ها برای 
روز 13 آبان خیلی تبلیغ می کنند و شاخص آنها رساندن صادرات 
نفت ایران به صفر است، برهمین اساس برخی کشورها تسلیم شدند 
و تعدادی نیز توجهی نکردند و ما تعدادی شریک جدید هم پیدا 

کردیم و راهکارهایی را داریم تا نفت را صادرکنیم.

جهانگیری با بیان اینکه نمی گویم راه ساده است، تصریح کرد: 
راه دشواری داریم ولی باید با اراده و همراهی همه راه دشوار را با 
موفقیت طی کنیم و بدانیم که تحریم های آمریکا علیه ایران وملت 

ایران است.
وی با اشاره به ادعاهای دروغ مقامات آمریکایی در همراهی با ملت 
ایران، گفت: اگر آنان چنین اظهار می کنند چرا امروز بدترین سخت 
گیری ها را در زمینه تامین مواد اولیه دارو و نقل وانتقال پول برای 

کاالهای ضروری مردم دارند تا فشار بردوش مردم باشد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: راه مقابله با تحریم ها تنها 
برعهده دولت و حکومت نیست و یک وظیفه ملی است و همه 
نهادهای مدنی، بخش خصوصی و دولت وحکومت باید این پیام 
را به آمریکا داشته باشند که با همراهی هم از این گردنه عبور 

خواهیم کرد.
جهانگیری با اشاره به اینکه تحریم آمریکا عین ظلم و باج گیری 
علیه ملت است، گفت: اگر متحد و در کنار هم بایستیم و قبول کنیم 

که دوره سختی است، این دوره طوالنی نخواهد بود.
وی ادامه داد: در خصوص موضوع پیمان سپاری، یکبار در دولت 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی این موضوع مطرح شد و رسالت 
این بود که به مسئوالن اقتصادی بقبوالنیم که باید حذف شود و 

باالخره حذف شد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: در دولت یازدهم که مجدد 
موضوع پیمان سپاری مطرح شد، تالش کردیم تا لغو شود و اولین 
تصمیم این بود که اگر صادرکننده ارزش را به چرخه اقتصادی 

بازنگرداند از معافیت مالیاتی و مشوق ها، نتواند استفاده کند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: صادرات برای این است که ارز حاصل 
از آن نیاز کشور را تامین کند و این برعهده بخش خصوصی است.

الساعه  خلق  های  بخشنامه  صدور  از  باید  اینکه  بیان  با  وی 
سیاستگذاری  واستمرار  ثبات  دانیم  می  افزود:  شود،  جلوگیری 
مهمترین عامل موفقیت کشور است واگر در جایی اشتباهی صورت 
گرفته و بخشنامه ای صادرشده کار بخش خصوصی این است که 

به موقع هشدار دهد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: ما در تصمیم گیری ها منافع 
ملی و منافع 80 میلیون نفر را در نظر می گیریم در حالی که شاید 

از منظر بخشی آن تصمیم منطقی نباشد.
جهانگیری یادآور شد، در دولت یازدهم رییس جمهوری بیشتر به 
مسئله برجام توجه داشت، ولی در دولت دوازدهم به دلیل شرایط 
خاص توجه ایشان بیشتر به مسایل اقتصادی است و فکر می کنیم 
تیمی که درست شده با علم به اینکه بخش خصوصی میدان دار 

باشد، تصمیماتی را می گیرد.
وی با اشاره به ماده 24 قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهار 
داشت:باید قبل از هر تصمیمی اطالع رسانی دقیق صورت گیرد و 

در صورت نیاز دستورالعمل ها اصالح شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، 
گفت: این مجموعه جای خود را به خوبی در کشور باز کرده و اخیرا 
در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برخی از نامه های 

ارسالی روسای اتاق ها در آن بررسی شد.
جهانگیری با اشاره به انتقاد آقای شافعی در زمینه زمان بازگرداندن 
ارز طی 2 الی 3 ماه به داخل کشور توسط تولیدکنندگان، گفت: 

برای این منظور می توان جلسه گذاشت و راهکار عملیاتی پیدا کرد.
وی درباره مساله قیمت پایه صادراتی نیز گفت: به من گفته شده 
که این مساله حل شده است و اگر بخش خصوصی نظری دارد، 

بنویسید تا پیگیری صورت گیرد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه در شرایط امروز 
نیازمند مدیران شجاع و ریسک پذیر هستیم، گفت: برخی فکر می 
کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که 
ریسک پذیر نیستند، در حالی که تا این لحظه اجازه برکناری منشی 

خود را هم پیدا نکردم.
جهانگیری تصریح کرد: مدیری که مسئولیت می پذیرد باید 
شجاع و ریسک پذیر باشد در غیر اینصورت به مردم ظلم کرده 

است.
وی خطاب به تولیدکنندگان گفت که شرایط سخت است و 
سختی برای انسان های بزرگ ولی مظلوم تر از ما، ملت هستند 

که با درآمد ماهیانه زیر 2 میلیون تومان خود را اداره می کنند.
معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به طرح پیشنهادی تعدادی 
از فعاالن بخش خصوصی و صادرکنندگان درباره افزایش قیمت 
بنزین، اضافه کرد: آیا واقعا در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین 
امکان پذیر است؟ باید سیاست ها را گام به گام پیش ببریم و از 
اقتصاد دولتی که یارانه ای و نفتی است به سمت اقتصاد آزاد برسیم 
و این اقدام یک شبه صورت نمی گیرد و باید سیاست مدیریت شده 

ای متناسب با شرایط جامعه داشته باشیم.
در این مراسم از تعدادی از صادرکنندگان نمونه سال 97 با اهداء 

لوح تندیس تقدیر به عمل آمد.

 امیری در جمع خبرنگاران:

رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی حضور می یابد
رییس  روحانی  حسن  دکتر  گفت:  جمهوری  رییس  پارلمانی  معاون 
اقتصادی  امور  پیشنهادی  وزیران  به  اعتماد  رای  جلسه  در  جمهوری 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و 

شهرسازی حضور می یابد.
امیری در حاشیه جلسه علنی  ایرنا، حسینعلی  پارلمانی  به گزارش خبرنگار 
امروز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جلسه رای اعتماد به 
وزیران پیشنهادی طبق آیین نامه داخلی مجلس می بایست روز یکشنبه برگزار 
شود ولی هنوز زمان نهایی آن از سوی هیات رییسه مجلس به ما اعالم نشده و 
ممکن است تغییراتی داشته باشد و بنا شده که رییس جمهوری در جلسه رای 

اعتماد حضور یابد.
امیری یادآور شد: معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس بر اساس فرایندهایی 
انجام می شود، به این صورت که معرفی وزیران پیشنهادی ممکن است با نظر 
های  جمهوری شخصا صالحیت  رییس  یعنی  باشد  جمهوری  رییس  شخصی 
فردی را می شناسد و نسبت به آن علم و اطالع دارد و فرد را به مجلس معرفی 
می کند یا این که در مشورت با نمایندگان یا فراکسیون های مجلس این افراد 

را به مجلس معرفی می کند.
وی اظهار داشت: کانال های معرفی افراد متعدد است، از این رو ممکن است 
افراد مختلفی به رییس جمهوری برای تصدی یک وزارتخانه معرفی شوند اما 
این رییس جمهوری است که باید به جمع بندی برای انتخاب یک فرد برسد، 
در این پروسه استعالم های قانونی نسبت به این افراد از دستگاه های ذی ربط 

نیز صورت می گیرد.
وی افزود: برای انتخاب وزیران پیشنهادی دولت، بررسی ها و کارشناسی های 
خیلی طوالنی و مفصل انجام شده است، از همان زمان که رییس جمهوری به 
این نتیجه  رسید که باید تغییراتی را در دولت ایجاد کند و بعد از آن نیز دو وزیر 
استیضاح شده نتوانستند رای اعتماد را از مجلس بگیرند، پروسه انتخاب وزرا آغاز 

شد و جمع بندی معرفی چهار وزیر به مجلس شورای اسالمی بود.
امیری افزود: از ابتدای تشکیل دولت، اعضای کابینه به رییس جمهوری اعالم 
کردند که در هر مقطع و شرایطی که تغییرات در دولت به نفع نظام و دولت بود 
و مطالبه ای از ناحیه افکار عمومی شکل گرفت، رییس جمهوری تغییرات الزم 

را اعمال کند.
با  معاون پارلمانی رییس جمهوری در مورد مخالفت های برخی نمایندگان 
دو دو کردن در زمان قرائت نامه رییس جمهوری در صحن مجلس گفت: برخی 
از نمایندگان در جلسه امروز به نشانه مخالفت دو - دو می کردند، تعدادی از 
نمایندگان نیز به نشانه موافقت چهار- چهار می گفتند، البته این حق نمایندگان 
است که نظرات خود را بیان  کنند و در نهایت آنها هستند که به وزیر و یا وزرا 

رای اعتماد می دهند.
به رای باالی مجلس به وزیران پیشنهادی امیدوار هستیم

وی افزود: وزیران معرفی شده تا یک هفته  آینده در کمیسیون ها، فراکسیون ها 
و مجامع نمایندگان حضور پیدا کرده و به سواالت و ابهامات پاسخ می دهند.

امیری تاکید کرد: نباید دو - دو گفتن نمایندگان مالک رای مجلس شورای 

اسالمی باشد، ما بسیار امیدواریم در یک هفته  پیش رو گفت وگوهای سازنده و 
مفیدی با وزرا و نمایندگان صورت بگیرد و آنها به سواالت پاسخ دهند تا اگر 

ابهامی وجود دارد شفاف سازی شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم هفته  آینده شاهد رای باالی نمایندگان به وزرای 

معرفی شده باشیم.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده 
به دولت به دلیل معرفی شریعتمداری جهت تصدی وزارت کار گفت: افرادی که 
به مجلس شورای اسالمی معرفی شده اند هیچ کدام وزیر استیضاح شده  ای که بر 
کنار شده باشند، نبوده اند، البته همیشه نسبت به وزرا در مجلس شورای اسالمی 
سوال، تذکر و استیضاح انجام می شود اما این طور نیست که همه استیضاح ها به 

صحن آمده و بعد منجر به کناره گیری آن وزیر شود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسالمی در کنار 

تقنین، نظارت است که شامل سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح می شود.
وی افزود: اگر درخواست استیضاحی نسبت به وزیری مطرح شود، آن وزیر 
آماده پاسخگویی در مجلس خواهد بود و در کمیسیون های تخصصی حضور پیدا 
می کند. اکنون هم با توجه به شرایط موجود و تغییرات در دولت، جابه جایی 

صورت گرفته است.
تشریح روند بررسی CFT در شورای نگهبان

این  امیری درباره جلسات شورای نگهبان برای بررسی الیحه CFT، گفت : 
الیحه جزو چهار الیحه ای است که دولت به مجلس تقدیم کرده است، مجلس به 
مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت و بعد از آن نیز ابتدا در جلسه غیر علنی به 
بررسی ابعاد آن پرداخت و دولت به ابهامات پاسخ داد و مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی و با مدیریت خوب الریجانی و پس از استماع نظرات موافقان، 

مخالفان و نماینده دولت این الیحه را تصویب کرد.
وی تصریح کرد: تصویب CFT در مجلس شورای اسالمی نشان از بلوغ سیاسی 

نظام جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی و دولت و نخبگان دارد.
امیری گفت : دولت مکاتبه ای با شورای نگهبان داشت، مبنی بر این که آمادگی 
دارد تا در شورا به سواالت پاسخ دهد، در همین راستا چهارشنبه هفته گذشته که 

شورا به بررسی این الیحه پرداخت، نمایندگان دولت نیز دعوت شدند.
وی تصریح کرد: از سوی دولت معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور خارجه، 
رییس کل بانک مرکزی و بنده حضور داشتیم و در مورد این الیحه توضیحاتی 
داده شد، در این جلسه آقای جهانگیری درباره ضرورت ها صحبت کرد و اعضای 
شورای نگهبان هم سواالتی داشتند که هر کدام از ما چهار نفر به تناسب به 

سواالت پاسخ دادیم.
4 الیحه دولت ربطی به برجام ندارد

با گفت وگوهای سازنده  وی تصریح کرد: جلسه خوب و در فضایی صمیمی 
اجابت  برای  آن  اعضای  و  نگهبان  شورای  دبیر  از  است  الزم  که  شد  برگزار 

درخواست دولت تشکر کنیم.
امیری اظهار امیدواری کرد CFT در جلسه شورای نگهبان مورد تایید قرار 

گیرد و مشکالت و خالءهای قانونی رفع شود.

وی ادامه داد: چهار الیحه دولت به برجام ارتباطی ندارد، دو الیحه مربوط به 
قوانین داخلی بود که مدتی اجرا شد، اما خالءها و اشکاالتی وجود داشت که 

باید رفع می شد.
امیری افزود: ما به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم خورده ایم 
و می خواهیم سالم ترین رابطه مالی در خارج از مرزهای کشور داشته باشیم، باید 

این لوایح را اجرایی کنیم.
وی گفت : امروز شورای نگهبان جلسه ای را برای بررسی CFT نداشته است.

معاون پارلمانی رییس جمهور درباره گالیه فراکسیون امید مبنی بر انتخاب 
از  با نمایندگان  نیز گفت: ما همیشه  آنان  با  وزیران پیشنهادی بدون مشورت 
فراکسیون های مختلف مشورت می کنیم، آنها اگر پیشنهاداتی دارند به ما اعالم 

 کنند.
امیری تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان هم با دفتر رییس جمهوری در ارتباط 
هستند، این طور نبوده که تصور شود ارتباطات قطع شده است. این افراد معرفی 
شده و نقطه نظرات منتقل و مشورت هایی هم بوده است، در نهایت باید به موضوع 

توانمندی کار تیمی برای حل مشکالت کشور توجه کرد.
رکن جدید قانون گذاری که از سوی آخوندی مطرح شده، نظر شخصی 

او است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص محتوای نامه عباس آخوندی وزیر سابق راه و 
شهرسازی برای استعفا از وزارت راه، گفت : موضوعی که آقای آخوندی در رسانه ها 
مطرح کره است نظر شخصی ایشان است و ارتباطی با موضوع استعفا از وزارت راه 

ندارد و باید از خود ایشان توضیحات را بپرسید.
وی در خصوص گمانه زنی ها برای انتخاب آخوندی به عنوان شهردار تهران 

گفت: در این باره باید از اعضای شورای اسالمی شهر تهران سوال شود.


