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توضیحات الریجانی درباره نحوه بررسی لوایح پالرمو و 
مبارزه با پولشویی

رییس مجلس در مورد لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی گفت: اعضای 
کمیسیون قضایی نظرات شورای نگهبان را اصالح کرده و گفتند که نظرات 

هیات نظارت را قبول ندارند.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی در آغاز نوبت دوم نشست علنی عصر شنبه مجلس 
برای بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی و در خصوص دو الیحه پالرمو و مبارزه با 
پولشویی و بحث رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

توضیحاتی داد.
وی افزود: زمانی که این دو الیحه مطرح شد و بعد شورای نگهبان نظر خود را 
داد، به فاصله دو تا سه روز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص هم نظرش را برای 

شورای نگهبان فرستاد.
وی ادامه داد: متعارف این بود که هیات عالی نظارت در مسیر بررسی کمیسیون ها 
نظر خود را به این کمیسیون ارائه می کرد، اما این بار نظرات را به شورای نگهبان داد 
که این شورا هم به فاصله دو تا سه روز نامه ای روی آن گذاشت و آن را برای اقدام 

به مجلس فرستاد که به کمیسیون ارجاع شد.
رییس مجلس گفت: کمیسیون 2 ماه معطل کرد، از آن طرف مرتبا نامه نگاری 
می شد که چرا کمیسیون نظرش را نمی دهد، شاید 7 تا 8 بار از کمیسیون خواستم 
که نظر شورای نگهبان را چه در مورد هیات عالی نظارت و چه خود این شورا به 

مجلس بفرستند تا تصمیم گرفته شود.
الریجانی افزود: پس از مدتی که ما اصرار کردیم، گفتند که شما با برخی افراد 

صحبت کنید که من هم صحبت کردم، که هر نظری دارند بگویند.
اعضای  این  اعالم کرد که  قضایی مجلس  رئیس کمیسیون  داد:  ادامه  وی 
کمیسیون نظرات شورای نگهبان را اصالح کرده و نظرات هیات عالی نظارت 
را قبول ندارند زیرا نمی توانند بندهای آنها را تغییر دهند، اما تاکید کردم که 
کمیسیون هر نظری دارد برای مجلس ارسال کند تا پس از نظر مجلس به 

شورای نگهبان فرستاده شود.
رییس مجلس یادآور شد: کمیسیون نظر خود را فرستاد و مواردی را که مدنظر 
شورای نگهبان بود، اصالح و اعالم کرد که مابقی را قبول ندارد. پس از آن همین نظر 

را تلفنی نیز به من گفتند.
الریجانی اضافه کرد: من آنجا به خاطر حل این مسئله گفتم که این را باید به 
طور متعارف و در یک »باکس« می آوردید که البته شاید به خاطر این که چند 
صفحه بود آن را نیاوردند، ولی منطق آن روشن بود که آنها فقط نظر شورای نگهبان 

را قبول دارند.
وی ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در مورد لوایح پالرمو و پولشویی 
نظراتی را ارائه کرده است. به طور معمول هیات نظارت هنگام بررسی در کمیسیون 
نظر خود را ارایه می کرد اما این بار آن را به شورای نگهبان ارایه کرد که کمیسیون 

آنها را مد نظر قرار نداد.
رییس مجلس گفت: دو الیحه به مجمع تشخیص می رود، یعنی شورای نگهبان 
هم علی القاعده ایراد می گیرد و در نهایت به مجمع می رود و در صحن مجمع باید 

مانند بقیه موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
رییس مجلس افزود: ما آن چیزی را که باید انجام می دادیم، انجام داده ایم، یعنی 
کمیسیون نظرش فقط همان موارد شورای نگهبان بود و نظرات هیات نظارت را 

قبول نداشت و ما هم درباره همین رای گرفتیم.
وی یادآور شد: وقتی موضوع به شورای نگهبان رفت همین اتفاق رخ داد، شورای 
نگهبان اعالم کرد که نظرات ما را اعمال کردید، ولی چون ایرادات هیات نظارت را 
قبول نکردید، ایرادات به قوت خود باقی است، بنابراین ما لوایح را به مجمع ارسال 

کردیم.
الریجانی تاکید کرد: مجلس درباره ارسال به مجمع تصمیم نمی گیرد، بلکه درباره 
نظر خودش تصمیم می گیرد، اگر شورای نگهبان ایراد مجدد داشته باشد و دوباره 
به مجلس بفرستد، رییس مجلس باید آن ایرادها را برای مجمع بفرستد و من هم 
قبال این را گفته ام، بنابراین مطلب روشن است، کمیسیون تصمیم گرفت که نظرات 
شورای نگهبان را اصالح کند و نظرات هیات نظارت را نپذیرفت و همین را رای 
گرفتیم و چون شورای نگهبان دوباره ایرادش را فرستاد، ما این را به مجمع ارسال 

کردیم تا مسیر قانونی خود را طی کند.

موحدی کرمانی:

نظارت برسیاست های کلی نظام به مجمع وهیات عالی 
آن تفویض شده است

آیت اهلل محمد علی موحدی کرمانی گفت: بر اساس قانون اساسی نظارت 
بر سیاست های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص و 

هیات نظارت مجمع تفویض شده است.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
آیت اهلل محمد علی موحدی کرمانی که ریاست جلسه امروز - شنبه - مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، گفت: عده ای سعی دارند با ایجاد 
شبهه، اصل نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را زیر سوال 
ببرند، در حالی که بر اساس اصول قانون اساسی نظارت بر سیاست های کلی 
نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت 

نظارت مجمع تفویض شده است.
وی تاکید کرد: همانگونه که شورای نگهبان موظف به انطباق مصوبات مجلس با 
شرع و قانون اساسی است، این هیأت نیز وظیفه دارد این انطباق و عدم مغایرت را 

نسبت به سیاست های کلی ابالغ شده، انجام دهد.
آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به حرکت عظیم پیاده روی اربعین حسینی و 
توجه مردم جهان به این جریان فرهنگی و عقیدتی، گفت: اربعین حسینی سرآغاز 

پیروزی قیام و خون اباعبداهلل الحسین )ع( و ذلت و سقوط یزید و یزیدیان است.
وی خاطرنشان کرد: در این روز اسرای کربال با عزت و صالبت به کربال بازگشتند 
و در آنجا ندای لعن بر ظالمان و قاتالن فرزند پیامبر )ص( سردادند و این مبدا 
پیروزی خون بر شمشیر و سرآغاز شکست و هزیمت حقیقی دشمنان اسالم و اهل 

بیت )ع( بود.
آیت اهلل موحدی کرمانی درس بزرگ اربعین را توکل و اعتماد به خدا و سنت های 
الهی دانست و افزود: پیام بزرگ اربعین به تاریخ این است که یک انسان آزاده با توکل 
بر خدا حتی با دست خالی می تواند حکومت ظلم و جور را با همه وسعت و قدرت 

ساقط و رسوا کند.
سند الگوی پایه  ایرانی اسالمی پیشرفت در دستور کار مجمع قرار گرفت

در ادامه این جلسه موضوع، سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت در دستور کار 
قرار گرفت و پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در 
خصوص سابقه، چگونگی و فرایند طراحی و تدوین سند، اعضای مجمع دیدگاه های 
خود را در خصوص الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق دستور مقام معظم 
رهبری مبنی بر ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن مطرح 
کردند و مقرر شد این موضوع در دستور کار کمسیون های تخصصی مجمع قرار گیرد 
و جمع بندی ها پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن مجمع ارائه گردد. سند 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در روز بیست دوم مهر ماه گذشته از سوی مقام معظم 
رهبری ابالغ شد که در بند اول آن آمده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام سند 
پیوست را به عنوان چهارچوب باالدستی سیاست های کلی مورد مالحظه قرار دهد و 
پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه 
کند و پس از ابالغ نسخه الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت، سیاست های کلی را برای 

انطباق با الگو بازنگری کند.
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سند الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام
سند الگوی پایه  ی ایرانی اسالمی پیشرفت که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ گردید تا به عنوان چارچوب باالدستی سیاست های کلی مورد مالحظه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد، در دستور کار مجمع قرار گرفت. به گزارش ایسنا، 

در  جلسه امروز )شنبه( مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع ، سند الگوی پایه  ی ایرانی اسالمی پیشرفت در دستور کار قرار گرفت و پس از ارائه گزارش رئیس مرکز تدوین الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در خصوص سابقه، چگونگی و فرایند 
طراحی و تدوین سند ، اعضای مجمع دیدگاه های خود را در خصوص الگوی مذکور و نقشه راه مجمع برای تحقق دستور مقام معظم رهبری ، مبنی بر ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن مطرح کردند و مقرر گردید این 

موضوع در دستور کار کمسیون های تخصصی مجمع قرار گیرد و جمع بندی ها پس از طرح در کمیسیون خاص، به صحن مجمع ارائه گردد.

گزارشی از بررسی۴وزیر پیشنهادی دولت در مجلس

دژپسند، شریعتمداری، اسالمی و رحمانی وزیر شدند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، بعد از ظهر امروز؛ شنبه 
برای بررسی صالحیت ۴ وزیر پیشنهادی کار، اقتصاد، راه 
و صنعت که رییس جمهور یکشنبه گذشته با ارسال نامه ای 
به هیات رییسه مجلس آن ها را معرفی کرده بود، تشکیل 
جلسه دادند و هر ۴ وزیر پیشنهادی توانستند موافقت 

مجلس را جلب کنند.
به گزارش ایسنا، طی یک هفته گذشته چهار وزیر پیشنهادی 
با برنامه ریزی های انجام شده در کمیسیون های تخصصی و سایر 
کمیسیون ها  حضور پیدا  کردند و توضیحاتی را به نمایندگان در 
مورد ابهامات احتمالی ارائه دادند. در شرایط فعلی کشور ضرورت 
تکمیل کابینه بسیار احساس می شود و این امید از سوی مسووالن 
اجرایی وجود دارد که نمایندگان با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی 
به دولت کمک کنند؛ چراکه معتقدند با کاری که در دولت انجام 
شد و مطالعاتی که شخص رئیس جمهور انجام داد و کاری که 
گروه های صاحب نظر در این زمینه انجام دادند، تالش شد در 
وضعیت موجود کشور و با توجه به مشکالت، بهترین ها انتخاب 

شوند.
طبق آیین نامه داخلی مجلس هر جلسه علنی باید ۴ ساعت به 
طول بینجامد؛ بنابراین بعد از گذشت چهار ساعت از شروع جلسه 
نمایندگان تنفسی خواهند داشت، در این جلسه نیز ادامه جلسه 
در ساعت ۱7 بعد از ظهر به پیشنهاد نایب رئیس مجلس به رای 
نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان با ادامه جلسه در شیفت دوم، 

پس از تنفس مجلس و حدود یک ساعت بعد موافقت کردند.
مهلت بررسی صالحیت هر وزیر یک ساعت و نیم و مجموع 
چهار وزیر ۶ ساعت به طول انجامید و یک ساعت هم به عنوان 
فرصت دفاع از وزرای پیشنهادی برای رئیس جمهور در نظر گرفته 
شد؛ لذا مجموع جلسه رای اعتماد 7 ساعت است که با حواشی 
و فرصت تنفس این جلسه احتماال تا ساعت ۱۰ شب ادامه پیدا 

خواهد کرد.احتماال تکلیف وزرا همین امشب مشخص می شود.
فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی رای موافق خود را 
نسبت به چهار وزیر پیشنهادی اعالم کرد؛ در جلسه صبح امروز 
این فراکسیون شریعتمداری با ۵8 درصد، رحمانی با 87 درصد، 
اسالمی با ۶۳ درصد و دژ پسند با 7۶ درصد نظر مثبت فراکسیون 
را به خود جلب اعضای فراکسیون اعالم کردند که به هر چهار وزیر 

پیشنهادی رای موافق خواهند داد.
در جلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان والیی نیز برای 
جمع بندی درباره  چهار وزیر پیشنهادی وزارت خانه های صمت، راه 
و شهرسازی، اقتصاد و تعاون و کار و رفاه اجتماعی؛ فراکسیون به 
این نتیجه رسید که اعضا برای رای به رحمانی آتش به اختیار عمل 
کند. درباره ی سه وزیر دیگر فراکسیون به جمع بندی رسید ولی 

قرار شد اعالم عمومی نکند.
هم چنین اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی نظر 
موافق خود را نسبت به سه وزیر پیشنهادی اقتصاد، صنعت و کار 
اعالم کردند. براساس رای گیری صورت گرفته اعضای فراکسیون 

امید به گزینه پیشنهادی وزارت راه رای مثبت ندادند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور نیز برای 

دفاع از وزرای پیشنهادی خود در مجلس حضور یافت.
جلسه امروز مجلس با حضور 2۰۱ نماینده برای رسیدگی به 
صالحیت فرهاد دژپسند، محمد شریعتمداری، رضا رحمانی و 
محمد اسالمی وزرای پیشنهادی اقتصاد، تعاون، صنعت و راه  آغاز 

شد.  در این جلسه جمعی از وزرای کابینه دولت حضور داشتند.
ایران از لحاظ سیاسی و حقوقی پیروزی کم نظیری در مقابل 

آمریکا کسب کرده است
رئیس جمهوری با اشاره به احکام صادر شده از سوی دادگاه 
الهه و همچنین حکم دیوان عالی ایتالیا علیه آمریکا اظهارکرد: 
طی روزهای گذشته جمهوری اسالمی ایران سه مرتبه در برابر 
ایاالت متحده از نظر سیاسی و حقوقی به پیروزی دست یافته 

است.
به گزارش ایسنا حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس 
به صالحیت  رسیدگی  در جلسه  امروز)شنبه(  جمهوری ظهر 
تجارت،   و  معدن  صنت،  شهرسازی،  و  راه  پیشنهادی  وزرای 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و آغاز راهپیمایی عظیم 
به سمت کربالی معلی اظهارکرد: در شرایطی که دشمنان در 
حال برنامه ریزی و توطئه علیه ما هستند و کلمه ۱۳ آبان را به 
عنوان رمز جنایتکارانه خود اعالم کردند، حضور مردم ما در این 
راهپیمایی شکوهمند به معنای پیوند عمیق ملت ایران با خاندان 

رسالت است.
وی تصریح کرد: بی شک اگر عشق به امام حسین و پیروی 
از راه ایشان نبود،  امروز شاهد ایرانی مستقل و پیروزی انقالب 
اسالمی و همچنین موفقیت ملت در برابر تهاجم بیگانگان در طول 
هشت سال جنگ تحمیلی نبودیم. همه جا و در همه سختی ها و 
موفقیت های بزرگ یاری اهل بیت و رابطه مردم با خاندان رسالت 
بویژه امام حسین )ع( مسیر و راه پیروزی را برای ما هموار کرده 

است.
رئیس جمهور با اشاره به جلسه امروز مجلس برای رسیدگی به 
صالحیت وزرای پینشهاد دولت، خاطرنشان کرد: در این مقطع 

تاریخی جلسه امروز مجلس بسیار حائز اهمیت است. به همین 
دلیل پیشاپیش از ریاست محترم مجلس و اعضای هیات رئیسه و 
همه نمایندگان محترم تشکر می کنم،  چرا که جلسه فوق العاده ای 
تشکیل داده اند تا در مقطع حساس کنونی کابینه را تکمیل کنند.

مشاهده  گذشته  ماه های  و  هفته ها  در  آنچه  گفت:  روحانی 
کردیم، پیروزی قاطع ملت ایران در برابر توطئه های آمریکا بود؛ بی  
تردید ما از لحاظ سیاسی در سطح جهان پیروزی کم نظیر تاریخی 
را در اختیار داریم؛ در تاریخ دنیا کمتر سراغ داریم که آمریکا در 
سطح جهانی تصمیم مهمی علیه یک کشور بزرگ اتخاذ کرده 

باشد و هم پیمانان سنتی اش او را رها کرده باشند.
وی ادامه داد: یک سال گذشته در همین محل )مجلس شورای 
اسالمی( به بحث و بررسی می پرداختیم که اگر روزی در حقوق 
الینفک ملت بزرگ ایران، آمریکا در برابر ایران بایستد ، اروپا در 
کنار ایران و روبروی آمریکا قرار می گیرد، حتما اکثریت قاطع 
اعضای جلسه این موضوع را نمی پذیرفتند و می گفتند این یک 
خوش بینی محض است و غیر ممکن است، اما به نظر من با تحقق 
این اتفاق یک پیروزی سیاسی کم نظیر تاریخی برای ملت ایران 

در ماه های اخیر اتفاق افتاده است.
رئیس جمهور با طرح این پرسش که چه کسی فکر می کرد 
ظرف چند ماه در سه صحنه بزرگ حقوقی، نمایندگان ملت ایران 
به پیروزی دست یابند، خاطرنشان کرد: در دادگاه بین المللی الهه 
ایران مقتدر تاکنون دو مرتبه طی ماه های اخیر در برابر آمریکا به 
پیروزی رسیده است؛ بار اول در زمینه صالحیت، رسیدگی به 
دعوای طرح شده از سوی ایران بود که در این زمینه آمریکایی ها 
معتقد بودند الهه صالحیت رسیدگی ندارد و ما معتقد بودیم که 
این دادگاه صالحیت الزم را دارد. در نهایت نیز الهه علیه آمریکا 

و به نفع ایران رای داد.
روحانی ادامه داد: برای بار دوم در زمینه احکام موقت علیه 
آمریکا معتقد بودیم که این احکام باید صادر شود و آمریکا نیز 
با این موضوع موافق بود اما حقوقدانان ما و نمایندگان حقوقی 
ملت ایران به پیروزی رسیدند و چند روز پیش در مجمع عمومی 
سازمان ملل رئیس دادگاه الهه محکومیت آمریکا را صریحا اعالم 

کرد.
وی همچنین به حکم صادر شده از سوی دیوان عالی کشور 
ایتالیا علیه آمریکا اشاره کرد و گفت: برای بار سوم طی روزهای 
اخیر در یک بحث حقوقی که طی آن حدود شش میلیارد دالر از 
اموال جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا توقیف شده بود در دادگاه 
عالی این کشور نمایندگان ایران در برابر نمایندگان آمریکا به 

پیروزی رسیدند و این اموال از توقیف آزاد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه از لحاظ سیاسی و حقوقی امروز 
ملت ما دست برتر را دارد،  اظهارکرد: از لحاظ افکار عمومی، جهان 
ایران را کشوری متعهد به تعهدات می داند و آمریکا را به عنوان 
کشوری که هم وفای به عهد ندارد و هم مقررات بین المللی را زیر 

پا می گذارد، می شناسد.
روحانی خاطرنشان کرد: در پی موفقیت های بزرگ کسب شده، 
جمهور اسالمی ایران به دو موفقیت دیگر نیازمند است؛ اولین آن، 
موفقیت از لحاظ اجتماعی و دیگری موفقیت از لحاظ اقتصادی 
است؛ تمام برنامه ها بر این بوده که مردم ایران در مشکل اقتصادی 

قرار بگیرند و در برابر آمریکا سر فرود آورند.

در  که  بوده  این  بر  برنامه ریزی های دشمن  داد:  ادامه  وی 
موضوعات دیگر یعنی موضوع روانی و اجتماعی مردم را نسبت 
به آینده کشور و معیشت و آینده فرزندان خود مأیوس بسازند؛ 
در این دو موضوع اجتماعی و اقتصادی ما باید در کنار هم 
باشیم و آمریکا را به زانو در آوریم. بی تردید در این مصاف 
مهم تاریخی، دولت به عنوان سرباز مقدم این جبهه خواهد 
اما بدون مجلس، قوه  قضاییه و حمایت نیروهای مسلح  بود 
و همچنین بدون هدایت و حمایت مقام معظم رهبری حتما 

نمی توانیم پیروز شویم.
امروز خوشحال هستیم که  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
هدایت جامعه را در این مقطع حساس رهبری بر عهده دارد و 
دولت با امید فراوان و توان الزم معتقد است که با هدایت رهبری 

و حمایت مردم از مشکالت پیش رو به خوبی عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس معتقدند مردم در 
رنج و فشار بوده و زندگی آنها به سختی می گذرد، گفت: مردم از 
ما می خواهند که مشکالت آنها را حل کنیم. این حق مردم است. 
ما موظفیم کشور را از مشکالت با وحدت، اتحاد و یکپارچگی عبور 
دهیم. نتیجه جلسه امروز حتما بارقه امیدی برای ملت خواهد بود. 
ملت امروز می بیند که دولت و مجلس در کنار هم بوده و مصمم اند 

که مشکالت مردم را حل کنند.
وی ادامه داد: همه می دانیم که رسانه های بیگانه به مشکالت 
می دمند و می خواهند با تبلیغات دروغین افکار مردم را تسخیر 
کنند. رسانه های بیگانه به دروغ می گویند که ایران گران ترین 
کشور است. اما من از ملت می پرسم آیا آموزش در ایران جزو 
ارزان ترین آموزش ها در میان کشورها نیست؟ آیا بهداشت و درمان 
به طور نسبی جزو ارزان ترین میان کشورها نیست؟ آیا بنزین، 
گازوئیل، گاز جزو ارزان ترین میان کشورها نیست؟ آیا برق و آب در 
قیمت متعادل و مناسب نسبت به سایر کشورها نیست؟ آیا حمل 
و نقل در شرایط معتدل نیست؟ ما جزو کشورهایی هستیم که از 
لحاظ آموزش، بهداشت، انرژی و نیازمندی ها و کاالهای اساسی 

مردم جزو ارزان ترین کشورها هستیم.
روحانی تاکید کرد: با این وجود در بسیاری از نیازمندی های 
مردم مخصوصا آنها که حقوق ثابت دارند، مشکلی وجود دارد. ما 
نمی توانیم به مردم بگوییم چون آمریکا فشار می آورد، نمی توانیم 
کاری کنیم. این پاسخ پذیرفته نیست. نمی توانیم بگوییم چون 
فروش نفت مشکل دارد پس در اداره کشور ناتوانیم. نمی توانیم 
بگوییم به لحاظ روابط بانکی و مالی با دنیا مشکالتی داریم، پس 
نمی توانیم زندگی مردم را اداره کنیم. ما وظیفه داریم کشور را 
اداره کنیم. البته باید واقعیات را به مردم بگوییم. من در محضر 
نمایندگان ملت با صراحت اعالم می کنم با وحدت، یگانگی، اتحاد 
و ایستادگی ملت بی تردید نه در زمان چندان طوالنی بلکه در زمان 

کوتاه از مشکالت عبور می کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه آنها که می گویند ابر تورم داریم 
یا دروغ می گویند یا اقتصاد ایران را نمی فهمند، خاطرنشان کرد: 
ما ابر تورم نداریم. ابر تورم از لحاظ اقتصادی و تحلیل سیاسی 
نادرست است. ما از یک تورم تک رقمی متاسفانه عبور کرده ایم 
اما حتما می توانیم تورم را مهار کنیم. مهار تورم امکان پذیر است 
و روند صعود تورم ادامه نمی یابد. تورم ما افزایش یافته است. رشد 
اقتصادی و سرمایه گذاری هم کاهش یافته اما در عین حال در 

هیچ زمانی به اندازه امروز ذخایر کاالهای اساسی ما در سطح 
باالیی نبوده است. انبار ذخایر کاالهای ما کامال مطمئن است.

وی بیان کرد: با آنکه امروز مشکالت ارزی داریم اما میزان ذخایر 
ارزی ما از همه پنج سال گذشته باالتر است. هم کل ذخایر باالتر 
است و هم ذخایر اسکناس. ما مشکل الینحلی نداریم و مشکالت 
موجود را می توانیم با کمک هم حل کنیم. چهار سال است که در 
گندم، خودکفا شده ایم که در دهه های گذشته این دستاور بی نظیر 
بوده است. در حوزه گاز و گازوئیل نیز خودکفا هستیم و در بنزین 

هم در ماه های آینده خودکفا می شویم.
روحانی تاکید کرد: ما بیش از هر زمان دیگر به رای نمایندگان 
مجلس نیازمندیم تا کابینه با سرعت کامل شود و چهار وزیر 
پیشنهادی مسئولیت را بر دوش بگیرند و با تالش از مشکالت 

مردم بکاهند.
روحانی پس از دفاع یک ساعته خود از چهار وزیر پیشنهادی 
به سخنان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد گوش کرد و 
پس از آن با همراهی جمعی از نمایندگان جلسه علنی مجلس را 
ترک کرد. رئیس جمهور پیش از ترک جلسه در جمع تعدادی از 

نمایندگان به گفت و گو با آنها پرداخت.
و  راه  پیشنهادی  وزیر  مخالفان  و  موافقان  سخنان  گزارش 

شهرسازی و سخنرانی اسالمی را اینجا بخوانید.
هم چنین گزارش سخنان موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی 

صنعت و سخنرانی رحمانی را اینجا بخوانید.
گزارش سخنان موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد و 

سخنرانی دژپسند را هم اینجا بخوانید.
هم چنین گزارش موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کار و 

سخنرانی شریعتمداری را اینجا بخوانید.
جلسه علنی بعدازظهر امروز )شنبه( مجلس شورای اسالمی که 
برای بررسی صالحیت رحمانی، شریعتمداری، سالمی و دژپسند 
شد،  تشکیل  اقتصاد  و  راه  تعاون،  صنعت،  پیشنهادی  وزرای 

حاشیه های مختلفی داشت که می توانید اینجا بخوانید.
در جلسه شنبه شب مجلس و پس از بررسی صالحیت چهار 
وزیر پیشنهادی، رای گیری برای صالحیت چهار وزیر پیشنهادی 
انجام شد. پس از توزیع کارت های رای گیری بین نمایندگان، 
نمایندگان سه فراکسیون سیاسی مجلس برای شمارش آرا به 

هیات رئیسه فرا خوانده شدند.
رییس مجلس شورای اسالمی نیز از اعضای دولت و نمایندگان 
تشکر کرد و در ادامه وزرای پیشنهادی و نمایندگان دولت جلسه 

علنی مجلس را ترک کردند.
* نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نوبت بعدازظهر امروز 
)شنبه( جلسه علنی قوه مقننه، فرهاد دژپسند  را با با 2۰۰ رای 
موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع 2۶۵ نماینده 
، رضا  دارایی  و  اقتصادی  امور  به عنوان وزیر  حاضر در جلسه 
رحمانی را با 2۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع 
از مجموع 2۶۵ رای ماخوذه به عنوان وزیر صنعت، محمد اسالمی 
را با ۱۵۱ رای موافق و ۹8 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 
2۶۴ برای وزارت راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری را با ۱۹۶ 
رای موافق، ۶۳ رای مخالف و  ۵ رای ممتنع از مجموع 2۶۴ 
نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

انتخاب کردند.

 انصاری:

هیات عالی نظارت مجمع کلیات الیحه CFT را بررسی کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی مجمع در جلسه صبح شنبه درباره کلیات الیحه الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )CFT( بحث کرد و 

بررسی جزییات و رای گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد.
حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی 
ایرنا، اظهار داشت: جلسه هیات عالی نظارت پیش از جلسه صحن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تشکیل شد، دستور کار صحن هم بررسی تفاهمنامه ای میان ایران با 

آذربایجان بود که به علت به حد نصاب نرسیدن، این جلسه تشکیل نشد.
انصاری درباره لوایح پولشویی و پالرمو که رییس مجلس آن را به مجمع ارجاع داده 
نیز اظهار داشت: این دو الیحه به طور مستقیم به صحن می آید و دیگر در دستور کار 

هیات عالی نظارت نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با نظر به اینکه 
اعضای هیات عالی نظارت، عضو مجمع نیز هستند؛ امکان دارد با توجه به مخالفت 
آنها با این لوایح، در صحن مجمع تشخیص به آن رای مثبت بدهند؟ گفت: این دو با 

هم مغایرتی ندارند.
انصاری توضیح داد: برخی مواقع شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسالمی 
را رد می کند، زیرا آن ها را مغایر قانون اساسی یا شرع می داند، اما وقتی که همان 
مصوبه در مجمع تشخیص به رای گذاشته می شود؛ از روی مصلحت به آن رای 

مثبت می دهند.
وی افزود: ممکن است اعضای هیات عالی نظارت، لوایح پولشویی و پالرمو را نیز 
منطبق با سیاست های کلی نظام ندانند، ولی به جهت مصلحت کشور به آن رای 

مثبت بدهند.
به گزارش ایرنا، الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم ۱۵ مهرماه سال جاری با ۱۴۳ رای موافق و ۱2۰ رای 
مخالف به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع 
به شورای نگهبان ارجاع شد. این الیحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست 
است که بر اساس آن، جمهوری اسالمی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله 

با تامین مالی تروریسم را با شروطی می پذیرد.


