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 روحانی عازم آنکارا شد

رییس جمهوری به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رییس جمهوری 
ترکیه و برای شرکت در پنجمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی دو 

کشور دقایقی پیش تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد .
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی عضر 
امروز ) چهارشنبه ( با بدرقه علی اکبر والیتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و تعدادی از اعضای دولت در صدر 
یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی دولت برای سفری دو روزه عازم پایتخت 

ترکیه شد.
برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه به ریاست رؤسای 
جمهوری دو کشور را از مهم ترین برنامه های این سفراست و ایده تشکیل شورای 
عالی روابط راهبردی تهران - آنکارا در نخستین سفر دکتر روحانی به ترکیه در دولت 
یازدهم انجام شد و بر اساس آن رؤسای جمهوری اسالمی ایران و ترکیه روابط 30 

میلیارد دالری را هدف گذاری کردند.
در این سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه، وزیر نفت و رضا 
رحمانی وزیر صنعت، معدن وتجارت، محمود واعظمی رییس دفتر رییس جمهوری، 
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا اردکانیان وزیر نیرو و غالمحسین 
شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ایران، رییس جمهوری را 
همراهی خواهند کرد و اسناد مهمی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 

حضور رؤسای جمهوری دو کشور به امضا می رسد.

جزئیات تازه از حضور پرحاشیه یک نماینده؛

دیدار درازهی با مدیر گمرک انجام شد

بهارستان  در  12 سال حضور  اینکه طی  بیان  با  مجلس  نماینده  یک 
یک بار هم به گمرک مراجعه نداشته است و معموالً طبقه خاص به این 
محل مراجعه می  کنند، جزئیات تازه ای از حاشیه حضور یک نماینده در 

گمرک را بیان کرد.
نماینده بوکان خبر می دهد: همان روز سه شنبه، دو ساعت بعد از اتفاقی که 
در گمرک افتاد، مسئوالن گمرک با آقای درازدهی تماس گرفتند و ایشان با 
مدیرکل گمرک دیدار داشت و خواسته ای را که برای آن مراجعه  کرده بود، 

مطرح کرد.
محمدقسیم عثمانی، که امروز طی تذکری نسبت به احضار وزیر اقتصاد به 
مجلس به دلیل حاشیه های حضور نماینده سراوان در گمرک واکنش نشان داده 
بود به ایرناپالس می گوید: من اطالعی ندارم که نماینده سراوان برای چه کاری 
به گمرک رفته بود. این که نماینده ای به گمرک مراجعه کند موضوع غیرطبیعی 
نیست، اما اینکه ایشان دقیقاً برای چه موردی رفته است، من نمی دانم. شاید 
مراجعه ایشان برای ترخیص تجهیزات پزشکی بیمارستان شهرشان بوده است.

او اضافه می کند: وقتی فضا این طور می شود، دیگر پیدا کردن واقعیت سخت 
است. ولی نماینده به هر دلیلی به آنجا رفته باشد باید هماهنگی الزم می شد و 
همکار ما هم باید محترمانه تر از این رفتار می کرد. به هر حال اتفاقی که نباید 

می افتاد، افتاد.
عثمانی در پاسخ به این سؤال که آیا در جلسه غیرعلنی مجلس نماینده ای سؤال 
نکرد که نماینده سراوان به چه منظوری به گمرک مراجعه کرده بود می گوید: اصاًل 
فضای مجلس آن قدر احساسی شده بود که نمی شد پرسید چرا شما به گمرک 
رفتید!؟ موضوع کاری شما چه بوده؟! فضای مجلس، دیروز یک فضای احساسی 
کامل به نفع آقای درازهی بود. حتی من هم که امروز اعتراضی کردم خیلی از 
نماینده  ها دو دو کردند که چرا این حرف را می زنی؟ ولی من معتقدم حرف حق را 
باید زد. این نماینده مجلس یادآور می شود: دیروز دو ساعت بعد از اتفاقی که در 
گمرک افتاد، از گمرک به آقای درازهی زنگ زدند و بعد از این تماس ایشان به 
گمرک رفته و پیش رئیس نشسته و کاری که داشته را آنجا مطرح کرده است 
ولی اینکه آن کار چه بوده، مسئوالن گمرک بهتر می دانند. آنچه ما می دانیم 
این است که دو ساعت بعد از این ماجرا، به ایشان زنگ زدند و ایشان به گمرک 
بازگشتند که با ایشان با احترام برخورد کردند و تحویلش گرفتند و بعد ایشان 
نزد مدیرکل گمرک کشور رفته و حاال خواسته اش را هرچه بوده، مطرح کرده 
است. اما اینکه خواسته اش چه بوده یا باید مسئوالن گمرک بگویند یا خود 

ایشان برای افکار عمومی توضیح دهد.
اگر ایشان برای ترخیص خودروهای یک واردکننده هم رفته باشد 

اشکالی ندارد
عثمانی اظهار می کند: یکی از کارهای نمایندگان رتق و فتق امور مردم است؛ 
چه واردکننده باشد، چه مریض باشد، چه یک فرد پولدار یا فقیر. نماینده ابزار 
کار مردم است. بنابراین اگر ایشان برای ترخیص خودروهای یک واردکننده 
هم رفته باشد اشکالی ندارد. هر کسی به ما مراجعه می کند ما خود را موظف 
می دانیم که برای حل مشکل آنها همه تالش خود را بکنیم. حاال اگر واردکننده 

خودرو بوده و ایشان برای پیگیری کار او رفته باشد هم مشکلی ندارد.
او درباره شائبه نفع این نماینده می گوید: اگر فسادی در این بحث مطرح 
اظهارنظر کنم. ولی من  نیست که درباره آن  است، در حیطه صالحیت من 
تا کنون طی 12 سالی که نماینده مجلس بودم به گمرک مراجعه نداشته ام. 
کسانی که با گمرک سروکار دارند عمدتاً واردکننده هستند و از یک طبقه خاص 
به شمار می روند. با این حال، آقای درازهی تا جایی که من از ایشان شناخت 
دارم آدمی نیست که برای نفع شخصی رفته باشد، ولی باید بررسی شود تا 

ان شاءاهلل همین نتیجه هم حاصل شود.

اخبار
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الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی ارتباطی با پالرمو و CFT ندارد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و CFT ارتباطی ندارد، بلکه موضوعی داخلی است؛ اما ممکن است در مناسبات بین المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد.

المرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایسنا،  در توضیح تفاوت CFT و پالرمو  با " الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی است.  همانطور که رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با نمایندگان محترم 
مجلس بیان فرمودند شما خودتان قوانین داخلی را تصویب کنید و اگر مطالب خوبی را هم در دیگران می بینید آن ها را هم در قوانین داخلی لحاظ کنید ؛ چنین اتفاقی در قانون مبارزه با پولشویی رخ داده است.

 واعظی:

هزینه های بودجه 98 را کاهش دادیم

روحانی:

مواضع اردوغان در برابر توطئه تحریم آمریکا علیه ایران قاطعانه بود

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: هزینه های بودجه را 
به جز میزان پرداخت به کمیته امداد امام خمینی)ره( ، 
سازمان بهزیستی، بازنشستگان و حقوق بگیران دولت 

کاهش دادیم.
پس  واعظی«  »محمود  ایرنا،  سیاسی  خبرنگار  گزارش  به 
از برگزاری جلسه امروز - چهارشنبه- هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره نکاتی که رهبری درباره بودجه 98 فرموده 
اند، گفت: از هفته گذشته جلسات متعددی در این زمینه در 
سطوح مختلف برگزار کردیم؛ در جلسه روز گذشته شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز این مساله به صورت مفصل 

بحث و بررسی شد.
رئیس دفتری رئیس جمهوری افزود: ما هزینه ها در بخش 
های مختلف را از بیشتر دستگاه هایی که از گذشته ردیف 

بودجه برای آنها بودجه تدوین کرده بودیم کاهش دادیم.
وی توضیح داد: کمیته امداد و بهزیستی ، بازنشستگان و 
حقوق بگیران دولت از کاهش این هزینه ها در بودجه 98 
کرده  تصویب  قبال  که  رقمی  و  شدند  مستثنی  درخصوص 

بودیم را تغییر ندادیم و همان را پرداخت می کنیم.
واعظی گفت: ما در یک زمانی باید ساختار بودجه را تجدید 
نظر کنیم؛ البته بازنویسی بودجه کار آسانی نیست ، بودجه 
در طول صد سال گذشته با روش های مختلف تدوین شده 
است و ردیف های مختلفی در دولت ها بر اساس مصالحی 
تدوین شده و در بودجه ها قرار دادند و بعضی از این موارد 
نیز در ادوار مجلس اضافه شده و همین طور استمرار داشته 
است و برای همه دستگاه های مختلف یک حق ایجاد شده 

است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر که با یک سری محدودیت 
ها مواجه هستیم عمال به گونه ای شده است که همه دستگاه 
سایر  و  فرهنگی  دولتی،  غیر  و  دولتی  از  اعم  مختلف  های 
نهادها و ... موارد قبلی در بودجه های گذشته را حق خود می 
دادند، ولی االن که فشارها زیاد شده است، باید یک مقدار 
ردیف های بودجه را کم و متمرکز کنیم و به صورت شفاف 

بدانیم هر دستگاهی چه کاری انجام می دهد.
که  آنچه  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
بود  بودجه  درباره  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای 
اضافه  را در بودجه 98 لحاظ می کنیم و تبصره هایی هم 
امیدواریم که  و  بررسی و تصویب شد  قبلی  تبصره های  بر 
بررسی بودجه به گونه ای پیش برود که هفته آینده بتوانیم 

الیحه بودجه 98 را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کنیم.
 ابراز تاسف هیات دولت از حادثه مدرسه در سیستان 

و بلوچستان
حادثه  بررسی  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
بلوچستان در جلسه هیات دولت گفت:  مدرسه سیستان و 
به  ما  کردند،  تاسف  ابراز  حادثه  این  از  دولت  اعضای  همه 
خانواده دانش آموزان جانباخته در این حادثه تسلیت عرض 

می کنیم.
واعظی با بیان این که این مدرسه دولتی نبوده است، افزود: 
در  پرورش  و  آموزش  و  بهداشت  وزارتخانه های  نمایندگان 
محل حادثه حضور دارند و در حال بررسی و پی گیری علل 
و  نشود  تکرار  حوادث  این  تا  هستند  حادثه  این  عوامل  و 
به خانواده آسیب  برای رسیدگی  را  اقدامات الزم  همچنین 

دیدگان هم انجام می دهند.
بسیار  توسعه سواحل مکران  وی همچنین گفت: موضوع 
مهم است لذا در جلسه امروز هیات دولت اقدامات توسعه ای 
و ساختاری در سواحل مکران و آن منطقه مفصل بحث شد.
رییس جمهورتوصیه ای برای انتصاب دامادش نداشت

واعظی درباره انتصاب داماد رییس جمهور در پست معاونت 
در  روحانی  دکتر   گفت:  تجارت هم  و  معدن  وزارت صنعت 
و  نکرده  توصیه  کسی را  هیچگاه  نبوده  این انتصاب  جریان 
 نمی کند، عملکرد ایشان روشن بوده است. دکتر مهدی زاده 
او  و  همشهری   هستند.  بوده  آقای رحمانی  از دوستان قبلی  

دکترای زمین شناسی دارد و  صاحب سبک و  علم  است.
واعظی با بیان اینکه رئیس جمهوری از انتصاب داماد خود 
در وزارت صمت اطالعی نداشتند و توصیه ای هم نکردند، 
و  و تخصص  از سوابق  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  گفت: 
کارنامه مهدی زاده دفاع می کند و معتقد است وی بهترین 
برای  اما  است؛  شناسی  زمین  سازمان  ریاست  برای  گزینه 
احترام به افکار عمومی و اینکه حساسیت در اذهان عمومی 
ایجاد نشود خود آقای مهدی زاده از این سمت استعفا کرده 

و به همان فعالیت علمی سابق خود برگشته اند.
تقدیم الیحه بودجه 98 هفته آینده

که  آنچه  کرد:  تصریح  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
بود  بودجه  درباره  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای 
اضافه  را در بودجه 98 لحاظ می کنیم و تبصره هایی هم 
امیدواریم که  و  بررسی و تصویب شد  قبلی  تبصره های  بر 
بررسی بودجه به گونه ای پیش برود که هفته آینده بتوانیم 

الیحه بودجه 98 را به مجلس شورای اسالمی تقدیم کنیم.
ازهمه فرصت ها برای تسهیل صادرات و تامین مواد 

اولیه استفاده می کنیم
رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهار داشت: ما از همه فرصت 
هایی که در دنیا برای ما وجود دارد و می توانیم به وجود 
بیاوریم استفاده می کنیم؛ همکاران ما در وزارت امور خارجه 
سفرهای متعددی و سفیران ما در کشورهای مختلف نیز در 
تالش هستند که زمینه همکاری ها را برای شرکت ها، بنگاه 
های خصوصی و صنعتگران کشور فراهم کنند که بخشی از 

آن به وجود آمده است.
وی گفت: در هفته گذشته چند بانک مختلف کار خود را 
آغاز کرده اند، اینکه ساز و کار ویژه مالی )SPV( در اروپا 
ایجاد بشود یک مزیت عالوه بر آن چیزی است که در حال 
از  برخی  که  است  این  منتقدان  نظر  اگر  اما  داریم؛  حاضر 
فرصت ها را دنیا ایجاد نکنیم، دولت هرگز این نظر منتقدان 

را انجام نمی دهد.
وی تاکید کرد: دولت وظیفه دارد از همه فرصت ها برای 
توسعه روابط خارجی وتسهیل در صادرات و تامین مواد اولیه 

استفاده کند.

 تدوین بسته تثبیت قیمت کاالها در دستور کار است
تناسب  درباره  همچنین  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
در حال حاضر  کرد:  بیان  بازار  در  کاالها  و  ارز  نرخ  کاهش 
ارز  ایجاد شده و قیمت  ارز آرام شده و یک اطمینانی  بازار 
هم کاهش یافته است، انتظار داریم قیمت کاالها واجناسی 
نیز  اند  داشته  قیمت  افزایش  ارز  نرخ  افزایش  دلیل  به  که 

کاهش یابد.
واعظی بیان کرد: جلسات مختلفی را برای کاهش و تثبیت 
قیمت ها برگزار و موضوع »بسته تثبیت قیمت کاال« را در 

این جلسات بررسی کردیم.
وی اظهار داشت: رئیس جمهوری از وزیر صمت خواسته 
اند که کمیته هایی هم در این زمینه تشکیل دهند تا بتوانند 
در مورد بخش هایی که مورد استفاده روزمره مردم است این 
بسته را آماده و به دولت پیشنهاد بدهند؛ ما در این بسته، 

تثبیت قیمت آن دسته از کاالهایی که دولت
ارز 4200 تومان به آن ها اختصاص داده بود که قیمت ها 
باال نرود و همچنین آن بخش از کاالهایی که مورد نیاز مردم 

است را دنبال می کنیم.
انتقاد برخی افراد از برجام فرافکنی است

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره انتقادات سعید جلیلی 
امضاء  برجام  زمان که  از همان  اول  روز  از  برجام، گفت:  از 
شد و همه از آن به عنوان یک توفیق بزرگ یاد می کردند و 
مردم نیز خوشحال بودند، وی به طور مرتب از برجام انتقاد 

می کرد.
همان  از  فرافکنی  وی  انتقادهای  البته  داد:  ادامه  واعظی 
دوران است که مسئولیت داشتند و حاصل آن، همان تعداد 
اتمی  انرژی  المللی  قطعنامه های شورای حکام آژانس بین 
های  تحریم  و  صادر  که  بود  ملل  سازمان  امنیت  شورای  و 
متعددی بر ضد ملت ایران تصویب شد؛ هر کسی هم جای 
وی باشد شاید همین حرف ها را بزند و طبیعی است که به 

این شکل انتقاد کند
جزئیات سفر رئییس جمهوری به ترکیه

واعظی همچنین درباره سفر هفته گذشته خود به ترکیه 
گفت: سفر من ابعاد چند جانبه داشت و مذاکرات مفصلی هم 

با وزیران و هم با شرکت های بزرگ ترک داشتم و همچنین 
آن  مالکان  که  ترکیه  بزرگ  های  شرکت  با  تا  شد  فرصت 
ایرانی هستند، مذاکره داشته باشم، جمع بندی این مذاکرات 

با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بود.
رئیس  روحانی  حسن  امروز  سفر  اشاره  با  همچنین  وی 
جمهوری به ترکیه نیز گفت: سفر رئیس جمهوری به ترکیه 
ترکیه  به  امروز  روحانی  دکتر  است،  فشره  بسیار  و  کوتاه 
باز می گردند. رئیس دفتر رئیس  تهران  به  می رود و فردا 
خصوصی  مالقات  جمهوری  رئیس  داد:  توضیح  جمهوری 
المللی  بین  مهم  موضوعات  و  دارند  خود  ترک  همتای  با 
موضوعات  همچنین  کنند،  می  بررسی  نیز  را  ای  منطقه  و 
شده  ومذاکره  تهیه  که  استناد  وتعدادی  اقتصادی  دوجانبه 
است امضاء می شود و عالوه بر این موارد، رئیسان جمهوری 
دو کشور فردا عصر با گروهی از تجار ترکیه و بازرگانان ایرانی 
دیدار و گفت و گو خواهند داشت تا مسائل آنها را بررسی 
کنند. واعظی ابراز امیدواری کرد نتایج این سفرهای که ابعاد 
را که در حال  آنکارا  تهران -  اقتصادی  مختلف دارد روابط 

حاضر بیشتر از 10میلیارد دالر است، گسترش یابد.
 قیمت خودرو مانند فنری است که باز شده و باید 

تنظیم شود
آشفتگی  درباره  همچنین  جمهوری  رئیس  دفتر  رئیس 
قیمت خودرو در بازار نیز گفت:از هفته گذشته موضوع قیمت 
های بازار خودرو را پی گیری می کنیم، به دنبال این هستیم 
خودرور بتواند قیمت تعادلی در جامعه داشته باشد. جلسات 
متعددی هم برگزار شده و فکر می کنم قیمت ها به زودی 

جایگاه اصلی خود را در بازار پیدا می کند.
واعظی با بیان اینکه »قیمت خودرو از تعادل خارج شده 
بود« افزود: مدت ها قیمت نهایی خودرو را که قیمت کارخانه 
ای آن بود در یک نقطه نگه داشته بودند، و اکنون که قیمت 
خودرو در بازار باال رفته است، فقط دالل ها سود می بردند و 
کارگری که در تولید بود و یا تامین کننده مواد اولیه ، سود 
نمی بردند؛ شرایط امروز بازار خودرو مانند یک فنری است 
اتفاق  این  که  شود  تنظیم  بازار  باید  اما  است،  شده  باز  که 

خواهد افتاد.

رییس جمهوری پیش از عزیمت به ترکیه گفت: مواضع 
ترکیه و شخص اردوغان در ماه های اخیر در برابر توطئه 

تحریم آمریکا علیه ایران، خوب و قاطع بوده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی عصر چهارشنبه پیش از عزیمت به ترکیه در جمع 
خبرنگاران افزود: این سفر به دعوت رسمی رییس جمهوری ترکیه 
و برای شرکت در پنجمین شورای عالی روابط راهبردی دو کشور 
صورت می گیرد. وی ادامه داد: در این سفر به غیر از جلسه شورای 
عالی روابط راهبردی طرفین جلسه مشترکی با حضور روسای 

جمهور و وزرا و همتایانشان خواهند داشت.
رییس جمهوری بیان کرد: ترکیه اهمیت خاصی برای ما دارد 
و به عنوان کشور دوست و مهم و تاثیرگذار در منطقه دارای 

اشتراکات زیاد فرهنگی و تاریخی و دینی هستیم.
رییس جمهوری اظهار داشت: همسایگان ما و بیشتر آنها با بیان 
صریحی به آمریکا اعالم کردند که دوران دیکته کردن سیاست ها 

به دیگران به سر آمده است و آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر 
فاصله برای منطقه و روابط کشورها و ملت های بزرگ منطقه 

نسخه پیچی کند.
روحانی گفت: در این سفر مباحث دوجانبه، منطقه ای، جهانی 
و بین المللی را خواهیم داشت و عمده مباحث مرتبط با همکاری 
های اقتصادی بین دو کشور از قبیل بانکی، تجاری، مسائل انرژی، 
نفت و گاز خواهد بود که در این زمینه اسنادی هم به امضا خواهد 

رسید.
و  تجار  همچنین  سفر  این  در  کرد:  بیان  جمهوری  رییس 
بازرگانان حضور دارند و یک همایش اقتصادی در آنکارا برگزار 
خواهد شد که با حضور روسای جمهوری و شرکت های خصوصی 

دو کشور خواهد بود.
روحانی اضافه کرد: زمینه خوبی برای توسعه روابط وجود دارد 
و در 2 الی 3 سال اخیر دو کشور بر آن تاکید داشتند، البته حجم 
روابط امروز حدود 10 میلیارد دالر است که رقم پایینی است و 

طرفین به رسیدن به حجم روابط 30 میلیارد دالر تاکید دارند.
رییس جمهوری ادامه داد: در این سفر بر همین موضوع تاکید 
خواهد شد و اگر موانعی در زمینه روابط دوجانبه اعم از گمرکات 

و صنعتی وجود داشته باشد مذاکره و حل و فصل خواهد شد.
روحانی گفت: ترکیه به غیر از روابط دوجانبه، در مسائل ترانزیت 
هم برای ما مهم است و در راه های مواصالتی جنوب به شمال و 
غرب به شرق، ترکیه یکی از کشورهایی است که برای اتصال به 

کشورهای غربی و شرقی مورد نظر است.
رییس جمهوری بیان کرد: در زمینه راه آهن نیز خط جدیدی 
در دست بررسی و توافق است و در حال حاضر قطار تا دریاچه وان 
می رسد و واگن ها به صورت کشتی منتقل می شوند و خطی 
از شمال به صورت مستقیم به اروپا متصل می شود که به دریای 

سیاه وصل است که اهمیت دارد.
روحانی یادآور شد: مذاکرات با ترکیه و روسیه، مذاکرات سه 
جانبه در رابطه سوریه است که این مذاکرات ادامه دارد و اخیرا نیز 

در ژنو وزرای سه کشور مذاکراتی داشتند که به مراحل حساسی 
رسیدیم.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه مذاکرات سه جانبه دو هدف 
مهم را در رابطه با سوریه دنبال می کند، گفت: یکی از آنها امنیت 
و بازگشت مردم سوریه به وطنشان است و مساله دوم این است که 

سرنوشت سوریه باید در اختیار مردم این کشور باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: در این سفر در زمینه امنیت منطقه و 
مبارزه با تروریسم که جزو مسائل مهم دو کشور است و اقدامات 
خوبی در مرزهای دو کشور صورت گرفته و همچنین در زمینه 

همکاری در مباحث مهاجرین مذاکره انجام خواهد شد.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه مساله محیط زیست از دیگر 
موضوعات مهم برای ما است، افزود: نیاز داریم در این زمینه با 
کشور ترکیه گفت وگو داشته باشیم. ترکیه اخیرا مشغول ایجاد 
دیواری در مناطق شرقی خود است که مقداری از آن کشیده 

شده است.

علی مطهری:

خواب مجلس سنا را برای مجمع تشخیص دیده اند
مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل 

شده است؟
 علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رییس مجلس به توضیح روابط عمومی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه شورای مجمع در رابطه با الیحه مبارزه 

با پولشویی واکنش نشان داد.
به گزارش عصر ایران-  علی مطهری در یادداشتی که در اختیار عصر ایران قرار 

داد، نوشت:
روابط عمومی مجمع تشخصی مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این 
مجمع در خصوص ماده )1( الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه 

تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است .
این روابط عمومی در توضیح خود آورده است که منظور دبیر مجمع این نبوده که 

ماده )1( این الیحه برای اصالح به مجلس ارسال شد بلکه خود مجمع این ماده را 
اصالح کرده است و نیازی به ارسال به مجلس نیست.

معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این 
حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصالح 

کند.
مجمع طبق اصل 112 قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای 
نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی 

در مصوبه مجلس را ندارد.
ظاهراً عناصری در مجمع تشخیص از فرصت بیماری آیت اهلل شاهرودی استفاده 
کرده  اند و خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده اند ولی این خواب بدون تغییر قانون 

اساسی تعبیر نمی  شود.


