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 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت به بخش گردشگری نگاه مثبت دارد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه بودجه 
98 در بخش گردشگری افزایش چشمگیری داشته که از دیدگاه بسیار 

خوب و مثبت دولت به این بخش نشان دارد.
معصومه آقاپور علیشاهی امروز - شنبه - در گفت و گو با ایرنا، افزود: الیحه بودجه 

98 با همکاری مجلس شورای اسالمی، برای شفافیت و راست آزمایی است.
وی به افزایش قابل توجه بودجه در بخش گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: 
الیحه بودجه 98، در بخش گردشگری افزایش چشمگیری داشته که نشان از دیدگاه 

بسیار خوب و مثبت دولت به این بخش دارد.
نماینده مردم شبستر در مجلس بیان کرد: بایستی در این مقطع به سمت 
درآمدهای گردشگری که در واقع سومین اقتصاد جهان است روی آورد، زیرا که این 
مساله در داخل کشور چه برای مسافران داخلی و چه در جذب مسافران خارجی 

موجب درآمدزایی بسیار باال و خوبی است.
آقاپور علیشاهی اظهار امیدواری کرد که در الیحه بودجه 98 به موضوع ملی نگری 

نیز پرداخته شود.
وی در ادامه گفت: انتظار ما این است که بودجه بندی از زیرساخت های نرم افزاری 
خوبی برخوردار باشد چرا که مجلس نیز به این موضوع پرداخته و کارهایی بسیاری 

نیز در این خصوص انجام داده است.
این عضو فراکسیون امید در مجلس افزود: این سیستم نرم افزاری باید سنسورهایی 
داشته باشد که هم در کمیسیون تلفیق و هم در سازمان برنامه و بودجه در مواقعی 
که اولویت ها سنجیده و اعتبارات داده می شود، هرگونه تغییرات در ردیف های 
بودجه، توسط چراغ های آن روشن شده و در واقع عملکردها در این خصوص کامال 

مشخص و شفاف باشند.
اختصاص 85 درصدی بودجه در سال 98 به ردیف های ملی

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه نظام بودجه بندی باید از تصمیم سازی های فردی 
نیز به دور باشد، تصریح کرد: از دیگر مواردی که در بودجه 98 از اهمیت بسیار 
خاصی برخوردار است می توان به موضوع اختصاص 85 درصدی اعتبارات بودجه 

در کل کشور به ردیف های ملی و 15 درصدی آن به بودجه استانی اشاره کرد.
وی یادآور شد: اگر قرار بر این است کل کارها در استان تهران انجام شود، بایستی 
100 درصد اعتبارات بودجه ای، به پایتخت اختصاص پیدا کرده و دیگر بودجه 
استانی و هزینه های مازاد نیز جمع آوری شده و در واقع همه کارها در یک نقطه 

مدیریت شوند.
وی همچنین عنوان داشت: تداخل وظایف بودجه ای هم در تصمیم سازی های 
کشور بسیار کمرشکن است که باید در بودجه به این موضوع هم پرداخته شود و 

مشکالت در این زمینه حل شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد: اعتقاد بر این است که در 
زیرساخت های مدیریتی بودجه باید یک تحول اساسی ایجاد شده و برنامه ریزی ها 

نیز از یک روند خاص پیروی کنند.
آقاپور علیشاهی اظهار داشت: برنامه های کوتاه مدت زیادی داریم که بایستی سعی 
شود با روند بودجه و برنامه هایی که در مجلس تصویب می شود مطابقت پیدا کند 

تا مشکالت در این زمینه نیز مرتفع شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بهتر است ارقام را واقعی بنویسیم و تخصیص 
100 درصدی بدهیم زیرا که تخصیص 40- 50 درصدی بودجه منجر به انتقال 

بدهی ها به سال آینده می شود.

رحمانی تاکید کرد:

نباید اختالفی میان قیمت درج شده و نرخ عرضه 
کاالهای دخانی وجود داشته باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: قیمت فروش کاالهای دخانی روی 
آنها درج شده است و نباید اختالفی میان آن و قیمت عرضه در واحدهای 

صنفی مختلف وجود داشته باشد.
رضا رحمانی درگفت وگو با ایسنا، درباره نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر 
بازار دخانیات اظهار کرد: قیمت عرضه همه کاالهای دخانی تحت نظارت قرار دارد و 

از طریق سامانه 1۲4 کنترل می شود.
وی درباره اختالف قیمت عرضه کاالهای دخانی در واحدهای صنفی مختلف 
خاطرنشان کرد: قیمت فروش کاالهای دخانی روی آنها درج شده است و نباید 
اختالفی میان این قیمت و نرخ عرضه در واحدهای صنفی مختلف وجود داشته 

باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با این حال اگر در جایی اختالفی وجود 
دارد به دلیل اجحاف حقوق مصرف کنندگان توسط فروشندگان است که این موضوع 

باید در بازرسی هایی که انجام می شود، مورد توجه قرار گیرد.

غایبان جلسه امروز مجمع تشخیص چه کسانی بودند؟
جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام میزبان حضور یک مهمان، 
یعنی حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم 

رهبری و غیبت هفت نفر از اعضای حقیقی و حقوقی بود.
امروز نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی برگزار شد. جلسه ای که با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری 

به عنوان معارفه رئیس جدید تلقی شد.
البته این جلسه غایبانی نیز داشت. حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوری 
که از ابتدای سال جاری تاکنون در جلسات مجمع شرکت نکرده است، امروز نیز 

به مجمع نیامد.
حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری و محمود احمدی نژاد از اعضای حقیقی مجمع 
نیز امروز از غایبان بودند. البته احمد توکلی دیگر عضو حقیقی مجمع که عموماً در 
همه جلسات مجمع حاضر است، امروز به جرگه غایبان پیوسته است. آیت اهلل حسن 

صانعی دیگر عضو حقیقی غایب در جلسه امروز بود.
عالوه بر این ها، فقهای شورای نگهبان که اعضای حقوقی مجمع به شمار می روند؛ 
آیت اهلل محمد مومن که در بستر بیماری است و آیت اهلل سید محمدرضا مدرسی 

یزدی به جلسه امروز مجمع نرسیدند.
هفته پیش رهبر انقالب اسالمی آیت اهلل صادق آملی الریجانی را به سمت ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. البته آیت اهلل آملی الریجانی، پیش 
از این کمتر در جلسات مجمع حاضر می شد و معموالً در فهرست غایبان جای 

می گرفت.

اخبار

یکشنبه / 16 دی1397 / شماره 321

الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. حجت االسالم مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز )شنبه(مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که به ریاست آملی الریجانی برگزار شد، اظهار کرد:  الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. وی ادامه داد: این الیحه با اصالحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص 

مصلحت نظام رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دشمن باید احساس کند که همه ارکان و قوا متحد هستند

 عضو فراکسیون امید:

مجلس در جایگاه واقعی خود نیست

آملی الریجانی گفت: دشمن باید احساس بکند که همه 
ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و 
رفع معضالت کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل 

می کنند.
به گزارش ایسنا،  در ابتدای جلسه امروز)شنبه( مجمع تشخیص 
مصلحت نظام؛ حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم 
رهبری توسط حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر معظم له، قرائت و به آیت اهلل آملی الریجانی تقدیم 

شد.
در ادامه این جلسه آیت اهلل آملی الریجانی از اعتماد مقام معظم 
رهبری و حکم انتصابش برای ریاست مجمع و عضویت فقهای 
شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایف و 
مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان 

مصرح است را به نحو احسن، انجام دهیم.
مجمع  پیشین  روسای  یاد  گرامیداشت  با  همچنین  وی 
آیت اهلل هاشمی  و  آیت اهلل هاشمی شاهرودی  از شخصیت 
رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد مهم تجلیل 
کرد و افزود: باید از رئیسان فقید مجمع، خصوصا مرحوم آیت 
ارکان بسیار  از  ایشان  یاد کنیم.  اهلل هاشمی شاهرودی )ره( 
موثر حوزه های علمیه و عالمی برجسته و متفکری صاحب 
نظر در حوزه های علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام 

معظم رهبری بودند.
وی ادامه داد: امیدواریم خداوند، روح ایشان را با ارواح طیبه 
شهدا و اولیا در محضر پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )ع( محشور 
بگرداند. از خصایص بارز آن بزرگوار تالش مستمر در حوزه های 
علمیه و مجاهدت علمی بود، به طوری که آثار گران بهایی در حوزه 
های علمیه به جای گذاشته اند،  خصوصا که در دوران عنفوان 
جوانی، تقریرات شهید صدر را به رشته تحریر در آوردند که این 
تقریرات همان زمان از آثار برجسته حوزه های علمیه محسوب می 
شد و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سالهای سال، 
مورد بهره برداری طالب و فضالی حوزه های علمیه قرار خواهد 
گرفت. در همراهی با انقالب تالش بسیار زیادی داشتند، از جمله 
ده سال در قوه قضائیه خدمت شایانی کردند و منشاء تحوالت 

زیادی در قوه قضاییه بودند.
از مرحوم آیت اهلل هاشمی  بر ما که  افزود: فرض است  وی 
رفسنجانی)ره( هم یاد کنیم که دوره های متعددی در ریاست 
مجمع تشخیص خدمت کردند و در آن دوران مسائل مختلفی 
در مجمع حل شد، اگر تصمیمات مجمع در آن دوره ها نبود، 
برای کشور و مردم مشکل ایجاد می شد که این مشکالت رفع 

شد. خداوند روح این بزرگواران را با ارواح شهدا و علما و خلصا 
محشور گرداند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت:  همانگونه که 
مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند مجمع نهاد بسیار مهم 
و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسالمی، وظایفی 
خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت هایی 
که تقنین می شود، عمل می کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع 
تشخیص حسب اصل 11۲ قانون اساسی و همین طور اموری که 
به نحو والیی، به مجمع تکلیف شد، باید عمل شود  می تواند منشا 

حل بسیاری از مشکالت قرار بگیرد.
آملی الریجانی تصریح کرد: اگر در جامعه اسالمی با معضلی 
مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در 
پی حل معضل خواهد بود و سیاست هایی که به  نحو پیشنهادی 
خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می شود  و همچنین تنافی 
برخی آراء بین مجلس شورای اسالمی و شورای محترم نگهبان 
پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می کند. البته در 
حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست،  چرا که، شورای نگهبان 
بر حسب وظیفه قانونی، خالف شرع و خالف قانون اساسی را  در 
مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را 

تشخیص می دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان 
در مجمع حضور پیدا می کنند، در مقام تشخیص مصلحت، رای 
و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان مطرح کرده اند، ارائه می 
دهند، لذا تعبیر تعارض که در متن آئین نامه مجمع تشخیص 
از حیث  مجمع  واقع  در  و  نیست  دقیق  آمده،  نظام  مصلحت 
مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان 

ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع  حاکم است.
وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن 
جامعه و برای مردم پیش می آید که از جهاتی به مصلحت باید 
رجوع کرد. این کار برای مردم و در خدمت مصالح عمومی ملت 
است، بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسالمی، مالحظه می 
کند و بر حسب آن تقنین می کند و بخش دیگر به صورت انطباق 
با سیاست های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی 
رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده اند، باید مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن 
هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان شاء اهلل بر حسب نظر مقام 

معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.
 آملی الریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه 
هستیم مسائلی که بعضاً از بیرون تحمیل شده و بعضاً هم از ناحیه 

نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده، در چنین فضایی که 
دشمن به دست اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسالمی 
به ویژه سرمایه های اجتماعی  طمع کرده همه دستگاه ها و 
نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسالمی باید برای برون رفت از 

این مشکالت دست در دست هم با همه ی توان تالش کنند .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:  دشمن باید 
این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر 
خدمت به مردم و رفع معضالت کشور با هدایت های مقام معظم 
رهبری عمل می کنند، البته اختالف سلیقه طبیعی است اما 
آنجایی که می خواهند تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، 
باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم 
رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس 
کند که در جایی رخنه ای وجود دارد، و از طریق آن برای مردم 

می تواند مشکل ایجاد کند.
وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئووالن به فکر 
آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنینشان، توصیه هایشان، 
نگرش ها و فعالیت هایشان، در مسیر خدمت به مردم و در مسیر 
رفع مشکالت مردم است. نزاع ها نباید به ساحت کوچه و خیابان 
کشیده شود. نزاع های بین قوا و نهادها باید به نحوی عالمانه و 
فنی و حقوقی حل شود.  ما امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به 
همه ی ما برای خدمت خالصانه به مردم که در واقع طریق قرب 
به حق و  یکی از بهترین راه ها برای اقتراب به ساحت خدای 
تعالی است توفیق عنایت فرماید  تا بتوانیم به وظایفمان درست 

و تام عمل کنیم.
بر اساس این گزارش، در این جلسه ادامه بررسی الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و 

شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی 
و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان،  دولت، مجلس شورای 
اسالمی و کمسیون های مربوطه ؛ در خصوص بند »پ« ماده »۲« 
نظر شورای نگهبان را تأیید کردند.در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس 
شورای اسالمی مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس 
از دیگر مواد اختالفی بود که با اصالح بند ب و بند د و تبصره 4 
بند ذ و الحاق یک تبصره به بند ب ماده 7 مکرر، اصالحات مد نظر 

مجمع، به پایان رسید.
با اتمام بررسی الیحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ) کنوانسیون پالرمو( در 

دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این 
که مجلس در جایگاه واقعی خود نیست، گفت: قوه مقننه 
باید تصمیمات شجاعانه بگیرد که شرط این تصمیمات 

توجه به واقعیات است و نه این که احساسی اقدام کند.
»علی بختیار« روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا 
افزود: اگر تصمیمات مجلس احساسی باشد نمی توان مشکالت 
کشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست 

خارجی را حل کرد.
وی تصریح کرد: امروز با مجلسی دارای ساختار عریض و طویل 
روبرو هستیم که ما انتقاد به این ساختار داریم چراکه در خدمت 

نمایندگان نیست.
از  نماینده مردم گلپایگان در مجلس خاطرنشان کرد: یکی 
دالیلی که ما تالش کردیم رییس مجلس را تغییر دهیم، این است 

که خانه ملت به صورت دموکراتیک باید اداره شود و به جایگاه 
واقعی خود برسد و به راس امور مجلس بازگردد.

بختیار یادآور شد: مردم از مجلس انتظار دارند برای مسائل 
کشور تصمیم بگیرد، در تمام دنیا ریاست مجلس سخنگو است 
ولی در علی الریجانی در مجلس مدیریت می کند از این رو الزم 

است اصالحاتی در این ساختار ایجاد شود.
وی افزود: ساختار و نیروی انسانی مجلس روز به روز عریض و 
طویل تر می شود در حالی که ساختار بزرگ نمی تواند پویایی 
الزم و کارکردی داشته باشد بنابر این الزم می دانیم که اصالحاتی 

در این زمینه صورت گیرد.
وی درمورد دالیل تغییر در ساختار مجلس گفت: ما قصد تقابل 
و دشمنی با کسی نداریم بلکه می خواهیم تغییراتی را در این 

ساختار ایجاد کنیم تا روند قانونگذاری پویا شود.

وی با بیان این که برای آبادانی کشور نیاز به مجلس پرتحرک و 
کارآمد داریم، اظهار داشت: هر کدام از نمایندگان ظرفیتی دارند، 

برخی کارکرد بیشتری دارند، این موضوع باید پذیرفته شود.
عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: در این راستا مرکز 
اداره  اجرایی،  پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات، معاونت 
و  باشند  نمایندگان  خدمت  در  باید  مجلس  نظارت  و  قوانین 
اطالعات مهم را برای تصمیمات الزم به ما بدهند ولی هم اکنون 

این گونه نیست.
وی گفت: امروز به جای این که انرژی نمایندگان صرف مسائل 
مهم شود باید صرف این شود که چرا طرح ها در معاونت های 
مختلف مجلس گیر کرده و در همه حال در حال پیگیری هستیم.
وی ادامه داد: ان شاءاهلل مردم برای انتخابات آتی به نامزدهایی 
رای می دهند که این ساختار مجلس و مدیریت تغییر کند و 

گرنه اگر قرار باشد که در دوره آینده همین رویه ادامه یابد، حتی 
اکثریت نمایندگان هم عوض شوند، نتیجه ای نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان: 

فقط دو ایراد CFT رفع شده است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: از ایرادات مدنظر شورای نگهبان به الیحه 

cft فقط دو ایراد رفع شد اما سایر ایرادات به قوت خود باقی است.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی صبح امروز -شنبه 15دی ماه- در نشست 
خبری با حضور خبرنگاران در خصوص الیحه cft اظهار کرد: در رابطه با این موضوع 
ایراداتی در گذشته گرفته شد، به مجلس ارسال شد که در بازگشت مجدد مجلس 
تغییرات متعددی را برای تامین نظر شورای نگهبان انجام داد و نهایتا دو ایراد مرتفع 

شد اما سایر ایرادات به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با نظارت های  مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی لوایح چهارگانه اظهار کرد: این روند از 
سال 84 انجام می شده و روند جدیدی نیست. تفویض نظارت بر سیاست های کلی از 
سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گرفته است. 
در سال 96 بنا به پیشنهاد خود مجمع برای سرعت بیشتر قرار شد که این اختیار به 
هیأتی از خود مجمع تحت عنوان شورای عالی نظارت واگذار شود و از این نظر اشکالی 

بر آن وارد نیست.
خبرنگاری در رابطه با موضوع رد صالحیت در انتخابات ریاست جمهوری سوال 
کرد که کدخدایی در این گفت: من بحث حقوقی را مطرح کردم و امیدوار هم بودیم 
حقوقی ها از ما ایراد بگیرند و نه سیاسی ها. انتظار ما این بود که در قوانین مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوری تکلیفی که بر عهده شورای نگهبان است این است که 

اسامی واجدین شرایط را شورای نگهبان به وزارت کشور اعالم می کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با موضوع عملکرد مجلس در خصوص رد 
صالحیت های نمایندگان مجلس و اینکه آیا شورای نگهبان در تأیید صالحیت های 
خود می خواهد تغییراتی ایجاد کند، گفت: هر آنچه را که قانون گذار برای ما تعیین 
تکلیف کند ما آماده هستیم که اجرا کنیم. بعد از ابالغ سیاست های کلی انتخابات 
انتظار ما از مجلس این بود که قانون انتخابات را اصالح کند و با توجه به اینکه قانون 
انتخابات نواقص زیادی دارد از مجلس می خواهیم در مدت باقیمانده قانون را به نحوی 

اصالح کند که این مشکالت پیش نیاید.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: از بین 6 هزار نفر حتما افراد شایسته دیگری نیز 

می توانستند انتخاب شوند چرا این موضوع را به گردن شورای نگهبان می اندازند.
کدخدایی اظهار کرد: عالوه بر بررسی شرایط در شورای نگهبان مکانیسم دیگر رأی 
مردم است که این دو مورد در کنار هم است ولی ابزاری برای شایسته سنجی نداریم. 

باید ابزاری هم برای شایسته سنجی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با الیحه توافق زیست محیطی پاریس که از 
سوی مجلس به شورای نگهبان آمده است و ایرادات به آن اظهار کرد: توقع پیشگویی 
و پیش بینی از شورای نگهبان نداشته باشید. هر وقت به شورای نگهبان بیاید در 

خصوص آن اعالم نظر می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان یکی از نمایندگان 
مجلس در رابطه با موضوع دریافت وجه از سوی برخی مرتبطین شورای نگهبان در 
خصوص تأیید صالحیت ها اظهار کرد: به هیأت نظارت گفته ایم که  آن را بررسی 
کند که متأسفانه بررسی نکرده اند و خبری از آن نداریم و انتظار ما این بود که اقدام 
موثرتری انجام دهند. ما شکایت کرده ایم و اداره حقوقی شورای نگهبان هم پیگیری 

کرده است و نتیجه ای به ما اعالم نکرده اند.
خبرنگار دیگری در رابطه با موضوع انتخاب آملی الریجانی به عنوان ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و با توجه به اینکه عضو فقهای شورای نگهبان هم هستند، آیا 
این موضوع تداخلی در خصوص رفع مشکالت مجلس و شورای نگهبان ایجاد نمی کند 
پرسید، که کدخدایی پاسخ داد: فقهای شورای نگهبان به حیث فقیه بودنشان در 
شورای نگهبان هم عضو مجمع تشخیص مصلحت در موارد اختالفی هستند و اصوال 
این کار نسبت به بقیه 6 نفر در موارد اختالفی وجود دارد و قبال هم در دوران مرحوم 

آیت اهلل شاهرودی هم اینگونه بوده است.
در ادامه این نشست کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه آیا احکامی 
که در خصوص برخی نمایندگان از سوی هیأت نظارت صادر می شود را شورای نگهبان 
این احکام را در دور بعدی انتخابات مد نظر قرار می دهد یا خیر، گفت: قطعا اگر موردی 
به شورای نگهبان اعالم شود مدنظر قرار می گیرد ولی اینکه چه نتیجه ای بدهد منوط 

به رأی اعضای شورای نگهبان در زمان بررسی صالحیت ها خواهد بود.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی مواد cft که تصویب 
شده و شورای نگهبان تایید کرده سوال کرد که وی پاسخ داد: ایرادات با توجه به 
ماده واحده و حق شرط ها بود که برخی از ایرادات ما رفع شده است و مشکلی ندارد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا امسال شورای نگهبان به موضوع 
بودجه شرکت های دولتی که هرساله رقم باالیی است ورود می کند یا خیر، اظهار 
کرد: در چندین سال گذشته شورای نگهبان مرتب این ایراد را داشت و خوشبختانه 
امسال نمایندگان مجلس دقت بیشتری را برای درج اینگونه بودجه ها صرف می کنند 
و امیدواریم نمایندگان بتوانند در این امر موفق باشند که بودجه شفافی را در سال 

98 تصویب کنند.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه یکی از سازوکارهای 
تأیید صالحیت ها تحقیقات محلی بوده و با توجه به فیلم هایی که اخیر از برخی 
نمایندگان منتشر می شود آیا نشان دهنده این نیست که سازوکار اینگونه تحقیقات 
باید مورد توجه قرار گیرد: ما را متهم نکنید که زیاده طلب و توسعه طلب هستیم و 
نظارت استصوابی این کار را کند ولی ما همیشه اعالم کرده ایم که ابزارهای نظارتی 
شورای نگهبان و همچنین قانون حداقلی است و ما به حداقل ها می توانیم اکتفا کنیم و 

بیشتر از آن نیازمند وجود قانون جامع و ابزارهای دیگری مثل احزاب هستیم.
در ادامه این نشست کدخدایی در خصوص طرح اصالح قانون انتخابات و استانی 

شدن آن اظهار کرد: ما نسبت به همه مصوبات مجلس محترم ال بشرط هستیم. 
هیچگونه اظهار نظری نداریم. اظهار نظرات کارشناسی را هرگونه که الزم باشد و از ما 
درخواست کنند در اختیارشان قرار می دهیم ولی لزوماً اینها نظرات شورای نگهبان 
نیست. نظرات شورای نگهبان بعد از دریافت مصوبه و اعالم رسمی شورای نگهبان 
خواهد بود و شورای نگهبان پیشاپیش به هیچ کسی قول نخواهد داد و قول هم نداده 

است، فقط مباحث کارشناسی بوده که اقدام شده است.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح مجلس در خصوص 
بخشودگی جرایم بانکی سوال کرد که وی گفت: ما ایراد شکلی به این مصوبه گرفتیم 
به دلیل اینکه در حکم متمم بودجه 97 است. اجازه دهید بعد از بررسی مجلس اعالم 

نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با موضوع 
فتنه 98 که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شده سوال کرد که وی پاسخ داد: ما در 
این خصوص صحبتی نداشتیم و کارشناسان سیاسی در این خصوص صحبت کردند. 
شورای نگهبان در چارچوب قانونی اش عمل می کند. طبیعتا تهدیدات دشمن همیشه 

وجود دارد و باید مراقب باشیم
در پایان این نشست خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موضوع 
تأخیر در رسیدگی به بودجه سال 98 سوال کرد که وی گفت: ما در سال های گذشته 
هم این کار را انجام دادیم و همزمان که بودجه در مجلس تصویب می شد، در شورای 
نگهبان هم همزمان آن را بررسی می کردیم و زمانی که مصوبه نهایی به دست ما 
می رسید این آمادگی را داشتیم که ظرف زمان 10 یا ۲0 روزه مان اعالم نظر کنیم که 

امسال هم همین گونه است.


