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  نامه معرفی نمکی وزیر پیشنهادی بهداشت
در مجلس قرائت شد

آموزش  و  بهداشت، درمان  پیشنهادی  وزیر  نمکی  معرفی سعید  نامه   
پزشکی در جلسه علنی امروز - دوشنبه - مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه ضمن 
قرائت نامه دکتر روحانی اظهار داشت: رییس جمهوری در نامه ای سعید نمکی را به 

عنوان گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت ودرمان به مجلس معرفی کرد.
در نامه رییس جمهوری به مجلس آمده است: براساس اجرای اصل 133 قانون 
اساسی سعید نمکی را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 

به مجلس معرفی می کنیم. مشخصات و برنامه های ایشان نیز ارائه می شود.
علی الریجانی رییس مجلس پس از قرائت این نامه اظهار داشت: مشخصات و 
برنامه های سعید نمکی چاب و در اختیار نمایندگان قرار داده شود، تا ظرف هفته 

آینده ایشان در مجلس حضور یابد.

دستگیری اخاللگران سازمان یافته
سربازان گمنام امام زمان )عج( در استان آذربایجان شرقی با مجموعه 
اقدامات اطالعاتی پیچیده و فنی، شبکه سازمان یافته اخالل در نظام 

تولیدی کشور در حوزه صنعت پالستیک را شناسایی و متالشی کردند.
به گزارش ایسنا، این شبکه با تشکیل شرکت های تعاونی سهمیه ویژه واحدهای 
تولیدی را به دالالن و شرکت های بازرگانی می فروختند و تولید کنندگان ناچار به 

خرید مواد اولیه خود با قیمت گزاف از بازار سیاه می شدند. 
فروش 1۴۶ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی به ارزش ۵۸۰۰ میلیارد ریال  به دالالن 

بخشی از فعالیت 3 ساله شبکه اخالل در صنعت پالستیک بوده است.
وزارت اطالعات در این زمینه  ۲ متهم اصلی را به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 

کشور دستگیر و با حکم قضایی بازداشت کرد و ۷ نفر نیز احضار شدند.

وزیر کشور: 

امروز استکبار جهانی مسیرهای طی شده گذشته را 
دنبال می کند

وزیر کشور گفت: امروز بعد از چهل سال استکبار جهانی همه راه های 
رفته شده را طی می کند، اما مردم و انقالب ما از اتفاقات گذشته تجربه 
آموخته اند و بسیار قدرتمندتر شده اند و ما باید آمادگی کامل برای دفاع از 

حقانیت مان را داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح دوشنبه در همایش 
ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسالمی در افق چشم انداز 1۴۰۴ که در دانشگاه 
عالی دفاع ملی برگزار شد، طی سخنانی با موضوع »انسان، مردم و امنیت« به جایگاه 
انسان در نگاه ساختارگرایانه اشاره کرد و گفت: انسان کامل موجود عزیز خلقت و 

عالم هستی و کمال گرا و غایت اندیش است.
وی با بیان اینکه »باید بدانیم وقتی حرف از مردم می زنیم، آنها دارای چه جایگاهی 
هستند، افزود: مولفه های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مولفه هایی هستند 
که می توانند قابلیت انسان را به فعلیت برسانند. ما نیز به عنوان جمهوری اسالمی 

می خواهیم حکومتی را ارائه کنیم که در آن انسان در امنیت کامل زندگی کند.
وزیر کشور با تاکید بر لزوم توجه به امنیت در برنامه ریزی، خاطرنشان کرد: در 
شرایط امن است که علم و صنعت و تکنولوژی می تواند رشد کند و ما نمی توانیم 
دم از امنیت بزنیم، در حالی که نتوانسته ایم مردم را اقناع، همراه و راضی کنیم. 
رهبری امام خمینی مبتنی بر رهبری الهی بود و ما باید بدانیم وقتی حکومتی ایجاد 
می کنیم، باید غایت اندیشی انسان را مورد توجه قرار دهیم و به عنوان یک حکومت 

وظیفه داریم تا در اقناع سازی، همراه سازی و راضی کردن مردم تالش کنیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: اگر مردم احساس کنند شرایط سیاسی کشور به 
گونه ای است که امکان حضور سیاسی برای همه وجود دارد، با مشارکت واقعی مردم 
مواجه می شویم و می توانیم این مشارکت سیاسی را به جریان تعمیق بخشی اهداف 
نظام تبدیل کنیم، اما اگر مردم احساس کنند که توزیع قدرت عادالنه نیست و حضور 

در قدرت نیازمند رانت است، حتما در حوزه سیاسی رضایتمندی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه وضعیت اجتماعی کشور در شرایط خاصی است، افزود: اگر فقدان 
عدالت اجتماعی داشته باشیم و یا هر نوع برتری برخالف قانون  شایستگی وجود 
داشته باشد، تبعیض به وجود می آید و در این شرایط شاهد رضایتمندی و مشارکت 

حداکثری نخواهیم بود.
وزیر کشور در ادامه به راهبردهای رهبر انقالب در حوزه های مختلف اشاره کرد 
و گفت: ایشان در حوزه آسیب های اجتماعی طی هفت جلسه با حضور مسئوالن 
مختلف، برنامه ریزی کردند و تقسیم وظایف ملی صورت دادند و راهبردها را مشخص 

کردند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه در دفاع و امنیت دشمن برای ما اصالت ندارد، 
بلکه اصالت ما دفاع از جامعه اسالمی است، خاطرنشان کرد: یک جامعه موحد و 
مومن همیشه با دشمنانی مواجه است اصالت که باید در مقابل او محکم بایستد و 
با او مقابله کرد. وی در پایان با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته همواره تهدیدات و 
تهدیدکنندگان متفاوت داشته ایم اما آمریکا همواره یکی از تهدیدکنندگان ما بوده 
است، اظهار کرد: امروز بعد از چهل سال استکبار جهانی همه راه های رفته شده 
را طی می کند، اما مردم و انقالب ما از اتفاقات گذشته تجربه آموخته اند و بسیار 
قدرتمند تر شده اند و ما باید آمادگی کامل برای دفاع از حقانیت مان را داشته باشیم.

اخبار
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 معاون سیاسی وزیر امور خارجه عازم سه کشور اروپایی شد
»سید عباس عراقچی « معاون سیاسی وزارت امور خارجه به منظور انجام مشورت های سیاسی با مقامات سه کشور اروپایی صبح امروز-دوشنبه- عازم اتریش، اسلواکی و بلغارستان شد. به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور 

خارجه ، عراقچی در جریان این سفر عالوه بر دیدار و گفت وگو با همتایان خود، با وزرای امور خارجه و دیگر مقامات سه کشور مزبور نیز دیدار و پیرامون موضوعات روابط دوجانبه، تحوالت منطقه ای و بین المللی تبادل نظر خواهد داشت.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه همچنین در وین با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص آخرین وضعیت همکاری ها در چارچوب برجام گفت وگو می کند.

انصاری:

با دست خط جلیلی تصویب FATF توصیه شد
و  یازدهم  دولت های  به  اصالً   FATF به  پیوستن  بحث 
دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. 
حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی 
بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد. 
االن در کش مکش های داخلی و جبهه گیری های سیاسی 
عده ای  است.  شده  خارج  کارشناسی  حوزه  از  موضوع 
را  فضا  و  می کنند  برجام  زمان  مثل  گیری هایی  جبهه 

مشوش شده ست.
فرارو- یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی ها 
از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می کنند وقتی می گوییم 
رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می گوید 
در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون 
گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته 

نوبت به اینها نمی رسد ان شاءاهلل پالرمو در مجمع حل می شود.
حجت االسالم والمسلمین مجید انصاری در گفت وگو با ایسنا، 
در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه، به 
نتیجه نرسید؛ اظهار کرد: اینکه گفته می شود قرار بود در جلسه 
روز شنبه حتماً درباره پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا 
که نمی شود همچین قراری در مجمع و مجلس گذاشت. گزیده 

سخنان انصاری را به نقل از ایسنا می خوانیم:
چون رأی گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام 
بحث های کارشناسی انجام شود و نتیجه از قبل قابل پیش بینی 
نیست که آیا می شود در یک جلسه همه مسائل را بررسی کرد 
یا نه؛ نمی توان انتظار داشت که در یک یا دو جلسه حتماً نتیجه 

حاصل شود.
بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان بر 

می گردد
FATF اقدام مشترکی در سطح جهان بین الملل است؛ که 
داخلی شان  قوانین  اصالح  برای  به کشورها  توصیه  حدود ۴۰ 
تأمین  منابع  با  مبارزه  موضوعات  این  از  است.یکی  کرده  ارئه 
مالی تروریسم است؛ چون موضوع مهمی است و جهان درگیر 
مثل  گروه هایی  جهان  در  است.  شده  تروریستی  موضوعات 
داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان استفاده می کنند. 
جریانات  مالی  منابع  تأمین  به  جهان  در  پولشویی  از  بخشی 
تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال آن ها 
پیوند می خورد. بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در 
جهان بر می گردد اما به طور مستقل نیز موضوع مهمی است. 
جریاناتی سعی می کنند با دور زدن قوانین، با استفاده از خالءها یا 
ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی ومالی 
به نفع خود سو استفاده کنند. آن ها پول های کثیف را در اقتصاد 
بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی 
دستشان را پاک می کنند تا رد یابی حقوقی، قضائی و جنایی را 
غیر ممکن و سخت کنند.این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ 
عده ای با پولشویی در واقع سعی می کنند فساد را نهادینه کنند 
و به گسترش فساد در ساختارهای اداری و نظام های اقتصادی 
و بازارهای کشورها دامن بزنند.مسئله پولشویی موضوع مهمی 
است؛ در جهانی که باهم تعامل اقتصادی داریم باید مطمئن شویم 

این تعامالت به نحو صحیح و قانونی انجام می شود.
گروه های تبهکار با استفاده از ظرفیت های قانونی، قوانین 

کشورها دور می زنند
نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت 
از  استفاده  با  تبهکار  گروه های  که  مجموعه جرایمی  از  است 
ظرفیت های قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا 
امنی دور می زنند. مثالش گروه های قاچاقچی همچون قاچاقچیان 
مواد مخدر، انسان و دیگر گروه های تبهکار ومافیاهایی است که در 
دنیا وجود دارد.لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه های تبهکار 
و سازمان یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان سازی اقدامات 
دارد. به تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات 
جزایی، کیفری و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها 
باید یک سلسله همکاری هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع 
جرم انگاری مشترک عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک 
کشور جرم باشد و در کشور دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از 
این خالء ها استفاده کنند که چون فالن اقدام در فالن کشور جرم 
تلقی نشده بروند آنجا پول هایی به دست بیاورند و از آن کانون ها 

برای کشورهای دیگر فساد ایجاد کنند.
لوایح چهارگانه برای سالم سازی محیط داخل اهمیت 

دارد
مسئله دیگر شفافیت در فعالیت های مالی و اقتصادی است. 
صرف نظر از اینکه شفافیت در سالمت چرخش فعالیت های 
اقتصادی و اداری کمک می کند، یکی از الزاماتی است که می شود 
از طریق آن با ترورسیم، جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه 
عضو  کشورهای  به  توصیه ها  از  مجموعه ای   FATF کرد.در 
صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهار گانه در ایران مطرح 
شده است. دو الیحه آن کنواسنیون معاهدات بین المللی است 
یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه 
با منابع مالی تروریستی.قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر 
کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته ایم. مثاًل 
قانون پولشویی ما در سال 13۸۶ تصویب شده است. نفس این 

موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط 
داخل و فعالیت های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری 
اسالمی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارژه با 

پولشویی را تصویب کرده است.
با دست خط جلیلی توصیه شده FATF تصویب شود

بحث پیوستن به FATF اصالً به دولت های یازدهم و دوازدهم 
مربوط نیست؛ در زمان احمدی نژاد مطرح بود. حتی زمانی که 
آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان 
توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.االن در کش مکش های 
داخلی و جبهه گیری های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی 
برجام  زمان  است. عده ای جبهه گیری هایی مثل  خارج شده 
می کنند و فضا را مشوش شده ست.قانون مبارزه با پولشویی ما 
نواقصی داشته که FATF توصیه هایی در این رابطه داشته تا ما 
با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم.اتفاقاً تکمیل 
قانون پولشویی به سیاست های کلی نظام ما کمک می کند؛ چون 
در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست های کلی، رهبر معظم انقالب 
بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و 

چه اداری تاکید مضاعف داشتند.
مقابل تصویب قانون مبارزه با پولشویی در برخی 

تریبون های نماز جمعه تعابیر تندی گفته شد
اقتضای جلوگیری از فساد سیستماتیک این است که ما قوانین 
ذی ربط را تکمیل کنیم. یکی از این قوانین پولشویی است. ما این 
کار را انجام دادیم اما فضای بسیار سنگینی علیه دولت و مجلس 
ایجاد شد. فضای شدیدی علیه مجمع ایجاد شد. حتی در برخی 
از تریبون های نماز جمعه تعابیر تندی به کار گرفته شد. اما به 
شکر خدا تصویب شد و مواردی را که مجمع ایراد گرفته بود نیز 
برطرف شد و االن شاهد یک قانون خوب هستیم که خوشبختانه 
شنبه همین هفته رئیس جمهور آن را ابالغ کردند. همین مسئله 

در مورد کنوانسیون پالرمو نیز مطرح است.
از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسوین پالرمو 

تصویب نهایی شده است
در  که  می گردد  بر  پیش  سال ها  به  لوایح  این  همه  سابقه 
دولت جدید تکیل شد. دولت تصویب کرده و در مجلس نیز در 
سه نوبت تصویب شد. نکته جالب توجه این است که مجلس 
ایرادات شورای نگهبان درباره پالرمو را بر طرف کرده و االن از 
نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب 
نهایی شده است.هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام چند ایراد از نظر انطباق با سیاست های کلی نظام گرفت 
که شورای نگهبان اشکاالت هیئت عالی نظارت را بر اساس بند 
دو اصل 11۰ قانون اساسی به مجلس ارجاع داد. مجلس اصرار 
کرده و االن به مجمع آمده است. ما االن در مجمع داریم از 
نظر مصلحت بحث می کنیم که مصلحت نظام پیوستن به این 
کنوانسیون هست یا نیست.نظر شخصی بنده با توجه به اینکه هم 
عضو کمیسیون های ذی ربط در مجمع هستم و هم در جلسات 
عمده بررسی این کنوانسوین مشارکت جدی داشته و مطالعه 
داشتم و مشورت هایی کردم و عضو هیئت عالی نظارت هم هستم 
این است که ایراداتی که هیأت عالی بر این کنوانسیون گرفته را به 
هیچ وجه وارد نمی دانم؛ اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت 
احترام می گذاریم.این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود االن 
به دو کمیسیون ارجاع داده شده است. در کمیسیون ها مطرح شد 
رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای 
نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای 

تصویبش الزم است.
مجمع  اعضای  ایرادات  پاسخ  دولت  و  مجلس  نمایندگان 

تشخیص مصلحت را دادند
-با اشاره به اظهارات صدر و شبستری دو عضو مجمع که نظارات 
متفاوتی از جلسه شنبه مجمع ارائه داده بودند- بعضی از دوستان 
می گویند رأی کمتر و برخی می گویند رأی ببیش تر بوده است؛ 
که این نظرات از دید خودشان بوده است. آقای صدر مصاحبه 
کرده و گفتند موافقین بیش از مخالفین بود. آقای شبستری هم 
چون ایراداتی دارند و از مخالفین هستند ارزیابی شان این بود که 
تعداد مخالفین بیش تر بوده است.چون رأی گیری صورت نگرفته، 
دوستان گمانه زنی کرده اند. در جلسه روز شنبه مجمع بحث های 
بسیار گسترده ای صورت گرفت. آیت اهلل الریجانی فرصت دادند تا 
همه صحبت ها گفته شود تا بعداً کسی نگوید حرفی برای گفتن 
داشته و نتوانسته مطرح کند. لذا هم نمایندگان دو کمیسیون 
مربوطه در مجمع به تفصیل دالیل مخالفت و موافقت خود را 
مطرح کردند و هم دو رئیس کمیسیون مجلس یعنی کمیسیون 
سیاست خارجی و حقوقی و قضائی به تفصیل دالیل موافقت 
مجلس شورای اسالمی را بیان کرده و پاسخ مخالفین را دادند.
دکتر ظریف، دکتر همتی، دکتر دژپسند و سرکار خانوم دکتر 
جنیدی به نمایندگی از دولت به تفصیل موضوع را باز کردند و 
ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی قضیه را بیان و علت 
اینکه چرا دولت این موضوع را تصویب کرده و بر آن اصرار دارد 
را مطرح کردند. آنها در این جلسات پاسخ ایرادات و اشکاالت 

را دادند.
جریانی مشکوک سعی می کنند بررسی لوایح چهارگانه را 

از مسیر طبیعی خارج کنند
این روند از ساعت ۹ صبح شروع شد و تا نزدیک به ساعت 
1۲ ظهر طول کشید. 1۸ نفر از اعضای موافق و مخالف مجمع 
وقت گرفته بودند تا صحبت کنند؛ خود به خود نوبت به همه 
نرسید، بنابراین چون جلسات مجمع دو هفته یک بار است ادامه 
بررسی این موضوع به جلسه آتی مجمع موکول شد.متأسفانه در 
موضوعات حساسی که به منافع ملی کشور باز می گردد آن هم در 
شرایط فعلی ابداً ظرفیت وارد کردن این موضوعات مهم کارشناسی 
در حوزه سیاست بازی و فضا سازی وجود ندارد.با کمال تأسف، 
یک جریانی به نظر من مشکوک با سو استفاده از احساسات پاک 
و دغدغه های واقعی متدینین، جوان ها و طالب سعی کردند این 
موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. نظام نهادهایی دارد. 
فرآیندهایی دارد در تصمیم گیری و تصمیم سازی، این فرایندها 
زیر نظر قانون اساسی است و همه باید به آن احترام بگذارند.دولتی 
منتخب مردم است و تشخیص داده این موضوع مصلحت مردم را 
در بر دارد. مجلس نیز منتخب مردم است که امام خمینی )ره( 
فرمودند در رأس امور است در سه نوبت با اکثریت آرای نمایندگان 

گفته مصلحت مملکت در تصویب این موضوع است.
معنی ندارد عده ای به مسئولین پیامک تهدید آمیز 

بدهند
بر این نکته توجه کنید؛ در مواردی که مجلس شورای اسالمی 
بنا بر مصلحت بر مسئله ای اصرار می کند و به مجمع تشخیص 
قانون اساسی نمایندگان موظف  مصلحت نظام می آید، طبق 
هستند با در نظر گرفتن مصلحت کشور، مردم و نظام به آن 
رأی دهند. مجلس عالوه بر دو سه مرتبه که به صورت عادی در 
مجلس بر این موضوع رأی داده است، به رفع اشکاالت شورای 
نگهبان نیز رأی داده و این اشکاالت را بر طرف هم کرده است.

نسبت به اشکاالت مجمع تشخیص از باب اصرار هم با در نظر 
گرفتن مصلحت، اکثریت نمایندگان ملت گفتند ما مصلحت 
کشور را در تصویب این موضوع می بینیم. حاال این موضوع به 
مجمع تشخیص آمده و در یک فضای کامالً آزاد و بدون تنش 
بررسی می شود؛ معنی ندارد جریانی بنشیند، افرادی را بسیج 
کنند و در شبانه روز صدها پیامک بعضاً تهدید آمیز به مسئوالن 

بفرستند.
پیامک هایی مبنی بر تهدید به قتل دریافت کردم

من از دیروز پیامک هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان 
برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این 
بادها بلرزیم؛ اما من از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می خواهم 
را  نشسته عده ای  است که  این کدام جریان  کنند.  رسیدگی 
تحریک می کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید 
کنند؟ این یعنی تهدید نظام. این قانون شکنی است که عده ای 
به خودشان حق بدهند که چون فکر می کنند پیوستن به پالرمو 
خالف مصلحت است؛ اگر نمایندگان انجام دادند نمایندگان را 
خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع 
نشود.کدام صالحیت اخالقی حقوقی و قانونی را دارند که این 
طور حرف بزنند. این اوج استبداد است که گروهی فکر می کنند 

عده ای بر خالف نظر آنان هستند خیانت می کنند.
اگر در مجمع به بن بست رسیدم، می توان به آرا عمومی 

مراجعه کرد
این موضوع حتماً در مجلس و مجمع به سرانجام خودش 
باشد  مشکل  هم  مجمع  در  اگر  کنید  فرض  رسید.  خواهد 
خوشبختانه با مهندسی امام )ره( هیچ بن بستی وجود ندارد. اوالً 
مجمع برای بن بست شکنی ایجاد شده، اما فرض کنید در جایی 
به طرق عادی در مسائل بسیار مهم حل مسئله محقق نباشد؛ با 
صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرا عمومی 
و رفراندوم هست.بعضی ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند فکر 
می کنند وقتی می گوئیم رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصالً این 
حرف ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می گوید در مسائل مهم 
اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق 
مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها 
نمی رسد ان شاء اهلل پالرمو در مجمع حل می شود و CFT هم در 
دستور کار قرار می گیرد.فرض کنید شرایط را در جایی دیدم که 
از مردم ایران سوال کنم؛ مشکل چیست؟ ما همه کارگزار مردم 
هستیم. مردم ایران می توانند مصلحت خود را ببینند که بپیوندند 

به فرایندی در جامعه جهانی یا خیر.
همه ۲۰۰ کشور عضو پالرمو نوکر استکبار هستند؟

در خصوص پالرمو از ۲۰۰ کشور از مجموع کشورهای جهان 
تقریباً می شود گفت همه کشورهای جهان جز چند کشور کوچ 
عضوش هستند. آیا واقعاً همه این ۲۰۰ کشور منافع ملی ندارند؟ 
همه این ۲۰۰ کشور نوکر استکبار شدند؟ این توهماتی است 
که عده ای گرفتارش شدند و عده ای هم تحت تأثیر آن ها قرار 
می گیرند. چه بسا جریانی که احساس می کنند جرایم سازمان 
یافته یا پولشویی دارد محدود می شود.من نمی خواهم کسی را 
محکوم کنم اما این شیوه برخورد شیوه نا متعارفی است. البته 
همه مخالفان را نمی گویم. بسیاری از آنان دغدغه استقالل کشور 
را دارند. این عزیزان می توانند در یک فضای غیر ملتهب و غیر 
علمی سعی کنند حرف های اغنایی بزنند. اگر به این جمع بندی 
برسیم که مصلحت کشور در این موضوع است هم باید همه 

تسلیم این موضوع باشیم.

 رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 98:

نمایندگان با افزایش قیمت وسهمیه بندی سوخت درسال آینده مخالفت کردند
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 98 مجلس شورای اسالمی، در 
تشریح جلسه امروز کمیسیون، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با افزایش 

قیمت و سهمیه بندی سوخت در سال آینده مخالفت کردند.
مفصلی  امروز جلسه  افزود:  تاجگردون  غالمرضا  ملت،  خانه  از  ایرنا  گزارش  به 
درخصوص ساماندهی سوخت و یارانه ها برگزار شد و پیش از این کارگروه های 
کمیسیون تلفیق ۴ جلسه درباره قیمت حامل های انرژی و یارانه ها برگزار کرده بودند 

که پیشنهادهای مختلف در این نشست ها مورد بررسی قرار گرفته بود.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
پیشنهادهای مختلفی همانند سهمیه بندی سوخت براساس شخص و خودرو در 
نشست امروز کمیسیون مطرح شد، اضافه کرد: حدود ۴۰ پیشنهاد درخصوص قیمت 

سوخت و سهمیه بندی آن دریافت شده بود که هیچکدام از پیشنهادات رأی نیاورد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس به دلیل آثار تورمی که به دلیل افزایش قیمت 

و سهمیه بندی در جامعه ایجاد می شود، به هیچیک از پیشنهادها رأی مثبت 
ندادند.

تاجگردون با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده درخصوص تورم در جامعه متفاوت 
است، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق پس از دریافت تمامی پیشنهادات کارشناسان و 
نمایندگان به این نتیجه رسید که مصوبه ای درباره افزایش قیمت سوخت و سهمیه 
بندی نداشته باشد. البته دولت اختیار دارد که اگر در سال ۹۸ به جمع بندی برسد، 
اصالحات خود را انجام دهد، اما در قانون بودجه سال ۹۸ هیچ مصوبه ای درخصوص 

سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
جدول یارانه ها نیز در بودجه سال ۹۸ تغییر نمی کند، چرا که باید درآمدی حاصل 
می شد تا در جدول یارانه ها نیز اصالحاتی صورت می گرفت، لذا به نظر می رسد یارانه 

ها نیز رویه سابق خود را طی کند.


