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محمدرضا خاتمي:

سرانجام کابینه کامل شد

جاي روحاني حدادعادل هم
ميبود ،برجام بسته ميشد
 محمدرضا خاتمي در گفتوگو بــا جماران درباره
انتخابات مجلس ششم شوراي اسالمي و شرایط فعلي
ســخن گفته اســت .بخشهاي مهم این گفتوگو در
ادامه ميآید:
 در رابطه با این لوایــح هم مجلس خیلي خوب و
هماهنگ کارش را انجام داد و بسیار صریح و راحت و
بدون چالش خاصي آن را به تصویب اکثریت رساند و
فقط حــدود  ۷۰،۸۰نماینده اقلیت مجلس به آن ایراد
گرفتند ،اما مانند بسیاري از مصوبههاي دیگر مجلس
ششم با مانع شــوراي نگهبان و بعد مجمع تشخیص
مصلحــت روبهرو شــد .با وجــود پیگیريهایي که ما
کردیــم ،این الیحه از بایگاني مجمع تشــخیص بیرون
نیامد.
 بعد از ردصالحیتها جلســات زیــادي را با آقایان
کروبي و خاتمي داشتیم .صریحا هم به آنها ميگفتیم
مــا اصــرار نداریم هیچکــدام از ما نماینــدگان فعلي
تأیید صالحیت شــویم ،ولي بقیــه را که از بیرون نامزد
شدهاند تأیید کنید .آقاي خاتمي و کروبي هم دراینباره
جلسات متعددي را با رهبري و شوراي نگهبان و سایر
دستاندرکاران داشتند.
 در فضاي موجود ،آدم خوب ،متوســط کار ميکند
و متوســط هم ضعیف کار ميکند .به نظر من بیشــتر
از اینکه به دنبال گزینه باشــیم ،باید بگذارید این امکان
وجود داشته باشد و همه چهرهها حضور داشته باشند.
شما فکر نکنید اگر این فضا باز شود اصولگراها همین
حرفها را ميزنند .همین احمدينژاد در آن شــرایط،
شش پله از شما رد ميشــود و زیر همه چیزهایي که
فکر ميکنید ،ميزند ،اما االن چنین حرفهایي نميزند،
چون مالحظات دیگري دارد .در خود اصولگراها قطعا
کســاني هســتند که براي گرفتن رأي و پاسخگویي به
مردم ،تتلو را هم معاون اول خود کنند.
 اگر همین االن انتخابات شــود ،با همین شیوه رد و
تأیید گذشته ،قطعا شــرکت نميکنم .بحثي جدي در
اصالحطلبــان وجود دارد که آیا باید بدون قیدوشــرط
در انتخابات شــرکت کرد یا خیر؟ اما این بحث هنوز به
نتیجهاي نرسیده است .هرچند شــاهدید که برخي از
افراد وابسته به جریان اصالحطلب از هماکنون خود را
براي انتخابات دور بعد آماده کردهاند .توجیهشان هم
این است که اگر ما نیاییم وضع بدتر ميشود!
 ایــن بحث جدي در بین اصالحطلبــان وجود دارد
که اگر قرار اســت اصالحطلبان واقعا مســئولیتپذیر
باشــند چرا باید همه تخممرغهاي خود را در سبد فرد
یا افرادي بگذارند که یا هیچگونه پاسخگویي نسبت به
مطالبات اصالحطلبان ندارنــد .البته ما اصالحطلبان
معتقدیم ميشــود مملکت را اصالح کرد ،مشــروط
بر اینکه سیاســت خارجهمان اصالح شود و سیاست
خارجهمــان وقتي اصالح خواهد شــد که سیاســت
داخليمان اصالح شود.
 اگر قــرار اســت دلمان بــه این خوش باشــد که
هرازچندگاهــي چنــد نماینــده اصالحطلــب در میز
خطابه مجلس سخنراني ميکنند که این سخنرانيها
را ميتــوان از دههــا میز خطابه دیگر هــم انجام داد؛
هرچند هزینهاش بیشــتر باشــد .اگر ما ميخواهیم به
مجلس برویم ،براي این اســت که بتوانیم بر عملکرد
همه دســتگاهها و نهادها نظــارت و قوانین را به نفع
ملــت اصــالح کنیم ولي وقتــي چنیــن امکاني مهیا
نیست ،چرا اصال باید اینهمه در انتخابات هزینه کنیم؟
معتقدم اگر بهجاي آقاي روحاني مثال آقاي حدادعادل
هم رئیسجمهور شــده بود ،معاهــده برجام با کمي
باالوپایین بسته ميشد.
 ما معتقدیم که یک مشکل اساسي در کشور وجود
دارد کــه باید بــه آن توجه کرد .این مشــکل رنجبردن
مملکــت از ناکارآمدي مزمن اســت .االن شــهرداري
تهران را ببینید .لیســت اصالحطلبان انتخابات شوراي
شهر را برده و حقش این است که شهردار را خود تعیین
کند .ما اصالحطلبــان آدم مدیر ،مدبر ،کاردان و ورزیده
کم نداریم تا بهعنوان شهردار انتخاب کنیم ولي اجازه
نميدهند.
 وقتي به ما ميگویند شــما که دو دور پشــت ســر
هــم یعنــي در دو انتخابات اخیر ریاســتجمهوري و
انتخابات مجلس دهم و شــوراي شهر پنجم فرصت
اصالح مملکت را داشــتید اما چه کار کردید؟! نتیجه
آنهم شــعار »اصالحطلــب اصولگــرا دیگه تمومه
ماجرا« ميشــود .اگر امروز یک اقلیت خاص این شعار
را ميدهند ،فــردا این فراگیر خواهد شــد و مردم هم
ميگویند این مملکت را دســت اصولگرایــان دادیم،
فایدهاي نکرد ،دســت اصالحطلبان هم دادیم ،سودي
نکرد .بنابراین نظر شــخصي خود من این است که اگر
واقعا نتوانیم با نیروهاي اصلي اصالحطلب وارد میدان
شویم ،پس بهتر اســت کناره بگیریم .این بحث درون
جریان اصالحات بهطور مفصل در حال انجام اســت
ولي نميدانم به کجا برسد.
 دربــاره اصل نظــام خود مــا مدعي هســتیم .ما
اصالحطلبــان اعتقــاد داریم اصل نظام ما هســتیم.
نظــام به معناي کلیت جمهوري اســالمي ســر جاي
خودش اســت و ما هم از آن دفاع ميکنیم .منافقین،
ســلطنتطلبان و خارجنشــینها هیچکــدام قدرت
برانــدازي نظام را ندارنــد .اگر قرار بر برانــدازي نظام
باشد ،همین ســازوکارهایي که ما در داخل نظام براي
حذف عدهاي و برکشیدن برخي اتخاذ کردهایم ،اقدامي
براندازانه است؛ چراکه نظام را از شایستهساالري تهي
و در نتیجه مــردم را ناراضي ميکند .من اصالحطلب
باید در داخل تالش کنم تا این براندازي انجام نشــود.
راهش این است که امید و اعتماد مردم به اصالح امور
از دست نرود.

شرق :مجلس در شنبهای کشــدار در بهارستان به تمام
وزراي پیشــنهادی رئیسجمهوری رأی اعتماد داد .چهار
وزارتخانه دولت شامل اقتصاد ،راهوشهرسازی ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و صنعت از امروز چهرههای جدیدی
به خود میبینند .در این بین ،تنها محمد شــریعتمداری
چهره آشــنای دولت دوازدهم که وزیر صنعت ،معدن و
تجارت بود ،به وزارت کار منتقل شــد؛ باقی وزرا ازجمله
محمد اســالمی ،رضا رحمانی و فرهاد دژپسند بهترتیب
وزراي جدید راهوشهرسازی ،صنعت و اقتصاد هستند که
همگی با آرای بــاال از مجلس رأی اعتماد گرفتند؛ آنهم
در جلسهای که از حدود ظهر دیروز آغاز شد و تا ساعات
پایاني شب ادامه پیدا کرد .دژپســند با  ۲۰۰رأی موافق،
شــریعتمداری با  ۱۹۶رأی موافق ،اسالمی با  ۱۵۱رأی و
رحمانی با  ۲۰۳رأی موافق از مجموع  ۲۶۵نماینده حاضر
در صحن ،وزرای تازهنفس دولت دوازدهم هستند .آنچه
در ادامه میخوانید ،حواشــی و جزئیات شــنبه کشدار
مجلس است.
فرهاد دژپسند ،وزیر پیشــنهادي امور اقتصادي و
دارایي  :باید شیوه جنگ را در پیش بگیریم
وزیــر پیشــنهادي امــور
اقتصــادي و دارایــي ،روز
گذشــته در دفــاع از
برنامههایش گفت :در جنگ
تحمیلــي بــا ســرمایه
اجتماعــيای که داشــتیم،
توانستیم این جنگ را پشت سر بگذاریم؛ بدون اینکه یک
سانتيمتر از کشور را به دشمن واگذار کنیم .در آن جنگ
هم دچار جنگ اقتصادي بودیم .پس سرمایه اجتماعي
موجب موفقیت ما شــد؛ بنابراین باید در این شرایط هم
همان شــیوه را در پیش بگیریم .از زماني که در سال ۷۴
مدیر اقتصاد کالن ســازمان برنامهوبودجه بودم ،همین
رویکرد را داشتم .من مســئولیت طراحي اقتصاد بدون
نفت را داشتم که بر اساس تعامل چندجانبه انجام شد.
در آن دوران ،برنامــه تحقــق عدالت اجتماعي را تدوین
کــردم و ميتــوان از آن برنامــه در دورانــي که اقشــار
آسیبپذیر تحت فشار هستند ،استفاده کرد .در نیمه دهه
 ۸۰توانســتم به اصالح چند قانون بپــردازم .این تجربه
است که ميتواند به کار کشــور بیاید .براي جلوگیري از
ابرتورم باید اقدامات خاصي انجام بدهیم .من که توفیق
داشتهام از سال  ۷۴با وزارت اقتصاد به صورت خطي یا
نقطهچیــن همــکاري داشــته باشــم ،ميدانــم چــه
ظرفیتهایــي دارد ،ولــي متکيشــدن صــرف به این
ظرفیتها کافي نیســت .تأمین مالي باید در این شرایط
یکــي از برنامههاي ما باشــد که بایــد در دو جزء ،یعني
اســتفاده از ظرفیتهاي داخلي و همچنین اســتفاده از
ســرمایهگذاري خارجــي باشــد .در داخل داشــتههاي
فراوانــي داریم ،اما قبل آن باید براي اصالح نظام بانکي
اقدام شــود .مطالبه معوقه یکي از مســائلي است که
بانکها از آن در رنج هستند .باید با همدیگر بیندیشیم تا
معوقات بانکي برگردند .باید ســازوکارهاي تشــویقي و
تنبیهي تــدارک دیده شــوند .بانکها متأســفانه گرفتار
شرکتداري و اموال مازاد هستند.
موافقان وزیر پیشنهادي
 سیدمهدي مقدســي ،نماینده مردم اراک :دژپسند

اشراف کامل به اقتصاد کشور دارد و ميتواند در شرایط
پرتالطم کشتي اقتصاد را به ساحل آرامش هدایت کند.
تجارب دژپسند در سازمان برنامهوبودجه را به فال نیک
ميگیریم؛ هرچند عدهاي به این موضوع منتقد هســتند،
اما معتقدم وزیر اقتصاد باید با ســازمان برنامهوبودجه
هماهنگ باشــد .دژپســند بر برنامههاي ششــم بهویژه
احکام آن تســلط دارد و برنامههایش منطبق با اســناد

باالدستي و برنامههاي توسعه است.
 محســن علیجاني نماینده تهران :آقاي دژپســند
انساني کارا و پاکدست براي ریاست وزارت اقتصاد است
که ميتواند با تدابیر خود از فساد جلوگیري کند .او دنبال
اهداف اجرائي است و ميتواند با سرمایهگذاري خارجي
و بهبود کســبوکار و توســعه زیرســاختهاي مرتبط،
فضاي دادوستد را بهبود ببخشد.

دماي معتدل مجلس براي دولت
شرق :فراکسیونهاي ســهگانه مجلس دهم ،صبح
روز گذشــته را مشــغول جمعبندي نظر خود درباره
چهار وزیر پیشنهادي دولت بودند .به گزارش »ایسنا«،
فراکسیون امید موافقت خود را با سه گزینه پیشنهادي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت -رضا رحماني -وزارت
امور اقتصادي و دارایي – فرهاد دژپسند -و وزارت کار،
تعاون و رفاه اجتماعي -محمد شریعتمداري -اعالم
کرد .این فراکســیون وزیر پیشــنهادي راهوشهرسازي
محمــد اســالمي -را مثبت ارزیابي نکــرد .مهردادالهوتــي ،ســخنگوي فراکســیون مســتقلین ،نیز از
موافقت این فراکســیون با رأي اعتمــاد به هر چهار
وزیر پیشــنهادي خبر داد .سیدحسین نقويحسیني،
ســخنگوي فراکســیون والیي ،نیز اعالم کرد اعضاي
فراکســیون به این نتیجه رسیدهاند براي رأي به آقاي
رحمانــي ،آتش به اختیار عمل کنند؛ اما درباره ســه
وزیر دیگر به جمعبندي واحد رســیدند ،ولی قرار شد
اعالم عمومي نشــود .بهاینترتیب ،جلســه بررســي
صالحیت چهار وزیر پیشنهادي ،بعدازظهر دنبال شد.
اســحاق جهانگیري ،اولین نفري از دولت بود که در
صحن حاضر شد .حسن روحاني نیز در حالي که چند
دقیقهاي از شروع جلسه گذشته بود ،در میان استقبال
علي مطهــري ،نایبرئیــس دوم مجلس شــوراي
اسالمي و تعدادي از نمایندگان مجلس وارد مجلس
شد .ســیدمحمود واعظي ،رئیسدفتر رئیسجمهور،
محمدباقر نوبخت ،معاون رئیسجمهور ،سیدمحمد
بطحایي ،وزیــر آموزشوپرورش ،معصومــه ابتکار،
معاون زنــان و خانواده رئیسجمهور ،ســیدعباس
صالحي ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمي ،انوشیروان
محســنيبندپي ،سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي ،ســیدتقي نوربخش ،رئیس سازمان تأمین
اجتماعــي ،محمــد خزاعــي ،معــاون وزارت امور
اقتصادي و دارایي ،ســورنا ســتاري ،معاون علمي و
فناوري رئیسجمهور ،حســینعلي امیــري ،معاون
پارلماني و حجتاالســالم ســیدمحمود علوي ،وزیر
اطالعــات ،رئیسجمهور را همراهي ميکردند .طبق
برنامه اعالمي ،رئیسجمهوري یک ســاعت ،هر وزیر
نیمســاعت و نماینــدگان موافــق و مخالف هرکدام
یکربــع از صحن مجلــس را ميتوانســتند به خود
اختصاص دهند .هریک از دو نماینده موافق و مخالف
این امکان را دارند که بخشــي از زمان خود را به یک
نماینده همســو اختصاص داده تا او نیز نکات مدنظر
خود را بیان کند.
حالوهوايجلسهکشداردیروز
رئیسجمهوري پشــت تریبون قرار گرفت تا فرایند

بررســي صالحیت چهار وزیر پیشــنهادي آغاز شــود.
مجلس آرامترین زمان خــود را در طول صحبتهاي
رئیسجمهور داشت .در کل همهمه و جمعهاي دو،
سهنفره و صحبتهاي کوتاه مجلسیان با یکدیگر پایاني
ندارد؛ اما در قیاس با کلیت جلسه دیروز ،نمایندگان در
زمان صحبتهاي ریاســتجمهوري توجه بیشتري از
خود نشان دادند .در این بخش ،علي الریجاني ،رئیس
مجلس ،تنها یک بار تذکر سکوت داد؛ آنهم نه بهخاطر
بيتوجهــي نمایندگان ،بلکه زماني کــه روحاني آمار
میزان شاغالن و رشــد آن را در دولت خود اعالم کرد،
با واکنش منفي برخي از مجلســیان روبهرو شد و این
تنها جایي بود که رئیس مجلس در میان صحبتهاي
رئیسجمهور وارد شد و تذکري داد .روحاني مختصري
بعد از پایان صحبتهاي خود در مجلس نشســت .او
در میانه صحبتهاي اولیــن نماینده ،قصد رفتن کرد.
نمایندگاني او را دنبال و مدتي با ریاســتجمهوري در
آستانه دِر خروجي گفتوگو کردند.
زبانبدنروحاني
زبان بدن حسن روحاني روز گذشته حاوي نکتهاي
بود؛ بحثهاي رئیسجمهوري در مجموع اقتصادي
بود که البتــه با ماهیت وزارتخانههاي محل بحث نیز
منطبق بود .حرکت دستان او هنگامي که از مشکالت
کلیدي صحبت ميکرد ،خطابــهاي بود .با این وجود،
وقتــي او درباره مشــکالت و نواقصي کــه به گمان او
حاشیهاي بودند ،صحبت کرد ،دستان او نرم ميشدند
و در هوا به چرخش درميآمدند؛ گویا درباره موضوعي
صحبــت ميکرد که نه اهمیت زیادي داشــت و نه او
حوصله ورود به جزئیات آن را داشت .این الگویي بود
که چندبار تکرار شد و نشــان ميداد رئیسجمهوري
کــدام موضوعــات را زیربنایــي و کدام را حاشــیهاي
ميداند.
کسيگوشنميدهد،تو همگوشنده
در مابقــي جلســه کمتــر نمایندهاي بــود که به
صحبتهاي همکاران موافــق و مخالف خود گوش
دهد .جلسات استیضاح و بررسي صالحیت وزرا گاهي
جنجالي ميشود؛ اما جلســه دیروز از این دست نبود.
نمایندگان در رفتوآمد بودند و گفتوگو ميکردند؛ اما
در جمعهاي کوچک و براي مدتي کوتاه؛ یعني اساسا
جلسه دیروز پرحرارت نبود و این در نحوه گوشندادن
نمایندگان نیز مشخص بود .در طول جلسه نمایندگان
دور صندلي واعظي و حســینعلي امیري ،رئیسدفتر
و معاون پارلماني رئیسجمهــور ،حضور ميیافتند و
جمالتي را ردوبلد ميکردند.

ﺧﺒﺮ

 غالمرضا کاتب نماینده گرمسار :با انتخاب دژپسند
همکاريای در بخش سازمان مدیریت و بانک مرکزي
ایجاد خواهد شد .نگاه او برنامهاي ،علمي و منسجم
در بخــش اقتصادي خواهد بود .بنده چند ســالي در
ســازمان مدیریت بودم ،ایشان همکار ما بودند و رشد
خودش را در مراحل مختلف مدیریتي از کارشناســي
شــروع کردند و معاون مدیرکل بودند ،بعد مدیرکل و
معاون شــدند؛ یعني این نبوده که یکشبه راه را طي
کنند .ایشان عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي
هستند که ميتواند از ظرفیتهاي علمي دانشگاهیان
اســتفاده کند و هسته اندیشهورزي و همفکري را در
وزارتخانه راهانــدازي کند و با نگاه متفــاوت ،برنامه
تنظیم کند .ایشــان در مدت کار در ســازمان مدیریت
در تدویــن کار و لوایح مادر و بهخصوص لوایح دیوان
محاسبات و برنامهوبودجه بیشترین سهم را در تدوین
آن داشتند.
 رمضانعلي ســبحانيفر ،نماینده مردم سبزوار و
جغتاي و جوین :دژپســند لیســانس و فوقلیسانس در
زمینــه اقتصاد دارد و عضو هیئت علمي دانشــگاههاي
معتبر کشــور اســت و از مدیران موفق در نظام مقدس
جمهوري اسالمي ایران شناخته ميشود .ایشان همواره
در پستهاي اقتصادي و مالي بوده ،اما تا امروز یک نفر
درباره حاشــیههاي مالي دژپسند حرفي نزده است .این
نشان ميدهد ایشان سالمت و شــجاعت کاري دارند و
ميتواند با رانت مقابله کند ضمن آنکه دژپســند از یک
خانواده کشاورز است و با درد مردم آشناست.
مخالفان وزیر پیشنهادي
 ولي ملکي ،نماینده مشکینشــهر :شــما به بهبود
وضعیت رفاه ،افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم
تأکید دارید ،اما مشخص نميکنید که این اقدامات با چه
مکانیسمي صورت خواهد گرفت .شما به تأمین کاالهاي
اساسي مردم و تأمین منابع مالي تولید اشاره کردهاید ،اما
در شرایطي که تولید ناخالص داخلي کشور پایین است ،با
چه مکانیسمي این اقدامات را انجام خواهید داد؟ با چه
مکانیسمي مشکالت ارزي را حل خواهید کرد؟
 یحیي کماليپور ،نماینــده جیرفت :مگر نه اینکه
یک پاي اقتصاد ایران سازمان برنامهوبودجه است؟ کدام
برنامه و کدام بودجه در جاي مناســب خود صرف شده
است؟ تفریق بودجه نشان ميدهد بهجاي متمم از بانک
پول دریافت کردید که باعث افزایش پایه پولي کشور شد.
در بودجــه  ۱۰ ،۹۶میلیارد تومــان را براي یک مرکز
تحقیقاتی اختصاص دادید که تنها یک اتاق در ســازمان
برنامهوبودجه دارد .شــما با ایــن  ۱۰میلیارد تومان چه
کارهایي انجام دادهاید؟
 علي ســاري ،نماینده اهواز :برنامه پیشــنهادي و
۵۰صفحهاي ایشــان چیــزي جز تکرار مکــررات نبود و
هیچگونه راهکار عملي بــراي افزایش قدرت پول ملي
و حفظ ســرمایه ندیدم .اجراي فرضیهها و تئوريها در
این شــرایط محال است .راهکاري براي وصول معوقات
گذشــته ارائه نشــده اســت .چه برنامهاي بــراي حل
دارایيهاي منجمد و موهوم بانکها دارید؟ آیا ميدانید
 ۶۰درصــد دارایي بانکها قابل نقدشــدن نیســتند؟ آیا
ميدانید مطالبه  ۱۱۰هزار میلیارد توماني در دســت تنها
 ۱۰۸نفر است؟ چگونه مطالبه خواهید کرد؟
ادامه در صفحه ۱۵

روحانی با اشاره به اینکه در جامعه ما آدم سالم را عده دیگری فاسد میکنند:

ﮔﻔﺘﻢ اﺑﻮذر و ﺳﻠﻤﺎن را ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ
ایرنــا :رئیسجمهوری عصــر دیروز در جلســه رأی اعتماد بــه چهار وزیر
پیشــنهادی در مجلس بــا بیان اینکه هم ما و هم شــما معتقدیم مردم در
رنج و فشــارند ،گفت» :امروز مردم نیازمندیهایی دارند ،مخصوصا آنهایی
که حقوق ثابت دارند ،مشــکل دارند و حل این مشــکل وظیفه ماســت .ما
نمیتوانیــم بــه مردممان بگوییم چون فشــار آمریکا وجــود دارد ،پس ما
نمیتوانیم کاری بکنیم ،این پاســخ پذیرفته نیســت .ما نمیتوانیم به مردم
بگوییم که چون فروش نفت ما مشــکالتی دارد ،ما در اداره کشور ناتوانیم،
مــا نمیتوانیم به مردم بگوییم که چون از لحــاظ روابط بانکی و تعامالت
مالی با دنیا مشــکالتی داریم نمیتوانیم زندگی مردم را اداره کنیم .مردم از
ما میخواهند و ما وظیفه داریم کشــور را اداره کنیم ،البته باید واقعیتها را
مردم عزیز ما بهخوبی بدانند ،مردم باید شرایط کشور را بهخوبی بدانند«.
آنهاکهمیگویندابرتورمداریماقتصادایران رانمیفهمند
رئیسجمهــوری گفت» :آنهایی که به مردم میگویند ما ابرتورم داریم یا
دروغ میگوینــد یا اقتصاد ایران را نمیفهمند ،ما ابرتورم نخواهیم داشــت،
این حرف از لحاظ اقتصادی هم نادرســت اســت ،از لحاظ تحلیل سیاسی
هم نادرســت است ،ما از یک اقتصاد تورم تکرقمی عبور کردهایم اما حتما
میتوانیم تورم را مهار کنیم ،مهار تورم برای ما امکانپذیر است«.
او بــا تأکید بر اینکه این روند صعودی تــورم ادامه نخواهد یافت ،افزود:
»امروز یکی از بارهای سنگینی وزیر صنعت و وزیر اقتصاد ما همین موضوع
اســت ،تورم ما در مقطعی به دلیل شــرایط مختلف ،افزایش یافت و رشد
اقتصادی کاهش پیدا کرد« .رئیسجمهوری ادامه داد» :مردم ما باید مطمئن
باشند و از اینجا اعالم میکنم هیچ زمانی در سالهای گذشته ذخایر کاالهای
اساســی ما تا امروز در ســطح باال نبوده است .پارسال و ســال قبل از آن و
پنج ســال و هفت سال پیش را هم در نظر بگیرید ،امروز انبار ذخایر کاالهای
اساســی ما مطمئن اســت .با وجود اینکه امروز ما مشکالتی داریم ،بخشی
از مشــکالت اقتصادی ،قیمت ارز اســت ولی ذخایر ارزی از همه سالهای
گذشته در پنج سال گذشته باالتر است؛ هم کل ذخایر و هم ذخایر اسکناس
باالتر است«.
نیازمندعدالتمالیاتیهستیم
رئیــس قوه مجریه با بیان اینکه نیازمند عدالت مالیاتی هســتیم ،گفت:
»وقتــی خدمت رهبر معظم انقــالب بودم ،بحثی درباره مالیات داشــتیم.
ایشان فرمودند پرداخت مالیات بر مردم واجب شرعی است و همه مبلغان
و آنهایــی که تریبون دارنــد باید به مردم بگویند که فــرار مالیاتی به عنوان
یک عمل ناصحیح و حرام شــرعی اســت .ما نباید بگذاریم یک عده مالیات
پرداخت کنند و بار ســنگین را بر دوش بگیرند و عدهای به انحای مختلف از

پرداخت مالیات ســر باز بزنند؛ اینطور حق و حقوق مردم ضایع میشود و
یکی از مسئولیتهای سنگین این وزارتخانه ،مالیات است«.
رشدنقدینگیازآسمانهفتمنازلنشدهاست
رئیسجمهــوری عنوان کرد» :در دولت یازدهم رشــد نقدینگی ما ۲۴٫۴
درصد بود .در ســال  ۹۶رشــد نقدینگی  ۲۲٫۱درصد بوده است .فکر نکنیم
رشــد نقدینگی امروز و امســال از آسمان هفتم نازل شــده است .این رشد
نقدینگی را همیشه داشتهایم .رشد نقدینگی در سایه ضریب فزاینده یا رشد
نقدینگی بر مبنای پایه پولی کامال متفاوت است ،رشد نقدینگی در سالهای
اخیر عمدتا بر مبنای پایه پولی نبوده بلکه ضریب فزاینده بوده است و شاید
تحرک بیش از حد الزم بانکها در تراکنشها بوده است« .او با یادآوری این
مطلب که معموال در ســالهای قبل و در دولتهای قبل رشد نقدینگی به
دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است ،گفت» :امروز رشد نقدینگی
در سایه برداشت بانکها از بانک مرکزی است ،بنابراین دولت انضباط مالی
خود را بهخوبی حراســت و حفظ کرده است .اما بانکهای ما ضمن اینکه
امروز مشــکالت ما را حل میکنند ،متأسفانه گاهی اوقات هم مشکلآفرین
هستند که یکی از آنها رشد نقدینگی است .در سایه اصالح بانکها باید رشد
نقدینگی را حل کنیم ،بانکهای ما باید اصالح شــوند و از بنگاهداری دست
بردارند .بانکهای خصوصی و دولتی باید تحت انضباط دقیق بانک مرکزی
دربیاینــد« .روحانی در ادامه با بیان اینکه من اینجا باید نکتهای را بگویم که
شاید مجلس روی آن حساس است ،افزود» :در جلسات سه قوه در شورای
عالی هماهنگیهای اقتصادی هم از تحریم عبور کرده و هم گاهی از قانون
عبــور میکنیم .ما از قانون عبور نمیکنیم ،اگر موردی هم الزم باشــد با یک
زمانبندی موقت و چندماهه یا یکساله ،قانون باید از سوی مجلس اصالح
شود .ما قانون را اصالح نمیکنیم یا تغییر نمیدهیم ،روی ضرورتها برای
زمان موقت شاید اقداماتی را انجام دهیم«.
وزیر باید حداقل ۱۴ساعت در روز کار کند
روحانی یادآور شــد» :از بعضی وزیران پیشنهادی سؤال کردم که در ۲۴
ساعت چند ساعت کار میکنید؟ اگر وزیری امروز کمتر از  ۱۴ساعت کار کند،
نمیتواند بار ســنگین را به مقصد برســاند .بنابراین وزیــر ما حداقل باید ۱۴
ســاعت در روز کار کند ،ما نمیتوانیم با هفت،هشت یا  ۱۰ساعت کارمان را
پیش ببریم .من از شما نمایندگان مجلس چه به عنوان مخالف و چه موافق
میخواهــم انتظاری را که از این وزیــران دارید به آنها اعالم کنید ،به وزیران
توقعات و شــرایط اجتماعی را بگویید ،در این شرایط ما باید با توان و قدرت
بیشــتر این مســیر را ادامه دهیم« .رئیسجمهوری بیان کرد» :من به عنوان
امین شــما و مردم میگویم هریک از وزیرانی که خدمت شما معرفی کردم

دهها ساعت روی آن فکر کردم و مشورت کردم .برخی از دوستان را برای کار
دعوت کردم ،اما دیدم صدای آنها لرزان اســت و با تردید صحبت میکنند.
آنها گفتند با این شرایط و مشکالت چطور این کار را انجام دهیم .دیدم صدای
لرزان نمیتواند در این شــرایط باری را بر دوش بکشد .وزیران معرفیشده از
لحاظ تحصیالت و ســابقه کاری ،اراده و تصمیم الزم را برای به دوشگرفتن
اینبار سنگین و اجرائی دارند«.
اکنونوقترقابتهایلیگنیست
او با بیان اینکه نمایندگان باید به دولت کمک کنند ،یادآور شد» :این وزیر
من ،شــما و ملت ایران اســت ،به همان اندازه که حق دارید از وزیر ســؤال،
نقد و نظارت کنید ،او را تشــویق و تأیید هم کنید .در این شرایط روحیهدادن
وظیفه همه ماســت .میخواهیم وزیری که برای سؤال ،نظارت و استیضاح
به مجلس میآید با روحیه شــاد بازگردد .باید دســت به دست هم دهیم و
کمک کنیم .امروز دشــمن اصلی ما جناحها و احزاب نیستند ،ما امروز همه
با هم برادریم .دشــمن اصلی ما ،آمریکا ،شمشیر از غالف بیرون آورده است
باید با آن مبارزه کنیم .متحد باشیم جناح چپ ،راست ،اصولگرا ،اصالحطلب
و میانهرو همگی ملت ایران هســتیم« .رئیسجمهوری افزود» :اکنون وقت
رقابتهای لیگ نیســت ،ما امروز در قالب تیم ملی مقابل دیگران به میدان
رفتهایم .تیم ملی مال ما اســت ،در این شــرایط باید با وحدت بیشــتر کار را
پیــش ببریم« .روحانی گفت» :متأســفانه در ماههای گذشــته عدهای از ارز
یارانهای سوءاستفاده کردند .ما ارز چهار هزارو ۲۰۰تومانی در اختیار عدهای
گذاشــتیم ارز هفت هزار و ۵۰۰تومانی در اختیار عده دیگری گذاشتیم برخی
از آنها سوءاستفاده کردند .ضمن اینکه اکثریت تجار ،بازرگانان ،صادرکنندگان،
واردکنندگان و مغازهداران اکثرا افراد ســالم و دلســوز برای کشــورند ولی
همهجا اقلیتی داریم که متأســفانه سوءاستفاده میکنند« .رئیسجمهوری
گفت» :وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت کلیدی و بسیار مهم است .اینجا
امضای طالیی هست .در جلســه خصوصی چیزی به آقای رحمانی گفتم.
اشــکال ندارد اینجا هم تکرار کنم ،بعضی از سمتها هر کسی را میگذارید
اگر ابوذر و سلمان هم بود یک سال بعد عوض کن .بعضی جاها را نمیشود.
متأســفانه در جامعه ما آدم سالم را عده دیگری فاســد میکنند ،آنقدر با
طواف معکوس دورش میچرخند کــه او را در یک منجالب فرو میبرند و
باید مراقب باشــیم« .روحانی خطاب به چهار وزیر پیشنهادی گفت» :همه
گزینههای پیشــنهادی امــروز به مردم قول بدهند و بــه آنها بگویند چهکار
خواهند کرد ،به مردم بگویند ما در ماههای آینده چه گرههایی را باز میکنیم
و شما نمایندگان محترم در نطقهای خود بگویید این وزیران چه باید بکنند
و چه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند«.

توضیحات الریجاني درباره دلیل
ارسال لوایح پالرمو و پولشویي
به مجمع تشخیص
 ایســنا :بیــش از  ۶۰نماینده مجلس از هر ســه
فراکسیون نامه به رئیس و اعضاي مجمع تشخیص
مصلحت نوشــتند .در این نامه اقدام رئیس مجلس
در ارســال الیحــه پولشــویي و پالرمو بــه مجمع
تشــخیص را مغایر قانون اساسي دانستند و خواستار
بازگردانــدن این لوایح به مجلس جهت تشــریفات
قانوني شدند.
علــي الریجانــي در ابتداي جلســه علني نوبت
شنبهشــب بــرای بررســي صالحیــت چهــار وزیر
پیشنهادي دولت به ارائه توضیحاتي درباره مباحث
مطرحشــده در رســانهها درباره دلیل ارسال لوایح
پالرمو و اصالح قانون مبارزه با پولشویي به مجمع
تشخیص مصلحت نظام پرداخت.
او توضیــح داد :مجلس بعد از بررســي این دو
الیحه ،آن را به شوراي نگهبان فرستاد تا نظرات خود
را دراینبــاره اعالم کنند .تقریبا به فاصله دو تا ســه
روز بعد هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز
نظرات خود را به شــوراي نگهبان ارسال کرد .البته
همــواره متعارف این بود که هیئت نظارت نظر خود
را در مسیر بررســي لوایح به کمیسیونها ارائه کند؛
ولي این بار نظرش را به شوراي نگهبان اعالم کرد.
رئیــس مجلس شــوراي اســالمي ادامــه داد:
بعدازآن شــوراي نگهبان به فاصله دو یا سه روز این
نظرات را در قالب نامهاي به مجلس فرستاد؛ مبني
بــر اینکه این نظــرات هیئت نظارت اســت که برای
اقدام ارسال ميشــود .ما نیز نامه شــوراي نگهبان
به همراه نظــرات هیئت نظارت درباره این دو الیحه
را به کمیســیون فرســتادیم .البته کمیسیون بیش از
دو ماه معطل کرد که نميخواهم وارد ریز مســائل
شــوم؛ ولي بههرحال کمیســیون دو ماه معطل کرد
تا بررســيهایش دربــاره نظر شــوراي نگهبان را به
مجلس ارائه کنــد .از آن طرف هم مرتبا نامهنگاري
ميشــد؛ مبني بر اینکه چــرا کمیســیون نظرش را
اعالم نميکند .شــاید هفت یا هشت بار از کمیسیون
خواســتم که نظراتشــان را درباره ایرادات شوراي
نگهبــان اعالم کنند تا صحــن مجلس تصمیمگیري
کند.
الریجانــي ادامه داد :بعد از مدتــي که ما اصرار
کردیم ،آقایان حرفهایي زدند که به مصلحت کشور
نیســت آنها را بیان کنم؛ ولي بههرحال ما گفتیم هر
نظري دارید ،بیان کنید .در نهایت آقاي ملکشــاهي،
رئیس کمیسیون حقوقي ،بیان کردند که نظر اعضاي
این کمیسیون آن است که مواردي را که خود شوراي
نگهبان روي آن نظر دارد ،اصالح کند که این کار هم
صورت گرفت .همچنین اعضاي کمیســیون نظرات
هیئــت نظارت مجمع را قبــول ندارند که مربوط به
بندهاي زیادي در محتواي الیحه پالرمو اســت .البته
ما نميتوانیم داخل پالرمو را تغییر دهیم.
او خاطرنشــان کرد :بنده در نهایت به آنها گفتم
بــه هر نظــر و نتیجــهاي رســیدید ،آن را به صحن
مجلس ارســال کنید تا مجلس نظرش را به شوراي
نگهبان بفرستد .آقایان نیز مصوباتشان را فرستادند.
مواردي را که شــوراي نگهبان نظر داشــت ،اصالح
کردنــد و مابقي را گفتند قبول ندارنــد .آن زمان که
بحث شــد ،همین نظر را تلفني گفتند و همان روزي
که ایرادات شوراي نگهبان در صحن مجلس بررسي
شــد ،ما فقط آن ایــرادات را اصــالح کردیم و برای
مابقي اظهارنظري صورت نگرفته بود.
رئیس قوه مقننه یادآور شــد :آن زمان براي حل
مسئله به آنها گفتم که باید این ایرادات را به صورت
متعــارف در یــک مجموعه ميآوردید؛ البته شــاید
به خاطــر آنکه چند صفحه بــود ،آن را نیاوردند .از
آن طرف هم روشــن بود که کمیسیون فقط نظرات
شــوراي نگهبان را قبول دارد و نظرات هیئت نظارت
مجمــع را قبول ندارنــد .بههمیندلیل آن روز این را
عرض کــردم که در صورت مذاکرات هم قید شــده
است.
به گــزارش ایســنا ،در ایــن هنگام تعــدادي از
نماینــدگان از الریجانــي خواســتند کــه محتــواي
صورتجلســه را قرائت کند که او در واکنش گفت:
صورتجلسهاي به شماره  ۲۱۴۲۴جلسه  ۲۴۳است.
الریجانی ادامــه داد :این هم ماننــد بقیه موارد
اســت که اگر ما در بررسي لوایح یا طرحها اختالفي
با شوراي نگهبان داشــته باشیم ،موضوع به مجمع
تشــخیص ميرود؛ بنابراین بحثهاي مطرحشــده
خارج از روال انجام شــده اســت .ما آنچــه را باید
ميکردیم ،انجام دادیم؛ یعني نظر کمیسیون این بود
که طرحها باید ایرادات شوراي نگهبان را بررسي کند
و نظرات هیئت نظارت را قبول نداشــت و ما هم در
مجلس همین را رأي گرفتیم.
او افزود :وقتــي دو الیحه به مجمع رفت ،همین
اتفاق در شــوراي نگهبــان رخ داد؛ یعني اعالم کرد
که مجلس نظرات شــوراي نگهبان را اعمال کرده؛
ولي چون نظر هیئت نظارت را قبول نکردید ،ایراد به
قوت خود باقي است؛ بنابراین آن را به مجمع ارسال
کردیم .رئیس مجلس تأکیــد کرد :مجلس راجع به
نظرات مجمع تصمیم نميگیرد و تنها راجع به نظر
خودش تصمیم ميگیرد و اگر مجددا شوراي نگهبان
ایرادي را فرســتاد ،رئیس مجلــس آن را به مجمع
ميفرستد؛ بنابراین مطلب روشن است؛ مبني بر آنکه
کمیسیون تصمیم گرفت و نظرات شوراي نگهبان را
اصالح کرد و نظــرات هیئت نظارت را نپذیرفت و ما
هم همین را رأيگیري کردیم و چون شوراي نگهبان
ایراد را دوباره فرســتاد ،ما به مجمع ارسال کردیم تا
مسیر قانونياش طي شود.

