2

پنجشنبه5/مهرماه / 1397شماره4095

www.ebtekarnews.com

سرمقاله

اخبار

مهلت اندک نظام قانونگذاری برای دور زدن خودتحریمی

برنده در سیاست
بازنده در اقتصاد
ادامه از صفحه یک
بهای یورو به بیش از دویست هزار ریال
و دالر به باالتر از یکصد و هشتاد هزار
ریال رسید .سکه هم از مرز پنجاه میلیون
چ یک از اصحاب
ریال گذشت تا دیگر هی 
بازار و تجارت و اقتصاد ،نگاهی به سخنان
دیپلماتیک حسن روحانی نداشته باشد.
در این هنگامه ،عدم توانایی در مدیریت
قیمتهای ارز ،سکه و برخی اقالم و
کاالهای اساسی و موضعگیریهای گاه و
بیگاه مسئوالن و دستاندرکاران اقتصادی
کشور ،بر ابهامها و نگرانیها میافزاید.
توضیح مکرر است اگر گفته شود که
اقتصاد در مسیر تعیینشده با تکیه و اتکا
به شاخصهای کمی و معیارهای قابل
اندازهگیری حرکت میکند و توجه چندانی
به پروپاگاندای سیاسی ندارد .هرچند
هرگز نمیتوان و نباید مسئله اقتصاد را از
راهبردها و حتی بازیهای سیاسی منفک
تلقی کرد ،اما اگر معادلههای اقتصادی
بر پایه استراتژیهای کارآمد تدوین شده
باشند ،عوامل بیرونی خارج از حیطه
اقتصاد ،تأثیری به مراتب کمتر بر آن
خواهند داشت.
این یک اشتباه راهبردی بزرگ است اگر
تصور شود که همه آنچه در بازار سکه
و ارز میگذرد متأثر از یک سخنرانی یا
س ایاالت متحده آمریکا و
چند توئیت رئی 
یا اعمال تحریمهای تازه علیه ایران است.
طبیعی است که در پیدایش چنین وضعیتی
نهتنها عوامل متعددی درگیر بوده و هر یک
سهمی را به دوش میکشند ،بلکه اعالم
نظرهای غیرکارشناسی ،غیرعلمی بدون اتکا
به تئوریهای کالسیک و نوین اقتصادی هم
به عاملی کشنده برای این اقتصاد شکننده
محسوب میشود.
در وضعیت فعلی کار به جایی رسیده
است که هر روز یکی از صاحبان قدرت،
موضوع را از منظری و زاویهای به بحث
مینشیند و ایدههایی گاه خارقالعاده را
ارائه میکند .یک روز یکی مدعی میشود
که نیازی به دالر نیست؛ مشکالت کشور با
روبل و روپیه و یوان حل میشود .روز بعد،
دیگری با استفاده از تریبونی که در اختیار
دارد ،اعالم میکند که به دالر توجه نکنید و
از کنار آن به آرامی بگذرید .دیگرانی هم در
این میان میآیند و هر کدام حرف و حدیثی
تازه و بدیع را روایت میکنند .روایتهایی
که هیچ یک نشانی از بنمایههای اقتصادی
و علمی در خود ندارند و نمیتوان کمترین
توجهی به آنها کرد.
این قبیل اظهارنظرهای غیرکارشناسی
و غیرعلمی هم چون هیزمی بر این آتش
عمل میکنند و اجازه نمیدهند تا تدبیر
الزم درخصوص تنظیم بازار و رفع مشکالت
موجود اندیشیده شود .هر چند به نظر
نمیرسد تدبیر قابل مالحظهای هم در
صدر امور مورد نظر قرار گرفته باشد .اما
همین تالشهای سخت و صعب هم با این
وضعیت راه به جایی نخواهد برد.
در سوی دیگر ،مردم هم هراسان و
نگران از وضعیت به وجود آمده و نوسانات
قیمتها طی دورههای زمانی کوتاه،
اشتباهترین راهکار را انتخاب کرده و سعی
میکنند خرد ه سرمایههایشان را به طال و
سکه و ارز تبدیل کنند .طبیعی است در
چنین چرخهای هیچ راه نجاتی را نمیتوان
یافت .باید از این کالف سردرگم ،سرنخ
ماجرا را از نقطهای کلیدی به دست آورد و
راه خروج را یافت.
دولت روحانی نشان داده است که در
عرصه دیپلماسی میتواند بدون نقص یا با
حداقل خطا مسیر را تا مقصد هدایت کند.
حاال باید این تالش را در عرصه اقتصاد به
انجام رسانند و راهکاری کارآمد ارائه کنند.

سیاستروز
معاونپارلمانیرئیسجمهوری:

توپ  FATFبه زمین مجمع تشخیص مصلحت افتاد
سال گذشته دولت برای تغییر وضعیت
خاکستری ایران در  FATFالیحه «پالرمو یا
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان
یافته»« ،الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریسم» و «الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی» و «الیحه اصالح قانون مبارزه
با تامین مالی تروریسم» را تقدیم مجلس شورای
اسالمی کرد .لوایحی که تصویبش میتواند راهی
باشد برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادالت
بانکی.
بهمن  96الیحه «پالرمو» پیش از سه الیحه دیگر
در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و آرای
موافق بر مخالف چربید .اما این بار برای تبدیل
شدن به قانون با مانع شورای نگهبان روبهرو شد.
شورای نگهبان ضمن ایراد به ترجمه الیحه ،آن را
قضایی تشخیص داد و اعالم کرد الیحه پالرمو باید
از طرف رئیس دستگاه قضا تحویل دولت شود.
وقتی این دو ایراد برطرف شد ،به گفته عباسعلی
کدخدایی شورای نگهبان از جهت محتوایی ورود
کرد و  3ایراد شامل یک ایراد ترجمه ،یک ایراد
جدید اصل  15قانون اساسی و یک ایراد خالف
شرع بودن از الیحه گرفت و آن را به مجلس
عودت داد ،مجلس نیز برای تأمین نظر شورای
نگهبان دوباره اصالحاتی را اعمال کرد .درصورتی
که با وجود این اصالحات ،ایرادات شورای نگهبان
باقی باشد الیحه برای تعیین تکلیف به مجمع
تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
بر سر بررسی الیحه دوم ،یعنی اصالح قانون
مبارزه با پولشویی هیاهویی در مجلس به پا شد.
احمد سالک ،حاجی دلیگانی ،ذالنوری و ادیانی در
صف منتقدان قرار داشتند .اما نهایتا سرنوشت
این الیحه و همینطور الیحه منع تامین مالی
تروریسم به فرجام رسید و نمایندگان کلیات این
دو الیحه را تصویب کردند .البته بررسی جزئیات و
تصویب نهایی آنها متوقف ماند.
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ()CFT
نیز وضعیت بهتری پیدا نکرد و در 20خرداد بر اثر
حواشی زیاد هنگام بررسی نهایتا با رای اکثریت
نمایندگان به مدت دو ماه به حالت مسکوت
درآمد .از آنجا که  20شهریورماه نمایندگان به مدت
دوهفته برای سرکشی در حوزههای انتخابیه به سر
می بردند ،مقرر شد که این لوایح در هفته نخست
مهرماه در دستورکار صحن علنی بهارستان قرار
گیرد .این خبر را بهروز نعمتی عضو هیئترئیسه
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد و گفت «بعد
از در جلسه اخیر هیئت رئیسه مجلس تصمیم
گرفته شد تا الیحه  FATFدر دستورکار مجلس
قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود».
اما ساعتی از اعالم این خبر نگذشته بود که
نامهای به امضای رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام خطاب به دبیر شورای نگهبان رسانهای شد
و مغایرت الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی با
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای
کلی تشویق سرمایهگذاری ،سیاست کلی امنیت
قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی مورد
اشاره قرار گرفت.

ایران برای عادیشدن وضعیتش در افایتیاف ( )FATFکمتر از یک ماه فرصت دارد وگرنه به گفته برخی کارشناسان دچار خودتحریمی میشود ،با
این وجود هنوز معلوم نیست در نظام پارلمانی کشور لوایح چهارگانه چه سرنوشتی پیدا میکنند .مجلس شورای اسالمی باالخره تصمیم گرفت و توپ
لوایح پرحاشیه را برای تعیین تکلیف نهایی به زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام سانتر کرد .حاشیههای چهارقلوهای جنجالی از یک سال پیش آغاز
شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی  FATFاست؛ همان نهاد غیر دولتی که توسط گروه  G7برای مقابله با پولشویی
تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم ( )CFTبهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع
بهعنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد .در سال  ،2008مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی
بهعنوان دیگر مأموریتهای این گروه در دستورکار قرار گرفت.

طرح چنین
مباحثیحکایت
از آن میکند که
شک و تردیدها
درباره سرنوشت
لوایحچهارگانه
همچنان باقی بود
به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت نظام
نسبت به لوایح چهارگانه  FATFحساسیت دارد
چراکه مردادماه نیز مجمع تشخیص مصلحت
 FATFرا مغایر با امنیت ملی توصیف کرد و حاال
این دومین مرتبه بود که خارج از تشریفات قانونی
و بدون آن که مصوبهای به این نهاد حاکمیتی
ارجاع شود ،به شورای نگهبان نظر مشورتی درباره
این لوایح میدهد و ایراداتی را بر میشمرد.
البته هر دوی این اعالم مواضع مجمع با واکنش
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهوری
مواجه شد ،او استدالل حقوقی آورد و به استناد
قانون اساسی گفت« :مجمع تشخیص محل حل
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان است .درباره
لوایح چهارگانه شورای نگهبان اظهار نظر کرد و
نظرش را به مجلس شورای اسالمی داد .قانون
اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت
ملی را شورای عالی امنیت ملی میداند و شورای
عالی امنیت ملی هم قبال بحثهای بسیار دقیق
و کارشناسی درباره این لوایح انجام داده و دبیر
محترم این شورا هم در مجلس شورای اسالمی
حضور یافت و درباره این لوایح توضیح داد و اعالم
کرد که هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود
ندارد .بنابراین از آنجا که مراجع مربوطه در قانون
اساسی برای اظهار نظر درباره این لوایح کامال
مشخص است و موضوع هم اختالفی نبود که
در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع اختالف

نخستین فرمانده سپاه پاسداران:

شود ،از این جهت ورود مجمع به این شکل ایراد
حقوقی دارد».
همان خردادماه که مجلس بررسی لوایح را
مسکوت گذاشت ،بسیاری آن را به مثابه پایان
فرصت ایران برای اتصال به نظام بانکی در جهان
دانستند اما گویا مهلت ایران تا مهرماه تمدید شد.
عباسعلی کدخدایی درباره نامه روحانی به آیتالله
جنتی برای تسریع در بررسی لوایح گفت« :اجازه
دهید این را دولت جواب دهد ولی آن محدودیت
زمانی هم که مدنظر بود ،تا پایان مهرماه تمدید
شد» بنابراین ایران تا پایان مهرماه فرصت دارد
که لوایح چهارگانه را تعیین تکلیف کند .لوایحی
که اگر لوایح چهارگانه تصویب و تبدیل به قانون
نشود ،خسارتهای غیرقابل جبرانی به کشور وارد
می شود.
از جمله این خسارتها آن خواهد بود که به
گفته حشمتالله فالحتپیشه رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،دیگر
بعد از مهرماه بانکهای روسیه هم با ما همکاری
نمیکنند.
در واقع طرح چنین مباحثی حکایت از آن
میکند که شک و تردیدها درباره سرنوشت لوایح
چهارگانه همچنان باقی بود تا آن که آیتالله
یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت «شورای
نگهبان به دور از مصلحتاندیشی ،لوایح مربوط
به  FATFرا بر مبنای شرع و قانون اساسی مورد

بررسی قرار میدهد» .این یک حرف او یک پالس
مثبت و دلگرمکننده برای دلسوزان انقالب و نظام
محسوب میشد .اما بعد از حادثه تروریستی
اهواز دوباره صدای دلواپسان بلند شد که ای ایها
الناس اگر FATFکارآمد بود ،باید جلوی این قبیل
اقدامات را میگرفت و چون نگرفت ایران نیز نباید
به آن بپیوندد.
بازار این نوع اظهارنظرها در حال داغ شدن بود
که رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :لوایح
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان
یافته فراملی (پالرمو) و الیحه اصالح قانون مبارزه
پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت
نظام فرستاده میشود .تا پایان مهر کمتر از یک
ماه بیشتر باقی نمانده و سرانجام لوایح پرحاشیه و
جنجالی چهارگانه نظام قانونگذاری ایران مشخص
نیست .برخی با اشاره به مورد مخالفتهای
مجمع ،این اقدام مجلس را به مثابه بایگانی شدن
لوایح میدانند اما برخی نیز معتقدند این تدبیر
به کار گرفته شد تا در این مقطع حساس زمانی
آرامش سیاسی کشور حفظ شود و بدور از جنجال
آفرینی های دلواپسان ،مجمع تشخیص ،مطالبق
مصلحت کشور تصمیم نهایی را اتخاذ کند .حال
باید منتظر ماند و دید آیا این دو الیحه در مجمع
ردای قانون به تن می کنند یا آن که مهر بایگانی
میخورند.

ادعا نمیکنیم حکومت پاکان را بنا کردیم

جواد منصوری از مبارزان انقالبی در دوره پهلوی میگوید :من
و هیچکس دیگری ادعا نمیکنیم حکومت پاکان را تشکیل دادیم
و اگر کسی هم چنین ادعایی کرد آنرا به پای ندانستن میگذاریم.
اگر االن اختالس وجود دارد ما از خودمان می دزدیم درحالی که
درگذشته غیر از اینکه از هم میدزدیدند خارجیها هم هر چه
میخواستند میخوردند و مابقی را میبردند.
به گزارش ایرنا ،نخستین فرمانده سپاه پاسداران در پاسخ به این
سوال که نخستین مسئولیتش پس از پیروزی انقالب چه بوده،
میگوید :مردم در مدرسه رفاه در شرایطی که بازجو ،پرونده و
زندانی نداشتیم سران رژیم شاه را تحویل ما میدادند .یقین بدانید
اگر این افراد را آزاد میکردیم مردم در خیابان آنها را میکشتند

همانطور که دو ،سه نفر را کشتند مانند سیدجواد ذبیحی موذن
و قاری معروف و یا گوینده اخبار آن دوران را همین مردم کشتند.
من بازجوی چند تن از آنها بودم .برای آنها پرونده اولیه تشکیل
میدادیم این افراد همین جوری اعدام نشدند بلکه به جرم خود
اعتراف کردند مثال تیمسار رحیمی آخرین فرماندار نظامی تهران
پای برگه اعترافات خود را امضا کرده بود مثال میپرسیدم آقای
رحیمی شما دستور حکومت نظامی ،تیراندازی و کشتن مردم را
دادید و او هم تایید میکرد .او در ادامه گفته :امام (ره) برای
محاکمه این افراد در دادگاه انقالب سه قاضی (ربانی شیرازی،
سیدمحمد خامنهای و صادق خلخالی) انتخاب کرده بودند .مرحوم
خلخالی درباره احکامی که صادر کرده بود میگفت در پروندهای

متهم اعتراف کرده بود  50کیلو هروئین را جابجا و قصد فروشش
را داشته و زیر برگه بازجویی را امضا کرده است .برای چی این فرد
را در زندان نگه دارم؟ عدهای دوست دارند فقط حرفی زده باشند
به نظر شما شاه از جنایات زیرمجموعهاش بیخبر بود؟ منصوری
با بیان اینکه جوانان در پی آزادی به معنای خاص هستند چون
استقالل دارند ،گفته :دشمنان ما به صراحت میگویند جمهوری
اسالمی حکومتی مستقل است .اما درخصوص آزادی این سوال
را مطرح میکنم آیا در کشور آزادی نیست؟ آزادی که االن داریم
با دوران پهلوی قابل مقایسه نیست .االن در تاکسیها به صغیر
و کبیر مملکت فحش میدهند .اصال نمیتوانیم وضعیت فعلی را
با گذشته مقایسه کنیم.

نمنش:
جواد آری 

الریجانیها از خطا مبرا نیستند
یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد :شاید زمان آن رسیده باشد که یک
جریان سوم مترقی که فراتر از اصالحطلبی و اصولگرایی است که بتواند از
همه ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی هم استفاده کند ظهور کند.
به گزارش ایلنا ،جواد آرینمنش درباره عملکرد قوای سهگانه در مبارزه با
فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور گفت :من معتقدم که تخصیص
ارز دولتی خطایی بود که منشا آن بانک مرکزی و سیاستهای نادرست
دولت و آقای جهانگیری بود.
وی تصریح کرد :تصور و تلقی آقای جهانگیری این بود که با تزریق مقداری
ارز به بازار میتواند قیمت دالر را تک نرخی نگه دارد ،در ادامه با قاطعیت در
تلویزیون حضور پیدا کرد و نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی را اعالم کرد .اما این نرخ
بدون بررسیها و تعهدات الزم اعالم شد .دولت مشخص نکرد که این افرادی
که ارز دریافت میکنند بازرگان واقعی هستند یا دالالنیاند که ارز دولتی را
دریافت خواهند کرد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با اشاره به سیاستهای
اقتصادی دولت خاطرنشان کرد :اشتباهاتی که دولت و بانک مرکزی داشتند
باعث شد تا این مشکالت و تبعات منفی اقتصادی را با خود به همراه داشته
باشد ،همانطور که قیمتها افزایش پیدا کرد و این نابسامانی در اقتصاد ما

لوایح چهارگانه  FATFارتباطی به
برجام ندارد

ایجاد شد .وی با اشاره به وظایف قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی
گفت :دستگاه قضایی میبایست به دنبال یک طیف گسترده از افرادی که
دالر  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی دریافت کردند میافتاد که تعدادشان هم کم نبود.
افراد خوبی هم در بین این طیف قرار داشتند که آنها هم متهم شدند و باعث
شد تا یک فضای ضددولت ایجاد شود ،اما قوای سه گانه به دنبال این هستند
که این خطاهای مرتکب شده را حل و فصل کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره رویکرد قوه قانونگذاری و رئیس مجلس هم
گفت :این یک نظر افراطی است که بگوییم رئیس مجلس به صورت خودرای
عمل میکند .رئیس مجلس آنقدری اختیارات ندارد که یک الیحه یا طرح را
در صحن علنی مجلس مطرح کند یا نکند .آیین نامه شرایط را مشخص کرده
است و یک طرح پس از جمع آوری امضاها در صحن مطرح میشود .این
طور نیست که رئیس مجلس بخواهد جلوی طرح موضوعی را بگیرد ،این نظر
یک مقدار افراطی است و مقداری هم فضای تدریجا دارد انتخاباتی میشود
و رقبای انتخاباتی بالقوه یکدیگر را تضعیف میکنند.
وی با اشاره به سخنرانیهای احمدینژاد در شهرهای مختلف ،تاکید کرد:
آقای احمدینژاد به استانهای کشور راه افتاده و سخنرانیهایی هم انجام
میدهد که محور سخنرانیهایش هم الریجانیها هستند در حالی که من

نمیخواهم بگویم که الریجانیها خطا ندارد ،آنها هم قطعا مبرا از خطا
نیستند اما به نظر من یک رقابت انتخاباتی در حال شروع است.
آرینمنش درباره مانیفست اعالم شده از سوی محمدباقر قالیباف گفت:
من معتقدم انسجام بین هیچکدام از دو اردوگاه اصالحطلب و اصولگرا وجود
ندارد و یک تفرقه در هر دو جریان وجود دارد .به نظر من کار از این حرفها
گذشته که آقای قالیباف بخواهد نواصولگرایی را مطرح کند .میزان نارضایتی
مردم در حدی است که از هردو جریان سیاسی عبور کردهاند و االن این دو
جریان اصولگرا و اصالحطلب برایشان مقبولیت ندارد و مثل گذشته نیست
که این قدرت بین جریان راست و چپ دست به دست بشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک نارضایتی فراتر درجامعه وجود دارد،
گفت :مردم روی ناکارآمدی هر دو جریان صحه میگذارند و اگر از جریان
اصالحات هم رویگردان شوند ،به این معنا نیست که به اصولگرایی روی
آورند .این عبور از هر دو جریان خطرناک است و شاید زمان آن رسیده باشد
که یک جریان سوم مترقی که فراتر از اصالحطلبی و اصولگرایی است که
بتواند از همه ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی هم استفاده کند ظهور
کند .جریان سوم باید جریانی باشد که بتواند کارنامهای درخشان از خود ارائه
دهد و برای خروج از بحران برنامه داشته باشد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت:
برخی رسانه ها و یا بعضی از نمایندگان مجلس،
لوایح چهارگانه را به برجام ربط میدهند ،در حالی
که این لوایح هیچ ارتباطی به برجام ندارد و مصالح
کشور و ارتباط با بانک ها و موسسات مالی دنیا؛
اقتضای تقدیم این لوایح به مجلس را داشته و
دارد.
به گزارش ایرنا ،حسینعلی امیری در حاشیه
جلسه روز چهارشنبه هیات دولت تاکید کرد:
برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس
تقدیم شده و حتی در دو مورد سابقه قانون
گذاری هم وجود دارد.
لوایح چهارگانه فرایند تصویب را طی کرده و به
شورای محترم نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان
ایراداتی وارد کردند که روز گذشته در مجلس
شورای اسالمی رفع شد و برگشت .یک مورد از
لوایح چهارگانه باقی مانده بود که زمانی که این
الیحه در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار
گرفت به درخواست نمایندگان محترم برای دو
ماه به تعویق افتاد و این کنوانسیون در دستور
کار مجلس قرار دارد .امیری تاکید کرد :لوایح
چهارگانه برای کشور و دولت مهم و حیاتی
هستند .دغدغه های نمایندگان مجلس در
خصوص این لوایح ،در کمیسیون های مختلف
دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث و
بررسی و مالحظات امنیت ملی و همچنین مصالح
کشور در هر چهار الیحه مدنظر قرار گرفته است.
شورای عالی امنیت ملی که عالی ترین مرجع
صالح نسبت به امنیت ملی کشور است ،درباره
لوایح اظهار نظر کرده است و ما بسیار امیدوار
هستیم که این کنوانسیون در هفته های آینده،
در دستور کار مجلس قرار گیرد .با توجه به اینکه
این کنوانسیون در جهت ایجاد روابط و مناسبات
مالی نظام جمهوری اسالمی با موسسات مالی
و بانکهای دیگر کشورهای دنیا ،بسیار تعیین
کننده خواهد بود ،مورد عنایت نمایندگان مجلس
شورای اسالمی قرار گیرد .معاون امور مجلس
رئیس جمهوری تصریح کرد :در این رابطه هفته
جاری ریاست محترم مجلس که باید از حسن
نظر ایشان که همواره مصالح کشور را در نظر
میگیرند ،تقدیر کنیم ،جلسه ای را با مقامات
دولتی زیربط ،روسای فراکسیون های مجلس و
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کردند.
سواالت را پاسخ دادند و ما امیدوار هستیم که
با درک شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت
هایی که نظام جمهوری اسالمی به این لوایح
دارند ،نمایندگان محترم مجلس کنوانسیون باقی
مانده را تصویب کنند .دو الیحه باقی مانده از
طریق شورای نگهبان به مجمع تشخیص می رود
و امیدوار هستیم مورد تایید قرار گیرد.

وزیر کشور:

در صورت موافقت دولت عراق ،مرز
خسروی برای اربعین فعال میشود
وزیر کشور با بیان اینکه مرزهایی که سال
گذشته در مراسم اربعین استفاده شده است،
امسال هم استفاده میشود ،گفت :منتظر
موافقت دولت عراق برای فعال کردن مرز
خسروی هستیم.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در
حاشیه جلسه ستاد اربعین با اشاره به اینکه
مرزهای سال گذشته که برای اربعین استفاده
شده است امسال هم فعال است اظهار کرد :ما
دو منطقه مرزی در ایالم و کرمانشاه را نیز به
عراق پیشنهاد دادهایم .در تفاهمنامه دو کشور،
عراق با استفاده از مرز خسروی هم موافقت
کرده است .وی افزود :با این وجود آنها در این
مرز مسائل امنیتی دارند و استفاده از این مرز
به موافقت دولت عراق بستگی دارد .ما در حال
تالش هستیم تا آنها را مجاب کنیم که این مرز
استفاده شود .اگر دولت عراق موافقت خود را
اعالم کند مرز خسروی هم فعال میشود.

