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افزایش قیمت دالر بهانه جدیدی برای تحمیل گرانی به اقتصاد
خانوارها است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت:تجربه بیانگر ...
پورابراهیمی داورانی پاسخ داد:

ساز وکار تنظیم بازار در شب
عید چگونه خواهد بود؟

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسلامی
گفت:دلیلـی بـرای افزایـش قیمـت کاذب کاالها در شـب
عیـد وجود نـدارد.
محمدرضـا پورابراهیمـی داورانی در گفت و گـو با خبرنگار
خبرگـزاری خانـه ملـت ،در خصـوص تنظیـم بـازار شـب
عیـد گفت:معمـوال در روزهـای پایانـی سـال بـا توجـه به
خریدهـای مـردم بـرای سـال نـو ،تقاضـای خریـد کاال و
خدمـات بـا رشـد روبـرو مـی شـود ،عـدم نظـارت موثـر
بـر بـازار در روزهای پایانی سـال کـه تقاضـای خرید کاال
و خدمـات از سـوی مـردم افزایـش مـی یابـد ،بـه گرانی
قیمـت هـا منجـر می شـود.
رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسلامی ادامه
داد:در ایام پایانی سـال مجموعـه ای از واحدهای تولیدی،
بخـش هـای بازرگانـی و صنـوف بایـد هماهنگـی هـای
داشـته باشـند تـا تقاضـای خریـد شـب عیـد در
زمینـه هـای مختلـف ماننـد اقالمـی خوراکـی و پوشـاک
پاسـخ داده شـود.
نقـش اتاق هـای بازرگانی،تعـاون و اصنـاف در تنظیم
بازار شـب عید چیسـت؟
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس دهـم شـورای
اسلامی تصریـح کرد:مجموعـه ای از واحدهـای متولی در
بـازار در بخـش عملیـات ماننـد واحدهـای صنفـی و بنگاه
هـای تولیـدی بایـد در حـوزه تنظیـم بـازار شـب عیـد،
اقدامـات الزم را انجـام دهنـد کـه بطور طبیعـی اتاق های
بازرگانی،تعـاون و اصنـاف بایـد در ایـن راسـتا مدیریـت
الزم را داشـته باشـند.
وی ادامـه داد:دسـتگاه هـای نظارتی مانند حـوزه بازرگانی
وزارت صنعـت ،معـدن وتجـارت و سـازمان تعزیـرات
حکومتـی بایـد در خصـوص نظـارت بـر بـازار بـه مجلس
پاسـخگو باشـند و کمیسـیون اقتصـادی مجلـس تلاش
خواهـد کـرد به نحـوی نظـارت انجام شـود کـه مجموعه
هـای عملیاتـی و نظارتـی پاسـخگوی نظـارت مجلس در
حـوزه تنظیـم بازار باشـند.
اتخـاذ تمهیـدات الزم بـرای تامیـن بخش زیـادی از
اقلام وخوراکـی هـا شـب عید
پورابراهیمـی داورانـی تصریـح کرد:اطالعاتـی که بـه ما از
وضعیـت تهیـه کاالهـا و اقالم مـورد نیاز مردم برای شـب
عیـد ارائه شـده حاکـی از این اسـت تمهیـدات الزم برای
تامیـن بخـش زیـادی از اقلام وخوراکـی هـا شـب عید
اندیشـیده شـده اسـت بنابرایـن دلیلـی بـرای افزایـش
قیمـت کاذب کاالهـا در شـب عیـد وجـود ندارد.
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مذاکره درباره زندانیان آمریکایی محکوم به جاسوسی ،خالف منافع
کشور است
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ارزیابی ...

مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای سپردهگذاری  15هزار
میلیاردی در بانکها
نمایندگان مردم در خانه ملت با سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در ...

در دیدار دیدار هیأت اندیشمندان سیاسی فرانسه با امیرعبدالهیان مطرح شد:

حسن پور:

دولت به بهانه تنظیم بازار شب عید اقدام به واردات نکند

روند مثبت رایزنیهای ایران و فرانسه به
تقویت ثبات در منطقه کمک میکند

ژاک هــوگارد رئیــس هیــأت اندیشــمندان سیاســی
فرانســوی در رأس هیأتــی بــا امیرعبداللهیــان،
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
امــور بیــن الملــل دیــدار و گفتگــو کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت  ،ژاک هــوگارد
رئیــس هیــأت اندیشــمندان سیاســی فرانســوی در

در مباحــث سیاســی نقشــی مهــم در اتحادیــه اروپــا
ایفــا مــی کنــد و ارتقــاء مناســبات دوجانبــه بیــن
جمهــوری اســامی ایــران و فرانســه میتوانــد
بــه افزایــش بیشــتر مبــادالت سیاســی  ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی منجــر شــود.
وی همچنیــن افــزود :روابــط پارلمانــی میــان

رأس هیأتــی عصــر روز (دوشــنبه23بهمنماه)
بــا امیرعبداللهیــان ،دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس
شــورای اســامی در امــور بیــن الملــل دیــدار و
گفتگــو کرد.دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای
اســامی در امــور بیــن الملــل در ابتــدای دیــدار
بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه ایــران و فرانســه
و تحــوالت مثبــت در روابــط دو کشــور از جملــه
توســعه همــکاری هــای سیاســی گفــت :فرانســه

کشــورها ایــن امــکان را مهیــا میســازد کــه روابــط
دو کشــور در عرصــه هــای مختلــف کامــل شــده
و در جهــت غنــای هــر چــه بیشــتر آن روابــط و
تعامــات پیــش رود .
وی همچنیــن تأکیــد کــرد :روابــط پارلمانــی ایــران
و فرانســه حائــز اهمیــت اســت و مجلــس شــورای
اســامی خواهــان تعمیــق روابــط بــا اروپــا واز جملــه
فرانســه اســت و از تالشهــای همــه اندیشــمندان

عضـو هیـات رئیسـه مجلـس بـا یـادآوری اینکـه
آمریکاییهـا قائـل بـه پذیـرش قواعـد بینالمللـی
نیسـتند ،گفـت :آمریـکا بـه دنبـال دشـمنی با ایـران از
روزنـه مذاکـره دربـاره آزادی زندانیـان اسـت.
اکبـر رنجبـرزاده در گفتوگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری
خانـه ملـت ،در خصوص درخواسـت کاخ سـفید از ایران
مبنـی بـر ایجـاد خـط ارتباطـی مسـتقیم بـرای مذاکره
در موضـوع آزادی زندانیـان دو طـرف ،گفـت :آمریـکا تا
زمانـی که در مسـیر تحریـم و تهدید جمهوری اسلامی
ایـران گام بـردارد ،هیچ مذاکـرهای بین دو کشـور حتی
بیـن سـطوح پایین کشـوری هـم امکانپذیر نیسـت.

مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای سپردهگذاری 15
هزار میلیاردی در بانکها

نماینــدگان مــردم در خانــه ملــت بــا
ســپردهگذاری صنــدوق توســعه ملــی در
بانکهــای عامــل بــا نــرخ صفــر درصــد
موافقــت کردنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
نماینــدگان در نشســت علنــی دیــروز (ســه شــنبه
 24بهمــن مــاه) مجلــس شــورای اســامی در
جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه بودجــه
ســال  97بــا جــزء یــک بنــد (الــف) تبصــره  18ایــن الیحــه درخصــوص ســپرده گــذاری صنــدوق توســعه
ملــی نــزد بانــک هــای عامــل بــا نــرخ صفــر درصــد؛ بــا  169رأی موافــق 15 ،رأی مخالــف و  3رأی ممتنــع
از مجمــوع  232نماینــده حاضــر در جلســه موافقــت کردنــد.
براســاس جــزء یــک بنــد (الــف) تبصــره  18الیحــه مذکــور؛ صنــدوق توســعه ملــی مجــاز اســت باتصویــب
هیــأت امنــا تــا معــادل یکصــد و پنجــاه هــزار میلیــارد ( )150.000.000.000.000ریــال از منابــع ریالــی خــود
را بــا نــرخ صفــر درصــد نــزد بانکهــای عامــل ســپردهگذاری نمایــد تــا بــا تلفیــق بــا منابــع نظــام بانکــی،
صــرف اعطــای تســهیالت موضــوع ایــن بنــد گــردد.
گفتنــی اســت در جریــان بررســی ایــن جــزء ،ســید علــی ادیانــی در اخطــاری بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجــه
بــه رعایــت قوانیــن و سیاســت هــای کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در برنامــه ششــم توســعه و
همچنیــن اساســنامه صنــدوق توســعه ملــی در بررســی تبصــره مذکــور گفــت :بــا عنایــت بــه اینکــه جــزء
شــماره  1ایــن تبصــره مناســب اســت ،امــا در تقابــل بــا سیاســت هــای کلــی و اساســنامه صنــدوق اســت.
وی ادامــه داد :از لحــاظ قانونــی منابــع صنــدوق توســعه ملــی قابــل تبدیــل بــه ریــال نبــوده و از ایــن جهــت
ممنوعیت دارد.
شــایان ذکــر اســت دکتــر علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا وارد دانســتن اخطــار ایــن
نماینــده ،گفــت :ایــن بنــد بــا سیاســت هــای کلــی مغایــر اســت و در نظــر گرفتــن نــرخ صفــر معنــا نــدارد.
رئیــس قــوه مقننــه کشــورمان یــادآور شــد :مــا ســال گذشــته مجــوز برداشــت یــک و نیــم میلیــارد دالر
از صنــدوق توســعه ملــی بــا نــرخ صفــر را دادیــم و ایــن تصویــب شــد تــا بــرای توســعه روســتاها اســتفاده
شــود .همچنیــن دو تــا  10درصــد نیــز بــرای بخــش صنعــت و کشــاورزی مطابــق سیاســت هــای کلــی
اجــازه داده شــده کــه بــه صــورت ریالــی تبدیــل کــرده و اســتفاده کننــد ،البتــه ایــن دو تــا  10درصــد بــا
نــرخ متعــارف محاســبه خواهنــد شــد.
گفتنــی اســت دکتــر الریجانــی اخطــار ادیانــی را بــه رأی گذاشــت کــه نماینــدگان بــا  150رأی موافــق21 ،
رأی مخالــف و  6رأی ممتنــع از مجمــوع  228نماینــده حاضــر در صحــن بــا آن موافقــت کردنــد.

بخشودگی  ۵هزار میلیارد تومانی سود تسهیالت بانکی
تا سقف  ۱۰هزار میلیارد تومان

نماینــدگان خانــه ملــت بــه دنبــال پیشــنهاد رئیــس کمیســیون اقتصــادی بــا
بخشــودگی  ۵هــزار میلیــارد تومانــی تســهیالت بانکــی تــا ســقف  ۱۰۰هــزار
میلیــارد ریــال موافقــت کردند.بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت،
نماینــدگان درنشســت علنــی امــروز (ســه شــنبه  24بهمــن مــاه) مجلــس
شــورای اســامی در جریــان بررســی بخــش درآمــدی الیحــه بودجــه ســال
 97بــا پیشــنهاد محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی مبنــی
بــر الحــاق بنــد ( )178بــه تبصــره  16ایــن الیحــه درخصــوص "بخشــودگی
ســود وام هــای خــرد اقشــار محــروم و کشــاورزان" بــا  136رأی موافــق 37 ،رأی مخالــف و  12رأی ممتنع از
مجمــوع  233نماینــده حاضــر در جلســه موافقــت کردنــد .در بنــد ( )178الحاقــی به تبصــره  16قانــون بودجه
ســال  97آمــده اســت؛ بنــد (و) تبصــره  16قانــون بودجــه ســال  96مصــوب  24اســفند ســال  ،95موضــوع
تنفیــذ تبصــره  35قانــون اصــاح بودجــه ســال  95کل کشــور بــا قیــود زیــر بــرای ســال  97اجــرا می شــود.
الــف) عبــارت افزایــش ســرمایه بانــک مســکن حداکثــر صــد هــزار میلیــارد ریــال در ذیــل جــدول شــماره
 6تبصــره  35درج مــی شــود.
ب) بخشودگی سود تسهیالت تا سقف  100هزار میلیارد ریال 5 ،هزار میلیارد تومان است.
ج) بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود از مابقــی حســاب ارزیابــی خالــص دارایــی هــای بانــک مرکــزی 20
هــزار میلیــارد بــرای افزایــش ســرمایه بانــک توســعه صــادرات و  30هــزار میلیــارد بــرای افزایــش ســرمایه
بانــک ملــی اختصــاص دهــد.

رئیــس فراکســیون اصنــاف مجلــس تاکیــد دارد کــه
نماینــدگان مانــع هرگونــه افزایــش قیمــت در ســال 97
شــده انــد و بــرای تنظیــم بــازار شــب عیــد بــه قــدر کافــی
در انبارهــا کاال وجــود دارد.
شــهباز حســن پــور در گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری
خانــه ملــت ،در خصــوص نحــوه تنظیــم بــازار شــب عیــد،
بیــان داشــت :براســاس تصمیمــات اتخــاذ شــده ،قــرار شــد
تــا پایــان ســال افزایــش قیمــت صــورت نگیــرد و مجموعــه
اتــاق اصنــاف بــه اتفــاق تمامــی بازرســان در ســطح کشــور فعــال شــوند تــا بــر نحــوه عرضــه نظــارت
مســتمر داشــته باشــند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد :بنابرایــن هــر بازرســی کــه تخلفــی
را مشــاهده کنــد ،مــی توانــد ســریعا از طریــق اتــاق اصنــاف و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت گــزارش
دهنــد تــا بــا جدیــت موضــوع دنبــال و بــا تخلفیــن برخــورد شــود.
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس دهــم شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در انبارهــای بــه
قــدر کافیــه کاال ذخیــره شــده اســت و جــای هیچگونــه نگرانــی نیســت ،اظهــار داشــت :کاالی تولیــد
داخــل در انبــار هــا موجــود اســت و مــردم مطمئــن باشــند مــا نیــازی بــه واردات نداریــم و از دولــت
می خواهیم به بهانه تنظیم بازار شب عید واردات نداشته باشد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس تاکیــد کــرد :بقــدر نیــاز کشــور کاال در انبارهــا داریــم و بــرای یکســال
آینــده در انبارهــا ذخیــره ســازی صــورت گرفتــه اســت ،بــه همیــن جهــت بــرای تنظیــم بــازار و عــدم
افزایــش قیمــت هــا جــای نگرانــی وجــود نــدارد.وی بــا بیــان اینکــه اتــاق اصنــاف مســئولیت نظــارت
بــر بــازار شــب عیــد را بــر عهــده گرفتــه اســت ،بیــان داشــت :بــا افزایــش دقــت اتحادیــه هــا ،تثبیــت
قیمــت را در ایــام عیــد رقــم مــی زنیــم ،از طرفــی هــم تولیــد کاالهــای مــورد نیــاز بــه انــدازه الزم صــورت
مــی گیــرد امیدواریــم ســال آینــده بتوانیــم بخــش زیــادی از کاالهــا کــه درانبارهــا ذخیــره شــده اســت
در بحــث صــادرات فعــال شود.حســن پــور در ادامــه گفتوگــو بــا خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه
شــیوع آنفوالنــزای مرغــی اخیــر ،اظهــار داشــت :در حــال حاضــر بــازار مــرغ در تعــادل اســت و امیدواریــم
کــه نیــازی بــه واردات مــرغ نداشــته باشــیم.
وی ادامــه داد :بــر اســاس آمــار و اطالعاتــی کــه وزارت جهادکشــاورزی و صنعــت ،معــدن و تجــارت ارائــه
داده اســت ،دولــت ذخیــره ســازی خــود را انجــام داده اســت و فعــا اقــام مــورد نیــاز شــب عیــد در انبارهــا
و ســردخانه هــا موجــود اســت.
عضــو کمیســیون اقتصــادی در ایــن بــاره کــه عــدم افزایــش قیمــت در بــازار شــب عیــد ،شــعار اســت،
بیــان داشــت :مجلــس بــا مصوبــه ای در الیحــه بودجــه ســال  97هــر گونــه افزایــش قیمــت را ممنــوع
کــرده اســت بنابرایــن شــوکی بــه بــازار شــب عیــد بــه بهانــه افزایــش حامــل هــای انــرژی یــا قطــع یارانــه
کســی وارد نمــی شــود.

سیاســی در ایــن زمینــه حمایــت مــی کنــد.
امیرعبداللهیان در ادامه این دیدار اظهار
داشت :با توجه به وجود بسترهای مناسب
در روابط فیمابین ،انتظار میرود مناسبات
جمهوری اسالمی ایران و فرانسه توسعه و
عمق بیشتری یابد
وی بــا تشــریح مواضــع کشــورمان در قبــال تحوالت
منطقــه اظهــار داشــت :جمهــوری اســامی ایــران
بــر حــل بحــران هــای منطقــه ای در ســوریه  ،یمــن
 ،لیبــی و بحریــن از طریــق گفتوگــو تاکیــد داشــته
و رونــد مثبــت رایزنیهــای دو کشــور در خصــوص
مســائل منطقــهای ،کمــک بــه تقویــت صلــح و
ثبــات در منطقــه خواهــد بــود.
ژاک هــوگارد رئیــس هیــأت اندیشــمندان سیاســی
فرانســه نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اراده ایــن
کشــور در زمینــه ایجــاد روابــط متــوازن بــا جمهوری
اســامی ایــران تصریــح کــرد :فرانســه بــرای روابــط
بــا ایــران و توســعه آن اهمیــت بســیار قائــل اســت
و نــگاه مثبتــی در ایــن خصــوص در بیــن مــردم و
دولتمــردان فرانســوی حاکــم میباشــد.
وی بــا اشــاره بــه سیاســت فرانســه در قبــال ارتبــاط
بــا جمهــوری اســامی ایــران خاطرنشــان کــرد:
فرانســه مایــل بــه گفتوگــو بــا ایــران در خصــوص
تحــوالت منطقــهای بــوده و از وجــود روابــط
خــوب بیــن دو کشــور خرســند اســت و توســعه
روابــط فرانســه بــا ایــران رویــدادی مهــم و مثبــت
مــی باشــد کــه بــرای هــر دو کشــور حائــز اهمیــت
تلقــی مــی شــود.

رنجبرزاده مطرح کرد:

آمریکا به دنبال دشمنی با ایران از روزنه مذاکره درباره آزادی زندانیان است
نماینـده مـردم اسـدآباد در مجلـس شـورای اسلامی،
تصریـح کـرد :آمریـکا از طریـق رویارویـی و جنگهای
نیابتـی نتوانسـته بـه اهداف خـود جامـه عمل بپوشـاند
لـذا بـه وسـیله روزنههـای جدیـد بـه دنبـال تضعیـف
دژ محکـم جمهـوری اسلامی اسـت تـا زمینـه نفـوذ
بـه جمهـوری اسلامی ایـران را بـاز کنـد.وی افـزود:
در حقیقـت تمـام مسـیرها و راههایـی پیـش روی

آمریکاییها از سـر دشـمنی بـا جمهوری اسلامی ایران
اسـت ،لذا تنهـا در صورتی کـه برای سـالهای متمادی
بـه مرزهـای اعتقـادی جمهوری اسلامی حملـه نکند و
از ایجـاد اختلاف در منطقـه و دشـمنی بـا ایران دسـت
بـردارد ،میتـوان بـه مذاکـره بـا آنهـا اندیشـید.
رنجبـرزاده بـا بیـان اینکـه درخواسـت مذاکره بـا ایران
دربـاره آزادی زندانیـان دو طـرف نوعـی برنامهریـزی با

اهـداف خصمانـه آمریکاییهاسـت ،گفـت :آمریکاییهـا
بـه دنبال دشـمنی با جمهوری اسلامی از روزنـه مذاکره
درباره زندانیان ایرانی و آمریکایی در دو کشـور هسـتند.
عضـو هیـات رئیسـه مجلس شـورای اسلامی ،تصریح
کـرد :اسـاس مذاکـره بـا آمریـکا در شـرایط کنونی که
بـا تمـام تـوان بـه دنبـال تضعیـف جمهـوری اسلامی
ایـران اسـت ،قاعده بیـن المللـی را بر هـم زده و منطق

انارکی محمدی:

افزایش قیمت دالر بهانه جدیدی برای
تحمیل گرانی به اقتصاد خانوارها است

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی گفت:تجربــه بیانگــر ایــن اســت بــه دلیــل
ضعــف نظارتــی و عــدم برنامــه ریــزی مناســب،
برخــی کاالهــا بصــورت ســلیقه ای در روزهــای
پایانــی ســال ،قیمــت گــذاری مــی شــدند.
احمــد انارکــی محمــدی در گفــتو گــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری خانــه ملــت ،در خصــوص تنظیــم بــازار
شــب عیــد گفت:تجربــه بیانگــر ایــن اســت در ایــام
پایانــی ســال میــزان خریدهــای مــردم بــرای ســال
نــو بــا افزایــش روبــرو مــی شــود کــه بدیهــی اســت
اگــر تدابیــری بــرای ایجــاد تعــادل در بــازار اتخــاذ
نشــود قیمــت هــا در بــازار بــا افزایــش روبــرو مــی
شــود .عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی ادامــه داد:متاســفانه افزایــش قیمــت دالر با
رشــد تقاضــا در روزهــای پایانــی ســال همــراه شــده
و ایــن موضــوع باعــث شــده نــرخ برخــی کاالهــا بــا
افزایــش قابــل توجهــی روبــرو شــود.
اقتصــاد خانوارهــا ظرفیــت تحمیــل گرانــی
جدیــد را نــدارد
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس شــورای
اســامی ،ادامــه داد:تیــم اقتصــادی دولــت بایــد بــا
هماهنگــی بــا بخــش خصوصــی اجــازه ندهــد کــه
تعــادل در عرضــه و تقاضــای بــازار بــا مشــکل

روبــرو شــود تــا زمینــه تحمیــل گرانــی کاالهــا بــه
مــردم فراهــم شــود.
انارکــی محمــدی تصریــح کرد:ســتاد تنظیــم بــازار

نبایــد اجــازه دهــد کــه برخــی ســوداگران در ایــام
پایانــی ســال بــا اقداماتــی ماننــد احتــکار ،نظــم بــازار
برهــم زننــد حتی افزایــش قیمــت دالر در کوتاه مدت
نبایــد بهانــه ای بــرای گرانــی قیمــت کاالهــا باشــد
چــرا کــه بخــش قابــل توجهــی از کاالهــا قبــل از
افزایــش نــرخ ارز خریــداری شــده انــد.
وی ادامــه داد:تجربــه بیانگــر ایــن اســت بــه دلیــل

ضعــف نظارتــی و عــدم برنامــه ریــزی مناســب،
برخــی کاالهــا بصــورت ســلیقه ای در روزهــای
پایانــی ســال ،قیمــت گــذاری مــی شــدند کــه ایــن
غیرقابــل قبــول اســت و نبایــد تکــرار شــود.برگزاری
نمایشــگاه بهــاره در آســتانه بازارشــب عیــد ،مــی
توانــد در تنظیــم قیمــت کاالهــا موثــر باشــد البتــه
بایــد تمامــی جوانــب در ایــن زمینــه ســنجیده شــود.
نظــارت بــر نــرخ و کیفیــت اماکــن اقامتــی و
تفریحــی در ایــام نــوروز
انارکــی محمــدی تصریــح کــرد :افزایــش ســفرها
بــه مناســبت تعطیــات ایــام نــوروز ،ایــن ضــرورت
را ایجــاب مــی کنــد نظــارت بــر نــرخ و کیفیــت
اماکــن اقامتــی و تفریحــی و مراکــزی ماننــد ارائــه
خدمــات خــودرو ،ارتقــا یابــد.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی یــادآور شــد:برای تنظیــم بــازار بایــد
دســتگاه هــای مختلــف دولتــی و حاکمیتــی بــا
اتــاق هــای اصنــاف ،بازرگانــی و تعــاون هماهنگــی
داشــته باشــند همچنیــن در ایــن راســتا ســازمان
تعزیــرات حکومتی،بازرســان وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و
تولیــد کننــدگان نیــز بایــد اقدامــات نظارتــی موثــر و
کافــی را لحــاظ کنــد.

حاجی بابایی:

سنگاندازی بانکها در مسیر اعطای وامهای اشتغال
عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات
مجلـس با اشـاره بـه اعتباراتـی که برای اشـتغال
جوانـان در نظـر گرفتـه مـی شـود تاکید کـرد این
اعتبـارات پایـه و اسـاس محکمـی نـدارد.
حمیدرضـا حاجـی بابایـی در گفتوگـو بـا خبرنگار
خبرگـزاری خانه ملت ،با اشـاره به اینکـه در قانون
برنامـه ششـم توسـعه در زمینـه اشـتغال جوانان
احکامـی وجـود دارد ،اظهار داشـت :براسـاس این
مصوبـات مبلغی حـدود  1400میلیـارد تومان برای
اشـتغال از محل دریافـت مالیات بـر ارزش افزوده
و مالیـات بـر سـیگار دریافـت می شـود کـه حدود
 20درصـد از ایـن مبلـغ بـرای وام اشـتغال و وام
ازدواج جوانـان اختصـاص یافته اسـت.
عضـو کمیسـیون برنامـه ،بودجـه و محاسـبات
مجلـس شـورای اسلامی بـا اشـاره بـه مصوبات
اخیـر مجلـس بـرای افزایـش تسـهیالت ویـژه
جوانـان گفـت :نماینـدگان سـقف وام ازدواج را از
 10میلیـون بـه 15میلیـون تومـان افزایـش دادند
بـه همیـن جهـت تصـور مـی کنـم سـال آینـده
گشـایش خوبی در زمینه اشـتغال و ازدواج جوانان
داشـته باشـیم.
نماینـده مـردم همـدان و فامنیـن در مجلـس دهم
شـورای اسلامی عملکرد دولـت را در زمینه اجرای

قانـون برنامـه ششـم توسـعه در بخـش اشـتغال
جوانـان ارزیابـی کـرد و بیـان داشـت :از آنجایـی
کـه آخرین گـزارش از عملکـرد دولـت را در اختیار
نداشـته ام نمـی توانـم ارزیابـی دقیقـی از میـزان
درصـد تحقـق یافتـه مصوبـات برنامـه ششـم
توسـعه ارائـه دهم.
انتقـاد حاجـی بابایی از برداشـت بـی رویه از
صندوق توسـعه
وی تاکیـد کـرد :احـکام قانـون برنامـه ششـم
توسـعه بـرای وام اشـتغال ارتباطی با برداشـت از
محـل صندوق توسـعه و اشـتغال روسـتایی ندارد،
بـا این حال ایـن انتقاد وجـود دارد که برداشـت از
صندوق توسـعه بسـیار بـی رویه اسـت.
حاجـی بابایـی در گفتوگـو بـا خبرگـزاری خانـه
ملت ،بـا بیـان اینکه برداشـت  4.2میلیـارد دالری
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از صنـدوق توسـعه ملـی بـا اذن رهبـری اسـت
و ایـن موضـوع قابـل قبـول اسـت اظهار داشـت:
امـا علاوه بر این برداشـت هـا که بـرای کمک در
نظر گرفته شـده اسـت ،حدود  20درصد برداشـت
از صنـدوق توسـعه اتفـاق افتـاده کـه در مجمـوع
برداشـت از صنـدوق توسـعه بـه شـدت افزایـش
یافته اسـت.
سـنگاندازی بانکها در مسـیر اعطـای وامهای
اشـتغال جوانان
ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه تقریبا
 60هـزار میلیـارد تومـان بـرای اشـتغالزایی
سـرمایه در نظـر گرفته شـده اسـت بیان داشـت:
ایـن میـزان سـرمایه هـا پایـه و اسـاس محکمی
نـدارد چـرا کـه  30هـزار میلیـارد آن بایـد از محل
بانـک هـا تامیـن شـود امـا از آنجایی کـه بانک ها
زیـر بار اجـرای مصوبـات نمـی روند به قـدری به
جوانـان سـخت خواهند گرفـت تا کسـی موفق به
دریافت تسـهیالت نشـود.عضو کمیسـیون برنامه،
بودجـه و محاسـبات در مجلـس شـورای اسلامی
بیـان داشـت :بنابرایـن بایـد منابـع محکمتـری
بـرای اشـتغالزایی از جملـه جذب سـرمایه بخش
خصوصـی ،سـرمایه گـذاری هـای خارجـی و
نهادهـای عمومـی غیـر دولتـی در نظـر گرفت.

گفتوگـو را زیـر پـا گذاشـته اسـت ،اشـتباه محـض
اسـت زیـرا آنها قائـل بـه پذیـرش قواعـد بینالمللی و
پایبنـدی بـه عهدنامهها نیسـتند.به گـزارش خبرگزاری
خانهملـت؛ مقامـات آمریکایـی مدعی اند کاخ سـفید در
مـاه دسـامبر از طریـق کانالهایی بـه تهران پیـام داده
و خواسـتار ایجـاد خط ارتباطی مسـتقیم جهـت مذاکره
در موضـوع آزادی زندانیـان دو طرف شـده اسـت.گفتنی
اسـت؛ بـه نوشـته نشـریه والاسـتریت ژورنـال ایـن
اولیـن اقـدام دیپلماتیـک دولـت آمریـکا بـه ریاسـت
دونالـد ترامـپ بـرای پیش قـدم شـدن در موضوعهای
مذاکـره بـا ایـران و تبـادل زندانیان اسـت.

کاظمی:

مذاکره درباره زندانیان
آمریکایی محکوم به جاسوسی،
خالف منافع کشور است

نایـب رئیـس کمیسـیون قضایی و حقوقـی مجلس
بـا تاکید بـر ارزیابـی زندانیـان آمریکایـی و ایرانی
در دو کشـور ،گفـت :اتهـام زندانیـان آمریکایی در
ایـران جاسوسـی اسـت لـذا مذاکـره خلاف منافع
کشـور خواهـد بود.
محمـد کاظمـی در گفتوگو بـا خبرنـگار خبرگزاری
خانـه ملـت ،در خصـوص درخواسـت کاخ سـفید از
ایـران مبنی بـر ایجاد خـط ارتباطی مسـتقیم برای
مذاکـره در موضـوع آزادی زندانیـان دو طرف ،گفت:
درخواسـت آزادی زندانیـان از طریـق مذاکـره بین
کشـورهای مختلـف رایـج اسـت ،لـذا بعـد از اینکه
آمـار زندانیـان یکی از کشـورها به کشـورها متقابل
اعلام میشـود چنیـن مذاکراتـی صـورت میگیرد.
نماینـده مـردم مالیر در مجلس شـورای اسلامی،
تصریـح کـرد :در مـورد زندانیـان ایرانـی در آمریکا
و بالعکـس امـا ابتدا بایـد ارزیابـی پیرامـون اتهام
و علت دسـتگیری و بازداشـت ایرانیـان در آمریکا و
متقابلا زندانیان و اتبـاع آمریکایی در ایـران انجام
شو د .
وی معتقـد اسـت :در صورتـی کـه اتهـام زندانیان
آمریکایـی در ایـران جاسوسـی باشـد ،بهتر اسـت
مذاکـرهای بـرای آزادی آنهـا انجـام نشـود زیـرا
بـر خلاف منافـع کشـور خواهـد بـود ضمـن آنکه
نتایـج خوبـی هـم در پـی نخواهـد داشـت.
نایـب رئیـس کمیسـیون قضایی و حقوقـی مجلس
شـورای اسلامی ،تاکید کرد :مذاکره بـا دولتمردان
آمریکایـی دربـاره آزادی زندانیـان دو طـرف بـا
نظـر و تشـخیص مقامـات وزارت امـور خارجـه و
قضایـی کشـور ممکـن اسـت ،ایـن اقـدام کمکـی
بـه شـهروندان ایرانـی در آمریـکا کـه به هـر دلیل
بازداشـت شـدهاند نیـز خواهـد بـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری خانهملـت؛ مقامـات
آمریکایـی مدعـی شـده انـد کاخ سـفید در مـاه
دسـامبر از طریـق کانالهایی بـه تهران پیـام داده
و خواسـتار ایجـاد خـط ارتباطـی مسـتقیم جهـت
مذاکـره در موضـوع آزادی زندانیـان دو طرف شـده
اسـت ،با گذشـت بیـش از  2ماه از این درخواسـت
و ارائـه  3پیشـنهاد متعاقب از طرف واشـنگتن برای
آغـاز گفتوگوهـا ،ایران هنـوز هیچ واکنشـی به آن
نشـان نداده اسـت.
گفتنـی اسـت؛ بـه نوشـته نشـریه والاسـتریت
ژورنـال ایـن اولین اقـدام دیپلماتیک دولـت آمریکا
بـه ریاسـت دونالـد ترامپ بـرای پیش قدم شـدن
در موضوعهـای مذاکـره با ایـران و تبـادل زندانیان
ا ست .

