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مجلس باردیگر به ربیعی اعتماد کرد
ایرنا -نمایندگان مجلس شورای اسالمی باردیگر به علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی رای اعتماد دادند و وی همچنان سکاندار وزارت تعاون ...
محسنی بندپی:

سختگیری به بازار ارز پالس گران شدن را مخابره می کند
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عملکرد
دولت در مدیریت بازار ارز بیان داشت سختگیری ...

خرید و فروش نوبت در صرافی ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :درصد کمی به خارج از کشور سفر
می کنند بنابراین نیاز به بخشنامه ها و ایجاد ...

اکبری مطرح کرد:

بیش از  8هزار معتاد متجاهر
تحت پوشش بهزیستی هستند
افزایش نگهداری از معتادان
متجاهر درسال جدید

وزارت جهاد نظارتی بر میزان موجودی
محصوالت کشاورزی کشور ندارد
رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس ،گفــت:
واردات میوههــای کمیــاب و میوههایــی کــه
در داخــل کشــور تولیــد نمیشــوند بایــد در قبــال
صــادرات قــدری محصــوالت باغــی تولیــد داخــل
باشــد.
علــی اکبــری در گفتوگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری

رییــس ســازمان بهزیســتی کل کشــور از آمادگــی
افزایــش پذیــرش معتــادان متجاهــر در سراســر
کشــور در آســتانه ســال جدیــد خبــر داد.
انوشــیروان محســنی بندپــی در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه
اینکــه براســاس بررســی هــای انجــام شــده
هرســاله بــا جمــع آوری و پذیــرش معتــادان
متجاهرمیــزان ســرقت ،جــرم و جرائــم بــه
حداقــل مــی رســد ،گفــت :براســاس تکلیفــی
کــه شــورای عالــی هماهنگــی ســتاد مبــارزه بــا
مــواد مخــدر مصــوب کــرده اســت ،ســازمان
بهزیســتی مســئولیت صــدور مجــوز  ،نگهــداری ،
تــوان بخشــی و بهبــودی معتــادان متجاهــررا
درسراســر کشــور عهــده دار شــده اســت ،بنایراین
در ایــن خصــوص تشــکیل جلســات اولیــه صــورت
گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــه اســتان هــا تکلیــف شــده
تــا در آســتانه ســال جدیــد نســبت بــه پذیــرش
معتــادان متجاهــر درسراســر کشــور و نگهــداری
آنهــا اقدامــات الزم را انجــام دهنــد ،افــزود :بایــد
بتــوان شــرایط الزم را بــرای بازتوانــی و کاهــش
عــوارض ناشــی از حضــور معتــادان درســطح
شــهر فراهــم کــرد ،در حــال حاضــر بیــش از8
هــزار از ایــن افــراد تحــت پوشــش و نگهــداری
ســازمان بهزیســتی قــرار دارنــد ،همچنیــن ظرفیــت
 4هزارنفــر دیگــر هــم در ســال جدیــد ایجــاد
شــده اســت.
رییــس ســازمان بهزیســتی کل کشــور تصریــح
کــرد :در اســتان هــا مشــکل کمبــود ظرفیــت وجــود
نداشــته و بــا ارزیابــی و بررســی صــورت گرفتــه
 11اســتان دارای بیشــترین معتــاد متجاهــر در
اولویــت قرارگرفتنــد ،البتــه ایــن کار تــدوام خواهــد
پیــدا کــرد و در آســتانه ســال جدیــد پذیــرش
معتــادان متجاهــر در دســتور کار قــرار دارد.
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خانــه ملــت ،در خصــوص واردات میــوه ،اظهــار
داشــت :در بحــث واردات میوههــای کــم یــاب در
کشــور و یــا میوههایــی کــه در داخــل کشــور تولیــد
نمیشــوند ماننــد مــوز معمــوال توصیــه شــده کــه
در قبــال واردات  ،صــادرات محصــوالت داخلــی نیــز
صــورت بگیــرد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی

شــود.
نماینــده مــردم بجنــورد در مجلــس شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع پیــش شــرط
همیشــه در کمیســیون بــه دولــت گوشــزد شــده تــا
بــه آن توجــه داشــته باشــند و فقــط شــاهد واردات
بیرویــه واردات محصــوالت کشــاورزی و باغــی
ولــو محصــوالت کمیــاب و نــادر نباشــیم ،ادامــه

جنتی با  ۶۶رای رئیس مجلس خبرگان شد
شاهرودی با  ۷۲رای ،نایب رئیس

آیــتاهلل جنتــی بــا  ۶۶رای بــرای
دومیــن ســال پیاپــی رئیــس
مجلــس خبــرگان شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملت؛
انتخابــات هیــات رئیســه مجلــس
خبــرگان ،مهمتریــن دســتور کار
اجالســیه مجلــس خبــرگان بــود که
طــی آن ،ریاســت آیــتاهلل جنتــی
تمدیــد شــد .در ادامــه رای گیــری
بــرای هیــات رئیســه مجلــس خبــرگان ،آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی بــا  ۷۲رای و آیــت اهلل موحــدی
کرمانــی بــا  ۷۰رای بــه ترتیــب بــه عنــوان نــواب اول و دوم انتخــاب شــدند.
همچنیــن نماینــدگان مجلــس خبــرگان  ،ســید احمــد خاتمــی را بــا  ۵۰رای و آیــت اهلل کعبــی را بــا
 ۴۲رای بــه عنــوان منشــی هــای هیــات رئیســه برگزیدنــد .در رای گیــری بــرای انتخــاب منش ـیها،
آیت اهلل کعبی جایگزین آیت اهلل دری نجف آبادی شد.
این جلسه حواشیای هم داشت که گزیده آن را به نقل از خبرگزاریها میخوانید:
*پــس از قــرات قــرآن ،آیـتاهلل احمــد جنتــی ســخنرانی خــود در چهارمیــن اجالســیه رســمی مجلــس
خبــرگان رهبــری در دوره پنجــم را آغــاز کــرد.
*آیـتاهلل هاشــمی شــاهرودی ســاعت  ۸و  ۴۵دقیقــه بــا یــک ربــع تاخیــر وارد مجلــس شــد و در محــل
جلــوس اعضــای هیئــت رییســه قــرار گرفت.آیـتاهلل صــادق آملــی الریجانــی نیــز ده دقیقــه بــه هشــت
و در اثنــای قرائــت قــرآن وارد مجلــس شــد و در صندلــی شــماره  ۵۸قــرار گرفــت.
*عــاوه بــر آنهــا حــدود ده تــا دوازده نفــر از نماینــدگان دیگــر نیــز بــا تاخیــر وارد شــدند .از جملــه حســن
روحانــی و محمــود علــوی کــه پــس از قرائــت قــرآن وارد جلســه شــدند و در صندلــی هــای شــماره هفت
و شــصت و هفــت نشســتند .روحانــی در ابتــدای ورود بــا برخــی از اعضــای مجلــس خبــرگان دســت داد و
روبوســی کــرد .ری شــهری نیــز بــا تاخیــر و در آغــاز ســخنرانی جنتــی وارد ســالن شــد.
*صندلــی هشــت کــه در گذشــته جایــگاه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی بــود توســط یکــی از
نماینــدگان اهــل ســنت پــر شــد .رییســی در کنــار حســینی بوشــهری در صندلــی شــماره ۷۱
نشست.
*صندلــی شــماره دوازده بــه یــاد آیــت اهلل نصــراهلل شــاه آبــادی کــه روز گذشــته دارفانــی را وداع گفــت،
بــا عبــای مشــکی و دســته گلــی پوشــانده شــده بــود.
*بعــد از پایــان ســخنرانی آیــت اهلل جنتــی ،حســن روحانــی حیــن خــروج از ســالن بــا ابراهیــم رییســی
دســت داد و احــوال پرســی کــرد.

ابطحایی پاسخ داد:

آیا آزمون مدارس سمپاد امسال برگزار میشود؟
وزیــر آمــوزش و پــرورش دربــاره احتمــال حــذف
یــا برگــزاری آزمــون مــدارس ســمپاد بــا توجــه
بــه اظهارنظــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
توضیــح داد.ســیدمحمد بطحایــی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده

خدادادی:

درآمد روزانه  ۳تا  ۴میلیون تومانی متکدیان پایتخت

عضــو کمیســیون اجتماعــی
مجلــس بــا یــادآوری درآمــد
روزانــه  ۳تــا  ۴میلیــون
تومانــی متکدیــان پایتخــت
از دســتگاه هــای اطالعاتــی
و امنیتــی درخواســت کــرد
باندهــا و سرشــاخه هــای
تکــدی گــری را شناســایی و
بــا آنهــا برخــورد کننــد.
ســلمان خــدادادی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا انتقــاد از اینکــه برخــی متکدیــان
پایتخــت روزانــه  3تــا  4میلیــون تومــان درآمــد دارنــد فرهنــگ ســازی و عــدم کمــک مــردم را مهمتریــن
راهــکار حــل معضــل تکــدی گــری دانســت و گفــت :نهادهــای فرهنگــی بایــد بــا فرهنــگ ســازی
مناســب جامعــه را نســبت بــه عــدم کمــک بــه متکدیــان حرفــه ای آگاه کننــد.
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس شــورای اســامی تنهــا راهــکار ریشــه کــردن تکــدی گــری را عــدم
کمــک مــردم دانســت و افــزود :شــهرداری بــه تنهایــی از پــس جمــع آوری و ســاماندهی متکدیــان بــر
نمــی آیــد و بایــد ایــن مهــم بــا همــکاری ســایر دســتگاه هــا بــه ویــژه نیــروی انتظامــی و دســتگاه قضــا
و مــردم تحقــق یابــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بخــش عمــده ای از متکدیــان پایتخــت بــه صــورت بانــدی و ســازماندهی شــده
فعالیــت مــی کننــد ،تصریــح کــرد :درآمــد بــاالی تکــدی گــری باعــث شــده افــراد بــه ســمت و ســوی
ایــن معضــل روی بیاورنــد؛ بــه صــورت جــدی مــی طلبــد دســتگاه هــای اطالعاتــی و امنیتــی ایــن افــراد
را شناســایی و برخــورد قاطــع بــا آنهــا را در دســتور کار قــرار دهنــد.
نماینــده مــردم ملــکان در مجلــس دهــم ،بــا یــادآوری اینکــه تکــدی گــری جــرم اســت ،ادامــه داد:
متاســفانه بــه دلیــل ضعــف فرهنگــی و کمــک ناآگاهانــه مــردم و بــی توجهــی دســتگاه هــای متولــی
تعــداد متکدیــان پایتخــت در حــال افزایــش اســت؛ مــردم بایــد کمــک هــای خــود را بــه ســازمان هــای
حمایتــی تحویــل دهنــد و تحــت هیــچ شــرایطی بــه متکدیــان کمــک نکننــد همچنیــن نیــاز اســت
متکدیــان پایتخــت شناســایی و نیازمنــدان تحــت پوشــش ســازمان هــای حمایتــی قــرار گیرنــد.
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ،بــا انتقــاد از اینکــه اراده ای بــرای شناســایی و
برخــورد بــا باندهــای فعــال تکــدی گــری وجــود نــدارد ،افــزود :بــه ســهولت مــی تــوان همانطــور کــه
در تمامــی حــوزه هــا شــبکه هــای زیرزمینــی شناســایی و بــا آنهــا برخــورد مــی شــود متکدیانــی کــه
ســرچهارراه هــا و آشــکارا تکــدی گــری مــی کننــد را نیــز شناســایی کــرد امــا متاســفانه اراده ای بــرای
ایــن کار وجــود نــدارد/.

ایرنــا -نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی باردیگــر بــه
علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی رای اعتمــاد
دادنــد و وی همچنــان ســکاندار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی باقــی مانــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا ،نماینــدگان در جلســه
علنــی دیــروز  -ســه شــنبه  -مجلــس شــورای اســامی
مخالفــت خــود را بــا اســتیضاح علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی اعــام کردنــد.
در ایــن رای گیــری از مجمــوع  253رای ماخــوذه  126نماینــده
رای موافــق  124 ،نماینــده رای مخالــف و دو نماینــده رای
ممتنــع دادنــد .همچنیــن یــک رای باطلــه بــود.
در جلســه اســتیضاح علــی ربیعــی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــوری
و جمعــی از اعضــای هیــات دولــت حضــور داشــتند.
طبــق آییــن نامــه داخلــی مجلــس اگرتعــداد مخالفــان
اســتیضاح بیــش از نیمــی از رای دهنــدگان باشــد اســتیضاح
رای نمــی آورد .همچنیــن طبــق روال عــادی مجلــس ،آرای
باطلــه و ممتنــع نیــز جــزو مخالفــان اســتیضاح محســوب

مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اگــر بنــا
باشــد حجــم واردات ایــن میوههــا افزایــش پیــدا
کنــد میتــوان بهعنــوان کاالی جانشــین مصــرف
بســیاری از میوههــای تولیــد داخــل را کــم کنــد،
گفــت :بایــد مکانیزمــی را تعریــف کنیــم در مقابــل
واردات مــوز بخشــی از ســیب تولیــدی کشــور صــادر

داد :اینکــه از مبــادی غیررســمی ایــن کاالهــا وارد
میشــود بحثــی اســت کــه متاســفانه همیشــه
مطــرح بــوده و مصادیــق آن نیــز کــم نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه ناچاریــم بپذیریــم تــا زمانــی کــه
بهصــورت جــدی و بــا یــک مکانیســم دقیقتــر
واردات و صــادرات کنتــرل نشــود همچنــان شــاهد
ایــن پدیــده ناراحــت کننــده هســتیم کــه بســیاری
از کاالهــا بــه صــورت قاچــاق و غیــر رســمی وارد
کشــور شــوند ،تصریــح کــرد :نگهبانــی واردات
طبیعتــا بــه عهــده وزارت جهــاد ســازندگی نیســت
نیروهــای انتظامــی و دســتگاههای حفاظتــی
هســتند کــه بایــد مبــادی غیررســمی را ببندنــد.
وزارت جهــاد نتوانســته نظارتــی دقیــق بــر
میــزان کاالهــای کشــاورزی کشــور داشــته
باشد
رئیــس کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی
مجلــس شــورای اســامی در پایــان بــا تاکیــد
بــر اینکــه جهــاد کشــاورزی بهعنــوان متولــی
نظــارت بــر عرضــه و تولیــد محصــوالت کشــاورزی
میتوانــد بــرآوردی از وضعیــت کاالی موجــود
و میــزان کاالی وارداتــی داشــته باشــد تــا بتــوان
تشــخیص داد از نظــر تعــادل واردات و تولیــد داخــل
در چــه وضعیتــی هســتیم ،خاطرنشــان کــرد :گاهــی
از ایــن جهــت نیــز دچــار ســردرگمی هســتیم و
عمــا وزارت جهــاد کشــاورزی شــاید نتوانســته
نظارتــی دقیــق بــر میــزان کاالهــای کشــور ارائــه
کنــد.

در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی آیــا ممکــن
اســت آزمــون ورودی مــدارس ســمپاد امســال
برگــزار شــود ،گفــت :درخصــوص مــدارس ســمپاد،
مصوبــه وجــود دارد و در حــال حاضــر ایــن مصوبــه
کمــاکان پایــدار اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملــت ،در

جلســه اخیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
درخصــوص حــذف مــدارس ســمپاد مطالبــی
مبنــی بــر اینکــه هرگونــه تغییــر در اساســنامه
بایــد در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مــود
بررســی و کارشناســی قــرار گیــرد و در مــورد آن
تصمیمگیــری شــود بیــان شــد.

موسوی الرگانی مطرح کرد:

خرید و فروش نوبت در صرافی ها

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی گفــت :درصــد کمــی بــه خــارج از کشــور
ســفر مــی کننــد بنابرایــن نیــاز بــه بخشــنامه هــا و
ایجــاد رانــت بــرای دیگــران نیســت.
ســیدناصر موســوی الرگانــی در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره بــه مدیریــت
بــازار ارز در روزهــای اخیــر و صــدور بخشــنامه هــا
از ســوی بانــک مرکــزی ،اظهــار داشــت :بانــک
مرکــزی بــرای ســاماندهی بــازار ارز طــرح هایــی

بخشــنامه هــا نمــی توانــد جلــوی نابســامانی هــای
بــازار ارز را بگیــرد ،بیــان داشــت :تنهــا راهــی کــه
مــی تــوان وضعیــت متالطــم بــازار ارز در چنــد مــاه
اخیــر را ســر و ســامان داد تــک نرخــی کــردن نــرخ
ارز اســت.
ارز  5یا  6نرخی عرضه می شود
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس دهــم شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه وضعیــت قیمــت ارز در بــازار
گفــت :در حــال حاضــر ارز در بــازار ســه نرخــی و بــه

چــون فــروش اوراق مشــارکت در بانــک هــا بــا
ســود  20درصــد یــا ایجــاد محدودیــت و افزایــش
کنتــرل بــرای فــروش ارز مســافرتی را ارائــه داده
اســت امــا ایــن طــرح هــا و بخشــنامه هــا در مقطــع
کوتاهــی نتیجــه بخــش اســت.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی بــا ایــن

روایتــی  5یــا  6نرخــی عرضــه مــی شــود ،چنیــن
فضایــی قطعــا رانــت خــواری و دالل بــازی در بــازار
را افزایــش مــی دهــد.
خرید و فروش نوبت صف صرافی ها
وی بــا بیــان اینکــه حواشــی در بــازار ارز وجــوددارد،
عنــوان کــرد :عــده ای کــه نیــاز بــه ارز نــدارد
در صــف صرافــی هــا حضــور مــی یابنــد ،ارز را

مجلس باردیگر به ربیعی اعتماد کرد
می شوند.
** کارنامه ربیعی
«علــی ربیعــی» از ابتــدای دولــت یازدهــم ســکان دار وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــود ،مشــاور مرکــز تحقیقــات
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،عضــو شــورای
سیاســتگذاری مرکــز بررســیهای راهبــردی ریاســت
جمهــوری بــا حکــم رئیسجمهــوری ،رئیــس موسســه
مطالعــات و پژوهشهــای سیاســی و عضــو کمیتههــای فنــی
پروژههــای تحقیقاتــی در مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک از
دیگــر ســوابق کاری وی اســت.
ربیعــی در دوره ای بــا عنــوان دبیرســتاد مبــارزه بــا فســاد و
معاونــت پارلمانــی و حقوقــی وزارت اطالعــات مشــغول بــه کار

بــوده اســت .شــاید مرتبــط تریــن ســمت وی در حــوزه کار ،بــه
عضویتــش در شــورای مرکــزی خانــه کارگــر بــاز مــی گــردد .
بــه گــواه آمارهــای رســمی ،در دوره وزارت ربیعــی؛ ســهم
تعاونــی هــا در دولــت یازدهــم بــه  6درصــد افزایــش یافتــه
اســت .همچنیــن دســتمزد کارگــران نیــز کــه همــواره پاییــن تر
از نــرخ تــورم تعییــن مــی شــد در چهــار ســال گذشــته بــا رشــد
 95درصــدی رو بــه رو شــد.
از ســوی دیگــر شــاهد تصویــب الیحــه مســاعدت هــای
اجتماعــی از جملــه طــرح تحــول ســامت کــه بــر اســاس
آن 11میلیــون نفــر از ضعیــف تریــن اقشــار جامعــه تحــت
پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتنــد هــم بودیــم .هــر چنــد
در چهــار ســال گذشــته نــرخ بیــکاری کاهــش پیــدا نکــرد امــا
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خریــداری مــی کننــد تــا بــه متقاضیــان اصلــی
بــا قیمتــی باالتــر بفروشــند ،حتــی شــاهد هســتیم
کــه نوبــت صــف صرافــی هــا و بانــک هــا خریــد و
فــروش مــی شــود.
ایــن نماینــده مجلــس تاکیــد کــرد :شــاید بــا صــدور
بخشــنامه هایــی از ســوی بانــک مرکــزی از یــک
طریــق کار ســامان یافتــه امــا باعــث بــروز ایــراد و
اشــکال در بخــش هــای دیگــر شــده اســت ،بــا
روش بخشــنامه ای بانــک مرکــزی نهایــت یــک تــا
دو مــاه بــازار ســامان مــی یابــد امــا مجــدد دچــار
مشــکل مــی شــود.
راه نجات بازار تک نرخی کردن ارز است
موســوی الرگانــی در ادامــه گفتوگــو بــا خبرگــزاری
خانــه ملــت ،بــه راه حــل ســاماندهی بــازار ارز اشــاره
کــرد و گفــت :بایــد وزیــر اقتصــاد ،رئیــس بانــک
مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار نشســتی برگــزاری
و بــرای تــک نرخــی شــدن ارز در کشــور برنامــه
ریــزی کننــد.
وی ادامــه داد :بــا تــک نرخــی شــدن ارز ،دیگــر
افــراد مــی داننــد قیمــت ارز در طــول  12مــاه ســال
تغییــر نمــی کنــد بنابرایــن ارزی در خانــه نگهــداری
نمــی شــود تــا در زمــان کمبــود یــا افزایــش قیمــت
بــه بــازار ریختــه شــود.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
اســامی در خصــوص جامعیــت بخشــنامه بانــک
مرکــزی بــرای کنتــرل مضاعــف فــروش ارز
مســافرتی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه وضعیــت
معیشــتی ،مــردم تــوان ســفر خارجــی را ندارنــد و
درصــد کمــی ســفر خارجــی دارنــد بنابرایــن نیــاز بــه
بخشــنامه هــا وایجــاد رانــت بــرای دیگــران نیســت.

بایــد توجــه داشــت کــه کــه در ایــن ســال هــا بــا نیروهــای
کار انباشــت شــده مواجــه بودیــم و بــه صــورت مدیریــت شــده
وارد بــازار کار شــدند.

جعفرزاده ایمن آبادی:

سختگیری به بازار ارز پالس
گران شدن را مخابره می کند

عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی بــا انتقــاد از عملکــرد
دولــت در مدیریــت بــازار ارز بیــان داشــت
ســختگیری بــرای فــروش دالر پالــس گــران
شــدن مخابــره مــی کنــد.
غالمعلــی جعفــرزاده ایمــن آبــادی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا اشــاره
بــه وضــع بــازار ارز و نحــوه مدیریــت بانــک
مرکــزی ،اظهــار داشــت :بــا برخــی روســای
بانــک هــا وافــرادی کــه اهــل مســائل اقتصــادی
هســتند در زمینــه بــازار ارز صحبــت کــرده ام،
آنهــا مــی گوینــد بزرگتریــن مشــکل دولــت
ایــن اســت کــه بــه شــعب بانــک هــای خــود
اعتمــاد نمــی کنــد.
عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه نقــد
کارشناســان اقتصــادی بــه دولــت را تاییــد و
قبــول دارد ،ادامــه داد :اگــر دولــت بــه شــعب
بانکــی خــود اعتمــاد کنــد و توزیــع ارز را از
ایــن طریــق بگــذارد خیلــی از مســائل حــل
می شود.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس دهم شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه اقدامــات بانــک مرکــزی
بــرای مدیریــت بــازار ارز ،بیان داشــت :بســیاری
از اقدامــات دولــت بــرای کنتــرل التهــاب بــازار
ارز از جملــه قواعــد مالیاتــی بــر فــروش ارز و
بگیــر و ببندهــا جــواب نــداد ،ایــن مســائل
نشــان مــی دهــد ایــراد و مشــکل بــازار ارز
جــای دیگــری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــراد بــازار ارز از عــدم
اعتمــاد اســت ،گفــت :اگــر بانــک مرکــزی بــه
شــعبات بانکــی خــود اعتمــاد و توزیــع ارز در
بــازار را از سیســتم خــود انجــام و اجــازده دهــد
صرافــی هــا در قالــب روش ســنتی خودعمــل
کننــد مــی تــوان تــا حــدودی بــازار را کنتــرل
کــرد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه دریافــت
مالیــات از ارز ،عنــوان کــرد :شــاهد بودیــم
کــه مالیــات بــر فــروش ارز نیــز بــدون تاثیــر
بــود چــرا کــه افــراد حاضرنــد مالیــات دهنــد
چــرا کــه از فــروش ارز  10هــا برابــر ســود
مــی برنــد ،بایــد تاکیــد کــرد کــه تــا االن روش
هایــی کــه انجــام شــده پاســخ نــداده اســت.
جعفــرزاده ایمــن آبــادی در ادامــه گفتوگــو
بــا خبرگــزاری خانــه ملــت ،بــا تاکیــد براینکــه
بانــک مرکــزی بــه شــعبات بانکــی خــود اعتمــاد
و اقــدام کنــد ،اظهــار داشــت :بانــک مرکــزی
در بخشــنامه ای بــرای فــروش ارز مســافرتی
مدارکــی چــون اصــل پاســپورت ،اصــل ویــزا،
اصــل برگــه عــوارض خــروج از کشــور را
خواســته اســت ،بایــد گفــت ایــن ســختگیری ها
پاسخ منفی دارد.
عضــو کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه
ســختگیری هــا بانــک مرکــزی در بــازار ارز
نتیجــه مناســبی بــه دنبــال نــدارد ،گفــت :در
واقــع ایــن ســختگیری هــا ایــن پالــس را بــه
بــازار مــی دهــد کــه قــرار اســت ارز گــران تــر
شــود و مســئوالن مــی خواهنــد مانــع افزایــش
قیمــت شــوند بنابرایــن دولــت بــا چنیــن
اقداماتــی گرانــی را تســهیل مــی کننــد.

