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اخبار
نزاده:
حسی 

حمایت احزاب از کاندیداها،
ریسکهای سیاسی ،اجتماعی و
امنیتی نامزدها را کاهش میدهد
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس گفت:
کاندیداها و افراد منتخب در حوزههای مختلف
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی ریسکها را به صورت
فردی تحمل میکنند و اگر حزبی از آنها حمایت
کند ،این ریسکها را حزب تحمل میکند.
نزاده در گفتوگو با خانه ملت،
عبدالکریم حسی 
درخصوص استانی شدن انتخابات مجلس اظهار
کرد :استانی شدن انتخابات چند مسئله دارد ،ما
دائما میگوییم باید به سمت تحزب حرکت کنیم
و تکرار میکنیم که چرا برای شکل گرفتن تحزب
در کشور تا این حد گامهای بلند برمیداریم اما
از خودمان نمیپرسیم که چرا در گذشته هیچ
گامی برای تحزب برنداشتهایم .نایب رئیس
فراکسیون امید مجلس بیان کرد :در سالهای
قبل اگر گامهای متناسبی برداشته میشد امروز
تا این حد برای تحزب مشکل نداشتیم ،به تعویق
افتادن تحزب در کشور تاکنون نیز خسارتهای
سنگینی داشته است .وی با بیان اینکه نهادهای
انتخابی رای خود را به صورت مستقیم از مردم
میگیرند ،افزود :از آنجا که حزبی نیستند ،بعد
از انتخابات ،افراد منتخب به مطالبات مردمی که
به آنها رای دادهاند ،پاسخگویی ندارند.
نزاده ادامه داد :مردم باید بدانند چگونه
حسی 
رای خود را پیگیری کنند ،شاید کسی که به صورت
فردی در انتخابات شرکت میکنند ،بگوید دور
بعدی اصال شرکت نمیکنم اما احزاب نمیتوانند
حیات و ممات خود را به افراد گره بزنند .نماینده
مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسالمی
گفت :افرادی که به صورت لیستی به مجلس
راه پیدا میکنند ،احزاب آنها را باید وادار به
پاسخگویی و حرکت در چارچوب حزب کند.
وی افزود :در انتخابات شوراها برای کالنشهرها
لیست کاندیداها را بستیم اما آیا این لیستها
به صورت حزبی پاسخگو هستند یا خیر؟ در
این شرایط پاسخگو نیستند زیرا این لیستها به
نزاده اظهار
معنای واقعی کاربردی نیستند .حسی 
کرد :عالوه بر اینها کاندیداها و افراد منتخب در
حوزههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
ریسکها را به صورت فردی تحمل میکنند و اگر
حزبی از آنها حمایت کند ،این ریسکها را حزب
تحمل میکند و هزینههای سیاسی اجتماعی را
پرداخت میکند و در این شرایط افراد احساس
مخاطره نمیکنند .این نماینده مردم در مجلس
بیان کرد :در موضوعات سیاسی اگر افراد تحت
پیگرد قرار گیرند ،این موضوع کانالیزه میشود و
پیگیریها به احزاب بر میگردد.
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حذف دریافت سود مرکب از وامها
مطالب ه مجلس از شورای نگهبان
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
س گفت :عمده مراجع عالیقدر تقلید به
مجل 
وضعیت اخذ سود مرکب از تسهیالتی که به
مردم ارائه شده معترض هستند ،لذا امیدوارم
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای خارج
کردن ربح (سود) مرکب از تسهیالتی که به
مردم داده شده را بپذیرد .غالمرضا تاجگردون
در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به نشست
کمیسیون تلفیق بودجه سال  ،98برای بررسی
موارد ارجاعی از شورای نگهبان گفت :اختالف
اصلی روی یک بند است و آن اختالف موضوع
خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیالتی
بوده که به مردم داده شده است .وی ادامه
داد :عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت
اخذ ربح مرکب از تسهیالتی که به مردم ارائه
شده معترض هستند ،لذا امیدوارم شورای
نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد .نماینده مردم
گچساران و باشت در مجلس تصریح کرد :اگر
موضوع ربح مرکب به مجمع تشخیص نظام
رفت ،امیدوارم مجمع تشخیص ،مصلحت را
منافع عموم مردم بداند.

پارلمان

www.ebtekarnews.com

اخبار

«ابتکار» از تاخیر در تعیین میزان دستمزد کارگران در سال 98و نگرانیها از وضعیت آنها گزارش میدهد

پرونده «پدیده شاندیز» به دادگاه
منتقل شد

حمایت دولت از کارفرما با هدف حفظ کارگران

طی روزهای گذشته مجلس افزایش  400هزار
تومانی عالوه بر  10درصد افزایش حقوق کارکنان و
بازنشستگان دولتی را برای سال  98تصویب کرد.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت اعالم
کرده بود توان پرداخت این میزان افزایش حقوق
را ندارد ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید
کرد تا این میزان پرداختی حقوق برای دولت الزامی
شود .علی خدایی ،نماینده کارگران در شورای عالی
کار طی گفتوگویی اعالم کرد که در این جلسه
تنها مصوبه شورا ،رد مزد منطقهای و تصویب
مزد به صورت ملی بوده است و ادامه مذاکرات به
جلسه بعدی موکول شده است.
میزان مزد کارگران در تعطیلی مجلس اعالم
میشود تا بهارستان موضعی نگیرد
نادر قاضیپور ،عضو هیئت رئیسه فراکسیون
کارگری مجلس دراینباره به «ابتکار» گفت که
درباره این تاخیر در اعالم میزان حقوق کارگران
در مجلس اخطار داده است .نماینده مردم تبریز
در مجلس ،دلیل تاخیر شورای عالی کار در اعالم
میزان دستمزد کارگران برای سال  98را همراهی
نماینده کارفرما با دولت دانست و گفت که هر
ساله این موضوع در روزهای پایان سال بعد از
تعطیلی مجلس اعالم میشود تا نمایندگان به
دلیل تعطیلی نتواند درباره این موضوع ،موضع
خاصی بگیرد.
گفتنی است پیش از این کمیته دستمزد شورای
عالی کار سبد معیشت کارگران را  3میلیون و 579
هزار تومان محاسبه کرده بود که به دلیل افزایش
قیمتها و کاهش ارزش پول ملی و تورم سال
آینده ،نسبت به سال گذشته یک میلیون و 89
هزار تومان افزایش داشته است.
کارگران جزو آسیبپذیرترین اقشار جامعه
هستند
غالمعلی جعفرزاده ،عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس دراینباره به «ابتکار» گفت:
«کارگران جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند
و در عین حال بیشترین جمعیت کشور نیز به
این گروه اختصاص دارد .با این حال همیشه از
نظر مالی بیشترین آسیب را دیدهاند و البته نیاز
به حمایت دارند ».این نماینده مجلس خاطرنشان
کرد« :با وجود اینکه در قوانین باالدستی تصویب
شده که حقوق و دستمزد کارگران بر اساس میزان
تورم باشد ،در سالهای گذشته ،هرگز این قانون
از سوی کارفرما و دولت رعایت نشده است ،در
نتیجه هم اکنون باید معوقات بسیاری به کارگران
پرداخت شود».
نماینده مردم رشت در مجلس در پاسخ به این
پرسش که چرا با وجودی که سال در حال تمام
شدن است ،هنوز افزایش حقوق کارگران برای
سال جدید اعالم نشده است» ،تصریح کرد« :ما
مخالف افزایش حقوق کارگران نیستیم اما این
را میدانیم که فشار به کارفرما نیز باعث اخراج،
تعدیل و یا کاهش جذب میشود .در اینجا باید
گفت که راهکارهایی هم وجود دارد تا بتوانیم هم
هوای کارگران و هم کارفرمایان را داشته باشم و باید
از این روشهای جایگزین و کمکی استفاده کنیم».
دولت توپ را به زمین کارفرما میاندازد
عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس
سادهترین اقدام را افزایش حقوق و دستمزد
کارگران دانست و در عین حال به «ابتکار» گفت:
«به نظر من راحتترین کار افزایش حقوق کارگران
است ،دولت هم به همین مسیر میرود و سعی
دارد بار را از دوش خود برداشته و روی دوش
کارفرمایان بگذارد و توپ را به زمین کارفرما بیندازد
در حالی که فشار اعمال شده از کارفرمایان به
کارگران منتقل میشود و در نهایت این کارگر است
که متضرر میشود».
جعفرزاده ادامه داد« :در شرایط کنونی که
کشور با بحرانهای شدید اقتصادی روبهرو است،
نباید احساساتی عمل کرد و جانب احتیاط را از
دست داد .بنابراین نباید افزایش حقوق کارگران به
گونهای باشد که ترس کارفرمایان را برانگیزد ،چون
شاید این کار عواقب ناخوشایندی برای کارگران به
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در حالی دومین نشست شورای عالی کار عصر روز سه شنبه برگزار شد که نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت توافق کردند که مزد سال آینده
کارگران به جای مزد منطقهای به صورت ملی تعیین شود ولی با وجودی که روزهای پایانی سال را سپری میکنیم و تنها چند روز تا آغاز سال 98
باقی مانده است ،هنوز درباره میزان دستمزد و افزایش حقوق کارگران برای سال آینده هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است و کارگران و کارمندان بخش
خصوصی در بالتکلیفی و نگرانی از افزایش تورم سال آینده ،روزگار میگذرانند.

همیشه تا آخرین
روزهای سال
میزاندستمزد
کارگران اعالم
نمیشود تا
مجلستعطیل
شود و ما نتوانیم
نسبت به میزان
کم آن اعتراض
کنیم.البته
نباره بین
درای 
نماینده کارفرما و
دولتهماهنگی
الزم وجود دارد
دنبال داشته باشد».
دولت با اختصاص سبد حمایتی به کارگران
فشار را از دوش کارفرما بردارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح
کرد« :اما دولت باید به شیوههای دیگر این مسئله
را حل کند و فشار را از دوش کارفرما و کارگر
بردارد و با اختصاص سبد حمایتی ویژه و حمایت
معیشتی از کارگران ،بخشی از این هزینهها را
جبران کند ».او افزود« :دولت میتواند در بخش
درمان ،رفاه ،مسکن و سایر موارد نیز به کارگران
کمک کند تا فشار اقتصادی بر آنها کمتر شود
و راحتتر بتوانند از پس مشکالت زندگیشان
بربیایند».
انتقاد از عدم حضور نماینده دولت در جلسات
فراکسیون کارگری مجلس!
در ادامه نادر قاضیپور ،عضو هیئت رئیسه
فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به این تاخیر
طوالنی در تعیین دستمزد کارگران در شورای
عالی کار به «ابتکار» گفت« :عالوه بر اخطارهایی
که چند روز اخیر در مجلس دراینباره دادهام،
اعضای فراکسیون کارگری درباره این موضوع
بیانیهای نوشتهایم که منتشر میکنیم .ما تاکنون
به این منظور سه بار تشکیل جلسه دادیم ولی
دولت در این جلسات حاضر نشد تا اینکه باالخره
روز دوشنبه از وزارت تعاون نماینده دولت در
کمیسیون کارگری حاضر شد و گفت که کف
هزینه خانواده کارگری را  3میلیون و هشتصد هزار
تومان درنظر گرفتهاند که البته نماینده کارگران و
کارفرمایان این رقم را پذیرفتهاند».
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد« :در
حال حاضر منتظریم در این فرصت باقیمانده تا
پایان سال ،میزان دستمزد کارگری را اعالم کنند.
این در حالی است که همیشه تا آخرین روزهای
سال این رقم اعالم نمیشود تا مجلس تعطیل
شود و ما نتوانیم نسبت به میزان کم آن اعتراض
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کنیم .البته دراینباره بین نماینده کارفرما و دولت
هماهنگی الزم وجود دارد».
 2میلیون و نهصد هزار تومان رقم خط فقر
در آبانماه
محمد بادامچی ،دیگر عضو هیئت رئیسه
فراکسیون کارگری مجلس هم دراینباره به
«ابتکار» گفت« :هفته جاری اعضای فراکسیون
کارگری از یکسری نمایندگان در کمیسیون
اجتماعی دعوت کردیم و صحبتهایشان را
درباره میزان حداقل حقوق کارگری برای سال 98
شنیدیم .در آن جلسه اعالم کردم باید خط فقر
را در جامعه لحاظ کنیم که آبان ماه در تهران 2
میلیون و نهصد هزار تومان و در شهرستانها 2
میلیون و هفتصد هزار تومان بود».
نماینده مردم تهران در مجلس افزود« :فاصلهای
که از اول سال  97تا کنون در سبد خانوار کارگران
با تورم ایجاد شده است باید برای سال آینده مالک
قرار گیرد و جبران شود ».عضو هیئت رئیسه
کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد« :واحدهای
تولیدی ما بسیار نابسامان هستند و در زمینه
د بنابراین در شرایطی بدی
نقدینگی در فشارن 
حقوق کارگران را برای سال  98تعیین میکنیم
و متاسفانه با این شرایط اگر ادامه دهیم شرایط
سختتر میشود».
بادامچی افزود« :تورم تولیدکننده ما بیش از 80
درصد است و با وجود سختیهای موجود ،شورای
عالی کار نشست تعیین سقف و کف پرداخت را
تشکیل میدهد بنابراین میزان دستمزدی که از
طرف شورای عالی کار برای حقوق کارگران تعیین
میشود باید اعمال شود و دولت برای اعمال آن
باید تدابیری بیندیشد که قابلیت اجرایی داشته
باشد».
دلیل تورم کاهش ارزش پول ملی است
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس در گفتوگو با «ابتکار» دالیل

تورم را کاهش ارزش پول ملی دانست و دراینباره
توضیح داد« :ریشه تورم کاهش ارزش پول ملی
است؛ هرچه ارزش پول ملی تقویت شود باعث
کاهش تورم میشود و هرچه پول ملی تقویت
شود آثار تورمی کنترل میشود و کاهش مییابد».
نماینده اصولگرای مردم کرمان در مجلس ادامه
داد« :برای اینکه درآینده این اتفاق بیشتر رقم
نخورد ،باید جلوی آثار ناشی از کاهش ارزش پول
ملی را بگیریم».
نماینده مردم کرمان در مجلس دهم در پاسخ
به این پرسش که چرا با وجود اینکه تنها چند روز
تا آغاز سال جدید باقی مانده است ،هنوز میزان
دستمزد کارگران برخالف کارمندان دولت تعیین
نشده است» ،به «ابتکار» گفت« :دو راه در پیش
داریم؛ اول باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم تا
قدرت خرید مردم افزایش یابد و آثار تورمی کم
شود .یعنی تعادل بین درآمد و هزینه ایجاد شود.
دوم اینکه درآمدها را باید افزایش دهیم و بر اساس
قانون جدید تا میزانی این اتفاق برای کارمندان
دولت افتاده است .ولی برای قشر کارگر نیز
مقداری که امکان دارد ،این دستمزد باید افزایش
داده شود ».او ادامه داد« :البته بخش خصوصی
به دلیل محدودیتهایش شاید نتواند امکانات
بخش دولتی را درباره کارگرانش عملیاتی کند و
ی در میزان افزایش حقوق کارگران از
این توانمند 
شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است ولی باالخره
عالوه بر اینکه نباید به کارفرما فشار آورد ،نباید
مانع از افزایش حقوق بحق کارگران هم شد».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین
حال معتقد است« :نباید حقوق کارگران را خیلی
باال ببریم که نیروها تعدیل شوند یا شرکت از
سودآوری بیفتد و از طرفی هم نباید افزایش
حقوقها را منتفی کرد که فشاری که به کارگر
در زمینه تورم و افزایش قیمتها وارد میشود،
کمرشان را بشکند».

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت:
امیدواریم پرونده پدیده شاندیز با همان سرعت
تعیین تکلیف پرونده پردیسبان که یک اقدام
انقالبی در دستگاه قضایی به شمار میرود،
پیگیری شود.
به گزارش ایسنا ،نصرالله پژمانفر درخصوص
تعیین تکلیف پدیده شاندیز در صفحه
اینستاگرام خود نوشت:
«الحمدالله بعد از پیگیریها و تالشها
موضوع پدیده شاندیز از یک پرونده راکد
تبدیل به پرونده فعال شده و به همین منظور
بیش از  ۱۰جلسه با حضور مسئوالن مختلف
ازجمله وزیر اقتصاد ،استاندار ،دادستان مشهد،
دستگاههای امنیتی و مسئوالن پیگیری مصوبات
جلسات سران سهقوه تشکیل شده که به عنوان
نماینده مردم مشهد و کالت تقدیر و تشکر
میکنم .به مردم عرض میکنم ،باید تمام همت
خود را به کار بگیریم تا پرونده پدیده متوقف
نشود و فرآیند پیگیریها استمرار داشته باشد.
در ارتباط با پدیده شاندیز یکی از اولویتهایی که
پیشبینی شده ،سهامداران به ویژه سهامداران
خُرد که آسیب فراوانی دیدند ،با تعیین اولویت
به حقوقشان برسند .امروز برای روشن شدن
این اولویتها پارامترهایی را پیشبینی کردند
که در اولین اقدام باید پرونده پدیده در دستگاه
قضایی تعیین تکلیف شود ،روشن نبودن و
تعیین تکلیف نشدن پرونده پدیده از لحاظ
قضایی مانع اقدامات بعدی است .در این راستا،
خوشبختانه پرونده پدیده به دادگاه منتقل
شده و الزم میدانم از حجتاالسالم مظفری،
مدیرکل محترم دادگستری و دادستان محترم
که در جلسات نیز حضور فعالی دارند ،تشکر
و قدردانی کنم و باتوجه به روحیات جدی و
انقالبی که در این دو عزیز سراغ دارم ،روند
تعیین تکلیف پدیده با سرعت پیگیری میشود.
امیدواریم پرونده پدیده شاندیز با همان سرعت
تعیین تکلیف پرونده پردیسبان که یک اقدام
انقالبی در دستگاه قضایی به شمار میرود،
پیگیری شود .به عنوان فردی که مردم به نوعی
امین خود به شکلهای مختلف در موضوع
پدیده شاندیز اعالم کردند و بنده هم تمام
پیگیریها را به صورت شفاف ارائه کردم ،باید
اعالم کنم نسبت به روند پیگیریها خوشبین
هستم و روند بررسی پرونده پدیده رو به جلو
است .همچنین وظیفه خود میدانم از استاندار
خراسان رضوی تشکر کنم زیرا اهتمام جدی برای
حل مشکالت پدیده شاندیز به کار گرفتند».

نانواکناری:

با قوانین فعلی میتوان پولهای
خارج شده از کشور را برگرداند
رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت
ملی مجلس با انتقاد از اجرایی نشدن قانون
مبارزه با پولشویی در کشور و به دنبال آن
بروز اختالس گفت :نظارت بر موضوعات مالی
بسیار اندک است و بعضا برخیها همدست
لزا شده است.
میشوند که این مشک 
ولیالله نانواکناری در گفتوگو با ایسنا،
درباره موضوع اختالس شرکت پتروشیمی
گیت و تاثیر پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه
مالی ( )FATFبرای مقابله با این اختالسها،
اظهار کرد :یکی از موارد مورد توصیه FATF
قانون مبارزه با پولشویی بود که بعد از تصویب
اصالحیه آن در مجلس شورای اسالمی در
مرحل ه اجرا قرار دارد و باید اجرایی شود.
وی ادامه داد :ما قانون مبارزه با پولشویی را
داریم اما اجرا نمیشود .بانک مرکزی و سایر
بانکها باید بدانند که پولها چهطور میآید و
میرود .این یعنی نظارت از اهمیت بسیاری
برخوردار است ولی ایراد زمانی است که نظارت
بر اجرا وجود ندارد .ما با همین قوانین هم
میتوانیم پولهایی که اختالسگران از کشور
خارج کردهاند را برگردانیم.

یوسفیانمال بیان کرد

انبارهایمان پر از کاالهای اساسی است

گام عملی برای مبادله با پول ملی کشورها برداشته نشده است

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :امروز انبارهای ما پر از کاالهای اساسی مردم است .امروز دیگر
صفهای طوالنی نیست ،حتی دولت تالش کرد گوشت گرم تحویل مردم دهد شاید این کارها کافی نبوده اما انجام شده است.
بهروز نعمتی در گفتوگو با ایلنا  ،درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس خواهان برگزاری نشست فوقالعاده برای بررسی
مشکالت معیشتی مردم شدهاند و اینکه آیا مجلس تاکنون چنین جلساتی را نداشته است ،گفت :اتفاقا ً در رابطه با مسائل و
مشکالت اقتصادی در مجلس شورای اسالمی به صورت علنی و غیرعلنی جلسات متعددی برگزار شد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد :حال دوستان بعضا نظرشان این است که این جلسات کم بوده نمیدانم آنها باید
د اما ما جلساتی را گذاشتیم از دولت و مجلس در آن حضور داشتند و نظراتشان را هم دادند.
پاسخ دهن 
وی تاکید کرد :برآیند نظرات مطرح شده در این جلسات را به ستاد سران سه قوا منتقل کردیم و آنان را در جریان نظرات نمایندگان
قرار دادیم .نماینده مردم تهران درباره اینکه آیا خروجی این جلسات را میتوان مثبت ارزیابی کرد یا خیر ،بیان کرد :حتما ًخروجی این جلسات مثبت است
چراکه در بسیاری از موضوعات باعث ثبات شد .وی افزود :مثال ًدر بحث ارز جلسات زیادی با رئیس کل بانک مرکزی ،وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه
و بودجه گذاشتیم و مشاهده کردیم که ارز به یک ثبات رسید حال اینکه افزایش قیمتها بحثی جدا است.
نعمتی در پاسخ به این سوال که آیا این جلسات برای اختصاص کاالهای اساسی هم گذاشته شد ،گفت :برای انواع و اقسام کاالهای اساسی هم جلسات
برگزار شد ،امروز انبارهای ما پر از کاالهای اساسی که نتیجه همین جلسات است.
مشکل صفهای طوالنی گوشت را حل کردیم
وی ادامه داد :به طور مثال در باب مسئله گوشت ما در همین جلسات مشکل را حل کردیم امروز دیگر صفهای طوالنی نیست ،حتی دولت تالش کرد
گوشت گرم تحویل مردم دهد شاید این کارها کافی نبوده اما انجام شده است.
این نماینده مجلس درباره اینکه شاید این رفتار نمایندگان ناشی از این است که به سال انتخابات نزدیک میشویم ،گفت :وقت انتخابات جدا است
مردمی بسیار آگاهتر از این مسائل هستند که ببیند یک نماینده در نطق خود چه میگوید آنها رفتار نمایندگان را در طول دوره مجلس بررسی میکنند.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس میگوید در زمینه مبادله با پول ملی ایران و کشورهای طرف قرارداد تجاری گام
عملی برداشته نشده است.
عزتالله یوسفیانمال در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به سفر رئیس جمهوری به عراق و تاکید بر مبادله با پول ملی دو کشور
گفت :برای انجام مبادله با پول ملی بین کشورها تاکنون هیچ نوشته و قرار داد مکتوب نداشتهایم.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد :همانطور که در قانون تاکید شده است باید تمام قراردادها
و معاهدهها بین ایران و کشورهای دیگر به تصویب مجلس برسد و در زمینه مبادله با پول ملی دو کشور تاکنون قرارداد و
توافقنامهای منعقد نشده که نیاز به تایید مجلس داشته باشد.
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به اینکه در گذشته نیز در زمینه مبادله با پول ملی صحبتهایی از سوی دولت مطرح شده
است ،گفت :درخصوص بازپرداخت بدهیها نیز صحبتهایی در میان بود اما همچنان با روال قبلی بدهیها پرداخت میشود.
یوسفیانمال با وجود اینکه زمینه مبادله با پول ملی دو کشور فراهم نشده است ،عنوان کرد :در زمینه مبادله با پول ملی باید گفت که در شهرهای نوار
مرزی تا عمق  60کیلومتر در دو کشور ایران و عراق به راحتی با پول دو کشور مبادله انجام می شود ،در شهرهای کربال ،نجف و کرمانشاه این مبادالت به
راحتی با پول ملی دو کشور صورت میگیرد.
تقریبا مرز بین ایران و عراق برداشته شده است
این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامههایی برای انجام مبادله با ریال ایران و دینار عرق صورت گیرد ،ادامه داد :عالوه بر اینکه میخواهیم با عراق چنین
کاری را انجام دهیم در تالش هستیم با چین و روسیه نیز مبادالت را از دالر و یورو به سمت ارز کشورها ببریم اما در این بین به دلیل افزایش تردد با عراق
بهتر میتوان این برنامه را در این کشور پیاده کرد.
وی با اشاره به رایگان شدن اخذ ویزای عراق و برعکس گفت :در شرایطی که تقریبا مرز بین دو کشور برداشته شده و به قول اروپایی ها شینگل شده
است ،این اتفاق میتواند بر مبادله با ارز دو کشور تاثیر مستقیم بگذارد.

