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فراکسیون ورزش به استعفای دسته جمعی مسئوالن فدراسیون کشتی ورود میکند
نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس از ورود فراکسیون متبوعش به موضوع استعفای دستهجمعی مسئوالن فدراسیون کشتی خبر داد و گفت :حرفهای خادم باید شنیده میشد.
سیدکاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خانه ملت عنوان کرد :ما به راحتی نخبههای ورزشی خودمان را از دست میدهیم و نباید به این راحتی سرمایهسوزی صورت گیرد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس افزود :کم لطفیها به کشتی که ورزش اصلی و ملی کشور است موجب از بین رفتن اعتبار ایران در عرصه بین المللی خواهد شد و چنانچه استعفای خادم
پشت صحنه سیاسی داشته باشد ،قطعا تعقیب و رسیدگی خواهد شد .دلخوش اباتری درباره صحبتهای رسول خادم در خصوص رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی ،گفت :تصمیم در این
یشود.
خصوص به امنیت ملی نظام برمیگردد و بر اساس اصل  10قانون اساسی کشور ،سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تدوین و تعیین م 

گزارش «ابتکار» از تالش مجلس برای اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

اخبار

اصالح قانونی که اقتصاد را بلعید

عضو کمیسیون عمران مطرح کرد

رشد  3میلیون تومانی نرخ مسکن در برخی مناطق
در بحبوحه نوسانات ارزی
عضو کمیسیون عمران مجلس از رشد بی سابقه نرخ مسکن در کشور در پی
نوسانات ارزی انتقاد کرد و گفت :ادامه بی ثباتی در نرخ ارز بازار مسکن را
یسابقه میکند.
درگیر گرانیهای ب 
علیم یارمحمدی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به وضعیت بازار مسکن ،گفت:
نوسانات ارزی متهم اصلی گرانی مسکن و بزرگ شدن حباب قیمت ها در این بازار بوده
است .عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به آمار منتشر شده از
سوی بانک مرکزی در خصوص رشد  22درصدی نرخ مسکن در یک سال اخیر ،افزود:
عوامل مختلفی از جمله افزایش تقاضا برای خرید مسکن در پی رشد تسهیالت در این
حوزه عالوه بر نوسانات ارزی به این وضعیت دامن زده است .نماینده مردم زاهدان در
مجلس با بیان اینکه در  50روز اخیر شاهد رشد  3میلیون تومانی هر متر مسکن در
یکی از مناطق تهران بوده ایم ،تصریح کرد :متاسفانه آشفتگی بازار ارز در بخش مسکن
تخلیه شده و اکنون با توجه به ساماندهی تقریبی ارزی اما تخلیه حباب قیمتی صورت
نگرفته است .وی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر تا حدودی نرخ ارز کاهش یافته است،
گفت :متاسفانه فعالیت عده ای با برهم زدن نظم بازار و داللی در این حوزه اجازه کاهش
حباب قیمتی در بخش مسکن را نمی دهند .این نماینده مردم در مجلس دهم ،با بیان
اینکه آشفتگی بازار به ثابت شدن تورم ایجاد شده در بخش مسکن منجر شده است،
افزود :ادامه شرایط فعلی و ضعف مدیریت ها به طور حتم رشد نرخ مسکن حتی بیش
از قیمت های فعلی را رقم می زند .یارمحمدی ادامه داد :در پی افزایش قیمت مسکن
نرخ میانگین هر واحد مسکونی در واحد متراژ از یک میلیون تومان تا سه میلیون تومان
در نوسان بوده و این موضوع فقط مختص تهران نیست .عضو کمیسیون عمران مجلس
یادآور شد :دولت برای روزهای پایانی سال و همچنین سال آینده باید شیوه بهتری برای
مدیریت بازار مسکن و تنظیم قیمت ها اتخاذ کند.

نمال:
یوسفیا 

منع قانونی برای امضای مجدد طرح اولیه سوال
از رئیسجمهوری وجود ندارد
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ،تاکید کرد :نمایندگان
به لحاظ قانونی میتوانند طرح اولیه رئیس جمهوری را امضا و به جریان
بیندازند.
عزتاهلل یوسفیانمال در گفتوگو با خانهملت ،در خصوص شرایط آییننامهای طرح
سوال از رئیس جمهوری در صورت کاهش تعداد سوال کنندگان ،گفت :بر اساس مفاد
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ،طرح سوال از رئیس جمهوری با امضای مجدد
نمایندگان میتواند در مسیر قانونی قرار گیرد .رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی
مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد :نمایندگان میتوانند سوال خود از رئیس جمهوری
را در قالب طرح جدید یا همان طرح قبلی مطرح کنند لذا برای امضای مجدد طرحی
که گفته شده از حد نصاب قانونی خارج شده(طرح اولیه) ،منعی برای نمایندگان وجود
ندارد .گفتنی است؛ معاون پارلمانی رئیس جمهوری در روزهای گذشته ،گفته است که
تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری در خصوص موسسات مالی از حد
نصاب قانونی برخوردار نیست و موضوع از نظر قانونی حل شده است .هرچند برخی از
طرح سوال دوم در همین زمینه از حسن روحانی خبر داده اند .همچنین طرح سوال
از رئیسجمهوری در خصوص مشکالت موسسات مالی و اعتباری از اوایل سال  96در
مجلس کلید خورده است و در مدت اخیر به طور جدیتر از سوی نمایندگان پیگیری
شده است ،این طرح به  180امضا هم رسید اما اعالم وصول نشد.
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قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق اصل  ۸۵قانون
اساسی ،صحن علنی مجلس اجرای آزمایشی آن را در
سال  86برای مدت پنج سال تصویب کرد ،در خرداد 87
به تأیید شورای نگهبان رسید و با  ۵۳ماده و  ۴۷تبصره
برای اجرا ابالغ شد .البته گفتنی است که پس از اجرای
آزمایشی  5ساله این قانون ،به مدت  4سال است که هر
ساله در بودجه تمدید میشود .مسئلهای که کارشناسان
اقتصادی اعم از اتاق اصناف و نمایندگان اقتصادی مجلس
تاکید دارند اجرای این قانون به درستی انجام نشده است.
یعنی بجای اینکه در راستای حمایت از تولید و اصناف
باشد ،به ضرر کسب و کار عمل کرده و صرفا به نفع
جیب دولت بوده است .بنابراین دولت در راستای اصالح
این قانون اسفند سال گذشته الیحه پیشنهادی خود را
به مجلس داد .این الیحه مدتی است که در کمیته ویژه و
کمیسیون اقتصادی بررسی میشود .گفتنی است در حال
حاضر نزدیک به  30ماده آن بررسی و اصالح شده است و
طبق خبر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا اردیبهشت
ماه سال  97این اصالحیه نهایی خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی ،در توضیح روند پیشرفت بررسی این
الیحه به «ابتکار» گفت« :الیحه اصالح افزایش بر ارزش افزوده
بعد از بررسی در کمیته اقتصادی به صحن کمیسیون آمد .در
حال حاضر حدود  30درصد آن در کمیسیون ،جمع بندی شده
است و بخشهای دیگر هم آماده بررسی است ».او ادامه داد:
«به دلیل وجود دیدگاههای مختلف در خصوص مالیات بر ارزش
افزوده و تغییر مدل اجرایی آن ،جلسات کمیته بررسی با حضور
کارشناسان ،اساتید دانشگاه ،مدیران مربوطه و تشکلهای بخش
خصوصی برگزار شد و نهایتا جمعبندی کمیسیون با نظر رئیس
مجلس این بود که متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصالحات
مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود ».او همچنین
خبر داد « :به نظرم ظرف  10جلسه دیگر در کمیسیون و
چند جلسه دیگر در کمیته کار دارد و پس از آن نهایی شده
و برای رایگیری به صحن علنی مجلس میآید ».محمدرضا
جعفریان ،مشاور اتاق اصناف ایران در امور مالیاتی هم در توضیح
این قانون به «ابتکار» گفت« :قانون مالیات بر ارزش افزوده که
قانونی آزمایشی است ،قرار بود برای  5سال به طور آزمایشی
اجرا شود ،ولی االن  4سال است هرساله در بودجه تمدید می

شود ».او ادامه داد« :این قانون برای دولت محاسنی داشته
است ولی قرار بود قانون مصرف را ساماندهی کند که در نهایت
مالیاتی از مصرف کننده دریافت شود .معتقدم اگر درست اجرا
میشد یکی از بهترین قوانینی بود که در جهت توزیع ثروت و
ساماندهی مصرف در کشور اجرا شده است ،ولی متاسفانه بعد
از  9سال اجرا در کشور ،ایرادهایی دارد و به درستی اجرا نمی
شود و به کسب و کار ضربه زده است».
قانون مالیات برارزش افزوده شفاف نبوده است
این فعال اتاق اصناف ایران تصریح کرد« :شفاف سازی در این
راه درست اجرا نشده است و فقط درراستای وصولی تحقق یافته و
از آنجایی که در این قانون  53ماده و نزدیک به  400دستورالعمل
و بخشنامه داریم ،نشان میدهد در اجرا دچار مشکل و چالش
هستیم ».جعفریان همچنین تاکید کرد« :این نشان میدهد که
مالیات بر ارزش افزوده بجای مصرف ،بر تولید و بنگاههای واسط
بیشتر اثر کرده است در حالی که قرار نبود بر تولید اثری داشته
باشد .همچنین از آنجایی که ردیابیها در اقتصاد کشور ما نشان
داده نمیشود و شناسایی به درستی انجام نمیشود ،مالیات بر
ارزش افزوده بخش تولید و واسط را نشانه گرفته است ».این
مشاور اتاق اصناف ایران در امور مالیاتی همچنین به عملکرد
سلیقهای مجریان قانون انتقاد کرد و با بیان اینکه «مجریان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ناآرامیهای دیماه باعث شد دوتابعیتیها سرمایهشان را تبدیل به ارز کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی:

ایران با توافق برجام خواهان حفظ مناسبات
صلح آمیز بین المللی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :جمهوری
اسالمی ایران به برجام نگاه راهبردی و حقوقی دارد و با این توافق خواهان
حفظ مناسبات صلح آمیز بین المللی است.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهوری در جمع
مردم هرمزگان مبنی بر پایبندی ایران به برجام مشروط به عدم پیمان شکنی طرف
مقابل گفت :ایران با توافق برجام نشان داد که خواهان حفظ مناسبات صلح آمیز بین
المللی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد :نگاه جمهوری
اسالمی ایران به برجام نگاه راهبردی است و نگاه تاکتیکی نیست ،این نگاه استراتژی
خاص خود را دارد .رحیمی افزود :بر این اساس ،همه باید بتوانند از فضای پسابرجام
استفاده کنند ،جمهوری اسالمی ایران نیز باید بتواند از منافع اقتصادی برجام بهره
مند شود .وی یادآور شد :کارشکنی های آمریکا در حوزه های پولی ،بانکی و فنی و
تکنولوژیکی خالف تعهدات برجام است ،تعهدات آمریکا در مورد برجام همانند دیگر
کشورهای  5+1است و این طوری نیست که آمریکا بتواند نسبت به تعهداتش شانه خالی
کنند و بی مسئولیت باشد .این نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد :نگاه جمهوری
اسالمی ایران به برجام نگاهی حقوقی است و سیاسی نیست ،ولی نگاه آمریکایی ها به
برجام کامال سیاسی است.
رحیمی افزود :امنیت منطقه و جهان موضوعی است که همه کشورها باید در جهت
حفظ آن تالش صادقانه داشته باشند؛ در این راستا نگاه ایران به مناسبات با کشورهای
همسایه رو به پیشرفت است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد :آمریکایی ها خصوصا از بعد از آمدن ترامپ،
تالش کردند فضای ایران هراسی را در منطقه خاورمیانه به بهانه های مختلف ایجاد
کنند .از این رو ادعاهای موشکی و ارسال سالح از سوی ایران به یمن را مطرح کردند.
این عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت :عقد قرارداد تسلیحاتی عربستان
با آمریکا نیز در جهت تقویت ایران هراسی شکل گرفت .اگر آمریکایی ها در ادعا برای
مبارزه با تروریسم و سرکوب داعش صداقت دارند مبارزه با تروریست ها را باید در عمل
دنبال کنند نه این که به نفع تروریست ها در سوریه زمان بخرند.
گفتنی است؛ حسن روحانی ،رئیس جمهوری امروز چهارشنبه در جمع مردم
بندرعباس گفت :آمریکا بارها به دنبال ضربه به ملت ایران و برجام برآمد ،اما در انزوای
جهانی قرار گرفت ،تا روزی که طرف مقابل پیمان شکنی نکند ،پای پیمان خود می
ایستیم.
وی افزود :ما همسایه خوبی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و خواهیم بود،
بدخواهان نگران منافع خودشان ،خرید ارزان نفت و فروش سالح های گران هستند.
رئیس جمهوری اضافه کرد :برای امنیت منطقه نیازی به بیگانگان نداریم اما حاضریم با
همسایگان و دوستان برای امنیت منطقه گفت وگو کنیم.
وی گفت :آمریکا خواست از اعتراض برخی مردم سوء استفاده کند ،ولی در شورای
امنیت سازمان ملل هم تنها ماند؛ دو شب پیش هم برای محکومیت ایران در موضوع
یمن تنها ماند.
روحانی افزود :ما از مواضع صحیح روسیه و برخی کشورهای دیگر در سازمان ملل
تقدیر کرده و آمریکا و انگلیس را بخاطر توطئه علیه ملت ایران تقبیح می کنیم؛ اگر
براستی به فکر مردم یمن هستید ،بمب های ناپالم به عربستان ندهید.

قانون آموزشهای الزم را ندیده اند و مودیان مالیاتی را درست
تربیت نشدهاند» ،تاکید کرد که همین دالیل اجرای قانون را دچار
مشکل کرده است .پورابراهیمی هم در ادامه گفتوگوی خود با
«ابتکار» گفت که به طور یقین تا اردیبهشت ماه این اصالحیه
نهایی میشود و همه ایرادها و نقصهایی که تا کنون در این باره
وجود داشته است در قالب اصالح قانون عملیاتی میشود .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد« :تا کنون  30محور مهم و
اساسی ایرادات که فعاالن اقتصادی به ما اعالم کردهاند ،تاکنون
احسا شدهاند .موضوعاتی مختلف دیگری هم وجود دارد ولی به
طور کلی درباره محورهایی که در زمینه اجرا مشکل داشتهایم و
نتوانستهایم تا کنون آنها را اجرایی کنیم و با این اصالحیهها آنها
را برطرف خواهیم کرد».
مالیات بر ارزش افزوده به نام کسب و کار به کام دولت
نکته قابل توجهی که کارشناسان به آن تاکید دارند این است
که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دولت درآمد کسب
کرده است ،اما بر روی فضای کسب و کار تاثیر نامطلوبی داشته
است .چرا که تولیدکننده عالوه بر اینکه باید مالیات خود را
پرداخت میکرد ،مالیات بر ارزش افزوده نیز بر گردن آنها افتاده
بود که باید آن را نیز به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکرد.
هادی قوامی ،نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم

در این باره اعتقاد دارد« :با اجرای این طرح مالیات بر ارزش افزوده
بر دوش تولیدکنندگان و پیمانکاران افتاده بود و این امر آنها را
ضعیف کرده بود و از سوی دیگر موجب شده بود تا فضای کسب و
کار ضعیف شود ».او همچنین بر جرائم مالیاتی اشاره کرد و گفت:
«جرائم مالیات بر ارزش افزوده بسیار باال بود و حتی تا سه برابر هم
پرداخت میشد که به ضرر تولید و کسب و کار بود ».هادی قوامی
در جلسه شورای برنامه ریزی استان خراسان شمالی با اشاره به
اینکه عمر این قانون به پایان رسیده است ،تاکید کرد « :قرار بر
این بود تا این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال
اجرایی شود که این امر انجام شده و هم اکنون حذف شده است
و تا زمانی که اصالحات الزم برای این قانون صورت نگیرد ،قانون
مالیات بر ارزش افزوده اجرایی نمیشود ».جعفریان هم با بیان
اینکه « از سال  93تاکنون این الیحه پیشنهادی در کمیتههای
متعدد مورد بررسی قرار گرفته است و تاکنون نتیجه ای نداشته
است» ،تصریح کرد« :دولت در اسفند سال گذشته الیحه اصالحی
پیشنهاد خود را به مجلس فرستاد و در  6ماه اول سال کمیسیون
اقتصادی مجلس روی این الیحه پیشنهادی کار کرد و تا آذر ماه
کمیسیون اقتصادی تا ماده  25آن را بررسی کرده بود و مابقی
 53ماده این الیحه پیشنهادی تا زمان بررسی بودجه باقی مانده
بود ».او اضافه کرد« :حاال که بررسی بودجه  97در صحن علنی
مجلس به اتمام رسیده است ،امیدواریم زودتر این الیحه اصالحی
در کمیسیون اقتصادی بررسی ،تصویب و برای تصویب نهایی به
صحن علنی مجلس ارائه شود ».او با اشاره به اظهارات پورابراهیمی
درباره تعیین زمان اردیبهشت ماه برای نهایی شدن این قانون ،به
«ابتکار» گفت« :نمی دانم تا چه حد این وعده محقق شدنی است
ولی باید منتظر باشیم و ببینیم».
مجلس و دولت در این زمینه تعامل کافی را دارند
پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را بر عهده
دارد ،به برخی موارد اصالحی این الیحه اشاره کرد و گفت« :
لیست کاالهایی که مشمول هستند و تخفیف مالیاتی و ترجیح
مالیاتی دارند و عادی هستند یکی از موارد اصلی و جدی ما در
اصالح این الیحه است که در حال حاضر به طور جدی به دنبال
اعمال آن هستیم ».او همچنین تاکید کرد که درباره اصالح قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،مجلس و دولت همکاری و تعامل جدی و
کافی با یکدیگر دارند .جعفریان ،مشاور اتاق اصناف ایران در امور
مالیاتی نیز در ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار» ابراز امیدواری کرد
که هرچه زودتر این الیحه مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرد تا
هر ساله در بودجه تمدید نشود .او همچنین همچنین از مجریان
قانون خواست قانون را به شکل مصوب آن اجرا کنند ،نه به طور
سلیقهای و تفسیر به رای ممیزهای هر منطقه .چرا که ممیزها
حق تفسیر قانون را ندارند ولی بنا به سلیقه و ذهن خودشان قانون
را اجرا میکنند که به ضرر جیب مردم خواهد بود.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برشمردن عوامل متعدد داخلی و
خارجی بروز بحران در بازار ارز ،راهحل کوتاهمدت را تغییر نوع ارز از دالر
به یورو عنوان کرد و گفت که متاسفانه برای حجم عظیم نقدینگی در کشور
فکری نشده است.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به تالطم اخیر در بازار ارز و
بیتوجهی مردم نسبت به توصیههای دولتی مبنی بر عدم ثبات قیمت باالی نرخ ارز
و درنتیجه هجوم به سمت صرافیها برای خرید ارز اعالم کرد :در این بحث باید به دو
سری عوامل توجه داشته باشیم .به این اعتبار علل و عوامل بروز چنین مشکالتی در
بازار ارز از حیث علل و عوامل داخلی و خارجی قابل ارزیابی است.

وی با بیان اینکه برخی از این عوامل قابل کنترل و بعضی غیرقابل کنترل هستند،
گفت :در ارتباط با عوامل داخلی باید توجه داشته باشیم که از سال  ۹۰تاکنون با یک
افزایش کمنظیر حجم نقدینگی در کشور روبرو بودیم که این حجم عظیم نقدینگی در
شرایط رکود اقتصادی ،به سمت بازار سرمایه ،بازار مسکن و در مجموع تولید ناخالص
داخلی هدایت نشده است.
نقدینگی  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی بهسمت هر بازاری برود ،بحران میسازد
نماینده مردم شبستر در مجلس خاطرنشان کرد :هماکنون با  ۱۵۰۰هزار میلیارد
تومان نقدینگی در جامعه روبرو هستیم که این حجم عظیم نقدینگی باید به سمت
بازارهای سرمایه و در جهت ایجاد تولید ناخالص داخلی هدایت میشد که این مهم
محقق نشده و مدیریتی در این راستا صورت نگرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد :قاعدتاً این حجم بزرگ
نقدینگی به سمت هر بازاری برود ،آن قسمت را دچار به راحتی دچار مشکالت اساسی
میکند و در نتیجه منجر به بروز بحران در وضعیت اقتصادی کشور میشود.
او ،دومین عامل داخلی بروز تالطم در بازار ارز را به سیستمهای بانکی کشور مرتبط
دانست و در این رابطه اعالم کرد :متاسفانه سیتم بانکی ما به سیستم بانکی جهانی وصل
نشده و بورسمان نیز به بورس جهانی وصل نشده است.
باال بودن نرخ پول در بانک مرکزی ،بانکها را بهسمت سفتهبازی سوق داده
است
این نماینده مجلس در ادامه گفت :قاعدتاً نرخ پول در بانک مرکزی بهخاطر
سیاستهای انقباضی بسیار باال بوده و بانکها نیز در قبال سپردههایی که گذاشتهاند،
تعهد دارند و دربرخی موارد ،خود این بانکها نیز وارد سفتهبازیها شده و عم ً
ال به
مشکالت دامن میزنند.
عضو فراکسیون زنان مجلس همچنین در تشریح سومین عامل داخلی بروز ناآرامی
در بازار ارز گفت :بحث دیگر مربوط به موسسات مالی و اعتباری است که دولت برای
حل مشکل سپردهگذاران ناچار شد حجم عظیم نقدینگی دیگری را از طریق خطوط

اعتباری وارد بازار کند و این درحالی بود که هیچ بازاری برای سرمایهگذاری این حجم
عظیم نقدینگی پیشبینی نشده بود.
او اضافه کرد :از طرفی عدم اطمینان مردم به سیستم بانکی باعث شد به سمت اولین
بازار زودبازده که بازار ارز و طال باشد ،سوق یافته و سرمایهشان را در این بازار زودبازده
سرمای هگذاریکردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد :همزمان کاهش نرخ بانکی تا ۱۵
درصد در سال  ۹۶نیز این مشکل دامن زد .طبیعتاً وقتی این عوامل در کنار هم منجر
به این وضعیت شد .آقاپور علیشاهی همچنین به ناآرامیهای دهه نخست دیماه امسال
و تاثیر آن بر تالطم بازار ارز اشاره کرد و گفت :ناآرامیها و اعتراضات دیماه در اقصاء
نقاط کشور عم ً
ال باعث شد دوتابعیتیها و چندتابعیتیها یا کسانی که خارج از کشور
سرمایه دارند ،یکباره نقدینگیهای خود را به ارز تبدیل کنند و در نتیجه یک بازار
تقاضای مازاد نیز اضافه شد.
این نماینده مجلس در عین حال به برخی عوامل خارجی در وقوع ناآرامی و تالطم
در بازار ارز نیز اشاره کرد و گفت :ازجمله عوامل خارجی موثر در بروز بحران در بازار ارز،
مباحث مربوط به  FATFو پیوستن ایران به گروه اقدام مالی است.
**راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت خروج از بحران بازار ارز
این نماینده مجلس دهم در توضیح راهکارهای خروج از بحران بازار ارز یادآور شد :شاید
تنها راهحل کوتاهمدت برای خروج از این بحران ،آن است که در مبادالت اقتصادیمان
که ازقضا عمدتاً با کشورهای اروپایی است ،نوع ارزمان را از دالر به یورو تغییر دهیم .چرا
که اوالً نوسانات قیمت یورو بسیار کمتر از دالر بوده و این ارز نسبت به نواسات تحمل
بیشتری دارد و از طرفی دسترسیمان به این ارز نیز بهمراتب آسانتر است.
آقاپور علیشاهی در پایان تصریح کرد :همچنین در میانمدت باید سعی کنیم که
سیاستهای اقتصادیمان را بهنحوی مدیریت کنیم که نقدینگی به سمت بازار سرمایه،
بازار مسکن و جذب سرمایهگذاری خارجی معطوف کنیم تا بتوانیم از این پیچ خطرناک
فعلی عبور کنیم.

پزشکیان خبر داد

غالمرضا حیدری:

پرداخت تا سقف  100میلیون تومانی سپرده گذاران از هفته آینده

بانک مرکزی پاسخگوی عدم معامالت ارز توسط صرافیها باشد

نایب رئیس مجلس ،تصمیمات نشست روز چهارشنبه
نمایندگان سران سه قوه درباره تعاونی ولیعصر(عج) را
تشریح کرد.
مسعود پزشکیان در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به نشست
روز چهارشنبه نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکالت
سپرده گذاران تعاونی ولیعصر (عج) گفت :در این جلسه تصویب
شد که به سپرده گذاران تعاونی ولیعصر(عج) اعالم شود که می
توانند سپردههای خود را دریافت کنند و حدود  80تا 100
میلیون تومان به تمامی سپرده گذاران این تعاونی پرداخت شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :اگر تا سقف  80تا
 90میلیون تومان به سپرده گذاران این موسسه پرداخت شود
احتماال  98تا  99درصد سپرده گذاران تسویه حساب می شوند
و تنها حدود  2درصد باقی می ماند که پیگیری می شود که این  2درصد نیز پرداخت شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد :مقرر شده که خط اعتباری باز شود تا بانک مرکزی بتواند سپرده های این سپرده گذاران را
پرداخت کند ،اما مطمئنا باید از هفته آینده نیز این پرداخت ها آغاز شود.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مقرر شده که تا سقف  100میلیون تومان به این سپرده گذاران موسسه مالی واعتباری ولیعصر (عج)
پرداخت شود ،تصریح کرد :به افرادی که بیش از  100میلیون تومان نیز سپرده دارند ،باید این مبلغ پرداخت شود ،اما اگر داراییهای آنها
کفاف ندهد تا سقف  90میلیون تومان به تمامی سپرده گذاران پرداخت می شود.

عضو کمیسیون بودجه مجلس ،گفت :با نوسانات نرخ
ارز انسان شک می کند که مافیایی پشت این نوسانات
باشد که به یکباره قیمتها باال می رود .غالمرضا
حیدری در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به اقدام اخیر
صرافی ها مبنی بر عدم خرید و فروش ارز ،گفت :در
جمهوری اسالمی ایران مسئولیت نظارت بر سیاست
های پولی و مسائل ارز بر عهده بانک مرکزی است،
البته بانک مرکزی عمال جزئی از دولت است ،لذا تقریبا
می شود گفت باالترین درصد عرضه ارز توسط بانک
مرکزی انجام می شود بنابراین باید آنها پاسخگوی عدم
خرید و فروش ارز توسط صرافی ها باشند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس افزود:
رفتارها به گونه ای بوده است که انسان شک می کند که همانند بسیاری از مسائل دیگری که مقامات مطرح می کنند ،مافیایی پشت
نوسانات ارز باشد که به یکباره قیمت ها باال می رود .نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه با نوسانات نرخ ارز ،عمال جیب طبقه
پایین جامعه خالی می شود و ندارها ،ندارتر و فقیرها فقیر تر می شوند ،ادامه داد :در موضوع عدم خرید و فروش ارز توسط صرافی ها
بانک مرکزی باید پاسخگو باشد ،چراکه صرافی ها زیر نظر بانک مرکزی هستند .حیدری یادآور شد :دستگاه های اطالعاتی نیز باید به
موضوع ساماندهی بازار ارز و اقدامات صرافی ها ورود کنند ،چراکه آنها نیز در پیشگیری از این مسائل مسئولیت دارند و این دستگاه
ها نباید به گونه ای فعالیت کنند که مردم به آنها بدبین شوند.

