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شیالت
مدیرعامل اتحادیه مرکزی ماهیان سردآبی:

منع صادرات خوراک آبزیان
تولیدکنندگان را بیچاره کرد

گ�روه اقتص�ادی« :به دنبال دس��تور وزیر جهاد
کش��اورزی ،صادرات خوراک آبزیان بدون اطالع
بخ��ش خصوص��ی و تولیدکنندگان و س��ازمان
ش��یالت ایران ممنوع ش��د» .مدیرعامل اتحادیه
مرکزی تعاونیهای کش��اورزی ماهیان سردآبی
کش��ور با بیان این مطلب در گفتوگو با «وطن
امروز» اظهار داشت :تصمیمات غیرکارشناسی و
شبانه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر قطع صادرات
خوراک آبزیان ،تولیدکنن��دگان این نوع خوراک
را س��ردرگم کرده اس��ت .آرش نب��یزاده افزود:
تولیدکنندگان خوراک آبزیان با  5س��ال زحمات
شبانهروزی و تولید بالغ بر  200هزار تن خوراک
در سال توانستهاند بازارهای صادراتی خوبی را به
دس��ت آورند .نبیزاده با اشاره به صادرات ساالنه
 10هزار تن خوراک آبزیان به بازارهای صادراتی
منطقه از جمل��ه آذربایجان ،عراق ،ارمنس��تان،
ترکمنس��تان و ...تصریح کرد :این دستورالعمل،
تولیدکنندگان را نگران کرده و همگی در هراس
از دس��ت دادن مقاصد صادرات��ی تولیدات خود
هس��تند .وی بر این نکته تاکید دارد که در حوزه
دام و طیور هم خوراک تولید میش��ود ،پس چرا
فقط باید صادرات خوراک آبزیان ممنوع ش��ود؟
مدیرعام��ل اتحادیه مرکزی ماهیان س��ردآبی با
هشدار نسبت به اینکه ممنوعیت صادرات خوراک
آبزیان زمینهساز تعطیلی کارخانجات تولیدی این
محصول خواهد ش��د ،ادام��ه داد 15 :روز پیش
علیاکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع
کشاورزی ،حسن صالحی رئیس سازمان شیالت
ایران و عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهریزی و
امور اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامهای
به وزیر جهاد کش��اورزی از وی خواستهاند درباره
ممنوعیت ص��ادرات خ��وراک آبزیان تجدیدنظر
کند اما وزیر نسبت به آن بیاعتنا بوده و تاکنون
تصمیمی نگرفته اس��ت .نبیزاده در پاسخ به این
پرسش که چه کسی یا دستگاهی پیشنهاد قطع
صادرات خوراک آبزیان را به وزیر جهاد کشاورزی
داده است ،گفت :مهرفرد ،معاون بازرگانی وزارتخانه
این پیشنهاد را بدون نظرخواهی از سازمان شیالت
و بخش خصوصی و فع��االن آبزیپروری به وزیر
ارائه کرده اما اکنون از این اقدام پش��یمان است.
وی با تصریح بر اینکه درخواست تولیدکنندگان
از وزیر جهاد کش��اورزی لغو ممنوعیت صادرات
است ،خاطرنش��ان کرد :بارها از محمود حجتی
خواستهایم مشاوری از بخش خصوصی در حوزه
آبزیان در کنار خود داش��ته باشد تا با تصمیمات
یکش��به و غیرکارشناس��ی ،این بخ��ش مهم از
تولید و تجارت را دس��تخوش تهدید و تعطیلی
نکند .نبیزاده یادآور ش��د :س��ازمان شیالت هم
مخالفت خود را با این دستورالعمل اعالم کرده اما
وزیر همچنان حاضر به لغو آن نیست .نبیزاده با
اشاره به نامه ارسالی خود به وزیر جهاد کشاورزی
درباره ممنوعیت ص��ادرات خوراک آبزیان یادآور
شد :در این نامه آوردهام« :اگر این ممنوعیت برای
جلوگیری از رانت ناشی از تعلق دالر با نرخ دولتی
به نهادهاس��ت باید دامنگیر خوراک دام و طیور
که جزو محصوالت استراتژیک وزارتخانه تعریف
شده است بشود نه بخش آبزیان» .گفتنی است،
محم��ود حجتی ،وزیر جهاد کش��اورزی در نامه
مورخ  97/4/6خود خطاب به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت :با
توجه به ضرورت تامین کاالهای اساسی و ضروری
مورد نیاز کش��ور و جلوگیری از خروج این کاالها
و پیشگیری از بروز هرگونه رانت در شرایط خاص
کنونی ،با استناد به قانون تمرکز اختیارات و وظایف
بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ،بدین
وسیله صادرات  18قلم کاال تا اطالع ثانوی ممنوع
اعالم میش��ود .به گزارش «وطن امروز» ،بند 15
این فهرست شامل خوراک آبزیان است.
کوپن

طرح «تأمین کاالی اساسی محرومان»
در شورای هماهنگی قوا

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از ارسال «طرح تامین کاالهای اساسی محرومان»
به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا خبر داد.
محمد مهدی مفتح در گفتوگو با مهر افزود :این
طرح س��از و کاری برای تامین کاالهای اساس��ی
اقش��ار آسیبپذیر تعیین کرده اس��ت .وی ادامه
داد :اختصاص ارز حاصل از فروش نفت به واردات
کاالهای اساسی و بازار ارز تصمیمی درست است
و به نظر میرس��د باید ش��رایطی همانند کوپن
فراهم ش��ود و مردم مطمئن باشند حداقلهایی
از کاالهای اساسی مانند برنج ،گوشت و روغن را
دریافت خواهند کرد .مفتح ادامه داد :این کاالهای
اساس��ی باید در قالب سهمیهای به مردم محروم
اختصاص یابد و باید خیال مردم راحت باشد که
در تامین حداقلهای زندگیش��ان دچار مشکل
نخواهند شد.

گروه اقتصادی :علی ربیعی ،وزیر کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی در چهارمین آزمون مجلس برای کسب
رای اعتماد ناکام مان��د تا از کابینه دولت دوازدهم
خارج شود .به گزارش «وطنامروز» ،با وجود اینکه
خیلیها پیشبینی میکردند جلسه استیضاح علی
ربیعی بدون دردس��ر برگزار شود و در کمتر از یک
سال سومین رای اعتماد را از مجلس دهم بگیرد اما
وزیر کار پراسترسترین روز کاری خود را گذراند و
در نهایت برکنار شد! بهارستانیها دیروز از خجالت
ربیعی درآمدند و تا توانستند به عملکرد وی تاختند.
نمایندگان موافق ربیعی نتوانستند دیگران را قانع
کنند تا نخستین وزیر اقتصادی دولت دوازدهم از
سوی مجلس اخراج شود.
■■توقف و ادامه استیضاح

دی��روز از هم��ان دقایق ابتدای��ی کار مجلس
حاشیه دامن بهارستاننشینان را گرفت .با اعتراض
برخ��ی نمایندگان روند اس��تیضاح ربیعی متوقف
شد و الریجانی به علت اعتراض برخی نمایندگان
تنف��س اعالم کرد .رئیس مجلس اع�لام کرد :اگر
استیضاحکنندگان همگی درخواست خود را پس
بگیرند که عدم برگزاری استیضاح امکانپذیر است
در غیر این صورت باید حتما جلسه استیضاح برگزار
شود.
س��پس با اعالم علی الریجانی ،رئیس مجلس،
جلس��ه غیرعلنی ش��د و با اعالم تنفس قرار ش��د
این موضوع در نشس��ت غیررس��می بدون حضور
خبرنگاران بررس��ی ش��ود .برخی تصور میکردند
جلسه استیضاح برگزار نمیش��ود و این امیدواری
ب��رای دولتیها به وجود آمد که اس��تیضاح انجام
نمیشود اما سرنوشت جور دیگری رقم خورد.
■■مخالفان ربیعی چه گفتند؟

مخالف��ان ربیعی در جلس��ه دی��روز عملکرد
ضعیف وی در مدیریت وزارت رفاه ،تخلف مدیران
زیرمجموعه ،واردات ش��بههناک ،عملکرد س��یاه
پتروش��یمیهای زیرمجموعه وزارت رفاه و ندادن
ارز ب��ه بازار و ایجاد الته��اب را از عمدهترین دالیل
اس��تیضاح برش��مردند .محمدرضا پورابراهیمی،
رئیسکمیسیون اقتصادی در موافقت با استیضاح
وزیر کار در نشست علنی دیروز مجلس گفت :ایشان
زمی��ن و زمان را به تنگ آورده که در وزارت بماند.
تمام عوامل داخلی و بیرونی و جریانهای مختلف
دیروز در س��الن غذاخ��وری با نمایندگان صحبت
میکردند .این چه وضعی اس��ت ،چرا نمیگذارید
مجلس آزادانه و دور از این فشارها تصمیم بگیرد؟
پورابراهیمی خاطرنشان کرد :مگر ما میتوانیم
این ش��رایط را تحمل کنیم .ش��رایطی را به وجود
آوردند که استیضاح مطرح و بیان نشود .ای کاش
آقای رئیسجمه��ور ،آقای ربیعی را به عنوان وزیر
امور خارجه ب��ه کار میگرفت که با توجه به توان
البیگریای که دارد حتما برجام را حل میکرد.
نماین��ده مردم کرمان در مجلس خاطرنش��ان
کرد :امروز ش��اکله تصمیمات اقتصادی کشور در
مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به اسم
بیمه ،تعاون و کار پوشش��ی فراهم شده و در ذیل
آن محت��وای اصلی بنگاهداری و کارهای کالن در
اقتصاد کشور است .وی افزود :کمیسیون اقتصادی
هفته قبل جلس��های برای موضوع ع��دم ارائه ارز
شرکتهای پتروش��یمی برگزار کرد .شرکتهای
پتروش��یمی متعلق ب��ه وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماع��ی به دلیل عدم ارائه کامل ارزش��ان عامل
اخالل در نظام اقتصادی شدند .ما گریبان چه کسی
را در مجل��س بگیریم؟ پورابراهیمی خاطرنش��ان
ک��رد :بعضیها فکر میکنن��د وزارت تعاون روابط
کارگری و سازمان تامین اجتماعی است اما اینگونه
نیس��ت و  327شرکت زیرمجموعه سازمان تامین
اجتماعی هستند؛ 187شرکت زیرمجموعه صندوق
بازنشستگی کش��ور و دهها ش��رکت زیرمجموعه
صندوق بیمه عش��ایر و روستایی هستند .نماینده
مردم کرمان در مجلس اظهار داش��ت :بزرگترین
تولیدکنندگان دارویی کشور که بیش از  50درصد
س��هم دارو را دارند متعلق به مجموعه وزارت رفاه
و تامین اجتماعی اس��ت .بزرگترین شرکتهای
حملونقلی در حوزهه��ای مختلف متعلق به این
مجموعه هستند .حاال ایراد میگیرند که در تایپ
مرب��وط به اس��تیضاح واژه فالن در کش��تی فالن
مطرح شده .آقای ربیعی این توهین به نمایندگان
است .شما نباید اینگونه با نمایندگان صحبت کنید.
پورابراهیمیخاطرنشانکرد:دربخشپتروشیمیها
 66درصد از شرکت پتروشیمی جم 78 ،درصد از
پتروشیمی امیرکبیر 49 ،درصد از پاالیشگاه ستاره
خلیجفارس 95 ،درصد از نفت پاسارگاد و بیش از
 30شرکت مهم دیگر در این حوزه متعلق به وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است .وی افزود :اقتصاد
کشور کجاست؟ مردم چرا به کف خیابان میآیند؟

تجارت
دادستان تهران هشدار داد

حبس و اعدام
در انتظار واردکنندگان متخلف

یک هفته پس از اعالم وصول طرح سوال از رئیس جمهور
مجلس به استیضاح علی ربیعی وزیر کار رأی مثبت داد

ساز جدایی

خالصهای از اظهارات موافقان و مخالفان استیضاح علی ربیعی
موافقاستیضاح

اظهارات

محمدرضاپورابراهیمی

وزارت تعاون با عدم ارائه ارز پتروشیمیها در نظام اقتصادی کشور اخالل ایجاد کرده است.
قرار بود  60درصد هزینه شستا به تامین اجتماعی واگذار شود اما امروز حتی  10درصد آن نیز واگذار

هاجرچنارانی

امیرخجسته

نشده است.

واردات بیرویه گوشی موبایل توسط متولی اصلی اشتغال کشور غیر قابل قبول است 10 ،هزار گوشی

به ارزش 23میلیون یورو توسط شرکت بینالمللی بازرگانی و تجاری وارد بازار شده است .به چه حقی

علیمیارمحمدی
حسن نوروزی

این کار را کردهاید؟ مگر وزارت تعاون بنگاه تجاری است؟

از تعداد  900هزار شغلی که گفته میشود در کشور ایجاد شده سهم استان سیستان و بلوچستان در
حد صفر بوده و به عبارتی شغل جدیدی در استان در سال گذشته ایجاد نشده است.

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گرانی دالر مقصر است ،زیرا پتروشیمیها محصوالت خود را
فروخته و صادر کردهاند اما دالر آن را به بازار تزریق نکردهاند.

وزارت تعاون  30درصد منابع اقتصادی را در اختیار دارد و بنا بر آمار ،سود سرمایهگذاری شرکتهای
اکبررنجبرزاده

شستا و تامین اجتماعی در سال  92حدود  2هزار و  600میلیارد تومان بوده و در سال  95به  3هزار
میلیارد تومان و در سال  96به  2هزار میلیارد تومان رسیده است ،این کاهش سود یعنی به خطر
افتادن وضعیت شرکتهای شستا.

مخالفاناستیضاح
عبدالحمیدخدری

مسعودپزشکیان

اظهارات
مشکالت کشور نتیجه مسائل اقتصادی است نه عملکرد وزیر کار ،انتظار ایجاد زیرساختها توسط
آقای ربیعی برخالف انصاف و وجدان است.

در حال حاضر استیضاح به نفع مملکت نیست اما اگر رای ندادم کسی نباید ادعا کند که پول یا باج

گرفتهام یا اینکه دینی به وزیر داشتم این کار را کردم؛ این بیانصافی ،نامردی و ناعادالنه است که هر
نماینده یا رسانه و خبرنگاری این حرف را بزند.

اشتغال ماموریت کیست؟

■■موافقان چه گفتند؟

موافقان ربیعی وارد ندانستن تهمتها و قصور
وی در التهاب ارزی و مناس��ب ندانستن زمان آن
را از دالیل مخالفت خود با استیضاح عنوان کردند.
مس��عود پزش��کیان ،نماین��ده م��ردم تبریز و
نایبرئیس مجلس ش��ورای اسالمی در مخالفت با
اس��تیضاح علی ربیعی ،وزیر کار در صحن مجلس
اظهار داشت :من قرار نبود صحبت کنم و تصمیم
هم نداش��تم حرف بزنم اما از صبح که جو را دیدم
و ش��اهد بحثهایی بودم که برخی مطرح کردند،
احساس کردم باید از تمامیت مجلس و نمایندگان
دف��اع کن��م .وی اف��زود :اینکه ما بیایی��م بگوییم
نمایندگان رفتهاند ،البی کردهاند و پول گرفتهاند که
این کار را بکنند ،به چه کسی بیاحترامی میکنیم و
چه کسی را زیر سؤال میبریم؟ کدام نماینده؟ یعنی
اگ��ر بنده به آقای ربیعی رأی بدهم ،پول گرفتهام؟
پزشکیان افزود :میگویند اگر رأی ندهیم حیثیت
مجلس از بین میرود اما حیثیت مجلس زمانی از
بین میرود که با جو و فشار رأی بدهد؛ چه مثبت
و چه منفی .ما بای��د به حق رأی بدهیم نه با انگ
زدن ،تهمت زدن و جوسازی .نایب رئیس مجلس
گفت :کدام نماینده پول گرفته اس��ت؟ آنهایی که
ای��ن موضوع را میگویند اگر این را ثابت کنند آن
نماینده باید از مجلس اخراج شود .این حرفها را از
تریبون مجلس گفتن و خوراک رسانهها را درست
کردن انصاف نیست .کسی پول و باج نگرفته که به
کسی رأی بدهد یا ندهد .پزشکیان تصریح کرد :من
به آقای ربیعی رأی میدهم نه به خاطر اینکه عیب
و مشکل ندارد ،بلکه یک شاخص دارم و دنبال دنیا،
پول و قدرت هم نبوده ،نیس��تم و نخواهم بود .این
حرفها را به هم نچسبانیم.
■■ربیعی چه گفت؟

ت برخی نمایندگان
علی ربیعی با انتقاد از صحب 
مبنی بر ایجاد اغتش��اش در مجلس با هدف به هم
خوردن جلسه استیضاح افزود :منظمترین وزیر برای
حضور در جلسات کمیسیونها بنده بودهام و احترام
زیادی برای نمایندگان قائلم .استیضاحکنندگان در

سقف قیمت تعزیراتی کاغذ تعیین شد
با تصمیم اعضای کارگروه تنظیم
کاغذ
بازار ،س��قف قیم��ت تعزیراتی
کاغذهای موجود در داخل کشور تعیین شد .به
گزارش ایس��نا ،طبق تصویب ستاد تنظیم بازار،
سقف قیمت تعزیراتی کاغذ روزنامه  ۴۱۰۰تومان
و س��قف قیمت کاغذهای چاپ و تحریر کیلویی
 ۵۱۰۰تومان تعیین شد .همچنین سقف قیمت
تعزیراتی بالکی نیز  ۵۱۰۰تومان میشود .بر اساس
ای��ن گزارش به منظور رص��د و پایش بازار کاغذ،
کمیته دائمی کنترل تامین نیاز مصرفکنندگان
ی در این حوزه با ریاس��ت وزارت فرهنگ و
واقع�� 

وطن امروز
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ارشاد اسالمی تشکیل ش��د .الزم است به نحوی
نس��بت به مدیریت بازار اقدام ش��ود که در کنار
پیشگیری از کمبود در بازار ،کاال به قیمت مصوب
به دست مصرفکنندگان واقعی برسد .همچنین
قرار شد موجودی انبارها و مراکز نگهداری اعالن و
در صورت عدم مراجعه برای دریافت شبکه توزیع
به وزارت ارشاد و س��ازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانی ،موجودی یادشده احتکار و اختفا
تلقی و مشمول برخورد قانونی شود .در این راستا
صادرات ان��واع کاغذ و کاغذ باطله از کش��ور نیز
ممنوع شده است.

 10بند مواردی را مطرح کردند اما متاسفانه برخی
اظهارات نمایندگان خارج از این موارد بود به طوری
ک��ه بنده را متهم به دروغگویی ک��رده و گفتند در
بیشتر مس��ائل گریه میکنم ،چرا چنین مواردی را
اس��تیضاحکنندگان مطرح میکنند؟ ربیعی با بیان
اینکه با رفتن من فق��ر در جامعه کاهش نمییابد،
تصریح کرد :من نمیگویم اوضاع کارگران خوب است
اما در همه مواقع با آنها همراه بودهام .از نمایندگان
میخواهم در بررس��ی این موارد انص��اف را رعایت
کنند .به تم��ام مواردی که مطرح ش��ده ،چند ماه
پیش نیز پاسخ دادهام .آیا طی  4ماه گذشته اتفاقی
رخ داده که من از آن در جهت بهتر کردن ش��رایط
استفاده نکرده باشم؟ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با اش��اره به اینک��ه وزارتخانه متبوع��م بزرگترین
وزارتخانه اجتماعی کش��ور اس��ت ،افزود :وزارتخانه
اینجانب آسیبزا نیس��ت و من آسیبزایی نکردم.
ربیعی با یادآوری منابع محدودی که در اختیار دارد،
افزود :بنده با تمام وجود در تالش هس��تم اقداماتی
را که نمایندگان مجلس م��د نظر دارند انجام دهم
ولی به تعبیر آهنگران اگر دیر آمدم مجروح بودم اما
اینگون��ه نبوده که نخواهم آنچه را که مد نظر دارید
انج��ام دهم .وی تأکید کرد :وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی وزارتخانه بزرگی است که مردم قبل از تولد
تا مرگ نیز با آن سر و کار دارند،ای کاش همان طور
که داراییهای نامشروع را میتوان اندازهگیری کرد،
معیاری وجود داشت تا نشان دهد در  4سال گذشته
چه اقداماتی به صورت خاموش همچون سرباز گمنام
و صادقانه در این وزارتخانه انجام دادیم ،ضمن اینکه
شما به این نکته اش��اره کردید که بازنشستگان در
مقابل مجلس تجمع میکنند اما مشخص نکردید
منظور آنها چیست و اینکه کدام گروههای اجتماعی
در این دوره س��اکت هس��تند یا به این نکته اشاره
نکردید کارگ��ران فوالد ک��ه مقابل مجلس تجمع
کردند در ش��رایط کنونی از وضعیت بهتری نسبت
به قبل برخوردار ش��دهاند اما همچن��ان باید برای
ارتقای وضعیت آنها تالش ک��رد .وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وضعیت بازنشستگان
از دغدغههای مهم وی بوده ،یادآور ش��د :آیا منابعی

برای همسانسازی در اختیار داشتهام یا جز  3هزار
و  200میلیارد تومان ،بودجهای برای تحقق این مهم
در اختیار داش��تهام یا این مبلغ را بخوبی اختصاص
ندادهام؟ آیا روش پلکانی ،روش ابداعی من نبود؟ آیا
فاصله  400تا  500هزار تومان با فاصلهای که امروز
حداقل یک میلیون و  300هزار تومان است حاصل
تالش این دوران نبود؟

■■بررس�ی ادع�ای ربیع�ی در هی�أت نظارت
بر نمایندگان

علی الریجانی ،رئیس مجلس ش��ورای اسالمی
پ��س از ارائ��ه توضیح��ات وزی��ر کار و همچنی��ن
نمایندگان اس��تیضاحکننده علی ربیعی در نشست
علنی روز چهارش��نبه پارلمان در س��خنانی اظهار
داشت :طرح استیضاح آقای ربیعی بررسی و مطالب
مختلفی هم از سوی نمایندگان مجلس و نمایندگان
دولت در صحن علنی مطرح شد .وی افزود :همکاران
میتوانس��تند برخی مطالب را نگویند ،چون برخی
مطالب درست هم نیست؛ نامهای را آقای ربیعی به
بنده دادند و اعالم کردند «آقای پورابراهیمی فردی را
برای ریاست بر شرکت ملی مس به وی معرفی کرده
بود» در حالی که اینطور نیست و برای بهزیستی راور
بوده است ،آقای پورابراهیمی رایزنی میکنند که فالن
فرد رئیس اداره بهزیستی راور شود ،البته اسم بردن
از افراد به نظر خیلی غلط بود .رئیس مجلس تصریح
کرد :آقای ربیعی گفتند فردی آمده و گفته پولی را به
حساب فردی واریز کنید؛ آقای ربیعی! اسم این فرد
را به ما بدهید و بنده از هیأت نظارت بر نمایندگان
میخواهم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی و
گزارش آن را اعالم کند .وی ادامه داد :آقای ربیعی!
چ��را حرف مبهم میزنید؟! در این مدتی که بنده با
آقایان نمایندگان کار میکردم ،این نمایندگان ممکن
اس��ت برای موضوعی رایزنی داشته باشند و بگویند
ف�لان فرد را فالن ج��ا بگذارید که این هم متعارف
است ،ممکن است بگویند بهزیستی فالن جا فقیرند
و  300ی��ا  400میلیون پ��ول به آنها بدهید اما این
نمایندگان پول را برای خودش��ان که نمیخواهند.
الریجانی تصریح کرد :آقای ربیعی! حرفی میزنید
که فضای کش��ور را ملتهب میکنی��د ،البته آقایان
نمایندگان ه��م صحبتهایی کردند ک��ه نباید در
صحبتهایشان فضا را تیره و تار نشان دهند؛ بنده
چ��ه از نمایندگان مجلس و چه از نمایندگان دولت
که ادعاهایی را مطرح کردند ،خواهش میکنم اسامی
را به بنده بدهند تا در اس��رع وقت به هیأت نظارت
بر نمایندگان بدهم و این هیأت باید این موضوع را
ظرف  2هفته بررسی و نتیجه را اعالم کند تا تکلیف
مش��خص ش��ود .وی در پایان خاطرنشان کرد :این
حرفها خوب نبود اما به هر حال جلس��ه استیضاح
میتوانست بهتر از این برگزار شود.
■■وزیر کار رفت

وکالی مل��ت پ��س از اس��تماع توضیح��ات
نمایندگان استیضاحکننده و همچنین پاسخهای
وزی��ر کار ،ب��ا  129رأی موافق و  111رأی مخالف
و  3رأی ممتن��ع از مجم��وع  243رأی مأخ��وذه،
اعتمادش��ان را از وزیر کار برداشتند و بدین ترتیب
طرح اس��تیضاح وزیر کار رأی آورد و ربیعی از این
سمت برکنار ش��د .وزارت رفاه یکی از بزرگترین
وزارتخانهه��ای دولتی محس��وب میش��ود .گویا
مجلس به جای دول��ت ترمیم کابینه را آغاز کرده
و اولی��ن وزیر اقتصادی را برکنار کرد و ش��اید این
روند ادامهدار باشد اما با توجه به اهمیت وزارت رفاه،
روحانی باید یک فرد توانا و خالق را به عنوان وزیر
رفاه معرفی کند تا در روزهای سخت اقتصادی ،رفاه
یک فرمانده مقتدر و مدبر داشته باشد.

سقف ارز مسافرتی  ۵۰۰۰یورو شد
با اع�لام و ابالغ دس��تورالعمل
ارز
ارزی جدی��د ب��ه صرافیه��ا،
شرایط دریافت ارز مسافرتی برای مردم مشخص
ش��د .بانک مرکزی بتازگی دستورالعمل اجرایی
بس��ته جدید ارزی را به صرافیه��ا ابالغ کرد .در
این بس��ته امکان خرید ارز برای  23نوع مصارف
خدماتی از صرافیهای مجاز وجود دارد .براساس
اع�لام بانک مرکزی ،مس��افران میتوانند با ارائه
بلیت -گذرنامه -ویزا (برای کش��ورهایی که نیاز
به ویزا دارند) تا س��قف  5000یورو یا معادل آن
به دیگر ارزه��ا ،از صرافیهای مجاز ارز خریداری

کنند .همچنین صرافیها مجازند تا سقف معادل
مبلغ  100یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات
کنسولی سفارتخانههای خارجی ،از جمله خدمات
گرفتن روادید ،ارز به متقاضیان بفروشند.
در همین ح��ال محمدرض��ا م��ودودی ،معاون
توس��عه صادرات کاال و خدمات س��ازمان توسعه
تجارت ایران اعالم کرد در بس��ته ارزی جدید از
امضاهای طالیی یا فضاهایی که میتواند به سمت
رانت گرایش یابد خبری نیست و پیگیری پرونده
متخلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه
دارد.

دادس��تان ته��ران به ش��رکتهای تجاری
ک��ه در واردات کاال ،ارز  ۴۲۰۰تومانی گرفتند
و برخالف تعهد خود نس��بت ب��ه واردات کاال
اق��دام نکرده ی��ا در ص��ورت واردات ،کاالهای
وارده را آزاد فروختن��د ،هش��دار ج��دی داد.
به گزارش میزان ،عب��اس جعفریدولتآبادی
با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پروندهها در
شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام
است ،از بازداشت  65نفر و ممنوعالخروجی 106
نفر از متهمان این پروندهها خبر داد .وی افزود:
از این تعداد  53مته��م در پروندههای ارزی و
واردات گوشی تلفن همراه و  12نفر در پرونده
واردات اتومبیل بازداشت ش��دند .دولتآبادی
گفت :دادس��تانی ته��ران در پروندههای ارزی
و تلفن همراه تاکنون  23فقره کیفرخواس��ت
صادر کرده ک��ه به موجب آن  24متهم تحت
تعقیب قضایی قرار گرفت��ه و بزودی در دادگاه
محاکمه خواهند ش��د .دادستان اظهار داشت:
تصور مدیران ش��رکتهای تجاری واردکننده
کاال مبنی بر اینکه میتوانند با پرداخت جریمه
گرانفروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از
مسؤولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در
حوزه ارز واردات کاال ش��انه خالی کنند ،باطل
اس��ت .وی تصریح کرد :به مدیران این شرکت
هش��دار داده میشود اقدامات ارتکابی از سوی
آنان به موجب قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادی کشور مصوب  1369و اصالحات آن
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند
«ب» از ماده یک آن« ،گرانفروش��ی کالن» و
«احتکار عم��ده» ارزاق یا دیگر نیازمندیهای
عمومی با توجه به شاخصهای «میزان خسارت
وارده»« ،مبالغ مورد سوءاستفاده» و «آثار فساد
مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق رخ دهد،
اقدام مجرمانه محسوب شده و مجازات آن  5تا
 20س��ال حبس ،ضبط اموال حاصل از اعمال
مجرمان��ه و  20ت��ا  74ضربه ش�لاق در انظار
عمومی اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :چنانچه
این اقدامات در چارچوب اتهام افساد فیاالرض
باش��د ،در صورت اثبات اتهام ،متهم با مجازات
اعدام مواجه خواهد شد.
سکه
سکههای پیشفروش به نرخ روز حساب شد

زیادهخواهی بانک مرکزی
از خریداران سکه

گروه اقتصادی :دی��روز در حالی بانک مرکزی
توزیع  2میلیون و  580هزار قطعه سکه را شروع
کرد که بر تعهد خود یعنی قیمت یکمیلیون
و  500ه��زار تومان در زمان انعق��اد قرارداد با
مشتریها پایبند نبوده و از آنها درخواست پول
بیشتری کرده است .به گزارش «وطن امروز»،
کسانی که برای دریافت سکههای خود مراجعه
کردهان��د با مورد عجیبی مواجه ش��دهاند و آن
اینک��ه عوامل بانک مرکزی از آنها درخواس��ت
کردهاند برای هر سکه دوباره بیش از یک میلیون
و نی��م پول پرداخت کنند .با توجه به اینکه در
توافقنامه بانک مرکزی و خریداران سکه ،قیمت
سکه روی قیمت روز خرید توافق شده بود ،رفتار
بانک مرکزی مبنی بر محاسبه قیمت سکه به
قیمت روز مصداق کالهبرداری است .بانکهای
عامل دلیل این موضوع را فرق بین قراردادهای
قطعی و ودیعهای میدانند .یک مقام مس��ؤول
در بانک مرکزی درباره روند تحویل س��کههای
ثبتنامی مردم ،گفت :سکههای بانک مرکزی
به  2ص��ورت قطعی و ودیع��های پیشفروش
ش��ده اس��ت .از میان س��کههایی ک��ه موعد
تحویلشان فرا رسید ،در بخش سکه ودیعهای
فقط  50هزار س��که پیشفروش شده بود و 2
میلیون و 580هزار س��که پیشفروش قطعی
ش��ده اس��ت .وی افزود :در زم��ان پیشفروش
س��کههای ودیعهای هم اعالم شد قیمت برای
پیشفروشه��ای 6ماهه4 ،درص��د زیر قیمت
بازار و برای یک س��اله9 ،درصد زیرقیمت بازار
خواهد بود .این مقام مس��ؤول گفت :بنابراین با
توجه به اینکه قیمت سکه با سررسید  6ماهه،
یک میلیون و  475هزار تومان در زمان ثبتنام
اعالم ش��ده ب��ود ،تحویل بی��ش از 2میلیون و
 580هزار س��که با این قیمت آغاز شده است.
این قیمت توس��ط بانک مرکزی اعالم شده و
بانک ملی صرفا کارگزار بانک مرکزی اس��ت و
هیچ گونه نقشی در تعیین نرخ ندارد .همزمانی
تحویل سکههای پیشفروش شده به  2صورت
«قطع��ی» و «ودیعهای» ،خری��داران را با ابهام
روب��هرو کرده و موجب بروز نگرانیهایی ش��ده
است .بنا بر اعالم بانک مرکزی ،در سررسیدهای
 6ماهه و یکساله در مجموع کمتر از  50هزار
سکه به صورت ودیعهای پیشفروش شده است.

