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کاهش تولید نفت تا متوازن شدن بازار ادامه مییابد

وزیر نفت عربستان گفت :تا زمانی که میان عرضه و تقاضا در بازار نفت توازن برقرار نشود،
توافق کاهش تولید ادامه خواهد یافت.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی« ،خالدالفالح» گفت :اجازه نخواهیم داد
تا مادامی که بازار به توازن برسد ،از رویکرد فعلی خود خارج شویم و مقدار زیادی عرضه
برای پاسخ به هر نیازی وجود خواهد داشت.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

aloaftab@gmail.com

طــرح جدید تحقیــق و تفحص از
شرکت دخانیات را به فال نیک میگیریم
و امیدواریم بدون مماشــات و تسامح آن
دســته از مواد دخانی که جز ضرر سودی
ندارد از خــط تولید حذف و در پی آن از
واردات آنها نیز جلوگیری به عمل آید.
0938...

برخــى نمايشــگاههاى اتومبیــل،
خودروهاى خود را در پياده رو و نصف خيابان
پارك مى كنند و تردد عابران پياده از وسط
خيابان رخ ميدهد ،لطفا رسيدگى شود.
0918...

با عرض ســام بی پایان .ریاســت
محترم جمهوری در گفتگو با رسانه ملی
که به منظــور اعالم گــزارش صد روزه
دولت محترم دوازدهم انجام شــد باز هم
به دسترســی مردم به اطالعــات آزاد و
شفافسازی و اطالع رسانی کارکردهای
دولت محتــرم در همه مراحــل تأکید
کردند .واقعا این موضع قابل تقدیر آقای
دکتر روحانی مسدود کننده راه انواع فساد
است که امید است همه دستگاهها و زیر
مجموعهها از آن تأسی کنند.
0938...

باســام خدمــت دانشــمندان علم
زمینشناسی و نجوم ،امیدوارم به این نکته
توجه فرمایند بنده به گردش زمین و ماه
عالقــه دارم و همیشــه اول دیماه و اول
تیرماه غروب آفتاب با ساعت و روی سنگ
سایه کوه نشان میگذارم ،سالهای گذشته
در اول دیماه ســاعت دو نیم بعد از ظهر
سایه کوه به محل سکونت بنده میرسید اما
امسال  23روز مانده به دیماه ساعت 2:25
سایه کوه میرسد آیا زمین لرزه کرمانشاه بر
کوهای اطراف ما اثر گذاشته بنده بین مرز
ایالم و کرمانشاه سکونت دارم آدرس جهت
تحقیقات علمی ایالم ،چرداول ،روســتای
تنگ قیر جهت پاســخگویی در خدمت
دانشمندان عزیز آمادگی دارم.
0918...

وقوع انقــاب شــکوهمند انقالب
اسالمی ایران و عدهای بود که در روایات
متعدد برخی حضــرات ائمه معصومین
(علیهمالصاله والسالم) به آن صراحتا اشاره
شده بود .از طرفی دیگر وعده آمدن دوران
حکومت جهانی حصرت امام مهدی(عج)
نیز از لســان مبارک همه اولیای بزرگوار
الهی بیان شده است .پس آن خدایی که
انقالب ما را به ثمر نشــاند ،قطعا و یقینا
آن را به انقالب جهانی آن حضرت اتصال
خواهد فرمود.
0938...

سردار شــجاع و مجاهد ،آقای حاج
قاسم ســلیمانی با فرماندهی سپاه قدس
پیروزی را از آن جبهه مقاومت اســامی
نمود و بدینوسیله باز هم یکی از بشارتها
و وعدههای الهی محقق شد .بله ،اگر دین
خدا را یاری کنید خدا نیز شــما را یاری
میکند و سرنوشت،آینده و سعادت خود
و حکومت اسالمی بیمه میشود.
0938...

تصویب و اجرای قانون کاهش سرعت
در جادههای کشــور یکی از راهکارهای
کاهش تصادفات است و با توجه به اینکه
فصل ســرما و یخبندان در پیش است و
همچنین برخی جادههــا هنوز مرمت و
تعریض نشــدند ،نیاز به این قانون بیشتر
محسوس میشود.
0938...

ســام .ظلمی که ایــن حکومت آل
سعود در حق این ملت مظلوم و بی دفاع
یمن میکنه به همین زودی سرنگون میشه
مثل صدام و دیگر حکومتهای ظالم.
0919...

باسالم دیشــب از شبکه 2سیما در
خصــوص کیفیت گنــدم داخلی بحثی
مطرح شــد و یکی از کارشناسان تو این
زمینه به صراحت اعالم کردند که کیفیت
گنــدم داخلی مطلوب نیســت و به درد
خوراک دام میخورد و مدیرعامل شرکت
بازرگانی دولتی به این امر اعتراض داشت
علتش هم واضح اســت ایشــان دوست
ندارند مردم مــا نان با کیفیت بخورند و
حاضر نیستند گندم باکیفیت وارد کنند
و به فکر مردم و مصرف کننده نیستند و
دوســت دارند نان بی کیفیت را با قیمت
باال به خورد مردم بدهند.
0919000

خبرتلگرامی
Dشــرکت گاز دولتی ترکمنستان
اعالم کرد این کشــور آسیای مرکزی
برای حل و فصل اختالف گازی با ایران،
به داوری متوسل خواهد شد.
Dمدیــرکل طیــور وزارت جهاد
کشاورزی با تشــریح وضعیت تولید
طیور در کشــور ،تاکید کرد در حال
حاضر هیچ مشکلی برای تامین گوشت
مرغ در کشور وجود ندارد و همه تدابیر
الزم برای جلوگیری از نوسان در بازار
مرغ و تخم مرغ انجام شده است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر

خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم است اما...

الگوی رعایت قانون باشــیم ناقض قانون هســتیم.
عضو کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خوشبختانه در
برنامه ششم توســعه مصوب کردهایم اگر در مدت
زمان تعیین شده دولت اقدام به پرداخت مطالبات
گندمکاران نکند باید با نرخ ســود متعارفی که به سپردهگذاران
تعلق میگیرد به کشــاورزان سود پرداخت کند ،گفت :متاسفانه
تاکنون دولت در این زمینه اقداماتی را نداشته و به تعهدات خود

عضو کمیســیون کشاورزی گفت :خرید تضمینی بر
اساس نرخ تورم اســت اما در سال گذشته علیرغم
صراحت قانونی تنها  ۳درصــد نرخ خرید تضمینی
افزایش پیــدا کرد.علی وقفچی در گفتوگو با خانه
ملت ،درخصوص تاثیرات خرید تضمینی گندم ،اظهار
داشــت :یکی از بزرگترین نقصهای موجود در کشور عدم نگاه
عملی به بحث قانونگرایی و قانون است که متاسفانه از متولیان
اجرایی و قانونگذاری کشور سرچشمه میگیرد و ب ه جای آنکه

معاون سازمان بنادر در گفتگو با آفتاب اقتصادی تشریح کرد

شکستعربستاندرانتخابات
سازمانجهانیدریانوردی

عمل نکرده است.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم است
اما در سال گذشــته علیرغم صراحت قانونی تنها  3درصد نرخ
خرید تضمینی افزایش پیدا کرد ،ادامه داد :در ســال جاری نیز
تاکنــون قیمت خرید تضمینی گندم اعالم نشــده ،این بحث و
مباحث مشابه یکی از بهترین مسائلی است که مردم را به سمت
برنامهریزی هدایت میکند.وی اظهار داشت :ما باید به این مسئله
توجه کنیم که آیا کشور به این میزان از گندم نیاز دارد یا خیر.

دیلی صباح خبر داد

دعوت ایران از ترکیه
برایسرمایهگذارینفتی

Dدولت عراق با صدور بیانیهای اعالم
کرد ،با ایران توافق کــرده که برای
مصرف استان مرزی دیاله از این کشور
گاز وارد کند.
Dوزیر اقتصاد و دارایی درباره آخرین
وضعیت ســهام عدالت گفت :سهام
عدالت تعیین تکلیف شده و بهزودی
با هماهنگــی مجموعههای ذیصالح
پرداخت خواهد شد.

میز خبر

احکام جدید در سایپا

مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا در
احکامی جداگانــه قائم مقــام و دو معاون
جدید این گــروه را منصوب کرد.به گزارش
عصر ایران ،محســن جهــرودی در حکمی
محمدرضــا هنری کیا را به عنوان قائم مقام
ارشد مدیرعامل در گروه خودروسازی سایپا
منصوب کرد.مدیرعامل گروه خودروســازی
ســایپا همچنیــن در حکمــی مهــدی
محمدرضایــی را به عنوان معــاون مالی و
اقتصادی گروه منصوب کرد .گفتنی اســت
مجتبی نظری نیز به عنوان معاون ارتباطات
و امور مشــتریان گروه خودروســازی سایپا
منصوب شد.

آمار صادرات فرش دستباف

رئیس مرکز ملی فــرش ایران با بیان اینکه
پارســال  359میلیــون دالر صادرات فرش
داشتیم ،گفت :در هفت ماه امسال صادرات
فرش دستباف به  221میلیون دالر رسیده
اســت.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما؛
حمیــد کارگــر اظهار کرد  :روند کاهشــی
صادرات فرش در سالهای اخیر متوقف شده
و روند افزایشی جایگزین شده و در هفت ماه
امسال با افزایش رو به رو بوده است هر چند
که مطلوب ما نیست.

جوالن قاچاق در بازار

مدیرعامــل اتحادیه زنبــورداران گفت :در
شرایط کنونی ،واردات ملکه از طریق راههای
متفاوت چمدانــی و جیبی از کشــورهای
نزدیک بــه ایران ترانزیت میشود.رئیســی
ســرحدی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران
جوان ،با انتقاد از عرضه عســلهای قاچاق
در برخی فروشــگاهها اظهار کرد :براســاس
قانــون نظام بهــره وری ،واردات عســل و
فرآوردههــای مربوط به آن به ســبب مازاد
تولید داخل ممنوع است در حالیکه اخیرا در
برخی سوپرمارکتها شاهد توزیع عسلهای
خارجی هستیم.

رشد ترانزیت کاال

مدیرکل دفتر ترانزیت ســازمان راهداری و
حمل ونقل جادهای کشــور گفت :در هشت
ماهه نخســت امســال بیش از  6میلیون و
55هزار تن کاال از  32مرز فعال زمینی و آبی
کشور ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه
پارســال  21درصد افزایش داشته است.به
گزارش ایرنا ،رضا نفیســی روز چهارشــنبه
افزود :در ماههای گذشــته برخی موضوعات
منطقهای ،ســبب توقف ترانزیــت ورودی
کاال از مرزهای غربی شــده بود که بخشی
از این مشــکل با پیگیریهای این سازمان
و سایر دســتگاههای ذیربط و نیز همکاری
بخش خصوصی فعال در زمینه حمل و نقل
بینالمللی بهویژه در بخش ترانزیت سوخت
رفع شد.

آفتاب اقتصادی :یک شیوه مرسوم برای کشورهای
عربی و به ویژه عربستان ســعودی این است که
اهدافشان را در مجامع بین المللی با پول سرشار
ناشــی از درآمدهای نفتی شان پیش ببرند.فرقی
نمــی کند که ایــن مجامع بین المللــی ،فیفا یا
ای اف ســی باشــد ،یا ســازمانهای سیاسی و
اقتصادی بین المللی برای عربستان و کشورهای
متمول عربی مهم این اســت که در این سازمانها
نفوذ داشته باشــند و به همین دلیل ابایی ندارند
که برای به دســت آوردن این نفوذ میلیونها دالر
پول خرج کنند.اما این شــیوه همیشه برای آنها
منجر به تحقق اهدافشان نمی شود.یک مثال تازه
در این خصوص ،برگزاری اجالس سازمان جهانی
دریانوردی و ناکامی عربستان در این اجالس است.
معاون ســازمان بنادر و دریانــوردی در گفتگو با
آفتاب اقتصادی جزئیات بیشتری در این خصوص

چه میزان از افزایش قیمت ارز مربوط به تقاضای فصلی است؟

توجیهات تکراری برای گرانی دالر

اساسا چه تعداد از مردم ما در ایام
کریسمس به سفر خارجی میروند
که قیمت ارز با توجه به این موضوع
باال برود؟ البته این روال فقط مربوط
به امســال نیست و در سالیان قبل
هم چنین اظهارات تکــراری را از
مسئوالن اقتصادی شاهد بودیم .البد
با این وضعیت در بهمن و اسفند هم
گرانی دالر با این موضوع که «مربوط
به افزایش تقاضای شب عید است»
توجیه خواهد شد

آفتاب اقتصادی :این موضــوع دیگر یک روال
عادی برای مسئوالن اقتصادی شده است که در
بسیاری از ایام سال ،گرانی ارز در بازار را مربوط
به تقاضای فصلی بدانند.
بهعنوان نمونه کمتر از یک ماه پیش و همزمان با
ایام اربعین ،قیمت دالر افزایش قابل مالحظهای
داشــت و آن زمان مســئوالن عامل اصلی این
گرانــی دالر را تقاضای مســافران اربعین برای
دریافــت ارز عنوان کردند .اکنــون نیز با توجه
به در پیش بودن روزهای پایان ســال میالدی
و آغاز تعطیالت کریسمس در کشورهای دیگر
وزیر اقتصاد افزایش قیمت دالر را با توجه به این
موضوع طبیعی دانسته است.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاســخ به این پرسش

بازار کشش افزایش قیمت ندارد

افتخریدلوازمخانگی

در حالی صحبتهایی مبنی بر افزایش نرخ انواع
لوازم خانگی مطرح شده که پایین بودن تقاضا
همچنان یکی از مشکالت اصلی این صنف است
و آنچه از صحبتهای فروشندگان برمیآید این
است که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.به
گزارش ایسنا ،در هفتههای اخیر صحبتهایی
مبنی بر افزایش قیمت لوازم خانگی از ســوی
مســئوالن مربوطه مطرح شد؛ افزایش قیمتی
که ظاهرا قرار اســت به زودی اجرایی شــود.
این صحبتهــا در حالی مطرح میشــود که
فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت لوازم
خانگی رضایت ندارند و معتقدند به کم شــدن
تقاضای بیشــتر منجر میشــود.از سوی دیگر
وضعیــت بازار لوازم خانگــی ارتباط تنگاتنگی
با بــازار ارز دارد و از قیمت دالر تاثیر پذیرفته
است .از طرف دیگر نرخ دالر در هفتههای اخیر
شیب صعودی را طی کرده و به بیش از ۴۲۰۰
تومان رسیده است .به نظر میرسد با توجه به
اینکه قیمت انواع لوازم خانگی از نرخ دالر تاثیر
میپذیرد در حال حاضــر هم این افزایش نرخ
دالر مزید بر علتی بــرای افزایش قیمت لوازم
خانگی شــود.آخرین مشــاهدات از بازار لوازم

رشد صادرات طالی سرخ

نایــب رئیس شــورای ملی زعفــران گفت:
براســاس آمار هفت ماهه گمرک 60،تن و
 213کیلو زعفران با ارزش بالغ بر 86میلیون
و  500هزار دالر صادر شــد .غالمرضا میری
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،از ثبات
نرخ زعفــران در دو هفته اخیــر خبر داد و
اظهار کرد :اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی
ســرخ در بازار  3میلیون و  500هزارتومان
و حداکثر  4میلیون و  700هزارتومان است.
وی با اشــاره به آخریــن وضعیت صادرات
زعفــران افزود :براســاس آمــار هفت ماهه
گمرک 60 ،تن و  213کیلو زعفران با ارزش
بالغ بر  86میلیون و  500هزاردالر صادر شد
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25درصد
رشد داشته است.

را بیان کرد.حق شناس با اشاره به حضور اخیرش
در اجالس ســازمان جهانی دریانوردی در لندن
تصریح کرد :عربســتان برای عضویت در شورای
اجرایی این ســازمان کاندیدا شــده بود و به رغم
کمک یک میلیون دالری که اخیرا به این سازمان
کرده بود نتوانســت در شــورای اجرایی سازمان
جهانی دریانوردی عربســتان انتخاب نشــد .این
یک رویداد جالب بود چون عربستان فکر میکرد
هرجــا که پول خرج کند نتیجه خواهد گرفت اما
خوشبختانه عربستان در این انتخاب رأی نیاورد و
به نظر میرسد که ماجراجوییهای اخیر عربستان
و سیاســتهای مداخله جویانه این کشور عامل
مهمی در رأی نیاوردن عربستان باشد.وی با اشاره
به سابقه عضویت ایران در شورای اجرایی سازمان
جهانی دریانوردی گفت :در این دوره کشــورمان
کاندیدای عضویت در این شورا نشده بود.

آفتاب اقتصــادی :در مدت بیش از دو ســالی
که از اجرای برجــام میگذرد ترکیه عالقمندی
خــود را برای مشــارکت در پروژههای نفت ،گاز
و پتروشــیمی ایران اعالم کرده ایــن در حالی
اســت که ایران نیز تمایل خود را به این موضع
اعــام کرده اما ســوال اصلی این اســت که آیا
شــرکتهای ترک ،از دانش فنــی روز دنیا برای
اجرای پروژههای نفت و گاز برخوردارند؟واقعیت
این اســت که شــرکتهای ترک در مقایسه با
شرکتهای اروپایی و حتی آسیایی از توانمندی
زیادی برخوردار نیستند.
حال با ایــن وجود یک روزنامه چــاپ ترکیه از
دعــوت ایــران از بخش خصوصــی ترکیه برای
ســرمایهگذاری در پروژههای نفتــی ایران خبر
داده است .به گزارش روزنامه دلی صباح ،پس از
لغو تحریمهای ایران ،اولین کنفرانس بینالمللی

درباره صنعت نفت ایران با مشــارکت دانشــگاه
بوگازیچی ترکیه ،دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران برگزار شــد .کارشناسان
شــرکت کننده در ایــن کنفرانس بــه اهمیت
همکاری و مشارکت ترکیه و ایران در پروژههای
انرژی ایران تاکید کردند .امیر طالبیان مشــاور
وزیــر نفت ایران گفت :ما از شــرکتهای بخش
خصوصــی ترکیه دعوت میکنیم که در  6پروژه
مهم نفت و گاز ما که حدود  100میلیارد ارزش
دارند سرمایهگذاری کنند .وی افزود :ما معتقدیم
که شراکت با ترکیه در این پروژه اثرات مهمی به
دنبال خواهد داشت .سیدحسین ایرانمنش رئیس
موسسه برنامهریزی انرژی دانشگاه تهران نیز در
این کنفرانــس گفت :موضوع انتقال گاز ایران به
اروپا ممکن اســت از طریــق احداث خط لوله از
خاک ترکیه اجرایی شود.

خانگی و فروشــندگان این لوازم نشان میدهد
که همچنان کمبــود تقاضا ،اصلیترین دغدغه
این صنف اســت و اغلب از آن به عنوان معضل
جدی یاد میکنند.یکی از فروشــندگان لوازم
خانگی ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت فروش
میگوید که در چهار ســال اخیر میزان تقاضا
شــیب نزولی داشته و تقاضا برای لوازم خانگی
روز به روز پایینتر آمده اســت .او دلیل اصلی
این مســئله را پایین آمدن قدرت خرید و باال
رفتن نــرخ ارز عنوان میکند.البته فروشــنده
دیگری ،کمی خوشــبینتر اســت و میگوید
با نزدیک شــدن به پایان ســال و بیشتر شدن
خرید جهیزیه در این مقطع وضعیت تقاضا روند
بهتری پیدا کرده است؛ هر چند به گفته او باز
هم در مقایســه با پنج ،شش سال پیش میزان
خرید افت زیادی داشــته است.اما در مجموع
آنچه از صحبتهای فروشــندگان لوازم خانگی
بر میآید این اســت که با وجود آنکه وضعیت
تقاضا مطلوب نیست شرایط نسبت به سالهای
 ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲بهتر شــده است .ولی در حال
حاضر شرایط برای افزایش قیمت لوازم خانگی
مهیا نیست.

کــه دولت قول تــک نرخی شــدن ارز را داده
اســت اما بین نــرخ ارز دولتــی و آزاد تفاوت
وجود دارد برای از بینبــردن این اختالف چه
راهحلی دارید ،عنوان کرد« :همانطور که رئیس
جمهور به درستی اشاره کردهاند در فصلهایی
از سال نرخ دالر با افزایش رو به رو است که این
طبیعی است».به گزارش ایلنا ،مسعود کرباسیان
خاطرنشان کرد« :در ماههای آذر و دی نرخ دالر
با توجــه به اینکه پایان ســال میالدی نزدیک
میشــود؛ افزایش پیدا میکند.کرباسیان ادامه
داد« :در این روزها چون تســویه حساب مالی
اتفــاق میافتد نرخ دالر افزایــش پیدا میکند
که یک روال عادی اســت و دوباره کاهش پیدا
میکند».

تکلیف مردم چه میشود؟

حال سؤال این است که اساسا چه تعداد از مردم
ما در ایام کریســمس به سفر خارجی میروند
که قیمــت ارز با توجه به این موضوع باال برود؟
البته این روال فقط مربوط به امســال نیست و
در ســالیان قبل همچنین اظهارات تکراری را
از مسئوالن اقتصادی شــاهد بودیم .البد با این
وضعیت در بهمن و اســفند هــم گرانی دالر با
این موضوع که «مربوط به افزایش تقاضای شب
عید است» توجیه خواهد شد .در این میان فقط
از یک موضوع غفلت میشــود و آن تحت فشار
بودن مردمی اســت که برای خریدهای عادی
خود به دلیل گرانی دالر با افزایش قیمت بیرویه
برخی کاالها مواجه اند.

بازار خودرو همچنان بر مدار صعود

افزایش قیمت پژو ۲۰۷

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو از
افزایش یک و نیــم میلیونی قیمت پژو
 ۲۰۷اتوماتیک و عرضه  ۵۴میلیونی این
خودرو در بازار خبرداد .ســعید موتمنی
در گفتگــو با خبرگزاری صداوســیما با
اشــاره به اینکه پژو  207اتوماتیک در
کارخانه  47میلیون و  124هزار تومان
به فروش رســیده اســت ،افزود :پراید
 151بــا بیمه بدنه در کارخانه به قیمت
21میلیون و 385هزار تومان و در بازار
خرده فروشــی به قیمت  22میلیون و
 500هزار تومان به فروش رسیده است.
وی با بیــان اینکه در گــروه خودروهای پژو،
خودرو پــژو  slx 405در کارخانه  31میلیون
و  473هــزار تومان و در بــازار 31میلیون و
700هــزار تومان عرضه شــده اســت ،گفت:
پــژو  206تیپ  5در کارخانــه  38میلیون و
93هزار تومان و در بازار به قیمت  38میلیون
تومان ،پژو پــارس  lxکالس  ،15در کارخانه
39میلیــون و 468هزار تومان و  40میلیون و
 900در بازار به فروش رسیده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودرو افزود:

ســمند  ef7در کارخانه به قیمت  31میلیون
و  592و در بــازار  32میلیون تومان فروخته
شده است.موتمنی گفت :دنا پالس در کارخانه
به قیمت  48میلیون و 52و در بازار به قیمت
52میلیون و 300هزار تومان به فروش رسیده
است.وی قیمت خودرو رنو ساندرو استپ وی
را در کارخانه  55میلیون و 700هزار تومان و
در بــازار  60میلیون و  800اعالم کرد و ادامه
داد :از میــان خودروهای پرفروش خارجی نیز
هیونــدای  i20نیــز در کارخانه  93میلیون و
 500و در بــازار خرده فروشــی  95میلیون
تومان فروخته میشود.

نسخه پزشکیان برای تحقق عدالت بودجه ای

انتقاد از نقش چانه زنی در تقسیم منابع

نایــب رئیس اول مجلس شــورای اســامی بر
تقســیم عادالنه و اولویت بندی در بودجه تاکید
کرد.مســعود پزشــکیان در گفت و گو با خانه
ملت ،درباره مالحظات الیحه بودجه سال آینده

گفت:در الیحه بودجــه ،دولت باید به تجربیات
و مســائل بودجه ریزی در سنوات گذشته توجه
کند تا برخی مسائل بودجهای تکرار نشود.نایب
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد:یکی از
موضوعات کشــور در زمینه بودجه ریزی ،بحث
کم توجهی به تقســیم عادالنه منابع بودجهای
اســت بنابراین باید در این راســتا در تقســیم
منابع مالــی بودجه در بخشهای مختلف مانند
راهسازی،آموزش،کشاورزی،صنعت و رفاه عدالت
رعایت شود.نماینده مردم تبریز ،آذر شهر و اسکو
در مجلس شورای اسالمی افزود :امکانات برخی
از مناطق کشــور در زمینههای امور پزشــکی

و درمانــی ،حمل و نقل و موضوعــات دیگر در
حد استاندارد نیســت بنابراین بدیهی است در
بودجهریزی باید تدابیری اتخاذ شــود تا عدالت
رعایت شــود و رشد کشــور به صورت متوازن
باشد.پزشــکیان در خصوص توجــه به موضوع
همســان سازی حقوق بازنشســتگان در الیحه
بودجه ســال 97گفت:توجه بــه تعهداتی که به
نیروی انسانی داده شده است یکی از اولویتهای
بودجهای کشــور باید باشــد ،چرا کــه یا نباید
تعهدی داده شود یا اگر تعهد داده شد باید تعهد
وقانون عملیاتی شود.وی با اشاره به لزوم توجه به
اولویتهای در الیحه بودجه تصریح کرد:اعتبارات

بودجهای باید در چارچوب قانون شکل بگیرد و
در قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد
توجه قرار گرفته است.پزشکیان ادامه داد:یکی از
تجربیات سنوات گذشته در خصوص بودجه این
است که منابع بودجهای بر اساس برنامه ریزی
مشخص ،منابع توزیع نمی شود و چانه زنیهای
در توزیع منابع مالی نقش داشــته اســت.نایب
رئیس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر لزوم
توجه به اولویتهای کشور در الیحه بودجه سال
آتی یادآور شد:رویکرد عدالت محوری در الیحه
بودجه باید مبنای کار باشــد چرا که بی توجهی
به این موضوع ،مانع توسعه متوازن کشور میشد.

