
نشست خبری مدیرعامل بانک 
کشاورزی در خراسان شمالی

روح اله خدارحمی مدیرعامل  بانک کش��اورزی به 
همراه دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در پایان 
سفر دو روزه خود به استان خراسان شمالی قبل از 
ترک استان در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و 

به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی،در این 
نشست خبری که با محوریت دستاوردهای سفر دو 
روزه به این استان برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی 
گف��ت: با تصمی��م گیری هیات همراه، اس��تاندار و 
مدیر عامل بانک کش��اورزی ۳۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت ارزان قیمت برای خراسان شمالی مصوب 

شد.
بر اس��اس این گزارش،این تس��هیالت با محوریت 
زنجی��ره انگور،گوش��ت قرم��ز و س��فید، زعفران و 
نوغانداری مصوب ش��ده اس��ت و مدیرعامل بانک 
کش��اورزی نیز اع��الم کرد این بان��ک  برای تامین 
اعتب��ار به منظ��ور اجرای طرح های کش��اورزی از 
جمل��ه ایجاد و توس��عه گلخانه ها، ط��رح فراز در 
تاکس��تان ها ، نوغان داری، مکانیزاسیون و ... هیچ 

محدودیتی ندارد.

تسهیالت هزار تریلیون ریالی بانک 
صادرات ایران به بخش های اقتصادی 

نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران گفت: 
پذی��رش مس��ئولیت اجتماعی در بان��ک صادرات 
ای��ران، تنها معطوف به رف��ع دغدغه های فرهنگی 
و معیش��تی نیس��ت، بلکه با پرداخت بیش از هزار 
تریلی��ون ریال تس��هیالت به بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی در ۹ ماهه اول سال جاری، استمرار تولید 

و اشتغال جدید دنبال شده است.
به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر 
یوس��فیان در اجالس سراسری مس��ئولیت  پذیری 
اجتماع��ی و اخالق حرفه ای که ب��ا حضور مدیران 
س��ازمان ها و ش��رکت های تولیدی و صنعتی فعال 
در ح��وزه مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی، در مرکز 
همایش های بین المللی دانش��گاه الزهرا)س( برگزار 
ش��د، افزود: مسئولیت اجتماعی نظام بانکی در سه 
بخ��ش ارائه خدمات بانکی برای حمایت از اقش��ار 
آسیب دیده  از حوادث غیرمترقبه و بحران ها، کمک 
به تشکیل خانواده و ایجاد اشتغال و استمرار تولید 

در مجموعه های اقتصادی تعریف شده است.
وی اظه��ار کرد: نظ��ام بانکی در کنار س��ایر آحاد 
جامعه به طور جدی مسئولیت اجتماعی خویش را 
پذیرفته و تالش کرده این مس��ئولیت را به بهترین 

نحو انجام برساند.
نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران تاکید 
ک��رد: کار ب��زرگ نظام بانکی، حمایت از اس��تمرار 
تولید و اش��تغال آفرینی در کش��ور و در عین حال 

کمک به ایجاد شغل های جدید است.
یوسفیان افزود: بانک صادرات ایران برای تحقق این 
هدف در ۹ ماهه اول سال ۹۹ بالغ بر هزار تریلیون 
ریال تس��هیالت ب��ه بخش های مختل��ف اقتصادی 
پرداخت و به اس��تمرار بیش از ۴۰۰ هزار شغل در 

کشور کمک کرده است.

بازدید معاون مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون از ۶ طرح اقتصادی کرمان 

سعید معادی معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
در امور اس��تان ها وبازار یاب��ی از ۶ طرح اقتصادی 

شهرستان کرمان بازدید بعمل آورد.
معادی که به منظور ارزیابی عملکرد اس��تان کرمان 
به این اس��تان س��فر ک��رده بود در جهت توس��عه 
بازار، بررس��ی میزان اثربخش��ی تسهیالت اعتباری 
پرداخت��ی، تعهدات و خدمات بانکی تخصیص داده 
ش��ده و همچنین رضایت سنجی مشتریان و امکان 
تعامل بیش��تر و بهتر برای تقویت همکاری به اتفاق 
گروهی از مدیران س��تادی بانک  متشکل از احمد 
محمدی مدیر امور استان ها و شعب، علی یکتا مدیر 
امور فناوری اطالعات و ارتباطات، محمد اسماعیل 
امی��ری رئیس اداره کل بازاریابی و مدیر و معاونین 
اداره شعب استان کرمان از ۶ طرح اقتصادی فعال 

شهرستان کرمان بازدید بعمل آوردند.
گفتنی اس��ت طرح های بازدید ش��ده در این سفر 
ش��امل: ش��رکت تعاونی پروفیل ف��والدی کارمانیا 
ب��ا موضوع فعالی��ت تولید لول��ه و پروفیل با حجم 
س��رمایه گذاری بالغ ب��ر ۶۱۰،۰۰۰ میلیون ریال و 
اشتغال بالغ بر ۶۵ نفر به صورت مستقیم که به طور 
متوس��ط از تس��هیالت این بانک به مبلغ ۴۲،۷۰۰ 
میلیون ریال و اعتبار اس��نادی ۲۳۳،۰۰۰ میلیون 

ریال استفاده نموده اند.
شرکت کاوش کیمیا باموضوع فعالیت تولید سموم 
دف��ع آفات نباتی ب��ا حجم س��رمایه گذاری بالغ بر 
۲،۹۰۰،۰۰۰ میلی��ون ری��ال و اش��تغالی بال��غ بر 
۱۵۰ نفر به صورت مس��تقیم که به طور متوسط از 
تسهیالت این بانک به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال 

استفاده نموده است.
ش��رکت الماس کویر با موضوع فعالیت تولید انواع 
ف��رش و موک��ت با حج��م س��رمایه گذاری بالغ بر 
۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و اش��تغال بالغ بر ۱۸۰ 
نفر که به طور متوس��ط از تس��هیالت این بانک به 
مبلغ ۱۸،۸۰۰ میلیون ریال اس��تفاده نموده است. 
شرکت تولید نوشابه های طبیعی با موضوع فعالیت 
تولید نوش��ابه ارگانیک با حجم سرمایه گذاری بالغ 
بر ۱۳۰،۰۰۰ میلیون ریال و اشتغال بالغ بر ۳۰ نفر 
مستقیم که به طور متوسط از تسهیالت این بانک 
به مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال استفاده نموده است.

اخبار گزارش
رئی��س ش��ورای رقاب��ت از فرمول جدی��د این ش��ورا برای 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو دفاع ک��رد و گف��ت: مطمئنیم این 
دستورالعمل به نفع مصرف کننده است. برداشت اشتباه از این 
فرمول شده است، به هرحال نظر سازمان بازرسی هم در شورا 

مطرح می شود ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.
رضا ش��یوا ،  با اش��اره به اینکه سؤال می ش��ود؛ "چرا این 
مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو به هم ریخته بود 
مورد تصویب قرار نگرفت؟" گفت: ما از اردیبهشت ماه ۹۹ 
مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو 
ورود پی��دا کردی��م، در آن مقطع تصمی��م گرفتیم همان 
فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را بِروز کنیم.  
وی افزود: باید توجه کنید از بهمن ماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ 
هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده 
بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا 
کرد انبوهی از به هم ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد 
اما توانس��تیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سر 
و سامان بدهیم. ش��یوا با اعالم اینکه وظیفه شورای رقابت 
در بازار انحصاری تدوین دس��تورالعملی است که خودرو با 
قیمت منصفانه به دست مصرف کنندگان برسد، تصریح کرد: 
تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا 

در نهایت حقوق مصرف کننده مورد تضییع قرار گیرد.

دستورالعملی به نفع مصرف کننده  
وی با تأکید بر اینکه "مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت 
ب��رای قیمت خ��ودرو به نفع مصرف کننده اس��ت"، گفت: ما 
قیمتهای منصفانه ای را در این دستورالعمل تعیین کرده ایم، 
البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به س��مت رقابتی 
شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت 
و س��ازمان گسترش باید اقدامات الزم را انجام دهند. ناگفته 
نماند س��اماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو به عهده ش��ورای 
رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود 
پیدا کنند. رئیس ش��ورای رقابت گفت: در زمان حاضر عالوه 
بر ایران خودرو و س��ایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه 
تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده می توانیم حداقل 

در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.

 افزایش قیمت به شرط افزایش تولید و عرضه  
ش��یوا در خصوص ضمان��ت اجرای مصوبه جدید ش��ورای 
رقاب��ت هم ابراز ک��رد: در فرمول جدید ی��ک ضریب به نام 
"الندا" قرار دارد که میزان عرضه به بازار اس��ت. در مصوبه 
جدی��د عالوه ب��ر اینکه تولیدکننده باید ب��ه هدف افزایش 
۵۰درصدی در تولید برس��د می��زان عرضه محصوالت هم 

مورد محاسبه قرار می گیرد، بر همین اساس اگر خودروساز 
ب��ا افزایش تولید عرضه را ه��م افزایش داد ضریب کامل را 
کس��ب و ام��کان افزایش قیمت را پیدا می کن��د، البته اگر 
خودروس��از نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام 

کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا می کند.
وی ب��ا اعالم اینکه یکی از مش��خصات ای��ن فرمول تأکید 
بر افزایش تولید اس��ت، گفت: به خالف فرمول گذش��ته که 
برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی می شود 
م��ا مالک را افزایش تولید قرار داده ای��م تا افزایش قیمتی 
نصیب خودروس��از ش��ود، البته باید بگویم م��ا در فرمول 
جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در 
گذشته براساس تورم بخش��ی که معموالً هر سه ماه مورد 
محاسبه قرار می گرفت تغییرات قیمتی انجام می شد اما در 
فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از 

جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.

تصمیم گیری اصلی بر عهده شورا 
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول 
جدید افزایش قیمت ها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار 
داشت: متأسفانه برخی فرمول را به دقت مطالعه نکرده اند، هیچ 
دلیلی ندارد که مج��وز افزایش قیمت ها در این فرمول حتی 
باالتر از فرمول قبلی باش��د. در بسیاری از موارد حتی افزایش 
قیمت ها از نرخ تورم بخش��ی هم کمتر اس��ت. شیوا تصریح 
کرد: اجرای این مصوبه عطف به ماس��بق نمی ش��ود و مالک 
فروش های قبلی خودروس��ازان فرمول گذشته شورای رقابت 
است. اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیش خرید خودرو 
داش��ت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تالش می کنیم 
قیمت حاش��یه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا 
فاصله قیمتی و رانت ها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که 
تمایل به سرمایه گذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این 
موضوعات توجه داشته باشد. وی تأکید کرد: شورای رقابت با 
توجه به افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو در س��ه ماهه اخیر 
شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمت ها متناسب 

تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.
رئیس ش��ورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر س��ازمان 
بازرس��ی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما 
وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و در صورت لزوم تغییر 
مصوبه؛ باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث 
سازمان بازرس��ی را حتماً مطرح می کنیم و اعضا نظر خود 
را خواهند داد اما به هرحال  مصوبه شورا کاماًل قانونی است 
و به اعتقاد ما برداش��ت اشتباه از این فرمول شده است و به 

هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.  تسنیم 

بررسی ها نشان داد؛
نقض قوانین اقتصادی در بازار میوه

با وج��ود عرضه فراوان می��وه های فصل��ی مانند انار و 
مرکبات اما قیمت ها هم روز به روز باالتر می رود و این 
نقض قوانین اقتصادی است که سالها اقتصاد دانان تحت 

عنوان قانون عرضه و تقاضا درباره آن بحث می کنند.
قیم��ت میوه در میدان مرکزی می��وه و تره بار تهران و 
نیز مغازه های س��طح شهر همچنان رشد صعودی خود 
را ادام��ه می دهد رکورد دار قیمت ها میوه وارداتی موز 
ب��ا کیلویی ۳۵ هزار تومان اس��ت اما زمانی که پای این 
میوه ها به مغازه های س��طح ش��هر می رسد از کیلویی 

۴۰ هزار تومان فراتر می رود.
در چند هفته گذش��ته ثبت سفارش واردات موز متوقف 

شده و به این دلیل قیمت این میوه باال رفته است.

نکته دوم باال بودن قیمت میوه های فصلی مانند پرتقال 
و انار و نارنگی و س��یب و خرمالو اس��ت. با اینکه فصل 
عرضه این محصوالت اس��ت اما قیمت های  آن بس��یار  
عجیب افزایش یافته اس��ت. قانون عرض��ه و تقاضا می 
گوید که در فصل عرضه باید قیمت ها کاهش یابداما در 

عمل چنین نیست.
تنها بازار میوه نیس��ت که تم��ام قوانین اقتصادی را زیر 
پ��ا می گذارد بلکه در دیگ��ر بازارها از جمله محصوالت  
پروتئینی مانند گوش��ت و مرغ و تخم مرغ هم وضع به 
همین منول است و با وجود عرضه فراوان قیمت ها هم 
باالتر می رود. هر کیلو انار در میدان مرکزی میوه و تره 
ب��ار تهران از کیلویی ۸ هزار ت م��ان تا ۲۱ هزار تومان 
عرضه می ش��ود. البته این قیمت برای عمده فروش��ان 
اس��ت و این میوها زمانی که به س��طح ش��هر می ایند 
قیمت های بیش از ۲۵ هزار تومان به فروش می روند.

خرمال��و در می��دان مرکزی می��وه ت��ا ۲۰ هزارتومان و 
پرتقال تا ۱۹ هزار تومان به فروش می رود.

بررس��ی ها حاکی اس��ت که هزینه میوه برای ۵ مهمان 
۱۰۰ هزار تومان تمام می شود. قیمت میوه به شدت باال 
رفته اس��ت و هزینه آن را در سبد خانوار بسیار سنگین 
تر از گذشته کرده است. این در حالی است که وضعیت 
تولید میوه در ایران با تولید س��االنه بیش از ۱۸ میلیون 
تن میوه بس��یار خوب است و جایگاه بسیار خوبی را در 

تولید دنیا داریم.  فارس

از هفته آینده صورت می گیرد؛
آغاز فعالیت تاالر های پذیرایی تهران 

رئی��س اتاق اصن��اف تهران با تاکید ب��ر ضرورت اصالح 
جامع قانون نظام صنفی، از آغاز فعالیت مجدد تاالر های 
پذیرایی از هفته آبنده و در صورت موافقت اس��تانداری 

تهران خبر داد.
قاس��م ن��وده فراهان��ی گفت: ب��ا توجه به بررس��ی های 
کارشناسی، تاالر های پذیرایی تهران که با شیوع ویروس 
کرونا از اواخر سال گذشته فعالیت آن ها متوقف شده بود 

در آستانه آغاز فعالیت مجدد از هفته آینده هستند.
رئیس اتاق اصناف تهران با اش��اره به اینکه متاسفانه با 
ش��یوع بیماری کرونا تمام واحد ه��ای صنفی تاالر های 
پذیرایی در تهران و سطح کشور تعطیل شدند و این ضرر 
و زیان جبران ناپذیری را به این واحد ها وارد کرده است، 

گفت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور علیرضا زالی 
فرمانده س��تاد مقابله با کرونای کالنش��هر تهران برگزار 
شد، تمام نقطه نظرات بررس��ی های کارشناسی در این 
زمینه ارائه و مقرر ش��د چنانچه تاالر ه��ای پذیرایی در 
تهران با یک سوم ظرفیت خود میهمان بپذیرند، فعالیت 

مجددا این واحد های صنفی آغاز شود.
فراهانی خاطر نش��ان کرد: تصمیم نهایی در این جلسه 
این ش��د که با طرح این مس��اله با اس��تانداری تهران، 
اگر اس��تانداری موافقت کند تاالر های پذیرایی از هفته 
آین��ده فعالیت خود را آغاز کنند به ش��رطی که با یک 
س��وم ظرفیت کار کنند تا ضمن رعایت فاصله گذاری، 
پروتکل های بهداش��تی نیز در ای��ن واحد های صنفی به 

دقت رعایت شود.
رئی��س اتاق اصناف تهران با اش��اره به تع��داد تاالر های 
پذیرایی در تهران یادآور شد: بیش از ۶۰۰ تاالر پذیرایی 
در تهران وجود دارد که متاس��فانه از اواخر سال گذشته 
تعطیل شده اند و نیروی انسانی آن نیز بیکار شده و ضرر 
زیادی متوجه تاالر های پذیرایی شده است. فراهانی بیان 
کرد: به دلیل جلوگیری از انتش��ار ویرس کرونا و حفظ 
س��المتی مردم و ش��هروندان، تاکنون مشکالت زیادی 
از واحد های صنفی را با برگزاری جلس��ات کارشناس��ی 
با مس��ئوالن حل و فصل کردی��م و امیدواریم بتوانیم با 
موافقت استانداری تهران مشکالت این واحد های صنفی 

را نیز برطرف کنیم. اتاق اصناف تهران
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در جلسه رئیس شورای رقابت مطرح شد؛

برداشت اشتباه از  یک فرمول 

نمای نزدیک

بازگشت آرامش به بازار خودرو
در حال�ی که طی هفته ها و ماه های گذش�ته بازار خ�ودرو در خواب عمیقی ف�رو رفته و بهبود 
شرایط را انتظار می کشید، افزایش چند میلیون تومانی قیمت ها در بازار، نخستین عکس العمل 

بازار به اعالم چگونگی قیمت گذاری جدید خودروها از سوی شورای رقابت بود.
پس از اعالم چگونگی قیمت گذاری های جدید خودروها از سوی شورای رقابت در روز سه شنبه 
هفته گذش�ته )9 دی ماه(، جنبه روانی موضوع سبب شد تا ش�اهد روند صعودی قیمت ها در 
بازار باش�یم. این عکس العمل بازار با ابراز ناراحتی شدید مشتریان واقعی خودرو همراه بود که 
در ماه های گذش�ته به امید بهبود ش�رایط دس�ت از خرید کش�یده و خرید خود را به آینده 

موکول کرده بودند.
در یک ماه گذش�ته که ثبات نسبی قیمت ارز را در کانال 25 هزار تومان شاهد بودیم، قیمت 
خودرو در بازار ثبات داشت. به اعتقاد کارشناسان اگر تا پایان سال نیز نوسان نرخ ارز نداشته 

باشیم، تغییری در قیمت خودروها اتفاق نخواهد افتاد.
کارشناسان با انتقاد از تصمیم سازی های شورای رقابت، تاکید کردند: آزادسازی زمانی اجرایی 

می شود که واردات خودرو آزاد باشد و در این صورت رقابت در صنعت شکل می گیرد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر اعالم کرد؛

۱۸۴ میلیارد تومان؛ پاداش به مشترکان 
کم  مصرف برق  

مع��اون هماهنگی توزی��ع توانیر گفت: ۱۸۴ میلی��ارد تومان پاداش به 
مش��ترکان خانگی کم  مصرف برق در س��ال ج��اری تعلق گرفت و این 
در حالیس��ت که س��ال گذش��ته این میزان پاداش ۱۰۶ میلیارد تومان 

بوده است.
غالمعلی رخش��انی مهر اظهار داش��ت: همچنین مشترکان کم مصرف 
بخش کش��اورزی و صنعتی ۴۸۱ میلیارد تومان پاداش دریافت کردند 

که این رقم سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
وی بیان کرد: مش��ترکان برق در بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری، 
تج��اری و خانگی می توانند با مش��ارکت در طرح های مدیریت مصرف 

برق از پاداش خوش مصرفی بهره مند شوند.
مع��اون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه مش��ترکان برق خانگی در 
صورتی که مصرف خود را در فصل زمستان کاهش دهند از مشوق های 
صنع��ت برق برخوردار خواهند ش��د، افزود: با توجه به اینکه همواره در 
روز های سرد س��ال، مصرف سوخت گاز افزایش پیدا می کند، به منظور 
جلوگی��ری از ایجاد اختالل در حوزه انرژی، صنعت برق برای تش��ویق 
مردم به کاهش مصرف که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها 
اس��ت مشوق هایی را که تابس��تان ارائه می کند در زمستان نیز در نظر 
گرفته است. رخشانی مهر در ادامه به طرح برق امید اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: طرح برق امید، با هدف تغیر نگ��رش مصرف کنندگان بخش 
خانگ��ی به اس��تفاده صحی��ح از منابع انرژی و حفظ محیط زیس��ت با 

استفاده از ساز و کار های تشویقی و بازدارنده است. پاون 

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه گفت: شیوه مدیریت 
ارز ۴۲۰۰ حواش��ی و فس��اد زیادی ایج��اد کرده و 
معتقدیم بهتر اس��ت منابع حاص��ل از تبدیل ارز به 

ریال به حساب مردم واریز شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس 
و عضو کمیس��یون تلفیق ، درباره یکی از محورهایی 
که در بودجه پیش��نهادی دولت مشکل آفرین است 
و احتماالً کمیسیون تلفیق آن را حذف خواهد کرد، 
گف��ت: اوراق پیش فروش نفت در واقع پیش فروش 
کردن کاالیی اس��ت که موجود نیست یعنی کاالیی 
فرضی به فروش می رس��د و در نهایت سود آن کاال 
نی��ز داده می ش��ود این همان طرحی ب��ود که آقای 
رئیس جمهور قصد تصویب آن در جلس��ه ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا را داشت که در 
آنجا با مخالفت رو به رو شد اما آن را در الیحه آورده 
و تاکی��د کرده که از ۲۰۰ ه��زار میلیارد تومانی که 
برای فروش نفت دیده ش��ده است هر مقدار محقق 
نش��د پیش فروش نفت دیده ش��ود یعنی سود افراد 
واریز شود اما نفتی جا به جا نمی شود. مشخص است 

که این یک معامله صوری است.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا کمیسیون تلفیق 

اوراق پی��ش فروش نف��ت را از بودجه حذف خواهد 
کرد یا خی��ر، گفت: هنوز تصمیمی در کمیس��یون 
تلفیق گرفته نشده است. باید دید منابع پایداری که 
پیش بینی خواهد ش��د چه منابعی است؛ بر اساس 
آنچ��ه که بتوانی��م منابع جدید ایج��اد کنیم از این 

موارد پرهیز خواهیم کرد.
حاجی دلیگانی درب��اره راهکاره��ای افزایش منابع 
بودج��ه ۱۴۰۰، گفت: دولت ح��دود ۹ میلیارد دالر 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی در الیح��ه آورده اس��ت. نظرات 
گوناگون است اما ما معتقدیم منابع حاصل از تبدیل 
ارز به ریال به حساب مردم واریز شود و قدرت خرید 
مردم برای آن کاالی اساسی که قرار است به آن ارز 
۴۲۰۰ داده شود از طریق واریز این یارانه به حساب 
خود مردم، افزایش یابد؛ ب��ه این ترتیب مدیریت را 
در اختیار مردم قرار می دهیم. شیوه فعلی حواشی و 

فساد اقتصادی زیادی را ایجاد کرده است.
این عضو کمیسیون تلفیق، پیرامون نامه اخیر رئیس 
جمهور به رئی��س مجلس درب��اره اصالحیه بودجه 
۱۴۰۰، گف��ت: رئیس جمهور در نامه اخیر به رئیس 
مجل��س پیرامون اصالحیه بودج��ه، حدود ۵۰ هزار 
میلیارد تومان به سقف انتش��ار اوراق اضافه کرده و 

برخی مصارف را نیز کاهش داده اس��ت بنابراین در 
مجموع کار خاصی توسط دولت انجام نشده است.

وی ادامه داد: راه درس��ت این ب��ود که این اصالحیه 
به کمیسیون های تخصصی مربوطه برود و پیشنهادات 
نمایندگان در آنجا مطرح ش��ود اما فعاًل مس��تقیم به 
کمیسیون تلفیق فرستاده شده است. نکته دیگر این 
است که این نامه عطف به نامه ای بود که رئیس مجلس 
به روحانی نوشته بود؛ وقتی الیحه بودجه ناقص است 

وظیفه دولت است که اصالحیه الیحه را بیاورد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان اعالم 
کردند با شورای نگهبان درباره اصالح اساسی بودجه 
مذاکرات��ی صورت گرفته آیا این موضوع صحت دارد 
ی��ا خیر، گف��ت: بل��ه، مذاکراتی با ش��ورای نگهبان 
ص��ورت گرفته اس��ت. این ش��ورا نی��ز در چارچوب 
اصالح ساختار بودجه که قرار بود دولت انجام بدهد 
اما انجام نداد، گفته اس��ت که تغییرات را می پذیرد. 
قاعدتاً میزان تغییراتی که به واس��طه اصالح ساختار 

بودجه ایجاد می شود قابل توجه خواهد بود.
حاجی دلیگانی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه 
آیا تغییرات اساس��ی خالف قانون اساس��ی نخواهد 
بود، تشریح کرد: چون اصالح ساختار بودجه دستور 
مستقیم رهبری بوده و به عنوان سیاست های کالن 
اقتصادی مطرح ش��ده است هرکس��ی در آن مسیر 
حرکت کند راه درس��تی رفته است. در حال حاضر 
ک��ه دولت آن مس��یر را نرفته مجل��س می توان این 
مسیر را برود و خالف قانون اساسی نیست.  مهر 

  عضو کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد؛

پرداخت مستقیم منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم  


