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وحید  حاجی پور

برآورد قاچاق و مصرف سيگار در كشور
طي چهار ماهه نخس�ت سال جاري بر اس�اس برآوردهاي صورت 
گرفت�ه مي�زان قاچ�اق س�يگار ۲ ميلي�ارد و ۱۲۰ ميلي�ون نخ و 
مص�رف آن مع�ادل ۱۸ ميلي�ارد و ۳۳۰ ميلي�ون نخ بوده اس�ت. 
به گزارش »ايسنا«، بر اساس محاسبات انجام شده طي مدت مشابه 
سال گذشته برآورد قاچاق رقمي معادل ۹ ميليارد و ۲۱۰ ميليون 
نخ بوده است. همچنين طبق آمار، برآورد مصرف سيگار در كشور 
طي چهار ماهه نخست سال جاري ۱۸ ميليارد و ۳۳۰ ميليون نخ 
بوده، در حالي كه برآورد مصرف سيگار در كشور طي مدت مشابه 
س��ال قبل، ۲۱ ميليارد و ۶۶۰ ميليون نخ بوده است. گفتني است 
برآورد مصرف سيگار در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶ بر اساس ۵۵ 
ميليارد نخ و در چهار ماهه اول س��ال ۱۳۹۷ بر اساس ۶۵ ميليارد 

نخ محاسبه شده است. 
با توجه به اينكه در فصل اول دس��تورالعمل پيشگيري و مبارزه 
با قاچاق كاالي دخاني، س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
برآورد مصرف س��يگار در كشور را در س��ال ۱۳۸۶ به تعداد ۵۷ 
ميليارد نخ اعالم كرده اس��ت، اما مركز برنامه ري��زي و نظارت بر 
دخانيات كش��ور به تبع موارد اعالمي در جلسات ستاد ياد شده، 
برآورد مصرف را از سنوات گذشته ۵۵ ميليارد نخ لحاظ و در آمار 
عملكرد خود منعكس كرد، اما با توجه به افزايش جمعيت، كاهش 
س��ن مصرف كنندگان و گرايش بانوان به مصرف سيگار مي توان 
نتيجه گرفت كه پس از گذشت ۱۱ سال ميزان مصرف سيگار در 
كشور بيش از ۶۵ ميليارد نخ اس��ت كه اين امر مورد تأييد ساير 
متوليان امر نيز بوده و منبع آمار مذكور بر اساس آخرين اصالحيه 

ارائه شده است.
.................................................................................................

 زندگي ۱۵ درصد مردم تهران 
در بافت فرسوده

م�دي�ركل راه و شهرس�ازي اس�تان ته�ران گف�ت: ۳۲۶۸ 
هكت�ار از مس�احت ش�هر ته�ران باف�ت فرس�وده محس�وب 
مي ش�وند ك�ه ۱۵درص�د از جمعي�ت ته�ران را تش�كيل داده 
ك�ه ۸۵درص�د از آن در جن�وب مح�ور انق�اب واق�ع ش�ده اند. 
به گزارش »مهر«، نادر محمدزاده در چهل و نهمين جلس��ه ستاد ملي 
بازآفريني ش��هري ايران اعالم كرد: ۳۲۶۸ هكتار بافت فرسوده در ۱۹۶ 
محله شهر تهران گسترده شده است كه از اين تعداد ۲۰ محله به عنوان 
محالت تاريخي واجد ارزش، هش��ت محله سكونتگاه غيررسمي و ۱۶۸ 

محله عنوان مناطق مياني گزارش شده اند. 
اين مقام مسئول پروژه هاي بزرگ مقياس مانند بزرگراه امام علي)ع( 
را به عنوان مداخله هاي متمركز مبتني بر راه در س��ال هاي۷۳ تا 
۸۴، اتخاذ رويك��رد محله محور و تهيه طرح هاي ويژه نوس��ازي را 
به عنوان مداخله نيمه متمركز در س��ال هاي ۸۵ ت��ا ۹۰ و رويكرد 
راه اندازي دفاتر تسهيل گري را از سال ۸۶ تا كنون به عنوان نمونه 
اقدامات انجام شده در رويكردهاي مختلف نوسازي بافت فرسوده 

در تهران اعالم كرد. 
وي افزود: تهيه و تدوين س��ند توس��عه محالت، ظرفيت سازي و 
مهارت افزايي، پيگيري انجام امور ثبتي و حقوقي، پيگيري اجراي 
بسته تشويقي نوسازي، اطالع رس��اني و آگاهي بخشي، كارگزاري 
وام نوسازي در بافت، طراحي رايگان و ترويج نما با الگوي مناسب و 
ترويج نوسازي مردمي با رويكرد تجميع به عنوان مهم ترين اقدامات 

انجام شده در دفاتر تسهيل گري به شمار مي روند. 
مدير كل اداره راه و شهرس��ازي استان تهران با بيان اينكه تاكنون 
براي ۱۴۹ محله، سند توسعه محله تهيه و از اين ميان ۱۳۹ سند 
مورد تأييد ش��هرداري هاي مناطق قرار گرفته است، گفت: اسناد 
توس��عه محله اي به منظ��ور پرداختن به ابعاد جامعي از توس��عه، 
نوسازي محالت داراي بافت فرس��وده و تدوين چارچوب  مناسب 
براي برنامه ري��زي و اقدامات اجرايي هماهنگ بين دس��تگاه هاي 
مختلف با رويكرد همه جانبه توس��ط دفاتر خدمات نوسازي، ذيل 
سند ملي بازآفريني و ستادهاي بازآفريني در سطوح ملي و محله اي 

تهيه و تدوين شده اند.

كسري بودجه ناش�ي از دخل و خرج دولت در 
پنج ماه ابتداي س�ال 97 نسبت به مدت مشابه 
س�ال قبل با۱/۲درصد رش�د به حدود ۳۶هزار 
ميليارد تومان رس�يد، اين در حالي اس�ت كه 
هزينه ه�اي ج�اري و عمراني دول�ت در مدت 
مذكور حدود ۱۳۶ه�زار ميليارد توم�ان بوده 
است كه درآمدهاي ناشي از ماليات و واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي ) فروش نفت و و فراورده ها 
و. . . ( ب�ه ۱۰۰ه�زار ميلي�ارد تومان نمي رس�د. 
به گزارش »جوان«، بر اساس گزارش هاي منتشره 
توسط بانك مركزي هزينه هاي جاري در پنج ماهه 
ابتدايي سال ۹۷ در حدود ۱۱۲هزار ميليارد تومان 
و هزينه هاي عمراني نيز ۲۴ه��زار ميليارد تومان 
بوده است در عين حال هزينه تسويه اوراق منتشره 
مالي پيشين نيز ۲۸۰۰ ميليارد تومان مي باشد، در 

مقابل درآمدهاي مالياتي بالغ بر ۴۳هزار ميليارد 
تومان و درآمدهاي ناشي از واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي كه عموماً نف��ت و فرآورده ها منظور 
اس��ت در حدود ۵۴هزار ميليارد تومان مي باشد 
و درآمدهاي ناشي از انتش��ار اوراق مالي ۴۰ هزار 
ميليارد توم��ان درآمد وصول شده اس��ت. طبق 
گزارش بانك مرك��زي از وضعيت بودجه عمومي 
دولت در پنج ماه نخست سال، در بخش درآمدها 
بالغ بر ۵۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان وصولي وجود 
داشته كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۱۱/۸ 
درصد رش��د دارد، اما نس��بت به رقم مصوب پنج 

ماهه حدود ۵۷ درصد آن به دست آمده است. 
    7۱ درصد ماليات ۵ ماهه محقق شد

درآمدهاي مالياتي اين مدت نيز با رش��د ۱۶/۸ 
درصدي نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۴۲ 

ه��زار و ۹۴۰ ميليارد تومان ب��وده و ۷۱ درصد 
رقم مصوب پنج ماهه را محقق كرده اس��ت. در 
اين بخش پرداخت هاي جاري دولت ۱۱۲ هزار 
ميليارد تومان ثبت ش��ده كه بي��ش از دو برابر 
درآمدها است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۵/۳ درصد افزايش نشان مي دهد. 
    رش�د درآمد نفت خوب اس�ت اما نه به 

ميزان هزينه ها
در بخش ديگر بودجه مربوط به سرفصل واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتاً شامل درآمدهاي 
نفت و فرآورده ها است، حدود ۵۳ هزار ۹۵۰ميليارد 
تومان درآمد كسب شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۶۱/۰۶ درصد رش��د دارد. همچنين در 
بخش هزينه ها كه ش��امل پرداخت هاي عمراني 
مي شود ۲۴ هزار و ۹۱۰ ميليارد تومان با رشد ۴۲۳ 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش 
شده است. عملكرد عمراني در تيرماه ۲۳ هزار ۴۱۰ 
ميليارد تومان بود. در م��دت يك ماه هزار و ۵۰۰ 

ميليارد تومان افزوده شده است. 
   كسب درآمد از اوراق مالي نگران كننده است

در بخ��ش واگ��ذاري دارايي ه��اي مال��ي با ۷۱ 
درصد افزايش نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
ح��دود ۴۰ هزار ميلي��ارد توم��ان درآمد وصول 
شده است، از آنجايي كه ماهيت اين نوع تحصيل 
درآمد بدهي هاي سود دار اس��ت، افزايش حجم 
اين بدهي ها با توجه به اينكه دولت اوراق قبلي را 
تسويه نكرده يا اينكه با انتشار اوراق جديد تعهدات 
پيشين را پاس��خ مي دهد، مورد نقد كارشناسان 
است به ويژه آنكه محل مصرف اين منابع با منطق 
اقتصادي چندان انطباق ندارد. در بخش تملك 
دارايي هاي مالي ۲۸۰۰ ميليارد تومان پرداختي 
وجود دارد كه تسويه سررس��يد اوراق و تعهدات 
دولت نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل۴۲/۴- 

درصد سقوط داشته است. 
   تغييرات در بخش درآمدهاي مالياتي 

در حال��ي ك��ه در مدت م��ورد بررس��ي ماليات 
علي الحساب اش��خاص حقوقي دولتي و ماليات 
عملكرد شركت هاي دولتي در پنج ماهه ابتدايي 
سال جاري نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ و ۹۶ 
تقريباً نصف شده است، اما ماليات اشخاص حقوقي 
غي��ر دولتي اندكي نس��بت به گذش��ته افزايش 
داشته است كه دليل س��قوط ماليات هاي بخش 
دولت بايد مورد بررس��ي قرار بگي��رد. در بخش 
ماليات هاي مس��تقيم در پنج ماهه ابتدايي سال 
جاري ماليات بر واردات با ۸۸درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳هزار ميليارد 
ريال بوده اس��ت. پيش��تر نيز معاون ماليات هاي 
س��ازمان امور ماليات��ي عنوان كرده ب��ود، اغلب 
شركت هاي دولتي در اظهارنامه هاي مالياتي خود 

زيان ثبت كرده اند. 
   كسري بودجه هاي دردسر ساز

شيب كسري بودجه س��ال ۹۷ در نيمه راه تندتر 
شده و در پنج ماهه امسال كسري  تراز عملياتي و 
سرمايه اي به ۳۶ هزار و ۹۱۰ ميليارد تومان رسيده 
و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۲ درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. بدان معن��ا كه با محقق 
نش��دن درآمدهاي دولت و ثابت بودن هزينه ها، 
كس��ري بودجه همچنان ادامه دارد. اين در حالي 
است كه انتظار مي رود در سال آتي بودجه ريزي 
به شكل عملياتي انجام گيرد؛ وعده اي كه سازمان 
برنامه و بودجه دهها سال است مي دهد، ولي به آن 
عمل نمي كند. تكرار كسري بودجه هاي دولتي و 
حجيم تر شدن كوه بدهي دولت و فشار اين كسري 
بودجه ها به منابع بانك مرك��زي، بانك ها و بازار 
سرمايه، صندوق هاي بازنشستگي عمالً زمينه ساز 
بسياري از مشكالت در كشور شده و حوزه مالي 
كشور را فلج كرده اس��ت. گفتني است كه حجم 
بدهي هاي دولت حدود ۷۴۰ هزار ميليارد تومان 
در سال ۹۵ عنوان شده و بايد ديد هم اكنون در چه 

رقمي جا خوش كرده است.

سمت هاي خود را ترك كنيد
ره��ا نك��ردن ميزه��ا و صندلي ه��اي مديريت��ي، تعريف ت��ازه اي به 
»چسبندگي« داده است، مرزهاي كيفي چسبندگي مديران بازنشسته 
به سمت هاي خود جابه جا ش��ده و هيچ مديري دوست ندارد زودتر از 
۲۶ آبان ماه خود را بازنشسته كند؛ روزي كه به گفته مسئوالن قضايي 

آخرين مهلت براي حضور بازنشستگان در سمت هايشان است. 
همه نوع راهكار هم براي دور زدن قانون و مستثني كردن اين مديران 
از قانون منع به كارگيري بازنشستگان تست شده است، اما اين قانون به 
قدري دقيق نوشته شده است كه حتي آنهايي كه سمت خود را دولتي 
نمي دانند، بايد سازمان خود را ترك كنند و در منازل خود به گذر ايام 
مشغول شوند. تقريباً هيچ مديري در نفت دوس��ت ندارد زودتر از ۲۶ 
آبان ماه سمت خود را ترك كند؛ به عنوان نمونه علي كاردر، مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران با حقوق ۳۶ ميليون توماني خود ترجيح مي دهد 
تا روز پاياني كار خود اتاق كار خود را رها نكند. مديران ديگري هم كه 
پاداش بازنشستگي خود را سال گذشته دريافت كردند، از اين موضوع 
مستثني نيستند و همگي به دنبال »درو كردن« آپشن هايي هستند كه 
تا يك ماه آينده از دستشان مي دهند. عده اي نيز به دنبال نهايي كردن 
پروژه هايي هس��تند تا در يك ماه پاياني كار خود، همه چيز را به پايان 
برس��انند مانند قراردادي عجيب و غري��ب در پارس جنوبي كه مدير 
بازنشسته آن، برخالف نظر صريح شركت ملي نفت و نهادهاي نظارتي 

مبني بر غيرقانوني بودن آن، همچنان به دنبال نهايي كردنش است. 
اصوالً مديران بازنشسته نفتي از دو دسته خارج نيستند؛ گروه نخست 
به دنبال تداوم حقوق هاي نجومي خود هستند و گروه دوم افرادي كه 
كارهاي نيمه تمامي دارند و فكر مي كنند تنها خود قادر به انجام دادنش 
هستند. اين گروه ممكن است طي يك ماه پيش رو، اقدامات غيرقانوني 
را با توجه به كوتاه بودن عمر مديريتشان انجام دهند كه اين شرايط در 
آينده اي نه چندان دور تبعات خود را نشان مي دهد. به هر ابزار قانوني 
و غيرقانوني نيز دس��ت مي زنند و براي آنچه »ع��ذاب وجدان كاري« 

مي نامند،  همه چيز را دستاويز خود قرار مي دهند. 
مهره چيني ها نيز از ي��ك ماه پيش آغاز ش��ده و طب��ق برنامه جديد، 
مديريت ه��اي نيابتي با انعق��اد برخ��ي قراردادها در دس��تور كار قرار 
گرفته است؛ افرادي در سايه مي نشينند و به مديران جديد سفارش كار 
مي دهند تا خللي در روند كار ايجاد نش��ود. اين شايد تنها راه دور  زدن 
قانون باشد كه موفقيت آن بستگي به مديران جديد دارد. مديران جديد 
اگر براي به دست گرفتن سازمان يا شركتي حاضر به كنار آمدن چنين 
شرايطي باشند، به زودي بايد در محاكم قضايي به پاسخگويي مشغول 
باشند؛ چراكه روند تاريخي مديريت نفتي نشان مي دهد، مسئوالن ارشد 
دولت و وزارت نفت مديران خود را به سادگي رها و به طور كل همه چيز 
را كتمان مي كنند. عده اي ديگر نيز هستند كه با توجه به دهها توجيه 
قانوني، معتقدند شامل قانون جديد نمي ش��وند؛ نمونه بارز آن مديران 
ارش��د و مياني هلدينگ خليج فارس هس��تند كه بر اين باورند دولتي 
نبوده و چون سهامش��ان متعلق به صندوق بازنشستگي نفت و برخي 
سهامداران بورسي است، دولتي نيس��تند در حالي كه بيش از شركت 
ملي صنايع پتروش��يمي با سهام ۴۰ درصدي و س��هام عدالت با سهم 
۴۰ درصدي، عمده سهامداران اين شركت هستند و مابقي سهام ميان 
تاپيكو، صندوق بازنشستگي نفت و برخي سهامداران خرد ديگر تقسيم 
شده است. با اين وجود مشخص نيست چرا براي ترك نكردن پست ها، 

چنين استدالل هاي كودكانه و عوامانه اي مطرح مي شود. 
در حالي كه نهادهاي غيردولتي و سازمان هاي تحت نظر رهبري دست به 
جوانگرايي زده اند، شنيدن چنين استدالل هايي صورتي مشمئزكننده 
به خود گرفته است. مديران بازنشسته بايد به منازل خود رفته و با خانواده 
خود به استراحت مشغول باشند. نتيجه ۴۰ سال مديريت آنان به اندازه 
كافي سبب خير بوده و نظام مديريتي كشور  قصد دارد خود را از خدمات 
بي نظير آنها محروم كند. متأس��فانه، منافع ش��خصي در ديدگاه اغلب 
مديران بازنشسته و شهوت قدرت به قدري براي آنان شيرين است كه 
با واژه هايي مانند »خدمت به مردم« آراسته مي شوند كه اگر چنين بود، 
با دور زدن قانون پاداش هاي يك ميليارد توماني بازنشس��تگي دريافت 
نمي كردند و پس از آن با حقوق ۳۶ ميليون توماني ادامه كار نمي دادند. 
يك ماه تا پايان كار بازنشستگان باقي مانده است و هنوز هم هيچ مديري 
جرئت استعفا و كناره گيري ندارد، به اين بهانه كه هنوز گزينه جايگزين 
مشخص نشده است. اتفاقا امروز بهترين فرصت است براي آنكه مشخص 
شود، نبود يك مدير در رأس سازمان چه تأثيري در عملكرد آن ندارد كه 
اين قلم معتقد است، سازمان ها به كار خود مشغول هستند و نبود مديراني 
كه تنها به دنبال دريافت حقوق نجومي خود هستند، نه تنها هيچ ضرري 
براي صنعت نفت ندارد، بلكه بسيار هم سودبخش و اميدوار كننده است. 
محض رضاي خدا هم شده، زودتر از ۲۶ آبان ماه كنار رويد؛ همه چيز 
قانون نيست، براي اين مديران زشت و نارواست كه با حس كردن چوب 
قانون مجبور به ترك كردن پست هاي خود باشند. وضعيت صنعت نفت 
چنان دچار ولنگاري شده است كه استعفاي اين مديران، به خودي خود 

موجب افزايش راندمان نفت خواهد شد. 

ب�ا وج�ود اف�ت ۱۵۰ه�زار بش�كه اي تولي�د نف�ت اي�ران در م�اه 
س�پتامبر، به دليل رش�د قيمت جهاني نفت درآمد نفت�ي ايران در 
اين ماه نس�بت به ماه قب�ل از آن تغيير معناداري نداش�ته اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت خام )اوپك( در 
جديدترين گزارش خود بر اساس آمار منابع ثانويه اعالم كرد توليد نفت ايران 
در س��پتامبر ۲۰۱۸ با ۱۵۰ هزار بشكه در روز كاهش نس��بت به ماه قبل از آن 
مواجه ش��ده و به ۳/۴۴۷ميليون بشكه در روز رسيده اس��ت. توليد نفت ايران 
در ماه اوت۳/۵۹۷ ميليون بش��كه در روز اعالم شده بود كه بر اين اساس توليد 
نفت ايران در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت ۴ درصد افت داشته است. با وجود 
افت ۴درصدي توليد نفت ايران در ماه س��پتامبر درآمد نفتي ايران در اين ماه 
افزايش داشته  كه علت آن رشد قيمت نفت بوده است. قيمت نفت در اين ماه ۶/۸ 

درصد افزايش داشته اس��ت. در ماه اوت متوسط قيمت هر بشكه نفت سنگين 
ايران ۷۰/۴۶ دالر بوده كه اين رقم در ماه سپتامبر به ۷۵/۲۸ دالر در هر بشكه 
رسيده است، بر اين اساس هر بشكه نفت ايران در ماه سپتامبر۴/۸۲ دالر گران تر 
نسبت به ماه قبل فروخته شده است كه اين مسئله افت توليد نفت ايران را جبران 
كرده و حتي باعث افزايش درآمد نفتي ايران شده است. چنانچه مصرف روزانه 
نفت در كشور را ۱/۸ ميليون بشكه در روز در نظر بگيريم صادرات نفت ايران در 
ماه اوت ۱/۷۹۷ ميليون بشكه در روز و اين رقم در ماه سپتامبر ۱/۶۴۷ ميليون 
بشكه در روز بوده است، بر اين اساس با توجه به قيمت نفت در اين دو ماه ميزان 
درآمد روزانه نفتي ايران در ماه اوت ۱۲۶ ميليون دالر و در ماه س��پتامبر ۱۲۴ 
ميليون دالر بوده است كه با وجود افت ۱۵۰ هزار بشكه اي توليد نفت ايران تغيير 

معناداري در درآمد نفتي ايران طي ماه سپتامبر رخ نداده است.

نمای  نزدیک

اثر تحريم نفت ايران با رشد قيمت خنثي شد

رشد ۶۱ درصدی درآمد نفتی در ۵ ماهه سال جاري
 كسري بودجه در مرز ۳۶هزار ميليارد تومان قرار گرفت

لزوم بررسی سقوط ۵۰ درصدی درآمدهای مالياتی شركت های دولتی

هادی غالمحسینی
   گزارش یک

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد 
اس�ت كاه�ش ن�رخ ارز، ب�ازار دالالن صنعت 
خ�ودرو و خري�د و ف�روش را كس�اد مي كند. 
به گ��زارش پژوهش��كده پولي و بانك��ي، محمد 
عزيزي با بيان اينكه كاهش نرخ ارز دور از انتظار 
نبود، گفت: خوش��بختانه ش��اهد كاهش حباب 
قيمت خودرو و منطقي تر ش��دن نرخ ها در اين 
حوزه هس��تيم. نماينده مردم ابهر و خرمدره در 
مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه سوء تدبير 
بازار داخلي را تهديد كرد، افزود: خوش��بختانه با 

ورود جدي دولت و بانك مركزي و مهار نرخ دالر 
آرامش نسبي به بازار برگشته است. وي با تأكيد بر 
اينكه در روزهاي اخير كه كاهش نرخ ارز رخ داده 
بازار خريد و فروش خودرو با نرخ هاي كاذب كساد 
شده اس��ت، تصريح كرد: در اخبار ديده ش��د كه 
بسياري از احتكار كنندگان نيز با رسوايي از رفتار 
خالف ش��أن خود كه اقتصاد را با مشكل مواجه 
كرده بودند، دست برداشتند. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با بيان اينكه كاهش يك روزه نرخ 
ارز نش��ان داد كه مردم نبايد در چنين شرايط با 

دش��من همراهي كنند، گفت: مردم بايد از اين 
تجربه درس گرفته و در چني��ن موقعيتي هايي 
با عدم خريد غير ضرور نهايت همكاري خود را با 
كشور نشان دهند. وي ادامه داد: خوشبختانه با 
كاهش نرخ ارز نه تنها قيمت خودروهاي وارداتي 
بلكه نرخ خودروهاي داخلي نيز شكسته شده و 
تأمين قطعات كاميونداران نيز تسهيل شده است. 
اين نماينده مردم در مجل��س دهم با بيان اينكه 
مردم باي��د منتظر بهب��ود وضعي��ت اقتصادي 
كشور باشند، تصريح كرد: در ش��رايط فعلي قوه 

قضائيه بايد اش��د مج��ازات را ب��راي محتكران، 
سوءاس��تفاده كنندگان در نظ��ر بگيرد، زي��را در 
شرايطي كه نرخ دالر روز به روز بيشتر شد، قيمت 
كاالهاي توليد داخل نيز به دليل برخي رفتارهاي 

خالف عرف و شرع نجومي شد. 
عزيزي ادامه داد: با تداوم كاهش نرخ دالر، قيمت 
خودرو و همچنين قطعات مورد نياز ساخت آن 
در داخل كش��ور به نرخ هاي چند م��اه قبل باز 
خواهد گش��ت كه اين امر ب��ه همراهي دولت و 

مردم نياز دارد.

خودرو به كانال قيمت منطقي هدايت مي شود
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