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پیش                   مشکلی  جا  هر  گفت:  سیاسی  فعال    
می آید دولت یا می گوید قانون مجلس را اجرا 
کار  این  مخالف  مجلس  گوید  می  یا  کنیم  می 
حداقل  و  بگذارد  کنار  را  انفعال  مجلس  است. 
در یک سال پایانی کارش از جایگاه قانونی خود 

دفاع کند.
مردم  به  طوری  رئیسی  سیدابراهیم  دولت   
گزارش می دهد که کشور هیچ مشکلی ندارد اما 

جامعه برداشت دیگری دارد.
 غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو درباره 
میزان صحت گزارش های دولت به مردم گفت: 
واقعا این گزارش ها جای تأمل دارد. دولت آقای 
رئیسی می گوید چند برابر دولت آقای روحانی 
که  است  این  سئوال  خوب  فروشد،  می  نفت 
باالی  مجلس  چرا  کرد؟  کار  چه  را  نفت  پول 
نفت  پول  پرسد  نمی  و  ایستد  نمی  دولت  سر 

کجاست؟
بودجه  قانون  در  نفت  قیمت  به  اشاره  با  وی   
 90 را  دالری   60 نفت  دولت  افزود:   1401
کرد؟                      چه  دولت  را  دالرها  این  فروخت،  دالر 
پول هایی که دولت می گوید از سایر کشورها 
وصول کرده است چه شدند؟ محل هزینه هیچ 
مجلس  از  است.  نیامده  بودجه  در  اینها  کدام 
انتظار داشتیم که به وظیفه نظارتی خود عمل کند 

اما این کار را انجام نداد.
با  مجلس  چرا  شد:  یادآور  سیاسی  فعال  این   
دولت تعارف می کند؟ ادعا می کنند مجلس و 
دولت انقالبی هستند اما با حلوا حلوا گفتن دهان 
شیرین نمی شود. مردم از این دولت و مجلس 
انقالب                 ستون  را  مجلس  ما  هستند.  ناراضی 
می دانیم و نمی خواهیم جایگاه مجلس تضعیف 
شود. مجلس باید نماینده مردم باشد اما سران سه  
قوه با هم می نشینند و هر چه مجلس تصویب 

کرده را باطل می کنند.
درآمد  مازاد  درباره  باید  مجلس  افزود:  وی   
دوره  مثل  کند.  کشی  حساب  دولت  از  نفتی 
ها                                                                   استان  در  رئیسی  آقای  نژاد،  احمدی  آقای 
که  حالی  در  کند،  می  خرج  و  چرخد  می 
این                  بپرسند  جمهور  رئیس  از  باید  نمایندگان 
شوند.  می  اعتبار  تأمین  ردیفی  چه  از  ها  پول 
متأسفانه نمایندگان این سئوال را نمی پرسند به 
شان  نمایندگان  کنند  می  فکر  مردم  دلیل  همین 
توانایی کار کردن ندارند. در واقع نمایندگان بین 
مردم ذلیل و تحقیر شدند اما دولت در این میان 
دارد خودش را رشد می دهد. علتش آن است که 

مجلس از دولت حساب نکشیده است.
دولت  اینکه  بیان  با  مجلس  ادوار  نماینده  این   
کند،  پول خرج  مجلس  اجازه  بدون  تواند  نمی 
را  اختیاراتش  این طور  کرد: چرا مجلس  اظهار 
نادیده می گیرد؟ دولت هر پولی خرج می کند 
باید با مصوبه مجلس باشد. در واقع همان سال 
بودجه  الیحه  های  ردیف  دولت  وقتی  گذشته 
1401 را حذف کرد، مجلس نباید می پذیرفت 
چون دولت اقتدارگرا می شود و هر طور بخواهد 

پول خرج می کند.
به دولت  برای کمک  افزود: مجلس   جعفرزاده 
کنار  را  اش  نظارتی  اختیارات  سخاتمندانه 
اما االن سئوال پیش می آید که دولت  گذاشت 
هر  دولت  است؟  کرده  کمک  مجلس  به  چقدر 
جا می نشیند مجلس را تخریب می کند. چون 
هر جا مشکلی پیش می آید یا می گوید قانون 
مجلس  گوید  می  یا  کنیم  می  اجرا  را  مجلس 
کنار  را  انفعال  مجلس  است.  کار  این  مخالف 
از  پایانی کارش  بگذارد و حداقل در یک سال 

جایگاه قانونی خود دفاع کند.
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طرح سربازی نخبه 
برای نخستین بار

 در کشور

عربستان؛ مار دو سِر 
خاورمیانه
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  اقتصاد  4

فرش قرمز 
زیر پای دختران

کدام صنعت ایرانی
 بیشترین رونق را دارد؟

محسن پیرهادی گفت: افزایش 40 درصدی سقف 
بودجه همان 40 درصد تورمی است که اکنون در 
اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری 
بر همین  است.  نیامده  به وجود  بودجه  ارقام  در 
اساس می توان گفت که الیحه بودجه سال آتی نه 
تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان 
سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه 140۲ کاهش 

هم پیدا کرده است.
شورای  مجلس  انقالب  فراکسیون  رئیس  نایب 
دالر   ۸0 قیمت  تعیین  با  دولت  گفت:  اسالمی 
برای فروش هر بشکه نفت از ارقام آرمانی فاصله 
گرفته، اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ 
۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازنگری هستیم.
 محسن پیرهادی، در ارزیابی از ویژگی های الیحه 
بودجه سال 140۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت 
برای  بینانه  واقع  نرخ  تعیین  بودجه 140۲  الیحه 
قیمت  تعیین  با  دولت  است،  نفتی  درآمد های 
۸0 دالر برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و 
آرمانی فاصله گرفته و تالش کرده با رویکرد واقع 

بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.
 ۸0 قیمت  نرخ  تعیین  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
دالری برای نفت در بودجه از اثرات کاهش نرخ 
رشد اقتصادی در سطح جهان است، اظهار کرد: 
از  یکی  جهان  سطح  در  اقتصادی  رشد  کاهش 
این  اگر  و  است  اوکراین  و  تبعات جنگ روسیه 
جهانی  اقتصاد  رشد  همچنان  یابد  استمرار  روند 
عرصه  این  در  نوظهور  کشور های  در  مخصوصا 
روند کاهشی را خواهد داشت. یکی از پیامد های 
این روند کاهش تقاضا برای خرید نفت در عرصه 
این  گرفتن  نظر  در  لذا  بود  خواهد  المللی  بین 
مهم در تدوین الیحه بودجه سال آتی رویکردی 

درست است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه برخی 
از کارشناسان اعالم کرده اند رقم بودجه در الیحه 
140۲ نسبت به سال جاری 40 درصد رشد داشته 
بر  درصدی   40 رشد  این  تبعات  درباره  است، 
اقتصاد کشور و کسری بودجه های مستمر دولت، 
باید مورد  تصریح کرد: نکته ای که در این بحث 
توجه قرار گیرد این است که الیحه بودجه سال 
140۲ با توجه به تورم 40 درصدی از نظر ارقام 
بودجه  درصدی سقف   40 افزایش  است.  واقعی 
همان 40 درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد 
وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام 
اساس  همین  بر  است.  نیامده  وجود  به  بودجه 
تنها  نه  آتی  بودجه سال  می توان گفت که الیحه 
پایان  تا  اگر  بلکه  نداشته  جاری  سال  با  تغییری 
سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه 140۲ کاهش 

هم پیدا کرده است.
 40 افزایش  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  پیرهادی 
تورمی  درصد   40 همان  بودجه  سقف  درصدی 
نظر  از  و  دارد  اقتصاد وجود  در  اکنون  که  است 
وجود  به  بودجه  ارقام  در  تغییری  خرید  قدرت 
نیامده است، چون نرخ تورم باالست و نرخ ارز 
که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده 
قدرت  موضوع  این  و  می دهد  افزایش  را  تولید 
رقابت پذیری را کم می کند و خیلی از کسب و 
کار ها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که 

همین مسئله به بیکاری دامن می زند.
دید  باید  افزود:  انقالب  فراکسیون  رئیس  نایب 
آینده  سال  بودجه  در  بودجه ای  منابع  الگوی 
چگونه بسته شده است. مباحثی که این روز ها در 
نهاد ها و ارگان ها و اعالم سهمشان  مورد بودجه 
حاشیه ای  موضوعات  می شود  مطرح  بودجه  از 
است و از آنجا که معضل اصلی اقتصاد کشور در 
بازار، فروش و صادرات است  تولید،  بخش های 
از  سهمی  چه  بخش ها  این  که  کرد  بررسی  باید 

بودجه برده اند؟
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس الیحه بودجه 
افزایش  درصد   ۵۷ مالیات  است  قرار  آتی  سال 
بیشتر  قبل  سال  به  نسبت  باید  مردم  و  کند  پیدا 
مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت 
داشته  درصدی   ۲0 رشد  الیحه  همین  اساس  بر 
است، بیان کرد: در روند افزایش مالیات ها و وعده 
تناقض  یک  درآمد ها  عادالنه  توزیع  برای  دولت 
رویکردی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر 
به توزیع عادالنه درآمد نمی شود چرا که افزایش 
اثر  نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم 
می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به 

ویژه در دهک های پایین درآمدی می شود.
کنترل  ادامه تصریح کرد:  در  تهران  مردم  نماینده 
ضرورتی  مردم  خرید  قدرت  به  توجه  و  بازار 

بودجه  تصویب  روند  در  باید  که  است  اساسی 
صورت  به  دولت  و  مجلس  سوی  از  آتی  سال 
و  پایین  دهک های  گیرد،  قرار  توجه  مورد  ویژه 
تامین  در  هم  فعلی  شرایط  در  جامعه  درآمد  کم 
معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را 

تحمل می کنند.
کنار  در  مالیات  درصدی   ۵۷ افزایش  افزود:  وی 
بودجه  در  یارانه ها  درصدی   10 حداکثر  رشد 
فعلی  شرایط  در  حداقل  درستی  اقدام  آتی  سال 
فشار  شدن  افزون  جز  حاصلی  و  نیست  کشور 
و  اقتصادی  نارضایتی های  بروز  و  خانوار ها  به 

معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
بیان  با  ادامه  امور داخلی در  این عضو کمیسیون 
آینده ۲۳ هزار  بودجه سال  در  قیمت دالر  اینکه 
تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی 
با نرخی واقعی آن دارد، تاکید کرد: این که برنامه 
دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور 
می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار 
که  چرا  شود  بررسی  دقیق  صورت  به  باید  کند 
دولت  تومانی  میلیارد  هزار   ۲00 از  بیش  کسری 
مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل 
التهاب و نوسان در بازار های  شود باز هم شاهد 

سرمایه ای خواهیم شد.
باید  بودجه  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  پیرهادی 
شود  تدوین  کسری  کمترین  و  خطا  حداقل  با 
بگوید  اطمینان  با  می تواند  صورتی  در  دولت  و 
سناریو های  که  ندارد  کسری  شده  نوشته  بودجه 
کرده  بینی  پیش  را  اقتصادی  عرصه  در  احتمالی 
بودجه  کسری  مشکل  حل  کرد:  تاکید  باشد، 
یا  بازار و کاهش  التهابات  کنترل  با هدف  دولت 
حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی 
در  دیگری  فاکتور  هر  از  بیش  که  است  مجلس 
تصویب الیحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار                 

خواهد داد.

استیضاح 9 وزیر 
روی میز هیئت 

رئیسه مجلس

قیمت دالر در بودجه سال آینده 
۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است

از اغتشاشات 
به خوبی 

عبور کردیم

هوشیار شهردارتبریز:
مناسب سازی شهر برای معلوالن 

در برنامه های سال آینده ملموس تر خواهد بود
شهردار تبریز گفت: ایجاد زیرساخت های الزم 
معلوالن  برای  شهری  محیط  سازی  مناسب  و 
یک ضرورت است که در برنامه های سال آتی 

بیشتر برای شهروندان ملموس خواهد بود.
حضرت  والدت  آیین  در  هوشیار  یعقوب   
که  مادر  مقام  گرامیداشت  و  زهرا)س(  فاطمه 
خانواده های  از  نفر   ۷00 از  بیش  حضور  با 
ناشنوایان برگزار شد، اظهار کرد: نگاه شهروند 
اسالمی  شورای  و  شهری  مدیریت  در  محور 
شهروندان  که  داشته  آن  بر  را  ما  تبریز  شهر 
دارای نیازهای ویژه به ویژه ناشنوایان عزیز را 

در راس برنامه های خود قرار دهیم.
شهری  مدیریت  جامع  نگاه  به  اشاره  با  وی 
حوزه های  در  افزود:  جامعه  مختلف  اقشار  به 
فرهنگی، ورزشی، حمل و نقل عمومی و... نیز 
خدمات ویژه ای را برای معلوالن عزیز در نظر 

گرفته ایم و در دست انجام است.
آذربایجان شرقی  ناشنوایان  کانون  مدیرعامل 
نیز در این مراسم نقش مادران دارای معلولیت 
گفت:  و  خواند  برانگیز  تحسین  جامعه  در  را 
مادران و زنانی که خود دارای معلولیت هستند 
مشکالت  دارند  معلولیت  دارای  فرزند  یا  و 
آنان  مسئولیت  و  دارند  دوش  بر  را  مضاعفی 
سنگین تر از سایر افراد جامعه است و باید بر 

دستان این مادران بوسه زد.
ناشنوایان  کانون  کرد:  تصریح  رمضانی  محمد 
با پرسنلی با روحیه، توانمند و متخصص خود 
دهنده  خدمات  های  سازمان  سایر  کنار  در  را 
ناشنوا    عزیزان  به  خدمات  ارائه  آماده  کشور 

می داند.

تا  برسد  روزی  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
همچون  عزیز  ناشنوایان  اجتماعی  مشارکت 
این  که  چرا  شود  فراهم  جامعه  افراد  سایر 
ناشدنی  انکار  اجتماعی  های  سرمایه  عزیزان 

هستند.
استانی  مسئوالن  حضور  با  که  آئین  این  در 
و  برگزیده  بانوی  و  مادر   1۵0 از  شد  برگزار 
زوج های جوان تجلیل به عمل آمد و در ادامه 
کانون  مجازی  پیشخوان  سامانه  از  جشن  این 
ناشنوایان در راستای ارائه خدمات الکترونیک، 
خدمات  ارائه  در  تسریع  و  کیفیت  ارتقای 

رونمایی شد.

حقوق روزانه کارگران  
پول نیم کیلو گوشت قرمز

با عنایت  به  نامه  شماره 140135990016703920-
09/ 1401/09 شعبه دوم اجرای  احکام مدنی 
پرونده  موضوع  ارومیه  شهرستان  دادگستری 
شماره  انتفاع  حق  قرارداد  رساند:  می  اطالع  به   0101280 کالسه 
آقای  نام  از  بوکان  صنعتی  شهرک  اراضی  از   91/06/18-4/7854
شهریار عباسیان ، بنام آقای آوات اسماعیلی  دوکچی  منتقل و آقای 
شهریار عباسیان هیچگونه حق و حقوق و مالکیتی نسبت به قرارداد 

صدرالذکر ندارد.

شرکت شهرکهای صنعتی
استان آذربایجان غربی 

شناسه آگهی: 1441119
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دوشنبه 26 دی  1401 - 23 جمادی الثانی 1444 ه . ق - January 16 2023 - شماره 6454 - سال بیست و پنجم

ورزش  8

سرمربی اسپانیایی 
تراکتور خواستار 
3 بازیکن جدید

  استانها  7

واردات دوسر سود 
برنج برای مافیا


