
در حالی دولت تصویب نشدن پیشنهاد خود برای اعطای یارانه 
به خانوارهای نیازمند را بهانه ای برای ادامه پرداخت یکسان یارانه 
به تمامی افراد جامعه در سال جاری قرار داده است که نه تنها در 
قانون بودجه ۱۳۹۷ بلکه در قوانین سال های قبل نیز به صراحت 
مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد و دهک های باالیی و پرداخت 
به خانوارهای نیازمند بوده است. نتیجه اجرا نشدن کامل تکالیف 
به حدود ۷۸  یارانه  پرداخت  ادامه  یارانه بگیران،  قانونی درباره 

میلیون نفر است.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها 
به آن در  بند و تبصره های مربوط  ادامه  اجرا درآمد و در  به 
قانون بودجه قرار گرفت، اغلب در آن موضوع پرداخت یارانه به 

متقاضیان و غربالگری آنها مورد توجه قرار گرفته است.
به هر حال پرداخت یارانه به جمع گسترده ای از جمعیت کشور 
که تعداد آنها به حدود ۷۸ میلیون نفر می رسد، موجب شده 
با ایجاد کسری در منابع برای پرداخت های نقدی، سهم سایر 
بخش های تعیین شده در قانون از محل درآمد هدفمندی نادیده 

گرفته یا در حداقل پرداخت شود.
از سوی دیگر در جمع افرادی که یارانه دریافت می کنند، به 
طور حتم جمع قابل توجهی حضور دارند که نیازمند دریافت 
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه نیستند و پرداخت به آنها 
بین  یارانه  توزیع  بر  قانون که  روالی خالف  رقم زدن  موجب 

خانواده های نیازمند تاکید دارد، شده است.
در شرایطی دولت در سال جاری نیز با وجود تکلیف به حذف 
دهک های باالی درآمدی از یارانه نقدی به آن ورود نکرد که 
به دنبال انتقاداتی که کارشناسان و رسانه ها در این باره مطرح 
می کنند، اخیراً سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیحی 

تأمل برانگیز ارائه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است که در تبصره )۱۴( 
الیحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت پیشنهاد اعطای یارانه صرفاً به 
خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه کرده بود که البته این پیشنهاد 
دولت با موافقت و تأیید مجلس همراه نشد و کماکان پرداخت 
یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ به صورت یکسان به تمامی افراد 

جامعه تصویب شد.
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دولت در تبصره )۱۴( الیحه 
بودجه پیشنهادی مجدداً اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه 
ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای 
حذف سه دهک باالی درآمدی در استان ها و تعیین مصادیق 
مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان پیشنهاد کرده است؛ 
لذا در هر دو سال اجرای برنامه ششم توسعه، دولت به وظیفه 

خود عمل کرده اما اجازه قانونی برای اجرا نداشته است.
گرچه دولت معتقد است که به وظیفه خود برای غربالگری 
یارانه بگیران عمل کرده اما مجوز قانونی برای اجرای آن را نداشته 
است که مروری بر قوانین بودجه و آنچه دولت انجام داده است، 
چنین موضوعی را تائید نمی کند؛ چراکه حداقل در سه قانون 
بودجه به صراحت دولت مکلف به حذف یارانه بگیران پردرآمد 
را داشته است، ولی گزارش  رابطه  این  بوده و مجوز الزم در 

عملکرد هدفمندی آن را نشان نمی دهد.
سال ۹۳؛ ثبت نام مجدد و عدم جریمه

در قانون بودجه ۱۳۹۳ که اولین قانون بودجه دولت یازدهم 
بود، دولت مکلف شد طبق بند )و( تبصره )۲۱( یارانه نقدی را 
صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت 
نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت کند مشروط به اینکه 
مجموع درآمد ساالنه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت 

باشد.
البته طبق قانون، در آن سال باید افراد متقاضی دریافت یارانه 
و  به مراکز ثبت نام مراجعه کرده  تعیین شده  نقدی در موعد 

چنانچه پس از تحقیق، مشخص می شد که اشخاص با درآمد 
بیشتر از مبلغ مورد نظر اقدام به دریافت یارانه کرده اند به میزان 

سه برابر یارانه دریافتی جریمه می شدند.
با این حال در سال ۱۳۹۳ دولت ثبت نام مجدد از متقاضیان 
دریافت یارانه را انجام داد، اما نتیجه آن تعدادی کمتر از سه 
میلیون نفر ثبت نام نکردند که بخشی به دلیل انصراف و بخشی 
هم به دلیل برخی مشکالت در ثبت نام بود و بازهم تا مرز ۷۵ 

میلیون نفر در جمع یارانه بگیران قرار گرفتند.
در عین حال هیچ گاه گزارشی از سوی دولت اعالم نشد که آیا 
طبق تکلیف قانون بودجه، یارانه بگیرانی که محق دریافت نبودند 
اما ثبت نام کردند را تا سه برابر جریمه کرده است یا خیر؛ البته 

چنین موضوعی بعید بود.
تکلیف به قطع یارانه و عملکرد تأمل برانگیز در دو سال

اما طبق تبصره )۲۰( قانون بودجه ۱۳۹۴ دولت موظف شد 
یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. حتی تاکید بر این بود که 
خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، 

بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین شوند.
در ادامه، حذف یارانه بگیران در قانون بودجه ۱۳۹۵ جدی تر 
شد تا جایی که مجلس جزئیات حذف و گروه های مورد نظر را 

نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد.
طبق بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه ۱۳۹۵، کلیه تجار 
و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد ساالنه آنها حداقل ۳۵ میلیون 
تومان بود، نمایندگان، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و 
دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها 
و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه 
کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه 
حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه 
دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که 
دریافتی ساالنه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود باید از جمع 

یارانه بگیران کنار گذاشته می شدند.
در عین حال که کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان 

شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای 
عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا 
و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که 
دریافتی ساالنه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان بود نیز دیگر محق 

دریافت یارانه نبودند.
این جمع البته کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور و در مجموع 
کلیه اشخاصی که در سه دهک باالی درآمدی کشور هستند را 

دربر می گرفت.
در قانون بودجه ۱۳۹۵ هم تاکید شد که دریافت یارانه توسط 
افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند باید با جریمه دو 

برابری همراه باشد.
نتیجه الزامات قانون بودجه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برای غربالگری 
یارانه بگیران و حذف پردرآمدها تنها اعالمی مبنی بر این بود که 
حدود چهار میلیون نفر حذف شده اند که از این تعداد با توجه به 
اعتراضی که صورت گرفته بود حدود ۹۰۰ هزار بار دیگر به جمع 
یارانه بگیران برگشته اند و دولت رسماً به حذف گروه های پردرآمد 

مشخص شده در قانون ورود نکرد.
قانون ۹۶ کاری به پردرآمدها نداشت

در قانون بودجه ۱۳۹۶ صراحتی در مورد حذف یارانه بگیران 
وجود نداشت و این اختیار ایجاد شد که اگر افراد تمایلی به 
انصراف داشتند یارانه خود را برای اموری خاص اختصاص دهند.

در بند )ب( تبصره )۱۴( قانون بودجه ۱۳۹۶ آمده بود که به 
منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه های اجتماعی حضور 
نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت های عمومی و 
فعالیت های عام المنفعه در حوزه های علمی، دانشگاهی، آموزشی، 
ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است 
در صورتی که گروه های ۵۰۰ نفری مردمی با رضایت نسبت به 
اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص 
مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها 

به امور و منطقه مربوطه اقدام کند.
عدم  از  نشان  گذشته  سال  بودجه  قانون  در  تبصره  این 

تکلیف دولت برای حذف پردرآمدها و ادامه روند گذشته برای 
پرداخت های جمعی داشت.

مجوز دست نخورده سال ۱۳۹۷
اما تبصره )۱۴( قانون بودجه ۱۳۹۷ که مورد توجه سازمان 
برنامه و بودجه برای حذف پردرآمدها بوده و اعالم کرده که 
پیشنهاد دولت برای پرداخت به نیازمندان مورد پذیرش قرار 
نگرفته است، بر حذف سه دهک باالیی تاکید دارد و رسماً به 
دولت مجوز حذف پردرآمدها و به تبع آن پرداخت یارانه به 

نیازمندان و دهک هایی پایین را داده است.
این در حالی است که اعالم مسئوالن و البته گزارش عملکرد 
هدفمندی یارانه ها در نیمه اول امسال نشانی از حذف در سال 
جاری نداشت و تقریباً پرداخت ها برای همه افراد حاضر در لیست 

سازمان هدفمندی انجام شده است.
هدفمندی ۹۸ هم ضرورت حذف پردرآمدها را ندارد

در  بررسی  دست  در  فعالً  که  هم   ۱۳۹۸ بودجه  الیحه 
کمیسیون تلفیق مجلس قرار دارد با پیشنهاد دولت برای حذف 
دهک ها باالی درآمدی از طریق استان ها همراه است؛ به طوری 
که از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک 
باالی درآمدی در استان ها، آنها بتوانند به غربالگری یارانه بگیران 
مناطق خود وارد شوند و منابع ناشی از آن را صرف پروژه های 

عمرانی استان کنند.
این پیشنهاد دولت برای سال بعد هم به معنی الزام برای حذف 
پردرآمدها نیست و اگر استان بتواند این کار را انجام خواهد داد. 
این در حالی است که منابع پیش بینی شده برای پرداخت یارانه 
نقدی در سال آینده حدود ۴۲ هزارمیلیارد تومان است که نشان 
می دهد دولت منابع الزم برای حدود ۷۸ میلیون نفر را در نظر 
گرفته است، حال اگر حذفی انجام شد بودجه آن در جایی دیگر 

صرف خواهد شد.
در هر صورت باید منتظر تصمیم مجلس در مورد نحوه ادامه 
قانون هدفمندی یارانه ها در سال بعد و نحوه ورود دولت به آن 
بود؛ هر چند طی این سال ها اغلب مصوبات در خصوص تبصره 

هدفمندی در قانون بودجه بایگانی شده است.

رئیس بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرد متوسط رشد 
کاهش   ۲۰۱۹ سال  در  یورو  منطقه  عضو  کشورهای 

یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، ماریو دراگی از دولت های 
اروپایی خواست با رفع فضای مبهم اقتصادی در کشورهای خود، 
فعالیت های اقتصادی را شدت بخشند. بنوا کوق، عضو هیأت 
مدیره بانک مرکزی اروپا نیز در حاشیه سخنرانی خود در اجالس 

داووس سوئیس گفت آمارها از کاهش رشد اقتصادی کشورهای 
جهان شوک آور بوده اند.

گزینه های  محتمل ترین  از  یکی  گاالو،  دو  ویلروی 
ریاست بر بانک مرکزی اروپا پس از دراگی گفت: بخشی 
اروپایی موقتی است،  اقتصادی کشورهای  از کاهش رشد 
اما در میان مدت با حمایت شرایط تأمین مالی، دستمزد 
روند  این  می رود  انتظار  اقتصادی  رشد  از  اشتغال  آمار  و 

پایان یابد.
بیشتر اعضای هیأت مدیره بانک مرکزی اروپا با نظر دراگی 
مبنی بر سیاست گذاری پولی جدید برای تأمین مالی ارزان تر 

موافق هستند.
از طرف دیگر مقامات دولت آلمان نیز اعالم کردند پیش بینی 
خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ را از ۱.۸ درصد 
به یک درصد کاهش داده اند. این مقامات گفته اند رشد اقتصادی 

بزرگ ترین اقتصاد منطقه یورو و اروپا در سال ۲۰۲۰ نیز به ۱.۶ 
درصد کاهش خواهد یافت.

به گفته دفتر آمار فدرال آلمان، رشد تولید ناخالص داخلی 
آلمان از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ 
کاهش یافته است که ضعیف ترین نرخ رشد این کشور در طی 
پنج سال اخیر محسوب می شود. این نهمین سال متوالی است 

که رشد اقتصادی آلمان مثبت است.

اقتصادی 5

در صورت موافقت ۲۸کشور اروپایی

 SPV احتمال اعالم آغاز به کار

سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که از امضاءکنندگان توافق 
به عهده خواهند  را  این سازوکار  ایران هستند، مسئولیت  با  هسته ای 
انگلیس  و  مدیریت  آلمان  آن،  میزبان  پاریس  که  گونه  این  به  داشت، 

مسئولیت حسابرسی را خواهند داشت.
فرارو- بلومبرگ در گزارشی بر تالش سه  جانبه آلمان، فرانسه و انگلستان و تاثیرات 
آن بر تسهیل تجارت اروپا با ایران و نقش آن در مصون ساختن شرکت های اروپایی 

از مجازات آمریکا تصریح کرد.
به گزارش بلومبرگ، کشورهای اروپایی در صدد کمک کردن به شرکت هایی 
هستند که به دنبال تجارت با ایران هستند و از طریق چنین طرحی برای دور زدن 

تحریم های ایران با دونالد ترامپ مقابله می کنند.
این طرح که احتماالً روز دوشنبه رونمایی شود، موضوعی بسیار مهم در راستای 
تالش اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای ۲۰۱۵ است که دونالد ترامپ آمریکا را 
از آن خارج کرد. تأثیر اقتصادی این طرح هرچه که باشد، این اقدام انگلستان، فرانسه 

و آلمان نشانه دیگری از خشم اروپا نسبت به دونالد ترامپ است.
پیش نویس اظهارنامه اتحادیه اروپا که مورد مالحظه بلومبرگ قرار گرفته است، 
از اقدام اولیه این سه کشور به عنوان اقدامی که »تأثیری مثبت بر روابط تجاری 

و اقتصادی با ایران و به ویژه بر زندگی مردم ایران« ایجاد کرده استقبال می کند.
سفیران دولت های اتحادیه اروپا این طرح را روز دوشنبه در بروکسل بررسی 
می کنند و به گفته دو دیپلمات، ممکن است اگر تمامی ۲۸ کشور موافقت کنند 

به زودی ارائه شود.
این برنامه برای حمایت و حفاظت از آن دسته شرکت های اروپایی که مشتاق به 
تجارت با ایران هستند در برابر تحریم های آمریکا که ممکن است در اثر مبادالت با 

دالر اعمال شوند، طراحی شده است.
دولت ترامپ این سازوکار را به عنوان اقدامی برای اجتناب از کمپین »فشار 
حداکثری« علیه ایران در نظر می گیرد، اگرچه کارآمد بودن آن را مورد سوال قرار 
می دهند. سیگال مندلکر، یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه 
تحریم ها در این رابطه گفت که او »به هیچ وجه« نگران این نیست که سازوکار مالی 

اروپا بتواند تحریم ها را دور بزند.
آن طور که اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است، سازوکار ویژه مالی پرداخت از جانب 
شرکت هایی که می خواهند چه به واسطه دریافت معافیت تحریم های نفتی و چه در 
قالب تجارت کاالهای مجاز مانند غذا و دارو، با ایران تجارت کنند، قبول می کند. در 
صورت آن که مبادله مستقیم کاال میان ایران و عامالن اروپایی انجام نشود، کشورهای 

اروپایی از مجازات آمریکا مصون می مانند.
ایران،  بر  تحریم ها  دوباره  اعمال  و  توافق هسته ای  از  آمریکا  زما ن خروج  از 
قدرت های پایبند به این توافق از جمله چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان، 
با موافقت ایران در باره محدود کردن فعالیت هسته ای خود، تالش کرده اند تا تأثیر 

تحریم ها را کاهش دهند.
گفتنی است سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که از امضاءکنندگان 
توافق هسته ای با ایران هستند، مسئولیت این سازوکار را به عهده خواهند داشت، 
به این گونه که پاریس میزبان آن، آلمان مدیریت و انگلیس مسئولیت حسابرسی 

را خواهند داشت.
این سازوکار به نوعی یک شرکت تبادل مالی است که در آن، به عنوان مثال درآمد 
ایران از محل صادرات نفت به اروپا می تواند به طور مستقیم به شرکت های اروپایی که 
به ایران کاال می فروشند، پرداخت شود. شرکت کنندگان در نشست روز دوشنبه در 

بروکسل قرار است جزئیات نهایی این سازوکار را مشخص کنند.

یک مقام کارگری اعالم کرد

حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی پول اسباب کشی هم نیست!
یک مقام مسئول کارگری می گوید: امروز در قبال یک میلیون تومان اجاره 
مسکن، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران رقم قابل توجه و معناداری 
نیست و کمک هزینه مسکن کارگران باید حداقل ۵۰ درصد هزینه اجاره 

بها را تأمین کند تا بتواند در معیشت کارگر اثرگذار باشد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری اولین جلسه دستمزد سال 
۹۸ کارگران، اظهار کرد: نمایندگان کارگری قبالً این مساله را مورد تاکید قرار 
داده بودند که پیش از ورود به مبحث مزد ۹۸ تکلیف ترمیم مزد سال ۹۷ کارگران 
باید روشن شود چرا که با وجود نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد، حقوق 

کارگران ثابت ماند و کارگران صدمات و مشکالت بسیاری را متحمل شدند.
وی ادامه داد: کارگران از سال های دور مطالبه ای دارند و عقب افتادگی مزد 
کارگران سال های سال است که جبران نشده و موجب شده تا امروز با فاصله بین 

حداقل دستمزد و خط فقر مواجه شویم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: آخرین رقمی که برای 
محاسبه خط فقر اعالم شد حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود که منطقی 
بخواهیم محاسبه کنیم فاصله اش با رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حداقل 
مزد کارگران رقمی در حدود دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می شود که این عدد 

همان فاصله بین خط معیشت و حداقل مزد کارگران است.
ابوی با بیان اینکه هزینه های معیشت خانوارهای کارگری امسال بیش از ارقامی 
است که در سال گذشته به دست آوردیم و به رقم پنج میلیون تومان برای یک 
خانوار چهارنفره رسیده است، گفت: پیشنهاد ما این است که عقب افتادگی مزدی 
کارگران را ظرف مدت پنج سال جبران کنیم به این نحو که در کنار افزایش 
دستمزد که همه ساله در شورای عالی کار اتفاق می افتد، درصدی هم به مزد اضافه 

کنیم تا فاصله بین سبد معیشت و حداقل مزد کارگران کمتر شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری، امروز در بسیاری از خانوارهای کارگری، 
سرپرست خانوار به تنهایی از عهده هزینه های زندگی برنمی آید و همه اعضای 
خانواده برای امرار معاش و تأمین هزینه ها تالش می کنند. وی درعین حال درباره 
افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، گفت: متأسفانه هنگام اعالم پرداخت 
عیدی یا درصد افزایش حقوق و مواردی همچون افزایش حق مسکن کارگران یک 
بار روانی منفی در جامعه به وجود می آید و در مورد حق مسکن کارگران هم این 
تصور ایجاد شده که حق مسکن ۶۰ درصد افزایش یافته است در حالی که حق 
مسکن ۴۰ هزار تومان بوده که به ۱۰۰ هزار تومان رسیده و امروز ۱۰۰ هزار تومان 
پول اسباب کشی هم نمی شود. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران، در قبال یک میلیون تومان اجاره مسکن، ۱۰۰ هزار تومان رقم قابل توجه 
و معناداری نیست و کمک هزینه مسکن کارگران باید حداقل ۵۰ درصد هزینه 

اجاره بها را تأمین کند تا بتواند در معیشت کارگر اثرگذار باشد.

سه شنبه / ۹ بهمن ۱۳۹۷ / شماره ۳4۱

رکوردشکنی جدید نیروی کار خارجی در ژاپن
چینی ها بیشترین حضور در بازار کار ژاپن را در بین اتباع خارجی دارند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری ژاپن، در شرایطی که بازار کار ژاپن به دلیل کمبود نیروی کار بیش از گذشته به روی کارکنان دیگر کشورها باز شده است، تحقیقات جدید نشان می دهد حدود ۱.4۶ میلیون 
خارجی در این کشور مشغول به کار هستند. چینی ها با ۳۸۹ هزار و ۱۷۷ نفر بیشترین جمعیت کارکنان خارجی ژاپن را تشکیل می دهند و پس از این آنها، ویتنامی ها در رده دوم قرار دارند. طبق بیانیه صادر شده توسط وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن، تا پایان ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، 

تعداد یک میلیون و 4۶۰ هزار و 4۶۳ خارجی در ژاپن مشغول به کار بوده اند که ۱4.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و یازدهمین سال از رشد متوالی شمار کارکنان خارجی در ژاپن محسوب می شود. کمبود نیروی کار در ژاپن در نیم قرن اخیر بی سابقه است.

دولت مکلف به خذف یارانه دهک های باالی جامعه است

مجوزهای حذف یارانه بگیران بایگانی شد!
اخبار

دبیر انجمن خودروسازان ایران:

مجوز افزایش قیمت  خودرو توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می شود
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، مجوز افزایش قیمت های خودرو 
توسط ستاد تنظیم بازار صادر و اجرایی می شود و این که چرا به یک باره 
این افزایش قیمت صورت نمی گیرد هم، پاسخی است که باید از خودشان 

دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، در پی این که طی مدت اخیر مرتب قیمت خودروها افزایش داشته، 
احمد نعمت بخش در برنامه ۱۰:۱۰ یکشنبه شب )۷ بهمن( در رابطه با وجود مجوز 
برای این افزایش قیمت ها، اظهار کرد: افزایش قیمت ها با مجوز اتفاق می افتد و تحت 
تصمیم ستاد تنظیم بازار است. بنابراین مسئول ارائه مجوزهای افزایش قیمت ها خود 
ستاد تنظیم بازار است. تا چندی پیش، قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در 
شورای رقابت بررسی و قیمت گذاری صورت می گرفت. اما بنا بر مشکالتی که در 
شورای رقابت به وجود آمد، وزیر سابق وزارت صمت در روزهای آخر وزارت خود در 
کمیته اقتصادی سران مطرح کرد که بنا بر دالیل خاص موافق است که قیمت گذاری 

از شورای رقابت گرفته و به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: زمانی که بر اساس مصوبه سال ۹۰ شورای 
اقتصاد، اعالم شد که خودروی سواری به عنوان کاالی انحصاری گرفتار شورای رقابت 
شد در حالی که قرار بود شورای رقابت تورم بخشی بانک مرکزی را هر سه ماه یک بار 
گرفته و بر اساس آن قیمت ها را اعالم کند؛ اما این کار صورت نگرفت. ابتدا شش ماهه، 
سپس نُه ماهه و بعد از آن یک ساله شد. در انتها نیز طبق فرمولی غیرمنطقی تورم 
بخشی از بانک مرکزی گرفته و حدود پنج درصد از آن کاسته می شد. )٢.۵ درصد به 
خاطر بهره وری و ٢.۵ درصد به سبب کیفیت خودرو(. این در حالی است که اداره کل 
خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس معیارهای خود نشان 

می دهد که کیفیت خودروها بیشتر نیز شده است.
وی تاکید کرد: از اسفند سال ۹۴ تا آبان سال جاری )۱۳۹۷( مواد اولیه که در خودرو 
مصرف می شود، افزایش قیمت چشمگیری داشته است. به طور مثال آلومینیوم ۴۲۶ 

درصد افزایش قیمت داشته یا در خودروی سمند ۵١ کیلوگرم مواد پلیمری استفاده 
می شود که از ۴,۰۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است؛ بنابراین تنها حدود 
۶ میلیون تومان قیمت خودروی سمند باید به سبب مواد پلیمری افزایش داشته باشد. 
اما آمارها نشان می دهد که طی این مدت تنها ١٢.۵ درصد افزایش قیمت رخ داده 
که خودروسازان را دچار زیان کرده است. مگر مدیران خودروساز قابلیت معجزه کردن 
دارند که قیمت مواد اولیه افزایش یابد اما قیمت خودرو را ثابت نگه دارند؟! عالوه بر این 
با توجه به این که شورای رقابت از قیمت گذاری کنار گذاشته شده است، طبق قانون، 
چنانچه دولت قیمت کاالیی را پایین تر از قیمت واقعی آن تعیین کند، موظف به 
پرداخت کمک زیان خواهد بود. اما تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. 

بنابراین دولت مدیون به سهامداران ایران خودرو و سایپا خواهد ماند.
نعمت بخش در پاسخ به این سوال که اگر ستاد تنظیم بازار مجوز دهنده افزایش 
قیمت های خودرو است، پس چرا مدیرانی همچون مدیرعامل سایپا برکنار می شوند؟ 
گفت: بهتر است که وارد بحث های سیاسی نشویم؛ چراکه برداشت شخص بنده این 
است که »محمدرضا سروش« به سبب افزایش قیمت های محصوالت سایپا برکنار 
نشده است. به هر حال هر وزیر جدیدی عالقه مند به قرار دادن مدیرانی در دو 
خودروساز بزرگ است که جهت فکری مشخص و تقریباً یکسانی داشته باشند. ضمن 
این که تاکنون نشنیده ایم که وزیر صمت بگوید مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش قیمت 
محصوالت خود برکنار شده است. عالوه بر این، قیمت ها همچنان بر قوت خود بعد از 

برکناری هم باقی است.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: قیمت گذاری های صورت گرفته طی شش ماه 
نخست سال جاری، دو خودروساز بزرگ کشور را دچار زیان بیش از پنج هزار و ۵٠٠ 
میلیارد تومان کرده است. لذا افزایش قیمت ها در خودرو را نمی توان عامل التهاب 
بازار دانست؛ چراکه همه اقالم کاالیی افزایش قیمت بیش از ٣٠ درصدی داشته اما 
ملتهب کننده بازار شمرده نشده اند. خودروسازی که قبالً از ارز مبادالتی ٣٨٠٠ تومانی 

استفاده می کرده حال با افزایش آن تا ٩٠٠٠ تومان چگونه می تواند تأمین کننده 
نیازهای خود بدون افزایش قیمت باشد؟! ضمن این که بسیاری از مواد مورد استفاده 
وارداتی نبوده و قریب به اکثریت کاالهای داخلی نیز افزایش قیمت های شان بیش از 

وارداتی ها ایجاد فشار کرده است.
وی با بیان این که اخیراً اتاق بازرگانی ایران بررسی کرده که همه کاالها مشمول 
رقابتی شدن شوند، گفت: چه لزومی دارد پتروشیمی ها، آلومینیوم سازان و افزایش 
قیمت ۶٠ درصدی داشته باشند و سود ببرند اما لوازم خانگی و خودروسازی متحمل 

ضرر و زیان شود؟!

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی


