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یارانه ای جدید در راه است؟

عدم رعایت  FATFدر روسیه برای ما
فرصت است

رئیس سازمان صمت استان تهران مطرح
کرد

لباس نو بودجه  ۱۴۰۰بر تن یارانهها

آغاز همکاری با بانکهای کوچک
خارجی

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد:
درمورد صادرات به روسیه ،کاالی صادراتی
اصلی ما حوزه میوه و ترهبار است ،آنجا اصال
قانون  FATFوجود ندارد و ما باید فرصتی را
ایجاد کنیم که تاجر ایرانی بتواند به بهترین نحو
کاالی خود را بفروشد و ارز حاصله را جابهجا کند
و سیستم بانکی ایجاد شود که این موضوع هم
شدنی است.
به گزارش ایلنا ،علیرضا پیمانپاک درمورد تاثیر
عدم پذیرش  FATFبر توسعه تجارت کشور
اظهار کرد :موضوع  FTAFاز شرایط بینالمللی
کشور و تصمیم حاکمیت است ،سازمان توسعه
تجارت نقطه نظراتی دارد که در قالب بدنه
کارشناسی دیده میشود .اما وظیفه ما این است
که در وضعیت فعلی سازوکارها را به نحوی ایجاد
کنیم که تاجر و صادرکننده بتواند به بهترین نحو
فعالیت کند .ما در شرایط فعلی تحریم و FATF
باید سازوکار انتقال ارز و سازوکار مالی-بانکی را
بچینیم که این کار شدنی است و سخت نیست.
ما باید در شرایط پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF
سیاستهای تجاری کشور را با سیاستهای
کالن حاکمیت تطبیق داده و زیرساختهای الزم
را ایجاد کنیم تا تاجر در شرایط سیاسی حاکم بر
کشور کار خود را انجام دهد.
وی افزود :کشورهایی که اولویت اول ما در
تجارت هستند کشورهای اروپایی نیستند که در
شرایط کامال شفاف و  safeارزی کار کنند .برای
مثال در مورد صادرات به روسیه ،کاالی صادراتی
اصلی ما حوزه میوه و ترهبار است ،آنجا اصال
قانون  FATFوجود ندارد و ما باید فرصتی را
ایجاد کنیم که تاجر ایرانی بتواند به بهترین نحو
کاالی خود را بفروشد و ارز حاصله را جابهجا کند
و سیستم بانکی ایجاد شود که این موضوع هم
شدنی است .البته انتقال ارز انجام میشود ،ارز
 35میلیارد دالر صادرات غیرنفتی ما به کشور
بازگشته است .نکته این است که این بازگشت
ارز برای صادرکننده دشواری و هزینه دارد؛ ما
باید این هزینه را کاهش دهیم.
وی در ادامه بیان کرد :این سیستم بانکی
از بانکهای معتبر و درجه یک آن کشور
برای صادرکننده تضمین میگیرد .یعنی اگر
صادرکننده در یک بانک درجه یک گردش دارد،
بانک درجه دو به او  DGداده و پول او را منتقل
میکند .ما میتوانیم این فعالیت را مانند SME
ها توسعه دهیم ،یعنی تعداد زیادی بانک محلی
و لوکال داشته باشیم که با بانکهای جمهوری
اسالمی ارتباط داشته باشند و در مجموع کار
 2یا  3بانک بزرگ را ایفا کنند .بانک مرکزی
به این موضوع توجه زیادی نداشت و چندان
حمایت نمیکرد ولی ما از آن حمایت میکنیم
و در آییننامه جدید هم ابالغ شده است .وزارت
صمت و بانک مرکزی مکلف به اجرا و وزارت
اقتصاد مکلف به حمایت هستند .ما این کار را
در چند کشور شروع کردهایم و تعمیم خواهیم
داد.
معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به
سوالی پیرامون تجارت با افغانستان خاطرنشان
کرد :در مورد تجارت با افغانستان چند مشکل
از جمله شرایط داخلی این کشور ،مسائل بانکی
و ارزی و کاهش قدرت خرید مردم داریم اما ما
یک رایزن موقت به افغانستان اعزام کردیم و در
همین مدت شروع به رایزنی با مجموعه طالبان
در موضوعاتی مانند کاهش تعرفهها کرده،
استاندار خراسان رضوی هم برای حل مشکل
تجار خراسان هفته قبل به این کشور سفر
کرد .دولت افغانستان هم به هرحال به تامین
کاال ،مواد غذایی ،سوخت ،مواد اولیه و  ...نیاز
دارد .به هرحال زمان میبرد تا فضا عادی شود
و سازوکارهای مشترک تعریف شود ،به هرحال
ما بالفاصله رایزن اعزام کردهایم و مجموعههای
دیگر مانند سفارت هم در این راستا کمک
میکنند.
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به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مرور آنچه
در یک دهه گذشته بر سر یارانههای نقدی آمده،
حکایت از احتیاط سیاستگذار به دلیل خطاهای
ن وسع وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویههای
آزمو 
پیشین در نظام پرداخت یارانهها دارد.
یاران ه نقدی واژهای پرحاشیه که به افزایش قیمت
حاملهای انرژی به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان
ت حمایتی که برخی آن را
گره خورده است .سیاس 
نمادین و کماثر و برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون
هدفمند کردن یارانهها میدانند.
گروهی رونمایی از یارانههای جدید و به موازات آن
افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید
تورمی در اقتصاد ایران معرفی میکنند و در این میان
عدهای به واسطه خط خوردن از فهرست مشموالن،
همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن نامشان در
لیست مشموالن هستند و البته معتقدند ،اختصاص
نیافتن یارانه نقدی به آنها و اطرافیانشان حاکی از
حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدی است!
امید حاجتی ،رئیس سازمان هدفمندی یارانه
در اردیبهشت امسال طی گفت و گویی با باشگاه
خبرنگاران جوان ،از آماده بودن زیرساختهای این
نهاد برای ثبت نام جاماندگان از یارانه خبر داد و
گفت :طبق مواردی که توسط وزارت رفاه تعیین شده
آماده پیگیری و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی
هستیم اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز
توگو اشاره شد که روند
شود .هرچند در این گف 
ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتا
تیرماه آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود
نیست.
حساسیت باالی موضوع یارانههای نقدی

در اذهان مردم سبب شد ،چندی پیش و در
خالل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،یکی
از موضوعات جنجالبرانگیز و چالشی ،مواضع
نامزدهای تصدی پاستور درباره سرانجام یارانههای
نقدی و سیاستهای حمایتی در دولت آتی باشد؛
از سرنوشت ارز  4200تومانی گرفته تا تغییر میزان
ت انواع حاملهای
یارانههای نقدی و تغییر در قیم 
انرژی.
بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا مدیریت
اقتصاد؟
با این وجود و با گذشت نزدیک به  2ماه از روی
کار آمدن دولت جدید ،هنوز تصمیمی درخصوص
آینده سیاستهای حمایتی به ویژه یارانههای نقدی
گرفته نشده است .طمأنینهای که برخی آن را به
نگرش کالن دولت جدید نسبت به روشهای بهبود
معیشت خانوارهای ایرانی ارتباط میدهند.
شاید بتوان رسمیترین موضع در این خصوص
را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه
دانست .جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش
خبرنگاران مبنی بر تحوالت یارانهای در دولت جدید
و ثبتنام از جاماندگان یارانههای نقدی ،اظهار کرد:
درمورد اجرای تصمیمات مربوط به یارانههای نقدی،
هنوز سیاستی نهایی نشده و در این خصوص دولت
طرحهایی در دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن
در ماههای آینده اعالم میشود.
میرکاظمی :پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم
اثرگذار نبود
همچنین میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه
در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال

بازار مرغ تحت کنترل است

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص بودجه  ۱۴۰۱و همچنین یارانهها ،به نوعی خبر از نگرشی جدی در پرداخت یارانه و همچنین
هدفمندسازی آن میدهد.

درمورد اجرای
تصمیماتمربوط
به یارانههای
نقدی ،هنوز
سیاستینهایی
نشده و در این
خصوص دولت
طرحهایی در
دست بررسی
دارد که اخبار آن
در ماههای آینده
اعالم میشود
 ،1401با اشاره به مبحث یارانههای نقدی میگوید :با
توجه به توزیع یارانهها در بخشهای مختلف ،آثار
مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود
سفره مردم ،شاخصهای کالن اقتصادی و بخش
تولید دیده نمیشود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی
یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
اظهاراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانههای
نقدی در سند بودجه  1401را با شک و تردید مواجه
کرده و گمانهزنیها درباره ظهور کاالبرگهای
الکترونیکی و سایر حمایتهای معیشتی غیرنقدی
را پررنگ میکند .شاید دلیل استفاده از یارانه شبه
نقدی این است که مردم به مصرف کاال و خدمات
هدفگذاری شده ترغیب شوند ،از طرفی اگر مبلغ
معادل آن به صورت نقدی پرداخت شود ،تأمین
منابع ریالی آن نیز به بودجه فشار وارد میکند.
با وجود اجماع در دولت سیزدهم برای موثرکردن
حمایتهای معیشتی در سالهای پیشرو ،اما
بررسی سرگذشت یارانههای نقدی در سالهای
گذشته ،پیشنیازهایی را به کابینه تازه نفس گوشزد
میکند تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی گام
بردارد و ترک فعل چندین و چند ساله را در زمینه به
روزرسانی فهرست یارانهبگیران کنار بگذارد.
پولدارها همچنان یارانه میگیرند!
پیشنیازی از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پای
ثابت اسناد بودجه در سالهای اخیر بوده و هیچگاه
به طور کامل و بر اساس دادههای متقن عملیاتی
نشد و یا افزود ه شدن متقاضیان جدید یارانه
معیشتی و نقدی براساس بند (ب) تبصره  14قانون
بودجه  1400که آن هم با وجود وعده و و عیدهای

مکرر مسئوالن در ماههای گذشته ،تاکنون راه به
جایی نبرده است.
وعدههایی که با وجود مصوبه هیئت وزیران در
خردادماه  1400و در واپسین روزهای دولت دوازدهم،
صرفا ًدر محدوده شاید وقتی دیگر باقی ماند و در پی
انتشار اخبار ثبتنام جاماندگان یارانه نقدی ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیهای این
موضوع را تکذیب و اعالم کرد :در حال حاضر هیچ
م یارانه نقدی توسط
سایت یا سامانهای برای ثبتنا 
این وزارتخانه اعالم نشده است .هرگونه اقدام در
خصوص ثبتنام جاماندگان یارانه صرفا ً از سوی
مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی اطالعرسانی خواهد شد.با توجه
به امکان سوءاستفاده و کالهبرداری از متقاضیان
ثبتنام ،تاکید میشود به پیامکهای غیرمرتبط
توجه نشود.
البته وزارت رفاه در اطالعیه دیگری در تاریخ 8
تیرماه از ثبتنام کسانی که در سال  ۱۳۹۳از ثبت
نام یارانهها جا مانده یا افرادی که خانواده آنان
یارانهبگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا شدهاند،
پس از هماهنگیهای الزم با ستاد ملی کرونا خبر داد
که این اطالعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید.
احتیاط سیاستگذار ناشی از آزمونی غیرقابل اتکاء
مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانههای
نقدی آمده و قوانینی که اغلب روی کاغذ باقی
ماندهاند ،حکایت از احتیاط سیاستگذار و تمایل
به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانههای
نقدی است.
موضوعی که مسئوالن سابق آن را ناشی از

حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطای
ن وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه
باالی آزمو 
اجتماعی دولت قبل میدانند!
با این تفاسیر ،نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا
پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا سیاست
جدیدی در حوزه رفاه اجتماعی ،به یادآوری یک
پیشنیاز اشاره داشته باشد .چرا که موفقیت هر نوع
سیاستگذاری در گرو بستر اجرای آن سیاست و
تالش برای شناسایی محل اصابت آن است.
از اینرو ،برگزاری آزمونهای وسع پرخطا ،هراس
از خطخوردگی و افزودن به فهرست یارانهبگیران
و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان
یارانه ،اوضاع کنونی یارانههای نقدی را به بار
آورده است .برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی
سیاست یارانههای نقدی ،همین بس که پس از 11
سال همچنان عدهای از هموطنان با اعتراض به حق
نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی ،همچنان
پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور
دریافت نکرده و چشمانتظار سنجش وسع اقتصادی
خود هستند و از طرفی ،دهک که هیچ برخی از
صدکهای ثروتمند جامعه نیز به چشم میخورند
که مشخص نیست با کدام متر و معیار همچنان
یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان میشود!
بر اساس آنچه مطرح شد ،ب ه روزرسانی
سامانههای سنجش وسع افراد و اشراف متولیان
حوزه رفاهی بر اطالعات اقتصادی خانوارها ،عالوه بر
کاهش هزینههای دولت ،عدالت اقتصادی و رضایت
عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای اقتصادی به
همراه خواهد داشت.

نگاه فعاالن ساختمانی به وضعیت بازار ساخت و ساز

برخی فعاالن بازار مسکن ،خروج بخش ساخت و ساز از رکود را
پیش بینی کردند.
نتایج تازهترین گزارش طرح شامخ مدیران خرید بخش ساختمان
که ب ه صورت ماهانه و بر پایه اطالعات اظهار شده از سوی فعاالن

ساختمانی در خصوص وضعیت بازار مسکن و ساختوساز در ماه
قبل در ابتدای هر ماه از سوی اتاق تعاون ایران نشان میدهد:
افزایش شاخص انتظار بهبود فعالیت های کسب و کار در پایان
تابستان ،به نوعی بیان کننده انتظار خروج از رکود بازار ساخت
و ساز از سوی برخی فعاالن و شرکت های ساختمانی در آینده
کوتاه مدت است .در این گزارش ،مدیرانعامل یا نمایندگان ۱۰۰
شرکت ساختمانی با تشریح وضعیت بازار ساختوساز و مسکن
در شهریورماه نگاه خود را به شرایط پیشروی بازار مسکن اعالم
کردند .در این نظرسنجی ۱۰ ،پارامتر اصلی مورد پرسش از فعاالن
ساختمانی «سرعت اجرای پروژهها»« ،هزینه خرید مصالح
ساختمانی»« ،فروش»« ،قیمت تمامشده ساخت»« ،حجم
فعالیت و سفارش کار»« ،موجودی واحدهای آمادهفروش»،
«ناتمامماندن پروژهها»« ،پروژههای در نوبت عرضه و ناتمام»،
«تمایل به تخریب» و «انتظارات نسبت به آینده» است .شاخص
«شامخ»  -شاخص مدیران خرید  -در بازه عددی صفر تا ۱۰۰
براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه «بهترشدن»،
«عدمتغییر» و «بدترشدن» وضعیت و درصد پاسخها در هر گزینه
محاسبه میشود ،بهطوریکه عدد  ۵۰در طرح شامخ ،نشاندهنده
عدمتغییر وضعیت نسبت به ماه قبل ،باالی ۵۰نشاندهنده بهبود
وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰به معنای بدترشدن وضعیت

نسبت به ماه قبل است .آنطور که تازه ترین نتایج این نظرسنجی
نشان می دهد :شاخص «انتظارات در ارتباط با فعالیت شرکت در
ماه آینده» برای مهرماه نسبت به ماه پایانی فصل تابستان ،ارتقا
پیدا کرده و از عدد  ۳۷.۸به عدد  ۵۰رسیده است.
همچنین شاخص مربوط ب ه «فروش کاال و خدمات» نیز در این
نظرسنجی نسبت به نیمه تابستان بهبود داشته و از عدد ۴۲.۸
به از  ۵۳.۶رسیده است .در این گزارش تاکید شده است :باتوجه

به شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» که در این نظرسنجی
افزایش یافته و به عدد  ۵۰رسیده ،انتظار بهتر شدن فعالیت های
ساختمانی در مهرماه نسبت به شهریورماه پیشبینی میشود.
درمجموع به نظر میرسد از نگاه برخی از فعاالن ساختمانی ،نوعی
خوشبینی کوتاه مدت نسبت به فعالیت و کسب و کار در بازار
ساخت و ساز ایجاد شده است که دست کم در نیمه تابستان
وجود نداشته است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند پایداری یا عدم پایداری این نگاه
سازندگان و فعاالن ساختمانی نسبت به وضعیت بازار ساخت و
ساز ،تا حدود زیادی به تعیین تکلیف پارامتر غیراقتصادی دارد.
به گفته آنها در صورت دریافت سیگنال مثبت در خصوص این
پارامتر ،امیدواری بیشتری در میان سازندگان برای خروج از رکود
بخش ساخت و ساز به وجود خواهد آمد.

درپی نابسامانیها در بازار مرغ و تخممرغ ،در
حالی که وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان،
ن را متولی مدیریت بازار
سازمان صمت استا 
و نظارت بر قیمتها میدانند ،رئیس این
سازمان ،ضمن اعالم اینکه در حال حاضر بازار
مرغ آرام است ،به در اختیار جهاد کشاورزی
بودن تمام فرآیند تولید و توزیع تمام کاالهای
کشاورزی اشاره و تاکید کرد فروش مرغ بشقابی
(بستهبندی فروشگاههای زنجیرهای) با قیمت
مصوب سازمان حمایت ،تحت کنترل و نظارت
است.
وزارت جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان مرغ
مشکل بازار آن را نظارت بر سطح عرضه دانسته
ن به نرخ مصوب مرغ
و معتقدند که تولیدکنندگا 
را به کشتارگاه تحویل میدهند و در حقیقت
مشکل اصلی و علت نابسامانیها ،وضعیت
عرضه از کشتارگاه تا دست مصرفکننده است
که سازمان صمت استان تهران به عنوان متولی
نظارت بر سیستم عرضه ،مسئول کنترل بازار و
مدیریت بازار است.
در این رابطه یدالله صادقی رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان تهران در
گفتوگو با ایسنا ،ضمن اشاره به اینکه مسئول
تامین و توزیع محصوالت دامی ،طیور و سایر
محصوالت کشاورزی و از جمله مرغ ،همکاران ما
در جهاد کشاورزی هستند و در حال حاضر تمام
فرآیند تامین تا توزیع در اختیار آنهاست ،اظهار
کرد :اما بطور کلی در حال حاضر میزان مرغی
که به قیمت مصوب وارد شبکه توزیع میشود،
در دو مجاری کامال مشخص و نظارتپذیر توزیع
میشود .شرکتهای بستهبندی که از طریق
فروشگاههای زنجیرهای اقدام به بستهبندی مرغ
با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان میکنند ،به صورت قطعهبندی
شده یا در اصطالح بشقابی توزیع میشود .مرغ
از کشتارگاه مستقیما به کارخانه بستهبندی
منتقل میشود و مشخصا قیمت تاییدی سازمان
حمایت بر آن درج میشود.
وی ادامه داد :بخش دیگر که مرغ مستقیما
وارد سازمان میادین میوه و ترهبار میشود ،دیگر
به قیمت مصوب تحویل فروشندگان مرغ که
تحت نظارت ما هستند ،نمیشوند که تخلف یا
عدم تخلف آنها مورد بررسی قرار میگیرد .این
فروشندگان ،مرغ را از مرغداریها یا فروشگاهها
با قیمت روز تهیه میکنند و با اندکی سود در
هر کیلو (حداقل  ۱۲۰۰تومان سود برای هر کیلو
مرغ) عرضه میکنند.
این مقام صنفی-صنعتی با اشاره به این مسئله
که در حال حاضر میزان مرغی که با قیمت ۲۴
هزار تومان عرضه میشود تصریح کرد :البته
علیرغم اینکه در حال حاضر میزان مرغی که با
قیمت  ۲۴هزار تومان عرضه میشود ،از سوی
پشتیبانی امور دام محدود شده است ،اما بازار
مرغ تقریبا آرام و بدون التهاب است.
صادقی ضمن تاکید براینکه ما وظیفه نظارت
بر بازار در همه کاالها و حتی خدمات تولیدی
و همچنین بر دریافتکنندگان و عرضهکنندگان
کاالهای کشاورزی را برعهده داریم ،گفت :اما
این نظارت ما نافی مسئولیت دستگاه ذیربط
نیست و میتوانند عالوهبر ما نظارت و حاکمیت
بر روند تولید تا عرضه داشته باشند و در صورت
مشاهده تخلف ،واحد را به تعزیرات معرفی
کنند.
رئیس سازمان صمت استان تهران در رابطه
با افزایشهای متعدد قیمت تخممرغ طی
هفتههای اخیر نیز اظهار کرد :درمجموع
فعال مسئول کنترل عرضه تمام کاالهای
کشاورزی برعهده جهاد کشاورزی است و
علت اینگرانیهای پیدرپی را بایستی از جهاد
کشاورزی جویا شد؛ چراکه ما اطالع جامعی
از میزان تولید و توزیع تخممرغ بهنحو مستند
و مورد تایید در اختیار نداریم که بتوان اظهار
نظر دقیق از علت افزایش قیمتها ارائه دهیم؛
اما ب ه هر ترتیب جهاد کشاورزی استان نیز با
موضوعات و مباحثی مواجه شدهاند که در
رسانهها نیز عنوان شده و در تالش هستند که
مشکالت را به زودی برطرف کنند.

رئیس شورای رقابت اعالم کرد

جوسازی حذف قرعهکشی
رئیس شورای رقابت با اعالم اینکه فعال هیچ تغییری در روش قیمت گذاری
خودرو اعمال نشده است ،گفت :با توجه به اختالفی که بین قیمت کارخانه
و قیمت کذایی بازار وجود دارد و این حجم باالی متقاضیان و عرضه محدود،
قرعهکشی روش مناسب و تصمیم شورا بوده و به خودروسازان ربطی ندارد راضی
باشند یا نباشند و مکلف به اجرا هستند.
به گزارش ایسنا ،گرچه قرار بود در اواسط مهرماه و با پایان دوره دوم شش
ساله شورای رقابت تغییراتی در ترکیب اعضاء ایجاد شود اما هنوز اتفاق نیفتاده
است ،در جریان این تغییرات بحثهای مختلفی درباره نحوه قیمت گذاری
خودرو و تغییر شیوه قرعهکشی در برخی اظهارنظرها و یا سایتهای مربوط به
خودرو دیده میشود.
اینکه ماجرا از چه قرار است ،موضوعی است که در گفتوگو با رضا شیوا رئیس
شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت.
هنوز تکلیف ترکیب اعضا مشخص نیست و جلسه ندارد
شیوا با اشاره به اینکه با وجود اتمام دوره شش ساله من همچنان به عنوان
رئیس در شورای رقابت هستم تا اینکه وضعیت رئیس جدید مشخص شود،
توضیح داد :در حال حاضر دوره برخی از اعضای شورا به اتمام رسیده و طبق
قانون عضویتی در آن ندارند و با توجه به اینکه تعداد اعضا به حدنصاب
نمیرسد ،نمیتوانیم جلسهای برگزار و تصمیمگیری جدیدی انجام دهیم .این
در حالی است که از مدتی پیش ما طی نامهای به دستگاههای مربوطه از جمله
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اقتصاد ،دادگستری ،سازمان برنامه و بودجه و

ق بازرگانی اعالم کردیم که نمایندگان خود را معرفی کنند که هنوز این اتفاق
اتا 
به طور کامل نیفتاده است.
وی ادامه داد :از سوی دیگر باید وزارت اقتصاد ،دو اقتصاددان و یک مالی را
معرفی کند که رئیس جدید از بین این دو اقتصاددان با رای اعضاء تعیین میشود
و بعد از مشخص شدن ترکیب با حکم رئیس جمهور ابالغ نهایی خواهد شد که
هنوز این وضعیت مشخص نیست.
حذف قرعهکشی جوسازی است ،وگرنه هیچ تغییری نداشتیم
اما در ادامه این گفتوگو موضوع بحثهای اخیر مطرح شده در مورد نحوه
قیمتگذاری خودرو و حذف قرعهکشی مورد پرسش قرار گرفت که شیوا در این
رابطه اظهار کرد :اینها اغلب جوسازیهایی است که سایتهای خودروسازی و
خودرویی آن را راه انداختهاند اما هیچگونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و
قیمتگذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه کشی انجام میشود.
وی در مورد اینکه آیا ممکن است روش قرعهکشی تغییر کند؟ گفت که هر
تغییری بعید نیست اما اینکه چه روشی جایگزین شود بسیار اهمیت دارد ،چرا
که تا پیش از آن همانطور که بارها اعالم کردیم بسیار شکایت در مورد روش
سایت وجود داشت و حق بسیاری از بین میرفت از این رو آنچه که با توجه به
شرایط موجود خودرو و تعداد عرضه در کشور وجود دارد و از سوی دیگر حجم
باالی متقاضیان ،به نظر نمیرسید که راهی بهتر از قرعه کشی و تقسیم این
تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد .با این حال همانطور به دفعات تکرار
کردیم اگر کسی میگوید قرعه کشی روش مناسبی نیست بالفاصله باید از او

سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر دارد؟
هر چه توانستیم محدودیت گذاشتیم
رئیس مرکز ملی رقابت ادامه داد :ما هر آنچه محدودیت میتوانستیم در
روش فعلی اعمال کردیم که راههای رانت و فساد را ببندند اما اگر الزم است و
کسی محدودیت بیشتری را مدنظر دارد تا وضعیت بهبود پیدا کند میتواند آن
را اعالم ،مورد بررسی و اعمال شود.
خودروسازان راضی هستند؟
وی در مورد اینکه آیا خودروسازان از روش قرعهکشی راضی بودند ،تصریح
کرد :اصال به خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند از این روش راضی
باشند یا نباشند این تصمیم کارشناسی شورا است ،به هر صورت هرجایی که
منافذ و محلهای سوءاستفاده را بگیریم یک تعدادی میتوانند ناراضی باشند اما
در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها
تولید میکنند باید در قرعهکشی عرضه میشد.
رئیس شورای رقابت درباره انجام تعهدات خودروسازان در قیمت گذاری فعلی
و قرعه کشی گفت که آنها مکلف به انجام تعهدات و دستورالعمل شورای رقابت
بودند و عملکرد آنها از سوی دستگاههای ناظر از جمله شورای رقابت ،دادستانی
و سازمان بازرسی نظارت و بررسی شده است.
فکر نکنم کشوری اینطور انحصار ایجاد کند
وی همچنین در مورد اینکه با توجه به تاکیدی که در مورد قرعه کشی به عنوان
گزینه مناسب ،آیا در دیگر کشورها هم از چنین روشی استفاده میشود ،توضیح

داد :فکر نمی کنم کشوری باشد که این چنین انحصار ایجاد کرده و ورود هر
گونه خودرو تا ببندد و کامال متکی به تولید داخل باشد آنهم وقتی که تولید خود
پاسخگوی نیاز مردم داخل کشور نیست ،حداقل در کشورهای دوربر این گونه
نیست که کار به قرعه کشی برسد.

