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بانک رفاه کارگران در راســتای قطع زنجیره ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشــتریان ۱۷۸ ،هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه به
صورت غیرحضوری به مســتمری بگیران و بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد.
در راســتای گســترش خدمات الکترونیک و به منظور حفظ ســامتی کارکنان و مشــتریان ،کمک به کادر درمان کشــور و کاهش مراجعات
حضوری به شــعب ،پرداخت تســهیالت غیرحضوری در دســتور کار این بانک قرار گرفته اســت که در ســومین مرحله از این فرایند 178 ،هزار
فقره تســهیالت به صورت کامال غیرحضوری و الکترونیکی به حســاب مســتمری بگیران و بازنشســتگان ســازمان تأمین اجتماعی واریز شــد.

طرح جدید مجلس برای سهمیه بندی بنزین
جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
طــرح اختصــاص ســهمیه بنزیــن بــه خانوارهــای
فاقــد خــودرو را در قالــب پیشــنهاد در جریــان
بررســی الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰مطــرح
خواهنــد کــرد.
طــرح اختصــاص ســهمیه بنزیــن بــه خانــوار هــای
فاقــد خــودرو یکــی از طــرح هایــی اســت کــه از
چنــد مــاه گذشــته بررســی آن در مجلــس شــورای
اســامی آغــاز شــده و قــرار اســت ظــرف چنــد روز
آینــده بــه عنــوان پیشــنهاد از ســوی جمعــی از
نماینــدگان در الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰کشــور
مــورد بحــث و بررســی در صحــن مجلــس قــرار
گیــرد.
یکــی از محــور هــای ایــن طــرح افزایــش عدالــت
در برخــورداری از یارانــه بنزیــن بــرای همــه مــردم
ایــران و نــه فقــط خانــواده هایــی کــه خــودرو
دارنــد ،مطــرح شــده اســت .بــر اســاس آمــار
چندیــن هــزار نفــر بــرای ده هــا خــودروی اضافــه
خــود ســهمیه مــی گیرنــد ولــی نیمــی از خانوارهــا
از جملــه طبقــات ضعیــف تحــت پوشــش امــداد و
بهزیســتی هیــچ بهــره ای از یارانــه بنزیــن نمــی
برنــد.
از ســوی دیگــر ایجــاد بــازار انــرژی ،تبــادل بنزیــن
و کاهــش نقــش تصــدی گــری دولــت در قیمــت
گــذاری از جملــه محورهــای دیگــری اســت کــه
در ایــن طــرح مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن جبــران بخــش عمــده کاهــش درآمــد
هــای دولــت بــه واســطه ایــن طــرح ،از محــل
حــذف ســهمیه خودروهــای ســوم بــه بعــد

ثروتمنــدان از دیگــر تدابیــری اســت کــه بــرای
تامیــن منابــع مالــی ایــن طــرح در نظــر گرفتــه
شــده اســت .توجــه بــه حقــوق آحــاد جامعــه و
جلوگیــری از ضــرر طبقــات متوســط بــه پاییــن
جامعــه از دیگــر مــواردی اســت کــه در ایــن طــرح
دیــده شــده اســت.
بــر اســاس ایــن طــرح کــه در قالــب پیشــنهاد در
الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰مطــرح شــده اســت
و قــرار اســت ظــرف چنــد روز آینــده در صحــن
مجلــس بــه بحــث گذاشــته شــود ،بــه منظــور
گســترش عدالــت در میــان خانوارهــای ایرانــی:
 .۱از ابتــدای مهرمــاه ســال  ۱۴۰۰بــه هــر خانــوار
مشــمول دریافــت یارانــه فاقــد خــودرو ،بــه ازای
هــر نفــر ،پانــزده ( )۱۵لیتــر در مــاه ســهمیه
بنزیــن یارانــه ای اختصــاص مــی یابــد .همچنیــن
بــه خانوارهــای دارای خــودرو کــه تعــداد اعضــای
آن بیشــتر از چهــار ( )۴نفــر باشــد ،بــه ازای هــر
نفــر بیشــتر ،پانــزده ( )۱۵لیتــر در مــاه ســهمیه
بنزیــن یارانــهای تعلــق مــی گیــرد.
 .۲از ابتــدای فروردیــن  ،۱۴۰۰ســهمیه بنزیــن
خودروهــای دوم و بیشــتر خانوارهــای یــک نفــره و
ســهمیه بنزیــن خودروهــای ســوم و بیشــتر ســایر
خانوارهــای دارای خــودرو حــذف خواهــد شــد.
همچنیــن ســهمیه بنزیــن خودروهــای وارداتــی بــا
حجــم موتــور بیشــتر از  ۲۰۰۰ســی ســی حــذف
خواهــد شــد.
 .۳در ســال  ،۱۴۰۰ســایر ســهمیه هــای بنزیــن
وســایل نقلیــه شــخصی و عمومــی (از جملــه
انــواع تاکســی ،وانــت بــار و موتورســیکلت) ماننــد

گذشــته بــه قــوت خــود باقــی مــی مانــد.
 .۴در ســال  ۱۴۰۰دولــت مجــاز بــه افزایــش
قیمــت ســهمیه هــای بنزیــن یارانــه ای (۱۵۰۰
تومــان) و غیــر یارانــه ای ( ۳۰۰۰تومــان) در ســال
 ۱۴۰۰نیســت.
 .۵همــه دارنــدگان ســهمیه بنزیــن مــی تواننــد
ســهمیه خــود را از طریــق ســامانه بــازار داخلــی
کــه بــه همیــن منظــور حداکثــر تــا پایــان

شــهریورماه توســط وزارت نفــت بــا همــکاری
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی ایجــاد خواهــد
شــد ،بــه فــروش برســانند؛ قیمــت در بــازار
تعییــن مــی شــود و دولــت حــق قیمــت گــذاری
نــدارد.
 .۶دولــت مجــاز اســت صرفــا بــرای خانوارهــای
فاقــد خــودرو ،امــکان مشــارکت در درآمــد
صادراتــی بخشــی از ســهمیه بنزیــن خانــوار را در
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بــازار صادراتــی فراهــم کنــد .ســقف ســهم دولــت
پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی برابــر پنجــاه
درصــد ( )%۵۰درآمــد صادراتــی خواهــد بــود.
 .۷آییــن نامــه اجرایــی ایــن بنــد تــا پایــان
شــهریورماه ،توســط وزارت نفــت با همــکاری وزارت
امــور اقتصــادی و دارائــی ،ســازمان برنامــه و بودجه
و شــورای رقابــت تهیــه و در هیــات وزیــران بــه
تصویــب خواهــد رســید.

کاهش فوقالعاده ویژه در احکام کارگزینی کارمندان
در خصــوص اعتــراض کارکنــان اداره کل تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قــم بــه کاهــش
فوقالعــاده ویــژه منــدرج در احــکام کارگزینــی
(دادنامــه شــماره  ۱۶۰۴هیئــت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری)
شــماره دادنامــه  ۱۶۰۴ :شــماره پرونــده:
۹۹ ۰ ۱۱ ۰ ۵
مرجــع رســیدگی :هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری
اعــام کننــده تعــارض :اداره کل تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی اســتان قــم
موضــوع  :اعــام تعــارض در آراء صــادر شــده از
شــعب دیــوان عدالــت اداری
گــردش کار :در خصــوص اعتــراض کارکنــان اداره
کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قــم
بــه کاهــش فوقالعــاده ویــژه منــدرج در احــکام
کارگزینــی ،شــعب دیــوان عدالــت اداری آراء
متفاوتــی صــادر کــرده اســت.
گــردش کار پرونــده هــا و مشــروح آراء بــه قــرار
زیــر اســت:
 -۱شــعبه  ۲۷بــدوی دیــوان عدالــت اداری در
مــورد دادخواســت آقــای علــی اکبــر اســتادیان بــه
طرفیــت اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
اســتان قــم و بــه خواســته اعتــراض بــه عــدم
اعمــال درصــد فــوق العــاده ویــژه بــه صــورت
کامــل و اعتــراض بــه کاهــش حقــوق مکتســبه بــه
موجــب دادنامه شــماره -۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۳
۲۷؍۱۲؍ ۱۳۹۸رأی بــه رد شــکایت بــه شــرح
زیــر صــادر کــرده اســت:
بــا توجــه بــه جمیــع محتویــات پرونــده و مالحظــه
دادخواســت تقدیمــی مــورخ ۳۱؍۴؍ ۹۸و مــدارک
و منضمــات آن و توجهــاً بــه مدافعــات طرفیــن
طــی گــردش کار اجمالــی فــوق و ســایر مندرجــات
اوراق و مطــاوی پرونــده و نظــر بــه ایــن کــه در
بنــد  ۱۰مــاده  ۶۸قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری و مصوبــات مربوطــه میــزان یــا رقــم
فــوق العــاده ویــژه بــرای مشــمولین آن حداکثــر
تــا  ۳۵درصــد حقــوق و فوقالعادههــای مســتمر
تعییــن و قیــد شــده و نـــه مقطوعــاً و حســب
توضیحــات و دفاعیــات دســتگاه متبــوع خواهــان
بــرای نامبــرده نیــز همچــون ســایر همــکاران او
لحــاظ و برقــرار شــده لــذا موجــب و مجــوزی
بــر الــزام و محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت
ســقف آن معــادل  ۳۵درصــد وجــود نــدارد،
بنابرایــن شــکایت شــاکی را غیــر وارد تشــخیص
و مســتندا ً بــه مــواد  ۱۰و  ۱۱قانــون تشــکیالت
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری حکــم
بــه رد آن صــادر و اعــام مــی نمایــد .رأی صــادر
شــده ظــرف مهلــت  ۲۰روز از تاریــخ ابــاغ قابــل
تجدیدنظــر خواهــی در شــعب تجدیدنظــر دیــوان
عدالــت اداری میباشــد.
ایــن رأی بــه لحــاظ عــدم تجدیدنظــر خواهــی
قطعــی شــده اســت.
 -۲شــعبه  ۳۹بــدوی دیــوان عدالــت اداری در
مــورد دادخواســت آقــای محمــد علــی رجبــی
بــه طرفیــت اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان قــم بــه خواســته اعتــراض
بـــه حکــم کارگزینــی شمـــاره  ۱۵۵۱و الــزام
بــه اجــرای کارگزینــی  ۱۳۴۸و اســترداد
مبالــغ کســر شــده بــه موجــب دادنامــه شــماره
۲۴-۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۵۶۰؍۱۱؍ ۱۳۹۷رأی بــه
وارد دانســتن شــکایت صــادر کــرده اســت .متــن
رأی بــه قــرار زیــر اســت:
اداره طــرف شــکایت مطابــق بنــد  ۱۰مــاده ۶۸
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ملــزم بــه
پذیــرش خواســته خواهــان بــوده اســت .دوم:
مــدارک منضــم بــه دادخواســت مویــد صحــت
ادعــای وی مــی باشــد لــذا بــه اســتناد مــواد ۱۰
و  ۶۵قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری حکــم بــه ورود شــکایت شــاکی
صــادر مــی شــود .ایــن رأی ظــرف مــدت بیســت
روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در شــعب تجدیدنظــر
دیــوان عدالــت اداری مــی باشــد.
ایــن رأی بــه لحــاظ عــدم تجدیدنظــر خواهــی
قطعــی شــده اســت.
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در تاریــخ
۴؍۱۱؍ ۱۳۹۹بــا حضــور رئیــس و معاونیــن
دیــوان عدالــت اداری و رؤســا و مستشــاران و
دادرســان شــعب دیــوان تشــکیل شــد و پــس از
بحــث و بررســی بــا اکثریــت آراء بــه شــرح زیــر
بــه صــدور رأی مبــادرت کــرده اســت.
رأی هیأت عمومی
الف -تعارض در آراء محرز اســت.
ب -اوالً :بــر اســاس مــاده  ۶۸قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری «فــوق العــاده ویــژه در مــوارد

خــاص بــا توجــه بــه عواملــی از قبیــل بــازار کار
داخلــی و بیــن المللــی ،ریســک پذیــری ،تأثیــر
اقتصــادی فعالیــت هــا در درآمــد ملــی ،انجــام
فعالیــت و وظایــف تخصصــی و ســتادی و تحقیقاتی
و حساســیت کار بــا پیشــنهاد ســازمان و تصویــب
هیــأت وزیــران امتیــاز ویــژه ای بــرای حداکثــر
( )%۲۵از مشــاغل ،در برخــی از دســتگاه هــای
اجرایــی تــا ( )%۵۰ســقف امتیــاز حقــوق ثابــت و
فــوق العــاده هــای مســتمر مذکــور در ایــن فصــل
در نظــر گرفتــه خواهــد شــد ».و مطابــق حکــم
مــاده  ۷۷قانــون مذکــور «تعییــن میــزان فــوق
العــاده هــای مذکــور در بندهــای  ۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵و
 ۱۰مــاده  ۶۸ایــن قانــون تــا ســقف تعییــن شــده
توســط مراجــع ذی ربــط بــا وزیــر و یــا رئیــس
دســتگاه اجرایــی و یــا مقامــات و مدیــران خواهــد
بــود».
ثانیــاً :هیــأت وزیــران بــه موجــب تصویــب نامــه
شــماره ۱۳۸۰۹۱ت ۵۰۰۰۰هـــ۱۵ -؍۱۱؍۱۳۹۳
پرداخــت فــوق العــاده ویــژه مشــاغل تخصصــی
را «بــرای کارکنــان ســتادی وزارتخانــه هــا و
ســازمانهای مســتقل زیــر نظــر رییــس جمهــور
کــه انجــام فعالیــت و وظایــف تخصصــی ،ســتادی،
تحقیقاتــی و حســاس را بــه عهــده دارنــد بــرای
حداکثــر بیســت و پنــج درصد از مشــاغل کــه واجد
شــرایط و ویژگیهــای مصــرح در بنــد مذکــور مــی
باشــند و بــا احتســاب مشــاغلی کــه قبــ ً
ا بــه
تصویــب هیــأت وزیــران رســیده اســت ،متناســب
بــا کارآیــی و اثربخشــی کارکنــان ســتادی دســتگاه
هــای مشــمول ،حداکثــر تــا ســی و پنــج درصــد
حقــوق و فــوق العــاده هــای مســتمر ،مشــروط بــه
وجــود اعتبــار و تأییــد ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی کشــور بــه نحــوی کــه متوســط پرداختــی
بــه کارکنــان آن دســتگاه از شــصت درصــد ســقف
تعییــن شــده تجــاوز ننمایــد ».مجــاز دانســته
اســت و ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور
در اجــرای ایــن تصویــب نامــه بــا صــدور بخشــنامه
شــماره ۲۴ -۱۷۰۲۴۶؍۱۲؍« ۱۳۹۳اخــذ تأییدیــه
فهرســت عناویــن مشــاغل برخــوردار و همچنیــن
بــار مالــی ناشــی از اجــرای مصوبــه بــه نحــوی
کــه متوســط پرداختــی بــه کارکنــان مشــمول
از شــصت درصــد ســقف تعییــن شــده (معــادل
 ۲۱درصــد) تجــاوز ننمایــد ،از ایــن ســازمان» را
الزامــی دانســته اســت و ایــن مقــررات بــه موجــب
دادنامــه شــماره  ۳۵۶تــا ۳۰-۳۵۸؍۱۰؍۱۳۹۷
هیــأت تخصصــی اســتخدامی دیــوان عدالــت اداری
مغایــر بــا قانــون تشــخیص داده نشــده اســت و
متعاقبـاً ســازمان مذکــور بــه موجــب نامــه شــماره
۱۷ -۳۵۷۲۶۸؍۱۱؍ ۱۳۹۴پرداخــت فــوق العــاده
ویــژه بــه کارکنــان ســتادی اســتانی را از ســال
 ۱۳۹۵مشــروط بــه تأمیــن اعتبــار تجویــز کــرده
اســت.
بنابرایــن رعایــت شــروط مقــرر در اجــرای ایــن
مقــررات جهــت برقــراری فــوق العــاده ویــژه از
ســوی دســتگاه هــای اجرایــی الزم بــوده اســت.
نظــر بــه اینکــه در پرونــده هــای موضــوع
تعــارض ابتــدا اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان قــم بــدون رعایــت شــروط
مذکــور و مــازاد بــر ســقف مقــرر از ابتــدای
ســال  ۱۳۹۵اقــدام بــه برقــراری فــوق العــاده
ویــژه در احــکام کارگزینــی شــاکیان کــرده
لیکــن متعاقــب تذکــر دیــوان محاســبات کشــور
نســبت بــه اصــاح احــکام کارگزینــی شــاکیان از
همــان تاریــخ برقــراری فــوق العــاده ویــژه اقــدام
نمــوده اســت و مــاده  ۷۷قانــون مدیریــت خدمات
کشــوری نیــز تعییــن میــزان فــوق العــاده ویــژه
تــا ســقف تعییــن شــده توســط مراجــع ذی ربــط
را بــه وزیــر و یــا رئیــس دســتگاه اجرایــی و
یــا مقامــات و مدیــران مربــوط محــول کــرده
اســت و در مــواردی کــه دســتگاه هــای
اجرایــی اختیــار پرداخــت مزایایــی تــا ســقف
معینــی دارنــد ،الزامــی بــه پرداخــت حداکثــر
ســقف تعییــن شــده ندارنــد و صــرف صــدور
احــکام کارگزینــی اولیــه نمــی توانــد مانــع از
اعمــال اختیــارات قانونــی مقامــات و مدیــران
دســتگاههای اجرایــی جهــت انطبــاق احــکام
کارگزینــی شــاکیان بــا شــرایط و مقــررات باشــد
و حــق مکتســب در اینجــا موضوعیــت نــدارد،
بنابرایــن رأی صــادر شــده بــه رد شــکایت بــه
شــرح منــدرج در گــردش کار صحیــح و موافــق
مقــررات اســت .ایــن رأی بــه اســتناد بنــد ۲
مــاده  ۱۲و مــاده  ۸۹قانــون تشــکیالت و آییــن
دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال
 ۱۳۹۲بــرای شــعب دیــوان عدالــت اداری و
ســایر مراجــع اداری مربــوط در مــوارد مشــابه
الزم االتبــاع اســت.

حقوق سال آینده
کارگران مشخص شد؟

یــک عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار
از احتمــال تصویــب رقــم ســبد هزینــه معیشــت
کارگــران در جلســه ایــن هفتــه کمیتــه دســتمزد
خبــر داد و گفــت :در صــورت تصویــب از جلســه
بعــد در شــورای عالــی کار بــه بحــث افزایــش
دســتمزد کارگــران ورود مــی کنیــم.
علــی اصالنــی عضــو کانــون عالــی شــوراهای
اســامی بــا تاکیــد بــر اهمیــت تعییــن هزینــه
ســبد معیشــت بــه عنــوان مبنــای تعییــن
حداقــل مــزد کارگــران اظهــار کــرد :بــه احتمــال
زیــاد ایــن هفتــه جلســه کمیتــه مــزد بــا حضــور
اعضــا برگــزار و رقــم هزینــه معیشــت کارگــران
مشــخص مــی شــود .اگــر ایــن هفتــه بــه نتیجــه
برســیم جلســه بعــدی در شــورای عالــی کار بــه
بحــث دســتمزد ورود مــی کنیــم و پــس از بحــث
و بررســی مشــخص مــی شــود کــه چنــد درصــد
بــه حقــوق ســال آینــده کارگــران اضافــه مــی
شــود.

اایــن مقــام مســئول کارگــری در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه گــروه کارفرمایــی و کارگــری
در کمیتــه مــزد در خصــوص میانگیــن هزینــه
ســبد معیشــت کارگــران بــه چــه رقمــی رســیده
انــد؟ گفــت :بــرآورد ســبد هزینــه ای کــه گــروه
کارگــری بــه دســت آورده  ۹میلیــون تومــان
اســت ولــی کارفرمایــان بــه عــدد  ۸تــا ۹
میلیــون تومــان اعتقــاد دارنــد .دربــاره اینکــه
چــه چیزهایــی را حــذف یــا چطــور محاســبه
کــرده انــد صحبــت نمــی کنــم ولــی معتقــدم
حتــی اگــر همــان هزینــه ســبد معیشــتی کــه
گــروه کارفرمایــی بــه آن رســیده قبــول کنیــم
بــاز هــم تــا رســیدن بــه دســتمزد واقعــی فاصلــه
داریــم.
اصالنــی ادامــه داد :ســال گذشــته اعضــای
کمیتــه مــزد هزینــه ماهانــه معیشــت کارگــران
را  ۴میلیــون و  ۹۶۰هــزار تومــان تعییــن کردنــد
ولــی متاســفانه امســال حداقــل حقــوق یــک

امــروز در بــازار ارز یــک اتفــاق کمســابقه
افتــاده اســت .چراکــه شــاهد اعــام نرخهــای
یکســان در صرافــی ملــی و بــازار متشــکل ارزی
هســتیم .ایــن میتوانــد بــه معنــای عملــی
شــدن رویــای ارز تــک نرخــی باشــد.
بــازار متشــکل ارزی ،بــازاری شــامل بازیگــران
بــزرگ یعنــی صرافیهــا و بانکهاســت و
رســالت اصلــی آن ایــن تعییــن شــده کــه بــازاری
واحــد بــرای نر خهــای ارز باشــد .تاکنــون
نر خهــای متفاوتــی بــرای دالر از جملــه دالر
آزاد ،صرافــی ملــی ،ســامانه ســنا ،نیمایــی و بــازار
متشــکل بــا فاصلههــای گاهــا زیــاد داشــتهایم
کــه البتــه در ماههــای اخیــر اختــاف آنهــا بــه
حداقــل رســیده اســت.
در هفتههــای اخیــر کــه قیمتهــای بــازار
متشــکل ارزی بــه صــورت عمومــی اعــام

میشــدند ،نــرخ آن عمومــا پایینتــر از
قیمتهــای صرافــی ملــی قــرار داشــت .امــا پــس
از چنــد روز ثبــات نســبی در تابلــوی صرافــی
ملــی ،امــروز شــاهد یکــی شــدن ایــن نر خهــا
هســتیم .
بازگشت به کانال ۲۴
در بــازار آزاد هــم رفتــار معاملهگــران جالــب
توجــه بــوده اســت .نــرخ دالر در بــازار آزاد
امــروز از مــرز  ۲۵هــزار تومــان عقبنشــینی
کــرد .ایــن اتفــاق در حالــی میافتــد کــه بــا
نزدیــک شــدن بــه  ۵اســفند و موعــد خــروج
ایــران از پروتــکل الحاقــی ،نگرانیهــا در
خصــوص آینــده احیــای برجــام افــزوده شــده،
امــا بــه نظــر فعــاالن بــازار ارز چنــدان هــم
احتمــال بهبــود در روابــط ایــران و غــرب را کــم
نمیبیننــد .

دالر رسما تکنرخی شد؟

کارگــر بــا مزایــا دو میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان
تصویــب شــد.
وی تصریــح کــرد :امســال رقــم خــط معیشــت از
ســوی بانــک مرکــزی  ۱۰میلیــون تومــان اعــام
شــده و طبعــا تعییــن هزینــه ســبد معیشــت در
کمیتــه مــزد کمــی ســخت شــده اســت؛ چــون
حــرف کارفرماهــا ایــن اســت کــه قــرار نیســت
همــه افزایــش حقــوق و مزایــای کارگــران را
آنهــا بدهنــد و دولــت هــم بایــد ســهم خــود را
بپــردازد.
رئیــس کانــون شــورای اســامی کار البــرز
خاطرنشــان کــرد :کارفرمایــان بــا اســتناد بــه مــاده
 ۲۹قانــون اساســی معتقدنــد بحــث رفــاه ،درمــان
و مســکن بــر عهــده دولــت گذاشــته شــده و اگــر
دولــت مســئولیت ایــن بخشــها را برعهــده بگیــرد،
کارفرمایــان هــم بخــش افزایــش مــزد را تقبــل مــی
کننــد تــا بــه رقــم مــورد نظــر در خصــوص ســبد
معیشــت و مــزد کارگــران برســیم.

اقتصادی

اتفاق مهم درباره قیمت
خودرو در ۱۴۰۰

در شــرایطی کــه زیــان انباشــته خودروســازان بــه
واســطه ســرکوب قیمــت از مــرز ۴۰هــزار میلیــارد
تومــان گذشــته ،خبــر میرســد طــرح وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت مبنیبــر اصــاح شــیوه
نرخگــذاری خــودرو مــورد موافقــت اولیــه دولــت
قــرار گرفتــه اســت.
طبــق ایــن طــرح ،قیمتگــذاری محصــوالت
کمتیــراژ بــه خودروســازان واگــذار خواهــد شــد؛
امــا تعییــن بهــای فــروش پرتیراژهــا همچنــان
در اختیــار شــورای رقابــت باقــی میمانــد.
ایــن طــرح البتــه از ابتــدای ســال آینــده کلیــد
خواهــد خــورد و میتوانــد مقدم ـهای باشــد بــرای
آزادی کامــل بــازار خــودرو از بنــد نرخگــذاری
دســتوری .خــودرو در  ۱۴۰۰آزاد میشــود
طــرح وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای
اصــاح شــیوه نرخگــذاری خودروهــای داخلــی،
گویــا مــورد موافقــت ســتاد اقتصــادی دولــت قــرار
گرفتــه و قــرار اســت از ابتــدای ســال آینــده بــه
اجــرا در بیایــد .بــر ایــن اســاس ،تعییــن قیمــت
محصــوالت کمتیــراژ بــه خودروســازان واگــذار
میشــود ،امــا نر خگــذاری پــر تیراژهــا همچنــان
در اختیــار شــورای رقابــت خواهــد بــود .هــدف
صمــت از ایــن طــرح ،تامیــن نقدینگــی موردنیــاز
خودروســازان بــرای تحقــق شــعار جهــش تولیــد
اســت و ایــن وزارتخانــه ســودای رشــد ۵۰
درصــدی تیــراژ را در ســر میپرورانــد .در حــال
حاضــر شــورای رقابــت مســوول تعییــن نــرخ
تمــام محصــوالت ایــران خــودرو و ســایپا اســت و
قیمــت خودروهــا را بــر اســاس فرمــول اختصاصــی
خــود هــر وقــت صــاح بدانــد ،تغییــر میدهــد.
شــیوه نرخگــذاری شــورای رقابــت بارهــا مــورد
اعتــراض فعــاالن صنعــت خــودرو قــرار گرفتــه و
آنهــا همــواره بــر آزادســازی قیمــت بهعنــوان راه
اصلــی خــروج از زیــان دهــی و تامیــن نقدینگــی
موردنیــاز خــود بــرای تولیــد ،تاکیــد کردهانــد .از
همیــن رو وزارت صمــت بهعنــوان متولــی امــور
خودروســازان بــزرگ کشــور ،از مدتهــا پیــش
بهدنبــال تغییــر شــیوه فعلــی قیمتگــذاری
خــودرو بــود و خبرهــا از ایــن وزارتخانــه حکایــت از
تدویــن طرحــی بــا نــام اصــاح صنعــت خــودرو بــا
محوریــت جهــش تولیــد داشــت .هرچنــد وزارت
صمــت تــا بــه امــروز جزئیــات دقیــق طــرح خــود
را رســانهای نکــرده ،بــا ایــن حــال آن طــور کــه
منابــع آگاه عنــوان میکننــد ،اســاس آن بــر پایــه
جهــش تولیــد بــوده و ایــن جهــش البتــه مشــروط
بــه پرداخــت تســهیالت و همچنیــن تغییــر شــیوه
قیمتگــذاری اســت .طبــق اخبــاری کــه آن زمــان
از وزارت صمــت درز کــرد ،ایــن وزارتخانــه قصــد
داشــت قیمتگــذاری خودروهــای کمتیــراژ
را بــه خودروســازان بســپارد ،امــا پــر تیراژهــا
کمــاکان توســط شــورای رقابــت نر خگــذاری
شــوند .در مقطعــی کــه وزارت صمــت در حــال
نهایــی کــردن طــرح خــود بــود ،شــورای رقابــت
پیــش دســتی کــرد و خبــر از آزادســازی قیمــت
 ۱۸خــودرو کمتیــراژ داد تــا عمــا راه را بــرای
«صمــت» و خودروســازان همــوار کنــد .بــا ایــن
حــال امــا چــون قیمــت خــودرو در بــازار پــس از
هفتههــا آرامــش ،رشــد کــرد ،تصمیــم شــورای
رقابــت بــا موجــی از انتقــادات مواجــه و وزیــر
صمــت نیــز اعــام کــرد ایــن شــورا (در ماجــرای
آزادســازی قیمــت کمتیراژهــا) بــی تدبیــری
کــرده اســت .بــا توجــه بــه واکنــش بــازار خــودرو
بــه مصوبــه شــورای رقابــت ،وزارت صمــت ترجیــح
داد فعــا طــرح مشــابه خــود (واگــذاری قیمــت
کمتیراژهــا بــه خودروســازان) را مســکوت نگــه
دارد تــا اوضــاع بــازار آرام شــود .هرچنــد بــازار
خــودرو تنهــا دو ســه روز در شــوک آزادســازی
قیمــت کمتیراژهــا از ســوی شــورای رقابــت قــرار
داشــت ،بــا ایــن حــال شــورا نتوانســت در مقابــل
انتقــادات مقاومــت کنــد و در حالــی کــه قــرار
بــود مصوبــهاش از ابتــدای بهمــن اجرایــی شــود،
آن را تعلیــق کــرد .شــورای رقابــت همزمــان امــا
افزایــش قیمــت فصلــی خودروهــا را نیــز لغــو و
بــه خودروســازان اجــازه نــداد نــرخ محصــوالت
شــان را در زمســتان بــاال ببرنــد ،آن هــم در
حالــی کــه از ابتــدای امســال مقــرر شــده بــود
قیمــت خودروهــای داخلــی هــر ســه مــاه یــک
بــار و بــا توجــه بــه نــرخ تــورم بخشــی افزایــش
یابــد.

 ۵۰فروند هواپیما در راه ایران

مدیرعامل یکی از شرکتهای هواپیمایی از برنامهریزی برای خرید  ۲۵فروند ایرباس ۳۲۰
و  ۲۵فروند بوئینگ  ۷۳۷خبر داد .محمد مهدی قادری در تشریح برنامهها و استراتژیهای این
شرکت هواپیمایی اظهارکرد :توسعه ،کاهش عمر ناوگان و همچنین برنامهریزی برای خرید ۲۵فروند
هواپیمای ایرباس  ۳۲۰و  ۲۵فروند هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷از جمله اولویتهای ماست .وی اعالم
کرد :در نظر داریم با توسعه شبکه موجود پروازی بینالمللی و برقراری مقاصد پروازی در کشورهای
منطقه سهم خود از این بازار را به طور قابل توجهی افزایش دهیم .کاپیتان قادری تاکید کرد :با
توجه به حضور کارشناسان و متخصصان مجرب فنی در این شرکت ،یکی دیگر از برنامههای ما،
همکاری و مشارکت با شرکتهای هواپیمایی داخلی و به اشتراکگذاری توانمندیهای موجود در
حوزه تعمیر و نگهداری و تدارکات فنی است .وی یادآور شد :افزایش حضور در بازار حملونقل بار
هوایی ،ارائه برنامه جامع برای معرفی قابلیتهای شرکت ،همکاری با بخش بازرگانی سایر خطوط
هوایی و همچنین افزایش مطلوبیت پرواز با این شرکت هواپیمایی ،از جمله استراتژیهای اصلی این
شرکت است که طبق زمان بندی صورت گرفته به مرحله اجرا در خواهد آمد.

