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 الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ با سقف 
کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت 
سیزدهم بسته شده که نسبت به سال 
جاری حــدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان 
افزایش دارد.الیحه بودجه ســال آینده 
چند نکته مهم در خود دارد. افزایش سن 
بازنشســتگی در ایران به مدت دو سال 
و حذف ارز ۴2۰۰ تومانی دو نکته مهم 
در این الیحه اســت.  پیش بینی شده با 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی یارانه جدیدی 
پرداخت شود. آنچه در بودجه سال آینده 
به چشــم می خورد کاهش شــفافیت 
است به طوری که بســیاری از ردیف ها 
به تفکیک از این الیحه حذف شــده اند. 
به عنوان مثال بودجــه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای ســال ۱۴۰۱ در 
حالی بیش از پنج هزار و ۳۸ میلیارد تومان 
برآورد شده که از ردیف های تفکیک شده  
دستگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه 
در الیحه بودجه خبری نیست. همچنین 
در ســال آینده در حالی میزان درآمد 
دولت از عوارض خروج از کشور ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان تعیین شده است که رقم 
عوارض خروج هر نفر از کشــور روشن 

نیست. 
افزایش چشــمگیر بودجه سازمان 
صداوســیما، از دیگر موارد قابل توجه 

الیحه بودجه ۱۴۰۱ است.
طبق این الیحــه، میــزان بودجه 
تخصیص یافته به ســازمان صداوسیما 
پنج هزار و 2۸۹ میلیارد تومان اســت. 
بودجه این ســازمان در سال جاری سه 
هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان بود که نشان  

می دهد بودجه آن برای سال آینده ۵۶ 
درصد افزایش یافته است.

آن طور که برخی منابــع آورده اند 
بودجه سپاه پاسداران که سال گذشته 
با ۵۸ درصد افزایــش از 2۴ هزار و ۳۳۵ 
میلیارد تومان به ۳۸ هزار و ۵۶۴ میلیارد 
تومان رسیده بود، بر اســاس آن چه در 
فایل الیحه بودجه ۱۴۰۱ ذکر شده، به 
۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که 
با این حســاب بیش از 2.۴ برابر افزایش 
نشان می دهد.جزئیات ارقام کلی بودجه 
نشــان می دهد که بودجه سال آینده از 
نظر منابع و مصارف در رقم ۳۶۳۱ هزار 

میلیارد تومان تراز می شود.
هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده اســت بودجه ســال آینده 
کسری ندارد؛ اما بررسی ها نشان می دهد 
احتمال تحقــق درآمدهای پیش بینی 
شده باال نیست. الیحه بودجه سال آینده 
در حالی تدوین شده است که مذاکرات 
ایران با گروه چهار به عالوه یک در جریان 
است؛ اما بنا بر اعالم رئیس سازمان برنامه و 
بودجه این الیحه بر مبنای تداوم وضعیت 

تحریمی تدوین شده است. 
بودجه از دو بخــش بودجه عمومی 
و بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها 
و موسسات انتفاعی وابســته به دولت 
تشــکیل می شــود که بودجه عمومی 
شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. 
اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع 
عمومی بالغ بر ۱۳۷2 هزار میلیارد تومان 
و درآمدهای اختصاصــی وزارتخانه ها 
و موسســات دولتی شــامل ۱۳2 هزار 

میلیارد تومان است.
همچنین بودجه شرکت های دولتی، 

بانک ها و موسســات انتفاعی وابسته به 
دولت که حجم عمده کل بودجه ســال 
۱۴۰۱ را به خود اختصــاص داده با رقم 
22۳۱ هزار میلیارد تومان بســته شده 
است.این در حالی اســت که برای سال 
جاری ســقف کلی بودجه 2۸۸2 هزار 
میلیارد تومــان مصوب شــده بود که 
بودجــه عمومی ۱۳۷۳ هــزار میلیارد 
تومان شامل ۱2۷۷ هزار میلیارد تومان 
منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان 
درآمد اختصاصی بود.همچنین بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابســته به دولت ۱۵۷۱ هزار 

میلیارد تومان مصوب شده بود.
ارز 4200 تومانی حذف شد

دولت در یارانــه بودجه پیش بینی 
تغییــر مکانیزم تخصیــص ارز ۴2۰۰ 
تومانی را کرده اســت.در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ در خصوص هدفمندی یارانه ها 
پیشــنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم 
در ازای اصالح ارز ۴2۰۰ تومانی و جبران 
اصالح نرخ کاالهای اساسی، دارو، یارانه 

نان و خرید تضمینی گندم آمده است.
کل یارانه پرداختی در ســال آینده 
طبق این الیحه ۳۳۶ هزار میلیارد تومان 

پیشنهاد شده است که ۷۳ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان آن یارانه نقدی و معیشتی 
است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه  
اجتماعی ملزم به حذف یارانه پردرآمدها 

در سال آینده شد.
 پیش بینی درآمد

 ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی
براســاس تبصره یک الیحه بودجه 
۱۴۰۱ ســقف منابع حاصــل از ارزش 
صادرات نفت، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز معــادل ۳۸۱ هزار و ۸2۵ 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.
ایرنا اعالم کرده است: بر اساس الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱، صادرات نفت در 
سال آینده روزانه یک میلیون و 2۰۰ هزار 

بشکه در نظر گرفته شده است.
افزایش 2۹ درصدی حداقل حقوق

ســازمان برنامــه و بودجــه اعالم 
کرد: حقوق کارمندان در ســال ۱۴۰۱ 
به صــورت پلکانی معکــوس از 2۹ تا ۵ 
درصد افزایش می یابد. براســاس این 
گزارش، با احکام ذیل در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، حقوق افرادی که از متوســط 
حقوق کمتر می گیرند از حقوق افرادی 
که از متوسط بیشتر می گیرند، بیشتر 
رشد خواهد کرد و فاصله حقوق ها کاهش 
می یابد.براساس جزئیات الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور، دولت سقف 
ناخالص پرداختی ماهانه را ۳۷ میلیون 
تومان تعیین کرد. در بودجه سال ۱۴۰۰ 
سقف ناخالص حقوق کارکنان دولتی و 
سایر دستگاه ها ۳۳ میلیون تومان بود.
به این ترتیــب، افزایش ناخالص حقوق 
به صورت پلکانی معکوس از 2۹ درصد تا 
۵ درصد خواهد بود و حداقل مبلغ مندرج 
در احکام کارگزینی با 2۹ درصد رشد از 
۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان 

افزایش می یابد.
 حقوق زیر ۵ میلیون تومان

 از مالیات معاف می شود
بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی 
که در این سال ۵ میلیون تومان یا کمتر از 
۵ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند 

از مالیات معاف شدند.
در بند ۵ تبصــره ۱2 الیحه بودجه 
سال آینده آمده اســت: سقف معافیت 
مالیاتی ســاالنه موضوع ماده ۸۴ قانون 
مالیات های مســتقیم در سال ۱۴۰۱ 

مبلغ ۶۰ میلیون تومان تعیین می شود.
همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق 

کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق 
و مزایای مســتمر و غیرمستمر و سایر 
پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی 
پایان سال اعالم شد. بر این اساس میزان 
مالیات نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان 
تا ۱2۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد، نسبت 
به مــازاد ۱2۰ میلیون تومــان تا 2۴۰ 
میلیون تومان، ۱۵ درصد و نســبت به 
مازاد 2۴۰ میلیون تومــان، 2۰ درصد 

است. 
 خودروهای میلیاردی 

مالیات می دهند
مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع 
ارزش انــواع خودروی ســواری و وانت 
دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی 
اعم از اشخاص حقیقی )خود و فرزندان 
کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل( 
و حقوقی بیش از یک میلیــارد تومان 
مشمول مالیات شــدند.این مالیات به 
گونه ای اســت که ارزش خودرو تا مبلغ 
۱.۵ میلیارد تومان نســبت به مازاد یک 
میلیارد تومان به میــزان یک درصد، تا 
مبلغ ۳ میلیارد تومان نســبت به مازاد 
۱.۵ میلیارد تومان به میزان 2 درصد، تا 
مبلغ ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳ 
میلیارد تومان به میزان ۳ درصد و نسبت 
به مازاد ۴.۵ میلیارد تومان به میزان چهار 

درصد در نظر گرفته شده است.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت 
روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت 
یا واردات آن است که توسط سازمان امور 
مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین 
و اعالم می شــود.اعالم میــزان مالیات 
خانه های لوکس بر اساس الیحه بودجه 
سال آینده، خانه های مســکونی و باغ 
ویالهای باالی ۱۰ میلیارد تومان مالیات 
خواهند داد.بر اســاس این ماده، میزان 
مالیات نســبت به مازاد خانه های ۱۰ تا 
۱۵ میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به 
مازاد خانه های ۱۵ تا 2۵ میلیارد تومان 
دو در هزار و نســبت به مازاد خانه های 
2۵ تا ۴۰ میلیارد تومان ۳ در هزار تعیین 
شد. همچنین میزان مالیات نسبت به 
مازاد خانه های ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان 
۴ در هزار و نســبت به مــازاد خانه های 
باالی ۶۰ میلیارد تومان ۵ در هزار خواهد 
بود. واحدهای مسکونی لوکس در حال 
احداث و همچنین واحدهای گران قیمت 
در سال تملک از این مالیات معاف هستند.

وزارت خانه های راه و شهرسازی، صمت و 
سازمان ثبت اسناد و امالک مکلف به ارائه 
اطالعات واحدهای مسکونی گران قیمت 
به سازمان امور مالیاتی شده اند.سازمان 
امور مالیاتی نیز مسئول ارزش گذاری، 
محاســبه مالیات تعلیقی و نهایتاً اخذ 
مالیات از مالکان این واحدها مشخص 

شده است.مالکان این واحدها نیز موظف 
به پرداخت مالیات متعلقه تا پایان بهمن 

۱۴۰۱ خواهند بود.
 سن بازنشستگی 

دو سال افزایش می یابد
بر اســاس پیش بینی های صورت 
گرفته در الیحه بودجه از ســال آینده 
حداقل و حداکثر ســن بازنشستگی دو 

سال افزایش خواهد یافت.
این اقدام به منظور پایدارسازی منابع 
صندوق های بازنشســتگی چند تغییر 

مورد تاکید قرار گرفته است.
بر این اســاس حداقــل و حداکثر 
بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و 
زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق 
سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش 
می یابد، البته احکام قطعی هیات های 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری برای 
بازنشستگی از این حکم مستثنی هستند.
همچنین سنوات خدمت مورد قبول برای 
بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن 
دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر 
در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم 
از کشوری و لشــگری و سازمان تامین 

اجتماعی دو سال افزایش خواهد یافت.
دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان 

اوراق می فروشد
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت 
۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق می فروشد.

در بخش تملــک دارایی های مالی، 
بازپرداخــت ۱2۸ هــزار 2۹۶ میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
آب بها ۱۵ درصد گران می شود

براساس الیحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت 
نیرو مکلف شــد عالوه بر دریافت نرخ 
آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب 
فروش آب شرب باالتر از الگوی تعیین 
شــده ۱۵ درصد نرخ آب بها را افزایش 
دهد.بررسی الیحه بودجه در نگاهی کلی 
نشان می دهد با توجه به حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی، کاهش میزان افزایش حقوق  ها و 
رشد مالیات ها سالی سخت در راه است. 
اولین بودجه دولت رئیسی فعال پیام تورم 
برای سفره خانوار را مخابره کرده است. 
باید دید در عمل مجلس تا چه میزان در 

این الیحه تغییر ایجاد خواهد کرد. 

دو اتفاق مهم در بودجه ۱40۱

کاهششفافیت؛افزایشمیزانهزینهها

بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته در الیحه 

بودجه از سال آینده حداقل 
و حداکثر سن بازنشستگی 

دو سال افزایش خواهد 
یافت

 بررسی الیحه بودجه در 
نگاهی کلی نشان می دهد 
با توجه به حذف ارز 4200 

تومانی، کاهش میزان 
افزایش حقوق  ها و رشد 

مالیات ها سالی سخت در 
راه است

خبر

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
اظهار داشت:  با وضعیت فعلی FATF، تحریم ها 
و مجموع شرایط فعلی به نظر نمی رسد حتی یک 
ریال از این فاینانس پیش بینی شده محقق شود. 
مگر اینکه اصالحات خوبی در حوزه سیاست های 
ارزی، جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین 
تصمیم گیــری در مورد FATF و پیوســتن به 
کنوانســیون های بین المللی که مهم ترین  انها 

سازمان تجارت جهانی است انجام شود.
مهراد عبــاد در گفت وگــو با ایلنــا در مورد 

پیش بینی فاینانس 2۶ میلیارد یورویی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: میزان فاینانس پیش بینی 
شده در الیحه بودجه خوشبینانه است، در این مورد 
همه چیز به روابط خارجی بستگی دارد. در بهترین 
حالت مذاکرات برجام با سرعت پیش  می رود ولی 
در این حالت هم چنین رقمی محقق نمی شود، 
چراکه در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هم باید 
مراحل دیگری مانند صدور اجازه ورود شرکت  های 
خارجی به کشور را پشت سر بگذاریم، امروز حتی 
کسانی که در ظاهر دوست ما هستند هم به علت 

ترس از تحریم ها در ایران سرمایه گذاری نمی کنند.
وی افزود: مــدت زمانی هم طول می کشــد 
که اعتماد دوباره بیــن طرفین برگردد، حتی اگر 
این اتفاق هم رخ دهد وضعیت کشــور ما شرایط 
باثباتی برای سرمایه گذار خارجی نیست. در مورد 
قوانین و اعتمادسازی باید کار کنیم تا انگیزه برای 
سرمایه گذار خارجی ایجاد شود. اگر بخواهیم در 
آینده هم هر روز یک قانون جدید داشــته باشیم 
مسلما ریسک سرمایه گذاری در ایران بیشتر و باعث 
کاهش سرمایه گذاری می شود. ما واقعا در برخی از 

صنایع خود مانند گاز و نفت و پتروشیمی نیاز به 
سرمایه گذاری داریم که مســلما نمی توان همه 
آن را از داخل تامین کرد.عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران بیان کــرد: با وضعیت فعلی 
FATF و تحریم ها و مجموع شرایط فعلی به نظر 
نمی رسد حتی یک ریال از این فاینانس پیش بینی 
شده محقق شود. مگر اینکه اصالحات خوبی در 
حوزه سیاست های ارزی و جذب سرمایه گذاری 
خارجی و همچنیــن تصمیم گیــری در مورد 
FATF و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی 
که مهم ترین  انها ســازمان تجارت جهانی است 
انجام شود تا کشورها ترغیب به سرمایه گذاری در 
ایران شوند.وی ادامه داد: دولت با تصور برداشته 
شدن تحریم ها این بخش از بودجه را بسته است. 
تصور دولت این اســت که ارتباطات خوب شده و 

تحریم ها برداشته می شود. اما حتی اگر این اتفاق 
هم بیافتد کشورها بالفاصله شروع به سرمایه گذاری 
نمی کنند. در بازه بعد از تصویب برجام هم اینطور 
نبود که کشورها برای ســرمایه گذاری در ایران 
سرازیر شــوند بلکه برخی از آنها فقط یک سال 
بررســی کردند و بعد از بازگشت تحریم ها دیگر 

سرمایه گذاری کالنی هم در کشور نشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت فعلی FATF؛

یکریالازفاینانسبودجه۱40۱هممحققنمیشود

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

قیمتآجیلشبیلدا
۱۵0تا270هزارتومان

فارس- رئیس 
اتحادیــه آجیــل و 
خشــکبار تهــران  
گفت: قیمت هر کیلو 
گرم آجیل شب یلدا 

بر حسب کیفیت بین ۱۵۰ تا 2۷۰ هزار تومان است.
مصطفی احمدی با اشاره به تعیین قیمت آجیل 
شب یلدا، بیان کرد: امسال فروش آجیل و خشکبار 
به علت افزایش شدید قیمت ها، بسیار کاهش یافته 
اســت بنابراین اتحادیه قیمت آجیل شب یلدا را با 
حداقل سود تعیین کرده اســت. وی اظهار داشت: 
تنوع و کیفیت محصوالت بسیار زیاد است بنابراین 
برحسب کیفیت ممکن است قیمت عرضه آجیل 

شب یلدا کمتر و بیشتر از قیمت های فوق باشد. 
احمدی با اشاره به افزایش شدید قیمت آجیل 
و خشکبار در سال جاری اظهار داشت: فروش این 
محصوالت نسبت به سال گذشــته به یک چهارم 
تقلیل یافته است بنابراین برای تشویق مردم به خرید 
این محصوالت امسال با کاهش سود فروشندگان 
حداقل سود ممکن را برای عرضه آجیل شب یلدا 

در نظر گرفته ایم.
    

عشقی: 
بهدنبالحذفدامنهنوسان

بازارسرمایههستیم
 - ین نال آ خبر
رئیــس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار 
گفت: اکنــون که با 
عدم تعادل جدی در 

بازار مواجه هستیم، اگر دامنه نوسان وجود نداشته 
باشد، نوسان هایی که اتفاق می افتد بسیار شدیدتر 
خواهد بود.مجید عشقی، ضمن اشاره به نوسانات 
بازار از سال گذشته، گفت: امید می رود با تالش های 
ســازمان و دولتمردان در زمینه سیاستگذاری و 
همچنین مجلس و کمکی که رســانه ها و فعاالن 
بازار در راستای شفافیت و ارتقای کارایی بازار انجام 
می دهند، بازار به ثبات برسد.وی ادامه داد: دغدغه ما 
در بازار سرمایه بازگشت اعتماد است. تمام تالش 
سازمان در این مدت کوتاه ریاست جدید در راستای 
بازگشت اعتماد به بازار بوده که البته امری سخت و 
زمان بر است. تالش می شود ساختار در خود سازمان 
اصالح شود و هم رایزنی هایی با سیاست گذاران در 

بودجه نیز در همین راستا انجام شده است.
    

تعطیلیمرکزمبادلهارزیافغانستان
درپیافزایشبیسابقهدالر

فارس- بزرگتریــن مرکز مبــادالت ارزی 
افغانستان دیروز به دلیل رشد بی سابقه دالر در این 

کشور تعطیل شد.
به دنبال رکوردزنی دالر  و افزایش قیمت این ارز 
به ۱۱۰ افغانی، سرای شهزاده بزرگترین مرکز مبادله 
ارز افغانستان تعطیل شد.منابع خبری اعالم کردند 
که سرای شــهزاده درپی اوج گرفتن قیمت دالر 
تعطیل شده است. مســئوالن سرای شهزاده  شهر 
کابل، بزرگترین مرکز تبادل ارز در افغانستان گفته 
بودند که بهای هر دالر در مقابل پول افغانی به بیش 
۱۱۰ افغانی مبادله می شود.فهیم زیرک، سخنگوی 
اتحادیه  صرافان سرای شهزاده به روزنامه اطالعات 
روز گفت که بی تفاوتی بانک مرکزی دولت طالبان )د 
افغانستان بانک( نسبت به کاهش ارزش پول افغانی، 

از دیگر دالیل سقوط قیمت ارز ملی است.
    

کارشناس آمریکایی: 
بیتکوینقاتلدالر

وبانکمرکزیآمریکاست
راشــاتودی- 
یــک کارشــناس 
آمریکایــی و مجری 
شبکه راشــا تودی، 
می گوید: بیت کوین 

قاتل دالر و بانک مرکزی آمریکاســت و این دو را از 
بین خواهد برد.

 واشنگتن در تالش است تا به سمت قانونمند 
کردن استفاده از دارایی های دیجیتال برود. برخی 
از نمایندگان کنگره بر ایــن باورند ممنوع کردن 
استفاده از ارزهای دیجیتال می تواند به حفظ جایگاه 
دالر در بازار بین المللی کمک کند، اما مکس کایزر، 
کارشناس آمریکایی شــبکه راشا تودی با این نظر 
مخالف است.وی می گوید: دالر سال هاست که در 
حال افول و از دست دادن جایگاه خود در جهان است. 
با بیت کوین یا بدون بیت کوین، دالر شکست خواهد 
خورد.بسیاری از نمایندگان کنگره نگران سرنوشت 
دالر هســتند و به این فکر می کنند که آیا این ارز 
می تواند با وجود خیز ارزهای دیجیتال جایگاه خود 

به عنوان ارز برتر جهانی را حفظ کند یا خیر.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی گفت که افرادی تحت عنوان 
سهامداران خودروسازی ها در این چند روزه با 
فحاشــی و بی ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار 
نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد 
حمله قرار دادند که چرا مجلس می خواهد جلو 

افزایش قیمت را بگیرد،  ما باید سود کنیم!
مصطفی رضاحســینی قطب آبــادی در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به مجوز خودروسازی ها 
برای افزایــش قیمت خودرو گفــت: اعضای 
کمیســیون صنایع در جلســه روز یکشنبه با 
حضور وزیر و خودروسازی ها موضوعاتی که در 
حوزه صنعت خودرو مطرح است را در دستور کار 
داشتند. اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون 
نیز به عملکرد وزیر صنعت در خصوص وضعیت 
خود انتقاد داشتند. ما دو شرکت خودروسازی 

ایران خودرو و ســایپا را داریم که وضعیت آنها 
مربوط به امسال و پارسال و این دولت ها دولت 
نیست. این مشکل در همه دولت ها وجود داشته 
و هر کدام به نوعی جامعه و مردم را بازی داده اند.

وی با بیان اینکه مردم آســیب پذیرترین 

زنجیره در بحث خودرو بوده انــد، افزود: از روز 
اول دو خودروســازی بایــد از حاکمیت دولت 
خارج می شــد. چرا دولــت و وزارت صنعت با 
داشتن ۶ درصد ســهام در خودروسازی ها باید 
در آنجا اعمال حاکمیت کند و در تعیین مدیران 
مستقیماً دخالت داشته باشند تا فضایی که به 
وجود آمد سر منشأش دولت باشد؟ خودروسازان 
مدعی هستند که ما داریم ضرر می دهیم زیرا 
قیمت حاکمیتی است و به ما تکلیف می شود و 
هزینه های ما بیشتر از این است. پس چرا دولت 

از آنها در مقابل مردم و مجلس دفاع می کند؟
نماینده مردم شهر بابک در مجلس یادآور شد: 

به طور اخص دولت هیچ برنامه ای برای بخش 
خودروسازی و خودرو ندارد. نه تنها این دولت 
بلکه دولت های قبلی هم برنامه نداشتند که اگر 
برنامه ای وجود داشت ما به اینجا نمی رسیدیم 
که یک شــبه بگویند خودرو گران شــد و این 

تبعاتی داشته باشد که شاهدش هستیم.
رضاحســینی ادامه داد: در این چند روزه 
نمایندگان آماج حمــالت بی رحمانه افرادی 
تحت عنوان ســهامداران قــرار گرفتند که 
با پیامک هایشــان بــا فحاشــی و بی ادبی  و 
کلمات رکیک و ناهنجار نمایندگان و اعضای 
کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که 
چرا مجلس می خواهد جلوی افزایش قیمت را 
بگیرد،  ما باید سود کنیم. از سوی دیگر مردم 
می گویند چرا قیمت ها افزایش پیدا می کند؟ ما 
قدرت خرید نداریم و دسته دیگری هم هستند 

که بالتکلیفند. آنها می گویند در سالهای ۹۷ و 
۹۸ خودرو ثبت نام کردند و حال افزایش قیمت 
شامل آنها نیز شده است. این کالف سردرگمی 
اســت و در دولت هم کسی پاســخگوی این 
وضعیت نیســت.این عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با بیان اینکه خودروســازها 
توجیهات خاص خــود را می آورند که برای 
ما قابل قبول نیســت، تاکید کرد: به هر حال 
باید یک نظم و انضباطی وجود داشته باشد. 
اولین راه این اســت که خودروسازی ها را به 
بخش خصوصــی واگذار کنند چــرا که این 
شرایط جز ایجاد نارضایتی حاصلی نخواهد 
داشــت. کمتر از یک ماه پیش وزارت صنعت 
و خودروســازی ها گفتند ۱۸ درصد افزایش 
قیمت داریم و بــه محض اینکه انتقاد شــد 

عقب نشینی کردند. 

حمله پیامکی به نمایندگان:

قیمتخودروراکاهشندهید

س: مهدی نصیری
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