
»واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصال در 
شرایط فعلی دردی را درمان نمی کند و هیچ تاثیر خاصی 
در زندگی قشر آسیب پذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از 
این هم امکان پذیر نیست. نباید این نکته را فراموش کرد 
که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکالت بسیاری 
مواجه خواهد شد، اما چاره ای نیست و نمی توان مردم را در 
چنین شرایطی تنها گذاشت. اما االن بحث من این است 
دلیل مشکالت  به  کارفرما  که  برای بخش خصوصی  که 
اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از 
۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامه ای 

داریم؟«
فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: »اگر دولت منابع 
درآمدی مناسب داشت، می توانست نه تنها بخش خصوصی را در 
مورد بحث دستمزد ها حمایت کند بلکه امکان افزایش دستمزد 
بیش از آنچه اخیرا به تصویب رسیده هم وجود داشت. ولی نه 
دولت و نه مجلس پایه های مالیاتی را افزایش ندادند، مسئله 
یارانه ها را اصالح نکردند و... یعنی دست به اصالحات ساختاری 
نزدند تا منابع درآمدی خود را باال ببرند. به همین دلیل است که 
می گویم بیشتر از افزایش ۴۰۰ هزارتومانی و ۱۰ درصد پلکانی، 
اصال امکان پذیر نبود. زیرا در وضعیت عادی هم دولت سال 
آینده با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه 
خواهد شد و به هیچ عنوان درآمد ها پاسخگوی این هزینه ها 
نخواهد بود؛ بنابراین مجبور خواهد شد که دست به چاپ پول 
بزند و این دوباره روی بحث نقدینگی و تورم بیش از گذشته 

تاثیر خواهد گذاشت.«
مجلس  میان  تنش   و  بسیاری  حدیث های  و  حرف  از  بعد 
دستمزد  افزایش  مصوبه  با  نگهبان  شورای  باالخره  دولت،  و 
کارمندان دولت موافقت کرد و طبق این مصوبه حقوق کارمندان 
دولت ۴۰۰ هزار تومان به عالوه ۱۰ درصد هم به صورت پلکانی، 
باال خواهد رفت. اما همچنان دولتی ها تاکید دارد که تامین این 
میزان از افزایش حقوق برای آن ها امکان پذیر نیست. با این 
حال آن ها موظف به اجرای این مصوبه هستند. اما آنچه که 
هنوز نامشخص است، میزان افزایش دستمزد در بخش خصوصی 

است که در هاله ای از ابهام قرار دارد.
مسائل  تحلیلگر  شهری  شقاقی  وحید  خصوص  همین  در 
اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: »بحث افزایش حقوق 
بسیار حائز اهمیت است. زیرا االن در اقتصاد ایران، بیش از ۶۰ 
و کاال های  است  پیدا کرده  درصد قدرت خرید مردم کاهش 
اساسی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است 
و در خصوص کاال های غیرحمایتی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بعضا 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند. از طرف دیگر قیمت 
مسکن به تنهایی در تهران حدود ۸۵ درصد باال رفته است و به 
تناسب همان هم اجاره مسکن افزایش پیدا کرده است. ضمن 
اینکه قدرت خرید مردم بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است و این موجب شده معیشت بخش قابل توجهی از جامعه با 

مشکالت بزرگی مواجه شود.«
از  برای حمایت  این است که  ادامه داد: »حاال سوال  وی 
چه  دولت  جامعه،  خرید  قدرت  افزایش  و  آسیب پذیر  قشر 
راهکار هایی دارد؟ یکی از این راهکار ها عمال افزایش حقوق 
و دستمزد است. اما در این باره موضع بسیار مهم تر آن است 

این  از  که  داریم  شاغل  نفر  میلیون   ۲۴ حدود  االن  ما  که 
جمعیت حدود ۵/۲ میلیون نفر کارمند دولت هستند و حدود 
۲ میلیون هم بازنشسته داریم. یعنی دولت صرفا درآمد ۵/۴ 
بخش های  در  مابقی  یعنی  می کند.  تامین  را  نفر  میلیون 
غیردولتی و خصوصی فعال هستند و عمدتا کارگران جامعه 
بحث  تمام  االن  که  است  حالی  در  این  می شوند.  محسوب 
دولت و مجلس صرفا در خصوص همان ۵/۴ میلیون نفر است 
که در دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند. حاال سوالی 
جزیره  دو  ما  می شود  مگر  که  است  این  می آید  پیش  که 

متفاوت برای حقوق و دستمزد در کشور داشته باشیم؟«
برنامه ای  یک  کار  عالی  مثل شورای  نهادی  »باید  افزود:  او 
در دستور کار خود قرار دهد که به نوعی دستمزد کارگران و 
کارمندان غیردولتی هم با بخش دولتی متناسب باشد. ما اصال 
درصد  دولتی ۲۰  بخش  در  که حقوق ها  می گذاریم  را  فرض 
حدود  که  غیردولتی  بخش  دستمزد  برای  کند،  پیدا  افزایش 
۱۷ میلیون نفر هستند، چه برنامه ای وجود دارد؟! لذا در بحث 
دستمز باید یک نگاه جامع و کالن نگر داشت. یعنی به گونه ای 
عمل شود که به هر دو بخش دولتی و غیردولتی به یک اندازه 
توجه شود. نکته بعدی این است که االن همانطور که عرض 
کردم، قدرت خرید مردم حدود ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است، اگر بخواهیم حقوق ها را بیش از میزان مناسب باال ببریم 
نه تنها اصال با منابع درآمدی دولت همخوانی ندارد بلکه باعث 

افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم هم باال می رود.«
این استاد دانشگاه تصریح کرد: »راهکار این است که دولت و 
مجلس باید در بحث دستمزد با یک مبلغ مشخص و متناسب 

با کاهش قدرت خرید، به توافق برسند. واقعیت این است که 
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصال در شرایط فعلی دردی را درمان 
نمی کند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیب پذیر ایجاد 
نباید  نیست.  پذیر  امکان  هم  این  از  بیشتر  اما  کرد.  نخواهد 
این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان 
هم با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد، اما چاره ای نیست 
و نمی توان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت. اما االن 
به  کارفرما  برای بخش خصوصی که  است که  این  بحث من 
دلیل مشکالت اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر 
هم بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه 

برنامه ای داریم؟«
وی تاکید کرد: »در این میان هم مقصر هم مجلس است و هم 
دولت. زیرا اگر دولت منابع درآمدی مناسب داشت، می توانست 
نه تنها بخش خصوصی را در مورد بحث دستمزد ها حمایت 
کند بلکه امکان افزایش دستمزد بیش از آنچه اخیرا به تصویب 
رسیده هم وجود داشت. ولی نه دولت و نه مجلس پایه های 
مالیاتی را افزایش ندادند، مسئله یارانه ها را اصالح نکردند و... 
یعنی دست به اصالحات ساختاری نزدند تا منابع درآمدی خود 
را باال ببرند. به همین دلیل است که می گویم بیشتر از افزایش 
۴۰۰ هزارتومانی و ۱۰ درصد پلکانی، اصال امکان پذیر نبود. زیرا 
در وضعیت عادی هم دولت سال آینده با بیش از ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و به هیچ عنوان 
درآمد ها پاسخگوی این هزینه ها نخواهد بود؛ بنابراین مجبور 
خواهد شد که دست به چاپ پول بزند و این دوباره روی بحث 

نقدینگی و تورم بیش از گذشته تاثیر خواهد گذاشت.«

او ادامه داد: »از طرف دیگر به کارفرمای بخش خصوصی هم 
نمی توان فشار آورد که دستمزد ها را به میزان کاهش قدرت 
خرید مردم باال ببرد. زیرا اصال امکان چنین اقدامی از سوی 
کارفرمایان با توجه به وضعیت فعلی وجود ندارد این موجب 
می شود که یا این بنگاه ها تعطیل شوند یا به حالت نیمه تعطیل 
در بیایند که در هر دو صورت زمینه ساز افزایش نرخ بیکاری 
خواهد شد؛ بنابراین به نظر من مهمتر از مسئله میزان افزایش 
و  کارگران  موضوع وضعیت دستمزد  دولت،  کارمندان  حقوق 
شاغالن بخش خصوصی اهمیت دارد و االن باید شورای عالی 
کار به فکر رسیدن به یک نتیجه مطلوب باشد تا این ۱۷-۱۶ 

میلیون نفر با مشکالت بیشتری مواجه نشوند.«
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: »موضوع این است که 
االن درست است که همه مردم با کاهش قدرت خرید مواجه 
هستند، اما شرایط کارمندان دولتی نسبت به شاغالن بخش 
خصوصی بسیار بهتر است. زیرا آن ها از یک سو حداقل دستمزد 
برخوردار  مزایایی هم  از  دیگر  از سوی  و  دریافت می کنند  را 
این وضعیت در میان کارگران و حتی کارمندان  اما  هستند، 
در  که  همانطور  زیرا  ندارد.  وجود  بعضا  هم  خصوصی  بخش 
جریان هستید، طبقه کارگر حتی کمتر از یک و نیم میلیون 
تومان درآمد دارند و این در وضعیت فعلی بسیار نگران کنننده 
و سخت است؛ بنابراین االن چالش مهمتر در شورای عالی کار 
است و مشخص نیست که در نهایت نمایندگان طرفین بر سر 
چه مبلغی به توافق می رسند و این مبلغ می توان هم دردی از 
کارگران و کارمندان بخش خصوصی درمان کند و هم کرفرمایان 

را مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی نکند.«

اقتصادی 5

 افزایش قیمت ها برای مسکن مهر کشور مشکل ایجاد 
کرده است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش سرسام آور قیمت ها برای پروژه 
های مسکن مهر در سراسر کشور مشکل ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد اصغری مهرآبادی روز یکشنبه در نشست شورای 
مسکن استان تهران افزود: اگر قصد داریم جلوی تعطیلی کارگاه های مسکن مهر 

را بگیریم باید به سازنده ها کمک کنیم و این حق آنهاست.
وی یادآورشد: در اغلب استان ها پیمانکاران با مشکل افزایش چندین برابری 

قیمت تجهیزات نصبی مواجه هستند.
اصغری مهرآبادی اظهار داشت: استانداران در شورای مسکن استان می توانند در 

این خصوص تصمیم گیری کنند و راهکار مناسب را به تصویب برسانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزیر با این موضوع موافقت کرد که می توان 
تفاوت قیمت تجهیزات نصبی که در قرارداد اولیه قید شده است را دولت بپردازد 
و در مورد قراردادهایی که نرخ این تجهیزات قید نشده نیز تعرفه های کنونی 

لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای مسکن استان ها اختیاری فراتر از وزارت دارد و می 
تواند در مورد تعیین تکلیف مشکل پیمانکاران در خصوص افزایش قیمت تصمیم 

گیری و طرحی را تصویب کند و این مصوبه نیز الزم االجراست.
اصغری مهرآبادی ادامه داد: فقط نوع قرارداد جدید برای جبران افزایش قیمت 

ها باید به گونه ای نوشته شود که در آینده مشکل جدیدی شکل نگیرد.
در این جلسه مقرر شد مشکالت واحدهای مسکن مهر که به علت انجام نشدن 
نصبیات )تجهیزات( متوقف مانده است رفع شود و تفاوت قیمت تجهیزات مورد 

نیاز نیز محاسبه و مابه التفاوت آن به پیمانکاران پرداخته شود.
مقرر شد خدمات زیربنایی در پردیس و پرند تا ۱۵ خرداد باهماهنگی معاونت 
عمرانی استانداری عملیاتی و مشکالت تعاونی های مسکن مهر نیز در استان 

برطرف شود.

چین پرواز هواپیماهای بوئینگ را تعلیق کرد
سازمان هوانوردی چین امروز دوشنبه تحت تاثیر سقوط دومین هواپیمای 
بوئینگ ۷۳۷ ماکس در چندماه اخیر، به تمامی ایرالین های این کشور 
اعالم کرد که پرواز هواپیماهای مذکور را تا اطالع ثانوی به تعلیق درآورند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ ماکس 
تنها ۱۳ دقیقه بعد از بلند شدن از زمین که به نایروبی، پایتخت کنیا در حال پرواز 

بود، سقوط کرد و تمامی ۱۵۷ سرنشین آن کشته شدند.
با اینکه هنوز علت حادثه و سقوط هواپیما مشخص نشده است، اما بسیاری از 
رسانه ها از نقص فنی که یک بار دیگر نیز در هواپیمای مشابهی در اندونزی به وجود 

آمد و موجب سقوط آن شد، خبر داده اند.
همین احتمال موجب شد که سازمان هوانوردی چین امروز، دوشنبه، خطاب به 
تمامی ایرالین های این کشور اعالم کند که در صورت در اختیار داشتن هواپیماهای 
بوئینگ ۷۳۷ ماکس، تا اطالع ثانوی استفاده عملیاتی و پروازی آنها را به حالت تعلیق 
در بیاورند. چند ماه پیش بود که یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ ماکس لئون ایر 
اندونزی نیز به سرنوشت مشابهی گرفتار شد و تنها چند دقیقه پس از بلند شدن 
از باند فرودگاه جاکارتا در آب های سواحل شرقی این کشور سقوط کرد و تمامی 
۱۹۰ نفر از مسافران همراه با خدمه و کادر پروازی همگی بواسطه وقوع این اتفاق 
ناگوار ناپدید و کشته شدند. بر اساس گزارش رویترز، ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ 
۷۳۷ ماکس در ایرالین های چینی فعال بوده و حضور دارند که حاال بر اساس بیانیه 
سازمان هوانوردی این کشور، تا زمان معلوم شدن علت سقوط این نوع خاص از 

هواپیما زمین گیر خواهند شد و اجازه پرواز را تا اطالع ثانوی کسب نخواهند کرد.
این طور که به نظر می رسد مشکل خاصی در این نوع از هواپیمای بوئینگ وجود 
دارد که بارها در برخی از کشورها و ایرالین های مختلف مخابره شده و تاکنون در 
طول چند ماه اخیر دچار دو سقوط و سانحه هوایی نیز شده است. اخبار قبلی حاکی 
از آن است که این دو هواپیما جدید بوده و به تازگی تحویل ایرالین های مربوطه 
داده شده بودند. نتایج بررسی های سازمان هوانوردی فدرال آمریکا با همکاری شرکت 
سازنده این هواپیما یعنی بوئینگ، پیشتر نشان می داد که سیستم جدیدی که از 
سنسورهای پیشرفته در نوک دماغه جت بکار برده شده، موجب سقوط آن شده 
است. این بدان معناست که سنسورهای موجود در دماغه هواپیما احتماالً به دلیل 
مشکالت نرم افزاری اطالعات نادرستی به سیستم مرکزی هواپیما مخابره کرده و این 
بدان معناست حتی در زمانی که خلبان کنترل و هدایت هواپیما را بر روی اتوپایلوت 
)هدایت خودکار و اتوماتیک( می گذارد، این سنسورهای موجود در سیستم جدید، 
سر هواپیما را به سمت پایین می کشانند و این امر موجب می شود کنترل جت 
برای خلبان دشوار شود و به سرعت سقوط کند. همین امر موجب شد که اندونزی 
سفارش این نوع از هواپیما از شرکت بوئینگ را لغو کند و از مسئوالن و مدیران آن 
درخواست بررسی دقیق و تحقیقات ویژه کند تا این غول هواپیماسازی از تکرار 

چنین حوادث ناگواری جلوگیری به عمل بیاورد.

ششمین عرضه اولیه امسال در بورس تهران
در آخرین روز معامالتی این هفته یک شرکت جدید در بورس تهران 
عرضه اولیه خواهد شد. در صورتی که این عرضه با موفقیت انجام شود این 
ششمین شرکتی است که در سال جاری قسمتی از سهام خود را در بورس 

عرضه اولیه کرده است.
به گزارش ایسنا، چهارشنبه این هفته )۲۲ اسفند( قرار است ۱۰ درصد از شرکت 

تأمین سرمایه نوین معادل ۷۰۰ میلیون سهم در بورس تهران عرضه اولیه شود.
گروه  مالی«  واسطه گری های  جنبی  »فعالیت های  بخش  در  شرکت  این 
»فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی« و 
طبقه »فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی طبقه بندی نشده در جای دیگر« 
در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد تنوین به شیوه ثبت سفارش جهت کشف 
قیمت عرضه خواهد شد. هر کد حقیقی یا حقوقی می تواند ۳۰۰۰ سهم در این 
عرضه اولیه سفارش دهد. حداقل قیمت این سهم ۲۱۰ تومان و حداکثر قیمت ۲۲۰ 
تومان تأمین شده است و کشف قیمت در این بازه صورت می گیرد.  از ابتدای سال 
۱۳۹۷ تاکنون پنج شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شده اند که با عرضه سهام 
شرکت تأمین سرمایه نوین، این تعداد به شش شرکت خواهد رسید. تأمین سرمایه 
نوین سومین شرکت تأمین سرمایه است که در بورس عرضه اولیه می شود.  پیش از 
این تأمین سرمایه امید و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در بورس عرضه شده بودند.

سه شنبه / 21 اسفند 1۳9۷ / شماره ۳۷۴

اعالم شعب بانکی برای توزیع اسکناس نو
فهرست اسامی شعب توزیع کننده پول نو در روزهای پایانی سال منتشر شد. به گزارش ایسنا، به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز 1۳9۸، از چهارشنبه )  22  اسفند(   تا دوشنبه )2۷  اسفند( شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، 

سپه، گردشگری، پست بانک، سینا، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد و سرمایه در سطح استان تهران نسبت به توزیع اسکناس نو شامل 1۰۰ برگ اسکناس 2۰ هزار ریالی و 1۰۰ برگ اسکناس ۵۰ هزار ریالی برای هر مراجعه کننده اقدام می کنند.
طبق اعالم بانک  مرکزی ، در سایر استان ها، ناظران پولی با همکاری شعب بانک های منتخب نسبت به توزیع عمومی اسکناس نو اقدام خواهند کرد که اطالع رسانی در این خصوص از طریق روابط عمومی بانک های تعیین شده، انجام می شود.

میزان افزایش حقوق؛ 1۷ میلیون نفر خارج از معادله دولت و مجلس!

معادله ناعادالنه !
اخبار

قدرت خرید اسفند 9۶ را به کارگران برگردانید!:

قدرت خرید اسفند ۹۶ را به کارگران برگردانید!
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان این که جامعه 
کارگری دنبال افزایش دستمزد نیست، گفت: تنها خواسته کارگران این 

است که قدرت خریدی که اسفند ماه سال گذشته داشتند به آنها برگردد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل دومین جلسه دستمزد سال 
۱۳۹۸ کارگران در روز سه شنبه، گفت: بارها اعالم کردیم که تعیین دستمزد سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال های گذشته سخت و متفاوت خواهد بود و نمایندگان کارگری 

در خصوص مطالبات و حقوق و دستمزد کارگران کوتاه نخواهند آمد.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است سبد معیشت کارگران به روز شده و کمیته دستمزد 
به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه خانوار کارگری رسیده 
است؛ لذا هرگونه پیشنهاد یا درصد و رقمی که در جلسه بعدی دستمزد مطرح شود 

باید به رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران نزدیک باشد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: در جلسه دستمزد روی 
سخن ما به کارفرمایان نیست؛ بلکه موضع دولت برای ما اهمیت دارد. چیزی جز اینکه 
دولت منطقی جلو بیاید و وضع معیشت کارگران را درک کرده و به نقش و تعهدات 
خود عمل کند نمی خواهیم ولی اگر در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر شود تا آخرین 

توان بر خواسته های کارگران پافشاری خواهیم کرد.

چمنی گفت: همانطور که نمایندگان کارفرمایی وظیفه دارند از کارفرمایان دفاع 
کنند، دفاع از جامعه کارگری هم وظیفه نمایندگان کارگران است، لذا انتظار داریم 
دولت با در نظر گرفتن شرایط سخت سال آینده به میدان بیاید و به تعهدات اصلی 

خود در قبال کارگران و کارفرمایان پایبند بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارسال مصوبه افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران به هیأت دولت، گفت: امیدواریم هیأت دولت این مصوبه را این طرف 
سال اعالم کند؛ هر چند که با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن امید در دل کارگران 

زنده نمی شود.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: امید وقتی در کارگران زنده می شود که به مزد 
سال ۱۳۹۸ به عنوان یک خواسته ملی نگاه کنیم و افزایش حق مسکن را هر سال 

در دستور کار قرار بدهیم.
به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در 
شورای عالی کار، کمک هزینه مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان 
رسید. حق مسکن، تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت 
وزیران بگذرد که با توجه به ارسال مصوبه به دولت، انتظار می رود تصویب نهایی آن تا 

قبل از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.

الزام قانون برای کاهش اختالف پرداختی به کارکنان و از 
سوی دیگر مجوز قدیمی قوانین باالدستی برای افزایش 
تا ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان از جمله فوق العاده 
پرداخت های  در جریان  رو شده  کمتر  شغل، موضوعی 
حقوقی است که این روزها صدای کارکنان را در آورده 

و حاشیه ساز شده است.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته بود که جمعی از کارکنان وزارت 
جهاد کشاورزی از سراسر کشور در مقابل مجلس و به دنبال آن 
سازمان برنامه و بودجه تجمع کرده و نسبت به پایین بودن 

حقوق های خود در مقایسه با سایر دستگاه ها اعتراض کردند.
قانون  دهم  فصل  مفاد  برخی  اجرای  عدم  به  نسبت  آنها 
ارتقا و بهبود حقوق کارکنان  مدیریت خدمات کشوری برای 
دولت معترض بوده و تاکید داشتند که با وجود این که تقریباً 
در تمام دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها اعمال شده در مورد 

وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده است.
در حالی در این جریان پای سازمان اداری و استخدامی و 
سازمان برنامه و بودجه وسط بود و مسئولیت اصلی را به لحاظ 
تأمین اعتبار، تعیین ضوابط، ابالغ و اجر دارند که ایسنا برای 
روشن شدن موضوع و این که اظهارات معترضان وزارت جهاد 
کشاورزی از کجا نشأت می گیرد، موضوع را از این سازمان ها 

پیگیری کرد.

در مجموع شواهد از این حکایت دارد که ماجرا مربوط به 
مجوز قانونی برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات حقوقی است 
اما تأمین اعتبار الزم برای آنکه تا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود از موانع اصلی اجرایی شدن مصوبه است. با این 
حال به احتمال زیاد دولت با اجرای آن برای تمامی دستگاه ها 

موافقت خواهد کرد.
افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان قانونی است

توضیحات شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های 
پرداخت سازمان اداری و استخدامی-در این رابطه از این حکایت 
دارد که در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشوری امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده 
دستگاه ها  تاکید شد  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در  که  است 

می توانند این امتیاز را تا ۵۰ درصد افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون برخی دستگاه ها و سازمان ها از 
این ماده قانونی برای افزایش امتیازات کارکنان خود استفاده 
کرده اند گفت: بر این اساس در سال ۱۳۹۵ سازمان اداری و 
استخدامی در راستای اجرایی شدن این الزام قانونی و این که 
یکسری از دستگاه ها از آن استفاده نکرده اند مصوبه ای صادر و 
اعالم کرد که از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات با رعایت ضوابط 
مربوطه استفاده کنند. از سوی دیگر در ماده )۲۹( قانون برنامه 
ششم توسعه نیز تاکید بر این است که اختالف حقوق ها باید به 

حداکثر ۲۰ درصد برسد، از این رو این مصوبه بار دیگر از سوی 
سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفت و از پایان سال 

گذشته پیگیر این موضوع بوده است.
شاه نظری ادامه داد: در سال جاری نیز مکاتباتی را با دولت 
داشتیم که موضوع در دولت مطرح شده و پیگیر آن هستیم تا 
موافقت های الزم را دریافت کنیم، اما در این بین مسائلی وجود 

دارد که باید رفع شود.
رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری 
و استخدامی - تاکید دارد که بار سنگین مالی از دالیل به تعویق 
افتادن اجرای مصوبه مربوط به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات 
است و اگر این موضوع حل و فصل شود به طور حتم برای تمامی 
کارکنان در کلیه سطوح در دستگاه های مشمول قانون مدیریت 

خدمات کشوری اجرایی خواهد شد.
اسامی دستگاه هایی که افزایش امتیاز داشته اند

اما در رابطه با این که تاکنون چه دستگاه هایی توانسته اند از 
افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات 
کشوری برخوردار شوند، موضوعی است که این مقام مسئول در 
سازمان اداری و استخدامی در رابطه با آن اینگونه توضیح داد 
که دستگاه های تابعه قوه قضائیه ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا 
۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد، 
پزشکی قانونی ۳۵ درصد استفاده کردند که البته تمامی این 

دستگاه ها حدود هفت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش 
را اعمال کرده اند.

رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری 
و استخدامی ادامه داد: در ابتدای سال جاری نیز سازمان امور 
مالیاتی توانست از محل جابه جایی اعتبار و مشروط به این که 
از آن حد مجازی بیشتر نشود و همچنین پزشکان  دریافتی 
بهزیستی که تعدادشان محدود و حقوق پایینی دارند از این ۵۰ 

درصد استفاده کرده اند.
برخی دستگاه ها در سنوات  این که چگونه  با  رابطه  در  وی 
گذشته توانستند امتیاز حقوق کارکنان خود را افزایش داده اما 
سایر دستگاه ها جاماندند، یادآور شد که این دستگاه ها در سال 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دریافت مجوز را اخذ کرده اند. البته اقدام آنها 
غیرقانونی نبوده است، اما به هر حال اکنون شرایط به گونه ای 
دیگر بوده و شفافیت بیشتر شده است؛ به طوری که تمامی 
فرآیندها شناسایی و بعد از برآورد بار مالی و اعالم به سازمان 
برنامه و بودجه و تأیید آن است که ابالغ و دستگاه ها از این 

افزایش برخوردار می شوند.
در مجموع آنچه این مقام مسئول اعالم کرد که سازمان اداری 
و استخدامی پیگیر اجرای این مصوبه قانونی بوده و به احتمال 
زیاد با موافقت دولت اجرایی خواهد شد و تمامی دستگاه هایی 

که تاکنون از آن استفاده نکرده اند، برخوردار می شوند.

ماجرای افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان


