
 اعطای اختیار به بانک مرکزی برای عزل و نصب مدیران بانکی 
در حالی مطرح شده که اکنون نیز بانک مرکزی مسئول تایید 
صالحیت حرفه ای مدیران نظام بانکی است و هیچ مدیری 
بدون مجوز این بانک حق فعالیت در سمت مدیرعاملی یا 

عضویت در هیات مدیره را ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طهماسب مظاهری رئیس کل 
اسبق بانک مرکزی به تازگی از تصمیم سران قوا برای اعطای اختیار 
به بانک مرکزی در حوزه عزل و نصب رئیسان بانک ها خبر داده که 

به عقیده وی تصمیمی خوب و موثر برای نظام بانکی خواهد بود.
وی گفته، این موضوع از گذشته جزو اختیارات بانک مرکزی بوده 
اما به  مرور زمان و همچنین با دخالت مسئوالن دولتی و نهادهای 
مختلف، در عزل و نصب رئیسان بانک ها، در عمل بانک مرکزی 
از اجرای این اختیار فاصله گرفته بود. به عقیده مظاهری، اجرای 
این اختیار از سوی بانک مرکزی منافاتی با استقالل بانک ها ندارد 
و حتی می توان از آن به  عنوان الزامی در راستای حمایت از دارایی  
های سپرده گذاران در بانک ها یاد کرد. پیگیری خبرنگار ایرنا از متون 
قانونی نشان می دهد، براساس قانون تجارت، هیات مدیره شرکت ها 
که نماینده سهامداران هستند و خود در مجامع عمومی شرکت ها 
انتخاب می شوند، مدیرعامل را انتخاب می کنند؛ این هیات مدیره 
است که هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند. با این همه، شرایط 
خاص حاکم بر بانک ها سبب شده تا بانک مرکزی به عنوان نهاد 
ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، مسئولیت تایید صالحیت حرفه ای 
مدیران بانکی را در اختیار داشته باشد؛ از این رو »دستورالعمل نحوه  
احراز و سلب صالحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری« در این 
زمینه تهیه شده است. تدوین این دستورالعمل، الزامات قانونی نیز 
دارد؛ بر اساس ماده 96 قانون پنجم توسعه، انتخاب مدیرعامل و هیات 
مدیره بانک های دولتی منوط به صدور مجوز صالحیت حرفه ای آنها 
از سوی بانک مرکزی است ضمن آنکه طبق قانون اجازه تاسیس بانک 
های غیردولتی مصوب سال 1379 تصدی سمت های مدیریتی در 
بانک های یاد شده مشروط به تایید صالحیت داوطلبان توسط بانک 
مرکزی است. با این اوصاف، هیچکس بدون مجوز بانک مرکزی نمی 
تواند مدیر بانک شود و هیات مدیره نیز در صورت عزل مدیرعامل باید 
برای انتخاب مدیرعامل جدید باز هم نظر بانک مرکزی را اخذ کند 
همچنان که چندی پیش هیات مدیره یکی از موسسه های اعتباری 
مدیرعامل را عزل کرد اما با حکم بانک مرکزی، مدیرعامل پیشین در 

مسئولیت خود باقی ماند.
 هیات انتظامی بانک ها چه می کند

البته قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 برای پیگیری تخلفات 
بانک ها نیز راهکارهایی برای مجازات بانک و مدیران آن در نظر 
گرفته شده است؛ براساس ماده 44 این قانون، هیات انتظامی بانک 
ها شامل نماینده دادستان  کل، نماینده کانون بانک ها، یک نفر از 
اعضای شورای پول و اعتبار و دبیرکل بانک مرکزی مسئول رسیدگی 
به تخلفات بانک ها و موسسه های اعتباری است. در قانون به نسبت 
تخلفی که انجام شده، مجازات هایی از تذکر کتبی به مدیران یا 
متصدیان متخلف تا پرداخت جریمه و حتی ممنوع ساختن بانک یا 
موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا 
دائم دیده شده است. از این رو بانک مرکزی از طریق هیات انتظامی 
نیز بانک ها را رصد می کند تا در صورت بروز تخلف، هم بانک و هم 

مدیران را جریمه کند.
 نباید اختیارات هیات مدیره بانک محدود شود

برخی صاحب نظران بانکی اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی 
در زمینه عزل و نصب مدیران بانک ها را به معنی محدود شدن قانون 
تجارت و اختیارات هیات مدیره ارزیابی می کنند. بهاءالدین هاشمی 
صاحب نظر پولی و بانکی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا 
می گوید: بانک مرکزی مسئولیت تایید صالحیت حرفه ای مدیران 
بانکی را در اختیار دارد و از سوی دیگر هیات انتظامی بانک ها به 
عنوان نهادناظر همچون قوه قضاییه مسئول رسیدگی به تخلفات بانک 
هاست زیرا نماینده دادستان نیز در ترکیب این هیات وجود دارد. وی 
افزود: از آنجا که هیچ مدیری بدون تایید بانک مرکزی نمی تواند در 
نظام بانکی مشغول به کار شود و اگر در صورت سلب صالحیت قادر 
به ادامه فعالیت در بانک ها یا موسسه های اعتباری نیست، پس می 
توان گفت که بانک مرکزی از اختیارات کافی در این زمینه برخوردار 
است. هاشمی به رویه قانون تجارت در انتخاب مدیران شرکت ها اشاره 
کرد و گفت: قانون تجارت انتخاب مدیرعامل را برعهده هیات مدیره 
بانک قرار داده است؛ هیات مدیره فردی را انتخاب می کند و بانک 
مرکزی صالحیت حرفه ای وی را برای تصدی مسئولیت بانک تایید یا 
رد می کند. این کارشناس بانکی اظهار داشت: اعطای اختیارات بیشتر 
به بانک مرکزی در زمینه مدیریت بانک ها در تضاد با قانون تجارت 
خواهد بود زیرا این معنی را می دهد که بانک مرکزی می تواند فردی 
را منصوب کرده یا وی را عزل کند؛ بنابراین اگر مشکلی در بانک پیش 
آید دیگر هیات مدیره در برابر مجمع عمومی نمی تواند پاسخگو باشد.
هاشمی توضیح داد: محدود کردن اختیارات هیات مدیره در فرآیند 

پاسخگویی آنها به سهامداران ایجاد اخالل می کند و اگر بانک زیانده 
شود، دیگر پاسخگو نخواهد بود و با این کار بانک مرکزی و سهامداران 
مقابل هم قرار می گیرند. هاشمی در پاسخ به اینکه چه نیازی هست 
که بانک مرکزی اختیارات بیشتری در عزل و نصب مدیران بانک ها 
داشته باشد، گفت: می دانیم که بانک ها از مقررات بانک مرکزی 
نافرمانی کرده و عملیات های مخاطره آمیز و ریسک آمیز پولی و 
بانکی انجام می دهند؛ رعایت نکردن مصوبات نرخ سود شورای پول 
و اعتبار مشکل دیگری است که بانک ها و بانک مرکزی با آن درگیر 
هستند. این کارشناس بانکی اظهار داشت: در برخی موارد نیز شاهدیم 
که بانک ها از سیاست ها و تسهیالت دستوری و تکلیفی دولت و 
بودجه تبعیت نکرده و منابع خود را به میزانی که مدنظر دولت است 
به بخش های اقتصادی تزریق نمی کنند و از این رو بانک مرکزی می 
خواهد با اختیارات بیشتری بانک ها را ملزم به رعایت مقررات کند. 
وی در عین حال گفت: براساس قانون پولی و بانکی، اگر یک بانک یا 
موسسه اعتباری به مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی عمل نکند، 
هیات انتظامی بانک ها می تواند موضوع را بررسی و به تناسب تخلف، 
جرایمی از برکناری مدیران تا سلب برخی فعالیت های بانکی را اعمال 

کند و برای این کار نیازی به اعطای اختیارات بانک مرکزی نیست.
 افزایش اختیار بانک مرکزی بیشتر برای بانک های دولتی 

کاربرد دارد
محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه 
های اعتباری نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این موضوع در حد 
شنیده ها است و هنوز خبر رسمی درباره مصوبه شورای هماهنگی 
سران سه قوه در این زمینه منتشر نشده است. وی اظهار داشت: به 

نظر می رسد اگر تصمیمی هم گرفته شده باشد، اعطای اختیارات 
بیشتر به بانک مرکزی برای عزل و نصب مدیران بیشتر برای بانک 

های دولتی کاربرد دارد.
این صاحب نظر بانکی افزود: در رویه کنونی، وزیر اقتصاد نماینده 
سهام دولت در بانک های دولتی به شمار می رود و ریاست مجمع 
عمومی آنها را برعهده دارد و البته وزیران و نمایندگان دیگری از دولت 

نیز در ترکیب مجمع عمومی بانک های دولتی حضور دارند.
وی اظهار داشت: از آنجا که بانک های دولتی بیشتر از بانک های 
خصوصی و موسسه های اعتباری در معرض تسهیالت تکلیفی قرار 
دارند، بانک مرکزی خواهان اختیارات بیشتر در مدیریت این بانک 
هاست. جمشیدی تاکید کرد: بانک های خصوصی و موسسه های 
اعتباری در زمینه مدیریت بانک مشمول قانون تجارت هستند و باید 
طبق تصمیم مجمع عمومی و رای هیات مدیره خود، مدیرعامل 
انتخاب کنند؛ هرچند که در نهایت تایید صالحیت حرفه ای مدیران 
بانکی با بانک مرکزی است. به گزارش ایرنا، بانک های »ملی، سپه، 
توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه تعاون، پست 
بانک و مسکن« 100 درصد دولتی به شمار می روند؛ عالوه بر این 
با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از سهام دولت در بانک های 
صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران همچنان بخشی از سهام آنها 

در اختیار دولت است.
در عین حال، 17 بانک خصوصی، 5 موسسه اعتباری غیربانکی و 2 
بانک قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور 
فعالند که باید دید برای منضبط شدن این بانک ها در زمینه منابع و 

مصارف، بانک مرکزی چه برنامه ای در دست اقدام دارد.

اقتصادی 5

با افزایش قیمت خرید ارز؛

بانک ها نرخ خرید دالر را باال بردند 
 بانک ها امروز )نهم آبان( دالر و یورو را با قیمت بیشتری نسبت به اوایل 

هفته می خرند.
 به گزارش ایسنا، امروز )چهارشنبه( بانک ها قیمت خرید یورو و دالر را افزایش 
دادند؛ به طوری که دالر را با قیمت 11 هزار و 900 تومان و یورو را هم با قیمت 
13 هزار و 490 تومان خریداری می کنند. این در حالی است که اوایل هفته جاری 
بانک ها دالر را 10 هزار و 700 تومان و یورو را تا 12 هزار و 206 تومان خریداری 
کرده بودند. همچنین امروز قیمت ارز مسافرتی توزیع شده توسط بانک ها هم حدود 

14 هزار تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی: قیمت شیر دامداری های افزایش نیافته است

دلیل اعالم نشدن خرید تضمینی گندم سوال من هم 
است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت شیر مربوط به مسائلی مثل 
بسته بندی و مواد اولیه است و قیمت شیر دامداری های افزایش نیافته 

است.
جمع  در  دولت  امروز  جسه  حاشیه  در  حجتی  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
خبرنگاران درباره پیگیری افزایش قیمت شیر، اظهارکرد: قیمت شیر دامداری ها 
افزایش نیافته است و شیر به طور متوسط 2 هزار تومان از دامداری های خریدای 
می شود . آنچه در بازار برای افزایش قیمت جلوه کرده است، مسائلی از جمله 

بسته بندی یا مواد اولیه بوده است.
وی ادامه داد: همکاران ما در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت و ستاد تنظیم 
براساس  تمام شده شیر  تا مشخص شود قیمت  بازار در حال تالش هستند 

قیمت پایه آن چقدر است و هزینه های اضافی تولید کننده چقدر است.
حجتی درباره اعالم نشدن قیمت خرید تضمینی گندم، بیان کرد: اعالم نشدن 
این قیمت شاید سوال خود من هم باشد و من مرتب در حال پیگیری هستم. 
شورای اقتصاد مشکالتی داشته است که من با آقای جهانگیری مکاتبه کرده ام 
و وی هم دستور داده است دبیرخانه این شورا موضوع تعیین قیمت تضمینی 
گندم را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم هر چه زودتر این قیمت تصویب 

شود.

می خواهند خودروسازی را نابود کنند

نهادهای امنیتی ورود کنند
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
بررسی  می خواهیم  امنیتی  نهادهای  و  صنعت  جدید  وزیر  از  گفت: 
قیمت  واقعی سازی  برابر  در  گرفته  صورت  مانع تراشی های  که  کنند 
خودرو که در حال نابود کردن صنعت خودرو و قطعه ایران است در 

کجا ریشه دارد.
امیرحسین کاکایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بزرگترین 
معضل صنعت خودرو تا همین لحظه، مسئله  قیمت گذاری دستوری و غیرواقعی 
این محصول است. نکته مهم این است که حدود شش ماه است که قیمت 
نهاده های تولید به شدت باال رفته به طوری که بعضاً تا چهار برابر افزایش قیمت 
داشته اند اما قیمت  خودرو افزایش پیدا نکرده است و رسیدگی به این موضوع 
مدام به تعویق می افتد. لذا سوال این است که چرا این اتفاق در حال رخ دادن 
است و این که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت چه کاری می تواند در این 

رابطه انجام دهد؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور موانع ساختاری وجود دارد که 
اصوال با این که ظاهراً حامی صنعت هستند ولی این موانع ساختاری جلوی 
صنعت را گرفته است. به عنوان مثال شورای رقابت که تعیین کننده  قیمت  
خودرو است، قیمت این محصوالت را بر مبنای شرایط سال گذشته تعیین کرده 
و در نتیجه آن طور که اعالم شده در سال جاری تاکنون حدود 4000 میلیارد 

تومان ضرر به صنعت خودرو وارد شده است.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: 
عالوه بر این پیش بینی می شود که در صورت ادامه شرایط فعلی تا پایان امسال، 
زیان صنعت خودرو از ناحیه قیمت گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو به 10 

هزار میلیارد تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط تنها دو خودروساز اصلی نیستند که 
متحمل زیان شده اند بلکه قطعه سازان نیز به دلیل عدم واقعی سازی قیمت 
قطعات، زیان ده شده و بسیاری از آنها ورشکست شده اند. طبق آخرین آمارهایی 
که اعالم شده قطعه سازان 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند 
و خودروسازان به دلیل عدم واقعی سازی قیمت خودرو، قادر به پرداخت این 

مطالبات نیستند.
از صنایع  بسیاری  اگر صنعت خودرو زمین بخورد  این که  بیان  با  کاکایی 
وابسته با مشکل مواجه خواهند شد، تصریح کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال 
شاهد افت قابل توجه تولید خودرو بودیم که یکی از دالیل اصلی آن کمبود 
نقدینگی خودروسازان برای خرید مواد اولیه و پرداخت پول قطعات دریافتی از 

قطعه سازان است.
وی اظهار کرد: در چنین شرایطی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و 
نهادهای امنیتی باید به موضوع ورود کرده و مشخص کنند که چه بخش هایی 
در راه واقعی شدن قیمت خودرو سنگ اندازی می کنند زیرا ادامه شرایط فعلی و 
تولید خودرو با ضرر و زیان، موجب نابودی صنعت خودرو و قطعه ما خواهد شد. 
در این زمینه هم وزارت صنعت و هم نهادهای باالتر باید قبل از آن که صنعت 

خودرو به طور کامل نابود شود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صالحیت وزرای 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، با کسب 203 رای موافق از مجموع 265 رای نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 

انتخاب شد.
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 مدت گارانتی خودرو با سن معافیت معاینه فنی باید متناسب باشد
 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، گفت: اثربخشی معاینه فنی از راهکارهای الزم برای کاهش آلودگی هوا است؛ از این رو، مدت زمان گارانتی خودروهای نو با سن معافیت معاینه فنی، باید تناسب داشته باشد. به گزارش ایرنا از سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه کاهش آلودگی هوای شهرهای کشور، اظهار داشت: در سایر کشورها به منظور حمایت از مصرف کننده و کاهش آالیندگی خودروها، سن معافیت خودروهای نو از معاینه 
فنی، کمتر از مدت زمان گارانتی پیش بینی می شود تا در صورت وجود ایراد در خودرو که در مراکز معاینه فنی تشخیص داده می شود، راننده بدون نیاز به هزینه کرد مجدد گارانتی، قطعات معیوب را تعویض و ایرادهای خودرو را رفع کند.

مدیران نظام بانکی بدون مجوز بانک مرکزی حق فعالیت در سمت مدیرعاملی یا هیات مدیره را ندارند

اختیار انتخاب مدیر بانک با کیست
اخبار

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی خبر داد

قیمت های قبلی پروازهای داخلی تغییر کرده اند
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: با توجه به اینکه با وجود تمام 
صحبت ها، ارز نیمایی به درستی به شرکت های هواپیمایی نرسیده است از 

این پس تعدادی از پروازهای داخلی با نرخ ارز آزاد انجام خواهد شد.
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با ایسنا، توضیح داد: در تابستان امسال بر 
اساس توافقی که میان شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام 
شد با موافقت نهایی بنا شد ایرالین ها یک قیمت مشخص برای پروازهای داخلی در 
نظر بگیرند و هیچ یک از شرکت ها افزایش قیمتی نداشته باشند اما این توافق با این 
فرض صورت گرفت که ارز نیمایی مورد نیاز شرکت ها به طور کامل به آنها تخصیص 

پیدا کند.
به گفته وی، این وعده تا کنون به هیچ عنوان اجرایی نشده و تقریبا از هر 
10 درخواستی که شرکت ها ارائه می کنند تنها یک پرونده موفق می شود که 
ارز نیمایی دریافت کند. از این رو ایرالین ها مابقی نیاز خود را با استفاده از ارز 
بازار آزاد تامین می کنند و همین مسئله باعث می شود توافق قبلی دیگر امکان 

اجرا نداشته باشد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه از این پس ایرالین ها تصمیم 

می گیرند که قیمت پرواز خود را چگونه نهایی کنند اظهار کرد: در شرایط فعلی و با 
توجه به اینکه بیش از 50 درصد از هزینه های ایرالین ها به شکل ارزی تامین می شود 
قطعا امکان تداوم نرخ گذاری به شکل سابق وجود نخواهد داشت و از این پس به دو 
شکل قیمت ها در اختیار مسافران قرار می گیرد. پروازهایی که توانسته باشد ارز نیمایی 
بگیرد با یک قیمت انجام می شود. و پروازهایی که ارز آزاد داشته اند نرخ متفاوتی 
خواهند داشت و مسافران باید با رصد شرایط بازار و مشاهده قیمت ها بلیت مد نظر 

خود را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، به دنبال باال رفتن قیمت ارز در ماه های ابتدایی سال جاری قیمت 
بلیت پروازهای داخلی و خارجی به شکل قابل توجهی افزایش یافت که به دنبال این 
اتفاق ایرالین ها تصمیم گرفتند ابتدا در شهریور و سپس در ماه های بعد نرخ پروازهای 

داخلی را به شکلی تعیین شده به مسافران ارائه کنند.
شرط اصلی اجرایی شدن این تصمیم رسیدن ارز نیمایی به شرکت ها بود که در 
طول ماه های گذشته هرگز امکان اجرای آن به طور کامل فراهم نشده است. طبق 
اعالم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بین 50 تا 55 درصد از هزینه های ایرالین ها 

با استفاده از ارزهای خارجی انجام می شود.

کمک  پرداخت  است  معتقد  کار  حوزه  کارشناس  یک 
جبرانی دولت به حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان تنها 
بخشی از فشار افزایش هزینه ها و تورم را از دوش انها بر 

می دارد و همه را جبران نمی کند.
علیرضا حیدریـ  در گفت وگو با ایسنا، درباره مصوبه پرداخت 
کمک جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر سه میلیون تومان، 
اظهار کرد: این طرح در زمان آقای ربیعی وزیر سابق کار استارت 
خورد و به شکل های مختلفی دهک های 1 و 2 جامعه که عموما 

از کمیته امداد و بهزیستی بودند را تحت پوشش قرار داد ولی در 
حال حاضر شکل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروه ها 

را در برگرفته است.
وی ادامه داد: تا قبل از این که قدرت خرید مردم به شدت 
کاهش یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید می توانستیم بگوییم که 
تنها دهک های 1 و 2 از کمک های جبرانی بهره مند شوند ولی با 
شرایط امروز اقتصاد و افت شدید قدرت خرید ناگزیر به حمایت از 

آحاد جامعه هستیم.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در این مصوبه همه صاحبان 
درآمدها اعم از کشوری و لشگری، حقوق بگیران تامین اجتماعی 
و شاغالن تحت پوشش قانون کار و کارکنان قراردادی و پیمانی 
دیده شده اند و دولت مصمم است تا با کمک های جبرانی فشار 
را از روی اقشاری که به سمت دهک های 1 و 2 متمایل شده  و 

جمعیتشان فراگیر شده کم کند.
به گفته حیدری، وقتی جامعه هدف یک طرح بزرگ تر می شود 
باید طرح جامع تر و فراگیرتری هم ارائه شود تا به لحاظ کمیتی 

جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار بدهد.
وی درباره پرداخت کمکهای جبرانی به افراد دارای دریافتی زیر 
سه میلیون تومان گفت: صرف نظر از این که درآمد سه میلیون 
تومان با شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد و به نظر می رسد 
که دولت پذیرفته است که دریافتی سه میلیون تومان کفاف 
هزینه های معیشتی اقشار جامعه را نمی دهد، لذا حقوق های زیر 

سه میلیون تومان را مرجع تلقی کرده است.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: از سوی دیگر با توجه به این 
که منابع اجرای طرح محدود است و عددی که دولت می خواهد 
در این ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی دولت است، لذا جامعه 
هدف را به نحوی انتخاب کرده که با رقمی که توزیع می کند، 
همخوانی داشته باشد. به گفته حیدری، کمک جبرانی دولت تنها 
بخشی از فشار افزایش هزینه ها و تورم را بر دهک های جامعه 
کاهش می دهد و همه را جبران نمی کند و جمعیتی که مخاطب 

این طرح قرار می گیرند با درنظر گرفتن منابع محدود دولت بوده و 
به همین دلیل دریافتی زیر سه میلیون تومان انتخاب شده است.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور »پرداخت 
کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری بگیران صندوق های 
بازنشستگی کشوری، لشکری« را به تصویب رساند. بر اساس 
این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان 
رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی 
و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و 
حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوق ها که مجموع 
پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی 
از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود. 
برابر مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار، 
تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، برای 
کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی 
و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، 
لشکری، حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوق ها 
که مجموع پرداختی آنها کمتر از 30 میلیون ریال در ماه است، از 
طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها کمک جبرانی 
واریز کند. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت 
در خصوص طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد تامین 

خواهد شد.

یک کارشناس حوزه کار مطرح کرد

کمک خرج دولت به کارکنان با حقوق زیر ۳میلیون تومان


