
 اعالم آمادگی شبکه بانکی 
برای تعویق پرداخت تسهیالت

شبکه بانکی برای تعویق پرداخت تسهیالت و برای 
جب��ران ضرر و زی��ان برخی کس��ب و کار ها اعالم 

آمادگی کرد.
محمدرضا حس��ین زاده رئیس ش��ورای هماهنگی 
بانک های دولتی و کوروش پرویزیان؛ رئیس کانون 
بانک های خصوصی از آمادگی ش��بکه بانکی برای 

اجرای این مصوبه خبر دادند.
پیرو اب��الغ بانک مرکزی در مورد مصوبه ش��ورای 
پول و اعتبار برای جبران ضرر و زیان برخی کسب 
و کار ها ناش��ی از ش��یوع ویروس کرون��ا، بانک ها و 
موسس��ات اعتباری نس��بت ب��ه تعوی��ق پرداخت 
تس��هیالت صاحبان کس��ب و کار های آسیب دیده 
از ش��یوع ویروس کرونا که مصادی��ق آن از طریق 
کمیته منتخب دولت اعالم می ش��ود و نیز وام های 
قرض الحسنه کلیه اشخاص در اسفند ۹۸ و دوماهه 

اول سال ۹۹ اقدام می کنند.
قابل ذکر اس��ت بانک مرکزی مصوبه ش��ورای پول 
و اعتبار را در این خصوص، پنج، ش��نبه گذشته به 

بانک ها ابالغ کرده است.  بانک مرکزی 

افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن
دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان معتقد است، با 
وجود این که مس��کن کشش رشد قیمت ندارد، اما 
افزای��ش قیمت نهاده های تولید مس��کن تهدیدی 

برای بخش مسکن محسوب می شود.
فرش��ید پورحاج��ت گفت: با گذش��ت بیش از یک 
س��ال از وعده کارت مصالح س��اختمانی وزارت راه 
و شهرس��ازی خبری نیست. مس��کن کشش رشد 
قیمت ن��دارد، اما افزابش قیم��ت نهاده های تولید 
مس��کن به خصوص میلگرد و آه��ن آالت در چند 
ماه گذش��ته تهدیدی برای بخش مسکن محسوب 
می شود. وی ادامه داد: به هر حال با رشد نهاده های 
تولید مسکن، قیمت تمام شده نیز افزایش می یابد 
پس نمی توانیم رش��د قیمت مصالح ساختمانی در 
پاییز و زمس��تان را تهدیدی بر قیمت تمام ش��ده 

مسکن تلقی نکنیم.
ب��ه گفت��ه وی،علیرغم اینکه قدرت خرید مس��کن 
پایین اس��ت، رش��د قیم��ت مس��کن دور از انتظار 
نیس��ت. پورحاجت با بی��ان اینکه با رش��د قیمت 
مس��کن رکود تورمی در انتظار بازار مسکن خواهد 
بود، گفت: با رشد قیمت تمام شده مسکن و کاهش 
بیش��تر قدرت خرید متقاضیان مسکن سال آینده 

شاهد یک رکود تورمی شدید خواهیم بود.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطر نشان کرد: 
بای��د دولت و وزارت راه و شهرس��ازی برای تامین 
مصالح س��اختمانی مناس��ب و با کیفی��ت و ارزان 
قیمت اقدامات مناسبی انجام دهد و همان طور که 
به اعطای کارت مصالح ساختمانی وعده داده است، 

به آن عمل کند. 

 سقف درآمد مشمول مالیات 
بنگاههای کوچک ۲ برابر شد

بنا بر تصمیمات اتخاذشده در دولت و سازمان امور 
مالیاتی س��قف درآمد مش��مول مالیات بنگاههای 
کوچ��ک اش��خاص حقیقی و حقوق��ی تغییر کرده 
است. هم اکنون سقف فعلی درآمد مشمول مالیات 
بنگاهه��ای کوچک ب��رای اش��خاص حقیقی 100 
میلیون تومان بوده که بنا بر تصمیمات اتخاذش��ده 
در دولت و س��ازمان امور مالیاتی این سقف افزایش 

یافته است.
بر این اس��اس بعد از ش��یوع بیماری کرونا، سقف 
درآمد مش��مول بنگاههای کوچک برای اش��خاص 
حقیق��ی از 100 میلی��ون ب��ه 200 میلیون تومان 
و حقوق��ی از 300 ب��ه 500 میلیون تومان افزایش 

خواهد یافت.  تسنیم 

افزایش نیم متری  تراز سطحی آب 
دریاچه ارومیه 

  از ابتدای سال آبی ۹۸ تا 1۶ اسفندماه تراز سطحی 
آب دریاچه ارومیه با افزایش 5۸ سانتیمتری روبرو 

بوده است.
  بررس��ی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه از ابتدای 
سال آبی جاری تا 1۶ اسفند ماه ۹۸ نشان می دهد 
که تراز س��طح آب ب��ه رقم 12۷1.۴5 س��انتیمتر 
رس��یده که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته با 

افزایش 5۸ سانتیمتری روبرو بوده است.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه با افزایش هر س��انتی متر 
تراز، حدود 20 میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه 

می شود.
در این بین تراز س��طح آب دریاچه ارومیه نس��بت 
ب��ه دراز مدت کاهش 3 متر و 1۷ س��انتیمتری را 
به ثبت رس��انده است.وسعت دریاچه ارومیه تا 1۶ 
اس��فند امس��ال رقم 2۹31.2۷ کیلومتر مربع بوده 
که نسبت به وسعت سال گذشته با رقم 2۴25.۶۷ 
رش��د 505.۶0 کیلومتر مربعی داشته است.بررسی 
حج��م آب دریاچ��ه در تاریخ مورد بررس��ی 3.۸۷ 
میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته 
رش��د 1.5۷ میلیارد متر مکعبی داشته و نسبت به 
دراز م��د با اُفت 12.1۷ میلی��ارد مترمکعبی روبرو 
بوده است. در همین راس��تا فرهاد سرخوش مدیر 
دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ا اشاره به 
پروژه ه��ای ناتمام و اعتبارات الزم در زمینه احیای 
دریاچ��ه ارومی��ه اظهار کرد: بالغ ب��ر 200 میلیارد 
تومان اعتبار در تاریخ 1۷ دی ماه ۹۸ ابالغ شده و 
قرار است از ابتدا تا انتهای سال ۹۹ اکثر پروژه های 
مل��ی نجات دریاچه ارومیه از قبیل پروژه های طرح 
انتقال تونل، تصفی��ه خانه ها و انتقال آب با لوله به 

بهره برداری برسد. میزان 

اخبار

مهار هیوالی نقدینگی با سپر بورس   
سیاست روز عملکرد بازارهای اقتصادی در مهار نقدینگی را بررسی میکند؛
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سارا علیاری

براس��اس آنچه بان��ک مرکزی اع��الم کرده اس��ت ؛حجم 
نقدینگی با 2۸.2 درص��د افزایش در دوازده ماه منتهی به 
آذر م��اه ۹۸ به 2 هزار و 2۶2 ه��زار و 310 میلیارد تومان 
رسیده اس��ت به این ترتیب که  رشد نقدینگی در ۹ ماهه 
۹۸ بالغ بر 20.2 درصد افزایش را تجربه کرده است . نکته 
مهم و اساس��ی دراین بین آن اس��ت که س��هم پول از کل 
نقدینگی 2۶3 هزار و ۴۸0 میلیارد تومان و سهم شبه پول 

1۸۹۸ هزار و ۸30 میلیارد تومان بوده است.
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی با در نظر گرفتن روند 
روبه رش��د نقدینگی و به س��خن دیگر رشد لحظه ای آن 
برای��ن اعتقادند که اگر  این حجم رش��د کنترل و مدیریت 
نش��ود بی شک سال پیش روی س��الی  توام از تورم های 
س��نگین خواهد بود و این مهم م��ی تواند چرخ واحدهای 

تولیدی را نیز از حرکت باز  دارد. 
 ب��ه باور فع��االن بازاره��ای اقتصادی نقدینگ��ی همچون 
هیوالیی اس��ت که اگر رها باش��د دس��ت ب��ه تخریب می 
زند،تخریبی که نمی توان آینده ای را برای آن تصور کرد. 
بررسی روند حرکتی نقدینگی و اثر گذاری آن بر بازارهای 
اقتصادی این باور متخصصان را تایید میکند به این ترتیب 
که در طول س��الهای الخیر بازاره��ای هایی همچون ملک 
،دالر و مس��کن به واس��طه  این حجم نقدینگی دستخوش 
تحوالتی شده اند کههمچنان با آن دست و پنجچه نرم می 

کنند و راهکاری برای آن هنوز اجرا نشده است.
متخصصان اقتصادی باتایید این موضوع این مساله را یادآور 
می ش��وند که  عدم اجرای راهکار ب��ه دلیل نبود و یا عدم 
وجود نیس��ت بلکه بخش  عم��ده ای از این اتفاق به وجود 
ناهماهنگ��ی و  بخ��ش اعظم دیگر به وجود س��وءمدیریت 
درکنت��رل این حجم نقدینگی در کش��ور باز می گردد که 
منجر به آن ش��ده ،نقدینگی لجام گسیخته چنین به خانه 

خرابی بازارهای اقتصادی منجر شود .

نقدینگی تهدید یا فرصت 
تحلیلگران اقتصادی با مدنظر قرار دادن مدت زمان و میزان 
حجم نقدینگی در بازارهای مختلف این نکته را مطرح می 
کنند که رش��د نقدینگی می تواند یک تهدید قابل تبدیل 
به فرصت باشد اما  عدم توجه به آن و اتخاذ سیاست های 
مختلف و بعضا نادرست سبب شده  تا هیچ گاه فرصت های 

موجود بر سر راه این تهدید مدنظر قرار نگیرد.
 ای��ن گ��روه از متخصصان راهکار مه��م  و اصلی در هدایت 
نقدینگی را در دو گام تعریف می کنند به این ترتیب که گام 
اول به کنترل آن و گام دوم به هدایت آن منتج می ش��ود و 
تنه��ا از طریق این دوگام اس��ت که می توان نقدینگی لجام 
گس��یخته را مهار و  در اختیار ق��رار داد.به باور این افراد در 
گام اول که همان کنترل نقدینگی است متولیان باید بتوانند  
نسبت به مدیریت نقدینگی  که توسط بانک مرکزی و شبکه 
بانکی خلق می ش��ود اقدام کنند و  سپس به فکر هدایت آن 
باش��ند.   اگرچه  چنین اقداماتی تاکنون در بازارهایی مانند 
بازار دالر ،طال و مسکن رخ نداده و همین سبب شده تا دالر 
با وجود تمام فش��ارهایی دستوری و غیر دستوری همچنان 
در نوسان باشد اما نکته قابل تامل در اقتصاد ایران ، وضعیت 
امروز بازار س��رمایه کشور الس��ت . بازار که به تناسب سایر 
بازارها عمر کوتاهتری دراقتصاد کش��ور دارد اما به واس��طه 
ظرفیت و توانایی هایی که دارد توانسته حجم قابل توجهی از 
نتقدینگی را به سمت خوب جذب کند ،نقدینگی که نه تنها 
مخرب نبوده بلکه  می تواند زمینه ساز رونق تولید کنندگان 
و  صنایع مختلف باش��د که چرخش چرخ آنها ثمری ندارد 

جز توسعه و رفاه اقتصادی .

عطش بازار 
براس��اس آنچه آمارها روایت می کنند  بازار سرمایه در دو 
سال اخیربا شرایط ویژه ای روبرو بوده به طوریکه با افزایش 
ح��دود ۴ برابری ارزش ب��ازار و افزایش بیش از 30 برابری 
ارزش معامالت ماهانه   نس��بت به ابتدای سال ۹۷ مواجه 
بوده اس��ت  . مقایسه رشد نقدینگی کشور در شهریور ۹۸  
با فروردین ۹5  به خوبی نشان می دهد که این رقم در ماه 
یاد شده به  بیشترین میزان خود پس از فروردین سال ۹5 
رس��یده است. به عبارت دیگر در شهریور ماه ۹۸، 50 هزار 
میلیارد تومان به نقدینگی کشور معادل روزانه بیش از 1.۶ 
هزار میلیارد تومان اضافه ش��ده اس��ت. حال اگر در  مقابل 
این میزان رش��د ،رش��د حرکتی در بازار سرمایه را مدنظر 
ق��رار دهیم به خوبی دیده می ش��ود ک��ه  ارزش معامالت 
ب��ورس در دی ماه  ۹۸ به حدود ۶0 ه��زار میلیارد تومان 
رس��یده  که نس��بت به فروردین س��ال 13۹۷ دارای رشد 
3۴ برابری  را ش��اهد بوده اس��ت به ای��ن ترتیب در بازاره 
زمانی یاد ش��ده ارزش بازار حدود ۴ برابر شده  و همراستا 
با آن میزان گردش بازار نیز رش��د قابل توجه داشته است.  
آنچه از برآیند کار بر میآید آن اس��ت که  نقدینگی پس از 
تخریب بازارهایی همچون دالر ،سکه و ارز امروز در بازاری 

مانند س��رمایه درحال تبدیل تهدید به فرصت است چراکه 
نه تنها مخرب عمل نکرده بلکه زمینه رش��د و شکوفایی را 

نیز مهیا کرده است.
براس��اس آنچه آمارها روایت می کنند  س��هم  حقیقی ها 
در ورود این حجم نقدینگی بیش از س��هم حقوقی هاست  
و ای��ن  خود به خوبی نش��ان می دهد که س��رمایه گذاران 
حقیقی نیروی اصلی برای رش��د ب��ازار را فراهم کرده اند.
طب��ق آمار ثبت ش��ده در دی ماه ۹۸نس��بت به فروردین  
۹۷، می��زان خرید ماهانه س��رمایه گذاران حقیقی 55 برابر 

شده است. 
آمارها نش��ان می دهد که مجموع  خرید س��رمایه گذاران 
حقیقی از ابتدای س��ال ۹۸ در ح��دود 350 هزار میلیارد 
توم��ان و برای مدت مش��ابه س��ال قبل ۹۴ ه��زار میلیارد 
تومان بوده اس��ت. در مقابل خالص خرید س��رمایه گذاران 
حقیقی از ابتدای سال ۹۸در حدود 13 هزار میلیارد تومان 
و برای مدت مش��ابه س��ال قبل 2 هزار میلیارد تومان بوده 
است.  کارشناس��ان درتحلیل این مساله بر  این باورند که 
ب��ا وجود افزایش بیش از 250 ه��زار میلیارد تومانی خرید 
س��رمایه گذاران حقیقی از ابتدای سال ۹۸ نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل، میزان خال��ص خرید س��رمایه گذاران 
حقیقی تنه��ا 11 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده  و 
این مس��ئله از لحاظ دیگری نش��ان از عدم توانایی بازار در 

حفظ نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی دارد.

نمره قبولی بورس
هرچند ب��رآورد اتفاق��ات از نمره قبولی ب��ورس در جذب 
نقدینگی سرگردان کشور خبر می دهد ونشان می دهداین 
بازار به نس��بت جوان تا چه اندازه نسبت به سایر بازارهای 
م��وازی در جذب نقدینگی و تبدی��ل تهدید آن به فرصت 
موف��ق بوده اما طی روزهای اخی��ر برخی  تصمیمات خلق 
الس��اعه موجب شده تا  در کنار ترس ناشی از سیوع کرونا 
؛ت��رس تاثیرات این تصمیم��ات این بازار را دچار نوس��ان 

جدی کند و این مهم به هیچ وجه مطلوب نیست .
کارشناسان وتحلیلگران در ارزیابی چنین تصمیمات خلق 
الساعه ای و تبعات ناشی از آن  نسبت به این مساله هشدار 
م��ی دهند که این تصمیمات به ظاهر منطقی  به واس��طه 
عدم بررس��ی و کار کارشناس��ی می توان��د منجر به ترس 
سهامداران حقیقی و خروج حجم قابل توجهی از نقدینگی 
آنه��ا از ب��ازار خواهد ش��د  و این یعنی آش��وب در س��ایر 
بازاره��ای اقتصادی مانند دالر ک��ه همچنان در تب و تاب 
صعود قرار دارد .آشوبی که نه تنها دالر را به نوسان مجدد 
دچار میکند بلکه می تواند روزنه امیدی که به واسطه ورود 
نقدینگی به ب��ورس و تزریق آن به صنایع جوانه زده بود ؛ 
از بین ببرد و این مهم مس��ببی ندارد جز تصمیمات خلق 

الساعه و بدون کار کارشناسی .
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طی روزهای پایانی سال انجام می شود
عرضه ۲۰ هزار تن گوشت قرمز و مرغ منجمد

 مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان تهران از توزیع 20 
هزارتن گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد طی روزهای 

پایانی سال در کشور خبر داد.
رضا سالمی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران  با 
اش��اره به تامین گوشت در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: 

ستاد تنظیم بازار مصوب کرد 10 هزار تن گوشت گوساله 
منجمد و 10 هزار تن گوش��ت مرغ منجمد در روز های 
پایانی سال از طریق فروش��گاه های زنجیره ای، سازمان 
میوه و تره بار، تعاونی های مصرف اتکا، فرهنگیان، امکان، 
تعاونی های مصرف محلی و ادارات سراس��ر کشور توزیع 
ش��ود. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با 
توجه به موضوع شیوع بیماری کرونا و حضور کمتر مردم 
در مکان های عمومی اصناف س��طح شهر نیز درگیر این 
طرح ش��دند تا محصوالت مزبور را با شرایط راحت تری 

به دست مصرف کنندگان برسانند.
وی افزود: گوش��ت گوس��اله منجمد وارداتی )سردست 
بدون استخوان( با قیمت 3۸ هزار تومان و مرغ منجمد 
به قیم��ت 11 هزار و ۶00 تومان در اختیار اصناف قرار 
می گی��رد و واحد های صنف��ی هم موظفن��د به ترتیب 
گوشت قرمز و مرغ منجمد را با نرخ های ۴0 و 12 هزار 

تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند. ایرنا  

معاون وزیر اقتصاد خبرداد؛
۲۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری در سال ۹۸

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه تاکنون 
حدود 2 هزار و ۷00 میلیارد تومان واگذاری داشته ایم، 
گفت: در واگذاری های اخیر مس��اله اهلیت فنی، حرفه 

ای و مدیریتی را به صورت دقیق تر لحاظ می کنیم.
علیرضا صالح در مورد میزان خصوصی س��ازی در سال 

ج��اری، اظهار داش��ت: تاکن��ون حدود 2 ه��زار و ۷00 
میلیارد تومان واگذاری داش��ته ایم که بخش اعظم این 

واگذاری در بهمن ماه بود.
رئیس سازمان خصوصی س��ازی افزود: در این مدت به 
دنبال اهلیت س��نجی برای واگذاری ها بودیم. زیرا یکی 
از ایراداتی که داش��تیم این بود که به اهلیت حرفه ای و 

فنی در واگذاری ها، کمتر می پرداختیم.
وی ادام��ه داد: در واگذاری ه��ای اخیر ب��ه عنوان نمونه 
در واگذاری پاالیش��گاه های نفت شیراز و الوان، به طور 
ج��د، موضوع اهلی��ت حرفه ای و فنی را مورد بررس��ی 

قرار دادیم.
صال��ح گفت: تاکنون بیش��تر روی توانگ��ری مالی افراد 
متمرکز بودیم و این مس��اله مالک ما برای واگذاری بود 
اما با توجه به تغییر رویکردی که داده ایم، مساله اهلیت 
فن��ی و مدیریتی را به صورت دقیق ت��ر لحاظ می کنیم. 

 میزان

خ��ب��رخ��ب��ر

قائم مقام وزیرصمت بابیان اینکه حمایت از تولیدداخلی 
ماسک ولباس پزشکی در دس��تورکار این وزارتخانه قرار 
دارد،از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تامین 

بدون پیش شرط ارز واردات این اقالم خبرداد.
حسین مدرس خیابانی از دستور صریح رئیس جمهور به 
بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات ماس��ک و 
لباس پزشکی خبر داد و گفت: رئیس جمهور در دستوری 
صریح، بانک مرکزی را مکلف کرده تا بدون قید و شرط، 
ارز مورد نیاز واردات ماس��ک و لباس پزش��کی را تأمین 
نماید که بر این اساس، فراخوانی از سوی وزارت صنعت 
به واردکنندگان ارس��ال ش��ده تا از تمام توان خود برای 
تأمین این دو قلم کاالی ضروری مورد نیاز شبکه درمانی 

کشور، استفاده نمایند.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با دستور 
صری��ح رئی��س جمهور به بان��ک مرک��زی، اولویت اول 
تخصیص ارز کش��ور هم اکنون به تأمی��ن ارز مورد نیاز 

واردات ماسک و لباس پزشکی تغییر یافته است.
مدرس خیابانی از کاهش زمان تائید ثبت سفارش برخی 
اقالم پزشکی دارای اولویت از طریق اداره کل تجهیزات 
پزش��کی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر 
داد و گفت: واردکنن��دگان نگران تائید پرونده های خود 
برای واردات اقالم پزش��کی مورد نیاز وزارت بهداش��ت 
نباش��ند؛ چراک��ه این کار در کمتر از ی��ک روز کاری به 

ثمر خواهد رسید.
م��درس خیابانی افزود: حمایت از تولید داخلی ماس��ک 
و لباس پزش��کی، یکی از دس��تورکارهای جدی دولت و 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت؛ اما در عین حال 

به منظور تأمین کس��ری نیاز داخلی، واردات ماس��ک و 
لباس پزش��کی با اولویت ی��ک کاالیی، در اولویت تأمین 

ارز قرار دارد.
وی تصریح کرد: فعال کردن تولیدات کارگاهی ماسک و 
لباس پزش��کی در کنار واردات، یکی از برنامه های جدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که بر این اساس، 
در قالب هماهنگی های انجام ش��ده با اتحادیه پوش��اک 
کشور، س��ازمان فنی و حرفه ای، بسیج اصناف و تمامی 
تولیدکنندگان��ی ک��ه امکان و ظرفیت تولید ماس��ک را 
دارند، ظرفیت های تولیدی ماس��ک و لباس پزشکی در 
کش��ور فعال ش��ده و نحوه تأمین مواد اولی��ه مورد نیاز 
آنها با اس��تانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی صورت گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه بخش��ی از پارچه مورد نیاز 
تولیدکنندگان ماس��ک و لباس پزش��کی، با تائید وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شده و مابقی 
نی��ز از طریق خ��ود تولیدکنندگان فراهم خواهد ش��د، 
افزود: ش��بکه توزیع این ماس��ک های تولیدی که کاماًل 
منطبق بر اس��تانداردهای وزارت بهداش��ت است، با سه 
ش��رکت پخش بزرگ مورد تائید است که بر این اساس 
قرار اس��ت توزیع از طریق این شرکتها، در داروخانه های 
کشور صورت گیرد. مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی 
از تولیدات کارگاهی به خصوص تولیدات سازمان بسیچ 
اصناف، در واحدهای صنعتی، صنفی و نانوایی های کشور 
توزیع خواهد شد، گفت: بسیج اصناف پای کار است و به 
موازات تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک، اقدام به تولید 

و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است. مهر 

 روحانی دستورداد؛

تامین ارز واردات ماسک و لباس پزشکی در اولویت اول 
افزای��ش 15درص��دی حق��وق کارمن��دان دول��ت کنار 
مجوز افزای��ش 50درصدی امتیازات فص��ل دهم قانون 
مدیری��ت خدم��ات دولت��ی و همچنین تعیی��ن حداقل 
حقوق 2.۸میلیون تومان��ی حقوق بگیران دولت می تواند 
زمینه س��از نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی 

و دولتی شود.
در روزهای اخی��ر بحث افزایش حق��وق به چالش مهم 
واحده��ای تولی��دی، کارگ��ران  و حقوق بگیران بخش 
خصوصی و دولتی تبدیل ش��ده است. در یک نگاه کلی 
ب��ه نحوه افزایش حقوق کارکن��ان بخش دولتی و بخش 
خصوصی نش��ان می ده��د رفته رفته ب��ا تضعیف بخش 
خصوص��ی یک تبعی��ض قابل مالحظه درب��اره پرداخت 

حقوق ماهیانه در حال شکل گیری است.
نکته اول اینکه هم اکنون حدود 2.5 میلیون نفر به ش��کل 
رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این 
درحالی اس��ت که امروز حداقل 1۴ میلیون دفترچه بیمه 
برای کارگران )کارکنان بخش خصوصی( صادر شده است 
و به استناد آمار اشتغال 2۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، 
حدود 20 میلیون نفر به صورت آزاد در واحدهای مختلف 
تولیدی، صنعتی، کش��اورزی و خدماتی مش��غول به کار 
هستند. هرچند پدیده حقوقهای نجومی، طی سنوات اخیر 
میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای مهم نظام 
حقوق و دس��تمزد کشور  تبدیل شد و فاز جدید تبعیض 
در پرداختها را ش��کل داد، اما به نظر می رسد با تصمیمات 
جدید دولت و مجلس ش��اهد نوع دیگری از تبعیض میان 

حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این 

تصمیم به عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان 
نیز رفته اس��ت، حداقل حقوق کارکنان دولت در س��ال 
آینده 2.۸ میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع 
ج��دای از 15 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته ش��ده 
برای تمامی کارکنان است. از طرف دیگر سازمان برنامه 
و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امس��ال یک بخشنامه 
مه��م صادر کرد که واکنش��های بس��یار مثبت کارکنان 
دولتی را در پی داش��ت. بر اس��اس این بخشنامه مجوز 
افزای��ش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کش��وری ب��رای کلیه کارکن��ان دولتی از جمله 
نیروهای قراردادی صادر ش��د. هنوز اطالعات دقیقی از 
میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق 2.5 
میلیون نیروی مس��تخدم دولت منتش��ر نشده است اما 
گزارش��های واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و 

مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
نکته جالب توجه اینکه ای��ن امتیازات مختلف کارکنان 
دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تأمین 
اجتماعی نیز نش��ده اس��ت. بعد از پیگیریهای تس��نیم 
در خصوص اعمال افزای��ش 50درصدی امتیازات فصل 
دهم تعدادی از مس��تخدمین این سازمان نیز در تماس 
با تس��نیم از ع��دم تغییر حقوق در احکام اس��فند خود 
خب��ر داده اند. بر این اس��اس افزایش 15درصدی حقوق 
کارمندان دولت کنار مجوز افزایش 50درصدی امتیازات 
فصل ده��م قانون مدیریت خدم��ات دولتی و همچنین 
تعیی��ن حداقل حقوق 2.۸ میلیون تومانی حقوق بگیران 
دولت، می تواند زمینه س��از نوعی تبعیض میان کارکنان 

بخش خصوصی و دولتی شود.  تسنیم 

در سال 99 ادامه دارد؛

تبعیض فاحش بین حقوق بگیران دولتی و خصوصی  


