
 گل ارزان شد 
رئیس اتحادیه فروشــندگان گل و گیاه خبرداد؛هم 
اکنون انواع گل و گیــاه به وفور در بازار وجود دارد و 
قیمت ها نسبت به سال گذشته تا ۵۰ درصد کاهش 
یافته است.  اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان 
گل و گیــاه در در خصوص وضعیت بازار با شــیوع 
ویروس کرونا اظهار کرد: از ابتدای اســفند ماه سال 
گذشته که ویروس کرونا در کشور شیوع یافت، بازار 
فروش گل و گیاه با رکود مواجه شد و قیمت انواع گل 
به نسبت کاهش یافت. وی افزود: با نزدیک شدن به 
ایام عید نوروز و روز های پایانی ســال، رونق از دست 
رفته، به بازار گل بازگشت و شاهد رضایت فروشندگان 
از فروش محصوالتشان بودیم، اما با این وجود، فروش 
این محصوالت نسبت به ســال های گذشته کاهش 
چشم گیری داشته است. رئیس اتحادیه فروشندگان 
گل و گیاه بیان کرد: فروشــندگان و مغازه داران نیز 
در این ایام با رعایت کامل نکات بهداشــتی انواع گل 
و گیاه را در واحد های خود عرضه می کنند. شاهرخی 
ادامه داد: رکود در بازار گل و گیاه با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا طبیعی اســت و هم اکنون بسیاری از 

بازار ها شرایط مشابه را دارند. میزان 

افزایش نرخ عوارض آزادراه های دولتی  
ســازمان برنامه و بودجه کشــور نرخ جدید عوارض 
آزادراه هــای دولتــی را بــرای اجرا بــه وزارت راه و 
شهرسازی ابالغ کرد.   بر اساس ابالغیه سازمان برنامه 
و بودجه کشــور عوارض عبــور از آزادراه تهران-قم 
12۰۰ تومان تعیین شده است. عوارض آزادراه 1۰۰ 
کیلومتری کرج-قزوین با تعداد 6 الین رفت و برگشت 
12۰۰ تومان و آزادراه بندرعباس-بندر شهید رجایی 

به 12۰۰ تومان افزایش یافته است.
همچنین عوارض عبور وسایل نقلیه سواری از آزادراه 
کمربند جنوبی و غربی تبریز نیز 12۰۰ تومان تعیین 
شــده است. بر اساس ابالغیه سازمان برنامه و بودجه 
عوارض کامیونت و مینــی بوس با ضریب 2 )24۰۰ 
تومان(، کامیون 2 محور و اتوبوس با ضریب 3 )36۰۰ 
تومان( و کامیون و بیشتر با ضریب 4 )48۰۰ تومان( 

محاسبه می شود. تسنیم 

محاسبه قبض گاز تا ۱۵ اردیبهشت بر 
اساس فصل سرد

گازبهای مشــترکان خانگــی همه اقلیم هــا تا 1۵ 
اردیبهشت بر مبنای فصل سرد محاسبه می شود.

ســخنگوی این شــرکت با اشــاره به قانون مصوب 
هیئــت وزیران گفت: هیئت وزیران در نشســت 28 
اسفند پارسال به پیشنهاد شــرکت ملی گاز ایران و 
وزارت نفت، تصویب کرد که با توجه به شرایط ناشی 
از شــیوع بیماری کرونا، دوره های سرد مناطق آب و 
هوایی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 17۵627/ 
36911 مورخ 28 اســفند 138۵ و اصالحات بعدی 

آن، تا تاریخ 1۵ اردیبهشت 1399 تمدید می شود.
محمد عســگری ادامه داد: به منظــور تعیین الگوی 
مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و با توجه به رفاه 
حال مشــترکان خانگی گاز و برابر درخواست انجام 
شده از هیئت دولت مبنی بر موافقت با تمدید دوره 
ســرد تا نیمه اردیبهشت امسال، گازبهای مشترکان 
خانگی تا تاریخ ذکر شده بر مبنای فصل سرد محاسبه 

خواهد شد.  شرکت ملی گاز ایران

صادرات شیرخشک تا پایان فروردین 
آزاد شد 

وزارت صمت اعالم کرد: صادرات شــیر خشــک تا 
پایان فروردین آزاد شــد. ســعید عباسبور مدیرکل 
دفتر مقــررات صادرات و واردات وزارت صمت از آزاد 
شدن صادرات شیرخشــک صنعتی تا آخر فروردین 
ماه خبر داد. در این نامه آمده اســت: صادرات شــیر 
خشک صنعتی تحت ردیف تعرفه های ۰4۰2313۰ 
و ۰4۰31۰3۰ به میزان حداکثر 1۰۰۰۰ تن به شرح 
لیست پیوســت بهمراه گمرک محل اظهار با رعایت 
ســایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان فروردین ماه 

سالجاری )139۰( بالمانع می باشد.  فارس

اخبار گزارش

 ابعاد گســترده نگرانی های ناشی از شیوع کرونا یک به یک 
رنگ دیگری به خود می گیرد مردمی که در ابتدا شیوع کرونا 
در کشور تنها نگران بهداشت و سالمت خود بودند با افزایش 
مدت ماندگاری این ویروس در کشــور کم کم از نگرانی های 

اقتصادی و اجتماعی خود پرده برداشته اند. 
نگرانی هایی که روز به روز ابعاد آن گســترده تر می شــود و 
شــاید همین موضوع است که مسئولیت و بار مشکالتی که 
دولت و متولیان امر باید فکری برای حل آن بکنند بیشــتر 
کرده و می کند. در کنار تمام آســیب های اقتصادی اعم از 
بیکاری و  رکود عمیق در کســب وکارهای مختلف کشور به 
ویژه کسب و کارهای خرد ؛مساله تورمی که در تمام این سالها 
به عنوان یک مشکل اصلی در اقتصاد ایران بوده  است با شیوع 
کرونا و تبعات ناشی از آن به یک معضل جدی مبدل خواهد 
شد چرا که برآیند تمام این شاخص ها،در رقم نرخ تورم کشور 

خودنمایی خواهد کرد. 

 تورم ،درد همیشگی 
در اسفند ماه سال 98 ؛مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه در اسفند 
پارســال برای خانوارهای کشــور را 34.8 درصد اعالم کرد و 
مدعی شد خانوارهای کشور به طور میانگین 22 درصد بیشتر 
از اســفند 1397 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند. 
 براساسا اطالعات منتشر شده از این مرکز؛نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 
۵.1 واحــد درصدی به 14.6 درصد و گــروه »کاالهای غیر 
خوراکــی و خدمات« با کاهــش 1.8 واحد درصدی به 2۵.7 

درصد رسیده است.
 نکتــه قابل توجه در آمارهای ارائه شــده اما رقم  نرخ تورم 

نقطه ای بود بــه این معنا که منظور از آن، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بوده است. طبق 
این گزارش نرخ تورم نقطه ای در اســفند 1398 به عدد 22 
درصد رســید؛ یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 22 
درصد بیشــتر از اســفند 1397 برای خرید یک »مجموعه 
کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند اما نرخ تورم ماهانه 
با افزایش روبرو بوده اســت به طوری که در نرخ تورم ماهانه، 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است که 
نرخ تورم ماهانه اســفند 1398 به 1,۵ درصد رسیده که در 

مقایسه با همین شرایط در ماه قبل، ۰.4 واحد درصد افزایش 
داشته اســت. در همین راســتا تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« بــه ترتیب 1.9 درصد و 1.3 درصد 
بوده  و این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شــهری 1,4 درصد است که نســبت به ماه قبل، ۰.2 واحد 
درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روســتایی 1.8 درصد بوده که نســبت به ماه قبل 1.1 واحد 

درصد افزایش داشته است.

  آینده نافرجام کرونا 
ایــن اتفاقات در حالی رخ داده بود که هنوز نه خبری از کرونا 
بود و نه تبعات ناشــی از آن اما با وجود این مهمان ناخوانده 
، کارشناســان و تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد ایران در 
دو سال گذشــته مشکالت و معضالت بســیاری را به خود 
دیده و حال که شــیوع ویروس کرونا نمایان شده باید نگران 

چالش های کالن تری در اقتصاد کالن بود. 
به باور این افراد با در نظر داشتن این مساله که با شیوع کرونا 
میزان تقاضا کاهش و به دنبال آن عرضه نیز کاهش یافته در 

نتیجه این مساله عمق رکود را بیشتر می کند.
 این منتقدان با بیان اینکه شــرایط اقتصاد ایران به واســطه 
تحریم ها شرایط متعادلی نداشت این نکته را مطرح می کنند 
که شیوع کرونا هزینه های دولت را به مراتب بیشتر کرده و از 
آنجایی که دولت تا پیش از این نیز با کســری بودجه مواجه 
بود با افزوده شدن هزینه های ناشی از کرونا میزان این کسری 
بیشــتر خواهد شد و شاید راهکاری نداشته باشد جز آنکه به 
چــاپ پول روی آورد که اتفاقی جز  افزایش نقدینگی و تورم 
در بر نخواهد داشــت.  این گروه از کارشناسان با تاکید براین 
مساله که حل مشکل تورم و تبعات ناشی از آن  چیزی نیست 
که متولیان بتوانند یک شبه آن را حل و فصل کنند میگویند؛ 
مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و عواقب آن 
اثــرات خود را در آینده و حتی بعد از پایان کرونا بر اقتصاد و 
جامعه باقی خواهد  گذاشت و از آنجایی که نمی توان راهکاری 
برای تورم به شــکل یک شبه و کوتاه مدت  اجرایی کرد لذا 
متولیــان از همین امروز که هنــوز وارد پیک کرونا و تبعات 
بزرگتر آن بر اقتصاد نشــدیم باید راهکاری برای آن مدنظر 
داشته باشند وگرنه تداوم این روند و عدم توجه به حواشی آن 

معلوم نیست چه آینده نامطلوبی رابر اقتصاد رقم خواهد زد .
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وزیر تعاون خبر داد
میلیون  اعتباری ۲  کارت  اختصاص 

تومانی به افراد بدون درآمد 
وزیــر تعــاون کار و رفاه اجتماعــی گفت: 4 
میلیون نفر از افراد بدون درآمد ثابت در کشور 
از تســهیالت خرید اعتباری کاال تا سقف دو 

میلیون تومان بهره مند خواهند شد.
محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیــان اینکه 4 میلیون نفر از افراد 
بدون درآمد ثابت در کشور از تسهیالت خرید 
اعتباری کاال تا سقف دو میلیون تومان بهره مند 
خواهند شد، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی های 
انجام شده با استانداری های کشور این افراد که 

فاقد درآمد و شــغل ثابت هستند شناسایی و 
از دریافت تســهیالت که به صورت کارت های 
اعتباری خرید اســت بهره مند خواهند شــد. 
وزیر تعــاون از دیگر اقدامات انجام شــده در 
خصوص شیوع ویروس کرونا گفت: همچنین 
سه میلیون نفر از جمعیت کشور که کمترین 
میزان درآمدی را داشــته و تحت پوشش نهاد 
و مســتمری بگیر هیچ نهادی نبودند، مبلغی 
بین 2۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان به حســاب آن ها 
واریز شده اســت.  وی در خصوص حمایت از 
کسب و کار هایی که بدلیل بروز ویروس کرونا 
آســیب دیده اند نیز گفت: برخی از واحد های 
تولیدی کشور هم که به سبب بروز کرونا دچار 
خسارت هایی در حوزه تولید شده اند که دولت 
برای جبران این خسارت ها برنامه ریزی کرده 
است به همین منظور هم وام هایی با سود 12 
درصد برای این واحد ها پیش بینی شده است. 
وی گفت: مصوباتی هم در خصوص اســتمرار 
بدهی های مالیاتی و پرداخت تسهیالت در این 
بخش در نظر گرفته شــده و تعویق پرداخت 
بیمه تامین اجتماعی برای این رسته ها به مدت 

سه ماه هم اختصاص یافته است.
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاون مسکن وزارت راه مطرح کرد؛
ســاخت مســکن ملی درانتظار 

زمین های دولتی  
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی خبر داد که برخالف دستور رییس 
جمهــوری، دســتگاه های مربوطه زمین های 
دولتی را برای ســاخت مسکن ملی در اختیار 

وزارت راه و شهرسازی قرار ندادند.
محمود محمودزاده گفت: در قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صراحت 
آمده است که دستگاه های دولتی اراضی مازاد 
بر نیاز خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای 
تولید انبوه مســکن از آن استفاده شود؛ با این 

حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ استانی این 
بند مهم از قانون اجرا نشده است.

وی ادامــه داد: آزادســازی زمین های دولتی، 
پتانسیل بزرگی است که وجود دارد و می تواند 
در اختیار پروژه مسکن ملی قرار بگیرد اما تا به 

این ساعت این امر تحقق نیافته است.
محمودزاده در پاســخ به این سوال که اکنون 
تامین زمین برای ســاخت واحدهای مسکن 
ملی چگونه انجام می شود، گفت: اراضی ای که 
از گذشــته در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
بوده است در ســال های گذشته برای اجرای 
طرح های مختلف مســکن به کمترین سطح 
خود رســیده است و ما اکنون برای تولید پویا 
و مســتمر مســکن به خصوص در شهرهای 
بزرگ تر نیازمند اجرای ماده 6 قانون ساماندهی 
هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد 
که این وزارتخانه برای ساخت مسکن نیازمند 
تامین زمین اســت و گفت: بر اساس ماده 6 
قانون ساماندهی باید اراضی دولتی در اختیار 
این وزارتخانه برای ساخت مسکن قرار گیرد و 
رییس جمهوری در چند مرحله این دستور را 
برای تحویل زمین های دولتی صادر کرده اند.

 وزارت راه و شهرسازی 

تا پایان سال ۹۹ مجاز شد؛ 
بیمه  حق  ســهم  پرداخت  مهلت 

کارفرمایان در ۱۰ رسته شغلی 
معاون بیمــه ای   از برنامه این ســازمان برای 
مســاعدت در دریافت لیســت و حق بیمه 1۰ 
رسته فعالیت شــغلی زیان دیده از کرونا خبر 
داد. مهرداد قریب معاون بیمه ای سازمان تأمین 
اجتماعی اظهار داشت: پیرو دستورات ریاست 
محترم جمهوری و تصمیمات متخذه کارگروه 
معاونت اقتصادی رئیس جمهور در بررســی و 
مقابله با پیامد های اقتصادی ناشــی از ویروس 
کرونا، این ســازمان ضمن صدور دستور اداری 
الزم برای واحد های اجرایی تابعه، فهرست 1۰ 

رســته از فعالیت ها در بخش های اقتصادی و 
صنوف تولیدی و خدماتی که بیشترین آسیب 

را از این ناحیه متحمل شده اند را ابالغ کرد.
قریب افزود: براساس دســتور اداری ابالغ شده 
به واحد های اجرایی ســازمان تأمین اجتماعی، 
کارفرمایان مشــمول نســبت به ارسال لیست 
حقوق و مزد ماهیانه مربوط به ماه های اســفند 
98، فروردین و اردیبهشــت 99 بدون پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرمایی )2۰درصد حق بیمه 
ســهم کارفرمایی( اقدام می کنند و بعد از اتمام 
دوره یاد شده در تیر ماه 99 می توانند در صورت 
عدم توانایی پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی 
ماه های یاد شده نسبت به پرداخت تدریجی و تا 

حداکثر پایان سال99 اقدام کنند.
وی تصریــح کرد: حق بیمه ســهم کارفرمایی 
ماه های اشاره شده در صورت ارسال صورت مزد 
و حقوق ماهیانه وفق ماده )39( تامین اجتماعی 
)هر ماه تا آخرین روز ماه بعد( مشــمول جرایم 
تأخیر پرداخت نخواهد بود و واحد های اجرایی 
تابعه مکلف هســتند نسبت به دریافت لیست 
حقوق و مزد کارگاه های مزبور در ماه های اشاره 
شده با رعایت دستور اداری صادره اقدام الزم به 

عمل آورند. تسنیم

خبــر خبــر خبــر

سیاست روز تبعات شیوع کرونا بر شاخص اصلی اقتصاد را بررسی میکند؛  

تورم؛ در تیر رس اثرات منفی کرونا

قائم مقــام وزیــر صمــت جزئیــات ضوابــط فعالیــت 
کسب وکارهای کم خطر را تشریح کرد و گفت: 7.۵میلیون 
شاغل مســتقیم اصناف هســتند، باید در فاصله گذاری 
هوشمند حتماً اثرات تصمیمات الزم را لحاظ کنیم، چون 
ایــن حوزه حدود 18.۵میلیون نفر از جمعیت کشــور را 

شامل می شود.
حسین مدرس خیابانی اظهار کرد: بیماری کرونا عالوه بر 
ابعاد بهداشتی، در سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و حتی مذهبی کشــورمان نیز تأثیراتی داشــته است و 
ضرورت دارد در مسیر مقابله با این بیماری به این موارد 
نیز توجه و دقت نظر داشته باشیم. وی گفت: مرحله اول 
فاصله گذاری اجتماعی، خوشبختانه با همکاری بسیاری از 
اصناف، کسبه و کســب وکارهای کشورمان به خوبی اجرا 
شد و همچنان که اصناف ما در ایام پایانی سال و با توجه 
به اهمیت بازار شب عید با دولت همکاری بسیار خوب و 
گسترده داشــتند، در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی 
که به صورت هوشــمند خواهد بود، اجازه فعالیت برخی 
از کســب وکارهایی که فعالیت آنها ریسک کمتری دارد، 
داده شــده اســت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افــزود: در مرحله دوم فاصله  گذاری اجتماعی مشــاغل و 
کســب وکارهایی که دارای ریسک فعالیت باالیی هستند، 
همچون فعالیت باشگاه ها، آرایشگاه ها، تاالرهای پذیرایی، 
رستوران ها و مراکزی که پرتردد هستند، همچنان ممنوع 
اســت و حتی اصنافی که اجــازه فعالیت دارند باید حتماً 
طبق ضوابط و پروتکل های بهداشــتی وزارت بهداشت و 

درمان فعالیت کنند.
وی گفت: بخشــی از کســب وکارهایی که ضروری بودند 
و در مرحله اول فعــال بودند، همچنان می توانند فعالیت 
کنند، سایر واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله 
دوم فاصله گذاری اجتماعی دارند، لیســت آنها از ســوی 
اتاق اصناف، وزارت صمت و دیگر دستگاه های مرتبط، در 
حال نهایی شدن است و همچنان با تعریف میزان ریسک 

فعالیت، بقیه کســب وکارها نیز به صورت پلکانی به موارد 
فعال اضافه می شوند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: 7,۵ میلیون شــاغل مستقیم 
اصناف هستند، باید در فاصله گذاری هوشمند حتماً اثرات 
تصمیمات الزم را لحاظ کنیم، چون این حوزه حدود 18,۵ 

میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.
وی با بیان اینکه نگاه جامع و ملی به همه ابعاد این طرح، 
هنر ستاد مقابله با کرونا است و فعالیت واحدهای پرتردد 
همچنان ممنوع اســت، گفت: پروتکل بهداشــتی شامل 
مسئول واحد، ابزارهای مورد استفاده و مشتریان است که 
در چارچوب پروتکل های عمومی و تخصصی رعایت کنند و 
باید پروتکل ها را در معرض دید عموم قرار دهند و اصناف، 
بهداشت و بازرسان ما روی نحوه اجرای آن نظارت خواهند 
داشت. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: 
البته خود مردم نیز مکلفند در خصوص مشــاغل و نحوه 
اجرای پروتکل های بهداشــتی دقت نظر و نظارت داشته 
باشــند و در صورت وجود تخلف یا عدم رعایت ضوابط از 
سوی واحد صنفی خاصی، ضمن عدم مراجعه به آن، موارد 
را جهــت نظارت به اتاق اصناف و بخش های ناظر گزارش 
کنند. به گفته وی، در این طرح آمده است؛ خود متصدیان 
صنفی و کسب وکارها نیز مکلف هستند پروتکل ها و ضوابط 

بهداشتی تعریف شده را به طور کامل رعایت کنند.
مدرس خیابانی با اعالم اینکه "در بخش اصناف اجرای طرح 
فروش اینترنتی را آغاز کردیم و مرحله دوم از 1۵ فروردین 
آغاز شده است"، گفت: پیشنهادات تخفیف مالیات و...، را 
ارائه کردیم و فروش اینترنتی در آینده اقتصاد کشور مؤثر 
خواهد بود. وی همچنین گفت: هم اکنون در حوزه تولید 
کشــور حدود دو و نیم میلیون نفر شاغل مستقیم وجود 
دارد که حدود ۵۰ درصد آنها در صنایع متوســط و بخش 
دیگر آن در صنایع کوچک فعال هستند، خوشبختانه در 
این خصوص با توجه به فعال بــودن بخش تولید فضای 

کمتری وجود داشت.  شاتا 

با مجموعــه تصمیماتی که درباره افزایش حقوق 
و همسان ســازی پرداختی به بازنشســته ها 
اخذ شده اســت، متوســط افزایش حقوق 
آنها در ســال جاری به 3۰ درصد می رسد.   
طی ســال های گذشــته حقوقی که برای 
بازنشسته ها پرداخت می شد، با نارضایتی آنها 

به دلیل پرداخت های پایین و عدم تناســب با 
شــرایط موجود همراه بود تا این که در حدود سه 

ســال اخیر دولت در راســتای هماهنگی و همسان سازی 
حقوق بازنشسته ها، ســاالنه بودجه ای را برای این موضوع 
در نظر می گیرد تا اختالف حقوقی بازنشســته ها تا حدی 

جبران شود.
در حالی در ســال جــاری افزایــش 1۵ درصدی حقوق 
کارکنان و شاغالن در بودجه در نظر گرفته شد که دولت 
برای بازنشســته ها حدود 1۰ هزار میلیــارد تومان هم به 
عنوان منابعی برای همسان ســازی حقوق آنها پیش بینی 
کرد؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته که ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان بود با افزایش 1۰۰ درصدی همراه شده است.
امــا این که افزایش 1۵ درصدی و 1۰ هزار میلیارد تومانی 
که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته 
شــده، چگونه اعمال و چه تغییری در دریافتی آنها ایجاد 
خواهد شــد، موضوعی است که بررسی آن نشان می دهد 
که ابتــدا حقوق ها تا 1۵ درصد افزایــش پیدا می کند تا 
هیچ بازنشســته ای کمتر از دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
دریافتی نداشته باشــد. بعد از آن مابقی اعتبار مربوط به 
همسان سازی حقوق ها برای حقوق های باالی دو میلیون 
و 8۰۰ هزار تومان توزیع می شود؛ به نحوی که به صورت 
پلکانی اعمال و حقوق های باالتر از رشد کمتری برخوردار 

می شوند.
طبق آنچه که پیش تر سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده 
بود که همسان سازی برای حقوق های پنج میلیون و 1۰۰ 

هزار تومان به پایین اعمال خواهد شد. اما با پیش 
بینی های انجام شده، میانگین افزایش حقوق 
بازنشسته ها  به 3۰ درصد می رسد، این در 
حالی است که میانگین حقوق بازنشستگان 
کشــوری از حدود دو میلیون و 9۰۰ هزار 
تومان در سال گذشته به سه میلیون و 799 
هزار تومان می رسد که با افزایش 31 درصدی 
همراه است. همچنین میانگین حقوق بازنشستگان 
لشگری از سه میلیون و 3۰۰ هزار تومان در سال گذشته 
با افزایش 3۰ درصدی به چهار میلیون و 291 هزار تومان 

خواهد رسید.
در مجموع میانگین حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری 
از سه میلیون و 1۰۰ هزار تومان در سال 1398 با افزایش 
3۰.۵ درصــدی به چهار میلیون و 4۵ هزار تومان افزایش 
می یابد. اما توزیع حدود 1۰ هزار میلیارد تومانی که برای 
همسان ســازی حقوق کارکنان در نظر گرفته شده به این 
نحو اســت که بین 2۰ گروه شغلی توزیع می شود. بر این 
اساس برای افرادی که در گروه های یک تا پنج قرار دارند از 
یک میلیون و 13۵ هزار تومان تا یک میلیون و 194 هزار 
تومان به دریافتی شان اضافه خواهد شد. همچنین در گروه 
دوم که سطوح شش تا 11 است از 72۵ هزار تا 781 هزار 
تومان، برای گروه سوم در سطح 12 تا 16 نیز بیش از 8۰۰ 

هزار تومان در نظر گرفته شده است.
بــرای افرادی که در گروه 17 تا 2۰ قرار دارند از 9۰۰ هزار 
تا 9۵6 هزار تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. 
براین اساس این افزایش برای یک میلیون و 311 هزار نفر 

پیش بینی شده است.
طبق آنچه که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه وعده 
داده است همسان ســازی و افزایش حقوق بازنشسته ها از 
فروردین ماه ســال جاری در حقوق های آنها اعمال خواهد 

شد. فارس

  قائم مقام وزیر صمت؛
صنوف پرریسک همچنان تعطیل است

در سالجاری؛
افزایش حقوق بازنشسته ها به ۳۰ درصد رسید 


