
اقتصادی 6

ایران برای سومین سال پیاپی، نایب رییس 
کمیته همکاری های فنی آیمو شد

گــروه اقتصادی - ایران توانســت با اکثریت آرا کشــورهای عضو »آیمو« 
)سازمان بین المللی دریانوردی( برای سومین سال پیاپی به عنوان نایب رییس کمیته 
همکاری های فنی این سازمان در سال ٢٠٢٢ انتخاب شود. این کمیته بر آموزش و 
تربیت نیروی های انسانی شاغل در صنعت دریانوردی به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه تاکید دارد.»ماندانا منصوریان« معاون سفیر جمهوری اسالمی ایران و نماینده 
دائم ایران در ســازمان جهانی دریانوردی که نماینده ســازمان بنادر و دریانوردی 
در آیمو نیز اســت، در نشســتی که به صورت مجازی در مقر سازمان بین المللی 
دریانوردی »آیمو« در لندن برگزار شد، توانست برای سومین سال پیاپی به عنوان 
نایب رییس کمیته همکاری های فنی سازمان بین المللی دریانوردی انتخاب و در 
پست خود ابقا شود.  ماندانا منصوریان اولین بانویی است که در کمیته همکاری های 
فنی آیمو برای پست نایب رییسی انتخاب می شود.این انتخابات در هفتاد و یکمین 
اجالس کمیته همکاری های فنی سازمان بین المللی دریانوردی که از ٢۹ شهریور ماه 
سال ۱۴٠٠ به مدت ۵ روز به صورت مجازی برگزار شده است، انجام شد.انتخاب 
ایران برای نایب رییسی کمیته همکاری های فنی آیمو این امکان را برای کشور فراهم 
می کند تا نقش موثرتری در شورای آیمو و سایر کمیته های این سازمان بین المللی 
داشته باشد.  با ابقای ایران در این کمیته شرایط برای تصمیم گیری ایران در خصوص 
تخصیص دوره های آموزشی و استفاده از خدمات و کمک های کمیته همکاری های 

فنی برای آموزش و تقویت نیروی انسانی در بخش دریا فراهم می شود.

گروه اقتصادی - رییس سازمان 
برنامــه و بودجه با بیان اینکه شــرایط 
نامطلوب فعلی، نیاز به تغییرات اساسی 
دارد، گفت: نیرو های ســازمان برنامه 
و بودجــه با بازنگــری در راهبردهای 
توسعه حرکت قوی و تاثیرگذار برای 
بهبود شــرایط کشور داشــته باشند. 
هشتمین جلسه ســتاد تهیه و تدوین 
الیحه بودجه سال ۱۴٠۱ کل کشور، با 
حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
اعضای ســتاد، مشــاوران و رؤسای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  
ها برگزار شــد در این جلسه اعضای 
شرکت کننده نقطه نظرات کارشناسی 
خــود را درباره منابــع ، موانع و نقش 
اســتان ها برای تحقق رشد اقتصادی 
در نظر گرفته شــده برای  سال ۱۴٠۱ 
را مورد بحث و بررسی قرار دادند.سید 
مسعود تصریح کرد: ۸ سال دفاع مقدس 
پر از حادثه، خالقیت و نوآوری اســت 
و در آن زمان شرایط بسیار سخت بود 

و وضعیت تولید اصال مناســب نبود و 
تامین نیازهای کشور مقدور نبود اما علی 
رغم همه ســختی ها بدلیل اعتقادات، 
احساس مســئولیت و وظفیه شناسی 
افراد توانستیم بر مشکالت فائق بیاییم 
و یک تنه در برابر جهان کفر ایستادیم و 
وزارت دفاع و ارتش و ســپاه پاسداران 
با تالش و قبول مشــکالت و روحیه 
خســتگی ناپذیر با کمترین امکانات 
کارها را جلو بردند و در هوافضا ســر 
آمد شــدیم. بنابراین در این شرایط که 
توفیق خدمتگزاری نصیب ما شده باید 
با تالش و وظیفه شناسی گام های بلند 
و تاثیرگذار را در جهت بهبود شــرایط 
برای کشــور و مــردم برداریم.معاون 
رئیس جمهوری نشان کرد: مامورریت 
ما اثربخش کردن بودجه است همانطور 
کــه در اقتصاد مقاومتی هم بر این مهم 
تاکید شده است ولی با نگاه به سال های 
گذشته علی رغم اینکه مصارف و منابع 
در اختیار داشتند رشد اقتصادی ناچیزی 

کشور داشته و اهداف کالن محقق نشده 
است. میر کاظمی با بیان اینکه اشتغال 
جوانان یکــی از دغدغه های اصلی ما 
است؛ اضافه کرد: جوانان تحصیل کرده  
ما بیکار هستند واز نیروی فعال جامعه 
استفاده نمی شود همچنین در روستاها 
با وجود اینکه امکاناتی فراهم شده است 
ولی بدلیل اینکه نگاه توسعه ای وجود 
نداشته است و متمرکز شدن امکانات 
در شهرهای کالن نیروی جوان روستا 
از نداشــتن شغل رنج می برند. مخازن 
هیدروکربوری کشــورمان در شرایط 
بســیار مطلوبی قرار دارد و سال های 
طوالنی می توانیــم از ذخایر و معادن 
خود استفاده کنیم و همچنین با تحول 
و تغییر نگرش در بخش کشــاورزی و 
صنعت ســطح درآمد خانوار می تواند 

افزایش پیدا کند لذا برای تغییر بنیادی 
این مشکالت از هیچ تالش و کوششی 
نباید کوتاهی کرد. ۸ سال دفاع مقدس 
مسئولین، مردم و بسیج در برابر جهان 
کفر ایستادند لذا شرایط االن سخت تر 
از آن زمان نیســت دولت اگر پای کار 
بیاید بر مشــکالت می توان غلبه کرد. 
همانطور که در بحث واکسن مشکالت 
کم کم در حال حل شــدن است. روی 
شــاخص های کالن تمرکز نشــده و 
رشــد اقتصادی جز برنامه نبوده است 
امیدواریم با برنامه ریزی و تمرکز نتیجه 
گیری قابل قبول حاصل شــود.از نیرو 
های سازمان برنامه و بودجه می خواهم 
تالش کنند و با بازنگری در راهبردهای 
توسعه حرکت قوی و تاثیرگذار برای 
بهبود شــرایط کشور داشته باشند چرا 

که با شــرایط فعلی مشکالت رفاهی 
مردم قابل حل نیست. راحترین کار که 
انتشــار اوراق قرضه و خلق پول است 
کشور اداره شــده است که این روش 
غیر علمی مشعیت مردم را نشانه گرفته 
است برای برون رفت از این وضعیت 
باید همه تدابیر الزم اندیشیده شود تا به 
این روش خاتمه داده شود و همه تالش 
دولت براین مهم استوار است که سال 
آینده کمترین خلق پول را داشته باشد.

معاون رییس جمهور گفت: ســازمان 
برنامــه و بودجه ســاز و کار منطقی و 
علمی برای رفع مشکالت و معضالت 
کشور پیدا کند و یکی دیگر از ماموریت 
سازمان، مدیریت منابع مالی است لذا 
با اصالح سیاســت ها و گره زدن منابع 
مالی با اهداف موفقیت و شــکوفایی 

اقتصادی برای کشور حاصل می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: روش کار و سیاست ها تغییر می 
کند و از هیچ تالشــی برای به حرکت 
در آمــدن چرخه اقتصــادی کوتاهی 
نخواهیم کرد. همه دستگاه ها سازمان 
ها و استانداران در مقابل  منابع ماموریت 
و ظایف دارند از پتانسیل ها برای رشد 
اقتصادی و باالرفتن بهره وری ها نهایت 
استفاده را داشته باشند تا شرایط مطلوبی 

که مدنظر است تحقق پیدا کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه:

اصالح ساختار بودجه یک کار ضروری است نه انتخابی

گروه اقتصــادی - تجربه تورم 
افسارگســیخته و سیر صعودی قیمت 
کاالهــا به ویژه اقالم ضروری، موجب 
شــکل گیری این مطالبــه در جامعه 
می شــود که حقوق و دســتمزدها با 
توجــه به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه 
و قدرت خرید خانوارها حفظ شود. از 
طرفی هنگامی که چنین مطالبه هایی از 
ســمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی 
بسیاری از اقشار جامعه تبدیل می شود، 
دولتمردان به اقدامات پوپولیســتی و 
وعــده و عیدهای بی پشــتوانه روی 
می آورند. برای نمونه در سال های اخیر 
افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات 
هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه 
آیا این افزایــش حقوق ها، نفعی برای 
کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد 
داشــت یا خیر بررسی و پیگیری های 

بسیاری را در این زمینه می طلبد.
تیم اقتصادی دولت منتخب 
بایــد هر چه زودتر بــه فکر راه 
چاره ای باشــد که بــدون ایجاد 
هزینــه از این مســیر افزایش 

حقوق ها خارج شود
به عقیده بســیاری از کارشناسان 
اقتصادی، افزایش حقــوق کارمندان 
بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی 
آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت 
به ثبات حقوقی آنها دارد. چرا که دولت 
برای فروکش کردن مطالبات، اقدام به 
چاپ یا اســتقراض بــی رویه از بانک 
مرکزی می کند. این جریان مالی بدون 
پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می زند 
و به مراتب تورم را افزایش می دهد. این 
افزایش تورم، عددی بزرگ تر از میزان 
افزایش حقوق است و کارمندان عماًل 
از افزایــش حقوق ها تأثیر خاصی را در 
قدرت خرید خود مشــاهده نمی کنند.  
حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت 
که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده 
و این افزایش حقوق مختص اقشــار 
خاصی از جامعه است. لذا این این اقدام 
و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با 
شدت بیشــتری به زندگی سایر اقشار 
صدمه های جدی و مخربی وارد می کند 
و این امر زمینه ســاز تضعیف عدالت 
در یــک جامعه می شــود و در نهایت 
جنبه دیگر این اقــدام نیز زمان اجرای 
آنها اســت. دولت تدبیر و امید پس از 
چندین سال پیگیری مردمی در روزهای 
آخر دولت خود به فکر اجرای این امر 
افتاد. دولتی که ماه های پایانی عمر خود 
را تجربه می کرد، دســت روی پرونده 
افزایش حقوق کارمندان گذاشــت و با 
اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست 
مــوز را زیر پای دولت بعدی انداخت. 

بنابراین دولت ســیزدهم با چالش های 
سخت و نفس گیری در این زمینه مواجه 
خواهد شد و باید در اندیشه تأمین منابع 
مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از 
اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر 
می رســد تیم اقتصادی دولت منتخب 
باید هر چــه زودتر به فکر راه چاره ای 
باشــد که بدون ایجاد هزینه ای از این 

مسیر خارج شود.
داستان افزایش حقوق ها از 

کجا شروع شد؟
حسن موســوی فرد، کارشناس 
مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 
مهــر در خصــوص افزایــش حقوق 
کارکنــان بخش هــای مختلف دولت 
گفــت: اولیــن بار در بهمن ســال ۹۸ 
سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی 
که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به 
برخی از دستگاه ها اجازه افزایش حقوق 
را از محل اعمال برخی ضرایب قانون 
مدیریت خدمات کشــوری که برای 
برخی از دســتگاه ها اعمال نشده بود، 
صادر کرد. این مسئله بدین گونه بود که 
سال ۹۳ بعضی از دستگاه ها با اعمال این 
ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش 
داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف 
بود. البته در بخشــنامه سازمان برنامه و 
بودجه تاکید شــده بــود که با توجه به 
منابــع داخلی ایــن افزایش حقوق ها 
صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ 
نداد و دستگاه ها این امر را بدون توجه به 
وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این 
برداشت از منابع بودجه عمومی دولت 
انجــام گرفت. این رخــداد عماًل آغاز 
دومینویی بود برای رقابت بخش های 
مختلف دولت بــرای گرفتن افزایش 

حقوق به روش های مختلف.
مجلس با تصویــب قانون 
خــاص  فوق العــاده  تســری 
کارمندان سازمان زندان ها، میزان 
وجــوه ماهیانه قابل پرداخت به 
کارکنان این سازمان را به نحوی 

بی سابقه افزایش داده است
وی ادامــه داد: بخــش مهمی از 
این امر، تبعیضی اســت که در سیستم 
پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. 
ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای 
همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون 
کار را داریم که در مورد کارگران اعمال 
می شود که بخشــی از کارکنان درون 
دولــت، از قانون کار پیروی می کنند و 
حقوق های به نسبت پایین تری دارند. 
از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات 
کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان 
دولت را شــامل شود و اینها به صورت 
مقایســه ای قرار بگیرنــد و با ضرایب 

مشــخص حقوق بگیرند و تنها دولت 
هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت 
ضریب هســت را تعیین و برای همه 
کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان 
ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و 
بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت 
و ســازمان انرژی اتمی خودشان را از 
قانون خدمات کشوری مستثنی کردند 
و این موجب شد که دریافتی های بسیار 
بــاال در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتًا 
کارکنان دولت احساس تبعیض جدی 

پیدا کردند.
همسان  به  بازنشســتگان 
سازی حقوق ها خوشبین نباشند

یکی از مهمتریــن گروه هایی که 
مطالبه افزایش حقوق خود را داشــتند، 
بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی 
بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس 
در مردادمــاه ۹۹ شــکل گرفت. بحث 
متناسب سازی پیشــینه قدیمی تری 

دارد اما ریشــه قانونی ایــن بحث به 
مواد ۱٢ و ۳٠ برنامه ششــم توسعه بر 
می گردد که در این مواد، ســه صندوق 
بازنشستگی مکلف به متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان خــود در طول 
اجرای برنامه ششم شدند.اولین نقد به 
طرح متناســب سازی ها، این است که 
هیچ تعریف روشنی از متناسب سازی 
در این طرح ارائه نشده است و آنچه که 
از آن برداشــت شد این بود که حقوق 
هر بازنشسته به ۹٠ درصد حقوق شاغل 
هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در 
قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند »و« 
تبصره ٢، حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان 
به صندوق های بازنشستگی اختصاص 
داد.  در این تبصره صرفاً نام دو صندوق 
تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر 
شــده بود اما در ادامه دولت به صورت 
غیرقانونی از این منابع برداشــت کرد 
و این پول را به صندوق بازنشســتگی 

کشــوری نیز تخصیص داد. بر همین 
مبنا مردادماه سال ۹۹ ابتدا سازمان تأمین 
اجتماعی اقدام به متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که 
سازمان تأمین اجتماعی از اقشار مختلفی 
تشکیل شده است، نمی توانست بحث 
۹٠ درصد را به درســتی اجرا کند. لذا 
خــودش اقدام به تدوین یک جدول بر 
اساس سابقه بازنشستگان کرد و مطابق 

با آن متناسب سازی ها انجام گرفت.
در صورت تصویب تسری 
فــوق العاده به کارکنــان اداری 
قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان 
حقوق و مزایای کارکنان اداری و 
قضات قوه قضائیه به طور قابل 

توجهی تغییر پیدا می کند
بنابراین بــه دلیل افزایش حقوق 
بازنشستگان یک رضایت نسبی موقتًا 
شــکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه 
پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب 

سازی دو صندوق کشوری و لشکری 
فرا رســید. اتفاقی که در آن زمان اتفاق 
افتــاد این بود که اعتبار تخصیص یافته 
برای این دو صندوق بســیار بیشتر از 
اعتبار صنــدوق تأمین اجتماعی بود و 
در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری 
افزایش پیدا کرد.  این اتفاق موجب ایجاد 
احساس نابرابری شدید و اعتراض در 
میان بســیاری از بازنشستگان شد و تا 
جایی پیش رفت که تجمعات مختلف 
در محل ســازمان تأمین اجتماعی و یا 
مجلس شــکل گرفت. نهایتاً توانستند 
ایــن اتفــاق را رقم بزنند کــه دوباره 
سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴٠٠ 
یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام 
داد. نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل 
بار مالی قابل توجه به دولت اســت. به 
عقیده پژوهشگران این حوزه، در حال 
حاضر ما در کشور مقوله ای به نام بحران 
صندوق های بازنشستگی داریم و تقریبًا 
تمام صندوق های بازنشســتگی ما به 
جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته 
هســتند. به این صورت کــه منابع و 
مصــارف آنها با یکدیگــر هم خوانی 
نــدارد و از بودجه عمومی به صورت 
مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می کنند. 
برای نمونه در بودجه سال ۱۴٠٠ حدود 
۱٢۷ هزار میلیارد تومان به حقوق عادی 
صندوق هایی مانند نیروهای مســلح 
و یا فوالد تخصیص داده شــده است. 
به گواه این پژوهشــگران، در شرایطی 
کــه ما نیاز مبرم بــه اجرای اصالحات 
در صندوق های بازنشســتگی داریم، 
چنین طرحی اجرایی شــد که در سال 
۹۹ حــدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در 
ســال ۱۴٠٠ بیش از ۱٢٠ هزار میلیارد 
تومان بار مالی آن تخمین زده می شود. 
یکی دیگر از نقدهای کارشناســان به 
طرح متناسب سازی، این بود که ردیف 
بودجه برای تأمین مالی طرح دیده نشده 
است. در سال ۹۹ و ۱۴٠٠ در واقع پولی 
به صندوق های بازنشستگی داده نشده 
است. دولت در عمل به این صندوق ها 
ســهام واگذار کرد و خواستار آن شد 
که با فروش این ســهام متناسب سازی 
حقوق هــا اعمال شــود.  این در حالی 
است که صندوق ها به این روند معترض 
هستند زیرا تعدادی دارایی مانند هپکو به 
آنها داده شــده در حالی به دالیل متعدد 
مانند شرایط نامساعد بورس نمی توان 
به زودی آن منابع را در بورس فروخت 
و به ناچار اقدام به فروش منابع داخلی 
خود کردند. طبق اعالم ســازمان تأمین 
اجتماعــی، در حــال حاضــر ماهانه 
۶ هزار میلیارد تومان کســری بودجه 
دارد و نمی توانــد آن را تأمیــن کند.  از 

طرف دیگر حتی ردیف بودجه هایی که 
دولت تخصیص داده است، کفاف مالی 
طــرح را نمی دهد و صندوق ها مجبور 
به اقداماتی مانند تهاتر هســتند. مسئله 
بعدی پیرامون این موضوع، این اســت 
که بار مالی ایجاد شده در سال های آینده 
وجود خواهد داشت در حالی که اعتبار 
تخصیص داده شــده برای یک الی دو 
ســال است. زیرا اعتباری که تأمین شد 
از طریق واگذاری ســهام بود و اموال 
و ســهام های دولت طبیعتــاً محدود 
است. امســال از همین محل توانستند 
۱٢٠ هــزار میلیارد تومان را تأمین کنند 
اما در سال های آینده اختصاص چنین 
مبلغی بسیار سخت خواهد بود. یکی از 
مغلطه های دولتی ها از جمله محمد باقر 
نوبخــت در دولت قبل این بود که این 
طرح تورم زا نیست چرا که بار مالی آن 
در بودجه دیده شده است. این در حالی 
اســت که به گواه پژوهشگران اگرچه 
شاید بتوانیم برای امسال تصور کنیم که 
منابع آن در نظر گرفته شده است اما برای 
سال های آینده منبع مالی پایداری دیده 
نشده است در حالی که این هزینه برای 

همیشه پایدار است.
پیوســتن کارکنــان قــوه 

قضائیه به صف افزایش حقوق
مجلس با تصویب قانون تســری 
فوق العاده خاص کارمندان ســازمان 
زندان هــا و اقدامــات تأمینی و تربیتی 
کشــور، میــزان وجوه ماهیانــه قابل 
پرداخت به کارکنان این ســازمان را به 
نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر 
افزایش داده است. این در حالی است که 
به علت محدودیت منابع مالی، اعمال 
فوق العــاده خاص ســازمان زندان ها، 
ســال ها پس از تصویب ایــن قانون، 

همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
در حــال حاضــر مــا در 
کشــور مقوله ای به نــام بحران 
صندوق های بازنشستگی داریم 
و تقریبــاً تمــام صندوق های 
بازنشســتگی ما به جز سازمان 
اجتماعی ورشکســته  تأمیــن 

هستند
در امتداد طــرح حاضر، تعدادی 
از نمایندگان مجلس اســالمی درصدد 
تسری این فوق العاده خاص به کارکنان 
اداری قوه قضائیه هســتند. از منظر آنها 
ســختی و حساسیت کار این کارکنان، 
حقوق بســیار ناچیز ایشان و همچنین 
تعداد زیاد اربــاب رجوع آنها ازجمله 
دالیــل توجیهــی لزوم تســری این 
فوق العــاده خاص بــه کارکنان اداری 
قوه قضائیه به شــمار می آید.   در مقدمه 
طرح مذکور، به سختی کار بیش از حد 

و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه 
قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق 
ایشــان برای تأمین حداقل معیشــت 
به عنــوان دالیل توجیهــی پرداخت 
فوق العاده خاص پیشنهادی اشاره شده 
اســت. این در حالی اســت که تمامی 
مشاغل عمومی کشــور دارای شرایط 
و اقتضائات و سختی های خاص خود 
بوده و تصویب چنین طرح هایی باعث 
شکل گیری مطالباتی برای سایر کارکنان 
بخش عمومی برای تســری این فوق 
العاده ها به آنها خواهد شد و درنهایت 
شــکل گیری توقع مساعدت مشابه به 
صورت سلســله وار بخش عمدهای 
از نظــام اداری کشــور را در بر خواهد 
گرفــت. از طرف دیگر به گواه یکی از 
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، 
در صــورت تصویب طــرح حاضر و 
تســری فوق العاده مدنظر به کارکنان 
اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان 
حقــوق و مزایای کارکنــان اداری و 
قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی 
تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می رســد 
در مــواردی حقوق و مزایای برخی از 
کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر 
خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام 
حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه 
در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز 
اختالل ایجاد شــده و مطالبات قضات 
مبنــی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای 
ایشــان تشدید خواهد شد. آنچه که در 
این میان مشخص است، آن است که آن 
اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه 
دولت خواستار افزایش حقوق هستند، 
باید بداننــد که این افزایش حقوق هم 
اگر اتفــاق بیفتد افزایش قدرت خرید 
آنهــا موقتی خواهد بــود و تورمی که 
ســیل آن دامن گیر همه خواهد شــد، 
عماًل این قدرت خرید در ســال آینده 
از بین خواهد رفت. اگر ما می خواهیم 
جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی 
از پایه های اصلی تورم کســری بودجه 
اســت و عموم بودجه مــا نیز صرف 
پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود 
و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب 
کســری بودجه بیشتری می شویم.  راه 
حل پایدار حمایت از اقشــار ضعیف 
حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید 
پایینی دارند، ایجــاد یک نظام رفاهی 
جامع اســت کــه در آن دولت از منابع 
یارانه ها و مالیات ها، به یکسری از اقشار 
به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه 
بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند 
در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت 
بودند، این نظام به صورت هوشمند به 

آنها کمک می کند.

 کارشناسان چه می گویند؟

بازی دو سر باخت در ماجرای 
افزایش حقوق ها

افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی 
آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.

گروه اقتصادی -قانون جدید 
چــک این امــکان را فراهم کرده که 
کســری چک از دیگر حساب های 
صادرکننده وصول شــود و چنانچه 
چک ســوء اثر نشــود، نه تنها امکان 
صدور چک برای افراد نیست، بلکه 
امکان افتتــاح حســاب و دریافت 
کارت بانکــی نیز وجود ندارد.قانون 
جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس 
شورای اسالمی با هدف کاهش آمار 
چک هــای برگشــتی و بازگرداندن 
اعتماد به چک در بازار تصویب شد و 
پس از تعطیالت فروردین ماه ۱۴٠٠ 
چک های بنفــش رنگ به متقاضیان 

تحویــل داده شــد. از مشــخصات 
چک های جدید می توان به شناســه 
یکتــای ۱۶ رقمی در ســمت چپ 
باالی هر بــرگ چک و درج عبارت 
»کارســازی این چک منوط به ثبت 
صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه 

صیاد است«، اشاره کرد.
مهمترین ویژگی چک در قانون 
جدید این است که تمامی چک ها باید 
در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین 
امــکان صدور چــک در وجه ذینفع 
مشــخص و وجه حامــل نیز وجود 

ندارد.
چگونه در قانون جدید چک 

را برگشت بزنیم؟
در قانــون جدیــد چک، نحوه 
برگشت زدن چک با گذشته متفاوت 
اســت. در چک هــای جدیــد اگر 
صادرکننده چک موجودی کافی در 
حساب جاری خود برای وصول چک 
نداشــته باشد، بانک می تواند کسری 
مبلغ را از دیگر حســاب های موجود 

فرد در همان بانک برداشت کند.
چنانچــه در حســاب های فرد 
صادرکننده چک مبلغ کســری چک 
وجود نداشــت، طلبکار می تواند از 

بانک گواهی عدم پرداخت دریافت 
و بــا مراجعه به دفاتر الکترونیک قوه 
قضائیــه و ثبت شــکایت، اجرائیه 
دریافــت کند. البته افــراد باید توجه 
داشــته باشــند کــه در گواهی عدم 
پرداخت، کد رهگیری چک برگشتی 
که بانــک مرکزی صــادر می کند و 
مشخصات کامل صادرکننده و دارنده 
چک نیز درج شود، همچنین باید مهر 
یا امضای صاحب حساب در گواهی 
عدم پرداخت و چک تطابق داشــته 
باشد.براســاس قانون جدید چک، 

٢۴ ساعت پس از عدم تامین کسری 
مبلغ چک، حساب های صادرکننده 
در تمام بانک ها و موسســات مالی به 
اندازه مبلغ کســری مسدود می شود. 
صادر کننده چک پس از صدور فرمان 
اجرایــی ۱٠ روز فرصت دارد تا مبلغ 
چک را واریز کند در غیر این صورت 
مشمول قانون محکومیت های مالی 

می شود.
قانون محدودیت های مالی 

در چک های جدید
همانطور که اشــاره شد قانون 

جدیــد صدور چک برای جلوگیری 
از صدور چــک بالمحل در مجلس 
تصویب و امسال اجرایی شد.در این 
قانون نه تنهــا تفاوت هایی در نحوه 
صدور چک نسبت به گذشته وجود 
دارد بلکه محدودیت های زیادی برای 
صادرکننــدگان چک های بالمحل و 
برگشــتی در نظر گرفته شده است. 
در قانون جدید چنانچه چک وصول 
نشود، بانک مرکزی ظرف ٢۴ ساعت 
حساب های صادرکننده چک در تمام 
بانک ها و موسسات را به میزان مبلغ 

کسری مسدود می کند.در شرایطی که 
چک رفع سوء اثر نشود، صادرکننده 
اجازه افتتاح حساب جدید، دریافت 
کارت اعتباری و صدور چک جدید 

و ثبت در سامانه صیاد را ندارد. 
از دیگر محدودیت های فردی 
که موفق به پرداخت کسری مبلغ چک 
نشوند، نمی تواند وام یا ضمانت نامه 
بگیرد یــا از طریق گشــایش اعتبار 
اســنادی پولــی را حوالــه کند. این 
محدودیت ها تا زمانی است که چک 
سوء اثر شود، یعنی یا باید کسری مبلغ 
چک واریز شود و وجه مسدود شود 
تا طلبکار، طلب خود را دریافت کند 

یا باید رضایت نامه رسمی از طلبکار 
یا الشــه چک به بانک ارائه شــود.
چنانچه مبلغ کسری چک واریز شود، 
بانک ظرف سه روز به طلبکار اطالع 
می دهد و او تا یک سال فرصت دارد 

طلب خود را بردارد. 
عالوه براین اگر مراجع قضایی 
اعالم کنند پرونده مختومه است، رفع 
ســوء اثر انجام می شود.در ضمن اگر 
ســه سال از زمان صدور گواهی عدم 
پرداخت بگذرد، چک رفع ســوء اثر 
می شود به شــرط اینکه دارنده چک 
در مراجع قضایی از صادرکننده چک 

شکایت نکند.

گروه اقتصــادی - دبیر کمیته 
بنگاه های کوچک و متوسط کمیسیون 
صنایع مجلس اظهار داشت: در کشور 
ما نگاه ها بیشتر به سمت مجموعه های 
بزرگ اقتصادی مانند فوالد و نفت است 
در حالی که اه های کوچک و متوســط 
نقــش بزرگی در اشــتغال و توســعه 
اقتصادی دارند. ما کار خود را در مورد 
آن گاه های کوچک و متوســط شروع 
کردیم با انجمن ها و اتاق های تعاون و 
بازرگانی و همچنین شرکت ها در این 

باره در حال تعامل هســتیم. حجت اهلل 
SME فیروزی در مورد تشکیل کمیته
ها در کمیســیون صنایع مجلس اظهار 
کــرد: بنگاه های کوچک و متوســط 
جزو مجموعه های اقتصادی هســتند 
که نقش زیادی در اقتصاد کشورها ایفا 
می کند همه کشورهایی که زیرساخت 
اقتصادی دارنــد تولیدکننده و صنعتی 
هســتند باالی ۸٠ درصد ظرفیت های 
اقتصادی خود را از بنگاه های کوچک 
و متوسط می گیرد. همچنین بنگاه های 

کوچک و متوسط بیشــترین نقش را 
در اشــتغال دارند.  در کمیسیون صنایع 
مجلس چندین کمیته برای حوزه های 
مختلف مانند معــدن، هوافضا و غیره 
وجــود دارد، از همیــن روی خال یک 
کمیته که به طور اختصاصی به مسائل 
صنایع کوچک و متوسط بپردازد حس 
می شــد که کمیسیون با تشکیل چنین 

کمیته موافقت کرد و من به عنوان دبیر 
این کمیته انتخاب شدم. 

در کشــور مــا نگاه ها بیشــتر به 
ســمت مجموعه های بزرگ اقتصادی 
مانند فوالد و نفت اســت در حالی که 
بنگاه هــای کوچک و متوســط نقش 
بزرگی در اشــتغال و توسعه اقتصادی 
دارند. ما کار خود را در مورد بنگاه های 

کوچک و متوســط شروع کردیم و در 
همین راســتا با انجمن هــا و اتاق های 
تعاون و بازرگانی و همچنین شرکت ها 
در حــال تعامل هســتیم.  به دنبال این 
هستیم که بررســی های الزم را انجام 
دهیم تا متوجه شــویم آیا خالء قانونی 
در ایــن رابطه وجود دارد یا خیر؛ و اگر 
حمایت های نظارتی مورد نیاز باشــد 

آنها را انجام دهیم. باید توجه داشت که 
بخشــی از نیازهای این بنگاه ها مربوط 
سرمایه در گردش و نیازهای مالی است 
و باید در ایــن مورد برنامه ریزی کنیم 
که چطور می توانیم به این بنگاه ها کمک 
و حمایت مالی کنیم . ظرفیت بنگاه های 
کوچک و متوســط در کشور ما بیشتر 
اســت چراکه بسیاری از صنایع بزرگ 
مانند هواپیماسازی را نداریم. لذا تاثیر 
بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ما 

بیشتر از کشورهای پیشرفته است

نحوه وصول و برگشت زدن چک های جدید

جزییات تشکیل کمیته SMEها در مجلس؛

برای تامین مالی بنگاه ها برنامه ریزی می کنیم

مجلس با تصویب قانون تســری فوق العــاده خاص کارمندان ســازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این 
ســازمان را به نحوی بی ســابقه تا میزان بیش از ســه برابر افزایش داده است. این 
در حالی اســت که به علــت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق العاده خاص ســازمان 
زندان ها، ســال ها پــس از تصویب این قانون، همچنان در هالــه ای از ابهام قرار دارد.

یکشنبه ٤ مهر 19،1٤00 صفر 1٤٤3 ،26 سپتامبر 2021، شماره 3819


