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معادله افزایش حقوق  ۱۴۰۰پیچیده شد؛

صدای دوگانه مجلس
درباره افزایش  ۲۵درصدی حقوق کارمندان
افزایش درصدی حقوقکارمندان ناعادالنه است

در حالی که کمیسیون اجتامعی مجلس مدل افزایش حقوق پلکانی کارکنان
دولت را تصویب کرده بود اما کمیسیون برنامه و بودجه بر افزایش  ۲۵درصدی
حقوق کارمندان مطابق نظر دولت در الیحه تاکید کرده است.
به گزارش تسنیم ،دولت در الیحه بودجه  1400افزایش حقوق یکسان 25
درصدی کارمندان را لحاظ کرده بود .بر این اساس اعتبار  209هزار میلیارد
تومانی برای جربان خدمات کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود که نسبت به
سال جاری  76درصد رشد کرده است.
بعد از ارائه الیحه بودجه بسیاری از کارشناسان و برخی منایدگان نسبت به
موهومی بودن منابع بودجه تذکر داده بودند اما برای اعامل اصالحات و واقعی
سازی منابع بایستی در گام اول مصارف بودجه اعم از هزینه های جاری شامل
حقوق و مزایا ،رفاهی خرید کاال و خدمات و سایر تعدیل می شد .یکی از
اعتباراتی که پیش بینی می شد در مجلس نسبت به آن حساسیت زیادی وجود
داشته باشد موضوع افزایش حقوق و جربان خدمات کارکنان دولت بود.
اخیرا نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی
تبرصه  12الیحه بودجه (در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان
کشوری) در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :اعضای کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات با میزان افزایش  25درصدی حقوق مربوط به کارکنان
دستگاههای اجرایی ،اعضای هیئت علمی ،قضات و بازنشستگان مندرج در
الیحه بودجه  1400موافقت کردند.
وی اظهار کرد :میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال  1400به طور ساالنه
 48میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوقهای دریافتی تا سقف  4میلیون
تومان معاف از مالیات خواهد بود .همچنین میزان معافیت مالیاتی ساالنه برای
مستغالت اشخاص هم ساالنه  36میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر
مشاغل آزاد و اصناف با درآمد ساالنه تا  36میلیون تومان از پرداخت مالیات
معاف خواهند بود.
وی بیان کرد :تصمیمگیری درباره پرداخت پاداش پایان خدمت هم به مراعا
گذاشته شد و مقرر شد ،در یک کارگروه این موضوع بررسی شود.
بر این اساس بعد از اینکه اخیرا کمیسیون اجتامعی مجلس ،از تصویب افزایش
حقوق کارمندان به صورت پلکانی خرب داده بود ،حاال کمیسیون برنامه و بودجه
نظر دولت مبنی بر افزایش  25درصدی حقوق کارکنان در سال  1400را تایید
کرده است.
این درحالی است که چندی قبل علی بابایی عضو کمیسیون اجتامعی اعالم
کرده بود ،در جریان بررسی تبرصه های بودجه ،اعضای کمیسیون مصوب کردند
که حقوق کارکنان دولت در سال آینده  25درصد افزایش پیدا کند و البته این
افزایش حقوق به صورت پلکانی اعامل شود.
سخنگوی کمیسیون اجتامعی مجلس گفته بود :بر اساس این مصوبه کارکنانی

که حقوقشان پایینتر باشد ،افزایش  25درصدی حقوق را خواهند داشت و این
افزایش حقوق به ترتیب در حقوقها و دریافتیهای باالتر کمرت خواهد بود.
هامنطور که مشخص است یک صدای دو گانه از دو کمیسیون مهم مجلس
یعنی برنامه و بودجه و کمیسیون اجتامعی در خصوص مدل و میزان افزایش
حقوق کارکنان دولت ایجاد شده است.
در روزهای آینده و بعد از اعالم نظر کمیسیونهای مختلف مجلس ،کمیسیون
تلفیق بودجه  1400نیز نظر خود را در خصوص کلیات بودجه و فرمول افزایش
حقوق در سال آتی اعالم خواهند کرد .بر این اساس باید منتظر ماند و دید
در مجلس شورای اسالمی برای ردیف جربان خدمات کارکنان دولت با اعتبار
 208هزار میلیارد تومانی مندرج در الیحه بودجه  1400چه تصمیمی اتخاذ
خواهد شد.
افزایش درصدی حقوقکارمندان ناعادالنه است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه  ،۱۴۰۰با اشاره به رشط تایید کلیات بودجه ،گفت:
فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت باید بر مبنای افزایش یک عدد ریالی ثابت
برای همه کارکنان باشد چراکه این روش هم به عدالت نزدیک تر است و هم
باعث کاهش هزینه های دولت میشود.
حسینعلی حاجی دلیگانی هم با اشاره به اینکه الیحه بودجه  1400به طور حتم
باکرسی بودجه مواجه خواهد شد ،گفت :برآوردها نشان میدهد هر  10هزار
میلیارد تومان کرسی بودجه  2درصد به تورم کشور اضافه میکند حاال اگر بر
اساس محاسبات ،بودجه دولت با  300هزار میلیارد تومان کرسی مواجه باشد
سال آینده با تورم  60درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود.
بر این مبنا به طور حتم باید کلیات الیحه در مجلس رد شود البته با یک رسی
ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت :اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت
تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه  85میلیون ایرانی بررسی و
تصویب شود بر این اساس بایستی اصالحات ساختاری در بودجه اعامل گردد.
متاسفانه دولت اصالحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این
ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار دارد .یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به
یک رسی ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق
اصالح و جراحی شود.
دلیگانی گفت :با توجه به تغییر رشایط بین املللی و همچنین با توجه به اینکه
دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید
کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعامل اصالحات در مجلس
و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصالحات
مخالفت کند .چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از  10درصد در الیحه
دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

رشط تایید کلیات الیحه بودجه چیست؟
وی افزود ،حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق منایندگانی از
شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط
کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت
نکند.
به نظر میرسد حداقل  50درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به  400هزار
میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصالح شود .در واقع منابع
موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصالح شود و
این اصالحات سطحی و محدود نیست.
به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه ،بایستی در کمیسیون تلفیق
یک توافق نظر درخصوص میزان اصالحات مورد نیاز ،اصالح ساختار بودجه،
بر طرف کردن کرسی بودجه ،تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر
دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان
با اصالحات مجلس مخالفت منیکند مجلس میتواند تحت رشایطی کلیات بودجه
را تایید و اصالحات الزم را به طور کامل پیاده کند.
فرمول افزایش حقوق  1400باید تغییر کند
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه  1400گفت :هم اکنون نظرات مختلفی برای
سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد .دولت در الیحه به افزایش 25
درصدی حقوق متام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار
مربوط به جربان خدمات کارکنان دولت  209هزار میلیارد تومان پیش بینی
کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود  76درصد رشد کرده است .برخی
منایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت ا توجه به
رشایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اوال
به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.
دلیگانی تاکید کرد ،افزایش حقوق معموال به واسطه تورم و جربان افزایش
هزینه ها ناشی از تورم صورت میگیرد .نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی
قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش میابد ،.یعنی قرشی که  3میلیون
حقوق دریافت میکند برای خرید یک کاالی خاص با یک میزان افزایش هزینه
رو به رو شده اما مدیری که  20میلیون تومان حقوق دریافت میکند برای خرید
هامن کاال نیز باید هامن رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.
وی گفت :بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ
شود که هم عادالنه باشد و هم در رشایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنرتل
شود .پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران
از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و منایندگان مجلس به یک میزان باشد.
حاال اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی
کمیسیون تلفیق بر رس آن بحث کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس :

الیحه بودجه  1400باید به دولت بازگردانده شود
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه الیحه
بودجه  1400به آمریکا و اروپا این پیام را می دهد که
اگر میخواهید ملت و نظام پای میز مذاکره بنشینند ،باید
تحریمها را بیشرت کنید ،گفت :منابع الیحه بودجه کامالً
ب و خیا ل محقق میشود.
غیرواقعی است و در خوا 
جواد نیک بین عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو
با فارس درباره ایرادت الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت :الیحه
بودجه  ۱۴۰۰به دلیل منابع درآمدی غیر واقعی آن تبعات
امنیتی برای کشور دارد .الیحه بودجه  ۱۴۰۰دادن پالس به
دشمن است .الیحه مذکور این پیام را به امریکا و اروپا می
دهد که فروش  ۲.۳میلیون بشکه ای نفت قطعا محقق
نخواهد شد ،بنابراین اگر میخواهید ملت و نظام پای میز
مذاکره بنشینند ،باید تحریم ها را بیشرت کنید.
نیک بین ادامه داد :با الیحه بودجه  ۱۴۰۰خیلی واضح
و روشن به غرب میگوییم ،تحریمها را بیشرت کنید تا
مذاکره کنیم .هدف گذاری برای فروش  ۲.۳میلیون بشکه
ای نفت ،گره زدن منافع ملی به حدس و گامن است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به منابع پیش بینی
شده از محل فروش اموال مازاد در الیحه بودجه ۱۴۰۰

گفت :در الیحه بودجه  ۱۴۰۰آمده است از محل فروش
اموال مازاد  ۲۵هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل
خواهد شد .این میزان فروش اموال مازاد قطعا محقق
نخواهد شد ،اگر هم محقق شود ،کشور فروشی شده و از
منبع مالی پایداری استفاده نکردهایم .منابع الیحه بودجه
ب و خیا ل محقق میشود.
کامالً غیرواقعی است و در خوا 
هدف گذاری کردن  ۷۰هزار میلیارد تومان از محل فروش
اوراق سلف نفتی منابع مالی بدست آورند .این موضوع
یعنی پیش خور کردن ثروت دولت آینده و چراغ سبز به
افزایش قیمت دالر نشان دادن است.
نیک بین در پایان با تاکید بر اینکه توصیه مقام معظم
رهربی درخصوص مدیریت منابع ارزی صندوق توسعه
ملی هم به جا و پسندیده بود ،اظهار داشت :با این توصیه
بیش از  ۲۵درصد از منابع درآمدی بودجه وضعیت مبهم
پیدا میکند .به عنوان عضوی از کمیسیون تلفیق به کلیات
بودجه  ۱۴۰۰رای منفی خواهم داد .بودجه باید برگردد به
دولت و اصالح شود.
دولت دو سناریو باید برای بودجه تعریف میکرد
عضو کمیسیون انرژی مجلس ،معتقد است بهرت بود دولت

دو سناریو را برای بودجه تعریف کرده و رشایط تحریمی
و غیرتحریمی را توامان در نظر میگرفت.
قاسم ساعدی در گفتوگو با خانه ملت در تحلیل بخش
نفتی الیحه بودجه  ،1400گفت :متاسفانه اشکاالت
متعددی در محتوای الیحه بودجه وجود دارد که یک رسی
اشکاالت در اصول و یک رسی دیگر بر فروع آن مشاهده
میشود هرچند اصلیترین مشکل الیحه پیشبینی فروش
 2میلیون و  300هزار بشکه نفت در روز است ،اما با
توجه به میزان تولید و صادرات نفت در سالهای گذشته
باید این پیشبینی را بسیار خوشبینانه دانست.
مناینده مردم دشت آزدگان و هویزه در مجلس با بیان
اینکه بودجه کشور به عنوان سند باالدستی باید مبتنی بر
واقعیتها باشد ،افزود :اگرچه خوشبینی به آینده خوب
است اما این خوشبینی نباید غیر واقع بینانه شود لذا باید
رشایط حاکم بر ایران به لحاظ بیناملللی را درک کرد و
بودجهریزی براساس واقعیتها باشد.
وی ادامه داد :اگرچه ایران به لحاظ فنی توان و ظرفیت
تولید 2میلیون و  300هزار بشکه نفت را دارد اما صادرات
این مقدار تولید حتی درصورت برداشته شدن تحریمها

امکانپذیر نیست لذا حتی باید رشایط را سختتر از
وضعیت کنونی دانست و امکان کاهش صادرات را داد و
به دنبال منابع درآمدی دیگری بود.
ساعدی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی فروش  2میلیون
و  300هزار بشکه نفت را غیرواقعی م ی دانند ،اضافه کرد:
بهرت بود دولت دو سناریو را برای بودجه تعریف کرده و
رشایط تحریمی و غیرتحریمی را توامان در نظر میگرفت
و راه عاقالنهای را طی میکرد.
این مناینده مجلس با بیان اینکه نباید بودجه را سیاسی
بست یا نگاه سیاسی به آن داشت و بهیقین این رفتار
نه ازسوی دولت و نه مجلس پذیرفتی نیست ،اظهار کرد:
سندی به نام بودجه باید متناسب با رشایط اقتصادی و
سیاسی کشور و با هدف عبور از چالشهای احتاملی
تدوین شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد :دولت گامن
میکند؛ نشسنت بایدن بر مسند ریاست جمهروی آمریکا
به معنای حذف تحریمها است اما این نگاه یک طرفه
کامال خوشبینانه و به دور از واقعیت است چراکه چنین
تضمینی وجود ندارد.

تلفن سازمان آگهی ها :

44058034
44026612

آدرس:

فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس شرق
پالک 86
عضو هیات رییسه مجلس انتقاد کرد:

رای غلط هیات داوری
در پرونده هفت تپه

عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه احضار وزیر اقتصاد به مجلس در
دستور کار این هفته مجلس قرار خواهد گرفت ،گفت :هیات داوری با
ترکیب تقریبا دولتی در پرونده هفت تپه برخالف نظر دیوان محاسبات
و سازمان بازرسی به نفع واگذاری غلط رای داد.
به گزارش خانه ملت ،سید نارص موسوی الرگانی عضو هیات رئیسه
مجلس طی یاداشتی در صفحه شخصی خود در توییرت نوشت؛
طبق قول قبلی ،احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار این هفته
مجلس قرار خواهد گرفت .هیات داوری با ترکیب تقریبا دولتی در
پرونده هفت تپه برخالف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به نفع
واگذاری غلط رای داد.
از قوه قضاییه درخواست داریم حق را به حقدار رسانده و متخلفان را
تحت پیگرد قرار بدهد.

برگزاری وبینار”فروش بیشتردر کرونا”

وبینار«فروش بیشرت در کرونا و بعد از آن» به همت مشاورین
انفورماتیک بینا درهفته اول دی ماه سال جاری برگزارشد.
به گزارش خربنگار ابراراقتصادی  ،اقتصاد جهان ،در یک سالی که
از شناسایی واپیدمی بیامری کرونا در رسارس جهان می گذرد ،از این
بیامری تاثیرپذیری زیادی داشته و در همین رابطه کسب و کارهای
مختلفی دچارآسیب و افراد زیادی بیکار وشغل های بسیاری نابود
شده اند.
ایران هم به عنوان یکی از نخستین کشورهای میزبان بیامری کرونا
ازآسیب های اقتصادی آن درامان مناند و متاسفانه درعرصه اقتصاد عالوه
برآسیب به کسب و کارها ،عده ای بیکار و شغل های زیادی هم از
دست رفت.
اما دراین میان آنچه که جای امیدواری دارد  ،رشد و ظهور کسب و
کارهای اینرتنتی با روش و شیوه های جدید درعرصه اقتصاد است که
اگر به نحو صحیح از جانب دولت و مجموعه های مرتبط و نیز مردم
حامیت شوند  ،می توان آینده روشنی را برای این رسته شغلی متصور
بود.
مشاورین انفورماتیک بینا با هدف کمک به رونق کسب وکارهای
اینرتنتی وارایه راهکارهای جامع برای حامیت از کسب و کارها و معرفی
صحیح آنها در فضای مجازی اقدام به برگزاری وبینارهایی ازاین دست
منوده است که وبینار«فروش بیشرت در کرونا و بعد از آن» در 4دی ماه
درهمین راستا بوده است.
عناوین وبینار
شناسایی عوامل جلوگیرنده فروش  ،تحلیل تاثیر پاندمی کرونا برابعاد
کسب و کار ،تاثیر توسعه فردی بر نرخ فروش  ،انگیزش در خود و
کارمندان  ،شناسایی ابزارهای تاثیرگذار در فروش  ،طراحی پلتفرم فروش
برای فعالیت در دوران کرونا  ،ایجاد اتوماسیون های فعال برای دوران
کرونا و پس از آن وچرخه ایجاد مشرتی و حفظ آن وفرایند ایجاد مشرتی
وفادار ،مطالب اصلی وبینار”فروش بیشرتدر کرونا” بود که توسط
کارشناسان مربوطه ترشیح شد.
انواع محتوا درکسب وکارآنالین ،اهمیت سیستم  ،CRMنقش
شبکه های اجتامعی در رونق کسب و کار با اولویت اینستاگرام
نیزاز جمله موضوعات مهمی بود که دراین وبینار به آنها پرداخته
شد.عالقمندان جهت آگاهی بیشرتدراین زمینه می توانند به سایت
 binacity.comمراجعه و اطالعات الزم را دریافت منایند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

توزیع  18هزار میلیارد تومان بودج ه عمرانی بین استانها
نایب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت:پیشبینی شده بودج ه عمرانی که بین استانهای کشور توزیع میشود به  ۱۸هزار میلیارد تومان
برسد.
محمد خدابخشی در گفتوگو با ایسنا پیرامون بودجه استانها اظهار کرد :امسال در طرح اصالح ساختار بودجهای حکمی آورده شده که توزیع بودجه استانها
بر اساس شاخصههای محرومیت ،جمعیت ،نرخ بیکاری و درآمد رسانه صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه با لحاظ کردن این شاخصها بودجه استانها متفاوتتر از گذشته خواهد بود ،ترصیح کرد :مناطقی که کمرت توسعهیافته هستند در توزیع
بودجه استانی موردتوجه قرار خواهند گرفت.
نائب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :شاخص مهمی که قبالً در استانها برای توزیع بودجه به آن توجه منیشد مساحت شهرستانها بوده
که این موضوع نیز در بودجه  ۱۴۰۰مورد اهتامم قرار خواهد گرفت.
خدابخشی بیان کرد :با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون بودجه در صحن علنی مجلس مصوب شده و منایندگان به آن رأی دادند و در شورای نگهبان در حال بررسی

است ،در آیندهای نزدیک نهایی میشود و ما مصمم هستیم در بودجه  ۱۴۰۰بر اساس شاخصهای بیان شده توزیع بودجه استانها انجام شود.
مناینده مردم الیگودرز در مجلس افزود :این بودجه متوازنتر و منصفانهتر از گذشته خواهد بود و در این راستا با سازمان برنامهوبودجه صحبت شده و در کمیسیون
تلفیق بودجه این مهم انجام خواهد شد.
خدابخشی گفت :قالیباف رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور یادآور شده که تغییرات مدنظر رهربی را در بودجه اعامل کند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تغییرات در بودجه  ،۱۴۰۰اضافه کرد :بودج ه عمرانی که بین استانهای کشور توزیع میشود
از  ۱۲هزار میلیارد تومان کموبیش در سال  ،۹۹افزایش پیدا کند و با توجه به درآمدهای پیش بینی شده به  ۱۸هزار میلیارد تومان برسد ،این بودجه باید بر اساس
سهم استانها توزیع شود.وی ترصیح کرد :اینکه در درون استانها بودجه چگونه بین شهرستانها تقسیم شود موضوع دیگری است که باید این توزیع بر اساس
آمایش رسزمین صورت گیرد.مناینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار کرد :معموالً سازمان برنامهوبودجه در استانها بخشی از بودجه را به پروژههای استانی و
بخشی دیگر را بین طرحهای ملی که استان ها در آنها ذینفع هستند اختصاص میدهد.

