
همواره يك سؤال اساسي ذهن انديشمندان و 
نوآوران را به خود جلب مي كرد و آن سؤال اين 
بود: در عصر حجر آيا به دليل تمام شدن سنگ، 
انسان به سراغ ديگر ابزارها رفت ؟ يا پيشرفت 
تكنولوژي باعث اتمام دوره پارينه سنگي شد ؟ 
حتم�اً پاس�خ دوم صحي�ح و درس�ت اس�ت. 
در ش�رايطي كه مي ت�وان از ي�ك تكنولوژي 
بهت�ر و كارآمد تر اس�تفاده ك�رد بهترين راه 
اين اس�ت ك�ه آن را به س�رعت و ب�دون دفع 
وق�ت جايگزي�ن ابزاره�اي موج�ود كني�م. 
در تير ماه 1386 الزام استفاده صاحبان خودرو از 
كارت هايي كه به عنوان كارت سوخت در دستشان 
بود محقق ش��د و از آن تاريخ تا به امروز داستاني 
تحت عنوان كارت س��وخت و قيم��ت و كنترل 
مصرف در صدر اخب��ار حوزه انرژي كش��ور قرار 
گرفت.  طرح كارت س��وخت قرار بود اول ميزان 
مصرف س��وخت در كشور را به س��مت بهينگي 
حركت دهد و دوم از قاچاق سوخت به كشورهاي 
همسايه جلوگيري به عمل آورد. )با علم بر اينكه 
نرخ هر دالر امريكا در مقايسه با ريال ايران عددي 

كمتر از 10 هزار ريال بود!(
تا سوم خرداد 1394 طرح سهميه بندي اجرا شد 
و در آن تاريخ با آزاد س��ازي و يكسان س��ازي نرخ 
س��وخت، الزام اس��تفاده از كارت شخصي حذف 
و س��وخت گيري بدون محدوديت، ام��ا با كارت 
انجام مي گرفت و دليل اين امر نيز ضرورت كنترل 
ميزان مصرف بود، اتفاقي كه به نظر از پايه و اساس 
غير علمي و غير مس��تند مي نمود، زيرا هر تلمبه 
پمپ بنزين مجه��ز به ش��مارنده مخصوص خود 
است و ميزان بنزين ارائه ش��ده توسط هر تلمبه 
و پمپ بنزين به راحتي ه��م از اين طريق و هم از 
طريق ميزان سوختي كه در اختيار جايگاه از سوي 
شركت ملي پخش قرار مي گرفت قابل احصاء بود، 
اما به هر تقدير اين فرآيند ادامه يافت، نكته مهم 
اين بود كه در سال 1394 نرخ برابري دالر و ريال 
ايران به عدد حداكثري 36 هزار ريال رسيده بود. 

  سابقه جيره بندی سوخت
اگر نگاهي به تاريخ بيندازي��م درمي يابيم اولين 
نوع از جيره بندي هاي مدون و كالسيك از زمان 
جنگ جهاني اول و س��پس جن��گ جهاني دوم، 
توس��ط دولت ها پديد آم��د. در آن زمان به دليل 
كمبود منابع غذايي و ديگر اقالم ضروري، كنترل 
مصرف در دس��تور كار ق��رار گرفت ت��ا از ايجاد 
بازار س��ياه و افزايش قيمت جلوگي��ري به عمل 
بيايد، حتي در شرايط بحران مانند وقايع بالياي 
طبيعي اين دستورالعمل ها به كار بسته مي شود 
تا كيفيت زندگي مردم تح��ت كنترل قرار گيرد. 
در اياالت متح��ده امريكا س��ازماني تحت عنوان 
»سازمان مديريت بحران فدرال« به صورت روزانه 
موضوعات مرتبط با بحران هاي پيش رو را پايش 
و دس��تورالعمل هاي اجرايي براي مواجه با آنها را 
تدوين و صادر مي كند تا در صورت نياز به سرعت 

قابليت اجرايي شدن پيدا كنند. 
اما درخصوص وضعيت بحران س��وخت در ايران 
بايد گفت كه مس��ئله كمي متفاوت تر است، اگر 
به ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگ��ي جمهوري اس��المي ايران 

مصوب 1386/11/06 نگاهی بيندازيم در كمال 
تعجب متوجه مي شويم كه قيمت فروش انرژي 
در كشور به نرخ پايه شهريور 1383 خواهد بود، 
در حالي ك��ه در همان مقطع ش��اهد ن��رخ تورم 
متوس��ط 15/2 درصد بوده ايم، اگر تنها نرخ تورم 
را در پايه نرخ سوخت لحاظ كنيم، اعداد جالبي به 

دست مي آيد، به جدول زير توجه كنيد: 
  قيمت واقعی بنزين از 3 تا 14 برابر!

از اطالعات جداول فوق در مي يابيم كه تنها و تنها 
اگر نرخ تورم را در قيمت پايه سوخت لحاظ كنيم، 
در سال 1394 قيمت بنزين بايد رقمي در حدود 
47 هزار و 951 ريال باش��د، در حالي كه در همان 
س��ال دولت با آزاد سازي نرخ س��وخت به قيمت 
10هزار ري��ال موافقت نمود و اي��ن يعني فقط از 

منظر تورمي عددي نزديك به يك چهارم ارزش 
واقعي سوخت! 

اما شاخص بسيار مهم ديگري در استعداد قاچاق 
سوخت دخالت مستقيم دارد و آن نرخ برابري دالر 
و ريال در بازار آزاد است كه اشتياق سوداگران را 
به قاچاق سوخت كاهش يا افزايش مي دهد، لذا بد 

نيست به جدول زير نيز نگاهي بيندازيم: 
از مقايسه دو جدول ذيل  به راحتي مي توان دريافت 
كه افزايش نرخ بنزين به شرطي مي تواند كارآمد و 
مؤثر باشد كه عدد آن از هزينه قاچاق و تفاوت نرخ 
سوخت به عالوه س��ود قاچاقچي از ضرايب فعلي 
كمتر يا حداقل برابر باشد تا قاچاق سوخت ارزش 
عملياتي خود را از دست بدهد، اما در حال حاضر 
ميزان تاب آوري اقتصاد ايران در شرايطی نيست 

كه تحمل افزايش 14برابري نرخ سوخت را داشته 
باش��د، لذا اين فرضيه كه نرخ سوخت واقعي شود 
مردود است، اما گزينه هاي محتمل ديگر از دو تا 
پنج برابر شدن نرخ سوخت خبر مي دهند، اگرچه 
اين فرضيات هنوز به طور رسمي عنوان نشده، اما 
از نظر كارشناسان حوزه اقتصاد انرژي، پيشنهاد 
دولت بيش��تر از اين محدوده نمي تواند باشد، لذا 
حتي اگر پنج برابر شدن نرخ سوخت محقق گردد، 
باز هم تفاوت ح��دود 8 هزار توم��ان در هر ليتر، 
گزينه مناسبي براي قاچاق س��وخت است، پس 
به يقين مي توان گفت افزاي��ش اين حدود از نرخ 
سوخت هيچ تأثير مستقيمي روي كاهش قاچاق 
ندارد، از سويي ديگر با توجه به رژيم خودروهاي 
موجود در ايران كه عموماً از تكنولوژي حداقل دو 
دهه قبل استفاده مي كنند و همچنين عدم توسعه 
ش��بكه حمل و نقل درون ش��هري و برون شهري 
كارآمد، سريع، ارزان، در دسترس و فراگير، رغبت 
صاحبان خودرو به كنار گذاشتن يا كم تر مصرف 
كردن سوخت بسيار ضعيف و نا ممكن است، پس 
تنها مي توان گفت در شرايط پيش رو افزايش حتي 
چند برابري نرخ سوخت، نتيجه اي آني جز ايجاد 
جو رواني گراني قيمت ها ناشي از باال رفتن هزينه 
حمل و نقل و به تب��ع آن افزايش ت��ورم نتيجه اي 
نخواهد داش��ت و در اين رهگ��ذر دولت متحمل 
پرداخت هزينه هاي مرتبط با اين افزايش از قبيل 
گران شدن اقالم خوراكي و ضروري، افزايش نرخ 
برابر ريال در مقابل ارزه��اي خارجي و همچنين 
فشار هاي رواني متحمل بر جامعه خواهد شد، لذا 
پيشنهاد می شود در اين مقطع و با عنايت به جميع 
موارد فوق س��ناريوهای افزايش قيمت س��وخت 
را با احتياط بيشتری بررس��ی كنند و در ازای آن 
دولت به دنبال تغيير س��ريع و ب��دون فوت وقت 
در خودروهاي موجود در كش��ور از بنزين سوز با 
تكنولوژی حداقل 20 سال قبل دنيا به خودروهاي 
برقي و هيبريدي باش��د، در غير اينصورت به نظر 
مي رسد اين موضوع به پاشنه آشيل اقتصاد كشور 
بدل شده و ظرف چند س��ال آينده ديگر فرصت 
هيچگونه اق��دام اصالحي براي رفع اين مش��كل 

وجود نخواهد داشت.  
* تحليلگر اقتصادی
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در جست وجوی نرخ مناسب بنزین
حتي 3 برابر شدن قيمت بنزين هم جلو  قاچاق را نمي گيرد

مصطفی مالکی تهرانی *
  گزارش  تحلیلی

 اظهارات رئيس كل گمرك
 درباره دالیل دپوي كاال هاي ترخيص نشده

در گم�ركات دني�ا معم�والً مان�ده معقول�ي از كاال وج�ود دارد و 
در م�ورد بنادر م�ا اين موضوع به ش�كلي اس�ت كه اگ�ر كااليي 
در بن�ادر نباش�د، ممكن اس�ت نگراني هاي�ي را به وج�ود آورد.

به گزارش گمرك؛ مهدي ميراشرفي با اعالم اين مطلب افزود: البته اين 
به آن معنا نيست كه در روند ترخيص مشكل وجود دارد. 

براس��اس تحقيقات انجام ش��ده هر ي��ك روز معطل��ي در ترخيص و 
ماندگاري كاال معادل يك درصد به قيمت تمام شده كاال اضافه مي كند 
كه اين ام��ر رقابت پذيري كاال ه��اي صادراتي م��ا را كاهش مي دهد و 
كاال هاي وارداتي را براي واحد هاي توليدي و در نهايت مصرف كننده 

نهايي گران تر مي كند. 
ميراشرفي گفت: نكته ديگر آن است كه ما كاال هاي اساسي را به طور 
مستقيم از كشتي به كاميون انتقال داده و ترخيص مي كنيم، يعني اگر 
كاال مجوز هاي بهداشتي و قرنطينه اي را داشته باشد، گمرك حتي ابتدا 
حقوق و ع��وارض گمركي را وصول نمي كند و درص��دي از كاال ها را با 

ضمانت نامه ترخيص مي كند. 
وي تصريح كرد: اگر غير از اين بود ما نمي توانستيم در پنج ماه گذشته 
60 ميليون تن كاال صادر و 14 ميليون تن وارد كنيم. اين نشان دهنده 
پويايي اين بخش است، هر چند كه جا دارد اين روند تسريع شود و مدت 

ماندگاري به حداقل خود برسد. 
رئيس كل گمرك ايران گفت: در برخي مواقع نيز دليل ماندگاري كاال 
آن است كه مبالغ مربوط به ارزش كاال از طريق سيستم بانكي هنوز به 
فروشنده انتقال نيافته و فروشنده هم اسناد مالكيت را به خريدار ارائه 
نكرده كه اين امر موجب معطلي مي شود. اين مدت زمان متأسفانه بعد 
از تحريم ها افزايش پيدا كرده اس��ت؛ بنابراين نه ما و نه س��ازمان هاي 
مجوزدهنده هيچكدام در اين زمينه مقصر نيستند و اين ماندگاري در 
واقع آثار تحريم است كه هم انتقال پول را سخت تر كرده و هم اخذ اسناد 

مالكيت را با دشواري مواجه ساخته است. 
ميراشرفي افزود: خوشبختانه با وجود همه مضايق ما در بحث واردات 
و صادرات خوب عمل كرده اي��م. به طوري كه صادرات م��ا چهار برابر 

واردات است. 
وي تأكيد ك��رد: در بحث كاال هاي اساس��ي ما در پنج ماهه نخس��ت 
امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نزديك به 2 ميليون تن 
كاال بيشتر از گمرك ترخيص كرده ايم. سال گذشته در اين مدت 9/7 
ميليون تن كاالي اساسي وارد شده بود، در حالي كه اين رقم امسال به 

6/9 ميليون تن رسيد. 
رئيس كل گمرك گفت: معموالً در بنادر ب��ا توجه به ظرفيت آنها كاال 
تخليه و بارگيري مي شود و بزرگترين بندر كاال هاي فله اي ما بندر امام 
خميني )ره( با ظرفيت 2/7 تا 3 ميليون تن است كه االن برخي اوقات تا 
3/4 ميليون تن كاال در آن وجود دارد كه بيش از ظرفيت اين بندر است 

و علت آن هم بحث ذخاير راهبردي و امنيت غذايي مردم است. 

نفت سبك عربستان گران تر مي شود
منابع تج�اري متعدد پيش بيني كردند قيمت فروش نفت س�بك 
عربستان سعودي به آسيا در اكتبر به دليل باال رفتن شاخص هاي 
قيمت خاورميانه و حاشيه سود باالي بنزين افزايش پيدا خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، پنج تحليلگر از شش تحليلگران در نظرسنجي رويترز 
پيش بيني كردند قيمت فروش رسمي گريد »عرب اليت« در اكتبر 40 

تا 50 سنت در هر بشكه افزايش پيدا خواهد كرد. 
طبق اين نظرسنجي، قيمت فروش رسمي گريد »عرب اكسترا اليت« 

نيز ممكن است حداكثر يك دالر در هر بشكه گران تر شود. 
به گفته منابع تجاري، حاش��يه س��ود پااليشگاه هاي آس��يايي براي 
سوخت هاي تقطيري ماه گذشته رشد كرد و از قيمت هاي گريدهاي 
نفتي س��بك كه بازده��ي بيش��تري در توليد اين محص��والت دارند 

پشتيباني كرد. 
اما نوسان حاش��يه س��ود نفت داراي س��ولفور باال پيش بيني قيمت 
گريدهاي نفت سنگين »عرب مديوم« و »نفت سنگين عرب« را براي 

خريداران دشوار كرده است. 
پنج نفر از ميان شش تحليلگر كاهش قيمت »نفت سنگين عرب« به 
ميزان 10 س��نت تا يك دالر را پيش بيني كردند، در حالي كه يك نفر 

افزايش 40 سنتي قيمت آن را انتظار داشت. 
بر اس��اس گزارش رويترز، ش��ركت نفتي آرامكو قيمت نفت خود را بر 
مبناي نظرات مشتريانش و پس از محاسبه تغييرات ارزش نفت خود 
طي يك ماه گذش��ته بر مبن��اي بازدهي و قيمت محص��والت تعيين 
مي كند. مقامات آرامكو درباره قيمت فروش رسمي ماهانه اين كشور 

اظهارنظر نمي كنند. 

اقتصاد تركيه كوچك تر شد
اقتصاد تركيه در سه ماهه دوم سال با رشد منفي به كار خود خاتمه داد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از ديلي صباح، بحران ارزي، تورم باال، بحران 
بدهي و فضاي ش��كننده سياس��ي كماكان كار اقتصاد تركيه را براي 
حركت رو به جلو دشوار ساخته است و آنطور كه مركز آمار اين كشور 
اعالم كرده رشد اقتصادي تركيه پس از رشد منفي 3 درصدي سه ماهه 
پاياني سال گذش��ته و رش��د منفي 2/6 درصدی در سه ماهه نخست 
امسال، دومين فصل 2019 را نيز با رشد منفي به پايان رسانده؛ هر چند 

كه از شتاب كوچك تر شدن اقتصاد كاسته شده است. 
به گفته مركز آمار تركيه، حجم توليدات ناخالص داخلي اين كشور در 
سه ماهه منتهي به ژوئن در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته 1/5 
درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. اين رش��د منفي اگرچه سومين رشد 
منفي پياپي تركيه محسوب مي شود، اما كمتر از رشد منفي 2درصدي 

پيش بيني شده توسط گروهي از اقتصاددانان تركيه است. 
بازار ارز تركيه در واكنشي جالب به اين اتفاق، كمتر بودن رشد منفي از 
سطح پيش بيني شده را جشن گرفت و هر دالر از 5/834 لير به5/7975 
لير عقب نشست. در س��ه ماهه دوم امسال، ميزان صادرات تركيه 8/1 
درصد افزايش يافته، اما واردات اين كشور 16/9 درصد كمتر از مدت 

مشابه سال قبل بوده است. 
پيش تر بانك جهان��ي در گزارش خود از اقتص��اد تركيه پيش بيني 
كرده بود كه اقتصاد تركيه به تدريج به مس��ير صع��ودي باز گردد. 
اين بانك پيش بيني كرده كه اقتصاد تركيه امس��ال از ركود خارج 
شود و رشد 3درصدي در س��ال 2020 و 4 درصدي در سال 2021 

را تجربه كند. 
بنا بر اعالم مركز آمار تركيه در سه ماهه دوم امسال، كشاورزي با رشد 
3/4 درصد بيشترين رشد را داشته است، اما رشد بخش صنعت منفي 
2/7 درصد بوده است. رش��د بخش هاي تجارت و حمل و نقل نيز 0/3 

درصد اندازه گيري شده است. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران

سال
نرخ دالر آزاد

قیمت سوخت در 
ایران به دالر

میانگین نرخ سوخت 
کشورهای همسایه

مابه التفاوت 
سوخت به دالر

مابه التفاوت سوخت به 
ریال 

138387400/920/690/22-8/739/78

138490400/880/69-0/19-9/040/19

138592200/870/69-0/18-9/220/18

138693500/860/69-0/16-9/350/16

138796600/830/69-0/14-9/660/14

1388100000/800/69-0/11-10/000/11

1389110000/730/69-0/03-11/000/03

1390180000/440/690/25-17/999/75

1391365000/220/690/47-36/499/53

1392360000/220/690/47-35/999/53

1393355000/230/690/47-35/499/53

1394360000/280/690/41-35/999/59

1395375000/270/690/43-37/499/57

1396425000/240/690/46-42/499/54

13961515000/070/690/63-151/499/37

سال
نرخ سوخت 
پایه سال 

عدد تورم بانک 
مرکزی

نرخ سوخت آخر 
سال

نرخ سوخت 
ارائه شده

سوبسید پرداختی تفاوت نرخ 
تورمی و ارائه شده

138380002/15921680001216
13849216101013880002138
1385101389/111134480003344
1386113444/181343180005431
1387134314/251684380008843
1388168438/1018662800010662
1389186624/1220976800012976
1390209765/2125486800017486
1391254865/3033259800025259
1392332597/3444800800036800
1393448006/1551788800043788
1394517889/11579511000048951
1395579519631671000053167
1396631676/9692311000059231

جدول شماره یک

جدول شماره 2

عضو كميس�يون برنامه و بودجه مجلس با بي�ان اينكه برخي 
افراد در دس�تگاه هاي اجرايي بدون داش�تن هيچگونه پست 
يا وظيفه اي فقط س�اعت مي زنند و حق�وق دريافت مي كنند، 
گفت: دس�تگاه هاي نظارتي با س�ازمان هايي كه حقوق بدون 
ضابط�ه ب�ه »كارمن�دان ب�ي كار« مي دهن�د، برخ�ورد كنند. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه، 
در برخي س��ازمان ها تعدادي كارمند وجود دارد ك��ه بدون انجام 
كوچك ترين فعاليت حق��وق دريافت مي كنند، گف��ت: در يكي از 
دستگاه ها نيز افرادي مش��اهده ش��ده اند كه هيچگونه وظيفه اي 
ندارند، اما ماهانه 8 تا 9 ميليون تومان حقوق دريافت مي كنند، حتي 

ديده شده اين افراد در ساعات پاياني كار نيز در دستگاه حضور دارند 
تا از مزاياي اضافه كاري استفاده كنند. 

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي، 
اين چالش مربوط به استخدام بدون ضابطه نيروها در ادارات دولتي 
بوده و در برخي سازمان ها افرادي به كارگيري شده اند كه واقعاً نيازي 

به حضور آنها نبوده است. 
وي افزود: ساالنه چند ده هزار ميليارد تومان صرف پرداخت حقوق و 
مزاياي كارمندان دولت مي شود، اما مردم از كيفيت خدمات بسياري 

از دستگاه ها راضي نيستند.
 متأس��فانه پرداخت حقوق به كارمندان ب��ي كار نيز به چالش هاي 

نظام اداري كشور اضافه شده و بايد براي رفع آن چاره انديشي شود. 
دليگاني گفت: اين افراد بدون كار بر اساس ضوابط استخدامي حاضر 
نيستند در نقاط ديگر كش��ور به كار گرفته شوند و بر همين اساس 
ديده مي شود تعداد قابل توجهي معلم در تهران حضور دارند، بدون 

آنكه از آنها استفاده شود. 
وي در واكنش به اين موضوع كه ظاهراً ديوان محاسبات در خصوص 
پرداخت حقوق به اي��ن كارمندان بي كار در يكي از س��ازمان هاي 
زيرمجموعه   وزارت اقتصاد نيز ورود كرده است، گفت: دستگاه هاي 
نظارتي با سازمان هايي كه حقوق بدون ضابطه به »كارمندان بي كار« 

مي دهند، برخورد كنند. 

معضل »كارمندان بي كار« در برخي سازمان هاي دولتي با حقوق ۸ ميليوني
   گزارش 2

جوان

 نرخ تورم سال 1397 تا آبان ماه ارائه شده است، اما تغییر چنداني در نتایج کلي نخواهد داشت 


