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2هفته از ابالغ تصویب نامه هیأت 

گزارش
وزیران درخصوص تعیین ضریب 
افزایــش حقــوق کارکنــان و 
بازنشســتگان دولت در ســال۱۴۰۱ می گذرد. 
دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه های 
دولتی و عمومی کار می کنند و متأثر از تصویب نامه 

هستند، همچنان نامشخص است.
یافته های همشهری حاکی از این است که کارگران 
و تشــکل های کارگری تاکنون ۱5۰شکایت علیه 
مصوبه هیأت وزیران در مورد دســتمزد کارگران 
مشــمول قانون کار فعال در دستگاه های دولتی و 
عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده اند. از آنجا  
که خواســته دولت برخالف نص صریح قانون کار 
قلمداد می شود، احتمال صدور رأی دیوان به نفع 

این شکایت ها باالست.

نسخه مزدی دولت برای کارگران
فعاالن کارگری، تعداد کارگران مشــمول قانون 
کار را که مســتقیم برای دولت و دســتگاه های 
دولتی فعالیت می کنند، 2۰۰هــزار نفر تخمین 
می زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به 
دستگاه های دولتی و عمومی که در ماده29 قانون 
برنامه ششم ملزم به درج اطالعات در سامانه ثبت 
حقوق و مزایا شده اند، جمعیت آنها به یک میلیون 
نفر می رسد. با وجود گذشت 2ماه از سال۱۴۰۱، 
همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشــده و 
دســتمزد دریافتی آنها یا فقــط ۱۰درصد باالتر 
از ســال قبل بوده یا در بهترین حالت، به صورت 
علی الحساب مقادیر باالتری به آنها پرداخت شده 
تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه 
حساب شــود. این موضوع تاکنون به شکل گیری 
اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت های معدنی، 
شــرکت های پیمانکاری نفتی و... منجر شــده و 
اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران 
نیز یکی از همیــن اعتراض ها بود که به واســطه 
گمانه زنی در مورد تعیین حقــوق این افراد طبق 
مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شــهردار 
تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و 

اعالم اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران 
شــاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده 
است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه 
دولت، دستمزدها با ۴۰درصد افزایش علی الحساب 

واریز شود. 
علیرضا زاکانی، در جلســه گفت وگو با رانندگان 
معترض اتوبوس واحد، به یــک کمیته 6نفره در 
دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس جمهوری 
متولــی آن اســت و در حــال بررســی مصوبه 
جنجالی تعیین مــزد کارگران مشــمول قانون 
کار در دســتگاه های دولتی و عمومی هستند. به 
گزارش همشــهری، تا اینجای کار هیچ خبری از 
اقدامات این کمیته 6نفره منتشر نشده و جمعیت 
یک میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی 

دولت همچنان بالتکلیف هستند.

چرخش دولت در سایر سطوح مزدی
در جریان مذاکرات تعیین مــزد۱۴۰۱ کارگران 
در شــورای عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه 
افزایش 57.۴درصدی حداقل مــزد قانون کار را 
امضا کردند و هم بعد از اندکــی چانه زنی، مصوبه 
افزایش 38درصد بــه اضافه مبلغ حدود 5۱5هزار 
تومان در ماه برای دســتمزد کارگران در ســایر 
سطوح مزدی به امضای آنها رســید. در این میان 
هیأت وزیــران در تبصــره2 بنــد3 تصویب نامه 
مورخ ۱5اردیبهشــت۱۴۰۱ در خصوص تعیین 
ضریب افزایــش حقوق کارکنان و بازنشســتگان 
دولت، اعالم کرده اســت که رشــد حقوق، مزایا 
و فوق العاده هــای کارکنان تابع قانــون کار که در 

وزارتخانه ها و شــرکت های دولتی مشغول به کار 
هستند براســاس این تصویب نامه خواهد بود. این 
در حالی اســت که دولت در الیحه بودجه۱۴۰۱ 
نیز چنین درخواســتی را مطرح کرد اما شــورای 
نگهبان آن را برخالف قانون )کار( دانست و عاقبت 
از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف شد.  بازخوانی وقایع 
مذاکرات مزد۱۴۰۱ کارگران حاکی از این است که 
در جریان چانه زنی شرکای اجتماعی برای تعیین 
میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع 
دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک 
سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه 
به عنــوان بزرگ ترین کارفرمای کشــور از مواضع 
قبلی کوتاه آمــده و با افزایــش 38درصدی مزد 
پایه به اضافه رقم ماهانــه 5۱5هزار تومان موافقت 
کرده است.  به نظر  حاضران مذاکرات مزدی، این 
چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از 
اجرایی شدن پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد 
کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حاال 
که مجلس و شــورای نگهبان این پیشــنهاد را رد 
کرده اند، هیأت وزیران با روش های دیگر و احتماالً 
از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تالش است 
راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به نظر 
می رســد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، 
به واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران 
و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشــتی آنها 

می گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.

سیل شکایت ها در راه دیوان عدالت اداری
پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای  
عالی کار حاکی از این اســت که در 2هفته اخیر و 
بعد از ابالغ تصویب نامه هیــأت وزیران، کارگران 
و تشــکل های کارگری ۱5۰شــکایت علیه این 
تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده اند. 

علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مســیر قانونی 
برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، 
مذاکرات مزدی سه جانبه در شورای عالی کار است، 
به همشهری می گوید: در موضوع دستمزد۱۴۰۱ 
مصوبه شورای عالی کار با امضای نمایندگان دولت، 
کارفرما و کارگر ابالغ شده و باید مالک عمل قرار 

بگیرد. او با اشــاره به اینکه تعییــن مزد کارگران 
مشمول قانون کار فعال در دســتگاه های دولتی 
خالف قانون کار اســت، می افزاید: مــا پیگیر لغو 
مصوبه هیأت وزیران هســتیم و معتقدیم قانون 
کار به عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات 

کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد. 
خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه 
مصوبه هیأت وزیران بــرای افزایش ۱۰درصدی 
دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد 
از کارگران را تحت  تأثیــر قرار می دهد؟ می گوید: 
تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در 
دستگاه های دولتی مشغول هستند به 2۰۰هزار 
نفر می رسد اما با احتساب کسانی که در ماده29 
قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطالعات سامانه 
حقوق و مزایا ملزم شــده اند، افــراد متأثر از این 
مصوبه به مراتب بیشتر است و به حوالی یک میلیون 
نفر می رسد. کارگران امیدوارند که به زودی رأی 
الزم االجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد 
کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه های 
دولتی و عمومی ابالغ و غائله تغییر فرایند تعیین 
مزد این کارگران ختم به خیر شــود؛ به خصوص 
که همین 2ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، 
مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در 
دســتگاه های دولتی که قبل از آن براساس قانون 
خدمات کشوری واریز می شد، با یک رأی قاطع از 
سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز 
مانند سایر کارگران مشــمول قانون کار به میزان 
دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف 3برابر حداقل 

مزد پرداخت شد.

دستمزد یک میلیون کارگر در انتظار تصمیم کمیته 6 نفره
یک کمیته 6نفره در دولت مأمور بررسی تصویب نامه هیأت وزیران برای تعیین حقوق و مزایای دولتی ها هستند و دستمزد 

یک میلیون کارگر نیز متأثر از این مصوبه است

کارگــران و تشــکل های کارگــری تاکنــون 
150شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در 
مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار 
فعــال در دســتگاه های دولتــی و عمومی، 

روانه دیوان عدالت اداری کرده اند

در  کارگــران  نماینــده  خدایــی،  علــی 
شورای عالی کار در گفت وگو با همشهری: 
تنها مســیر قانونــی بــرای تعیین دســتمزد 
کارگــران مشــمول قانــون کار، مذاکــرات 
مزدی سه جانبه در شورای عالی کار است

دریافت وام بدون حضور در بانک
آنالین حساب باز کنید و وام بگیرید

طبق بخشــنامه بانک مرکــزی بانک ها موظف شــدند 
زیرساخت هاي الزم برای ارائه غیرحضوری و آنالین خدمات 
بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیالت را فراهم 

کنند.
بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به بانک ها 
ضوابط اجرایی دســتور العمل حدود و چگونگــی ارائه خدمات 
پایه بانکی را به مدیران بانکی ابالغ کرد. براساس این بخشنامه 
بانک ها موظف شده اند زیرســاخت ها و ابزارهای الزم برای ارائه 
غیرحضوری خدمات بانکی شــامل افتتاح حســاب و دریافت 
تسهیالت را به صورت آنالین فراهم سازند. هرچند معدودی از 
بانک ها ازجمله بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت به افتتاح 
حساب، صدور کارت بانکی و پرداخت تسهیالت به صورت آنالین 
و غیرحضوری اقدام می کنند ولی اکثر بانک ها همچنان مشتریان 
را مجبور می کنند نه تنها به شعب بانک مراجعه کنند بلکه از آنها 
می خواهند فرم های کاغذی را تکمیل کنند  و به همراه تصویر 
اسناد هویتی به شعبه ارائه دهند. البته تعدادی از بانک ها ازجمله 
بانک ملی، بانک پارســیان و بانک رفاه هم امکان افتتاح حساب 
قرض الحســنه پس انداز را به صورت آنالین ایجاد کرده و انتظار 
می رود در مسیر آنالین شدن خدمات پایه بانکی، بانک های بزرگ 
دولتی و خصوصی پیشگام شــوند تا مراجعه حضوری و ازدحام 
مشتریان در شعب به حداقل ممکن برسد. اقدامی که البته باعث 
کاهش هزینه اداری و مالی بانک ها می شود و هزینه تمام شده ارائه 

خدمات بانکی را پایین می آورد.
به گزارش همشهری، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم 
پولشویی و تامین مالی تروریســم در اسفند پارسال مجوز ارائه 
خدمات غیرحضوری خدمات پایه بانک هــا را صادر کرد و حاال 
کمیســیون مقررات و نظارت بانک مرکزی راهنمای دریافت 
خدمات پایه بانکی را در ۱۱اردیبهشــت امســال نهایی و ابالغ 
کرده است. دامنه دربرگیری دستور جدید بانک مرکزی شامل 
بانک ها و مؤسســات اعتباری و همچنین شرکت های لیزینگ 
می شود اما صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز 
مجاز به ارائه خدمات پایه به مشتریان خود نیستند و بانک ها هم 
مکلفند از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع محجور 
یا کمتر از ۱8ســال تمام و بدون حکم رشــد از دادگاه صالحه، 
خودداری کنند. البته بانک مرکزی می گوید: حدود و نحوه ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه با اشــخاص خارجی مقیم ایران تابع 

ضابطه دیگری است.

احراز هویت آنالین
با اجرای دســتور  جدید بانک مرکزی بانک ها باید پیش از ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه به مشــتریان اقدام بــه احراز هویت 
الکترونیک و اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری با رویکرد 
ریســک محور کنند که این موضوع شــامل حال متقاضیانی 
نمی شود که پیش تر در بانک شناسایی شده باشند. احراز آنالین 
هویت مشتریان درخصوص اتباع ایرانی شامل نام، نام خانوادگی، 
تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر، شناسه)کد(پستی محل اقامت، 
شماره تلفن همراه می شود اما اتباع حقیقی خارجی باید اطالعاتی 
چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، تاریخ تولد، تابعیت، کشور 
محل تولد، شــماره اختصاصی، نوع مدرک شناســایی، شماره 
مدرک شناسایی، تاریخ صدور مدرک شناسایی، تاریخ انقضای 
مدرک شناســایی، وضعیت اقامت در ایران، تاریخ اتمام اجازه 
اقامت در ایران، شناسه)کد(پســتی محل اقامت، تاریخ ورود به 
کشور و شــماره تلفن همراه  را ارائه دهند. بانک ها وظیفه دارند 
پس از دریافت اطالعات هویتی متقاضی، آنها را به طور کامل برای 
او به نمایش گذارند و سپس به منظور حصول اطمینان از صحت 
اطالعات مبادله شده، به صورت غیرحضوری از متقاضی تأییدیه 
دریافت و قبل از بررســی انطباق ویژگی های هویتی متقاضی 
با اســتفاده از عوامل اثبات هویت، به راســتی آزمایی اطالعات 
هویتی از طریق ســامانه ها و پایگاه های اطالعاتی مربوط اقدام 
کند. راستی آزمایی اطالعات هویتی افراد ایرانی از طریق پایگاه 
اطالعات هویتی ســازمان ثبت احوال و اتباع خارجی از طریق 

پایگاه اطالعات هویتی وزارت اطالعات صورت می گیرد.
البته احراز هویت از 2طریق صورت می گیــرد، یکی دریافت و 
اســتخراج اطالعات هویتی الکترونیک ذخیره شــده در کارت 
هوشــمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره او صادر شده در 
سازمان ثبت احوال کشور و اعتبارسنجی آن از طریق استعالم از 
سازمان ثبت احوال و دیگری احراز هویت از طریق دریافت ویدئو 
از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با 
تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور. همچنین 
بانک ها باید ســازوکاری را پیش بینی کنند که پردازش تصاویر 
مبتنی بر هوش مصنوعــی در فرایند احراز هویت الکترونیک از 
طریق شناســه ویدئویی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره 
متقاضی امکان تشــخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه 

دست کاری غیرمجاز در تصاویر را فراهم کند.

کدام خدمات بانکی آنالین می شود؟
به گزارش همشهری، بانک مرکزی اعالم کرده بانک ها می توانند 
خدمات پایه بانکی شامل افتتاح انواع حساب های بانکی ریالی 
غیر از حساب ســپرده قرض الحســنه جاری، اعطای هرگونه 
ابزار پذیرش، اعطــای انواع ابزارهای پرداخــت، اجاره صندوق 
امانات، اعطای تسهیالت قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیالت 
با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر 
ساخت، خرید یا تعمیر مسکن یا خرید کاالهای ضروری نظیر 
خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه بــرای اهداف غیرتجاری 
را به صورت آنالین ارائه دهند. مؤسســات اعتبــاری تنها اجازه 
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضا و 
اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضا به صورت آنالین را دارند. 
شرکت های لیزینگ هم می توانند تسهیالت به افراد حقیقی را 

به صورت غیرحضوری انجام دهند.

آنالین وام بگیرید
بانک مرکزی تأکید کرده در ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد 
یا پذیرش رسمی شرایط مجاز اســتفاده از آنها توسط مشتری 
باشــد، بانک باید پیش از اخذ تأییدیه از مشــتری پیش نویس 
قرارداد و شرایط آن را به مشتری به صورت الکترونیک نمایش 
دهد به گونه ای که مشتری به صورت شفاف و کامال آگاهانه قرارداد 
الکترونیک را تأیید کند. افزون بر این، بانک ها باید پیش از ارائه 
خدماتی که فهرست آن را بانک مرکزی اعالم خواهد کرد، اعتبار 

شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعالم کنند.

خودروهای بنزین خوار
جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی با 
اعالم اینکه هم اکنــون هیچ کمبودی 
برای تامین بنزیــن وجود ندارد اما باید 
مدیریت مصرف انجام شــود، می گوید: بایــد خودروهای 
باکیفیتی را که مصرف پایین بنزین دارند وارد و جایگزین 

خودروهای فرسوده کنیم. 
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نه فقط واردات خودروهای 
باکیفیت با مصرف پایین بنزین، که ارائه گزارشــی مستند 
و دانشــگاهی از میــزان اتالف بنزین توســط خودروهای 
موجود اســت. این گزارش می تواند نشــان دهد با افزایش 
کیفیت خودروهای ساخت داخل و جایگزینی خودروهای 
فرســوده با نو، چه میزان از مصرف بنزین کم می شــود و 
کشور تا چندســال نه تنها از واردات بنزین معاف می شود، 
بلکه می تواند به جمع کشورهای صادرکننده این فرآورده 

نفتی بپیوندد. 
متأســفانه به دلیل منتشرنشــدن آمارها از میزان مصرف 
خودروها، سطح سیاســتگذاری در صنعت خودرو به شدت 
افت کرده اســت. افزون بر این، نباید از نظر دور داشت که 
اقشــار ضعیف و متوســط عمدتا از خودروهای بی کیفیت 
استفاده و برخالف گفته مســئوالن، بخش زیادی از یارانه 
بنزین را اتفاقا همین خودروهای فاقد کیفیت و بنزین خوار 

مصرف می کنند. 
جلیل ســاالری می تواند از یــک دانشــگاه معتبر کمک 
بخواهد تا آنها تحقیقــی جامع تهیه کننــد و نتایج آن را 
روی میز مسئوالن قرار دهند. در غیر این صورت کشور در 
آینده نه چندان دور به واردات بنزین محتاج خواهد شــد. 
بهینه سازی خودروها چه با واردات و چه با تولید خودروهای 
باکیفیت، یک مطالبه ملی است و حق مسلم ایرانیان است 
که با خودروی باکیفیت، استاندارد و با مصرف پایین بنزین 

تردد کنند.

منتظران نوشدارو
خبر: علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس 
با یــادآوری تصویب کلیات طرح ســاماندهی و کنترل 
اجاره بهای امالک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس 
تأکید کرد: براساس این طرح، قراردادهای اجاره باید در 
سامانه الکترونیک ثبت معامالت امالک و مستغالت درج 
شود. بنگاه های ملکی و موجرانی که از این الزام سرپیچی 

کنند، جریمه می شوند.
نقد: در اقتصاد ایران، بازارهای مســکن و اجاره هیچ 
متولی خاصی ندارند و ســازوکار آنها مانند آزادترین 
اقتصادهای جهان براســاس قدرت عرضــه و تقاضا، 
ضرب و زور بازیگران و سایر معیارها تعیین می شوند. 
در همین اقتصاد، محصول کشــاورز، کرایه تاکســی، 
ماست کم چرب و هزاران کاال و خدمات دیگر مشمول 
قیمت گذاری اســت و به جز فعالیت هــای اقتصادی 
غیررسمی، تقریبا هیچ کســب وکاری نمی تواند بدون 
داشتن مجوز از متولیان اقتصاد فعالیت کند. در همین 
اقتصاد، یک تاکسی شهری یا بین شهری یا اینترنتی، 
بدون عضو شدن در یک تعاونی یا شرکت اجازه ندارد 
مسافر جابه جا کند و به فرض اگر چنین اقدامی انجام 
دهد ضمن اینکه از منظر قوانین موجود مرتکب عمل 
خالف شــده، خدمات آن مشــمول تخصیص یارانه 
سوخت نمی شود. البته که چنین مداخله های متعددی 
در اقتصاد و فضای کسب وکار پذیرفتنی نیست؛ اما انصافا 
چنین رهاشدگی بازارهای مسکن و اجاره هم نوبر است. 
اینکه بتوان به اتکای اصل احترام به مالکیت، هر کاری در 
بازار مسکن و اجاره انجام داد و به هیچ مرجعی پاسخگو 
نبود یک نقصان جدی در اقتصاد دولتی ماست که نه در 
صنعتی ترین کشــورها )نظیر آلمان( و نه در آزادترین 
اقتصاد )آمریکا( مسبوق به سابقه نیست. مصوبه ستاد 
تنظیم بازار برای سقف قیمت اجاره بها و طرح مجلس 
برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک مسکونی 
می تواند نوشداروی بازار مسکن و اجاره باشد، به شرط 

اینکه قانونگذار از زمان شناسی غافل نشود.
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مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به برخی اخبار در زمینه 
ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان های تجاری گفت: ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشان های 
تجاری )برند ها( هیچ محدودیتی نداشته و پیرو به روزرسانی برخی گروه های کاالیی و برخی اولویت 
بندی ها برای تامین کاالهای اساسی، برخی اولویت بندی های کاالیی مقطعی و یا برخی اختالالت 
پیش می آید که امری طبیعی است. لذا با رفع این اختالالت و تعیین اولویت بندی های جدید، از روز 
آینده ثبت سفارش این کاالها  از سرگرفته می شود. به گزارش شاتا، سعید عباسپور با اعالم این خبر 
گفت: سازمان توســعه تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل 
با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده است. وی افزود: تنها در 2 ماه ابتدایی امسال 
بیش از 6 میلیارد دالر ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دالری، 
سهم باالیی در ثبت سفارش های ســال جاری دارد. وي تاکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان 
ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کاالیی برای واردات کاال برقرار بوده 

و رویه های تخصیص و تامین ارز بر اساس مقررات و اولویت بندی های کاالیی صورت می پذیرد.


