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خبر

بانک مرکزی با واردات کاال به جای انتقال ارز موافقت کرد

رئیس ستاد برگزاری دوازدهمین
نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه
اعالم کرد

برگزاری دو کارگاه آموزشی
بینالمللی در روزهای نمایشگاه

یاسر فالح اظهار کرد :در سال  94که این
نمایشگاه برگزار نشد ،تقاضاهای زیادی به
مدیران وقت سازمان بورس رسید که نشان
میداد متقاضیان این رویداد زیاد هستند.
بهعالوه نمایندگان بخشهای بانکی و بیمهای
هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان
میکردند که این نمایشگاه بخشی از هویت
آنان است و حتما باید برگزار شود .این موضوع
به تنهایی نشان میدهد که نه ما به عنوان
برگزارکننده رویداد بلکه سایر مشارکتکنندگان
هم در طول سالهای برپایی این رویداد به
این نتیجه رسیدهاند که این نمایشگاه مفید
و مؤثر است .از طرف دیگر نمایشگاه محلی
برای برنامههای جانبی غنی است .در این
نمایشگاه شاهد برپایی همایشها و دورههای
آموزشی هستیم که برای حاضران آموزنده
است .بیشتر این جلسات به صورت کارگاهی
برگزار میشود و افراد شرکتکننده پرسشهای
خود را مطرح میکنند .اهمیت 2019 FINEX
و جایگاه بینالمللی آن ،دو موسسه بینالمللی
را بر آن داشت تا حضور خود را در این رویداد
بینالمللیقطعیکنند.انجمنبینالمللیروابط
عمومی  IPRAو شرکت ARJAN CAPITAL
دو نهادی هستند که به برگزاری سه کارگاه
آموزشی میپردازند .این کارگاهها دارای مترجم
همزمان بوده و مدرس آن نیز مقامات ارشد
این دو نهاد بینالمللی هستند و در پایان دوره
آموزشی ،گواهینامههایی به شرکتکنندگان
اعطا میشود.
وی در ادامه گفت :شرکت ARJAN
 CAPITALدر آسیای مرکزی و خاورمیانه
فعالیت دارد و تحت نظارت «نهاد ناظر بازار
مالی» کشور بریتانیا ( )FCAاست .این شرکت
راهبردهای ورود به بازار ،تملک و خرید سهام
شرکتهای محلی ،مدیریت جریان پول نقد و
ایجاد راهبردهای سازگار در محیط فعلی را برای
شرکتهای اروپایی فراهم میکند .مدرس دوره
«همکاری تجاری و داد و ستد با ایران در سال
 »2019مدیرعامل این شرکت است.
ط عمومی ()IPRA
انجمن بینالمللی رواب 
نیز در سال  1995بعد از چندین نشست و
پیگیری در لندن پایهگذاری شد و تالش های
زیادی جهت ارتقای سطح روابطعمومی در
ه
سراسر جهان کرد .این نهاد به نوعی یک کمیت 
ط
بسیار فعال برای افراد درگیر با حرف ه رواب 
عمومی در سراسر دنیا است و با همکاری با
موسسات مرتبط دورههای مختلف در قالب
کنفرانس ،کارگاه آموزشی ،کنگرههای جهانی
برگزار میکند .ایپرا در حال حاضر حدودا
 700عضو از  80کشور در سراسر جهان دارد.
این انجمن اکنون شناختهشدهترین گروه
ط عمومی در سراسر
بینالمللی فعاالن رواب 
جهان است که نه تنها در تبادل اطالعات و
همکاری با هم ه حرفهها فعال است بلکه
ه
در ایجاد ساختار منظم فرصتهای توسع 
حرفهای و دیگر اولویتهای مطرح شده در
ط عمومی و مدیریت امور
پیشبرد نقش رواب 
بینالملل نیز کارهای زیادی انجام داده است.
 IPRAکارگاه آموزشی «نحوه تقابل ،مدیریت
و انعکاس اخبار» را ویژه خبرنگاران و کارگاه
آموزشی «چالشهای نوظهور مربوط به روابط
عمومی» را ویژه کارشناسان و فعاالن حوزه
روابط عمومی و ارتباطات برگزار میکند .مدرس
این دورهها رئیس هیئت مدیره  IPRAاست.

اخبار
کمکهای اهدایی مردم خ ّیر نزد
بانک رفاه به  46میلیارد ریال رسید

راهی برای بازگشت ارزش ارز

با انتشار این خبر ،سیل عظیمی از نظرات روانه شد
و موفقان و مخالفان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
مخالفان ،این قانون را محدودیت برای بازرگانان
میداند و معتقدند این یک راهکار جامع نیست .اما
در مقابل موافقان معتقدند که با اجرای این سیاست،
چرخه صادرات و تولید به گردش درمیآید و ادامه این
روند به نفع اقتصاد کشور است.
واردکردن ارز حاصل از صادرات ،سیاستی بود که
با چالشهای بیشماری روبهرو شد و گفته میشد
که برخیها ارز حاصل از صادراتشان را به کشور
بازنمیگردانند و با ادامه این روند اعتراضاتی در
این خصوص به وجود آمد .پس از این اعتراضات،
سیاستگذاران به دنبال راهکاری برای حل مشکالت
پیشرو صادرات بودند و در نتیجه با توافقات
انجامشده ،تصمیم جدید در دست اجرا قرار گرفت.
اما همانطور که گفته شد برخی از صاحبنظران
اجرای اینگونه سیاستها را الزمه زیرساختهای
الزم میدانند .مجید پورکائد ،از اعضای اتاق بازرگانی،
صدور بخشنامهها را در شرایط نوسان اقتصادی کشور
دارای ایراداتی میداند و در اینباه میگوید :برخی از
بخشنامهها و دستورالعملهایی که صادر میشود به
دلیل نواسانات اقتصادی کشور است که تشکیالت
دولتی کشور و کمیسیونهای اقتصادی تصمیماتی
را برای حل مشکالت پیشرو میگیرند .اما سوال
اینجاست که با اتخاذ این تصمیمات تصمیم دارند
مشکالت خودشان را حل کنند و یا مشکالت بخش
خصوصی مدنظرشان قرار دارد؟
ت باید در
وی میافزاید :یکسری اولوی 
تصمیمگیریها رعایت شود ،بهعنوان نمونه
تصمیماتی که اتخاذ میشود باید مشمول کلیه فعاالن
اقتصادی باشد .اکثر شرکتهایی که صادرات انبوه
انجام میدهند دولتی و یا خصولتی هستند ،در این
بین بخش اعظمی از آنها به شرکتهای پتروشیمی
بازمیگردد .پتروشیمیها میتوانند طبق بخشنامه
جدید ،بخشی از صادرات را درخصوص تامین مواد
اولیه با یکدیگر به شکلی هماهنگ کنند.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ایجاد محدودیت
برای برخی از شرکتها توسط اجرای قانون جدید
میگوید :سوال درخصوص اینگونه بخشنامهها
این است که شرکتهایی که صرفا در بخش
کشاورزی ،صنایعدستی و ...فعالیت دارند چگونه
باید سرمایهشان را بازگردانند .ما هنگامی که یک
دستورالعملی را صادر میکنیم باید آنقدر جامع و
کامل باشد که مشمول تمام بخش خصوصی چه
خرد و چه کالن باشد و محدودیتی را ایجاد نکند.
قانونی که اخیرا بانک مرکزی صادر کرده است فاصله
چندانی با دیگر بخشنامههایش ندارد .همانطور که
قبال اشاره کردم قوانین باید بهگونهای باشد که تمام
فعاالن اقتصادی را شامل شود.
پورکائد در ادامه میگوید :اگر با اجرای اینگونه
قوانین حتی یک درصد از فعالیت فعاالن اقتصادی
تحت تاثیر قرار بگیرد ،به اقتصاد آسیب زده خواهد

کیمیانجفی

یاری در راستای همدردی
با هموطنان سیلزده

kimia.najafi.23@gmail.com

بهدنبال توافقات صورتگرفته میان بانک مرکزی و گمرک ایران ،رویه واردات در مقابل صادرات برای ورود مواد اولیه به کشور ،عملیاتی شد .اخیرا
رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفته بود «با پیگیری انجام شده ،بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال  ۹۸به هر
میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ،به جای انتقال ارز به کشور ،میتوانند مواد اولیه و
واسطهای بخش تولید وارد کنند».

مجیدپورکائد:
یکسری
ت باید در
اولوی 
تصمیمگیریها
رعایت شود،
بهعنواننمونه
تصمیماتیکه
اتخاذ میشود
بایدمشمول
کلیهفعاالن
اقتصادیباشد
شد .ما با این قوانین ،فضای کسبوکار را کوچک
میکنیم این در حالی است که در سال تولید رونق
باید کسبوکار را توسعه دهیم .ما در راستای
صادرات ،باید مازاد بر نیازهای کشور ،بازارهایی را برای
خودمان در خارج از کشور به وجود آوریم.
این عضو اتاق بازرگانی ،سیاستهای این بخشنامه
را بسیار مهم میداند و میگوید :این بخشنامه ممکن
است در فعالیت برخی از شرکتهای صادراتی تاثیری
نداشته باشد .اما اینکه تجار و بازرگانان تا چه حد
از این مسئله استقبال میکنند به سیاستها در
اینخصوص برمیگردد.
پورکائد در پایان از ضرورت حفظ بازارهای خارجی
میگوید :وقتی قرار است تصمیمی برای فعاالن
واقعی بخش خصوصی گرفته شود ،بخشنامهها باید
به شکلی تنظیم شود که در جهت رونق تولید باشد
تا بتوانیم عالوهبر توسعه در بازارهای داخلی ،نقش
خودمان را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم و بازاری
را هم که از قبل به دست آوردهایم از بین نبریم.

در جهت حمایت از صنایع داخلی و کمک به اقتصاد ملی

متاسفانه با اجرای برخی از بخشنامهها تعدادی از
بازارهای جهانیمان را از دست میدهیم و باید به این
مسئله توجه کافی شود.

شرایط باید یکسان باشد
سزاده ،مشاور بانکی و بازرگانی
محمدمهدی رئی 
اتاق بازرگانی نیز بخشنامه جدید در خصوص صادرات
به کشور در مقابل ارز را بررسی میکند و در اینباره
به «ابتکار» میگوید  :اجرای صحیح این سیاست ،به
طبقهبندی صادرکنندگان برمیگردد .صادرکنندگان
ما برحسب صنعتی که دارند وضعیت و نیازهایشان
متفاوت است .ما صادرکنندگانی را داریم که در
مقابل صادراتشان نیاز به واردات کمتری دارند و در
اجرای این سیاست دچار مشکل میشوند.
وی میافزاید :طبیعتا در این شرایط باید آزادی
عملی باشد تا کسی که واردکنند ه است متناسب با
نیازش با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و از ارز آن
برای فعالیت خودش استفاده کند .اما صادرکنندهای
که نیاز وارداتشان برای تامین مواد اولیه و یا

تجهیزات ماشینآالت است در شرایطی هستند که
میتوانند این سیاست را بپذیرند ،البته در این شرایط
باید نظام ارزی کشور بهطور واضح مشخص شود.
سزاده ،فراهمشدن شرایط یکسان برای تمام
رئی 
صادرکنندگان را ضروری میداند و میگوید :ما در
اقتصاد کنونی قدم به قدم پیش میرویم و برخی از
غ نشده ،حالت اجرایی به خود
تصمیمات ما هنوز ابال 
میگیرند .در جریان صادرات شاهد بودیم که در ابتدا
ارز شماره یک بود و دالر  4200تومان به میان آمد که
اکنون عمال این دالر حذف شده است .بعد از آن به
سامانه نیما رسیدیم که با مطرحشدن این سیاست
جدید ،ارز نیمایی هم به مرور از بین خواهد رفت.
اگر بخواهیم با اجرای اینگونه سیاستها به نتیجه
برسیم باید تکنرخشدن ارز را در کشور به معنی
واقعی داشته باشیم و در مقابل بازار را هم کنترل
کنیم .اگر شرایط برای تمامی صادرکنندگان در همه
مراحل مساوی باشد این بخشنامه میتواند ما را به
نتیجه مطلوب برساند.

شعار سال « 98رونق تولید» در نمایشگاه امسال محقق میشود
رئیس ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس
گفت :شکی نیست که سرمایهگذاری در داراییهای مالی به منزله
حمایت از صنایع داخلی و کمک به اقتصاد ملی است .وقتی
فردی سهام شرکتی تولیدی را میخرد در واقع به تولید کاالهای
آن شرکت کمک میکند و خودش هم سود به دست میآورد؛
ولی ضعف سواد مالی موجب شده که گاه عدهای به بازارهای
کاذب مثل بازار ارز روی آورند که فعالیت غیرضروری در آنها برای
اقتصاد کشور مضر و برای خود فرد هم با ریسکهای زیادی همراه
است .با این وصف ،اگر مشارکتکنندگان بتوانند هم مفاهیم
سواد مالی را به مشتریان خود منتقل کنند و هم کسب و کار
خود را به خوبی عرضه کنند و در نتیجه مشتری جدید یا قویتری
را جذب کنند ،همه باهم سود کردهاند و این در نهایت موجب
لزایی و ...میشود.
رونق تولید،اشتغا 
فالح در ادامه افزود :خروجیهای این نمایشگاه بسیار متنوع
است .بسیاری از مراجعهکنندگان در دورههای آموزشی شرکت
کرده و بر سطح دانش و مهارت خود افزودهاند .از این رو،
مشارکتکنندگان موفق شدهاند مشتریان جدیدی برای خود
بیابند .از طرفی هم بازدیدکنندگان موفق شدهاند برخی مشکالت
در فعالیتهای خود را به صورت حضوری و سریع حل کنند.

فعاالن حوزههای مرتبط با این نمایشگاه هم از طریق این فرصت
ایجاد شده ،دیدارهای کاری و دوستانه زیادی داشتهاند که گاه
اثرات آن را با ما هم مطرح میکنند .پدران و مادرانی بودهاند که از
طریق این نمایشگاه دیدگاه بهتری نسبت به رشتههای تحصیلی
این حوزه پیدا کردهاند .دانشآموزان و دانشجویان زیادی با
صنعت مالی کشور آشنا شدهاند و به نوعی آیندهسازی در ابعاد
خودش رخ داده است .خبرنگاران این حوزه موفق شدهاند در قالب
نشستهای خبری یا مصاحبهها ،اطالعات مهمی را از متولیان
امر به مردم منتقل کنند.
رئیس ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس
گفت :افراد متعددی از تاالر فرهنگ بازدید کردهاند که در واقع
ارائهای آموزشی با فضای هنری برای آنان بوده است .در این
نمایشگاه محصوالت جدید یا خدماتی با تخفیف به مشتریان
ارائه شده و می شود .بازدیدکنندگان خارجی از این نمایشگاه،
گاه از پیشرفت بازار ایران ابراز شگفتی کرده و گاه رهنمودها و
نظراتی درخصوص سرمایهگذاری در ایران ارائه کردهاند .البته این
نمایشگاه دستاورد غیرمادی هم داشته است و آن اینکه ،در طول
برپایی این نمایشگاه شاهد همدلی و همراهی شرکتهای فراوانی
هستیم که در سه حوزه مختلف این رویداد شرکت میکنند.

هموطنان شریف با جاریشدن سیالب در
برخی از استانهای کشور ،هماهنگ آستین
همت باال زدند و از طریق درگاههای مختلف
بانک رفاه ،بیش از  45میلیارد و 690میلیون
ریال کمکهای نقدی خود را به هموطنان
آسیبدیده از سیلهای اخیر اهدا کردند.
به گزارش روابطعمومی بانک رفاه کارگران ،در پی
سیالبهای اخیر ،هموطنان شریف در اقصینقاط
کشور عزیزمان با روحیه همدلی خود ،از روزهای
آغازین رخداد سیل در برخی از استانهای کشور
از طریق شماره حساب  99999900و یا شماره
کارت  5894631850259730به نام سازمان
هاللاحمر نزد بانک رفاه کارگران تا  26فروردینماه
بیش از  45میلیارد و 690میلیون ریال کمکهای
نقدی خود را به هموطنان آسیبدیده از سیلهای
اخیر اهدا کردند که این کمکها از طریق سازمان
هاللاحمر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
کارکنان خیّر بانک رفاه کارگران نیز برای همراهی
با آالم مردم سیلزده کشور ،با اهدای کمکهای
نقدی خود بیش از  3میلیارد و  192میلیون ریال به
هموطنان سیلزده اهدا کردند که طی تصمیمات
کمیته بحران بانک رفاه مقرر شد همزمان
با شناسایی نیازهای آسیبدیدگان از طریق
سازمان هاللاحمر ،اقالم موردنیاز خریداری و از
طریق سازمانهای ذیربط در اختیار هموطنان
خسارتدیده قرار گیرد .امیدواریم در سایه
الطاف الهی ،شاهد رفع هرچه زودتر مشکالت
هموطنان در مناطق سیلزده کشور باشیم.
بانک رفاه کارگران از روزهای آغازین سال 98
به یاری هموطنان نیازمند شتافت و مسئوالن
و کارکنان نوعدوست آن در راستای همدردی با
هموطنان سیلزده ،با اهدای کمکهای نقدی،
غیرنقدی ،در نجات آسیبدیدگان گرفتار در
سیالب ،حضور فعال داشتند و به ارائه اقدامات
حمایتیپرداختند.

فرصت بسيار مغتنم است

بيمه آسيا در دوازدهمین نمايشگاه
بينالمللی بورس ،بانک و بيمه

بيمه آسيا در دوازدهمين نمايشگاه بينالمللی
بورس ،بانک و بيمه حضوری فعال دارد.
به گزارش روابطعمومی بیمه آسیا ،مدیران و
کارشناسان بیمهای ،سرمایهگذاری و امور سهام
و روابطعمومی بيم ه آسيا بهعنوان بزرگترين
بيمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول برای پنج
سال متوالی در گروه موسسات بيمهای يکصد
شرکت برتر کشور در جهت گسترش ارائه
خدمات بيمهای شايسته به بيمهگذاران ،در غرفه
اختصاصي این شرکت در سالن  A31و در طول
برگزاري نمايشگاه ( 2تا 5اردیبهشت ماه سال
 1398ـ مرکز نمايشگاههاي بينالمللی تهران)
آماده ارائه خدمات با تخفیفهای ویژه هستند.
بازدیدکنندگان غرفه اختصاصی بیمه آسیا در
سالن  31Aمیتوانند از مباحث کارگاههای
آموزشی رشتههای مختلف بیمهای ،محاسبه
آنالین حقبیمه توسط کارشناسان بیمهای و
تخفیفهای ویژه بهرهمند شوند .این نمايشگاه
بهعنوان بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس،
بانک و بيمه ساالنه با حضور جمع كثيری از
شركتهای توانمند داخلی و خارجی برپا میشود.
برگزاری نمایشگاه فرصت بسيار مغتنمی است
که شركتهای فعال ،دستاوردها و خدمات خود
را در معرض بازديد دستاندركاران و متخصصان
اين عرصه قرار دهند و با رصد روند تقاضای
بازار و سمتوسوی رشد اين عرصه ،فعاليتها و
نوآوریهای خود را معرفی کنند.

برگزاری مسابقه دانش مالی در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس

حقوق پارسالی نگیرید!

رئیس ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس عنوان کرد :باید تاکید کنم که تفاوت بین دورههای نمایشگاه به معنای
بهتر شدن آن ،صرفا وظیفه برگزارکننده نمایشگاه نیست .ما موظفیم در حد امکانات ،فضای مناسبی برای بهبود شرایط ایجاد کنیم
ولی خود ِ مشارکتکنندگان هستند که باید به افزایش غنای نمایشگاه کمک کنند .شورای سیاستگذاری نمایشگاه ،توسط مشاور
وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی ،بیمههای دولتی و خصوصی شکل گرفته و در
جلسات مشترک سعی داریم تا ضمن استماع دیدگاهها تا حد امکان آنها را اجرایی کنیم و همینطور پیشنهادهای خود را به این
عزیزان ارائه دهیم؛ پیشنهادهایی که به اعتقاد ما در صورت اجرا توسط مشارکتکنندگان هر یک از بخشها ،محتوا و اثربخشی
نمایشگاه را تقویت میکند .روابطعمومی و امور بینالملل سازمان بورس و شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس نیز برنامههایی در
بخشهای اختصاصی خود مدنظر دارند که امیدواریم با اجرای آنها ارتقای مستمری را ادامه دهیم .یکی از موضوعات فراگیر در این
حوزه تعیین شعار «مشارکت بیشتر ،اقتصاد بهتر» برای فاینکس دوازدهم است .ما یک مسابقه حضوری با عنوان دانش مالی به رویدادهای
نمایشگاه اضافه کردهایم .از بانکها و بیمهها خواستهایم مقوالت جدید مانند ارزهای دیجیتال را که امروزه مورد توجه قرار گرفته ،مدنظر قرار دهند و
دورههای آموزشی برای آن در نظر بگیرند تا بازدیدکنندگان بتوانند سطح دانش خود را در این زمینه افزایش دهند .تعدادی کارگاه با حضور مقامات ارشد
بینالمللی نیز برگزار میشود .همینطور با توجه به مشکالت پیشآمده برای هموطنان مناطق سیلزده ،در حال رایزنی با هاللاحمر هستیم تا با مشارکت
این نهاد گامی جهت تسکین آالم ناشی از سیل اخیر برداشته باشیم ،فعالیتهای مربوط به خیریهها نیز جایگاه خود را مانند گذشته دارند .در حوزه ستاد
ی نمایشگاه تقویت شود .رسانه اختصاصی این نمایشگاه با عنوان فاینکس
خبری نیز تالش کردهایم تا منسجمتر از دورههای قبل عمل کنیم تا اطالعرسان 
تیوی نیز در این دوره با دستورکار جدید و تغییراتی ظاهر خواهد شد .اضافهشدن یک سخنران عالیمقام خارجی به سخنرانان افتتاحیه نیز موجب افزایش
وجهه بینالمللی این نمایشگاه میشود که برنامهریزی آن انجام شده است.

با اعالم صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه ،درباره تامین و تخصیص منابع برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان ،تمامی آنها
از افزایش  ۴۰۰هزارتومانی در فروردینماه برخوردار میشوند.
به گزارش ایسنا ،بعد از اینکه درصد افزایش حقوق در بودجه ساالنه مشخص و مصوب میشود ،با ابالغ بودجه از ابتدای سال
الزماالجرا است و معموال ًاگر آییننامهها و احکام مربوط به افزایش حقوق برای فروردینماه آماده نباشد ،پرداخت براساس سال
قبل انجام شده و از ماههای بعد پرداختها طبق قانون انجام میشود .این در حالی است که بهطور حتم ،محاسبات حقوقی
از ابتدای سال انجام شده و معوقات آن در ادامه پرداخت خواهد شد .اما در بودجه سال جاری ،افزایش  ۴۰۰هزارتومانی حقوق
بهطور یکسان برای تمامی شاغالن و بازنشستهها مصوب و بهعالوه آن  ۱۰درصد دیگر در نظر گرفته شد.
برای فروردینماه که اما و اگرهایی درباره زمان اعمال افزایش حقوق وجود داشت ،اما به تازگی نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه اعالم کرده که برای تمامی کارکنان دولت اعم از شاغالن و بازنشستگان باید با توجه به مصوبه مجلس حکم جدید صادر شود و
پرداختهای امسال طبق آن حکم باشد ،اما با وجود اینکه تاکنون برخی دستگاهها موفق نشدند همه احکام را صادر کنند ،سازمان برنامه و بودجه در
تخصیص منابع و پرداخت حقوق اعالم کرده که حتی اگر حکم صادر نشده ،مبلغ ثابت افزایش حقوق یعنی  ۴۰۰تومان از همین ماه مورد محاسبه و پرداخت
قرار گیرد .با توجه به اظهارات نوبخت ،تمامی کارکنان و بازنشستهها باید منتظر باشند حقوق واریزی آنها برای فروردینماه با محاسبه  ۴۰۰هزار تومانی
بوده و دستگاهها در این باره تعلل نداشته باشند .این در حالی است که در کنار  ۴۰۰هزار تومان ،هرگونه افزایشی که متناسب با حکم صادره برای کارکنان
باید برای آنها اعمال شود ،از ماه بعد جبران شده و پرداخت خواهد شد.
بر اساس آخرین اطالعات تا پایان سال گذشته ،دولت در مجموع نزدیک به پنج میلیون کارمند و بازنشسته حقوقبگیر دارد که حدود دو میلیون و ۶۴۰
هزار نفر آنها کارکنان رسمی ،پیمانی و قراردادی هستند و دو میلیون و  ۱۱۱هزار نفر دیگر را بازنشستگان کشوری و لشگری تشکیل میدهد.

