وجود خواهد داشت؟
جمشــید تقیزاده ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری،
 ۲۵شــهریور ماه امســال درباره اجرای همسانسازی حقوق
بازنشستگان این صندوق گفته بود« :در ســال  ۹۸با توجه به
شرایط کنونی کشور حداقل  ۱۰تا  ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار
برای این منظور نیاز است ».تقیزاده با بیان اینکه برای اجرای
کامل همسانسازی حقوق بازنشستگان نیاز به  ۳۰هزار میلیارد
تومان اعتبارات از سوی دولت و مجلس دارد ،تصریح کرده بود:
«اعتباراتی که تاکنون به این امر اختصاص یافته ،حدود  ۴هزار و
 ۴۰۰میلیارد تومان در  ۲سال اخیر است که برای همسانسازی
حقوق و بهبود معیشت بازنشســتگان در نظر گرفته شده ،به
همین دلیل برای همسانســازی حقوق در بودجه ســال ۹۸
حداقل به تخصیص ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است».
بنابراین 3 ،هزار و  500میلیارد تومان کمی بیش از یکپنجم
اعتبار مورد نیاز برای به سرانجام رسیدن همسانسازی در سال
 ۹۸است و به گفته منصور میرزایی ،امیدی نیست همین مبلغ
ناچیز نیز در سال آینده محقق شود و به مصرف همسانسازی
بازنشستگان مشــمول برسد .حال ســوال اساسی که دولت و
نمایندگان مجلس باید پاســخ دهند این است که چگونه توقع
دارند بازنشســتگان با حقوقهای حدود  2میلیــون تومانی،
امورات زندگی خود را مدیریت کنند؟
مولفههای معیشتی بودجه سال ۹۸
تنها محدود به همسانسازی نیست
دیگر مولفههای
و در مجموع ،دو مولفه معیشتی دیگر
معیشتی در بودجه
را میتوان در این الیحه بودجه سراغ
سال ۹۸
گرفت .اول میــزان افزایش حقوق
کارمنــدان دولــت و دوم بودجــه
رتبهبندی معلمان .دولت در تبصره ( )۱۲الیحه بودجه سال ،۹۸
 ۲۰درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته
است .نمایندگان ،هشتم اســفندماه این تبصره را برای بررسی
بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند .برخی از نمایندگان از
جمله محمدرضــا پورابراهیمی داورانی (رییس کمیســیون
اقتصادی مجلس) از ضرورت افزایش پلکانی حقوق کارمندان
صحبت کرده و خواســتار افزایش حقوقهای پایین به میزان
بیشتر از  20درصد شدهاند.
در نهایت ،در جلســه یازدهم اســفندماه ،نمایندگان مجلس
با افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق تمامی کارکنان شــاغل و
بازنشسته و همچنین افزایش صفر تا  ۱۰درصدی حقوقها به
صورت پلکانی و بر اســاس اختیار دولت موافقت کردند؛ با این
حساب ،حقوق کارمندان دولت بین  6.9تا  40درصد افزایش
یافت .از آنجا که متوســط حقوق کارمنــدان دولت  2میلیون
تومان اســت ،این  400هزار تومان مصوب بــه معنای همان
افزایش  20درصــدی برای میانگین حقوق کارمندان اســت.
از ســوی دیگر 10 ،درصد الحاقی به ضریب ریالی ،انتخابی و
بر اســاس صالحدید وزارتخانههاســت ،لذا به نظر نمیرسد
که در ســال آینده ،حقوق کارمندان دولت بــه طور میانگین،
بیش از  25درصد افزایش یابد .این در حالی اســت که در سال
جاری ،شاخصهای تورمی ،رکورد همیشگی خود را پشت سر
گذاشتهاند .بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ،نرخ تورم نقطه
به نقطه بهمنماه از مرز  ۴٠درصد هم گذشته و به  42.3درصد
رسیده ،یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین  42.3درصد

بیشتر از بهمن ســال  ١٣٩۶برای خرید یک «مجموعه کاال و
خدمات یکسان» هزینه کردهاند .در این شرایط مشخص نیست
که چگونه قرار اســت با  25درصد افزایــش حقوق ،کارمندان
دولت ،از پس مدیریت هزینههای زندگی در سال آینده برآیند؟
افزایش  400هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در شرایطی که
پس از افزایش سه برابری قیمت ارز ،ارزش واقعی دستمزدها به
یکسوم رسیده ،یکی از چالشبرانگیزترین مختصات معیشتی
بودجه اســت .به گفته پورابراهیمی داروانی ،همه نمایندگان
مجلس به ناکافی بودن این میزان افزایش حقوق بخصوص برای
دهکهای پایین درآمدی کارمندان اذعان دارند اما در شرایط
فعلی به دلیل محدودیتهــای بودجهای ،امکان چندانی برای
موافقت با افزایش بیش از این وجود ندارد.
در مورد رتبهبندی معلمان نیز اوضاع بر همین منوال اســت.
در الیحه بودجه تنها  ۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای
رتبهبندی در نظر گرفته شده و این در حالی است که به گفته
مقامات وزارت آمــوزش و پرورش ،حداقل  ۱۵هــزار میلیارد
تومان برای اجرای کامل طرح رتبهبندی معلمان نیاز است؛ در
واقع فقط یکهفتم اعتبار را برای طرحی اختصاص دادهاند که
پیش از این ادعا میکردند با اجرای آن در سال  ،۹۸مشکالت
معیشتی معلمان برطرف خواهد شد.
نخستین بار موضوع رتبهبندی معلمان در دولت دهم و به دنبال
تصویب سند تحول بنیادین مطرح شد .بر این اساس ،آموزش
و پرورش آییننامهای تهیه کرد که در آن با توجه به شــرایطی
که معلمان احراز میکردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و
قرار شد حقوق معلمان به پایه ۸۰درصد اعضای هیات علمی
دانشگاه برسد .این طرح پیشنهادی برای تصویب به مجلس و
شورای عالی انقالب فرهنگی رفت اما به دلیل ابهاماتی رد شد.
در سال  ۹۵و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه ،رتبهبندی
معلمان ،به عنوان تکلیفی قانونی در مــاده ( )۶۳قانون برنامه
ششم توسعه مطرح شد و با توجه به ابالغ این قانون در ابتدای
سال  ،۹۶میبایست تهیه الیحه رتبهبندی از زمان آغاز برنامه
ششــم در دســتور کار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفته و
حداکثر تا قبل از بسته شدن الیحه بودجه سال  ۹۷به مجلس
ارائه میشد ،اما یک اشتباه عجیب ناشی از مشخص نبودن زمان
اجرای این طرح در بند (الف) این ماده سبب حذف محدودیت
زمانی برای اجرای آن شد و این بار به شکل قانونی ،یک فرصت
پنجساله تا سال  ۱۴۰۰در اختیار آموزش و پرورش و دولت قرار
گرفت تا هر زمان که «توانستند» این طرح را اجرایی کند .حال
به نظر میرسد با توجه به تخصیص فقط یکهفتم اعتبار مورد
نیاز ،وعدههای بیشــمار داده شــده مبنی بر ارتقای معیشت
معلمان با اجرای «رتبهبندی» باز هم در ســال آینده به نتیجه
نخواهد رسید.
در مجموع به نظر نمیرسد با وجود چنین الیحه بودجهای ،سال
آتی بهبود چندانی در معاش کارمندان شاغل و بازنشسته دولت
به وجود بیاید .شاید دلیل این کاستیها همان باشد که احمد
همتی ،نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ،اعالم
میکند« :منابع بودجه سال  ۹۸مشخص است و فقط با توجه به
این منابع و محدودیتهای آن ،میتوان برای بخشهای مختلف
از جمله همسانسازی ،تامین اعتبار کرد .از طرف دیگر مشخص
نیست چند درصد از این منابع پیشبینی شده ،در سال آینده
محقق میشود .با این حساب مشخص است که نه همسانسازی
و نه رتبهبندی در سال آینده به سرانجام نمیرسد».
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