
حمایت ویژه بانک صادرات ایران از 
صنایع پیشران در حوزه پتروشیمی، 

نفت و گاز
نائب  رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: 
اعط��ای تس��هیالت و تعهدات به صنای��ع بزرگ و 
اثرگذار به ویژه شرکت های پتروشیمی، پاالیشگاه ها 
و س��ازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز از اولویت 

ویژه در بانک صادرات ایران برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، امیر 
یوسفیان در تشریح روند حمایت این بانک از صنایع 
بزرگ و اثرگذار به ویژه ش��رکت های پتروش��یمی، 
پاالیشگاه ها و سازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز 
ابراز کرد: با توج��ه به محدودیت منابع نظام بانکی، 
اعطای تسهیالت و تعهدات به این صنایع، از اولویت 
ویژه ای در بانک صادرات ایران برخوردار است چرا که 
اعطای تسهیالت به این واحدها همانند یک دومینوی 
مثبت موجب حرکت و رونق در سایر مجموعه های 
اقتصادی می ش��ود.وی افزود: بانک ص��ادرات ایران 
به همین منظور از س��ال گذش��ته به صورت جدی 
وارد همکاری با صنایع پتروش��یمی شده که انعقاد 
تفاهم نامه 25 هزار میلیارد ریالی با انجمن سازندگان 
تجهیزات صنایع نفت )اس��تصنا( و تفاهم نامه حدود 
75 هزار میلیارد ریالی با چند هلدینگ پتروشیمی، 
نویدبخش همت ب��زرگ بانک صادرات ایران در این 
بخش ها است.یوس��فیان تاکید کرد: برای اولین بار 
در نظ��ام بانکی، توانس��ته ایم در قالب طرح طراوت، 
»توسعه« اعتبارات اسنادی ریالی را به منظور اجرای 
پروژه های بزرگ پتروش��یمی عملیات��ی کنیم. این 
محص��ول نوین بانک صادرات ایران اس��ت که مورد 
استقبال مجریان و س��رمایه گذاران طرح های بزرگ 
و متوسط در بخش پتروشیمی قرار گرفته است.وی 
اظهار کرد: در این روش اعتبارات اس��نادی ریالی با 
سررسید حداکثر 18 ماهه بابت اجرای پروژه به نفع 
پیمانکاران و برای سازندگان ماشین آالت و تجهیزات 
بر اساس فاکتور صادر می شود و در سایر شعب بانک 
صادرات ایران با ساده ترین روش و بدون ضامن قابل 

تنزیل است.

بانک رفاه به بازنشستگان 
امید می دهد

در یکی دو سال اخیر به دلیل افزایش اختالف بین 
ن��رخ تورم و افزایش حقوق، ق��درت خرید مردم به 
ویژه بازنشسته ها کاهش یافته و بانک رفاه کارگران 
برای افزایش توان خرید مس��تمری بگیران سازمان 
تأمی��ن اجتماعی، کارکنان بازنشس��ته بانک رفاه و 
کارکنان س��ازمان های متعامل ط��رح »امید رفاه« 
را اج��را می کند.به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک 
رفاه کارگران به نقل از س��ایت تحلیلی خبری عصر 
ایران، در دو س��ال اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم و 
کاهش ارزش ریال در مقابل دالر قدرت خرید مردم 
به ویژه بازنشس��ته ها کاهش یافته و از آنجایی که 
میزان افزایش حقوق ها به نسبت تورم بسیار کمتر 
بوده، حمایت از بازنشس��ته های کشور برای جبران 
ماب��ه التفاوت افزایش ت��ورم و حقوق امری اجتناب 
ناپذیر اس��ت، از این رو بان��ک رفاه کارگران طرحی 
ب��ا نام"امید رفاه" کلید زده اس��ت که بر مبنای آن 
بازنشس��تگان تأمین اجتماعی کارکنان بازنشس��ته 
بانک می توانند از تس��هیالت برخوردار شوند.هدف 
از اجرای این طرح تنوع بخش��ی به س��بد خدمات 
اعتباری و همچنین جلب رضایت عموم مش��تریان 
بان��ک بوده ت��ا مس��تمری بگیران س��ازمان تأمین 
اجتماعی، کارکنان بازنشس��ته بانک رفاه و کارکنان 
س��ازمان های متعامل با بانک با بهره گیری از طرح 
»امی��د رف��اه« از تس��هیالتی در قال��ب عقد قرض 
الحس��نه تا س��قف فردی 10 میلیون تومان با نرخ 
کارمزد س��االنه 4 درصد برخوردار شوند و البته این 
ط��رح برای کارکنان س��ازمان های متعامل با بانک، 
تسهیالتی تا سقف فردی 100 میلیون تومان با نرخ 
س��ود ساالنه 6 درصدی در قالب عقد مرابحه تأمین 
کاال و خدمات در نظر گرفته شده است که می تواند 
در ش��رایط کنونی کش��ور به تامین نیازمندی های 
سالمندان کمک کند و از طرف دیگر به دلیل اینکه 
در افزایش تقاضای عمومی کاال در کش��ور هم موثر 
است می تواند گامی در جهت حمایت از تولید ملی 

و عبور از رکود اقتصادی هم باشد.

انتقال دانش، فناوری و تجربیات بانکی 
راهبرد اصلی بانک توسعه تعاون

کری��م میرزاخان��ی مدیر مرکز آم��وزش و پژوهش 
بانک توسعه تعاون انتقال دانش، فناوری و تجربیات 
بانکی را به عنوان استراتژی اصلی تعامالت آموزشی 

و پژوهشی این بانک مطرح نمود.
میرزاخان��ی ضم��ن دع��وت از مراکز دانش��گاهی، 
آموزش��ی و پژوهش��ی معتبر، مدی��ران و کارکنان 
نظام بانکی، مدیران و کارکنان بانک توس��عه تعاون 
و شرکت های دانش بنیان و شرکت های تابعه بانک 
در جهت انتقال دانش، فن��اوری و تجربیات بانکی 
به عن��وان صاحبان دان��ش و تجربه اف��زود: انتقال 
دانش، فناوری و تجربیات ناب بانکی در حال حاضر 
به عن��وان اس��تراتژی اصلی مدیری��ت فعالیت های 
آموزش��ی و پژوهشی بانک توس��عه تعاون به شمار 
می آی��د و برق��راری تعام��ل دوجانب��ه و هم افزائی 
استراتژیک بین بانک و شرکای آموزشی و پژوهشی 
فعال در کشور از راهبردهای مهم در مسیر توسعه 

پایدار نظام بانکی و بانک توسعه تعاون می باشد.
میرزاخانی در خصوص عملیاتی نمودن اس��تراتژی 
مذکور بی��ان کرد: در بانک توس��عه تعاون فازهای 
سه گانه ای برای این منظور از سوی مرکز آموزش و 

پژوهش بانک طراحی و بکار گرفته شده است.

اخبار گزارش

بازار لوازم خانگی هم گرفتار همان آفتی ش��ده که در بازار 
خودرو وجود داش��ت؛ اختالف قیمت کارخان��ه تا بازار که 

سود آن به جیب دالل ها می رود.
بازار لوازم خانگی کش��ورمان بعد از خروج کامل دو برند پر 
مصرف کره ای تحول بزرگی را تجربه کرد. توجه ها چندین 
برابر گذش��ته به برند های ایرانی جلب شد و این برند ها هم 
در قدم های ابتدایی توانس��تند به معنای واقعی جهشی را 
در تولی��دات خود رقم بزنند. ابتدا واردات این اقالم ممنوع 
ش��د و محصوالت ایرانی به س��رعت بخش عمده ای از بازار 

را در بر گرفتند.
ب��ه مرور اندک محصوالت��ی که از این دو برن��د در انبار ها 
باق��ی مانده بود هم رو ب��ه پایان رفته و ب��ازار برای تولید 
کنندگان داخلی ش��خصی سازی شد، اما گویی هنوز توان 
تامین بازار را ندارد. سرکشی های ما به بازار نشان می دهد 
کاهش عرضه باعث شده است تا بازار لوازم خانگی به دست 

دالالن مدیریت شود.
اغلب شرکت های لوازم خانگی جدول نرخ های مصوب خود 
را مطابق با قیمت های ثبت شده در جداول سازمان حمایت 
اعالم می کنند، اما بررسی های ما از بازار نشان می دهد که 
پیدا کردن کاالیی با نرخ مصوب چندان آس��ان نیست. اگر 
ب��رای خرید هر یک از این اقالم ب��ه نمایندگی های فروش 
این شرکت ها مراجعه کنید احتماال با عدم موجودی مواجه 
خواهید شد یا اگر برای خرید این اقالم اسرار داشته باشید 
شماره به خرید از واسطه ها ارجاع خواهند داد. این داستان، 
ماج��رای تازه ای نیس��ت و حدود دو ماه قب��ل بود که بازار 
لوازم خانگی گرفتار گرانفروش��ی ش��د و در نهایت تشکیل 

جلسه فوری در ستاد تنظیم بازار را به همراه داشت.
عباس تابش رئیس س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان دوم تیر و در حاش��یه جلس��ه ستاد تنظیم 
ب��ازار، وعده ثبات در قیمت ها را داد و اظهار کرد: س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنندگان، اقدام ب��ه قیمت گذاری برای 
ه��زار و 500 قلم لوازم خانگی در قالب ۳2 ش��رکت از 40 
شرکت موجود در سامانه 124 کرده است. کاال ها بر اساس 

معیار های معین در س��امانه 124 قیمت گذاری ش��ده اند 
و مص��رف کنندگان در صورت مش��اهده ه��ر گونه تخلف 
می توانند از طریق روش های از قبل تعیین ش��ده نسبت به 
ثبت شکایت خود اقدام کنند. تابش ادامه داد: برند و قیمت 
تمام اقالم لوازم خانگی باید در سامانه 124 ثبت شود و در 
صورتی که شرکت یا برندی به غیر از این سامانه 124 اقدام 
به قیمت گذاری کند، سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت 

از مصرف کنندگان با این واحد ها برخورد خواهند کرد.
هر بار که صحبت از افزایش قیمت به میان کشیده می شود 
سراغ بخش عرضه را میگیریم. بدون شک اصلی ترین دلیلی 
ک��ه می تواند باعث افزایش قیمت و اختالل در بازار ش��ود 
کاهش عرضه و کمبود درد بازار اس��ت. اما این بار بازار در 
حالی دچار التهاب ش��ده که متولیان صنعت خبر از تولید 

کافی لوازم خانگی برای نیاز بازار می دهند.
مهدی صادقی نیارکی مع��اون صنایع وزارت صمت درباره 
میزان تولید لوازم خانگی و اختالل در بازار این اقالم گفت: 
اگ��ر اختاللی در بازار محصوالت وج��ود دارد باید علت آن 
را مس��ئوالن حوزه بازرگانی جویا شوید، اما در تولید اقالم 
مهم در لوازم خانگی مثل تلوزیون، لباسش��ویی و یخچال و 
فریزر افزایش��ی بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رش��د های قابل توجهی داش��ته ایم. امروز در بازار برند های 
خارجی وجود ندارند ای��ن یعنی تولید کنندگتن ما نه تنها 
سهم خود را ایفا کردند، که جای خالی دو برندی که ایران 

را ترک کردند را هم پر کردند.
او ادامه داد: با تمام مش��کالتی که در تامین و لجس��تیک 
مواد اولیه بنگاه ها وجود دارد، مجموع سیاس��ت های دولت 
و کشور منجر به افزایش تولید شده است. در بخش توزیع 
هم باید اقالم تولیدی در سامانه جامع تجارت ثبت شده و 

از تخلف در این حوزه جلوگیری شود.

ظرفیت تولید لوازم خانگی ۱۹ میلیون 
دستگاه است

نیارک��ی تصری��ح ک��رد: ب��ا توجه ب��ه افزای��ش ن��رخ ارز و 

محدودیت های��ی که در واردات داش��تیم ب��ازار لوازم خانگی 
تحت تاثیر قرار گرفت. ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور 
ما حدود 1۹ میلیون دس��تگاه بوده و برنامه امسال تولید ما 
حدود 12 میلیون دس��تگاه است که بنا بر گفته همکاران ما 
در ستاد تنظیم بازار این رقم به نیاز بازار نزدیک است. با توجه 
به ظرفیت خوبی که در کشور نصب شده و رشد تولیدی که 

امسال داشتیم می توانیم امسال پاسخگوی نیاز بازار باشیم.
از طرفی پیش از این سرپرس��ت معاون��ت بازرگانی وزارت 
صمت خبر تامین ارز، فوالد و مواد اولیه تولیدات این حوزه 
را داده ب��ود. تامین مواد اولیه یکی از مهم ترین دغدغه های 
بخ��ش تولید اس��ت، اما متولیان حوزه ب��ر تامین این مواد 
اولیه برای واحد های تولی��د تاکید دارند پس تولیدات این 
این حوزه باید بدون دغدغه و دردس��ر وارد بازار ش��ود و به 

دست مردم برسد.

شرکت های لوازم خانگی مشکلی در 
مواد اولیه ندارند

محمد رضا کالمی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت دوم تیر و در تش��ریح مصوبات 
جلس��ه س��تاد تنظیم بازار گفت: مهمتری��ن تصمیم امروز 
س��تاد تنظیم بازار در اولویت قرار گرفتن بازرس��ی انبار ها 
و مراکز نگهداری کاال ها در س��طح کش��ور اس��ت؛ با توجه 
ب��ه اینکه امروز در ش��رایطی قرار داریم که برخی دالالن و 
واسطه ها با سوءاس��تفاده از موقعیت بازار، اقدام به احتکار 
و ع��دم عرضه کاال می کنند، این س��تاد در مصوبه ای مقرر 
کرد همه بازرسان دس��تگاه های نظارتی با بازرسی مستمر 
از تم��ام مراکز نگهداری و انبار های رس��می و غیررس��می 

برخورد قانونی سختی داشته باشند.
او افزود: همچنین مقرر شد، ارز مورد نیاز برای تامین مواد 

اولیه تولید لوازم خانگی از س��وی بانک مرکزی تخصیص و 
تامین ش��ود و تولید کنندگان لوازم خانگی، س��همیه ویژه 

ورق فوالدی با نرخ مصوب از بورس کاال دریافت کنند.
ب��ا وجود تمام ای��ن اظهارات، به دس��ت آوردن اقالم لوازم 
خانگی با ن��رخ مصوب کار چندان راحتی نیس��ت. به نظر 
می رس��د ماجرای لوازم خانگی، همان قصه تکراری اس��ت 
که پیش از این بر س��ر بازار خودرو آمده بود. انحصاری در 
اختیار تولید کنندگان داخلی که تحت حمایت دولت قرار 
می گیرند، اما بازار آن کنترل نش��ده و در نهایت به دس��ت 

دالالن و عمده فروشان اداره می شود.
طبق گفته سرپرست س��ابق وزارت صمت الین جداگانه ای 
برای تامین فوالد مورد نیاز خودروس��ازان و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی ایجاد شده و گمانه زنی ها حاکی از آن است که 
این صنعت هم در جایگاهی کنار صنعت خودرو قرار خواهد 
گرفت. از مدتی قبل جمالتی تکراری از زبان تولید کنندگان 
لوازم خانگی می شنویم که پیش از این از زبان خودروساز ها 
ش��نیده بودیم، از مش��کل در تامی��ن مواد اولی��ه گرفته تا 

حمایت های دولتی و اختالف قیمت کارخانه و بازار.
در بازاری که هیچ ساختاری برای کنترل خروجی کارخانجات 
وجود ن��دارد و تولید کنندگان می توانند به راحتی از عرضه 
مستقیم در بازار جلوگیری و از اختالف قیمت بازار و کارخانه 
سود کالنی کسب کنند. در بازار خودرو ساختار پالک گذاری 
حداقل سازوکاری است که می تواند سودجویی ها را محدود 
کند. به اعتقاد کارشناس��ان بازار این چنی��ن انحصاری، در 
اختیار تولید کنندگان لوازم خانگی قرار گرفته است و بدون 
شک فروشندگان مستقیم آن ها ترجیح می دهند سود ناشی 
از اختالف قیمت بازار و کارخانه به جیب خودش��ان برود. با 
این روند، احتماال باید منتظر قرعه کشی یخچال و تلوزیون 
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سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد
صادرات فوالد منوط به رعایت کف 

عرضه در داخل  
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید 
براینک��ه تنه��ا تولیدکنندگانی که ک��ف عرضه فوالد را 
رعایت کنن��د، می توانند صادرکننده م��ازاد تولید خود 
باش��ند، افزایش فراوانی عرضه ف��والد را عامل موثر در 

متعادل کردن قیمت فوالد دانست.
جعفر س��رقینی  ضمن تاکید براینکه در س��ال جاری، 
مهم تری��ن محور فعالیت وزارت صم��ت "جهش تولید" 
اس��ت، اظهار کرد:  بر این اس��اس فراوانی کاال و تامین 

ب��ی وقفه اقالم در بازار در اولویت قرار دارد و قطعا طبق 
برنام��ه، افزایش تولی��د را در بخش ه��ای مختلف ادامه 
خواهیم داد و همس��و با جهش تولید، توسعه واحدهای 
صنعتی به خصوص واحدهای مهم و پیشران صنعتی نیز 
ادام��ه می یابد. ضمن اینکه افزای��ش تولیدات خودرویی 

کشور نیز ادامه خواهد داشت.
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  
تولید فوالد و س��ایر فلزات اساس��ی نیز بر اساس برنامه 
تدوین ش��ده حتم��اً عملیاتی خواهد ش��د، در رابطه با 
تغییرات قیمتی فوالد در کش��ور گفت: بنا بر تصمیمات 
اتخ��اذ ش��ده که ام��روز ابالغ می ش��ود، از ام��روز تنها 
واحدهای��ی می توانند صادرکننده فوالد باش��ند که کف 

عرضه در داخل را به خوبی رعایت کنند.
س��رقینی تاکید کرد: تامین مواد اولی��ه تولید داخل، در 
اولویت وزارت صنعت است و اینکه فوالد تولیدی کشور، 
واحدهای صنعتی س��ایر کش��ورها را رون��ق دهد، هنری 
نیس��ت و باید در گام نخس��ت تولیدات ف��والدی صنایع 
داخلی را رونق دهند و مازاد تولید نیز می تواند صادر شود. 
وی اف��زود: با تحقق اهداف مدنظ��ر، این تصمیم فراوانی 
عرضه فوالد در داخل کشور اتفاق خواهد افتاد که منجر 

به تعادل قیمتی فوالد نیز منجر خواهد شد. ایسنا 

معاون وزیر کار اعالم کرد؛
نامشخص بودن  زمان اجرای مصوبه 

افزایش  حق مسکن  
معاون روابط کار وزارت کار درباره زمان مصوبه افزایش 
حق مسکن گفت: هنوز مصوبه دولت را دریافت نکرده ام. 
به صورت متوس��ط میانگین دریافتی کارگران 10درصد 
افزایش می یابد.   حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر 
کار درباره جزئیات افزایش حق مس��کن کارگران گفت: 
مصوب��ه افزایش 200هزارتومانی حق مس��کن کارگران 
17 خرداد ماه در ش��ورای عالی کار به صورت س��ه جانبه 
تصویب و سپس برای تأیید و ابالغ به دولت ارسال شد. 

امروز این مصوبه به تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه 
پیش��نهادی ش��ورای عالی کار حق مس��کن کارگران از 

100هزار تومان به ۳00هزار تومان افزایش یافت.
وی بیان کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر 
سال تصویب ش��ود. از ابتدای انقالب تاکنون فقط 6 بار 
حق مس��کن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی 
ندارد که حق مس��کن کارگران هر س��ال اضافه ش��ود، 
بنابرای��ن تصوی��ب دولت در مورد افزایش حق مس��کن 

کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.
ش��اکرمی  گفت: از س��ال ۹5 حق مس��کن از 20هزار 
تومان به 40هزار تومان, در س��ال ۹8 از 40هزار تومان 
به 100هزار تومان و در س��ال ۹۹ از 100هزار تومان به 
۳00هزار تومان افزایش یافته اس��ت. با این افزایشی که 
رخ داد, افزایش دریافتی کارگران حداقل بگیر در س��ال 

۹۹ نسبت به سال ۹8 حدود 4۳,5 درصد رسید.
 مع��اون روابط کار وزارت کار اظهار داش��ت:  با افزایش 
حق مس��کن، مجموع دریافتی کارگران در سال جاری 
در مجموع 10 درصد افزوده می شود, به حقوق کارگران 
مج��رد حدود 10,6 درص��د و کارگران دارای یک فرزند 
حدود ۹,2 درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود ۹,1 

درصد افزوده شد. تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

عرضه نامنظم رقم زد؛

 پشت پرده حضور دالالن 
در  اختالف قیمت بازار 

لوازم خانگی

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی خواستار شد ؛

تشکیل کمیته ثبات مالی 
برای مدیریت نرخ سود  

نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی گفت:یکی از مهم ترین 
سواالتی که در اقتصاد اسالمی باید پاسخ دهیم این است 
که متغیر نرخ س��ود و ابزارهای کنترلی آن از نظر اقتصاد 

اسالمی چیست.
سید احس��ان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
گف��ت: یکی از کلیدی تری��ن متغیرهایی که هم در بحث 
واقعی و هم در بحث مالی تأثیر گذار اس��ت نرخ س��ود در 
اقتصاد است به نحوی که از آن به عنوان متغیر تعادل ها یا 

عدم تعادل های بخش واقعی و بخش مالی نام می برند.
وی ادامه داد: این متغیر نه تنها می تواند موجب عدم تعادل 
بین دو بخش تولید و قیمت ها در اقتصاد شود بلکه نرخ های 
سود متفاوت بین خود بازارهای مالی می تواند تنظیم بین 

بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد.
خاندوزی افزود: به همین جهت مدیریت نرخ س��ود چه از 
جهت تنظیم روابط بین مالی چه از جهت تنظیم مناسبات 
بین بخش واقعی و مالی اقتصاد حائز اهمیت اس��ت ویکی 
از مهم ترین س��واالتی که در اقتصاد اس��المی باید پاسخ 
دهیم این اس��ت که این متغی��ر و ابزارهای کنترلی آن از 

نظر اقتصاد اسالمی چیست و با چه ابزارهایی می توان این 
متغیر را تحت تأثیر قرارداد.

نماینده مردم تهران بیان داش��ت: اتفاقی که در ش��رایط 
فعلی رخ داده این اس��ت که نرخ های س��ود در بازارهای 
مختلف بدون یک مرجع سیاس��ت گذاری واحد در حال 
تغییر اس��ت این کار موجب نوسانات و تالطم های زیادی 
بین بازارهای مختلف می شود به عبارت دیگر ممکن است 
نرخ های س��ود افزایش��ی باش��د که موجب عدم جذابیت 
فعالیت در بخش واقعی اقتصاد می شود بنابراین خود این 

به مانعی برای رونق تولید تبدیل می شود.
وی افزود: این اتفاقی اس��ت که در ماه ه��ای ابتدایی ۹۹ 
با باال رفتن غیر متعارف س��ود در بازار سرمایه در اقتصاد 
ای��ران رخ داد و بس��یاری از فعالیت های تولیدی اساس��اً 
جذابیت خود را از دس��ت دادند. بنابراین صاحبان سرمایه 
هم ترجیح می دهند س��رمایه خ��ود را در بازار دارایی ها و 
به صورت غیر مولد به گردش در بیاورند این کار اساساً با 
هدفگذاری های رشد تولید و اشتغال در جهش تولید هم 
هیچ تناسبی ندارد. وی با اشاره به اثرات کاهش نرخ بهره 
ادامه داد: اتفاقی ک��ه در فروردین ماه افتاده بود برعکس 
ای��ن اتفاق ب��ود. در آن ماه با کاهش یکباره نرخ س��ود به 
15 درصد که به اش��تباه توسط بانک مرکزی و به صورت 
یکباره اعمال شد بسیاری از کسانی که در بانک ها سرمایه 
گذاری کرده بودند ترجیح دادند که وارد بازارهای دیگری 

شوند. مهر 

سرانجام به نتیجه رسید ؛

افزایش تا ۱.۳ میلیونی 
حقوق بازنشسته ها

بعد از رایزنی های انجام ش��ده در رابطه با همسان س��ازی 
حقوق بازنشس��ته های لش��گری و کش��وری، طی توافق 
ص��ورت گرفته ب��رای تامین مالی از س��وی دولت حقوق 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی نی��ز حداقل تا 1.۳ میلیون 

تومان افزایش پیدا می کند.
همس��ان سازی حقوق بازنشس��ته ها که طبق قانون برنامه 
ششم توسعه به دولت تکلیف شده هر ساله با تعریف منابع 
در بودجه س��نواتی در دس��تور کار قرار دارد. برای امسال 
برای ترمیم حقوق بازنشس��تگان کش��وری و لش��گری 10 
هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی ش��د.بر این اساس 
حداقل حقوق بازنشس��ته ها به 2.8 میلیون تومان در سال 
جاری افزایش پیدا کرد. اما از س��وی دیگر طی رایزنی های 
صورت گرفته بین دستگاه های مربوطه، دولت ترمیم حقوق 
بازنشسته های تامین اجتماعی را نیز مورد بررسی قرار داد 
که قرار شد تامین منابع آن از طریق پرداخت بدهی دولت 
به س��ازمان تامین اجتماعی انجام ش��ود که اعالم نوبخت- 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه- از این حکایت داش��ت که 
ح��دود ۳2 هزار میلیارد تومان درای��ن رابطه بدهی دولت 

تس��ویه خواهد ش��د. اما تازه ترین اعالم رییس جمهور در 
رابطه با وضعیت همس��ان سازی حقوق بازنشسته ها حاکی 
از آن اس��ت که در رابطه با وضعیت ۳.5 میلیون بازنشسته  
کارگری نیز همس��ان س��ازی اجرایی و براین اساس احکام 
مربوطه به زودی صادر و در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که با همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی براس��اس س��ابقه به دریافت��ی آنها اضافه 
می ش��ود؛ به طوری که به عنوان نمونه بازنشستگان با ۳0 
سال سابقه که اکنون حداقل دستمزدشان یک میلیون و 
600 هزار تومان اس��ت تا دو میلیون و 800 هزار تومان و 
بازنشستگان با ۳5 سال سابقه نیز از حداقل یک میلیون و 
700 هزار به س��ه میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. 
همچنین بازنشس��ته های با 25 سال سابقه نیز حدود 80 
درصد افزایش حقوق خواهند داشت. در مجموع آنچه که 
تاکنون س��ازمان برنامه و بودجه وعده داده از این حکایت 
دارد که از اول مهرماه همس��ان سازی حقوق بازنشسته ها 
اعم از لشگری و کشوری در دستور کار قرار خواهد گرفت 
که براس��اس آن دریافتی بازنشستگان به 80 تا ۹0 درصد 

حقوق شاغالن همتراز خود خواهد رسید.
البته اخیرا انصاری -رییس س��ازمان اداری و اس��تخدامی 
- گفت��ه بود که س��ازمان برنامه و بودج��ه در حال تامین 
منابع است که اگر تمامی منابع تامین نشود آنگاه همسان 
س��ازی در دو مرحله یعنی نیمه دوم س��ال گذش��ته و از 

ابتدای سال بعد انجام خواهد شد. ایسنا 


