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اقتصادمقاومتیاست
بان��ک و بانک��داری قلب تپنده اقتص��اد و تولید در 
جامعه اس��ت که باید منطبق ب��ا موازین منطقی و 
حرفه ای و همساز با نیازهای پیچیده نظام تولیدی 
اداره ش��ود. در واقع صنعت بانکداری، باحمایت از 
توس��عه اقتصادی، تأمین مال��ی نظام های اقتصادی 
متک��ی به ب��ازار و زمین��ه تأمین مال��ی پروژه های 
کالن اقتص��ادی و تج��اری و افزای��ش چش��مگیر 
ریس��ک پذیری اقتصادهای رقابتی در بازار را فراهم 
کرده و باعث پیشرفت و توسعه نظام های اقتصادی 

مدرن شده است.
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک انص��ار، عملیات 
  بانکداری     اس��المی، ب��ه دلی��ل برکت زای��ی، خل��ق 
ارزش ه��ای بنیادی، مش��ارکت آفرینی، پرهیزازربا، 
رعای��ت منافع عموم��ی و عدالت اجتماع��ی، مبنای 
نظام    مالی و سازوکار مالی اقتصاداسالمی ومقاومتی 
اس��ت. اقتصادمقاومتی نیز به صورت هم افزایانه به 
تقوی��ت بانکداری اس��المی کمک می کن��د، چراکه 
ه��ر دو درعین تأمی��ن مادی و معن��وی جامعه به 
اس��تحکام مناس��بات اجتماعی مبادرت می ورزند.

بانک��داری اس��المی در نظ��ام جمهوری اس��المی، 
زیربنای اقتصادمقاومتی و اقتصاداسالمی را تشکیل 
می دهد و با بانک��داری ُعرفی دنیا تفاوت دارد. این 
بانکداری به اقتصادواقعی که واقعاً با تولید کاالها و 
خدمات سروکار دارد، درحالی که بانکداری ُعرفی یا 
ربوی سود سپرده گذار را بدون درنظرگرفتن نتیجه 
معامالت و تراز سود و زیان برای وام گیرنده تضمین 
می کند، بانکداری اس��المی برای ضمانت بخش��ی 
را ب��ه ریس��ک پذی��ری س��رمایه گذاران اختصاص 
م��ی دهد،ب��ه این معنی ک��ه دو ط��رف وام دهنده 
و وام گیرن��ده را در س��ود و زیان معامالت ش��ریک 
کرده و حس مش��ارکت آنان را در پیش��برد اهداف 
اجتماعی ارتقا می بخش��د. بانکداری  بدون ربا زمینه 
بانکداری اس��المی را فراهم می کند. این، به معنای 
تف��اوت بانکداری اس��المی ب��ا حذف ِص��رف ربا در 
فعالیت های مالی و بانکی یک موسس��ه مالی است. 
به عبارت دیگر، برای پُرکردن شکاف  میان وضعیت 
بانک��داری بدون رب��ا با وضعیت بانکداری اس��المی 
باید موانع زیادی برداش��ته ش��ود و اقدامات زیادی 
ازجمله فرهنگ س��ازی، کاهش سود سپرده بانکی، 
ترویج قرض الحسنه هوشمند، انفاق، جهت دهی به 

بازارسرمایه و بورس و مانند اینها صورت گیرد.

تشکیلکارگروهویژهزعفراندر
سازمانتوسعهتجارتایران

  معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت 
ایران در جمع کارگ��روه ویژه زعفران با بیان اینکه 
زعفران شناس��نامه صادرات ناب ایران است، گفت: 
سازمان توسعه تجارت ایران از سال ۱۳۸۰ در قالب 
پرداخت جوایز و مش��وق های ص��ادرات، حمایت از 
توس��عه صادرات زعفران ب��ا ارزش افزوده باال را در 

اولویت برنامه های خود داشته است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران، حمید زادب��وم، دبیر ش��ورایعالی توس��عه 
صادرات غیرنفتی کشور تاکید کرد: سازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران با همکاری ش��ورای مل��ی زعفران 
و دس��تگاه های ذی رب��ط از س��ال ۱۳۸۷ مصوبات 
متعددی به دولت پیشنهاد داده و براساس مصوبات 
ابالغ��ی و امکانات و منابع بودجه در دس��ترس به 
ارزش  آفرین��ی صادرات زعفران کمک کرده اس��ت؛ 
لذا می ت��وان مجددا با یکصدای��ی بخش خصوصی 
در قالب ش��ورای ملی زعفران ایران جایگاه زعفران 
ایران را در سطح جهانی ارتقاء دهیم. گفتنی است 
در اجرای منویات مقام معظم رهبری و دس��تورات 
ریاس��ت جمهوری در خصوص برنامه ریزی مناسب 
برای ایجاد ارزش افزوده در محصول زعفران جنوب 
خراسان، سرپرست وزارت صمت دستورات اکیدی 
مبنی بر تش��کیل کارگروه ویژه زعفران به فوریت و 
با حضور دستگاه های اجرایی، بخش های غیردولتی 

ذی ربط و تشکل های فراگیر آن داشتند.

اخبار گزارش

تمدید قراردادهای اجاره مس��کن برای دو س��ال موضوعی 
اس��ت که توسط کارشناسان برای مدیریت بهتر بازار اجاره 

مطرح شده است.
بازار اجاره این روزها در مقایس��ه با سال گذشته با نوسان 
کمت��ری رو به رو اس��ت اما به نظر می رس��د که این بازار 
آرامش قبل از طوفان را ش��اهد است و دولت باید به دنبال 

راه حلی دائمی برای بازار اجاره و مستاجران باشد.
طبق گفته ها و مصوبات اجرایی تاکنون دولت برنامههایی 
برای بازار اجاره در نظر گرفته اس��ت اما تاکنون این برنامه 
ها موقت��ی بوده و در صورتی که ای��ن برنامه ها به صورت 
کامل اجرایی نش��وند شاهد رشد و نوسان بیشتری در این 

بازار خواهیم بود.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان حوزه مسکن معتقدند 
ک��ه دولت بای��د برنامههای جدیتر و با ثب��ات تری را برای 
کنترل این بازار در دستور کار خود قرار دهد یکی از برنامه 
هایی که دولت از چند س��ال پیش همواره اعالم کرده بود 
که باید در دس��تور کار خود ق��رار دهد تمدید قراردادهای 

اجاره دو ساالنه است.
چرا که هر س��اله با افزایش قیمت اجاره ها، ش��اهد رش��د 
چشمگیر نرخ ها آن هم به صورت حباب گونه در این بازار 
هس��تیم به طور مثال در س��ال ۹۷ و در زمان س��کانداری 
عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت طرح های 
اجاره ای را برای این بازار مطرح کرده بود که یکی از گزینه 
های این طرح، ب��رای کنترل بازار اجاره انعقاد قراردادهای 

دو ساله بود.
دولت جهت تش��ویق مالکان برای اجرایی کردن این طرح 
مکانیزم های تش��ویقی از جمله معافی��ت های مالیاتی در 
دس��تور کار خود قرار داده بود اما در آن زمان با استعفای 
عب��اس آخون��دی و همچنین برکناری معاونت مس��کن و 
س��اختمان این وزارتخانه این طرح هم به فراموشی سپرده 
ش��د و متاس��فانه تا یکی دو سال گذش��ته دولت برنامهای 

برای اجرایی کردن طرح های اجاره مسکن نداشت.
اما امس��ال همزمان با ورود ویروس کرونا به کشور و اجازه 
ن��دادن مال��کان برای بازدی��د واحدهای مس��کونی خود و 
اعتراض مستاجران، س��تاد ملی مبارزه با کرونا طرح هایی 
را برای حمایت از مس��تاجران در دستور کار خود قرار داد، 
یک��ی از این طرح ها تمدی��د قرارداد اجاره ت��ا خرداد ماه 
توس��ط مالکان ب��ود و در پی آن دولت مص��وب کرد که تا 
س��ه ماه بعد از اعالم وضعیت س��فید در کشور باید مالکان 
قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند همین موضوع باعث 

شد که کمی بازار اجاره رنگ آرامش به خود بگیرد.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، 
کارشناسان و متخصصان مسکن اعالم کردند که اگر دولت 
در س��الهای آینده برنامههایی از جمل��ه تمدید قراردادهای 
اجاره و یا انعقاد قراردادهای اجاره به صورت دو س��اله و یا 
چند ساله را در دستور کار خود قرار دهد و همچنین تعیین 
سقف قیمتی اجاره برای سال های آینده باعث می شود که 

بازار اجاره از ثبات بهتری برخوردار شود.

نرخ تورم مانع اصلی قراردادهای چندساله اجاره
محمد جعفری یکی از مش��اوران امالک در محدوده ازگل 
با بیان اینکه من به عنوان یک مش��اور امالک کاماًل با این 

موضوع ک��ه قراردادهای اجاره به صورت دو س��اله منعقد 
شود مخالف هستم، گفت: دولت باید برنامه کامل و مدونی 
ب��رای خانه دار کردن مردم در دس��تور کار خود قرار دهد 
این گونه طرح های موقتی نمی تواند مش��کل گشای بازار 

مسکن شود.
او ادام��ه داد: در صورت��ی ک��ه مال��کان راضی ش��وند که 
قراردادهای اجاره را دو س��االنه و یا چند ساله منعقد کنند 
بای��د نرخ ثابت و یا نرخ پایه نباش��د چراکه با افزایش نرخ 

تورم هیچ مالک��ی راضی به انعقاد قرارداد با نرخ های تورم 
کنونی نیست.

اجاره های چندساله شدنی نیست
مصطف��ی قلی خس��روی رئیس اتحادیه مش��اوران امالک 
کش��ور ، با بیان اینکه انعقاد قراردادهای دوس��اله به هیچ 
عنوان قابل اجرا ش��دن نیست، گفت: مالکیت در تمام دنیا 
محترم اس��ت و در کش��ور ایران هم مالکیت طبق قانون و 

ش��رع محترم است بنابراین اجرایی شدن چنین طرح های 
به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

خس��روی با بیان اینکه مالکان خود موظف هس��تند طبق 
صحبتی که با مس��تاجران انجام میدهند قراردادهای خود 
را  یکس��اله، دوساله،سه س��اله و یا پنج ساله منعقد کنند، 
تصریح ک��رد: ما نمی توانی��م مالکان را مجب��ور کنیم که 
قرارداد های را خود را دو ساله منعقد کنند این موضوع به 
هیچ عنوان امکان پذیر نیس��ت. در شرایط کنونی هم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا با توجه به ش��رایطی که کش��ور داشته 
اقدام به تعیین سقف قیمتی کرده و مالکان را مجبور کرده 

که قراردادهای خود را سه ماه تحمل کنند.
او بی��ان ک��رد: به هیچ عن��وان امکان ندارد که در کش��ور 
قراردادها دو س��اله  ش��ود چراکه مالک و مستاجر به هیچ 
عنوان نمیتوان مجبور کرد که برای قراردادهای خود زمان 

مشخصی تعیین کنند.
در همی��ن زمینه یکی از مالکان با نام صالتی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران گفت: اگر دولت 
بخواه��د این ط��رح را اجرایی کند باید ن��رخ های باالتر از 
نرخهای مصوب س��ال قرارداد منعقد کند چرا که هر ساله 
بر نرخ تورم افزوده می شود بنابراین اگر با همان نرخ های 
سال گذشته قراردادها را منعقد شود هیچ مالکی راضی به 

اجرای چنین طرحی نمی شود.
حس��ام عقبائی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک ، 
با اش��اره به اینکه طبق قوانی��ن حقوقی و مدنی نمی توانم 
مالک و یا مستاجر را ملزم به انعقاد قرارداد دو ساله یا چند 
س��اله کنیم، اف��زود: از نظر حقوقی موانع��ی در این زمینه 
وج��ود دارد در دولت یازدهم و همچنین در زمان ریاس��ت 
آخون��دی و همچنین در زمان دول��ت دهم این موضوع به 
نتیج��ه نرس��ید . وی گفت: طبق قانون مالک و مس��تاجر 
مصوب سال ۷۶ نمی توان مدتی برای قرارداد اجاره تعیین 
کرد و یا محدودیتی مش��خص کرد و ممکن است مالک و 

مستاجر این موضوع را قبول نکنند.
او ادامه داد: ممکن اس��ت یک فردی برای درمان و یا دوره 
دانش��جویی واحد مس��کونی را در تهران به مدت چند ماه 
اجاره کند بنابراین نمی توان مالک را مجبور کرد که برای 
دو س��اله ق��رارداد را منعقد کنند. عقبائ��ی توضیح داد: در 
برخ��ی از امالک تج��اری و یا مغازه ممکن اس��ت مالکان 
قراردادهای چند س��اله منعقد کنند اما در قرارداد ذکر می 
شود که هر س��ال مبلغ اجاره افزایش خواهد یافت به طور 
مثال در سال اول یک میلیون اجاره، سال دوم یک میلیون 
و پانصد، سال سوم سه میلیون تومان از مستاجران دریافت 
می ش��ود. او با اشاره به اینکه چنین طرح هایی نمی تواند 
بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش قیمت هدایت کند، 
ادامه داد: دولت باید طرحهای جامع و کامل از جمله طرح 
مسکن استیجاری، پرداخت تسهیالت با نرخ کم و افزایش 
تولید را در دس��تور کار خود قرار داد و شاید بتوان بازار را 

به سمت آرامش هدایت کرد.
به نظر می رس��د که نمیتوان با چنین طرحهای بازار را به 
س��مت آرامش هدایت کرد بلکه بای��د در این بخش دولت 
برنامه های جامع و کامل تری را در دس��تور کار خود قرار 
دهد تا شاید بتوان گرانی بازار اجاره را در این بخش ریشه 

کن کرد.
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دبیرستادتنظیمبازارکشورمطرحکرد؛
تداومتوزیعانواعکاالیاساسی

طرحنذوراتتا۲۸صفر
دبیر س��تاد تنظیم بازار کشور از تداوم توزیع 
انواع کاالی اساس��ی طرح نذورات تا ۲۸ ماه 

صفر خبر داد.
محم��د رض��ا کالمی اف��زود: مقادی��ر عرضه 
کاالهایی برنج، شکر، روغن نباتی، گوشت مرغ 
و گوش��ت قرمز از محل ذخایر تعیین سهمیه 
ش��ده و با توجه ب��ه اقدام هیاته��ا برای تهیه 
بسته های حمایتی خشک مقرر شد توزیع این 
اقالم تا ۲۸ صفر از طریق سامانه بیرق و توسط 
س��ازمانهای صنعت، معدن و تجارت اس��تانها 

ادامه داشته باشد. سرپرست معاونت بازرگانی 
داخل��ی وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
خصوص تداوم ممنوعیت واردات برنج تصریح 
کرد: با توجه به آزاد ش��دن قیمت ارز واردات 
برن��ج و دیگر تهدیدی ب��رای تولیدات داخلی 
به ش��مار نمیآید و ب��رای جلوگیری از کمبود 
کاال در سطح عرضه علیرغم اینکه ممنوعیت 
واردات برنج همچنان ادام��ه دارد و امروز نیز 
مقرر ش��د، برنج واردات��ی موجود در گمرکات 
کشور که تا پیش از ۳۱ مرداد وارد کشور شده 
و قبض انبار و یا تخصیص ارز آنها پیش از این 

تاریخ است، ترخیص و وارد بازار شوند.
کالمی ادامه داد: به طور کلی و با هدف حمایت 
از تولید کنن��دگان، با توجه به اینکه در صورت 
آزادس��ازی صادرات دام زنده، قیمت گوش��ت 
غیر قابل کنترل خواهد بود مقرر ش��د شرکت 
پش��تیبانی امور دام ذخیره استراتژیک این کاال 
را از محل تولیدات داخلی انجام دهد. وی اعالم 
کرد: نرخ مصوب برای گوشت گوساله بسته بندی 
شده پنج قطعهای ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین 
شد که دولت از تولیدکنندگان خریداری میکند 
و قیمت مصرف کننده نی��ز در بازار هم اکنون 

وزارتصمت حدود ۸۰ هزار تومان است.

رئیسشورایرقابت:
خودروسازاناجازهافزایش
خودسرانهقیمتراندارند

رئیس ش��ورای رقابت با اش��اره ب��ه اینکه این 
شورا به خودروس��ازان این اجازه را داده است 
که هر س��ه م��اه یک بار با توج��ه به تغییرات 
قیمتی هزینه های تولید درخواست محاسبه 
نرخ تورم بخش��ی را از بانک مرکزی داش��ته 
باش��ند، گفت: البت��ه ما نظارت ه��ای الزم را 
انج��ام میدهیم.  اخی��راً نیارکی مع��اون امور 
صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته، 
در حال حاضر عمده ورودیهای صنعت خودرو 
شامل مواد و محصوالت پتروشیمی، پلیمری و 

فلزات در بورس به قیمت های جهانی تعیین 
میشود و به همین دلیل باید خودرو به گونهای 
قیمتگذاری ش��ود که این صنعت پیشران که 
لکوموتیو تعداد بسیار دیگری از صنایع است، 

زنجیره تامین مرتبط با آن دچار زیان نشوند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت  
تصریح کرده است: به همین دلیل تغییرات قیمت 
نهادههای تولید هر سه ماه یک بار و با اثربخشی 
تورم بخش��ی بانک مرکزی بررسی شده و اجازه 
تعیین قیمتهای جدید به خودروسازان داده شده 
است. رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره با 
اشاره به اینکه شورای رقابت به خودروسازان این 
اجازه را داده است که هر سه ماه یک بار با توجه 
به تغییرات قیمتی هزینه های تولید درخواست 
محاسبه نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی داشته 
باشند، گفت: برهمین اس��اس اگر خودروسازان 
خواستار تغییر قیمتی محصوالت خود آن هم هر 
سه ماه یک بار باشند باید درخواست خود را به 
وزارت صنعت اعالم و با دریافت نرخ تورم بخشی 
از بان��ک مرکزی تغییرات قیمتی را لحاظ کنند 
اما ش��ورای رقابت نظارت های الزم را انجام می 
دهد تا افزایش قیمت ها به صورت خودسرانه و 

تسنیم غیرکارشناسی نباشد.

معاونوزیرکارخبرداد:
واریزوامهایجدیدازمنابع

بازپرداختیتسهیالتروستایی
مع��اون وزیر کار گف��ت: طبق اع��الم بانک 
مرک��زی، میت��وان ب��ا اس��تفاده از مناب��ع 
بازپرداختی تسهیالت اشتغال روستایی، وام 

های جدید پرداخت کرد.
عیس��ی منصوری در نشست مدیران تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان های کش��ور از 
امکان اس��تفاده مج��دد مناب��ع بازپرداختی 
تسهیالت اشتغال روستایی خبر داد و گفت: 
طب��ق اعالم اخیر بانک مرکزی مش��کلی در 
اس��تفاده مجدد از مناب��ع بازپرداختی برای 

پرداخت وامهای جدید وجود ندارد.
وی افزود: مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان ها باید کار پاالیش وام های روستایی 
را به اتمام برسانند و تعداد و وضعیت طرحها 

را اعالم کنند.
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در خصوص 
اس��تفاده از س��هم س��رمایه در گردش برای 
طرح های جدید، تصریح کرد: اولویت در این 
دوره، طرح های موجود هس��تند که نیاز به 
سرمایه در گردش دارند و بعد از آن می توان 

به سمت طرح های ایجادی جدید رفت.
وی گفت: ابالغ شده با همکاری معاونت امور 
تعاون، در تامی��ن مالی قرارداد ها اولویت به 
تعاونی ها داده ش��ود چرا که ظرفیت خوبی 
دارند و این موضوع مورد تایید بانک مرکزی 
نیز است. منصوری همچنین خواستار اجرای 
س��ه طرح از رسته های پر اشتغال در استان 
ها ذیل برنامه های تکاپو تا پایان سال شد و 
از مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
ها خواست در سال آخر دولت، فعالیت های 
خود را به دقت مس��تند کنند و نظارت ها را 

مهر دقیق انجام دهند.

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

با هدف کاهش قیمت اجاره بها انجام می شود؛

تغییر مدل قرارداد اجاره مسکن  

پلمب بنگاه امالک در صورت عدم صدور کد رهگیری
طی  مسکن  معامالت  گفت:  مسکن،  ودیعه  وام  پرداخت  کردن  ارزیابی  مثبت  با  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 

مردادماه امسال حدود ۱۵ درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
مصطفیقلی خسروی در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن روند خوبی را پشت سر میگذارد، 

قیمتها خیلی باال نرفته و پایین هم نیامده است، اما با این وجود شاهد افزایش معامالت مسکن هستیم.
وی ادامه داد: طی مردادماه امسال تعداد معامالت انجام شده مسکن حدود ۱۵ درصد از معامالت ماه مشابه سال 

گذشته بیشتر شده است.
ودیعه  وام  پرداخت  برنامه  اجرای  برای  و شهرسازی  راه  وزارت  گفت:اقدام  نیز  ودیعه مسکن  وام  درباره  وی 
مسکن اثر روانی مثبتی بر بازار داشته است. این برنامه کار خوبی بوده که باعث شده مالک و مستأجر سریع به 
توافق برسند. رئیس اتحادیه مشاوران امالک همچنین با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری برای معامالت مسکن 
الزامی است، افزود: هیچ بنگاه امالکی حق عدم صدور کد رهگیری برای معامالت را ندارد، در صورت بروز این 
تخلف هر کدام از متعاملین میتوانند از بنگاه شکایت کرده و ما در اسرع وقت نسبت به پلمب بنگاههای متخلف 

اقدام خواهیم کرد.

نمای نزدیک

کمبود برنج خارجی در بازار رقم زد؛

افزایش قیمت برنج ایرانی  
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: کمبود برنج خارجی 
در بازار باعث می شود دالالن از شرایط سو استفاده کنند؛ 
به طوری که یا برنج را از ش��الیکاران ارزانتر خریداری می 

کنند و یا قیمت آن را برای مصرف کننده باال می برند.
مسیح کشاورز با بیان اینکه سه مولفه قیمت جهانی، نرخ 
ارز و مجم��وع س��ود و عوارض گمرکی و س��ایر هزینه ها 
در قیمت تمام ش��ده کاالهای وارداتی موثر اس��ت، گفت: 
قیمت جهانی برنج رو به کاهش است اما در کشور مشکل 
افزای��ش نرخ ارز و هزینه های مربوط به انبار داری وجود 
دارد ک��ه اثرات خود را بر قیمت تمام ش��ده برنج وارداتی 

می گذارند.
وی اضافه کرد: ارز نیمایی ۱۴ هزارتومانی در حال حاضر 
به حدود ۲۰ هزارتومان رس��یده اس��ت و خواهش کردیم 
که هرچه س��ریعتر برای ترخیص برنج های  رس��وبی در 

گمرکات ارز تخصیص داده ش��ود تا  این محموله ها بیش 
از این مشمول سایر هزینه ها از جمله انبارداری و دموراژ 

نشوند.
دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج با اش��اره به اینکه زمانی 
ک��ه ارز نیمایی ۱۴ هزارتومان ب��ود برنج خارجی در بازار 
کیلوی��ی ۱۶ هزارتومان فروخته می ش��د، اظهار کرد:در 
حال حاضر با افزایش نرخ ارز نیمایی قیمت برنج خارجی 
در ب��ازار ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان اس��ت. یعنی بس��ته به نوع 
ارزی که با آن برنج خریداری می ش��ود قیمت ها در این 

بازه متغییر است.
وی تصری��ح کرد: گفته می ش��ود ک��ه واردات برنج هیچ 
تاثی��ری بر قیمت برن��ج ایرانی ن��دارد و از طرفی واردات 
ب��ه اندازه کافی  انجام ش��ده و همچنین برنج خارجی در 
ب��ازار وجود ندارد. این حرف ها آدرس های غلطی اس��ت 
که توس��ط دالالن مطرح می شود، زیرا می توانند از این 
طریق برنج را از ش��الیکاران ارزانتر خری��داری کنند و از 
طرفی اع��الم کنند که فقط برنج ایرانی در بازار اس��ت و 

ایسنا قیمت ها را باال ببرند.

حقوق بگیران بخش خصوصی درگیر تورم 

میانگین حقوق کارمندان 
دولت از ۶ میلیون تومان 

فراتر رفت
در حالی س��ازمان برنامه و بودجه از میانگین حقوق بیش 
از ۶ میلی��ون تومانی کارمندان دولت خبر داده اس��ت که 
وضعی��ت حقوق بگی��ران بخش خصوصی بع��د از تحمیل 
تورمه��ای چند ده درص��دی و افزایش قیمتهای چند صد 
درصدی ناش��ی از کس��ری بودجه دولت، در سنوات اخیر 

بسیار بغرنج شده است
سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اعالم کرده است، متوسط 
حقوق کارمندان دول��ت از حدود یک میلیون و پانصد هزار 
تومان در سال ۹۲ به شش میلیون و صد هزارتومان در سال 

۹۸ رسیده و رشد چهار برابری داشته است.

س��ازمان برنامه و بودجه کشور , حقوق های نجومی , نرخ 
تورم , اخبار حقوق و دستمزد , افزایش حقوق کارمندان , 
بنا بر گزارش  سازمان برنامه وبوجه کشور ، حداقل حقوق 
کارمن��دان در ابتدای دولت تدبیر و امید ۴۷۵ هزار تومان 
بوده که هماکنون به دومیلیون ۸۰۰ هزار تومان رس��یده 

که حدودا شش برابر رشد یافته است.
بر اس��اس اعالم پیشین معاون اقتصادی س��ازمان برنامه 
و بودج��ه،  کف حداقل حقوق کارمندان دولتی در س��ال 
جاری حدود ۷۰ درصد رش��د کرده اس��ت. بررسیها نشان 
میده��د با توجه به اعمال افزای��ش ۵۰ درصدی امتیازات 
فصل دهم قانون  مدیریت خدمات کش��وری مصوب سال 
۱۳۸۶ دریافتی بس��یاری از کارمندان دولتی رش��د قابل 

توجه داشته است.
همانطور که مش��خص اس��ت  دولت در سال آخر فعالیت 
خود اهتمام ویژه ای به افزایش دریافتی بازنشس��تگان نیز 
داش��ته است. این در حالی اس��ت که کل نیروهای حقوق 
بگیر دولت در سنوات اخیر اعم از شاغل رسمی و قراردادی 
تسنیم و بازنشستگان حدود ۴ میلیون نفر می باشد.


