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حق مسکن کارگران  ۴۰۰درصد افزایش یافت

مدیرکل روابط کار و جربان خدمت وزارت کار گفت :حق مسکن کارگران
در طول  ۲۰سال (از  ۱۳۷۷تا  )۱۳۹۷تنها  ۵نوبت افزایش داشته ،اما طی سه
سال اخیر این مولفه  ۴۰۰درصد رشد کرده است.
به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی ،کوروش یزدان با بیان اینکه در
طول بیست سال از  ۱۳۷۷تا  ۱۳۹۷تنها  ۵نوبت افزایش داشته ،اما طی سه
سال اخیر  ۴۰۰درصد رشد کرده است ،اظهار داشت :از  ۱۳۷۷تا  ۱۳۹۷به
طور متوسط هر  ۴سال یکبار ،مبلغ کمک هزینه مسکن افزایش داشته که
آخرین رقم مصوب و الزم االجراء آن به رغم افزایش تورم تا سال  ١٣٩٧به
رقم  ۴۰۰هزار ریال رسید.
مدیرکل روابط کار و جربان خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتامعی افزود:
اما از سال  ۱۳۹۷تا سال  ۱۴۰۰مبلغ کمک هزینه مسکن از ماهانه  ۴۰۰هزار
ریال در سال  ۱۳۹۷با  ۱۵۰درصد افزایش به یک میلیون ریال ماهانه در سال
 ۱۳۹۸رسید.
وی ترصیح کرد :به همین ترتیب مبلغ کمک هزینه مسکن با  ۲۰۰درصد
افزایش به  ۳میلیون ریال ماهانه در سال  ۱۳۹۹و در سال  ۱۴۰۰نیز با ۵۰
درصد رشد به چهار میلیون و پانصد هزار ریال ماهانه افزایش یافت.
وی با بیان اینکه طی سه سال اخیر کمک هزینه مسکن در مجموع ۴۰۰
درصد افزایش داشته است ،اظهار داشت :این موضوع ،موید همدلی و نگاه
کارشناسی منایندگان دولت و رشکای اجتامعی در شورای عالی کار به منظور
افزایش سطح درآمد و توجه به معیشت کارگران بوده است.
افزایش  ٣درصدی خرید گندم؛

 ۴۱هزار میلیارد ریال به حساب گندمکاران
واریز شد

رشکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت  ۴۱هزار میلیارد ریال به حساب
گندمکاران در طرح خرید تضمینی گندم خرب داد.
به گزارش رشکت بازرگانی دولتی ایران ،خرید تضمینی گندم در حال حارض
در استانهای ایالم ،بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،هرمزگان،
کرمان ،کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احمد در جریان است و این میزان خرید
در  ۱۸۶مرکز و از  ۶۶هزار کشاورز و در قالب  ۲۰۲هزار محموله خریداری
شده که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته از نظر مقدار خرید  ۳درصد
افزایش و از نظر ارزش  ۲برابر شده است.
این افزایش مقدار خرید گندم در سا لِجاری به دلیل رشایط اقلیمی کشور و
برداشت زودتر (دو هفتهای) در مقایسه با سال گذشته اتفاق افتاده است.
همچنین ارزش ریالی گندمهای خریداری شده بیش از  ۶۴هزار میلیارد ریال
است که با همت و تالش دولت ،سازمان برنامه و بودجه و سیستم بانکی،
پول گندم کشاورزانی که تا تاریخ هجدهم اردیبهشتماه نسبت به تحویل
گندم خود به مراکز خرید اقدام کردهاند ،اطالعات و مشخصات آنها کامل
بوده و فایلهای آنان توسط مراکز خرید به بانک عامل ارسال شده به حساب
آنان واریز شده است و تالش میشود که در ادامه فصل خرید ،روند پرداخت
به همین شکل تداوم یافته و در حداقل زمان ممکن به حساب آنان واریز
شود.
گفتنی است ،امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت  ۴,۰۰۰تومان به اضافه ۱,۰۰۰
تومان جایزه تحویل خریداری میشود که نسبت به سال گذشته دو برابر
شده است .با توجه به اضافه شدن مبلغِ جایزهی تحویلِ گندم توسط دولت
(از قرار هر کیلوگرم  ۱۰۰۰تومان) به قیمت تضمینی قبل که  ۴,۰۰۰تومان
بود ،این جایزه همچنین به کشاورزانی که پیش از تصویب جایزه ۱۰۰۰
تومانی ،گندم خود را تحویل دادهاند تعلق میگیرد و بهزودی به حساب همه
گندمکاران واریز خواهد شد.

س استیج  2021در ارتباط سازنده
اهمیت اینوتک 
میان حاکمیت و بخش خصوصی

منایشگاه اینوتکس ،یک رویداد منحرص به فرد در اکوسیستم نوآوری و
فناوری است که هرساله توسط پارک فناوری پردیس ،و با حضور کارآفرینان
و صاحبنظران مطرح حوزه علم و فناوری برگزار میشود.
به گزارش ابرار اقتصادی ،استیج رویدادی در دل اینوتکس است که هرساله
میزبان سخرنانان ،صاحبنظران و فعاالن اکوسیستم کارآفرینی کشور است
و این افراد در طی مدت برگزاری منایشگاه در یک صحنه آزاد به ایراد سخن
میپردازند و بازدیدکنندگان منایشگاه اینوتکس قادر هستند با حضور در
استیج از محتوای آن استفاده کنند .عباد غفوری از برگزارکنندگان استیج
درباره تغییرات محتوایی رویداد امسال گفت :امسال با توجه به دیدگاهی
جدید مبنی بر اینکه بتوان میزبان عموم افراد جامعه بود و منایشگاه اینوتکس
رفتهرفته به محیطی جهت آشنایی افراد جامعه با اکوسیستم استارتاپی و
فناوری کشور تبدیل شود ،تصمیامتی گرفته شد در حوزه محتوای استیج و بنا
ط زیست و مسئولیت
شده موضوعاتی عمومی نظیر اقتصاد و تحریم ،محی 
اجتامعی نیز به استیج در کنار موضوعات فناوری و نوآوری اضافه شود و
باعث حضور اقشار مختلف جامعه در منایشگاه اینوتکس شود.
غفوری افزود :به نظر من با این تغییرات محتوایی شاهد گسرتدهتر شدن
دایره مخاطبین منایشگاه اینوتکس خواهیم بود و این تغییرات به حدی
اهمیت پیدا کرده که صاحبنظران و بزرگان و اندیشمندان متعددی مهامن
ما در استیج شدند .از جمله دکرت بهزاد شیری ،مدیرعامل پست بانک ،دکرت
حجتالله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون ،مهندس محمد درویش،
فعال محیط زیست و رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتامعی
یونسکو ،استاد علی دهباشی ،از فعالین و اساتید حوزه فرهنگ و مطبوعات و
رسدبیر نرشیه وزین بخارا ،پدرام سلطانی ،فعال اقتصادی و نایب رئیس سابق
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،رشیف نظاممافی ،رئیس
اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و مدیرعامل موسسه محک .رضا غیابی ،عضو
اتاق فکر اینوتکس نیز در خصوص موضوعی مهم در اینوتکس استیج امسال
گفت :یکی از اتفاقات مهم در استیج که میتواند عافیت و فواید زیادی برای
اکوسیستم کارآفرینی کشور داشته باشد ،دیدار حاکمیت و بخش خصوصی و
کارآفرینی کشور در محیطی دوستانه و سازنده است .فاصلهی میان حاکمیت
و فعاالن بخش خصوصی به نفع هیچ یک از طرفین نیست و هرچقدر این
دو همسوتر باشند ،جامعه و اقتصاد قدرمتندتر شده و کارآفرینی کشور و
اکوسیستم استارتاپی میتواند با دغدغه کمرت و قدرت بیشرتی فعالیت کند.
غیابی اضافه کرد :از جمله افرادی که در این حوزه ،میزبان آنها در استیج
هستیم ،جناب رسهنگ گودرزی ،فرمانده پلیس فتا تهران بزرگ و همچنین
منایندگانی از قوه قضاییه خواهند بود و این اتفاق را میتوان به فال نیک
گرفت و امیدواریم بتوانیم از طریق استیج ارتباطی سازنده و مفید میان
حاکمیت و بخش خصوصی ایجاد کنیم .منایشگاه اینوتکس از  28الی 31
اردیبهشت ماه در محل پارک فناوری پردیس برگزار میشود.
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تقاضای کاذب رو به کاهش است ؛

دستهای پشت پرده
مانع کاهش نرخ ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این
که دستهایی پشت پرده از کاهش نرخ ارزی
جلوگیری میکنند گفت :تقاضاهای کاذب در بازار
رو به کاهش است.
به گزارش تسنیم ،محمدرضا پور ابراهیمی با اعالم
اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از برخی عوامل
اقتصادی مانند وضعیت تراز تجاری کشور و برخی
عوامل غیراقتصادی مانند تحریمها ،سفته بازی و
تقاضای کاذب در بازار است ،گفت :تقاضاهای
کاذب رو به کاهش است.
وی با تاکید براینکه پیش بینیها از رشایط کنونی و
پیش روی حرکت اقتصاد کشور بگونهای است که
میزان اثر عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز به
حداقل خواهد رسید ،افزود :همین موضوع باعث

شده عالوه بر کاهش تقاضاهای کاذب و سفته
بازی در بازار ،بخشی از منابع ارزی که بهصورت
سپردههای فردی و شخصی خارج از شبکه بانکی
نگهداری میشوند هم در حال بازگشت به چرخه
جریان اقتصاد است.
رئییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :این روزها
دو عامل کاهش تقاضا و ورود دالرهای شخصی
به چرخه اقتصاد باعث کاهش نرخ دالر به سوی
یک قیمت تعادلی شده ،اما گزارشهایی رسیده
است مبنی بر اینکه دستهایی سعی میکنند
از روند منطقی کاهش قیمت دالر جلوگیری
کنند.
پور ابراهیمی تقویت ارزش پول ملی در کنار
مدیریت تورم را اولویت اصلی همه بانکهای

مرکزی در دنیا خواند و گفت :مجلس به این
موضوع ورود کرده است و گزارشها در حال
پیگیری است.
وی افزود :مجلس براساس مبنای عرضه و تقاضای
بازار و سیستم مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه
که نرخ ارز را نرخ شناور مدیریت شده تعیین
کرده است ،مسیر حرکت اقتصادی کشور را دنبال
میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی درپایان گفت :مطمنئ
هستیم که نرخ ارزی که االن در کشور هست
هیچ تناسبی با واقعیتهای اقتصادی کشور ندارد
و بخشی از نرخ ارز به دلیل تقاضاهای کاذب و
فضای روانی و سیاسی و تحریمها باید کاهش پیدا
کند و کمرت از این باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یاران ه ها اعالم کرد:

اختصاص  ۳۲هزار میلیارد تومان
از منابع هدفمندی برای حمایت از تولید
مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانهها گفت :مبلغ  ۳۲هزار میلیارد
تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در سال  ۱۴۰۰برای حامیت از تولید
و اشتغال اختصاص خواهد یافت.
به گزارش تسنیم ،حاجتی  ،مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه
ها با اشاره به رضورت حامیت از تولید و بهبود اشتغال جوانان و
فارغ التحصیالن  ،درسالی که به فرموده مقام معظم رهربی (مدظله
عالی ) سال تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده از
تخصیص  32هزار میلیارد تومان برای حامیت از تولید و اشتغال خرب
داد.
به گفته این مقام مسئول مبلغ  32هزار میلیارد تومان از مصارف سال

 1400سازمان هدفمند سازی یارانه ها در صورت تامین مبوقع منابع
این سازمان توسط رشکت های تامین کننده منابع (تبرصه  )14قانون
بودجه سال جاری و حامیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق
اختصاص به بانک های عامل طرف قرار داد با دستگاه های اجرایی به
منظور حامیت از امر رسمایه گزاری و بهبود و اشتغال پرداخت خواهد
شد.
وی ابراز امیدواری کرد ؛ با تامین مبوقع منابع مذکور و هدایت صحیح
در چاچوب برنامه آمایش ملی،منطقه ایی و اولویت دادن به طرح های
توسعه ایی و صادرات محور شاهد جهش چشمگیر در تولید و اشتغال
پایدار در بخش های مختلف کشور خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

تسهیالت بانکی به سمت بنگاهداری می رود
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس گفت :با
رفع موانع تولید و خروج بانکها از
بنگاهداری بخش عمده رسمایه در
کشور به جای کارهای خدماتی و
بنگاهداری به سمت تولید ،صنعت
و اقتصاد واقعی پیش خواهد رفت.
غالمحسین کرمی  ،عضو هیئت
رئیسه کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس در گفتوگو با
خانه ملت ،ضمن انتقاد از ادامه
روند بنگاهداری توسط بانکها و
عدم اجرای قانون رفع موانع تولید
گفت :متاسفانه ساختار کنونی
اقتصاد کشور سود خود را در

بنگاهداری میبیند و در صورت عدم
اصالح ساختار ،هرکسی در ورود به
بازار به سمت بنگاهداری می رود.
مناینده مردم دشتی و تنگستان در
مجلس تاکید کرد :شاهدیم وامهای
دریافت شده از بانکها توسط بخش
خصوصی در بخش های خدماتی و
بنگاهداری هزینه و رسمایهگذاری
میشود و به سمت تولید منی
رود .بنابراین ساختار و زیرساخت
های اقتصادی کشور باید اصالح
شود تا نه تنها بانکها بلکه دیگر
بخشها نیز دست از بنگاهداری
برداشته و به سمت تولید حرکت
کنند.

وی ترصیح کرد :متاسفانه
دستگاههای اجرایی توجه کافی به
موضوع اقتصاد مقاومتی نکرده و
این هدف در حد یک شعار باقی
ماند .ما هنوز بطور کامل این باور
نرسیدهایم که راه نجات کشور
اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید و
رفع موانع آن است .با ارزش دادن
به تولید در کشور ،صنعتگر دلگرم
شده و متوجه میشود که خود و
محصولش در جامعه دارای ارزش
است.
کرمی بیان کرد :با رفع موانع تولید
و خروج بانکها از بنگاهداری
بخش عمده رسمایه در کشور بجای

کارهای خدماتی و بنگاهداری به
سمت تولید ،صنعت و اقتصاد واقعی
پیش خواهد رفت .بانک مرکزی و
دستگاههای نظارتی باید در این
مسیر نظارت بیشرتی بر بانکها
داشته باشند تا رسمایه مردم و
بیتاملال به درستی و به نفع کشور
هزینه شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس گفت:
بانک مرکزی باید برنامه بانکها را
مشخص و برای آنها ابزار تشویقی
و تنبیهی تعیین کند ،بنابراین اصالح
ساختار و نظارت دقیق موجب فاصله
بانکها از بنگاهداری میشود.

افزایش  113درصدی قیمت کاالهای اساسی در یک سال
بررسی قیمت برخی کاالهای اساسی از جمله برنج ،شکر ،گوشت قرمز و مرغ
نشان میدهد قیمت این کاالها از اسفند  98تا اسفند  99بین  40تا  113درصد
افزایش یافته است.
به گزارش فارس  ،افزایش قیمت کاالهای اساسی و مهم از جمله برنج ،شکر،
گوشت مرغ ،گوشت قرمز یک از معضالت اقتصادی کشور در سال ها اخیر
و بخصوص در سال  99بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد.
اگرچه تورم و گرانی کاال جزء الینفک اقتصاد ایران است اما در سال های اخیر
و به خصوص در سال  99این افزایش قیمت ها به اوج رسید.
براین اساس بررسی قیمت ها نشان می دهد که قیمت هر کیلوگرم برنج
پاکستانی باسامتی در اسفند  99نسبت به اسفند  98به میزان  113.6درصد
افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم از این محصول در اسفند  98به میزان  115182ریال بوده

که در اسفند  99به  246084ریال افزایش یافته است.
برنج تایلندی نیز که قیمت هر کیلوگرم آن در اسفند  98به میزان  74224ریال
بوده با افزایش  111.1درصدی در اسفند  99به  156703ریال رسیده است.
برنج طارم اعال در اسفند  99نسبت به اسفند  98به میزان  46.2درصد و برنج
داخلی هاشمی در اسفند  99نسبت به اسفند  98به میزان  43.5درصد افزایش
قیمت داشته است.
شکر سفید که در اسفند  98هر کیلوگرم آن  61067ریال بوده با افزایش 72.1
درصدی در اسفند  99به  105092ریال رسیده است.
شکر بسته بندی  900گرمی در بازه زمانی یاد شده  74.7درصد گران شده است.
و در نهایت سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله  45.2درصد ،گوشت
گوسفندی  40درصد و گوشت مرغ نیز  87درصد در اسفند  99نسبت به اسفند
 98گران شده است.

تلفن سازمان آگهی ها :

44058034
44026612

آدرس:

فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس شرق
پالک 86

ساختار نظام ارزی متناسب با تحریمها
نیست

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :متام
مشکالت بازار ارز ایران ناشی از موضوع تحریم نیست زیرا در
رشایطی که اقتصاد دچار تحریم ارزی است باید یک نظام ارزی
محکمتر و کم خطاتر تدوین و اعامل میشد در صورتی که اکنون
نظام ارزی ما بسیار پر خطا عمل میکند و این خطا هامن رانت
و فساد است.
سید شمسالدین حسینی  ،عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به نوسانات
و مشکالت ارزی در کشور گفت :در کنار سیاستگذاریهای غلط
مسئوالن دولتی ،بزرگرتین و سنگینترین تحریم های ارزی علیه
کشورمان وجود دارد و با بررسی اقتصاد دنیا در مییابیم که کمرت
کشوری وجود دارد که این نوع تحریمها علیه آن وضع شده باشد.
مناینده مردم تنکابن ،رامرس و عباس آباد در مجلس ادامه داد:
براساس سابقه اعامل تحریمها علیه ایران متوجه می شویم که
اولین تحریمهای ارزی و نفتی در زمان مصدق اعامل شده است
و حتی دلیل به رسانجام نرسیدن برنامه اول توسعه در ایران به
همین تحریم های نفتی و ارزی باز میگردد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل
 ۴۴قانون اساسی مجلس ترصیح کرد :آن زمان که انگلیس یک
ابرقدرت نظامی و اقتصادی بود ،کشورمان را به بهانه ملی شدن
صنعت نفت تحریم کرد و نکته قابل تامل این است که آن زمان
هم پای انرژی در میان بود و بعد از آن ضمن عدم خریداری نفت
از ما ،معامله با لیر انگلیس را ممنوع کردند و بانک جهانی هم
وام مورد نیاز را به ما ارائه نکرد.
وی افزود 75 :درصد از منابع برنامه اول توسعه ایران قرار
بود از محل تامین مالی خارجی انجام شود که به دلیل تحریم
نفت و لغو وام بانک جهانی این برنامه شکست خورد .بعد از
انقالب اسالمی هم بار دیگر تحریمهای سختی علیه ایران اعامل
شد اما تحریمها از سال  1389به بعد دارای یک موج جدید
بود بنابراین تحلیل و مقایسه بازار ارز ایران با بازار ارز عراق
یا سوریه که تحریمهای سخت این چنینی ندارند ،قابل قیاس
نیست.
حسینی تاکید کرد :باید پرسید ،آیا متام مشکالت بازار ارز ایران
ناشی از موضوع تحریم است؟ خیر ،اینگونه نیست زیرا در
رشایطی که اقتصاد دچار تحریم ارزی است باید یک نظام ارزی
محکمتر و کم خطاتر تدوین و اعامل میشد در صورتی که اکنون
نظام ارزی ما بسیار پر خطا عمل میکند و این خطا هامن رانت
و فساد است.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه
از سال  1397تا امروز حداقل  60میلیارد دالر ارز  4200تومانی
تخصیص یافته اما این ارز چه نتیجه ای برای کشور در برداشته
است؟ گفت :ارز  4200تومانی هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد و
معیشت مردم نداشته بلکه حتی اثر منفی نیز گذاشته است .اما
مشکل اینجاست که برای اصالح این رویه توسط مجلس ،رئیس
جمهور موضع می گیرد.
مناینده مردم تنکابن ،رامرس و عباس آباد در مجلس اظهار کرد:
یک مانع خارجی در کشور به نام تحریم وجود دارد که اثر بسیار
شدیدی بر اقتصاد کشور گذاشته اما ساختار ،نظام و سیاست ارزی
ما نه تنها متناسب با این رشایط نبوده و نیست بلکه به شدت
آسیب پذیر هم هست .رخنه بسیار بزرگی در ساختار ارزی ایجاد
شده و همواره افرادی برای دریافت ارز دولتی صف کشیدهاند
و این ارز همواره به صورت یک فرایند اخالل زا در اقتصاد ایران
عمل می کند.

برگزاری همایش معاونین اسناد و روسای اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت

هامیش ویدئوکنفرانسی معاونین امور اسناد و روسای اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور با هدف تحقق سیاستهای ابالغی ریاست قوه قضائیه و همچنین اوامر رئیس سازمان و رضایت مندی بیشرت مراجعین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،معاون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در هامیش معاونین امور اسناد ادارات کل ثبت استانها ضمن تشکر از فعالیت های شبانه روزی و موثر همکاران در راستای اهداف عالی ریاست
سازمان ،طرح جهادی مختومه منودن یک میلیون پرونده اجرا در رسارس کشور را ابالغ کرد.
مهدی اقبال با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی مبنی بر رسیدگی به پروندههای سنوات قبل و بروز کردن دوایر اجراست  ،بر لزوم تالش برای تحقق کامل حذف فیزیکی پرونده ها که هم اکنون بصورت پایلوت در
چند استان در حال انجام است که بزودی با رفع اشکاالت رسارسی خواهد شد ،تاکید کرد.
وی با بیان لزوم تعيني تکلیف و امحاء پرونده های قبلی با هامهنگی دفرت حقوقی سازمان و اسناد ملی به حذف بایگانی ها و بهبود فضای فیزیکی ادارات اجرا اشاره و از فعالیت های شبانه روزی و موثر همکاران در راستای اهداف عالی سازمان
تشکرکرد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به بازدید اخیر از معاونت اجرای تهران و بررسی مشکالت و موانع موجود در رضایت مندی متام مراجعین به واحدهای اجرا  ،موارد مهمی را یادآور شدند.

