گاردریل

چتر

ابالغ مصوبه پرداخت سهم علیالحساب شرکتهای بیمه

رئی��س کل بیم��ه مرکزی ،مصوبه ش��ورای عال��ی بیمه درخصوص س��هم
علیالحس��اب ش��رکتهای بیمه از مبلغ  ۳هزار میلیارد ریال براساس آمار اولیه
سبد سهام (پرتفوی) بیمه شخص ثالث را ،برای اجرا ابالغ کرد.
غالمرض��ا س��لیمانی امیری در نام��های به مدیران عامل ش��رکتهای بیمه
اج��رای بند الف تبصره  ۱۰قانون بودجه کل کش��ور را که در تاریخ  ۲۶فروردین
امسال به تصویب رسیده است ،خواستار شد.
براس��اس این مصوبه ،سهم علیالحس��اب هر یک از شرکتهای بیمه ،از مبلغ  ۳هزار
میلیارد ریال موضوع بند فوق ،براساس آمار اولیه پرتفوی بیمه شخص ثالث در سال  ۹۷و
طبق جدول ارسالی برای آنها تعیین شده است .هر یک از شرکتهای بیمه مکلف هستند
سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش ماهه اول سال  ۹۸را در پایان
هر هفته طبق جدول پیوست به حساب خزانه کل کشور واریز کنند .بیمه مرکزی

جنب استانبول

اثر معکوس اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی

درخواست برای واردات ماشینآالت راهداری

رئیس کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس می گوید اختصاص ارز
دولتی به کاالهای اساسی تاثیر معکوس داشت.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به بیاثر بودن اختصاص  14میلیارد دالر برای
تامین کاالهای اساس��ی بر سفرههای مردم ،گفت :یکی از ایرادات و چالشهایی
که در زمان تنظیم بودجه س��ال  98با دولت داش��تیم همین بحث اختصاص 14
میلیارد دالر برای تامین ارز کاالهای اساسی بود ،اکثر نمایندگان براین باور بودند که
اختصاص  14میلیارددالر به ارزش  4هزار و  200تومانی برای تامین کاالهای اساسی نه
تنها مشکل را حل نمی کند بلکه اثر معکوس بر بازار و سفره مردم می گذارد.
وی با اش��اره به تجربه اختصاص ارز به کاالهای اساس��ی در سال گذشته ،ادامه داد:
تاثیر منفی این اقدام را سال  97تجربه کردیم و ابتدای سال نیز شاهد بودیم این روش
خانه ملت
تاثیر معکوس بر بازار دارد و قیمتها را افزایش می دهد.

رئیس س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای با اعالم اینکه مقابله با سیل
 ۳۰۰۰میلیارد تومان پول میخواهد ،گفت :با توجه به اینکه اکثر ماش��ینآالت
مورد نیاز راهداری تولید خارج اس��ت ،از اینرو درخواس��ت داریم مجوز  ۳ساله
واردات این نوع ماشینآالت صادر شود.
عبدالهاشم حسننیا با اشاره به وضعیت تجهیزات ،ماشینآالت و اعتبارات مورد نیاز
حوزه راهداری و حملونقل جادهای اظهار اظهار کرد :با توجه میانگین  25سال عمر ناوگان
راهداری ،باال رفتن عمر ماش��ینآالت و مستهلک ش��دن آنها همه ساله تعدادی از گردونه
خدمت خارج میشوند .از اینرو باید برای تامین ماشینآالت و نوسازی ناوگان حداقل 3000
میلیارد تومان به عنوان اعتبار تصویب و به سازمان راهداری و حملونقل جادهای ابالغ شود.
به گفته وی در ش��رایط کنونی قیمت هر دستگاه ماش��ینآالت راهسازی بین 1.5
تسنیم
میلیارد تومان تا  2میلیارد تومان است.

معیـشت

پنجشنبه  19اردیبهشت  1398شماره 5017

معاون پیشین وزارت اقتصاد عنوان کرد؛

رشد  ۲۵برابری نقدینگی؛ تاوانی برای مردم

معاون پیش��ین وزارت اقتصاد
خ�ط كــش
با بی��ان اینکه ت��اوان افزایش
 ۲۵براب��ری نقدینگی را عموم مردم پس میدهند،
گفت" :در ش��رایط فعلی" و جوالن منتفعانِ اصلی
نقدینگی ،س��پردن تعیین قیم��ت کاالهایی مثل
خ��ودرو ب��ه مکانی��زم عرض��ه و تقاض��ای ب��ازار
بیربطترین حرف ممکن است.
در روزه��ای اخی��ر با موجه��ای پیاپی افزایش
قیم��ت کاالهای مختلف مواجه هس��تیم .بهعنوان
سادهترین دلیل موضوع جهش نرخ ارز برای توجیه
تالطم در بازارها مطرح شده است .نکته جالب اینکه
برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ ارز خود
معلول سایر عوامل اقتصادی مرتبط با فضای داخل
کشور است و ارتباط دادن معضالت قدیمی اقتصاد
به مسئله تحریم نوعی تخفیف دادن مسئله است.
حی��در مستخدمینحس��ینی در این خصوص
معتقد اس��ت طی بیش از  10تا  15س��ال اخیر،
نقدینگی رش��د غیرقابل توجیهی داشته است و بر
همین اساس باید در عوامل داخلی اقتصاد بهدنبال
ردگیری ریشه اصلی بحرانهای اخیر بود.
معاون اس��بق وزیر اقتص��اد با تأکید
ب��ر اینکه نقدینگی در  15س��ال اخیر 25
برابر افزایش یافته اس��ت ،گفت :متأسفانه
منافع این رش��د قابل توجه نقدینگی تنها
در اختی��ار  10درصد جامع��ه قرار گرفته
است و سایر بخشها و اقشار تنها متحمل
زیانهای افزایش نقدینگی شدهاند.
وی افزود ،اگر عدال��ت مالیاتی برقرار
بود بایستی با وجود رشد نقدینگی شرایط
مردم بهلحاظ معیش��تی با وضعیت  14تا
 15سال قبل تفاوت چشمگیری نمیکرد.

این کارشناس اقتصادی گفت :سؤال اصلی که
باید به آن پاس��خ داد این اس��ت که؛ جایگاه حفظ
ارزش پول در اقتصاد ایران کجاست؟ بانک مرکزی
چ��ه تدبیر دقیقی برای حف��ظ ارزش پول ملی در
دستور کار قرار داده است؟
وی همچنین به مس��ئله ع��دم تعادل بودجه
س��نواتی توج��ه میکند و معتقد اس��ت که دولت
سیاس��تهایی را در الیحه بودجه قرار میدهد که
ال به ارزش پول ملی لطمه وارد میکند.
عم ً
این اقتصاددان گفت :بعضاً دیده ش��ده که دولت
قصد ندارد از مصارف خود چشمپوش��ی کند و برای
همین س��راغ بانک مرکزی میرود ،بر این اس��اس از
بانک مرکزی تنخواه دریافت میشود اما تکلیف (زمان
و میزان) تسویه و بازپسدهی آن مشخص نیست.
مستخدمینحسینی با بیان اینکه ،دولت نباید
به مناب��ع بانک مرکزی دس��تاندازی کند ،گفت:
حتی در چالش��هایی مانند سیل اخیر که کشور با
هزینه غیرمترقبهای مواجه ش��ده است نیز باید از
منابع جایگزین استفاده کرد.
وی بااب��راز اینکه برای جبران خس��ارتهای
ناش��ی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه
است ،گفت :شنیدهها حاکی از آن است که دولت
قصد دارد برای جبران این خس��ارتها و با
توجه به همراهی فضای عمومی از منابع
صندوق توسعه ملی استفاده کند.
بهگفته حسینی،
اس��تفاده از
منا ب��ع

تسنیم

در ماه رمضان؛

ماکارونی  ۱۵درصد زیر قیمت مصوب عرضه میشود
دبیر کارگروه تنظیم ب��ازار با بیان دلیل گرانی کاالهای
بــــازار روز
اساس��ی همچون ماکارونی به خاطر تف��اوت در قیمت
خری��د آرد مورد نی��از این صنعت گفت :به مناس��بت ماه مب��ارک رمضان،
ماکارونی در همه فروشگاهها  ۱۵درصد زیر قیمت مصوب عرضه میشود.
عباس قبادی با بیان اینکه بالغ بر  ۳میلیون واحد صنفی در کش��ور وجود
دارد که  ۴۳۶هزار واحد آن بدون جواز کسب هستند گفت :از سال  ۹۲که قانون
سامانه جامع تجارت الکترونیک مصوب شد حدود  ۶۰درصد سامانه جامع تجارت
الکترونیک در بخشهای مختلف راهاندازی شده است بطوریکه تمام کاالها از ثبت
سفارش تا عرضه آن مانند توزیع الستیک در کشور قابل رصد است.
قبادی در ادامه با اش��اره به جلس��ه س��امانه جامع تجارت الکترونیک با
حض��ور مع��اون اول رئیسجمهور ،گف��ت :در چند قل��م کاالی اصلی چنین
امکانی برای رصد نحوه توزیع کاال وجود دارد.
دبیر کارگروه تنظیم بازار در پایان با اشاره به دلیل گرانی کاالهای اساسی
همچون ماکارونی به خاطر تفاوت در قیمت خرید آرد مورد نیاز در این صنعت
گفت :به مناسبت ماه مبارک رمضان ،ماکارونی در همه فروشگاهها  ۱۵درصد
زیر قیمت مصوب عرضه میش��ود .وی از اجرای کامل س��امانه جامع تجارت
الکترونیک از شهریور امسال خبر داد و گفت :شبکه خدمات پس از فروش که
زیرمجموعه سامانه جامع تجارت الکترونیک است امروز بخاطر نداشتن اعتبار
ال اجرایی نشده است.
فع ً
قبادی افزود :ش��اید بنا به گفت��ه رحمانیفضلی وزیر کش��ور ،تحریمها
در توزی��ع اق�لام و کاالها در بازار تأثی��ر ندارد اما در س��امانه جامع تجارت
ایرنا
الکترونیک تأثیر خود را گذاشته است.
مع��اون مس��کن وزارت راه و
خونه به خونه
شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه
مالیاتهای بخش مس��کن نباید باعث فرار سرمایه
از ای��ن بخ��ش ش��ود ،گف��ت :در ماهه��ای آینده
الیح��های در این خصوص در دول��ت تنظیم و به
مجلس ارسال میشود.
مازیار حس��ینی گفت :در برخی مناطق تقاضا
هس��ت ،اما تولید نیس��ت ما باید به سمت تولید و
افزایش عرضه برویم و اگر عرضه زیاد صورت گیرد
قیمتها افزایش نخواهد داش��ت .وی در پاس��خ به
این سوال که باید قانونی برای کنترل قیمت مسکن
باش��د و نظارت ب��ر قیمتها صورت گی��رد ،گفت:
روشهای نظارتی حداق��ل در طوالنیمدت جواب
نمیدهد مالکیت در اس�لام و قوانین ما به رسمیت
ش��ناخته ش��ده اس��ت اگر مالک و فروشنده توافق
کند کسی نمیتواند بگوید که چه قیمتی بگذارید.
قیمت دس��توری در بخش مس��کن روش درستی
نیس��ت .امروز افزایش قیمت به این معناس��ت که
درگذشته عرضهای صورت نگرفته است.
معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
گفت :در کنار ساخت  ۴۰۰هزار واحد مسکونی ،امسال
حدود یک میلیون مس��کن مهر وارد بازار میشود و
تا حدودی بازار را به ثبات میرس��اند .وی افزود :در
ماههای آتی قیمت مسکن در حد تورم خواهد بود و
تغییرات عجیب قیمتی نخواهیم داشت.
حس��ینی گف��ت :پردیس ،پرند و ش��هریار به
لح��اظ کیفیت زندگی محل مناس��بی هس��تند و
تنها مش��کل این شهرس��تانها رفت و آمد است و

صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از
س��یل باید آخرین راهکار باشد .بهکارگیری برخی
منابع لحاظش��ده در بودجه مانند احیای دریاچه
ارومیه ،مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و تنخواه
بانک مرکزی ضروری است.
وی در ادام��ه با بیان اینک��ه "امروز در اقتصاد
کش��ور ما بستر رقابتی وجود ندارد و بر این اساس
دم زدن از اقتصاد آزاد بیمعناست" ،گفت :سپردن
تعیی��ن قیمت کاالهای مختلف از جمله خودرو به
عرضه و تقاضا و مکانی��زم بازار بیربطترین حرف
ممکن است.
مستخدمینحس��ینی ب��ا تذک��ر اینک��ه ،نگاه
لیبرالیس��تی تی��م اقتص��ادی دولته��ا ضرب��ات
جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است،
گفت :از یک طرف جلوی واردات گرفته ش��ده و از
طرف دیگر تولی��د داخل هم با محدودیت کاهش
عرضه روبهرو ش��ده ،در این ش��رایط معلوم است
که ب��ا افزایش قیمت مواجه میش��ویم .پس ما با
اقتصاد آزاد و رقابتی مواجه نیس��تیم که عاقبت و
سرنوش��ت خود را به دست مکانیزم بازار بسپاریم.
تس��لط همین نگاه باعث شد تا وضعیت ارز
بحرانی شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد،
وقتی  90درصد نقدینگی در اختیار 10
درصد مردم باش��د ،این طیف میتوانند
بهاختی��ار خود قیم��ت ارز ،طال ،خودرو
و ی��ا ه��ر کاالی دیگر را ب��اال ببرند .اگر
میزان دریافتی م��ردم به میزان افزایش
نقدینگی رش��د کرده بود امروز س��طح
معیشتی مردم تا این حد افول نمیکرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد؛

کوپنی شدن کاالهای اساسی
عاملی برای جلوگیری از داللی و گرانی

عض��و کان��ون عالی ش��وراهای
سبد خــانوار
اس�لامی کار با تاکید بر اهمیت
س��هم ماکارونی و تن ماهی در سفره غذای کارگران
گفت :اگر دولت با توزیع کوپن ،کاالهای اساسی را به
طور هفتگی یا ماهانه به گونهای س��همیهبندی کند
ک��ه هر خانوار به تناس��ب نیاز خ��ود خرید کند ،هم
دس��ت دالالن بازار قطع میش��ود و هم جلو افزایش
قیمت برخی کاالها گرفته میشود.
علی اصالنی توزیع کوپن کاال در ش��رایط کنونی
را ضروری دانست و گفت :جامعه کارگری از نوسانات
قیمتی که هر از گاهی در بازار ایجاد میشود در عذاب
است و نمونه بارز آن بحث افزایش قیمت برخی اقالم
و مواد غذایی مثل ماکارونی و تن ماهی است که چند
هفتهای اس��ت بازار را به هم ریخته است .این دو قلم
در سبد معیشت خانوارهای کارگری حائز اهمیت بود
و سهم بسیاری در سفره کارگران داشت؛ چون امکان
تهیه گوش��ت و فراوردههای پروتئینی برای کارگران
س��خت ش��ده بود به تن ماهی کفایت میکردند لذا
افزایش قیمت این اقالم بیشتر سبد معیشت کارگران
و اقشار ضعیف و کمدرآمد را تهدید کرده و دولت باید
برای حمایت از آنها چاره اساسی بیندیشد.

نمای نزدیک
بررسی علت رشد نقدینگی در دو برهه  8ساله از تاریخ اقتصاد ایران توسط دو اقتصاددان ایرانی
نشان میدهد عرضه پول تابع افزایش هزینه تولید و رشد هزینههای جاری و عمرانی دولت بوده است
و تورمهایی شکل گرفته در این دو برهه ،تورم ناشی از فشار هزینه بوده است.
اسداهلل فرزین و تیمور رحمانی دو اقتصاددان معتقدند که به منظور بررسی درونزایی عرضه
پول در اقتصاد ایران و ارائه مدلی برای انجام کار تجربی ابتدا اشارهای به روند رشد متغیرهای پولی
و اعتباری مهم در دوره مورد مطالعه )1338-1375( ،الزم به نظر میرسد .به عنوان متغیرهای پولی،
سه متغیر پایه پولی،؛ حجم پول و حجم نقدینگی برگزیده شده است .به عنوان متغیرهای اعتباری نیز
کل اعتبارات نظام بانکی ،اعتبارات نظام بانکی به دولت ،اعتبارات نظام بانکی به شرکتهای دولتی و
اعتبارات نظام بانکی به بخش غیردولتی انتخاب شده است.
به گفته آنها نرخ رشد تمامی این متغیرهای پولی و اعتباری در دهه  1340پایین و باثبات بوده
و بهجز موارد استثنایی دچار نوسان چندانی نشده است .در همین مدت رشد فعالیتهای حقیقی
اقتصادی نیز زیاد بوده است .در نتیجه در این دوران رشد متغیرهای پولی و اعتباری عمدتا جهت
تامین منابع مالی رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته است که به همین دلیل نیز تورم بسیار پایین بوده
است .در دهه  1350تا وقوع انقالب اسالمی رشد متغیرهای پولی و اعتباری بسیار شدت گرفت و این
در حالی بود که رشد فعالیتهای حقیقی اقتصاد (بهجز نفت) به آن شدت افزایش نیافت .در نتیجه،
رشد متغیرهای پولی و اعتباری در این دوران عمدتا صرف تامین منابع مالی الزم برای پوشش افزایش
هزینهها و قیمتها شده و به همین جهت نیز در این دوران تورم شدید بود.
این کارشناسان میگویند؛از سال  1357تا اواسط دهه  1360رشد متغیرهای پولی و اعتباری
(بهجز رشد پایه پولی و رشد اعتبارات نظام بانکی به دولت) کاهش یافت .در این دوران با ملیشدن
بسیاری از فعالیتها و سپس وقوع جنگ از فعالیتهای حقیقی اقتصادی کاسته شد و این موضوع به
کاهش رشد اعتبارات و رشد متغیرهای پولی کمک کرد .اما به دلیل افزایش کسری بودجه دولت ،رشد
اعتبارات نظام بانکی به دولت و به همین دلیل ،رشد پایه پولی چندان کاهش نیافت.
همچنین در ضمن نرخ تورم تا حدی کاسته شد که کنترل قیمتها در این زمینه نقش مهمی داشت.
از اواسط دهه  1360و بهویژه بعد از جنگ و با شروع برنامه اول توسعه و برنامه آزادسازی ،بر رشد
متغیرهای پولی و اعتباری افزوده شد .در ضمن ،بهجز سالهای اولیه برنامه که ظرفیتهای خالی تولید به
کار گرفته شد ،در بقیه سالها رشد متغیرهای پولی و اعتباری عمدتا صرف تامین مالی افزایش هزینهها و
قیمتها شده و لذا در این دره نیز تورم شده گرفت .به طور کلی در دوره  1338-1375دو دوره شوک
د از دوره -1356
به متغیرهای پولی و اعتباری و همچنین تورم وجود داشته است .این دورهها عبارتان 
 1350و  1368-1375که طی آن همه متغیرهای پولی و اعتباری و تورم دچار افزایش نرخ رشد شدند.
این دو اقتصاددان معتقدند که در اقتصاد ایران یکی از دالیل عمده تورم برای بیشتر دوره مورد
مطالعه ،افزایش هزینههای دولت و به دنبال آن تامین کسری بودجه حاصله توسط نظام بانکی و بهویژه بانک
مرکزی بوده است .پس میتوان یک جزء ثابت تورم در بیشتر دوران مورد مطالعه و بهویژه بعد از انقالب را
مربوط به گسترش فعالیتهای جاری دولت دانست که در عین حال منجر به افزایش پایه پولی ،حجم پول و
نقدنیگی شده است .اما میتوان نشان داد که بهجز فعالیتهای جاری دولت و کسری بودجه ،فشار هزینهها
و نیاز مالی فعالیتهای اقتصادی عامل مهمی در تغییر متغیرهای اعتباری و پولی بوده است.
فرزینو رحمانی میگویند؛ نظریه عرضه پول درونزا یکی از موضوعات مهم مورد تاکید اقتصاددانان
بعد  -کینزین میباشد و این تحقیق نیز تمرکز خود را بر درونزایی عرضه پول بعد  -کینزینها قرار
دارد .در دیدگاه بعد  -کینزین هم بر اثر رشد اقتصاد و افزایش تمایل بنگاهها به سرمایهگذاری و هم
بر اثر فشارهای هزینه دستمزد و قیمت مواد اولیه ،هزینههای بنگاهها افزایش مییابد.
به اعتقاد این کارشناسان با توجه به اینکه هزینهها قبل از درآمدها اتفاق میافتد ،بنگاهها نیازمند
ش مییابد .با اعطای اعتبار توسط بانکها و خرج شدن آن که
اعتبار میشوند و تقاضای اعتبار افزای 
تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید میشود ،سپردههای بانکی نیز افزایش مییابد.

اصالنی افزود :س��ال گذش��ته در جریان تعیین
دس��تمزد ب��ه ش��ورای عال��ی کار اع�لام کردیم که
بس��تههای حمایتی را در چند نوب��ت برای کارگران
پیش بینی کن��د ولی متأس��فانه کارفرمایان زیر بار
نرفتن��د و دولتیه��ا میگفتند س��از و کار آن آماده
نیست در حالی که میخواستیم  ۱۰۰درصد افزایش
مزد بر گردن کارفرمایان گذاش��ته نشود و دولت هم
سهم خود را با توزیع بسته حمایتی بپذیرد.
عضو کان��ون عالی ش��وراهای اس�لامی کار ابراز
امیدواری کرد که توزیع بس��تههای حمایت غذایی که
سال گذش��ته در چند مرحله انجام ش��د ادامه یابد و
گفت :نگرانی ما این است که اگر کوپن دوباره احیا شود
در اختیار سرمایهداران قرار گیرد و کارگران از مزایای
آن مح��روم بمانن��د لذا با توزیع کوپن به ش��رطی که
بستههای حمایتی برای کارگران توزیع شود موافقیم.
به گفت��ه وی توزیع کوپن نوعی س��همیهبندی
است و اگر هفتگی یا ماهانه کاالهای اساسی را دولت
به گونهای س��همیهبندی و عرضه کند که هر خانوار
به تناس��ب نیاز خود خرید کند ،هم دس��ت دالالن
بازار قطع میش��ود هم از تورم و گرانی برخی کاالها
جلوگیری میش��ود .یکی از مزایای سهمیهبندی این
اس��ت که جلوی چند نوع نرخی ش��دن را میگیرد
و نظ��ارت را تقویت میکند .متأس��فانه بازار عرضه و
توزیع و قیمتگذاری در کشور نظارت شده نیست و
با این رویه دچار مشکل خواهیم شد.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار در پایان
به س��از و کار توزیع کوپن در کش��ور اش��اره کرد و
گفت :معتقدم اگ��ر همین کارتهای یارانه به عنوان
کارت کوپ��ن الکترونیکی در نظر گرفته ش��ود بهتر
اس��ت چون هم ساز و کار آن مشخص و آماده است
و هم سرپرستان خانوارها شناسایی شدهاند .در حال
حاضر  ۱۳میلیون کارگر در کشور مشغول کارند که
با خانوادههایش��ان  ۵۳میلی��ون جمعیت کارگری را
ش��امل میش��وند و لذا اگر از طریق کارتهای یارانه
توزی��ع کوپن صورت گیرد  ۸۰درصد کار شناس��ایی
برای دولت محقق میش��ود و اعمال نظارت و کنترل
به شکل مطلوبتری صورت میگیرد.
زمزمههای اعطای کوپن الکترونیکی سال گذشته
در جریان نوسان نرخ ارز و کاهش شدید قدرت خرید
خانواره��ای کارگری با هدف تأمین کاالهای اساس��ی
ش��نیده ش��د که تا ماهها دیدگاه مختل��ف موافقان و
مخالفان را به دنبال داشت .این امر در نهایت به توزیع
بس��تههای حمایت غذایی از سوی دولت منجر شد و
گروههای مختلف درآمدی اعم از اقش��ار تحت پوشش
نهادهای حمایتی ،کارمندان ،بازنشستگان و کارگران در
دستور کار قرار گرفتند .کارشناسان حوزه کار با اشاره
به هزینه س��ه میلیون و  ۷۶۰هزار تومانی سبد ماهانه
معیش��ت کارگران ،از دولت خواستهاند سیستم کوپن
الکترونیکی را برای حمای��ت از خانوارهای کارگری و
اقشار ضعیف و آسیبپذیر احیا کند .ایسنا

طی چند ماه آینده؛

الیحه مالیات بر عایدی مسکن تنظیم میشود

بس��یاری از آنها به لحاظ اشتغال و درمان وابسته
به شهرهای بزرگ هستند و باید رفت و آمد آنها
تس��هیل ش��ود به همین منظور مترو هش��تگرد و
پرند در حال تکمیل است و مطالعات ساخت مترو
پردیس در دستور کار قرارگرفته است.
وی درباره قیمت مس��کن گفت :در کل کشور
افزایش صد درصدی قیمت صورت نگرفته اس��ت
و در برخی از کالنش��هرها افزایش قیمتی صورت
گرفته که مطمئن هستم قیمتها تعدیل میشود،
زی��را قیمتها حبابی اس��ت و به م��رور زمان این
شرایط به ثبات میرسد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه
افزای��ش تولید تنها راهحل کاهش قیمت مس��کن
اس��ت ،ادامه داد :مخالف افزایش سقف تسهیالت
مسکن نیس��تیم ،اما این افزایش تسهیالت باید به
گونهای باش��د که منجر به تورم نش��ود .بیشترین
قیمت مسکن مربوط به زمین است به همین دلیل
سیاس��ت ما این است که زمینهای دولتی را برای
ساخت و ساز وارد بازار مسکن کنیم.
وی ب��ا بیان اینک��ه متولی شناس��ایی زمین،
س��ازمان ملی زمین و مسکن اس��ت ،ادامه داد :با
تأکید ریاس��ت جمهوری تمام نهادهای دولتی که
زمین قابل ساخت دارند ،باید واگذار کنند .اولویت

خانه دار شدن هم با کارکنان همان سازمانی است
که زمین در اختیار ما قرار داده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود :متأسفانه
تقاضای انباشته شده در بخش مسکن وجود دارد
و این امر بر قیمت مسکن تأثیر گذاشته است.
مع��اون مس��کن و شهرس��ازی وزی��ر راه و
شهرسازی گفت :به دلیل عدم اجرایی شدن قانون
پیشفروش س��اختمان ،الیحه پیشفروش مسکن
در مجلس در حال بازنگری است.
حس��ینی با بیان اینکه تولید مسکن مهمترین
سیاست وزارت راه و شهرسازی است ،گفت :بخش
مسکن بیش از  ۸درصد تولید ناخالص ملی را تحت
تأثیر قرار میدهد و س��االنه حدود  ۳۰هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در این
بخش انجام میشود .وی ادامه داد :به طور مستقیم
و غیرمس��تقیم ح��دود  ۲۰۰صنعت وابس��ته به
صنعت ساختمان اس��ت که اگر بتوانیم موتور
تولید مسکن را روشن کنیم کمک به اشتغال
و رونق تولید کردهایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:
مس��کن کاالی اقتصادی است ،باید
برای س��رمایهگذار توجیه اقتصادی
داشته باشد تا به س��مت تولید برود.

وی افزود :در تالش هس��تیم تا پرداخت تسهیالت
را به س��مت دهکهای پایین سوق دهیم تا آنها
بتوانند سرپناه مناسبی داشته باشند.
مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرس��ازی ادام��ه داد :به دنبال این هس��تیم که
در برخی از مراکز تولید اقدام به س��اخت مس��کن
کنیم تا در کنار اشتغال سکونت هم شکل بگیرد و
مسکن از قالب صرفاً خوابگاهی خارج میشود.
وی تصریح کرد :مصالح س��اختمانی در داخل
کش��ور تولید میشود و کمترین خروج ارز در این
بخش صورت میگیرد .حسینی ادامه داد :در طرح
ملی باید  ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود که

از این تعداد نوس��ازی و بهسازی  ۱۰۰واحد آن در
بافت فرس��وده هدف گذاری شده است.وی درباره
اقدامات نوسازی در بافت فرسوده گفت :نوسازی و
بهس��ازی در بافت فرسوده شهرهای اراک و شیراز
آغاز و قرارداد آنها منعقد شده است.
حس��ینی با اش��اره به اینکه یک��ی از اقدامات
وزارت راه و شهرس��ازی تغییر سبک ساخت است،
گف��ت :باید به س��مت صنعتی س��ازی برویم ،زیرا
این موضوع باع��ث افزایش کیفیت و صرفه جویی
در ان��رژی میش��ود .وی ادامه داد :ب��ه دلیل عدم
اس��تقبال از قانون پیشفروش مس��کن این طرح
در مجل��س توس��ط تیمی از حقوق دان��ان و انبوه
سازان در حال بررس��ی است .در صورت اصالح و
با حمایت مجلس از قانون پیشفروش ساختمان،
سازنده و خریدار راغب به معامله میشوند.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در پایان افزود:
زمان نهایی ش��دن قانون پیشفروش س��اختمان
بستگی به حمایت و عمل مجلس دارد .وی درباره
مالیات بر مس��کن گفت :مالیات بر مس��کن نباید
باع��ث فرار س��رمایه از این بخش ش��ود .هدف از
دریاف��ت مالیات از مس��کن ،دریافت مالیات از
فردی که یک ملک را یکبار میخواهد بفروش
برساند نیس��ت بلکه جلوگیری از سفتهبازی
اس��ت که قانون مالیات بر مسکن این موضوع
را رص��د کن��د .در ماهه��ای آین��ده الیحهای
تنظیم و به دولت تقدیم میکنیم ،قوه قضائیه
و وزارت دارایی باید در جهت تحقق این طرح
صداوسیما
کمک کند.
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اخبار
استفاده از رمز دوم یکبار مصرف در بانک
صادرات بدون حضور مشتریان در شعب

مدیر امور فناوری اطالع��ات بانک صادرات ایران
از آمادگی کامل این بانک برای اجراییس��ازی امکان
دریافت رمز دوم پویا برای انجام تراکنشهای بانکی از
اولخردادماه خبر داد.
سیدجعفر صدری با اشاره به اینکه بانک صادرات
در حوزه فناوری اطالعات تالش دارد پیش��گام بوده و
در عین س��هولت ،دقت و امنیت اجرای عملیات بانکی
الکترونیک��ی را برای مش��تریان تضمین کن��د ،اظهار
کرد :براس��اس اعالم بانک مرک��زی ،بانکها از ابتدای
خردادماه س��الجاری باید امکان اس��تفاده از رمز دوم
یکب��ار مصرف و پویا را عملیاتی کنند که این اتفاق در
بانک صادرات بهخوبی سامان داده شده است .دریافت
«رم��ز دوم پویا» ب��رای انجام تراکنشه��ای اینترنتی
دارن��دگان کارته��ای بانک صادرات ای��ران ،از طریق
اپلیکیش��ن پرداخت «صاپ» صورت میگیرد و نیازی
به مراجعه حضوری مش��تریان به ش��عب وجود ندارد.
وی گف��ت :دریافت رمز دوم پوی��ا در روزهای آینده بر
روی اپلیکیشین پرداخت «صاپ» عملیاتی میشود و
مش��تریان این بانک با نصب این اپلیکیش��ن میتوانند
رمز دوم پویای دوم خود را ایجاد کنند.

نقش روابط عمومی
در اعتمادسازی نظام مالی مهم است

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت :مهمترین
شاخصه نظام مالی اعتماد است و نقش روابط عمومی
در ساخت آن بسیار پر اهمیت تلقی می شود.
علی صالحآبادی در بیست و نهمین جلسه شورای
اطالعرس��انی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود :اگر
مردم به سیس��تم بانکی و یا بورس اعتماد کردند ،کار
به درس��تی پیش م��ی رود و نباید ع��دم اطمینان بر
نظام مالی مس��تولی شود .وی با اشاره به لزوم توجه به
ابزارهای جدید در بانکداری و روابط عمومی گفت :باید
به مقولههایی چون بانکداری و روابط عمومی دیجیتال
نگاه ویژه داش��ت و تنه��ا نباید اس��تفادهکننده صرف
دراین عرصه باشیم بلکه باید با تهیه دستورالعملهای
مربوط��ه و نگاه تخصصی ب��ه آن در این فضا تاثیرگذار
عم��ل کنیم .اگر ش��بههای به طور ک��ذب در فضاهای
مجازی و یا رس��انهها علیه نظام بانکی مطرح میشود
می بایست توان اقناع افکار عمومی را داشته باشیم .وی
بر لزوم تداوم جلسات و توجه به سیاستگذاری در حوزه
روابط عمومی تصریح کرد :روابط عمومی یک تخصص
محسوب می شود و چگونگی استفاده از ابزارهای جدید
در این عرصه حائز اهمیت است.

شفافیت مالی
سند افتخار بانک مهر اقتصاد است

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در همایش سراسری
معاونین و روس��ای ادارات امور ش��عب استانها که با
حضور اعضای هیات مدیره بانک و مسئول نمایندگی
ولی فقیه در بنیاد تعاون بس��یج برگزار شد ،شفافیت
مالی را سند افتخار این بانک عنوان کرد.
س��یدضیاء ایمانی در این همایش که به مدت دو
روز در مش��هد برگزار ش��د ،ضمن تش��کر از تالشهای
همه همکاران در س��ال گذش��ته ،گفت :امیدوارم این
تالشه��ا مورد توجه حضرت حق و همه مش��تریان و
ذینفعان بانک قرار گرفته باش��د و بتوانیم با اس��تمرار
و ادام��ه برنامههای خود ش��رایطی بهت��ر از قبل برای
خدمتگذاری به مشتریان در سال جدید فراهم سازیم.
وی ش��فافیت کار بانک مهر اقتصاد را سند افتخار آن
دانس��ت و تصریح کرد :ما به عنوان کارمند و مدیر در
نظام جمهوری اس�لامی مامور به ادای تکلیف هستیم
لذا در هر ش��رایطی و فعالیت تحت ه��ر نامی باید در
حوزه نظارت ،شفافیت و کارآیی بهترین باشیم.
ایمانی با اش��اره به مشکالت ش��بکه بانکی در سال
گذش��ته ،تصریح کرد :افزایش قیمته��ا و موضوع ارز و
سکه ،فضای کار بانکی را به سمت و سویی برد که بانکها
مجبور ش��دند برای ادامه فعالیت ،قیمت تمام شده پول
را به شیوههای مختلف افزایش دهند لذا رقابتی بین آنها
پیش آمد که نرخ س��ود سپردهها ،رکود اقتصادی و عدم
وجود نقدینگی در ش��بکه بانکی باعث شد بانکها یک
مسابقه و رقابت برای جذب منابع داشته باشند.

تقدیر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
از بانک پارسیان

کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارسال نامهای خطاب
به ریاست محترم جمهور از حمایتهای دولت ،مسولین
دستگاههای اجرایی ،استانداران ،مدیران بانکهای عامل
درحمایت از مدد جویان ،رونق تولید و همراهی در ایجاد
اشتغال در سال "حمایت از کاالی ایرانی" تقدیر کرد.
در بخش��ی از این نام��ه آمده اس��ت :ضمن ابراز
شکر گزاری و س��پاس به درگاه خداوند متعال ،بدین
وس��یله از مجموعه حامیان اشتغال به ویژه بانکهای
عامل که حمایتهای شایس��تهای را در ایجاد اشتغال
برای مددجویان و نیازمندان جامعه نموده اند تش��کر
و قدردانی میگردد.
الزم به ذکر است بانک پارسیان به عنوان یکی از
بانکهای عامل در حمایت از ایجاد اش��تغال روستایی
نقش موثری ایفا کرده است.

