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آغاز فعال سازی رمز پویا از سوی ۳۰ بانک 
  رئی��س کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بیش 
از ۳۰ بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند، اما 
به دلیل هوش��مند نبودن بسیاری از تلفن های همراه 
اجباری کردن استفاده از رمز پویا درحال حاضر مقدور 

نیست.
  عبدالناصر همتی  با اشاره به موضوع استفاده از رمز 
یکبار مصرف بانکی  گفت: در خصوص اقدامات انجام 
گرفت��ه برای مقابله با فیش��ینگ )phishing( نکات 
زی��ر قابل ذکر است:مس��ئولیت حفاظ��ت از اطالعات 
مشتریان به عهده بانک ها بوده و هر گونه ضرر و زیان 

وارده از این ناحیه به مشتریان بر عهده آن هاست.
وی افزود:بانک ها، اطالع رس��انی در خصوص مزایایی 
استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند. در حال حاضر رمز 
ایستا و رمز پویا )یکبار مصرف( توامان فعال هستند و به 
همین دلیل مش��تریان به دلیل راحتی ترجیح می دهد 
از رمز ایس��تا استفاده کنند ورمز ایستا بایستی گونه ای 
غیر فعال شود که موجب نگرانی مشتریان، در دریافت 
روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمات نشوند و نیز تعدادی 
از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره 

ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.
 همت��ی تصری��ح کرد:بانک مرکزی ای��ران به موازات 
اقدامات الزم پیش��گیرانه، با رصد مرتب ش��بکه های 
اجتماعی و پایش درگاه های ش��بکه پرداخت کشور، و 
تعامل با نهاد هایی نظیر دادس��تانی، پلیس فتا و مرکز 
ماهر، اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی از سایت های 

جعلی کرده است.
 ب��ه گفته وی بیش از ۳۰ بانک فعال س��ازی رمز پویا 
را آغاز کرده اند، اما به دلیل هوش��مند نبودن خیلی از 
تلفن های همراه اجباری کردن اس��تفاده از رمز پویا در 
حال حاضر مقدور نیس��ت ضم��ن اینکه بانک مرکزی 
یک سیس��تم متمرکز مبتنی بر پیام��ک را راه اندازی 
کرده است، اما اتصال تمام بانک ها به آن تا ابتدای دی 
زمان الزم دارد. بانک مرکزی اطالع رسانی الزم در این 
خصوص را به هموطنان انجام خواهد داد.   میزان

 رشد ۳۳ درصدی نمایندگان بیمه عمر  
آمارهای منتش��ر شده در سالنامه آماری بیمه مرکزی 
نش��ان می دهد که تعداد نماین��دگان بیمه عمر فعال 
در س��ال ۹٧، با ۳۳.۳ درصد رشد به ۲۸ هزار و ۳۴۴ 

نماینده رسیده است.
تع��داد نمایندگان بیمه عمر فعال در حالی در س��ال 
گذش��ته ۳۳.۳ درصد رش��د داش��ته که تع��داد این 
نمایندگان در سال ۹۶ برابر با ۲۱هزار و ۲۶۶ نماینده 

بوده است.
براس��اس قانون برنامه شش��م، ضریب نف��وذ بیمه در 
کش��ور باید از ۲.۵ درصد کنونی به ٧ درصد در پایان 
سال برنامه برسد و س��هم بیمه های عمر نیز از ۱۲ تا 
۱۵ درص��د کنونی نیز ب��ه ۵۰ درصد از کل بازار بیمه 
برس��د. در سال ۹٧، ش��عب تمام شرکت های بیمه در 
سراس��ر کشور به یک هزار و ۲۵۸ ش��عبه رسیده که 
نس��بت به یک هزار و ۱۸۴ ش��عبه سال ۹۶، افزایشی 

۶.۳ درصدی را نشان می دهد.
براس��اس اعالم س��النامه آماری بیمه مرک��زی، تعداد 
نمایندگان بیمه عمر فعال در ش��رکت بیمه پاسارگاد، 
۱۹هزار و ۴۱٧ نماینده بوده که به تنهایی ۶۸.۵ درصد 
سهم از کل این تعداد را در بازار بیمه کشور در اختیار 
داشته است. با این حال تعداد کارگزاران بیمه فعال در 
کش��ور در سال ۹٧ به ۸۳۴ کارگزاری رسیده است که 
نسبت به ۶۱۶ کارگزاری سال قبل از آن ۳۵.۴ درصد 
افزایش نشان می دهد.  پژوهشکده پولی و بانکی

ادامه کمبود عرضه بنزین سوپر  
  با وجود اظهارات برخی از مسئوالن نسبت به تامین 
بنزین س��وپر، برخ��ی جای��گاه داران از کمبود عرضه 

سخن به میان می آوردند.
  کمبود بنزین س��وپر در جایگاه های سوخت، با وجود 
تکذیب مس��ئوالن همچن��ان ادام��ه دارد و برخی از 
جایگاه داران از کاهش عرضه بنزین س��وپر س��خن به 

میان می آوردند.
بیژن زنگنه وزیر نفت دلیل کاهش عرضه بنزین سوپر 
را مربوط به تعمیرات و بازس��ازی پاالیشگاه نفت امام 
خمینی )ره( ش��ازند دانس��ت و عنوان ک��رد: مقداری 
کمبود عرضه داش��تیم که تاکید ک��ردم حتما تامین 
ش��ود؛ به من گفته اند مش��کل عمده این موضوع حل 
شده است. چندی پیش شرکت پاالیش و پخش ضمن 
تکذیب خب��ر کمبود بنزین س��وپر در جایگاه ها اعالم 
کرد: بنزین س��وپر در پاالیش��گاه های اراک و اصفهان 
تولید و در کش��ور توزیع می ش��ود.طبق قانون شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی مکلف به تولید 
و توزی��ع بنزین معمولی و بنزین با اس��تاندارد یورو ۴ 
اس��ت که هم اکنون بیش تر از میزان تعهد خود بنزین 
با کیفیت یورو ۴ تولید و در کش��ور توزیع می کند.این 
درحال��ی که برخی از فعاالن ای��ن حوزه کمبود عرضه 
بنزین س��وپر را ناشی از افزایش صادرات به کشور های 
همس��ایه می دانند. ناصر رئیسی فرد با اشاره به توزیع 
بنزین سوپر اظهار کرد: از دو روز گذشته میزان توزیع 
بنزین سوپر در جایگا های سوخت رسانی افزایش داشته 
است و به تدریج طی روز های آینده پخش بنزین سوپر 

در همه جایگاه ها کامل می شود.  میزان 

اخبار

ابالغ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
رئیس مجل��س طی مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون پایانه های فروش��گاهی را 
ابالغ کرد و بر این اس��اس، س��ازمان مالیاتی برای پیاده سازی سامانه های مورد 

نیاز قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ۱۵ ماه  آبنده فرصت دارد.
  عل��ی الریجانی در مکاتبه ای با رئیس جمهور، قانون پایانه های فروش��گاهی و 

سامانه مودیان که با عنوان الیحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های 
فروش��گاهی به مجلس شورای اسالمی تقدیم ش��ده بود را با تصویب و تایید شورای 

نگهبان ابالغ کرد. س��امانه مذکور متولی تولید صورتحس��اب الکترونیکی در کل کشور 
خواهد بود، و از آنجا که بر اس��اس الیحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که 
در حال حاضر در مجلس شورای اسالمی در دست تصویب می باشد، مبنای محاسبه و 
مطالبه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان خواهد بود، لذا به نظر می رسد بزرگترین 
و مهمتری��ن پ��روژه فناورانه دولت در بخش اقتصادی کش��ور که ظ��رف ۱۵ ماه آینده 

بایستی به نتیجه برسد.  سازمان امور مالیاتی 

تشکیل کارگروه برای بررسی صادرات برق تجدیدپذیرها
رئیس س��اتبا از امکان تش��کیل کارگروهی میان این سازمان و بخش خصوصی 
برای بررس��ی موانع حضور بخش خصوصی برای صادرات برق خبر داد و گفت: 
بای��د اعتماد بخ��ش خصوصی افزایش یابد تا برای ص��ادرات برق تجدیدپذیرها 

رغبت بیشتری از خود نشان دهند.
س��یدمحمد صادق زاده معاون وزیر نیرودر خصوص ص��ادرات برق تجدیدپذیر ها 

آیا می تواند برای فعاالن بخش خصوصی نجات دهنده باش��د گفت: هزینه تمام شده 
تولید برق تجدیدپذیر در ایران ۲ سنت در هر کیلووات ساعت است و این درحالی است 
که در بازار صادرات کش��ورهای همس��ایه تولید برق در هر کیلووات ساعت ٧ تا ۸ سنت 
اس��ت. وی با تاکید بر اینکه پس اگر کمی دقت شود متوجه می شویم که اختالف ٧ تا 
۸ س��نتی جذابیت خوبی برای صادرکنندگان در پی خواهد داشت، اظهار داشت: بعد از 
این ابالغیه ۵ پروانه هم صادر شده است اما تصور ما این است که بخش خصوصی هنوز 

اعتماد کامل برای حضور ندارد.  پاون   

 نظارت بر تخصیص منابع، مهمترین رویکرد شورایعالی اشتغال
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: نظارت بر تخصی��ص منابع، مهمترین 

رویکرد شورایعالی اشتغال است.
محمد شریعتمداری تصریح کرد: بخشی از کار نظارت، باید به استان ها سپرده 
ش��ود؛ این در حالی است که س��پردن نظارت به اس��تان ها، برای جلوگیری از 

مغایرت ها مهم است تا مغایرت ها تبدیل به انحراف پایدار و ماندگار نشود.
وی افزود: البته فقدان جایگاه مداخالت توس��عه ای ناظر بر بازار کار، یکی از نواقض 

موجود است که بر همین اساس، با اقدامات توسعه ای باید زمینه اشتغال واقعی، ماندگار 
و پایدار  فراهم شود.  شریعتمداری با بیان اینکه معموال فرد وام گیرنده در زمینه کاری 
خود مهارت دارد، گفت: اگر افرادی که در طرح های اش��تغال زایی ش��اغل می ش��وند، 

دارای مهارت کافی نباشند، آسیب زا است.
وی بر ایجاد اشتغال و توانمند سازی افرادی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند 

و خروج آنها از این چرخه تاکید کرد.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نای��ب رئیس اتحادی��ه امالک ب��ا انتق��اد از اظهارنظرهای 
غیرواقعی درب��اره عدم کاهش قیمت مس��کن،گفت:برخی 
انبوه سازان و دست اندرکاران بازار در زمین سوداگران بازی 

می کنند.
 حس��ام عقبایی در پاس��خ به این پرس��ش که دلیل این که 
اخی��را برخی دس��ت اندرکاران بازار مس��کن و ع��ده ای از 
انبوه س��ازان مدعی ش��ده اند قیمت مس��کن کاهش نیافته 
چه چیزی اس��ت، اظهار کرد:  طی ماه های اخیر شاهد یک 
کاهش قیمت ۳۰ درصدی قیمت مسکن در مناطق جنوبی 
ش��هر تهران و ش��هرهای اطراف پایتخت و ۴۰ درصدی در 

واحدهای بزرگ متراژ هستیم.
وی ب��ا تاکید ب��ر این که این امر در آمارهای مس��کن کامال 
روش��ن و بدیهی است، افزود:  به عنوان مثال واحد مسکونی 
در مناطق ش��مالی تهران ک��ه مترمربعی ۴۵ تا ۵۰ میلیون 
تومان معامله می ش��د، امروز به ح��دود ۳۵ میلیون تومان 

کاهش یافته است. یعنی رشد منفی حدود ۴۰ درصدی.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن آپارتمانی ک��ه در مناطق جنوب 
تهران ٧۰۰ میلیون تومان بود امروز به حدود ۵۵۰ میلیون 

تومان کاهش یافته است.
نای��ب رئیس اتحادیه مش��اروان امالک با تاکی��د بر این که 
علی رغ��م کاهش ۳۰ تا ۴۰ درص��دی قیمت ها همچنان در 
بازار مش��تیری وجود ندارد، گفت: در حال حاضر یک رکود 

عمیق غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم شده است.

عقبایی با بیان این که طی روزهای اخیر متاسفانه شنیده ایم 
ع��ده ای مدعی ش��ده اند کاهش قیمت مس��کن در کش��ور 
محقق نش��ده اس��ت، افزود: این گونه به نظر می رسد برخی 
از انبوه س��ازان و دس��ت اندرکاران ب��ازار مس��کن در زمین 
س��وداگران بازی می کنند. این دوستان باید دقت کنند که 
بر اس��اس آمار و ارقام قیمت مس��کن در کشور به خصوص 

شهرهای بزرگ کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
ویبا بیان این که کاهش قیمت در سراس��ر کش��ور ملموس 
اس��ت، اظهار کرد: در حال حاضر با عدم تناس��ب عرضه و 
تقاض��ا در بازار مس��کن روبرو هس��تیم که ب��ه تعلل برخی 

انبوه سازان برمی گردد.
وی ب��ا یادآوری این که بخش��ی از بازار مس��کن تحت تاثیر 
فضای روانی نش��ات گرفته از اظهارات مس��ئوالن و دس��ت 
ان��درکاران این حوزه قرار دارد، افزود: وقتی قیمت مس��کن 
در جنوب تهران و جنوب ش��هرهای بزرگ ۳۰ درصد و ۴۰ 
درصد در مناطق ش��مالی تهران و ش��هرهای بزرگ کاهش 
یافته، بازی برخی انبوه س��ازان و عده ای دیگر که اطالعات 
علمی، تخصصی و تکنی��کال در حوزه قیمت و بازار امالک 

ندارند، بازی کردن در زمین سوداگران است.
وی تاکی��د ک��رد: این گونه به نظر می رس��د ک��ه این افراد 
نمی خواهن��د قیم��ت در ب��ازار مس��کن شکس��ته ش��ود و 
نمی خواهن��د قیمت مس��کن به نرخ ه��ای واقعی و حقیقی 

نزدیک شود.  تسنیم 

نایب رئیس اتحادیه امالک عنوان کرد؛
بازی برخی انبوه سازان در زمین سوداگران 

مدیرعامل س��ازمان جمع آوری و ف��روش اموال تملیکی از 
انهدام ۵۰ میلی��ارد تومان کاالی قاچاق س��المت محور از 
ابتدای سال جاری تاکنون در کشور خبرداد و گفت: ارزش 
ریال��ی کاالی قاچاق موجود در انبارهای این س��ازمان هم 

اکنون بین ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.
  جمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیک��ی از انهدام ۵۰ میلیارد تومان کاالی 
قاچاق سالمت محور از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور 

خبرداد.
قس��وریان جهرمی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی  با اش��اره به اینکه دیگر کاالهای انهدامی به 
صورت یکجا منهدم نمی شود، افزود: هم اینک برنامه امحا 
در س��ازمان ام��وال تملیکی به صورت تقویم��ی در آمده و 
ماهانه در هر اس��تان به هر میزان کاالیی که باید امحا شود 

در همان استان اقدام خواهد شد.
وی همچنین اظهارداش��ت: حکم قضای��ی کاالهای قاچاق 
س��المت محور در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می ش��ود 

چون فساد پذیر و ایجاد مشکل می کنند.
مدیرعامل س��ازمان جم��ع آوری و فروش ام��وال تملیکی 
گفت: بقیه کاالها در پروسه دادرسی قرار می گیرد تا احکام 
قضایی صادر شود.وی افزود: اگر قطعیت حکم قاچاق بودن 
کاالها صادر شد طبق مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و آئی��ن نام��ه های مربوطه بخش��ی از این اقالم 

بصورت فروش به شرط صادرات از کشور خارج می شود.
قسوریان جهرمی ادامه داد: فروش به شرط صادرات کاالی 

قاچاق با هدف حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد.
وی گف��ت: این کاال ه��ا بصورت مزایده فروخته و بوس��یله 

خریدار از طریق گمرک به خارج از کشور صادر می شود.
مدیرعامل س��ازمان جم��ع آوری و فروش ام��وال تملیکی 
اف��زود: ارزش ریالی کاالی قاچاق موج��ود در انبارهای این 
س��ازمان هم اکنون بین دو ه��زار و ۳۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان است.
وی با اش��اره به اینک��ه قاچاق لطمات ش��دیدی به اقتصاد 
مملکت می زند، افزود: خوش��بختانه مبارزه با کاالی قاچاق 

طی چند ساله اخیر در کشور خوب بوده است.
قس��وریان جهرمی اظهار امیدواری کرد که قاچاق در کشور 
به هیچ وجه اتفاق نیفتد تا مجبور به مبارزه ش��د چون ارز 

مملکت مصروف این موضوعات می شود.
وی در ادامه بر ضرورت فرهنگ س��ازی برای پیش��گیری از 
قاچ��اق کاال در جامعه تاکید کرد و گف��ت: قاچاق معضلی 
که خس��ارت های گسترده ای از حیث اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و غیره به کشور وارد می کند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: 
ارز ت��ک نرخی در بحث کاهش قاچاق تاثیر گذار اس��ت اما 
موضوع قاچاق فقط تک نرخی شدن ارز نیست بلکه مباحث 

دیگری در این زمینه دخیل هستند. فارس 

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبرداد؛
انهدام ۵۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق سالمت محور

سرپرس��ت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی با معرفی سامانه ثبت نام طرح ملی 
مسکن، از خانه دار کردن ۲ دهک ضعیف جامعه 

با واگذاری زمین های ۹۹ ساله خبر داد.
 محم��ود محم��ودزاده اظهار کرد: ۱۰ اس��تانی 
ک��ه ثبت نام ط��رح اقدام ملی تولید مس��کن در 
آن انجام می ش��ود شامل سیستان و بلوچستان، 
همدان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، 
خراس��ان ش��مالی، قم، چهارمحال و بختیاری، 

کردستان و گلستان است.
وی ب��ا بیان این که ثبت نام این طرح در اس��تان 
کرمان انجام شده است، افزود: ۱۰ استان شامل 
مرحل��ه اول ثبت نام اس��ت و س��ایر ش��هرها و 
استان ها در مراحل بعدی که تامین زمین کنند، 
ثبت ن��ام را آغاز خواهند ک��رد. هیچ محدودیتی 
برای شهرها در صورت تامین زمین وجود ندارد. 
فقط در کالنش��هرها اولویت با ش��هرهای جدید 

پیرامون کالنشهرهاست.
وی ادام��ه داد: در ته��ران در ش��هرهای جدید 
پیرامون پایتخت، در ش��یراز عم��ده فعالیت در 

ش��هر جدید صدار و در تبریز عمده فعالیت نیز 
در شهر سهند است.

سرپرس��ت معاون مس��کن و س��اختمان گفت:  
ثبت نام اقدام ملی تولید مسکن، استان به استان 
انجام می ش��ود و هر اس��تانی که آماده تر باش��د 

سریع تر ثبت نام انجام خواهد شد.
محم��ودزاده با اع��الم این که ۱۸۰ ه��زار واحد 
مس��کونی طرح اقدام ملی مس��کن در شهرهای 
جدید، بافت فرس��وده و سایر شهرها آغاز شده، 
اس��ت، مدعی ش��د: این تعداد واحد اقدام ملی 
تولید مس��کن در مراحل مختلف ساخت و ساز 
شامل فوندانسیون، اسکلت، سقف سوم و چهارم 

و با درجات مختلف پیشرفت قرار دارد.
وی نشانی ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن 
را ب��رای گروه ه��ای هدف و واجدین ش��رایط را 

tem.mrud.ir اعالم کرد و افزود: ثبت نام  این 
طرح از فردا آغاز می شود.

وی یادآور شد: با توجه به قوانین موجود، امکان 
ارای��ه زمین ب��ه صورت رایگان وج��ود ندارد. به 
همین دلیل، طرح اقدام ملی تولید مسکن برای 
گروه ه��ای کم درآمدی به صورت واگذاری زمین 
ب��ه صورت اجاره ۹۹ س��اله و به صورت گروهی 
برای متقاضیان اس��ت که طرح ملی مسکن در 
ش��هرهایی مانند کرمان، س��یرجان و زاهدان به 

این شیوه اجرا می شود.
سرپرست معاون مس��کن و ساختمان همچنین 
گفت: قیمت تمام ش��ده دومین ش��یوه طراحی 
ش��ده در اجرای طرح اقدام ملی مس��کن است. 
بدین معنا ک��ه در اجرای طرح اقدام ملی تولید 
مس��کن، زمین توسط وزارت راه و شهرسازی به 

نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان 
یا نهادهای دیگر ب��ه عنوان عامل چهارم واگذار 
می شود و آن نهادها بر اساس ثبت نامی که در 
سامانه انجام می دهند، سازندگان خوشنام را به 
کار گماش��ته و با قیمت تمام شده ساختمان را 
برای مردم می سازند. محمودزاده بیان کرد: در 
ش��یوه مشارکتی نیز بیش��ترین سهم به سازنده 
تعلق می گیرد و در این بخش سهم دولت کمتر 
از ۲۵ درصد است و این بخش، سهم ناچیزی را 

در تولید مسکن به خود تخصیص داده است.
ب��ه گفته وی، در اجرای ط��رح اقدام ملی تولید 
مسکن س��بدهای متعددی برای اقشار مختلف 
تعریف ش��ده که با توجه به ش��رایط درآمدی و 

توان افراد مختلف متفاوت است.

وی از انعق��اد تفاهم نامه های��ی ب��ا گروه ه��ای 
خ��اص ب��رای تولید مس��کن خب��ر داد و گفت: 
تفاهم نامه ه��ای ب��ا وزارت دف��اع ب��رای احداث 
۱۰۰هزار واحد مسکونی برای کارکنان نیروهای 
مس��لح، با س��تاد اجرایی فرمان ام��ام)ره( برای 
اح��داث ۵۰ه��زار واحد مس��کونی برای اقش��ار 
کم درآم��د، با بنیاد مس��تضعفان ب��رای احداث 
۱۰۰ه��زار واحد منعقد ش��ده اس��ت. همچنین 
تفاهم نامه هایی نیز ب��ا وزارت آموزش و پرورش 
برای مس��کن فرهنگیان و ب��ا وزارت کار، تعاون 
و رف��اه اجتماعی برای مس��کن کارگران بس��ته 
خواهد ش��د. با خیرین مسکن ساز تفاهم نامه ای 
را به امضا رس��انده  ایم که آن م��وردی جاری و 
س��اری و پایدار اس��ت. ب��ه گفته محم��ودزاده، 
س��ازمان ها و بنیادهای اعالم ش��ده در مناطقی 
که خودش��ان زمین در اختیار داشته باشند، به 
این طرح اختصاص می دهن��د تا به رونق تولید 
مسکن در کش��ور کمک کنند و با این روش در 
جهت س��اخت مس��کن برای زیرمجموعه خود 

اقدام خواهند کرد.  تسنیم 

جدال نابرابر تورم و حقوق و دستمزد 
سیاست روز افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال99 را بررسی می کند؛

گزارش

طی روزهای اخیر خبری با عنوان افزایش ۱۵ درصدی حقوق 
در س��ال آینده از سوی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
منتش��ر شد اما برخالف آنچه کهاز سوی متولیانتصور می شد 
این خبر نه تنها خبر خوش��ی برای حق��وق بگیران نبود بلکه 
زمین��ه ه��ای نگرانی جدی تر ی را برای آنه��ا رقم زد. رئیس 
برنامه و بودجه کش��ور با اش��اره به برنامه حداقل ۱۵ درصدی 
افزای��ش حقوق ه��ا  این نکته را مطرح کرد ک��ه هر آنچه که 
امسال برای امور رفاهی و حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت 
خواهیم کرد ، سال آینده با وجود همه تحریم ها و استمرار آن 
ها حداقل ۱۵ درصد پرداخت به کارکنان دولت، بازنشستگان 
و همچنین مددجویان و افرادی که تحت پوشش کمیته امداد 

و بهزیستی هستند، از سوی دولت افزایش خواهد یافت .  
افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها از سوی دولت در سال ۹۹  در 
ش��رایطی صورت خواهد گرفت که این رقم در بهترین حالت  
و ب��ا فرض ثابت ماندن این رقم ت��ورم ؛تنها می تواند نیمی از 
تورم ایجاد ش��ده را پوشش دهد و کارکنان دولت برای مابقی 

آن باید فکری بکنند. 
البته ناگفته نماند که براس��اس تجربه  سالهای قبل در مقابل 
میزان افزایش رق��م ۱۵ درصدی برای کارکنان این رقم برای 
کارگران که عمده آنها اقش��ار متوس��ط رو به پایین کش��ور را 
تش��کیل می دهند به مراتب کمتر از این رقم است و قطعا در 
مقایس��ه با تورم اعالمی و نه تورم ملم��وس در جامعه نیاز به 
تالش بیشتری برای پوشش هزینه های خود خواهند داشت. 

تورم ناخوشایند  
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه مهر ماه ۱۳۹۸ 
برای خانوارهای کشور به ۴۲درصد رسیده که نسبت به همین 
اط��الع در م��اه قبل، ۰.٧ واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. 
اگرچه این ۰.٧ درصد در مقایس��ه با تورم باالی ۴۰ درصدی 
که متولیان بر روی کاغذ محاسبه می کنند رقم امیدوار کننده 
ای نیس��ت اما  متولیان مربوطه ب��ا تاکید بر کاهش نرخ تورم 
نقط��ه ای خانوارهای کش��ور این نکته را مط��رح می کنند که 

ن��رخ تورم نقط��ه ای در مهر ماه ۱۳۹۸ به ع��دد ۲۸.۳ درصد 
رس��یده است؛ یعنی خانوارهای کش��ور به طور میانگین ۲۸.۳ 
درصد بیش��تر از مهر ۱۳۹٧ برای خرید یک »مجموعه کاالها 
و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. به باور این افراد نرخ تورم 
نقطه ای مهر ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه قبل ۶.٧ واحد درصد 
کاهش یافته  و نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
به ترتی��ب ۳۲.۳ و ۲۶.۶ درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای هر دو 

گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
 این گزارش ها در حالی از سوی متولیان مربوطه اعالم شده که 
آمار و ارقام ها از این نکته پرده بر می دارد که نرخ تورم ماهانه 
مهر ۱۳۹۸ به ۱.٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 
در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. براساس 
همی��ن آمار  تورم ماهانه برای گروه ه��ای عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
به ترتیب منفی یک  درصد و ۳.۱ درصد بوده است. دراین بین 
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای ش��هری ۱.۹ درصد بوده که 
نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش داشته  است ضمن 
اینکه این نرخ برای خانوارهای روس��تایی ۰.۸ درصد بوده که 

نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.

روی دیگر سکه
البته افزایش ۱۵ درصدی حق��وق برای کارمندان دولت و در 
پ��ی آن رقم به تناس��ب کمت��ر از این رقم ب��رای کارگران در 
ش��رایطی اس��ت که نرخ تورم  والبته نرخ ارز و طال و  س��ایر 
ش��اخص هایی که درهزینه های جامعه موثر اس��ت در همین 
رنج ثابت  باقی بماند که با توجه به اخبار و اطالعات منتش��ر 
ش��ده از سوی متولیانبه ویژه زمزمه هایی که از سوی متولیان 
وزارت نفت ب��رای افزایش قیمت بنزین به گوش می رس��دتا 

حدودی چنین ثباتی وجود نخواهد داشت. 
به باور کارشناساس��ان و تحلیلگران اقتصادی با افزایش قیمت 
بنزین بدون شک  شاهد تاثیر مستقیمی براقشار متوسط و زیر 

خ��ط فقر خواهیم چراکه  نرخ بنزین با گرانی و تورم رابطه ای 
مستقیم  دارد. به باوراین کارشناسان با افزایش قیمت  سوخت  
در کنار تکانه های اقتصادی جامعه پیامدهای اجتماعی زیادی  

را نیز شاهد خواهد بود. 
برخ��ی از کارشناس��ان این نکت��ه را مطرح م��ی کنند که در 
صورت افزایش ۱۰۰درص��دی قیمت بنزین تاثیر آن بر بخش 
کشاورزی ۲.۵ درصد و بر بخش صنعت ۱.۸ درصد و بر حمل 
نق��ل ۱۱.۳ درصد خواهد بود و برهمین مبنا برآوردها نش��ان 
می دهد در حوزه صنایع غذایی میزان وابس��تگی قیمت تمام 
ش��ده کاالها به هزینه حمل و نقل ۴ درصد، به نرخ دس��تمزد 
۳ درص��د، به حامل های انرژی یک درصد و به هزینه بس��ته 
بندی ۵ درصد اس��ت. این اتفاق در ش��رایطی اثر مستقیم بر 
هزینه های مردم به ویژه اقش��ار کم درآمد دارد که تا پیش از 
این تورم های موجود منجر به کوچک و کوچکتر ش��دن سبد 
غذایی این قش��ر از مردم جامعه شده است و حال که متولیان 

هم به طور رس��می از افزای��ش ۱۵ درصدی کارکنان خبر می 
دهن��د قطعا کامندان دولت نیز ب��ه مانندکارگران  که درتمام 
این س��الها از این ناهمخوانی رشد حقوق و تروم رنج برده اند 

؛رنج بسیاری خواهند برد. 
  البت��ه بحث افزایش مش��کالت اقتصادی کش��ور به واس��طه 
گرانی تورم  و رش��دقیمت س��وخت تنها یک روی سکه است 
که کارشناسان برآن تاکید دارند و می گویند؛ قطعا با افزایش 
نرخ بنزین، میزان تورم نیز با رشد شدیدی مواجه می شود وبه 
دنبال آن هر کاالیی که با حمل ونقل رابطه مس��تقیم داش��ته 
باشد، گران خواهد شد اما مساله مهم دیگر که در اغلب موارد 
ب��ه آن توجهی صورت نمی گیرد آن اس��ت که با افزایش نرخ 
بنزین  و به تبع آن نرخ تورم ؛بدون ش��ک طبقه های متوسط 
و فقی��ر جامعه با مش��کالت بس��یاری روبه رو خواهند ش��د و 
نارضایتی های مردمی زیادی را به دنبال خواهد شد که به نظر 

می رسد متولیان توجهی به این نکته ندارند. 

سرپرست معاون مسکن وزارت راه اعالم کرد؛

معرفی  سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن


