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ارائه خدمات بیمهای صرفا
با رعایت پروتکلهای بهداشتی

بیمه آسیا خدمات بیمهای خود را صرفا به
مراجعینی که نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت
کرده باشند ،ارائه میکند.
روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیهای
اعالم کرد :در راستای حفظ سالمت کارکنان
و مراجعین و نظر به ابالغیه رسمی دولت
با توجه به شیوع گسترده و مجدد ویروس
کرونا ،از  15تیرماه تا اطالع ثانوی ،استفاده از
ماسک و رعایت نکات بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی در ساختمانهای مرکزی و شعب
بیمه آسیا در سراسر کشور الزامی است .این
اطالعیه میافزاید :کلیه واحدهای شرکت
بیمه آسیا اعم از مدیریتها و شعب سراسر
کشور ملزم هستند خدمات بیمهای را صرفا به
مراجعینی ارائه کنند که پروتکلهای بهداشتی
در ارتباط با ویروس کرونا را رعایت کرده باشند.
گفتنی است براساس ابالغیه رسمی دولت،
از  15تیرماه استفاده از ماسک در مکانهای
سرپوشیده جمعی الزامی و ارائه خدمات در
کلیه بخشها به ویژه بخشهای دولتی ،منوط
به رعایت پروتکلهای بهداشتی است.

خبر

فشار کرونا و تاثیر کاهش قیمت نفت روی بودجه ۹۹

دیدار مدیرعامل شرکت
بیمه دی با دبیرکل سندیکای
بیمهگران ایران

محمدرضا کشاورز مدیرعامل شرکت بیمه
دی در ساختمان ستاد مرکزی میزبان سید
محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران
بود.
در این دیدار ،مسائل کالن صنعت بیمه و
لزوم همکاری سندیکایی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
کشاورز مدیر عامل شرکت بیمه دی با تاکید
بر لزوم فرهنگسازی بیمه این مهم را موجب
ارتقای ضریب نفوذ بیمه دانست و گفت:
همکاریهای سندیکایی و تشکلهایی مانند
آن میتوانند زمینهساز ایجاد بسترهایی برای
پیشبرد اهداف کالن صنعت شود که تبعا ً به
سود همه فعاالن صنعت و ذینفعان آنها
خواهد بود.
کریمی دبیرکل سندیکای بیمهگران نیز در
ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام
شده و در دست اقدام سندیکا ،اظهار کرد:
شرکتهای بیمه میتوانند با استفاده از
ظرفیتهایی که همکاریهای سندیکایی ایجاد
میکند و با بهرهگیری از فضای تعاملی این
بخش ،موضوعات و چالشهای مهم صنعت
را پیگیری و برنامهریزی کنند .برنامهریزیهایی
که میتوانند با تکیه بر خردجمعی راهکارها و
راه حلهای مفیدی را با اشتراک تجربیات در
اختیار همه اعضا بگذارد و افق روشنی را برای
صنعت بیمه که بخش تاثیرگذار و الینفک
اقتصاد کشور است ترسیم کند.
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بازنگری در دستمزد ۹۹؛ از وعده
سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

دولت چگونه از پس کسری بودجه برمیآید؟
این روزها با توجه سوال بسیاری با توجه به کم و
کسری بودجه وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که
میزان فروش و قیمت نفت کاهشی بوده و درآمد
دولت به شدت افت پیدا کرده است .اگرچه دولت
در بودجه سال  ۹۹کمترین نگاه و بیشترین توجه
را به مالیات داشته ،اما خوابیدن اقتصاد در  ۳ماه
و نیم گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا،
درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی را به کمترین
میزان خود رسانده است.
به گزارش خبرآنالین ،در حال حاضر عددهای
مختلفی از میزان کسری بودجه دولت مطرح
میشود؛ از  ۵۵تا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان .مرکز
پژوهشهای مجلس چندی پیش در گزارشی
درباره کسری بودجه در سال جاری اعالم کرد :در
سال  ۱۳۹۸بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه
و برخی مسائل دیگر ،پیامدهای کسری بودجه
چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد ،اما
در سال  ۱۳۹۹این موضوع بسیار جدی خواهد بود
و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری
بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه سال ۹۸
وقتی هنوز بازار نفت در ثبات نسبی قرار داشت
و آثار زیانبار کووید 19به اقتصاد ایران ضربه نزده
بود ،خبر داد :در سال  ۹۹دولت حداقل با یک
کسری بودجه  ۱۳۱هزار میلیارد تومانی روبهرو
است .حاال که کرونا شرایط کشور را نابسامان کرده
و کسبوکارهای زیادی ورشکست شدهاند و در
شرایطی که بازار نفت شرایط بدی را سپری میکند،
برخی پیشبینیها کسری بودجه در سال جاری را
بالغ بر  ۱۸۰هزار میلیارد میدانند.
در این شرایط ،اما پرسش اصلی این است که
دولت چگونه میتواند از پس کسری بودجه ۹۹
برآید؟ مجید سلیمیبروجنی ،تحلیلگر اقتصادی
درباره راه جبران کسری بودجه اظهار کرد :به
جرأت میتوان گفت در طول  ۴دهه گذشته همه
دولتها با بحران کسری بودجه دست و پنجه نرم
کردهاند ،اقتصاد ایران سالهاست با پدیده کسری
بودجه آشناست.
وی افزود :در طول چند دهه اخیر دولتها
این شانس را داشتهاند که با کمک دالرهای نفتی
بخشی از کسری بودجههایشان را جبران کنند ،اما
در طول دو سال گذشته و با تشدید تحریمهای
بینالمللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی ،کار
برای دولت یازدهم بسیار دشوار شده است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد :این روزها
و در روزگاری که صادرات نفت به زیر  ۱۰۰هزار
بشکه در روز رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی
است ،تامین بودجه به یکی از دغدغههای اصلی
دولتمردان تبدیل شده است.
سلیمیبروجنی متذکر شد :پیشبینی
کارشناسان بر این است که بودجه دولت برای
سالجاری با  ۱۸۰هزار میلیارد تومان کسری درآمد
مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک نگاه اجمالی به چگونگی
بودجهنویسی دولتها به راحتی نشان میدهد که
برای آنها ،بودجه تشکیل شده از دو ردیف از اعداد
که جمع نهایی هر دو ردیف درآمدها و هزینهها

یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است :درنهایت این مردم هستند که کسری بودجه را باید تامین کنند ،اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از این منابع
به صورت مفید و با حداکثر کارایی بهرهبرداری کند.

انتشار و فروش
هر چه بیشتر
این اوراق در
بازار به کمک
بانکهای
تجاریمیتواند
کمکهای
بسیاری به
دوات در جبران
بخشی از
کسری بودجه
کمرشکنکند
روی کاغذ در نهایت یکی در بیاید ،متذکر شد :اما
در واقعیت ،بودجه آینده نمایانگر اقتصاد و سندی
است که نشان میدهد سیاستها چه هستند ،چه
میکنند و چه نمیکنند.
کسری بودجه طبیعی است؟
این تحلیلگر اقتصادی گفت :تجربه سایر کشورها
نشان داده که به طور معمول کسری بودجه در
اقتصاد کشورها ،اقتضایی و بسته به شرایط کشورها
به شکلهای مختلف خود را نشان میدهد و
دولتها در صورت وقوع بحران مجبور به مداخله
میشوند.
سلیمیبروجنی افزود :در چند دهه اخیر،
کسری و مازاد بودجه ادواری امری پذیرفته شده
است .این راهحل به طور معمول در کشورها
با اقتصاد منضبط عملیاتی میشود .به این
معنا که در دوران رکود دولت کسری بودجه
ایجاد میکند و تشدید تورم عالوه بر آثار منفی
اقتصادی مانند تغییر قیمتهای نسبی و انحراف
منابع و امکانات عمومی به شدت تبعیضآمیز و
به نوعی ظالمانه است ،زیرا به ضرر گروههای
ضعیف اجتماعی است و باعث افزایش درآمد و
ثروت برای برخی افراد و ایجاد گروههای نوکیشه
میشود که این نیز به دنبال خود فسادهای مالی
و سیاسی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد :رشد اقتصادی منفی  ۳سال
اخیر با آثار منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشور
و تشدید بیکاری ،تعطیلی اکثر پروژههای عمرانی
کشور ،فشار سنگینی را در ماههای پایانی دولت
یازدهم بر دولت تحمیل کرده است .سیاستهای
دولت در خصوص چگونگی تامین مخارج بودجه

زندگی مردم را به شدت میتواند تحتتاثیر قرار
دهد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد :متاسفانه در
دو دهه گذشته شاهد اخذ برخی تصمیمات غلط
توسط دولتمردان بودهایم که خسارات آن بر زندگی
مردم خود را نشان داده است.
سلیمیبروجنی افزود :مهمتر از آن ،اینکه اصوال
با وجود کسری بودجه مزمن ،حقوق اساسی مردم
(مانند رفاه ،برابری و عدم تبعیض و )...به طور
دائم نقض میشود؛ چراکه دولت عمال در حال
مالیات گرفتن از مردم به شیوهای کامال ناعادالنه
است .ایجاد کسری در بودجه دولتها امری کامال
طبیعی است ،اما آنچه اهمیت دارد ،این است که
اوال این کسریها همیشگی نباشند و دوم اینکه
دولت این کسری را چگونه و از چه راهی میخواهد
تامین میکند.
روشهای مختلف جبران کسری بودجه
این تحلیلگر اقتصادی گفت :یکی از بدترین
روشها این است که دولت در هنگام کسری
بودجه از اوراق بدهی استفاده کند و از مردم قرض
بگیرد و در دوره بعد با درآمدهای مالیاتی ،بدهی
خود را به مردم پرداخت کند.
سلیمیبروجنی افزود :راه دیگری هم وجود دارد
و آن ،برداشت از منابع بانک مرکزی است ،یا
آنچه به آن مالیات تورمی میگویند .یعنی دولت
در اصطالح عامیانه ،اقدام به چاپ پول میکند و
هزینههای خود را تامین میکند ،اما این چاپ پول
منجر به افزایش نقدینگی و درنهایت تورم میشود.
این یعنی دولت کسری بودجه را باز از جیب مردم
تامین کرده و این بدترین راه تامین کسری بودجه

است ،چون دولت منابعی را از جیب مردم به
صورت نابرابر برمیدارد.
وی تصریح کرد :از جمله راهکارهای دیگر درموقع
بحران مذکور ،کاهش هزینههای دولتهاست .اما
تجربه نشان داده که همه دولتها در برابر این
امر مقاومت میکنند و تالش آنها بر این بوده که
از صندلی قدرت و پول در اختیارشان لذا بیشتری
ببرند .خالصه کالم این است که در نهایت این
مردم هستند که کسری بودجه را باید تامین کنند،
اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از این منابع
به صورت مفید و با حداکثر کارایی بهرهبرداری کند.
سلیمیبروجنی در ادامه گفت :زمانی که دولت
در هر بازاری دخالت میکند و به هر فعالیتی
مشغول میشود ،به طور طبیعی هزینهها باال
میرود و دست دولتها بیشتر در جیب مردم
میرود .استقراض از منابع خارجی در چنین
روزهایی میتوانست کمکهای بسیاری به دولت
کند ،ولی تشدید تحریمها و مشکالت سیاست
خارجی ،امکان عملیاتی شدن آن را از بین برده
است .بانک مرکزی از چندی قبل در حال ایجاد
بازار بدهی بین بانکی به منظور کنترل تورم و ایجاد
انضباط مالی بوده است .اینکه االن بخواهیم در
مورد موفق بودن این طرح صحبت کنم ،کمی زود
است ،اما شرایط برای انتشار هر چه بیشتر اوراق
بدهی توسط دولت را فراهم کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد :انتشار و
فروش هر چه بیشتر این اوراق در بازار به کمک
بانکهای تجاری میتواند کمکهای بسیاری به
دوات در جبران بخشی از کسری بودجه کمرشکن
کند.

سه پیشنهاد بانک مسکن برای وام مستاجران
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت :سه حالت وام
قرضالحسنه ،وام اجاره با شرط تسویه سود و وام اجاره با شرط
تسویه سود و اصل پول را پیشنهاد دادهایم.
به گزارش ایلنا ،به دنبال افزایش قیمت مسکن ،اجارهبها به
ویژه در پایتخت رشد جهشی پیدا کردند اما از آنجایی که درآمدها
تغییری نکرده بود و به دلیل شرایط کرونا برخی از کسب و کارها
هم حتی با افت درآمد مواجه شدند از این رو دولت پیشنهاد وام
مستاجران را مطرح کرد .طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی ،در
تهران مستاجران خانههای حداکثر  ۷۵متر مشمول وام ودیعه
میشوند.
محمدحسن مرادی ،مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن

درباره ارائه وام ودیعه به مستاجران گفت :دراینباره بانک مسکن
پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارائه داده است که هنوز مورد موافقت
نگرفته است .نوع عقد این قراردادها زیر سوال است چراکه در
عملیات بانکی بدون ربا چیزی تحت عنوان اجاره نداریم و اجاره به
شرط تملیک مطرح است.
وی با بیان اینکه این موضوع به عنوان طرح فراگیر مطرح
نیست ،افزود :اجرای این طرح به صورت فراگیر منابع زیادی
میخواهد و بانک مسکن هم این حجم از منابع را ندارد که بتواند
در قالب اجاره هم تسهیالتی را پرداخت کند .
مرادی با اشاره به محل تامین این منابع گفت :محل منابع از
سپردهپذیری بانکها است .به عنوان یک ظرفیت جدید این امکان

هم برای پرداخت تسهیالت به اجاره هم در بانک به وجود میآید.
مرادی درباره جزئیات ارائه وام ودیعه ادامه داد :پیشنهاد ما
در دو سال گذشته بر این اساس بود که برای افراد ضعیف اجاره
قرضالحسنه برای مثال تا سقف  20میلیون تومان ارائه دهیم.
همچنین برای عدهای قدرت پرداخت کمتری را دارند ،تسهیالتی
ارائه شود که در نهایت مستاجر سود وام را تسویه کند .برای مثال
سقف وام برای این افراد  30میلیون تومان باشد .برای افرادی که
توان پرداخت بیشتری دارند ،ساز و کار اینگونه پیشنهاد شده که
اصل پول و سود را بپردازد .سه حالت وام قرضالحسنه ،وام اجاره
با شرط تسویه سود و وام اجاره با شرط تسویه سود و اصل پول
را پیشنهاد دادهایم.

مهدی طغیانی :بانک مرکزی اعتبارات بانک مسکن را تقویت کند

ارائه وام مسکن فقط برای ساخت و ساز باشد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ،با بیان اینکه برای ساماندهی بازار
مسکن فقط نباید فشارها به سمت تسهیالت در این حوزه هدایت شود،
گفت :پیشنهاد میشود ارائه تسهیالت مسکن صرفا به سمت ساخت خانه
هدایت شود.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به
شرایط فعلی بازار مسکن ،گفت :در بروز شرایط فعلی در بخش مسکن
مولفههای بسیاری موثر بوده و نمیتوان نوک پیکان تقصیرها را فقط به
سمت یک نهاد یا سازمان نشانه رفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه برای
ساماندهی بازار مسکن فقط نباید فشارها به سمت تسهیالت در این حوزه
هدایت شود ،افزود :شاید یکی از اهرمهای ساماندهی بازار تسهیالت ارزان
باشد اما باید بدانیم که باید سایر دستگاهها نیز به ماموریت خود عمل
کرده و وظایف قانونی خود را انجام دهند.
مسکن به کاالیی سرمایه ای بدل شده است
وی با انتقاد از سوداگری در بخش مسکن ،تصریح کرد :متاسفانه تبدیل
مسکن به کاالیی سرمایه ای در سالهای اخیر بحث سوداگری را نیز در
این بازار داغ کرده از این رو قبل از هرکاری باید تالش در راستای تبدیل

مسکن به کاالی مصرفی انجام شود.
این نماینده مردم مجلس یازدهم ،با بیان اینکه درپی سرمایهای شدن
مسکن شاهد وجود بیش از  500هزار واحد خالی از سکنه در تهران هستیم،
گفت :همین عدم عرضه مسکن به بازار از مولفه های تاثیر گذار در رشد
قیمت است که متاسفانه در سراسر کشور این نوع احتکار دیده می شود.
طغیانی با تاکید بر اینکه آنچه در بحث مسکن مسئله را پیچیده کرده
بحث تاخیر زمانی در اثرگذاری سیاست های مصوب است ،افزود :اینکه
عدهای امروز طرحی ارائه دهند و خوشبین باشند به زودی بازار از التهاب
دور خواهد شد درست نیست زیرا از زمانی که سیاستی لحاظ شده یا
سیاستی مورد تغییر و تحول واقع میشود تا زمانی که در بازار اثر گذار
باشد حداقل دو سال وقت نیاز است.
بازه زمانی  2ساله برای اثرگذاری سیاستهای جدید نیاز است
وی ادامه داد :حتی اگر سیاست تسهیالت دهی در بازار مسکن دچار
تغییر و تحوالتی شود باز هم اثرگذاری آن در دوسال پیش رو مشهود
خواهد بود.
وی ادامه داد :ما معتقد هستیم بهترین اقدام برای ساماندهی بازار
مسکن در شرایط فعلی تالش دولت برای عرضه واحدهای خالی از سکنه

به بازار بوده که در این رابطه باید سخت گیری های بیشتری صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،با بیان اینکه عرضه  500هزار واحد
خالی در تهران و همچنین دو میلیون و  500هزار واحد خالی از سکنه طبق
سرشماری سال  95به بازار می تواند تا حدودی گره قیمت مسکن را باز
کند ،گفت :اگر دولت موفق شود حتی بخشی از این واحدها را به بازار
عرضه کند به طور حتم بسیاری از مشکالت و تالطم های قیمتی برطرف
خواهد شد.
وی ادامه داد :توجه به بحث مالیات بر خانههای خالی و ایجاد سامانه
امالک و اسکان و موارد از این دست نیز میتوانند به ساماندهی وضعیت
بازار مسکن کمک کنند.
طغیانی با بیان اینکه دولت میتواند با ارائه یارانه اعتبارات بانک
مسکن را جهت تسهیالت دهی بیشتر کند ،گفت :البته بانک مرکزی می
تواند ازحیث منابع برای این بانک تسهیلگری کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنین یادآور
شد :وقتی که نیاز بانک مسکن به اعتبارت برای ارائه وام بیشتر باشد
میتوان از منابع دیگر بانکها با نرخ پایینتر نیز برای ساماندهی وضعیت
بازار استفاده کرد.

اگرچه رئیس سازمان بازرسی چندی پیش از
وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶
ماه دوم سال خبر داده بود ،اما وزیر کار با رد
این موضوع گفت که پرونده دستمزد  ۹۹بسته
شده است.
به گزارش مهر ،یکی از مهمترین مسائل
حوزه کارگری ،تعیین دستمزد شامل پایه و
سایر آیتمهای مزدی از سوی شورای عالی کار
است .در این بین یکی از مغایرتهای تعیین
دستمزد سال  ۹۹با سالهای گذشته ،زمان به
اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای
تعیین یک رقم نهایی بود.
به گونهای که خالف سالهای گذشته
که دستمزد در اسفند ماه تصویب میشد،
دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین
شورای عالی کار ،در فروردین ماه امسال
تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد
در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین
حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی ،تشکیل
جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود
که پایه مزدی حداقل بگیران از  ۲۱به  ۲۶درصد
افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز
مبلغ  ۷۶هزار تومان افزوده شد .در این بین،
به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به
عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران ،رئیس
سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای
بازنگری در دستمزد طی  ۶ماه دوم سال خبر
داد .طبق گفته درویشیان «دولت این قول
را به ما  -سازمان بازرسی کل کشور  -داده
است که در  ۶ماهه دوم سال این موضوع را
مجددا ًبازنگری کند و امیدواریم انشاالله روند
حقوقها اصالح شود».
برای تعیین صحت و سقم این ماجرا ،هفته
گذشته موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را
از وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پیگیری شد
که شریعتمداری گفت ،قرار نیست دستمزد
کارگران تغییری کند.
پیگیری در مورد ارائه توضیحات بیشتر در
این خصوص بیجواب ماند ،اما با توجه به
ابهامات موجود ،الزم است هم وزارت کار و
هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد
شفافسازی کنند.
با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴
میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان
تقریبا ً یک جامعه  ۴۳میلیون نفری را تشکیل
میدهند اگر دولت وعدهای به سازمان بازرسی
کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹
داده است ،این سازمان باید در این مورد
شفافسازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در
حد یک وعده بوده است ،باز هم باید در این
رابطه شفافسازی صورت بگیرد.
اهمیت این مسئله آنجایی بیشتر به چشم
میآید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا
به میزان  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومان تعیین
شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی
موجود ،طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته
دستمزد کانون عالی شوراها هزینه معیشت
کارگران به  ۶میلیون و  ۴۹۰هزار تومان تا ۶
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رسیده است؛ این
یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل
بگیر به حدود  ۴میلیون تومان رسیده است.

