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چند پیشنهاد برای تعیین
حداقل دستمزد

نرخ های جایگزین برای افزایش
دستمزد

*رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

علیرضا ظهیری -از طرح ضربتی وام گرفته و آمار
و ارقام مربوط به این موضوع تا تسهیالت مربوط به
رونق تولید و اشتغالزایی و مطالبات بانکی ،مهمترین
موضوعاتی بود که در گفتوگو اختصاصی شهرآرا با
محمود منصوری ،عالیترین مقام بانکی استان مطرح
شد.به طور قطع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و
بانک محور بودن فعالیتهای اقتصادی ،بانکها در
حوزههای مختلف پیشگام حرکت توسعهای هستند و
اگر به موقع فعالیتهای خود را انجام دهند میتوانند
گره بسیاری از مشکالت را باز کنند.یکی از موضوعاتی
که در سال  96و طی  9ماهه ابتدایی این سال توانست
این حجم تأثیرگذاری بانکها را به عینه نشان دهد،
مربوط به طرح ضربتی پرداخت تسهیالت ازدواج بود،
بانکها توانستند طی این مدت بسیاری از جوانانی
که پشت صف گرفتن تسهیالت  10میلیون تومانی
ازدواج مانده بودند را با اجرای طرح ضربتی به این
مبلغ برسانند تا شرایط برای ازدواج آنها فراهم شود.

سربلندی بانکها در وام ازدواج

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی
در گفتوگو با شهرآرا با تأکید بر اینکه مسئله ازدواج
و تسهیل در این امر ،یکی از مقوالت مهم در دین،
حکومت و دولــت ماست ،اظهار کــرد :با توجه به
اهمیت موضوع در سال جاری طرح ضربتی پرداخت
تسهیالت ازدواج توسط سیستم بانکی انجام شد
و خوشبختانه توانستیم از این مهم سربلند بیرون
بیاییم.

افزایش چشمگیر تسهیالت ازدواج در مقایسه
با سال 95

محمود منصوری با بیان اینکه طی  9ماهه امسال و تا
پایان آذر سیستم بانکی  90هزار و  225فقره پرونده
تسهیالت ازدواج تشکیل داد که نتیجه این تشکیل
پرونده ،پرداخت  9هزار و  451میلیارد و  307میلیون
ریال است ،ادامه داد :در مجموع  9ماهه سال 96
تعداد پروند ههای تشکیلی تسهیالت ازدواج در
مقایسه با کل سال  95افزایش  17.5درصدی داشته
است و با توجه به اینکه در سال  95رقم تسهیالت
پرداختی ازدواج  7هزار و  284میلیارد و  614میلیون
ریال بوده است ،طی  9ماهه ابتدایی رقم پرداختی وام
ازدواج نسبت به کل سال گذشته ،رشد 30درصدی را
ظریفیان -افزایش نرخ ارز که در روزهای گذشته
و در سایه ناآرامیهای داخلی در سکوت و به آرامی
اتفاق افتاده بود ،روند صعودی به خود گرفته است
و علیرغم اینکه بارها ول ـیا ...سیف اعالم کرده
بود که افزایش نرخ ارز نخواهیم داشت کارشناسان
اقتصادی را با این نگرانی مواجه کرده است .با این
حال نرخ دالر که روز گذشته از کانال چهار هزار و
 700تومان به کانال چهار هــزار و  500تومان
بازگشت هماکنون با قیمت چهار هزار و  640تومان
معامله میشود .عامل اصلی گرانی دالر در بازار طی
روزهــای اخیر کمبود ارز نقدی در بازار بودهاست
و صرافها علت اصلی را کمبود تزریق ارز از سوی
بانک مرکزی در بازار میدانند و میگویند :اگر بانک
مرکزی زودتر وارد بازار میشد قیمت از چهار هزار
و  700تومان عبور نمیکرد .اما صرافها و فعاالن
بازار اذعان کردهاند که از روز گذشته دالر نقدی توزیع
شده توسط بانک مرکزی در بازار زیاد شده و همین
امر موجب آغاز سیر نزولی قیمتها در بازار ارز شده
است آنها میگویند این کار بانک مرکزی سبب
هیجان زدایی از بازار دالر میشود.

واقعی سازی نرخ ارز

در اینباره محمد سیادت ،کارشناس اقتصادی که
خود موافق تعدیل ساالنه نرخ ارز براساس تفاوت
نرخ ارز در داخل ایران و خارج است در اینباره به
شهرآرا میگوید :نرخ ارز باید به صورت مدیریت شده
تغییر کند تا موجب افزایش رقابت تولیدکنندگان
داخلی و خارجی شود ،اما متأسفانه ما تنها تحت
شرایط فشار به این واقعیت تن میدهیم که خود
موجب میشود آثار مثبت افزایش نرخ ارز در افزایش

بانکهاست.

کاهش سود رونق تولید با پرداخت یارانه سود

تجربه کرده است.وی افزود :امیدوار هستیم این روند
در سه ماهه پایانی سال نیز ادامه داشته باشد تا بتوانیم
رکوردی خوب از پرداخت تسهیالت ازدواج را به ثبت
برسانیم و همچنین این روند را برای سال بعد نیز داشته
باشیم.

خانوادهها بازپرداخت تسهیالت ازدواج را در
اولویت بگذارند

منصوری با درخواست از خانوادهها برای پرداخت به
موقع اقساط ازدواج گفت :امیدواریم خانوادهها به
اهمیت پرداخت به موقع تسهیالت ازدواج توجه کنند
و این مسئله را جزو اولویتهای اصلی خود بگذارند.
وی ادامه داد :همچنین از تمامی اقشار مردم نیز این
درخواست راداریم که قسمتی از درآمد خود را به منابع
قر ضالحسنه اختصاص دهند چرا که هیچ ردیف
اعتباری برای منابع تسهیالت ازدواج مدنظر نیست
و این تسهیالت تنها با پرداخت به موقع اقساط وام
ازدواج و سپردههای قرضالحسنه قابل تأمین است.
این مقام بانکی یادآور شد :متأسفانه شرایط به گونهای
پیش مــیرود که مــردم راغــب به سپردهگذاری در
سپردههای بلند مدت و سودده هستند و این موضوع
برای تسهیالتی همچون تسهیالت قر ضالحسنه
ازدواج نگران کننده اســت ،بنابراین امیدواریم
همشهریان توجه ویژه به این امر داشته باشند.

منصوری درباره تسهیالت مربوط به اشتغال نیز این
موضوع را همچون مبحث ازدواج یکی از دغدغههای
مهم کشور دانست و به ارائه آماری درباره تسهیالت
اشتغال طی  9ماهه ابتدایی سال  96پرداخت.
وی گفت :تا پایان آذرماه سال  96سیستم بانکی 10
هزار و  331فقره پرونده دربــاره اشتغالزایی حوزه
کمیته امــداد ،بهزیستی ،خوداشتغالی اداره کار و
صندوق کارآفرینی امید تشکیل داده و در همین
بازه زمانی مبلغ هزار و  428میلیارد ریال تسهیالت
بــرای این بخش پرداخت شده است.دبیر شورای
هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه در
سال  95برای حوزه رونق تولید از مجموع  589فقره
پرونده تشکیل شده مبلغ چهار هزار و  941میلیارد
و  771میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است،
اظهار کرد :در سال  96نیز با توجه به اینکه پرداخت
تسهیالت رونق تولید دیر ابالغ شد اما طی  9ماهه
سال جاری  178پرونده تشکیل و مبلغ  874میلیارد
و  774میلیون ریــال تسهیالت سرمایه در گردش
پرداخت شده است.وی افزود :همچنیناکنون 122
فقره پرونده دیگر برای پرداخت تسهیالتی به میزان
 645میلیارد و  640میلیون ریال در دست بررسی

بانک مرکزی وارد بازار ارز شد

هیجانزدایی از دالر

منظم و ادامهدار تولید ملی و صادرات محقق نشود.
وی میافزاید :در شرایطی قرار داریم که به دلیل
ضعف شرایط سیاسی در جهان امکان مبادله
کاالهای خود را مانند سایر کشورها نداریم و شاهد
آن هستیم که تولیدات ما در مقابل رقبا دائما در حال
خالی کردن میدان هستند و افزایش واردات به ویژه
در سالهایی که درآمد نفت در کشور باال بودهاست
را داشتهایم .از طرفی میانگین تورم به طور متوسط
در بازه زمانی  15تا  20ساله اخیر در کشور حدود

پول گوشیهای قاچاق را
به مردم بازگردانید

رئیس اتاق اصناف ایران گفت :واحدهای صنفی
مکلف به استرداد بی قید و شرط وجوه دریافتی
بابت گوشیهای قاچاق به خریداران شدهاند.
به گــزارش مهر ،علی فاضلی ،افــزود :براساس
ابالغیه اتاق اصناف ایران به واحدهای صنفی،

تشکیل 10هزار پرونده و پرداخت تسهیالت
هزار و  428میلیاردی برای اشتغال

عکس :آرشیو

براین اساس پیشنهاد میشود دولت بیاید
از نر خهای جایگزین بــرای افزایش سطح
دستمزد کارگران استفاده کند به این ترتیب
که بخشی از هزینههای بیمهای،مالیاتی و
عوارضیوتسهیالتیتولیدکنندگانراکاهش
داده و منابع حاصل از این اقــدام را صرف
افزایش حقوق کارگران کند.به عنوان مثال
اگر از این طریق دولت هزینههای واحدهای
تولیدی را 15درصـــد کاهش مـیدهــد،از
آن طــرف میتواند 15درصــد به دستمزد
کارگران اضافه کند .این مسئله ضمن اینکه
سبب کاهش فشار روی کارفرماها شده و
هزینه تمام شده آنها را کاهش میدهد،با
افزایش تقاضای مؤثر در بازار برای تولیدات
داخلی نیز بازارسازی میکند .اجرای این
فرمول ضمن اینکه سبب افزایش قدرت
خرید کارگران میشود،از رشد هزینه تمام
شده واحدهای تولیدی و در نتیجه گرانتر
شدن قیمت کاالها و خدمات نیز جلوگیری
میکند.
هماکنون در کشور بیش از 300هزار مقرری
بگیر بیمه بیکاری داریــم که رقمی که هر
ساله اینها دارند دریافت میکنند،سبب
میشود تا منابع این صندوق مدام کاهش
یابد اما اگر بتوانیم قدرت خرید کارگران را
افزایش دهیم این کار سبب افزایش قدرت
خرید به اقشار و در نتیجه رشد تقاضا در بازار
میشود.این مسئله سبب میشود تا بخش
قابل مالحظهای از تولیدات کارخانهها به
فروش رسیده و نقدینگی مورد نیاز آنها برای
تدوام فعالیت تأمین شود .در چنین شرایطی
آنها به جای تعدیل نیرو،راغب میشوند که
حتی نیروی کار جدید نیز استخدام کنند .در
نهایت آنچه که در این نوشتار بر روی آن تأکید
کردیم این است که در شرایط فعلی که ایجاد
رونق اقتصادی در گرو افزایش قدرت خرید
کارگران است و دولت نیز نمیخواهد از طریق
ایجاد تورم بیش از حد رونق مصنوعی در
بازار ایجاد کند،بهترین راهکار برای این کار
کاهش هزینههای سربار تولید و اختصاص
منابع حاصله به دستمزد کارگران است.
بــرایــن اســـاس بــا عنایت بــه آثـــار مختلف
تعیین حداقل دستمزد ،باید برای محقق
شــدن اهـــداف اصلی حــداقــل دستمزد و
کاهش اثــرات منفی آن بر تولید همزمان
با تعیین حداقل دستمزد ،سیاستهای
مکمل دیگری هماهنگ و همگام با دیگر
سیاستهای اجتماعی و بازار کار در جامعه
به اجرا درآید تا سطح زندگی کارگران کمدرآمد
و خانوادههای آنان بهبود یابد .از جمله این
سیاستها میتوان به معافیتهای مالیات
بــردرآمــد ،معافیتهای مالیاتی تولید و
برنامههای کمک به کارفرما اشاره کرد.

رکوردزنی دولتدرپرداخت وامازدواج

عکس  :جواد کرمانی /شهرآرا

هرساله در این ایــام تشکلهای کارگری و
کارفرمایی با برگزاری جلسات مختلف و
رایزنی با یکدیگر تالش میکنند تا به توافقی
بــرای تعیین حداقل دستمزد سال آینده
برسند .با این حال امسال تعیین حداقل
دستمزد با مشکالتی مواجه اســت.اول
اینکه تولید در مقایسه با 10ســال گذشته
دوبرابر شده است،اما قــدرت خرید مردم
به دلیل مشکالت اقتصادی اوایل دهه 90
ثابت مانده و یا کاهش یافته اســت،در این
شرایط نمیتوان دستمزدها را بیش از یک
حدی افزایش داد چرا که اگر چنین کاری
انجام شود،به دلیل فشاری که بر واحدهای
تولیدی وارد میشود،بخشی از نیروهای کار
تعدیل میشوند.
از طرفی کاهش قــدرت خرید مــردم سبب
شده تا تقاضای مؤثر در بازار کاهش یافته و
در نتیجه بخشی از تولیدات کارخانهها به
صورت دپو در انبارهای آ نها باقی بماند،
باید فرمول تعیین دستمزد به گونهای تغییر
کند که هم قدرت خرید کارگران افزایش یابد
و هم اینکه فشار بر روی واحدهای تولیدی
وارد نشود.
باید توجه داشــت،کــارفــرمــایــان دغدغه
تولید و بــهــرهوری دارنــد و بــار هزینههای
تولید ،بهرههای باال  ،رکود و تورم ،قوانین
دستوپاگیر و نرخ ارز را به دوش میکشند
ولــی خواسته کــارگــران هــم ایــن اســت که
دستمزدشان مطابق قانون کار و ماده ۴۱
افزایش یابد.در چنین شرایطی باید فرمولی
برای افزایش حداقل دستمزد اعمال شود که
هم به بهبود وضعیت معیشت کارگران کمک
کند و هم تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را با
مشکل مواجه نکند.

طی  9ماه نخست امسال  90هزار و  225فقره تسهیالت ازدواج پرداخت شده است

آ نهــا مکلف به استرداد بی قید و شرط وجوه
دریافتی بابت فروش گوشیهای تلفن همراه
قاچاق به خریداران شدند .این ابالغیه بر اساس
اعــام ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صورت
گرفته است.وی تأکید کرد:ستاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کاال و ارز  ،واحدهای صنفی را مکلف به
استرداد بیقید و شرط وجوه دریافتی بابت فروش
گوشی تلفن همراه قاچاق به خریدارانی کرده که
گوشی آنها در سامانه ثبت نشده است.فاضلی
گفت:طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه
چند هفتهای هست که از سوی ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی شده و بر اساس
آن عالوه بر ضرورت رجیستری گوشیهای تلفن
همراه ،واحدهای صنفی نیز از خرید و فروش
آنها منع شدهاند.

 20درصد بوده ،در حالیکه میانگین نرخ تورم در
دنیا در همین مدت پنج درصد بود هاست .عضو
اتــاق بازرگانی خراسان رضــوی با این توضیح که
مابه التفاوت افزایش هزینههای داخلی به واسطه
تورم معموال یا از طریق افزایش تعرفههای واردات
و یا از طریق افزایش نرخ ارز جبران میشود ،ادامه
میدهد :افزایش نرخ واردات مراودات ما را با دنیا
مشکل میکند ضمن اینکه بسیاری از پیمانهای
منطقهای اجازه افزایش تعرفهها را به ما نمیدهند

وی درباره اعتراض تولیدگران درباره باال بودن نرخ
تسهیالت رونق تولید نیز افزود :بنده نیز به این موضوع
قائل هستم و حتی در جلسهای به آقای شریعتمداری
اعالم کردم که یکی از راههای کمک به صنعت و تولید
کشور پایین آوردن نرخ سود تسهیالت به مدلهای
مختلف است و در همینباره برای سال  96با تالش
استاندار خراسان رضــوی یارانه سود تسهیالت به
میزان سه درصد برای تسهیالت سرمایه در گردش و
پنج درصد برای سرمایه ثابت در نظر گرفته شده است.
منصوری ادامه داد :همچنین در تسهیالت نوسازی و
بازسازی طر حهای صنعتی تاکنون تسهیالت برای دو
طرح به مبلغ  49میلیارد ریال توسط بانکهای تجارت
و ملت پرداخت شده است و  12طرح دیگر نیز به میزان
 217میلیارد و  464میلیون ریال در دست بررسی
است.

بدهکار دانه درشت نداریم

آخرین بخش این گفتوگو مربوط به معوقات بانکی
بود که دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان اعالم
کرد در این استان بدهکاران بانکی دانه درشت به آن
صورتی که در کشور وجود دارد ،نیست اما بدهکارانی
با رقمهای باال وجود دارنــد .منصوری یکی از علل
وجود معوقات بانکی را نوسانات اقتصادی دانست
و گفت :غالب مشکالت بدهکاران بانکی مربوط
به افــرادی است که از نوسانات اقتصادی متضرر
شدهاند و سیستم بانکی با همکاری دستگاه قضایی
نهایت انعطاف را برای این افراد لحاظ خواهد کرد اما
مشکل اصلی ما با افرادی است که توانایی بازپرداخت
تسهیالت خود را دارند اما به دالیل مختلف از این کار
امتناع میورزند ،این افراد برای سیستم بانکی چالش
ایجاد کردهاند.

رشد 50درصدی معوقات بانکی

وی میزان معوقات بانکی استان را تا پایان آذرماه سال
 96مبلغ  26هزار و  639میلیارد و  778میلیون ریال
عنوان کرد و افزود :درست است که معوقات بانکی در
سال جاری افزایش  50درصدی در استان داشته اما
این رقم نسبت به معوقات کشوری بسیار پایین است.

و تنها راهحل افزایش نرخ ارز است که اگر مدیریت
شده صورت بگیرد باعث افزایش تولید ملی میشود
و گرنه جز بار سنگین مالی که بر دوش مردم ایجاد
میکند حاصلی برای کشور نخواهد داشت.
سیادت با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز موضوعی
است که باید اتفاق میافتاد ،میافزاید :تاکنون
دولت از طریق ارائه ارز نفتی به بازار مانع افزایش نرخ
ارز و واقعی شدن نرخ ارز میشد .به هرحال اکنون
این اتفاق افتاده ولی هنوز دیر نشده و دولت و مجلس
باید از این فرصت استفاده کنند و با جذاب کردن
امکانات گردشگری داخلی مانع خــروج ساالنه
نزدیک به  8هزار میلیارد دالر سرمایه ارزی کشور
بابت سفرهای خارجی شوند .همچنین باید امکان
تولید خودروهای با کیفیتتری در داخل فراهم شود
که واردات خودرو به صورت ساخته شده (سیبییو)
کاهش پیدا کند و مقداری از دستمزد و هزینههای
خودرو در داخل صرف و به افزایش اشتغال منجر
شود در غیر این صورت جز گرانی یکسری کاالها در
داخل چیزی نصیب مردم نخواهد شد.
سیادت با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه مجلس که
مطابق آن باید هر سال مابه التفاوت تورم داخل و
خارج به نرخ ارز اضافه شود ،میگوید :دولت باید
منافع آن را به مردم توضیح دهد و طی دورههای سه
ماهه که به اقتصاد شوک وارد نکند این کار را انجام
دهد .در غیر این صورت همین مقدار تولیدی که
در داخل داریم نیز از دست خواهیم داد ،اما اگر
افزایش نرخ ارز بدون برنامه و تحت فشار انباشتگی
مابه التفاوت تورم صورت بگیرد ،شوک ارزی فقط آثار
گرانی و ناتوانی در قدرت خرید برای جامعه باقی
خواهد گذاشت.

خبر اقتصاد

بررسی حسابهای
بانکی برای حذف یارانه
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس دربــاره تبصره  14الیحه بودجه
سال آینده ،به دولت اجازه داده شده است
در اجــرای قانون هدفمند کردن یارانهها
و بــا هــدف تحقق عــدالــت ،کاهش فقط
مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و
نیز معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به
خانوارهای نیازمند ،در سال  1397از محل
منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها تا
مبلغ  37هزار میلیارد تومان را هزینه کند.
به گزارش خبرآنالین،دولت موظف است
به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول
سه ماه اول سال  1397به صورت تدریجی
اقــدام کند .افــرادی که مایل به بررسی
تراکنشهای مالی خود و آزمون وضع آنها
توسط دولت نیستند ،میتوانند از دریافت
یارانه اعالم انصراف کنند .در عین حال،
در صورتی که خانوارها به حذف یارانه خود
معترض باشند ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک
ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق
به برقراری یارانه آ نها اقدام کند.به این
ترتیب ،مبلغ  230میلیارد تومان برای بیمه
زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت
پوشش کمیته امداد امامخمینی و سازمان
بهزیستی اختصاص مییابد.
خبر اقتصاد

خودروهای غیراستاندارد

ایرنا:رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
گفت :بر اساس این قانون ،سال آینده از
تولید خودروهای غیراستاندارد در کشور
جلوگیری میکنیم.عیسی کالنتری افزود:
قانون هــوای پــاک در حــال اجرایی شدن
است و طبق این قانون با خودروسازانی که
خــودروی غیراستاندارد تولید میکنند،
برخورد خواهد شد.

اصالح مالیات طال

ایسنا:رئیس سازمان امور مالیاتی گفت:
بــرای طــا ،مالیات بر ارزش افـــزوده سه
درصـــدی در نظر گرفته شــده و بــهزودی
با نمایندگان بخش طال گفتوگوهایی
داریــم تا به چارچوب مشخصی دربــاره آن
برسیم.سیدکامل تقوینژاد افزود :درالیحه
پیشنهادی نرخ مالیات بر ارزش افــزوده
 ۹درصد است اما در کاالهایی مثل سیگار و
سوخت بیشتر است.

نوسازی بنگاههای تولیدی

آفــتــاب :وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی
بنگاههای صنفی تولیدی برای بازسازی و
نوسازی را ابالغ کرد.

حجم سپرده های بانکی

ایلنا :ارقــام پولی آبــان ماه امسال نشان
میدهد حجم سپرد ههای بلند مــدت با
 43.5درصد رشد در مقایسه با آبان پارسال
و رشد  45.1درصدی در  8ماهه امسال به
 702هزار میلیارد تومان رسیده است.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

143,470

سکۀ تمام

1,523,000

نیمسکه

738,000

ربع سکه

437,000

سکه یکگرمی

284,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

دالر

(تومان)

4,566

یورو

5,850

پوند

6,339

درهم امارات

1,258

دالر كانادا

3,718

جدول میوه

نوع

پرتقال تو سرخ

قیمت

(تومان)

2740

موز

5170

نارنگی

2740

انار

5750

سیب قرمز

2550

انگور بجنوردی

3280

کیوی

3340

لیمو شیرین

3620

