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شرکت های بیمهای مکلف به واریز  275میلیارد تومان به خزان ه کل شدند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،شرکت های بیمه ای را مکلف کردند که  275میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث به خزانه داری کل کشور واریز کند .به گزارش ایرنا ،نمایندگان در ادامه
جلسه علنی روز گذشته مجلس ،بند الف تبصره  10بخش درآمدی بودجه  97کل کشور را با  140رای موافق 20 ،رای مخالف 10 ،رای ممتنع از  200نماینده حاضر تصویب کردند .نمایندگان مجلس شورای
اسالمی دراین مصوبه ،شرکت های بیمهای را مکلف کردند که مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ()2.750.000.000.000ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش
بیمه (پرتفوی)هر یک از شرکت ها تعیین و ب ه تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف  160111جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

در گزارشی وضعیت معیشت زندگی کارگران بررسی شد

اخبار
در نهمین جشنواره ملی بهره وری

لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه به پارسیان تعلق گرفت
لوح تقدیر سودآورترین شرکت بیمه در نهمین
دوره ارزیابی جشنواره ملی بهره وری در حوزه
صنعت بیمه به شرکت بیمه پارسیان تعلق گرفت.
شرکت بیمه پارسیان در بخش سودآوری که بر
مبنای دو شاخص درآمد سرانه و حاشیه سود خالص
ارزیابی شده است به عنوان سودآورترین شرکت بیمه
انتخاب و لوح تقدیر جشنواره را دریافت کرد.
در جشنواره ملی بهره وری ارزیابی شرکت ها بر اساس
شاخص های مالی ،اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی و طبق اطالعات افشا
شده در صورت های مالی بنگاه ها صورت می پذیرد و عالوه بر بررسی صورت های
مالی حدود  3000داور نیز که به صورت آنالین ثبت نام کرده اند بخشی از داوری ها و
ارزیابی های جشنواره را در حوزه تخصصی خود انجام می دهند

توانگری مالی بیمه آرمان سطح ( )1اعالم شد
شرکت بیمه آرمان بر اساس ارزیابی های بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای سال مالی
 1396در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،محمود حق
وردیلو مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی در نامه ای
به علیرضا بیانیان مدیرعامل این شرکت اعالم کرده بر
اساس ارقام صورتهای مالی مصوب  ،۱۳۹۵شرکت
بیمه آرمان موفق به کسب سطح یک توانگری مالی با
نسبت توانگری 115درصد شده است.
در این نامه آمده است در اجرای ماده  ۶آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری
مالی موسسات بیمه (شماره  )۶۹و حسب بررسی و کنترل انجام شده ،بر اساس آخرین
صورت های مالی و پس از اعمال تعدیالت طبق محاسبات جداول پیوست ،نسبت
توانگری مالی بیمه آرمان برای سال مالی 115( 1396درصد  -سطح  )۱مورد تایید
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

تندیس «جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی»
به بانک صادرات ایران اعطا شد
 در دومین «جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی» که با همکاری
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری  ،در دانشگاه صنعتی شریف برگزار
شد« ،فان کارت» بانک صادرات ایران بر اساس بررسی های صورت گرفته
و رأی هیات داوران ،به عنوان محصول نوآورانه و برتر ایرانی شناخته شد.
در این مراسم که با حضور معاونت دانشگاه صنعتی شریف ،اعضای هیات علمی و
شورای سیاست گذاری جشنواره ،مدیران عامل شرکت های برتر و جمعی از نخبگان و
کارشناسان داخلی برگزار شد ،تندیس محصول نوآورانه و برتر ایرانی به بانک صادرات
ایران اعطا شد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران
حامی سی و ششمین جشنواره فيلم فجر
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای مسئولیت های اجتماعي خود و
باهدف صيانت از فرهنگ و هنر ملي ،از آثار برگزيده يک سال تالش سينماي
ايران در سي و ششمين جشنواره فجر حمايت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران ،سی وششمین جشنواره
ن هاي سي و نهمين سالگرد پيروزي شکوهمند
بينالمللي فيلم فجر همزمان با جش 
انقالب اسالمي ايران در سالن مرکز همايش هاي برج ميالد آغاز به کار كرد و تا ۲۲
بهمنماه  ۱۳۹۶ادامه خواهد داشت.
بانک قرض الحسنه مهرایران با توجه به اهمیت سینما و باور به نقش آفریني اجتماعي
آن و باهدف صيانت از فرهنگ و هنر ملي ،حمايت از سي و ششمين جشنواره فجر را در
راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود قرار داد.

تجدید میثاق مدیران موسسه نور
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری نور با آرمانهای امام
راحل تجدید بیعت کردند
همزمان با ایام دهه مباک فجر و به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی ،مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری نور با حضور در مرقد
مطهر حضرت امام خمینی (ره) بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار و معمار کبیر انقالب
بیعت کردند.

امضای تفاهمنامه بانک انصار و شرکت بورس کاالی ایران
بانکانصار و حامدسلطانینژاد مدیرعامل
ابراهیمی مدیرعامل
شرکتبورسکاالی ایران ،در راستای اجرای سیاستهای کالن اقتصاد
مقاومتی ،کمک به بهبود فرآیندهای تجاری ،ایجاد شفافیت و زمینه پوشش
ریسک فعاالن تجاری در حوزه کاالها و قراردادهای قابل معامله در بورس
کاالی ایران و توافق بر توسعه معامالت بورس کاالی ایران به عنوان بستر
شفاف و رقابتی معامله کاالها و قراردادهای مبتنی بر کاال ،روز یکشنبه 15
بهمن تفاهم نامهای  5مادهای را در محل شرکت مذکور به امضاء رساندند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار ،در نشست ویژه ای که به
منظور امضای این تفاهم نامه میان مدیران عامل بانک انصار و شرکت بورس کاالی ایران
تشکیل شده بود ،ابراهیمی طی سخنانی ضمن قدردانی از فعالیت های موثر شرکت
مذکور در راستای ایجاد بازار متشکل و شفاف بورس کاال ،از صرف  8/84درصد منابع
بانک در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی در سالجاری خبر داد و گفت :تمرکز
هسته کسب وکار بانک انصار که به برکت خون شهدای انقالب اسالمی به بالندگی
رسیده ،حمایت از بنگاه های کوچک ومتوسط و کمک به رونق بازار تولید و مصرف
کاالهای ساخت داخل و استحکام زیرساخت های اقتصادمقاومتی است.
رئیس شورای عالی راهبری اقتصادمقاومتی بانک انصار در این نشست همچنین ضمن
اشاره به مزیت های رقابتی این بانک ،به اهداف این تفاهم نامه اشاره کرد و آن را گامی
در راستای افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی با اهداف کالن ملی خواند و افزود:
بانک انصار به عنوان شفاف ترین نهاد بورسی کشور درتالش است که در حوزههای
مختلف اقتصادمقاومتی سرمایهگذاری کند و درحالی که بیشترین سود هر سهام را در
شبکه بانکی به  100هزار سهامدار خود می پردازد ،همچنان پیشتاز حمایت از تولید و
خرید کاالهای ایرانی باشد.

در حالی که مقامات کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت
کارگران در سال گذشته را رقمی در حدود دو میلیون و
 ۴۸۰هزار تومان عنوان میکنند ،بسیاری از کارشناسان
اقتصادی با تکیه بر گزارش بانک مرکزی ،هزینه ماهانه هر
خانوار شهری در سال گذشته را سه میلیون و  ۲۷۵هزار
تومان اعالم میکنند.
به گزارش ایسنا ،نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر
سال تالش میکنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات
روز زندگی کارگران پیش برود و به واقعی شدن نزدیک شود
اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران
را تامین نکردهاست .چند سالی است به دستور وزیر کار
حداقل دستمزد درصدی بیش از نرخ تورم اعالمی به تصویب
میرسد اما بازهم فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم
وجود دارد.
کارشناسان و فعاالن حوزه کار بر این باورند که شیوه تعیین مزد
در کشور ما برخالف کشورهای دیگر سنتی و دستوری است و
باید مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد؛ آنها تاکید دارند که رعایت
حداقلهای زندگی برای تعیین مزدی شایسته و عادالنه ضروری
است چراکه حقوق و دستمزد کارگران باید با واقعیتهای روز
زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.
بر اساس ماده  ۴۱قانون کار ،نرخ تورم و سبد معیشت خانوار
دو معیار اساسی در محاسبه دستمزد کارگران به شمار میرود که
همه ساله شورای عالی کار بر مبنای آن در مورد رقم دستمزد
تصمیمگیریمیکند.
موضع وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال
ن این است که درصد افزایش مزد بیش از نرخ تورم
آینده کارگرا 
باشد .آنطور که علی ربیعی گفته چانهزنیها برای تعیین حداقل
دستمزد در شورای عالی کار در جریان است و سیاست این است
که افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتیهای تا
سقف  ۲میلیون تومان درصدی بیشتر افزایش خواهد یافت تا
فاصله دریافتیهای پایین و باال کمتر شود.
او وعده داده که امسال چانهزنیها برای تعیین رقم مزد مثل
سالهای قبل به شب عید کشیده نشود و رقم مزد زودتر اعالم
شود.
در همین حال رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و می گوید:
شورای عالی کار باید به گزارشهایی که کمیته دستمزد از وضع
معیشت کارگران ارائه میکند ،اهمیت بدهد و حداقلهای زندگی
خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند چرا که امورات
زندگی کارگران به سختی میگذرد.
غالمرضا عباسی میافزاید :بخش اعظمی از کاالهایی که
کارگران مصرف میکنند جزو اقالمی نیست که مرکز آمار و
بانک مرکزی آنها را به عنوان تورم عمومی محاسبه کنند .اقالم
مصرفی کارگران به  ۳۰تا  ۴۰قلم نمیرسد ،به همین دلیل تالش

گذران سخت زندگی کارگران

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که نرخ تورم این
اقالم محاسبه شود و مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد.
او معتقد است اگر قرار باشد در تعیین دستمزد ،تورم بیشتر
از سبد معیشت مورد توجه قرار بگیرد ،دیگر نیازی به تشکیل
کمیته مزد و شورای عالی کار نیست،دولت و کارفرمایان هرچه
مدنظرشان هست ،همان را اعالم کنند.
به گفته این مقام مسئول کارگری افزایش دستمزد یک یا دو
درصد بیشتر از نرخ تورم کمکی به معیشت کارگران نمیکند و
هزینههای زندگیشان را پوشش نمیدهد.
در حال حاضر بند یک و دو ماده  ۴۱قانون کار مالک تعیین
دستمزد به شمار میرود .در بند یک توجه به نرخ تورم و در بند دو
توجه به سبد معیشت خانوار مورد اشاره قرار گرفته است .با وجود
آنکه چند سالی است در جریان تعیین دستمزد تالش میشود
تا بند دو ماده  ۴۱پررنگتر دیده شود اما همچنان بین حداقل
دستمزد و نرخ تورم فاصله دیده میشود.
کارشناسان تاکید دارند که شورای عالی کار در کنار راهکارهای
افزایش قدرت خرید ،بررسی تورم را به شکل سه جانبه دنبال کند
و واقعیت روز زندگی کارگران را نادیده نگیرد.
فعاالن کارگری نیز بر ضرورت توجه به شاخص سبد معیشت
خانوار در فرایند تعیین دستمزد تاکید دارند و میگویند :هم اکنون

یادداشت

دستمزد کارگران از خط فقر و تورم پایینتر است و به دلیل عقب
افتادگیهای سال های گذشته قدرت معیشت کارگران به شدت
افت کرده است؛ به همین دلیل این فاصله باید به حداقل برسد و
دولت راهکارهایی برای جبران این عقب ماندگی پیشبینی کند
تا معیشت کارگر و امنیت شغلی او بیش از این به مخاطره نیفتد.
علی خدایی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ خطاب به
کسانی که افزایش دستمزد را به ضرر کارگران میدانند ،میگوید:
این ادعا زمانی قابل پذیرش است که در شرایط ایدهآل به سر
ببریم و خانوارها به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به اندازه
نیازشان خرید کنند تا به مرور افزایش نقدینگی منجر به افزایش
تقاضای مازاد شده ،بازار را تخلیه کند و به افزایش قیمت ها منجر
شود ولی وقتی امروز چنین شرایطی نداریم نمیتوان آن را قبول
کرد.
او میافزاید :بعضی مدعیاند که اگر  ۳۰تا  ۵۰درصد به حداقل
مزد کارگران اضافه شود قیمت همه اقالم اعم از خوراکیها ،ایاب
و ذهاب و مسکن هم باال میرود ولی این افراد شرایط ایدهآل را
مدنظر دارند .امروز بسیاری از کارخانهها با  ۳۰درصد ظرفیتشان
کار میکنند و انبارها مملو از کاالی تولیدی است ،پس اینطور
نیست که اگر از یکطرف تقاضا را افزایش بدهیم از آن طرف عرضه
کاهش یافته و منجر به افزایش قیمت ها شود.

کارشناسان تاکید دارند که دولت برای جبران عقب ماندگ 
ی
مزدی کارگران باید راهکارهایی در پیش گیرد تا معیشت و امنیت
شغلی آنها بیش از این به مخاطره نیفتد.خدایی با دفاع از افزایش
حقوق کارگران معتقد است سیاست فریز مزدی دیگر نتیجه
نمیدهد و وقت آن است که دستمزدها افزایش یابد چون کاهش
نقدینگی در بازار جز تشدید رکود دستاوردی نداشته و جامعه
تحمل شوک مجدد را ندارد.
با وجود آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید
میکنند و میپذیرند که خانوارهای کارگری در شرایط سختی
گذران زندگی میکنند اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه
داشتن مزد نیروهای کار ،خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر
میدانند ،این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده
بین  ۶تا  ۱۲درصد گزارش میشود.
جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی
کارفرمایان میگوید :تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول
داریم که کارگران باید تامین باشند ولی امروز تولید زمینگیر شده
و کوچکترین باری بر تولید میتواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای
کار منجر شود.
او از بحران قیمت تمام شده و عدم حمایت دولت و مجلس
برای حل آن گله کرده و میافزاید :وقتی  ۸۰درصد مالیات
کشور از تولید گرفته میشود و یک روز نظام بانکی ،یک روز
دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان ما کارفرمایان
میاندازند ،طبیعی است که کارفرما نمیتواند حداقل معیشت
کارگر را تامین کند.
به اعتقاد این مقام ارشد کارفرمایی اگر تولید بخواهد جان بگیرد
ابتدا باید ریل اقتصادی کشور تقویت شود ولی امروز تولید سودآور
نیست و قیمت تمام شده تولید از جمله مشکالت پیش روی
کارفرمایان است.
تحلیلگران بازار کار بر این باورند که پایبندی دولت به اصل
سه جانبهگرایی بخش اعظمی از مشکالت پیش روی کارگران و
کارفرمایان را برطرف میکند .اگر دولت به وظیفه خود در قبال
کارفرمایان عمل کند و مشوقهای مالیاتی و بیمهای و یارانه تولید
برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا حد زیادی از بار مالی سنگینی
که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است ،کاسته
و پذیرش افزایش حداقل مزد از سوی کارفرمایان نیز آسانتر
میشود.
دولت بارها اعالم کرده که دستمزدها از نرخ تورم کمتر است
و بر همین اساس حقوق حداقلبگیران باید برمبنای نرخ تورم
تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینههای زندگی کارگران ترمیم
شود.
آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی
از مرز سه میلیون تومان گذشت که اجارهبهای مسکن ،خورد
و خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینههای زندگی کارگران
بود هاست.

نقش بینظیر اصناف در اقتصاد مقاومتی

.

علیفاضلی

*

به منظور تبیین وضعیت و نقش اصناف کشور در بیانات مقام معظم رهبری و حرکت
به سوی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز نیازمند ارائه مدل و رویکرد
مشخص اصناف در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی هستیم .بدیهی است در گام
نخست باید با بررسی مبانی نظری اقتصادی در حوزه اقتصاد مقاومتی دیدگاه ،نقش و
کارکرد اصناف را در این خصوص تبیین کرده و در پس آن موضوع را در بستری علمی
ـ اجرایی به تحلیل نشست .در گام بعدی باید مبتنی بر این مدل تدوین شده ،نسبت
به تعیین نقش و جایگاه نظام صنفی تصویری جامع و فراگیر را به نمایش گذاشت .در
آخرین بخش نیز اقدامات عملیاتی اتاق اصناف ایران برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
در راستای منویات مقام معظم رهبری تبیین شود.
مبانی نظری اقتصاد مقاومتی برخی از مفاهیم بیبدیل و منحصربه فرد هستند و تنها
در بستر زمان ،مکان ،فرهنگ و شرایط اقتصادی ـ اجتماعی یک جامعه ،قابل تعبیر و
تفسیر و ارزیابی میشوند .مفهوم اقتصاد مقاومتی نیز از جمله این مفاهیم است .بنابراین
نباید در پی آن بود که بدیل این مفهوم را در غرب یا هر نقطه دیگری از جغرافیای کره
زمین جستجو کرد .برای درک صحیح مفهوم اقتصاد مقاومتی نخست باید شاخصهای
آسیبپذیری اقتصادی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد .برخی از این ویژگیها عبارتند
از :وابستگی اقتصاد به درآمدهای صادراتی ناشی از چند محصول ،وابستگی به واردات
کاالهای استراتژیک ،عدم توانایی نظام اقتصادی در ایجاد شغل و عدم توانایی نظام
اقتصادی در جذب سرمایه و توسعه کارآفرینی؛ با این اوصاف ،اقتصاد مقاومتی دقیقا

همین نقاط آسیبپذیری را نشانه رفته و بنا را بر رفع آنها با تکیه بر اصول علمی و
پژوهشهای کارشناسی قرار میدهد.
جایگاه اصناف در اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف ایران نیز در همین راستا و با توجه
نقش و جایگاه نظام صنفی کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی دایره عمل وسیعی را برای
خود منظور کرده است .باید توجه شود که اصناف به عنوان بزرگترین نهاد غیردولتی
متولی بخش خصوصی در کشور ،نقشی تعیینکننده در احقاق اقتصاد مقاومتی دارند.
اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته شدهاند که در بستر تحوالت
اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال موثری در حوزههای
مختلف داشتهاند .در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژهای
در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم
به مثابه قلب تپنده اقتصادی جامعه عمل میکنند.
به عنوان نمونه ،اصناف در نقش بزرگترین نظام توزیع کشور که صنوف آن ۴۵
درصد از بنگاههای صنفی را شامل میشوند ،حلقه واسطی بین تأمینکنندگان و
مصرفکنندگان هستند .به طور طبیعی این گروه میتوانند بیشترین نقش را در فروش
محصوالت تولید داخل کشور ایفا میکنند .از دیگر نقشهای اصناف در اقتصاد مقاومتی
میتوان به ارائه بزرگترین سیستم خدمات پس از فروش کاالهای مصرفی و سرمایهای
کشور تحت عنوان مشاغل خدمات فنی اشاره کرد .این گروه از صنوف  ۱۸درصد از
بنگاههای صنفی کشور را شامل میشوند .هدایت بزرگترین بخش تولیدی کشور در
حوزه صنایع خرد و متوسط ،نقش دیگری است که در این زمینه برای اصناف وجود
دارد .اشتغال  ۲۲درصد از بنگاههای صنفی در حوزه مشاغل تولیدی گواهی بر مدعا
است .هزینه پایین راهاندازی صنوف تولیدی نسبت به واحدهای صنعتی ،عامل اصلی
گرایش صنعتگران به سمت صنوف تولیدی و سرمایهگذاری در این بخش است .از
دیگر سو ،اصناف بزرگترین شبکه خدماتی کشور را در اختیار دارند .به طوری که ۱۵
درصد از بنگاههای صنفی در رستههای مختلف خدماتی مشغول به فعالیتاند .اقدامات

اصناف در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف ایران با تکیه بر ظرفیتهای موجود
در بدنه واحدهای صنفی توانسته است در نظرات توزیعی کشور از طریق ساماندهی
فروشگاههای بزرگ زنجیرهای عالوه بر روانسازی توزیع کاالهای ساخت داخل ،محملی
برای صادرات خدمات این فروشگاهها به خارج از کشور باشد .نظام تولیدی اصناف نیز
عالوه بر تشکیل خوشههای تولیدی از طریق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه اتاق اصناف
ایران ،دبیرخانه هیات عالی نظارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی،
توانسته است ظرفیت تازهای در حوزه صادرات محصوالت تولید داخل ایفا کند .با توجه
به اینکه نظام اصناف کشور مانند سایر بخشهای اقتصادی کشور به صورت بهینه از
منابع در دسترسی استفاده نمیکند ،این گروه از فعاالن اقتصادی با استفاده از ابزارهای
ارتقای بهرهوری نظیر آموزش و با رویکردهای جدید نسبت به بهبود بهرهوری در کل
اصناف اقدام کردهاند .انعقاد تفاهمنامه میان اتاق اصناف ایران و سازمان فنی و حرفهای
کشور به منظور ارتقا سطح علمی و آموزشی بدنه صنوف در همین حوزه قابل تعریف
و تفسیر است.
اشتغال آفرینی آن هم به صورت مشاغل پایدار از دیگر اقداماتی است که اصناف در
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به ثمر رساندهاند .به عنوان نمونه طی  ۴سال گذشته و به
صورت ساالنه  ۱۱۰هزار واحد صنفی جدید به بدنه اقتصاد کشور افزوده شده است .با
احتساب میانگین کارآفرینی  ۲.۱نفر برای هر واحد صنفی ،تاکنون و ظرف چهار سال
گذشته بیش از یک میلیون شغل در حوزههای صنفی ایجاد شده است .نکته بارز این
اشتغالآفرینی هم در عدم وابستگی آن به بودجههای دولتی و عمومی کشور است .با
این وصف و علیرغم اقدامات کمنظیری در این زمینه به انجام رسیده است ،هنوز محمل
بسیار زیادی برای انجام فعالیتهای متنوع در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
اتاق اصناف ایران نیز بنا دارد همچون گذشته این مهم را به انجام رسانده و در خط مقدم
دستیابی به این اهداف ارزنده و منویات مقام معظم رهبری خواهد ماند.
* رئیس اتاق اصناف ایران

یک مسئول بانک مرکزی مطرح کرد

مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک
مرکزی مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر بدهی
 110هزار میلیارد تومانی دولت با پیمانکاران و بانکها
گفت :جایگاه بانکهای خصوصی و واگذار شده و
روش توزیع تهاتر بدهیها بین بانکها دو ابهام این
مصوبه است.
جعفر مهدی زاده در گفتوگو با فارس ،در خصوص مصوبه
کمیسیون تلفیق برای تهاتر بدهیهای دولت با پیمانکاران،
پیمانکاران با بانکها و بانکها با بانک مرکزی ،اظهار کرد :ما
نسبت به این مصوبه کمیسیون ابهاماتی داشتیم و در جلسات
تلفیق مطرح کردیم اما نمیدانم در مصوبه نهایی این موارد
لحاظ شده است یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که آیا روش تهاتر بدهیها را روش
کمهزینهتری برای تسویه بدهیها دارد یا خیر ،گفت :کلیت
این تصمیم خوب است اما روی جزئیات آن بحث وجود داشت؛
البته اگر این تسویه به درستی انجام شود ،عدهای با این اقدام
تعیین تکلیف شده و مطالبات از دولت و بدهی به بانکها تعیین
تکلیف میشود.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی

دو ابهام مصوبه تهاتر  ۱۱۰هزار میلیارد تومانی بدهیها

با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق باید با جزئیات بیشتری
تدوین شود ،تصریح کرد :به عنوان مثال جایگاه بانکهای
خصوصی در این مصوبه کجاست؟ به نظر میرسد مصوبه برای
این بخش جهتگیری ندارد.
وی در پاسخ به این نکته که طبق مصوبه نهایی قرار است

اوراق بدهی یا اوراق تسویه در بازار بین بانکی بین بانکها مبادله
شود تا بانکهایی که به دولت بدهی ندارند ،با مبادله این اوراق،
بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند ،گفت :قاعدتا باید
اسنادی در اختیار بانک قرار گیرد تا بدهیها و مطالبات تعیین
تکلیف شود .اوراق روش بهتری نسبت به تغییرات حسابداری و

دفتری است و این از نکات مثبت مصوبه است.
مهدیزاده با اشاره به ابهامات این مصوبه ،گفت :ابهامی که
بنده به عنوان یک کارشناس دارم این است که بانکهای
خصوصی چه نقشی دارند .آیا فقط بانکهای دولتی میتوانند
تهاتر بدهی را انجام دهند یا بانکهای اصل چهل و چهاری و
خصوصی هم میتوانند.
وی ادامه داد :ابهام دوم اینکه رقم  110هزار میلیارد تومان
بر چه اساسی در نظر گرفته شده است .آیا محاسبات مشخصی
انجام شده است و از طرف دیگر توزیع این تهاتر بدهی بین
بانکها به چه صورتی انجام خواهد بود .بنابراین این مصوبه
نیازمند یک آییننامه با جزئیات کامل درخصوص بانکها
مشمول ،روش تهاتر و توزیع این  110هزار میلیارد تومان بین
بانکهاست تا در اجرا مشکلی به وجود نیاید.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ،تا سقف  110هزار میلیارد
تومان بدهی دولت به پیمانکاران ،پیمانکاران به بانکها و بانکها
به بانک مرکزی تسویه خواهد شد و معادل این ارقام اوراق اسناد
خزانه منتشر خواهد شد .همچنین در نهایت حدود  100هزار
میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی به سرفصل بدهی
دولت به بانک مرکزی منتقل میشود.

