6

پنجشنبه  23 /اسفند / 1397شماره 4231

www.ebtekarnews.com

اخبار
مدیرکل تسهیالت تبصره ای
بانکمسکن:

سبقت تسهیالتی در پروژه های
مسکن مهر پردیس
مدیر کل تسهیالت تبصره ای بانک
مسکن از سرعت گیری روند پرداخت
تسهیالت مسکن مهر در شهر جدید
پردیس خبر داد.
ندا کسری کرمانشاهی رئیس مدیرکل
تسهیالت تبصره ای بانک مسکن در گفت و گو
با پایگاه خبری بانک مسکن -با بیان اینکه روند
پرداخت تسهیالت مربوط به پروژه های مسکن
مهر در شهر جدید پردیس از روند پیشرفت
فیزیکی پروژه ها پیشی گرفته است ،اظهار کرد:
بررسی ها نشان می دهد مجموع تسهیالت
پرداخت شده به پروژه های طرح مسکن مهر
در شهر جدید پردیس به بیش از  90درصد
تسهیالت پیش بینی شده برای پروژههای
تعریف شده رسیده و این در حالی است که
به نظر می رسد پیشرفت فیزیکی پروژه های
مسکونی این شهر در مرز  80درصد قرار گرفته
است.

ثبت اساسنامه شرکت سهامی
بیمه «ما»
شرکت بیمه «ما» اساسنامه خود را مطابق
با استانداردهای جدید ابالغی از سوی بیمه
مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار در
اداره ثبت شرکت ها ثبت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» ،محمد
جعفریان معاون برنامه ریزی و فناوری با اعالم
این خبر گفت :اساسنامه جدید که مورد تایید
بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار
می باشد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت
بیمه «ما» در تاریخ  13مرداد  1397با حضور
اکثریت سهامداران به اتفاق آرا به تصویب
رسید.

با حضور 82درصدی سهامداران :

اساسنامه جدید شرکت بیمه دانا
تصویب شد
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سهامی
بیمه دانا با حضور  82درصدی سهامداران
برگزار و اساسنامه جدید آن تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،این مجمع
روز  22اسفند ماه جاری با حضور دکتر کاردگر،
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا،
اعضای هیئت مدیره ،برخی مدیران ستادی
و نیز با حضور نمایندگان شرکتهای استانی
سهام عدالت ،شرکت سرمایهگذاری آتیهصبا،
سازمان حسابرسی ،بیمه مرکزی و وزارت امور
اقتصادی و دارایی در محل ساختمان سعدی
این شرکت به ریاست جعفری ،رئیس هیئت
مدیره بیمه دانا برگزارشد.
دراین مجمع بندهای مربوط به تغییر
اساسنامه جدید شرکت توسط عبدالحسین
پهلوان دبیر مجمع عمومی قرائت شد و به
تصویب اعضای مجمع رسید.

بازاروسرمایه
اخبار

ضرورت توجه به الگوهای بانکداری اجتماعی

با تایید وزیر صنعت و طی حکمی
از سوی شهریار طاهرپور

مشکل ناترازی به معنای ورشکستگی نیست
ارغوان فرزین معتمد درمورد ادغام بانکهای
نظامی در بانک سپه گفت :اینکه ادغام بانکها
اقدام درستی است یا غلط و اظهار نظر قطعی در
این مورد به نظرم کمی پیچیده است .اما یک نکته
مهم وجود دارد که میتواند مورد تامل قرار گیرد و
آن اینکه اقتصاد ایران از یک طرف بسیار وابسته
به نظام بانکی است و از سوی دیگر نظام بانکی
در کشور ما کارآمد عمل نمیکند .نشانههایی از
نگرانیهای این ناکارآمدی از حدود  5سال پیش
و با وقوع مشکالتی برای سپردهگذاران موسسات
اعتباری فاقد مجوز در جامعه به شدت دیده شده
است که خود نشانی از ناکارآمدی نظام پولی و
بانکی بوده است .نگرانیهایی که در صورت عدم
مدیریت میتواند منجر به بحران شود.
به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :شاید بهتر باشد
کمی در دالیل وقوع چنین نگرانیها و ناکارآمدیها
عمیقتر بحث شود .واقعیت آن است که نظام
بانکی و تامین مالی کشور مبتنی بر نیازهای واقعی
عموم مردم کشور تعریف نشده است و به دلیل
وجود چنین خالئی در نظام بانکی است که در
شرایط بحرانهای اقتصادی به ویژه در دهه هشتاد
که کشور با تورم شدید اقتصادی ،رکود و در عین
حال نابرابری اقتصادی مواجه بوده ،شکلگیری
بازار غیر متشکل پولی جایگزین شکلگیری نظام
تامین مالی و بانکی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه
شده است.
فرزین معتمد افزود :به عبارتی در فضایی که
عموم مردم دسترسی به منابع مالی نداشتهاند،
فضای رکود تورمی بر اقتصاد حاکم بوده و
نابرابریهای اقتصادی وجود داشته است،
موسسات اعتباری در شکلهای مختلف با پیشنهاد
ارائه نرخهای باالی سود سپرده بانکی به جذب
مشتریانی پرداختند که عموما از گروههای متوسط
جامعه بودند و فرصتی برای سرمایهگذاری و ایجاد
درآمد به دلیل فضای حاکم بر اقتصاد نداشتند .در
چنین شرایطی ،چنین موسساتی بیشکباید برای
پایبندی به چنین تعهد سنگینی ،وارد فعالیتهایی
پرسودتر از سود سپرده تعهدی میشدند و این امر
به یقین سبب شده است که این موسسات وارد
فعالیتهای پرریسک ،بنگاهداری و یا فعالیتهایی
شوند که بیشتر جنبه سوداگری داشته است.
وی گفت :بدین ترتیب زمینه بروز مشکالت
اقتصادی برای موسسات اعتباری به اصطالح فاقد
مجوز فراهم آمده و مشکالت پیش آمده بسیاری
از بانکها و موسسات اعتباری دیگر را نیز به
سمت انجام فعالیتهایی با ماهیت بنگاهداری
و نه رسالت اصلی خود سوق داده است .به این
ترتیب مشکالت پیش آمده به صورت فزاینده ادامه
پیدا کرده است آن چنان که توان این موسسات
را در تامین تعهدات به مشتریان با مشکل مواجه
کرده و منجر به ایجاد نگرانیهای جمعی در بین

یک کارشناس صنعت خودرو:

یک کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد :تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به ساماندهی روشهای بانکداری و تامین مالی
مبتنی بر جوامع محلی و اجتماعی نپردازد و به ویژه در ادغام بانکهای دولتی با ماهیت توسعهای که از دیگر برنامههای پیش رو در نظام بانکی است،
به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی توجه نکند ،ادغام بانکها و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری فاقد مجوز نمیتواند منجر به بهبود
وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه شود.

برگزاری اولین کنفرانس بزرگ
نخبگان کارآفرینی و فروش کشور
در استان مرکزی
واقعیت آن
است که نظام
بانکی و تامین
مالی کشور
مبتنیبر
نیازهایواقعی
عموم مردم
کشورتعریف
نشده است
سپردهگذاران شده است که حتی میتواند سرمنشا
بروز بحرانهای مالی باشد.
این کارشناس پولی و بانکی در مورد تجربه سایر
کشورها در اینگونه شرایط گفت :دنیا نیز چنین
مسائلی را تجربه کرده است .بحرانهای مالی در
بسیاری موارد با بروز نگرانی برای سپردهگذاران و
در پی آن هجوم مشتریان به بانکها و موسسات
اعتباری برای دریافت سپردهها آغاز میشود و
بدیهی است که حتی موفقترین بانکها نیز در
صورت هجوم تمام سپردهگذاران به یک بانک ،قادر
به پرداخت سپردههای ایشان نیستند .بنابراین
اینکه جامعه دچار نگرانی نشود بسیار حائز اهمیت
است .نکته دیگر آنکه در هنگام بروز بحرانهایی از
این دست معموال قوانین و مقرراتی برای مقابله با
ورشکستگی بانکها و یا اعالم ورشکستگی بانکها
وجود دارد و به عنوان مثال پس از بحران 2007
میالدی این قوانین در آمریکا مورد بازبینی و
اصالحات جدی نیز قرار گرفته است .چرا که فرآیند
ورشکستگی یک بانک و اعالم آن بسیار پیچیده
است و بر جامعه بسیار اثرگذار.
وی تصریح کرد :اما نکته بسیار مهم در مدیریت
مشکالتی این چنینی در نظام بانکی این است که
مشکالتباید با توجه جدی به مسائل اجتماعی

و بحرانهای اجتماعی حل و فصل و عدم توجه
به مسائل اجتماعی در این شرایط میتواند منجر
به بحرانهای جدی شود که حاصل آن اضطراب
و نگرانی مردم است .طی سالهای اخیر مسئله
ادغام بانکها بارها مطرح شده است و برخی از
ادغامها نیز برای حل و فصل مشکالت موسسات
اعتباری فاقد مجور و یا دارای مجوز در بانکهای
دارای مجوز کمتر مشکل دار اتفاق افتاده است.
همچنین اخیرا مسئله ادغام پنج بانک و موسسه
اعتباری با پشتوانه نظامی در بانک سپه مطرح
شده که در صورت اجرای درست میتواند در ارتقا
کارآمدی بانکداری از خالل این بانکها موثر باشد.
اماباید به این مسئله نیز توجه داشت که ادغام
یکی از راهحلهایی است که در صورت اجرای
درست میتواند آغازی موثر در حل مشکالت پیش
آمده در نظام بانکی باشد و ساماندهی الگوهای
موثر بانکداری و تامین مالی در کشور مسئله
بسیار مهمتری است که باید در خالل ادغامها
اتفاق افتد.
وی متذکر شد :اما به نظر میرسد تا زمانی که
نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به
ساماندهی روشهای بانکداری و تامین مالی مبتنی
بر جوامع محلی ،اجتماعی و فراگیر نپردازد و به ویژه

بانک گردشگری به منظور رفاه حال مشتریان
و خدمت رسانی بهتر به عموم مردم ایران،
شعب کشیک برای ایام پایان سال و تعطیالت
نوروز در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری،
شعبههای مرکزی -شهر ری -سعادت آباد-
صادقیه -قدس -قائم مقام و شعبه فلکه اول
تهران پارس در ایام پایانی سال و تعطیالت
نوروز کشیک هستند .اسامی این شعب در
پایگاه اطالع رسانی بانک آمده و مشتریان
این بانک در ایام تعطیالت میتوانند خدمات
بانکی مورد نیاز خود را از این شعب دریافت
کنند.

در ادغام بانکهای دولتی با ماهیت توسعهای که
از دیگر برنامههای پیش رو در نظام بانکی است،
به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی و فراگیر
توجه نکند ،ادغام بانکها و ساماندهی بانکها و
موسسات اعتباری فاقد مجوز نمیتواند منجر به
بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد قانون
ورشکستگی بانکها گفت :اعالم ورشکستگی یک
بانک فرآیندی پیچیده دارد و مستلزم برخورداری از
قوانین و مقررات کامل و جامع در این خصوص نیز
هست .در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این
خصوص وجود ندارد .ضمن آنکه در دنیا نیز الزاما
هر بانکی که دارای مشکالتی نظیر ناترازی باشد
ورشکسته اعالم نمیشود .به عنوان مثال برخی
از بانکها در اصطالح too big to failنامیده
میشوند .به عبارتی اعالم ورشکستگی برخی از
بانکهای بزرگ ممکن است ریسک سیستمی
باالیی داشته باشد ،لذا چنین بانکهایی حتی در
صورت مشکلدار بودن ورشکسته اعالم نمیشوند
بلکه تالش میشود تا مشکالت انها حل و فصل
شود .بنابراین اینکه از ضرورت اعالم ورشکستگی
بانکهای مشکلدار با صراحت صحبت کنیم به
نظرم کمی غیرحرفهای است.

ناز بازار خودرو خریدار دارد
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو ،در حال حاضر
بزرگترین عامل در افزایش قیمت خودرو ،تقاضاهای کاذب در
عین تضعیف شدن عرضه است .با این وجود افزایش تقاضا برای
حفظ ارزش پول و دارایی سبب شده که بازار ناز کند و چون نازش
خریدار دارد ،افزایش قیمتها را رقم میزند.
به گزارش ایسنا ،حسن کریمی سنجری اظهار کرد :در رابطه با
افزایش قیمتها در بازار خودرو ،دالیل متعددی به این موضوع
دامن زده است .بخشی مربوط به شرایط اقتصادی کشور است؛
بدین معنا که پیشبینی روشنی از آینده اقتصادی در سال ۱۳۹۸
وجود ندارد .بنابراین افراد تصور میکنند اگر قرار است شرایط به
همین شیوه پیش برود ،در سال آینده ممکن است نرخ ارز و به
دنبال آن تورم افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه ظرف هفت الی هشت سال گذشته یا شاید
از اواخر دولت دهم نقدینگی ساالنه افزایش جدی داشته است،
تصریح کرد :نقدینگی در بخشها و الیههای متعددی اثرگذار بوده
و سبب شده مردم برای حفظ ارزش پول خود که قرار است توسط
تورم اقتصادی و افزایش نرخ ارز از بین برود ،به بازارهای مختلف
روی آورند .البته که بازار خودرو دارای مطلوبیت فراوان در این
زمینه است .عالوه بر این بخشی دیگر از نابسامانیها در افزایش
قیمت خودرو در خود صنعت قابل تحلیل است .درست است

شعب کشیک بانک گردشگری
مشخص شد

بهزاد اعتمادی به عنوان قائم مقام سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد .
به گزارش ایدرونیوز ،براساس ماده ۱۲
اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ایران قائم مقام رئیس هیئت عامل در غیاب
رئیس  ،وظایف او را انجام می دهد.
اعتمادی که تجربه هیئت علمی دانشگاه
صنعتی اصفهان و دانشکده فنی دانشگاه
تهران را در سوابق علمی خود دارد؛ دو
دهه قبل همکاری خود را با ایدرو به عنوان
مدیرعامل پژوهشهای فراصنعتی آغاز کرد.

ت اما در
که طی یکی -دو ماه اخیر شرایط عرضه بهتر شده اس 
نگاه کلی به سال  ۱۳۹۷عرضه خودرو در مقایسه با سنوات قبل و
تقاضای طبیعی جامعه ،بسیار کمتر و تضعیف شده است .البته
که کماکان تقاضا وجود داشته و این حجم تقاضا موجب شده
از آنجا که تقاضاها توسط کارخانهها تأمین نمیشود ،مشکالتی
ایجاد شود .در حال حاضر تنها مکمل برای پاسخ به این حجم
ت بنابراین بازار به راحتی قیمتها را افزایش
از تقاضا ،بازار اس 
داده و به اصطالح ناز میکند .نازش هم به سبب نگرانی از آینده
بازار ،خریدار دارد و قیمتها را افزایش داده است .روند عرضه در
سال آینده بهبود پیدا کند و سبب تعدیل نسبی قیمتها شود.
همانطور که ذکر شد در حال حاضر بخش عمدهای از تقاضاها
کاذب بوده و به سبب نگرانی از آینده پیشبینی میکنند که
خودروی خود را امسال خریداری کرده تا ارزش پول خود را در
سال  ۱۳۹۸حفظ کنند و بتوانند خودرو را با قیمت باالتری به
فروش برسانند.
وی علت دیگر افزایش تقاضا و باال رفتن قیمتها را روزهای
آخر سال و تعطیالت عید دانسته و گفت :طبق روال هر ساله،
مردم برای استفاده از تعطیالت احساس نیاز بیشتری به خودرو
میکنند .اما در این شرایط که به شدت عرضه دچار فشار و
تضعیف شده ،افزایش تقاضا دردسرساز شده است.

بانک مسکن به عنوان بزرگترین بانک از منظر
توسعه ای ،با کمک مرکز توسعه کارآفرینی،
مسیر ورود فکر و ایده به بخش مسکن و
ساختمان و بازار پول را تسهیل خواهد کرد.
اولین کنفرانس بزرگ نخبگان کارآفرینی
و فروش کشور به میزبانی استان مرکزی
در سالن ستارگان شهر اراک برگزار شد و
تنی چند از برترین های کارآفرینی و فروش
کشور و مسئوالن بلندپایه استان مرکزی و
مدیرشعب بانک مسکن در استان مرکزی و
بیش از هفتصد نفر از مشتاقان بازار صنعت و
کارآفرینی حضور داشتند.

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره
جهان پهلوان تختی در شهرستان
سرپلذهاب
سالن ورزشی چند منظوره جهان پهلوان
تختی طی مراسمی با حضور جمعی از مقامات
عالی رتبه استانی ،مدیران و معاونان بانک
شهر و جمع کثیری از شهروندان در شهرستان
سرپلذهاب افتتاح شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی
بانک شهر  ،در این مراسم که با حضور
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،جمالی نیا
فرماندار شهرستان سرپلذهاب و جمعی از
اهالی جامعه ورزش برگزار شد ،سالن ورزشی
چند منظوره جهان پهلوان تختی ،به همت
این بانک  ،در زمینی به مساحت  ۱۲۰۰متر
مربع و زیربنای  ۶۰۰متر مربع به بهره برداری
رسید.
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این
مراسم با بیان این که خوشبختانه بازسازی
روستاهای زلزله زده ،رو به پایان است و در
سال پیش رو بازسازی شهرهای زلزله زده نیز به
اتمام می رسد ،به نیاز این منطقه به فضاهای
آموزشی ،فرهنگی و ورزشی اشاره کرد و گفت:
سالن ورزشی چند منظوره جهان پهلوان تختی
به همت بانک شهر و به منظور استفاده
ورزشدوستان در رشتههای فوتسال ،بسکتبال
و هنرهای رزمی احداث شده است.

افزایش ساعت کاری شعب
بانک دی در هفته آخر اسفند
1397
به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به
مشتریان در روزهای پایانی سال  ،ساعت
کاری شعب بانک دی در سراسر کشور افزایش
مییابد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات
بانک دی؛ هم زمان با روزهای پایانی سال و در
راستای تکریم مشتریان و تسهیل ارائه خدمات
بانکی  ،تمامی شعب بانک دی در تهران و
شهرستان ها از روز شنبه هجدهم اسفند ماه
لغایت روز سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه
تا ساعت  18:00نسبت به ارائه خدمات بانکی به
مشتریان اقدام خواهند کرد.

گوشت تنظیم بازاری را از کجا تهیه کنیم؟

باید حداقل دستمزد کارگران را به  3میلیون و  760هزار تومان نزدیک کنیم

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :با تغییر شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری ،اکنون توزیع این محصول در
تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی و برخی فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور انجام میشود.
به گزارش ایرنا ،عباس قبادی افزود :با مصوبه ستاد تنظیم بازار گوشت تنظیم بازاری در تعاونیهای مصرف ازجمله اسکان،
اسکاد ،فرهنگیان ،بازنشستگان ،بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز برخی فروشگاههای زنجیرهای به دست جامعه
هدف میرسد.
وی درباره حضور تعدادی از قصابان مقابل این وزارتخانه در اعتراض به توزیع نشدن گوشت تنظیم بازاری اظهار کرد :این افراد
خواستار دریافت سهم گوشت تنظیم بازاری بودند اما با توجه به تغییر شیوه توزیع این محصول ،توصیه میشود گوشت مورد نیاز
را از کشتارگاه تهیه کنند .در ماههای گذشته با وجود افزایش واردات گوشت تنظیم بازاری ،تفاوت قیمت آن با گوشت تولید داخلی
در بازار آزاد سبب تشکیل صفهای طوالنی در مراکز توزیع شد که در شان مردم نبود .با تغییر شیوه توزیع ،سهمیه گوشت دولتی قصابیهایی که تا چند
روز پیش اقدام به دریافت سهمیه و توزیع آن بین مردم میکردند قطع شد که اعتراض آنان را به دنبال داشت .با وجود آنکه واردات گوشت قرمز در حجم
زیاد انجام شده بود و بخشی از آن در اختیار قصابان قرار میگرفت ،اکنون این سهمیه قطع شده است.
بر اساس این گزارش ،برخی از قصابان پایتخت در اعتراض به تغییر روند توزیع گوشت تنظیم بازاری ،در مقابل ساختمان شهید نادری وزارت صنعت،
معدن و تجارت واقع در بلوار کشاورز تجمع کردند و خواستار توزیع گوشت تنظیم بازاری توسط این صنف شدند .حذف سهمیه قصابان از گوشت دولتی
و تنظیم بازاری منجر به اعتراض این فعاالن صنفی شده است؛ آنان مدعیانددولت از چند سال گذشته به منظور تنظیم بازار اقدام به عرضه گوشت بین
اتحادیهها و نیز فروشگاهها کرده اما از روز سهشنبه توزیع این گوشت برای قصابیها متوقف و تنها در برخی فروشگاههای زنجیرهای انجام میشود .این
افراد که تعداد آنها بیش از  40نفر تخمین زده میشد 3 ،روز پیش نیز در این محل تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئوالن وزارت صنعت شده بودند.

رئیس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور با بیان اینکه باید تالش کنیم حداقل دستمزد کارگران به رقم سه میلیون و  ۷۶۰هزار
تومان نزدیک شود ،گفت ۱۳ :میلیون کارگر در کشور داریم که بسیاری از آنها به لحاظ معیشت در شرایط بدی هستند.
به گزارش ایسنا ،اولیا علیبیگی با بیان اینکه هر سال در هفتههای پایانی اسفندماه شاهد برگزاری جلسات شورای عالی دستمزد
با هدف تعیین تکلیف دستمزد سال آینده هستیم ،افزود :امیدواریم امسال نیز در فرصت باقی مانده در هفته منتهی به پایان
سال شاهد تعیین تکلیف دستمزد سال  ۹۸باشیم .اگر در این مدت نیز به نتیجه نرسیم جای نگرانی وجود ندارد ،زیرا دستمزدی
که تعیین میشود برای  ۲۵فروردین سال آینده به بعد است و تا آن زمان فرصت تعیین تکلیف دستمزد وجود دارد.
وی با اشاره به جلسه روز سهشنبه ( ۲۱اسفند) دستمزد که در آن کارفرمایان پیشنهاد افزایش  ۲۳.۵درصدی حداقل دستمزد
سال  ۹۸را مطرح کردند ،ادامه داد :در این بین دولت نیز تالش میکرد توافق الزم بین کارگران و کارفرمایان برقرار شود.
علیبیگی با بیان اینکه بر اساس بررسیهای کمیته دستمزد حداقل سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره حدود سه میلیون و  ۷۶۰هزار تومان
برآورد شده است ،اضافه کرد :این رقم به تأیید و امضای نماینده کارگران ،کارفرمایان و دولت رسیده و تقاضا داریم کارفرمایان به همین رقم ،پایبند باشند.
درخواست ما این است که حداقل دستمزد کارگران به رقم سه میلیون و  ۷۶۰هزار تومان نزدیک شود ،در شرایطی که هم اکنون حداقل دستمزد با ملحقات
آن در نهایت به یک میلیون و پانصد هزار تومان میرسد.
علیبیگی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم و یا ورشکستگی کارفرمایان نخواهد شد ،اظهار کرد :چندین سال
مزایی و یا تعدیل نیروی کارگران اصالح فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام نشده و اکنون به این وضعیت
است به خاطر تور 
رسیدهایمً .
قبال کارگران در شرایط دشواری زندگی میکردند ،اما اکنون به وضعیت بحرانی رسیدهاند و باید تصمیم درستی برای وضعیت معیشت
آنها اتخاذ شود.

