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اخبار

سعیدموتمنی:

افزایش  ۱تا  ۲میلیون تومانی قیمت
برخی خودروها

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران
اظهار کرد :بازار بالتکلیف است ،یک روز قیمتها
افزایش مییابد و یک روز کاهش پیدا میکند.
مسلما خریدار در اوج قیمت خرید نمیکند .ممکن
است فروشنده قیمت باال اعالم کند ولی مشتری
در بازار بسیار کم است.
به گزارش ایلنا ،سعید موتمنی در مورد آخرین
وضعیت بازار خودرو اظهار کرد :وقتی قیمت ارز
افزایش مییابد ،فروشندگان یا قیمت باال مطرح
میکنند و یا خودروی خود را نمیفروشند.
خریداران نیز تا تثبیت قیمت ارز اقدام به خرید
نمیکند .بنابراین زمانی که قیمت ارز روند صعودی
میگیرد ،بازار خودرو دچار رکود کامل میشود .با
توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر وضعیت
بازار خودرو به همین دلیل در رکود کامل است.
قیمتها نسبت به چند روز اخیر تغییرات چندانی
را تجربه نکردهاند و در مورد برخی از خودرو بین  1تا
 2میلیون تومان افزایش را شاهد بودیم.

اخبار

«ابتکار» راهکارهای تعادل در چرخه دستمزد و تورم را بررسی کرد

ُ
هزینههای کالن ،درآمدهای خرد

سه عضو خانواده بیمه کوثر برگزیده
صنعت بیمه کشور شدند

در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه،
سه مدیر و کارشناس بیمه کوثر ،به عنوان کارکنان
نمونه صنعت بیمه معرفی شدند و از آنها تقدیر
شد .سومین دوره معرفی مدیران و کارکنان نمونه
صنعت بیمه در بیست و هشتمین همایش بیمه و
توسعه با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی
رییس جمهور ،غالمرضا سلیمانی امیری رییس
کل بیمه مرکزی و حمید کردبچه رییس پژوهشکده
بیمه برگزار شد .در این آیین ،از شرکت بیمه کوثر
«حسین عبدالوند ،مدیر بیمههای درمان»« ،زهرا
جافری ،مسئول بخش صدور استان لرستان» و
«مجتبی رحمانی ،کارشناس مسئول سیستمها
و فرآیندهای معاونت برنامهریزی و نوآوری» سه
نفری بودند که در بین برگزیدگان قرار گرفتند و به
آنها تندیس و لوح تقدیر اهدا شد.
گفتنی است ،در این مراسم از  ۲۲نفر از مدیران
و کارکنان  ۳۳شرکت صنعت بیمه تقدیر شد .پس
از معرفی برگزیدگان داخلی از سوی هر شرکت
به دبیرخانه همایش ،ارزیابی شرایط و ویژگیهای
عمومی و اختصاصی آنان اعم از رشته تحصیلی،
دورههای گذرانده ،اثربخشی در کارها ،ارایه
طرحهای جدید و غیره انجام شد و کارکنانی که
بیشترین امتیاز را کسب کردند به عنوان همکاران
شاخص و برتر صنعت بیمه انتخاب شدند.

بازاروسرمایه

افزایش حقوق و دستمزد ،همزمان با فصل
تدوین و تصویب بودجه ،به یکی از مباحث مهم
تبدیل شده و بحث شکاف عمیق میان حقوق و
تورم موضوع داغ گفتوگوها است.
بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته در الیحه
بودجه سال  ،۱۴۰۱حداقل حقوق سال آینده
کارمندان از  ۳.۵میلیون تومان به  ۴.۵میلیون
تومان افزایش مییابد .بر اساس گزارشی از فارس
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این
باره میگوید« :حداقل حقوق کارمندان در سال
جاری  ۳٫۵میلیون تومان است که برای سال
بعد به  ۴٫۵میلیون تومان افزایش مییابد .طبق
بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط
افزایش کارمندان در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱بالغ
بر  ۱۰درصد پیشبینی شده است .به عبارت دیگر
حداقلبگیران  ۲۹درصد افزایش حقوق را تجربه
میکنند و هر چقدر حقوق باالتر برود به همان
نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی میشود».
حال این پرسش مطرح میشود که آیا اعداد و
ارقام پیشبینی شده برای افزایش حقوق از پس
تورم بر میآید یا خیر؟ حمید حاجاسماعیلی،
کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش به
«ابتکار» گفت :اعداد و ارقام و پیشبینی شده
کفاف تورم را نمیدهد .مشکلی که این روزها به
وجود آمده ،این است که دولت و مجلس تورم را
ناشی از افزایش حقوق دستمزد کارگران ،کارمندان
و بازنشستگان میدانند و این مسئله جای تاسف
دارد چراکه تورم ناشی از سیاستهای اقتصاد کالن
کشور است و بیشتر مربوط به سیاستگذاریها
در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
میشود اما متاسفانه این حقوقبگیران هستند که
متهم به افزایش تورم در کشور شدهاند.
این کارشناس بازار کار ادامه داد :این دیدگاه و
رویکرد قطعا ً بر شرایط آینده برای تامین ،ترمیم
و حفظ قدرت خرید حقوقبگیران تاثیر میگذارد.
اینکه دولت افزایش دستمزدها را باعث ایجاد تورم
میداند واقعا ً جای نگرانی دارد چرا که تورم ناشی
از ساختار اقتصادی است که سالهای سال در
کشور ضعیف بوده و با اشکال ادامه داشته است و
این ساختار ضعیف سبب شد که تورم ایران بیش
از پنج دهه ادامه داشته باشد و روزانه افزایش
یابد .بنابراین اینکه تورم فعلی را ناشی از افزایش
دستمزدها بدانیم جفا در حق نیروی انسانی کشور
است.
حاجاسماعیلی در ادامه گفت وگو به ضرورت
بازنگری مسئله حقوق و دستمزد تاکید کرد و
در این باره گفت :من معتقدم که دولت باید
یک بازنگری جدی در بحث حقوق و دستمزد
داشته باشد چرا که اگر در سال آینده به اندازه
تورم ،دستمزدها را افزایش ندهیم حتما ً گروههای
بیشتری به جمع فقیران اضافه خواهد شد.
وی افزود :اکنون بر اثر آمارهایی که وجود دارد و
دولت هم از آن آگاه است بیش از  ۵۰میلیون نفر
از جمعیت کشور مستحق حمایت هستند و این
نشان میدهد که در سالهای گذشته جمعیت
بیشتری از افراد به سمت فقرا سوق داده شدهاند.
متاسفانه این وضعیت ناشی از سیاستهای کالن
است که تاکنون دنبال شده و اگر این سیاستها
را تغییر ندهیم مطمئنا ً در آینده جمعیت بیشتری
از کشور دچار تنگدستی و گرسنگی خواهند شد.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد :من معتقدم
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با حضور  5هزار داوطلب:
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افزایش قیمت طی سالهای اخیر مشکالت بیشماری را برای افراد جامعه به ویژه کارگران و کارمندان به وجود آورده است .این مشکالت زمانی
پررنگتر میشود که دخل و خرج با یکدیگر جور در نیاید و حقوق پاسخگوی نیازها نباشد .به هر حال اینروزها افزایش هزینههای زندگی دیگر
مسئله عجیب و غریبی نیست و شاهد هستیم که درپی صعودی شدن قیمتها سفرههای اقشار متوسط و ضعیف جامعه کوچکتر و جیبشان
خالیتر از دیروز میشود.

حاجاسماعیلی:
تورم ناشی از
سیاستهای
اقتصاد کالن
کشور است اما
متاسفانهاین
قبگیران
حقو 
هستندکه
متهم به افزایش
تورم در کشور
شدهاند
که باید تورم را در سیاستهای اقتصاد کالن
کشور ،در رشد نقدینگی ،در سیاستهای هزینه
اداره کشور و وابستگی به نفت جستجو کرد؛
این مسائل و مشکالتی که در کشور وجود دارد
و نمیتوان منکر آن شد .بنابراین نباید کارگران و
کارمندان را مقصر افزایش تورم در کشور بدانیم
چراکه این رویکرد به نفع اقتصاد کشور نیست و
عالوه بر مشکالت اقتصادی مشکالت اجتماعی
بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
راهی برای تعادل
حاجاسماعیلی در پاسخ به این پرسش که راهکار
تعادل بخشیدن به دستمزد و تورم در کشور
چیست گفت :تورم معموال ً ناشی از اتفاقاتی
است که یا دولت مسئوالن است و یا اتفاقات و
حوادث غیر طبیعی سبب افزایش تورم میشود.
کشور ما در سالهای اخیر دچار تحریم شده

است و تا مادامی که تحریمها باشد برای تعادل
بخشیدن بین دستمزد و تورم چارهای جز حمایت
از حقوقبگیران نداریم.
وی ادامه داد :حمایت از حقوق بگیران میتوانند
به شکل افزایش نقدی دستمزدها باشد و یا باید
حمایتهای غیر نقدی را در دستور کار قرار
بدهیم .بنابراین به جز این مسائل راه دیگری برای
متعادل کردن دستمزد و تورم وجود ندارد.
این کارشناس بازار کار اظهار کرد :برخی
معتقدند با کاهش قیمت کاال تعادل میان تورم
و دستمزد برقرار میشود اما من گمان میکنم
کاهش قیمت کاال در شرایط فعلی بیشتر شبیه
به یک آرمان و آرزوست .واقعیت این است که
تورم وجود دارد ،از سوی دیگر درآمدهای دولت
کاهش یافته و دولت با کسری بودجه شدیدی
روبهرو است و قطعا ً اگر تحریمها برداشته نشود

کسری بودجه در سالهای آینده هم ادامه پیدا
خواهد کرد البته تا زمانی که دولت بتواند کسری
خود را از راه تجارت مالیات و ...جبران کند .تا
آن زمان امکان کاهش قیمتها وجود نخواهد
داشت بنابراین در چنین شرایطی یا باید کاالهای
اساسی را با سوبسید در اختیار حقوقبگیران قرار
بدهیم یا باید به سمت افزایش نقدی دستمزدها
برویم .همانطور که اشاره کردم جز این دو موضوع
راه دیگری برای حمایت و برقراری تعادل میان
دستمزد و تورم وجود ندارد.
حاجاسماعیلی بار دیگر تاکید کرد :من معتقدم
اینکه ما افزایش حقوق کارگران ،کارمندان و
بازنشستگان را مقصر افزایش تورم بدانیم بیشتر
شبیه به رفع مسئولیت است .بنابراین دولت باید
به مسئولیتهای خود آگاه باشد تا به درستی
کشور را مدیریت کند.

آزمون استخدام بانک سینا با بیش از 5
هزار شرکت کننده و رعایت کامل پروتکل های
بهداشتی روز جمعه  12آذر ماه همزمان در تهران
و شهرستان های منتخب برگزار شد.
پنج هزار داوطلب و متقاضی استخدام این
بانک صبح روز جمعه  12آذرماه درچندین حوزه
آزمونی در تهران و شهرستان های کشور با
یکدیگر به رقابت پرداختند .این آزمون به منظور
تکمیل کادر پرسنلی شعب و ادارات بانک سینا
در سمتهای مختلف بر اساس ضوابط ،و آیین
نامه استخدامی بانک از بین متقاضیان زن و
مرد واجد شرایط برگزار شد .صفایی مزید رئیس
هیئت مدیره بانک سینا با حضور در دانشگاه
امیرکبیر که محل آزمون داوطلبان تهران و البرز
بود ،اعالم کرد :بانک سینا با توجه به نیاز کادر
پرسنلی خود در بخش های صف و ستاد اقدام
به جذب نیرو کرده است و بخشی از این پذیرفته
شدگان در آزمون به سبب ایجاد ظرفیت های
جدید بانک در بخش های مختلف به کار گمارده
می شوند .وی ابراز کرد :استخدام و تربیت
نیروی انسانی متخصص و کارآمد به منظور
تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای ،از جمله
برنامه های بانک سینا می باشد که این آزمون نیز
در همین راستا برگزار شده است .گفتنی است
این آزمون شامل 100سوال عمومی و تخصصی
در حوزه فناوری اطالعات و بانکدار بود که
داوطلبان به مدت  130دقیقه به آن پاسخ دادند.
متقاضیان پس از قبولی در آزمون کتبی،
مصاحبه تخصصی وگزینش با انعقاد قرارداد به
استخدام بانک سینا در می آیند.
گفتنی است ،راستگو مدیر سرمایه های
انسانی ،ابراهیمی مدیر حراست و حاجی علی
مدیر منطقه البرز ،قزوین و زنجان نیز همراه
صفایی مزید رییس هیئت مدیره بودند و از
تمام بخش های محل آزمون دانشگاه امیرکبیر
بازدید کردند.

نمایشگاه اینوکس۲۰۲۱بهترین
فرصت همافزایی
ت مدیره شرکت بیمه تجارتنو
رئیس هیئ 
حضور در نمایشگاه بورس،بانک،بیمه و
خصوصی سازی را بهترین فرصت برای تعامالت
اصناف با یکدیگر دانست.
احسان مرادی برگزاری چنین نمایشگاههایی
که از همه اصناف در آن حضور دارند را
بهترین فرصت برای مالقات با مقامات
ارشد سازمانها جهت هم افزایی دانست .
وی اذعان کرد :برگزاری این نمایشگاه بهترین
فرصت آشنایی با کسب و کارهای نوظهور است.
نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی
 ۸تا  ۱۱آذر ماه سال جاری برگزار شد .شرکت
بیمه تجارتنو به همراه مدیران خود در این
رویداد بزرگ حضور یافت.

