
 معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط 
کنونی اقتصادی و مواجهه با تحریم ها را بهترین فرصت برای 
ارتقای داخلی سازی صنعت و مواد فناوری برشمرد و گفت: 
باوجود رشد قیمت دالر، قیمت مواد اولیه افزایش چند برابری 

را تجربه کرده است و در این شرایط واردات به صرفه نیست.
»سعید زرندی« امروز )سه شنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: بیش از 2 هزار واحد اصلی در حوزه صنعت کشور وجود 
دارد که اگر نیازهای آنها به خوبی شناسانده شود، شرکت های داخلی 

با شیوه های مختلف قادر به تامین نیازهایشان هستند.
رفع نیازهای صنعت نیازمند اعتبار 300 هزار میلیارد تومانی

وی اظهار داشت: در حالی که مطابق آمارها میزان نقدینگی در 
کشور به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است اما فقط با 300 هزار 
میلیارد تومان قادر به رفع کل نیازهای بخش صنعت به منظور تامین 

سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش آنها هستیم.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، بهبود فضای کسب و کار را 
مهمترین پیش نیاز ارتقای وضعیت تولید برشمرد و گفت: مطابق 
آمارهای بین المللی در سال 2018 نسبت به 2017 در شاخص های 
»سهولت کسب و کار« و »شروع کسب و کار« با محدودیت هایی که 

به دست خودمان ایجاد کرده ایم، با افت و عقبگرد مواجه شده ایم.
 رونق صنعت نیازمند »مجوز زدایی« است

وی تاکید کرد: باید تا می توانیم به سمت »مجوز زدایی« حرکت 
کنیم و در این راستا در نظر داریم از ظرفیت بخش خصوصی و خانه 
افراد دارای  به  برای صدور مجوزها  های صنعت، معدن و تجارت 

صالحیت استفاده کنیم.
زرندی ادامه داد: اعطای مجوز سرمایه گذاری به واحدهای دارای 
قابلیت صادرات باید فرهنگ سازی شود؛ موضوعی که ابزار و تفکر 

خاص خود را می طلبد و باید بر مقوله کیفیت کاال بیشتر کار کنیم.
وی به اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته اشاره و خاطرنشان 
کرد: از بهمن ماه امسال با حمایت صندوق توسعه ملی اجرای تبصره 
18 قانون بودجه 97 را در دستور کار قرار خواهیم داد که از طریق 

سامانه بهین یاب عملیاتی می شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این مهم با اعتبار 10 هزار میلیارد 
تومانی صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان منابع داخلی بانک 
ها و یارانه هزار میلیارد تومانی دولت برای صنایع )در مجموع 21 هزار 

میلیارد تومان( اجرایی می شود که فرآیند آن یک ساله خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 آمده است: 
با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال 
جوانان، دانش  آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت 
اجازه داده می  شود از یک سری ردیف های اعتباری برای حمایت 
از طرح های تولیدی اشتغال  زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، 
تکمیل و راه  اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه  تمام 

بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی 60  درصد، اجرای طرح 
)پروژه(  های صنایع کوچک و حمایت از خوشه های صنعتی، بافت های 
فرسوده و طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان 
و طرح های اشتغال  زایی مناطق مرزی نظیر کوله  بران، گردشگری، 

صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه کند.
 نگاه تازه به حوزه صنعت و معدن

معاون وزیر صنعت یادآور شد: فضای اقتصاد کالن کشور در ماه 
های گذشته متاثر از موضوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی و نوسان 

نرخ ارز، موجب افزایش هزینه های تولید بنگاه ها شده است.
وی افزود: با این حال شرایط کنونی سبب شده تا نگاه تازه ای به 

حوزه صنعت و معدن داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول، نگاهی به آمار مجوزهای تاسیس صادره 
برای واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان آبان ماه امسال، حاکی از 
رشد 19 درصدی نسبت به پارسال است؛ همچنین رشد 2 درصدی 
در تعداد پروانه های بهره برداری صادره را در این مدت شاهدیم که 
هر دوی این شاخص ها حکایت از افزایش اشتیاق به سرمایه گذاری 

نزد سرمایه گذاران دارد.
برق  مصرف  درصد   8.3 رشد  کرد:  اضافه  صنعت  وزیر  معاون 

صنعتی، رشد 5.2 درصدی مصرف گاز صنایع عمده و 21 درصدی 
صنایع غیرعمده و رشد 6.7 درصدی حمل و نقل جاده ای در هشت 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، همگی نشانه های رونق 

اقتصادی است.
وی ادامه داد: در نگاه جدید اما به دنبال آن هستیم تا در بازه زمانی 
دستکم 6 ماهه مراقب باشیم شرایط سرمایه گذاری ایجاد شده را بهره 

ور کرده و ارتقا دهیم.
زرندی بیان داشت: در نگاه جدید باید جهت گیری سرمایه گذاری 
ها را به سوی صنایع پیشرفته یا صنایعی که در واردات آنها نیازمند 

حمایت هستیم سوق دهیم.
وی اظهار داشت: در ماه های باقیمانده تا پایان سال باید معیارهای 
ارزیابی جدید داشته باشیم، به طوری که کیفیت جایگزین کمیت در 
واحدهای صنعتی جدید شود، همچنین اجازه حضور به واحدهایی 
داده شود که صادرات محور بوده یا نیاز ویژه ای از کشور را برطرف 

کنند.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: در 
جهان امروزی محصوالت صنعتی روز به روز پیچیده تر می شوند و در 

این زمینه باید برنامه محور حرکت کنیم.

وی گفت: در صنایع پتروشیمی، پاالیشگاهی، صنایع فلزی و برخی 
صنایع غذایی، مزیت هایی در کشور وجود دارد، اما در نگاه جدید به 
دنبال روند گذشته و بهبود کمی شاخص ها نیستیم، بلکه خلق مزیت 

های جدید را پیگیری می کنیم.
زرندی افزود: در رویکرد جدید، از سرمایه گذاران می خواهیم تا 
ظرفیت های ایجاد شده در گذشته را احیا کنند که از جمله آنها طرح 
های نیمه تمام یا واحدهای به تولید رسیده ای است که نیازمند تغییر 

فناوری هستند.
»به این منظور، تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی باالی 60 

درصد در اولویت قرار خواهند گرفت.«
 ارتقای بهره وری

وی تاکید کرد: سال آینده، ارتقای بهره وری با استفاده از سرمایه 
های انباشته را دنبال می کنیم؛ بویژه اکنون که قیمت ارز تغییر کرده و 
شاهد افزایش شاخص بهای تولیدکننده )به معنای افزایش تورم تولید( 

هستیم، باید در مدیریت منابع دقت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: در این زمینه، حفظ 
اشتغال موجود و پیگیری تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی با کمک دولت دنبال می شود. وی خاطرنشان کرد: امروز همه 
مسئوالن بر موضوع افزایش تولید اتفاق نظر دارند و به این منظور نگاه 

سیستم پولی و مالی کشور نیز باید متمرکز بر امر تولید باشد.
پرداختی  مرکزی،  بانک  آمارهای  مطابق  کرد:  یادآوری  زرندی 
تسهیالت بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری مجاز در هفت 
ماهه امسال در حوزه صنعت و معدن با رشد چهار درصدی و در حوزه 
بازرگانی با رشد 12 درصدی نسبت به پارسال همراه بوده، »اما واقعیت 

اینکه هزینه های تولید افزایش بیشتری داشته است.«
وی گفت: در حوزه سرمایه گذاری نیز معتقدیم »ایده داشتن« 
متفاوت از »کارخانه داری« و تولید است و افرادی باید وارد تولید شوند 

که عالوه بر اهلیت داشتن، آورده نقدی با خود بیاورند.
معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 
های گذشته سرمایه گذاری های زیادی در کشور انجام شده و اکنون 

زمان گسترش آن است.
 راه اندازی پویش موفقیت های حوزه صنعت، معدن و تجارت

وی تنوع بخشی به تامین مالی طرح ها و پروژه ها و جذاب سازی 
حوزه صنعت و معدن برای سرمایه گذاران را از جمله برنامه های پیش 
بینی شده سال 98 برشمرد و گفت: این روزها بسیاری از واحدهای 
صنعتی و معدنی بویژه شرکت های صادرات محور عملکرد موفقیت 

آمیزی داشته و باید به مردم شناسانده شوند.
این مقام مسئول پیشنهاد کرد تا پویش موفقیت های حوزه صنعت، 
معدن و تجارت در معرفی واحدهای فعال و موفق بخش خصوصی 
ایجاد شود تا سرمایه های سرگردان مردمی را به جای بازارهای ارز، 

سکه و غیره به بخش صنعت و معدن سوق دهیم.

اقتصادی 5

 در پی پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی آمریکا
دالر عقب نشینی کرد

با افزایش انتظارات نسبت به توقف روند افزایش نرخ بهره در آمریکا، دالر 
تضعیف شد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، حتی با وجود انتشار آمار خوب از اشتغال زایی 
ماه دسامبر آمریکا، تحلیل گران معتقدند که نرخ رشد اقتصادی بزرگ ترین اقتصاد 
جهان در حال کند شدن است. اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا 
نیز به این انتظار دامن زده است که فدرال رزرو چشم انداز خود را محتاطانه تر کرده 
است. شاون اوزبورن، استراتژیست ارزی در بانک اسکوشیا گفت: اظهارات پاول مبنی 
بر اینکه سیاست گذاران انعطاف پذیر و آماده شنیدن صدای بازارهای مالی هستند، 
این انتظار را تقویت کرده است که سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا محدود و 

یا به کلی متوقف خواهد شد.
در مبادالت امروز، شاخص دالر که متوسط برابری این ارز در مقابل سبدی از 
ارزهای دیگر جهانی را اندازه می گیرد با 0.۴ درصد کاهش به 95.736 واحد رسید. 
یورو با 0.6 درصد افزایش در برابر دالر در مقایسه با سایر ارزها عملکرد بهتری داشت 
و هر یورو به 1.1۴62 دالر رسید. در برابر سایر ارزهای مهم جهانی، هر پوند به 
1.2763 دالر و هر فرانک سوییس به 1.0195 دالر رسید. هم چنین هر دالر آمریکا 
به ازای 69.78 روپیه هند، 1.۴016 دالر استرالیا، 1.3308 دالر کانادا، 108.۴38۴ 

ین ژاپن و 6.8510 یوان چین مبادله شد.

بازار متشکل معامالت ارزی به مرحله نهایی رسید

مشورت های نهایی درخصوص شکل گیری بازار متشکل معامالت ارزی 
امروز )۱۸ دی( در بانک مرکزی انجام شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز در جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس  
سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئوالن بانک مرکزی و بازار سرمایه مشورت های 

نهایی درخصوص چگونگی شکل گیری این بازار انجام شده است.
به این ترتیب انتظار می رود که اقدامات اجرایی برای شکل گیری این بازار به 

زودی انجام و بازار ایجاد شود.
چندی پیش همتی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار متشکل ارز برای 
معامله آزاد اعم از نقد و حواله خبر داده و گفته بود: یکی از دغدغه های بانک 
مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی بازار ارز و پاسخ گویی به نیازهای طبیعی 
مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار 

بین المللی توسط کارگزاران )بانک ها و صرافی های مجاز( بوده است.
وی با اشاره به جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحب نظران بازار ارز و 
سرمایه و به ویژه بانک ها و صرافی ها در بانک مرکزی، این را هم گفته بود که در 
نهایت، در مورد راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار 
حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به 
جمع بندی رسیدیم و این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و 
بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معامالت 

نقدی راه اندازی خواهد شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صادرکنندگان هم می توانند در چارچوب 
مقررات اعالمی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند که این 
اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز می شود و تجربه مفیدی برای 

معامالت حواله های تجاری در سامانه نیما خواهد بود.

بورس های جهانی به مدار صعودی بازگشتند
در شرایطی که تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شد، بورس 

های جهانی توانستند اندکی از زیان روزهای اخیر خود را جبران کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، افزایش امیدواری ها نسبت به نتایج مذاکرات 
آمریکا و چین بر سر اختالفات تجاری باعث شد تا معامالت بازارهای جهانی رنگ 
و بوی امیدوارانه تری به خود بگیرد. مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا که از دیروز 
شروع شده است، نخستین دور از مذاکرات رو در روی طرفین از زمان دیدار روسای 
جمهور چین و آمریکا با یکدیگر در آرژانتین به شمار می رود. ویلبور راس، وزیر 
بازرگانی آمریکا گفت که دو کشور احتماال به زودی بر سر مسایل پراهمیت تر به 

توافق خواهند رسید، اما توافق بر سر جزئیات دشوارتر خواهد بود.
در آخرین دور از معامالت بورس وال استریت، شاخص اس اند پی 500 با رشد 
0.13 درصدی، شاخص نزدک کامپوزیت با رشد 0.39 درصدی بسته شدند اما 
شاخص داوجونز در محدوده قرمز باقی ماند و 0.15 درصد دیگر پایین رفت. در 
بورس های آسیایی شاخص بورس های منطقه آسیا اقیانوسیه به جز ژاپن با 1.5 
درصد جهش به کار خود خاتمه داد. در ژاپن نیز شاخص نیک کی 2255 جهش 
3.1 درصدی را از خود برجای گذاشت در حالی که بورس سیول 1.5 درصد افزایش 

یافت.
پس از انتشار آمار وضعیت بسیار مناسب اشتغال زایی در آمریکا در ماه دسامبر، 
تمایل معامله گران آسیایی به دارایی های پرریسک تر افزایش یافت به گونه ای که 
بازدهی اوراق قرضه دو ساله وزارت خزانه داری آمریکا از 2.37 درصد به 2.۴9 درصد 
رسید. صعود بازارهای بورسی باعث شده است تا امیدها نسبت به سبزپوشی مجدد 

بازارها افزایش یابد.
پیشتر تحلیل گران بانک مریل لینچ آمریکا در گزارشی نوشتند که در سال 2018 
و به دنبال ریزش کم سابقه بازارهای بورسی، سهامداران متحمل زیان 19.9 تریلیون 

دالری شدند و 8۴ میلیارد دالر سرمایه از بورس های جهانی خارج شد
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وزیر اقتصاد: حذف چهار صفر از پول ملی در مرحله کارشناسی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی در مرحله کارشناسی است و پس از بررسی های الزم اعالم خواهد شد.فرهاد دژپسند در گفت و گوی کوتاه با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: پس از انجام مرحله کارشناسی در 

خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، موضوع اعالم می شود. وی افزود: به عنوان نظر شخصی اجازه دهید حرفی در این باره نزنم و نظر وزارتخانه را کار کنیم و آنجا اعالم خواهم کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی 
در دولت در دست بررسی است و به تازگی پیشنهاد بانک مرکزی آمده است.

معاون وزیر صنعت: 

فرصت ارتقای داخلی سازی در کشور را غنیمت شماریم
اخبار

معاون وزیرکار خبر داد

امضای قرارداد ۲۲ میلیون یورویی با ۸ برند خارجی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از انعقاد قرارداد 22 میلیون 
یورویی با هشت برند بین المللی در حوزه پوشاک خبر داد و گفت: با اجرای 

طرح اشتغال روستایی بازگشت به روستاها آغاز شده است.
به گزارش ایسنا، عیسی منصوریـ  با اشاره به پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی 
گفت: اعتقاد ما این است که اگر قرار به ارائه کمکهای اشتغال است وام برای ایجاد 
دار قالی مشکل را حل نمی کند، بلکه افراد را بدهکار می کند ولی اگر روی اتصال 
برندهای فعلی شناخته شده و حضور آنها در بازارهای جهانی متمرکز شویم و به آنها 
کمک بالعوض کنیم تا به شکل فنی به ابزارهای الزم برای حضور در بازارهای جهانی 
مجهز شوند گام اول ما برای تقویت و توسعه اشتغال برداشته و به شکل گیری تقاضا 

منجر می شود.
وی ادامه داد: وقتی تقاضا شکل گرفت دار قالی ایجاد می شود،  بافندگان جدید 
فعال می شوند، سفارش شکل می گیرد و زنجیره ارزش در بازار به وجود می آید و 
آن زمان می توانیم به تولید کننده ای که با برندهای بین المللی خودمان قرارداد دارد 

سفارش بدهیم.
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به وجود ۴۴ هزار روستای 
روستایی ۴960  اشتغال  در طرح  کرد:  اظهار  در کشور،  ثبت شده  و  شناخته 
روستا را به عنوان روستای کانونی شناسایی کردیم و از این میان 137روستا 
را به عنوان روستای کانونی انتخاب کردیم و مداخالت توسعه ای خود را در آنها 

گسترش دادیم.
منصوری با حضور در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: این روستاها اغلب مرکز 
دهستان هستند و بیش ترین داده و ستانده را با روستاهای همجوار دارند که امیدواریم 
در ادامه به هزار روستا برسانیم. فرض ما این است که اگر در روستاهای کانونی کسب 
و کارهای دارای مزیت توسعه یابد، روستاهای همجوار هم متصل می شوند و ارتقای 
فراگیر صورت می گیرد در آن صورت می توانیم تاحدودی ۴۴ هزار روستای مورد نظر 

را پوشش بدهیم.
وی در ادامه از بازگشت به روستاها خبر داد و گفت: در حال حاضر در بسیاری از 
روستاهای کانونی بدون تزریق وام بازگشت اتفاق افتاده است و بخش اعظمی از آن 

به دلیل اصالح الگوی کشت بوده است. کشاورزی که گندم تولید می کرد و به دلیل 
محدودیت آب ناچار به ترک منطقه بود اکنون با کشت جایگزین ماندگار شده است.

معاون اشتغال وزیرکار با بیان این که طرح کشت جایگزین با محصوالتی همچون 
گوجه فرنگی،   زعفران و گیاهان دارویی نتیجه داده است، گفت: در مورد زعفران الگوی 
جدیدی از نظام تامین مالی را در کشور راه اندازی کردیم که نظام بانکی قبال به چنین 
ابزارهایی مجهز نبود. مثال در یک مورد تولید مبتنی بر قرارداد که توسط نمایندگان 
مجلس هم راستی آزمایی شده است، ۴000 کشاورز با شرکت صاحب برند شناخته 
شده در کشور قرارداد بسته اند تا در ازای تحویل محصول به این شرکت، تسهیالت 

اشتغال روستایی را دریافت کنند.
منصوری ادامه داد: به این نحو که کشاورزان بر اساس آموزشها، استانداردها و 
تجهیزات موجود، محصول تولیدی را تحویل می دهند و بعد از تحویل کاال به شرکت،   
پولش را از بانک می گیرند؛ در حقیقت ما پول را به جای فرد در اختیار فعالیت 
گذاشتیم که اصطالحا به آن نظام تامین مالی زنجیره ارزش می گویند و به این شرکت 
بزرگ کمک کردیم تا در بازارهای جهانی حضور داشته باشد و محصولش را عرضه 

کند.
به گفته وی در حال حاضر الگوی تولید مبتنی بر قرارداد در مورد برخی کاالها از 

جمله کفش، فرش، مبلمان،  پوشاک و رب گوجه فرنگی اتفاق افتاده است.
انعقاد قرارداد 22 میلیون یورویی در حوزه پوشاک

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از انعقاد قرارداد 22 میلیون یورویی در 
حوزه پوشاک خبر داد و گفت: ظرف 8 ماه گذشته 22 میلیون یورو قرارداد با 8 برند 
بین المللی در حوزه پوشاک بسته شده و سرمایه گذار خارجی صاحب برند در ایران 
سرمایه گذاری کرده است. این امر موجب شده تا شرکتهای ایرانی نیز برای فعال شدن 
در این حوزه اعالم آمادگی کنند و امیدواریم در سایر رسته های پرظرفیت نیز بتوانیم 

این طرح را گسترش بدهیم.
ایجاد اشتغال پایدار در حوزه کفش، مبلمان، پوشاک و آی تی 

منصوری درعین حال از طرح تکاپو به عنوان مهمترین طرح وزارت کار در حوزه 
اشتغال فراگیر نام برد و گفت:طرح تکاپو در حال اجرا است و تالش ما این بوده که 

رسته های پر ظرفیت در حوزه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار را توسعه بدهیم. 
در حال حاضر در حوزه کفش و پوشاک، مبلمان و آی تی این امر محقق شده است؛ 
البته ما مسئول نیستیم و طی هماهنگی با دستگاههای مربوطه، کار اتصال به بازارهای 

جهانی را دنبال می کنیم.
به گزارش ایسنا، طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( یکی از طرح های 
مطرح وزارت کار است که در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی رویکرد ایجاد اشتغال 
مبتنی بر مزیتهای منطقه ای را دنبال می کند. طرح تکاپو بر پایه مزیتها و ظرفیتهای 
منطقه ای استانها ایجاد شغل می کند و با اجرای آن مهارت ها و قابلیتهای بیکاران در 
کمترین زمان ممکن شناسایی می شود. برای اجرای این طرح 20 هزار میلیارد تومان 

اعتبار  در نظر گرفته شده است.

یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به دنبال 
حذف حداقل های دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک 
هستند،  گفت: تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی 
اصالح نشده، مجلس باید در برابر دیدگاه ها و طرح های 
خطرناکی که شأن و کرامت انسان ها را زیر سوال می برد، 

بایستد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدتی 
و  روستایی  مناطق  در  بحث حذف حداقل دستمزد  که  است 
شهرهای کوچک را می شنویم که فارغ از دیدگاه و نیت طراحان و 
توجیه کمک های اشتغال به جای پرداخت دستمزد، باید دانست 
که اساسا طرح چنین مباحث و دیدگاه هایی بدون توجه به قوانین 
کشور قابلیت اجرا ندارد. متاسفانه زمینه پیدایش چنین افکاری 
ناشی از عدم رعایت مکانیسم های نظارتی در ایران است و اگر 
دستگاه های نظارتی به موقع ورود کنند کسی جرات نمی کند شأن 

و منزلت و کرامت انسانها را زیر سوال ببرد.
هستند،  مزد  حداقل  حذف  دنبال  که  کسانی  افزود:  وی 
استنادشان به کارگاه های زیرزمینی و برخی روستاها و شهرهای 
کوچک است که در آنها کارگران از حداقل های قانونی محرومند و 
با دستمزدهای پایین هم تن به کار می دهند و فکر می کنند امکان 

بسط و توسعه این ساختار در شهرهای دیگر هم هست.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: ظاهرا فراموش کرده ایم که قانونی به 
اسم قانون کار در کشور وجود دارد و ماده ۴1 این قانون، تکلیف 
حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتا مشخص کرده 
است، بنابر این طرح موضوع حذف حداقل مزد، ناشی از عدم 
آگاهی طراحان نسبت به قانون کار یا بی توجهی به قوانین کشور 

است.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در شرایطی که طی هفته 
گذشته خبر افزایش حداقل دستمزدها در آمریکا و برخی کشورها 

اعالم می شود، صحبت از طرح هایی که موضوع حداقل دستمزد 
در کشور را زیر سوال می برد، جای تعجب دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نحوه تعیین دستمزد کارگران 
در کشور بر مبنای ماده ۴1 قانون کار است و به لحاظ قوانین و 
استانداردهای بین المللی در بسیاری از کشورهای دنیا مزد حداقلی 

اجرا می شود، بنابراین حداقل مزد یک استاندارد جهانی است.
حاج اسماعیلی متذکر شد: درست است که روش های دیگری 
هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول  که در 
بیشتر کشورها اجرا می شود،  حداقل مزد است و در ایران هم به 
دالیل متعددی در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴1 
اشاره شده است؛ بنابر این اگر بخواهیم این روند را تغییر بدهیم، 

نیازمند تغییر قانون کار در این بخش هستیم.
این فعال حوزه کار، در عین حال هرگونه انعطاف در تعیین 
دستمزد را نیازمند بسترسازی دانست و گفت: با توجه به این که 
به لحاظ قانونی شرایط تعیین مزد توافقی در کشور وجود ندارد 
و قانون کار هم اصالح نشده روشی غیر از روش حداقل مزد را 
نمی توان برای عموم کارگران اجرا کرد اما اگر بخواهیم به سمت 
مزد توافقی برویم پیش شرط این کار حرکت از اقتصاد دولتی به 

سمت اقتصاد خصوصی است.
به گفته وی، تعیین دستمزد توافقی یا صنفی یا جغرافیایی 

خوب است ولی در حال حاضر دولت کارفرمای بزرگ است و 
کارگاه های کوچک که مشموالن قانون کار در آن فعالیت می کنند، 
قدرت چندانی برای تعیین مزد ندارند بنابراین اقتصاد کشور باید 
به فعالیت های بخش خصوصی متکی شود تا مزد توافقی نتیجه 

بدهد.
سازمان های  استقالل  و  انسجام  پایان  در  اسماعیلی  حاج 
توافقی  مزد  سمت  به  حرکت  ضرورتهای  دیگر  از  را  کارگری 
دانست و گفت: هنوز در حوزه تشکیالت کارگری و کارفرمایی 
نتوانستیم استانداردهای الزم را اجرا کنیم به همین دلیل کارگران 
و کارفرمایان باید صاحب سازمانهای صنفی مستقل و توانمندی 
شوند تا بتوانند مذاکرات دوجانبه و سه جانبه در خصوص دستمزد 

را پیش ببرند.
به گزارش ایسنا، با وجود آن که در قانون کار اشاره ای به تعیین 
مزد منطقه ای نشده است ولی شرکای اجتماعی می توانند برای 
تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقه ای یا بر اساس نوع 
فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر اساس ماده 
۴1 قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان 
حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف 
بر اساس درصد تورم اعالمی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار 

تعیین کند.

شرط تعیین مزد توافقی کارگران چیست؟


