سال 95سال گشايشها بود

پیشنهادتجارت

رئيسجمهور با اعالم اينکه سال  95سال بسياري از گشايشها بود ،اظهار اميدواري
کرد که در س��ال  96اين گش��ايشها ادامه پيدا کند.به گزارش ايس��نا ،حجت االس�لام
حسن روحاني در حاشيه آخرين جلسه هيئت دولت در سال  95در جمع خبرنگاران گفت:
امسال خداوند به ما امنيتي ارزاني کرد که توانستيم قدمهايي با حمايت و کمک مردم
برداريم .روحاني با اشاره به دستاوردهاي دولت در سال  95گفت :امسال با خودکفايي
در گندم ،تحوالت در زمينه انرژي ،توليدات نفت و گاز و صادرات نفت خام و ميعانات
گازي توانستيم عقبماندگيهاي گذشته را پشت سر بگذاريم...
صفحه 2

رونق به مسکن
بازميگردد
پنجشنبه  26اسفند  17 1395جمادیالثانیه 1438
سال چهارم شماره 8 994صفح ه  1000تومان
Thu 16Mar.2017 12page

اقتصادي ،سياسي و اجتماعي

کاریکاتور امروز /صفحه12
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علیرغم افزایش  14/5درصدی دستمزد کارگران صورت میگیرد؛

زندگیزیرخطفقر

بعد از تعيين حداقل دستمزد  ۹۶به ترتيب براي حداقلي بگيران  ۱۴.۵درصد
و براي ساير سطوح مزدي  ۱۲درصد در جلسه شوراي عالي کار که تا بامداد
امروز به طول انجاميد ،حداقل دستمزد  ۱۰سال اخير بررسي شد.
مباحث اوليه تعيين حداقل دستمزد سال  ۹۶از اواسط آذر ماه آغاز شد تا
اينکه در نهايت ،پس از جلسات کارگروه تخصصي مزد و سه جلسه شوراي
عالي کار ،در نشس��ت بامداد امروز و  ۵روز مانده به آغاز س��ال نو ،پرونده
حداقل دستمزد سال  ۹۶با نرخ  ۹۲۹هزار و  ۹۳۱تومان بسته شود.
بر اس��اس ماده  ۴۱قانون کار ،حداقل دس��تمزد بايد بر اس��اس نرخ تورم
به گونه اي تعيين ش��ود که معيش��ت و زندگي براي کارگران ،قابل تامين
باشد؛ اين درحالي است که اين موضوع ،عموما در غالب موارد معيار دوم
يعني «معيش��ت» مورد غفلت قرار ميگيرد .پس از تعيين دس��تمزد س��ال
 ،۱۳۹۶حداقل دس��تمزد طي يک دهه اخير يعني از س��ال  ۱۳۸۶تا کنون
مورد بررس��ي قرار گرفت .بر اين اس��اس ،دس��تمزد هر سال بايد به تناسب
تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعيين شده باشد .به عنوان مثال حداقل
دس��تمزد س��ال  ۱۳۸۶بايد بر مبناي تورم دوازده ماهه  ۱۳۸۵بس��ته شود.
بر اساس اين گزارش ،در سال  ۸۶حداقل دستمزد حدود  ۱۰درصد بيش
از نرخ تورم س��ال  ۸۵تعيين ش��د؛ در حالي که نرخ تورم اعالمياز س��وي
بانک مرکزي در س��ال  ۸۵معادل  ۱۱.۹درصد بود؛ اما حداقل دس��تمزد

سرمقاله
از رنجي که ميبريم
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

اگرواقعيتهاياقتصادي
رادرنظ��ربگيريم،حقوق
بگي��ران ضعيفتري��ن
اقش��ار جامعه هس��تند و کارگران در بين
حقوق بگيران بيش��تر تحت فش��ار بوده و
تبعات گراني و تورم را در سفرههاي خود
ميبينند.امابرايآنکهازاينفشارهاکاسته
شود ،همه ساله شوراي عالي کار در قالب
س��ه جانبه گرايي متشکل از گروه کارگر،
کارفرما و دولت تشکيل جلسه ميدهد و
پس از در نظر گرفتن تورم ،ميزان افزايش
دستمزد را تعيين ميکند....
ادامه در همین صفحه

ويـتـريـن

امضاء توافقنامه تجارت آزاد
ايران و اوراسيا در مسکو

بورس چدني شد

سیاسی

بورس
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ش��رکت تولي��دي چ��دن س��ازان ب��ه عنوان
هجدهمين نماد معامالتي در س��ال  95با نماد
«چدن» در فهرست نرخهاي بازار دوم بورس
اوراق بهادار تهران درج ش��د .ش��رکت توليدي
چدن سازان در تاريخ  10آذر ماه  1361و ...
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يادداشت

2

«منادیسفیدان»
نامزد انتخابات  96ازتبريز

دادستان تهران :
زمين خواري
فساد اقتصادی است

1

س��ال  ۸۶به ميزان  ۲۲درصد افزايش يافت .در س��ال  ۸۶نرخ تورم ۱۸.۴
درصد اعالم شد؛ اما حداقل دستمزد براي سال  ۸۷معادل  ۲۰درصد رشد
داش��ت .در عين حال در س��ال  ،۸۷در حالي که نرخ تورم به  ۲۵.۴درصد
رسيد؛ اما حداقل دستمزد سال  ۸۸حدود  ۵درصد کمتر از تورم يعني ۲۰
درصد افزايش پيدا کرد .بررسي تناسب افزايش حداقل دستمزد در سال
 ۸۹نيز نش��ان ميدهد حداقل دس��تمزد  ۴.۱درصد بيش از تورم دوازده
ماهه  ۸۸تعيين شد .همچنين در سال  ،۱۳۹۰حداقل دستمزد  ۳.۴درصد
کمتر از نرخ تورم س��االنه  ۸۹تعيين ش��ده بود .حداقل دس��تمزد س��ال ۹۱
معادل  ۱۷.۹درصد نس��بت به س��ال  ۹۰افزايش يافت؛ اين در حالي بود
که نرخ تورم س��ال  ۹۰که نخس��تين س��ال اجراي کامل قانون هدفمندي
يارانهها بود ۲۱.۵ ،درصد اعالم شد و تقريبا همان سال ،نقطه آغاز شکاف
بين حداقل دستمزد و قدرت خريد کارگران بود .با اين حال ،در حالي که
نرخ تورم در دوازده ماهه  ۹۰معادل  ۳۰.۵درصد از س��وي بانک مرکزي
اعالم ش��د؛ اما حداقل مزد س��ال  ۹۲به ميزان  ۲۵درصد افزايش يافت؛
يعني حدود  ۵درصد کمتر از تورم .در س��ال  ۹۳نيز حداقل دس��تمزد ۹.۷
درصد کمتر از حداقل دس��تمزد افزايش داش��ت؛ چراکه نرخ تورم س��االنه
س��ال  ۹۲معادل  ۳۴.۷درصد بود؛ اما حداقل دس��تمزد  ۹۳به ميزان ۲۵
درصد افزايش يافت...
صفحه 3

گزارش ويژ ه

اعالم آمادگي اسالمآباد
براي تکميل خط لوله صلح

اهميتبازارهاينوظهور
براي سرمايه گذاران غرب
هوان استيينز
فايننشال تايمز

درجري��ان بحران مالي
دريافت��م ک��ه توجه به
تاريخاقتصادبهخصوص
تاريخ بازارهاي نوظهور
در زميان��ه سياس��تگذاريها مدله��اي
اقتصادي عادالنه مهم است.نميتوان
ب��ه اي��ن امر بي توجه بود که س��رمايه
گذاري در بازارهاي غربي هر چه بيشتر
ش��بيه ب��ه بازارهاي نوظهورميش��ود.
بازارهاي نوظهور نيازمند تمرکز ش��ديد
بر خطرهاي اقتصادي سياسي است...

پنهان کاري کاخ سفيد درباره فرارمالياتي ترامپ ادامه دارد

میلیاردر«سرکش»

ادامه در همین صفحه
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اهميت بازارهاي نوظهور براي سرمايه گذاران غرب

دادستانتهران:

زمينخواري
فساد اقتصادی است

ادامه از همین صفحه

دادس��تان عموميو انقالب تهران گفت :زمينخواري نبايد جرميعادي محس��وب
شود ،بلکه نوعي فساد اقتصادي است و زمينخواران بايد بدانند که تجاوز به اراضي،
کوه ،دشت ،دريا و رودخانه و به طورکلي تعرض بهاموال عمومي ،به عنوان يک فساد
اقتصاديبابرخوردقاطعدستگاهقضاييمواجهخواهدشد.عباسجعفريدولتآبادي
با بيان اينکه مبارزه با زمينخواري نيازمند عزم ملي است،افزود :زمين ميراث آيندگان
است؛ زيرا تکثير نميشود و عزم جدي و ملي در برخورد با زمينخواري ،براي جمعيت
فعلي و آيندگان آثار مثبتي در پي خواهد داشت .دادستان تهران همکاري و هماهنگي
تمام دستگاههاي مرتبط با اراضي ملي و محيط زيست را لزاميدانست گفت :اين گونه
نباشد که دستگاهي مجوز ساخت بدهد و ديگري تخريب کند .يکي رشوه بگيرد و
پروانه ساخت صادر کند و از قوه قضاييه درخواست تخريب شود؛ يکي حفاظت کند و
ديگري با اقدامات حفاظتي مقابله کند و توجه به اين نکته الزم است در برخي موارد،
زمينخواري در بس��تر صدور مجوز به عمل ميآيد و لذا زمينخوار و دس��تگاه صادر
کنندهمجوزمدعياندکهطبققانونعملشدهاست»دادستانتهرانبهدستگاههاي
اجرايي براي موفقيت درمقابله با زمينخواري ،فعال کردن واحدهاي حقوقي و تشکيل
يگانهاي حفاظت از اراضي بود ،افزود :تشکيل يگانهاي حفاظت از اراضي که البته
در برخي قسمتها عملي شده ،يکي از راههاي پيشگيري وضعي از وقوع زمينخواري
است که کارکرد آن به ويژه در ايام تعطيالت پيش رو بسيار موثر است .جعفري دولت
آبادي مقاومت برخي مسووالن دولتي در برابر اجراي اين احکام را مشکلي دانست که
نيازمند تدبير است و اظهارداشت :اجراي احکام صادره از دادگاهها عليه زمينخواران،
بازدارنده است .وي اقدامات پيشگيرانه را مورد تاکيد قرار داد و گفت :در زمين خواري
اقدامات پيشگيرانه ،هم عملي و هم موثر است .جعفري دولت آبادي استفاده قضات
از ظرفيت موجود در ماده  114قانون آيين دادرسي کيفري جديد پيرامون صدور قرار
توقف عمليات زمينخواري را موثر خواند .وي با تاکيد بر ضرورت مبارزه با زمينخواري
درمناطقبحرانيکهاراضيدولتيوسيعاست،اظهارکرد:اخيراًزمينخواريدرمنطقه
کهريزکنگرانکنندهاستودرصورتتقويتاقداماتپيشگيرانهدستگاههاياجرايي
و انتظاميپيش از تشکيل پرونده قضايي ،برخي مشکالت رفع خواهد شد .دادستان
تهراندربياناقداماتدادس��رايتهرانامس��الدرمبارزهبازمينخواري،بهتش��کيل
دادسراي انفال و منابع طبيعي اشاره کرد و افزود :تشکيل اين دادسرا از آن جهت قابل
توجه است که براي نخستين بار در کشور کار تخصصي مبارزه با زمينخواري و حفظ
محيط زيست را به عهده گرفته است.

...س��رمايه گ��ذاران در غ��رب مدتهاي زيادي خطرهاي سياس��ي را ناديده
گرفتند اما چش��م انداز رفراندوم اس��تقالل اس��کاتلند تنها جزويک س��ري
شوکهاي اخير بوده که موسسات غربي دچارش شدند.نظارت هوشيارانه
درباره قدرت موسس��ات سياس��ي و مالي براي موفقيت س��رمايه گذاري در
بازارهاي نوظهور مهم هستند.امري که تاثير عميقي بر ارزش رشد اقتصادي
دارد.براي همين بازار تحليلگران اقتصادي پررونق اس��ت.از زمان بحران
مال��ي در بخشه��اي توليد داخل��ي  ،بانکهاي آمريکا  51درصد در دوازده
ماه اخير افزايش داشته است.
اي��ن درحال��ي اس��ت که بانکه��اي آمريکا با کاهش  21درصد س��رمايه
گذاران بين المللي روبرو شدند.بازارهاي نوظهور به ما ميآموزند که اقتصاد
ناسيوناليس��تي اغلب تش��ديد کننده است .درغرب پس از وابستگي گسترده
به سياس��ت مالي تغيير در رژيم تجاري ف مالي مورد اس��تقبال قرارگرفت.
اما تجربه بازارهاي نوظهور نشانگر آن بود که ما بايد هوشيارانه آنرا ببينيم.
درآن زمان بازارهاي نوظهور متنوع ش��دند و برخي موفق خوبي داش��تند و
برخي در جذب سرمايه گذاري مشکل داشتند .درحال حاضر نوسان باالتر
از ناسيوناليس��م اقتصادي اس��ت .بازارهاي نوظهو همچنين نشانگر عفوني
بودن پوپوليسم است .در سراسر اروپا  ،احزاب پوپوليست در هلند  ،فرانسه
و ايتاليا خوراک خوبي دارند .همچنين برگزيت و انتخاب دونالد ترامپ نيز
تاثيير زيادي داشته است.اگرچه ما شاهد چالشهاي روبه رشدي شده است.
اين امر ش��امل وابس��تگي به بانکهاي مرکزي نبوده اس��ت .اگرچه قدرت
موسسات غرب باعث پيروزي است اما اين راه نيازمند جستجواست .تهديد
حمايتگري در اقتصاد ممکن اس��ت باعث قدرت گرفتن سياس��تهاي داخلي
و رش��د اقتصادي در اروپا ش��ود .به دليلي که تغييرات فني و اينترنتي وجود
دارن��د اي��ن تاثير ادامه خواهد داش��ت .بازارها و اقتصادهاي بي ثبات نتيجه
توضيع بازگش��تهاي اقتصادي و مالي اس��ت .يک راهنمايي اصولي براي
س��رمايه گذاران باعث همگرايي در  30س��ال اخير شده است .چه بازارهاي
نوظهور به بازارهاي توس��عه يافته برس��ند چه ش��رق و جنوب اروپا در غرب
اروپا به همگرايي برس��ند .کاهش کميباعث س��رکوب و واگرايي ش��دهاما
نبايد آنرا دس��ت کم گرفت  .اگر ما بيش��تر نس��بت به دنياي همگرا تحقيق
کني��م  ،بازاره��اي نوظهور درکنار درک از تکنولوژي باعث ش��کل دادن به
جامعه و بازارها ميشود.
ترجمه :فاطمه مهتدي

از رنجي که ميبريم
ادامه از همین صفحه

 ...امس��ال نيز مطابق سالهاي گذشته ،جلسه شوراي
عالي کار برگزار شد و پس از ساعتها بحث و بررسي،
 14/5درصد به حداقل دستمزد و  12درصد به ساير
س��طوح افزوده ش��د .اما س��وال اينجاس��ت که اين
افزايش تا چهاندازه گره مش��کالت زندگي کارگران
را ب��از ميکن��د؟ ميزان افزايش حداقل دس��تمزد در
قب��ال ي��ک ماه کارکرد  114هزار تومان تعيين ش��د.
اما س��وال مهمتر اينجاس��ت که اين مبلغ در کاهش
ضعفه��اي يک خانواده چهار نفره چه تاثيري دارد؟
يعن��ي ه��ر يک از اعضاي يک خانواده کارگري البته
به ش��رط آنکه تعدادش��ان از چهار نفر بيش��تر نباشد،
ماهيانه  40هزار تومان نسبت به سال گذشته افزايش
درآم��د دارند .اگر ب��ه افزايش هزينههاي جاري يک
خان��واده توج��ه کنيم ،ميبينيم ک��ه از همان ابتداي
س��ال ،بسياري از نيازمنديهاي اوليه روزانه افزايش
مييابد .با ش��روع س��ال زمزمه افزايش کرايه حمل و
نقل عموميمطرح ميش��ود و قبل از آنکه ش��وراي
شهر در اين خصوص تصميم بگيرد ،مسافرکشهاي
ش��خصي به ميل خودش��ان نرخ تعيين ميکنند که
مالک ديگر وسايل نقليه عموميقرار ميگيرد .همين

يک قلم بهانه ميش��ود تا س��راغ هر خدماتي برويم،
افزايش کرايه را بهانه کرده و نرخها را باال ببرند .نتيجه
آنکه هزينه بس��ياري از خدمات از آرايشگاهها گرفته
تا س��اير بخشها رش��د چشمگيري مييابد .بايد تورم
را باور کنيم و براي اثبات اين ادعا کافي اس��ت يک
س��که  100توماني را به اولين گدايي که س��ر راهمان
سبز ميشود ،بدهيم و هنگاميکه از گرفتن اين سکه
خودداري کرد يا با گفتن جمله اي کنايهاميز ،کرامت
ما را به س��خره گرفت ،آنگاه متوجه ش��ويم که تورم
چه وضعيتي دارد .البته وضعيت کارفرمايان نيز آنقدر
مناسب نيست که بتوانند افزايش يک باره و جهشي
دس��تمزد کارگران را داشته باشند .آمار کارخانههاي
بحران زده و ش��هرکهاي صنعتي نيمه تعطيل بيانگر
آن اس��ت که وضعيت به هيچ عنوان خوب نيس��ت .از
سوي ديگر اگر به ادارات کار سر بزنيم و آمار کارگراني
که از کارفرماي خود ش��کايت دارند را بررس��ي کنيم،
متوجه ميشويم کهامروزه کارگران شاکي بر خالف
گذشته که بيشتر از بخش صنعت بودند ،امروز تغيير
کرده و به س��وي بخش خدمات گرايش دارد .معناي
اين آمارها بيان ميکند که بس��ياري از صنايع کش��ور
تعطيل شده و ديگر کارگري ندارند که با کارفرما به

مشکل خورده و دست به دامن ادارات کار شده باشند.
امروزهامارهاي وحشتناک ادارات کار بيانگر آن است
که بيش از  60درصد کارگران ،از کارفرمايان بخش
خدمات شکايت ميکنند .اما راهکار چيست؟ در اين
قبيل موارد دولتها به کمک بخش خصوصي ميآيند
و در قال��ب بخش��ودگيهايي به حماي��ت از کارفرما
ميپردازند تا کارفرما بتواند دستمزد واقعي را به کارگر
بده��د .ام��ا متاس��فانه دولت در اين م��ورد نيز موفق
نبوده اس��ت .بدهي  127هزار ميليارد توماني دولت
به س��ازمان تامين اجتماعي در حال تبديل ش��دن به
بحراني براي دولت و سازمان تامين اجتماعي است.
اين بدهي ناشي از حمايت دولت از  22عنوان شغلي
بوده که تنها در مدت  20س��ال گذش��ته گريبان گير
دولت شده و البته سازمان تامين اجتماعي را بهاندازه
اي به دردسر انداخته که حقوق بازنشستگان را با تاخير
ميپردازد و در نقطه خطرناک س��ربه س��ر قرار گرفته
است .بنابر اين الزم است مجلس شوراي اسالميدر
قالب بودجههاي س��نواتي به حمايت از کارفرمايان
بپردازد اما اين حمايت بايد مشروط به افزايش دستمزد
باشد تا کارگران نظاره گران کاالها و خدماتي نباشند
که به دليل کمبود دستمزد از آن رنج ميبرند.

