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 تبعات سنگين شدن تورم
 در دستمزد

علیرضا حیدری 
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

سرمقاله

نادی��ده گرفتن وعدم 
دقت در س��هم واقعی 
دستمزد در هزینه های تولید و بزرگ نمایی 
آن، موجب شده که تعیین مزد غیرمتمرکز 
و منعطف به دغدغه جدِی عده ای تبدیل 
شود.دس��تمزد دارای آثار مختلفی است و 
تک بعدی و مکانیکی عمل نمی کند؛ یعنی 

دستمزد معیشت ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

وزیر نفت دستاوردهای دیدار خود با همتای روسی را تشریح کرد:

 تجارت گاز 
در آستانه تحولی بزرگ

فاصله قیمت ها در تهران سوال برانگیز است
شکاف 83 میلیون تومانی 

قیمت مسکن
  ایران و روسیه برای توسعه تجارت متحد می شوند؛

   نفوذ کاالی ایرانی 
به سرزمین تزارها 

گروه صنعت و تجارت: توسعه مناسبات تجاری بین ایران و روسیه و همکاری دو کشور 
در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی می تواند گره های موجود در تجارت منطقه ای بین 
کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را باز کند. روز گذشته، رئیس جمهور کشورمان 
به دعوت رئیس جمهور روس��یه به این کش��ور س��فر کرد. تهران و مس��کو در بسیاری از 
حوزه ها مواضع و منافع مشترک داشته و از جمله نقاط مشترک در فضای سیاسی چند 
ساله اخیر دو کشور می توان به قرار گرفتن در لیست ...          صفحه 6
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رییس خانه معدن ایران در گفتگو با تجارت تشریح کرد

تولید و تجارت در سنگالخ تحریم 

1

3

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم اصالح قانون دفاع 
محیط بانان،تصریح کرد که باید برای محافظت از طبیعت 
و محیط بان این قانون دقیق تر ش��ود. نمی ش��ود متخلفی 
حین تخلف کش��ته ش��ود و محیط بانی که از خود و طبیعت 
دفاع کرده قربانی ش��ود. به گزارش ایس��نا محمد مخبر در 
مراس��م روز ملی هوای پاک با اش��اره به اهمیت فرابخشی 
مس��ئله محیط زیس��ت خاطرنشان کرد: محیط زیست یک 

بخش نیست. محیط زیست اساس...

 رئیس قوه قضائیه گفت: نیروی انس��انی عادل و باانگیزه از 
زمینه ها و دالیل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه 
اس��ت. به گزارش ایس��نا محسنی اژه ای در ادامه بازدیدهای 
میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادس��رای عمومی 
و انقالب ناحیه ۲ تهران مس��تقر در س��عادت آباد به صورت از 
پی��ش اعالم نش��ده بازدید ک��رد و از نزدیک در جریان کم و 
کیف خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد 

قضایی قرار گرفت...

 محیط بان در مسلخ
دفاع از خود و طبیعت 

 رسیدگی سریع و دقیق
به پرونده های کثیرالشاکی 

همین صفحه  صفحه2

امیدواریم  تالش ها منجر به لغو تحریم ها شود
رییسی در دیدار با پوتین مطرح کرد

چالش بی پایان قصاص  محیط بانانتبعات سنگین شدن تورم  در دستمزد
ادامه در همین صفحه... میلیون ها کارگر، بازنشس��ته و مس��تمری بگیر را تامین می کند 
و از طرفی محل تامین منابع صندوق های چندگانه سازمان تامین اجتماعی است. در 
نتیجه تکه تکه کردن دستمزد و تعیین نرخ های مختلف برای آن، باید به دقت سنجیده 
شود؛ البته نباید فراموش کرد که ایران یکی از باالترین نرخ های اسمی دستمزد را در 

جهان دارد اما این دستمزد تناسبی با تورِم قرار گرفته در آن ندارد.
زمانی که مردم یک منقطه بیکار می شوند یا به سبب بحران اقتصادی به اشتغال ناقِص 
فاقد کل نرخ اسمی دستمزد روی می آورند، سهم بیشتری از تورم را در دستمزد خود، 
تحمل می کنند. به همین دلیل، نرخ اسمی دستمزد پاسخگوی نرخ واقعی آن نیست و 
باید نرخ های جدیدی را برای آن کشف کرد اما از آنجا که تنها یک بار در سال، دستمزد 
را افزایش می دهند و نرخ تورم انتظاری سال بعد را هم در دستمزد در نظر نمی گیرند 
و اساسا هیچ یک از مراجع اقتصادی و آماری هم نرخ تورم انتظاری سال بعد از تعیین 
دس��تمزد را اعالم نمی کنند، قیمت جدیدی هم برای جبران آن میزان قدرت خریدی 
که با تورم سال منتهی به تعیین دستمزد تعدیل شده است، در نظر نمی گیرند. در نتیجه 
دستمزد به جای اینکه با تورم سالی که پرداخت می شود، منطبق باشد با تورم انتهای 
س��ال قبل، منطبق ش��ده اس��ت. به همین دلیل آن کارگری که کمتر از نرخ مرس��وم در 

بازار، دستمزد دریافت می کند، بیشتر متضرر می شود.« 
همین عامل سبب می شود که صاحبان دستمزدهای پایین تر، تاب تورم را به سرعت از 
دست بدهند و به سراغ کار در مناطقی بروند که دستمزد اسمی باالتری را می پردازند. با 
این حال از آنجا که مسکن معموال بیشترین سهم را در ایجاد تورم دارد، این کارگران 

مسکن را از سبد مصرف خود کنار می گذارند و با هزینه کمتر در اتوبوس و اقامتگاه های 
غیررس��می، محقرانه و مش��ترک ش��ب را به صبح می رس��انند. این در حالی است که در 
سال های گذشته این صحنه ها را بیشتر از ایران، در کشورهای توسعه یافته آسیایی که 
سرانه درآمد روستاییان آن ها پایین بود، می دیدیم اما امروز به سبب سنگین شدن تورم 
در دستمزد، وضعیت نامطلوب اشتغال و توسعه نامتوزان در ایران می بینیم. در این میان، 
زمانی که از حذف دستمزد ملی و تعیین جداگانه آن بر »مناطق« سخن می گوییم، باید 

متوجه باشیم که این توسعه نامتوزان هزینه های زندگی را افزایش داده است.
برای مثال زمانی که یک روس��تایی نیازمند عمل جراحی می ش��ود، به دلیل دسترس��ی 
نداش��تن به بیمارس��تان مناس��ب باید کیلومترها جابجا ش��ود که این هزینه زیادی را 
می طلبد؛ یا اینکه در صورت نبود مدرسه مناسب در روستا، کارگر باید هزینه جابجایی 
فرزندش به مدرس��ه مس��تقر در ش��هر را پرداخت کند. اینها هزینه هایی است که گرچه 
به چش��م نمی آیند اما به س��بب باال بودن س��هم تورم در آن ها، ارزش واقعی نرخ اس��می 
دستمزد را کم می کنند. به هر حال چون این هزینه ها به اجبار در سبد مصرف خانواده 
قرار می گیرد، ضرورت مهاجرت برای بهتر زندگی کردن و کمی دور ش��دن از فقر را 

توجیه می کنند که البته مهاجرت آسیب های خود را هم به دنبال دارد.
توسعه متوازن یا هر عامل دیگری که به تاسی از کمبود سرمایه گذاری و فرار سرمایه 
شکل می گیرد و همچنن فقِر مزدی، محورهای برهم ریختن نظم اجتماعی محسوب 
می شوند. در کشوری با این ویژگی ها، اقتصاد ضمن متصل شدن به تورم به رکود هم 

نزدیک می شود تا محصولی به نام رکود تورمی را برکشد.  

ادامه در همین صفحه...اجرای این حکم را شدیدا کاهش 
دهد. شکی نیست که قریب به اتفاق این واکنش ها از 
روی خیرخواهی و با اهدافی انسانی و متعالی انجام می 
ش��ود اما مهم این اس��ت که به دلیل عدم اشراف عموم 
افرادی که دست به این واکنش ها می زنند به مسایل 
قضایی، این خطر وجود دارد که همین واکنش ها حتی 

نتیجه عکس بدهند. 
بحث در این موارد خوب یا بد بودن قوانین، تفس��یر و 
تحلیل کیفی آنها و آسیب شناسی حقوقی نظام قضایی 
کش��ور نیس��ت. آن مس��ایل قطعا دارای اهمیت باالیی 
هس��تند ام��ا وقتی با یک پرون��ده قصاص که حکم آن 
در شرف اجراست طرف هستیم. اینجا بحث جان یک 
انس��ان در میان اس��ت که نیازمند باالترین سطح دقت 
و ظرافت در عملکرد افرادی اس��ت که دنبال نجات او 
هس��تند. داش��تن نگاه فانتزی، سانتیمانتال و سیاسی به 
ای��ن دس��ت پرونده ها به ش��دت م��ی تواند خطری که 
متوجه جان محکوم اس��ت را افزایش دهد. کما اینکه 
در پرون��ده آرم��ان عبدالعالی که چندی قبل و علی رغم 
همه حساس��یت های عمومی ایجاد ش��ده، قصاص شد 

می توان عملکرد اشتباه بخش عمده ای از افرادی که 
به دنبال نجات وی بودند را از عوامل موثر اجرای حکم 

قصاص دانست. 
عم��وم اف��رادی که در این ح��وزه بدون اطالع نظر می 
دهن��د، تف��اوت بین حکم »اعدام« با »قصاص« را نمی 
دانند و همین اولین انحراف و اشتباه بزرگ در راه تالش 
برای حفظ جان محکوم را ایجاد می کند. ما در احکام 
»قص��اص« ب��ا فرد یا افرادی ب��ه نام »اولیا دم« مواجه 
هس��تیم ک��ه تعیین کننده تری��ن عامل در اجرای حکم 
هس��تند. اینکه آیا قوانین ناظر به این احکام از نظر ما 
درست، قابل قبول و منطبق با شرایط روز جامعه و دنیا 
هستند یک بحث دیگر که اظهارنظر درباره آن مجال 
دیگ��ری را م��ی طلبد. اما قطعا مجال طرح این دس��ت 
مسایل در پرونده یک محکوم به قصاص که در شرف 

اجرای حکم قرار دارد نیست. 
خالصه این که مجال برای مواجه احساسی و انتقادی 
با حکم »قصاص« و »اعدام« و حتی زیر س��وال بردن 
صدر تا ذیل آن توس��ط هر گروهی زیاد اس��ت و کیست 
که ایراد قوانین در این حوزه را نداند. اما در جریان گرفتن 

رضایت برای توقف حکم »قصاص« یک محکوم که 
ع��ن قری��ب باید پای چوبه دار برود، جای این بحث ها، 
هشتگ زدن های مجازی و وارد کردن فشار روانی به 
خانواده اولیا دم نیست. ما چه تصمیم اولیا دم را عادالنه 
بدانیم و چه ندانیم، چه حق آنها برای چنین تصمیم را 
قبول داش��ته و چه نداش��ته باشیم، چه قانون قصاص را 
بپذیری��م و چ��ه نپذیری��م، در عمل جان یک محکوم به 
دس��ت آنهاس��ت و اگر هدف نجات آن محکوم است، با 
قوانین فعلی باید رضایت این افراد جلب شود. بر خالف 
تصور عمومی که وجود دارد کار گرفتن رضایت از اولیا 
دم بسیار پیچیده تر و ظریف تر از این چیزهاست و نیاز 
به آشنایی جدی با موضوع و تجربه باالیی دارد. شاهد 
آن هم اینکه تا کنون حتی یک مورد وجود نداشته که 
فضاسازی رسانه ای، هشتگ زدن و ورود افراد غیرآشنا 
به موضوع توانسته باشد باعث جلوگیری از حکم قصاص 
فردی شود. پس اگر نگران جان محکومان به قصاص 
و از جمله محیط بان کرمانش��اهی هس��تیم، باید بدانیم 
این روش اتکا به رفتارهای هیجانی و وسیع در رسانه و 

فضای مجازی عموما نتیجه عکس داده است.

 چالش بی پايان قصاص
 محيط بانان

علی مجتهدزاده 
وکیل دادگستری

يادداشت

ای��ن روزها احس��اس 
خط��ر از تائی��د حک��م 
قصاص برومند نجفی، 
محی��ط بان کرمانش��اهی یگان حفاظت 
محیط زیس��ت کشور بس��یاری را نگران 
کرده و به واکنش گسترده وا داشته است. 
اما از نظر آشنایان به امور قضایی، موضوع 
نگران کننده تر، همین واکنش هایی است 
که می تواند امیدها برای جلوگیری از ...
ادامه در همین صفحه

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم اصالح قانون 
دفاع محیط بانان،تصریح کرد که باید برای محافظت از 
طبیعت و محیط بان این قانون دقیق تر شود. نمی شود 
متخلفی حین تخلف کش��ته ش��ود و محیط بانی که از 

خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.
به گزارش ایسنا محمد مخبر در مراسم روز ملی هوای 
پاک با اشاره به اهمیت فرابخشی مسئله محیط زیست 
خاطرنشان کرد: محیط زیست یک بخش نیست. محیط 
زیس��ت اس��اس حیات اس��ت و بی توجهی به آن ظلمی 
عامی و است . امروز روز هوای پاک است و دولت مصمم 
اس��ت گام های بلندی برای رفع این مش��کل بردارد و 
در این راس��تا تصمیمات خوبی گرفته ش��ده است . حل 
معض��ل آلودگ��ی هوا زمانبر اس��ت، اما با همت عمومی 

می توان آن را حل کرد.
وی ضم��ن تاکی��د بر نق��ش مردم گفت: آحاد مردم باید 
به حد توان از محیط زیست مراقبت کنند. این مشکل 

به تنهایی و با تالش دولت و مجلس و دس��تگاه های 
حاکمیتی حل نمی شود و پایه اصلی خود مردم هستند.
وی ادام��ه داد: دو نق��ش اصل��ی مردم رعایت و نظارت 
است. نظارت باید هم بر حکومت و دستگاه های نظارتی 

باشد و هم بر خود مردم.
مخبر با اش��اره به ارزش باالی کار محیط بانان افزود: 
در دوران جن��گ منطق��ه حفاظت مش��خص بود اما در 
زمان فعلی میدان جنگ با موانع حیات محیط زیس��ت 
کل کشور است.لذا نمی شود کار محیط بانان را قیمت 

گ��ذاری ک��رد.وی با تاکید بر ل��زوم اصالح قانون دفاع 
محی��ط بان��ان گفت:  قانون دف��اع از محیطبانان کافی 
نیس��ت و بای��د برای محافظ��ت از طبیعت و محیط بان 
این قانون دقیق تر شود. نمی شود متخلفی حین تخلف 
کش��ته ش��ود و محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع 

کرده قربانی شود.
مخبر درپایان ضمن اشاره به سختگیری مثبت سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: در بحث محیط زیست هیج 
دستگاهی نباید بی توجهی کند. سازمان با سختگیری 
خ��ود باع��ث حفاظت از جان انس��ان و محیط زیس��ت 
می ش��ود. جان انس��ان ها و محیط زیس��ت قابل معامله 
نیست.وی با اشاره به اقدامات مثبت در کنترل آلودگی 
هوا گفت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد آلودگی هوا مربوط 
به منابع متحرک است، می توان این مشکل را حل کرد. 
همچنین ما باید برای حل این موضوع از امکانات دولت 

الکترونیک نیز استفاده کنیم.

مخبر از صدور حکم قصاص انتقاد کرد

محیط بان در مسلخ دفاع از خود و طبیعت 
رئیس جمهور کشورمان که به دعوت همتای روس به 
مسکو سفر کرده با والدیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی با والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور فدراسیون روسیه در مسکو دیدار و گفتگو 
کرد.رئیس جمهور ایران تاکید کرد: ما هیچ محدودیتی 
برای گسترش و توسعه روابط با روسیه نداریم و خواهان 
برقراری روابط راهبردی با مسکو هستیم.رئیسی: تهدید 
به تحریم مانع پیشرفت ایران نمی شود.وی افزود : اسناد 
همکاری راهبردی می تواند افق روابط را در طول ۲۰ سال 
مش��خص کند. به دنبال افزایش حجم روابط تجاری با 
روسیه هستیم و تالش زیادی در این زمینه انجام خواهیم 
داد.ریی��س خاطرنش��ان ک��رد: در حال تالش برای رفع 
تحریم های کشورمان هستیم و امیدواریم که منجر به 
لغو تحریم ها شود. تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران 
نمی ش��ود.وی ادام��ه داد: تجربه خوب��ی در همکاری با 
روسیه در سوریه، در مبارزه با تروریسم داریم که می تواند 
مبنایی برای روابط مشترک باشد.پوتین نیز در این دیدار 
عنوان کرد: از طرف من س��الم و آرزوی س��المتی برای 

رهبر معظم ایران را به ایشان منتقل کنید.
همچنین رییسی پیش از عزیمت به روسیه در فرودگاه 
مهرآباد درباره اهداف این سفر گفت: این سفر به دعوت 
رئیس جمهور روس��یه و در راس��تای ارتقای دیپلماس��ی 
همس��ایگی و منطقه ای انجام می ش��ود.رئیس جمهور 

اف��زود: ب��ه دنب��ال برق��راری و تقویت ارتب��اط  با همه 
همس��ایگان بویژه کش��ور روسیه در حوزه های مختلف 
سیاس��ی، اقتصادی و تجاری هس��تیم و این س��فر می 
تواند نقطه عطفی برای ارتقاء و تحکیم سطح مناسبات 
با روس��یه باشد.رئیس��ی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران، کشوری مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ در منطقه 
و روس��یه هم کش��وری مهم و با قدرت و دارای نفوذ در 
منطقه است، اظهار کرد: همکاری و گفتگوهای دو کشور 
مه��م و دارای ق��درت و نف��وذ می تواند در ارتقای امنیت 
منطق��ه و رواب��ط اقتصادی و تجاری مؤثر باش��د.رئیس 
جمهور با اش��اره به تقویت همکاری تهران و مس��کو در 
مجامع سیاسی و اقتصادی منطقه ای،  به عضویت ایران 
در اجالس شانگهای اشاره کرد و اظهار کرد: در اجالس 

شانگهای همکاری های خوبی با همه کشورهای بویژه با 
روسیه خواهیم داشت. در رابطه با مسأله اتحادیه اوراسیا 
هم روس��یه نقش محوری دارد و همکاری دو کش��ور در 
این راستا می تواند به گام های موثری در جهت ارتقای 

مسایل تجاری و اقتصادی بینجامد.
رئیس��ی با بیان اینکه ایران و روس��یه از منافع مش��ترک 
برخوردار هس��تند، گفت: وجود منافع مشترک و تعاملی 
بین تهران و مس��کو در منطقه امنیت س��از است و جلوی 
یکجانبه گرایی در دنیا را خواهد گرفت. همچنین تعامل 
و همکاری متقابل دو کشور می تواند در وضعیت منطقه 
ای و بین المللی تأثیرگذار باش��د.رئیس جمهور با اش��اره 
ب��ه وجود ظرفیت های گس��ترده هم��کاری بین تهران 
و مس��کو در بخش های مختلف سیاس��ی، اقتصادی و 
انرژی، خاطرنشان کرد: سطح کنونی همکاری تجاری 
و اقتصادی برای هیچ کدام از دو کش��ور رضایت بخش 
نیست و الزم است ارتقاء یافته و به سطح بسیار باالتری 
برسد و امیدواریم این سفر بتواند در جهت تامین منافع 
مش��ترک دو کش��ور که در عرصه منطقه ای و جهانی 
تأثیرگذار است، گام مؤثری را به همراه خود داشته باشد. 
حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،  دیدار 
با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با فعاالن 
اقتصادی روس، بخشی از برنامه های رئیس جمهور در 

این سفر دو روزه خواهد بود.

رییسی در دیدار با پوتین مطرح کرد

امیدواریم تالش ها منجر به لغو تحریم ها شود

توافق اعتبار 5 میلیارد دالری با روسیه
وزیر اقتصاد درباره رایزنی با روس��یه در زمینه تعامالت بانکی و ارزی اظهار داش��ت: 
با توجه به راهبردی بودن روابط ایران و روس��یه یکی از محورهای مهم دیپلماس��ی 
اقتصادی دولت س��یزدهم احیای این ظرفیت بود که در راس��تای افزایش اثرگذاری 
س��فر رییس جمهوری به روس��یه، اینجانب و وزیر نفت جلس��ات مقدماتی را با همتایان 

روسی خود داشتیم.
به گزارش ایلنا، احس��ان خاندوزی ادامه داد: در این جلس��ات دس��تاوردهای خوبی در 

تعامالت حوزه باال دستی نفت و پتروپاالیشگاه ها برقرار شد و در جلسه ای که با وزیر 
اقتصاد روس��یه داش��تم درباره 5 میلیارد دالر خط اعتباری به توافقاتی رس��یدیم. از این 
خط اعتباری دو پروژه قطعی و ش��روع به کار کرده بود؛ پروژه های نیروگاه س��یریک و 
خط آهن اینچه برون از پروژه های این خط اعتباری هس��تند، اما س��رعت تحوالت هر 
دو بس��یار کم و در حد انتظار نبود. از این رو قرار بر این ش��د که س��رعت این دو پروژه 

افزایش یابد و تسهیل شود.


