
نزول  رشد  اقتصاد   به 3/7 درصد
مركز پژوهش هاي مجلس براي امسال پيش بيني كرد

   بررس�ي هزين�ه معيش�ت خان�وار در كميته 
دستمزد شوراي عالي كار. تسنيم

  جهانگيري،  »بسته حمايت از توسعه صادرات 
غيرنفتي« را به كليه دس�تگاه هاي اجرايي ابالغ 

كرد. دولت
  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
نقشه هاي يك صد هزارم كل معادن ايران منتشر 
شده و در اختيار س�رمايه گذاران قرار مي گيرد، 
گفت: هماهنگ�ي كامل مع�دن و صنايع معدني، 

خط مشي وزير صنعت است. مهر
  برنج و ذرت در ص�در اقالم وارداتي قرار گرفتند. 

فارس
  ذخي�ره آب در س�د ك�رج ب�ه ۱۵۸ ميلي�ون 

مترمكعب رسيد. تسنيم
  انصراف ع�راق از تغيير قيمت گذاري نفت براي 

مشتريان آسيايي. ايسنا

دي ۹7 آخرين اولتيماتوم استاندارد خودروها
رييس سازمان ملي استاندارد ايران مي گويد كه مهلت تعيين شده تا ابتداي دي ماه سال ۱۳۹۷ به منظور رعايت ۸۳ مورد استاندارد خودرويي افزايش نمي يابد و هر خودرويي كه نتواند اين ميزان استاندارد را رعايت كند 
با توقف توليد مواجه خواهد شد. نيره پيروزبخت  در پاسخ به اينكه برخي اعالم كرده اند استانداردهاي ۸۳ مورد خودرويي را تا خرداد ماه سال ۱۳۹۸ رعايت خواهند كرد، اظهار كرد: اين برنامه در شوراي سياستگذاري 

خودرو تصويب شده و قرار نيست تغييري در زمان آن ايجاد شود. آخرين مهلت تعيين شده ابتداي دي ماه سال ۱۳۹۷ است و اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت نيز روي اين مساله و رعايت استانداردها تاكيد كردند. 

مش��اور بانكي اتاق بازرگاني ايران حذف ارز مس��افرتي 
را اقدام مثبتي در جهت يكسان س��ازي نرخ ارز عنوان و 
تصريح كرد: از ديد كلي نبايد اتفاق خاصي در بازار ارز رخ 
دهد. اين اقدام شايد تاثير جزيي در بازار داشته باشد اما 
اگر نوسان زيادي اتفاق بيفتد ناشي از نقش واسطه هاست 
و به تقاضاي روزانه مربوط نمي شود. مهدي رييس زاده 
در گفت وگو با ايس��نا،  اظهار كرد: از ديد كلي حذف ارز 
مسافرتي اقدامي بود كه بايد زودتر انجام مي شد، چون 
رقم آن قابل توجه نبود و كمك خاصي به مس��افري كه 
عازم خارج از كشور است، نمي كرد.  وي ادامه داد: وجود 
ارز مسافرتي به نوعي اتالف منابعي بود كه تجميع آنكه 
شامل رقم هاي ۲۰۰ و ۳۰۰ دالر براي هر مسافر بود، براي 
دولت مبلغ چشمگيري است و در مجموع سال مي تواند 
خيلي مسائل و مشكالت را با توجه به كمبود منابع حل 
كند؛ بنابراين اقدام مفيدي بود كه با تاخير انجام ش��د. 
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: از سوي ديگر اين اقدام 
گامي در جهت يكسان س��ازي نرخ ارز بوده است. به هر 
حال در اين شرايط مسافران به طرف بازار ارز مي روند و 
اميدواريم اين اتفاق باعث شوك رواني ناگهاني به بازار آزاد 
نشود و شرايط به گونه اي رقم نخورد كه افزايش قيمت 
نوساني داشته باشيم كه در نتيجه باعث شود مسووالن 
عقب نشيني كنند و نرخ ارز را پايين بياورند؛ به هر حال 
بايد اي��ن دوران را تحمل كنيم. رييس زاده تصريح كرد: 
طبيعتا حذف ارز مبادله اي گام مثبتي بوده است و بايد 
نسبت به نتايج احتمالي آن مقاومت كرد. البته اثرات آن 
بر بازار ارز به نقش واس��طه ها و دالالن برمي گردد. چون 
در روال عادي مش��خص اس��ت كه روزي چند مسافر از 
كشور خارج مي ش��ود اما از ديد كلي نبايد اتفاق خاصي 
در بازار ارز رخ دهد شايد تاثير جزيي داشته باشد اما اگر 
نوسان زيادي اتفاق بيفتد ناشي از نقش واسطه هاست و 

به تقاضاي روزانه مربوط نمي شود. 

 در طول ۳8 سال استقرار حاكميت جمهوري اسالمي 
در ايران برگزاري انتخابات مل��ي كمتر محل ترديد و 
مناقشه بوده و خوشبختانه در طول نزديك به دو دهه از 
برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا نيز 
اندك شبهه اي بر روند اجرايي اين انتخابات وارد شده 
اما با گذشت پنج دوره از برگزاري اين انتخابات محلي 
همواره چه در مناطق توسعه يافته و چه در مناطق كمتر 
برخوردار اختالفات پسا و پيشاانتخاباتي تا مدت ها فضا 
را دوقطبي خواهد كرد و قدرت تصميم گيري مستقل را 

براي شوراها دشوار خواهد ساخت. 
آسيب شناس��ي برآيند اختالفات انتخاباتي در مناطق 
سنتي به ويژه بر سر انتخاب شهرداران، دهياران و حتي 
تعيين تركيب هيات رييسه ش��وراهاي اسالمي شهر 
و روس��تا كه گهگاه تا پايان دوره چهارس��اله سايه اين 
اختالفات بر فضاي ش��وراها و همچنين جّو اجتماعي 
موجود سايه مي افكند؛ مي تواند پاسخي درخور عالج 
به چراي��ي اين رفتارها ك��ه در مواردي بس��يار با روح 

دموكراسي در تضاد است؛ داده شود. 
به باور نگارنده آنچه امروزه به طور معمول اختالفات 
پسا و پيشا انتخاباتي را در جامعه پديد آورده يا اينكه 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا را از كاركرد و وظايف 
اصل��ي خويش دور نگه داش��ته و درگي��ر اختالف و 
حاشيه كرده همه اين موارد به فقدان آموزش شوراها 
و نيز س��طح آگاهي پايين جامعه نسبت به انتخابات 

بر مي گردد. 
ه��رگاه انتظار و توق��ع از انتخابات محلي ب��ا انتخابات 
ملي يكسان باشد و شوراها محلي باشند جهت تسويه 
حساب طايفه و گروه، مسلما به طور معمول رفتارهاي 
غيردموكراتيك در اين نهاد دموكراتيك سر خواهد زد و 
صد البته اين موارد ناشي از ضعف هاي آموزشي در اين 
خصوص اس��ت كه براي كاستن از عوارض و تبعات آن 
بايد آموزش به جامعه و تفهيم و تشريح وظايف شوراها 

در دستور كار قرار گيرد. 
اگ��ر پايبندي در قواعد انتخاب ها مطابق قانون باش��د 
مس��لما هرگز تغييرات محلي از مناقشه و منازعه باقي 
نخواهند گذاشت اما مادامي كه پذيرش دموكراسي به 
شرط چاقو باشد يعني خروجي هر تصميم كار جمعي 
مشروط به اميال فردي و منفعتي يك عده معدود باشد 
نه بر مبناي خواس��ت اكثريت به طور قطع ديگر شور و 
مشورت و خرد جمعي مفهوم خود را از دست خواهد داد. 
دموكراسي به شرط چاقو اصطالحي است براي آنهايي 
كه اجراي مواد قانوني را با پيش شرط مي پذيرند و اگر 
ش��روط آنان در درون نهاد مدني شوراها ناديده گرفته 
ش��ود با رفتارهاي فراقانوني ت��الش مي كنند مانع كار 
اكثريت ش��وند، يعني قانون به شرطي خوب است كه 
سازگار با اميال آنها باش��د و در غير اين صورت اجراي 

آن را بر نمي تابند. 
در فرهنگ مردم بلوچ ضرب المثل معروفي هست به 
اين مضمون كه»خار فرو رفت��ه در پاي را يكي پس 
از ديگري خارج كن.« حال براي رس��يدن به نتيجه 
مطلوب تر برآيند شوراها و تقويت اين نهاد تاثيرگذار 
بر روند اس��تقرار دموكراسي و توس��عه در ايران بايد 
مطابق همين ضرب المث��ل بلوچي نقد گام به گام و 
مرحله به مرحله ش��وراهاي اسالمي شهر و روستا را 
جهت رسيدن به نتيجه مطلوب تر و كاستن از ضعف ها 

در دستور كار قرار داد.

س��هام  آس��يايي امروز تحت تاثير ركورد زدن س��هام 
وال استريت افزايش كم داشت اما با اين حال به باالترين 
ميزان ۱۰ ساله خود رسيد؛ در عين حال سهام شركت 
اپل با معرفي جديدترين محصول اين شركت، افت كرد. 
به گزارش رويترز، س��هام  آس��يايي در معامالت امروز 
بازاره��اي جهان��ي تح��ت تاثي��ر ركورد زدن س��هام 
وال اس��تريت، افزايش كمي داش��ت اما با اين حال به 
باالترين ميزان ۱۰ ساله خود رس��يد اين درحالي  بود 
كه سهام شركت اپل با معرفي جديدترين محصول اين 

شركت، افت كرد. 
ش��اخص گس��ترده آس��يا- اقيانوس��يه خ��ارج ژاپن 
ام اس س��ي آي، پس از اينكه به باالترين ميزان خود از 
اكتبر ۲۰۰۷ تاكنون رسيد، اندكي كاهش يافت. سهام 
استراليا ۰/۲ درصد افزايش داشت و سهام كره هم ۰/۱ 
درصد رشد كرد. در معامالت ديروز، سه شنبه، با كمرنگ 
شدن نگراني هاي س��رمايه گذاران در مورد تنش هاي 
كره شمالي و همچنين تاثيرات توفان ايرما، اس اندپي 
۵۰۰، صنعت��ي داوجونز و تركيبي ن��زدك، همگي با 

مقاديري ركوردي به كار خود پايان دادند. 
س��هام پس از رونمايي از جديدترين مدل آيفون  ۰/6 
درصد سقوط كرد ولي در تبادالت پس از ساعت اصلي 

كمي از افت خود را جبران كرد. 
بنچ م��ارك تايوان ۰/۵ درصد افت كرد، چرا كه س��هام 
بزرگ ترين ش��ركت توليد ريزتراشه جهان، »شركت 
توليد نيمه رساناي تايوان« كه تامين كننده اصلي آيفون 

است ۰/۵ درصد كاهش يافته بود. 

خبركوتاه

ادامه از صفحه اول

خبر

اگر دالر گران شود تقصير 
واسطه هاست، نه تقاضاي بازار

دموكراسي به شرط چاقو

وال استريت ركورد زد

كالننگاه روزسرخط خبرها

اقتصاد پنجشنبه ۲۳  شهريور۱۳96، ۲۳  ذي الحجه ۱4۳8،  ۱4 سپتامبر۲۰۱۷،  سال پانزد                        هم، شماره 4۳9۰۵ eghtesad@etemadnewspaper.ir

اختالف آماري
در س�ال هاي اخير يكي 
از مهم تري�ن علل تفاوت 
آماره�اي حس�اب هاي 
مل�ي دو نه�اد آم�اري 
منتشر كننده اين آمار به 
تفاوت در سال پايه نسبت 
داده مي شد. با اين حال در 
سال جاري پس از سال ها 
بانك مركزي و مركز آمار 
ايران حساب هاي ملي را با 
سال پايه يكسان منتشر 
كرده اند ك�ه اين موضوع 
مي توان�د ش�روعي براي 
اصالح نظام آماري كشور 

در نظر گرفته شود. 

بررس��ي وضعيت اقتصاد 
كش��ور در س��ال ۱۳9۵ 
نشان مي دهد ۲/۷ واحد از رشد اقتصادي 
۱۲/۵ درصدي اعالم ش��ده توسط بانك 
مركزي ناش��ي از بخش غيرنفتي اقتصاد 
بوده اس��ت بنابراين با توج��ه به تكميل 
ش��دن ظرفيت ه��اي خال��ي توليد نفت 
تداوم اين رون��د مورد انتظار نخواهد بود. 
لذا برآورد مرك��ز پژوهش هاي مجلس از 
رشد اقتصادي س��ال ۱۳96 حدود ۳/۷ 
درصد است كه در محدوده عدد تخمين 
زده شده توسط بانك جهاني با نرخي بين 

۳/۳ تا 4 درصد است. 
مقايس��ه توليد ناخالص داخلي كشور به 
قيمت ثابت سال ۱۳9۰، در سال گذشته 
نسبت به سال ۱۳9۰ نشان مي دهد اين 
متغير حدود ۵ درصد رشد داشته است. 
همچنين بررس��ي وضعي��ت بخش هاي 
مختل��ف ايران نس��بت به س��ال ۱۳9۰ 
حكايت از آن دارد بين چهار گروه اصلي 
كشاورزي، نفت، خدمات و صنايع و معدن 
تنها ارزش افزوده گ��روه صنايع و معدن 
نس��بت به س��ال ۱۳9۰ كاهش داشته و 
به 9۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳9۰ 
خود رس��يده اس��ت. در اي��ن دوره گروه 
كشاورزي، نفت و خدمات به ترتيب ۲۷، 

9 و ۷ درصد رشد داشته اند. 

ارزش افزوده ساختمان 6۳ درصد 
سال ۹0

در گ��روه صناي��ع و معادن، بيش��ترين 
كاهش بين بخش هاي اقتصادي مربوط 
به ساختمان است. در واقع ارزش افزوده 
اين بخش در سال ۱۳9۵ حدود 6۳ درصد 
ارزش افزوده اين بخش در س��ال ۱۳9۰ 
است. در گروه خدمات با وجود رشد كلي 
خدمات، بخش ه��اي خدمات بازرگاني و 
نيز خدمات اجتماعي همچنان به سطح 

توليد سال ۱۳9۰ نرسيده اند. همچنين 
مقايس��ه درآمد ملي اين دو س��ال نشان 
مي ده��د س��ال ۱۳9۵ درآم��د ملي 8۰ 
درصد درآمد ملي سال ۱۳9۰ است. طبق 
بررس��ي گزارش حاضر با در نظر گرفتن 
جديدترين آمار و اطالعات در دس��ترس 
برآورد وزارت جهادكش��اورزي از توليد 
محصوالت كشاورزي، برآورد هزينه هاي 
عمراني و ج��اري دولت تا انتهاي س��ال 
۱۳96، تح��والت مورد انتظ��ار از توليد 
و ص��ادرات نفت تا انتهاي س��ال جاري و 
برآوردهاي شركت ها و تشكل هاي مرتبط 
با صنايع مختلف ش��امل خودروسازي، 
محصوالت پتروشيمي و... راجع به ميزان 
توليدات محصوالت شان در انتهاي سال 
۱۳96 پيش بيني مي ش��ود كه در س��ال 
۱۳96 رش��د ارزش اف��زوده بخش هاي 
كش��اورزي ۳/8 نف��ت 4/۱، صنع��ت 6، 
ساختمان ۲/۵ و خدمات ۲/8 درصد باشد. 

بحران آماري
در سال هاي اخير يكي از مهم ترين علل 
تفاوت آمارهاي حساب هاي ملي دو نهاد 
آماري منتش��ر كننده اين آمار به تفاوت 

در سال پايه نس��بت داده مي شد. با اين 
حال در س��ال جاري پس از سال ها بانك 
مرك��زي و مركز آمار ايران حس��اب هاي 
ملي را با سال پايه يكسان منتشر كرده اند 
كه اي��ن موضوع مي تواند ش��روعي براي 
اصالح نظام آماري كش��ور در نظر گرفته 
شود. مقايس��ه آمار حساب هاي ملي اين 
دو نهاد نش��ان مي دهد هرچند اختالف 
آمارها نسبتا كاهش يافته است با اين حال 
همچنان تفاوت چشمگيري به خصوص 
در آمار ارايه شده اين دو نهاد آماري براي 

بخش هاي اقتصادي وجود دارد. 
مركز آمار اي��ران در تاريخ ۱8 خردادماه 
۱۳96 رش��د اقتصادي س��ال ۱۳9۵ را 
به قيم��ت ثابت س��ال ۱۳۷6 برابر 8/۳ 
درصد اعالم كرده بود با اين حال اخيرا با 
تغيير س��ال پايه حساب ملي خود، رشد 
اقتصادي اين سال را به قيمت ثابت سال 
۱۳9۰ براب��ر ۱۱/۱ درص��د اعالم كرده 
است و بانك مركزي نيز رشد اقتصادي 
س��ال ۱۳9۵ را ۱۲/۵ درص��د به قيمت 
ثابت س��ال ۱۳9۰ اعالم ك��رد. هرچند 
با يكس��ان شدن س��ال پايه اين دو نهاد 
آماري رقم رش��د اقتصادي اعالم ش��ده 

توس��ط اين دو نهاد به هم نزديك شده 
است با اين حال بررسي رشد بخش هاي 
اقتصادي نشان از تفاوت قابل توجه ارقام 
اعالم شده توس��ط اين دو نهاد را نشان 
مي ده��د. براي مث��ال رش��د اقتصادي 
بدون نفت اعالم ش��ده توس��ط اين دو 
نه��اد به ترتيب ۳/۳ و 6/4 درصد اس��ت 
اين مساله براي رش��د بخش هاي ديگر 

نيز وجود دارد. 
 همچنين در برخي آمارها هرچند رش��د 
سال ۱۳9۵ اين دو نهاد به يكديگر نزديك 
است با اين حال مقايسه سري زماني اين 
دو نهاد نش��ان دهنده تفاوت آش��كار در 
برخي فصول است. براي مثال رشد بخش 
صنعت بانك مركزي و مركز آمار ايران در 
س��ال ۱۳9۵ به ترتيب 6/9 و 6/۵ درصد 
اعالم شده اس��ت كه نس��بتا به يكديگر 
نزديك اس��ت. با اين حال رش��د فصلي 
بخش صنعت اين دو نهاد در برخي فصول 
حتي اختالف 8 درصدي با يكديگر دارند. 
همچنين بررسي سهم بخش ها از توليد 
ناخالص داخلي نش��ان دهنده اختالفات 
جدي در آم��ار اين دو نهاد اس��ت. براي 
مثال سهم بخش صنعت از توليد ناخالص 
داخلي س��ال ۱۳9۵ در حساب هاي ملي 
بانك مركزي و مركز آمار ايران به ترتيب 
۱۲/۱ و ۱6/9 درص��د اس��ت. مش��خص 
نيست آيا تفاوت در تعريف اين دو نهاد از 
صنعت باعث چنين اختالفي در آمار شده 

است يا تفاوت در نمونه گيري؟
موارد ذكر شده نش��ان مي دهد با وجود 
گام هاي مثبت برداش��ته شده همچنان 
مس��ائل مهمي در رابطه با حس��اب هاي 
ملي پابرجا هستند كه اين موضوع نوعي 
از بحران آماري در كشور را نشان مي دهد 
كه به نظر مي رس��د چاره جويي براي آن 
قبل از هر نوع برنامه ريزي و سياستگذاري 
ضروري است. رش��د اقتصادي دو رقمي 
س��ال ۱۳9۵ بيش��تر تحت تاثير رش��د 
صادرات نفتي و در نتيجه بخش نفت بوده 
اس��ت بنابراين تداوم اين رشد اقتصادي 
براي س��ال ۱۳96 تا حد زي��ادي دور از 

دسترس خواهد بود. 

2/۵ درصد رشد بخش ساختمان
بخش س��اختمان ب��ا توجه ب��ه ارتباط 
تنگاتنگي ك��ه با بخش هاي باالدس��تي 
خود از قبيل فلزات اساس��ي، كاني هاي 
غيرفلزي و... داشته و از سوي ديگر به دليل 
ارتباط با بخش هاي پايين دس��تي مثل 
خدمات مستغالت از نقش حايز اهميتي 

در اقتصاد ايران برخوردار اس��ت. رش��د 
ارزش افزوده بخش س��اختمان در دوره 
۱۳86 تا ۱۳9۵ است. وضعيت نامطلوب 
اين بخش از سال ۱۳88 در دو ساله اخير 
تشديد شده است. اين وضعيت ريشه در 
ركود مس��كن، كاهش مخ��ارج عمراني 
دولت و كاهش س��رمايه گذاري در ساير 

بخش هاي اقتصادي دارد. 
براي تحليل چش��م انداز وضعيت بخش 
س��اختمان بهتر اس��ت كه چش��م انداز 
ساختمان هاي دولتي و خصوصي به طور 
مجزا مورد كنكاش ق��رار گيرد. عملكرد 
بخش س��اختمان دولتي بستگي بااليي 
به وضعيت مخارج عمران��ي دولت دارد. 
بنابراين اگر ب��رآوردي از مخارج عمراني 
دول��ت در آينده وجود داش��ته باش��د؛ 
مي توان از آن ب��راي برآورد ارزش افزوده 
بخش س��اختمان دولتي اس��تفاده كرد. 
براي اين منظور مي توان به قانون بودجه 
مصوب و پيش بيني ميزان تحقق آن اتكا 
كرد. در مورد بخش ساختمان غيردولتي 
نيز تعداد پروانه هاي ساختماني مي تواند 

شاخص پيش نگري از آن باشد. 

رشد حقيقي ساختمان هاي دولتي 
منفي ۱0 درصد 

برآورده��ا از وضعي��ت بودج��ه دول��ت 
نش��ان مي دهد كه ميزان تحقق مخارج 
عمراني دول��ت در س��ال ۱۳96 حدودا 
4۲۰ هزار ميليارد ري��ال خواهد بود كه 
رشد تقريبا صفر درصدي نسبت به سال 
۱۳9۵ خواهد داش��ت. با در نظر گرفتن 
پيش بيني ها از رش��د ش��اخص ضمني 
مرتبط، رش��د حقيقي س��اختمان هاي 
دولتي حدودا منفي ۱۰ درصد پيش بيني 
مي شود بنابراين از اين كانال اثر منفي بر 
رش��د بخش ساختمان در س��ال ۱۳96 

ايجاد خواهد شد. 
تعداد پروانه هاي س��اختماني صادر شده 
در سال ۱۳9۵ براي نخستين بار از سال 
۱۳9۱ افزايش بيش��تري نشان مي دهد. 
رش��د تعداد پروانه هاي ساختماني صادر 
شده در سال ۱۳9۵ نسبت به سال ۱۳94 
حدود ۱۵ درصد بوده است. اين در حالي 
است كه اين رشد در سال قبل حدود ۱4- 
درصد بوده است. با اين حال هنوز تعداد 
پروانه هاي صادر شده حدود 4۰ درصد از 
تعداد پروانه هاي صادر شده سال ۱۳9۱ 
كمتر است. با توجه به جميع نكات رشد 
بخش ساختمان در سال ۱۳96 برابر ۲/۵ 

درصد پيش بيني مي شود. 

گروه اقتصادي

نخس��تين جلس��ه كميته 
م��زد دول��ت دوازده��م 
درحال��ي برگ��زار ش��د ك��ه همچن��ان 
نماين��دگان كارگري ب��ر مطالبات خود 
مبن��ي ب��ر كاهش ش��كاف بي��ن مزد و 
معيش��ت خانوارهاي كارگري پافشاري 
مي كنند. با اين حال در جلسات گذشته 
اي��ن كميت��ه كه در س��ال آخ��ر دولت 
يازدهم برگزارش��ده، اين امر روي زمين 
مانده و جزو بخش هاي معطل مطالبات 

كارگري است. 
حس��ن روحان��ي، رييس جمه��ور در 
جريان رقابت هاي رياس��ت جمهوري بر 
كاهش ش��كاف بين دستمزد و معيشت 
كارگران تاكي��د كرده بود، ب��ا اين حال 
محم��د نهاوندي��ان، مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور اخي��را اعالم كرده كه ۱۰ 
ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي كنند. 
علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي 
مزد در گفت وگو با »اعتماد« با اش��اره به 
جلسه كميته تخصصي شوراي عالي كار 
در سه شنبه گفت: »معيار ما در جلسات 
امسال تعيين مزد، قانون كار و مصوبات 
شوراي عالي مزد اس��ت. درنتيجه ما در 
مسيري كه سال گذشته حركت كرديم، 
حركت خواهيم ك��رد و خواهان كاهش 
ش��كاف ميان مزد و معيشت خانوارهاي 
كارگري هس��تيم. براين اساس حرف و 
مطالبه اصلي ما ارايه راهكاري اس��ت كه 
بتواند امسال شكاف ميان مزد و معيشت 

را كاهش دهد.«
كميت��ه تخصص��ي ش��وراي عال��ي كار 
در مح��ل وزارت كار با حضور ش��ركاي 
اجتماع��ي برگزار ش��د. در اين جلس��ه 
كميته روابط كار مس��وول تدوين آيين 
نامه ه��اي قان��ون كار از جمل��ه تعيين 
حداكثر مدت قراردادهاي موقت ش��د. 

س��ه كميته روابط كار، كميته دستمزد 
و كميت��ه تغيير س��اختار در اين ش��ورا 
تشكيل شد. ش��رح وظيفه كميته روابط 
كار بررسي و تدوين آيين نامه هاي قانون 
كار از جمله تدوين آيين نامه تبصره يك 
م��اده ۷ قان��ون كار در خصوص »تعيين 
حداكثر مدت موقت براي كارهاي داراي 

ماهيت غيرمستمر« است. 
در جلسه روز سه شنبه مقرر شد كميته 
دس��تمزد تحت عنوان كميته دايمي به 
فعاليت خود ادامه دهد و به استناد قانون 
كار ابعاد مختلف تعيين دستمزد ساالنه 
با در نظر گرفتن هزينه معيشت خانوار را 
مورد بررسي قرار دهد. درخصوص تغيير 
ساختار كارگاه ها نيز در اين كميته بحث 

و بررسي مي شود. 
اواخ��ر س��ال گذش��ته ب��ود ك��ه براي 
نخس��تين بار از زمان تصويب قانون كار، 
بن��د دو م��اده 4۱ باالخره م��ورد توجه 
قرار گرفت. ماده 4۱ مي گويد هر س��ال 
افزايش دستمزد كارگران بايد براساس 
دو مولف��ه باش��د. يكي نرخ ت��ورم اعالم 
ش��ده از س��وي بانك مركزي و ديگري 
هم تامين متوس��ط معيشت يك خانوار. 
با اي��ن همه در تمام بيش از ربع قرني كه 
از تصويب اين قانون گذش��ت، هيچگاه و 
در هيچ س��الي، هيچ كدام از دولت هاي 
ايران حاضر نشدند به اين ماده تن دهند 
و همين امر در كنار مش��كالت اقتصادي 
س��بب شد س��االنه ش��كاف ميان مزد و 
معيش��ت افزايش پيدا كند. با انباش��ته 
ش��دن مطالبات كارگران در ايران و بلند 
شدن صداها، سرانجام سال گذشته، سبد 
معيشتي دو ميليون و 489 هزار توماني 
به عنوان س��بد نيازهاي يك خانوار ۳/۳ 
نفري در كش��ور تعيين شد و به تصويب 
ش��وراي عالي كار رس��يد. اكنون به نظر 

مي رس��د اين مصوبه در سال جاري هم 
معي��ار اصلي تعيي��ن مزد س��ال آينده 

خواهد بود. 

معيار سبد معيشت كارگران است
عل��ي خدايي همچنين گف��ت: »وظيفه 
ش��وراي عالي كار اجراي قانون كار است 
و يك��ي از اين وظايف تعيين حداقل مزد 
ساالنه اس��ت كه بايد با توجه به ماده 4۱ 
قان��ون كار تعيين ش��ود. بخش دوم اين 
ماده قانوني در تمام س��ال هاي گذشته 
مغفول مانده بود اما خوش��بختانه سال 
گذش��ته اي��ن موفقيت حاصل ش��د كه 
طرفين در جلس��ات ش��وراي عالي، مزد 
س��بد معيش��تي دو ميليون و 489 هزار 
تومان��ي را ب��ه تصويب رس��اندند و حاال 
ساالنه مي توان با اعمال نرخ تورم ساالنه، 

اين جدول را به روز كرد.«
خدايي در مورد جلس��ه روز سه ش��نبه 
گفت: »در اين جلسه سه كميته تشكيل 
ش��د و وظايف ه��ر بخش م��ورد تاكيد 
دوباره ق��رار گرفت. از جمل��ه مهم ترين 
اي��ن تصميم��ات، اعم��ال تبصره هاي 
قبلي به ويژه امنيت ش��غلي و همچنين 
 تبديل كميت��ه مزد به عنوان يك كميته

 دايمي است.«
اي��ن فع��ال كارگ��ري ادام��ه داد: »در 
مورد هزينه معيش��ت س��ال گذشته به 
نتيجه رس��يديم و ديگر نيازي به برآورد 
هزينه هاي خانوار نداريم چرا كه توافقاتي 
در اين مورد حاصل شد و به عنوان مصوبه 
شوراي عالي كار تصويب شد. بنابراين در 
اين حوزه كار زيادي نيس��ت ولي مرحله 
دوم عمليات پارس��ال كه توسط فعاالن 
كارگري دنبال مي ش��د، اي��ن نكته بود 
كه بعد از تصويب اع��داد و ارقام كه جزو 
تكاليف قانوني ش��وراي عالي كار است، 

بند دو ماده 4۱ قانون كار است كه بايد از 
اين به بعد مورد توجه جدي تر واقع شود. 
جهت گيري ش��وراي عالي كار در س��ه 
چهار سال گذشته رسيدن به تامين سبد 
هزينه خانوار است. اين كارگروه راه هاي 
اين مهم را بررسي مي كند و بايد به شكل 

مداوم وضعيت كارگران را رصد كند.«
خدايي افزود: »ما پارسال فرمولي را اعالم 
كردي��م كه تحت اي��ن عنوان ابت��دا بايد 
روند نزولي ارزش مزد در مقابل هزينه ها 
متوقف شود كه سال گذشته تا حدي اين 
اتف��اق افتاد ولي بهبودي حاصل نش��د و 
تنها جلوي زيان گرفته و ثابت ش��د تنها 
تكيه روي نرخ تورم هم نمي تواند معيشت 
كارگران را تامين كند. تورم تنها افزايش 
هزينه هاي ج��اري را نش��ان مي دهد اما 
افزايش دستمزد ساليان گذشته همواره 
تاثير خود را بر درآمد خانوار مي گذاشت. 
مث��ال اگر كارگ��ري يك ميلي��ون تومان 
حقوق بگيرد اما ماهانه سه ميليون هزينه 
معيشت داشته باشد، در صورتي كه تورم 
۱۰ درصد اعالم شود براي سال بعد ۱۰۰ 
هزار تومان به درآمدش افزوده مي ش��ود 
ولي ۳۰۰ هزار توم��ان بر رقم هزينه هاي 
اين كارگ��ر اضاف��ه مي ش��ود. درنتيجه 
ادامه روند پيشين تنها اوضاع را وخيم تر 
مي كرد. درنتيجه بايد تاثير ريالي تورم بر 
هزينه خانوار محاس��به شود و طي فاصله 
چند ساله شكاف سال هاي گذشته جبران 
شده، سال گذش��ته در مرحله اول موفق 
ش��ديم اما نتيجه گيري و تصميم گيري 
براي جبران اين خأل انجام نش��ده است. 
لذا ما اين دو مولفه را به عنوان وظيفه خود 
دنبال مي كنيم. امسال نيز كماكان تاكيد 
نمايندگان كارگري روي س��بد معيشت 
است كه س��ال گذشته دو ميليون و 489 
هزار تومان بود و امسال دوباره تاثير تورم 

بر اين سبد اعمال مي شود. اين هم تمركز 
ما است و هم خواست قانون و هم خواست 
كارگران ايران اس��ت كه بتوانند زندگي 

شايسته اي داشته باشند.«
او در مورد تفاوت دولت ه��ا در برخورد با 
مس��ائل كارگري گفت: » من ب��اور دارم 
كه ب��راي گرفتن حق خود باي��د بر توان 
خوي��ش تاكيد كني��م و ب��ر آن متمركز 
باش��يم، نه الطاف ديگران، خواه كارفرما 
باشد يا دولت. به همين دليل فكر مي كنم 
كارگران بايد مطالبات خود را با صراحت 
كامل اعالم كنند و در جناح بازي سياسي 
قرار نگيرند. با اين همه ش��خص وزير كار 
نسبت به گذشته در زمينه مذاكره و زمان 
گذاشتن براي شنيدن بحث ها و جلسات 
كوتاهي نكرد. سال گذش��ته جلسه آخر 
ش��وراي عالي مزد تا حدود ۵ صبح ادامه 
يافت و ش��خص وزير كار نيز اين جلسه را 
ادامه دادند، اتفاقي كه در دولت نهم افتاد 
و وزير نيمه كاره دس��تور خاتمه جلس��ه 

را داد.«
خدايي با اش��اره به افزايش مطالبه گري 
طبقه كارگ��ر ايران گفت: » ب��ه هر حال 
مطالبه گري كارگران به نحو بي سابقه اي 
رش��د كرده و وزي��ر كار هم نش��ان داده 
ك��ه آمادگي مذاك��ره دارد. البته من فكر 
نمي كنم تمام دولت ب��ه كارگران مثبت 
مي انديش��د، چون در وزارت كار هم اين 
فضا وجود ن��دارد. هر چه وزي��ر و معاون 
رواب��ط كار تالش دارند ك��ه روابط ميان 
كارگران و دولت را تقوي��ت كنند برخي 
معاونت ها مانند معاونت اشتغال در مقابل 
اين قضيه مي ايستند و ميان ما و آنها هيچ 
احترام و حس��ن نيتي وجود ندارد. به نظر 
من اگر وزيري هم خوب برخورد مي كند 
خصلت فردي خودش را نشان مي دهد و 

نه روحيه عمومي دولت را.«

امسالهمبرماده42قانونتاكيدميكنيم
پافشاري كارگران بر مطالبات گذشته 

كار

ايجاد و تقوي��ت ب��ورس كاال از جمله 
راهكاره��اي اقتص��اد آزاد اس��ت، كه 
باتوجه به رش��د واحده��اي تولي��دي در مناطق آزاد 
مي تواند فضاي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري 
در مناط��ق آزاد را به دور از انحص��ار و براي جذب بازار 
بيشتر وارد فضاي رقابتي تري براي دادوستد محصول 
كند. از آنجايي كه بورس كاالهاي توليدي در مناطق 
آزاد هفتگانه كش��ور در حوزه هاي گوناگون به ش��رح 
قابليت هاي موج��ود در فعاليت هاي منطقه آزاد ارس 
در حوزه شيميايي، الكترونيك و كشاورزي، درمنطقه 
آزاد ارون��د، فعاليت ه��اي ش��يميايي، الكترونيك و 
ماش��ين آالت، درمنطق��ه آزاد انزلي ب��ه فعاليت هاي 
شيميايي، ماشين آالت، فناوري اطالعات و الكترونيك، 
در منطقه آزاد چابهار به فعاليت هاي غذايي، دارويي، 
فناوري اطالعات و  ش��يميايي، درمنطقه آزاد قش��م 
به فعاليت هاي الكترونيك، بيوتكنول��وژي و فناوري 
اطالع��ات درمنطق��ه آزاد كي��ش ب��ه فعاليت ه��اي 
فني مهندس��ي، فن��اوري اطالعات، ماش��ين آالت و 
بيوتكنول��وژي و درمنطقه آزاد ماك��و به فعاليت هاي 
شيميايي، غذايي، دارويي و فلزي اشاره كرد. واحدهاي 
توليدي اين مناطق مي توانند با رعايت الزام شركت هاي 
فعال براي اقدام به معامله و خريد و فروش كاال از طريق 
سيس��تم آنالين ب��ورس كاالي مناط��ق آزاد با هدف 
ساماندهي بخش هاي عرضه و تقاضا اقدام به داد و ستد 
كاالهاي موصوف كنند، تا فعاليت هاي اقتصادي شان 
بي��ش از پيش رونق گي��رد. از اي��ن رو، در صورتي كه 
بتوان نيازهاي كشور را براي تامين مواد اوليه و قطعات 
منفصله مورد نياز واحدهاي توليدي داخل كش��ور و 
بيش از ۱۱۷۰ واحد توليدي و خدماتي در مناطق آزاد 
به صورت بنكداري و عرضه كاالهاي صادراتي از طريق 
مناطق پوشش داد، به نحوي كه هيچ انحصاري به وجود 
نياورد، امكان آن وجود دارد كه با توجه به رعايت كامل 
ش��رايط قراردادهاي قابل معامله و مراحل داد و ستد، 
بدون اينكه مناطق آزاد، مقيد به صرف هزينه هاي يك 
جانبه باشند، شرايط الزمي را به وجود آورد تا از طريق 
همكاري بين سازمان هاي مناطق آزاد و شركت بورس 
كاالي ايران ش��رايط ورود بار به مناطق را كه از عوامل 
مهم جهش مناطق آزاد كش��ور اس��ت، بيش از پيش 
تسهيل كرد. در ش��رايط قراردادهاي قابل معامله در 
بورس كاال، مي توان به موارد زير اشاره كرد: مشخصات 
كاال و نوع ق��رارداد مورد معامله، مق��دار كاالي مورد 
معامله، واحد اندازه گي��ري كاالي مورد معامله، زمان 
معامله )روز و س��اعت(، اس��تاندارد و ابعاد كاال، تاريخ 
تحويل، استاندارد تحويل و نوع بسته بندي، انبار يا محل 
تحويل و واحد پول. به عالوه مراحل داد و ستد در بورس 
كاال به قرار زير بايد مش��خص شوند: انتخاب كارگزار، 
تكميل ف��رم ثبت س��فارش نزد كارگزار و پيش��نهاد 
قيمت، واريز حداقل سپرده مورد نياز معامله به حساب 
كارگزار نزد اتاق پاياپاي، انتقال س��فارش مشتري به 
تاالر معامالت توسط كارگزار، شركت در حراج توسط 
كارگزار و انجام معامله در ت��االر، واريز باقيمانده وجه 
معامله پس از كسر سپرده اوليه به حساب كارگزار نزد 
اتاق پاياپاي، تسويه اسنادي معامالت در اتاق پاياپاي 
و صدور اسناد معامالتي، تسويه مالي معامالت در اتاق 
پاياپ��اي، نقل و انتقال وجوه پس از كس��ر هزينه ها به 
حس��اب معامله گران از طريق حس��اب بانكي. براين 
اساس مي توان بدون ذكر دليل براي انجام فعاليت هاي 
انحص��اري ب��ورس كاال در مناطق و اراي��ه تخفيفاتي 
در س��ود بازرگاني براي تجاري كه كاالهاي خود را از 
مناطق آزاد حمل مي كنند، شرايطي را به وجود آورد 
كه سامانه هاي واحدي با ارايه دسترسي آنالين بورس 
كاال، به گونه اي طراحي شود تا براي هريك از مناطق 
آزاد امكان پذير باشد كه صاحبان كاال، از طريق آنجا به 
خريد و فروش كاالهاي ساخت داخل و وارداتي بتوانند 
با اطالع از همه شرايط و مشخصات كااليي، امكان تردد 
بار را از مراكز داخلي با ديگر تجار در داخل كش��ور يا از 
خارج از كشور فراهم كنند. انتقال بار از خارج كشور و 
داخل به چابهار و مشاركت دادن وزارت صمت، وزارت 
جهادكشاورزي با همراهي وزارت راه و شهرسازي جزو 
تمهيداتي است كه براي توسعه بورس كاال و تردد آن 
به س��اير نقاط مديريت جديد مناطق آزاد مي توانند با 
برنامه ريزي هاي پيگير به سرانجام برسانند، آنطور كه 
ديگر منتظر اين نباش��يم كه شيخ محمدزايد اماراتي 
به ما توصيه كند كه اگر مي خواهيد مناطق آزاد ايران 
از جمله چابهار متحول شوند، بايد مسير بار را به آنجا 

هموار كنيم. 
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