اﻗﺘﺼﺎد

ﺷﻨﺒﻪ  28اﺳﻔﻨﺪ 1395

ﻧﮕﺎه ﻫﻔﺘﻪ

بازخوانی ویژگیهای رشد مزد سال آینده در مقایسه با  ۴۰سال گذشته

ﺧﺒﺮ

رکوردشکنی ۳ماهه قیمت نفت

حداقل دستمزد  ۹۶چگونه رکوردساز شد؟

فهرست بدهکاران کالن بانکی
تقدیم دادستانی شد
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ﺳﻌﯿﺪه ﺷﻔﯿﻌﻰ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدى
 در روزهای آغازین هفته گذشته ،شاخصهای
قیمت نفت کــه در هفته قبل از آن روندی نزولی
را پشت ســر گذاشــتند ،با افزایش اندکی مواجه
شــدند .دلیــل اصلی این رشــد قیمــت ،کاهش
ذخایر نفت آمریکا پــس از  ۹هفته افزایش پیاپی
بود .برایناســاس ،درحالیکــه تحلیلگران انتظار
رشد سهمیلیونو ۷۰۰هزاربشــکهای این ذخایر را
داشــتند ،آمار رسمی نشــان داد ذخایر با کاهش
۲۳۷هزاربشــکهای مواجه شده است .در روزهای
پایانــی هفته شــاخصها بــه دلیــل نااطمینانی
سرمایهگذاران با کاهش مواجه شدند؛ بهطوریکه
پایینتریــن رقم در ســه ماه اخیــر را ثبت کردند.
نگرانی از افزایش عرضه نفت آمریکا و خنثیشدن
توافق کاهش تولید اعضای اوپک ،دلیل اصلی این
نااطمینانی عنوان شده است.
 ۳شاخص اصلی قیمت نفت
قیمت نفت »برنت دریای شــمال« )(Brent
در اواســط روز جمعــه هفدهــم مــاه مارس،
 ۵۱دالرو  ۹۷ســنت معامله شــد که نســبت به
پایان هفته قبل ۵۷ ،ســنت افت نشان میدهد.
شــاخص »نفــت وســت تگــزاس اینترمدیت«
) (WTIنیــز در همین زمان ۴۸دالرو  ۹۹ســنت
معامله شــد که نســبت به پایان هفته قبل۶۶ ،
سنت کاهش یافته است .همچنین بنا به گزارش
دبیرخانه اوپک ،قیمت ســبد نفتی این ســازمان
) (OPEC Reference Basket Priceدر روز
پنجشنبه شــانزدهم مارس به ۴۹دالرو ۷۰سنت
رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل ،یکدالرو
 ۱۲ســنت افت نشــان میدهد.احتمال کاهش
عرضه در صورت ادامه توافق آژانس بینالمللی
انرژی ) (IEAدر گزارش ماهانه خود اعالم کرد با
وجود افزایش سطح ذخیرهسازی نفت در جهان،
اگر اعضای اوپک به کاهش تولید پایبند باشــند،
تقاضای نفت در چهار ماه آتی از عرضه آن پیشی
خواهــد گرفت .به گزارش خبرگــزاری رویترز به
نقل از شــانا ،میزان ذخیرهسازی نفت کشورهای
صنعتی ) (OECDدر ماه ژانویه به ســهمیلیاردو
 ۳۰میلیون بشــکه رســید که  ۳۰۰میلیون بشکه
باالتــر از میانگین پنج ســال اخیر بوده اســت.بر
اســاس این گزارش ،اگرچه این افزایش میتواند
بــازار نفت را در قیمتهای پاییــن نگه دارد؛ اما
در صورت تعهــد تولیدکنندگان به کاهش تولید،
عرضه نفت کاهــش خواهد یافت .بنا بر گزارش
این نهاد ،میــزان پایبندی اعضای اوپک به توافق
کاهش تولید ،در ماه فوریه  ۹۱درصد بوده اســت
و اگــر اعضای این ســازمان تا ماه ژوئن امســال
عرضــه خود را محدود نگه دارنــد ،بازار نفت با
کمبــود عرضه روزانه ٥۰۰هزاربشــکهای مواجه
خواهد شــد .این نهاد بینالمللــی همچنین در
گــزارش خود اشــاره کرد افزایــش قیمت نفت
به دلیــل قیمتهای پایین و بــه تبع آن کاهش
ســرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ،در دو سال
اخیر قریبالوقوع خواهد بود.رشد صادرات نفت
ایــران به کرهجنوبــی و هند در ماه فوریه ســال
جاری میالدی ادامه یافت .به گزارش خبرگزاری
رویترز به نقل از فارس ،صــادرات نفت ایران به
کرهجنوبی در ماه فوریه به ۴۲۷هزارو  ۸۰۰بشکه
در روز رســید که در مقایســه با ماه مشابه سال
قبل ۵۴ ،درصد رشــد نشان میدهد .این افزایش
در حالی اتفاق افتاده اســت که این کشور میزان
نفت صادراتی خــود را در این مــاه  ۸٫۳درصد
کاهش داده است.
ادامه در صفحه ۷

ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
هــدف از نــگارش گــزارش حاضر پاســخ به این
ســؤال است که ما کارگرها چرا باید نسبت به مصوبه
افزایــش حداقل دســتمزد ســال  ۱۳۹۶خوشــحال
باشــیم؟به ظاهر یک اتفاق کامال تکراری ،مثل ســال
های گذشــته رخ داده اســت .نماینــدگان کارگران،
کارفرمایان و دولت دور یک میز بر ســر پیشنهادهای
خود برای افزایش حداقل دستمزد کارگری ،ساعتها
چانهزنــی کردهاند و در نهایت هم بــا نیمنگاهی به
نرخ تــورم اعالمی بــرای ســال  ۱۳۹۵و محدودیت
های مالی کارفرمایان و دشــواری معیشــت کارگران،
شخص وزیر کار میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان
وساطت کرده که نه نرخ  ۳۰درصد کارگران و نه نرخ
هشــت درصد کارفرمایان و بر سر  ۱۴٫۵درصد توافق
کنیم .پس خبر اعالم شد که حداقل دستمزد کارگران
برای ســال  ۱۳۹۶حدود  ۹۳۰هزار تومان خواهد بود.
هر چند این تمام نتیجه ملموس جلســه سال جاری
شــورایعالی کار نیســت ،ولی تا همین جای کار ،هم
دو رکورد تاریخی ثبت شــده و هم دو رتبه برتر برای
این توافق ســهجانبه رقم خورده است.مطابق سری
زمانی موجود درباره نرخ تورم ساالنه کشور و حداقل
دستمزد مصوب ســال آینده آن ،بیشترین حد سبقت
حداقل دســتمزد از نرخ تورم در  ۲۵ســال گذشــته
برای حداقل دســتمزد ۹۳۰هزارتومانی سال  ۹۶رقم
خورده اســت .در واقع رشــد ۱۴٫۵درصــدی حداقل
دســتمزد با وجود نرخ تورم  ۶٫۷درصدی اعالم شده
از ســوی بانک مرکزی برای  ۱۱ماهه منتهی به بهمن

ماه گذشــته ،به معنای رشد  ۵۳٫۸۹درصدی حداقل
دســتمزد نسبت به نرخ تورم است .پیشتر و در سال
 ۱۳۷۰حداقل دستمزد توانسته بود به میزانی بیشتر و
به حد  ۸۶٫۵۱درصد از نرخ تورم پیشی بگیرد .البته در
 ۱۳۵۸هم ســبقتی اینگونه و به میزان  ۹۴٫۱۲درصد
ثبت شده بود .برایناساس ،سومین جهش باالی نرخ
حداقل دســتمزد را نســبت به نرخ تورم در  ۴۰سال
گذشــته و پس از ســالهای  ۱۳۵۸و  ۱۳۷۰باید برای
حداقل دســتمزد ســال  ۱۳۹۶ثبت کرد .ویژگی دیگر
رشــد حداقل دستمزد سال آینده ،رابطه معکوس آن
با ســیر نزولی تورم در سه سال گذشــته است؛ بدین
معنا که با وجود اینکه نرخ تورم در ســه سال گذشته
از  ۱۵٫۶درصد در سال  ۹۴ابتدا به  ۱۱٫۹درصد در سال
 ۹۵و ســپس به  ۶٫۷درصد در پایان بهمن ماه گذشته
رســیده ،ولــی روند پیشــیگرفتن نرخ رشــد حداقل
دســتمزد از نرخ تورم در این سه سال ،صعودی بوده
اســت.بدین صورت که از  ۸٫۲۱درصد در سال  ۹۴به
 ۱۴٫۷۹درصد در ســال  ۹۵افزایش یافته و برای سال
 ۹۶هم به  ۵۳٫۸۹درصد جهش کرده اســت .در ۴۰
سال گذشته ،رخداد مشابه این ،ولی با شیبی متفاوت
تنها در فاصله سال های  ۱۳۷۹تا  ۱۳۸۱قابل مشاهده
اســت که نرخ تورم از حــدود  ۲۰درصد به حدود ۱۱
درصد رسیده و شتاب ســبقت رشد حداقل دستمزد
از نرخ تورم از حدود  ۲۴درصد به  ۵۰درصد رســیده
است.بنابراین بیشترین دوره صعودی افزایش حداقل
دستمزد با وجود ســیر نزولی نرخ تورم برای سومین
سال متوالی در  ۱۵سال گذشته برای حداقل دستمزد
 ۹۶به ثبت رســیده است .به تعبیر دیگر ،برای دومین
بار در  ۴۰سال گذشته برای ســه سال متوالی ،قدرت
خرید حداقل دســتمزد با شــتاب فزاینده رشــد کرده
اســت .این شــتاب فزاینده به این معناست که قدرت

مقایسه تورم و حداقل دستمزد

وزیر راهوشهرسازی خبر داد

ورود ﺳﻮﻣﯿﻦ اﯾﺮﺑﺎس ﺑﻪ اﯾﺮان در اﺑﺘﺪاى ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
ایسنا :وزیر راهوشهرسازی اعالم کرد :با پیگیریهای
صورتگرفته ،انتظار داریم در روزهای ابتدایی هفته
آینده سومین ایرباس به ایرانایر تحویل داده شود.
عبــاس آخوندی با بیان این مطلــب ،اظهار کرد:
وزارت راهوشهرســازی تــالش کرده همــه امکانات
موجود را برای سفرهای نوروزی مردم فراهم کند و
بهبود شرایط ناوگان هوایی و استفاده از هواپیماهای
جدید نیز جزئی از این برنامه خواهد بود.
وی با بیــان اینکه در عرصه هوایــی برنامهریزی
شده تا حدود سهمیلیونو  ۷۵۰مسافر جابهجا شوند،
گفت :این رقم در قیاس با ســال گذشــته که حدود
ســهمیلیونو  ۲۰۰هزار نفر را شامل میشد ،افزایشی
۵۰۰هزارنفری را به وجــود آورده و امیدواریم باعث
بهبود کیفیت خدمات ارائهشــده به مسافران در این
بخش و رسیدگی به تمام تقاضاهای موجود باشد.
وزیر راهوشهرســازی دربــاره وضعیــت ناوگان
جادهای در ایام نــوروز ،عنوان کرد :طبق برآوردهای
انجامشــده ،ما در ناوگان عمومی حدود  ۵۰میلیون

صندلــی داریم که در بخشهای مختلف این عرصه
فعالیت میکنند .در کنار آن وزارت راهوشهرســازی
بــا فعالکردن حدود  ۱۲هزار راهدار در ایام نوروز ،بر
فرایند جابهجایی مســافران نظارت کرده و به منظور
کنترل ســرعت خودروها نیز حدود  ۶۰۰دوربین ثبت
تخلفات در جادههای کشور فعال خواهند بود.
آخونــدی دربــاره وضعیت عرصه ریلــی نیز در
سفرهای نوروزی ،اظهار کرد :در نوروز پیشرو حدود
یکمیلیــونو  ۷۰۰هــزار صندلی بــرای جابهجایی
مســافران در نظر گرفته شــده که بنده برای پیگیری
دقیقتر شــرایط این عرصه ،از ایستگاه راهآهن بازدید
خواهــم کرد تا آخریــن وضعیــت خدماتدهی به
مســافران نوروزی بهطور دقیقتر مورد ارزیابی قرار
گیرد.
به گفته وی ،در عرصه دریایی نیز حدود  ۹میلیون
ظرفیت برای جابهجایی مسافران در نظر گرفته شده
و تمام تالشها انجامشــده تا به نیازهای متقاضیان
سفر در ایام نوروز پاسخ داده شود.

ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺻﻼﺣﯿﻪ آﮔﻬﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎره )(95/14
ﺑﺮاى واﮔﺬارى ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره
 -1ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ »د« ﻣﺎده  88ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﻰ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺮاﮐﺰ داده
اﺳﺘﺎﻧﻰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻧﻰ؛ ﮔﺮوه ﯾﮏ؛ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى )ﺷﺎﻣﻞ :ﻗﻢ ،ﮔﯿﻼن ،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎرى ،ﻣﺮﮐﺰى و ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﮔﺮوه دو؛ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ
)ﺷﺎﻣﻞ :اﺻﻔﻬﺎن ،اﻟﺒﺮز ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﯾﺰد و ﺑﻮﺷﻬﺮ( و ﮔﺮوه ﺳﻪ؛ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺎرس )ﺷﺎﻣﻞ :ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﻤﺪان ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺳﻤﻨﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﻰ و اﺧﻼﻗﻰ ﻻزم و ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ذﯾﺮﺑﻂ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -2ﺑﻬﺎى اﺳﻨﺎد :ﻣﺒﻠﻎ  327/000رﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﯿﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  2174829002000ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ آرﻣﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان.
 -3ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر:
 -1-3ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﮔﺮوه ﯾﮏ )ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى( ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  7 ,248 ,000,000رﯾﺎل
 -2-3ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﮔﺮوه دو )ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ( ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  7 ,161 ,600 ,000رﯾﺎل
 -3-3ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﮔﺮوه ﺳﻪ )ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺎرس( ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  7 ,032 ,000,000رﯾﺎل
 -4ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﭘﺎﯾﻪ:
 -1-4ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ( ﮔﺮوه ﯾﮏ )ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى( ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  302 ,400 ,000,000رﯾﺎل
 -2-4ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ( ﮔﺮوه دو )ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﻰ( ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  298 ,080 ,000,000رﯾﺎل
 -3-4ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ﭘﺎﯾﻪ )ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ( ﮔﺮوه ﺳﻪ )ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﺎرس( ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  291 ,600 ,000,000رﯾﺎل
 -5ﻣﺤﻞ ،زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد:
 1-5ﻣﺤﻞ :اداره ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺳــﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮان -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷــﺮﯾﻌﺘﻰ -ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﻞ ﺳــﯿﺪ ﺧﻨﺪان -ورودى ﺷﻤﺎره  -22ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان -ﻃﺒﻘﻪ دوم -اﺗﺎق 210
 -2-5زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  96/1/16ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -3-5زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  16روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  96/1/26ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -4-5زﻣﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺎت )اﻟﻒ() ،ب( و )ج( :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  96/1/29ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -6ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ )ﭘﯿﻮﺳﺖ در اﺳﻨﺎد( ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ،اراﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﻰ و اﺻﻞ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪارك ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ﻧﮑﺘﻪ :ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  1ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﻰ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎتhttp://iets.mporg.ir :
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰhttp://ito.gov.ir/fa/web/guest/tenders :

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان

خرید حداقل دســتمزد در چهار سال منتهی به سال
 ۱۳۹۶افزایش ۳۸٫۳۷درصدی را در مقایسه با کاهش
۲۸٫۵۶درصدی کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد
در چهار سال منتهی به سال  ۱۳۹۲تجربه کرده است.
بهاینترتیب نهتنها افت قدرت خرید حداقل دستمزد
در چهار سال قبل از دولت یازدهم جبران شده ،بلکه
حدود  ۱۰درصد نیز افزایش نیز یافته است.ویژگیهای
احصاشده فوق برای حداقل دستمزد سال  ۹۶بود ،اما
این نکته نیز حائز توجه است که حداقل دریافتی سال
آینده رقمی جذابتر اســت؛ چــرا که مطابق مصوبه
شــورایعالی کار ،مزایای بن کارگری و حق مســکن
نیز برای ســال آینده به ترتیــب مبالغ  ۱۱۰هزار تومان
و  ۴۰هــزار تومان خواهد بود .همچنیــن به ازای هر
فرزند تا سقف دو فرزند ،ماهانه  ۹۲هزار و  ۹۹۳تومان
حق اوالد پرداخت می شــود .همچنین طبق مصوبه
شــورای عالی کار ،از ابتدای ســال  ۹۶درآمد ماهانه
کارگران مشــمول طرح طبقهبندی مشــاغل )ســایر
ســطوح مزدی( به میزان  ۱۲درصد آخرین مزد سال
 ۱۳۹۵به اضافه روزانه  ۶۷۶تومان افزایش مییابد.به
کارگران ساده دارای بیش از یک سال سابقه کاری نیز
که کارگاه آنها فاقد طرح طبقهبندی مشاغل محسوب
میشود ،به ازای هر روز هزارو  ۷۰۰تومان پایه سنواتی
تعلق میگیرد و ماهانه بــه چنین کارگرانی مبلغ ۵۱
هــزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت .برایناســاس
مزایای پایه سنواتی کارگران معادل  ۷۰درصد افزایش
خواهد یافت.بهاینترتیب حداقل دریافتی برای ســال
آینده تــا یکمیلیونو  ۳۱۷هزارتومــان افزایش یافته
اســت .این در حالی اســت که حداقل دســتمزد در
ســال  ۹۳حدود  ۲۵درصد و بــا ملحقات  ۳۱درصد،
در ســال  ۹۴حــدود  ۱۷درصــد و با ملحقــات ۲۰٫۵
درصد و در ســال  ۹۵حــدود  ۱۴درصد و با ملحقات.

 ۱۵٫۳درصد افزایش یافته بود .این به آن معناســت
که حداقل دریافتی ســال  ۹۵حــدود ۸۲۱هزارو ۴۳۶
تومان بوده است .حال دســتیابی به حداقل دریافتی
یکمیلیــونو ۳۱۷هزارتومانی ســال آینده به معنای
افزایــش ۶۰٫۳درصدی حداقل دریافتی در یک ســال
با وجود ثبت نرخ تــورم تکرقمی برای اقتصاد ایران
اســت .اتفاقی که در  ۴۰ســال گذشــته مورد بررسی
بیسابقه بوده است.البته موفقیتهای دولت یازدهم
در بهبود قــدرت خرید کارگران را بایــد یک حلقه از
مجموعــه سیاســتهای رفاهی تدوین و اجرا شــده
در چهار ســال گذشته به شــمار آورد؛ چراکه تمرکز
صرف بر افزایش دســتمزد به عنوان تنها عامل مؤثر
در بهبــود زندگی کارگران چندان با واقعیت مطابقت
نــدارد و در عمل هم برای گروه هدف سیاســتهای
رفاهی دولت نمیتواند ملموس باشد؛ مگر اینکه در
کنار توجه به افزایش قدرت خرید کارگران ،حلقههای
دیگر این سیاست نیز مورد توجه قرار گیرد.بدون تردید
توجــه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به مقوالتی
همچون بیمه ســالمت همگانی ،پیادهســازی بیمه
اجبــاری ،اجرای نظام جامع ســالمت و مبارزه با فقر
آموزشی و غذایی کودکان ،بهویژه کودکان کار ،همساز
با افزایش قدرت خرید کارگران میتواند احساس رفاه
را میان جامعه کارگری ایجاد کند و افزایش دهد.
رویکردی که خوشــبختانه از ابتدای رویکارآمدن
دولــت یازدهم ،از ســوی وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی با جدیت پیگیری شده و امسال و با تکمیل
آخرین حلقه سیاســتهای رفاهی در زمینه افزایش
معنادار قدرت خانوارهای کارگری ،نمود بیشتری پیدا
کــرد؛ بنابراین حاال و پس از چهار ســال باید به آقای
روحانی بابت انتخاب وزیری جامعهشناس که سابقه
و دغدغه کار و تولید دارد ،تبریک گفت.

روند افزایش حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم
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 فارس :رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرســت
دوم و  ٥۰نفــره بدهکاران کالن بانکی به دادســتانی
تهران خبر داد .ولیاله سیف ،رئیس کل بانک مرکزی،
در پاســخ به این سؤال که آیا فهرست دوم و  ٥۰نفره
بدهــکاران کالن بانکی به قوه قضائیه و دادســتانی
تهران ارســال شد یا خیر ،اظهار کرد :این فهرست باید
تا االن ارسال شده باشد ،چراکه معاونت نظارت بانک
مرکزی اعالم کرد که در حال تهیه این فهرســت برای
ارســال به دادستانی تهران اســت که بنده هم تأکید
کردم حتما تا پایان ســال ارسال شــود .وی در ادامه
تأکید کرد :این فهرست شامل  ٥۰نفر از بدهکاران کالن
بانکی است و شامل درشتترین و بزرگترین پروندهها
براساس مبلغ بدهی ترتیببندی شده است.

ورود گوشت نیوزیلندی
به بازار در ماههای آینده
 ایرنا :تولیدکنندگان گوشــت در نیوزیلند با توجه به
افزایش مناسبات تجاری با ایران و مذاکرات انجامشده
در تهران امیدوارند در ماههای آینده به ایران گوشــت
صادر کننــد .تارنمای »اســتاف« روز جمعه در خبری
نوشــت :صادرکنندگان گوشــت نیوزیلندی میتوانند
صــادرات محصــوالت خود بــه ایــران را در ماههای
آینده با توجــه به تالشهای صورتگرفته برای احیای
مجــدد روابط کــه در دهه  ۱۹۸۰در اوج خــود بود ،از
ســر گیرند» .ناتان گای« ،وزیر صنایع پایه )کشــاورزی(
نیوزیلند که بهتازگی از ســفر ایران بازگشــته ،براساس
امضــای توافقنامه درخصــوص دام با ایــران ،گفت
که این توافقنامه مســیر صادرات نیوزیلند به ایران را
فراهم کرده اســت .شــرکتهای صادرکننده گوشت
به نامهای »ســیلور فــرن فارمز« و »تیلور پیترســون«
درحالحاضر در حال همکاری با شرکتهای واردکننده
برای نهاییسازی صادرات به ایران تا پایان تابستان سال
جاری میالدی هســتند .وی گفت :ایران در دهه ۱۹۸۰
از بازارهای مهم نیوزیلنــد بود و ما پیش از دهه ۱۹۹۰
کــه پــس از آن فعالیتهای تجاری با ایــران محدود
شــد ،یکچهارم از گوشت گوسفند صادراتی خود را به
این کشــور صادر میکردیم .وي تصریح کرد تالشها
برای انجام یک توافق تجارت آزاد با کشــورهای حوزه
خلیجفارس از دیگر فعالیتهایی است که با توجه به
سفر هفته گذشته »مورای مککولی« ،وزیر امور خارجه
نیوزیلند ،میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

