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عضو کارفرمایی شورای عالی کار:
دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند

عضو کارفرمایی ش��ورای عالی کار با هش��دار تعطیلی برخی 
واحدهای تولیدی در صورت عدم حمایت دولت، گفت: دولت باید 

قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری را افزایش دهد.
اصغر آهنی ها با اش��اره به نشست فردای کارگروه مزد شورای 
عالی کار برای بررس��ی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران 
گفت: طبق ماده 41 قانون کار نشس��ت افزایش حقوق و دستمزد 
س��االنه کارگران در پایان هر س��ال برگزار می شود که طبیعتا در 
پایان سال گذش��ته این نشس��ت با حضور نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی برگزار ش��د و در نهایت دس��تمزد نیروی کار افزایش 

یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست.
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان چراکه تحمیل 
هزین��ه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و 
کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود: در عین 
حال در نتیجه نوس��انات ارزی و افزایش نرخ ارز دولت توانست از 
مابه التفاوت رش��د نرخ ارز در بازار نس��بت به آنچه که در بودجه 
امس��ال پیش بینی کرده بود، درآمد بس��یار زیادی کسب کند که 
دولت می تواند از این محل نس��بت به جبران کاهش قدرت خرید 

جامعه کارگری از روش های مختلف اقدام کند.
نماین��ده کارفرمای��ی ش��ورای عالی کار گف��ت: ضمن چراکه 
افزایش مجدد دستمزد در میانه سال با آنچه که در ماده 41 قانون 
کار درخصوص افزایش مزد س��االنه تصریح ش��ده، منافات دارد؛ از 
طرفی با توجه به زیان های بخش های مختلف اقتصادی و مشکالت 
تحمیل شده به واحدهای تولیدی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل 

هزینه های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.
آهنی ه��ا ادام��ه داد: بنابراین با توجه به چراکه ش��رایط ویژه 
اقتصادی ناش��ی از اتفاقات کالن رخ داده در فضای اقتصاد کشور 
اس��ت، طبیعتا دول��ت باید هزینه ه��ای اجتماعی تحمیل ش��ده 
را پرداخ��ت کن��د که می توان��د به صورت حمایت ه��ای نقدی یا 

غیرنقدی به جامعه کارگری باشد.
این فع��ال کارفرمایی با تاکید بر چراکه افزایش هزینه ها آثار 
منفی بر زندگی اقش��ار مختلف جامع��ه از جمله جامعه کارگری 
داشته است و این موضوع قابل انکار نیست، ادامه داد: در نشست 
اخیر ش��ورای عالی کار که اوایل مرداد ماه برگزار ش��د، در نهایت 
مقرر ش��د، نمایدگان وزارت صنع��ت، وزارت اقتصاد و وزارت کار 
در ش��وار با انتقال مباحث مربوطه ب��ه وزاری ذیربط، راهکارها و 

پیشنهادات جبران قدرت خرید کارگران را بررسی کنند.
آهنی ه��ا اف��زود: بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه چراکه دول��ت باید 
هزینه ه��ای اجتماعی کارگران را پرداخت کند باید پیش��نهادات 
خود را از طریق نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار به 
این ش��ورا ارائه دهند. ضمن چراکه جامعه کارفرمایی قطعا موافق 
حمایت دولت از کارگران اس��ت چراکه با افزایش هزینه ها زندگی 

این قشر تحت تاثیر قرار گرفته است.
عض��و هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: جامعه 
کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی توانند ورود کنند؛ 
ضمن چراکه با توجه به مش��کالت عدیده در بخش تولید، تامین 
مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت 

هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.
وی اف��زود: اگر دول��ت در این زمینه از تولی��د حمایت نکند 
پیش بینی می ش��ود در آینده نه چندان دور بسیاری از واحدهای 
تولی��دی به دلیل کمبود مواد اولیه از گردونه تولید خارج ش��وند 
ک��ه به تبع آن اش��تغال نیروی کار با مش��کل مواجه می ش��ود و 

هزینه های اجتماعی زیادی درپی دارد.  مهر

کسب و کار
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فیلم س��ینمایی تنگ��ه »ابوقری��ب« از آغاز تا 
پایان برای بینن��ده و مخاطب پیام دارد، پیام های 
ملموس، پرمغز و پرمحتوا، اما آیا درک این پیام ها 

برای امروز آسان است یا دشوار؟!
30 س��ال اس��ت که از پایان جنگ می گذرد، 
جنگی که 8 س��ال را به خود اختصاص داد، اما آیا 
توانس��تیم، دستاوردهای این دوران دفاع مقدس را 

برای آیندگان این سرزمین حفظ کنیم؟
یقین��اً ضعف های زیادی ب��رای ماندگاری آن 
دوران پرش��کوه در این 30 س��ال گذش��ته وجود 
داشته است، بی مهری های فراوان باعث مظلومیت 
هر چه بیش��تر آن 8 س��ال بوده اس��ت. 8 س��ال 
دفاع مقدس دورانی اس��ت که مظلومانه سپری شد 

و ناجوانمردانه نیز به آن نگریسته شد.
تنگ��ه ابوقریب را به تماش��ا نشس��تم و به یاد 
آن دوران بغض کردم. بغضی س��نگین و سرشار از 
حس��رت آن دوران تکرار نشدنی! شاید تصور تکرار 
نش��دن آن دوران به خاطر این اس��ت که هیچ گاه 
در اندیشه جنگی دیگر نیستم! جنگ خانمان سوز 
اس��ت و ویرانگر، هیچ ف��ردی را نمی توان در ایران 
یاف��ت که خواهان جنگ باش��د، اما اگ��ر بار دیگر 
تجاوز دیگری به ایران اس��المی شکل بگیرد، یقیناً 
جوانان این س��رزمین در دفاع از کیان آن به مانند 
»علی« آن نوجوانان پرش��ور که در پایان عملیات 
برای خود »مرد«ی ش��ده اس��ت، به پا می خیزند 
و دش��من را پش��یمان خواهند کرد. علی در تنگه 
»ابوقریب« مرد ش��د، مردی که آینده این کش��ور 
را بیمه کرد. اما آیا از این مردان نامدار س��رزمین 
ایران به خوبی حراست ش��د؟ آیا آن ها که ماندند 
درپیچ و خم سیس��تم در میان ش��رایط حاکم به 
می��دان فرا خوانده ش��دند تا بار دیگ��ر ایران را در 

تنگه »ابوقریب« نجات دهند؟
داس��تان »ابوقریب« که حت��ی بعضی ها تلفظ 
آن را نمی دانستند و اشتباه بیان می کردند، واقعی 
و حقیقی اس��ت. گوش��ه ای از تاری��خ دفاع مقدس 
دالورمردان این سرزمین از خاک و آیین و ناموس 
ایران اسالمی اس��ت. مخاطب آن همه هستند، از 
مردم ع��ادی کوچه و بازار گرفته تا آن مس��ئولی 
که در جایگاه خ��ود خدمت می کند یا خیانت! که 
اگر خیانت می کند، باید این فیلم را ده ها بار برای 
او به نمایش گذاش��ت تا ببینند که چه بر سر این 
کش��ور آمده و چگون��ه برای مان��دگاری آن خون 

ریخته شده است.
تنگ��ه ابوقریب، تکه ای از خاک این س��رزمین 
نیس��ت، همه وج��ود ایران اس��ت، اگ��ر باورپذیر 
نیست برای برخی، سهل انگاری متولیانی است که 
بی وفایی کردند ب��ه این تاریخ پرافتخار که هر چه 
درباره آن دوران 8 س��ال دفاع مقدس گفته ش��ود 
و فیلم س��اخته شود کم اس��ت و ادای دین نشده 

است.
نیروهای گردان عمار برای نجات تنگه ابوقریب 
ک��ه همه ای��ران اس��ت، از مرخصی چشم پوش��ی 
می کنن��د، همه باز می گردند و تجهیز می ش��وند، 
آتش دشمن سنگین اس��ت، چشم امید همه تنها 
به این گردان از لش��کر 27 محمد رس��ول اهلل)ص( 
دوخته شده، در میان راه، مردمی که آواره حمالت 
س��نگین دشمن شده اند، گوشه دیگری از آن همه 
ایثار و فداکاری را به نمایش می گذارد. رزمندگان 
گردان عمار لش��کر 27 محمد رس��ول اهلل)ص( هر 
آنچه که توش��ه برای خود هم��راه دارند، به مردم 
جن��گ زده می دهند و بی آب و غ��ذا راهی منطقه 
عملیاتی می ش��وند. از آت��ش توپخانه خودی برای 
حمایت، هم خبری نیس��ت. یکه و تنها یک گردان 
با حداقل امکانات پا به میدان می گذارد. تش��نگی، 
بچه ها را در آن گرمای س��وزان م��ی آزارد، با جان 
تش��نه اما به نبرد ادامه می دهند، نبردی که برای 
دفاع از ایران است. نه نبود آب و نه نبود غذا آنها را 
از اراده خود بر نمی گرداند. جنگ است و حیثیتی 
ک��ه باید از آن دفاع ک��رد. اعتراض که نمی کنند و 
از آنچه ک��ه دارند و ندارند به دیگ��ران می دهند، 
به مردم��ی که برای وجود آنها می جنگند و مقابل 
ارابه های جنگی دشمن دالورانه مقاومت می کنند، 
رس��م آزادگی و عاش��قی به وط��ن و آیین و مرام 

مردانگی همین است.
و اکنون ما که بازمانده ایم از آن قافله ش��هدا، 
که بد سرنوشتی است! چه باید بکنیم؟ تن به ذلت 

مذاکره و تسلیم بدهیم یا بمانیم و بجنگیم؟!
روی سخن با آنهایی است که این روزها فتنه 
می کنند، آش��وب برپا می کنند و یا حتی آن هایی 
که معت��رض هس��تند؛ روی س��خن ب��ا آن هایی 
اس��ت که در جایگاه مس��ئولیت خود، کم کاری و 
کم فروش��ی می کنند، بی توجهی می کنند به آنچه 

که قصد دارند بر سرمان بیاورند.
ادامه در صفحه 2

شهرداری تهران رها شده است
عضو س��ابق ش��ورای ش��هر تهر تهران گف��ت: به  علت 
عدم نظارت شورای ش��هر کنونی شهرداری تهران االن یک 
ش��هرداری کاماًل رها و به ی��ک خودروی بدون راننده که به 

هر طرفی می رود، تبدیل شده است.
پرویز س��روری به مناس��بت نخستین س��ال از فعالیت 
ش��ورای پنجم و نحوه عملکرد آن گفت: بنده گمان می کنم 
اگر به اعتراضات و انتقادات خود س��ران اصالحات و احزاب 
نگاه کنی��م، می بینیم که آنها هم گله مند هس��تند که یک 
س��ال از عملکرد شورای شهر گذش��ته است و هیچ عملکرد 

قابل قبولی در کارنامه شورا دیده نمی شود.
وی تصریح کرد: می توان گفت که شورای پنجم بیشتر در 
اموری فعال شده است که مربوط به آن نبوده است و در مسائل 
مربوط به خود کمترین حوزه تأثیر را داشته است. شورای پنجم 
تا االن شورای حاشیه بوده و به تعبیری در موضوعات حاشیه ای 
پررنگ بوده ولی در مس��ائلی که مس��تقیماً به آن مربوط بوده 
است، نقشی از آن نهاد دیده نمی شود و یا اگر نقشی هم داشته 

نقش به هم ریخته و مخدوشی بوده است.
سروری گفت: بنده فکر می کنم که امروز باید از اعضای 
ش��ورای پنجم س��ؤال ش��ود که "کارنامه ش��ما جز مباحث 
تکراری که احاله به ش��ورای قبلی و ش��هرداری قبلی بوده، 
چه هست؟" به  این معنا که آنها همه ضعف و ناتوانی ها را به 
گذش��ته ارجاع می دهند. به نظر بنده شورای پنجم در ابعاد 
نظارتی حرف قاب��ل مالحظه ای ندارد و وقتی به کارنامه اش 
نگاه می کنیم، گویی که مدیریت شهری نقصی ندارد و االن 
100درصد در چارچوب عمل می کند و مش��کلی ندارد. اگر 
ب��ه همین اعضای اصالح طلب دوره چهارم نگاه کنیم، در هر 
جلسه بیشترین انتقاد را به مدیریت شهری در همه عرصه ها 
داش��تند، اما حال سؤال این است  که؛ آیا همه مشکالتی که 
شما مطرح می کردید حاال رد شده و امروز هیچ مشکلی در 
زمینه محیط زیس��ت، ترافیک و حمل ونقل، بافت فرسوده و 
یا باقی موارد وجود ندارد؟ آیا حسابرس��ی ش��ما در بررسی 
انجام شده به کجا رس��یده است؟ در مجموع آنها باید پاسخ 
دهن��د که چ��ه اقدام مؤث��ری در جهت ارتق��ای خدمت به 

شهروندان تهرانی داشتند؟

وی همچنی��ن گفت: بنده گمان می کن��م به علت عدم 
نظارت ش��ورای ش��هر کنونی ش��هرداری ته��ران االن یک 
ش��هرداری کاماًل رهاش��ده اس��ت و به یک خودروی بدون 
راننده که به هر طرفی می رود، تبدیل ش��ده است. این شهر 
ب��دون برنامه باید برنامه پیدا کند تا بتواند به نتیجه برس��د. 

آنچه تا االن دیدیم متأسفانه مثبت نبوده است.
س��روری گفت: ش��هرداری اعالم کرده که تا پایان سال 
50 کیلومت��ر مترو ارائه می دهد. ام��ا 22 کیلومتر آن همان 
خ��ط 7 مترو اس��ت که قباًل ب��ه بهره برداری رس��یده بود و 
فعال هم بوده و خودش��ان آن را از فعالیت انداختند و حال 
می خواهند آن را دوباره فعال کنند و به اسم خودشان تمام 
کنند. آیا کدام ایس��تگاه را افتتاح کردند؟ امروز ما دچار یک 
بی کارنامگی در مدیریت ش��هری تهران هستیم و متأسفانه 
هیچ کس هم پاس��خگو نیس��ت. بارها هم ما مطالبه کردیم 
که اعضای ش��ورای ش��هر و رئیس محترم ش��ورای شهر و 
ش��هرداری تهران باید کارنامه خود را در یک س��ال گذشته 
اعالم کنند که در همه حوزه ها چه اقداماتی صورت دادند و 

چه گرهی از کار مردم باز شده است.  تسنیم

سیاست روز دلیل تداوم رانت جویی ها در اقتصاد را بررسی می کند؛

حاتم بخشی به دالالن از جیب مردم
نگاهی به انتصابات در نیروهای نظامی کشور

تغییرات 
عامل پویایی و نقش آفرینی 

نیروهای مسلح
صفحه 2

وقتی منافع حزبی از بین می رود؛

در حال��ی که بیش از  ن��اوگان گ�زارش ی�ک درص��د   50
هوای��ی ایران زمین گیر اس��ت، مس��ئوالن 
وزارت راه معتقدند حفظ صنعت هوانوردی 
کش��ور، از افزای��ش قیمت بلی��ت پروازها 

مهمتر است.
درپ��ی افزایش ن��رخ دالر و باال رفتن 
نرخ بلیت پروازهای خارجی، ش��رکت های 
هواپیمایی نرخ بلی��ت پروازهای داخلی را 
هم گران کرده ان��د؛ به گونه ای که در حال 
حاضر، نرخ در مس��یرهای پرتردد به شدت 
افزای��ش یافت��ه و مردم را دچ��ار نگرانی و 
س��ردرگمی کرده است. گش��ت و گذاری 
در میان نرخ های اعالم��ی برای پروازهای 
پرطرفدار نشان می دهد که نرخ بلیت پرواز 
تهران مش��هد در ارزانترین حالت، آن هم 
در ساعات صبحگاهی روزهای میانی هفته 
که از کمترین اس��تقبال برخوردار اس��ت، 
280 ه��زار تومان به فروش می رس��د؛ در 
حالیک��ه در همان روزهای میانی هفته نیز 
در س��اعات پرتقاضاتر عصرگاهی و ابتدای 
شب، می توان بلیت  را با قیمتی حدود 530 
تا ۶50 هزار تومان )اکونومی و نه بیزینس( 

خریداری کرد.
با ای��ن حال در ای��ام پایان��ی هفته و 
س��اعاتی که بیشترین استقبال از سفرهای 
هوایی به مش��هد وجود دارد، قیمت بلیت 
پ��رواز تهران مش��هد تا 730 ه��زار تومان 
ب��اال رفته اس��ت؛ به گونه ای ک��ه به عنوان 
مث��ال، بلیت پرواز تهران مش��هد برای روز 
چهارشنبه هفته آتی 3۶7 هزار تومان برای 

پرواز ۶ صبح، قیمت گذاری شده است.
این وضعیت، برای س��ایر مسیرها نیز 

ص��دق می کند؛ به نحوی ک��ه قیمت بلیت 
پ��رواز اهواز مش��هد برای روز چهارش��نبه 
هفته آت��ی که مصادف با ش��ب عید غدیر 
خم اس��ت، در س��اعات بامداد )02:45( به 
عنوان ارزانترین قیم��ت، 375 هزار تومان 
و در س��اعات عصرگاهی روز چهارشنبه با 
نرخ ۶10 هزار تومان عرضه می شود. البته 
بررس��ی های میدان��ی نش��ان می دهد که 
قیمت بلیت ها در س��ایر مسیرها نیز، کم و 

بیش بر همین منوال است.
کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند، 
آنچه سبب شده تا رقابت میان شرکت های 
هواپیمای��ی برای افزایش قیمت ها ش��کل 
گیرد؛ وجود تقاضای سفر علی رغم افزایش 
قیمت  اس��ت. به این معنا ک��ه ایرالین ها با 
وجود آنک��ه بلیت پروازه��ای داخلی را به 
بهانه افزایش نرخ دالر گ��ران گرده اند، اما 
همچنان تقاضای س��فر وجود دارد و کمتر 
مس��یر پروازی می توان یافت که با کاهش 

مسافر روبه رو شده باشد.
دو علت برای این وضعیت گزارش شده؛ 
نخس��ت آنکه افزایش چش��مگیر مسافران 
عراقی به ای��ران که از مس��یرهای مختلف 
)اهواز، تهران، ارومیه( برای سفر به شهرهای 
توریس��تی به خصوص مش��هد مس��افرت 
می کنند. در این میان به نظر می رس��د این 
افزایش 25 درصدی )بنا به گفته مسئوالن 
سازمان گردشگری( که درپی کاهش ارزش 
پول مل��ی در برابر دالر رخ داده، توانس��ته 
صندلی ه��ای خالی هواپیماها از مس��افران 

ایرانی را تا حدود زیادی پُر کند.

دومی��ن علت ع��دم کاه��ش تقاضای 
س��فر، غالب بودن میزان تقاضای سفرهای 
هوایی از س��وی کارمندان دولت و مدیران 
دولتی به جای مردم عادی است. در حالی 
که بس��یاری از مردم عادی به دلیل گرانی 
بلیت هواپیما نمی توانند با این وسیله سفر 
کنند، ام��ا مدیران دولتی ب��ه مدد بودجه 
عمومی به س��فرهای متع��دد می پردازند و 
گرانی بلی��ت هواپیما نتوانس��ته خللی در 
اراده آنه��ا برای س��فر به مناط��ق مختلف 

کشور داشته باشد.
صنع��ت  کارشناس��ان  از  بس��یاری 
هوان��وردی معتقدند ای��ن صنعت در ایران 
با س��ایر کش��ورها قابل مقایس��ه نیس��ت؛ 
چراک��ه قیم��ت بلیت پروازه��ا در ایران به 
بهانه های مختلف از جمله تحریم، نرخ ارز، 
کمبود ن��اوگان و قطعات، نبود برنامه ریزی 
بازرگان��ی صحی��ح، روت ها و مس��یرهای 
بدون  فرودگاه های  غیراقتص��ادی،  پروازی 
جانمایی مناسب، باال بودن هزینه خدمات 
فرودگاهی و مواردی از این دست، همواره 
از سوی ش��رکت های هواپیمایی، افزایشی 

بوده و از روند صعودی برخوردار است.
از س��وی دیگر خدماتی ک��ه در مقابل 
ای��ن نرخ بلیت گران داده می ش��ود، در حد 
ایرالین ه��ای رده چن��دم آمریکای التین یا 
آفریقایی اس��ت؛ ضمن اینکه برخی ایرالین 
های��ی که از پش��توانه مالی برخ��ی نهادها 
برخ��وردار هس��تند، نگ��رش بازرگان��ی به 
صنعت هوانوردی نداش��ته و همین موضوع 
سبب شده تا از مس��أله پُراهمیت بهره وری 

غافل باشند. به معنای دیگر از انجام سلسله 
فرآیندهایی که به کاهش هزینه ها و افزایش 

درآمدها منجر می شود، غفلت می کنند.
مرتضی دهق��ان مع��اون هوانوردی و 
امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم کرد: بیش از 50 درصد ناوگان هوایی 
ایران زمین گیر است و یکی از علل گرانی 
بلیت هواپیما، همین کمبود ناوگان برآورد 
می ش��ود، این در حالی است که آخوندی، 
وزیر راه و شهرس��ازی هم می گوید که در 
حال حاضر، 185 فروند هواپیمای فعال در 
کشور داریم که کمی بیش از همین مقدار، 

گراند )زمین گیر( هستند.
سیدحسن علوی نایب رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اس��المی نیز درباره 
چرایی گرانی بلیت هواپیما اظهار داش��ت: 
افزای��ش قیمت ارز بر روی همه مس��ائل از 
جمله صنعت حمل و نقل اثر منفی داش��ته؛ 
اما قرار نیس��ت با افزایش ن��رخ ارز، ناگهان 
قیم��ت بلیت هواپیما دو ت��ا دو و نیم برابر 
شود. حتی در برخی مسیرها قیمت بلیت از 
این مقدار هم گران تر شده است. بلیت رفت 
و برگشت به مشهد یک میلیون تومان برای 

مردم هزینه دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
با اش��اره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی 
درباره لزوم حفظ صنعت هوانوردی، یادآور 
شد: در صورت ادامه ش��رایط فعلی گرانی 
بلیت هواپیما، صنع��ت هوانوردی به مرور 
زمین گیر خواهد ش��د؛ چراکه اگر مس��افر 
کم ش��ود، ایرالین ها مجبورند هواپیماها را 
خال��ی اعزام کنند که ج��ز زیان، برای آنها 

نتیجه ای نخواهد داشت. مهر

خوشحالی موقتی ایرالین ها از گرانی بلیت

افتخار جنگنده بومی
افتضاح خودروی ملی


