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اقتصاد

چهارشنبه  15فروردين 1397
شماره 2186

اخبار
معاون وزیر کار خبر داد:

دستمزد ۹۷تا پایان فروردین
نهایی میشود

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد
«سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷
حداکثر تا پایان فروردین ،از ابالغ بخشنامه مزد پیش از
 ۳۱فروردین خبر داد.
معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد
«سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷
حداکثر تا پایان فروردین ،از ابالغ بخشنامه مزد پیش از
 ۳۱فروردین خبر داد .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از
مهر  ،احمد مشیریان ،معاون روابط کار وزیر کار ،درباره
زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغالن دارای
سایر سطوح مزدی ،گفت :طی هفته آینده جلسات مشترک
نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم
گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل
خواهد شد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه در جریان جلسات
روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی
بین گروه های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است،
ادامه جلسات زمان بر نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد
 ۹۷طی دو هفته آینده و قبل از پایان فروردین ماه بسته
می شود.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه امیدواریم هفته
آینده پرونده دستمزد امسال نهایی شود گفت :اما قطعا
تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی
با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری
خواهد شد.
مشیریان تاکید کرد :بخشنامه دستمزد  ۹۷قطعا تا
قبل از  ۳۱فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد
کارگران از سوی وزیر کار ابالغ می شود.
در آخرین نشست مذاکرات مزدی  ۹۷در قالب شورای
عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته ،دستمزد «حداقلی
بگیران» یعنی شاغالنی که دستمزد پایه آنها در سال  ۹۶به
میزان  ۹۲۹هزار و  ۹۳۱تومان بود ،با افزایش  ۲۰درصدی
 ۱۸۵هزارو  ۹۸۶تومان افزایش یافت ،تا دستمزد پایه
حداقلی بگیران در سال  ۹۷به حدود یک میلیون و ۱۱۵
هزار تومان برسد.
بر اساس این گزارش ،حق بن کارگری برای سال ۹۷
ثبیت شد و همان  ۱۱۰هزار تومان خواهد بود .حق مسکن
نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران  ۴۰هزار
تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی
بگیران اضافه خواهد شد.
اما دستمزد شاغالنی که بیش از  ۹۲۹هزار و ۹۳۱
تومان است تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته
می شوند که به دلیل اختالف نظر نمایندگان کارگری و
کارفرمایی به بعد از تعطیالت نوروز موکول شد.

برنامههای استانداری تهران برای
حمایت از کاالی ایرانی

استاندار تهران از تمهیدات استانداری جهت
جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به استان و تحقق شعار
سال خیلی جدیتر از قبل خبر داد.
محمد حسین مقیمی با اشاره به نام گذاری
سال  1397به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی از
سوی مقام معظم رهبری به بیان برنامههای مجموعه
استانداری تهران برای تحقق این شعار پرداخت و
اظهار کرد:استانداری به عنوان نهاد هماهنگ کننده
دستگا ههای اجرای تالش خواهد کرد دستگا ههای
دولتی استان را در جهت حمایت و کمک به بخش
خصوصی و تولید کنندگان تشویق نماید.
وی در اولویت قرار دادن اقدامات الزم برای
کاهش قمیت تمام شده محصوالت توسط تولید
کنندگان وهمچنین تقاضا از دستگا ههای نظارتی
برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها را از جمله
اقدامات استانداری تهران در سال جاری عنوان
و خاطرنشان کرد :از دیگر اقداماتی که برای
تحقق شعار سال باید در دستور کار استانداری
تهران قرار گیرد ،افزایش کیفیت کاالها وهمچنین
افزایش نظارت بر این موضوع توسط دستگا ههای
مسئول است .جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به
بازار نیز از دیگر اقدامات الزم برای حمایت از
تولید داخل و کاالی ایرانی است.
استاندار تهران با تاکید بر اهمیت وجود
زمانبندی درارائه مجوزهای الزم برای بخش
خصوصی درجهت تقویت و حمایت از تولید داخلی
گفت :تشکیل میز و پنجر های واحد برای موضوع
ارائه مجوزها به بخش خصوصی را امری ضروری
می دانیم که در سال 97آن را عملیاتی خواهیم
کرد ،در همین زمینه از سیستم بانکی نیز خواهیم
خواست بر اساس یک زمان بندی مدون تسهیالت
حمایتی از تولید کنندگان را ارائه دهد.
مقیمی تصریح کرد :در روزهای ابتدای سال
از مدیر کل مبارزه با قاچاق کاالی استان تهران
خواستم جهت جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به
استان و درجهت تحقق شعار سال خیلی جد یتر از
قبل دراین زمینه فعالیت کند.
وی در ادامه مهمترین دستاورد سیاسی
استانداری در سال گذشته را برگزاری انتخابهای
ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا عنوان و
اظهار کرد :در سال  96انتخابات مهمی درکشور
و به تبع در استان تهران برگزار شد که مردم
به خوبی از آنها استقبال کردند و می توان
برگزاری و مشارکت گسترده مردم دراین امر مهم
را مهمترین دستاورد سیاسی مجموعه استانداری
تهران عنوان کرد
استاندار تهران با بیان اینکه سال گذشته
بیش از  5میلیون  740هزار از مردم تهران
در انتخابا تها مشارکت داشتند افزود :توجه
به فعالیتهای سیاسی در سطح استان از دیگر
دستاوردهای سیاسی مهم استانداری تهران در
سال  96محسوب می شود  .در این سال تقریبا
همه گرد ههمایی ها و سخنرانیها که احزاب
درخواست کرده بودند انجام شد و امیدواریم که
در سال جاری این روند ادامه پیدا کند.
مقیمی همچنین درباره طرح تعیین محلی
مناسب برای برگزاری اعتراضات قانونی اظهار
کرد :دراین زمینه مکاتباتی انجام شده اما هنوز
تاییدات الزم برای مکانی مناسب دراین زمینه اخذ
نشده است .

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اخبار خوش مالیاتی برای تولیدکنندگان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت
مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده را مانع
جدی پیش روی بخش تولید اعالم کرد و از
دو گام جدی مالیاتی برای حمایت از تولید
در سال  ۹۷خبر داد .محمدرضا پورابراهیمی
درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی
مجلس برای اصالح قانون آزمایشی مالیات بر
ارزش افزوده به منظور حمایت از کارفرمایان
و تولیدکنندگان در سال «حمایت از کاالی
ایرانی» گفت :در ایران نیز همچون سایر
کشورها ،دو نوع مالیات بر تولید تحت عنوان
مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف تحت
عنوان مالیات بر ارزش افزوده ،جاری است .به
گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر ،وی با بیان
اینکه مالیات بر عملکرد ،سالها و از زمان تدوین
قانون تجارت از تولیدکنندگان دریافت میشده
و شرایط آن متناسب با مقتضیات زمانی طی
شده ،افزود :اما مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات
جدیدی در اقتصاد ایران است که طی یک دهه
اخیر با تدوین قانون مربوطه ،اجرایی شده و در
نهایت به صورت آزمایشی ،تاکنون ادامه دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،نقصان
در اجرا و عدم وجود زیرساختهای اجرایی الزم
را  ۲نقطه ضعف مهم قانون آزمایشی مالیات
بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت :یکی از
اشکاالت قانون مالیات بر ارزش افزوده در
اجرا ،دریافت این نوع مالیات از تولیدکنندگان
است؛ به عبارتی به جای اینکه این قانون ،مانند
بسیاری از کشورها ،مصرف را هدفگذاری کند،
در کشور ما به دلیل  ۲نقطه ضعف مذکور،
بخش تولید را هدفگذاری کرده است.
وی ادامه داد :دریافت مالیات بر ارزش
افزوده از تولیدکننده ،بسیاری از واحدهای
تولید را با مشکالت عدیده مواجه کرده است
که هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و
هم بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار
مشکل کرد .پورابراهیمی گفت :در همین راستا

با پیگیریهای انجام شده ،الیحه اصالح قانون
مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال  ۹۶از طرف
دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس یک
برنامه زمانبندی در کمیسیون اقتصادی طی
یکسال کامل این الیحه را مورد بررسی و
کارشناسی قرار دادیم تا مجموعه تصمیمات
مشترک مجلس و دولت ،دو ضعف کلید
این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود
زیرساخت اجرایی را پوشش دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:
به دلیل بررسی قانون بودجه  ،۹۷بررسی
الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در
کمیسیون اقتصادی مجلس حدود دو ماه به
تاخیر افتاد؛ اما در تعطیالت نوروز در کمیته
مالیاتی کمیسیون اقتصادی بخشهای مهم
این الیحه توسط تعدادی از اعضای کمیسیون
بررسی و خوشبختانه بخشی از این الیحه جمع
بندی شد.
استخراج  ۳۰اشکال
قانون مالیات بر ارزش افزوده
وی تصریح کرد :با دعوت از برخی فعاالن

اقتصادی که به دلیل اجرای ناقص مالیات بر
ارزش افزوده با مشکالتی از جمله تعطیلی واحد
مواجه شدند ۳۰ ،محور اشکاالت این قانون
احصاء شد و تک تک آنها را در اصالحیه لحاظ
کردیم .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،
درباره نتایج بررسی الیحه اصالح قانون مالیات
بر ارزش افزوده گفت :با مشارکت سه تشکل
اصلی بخش خصوصی و تعاونی یعنی اتاق
بازرگانی ،اتاق اصناف و اتاق تعاون همه مواد
الیحه در کمیته مالیاتی کمیسیون مورد بررسی
قرار گرفت و سعی کردیم به نحوی مدیریت
کنیم که در عمل مشکالت اجرای قانون پوشش
داده شود .پورابراهیمی با بیان اینکه پیش
بینی می کنیم الیحه اصالح قانون مالیات بر
ارزش افزوده تا اواخر اردیبهشت در کمیسیون
اقتصادی مجلس نهایی شود و در نوبت بررسی
صحن علنی مجلس قرار گیرد گفت :اگر این
الیحه در راستای حمایت از تولید ،با اولویت در
دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد حتما
آثار آن را در تولید خواهیم دید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید

کرد :به فعاالن اقتصادی قول می دهیم در
صورت مساعدت مجلس ،الیحه اصالح قانون
مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی تا پایان
خردادماه در مجلس تصویب و نهایی میشود.
وی با بیان اینکه با تصویب نهایی الیحه
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس
قطعا  ۹۰درصد از مشکالت بخش تولید که
ناشی از اجرای ناقص این قانون است ،برطرف
خواهد شد ،افزود :اصالح این قانون یکی از
اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمایت
از تولید در سال  ۹۷است.
گام دوم مالیاتی سال  ۹۷؛
کاهش مالیات بر عملکرد به  ۲۰درصد
پور ابراهیمی ادامه داد :بعد از اصالح
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،گام بعدی و مهم
کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت حمایت
از تولید در نیمه دوم سال  ۹۷هدفگذاری برای
کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ها است که
در کمک به تولید ملی بسیار مهم خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
یادآوری اینکه در حال حاضر نرخ مالیات بر
عملکرد  ۲۵واحد درصد است گفت :بر اساس
مذاکرات اولیه با دولت پیشنهاد ما کاهش این
نرخ به  ۲۰درصد است که توافقات اولیه با دولت
در این خصوص نیز انجام شده است تا اصالح
نرخ مالیات بر عملکرد در نیمه دوم سال  ۹۷نیز
در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با اصالح و اجرای کامل
قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه مالیاتی
از تولیدکننده دریافت نمی شود ،گفت :فلسفه
اجرای این قانون نیز این است که به هیچ وجه
نباید این نوع مالیات از تولیدکننده دریافت
شود؛ اما به دلیل اجرای ناقص در حال حاضر،
تولیدکنندگان نیز این مالیات را پرداخت می
کنند .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید
کرد :هدفگذاری کالن ،کاهش مالیات بر تولید
و اجرای دقیق دریافت مالیات از مصرف است.

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تاپایان فروردین

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان
سال  ،۹۶تا پایان فروردین  ۹۷تمدید شد .سازمان امور مالیاتی
اعالم کرد :مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره
زمستان سال  ۹۶تا پایان فروردین  ۹۷تمدید شد .بر این اساس،
با صدور بخشنامه ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی
کشور ،این مهلت تا  ۳۱فروردین ماه تمدید شده است .سید
کامل تقوی نژاد ،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی
بخشنامهای اعالم کرد :نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه

دوره چهارم (فصل زمستان) سال  ۱۳۹۶با تعطیالت نوروز و با
توجه به درخواستهای مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر
ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن
زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ،بنا به اختیار حاصل
از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده ،مودیان محترم
میتوانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان)
سال  ۱۳۹۶را تا پایان روز جمعه  ۳۱فروردین ماه ۱۳۹۷
ارائه کنند .در این بخشنامه آمده است :مودیان مالیاتی که

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۶
را تا  ۳۱/۱/۱۳۹۷ارائه کنند ،می توانند در صورت درخواست
کتبی ،از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در
پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره
مزبور استفاده کنند .بر این اساس ،مودیان مالیات بر ارزش
افزوده میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی
 WWW.EVAT.IRنسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت
مالیات اقدام کنند.

حمایت از فرهنگ کار برای حمایت از تولید ایرانی

آن روز که «سعدی» علیه الرحمه« ،نابرده
رنج گنج میسر نمیشود» را سرود نمیدانست در
ایرانزمین این مصرع را دستمایه طنزی تلخ قرار
میدهند و میخوانند که «نابرده رنج پنج شش.«...
حاال اما بدون «رنج» نمیتوان کاالی ایرانی را مقام و
منزلت بخشید چنان که «گنج» محسوب شود چرا
که «کار نیکو کردن از پرکردن است».
این پرسش که چه شد ،از «کار عار نیست»
به «کار مال تراکتور است» رسیدیم ،سرنخ خوبی
است برای آنکه بفهمیم چرا کاالی ایرانی ،امروز
نیازمند حمایت است .همه ما با این ماجرا مواجه
شدهایم یک رستوران یا فستفود که باز میشود
ابتدا غذای باکیفیت و مطلوبی به دست مشتریان
میدهد اما بعد از مدتی غذاهایش چنان به دست
مشتری میرسد که میگویند دیگر مثل روز اولش
نیست؟ چرا این اتفاق افتاده که محصولی یا کاالیی
روز اول مطلوبیتی داشته و بعد از طی مدتی آن را از
دست داده یا دیگر به اندازه سابق نیست؟
وقتی محصولی مطلوبیتی نزد مشتری نداشت،
خریده نمیشود چون بازار تابع قوانین خود است
که سادهترین و رایجترین اصل آن «عرضه و تقاضا»
است .به همین دلیل است که اگر امروز کاالی ایرانی
را نیازمند حمایت میدانیم باید ببینیم فرآیند تولید
آن چه پستی و بلندیهایی داشته یا بهتر بگوییم
فرآیند کاری که برای تولید آن محصول بوده چه بر
سرش آمده که دیگر برای آن تقاضا نیست.
به نظر میرسد امروز بیش از آنکه کاالی ایرانی
نیازمند حمایت باشد این فرهنگ کار است که باید
حمایت شود .روزگاری سرلوحه مردم این سرزمین
«کارها نیکو شود اما به صبر» بود اما امروز همه در
جستوجوی آنند که یکشبه پولدار شوند.
حمایتازکارگرایرانی
کاالی ایرانی را کارگر ایرانی باید تولید کند
ولی مشروط به آنکه طبق فرموده پیامبراکرم(ص)
«مزد کارگر را وقتی هنوز عرقش خشک نشده
بپردازید ».در همین ۶ماهه دوم سال گذشته بهجز
کارگران نیشکر هفتتپه که روزنامه به صورت
مفصل از وضعیت آنها و به تعویق افتادن پرداخت
دستمزدهایشان نوشت ،چند سری کارگر دیگر
حقوق و دستمزدشان به تعویق افتاده بود .براساس
اخباری که خبرگزاری کار ایران ،ایلنا ،منتشر کرده
است کارگران هپکو ،کارگران ایرانسوییچ ،کارگران
آلدا ،کارگران کاشی قوچان ،کارگران فوالد در
خوزستان ،کارگران معادن البرزشرقی ،کارگران
کابل پیشرو انار و بسیاری کارگران دیگر با موضوع
عدم پرداخت دستمزدشان دستبهگریبان بودند.
فارغ از این نامها که ذکرش رفت ،بسیاری از این
کارگران ،شاغل بخش دولتی نیستند اما نگاهی به
مجموعههایی که در آن کار میکنند ،نشان میدهد
آنها در بخش خصوصی نیز شاغل نیستند و بیشتر
کارگر نهادهایی هستند که در فاصله عمر دولتهای
نهم و دهم خصوصیسازی شدهاند .آنچه بیش از
هر چیز کیفیت کاالی ایرانی را تضمین میکند کار
کارگر ایرانی است .براساس آمارهای رسمی دالیلی
روزمرگی ،پیاده
از جمله پایین بودن دستمزدها،
ّ
نشدن کار شایسته در بنگاهها ،بیتوجهی به مهارت
و تخصص افراد در کار ،نگرانی از آینده و دغدغه
تامین اجتماعی و ضعف در فرهنگ کار؛ از دالیل
افت شدید بهرهوری نیروی کار در ایران است.
نکتهای که در تایید آن دکتر «پریچهر
سلطانی» مشاور سازمان شهرکهای صنعتی

و صنایع کوچک و دبیر کارگروه زنان روستایی و
عشایر معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری
میگوید« :در خیلی از کارگاههایی که ما برای
سرکشی میرویم ،بهخصوص تولیدیهای پوشاک،
به ما میگویند ما به نیروی کار نیاز داریم و به ما
نیروی کار منظم و منضبط معرفی کنید .نیرویی
که بیاید از صبح تا  ۴بعدازظهر مرتب و منظم کار
کند خیلی کم داریم ».او در پاسخ به این پرسش که
چرا نیروی کار حاضر نیست برود کار کند ،توضیح
میدهد« :مساله اصلی حقوق کمی است که کارگران
میگیرند .حقوق اداره کار کفاف زندگیشان را
نمیدهد .خیلی وقتها بیمه نمیشوند .در سالهای
اخیر گران بودن بیمه و سنگینی مالیات سبب شده
کارفرماها نتوانند کارگران را بیمه کنند .بنابراین
خیلی جاها نمیتوانند آن حمایتی را که الزم
است از کارگر بکنند و همین یعنی عدم حمایت
از کار و تولید ایرانی ».سلطانی به تجربه سرکشی
به شهرکهای صنعتی کشور و صنایع کوچک اشاره
میکند و میافزاید« :اگر ما بخواهیم محصول خوبی
به دست مشتری بدهیم در فرآیند تولید باید هوای
کارگری که محصول را تولید میکند ،داشته باشیم
و این مسوولیت متوجه کارفرمایان و وزارت تعاون،
کارورفاه اجتماعی به عنوان متولی نظارت بر رعایت
حقوق کارگران است .اما مساله مهم این است که
باید حرف کارفرمایان هم شنیده شود .فقط با شعار
نمیتوان از کار ایرانی و فرهنگ کار در ایران حمایت
کرد و باید قانونگذار هم به کمک بیاید».
از وقتی پای رانت به بازار ایران باز شد
اگر از کشف نفت به عقبتر بازگردیم تاریخ
ایران کار را محترم میشمرده است .همانطور که
فردوسی سروده است« :تنآسایی و کاهلی دورکن/
بکوش و ز رنج تنت سور کن
که اندر جهان گنج بیرنج نیست /کسی را که
کاهل بود گنج نیست».
اما کشف این سرمایه خدادادی معادالت
بازار کار و فرهنگ کار در ایران را تغییر داد .دکتر
بابک دربیکی ،مدرس دانشگاه که فعالیت در اتاق
بازرگانی و مدیریت روابط عمومی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی را در کارنامه خود دارد ،میگوید« :چه
آن مثلها و متلها درباره کارکردن و کار نکردن یا
چگونه کار کردن ما ایرانیها صحت داشته باشد چه
نه ،امروز در بخش کار و تولید در یک جامعه وابسته
به نفت مشغول زندگی هستیم .یعنی همچنان
کارکردن فاقد ارزش است .شاید این امر به نوعی به
فرهنگ و رفتار اجتماعی بازگردد که باید ریشهیابی
شود ».دربیکی که تحصیلکرده علوم ارتباطات است
در تشریح تاثیرگذاری و نقش نفت در فرهنگ کار
ایرانیان توضیح میدهد« :همواره یک حکومت یا
حاکمیت مرکزی وجود داشته که پول و ثروت را
از باال به پایین تزریق کرده و به همین دلیل در
این فرهنگ همه به دنبال داشتن یک آب باریکه
هستند .کاری که با اطمینان سر ماه حقوق ثابت و
مشخص خود را گرفته و نگران خطرپذیری بازار و
نوسانات و ریسک کار نباشند .همین فرهنگ منجر
شد تا به نوعی افراد برای امرار معاش و زندگی به
جای کارآفرینی و خالقیت وابسته به دولت باشند».
در عین حال «پریچهر سلطانی» به نکته
دیگری در فرهنگ کار ایران اشاره میکند که ما
دیگر فرزندانمان را برای کارکردن تربیت نمیکنیم.
سیستم آموزش و پرورش هم این کار را نمیکند.
او میگوید« :نگاه کنید ببینید االن فرزندان ما

چگونه به مدرسه میروند؟ خودمان آنها را میبریم
و خودمان آنها را با خودرو به خانه برمیگردانیم.
مراقبیم که برای ساعت فراغت در مدرسه خوراکی
داشته باشند .هیچ حرفه و کاری به آنها نمیآموزیم.
هیچ کارآموزی برای آنها تدارک نمیبینیم .در
مدرسه هم چه کسی باید به دانشآموزان کارکردن
بیاموزد؟ معلم .اما معلمان ما خود گرفتار وضعیت
تامین معاش خود هستند و دیگر انگیزهای برای آنها
باقی نمانده که بخواهند کارکردن را توصیه کنند».
عصرپورشههاآخرینضربهبود
آخرین ضربههای تبری که درخت تنومند
کار و فرهنگ آن را در ایران نشانه گرفته بود ،در
دورهای بر پیکره کار فرود آمد که کشورمان به
باالترین سطح درآمد از فروش نفت در تاریخ کشف
این سرمایه خدادادی رسید؛ همان زمان که رییس
دولت نهم و دهم وعده برکت به سفرههای ایرانیان
داد .روزی که پای پول مقدس به سفرههای مردم باز
شد و خیابانهای پایتخت را «پورشه»ها بیش از هر
پایتخت دیگری درنوردیدند .همان زمان که زارعی
در روستایی «یارانه»اش بیش از کشت و زرعش
شد و دست از کار کشید .دیگر قصه آن نبود که
دهقان برای فرزندانش بگوید گنجی در این زمین
نهفته است و فرزندان به سودای گنج زمین را شخم
بزنند و دست آخر زمین بار بدهد و ثمرهای چون
گنج نصیب شود .همه منتظر آن پول مقدسی بودند
که نویدش را پیامکی اول هر ماه سرپرست خانواده
دریافت میکرد .اما این همه ماجرا نبود .دورزدن
تحریمها هم به آن همه سرمایه برآمده از فروش
نفت افزوده شد .کیست که نداند کسی سرمایهاش
روزمرگی نمیکند .نفت اگر بود از گذشتگان
را خرج
ّ
مانده بود و آیندهای هم در پیش بود.
«پریچهر سلطانی» در پاسخ به اینکه چرا
مردم حاضر شدند پول برآمده از نفت را به صورت
یارانه و رانتهایی دیگر دریافت کنند و به اصطالح
بخورند ولی حساب فردا را نکنند ،میگوید« :برای
اینکه ما میدانیم در کشوری ثروتمند با سرمایههای
خدادادی بسیار زندگی میکنیم .انتظار ما داشتن
این ثروت است .شاهد آن هستیم که عدهای بسیار
فربه شدهاند ولی مردم نه .این وضعیت ناشی از
همان دسترسی به رانتهای برخاسته از سرمایه
ملی یعنی نفت و مشابه آن بوده است .جز نفت
دسترسی به اطالعات هم بوده است ».دبیر کارگروه
زنان روستایی و عشایر معاونت امور زنان و خانواده
ریاستجمهوری در توصیف نقش اطالعات در ایجاد
رانت در کشور میگوید« :وقتی واسطهگری موجب
ارتقای مالی افراد شده دیگران هم در جستوجوی
همین وضعیت هستند .میگویند تو برای ما پروژه
بگیر ۳۰درصد آن را خودت بردار .حتی اخذ
مطالبات هم به واسطهگری انجامیده و طرف برای
دریافت مطالباتش حاضر است درصدی از آن را به
واسطه بپردازد .اگر سیستمهای دولتی برگزاری
مناقصات و مزایدهها الکترونیک میشد و همه به
اطالعات دسترسی داشتند اینگونه الزم نبود حق
واسطهگری پرداخت شود».
وقتیکارآفرینانراذلیلکردیم
اتفاق دیگری هم افتاده است که فرهنگ کار
در ایران را مخدوش کرده است .این اتفاق به ویژه با
تغییرات اجتماعی رخ نمایاند.
«بابک دربیکی» میگوید« :ابتدای انقالب
دست به یک سری کارهای عجیب و غریب زده
شد .نگاه چپ بر حوزه اقتصادی حاکم شد و

مبارزه با طاغوت موجب مصادره بسیاری از اموال
شد .مثال یکی از کارهای عجیب و غریب این بودکه
ما از کارآفرینان به نام زالوصفت یاد کردیم .البته
در نظامهایی که دولت اقتدارگرا بوده و به نوعی با
یک دولت رانتی سروکار داریم ،طبیعی است که
نمیتوان سرمایهداری سالم را انتظار داشتهباشیم
اما این بدان معنا نیست که همه سرمایهدارها و
کارآفرینان در آن نظام سرمایهداری ناسالم هستند».
دربیگی همچنین میافزاید« :خاطرم هست تا همین
چند سال پیش در فیلمها اگر قرار بود شخصیتی را
بد و منفی معرفی کنند او را پولدار معرفی میکردند.
بنا به همین اشتباهات به کسانی که زندگی مرفه یا
خودروی خوب و وضعیت مالی عالی داشتند بدون
اینکه بدانیم این ثروت چطور و چگونه به دست
آمده ،تعبیرهای غلط و اشتباه را تعمیم میدادیم.
متاسفانه در دوران جنگ نیز این نگاه ادامه داشت
اما در نهایت به مرحله پس از جنگ رسیده و نیازمند
اقتصاد مولد شدیم.
این تحصیلکرده علوم ارتباطات که معاون
اطالعرسانی و ارتباطات اجتماعی دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز بوده است
در تحلیل فرآیندی که جامعه در مورد فرهنگ کار
و کارآفرینی پشت سر گذاشته است ،نیز میگوید:
البته وقوع جنگ و تغییر الگوی اقتصادی تا
حدودی اجتنابناپذیر بود ،اما آن الگوی اقتصادی
بعد از جنگ باید تغییر میکرد ،ولی سالها
خسارت جنگ ،عقبماندگی ،سالها غلبه نگاه
چپ روی اقتصاد و در این فضا و تولید محتوای ضد
سرمایهداری در کشور ،باعث شد که ما یک نسلی
را پرورش دهیم که بازگشت به آن دوره طالیی
سرمایهداری سخت شود .ما نسل پویا و کارآمدمان
را آنقدر به سمتی هول دادیم که یاد نگرفت ریسک
کند یا تولید کند ،یاد نگرفت بتواند منابعی غیر از
منابع دولت تجهیز کند ،حتی بخش خصوصی ما
هم دنبال این است که ایدهای تولید کند و پولش
را از دولت بگیرد .به همین دلیل نوع تفکر است که
بخش خصوصی قادر نخواهد بود روی پای خودش
بایستد .چون با تغییرات دولت باال و پایین میشود.
البته یکی از موضوعاتی که باید خیلی جدی به آن
توجه داشته باشیم بحث آموزش است .آموزش این
مساله که بتوانیم مستقل فکر کرده و مستقل کار
کنیم .در سالهای اخیر گران بودن بیمه و سنگینی
مالیات سبب شده کارفرماها نتوانند کارگران را بیمه
کنند .بنابراین خیلی جاها نمیتوانند آن حمایتی را
که الزم است از کارگر بکنند و همین یعنی عدم
حمایت از کار و تولید ایرانی.
اگر ما بخواهیم محصول خوبی به دست
مشتری بدهیم در فرآیند تولید باید هوای کارگری
که محصول را تولید میکند ،داشته باشیم و این
مسوولیت متوجه کارفرمایان و وزارت تعاون،
کارورفاه اجتماعی به عنوان متولی نظارت بر رعایت
حقوق کارگران است .اما مساله مهم این است که
باید حرف کارفرمایان هم شنیده شود .فقط با شعار
نمیتوان از کار ایرانی و فرهنگ کار در ایران حمایت
کرد و باید قانونگذار هم به کمک بیاید.

اخبار کوتاه
قیمت طال در ماه آوریل با رشد فزایندهای روبهرو خواهد شد ؛

۳دلیل برای افزایش قیمت جهانی طال
تا مرز ۱۵۰۰دالر

افزایش ۳درصدی قیمت طال از ابتدای سال۲۰۱۸
طبق گفته برخی کارشناسان اقتصادی احتماال قیمت
طال در سال جاری تا  ۱۵۰۰افزایش خواهد داشت ،یعنی
قیمتی که از سال  ۲۰۱۳میالدی آن را تجربه نکرده است.
به گزارش مارکت واچ ،رئیس موسسه سرمایه گذاری
گلوبال اینوستورز بر این باور است که قیمت جهانی طال
احتماال امسال به بیش از  1500دالر در هر اونس خواهد
رسید .به گزارش اقتصادآنالین به نقل از سایت طال ،فرانک
هولمز رئیس موسسه سرمایه گذاری گلوبال اینوستورز
تاکید کرد :قیمت طال احتماال امسال به  1500دالر خواهد
رسید ،یعنی قیمتی که از سال  2013میالدی آن را تجربه
نکرده است.
بر اساس این گزارش ،قیمت طال از ابتدای امسال
تاکنون حدود  3درصد رشد داشته و این افزایش قیمت
علی رغم رشد شاخص سهام در بازارهای بین المللی و
سفته بازی در بازار ارزهای دیجیتال بوده است .این در
شرایطی است که شاخص اس اند پی  500در این مدت با
رشد  2.4درصدی روبرو شده است.
وی افزود :به نظر من مهمترین عامل افزایش قیمت
جهانی طال ،انتظارات تورمی است .نرخ تورم احتماال
سریعتر از آن چیزی افزایش خواهد یافت که دولت آمریکا
به ما می گوید .در حالی که فدرال رزرو آمریکا آمارهای
رسمی نرخ تورم را منتشر می کند ولی با استفاده از روش
های دیگری برای محاسبه تورم به این نتیجه می رسیم
که نرخ تورم در واقع بیش از  10درصد رشد داشته است.
به هر حال با استفاده از هر روشی برای محاسبه تورم به
این نتیجه می رسیم که سطح عمومی قیمت ها به سرعت
در حال افزایش است .طال همواره سرمایه گذاری مطمئنی
برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه در برابر فشارهای تورمی
و تنش های سیاسی بوده است.
فرانک هولمز رئیس موسسه سرمایه گذاری گلوبال
اینوستورز تصریح کرد :کاهش ارزش دالر بی شک تاثیر
مثبتی بر قیمت جهانی کاالهای مختلف به خصوص طال
خواهد داشت.
بر اساس این گزارش شاخص ارزش دالر آمریکا از
ابتدای امسال تاکنون در برابر شش ارز معتبر بین المللی 3
درصد کاهش داشته است.
وی افزود :اقدامات دونالد ترامپ به عنوان رئیس
جمهور آمریکا در نهایت به نفع قیمت فلزات گرانبها به
خصوص طال بوده است  .کاهش ارزش دالر به نفع صنعت
گردشگری و صادرات آمریکا است.
هولمز گفت :افزایش تولید ناخالص داخلی چین و هند
نیز عامل مهم دیگری است که می تواند بر قیمت جهانی
طال تاثیرگذار باشد.
وی بر این باور است که اگر نرخ تورم به شدت افزایش
پیدا کند ،قیمت جهانی طال تا سطح  1900دالر در هر
اونس خواهد رسید.
به نظر می رسد تنش های سیاسی در عرصه بین
المللی و نگرانی نسبت به جنگ تجاری می تواند موجب
افزایش تقاضا و قیمت جهانی طال شود.
قیمت طال در ماه آوریل با رشد فزاینده ای روبرو
خواهد شد
به گزارش کیتکو ،مایک مک گلون استراتژیست ارشد
واحد اطالعات اقتصادی بلومبرگ تاکید کرد :قیمت طال در
ماه آوریل دستخوش تحوالت بزرگی خواهد شد و قیمت
این فلز گرانبها با افزایش چشمگیری همراه می شود.
بر اساس این گزارش وی در ادامه افزود :افزایش نرخ
بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه مارس زمینه الزم برای
افزایش بیشتر قیمت جهانی طال را فراهم کرده است .به
نظر من نوسانات شدید بازار سهام ،افزایش تورم و کاهش
ارزش دالر در نهایت به نفع قیمت جهانی طال خواهد بود.
قیمت جهانی طال در پایان مبادالت هفته گذشته به
کمتر از  1327دالر رسیده است .قیمت طال در سه ماه
نخست  2018میالدی با افزایش  0.7درصدی روبرو شده
است.
به نظر می رسد رشد تقاضا برای فلزات صنعتی و
گرانبها طی ماه های آینده و کاهش ارزش دالر می تواند
تاثیر مثبتی بر بازار فلزات گرانبها به خصوص طال داشته
باشد.
افزایش تورم و نگرانی های مربوط به تنش های
سیاسی و تجاری می تواند قیمت طال را به زودی تا سطح
 1400د الر در هر اونس افزایش دهد.

چقدر کفش و پوشاک قاچاق
وارد کشور میشود؟

هماکنون حدود  500هزار نفر در صنعت کفش
کشور فعالیت میکنند که طبق گفته مسئوالن کارگاههای
تولیدی کفش در شهر تبریز بهعنوان یکی از قطبهای مهم
تولید در کشور با  50درصد زیر ظرفیت خود کار میکنند.
حال درصورتی که همه ایرانیها کفش تولید داخل بخرند
 170هزار کارگر دیگر به شاغلین این صنعت افزوده خواهد
شد.
براساس برآوردهای صورت گرفته در سال ،1395
 182میلیارد تومان کفش قاچاق وارد کشور شده است
و درهمین سال  127میلیارد تومان نیز از طریق واردات
رسمی به کشور وارد شده است که نتیجه آن بیکاری
هزاران کارگر ایرانی است.
درصنعت پوشاک نیز وضعیت مشابهی وجود دارد،
برپایه برآوردهای انجام شده در سال  1395در حدود 3
هزار میلیارد تومان پوشاک به صورت قاچاق به بازارهای
داخلی سرازیر شده است .از طرف دیگر حجم واردات
رسمی پوشاک نیزدراین سال به  230میلیارد تومان
میرسد .بدین ترتیب ورود این حجم از پوشاک ساالنه 385
هزار فرصت شغلی را درکشور از بین میبرد .این درحالی
است که اگر تمام مردم پوشاک ایرانی بخرند حدود 470
هزار نفر به  860هزار نفری که دراین صنعت فعال هستند
اضافه میشود.
درصنعت لوازم خانگی نیز هماکنون  100هزار نفر کار
میکنند .حجم این صنعت در ایران به  30هزار میلیارد
تومان میرسد که سهم تولیدات داخلی از آن تنها 40
درصد است .دراین صنعت نیز حدود  15هزار میلیارد
تومان از راه قاچاق وارد بازار مصرف میشود و  2هزار و
 500میلیارد تومان نیز از راه واردات رسمی تأمین میشود.
مسیری که باعث شده است در سالیان گذشته حدود
 30برند مشهور دراین صنعت ورشکسته شده یا به مرز
ورشکستگی برسند .این درحالی است که اگر ایرانیها لوازم
خانگی ایرانی بخرند  150هزار شغل جدید دراین صنعت
ایجاد میشود.

