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مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری وزارت کار:

 مالیات بر تولید 
به سمت مصرف برود

یک نماینده مجلس شورای اسالمی می گوید 
که باید بدون اتکا به بودجــه با نقدینگی ۱۶۰۰ 
میلیارد تومانی که در دست مردم است، اشتغال 
ایجاد کنیــم. عبدالرضا مصری هشــدار داد که 
اشتغال با تسهیالت و اعداد و ارقام دولتی و بودجه 

درست شدنی نیست.
وی که در برنامه دوشنبه شب »تیتر امشب« 
شبکه خبر ســیما، حضور یافته بود، با اشاره به 
ظهور روزانه انواع ســالطین اقتصادی در کشور 
افزود: این ســلطان ها همه ســود را در واردات 
دیده اند و پولشان را آنجا برده اند و واردات یعنی 
ســفته بازی و اگر ما در تولید مشکل داریم بر آن 
است که سود ده نیســت. اگر تولید سودده شود 

نقدینگی را خود به خود جذب می کند.
وی افزود: ما راه را گم کرده ایم و تا به مســیر 
درســت برنگردیم و تا تولیدکننده نتواند نفس 
بکشد نمی توانیم مشکل اشــتغال را حل کنیم. 
االن هم واردات ممنوع شده چون ارزی نیست. 
در این شــرایط فراهم کردن مواد اولیه هم برای 
تولیدکننده مشکل شده است، االن تولید کننده 

مواد اولیه اش را از کجا تامین کند؟
عالالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال و 
سیاست گذاری وزارت کار نیز که دیگر میهمان 
این برنامه بود نیز با اشاره به برنامه های اشتغال 
ســال ۹۸ گفت: ثبات کالن اقتصــاد، مدیریت 
واردات کاال، استفاده از ظرفیت اعتباری مالیات 
و معافیت های مالیاتی و مدیریت هزینه نیروی 
کار ازجمله مواردی ســت که در این برنامه دیده 

شده است.
ازوجی با بیــان اینکه مالیات بــه نوعی برای 
واحد اقتصادی هزینه اســت، افزود: مالیات را از 
مالیات بر تولید به مالیات بر مصــرف باید برد و 
بخش خدماتی را هم باید از معافیت های مالیاتی 
برخوردار کرد تــا زمینه ایجاد اشــتغال در این 

بخش نیز تقویت شود.
    

 انتقاد کارگران کاشی کوثر
 از بالتکلیفی سه ماهه

کارگران کاشی کوثر در ابرکوه یزد از پرداخت 
نشدن مطالبات خود انتقاد کردند.

به گزارش ایلنــا، این کارگــران می گویند: 
حداقل ســه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده 
داریم و در عین حال نگران امنیت شغلی و آینده 

خود نیز هستیم.
این کارگران روز دوشنبه به فرمانداری ابرکوه 
مراجعه کردند و خواســتار پادرمیانی مسئوالن 

محلی برای حل مشکل خود شدند.
در پی مراجعه این کارگران بــه فرمانداری، 
فرمانــدار ابرکوه با تاکیــد بر اینکــه مطالبات 
مزدی کارگران بــه زودی پرداخت می شــود، 
گفت: جلســه ای برای رفع مســائل و مشکالت 
کارخانه کاشــی کوثر با حضور مسئوالن استان 
و سهامداران تشــکیل و مقرر شــد در راستای 
ارتقای بیــش از پیش و اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت کارخانه همچنین رونق تولید، اقدامات 
الزم توسط ســهامداران عمده، هیأت مدیره و 
مدیرعامل این شرکت با همکاری بانک صنعت و 

معدن و دستگاه های اجرایی صورت گیرد.
یکی از کارگران این مجتمع کاشی در استان 
یزد گفت: در شــرایط اقتصــادی فعلی، وقتی 
معوقات مزدی کارگران پرداخت نشــود، چطور 
انتظار دارند کارگــران بتوانند امــورات خود و 

خانواده خود را بگذرانند؟
    

چهار کارگر بازداشتی مجتمع 
نیشکر هفت تپه آزاد شدند

چهار کارگر مجتمع نی شکر هفت تپه که طی 
روزهای اخیر بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

خبرگــزاری ایلنــا از آزادی ۴ کارگــر 
بازداشت شده که در جریان اعتراض روز پنج شنبه 
)۱۹ اردیبهشــت ماه( شــماری از کارگران این 

مجتمع بازداشت شده بودند، خبر داد.
بنا بر این گــزارش، عصر روز دوشــنبه )۲۳ 
اردیبهشــت ماه( حوالی ساعت ســه بعدازظهر 
با موافقت دادســتانی، ۴ کارگر بازداشــت شده 
مجتمع کشــت و صنعت هفت تپه با قرار وثیقه 

آزاد شدند.
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جســت و جو در خبر های مربوط به 
چاپ، نشر و صنایع مرتبط با کاغذ ما را 
به نتایج خوشحال کننده ای نمی رساند. 
از پاییز ســال ۹۶ که زمزمه های گرانی 
۲۵درصدی کاغذ بلند شــد تا حاال که 
چند وزارتخانه وعــده داده اند بحران 
کاغذ و چاپ را حل می کنند، مسئوالن 
همواره تالش کرده اند خبر های خوشی 
به فعاالن حوزه نشــر، چاپخانه داران و 
واحد های مرتبط با صنعت کاغذ بدهند. 
واقعیت های بــازار بالفاصله خبر های 
خوش را خنثــی می کننــد و یادآور 
می شــوند بحران همچنان ادامه دارد. 
بحران از کجا شروع شد و چرا کاغذ گران 
شد و چرا این گرانی ادامه یافت؟ گرانی 
کاغذ چه تاثیری بر کار چاپخانه ها دارد 
و آیا با سونامی تعدیل نیرو و بیکاری در 

این زمینه مواجه هستیم؟
داستان یک گرانی

آذر ســال ۹۶ رئیس ســندیکای 
تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران از 
گرانی ۲۵درصــدی قیمت کاغذ خبر 
داد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی آن زمان 
چند دلیل بــرای افزایش قیمت کاغذ 
برشــمرد. حذف ارز مبادله ای، گرانی 
قیمت ارز، کاهش تولید داخلی و کاهش 
ثبت ســفارش دالیلی بود که برای این 
گرانی برشمرده شــد. یک سال و نیم 
بعد که بحران در حوزه صنایع مرتبط 
با کاغذ و حوزه چاپ و نشر تعمیق شد، 
نه تنها این شرایط به قوت خود باقی بود 

که حادتر نیز شد. نرخ دالر به یک باره از 
آغاز سال ۹۷ افزایش نجومی پیدا کرد. 
هر چند دولت تالش کرد با اختصاص 
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از گرانی برخی 
کاال های وارداتــی ازجمله کاغذ و مواد 
مربوط به صنعت کاغذ جلوگیری کند، 
اما عمال نه تنها بازار کاغذ آرام نگرفت که 
شرایط سخت تر از قبل شد. حاال تقریبا 
همه می دانند که افزایــش قیمت ارز 
به عالوه محدودیــت در واردات کاغذ و 
مواد مرتبط با صنعت چاپ و نشر دلیل 
گرانی لجام گسیخته در حوزه ای است 
که مستقیم یا غیرمستقیم بر حوزه های 

دیگر تاثیر می گذارد.
تولیــدات صنعت کاغذ بــه چهار 
گروه انتشــارات و تحریر، بسته بندی، 
مطبوعــات و کاغذ های بهداشــتی 
تقسیم می شود. این گستردگی نشان 
می دهد که حتی اگر طرح هایی مانند 
چــاپ الکترونیک کتــاب و روزنامه را 
که این روز ها بیشــتر مطرح می شود، 
عملــی کنیــم، بــاز هــم در صنایع 
 مختلــف بــا مشــکالت عدیــده ای 

رو به رو هستیم. 
خبر گرانی کاغذ دیگر به گوش همه 
رسیده است؛ از روزنامه خوان هایی که 
یک روز صبح چشم باز کردند و دیدند 
قیمت روزنامه مورد عالقه شان دو برابر 
شده تا کسانی که به شیرینی فروشی 
رفتند و در کمال ناباوری دیدند قیمت 
جعبه شیرینی هم افزایش یافته و برخی 
ترجیح دادند شــیرینی ها را در نایلون 

بریزند و به خانه ببرند!

تاثیر یک گرانی
گرانی کاغذ بیش از هــر چیز بر آن 
گروه از واحد هــای تولیدی یا خدماتی 
تاثیر گذاشت که مستقیما با تهیه کاغذ 
درگیر بودند. سال ۹۷ حداقل دو روزنامه 
»همبســتگی« و »اعتــدال« طاقت 
گرانی کاغذ را نیاوردند و تن به تعطیلی 
خودخواسته دادند. دو هفته نامه »صدا« 
و »مثلث« هــم حداقل بــرای مدتی 
دست از انتشار کشیدند. وقتی مدیران 
نشریات مختلف به رئیس جمهور نامه 
نوشتند تا فکری به حال وضعیت نشر 
کند، انتظار می رفت مشکل حل شود. 
آذر سال گذشته یعنی درست یک سال 
بعد از شروع بحران کاغذ، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی گفت: »نمی گویم در 
زمینه کاغذ مشکلی نداریم، اما از بحران 
خارج شدیم«. اشاره سیدعباس صالحی 
به قرار گرفتن کاغذ در فهرست کاال های 
اساسی و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
واردات کاغذ بود. با این وجود در ماه های 
اخیر بیشــتر اخبار مربوط به کاغذ به 
تخلفات گسترده ای اشاره دارد که برخی 
دریافت کننــدگان ارز دولتی در روند 
واردات کاغذ انجام داده اند. بعد از اینکه 
بانک مرکزی فهرست واردکنندگان با 
ارز دولتی را منتشر کرد، باز هم اخبار و 
اظهارنظرات در این باره کم نشد، بلکه 
برعکس شاهد طرح مطالبات جدیدی 
بودیم. بنابر اعالم رسمی، دو شرکت هانا 
تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا 
۶۷درصد ارز دولتی اختصاص یافته به 
کاغذ یعنی ۲۳ میلیون یورو را دریافت 

کرده اند. اظهارات زیــادی در این باره 
مطرح شده که تخلفات گسترده ای در 
این حوزه رخ داده است. کار آن قدر باال 
گرفت که مسئوالن آشکارا به متخلفان 
و محتکــران هشــدار می دهند. نهم 
اردیبهشت امسال، رضا رحمانی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به کسانی که با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ خریدند اما در 
انبار یا خارج از شبکه توزیع آنها را پخش 
کردند، هشــدار داد که با آنها برخورد 
خواهد شــد. از کم و کیــف برخورد ها 
اطالعی در دست نیست اما خبر هایی که 
از گوشه و کنار به گوش می رسد از ادامه 
گرانی کاغذ حکایت دارد و البته تعطیلی 
یا حداقل کاهش تعداد صفحات برخی 

روزنامه های چاپی.
اخیرا هــم مدیرعامل موسســه 
فرهنگی و مطبوعاتی »ایران« از کاهش 
هشت صفحه ای این روزنامه خبر داد. 
پیش از این روزنامه »همشهری« هم 
تعداد صفحات خود را کاهش داده بود 

و مجله »کرگدن« در برهه ای اعالم کرد 
به دلیل گرانی چاپ نمی شود. این البته 
تنها بخشی از مشــکالت است. گرانی 
کاغذ روی نشر کتاب، صنایع بسته بندی 
و تبلیغاتی و حتی صنایعــی که مواد 
اولیه شان کاغذ است، تاثیر گذاشته است. 
عالوه بر تعطیلــی روزنامه ها و مجله ها 
که به بیکاری اهالی رسانه می انجامد، 
چاپخانه ها هم با بحران کاهش تولید، 

تعطیلی و تعدیل نیرو رو به رو هستند.
 دود گرانی کاغذ هم

 به چشم کارگر می رود
ماهنامــه صنعت چاپ بــه نقل از 
علی اصغر شــادمانی، مدیر و موسس 
چاپخانه شــادیران که چاپخانه اش در 
شمار چاپخانه های تعطیل شده است، 
نوشته اســت: »من دور و بر خودم ۳۵ 
چاپخانه را می شناســم کــه تعطیل 

شده اند«.
مدیر چاپخانه صنوبر هم در این باره 
می گوید: »در سال های اخیر با باال رفتن 
قیمت ارز هر روز به مشکالت ما اضافه 
شده است. گرانی مواد اولیه فقط منحصر 
به کاغذ نیست. ما برای چاپ مقدار زیادی 
مواد اولیه وارداتــی الزم داریم که همه 
گران شده اند«. محمد کیان احمدی با 
تاکید بر اینکه دلیل گرانی ها، افزایش 
قیمت ارز و محدودیت در واردات است، 
می گوید: البته موارد دیگری نیز در رابطه 
با گرانی کاغذ مطرح می شود که همگی 
می توانند مشــکالت را افزایش دهند. 
مواردی مانند احتکار و تخلف قابل حل 
هستند و اگر اراده ای وجود داشته باشد 
می توان افراد متخلــف و محتکران را 
ردگیری کرد اما گرانی مواد اولیه بیش 
از همه مربوط به نوسانات ارزی است و 
به نظر اجتناب ناپذیر می رسد. او درباره 
تاثیــر گرانی ها بــر کار چاپخانه داران 
می گوید: ما قبال ســعی می کردیم از 
بهترین مواد برای کار خود استفاده کنیم 
اما گرانی ها باعث شده در مواردی به مواد 
اولیه با کیفیت کمتر رو بیاوریم که باعث 
کاهش کیفیت محصول نهایی می شود. 
این فعال صنعت چــاپ ادامه می دهد: 
تاثیر مهم دیگر گرانی کاغذ بر تولید و 
نیروی کار است. در چاپخانه من ۱۰۰ نفر 
مستقیما کار می کردند اما با گرانی های 
اخیر مجبور به تعدیل ۳۰درصدی نیرو 

شده ام.
وزارت ارشاد وظیفه توزیع کاغذ 

را عهده دار شود
یک عضــو کمیســیون اقتصادی 
مجلس نیز با بیان اینکــه دو وزارتخانه 
در حوزه کاغذ مسئولیت دارند، عنوان 
می کند: وزارت ارشاد باید در زمینه تهیه 
کاغذ به انتشارات و مطبوعات کمک کند 
و کاغذ مصرفی در صنایع بسته بندی نیز 
باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن 

و تجارت باشد.
علی اکبر کریمی با اشــاره به اینکه 
برای تنظیم بازار کاغذ مطبوعات و نشر، 

ارز دولتی در نظر گرفته شد، می گوید: با 
وجود این، برخی تخلفات صورت گرفته 
باعث بی اثر شدن این حمایت ها شد و ما 
شاهد تداوم گرانی کاغذ و ایجاد مشکل 

برای مطبوعات بودیم.
او ادامه می دهد: این اتفاق در مورد 
بسیاری دیگر از کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد شــدند نیز رخ داد. به نظر 
می رســد باید در این مورد بازاندیشی 
صورت گیــرد و جای اینکــه ارزی به 
واردکننده برای واردات اختصاص یابد، 
دولت با سودی مشخص از تجار بخواهد 
کاغذ را وارد کنند و خود وظیفه توزیع آن 

را برعهده بگیرد.
گم شدن ۹۰ درصد کاغذ 

روزنامه ها و کتاب ها
۱۲ اردیبهشت امسال دستیار ارشد 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در 
سال گذشته ۲۶۰هزار تن کاغذ، ویژه 
مطبوعــات و کتاب بــا ارز دولتی وارد 
شــده که فقط ۱۰درصد آن با موافقت 
معاونت های تخصصی وزارت فرهنگ 
به دست مصرف کنندگان مطبوعاتی 

و انتشاراتی رسیده است.
حســین انتظامی توضیح داد: در 
این بین ۱۳۰ شرکت بازرگانی، تخلف 
داشــته اند که تخلف ۴۵ شرکت بیش 
از هزار تن اســت؛ یعنی کاغذ وارد شده 
بــا ارز دولتی را به صــورت آزاد در بازار 
فروخته اند. گرانی کاغــذ و دیگر مواد 
اولیه مربوط به صنعــت چاپ در وهله 
اول به ناشران و مطبوعات لطمه زده و به 
گرانی محصوالت آنها منجر شده است. 
این گرانی خود باعث کاهش فروش شده 
است. در نمایشگاه امسال کتاب به رغم 
افزایش رشد فروش، ناشران از کاهش 
تعداد کتاب های فروخته شــده خبر 
دادند. گرانی مطبوعــات نیز با افزایش 
صددرصدی قیمت چند روزنامه کلید 
خورد که بی شــک می تواند به کاهش 
خرید منجر شود. وقتی چنین اتفاقاتی 
می افتد در بهترین حالت تیراژ روزنامه 
و کتاب پایین می آید و در شرایط بدتر 
شاهد توقف انتشار کتاب ها و روزنامه ها 
خواهیم بود. این اتفاق منجر به کاهش 
تولیــد چاپخانه هــا یا تعطیلــی آنها 
خواهد شد که خود به بیکاری کارگران 

می انجامد.

چاپخانه ها تعطیل شدند یا تعدیل نیرو کرده اند

اصابت ترکش گرانی کاغذ به کارگران

خبر

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: خشــونت و آزار و اذیت در 
دنیای کار، نقض حقوق بشر تلقی شده و تهدیدی 
برای فرصت های مساوی و مغایر با کار شایسته 

است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین 
شهریور در پنجمین نشست علمی »دوشنبه های 
فرهنگی و اجتماعی« با اســتناد بــه گزارش 
ســازمان بهداشــت جهانی گفت: مقاوله نامه 
پیشــنهادی »منع خشــونت و آزار و اذیت در 
دنیای کار« شامل ۶ بخش و ۱۲ ماده است و در آن 
خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار، نقض حقوق 
بشــر تلقی شــده و تهدیدی برای فرصت های 

مساوی و مغایر با کار شایسته است.

وی افزود: ۴۰ تا ۵۰درصــد زنان در اتحادیه 
اروپا در معرض تهدید غیراخالقی و آزار و اذیت در 

داخل و خارج از محل کار قرار گرفته اند.
شهریور درباره برنامه های سازمان بین المللی 
کار )ILO( برای پایان دادن به خشونت و آزار و 
اذیت در دنیای کار گفت: پس از سال ۲۰۰۹ که 
گزارش »برابری جنسیتی در قالب کار شایسته 
و تاکید بر جلوگیری از خشونت در محیط کار بر 
مبنای جنسیت« تهیه شد، سیاست ها، اقدامات 
و برنامه های این ســازمان در راستای مقابله با 
خشونت قرار گرفت و بدین منظور هیأت مدیره 
ILO در نشســت ۳۲۵ خود در ۲۰۱۵ موضوع 
استانداردگذاری درخصوص »خشونت علیه زنان 
و مردان در دنیای کار« را در دستور کار اجالس 
۱۰۷ کنفرانــس بین المللی کار )مــی و ژوئن 

۲۰۱۸( قرار داد که به شــور اول مشهور است و 
عالوه بر این قرار است شور دوم در کنفرانس ۱۰۸ 
در سال ۲۰۱۹ برگزار شود و این استاندارد ها به 
شــکل یک مقاوله نامه و توصیه نامه مکمل آن 

تصویب شود.
شهریور سپس به محدوده مقاوله نامه اشاره و 
تاکید کرد: این مقاوله نامه، کارگران و سایر افراد، 
ازجمله کارمندان و نیز افراد شاغل صرف نظر از 
وضعیت قراردادی آنان، افــراد در حال آموزش 
شــامل کارآمــوزان و کارورزان، کارگرانی که 
استخدام آنان خاتمه یافته اســت، داوطلبان، 
کارجویان و متقاضیان شغل در تمام بخش ها، 
اعم از اقتصاد رســمی و غیررسمی، در مناطق 

شهری یا روستایی را پوشش می دهد.
وی با اشاره به اینکه کشورمان نیز برنامه هایی 

را در این زمینه تدارک دیده اســت، افزود: نظر 
جمهوری اسالمی ایران به سازمان بین المللی 
کار درخصوص موضوع یاد شــده با حق تحفظ 
اعالم شده اســت و معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری، الیحه »منع خشونت علیه 
زنان« را در دســتور کار خود قرار داده که الیحه 
مزبور در قوه قضاییه در حال بررســی اســت و 
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 

قوه قضاییه از ســال ۱۳۹۴ اقدام به تاســیس 
»کمیته ملی پیشگیری از خشونت« به منظور 
شناسایی نهادها و سازمان های اثرگذار فرهنگی 
و دســتگاه  های متولی و درگیر در پرخاشگری 
و خشــونت و ایجاد هماهنگی بین بخشــی و 
هم افزایی میان آنهــا و همچنین کارگروه های 
تخصصی ذیل کمیته ملی با دستور کار مشخص 

و هماهنگ با دبیرخانه اجرایی کرده است.

در نشست علمی »دوشنبه های فرهنگی و اجتماعی« مطرح شد

خشونت در دنیای کار  مغایر    با  کار شایسته است

به زودی بحران حوزه چاپ دو ساله می شود. پاییز سال ۹۶ بود که گالیه ها از گرانی کاغذ و مواد اولیه حوزه چاپ آغاز 
شد. سال ۹۷ بحران ادامه یافت و در دو ماه گذشته نیز قیمت کاغذ، به رغم خط و نشان کشیدن مسئوالن برای دالالن، 

همچنان روند افزایشی خود را ادامه داد. بررسی ها نشان می دهد شماری از چاپخانه ها تعطیل یا با کاهش تولید مجبور به 
تعدیل نیرو شده اند.

حسین انتظامی: سال 
گذشته ۲۶۰هزار تن 

کاغذ، ویژه مطبوعات و 
کتاب با ارز دولتی وارد 

شده که فقط ۱۰درصد آن 
با موافقت معاونت های 

تخصصی وزارت فرهنگ 
به دست مصرف کنندگان 

مطبوعاتی و انتشاراتی 
رسیده است

کریمی، فعال صنعت چاپ: 
تاثیر مهم دیگر گرانی 

کاغذ بر تولید و نیروی کار 
است. در چاپخانه من ۱۰۰ 

نفر مستقیما کار می کردند 
اما با گرانی های اخیر مجبور 

به تعدیل ۳۰درصدی نیرو 
شده ام
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