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فاصله خط فقر و حقوق کارگران چقدر است؟
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یادداشت

زندگیزیر«خطفقر»

الهام شاهدپور

دســت به کمر گوشــهای از چهار راه «باغ میری»
کنار ســتون بنرهای تبلیغاتی در ســرمای یکی از
روزهای زمستان این شهر در حالی که یکی از همان
اورکتهای قدیمی خاکیرنگ تنش کرده و ســعی
میکند دستان خشــن و پیرش را با جیبهای پاره
لباسش گرم کند ،ایستاده و چشــمان فرو رفته در
ابروان پرپشتش به دور دستها خیره مانده است.
شــاید در فکر لقمه نانی اســت تا ظهر دست خالی
به خانه برنگــردد و باز هــم بی جــواب در مقابل
خواستههای خانوادهاش قرار نگیرد.
سالهای عمر و جوانیاش کارگر ساختمانی بوده و
حاال بدون هیچ پشتوانهای بازهم در آغاز کهنسالی
به اجبار کارگری میکند.
خیلیها کارگر پیر و فرتــوت نمیخواهند و ترجیح
میدهند از جوانترها انتخاب کنند برای همین است
بیشتر وقتها دست خالی از میدان برمیگردد.
و این تکــرار روزهای عمر کارگرانی اســت که هیچ
چتر حمایتی ندارند و در اوج شکایتهای همه ما از
گرانیها و هزار و یک خواسته رنگارنگمان در گوشه
و کنار یک شهر فراموش شدهاند و زیر همان «خط
فقر» معروف که میگویند ،روزگار میگذرانند.
کارگرانی که جایی در دعواهای سیاســی و رئیس
بازیها و تغییرات مدیریتی شهر ندارند و تنها تکیه بر
توان خود امید به فضل خدا دارند پس سختیها را بر
آنها دو چندان نکنیم و یادمان نرود آنها همین نزدیک
در همسایگیمان زندگی میکنند.
خبر

تالش سازمان مالیاتی در شفاف سازی
اطالعاتستودنی است

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان
اینکه تالش سازمان امور مالیاتی در شفافیت اطالعات و
دادهها ستودنی است ،گفت :کمبودها و کسری های قانونی
توسعه نظام مالیاتی نیاز به هماهنگی و پیگیری از طریق
مجلس و دولت دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،دکتر مسعود پزشکیان ،نایب
رئیس مجلس شــورای اســامی در بازدید از نمایشگاه
دستاوردهای طرح جامع مالیاتی که با حضور رئیس کل و
معاونین سازمان امور مالیاتی کشور ،دکتر معصومه آقاپور
از نمایندگان خانه ملت و اســماعیل جلیلی ،معاون امور
حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد،
تصریح کرد :الزام داشتن داده های بهنگام ،جامع و درست،
ابتدایهرتصمیمیدرقانونگذاری،سیاستگذاریونظارت
و مدیریت اســت که تاخیر در آن باعث زیان های جبران
ناپذیری می گردد.
وی با تقدیر و تشکر از همه دســت اندرکاران راه اندازی،
تکمیل و بهنگام کردن این پایگاه ،خاطرنشان کرد :در تمام
دنیا ،مالیات براساس اطالعات و دادههای سیستماتیک
ی
مربوط به افراد و متناسب با میزان ثروت و دارایی اخذ م 
شود و صرفا درآمد افراد مالک تشخیص مالیات محسوب
نمیشودومانیزبایدبهسمتیبرویمکهسقفپروازهرفرد
از نظر کسب درآمد به استناد اطالعات جامعی که از همه
دستگاههااخذمیشود،مشخصوریسکحسابرسیافراد
نیز براساس این سقف صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طی چند ســال گذشته اقدامات خوبی
به ویژه در بخش شفافیت ،راستی آزمایی ،اعتبارسنجی
و مکانیزه کردن مالیات در کنار فناوری اطالعات صورت
گرفته،عنوانکرد:بایدازتمامیمجموعههاییکهدرحوزه
اجرای پنجره واحد و دولت الکترونیک نقش آفرینی کرده
اند ،تشکر کرد البته تا دستیابی به نقطه مطلوب و مقبول
فاصله زیادی وجود دارد.
گفتنی است دکتر معصومه آقاپور از نمایندگان خانه ملت
نیز در بخشی از این بازدید ،از زحمات سازمان امور مالیاتی
کشور تقدیر و تشــکر کرد و گفت :الحق و االنصاف این
ســازمان در خصوص تحقق درآمدهای کشور و حرکت
اقتصاد به ســمت درآمدهای غیرنفتــی نهایت تالش را
مبذول داشته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این بازدید ،با
تاکیدبراینکههماکنون 90درصداطالعاتموردنیازپایگاه
اطالعات مودیان مالیاتی تامین شــده ،گفت :البته هنوز
برخی دستگاهها از جمله وزارت راه و شهرسازی ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت نیرو ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،نیروی انتظامی ،سازمان تامین اجتماعی،
مرکز آمار ایران ،سازمان ثبت اسناد ،سازمان نظام پزشکی،
اتاق بازرگانی ایران ،سازمان بیمه سالمت و برخی بانک ها،
زمینه عقد تفاهمنامه جهت ارایه اطالعات به این پایگاه
را فراهم نکرده اند در صورتی که مطابق ماده  169مکرر
قانون مالیات های مستقیم ،این دستگاه ها مکلف به ارایه
اطالعات به سازمان امور مالیاتی هستد .سید کامل تقوی
نژاد ،با بیان اینکه امسال 100درصد اظهارنامه های مربوط
به عملکرد سال  96در سامانه سنیم بارگذاری می شود،
گفت :پایگاه اطالعات مودیان در حال حاضر و در بخش
برون سازمانی حدود یک میلیارد رکورد و در بخش درون
سازمانی نیز حدود  300میلیون رکورد اطالعاتی دارد و
با افزایش اطالعات این پایگاه ،روند مبارزه با فرار مالیاتی
و شناسایی مودیان جدید ،جدی و قاطع تر خواهد شد.
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عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار کشور گفت :کارگری که یک میلیون و 200هزار تومان دستمزد دارد چگونه باید افزایش 200درصدی قیمتها را تحمل کند؟ عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی
کار کشور گفت :کارگری که یک میلیون و  200هزار تومان دستمزد دارد چگونه باید افزایش  200درصدی قیمتها را تحمل کند؟ اصالنی خاطرنشان کرد :حدود  13میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد
تحت پوشش آنان ،جمعیت جامعه کارگری به 53میلیون نفر میرسد ،قدرت خرید این جامعه در اوضاع فعلی کاهش زیادی داشته و اگر دولت حقوق کارگران را افزایش ندهد اوضاع این جامعه خوب نخواهد شد .رئیس کانون
شوراهای اسالمی کار البرز به سفر اخیر وزیر کار به البرز اشاره و خاطرنشان کرد :در این سفر بنده به عنوان نماینده کارگران البرز لزوم افزایش حقوق کارگران را گوشزد کردم که آقای شریعتمداری قول دادند جلسه شورای عالی
کار برای بحث افزایش دستمزد کارگران تشکیل شود ،تاکنون دو جلسه تشکیل شده اما نتیجهای به دنبال نداشته است .این فعال کارگری ادامه داد :میتوان گفت تولیدکننده و فروشنده از تورمی که ایجاد شده ضرر نکردهاند اما
کارگری که حقوقش در این شرایط بیشتر نشده آسیب دیده است با این وجود کارفرمایان زیر بار افزایش حقوق نمیروند .بحث ما این است ،حاال که دولت عنوان میکند اوضاع درآمدی خوبی داشته ،کارگران را به صورت ویژه
ببیند تا فاصلهای که بین دستمزد کارگر و خط فقر و تورم ایجاد شده از این بیشتر نشود.

آغاز عملیات تجاری هند در چابهار

تـدبـیـرمـکـران

دولت هند اعــام کرد
عملیــات تجاری خــود در بندر
چابهار جمهوری اســامی ایران
را با ورود یک کشــتی قبرسی با
محمولــه  72میلیــون تن ذرت
رسما آغاز کرده است.
هنــد عملیات تجــاری در
چابهار را آغاز کرد
به گــزارش اقتصاد ســرآمد ،بر
اســاس بیانیه وزارت کشتیرانی

هند ،این کشور از امروز مدیریت
بخشــی از بندر راهبردی چابهار
در استان سیســتان و بلوچستان
ایران را عمال بر عهده گرفت.
در ایــن بیانیــه آمده اســت ،بر
اساس نشســت توافق سه جانبه
چابهــار در تاریخ  24دســامبر
(ســوم دی ماه) ســال ،2018
دولــت عملیات بخشــی از بندر
شهید بهشــتی چابهار را بر عهده

گرفت.
پیش از این نمایندگان سه کشور
هند ،ایــران و افغانســتان دفتر
منطقه آزاد بنادر هند در چابهار
را افتتاح کرده بودند.
بر اساس بیانیه وزارت کشتیرانی
هند ،کنتــرل فیزیکــی منطقه
ترمینال ،تجهیــزات حمل و نقل
و ســاختمان اداری در تاریخ 29
دسامبر  2018تکمیل شده بود.

بسترسازی وزارت ارتباطات برای الکترونیکی شدن
قبوض آب و برق تا اردیبهشت 98
وزیر ارتباطــات و فناوری
اطالعات از برنامهریزی این وزارتخانه
برای همــکاری بــا وزارت نیرو در
خصوص حذف قبــوض چاپی آب و
برق و ارسال به صورت الکترونیکی
تا اردیبهشت سال آینده خبر داد.
بــه گــزارش اقتصــاد ســرآمد،
محمدجواد آذری جهرمی در محل
پژوهشگاه فضایی ایران در پاسخ به
سوال خبرنگار پاون درباره آمادگی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
برای الکترونیکی شدن قبوض گفت:
در صورتی که همه ظرفیتها بهکار
گرفته و موانع برطرف شــود ،پیشبینی میشــود تا اردیبهشت ســال آینده قبوض
الکترونیکی جایگزین قبوض کاغذی آب و برق شود.
وی اضافه کرد :پس از تاکید رئیس جمهور در رابطه با تحقق دولت الکترونیک ،مذاکرات
با وزارت نیرو آغاز شد و هماکنون سناریوهای اجرای این طرح توسط سازمان فناوری
اطالعات نهایی شده و امیدواریم هر چه سریعتر به جمعبندی نهایی برسد.
جهرمی ادامــه داد :طبق برنامهریزی صــورت گرفتــه در وزارت ارتباطات ،مخابرات
میبایســت ظرف  45روز این طرح را نهایی کند که اکنون بهصــورت جدی در حال
پیگیری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کــرد :در همین رابطه با چند مجموعهای که
در کشور قبوض خدماتی صادر میکنند ،وارد مذاکره شدهایم؛ بخشی از آن مربوط به
وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران است که حدود  35میلیون قبض دورهای صادر
میکند.
ت موجود در زمینه تشکیل دولت الکترونیک گفت :با توجه به اینکه
وی با اشاره به ظرفی 
ظرفیتهای تحقق دولت الکترونیک فراهم شده ،این امکان وجود دارد که ورود اطالعات
مربوط به قبوض را از طریق کانالهای فناوری اطالعات به اطالع مردم برسانیم و لزومی
به ارسال قبض نباشد.
جهرمی درخواست قبض از سوی مردم را حق آنان دانســت و افزود :البته درخواست
افرادی که به صورتحساب مکتوب نیاز داشته باشــد ،محترم شمرده شده و برای آنان
قبض صادر و ارسال خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،اجرای طرح حذف قبوض آب و برق را امکانپذیر اما
نیازمند برنامهریزی دقیق دانســت و گفت :اجرای این طرح با مشکالتی همچون عدم
مطابقت برخی کنتورهای برق با نام مالک ،همراه بوده و برای این کار الزم است سیستم
خدمات مشتریان وزارت نیرو در شرکتهای توزیع برق بروزرسانی شود.
جهرمی خاطرنشان کرد :میبایســت درخصوص تدقیق اطالعات مربوط به مشترکان
با وزارت نیرو هماهنگ شویم تا بتوانیم طرح قبوض الکترونیکی را پیادهسازی کنیم.
آگهی مفقودی
کارت هوشــمند کامیون کاویان مدل  1386به رنگ بنفش متالیک،شماره پالک 733ع88
ایران،78شماره موتور،69459399شماره شاســی ،NA5k1062c7G331042شماره
هوشمند  1854353مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اما پرسش اینجاست آیا وجود این قبیل سلطانها در یک اقتصاد فی نفسه
ایرادی دارد؟ پاسخ خیلیها شاید مثبت باشد ،بسیاری از ما این استدالل
رایجراشنیدهایمکهقدرتگرفتنیکشرکتوانحصارچیزخوبینیستو
در نهایت به زیان مشتریان تمام میشود؛ حتی با زور مقررات هم باید تالش
کرد تا انحصار بهوجود نیاید؛
اجازه دهید ادعا کنیم قدرت گرفتن یک شخص یا شرکت در بازار به خودی
خود بد نیست ،ولی حفظ آن با زد و بندهای دولتی و مقررات و تبصره است
که کار را خراب میکند .در واقع دو نوع «سلطان خوب» و «سلطان بد» یا به
بیان دیگر «کارآفرین بازاری» و «کارآفرین سیاسی» داریم .سلطان خوب
(کارآفرین بازاری) البته بهدنبال منفعت شخصی خود و پر کردن جیبش
است و این ایرادی هم ندارد ،ولی این را از راه ارائه یک محصول جدید به بازار
و ایجاد ارزش برای مشتری انجام میدهد .یارانه و حمایتهای خاص دولتی
هم به سوی او سرازیر نمیشود ،مجبور است برای حفظ سلطنت خود دل
رعایا (مشتریان) را هم به دست آورد ،ولی سلطان بد (کارآفرین سیاسی)
دنبال زد و بند با اهالی قدرت و سیاست برای حفظ قلمرو خود است .او بیش
از مشتریان دلنگران «از ما بهتران» است و در پی اینکه با عنایت سیاسیون
و وضع تبصره و مقررات اضافی موقعیت ویژهاش از دست نرود.
آنچه در مورد سلطانها در اقتصاد ایران هم میشنویم تا جایی که از گفتهها
از رســانههای عمومی برمیآید ،بیشتر به تصویر سلطانهای بد نزدیک
است؛ کسی پیدا میشود و با زدوبند و گرفتن مجوز و به واسطه فالن امضای
طالییموقعیتیویژهبرایخودشدستوپامیکند،ازفرصتهایسودآور
زودتر از دیگران باخبر میشود و رقبای بیحامی را از میدان به در میکند
،از این رو بعید بهنظر میرسد ،چنین سلطانی خیلی محبوب دل خالیق
باشد .از قضا ظهور چنین سلطانهایی بیش از نبود قانون حاصل مقررات
و تبصرههای خاص اســت .برای واژگون کردن این سلطانهای بد داغ و
درفش دولت چندان به کار نمیآید ،در واقع سلطنت این قبیل سلطانها
بیش از هرچیز وامدار وابستگی به دولت است ،از قضا ظهور سلطانهای بد
بیشتر در بخشهایی مانند سکه و نفت رخ میدهد که رد پای دولت در
آنها پررنگ است.
در کشوری با رتبه فاجعهبار(!) ۱۳۰در حوزه آزادی اقتصادی چنین اوضاعی
به هیچ رو شگفتآور نیست ،در واقع اگر شــاهد جوالن دادن این قبیل
سلطانها نباشیم باید تعجب کرد .وقتی بهدلیل تحریم و دشواریهای
لوانتقال مالی و تجارت آزاد با دیگر کشورها اقتصاد بستهتر میشود،
نق 
وقتی به دالیل در ظاهر موجه محدودیتهای فراوان برای اقتصاد وضع
میشود و واردات و صادرات فالن کاال ممنوع میشود ،وقتی سیاستگذاران
به جای اعتماد به نیروهای بازار با بخشنامه و تبصره دنبال «اداره» اقتصاد
میروند،وقتی برای ارز چند نرخ متفاوت وجود دارد و بناست با دستور و
بگیر و ببند کار حل شود بدیهی است که کسانی پیدا شوند که بخواهند
از این نمد کالهی برای خود بدوزند .وقتــی میتوان با زد و بند و برقراری
روابط خاص با این یا آن بوروکرات دولت پول فراوانی به جیب زد ،هیچ آدم
عاقلی خود را درگیر کار دشوار رقابت و نوآوری و بهرهوری نمیکند .به بیانی
دیگر ،وقتی میتوان با هزینه بسیار پایینتر سلطان شد (گیریم سلطان
بد) ،کسی مصیبتهای پیش روی مسیر سلطان خوب شدن را به جان
نمیخرد .واهلل اعلم.

بر اســاس ایــن بیانیــه ،اولین
نشســت کمیتــه پیگیــری
موافقتنامه ترانزیتی ســه جانبه
ایران ،هند و افغانستان (سوم دی
ماه) مطابق با  24دسامبر 2018
و  3دی  1397بــا حضور معاون
بندری و اقتصادی و عضو هیئت
عامل سازمان بنادر و دریانوردی،
هیئتهای کشورهای جمهوری
اسالمی ایران ،جمهوری اسالمی
افغانســتان و جمهــوری هند و
جمعــی از مدیران ســازمانی و
اســتانی در بندر چابهــار برگزار
شد.
موافقتنامه ترانزیتی ســه جانبه
بین کشــورهای ایــران ،هند و
چابهار باهدف تســریع ،تسهیل
و ارتقــای ترانزیــت چابهــار و
اتصال کشور هند و افغانستان به
کشورهای آسیای میانه از طریق
بندر چابهار ،توسعه صادرات سه
کشور و ایجاد کریدور بینالمللی
بین کشورهای مذکور در خرداد
ماه سال  1395به امضای روسای
جمهــور ایــران و افغانســتان و
نخست وزیر هند رسید.
بنــدر چابهــار نزدیکترین راه
دسترسی کشورهای محصور در
خشکی آسیای میانه (افغانستان،
ازبکســتان،
ترکمنســتان،
تاجیکســتان ،قرقیزســتان و
قزاقستان) به آبهای آزاد است و
بندر چابهار در گسترش مبادالت
تجــاری و بازرگانی کشــورهای
منطقه اهمیت زیــادی دارد و با
اجرای ایــن توافقنامه ،چابهار به
مرکز ترانزیت ،انــرژی و تجارت
منطقه تبدیل میشود.

پذیرش نمایندگی ها و مراکز توزیع روزنامه
ردیف

نام استان

شهر

سرپرست

شهر

سرپرست

1

آذربایجانشرقی

تبریز

دارای نماینده

17

فارس

شیراز

پذیرش نمایندگی

2

آذربایجانغربی ارومیه

دارای نماینده

18

قزوین

قزوین

پذیرش نمایندگی

3

اردیبل

دارای نماینده

19
20

قم
کردستان

قم
سنندج

پذیرش نمایندگی
دارای نماینده
دارای نماینده

کرمانشاه

کرمانشاه

دارای نماینده

کهگیلویه

یاسوج

پذیرش نمایندگی

گرگان

دارای نماینده
دارای نماینده

4
5

اردبیل

اصفهان
البرز

اصفهان
کرج

دارای نماینده

22

23

شهرکرد پذیرش نمایندگی

24

گلستان

25

گیالن

رشت

پذیرش نمایندگی

26

لرستان

خرم آباد

دارای نماینده

27

مازندران

ساری

دارای نماینده

مرکزی

اراک

پذیرش نمایندگی

بندرعباس

دارای نماینده
پذیرش نمایندگی
پذیرش نمایندگی

ایالم

7

بوشهر

بوشهر

دارای نماینده

8

تهران

تهران

دارای نماینده

9

چهارمحال

21

کرمان

کرمان

دارای نماینده
دارای نماینده

ایالم

6

ردیف نام استان

در استان ها

10

خراسانجنوبی بیرجند

11

مشهد

دارای نماینده

خراسانشمالی بجنورد

دارای نماینده

28

13

خوزستان

اهواز

پذیرش نمایندگی

29

هرمزگان

14

زنجان

زنجان

پذیرش نمایندگی

30

همدان

همدان

15

سمنان

سمنان

پذیرش نمایندگی

31

یزد

یزد

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

دارای نماینده

12

خراسان
رضوی

پذیرش نمایندگی 021-66342108 :
021-66734687

آدرس اینترنتی روزنامه اقتصادسرآمد

www.Eghtesadsaramad.ir

