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چرا سند کار شایسته برای کارگران مهم است؟
معاون وزیر کار میگوید با وجود آنکه در طول برنامههای اول تا پنجم توسعه سیاست
اشتغال وجود نداشت ولی در برنامه ششم برای ...

خردهفروشها چگونه از پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده فرار میکنند؟
نائـب رئیس خانه صنعـت ،معدن
و تجـارت گفـت :نبـود سـاختار
درسـت بـرای دریافـت مالیات بر
ارزش افـزوده از خریـدار موجـب
شـده خرده فروش ها نیـز از این
موضـوع فـرار کننـد؛ بـه گونه ای
کـه اگـر اسـم و آدرس خـرده
فـروش در فاکتـور بیایـد آن هـا
دیگـر خریـد نمـی کننـد.
آرمـان خالقـی در گفتوگـو بـا
ایسـنا ،بـا بیـان اینکـه مسـائل
صنایـع و معـادن کشـور را در سـه عامـل بینالمللـی ،داخلـی و درون
بنگاهـی دانسـت و اظهـار کـرد :مسـائل درون بنگاهـی بـه مـواردی
همچـون دانـش ،مدیریـت ،تکنولـوژی و بهـرهوری مربوط می شـود
کـه متاسـفانه بسـیاری از واحدها نتوانسـتند این چالش هـا را برطرف
کنند .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی از مسـائل برونـی نیـز موجـب غفلت
تولیدکنندگان به مسـائل درون بنگاهی می شـود ،مسـائل داخلی کشور
در حـوزه صنعـت و معدن را متوجه سـه قـوه مقننه ،قضاییـه و اجراییه
دانسـت و تصریـح کـرد :اجـرای قوانیـن و امنیـت سـرمایه گـذاری
در گسـتره سـه قوه باید صـورت گیرد تـا زمینه هـای الزم برای حفظ
و ارتقـای فعالیت تولیدکنندگان ایجاد شـود.
نائـب رئیـس خانه صنعـت ،معدن و تجـارت ایران در بخـش دیگری
از سـخنانش به مشـکالت حـوزه مالیـات تولیدکنندگان اشـاره کرد و
گفـت :مشـکالت موجـود در مالیـات مربوط بـه مالیـات ارزش افزوده
اسـت و در غیـر این صورت مشـکلی در حـوزه مالیات مسـتقیم وجود
ندارد.
خالقی با بیان اینکه نحوه محاسـبه مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای
اسـت کـه تولیدکننده نمـی توانـد آن را از خریدار دریافـت کند ،اظهار
کـرد :دولـت اجبـار کرده کـه تولیدکننـده بایـد مالیات جنـس فروخته
شـده را بپـردازد حتی اگـر پول را هـم دریافت نکرده باشـد.
وی افـزود :دولـت باید مالیـات بر ارزش افـزوده را به سـمتی ببرد که
مصـرف کننـده آن را پرداخت کند.
نائـب رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت ایـران بـا بیـان اینکه
شـفافیت اقتصـادی برای دریافـت مالیات وجـود نـدارد ،تصریح کرد:
بـه طـور معمول ایـن روند موجب می شـود کـه مالیـات از تولیدکننده
دریافت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه نظـام مالیاتـی قبـول نمـی کنـد کـه اجنـاس
بـدون مالیـات فروختـه شـوند ،اظهـار کـرد :نبـود سـاختار درسـت
بـرای دریافـت مالیـات بـر ارزش افـزوده از خریـدار موجـب شـده
خـرده فـروش ها نیز از این موضوع فرار کنند؛ به گونه ای که اگر اسـم
و آدرس خـرده فـروش در فاکتـور بیایـد آن ها دیگر خریـد نمی کنند.
خالقـی حـل ایـن مشـکل را الـزام اسـتقرار ماشـین هـای صنـدوق
دانسـت و اظهـار کـرد :اگر ماشـین صنـدوق در خـرده فروشـی های
الـزام باشـد کـه بـرای هـر فروشـی فاکتـور ارائـه کنند هر فروشـی
ثبـت و امـکان فـرار مالیاتـی و فـروش اجنـاس غیرمجاز نیـز از بین
می رود.
نائـب رئیس خانـه صنعت ،معـدن و تجارت ایـران مالیـات واحدهای
صنفـی را توافقـی دانسـت و اظهـار کـرد :وقتـی مالیـات واحدهـای
صنفـی را اصنـاف مشـخص مـی کنـد دیگـر مـکان مغـازه ،میـزان و
نحـوه فـروش درنظـر گرفتـه نمی شـود و ایـن گونـه بـه تولیدکننده
فشـار میآیـد.
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زاویه دید اوپکیها و غیراوپکیها به نشست بعدی اوپک
درحالی که حدود یک سال از تعهد اوپک و غیراوپک مبنی بر کاهش میزان تولید با هدف
برقراری عرضه و تقاضا و تعادل بازار جهانی نفت گذشته است ...

نایب رئیس اتاق ایران:

کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم

ایرنــا -نایــب رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایع،
معــادن و کشــاورزی ایــران گفــت :اصطــاح
«کارت هــای اعتبــاری یــک بــار مصــرف یــا
صــوری» بــه دفعــات در خبرهــا شــنیده یا از
زبــان برخــی مســئوالن اظهــار مــی شــود،
در حقیقــت یــک «غلــط مصطلــح» اســت و
اصــوال چیــزی بــا عنــوان کارت صــوری یــا
یــک بــار مصــرف نداریــم.
«حســین ســاح ورزی» روز دوشــنبه در
گفــت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایــران

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــن کارت
صــادر مــی شــود؛ بــر ایــن اســاس تاکیــد
مــی شــود کــه چیــزی بــا عنــوان کارت
بازرگانــی یــک بار مصــرف و صــوری نداریم.
ســاح ورزی بیــان داشــت :اعتبــار همــه
کارت هــا یــک ســاله اســت و پــس از آن
بایــد تمدیــد شــوند کــه فرآینــد تمدیــد نیــز
مســتلزم گذرانــدن همــه مراحــل پیــش
گفتــه اســت.
وی تصریــح کــرد :افــرادی کــه کارت

افــزود :کارت بازرگانــی بــر اســاس قانــون
صــادرات و واردات توســط اتــاق بازرگانــی
(بــرای شــرکت هــای بخــش خصوصــی) یــا
اتــاق تعــاون (بــرای شــرکت هــای تعاونــی)
بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد تجــارت
خارجــی انجــام دهنــد ،صــادر مــی شــود و
صــدور آن نیــز بــر اســاس شــرایطی اســت
کــه مصوبــه هیــات وزیــران اســت.
وی ادامــه داد :از جملــه شــرایط صــدور
ایــن کارت داشــتن مفاصــا حســاب مالیاتــی
و تامیــن اجتماعــی ،احــراز مــکان ،احــراز
هویــت ،گواهــی ســوء پیشــینه ،برخــورداری
از اعتبــار بانکــی اســت و فقــط پــس از
احــراز ایــن شــرایط و تاییــد و امضــای

بازرگانــی برایشــان صــادر مــی شــود ،عــاوه
بــر دریافــت آمــوزش هــای الزم ،تعهــدی
بــه اتــاق هــای بازرگانــی یــا تعــاون مــی
دهنــد کــه کارت خــود را بــه وکالــت بــه
ســایرین بــرای اســتفاده واگــذار نکننــد ،امــا
در عمــل شــاهد اجــاره برخــی کارت هــا از
ســوی ســودجویان هســتیم.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول ،در صــورت
بــروز چنیــن تخلفــی ،انتظــار مــی رود افــراد
بــر اســاس قوانیــن صــادرات و واردات،
موضــوع را اطــاع رســانی کننــد تــا در
جهــت ابطــال آن کارت یــا کارت هــا اقــدام
شــود؛ امــروز شــبکه هــای ســازمان یافته ای
در کشــور بــه امــر واردات مشــغولند و اطــاع

زاویه دید اوپکیها و غیراوپکیها به نشست بعدی اوپک

درحالــی کــه حــدود یــک ســال از تعهــد اوپــک و غیراوپــک
مبنــی بــر کاهــش میــزان تولیــد بــا هــدف برقــراری عرضــه و
تقاضــا و تعــادل بــازار جهانــی نفــت گذشــته اســت ،اوپکیهــا
و غیــر اوپکیهــا کمتــر از دو هفتــه دیگــر مجــددا گردهــم
جمــع میشــوند تــا درمــورد تمدیــد توافــق جهانــی کاهــش
تولیــد تصمیــم بگیرنــد .تعهــدی کــه بــا پایبنــدی تقریبــا صــد
درصــدی متعهــدان توانســت تعــادل را در یــک ســال اخیــر
بعــد از ســالها بــه بــازار جهانــی نفــت برگردانــد.
بــه گــزارش ایســنا ،چــراغ نخســت جلســه آتــی اوپــک را
محمــد بارکینــدو ،دبیــرکل ســازمان کشــورهای صادرکننــده
نفــت (اوپــک) بــا ایــن اظهــار نظــر کــه انتظــار دارد همــه  ۲۴کشــور حاضــر در توافــق کاهــش تولیــد ،در نشســت آینــده
اوپــک شــرکت کننــد ،روشــن کــرد.
بــه گفتــه وی همفکــری گســتردهای اکنــون در جریــان اســت تــا پیــش از  ۳۰نوامبــر ،دربــاره میــزان تمدیــد پــس از موعــد
مــارس  ۲۰۱۸بــه اجمــاع برســیم.تاکنون نشــنیدهام هیــچ کــدام از کشــورهای امضــا کننــده بــا تمدیــد توافــق مخالفــت کننــد.
حمایت ایران از تمدید تعهد کاهش تولید
در ایــن راســتا امیــر حســین زمانینیــا ،معــاون وزیــر نفــت در امــور بینالملــل و بازاریابــی در آخریــن اظهــار نظــر خــود
درمــورد تمدیــد تعهــد کاهــش تولیــد اعــام کــرده بــود ایــران از اســتمرار کاهــش تولیــد نفــت حمایــت میکنــد ،زیــرا ایــن
اقــدام حســی از تــوازن را بــه بــازار نفــت آورده اســت.
خوشبینی امارات و عمان به جلسه آتی اوپک
همچنیــن ســهیل المزروعــی ،وزیــر انــرژی امــارات ،بــا تاکیــد بــر رســیدن بــه اتفــاق نظــر بــرای تمدیــد توافــق ســازمان
اوپــک ،گفــت :کشــورهای عضــو و غیرعضــو ایــن ســازمان بایــد بــه منظــور احیــای تــوازن بــازار ،توافــق را پــس از مــاه
مــارس  ٢٠١٨تمدیــد کننــد .مــن دربــاره ســال  ۲۰۱۸میــادی و نشســت بعــدی ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت
اوپــک خوشــبین هســتم ،زیــرا در تصمیــم مــا بــرای تمدیــد توافــق کاهــش تولیــد ،هیــچ چالــش جــدی در کار نیســت.
ابوظبــی ،محمــد الرمحــی ،وزیــر نفــت عمــان ،نیــز اعــام کــرد مطمئــن اســت کــه در نشســت مــاه جــاری میــادی
تولیدکننــدگان نفــت عضــو و غیــر عضــو اوپــک ،توافــق بــرای تمدیــد کاهــش تولیــد نفــت بــه دســت میآید.عمــان بــه
توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت پایبنــد اســت و اکنــون روزانــه  ۹۶۸هــزار بشــکه نفــت تولیــد میکنــد.
اجماع درمورد تمدید توافق کاهش تولید
محمــد بــن خلیفــه آل خلیفــه ،وزیــر نفــت بحریــن اعــام کــرد دلیلــی نمیبینــد کــه در نشســت آینــده تولیدکننــدگان نفــت
عضــو و غیــر عضــو اوپــک ،توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت تمدیــد نشــود.
همچنیــن ابوجــا ،امانوئــل کاچیکــوو ،وزیــر نفــت نیجریــه ،اعــام کــرد :اگــر دربــاره حضــور ایــن کشــور در توافــق جهانــی
کاهــش تولیــد نفــت شــرایط مطلوبــی مطــرح شــود ،ایــن کشــور از تمدیــد ایــن توافــق تــا پایــان ســال  ۲۰۱۸میــادی
حمایــت میکند.دلیلــی نــدارد کــه یــک ســازوکار کارآمــد را تغییــر دهیــم؛ بــرای تمدیــد توافــق اجمــاع وجــود دارد و تنهــا
مســئله ،مــدت ایــن تمدیــد اســت.
محمــد بــن صالــح الســاده ،وزیــر صنعــت و انــرژی قطــر نیــز اعــام کــرد :در صــورت لــزوم ،ایــن کشــور از تمدیــد توافــق
جهانــی کاهــش تولیــد نفــت حمایــت خواهــد کرد.پایبنــدی بــه توافــق کاهــش تولیــد نفــت اکنــون حــدود  ۱۲۰درصــد اســت،
ایــن موضــوع نشــان از ایــن دارد کــه تولیدکننــدگان نفــت عضــو و غیــر عضــو اوپــک تــا چــه حــد بــه توافــق پایبنــد هســتند.
الجزایر به جمع طرفداران تمدید توافق اوپک پیوست
عبدالمومــن اولــد کادور ،مدیــر عامــل شــرکت دولتــی ســوناتراک الجزایــر ،اعــام کــرد ایــن کشــور خواهــان تمدیــد توافــق
کاهــش تولیــد اوپــک اســت.اوپک بــه احتمــال زیــاد بــا تمدیــد شــش ماهــه توافــق یــاد شــده تــا پایــان مــاه ســپتامبر ســال
 ۲۰۱۸میــادی موافقــت خواهــد کــرد.
بزرگترین تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک چه میگویند؟
رئیــس جمهــور روســیه،بزرگترین تولیــد کننــده نفــت غیراوپــک اعــام کــرد ممکــن اســت توافــق جهانــی کاهــش تولیــد
نفــت تــا پایــان ســال آینــده میــادی تمدیــد شــود .والدمیــر پوتیــن ،رئیــس جمهــوری روســیه ،اعــام کــرد :مســکو ممکــن
اســت بــا تمدیــد توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت تــا پایــان ســال  ۲۰۱۸میــادی موافقــت کند.البتــه بــرای تصمیــم
گیــری نهایــی ،بایــد تــا نزدیــک پایــان مهلــت توافــق کنونــی منتظــر ماند.بــر اســاس واقعیتهــا در مــاه مــارس ســال ۲۰۱۸
میالدی ،ما تصمیم خود را میگیریم ،اما احتمال تمدید توافق را رد نمیکنم.
ایــن در حالــی اســت کــه محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد عربســتان ،بــر آمادگــی ایــن کشــور بــرای حمایــت از تمدیــد توافــق
جهانــی کاهــش تولیــد نفــت ،تأکیــد کرد.عربســتان بــر آمادگــی خــود بــرای تمدیــد توافــق کاهــش تولیــد (نفــت) ،کــه
کارآیــی
خود را برای بازگرداندن توازن عرضه و تقاضا اثبات کرده است ،تأکید میکند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،قــرار اســت تولیدکننــدگان نفــت عضــو و غیــر عضــو اوپــک در  ۹آذر ( ۳۰نوامبــر امســال) در ویــن،
پایتخــت اتریــش ،گــرد هــم بیاینــد و دربــاره تمدیــد توافــق جهانــی کاهــش تولیــد نفــت تصمیــم بگیرنــد .توافــق کنونــی تــا
پایــان مــاه مــارس ســال  ۲۰۱۸میــادی اعتبــار دارد.

رســانی در ایــن زمینــه مــی توانــد راهگشــا
باشــد.
وی یــادآوری کــرد :از ســال گذشــته،
ســازمان امــور مالیاتــی عــاوه بــر دریافــت
 9درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده ،مالیــات
علــی الحســاب چهــار درصــدی از
واردکننــدگان در بــدو ورود کاالیشــان بــه
کشــور دریافــت مــی کنــد و بــر ایــن اســاس
گمــرک نیــز مــی توانــد بــا اســتفاده کنندگان
غیرمجــاز از ایــن کارت هــا برخــورد کنــد.
ســاح ورزی اظهــار داشــت :بارهــا
و بارهــا از فــرار مالیاتــی چنــد هــزار
میلیــارد تومانــی اعضــای اتــاق
بازرگانــی ســخن بــه میــان آمــده
اســت ،امــا ایــن پرســش باقــی
اســت کــه چــرا تاکنــون نســبت بــه
اعــام اســامی ایــن افــراد و ســوء
اســتفاده کننــدگان از کارت هــا،
تخلفــات آنــان و میــزان فــرار
مالیاتــی آنهــا بــه تفکیــک اتــاق ها
و اســتان هــا اقــدام نشــده اســت؟
وی تاکیــد کــرد :در ایــن
زمینــه یــک بــار بــرای همیشــه
خواســتار اعــام اســامی افــراد و
ســوء اســتفاده کننــدگان و برخــورد
بــا آنــان و شــفافیت در کار هســتیم.
بــه گــزارش ایرنــا ،پیشــتر رئیــس
ســازمان بازرســی کل کشــور گفتــه
بــود :کارتهــای بازرگانــی یــکبارمصــرف
و صــوری زیــان زیــادی بــه اقتصــاد وارد
کــرده اســت؛ شــاید بعضــی افــرادی کــه
ایــن کار را میکننــد چــارهای ندارنــد
و شــرایط کار ســالم بــرای آنهــا فراهــم
نیســت.
در ایــن پیونــد« ،غالمحســین شــافعی»
رئیــس اتــاق ایــران نیــز اعــام کــرده
بــود :در مــورد کارتهــا اقدامانــی شــروع
کردهایــم و از اهــداف مهــم مــا هــم
ایــن اســت کــه بتوانیــم ایــن موضــوع
را حــل کنیــم .بــی توجهــی بــه ایــن
مشــکل ،تجــارت ســالم را دچــار آســیب
میکند.

خردهفروشها چگونه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فرار میکنند؟
نائب رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت گفت :نبود ساختار درست برای دریافت مالیات
بر ارزش افزوده از خریدار موجب شده خرده فروش ها ...
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تدبیر وزارت نیرو برای مدیریت منابع آب
یکـی از مشـکالت اصلـی کشـور مسـاله بحران آب اسـت بـه همین
دلیـل وزیـر نیـرو وعـده داده تا نهایتـا در ماههـای آتی سـند آمایش
آب محـور بـرای حوضههـای آبریز کشـور جهـت مدیریت درسـت و
دقیـق منابـع آب در ایـن حوضههـا تهیـه شـود ،موضوعی که شـاید
مدتهـا قبـل بایـد بـه آن توجـه ویژه میشـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،تاکنـون بسـیاری از تصمیـم هایی که در کشـور
اخـد و اجرایی می شـد بـدون در نظر گرفتـن وضعیت منابـع آبی بود
کـه همین مسـاله نیز موجب شـد تا توسـعه نامتـوازن در ایران اسـتقرار یابد و زمینه خشـک شـدن تاالبها و
رودخانههـای کشـور فراهـم شـود البته از دو سـال قبل سـند آمایش آب محور بـا کمک گرفتن از سـند آمایش
سـرزمین اسـتانی تهیه شـده اما کاسـتی هایـی وجود دارد کـه وزیر نیـرو دولت دوازدهم وعده سـر و سـامان
دادن اوضاع را داده اسـت.
وزارت نیـرو بـه عنـوان متولی بحث آب در کشـور ،به دلیل فقدان سـند باالدسـتی مـدون و کارآمـد ،همواره در
مباحـث تخصیـص ،انتقـال و نحـوه بهـره بـرداری از منابع آبی در کشـور با چالـش هایی مواجه بوده اسـت که
عمـده آن بـه دلیـل فقـدان طرح آمایـش سـرزمین و همینطور لـزوم هماهنگـی های پیچیـده ،وقت گیـر و گاه
مانـع تـراش با سـایر دسـتگاه ها اسـت کـه این نیـز خود مـی تواند از همـان فقدان سـند باالدسـتی متقن و
متفق ناشـی شـده باشد .
وضـوع آمایـش سـرزمین ،هماهنگی با سـایر داسـتگاه ها و پافشـاری بـر موضوعـی مانند آب ،نه فقط مسـئله
وزارت نیـرو یـا جهـاد کشـاورزی ،بلکـه موضـوع کشـور ،دولـت و همه دسـتگاه های آن اسـت چراکـه تبعات
اقدامـات نادارسـت بـرای تمام دسـتگاه هـای دولت و مردم اسـت.
همیـن مسـاله نیـز موجب شـده تـا وزیر جدیـد یکی از مهـم تیرین اولویـت های خـود را تدوین سـند آمایش
آب در نظـر بگیـرد و قطعا با اجرای سیاسـت های درسـت این سـند می توان بسـیاری از مشـکالت را برطرف
کرد.

رئیس انجمن ملی زنبورداران و تولیدکنندگان عسل:

عسل با موم نخورید

رئیـس انجمـن ملـی زنبـورداران و تولیدکنندگان عسـل ضمـن تاکید بـر صدور
گواهـی اسـتاندارد اجبـاری بـرای عسـل ،بـه مصـرف کننـدگان توصیه کـرد که
عسـلهای بـا مـوم بـه هیـچ عنـوان مصـرف نکنند.
عبدالرضـا بیگنـاه در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :در کمیسـیون کشـاورزی
مجلـس شـورای اسلامی در خانـه ملت حضـور یافتیم و بـه نمایندگی از زنبورداران کشـور مشـکالت و معایب
ایـن حـوزه را مطـرح کردیـم تا بـه دنبال راهـکار اساسـی در حل این مشـکالت باشـیم.
وی خاطرنشـان کـرد :در این جلسـه صدور گواهی اسـتاندارد اجباری برای عسـل و همچنین ارائـه راهکارهایی
بـرای بـه حداقـل رسـاندن آلودگی هـای ملکههای ایرانی بـه انواع کنههـا و موضـوع ازدیاد جمعیـت زنبورهای
عسـل و تخـم گـذاری بیشـتر با توجه جـدی به حوزه شناسـایی و پـرورش ملکه های سـالم با همـکاری جهاد
کشـاورزی را خواستار شدیم.
رئیـس انجمـن ملی زنبـورداران و تولیدکنندگان عسـل ،ضـرورت تخصیص اعتبـارات الزم به ویژه تسـهیالت
کمـک بهـره بانکـی را در قالـب تسـهیالت سـرمایه در گـردش بـه زنبـورداران و همچنیـن تولیدکننـدگان و
پـرورش دهنـدگان ملکـه زنبـور عسـل ،ژل رویـال ،زهـر زنبور و موم را خواسـتار شـد.
بیگنـاه بـه تفکیـک بخـش زنبـور عسـل از اداره کل طیـور و زنبـور عسـل و ارتقـای آن را بـه اداره کل زنبـور
عسـل کشـور به همراه رسـیدگی بـه وضعیت بیمـه تامیـن اجتماعی زنبـورداران اشـاره کرد و گفت :خواسـتار
تخصیـص اعتبـارات الزم بـرای اصلاح نژاد ملکـه زنبور عسـل و همچنیـن تامین اعتبـار برای تولیـد ملکه در
کشـور بـا توجه بـه نیاز فعـاالن این عرصـه هسـتیم .وی همکاری رسـانه ها در فرهنگسـازی مصرف عسـل و
بـاال بـردن سـرانه مصرف عسـل بـدون مـوم را در کنـار حمایت از صنعت بسـته بندی عسـل و صنایـع مرتبط
در راسـتای صـادرات مهـم دانسـت و بیـان کـرد :با توجه بـه اینکـه تولیـد و توزیع داروهـای قاچـاق و تقلبی
در بـازار فعـاالن عرصـه زنبـور عسـل را تهدیـد میکنـد بایـد از تولید و توزیـع این داروهـا جلوگیری شـود تا
بهداشـت جامعـه دچـار مخاطره نشـود .رئیس انجمـن ملی زنبـورداران و تولیدکنندگان عسـل ایـران ضرورت
افزایـش سـرمایه صنـدوق حمایـت از صنعـت زنبـورداری را یادآور شـد و خاطرنشـان کـرد :از طـرف دولت و
بـه منظـور ارائـه خدمات بهتر بـه صنعت زنبـورداری به ویـژه به اسـتان هایی کـه سـرمایه الزم را در صندوق
ندارنـد بایـد شـرایط مطلوبـی فراهـم شـود.بیگناه ادامه داد :خواسـتار حـذف زنبـورداری در سـامانه مربوط به
سـازمان دامپزشـکی ،حمـل و نقـل و پایانـه های کشـور بـه دلیل سـیر پیچیده اداری که اسـباب سـردرگمی و
اتلاف وقـت را در زمـان کوچ زنبـورداران به وجـود می آورد هسـتیم.

چرا سند کار شایسته برای کارگران مهم است؟
معــاون وزیــر کار میگویــد بــا وجــود آنکــه در طــول برنامههــای
اول تــا پنجــم توســعه سیاســت اشــتغال وجــود نداشــت ولــی در
برنامــه ششــم بــرای اولیــن بــار عــاوه بــر اشــتغال ،ســند ملــی
مبتنــی بــر کار شایســته هــم تدویــن شــده اســت.
ســند ملــی کار شایســته کــه تدویــن آن در برنامههــای
توســعه چهــارم و پنجــم مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و وزارت کار
را مکلــف کــرد تــا مطابــق قانــون برنامــه ،دســتورالعملها و
آییننامههــای مربــوط بــه ایــن ســند را بــا همــکاری شــرکای
اجتماعــی تنظیــم و تدویــن کنــد بــا گذشــت بیــش از  ۱۰ســال
آنطــور کــه انتظــار میرفــت محقــق نشــد تــا بــه ایــن خواســته
مهــم جامعــه کارگــری پاســخ داده شــود .بــا ایــن حــال برنامــه
ششــم توســعه ایــن تکلیــف را بــر عهــده دولــت گذاشــته کــه تــا
پایــان ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه ،ســند ملــی کار شایســته

ارتقــای دانــش حرفـهای و حمایــت از مشــاغل کوچــک خانگــی
و دانشبنیــان مبتنــی بــر ســند ملــی کار شایســته کــه حداکثــر
تــا پایــان ســال اول برنامــه ( )۱۳۹۶بــا پیشــنهاد وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی ،اتــاق تعــاون و ســازمان بــه تصویــب هیات
وزیــران خواهــد رســید ،اقــدام کنــد و در مــاده  ۱۲۰برنامــه ششــم
توســعه دولــت موظــف شــده تــا پایــان ســال دوم اجــرای قانــون
برنامــه ( )۱۳۹۷ســند ملــی کار شایســته را بــا رعایــت قوانیــن و
مقــررات مربوطــه تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســاند.
تاکیــد برنامــه ششــم توســعه بــر ضــرورت پیگیــری و تدویــن
و تصویــب ایــن ســند در حالــی اســت کــه ســند ملــی کار
شایســته طــی برنامههــای توســعه قبــل در دســتور کار دولتهــا و
وزارتخانههــای وقــت کار قــرار گرفــت ،امــا اقــدام قابــل توجهــی
کــه منجــر بــه تصویــب و اجــرای کامــل ایــن ســند شــود،

را تهیــه و تدویــن کنــد؛ ســندی کــه عیســی منصــوری ـ معــاون
توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار نیــز از تدویــن آن خبــر
میدهــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ضــرورت تدویــن ســند ملــی کار شایســته
بــه عنــوان یــک الــزام قانونــی بــه نحــوی بــود کــه برابــر مــاده
 ۱۰۱قانــون برنامــه چهــارم ،دولــت موظــف شــد ســند ملــی
کار شایســته را بــه عنــوان یــک گفتمــان جدیــد در عرصــه کار
تدویــن کنــد .همزمــان بــا تدویــن برنامــه پنجــم توســعه نیــز
وزارت کار در مــاده  ۲۵ایــن قانــون مکلــف شــد حداکثــر تــا
پایــان ســال اول برنامــه ،ســند ملــی کار شایســته را مطابــق
مصوبــات ســازمان جهانــی کار در جهــت تثبیــت حقــوق بنیادیــن
کار و بهبــود روابــط میــان کارگــر و کارفرمــا بــه شــکل سـهجانبه
و بــا مشــارکت تشــکلهای کارگــری و کارفرمایــی تنظیــم کنــد؛
امــا ایــن ســند در طــول ســالهای اجــرای برنامــه پنجــم نیــز
اجرایــی نشــد تــا بلکــه مســیر خــود را بــه عنــوان یــک الــزام
قانونــی در برنامــه ششــم توســعه دنبــال کنــد.
بــه ایــن ترتیــب برنامــه ششــم ،دولــت را مکلــف کــرد بــرای
دســتیابی بــه رشــد و توســعه اقتصــادی مبتنــی بــر عدالــت،
نســبت بــه اعمــال سیاســتهای اشــتغالزایی ،مهارتافزایــی،

صــورت نگرفتــه اســت.
بــر اســاس تعریــف ســازمان جهانــی کار ( ،)ILOکار شایســته
بــه منزلــه دسترســی بــه فرصتهــای برابــر بــرای زنــان و
مــردان بــرای دســتیابی بــه کار مناســب و مولــد در شــرایط آزاد
و ایمــن بــا حفــظ کرامــت انســانی اســت .کار شایســته بــر ابعــاد
مختلــف کیفــی و ک ّمــی کار در جامعــه تاکیــد دارد کــه آزادی
انتخــاب شــغل ،ترویــج کار مولــد و ســازنده ،رعایــت حرمــت
و کرامــت انســانی ،تضمیــن امنیــت نیــروی کار و محیــط کار
و داشــتن درآمــد مکفــی و مــزد مناســب در کنــار ســاعات کار
مطلــوب از ویژگیهــای بــارز آن بــه شــمار مــیرود.
یــک مقــام مســئول کارگــری بــر ایــن عقیــده اســت کــه اگــر
ســند ملــی کار شایســته پیــش از ایــن بــه تصویــب میرســید
بخــش اعظمــی از مشــکالتی کــه امــروز جامعــه کارگــری را
گرفتــار کــرده برطــرف میشــد.
فتــح الــه بیــات میگویــد :اگــر ســالها قبــل ســند کار شایســته را
تصویــب میکردیــم بیشــتر مشــکالت مربــوط بــه قراردادهــای
کار و حقــوق و دســتمزد کارگــران و بیمــه بیــکاری امــروز حــل
و فصــل شــده بــود.
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی اهمیــت تدویــن

ایــن ســند را از ایــن جهــت بــرای کارگــران مهــم میدانــد کــه
بــه موضــوع کرامــت انســانی ،بهبــود معیشــت و صیانــت از
نیــروی کار پرداختــه اســت.
او بــه عنــوان ســند کــه بــر شایســته ســاالری تاکیــد دارد اشــاره
کــرده و میگویــد :بــه موجــب ایــن ســند ،افــراد بــه لحــاظ
ارتقــای شــغلی بایــد بــه جایگاهــی کــه اســتحقاق آن را دارنــد
دســت پیــدا کننــد یعنــی نیــروی کار بــه لحــاظ شــغلی بــه
ســطحی برســد کــه هــم تولیــد کیفــی و ارزشــمندی ارائــه کنــد
و هــم از نظــر ســطح رفــاه و معیشــت هیــچ دغدغـهای نداشــته
باشــد.
کارشناســان میگوینــد بــا وجــود تاکیــد بــر تدویــن ســند ملــی
کار شایســته ،دولتهــای گذشــته تمایــل چندانــی بــه تنظیــم آن
نداشــتند و اگــر هــم داشــتند ،تغییــر و تحــوالت مختلفــی کــه در
حــوزه روابــط کار و وزارت کار بــه وجــود آمــد موجــب شــد تــا
پرداختــن بــه ســند کمتــر احســاس شــود .بــه زعــم آنهــا جامعــه
امــروز بــه ویــژه تحصیلکــردگان بــه ســند کار شایســته نیــاز دارد
چــون بــازار کار متفــاوت از ســالهای گذشــته حرکــت میکنــد
و بــه ســمت فناوریهــای نویــن و تکنولوژیهــای روز پیــش
م ـیرود.
رحمــت الــه پورموســی ـ کارشــناس حــوزه کار  -توجــه بــه
کرامــت و منزلــت نیــروی انســانی ،وضــع معــاش و درآمــد
کارگــر را از ویژگیهــای ســند کار شایســته میدانــد.
او مــی گویــد :اگــر ســند کار شایســته تصویــب شــود و در
بنگاههــای اقتصــادی بــه اجــرا درآیــد ،در ارزش افــزوده
بنــگاه تاثیرگذاراســت چــون نیــروی کار بهــرهوری مناســبی
از خــود نشــان میدهــد و کارفرمــا هــم بهتریــن اســتفاده و
رضایت خاطر را از او دارد.
بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس حــوزه کار ،تدویــن ســند کار شایســته
در ارتقــای دســتمزد و بهبــود وضــع معیشــت کارگــران موثــر
اســت و اگــر وزارت کار ایــن ســند را تدویــن کنــد و در هیــات
دولــت بــه تصویــب برســاند ،دیگــر نیــاز بــه اصــاح قانــون کار
نخواهیــم داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،دولــت در مــاده  ۱۲۰برنامــه ششــم توســعه
مکلــف شــده حداکثــر تــا پایــان ســال اول برنامــه ( )۱۳۹۶بــا
پیشــنهاد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و اتــاق تعــاون
نســبت بــه اعمــال سیاســتهای اشــتغالزایی ،مهارتافزایــی،
ارتقــای دانــش حرفـهای و حمایــت از مشــاغل کوچــک خانگی و
دانشبنیــان مبتنــی بــر ســند ملــی کار اقــدام کنــد و تــا پایــان
ســال دوم اجــرای قانــون برنامــه ( )۱۳۹۷ســند ملــی کار شایســته
را بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه تهیــه و بــه تصویــب
هیــأت وزیــران برســاند.
کارشناســان بــازار کار تاکیــد دارنــد کــه تنظیم ســند کار شایســته
بــه نفــع کارگــر و کارفرمــا اســت و همه شــرکای اجتماعــی از آن
متنفــع میشــوند چــرا کــه بــا اجــرای آن مســایل و موضوعــات
مهمــی همچــون تعییــن دســتمزد ،کرامــت نیــروی کار ،ارزش
افــزوده و بهــرهوری بنــگاه محقــق میشــود.
بــا توجــه بــه اعــام وزارت کار و آمادگــی بــرای تدویــن ســند
ملــی بــا محوریــت کار شایســته انتظــار م ـیرود کــه ایــن امــر
بــا حضــور و نظــر همــه شــرکای اجتماعــی و گروههــای ذینفــع
دنبــال شــود و مجلــس نیــز در تدویــن ایــن ســند مشــارکت
جــدی داشــته و دولــت را یــاری دهــد.

