هر بامداد در سراسر ایران

برایپرداختسودسهامعدالتقرارنیستاجازهبگیریم

رییسسازمانخصوصیسازیمیگویداینسازمانبرایپرداختسودسهامعدالت
مربوطبهسالمالی ۱۳۹۵بافردیاارگانخاصیمذاکرهنمیکندبلکهفقطپارهایاز
مسائلاداریماندهکهپسازانجامشان،سودهاواریزشود.پوریحسینیدرگفتگو
باایسنااظهارکرد:مادراینموردباکسیمذاکرهنمیکنیم.مسیرپرداختسودبه
مشموالن در حال طی شدن است و در زمانش اطالع رسانی خواهیم کرد.

یادداشت1-

نقشدولت
در افزایش نرخ کاغذ

هیرش سعیدیان

بوی خوب کاغذ در کوچه پس کوچههای تنگ ظهیر
االسالموبهارستاننشانگرآخرینسنگرهایفتحنشده
کتاب و جریده و مجله و خرد و خواندن و نوشتن است.
سرانه مصرف کاغذ به ازای هر نفر در اروپا 55کیلوگرم،
در آمریکا 150کیلوگرم و در برخی از کشورهای جهان
300کیلوگرم است که این رقم در ایران  22کیلوگرم
میباشد.ایرانبرطبقآماراعالمیازسویمراجعبالنسبه
مستقلغیردولتیبهساالنهدومیلیونتنکاغذنیازدارد.
برایتامیناینمقدارمصرفدوراهسنتیدردودههاخیر
شکل گرفته است؛ اول چند شرکت خاص که به عنوان
واردکننده اصلی کاغذ خود را تثبیت کرده اند و رابطه
سودآور ،امن و مدت با بانک مرکزی و وزارت صنعت،
معدن و تجارت دارند و در طی این سالها با بهره گیری
از امتیازات گمرکی و همچنین عامل تعیین کننده ارز
مبادلهایتوانستهاندتامیزانیکمیلیونوسیصدهزارتن
ازاینمقدارمصرفداخلیراتامیننمایند.برایهفتصد
هزارتننیازباقیماندهنیزچندتولیدکنندهداخلیازجمله
دوکارخانهمشهورکشوربهنامهایکاغذپارسوکاغذ
ومقوایمازندراننقشتامینکنندهاصلیراایفاکردهاند.
در هفتههای گذشــته اما کاغذ بــه یکباره در برخی
اقالم خود تا صد درصد نیز افزایش قیمت داشت .در
اینباره چند نکتهای مبهم وجود دارد که قابل بررسی
است  .علت اصلی افزایش یکباره و به روایت دقیق
تر یک هفتهای کاغذ  ،گرانی نرخ جهانی اعالم شــد
 .این در حالی اســت که افزایش چهل درصدی نرخ
کاغذ که در اثر افزایش نرخ خمیر کاغذ در بازار چین
رخ داده بود در بازه زمانی شــش ماهه رخ داد و اتفاق ًا
قسمتی از این افزایش قیمت با ارائه سهل تر و بیشتر ارز
مبادلهای و افزایش قیمت معقول تا حدی ضربه گیری
شد  .همچنین بر عکس شایعات ارز مبادلهای هیچ گاه
عم ً
ال حذف نشد و تنها صحبت آن پیش آمد  .در واقع
چند شرکت محدود که بنا بر نقل قولی در انبارهایشان
تا نیم میلیون تن موجودی کاغذ داشتند تنها با درست
کردن جو روانی و بهره گیری از یک شایعه  ،کاالیی را
که قرار بود کیلویی 1800تومان بفروشند  3300تومان
فروختند  .این سود سرشار  ،بی دردسر و بدون جابجا
کردن یک ریال نتوانست رگ غیرت مقامات مربوطه را
بجنباند  ،که آخر این پول قرار است از جیب نحیف
اهالی فرهنگ و مردم برود و باید بررسی صورت گیرد .
در مقابل وزارت صنعت اعالم کرد که موضوع افزایش
نرخ تعرفه منتفی است و این اتفاق رخ نخواهد داد  ،در
حالی که بعید به نظر میرسد بازار مجددا ً به قیمتهای
سابق قناعت نماید و تنها با یک بیانیه وزارت صنعت،
نرخهای قبلی را اعمال نماید .در کمال تاسف به نظر
میرسد ممکن است قاعدهای؛ « 1000تومان گران کن و
 500تومان ارزان کن » در این سناریوی زیرکانه به اجرا
دربیاید و خروجی ماجرا و خالصه آن چنین خواهد
بود؛ -1چند فرد خاص که مقدار عظیمی کاغذ در انبار
داشتند با یک اظهار نظر مشکوک وزارت صنعت در
مورد احتمال حذف تعرفه که ظن هماهنگ بودن آن نیز
میرود اقدام به افزایش قیمت یک شبه کاالی خود در
بازار کردند  -2بازار واکنش نشان داد و وزارت صنعت
در اظهارنظر دوم اعالم کرد که حذف ارز مبادلهای از
کاغذ صحت ندارد و بازار احتماال با کاهش جزیی و نه
کامل قیمت به این خبر واکنش نشان خواهد داد و در
نتیجه قیمت به هر حال به نرخ قبلی باز نخواهد گشت
 ،تازه مطبوعات متشکر نیز خواهند بود که نرخ کاغذ
که مث ً
ال  100تومان افزایش یافته بود اکنون  50تومان
ارزان شده است .این سناریوی کامل که در آن چند فرد
خاص بیش از میلیونها دالر سود کردند و بی دغدغه
نیز قیمت محصول خود را نیز بدون دردسر نهادهایی
همچون سازمان حمایت و رسانهها باال بردند نمی تواند
اتفاقیوتنهادراثرشانسرخدادهباشد.تاریخاقتصادی
کشور ما و پروندههای تبانی کم از این موارد به خود
ندیده است  .شایسته است تا مراجع نظارتی و نهادهای
قاهره همچون سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان
محترم شورای اسالمی با توجه به حساسیت موضوع و
همچنین ارتباط آن با صنعت فرهنگی کشور به موضوع
ورود نمایند و آن را به صورت اجمالی بررسی نمایند
و ان شاءاهلل که این مسئله صحت نداشته باشد و پاک
دستیمسئولینمرتبطاحصاءگردد.

خبرآنالین:بیشاز۵۰۰دانشجووفارغالتحصیلدانشگاههایمادر
بااعتراض دانشجویان دانشــکدهنفت مخالفتکردند .قسمت
مهمی از اعتراضات به تجمع نفتیها از ســوی  ۵۰۰دانشجو
و فارغالتحصیــل مربوط به این بخش در دانشــگاههای دیگر
میشــود که «چرا اســتخدام در وزارت نفت باید در انحصار
دانشــجویان دانشگاه صنعت نفت باشد؟»بیشــتر از  ۱۷روز
است که دانشجویان صنعت نفت در اعتراض به شرایط آزمون
اســتخدامی و حذف اســتخدام بدون آزمون فارغالتحصیالن
گروه الف تحصن کردهاند و جلسات با مسئوالن نیز نتیجهای
نداشته است .حال در کنار اعتراضات این دانشجویان ،جمعی
از دانشــجویان و فارغالتحصیالن دانشگاههای کشور با ارسال
نامهای به وزیر نفت و با اعالم حمايت از سياستهاي وزارت نفت
براي استخدام نيروهاي متخصص ،خواهان ايستادگي زنگنه در
برابر فشارهاي دانشجویان صنعت نفت شدهاند و معتقدند این
اعتراضات ضرر بیشتری به دانشجویان نفت میزند .دانشجویانی
که بهنظر میرســد به فکر شرایط استخدام خود افتادهاند و با
ایــن نامه میخواهند تغییری در این وضعیت ایجاد کنند؛ اما
نکته قابل توجه این است که یکی از امتیازات دانشگاه صنعت
نفت اســتخدام دانشجویان در وزارت بوده و حاال از آن سر باز
ُ
میزنند .در اين نامه که چند نمودار درباره استخدامها در خود
دارد و ظاهرا به دفتر رییس جمهور و چند مرکز دیگر ارســال
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نرخدالردریکهفتهاخیرباافزایشبیشاز ۸۰تومانیازنرخ ۴۲۰۰تومانعبورکرد
تاباالترینقیمتبرایایننوعارزدرسالجاریثبتشدهباشد.بهگزارشایسنا،
قیمتدالردرادامهروندصعودیخود،بهباالتراز ۴۲۰۰تومانرسیدکهباالتریننرخ
در سال جاری برای این نوع ارز است .نرخ دالر از اواخر مهر ماه امسال به بیش از۴۰۰۰
تومانرسیدوحدودیکماهاخیرنیزدرکانال ۴۱۰۰تومانقرارداشت.

مدیر عامل یک کارخانه کاغذسازی به آفتاباقتصادی گفت:

وزارتخانههای صنعت و ارشاد ورشکستمان کردند

آیا سیاست وزارت صنعت«  1000تومان گران کن و  500تومان ارزان کن» خواهد بود؟!
گروه گزارش  :برای چــاپ  ،مث ً
ال در حوزه
مطبوعات شــما به کاغذ احتیاج دارید ،برای
همین اگر قیمت اصلیتریــن ماده مصرفی
شما یعنی کاغذ دو برابر شود شما نیز مانند
عرف معمول در اقتصاد کشور میتوانید نرخ
محصول خود را که همــان کتاب و روزنامه
و مجلــه اســت را دو برابر کنیــد .مدیران
مسئول و مسئوالن انتشــارات اما از چنین
اقدامی ناتوانند و نمی توانند قیمت محصول
فرهنگیشان را با هر افزایش قیمتی  ،متناسب
با نرخ بــازار افزایش دهند  .این امر به خاطر
ماهیت و جوهر محصول آنها است  .کاغذ در
یکجهشقیمتغیرمعمولوعجیبتا50درصد
افزایش قیمــت پیدا کرده اســت و در این
بین سکوت مقامات وزارت صنعت  ،معدن و
تجارت و همچنین ارشاد قابل تامل است .اگر
این گرانی برای پنیر یا اقالمی مشــابه اتفاق
میافتاد میتوانست بسیار واکنش برانگیزتر
باشد و البته ظاهرا ً نباید از مسئولین انتظار داشت تا نسبت به کاالی
فرهنگی همچون اقالم خوراکی واکنش نشــان دهند و شاید هم
وزارت صنعت در خواب عمیقی رفته است که گرانیها را نمیبیند و
پاسخگوی مردم نیز نمیباشند و رئیس دولت هم بدون اینکه خبر
از کوچه و بازار و خریدهای مردم داشته باشد به آمار بسنده میکند!
گرانییکباره

قیمت کاغذ در بازار در انواع خود به یکباره بیش از  50درصد گران
شده است  ،کاغذ سولیکام از نرخ  2200تومان به یکباره تا 3500
تومان افزایش قیمت پیدا کرده است  .سعید  ...از فروشندگان کاغذ
در خیابان ظهیراالسالم به خبرنگار آفتاب اقتصادی میگوید :چند
شــرکت خیلی محدود هســتند که توان البی کردن و همچنین
ارتباط با مقامات بــاال را دارند و میتوانند انحصار واردات کاغذ و
همچنین امتیاز ارز مبادلهای را در دســت داشته باشند .وی افزود:
واقعیت آن اســت که نرخ جهانی چند ماهی اســت که باال رفته
اســت  ،اما در کشور ما قیمت کاغذ به یکباره باال رفت  ،همچنین
انبارهای ما نیز تقریباً در حال خالی شــدن است و طبیعی است
که اتمام موجودی انبارها نیز روند افزایش قیمت را تشدید خواهد
کرد  .وی گفت هر چه هست تصمیمی است که این چند شرکت
محدود گرفته اند و اتقاقاً مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
به خوبی آنها را میشناسند و البته این دوستان نفع سر شاری از این
موضوع برده اند  ،زیرا دست به یکی کردن آنها به بهانه افزایش نرخ
جهانی و نبود ارز مبادلهای خیلی بیشتر از قبل برای آنها سود آور
خواهد بود و این مسئلهای است که مقامات از آن مطلع هستند و
البته در برابر آن سکوت کرده اند و موضعی در برابر آن نمی گیرند .
این فروشنده کاغذ ضمن تایید ورشکسته شدن یک فروشنده عمده
کاغذ در بازار گفت  ،بازار کاغذ متولی مشخصی ندارد و نه ارشاد و
نه وزارت صنعت کاری به کار این بازار ندارند و هر کس که قدرت
بیشتری داشته باشد ،میتواند در این بازار تاثیرگذار باشد .
ورشکستگی تولید داخل

قاســم فدایی مدیر عامل شــرکت گلریز صنعت شوشتر و مدیر
بازرگانــی کارخانه کاغذ پارس در اینباره به آفتاب اقتصادی گفت:
باال رفتن قیمت کاغذ چند دلیل عمده داشــت  ،اول آنکه قیمت
جهانی حدود  40درصد افزایش پیدا کرد که این مســئله در بازه
زمانی شش ماه گذشته اتفاق افتاد .البته در کنار این مسئله دالیل
داخلی نیز وجود داشت .مســئله مربوط به «توقف تخصیص ارز
مبادلهای به کاغذ» از جمله دالیل داخلی گرانی کاغذ تلقی میشود.
فدایی در ادامه افزود :ما که سالهاست که مصدر تولید کاغذ در ایران
بوده ایم به مقامات دولتی گفته ایم که تا زمانی که شــما سر زلف
مصرف داخلی را به واردات گره بزنید وضع همین است ،اما همین
که بحرانی بین المللی رخ دهد که نرخ کاغذ را دچار تالطم نماید،
آن موقع است که کار گره میخورد .تولید داخلی کاغذ لنگری است
که بازار و نرخ را با ثبات و ایمن نگه میدارد  .اما متاسفانه دوستان
گفتند اینگونه نیست و ما کاغذ وارد میکنیم .در طول این مدت
فریادهای صنعت کاغذ هم گوش شــنوایی نداشته است .از سوی
دیگر ما سه کارخانه عمده تولید کاغذ در کشور داریم که علیرغم
هشدارها و جلسات متعدد به دلیل بی توجهی مسئولین عم ً
ال در
برابر واردات عقبنشینی کردهاند و برای مثال ما در کارخانه کاغذ
پارس علی رغم آنکه امکان تولید باالی کاغذ رول چاپ و همچنین
شــده است ،بیش از  ۵۰۰نفر از دانشجويان و فارغالتحصيالن
دانشگاههاي كشور از شرايط نابرابر در آزمون استخدامي وزارت
نفت انتقاد و خواستار ایستادگی در برابر اعتراضات دانشجویان
شدهاند .در بخشی از این نامه آمده است« :پس از اعالم شرایط
آزمون استخدامی توسط وزارت نفت که نویدبخش عصر نوینی
در گزینش نیروی انســانی الیق و همچنیــن برقراری اصل
شایستهســاالری در نظام اداری کشور بود ،متاسفانه فشارها و
هجمههای همه جانبهای به سوی وزارت نفت آغاز شد .یکی از
جنجالیترین موارد مطرح شده توسط مخالفان شرایط جدید
آزمون استخدامی ،بحث اولویت استخدامی دانشجویان دانشگاه
صنعت نفت است .از دو منظر میتوان به این موضوع پرداخت».
در بخش دیگری از این نامه آمده است« :اول آن که در دو سال
گذشته تعداد بسیار زیادی از فارغالتحصیالن گروه الف دانشگاه
صنعت نفت با جانبداري و ايجاد انحصار توسط وزارت نفت و
تضييع حقوق ساير دانشگاهها بدون در نظر گرفتن مالكهاي
كيفــي و ايجاد فرصــت برابر ،توســط وزارت نفت دعوت به
مصاحبه شــده و تعدادی از آنها که دارای صالحیتهای فنی
الزم بودهاند نیز بدون شرکت در آزمون استخدامی ،استخدام
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت شدهاند .با این وجود شاهد
هستیم که با چشمپوشی از این اقدام وزارت نفت دانشجویان
این دانشــگاه درخواســت اســتخدام بیقید و شرط تمامی

کاغــذ تحریر را داریم ،تولید آن را متوقــف کردهایم .ما طبیعتاً با
شرایط فعلی تولید نخواهیم کرد ،در واقع به مسئولین اطالع دادهایم
یا شرایطی را که برای وارد کننده اعمال میکنید برای ما نیز در نظر
بگیرید و یا ما (کاغذ پارس) و کاغذ مازندران دیگر تولید نخواهیم کرد.
شــما ببینید که یک تالطــم کوچک در بازار چین باعث شــده
اســت که مشکالت بسیاری برای کشورهای دیگر پیش بیاید .در
اثر تحوالت بازار چین ،قیمت خمیر کاغذ و متعاقب آن قیمت کاغذ
در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد .همزمان با این موضوع قیمت
ارز مبادلــهای هم افزایش پیدا کرد ،همزمان قیمت ارز هم رشــد
داشته اســت  .هر چند من معتقدم که افزایش نرخ ارز چندان در
قیمت کاغذ بازتاب نیافت .این کارشناس بازار کاغذ در ادامه افزود:
ما در کشور سه کارخانه عمده تولید کاغذ داریم (کاغذ پارس ،کاغذ
مازندران و گلریز صنعت شوشــتر ) که هر یک در اثر سیاستهای
اعمال شــده با یک مشکلی مواجه شده اند و عم ً
ال تولید کاغذ در
کشــور متوقف شده اســت  .این ذات واردات است که اگر اتفاقی
بیفتد مانند یک فنر جمع شــده میماند و یک بحران در کشور به
وجود میآورد .مادامی که سیاستگذاریهای دولت در حوزه کاغذ
متکی بر حمایت از واردات باشد این اتفاق تکرار خواهد شد .اعطای
ارز به واردات نیز مانند دادن مســکن به یک بیمار سرطانی است.
ســه تا کارخانه تولید کاغذ را به تعطیلی کشاندند و پاسخگو نیز
نیستند .آقایان میگویند که ما نمی خواهیم تعرفه را باال ببریم و
ما نیز چنین درخواستی نداریم ،اتفاقاً ما خواهان کار در بازار رقابتی
هستیم ،تنها خواستهمان این است که هر چه را به خارجی میدهند
به ما هم بدهند .اگر بخواهم مصداق بگویم باید بگویم به خارجی ارز
مبادلهای میدهند اما من  80درصد از مواد اولیه ام را با ارز آزاد از
بورس تهیه مینمایم .ما در کارخانه کاغذ پارس مسیرمان را عوض
کردهایم و دیگر کاغذ تولید نمیکنیم .ما باید برای تمام نهادههای
تولیدمان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمائیم ،اما واردات چیها
مالیاتی نمی پردازند  .دیگر تولید کاغذ چاپ برای ما صرف نمیکند.
ما میدانیم که اگر حمایتی هم شود آن حمایت دامنه دار نخواهد بود ،
کاغذ مازندران هــم میدانم تولید ندارد ،گلریز صنعت شوشــتر
هم که بنده مدیر عاملش هســتم هم به نوعی دیگر دچار مشکل
کرده اند و تولید کاغذ رل و تحریرش متوقف شده است  .ظرفیت
تولید  80هزار تنی گلریز صنعت به خاطر بی تفاوتی آقایان متوقف
شــده است  .ارشاد و وزارت صنعت کاغذسازی کشور را ورشکست
کرده اند و هر سه کارخانه به یکباره ناچار به توقف تولید شدهاند.
ثبت سفارش

از دیگر ســو ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس سندیکای تولید
کنندگان کاغذ و مقوای ایران در ارتباط با آخرین وضعیت قیمت
کاغذ و نیز اقالمی که در انتظــار افزایش تعرفه واردات بوده و در
حالت توقف ثبت سفارش است ،اظهار کرد :جزییات ثبت سفارش
سیاســت دولت در مورد خیلی از اقالم بوده که شــاید طی چند
سال اخیر نیز شرایط مناسبی نداشــته ،چرا که ارز مبادلهای در
اختیار واردات اقالم غیرمناســب و غیرضروری قرار گرفته است.
در دولــت یازدهــم قرار بر این بــود تا ارز تکنرخی شــود و ارز
مبادلهای نیز در مورد خیلی اقالم حذف شــد تا به تولید کننده
کمک شده و در راستای شفاف سازی گام برداریم و به این باور دست
یابیم که صرفا از رانت و امکانات دولتی اســتفاده نمیشود .رئیس
سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان این که بحث
 ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل جدی در خصوص

درخواست دانشجویان از وزارت نفت :

آقایزنگنهایستادگیکنید
فارغالتحصیالن گروه الف را در وزارت نفت و شرکتهای تابعه
دارند که این امر جای بسی شگفتی دارد ».در قسمت دیگری
از این نامه آمده است« :نکته دیگری که مغفول مانده این است
که با تدبير شما سالهاســت رشتههاي مورد نياز باالدست و
پايين دست صنعت نفت در فضايي رقابتي در دانشگاههاي برتر
كشور چون شريف ،تهران ،اميركبير ،تربيت مدرس ،صنعتي
سهند و شيراز راه اندازي شدهاند و دانشجوياني با رتبه كنكور
و غالبا معدل بهتر به تحصيل در اين دانشــگاهها پرداختهاند.
ما دانشجویان دانشــگاههای برتر کشور ضمن حمایت از این
موضوع و همچنین اعالم بینیازی از هرگونه امتیاز ویژه جهت
استخدام ،خواهان برگزاری آزمون علمی با استانداردهای باال
هســتیم تا در یــک هماورد علمی منصفانه خــود را در برابر
دیگر متقاضیان ورود به این صنعت قرار دهیم ».آنها در پایان
نوشــتهاند« :در این فضای یــاس آور و در حالی که برخی از
دوستان هم دانشــگاهی مان عطای خدمت در وطن پاکشان
را به لقایش بخشیده اند و به سایر کشورها مهاجرت نمودهاند،

برخی محصوالت و به ویژه کاغذ است،
گفــت :وارد کننــدگان از پرداخت ۹
درصد مالیات بــر ارزش افزوده معاف
هســتند ،در حالی که تولید کنندگان
داخلی باید ایــن رقم را پرداخت کنند
که چنین موضوعی ســبب شده رقابت
نابرابری بین محصوالت تولیدی داخل
و محصوالت وارداتی پیش آید .روغنی
ادامه داد :خواســته ما این است که اگر
از محصوالت وارد شده مالیات بر ارزش
افزوده اخذ نمیشود در مورد تولیدات
داخلی نیز این اقــدام صورت نگیرد و
یا اگر قرار اســت از ما مالیات بر ارزش
افزوده دریافت شــود این موضوع برای
واردات کاغذ نیز لحاظ شود.وی در مورد
علت گرانی بیان کرد :گرانی کاغذ چند
دلیل مختلف داشــت کــه یکی از آنها
حذف ارز مبادلهای برای کاغذ وارداتی
بود .عالوه بر ایــن نرخ ارز به طور معمول باال رفت و عامل بعدی
این بود که شــرایط برای تولید کنندگان داخلی به سختی پیش
رفت و شــاهد کاهش قابل تامل محصوالت آنها هستیم تا جایی
کــه به دلیل زیانده بودن ،تولید خود را به شــدت کاهش دادند.
رییس ســندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران در ادامه با
اشــاره به این که از سوی دیگر ثبت سفارش کاغذ کاهش یافته و
همین مسئله موجب شد زمین ه کمبود کاغذ در کشور پیش آید،
خاطر نشان کرد :یکی از مســائل دیگری که ازابتدای سال با آن
مواجه بودیــم افزایش قیمت خمیر کاغذ بود تا جایی که به ازای
هر تن  ۱۲۰تا  ۱۳۰یورو قیمتها باال رفت .روغنی با درخواســت
از دولت مبنی بر شفاف سازی سیاستها و ساماندهی بازار کاغذ،
گفت :کاغذ یکی از محصوالتی است که در  GDPو رشد اقتصادی
تاثیر قابل اشــارهای دارد و باید در ارتباط با ســاماندهی بازار آن
چارهاندیشی شود .متاســفانه از ابتدای سال جاری روند تدریجی
افزایش کاغذ آغاز شد و طی سه ماهه اخیر شاهد افزایش بسزای
این محصول به ازای هر بند بودیم.
اعتراض به گرانی کاغذ توسط دو روزنامه

اما گرانی کاغذ کــه تا لحظه تنظیم این گزارش به قیمت کیلوی
 3800تومان نیز رســید ،صدای مطبوعات را درآورده است .كاغذ
تحرير (شيت) نيز با همين اوضاع نابسامان دست به گريبان است و
قيمتها بين  60تا  80درصد افزايش يافته است! به همین سبب
روزنامه «ســینما» اعالم کرد که در اعتراض به گران شــدن کاغذ
از روز شــنبه ( ۱۸آذرماه) به مدت یک هفته به روی پیشــخوان
روزنامهفروشیهانمیرودوفقطبصورتالکترونیکیمنتشرخواهدشد.
احســان ظلیپور ،جانشین مدیر مسئول روزنامه «سینما» ضمن
اعــام این خبر ،اظهار کرد :با وجود اینکه اعالم کردهاند نرخ کاغذ
ثابت مانده ،قیمت کاغذ دو برابر شــده اســت و با توجه به اینکه
کمکهای وزارت ارشاد هم بسیار ناچیز است امکان انتشار روزنامه
ســخت میشود .به همین خاطر تصمیم گرفتیم که به مدت یک
هفته انتشار کاغذی روزنامه «سینما» را متوقف کنیم و امیدواریم
ســایر روزنامههای خصوصی نیز ما را در این مسیر همراهی کنند.
او یادآور شد :در صورتی که این مشکل حل نشود به نشر الکترونیک
روزنامه «ســینما» ادامــه خواهیم داد .همچنین مدیر مســئول
روزنامه بهار نیز اعالم کرد که از اقدام روزنامه سینما حمایت خواهد
کرد و این روزنامه نیز به مدت یک هفته بر روی پیشخوان نخواهد
رفت و به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد.
واکنشمسئوالن

در این بین و در لحظات آخر ،مقامات وزارت صنعت اعالم کردهاند
کــه موضوع افزایش تعرفه در کاغذ وهمچنین حذف ارز مبادلهای
منتفی است و اوضاع باید به روال سابق بازگردد .پرسشی که مطرح
است این است که آیا بازار به این امر تمکین خواهد کرد  .بر طبق
عرف و سنتهای حاکم در بازار کشور معموالً وقتی قیمت کاالیی
باال رفت دیگر پایین نمی آید و اگر پایین هم آمد در سطح باالتر
از نرخ قبلی خواهد ایســتاد  .یعنی همــان قانون 1000 « :تومان
گــران کن  500 ،تومان ارزان کن » .حال باید دید که آیا مقامات
میتوانند به عنوان حامی این کاالی نحیف فرهنگی ظاهر شوند و
اهالی فرهنگ را از دســت طمع کار و سوداگر بازار نجات دهند و
حمایتنمایند.
برداشتن انحصار جذب فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت
با رقابتی نمودن فضا و اعمال شــرایطی جدید جهت حضور
نخبــگان در آزمون اســتخدامی وزارت نفت بــرای جمع ما
امیدبخش و نوید دهنده ی آیندهای روشن برای همگان بود .لذا
بدینوسیله ضمن تشکر از تدبیر و تصمیم صحیح حضرتعالی ،از
شما درخواست مینماییم در مقابل فشارهای بیرونی ایستادگی
نمایید و منافع ملی را فدای منافع اشخاص و گروهها نفرمایید.
ضمنا انتظار ما این است که با شفافیت و تعهد بیشتری مانع
از سو استفاده ژنهای خوب و افراد فرصتطلب شوید و امید
ما را به یاس تبدیل ننمایید ».قســمت مهمــی از اعتراضات
به تجمع نفتیها از ســوی این  ۵۰۰دانشجو و فارغالتحصیل
مربوط به این بخش میشود که چرا استخدام در وزارت نفت
باید در انحصار دانشــجویان دانشگاه صنعت نفت باشد .حاال
دانشــجویان نفت در جوابیهای به این مســئله واکنش نشان
دادهاند که مهمترین بخشهای این جوابیه که نسخهای از آن
در اختیار خبرآنالین قرار گرفته ،به شرح زیر است« :هیچکدام
از دانشــجوهای صنعت نفت از انحصار استخدام برای خود در
مقابل دانش آموختههای سایر دانشگاهها صحبت نکردهاند و
برخالف تالش برخی رسانهها ،دانشجویان سایر دانشگاهها نیز
به طرفداری از حرکت عدالتخواهانه دانشگاهیان صنعت نفت
به امضای طوماری الکترونیکی پرداختهاند .چرا که این حرکت

یادداشت2-

کارگران و یک سازمان واحد
خدمات رسان

دکتر محسن ویژه استاد دانشگاه جونتندو  ،توکیو  ،ژاپن

کارگرانیکیازارکاناصلیِ گردشچرخهایصنعتیدر
جوامعهستند.اینافرادزحمتکشبهتریندورانزندگیِ
خویشرادرخدمتتولیدوپیشرفتکشورقرارمیدهند.
این در حالیست که بیشــتر کارگران در محیط کار
خود در معرض انواع آالیندههای شیمیایی و فیزیکی
هستند .بنابراین کارگران همواره در خطرآسیبهای
کوتاهمدت،بلندمدتوحتیاحتمالازکارافتادگیومرگ
میباشند .متاسفانه بسیاری از مواد آسیب رسان شغلی
بصورت نهفته و بیصدا ،در زمانی طوالنی سالمت
کارگران را مورد تهدید قرار میدهند و در هنگام آشکار
شدن عالیم بیماری وتشخیص ،در اکثر موارد امکان
از بین بردن تمام اثرات مضروجود ندارد .این آسیبها
عالوه بر هزینه سنگین بر سیستم درمانی کشور باعث
اختاللدرروندتولیدوافزایشهزینهتمامشدهمحصول
میشود .از طرفی حوادث و بیماریهای شغلی موجب
درگیری مالی روانیِ خانوادههای کارگری میشوند،
در حالی که عموم خانوارهای کارگری از توان مالی
کافیبرایرفعمشکالتناشیآنبرخوردارنیستند.
کارگری که به قصد کار و تولید از خانه خارج و زمانی
نسبت ًاطوالنیدرمحلکارمشغولفعالیتشغلیمیباشد
مانند امانتی گران بها از طرف خانوادهها در دســت
کارفرمایان،مسئولینسالمتوبهداشتحرفهایمیباشد.
تمامی تالش دســت اندر کاران ســامت و ایمنی
کارگری باید این باشد که آنها را در کمال صحت و
سالمتنزدخانوادههابازگردانند.
در کشــور عزیزمان ایران ،سازمانهای زیادی متولی
حمایت و ارتقاء سالمت کارگران میباشند که از جمله
وزارتبهداشتوآموزشپزشکیودانشگاههایعلوم
پزشکی ،وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین
اجتماعی هستند .اما متاسفانه با وجودتالش فراوان در
بخشهای مختلف این سازمانها ،وضعیت سالمت و
بهداشتکارگریماباسطحشایستهکشورایرانفاصله
دارد .در کشورهای صنعتی برای ارائه خدمات بهتر و
منسجم تر به کارگران یک سازمان واحد وجود دارد.
به عنوانمثال در ژاپن و ایاالت متحده "انستیتوی ملی
سالمت و بهداشــت کار" و در کشورهای اروپایی
"آژانس اروپاییِ سالمت و بهداشت کار" این وظیفه
را بــر عهده دارند .از جمله وظایف این ســازمانها
جمع آوری اطالعات حــوادث و بیماریهای کار،
تعیین اولویتهای پژوهشی برای کاهش حوادث و
بیماریهایکار،وتدوینویابومیسازیاستانداردهای
شغلی و وظایفی از این قبیل میباشد .اما در کشور ما به
علت پراکندگی مراکز تصمیم گیری ،خدمات رسان و
پژوهشی،اطالعاتکاملیازمشکالتسالمتی/حوادث
کارگریدردسترسمسئوالنقرارنمیگیرد.اینکمبود
اطالعاتباعثمشکلشد ِنکاربرنامهریزیجهتارائه
خدمات الزم و ضروری و عدم امکان اولویت بندی
پژوهشی و غیره در این حوزه میشود.
بنابراین یکپارچه شدن مراکز درگیر در کارِ سالمت و
ایمنی کارگری و استاندارد سازی محیط کار در یک
سازمانواحد(انستیتویملیایمنیوبهداشتکارایران،
بعنوان مثال) نیازی ضروری برای جامعه رو به رشد ایران
میباشد .بعد از تجمیع مراکز مربوطه و تشکیل یک
سازمانواحدجهتارتقاءکیفیتشاخصهایبهداشت
و ایمنی کارگری بزرگترین چالش فراهم نمودن منابع
مالی الزم برای این مهم میباشد.
احتما ً
ال اولین منبع مالی این چنین سازمانی بودجهای
میباشــد که در حال حاضر بصورت متفرقه جهت
بعضی از این خدمات در حال صرف شدن میباشد.
راه دیگر تأمین هزینهها استفاده از بودجه بیمه درمانی
کارگران (همانند کشور ژاپن) میباشد .به این صورت
که با پرداخت درصدی از پول بیمه کارگری (بعنوان
مثال یک درصد) تالش شود تا با انجام پژوهشهای
کاربردی و ارتقاء استانداردهای کاری از میزان ابتالء
به بیماریها و حوادث شــغلی کاسته شود .این کار
میتواند باعث کاهش هزینه درمان و از کارافتادگی
کارگران بشود .در این صورت هم کارگران از سطح
سالمت باالتری بهره مند خواهند شد و هم با کاهش
ابتالء و به دنبال آن کاهش هزینه درمان شرکتهای بیمه
(مث ً
التأمیناجتماعی)منتفعخواهندشد.راهسومتأمین
هزینههای این سازمان مشارکت یا قبول سفارش برای
انجامپژوهشهایمرتبطبامراکزعلمیودانشگاهیویا
ازکارخانههایبزرگمیباشد.

در آســتانه روز دانشجو بوده و یادآور مطالبهگری دانشجویانی
اســت که با برخورد نامناسب در قطعی آب و برق و گاز بهسر
میبرند!» در بخش دیگری از این جوابیه آمده است« :در اینجا
بحث روال سابق و روال خلقالساعه کنونی است .در روال سابق
دانشآموخته درجه الف به شرکتهای تخصصی معرفی میشد
و اگر موفق به قبولی در مصاحبه نمیشد ،مدرک او آزاد میشد.
روند کنونی مصاحبهها که بیشتر به هفتخوان رستم شباهت
دارد شــامل یک مرحله آزمون عمومی شــامل زبان عمومی،
هوش و روانشناسی و کامپیوتر است .جالب است که مخاطبان
این نوشتار بدانند که در این آزمون از تست خالقیت تصویری
تورنس که برای گروههای نوجوانان طراحی شــده به گونهای
غیر استاندارد و با زمانبندی غیرمنطقی استفاده میشود و از
داوطلبین میخواهند که نقاشی بکشند! الزم بهذکر است که
آزمونی در این ســطح ،سابق بر این برای ارتقای مدیران ارشد
استفاده میشــده است! در این مرحله ،بهدلیل وجود ظرفیت
محدود ،تقریبا از هر  ۵نفر ۴ ،نفر فارغ از داشــتن استاندارد و
شایستگی رد خواهند شد .کما اینکه کسانی با رتبه برتر کنکور
کارشناسی ارشد و با نمرههای باالی تافل و رزومههای عالی در
این مصاحبه رد شــدهاند و وزارت نفت از ارائه کارنامه آزمون
به آنها خودداری کرده است! شاید بهتر است که برگزارکننده
این مصاحبهها ،سازمان بیطرفی نظیر سازمان سنجش باشد».

