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هراس از آوار شدن گرانی روی سر 
افزایش حقوق

فتح اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

در ابتدا از تالش اعضای شورای عالی کار به 
ویژه گروه کارگری برای برگزاری نشســت ها 
و مذاکرات مزد تشــکر می کنم. امسال همه 
اعضای این شــورا ســنگ تمام گذاشــتند و 
کارفرمایان هم نسبت به سنوات قبل مساعدت 
و همیاری بیشــتری داشــتند که باعث شد 
مذاکرات به شکل مطلوب پیش برود و رضایت 

نسبی از دستمزد ایجاد شود.
معتقدم مبلغی که به عنوان دستمزد سال 
آینده تصویب شــده مبلغ بدی نیســت ولی 
با همه این تفاســیر دولــت و کارفرمایان باید 
بپذیرند رقم دستمزد ۱۴۰۰ با سبد معیشت 
فاصله زیادی دارد و هزینه هــای کارگران را 

پوشش نمی دهد. 
باید گفــت شــورای عالــی کار حقوق و 
دستمزد را برای سال ۱۴۰۰ در زمانی تصویب 
کرده که هیــچ اطالعی از شــرایط اقتصادی 
و وضعیت بنگاه ها در ســال آینــده نداریم و 
اگر مثل ســال ۹۹ افزایــش و تغییر چندباره 
نرخ کاالهای اساســی که تاثیر مســتقیمی 
در معیشــت کارگران و بازنشستگان و حتی 
کارمنــدان دارد، اتفاق بیفتــد قطعا حقوق و 
دستمزد در آن محو می شود و تاثیر خود را در 
زندگی خانوارهای کارگری، مستمری بگیر و 

کارمند از دست می دهد.

درست است که امســال نشست دستمزد 
روند قابل قبولی داشت و تفاهم خوبی حاصل 
شــد ولی باید قبول کنیم که نســبت به سبد 
معیشت کارگران فاصله زیادی دارد و می طلبد 
که دولت با حمایت های خود نظیر اختصاص 
بســته های معیشــتی یا کاالهــای ارزان به 
خانوارهای ضعیف کارگــری کمک کند. اگر 
جلوی رشــد قیمت ها و گرانی ها گرفته نشود 
باز هم به پلــه اول برمی گردیم و در آن صورت 
افزایــش حقوق هــا در چنبــره قیمت ها گم 
می شود و کارگران به زیر خط معیشت سقوط 

خواهند کرد. 
معتقــدم افزایــش حقــوق و بازنگــری 
دستمزدها در نیمه دوم ســال واجب است و 
اگر بتوانیم در شــورای عالی کار نشست هایی 
در این باره ترتیب بدهیــم قطعا به دریافتی و 
معیشت کارگران و بازنشستگان کمک خواهد 
کرد. امروز مثل قدیم نیست که ثبات اقتصادی 
داشته باشیم و بتوانیم تورم را مهار و قیمت ها 
را کاهش دهیم بنابراین اگــر نظارت بر بازار و 
کنترل قیمت ها را شاهد نباشیم، ناچاریم که 
به سمت بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال 

گام برداریم.

کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان:
تبعیض حاکم بر محیط های کار از 

میان برداشته شود
کارکنان شــرکتی مخابرات خوزســتان 
خواستار همراهی مسئوالن برای احقاق حق 
هستند. جمعی از این کارکنان در گفت وگو با 
ایلنا، از شرایط موجود حاکم بر محیط کار خود 
انتقاد کردند. ظاهراً تعــدادی از این کارگران 
با شــکایت به اداره کار توانسته اند به نفع خود 
رای بگیرند و براســاس این آرا، باید تبعیض از 
میان برداشته شود و طرح طبقه بندی مطلوب 
و کارا بــرای پیمانکاری های مخابرات اجرایی 
شــود. این کارگران ابراز نگرانی می کنند که 
این آرا پذیرفته نشود و نتوانند به حق و حقوق 
قانونی خود برسند. آنها می گویند: از تبعیض 
و بی عدالتی به ســتوه آمده ایم. دســتمزد ما 
نصف حقوق رسمی هاســت لذا از مدیر اداره 
کار استان خوزستان انتظار می رود با توجه به 
تدبیری که دارند، مسیر رسیدن شرکتی های 
مخابرات به حق و حقوق خود را هموار کنند. 
سایر مسئوالن نیز باید یاری کنند تا بتوانیم بعد 
سال ها طعم عدالت را بچشیم. خواسته های این 
کارگران، رفع تبعیض، اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل، حذف شرکت های واسطه یا پیمانکار، 
بهره مندی از مزایای مزدی به اندازه رسمی ها 

و افزایش حقوق و مزایای مزدی است.
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خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

یکی از اصلی ترین منابع درآمدی 
دولت، مالیات است. در شرایطی که 
کشور در وضعیت تحریم به سر می برد 
و فروش نفت کشور تقلیل یافته و به 
کمترین حد ممکن رســیده، قاعدتاً 
باید تکیه بــر مالیــات و درآمدهای 
مالیاتی افزایش یابد، اما نیاز کشــور 
به مالیات و درآمدهای مالیاتی، یک 
بحث است و عدالت در دریافت مالیات، 
بحثی دیگر. چه گروه هایی باید بیش از 
دیگران مالیات بپردازند تا جای خالی 

درآمدهای نفتی تا حدودی پر شود؟
براســاس جدول ۵ الیحه بودجه 
۱۴۰۰، مجموع درآمدهای مالیاتی 
کل کشور در بودجه ســال آینده دو 
میلیارد و ۵۱۵ میلیــون و 228هزار 
و ۱3۵ میلیون ریــال در نظر گرفته 
شــده که از این مقدار ۵۹۱ میلیون و 
8۹۵ هزار و 3۰۹ میلیون ریال شامل 
مالیات اشخاص حقوقی است. بخشی 
از مالیات اشــخاص حقوقی شــامل 
72میلیون و ۱28هزار و 3۰6 میلیون 
ریال، مالیات علی الحساب اشخاص 
حقوقی دولتی )وصــول ماهانه یک 
دوازدهم رقم(، ۴۰میلیون و 87۱هزار 
و 6۹۴ میلیون ریال مالیات عملکرد 
شــرکت های دولتــی و ۱۵میلیون 
و ۱۵۱هــزار و ۵۱۵ میلیــون ریال 
مالیات بنگاه های اقتصادی، نهادها و 

بنیادهای انقالبی است.
ســوال اینجاســت که آیا درآمد 
2۵۱هزار میلیارد تومانی مالیات در 
سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد و آیا این 
پیش بینی، تا حد زیادی آرمان گرایانه 
و غیرواقعی نیست؟ موضوع مهمتر، 
چیدمان این درآمد مالیاتی است. در 
حالی برخی پایه هــای مالیاتی مانند 
»مالیات بر خانه هــای خالی« به رغم 
تالش های بسیار دغدغه مندان، هنوز 
عملیاتی نشده که بسیاری از نهادها 
و بنگاه های شــبه دولتی، همچنان از 
پرداخت مالیات معاف هستند و کمکی 
به خزانه خالی کشــور نمی کنند. در 
بخش مالیات بر درآمد نیز بی عدالتی 

و تبعیضات بسیار حاکم است.
 بی عدالتی در چیدمان 

مالیات بر درآمد
در بحــث مالیات بــر درآمد باید 
یک اصــل کلی حاکم باشــد؛ هر که 
بامش بیش، برفش بیشتر. به عبارت 
دیگر آنهایی که درآمدهای هنگفت 
دارند و حقوق های کالن از بیت المال 
می گیرند باید بیــش از بقیه مالیات 
بپردازند و گروه هایــی از مزدبگیران 
که با سختی بسیار، کار و امرار معاش 
می کنند و شرایط شغلی شان آمیخته 
با خطرات بسیار است به گونه ای که 
دســتمزد دریافتی هیچ تناسبی با 
خطرات و دشــواری های کار ندارد، 
باید از پرداخت مالیات به دولت معاف 
باشند. با این حال به نظر می رسد این 

اصول بدیهی و غیرقابــل انکار که بر 
مبنای اصول اولیه عدالت اســت، در 
چیدمان مالیات بر درآمد بودجه سال 

۱۴۰۰ هیچ جایگاهی ندارد.
ز یــک طــرف،  ا
گروه هــای پردرآمدی 

مانند قضــات و اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها 

براســاس مندرجات 
تبصــره ۱2 الیحه 

بودجــه، از پرداخت مالیــات معاف 
هستند. البته یازدهم اسفند »محمد 
باقر قالیبــاف« رئیس مجلس، بعد از 
اینکه رفع معافیــت مالیاتی قضات و 
هیات علمی هــا در صحن مجلس به 
حد نصاب الزم نرســید و رای نیاورد، 
اعالم کرد »این گروه هــا از پرداخت 
مالیات معاف نیستند بلکه قرار است 
فقط ۱۰درصد مالیــات بپردازند«. 
۱۰درصد مالیات حتی اگر عملیاتی 
شود، برای گروه هایی که ماهانه بیش 
از 2۰ یا حتی 3۰ میلیون تومان درآمد 
دارند، همان معنای معافیت مالیاتی را 
می دهد چرا که این تخفیف بزرگ در 
قیاس با میزان مالیات پرداختی سایر 
گروه ها، تقریباً به معنــای معافیت 

مالیاتی است.
از ســوی دیگــر، مزدبگیرانی که 
چهار میلیون تومان یا بیشتر حقوق 
ماهانه می گیرند، قرار اســت مالیات 
بدهند! چیدمان مالیات بر درآمد به 
این شکل است: »از صفر تا ۴ میلیون 
تومان« معــاف، »از ۴ تــا 8 میلیون 
تومان« ۱۰درصد، »از 8 تا ۱2 میلیون 
تومــان« ۱2درصــد، »از ۱2 تا ۱8 
میلیون تومان« 2۰درصد، »از ۱8 تا 
2۴ میلیون تومــان« 2۵درصد، »از 
2۴ تا 32 میلیون تومان« 3۰درصد 
و باالخره باالتر از 32میلیون تومان، 

3۵درصد مالیات ماهانه می پردازند.
این الگــوی مالیاتی، بــا عدالت 
همخوانی ندارد. اگر قضات و اعضای 
هیات های علمی قرار باشد ۱۰درصد 
مالیات بپردازند، یعنــی برابر با بازه 
حقوقی ۴ تــا 8 میلیون تومانی، عین 
بی عدالتی ســت. قضــات و اعضای 
هیات هــای علمی عمومــاً در زمره 
حقوق بگیران پردرآمد هســتند و در 
الیه بــاالی 3۰ میلیون تومان درآمد 
ماهانه قرار می گیرند که باید 3۰درصد 

یا حتی بیشتر مالیات بپردازند. سوال 
اینجاســت وقتی مملکت در شرایط 
تحریــم اســت و براســاس ادعای 
دولتمردان و نماینــدگان مجلس، 
پــول الزم بــرای تامیــن نیازهای 
ضــرروی مــردم ازجمله 

مسکن فرودستان، 
آمــوزش و درمان رایگان در بســاط 
نیست، چرا باید گروه هایی که 2۰ یا 
3۰ میلیون تومــان در هر ماه حقوق 
می گیرنــد، حداقل 
صــد  ر 2د ۰

تخفیــف 
مالیاتی داشته 
باشند و مگر کار 
و عملکرد این گروه ها، 
چقدر برای پایداری 
اقتصــاد و مملکت 
حیاتــی اســت که 
باید از خیر مالیات آنها 

گذشت؟ آیا کار یک قاضی یا یک عضو 
هیات علمی، مهم تــر و کلیدی تر از 
شغل کارگری است که در این شرایط 
سخت، چرخ های صنعت نفت کشور 
را می گرداند یا در معادن زیرزمینی 

ذغال سنگ کار می کند؟
مالیات پردازی توسط گروه های 

زیر خط فقر
شــاخص دیگــر بــرای اثبات 
بی عدالتــی در نظام مالیاتــی، الزام 
به پرداخت ۱۰درصــد مالیات برای 
مزدبگیرانی اســت که بیــن ۴ تا 8 
میلیون تومان درآمد دارند. محاسبات 
مســتقل کمیته دســتمزد کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار نشان 
می دهد نرخ خط فقر که در گفتمان 
کارگری همان »سبد معیشت خانوار 
متوسط« اســت، بیش از 8 میلیون 
تومان است، بنابراین حقوق بگیران 
در بازه ۴ تا 8 میلیون تومان، زیر خط 
فقر حداقلی هستند و چرا گروه های 
زیر خط فقر بایــد ۱۰درصد مالیات 
بدهند؟ در عین حال، در محاسبات 
حداقلی کمیته دستمزد شورای عالی 
کار، سبد معیشت حداقلی برای سال 
۱۴۰۰، حدود 6 میلیون و 8۹۵هزار 
تومان نرخ گذاری شده است، بنابراین 
همه مزدبگیرانی که درآمد ماهانه شان 
زیر این رقــم حداقلی اســت، قطعا 
زیر خط فقر هســتند. حال چرا باید 
افراد زیر خط فقر مالیات بدهند ولی 
پردرآمدها و نهادهای بســیار فربه و 

غنی، از پرداخت مالیات معاف باشند؟
با تصویب افزایــش 3۹درصدی 
حداقــل مــزد در ۱۴۰۰، ناعادالنه 
بودن سقف معافیت ۴ میلیون تومانی 
مالیات بر درآمد، بیشــتر نمود پیدا 
می کند. با این افزایش پایه مزد و همه 
مزایای مــزدی، دریافتــی کارگران 
حداقل بگیــر بــه حــدود 

۴ میلیــون تومــان خواهد 
رســید. کارگر حداقل بگیر 
با یک یــا دو فرزند، حدود 

۴ میلیون و 2۰۰هزار 
تومان حقوق ماهانه 
خواهد داشت. حال 
چنین کارگری که 

بــرای افزایش 

دستمزدش، ســاعت ها چانه زنی و 
مذاکره صورت گرفته و هنوز نمی تواند 
با این دستمزد نیمی از هزینه های یک 
زندگی شایســته را تامین کند، باید 
ماهی ۱۰درصد برای هرچه بیشــتر 

از ۴ میلیون می گیرد، مالیات بدهد.
همه چیز به نفع یک درصدی ها

فرض کنیم یــک کارگر معدن یا 
کارگر کوره های ذوب با ســاعت ها 
کار سخت و ایستادن در محیط های 
پرخطر که هــر آن، احتمال بیماری 
یا حتی مــرگ وجــود دارد، ماهی 
۴میلیون و ۱۰۰هــزار تومان حقوق 
بگیرد. این کارگر مشمول پرداخت 
مالیــات ۱۰درصدی اســت یعنی 
۱۰هزار تومان از ۱۰۰هزار تومان را 
باید پای مالیات بپردازد. هر ۱۰هزار 
تومان حقوق ایــن کارگر، محصول 
ریختن عرق بسیار و تحمل مصائب 

فراوان اســت. چرا دولــت از چنین 
فردی با ایــن مختصــات، مالیات 
می گیرد و مالکان خانه های الکچری 
و آپارتمان های لوکس شمال شهر که 
عموما خالی هم هستند، از پرداخت 
مالیات معاف هستند؟ »نادر مرادی« 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار استان تهران 
در انتقــاد از سیاســت های مالیاتی 
دولت می گویــد: به نظر می رســد 
ز  حجم عظیمــی ا
مالیــات دریافتی 
دولت را مزدبگیران 
تامیــن می کننــد. 
آنهایی کــه باید 
مالیات بدهند، 
نمی دهند اما 
مزدبگیران 
لیــات  ما

مضاعــف می پردازنــد. مالیــات بر 
حقوق، یــک بخش ماجراســت و 
۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده که 
تقریباً به همه کاالها و خدمات زندگی 
تعلق می گیرد، بخشی دیگر است. در 
واقع مزدبگیران بخش قابل توجهی 
از درآمد ماهانه خــود را پای مالیات 
می دهند در حالی کــه نهادها و افراد 
پردرآمد با هزار ترفنــد از پرداخت 
سهم بیت المال فرار می کنند و ریالی 
از درآمــد نجومی خــود را به خزانه 

نمی دهند. 
وی معتقــد اســت باید ســقف 
معافیت مالیاتی الاقل به اندازه سبد 
معیشــت حداقلی باشد: »حداقل تا 
ســقف 6 میلیون و 8۹۵هزار تومان 
را که همان نرخ سبد بسیار حداقلی 
اســت، از پرداخت مالیــات معاف 
می کردند. پرداخت مالیات توســط 
فردی که زیر خط فقر است، با عدالت 

هیچ همخوانی ندارد«.

لزوم اصالح و پایش سیستم 
مالیاتی کشور

بحران اقتصادی و تحریم، اصالح 
نظام مالیاتی کشور و اخذ مالیات از 
همه نهادها و افــراد را تبدیل به یک 

ضرورت کرده است. 
در سال های تحریم، باید سیستم 
مالیاتــی اصالح و پاالیش شــده و 
سهم پردرآمدها )چه حقیقی و چه 
حقوقــی( در درآمدهــای مالیاتی 
افزایش می یافــت امــا از آنجا که 
فرادســتان و سیاست گذاران، خود 
متعلق به این پردرآمدها هســتند، 
هر نوع اصالحی با مقاومت سنگینی 

روبه رو می شود.
به نظــر می رســد نمایندگان 
مجلس نمی خواهند اعضای هیات 
علمی دانشــگاه ها مالیــات بدهند 
چون خودشان یا قباًل بر کرسی های 
تدریس تکیه داشــته اند یــا بعد از 
پایــان دوره وکالــت، به دانشــگاه 
می رونــد. برخــی از دولتمردان و 
نمایندگان مجلــس نمی خواهند 
نهادهای خــاص، مالکان خانه های 
خالی و صاحبــان امالک الکچری 
مالیــات بدهند، چون خودشــان 
 در تمــام ایــن رســته ها و گروه ها 

فعال هستند. 
در نهایت می ماند مزدبگیران که 
دست شان از زمین و زمان کوتاه است 
و باید بخش قابــل توجهی از درآمد 
مالیاتی دولــت را تامین کنند حاال 
چه با پرداخت مالیات بر درآمد و چه 
با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. 
با این وضعیت جــای تعجب ندارد 
که وقتــی جزو ۹۹درصــد ضعیف 
 باشی، باید بیش از یک درصدی ها 

مالیات بپردازی.

استیالی صاحبان ثروت بر مراکز تصمیم گیری کشور

نظام مالیاتی ایران، ضعیف کش است

خبر

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان 
با اشــاره به ضرورت ترمیم حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی و جبران شــکاف درآمدی بازنشستگان تامین 
اجتماعی با بازنشستگان کشــوری لشکری یادآور شد که 

نباید تفاوت و تبعیض میان بازنشستگان در ترمیم حقوق 
نهادینه شود.

محمدحســن موســیوند در گفت وگــو با ایلنــا گفت: 
مجموعه اقدام های ترمیمی سازمان تامین اجتماعی درباره 
مســتمری بگیران، هنوز به تکامل الزم دست نیافته و قاعدتا 
پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی بازنشستگان کشوری 
و لشــکری و افزایش 2۵درصدی حداقل حقوق آنها، باز هم 
شکاف درآمدی میان آنها و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد 
می شود. در نتیجه الزاما با اجرای مرحله دوم متناسب سازی و 
افزایش مستمری ها از ابتدای ۱۴۰۰ شکاف میان بازنشستگان 

این صندوق ها جبران نمی شود.
وی افزود: حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در مهر ماه 
به 3 میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید، در حالی که بازنشستگان 
حداقل بگیر تامیــن اجتماعی حدود 2 میلیــون و 2۰۰هزار 
مســتمری دریافت می کردند. با افزایش 3۹درصدی حداقل 

مستمری و مزایای جانبی بین 8۰۰ هزار تا یک میلیون تومان 
به مستمری بازنشســتگان کارگری افزوده می شود که با در 
نظر گرفتن مبلغ متناسب سازی مرحله اول جمع مستمری 
یک بازنشسته حداقل بگیر تامین اجتماعی به زحمت، به سه 
میلیون و ۵۰۰هزار تومان بازنشستگان کشوری در سال ۹۹ 

نزدیک می شود.
موســیوند با بیان اینکه اگر افزایــش 2۵درصدی حقوق 
بازنشستگان کشوری و مبلغ متناسب سازی مرحله دوم آنها را 
برای یک حداقل بگیر این صندوق در نظر بگیریم، جمع حقوق 
این گروه از بازنشستگان در ســال ۱۴۰۰ به حدود ۵ میلیون 
تومان می رســد، افزود: در نتیجه در ســال ۱۴۰۰، حداقل 
یک میلیون و ۵۰۰هزار تا دو میلیون تومان بین حداقل بگیر 
تامین اجتماعی و کشوری شکاف به وجود می آید که قاعدتا 
متناسب سازی مرحله دوم باید این شکاف را جبران کند. البته 
اگر فرمول متناسب ســازی مرحله اول به مرحله دوم تسری 

یابد، امکان ترمیم شایسته حقوق کشوری ها با تامین اجتماعی 
وجود نخواهد داشت.

وی با اشــاره به وعده مدیرعامل تامیــن اجتماعی برای 
ترمیم حقوق بازنشســتگان این ســازمان در اجرای مرحله 
دوم متناسب سازی تا پیش از پایان سال، گفت: بازنشستگان 
تامین اجتماعی انتظار دارند که ترمیم مستمری آنها، مطابق 
این وعده محقق و در احکام آنها منظور شود. البته برخی منابع 
اعالم کرده اند که ســازمان علی الحســاب مبلغی را در قالب 
کمک معیشــت یا هر عنوان دیگری در اســفند ماه پرداخت 
می کند اما شایسته است که احکام مرحله دوم متناسب سازی، 
از ابتدای اســفند ماه صادر شــود. اگر قرار است که مبلغی به 
بازنشســتگان به صورت علی الحساب پرداخت شود حتما در 
قالب متناسب سازی مرحله دوم باشد تا از ابتدای سال آینده با 
اعمال ضریب افزایش مستمری محاسبه و تفاوت مبلغ آن به 

همراه مبلغ کامل فروردین ماه پرداخت شود.

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی لرستان:

متناسب سازی باید شکاف بین حقوق مستمری بگیران کارگری و کشوری را جبران کند

تصمیم گیران باید حداقل 
تا سقف ۶ میلیون و 

۸۹۵هزار تومان را که همان 
نرخ سبد بسیار حداقلی 
است، از پرداخت مالیات 

معاف می کردند. پرداخت 
مالیات توسط فردی که زیر 

خط فقر است، با عدالت 
هیچ همخوانی ندارد

با تصویب افزایش 
۳۹درصدی حداقل مزد 
در ۱۴۰۰، ناعادالنه بودن 
سقف معافیت ۴ میلیون 
تومانی مالیات بر درآمد، 
بیشتر نمود پیدا می کند. 

با این افزایش پایه مزد 
و همه مزایای مزدی، 

حداقل بگیران هم باید 
مالیات بدهند
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