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مدیران »روغن نباتی جهان« مکلف 
به پرداخت مطالبات کارگران شدند

جلسه بررسی مشکالت کارگران روغن نباتی 
جهان از سوی برخی مســئوالن قضایی و دولتی 
استان زنجان برگزار شد. به گزارش ایلنا، کارگران 
کارخانه روغن نباتی جهان می گویند: به دنبال دیدار 
هفته گذشته نمایندگان کارگری کارخانه روغن 
نباتی جهان با رئیس قوه قضاییه در سفر به استان 
زنجان برای رســیدگی به مشکالتشان، روز شنبه 
جلسه ای با حضور استاندار، دادستان استان و مدیران 
دســتگاه های دولتی مربوطه در محل استانداری 
برگزار شد. طبق مصوبات این جلسه قرار شد تا پایان 
آبان ماه سال جاری مطالبات عقب افتاده کارگران 
این واحد تولیدی پرداخت شــود. در عین حال تا 
پایان مهر ماه سه ماه حقوق کامل کارگران، پرداخت 
و تا آخر آبان ماه الباقی یعنی هفت ماه حقوق معوق و 

جاری به تمامی کارگران پرداخت شود.
کارگران روغن نباتی جهان اظهار داشتند: در این 
جلسه کارفرما مکلف شد فعالیت تولیدی کارخانه را 
از سر بگیرد در غیر این صورت برخورد قاطع و قانونی 

از سوی مسئوالن با وی اعمال می شود.
    

درخواست بسیج کارگران از رئیسی:
با اهمال  در مبارزه با قاچاق 

برخورد کنید

سازمان بسیج کارگران در نامه ای به رییس قوه 
قضاییه، خواســتار برخورد با اهمال کنندگان در 
اجرای قانون »مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال 
92« شد. به گزارش فارس، در این نامه آمده است: 
یکی از مهم ترین و مهلک ترین ضربات به اقتصاد، 
قاچاق و واردات بی رویه اســت. قاچــاق و واردات 
بی رویه عالوه بر فراری دادن سرمایه ها از بخش تولید، 
سبب آسیب های اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای 
قشر کارگری شده که فقر، طالق، اعتیاد، افزایش 
بزهکاری و سرقت و... گوشه ای کوچک از آسیب های 
بیکاری است. قاچاق سبب شده که بازارهای داخلی 
که باید در اختیار ثمره زحمات کارگر ایرانی باشد 
در اختیار کاالهای خارجی قــرار گیرد و همزمان 
با تعطیلی کارخانجات و بیــکاری کارگران ایران، 
برای کارگران سایر کشورها اشتغال ایجاد شود که 
اعتراضات فراوانی را از نقاط مختلف کشور به همراه 
داشــته و عدم برخورد جدی با این مخاطره سبب 
افزایش اعتراضات کارگری شده است. در پایان این 
نامه آمده اســت: با عنایت به تدابیر حضرتعالی در 
برخورد با مفاسد اقتصادی و عدم مماشات با فاسدین 
و متخلفین درخواســت می شود دســتور دهید 
برخورد جدی و قاطعی با مسئولینی که در اجرای 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین راه اندازی 
سامانه های مرتبط به تکالیف خود عمل نکرده اند 
صورت گیرد تا مایه عبرت ســایر قانون گریزان و 

ظالمان در حق مردم و کارگران ایرانی شوند.
    

دولت دنبال کوچک کردن بدهی 
خود به تامین اجتماعی است

عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی با اشــاره به 
اینکه بدهی دولت به سازمان تا پایان سال گذشته 
2۱۰هزار میلیارد تومان است، گفت: دولت به دنبال 

کاهش دو سوم بدهی خود به سازمان است.
اکبر شــوکت در گفت وگو با مهر افزود: امسال 
نیز 2۶هزار میلیارد تومــان بدهی جاری دولت به 
این سازمان اســت. وی تصریح کرد: بر این اساس 
طی ۶ سال دولت، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ 
یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می شــود که مقداری 
نیز از دولت قبل باقی مانده بود. اگر ســود را نیز در 
نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از 2۱۰هزار میلیارد 
تومان می شود. شوکت با اشاره به اینکه دولت دنبال 
این است که بدهی های خود را به تامین اجتماعی به 
یک سوم کاهش دهد، گفت: هر بار با عناوین مختلف 
در اخباری که از دولت منتشر می شود رقم بدهی 
بسیار کمتر از اصل آن عنوان می شود. فکر می کنیم 
دولت به دنبال کاهش یک سومی میزان بدهی خود 
به تأمین اجتماعی است اما ما به عنوان تشکل های 
کارگری و کارفرمایی آن را قبول نداریم و به طور حتم 

مخالفت خود را اعالم خواهیم کرد.
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یک اقتصاددان می گوید: مشخص 
اســت که اراده ای مبنی بر دریافت 
مالیات از ثروتمندان به ویژه دالالن 
حوزه مسکن وجود ندارد. علت این امر 
این اســت که اصوال در اقتصاد ایران، 
برنامه دولت ها این بوده که افرادی که 
درآمدهای زیاد دارند، به انواع مختلف 

از مالیات معاف شوند.
بــه گــزارش ایلنــا، »احســان 
سلطانی« معتقد اســت دهک دهم 
بیش از ۱۰۰ برابر دهک اول از درآمد 
سود سپرده بانکی و اجاره برخوردار 
اســت که الزم اســت عدالت با اخذ 
مالیــات از این درآمدها آغاز شــود. 
همچنین بنگاه های غیررقابتی مانند 
پتروشــیمی، فوالدی و معدنی که 
هزینه یارانه ای اما درآمد دالری دارند 

باالترین رانت را از اقتصاد می گیرند.
وی با اشــاره به بازگشــت الیحه 
مالیات بر عایدی ســرمایه و تعویق 
مالیات گرفتــن از ثروتمندان اظهار 
داشــت: از اوایل دولت یازدهم بحث 

مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده 
ولی متاســفانه اجرایی شــدن اخذ 
مالیات بر عایدی سرمایه به بهانه های 
گوناگون عقب افتاده است. مشخص 
است اراده ای مبنی بر دریافت مالیات 
از ثروتمندان به ویــژه دالالن حوزه 

مسکن وجود ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه 
مســتغالت مالیات دریافتی دولت 
به شــدت پاییــن بوده، بیــان کرد: 
اگر کشــوری مثل چیــن را ببینید 
متوجه می شوید که اگر فردی زمین 
کشــاورزی را به ویــال تبدیل کند یا 
مسکن خالی و لوکس داشته باشد، چه 
مالیات سنگینی باید بپردازد. در ایران 
مسأله برعکس است. تولیدکنندگان 
کوچک و متوســط باید بابت مالیات 
شرکت ها و مالیات تامین اجتماعی 
 Social Security Tax که بــه
معروف است، پول بپردازند درحالی که 
این بخش از تولیدکنندگان، اشتغال 

زیادی ایجاد می کنند.

سلطانی با اشاره به اینکه طی دو یا 
سه سال قیمت محصوالت تولیدی 
فوالد، پتروشیمی و معدنی دو تا سه 
برابر شده، گفت: همین امر سبب شد 
این شرکت ها سودهایی بین ۱۰۰ تا 
2۰۰درصد داشته باشند. با این حال 
دولت حاضر نیســت از این بخش از 
تولیدکنندگان مالیات بگیرد و مالیات 

بسیار کمی از آنان اخذ می کند.
او ادامه داد: وقتــی دولت قیمت 
ارز را باال می برد، منافع زیادی نصیب 
کسانی می شود که محصوالت نفتی و 
معدنی و فوالدی به فروش می رسانند 
اما مردم به شدت به فالکت می افتند. 
متاسفانه دولت با کسانی که در بازارها 
ســفته بازی و داللی می کنند، کاری 

ندارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: 
دولت با باال بردن نرخ ارز منابع خودش 
و منافع بنگاه های خصولتی را از این 
طریق تامین می کنــد. وقتی نرخ ارز 
باال می رود آنها دالرشــان را با قیمت 

باالتری می فروشــند و قیمت های 
داخلی شان را افزایش می دهند.

 از سودهای باالی بانکی 
هیچ مالیاتی گرفته نمی شود

سلطانی با اشاره به اینکه هدف این 
است که منافع دولت و شبه دولت که 
همان بنگاه های دارای رانت هستند، 
تامین شــود، گفت: همزمان با گران 
کردن کاالها، خدمات و ارزاق عمومی، 
از مردم مالیات گرفته می شود. به طور 
کلی نظام مالیاتی ایران در عمل بر ضد 
تولیدکنندگان کوچک و متوسط و به 
سود سفته بازان، دالالن و بنگاه های 

رانتی عمل می کند.
ایــن اقتصــاددان خاطرنشــان 
کــرد: بنگاه های رانتــی، بزرگترین 
مصرف کننــدگان انــرژی در ایران 
هستند. بزرگترین مصرف کنندگان 
برق کشور، صنایع آهن و فوالد هستند 
که بیش از ۱2درصد برق کشــور را 
مصرف می کننــد. در ماه های گرم، 
واحدهای فوالدی باالترین فشــار را 

روی شبکه وارد می کنند. رانت انرژی 
الکتریکی و گاز مصرفی صنایع فوالد 
بیش از 2۰۰هــزار میلیارد تومان در 

سال برآورد می شود.
او ادامه داد: شــوک ارزی ســال 
9۷ و به تبع آن افزایش ســه برابری 
قیمت فروش فلزات و در همین حال 
افزایش پایین قیمت های انرژی )برق 
و گاز(، موجب شد که صنایع فوالد از 
رانت کالن ناشــی از افزایش نرخ ارز 
برخوردار شوند و ســود این واحدها 
بیش از دو برابر شود که بخش اندکی 

از آن به خزانه دولت واریز می شود.
به گفته این اقتصــاددان، مالیات 
شرکت های پتروشــیمی و فوالدی 
بین ۵ تا ۱۰درصد سودشــان است 
درحالی که این مالیات باید 2۵درصد 
باشــد. بنگاه های کوچک و متوسط 
اگر بخواهند مــواد اولیه بخرند، باید 
حــدود ۱۰درصد مالیــات بر ارزش 
افــزوده بدهند. این میــزان مالیات 
برای صادرات معافیــت دارد. جالب 
اینجاست که بنگاه های پتروشیمی 
و فــوالدی مــواد اولیه خــام را به 
تولیدکننده خارجی 2۰درصد کمتر 
از تولیدکننده داخلی می فروشــند. 
این یعنی ما گور تولیدکننده کوچک 
و متوســط داخلی را کنده ایم و برای 
انتقال اشتغال به خارج از کشور یارانه 
می دهیم. درحالی که نظام مالیاتی 
باید از رانتی هایی که سودهای ده ها 
هزار میلیارد تومانــی دارند، مالیات 
بگیرد و برای صادرات مواد اولیه خام 
کلیه معافیت هــای مالیاتی را حذف 
کند و در عوض بــه تولیدکننده های 
کوچک و متوسط داخلی که اشتغال 
ایجاد می کنند، بیشتر یارانه بدهد و به 

آنها کمک کند.
ســلطانی تصریح کرد: کل نظام 
مالیاتی کشــور بر ضد فعالیت بخش 
خصوصی کوچک و متوسط و فعالیت 
اقتصادی مردم و در این جهت است 
که مشاغل کاذب همچون سفته بازی 
و داللی گســترش بیابد. ما رویکرد، 

راهکارهــا و سیاســت گذاری هایی 
اتخاذ کرده ایم کــه در آن عماًل مردم 
بیکار و فقیر می شوند و حقوق طبقه 

کارگر کم شود.
وی افزود: حقوق کارگر در ایران در 
حد کشورهای بسیار فقیر و آفریقایی 
قرار گرفتــه، به همین دلیل اســت 
که نیــروی کار ما مهاجــرت کرده 
و در عــراق کار می کند. ســرکوب 
 دســتمزدها با افزایش نرخ ارز انجام

 گرفته است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: 
مالیات بر عایدی سرمایه چند سال 
اســت که عقب انداخته می شود تا از 
صاحبان ثروت مالیات گرفته نشود 
اما اگر یک تولیدکننده کوچک چند 
ماه مالیــات بر ارزش افــزوده اش را 
دیر بدهد، از همه چیز ســاقط شده و 
حساب هایش بسته می شود. هزاران 
مصیبت بر سر این دسته از کارفرمایان 
می ریزد حال آنکه کسانی که سودها 
و منافع کالن دارنــد اگر چندین ماه 
دیرتر مالیات بدهند، هیچ برخوردی 

با آنان نمی شود.
او ادامــه داد: در شهرســتان ها 
ستادهایی تشکیل می شــود که به 
محض اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
تولیدکنندگان کوچک عقب بیفتد، 
حســاب های بانکی این افراد بسته 
می شــود و مصادره امــوال برایش 
صادر می شــود و عماًل به چهارمیخ 
کشیده می شوند، حال آنکه کسانی 
که منافع کالن و بادآورده دارند، مورد 

بازخواست قرار نمی گیرند.

یک اقتصاددان:

دستمزد کارگران ایرانی در حد کشورهای آفریقایی و فقیر است

خبر

روزهای شنبه و یکشنبه، گروهی از کارگران شرکت حمل و 
نقل جاده ای خلیج فارس برای چندمین بار در انتقاد به اعمال فشار 
»مدیریت بخش خصوصی شرکت« برای تبدیل وضعیت قرارداد 
کارگران دائمی به پیمانی مقابل دفتر مدیریت واقع در میدان نماز 

شهر اسالمشهر تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشــتند: از ابتدای ماه 
جاری، مدیریت بخش خصوصی که اخیرا این شرکت را خریداری 
کرده، بدون اطالع کارگران قرار است وضعیت استخدامی مان را از 
حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر دهد که در نتیجه این 

اتفاق امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار می گیرد.
این کارگران با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی توجهی به 
مخالفت کارگران این مجموعه برای حضور پیمانکار نداشته اند، 
افزودند: ایــن بی توجهی ها در حالی ادامــه دارد که کارفرمای 
شرکت حمل ونقل خلیج فارس با ممانعت از ورود حدودا ۱۵۰ 
کارگر قراردادی به شرکت، کارگران را برای ادامه همکاری تهدید 
به اخراج می کند. به گفته کارگران معترض، آنها ماه گذشته نیز 
در ارتباط با همین موضوع تجمع مشابهی را مقابل شرکت برگزار 
کردند که با میانجی گری مســئوالن شهرستان، آنها به محل 
کارشان بازگشتند. مدتی بعد اعضای شورای تامین شهرستان 

در ارتباط با مشکالت کارگران تشکیل جلسه داد که نتیجه  آن 
امضای تعهدنامه ای است که طبق مفاد صورتجلسه واگذاری 
شرکت، کارفرما حق اخراج هیچ نیرویی را تا ۵ سال آینده ندارد 
اما بخش خصوصی بــا بی توجهی به مفاد واگذاری شــرکت و 
صورتجلسه شورای تامین شهرستان، از مرداد ماه سال جاری از 
ورود ۱۵۰ نفر از کارگر به شرکت ممانعت کرده و تاکید دارد که این 

تعداد کارگر باید با یک شرکت پیمانکاری ادامه همکاری کنند.
کارگران معترض شــرکت حمل ونقل خلیج فارس با بیان 
اینکه به هیچ وجــه برای تبدیل وضعیت اســتخدامی خود با 
پیمانکار کنار نخواهیم آمد، افزودند: می دانیم وقتی کسی حامی 
ما کارگر نباشد اعتراضات مان به جایی نمی رسد. در عین حال از 
مسئوالن در شهرستان گله مندیم که سکوت اختیار کرده و در 
طول روزهایی که حق خود را مطالبه می کنیم، هیچ واکنشی 

جدی از خود نشان نمی دهند.
کارگران قراردادی شــرکت حمل ونقل خلیــج فارس در 
خصوص دالیل مخالفت خود برای پیمانی شــدن گفتند: بعد 
از ۱۵ تا 2۰ سال سال سابقه کار مستقیم با مجموعه، باز شدن 
پای پیمانکاران به کارخانه، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما 
کارگران خدماتی را به مخاطره می اندازد. آنها اظهار داشتند: پس 

از گذشت سال ها سابقه کار، از تقریبا دو ماه پیش برای اولین بار 
شــائبه ورود پیمانکار به گوش کارگران قراردادی رسید و از آن 

موقع مخالفت کارگران آغاز شده است.
کارگران با تاکید بــر اینکه تجربه نشــان داده کارفرمایان 
پیمانکاری به دنبال سود بیشتر هستند و هرگاه توانسته اند یا خالء 
قانونی وجود داشته، مزایای قانونی کارگر را نپرداخته یا کوتاهی 
کرده اند، گفتند: شــرکت حمل ونقل خلیج فارس بزرگترین 
شرکت حمل و نقل جاده ای کشور است که اساس واگذاری این 
شرکت به بخش خصوصی تبعات جبران ناپذیری را به این شرکت 
که مســئولیت جابه جا کردن گندم و آرد در همه نقاط ایران را 

برعهده دارد، وارد می کند.
کارگران معترض با بیان اینکه خواســتار دریافت مطالبات 
صنفی خود هســتند، افزودند: در حال حاضر ۴ ماه است حق 
بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و دفترچه های 
درمانی آنها فاقد اعتبار اســت. در عین حال چندین ماه است 

اضافه کاری های کارگران پرداخت نمی شود.
در این زمینه »بابک شاهرخی« رئیس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان اسالمشهر با تاکید بر اینکه هیچ کارگری در 
شرکت حمل و نقل خلیج فارس اخراج نشده است، در خصوص 

مشکالت کارگران قراردادی این واحد خدماتی گفت: کارگران 
قراردادی شــرکت حمل ونقل خلیج فارس در ارتباط با تغییر 
وضعیت شغلی خود به پیمانی دست به اعتراض صنفی می زنند 

و ما نیز مخالف این موضوع هستیم.
او با بیان اینکه پیگیر مشکالت کارگران شرکت حمل ونقل 
خلیج فارس هســتیم، افزود: در خصوص پیگیری مشکالت 
کارگران قراردادی شــرکت حمل ونقل خلیج فارس چندین 
جلسه در روزهای گذشته با همراهی سایر مسئوالن شهرستانی 

برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسالمشهر 
با بیان اینکه بخش خصوصی شرکت باید در چارچوب قوانین 
و مقررات واگذاری که از ســوی سازمان خصوصی سازی به آن 
تکلیف شده حرکت کند، گفت: امیدوارم در خصوص مشکالت 

شغلی کارگران قراردادی به نتیجه برسیم.

تجمع کارگران »شرکت حمل ونقل خلیج فارس« در اعتراض به پیمانی شدن

»کارخانه روغن نباتی نرگس شــیراز اواخر 
سال 92 تسهیالتی به نام یک صد تن از کارگران 
خود از بانک گرفت که در مجموع رقمی افزون 
بر 2 میلیارد تومان شد، اما امروز با عقب افتادن 
پرداخت اقساط این کارخانه، دادگاه به نفع بانک 
در خصوص توقیف اموال کارگران رای داده است.  
در این میان،  مســئوالن کارخانه نوید داده اند 
مشکل را حل  می کنند«. این روایت دبیر اجرایی 
خانه کارگر شیراز از مشکلی است که کارگران 

این کارخانه را تهدید می کند. این مساله همان 
موضوعی است که »سیدکاظم موسوی« رئیس 
کل دادگستری استان فارس روز شنبه در جمع 
شماری از فعاالن رسانه ای استان از تالش برای 
گره گشــایی و حل مشــکل کارگران کارخانه 
روغن نباتی سخن گفت و اظهار داشت که پیگیر 

موضوع است.
علی راستگو »دبیر اجرایی خانه کارگر فارس« 
در این باره می گوید:  در جلساتی که به منظور حل 

مشکل بدهی کارخانه روغن نباتی شیراز بابت 
تسهیالتی که به نام حدود ۱۰۰ نفر از کارگران 
این کارخانه دریافت شــده برگزار شد، مدیران 
کارخانه در قالب تفاهم نامه ای با بانک عامل قول 
داده اند که تا آبان ماه نسبت به تسویه باقیمانده 

تسهیالت اقدام کنند.
وی افزود: رقم کلی تسهیالت دریافتی در ماه 
پایانی سال 92 توسط کارخانه روغن نباتی شیراز 
بدون محاسبه سود آن 2 میلیارد تومان بوده که 

به نام یک صد نفر از کارگران گرفته شده است.
وی ادامه داد: از آن تاریــخ تاکنون کارخانه 
بخشــی از بدهی ها را پرداخت کــرده اما هنوز 
بخشــی از آن بدهی که رقمــی در حدود ۳۷۰ 

میلیون تومان است، باقیمانده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس اظهار 
داشــت: از آنجا که تســهیالت به نام کارگران 
دریافت شــده چنانچه کارخانه نتواند به تعهد 
خود مبنی بر تسویه بدهی اقدام کند با توجه به 
اینکه بانک موفق شده علیه کارگران از دادگاه رای 

بگیرد، اموال کارگران توقیف خواهد شد.
وی ادامــه داد: البتــه بانک بــه دنبال حل 

مســالمت آمیز این موضوع اســت و مسئوالن 
کارخانه نیــز اعالم کرده اند که مایل هســتند 
این موضوع بدون ایجاد مشــکل برای کارگران 

خاتمه یابد.
راستگو، شرایط کارخانه روغن نباتی شیراز 
را خوب توصیف کرد و ادامــه داد: این کارخانه 
ظرفیت تولید ساالنه چهار هزار تن روغن نباتی 
را دارد در حالی که هم اینک یک هزار و ۵۰۰ تن 
تولید دارد که البته بخشی از این کاهش تولید به 

تحریم ها بازمی  گردد.
وی افزود: امیدواریم با حل مشکالت کارخانه 

شاهد فعالیت آن با حداکثر توان باشیم.

فداکاری کارگران گران تمام شد

کارکنان کارخانه روغن نباتی شیراز در خطر توقیف اموال

احسان سلطانی: ما 
رویکرد، راهکارها و 

سیاست گذاری هایی 
اتخاذ کرده ایم که در آن 
عماًل مردم بیکار و فقیر 
می شوند و حقوق طبقه 

کارگر کم شود
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