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 بازنشستگان مقابل مجلس 
تجمع کردند

صبح دیروز )دوم دی ماه(، جمعی از بازنشستگان 
کشــوری با تجمع مقابل مجلس، به الیحه بودجه 
ســال آینده کشــور اعتراض کردند. بــه گزارش 
ایلنا، این بازنشســتگان می گوینــد: مطالبات و 
خواسته های ما در الیحه بودجه ۹۹ برآورده نشده 
است. نمایندگان مجلس باید با اعمال تغییرات در 
این الیحه، حقوق بازنشســتگان را برآورده کنند. 
انتقاد اصلی بازنشستگان به بودجه ۶ هزار میلیارد 
تومانی همسان سازی و افزایش ۱۵درصدی حقوق 
و مســتمری در الیحه بودجه است. بازنشستگان 
می گویند با ۶ هزار میلیارد تومان، همسان سازی 
قابلیت اجرایی نــدارد و در حالی کــه تورم باالی 
۴۰درصد اســت، افزایش ۱۵درصدی نمی تواند 
معیشت بازنشستگان را از بحران نجات دهد. بیشتر 
حاضران در این تجمع صنفی، بازنشستگان کشوری 

ازجمله معلمان بازنشسته بودند.
    

تجمع کارگران راه آهن کرج 
در اعتراض به ۵ ماه مزد معوقه

کارگــران کارخانجات تولید تــراورس ناحیه 
راه آهن کرج خواستار رسیدگی به مشکالت صنفی 
خود شدند. صبح دیروز )دوم دی ماه( گروهی از این 
کارگران، در محدوده محل کار خود تجمع کردند. 
به گزارش ایلنا و به ادعــای این کارگران، پرداخت 
مطالبات مزدی و بیمه ای آنها ۵ ماه به تاخیر افتاده 
و درخواست آنها در این تجمع، تسریع در پرداخت 
حداقل بخشی از معوقات است. طبق اظهارات یکی 
از کارگران، پس از این تجمع، کارفرما حق بیمه مهر 
ماه کارگران را برای تمدید و تعویض دفترچه های 
درمانی کارگران  به حساب تامین اجتماعی واریز 
کرد. این کارگر افزود: کارگران راه آهن کرج که به 
عنوان راننده کامیون، راننده درزین )وسیله نقلیه 
ریلی تردد ماموران راه آهن(، جوشکار و غیره مشغول 
کارند، خواستار پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود 
و تعیین تکلیف شرکت هستند. به گفته این کارگر، 
در نتیجه حضور پیمانکاران در راه آهن، هر ماه حقوق 
کارگران با تاخیر پرداخت می شود، کارگران فاقد 
امنیت شغلی بوده و در صورت اخراج هیچ یک از آنها 

امکان پیگیری مطالباتشان را ندارند. 
    

وعده های سازمان خصوصی سازی 
درباره هپکو عملی نشد

شورای اسالمی کار هپکو از عدم پرداخت حقوق 
آبان ماه پرسنل هپکو برخالف وعده »علیرضا صالح« 
رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد. به گزارش 
ایلنا، این نهاد صنفی مدعی شد که در بند اول تعهدات 
سازمان خصوصی سازی به کارگران هپکوی اراک 
آمده بود که دستمزد آبان ماه کارگران تا پایان آذر 
ماه پرداخت می شود که هنوز محقق نشده است. 
به گفته اعضای شورای اســالمی کار این شرکت، 
مشکل اصلی در تحقق وام ۳۵ میلیارد تومانی است 
که قرار بود توسط یکی از بانک ها به هپکو داده شود که 
به علت مشکالت حقوقی هنوز برآورده نشده است. 
قرار بود که دستمزد کارگران از این وام پرداخت شود. 
طبق اظهارات اعضای شورای اسالمی کار، تولید در 
هپکو خوابیده و دستگاه های تولید شده هنوز عرضه 

نشده تا از این طریق حقوق کارگران پرداخت شود.
    

برگزاری نشست شورای عالی 
کار با موضوع مسکن کارگران

دویست و هشتاد و ششــمین جلسه شورای 
عالی کار امروز )سه شنبه( با دســتور کار اصالح 
آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار و بررسی 
تامین مســکن کارگران برگزار می شــود. ناصر 
چمنی، نماینده کارگران در شــورای عالی کار به 
ایســنا گفت: با توجه به آنکه در این تبصره شرح 
وظایف کلی گویی شده و ابهام دارد لذا برای برطرف 
شدن این ابهامات و مشخص شدن شرح وظایف هر 
یک از دستگاه های دولتی در جلسه روز سه شنبه به 
اصالح این تبصره می پردازیم. وی درباره تفاهم نامه 
تامین مسکن کارگران در قالب طرح ملی مسکن 
که به امضای وزارتخانه های کار و راه و شهرسازی 
رسید، گفت: معتقدم با روش های پیش  بینی شده 
مسکن کارگران عملیاتی نمی شــود. اول اینکه 
دولت وقت کافی برای اجــرای این طرح را ندارد و 
مهمتر از آن کارفرمایان به دلیل اوضاع اقتصادی، 
نبود نقدینگی و شــرایط تولید چندان رغبتی به 
سرمایه گذاری در بانک های مذکور در تفاهم نامه 

نشان نمی دهند.

4
اخبار کارگری

در الیحــه بودجــه ســال ۹۹ 
درآمدهای دولت مشتمل بر مالیات، 
گمــرک  و ســایر درآمدهــا بالغ بر 
۳۴۰هزار میلیارد تومان تعیین شده 
که در این بیــن درآمدهای مالیاتی 
و گمرکی ۱۹۸هــزار میلیارد تومان 
مفروض شده است. مالیات اشخاص 
حقوقی ۴۴هزار میلیارد تومان است 
که از این رقم، مالیات علی الحساب 
اشــخاص حقوقی دولتــی ۵۷۸۸ 
میلیــارد تومان و مالیــات عملکرد 
شــرکت های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شد که ۳.۵درصد 
کل درآمدهای مالیاتی و ۲درصد کل 
درآمدهای بودجه است. این در حالی 
اســت که کارگران و کارمندانی که 
باالی ۳ میلیون تومان در ماه درآمد 
دارند، مجبورند بــه دولت مالیات بر 

درآمد بپردازند.
در گفت وگــو بــا یــک اســتاد 
بازنشســته اقتصاد پرسیدیم که آیا 
واقعاً این سیاست که معافیت مالیاتی 
را عامل افزایش اشتغال می داند و این 
روزها در استدالل دولتمردان مطرح 

می شود، سیاستی درست است؟
بودجه ریزی ها به سمت مالیات  
گرفتن بیشتر از محرومان است

»ابراهیم رزاقــی« در گفت وگو با 
ایلنا با اشاره به اینکه از زمان مرحوم 
رفسنجانی که سیاست های تعدیل 
ســاختاری در کشــور پیاده شده، 
بودجه ریزی ها بــه صورت هدف دار 
به ســمت مالیات  گرفتن بیشــتر از 
کارگران، کارمنــدان و بخش توزیع 
خرد بوده، اظهار داشــت: مرفهین 
جامعه اکثراً فرار مالیاتی دارند. یکی از 
دالیل این است که دولت فکر می کند 
که در بــازار آزاد، رقابت وجود دارد و 
عرضه و تقاضا به گونه ای اســت که 

تقاضا می تواند پاسخ خود را بگیرد.
این اقتصــاددان با بیــان اینکه 
هیچ کدام از کشورهای سرمایه داری 
صنعتی چنیــن تئــوری ای را اجرا 

نمی کننــد، گفــت: آمریکایی ها از 
خانه های خالی مالیــات می گیرند 
یــا از مابه التفاوت خریــد و فروش 
خانــه حــدود ۸۰درصــد مالیات 
می گیرند. در بریتانیا این رقم معادل 
۹۰درصد اســت. به این ترتیب آنها 
به تولیدکننده هــا کمک می کنند. 
در آمریــکا ۱۰۰ میلیــارد دالر در 
ســال به تولیدکنندگان کشاورزی 
کمک می شــود. در واقع این حرف 
نئولیبرال هــا که دخالــت دولت در 
بازار بایــد صفر باشــد، حرف هایی 
است که عماًل هیچ گاه محقق نشده 
و عملکرد آمریــکا در مورد کمک به 
تولیدکننــدگان بخش کشــاورزی 

یکی از همان تناقضات است.
وی افزود: ما در امتداد پروژه های 
نئولیبرالی، شــاهد بازار انحصاری 
به وســیله عده ای خاص هستیم که 
با رشد ســرمایه داری به وجود آمده 
اســت. وقتی انحصار بازار به دست 
ســرمایه داران می افتد، خودشــان 
قیمــت را تعییــن می کننــد. این 
شرکت ها محصوالت کشاورزی را با 
قیمت ارزان از کشاورزان خریداری 
می کنند و به قیمت باال در بازار عرضه 

می کنند.
رزاقی با تاکید بــر اینکه دولت به 
راحت تریــن کار یعنی فروش نفت و 
مواد پتروشیمی خام و البته واردات 
همه چیز رو می آورد، بیان کرد: ایران 
نزدیک بــه ۲۰ میلیــون تن کاالی 
کشــاورزی وارد می کند. نتیجه این 
سیاســت ۵.۸میلیون بیکار واقعی 
)آمار اعالمی سازمان برنامه و بودجه( 
و ۶۶ میلیون در ســن کار در کشور 
هســتند که از این میزان تنها حدود 

۲۴میلیون کار می کنند.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه 
مالیات هــا در نظام هــای اقتصادی 
عاملی محوری بــرای تامین درآمد 
برای دولت اســت کــه هزینه های 
دولت را تامیــن کرده و از شــکاف 

طبقاتی می کاهد، گفــت: هر چند 
لــی،  در سیاســت های نئولیبرا
خصوصی سازی همه چیز در دستور 
کار قرار دارد ولــی در اثر مالیات ها، 
دولت می تواند شرایطی را فراهم کند 
که سرمایه ها به سمت فعالیت های 
اقتصادی  سوداگرانه که سود باالیی 
دارد، سرازیر نشود؛ فعالیت هایی که 

عمدتاً تولیدی نیستند.
وی ادامه داد: در کشــور ما سود 
فعالیت اقتصادی واردات ۲۰۰درصد 
و ســود نقل و انقاالت و وام گرفتن از 
بانک ها ۱۵۰درصد است. به طور کلی 
ســود بخش های غیرتولیدی خیلی 
باالست اما فعالیت اقتصادی تولیدی 
حدود ۱۵ تا ۲۰درصد ســود دارد. از 
این طریق با گرفتن مالیات سنگین 
از این دســت فعالیت هــا می توان 
موازنه برقرار کرد. با باال رفتن مالیات 
این دســت فعالیت های اقتصادی، 
می توان به اشتغال زایی کمک کرد. 
رزاقی تاکید کرد: یکی از معیارهای 
سنجش مالیات ها، ســنجش آن با 
تولید ناخالص ملی اســت. در ایران 
مالیات ها حــدود ۶ تا ۷ درصد تولید 
ناخالص ملی اســت امــا در برخی 
کشورها تا ۶۰درصد نیز می رسد. در 
حال حاضر ســهم مالیات در بودجه 
دولــت ۲۵درصد اســت. در چنین 
شــرایطی اقتصاد کشور یک اقتصاد 
غیرتولیدی می شود؛ اقتصادی نفتی، 

پتروشیمی و وارداتی.
رزاقی بیان کرد: ایران، کشــوری 
کشاورزی اســت و توان این را دارد 
که تغذیــه کشــور تامین شــود و 
امنیت غذایی داشــته باشته باشیم 
امــا در چنین شــرایطی هر ســاله 
۲۰میلیون تن مواد غذایی به کشور 
وارد می کنیم. پــول این واردات را از 
خام فروشی نفت تامین می کنیم. در 
حالی که که کشورها سعی می کنند 

الاقل خام فروشی نکنند.
وی افزود: نــگاه مجلس و دولت 

مبتنــی بــر تقویت تولید نیســت. 
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین  
نیازهــای  اساســی  مثل مســکن ، 
خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، 
آمــوزش  و پــرورش  و امکانات  الزم  
برای  تشــکیل  خانواده  بــرای  همه 
به عهده دولت اســت، اما این قانون 

اجرایی نمی شود.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه 
طبق الیحــه بودجــه ۹۹ حدود دو 
ســوم بودجه صرف شــرکت های 
دولتی می شود، اظهار داشت: سهم 
شــرکت های دولتــی از مالیات ها 
۳.۵درصد اســت. از همین مســأله 
نتیجه گیــری می کننــد که چون 
شــرکت ها ضرر می دهنــد باید به 
بخش خصوصی واگذار شــوند. االن 
شــرکت ها و کارخانه هایــی که به 
بخش خصوصی داده شــده، همگی 
بــا تعطیلی، ورشکســتگی و اخراج 
کارگران مواجــه بوده اند. کســی 
ســوال نمی کند که وقتــی مدیران 
فاســد هستند و به کســی پاسخگو 
نیستند، معلوم است که کارخانه ها 
ضرر می دهند. وی افزود: در دوران 
جنــگ، اگــر کارخانه هــا دولتی 
بودند، تولیدات خودشــان را ارزان 

به فــروش می رســاندند. همین 
مسأله باعث می شد ضرردهی 
داشته باشــند اما االن مشکل 
این اســت که همین کار را هم 

نمی کنند. شــرکت های 
دولتی هــر چقدر 

بخواهند قیمت ها را بــاال می برند. 
ایــن اقتصــاددان افــزود: مجلس 
هیچ گاه بررسی نکرده که واقعاً این 
شرکت های دولتی چه کار می کنند. 
حقوق های نجومی یکی از فسادهای 
خیلی ســاده در این شرکت هاست. 
وام فروشــی و گران خرید کردن ها 
ازجمله کارهایی اســت که در این 
شرکت ها انجام می شود. دولت هیچ 
توجهی به وظیفــه خود در اصل ۴۳ 
قانون اساسی ندارد. در کشور حدود 
۳میلیون بیکار داریم و نزدیک به ۷ تا 
۸ میلیون نفر مسکن ندارند. این امر 
نشــان می دهد که دولت نسبت به 

وظایف خود بی توجه است.
رزاقی با اشــاره به اینکه طی دو 
سال اخیر نزدیک به ۴۰درصد تورم 
در کشــور شــاهد بودیم امــا برای 
سال آینده دولت تصمیم دارد تنها 
۱۵درصد به حقوق کارکنان اضافه 
کند، تصریح کرد: متاسفانه دولت ها 
تعهدی به جامعه ندارند. دولت مدعی 
اســت که با معافیت هــای مالیاتی 
می خواهد بــه تولیدکنندگان یاری 
برســاند در حالی که باالترین سود 
فعالیــت اقتصادی واردات اســت. 
دالر ۱۲هزار تومان است اما کسانی 
که واردکننده هســتند با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی کاال وارد می کنند. واردات در 
ایران نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰درصد 
سود دارد چون کسی کنترلی ندارد 
و آنها به قیمت دالر ۱۲هزار تومانی 

کاالهایشان را می فروشند.
بانک ها دالل صفت هستند

این اقتصاددان با اشــاره به اینکه 
فعالیت های احتکاری ســود باالیی 
در کشــور دارد، تاکید کرد: ساخت 
و ساز خانه نیز چنین وضعیتی دارد. 
صبر می کنند تا در زمــان گرانی ها 
با قیمت دو تا ســه برابر بفروشــند. 
مشــکل تولید جای دیگری است. 
مشــکل تولیدکنندگان از واردات، 
عدم مالیات گرفتــن از فعالیت های 
داللی و وارداتی و جلوی فعالیت های 

احتکاری را نگرفتن است.
وی ادامه داد: بانک ها دالل صفت 
هســتند. به جای اینکه بــه تولید 
کمک کننــد خودشــان در تالش 
هســتند تا باالترین ســود را ببرند. 
خانه می خرند، احتــکار می کنند و 

به چند برابــر قیمت خریداری 
شده می فروشــند. در ایران 
نزدیــک بــه ۲.۵میلیون 

واحد مســکونی خالی 
وجود دارد. یک ســری 
از واحدهای مســکونی 

خالی نیست بلکه در واقع احتکاری 
هستند یعنی صاحبان منتظر هستند 
که قیمت باالتر برود تا بفروشند. در 
این شــرایط مقدار زیادی از ثروت 
کشــور راکد می ماند. شناسایی این 
خانه ها کار ساده ای اســت. این در 
حالی اســت که خیلی از مردم توان 
پرداخــت اجاره خانــه در مناطق 
جنوب شهر تهران و حاشیه شهرها 

را نیز ندارند.
رزاقــی خاطرنشــان کــرد: 
تولیدکننده ای کــه وضعیت خوبی 
ندارد، باید مالیات بپردازد اما مسأله 
اشتغال در کشــور با مالیات گرفتن 
یــا نگرفتــن از تولیدکنندگان حل 
نمی شــود، بلکه باید مبارزه با فساد 
و واردات بی رویه در دستور کار قرار 
بگیرد. کمک کردن به کشــاورزان 
و حــذف واســطه ها بســیار مهم 
اســت. کشــاورز بینوا چون مقدار 
کمی محصول دارند، مجبور اســت 
کاالهایش را به قیمت ارزان بفروشد 
اما دالل ها عمده سود را نصیب خود 
می کنند و محصوالت کشاورزی را به 

قیمت باال می فروشند.
وی در پایــان تصریــح کــرد: 
مشــکالت اقتصادی کشــور قابل 
حل اســت اما اراده ای برای حل آن 
وجود نــدارد. همه وضــع موجود را 
تایید می کنند امــا نظریه پردازانی 
کــه حقوق بگیــر دولت هســتند، 
موظفند که رفتار دولــت را توجیه 
کنند. آنها به جــای دادن اطالعاتی 
که منجر به حل مشکالت اقتصادی 
ایران شــود، اطالعاتی می دهند که 
مشکالت اقتصاد را به ضرر کارگران 
و فرودستان بزرگتر می کند و اوضاع 
اقتصادی کشور را وخیم تر می کند. 
داللی و فقــر و بی خانمانــی نیز در 

نتیجه افزایش می یابد.

ابراهیم رزاقی: بانک ها به جای کمک به تولید به دنبال داللی هستند 

سود داللی 10 برابر تولید است

خبر

عضو ناظر مجلــس در شــورای عالی رفــاه و تامین 
اجتماعی با بیان اینکه تاکنــون بیش از نصف بدهی های 
سال جاری سازمان پرداخت شده، تصریح کرد: براساس 

گزارش هــای دریافتی تا ماه آینده بدهی های ســال ۹۷ 
تامین اجتماعــی به مراکز درمانی به طور کامل تســویه 

خواهد شد.
سیامک مره صدق در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه در 
پنج ماه اخیر به اندازه هشــت ماه مطالبات مراکز طرف 
قرارداد از ســوی تامین اجتماعی پرداخت شده، افزود: 
پرداخت مطالبات تامین اجتماعی به مراکز طرف قرارداد 

طی این مدت کوتاه، اقدامی مثبت و ارزشمند است.
وی ادامــه داد: تامین اجتماعی پیــش از این ۱۶هزار 
میلیارد تومان به مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بدهکار 
بوده که با تالش های وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان، ضمن 
جلوگیری از افزایش این بدهی در ماه های اخیر، مجموع 

بدهی به کمتر از ۷هزار میلیارد تومان رسیده است.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس افزود: 
براساس اعالم وزیر بهداشت، تعهدات تامین اجتماعی در 
مورد پرداخت ماهانه مطالبات معوق در حال حاضر انجام 
می شود و براساس تفاهم نامه ای که میان وزارت بهداشت 
و تامین اجتماعی منعقد شده تا پرداخت ۶۰درصد اسناد 
ارسالی از وزارت بهداشــت در آخر هر ماه در حال انجام 

است که اتفاق مثبتی ارزیابی می شود.
نماینده کلیمیان و آشــوریان در مجلس تاکید کرد: 
پرداخت ســریع و به روز مطالبات مراکز طــرف قرارداد 
باعث می شــود بیمه شــدگان تامین اجتماعی خدمات 
بهینــه و درخور شــانی دریافت کننــد و رضایت مندی 
بیمه شــدگان ارتقا یابد. وی افزود: تامیــن اجتماعی در 
گذشــته در پرداخت مطالبات به مراکز طــرف قرارداد 

تاخیر زیادی داشــت که منجــر به عدم ارائــه خدمات 
مناســب از ســوی مراکز طرف قرارداد به بیمه شدگان 
این ســازمان و مشــکالت مالی برای بیمارســتان ها و 
 مراکز درمانی طرف قرارداد می شــد که در نهایت به ضرر

 بیمه شدگان هم بود.
عضو ناظر مجلــس در شــورای عالی رفــاه و تامین 
اجتماعی ضمــن اظهار امیدواری بر تــداوم روند کنونی 
سازمان گفت: اقدام تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات 
مراکز طرف قرارداد طــی این مدت، بســیار قابل قبول 
و شایســته بوده و امیدواریم در ســایه تدبیر مدیرعامل 
سازمان و اســتمرار روند مثبت کنونی، شاهد روند رو به 
جلو ســازمان و ارتقای اعتبار دفترچه های درمان تامین 

اجتماعی باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بدهی سال 97 تامین اجتماعی به مراکز درمانی تا بهمن تسویه می شود

نظریه پردازانی که 
حقوق بگیر دولت هستند، 

موظفند رفتار دولت را 
توجیه کنند. آنها اطالعاتی 
را که منجر به حل مشکالت 

اقتصادی ایران شود ارائه 
نمی کنند

مالیات ها در نظام های 
اقتصادی عاملی محوری 
برای تامین درآمد برای 

دولت است که هزینه های 
دولت را تامین کرده و از 
شکاف طبقاتی می کاهد
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