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ارائــه نخســتین بودجــه دولت 
سیزدهم که بنا به گفته طراحان دولتی 
آن، قرار است با سیاست های ریاضتی، 
ترمز تورم را در کشــور بکشد و رشد 
8درصدی تولید ناخالص داخلی را به 
همراه داشته باشــد، با انتقاد بسیاری 
از کارشناســان اقتصادی و اجتماعی 

کشور روبه رو شده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، این 
بودجه که با انقباض شدید در بخش های 
رفاهی مردم و انبساط عجیب و غریب 
در بودجه نهادهای دولتی و حاکمیتی 
تنظیم شده اســت، به زعم بسیاری از 
کارشناســان، فقر موجود در کشور را 
دامن خواهد زد و با حذف یارانه دولتی 
برای کاالهای اساسی، افزایش قیمت 
تسعیر ارز و نیز افزایش قریب به یقیق 
قیمت حامل های انرژی، تــورم را در 
سطوح باال حفظ و رکود اقتصادی را در 

کشور دامن خواهد زد.
در همین زمینه، معاون اسبق وزارت 
رفاه ضمــن تبیین برخی اشــکاالت 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ و ارائه توصیه هایی 
به دولت، وضعیت بودجــه حوزه رفاه 

اجتماعی در سال آینده را تشریح کرد.
محمدرضــا واعــظ  مهــدوی در 
گفت وگو با ایسنا، نخستین نکته  مدنظر 
از نگاه خود به بودجــه ۱۴۰۱ را »عدم 
تعادل میــان درآمدهــا و هزینه های 
بودجه« برشــمرد و افــزود که »البته 
این مورد یک بیمــاری مزمن در نظام 
بودجه ریزی ایران است که تاریخچه اش 
حتی به سال های قبل از پیروزی انقالب 
برمی گردد اما در سال های اخیر شدت 
گرفته و در الیحه بودجه امســال هم 
اقدام مناســبی برای غلبه بر آن انجام 

نشده است«.

وی با اشــاره به جدول شماره یک 
بودجه گفت که براســاس این جدول، 
درآمدهــا ۶۶۴هزار میلیــارد تومان و 
هزینه ها ۹۶۵هزار میلیارد تومان است 
که به این معناســت که هزینه ها بیش 
از ۳۰۰هزار میلیارد تومان از درآمدها 

بیشتر است.
به گفتــه او، این موضــوع »اولین 
بی ثباتی بودجه را نشــان می دهد« و 
موجب می شود »دولت برای )جبران( 
کســری بودجه ۳۰درصدی خودش 
به راه های نامناســب درآمدزایی روی 
آورد که واضح ترینش استقراض از بانک 

مرکزی به صورت اوراق خزانه است«.
شوک ارزی 1401 قابل تحمل 

نخواهد بود
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: در 
همین بودجه ۲۹۹هزار میلیارد تومان به 
فروش اوراق خزانه اختصاص داده شده 
در حالی که برای تملک دارایی های مالی 
یا بازپرداخت اصل و فــرع اوراق خزانه، 
۱۵۵هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
است. این بدان معناست که ۵۰درصد 
کســر بودجه از محل وام و استقراض 
از خزانه قرار اســت تامین شــود و در 
حقیقت نشان می دهد که این سیاست، 
تورم زاســت و در اثر تورم، قدرت خرید 

گروه های فقیر کاهش می یابد.
واعظ  مهدوی با بیان اینکه بزرگترین 
عامل شــدت فقر، اتخاذ سیاست های 
تورم زاست گفت: »متاسفانه براساس 
الیحه بودجه ســال آینده، دولت قصد 
دارد شوک ارزی شدیدی را به اقتصاد 
کشور در سال ۱۴۰۱ تحمیل کند که 
این شوک بسیار خطرناک است و ابعاد 
آن برای گروه های فقیر و کم درآمد کامال 

غیرقابل تحمل خواهد بود«.

وی افزود: شوک باال بردن نرخ ارز یا 
به اصطالح حذف ارز ترجیحی به معنای 
آن است که سطح تورم تا هفت برابر در 
برخی کاالها ماننــد دارو افزایش یابد و 
شوک تورمی بسیار شدیدی بر کشور 

وارد شود.
این استاد دانشــگاه و معاون اسبق 
وزارت رفاه همچنین با بیان این  اعتقاد 
که »این سیاســت، سیاســت بسیار 
نادرســتی اســت که تمام حاکمیت 
را به چالــش می کشــاند«، گفت: در 
شــرایطی که )اجــزای( حاکمیت به 
نوعی هماهنگی دست یافته اند و قوای 
سه گانه یک دست شده اند، این چالش 
کل سه قوه را دربرخواهد گرفت، لذا الزم 
است مجلس و قوه قضاییه نسبت به این 

موضوع حساس باشند.
 قدرت خرید خانوارها 

به شدت کاهش خواهد یافت
واعظ  مهدوی در ادامه با بیان اینکه 
در الیحه از ۹۶۵هــزار میلیارد تومان 
هزینه، ۲۷۹هزار میلیارد تومان به جبران 
خدمات کارکنان اختصاص یافته، گفت: 
این یعنی نزدیک به ۳۰درصد بودجه 
را جبران خدمات و حقوق و دســتمزد 
کارکنان رســمی و قــراردادی دولت 
دربرمی گیرد. عالوه بــر این ۳۲۹هزار 
میلیارد تومان به فصل رفاه اجتماعی 
اختصاص یافته، یعنی بیش از ۳۰درصد 
هزینه های کشــور نیز به حــوزه  رفاه 
اجتماعی شامل حقوق بازنشستگان، 
یارانه ها، بودجه کمیته امداد و بهزیستی، 
حقوق و دستمزد خانواده معظم شهدا 
و مواردی از این قبیل اختصاص یافته 

است.
به گفته وی »اگر قرار باشــد با یک 
سیاست تورمی، دولت قیمت ها را باال 

ببرد و فشار را بر کم درآمدها وارد کند آن 
۳۲۹هزار میلیارد تومان کمک رفاهی 
اثر چشــمگیری ندارد و قدرت خرید 
خانواده های پرجمعیت تحت پوشش 
کمیته امــداد که مســتمری حدود 
۵۰۰هزار تومانــی دریافت می کنند 
با توجه به تورم شــدید در اثر باال رفتن 

قیمت ها، به شدت کاهش می یابد«.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سالمت 
ایران با اشاره به اینکه یک اشکال بزرگ 
دیگر که در تبیین بودجه سال ۱۴۰۱ 
دیده می شود به کارگیری آنچه مفهوم 
مجهول و نادرست »یارانه پنهان« است، 
افزود: طبق تعریــف، یارانه کمک های 
انتقالی است که در فصل چهارم هزینه ها 
در بودجه سنواتی درج می شود و دیگر 
پنهان و آشکار ندارد. اعدادی که گفته 
می شود در حد ۱۰۰ و ۲۰۰هزار میلیارد 
تومان، یارانه پنهان داریم، حرف غلطی 
اســت و در هیچ متن اقتصادی و مالیه 
دولتی مفهوم یارانه پنهان وجود ندارد 
و یک سوءتفاهمی این مفهوم را شکل 
می دهد. برخــی می آیند قیمت ها را با 
قیمت های بین المللی مقایسه می کنند 

و می گویند اگر به عنوان مثال بنزین در 
ایران لیتری ۳۰۰۰ تومان و در اروپا یک 
یورو است، به این معناست که ۳۵هزار 
تومان یارانه پنهــان می دهیم که این 

استدالل، علمی و صحیح نیست.
خاصه خرجی ها باید پایان یابد

واعظ مهــدوی امــا ســه توصیه  
بودجه ای هم به دولت داشت و تاکید 
کرد: توصیه نخســت ما این است که 
دولت بایــد اوال به کنتــرل هزینه ها 
اهتمام داشــته و در حــد درآمدهای 
خودش هزینه کند. هزینه براســاس 
نیاز امکان پذیر نیســت بلکه براساس 
توان مالــی امکان پذیر اســت. دولت 
بایــد هزینه هــای ریخت وپــاش، 
خاصه خرجی هــا و اختصاص بودجه 
به نهادهای نورچشمی و فعالیت های 
غیرضروری را مورد توجــه قرار دهد. 
به عنــوان مثال بودجه نهاد ریاســت 
جمهوری، سازمان برنامه و برخی دیگر 
از نهادها چندین برابر شده و باید جلوی 

این خرج ها را بگیرد.
وی با بیــان اینکــه بی انضباطی 
بودجه ای و هزینه تراشیدن ها، بار تورمی 
و مالی دارد و شــرایطی ایجاد می کند 
که دولت تصمیم بگیرد تــا قیمت ارز 
را برای جبران کســر بودجه باال ببرد، 
گفت: خسارت تامین کســر بودجه از 
طریق ارزفروشی کمتر از تامین بودجه با 
صدمه زدن به تمامیت ارضی نیست، در 
حالی که تنها مسیر قانونی و مشروع برای 

تامین درآمد دولت ها، مالیات است.
معاون اســبق وزارت رفاه ادامه داد: 
توصیه دوم اینکه باید برای شناســایی 
فرارهای مالیاتی اهتمام کند و ترتیبی 
دهد که همه درآمدها بدون افزایش پایه 

مالیاتی مشمول مالیات شوند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه سومین 
توصیه این اســت که برای درآمدهای 
بزرگی که در کشور وجود دارد و به دلیل 
همین فشارهای رانتی از مالیات معاف 
شده اند، مالیات قرار دهند گفت: برآورد 
ما این اســت که با اختصاص مالیات به 
سود سپرده های بانکی با همین پایه های 
مالیاتی موجود، این کسر بودجه قابل 
تامین است. ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان 

سود سپرده های بانکی است که اگر فقط 
۲۰درصد مالیات گرفته شــود، درآمد 
دولت از این محل به ۲8۰هزار میلیارد 
تومان می رســد. چرا دولت این کار را 
نمی کند و فقط سود معتنابه کارنکرده ای 
را برای بانک های خصوصی اختصاص 
می دهد، زیرا متاسفانه دولت ها تحت 
فشار بانک های خصوصی قرار دارند. از 
دولت آقای رئیســی که با امید و انگیزه 
فسادستیزی به میدان آمده، اسیر دست 
بانک های خصوصی که با مکانیزم های 
مالی و اعتباری به تولید، صدمه زده اند، 

شده است.
وی به سود حاصل از بورس و برخی 
مشاغل دیگر چون شرکت های بزرگی 
که به دالیل مختلف معافیت مالیاتی 
دارند، اشاره کرد و گفت: تعلق مالیات 
به اینها می تواند کســر بودجه دولت 
را جبران کند. بودجه بایــد از طریق 

مالیات تامین شــود. یادمان باشد که 
تامین بودجه از مسیر جرایم رانندگی، 
خالف اســت. جرایــم رانندگی برای 
بازدارندگی اســت و نه تامین بودجه 
دولت. تامین کســر بودجــه از محل 
باالبردن قیمت حامل های انرژی یا باال 
بردن قیمت ارز و فروش ارز توسط بانک 
مرکزی و ســود عوارض گمرکی نیز 

خالف است.

سیاست های تورم زا، عامل شدت گرفتن فقر در کشور
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حدود ســه ماه پیش بود که همســر کارگر 
شهرداری دهدشت به علت فقر خودسوزی کرد 
و مســئوالن در ظاهر برای همدردی و کمک به 
این خانواده پیشقدم شــدند اما حاال این کارگر 
شهرداری می گوید نه تنها خبری از وعده های 
مسئوالن برای کمک به این خانواده نیست بلکه 
حقوق معوقه او را هم نمی دهند تا بتواند حداقل 

معیشت خانواده را تامین کند.
به گزارش ایسنا، این کارگر شهرداری حاال 
مجبور شده فرزندانش را نزد اقوام نگه دارد چرا 
که توانایی نگهداری شان را ندارد و از آن سو هم 
مسئوالن شهرداری دهدشــت بر این موضوع 
تاکیــد دارند که با توجه به طلب های انباشــته 
شهرداری، توانایی کمک به این خانواده در مقطع 
فعلی را ندارند و تازه پا را فراتر گذاشته اند و مدعی 
هستند که از این دســت کارگران با مشکالت 
زیادند و شهرداری توانایی پاسخ دادن به همگی 

آنها را ندارد.
»محمدجــواد عرفانی« کارگر شــهرداری 

دهدشت که همســرش به خاطر فقر و نداری 
خودسوزی کرده، گفت: پس از گذشت سه ماه 
از این حادثه بیشتر مسئوالنی که از ما سرکشی 
و بازدید داشــتند، تنها عکس گرفتند و رفتند و 
هنوز هیچ کدام از وعده های آنها عملی نشــده 

است.
وی با بیان اینکه ۳۹ ســال ســن دارد و به 

گفته خودش ۱۵ سال سابقه کار قراردادی در 
حوزه نقلیه شهرداری دهدشت را دارد و حقوق 
ماهیانه اش ۵ میلیون و 8۰۰هزار تومان است، 
افزود: با وجود اینکه چند ماه حقوق عقب مانده 
دارم و ۱۱ سال نیز اضافه کار طلبکار هستم اما 
در تامین مایحتاج زندگی مانــده ام. کمک از 
مسئوالن نخواســتم، حداقل مطالبات خودم 

که کار کــرده ام را بدهند.عرفانی تصریح کرد: 
تنها قولی که به بنده داده شد این بود که گفتند 
می توانیم وام ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه 
به شــما پرداخت کنیم در حالی که مشکالت 
من بیشتر از این میزان اســت و این وام کفاف 
مشکالت من را نمی کند.این کارگر شهرداری 
دهدشت با بیان اینکه دو پسر و یک دختر دارم 
که پسر بزرگم کالس اول راهنمایی و دیگری 
کالس اول ابتدایی است و دخترم نیز سه ساله 
است، خاطرنشــان کرد: همسرم به علت فقر و 
نداری اقدام به خودسوزی و فوت کرد و خودم 
نیز ۳۰درصد دچار سوختگی شده ام. هم اکنون 
فرزند دخترم پیش خاله اش نگهداری می شود 
و دو فرزند پسرم را نیز پدرم نگهداری می کنند 
و خانواده ام آواره هســتند و فریادرسی نیست. 
برای رضای خدا مسئوالنی کمی از آن وعده و 
قول هایی که دادنــد را عملی کنند تا من از این 

وضعیت دربیاییم.
»ســیدعلی موسوی نســب«، سرپرست 
شــهرداری دهدشــت در این زمینــه گفت: 
شهرداری دهدشــت در مجموع ۱۹۳ کارمند 
و کارگر دارد که بیــش از ۲۲ میلیــارد تومان 
از دســتگاه ها و ادارات مختلــف ازجمله حوزه 
بهداشــت و درمان، آموزش و پــرورش، تعاون 

روستایی، بنیاد شهید و هواشناسی طلب دارد 
چرا دســتگاه ها و ادارات بدهکار به شهرداری 
بدهی خود را پرداخت نمی کنند تا ما مجموعه 
شهرداری با مشــکالت کمتری مواجه باشیم و 
بتوانیم به مردم خدمات رســانی مطلوبی ارائه 
دهیم.وی با بیان اینکه در شــهرداری دهدشت 
بیش از ۱۰۰ جــواد عرفانی داریــم، افزود: چه 
کسی باید به داد ما برسد؟ چرا به خاطر شکایت 
یک نفر که حکم ۹۰ میلیون تومانی دارد حساب 
شهرداری بســته می شــود اما برای مطالبات 

شهرداری کسی به داد ما نمی رسد؟
موسوی نســب در خصــوص ایــن کارگر 
شــهرداری نیز اظهارکرد: قرار شد که محلی از 
سوی شــهرداری برای سکونتش یک خانه به او 
داده شــود و همچنین حقوق دو ماه این کارگر 
نیز پرداخت شود.»آرامش« رئیس اداره کمیته 
امداد شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه 
نیز در این زمینه گفت: طی دیداری که با خانواده 
این کارگر شهرداری داشته ایم دو میلیون تومان 
بالعوض به او پرداخت شــد و همچنین جهت 
دریافت یک فقره وام ۱۰ میلیون تومانی به بانک 
معرفی شــد. البته با توجه به اینکه حقوق بگیر 
است واجد شــرایط برای تحت پوشش کمیته 

امداد قرار دادن نیست.

مصائب کارگر شهرداری که همسرش خودسوزی کرد

مسئوالن: توان پاسخ به مشکالت این همه نیازمند را نداریم

دولت قصد دارد شوک 
ارزی شدیدی را به اقتصاد 

کشور در سال 1401 تحمیل 
کند که بسیار خطرناک 

است و ابعاد آن برای 
گروه های فقیر و کم درآمد 

کامال غیرقابل تحمل 
خواهد بود

اگر قرار باشد با سیاست 
تورمی، دولت قیمت ها 

را باال ببرد و فشار را 
بر کم درآمدها وارد 

کند، ۳۲۹هزار میلیارد 
تومان کمک رفاهی اثر 

چشمگیری ندارد و قدرت 
خرید خانواده ها با توجه 
به تورم شدید، به شدت 

کاهش می یابد
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 لزوم بازتوزیع 
درآمدهای ناشی از مالیات

میزان مالیات وصول 
شــده به تولید ناخالص 
داخلی در کشــور ما کم 
اســت. طبق آمار، میزان 
مالیات به تولید ناخالص 
داخلی در ایران ۱۰درصد 
اســت اما در ارمنســتان معادل ۲۵درصد تولید 

ناخالص داخلی از جامعه مالیات دریافت می شود.
البته در ایران، کارگر و کارمند باید پیش از دریافت 
حقوق شان مالیات خود را بپردازند اما شرکت های 
بزرگ با اتکا به راه های دور زدن و چندالیه ســازی 
سیســتم اقتصادی خود از پرداخــت مالیات فرار 
می کنند. این در حالی است که با توسعه نظام مالیاتی 
و متصل ساختن آن به تکنولوژی، می   توان مالیات را 
به طور آنی روی درآمدها، عایدی سرمایه، ارث، ارزش 
افزوده و... اعمال کرد و با هرگونه  اظهارنامه  تطبیق 
داد اما در ایران این مناســبات روزآمد نمی شوند 
و همچنان از فقر قابلیت  و نــوآوری رنج می برند به 
نحوی که شرکت  ها با سیستم چنددفتری و تنظیم 
اظهارنامه  های غیردقیق، از پرداخت مالیات متناسب 

با درآمدهای خود خودداری می روزند.
معتقدم دولت می تواند هزینه های جاری خود 
در بحث های رفاهی و حمایتی را از طریق بازتوزیع 
درآمدهای ناشی از مالیات، تامین کند اما مشکل 
اینجاست که شرکت های بزرگ متصل به درآمدهای 
مختلف )ارزی یا ریالی یا هر دو( به این نظام سنتی 
پایبند نیســتند و با قواعد خود کار می کنند. این 
در حالی اســت که درآمدهای مالیاتی باید متوجه 
درآمدها و عایدی کسانی شــود که وزن اقتصادی 
باالتری دارند و متناســب با وزن خود فعالیت های 
شفاف یا غیرشفاف دارند. ردگیری فعالیت های آنها 
تا میزان باالیی از طریق توسعه تکنولوژی و حذف 
مراجعات حضوری و حذف ممیزی ممکن اســت. 
مجلس بارها در مورد حذف ممیزی بحث کرده اما با 
وجود الزامات قانونی هنوز در حال درگیری با سیستم 
ممیزی هستیم. این نظام مالیاتی باید متحول شود 
و دولت هم باید به تکلیف خود برای تعریف پایه های 
جدید مالیاتی عمل کند. اگر بتوانند که در بودجه 
۱۴۰۱ اساس مالیات را متحول کنند قاعدتا پایه های 
تغییرات بزرگ را فراهم کرده اند اما باید تکلیف بحث 

بازتوزیع را هم روشن کنیم.
از همین رو دولت باید کارآمدی اقتصاد را افزایش 
دهد. برای اینکه صندوق های بازنشستگی متکی 
به بودجه رفاهی کشــور نباشــند و این بودجه به 
نیازمندان واقعی اختصاص یابد، الزم است که اقتصاد 
از رکود خارج شود، با راه هایی همچون افزایش سن 
بازنشستگی نمی توان صندوق ها را تقویت و متحول 
کرد. در واقع این راه شناسایی مسأله را دشوار می کند 
و در ضمن سن ورود به بازار کار را افزایش می دهد و 
کارآمدی اقتصاد را به واسطه باالرفتن سن نیروی کار 
پایین می آورد و در ضمن هزینه های نظام سالمت 
و مراقبت را افزایش می دهد. ســن بازنشســتگی 
متغیری نیست که دولت خیلی بتواند با آن بحران 
صندوق ها را عقب بیندازد. در اینجا دولت باید با نظام 
مالیاتی خود جلو بیاید و توام با آن برای رفع تحریم ها 
با موانع موجود مقابله کند و خیلی سرراست، مسیر 
گردش اقتصاد را از موانعش رها کند. سیاست های 
ضداشتغال مانند افزایش سن بازنشستگی ما را از 

اصالحات عمیق تر بازمی دارد.

 اعتراض کارگران کرمان موتور
 به نحوه بازنشستگی

کارگران شرکت خودروســازی کرمان موتور 
نسبت به روند بازنشستگی پیش از موعد مشاغل 
سخت و زیان آور انتقاداتی وارد کرده اند اما مسئوالن 
این شرکت اعالم می کنند که ۴درصد بازنشستگی 

پیش از موعد را پرداخت می کند.
به گزارش ایلنا، کارگران شرکت کرمان خودرو 
از قانون مشاغل سخت و زیان آور محروم هستند، در 
حالی که مدیران این شرکت با استفاده از این ماده 
قانونی و پرداخت جبران کسر واریز حق بیمه توسط 

شرکت، بازنشسته می شوند.
در همیــن زمینــه کارگران گفتنــد: تمامی 
نیروهایی که از دهه 8۰ به بعد استخدام شده اند از 
سختی و زیان آور بودن کار خود محروم هستند در 
حالی که مدیران این شرکت با استفاده از این مولفه 

پس از ۲۰ سال اشتغال، بازنشسته شده اند.
آنها ادامه دادند: چطور ممکن است که مدیران 
با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شــوند اما کارگران از 
آن محروم باشند؟به گفته آنها، تمامی کارگران به 
صورت مستمر ۲۰ سال اشتغال نداشته اند و برخی به 
صورت منقطع فعالیت کرده اند اما به دلیل اینکه ۲۵ 
سال سابقه اشتغال دارند، می توانند بازنشسته شوند.

یادداشت

اخبار کارگری

 آلبرت بغازیان، اقتصاددان
 و عضو هیات علمی دانشگاه تهران


