
t oseei r ani . i r
دسترنج4

فعال صنفی بازنشستگان:
نمایندگان مجلس، طرح دائمی شدن 

همسان سازی را تصویب کنند
بازنشســتگان کشــوری از نمایندگان مجلس 
درخواست کردند به طرح دائمی شدن همسان سازی 
حقوق بازنشســتگان رای دهند. به گــزارش ایلنا، 
»حسین سوری» فعال صنفی بازنشستگان با اشاره به 
تهیه طرح دوفوریتی توسط نماینده دلفان در مجلس 
برای دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان 
می گوید: این طرح برای ارائه در صحن علنی مجلس، 
نیاز به یک سری امضا دارد. وی می گوید: بازنشستگان 
توقع دارند نمایندگانــی که با رای ایــن گروه باال 
آمده اند و قبل از انتخاب شــدن، وعده های بســیار 
برای بهبود معیشــت گروه های مزدبگیر داده اند، 
طرح دوفوریتی دائمی شدن همسان سازی را امضا 
کنند تا بازنشستگان بتوانند منتظر مطرح شدن آن 
در صحن علنی مجلس باشند. به گفته وی، دائمی 
شدن همسان سازی از دغدغه و استرس بازنشستگان 
می کاهد و دیگر نیازی نیست هر سال منتظر التفات 
سازمان برنامه و بودجه باشند تا بودجه مشخص برای 

همسان سازی اختصاص دهد.
    

بازنشستگان کارگری:
 مطالبات مان برآورده نشود، 

باز هم تجمع می کنیم

بازنشستگان کارگری با تاکید بر ضرورت برآورده 
شدن مطالبات خود می گویند: پایان سال است و 
باید خواسته های ما برآورده شود. به گزارش ایلنا، 
بهمن ماه امسال، بازنشستگان کارگری در دو نوبت 
دســت به تجمع اعتراضی زدند، یک بار در ششم 
بهمن مقابل ســازمان برنامه و بودجه و بار دیگر در 
هفتم بهمن، مقابل سازمان تامین اجتماعی. حاال 
گروه های مختلف بازنشستگان کارگری با تاکید 
بر اینکه در روزهای پایانی سال هستیم و باید دولت 
و مجلس به مطالبات ما رسیدگی کنند، مهم ترین 
خواســته های خود را اجرای ماده 96 قانون تامین 
اجتماعی و اختصاص بودجه کافــی برای اجرای 
دقیق همسان سازی حقوق در سال آینده می دانند 
و می گویند: اگر به خواسته هایمان توجه نشود، باز 
هم مقابل مجلس می رویم. این بازنشستگان با بیان 
اینکه بیست و ششم بهمن، مقابل مجلس شورا جمع 
می شویم، از نمایندگان مجلس درخواست دارند به 
خواسته های برحق بازنشستگان کارگری در تنظیم 

و اصالح الیحه بودجه توجه کنند.
    

اعطای وام کرونا به ۲۳هزار طرح 
کسب و کار خانگی

رئیس دبیرخانه ستاد ســاماندهی حمایت از 
مشاغل خانگی گفت: از اقدامات وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، پرداخت تسهیالت کرونا به کسب 
و کارهای خانگی آســیب دیده از شــیوع بیماری 
کرونا بود که طبق آخرین آمار به ۲۳هزار طرح، وام 
پرداخت شده اســت. مهناز امدادی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: با شیوع بیماری کرونا و با توجه به ظرفیت 
مشاغل خانگی که این امکان را فراهم می کند تا افراد 
در محیط امن خانه کسب و کار خود را داشته باشند، 
این مشاغل با استقبال گســترده ای همراه شدند. 
وی با اشاره به بررســی های دفتر سیاست گذاری 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
در بحث مشــاغل خانگی به ویژه با شیوع بیماری 
کرونا در سطح دنیا اتفاقات قابل توجهی رخ داده، 
به این صورت که تا ســال ۲۰۱9 آمــار فعاالن در 
حوزه مشــاغل خانگی ۱۰۰میلیون نفر بود اما در 
سال ۲۰۲۰ این آمار رشــد ۱6۰درصدی داشت 
و به ۲6۰میلیون نفر رسید. رئیس دبیرخانه ستاد 
ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اظهار داشت: 
بررسی ها نشــان می دهد با وجود تنگناها حدود 
۳.۵درصد اشتغال کشور مربوط به فعاالن کسب 
و کار خانگی و ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی برای 
مشاغل خانگی است و این نشان از ظرفیت این بخش 
در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال دارد. وی 
ادامه داد: با حمایت های الزم از مشاغل خانگی این 
امکان وجود دارد که رقم ۳.۵درصد ایجاد اشتغال را 
به ۱۰درصد برسانیم و با این عمل برای ۲.۵ میلیون 
نفر شــغل ایجاد کنیم البته منوط به این است که 
حمایت و بسترهای الزم فراهم شود. وی افزود: در 
بحث حمایت های بیمه ای امکان بهره مندی بیش 
از 9۰درصد کارگران مشــاغل خانگی از صندوق 
روستایی فراهم شد و در رشــته های کشاورزی، 
صنایع دستی و رشــته های تولیدی و خدماتی در 
شهر و روستاهای باالی ۲۰هزار نفر فراهم شده است.

4
اخبار کارگری

کمیســیون تلفیــق مجلس در 
راستای اصالح ساختار بودجه، سقف 
حقوق مدیران دولتی را تعریف کرد. 
مجلس یازدهم متشکل از نمایندگان 
مدعی انقالبی گری، مبلغ ۳۲ میلیون 
تومان را به عنوان دســتمزد ماهیانه 
این گروه شغلی در نظر گرفته است. 
اگرچه این مبلغ نسبت به فیش های 
منتشر شــده کاهش یافته اما هنوز 
این دریافتی نســبت بــه کارگران 
بسیار بیشتر اســت. اما مشکل فقط 
این نیســت. مجلس انقالبی مالیات 
پلکانی را به سمت حقوق های پایین 
و متوســط گردانــده و حقوق های 
باالی ۳۲ میلیــون تومان را از مالیات 
پلکانی معاف کــرده، آن هم با در نظر 
گرفتن رقم ثابت مالیاتی ۳۵درصدی 
و حقــوق اعضــای هیــات علمی و 
قضات هم از مالیــات پلکانی و کارانه 
پزشکان از ســقف حقوق پرداختی 

 به کارکنان دولت معاف شــده  است.
اگر از این سو خبرهای ناامیدکننده ای 
از مجلس انقالبی  به گوش می رســد 
این طرف در کمیته دستمزد شورای 
عالی کار، برای عــدم افزایش حقوق 
کارگران، دولتی ها و کارفرمایان دست 
به دست هم داده اند تا جایی که توان 
دارند مانع از افرایش حقوق کارگران 
شوند، تا آنجا که کارفرمایان اینک با 
پاک کردن صورت مساله، تعیین مزد 
را به بازی گرفته و می گویند بیشــتر 
کارگران مجرد هستند، پس ارجاع به 
سبد معیشت برای تعیین مزد، قابل 

پذیرش نیست.
 تصمیم مجلس،

 شکاف طبقاتی را بیشتر می کند
»کاظم فرج الهی« فعال کارگری 
در ارتباط با دستمزد چندین میلیونی 
مدیران دولتــی و واژگونــی پیکان 
مالیات به ســمت کم درآمدها گفت: 

تعیین دســتمزد ۳۲میلیونی باعث 
می شود فاصله بین دارا و ندار بیشتر 
شود و اختالف طبقاتی گسترش یابد. 
در 4۰ سال گذشته، شکاف طبقاتی 
به اوج خود رســید و عــده ای هر روز 
در دره فقر بیشــتر فرو رفتند. در این 
سال ها اگرچه عده ای در فقر دست و 
پا می زنند اما گروهی بر فراز قله رفاه و 

تامین معیشت قرار دارند.

وی با انتقــاد از مصوبــات اخیر 
مجلس گفــت: وقتی کــه مجلس 
چنین تصمیماتی می گیرد، اختالف 
طبقاتی رسمی می شــود. مجلس 
ســقف حقوق ۳۲میلیون تومانی را 
برای مدیران دولتی تعیین می کند اما 
حقیقت این است که دریافتی واقعی 
حتی بیشتر از ۳۲میلیون تومان است. 
مدیران دولتی از مواردی برخوردارند 
که الیه های پایینی جامعه به کل از 

آنها محروم هستند. 
مسلم است تشکل های کارگری 
در جامعــه فاقــد قدرت هســتند 
و توانایی برقــرار کــردن گفتمان 
مطالباتــی را ندارنــد. در نهایــت 
نمایندگان کارگــری که نمی توانند 
مســئوالن را متقاعد کننــد به ابزار 
دیگری متوسل می شوند که ممکن 
است برای جامعه تولید هزینه کند 
زیرا آنها شاهد هســتند مصوبات و 
تصمیمات مجلســی ها بر افزایش 
فاصله طبقاتی و حاکم کردن گروهی 

اندک از جامعه بر تمامیت آن است.
وی افــزود: الیه هــای پایین تر 
جامعه در این سال ها فشار بیشتری 
را تحمل می کنند و روزبه روز فقیرتر 
شده اند. این موضوع تبعات اجتماعی 
بســیاری به همــراه دارد. وقتی که 
الیه های پایین جامعه این اختالفات 
فاحش را می بینند، گاهی برای تامین 
نیازها و معیشت خود به راه هایی روی 
می آورند که امنیت اجتماعی را تهدید 
می کند. سرقت، دزدی و کالهبرداری 
در سراسر جامعه و البته شبکه های 
مجازی به صورت چشمگیری افزایش 
می یابد. حال با تصمیمات نابه جا اگر 
تنگنا برای الیه های پایینی بیشــتر 
شود، برخی برای کسب پول دست به 

هر کاری خواهند زد.
فرج الهی ادامــه داد: تصمیمات 
اخیر مجلس ارزش افزوده ناشــی از 
کار نیروهای مولد را به وجود می آورد 
که این ارزش افزوده تبدیل به مال ها، 
باســتی هیلزها و خودروهای چند 
صدمیلیونی می شــود. هنگامی که 
الیه های پایینی و ندارها این فاصله 
طبقاتــی را می بیننــد، احســاس 
می کنند بــا کار کردن این شــکاف 
پر نخواهد شــد، در نتیجــه امنیت 

اجتماعی تهدید می شود.

سیاست های مالیاتی ایران 
ظالمانه است

دولت ها معتقدند که اقشار مختلف 
جامعه باید به تامین منابع مالی کشور 
خود کمک کنند، به همین دلیل نظام 
مالیاتی کشور به عنوان یکی از بازوهای 
درآمدی دولت ها معرفی می شود و این 
انتظار وجــود دارد که افراد برخوردار 
مالیات بیشتری به دولت بپردازند اما 
این موضوع در کشــور ایران، رویایی 
بیش نیست؛ وقتی کمیسیون تلفیق 
مجلس یازدهــم، مصوبــه ای را در 
ارتباط با مالیات بر حقــوق مدیران 
دولتی تصویب می کند که بر اســاس 
آن، حقوق هــای ۳۲میلیون تومانی 
باید تا سقف ۳۰درصد و حقوق های 
بیشــتر از این مبلغ، بایــد ۳۵درصد 
مالیــات پرداخت کننــد و برخی از 
گروه های شغلی پردرآمد مثل اعضای 
هیات علمی و قضات مشمول معافیت 
مالیاتی هستند و کارانه پزشکان نیز 

شامل معافیت مالیاتی می شود.
فرج الهــی در توضیح تصمیمات 
اخیر مجلس گفت: واقعیت این است 
که سیاســت های مالیاتی جامعه ما، 
یکــی از ظالمانه ترین روش های اخذ 
مالیات از مردم اســت. ندارها نسبت 
به توانگرها مالیات بیشتری پرداخت 
می کنند و نقش به ســزایی در تامین 
هزینه های دولت دارند. یک کارگر یا 
حقوق بگیر ساده، مبلغ مالیات خود 
را پیش از دریافت دستمزد پرداخت 
می کند اما توانگــران که درآمدهای 
میلیاردی دارند، آشــکارا از پرداخت 
مالیات طفره می روند. این درآمدها و 
نپرداختن مالیات ها سبب ظهور مال ها 
و باستی هیلزها می شود. در این سال ها 
همواره توانگران درآمد بسیار زیادی 
داشته اند اما مالیات خود را به حداقل 
پرداخت می کننــد و البته انواع راه ها 
برای فرار مالیاتی هم دارند و مدیران 
نیز انگیزه ای بــرای جلوگیری از این 

موضوع ندارند.
نرخ تسعیر ارز، ارزش پول ملی را 

کاهش می دهد
در حالی کــه نمایندگان مجلس 
باور دارند، نرخ تســعیر ارز ۱۷۵۰۰ 
تومانــی جلــوی رانت و فســاد ارز 
4۲۰۰ تومانی را می گیرد اما بسیاری 
معتقدنــد که اجرای این سیاســت 

باعث رشــد نقدینگی و تورم خواهد 
شــد. فعاالن کارگری هم معتقدند 
افزایش قیمت ارز ســفره های خالی 
کارگران را نســبت به قبــل تهی تر 
خواهد کرد. آنها می گویند اگر در سال 
آتی، قیمت ارز ۱۷۵۰۰ تومان شود، 
افزایش 6۰۰درصدی دســتمزد هم 
پاسخگوی آثار مخرب گرانی قیمت 

ارز نخواهد بود.
فرج الهی می گوید: اگر نرخ تسعیر 
ارز ۱۷۵۰۰ تومانی تصویب شــود، 
نرخ تورم روندی صعودی و جهشــی 
خواهد داشــت. این موضــوع قابل 
پیش بینی اســت. معتقــدم تورم به 
معنای دســت درازی دولت به سفره 
مردم اســت. وقتی قیمت ارز 4۲۰۰ 
تومانــی 4 برابر شــود، قیمت ها در 
تمامی عرصه ها به تبــع این موضوع 

چندین برابر می شود.
این فعال کارگری ادامه داد: سفره 
مردم هر روز تهی تر می شود. کارگری 
را در نظــر بگیرید کــه ۱۰ میلیون 
پس انداز دارد. پس از افزایش 4 برابری 
قیمت دالر، ارزش پول او یک چهارم 
خواهد شد. مجلس، سیاست افزایش 
قیمت دالر را برای کنترل رانت درنظر 
گرفته اما مختصر پس انداز کارگران 
که ناشی به تاخیر انداختن نیازهاست 
با افزایش 4 برابــری قیمت ارز، مورد 
دست درازی قرار می گیرد. این یعنی 
به دلیل سیاست های مسئوالن کشور، 
سازمان یافتگی طبقاتی در کشور به 
نقطه مناسبی نرســیده است. وقتی 
هم فشــار روی اقشــار جامعه زیاد 
 شود، ما شــاهد برآمدهای اجتماعی

 خواهیم بود.

حقوق های چند میلیونی نه تنها حذف نشدند، معاف از مالیات هم شدند

کارگران در دره فقر و مجلس نگران  پردرآمدها

خبر

دبیرکل خانه کارگر در نقد افزایش نرخ یارانه 
نقدی گفت: وقتــی پول فعال بــه پول منفعل 
تبدیل می شود در خدمت نامولدها و سوداگران 

قرار می گیرد.
علیرضا محجوب در گفت وگو با ایلنا، در مورد 
طرح افزایش نرخ یارانه نقدی در مجلس گفت: در 
زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها هم گفته 
بودم که مخالف پرداخت نقدی هرگونه کمکی 
هســتم که در ازای آن کاری انجام نمی شود. در 
واقع نباید با تعاریف مبهم برای کمک به سفره 
مردم، یارانه نقدی پرداخــت کنیم بدون اینکه 

بدانیم چه کسی کار می کند یا نمی کند.
وی ادامه داد: معتقدم بــا این اقدام، آنچه در 
عمل اتفاق افتاده و خواهد افتاد، پرداخت یارانه 
سنگین به ثروتمندان است و عماًل آنها از کیسه 

مردم برداشت می کنند.
دبیرکل خانــه کارگر افزود: تــورم هدیه به 
ثروتمندان اســت پس افزایــش یارانه نقدی 
چون در ازای آن کاری نشده به نام فقرا و به کام 

ثروتمندان خواهد بود.
وی ادامه داد: این گونه تصمیم ها در واقع بر 
کسری بودجه می افزاید. از سوی دیگر اتفاقاتی 
در کنار آن روی خواهــد داد یعنی حجم پول، 
نقدینگی و پایه پولی افزایــش می یابد و حتی 
سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و 
چون در ازای آن تولیدی ایجاد نشده بار فزاینده 

تورمی ایجاد خواهد شد.
وی تصریــح کرد: باید توجه داشــت که 

وقتی پــول فعال بــه پول منفعــل تبدیل 
می شــود در خدمت نامولدها و سوداگران 
قرار می گیرد بنابراین لطفاً به نام فقرا و به کام 
ثروتمندان تصمیم نگیرید. البته بســیاری 
از تصمیم گیران از ُکنه این موضوع اطالعی 
ندارند وگرنه در سیاست گذاری قطعاً نیت آنها 
کمک به فقراست. از این عزیزان می خواهیم 
ابتــدا تاثیرات ایــن تصمیمــات را با دقت 
محاسبه و سپس در صحنه علنی مجلس آن 

را مطرح کنند.
ایــن نماینــده ادوار مجلــس تصریح کرد: 
برای کاهش کسری بودجه شــاید بدترین کار 
راحت ترین هم است، یعنی کاهش ارزش پول 
ملی. وظیفه اصلی بانک مرکزی و شــورای پول 
و اعتبار که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور 
دارند صیانت از ارزش پول ملی به عنوان مرزهای 
اقتصادی است. شــاید باور این کار برای عده ای 
سخت باشد اما هیچ کشوری در صد سال اخیر 
شرایط بدتری از آلمان نداشته است، در جنگ 
اول شکست خورد، بدترین تصمیمات اقتصادی 
گرفته شد و پول آن در بدترین سراشیبی سقوط 
قرار گرفت طوری که در در فاصله ۱9۱۸ تا ۱9۲۳ 
پول آلمان را در گاری جابه جا می کردند. نمونه 
مشــابه هم در پایان جنگ جهانی دوم و در دهه 
منتهی به ۱9۵6 بود اما آلمان با افزایش تولید در 
حالی که باید غرامت هم می پرداخت، توانست 
بازسازی ارزش پول ملی را در اولویت قرار دهد و 
کاهش ارزش ۳۰۰درصدی را در فاصله ۵ ساله 

جبران کند. کسانی که می گویند افزایش ارزش 
پولی ملی شدنی نیست برخالف تجربه اقتصادی 

سخن می گویند.
این کارشــناس مســائل اقتصادی اظهار 
داشــت: همه تقریبا می داننــد کاهش ارزش 
پولی بیشتر به ضرر فقرا است چون فقرا بیشتر با 
پول کار می کنند و اغنیا ثروت خود را تبدیل به 
دارایی های دیگر کرده اند. حال با این اوصاف آیا 

این تصمیم ها به نفع فقرا است؟
محجوب خاطرنشــان کــرد: معتقدم این 
اقدامات سیگنال به سوداگران است که دارایی ها 
خود مانند ارز، خودرو و... را تبدیل نکنند چون 

ارزش دالر یا خودرو افزایش می یابد.
دبیرکل خانه کارگر تاکیــد کرد: خروجی و 
حاصل این تصمیمات مجلــس، تورم و کاهش 
ارزش پول بیشــتر و نهایتاً افزایش خارق العاده 
نرخ فزاینده نقدینگی خواهــد بود که امیدوارم 

محقق نشود.
محجوب با بیان مجدد اینکه با فلسفه یارانه 
نقدی مخالف است، اظهار داشت: در این موضوع 
اقتصاددانان سوسیالیست و سرمایه داری توافق 
دارند. البته من نظر متفاوتی نســبت به یارانه 
کاالیی دارم چون یارانه کاالیی در بســیاری از 

سطوح قابل قبول است.
وی افزود: اقتصاددانان بــاور دارند که نباید 
قیمت های طبیعی را بر هم زد. قیمت ســوخت 
یارانــه ای نداشــت و طبیعی بود. کســانی که 
مســئوالن را راهنمایی کردند یا با اقتصاد ایران 

آشــنا نبودند یا مباحث یارانه را نمی شناسند 
وگرنه قیمت ســوخت به یارانه ربطی نداشت و 
این بازتعریف برای توزیع مبالغ بود. در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال ۸4 که یارانه نقدی از 
سوی دو کاندیدا مطرح شــد، مشخص بود که 
از ابتدا این طرح ناپخته است و وقتی خواستند 
قانون کنند ما مخالفت کردیم. حاال هم کسانی 
که در این مسیر گام برمی دارند قطعا علیه فقرا 

هستند نه در راستای منافع آنها.
نماینــده ادوار مجلس تصریــح کرد: فرض 
کنید ما تورم یا نقدینگی باال نداشــتیم. باز هم 
یارانه نقدی منتج به افزایش تورم و کاهش ارزش 
پولی می شد چون تقاضای بیشتر ایجاد می کند 
و چون امکان تولید این کاالهــا بدون اتکا به ارز 
وجود ندارد، خود به خود نرخ برابری ما با پول های 
خارجی بیشتر می شود که اینجا موضوع سرکوب 
قیمت مطرح می شود که دولت کنونی و گذشته 

متوسل به آن شدند. وقتی بر تقاضای کاال افزوده 
می شود باید تولید بیشتری داشته باشیم اما وقتی 
بیشتر مواد اولیه، نیمه ساخته و واسطه وارداتی 
اســت، تقاضا بالفاصله دو تاثیــر دارد که یکی 
افزایش تقاضا برای ارز اســت که دولت گذشته 
آن را سرکوب کرد و دولت کنونی کمی مقاومت 
کرد که نتیجه هر دو تورم وحشــتناک خصوصا 

برای فقرا بود.
وی اذعان کرد: اکنون قاطبه مردم ما زندگی 
بسیار سختی دارند و دخل و خرج چند ده میلیون 
ایرانی با هم نمی خواند و این شکاف با هیچ پولی پر 

نمی شود مگر با واقعی کردن دستمزدها.
دبیرکل خانه کارگر افزود: وقتی قیمت ها را 
حقیقی می کنید دستمزدها را نیز هم حقیقی 
کنید. اگر می خواهید بــه کارفرما کمک کنید 
مالیات کمتر بگیرید تــا کارفرما آن را بر حقوق 

کارگران بیافزاید.

درخواست محجوب از نمایندگان مجلس:

کاهش ارزش پول ملی را به اسم حمایت از فقرا ثبت نکنید

ارزش افزوده نیروی 
کار تبدیل به مال ها، 

باستی هیلزها و خودروهای 
چند صدمیلیونی می شود. 

هنگامی که الیه های 
پایینی و ندارها این فاصله 

را می بینند، احساس 
می کنند با کار کردن این 

شکاف پر نخواهد شد، در 
نتیجه امنیت اجتماعی 

تهدید می شود

مجلس انقالبی حقوق های 
باالی ۳۲ میلیون تومان را از 
مالیات پلکانی معاف کرده و 
حقوق اعضای هیات علمی و 
قضات هم از مالیات پلکانی 

و کارانه پزشکان از سقف 
حقوق پرداختی به کارکنان 

دولت معاف شده  است
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