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هر ســاله با نزدیک شــدن به نیمه 
دوم ســال و زمان تنظیم الیحه بودجه 
سالیانه توسط دولت، بحث چگونگی 
تنظیم مخارج کشور داغ می شود. بدون 
هیچ تردید وقتی درآمدهای نفتی کشور 
به پایین ترین سطح ممکن تنزل یافته، 
بهتریــن راه حل برای تامین کســری 
بودجه، اول باال بــردن تولید ناخالص 
داخلی و افزایش سهم صادرات غیرنفتی 
است و دوم، مالیات ســتانی درست و 
عادالنه به این معنا که آنهایی که سهم 
درشتی از ثروت ها و مواهب ملی می برند، 
باید سهم بیشتری به خزانه بپردازند تا 

چرخ ممکلت همچنان بچرخد.
به عقیده کارشناسان، دولت برای 
جبران کسری بودجه خود نباید چوب 
حراج به اموال و دارایی های مردم بزند 
یا این کسری را با سرمایه های مردم در 
بورس جبران کند. به این باور، تنها راه 
موجود اصالح نظام مالیاتی اســت به 
گونه ای که سهم پرداخت های مالیاتی 
به شــیوه ای عادالنه افزایش یابد و در 
ضمن بخش عمده این پرداخت بر دوش 
مزدبگیران و دهک های فرودست نباشد. 
یادمان نرفته که همیــن اصالح نظام 
مالیاتی کشور یکی از شعارها و وعده های 

اساسی دولت نیز بوده است.
 چرایی پایین بودن سهم مالیات

 در بودجه کشور
با وجود افزایش میزان مالیات ستانی 
در کشــور در ســال های اخیر، هنوز 
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی 
ایران به شدت پایین است. طبق آمار، 
ســهم مالیات از تولید ناخالص داخلی 
۵.۸درصد و ســهم مالیــات از تامین 

بودجه کل حدود ۳۱درصد اســت که 
رقمی نازل اســت. این در حالی است 
که نســبت مالیات بــه تولید ناخالص 
داخلی برای کشــورهایی با ســاختار 
اقتصادی ضعیف تر از ایران ۱۲درصد 
و برای کشورهای با ساختار اقتصادی 
مشابه کشور ما برابر با ۱۷درصد است و 
در کشورهای پیشرفته اروپایی بالغ بر 
۳۰درصد است، بنابراین برای متوازن 
شدن و رسیدن به توسعه مالیاتی، باید 

سهم مالیات حداقل ۵ برابر شود.
وجود چنیــن وضعیتی ناشــی از 
معافیت های گسترده مالیاتی و محدود 
بودن تعداد پایه های مالیاتی در کشور 
است. نهادها و موسســات بسیاری در 
کشور از پرداخت مالیات حتی در شرایط 
فعلی تحریمی معاف هستند و در زمینه 
پایه های مالیاتی نیز با ضعف ساختاری 
مواجهیم. تعــداد پایه هــای مالیاتی 
معطوف به اخذ مالیات از ثروتمندان و 
دارندگان اصلی پول و شبه پول در کشور 
محدود است و در عین حال، بسیاری از 
پایه های مالیاتی موجود نیز به درستی 
اجرایی نمی شــود. بــرای نمونه، اخذ 
مالیات از خانه های لوکــس در قانون 
بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش بینی شد 
اما تا پایان دولت دوازدهم آیین نامه آن 
به مرحله اجرا نرسید و هنوز دارندگان 
خانه های لوکس، ریالی مالیات به خزانه 

دولت نمی پردازند.
بار اصلی مالیات بر دوش 

مزدبگیران
در چنین شرایطی، بار اصلی پرداخت 
مالیات بر دوش مردم عادی، مزدبگیران، 
کارگران و بازنشســتگان است. »نادر 
مرادی« فعال کارگــری در این رابطه 
ضمن انتقاد از توزیع نامتوازن مالیاتی 

کشــور می گوید: در ســال ۱۴۰۰ هر 
مزدبگیری کــه بیــش از ۴ میلیون و 
۸۰۰هزار تومان درآمــد ماهانه دارد، 
باید ۱۰درصد درآمد مــازاد را به دولت 
مالیات بدهد. رقم ۴ میلیون و ۸۰۰هزار 
تومان حتی نصف خط فقر یا همان سبد 
معیشت نیســت، یعنی خانوارهایی 
که نصف خط فقر درآمــد دارند ناچاراً 
به دولــت مالیات می پردازنــد اما دانه 
درشت ها و آنهایی که ثروت های کالن 
دارند، به راحتی از زیر پرداخت مالیات 

قسر درمی روند!
او ادامه می دهــد: مالیات بر درآمد، 
تنهــا بخشــی از مالیاتی اســت که 
مزدبگیران می پردازنــد. مزدبگیران 
مجبور بــه پرداخت مالیــات بر ارزش 
افزوده بــرای همه کاالهــا و خدمات 
هســتند. حداقل ۹درصــد مالیات بر 
ازش افزوده به تمام هزینه های ماهانه 
مزدبگیران شــاغل و بازنشسته افزوده 
می شود و این یعنی بار اصلی پرداخت 
مالیــات در کشــور بر گــرده همین 

مزدبگیران کم درآمد است.
بق این اســتدالل، نــرخ مالیات 
بر ارزش افــزوده ســال ۱۴۰۰ مانند 
ســال نرخ مالیــات بــر ارزش افزوده 
ســال ۹۹ حدود ۶درصد است که در 
کنار ۳درصدی که بــه عنوان عوارض 
اخذ می شــود به ۹درصد می رســد و 
اگر پرداخت مالیات بر درآمد توســط 
مزدبگیران شاغل و بازنشسته را به این 
رقم بیفزاییم، اعداد و ارقام رسمی نیز 
ثابت می کنند که اســتدالل این فعال 
کارگری درست اســت، یعنی بخش 
اعظم مالیات در کشــور را مزدبگیران 
می پردازنــد و صاحبــان ثروت های 

افسانه ای سهم بسیار کوچکی دارند.

سهم 4درصدی مالیات بر ثروت 
در کشور

اعداد و ارقام رسمی نشان می دهد 
در نیمه نخست سال جاری ۱۳۸هزار و 
۵۱۹ میلیارد تومان مالیات از بخش های 
مختلف وصول و بــه خزانه دولت واریز 
شده اســت. این رقم در حالی به دست 
آمده که بالغ بر ۱۳۵هزار و ۳۱۷ میلیارد 
تومان مالیات برای ۶ ماهه اول امسال از 

سوی مجلس مصوب شده بود.
براســاس این گزارش خزانه داری، 
شهروندان ۵۱هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان 
مالیات کاال و خدمات شامل مالیات نقل 
و انتقال خودرو، فروش و مصرف سیگار، 
ارزش افزوده، شــماره گذاری خودرو 
و ســایر موارد پرداخت کردنــد. از این 
میزان ۴۰هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
سهم مالیات بر ارزش افزوده می شود. در 
بخش مالیات های مستقیم که شامل 
مالیات بر ثروت، درآمد و شــرکت ها و 
اشخاص حقوقی می شود نیز ۸۶هزار و 
۹۲۹ میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز 
شد. از این میزان ۶هزار و ۳۶۰ میلیارد 
تومان سهم مالیات بر ثروت، ۳۴هزار و 

۷۴۴ میلیارد تومان ســهم مالیات بر 
درآمد و اشخاص حقوقی نیز ۴۵هزار و 
۸۲۴ میلیارد تومان در این مدت واریزی 

به خزانه داشته اند.
اگر کمی با دقت به این اعداد و ارقام 
نگاه کنیم، متوجه می شــویم بیش از 
نصف درآمد مالیاتی، از مالیات بر ازش 
افزوده و مالیات بر درآمد به دست آمده 
است )مجموع ۴۰هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان و ۳۴هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان( 
یعنی بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان از 
درآمد ۱۳۸هزار میلیارد تومانی مالیات 
در نیمه نخست ســال را مزدبگیران و 
مردم عادی پرداخته اند. در همین حال 
سهم مالیات بر ثروت فقط ۶ هزار و ۳۶۰ 
میلیارد تومان بوده است یعنی چیزی 

حدود ۴درصد درآمد مالیاتی کشور!
در کشــوری که به اذعان مسئوالن 
عالی رتبه آن، یک یا چهار درصدی ها، 
صاحبان ثروت های انبوه و افســانه ای 
هستند، ســهم مالیات بر ثروت فقط 
۴درصد است و این سهم نامتوازن ثابت 
می کند که بار اصلی مالیات پردازی بر 
دوش مردمان عادی است، یعنی همان 
نود و چند درصدی ها کــه قاطبه آنها 
مزدبگیر هستند و با هزار وصله و پینه، 

امورات زندگی را می گذرانند.
لزوم اصالح عادالنه نظام مالیاتی

در چنین شرایطی است که یکی از 
اصلی ترین خواسته های مزدبگیران، 
اصالح نظام مالیاتی کشور به شیوه ای 
اساسی است، به گونه ای که اوالً سقف 
معافیت مالیات بر درآمد به اندازه خط 
فقر یا همان سبد معیشت افزایش یابد 
یعنــی در الیحه بودجه ســال آینده، 
تمام شــاغالن زیر خط فقر از پرداخت 
مالیات معاف باشند و دوماً سهم مالیات 
بر ثــروت به گونــه ای عادالنه افزایش 
یابد و از ۴درصد بــه بیش از ۲۰ یا حتی 
۳۰درصد برســد و در نهایت، بنیادها 
و نهادهای معــاف از مالیات، مکلف به 
پرداخت مالیات شوند و سهم خود را به 

خزانه بپردازند.

مرادی در این رابطه می گوید: دولت 
ســیزدهم باید بار مالیــات را از دوش 
کارگران شاغل و بازنشســته بردارد. 
پرداخت مالیات برای خانواده ای که ۵ 
یا حتی ۶ میلیون تومــان درآمد دارد و 
صاحب چند فرزند است، بسیار سخت 
اســت، مخصوصاً که همــه ما مجبور 
به پرداخــت مالیات بــر ارزش افزوده 
هستیم و در واقع حدود نه یا ۱۰درصد 
بیشتر برای همه چیز هزینه می کنیم. 
بار مالیــات باید بــر دوش ثروتمندان 
بیافتد، آنهایی که اموال آن چنانی دارند، 
پول های کالن در بانک دارند و سرمایه و 

امالک فراوانی دارند.
در شــرایطی که یــک مزدبگیر با 
۵ میلیــون تومان درآمــد، هم درصد 
مازاد سقف معافیت را مالیات بر درآمد 
می دهد و هم مالیات بــر ارزش افزوده 
می پردازد که برای او رقم سنگینی است، 
یک ثرومند که ده هــا خانه الکچری و 
لوکس اســت، ریالی بابت این سرمایه 
کنار گذاشــته و بدون مصرف در رشد 
اقتصادی، مالیات به خزانه نمی پردازد. 
این ترکیــب ناعادالنه را بایــد در کنار 
خصوصی سازی ها و تالش برای فروش 
اموال ملت، تفســیر کرد؛ تالش هایی 
به غایت ناعادالنه برای جبران کسری 
بودجه و جایگزینی درآمد از دست رفته 
نفتی، تالش هایی که تماماً بر برداشت 
پول از جیب مردم عادی و مزدبگیران 

استوار است.

نهادهای ثروتمند همچنان از پرداخت مالیات معافند

بار مخارج دولت، روی دوش مزدبگیران
 بیش از ۷۵هزار میلیارد 

تومان از درآمد ۱۳۸هزار 
میلیارد تومانی مالیات 
در نیمه نخست سال را 

مزدبگیران و مردم عادی 
پرداخته اند. در همین حال 
سهم مالیات بر ثروت فقط 

۶ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان 
بوده است
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استمداد از رهبری برای توقف 
واگذاری بانک رفاه

کانون عالی کارمندان بازنشســته مشــمول 
قانون تامین اجتماعی، با انتشار نامه ای از رهبری 
درخواست کرد که برای توقف واگذاری بانک رفاه 

کارگران، دستور حکومتی صادر کنند.
به گزارش ایلنا، در نامه این کانون با اشــاره به 
حق الناس بودن منابع و دارایی  های سازمان تامین 
اجتماعی و بین النسلی بودن ماهیت آن و تعلق بانک 
رفاه کارگران به این سازمان، از مقام معظم رهبری 
درخواست شده که برای توقف واگذاری بانک رفاه 

کارگران »حکم حکومتی« صادر کنند.
طبق ایــن گزارش، در جلســه اخیر ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شــد که زمینه 
واگذاری ســهام بانک رفاه کارگران در چارچوب 
سیاست های ابالغی اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم 

شود.
    

 تجمع جوانان بیکار
 در شهرستان شوشتر

جوانان جویای کار شهرستان شوشتر روز گذشته 
مقابل مجتمع کشت و صنعت کارون تجمع کردند. 
این گروه از جوانان، خواستار اشتغال بومی ها در این 

مجتمع کشاورزی و صنعتی هستند.
به گزارش ایلنا، یکی از این جوانان گفت: مسئوالن 
بارها به ما وعده اســتخدام داده انــد ولی به گفته 
مدیریت شرکت، ظرفیت محدودی برای استخدام 

نیروی کار وجود دارد.
به گفته او، مسئوالن مربوطه وعده داده اند که به 
زودی مشکل را حل می کنند ولی با گذشت زمان 

هیچ اتفاقی نیفتاده است.
بومی های بیکار شهرستان شوشتر می گویند: 
زمانی که مجتمع کشت و صنعت کارون در سال ۵۲ 
شروع به کار کرد حدود ۱۷هزار کارگر مشغول به کار 
شده بودند اما امروز تعداد شاغلین به کمتر از هزار 

نفر رسیده است.
طبق اظهارات آنها، عادالنه نیست که تعدادی 
معدود در این شرکت بزرگ مشغول به کار باشند اما 
شمار زیادی جوانان جویای کار ماهر و تحصیل کرده 
این شهر سال ها در انتظار شغل بمانند و بیکار باشند.

    
برگزاری تجمع اعتراضی 
رانندگان عسلویه و کنگان

رانندگان اتوبوس و مینی بوس های عسلویه و 
کنگان در پارس جنوبی، در اعتراض به شرایط شغلی 

خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، این رانندگان که طرف قرارداد 
پیمانکاران هســتند، می گویند: دستمزدمان به 
نسبت هزینه های استهالک خودرو بسیار پایین 
است و همین دســتمزد ناچیز نیز با ماه ها تاخیر 

پرداخت می شود.
یک راننده در این رابطه می گوید: ما وظیفه حمل 
و نقل کارگران پاالیشــگاه ها را برعهده داریم ولی 
خودمان از کمترین سطح دستمزد و امنیت شغلی 
برخورداریم. مشکل اصلی نیز از پیمانکاران است. 
پیمانکاران عموماً به تعهدات خود در قبال رانندگان 

عمل نمی کنند.
خواسته اصلی تجمع کنندگان، افزایش دستمزد 

و نظارت بر عملکرد پیمانکاران است.
    

مدرک تحصیلی ۷۰درصد شاغالن، 
غیرمرتبط با شغل شان است

معاون سازمان فنی و حرفه ای گفت: به صورت 
میانگین عدم تطبیق مدارک دانشگاهی با گروه های 
شغلی بیش از ۷۰درصد است که به منزله هدررفت 
منابعی اســت که دولت برای آموزش های رسمی 

اختصاص می دهد.
علیرضا حاتم زاده در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر اظهار کرد: براساس گزارش مرکز آمار ایران از 
افراد شاغل، مشخص شده که به صورت میانگین 
عدم تطبیق مدارک دانشــگاهی بــا گروه های 
شغلی بیش از ۷۰درصد اســت و حتی در برخی 
از گروه های شــغلی این عدم تطبیق به بیش از 
۹۰درصد رسیده است. این مساله باعث هدررفت 
منابعی است که دولت برای آموزش های رسمی 
اختصاص می دهد و از ســویی دیگر نیز فرد ۴ تا 
۱۰ سال اقدام به خواندن دروسی کرده که فقط 
منجر به هدررفت عمرش شده و پس از این دوران 
وارد مراکز فنی و حرفه ای می شود و با فردی که 
دارای مدرک ســیکل اســت، همزمان اقدام به 

مهارت آموزی می کند.

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

در سال ۱4۰۰ هر مزدبگیری 
که بیش از 4 میلیون و 

۸۰۰هزار تومان درآمد 
ماهانه دارد، باید ۱۰درصد 

درآمد مازاد را به دولت 
مالیات بدهد یعنی 

خانوارهایی که نصف خط 
فقر درآمد دارند ناچاراً به 
دولت مالیات می پردازند

خبر
یک کارشناس حوزه مســکن می گوید که 
۷۰درصد تهرانی ها، فقیران مســکن محسوب 

می شوند.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، فرید 
قدیری افزود: طبق آمار رسمی به ثبت رسیده از 
سوی وزارت مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت 
زیر خط فقط مســکن در ایــران ۱.۸برابر نرخ 

متعارف جهانی است.
او ادامه داد: ۴۰درصد از خانوارهای ایرانی 
زیر خط فقر مسکن به سر می برند. همچنین 
خانواده هایــی که بیــش از ۳۰درصد هزینه 
ماهانه یا ســاالنه خود را صــرف اجاره بها و 
هزینه های مرتبط با تهیه مســکن می کنند 
فقیران مسکن محسوب می شوند که این نرخ 

در تهران به ۷۰درصد جمعیت استان رسیده 
است.این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: 
بیش از دوسوم تهران نشینان، هزینه ای که برای 
اجاره بها و تهیه مســکن می دهند بیشتر از رقم 

پرداختی سایر کشورهای دنیاست.
قدیری گفت: در ایران براســاس آخرین آمار 
مربوط به سال ۹۸، یک زوج ساکن تهران حدود 

۶۶ سال طول می کشــد که خانه دار شوند. البته 
این موضوع، یک شرط محال هم دارد و آن اینکه 
نرخ مسکن با شرایط تورمی دســتمزد آن فرد 
برابری داشته باشد و متاسفانه هیچ گاه این اتفاق 
نمی افتد، زیرا تورم نرخ مسکن همیشه بیشتر از 

تورم متوسط کشور است.
او افزود: مدت خانه دار شدن یک زوج در کشور 

به طور میانگین حدود ۳۳ سال است در حالی که 
در دنیا حدود ۱۰ تا ۱۲ سال طول می کشد تا یک 

فرد بتواند با پس انداز خود خانه دار شود.
این کارشناس حوزه مســکن با اشاره به الزام 
دولت ســیزدهم برای تولید ساالنه یک میلیون 
واحد مســکن، ادامه داد: در حال حاضر حدود 
۴.۵میلیون واحد خالی در کشــور وجود دارد. 

همچنین هنــوز حدود ۷۰هزار واحــد از پروژه 
مسکن مهر تحویل صاحبانشان نشده است. اینکه 
قانون جهش تولید مسکن که رئیس جمهور طبق 
آن، الزام تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
را در دســتور کار قرار داده برای این ۴.۵میلیون 
واحد خالی تدبیری کرده یا خیــر، به نظر بنده 
تدبیری نکرده اســت. البته راه حلی ساده برای 
این موضوع وجود دارد مبنــی بر اعمال مالیات 
بر خانه های خالی و این قانون در کشــور ما اجرا 

نمی شود.
قدیری اضافه کــرد: دولــت اجرایی کردن 
چنین قانونی را رها کرده و ســراغ راهی رفته که 
نه زمانش مشخص است و نه ابزاری برای اجرای 

آن فراهم است.

کارشناس حوزه مسکن:

 ۷۰درصد تهرانی ها در حوزه مسکن، 
فقیر محسوب می شوند

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد که اگر پرداخت 
حقوق و دستمزد در کشور مطابق با استانداردهای جهانی عادالنه 

شود، دیگر مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.
فریدون عباسی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: پرداخت یارانه 
به افرادی که نیاز ندارند از هر نوعی اشــتباه است. این موضوع در 

مورد یارانه بنزین، گاز، برق و سایر موارد در جامعه صدق می کند. ما 
ابتدا باید به این سمت حرکت کنیم که حقوق و دستمزد در کشور 
عادالنه شود یعنی یک استاندارد جهانی را در نظر گرفته و بسنجیم 
که حقوق واقعی هر شغلی چقدر است .وی اظهار کرد: اگر ما این کار را 
انجام دهیم قاعدتا نیاز نیست ما به کسی یارانه پرداخت کنیم و مانند 

سایر نقاط دنیا افرادی که بیشتر توانایی مالی دارند، مالیات 
بیشتری پرداخت می کنند و افراد کم برخوردار نیز 
مالیات نمی پردازند.نماینده کازرون در مجلس 
تصریح کرد: چــون ما بحث های پولــی خود را 
اصالح نمی کنیم و در جهت حفظ ارزش پولی 

ملی گامی برنمی داریم، مرتبط جامعه دچار تالطم می شود. 
در مقابل افرادی که حقوق دریافت می کنند و افرادی که 
وابسته به بخش خصوصی بوده و مشاغل عادی را انجام 
می دهند، حقوق و دستمزد آنان متعاقب با تورم حاکم 
بر جامعه تغییر نمی کند.عباســی افزود: زمانی که 
اعضای جامعه دستمزد مناسب دریافت کنند 
چه نیازی به پرداخت یارانه است. مردم آنگاه 
می توانند با دستمزد خود هزینه حامل های 

انرژی را بپردازند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

دستمزدها در کشور عادالنه باشد، نیازی به پرداخت یارانه نداریم


