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۴۰هزار نفر در صنعت قطعه سازی 
جذب شدند

دبیر انجمن قطعه سازان ایران از جذب مجدد 
۴۰هزار نفر نیــروی کار تعدیل شــده در صنعت 
قطعه سازی کشــور، در کنار بازگشت به کار بیش 
از ۱۰۰هزار نفر نیروی تعلیق شده با ایجاد رونق در 
خطوط تولید خودروسازان خبر داد. مازیار بیگلو در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صورت تداوم روند 
فعلی تولید در سال آینده شاهد افزایش تیراژ تولید 
در خودروسازی خواهیم بود، اظهار کرد: با اجرای 
مصوبه بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار قطعا 
شرایط تولید بهبود خواهد یافت. وی با تاکید بر بی اثر 
شدن تحریم ها در روند داخلی سازی خودروها گفت: 
با حفظ سیاست های فعلی، در سال های آینده شاهد 
عرضه چند محصول جدید از سوی خودروسازان 
داخلی خواهیم بود. زنجیره عظیم تأمین کنندگان 
قطعات قادر است عالوه بر ایفای نقش اصلی خود به 
عنوان حلقه های واسط صنایع خودرو، در ایجاد رونق 
تولید و اشتغال زایی صنعت کشور تاثیر به سزایی 

داشته باشد. 
    

بازنشستگان کشوری:
همسان سازی پلکانی 

نمی خواهیم
بازنشستگان کشوری می گویند: همسان سازی 
پلکانی مورد قبول ما نیست. به گزارش ایلنا، جمعی 
از بازنشستگان کشــوری از زمزمه هایی مبنی بر 
پلکانی شدن همسان سازی انتقاد کردند و گفتند: 
همسان سازی باید به صورت کامل و براساس نص 
صریح قانون اجرا شــود. آنها می گویند: هم ترازی 
حقوق بازنشستگان، طبق قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوب ســال 86 باید اجرا شود. این سند 
قانونی تکلیف کرده تســاوی حقوق بازنشستگان 
هم تراز که در سال های متفاوت بازنشسته شده اند 
و رساندن حقوق آنها طبق ضوابط قانونی به حقوق 
شاغلینی که قرار است در سال 99 بازنشست شوند. 
این بازنشســتگان به ناکافی بودن بودجه 6 هزار 
میلیارد تومانی همسان سازی در الیحه بودجه سال 
بعد معترضند و می گویند: نمایندگان باید این بودجه 
را دو برابر کنند تا قانون اجرا شود، در غیر این صورت، 

باز هم شاهد فرار از قانون و بی عدالتی خواهیم بود.
    

مرگ دو کارگر ساختمانی بر اثر 
ریزش آوار در ساوه

دو کارگر ساختمانی در حال انجام کار در منطقه 
روستایی نیوشت و سقانلیق از توابع بخش مرکزی 
ساوه بر اثر ریزش آوار جان باختند. به گزارش ایلنا، 
در حادثه ریزش آوار که صبح روز شنبه )۲۱ دی ماه( 
در مناطق روستایی نیوشت و سقانلیق از توابع بخش 
مرکزی ساوه در اســتان مرکزی رخ داد، دو کارگر 
حین کار بر اثر ریزش دیوار دچار حادثه می شوند. 
این کارگران که به دلیل ســنگین بودن آوار دچار 
مصدومیت از چند ناحیه بدن شــده بودند، به رغم 
انجام اقدامات پیش بیمارســتانی در محل حادثه 

جان باختند.
    

نجات دو معدنچی از زیر آوار 
زغال سنگ در تونل برناکی

دو معدنچی که هنگام کار در تونل برناکی معدن 
زغال ســنگ طزره واحد البرز شــرق بر اثر ریزش 
آوار زغال ســنگ گرفتار شــده بودند، نجات پیدا 
کردند. کارگران معدن زغال سنگ برناکی با اعالم 
خبر محبوس شدن دو نفر از همکاران خود به ایلنا 
گفتند: حادثه ریزش معدن زغال سنگ برناکی که 
بعدازظهر روز جمعه )۲۰ دی  ماه( اتفاق افتاد، موجب 
محبوس شدن دو نفر از کارگران واحد استخراج شد 
که خوشبختانه با اقدام به موقع سایر کارگران نجات 
پیدا کردند. یکی از کارگران در تشریح جزئیات این 
حادثه گفت: بعد از اتمام شــیفت و خاموش کردن 
دســتگاهای هوارســان به ناگاه با غیبت دو نفراز 

همکارانمان مواجه شدیم.
 از صدای پوکر آنها که هنوز روشن بود مطمئن 
شــدیم این دو نفر از تونل خارج نشده اند. سریعا به 
اتفاق سایر همکاران خود را به محل کار آنها واقع در 
لوله شماره یک رساندیم و در آنجا دیدیم که دو نفر از 
همکاران باسابقه ما پشت خروارها آوار ریخته شده 
گرفتار شده اند. او افزود: امدادگران معدن با کمک 
سایر همکاران بعد از ســاعت ها تالش توانستند 
حوالی ساعت شش تا هفت بعدازظهر با خارج کردن 
آوار زغال سنگ ریخته شده این دو کارگر معدن را که 

با هم برادر بودند، سالم نجات دهند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

سال هاســت که مردم ایران برای 
تماشــای برنامه هــای تلویزیــون، 
مجبورند تبلیغــات رنگارنگــی را در 
وقفه های بی شمار نمایش تحمل کنند؛ 
تبلیغاتی کــه درصد باالیــی از آنها به 
معرفی و تبلیغ ناشــران و موسســات 
کمک آموزشــی یا اصطالحاً کنکوری 
اختصاص دارد. سال هاست که تبلیغات 
ناشران و موسســات کنکور، از تبلیغ 
سنتی کتاب های آموزشی و کنکوری 
گرفته تــا پدیده های جدیــد و متاخر 
مانند بسته های آموزشی کمک درسی و 
معلم سرخانه از راه دور، فضای تبلیغاتی 

صداوسیما را فتح کرده است.
تبلیغات برای این ناشران و موسسات 
که خود را تنها راه موفقیت و پیشرفت 
تحصیالتــی معرفــی می کننــد، در 
جامعه ای که اکثریــت جمعیت آن را 
طبقات مزدبگیر کم درآمد تشــکیل 
می دهند، بــه گفته »علــی خدایی« 
نماینده کارگــران در شــورای عالی 
کار، جز القای حــس ناامیدی به طبقه 
کارگر، کارکردی نــدارد. به گفته وی، 
چون کارگران پول ندارند این کتاب ها 
و خدمات را برای فرزندانشان تهیه کنند، 
احســاس ناتوانی می کنند و به دنبال 
این ناتوانی، فرزنــدان آنها نیز در حس 
سرشکستگی و استیصال غرق می شوند. 
این در حالی ست که خدمات تبلیغی این 
ناشران و موسســات کمک آموزشی، 
در دســته »خدمات القایی آموزش« 
دسته بندی می شود. یکی از خصوصیات 
ذاتی سرمایه که از ابزار »تبلیغات« نیز 
به خوبی بهره می بــرد، ایجاد خدمات 
القایی در سطوح و بسترهای مختلف 
است. سرمایه داری با القای نیازمندی به 
اذهان مخاطبان، آنها را متقاعد می کند 

یک ســری خدمات که قاعدتاً الزامی 
و چندان مفید فایده نیســتند، حتماً 
ضروری هستند و باید بدون قید و شرط، 
در ســبد خرید خانوار جای بگیرد. این 
خدمات القایی که با توهم ضروری بودن، 
سود بسیاری را نصیب صاحبان سرمایه 
می کنند، در بخش های مختلف زندگی 
اجتماعی مردم حضــور قاطع دارند؛ از 
خدمات القایی درمان مانند آزمایشات 
چندباره پزشــکی گران که توســط 
پزشکان و بیمارستان های خصوصی 
به مردم القا و تحمیل می شود گرفته تا 
ناشران و موسسات کنکوری پرهزینه 
که در طیف خدمــات القایی آموزش 
قرار می گیرند، همگی فقط یک هدف 
دارند: جمعیت ناتوان از تامین معاش، 
در گرفتاری تامین هزینه این خدمات، 
بیشتر گرفتار شوند! این در حالی ست که 
به گفته »محمدرضا نیک نژاد« معلم و 
کارشناس آموزشی، ناشران و موسسات 
کنکوری، فقط تجارت می کنند و هیچ 

فایده دیگری برای مردم ندارند!
این کارشــناس آموزشــی معتقد 
اســت این موسســات اصال فعالیت 
آموزشی انجام نمی دهند. اتفاقاً از لحاظ 
آموزش های نوین می توان فعالیت آنها 
را مخرب دانست و آنها را جزو گروه های 

ضدآموزشی برشمرد.
حاال این گروه های ضدآموزشی، تمام 
بازارهای فروش کتاب، فضای تبلیغاتی 
رسانه ها و حوزه های رسمی و غیررسمی 
آموزش را اشغال کرده اند. حتی برخی 
از معلمان که در سود این تجارت با این 
موسسات شــریکند، در مدارس برای 
پیشبرد اهداف این موسسات، تبلیغاتی 
با هدف بزرگنمایی مــداوم می کنند و 
این فکر را به دانش آموزان القا می کنند 
که تنها راه پیشــرفت و قبولی در سد 
کنکور، استفاده مدام و پیوسته از خدمات 

رنگارنگ این موسســات است. اما این 
ماجرا، ابعاد بســیار مخرب دیگری نیز 
دارد. این ناشران و موسسات که از آنها 
به عنوان »مافیای کنکور« یاد می شود و 
دستان قدرتمندی برای حمایت از خود 
دارند، به رغم سودهای کالنی که از محل 
خدمات القایی رنگارنگ خود به دست 
می آورند، ریالی به بیت المال نمی پردازند 
و در این شــرایط وخیــم اقتصادی، 
همچنان از مالیات معاف هستند! اگر به 
خاطر آوریم که رئیس جمهور در زمان 
تقدیم الیحه بودجه 99 به مجلس، آن را 
بودجه استقامت و ایستادگی نامید، این 
معافیت مالیاتی بیشتر پرسش برانگیز 
می شود. در شرایطی که مردم مجبور 
به تحمل ریاضت و ایستادگی در مقابل 
بحران هــای اقتصادی هســتند، چرا 
این مافیای مولتی میلیــاردر، مالیات 

نمی پردازد؟
جای خالی ۶ هزار میلیارد تومان 

در بودجه
در شرایطی که پیش بینی می شود 
فاصلــه بیــن درآمدهــای مالیاتی و 
هزینه های جاری کشور در سال آینده 
حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد 
بود، اینکــه در کنار معافیــت مالیاتی 
انتشاراتی ها، موسسات کنکور نیز که هر 
یک از آنها صاحب یک یا چند انتشاراتی 
ریز و درشت هستند،  از پرداخت مالیات 
معاف شده اند، به هیچ وجه توجیه پذیر 
نیســت. اصــال ماهیت فعالیــت این 
موسسات ربطی به انتشاراتی ها ندارد. در 
شرایطی که تمام صنوف وابسته به کاغذ 
از از روزنامه ها گرفته تا انتشــاراتی ها، 
از گرانی یا نبود کاغذ ناراضی هستند و 
یکی پس از دیگری تعطیل می شوند، 
کمتر صدای اعتراض این موسســات 
مبنی بر نبــود و گرانی کاغذ شــنیده 
می شود و حتی در این شرایط گرانی و 

نایابی کاغذ، شاهد افزایش کیفیت کاغذ 
کتب کمک آموزشی و باال رفتن حجم 
تولیدات آنها نیــز بوده ایم. این افزایش 
را حجم روزافزون تبلیغات تلویزیونی 
این موسسات به خوبی نشان می دهد 
بنابراین نتیجه گیری منطقی این است 
که برنده اصلی قانون معافیت مالیاتی 
انتشــاراتی ها، نه خود انتشاراتی ها که 
موسسات کنکور هستند؛ موسساتی 
که به شکل کامالً مافیایی رفتار می کنند 
و دست های پشت پرده بسیاری برای 
حمایت از آنهــا وجــود دارد. همین 
دســت ها در مقابــل طرح های حذف 
کنکور و برداشتن رقابت زاید و ناسالم 
ورود به دانشــگاه ها، همیشه با قدرت 

بسیار مقاومت می کنند.
اما گردش مالی مافیای کنکور چقدر 
است و اگر معافیت مالیاتی آنها حذف 
شــود، چقدر برای دولت درآمد جدید 
خلق می شود؟ گزارش ها نشان می دهند 
گردش مالی ساالنه موسسات آموزشی 
و کنکوری، حدوداً ۴۰هــزار میلیارد 
تومان اســت )اگر در نظــر بگیریم که 
هزینه ماهانه تبلیغات این موسسات در 
صداوسیما بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان 
اســت، ۴۰هزار میلیارد تومان گردش 

مالی در یک سال، چندان تعجب برانگیز 
نخواهد بــود(. با این حســاب، اگر این 
موسسات، کمی بیشــتر از ۱۰درصد 
مالیات بپردازند، مالیات ســاالنه آنها 
رقمی حدود شش هزار میلیارد تومان 
می شــود. یعنی اگر مافیای کنکور از 
زیر چتر معافیت مالیاتی انتشاراتی ها 
خارج شوند، سالی 6هزار میلیارد تومان 
درآمد اضافه نصیب دولت خواهد شد. 
این درآمد در شــرایطی که »انقباض« 
و »ریاضــت«، شــاخصه های اصلی 
بودجه 99 هســتند، می تواند بســیار 
مثمرثمر باشد. ســوال اینجاست که 
چرا دولت همچنان این موسســات را 
که مثل هیوالهای هزارســر در همه 
روزنه های آموزشی کشور رخنه کرده اند، 
از پرداخت مالیات و ســهم بیت المال 
معاف می دارد؟ این معافیت که نصیب 
مافیای آموزشی کشور می شود، وقتی 
وجه دردناک خود را بیشتر نشان می دهد 
که در نظر بگیریم، معلمان که بازوهای 
اصلی و اصیل آموزش کشور هستند، 
در صورتی که بیش از ۳ میلیون تومان 
حقوق بگیرند، مجبورنــد ۱۰درصد 
آن را بــه عنوان مالیات بــه بیت المال 
بپردازند! در شــرایطی که مزدبگیران 
عموماً به ســقف معافیت مالیاتی سه 
میلیون تومانی معترض هستند، دولت 
از معلمــان و کارمندانی که نصف خط 
فقر درآمــد دارند، مالیــات می گیرد 
اما از مافیایی با گــردش مالی ۴۰هزار 
میلیارد تومان، ریالی طلب نمی کند. باید 
پرسید برای سیاست گذاران آموزشی 
چه گروه هایی اولویت بیشــتری دارد: 
معلمان و خدمت گزاران اصیل آموزش 
یا تجار آموزشــی و مدیران موسسات 

مافیایی کنکور؟
حال اگر در نظر بگیریم که با 6 هزار 
میلیارد تومان مالیات موسسات کنکور، 
تا چه حد می توان مطالبات بر زمین مانده 
مزدبگیران را برآورده کند، اهمیت حذف 

این معافیت مالیاتی پررنگ تر می شود:
- در حــال حاضــر، مطالبه اصلی 
بازنشســتگان کشــوری شــامل 
معلمــان و پرســتاران بازنشســته، 
اجرای همسان ســازی اســت. اعتبار 
همسان ســازی در الیحه بودجه 99، 
فقط 6 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده و برای اجرای یک همسان سازی 
حداقلی که براســاس الزامات برنامه 
ششم توسعه باید تا قبل از سال ۱۴۰۰ 
به سرانجام برسد، 6هزار میلیارد تومان 
اضافه نیاز اســت. اگر معافیت مالیاتی 
مافیای کنکور حذف شود، اعتبار الزم 
برای اجرای کامل یک همسان سازی 

حداقلی فراهم می شود.
- معلمان خواســتار اجرای دقیق 
طرح رتبه بندی هســتند و معتقدند 
اعتبار ۳ هزار میلیــارد تومانی که برای 
این منظور در الیحه بودجه 99 در نظر 

گرفته شــده، به شــدت ناکافی ست و 
این اعتبار باید حداقل دو برابر شــود. با 
حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور، 
اعتبار الزم برای اجرای یک رتبه بندی 

رضایت بخش فراهم می شود.
- مزدبگیــران دولــت از افزایش 
۱۵درصدی حقوق و دستمزد در سال 
بعد ناراضی هستند و معتقدند حقوق 
و مستمری در ســال بعد باید حداقل 
به انــدازه تورم ۴۰درصــدی افزایش 
یابد. با حذف معافیت مالیاتی مافیای 
کنکور و همچنین حذف معافیت های 
مالیاتی مشــابه، به راحتی اعتبار برای 
افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و 
بازنشستگان به اندازه نرخ تورم فراهم 

می شود.
باید در نظر داشــت کــه معافیت 
مالیاتی فقط محدود به مافیای کنکور 
نیست. نهادها و ارگان های بسیاری یا 
معاف از مالیات هستند یا سهم شان از 
مالیات بسیار ناچیز است. آستان قدس، 
ســتاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و 
نهادهای انقالب که طبــق مطالعات 
وزارت اقتصــاد، حــدود ۱۰درصد از 
اقتصــاد کشــور را در دســت دارند، 
سهم شــان از کل مالیات کشور فقط 

8هزارم درصد است.
در هر حال، بودجه 99 هم اکنون در 
دست بررسی نمایندگان مجلس است 
و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه عموماً 
تا صحبت مطالبات مزدبگیران و تامین 
اعتبار برای این مطالبات می شود، از لزوم 
خلق، ایجاد و گاهی ابداع منابع درآمدی 
جدید صحبت می کنند. پاسخ اصولی به 
استدالل نمایندگان عضو کمیسیون 
تلفیق، این اســت که حذف معافیت 
مالیاتی مافیای کنکور، یعنی خلق 6هزار 
میلیارد تومان درآمد جدید که می تواند 
برای مثال صرف همسان سازی حقوق 
بازنشستگان شــود. اما آیا نمایندگان 
مجلس حاضر به دست یازیدن به چنین 
حذفی هستند؟ آیا توان و اراده الزم برای 
مقابله با این مافیای هزارسر وجود دارد 
و آیا دســتان پشــت پرده خود را کنار 
می کشــند و اجــازه می دهند که یک 
قدمی اساسی، هرچند کوتاه در جهت 
تحقق »عدالت مالیاتی« برداشته شود؟!

مافیای کنکور از مالیات معاف است

آوارنظاممالیاتیناعادالنهرویسرحقوقبگیران

خبر

رئیــس فراکســیون کارگــری مجلس 
گفت: تا زمانی که ســامانه جامع روابط کار، 
پشــتوانه ای اساســی و قانونی بــرای الزام 
کارفرمایان به ثبت قراردادها نداشته باشد، 

نتیجه مناسبی نخواهد داشت.
علیرضــا محجــوب در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آغاز ثبت نام 
الکترونیکی دادخواســت کارگران گفت:  تا 
زمانی که سامانه جامع روابط کار پشتوانه ای 
اساســی و قانونی برای الزام کارفرمایان به 
ثبت قراردادها نداشته باشد، نتیجه مناسبی 
برای کاهش قراردادهای سفیدامضا نخواهد 
داشت. از این رو به دلیل نبود ضمانت کافی 
برای ثبت قراردادها، راه اندازی این ســامانه 

تنها جنبه ارشادی و عمومی خواهد داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ثبت نام 
الکترونیکی دادخواست کارگران و راه اندازی 

ســامانه جامع روابط کار به هــر میزانی که 
اجرا شود به نفع کارگران خواهد بود، اظهار 
کرد: موضــوع راه اندازی چنین ســامانه ای 
حدود یک ســال اســت که در کمیسیون 
اجتماعی مجلس طرح شــده و ما بارها برای 
قانون گذاری و تعییــن ضمانت های اجرایی 
اعالم آمادگی کردیم، اما متاســفانه دولت 
پیگیــری نکرده و اکنون این ســامانه بدون 
ضمانت اجرایی و حمایت قانونی راه اندازی 

می شود.
ثبت قرارداد های کاری توسط 
کارفرمایان الزام قانونی ندارد

نماینده تهران در مجلس با اشاره به ماده 
7 قانون کار مبنی بر اینکه قرارداد های کاری 
کتبی یا شفاهی بوده و به موجب آن کارگر در 
قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت 
موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام 

می دهد، افزود: براســاس این مــاده قانونی 
هیچ کارفرمایی ملزم به کتبی کردن و ثبت 

قرارداد های خود نیست.
این نماینده مجلــس تصریح کرد: مدت 
زمان قراردادهــا یکی دیگــر از موضوعات 
بسیار مهمی است که در تبصره دوم ماده 7 
قانون کار به آن اشاره است. براساس این ماده 
اصل و مبنای قراردادها، موقت گذاشته شده 
است. از طرفی دولت در خصوص تبصره یک 
ماده 7 قانون کار مبنی بر اینکه حداکثر مدت 
موقت برای کارهایــی که طبیعت آنها جنبه 
غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار و امور 
اجتماعی تهیه و به تصویــب هیات وزیران 
برســد، هیچ دســتورالعمل و آیین نامه ای 

صادر نکرد.
وی تصریح کرد: کتبــی کردن قراردادها 
و ثبت آن در سیستم جامع روابط کار کامال 

اختیاری بوده و کارفرمایــان هیچ گاه علیه 
خودشان مطلبی را ثبت نمی کنند و همواره 
می کوشند از آن فرار کنند. از زمان طرح این 
موضوع اعالم کردیم که به دلیل نداشــتن 
پشــتوانه احتمال اجرایی شــدن آن بسیار 

پایین است.
محجوب با تاکید بر اینکه ســامانه ثبت 
روابط کار نیازمند پشــتوانه قانونی اســت، 
تصریح کــرد: دولت بایــد آیین نامه ماده 7 
قانون کار را که سال ها از تصویب آن می گذرد 

مصوب کنند تا کارفرمایــان مجبور به ثبت 
قراردادها شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان 
اینکه در حال حاضر دو ســوم قراردادهای 
کاری شــفاهی اســت، افــزود: تقریبا اکثر 
قراردادهــای کارگرانی کــه در واحد های 
کوچک کار می کنند، شــفاهی بوده و برای 
کتبی کردن آن فرهنگی وجود ندارد، از این 
رو برای کاهش قراردادهای ســفید کارهای 

زیادی باید انجام بگیرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

سامانه جامع روابط کار نیازمند پشتوانه قانونی است

در شرایطی که مزدبگیران 
به سقف معافیت مالیاتی 

سه میلیون تومانی معترض 
هستند، دولت از معلمان 
و کارمندانی که نصف خط 
فقر درآمد دارند، مالیات 

می گیرد،  اما از مافیایی 
با گردش مالی ۴۰هزار 
 میلیارد تومان، ریالی 

طلب نمی کند

گزارش ها نشان می دهند 
گردش مالی ساالنه 

موسسات آموزشی و 
کنکوری، حدوداً ۴۰هزار 
میلیارد تومان است. اگر 

این موسسات، کمی بیشتر 
از 1۰درصد مالیات بپردازند، 

مالیات ساالنه آنها رقمی 
حدود شش هزار میلیارد 

تومان می شود
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