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مصطفي مالكي تهراني

با توسعه نظام جامع مالياتي و شناسايي تمامی دارايي ها و درآمدها

مالياتبرمسندنفتمينشيند
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورها 25درصد و در ايران تنها حدود 10 درصد است

س�ال هاي س�ال اس�ت ك�ه اقتصاد دان�ان 
دلس�وز بر جداي�ي بودجه از نف�ت و تكيه به 
ماليات تأكي�د دارند، اين در حالي اس�ت كه 
حوزه مالي�ات در اقتصاد اي�ران چنان دچار 
عقب ماندگي است كه به اعتقاد كارشناسان 
توجه دولت ب�ه درآمد زاي�ي از مح�ل انواع 
ماليات هاي مس�تقيم و غير مستقيم چندين 
براب�ر درآمدهاي نفتي مي توان�د براي دولت 
تأمي�ن منابع كن�د و در عين ح�ال پاياني بر 
سفته بازي اشخاص س�رمايه دار در بازارهاي 
غير مولد و فعال س�ازي بخش توليد باش�د. 
ماليات همان ابزاري است كه مي تواند نقشه هاي 
وزارت خزانه داري امريكا را در جنگ اقتصادي 
كه عليه ايران به را ه انداخته اس��ت، خنثي كند، 
از اين رو س��ازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد 
و دارايي و همچنين س��ازمان برنامه و بودجه و 
نهادهاي نظارتي و شفافيتي در جنگ اقتصادي 
امريكا عليه ايران نقش ويژه اي را برعهده دارند، 
زيرا سازمان امور مالياتي بايد بر كليه عملكرد و 
عمليات اش��خاص حقيقي و حقوقي در كشور 
اشراف اطالعاتي حداكثري داشته باشد و وزارت 
اقتصاد و دارايي نيز بايد در بعد شفاف س��ازي و 
بهبود فضاي كس��ب و كار و تسهيل حداكثري 
فعاليت و عملكرد اقتصادي جهت رشد وتوليد 
اقتصادي به همراه س��اير قوا نقش آفريني كند، 
در اين ميان، سازمان برنامه و بودجه كل و ساير 
استان ها به همراه ساير قوا بايد كمر همت را براي 
حذف و اضافه تمامي مصارف و هزينه هاي زائد 
هزاران دستگاه بودجه بگير از بودجه عمومي و 

شركت ها ببندند. 
بسياري از كشورهاي فاقد نفت و انرژي سال هاي 
سال اس��ت كه دولت و بخش عمومي را از محل 
درآمدهاي مالياتي اداره مي كنند و بهره وري اين 

كشورها در وضعيت مناس��بي قرار دارد؛ چراكه 
پرداخت كنندگان ماليات ناظر بر بند بند مخارج 
بودجه هس��تند و در عين ح��ال دولت ها براي 
تأمين منابع تالش مي كنند موانع را از پيش پاي 
توليد كنندگان كنار بزنند تا به واسطه رشد توليد 
و درآمدزايي و اش��تغالزايي روند پرداخت هاي 
مالياتي نيز تقويت ش��ود و جالب اس��ت بدانيم 
كه اين كشورها بايد براي تأمين انرژي اقدام به 

واردات هم كنند. 
يكي از بخش هايي ك��ه در اقتصاد اي��ران طعم 
توسعه و رش��د را نچشيده اس��ت، بخش ماليات 
است و حال آنكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان 
اقتصادي با فعال سازي انواع ماليات هاي مستقيم 
و غير مستقيم عالوه بر اينكه ديگر چشمداشت 
دولت ها به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت از بين 
مي رود، بلكه منابع عظيمي از اين محل تحصيل 
مي ش��ود و در عين حال جلوي توس��عه فضاي 
سفته بازي و دالل بازي و رشد بخش هاي غير مولد 
در اقتصاد گرفته و بخش توليد كاال و خدمات با 

ابزارهاي مالياتي تقويت مي شود. 
   سهم اندک ماليات از توليد ناخالص داخلی

در سال هاي اخير نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي در ايران حدود 7 تا 10 درصد بوده است،  
در حالي كه در كشور هلند 44 درصد، در ونزوئال 
حدود 29 درصد و در تركيه ح��دود 25 درصد 
اس��ت. بر اس��اس اين ش��اخص در حال حاضر 
كش��ور ما يكي از كش��ورهاي ضعيف در عرصه 
ماليات اس��ت. به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي 
با توس��عه نظام جامع مالياتي، س��هم ماليات از 
توليد ناخالص داخلي به 20درصد می رس��د،  به 
شرط اصالح هزينه هاي زائد بودجه، فعال سازي 
دارايي هاي دولت و عمومي غير دولتي به ويژه در 
حوزه بنگاهداري و همچنين عودت درآمدهاي 

اختصاصي 50 هزار ميليارد توماني دستگاه هاي 
اجرايي به خزانه كل كش��ور ش��ايد دولت ديگر 
نيازي به نفت نداشته باشد و درآمدهاي ناشي از 
صادرات نفت صرفاً به صندوق توسعه ملي برود. 

   اخ�ذ ميليارد ه�ا توم�ان مالي�ات در گرو 
فعال سازی سامانه جامع مالياتی

ط��ي س��ال هاي اخير تولي��د ناخال��ص داخلي 
كش��ور حدود هزار و 300 هزار ميليارد تومان و 
درآمدهاي مالياتي حدود 100هزار ميليارد تومان 
بوده است كه اگر ماليات ها به 25درصد جي دي پي 
برسد،  در حقيقت 325هزار ميليارد تومان در سال 
محقق مي ش��ود كه دولت با اين حج��م درآمد 
مي تواند به سهولت بودجه عمومي خود را محقق 
كند، منتهاي مراتب دس��تيابي ب��ه اين حجم از 
درآمد، سامانه جامع مالياتي مي خواهد كه تمامي 
فعاليت ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي 
در جامعه عيان شود و دولت نيز به ازاي اين درآمد 

بايد شفاف و پاسخگو به مردم باشد. 
براي اتكا بر درآمدهاي مالياتي بايد يك سيستم 
مالياتي كارآم��د بتواند درآمده��اي مالياتي را 
اخذ كند و مان��ع از هرگونه فرار مالياتي ش��ود، 
به  عبارتي  ديگر تمام اطالعات كش��ور بايد وارد 
سيستم مالياتي شود؛ اطالعاتي از جمله اطالعات 
اقتصادي، اطالعات بانك ه��ا، اطالعات بيمه ها، 
اطالعات گمرك ه��ا، اطالعات ثبت��ي و تمامي 
معامالتي كه در كش��ور انجام مي شود، وقتي در 
سيس��تم مالياتي جاي گيرد، اداره مالياتي نيز 
مي تواند به طور دقيق و درست عمل كند. حركت 
در مس��ير تحقق درآمدهاي مالياتي بر پايه يك 
سيس��تم مالياتي كارآمد به معن��اي حركت به 

سمت كاهش وابستگي به نفت است. 
مسلماً در چارچوب اقتصاد مقاومتي و همچنين 
تقويت توليد ملي، يكي از نقاط آس��يب پذيري 

كشور كه همان اتكا به درآمدهاي نفتي است، با 
اصالح ساختار دولت، كاهش هزينه ها و افزايش 
درآمده��اي مالياتي، ترميم و ق��درت مقاومت 
اقتصاد كشور در مقابل تكانه هاي بيروني افزايش 

خواهد يافت.
  گسترش چتر مالياتي

طي سال هاي اخير به واسطه پرداخت سودهاي 
موهوم از س��وي بانك ها و همچني��ن ضعف در 
بودجه ريزي صحيح و قبض و بسط هاي نامناسبي 
كه در بعد ق��درت خريد از اج��راي بودجه هاي 
سنواتي صورت گرفته ، حجم نقدينگي گسترش 
يافته اس��ت و عده اي صاحب سرمايه سود جو به 
جاي فعالي��ت در بخش تولي��د، روي موجودي 
كاالهايي چون ارز ، س��كه ، ط��ال و موادغذايي 
سفته بازي كرده اند كه فعال سازي حوزه ماليات 
مي تواند جلوي اين روندهاي غلط را بگيرد و چتر 

مالياتي را نيز توسعه دهد. 
   ماليات بر عايدی سرمايه ناشی از مبادالت 

ارز، سكه و طال
بحث بر س��ر اجراي ماليات بر عايدي س��رمايه 
سال هاس��ت كه دنب��ال مي ش��ود، اما همچنان 
به مرحله اج��را در نيامده اس��ت. اگر س��ازمان 
امور مالياتي 10 درصد مالي��ات از 10 درصد از 
خريداران ارز و س��كه دريافت كند، درآمدهاي 
مالياتي دولت در ح��دود 1۶00 ميليارد تومان 
افزايش پيدا مي كند. اين محاس��به بر اين فرض 
استوار است كه در طول سال، معادل 20 ميليارد 

دالر ارز و سكه خريداري شود. 
  ماليات بر 5ميليون مسكن خالی و مسكن 

دوم
در همين راستا بررسي ها نشان مي دهد كه اخذ 
يك درصد ماليات بر مسكن هاي خالي مي تواند 
منابع مالي جدي��د قابل توجه��ي را براي دولت 
 خلق كن��د. اگر تعداد خانه ه��اي خالي را حدود

۶/ 2 ميليون عدد در نظر بگيريم و قيمت متوسط 
500 ميليون تومان براي هر خانه لحاظ ش��ود، 
درآمد حاصله دولت از اين طريق معادل 13 هزار 

ميليارد تومان در طول سال خواهد شد. 
در كنار اين، دولت مي تواند ماليات بر خانه دوم 
افراد اعمال كن��د. اگر فرض ش��ود از تعداد كل 
خانه هاي خالي، 2 ميليون دس��تگاه، خانه دوم 
افراد اس��ت و دولت 0/5 درصد مالي��ات بر آنها 
اعمال كند، درآمد دولت به 5 هزار ميليارد تومان 
در اين حوزه مي رس��د. در نتيجه مجموعاً دولت 
مي تواند 1۸ هزار ميليارد تومان از خانه هاي خالي 
عايدي داشته باشد و از آن طرف، تكاپو در بازار 

ملك نيز به جريان خواهد افتاد. 
   ماليات از مجموع دارايی  

و درآمد ثروتمندان
ماليات بر درآم��د دهك هاي ثروتمن��د به ويژه 
دهك دهم كه فاصله هزينه ناخالص ساالنه اش با 
دهك اول ) فقير شهري ( در سال هاي اخير 130 
ميليون تومان بوده است. اگر دولت با شناسايي 
دقيق خانوارهاي موجود در دهك دهم درآمدي، 
بتواند به ميزان 5 درصد ماليات از مرفه ترين قشر 
جامعه اخذ كند، منبعي به حجم 25 هزار ميليارد 
تومان به بودجه اضافه خواهد شد. اين محاسبه با 
اين فرض انجام شده كه دهك دهم، تنها دو برابر 

متوسط دهك ها درآمد داشته باشد.

ميليونرشو!
بعد از سال ها كشمكش و ارائه نظرات 
كارشناس��ي در خصوص حذف صفر از 
واحد پول ملي و اينكه چند صفر بايد از 
زندگي روزمره و جيب ما پر بكشد، در 
نهايت بانك مركزي تلويحاً پس از انتشار 
چك پول هاي جديد در اس��فند ماه از 
مدل حذف صف��ر رونمايي ك��رد و در 
فروردين ماه رياست بانك مركزي اين 

خبر را به صورت رسمي اعالن كرد. 
اما در اين خصوص نظرات و آراي مختلفي وجود دارد كه بد نيست از 

چند منظر به آن بنگريم. 
اما به طور كل به ياد داشته باشيم كه اين تغييرات بايد در مدت زمان 
بسيار كم انجام شود تا نتايجي را كه مي توان از آن توقع داشت، محقق 
كرد، بنابراين با اين فرض ك��ه براي اجراي اين تغيي��رات حداكثر به 
شش ماه زمان نياز داريم، بحث را آغاز مي كنيم. از متغيرهای پولی زير 
مي توان استنتاج كرد كه چيزي در حدود 11/5 درصد از كل نقدينگي 

كشور به صورت اسكناس در جامعه توزيع شده است. 
)اسكناس و مسكوك در  دست افراد= 455 هزار ميليارد ريال 

پول= 2447 هزار ميليارد ريال
شبه پول=15200 هزار ميليارد ريال

نقدينگي=174۶4 هزار ميليارد ريال(

 با اين فرض مي توان گفت كه اولين حسن و فايده اين طرح فقط درك 
بهتر از اعداد بزرگ پول در كالن اقتصاد كشور مي باشد. 

از سويي ديگر شايد نتوان به درستي تعداد اسكناس هايي را كه وجود 
دارد، تعيين كرد، اما قطعاً بيش از 12 ميليارد قطعه اسكناس وجود دارد 
كه بايد در يك بازه زماني بسيار كوتاه با اسكناس هاي نو تعويض شود، 
با توجه به تحريم هاي صورت گرفته و كمبود امكانات چاپ اين تعداد 
اسكناس در كشور به نظر مي رس��د اين طرح در زمان حال الزم قابل 
اجرا نيست و در همين گام اول با ايرادات اساسي در نظام پولي مواجه 

مي شود و از اهدافي كه براي آن متصور شده بوديم، دور مي شويم. 
نكته مهم ديگر كه بسيار حائز اهميت است، مسئله رواني حذف صفر 
اس��ت، همين صفر بي ارزش ك��ه در جلوي اعداد حس��اب هاي بانكي 
و موجودي جي��ب افراد واقع شده اس��ت، اگر قرار به حذف آن بش��ود 
ناخودآگاه در ضمير صاحبان پول اين ش��ائبه به وجود مي آيد كه اين 
تغييرات باعث كمتر شدن پول ما مي شود. ميلياردرها از ترس اينكه يك 
شبه ميليونر بشوند، يك رفتار غير متعارف از خود نشان مي دهند كه 
باعث شوك تورمي ناگهاني مي شود، بر اساس مدل هاي موجود در رفتار 
پولي افراد در ديگر اقتصاد هايي كه اين تغييرات را داشته اند به راحتي 
مي توان ادعا كرد بعد از اعالن رس��مي اين تغييرات مردم عالقه بسيار 
شديدي به تغيير سرمايه از پول به ديگر اقالم سرمايه اي از خود نشان 
مي دهند،بنابراين شوك تورمي ش��ديدي در اقتصاد به وجود خواهد 
آمد، اين شوك تورمي با ديگر اختالل هايي كه در حال حاضر در فضاي 
اقتصاد كشور ناشي از تحريم ها و بالياي طبيعي كه در اسفند سال قبل 
و فروردين و ارديبهشت سال جاري به وجود آمده، يك هم افزايي تورمي 

ايجاد مي كند و باعث افزايش عدد تخمين زده شده تورم مي شود. 
يكي ديگر از تبعات اين تغيير، خرد شدن اعداد به اعشار و گرد كردن آنها 
است، به عنوان مثال در حال حاضر وقتي به بازار بورس و سرمايه نگاه 
مي اندازيم چه بسيار سهام هايي  كه ارزش آنها مثاًل ۸53 ريال مي باشد 
با حذف چهار صفر از واحد پولي، قيمت اين سهام به يك عدد اعشاري 
سه رقمي 0/0۸53 تبديل مي شود كه مجبور خواهيم بود براي درك 
بهتر و محاسبات اقتصادي آن را به عدد باالتر گرد كنيم ! اين عمل باعث 
مي ش��ود تا در بخش عظيمي از حجم نقدينگي كشور تورم عددي به 

وجود بيايد،بنابراين اين تورم نيز به تورم قبل افزون مي شود. 
همچنين براي اجرا و پياده سازي اينگونه طرح ها نياز به يك دوره ثبات 
اقتصادي و سياسي داريم كه تبعات ناشي از اين تغيير را بتوان مديريت 
كرد، در سال جاري انتخابات مجلس شواري اسالمي و خبرگان رهبري 
برگزار مي شود،بنابراين بخش��ي از بدنه نظام دچار افزايش فرآيندها و 
كاهش نظارت ها مي گردند، بنابر اين ثبات مورد نظر براي اين طرح كمتر 

مي شود و خود عاملي براي عدم تحقق اهداف در نظر گرفته مي شود. 
شايد بتوان به جرئت ادعا كرد كه اين طرح در شرايط فعلي كمكي به 
وضعيت اقتصادي كشور نمي كند و باري بر دوش اقتصاد نحيف كشور 

مي اندازد كه بايد ديد آيا توان تحمل آن وجود دارد يا خير ؟ 
همچنين در منظر سياسي نيز شايد بتوان گفت انگيزه الزم براي اينگونه 
تغييرات با توجه به فشار هاي غير متعارف بين المللي بر نظام سياسي 
كشور كمتر از قبل شده و اولويت اجراي اين طرح به رده هاي پايين تر 

تنزل پيدا كرده است. 
بنابر اين شايد بهتر باشد با دقت بيشتري به اين تغييرات بينديشيم.

فروش بستني و  آبميوه 30 درصد كم شد
10درصدبستنيوآبميوهفروشيها

تعطيلشدند
10 درص�د از واحده�اي صنف�ي بس�تني و آبميوه تعطيل ش�ده 
و ف�روش واحده�ا ني�ز 20 ت�ا 30 درص�د كاه�ش يافته اس�ت. 
اس��كندر آزموده،  رئي��س اتحاديه بس��تني و آبمي��وه در گفت وگو با 
اقتصادي«، از افزايش 20 درصدي قيمت انواع بس��تني در سال  »نود 
جديد خبر داد و اظهار داش��ت: در حال حاضر و با افزايش قيمت ها در 
سال جديد، قيمت بستني مغزدار خامه دار سوپرويژه كيلويي 30 هزار 
تومان است و بستني سنتي خامه دار زعفراني و درجه يك نيز كيلويي 24 
هزارتومان عرضه مي شود. رئيس اتحاديه بستني و آبميوه تصريح كرد: 
البته وضعيت حاكم بر اقتصاد كشور، بر بازار بستني و آبميوه هم تأثير 
گذاشته است، به طوري كه واحدهاي صنفي ما 20 الي 30 درصد كاهش 
فروش دارند. آزموده افزود: شرايط كنوني اقتصاد باعث شده كه حدود 10 

درصد از واحدهاي صنفي بستني و آبميوه هم تعطيل شوند. 
.................................................................................................

زيان89ميليارديوپرداخت132ميليون
»حقالسعي«بهمديرانبانكصادرات

گزارش سال مالي منتهي به آذر 97 بازرس شركت واسپاري سپهر 
صادرات اعالم كرده كه زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه بالغ 
بر 89 ميليارد تومان بوده كه بيش از سرمايه ثبت شده شركت است.
 صورت هاي مالي شركت »واسپاري سپهر صادرات« مربوط به سال مالي 
منتهي به آخر آذرماه سال 1397 كه در روزهاي اخير منتشر شده نشان 
مي دهد بازرس قانوني شركت با اش��اره به مواردي كه توسط مديران اين 
شركت با تطبيق مفاد اصالحيه قانون تجارت رعايت نشده، از » پرداخت 
حق السعي مصوب مجمع به اعضاي غير موظف هيئت مديره به رغم زيان 
خالص شركت در سال قبل« خبر داده است. در بخش مربوط به هزينه هاي 
اداري شركت واس��پاري سپهر صادرات نيز قس��متي به نام »حق الزحمه 
خدمات حرفه اي و مشاوره اي« وجود دارد كه رقم آن در سال مالي مذكور، 
331 ميليون تومان است و حسابرس شركت در توضيح اين بخش عنوان 
كرده كه مبلغ فوق شامل 1۶7 ميليون تومان حق الزحمه مشاوران و مبلغ 

132 ميليون تومان جبران حق السعي اعضای هيئت مديره است.   
.................................................................................................

 حضور مدير مونتاژ ايران خودرو
در تركيب هيئت مديره 2 شركت ديگر!

شركتهايتودرتوبامديرانيكسان
شركت هاي ضربدري و تو در تو يكي از مشكالت امروز صنايع بزرگ 
است كه معموالً مديران آن در چند شركت نيز حضور دارند. در اين 
بررسي مشخص ش�د كه مدير مونتاژ ايران خودرو به نمايندگي از 
شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو درتركيب 
هيئت مديره ش�ركت توليد خ�ودروی صنعت خزرحض�ور دارد. 
به گزارش »نود اقتصادي«: نتايج يك بررس��ي ناشي از مدارك ثبت 
شركت ها در روزنامه رسمي نشان مي دهد كه مدير مونتاژ خط توليد 
ايران خودرو به صورت همزمان در تركيب هيئت مديره دو شركت ديگر 
هم حضور دارد. دراين بررسي مشخص شد كه اين مدير ، به نمايندگي 
از شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو در تركيب 

هيئت مديره شركت توليد خودروي صنعت خزرحضور دارد. 
كارخانه توليد مشترك خودروي ايران و جمهوري آذربايجان )خزر( 
در منطقه نفت چاال با ظرفيت ساالنه 10 هزار دستگاه براي توليد پنج 

مدل خودروي سواري فروردين 97 افتتاح شده است. 
بخت آزما به غير از حض��ور در هيئت مديره ش��ركت توليد خودروي 
صنعت خزر، به عنوان عض��و علي البدل هيئت مديره ش��ركت خاص 

كاركنان ايران خودرو هم حضور دارد. 
.................................................................................................

همهمشتريانبانكي
بايدشناسهشهابداشتهباشند

باتوجه به ل�زوم احراز هويت صحيح مش�تريان در نظ�ام بانكي، 
شناسه اي تحت عنوان »ش�هاب« براي هر يك از مشتريان بانكي 
تعريف شده كه مشتري را در همه بانك ها شناسايي مي كند. اين 
بخشنامه از ابتداي ارديبهشت الزامي شده و نداشتن اين شناسه 
محدوديت هاي�ي در انجام ام�ور بانكي براي فرد خواهد داش�ت. 
به گزارش »ايسنا«، با توجه به اينكه مشتريان در نظام بانكي كشور بايد 
به درستي احراز هويت شوند، شناسه اي تحت عنوان »شهاب« براي هر 
يك از مشتريان بانكي تعريف شده است كه به صورت يكتا مشتري را در 

همه بانك ها شناسايي مي كند.

رئيس فراكسيون     گزارش  2
كارگري مجلس 
سهم دستمزد در قيمت تمام شده كاال را كمتر 
از 5درصد دانست و ابراز اميدواري كرد كه در 
تمامي صنوف فعال در كشور هشت ساعت كار 
در روز ب�راي ني�روي كار اج�را ش�ود. 
عليرضا محجوب روز گذشته در نشست خبري 
كه به مناسبت هفته كارگر سال 9۸ برگزار شد، 
با بيان اينكه روز كارگر يك روز جهاني اس��ت، 
 اظهارداشت: اين روز براي درخواست و مطالبات 
كارگري در امريكا شروع شد، اما هنوز اين روز را 

جشن نمي گيرد. 
وي با اش��اره به اينكه در برخي كش��ورها هنوز 
معضل ساعت كار وجود دارد، گفت: در كشور ما 
هنوز صنوفي هستند كه ساعات كار براي كارگر 
در آنجا رعايت نمي شود ما اميدواريم كه هشت 
س��اعت كار كه به عنوان يك حق در نظر گرفته 

شده است، اجرا شود. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش روز نام��ه جوان 
كه چرا نس��بت به اج��راي سياس��ت هاي پولي 
و مالي نامناس��ب كه به كاه��ش ارزش پولي و 
تحليل رفتن قدرت خريد جامعه كارگري منتج 
مي شود، واكنش��ي صورت نمي گي��رد و در واقع 
از ق��درت خريد كارگ��ران مراقبت نمي ش��ود، 
اظهار داش��ت: عملكرد بازار پول به عنوان يكي 
از بازاره��اي چهار گانه س��رمايه داري در چهار 
سال گذشته بدترين ظلم را به حقوق بگيران و به 
ويژه كارگران داشته است، بازيگر اصلي بازار پول 
دولت است به واس��طه اينكه پيوسته استقراض 
انجام گرفته اس��ت و دولت به نوعي رقيب بخش 
خصوص��ي و مطالبه گران منابع بانكي اس��ت و 

متأسفانه منابع حبس ش��ده تورم تحت عنوان 
ذخيره قانوني نيز براي حل مشكالت رهاسازي 
شد از اين رو در عمل ديديم پيش از آنكه ترامپ 
ما را تحريم كند، مش��كالت در اقتصاد در حوزه 

نوسان بازارها رخ نمايي كرد. 
وي افزود: اوايل انقالب كه در ش��وراي عالي كار 
بوديم در سال 5۸ تا سال ۶3 نقش دستمزد در 
قيمت تمام شده كاال در حدود 30 درصد بود كه 
كارفرمايان پيوسته نسبت به اين موضوع بحث 
داش��تند، اما در س��ال 93 عامل فوق در قيمت 
تمام شده در حدود 5درصد ارزيابي شد كه روند 
نزولي را نشان مي دهد از همين رو امروز معيشت 

كارگران به مسئله تبديل شده است. 
رئي��س فراكس��يون كارگري مجلس ش��وراي 

اس��المي اظه��ار داش��ت:حتي اگ��ر صد درصد 
دستمزد نيروي كار افزوده ش��ود، نقش تورمي 
اين رويداد تنها 5درصد خواهد بود، از اين رو در 
صورت افزايش دستمزد اتفاق خاص و بزرگي در 
قيمت تمام ش��ده كاال و تورم رخ نخواهد داد ،به 
ويژه آنكه ني��روي كار به عنوان يك��ي از عوامل 
توليد باي��د از منظر حقوق و معيش��ت و قدرت 

خريد تأمين باشد. 
  دولت به فكر پرداخت بدهي هايش 

به تأمين اجتماعي باشد
عليرضا محجوب در واكنش به اين پرس��ش كه 
مالكيت شس��تا به كدام بخش تعل��ق دارد و آيا 
بخش دولت كه يكي از بزرگ تري��ن بدهكاران 
به اين سازمان اس��ت مي تواند در رابطه با عرضه 

دارايي ه��ا تعيين تكلي��ف كند، اظهار داش��ت: 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي يا همان 
شستا متعلق به سازمان تأمين اجتماعي است و 
اين مجموعه از محل ح��ق بيمه هاي پرداختي 
كارگران و كارفرمايان و دولت تشكيل شده است، 
 اما دولت سال هاي سال است كه حق بيمه خود 
را در قب��ال كارگ��ران پرداخت نكرده اس��ت،  از 
هزار ميليارد تومان به سازمان  اين رو امروز دهها 
تأمين اجتماعي بدهي دارد، از اين رو بهتر است 
دولت به جاي تعيين تكليف براي شس��تا به فكر 
راهكار مناسب جهت پرداخت بدهي هاي خود 
به س��ازمان تأمين اجتماعي باش��د زيرا در اثر 
عدم پرداخت بدهي ها هم اكنون سازمان مذكور 

با مشكالت مالي روبه رو شده است. 
ابراهيم صادقي فر، مع��اون فرهنگي و اجتماعي 
وزارت تع��اون كار و رفاه اجتماع��ي نيز در اين 
نشست خبري هفته كارگر با تأكيد بر ضرورت 
توجه ب��ه توليد داخل��ي اظهار ك��رد: گام دوم 
س��ر فصل كار در وزارتخانه ما ق��رار گرفت. در 
حوزه هايي مثل شفافيت به آن به طور ويژه تري 
پرداخته شد. اين بيانيه اصرار دارد سامانه هاي 
مبتني بر ش��فافيت وس��يع تر و عميق تر باشد، 
وزارت كار هم ب��ر اين موضوع تأكي��د دارد. در 
بح��ث جوان گرايي، به ش��دت وزارتخانه دنبال 
اين موض��وع اس��ت. در م��ورد نخبه گرايي هم 
تالش هاي فراواني مي ش��ود. فسادستيزي هم 
موضوع ديگري است كه در بيانيه گام دوم بيان 

شده و وزارتخانه درگير آن است. 
صادقي فر گفت: اميدواريم امسال بيشتر از سال 
گذش��ته بتوانيم به مواردي بپردازي��م كه براي 

كارگر مفيد باشد.

سهم دستمزد در قيمت تمام شده كاال بسيار ناچيز است

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک
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