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شــنبه چهاردهم اسفند، یک خبر 
فوری سرتیتر رسانه ها شد: »معافیت 
مالیاتــی گروه های خــاص ازجمله 
پزشکان« که نشــان می داد باز هم به 
نفع خواص و پردرآمدها، تصمیم سازی 
شده و در شــرایط تحریمی و انقباض 
اقتصادی، باز قرار نیســت پزشکان که 
بخش عمده ای از آنها »نجومی بگیر« 

هستند، سهمی به بیت المال بپردازند.
نماینــدگان در نشســت علنــی 
چهاردهم اسفندماه مجلس و در جریان 
بررســی بخش درآمدی الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور بازگشتی از 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه با اصالح 
جزء الحاقی۱ تبصــره ۱۲ ماده واحده 
این الیحه موافقت کردند. براساس جزء 
الحاقی ۱ تبصره ۱۲ ماده واحده الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور »پزشکان 
عمومی، متخصــص و فوق تخصص، 
فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران 
و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر 
توســعه یافته، محروم، صعب العبور و 
مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات 
ساالنه تا سقف دو میلیارد و ۴۰۰میلیون 

ریال معاف هستند«.
طبــق ایــن تصمیــم پزشــکان 
متخصص، فوق تخصــص و عمومی و 
همچنین معلمــان و آموزگاران )البته 
آنهایی که در مناطق محروم کشــور 
شاغل هستند( تا سقف درآمد سالیانه 

۲۴۰میلیون تومان از پرداخت مالیات 
به دولت معاف هستند )ماهی ۲۰میلیون 
تومان(. این در حالی ســت که قاطبه 
مزدبگیران و ازجمله کارگران، اگر بیشتر 
از ۶۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان در سال 
)ماهی حدود 5.5میلیون تومان( درآمد 
داشته باشند، باید مالیات بدهند. این 
سقف معافیت مالیاتی ساالنه به معنای 
این اســت که کارگری با درآمد ماهانه 
بیشتر از 5 میلیون و ۶۰۰هزار تومان باید 
مالیات بپردازد. البته برای درآمد مازاد 5 
میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا ۱5 میلیون 
تومان، پرداخت مالیات ۱۰درصد است 
و برای باالتــر از آن، تصاعدی افزایش 
می یابد.البته دولت برای ســال ۱۴۰۱ 
پیش بینی کرده بود ســقف معافیت 
مالیات بر درآمــد، ۶۰ میلیون تومان 
باشد ولی کمیسیون تلفیق این رقم را به 
۶۷میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش داد. 
در واقع کمیسیون تلفیق، سقف معافیت 
مالیات بر درآمد مزدبگیران کشــور را 
۷ میلیون و ۲۰۰هــزار تومان افزایش 
داد در حالی که درآمد ماهانه پزشکان 
تا سقف ۲۰میلیون تومان، از پرداخت 

مالیات معاف شد.
 سهم مالیات مزدبگیران 
دو برابر مالیات بر ثروت

درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
سال آینده قرار اســت ۶۲درصد رشد 
داشــته و به 5۲۷هزار میلیارد تومان 
برســد که با تعدیل تورمی این رقم به 

۱۶درصد کاهش می یابد.

طبق ریز درآمدهــای مالیاتی در 
الیحه بودجــه، مالیات بر شــرکت ها 
۱۲۷هزار میلیارد تومــان، مالیات بر 
دســتمزد کارمندان دولــت ۲۴هزار 
میلیــارد تومــان، مالیات دســتمزد 
کارکنــان بخش خصوصــی ۲۳هزار 
میلیــارد تومــان، مالیات مشــاغل و 
اصناف ۳۳هزار میلیارد تومان، ســایر 
مالیات های بر درآمــد ۴هزار میلیارد 
تومان، مالیات بر ثروت ۲۷هزار میلیارد 
تومان، مالیات بر واردات ۷۸هزار میلیارد 
تومان، مالیات ارزش افزوده ۱۴۹هزار 
میلیارد تومان، مالیــات ارزش افزوده 
برای بهداشت و درمان ۳۷هزار میلیارد 
تومان و ســایر مالیات کاال و خدمات از 
قبیل مالیات ســیگار، عوارض خروج، 
نقل و انتقال خودرو و... ۱۸هزار میلیارد 

تومان می شود.
نگاهی به نمودار مالیاتی فوق نشان 
می دهد کــه دولت باز هــم روی اخذ 

مالیات از حقوق بگیران عموماً زیر خط 
فقر، حســاب زیادی باز کرده اســت. 
درآمد مالیاتی دولت از محل دستمزد 
کارگران قرار اســت ۲۳هزار میلیارد 
تومان باشد در حالی که مالیات بر ثروت 
)در صورت موفقیت در اخذ و جلوگیری 
از فرارهای متداول مالیاتی( فقط قرار 
است ۲۷هزار میلیارد تومان باشد و اگر 
مالیات مزدبگیران در دو بخش دولتی 
و خصوصــی را با هم در نظــر بگیریم، 
مجموعاً ۴۷هزار میلیارد تومان می شود 

یعنی تقریباً دو برابر مالیات بر ثروت.
ســهم قابل توجهی از مالیات های 
ســاالنه را مالیات بر درآمد تشــکیل 
می دهد )غالباً بیش از 5۰ یا ۶۰درصد 
درآمــد مالیاتــی دولت( اما مســاله 
اینجاست که در شرایطی که پزشکان 
پردرآمــد از پرداخت مالیــات معاف 
شده اند، چرا کارگران حداقل بگیر و زیر 

خط فقر باید به دولت مالیات بپردازند؟
 مالیاتی که بیشتر از یارانه 

شده است
بعد از پایان کار جلســات رســمی 
شــورای عالی کار در نوزدهم اســفند 
ماه، حداقل دســتمزد کارگران شاغل 
5۷.۴درصد افزایش یافت. با این وصف، 
دریافتی کارگــران حداقل بگیر بدون 
سابقه و بدون فرزند، به حدود 5میلیون 
و ۸۰۰هزار تومان رســید و اگر کارگر 
حداقل  بگیری، یک فرزند داشته باشد، 
دریافتی او حدود ۶میلیون و ۲۰۰هزار 
تومان است. با مصوبه مالیاتی مجلس، 

کارگر حداقل بگیری که مثاًل ۶ میلیون 
تومان در هر ماه درآمد دارد، باید برای 
مــازاد 5 میلیون و ۶۰۰هــزار تومان، 
۱۰درصد مالیات بدهــد یعنی ماهی 
۴۰هزار تومان! به همین ترتیب، کارگر 
حداقل بگیر و پدر یک فرزند که ماهی ۶ 
میلیون و ۲۰۰هزار تومان درآمد دارد، 
باید هر ماه ۱۰درصد ۶۰۰هزار تومان 
را مالیات بدهد یعنــی ۶۰هزار تومان. 
این مبلغ از یارانه یــک فرزند خانواده 

بیشتر است.
این همه در حالی اتفاق خواهد افتاد 
که در میانه زمستان ســال جاری و در 
نشست رسمی شورای عالی کار، سبد 
معیشت خانوارهای کارگری یا همان 
کمینه هزینه هــای زندگی، ۸ میلیون 
و ۹۷۹هزار تومان تعیین شــد. با این 
حســاب، خط فقر بســیار حداقلی در 
سال ۱۴۰۱، برابر با ۸ میلیون و ۹۷۹هزار 
تومان یا به عبارت ســاده تر، ۹میلیون 
تومان است. سوال اینجاست مجلسی 
که پزشــکان نجومی بگیر را ظاهراً به 
خاطر خدمت بســیاری که به خلق اهلل 
می کنند، از پرداخت مالیات معاف کرده، 
چرا حاضر نشده بخشــودگی مالیاتی 
کارگران را الاقــل تا خط فقر ۹میلیون 

تومانی بسط دهد؟
سقف معافیت مالیات بر درآمد 

باید افزایش یابد
این تضاد در سیاست گذاری و نگاه 
دوقطبی در دریافت مالیات، مورد انتقال 
فعاالن کارگری اســت. »نادر مرادی« 
عضو کانون شوراهای اسالمی کار استان 
تهران با اشاره به جزء الحاقی ۱ تبصره 
۱۲ بودجه می گوید: براساس تصمیم 
نمایندگان مجلس، پزشکان تا سقف ۲۰ 
میلیون تومان درآمد ماهانه از پرداخت 
مالیات معاف هســتند یعنی پزشکی 
که ۱۸ یــا ۱۹ میلیــون تومان حقوق 
می گیرد، ریالی مالیــات نمی پردازد. 
ضمنا برای باالتــر از ۲۰ میلیون تومان 
نیز پزشــکان، قضات و اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها بدون توجه به درآمد 
ماهانه شــان، فقط ۱۰درصد مالیات 
می دهند یعنی پزشکی با ۲5میلیون 
تومــان درآمد ماهانه، بــرای مازاد ۲۰ 
میلیون تومان یعنی بــرای 5 میلیون 
تومــان، فقط ۱۰درصد یــا به عبارتی 
ماهی فقط 5۰۰هــزار تومان می دهد 
در حالی که یک کارگر با همین درآمد 
باید الاقل ۱5 تا ۲۰درصد مالیات بدهد!

او ادامه می دهد: نمایندگان مجلس، 

پزشکان پردرآمد را از پرداخت مالیات 
معاف کرده اند اما سقف معافیت مالیاتی 
کارگران را فقط 5 میلیون و ۶۰۰هزار 
تومان در نظــر گرفته اند و حتی حاضر 
نشده اند کارگرانی که زیر خط فقر درآمد 
دارند را از مالیات معاف کنند و ســقف 
بخشودگی را تا ۹ میلیون تومان باالتر 
ببرند. این میزان تبعیــض و ناعدالتی 

بسیار آزاردهنده است.
مــرادی از شــورای نگهبــان و از 
نمایندگان مجلس درخواســت دارد 
در آخریــن بازبینی های الیحه بودجه 
۱۴۰۱ و قبل از اینکه این الیحه تبدیل به 
قانون شده و به دولت ابالغ شود، سقف 
معافیت مالیات بر درآمد را تا خط فقر 
و سبد معیشت افزایش دهند. او اضافه 
می کند: باید در نظر گرفت این خط فقر 
۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی براساس 
آمارهای دی ماه امســال است. بودجه 
برای سال آینده است و سال آینده قرار 
اســت کارگران مالیات بپردازند. تا آن 
زمان خط فقــر ۱۱ یا حتی ۱۲میلیون 

تومان را نیز پشت سر گذاشته است.
عدالت در شعار، تبعیض در عمل

دولت و نمایندگان مجلس امسال 
با شــعار افزایش درآمدهــای مالیاتی 
اعالم کردند ایــن درآمدها ۶۲درصد 
افزایش یافته اما بدون تردید در توزیع 
این درآمدهای مالیاتی، عدالت رعایت 
نشده است. یک پزشک با ۲۰ میلیون 
تومان درآمد ماهانه مالیات نمی دهد. 
هر فردی که یک شرکت حتی صوری 
در مناطــق محروم کشــور دایر کند، 
مالیات نمی دهد. نهادهــای خیریه و 
بسیاری از نهادهای خصولتی و وابسته 
به بازوهای قدرت، مالیات نمی دهند، آن 
وقت کارگری که پای کوره ذوب ایستاده 
یا در یک معدن زیرزمینی ذغال سنگ با 
سر و صورت سیاه از دوده، عرق می ریزد 
برای حداقل دستمزد ۶ میلیون تومانی 

باید به دولت مالیات بپردازد!

توزیع درآمدهای مالیاتی در کشور، ناعادالنه و تبعیض آمیز است

بخشش مالیات به پزشکان و سخت گیری برای کارگران

خبر

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: در مورد 
افزایش 5۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول 
کارگران دستگاه های اجرایی نشده است، گفت: 
ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به 

مجلس برگشت می خورد.
به گزارش ایســنا، آخرین نشســت خبری 
هادی طحان نظیف، با خبرنگاران در محل این 
شورا با محوریت بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با بودجه 
گفت: این الیحه در پژوهشکده شورا همزمان با 
مجلس بررسی شد و پنج شنبه به صورت رسمی 
آن را دریافت کردیم و و کار بررســی تمام شده 

اما نظر نهایی نشده و به مجلس ارسال می شود.
به گفته وی، مواردی کــه در الیحه بودجه 
مورد اشــکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق 
و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه 
اصالح عبارتی و ویرایشــی داشت و متن گویا 
نبود، ایراد اســتفاده از واژگان غیرفارسی هم 
در الیحه بودجه کماکان وجود داشــت و تمام 
این موارد به مجلس منعکس می شود. طحان 
نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در برخی 
درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس گفت: 
آن چه برای ما مهم اســت این اســت که همه 
منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این 

اتفاق نیوفتد به مجلس اعالم می شود که حتما 
ذکر کند اما آن چه ســقف کلــی افزایش پیدا 
کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که 
قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آن که 
شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود 
موضوعــات را به مجلس منعکــس کردیم اما 
برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط ها 

را می پذیریم.
وی در پاسخ به ســوالی در رابطه با معافیت 
سربازی افراد دارای دو فرزند و فروش سربازی 
گفت: این هــا احکام غیر بودجه ای هســتند و 
ارتباط مستقیمی با بودجه ندارند. تصمیم گیری 
راجع به نظام وظیفه یــک فرایند قانونی دارد و 
این که با نیروهای مسلح هماهنگ نشود یعنی 
ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این حیث نیز 

مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
راجع به جهاد تبیین گفت: مخاطب جهاد تبیین 
هم عموم مردم هستند هم دستگاه ها. ماهم از 
این مورد مستثنی نیستیم و براساس تعهداتی 
که داریــم در این حوزه تــالش می کنیم مثل 
همین نشست خبری که امروز برگزار شده در 
فضای مجــازی نیز از فضای موجود اســتفاده 

می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با لغو قانون 

تغییر ســاعت گفت: در جریان لغــو این قانون 
نبودم طبعا هر زمان که به شورای نگهبان ارسال 

کنند بررسی می کنیم.
طحان نظیف در پاســخ به ســوالی راجع 
به ارزیابی شــورای نگهبــان از اولویت بندی 
دســتگاه های دولتی در بودجه گفت: در مورد 
بحث بودجه نهادها و دستگاه های دولتی ممکن 
است نکاتی داشته باشند. وقتی از الیحه حرف 
می زنیم یعنی تمام دستگاه ها و وزارت خانه ها 
نکات خود را مطرح کرده اند. در مرحله تصویب 
الیحه نیز، مجلس مرجع رســیدگی به بودجه 
است و می تواند دخل و تصرف انجام دهد به شرط 
آن که شاکله بودجه به هم نخورد. ما در شورای 
نگهبان بررسی کارشناسی از جهت خالف شرع 

یا قانون اساسی را انجام می دهیم.
وی در پاسخ به سوالی راجع به ایراد شورای 
نگهبان به بندهای الحاقی کمیســیون تلفیق 
بودجه گفــت: االن واقعیت این اســت که آمار 
نداریم اما واقعیت این اســت کــه الحاقی های 

مجلس با ایراد مواجه است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
راجع به انتقاد رهبر انقالب به بودجه جهاد تبیین 
و شناسایی بودجه های بی نام و نشان در این حوزه 
گفت: نسبت به بحث جهاد تبیین همان روزی 
که از طریق رســانه ها مطلع شدیم در مجلس 

مصوب شــده، اعضای شــورا نکاتی داشتند. 
بودجه های بی نام و نشــان دقیقا باید مشخص 

باشد چیست.
وی در پاســخ به ســوالی در رابطه با بودجه 
آموزش و پرورش گفت: دیروز بخشی از جداول 
را برای ما ارسال کردند اما بخش اعظم جداول 
را دریافت نکردیم و بــه همین دلیل نمی توانم 

اظهارنظر دقیقی داشته باشم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
راجع به تغییر نظــر در خصوص واردات خودرو 
گفت: هیئت عالی نظــارت هم چنان بر موضع 
قبلی خودش اســت و واردات خودرو را مغایر با 
سیاســت ها می داند. پس مغایرت های هیئت 

نظارت به قوت خودش باقی است.
طحان نظیف در پاسخ به ســوالی راجع به 
کسری بودجه گفت: واقعی بودن بودجه بحث 
بسیار مهمی اســت و اگر موارد روشنی وجود 

داشته باشد حتما به مجلس منعکس می شود 
اما برخی موارد اختالف نظر کارشناسی است و 

برای ما هم روشن نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن 
مجلس، مجمع و شــورا از ثبت حقــوق و مزایا 
گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات 
عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای 
نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس 
اعالم می شود که امیدواریم ساماندهی و اصالح 

صورت گیرد.
طحان نظیف درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز گفت: این بحث کارشناســی اســت و ما به 
سیاســت های اقتصادی دولت ورود نمی کنیم 
اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم 
اما هیئت عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد 
که مجلس بایــد آن ها را تأمیــن و اصالحاتی 

داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان:

مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران ابهام دارد

 با مصوبه مالیاتی مجلس، 
کارگر حداقل بگیری که 

مثاًل ۶ میلیون تومان در هر 
ماه درآمد دارد، باید برای 
مازاد ۵ میلیون و ۶۰۰هزار 

تومان، 1۰درصد مالیات 
بدهد یعنی ماهی ۴۰هزار 

تومان

نمایندگان مجلس، 
پزشکان را از پرداخت 

مالیات معاف کرده اند اما 
سقف معافیت مالیاتی 

کارگران را فقط ۵ میلیون 
و ۶۰۰هزار تومان در نظر 

گرفته اند و حاضر نشده اند 
کارگران زیر خط فقر را از 

مالیات معاف کنند
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نسرین هزاره مقدم

افزایش ۵۷  درصدی حداقل 
دستمزد به نفع کارگر و کارفرما نیست

شورای عالی کار با اعالم 
افزایش 5۷درصدی حداقل 
حقوق کارگران برای سال 
آینده، قطعا به دنبال ایجاد 
رفاه بیشتر برای کارگران و 
همچنین تحریک اقتصاد 
کشور به ســمت رونق اســت و تصور می کند که 
با افزایش حقــوق پایه کارگــری، کارگران درآمد 
بیشــتری پیدا خواهند کرد و اقتصاد نیز به سمت 
رونق سوق داده خواهد شد. هر چند در ظاهر چنین 
به نظر می رســد ولی واقعیت چیز دیگری است و 
اقدام شورای عالی کار، در نهایت بیش از همه خود 
کارگران را آســیب پذیر می کنــد و در گام بعدی، 
بنگاه های اقتصادی را به سمت اقتصاد غیررسمی 
معطوف خواهد کرد.کارفرما در شرایط فعلی اقتصاد 
کشور، گریزی جز کنترل هزینه ها ندارد چرا که از 
جوانب مختلف تحت فشــار است، بنابراین به رغم 
تمایل به بهبود شرایط نیروی انسانی خود، تحمل 
هزینه های بیشتر را ندارد.از یک سو باید بگوییم که 
دو سال است که بنگاه ها تحت تاثیر کرونا هستند 
و این موضوع گرفتاری های زیادی را برای فعاالن 
اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی دیگر بحث تورم 
و افزایش هزینه هاست که بنگاه ها را تحت فشار قرار 
داده است، ضمن اینکه محدودیت های بین المللی 
و تجارت خارجی نیز مزید بر علت شده و یک سری 
هزینه های نادیده و ناشــنیده بر فعاالن اقتصادی 
تحمیل می کنــد که کمتــر در صورت های مالی 
منعکس می شود. مالیات و سایر هزینه های دولتی 
نیز در کنار سایر هزینه ها، تبدیل به عدد درشتی شده 
و اقتصاد بنگاه ها را فرسایشی و استهالکی ساخته 
است.همه نشانه های اقتصادی نیز داللت بر این امر 
دارد که وضعیت کارفرماها در حال حاضر بســیار 
شکننده است و مجبورند که با تمام توان تالش کنند 
تا هزینه های خود را بیش از پیش کنترل کند. در این 
شــرایط افزایش 5۷درصدی حقوق و دستمزدها 
نتیجه ای جز تعدیل نیروی انسانی و گام برداشتن به 

سمت کوچک کردن بنگاه ها نخواهد داشت.
واقعیت این است که این افزایش حقوق، در عرض 
چند ماه توسط تورم بلعیده خواهد شد و هیچ گونه اثر 
مثبتی بر وضعیت رفاهی کارگران نخواهد داشت 
و تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که کارفرما 
گرفتارتر خواهد شد.توجه کنید که فشار اقتصادی 
تحمیل شده به بنگاه ها سبب می شود که اقتصاد 
کشور خواســته یا ناخواســته به سمت مدل های 
غیررسمی پیش برود که گرفتاری های دوچندانی را 
بر سیاست های اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد.
کارفرماها، نگران و کارگــران بی بهره از مصوبه 
افزایش حقوق خواهند بود. بایــد اذعان کنیم که 
پیامد چنیــن تصمیمات غیرکارشناســی، همه 
ذی نفعان اقتصاد کشور را اعم از کارگران و کارفرما و 
سیاست گذار را از محل تشدید بیکاری و تورم، دچار 

معضالت پی در پی خواهد کرد.

 استقبال از نوروز 
با ۱۷ ماه مطالبات معوقه

لی کــه  حا ر د
مشکل  عدم پرداخت 
عیدی و حدود ۱5ماه 
دستمزد معوقه بیش 
از ۸۰ کارگر شهرداری 
سی سخت در استان 
کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد، شهردار این شهر 
گفت که در روزهای آینده، یک ماه حقوق به همراه 
بسته های حمایتی عیدانه و بن کارت به کارگران 

داده خواهد شد.
تعدادی از کارگران شــهرداری سی سخت در 
گفت وگو با ایلنا گفتند: حدود ۸۰ کارگر در مجموعه 
شهرداری به صورت مستقیم با سوابق باالی ۱5 سال 
مشغول کارند که تقریبا از آذر ماه سال ۹۹ پرداخت 

مطالبات مزدی شان به تاخیر افتاده است.
به گفته آنها، در نتیجه اســتمرار این وضعیت 
دستمزد کارگران دیگر پاســخگوی هزینه های 
زندگی نیست. تقریبا هر چند ماه یک بار شهرداری 
یک ماه حقوق که آن هم مربوط به حقوق و دستمزد 
حداقلی سال ۹۹ می شود را به صورت علی الحساب 
بدون پرداخت اضافه کاری به حساب کارگران واریز 
می کند. در عین حال جدا از دستمزد درباره بیمه 

تامین اجتماعی نیز مشکالتی وجود دارد.
کارگران شهرداری سی ســخت تاکید کردند: 
مطالبات مزدی ما به بخشــی از دستمزد ماه های 
دی، بهمن و اسفند ســال ۹۹ و ۱۲ ماه حقوق سال 
جاری ۱۴۰۰ مربوط می شود و حال به پایان اسفند 
ماه نیز نزدیک می شویم اما خبری از پرداخت عیدی 

هم نیست.

یادداشت

اخبار کارگری

محمدرضا بحیرایی، عضو اتاق بازرگانی


