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واریز عیدی کارکنان دولت 
همراه حقوق بهمن

سخنگوی ســازمان برنامه و بودجه کشور از 
واریز عیدی کارکنان دولت بــا حقوق بهمن ماه 
خبر داد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، 
مهدی قمصریان اظهار داشــت: هیــأت وزیران 
مبلغ ثابــت 12میلیون ریال را به نســبت مدت 
خدمت تمام وقت در سال 1۳۹۸ به عنوان پاداش 
آخر سال )عیدی( تعیین کرده است. سخنگوی 
ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه براســاس 
مصوبه هیأت دولت، پرداخت پاداش آخر سال به 
کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت 
خدمات تمام وقت آنان در سال 1۳۹۸ خواهد بود، 
تاکید کرد: میزان پرداخت عیدی بازنشستگان، 
مســتمری بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی، 
حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول 
صندوق هــای بازنشســتگی کشــوری، تأمین 
اجتماعی نیروهای مسلح و ســایر صندوق های 
بازنشســتگی نیز به مبلغ ثابت 12میلیون ریال 
حســب مورد از محل بودجه مصــوب صندوق 
بازنشســتگی یا دســتگاه اجرایــی ذیربط قابل 
پرداخت اســت. وی افزود: خدمــت نیمه وقت 
بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت 
محســوب می شــود و معلمان حق التدریس نیز 
نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه 

خواهند بود. 
    

گازگرفتگی جان دو معدنچی 
را گرفت

دو کارگر معدن زغال سنگ تاشکوییه شهرستان 
بافق بر اثر گازگرفتگی فوت کردند. به گزارش ایلنا، 
حوالی ساعت یک بامداد روز شنبه )1۹ بهمن ماه(، 
دو کارگر تاشکوییه شهرستان بافق حین کار در تونل 
پشــت معدن دچار گازگرفتگی شدند و بالفاصله 
به مراکز درمانی منتقل شدند ولی متاسفانه هر دو 
کارگر در مراکز درمانی جــان باختند. علت دقیق 
حادثه و جزئیات آن هنوز اعالم نشــده است. این 
چندمین حادثه منجر به فوت در معادن کشور در 
عرض یکی، دو هفته گذشته است. پیش از این معدن 
مس قلعه زری، معدن زغال سنگ دستگران و چند 

معدن دیگر حادثه ساز شدند.
    

فعال صنفی بازنشستگان:
همسان سازی قطره چکانی را 

نمی خواهیم
یــک فعال صنفــی بازنشســتگان بــا انتقاد 
از سیاســت های بودجــه ای گفت: مســتمری 
بازنشستگان باید هم تراز با تورم و خط فقر افزایش 
یابد. کهزادی بــه ایلنا گفت: نظام بازنشســتگی 
در کشــور ما ضعیف و مغایر با کشورهای مترقی 
جهان است. فردی که ۳۰ سال تمام در یک پست 
کارمندی یا کارگری زحمت کشیده انتظار ندارد 
که پس از بازنشستگی دوباره به کار دیگری مشغول 
شود. باید بپذیرند که این فرد توان جسمی و روانی 
اشتغال مجدد را ندارد اما بســیاری از این افراد به  
دلیل عدم تأمین معیشتی مجبور به اشتغال پس 
از بازنشســتگی می شــوند. وی ادامه داد: اعطای 
تسهیالت به سالمندان و بازنشستگان در کشورهای 
پیشرفته، به گونه ای است که آنان پس از فراغت از کار 
و بازنشستگی فقط به فکر گذراندن اوقات فراغت 
خود در بهترین شرایط  هســتند! در ایران نیز باید 
سیاستی تدوین شود که حقوق بازنشستگان هم تراز 
با تورم و افزایش قیمت ها، افزایش یابد. همچنین ارائه 
تسهیالت رفاهی، درمانی و دیگر کمک هزینه های 
نقدی و... باید در دســتور کار قــرار گیرد. به گفته 
این فعال صنفی بازنشســتگان، بیش از ۹۰درصد 
مستمری بگیران ایرانی در زیر خط فقری که از سوی 
دولت اعالم شده قرار دارند. وی افزود: قرار بود دولت 
یک نظام هماهنگ برای حقوق بازنشستگان در نظر 
بگیرد اما پس از گذشت چند سال هنوز هیچ الیحه و 
طرح مشخصی در این  باره به تصویب نرسیده است و 
اگر رسیده اجرا نشده است. کهزادی تاکید کرد: پس 
از گذشت سه ســال از اجرای طرح همسان سازی 
پلکانی معکوس، مســئولین هنوز مدعی هستند 
منابع الزم برای تامین اعتبــار ۳۰هزار میلیاردی 

هم ترازی بازنشستگان را ندارند. 
نتیجه می گیریم این نوع همسان ســازی که از 
سال ۹۶ آغاز شــده و قرار است تا سال 1۴۰1 ادامه 
یابد در واقع سد و مانعی است برای هم ترازی حقوق 

بازنشستگان و تامین اعتبار کامل آن است.

4
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نسرین هزاره مقدم

پاییــز امســال، زمانــی کــه 
رئیس جمهور، الیحــه بودجه ۹۹ را به 
مجلس تقدیم می  کــرد، از بودجه به 
عنوان »بودجه ایستادگی و استقامت« 
یاد کرد اما با بررســی دقیق بندهای 
الیحــه بودجــه درمی یابیم کــه بار 
اصلی ریاضت بودجــه ای و آنچه از آن 
به عنوان ایســتادگی و اســتقامت در 
مقابل تحریم ها یاد می شود، بر دوش 
مزدبگیران و طبقات فرودست افتاده 
اســت. افزایش 1۵درصــدی حقوق 
کارمندان و بازنشستگان دولت گرفته 
تا نادیده گرفته شدن سهم صندوق ها و 
بدهی های انباشته دولت به آنها و سقف 
معافیت مالیاتی ســه میلیون تومانی 
که تقریباً نصف خط فقر اســت و البته 
سهم باالی نهادهای غیرکارآمد از منابع 
درآمدی بودجه، همگی نشان دهنده این 
است که سهم فرودستان از درآمدهای 
ملی بسیار ناچیز است و در عوض همین 
فرودستان و الیه های پایینی طبقات 
متوسط هســتند که باید بار ریاضت و 

استقامت را بر دوش بکشند.
اما از تدوین انقباضی الیحه بودجه 
دردناک تــر و ناعادالنه تــر، برخورد 
نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق 
بودجه با بندهایی از این ســند است. 
در حالی کــه بودجه ســال بعــد، در 
خوش بینانه ترین حالــت، 1۰۰هزار 
میلیارد تومان کسری خواهد داشت و 
یکی از الزامات گرداندن کشور در شرایط 
تحریم و کسری بودجه، افزایش سهم 
مالیاتی ثروتمندان و گروه هایی ست که 
درآمد و عایدی بیشتری دارند، اعضای 
کمیسیون تلفیق با حذف ۵ پله مالیات 
درآمدی در الیحه بودجه و تبدیل آن به 
مدل دوپله ای سابق، تمام مسیرها به 
سمت عدالت مالیاتی را مسدود کردند.

بودجه کل کشــور در سال 1۳۹۹ 
حــدود 1۹۸۸۷هزار میلیــارد ریال 
پیش بینی شده اســت. منابع بودجه 
عمومی کشــور حــدود ۵۶۳۸هزار 
میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶هزار 
میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت 
و حدود ۷۹2هزار میلیــارد ریال آن را 
درآمدهای اختصاصی تشکیل می دهد 
که ســهم درآمدهای مالیاتــی آن با 
۳۷.۸درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، 
به 1۷۵هــزار میلیارد تومان رســیده 

اســت. با این وجود، نهم دی ماه، یک 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس از 
افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی سهم مالیات 
در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: 
درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ تحقق 
پیدا نمی کند. ســیدکاظم دلخوش 
اباتری اظهار داشت: فرار مالیاتی، اقتصاد 
زیرزمینی و نبود بانک اطالعاتی قوی و 
شفاف در کشــور ازجمله موانع تحقق 

درآمدهای مالیات در کشور است.
اگر فــرار مالیاتــی و نبــود بانک 
اطالعاتی، مالیات ستانی را دشوار کرده، 
باید بپذیریم که عملکرد خود نمایندگان 
مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه، 
تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه ۹۹ 
را بیش از هر عامل دیگری به مخاطره 
انداخته است. با تغییراتی که نمایندگان 
عضو کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه 
۹۹ به عمل آوردند، دیگر بعید اســت 
که بتوانیم شــاهد افزایش ۴۰ یا حتی 
۳۰درصدی سهم درآمدهای مالیاتی 
باشــیم و می توان ادعا کرد با اقدامات 
صورت گرفته، سهم درآمدهای مالیاتی 

1۰درصد هم افزایش نخواهد یافت!
تغییرات کمیسیون تلفیق در 

مالیات بر درآمد
دولت در بند »الف« تبصره ۶ الیحه 
بودجه ۹۹ برای اولین بار پله های مالیات 
بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی 
را به صورت مدل پنج پلــه ای )از 1۰ تا 
۳۵درصد( ارائه داده که این پیشنهاد 
با مخالفت برخی از اعضای کمیسیون 
تلفیق مواجه شد و در نهایت آنها مدل 
دوپله ای یعنی همان مدل ماده ۸۵ قانون 
مالیات های مســتقیم را برای مالیات 
بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی 
به تصویب رســاندند. به عبارت دیگر، 
مصوبه قرار شــد نرخ مالیات بر درآمد 
حقوق کارکنان دولتــی و غیردولتی 
مازاد بر میزان معافیت مالیات بردرآمد 
ساالنه )۳ میلیون تومان( و تا هفت برابر 
آن مشــمول مالیات ساالنه 1۰درصد 
و نســبت به مازاد آن 2۰درصد تعیین 
شود. این در حالی اســت که برخی از 
اعضای کمیسیون تلفیق پیشتر با دو 
پله ای شدن مالیات بر درآمد کارکنان 
دولتی و غیردولتی مخالفت کرده بودند. 
در هر حال، با این مصوبه، صرفاً کسانی 
بیشــتر از 1۰درصد مالیات بر درآمد 
می دهند که بیشتر از 21میلیون تومان 
در ماه حقوق بگیرند. با این مصوبه، همه 

مزدبگیرانی که بین ۳ تا 21 میلیون 
تومان در ماه حقوق می گیرند، 

به طور یکسان 1۰درصد 
مالیات می دهنــد و تنها 

گروه های درآمدی که باالی 
21میلیون تومان در هر ماه درآمد 

دارند، 2۰درصد مالیات خواهند داد. 
جالب اینجاست که پایه های مالیاتی 
باالی 2۰درصد مثاًل ۳۵درصد مالیات 
بر درآمد، در مصوبه کمیسیون تلفیق 

کامالً حذف شده است!
مصوبه ای به نفع نجومی بگیران

روشن است که این مصوبه، به نفع 
نجومی بگیران است. در شرایطی که 
تبعیض درآمــدی در جامعه بیداد 

می کند، چنین مصوبه ای موجب 
تشدید بی عدالتی می شود. یک 
کارگر یا یک معلم به سختی ۳ 

میلیون تومان درآمد دارد ولی یک مدیر 
دولتی به راحتــی، ماهانه 2۰میلیون 
تومان حقوق می گیرد. با این مصوبه، هر 
دوی اینها، یعنی معلم و کارگر کم درآمد 
و مدیــِر نجومی بگیر، به یــک اندازه 
سهم بیت المال یا مالیات می پردازند! 
چنیــن برابری ناعادالنــه ای، خالف 
تمام الگوهای عدالت مالیاتی ست و به 
نظر می رســد که نمایندگان مجلس 
تحت فشار و البی گروه های پردرآمد 
ازجمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها، 
پزشکان و وکال، تن به تغییر پایه های 
مالیاتی داده اند درحالی که نمایندگان 
مجلس، قبل از هر چیز نماینده اکثریت 
مزدبگیر جامعه یعنی کارگران، معلمان 
و بازنشستگان هستند و رسالت اصلی 
آنها حفاظت از منافع همین گروه های 

کم درآمد است.
سوال اینجاســت در شرایطی که 
به خاطر تحریم و عــدم امکان فروش 
نفت، نیاز بــه درآمدهــای مالیاتی و 
اصالح پایه های مالیاتــی بیش از هر 
زمان دیگر احســاس می شــود، چرا 

اعضای کمیسیون تلفیق، 
به رغم مخالفت هایی که 
وجود داشــت و به خود 
نمایندگان مجلس نیز 
تســری یافت و در زمانی 
که بــرای یک بار هم که شــده دولت، 
اصالحات مثبتــی به عمــل آورده و 
پایه های مالیات بر درآمد را از دو به پنج 
رســانده، چنین تصمیم ناعادالنه ای 

گرفتند؟
اذعان نمایندگان به البی 
قدرتمند نجومی بگیران

در روزهــای پایانــی دی مــاه، 
»محمدرضا رضایــی کوچی« عضو 
کمیســیون تلفیق مجلــس درباره 
مصوبه ایــن کمیســیون در کاهش 
پله های مالیاتی کارمندان گفت: بند 
»الف« تبصره ۶ الیحــه بودجه ۹۹ با 
تاکید بر مدل مالیــات پلکانی )1۰ تا 
۳۵درصد(، مدیــران نجومی بگیر و 
پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت 
مالیــات مبتنی بر درآمدهای شــان 
می کــرد. وی ادامــه داد: البی هایی 
از بیــرون مجلس و پزشــکان داخل 
مجلس باعث شد تا برخالف نظر دولت، 
مدل پنج پله ای مالیــات بر درآمد در 
کمیســیون تلفیق مجلس تصویب 
نشــود. در همه جای دنیا پزشکان و 
کسانی که درآمد زیادی دارند، مالیات 
قابل توجهی هم می پردازند و در ایران 
هم باید به همین شکل عمل شود. غیر 
از این مســیر به صالح کشور و مردم 
نیست. عضو کمیسیون تلفیق مجلس 
با بیان اینکه کاهش پله های مالیاتی از 
پنج پله به دو پله برخالف عدالت است، 
گفت: براساس مدل دوپله ای کسانی 
که حقــوق ۳.۵میلیونــی می گیرند 
و کســانی کــه 21میلیــون حقوق 

می گیرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت 
1۰درصد مالیات می شوند.

»رضــا شیران خراســانی« عضو 
کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به اعتراض 
اقشــاری که دارای حقوق بیشــتری 
بودند، اظهار داشت: این اقشار که شامل 
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، قضات، 
برخی کارمندان عالی رتبه شرکت ملی 
نفت، پزشکان و دیگر مدیران می شوند، 
نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض 
کردند. ما فکر می کردیم این قشــرها 
به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط 
کشور هم مطلع هســتند، داوطلبانه 
تقاضــای پرداخت مالیات بیشــتر را 
داشته باشــند تا عدالت پایدار شود اما 
متاســفانه موانعی بر ســر راه است و 
همان طبقه تصمیم گیر که بیشترین 
حقــوق را هم دریافــت می کنند، در 
روند تصمیم گیری درباره این موضوع 

اثرگذار هستند.
حال جــای تعجب اســت که به 
ظاهر اکثریت قریــب به اتفاق اعضای 
کمیسیون تلفیق، چهره رسانه ای خود 
را مخالف با مالیــات دوپله ای و موافق 
گروه های فرودســت نشان می دهند 
اما با این همه، باز هم چنین تغییراتی 

در کمیسیون تلفیق تصویب می شود!
عدالت در انتظار صحن مجلس

عملکــرد ناعادالنــه نمایندگان 
مجلس در سالی که قرار است سهم همه 
»ایستادگی و استقامت« باشد، جای 
سوال دارد. مساله اینجاست که همین 
نمایندگان با افزایش ســقف معافیت 
مالیاتی به بهانه کمبــود درآمدهای 
دولت و شــرایط تحریمــی مخالفت 
کردند و به رغــم انتقادات بســیار به 

سقف ۳میلیون تومانی 
برای معافیــت مالیاتی و 
درخواست های مکرر برای 
افزایش این سقف به ۵میلیون 
تومــان، در این بخــش از الیحه 
بودجه دســت نبردند و الجرم مانع 
مالیات پردازی معلم یــا کارگری که 
نصف خط فقر درآمد دارد، نشدند اما 
همین نمایندگان وقتــی پای منافع 
پولدارها و نجومی بگیران پیش می آید، 
به رغم اینکه اگر قرار باشد افزایش ۳۰ یا 
۴۰درصدی درآمدهای مالیاتی محقق 
شــود، دقیقاً همین گروه ها هستند 
که باید مالیات بیشتر بدهند، به ضرر 
»منافع ملی« پا پیــش می گذارند و 
اصالحاتی را نه در مسیر عدالت که به 
سوی »بی عدالتی« رقم می زنند. این 
رای عجیب کمیسیون تلفیق بودجه، هر 
نوع امیدواری به تحقق عدالت اجتماعی 
از طریق چنین نمایندگانی را به یاس 

مبدل می کند.

حاال بودجه ۹۹ قرار اســت چهارم 
اســفند ماه و بعد از انتخابات 2 اسفند 
به صحن علنی مجلس بیاید. ظاهراً در 
بررسی نهایی الیحه بودجه، تعدادی از 
اعضای شورای نگهبان  نیز در جلسات 
مجلس حضور پیدا می کنند و هم زمان 
با بررســی مجلس، آنها نیز مصوبات 
نمایندگان را بررسی و اعالم نظر خواهند 
کرد اما آیا این احتمــال وجود دارد که 
در بررســی نهایی بودجه، نمایندگان 
مجلس به صرافــت بیفتند که مصوبه 
ناعادالنه کمیســیون تلفیق را ملغی 
کنند و مالیات بر درآمد را به همان ۵ پله 
پیشنهادی دولت بازگردانند؟ به نظر 
نمی رسد که این احتمال چندان قوی 
باشد، مگر اینکه زیر فشار افکار عمومی، 
نمایندگان به این نتیجه برســند که 
مردم از قشر پردرآمد سودجو به مراتب 
مهم ترند و اولویت همیشه و همواره با 

همین مردم است.

تعیین مالیات یکسان برای کم درآمدها و نجومی بگیران در مجلس

وقتی برابری عین بی عدالتی است

خبر

گروهی از کارگران فصلی نی بر مجتمع کشت  
و صنعت هفت تپــه در اعتراض به بدهی بیمه ای 

کارفرما به سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، صبح دیــروز )1۹ بهمن ماه( 
گروهی از کارگران فصلی نی بر مجتمع کشــت  
و صنعت هفت تپــه در اعتراض به بدهی بیمه ای 
کارفرمای خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه 
و در مقابل آن تجمع کردنــد. کارگران معترض 
مدعی هستند که کارفرما بابت بخشی از حق بیمه 
دوران بیکاری سال های ۶۸ تا ۹2 به سازمان تامین 

اجتماعی بدهکار است.
حرفه نی بری یک شغل فصلی و موقت تلقی 
می شود. کارگرانی که این حرفه را انجام می دهند 
تنها در طول فصل برداشــت بــه صورت موقت 

استخدام می شوند و طبیعی ست که برخالف سایر 
کارگران از سابقه بیمه ای کمتری برای بازنشستگی 
برخوردار هستند. در همین رابطه در دولت گذشته 
تمهیداتی برای کمک به بازنشستگی کارگران 
نی بر اندیشیده و قرار شد مدیریت مجتمع نیشکر 
هفت تپه در مقام کارفرما بــا پرداخت حق بیمه 
کارگران نی بر در خارج از فصل برداشــت، امکان 
بازنشستگی آنها را فراهم کند اما گویا این هزینه به 
صورت کامل پرداخت نشده در نتیجه صدور احکام 
بازنشستگی برای شماری از کارگران نی بر با مشکل 
همراه شده است. کارگران معترض می گویند: در 
دولت گذشــته طی مصوبه ای، مبلغ 2۵میلیارد 
تومان برای پرداخت حق بیمه دوران غیراشتغال 
کارگران فصلی نی بر اختصاص یافت که در نهایت 

1۵میلیارد تومان آن توســط دولت به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت و در نتیجه تعداد زیادی 

از کارگران نی بر بازنشسته شدند.
معترضان با بیان اینکه سال گذشته با پرداخت 
مابقی حق بیمه فصول بیــکاری حدود 2۵۰ نفر 
دیگر از مجمــوع ۳۵۰ کارگر نی بــر باقیمانده، 
بازنشسته شدند، افزود: در حال حاضر حق بیمه 
ایام بیکاری حدود 1۰۵ نفــر از کارگران نی بر که 
یکی از آنها فوت کرده، به تامین اجتماعی پرداخت 

نشده و آنها بالتکلیف شده اند.
کارگران نی بر بخش دیگری از مطالبات خود را 
پرداخت نشدن دو ماه حقوق ماه های خرداد و تیر 
دانسته و اظهار می کنند: کارفرما به رغم پرداخت 
حق بیمه این دو ماه و حقوق فروردین و اردیبهشت 

ماه سال جاری، اعتقادی به پرداخت حقوق این 
دو ماه ندارد. به همین دلیل به اداره کار شهرستان 
شوش شکایت کرده ایم. به گفته کارگران معترض، 
از دیگر مشــکالت آنها آغاز نشدن فعالیت کاری 
کارگران نی بر است. براساس توافقنامه مورخ ۳1 
شهریور ماه سال جاری که بین کارفرما و کارگران 

نی بر قراردادی به امضا رسیده، مدیریت شرکت 
هفت تپه موظف به پرداخت حقوق ماه های سوم 
و چهارم اســت و در عین حال از ابتدای مهر ماه 
نیز باید کارگران نی بر در مجتمع هفت تپه به کار 
گرفته می شدند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و آنها 

همچنان بالتکلیف و بیکار هستند.

کارگران نی بر هفت تپه بار دیگر تجمع کردند

معاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی از تأمین 2۰۰هزار مســکن مقــرون به صرفه 
برای کارگران تا سه ســال آینده خبر داد و گفت: براساس 
شــاخص های تعریف شــده، کارگران به تناســب میزان 
نیازمندی اولویت بندی می شــوند. ابراهیــم صادقی فر در 
گفت وگو با مهر با بیان اینکه یکــی از برنامه های مهم حوزه 
کارگری، بحث تأمین مسکن کارگران است، اظهار داشت: 

در همین زمینه اخیراً طی تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی 
مقرر شد 2۰۰هزار مسکن برای گروه های کارگری در قالب 
طرح مسکن ملی ساخته شود. وی با تاکید بر اینکه رویکرد 
اصلی مورد نظر در این طرح، تأمین مسکن مقرون به صرفه 
متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن 
است، گفت: از فرصت های قانونی همچون ماده 1۴۹ قانون 
کار، ظرفیت های موجود و بهره گیری از اصل هم افزایی منابع با 

مشارکت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت 
کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده مسکن استفاده 
حداکثری شــده اســت. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق ماده 1۴۹ قانون کار، 
عالوه بر اینکه دولت تکالیفی در حوزه تأمین مسکن کارگران 
دارد، کارفرمایان نیز باید در این زمینه وارد شوند طوری که 
در تبصره دو این ماده نیز بر استفاده از ظرفیت کارفرمایان 

برای ساخت مســکن کارگری تاکید شده است. وی درباره 
شناسایی گروه های هدف نیز گفت: برای شناسایی گروه های 
هدف و اولویت بندی آنها براســاس شــاخص های تعیین 
شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن 
کارگران اقدام خواهد شد. صادقی فر با بیان اینکه اراده خوبی 
هم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از سوی 
وزارت راه و شهرسازی وجود دارد تا مقوله مسکن کارگری 
با جدیت مورد بررســی قرار گیرد، گفت: طبق تفاهم نامه 
مشترک با وزارت راه و شهرسازی، با استفاده از ظرفیت های 
دو وزارتخانه، ساخت 2۰۰هزار مسکن کارگری تا سه سال 

آینده هدف گذاری شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تأمین ۲۰۰هزار مسکن مقرون به صرفه برای کارگران تا سه سال آینده

براساس مدل دوپله ای 
کسانی که حقوق 

3.5میلیونی می گیرند 
و کسانی که ۲۱میلیون 

حقوق می گیرد، مشمول 
پرداخت نرخ ثابت ۱۰درصد 

مالیات می شوند

اعضای کمیسیون تلفیق 
با حذف 5 پله مالیات 

درآمدی در الیحه بودجه و 
تبدیل آن به مدل دوپله ای 

سابق، تمام مسیرها به 
سمت عدالت مالیاتی را 

مسدود کردند
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