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مرگ ۳۸۱۳ نفر از بیمه شدگان 
تامین اجتماعی بر اثر کرونا

از اسفند ماه 1398 تا فروردین ماه 1400 حدود 
3813 نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 

به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی، با شیوع بیماری کرونا متاسفانه تعدادی 
از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بر اثر ابتال 
به بیماری مذکور جان خود را از دســت داده اند که 
از اسفند ماه 1398 لغایت فروردین ماه 1400 برای 
بازماندگان 3813 نفر از آنها مستمری برقرار و مبلغ 

متعلقه هر ماهه به حساب آنان واریز می شود.
    

بخشی از معوقات کارگران 
شهرداری رودبار پرداخت شد

کارگران شهرداری رودبار از پرداخت بخشی از 
معوقات مزدی خود به صورت علی الحســاب خبر 
دادند. به گزارش ایلنا، ایــن کارگران گفتند: بعد از 
تجمعات سه روزه کارگران، کارفرما به حساب هر 
یک از کارگران خدماتی و فضای ســبز دو میلیون 

تومان به صورت علی الحساب واریز کرد.
این کارگران که در حال حاضر پنج ماه معوقات 
مزدی پرداخت نشده دارند، گفتند: امیدواریم قبل 
از پایان مرداد ماه بخش دیگری از مطالبات مزدی ما 
پرداخت شود. در ضمن بخشی از حق بیمه کارگران 
به تامن اجتماعی پرداخت نشــده که امیدواریم 
با مساعدت مســئوالن، این معوقات نیز به زودی 

پرداخت شود.
    

 کارگران مصدوم حادثه 
فوالد سپهر شرق، جان باختند

دو نفر از کارگران حادثه شرکت فوالد سپهر 
شرق عجب شیر که روز شنبه )دوم مرداد ماه( بر 
اثر پرتاب مواد مذاب و گدازه های درون کوره به 
همراه دو همکار دیگر خود دچار سوختگی شده 
بودند، روز شنبه )9 مرداد( در بیمارستان سینای 

تبریز جان باختند.
به گزارش ایلنا، کارگــران جان باخته »هادی 
علی نژاد اصل« و »منوچهــر کیائی« بودند که بعد 
از حادثه بالفاصله از بیمارســتان عجب شــیر به 

بیمارستان سینای تبریز منتقل شدند.
طبق این گزارش، حــال عمومی دو نفر دیگر از 
کارگران که در این حادثه دچار سوختگی کمتری 
شده بودند، خوب است اما دو نفری که جان باختند 
سوختگی شان باالی 80 درصد بود و هر دو در بخش 

مراقبت های ویژه بستری بودند.
یکی از همکاران این مصدومــان با بیان اینکه 
پرتاب مواد مذاب از کوره ها به صورت معمول اتفاق 
می افتد، عنوان کرد: در این حادثــه مواد مذاب به 
ارتفاع حدود 1۵ متر فــوران کرده و چهار کارگری 
که در اطراف کوره مشغول کار بودند، دچار حادثه 

سوختگی شدند.
    

پرداخت بخشی از معوقات 
کارگران شهرداری کوت عبداهلل

کارگران شــهرداری کــوت عبــداهلل از وعده 
مسئوالن برای پرداخت معوقات مزدی خود خبر 

دادند.
به گزارش ایلنا، شهرداری این شهر قبول کرده 
در روزهای دهم تا دوازدهم مرداد ماه، بخشی از 
معوقات کارگران ازجمله حقوق ماه های آذر و دی 
سال قبل به همراه عیدی و سنوات سال گذشته 
را به کارگران پرداخت کند. کارگران می گویند: 
همه بزرگان و مقامات شــهر ازجمله دادستانی 
قول حمایت از کارگــران داده اند و امیدواریم در 
همین هفته مطالبات مزدی پرداخت شود. این 
کارگران با بیان اینکه تا روزی که واریزی ها انجام 
شــود نمی توانیم به قول و وعده دلخوش کنیم، 
می گویند: از بس وعده بی نتیجه شنیدیم دیگر 
خسته شدیم. آه در بساط نداریم و امیدواریم این 

بار به وعده ها عمل کنند.
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اخبار کارگری

زمزمه حذف ارز دولتی برای واردات 
کاالهای اساســی به صورت واضحی از 
دولت آینده و مجلــس ظاهرا انقالبی 
شنیده می شود. این در حالی ست که با 
وجود تخصیص حجم باالیی دالر 4200 
تومانی در ســال های گذشته، قیمت 
کاالهای اساسی به شدت رشد داشته و با 
این حساب، کشور باید در انتظار یک تورم 
شدیدتر در حوزه کاالهای اساسی باشد.

در همیــن زمینه، اســتاد اقتصاد 
دانشگاه شهید بهشــتی به خبرگزاری 
ایلنا گفت: من توجیــه موجهی برای 
حــذف ارز 4200 تومانــی از جانــب 
مسئوالن ندیدم. راهکار مقابله با فساد 
و رانت، حذف ارز 4200 تومانی نیست 
بلکه باید بر تخصیص این ارز نظارت کرد 

و فساد حاصل از آن را از بین برد.
آلبرت بغزیان گفت: اینکه مسئوالن 
بگویند توان جلوگیــری از رانتی که در 
جریان توزیــع ارز 4200 تومانی ایجاد 
شــده را ندارند و صرفا لیستی از افرادی 
که در جریان گرفتن این ارز دچار فساد 
شده اند را اعالم کنند و بگویند عده ای 
این ارز را به واردات کاالی غیراساســی 
تخصیص داده اند و عده ای دیگر کاال را 
وارد کردند اما بــا قیمت آزاد فروختند، 

درست نیست و کفایت نمی کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه با این 
اظهارنظرها به جایی نمی رسیم، ادامه 
داد: اینها صرفا به دنبال خســته کردن 
اذهان عمومی هستند. واقعیت این است 
که دولت، رانتی را در اختیار عده ای خاص 
قرار داده و این عده هم اجازه نمی دهند 
مزایای ناشی از تخصیص این ارز در نهایت 
به دست مصرف کننده برسد تا قیمت 
کاالی اساسی کاهش پیدا کند. راهکار 
مقابله با فساد و رانت، حذف ارز 4200 
تومانی نیســت بلکه باید بر تخصیص 
این ارز نظارت کرد و فساد حاصل از آن 

را از بین برد.
بغزیان تاکید کــرد: می خواهند ارز 
4200 تومانی را حــذف کنند و ارز تک 
نرخی 1۷هزار تومانی را جایگزین کنند. 
این به معنای آن است که قیمت نهاده 
دامی که با ارز 4200 تومان وارد می شد 
را 1۷هزار تومان کنند که درنهایت باعث 
افزایش قیمت کاالهای اساسی می شود. 
از طرفی هم ممکن است واردکنندگان 
به جای الــزام به وارد کــردن کاالهای 
اساسی یا کاالهای مرتبط با نیاز اساسی 
مردم، کاالی الکچری وارد کنند که در 
این صورت هم با مشکل کمبود کاالی 

اساسی در بازار مواجه خواهیم شد.
وی افزود: تعجــب می کنم دولت 

به جای اینکــه نظارت خــود را قوی 
کند می خواهد صورت مســأله را پاک 
کند. تبعات حاصــل از چنین اقدامی 
ســبب می شــود دولت مجددا به نرخ 
حمایتی برگردد و این باز باعث فساد و 
سوء استفاده ی عده ای می شود. اینکه 
عده ای می گوینــد ارز 4200 تومانی 
هیچ فایده ای روی قیمت کاالی اساسی 
نداشته برای این است که اراده ای برای 
نظارت نبوده پس باید مشکل اصلی را 
حذف کرد. حذف نرخ ارز حمایتی هیچ 

کمکی به بهبود اوضاع نمی کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان 
اینکه دولت امکانات الزم برای نظارت 
بر فساد حاصل از تخصیص ارز ترجیحی 
را دارد، بیان کــرد: منافع عده ای مانع از 
انجام اقدامات ســخت گیرانه می شود. 
اگر نظارت و بازرسی سالم و همچنین 
دولتی پاسخگو وجود داشت ما نباید با 

چنین مشکلی مواجه می شدیم.
وی تاکید کرد: ابزار نظارت صحیح 
وجود دارد. وقتــی می توانیم به راحتی 
دفترچه بیمه را حذف کنیم و دارو را به 
صورت شبکه ای ســفارش دهیم، پس 
می توانیم به راحتی تخصیص ارز را رصد 
کنیم که چه کسی، چه کاالیی وارد کرده 
و کاال کجاست و با چه قیمتی فروخته 

شده و مسائلی از این دست.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه شــهید 
بهشتی درباره پیشنهاد عده ای مبنی 
بر تخصیص بن و یارانه به مردم به جای 
ارز 4200 تومانی گفت: ما نمی توانیم این 
کار را انجام بدهیم و هزینه توزیع خیلی 
باالتر از این حرف هاست. اینکه عده ای 
می گویند کاال با ارز 4200 وارد کنیم و 
همان کاال را مثــل زمان جنگ با کوپن 
توزیع کنیم، امکان پذیر نیست. در آن 
زمان 30 میلیون جمعیت داشتیم اما 
االن جمعیت رشد کرده است. از طرفی 
اینکه عده ای هــم می گویند ارز 4200 
تومانی را برداریم و کاال را با ارز 1۷هزار 
تومانی وارد کنیــم و بعد منابع حاصل 

از تخصیــص ارز 4200 تومانی را یارانه 
بدهیم هم نشدنی است. با این کار این 
امکان وجود دارد که تمام مردم نیازمند از 
آن بهره مند نشوند و باز هم فواید حاصل 

از آن به گروه های صاحب رانت برسد.
بغزیان گفت: دولت باید همین نرخ 
ارز 4200 تومانی را نگه دارد، جنس را با 
این نرخ وارد کند و درست هم توزیع کند. 
درواقع این وظیفه ای ست که دولت باید 
انجام دهد نه اینکه ارز را حذف کند. این 
کار خیلی راحت تر از پرداخت یارانه و بن 
اســت. اینکه عده ای به دنبال حذف ارز 
4200 تومانی هستند شاید باز هم پای 

سود در میان است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از 
صحبت هایش در واکنش به گسترش 
فقر در جامعه و همچنین گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس مبنــی بر اینکه 
بخش کثیری از کارگران و بازنشستگان 
جزو فقــرا به حســاب می آیند، گفت: 
وقتی در خصوص فقر صحبت می کنیم 
شاخص اقتصادی را معیار قرار می دهیم. 
به طور مثــال می گوییم افــرادی که 
درآمدشان از مقداری به پایین است جزو 
فقرا به حساب می آیند. خب وقتی کسی 
نتواند با این قیمت ها و با توجه به حداقل 
درآمدی که دارد ســفره خود را رنگین 
کند، جزو اقشار فقیر و ضعیف جامعه به 

حساب می آید.
وی گفت: یکی از همــکاران من به 
درســتی از اصطــالح »میلیاردرهای 
فقیر« اســتفاده می کند؛ یعنی کسی 
که به واسطه افزایش نرخ تورم، دارایی 
میلیــاردی از قبیل خانــه ای با قیمت 
میلیــاردی و ماشــین و... دارد امــا از 
پس تعمیر موتور یخچــال فریزر خود 
برنمی آید. ما امروز با چنین پدیده ای در 

ایران مواجه هستیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامد 
سیاست های اقتصادی دولت و حذف 
طبقه متوســط در نتیجــه اعمال این 
سیاست ها، اظهار کرد: ما قبال یک طبقه 
متوســط داشــتیم که حاال این طبقه 
متوسط پایین تر آمده و از آن طرف هم 
طبقه غنی باالتر رفته است یعنی با خأل 
طبقه متوسط مواجه ایم. این اتفاق برای 
این است که نرخ تورم افزایش پیدا کرده 

و این وضعیت مدام بازتولید می شود.

بغزیــان با بیــان اینکه مــا چنین 
میلیاردرهایــی را در هیچ کجا ســراغ 
نداریم، گفت: این رشد میلیاردرها را در 
آمریکا هم نمی توان دید یا در ونزوئالیی 
کــه می گوییم ابرتــورم وجــود دارد، 
میلیاردرهای آن چنانی پیدا نمی شود. 
همین ارز 4200 تومانی که در خصوص 
آن صحبت کردیم در به وجود آوردن این 
وضعیت بی تاثیر نبوده است. اینها افرادی 
هستند که رانت گســترده می گیرند و 

روزبه روز غنی تر می شوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاکید 
برخی از مسئوالن به افزایش قیمت ها 
طــی ماه های اخیــر گفــت: برخی از 
مسئوالن دائم می گویند مراقب باشید ما 
در ماه های آینده با ابرتورم مواجه خواهیم 
شد یا مثال مرکز پژوه  ش های مجلس از 
افزایش فقر بین کارگران صحبت می کند 
اما سوال من این است که آیا صرف گفتن 
بیمــاری کفایت می کند یــا باید آن را 
درمان کرد. عده ای خودشــان مسبب 
این وضعیت بوده اند، حاال همان ها اخطار 
می دهند که ماه های آینده وضعیت بدتر 
خواهد شــد، خب کاری انجام دهید. 
وظیفه مجلس و دولت صرفا ارائه گزارش 
از وضعیت فعلی یا هشدار نسبت به آینده 

نیست. اینها عذر بدتر از گناه است.
وی در پایان تاکید کرد: االن لیست 
مشکالت برای دولت آینده وجود دارد 
و آقای رئیسی و همکارانشان باید دنبال 
افرادی باشند که بتوانند این مشکالت را 
حل کنند نه اینکه صرفا وعده و وعید یا 
هشدار بدهند. وظیفه دولت مهم است. 
اگر نمی خواهنــد کاری کنند تعطیل 

کنند تا بازاریان کشور را اداره کنند!

خانههایمیلیاردیداریم،اماازپسهزینهتعمیریخچالفریزرخودبرنمیآییم؛

پدیده عجیب میلیاردرهای فقیر در ایران

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: موسسه های غیردولتی و 
مردم نهاد خیریه ای با ثبت نام در سامانه »ثبت 
درخواست معافیت مالیاتی موسسه های خیریه« 

از مالیات معاف می شوند.
به گــزارش ایرنا، احمد میدری در مراســم 
رونمایی از سامانه های وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و  موسسه عالی پژوهش افزود که این 

سامانه ها در جهت اجرای بند ح تبصره 1۷ قانون 
بودجه 1399 و بنده و تبصره 1۷ قانون بودجه 
1400 در خصــوص اســتفاده از معافیت های 
مالیاتی موسســات خیریه، توسط این معاونت 
و همکاری مرکز فنــاوری اطالعات، ارتباطات 
و تحول اداری تهیه شــد و با توجه به عملکرد، 

موسسه ها از مالیات معاف می شوند.
وی توضیح داد که در این سامانه کمک های 

موسســه های خیریه، شفاف سازی و اطالعات 
خانواده ها و دهک اقتصادی به آنها اعالم می شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، ادامــه داد: اکنون اطالعات کاملی از 
وضعیت موسسه های اقتصادی نداریم که این 
سامانه باعث ایجاد اعتماد بین مردم و نهادهای 
خیریه ای می شــود. میدری با یادآوری اینکه 
تمامی دســتگاه ها ازجمله نهادهای عمومی 

غیردولتی و بنیادها موظف بــه ثبت نام در این 
سامانه هستند، گفت: نهادهایی که به هر شکل از 
اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند همه 
حمایت ها و کمک های خود را به افراد حقیقی 
صرفا از طریق سامانه پایا یا ساتنا به درج کد 24 

رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام کنند.

وی ادامــه داد که اطالعــات مددجویان در 
این ســامانه وجود دارد و قابل مشــاهده برای 
سازمان های مردم نهاد و خیریه ای برای کمک 
به وضعیت اقتصادی است ضمن اینکه عملکرد 
موسســه های خیریه ای در اختیــار نهادهای 
مربوطه ازجمله امور مالیاتی برای معافیت مالیاتی 
قرار می گیرد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این سامانه که در 
سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود 
دارد، نقش موثری در ارتقای شفافیت عملکرد 
موسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد خواهد 

داشت.

معاونرفاهیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی:

موسسه های خیریه از پرداخت مالیات معاف می شوند

میلیاردرهایفقیرکسانی
هستندکهبهواسطه

افزایشنرختورم،دارایی
میلیاردیازقبیلخانهای

باقیمتمیلیاردیوماشین
و...دارداماازپستعمیر
موتوریخچالفریزرخود
برنمیآیند.امروزباچنین
پدیدهایدرایرانمواجه

هستیم

اینکهعدهایمیگویندارز
۴۲۰۰تومانیهیچفایدهای
رویقیمتکاالیاساسی
نداشتهبرایایناستکه
ارادهایبراینظارتنبوده
پسبایدمشکلاصلیرا
حذفکرد.حذفنرخارز
حمایتیهیچکمکیبه
بهبوداوضاعنمیکند
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در بیســتمین روز از اعتراض جمعــی از کارگران 
نیشــکر هفت تپه، امام جمعه شوش با حضور در جمع 
کارگران معترض خواســتار رســیدگی مسئوالن به 

مشکالت آنها شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با بیستمین روز از اعتراض 
صنفی جمعی از کارگران نیشــکر هفت تپه در مقابل 
ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، مهدی علیزاده 
با حضــور در جمع کارگــران معترض از مســئوالن 
خواســت اهتمام ویژه ای برای رفع مشکالت کارگران 

داشته باشند.
وی با همراهی کارگران در حین راهپیمایی در سطح 
شهر و بازار شــوش و در جمع آنها ادامه داد: اکنون در 
شرایط اقتصادی سختی به سر می بریم و عقب افتادن 
حقوق کارگران مشکالت معیشــتی برای آنها ایجاد 

کرده است.
امام جمعه شوش با اشــاره به عقب افتادن سه ماه 
حقوق کارگران هفت تپه اظهار امیدواری کرد با روی 

کار آمدن دولت جدید، مشکالت کارگران رسیدگی و 
حقوق معوقه آنها پرداخت شود.

یکی از کارگران حاضر در تجمع گفت: تعیین تکلیف 
وضعیت شرکت، پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران، 
تمدید قرارداد برخی کارگــران همانند کارگران دفع 
آفات و غیرنیشکری، بازگشــت به کار برخی کارگران 
تعدیلی و واکسیناســیون کارگران در برابــر کرونا از 
خواســته های اصلی کارگران هفت تپه در اعتراضات 

اخیر است.

رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران با اشاره 
به تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از قطعی برق صنایع فوالد 
گفت: در حال حاضر تکلیف بر حفظ نیروهاست اما با توجه 
به اینکه در یک ماهه گذشــته تولید این واحد ها به کمتر از 
10درصد رسیده، تدوام این شرایط می تواند 3۵ تا 40درصد 
اشتغال به خصوص در واحد های پایین دستی و خرد را تهدید 
کند. به گزارش شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت، سیداحمد 
رضوی نیک گفت: موضوع قطعی برق که بدون اطالع قبلی و به 
صورت ناگهانی به صنعت فوالد تحمیل شد، مشکالت زیادی 
را برای تولید در این حوزه ایجاد کرده طوری که در حال حاضر 

تولید در صنعت فوالد تقریباً تعطیل شده است.
وی با یادآوری توقــف خطوط تولید صنایــع فوالد به 
دلیل عدم تامین برق مورد نیاز، از تامین نیاز بازار داخل از محل 
ذخیره و محصوالت انبار شده خبر داد و اظهار کرد: این ذخایر 
می تواند بین 2 تا 2.۵ ماه پاســخگوی نیاز کشور باشد اما در 
صورت استمرار این وضعیت و اتمام ذخایر مشکالت جدی 

برای این حوزه ایجاد خواهد کرد.

رضوی نیک بیان داشت: یکی از خطرات جدی که وجود 
دارد به حوزه اشــتغال به ویژه برای بخش های خصوصی و 
خصولتی مربوط می شود. تدوام این شرایط می تواند 3۵ تا 
40درصد اشــتغال به خصوص در واحدهای پایین دستی و 

خرد را تهدید کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت: 
وزارت نیرو با یک مدیریت بهتر و انتقال قطعی برق به صنایع 
غیرضروری مانند گردشگری یا تقسیم قطعی برق در صنایع 

مختلف، مانع از توقف تولید در واحدهای فوالدی شود.

درخواست امام جمعه شوش برای رسیدگی به مشکالت کارگران هفت تپهقطع برق، ۴۰درصد از کارگران صنعت فوالد را تهدید می کند

خبرخبر

تعمیریخچال


