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تصویب بسته حمایتی کمک به 
تامین مسکن زنان سرپرست خانوار

»وحیده نگین« مشاور امور زنان و خانواده 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته 
حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست 
خانوار تصویب شــد. به گزارش فــارس، در 
سومین جلسه ســتاد ملی زن و خانواده که به 
ریاســت معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، 
بســته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان 
سرپرســت خانوار دهک های ۱ تا ۶ درآمدی 
پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و 
وزارت راه و شهرسازی تصویب شد. این بسته 
پیشنهادی با توجه به سیاست های کلی نظام 
در بخش مســکن مبنی بر لزوم برنامه ریزی 
دولــت در جهــت تامین مســکن گروه های 
کم درآمد و نیازمند جامعه و در راستای اجرای 
بندهای )ت( و )چ( ماده ۸۰ قانون برنامه ششم 
توسعه در مورد تامین مسکن نیازمندان به ویژه 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار و براساس 
توزیع آماری زنان سرپرست خانوار ثبت شده 
در طرح اقدام ملی مســکن، بــرآورد هزینه 
ساخت واحد مسکونی و منابع یارانه ای مورد 

نیاز پیشنهاد و به تصویب رسید.
    

کارگران شهرداری خرمشهر ۶ ماه 
مزد طلبکارند

کارگران شهرداری خرمشهر حدود شش 
ماه دستمزد پرداخت نشده دارند. این کارگران، 
روز شنبه دســت به اعتراض صنفی زدند. به 
گزارش ایلنا، کارگران مجموعه شــهرداری 
خرمشهر در استان خوزســتان می گویند که 
حدود شش ماه دستمزد پرداخت نشده دارند 
و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است. 
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی 
خود در ماه های آینده ابــراز نگرانی کردند و 
گفتند که مشکالت معیشتی و عدم پرداخت 
مطالبات، مشکالت بسیاری برای خانواده های 
آنها بــه وجود آورده اســت. به گفتــه یکی از 
کارگران، به رغم اینکه مســئوالن شــهری از 
وضعیت مطالبــات آنها باخبرند امــا درباره 
پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری 

خرمشهر اقدامی صورت نگرفته است.
    

پرداخت بخشی از مطالبات 
کارگران شهرداری لوشان

کارگران شــهرداری لوشــان که پیشتر 
حدود هفت ماه معوقات مزدی پرداخت نشده 
داشتند، گفتند که شــهرداری با فروش یک 
قطعه زمین، بخشی از مطالبات آنها را پرداخت 
کرده است. به خبرنگار ایلنا، این کارگران که 
تعداد آنها نزدیک به ۸۰نفر می رســد، گفتند: 
یک قطعه زمین شهری حدود ۱۴۰۰ متری از 
سوی مسئوالن بابت پرداخت مطالبات معوقه 
کارگران به شهرداری لوشان واگذار شده بود 
که با فــروش و دریافت بخشــی از قیمت این 
زمین، شهرداری توانست سه ماه از مطالبات 
معوقه کارگران را بپردازد. براســاس اظهارات 
یکی از ایــن کارگران، در حــال حاضر حقوق 
آذر، دی و بهمــن آنها پرداخت شــده و آنچه 
باقی مانده، حقوق ماه های اسفند ۹۹ به همراه 
حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال 

جاری است.
    

 مرگ یک کارگر راه آهن
 بر اثر حادثه شغلی

روز یکشــنبه )۱۳ تیرماه( یکــی از کارگران 
راه آهن زنجان هنگام هواگیری قطار، بین دو واگن 
گیر کرد و در اثر فشار بسیار شدید در همان لحظه 
جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا و به گفته 
همکاران وی، کارگر متوفی در عین حال رئیس 
قطار بوده و در ایستگاه راه آهن سلطانیه بخش باغ 

حلی مشغول کار بوده است.
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اخبار کارگری

چند روز پیش، نشــریه فوربس در 
گزارشــی نوشــت که با وجود تشدید 
تحریم های آمریکا و شــیوع گسترده 
کرونــا، تعــداد میلیونرهــای جهان 
)کســانی که یک میلیون دالر و بیشتر 
ثروت دارنــد( به طرز قابــل توجهی 
بیشتر شده اســت. در این میان، تعداد 
ایرانیان ثروتمند در سال ۲۰۲۰ بیش 
از ۲۱درصد نســبت به ســال قبل آن 
بیشتر شده، در حالی که متوسط جهانی 
۶.۳درصد بوده و ثروت این افراد نیز طی 
همین سال بر حسب دالر ۲۴.۳درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش »توسعه ایرانی«، فوربس 
در ادامه آورده اســت که اکنون ایران 
چهاردهمین کشور جهان از لحاظ دارا 
بودن تعداد ثروتمندان اســت و تعداد 
میلیونرهــا در آن حتی از عربســتان 
نیز بیشتر است؛ کشــوری که با حدود 
۲۱۰هزار میلیونر در رده هفدهم جهان 
قرار دارد. به ادعای این نشریه، با این حال 
توزیع درآمد در ایــران چندان عادالنه 
نیســت و بین ثروت دهک های باال و 
پایین جامعه تضاد آشکاری وجود دارد و 
حدود ۶۰درصد جمعیت ایران به نوعی 

با فقر دست و پنجه نرم می کنند.
این آمار هر چقدر هم عجیب باشد اما 

گویای واقعیت تلخی است. در کشوری 
که درآمد سرانه هر شهروند آن در سال 
گذشــته میالدی کمتر از نصف درآمد 
شهروندان عربســتانی است، بیشتر 
بودن تعداد میلیونرها نشان از بیماری 
شدید اقتصادی و شکاف های گسترده 

طبقاتی است.
»احســان ســلطانی« کارشناس 
و پژوهشگر مســائل اقتصادی درباره 
گزارش نشــریه فوربس می گوید: این 
موضوع را از چنــد منظر می توان مورد 
بررســی قرار داد؛ اول اینکه آیا افزایش 
میلیاردرهای ایرانی به معنای خلق ثروت 
در ایران است؟ پاسخ به این سوال منفی 
است چون این اتفاق نیفتاده است. در سه 
چهار سال گذشته سرانه تولید ناخالص 
ما منفی بوده و رشــد نکرده بنابراین با 
اطمینان می توان گفت که در کشــور 
ثروت خلق نشده، اقتصاد رشد نکرده و 

درآمد ملی باال نرفته است.
وی ادامه داد: بحث بعدی این است 
که چگونه می شــود در شرایطی که در 
کشور هیچ اتفاق مثبتی از نظر اقتصادی 
در مجموع رخ نداده و ثروت ملی، درآمد 
مردم و تشــکیل ســرمایه همه منفی 
بوده، چنین اتفاقی افتاده باشد؟ پاسخ 
این است که این افزایش ثروت در واقع 

بیش از هر چیزی به شــوک های ارزی 
برمی گردد که دولت از سال ۹۷ شروع 
کرد و در مرحله بعد در سال ۹۹ ادامه داد. 
در واقع همین دو شــوک ارزی شوکی 
بزرگی را به اقتصاد ما وارد کرد طوری که 
قیمت ارز نزدیک به هشت برابر افزایش 
پیدا کرد و در حال حاضــر نیز بیش از 

شش برابر آن باقی مانده است.
سلطانی با بیان این پرسش که شوک 
ارزی چه چیزی را رقم زده، گفت: این 
شوک در واقع باعث شده حقوق بگیران 
و طبقات پایین و صاحبان درآمدهای 
ثابت به شدت ســرکوب شوند و قدرت 
خرید خود را از دست بدهند و درواقع با 

مالیات تورمی غارت شوند.
وی افزود: شوک قیمت ارز به دنبال 
خود شوک قیمت ها را به دنبال داشت و 
بر دارایی ها اثر گذاشت، به این صورت که 
قیمت دارایی ها باال رفت. مثال در جریان 
شــوک ارزی برآوردهای رسمی نشان 
می دهد که قیمت مسکن حدود ۷ برابر 
باال رفت )البته برآورد ما افزایش بیش 
از ۷برابری را نشــان می دهد( و قیمت 
سهام شرکت ها هم تقریبا بیش از ۱۰ 

برابر افزایش یافت.
این کارشــناس بیان کــرد: خب 
همان هایی که صاحبان امالک و زمین 

و ســهام و... بودند از این وضعیت سود 
بردند. البته درست است که بخشی از 
اینها مربوط به افراد خرده ســهامدار و 
نهادها است اما بخش عمده آن مربوط 
به افرادی است که دارای دارایی و ثروت 

باالیی هستند.
سلطانی با تاکید بر اینکه اگر قیمت 
ارز و دارایی ها در این حد ثابت بماند عدم 
تعادل عجیبی ایجاد می شــود، گفت: 
یک سوم مردم ایران خانه ندارند و بخش 
عظیمی از مردم ایران دارایی های خاصی 
ندارند. در چنین وضعیتی در واقع این 
افراد عادی هستند که آسیب دیدند و 
در مقابل با باالرفتن قیمت ها، دارایی آن 

گروه ثروتمند ۶۰ برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: 

اگر طیف ثروت را در ایران تقسیم کنیم 
و بگوییم قبال ۹۰درصد مــردم ۳۰ یا 
۴۰درصد دارایی کشور را داشتند االن 
این به ۲۰درصد رســیده، یعنی توزیع 
درآمد بر دارایی ها به شدت تغییر کرده 
است. بنابراین آنچه به آن افزایش ثروت 
گفته می شود در واقع افزایش شبه ثروتی 
اســت که به خاطر شــوک های ارزی 
ایجاد شده اســت. افزایش ثروت یعنی 
اگر قبال ۱۰۰هزار کارخانه داشتیم به 
۲۰۰هزار کارخانه افزایش پیدا کند یا 
مثال دارایی های کشور بیشتر شود اما 

االن چنین اتفاقی نیفتاده است.
ســلطانی اظهار کــرد: در چنین 
وضعیتی دولت بعــدی اگر واقعا دولت 
محرومان و فقیران است و اگر می خواهد 
با فساد مبارزه کند، در درجه اول باید با 

این فساد قیمت ارز مقابله کند.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
دولت توانایی مبارزه با این فساد را دارد، 
گفت: البته که می تواند این کار را انجام 
دهد. ببینید درآمدهای ارزی باال می رود 
و بنابراین نرخ ارز می تواند واقعی شود و 
از این وضعیت کاذب و حباب قیمت ها 
بیرون بیاید و به تبع آن قیمت دارایی ها 
و قیمت این ثروت های موهومی تثبیت 
نشــود و تبدیل به ثروت قابل معامله 
نشود. در نتیجه این اتفاق شکاف ثروت 
بین محرومان و ثروتمندان تا حدودی 

تعدیل خواهد شد.
ســلطانی اظهار کرد: متاســفانه 
دولت یازدهم و دوازدهم شکاف بسیار 
عظیــم درآمد و ثروت بیــن طبقات 
پایین و متوســط و طبقات ثروتمند 
ایجاد کرده و ایــن بزرگترین خیانتی 
بود که به مــردم ایــران کردند. باید 
ببینیم که دولت ســیزدهم می تواند 
این شــکاف را تا حدی ترمیم کند یا 
اینکه به این شــکاف ثروت و درآمد 
صحه می گذارد و آن را به یک بحران 

تبدیل می کند.
ایــن اقتصــاددان بــا تاکیــد بر 
اینکه عــده ای به خاطر شــوک های 
قیمتی و تشــکیل حباب دارایی ها، 
ثروت بســیاری پیدا کرده اند، گفت: 
بزرگترین فساد سه سال گذشته این 
است که شــرایطی را فراهم کرده ایم 
که عده ای بدون تالش و کار و زحمت 

و بدون ایجاد شغل و فقط با استفاده از 
شرایط تحریم به ثروتی عظیم دست 

یافته اند.
وی گفت: به اعتقاد من تحریم ها در 
نیمه دوم امسال برطرف خواهد شد و 
برخی تحریم ها ماندنی نیست اما دولتی 
که با شعار فساد و به اسم دولت محرومان 
روی کار آمده اســت اگــر واقعا به این 
شعارهای خود وفادار بماند، مشکالت 
تا حدودی حل خواهد شد و این را آینده 

نشان خواهد داد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال 
که آیا می توان به از بین رفتن این شکاف 
درآمدی در آینده امیــدوار بود یا خیر، 
گفت: در این خصــوص االن هیچ چیز 
نمی توانیم بگوییم و در واقع هیچ چیز 
از دولت آینده نمی دانیم. در حال حاضر 
صحبتی از تعدیل و و اصالح نشده است. 
اولین حرکتــی که دولــت آینده باید 
انجام دهد این است که نشان دهد که 
می خواهد با فساد مبارزه کند و جلوی 

ثروت های بادآورده را بگیرد.
وی در پایان گفت: کســی با ثروت 
مخالف نیست. مخالفت ما با ثروت هایی 
اســت که بدون تالش ایجاد شــدند و 
عده ای در شــرایطی که اقتصاد کشور 
دچــار ریزش و نابه ســامانی شــده با 
سوءاستفاده از این وضعیت و تحریم ها و 
سوداگری و نوسان گیری به ثروت هایی 
رســیده اند که دولت می تواند با اصالح 
قیمت ها اقدامات مناسبی انجام دهد 
و با آن مقابله کند. اما اینکه دولت آینده 
واقعا عمل می کنــد من فعال هیچ چیز 
نمی توانم بگویم. تــا االن در این رابطه 
حرف های کلی زده شده و باید دید این 
حرف ها واقعی اســت و اقدامی در این 
راستا انجام خواهد گرفت یا فقط شعار 

بوده است.

»بالیی که  شوک های ارزی بر سر کشور آورد«؛ از نگاه یک اقتصاددان

افزایش میلیاردرها و غارت فقرا با مالیات تورمی

خبر

خبر

رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت 
روستا به شهر بوده، گفت: در سال ۱۳۹۸ سهم برآورد شده برای 

مهاجرت از شهر به روستا ۶۵.۴درصد بوده است.
به گزارش توسعه ایرانی، علیرضا زاهدیان با اشاره به گزارش 
»بررسی سهم نیروی کار مهاجر غیربومی در بازار کار کشور« 

اظهار داشت: این برآورد نشــان می دهد در سال های ۱۳۹۶ تا 
۱۳۹۸، مهاجرت شهر به روستا بیش از مهاجرت روستا به شهر 

بوده است.
وی تصریح کرد: تعداد مهاجران شــهر به روســتا در سال 
۱۳۹۶ برابر ۴۹هزار و ۸۵۳ نفر، در سال بعد از آن برابر با ۴۶هزار 
و ۷۸۸ نفر و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵۰هزار و ۲۱۶ نفر بوده است. 

به عبارت دیگر، در ســال ۱۳۹۶ حدود ۲۶هزار و ۷۴۴ نفر، در 
ســال ۱۳۹۷ حدود ۱۲هزار و ۹۲۴ نفر و در سال ۱۳۹۸ معادل 
۵۰هزار و ۲۱۶ نفر بیشتر از روســتا به شهر مهاجرت کرده اند. 
زاهدیان تاکید کرد: این پدیــده را باید حاصل عوامل مختلف 
ازجمله اثرات طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در 
مناطق روستایی و عشایری دانست که امید است با توجه ویژه 

محققین، عوامل مختلف و سهم هر یک از آنها با روش های علمی 
تشریح  و تبیین شود.

جمعی از نیروهای شرکتی پایگاه ها و مراکز 
خدمات جامع سالمت استان قم با خواسته تبدیل 
وضعیت با سفر به تهران مقابل ساختمان وزارت 

بهداشت و مجلس تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارکنان وزارت بهداشت 

می گویند: بیش از ۱۰۰نفــر از نیروهای خرید 
خدمت مراکز خدمات جامع سالمت استان قم 
هستیم که مقابل ســاختمان وزارت بهداشت و 
مجلس گرد آمدیم. ما از مسئوالن و نمایندگان 
مجلس درخواســت داریم به خواســته های ما 
توجه کنند. این عده، مهم تریــن مطالبه خود را 
تبدیل وضعیت استخدامی می دانند و می گویند: 
وضعیت شــغلی و درآمدی ما اســفناک است و 
درخواست داریم که وزارت بهداشت ما را قرارداد 

مســتقیم کند. این وزارتخانه بهتر است با حذف 
مراکز خصوصی بهداشــت قم با همه نیروی کار 
قرارداد مستقیم منعقد کند. ما کارکنان بین ۵ تا 
۱۰ سال سال سابقه خدمت داریم و در این مدت، از 

حداقل های مزدی محروم بوده ایم.
این کارکنان خرید خدمتی می گویند: میزان 
دریافتی ماهانه ما حــدود ۲ میلیون و ۶۰۰هزار 
تومان است و از همه مزایای قانونی کار بی بهره ایم. 
در عین حال از زمان آغاز کرونا، برخالف پرستاران 

و سایر کارکنان بیمارستان ها حق کرونا نگرفته ایم 
و دستمزدمان در ماه های اخیر افزایش نیافته در 
حالی که بعد از پذیرش بیمــاران کرونایی، کار ما 

سخت و پرخطر شده است.
این کارکنــان که انتظــار دارنــد حقوق و 
مزایای آنان با ســایر کارمندان وزارت بهداشت 
همسان ســازی شــده و همانند همکاران خود 
عقد قرارداد با وزارت بهداشــت داشــته باشند، 
می گویند: دربــاره مطالباتمان بارهــا با وزارت 

بهداشت نامه نگاری هایی انجام دادیم که نتیجه 
آن وعده پیگیری بوده است. روز شنبه نیز تجمع 
اعتراضی مقابل ســاختمان استانداری قم انجام 
داده ایم که بی توجهی این نهاد دولتی، ما را ناچار 
کرد برای رســاندن صدای خود به مسئوالن به 

تهران سفر کنیم.
کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت استان 
قم با انتقاد از تفاوت فاحش پرداختی بین کارکنان 
خرید خدمتی و کارکنان پیمانــکاری، قرارداد 
مستقیم و رســمی، تصریح می کنند: این اقدام 
نوعی تبعیض و بی عدالتی اســت کــه در میان 

کارکنان تفاوت حقوق عجیب وجود دارد.

رئیس مرکز آمار وزارت کار:

مهاجرت شهر به روستا در کشور افزایش داشته است

تجمع کارکنان شرکتی مراکز سالمت قم در تهران

یک کارشناس حوزه کار و تعاون با تاکید بر لزوم تغییر شیوه 
خصوصی سازی در کشور و انجام واگذاری ها با پلتفرم تعاونی 
می گوید: اگر می خواهیم کارخانه یا بنگاهی را واگذار کنیم چرا 
به کارگران که جزو دهک دهم جامعه و مستحق این پرداخت 

هستند، واگذار نمی کنیم؟ رضا محمودی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: در بحث واگذاری تصدی گری ها به بخش تعاون، 
ســازمان برنامه و بودجه در این دولت بحث بدهی دولتی به 
بخش تعاون را پذیرفت که یک گام مثبت و رو به جلو بود منتها 

پرداخت انجام نشد و بودجه ای تعلق نگرفت لذا انتظار داریم 
دولت در چهار سال آینده این گام را بردارد و واگذاری تصدی ها با 
اولویت بخش تعاون را شروع کند. وی ادامه داد: متاسفانه جریان 
خصوصی سازی در کشور بیشتر اوقات با مشکل روبه رو بوده و 

مدل خصوصی سازی در کشور باید تغییر کند.
این کارشناس حوزه کار و تعاون افزود: اگر بتوانیم بخشی 
از خصوصی سازی را از طریق واگذاری سهام بنگاه ها به خود 
کارگران محقق کنیم، مطلوبتر خواهد بود، چنانچه در ماجرای 

هفت تپه اگر بخشی از سهام کارخانه حتی مدیریتی را به خود 
کارگران می سپردیم، قطعا بهتر مدیریت می شد.

محمــودی ادامه داد: معتقــدم به دلیل آن کــه به جای 
خصوصی سازی بیشتر خصولتی سازی کرده ایم، بهتر است 
شیوه خصوصی سازی در کشــور تغییر کند. اگر می خواهیم 
بنگاهی را واگذار کنیم چرا به کارگــران که جزو دهک دهم 
جامعه هستند و خانواده هایشان واگذار نکنیم که مستحق این 

پرداخت هستند؟

کارشناس حوزه کار و تعاون:

مدل خصوصی سازی کشور باید تغییر کند

بزرگترین فساد سه سال 
گذشته این است که 

شرایطی را فراهم کرده ایم 
که عده ای بدون تالش و کار 
و زحمت و بدون ایجاد شغل 

و فقط با استفاده از شرایط 
تحریم به ثروتی عظیم 

دست یافته اند

فوربس: توزیع درآمد 
در ایران چندان عادالنه 

نیست و بین ثروت 
دهک های باال و پایین 

جامعه تضاد آشکاری وجود 
دارد و حدود ۶۰درصد 

جمعیت ایران به نوعی با فقر 
دست و پنجه نرم می کنند
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