اختالس ۱۱۰میلیاردی
در یک بیمارستان
در کرمان

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایلنا ،در راستای بررسی عملکرد مالی دانشگاه علوم
پزشکی استان کرمان و یکی از بیمارستانها توسط سازمان بازرسی ،مالحظه شد
مسئول امور مالی بیمارستان ،از ابتدای سال  ۱۳۹۸با مشارکت پیمانکاران دارویی ،طبخ
و توزیع و خدمات و تنظیف اقدام به ثبت  ۱۱۰میلیارد ریال سند صوری در سیستم
حسابداری بیمارستان کرده است.
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جزئیات اجرای فاز سوم واکسن کرونای «کوبایی  -ایرانی» در کرمان

مهر :نوذر نخعی گفت« :فاز سوم واکسن کرونای انستیتو فینالی کوبا و با مشارکت انستیتو پاستور ایران در کرمان» واکسن مشترک بین ایران و کوبا در
مرحله سوم آزمایشات قرار دارد تا مشخص شود که چقدر میتواند ایمنی در بدن انسان ایجاد کند به این منظور قرار است این واکسن در ایران به  ۲۴هزار
نفر تزریق شود .سه هزار نفر از کسانی که ساکن شهر کرمان یا شهرهای اطراف مثل ماهان میباشند ،میتوانند برای تزریق این واکسن نام نویسی کنند؛ سه
روز است که این فراخوان اعالم شده و تا این لحظه  ۸۱۰نفر داوطلب نام نویسی کردهاند .نخعی تصریح کرد :برای شرکت در این آزمایشات رضایت آگاهانه
شرط است و اگر کسی در هر مرحلهای از آزمایش منصرف شد میتواند از تحقیق خارج شود همچنین کسانی که واکسن را دریافت و عارضه جدی پیدا کنند
بیمه مخصوصی وجود دارد که درمانش را تحت پوشش قرار خواهد داد.

خبر

گزارشی از وضعیت بیکاری کارگران در سیرجان

درد دلهای کارگران فصلی در فصل کرونا

تعطیلی گفتم بهتان نه ما یکسر سر کار هستیم.

معظمه صادقی نژاد

شما به عنوان کارگر روزمزد کار میکنید؟

روزشمار تقویم ملی وقتی به یازدهم اردیبهشت
می رسد روز تکریم مقام کارگر است اما امسال
چون سال گذشته مصائب کارگری به دلیل شیوع
بیماری کرونا و تورم چند برابر است .به همین بهانه
در ابتدای این نگاره با حامد هادیان رییس اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی سیرجان صحبت کردیم و
سپس پای درد دل یکی از کارگران فصلی ساختمانی
نشستیم که در پی می آید.
حامد هادیان رییس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سیرجان ضمن تبریک روز گرامیداشت مقام کارگر ،از
کارگران به عنوان خط مقدم تولید کشور یاد کرد و گفت:
در این شرایط گرفتاری ویروس منحوس تنها قشری که
دست از کار نکشید قشر کارگر بود و با جان خودشان
بازی کردند اما چرخ تولید را نخواباندند .ما تا این لحظه
حتی یک لحظه هم تعطیلی نداشتیم .سیرجان بیشترین
کارگر را در مناطق صنعتی و معدنی دارد و بعد در مناطق
ویژه و شهرک های صنعتی عمده کارگران را داریم .اما در
خصوص کارگران فصلی بیشترین کارگر فصلی را در فصل
برداشت پسته داریم که در مهرماه و پاییز گاها کمبود
کارگر هم داریم که از شهرهای جنوبی کشور به سیرجان
مهاجرت می کنند.
هادیان افزود :سیرجان در مجموع یک شهر مهاجر پذیر
است و به خاطر ظرفیت های بومی که دارد الخصوص
معادن بزرگ و شهرک های صنعتی مهاجر زیادی
دارد باعث همین است که جمعیت سیرجان نسبت به
سرشماری قبل قریب بر ۵۷هزار نفر افزایش داشته است.
این مقام مسوول گفت :متاسفانه با شیوع کرونا قشر کارگر
ما خیلی ضرر کردند و واحدهای صنفی ما متضرر شدند.
تاالرهای پذیرایی و رستوران ها از کارگران استفاده می
کردند تعطیل شدند .خب دولت تمهیداتی برای مشاغل
آسیب دیده کرونا در نظر گرفته ولی در مجموع این آسیب
ها باال بودند و جوابگوی نیازهای این واحد ها نبوده و
نیست .اما در شهرستان سیرجان مسوولین بحث کمک به

آره دیگه ما در قبال روزی که کار می کنیم حقوق می
گیریم پس روز مزد هستیم.
شما شامل بیمهی خدمات اجتماعی و چیزهای دیگر
نیز هستید؟

یک چیزی می گویند به نام بیمه حوادث آن را هستیم
اتفاقی اگر بیفتد خدایی ناکرده شامل حالمان می شود.

آیا تا حاال در محل کار برای شما حادثهای اتفاق افتاده
است؟

عکس :سید محسن فروزنده

واحدهای صنعتی و معین های اقتصادی را مطرح کردند.
به اصنافی که مشکل داشتند تسهیالت قرض الحسنه از
طریق معین های اقتصادی و منابعی که از طریق شرکت
های گل گهر در اختیار بانک ها گذاشته اند تعلق می
گیرد.
وی ادامه داد :براساس ماده ۸۵قانون کار کارفرما مهم
ترین وظیفه ای که دارد حفظ و صیانت از نیروی انسانی
است چون مهم ترین سرمایه یک سازمان نیروهای انسانی
است و باید از طریق تکریم کارگر خدمات کارگر را جبران
کند این جبران شامل امنیت شغلی ،پرداخت های به موقع
حقوق و مزایا و حفظ جان کارگر است.
به سراغ یک کارگر رفتیم تا از حال ورزشان جویا شویم:
آقا شما شغلتان چیست؟

سالم حجت هستم شغلم سرامیک کار است ،سرامیک
کار ساختمان هستم .از آن جایی که از شهر دیگری با
مسافت هفتصد هشتصد کیلومتر آمده ام در یک مجتمع
کارگری جایی که دوستانی مثل خودم هستند؛ زندگی می
کنند چون خب ساعت کاری ما ساعت اداره کار بیشتر از
حد اداره کار ،کار نمی کنیم و بعداظهر هایمان هم برای

خودمان است و این جا پیش دوستانمان می مانیم.
چقدر در ماه اجاره خانه میدهید؟

ببینید اجاره که چه عرض کنم این جایی که زندگی می
کنم چون خوابگاه است اجاره نمیدهم ولی زنم به همراه
چهار تا بچه ام شهرستان زندگی می کنند .آن ها هر چند
مرکز استان نیستند اما حدود هفتصد تومان کرایه می
دهم بماند که پول آب ،برق ،گاز ،اینترنت و شارژ موبایل
هایشان هم هست.
آیا دستمزدی که میگیرید ،زندگیتان را تأمین میکند؟

هیچ وقت حقوقی که به یک کارگر داده می شود تامین
کننده زندگیش نیست ولی خب ما خدا را داریم و شکرش
می کنیم هر چند غرولند زن و بچه همیشه باالی سرمان
هست .ما یک اکیپ ده نفره هستیم به جز دونفرشان که
مجرد اند بقیه متاهلیم .شاید سه ماهی یک بار بتوانم آن
هم یک هفته بروم به آن ها سر بزنم آن یک هفته هم غر
می زنند از اینکه شاید در ماه نتوانند یک بار هم گوشت
بخرند اما خدا را شکر که می گذره.
در هفته چند روز تعطیل هستید؟

اگر تعطیلی آیا با حقوق است یا بی حقوق؟ در مورد

خبــر

اگر اتفاق افتاده ،این حوادث کاری چگونه بوده؟ اتفاق برای
خودم که نه ولی چند وقت پیش برای یکی از همکارانم
اتفاقی افتاد .خوشبختانه صاحب کارمان با انصاف بود و
همه هزینه های بیمارستان را پرداخت کرد .یک پولی هم
از بیمه به خاطر مدتی که نمی توانست کار کند دادند .نمی
دانم قضیه اش چیه اما قانون خیلی خوبی بود.
یک سؤال مهم ،برای کارگرانی که در محیط کار در

همین شغل خودتان ،حوادث کاریای برایشان اتفاق افتاده
است ،با این حساب که شما گفتید بیمه هم نیستند و شما
خودت هم بیمه نیستید ،هزینهی دارو و بیمارستان را چه
کسی پرداخت میکند؟

ببینید ماها سرامیک کاریم اما سایر دوستان که آرماتور
بند هستند یا توی ارتفاع کار می کنند امکان دارد هر
اتفاقی برایشان بیفتد.

بنا به توضیحات شما سؤالی دیگر برایم پیش آمد.
شما شش ماه در سال را نهایت ًا کار دارید ،فصلی که هوا
خوب است و میتوان کا ِر بنایی و ساختمانسازی انجام
داد .با این توضیحات ،آن شش ماهی که کار میکنید فکر
نمیکنم کفاف کل سالتان را از لحاظ هزینه بدهد .بقیهی
سال را چه کار میکنید و چطور هزینههایتان را برای
امرار معاش تأمین میکنید؟

ببینید داخل پروژه ای که ما داریم نه تا بارانی نبارد ،تا
گرد و غباری نباشد ما همیشه سر کاریم مخصوصا این جا
که هوا همیشه گرم هسته اگر سرد باشه مجبورا می رویم
پیش زن و بچه مان .ما بچه هامون وقتی مریض می شوند
نمی توانیم کنارشان باشیم و خیلی درد بزرگیه.

بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای
تولیدی و خدماتی
سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامهای اعالم کرد؛ با عنایت به
نامگذاری سال  ۱۴۰۰به عنوان سال تولید ،پشتیبانیها ،مانع
زداییها از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،مقابله با تحریمهای ظالمانه ،مشکالت ناشی از
شیوع ویروس کرونا و بهمنظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای
تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،خدماتی و اصناف و در اجرای بند (ث)
تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور ،بخشنامه بخشودگی
جرایم کارفرمایان با جزئیات زیر صادر شد:
مشمولین؛ کارفرمایان کارگاههای فعال تولیدی ،صنعتی ،معدنی و
خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی که
حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش
اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸
و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در
دوره تقسیط اقدام کنند.
کارفرمایان کارگاههای مذکور بهمنظور تعیین تکلیف بدهیهای
که لغایت اسفند ماه  ۱۳۹۹به مرحله قطعیت رسیده است
برای برخورداری از تسهیالت مزبور میبایست حداکثر لغایت
۳۱۰۴/ ۱۴۰۰/نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات
غیرحضوی سازمان تأمین اجتماعی به نشانیeservices.tamin.
 irاقدام کنند.
واحدهای اجرایی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت  ۷روز از تاریخ
ثبت درخواست کارفرما ،ضمن بررسی موضوع ،مراتب پذیرش
یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی
سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعالم کنند ،چنانچه کارفرما
حداکثر ظرف مدت  ۱۰روز از تاریخ اعالم پذیرش درخواست،
نسبت به پرداخت یکجای (دفعتا) بدهی و یا تقسیط آن به مراه ارائه
وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند ،این امر بهمنزله انصراف
کارفرما برای بهرهمندی تسهیالت مقرر در قانون مذکور خواهد بود.
در صورتیکه کارفرمایان مشمول تا تاریخ الزماالجرا شدن قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه ۱۳۹۸
نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام کرده باشند ،پس
از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان
درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست
بهمن ماه  ،۱۳۹۸از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
در خصوص کارگاههایی که در بهمن ماه  ۱۳۹۸فاقد لیست و
پرداخت حق بیمه هستند و یا کارگاههایی که در سال  ۱۳۹۹ایجاد
شده باشند ،لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند
 ۱۳۹۹را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار میگیرد.

