
t oseei r ani . i r
دسترنج4 4

»خــورد و خــوراک« مهم ترین 
دغدغه مردمان مزدبگیر شده است. 
کارگران شاغل و بازنشسته به خصوص 
آنها که دستمزدشان به اندازه حداقل 
دستمزد مصوب یا فقط کمی بیشتر 
است، تمام تقالیشان معطوف به تامین 
ســبد خوراکی های خانواده است. در 
همین زمینه یک کارگر شــهرداری 
کوت عبداهلل که مدتی است به خاطر 
شهریه دانشــگاه فرزندش به دردسر 
افتاده، خیلی ســاده می گوید: »همه 
تالش مان خرید اقالم خوراکی است، 
البته منظور همان خوراکی های اصلی 
اســت؛ مرغ و تخم مرغ، برنج، پنیر و 

لبنیات و میوه و سبزیجات«.
از ســال ۹۷ و با فرارســیدن موج 
سنگین شــوک درمانی ارزی، قیمت 
کاالهای اساسی شروع به اوج گرفتن 
کرد. طبق قانون نانوشته تسری نرخ 
ارز به قیمت همه کاالهــا و خدمات، 
اساســی ترین مایحتاج ســفره های 
مردم در این مدت گرانی چند برابری را 
تجربه کرده است. اگر قیمت یک کیلو 
گوشت مرغ در ســال ۹۷ را با آخرین 
قیمت رســمی دی ماه ۱۴۰۰ قیاس 
کنیم، خیلی راحت ایــن ادعا اثبات 

می شود.
تیر ماه ۹۷، یک اطالعیه رسمی به 
رسانه ها آمد: »براساس اعالم اتحادیه 
فروشــندگان پرنده و ماهی، قیمت 
فروش هر کیلوگرم مرغ در بازار مصرف 
۷۶۰۰ تومــان و در محــدوده مجاز 
کارگروه ســتاد تنظیم بازار است«. 
برمی گردیم به زمــان حال، هجدهم 
دی ماه ۱۴۰۰، »حبیب اسداهلل نژاد« 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران 
گوشتی کشور از کاهش قیمت مرغ به 
زیر نرخ مصوب در بازار خبر داد و گفت: 
قیمت هر کیلوگرم مرغ هم اکنون در 

بازار خرده فروشی بین ۲۷ تا ۳۱هزار 
تومان است و بســیاری از مرغداران 
از حاشیه ســود خارج شــده و زیان 

می کنند.
حاال اگــر همان ۲۷هــزار تومان 
اعالم شــده یعنــی پایین ترین نرخ 
در بــازه رســمی اعالمــی را مدنظر 
قرار دهیم )گرچه براســاس شهادت 
مصرف کنندگان عادی یا مردم کوچه و 
بازار، گوشت مرغ و سایر کاالها به نرخ 
مصوب رسمی و اعالمی گیر نمی آید(، 
باز هم تورم چند صــد درصدی، یک 
واقعیت مسلم اســت. قیمت مرغ در 
تیرماه ۹۷، کیلویی ۷۶۰۰ هزار تومان 
بوده و امروز کمترین قیمت ۲۷هزار 
تومان و این یعنی قیمــت یک کیلو 
گوشت مرغ در این بازه زمانی ۳.۵برابر 
شــده یعنی یک تورم ۳۵۰درصدی. 
روشن اســت اگر قیمت های عادی و 
رایج بازار را در نظر بگیریم، یعنی مرغ 
کیلویی ۴۰هزار تومان، تورم حادث به 

۴۰۰درصد هم می رسد!
رشد ۳۵۰ یا ۴۰۰درصدی قیمت 
گوشت مرغ، این کاالی اساسی را از سبد 
خرید بسیاری از خانواده های کم درآمد 
به خصــوص حداقل بگیران کارگری 
یا شاغالن غیررســمی حذف کرده و 
در بهترین حالت، مصرف این کاال به 

کمترین میزان ممکن رسیده است.
»زهرا« زنی سرپرســت خانوار که 
با لیف بافی و فــروش آن در مترو، امور 
زندگی خود و ســه فرزند نابالغش را 
تامین می کند، می گوید: »قبالً هفته ای 
دو بار مرغ می خوردیم. بعد شد هفته ای 
یک بار و حاال دروغ نگویم شــاید دو 
هفته یک بار یا گاهی ماهی فقط یک 
بار می توانیم پلومرغ بخوریم. هم برنج 
گران شده و هم مرغ. فعال تخم مرغ را 
جایگزین مــرغ کرده ایم ولی نگرانیم 
که روزی مجبور شــویم قید آن را هم 

بزنیم!«.

 کیلویی 100هزار تومان نه،
 فقط ۷۵هزار تومان ناقابل

در این اوضاع نامساعد، زمزمه هایی 
از جانب تولیدکنندگان گوشت طیور و 
عرضه کنندگان آن به گوش می رسد 
که حاکی از احتمال گران شدن دوباره 
گوشــت مرغ اســت؛ گرانــی ای که 
می تواند تا مرز کیلویی ۷۵هزار تومان 

تداوم داشته باشد!
هجدهــم دی مــاه، مدیرعامل 
اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
از کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب 
خبر داد و گفــت: ۱۵ روز اســت که 
شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ مازاد 

تولیدکنندگان را جمع آوری می کند.
اما به نظر می رسد این روند کاهشی 
تداوم داشــته باشــد. سیاست های 
اقتصادی لزوما براساس اصل تسری 
قیمت ارز به تمام کاالهــا، بر قیمت 
گوشــت مرغ تاثیر می گــذارد. این 
اثرگذاری می تواند تــا مرز ۵۰درصد 
باشد؛ ۵۰درصد گرانی بیشتر و نکته 
عجیب اینجاست که نمایندگان جامعه 
تولیدکننده و عرضه کننده که ذینفعان 
اصلی گرانی مرغ هســتند، در حال 
عادی سازی گرانی هستند و از نرخ هایی 
ســخن می گویند که نه تنها در دایره 
اســتطاعت بیش از نیمی از جمعیت 
کشور قرار نمی گیرد، بلکه بار روانی این 
نرخ ها، می تواند یک تورم زودرس به 

بازار ملتهب، تحمیل کند.
نوزدهــم دی مــاه »برومنــد 
چهارآییــن« رئیس هیــات مدیره 
شرکت مادر تخصصی صنعت طیور 
در اظهاراتی سعی کرد به اصطالح زهر 
خبر گرانی مرغ در اثر حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را بگیرد و مثاًل به مردم دلداری 
بدهد! وی گفــت: »ارز ۴۲۰۰ تومانی 
قــدرت رقابــت را از تولیدکنندگان 
گرفته است. واردکنندگان هر محصول 
بی کیفیتی را به نام ذرت با ارز ۴۲۰۰ 

وارد می کنند، به دولت می فروشند و 
سود می کنند. قیمت های ۱۰۰هزار 
تومانی مرغ در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ 
که برخی می گویند خــواب و خیالی 
بیش نیســت. در صورت حــذف ارز 
۴۲۰۰ مرغ حــدودا کیلویی ۷۵هزار 
تومان می شود و افزایش قیمت بیش 

از این امکان پذیر نیست«.
به گفته این فعال صنعت طیور، مرغ 
۱۰۰هزار تومان نمی شود بلکه فقط 
۷۵هزار تومان می شــود، اما ۷۵هزار 
تومان یعنی حداقل دو برابر نرخ فعلی و 

یک تورم مجدد ۱۰۰درصدی!
این رقم اعالمی، یعنی مرغ کیلویی 
۷۵هزار تومان را با مزدبگیران کارگری 
مطرح کردیــم. کارگر شــهرداری 
کوت عبداهلل در ایــن رابطه می گوید: 
اگر مرغ ۷۵هزار تومان شــود، قطعاً از 
سبد خرید ما خط خواهد خورد یعنی 
ماهی یک بار هم دیگر مرغ نمی خریم. 
شاید این عدد برای آن آقا بسیار ارزان 
باشد اما برای ما کارگران حداقل بگیر، 

خارج از توانمان است!
یک کارگر متخصص عسلویه که 
حداقل بگیــر نیســت و ماهی حدود 
۷ میلیون تومان دستمزد دارد نیز در 
ارتباط با مرغ کیلویی ۷۵هزار تومان 
می گوید: آنهایی که خیلی ساده از مرغ 
۷۵ یا حتی ۵۰هزار تومانی دم می زنند 

و به مردم می گویند نگران نباشــید 
مرغ ۱۰۰هزار تومان نمی شود، هیچ 
شناختی از زندگی ما ندارند. اگر مرغ 
کیلویی ۷۵، ۶۰ یا حتی ۵۰هزار تومان 
شود، نیمی از جمعیت دیگر از خرید 
آن انصراف می دهند. معلوم نیســت 
اینها برای چه کسانی تولید می کنند. 

آیا واقعاً نباید خریداری در بازار باشد؟
البته اظهارات یکی از نمایندگان 
مجلس، سعی داشت قدری گفته های 
برومند چهارآیین را تلطیف کند. بیستم 
دی ماه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس از افزایش قیمت مرغ 
تا ۵۰هزار تومان در صورت حذف ارز 
ترجیحی در بودجه سال آینده کشور 

خبر داد.
محمدرضــا میرتاج الدینی افزود: 
تاکید مجلس بر این اســت که میزان 
تاثیرگذاری حــذف ارز ترجیحی در 
محصول نهایی نهاده های دامی باید 
مدیریت شود. البته باید تاکید کنیم که 
نقطه مشترک دولت و مجلس، حمایت 

از سفره مردم است.
به ادعای این نماینده مجلس، در 
صورت حذف ارز ترجیحی، گوشــت 
مرغ کیلویی ۵۰هزار تومان می شود. 
به اعتقاد یک فعال صنعت طیور، این 
قیمت ۷۵هزار تومان خواهد شد. آنچه 
در افــواه و میان مردم مطرح اســت، 
گوشت مرغ کیلویی ۱۰۰هزار تومان 
خواهد شد. فعال این ۱۰۰هزار تومان 
غیرمستند را کنار می گذاریم و نتیجه 
می گیریــم که در صــورت حذف ارز 
دولتی، قیمت هر کیلو گوشت مرغ بین 
۵۰ تا ۷۵هزار تومان خواهد شد؛ رقمی 
که با در نظر گرفتن مرغ کیلویی ۲۷هزار 
تومان فعلی )نرخ رسمی اعالمی( یک 
تورم حداقل ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی به بازار 
مرغ وارد خواهد کرد. اما آیا طبقه کارگر، 
خریداران بالقوه گوشــت مرغ، اساساً 

تاب آوری این نرخ ها را دارند؟
 درکی از قدرت خرید مردم
 و حداقل دستمزد ندارند

»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 
دســتمزد کانــون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشــور در ارتباط با این 
نرخ ها و تالش صاحبان سرمایه برای 
عادی سازی نرخ های نجومی کاالها 
می گوید: آن فعــال صنعت طیور که 
می گوید نگران نباشــید با حذف ارز 
دولتی، مرغ می شود کیلویی ۷۵هزار 
تومان، اصــاًل قدرت خریــد مردم را 
می داند؟ می داند حداقل دســتمزد 
چقدر اســت و می داند چند میلیون 
خانواده در این کشور با دستمزد ناچیز 
۴ میلیون تومانی، یک ماه تمام زندگی 

می کنند؟!
او ادامه می دهد: آن چنان راحت و 
بی دغدغه از مرغ کیلویی ۷۵هزار تومان 
صحبت می کنند و این نرخ های نجومی 
را با قیمت های فــوب خلیج فارس و 
کشورهای همسایه قیاس می کنند که 

انگار کارگران ایرانی ماهی دو هزار دالر 
دستمزد می گیرند! اگر همه چیز به نرخ 
ارز مربوط است و قرار است با حذف ارز 
دولتی، گوشت مرغ تورم صد درصدی 
داشــته باشــد، چرا مزد و مستمری 
را همپای گرانــی نــرخ ارز افزایش 
نمی دهند؟! یک تــورم صددرصدی 
دیگر روی اقالم اساسی ازجمله مرغ 
)و به تبع آن تخم مرغ( سطح پوشش 
دســتمزد را به زیر ۲۰درصد خواهد 
رساند یعنی حداقل مزد برای فقط ۵ یا 

شش روز ماه کافی خواهد بود!
توفیقــی تاکید می کنــد: نه مرغ 
۷۵هزار تومانــی و نه مــرغ ۵۰هزار 
تومانی نماینده مجلــس، هیچ کدام 
برای کارگران قابل تحمل نیست. باید 
سیاست گذاری های ارزی را به گونه ای 
صورت دهند که سفره های کارگران 

بیشتر از این آسیب نبیند.
عادی سازی گرانی در جامعه

ترس از گران تر شــدن کاالهای 
اساسی، هراس کمی نیست. اظهاراتی 
که با هدف عادی سازی و اقناع جامعه 
هدف صــورت می گیــرد، نمی تواند 
به هیچ وجه از بار ایــن ترس و نگرانی 
بکاهد، عالوه بر این، این دست اظهارات 
موجب ایجاد یک شوک روانی و تورم 
زودرس می شود. کارگرانی که با گرانی 
گوشت قرمز، ناچاراً به سمت مصرف 
بیشتر مرغ و مشتقات آن روی آورده اند 
)حتی گزارش هایی در ارتباط با مصرف 
ضایعات مرغ عالوه بر پای مرغ به گوش 
می رسد( تاب تحمل گرانی بیشتر را 
ندارند و از این سخنان اقناع بخش نیز 

کار چندانی برنمی آید.
کارگــر شــهرداری کوت عبداهلل 
معتقد است گرانی بیشتر دیگر قابل 
تحمل نیست و در آخر صحبت هایش 
می گوید: »فرض کنید مرغ کیلویی 
۷۵هزار تومان و برنــج کیلویی ۷۰ یا 
۸۰هزار تومان. در این شــرایط یک 
وعده پلو مرغ، ۵ یــا ۱۰درصد حقوق 
ماهانه ما می شــود. ۲۰۰هزار تومان 
بدهیم پای یک وعــده غذا در منزل؟ 
شــاید برای برخی از ما بهتران، مرغ 
کیلویی ۷۵هزار تومان چیزی نباشد 
که این طور راحت سخن می گویند اما 

آیا فکر ما را کرده اند؟«.

تالش مسئوالنه برای عادی سازی گرانی در جامعه

خیالتانراحت؛مرغکیلویی100هزارتوماننمیشود!

خبر

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی گفت: 
مطالبه گری نسبت به تأمین اجتماعی را نه تنها 
تهدید نمی دانیم بلکه این رویکرد فرصتی برای 
سازمان و نظام رفاه و تأمین اجتماعی است و باید 

بیش از گذشته به این حوزه توجه داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، سیدمیرهاشم موسوی در 
مراســم تکریم و معارفه مدیرکل درمان تأمین 
اجتماعی استان تهران اظهار کرد: توجه به ظرفیت 
باالی منابع انسانی در حوزه درمان از اولویت های 
ویژه ماســت و باید از انگیزه نیروی انسانی برای 

ایجاد تحول در سازمان استفاده کنیم.
وی کاهش پرداخت از جیب مردم را از تکالیف 
قطعی و بسیار مهم تأمین اجتماعی برشمرد و 
گفت: در بیماری های صعب العالج باید صیانت 
مالی از بیماران را توسعه دهیم زیرا بروز چنین 

بیماری هایی در صورت ضعف در صیانت مالی از 
بیمار، ممکن است منجر به ایجاد شرایط ناگوار 

برای خانواده ها شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طراحی 
نظام ارجاع و پزشک خانواده را از دیگر اولویت ها 
دانست و گفت: امیدواریم در قانون بودجه سال 
آینده، تکلیف قانونی مشخصی برای این مسأله 
تعیین شود چرا که اکنون بعد از گذشت ۹ سال 
از شروع برنامه پزشک خانواده در دو استان، لزوم 

تکمیل این طرح ها کامال روشن است.
موسوی با اشــاره به پیشرفت موفقیت آمیز 
برنامه نســخه الکترونیک، تکمیل این برنامه را 
از اولویت های سازمان تأمین اجتماعی دانسته 
و وعده رفع مشکالت و کاســتی های احتمالی 

آن را داد.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی ادامه 
داد: در حــال حاضر بیش از ۸۰درصد نســخ را 
به صورت الکترونیکی دریافــت می کنیم و در 
برخی استان ها این رقم به ۱۰۰درصد نیز رسیده 
است. تأمین اجتماعی هوشمند و ایجاد پرونده 
الکترونیک ســالمت گام بعدی ما در این مسیر 
است و به دنبال جایگزین کردن قواعد الکترونیک 

با مداخالت انسانی می رویم.
موســوی با اشــاره به تعداد زیاد نیروهای 
قراردادی در حــوزه درمان تأمیــن اجتماعی 
گفت: مطالبه درست و برحق کادر درمان به ویژه 
پزشــکان و پرســتاران برای تبدیل وضعیت را 
پیگیری کرده و انتظار داریم که با فراهم شــدن 
آسایش خاطر و امنیت شغلی همکاران خدمات 

مطلوب تری به جامعه ارائه شود.

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی ایجاد 
تحول و پیشرفت را در بســیاری موارد با اصالح 
رویکردهــای مدیریتی قابل انجام دانســت و 
گفت: در موارد زیادی با کارهای کوچک و بدون 
نیاز به صرف هزینه می توانیم آثار قابل توجهی 

در زمینه پیشرفت و تحول ایجاد کنیم و برخی 
گره گشــایی ها تنها از طریق بازنگری فرآیندها 
قابل انجام هســتند که انتظــار داریم مدیران 
سازمان این گونه موارد را با جدیت بیشتر مورد 

توجه قرار دهند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

پیگیر تبدیل وضعیت پزشکان و پرستاران قراردادی هستیم

قیمت های 100هزار 
تومانی مرغ در صورت 
حذف ارز ترجیحی که 

برخی می گویند خواب 
و خیالی بیش نیست. در 
صورت حذف ارز دولتی، 

مرغ حدودا کیلویی 
۷۵هزار تومان می شود و 

افزایش قیمت بیش از این 
امکان پذیر نیست

قیمت مرغ در تیرماه ۹۷، 
کیلویی ۷۶00 هزار تومان 

بوده و امروز کمترین قیمت 
آن ۲۷هزار تومان است. 

این یعنی قیمت یک کیلو 
گوشت مرغ در این بازه 

زمانی ۳.۵برابر شده یعنی 
یک تورم ۳۵0درصدی
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نسرین هزاره مقدم

عضو هیات رئیسه مجلس خبر داد:
انتظار ۱۲0 ساله 30 درصد مر  دم 
برای خرید یک واحد مسکونی

یک عضو هیات رئیســه مجلــس تاکید کرد: 
براساس آمار به طور میانگین قیمت زمین در تهران 
در طول ۱۰ سال گذشــته حدود ۴۰ برابر و قیمت 

مسکن حدود ۲۰ برابر شده است.
به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی در جلسه علنی 
روز سه شــنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش 
کمیسیون عمران درباره میزان اجرای قانون جهش 
تولید مســکن بیان کرد: براســاس آمار میانگین 
قیمت مسکن در بهار امســال در تهران متری ۴۶ 
میلیون و هر واحد مســکونی متری ۳۲ میلیون و 
در سطح کشور میانگین قیمت زمین از ۹ میلیون 
شروع می شود و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
۱۰.۵میلیون تومان است. براساس این آمار ظرف ۱۰ 
سال گذشته قیمت زمین در تهران ۴۰ برابر و قیمت 

مسکن ۲۰ برابر شده است.
نماینده اهواز در مجلس اظهار کرد: بر این اساس 
ســه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰ متری 
باید ۱۲۰ ســال در انتظار بمانند. در قانون جهش 
تولید مسکن اختصاص ۲۵۰ هکتار اراضی دولتی به 
وزارت راه برای ساخت مسکن پیش بینی شده بود 

اما عمال این موضوع تحقق نیفتاده است.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در قانون جهش 
تولید مسکن، قرار بود صندوق ملی زمین و مسکن 
تشکیل شود تا منابع مالی ساخت مسکن را تامین 
کند، قرار بود مالیات و  اقســاط مســکن مهر و هر 
موضوعی که به مسکن بازمی گردد در این صندوق 
واریز شود اما عمال این اتفاق نیفتاده است. همچنین 
در بحث قیمت مصالح بایــد پیش بینی های الزم 
صورت گیرد چون ما نگرانیم که تا ساخت مسکن 

آغاز شود قیمت مصالح نیز افزایش یابد.
    

یک فعال صنفی مطرح کرد:
 طرح های ضدکارگری نباید 

در مجلس تصویب شود

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور 
با بیان خواسته های کارگران از نمایندگان مجلس 
اعالم کرد نمایندگان نباید اجازه بدهند طرح های 

ضدکارگری در مجلس به تصویب برسد.
به گزارش ایلنا، حسین حبیبی گفت: کارگران 
و تشکل های کارگری در استان های مختلف باید 
با نمایندگان مجلس در آن استان ها ارتباط بگیرند 
و از آنها بخواهنــد که تمام طرح هــا و برنامه های 

ضدکارگری را از دستور کار خارج کنند.
    

اخراج بی سروصدای کارکنان 
معترض مخابرات اصفهان

درحالی که مخابرات اصفهان و شرکت شسکام 
خبر اخراج تعدادی از نیروهای مخابرات را تکذیب 
کرده اند، جمعی از این نیروها در گفت وگو با ایلنا 
و با در اختیــار قرار دادن نامه و امضای پرســنل 
معترض به نهادهای مختلف برای بازگشــت به 
کار اظهار کردند: به عنوان نیروهایی که بین ۱۵ 
تا ۲۰ سال سابقه کار در مخابرات داریم، به دلیل 
اعتراض و شکایت به وضع موجود، در حال حاضر 

اجازه ورود به شرکت را نداریم.
آنها گفتند: مدیریت مجموعــه از تاریخ یک 
دی ماه به دلیل پیگیری حقوق و درخواست بابت 
اجرای طرح طبقه بنــدی و دریافت مابه التفاوت 
ناشــی از اجرای طرح طبقه بنــدی، با حذف اثر 
انگشــت، مانع ورود کارگران به محل کار شده و 
دو نفر از کارگران نیز در این پروسه به طور قطعی 

حکم اخراج گرفته اند.
این کارگران می گویند: طی سال های خدمت 
هیچ گونه تخطی از سوی کمیته انضباطی گزارش 
نشــده و همواره پایبند به مقــررات انضباطی 
بوده ایم و اخراج مــا صرفا به دلیــل اعتراض ما 

بوده است.
آنها می گویند کــه پیگیری هــا و نامه های 
پرسنل برای بازگشــت به کار تاکنون به نتیجه 
نرسیده که بار مالی و روانی زیادی را برای آنها به 

همراه داشته است.
به گفتــه آنها، حــدود ۲۰ روز از زمان حذف 
اثر انگشت و اخراج پرســنل بدون اطالع قبلی و 
بدون هیچ مورد انظباطی یــا کاری می گذرد اما 
به  رغم تالش پرسنل و کمک خواهی از مسئوالن 
همچنان بازگشــت پرســنل به کار امکان پذیر 

نیست.

اخبار کارگری


