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اخبار کارگری

اردیبهشت ماه امســال، یارانه آرد 
صنعتی برای نان فانتزی ها، قنادی ها و 
واحدها و کارخانجات تولید بیسکوییت، 
شیرینی و ماکارونی، حذف شد. همان 
زمان یارانه زدایی از آرد مورد نیاز صنایع، 
مورد انتقاد فعاالن کارگری و گروهی از 
اقتصاددانان قرار گرفت چرا که بسیاری از 
اقالمی که به دلیل این یارانه زدایی گران 
شــده بودند؛ از ماکارونی گرفته تا نان 
ساندویچی، قوت اغلب اوقات کارگران 
و خانواده های پرجمعیت فرودست بود.

بدون تردید گران شدن ماکارونی در 
حالی که برنج هم پیشتر به شدت گران 
شده بود، »نان سنتی« را به تنها گزینه 
روی میز برای ســفره های فرودستان 
تبدیل کــرد. البته در همــان زمان، 
مســئوالن وعده دادند که نظام عرضه 
نان سنتی دچار هیچ نوع افزایش قیمت 
نمی شــود یعنی نه نان گران می شود 
نه از حجــم نان های موجــود در بازار 
کاسته می شود و البته نان جیره بندی 

هم نمی شود.
برای نمونه، چهاردهم اردیبهشت 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 

اصفهان گفت: حذف یارانــه آرد تنها 
مربوط به صنف و صنعت است و ارتباطی 
با نان مردم ندارد. محسن ضیایی تاکید 
کرد: افزایش قیمت آرد تنها مربوط به 
صنف و صنعت است که موارد مصرف 
آن شــامل ماکارونی، نشاسته، رشته و 
بیسکوییت است یعنی افزایش قیمت 
مربوط بــه این چهار قلم کاال اســت و 

ارتباطی با نان مردم ندارد.
با این حال مناقشه بر سر نان و یارانه 
نان، همین جا پایــان نگرفت. در نیمه  
اردیبهشــت، فصل جدیدی در دفتر 
نان مردم باز شد به نام »کارت نان و نان 
کارتی«. نگاهی اجمالی به رسانه ها در 
اردیبهشت ماه نشان می دهد که در آغاز 
این فصل تازه گشوده، بحث های فراوانی 
صورت گرفت، از اجرای آزمایشی کارت 
نان در برخی اســتان ها تا اعالم نصب 
کارت خــوان  در نانوایی ها و جلوگیری 
از فروش نقــدی نان به مــردم و البته 
مسئوالنی که اعالم کردند که مصرف 

نان مردم رصد می شود.
پانزدهــم اردیبهشــت، عضــو 
کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس 
جزئیاتــی از طرح کارت نــان دولت با 
حــذف ارز ۴۲۰۰ را تومانی اعالم کرد. 

احســان ارکانی، گرانی نان ســنتی را 
تکذیب نکــرد و در ایــن رابطه گفت: 
برنامه ای طراحی شــده که در صورت 
حذف کامل ارز ترجیحی گندم و آرد که 
قطعا منجر به افزایش قیمت نان خواهد 
شد، مابه التفاوت قیمت فعلی و قیمت 
جدید افزایش یافتــه از طریق کارت 

جبران شود.
اما به نظر می رسد این فصل تازه به 
پایان نرسید. کارت نان هنوز به میدان 
نیامده، از دور خارج شد. برای مختومه 
شــدن این فصل، هیچ گواهی باالتر از 
اظهــارات »جالل« مشــاور وزیر امور 
اقتصاد و دارایــی در برنامه تلویزیونی 
پانزدهم تیرماه نیســت: »نــان گران 
نخواهد شــد و چیزی به نام کارت نان 

نخواهیم داشت«.
با این حال تناقضات ادامه دارد و گویا 
برنامه نان کارتی هنوز منتفی نشده است. 
بیست و یکم تیرماه »بهادری جهرمی« 
سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: 
پرداخت از جیب مــردم در حوزه نان 
افزایش پیدا نخواهد کرد. دستگاه های 
کارت خوان در نانوایی ها در حال نصب 
هستند و اشراف دولت در زمینه توزیع 

نان بیشتر شده است.

نگرانی بابت سهمیه بندی نان 
در طرح کاالبرگ الکترونیک

اما وقتی قرار اســت یارانه آراد کامال 
حذف شود و در بودجه جایی برای یارانه 
آرد نیست، چطور می شود از گرانی نان 
جلوگیــری کرد؟ در هفته هــای اخیر، 
بحث کاالبرگ الکترونیک )الزام قانون 
بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی( 
داغ شــده اســت. آیا در طرح کاالبرگ 
الکترونیک، قرار است به نان مصرفی مردم 
هم کاالبرگ داده شود؟ آیا در شرایطی 
که با گرانــی برنج و ســپس ماکارونی، 
خانوارهای فرودست به مصرف بیش از 
پیش نان سنتی روی آورده اند، کاالبرگ 

نان به معنای سهمیه بندی نیست، چراکه 
تعداد محدودی نان را می توان با کاالبرگ 
خرید اما برای باقی مصرف باید سراغ بازار 

آزاد رفت.
برخی اظهارات در عین حال احتمال 
ســهمیه بندی را بیش از پیش تقویت 
می کند. در روزهای گذشته یک رسانه از 
شلوغی نانوایی ها در روزهای اخیر گزارش 
داد و ادعا کرد که این شــلوغی ربطی به 
افزایش مصرف ندارد بلکه نانوایی ها آرد 
یارانه ای را در بازار آزاد می فروشند و کمتر 
پخت می کنند. این رسانه از قول رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
نان در توضیح علــت کاهش پخت نان 
نوشت: برای روشن تر شدن ماجرا به این 
موضوع دقت کنید. اگر نانوایی هر کیسه 
آرد را پخت کند، در بهترین حالت کمتر 
از ۳۰۰هزار تومان دخــل می دهد. این 
در حالی اســت که همان یک کیسه آرد 

در بازار آزاد ۶۰۰هزار تومان قیمت دارد.
براساس اعالم محسن لزومیان، این 
موضوع به معنای آن است که فروش آرد 
خارج از شبکه، همچنان برای نانوایی ها 
به صرفه تر است یعنی پخت کمتر نان و 

ازدحام بیشتر جمعیت در نانوایی ها.

شلوغی نانوایی ها 
به دلیل مصرف بیشتر است

این گونه فضاســازی ها، کارگران را 
نسبت به احتمال ســهمیه بندی نان و 
گرانی آن که در بهترین حالت می تواند 
کاالبرگ نان باشــد، نگــران می کند و 
حتی کارگران خباز از این اظهارات دل 

خوشی ندارند.
»عبداهلل بلواســی« فعــال صنفی 
کارگران خبــاز مریــوان در این رابطه 
می گویــد: اینکه شــلوغی نانوایی ها را 
به ســودجویی نانواها و مشــکالت آرد 
یارانه ای ربط می دهند، بی انصافی است. 
می خواهند آراد یارانــه ای نانوایی ها را 
حذف و قیمت ها را گران کنند و برای اینکه 
این هدف را توجیــه کنند نمی خواهند 
قبول کنند که شلوغی صف نانوایی ها، 
آن هم در برخی محــالت که کارگری و 
فرودست نشین هستند، به خاطر کاهش 
پخت نانوایی ها نیست بلکه به این علت 
اســت که با گرانی برنج و ماکارونی، نان 
به تنها گزینه در دســترس بسیاری از 
خانواده های کارگری تبدیل شده است. 

کارگران نمی توانند برنــج و ماکارونی 
بخرند بنابراین بیشتر از قبل نان می خرند 

و به همین دلیل شلوغی ایجاد می شود.
او با اظهار نگرانی از ســهمیه بندی 
نان در شــرایطی که برخی خانواده های 
کارگــری روزانه ممکن اســت چند ده 
عدد نان مصرف داشته باشند، می گوید: 
در اینکه برنج، گوشت و برخی مایحتاج 
زندگی در سفره گروه های حداقلی بگیر 
کم رنگ شــده و مردم مجبور شــده اند 
بیشتر نان مصرف کنند، شکی نیست. 
در اینکه تعدادی از نانوایی های متخلف 
آرد یارانه ای را به صورت خــام و در بازار 
آزاد می فروشند هم شکی نیست اما تمام 
ماجرا این نیست. محاسباتی که برخی 
رسانه ها از ســود فروش آرد یارانه ای در 
بازار می کنند، صحت ندارد. ما کارگران 
خباز که سال های مدید دستمان در کار 
بوده به خوبی می دانیم کــه این اعداد و 
ارقام واقعی نیســت و مشخص است که 
برخی می خواهند صرفــا از وجود یک 
مافیای بسیار سودآور پشت آرد یارانه ای و 
شلوغی صف نانوایی ها خبر دهند که آرد و 
نان مردم را به جیب می زنند و مردم از این 
یارانه آرد هیچ سودی نمی برند. اما از این 
حرف ها بوی سهمیه بندی و جیره بندی 
شدن نان به مشام می رسد. اگر قرار باشد 
فرودســتان و کارگران نان را هم گران 

بخرند، دیگر چگونه باید زندگی کنند؟
گرانی اقالم اساسی از قبیل لبنیات 
و مرغ و تخم مرغ، به معنای کاهش مواد 
مغذی در ســفره های کارگران است و 
می تواند بیماری های جسمی بسیار به 
بار بیاورد اما گرانــی نان به معنای خالی 
ماندن مطلق این سفره هاســت. وقتی 
زیرســاخت های کاالبرگ الکترونیک 
و پیش شــرط های نظام عرضه و توزیع 
آن فراهم نیســت و وقتی محاسبات و 
برآورد واقعی و ملموس از میزان مصرف 
نان مــردم در دهک های مختلف وجود 
ندارد، بهترین راه این اســت که به یارانه 
آرد دســت نخورد. نه نان کارتی و نه نان 
کاالبرگی نمی تواند جوابی برای دغدغه 
نان مردمانی باشد که قوت غالب شان این 

روزها همین نان است.

گرانی نان مساوی خالی شدن مطلق سفره های فرودستان است

تبلیغاتدروغینبرایحذفیارانهقوتغالبسفرهها
برگزاری تجمع اعتراضی 
کارگران پتروشیمی تبریز

حراست: مطالبات معترضان، 
زیاده خواهانه است

جمعی از کارگران پتروشیمی تبریز با برگزاری یک 
تجمع، به  عدم اجرای طرح طبقه بندی و همسان سازی 

کامل حقوق ها اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، روز سه شنبه جلســه ای برای رفع 
اختالفات کارگران با مدیریت این مجموعه که بخشی از 
هولدینگ پارسیان است، با حضور نمایندگان کارگران و 
کارفرما برگزار شد اما نمایندگان انجمن صنفی کارگران 

از نتایج جلسه رضایت نداشتند.
در همین زمینه یکی از مسئوالن حراست مجموعه 
پتروشــیمی تبریز در گفت وگو با ایلنا، با زیاده خواهانه 
دانســتن مطالبات کارگران، معترضــان را جمعیتی 
حدودا ۱۵۰نفره از میان بیش از ۲۵۰۰ نفر از کارکنان 
پتروشــیمی خواند و با تایید اجتماع این کارگران طی 
روزهای اخیر، اعــالم کرد: حدود ۴ ســال پیش طرح 
همسان سازی و طبقه بندی حقوقی کارگران اجرا شده 
و این مسأله یک بار انجام می شود. اجرای همسان سازی 
در هرسال قانون نبوده و زیاده خواهانه است، ضمن اینکه 
همان همسان سازی نیز یک بار دیگر مورد تجدیدنظر قرار 
گرفته و در واقع برخالف بسیاری از مجموعه های مشابه 
که اصال چنین طرحی را اجرا نکردند، در پتروشــیمی 

تبریز دوبار این کار صورت گرفته است.
وی با اشــاره بــه نقش برخــی اعضــای انجمن 
صنفی کارگران پتروشــیمی تبریز بــه عنوان عوامل 
تحریک کننده کارگران، اظهار کرد: مســأله و مطالبه 
دیگر این عده از کارگران این بوده که به جابه جایی نیروها 
در مجموعه اعتراض کردند اما انتقال و جابه جایی نیرو در 
داخل یک مجموعه با تصمیم مدیریت مسأله ای بالمانع، 

طبیعی و قانونی است.
او در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه ای در اداره کار 
تبریز پس از شروع اعتراضات، بیان کرد: نماینده انجمن 
صنفی در جلسه بود و این نماینده پای صورتجلسه نهایی 
را امضا کرده و در جلسه هیأت اداره کار نیز رای به محق 
بودن کارگران صادر نشده اما باز هم شاهد جمع شدن 
تعداد معدودی از کارگران کل مجموعه در راســتای 

همان مطالب بودیم.

در مقابل یکی از کارگران مجموعه پتروشیمی تبریز 
با بیان اینکه رئیس انجمن صنفی کارگران این شرکت در 
روزهای اخیر به خاطر مطالبات کارگران مورد برخورد 
نامناسب حراست قرار گرفت، گفت: نمی توانیم اسامی 
را مطرح کنیم زیرا در روزهای اخیر از ســوی مجموعه 
شرکت تهدیداتی مطرح شده و برخی همکاران ما از محل 
کار خود به پست های نامرتبط بیرون مجموعه انتقال 
داده شدند که خود این مســأله از نکات مورد اعتراض 

کارگران معترض به سیاست های مدیریت بوده است.
وی با اشــاره به نامه اخیــر اداره کار مبنی بر اینکه 
پتروشــیمی تبریز نیز پس از خصوصی ســازی مانند 
پاالیشگاه تبریز، مشمول طرح طبقه بندی معرفی شده، 
اظهار کرد: در پاالیشگاه تبریز دو سال قبل شاهد اجرای 
طرح طبقه بندی بودیم. این طبقه بندی باعث شده تا 
نیروی متخصص در پاالیشگاه تبریز چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ 
میلیون تومان حقوق دریافت کند در صورتی که دستمزد 
نیروی کار متخصص با ۲۰ ســال ســابقه در مجموعه 
پتروشیمی تبریز چیزی کمتر از ۸میلیون تومان است و 
این درحالی است که هر دو این مجموعه ها زیر نظر یک 

هولدینگ )پارسیان( است.
وی بــا رد این ادعا کــه کارگران مطالب خــود را با 
رســانه های معاند مطــرح می کنند، گفت: اساســا با 
رســانه های قانونی و داخلی مطالبات خــود را مطرح 
می کنیم و کارگران نیز دارای تشکلی رسمی و قانونی 
هستند. اینکه نمایندگان انجمن صنفی به دلیل مطالبات 
خود توسط مدیریت برای استعفا تحت فشار قرار گیرند 
و تنها با استعفا بتوانند به محل قبلی کار خود بازگردند، 
مسأله ای است که از نظر ما کارگران مجموعه پتروشیمی 

تبریز اقدامی مردود و نادرست است.
    

مرگ راننده لودر معدن چالو 
بر اثر سقوط سنگ

یک راننده لودر در معدن جاده هــراز محدوده پل 
دهستان چالو بر اثر حادثه شغلی جان خود را از دست 
داد. به گزارش ایلنا، یک راننده لودر که در حال اجرای 
عملیات برداشت خاک و سنگ در یکی از معادن جاده  
هراز محدوده پل دهستان چالو واقع در شهرستان آمل 
بود، با سقوط سنگ بزرگی روی کابین لودر جان خود 
را از دســت داد. این حادثه ظهر روز سه شنبه رخ داد و 
امدادگران با تجهیزات در اختیار اقدام به نجات وی کردند 

که متاسفانه در نهایت این کارگر ۵۵ساله جان باخت.

نسرین هزاره مقدم

محاسباتی که برخی 
رسانه ها از سود فروش آرد 
یارانه ای در بازار می کنند، 

صحت ندارد اما از این 
حرف ها بوی سهمیه بندی 
و جیره بندی شدن نان به 

مشام می رسد

با گرانی برنج و ماکارونی، 
نان به تنها گزینه در 
دسترس بسیاری از 

خانواده های کارگری 
تبدیل شده است. کارگران 
نمی توانند برنج و ماکارونی 

بخرند بنابراین بیشتر از 
قبل نان می خرند و شلوغی 

ایجاد می شود

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: نابرابری تورم با 
حقوق کارکنان دولت و دستگاه های مختلف، عمال کارمندان را 

نیز به طبقه محروم جامعه افزوده است.
به گزارش ایسنا، فتح اهلل توسلی در نطق میان دستور خود 
در جلسه علنی دیروز )چهارشنبه( مجلس بیان کرد: نکاتی که 
عنوان می شود نه به معنای نادیده گرفتن تالش دولت بلکه برای 
یافتن درمان دردهایی اســت که جامعه گرفتار آنها شده است. 
ضرورت دارد تمام کارگزاران نظام به ویژه دولت و مجلس چاره ای 
برای آن بیندیشند که پوشاندن زخم چاره کار نیست و امکان دارد 

که به عفونت منجر شود.
وی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: برخی از وزرای دولت 
نه تنها پاسخگوی مردم بلکه پاسخگوی مجلس نیز نیستند و 
خود را تافته جدا بافته و مجلس را محلی برای گرفتن رای اعتماد 

می دانند.

عضو مجمع نمایندگان همدان گفت: وزیر ارتباطات عمال در 
دسترس نیست. به جای حل مشکالت اساسی و انجام وظایف 
خود در اقدامی توهین آمیز اعالم می کنند برای دهک  های پایین 
جامعه اینترنت رایگان در نظر می گیریم. دهک های پایین جامعه 
به هیچ عنوان به اینترنت دسترســی ندارند و نتیجه یک سال 
پیگیری بنده و همکارانم پاســخی دربرنداشته است. برای چه 

کسی اینترنت رایگان در نظر می گیرید؟
توســلی خاطرنشــان کرد: آمارهای مرکز آمــار ایران از 
کاهش شدید اشتغال بخش کشاورزی خبر می دهد که بسیار 
نگران کننده اســت. مکاتبات با وزیر کشاورزی و مسئوالن این 
وزارتخانه برای دریافت حداقــل اعتبار جهت الیروبی و احیای 
قنات ها و کانال های کشاورزی برای حمایت از کشاورزان، صرفا 
آب در هاون کوبیدن بوده و صدها هکتار باغ و مزارع مردم خشک 
شد. خشکســالی هم مزارع گندم های دیم را آتش زد و این در 

حالی اســت که ۸۰درصد از مردم حوزه انتخابیه بنده، کشاورز 
هســتند. وی با گالیه از بالتکلیفی رتبه بندی معلمان تصریح 
کرد: دســتورات اغلب وزرا ازجمله وزیر آموزش و پرورش، راه و 
شهرسازی، بهداشت و درمان و ورزش و جوانان صرفا روی کاغذ 
باقی مانده و به دفترچه خاطراتی تبدیل شده که هر روز قطورتر و 
قطورتر می شود. بدنه وزارتخانه ها دستورات وزرا را اجرا نمی کنند 
و ما شــرمنده مردمی هســتیم که به عنوان آخرین امید به ما 
مراجعه می کنند و هنوز پس از ماه ها تکلیف رتبه بندی معلمان 

روشن نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه گفــت: برخی از بانک ها نیز نه 
تنها گرهی از کار مردم باز نمی کنند، بلکه با سخت گیری  های 
بی مورد و مقررات پیچیده عمــال در اجرای مصوبات مجلس و 
دولت کارشکنی می کنند. بانکی که وظیفه  اش پرداخت وام های 
قرض الحسنه است، پاسخگو نیست و بعضی از بانک ها هم که در 

حال بنگاه داری هستند. توسلی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه 
و بودجه اعطای وام به روستاییان برای ساخت یا تعمیر مسکن را 
تورم زا می داند، گفت: وی غافل از این است که صدها هزار پرونده 
در بنیاد مسکن به این امید که با این وام برای خود خانه و سرپناهی 

بسازند، تشکیل شده است.
نماینده مردم کبودر آهنگ افزود: شرایط اقتصادی و عمومی 
کشور به شکلی است که اکنون در بسیاری از خانواده ها موضوعی 
به نام سفره مطرح نیست. گرانی سرسام آور و افزایش لحظه  ای 
قیمت ها و تورم لجام گسیخته کاالها و خدمات چون تازیانه ای بر 
پیکر مردم نواخته می شود که از حداقل امکانات بهره مند نیستند 

و توان سیر کردن شکم خود و فرزندان خود را ندارند.

نماینده بهار و کبودرآهنگ:

سفره برخی خانوارها نه فقط کوچک، بلکه محو شده است

خبر

به دنبال پیگیری »اســماعیل اعرافی« نماینده نیروهای 
فنی و حرفه ای کشــور برای تحقق مطالبات نیروهای فنی و 
حرفه ای، هیأت تخلفات اداری این ســازمان، روز دوشنبه ۲۰ 
تیرماه ابالغیه ای خطاب به وی صادر کرد که بر این اساس، وی 
به تحریک و تهییج در فضای مجازی و دعوت به تجمع غیرقانونی 
متهم شده است. جمعی از نیروهای فنی و حرفه ای کشور در 
اعتراض به این حکم به ایلنا گفتند: اقدامات صنفی اعرافی با هدف 

ارتقای معیشت و منزلت پرسنل سازمان در اقصی نقاط کشور بر 
کسی پوشیده نیست.

این نیروها می گویند: حداقل انتظــار ما این بود که فردی 
مثل وی که وقت و انــرژی خود را بــرای پیگیری مطالبات 
کارگران گذاشته و کسب و کار خود را به منظور مطرح کردن 
مشکالت و رساندن صدای همکاران مظلوم فنی و حرفه ای به 
گوش مسئوالن مربوطه تعطیل کرده، مورد تشویق قرار بگیرد 

نه تنبیه! طبق این گزارش، نیروهای فنی و حرفه ای کشــور 
در اعتراض به دســتمزدهای پایین خود، ششم اردیبهشت 
ماه مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به 
گفته این نیروها، دســتمزد مربیان و پرسنل رسمی بسته به 

سابقه آنها حدود ۵ تا ۶میلیون تومان است و کارکنان و مربیان 
حق التدریس این ســازمان، دو تا ۳.۵میلیون تومان حقوق 

دریافت می کنند.
این نیروها پیشتر نیز به وضعیت دستمزد خود اعتراض کرده 
بودند. به گفته آنها، قول پیگیری افزایش حقوق این نیروها هر 
بار از سوی مسئولین این سازمان به نیروها داده شده اما تاکنون 
مشکل آنها حل نشده است. از مهم ترین مطالبات این نیروها 
می توان به برقــراری فوق العاده خاص، برقــراری فوق العاده 
ویژه، تجدیدنظر در برقراری دوره آزمون گری، رفع تبعیض در 
تخصیص سرمایه رفاهی بین کارکنان ستادی سازمان با سایر 
استان ها و کاهش ســاعت کار موظفی مربیان سازمان فنی و 

حرفه ای مانند معلمان آموزش و پروش اشاره کرد.

انتقاد نیروهای فنی و حرفه ای به احضار همکار خود:

تنبیه به جرم فریاد مطالبات، منصفانه نیست

خبر


