
t oseei r ani . i r
4

دسترنج
 شماره  1205 /       پنجشنبه  12 آبان   1401  /     8  ربیع الثانی  1444  /  3  نوامبر   42022

اخبار کارگری

»تنظیم بازار« ایــن روزها به یک 
شوخی بی مزه و تلخ از سوی مسئوالن 

و برای مردم تبدیل شده است.
تخلیه بار تورمی سیاســت های 
دولت در بهار و نخستین ماه تابستان، 
سبب شده که شیب تورم در کشور تا 
حدودی کند شود. دولت این کند شدن 
افزایش قیمت کاالها را به ثبات نسبی 
بازار نســبت می دهد اما کارشناسان 
منتقد اقتصادی بر این باور بودند که 
جامعه تاب آوری خود را از دست داده 
و برای بسیاری از کاالهای عادی حتی 
کاالهای خوراکی متــداول با فقدان 
تقاضای موثر روبه رو شــده ایم. طبعاً 
تقاضا که باال نباشد دیگر بازار کشش 
افزایش قیمت بیشــتر را ندارد. با این 
حســاب، انتظار می رفت، گرانی ها 
کنترل شود و الاقل در ارتباط با چهار 
قلمی که در بهار، هدف یارانه زدایی قرار 

گرفتند، شاهد گرانی بیشتر نباشیم.
ولی با انتشار آمارهای رسمی تورم 
مهرماه، مشخص شد که تورم ماهانه 

بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته 
اســت. نرخ تورم ماهانه در مهر ماه به 
۳درصد رسید که نسبت به شهریور 
ماه ۰.۸درصد افزایش داشــته است. 
در خرداد ماه به علت اجرای سیاست 

اصالح یارانه کاالهای اساســی، تورم 
جهش چشمگیری را تجربه کرد. پس 
از تخلیه آثا تورمی این شوک قیمتی، 
تورم ماهانه از ۱۲درصد در خرداد به 
۲درصد در مرداد ماه رسید، اما در مهر 
برای دومین ماه متوالی است که پس از 
شهریور، تورم مصرف کننده در اقتصاد 
ایران روندی صعودی به خود گرفته و 
به ۳درصد رسیده است. تورم نقطه به 
نقطه نیز در مهــر ۴۸.۶درصد برآورد 
شده و به بیان ســاده تر خانوار ایرانی 
در مهر ماه امسال برای تهیه یک سبد 
مشــخص از کاال و خدمات نزدیک به 
۱.5برابر مهرماه سال گذشته هزینه 
کرده اند. مثاًل اگر در مهر ۱۴۰۰، یک 
خانواده سبد مشخصی از کاالها را با 
چهار میلیون تومان خریداری می کرد 
حاال در مهرماه ۱۴۰۱، همان ســبد 
را باید با الاقل شــش میلیون تومان 

خریداری کند.

تورم واقعی 
بیشتر از اعداد اعالمی است

بنا به گفته »فرامرز توفیقی«، رئیس 

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور، در میانگین گیری 
آماری مرکز آمار ایــران که منجر به 
اعالم نرخ تورم رسمی ماهانه می شود، 
سیصد و اندی کاال دخیل هستند که 
برخی از این کاالها اساساً در سبد خرید 
ماهانه خانوارها جایی ندارند و چون 
تقاضای مســتمری برای آنها در بازار 
نیست، به نســبت کاالهای ضروری 
خانوار، یک ثبات نســبی قیمتی را 
تجربه می کنند. این سبد آماری مرکز 
آمار ایــران انطباقی با ســبد مصرف 
کاالهای اساسی خانوارهای کارگری 
که حاوی ۷۰ یا ۸۰  قلم کاالست، ندارد 
و بنابراین اگر تــورم همین کاالهای 
اساسی خانوار به تنهایی محاسبه شود، 
نرخ های تورمی بیشتر خواهد بود. به 
بیان دیگر اگر سبد حقیقی و ضروری 
خانوارها را در نظــر بگیریم، در مهر 
امســال، هزینه ها نسبت به مهر سال 
قبل، رشــد حدودا دو برابری داشته و 
اگر یک سبد از کاالهای اساسی را در 
مهر ماه ۱۴۰۰ می شد با چهار میلیون 
تومان خریداری کــرد، امروز همین 

سبد حداقل هشــت میلیون تومان 
قیمت خواهد داشت.

وعده هایی که یک هفته هم 
دوام ندارند

از این گذشــته، حتــی کاالهای 
اساســی اهداف یارانه زدایی در بهار 
امســال نیز در نخســتین ماه پاییز، 
ثبات قیمتی نداشــتند. برای نمونه 
گوشت مرغ را به عنوان کاالی گوشتی 
و پروتئینــی در دســترس طبقات 
فرودست در ســال های اخیر در نظر 
می گیریم. در پایان مهــر و روزهای 
ابتدایی آبان، خالف وعده های پیشین، 
باز هم مرغ پر کشــید و از سبد خرید 

خانوارها خارج شد.
ســی ام مهرماه، معاون بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگویی 
تلویزیونی گفت: ســوددهی صنعت 
تخم مرغ با افزایــش مصرف در نیمه 
دوم سال همراه است چرا که همیشه 
شاهد افزایش قیمت هایی در نیمه دوم 
سال بوده ایم. امیدواریم در هفته پیش 
رو با اتحادیه های این حوزه به توافقاتی 
برســیم و بتوانیم هزینه تمام شــده 
تولیــد را در ابتــدای زنجیره کاهش 
دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای 
مصرف کننده ثابت بماند و افزایشی 

نداشته باشد.
شیراوند با بیان اینکه قیمت مرغ 
کماکان 5۹هزار و ۸۰۰ تومان است، 
به جامعه اطمینان داد که افزایشی در 
قیمت مرغ و تخم مرغ نداریم و نخواهیم 

داشــت اما چهار روز بعدتر یعنی در 
چهارم آبان، همان مقام مسئول یعنی 
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: »به دلیــل افزایش هزینه های 
تولید مرغ و برای استمرار تولید، قیمت 
مصوب مرغ از 5۹هــزار و ۸۰۰تومان 
به ۶۳هزار تومــان افزایش یافت«. در 
آن روز تاکید شد که »قیمت ۶۳هزار 
تومانی برای مرغ مصوبه ستاد تنظیم 
بازار بوده و به تاییــد معاون بازرگانی 
وزیر جهاد کشــاورزی هم رســیده 

است«.
با این حســاب،  قیمت رســمی 
مرغ توســط وزارت بازرگانی بیش از 
۳ هزار و ۲۰۰ تومــان افزایش یافت، 
اما جدا از قیمت رسمی، گزارش های 
میدانی حاکی از آن است که کمترین 
رقم اعالمــی برای هر کیلــو مرغ در 
خرده فروشــی های تهران ۶5هزار 
تومان است، گرچه در برخی مناطق و 
بعضی فروشگاه ها این محصول حتی 
با قیمت ۸۰ تا ۹۰هزار تومان هم عرضه 
می شــود. البته میانگین قیمت مرغ 
کشتار از خرداد ماه تا مهر افزایشی بوده 
و از رقم ۴۴هزار و ۳۰۰ تومان به ۶۲هزار 

و ۸۰۰ تومان رسیده است.
اگر فرض بگیریم مــرغ کیلویی 
۶5هزار تومــان در تمام شــهرها و 
فروشگاه های کشور در دسترس مردم 
باشــد، ۱۰ کیلو از آن در ماه، حداقل 
۶5۰هزار تومان می شــود. حاال باید 
به این سوال پاسخ داد که آیا کارگری 
که نزدیک به ۶ میلیون تومان در ماه 
درآمد دارد و الاقل ۲ میلیون تومان از 
این حقوق ناچیز ماهانه را برای اجاره 
خانه می پردازد و دو فرزند محصل هم 
در خانه دارد، می تواند ماهی ۱۰ کیلو 

مرغ بخرد؟
برای پاسخ به این پرسش، کسی 
بهتر از یک کارگر ساده نیست. پاسخ 
این ســوال از زبان یک کارگر ســاده 
شــهرداری مریوان این اســت: »در 
شهرستان ها اجاره خانه زیر ۲ میلیون 
تومان نیســت و معلوم نیست چطور 
باید هزینه های سفره را تامین کنیم. 
در آغاز سال همه چیز گران شد اما در 
ماه های بعد باز هم کاالها ذره ذره گران 
شــدند. حاال اگر بخواهیم ماهانه 5 یا 
۶ کیلو مرغ بخریم یا باید برنج نخریم 
یا از پول مدرســه بچه هایمان بزنیم 
یا اینکه میوه و ســبزیجات را از سفره 

حذف کنیم«.

اظهارات یک مقام دولتی در مورد مرغ، چهار روز هم اعتبار نداشت

»تنظیم بازار«؛ شوخی تلخ مقامات با مردم
نماینده ماکو و چالدران در مجلس:

روزانه ۳ تا ۴ ساعت وقت مردم حوزه 
انتخابیه ام صرف تهیه نان می شود

نماینده ماکو در مجلس در تذکر به وزیر جهاد 
کشــاورزی گفت: تهیه نان امروز به مشکل اصلی 
تبدیل شــده و در حوزه انتخابیــه اینجانب مردم 
حدود ۳ تا ۴ ســاعت وقت خود را صرف تهیه نان 

می کنند.
به گزارش خانه ملت، محمد علیپور در جلســه 
علنی روز چهارشنبه مجلس گفت: بسته های نان 
یارانه  ای از ۱5هزار تومان به ۴5هزار تومان در بازار 
رسیده و وقتی علت را جویا می شویم سهمیه اندک 
آرد را دلیل این موضوع بیان می کنند. وزیر جهاد 
کشاورزی هر چه ســریعتر با اختصاص سهمیه و 

تشدید نظارت ها این مشکل را رفع کند.
    

نماینده شهریار:
دولت به حقوق نیروهای خدماتی و 

سرایداران مدارس توجه کند
نماینده شهریار در مجلس با اشاره به مشکالت 
نیروهای خدماتی و ســرایداران مدارس گفت: این 
افــراد از کمترین حقوق در میــان کارکنان دولت 
برخوردارند لذا رئیس جمهور باید این بخش از افراد 

را مورد توجه قرار دهد.
به گــزارش خبرگــزاری خانه ملت، حســین 
حق وردی در نشست علنی دیروز مجلس در تذکر 
شــفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: مســائل 
مرتبط با معیشت و نیروهای خدماتی و سرایداران 
مدارس آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد. 
متاسفانه این افراد از کمترین حقوق در میان کارکنان 
دولت قرار دارند و در تامیــن حداقل های موردنیاز 

دچار مشکالت فراوانی هستند.
وی افزود: از سوی دیگر با کمبود شدید نیروهای 
خدماتی در آمــوزش و پرورش و نظــام اداری این 
مجموعه مواجه هســتیم که نمی توانند از حداقل 

شرایط الزم برخوردار باشند.
    

دو کارگر بر اثر ریزش تونل فاضالب 
جان باختند

روز سه شــنبه )دهم آبان( عده ای از کارگران 
مشغول حفر تونل برای سیستم فاضالب شهری در 
روستای شرف آباد حوالی کرمان بودند که به یک 
باره بخشی از دیواره خاکی آن ریزش کرد و با فرار 
به موقع تعدادی کارگر، متاسفانه دو نفر از آنها در 

عمق خاک گرفتار شدند.
به گزارش ایلنا، گروه های امدادی بعد از چندین 
ساعت تالش مداوم با برداشتن خاک، یکی از این 
کارگران را در عمق هفت متــری زمین از زیر آوار 
خارج کردند اما تالش برای بیرون کشیدن جسد 

کارگر دوم ادامه داشت.
ایــن دو کارگــر جان باختــه از اتباع کشــور 
افغانســتان بودند که در حین عملیــات عمرانی 
شرکت آب و فاضالب زیر آوار گرفتار و در این حادثه 

جان باختند.
    

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:
 تصویب ماده ۵ قانون بیمه 

تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس از 
اصالح ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران 
ســاختمانی خبر داد و گفت که این موضوع بعد از 

مدت ها تصویب شد.
حسن لطفی در گفت وگو با ایســنا در تشریح 
جلسه روز سه شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس 
بیان کرد: در این جلسه اصالح ماده 5 قانون تامین 
اجتماعی در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی در 
دستور کار کمیسیون قرار داشت که بعد از مدت ها 

تصویب شد.
نماینده رزن در مجلس افــزود: موضوع دیگر 
قانون تعارض منافع بود که بررسی تا ماده ۴ آن را 

تمام کردیم و ماده 5 آن باقی مانده است.
وی یادآور شــد: همچنین موضــوع دیگر این 
جلسه، تصویب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بود 

که کمیسیون اجتماعی آن را معوق کرد.
لطفی در رابطــه با مهمانان حاضر در جلســه 
کمیســیون اجتماعی گفت: در جلسه کمیسیون 
اجتماعی، نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری، سازمان اداری و اســتخدامی کشور و 

سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند.

نسرین هزاره مقدم

شیراوند )سی ام مهر(: 
قیمت مرغ ۵۹هزار و ۸۰۰ 

تومان و افزایشی در قیمت 
مرغ و تخم مرغ نداریم و 

نخواهیم داشت. شیراوند 
)چهارم آبان(: به دلیل 

افزایش هزینه های تولید 
و برای استمرار آن، قیمت 

مصوب مرغ به ۶۳هزار 
تومان افزایش یافت

توفیقی: سبد آماری مرکز 
آمار ایران انطباقی با سبد 

مصرف کاالهای اساسی 
خانوارهای کارگری 

که حاوی ۷۰ یا ۸۰  قلم 
کاالست، ندارد و اگر تورم 

همین کاالهای اساسی 
خانوار به تنهایی محاسبه 

شود، نرخ های تورمی 
بیشتر خواهد بود

مدیرکل درمان غیرمستقیم ســازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه داروسازان و 
داروخانه ها حق دارند پیگیر مطالبات خود باشند، گفت: صحبتی که برخی در مورد عدم 
ارائه خدمات به بیمه شدگان مطرح کرده اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی و با 

قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد.
به گزارش توسعه ایرانی، شــهرام غفاری در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پرداخت 
۱۰۰۰میلیارد تومانی هفته گذشته، کل مطالبه داروخانه ها که مربوط به شهریور و مهرماه 
است به ۲۰۰۰میلیارد تومان رسیده و با تعاملی که با سازمان برنامه انجام شده در هفته 
آتی نیز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر تسویه می شود تا در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه ها 
به روز  شویم. همچنین به زودی 5 ماه از مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی نیز پرداخت 

می شود.
وی اظهارکرد: داروخانه های طرف قرارداد، حق دارند که پیگیر مطالبات خود باشند و ما 
هم به این حق آنان احترام می گذاریم و نهایت تالش خود را کرده ایم که مطالبات به موقع 
پرداخت شوند اما نمی پذیریم که مردم در نظام سالمت، گروگان گرفته شوند. اگر کسی 
نمی خواهد با تأمین اجتماعی همکاری داشته باشد، مختار است اما گروگان گرفتن مردم، 

منطقی نیست و تا زمانی که قرارداد دارند باید به مفاد قرارداد پایبند باشند.
غفاری با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی برای اجرای طرح دارویار، هر ماه مبلغی بیش 
از مبلغ تخصیص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه به داروخانه ها پرداخته، گفت: طرح 
دارویار برمبنای یک تفاهم نامه آغاز شد. به موجب این تفاهم نامه قرار بود در ابتدای اجرای 
طرح، در مجموع هفت هزار میلیارد تومان به سازمان های بیمه گر ازجمله تأمین اجتماعی 
پرداخت شود. همچنین به موجب بندی دیگر از تفاهم نامه، قرار بود 5 هزار میلیارد تومان 
هم به صورت نقدی یا در قالب سهام و برای پرداخت مطالبات قبلی صرفاً به تأمین اجتماعی 
پرداخت شود و در مجموع سهم تأمین اجتماعی از این اعتبارات حدود هفت تا هشت هزار 

میلیارد تومان بود که از این مبلغ تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
غفاری با تأکید بر اینکه برای پرداخت به موقع و کامــل مطالبات و بهبود وضعیت 
نقدینگی داروخانه ها، باید تمام بندهای تفاهم نامه اجرا شود، گفت: تأمین اجتماعی در 
اجرای طرح دارویار ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه اعتبار دریافت کرده 
که هزار میلیارد تومان هم از منابع خود به این مبلغ اضافه کرده و ۳5۰۰ میلیارد تومان 
به داروخانه های طرف قرارداد پرداخت کرده است. هزار میلیارد تومان نیز طی روزهای 

گذشته به داروخانه ها پرداخت شده است.

رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه ۸۰۰۰ میلیارد تومان است
مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این سازمان، برخالف 
سازمان بیمه سالمت و بیمه نیروهای مسلح که ردیف بودجه ای مشخص دارند و اعتبارات 
خود را از دولت دریافت می کنند، ردیف بودجه ای ندارد و برای تأمین منابع صرفاً متکی 
به حق بیمه های دریافتی است، گفت: وصولی متوسط روزانه تأمین اجتماعی از محل 
حق بیمه ها، حدود هزار میلیارد تومان و هزینه ها و مصارف روزانه سازمان برای اجرای 
تعهدات، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. انتظار ما از دولت این است که وقتی 
به عنوان کارفرما پذیرفته حق بیمه بخشی از بیمه شدگان را پرداخت کند، به این تعهد خود 

عمل کند. رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است.
وی اظهارکرد: تأمین اجتماعی به لحاظ تعهدی، کسری ندارد اما در مورد نقدینگی 
کسری دارد که اگر دولت به تعهد خود آن هم صرفاً در زمینه حق بیمه سهم کارفرمایی 
عمل کند، بخش مهمی از مشکل نقدینگی سازمان حل می شود اما متاسفانه دولت ها به 
لحاظ تاریخی در هیچ مقطعی، تعهدات شان را در قبال سازمان به صورت کامل عمل 

نکرده اند.

غفاری افزود: جریان نقدینگی در تأمین اجتماعی به دالیل مختلف ازجمله شرایط 
حاکم بر کشور و عمل نکردن برخی از شرکا به تعهدات شان دچار ایراد است. کل بدهی ما 
به داروخانه ها حدود دو هزار میلیارد تومان و به بخش خصوصی کمتر از پنج هزار میلیارد 
تومان است که این بدهی کمتر از پنج درصد مطالبات ما از دولت آن هم فقط مطالبات 
مربوط به سهم کارفرمایی دولت در ســال جاری و بدون توجه به بدهی های سنواتی 

دولت هاست.
وی گفت: تأمین اجتماعی را نباید در یک فضای مجرد، نقد کرد. تأمین اجتماعی را باید 

در ظرف زمان و مکان و با توجه به شرایط موجود، ارزیابی و قضاوت کرد.
غفاری همچنین در پاســخ به ســوالی درباره امکان تهاتر مطالبات داروخانه ها از 
تأمین اجتماعی با بدهی داروخانه ها به شرکت های دارویی وابسته به تأمین اجتماعی 
گفت: این کار قابل انجام است و باید سازوکار اجرایی آن با مشارکت همه طرفین طراحی 
شود. این الگو البته برای تهاتر مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی نیز درحال پیگیری 
است. راهکار دیگر نیز پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در قالب اسناد خزانه 
اسالمی است که با همکاری بانک رفاه کارگران در حال پیگیری هستیم و به زودی 5 ماه 
از مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی با این روش پرداخت می شود و امکان تسری آن به 

داروخانه ها هم باید بررسی و امکان سنجی شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی:

برخی مراکز درمانی، سالمت مردم را به گروگان گرفته اند

گزارش

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور از 
تهیه نامه ای با بیش از صد امضا توسط نمایندگان مجلس 

برای تسریع در تصویب طرح ساماندهی خبر داد.
رامین اناری در گفت وگو با ایلنا از نتیجه دادن رایزنی با 
نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: روز یازدهم آبان، بیش 

از صد نماینده مجلس نامه ای را خطاب به هیات رئیســه 
مجلس امضا کرده و در این نامه خواســتار این شدند که 
طرح ساماندهی اســتخدام کارکنان دولت، با سرعت در 
نوبت صحن قرار بگیرد و در بررسی و تصویب آن تسریع 

شود.

این فعال کارگری توضیــح داد: همراهی نمایندگان 
مجلس نشــان می دهد که صدای مطالبه گری پویش را 
شنیده اند و می خواهند هزاران خانواده سراسر کشور از این 

شرایط ناامنی و تبعیض نجات یابند.
اناری می گوید: حاال که بیــش از صد نماینده مجلس 
اعالم همراهی کرده اند و این نامه به هیات رئیسه مجلس 
تقدیم شده، انتظار داریم قبل از پایان ماه جاری و پیش از 
اینکه برنامه هایی مانند برنامه هفتم توسعه یا الیحه بودجه 
سال آینده به مجلس تقدیم شــود و در نوبت بررسی قرار 

بگیرد، طرح ساماندهی به صحن بیاید و مصوب شود. به 
گفته وی، در آذر ماه باز هم بحث بررسی الیحه بودجه سال 
بعد پیش خواهد آمد، بنابراین انتظار داریم در هفته بعد یا 
نهایت هفته بعدتر، هیات رئیسه مجلس طرح ساماندهی 

را با فوریت باال به صحن بیاورند.
او در پایان تاکید کرد: هزاران نیروی شرکتی و قراردادی 
نهادهای مختلف کشــور در انتظار این اتفاق هســتند؛ 
انتظاری که بیش از دو سال به درازا کشیده و باید همین 

روزها به نقطه پایان خود برسد.

صد نماینده مجلس خواستار شدند

تصویب طرح ساماندهی استخدام دولتی تسریع شود


