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 تجمع کارگران شرکت 
نفت سنگین قشم

کارگران شرکت نفت سنگین قشم در اعتراض به 
عدم پرداخت بخشی از مطالبات خود، دست از کار 
کشیدند و مقابل شرکت تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، این کارگران برای چند پیمانکار مختلف کار 
می کنند. منابع محلی در این مورد گفته اند که ظاهرا 
پیمانکاران در ماه های گذشته نتوانسته اند به صورت 
منظم با کارفرما تسویه حساب کنند. یکی از مدیران 
شرکت پاالیشگاه نفت سنگین قشم با  رد   ادعاهای 
مطرح شده بر ســر پرداخت نشدن دستمزدهای 
کارگران، تاکید کرد: کارگران صرفا خواهان افزایش 
حقوق خود هستند، نه اینکه معوقات داشته باشند. 
البته پیش از این کارگران بر ســر میزان دستمزد 
خود با مدیریت شــرکت با توافق رسیده بودند اما 
حاال مدعی هستند که مجدد باید افزایش دستمزد 

داشته باشند.
    

تجمع کارکنان دفاتر سهام 
عدالت مقابل مجلس

صبح دیــروز )۱۲ مرداد( شــماری از کارکنان 
بیکارشده دفاتر سهام عدالت از مناطق مختلف کشور 
به تهران آمدند و مقابل ســاختمان مجلس تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، ایــن کارکنان که خواهان 
بازگشت به کار خود هســتند، می گویند: از تاریخ 
چهارم مرداد ماه سال جاری به دنبال دستورالعمل 
جدید شورای عالی بورس مبنی بر آزادسازی سهام 
عدالت، از کار بیکار شده ایم. در دستورالعمل شورای 
عالی بورس به جز پرداخت مطالبات معوقه کارکنان 
دفاتر ســهام عدالت هیچ تصمیمی برای وضعیت 
شغلی ما گرفته نشده و ما را بیکار کرده اند. یکی از افراد 
حاضر در تجمع گفت: عدم توجه شورای عالی بورس 
به امنیت شغلی کارکنان تعاونی های سهام عدالت در 
سطح کشور که ۱۳ سال سابقه کار و بیمه دارند، عامل 
تجمع کارکنان سهام عدالت است. وی با بیان اینکه 
بعد از سال ها زحمت به حال خود رها شده ایم و منبعی 
برای امرار معاش خود نداریم، گفت: حال که طرح 
عظیم سهام عدالت با زحمات کارکنان تعاونی های 
سهام عدالت و دستور مقام معظم رهبری برای آزاد 
کردن سهام عدالت مشمولین به ثمر نشسته، چرا 
باید آینده شغلی کارکنان تعاونی های شهرستانی 
دفاتر سهام عدالت که اکثر آنها از افراد معلول و زنان 
سرپرست خانوار تحصیل کرده و مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی هستند، نادیده گرفته شود.
    

تجمع کارگران هپکو در 
اعتراض به ادامه بالتکلیفی

کارگران شرکت هپکو در اعتراض به سردرگمی 
و بالتکلیفی ناشــی از تعریف نشــدن کار و پایین 
آمدن ظرفیت عملیاتی خطوط تولید، در محوطه 
شــرکت دســت به اعتراض زدند. به گزارش ایلنا، 
»ابوالفضل رنجبر« نایب رئیس شــورای اسالمی 
کار هپکو گفت: کارگران قصد داشــتند که مقابل 
استانداری مرکزی تجمع کنند که از آنها خواستیم 
برای حفظ آرامش شــهر و برگزاری مسالمت آمیز 
این اعتــراض، در محدوده شــرکت تجمع کنند. 
همچنین نمی خواستیم برخی مسئوالن و مدیران 
از این اعتراض بهره برداری منفی بکنند. وی افزود: 
کارگران نسبت به اینکه وضعیت سهام داری شرکت 
هپکو هنوز بعد از گذشــت چندین ماه و جلسات 
مختلف بالتکلیف است و هر بار اخباری گوناگونی 
از قرارداد با مجموعه  های مختلف به گوش می رسد، 
ناراضی هستند. یک بار صحبت از واگذاری هپکو به 
ایدرو و ایمیدور است و یک بار به تامین اجتماعی. 
ضمن اینکه شرکت تنها با ۵ تا ۱۰درصد ظرفیت 
خود کار می کند و بیشتر کارگران کاری برای انجام 
دادن ندارند. رنجبر با بیان اینکه این شرکت به شدت 
و به فوریت نیاز به ســفارش کار دارد، گفت: زمانی 
که »محمد شــریعتمداری« وزیر صنعت، معدن 
و تجارت بود، در ســفری به این استان، مصوبه ای 
را از نظر گذراندند مبنی بر اینکه قرارداد ســاخت 
ماشین آالت راهســازی به هپکو واگذار شود اما در 
نهایت این قرارداد به هیچ جایی نرسد و دست هپکو 
خالی مانــد و همچنان هــم از قراردادهای دولتی 
خالی مانده است. وی با بیان اینکه کارگران هپکو 
دستمزدهای خرداد و تیرماه ســال جاری خود را 
دریافت نکرده اند، افزود: مهم ترین خواسته کارگران 
ساماندهی وضعیت سهام داری شــرکت و ایجاد 
قراردادهای کاری قابل اجرا، تامین نیروی انسانی 

و دریافت سفارش کار است.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

کارگران سال دشواری را آغاز کردند، 
اما نیمه دوم ســال می تواند به مراتب 
سخت تر از نیمه اول آن باشد. داده های 
تورمی نشان می دهد که قیمت کاالهای 
اساسی به خصوص در بخش خوراکی ها 
با سرعتی سرســام آور در حال افزایش 
است و روند حذف کاالها از سبد هزینه 
خانوارهــای کارگری شــتاب خواهد 

گرفت.
وضعیت تورم در تیر ماه نشان داد که 
هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و 
تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است 
طوری که تورم ماهانه رشد ۴.۴درصدی 
داشــت و تورم نقطه به نقطه )تیر ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل( نیز با رشد 
۴.۴درصدی به ۲۶.۹درصد رسیده بود 
که این تغییر در قیمت کاالهای خوراکی 

به شدت ملموس است.
بررسی مرکز آمار ایران از وضعیت 
قیمت در ۲۴ قلم کاالی خوراکی نشان 
می دهد که در تیر ماه امســال در پنج 
قلم کاال کاهش قیمت نســبت به تیر 
ماه سال گذشته وجود دارد اما در سایر 
کاالهــا افزایش قیمت بیــن حداقل 
چهار تا ۸۵درصدی نســبت به تیر ماه 
سال گذشته ثبت شــده که بیشترین 

افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی 
با ۸۵درصد افزایش است که در تیر ماه 
به طور متوسط هر کیلو ۱۶هزار و ۴۰۰ 
تومان قیمت خورده است و قیمت این 
کاال نســبت به خرداد ماه ۱۸.۲درصد 

افزایش دارد.
در سایر کاالها نیز بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به تخم مرغ با ۶۵.۷درصد 
نســبت به پارســال و فروش هر کیلو 
۱۵هــزار و ۴۰۰ تومــان و همچنین 
چای خارجی با ۶۵.۷درصد و هر کیلو 
۶۳هزار و ۸۰۰ تومان است. لوبیا چیتی 
دیگر محصولی است که افزایش قیمت 
باالیی داشته و تا ۶۴.۹درصد گران شده 
است. هر کیلو لوبیا چیتی در بازار حدود 
۲۷هزار و ۱۰۰ تومان در تیر ماه فروش 
رفته است. ســیب درختی نیز افزایش 
۴۸درصدی قیمت داشته و تا ۱۴هزار 

و ۹۰۰ تومان نیر قیمت خورده است.
در این بین، دامنه کاالهای حذفی 
از سفره طبقه کارگر بسیار وسیع است. 
اگر سال گذشته کارگران قادر به خرید 
گوشــت قرمز یا برخی کاالهای گران 
نبوده اند، امســال روند حذف، گستره 
وســیع تری از کاالها ازجمله حبوبات 
و تخم مرغ را دربرگرفته است. در واقع 
کارگران با ادامه ایــن اوضاع دیگر قادر 
به خرید برنج خارجــی، لوبیا چیتی و 

تخم مرغ هم نیستند و عماًل چیزی که 
بر سر سفره های کارگران باقی می ماند، 
نان خالی است یا درنهایت نان خالی و 

سیب زمینی آب پز!
 حذف ارز دولتی برای 
واردات مواد خوراکی

در این بین، حــذف ارز دولتی برای 
واردات کاالهــای خوراکی نیز مزید بر 
علت شده و تورم کاالهای خوراکی را به 
نسبت سال های قبل به شدت افزایش 
داده اســت. در نیمه اردیبهشــت ماه، 
رئیس اتاق اصناف تهــران از حدف ارز 
۴۲۰۰ بــرای واردات مواد غذایی خبر 
داد و گفت: افراد از این پس برای خرید 
مواد اولیه یا واردات کاال باید ارز نیمایی 
خریداری کنند، همین موضوع قیمت 

مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف تهــران گفت: 
کاال به انــدازه کافــی در انبارها وجود 
دارد. کمبــود کاال نداریــم اما قیمت 
مواد غذایی و کاالهای اساســی نوسان 
دارد. دلیل این موضوع این اســت که 
بانک مرکزی ارز دولتی را برداشــته و 
ارز نیمایی را به واحدهای صنعتی مواد 
غذایی و واردکنندگان کاالهای اساسی 
اختصاص می دهد. در هر صورت با این 
شیوه برنامه های دولت قیمت  کاالهای 

اساسی افزایش خواهد یافت.

قاســم نوده فراهانی افزود: فعال ارز 
دولتی به دارو تخصیص می یابد و این در 
حالی است که ارز دولتی از مواد غذایی 
حذف شده است. افراد از این پس برای 
خرید مواد اولیه یــا واردات کاال باید ارز 
نیمایی خریداری کنند، همین موضوع 
قیمت مواد غذایــی را در بــازار گران 

خواهد کرد.
وی اظهار کرد: قیمت ارز نیمایی دو 
برابر ارز دولتی است و طبیعی است که 
قیمت کاال تغییر کنــد. بنابراین مردم 
نباید اصناف را متهم گران فروشی کنند 
بلکه این خود بانک مرکزی اســت که 

تصمیم جدید اتخاذ کرده است.
اینکه خود بانــک مرکزی با حذف 

ارز دولتی برای واردات مواد غذایی در 
حال کوچکتر کردن سفره های مردم 
اســت، واقعیتی اســت که نمی توان 
به ســادگی از کنار آن عبــور کرد. در 
کنار این واقعیت تلــخ، باید به تالش 
نمایندگان مجلــس یازدهم و برخی 
مقامات دولت برای به کرسی نشاندن 
طرح احیای کوپن اشاره کرد که قرار 
است براساس آن و در صورت تصویب 
نهایی به دهک های پایین جامعه و افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
کارت خرید کاال تعلق گیرد. تلفیق این 
دو سیاســت، با در نظر گرفتن اینکه 
دولت عموماً در یارانه پردازی ها بسیاری 
از شــهروندان را خط می زند و حذف 
می کند، نشان دهنده این واقعیت بسیار 
تلخ است که در نیمه دوم سال احتمال 
گران شدن هرچه بیشتر اقالم خوراکی 

و سقوط معیشت مردم وجود دارد.
حذف ارز دولتی مواد غذایی و 

سوءتغذیه
روند گرانی اقالم خوراکی تا جایی 
می توانــد تــداوم یابد کــه کارگران 
حداقل بگیر با دســتمزد ۲ میلیون و 
۶۱۱هــزار تومانی خــود )در صورت 
تصویب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی( 
نتوانند به مقدار کافــی اقالم ضروری 
خوراکی از گوشــت و برنــج گرفته تا 
حبوبات و لبنیات را تهیه کنند. همین 
االن هــم قیمت یک ســبد خوراکی 
شایسته و باکیفیت از دستمزد ماهانه 
کارگران بیشتر اســت. حال اگر قرار 
باشد گرانی بیشــتر در راه باشد، آنچه 
اعضای کارگــری شــورای عالی کار 
»سوءتغذیه کارگران« می دانند، عماًل 

اتفاق خواهد افتاد.
»مرتضی افقه«، کارشناس اقتصادی 
و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در 
رابطه با تاثیر تورمی حذف ارز دولتی برای 
واردات مواد غذایی می گوید: متاسفانه 
برخی اقتصاددانان کج فکر از همان ابتدا 
اعتقاد داشتند که نرخ ارز باید زیاد شود 
و قبول ندارند که افزایش نرخ ارز منجر 
به تورم می شود که از نظر من این نگاه، 
به شدت کج فکری اســت. من از ابتدا 
طرفدار ارز دولتی ۴۲۰۰ هزار تومانی 
برای واردات کاالهای اساسی بودم منتها 
باید یک سری اقدامات تکمیلی صورت 
می گرفت که تقلب و توزیع رانت صورت 

نگیــرد. از همان روز اول تا االن فشــار 
سنگینی به دولت وارد می کردند که ارز 
دولتی حذف شود و اکنون ظاهراً در یک 

بخش هایی موفق بوده اند.
وی ادامــه می دهد: بــدون تردید 
این کار یعنی حــذف ارز دولتی برای 
کاالهای خوراکی، موجب می شود که 
قیمت کاالهای اساســی باز هم گران 
شود. همه کاالها تا امروز متحمل تورم 
سنگین شــده اند و حذف ارز دولتی 
شتاب افزایش قیمت کاالهای خوراکی 
را به پای شــتاب افزایش قیمت سایر 
کاالها می رساند و در نتیجه، مردم فقیر 
باز هم فقیرتر خواهند شد و دسترسی 
آنها به کاالهای ضروری به شدت افول 
خواهد کرد. همین امر شــکاف فقیر و 
غنی را بیشــتر خواهد کرد. حذف ارز 
دولتی عالوه بر تاثیر تــورم بر حمل و 
نقل و سایر هزینه های سربار، یک تاثیر 

تورمی مضاعف هم خواهد داشت.
 عدم موفقیت

 در تنظیم و کنترل بازار
افقه در ارتباط با سیاست های ادعایی 
تنظیم بازار در ســال جاری می گوید: 
راهکارهای اجرایی نــه فقط در بخش 
دولتی بلکه در همــه بخش ها تا امروز 
کارآمد نبوده انــد. هم در بخش دولتی 
و هم در دســتگاه های نظارتی و هم در 
مجلس، سیاست های اعمالی در زمینه 
تنظیم و کنترل بازار، ناکارآمد هستند 
و معموالً آن گونه که ادعا می شــود یا 
برنامه ریزی می شود، عمل نمی شود. 
درگیری های سیاسی داخلی، تنش های 
خارجــی و البته کرونا، مشــغله های 
مضاعف ایجــاد کرده اند. مجموعه این 
عوامل موجب شده که برنامه ریزی ها 
و هدف گذاری ها قابل انجام یا دستیابی 
نباشد یا با ناکارآمدی بسیار همراه باشد.

خداحافظی با ارز 4200 تومانی برای واردات مواد خوراکی

خطرسوءتغذیهبیخگوشسفرههایحقوقبگیران

خبر

صبح روز شــنبه و در چهل و نهمیــن روز از 
اعتراضات کارگران هفت تپه، سه نفر از نمایندگان 

مجلس به میان این کارگران رفتند.
به گزارش ایلنا، »سید نظام الدین موسوی« 
عضو کمیســیون اصل ۹۰، »علــی خضریان« 
عضو کمیسیون اصل ۹۰ و »احمد نادری« عضو 
کمیسیون آموزش مجلس برای دیدار با کارگران 
هفت تپه و رســیدگی به مطالبات آنها به استان 
خوزستان سفر کردند. این نمایندگان روز شنبه در 
جمع کارگران معترض حاضر شدند و صحبت ها و 

دغدغه های آنها را شنیدند.
سیدنظام الدین موســوی پس از این دیدار 
با اشــاره به عدم پرداخت حقــوق ۳ ماه اخیر 
کارگــران و ۴۹ روز حضــور اعتراض آمیز آنها 

در گرمای خوزســتان و در مقالب فرمانداری 
شــوش، نوشــت: »این کارگران از وعده های 
توخالی عصبانــی بودند اما گوششــان هنوز 
شنوای حرف حق است و به عدالت امید دارند. تا 
آخر برای احقاق حقوق قانونی شان در کنارشان 
خواهیم ماند«. موســوی با اشــاره به جلسه ۵ 
ســاعته با کارگران، در توئیت دیگری نوشت: 
»در شهر شوش بیش از ۵ ســاعت با کارگران 
هفت تپه گفت وگو کردیم و مفصاًل اعتراضات و 
مطالباتشان را شنیدیم. در حوزه نظری همیشه 
منتقد خصوصی سازی بی  در و پیکر شرکت ها 
و کارخانه هــای ملی بــوده ام اما امــروز عمق 
فاجعه ای که به اسم خصوصی سازی و واگذاری 

در این سال ها به بار آمده را به چشم دیدم«.

موسوی در جمع کارگران هفت تپه نیز گفت: 
ما نه بــرای نمایش و نه برای وعــده آمدیم. خود 
کارگر زاده هستیم و درد کارگر را می دانیم. برای 
گفت وگو و حل مسأله کارگران بین شما حضور 

پیدا کردیم.
وی افزود: همین هفته پیــش رو نمایندگان 
کارگران معترض را به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت 
می کنیم تا کارگران در کمیسیون حرف های خود 

را بیان کنند.
احمد نادری دیگــر نماینده تهــران و عضو 
کمیسیون آموزش مجلس نیز در توئیتی، وضعیت 
کارگران را غم انگیز توصیف کرد و نوشــت: »این 
روزهای هفت تپه محصول سیاست های  نئولیبرال 
و خصوصی سازی های بی ضابطه و کامالً رابطه ای 

است و باید فکر جدی به حال عامالن آن کرد«.
وی همچنیــن گفت که برای رســیدگی به 
مشکالت کارگران شــرکت هفت تپه و وضعیت 
واگذاری این شرکت از قوه قضاییه پیگیری جدی 

خواهند کرد.

نادری شرط بازگشــت اوضاع به روال سابق 
را توقف »خصوصی ســازی رابطه ای« دانست و 
هشدار داد که دولت نئولیبرال باید صدای کارگران 

را بشنود.
علی خضریان دیگــر نماینده حاضر در جمع 
کارگران معترض نیز در صفحه اینستاگرامی خود، 
هفت تپه را نماد سیاســت های شکست خورده 

خصوصی سازی رانتی دانست که به گفته وی از 
دهه ۷۰ شروع شد و در دولت روحانی با قوت تمام 

ادامه یافت.
خضریــان می گوید: کارگــران معترض جز 
مطالبه دریافت حقوق معوقه شان و توقف پروسه 
ظالمانه نابودی هفت تپه و بازگشت آن به آغوش 

 خوزستان، خواسته دیگری ندارند.

روایت نمایندگان مجلس از حضور در جمع کارگران هفت تپه ؛

عمق فاجعه را به چشم دیدیم

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اســالمی کار با اشاره به 
اینکه پرداخت وام ودیعه مسکن به درد کارگران نمی خورد، 
گفت: بهتر بود که دولت وام را به صورت اقســاط ۳ تا ۵ ساله 

دریافت می کرد.

فرامرزتوفیقی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: زمانی 
این وام برای کارگران کارآیی داشت که با نرخ سود ۴درصد به 
قشر کارگری پرداخت می شــد. این وام باید به عنوان ترمیم 
قدرت مستاجرین پرداخت می شد و در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله 

به صورت اقساط برداشته می شد. با روش فعلی کارآیی ندارد.
وی گفت: شــاید یکی از نگرانی های دولت این باشــد که 
اجاره نامه های صوری زیاد شــود. اگر دولت بانک اطالعاتی 
خود را به روز می کرد و راستی آزمایی هم انجام می شد، احتمال 

اینکه این پول در جایی غیر از اجاره صرف شود از بین می رود. 
توفیقی گفت: باید با برنامه ریزی این وام به دست کارگرانی که 
نیاز داشتند، می رسید. در شــرایطی که بازار قفل شده و هیچ 
بازاری قدرت رقابت ایجاد نمی کند ریسک سهام و مسکوکات 
باال رفته است. در مورد ساخت و ساز هم نمی تواند موثر باشد. 
تعداد خانه های خالی ساخته شده از سوی بانک ها بسیار زیاد 
است. ریسک ارز و صنعت باالست و اوراق قرضه هم مشتری 
ندارد. بهترین حالت این است که پول به مردم پرداخت شود. 

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسالمی کار با بیان اینکه هزینه 
زندگی در کالنشهرها باالست، گفت: زمانی که دولت نمی تواند 
در کنترل قیمت های کاالهای اساسی مدیریت داشته باشد، 

چگونه می خواهد پرداخت وام را به کارگران را مدیریت کند؟
وی ادامه داد: در حال حاضر در بحــث حذف یارانه، یارانه 
تعدادی از کارگران حذف شده اســت. دولت یک رقمی را به 
عنوان سقف برای حذف یارانه اعالم کرده است در صورتی که اگر 
بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم کارگرانی که در کالنشهرها زندگی 
می کنند مشکالت بسیاری دارند، بنابراین حذف یارانه آنها باید 
با مالک های دقیق تری انجام شود. پرداخت وام ودیعه مسکن 
هم به همین صورت است. دولت چگونه می خواهد کارگران را 

شناسایی کند که حقشان پایمال نشود؟

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسالمی کار:

وام ودیعه مسکن برای کارگران کارآیی ندارد

حذف ارز دولتی شتاب 
افزایش قیمت کاالهای 

خوراکی را به پای شتاب 
افزایش قیمت سایر کاالها 

می رساند و در نتیجه، مردم 
فقیر باز هم فقیرتر خواهند 

شد و دسترسی آنها به 
کاالهای ضروری به شدت 

افول خواهد کرد

همین االن قیمت یک 
سبد خوراکی شایسته و 

باکیفیت از دستمزد ماهانه 
کارگران بیشتر است. اگر 

قرار باشد گرانی بیشتر 
در راه باشد، آنچه اعضای 
کارگری شورای عالی کار 

»سوءتغذیه کارگران« 
می دانند، عماًل اتفاق 

خواهد افتاد
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