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عضو کمیسیون اصل 90 مجلس:
وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه، 
چهارشنبه مشخص خواهد شد

نماینده تهران در مجلس گفت: جلسه هیآت 
داوری برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت نیشکر 
هفت تپه، چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. 
سیدنظام الدین موسوی در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت گفت: پس از تالش هــای متعددی که 
از ســوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی صورت 
گرفت، پرونده شرکت نیشکر هفت تپه توسط رئیس 
سابق سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری 
نهایی به هیآت داوری ارسال شد. نماینده تهران در 
مجلس افزود: سازمان خصوصی این درخواست را از 
هیآت داوری داشته که فسخ قرارداد مالک شرکت 
نیشکر هفت تپه به دلیل تخلفات متعدد صادر شود 
و امیدواریم که این هیآت نیز در بررسی های خود 
دیدگاه های کارشناسی و نظرات تخصصی نهادهای 
نظارتی کشور را لحاظ کند. عضو کمیسیون اصل 90 
مجلس اظهار کرد: امیدواریم همان گونه که بازوهای 
نظارتی سه قوه به خلع ید مالک شرکت هفت تپه 
اصرار دارند، در اینجــا نیز همین حکم رقم بخورد. 
وی افزود: با خلع ید مالک فعلی شرکت هفت تپه، 
روند کشت و تولید نیشــکر افزایش خواهد یافت و 
کارگران نیز با یک آسودگی خاطر به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد.
    

اعتراض کارگران مخابرات تبریز به 
نبود امنیت شغلی

کارگران شــرکت پیمانکاری خدمــات اول از 
مجموعه شرکت های پیمانکاری »شرکت مخابرات 
آذربایجان شرقی« روز یکشــنبه )سی ام آذر ماه( 
نسبت به وضعیت شــغلی خود اعتراض کردند. به 
گزارش ایلنا، این عده با تجمع مقابل اســتانداری 
آذربایجان شرقی، خواهان تضمین امنیت شغلی 
خود شدند. معترضان همچنین پیگر اجرای »طرح 
طبقه بندی مشــاغل« در این شرکت  پیمانکاری 
هستند. براساس ماده ۴۸ قانون کار، کارگاه  هایی 
که مشمول قانون کار می شوند باید طرح طبقه بندی 
مشاغل را در ســاختار اداری خود اجرا کنند. این 
شرکت موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در 
مهر ماه بود اما هنوز نسبت به اجرای آن اقدام نکرده 
است. پس از تجمع این کارگران، نماینده فرماندار 
شهرســتان تبریز، کارگران معترض را به سمت 
سالن اجتماعات استانداری هدایت کرد و کارگران 
با مقام های استانداری، نمایندگان اداره کار و امام 

جمعه تبریز جلسه ای برگزار کردند.
    

واجدین ساخت مسکن کارگری، 
شناسایی شدند

معاون وزیر کار از شناسایی واجدین شرایط 
ســاخت مســکن کارگری و جانمایــی بیش از 
۵0درصد زمین هــای مورد نیــاز در این طرح 
خبر داد. به گــزارش ایســنا، ابراهیم صادقی فر 
گفت: در تفاهم نامه با وزارت راه و شهرســازی، 
واجدین شرایط برای ســاخت مسکن کارگری 
شناسایی شده اند. به گفته وی، ۵ سازنده اصلی 
کار ساخت مسکن کارگری را برعهده گرفته اند و 
برای این منظور تعاونی های خوشــنام به وزارت 
راه و شهرسازی معرفی خواهند شد. معاون وزیر 
کار همچنین از بسیج دســتگاه ها برای تسهیل 
تامین مسکن کارگران برای به حداقل رساندن 
سهم آورده کارگران خبر داده و می گوید: با اراده 
خوبی که در وزارت کار و  وزارت راه و شهرسازی 
وجود دارد، انتظار می رود مقوله مسکن کارگری 
با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و موانع موجود 

در این زمینه برطرف شود.
    

 مرگ یک کارگر ساختمانی 
بر اثر سقوط

یک کارگر ســاختمانی در زنجــان، هنگام 
کار در یــک مجتمع ســاختمانی در شــهرک 
امیرکبیر زنجان، بر اثر ســقوط و برخورد با کف 
چاهک آسانســور کشته شــد. به گزارش ایلنا و 
براساس اعالم »آرش خلخالی« فرمانده انتظامی 
شهرســتان زنجان، این حادثه برای یک کارگر 
۴۵ ســاله اتفاق افتاده که به دلیــل نامعلومی از 
طبقه چهارم تا طبقه منفی در چاهک آسانسور 
سقوط کرد. طبق این گزارش، این کارگر مصدوم 
به بیمارستان آیت اهلل موســوی زنجان منتقل 
می شود اما به علت شــدت صدمات و جراحات 

وارده جان خود را از دست می دهد.
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اخبار کارگری

علی خسروجردی

نان نقشی مهم در سفره خانواده های 
ایرانی دارد و محال اســت در سفره ای 
نباشد مگر وقتی فقر بر سر آن خانواده 
آوار شده باشــد. گرچه دولت ها تالش 
می کننــد بــا کنتــرل قیمــت نان، 
نارضایتی های ناشی از افزایش کاالهای 
اساسی را مهار کنند، ولی به نظر می رسد 
احتمال گران شــدن نــان در ماه های 

پایانی سال وجود دارد.
افزایش قیمت نان در دهه گذشته 
سابقه ای طوالنی دارد. سال ۸9، همزمان 
با مرحله اول اجرای هدفمندســازی 
یارانه ها، دولت دهم قیمت نان را افزایش 
داد و در قبال گرانی نان، ۵ هزار تومان به 
یارانه نقدی خانواده ها اضافه کرد. در آن 
زمان به نظر می رسید این اقدام از سوی 
دولت دهم، راهکاری برای آزادســازی 
قیمت نان اســت اما مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، در چند گزارش نسبت به تبعات 
منفی گران کردن نان بر رفاه خانوارهای 
کم درآمد کشور هشدار داد. سال ۸9، 
این مرکز، گزارشی با عنوان »برآورد آثار 
اصالح قیمت نان و حامل های انرژی روی 
سبد هزینه خانوار« منتشر کرد و نسبت 
به تبعات حذف یارانه آرد و نان هشدار 
داد. نتایــج آن پژوهش نشــان می داد 
حذف یارانه نان و حامل هــای انرژی 
موجب افزایش حداقــل ۳۳درصدی 
مخارج خانوارهای شهری و ۴0درصدی 
مخارج خانوارهای روستایی خواهد شد.

این گزارش درباره تبعات گران شدن 
نان نوشت: نان مهمترین منبع تامین 

کالری دریافتی خانوارهای شــهری و 
روستایی کشور است و حذف یارانه نان، 
سفره خانوارهای کم درآمد را خالی تر 

خواهد کرد.
با کنار رفتــن دولت دهــم، ادامه 
هدفمنــدی یارانه ها بــه دوش دولت 
جدید یعنی دولت اول حسن روحانی 
افتاد. دولت یازدهم از ابتدای اردیبهشت 
۱۳9۳، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 
را با افزایش قیمت حامل های انرژی آغاز 
کرد اما قیمت نان را افزایش نداد؛ با این 
حال در تابستان 9۳، قیمت نان ناگهان 
به صورت سراسری ۳0درصد افزایش 
یافت. با این وجود، این پایان ماجرا نبود 
و قیمت نان در دولت روحانی چندین 
بار دیگر هم افزایش یافت. قیمت نان در 
سه سال دولت اول روحانی ثابت نبود 
و مدام رنگ تغییر به خود دید. ســال 
9۵، باز هم قیمت نان حدود ۳0درصد 

افزایش یافت.
دوم مهرمــاه 9۸، اتحادیه نانوایان 
سنتی تهران با انتشار اطالعیه ای، نرخ 
انواع نان با گندم یارانــه ای را از ابتدای 
مهر همان سال اعالم کرد. براساس این 
اطالعیه، نان دوباره بیش از ۲۵درصد 
گران شد. در ســال 99 هم چندین بار 
زمزمه گرانی نان به گوش رسید و هنوز 
احتمال دارد در ماه هــای باقیمانده تا 
پایان سال، شاهد موج جدیدی از گرانی 
نان باشیم. چهارم آذرماه، »یزدان سیف« 
مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی 
ایــران درباره آنالیز قیمــت نان گفت: 
با توجه به افزایــش هزینه های حمل 
و نقل آرد و دســتمزد کارگران و سایر 
نهاده ها و آیتم های مؤثــر در تولید، به 

استانداران سراسر کشــور اختیار داده 
شده تا نسبت به بررسی و آنالیز قیمت 
تمام شده هر کدام از نان ها با هماهنگی 
ســازمان حمایت تولیدکننــدگان و 

مصرف کنندگان اقدام کنند.
دهک های باال غم نان ندارند

»احسان ســلطانی«، کارشناس 
اقتصادی درباره احتمال افزایش قیمت 
نان گفت: نان کاالیی اساســی اســت 
و افزایــش قیمت آن به طــور قطع در 
نرخ تورم تاثیــر می گذارد. اگرچه تمام 
خانواده های ایرانــی تحت تاثیر گران 
شــدن نان قرار خواهند گرفت اما این 
اثرگذاری به طور مسلم متفاوت خواهد 
بود. افزایش قیمت نان، شــاید حدود 

۵درصد بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.
وی افــزود: زمانی که نــان گران 
شــود، خانواده هــای مرفه نســبت 
به دهک هــای پاییــن جامعه کمتر 
تحت تاثیر افزایش قیمت این کاالی 
اساسی قرار می گیرند. افزایش قیمت 
نان شاید یک درصد یا حتی کمتر از 
یک درصد بــر هزینه های جاری این 
خانواده ها بیفزاید. خانواده ای را تصور 
کنید که خودروی چنــد میلیاردی 
دارد، هزینه های جانبی و استهالک 
این خودرو در ماه چند میلیون تومان 
است. فرض کنیم که این خانواده دو 
عدد نان به قیمت ۵ هزار تومان، روزانه 
مصرف می کننــد. هزینه نــان این 
خانواده ها، معادل ۳00هزار تومان در 
هر ماه است که یک دهم هزینه های 
نگهداری خودروی آنها نیست. تاثیر 
افزایش قیمت نــان بر نــرخ تورم و 
هزینه های جــاری خانــواده، برای 

دهک های باال هیچ مفهومی ندارد و از 
معنا تهی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
افزایش قیمت بنزین هــم بر کیفیت 
زندگی خانواده های مرفه تاثیر نگذاشت. 
اگر افزایش قیمت بنزیــن بر کیفیت 
زندگی خانواده هــای دهک های باال 
تاثیر گذاشــت، افزایش قیمت نان هم 

تاثیرگذار خواهد بود.
ســلطانی توضیح داد: با این حال 
بســیاری از خانواده های ایرانی به نان 
وابسته هستند یعنی این کاالی اساسی 
قوت غالب آنهاســت. خانواده هایی در 
کشور زندگی می کنند که حدود یک 
میلیون تومان درآمــد ماهانه دارند و با 
همین مبلغ ناچیز، چرخ زندگی خود را 
می چرخانند. اگرچه آمار دقیقی از تعداد 
این گروه در دسترس نیست ولی به طور 
قطع تعداد آنها زیاد است. شاید بتوان 
ادعا کرد حدود ۱0 تا ۲0 میلیون خانواده 
ایرانی کمتر از دو میلیون تومان درآمد 

ماهانه دارند.
وی افــزود: یقینــا خانواده هــای 

کم درآمد نسبت به خانواده های مرفه، 
نان بیشتری مصرف می کنند. با فرض 
گرانی نان، خانواده ای که روزی ۴ عدد 
نان بــه قیمت ۲۵00 تومــان مصرف 
می کند. هزینه مصرف نــان آن در ماه 
۳00 هزار تومان می شــود. این یعنی 
خانواده  ای که حدود ۲ میلیون تومان 
درآمد دارد باید یک دهم از درآمد خود را 

صرف خرید نان کند.
وی گفت: اگر قیمت نان با افزایش 
همراه باشــد، فشــار اقتصادی روی 
دهک های پایین جامعه بیش از پیش 
می شود. مدت هاست دهک های پایین 
جامعه از خوردن گوشت، تخم مرغ و 
مرغ محروم شــده اند، چرا این بار آنها 
را از قوت غالب شــان محروم کنیم؟ 
نان در ســفره خانواده هــای ایرانی 
نقش پررنگی دارد و دهک های پایین 
جامعه به معنای واقعی به این کاالی 

اساسی وابسته هستند.
این کارشــناس اقتصادی با انتقاد 
از عملکرد دولت گفــت: پس از گرانی 
بنزین، دولت اعالم کرد درآمد حاصل 
از افزایش قیمت بنزین به خانواده های 
دهک های پایین داده می شود. نه تنها 
این درآمد به آنها پرداخت نشد بلکه سبد 
معیشتی خانوار آنها به شدت تحت     تاثیر 
قرار گرفت. دولت مدعی بود گرانی بنزین 
تاثیری بر زندگی آنها نخواهد داشت اما 
دیدیم که تاثیرگذار بــود. تمامی این 
موارد، پارادوکس های اقتصادی است 

که از سوی دولت ایجاد می  شود.
وی در پایان پیشــنهاد داد: دولت با 
پرداخت یارانه به برخی از نانوایی های 
مناطق محروم؛ نان این مناطق را تامین 
کند. در این نابسامانی اقتصادی، بحث 
تامین نان در مناطــق محروم، بحثی 
جدی اســت و دولت باید حتما به آن 

ورود کند.
 نان گران شود، 

اقشار ضعیف آسیب می بینند
»عبداهلل بلواســی«، فعال صنفی 
کارگران خباز مریوان و ســروآباد هم 
درباره افزایش قیمت نان گفت: حقیقت 
این اســت که وقتی از آنالیز قیمت نان 
ســخن می گویند، قیمت نان به طور 
سرسام آوری گران خواهد شد. اگرچه 
با افزایش قیمت نان، دستمزد کارگران 
خباز افزایش خواهــد یافت ولی گران 
شــدن نان راه چاره نیســت. وقتی که 
قیمت نان گران می شــود باز هم قشر 
کارگر نسبت به اقشار دیگر بیشتر آسیب 

خواهند دید.
این فعال کارگــری توضیح داد: اگر 
قرار است افزایش دســتمزد کارگران 
نانوایی ها و هزینه هــای حمل و نقل را 

مردم بپردازند، باید قیمت نان ۵0درصد 
افزایش یابد. اگر دولت بخواهد آرد را با 
همان قیمت قبلی در اختیار نانوایی ها 
قرار دهد، قیمت نان لواش ۲۵0 تومانی، 
حداقل ۵00 تومان خواهد شــد و این 
احتمال وجود دارد که از ۵00 تومان نیز 

گران تر شود.
او با اشــاره به افزایــش هزینه های 
نانوایی هــا گفت: هزینه هــای جاری 
کارفرمــا مثل آب، بــرق و گاز و تامین 
اجتماعی افزایش یافته است. افزایش 
هزینه های نانوایی ها را نمی توان انکار 
کرد ولی افزایش قیمت نان و پرداخت 
هزینه ها از سوی مردم راه چاره نیست. 
دولت می توانــد با پرداخــت یارانه به 
نانوایی هــا کمک کند و قیمــت نان را 

ثابت نگه دارد.
افزایش قیمت نان بر دیگر 

کاالهای ضروری تأثیرگذار است
»رمضانعلی نوروزی«، عضو کانون 
انجمن های صنفی کارگــران خباز 
کشور، نیز در همین رابطه گفت: اگر 
قیمت نان گران شود، به طور قطع بر 
کاالهای ضروری دیگــر خانواده ها 
تاثیر می گــذارد. کاالهای اساســی 
خانواده ها به یکدیگر وابسته هستند. 
اگر یک کاال گران شــود به طور قطع 

اجناس دیگر نیز گران خواهند شد.
وی گفت: کارگران خباز نقشی در 
گران شدن قیمت نان ندارند و افزایش 
قیمت از ســوی دولت تعیین می شود. 
وقتی که نان گران می شود، کسبه دیگر 
که مایحتاج زندگی را عرضه می کنند، 
به ما می گویند قیمت نان گران شــده 
پس چرا قیمت کاالی ما گران نشود؟ 
هنگامی که نان گران می شود، ما شاهد 

این اتفاقات خواهیم بود.
نوروزی در پایان گفت: به طور قطع 
دهک های پایین جامعه از گران شدن 

نان آسیب خواهند دید.

»قوت غالب« در خطر گرانی

دهک های پایین، متضرران اصلی افزایش قیمت نان هستند

خبر

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی درباره 
حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد و فاقد درآمد 

ثابت، اطالعیه ای صادر کرد.
در اطالعیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
آمده است: بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، تفاهم 
صورت گرفتــه بین مجلس و ســازمان برنامه و 
بودجه مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم درآمد 
و فاقد درآمد ثابت، سازمان برنامه و بودجه مصوبه 
مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ و 
شناسایی مشموالن به شرح زیر در دستور کار این 

وزارتخانه قرار گرفت: حمایت معیشتی ۱۲0هزار 
تومانی ماهیانه به ازای هر نفر: به افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، 
هر نفر ماهیانه ۱۲0هزار تومان پرداخت خواهد 
شد. حمایت معیشتی ۱00هزار تومانی به ازای هر 
نفر: افرادی که مشخصات زیر را به صورت همزمان 
داشته باشند، مشمول حمایت معیشتی ۱00هزار 

تومانی به ازای هر نفر خواهند شد:
۱( خانوارهایــی که هیچ یــک از اعضای آنها 
حقوق ماهانه دریافت نمی کنند. کارکنان بخش 

دولتی، نیمه دولتــی، عمومی، بخش خصوصی 
و مســتمری بگیران صندوق های بازنشستگی 
که دریافتی ماهیانه دارند و به نحوی شــاغل یا 
بازنشسته محسوب می شوند، در زمره این گروه 

نیستند.
۲( خانوارهایــی که هیچ یــک از اعضای آنها 

بیمه پرداز نباشند.
۳( براساس بررسی شاخص های بانکی اعضای 
خانوار توسط بانک مرکزی، در زمره دهک های 

پایین هستند.

۴( خانوارهایی که در گروه مشــموالن طرح 
حمایت معیشتی باشند.

مراحل پرداخــت: از آذر ماه به مــدت ۴ ماه 
پرداخت خواهد شد.

اولیــن مرحله واریزی: طبق اعالم ســازمان 
برنامه و بودجه، اولین مرحله این حمایت معیشتی 
ساعت ۲۴ روز بیست و هفتم آذر ماه به حساب افراد 
مشمول واریز شــد. در ادامه این اطالعیه آمده 
اســت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً 
مسئولیت شناسایی مشموالن براساس اطالعات 
ثبتی که از سایر دستگاه ها دریافت شده را برعهده 
دارد و تعیین تعداد مشموالن و مدیریت فرایند 
پرداخت مبالغ این طرح حمایتی، برعهده سازمان 

برنامه و بودجه اســت. از هموطنان درخواست 
می شود با توجه به شرایط خاص حاصل از شیوع 
کرونا از مراجعه حضوری به این وزارتخانه، ادارات 
کل استانی و سایر نهادها برای پیگیری حمایت 

معیشتی کرونا خودداری کنند.

جزئیات حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد منتشر شد

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۸0 تا 9۵درصد 
هزینه نسخه الکترونیک پزشــکان در همان روز و باقیمانده 
مطالبات پزشکان نیز حداکثر تا پایان ماه بعد پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ساالری اظهار داشت: 
سهم سازمان تأمین اجتماعی از هزینه ویزیت پزشکان دارای 
امضای الکترونیک تا 9۵درصد و سایر پزشکان ۸0درصد در 

پایان هر روز پرداخت می شود.

وی افزود: درباره داروخانه ها نیز ۳0درصد سهم سازمان 
تأمین اجتماعی از نســخه های الکترونیک در پایان روز 
پرداخت می شود و مابقی سهم مطالبات مراکز درمانی 

طرف قرارداد در نسخه های الکترونیک حداکثر 
تا پایان ماه بعد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل تأمیــن اجتماعــی، روند 
پیشرفت کار و استقبال پزشکان و مراکز 

درمانی خصوصی از طرح نسخه الکترونیک را رضایت بخش 
ارزیابی کــرد و گفت: رفع اشــکاالت جزئــی و اجرای 
پیشنهادات و خواسته های پزشکان با سرعت مناسبی 
در حال انجام است و انتظار داریم که سامانه نسخه نویسی 
الکترونیک تأمین اجتماعی در آینــده نزدیک به 
طور کامل در تمامی مراکز درمانی مورد استفاده 

قرار گیرد.

ســاالری با بیان اینکه تمامی ظرفیــت و امکانات تأمین 
اجتماعی و همچنین بهترین متخصصین کشور برای پیشبرد 
طرح نســخه الکترونیک به کار گرفته شده، گفت: اطمینان 
داریم که وزارت بهداشت، بیمه مرکزی و سایر نهادهای ذیربط 
نیز برای موفقیت طرح نسخه الکترونیک با تأمین اجتماعی 

همکاری خواهند کرد.
وی افزود: استفاده پزشــکان و مراکز درمانی خصوصی 
از سامانه نســخه الکترونیک رضایت بخش است و در حال 
همکاری و هماهنگی با درمانگاه های دولتی و دانشــگاهی 
 برای بهره برداری از ســامانه هســتیم و این کار با جدیت 

در حال انجام است.

مدیرعامل تامین اجتماعی:

هزینه های نسخه های الکترونیک، به سرعت پرداخت می شود

سلطانی: نان، قوت غالب 
بسیاری از خانواده های 

ایرانی است. خانواده هایی 
در کشور زندگی می کنند 

که حدود یک میلیون تومان 
درآمد ماهانه دارند. با فرض 

افزایش قیمت نان؛ اگر 
روزی ۴ عدد نان به قیمت 

۲۵00 تومان مصرف کنند، 
هزینه مصرف نان در ماه 

۳00هزار تومان می شود؛ 
یعنی حدود یک سوم 

درآمد خانواده

مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت 

نظام: حذف یارانه نان و 
حامل های انرژی موجب 

افزایش حداقل ۳۳درصدی 
مخارج خانوارهای شهری 

و ۴0درصدی مخارج 
خانوارهای روستایی 

خواهد شد
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