اخبار و گزارشات کارگری  6مرداد ماه 8931
«با اتحاد پیروز میشویم ،با افتراق شکست میخوریم»
بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند
 آغازدور جدید اعتصاب وتجمعات کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن کشور: -1اعتصاب کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن سیرجان(شرکت تراورس)برای دومین
روز متوالی
 -2اعتصاب کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن احمد آباد(شرکت تراورس)
-3تجمع اعتراضی کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن اسالمشهر،رباط کریم وکرج
 تجمع اعتراضی بازنشستگان آموزش وپرورش کشور نسبت به عدم پرداخت حق پایان خدمت ووعده های توخالی مسئوالن مقابل سازمان برنامه و بودجه برای دومین روز متوالی
 لیال حسینزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی انسانشناسی دانشگاه تهران بازداشت شد! اسرین درکاله از فعالین ندای زنان ایران دستگیروبه مکان مامعلومی منتقل شد ارسال پروندهی سه نویسنده به شعبه  33دادگاه تجدید نظر 11کارگر دیگر کارخانه آتیال ارتوپد سنندج اخراج شدند اعتصاب قصابان یزد دراعتراض به تعیین نرخ جدید گوشت از طرف سازمان صمت گزارشی جهت اطالع درباره اعتصاب مرغداریها تا تعطیلی اجباری مرغ فروشیها ونوساناتقیمت مرغ در بندرعباس
 کارگر یک کارگاه اصفهان زیر دستگاه تراش له شد جان باختن یک کارگر جوان در حادثه انفجار کمپرسور هوا آپاراتی آبیدرسنندجآغازدور جدید اعتصاب وتجمعات کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن کشور:
 -8اعتصاب کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن سیرجان(شرکت تراورس)برای دومین
روز متوالی
روزیکشنبه 3مرداد برای دومین روز متوالی ،کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن حوزه
سیرجان(شرکت تراورس) در راه آهن ناحیه هرمزگان ،دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق دست
از کارکشیدند.
 -2اعتصاب کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن احمد آباد(شرکت تراورس)
روزیکشنبه 3مرداد ،کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن احمد آباد(شرکت تراورس) در راه
آهن ناحیه هرمزگان ،دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق دست از کارکشیدند.
-9تجمع اعتراضی کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن اسالمشهر،رباط کریم وکرج

روزیکشنبه 3مرداد ،کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن اسالمشهر،رباط کریم
وکرج(شرکت تراورس) در راه آهن ناحیه تهران دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق دست به
تجمع درایستگاه ها زدند.
*تجمع اعتراضی بازنشستگان آموزش وپرورش کشور نسبت به عدم پرداخت حق پایان خدمت و
وعده های توخالی مسئوالن مقابل سازمان برنامه و بودجه برای دومین روز متوالی
روز یکشنبه 3مرداد ماه برای دومین روز متوالی ،+بازنشستگان آموزش وپرورش کشور در
اعتراض به عدم پرداخت حق پایان خدمت و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع مقابل
سازمان برنامه و بودجه زدند.
برپایه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان یورش آوردند
وتعدادی از آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند.
بنابهمین گزارشات،سعید طاهری رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه ای سازمان
برنامه و بودجه کشور دربین تجمع کنندگان حاضرو وعده پرداخت مطالباتشان راطی یک یا دوهفته
آینده داد که با اعتراض بازنشستگان روبروشد.

بنابه گزارش رسانه ای شده،این فرهنگیان بازنشسته که خیلی از آنها از شهرستانهای دور و نزدیک
برای حضور در این تجمع آمده بودند ،از مدیران سازمان برنامه و بودجه خواهان رسیدگی هر چه
زودتر به وعدهها درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی خود بودند که از فروردین سال
79حکم بازنشستگی آنها آمده است اما ریالی پاداش پایان خدمت بازنشستگی پس از  33سال خدمت
را نگرفتهاند.

تعدادی ازبازنشستگان معترض گفتند :با آنکه برای چندمینبار است به خاطر پرداخت نشدن پاداش
پایان خدمتمان در مقابل وزارت آموزشوپرورش و اکنون در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع
کرده و خواهان مطالبات بحق خود شدهایم اما مسؤوالن وزارت آموزشوپرورش و سازمان برنامه و
بودجه متاسفانه به جای رسیدگی و تالش برای تسریع پرداخت پاداش آخر خدمت ما فرهنگیان
بازنشسته ،فقط وعدههای بیعمل میدهند و توپ را به زمین همردیگر میاندازند .حال ما ماندهایم و
وعدههای توخالی مسؤوالن.
آنها میگفتند :در اعتراضات قبلی (اردیبهشتماه سالجاری) ++سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
اطالعات خیلی از بازنشستگان از سوی وزارت آموزشوپرورش هنوز به دست آنها نرسیده است.
در مقابل ،مسؤوالن آموزشوپرورش نیز در جواب گفتند؛ اطالعات الزم را برای پرداخت حق پایان
خدمت بازنشستگی فرهنگیان به سازمان برنامه و بودجه فرستادهاند.
یکی از معترضان گفت :با وجودی که بودجه الزم برای پرداخت پاداش پایان خدمت ما در بودجه
سالجاری اختصاص یافته ،چرا هیچ اقدامی برای پرداخت آن نمیشود؟
وی افزود :ما فرهنگیان بازنشسته آموزشوپرورش از فروردین 79هیچگونه پاداش پایان خدمتی
دریافت نکردهایم.
خانم شریفی ،بازنشسته آموزشوپرورش با بیان اینکه در اعتراضات قبلی ،مسؤوالن
آموزشوپرورش قول مساعد دادند از اول خرداد و در نهایت  33تیرماه پاداش پایان خدمت
بازنشستگان پرداخت میشود ،گفت :اکنون در ماه پنجم سال هستیم اما ریالی پاداش پایان خدمت
بازنشستگی دریافت نکردهایم.
وی در پاسخ به این سوال که در پی این تجمع اعتراضی آیا مسؤوالن سازمان برنامه و بودجه یا
آموزشوپرورش با شما صحبتی درباره پرداخت پاداش آخر خدمتتان کرده یا وعدهای دادهاند؟ گفت:
وعدههای زیادی از مسؤوالن درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان شنیدهایم اما هیچ کدام از
این وعدهها عملی نشده است.
امروز نیز سعید طاهری ،رئیس آموزشوپرورش عمومی سازمان برنامه و بودجه به ما قول داد
تالش خواهند کرد طی یکی دو هفته آینده پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزشوپرورش پرداخت
شود.
این بازنشسته آموزشوپرورش گفت :خواسته ما تجمعکنندگان از مسؤوالن اجرایی این است که با
توجه به کاهش روزافزون ارزش پول ملی نسبت به پرداخت حقوق ما بازنشستگان (پاداش پایات
خدمت) تعلل نکنند.
آقای جعفری ،یکی دیگر از بازنشستگان آموزشوپرورش که از زنجان برای حضور در این تجمع
آرام به تهران آمده بود ،گفت11 :ماه است پاداش پایان خدمت من را ندادهاند.
با توجه به تورم افسارگسیخته و در پی آن کاهش ارزش پول ملی ،حتی در صورت پرداخت پاداش
پایان خدمت بنده ،ارزش آن بشدت کاهش یافته است .وی با بیان اینکه ما بازنشستگان از وعدههای
پوچ مسؤوالن نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت که حق ما است خسته شدهایم ،گفت :اگر سال
گذشته 03میلیون پاداش پایان خدمت به من میدادند ،میتوانستم با آن رقم حداقل سرمایهگذاری کنم تا
ارزش پولم حفظ شود ،این در حالی است که اکنون ارزش پول در کشور بسیار کم شده است.

تقوی ،یکی دیگر از بازنشستگانی بود که نسبت به کمتوجهی وزارت آموزشوپرورش به فرهنگیان
بویژه بازنشستگان اعتراض داشت.
وی گفت :وزارت آموزشوپرورش عالوه بر تعلل در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان،
سالهاست نسبت به کمک هزینه سفر ،کمک هزینه نقل و انتقال کارکنان ،کمک هزینه مهدکودک،
حقالزحمه و حقالتدریس معلمان و مرخصی ذخیره فرهنگیان بیتوجه است.
عبدالملکی ،یکی دیگر از معترضان به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی گفت:
من مستاجرم و امیدم به دریافت پاداش پایان خدمت پس از  33سال کار است تا از این طریق بتوانم
حداقل کمک هزینه خرید خانه یا پول پیش مناسبی برای رهن خانه داشته باشم .امیدوارم مسؤوالن
نسبت به پرداخت حقوق ما بازنشستگان اتالف وقت نکنند .همه بازنشستگان سال گذشته پاداش پایان
خدمت خود را گرفتهاند اما آن سری از افرادی که پاداش نگرفتهاند به خاطر این است که آنها خواهان
ادامه کار (یکسال) در وزارت آموزشوپرورش بودهاند که اکنون به جرگه بازنشستگان سال 79
پیوستهاند.
 +تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمت مقابل
سازمان برنامه و بودجه
صبح روز شنبه 1مرداد ماه،جمعی از بازنشستگان فرهنگی برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت
به عدم پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمت دست به تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه زدند.

بنابه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی ،تجمع کنندگان با باال بردن دست نوشته هایی ازجمله:
«فرهنگی میمیرد ذلت نمی پذیرد»«،پاداش بازنشسته حق مسلم ماست»و«پاداش فرهنگیان پرداخت
باید گردد»خواسته هایشان را اعالم کردند.
بنابهمین گزارشات یکی از بازنشستگان حاضر درتجمع بر اثر فشارهای روحی حالش بهم خورد و به
بیمارستان منتقل شد.

تجمع کنندگان درباره عدم پرداخت بموقع مطالبات پایان خدمتشان به خبرنگار رسانه ای گفتند :تاخیر
در پرداخت پاداش پایان خدمت که تنها امید ما برای سالهای بازنشستگی و پیری است ،ارزش آن را
به شدت کاهش میدهد؛ با توجه به نرخ تورم ،از ارزش واقعی پاداش ،هر ماه که میگذرد ،کاسته
میشود و این ،به ضرر ما بازنشستگان است.
 ++تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته سال  39کشورنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت
آموزش و پرورش و وعده های پوچ
صبح روز سه شنبه 31اردیبهشت ماه،جمعی از بازنشستگان سال 79آموزش و پرورش کشور در
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات پایان خدمتشان و وعده های پوچ ،دست به تجمع مقابل وزارت
آموزش و پرورش زدند وخواهان پرداخت فوری وتمامی مطالباتشان شدند.
تجمع کنندگان خواهان دیدار با وزیر آموزش و پرورش بودند که بجایش معاون برنامهریزی و توسعه
منابع آموزش و پرورش درجمعشان حاضر شد ومسئولیت عدم پرداخت مطالبات تجمع کنندگان را
بدلیل عدم ابالغ از طرف سازمان برنامه و بودجه وعدم تأمین اعتبار از طرف خزانه داری دانست
وتجمع کنندگان را به صبر وبردباری دعوت کرد؟!
درهمین رابطه،یکی از بازنشستگان معترض به خبرنگار رسانه ای گفت :ما از 1اردیبهشت ماه
منتظر پیگیری آموزش و پرورش هستیم و تمام صحبت ما این است که ما پاداش پایان خدمت خود را
به لایر میگیریم اما ارزش این لایر ،روز به روز کمتر میشود .ما خواهان این هستیم که تا پایان
خردادماه پاداش پایان خدمت خود را دریافت کنیم .چرا که بازنشستگان سایر ارگانها بسیار سریع
پاداش پایان خدمت خود را دریافت میکنند.
وی افزود :ما  33سال خدمت صادقانه به فرزندان این کشور کردیم که برخی از آنها امروز مسئولین
این مملکت هستند .توقع ما این است که بازنشستگی مان با آسودگی خیال باشد .متأسفانه در آموزش و
پرورش پیگیر پاداش ما نیستند .وقتی تک به تک آمدیم کسی به حرف ما گوش نکرد .حاال جمعی
آمدهایم تا صدایمان یکی شود .در بین ما جانباز ،سرپرست خانوار و کسانی که درگیر بیماریهای
پرهزینه هستند ،وجود دارد .همه اینها برای ما درد است.
وی در پایان گفت :ما از تجمع  1اردیبهشت خود تا امروز وعدههای زیادی شنیدیم و حتی به سازمان
برنامه و بودجه فرستاده شدیم .آنجا به ما میگویند اطالعات هنوز از وزارتخانه به دست ما نرسیده
است و اینجا به ما میگویند ما اطالعات را فرستادهایم.
*لیال حسینزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی انسانشناسی دانشگاه تهران بازداشت شد!
این فعال دانشجویی که روز گذشته(1مرداد) با تماسی تلفنی به دادسرای اوین احضار شده بود ،علی
رغم آنکه معین شده بود طی روزهای آتی در این دادسرا حضور پیدا کند ،صبح امروز(3مرداد)
توسط ماموران امنیتی در خانهی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
*اسرین درکاله از فعالین ندای زنان ایران دستگیروبه مکان مامعلومی منتقل شد
روز یکشنبه 3مرداد،مامورین اطالعات اسرین درکاله از فعالین ندای زنان ایران" را دستگیر و به
مکان نامعلومی منتقل کردند.
منبع اصلی خبر:کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

*ارسال پروندهی سه نویسنده به شعبه  96دادگاه تجدید نظر
پروندهی سه عضو کانون نویسندگان ایران به شعبه 33دادگاه تجدید نظر فرستاده شد.
امروز(1مردادماه  )1370اطالع یافتیم پروندهی رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین دو عضو هیئت
دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن از دبیران قبلی کانون به شعبهی  33دادگاه تجدید نظر
فرستاده شده است .این سه نویسنده در اردیبهشت سال جاری در شعبهی  20دادگاه انقالب به ریاست
قاضی مقیسه محاکمه و مجموعا به هجده سال زندان محکوم شدند .اتهام آنها "تبلیغ علیه نظام" و
"اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" است و مصادیق اتهامها :عضویت در کانون
نویسندگان ایران ،بیانیههای کانون ،شرکت در مراسم یادبود مختاری و پوینده و احمد شاملو و تالیف
کتاب "پنجاه سال کانون نویسندگان ایران"  .چند روز پس از صدور رای وکالی این سه نویسنده به آن
اعتراض کردند .اکنون پرونده برای بررسی به شعبه  33دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است .رای
بدوی اعتراضات فراوانی به دنبال داشت.
برگرفته از کانال تلگرام کانون نویسندگان ایران
*81کارگر دیگر کارخانه آتیال ارتوپد سنندج اخراج شدند
طی روزهای گذشته 11کارگر کارخانه آتیال ارتوپد واقع در در شهرک صنعتی شمارە  3سنندج
اخراج شدند.
قابل یاد آوری است که سال گذشته کارفرمای آتیال ارتوپد طی در نامهای خطاب به وزیر
بهداشت،خواهان ممنوعیت واردات اقالم مشابه تولیدی محصوالت این واحد تولید کننده تجهیزات
پزشکی شد و درسال  79بدلیل عدم دریافت پاسخ مشخص از133کارگرش 13نفر را اخراج کرد.
درادامه همین روند طی روزهای گذشته دست به اخراج 11نفر دیگر از کارگرانش زد.
*اعتصاب قصابان یزد دراعتراض به تعیین نرخ جدید گوشت از طرف سازمان صمت
قصابان یزد دراعتراض به تعیین نرخ جدید گوشت از طرف سازمان صمت برای انعکاس صدای
اعتراضشان دست به اعتصاب زدند.
درهمین رابطه روز یکشنبه 3مرداد،رئیس اتحادیه صنف قصابان یزد به خبرنگار رسانه ای
گفت:قیمت تعیینشده از سوي سازمان صمت براي هر كیلو گوشت  72هزار تومان اعالمشده كه
متناسب با وضعیت بازار نبود بهطوریکه هیچ حاشیه سودي براي قصابان در نظر گرفته نشده بود.
وی ادامه داد :ازاینرو گوسفند گرانتر حساب قصاب میشود اما قصاب میبایست به نرخ مصوب
گوشت را میفروخت؛ قصابان چند روزي صبر كردند اما نتوانستند مسئولین را متقاعد و متوجه
شرایط موجود كنند از اینرو بهصورت خودجوش دست به اعتصاب زدند تا صدایشان به گوش
مسئولین برسد.
*گزارشی جهت اطالع درباره اعتصاب مرغداریها تا تعطیلی اجباری مرغ فروشیها ونوسانات
قیمت مرغ در بندرعباس
نوسانات قیمت مرغ در چند ماه گذشته از یکسو و کاهش و حتی عدم عرضه گوشت مرغ در چند
روز گذشته از سوی دیگر وضعیت نگرانکنندهای را در بازار بندرعباس به وجود آورده است.

درحالیکه قیمت گوشت مرغ روزبهروز در حال افزایش بود خبری مبنی بر کاهش سه هزارتومانی
قیمت مرغ برای تنظیم بازار در بندرعباس به گوش رسید و انتشار این خبر منجر به کاهش و حتی
عدم عرضه مرغ از سوی تولیدکنندگان و بسته شدن واحدهای فروش گوشت مرغ در بندرعباس شد
که نتیجه این اعتصابات تولیدکنندگان باال رفتن دوباره قیمت گوشت مرغ در بازار بندرعباس بود.
برای بررسی وضعیت قیمت گوشت مرغ در بازار و تأثیر آن در زندگی روزمره مردم به یکی از
واحدهای فروش مرغ در شهر بندرعباس مراجعه کردیم.
یکی از اهالی بندرعباس اظهار کرد :از ابتدای سال تاکنون قیمت مرغ نوسانات زیادی داشته ،یک
روز کیلویی  13هزار تومان ،یک روز  11هزار تومان و روزی دیگر  12هزار تومان است.
وی ادامه داد :چند روز گذشته بنده در سفر بودم و متوجه شدم نهتنها قیمتها از مغازه به مغازه بلکه
از استان به استان و شهر به شهری دیگر نیز متغیر است؛ برای مثال در مغازهای قیمت  11هزار
تومان و در مغازهای دیگر  11هزار تومان ،در اردبیل یک قیمت و در الهیجان قیمتی دیگر داشت.
این شهروند بندرعباسی افزود :مسئولین باید روی این قیمتها نظارت داشته باشند که حداقل در هر
استان قیمتها یکسان باشند ،نه اینکه در بندرعباس ،میناب ،رودان و دیگر شهرستانهای استان
قیمتها متفاوت باشد.
وی خاطرنشان کرد :تورم و نوسانات قیمت مرغ بر زندگی مردم تأثیر به سزایی داشته است.
یکی دیگر از اهالی بندرعباس عنوان کرد :این روزها قیمت مرغ در بازار خیلی نوسان دارد ،یک
روز خوب است و یک روز گران میشود ،یک روز هم میبینید که اصالً مرغ نیست.
وی اضافه کرد :در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته گذشته در بندرعباس اصالً مرغ نبود و مردم
پشت درهای بسته مرغ فروشیها میماندند بهگونهای که حتی به گرانی مرغ هم راضی بودند اما
مرغی نبود که بخرند ،مسئولین باید فکری به حال بندرعباس کنند.
یک فروشنده گوشت مرغ در بندرعباس نیز اظهار کرد :در تاریخ  33تیرماه  70اتحادیه مواد
پروتئینی بندرعباس در پیامی مبنی بر اینکه "متصدی عرضه مرغ گرم ،با توجه به مصوبه تنظیم
بازار استان از  33تیر  70قیمت خریدوفروش مرغ گرم واحدهای صنفی  12هزار تومان و قابلاجرا
با قیمت  12هزار و  733تومان است" کاهش ناگهانی سه هزارتومانی قیمت عرضه مرغ را به ما
اعالم کرد.
وی ادامه داد :بنا بر این مصوبه ما باید در تاریخ  31تیر  70مرغ را از قیمت  11هزار و 233
تومان ناگهان با قیمت  12هزار و  733تومان عرضه میکردیم و به علیت این کاهش قیمت 3
هزارتومانی توزیعکنندگان تا دوم مردادماه برای ما مرغی نیاوردند ،یعنی دو روز کشتارگاهها و
مرغداران اعتصاب کردند.
وی افزود :بعد از دو روز برای پایان دادن به این اعتصاب قیمت مرغ را  13هزار و  133برای ما
اعالم کردند و ما با کمترین سود و با قیمت  11هزار و  333تومان فروختیم؛ سود فروشنده را از
نصف هم کمتر کردهاند تا مرغ به دست مصرفکننده برسد.

این فروشنده گوشت مرغ در بندرعباس تصریح کرد :پنجشنبه گذشته (سوم مرداد) قیمت مرغ را برای
ما  11هزار و  133تومان و برای مصرفکننده  11هزار تومان اعالم کردند ،بهناچار ما به این
قیمت هم قانع بودیم اما امروز مرغ با همین قیمت هم نبود!
وی عنوان کرد :متأسفانه اتحادیه و مسئولین پیگیری نمیکنند ،در شهرستانهای دیگر قیمت مرغ
بیشتر است و مرغ زنده وارد بندرعباس نمیشود ،در حال حاضر هم با کمبود و هم گرانی مرغ
مواجه هستیم و هیچکس نیز فکری نمیکند.
وی خاطرنشان کرد :متأسفانه صنف ما تک قلمی است و تنها میتوانیم مرغ بفروشیم و اگر مرغ
نباشد باید درب مغازههای خود را ببندیم ،انتظار ما این است که اگر برای رسیدن مرغ به دست
مصرفکننده سود و درصد ما را کم میکنند الاقل در میزان مالیات و بیمههای ما سوبسیدی را در
نظر بگیرند؛ در حال حاضر سود ما از  12درصد به  3درصد رسیده است.
این فروشنده گوشت مرغ در بندرعباس بیان کرد :عید نوروز که میشود میگویند برای تنظیم بازار
گوشت مرغ را با کمترین سود عرضه کنید و چیزی نگویید تا مردم شب عید گوشت مرغ داشته
باشند ،میگوییم چشم ،در تابستان میگویند هوا گرم است و مرغ نیست و سود نگیرید ،در زمستان باز
میگویند هوا سرد است مرغ کم شده و سود خود را پایین آورید بازهم میگوییم چشم ،در طول هفته
مرغ عرضه نمیشود و مجبور میشویم مغازههایمان را تعطیل کنیم و بازهم چیزی نمیگوییم.
وی ادامه داد :ما درهرصورت باید کوتاه بیاییم اما وقتی به اداره مالیات مراجعه میکنیم متأسفانه با
 13درصد افزایش قیمت سال گذشته بالغبر  1تا  3میلیون تومان مالیات میدهیم ،بیمه نیز امسال
افزایش قیمت داشته است؛ نایلونی که مرغ را در آن عرضه میکردیم از کیلویی  1هزار تومان به
کیلویی  21هزار تومان رسیده است و بابت آن هیچ پولی از مشتری نمیتوانم بگیریم ،اجاره مغازه،
هزینه آب ،برق ،مواد شوینده ،دستکش که قیمتش از دو هزار تومان به  0هزار تومان رسیده است و
این مسئله فشار اقتصادی زیادی را به ما وارد کرده است.
وی ابراز کرد :ما چند روز است که بهاصطالح بازاری از جیب میخوریم ،مصوبه فروش گوشت
مرغ  11هزار تومان است که متأسفانه با همین قیمت هم پیدا نمیشود ،برای مثال درخواست امروز
ما  133کیلوگرم گوشت مرغ بوده اما  233کیلو برایمان آوردهاند.
برای پیگیری این موضوع و شفافسازی دالیل نوسانات قیمت گوشت مرغ در بازار به سراغ رئیس
اتحادیه مواد پروتئینی شهرستان بندرعباس رفتیم.
رئیس اتحادیه مواد پروتئینی شهرستان بندرعباس اظهار کرد :متولی تولید مرغ زنده اتحادیه
مرغداران است ،هر زمان آنها تولید کنند و به ما مرغ دهند ما عرضه میکنیم ،میزان مصرف استان
هرمزگان روزانه حداقل  123تن و مصرف مرکز استان حداقل  93تن است اما در حال حاضر 33
تن کشتار میشود و بین عرضه و تقاضا اختالف وجود دارد.
وی افزود :در خصوص کاهش تولید متولیان تولید باید صحبت کنند و بنده تنها در خصوص
خردهفروشی میتوانم حرف بزنم؛ درگذشته کسری این اختالف عرضه و تقاضای گوشت مرغ را از
استانهای همجوار تأمین میکردیم اما به دلیل اختالف قیمت در هرمزگان با استانهای همجوار در
حال حاضر برای ورود مرغ به استان مشکل پیدا کردهایم.

وی تصریح کرد :هر استانی بر اساس آنالیز قیمت تمامشده مرغ زنده ،گوشت مرغ را قیمتگذاری
میکند ،ما سرخود قیمت گوشت مرغ را باال و پایین نمیبریم ،قیمت تمامشده مرغ زنده استان هرچقدر
که باشد و جهاد کشاورزی تائید کند مالک قیمتگذاری ما میشود.
رئیس اتحادیه مواد پروتئینی شهرستان بندرعباس عنوان کرد :دلیل نوسانات قیمت نیز همین نوسانات
قیمت تمامشده مرغ زنده در استان است ،سود ما نیز مشخصا ً  13درصد است اما در صورت کمبود
مرغ این درصد کاهش میابد تا کمکی به بازار و مردم باشد.
وی خاطرنشان کرد :ثبات قیمت گوشت مرغ بستگی به تولیدکنندگان و متولیان مرغ زنده دارد،
گوشت مرغ اگر در اختیار ما باشد ما عرضه میکنیم ،نباید فراموش کنیم که عرضهکنندگان مرغ
آخرین حلقه این زنجیره هستند.
وی بیان کرد :خرید از استانهای همجوار هزینه حملونقل دارد ،فروشندگان مجبورند با قیمت
بیشتری بخرند و سود کمتری داشته باشند ،ضمن اینکه در پالستیکهایی که از کشتارگاه میآید حدود
 213گرم آب هم موجود است و این مسئله وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
همچنین در ادامه برای پیگیری دالیل افزایش قیمت مرغ زنده ،کاهش تولید و عرضه گوشت مرغ در
بازار به سراغ مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان هرمزگان رفتیم.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان هرمزگان اظهار کرد :افزایش قیمت مرغ در کل کشور حاکم
است و محدود به استان هرمزگان نیست ،علت آن این است که امسال با تابستان خیلی گرمی مواجه
شدیم و گوشت حاصل از جوجه ریزی عاید تولیدکننده نمیشود؛ برای مثال واحدی که قبالً  13تن
گوشت تولید داشت اآلن جمع کشتارش به بیشتر از  31تن نمیرسد.
وی افزود :میزان مصرف مشتری تغییری نکرده درحالیکه گوشت تولیدی کم شده و همین مسئله
موجب افزایش قیمت مرغ شده و بهاصطالح میزان عرضه و تقاضا بههمخورده است و در هر استان
هزینههای تولید و همچنین میزان عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت گوشت مرغ است.
وی تصریح کرد :امید داریم که در هفته آینده وضعیت عرضه و قیمت به حالت نرمال خود بازگردد،
جوجه ریزی واحدها بیشتر شده و امیدواریم بتوانیم تا هفته آینده این مقدار کسری در عرضه را
جبران کنیم.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان هرمزگان خاطرنشان کرد :عالوه بر گرمای هوا مسئله دیگری
موجب افزایش قیمت مرغ در کل کشور بوده و آن افزایش قیمت جوجه در  13روز گذشته بوده است،
علت این افزایش قیمت نیز کاهش ورود نهادهها (ذرت و سویا) بوده است.
وی عنوان کرد :در  13روز گذشته پنج کشتی محموله نهاده داشتیم که هیچکدام تخلیه نشدهاند،
تولیدکننده باید در زمان جوجه ریزی تضمینی برای اینکه نهاده به دستش برسد داشته باشد؛ بسیاری
از تولیدکنندگان خردادماه امسال از بندر امام خمینی خرید نهاده داشتهاند که تاکنون به دستشان نرسیده
است.
بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 3مرداد
*کارگر یک کارگاه اصفهان زیر دستگاه تراش له شد

یک کارگر 19ساله حین کار دریک کارگاه سیمان کاری اصفهان براثر اصابت دستگاه تراش مصدوم
وبه بیمارستان منتقل شد و به علت شدت جراحات وارده جانش را ازدست داد.
*جان باختن یک کارگر جوان در حادثه انفجار کمپرسور هوا آپاراتی آبیدرسنندج
صبح روز یکشنبه 3مرداد،یک کارگر 23ساله آپاراتی آبیدرسنندج واقع در شهرک مولوی در حادثه
انفجار کمپرسور هوا در دم جانش را ازدست داد.
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