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اجتماعی

ن هستند
 ۲۵درصد مدارس کشور ناایم 
وزیر آموزش و پرورش از افتتاح  ۸۰۰۰کالس درس جدید در مهرماه امسال در کشور
خبر داد و اظهار کرد :بالغ بر  ۲۰۰۰کالس درس دیگر هم تا پایان سال افتتاح میشوند.
همچنین حدود  ۲۵درصد مدارس کشور ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی مجدد
هستند .به گزارش ایسنا ،محمد بطحایی افزود :در سال جاری بیش از  ۱۴میلیون و
۷۰۰هزار دانش آموز تحصیل را آغاز خواهند کرد.

گزارش

کار گران ،جان ارزان

محمدحنیف تازه پنجاه و دومین بهار عمر خود
را پشت س��ر میگذاشت ،در یکی از روزهای
اوایل خرداد امسال در حالی که دغدغه جمع
و ج��ور ک��ردن جهیزیه ب��رای تنها دخترش
داش��ت تا در یکی دو و ماه آینده او را به خانه
بخت بفرس��تد بر اثر یک سهل انگاری و نبود
ایمنی در محیط کار در یک حادثه دلخراش
ف��وت ک��رد .آن روز محمدحنیف برای نصب
تی��ر چراغ برق به یکی از روس��تاهای دماوند
رفته بود ،ناگهان زنجیر اتصال نصب تیر چراغ
برق در رفت .متاسفانه ،محمد حنیف درست
جهت س��قوط تیر چراغ برق گریخت و مورد
اصابت تیر رها شده قرار گرفت .لحظهای بعد
پیکر غرق به خون او نقش بر زمین بود .از این
گونه حوادث که به حوادث کار شهرت دارند،
در محل کار بس��یار اتفاق میافتد .بخشی از
آنها که کم هم نیستند به مرگ منجر میشود
و بخشی دیگر موجب مصدومیتهای موقتی
یا طوالنی مدت و همیشگی میشود .با خود
ناتوانی و گوش��ه نشینی را برای فرد کارگر به
دنبال دارد و برای یک عمر س��بک زندگی و
امرار معاش خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد.
بخش عمدهای از این حوادث به دلیل س��هل
انگاری و رعایت نکردن اصول ایمنی کار اتفاق
میافتد البت��ه این حوادث با تمهیدات جدی
از س��وی کارگر یا کارفرما و حفظ س�لامت
محی��ط کار و دس��تگاهها و تجهیزات ایمنی
قابل پیشگیری است .برنامههای پیشگیری از
وقوع حوادث کار ،همچون استفاده از وسایل
حفاظت فیزیکی (برای جلوگیری از س��قوط
حین کار ،استفاده از کاله ایمنی در کارگاهها)،
آم��وزش بهداش��ت کار و نظ��ارت موث��ر بر
کارگاهها میتواند در کاهش حوادث حین کار
و مرگ و میر ناش��ی از آن موثر باشد .حوادث
معموال نتیجه شرایط یا عملیات نامطمئن و
ناایمن است .شرایط ناایمن شامل استفاده از
تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز ،محیط
پر خطر به عنوان نمون��ه ،لیز بودن زمین به
دلیل ریختن آب ،یا ابزار و تجهیزات قدیمی و
مستهلک است .بنابراین ضروری است ایمنی
محیطه��ای کار از ه��ر حیث��ی مانند ایمنی
فیزیکی مح��ل کار و ایمنی خ��ود کارگر در
نظر گرفته شود ،شأن انسانی کارگر و سالمت
او حفظ ش��ود و کارفرم��ا هم با اندکی هزینه
بیش��تر س�لامت محیط کار و کارگران خود
را تضمین کند ،اینجاس��ت که باز ،پیشگیری
مقدم بر درمان است و میطلبد با آموزشهای
الزم محیط��ی امن ب��رای کار فراهم ش��ود.
از دی��دگاه صندوق تامی��ن اجتماعی حادثه
ناش��ی از کار ،مطابق م��اده  60قانون تامین
اجتماعی شامل حوادثی است در حین انجام
وظیفه رخ میدهد و به س��بب آن برای بیمه
ش��ده اتفاق میافتد .مقص��ود از حین انجام
وظیفه تمام اوقاتی اس��ت که بیمه ش��ده در
کارگاه یا موسس��ات وابسته یا ساختمانها و
محوطه آن مش��غول کار باش��د یا به دستور
کارفرم��ا در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار
انج��ام ماموریتی باش��د .اوق��ات مراجعه به
درمان��گاه یا بیمارس��تان یا ب��رای معالجات
درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت
بیمه ش��ده از منزل به کارگاه نیز جزو اوقات
انجام وظیفه محس��وب میش��ود مش��روط
ب��ر اینکه در زمان عادی رفت و برگش��ت به
کارگاه اتف��اق افتاده باش��د حوادثی که برای
بیمه ش��ده حین اق��دام برای نجات س��ایر
بیمهشدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد
نیز حادثه ناش��ی از کار محسوب میشود .با
توجه به دس��تور قاضی پرونده تعیین عرش
و دیه در حوادث ناشی از کار توسط پزشکی
قانونی مش��خص و صدور رأی برعهده مقام
قضای��ی اس��ت .مطاب��ق م��اده 13آییننامه
چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده 99
قانون کار در هنگام بررسی حوادث منجر به
فوت و نقص عضو و آسیب دیدگی ،بازرسان
کار موظفن��د برای مس��تدل ب��ودن گزارش
حادثه ،نظریه پزش��کی قانونی را اخذ و مورد
توجه قرار دهند .عباس مینوی ،مدیرکل امور
آموزش و کارآموزی س��ازمان پزشکی قانونی
کش��ور به ایرنا میگوید :در 10سال گذشته
( 1387ت��ا  15 ،)1396ه��زار و 997نفر در
حوادث ناش��ی از کار جان خود را از دس��ت
دادند که  15هزار و  767نفر از این افراد مرد
و 230نفر زن بودند .مدیرکل امور آموزش و
کارآموزی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه
میدهد :در چند س��ال اخیر با رش��د تلفات
ناش��ی از حوادث کار مواجه بودیم ،به نحوی
که در س��ال  1395با رش��د  10درصدی و
در س��ال  1396با رشد  1.9درصدی تلفات
مواجه بودیم.

رئیس اداره پیش��گیری از سرطان وزارت بهداشت از
اقدامات انجام ش��ده جهت تامین تجهیزات درمانی
س��رطان به ویژه ش��تابدهندهها خب��ر داد و درباره
اثربخش��ی داروهای ضدسرطان ایرانی توضیحاتی را
ارائ��ه کرد .دکتر علی قنبری مطل��ق در گفتوگو با
ایس��نا ،گفت :در حال حاضر در داروهای سرطانی کمبود جدی
وجود ندارد و مشکلی در تامین داروهای سرطانی نداریم .در عین
حال امیدواریم در آینده نیز این موضوع پایدار بماند و مش��کلی

خبر

نایاب شدن کاالهای اساسی
زندگی در مریوان

فرماندار مریوان گف��ت :به طور ثابت روزانه
یکه��زار و 100نف��ر ب��رای خری��د از مرز
باش��ماق وارد مری��وان میش��وند که حجم
زی��ادی از کاالهای اساس��ی زندگی خود را
در ای��ن ش��هر فراهم میکنن��د .به گزارش
ایسنا ،محمد شفیعی با اشاره به ورود تعداد
زیادی مس��افر از مرز باش��ماق ب��ه مریوان
اظهار ک��رد :در چند هفته گذش��ته روزانه
2هزار و 300نفر از کشور عراق وارد مریوان
ش��دهاند .وی افزود :با خریدهای زیاد روزانه
این مس��افران و بازگش��ت دوباره به عراق،
کاالهای اساس��ی زندگ��ی در مریوان نایاب
ش��ده و بحران جدی در حال ش��کلگیری
اس��ت .فرماندار مریوان با بیان اینکه حجم
تردد مسافران از عراق به مریوان برای خرید
کاالهای اساس��ی بی س��ابقه است ،تصریح
کرد :در س��ریع ترین وق��ت ممکن تقاضای
تش��کیل کارگ��روه تنظیم بازار اس��تانی را
داری��م که در مورد ای��ن موضوع به صورت
جدی بحث شود.
> فرماندار مریوان لیست کاالهای اساسی
مردم را اعالم کند

مدی��ر کل م��رزی وزارت کش��ور درب��ار ه
اظه��ارات فرمان��دار مریوان گف��ت :وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت و س��تاد تنظیم
بازار مش��خص میکنند که چ��ه کاالهایی
اس��تراتژیک ب��وده و نباید از کش��ور خارج
ش��ود .وزارت صنع��ت و س��تاد تنظیم بازار
این کاالها را به وزارت کش��ور معرفی کرده
و ما هم لیس��ت ای��ن کااله��ا را در اختیار
اس��تانداریهای اس��تانهای مرزی ،گمرک،
مرزبانی و نیروی انتظامی قرار میدهیم که
آنه��ا مراقبت کنند که ای��ن کاالها از مرزها
خارج نشود .وی در ادامه افزود :خروج کاال
از کش��ور مقررات و چارچوب��ی دارد که در
حال حاضر مراقبت میش��ود که اگر کاالیی
از کشور خارج میش��ود ،طبق قانون باشد.
م��ا مراقبت میکنیم که حت��ی یک کاالی
اس��تراتژیک از کشور خارج نشود .ما لیست
کااله��ای اس��تراتژیکی ک��ه وزارت صنعت
و س��تاد تنظیم بازار مش��خص ک��رده را به
اس��تانداریهای اس��تانهای مرزی ،نیروی
انتظامی و مرزبانی اع�لام کردهایم .به طور
مث��ال اکن��ون به ما اعالم ش��ده اس��ت که
گوش��ت یا برنج نباید از کش��ور خارج شود
و م��ا هم مانع خروج این دو کاال ش��دهایم.
تا این لحظه ما مان��ع خروج هر کاالیی که
به عنوان کاالی استراتژیک یا اساسی به ما
معرفی ش��ده است ،شدهایم .حیدری درباره
خ��روج کاالهای م��ورد نیاز م��ردم مریوان
گفت :ممکن اس��ت در این ش��هر چند کاال
مورد نیاز مردم باشد ولی هنوز ستاد تنظیم
بازار درباره این کاالها تصمیم گیری نکرده
اس��ت بنابرای��ن فرماندار مری��وان میتواند
درخواس��ت خود را به س��تاد تنظی��م بازار
استان کردستان اعالم کند تا این ستاد راساً
در مورد این کاالها تصمیمگیری کند.

محیط زیست

کاهش دمای ایران
از هفته آینده

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی در
مورد شرایط جوی کش��ور طی هفته آینده،
از خنک ش��دن دمای غالب مناطق کش��ور
از هفت��ه آین��ده خبر داد .مس��عود حقیقت
در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد :بر اس��اس
پیشبینیها ،در هفته جاری تا دوشنبه هفته
آینده (۲۶شهریور) انتظار بارش قابل توجهی
را در کشور نداریم اما از دوشنبه آینده ،بارش
قاب��ل توجهی را در ش��مال و ش��مال غرب
کش��ور به ویژه اردبیل ،گیالن و قسمتهایی
از مازندران خواهیم داشت .وی ادامه داد :در
هفته جاری شرایط دمایی با وضعیت نرمال
برق��رار خواهد بود اما از دوش��نبه هفته بعد،
در بیش��تر مناطق کشور دمای هوا نسبت با
میانگین بلندمدت کشور تا چند درجه کمتر
خواهد ش��د .مدیرکل ش��بکه پایش سازمان
هواشناسی که مس��ئولیت اداره هواشناسی
کش��اورزی را نیز بر عه��ده دارد ،با توجه به
کاه��ش دما و ب��ارش ب��اران در هفته آینده
توصیهای برای کشاورزان شمال غرب کشور
ارائه ک��رد و گف��ت :کلزاکاران اس��تانهای
سردسیر در شمال غرب کشور ،نهایتا تا اواخر
شهریور وقت کاشت کلزا دارند چراکه بعد از
این بازه زمانی ،کاشت کلزا در این مناطق با
مشکل مواجه خواهد شد.

وضعیت داروهای سرطان در کشور

در این زمینه به وجود نیاید .مطلق در پاسخ به این
س��وال که آیا داروهای ضد سرطان ایرانی کیفیت
و اثربخش��ی الزم را دارند ،گفت :تع��داد زیادی از
داروهای ضد س��رطان در کش��ور تولید میشوند و
نمیت��وان به صورت کلی اظهار کرد داروها کیفیت
الزم را ندارند .داروهایی که در کش��ور تولید میشوند ،داروهای
خوبی هستند ،اما در عین حال ممکن هم است به صورت موردی
قسمتی از داروها دارای مشکلی شود که این موضوع باید گزارش

ی ب ه طور کلی بگویند داروهای ضد س��رطان
ش��ود .اینکه برخ�� 
ایرانی بیکیفیت هستند و اثربخشی ندارند ،قابل بررسی نیست و
باید بسته دارویی که کیفیت الزم را ندارد به طور مشخص معلوم
شود .وی افزود :بسیاری از داروهای ضدسرطان یا در کشور یا به
صورت مشترک با کمپانیهای خارجی تولید میشوند و سازمان
غ��ذا و دارو نیز برای بیمارانی ک��ه عالقهمند به مصرف داروهای
خارجی هس��تند ،درص��دی از بازار داروهای ضد س��رطان را در
اختیار برندهای خارجی قرار داده است.

گزارشی از رنج کارگران ،دستمزد و گرانیها

طبق ه کارگر باید  ۷۰درصد
دستمزدش را پای غذا بدهد

یک خانوار کارگری در شهریور ماه برای زنده ماندن
باید هفتاد و دو درصد دستمزدش را برای تهیه مواد
خوراک��ی ضروری صرف کن��د؛ در نهایت برای این
خان��وار چیزی کمتر از چهارصد ه��زار تومان باقی
میماند که با آن باید باقی هزینههای اساسی از جمله
اجاره مسکن ،حمل و نقل و آموزش را تامین کند؛
آیا اص ً
ال ممکن است؟ به گزارش ایلنا ،گرچه استقالل
اقتصادی به معنای خودکفایی و عدم وابس��تگی به
ارزهای خارجی اس��ت ،اما انگار در اقتصاد ما همه
چی��ز به نرخ ارز گره خوردهاس��ت؛ انگار همه اقالم
مصرفی خانوار یا وارداتیاند یا اگر تولید وطنی هم
هستند ،مواد اولیهشان با واسطه یا بیواسطه از آن و ِر
آب میآید .دقیقاً به همین دلیل است که کارگران در
این روزها فشار سنگینی را روی زندگی یومیه خود
زنبیل خرید خانوادههای
احساس میکنند؛ نه تنها
ِ
مزدبگیر از همیش��ه خالیتر شده؛ بلکه بسیاری از
اقالم ،حتی از سبد خوراکیها خط خوردهاند.
ی است فقط س��بد خوراکیها را بررسی کنیم؛
کاف 
اینکه چه اقالمی از سفرههای کارگران حذف شدند؛
اینک��ه همان ضروریهای اولیه چن��د درصد گران
شدهاند؛ البته منظور از ضروریهای اولیه همان نان،
تخممرغ ،گوجه فرنگی و پنیر اس��ت ،این اقالم را با
مجلل این
گوش��ت ،میوهجات و سایر خوراکیهای
ِ
روزها ،که دیگر مدتهاس��ت کارگران خواب خوردن
آنها را هم نمیبینند ،اشتباه نگیرید؛ به راستی چقدر
و تا کجا دستمزد حداقلی میتواند فقط هزینههای
خوراکی کارگران را تامین کند؟! در جدولی که مرکز
آمار ایران منتش��ر کرده ،قیمت اقالم سبد خوراکی
در مرداد ماه  ۹۷به نسبت ماه قبل (تیرماه) و همین
طور مردادماه سال قبل ،آورده شده است؛ این جدول
ی اس��ت که عمدتاً بر اس��اس
البته حاوی اطالعات 
نرخهای مصوب تنظیم شده؛ نرخهایی که با آنچه در
کوچه و بازار میبینیم از زمین تا آسمان تفاوت دارد
و معموالً گیر مردم عادی نمیآید.
> هر کدام از اقالم خوراکی
چقدر جهش قیمت داشتهاند؟

این جدول نش��ان میدهد که در بخش میوهجات،
بلندترین جهش قیمت را داشتهایم؛ میوهها بین ۸۰
تا  ۸۵درصد گران شدهاند؛ البته گوشت قرمز و برنج
هم بیش از سی درصد افزایش قیمت داشتهاند .در
جدول رسمی ،بیشترین جهش قیمتی مربوط
این
ِ
به پرتقال است که البته تولید داخل هم هست! حال
اگ��ر اقالم مواد خوراکی در اس��فندماه  ۹۶را مالک
ق��رار دهیم و با نرخهای مرداد  ۹۷مقایس��ه کنیم،
میش��ود میزان کاهش نس��بی ق��درت خرید مزد
در زمینه اقالم اساس��ی خوراکی را تا حدود زیادی
تخمین زد .اگر قیمت گوش��ت قرمز و برنج را مبنا
قرار دهیم ،میتوانیم محاسبه کنیم که قدرت خرید
مزد حداقلی چقدر کاهش پیدا کرده اس��ت .فرض
کنیم کارگری با محاسبه همه مزایا ،حق بن و حق
مس��کن ،یک میلیون و چهارصد هزارتومان درآمد
داشته باش��د .براس��اس ارقام مرکز آمار ،یک کیلو
گوشت قرمز در انتهای اس��فندماه۴۱۰۹۶۸ ،ریال
بودهاست؛ یک کیلو برنج ایرانی نیز در همین زمان،
۱۳۵۹۹۴ریال بوده اس��ت ک��ه مجموع این دو رقم
میش��ود ۵۴۶۹۶۲ریال .در مردادماه ،گوشت قرمز
ب��ه ۵۲۴۲۸۲ریال و برنج ایرانی ب��ه ۱۴۱۴۴۰ریال
رسیده که در مجموع میشود  .۶۶۵۷۷۲با دستمزد
یک میلیون و چهارصد هزار تومانی ،در اسفندماه،۹۶
۲۱.۵بار میش��د یک کیلو گوشت و یک کیلو برنج
خرید اما در مرداد ،۹۷فقط۲۱.۰۲بار این امکان میسر

است؛ یعنی در مردادماه ،۹۷با حداقل مزد کارگری
میشود ۲۱کیلو گوشت و ۲۱کیلو برنج خرید؛ همین
البته به این ش��رط که دیگر هی��چ چیز خریداری
نش��ود .نه نان ،نه تخممرغ و نه می��وه .کرایه خانه
هم نپردازی و البته همیشه پای پیاده گز کنی.
پس اگر فقط گوش��ت و برنج را به صورت مجرد و
جدا از باقی اقالم در نظر بگیریم؛ قدرت خرید مزد در
مرداد ماه نسبت به اسفند سال گذشته ،نزدیک به
بیست درصد کم شده است .البته اگر فقط کره نباتی
صد گرمی را به این س��بد بیفزاییم ،کاهش قدرت
خرید مزد در بخش خوراکیها به حدود سی درصد
میرسد! اما اگر مواد غذایی مانند تخممرغ ،لبنیات و
از آن مهمتر میوهجات را به این لیست اضافه کنیم،
قدرت خرید دستمزد ،بیش از هفتاد درصد کاهش
نشان میدهد.
> اما محاسبات گروه کارگری
چه نتایجی را نشان میدهد؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها)
که محاسبات سبد معیشت را انجام داده و البته بارها
در طول گفتوگو تاکید میکند که این محاسبات
بسیار حداقلی صورت گرفته و تنها به قصد رسیدن به
یک «توافق سهجانبه» پایینترین نرخها را در دستور
کار قرار دادهایم؛ هزینه خوراکیها و آشامیدنیها برای
یک نفر در پایان مرداد ماه را حدود۹۷۰۰تومان برآورد

صدراعظم نوری اعالم کرد

تمام پایگاههای بحران در اختیار
استودیوهای ضبط فیلم پس گرفته شدند

رئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدمات
شهری از باز پس گیری تمامی پایگاههای مدیریت
بحران شهر تهران که به استودیوهای ضبط فیلم
و مصارف فرهنگی اختصاص داده شده بودند خبر
داد .به گزارش مهر ،زهرا صدراعظم نوری تصریح
کرد :پایگاههای مدیریت بحران در شهر تهران بر
اس��اس نیاز شهر برای پاسخگویی در زمان وقوع
بحران ایجاد ش��ده و بر همین اساس سازههایی
برای این پایگاهها طراحی و ساخته شده است تا
در برابر  ۹ریشتر زلزله مقاومت کرده و تجهیزاتی
برای آن تهیه ش��د تا بتوان��د از بهره وری باالیی
برای این زمان برخوردار شود .رئیس کمیسیون
سالمت محیط زیس��ت و خدمات شهری ادامه
داد :پس از س��اخت پایگاهها ب��ه دلیل نیازهای
دیگر شهر ،این پایگاهها -که هزینه سنگینی برای
ایجاد آنها ش��ده بود -تغییر کاربری داده شدند
به صورت��ی که برخی از آنها ب��ه موضوع ورزش
بانوان و برخی دیگر به استودیوهای ضبط فیلم
و موضوعات فرهنگی اختصاص داده میش��ود.
صدراعظم نوری گفت :پس از تش��کیل شورای

پنجم با توجه به اهمیت حفظ جان ش��هروندان
در شرایط بحرانی بر بازپس گیری این پایگاههای
تغیی��ر کاربری داده ش��ده تاکید ش��د و پس از
پیگیریهای انجام شده پایگاههایی که به موضوع
ضبط فیلم و کارهای فرهنگ��ی اختصاص داده
شده بودند پس گرفته شدند .وی به پایگاههایی
که به ورزش بانوان اختصاص داده ش��ده ،اشاره
کرد و گفت :ام��روز حدود  ۶۰درصد پایگاههای
مدیریت بحران به موضوع ورزش بانوان در قالب
س��النهای الزهرا اختصاص داده ش��ده است از
طرفی مقاومتهایی برای بازگرداندن این پایگاهها
ب��ه کاربری اولیه وجود دارد .رئیس کمیس��یون
س�لامت ،محیط زیس��ت و خدمات شهری به
استقبال خوب شهروندان از این پایگاهها در قالب
سالنهای الزهرا و ورزش بانوان اشاره کرد و گفت:
شهروندان از وجود سولههای ورزش الزهرا رضایت
دارند از طرفی دیگر در شهر تهران فضای کمی
برای ورزش بانوان وجود دارد این درحالی اس��ت
که زنان بیشتر از مردان در معرض بیماریهای
حرکتیهستند.

میکند و میگوید :البته این ارقام مربوط به مرداد ماه
اس��ت؛ برای اینکه به اعداد دقیق که با واقعیت این
روزها (نیمه شهریورماه) تطبیق داشته باشد ،برسیم،
باید به هر کدام از این ارقام ،حداقل ده تا پانزده درصد
بیفزاییم .او به تشریح محاسبات خود ادامه میدهد:
۹۷۰۰تومان روزانه را اگر در متوس��ط اندازه یک
این
ِ
خانوار که ۳.۳اس��ت ضرب کنیم و بعد در متوسط
روزهای ماه ( )۳۰نیز ضرب کنیم ،متوسط هزینههای
خوراک خانوار یا همان سبد معیشتی حداقلی خانوار،
حدود۹۶۰هزار تومان میشود .یعنی کمترین میزانی
ک��ه یک خانوا ِر ۳.۳نفری در م��اه باید خرج خورد و
خوراک خود کند تا بتواند «فقط» زنده بماند ،چیزی
حدود ۹۶۰هزار تومان است .البته این را هم در نظر
بگیریم که این ارقام مربوط به مردادماه است؛ حتماً
برای شهریورماه ،این مبلغ بین  ۵۰تا  ۶۰هزار تومان
بیشتر از این است.
> چند درصد دستمزد
صرف سبد خوراکیها میشود؟

حال برای اینکه بدانیم چند درصد از حداقل مزد صرف
خوراکیها میش��ود؛ باید نسبت این سبد به همان
حداقل مزد که البته مزایا را هم به آن افزودهایم یعنی
یک میلیون و چهارصد هزار تومان را استخراج کنیم.
نتیجه میش��ود ۰.۶۸۵؛ در واقع حدود ۶۸.۵درص ِد
حداقل مزد صرف سبد حداقلی خوراکیها میشود؛

حداق�ل دس�تمزد و مزای�ا (هم�ان
یکمیلی�ون و چهارصد ه�زار تومان)
فقط ۳۳درصد سبد معیشت را پوشش
میده�د؛ یعنی دس�تمزد ی�ک کارگر
فقط یک سوم هزینههای ماهانهاش را
پوش�ش میدهد؛ دو سوم دیگر را البد
«امدادهای غیبی» باید تامین کنند؟!
ب��ه عبارت دیگ��ر یک خانوار متوس��ط  ۳.۳نفره در
مردادماه اگر بخواهد زنده بمان��د ،باید  ۶۸.۵درصد
دستمزدش را پای مواد غذایی بدهد؛ حال اینجا یک
سوال بزرگ مطرح میشود :سهم آموزش ،بهداشت،
حمل و نقل و البسه و از همه مهمتر و گرانتر یعنی
مس��کن چه میش��ود؟ اگر قرار باش��د یک خانوار
کارگری  ۶۸.۵درصد دستمزد ماهانهاش را خرج مواد
خوراک��ی کند ،اجاره خانه و باق��ی خرجها را از کجا
بیاورد؟ توفیقی این موضوع را از زاویه دیگری بررسی
میکند و میگوید :بعد از محاس��به س��بد حداقلی
خوراکیها و تنظیم س��هم آن در سبد معیشت که
پیش از این این س��هم۲۵.۷ ،ب��وده و االن با گرانتر
شدن اجاره مس��کن به ۲۳.۴درصد رسیده ،متوجه
شدیم که حداقل دستمزد و مزایا (همان یک میلیون
و چهارصد هزار تومان) فقط ۳۳درصد سبد معیشت
را پوش��ش میدهد؛ یعنی دستمزد یک کارگر فقط
یک س��وم هزینههای ماهانهاش را پوشش میدهد؛
دو س��وم دیگر را البد «امدادهای غیبی» باید تامین
کنند؟! همانطور که قب ً
ال هم گفتیم این ۶۸.۵درصد
متعلق به مرداد ماه است و اگر همانطور که توفیقی
میگوید قرار باش��د حداقل ۵۰هزار تومان به مبلغ
سبد خوراکیها بیفزاییم ،س��بد خوراکیها به یک
میلیون و ده هزار تومان میرسد و نسبت خوراکیها
به دس��تمزد باز هم افزایش مییاب��د و به ۷۲درصد
میرسد؛ یعنی با یک محاسبه حداقلی ،یک خانوار
کارگری در شهریور ماه باید ۷۲درصد دستمزدش را
صرفِ مواد غذایی کند تا فقط زنده بماند .به عبارتی
برای باقی هزینههای زندگی فقط ۲۸درص ِد دستمزد
باقی میماند که چیزی حدود ۳۹۰هزار تومان است؛
به عبارتی یک خانوار کارگری باید با ۳۹۰هزار تومان،
اجاره خانه را بپردازد ،هزینههای تحصیل فرزندانش را
تامین کند؛ خرج دارو و درمان بدهد؛ هزینههای ایاب
و ذهاب روزمره به محل کار و مدرسه را تامین کند و
در نهایت البد باید با تتمه این پول ،به تفریحاتِ سالم
نیز بپردازد!! این نکته را باید با تاکید بسیار بگوییم که
این محاسبات همگی متعلق به بایستههای ادامه روند
است نه «زندگی کردن» .برای زندگی کردن شایسته،
بسیار بیش از اینها الزم است؛ همانطور که بسیاری
از کارگران و فعاالن کارگری به درستی ادعا میکنند،
برای زندگی کردن شایسته و درخور ،یک خانوار سه
یا چهار نفره به چیزی حدود هفت میلیون تومان در
ماه نیاز دارد.
> با چه ترفندهای «تورم» را پایین میکشند؟

توفیق��ی البته به نکات دیگری هم اش��اره میکند؛
نکاتی که درخور توجهاند :این محاسباتی که انجام
میدهیم به خاطر فضای مغش��وش اقتصاد خیلی
هم قابل استنا ِد دائم نیست؛ یعنی میخواهم بگویم
نهای��ت برای یکی دو روز یا ی��ک هفته این اعداد و
ارقام قابل اس��تناد است و بعد باز هم قاعدتاً جهش
قیمتی جدید از راه میرس��د؛ همین االن هم باید
بگویم تا چند روز دیگر اتفاقات عجیب و غریبی رخ
خواهد داد که باز همه معادالت را به هممیریزد؛ ک ً
ال
اوضاع جوری شده که باید هر هفته ،سبد معیشت را
از نو محاسبه کنیم! او ادامه میدهد :در این ایام هیچ
کدام از اقالمی که مرکز آم��ار در نرخ تورم دخالت
میدهد ،ثابت نماندهاند؛ در نتیجه نمیتوانند هیچ
یک از این ارقام را در تورم دخالت بدهند ،وزن آن را
در محاسبات باال ببرند و در نتیجه ،تورم را به صورت
«مصنوعی» پایین بکشند؛ چراکه همه اقالم افزایش
قیمت داشتهاند .راه جدید دولتیها و مسئوالن ،اعال ِم
«نرخ مصوب» اس��ت؛ میآیند قیمت مصوب اعالم
میکنند؛ قیمت مصوبی که نه گیر من میآید و نه
گیر ش��ما و بعد میآیند تورم را براساس آن قیمت
مصوبِ موهوم و خیالی محاسبه میکنند! این هم از
ترفندهای جدید و نوظهو ِر آقایان است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد

ثبت اطالعات زنان سرپرست خانوار
در سامانهای جامع

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به ثبت آمار و اطالعات تمامی
زن��ان سرپرس��ت خانوار در س��امانه ای جامع
در برنامه شش��م توس��عه گفت :قصد داریم با
شناس��ایی این افراد مسئله مسکن ،اشتغال و
تحصیل آنان را پیگیری کنیم .فاطمه ذوالقدر
ب��ا بیان اینک��ه برای رف��ع مش��کل کار زنان
سرپرست خانوار با کارآفرینان جلسات زیادی
داش��ته ایم ،گفت :در عرصه کسب و کار برای
رفع موانع کارآفرینی و اشتغال زنان سرپرست
خانوار طرحه��ای زیادی در مجلس ش��ورای
اس�لامی داریم و امیدواری��م بتوانیم به زودی
موان��ع را برطرف کنیم .وی ب��ا بیان اینکه در
س��ال  ۹۸نیز س��عی داریم بودجه خوبی برای
اش��تغال و حمایت از زندگی زنان سرپرس��ت
خانوار در نظر بگیریم ،اظهار کرد :مقرر ش��ده
در برنامه ششم توس��عه ،آمار و اطالعات همه
زنان سرپرست خانوار در سامانه ای جامع ثبت
شود؛ چراکه با شناس��ایی این افراد میتوانیم
مس��ئله مس��کن ،اش��تغال و تحصیل آنان را

پیگی��ری کنیم .ذوالقدر با بی��ان اینکه امروزه
زنان در عرصه کسب و کار سهم زیادی دارند،
تاکید کرد :نهادها و سازمانها باید فضا و مکان
را در اختیار زنان سرپرس��ت خانوار قرار دهند
تا آنها بتوانند محصوالت خود را به شهروندان
عرضه کنند .نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به برگزاری
نمایش��گاههای مخت��ص زن��ان گف��ت :بدون
تردی��د برگزاری این نمایش��گاهها میتواند در
راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار بسیار
تاثیرگذار بوده و به حل مش��کالت آنان کمک
کرده و گام مثبتی ب��رای حمایت از این افراد
که قش��ر آسیب پذیر جامعه هس��تند ،بردارد.
وی به اکران بیلبوردهای زنان موفق در سطح
شهر تهران اش��اره کرد و در این باره گفت :از
ش��هرداری تهران برای نصب ای��ن بیلبوردها
سپاسگذار هستیم؛ چراکه تاکنون شاهد نصب
چنین بیلبوردهایی در سطح شهر تهران نبوده
ایم .با این اقدام شهرداری ،به زنان نشان دادیم
که در جامعه به آنها بها داده میشود.

