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عضو کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری اینکه طرح دارویار 
ب��ا تالش و همت دولت س��یزدهم و مجلس یازدهم اجرا ش��د، 
افزود: این طرح به صورت هدفمند عملیاتی و اجرایی شده و در 
راستای جلوگیری از رانت و اختالس در حوزه دارو موثر است و 
تامین منافع ملی را در پی دارد در واقع هیچ کدام از دولت های 
پیش��ین جرات اجرای این طرح را نداش��تند اما دولت فعلی در 

مسیر اجرای آن گام برداشت.
س��یدمحمد پاک مهر در گفتگو ب��ا خانه ملت با تاکید بر اینکه 

ب��ا اجرای ط��رح دارویار ب��ا اخت��الس و رانت در 
حوزه دارو مقابله ش��د، گفت: با ورود جدی دولت 
در ح��وزه دارو، یارانه دارو به صورت مس��تقیم به 
دس��ت بیماران رس��ید. وی با یادآوری اینکه طرح 
دارویار با تالش و همت دولت س��یزدهم و مجلس 

یازدهم اجرا ش��د، افزود: این طرح به صورت هدفمند عملیاتی 
و اجرایی ش��ده و در راس��تای جلوگیری از رانت و اختالس در 
ح��وزه دارو موثر اس��ت و تامین منافع مل��ی را در پی دارد در 

واقع هیچ کدام از دولت های پیش��ین جرات اجرای 
آن را نداش��تند ام��ا دولت فعلی در مس��یر اجرای 
آن گام برداش��ت. نماین��ده م��ردم بجن��ورد، مانه، 
س��ملقان، جاجرم، گرمه، راز و ج��رگالن ادامه داد: 
مردمی ک��ردن و هدفمندس��ازی یارانه ه��ا یکی از 
اهداف این طرح اس��ت و در واقع به جای آنکه یارانه در ابتدای 
 زنجی��ره پرداخت ش��ود به انتهای زنجی��ره یعنی مصرف کننده

 اختصاص می یابد.

اجرای طرح دارویار، مقابله جدی با اختالس و رانت را در پی داشت 

 نگاه شهروندی
 نگاه شهروندی

 استان 

گذر عمر
 نیمی از ماه اس��فند 1401 هم گذشت. هر 
چه به روزه��ای آخر پایان س��ال نزدیک تر 
می ش��ویم؛ ترافیک خیابان ها سنگین تر، اما 
نسبت به س��ال های گذش��ته از خریدهای 
ش��ب عید خبری نیس��ت. به نظر می رس��د 
افزای��ش قیمت ه��ا مانع خرید و دلخوش��ی 
مردم کم درآمد ش��ده اس��ت. ب��ه ویژه آن 
که عیدی کارمندان و بازنشس��تگان به هیچ 
عنوان کفاف خرید پس��ته کیلویی هشتصد 
هزار تومان را نمی دهد. تخمه آفتاب گردان 
هم نمی شود جلو مهمانان نوروزی گذاشت! 
فقط عمر آدمی مانند باد می گذرد. مسئوالن 
ه��م هیچ نتوانس��ته اند قیمت ه��ا را کاهش 
دهن��د و ثابت نگ��ه دارند. به عن��وان نمونه 
قیمت یک بس��ته جگر مرغ بی��ن دوازده تا 
پان��زده هزار تومان اس��ت. چ��ه دلیلی دارد 
کاس��بان به هر میزان که دلش��ان خواست 
بر روی اجن��اس قیمت گذاری می کنند و به 
فروش می رس��انند؟ کمرنگ شدن نظارت و 
بی توجهی به گرانی ها، مردم را ناامید و نگاه 
آنان نس��بت به مسئوالن تغییر میکند. گویا 
درددل های مردم در ستون روی خط آفتاب 

هم هیچ تأثیری بر روی مسئوالن ندارد! 
علی اکبر فرقانی

طراوت بهار
 فصل بهار فرصت دوباره نگریستن به دیروز 
و امروز اس��ت. به��ار یعنی بهتر زیس��تن و 
بهتر نگریس��تن،یعنی بهتر از همه دیروزها، 
س��بزی و ط��راوت را تالوت ک��ردن. وقتی 
ن��گاه بهار بر دی��وار دل و جانم��ان می تابد، 
از تدبیرکنن��ده ش��ب و روز و بی همت��ای 
هس��تی بخش، دگرگونی، تح��ول و بهترین 
حال ه��ا را در لحظات تحویل س��ال با تمام 
وجودمان تمنا می کنیم. فرارس��یدن بهار و 
دمیدن س��بزه برطرف جویبار، پیامی است 
از جانب هاتف غیبی و س��روش آسمانی که 
به امراللهی، جهان و جهانیان را به دگرگونه 
ساختن حال ها و قلب ها فرامی خواند. اکنون 
که دس��تان پرن��وازش بهار،طبیعت خفته را 
ازخواب بیدار می س��ازد، برماست که با ترنم 
دعای "یامقل��ب القل��وب..." به س��تایش آن 
جمی��ل بی نظیر به پاخیزیم و همگام با بهار، 
به تس��بیح ذات اقدس الهی، ندا س��ر دهیم 
و رویش��ی دوب��اره و پویش��ی دگرگونه را از 
درگاهش مس��ئلت نمایم.سال140۲هجری 
شمسی بر همشهریان و هموطنان ارجمندم 

مبارک باد.ایام به کام.
رضاسیف از نهاوند

استقالل قاضی و وکیل 
یک ضرورت برای تحقق 

عدالت است
آفتاب یزد:رئیس کل دادگستری استان یزد 
گفت: استقالل وکیل یک ضرورت در امتداد 
اس��تقالل قاض��ی و قوه قضائیه ب��رای تحقق 
عدالت در جامعه اس��ت.غالمعلی دهش��یری 
اظهار داشت: اجرای عدالت و تحقق این هدف 
مقدس نیازمند تمهیدات و ملزوماتی است که 
قطعاً استقالل وکیل در کنار استقالل قاضی از 
آن الزامات می باشد.این مقام قضائی بر آسیب 
شناس��ی و آس��یب زدایی از مجموعه وکالت 
و قضاوت تأکید کرد و گفت: تعامل س��ازنده 
دو مجموعه نهاد قض��اوت و وکالت در برخی 
زمینه ه��ا به تعالی دو دس��تگاه منجر خواهد 
ش��د، زیرا وکیل به لحاظ تردد و ارتباط کاری 
بهترین آسیب شناس مجموعه ی قضائی است 
که شناخت خوبی از ضعف قوانین و نقاط قوت 
و ضع��ف عملکردی آن دارد و بالعکس قضات 
بهترین آسیب شناس حوزه وکال هستند که بر 
آسیب های حوزه وکالت اشراف دارد و می تواند 
در آسیب زدایی از این مجموعه کم کار باشد.
وی با بیان اینکه طبق سوگندنامه وکال و تعهد 
اخالقی، اولین تالش هر وکیل باید تالش در 
مس��یر اصالح ذات البین باش��د، گفت: برای 
اشراف به موضوع، شناخت حقیقت و حرکت 
برای حل مس��ئله با گفتگو و س��ازش، وکیل 
باید وقت بگذارد تا به عمق موضوع برس��د و 
راه های احقاق حق در مسیر قانون را بکاود و 
کم کار قاضی در احقاق و اجرای عدالت باشد.
رئیس کل دادگس��تری استان یزد با اشاره به 
حض��ور 13وکیل که در ده ماه س��ال جاری 
بین ۲00 ت��ا ۲74 پرونده را وکالت کرده اند، 
اف��زود: یعنی یک وکیل در ط��ول ماه وکالت 
۲7 پرونده را پذیرفته اس��ت.وی ابراز داشت: 
این موضوع نیازمند بررس��ی دقیقتر اس��ت و 
باید توجه ش��ود اگر این تعداد پرونده همه از 
پرونده های سنگین باشد یک وکیل برای هر 
پرونده چه مقدار وقت گذاشته است تا همگام 
و همس��و با قاضی در مس��یر کشف حقیقت، 
احقاق حق و اج��رای عدالت، پرونده را پیش 
ببرد. لذا بنظر می رسد اگر از ناحیه کانون وکال 
معیار و استانداردی بابت میزان پذیرش تعداد 
پرونده با توجه به پیچیدگی موضوع و نیاز به 
وقت گذاری و بررس��ی ادل��ه و مدارک پرونده 
تعریف شود می تواند برخی چالش های حوزه 
وکالت و قضاوت را مانند اطاله دادرسی، طرح 
دعاوی متعدد و مکرر و تحمیل هزینه و اتالف 
اوقات موکلین و مراجعان را کاهش دهد و در 
نتیجه سرمایه اجتماعی هر دو نهاد را با کسب 
رضایت مردم ارتقا دهد.دهش��یری، وکالت را 
یک رسالت مقدس برای شناخت حق و روشن 
نمودن ابعاد تاریک پرونده برای قاضی جهت 
ص��دور آراء متقن ذکر ک��رد و گفت: ضرورت 
دارد یک بررس��ی دقیق جهت ارتقاء س��طح 
خدمات این قش��ر فرهیخته ب��ه آحاد جامعه 
صورت گیرد.وی تصری��ح کرد: از چالش های 
جدی دس��تگاه قضائی افزایش ورودی پرونده 
هاس��ت که در س��ال جاری نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از 11 درصد رشد داشته 
که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد 
و نیاز اس��ت تا برای کاهش ورودی پرونده ها 
چاره اندیش��ی ش��ود.رئیس کل دادگستری 
استان یزد، حضور و فعالیت اثر بخش وکال در 
نشست های نقد رأی را خواستار شد و گفت: 
دادگستری اس��تان یزد در موضوع اتقان آراء 
نسبت به سال گذش��ته 6درصد ارتقاء داشته 
اس��ت که جا دارد تا با نشست های نقد رأی و 
سایر برنامه های مشابه و بررسی و نیاز سنجی 
ب��ه اصالح برخی قوانین ش��کلی و ماهوی در 
این مس��یر گام برداش��ت. دهش��یری ضمن 
اس��تقبال از حضور فرهیختگان حوزه حقوق 
در نشست های مش��ترک حقوقی و قضائی با 
هدف ایجاد وحدت رویه، اظهار داش��ت: وضع 
قانون و یکس��ری بایدها و نبایدها برای عدم 
وق��وع جرم در جامعه و پیش��گیری از تعرض 
افراد به حقوق یکدیگر اس��ت و فلسفه حضور 
وکیل در دادرس��ی نیز برای ایجاد اطمینان و 
آرامش موکلین در دادخواهی و دفاع است، لذا 
جا دارد تا در مسیر تعالی و اعتالی جامعه بر 
مسیرهای همکاری و همراهی و تعامل تمرکز 

کرد.

9 اجتماعی

نزدیک به نیمی از بودجه امس��ال سازمان بهزیستی هنوز محقق 
نشده و این کمبود اعتبارات زندگی مددجویان و معلوالن را دچار 
چالش کرده اس��ت .جمعی از معلوالن، خانواده های آنها و مدیران 
مراک��ز نگهداری از مددجوی��ان، در اعتراض به عدم تحقق بودجه 
بهزیس��تی این هفته مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. 
آنها در اعتراض به عدم پرداخت 4۹ درصد از بودجه س��ال جارِی 
بهزیستی که باعث اختالل در خدمات دهی به مددجویان و به ویژه 
معلوالن ش��ده و زندگی این افراد را با مش��کالت عدیده ای مواجه 

کرده دست به تجمع چندین  ساعته مقابل این سازمان زدند.

<آسیب های عدم تحقق بودجه بهزیستی
ب��ه گ��زارش خبرآنالین؛مدیر کمپین دفاع از حق��وق معلوالن در 
این خصوص گفت: »س��ازمان برنامه و بودجه 4۹ درصد از بودجه 
امسال بهزیستی را هنوز به این سازمان پرداخت نکرده و این باعث 
اختالل در ارائه خدماتی ش��ده که ب��ه مددجویان و معلوالن داده 
می شود.«بهروز مروتی با بیان اینکه عدم تحقق حدود نیمی از کل 
بودجه سازمان بهزیس��تی موجب توقف خدمات توانبخشی شده، 
افزود: »امسال اولین س��الی است که نیمی از بودجه بهزیستی تا 
این موقع س��ال پرداخت نشده است .«وی تاکید کرد: »افزایش۵0 
درصدی یارانه مراکز نگهداری از معلوالن و مددجویان بهزیس��تی 
برای۸ م��اه معوق ش��ده و افزایش حق پرس��تاری معلولیت های 
شدید به ازای هر نفر پانصد هزار تومان در ۸ ماه اول امسال هنوز 
پرداخت نشده و این فقط یکی از آثار عدم تحقق بودجه بهزیستی 
اس��ت .«این فعال حوزه معلوالن اضافه کرد: »ش��هریه دانشجویان 
معل��ول، کمک  هزینه مس��کن مددجویی، هزینه ه��ای غربالگری 
ش��نوایی و بینایی ، کمک هزینه معیش��ت معل��والن و کمک های 
موردی بهزیس��تی از دیگر مواردی است که در نتیجه عدم تحقق 
بودجه بهزیستی پرداخت نشده و سنگینی آن به شانه های نحیف 
معلوالن و مددجویان س��پرده ش��ده اس��ت .«مروتی گفت: »ظلم  
بزرگی که اخیرا توسط سازمان برنامه  داشت در حق جامعه هدف 

بهزیس��تی صورت می گرفت این بود که س��ازمان برنامه در تالش 
بود تا کلیه معوقات بهزیس��تی را از طریق س��پردن اوراق مالی به 
این س��ازمان تس��ویه کند. در این روش بهزیس��تی  باید بانکی را 
پیدا می کرد که حاضر به قبول اوراق باش��د و سود حاصل از آن را 
طی1۲ قسط به این سازمان  پرداخت کند. در این رویه  بهای اصلی 
اوراق در نهایت نصیب بانک می ش��د که با تجمع قبلی توانس��تیم 

جلوی اجرای آن را بگیریم .«

<افزایش یارانه۸ ماه مراکز را نداده اند
مرتضی .ال��ف مدیریکی از مراکز نگهداری از معلوالن می گوید: »از 
ابتدای س��ال قرار بود یارانه مراکز افزایش پیدا کند اما از فروردین 
تا آبان ماه مبلغ افزایش داده ش��ده را ب��ه مراکز نداده اند.«او بیان 
می کن��د: »یارانه نگهداری از هر فرد از دو میلیون به س��ه میلیون 
تومان افزایش داده ش��ده اما سازمان بهزیستی هنوز اختالف این 
دو مبلغ را برای۸ ماه اول سال به مراکز پرداخت نکرده است، این 
درحالی اس��ت که ش��رایط س��ال جاری با تمام سال های گذشته 
متفاوت اس��ت، هزینه هاهر روز افزایش یافته  و مراکز در تمام این 

مدت از مددجویان نگهداری کرده اند.«

<افزایش یارانه را ندید گرفتند
محمد.میم  نیزیکی دیگر از مدیران مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن 
در یکی از اس��تان های شمالی است. او می گوید: »نگهداری از این افراد 
مسئولیتی سنگین و امری پُرهزینه  است  و تأمین  این هزینه برای بسیاری 
از خانواده ها آسان نیست  بنابراین بهزیستی باید با افزایش سهم خود در 
کمک هزینه نگهداری از این افراد س��هم خانواده ها را کاهش دهد.«وی 
ادامه می دهد: »با اینکه مقرر بود یارانه نگهداری از افراد ساکن در مراکز 
امسال یک میلیون تومان افزایش داشته باشد اما دولت پرداخت این مبلغ 
را برای۸ ماه اول سال نادیده گرفت و رقم یاد شده فقط از آذر ماه به  بعد 
پرداخت  شده است .«به گفته وی درحال حاضر مراکز میلیون ها تومان 
بابت افزایش یارانه نگهداری از مددجویان از دولت طلب دارند و طلب این 

مرکز برای۸ ماه ابتدایی سال نزدیک پانصد میلیون تومان است .

<تعهد سازمان برنامه، دستاورد تجمع جامعه معلوالن
مروتی با بیان موفقیت آمیز بودن تجمع جامعه معلوالن نیز افزود: 
»در تجمعی که انجام ش��د معاون اقتصادی س��ازمان برنامه طی 
صورت جلسه ای تعهد داد کلیه معوقات سازمان بهزیستی را تا ۲۵ 
اس��فند ماه بصورت صد درصدی پرداخت کند.«وی تعهد سازمان 
برنامه را دستاورد بسیار بزرگی خواند و گفت: »این اتفاق با توجه 
به قرارگیری در پایان سال اتفاق بزرگی است البته ما اعالم کردیم 
در صورت عدم  تحقق این وعده، مجددا دس��ت به تجمع خواهیم 
زد.«مدیر کمپین دفاع از حقوق معلوالن همچنین بازگشت بودجه 
مناسب سازی را به الیحه بودجه شهرداری تهران، تخصیص نهصد 
میلی��ارد توم��ان به حوزه معل��والن در تجمع قبلی، عدم تس��ویه 
بودجه بهزیس��تی از طریق اوراق و متعهد کردن س��ازمان برنامه 
برای پرداخت نیمی از بودجه بهزیس��تی تا قبل از پایان سال را از 
جمله دستاوردهای اخیر این کمپین خواند و گفت: »تالش بعدی 
ما در راس��تای بازگرداندن ردیف بودجه قانون حمایت از معلوالن 

به بودجه سال آینده است .«

رئیس کمیس��یون بهداش��ت مجلس شورای 
اس��المی: س��ال آین��ده در ح��وزه تجهیزات 
پزش��کی مشکل جدی خواهیم داشت و امروز 
این مسئله را اعالم می کنیم که در سال آینده 

نگویند چرا نگفتید.
 اگ��ر ارز مورد نیاز تامین نش��ود به چالش بر 
می خوریم.به گزارش ایس��نا، دکتر حسینعلی 
شهریاری، با اش��اره به اینکه در هر حاکمیتی 
تامین امنیت و سالمت مردم از اهمیت باالیی 
برخ��وردار اس��ت، اظه��ار کرد: خوش��بختانه 
امنیت کش��ور به همت س��ربازان گمنام امام 
زمان حاصل ش��ده اس��ت و در بحث سالمت 
نی��ز موفقیت هایی حاصل ش��ده اس��ت.وی با 
اش��اره به افزایش قیم��ت دارو و با بیان اینکه 
این مس��ئله به کرات مطرح شده است، افزود: 
در تمام جلسات بدون استثنا مشکالت حوزه 
سالمت به رئیس جمهوری منتقل شده است 
و دستوراتی هم از سوی وی داده می شود، اما 
چالش ها همچنان وجود دارند و نتوانس��ته ایم 
در مفه��وم س��المت به نتیجه ای مش��خص با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسیم.
شهریاری با بیان اینکه در قانون مقرر شد که 
1۵ ه��زار میلیارد تومان اعتبار توس��ط بانک 
مرک��زی ب��رای تامین نقدینگی ش��رکت های 

داروی��ی اختصاص داده ش��ود و ارز مورد نیاز 
به موقع تامین ش��ود اما این امر محقق نشد، 
گفت: از مهرماه 1400 نگرانی جدی در حوزه 
داروی��ی کش��ور را مطرح ک��رده ام و مکاتبات 

بسیاری با سران سه قوه داشتم. 
تمام مشکالت امروز در صنعت دارویی کشور 
از س��ال گذش��ته در حال مطرح شدن است.
وی تصری��ح کرد: ۹7 درص��د داروی مصرفی 
کش��ور تولید داخ��ل اس��ت، اما س��االنه ارز 
بس��یاری برای م��واد اولیه هزینه می ش��ود و 
ش��اید حدود 70 درصد م��واد اولیه از چین و 
هندوستان وارد می شود. این مواد براساس ارز 
در اختیار تامین می ش��ود، البته مواد اولیه ای 
ک��ه چین ب��ه اروپا می دهد ب��ه دلیل دریافت 
پول بیش��تر، مرغوب تر است.رئیس کمیسیون 
بهداش��ت مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید 
بر اینکه مس��ئله دارو بس��یار حساس است و 
نمی ت��وان با آن بازی کرد، گفت: متاس��فانه با 
س��ازمان برنامه و بودجه به یک زبان مشترک 
نرس��یده ایم و در س��ال آین��ده قطعا در بحث 
دارو ب��ا چالش جدی روب��رو خواهیم بود، ارز 
مورد نیاز تامین دارو امس��ال به صورت کامل 
 تخصیص نیافت در حالی که باید مشکالت را 

پذیرفت.

رئی��س پلیس راه��ور تهران بزرگ، تاس��یس 
ش��هرک های بارب��ری در خ��ارج از مح��دوده 
ش��هری پایتخت را یک��ی از راهکارهای مهم 
برای کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد بیش 
از حد خودروهای س��نگین در تهران دانست و 
گفت: در حال حاضر 40 درصد بار کل کش��ور 
وارد تهران می ش��ود و 30 درصد آن دوباره از 
پایتخت به سایر نقاط کش��ور توزیع می شود. 
برای حل این معضل، باید شهرک هایی را ایجاد 
کنیم که در خارج از ش��هر تهران قرار داش��ته 
باشند و توزیع بار مربوط به سایر نقاط کشور در 
آنها انجام شود تا دیگر کامیون ها و تریلی های 
حامل بار ش��هرهای دیگر وارد پایتخت نشوند.
به گزارش ایلنا، محمدحسین حمیدی، اظهار 
داش��ت: ما برای حل معضل تردد بیش از حد 
کامیون ها، تریلی ها و سایر خودروهای سنگین 
مربوط به باربری در س��طح ش��هر تهران، باید 
کاری را انجام دهیم که در سراس��ر دنیا انجام 
می ش��ود، یعنی باید توجه داشته باشیم که در 
بسیاری از ش��هرهای بزرگ دنیا، شهرک های 
باربری در خارج از سطح شهر مستقر شده اند 
و در تهران نیز باید چنین کاری انجام ش��ود. 
یعنی باید ش��هرک هایی را ایجاد کنیم که در 
خارج از شهر تهران قرار داشته باشند و توزیع 

بار مربوط به س��ایر نقاط کش��ور در آنها انجام 
شود تا دیگر کامیون ها و تریلی های حامل بار 
شهرهای دیگر وارد پایتخت نشوند. وی افزود: 
درباره بارهای مربوط به خود ش��هر تهران نیز 
باید زیرس��اخت هایی را ایج��اد کنیم که بارها 
به صورت ریلی وارد ش��هر شوند. البته احداث 
زیرساخت های ریلی انتقال کاال به داخل شهر 
و تاس��یس ش��هرک های بارب��ری در خارج از 
شهر، قطعا به هزینه، مطالعات و اقدامات فنی 
و عمرانی بسیاری نیاز دارد که باید در سطوح 
کالن مدیریتی کش��ور ب��رای آن برنامه ریزی 
شود. حمیدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر این که با توجه به اعالم کمبود 1.۵ میلیون 
جای پارک در تهران توس��ط اعضای ش��ورای 
شهر و با توجه به این که طی مسافت و صرف 
زمانی طوالنی برای یافتن جای پارک توس��ط 
رانندگان عمال باعث تشدید بار ترافیکی شهر 
می شود، پیشنهاد پلیس برای حل این معضل 
چیست، توضیح داد: تامین پارکینگ به اندازه 
کافی در س��طح شهر تهران یک ضرورت است 
و متاسفانه در حال حاضر شهروندان همه روزه 
در بس��یاری از خیابان ه��ا و حت��ی کوچه ه��ا 
نمی توانند جای مناس��ب ب��رای پارک خودرو 

پیدا کنند.

 ضرورت تاسیس شهرک های باربری برای کاهش آلودگی هوا هشدار مجلس درباره کمبود دارو

 دود عدم تحقق بودجه بهزیستی در چشم معلوالن و مددجویان 

بی توجهی دولت به جامعه معلوالن؛
 ۵۰ درصد بودجه بهزیستی پرداخت نشد

سبد معیشت بهمن، 1۷ میلیون و ۸00 هزار تومان

 دستمزد ده روز از ماه را کفاف می دهد 
»سبد معیشت خانوارهای کارگری« تنها مولفه ی قابل احصا برای 
نرخ گذارِی شاخص هزینه های زندگی کارگران است. از میانه ی دهه 
نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه ی سه جانبه ی 
س��بد معیشت، در کمیته ای ذیل شورای عالی کار، آغاز شود؛ بند 
دوم م��اده 41 قانون کار- تنها بند ال��زام آور مزدی در قانون- نیز 
چی��زی جز ای��ن نمی گوید.امس��ال اوضاع کاماًل متف��اوت از قبل 
است. برای مذاکرات مزدی140۲، هنوز سبد معیشت خانوارهای 
کارگری محاسبه نشده است و این در حالیست که نیمه ی اسفند 
را هم پشت سر گذاشته ایم؛ به نظر می رسد دولتی ها و کارفرمایان 
اهتمامی برای ورود جدی به مبحث س��بد معیشت ندارند در واقع 
نمی خواهن��د ابزاری برای مطالبه گری مزدی در دس��ت کارگران 
باش��د؛ ابزاری که نش��ان دهد حتی صد درصد افزایش دس��تمزد 
ه��م جوابگ��وی هزینه های پرش��تاب زندگی نیس��ت و نمی تواند 
حداقل بگی��ران را به خط فقر برس��اند.با این حال، در س��ال های 
گذشته، محاسبه ی سبد معیشت خانوارهای کارگری، فرمول ها و 
راهکارهای مش��خصی داشته است؛ جداول مرکز آمار برای قیمت 
خوراکی ها و میزان کالری مصرفی براساس استانداردهای انستیتو 
پاس��تور ایران، مبنایی برای محاس��به ی سبد خوراکی های خانوار 
فراه��م م��ی آورد و در گام بعدی، با اعمال ی��ک ضریب مربوط به 
دهک درآمدی کارگران، س��بد معیش��ت کلی استخراج می شود. 
به گ��زارش ایلنا،فرامرز توفیقی )فعال کارگری( براس��اس همین 
اس��تانداردها، با استناد به داده های آماری بهمن 1401، نرخ سبد 
معیش��ت خانوارهای کارگری را به طور مس��تقل محاس��به کرده 
اس��ت، ضمن تاکید بر اینکه »این سبد چندان واقعی نیست چون 
اق��الم خام خوراکی را مبنا قرار می دهد و به نتیجه ی واقعی برای 
س��بد خوراکی های خانوار نمی رس��د اما در هر حال معیاری ست 
که در س��ال های اخیر در ش��ورایعالی کار پذیرفته شده است«؛ او 
نام این س��بد را »سبد غیر عملیاتی بهمن 1401« گذاشته است.
توفیقی توضیح می دهد: »سبد غذایی ذیل برای یک فرد بدون در 

نظر گرفتن فعالیت بدنی و براس��اس معیارهای یک سبد حداقلی 
محاس��به شده اس��ت؛ در یک رونِد واقعی سازی، بایستی میانگین 
سنی خانوار 3.3 نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و.. دخیل می شد که 
سهم ۲۵73کیلوکالری میانگین هر فرد را می توانست دستخوش 
تغیی��ر نماید اما به دلیل توافق س��ه جانبه، این عدد حداقلی مبنا 
قرار گرفت.«محاسبه ی سبد خوراکی، نشان می دهد که در بهمن 
ماه 1401، س��بد غذاِی خانوارهای کارگ��ری3.3 نفره، 6 میلیون 
و ۵3۲ هزار تومان اس��ت و این در حالیس��ت که حداقل دستمزد 
بهمن م��اه کارگران به اضافه ی تمام ملحقات برای یک خانواده ی 
کارگری با یک یا دو فرزند، فقط دویس��ت تا س��یصد هزار تومان 
بیش��تر از سبد خوراکی های خانوار اس��ت؛ به عبارت ساده تر، کل 
حداقل دس��تمزد ماهانه پاِی خوراکی ها می رود آنهم خوراکی های 
ساده و حداقلی.توفیقی با استناد به این سبد خوراکی ها و با اعمال 
یک ضریب توافق ش��ده ی قبلی )36.6( سبد معیشت خانوارهای 
کارگری را محاسبه کرده است؛ با این توضیح که »به دلیل افزایش 
چش��مگیر تورم مسکن، دهک خانوارهای کارگری به دهک پنجم 
س��وق پیداکرده است لذا س��هم خوراکیها باید34.3 درصد لحاظ 
شود که بازهم به دلیل توافقات استاندارد شورایعالی کار، این تغییر 

را کنار گذاشته ایم و به همان سهم غیرواقعی بسنده نموده ایم«. در 
واقع، سبد معیش��ت خانوارهای کارگری براساس داده های آماری 
بهمن 1401 )داده های رس��می مرکز آمار ایران( و با اتکا به سبد 
خوراکی های حداقلی خانوار، نزدیک به 1۸ میلیون تومان اس��ت؛ 

به طور دقیق تر،17 میلیون و ۸43 هزار تومان.

<میزان افزایش هزینه های زندگی؟
حال س��وال این اس��ت که افزای��ش هزینه های زندگ��ی در یازده 
ماه سپری ش��ده از سال 1401 با اس��تناد به تورم سبد معیشت 
چقدر بوده اس��ت؛ توفیقی با بیان اینکه، س��بد معیشت مذاکرات 
مزدی1401، رقم دقیق۸۹7۹۸۲0۵ ریال بوده، محاس��بات فوق 
نش��ان می دهد که تا بهمن، هزینه های زندگی۸۸,6۸۵,۵6۵ ریال 
افزایش یافته است.در طول سال 1401، هزینه های حداقلی زندگی 
کارگران حداق��ل ۸ میلیون و ۸6۸ هزار تومان افزایش یافته؛ این 
در حالیس��ت که دس��تمزد با مزایا به زحمت به 6 میلیون و ۸00 
هزار تومان می رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه های زندگی در یازده 
ماه س��ال جاری، بیش از صد درصِد دس��تمزد بوده است؛ و دقیقاً 
ب��ه همین دلیل اس��ت که صد درصد افزایش دس��تمزد هم دیگر 
جوابگو نیس��ت و کارگران را به خط فق��ر حداقلی بازنمی گرداند.
سطح پوش��ش دس��تمزد به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ 
توفیقی می گوید: مس��ئله این است که حداقل دستمزد 1401 در 
بهمن ماه، به س��ختی36 درصد سبد معیشت یا همان هزینه های 
حداقلی زندگی را پوشش می دهد؛ در واقع حداقل دستمزِد بهمن، 
به س��ختی برای ده روز از ماه کفایت می کند.در چنین شرایطی، 
باید پرس��ید آیا اهتمامی برای عمل به تنها بند الزام آور دستمزد 
در قان��ون کار یا همان بند دوم ماده 41 وجود دارد؛ آیا طرف های 
دولت��ی  »می پذیرند« آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه های 
ریالی زندگی س��ت که س��ر به فلک کش��یده و درصدهای صوری 

افزایش به هیچ کاری نمی آید؟!

چهارشنبه سوری یکی از سنت های قدیمی 
ما ایرانیان است که در زمان های گذشته در 
حد یک آتش بازی مختصر در نقاط از پیش 
تعیین شده اجرا می گردید و هدف نهایی آن 
پاکس��ازی محیط زندگی و برطرف نمودن 
کدورت های فی مابین اقوام بود. متاس��فانه 
در سالهای اخیر مراسم سنتی و زیبای این 
شب، رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به 
بازیهای خطرناک با مواد منفجره و محترقه 
ش��ده اس��ت. آتش زدن بوته های خش��ک 
 و پری��دن از روی آتش، تجم��ع جوانان در 
خیاب��ان ها، آت��ش زدن فشفش��ه و منفجر 
کردن نارنجک که می تواند خطرات متعددی 
را برای بس��یاری از هموطن��ان عزیزمان به 
دنبال داشته باشد.مراسم چهارشنبه سوری 
هرساله با حوادث ناگواری همراه است و به 
کش��ته یا مجروح شدن گروهی از نوجوانان 
و جوانان می انجامد. خانواده ها در پیشگیری 
از حوادث نقش مهمی را ایفاء می کنند. باید 
ک��ودکان و نوجوانان را تش��ویق کرد که از 
حوادث درک خوبی داش��ته باشند. باید به 
آنه��ا آموزش داد ک��ه آنه��ا در مقابل مواد 
محترقه و منفجره و آتش بازی آس��یب پذیر 
هس��تند. آموزش آس��یب پذیری در مقابل 
خطرات مذکور، از اهمیت خاصی برخوردار 
است. هش��دارها ممکن است تکراری باشد، 

اما باید باز هم تکرار شود.
نکات قابل توجه:

1- والدین و مس��ئوالن واحد های آموزشی 
باید با هشدار به نوجوانان و جوانان آنها را از 
خطرات و عوارض وحشتناک بازی با آتش و 

ترقه و مواد منفجره آگاه سازند.
۲- به محض مش��اهده خرید و فروش مواد 
محترقه به هر شکل سریعا مامورین نیروی 

انتظامی  را در جریان قرار دهید.
3- کبری��ت و م��واد آت��ش زا مانند نفت و 
امثال آن را از دسترس کودکان دور کرده و 
اج��ازه ندهید که با آتش زدن بته و هیزم و 
امثال اینها در محیط خانه یا پارکینگ برای 

جان خود و دیگران مخاطره ایجاد کنند.
4- معموال کودکان خود زش��تی آتش بازی 
را ب��ه دلی��ل خط��رات آن درک می کنن��د 
و ب��ه همی��ن دلیل اغلب کبری��ت و ترقه و 
مواد آت��ش زا را در نقاط غیر قابل دید مثل 
انباری، زیرزمین ی��ا در داخل کمد و کیف 
و وسایل ش��خصی خود مخفی می کنند که 
این امر از عوامل اصلی بروز حریق و حادثه 
است، بنابراین باید کنترل بیشتری را اعمال 

نمایید.
۵- ک��ودکان در صورت عدم دسترس��ی به 
کبری��ت و مواد آتش زا در منزل جهت تهیه 
مواد محترقه به فروش��گاه های رنگ و مواد 
ش��یمیایی و داروخانه ه��ا مراجعه می کنند 
لذا به فروش��ندگان این قبی��ل مواد توصیه 
می ش��ود که اکیدا از فروش مواد آتش زا به 

کودکان و نوجوانان خودداری کنند.
6- مراق��ب رفتارهای خطرن��اک و ناهنجار 
بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای 
گش��تی نی��روی انتظامی و ی��ا پلیس 110 

اطالع دهید.
7- استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور 
کام��ل ایمن نیس��ت، حت��ی در صورتی که 
مراقبت کامل صورت گیرد. حوادث نه تنها 
ممکن است برای کسانی که از آن استفاده 
می کنن��د به وجود آید، بلکه برای کس��انی 
که این مواد را درس��ت می کنند نیز ممکن 
اس��ت اتفاق بیفتد. پس، از مکان هایی که از 
مواد محترقه در آن استفاده می شود دوری 

کنید.
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