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دستمزد ،تنها یکسوم
سبد معیشت را پوشش میدهد

از فضای مجازی

«خاک» کیلویی چند؟

عکس :آیدا فریدی

سال ،بیش از  ۳۰درصد افزایش یافته است.
فرام��رز توفیق��ی ،رئیس
کمیت��ه دس��تمزد کانون
عالی ش��وراهای اسالمی
کار که محاس��بات س��بد
معیشت را انجام میدهد،
با بیان اینک��ه مبنای کار
ب��رای تعیی��ن س��بد
خوراکیها ،جدول رس��می اس��ت که از دادههای
انستیتو پاستور ایران و مرکز آمار استخراج شده،
از ب��اال رفتن ش��دید ن��رخ خوراکیه��ای خانوار
میگوی��د .توفیق��ی در ادام��ه به مقول��ه دیگری
پرداخته و میگوید :س��بد خوراکیهای خانوار در
شهریور ،به یک میلیون و  ۵۲۸هزار تومان رسیده
اس��ت .در واقع در طول  6ماه نخس��ت سال ،۹۹
هزینهه��ای خوراکیهای خان��وار بهتنهایی۴۹۰ ،
هزار تومان افزایش داش��ته که در واقع حدود 32
درص��د خواهد ش��د .بیش از  ۳۲درص��د افزایش
هزینه س��بد خوراکیهای خانوار یعنی یک خانوار
کارگری در شهریور باید 30درصد بیشتر از اسفند
س��ال قبل ،فقط ب��رای تامین نیازه��ای خوراکی
هزین��ه کند .در نهایت ،توفیقی با مبنا قرار دادن
س��بد خوراکیها ،نرخ س��بد معیش��ت خانوار را
محاسبه کرده و میگوید :باتوجه به گزارش مرکز
ملی آمار درباره متوسط هزینه خوراکیها مطابق

با استاندارد COICOPحداقل درآمد خانوار باید
به س��قف 6میلیون و  524هزار تومان برسد .این
س��بد  ۶میلیون و  ۵۲۴هزار تومانی بدون در نظر
گرفتن س��هم بهداشت و مس��کن است .اگر سهم
بهداش��ت را ب��ه آن اضاف��ه کنیم ،ای��ن رقم به 6
میلیون و  850هزار تومان خواهد رسید .در واقع
بدون در نظر گرفتن نرخ تصاعدی مسکن و اجاره
خانه ،یک خانوار کارگری در ش��هریور امسال باید
بی��ش از  ۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان برای تامین
هزینههای زندگی درآمد داشت.
توفیقی تاکید میکند :س��ال قب��ل بهدلیل فاصله
بس��یار زی��اد تورم��ی مولفههایی چون مس��کن،
درمان ،حملونقل در کمیته دس��تمزد مقرر شد
جلس��اتی برای تعیین درصد این مولفه و راههای
احصای این اعداد برگزار ش��ود ک��ه تاکنون هیچ
جلسهای برگزار نشده است؛ بنابراین بدون در نظر
گرفتن افزایشهای چندین برابری هزینهها ،سبد
فعلی خانوار با این فرمول بس��یار پایینتر از سبد
واقعی بسته شده ،این در حالی است که با دخالت
سهم مس��کن در کالنشهرها و شهرهای اقتصادی
و صنعتی این س��بد تا مرز  7میلیون و  900هزار
تومان میرسد.
او اضاف��ه میکن��د :اگ��ر تغییر ایجاد ش��ده در
الگوی زندگی باتوجه به شرایط کرونایی را در نظر
بگیریم ،نرخ سبد خانوار بازهم افزایش مییابد.

باالترین آمار مراجعات کرونایی مربوط به کدام مناطق است
مدیرعامل ش��رکت ش��هر س��الم ش��هرداری تهران گفت :بیش��ترین آمار
مراجعات کرونایی به مراکز درمانی ش��هرداری تهران مربوط به مناطق ،۳ ،۵
 ۸ ،۱و  ۶شهرداری تهران است.
حمید چوبینه ،مدیرعامل ش��رکت ش��هر س��الم در گفتوگو با ایلنا درباره
توزیع واکس��ن آنفلوآنزا در بین کادر درمان مراکز درمانی ش��هرداری تهران
گفت :همانطور که آمار رس��می وزارت بهداشت نشان میدهد ،ابتال به کرونا
در کشور اوج گرفته و مراجعات نیز به تبع آن به درمانگاههای مختلف بهویژه
درمانگاههای شهرداری تهران افزایش پیدا کرده است.
او ادام��ه داد :مراجعات ش��بهکرونایی ب��ا این پیشفرض که ب��ا اطمینان
بیش��تری میتوان آنها را کرونا فرض کرد ،خیلی بیش��تر از گذش��ته شده و
پزشکان مراکز درمانی ما افزایش مراجعات را گزارش میکنند.
چوبینه ادامه داد :متاس��فانه وزارت بهداش��ت باوجود آنک��ه بار درمانی به
خیلی از مراکز خارج از مجموعه وزارت بهداش��ت نیز وارد اس��ت ،در توزیع
موارد حمایت��ی نگاه فراگیری ندارد و ن��گاه درونوزارتخانهای دارد .مراکزی
مانند مراکز درمانی ما نیز از روز اول ش��یوع کرونا همپای وزارت بهداش��ت
مشغول خدمت بودند ،اما در تقسیمبندیهای وزارت بهداشت جایگاهی برای
همکاران ما در نظر گرفته نش��ده و این گالیهای اس��ت ک��ه از همکارانم در
وزارت بهداشت دارم.

او تاکید کرد :مراکز درمانی ش��هرداری تهران نیز باید در تقسیمبندیها و
در نظر گرفتن امکانات حمایتی از جمله واکسن آنفلوآنزا لحاظ شوند.
چوبین��ه درباره آم��ار مراجعات کرونایی ب��ه مراکز درمانی ش��هرداری در
روزه��ای اخیر گفت :در برخی مراک��ز ما مراجعات روزانه قابلتوجه اس��ت.
ب��رای مثال در مرکز درمانی منطق��ه  ،۵روزانه بین  ۱۲۰تا  ۱۵۰نفر مراجعه
میکنند .در بقیه مراکز مراجعات کمتر است و از روزی  ۵تا  10نفر تا روزی
 ۱۲۰نفر مراجعه نیز داریم .مدیرعامل شرکت شهر سالم درباره بیشترین آمار
مراجعه به مراکز درمانی ش��هرداری در مناطق تهران گفت :مناطق ۸ ،۱ ،۳
و  ۶بیشترین آمار مراجعه را دارند .البته از آنجایی که این مراکز شبانهروزی
هستند ،درصد مراجعه به آنها نیز بیشتر است.

نخستین مسابقه پادکست ریلی ویژه خبرنگاران
فراخوان

در روزهای گذش��ته رئیس فراکسیون کارگری
مجلس ش��ورای اس�لامی از لزوم احتساب «تورم
کل��ی» و لح��اظ ک��ردن آن در مذاک��رات مزدی
کارگران س��خن گف��ت .بابایی کارنام��ی با تاکید
بر اینکه وضعیت معیش��ت کارگ��ران به هیچوجه
خوب نیست ،از تصمیمات مزدی شورایعالی کار
انتقاد کرد و گفت :برای بهبود معیش��ت کارگران
باید رویکرده��ای مزدی ش��ورایعالی کار تغییر
اساس��ی کند .به گ��زارش ایلنا ،ای��ن اظهارات در
حال��ی صورت میگی��رد که الزام��ات صریح ماده
 ۴۱قانون کار در مذاکرات مزدی س��الهای اخیر
هرگز اجرایی نشده اس��ت؛ بهویژه در سال جاری
که نهتنها س��بد معیش��ت  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار
تومانی در تعیین مزد مبنا قرار نگرفت ،بلکه تورم
رس��می  ۴۲درصدی نیز نادیده گرفته شد .بعد از
تمام هیاهوها و کشمکشها ،دستمزد کارگران در
سال جاری فقط  ۲۶درصد افزایش یافت!
حال اگر قرار باشد تصمیمات مزدی به عدالت
و قانونمداری نزدیک شود ،هیچ معیاری معتبرتر
از «س��بد معیش��ت خانوار» نیس��ت .دولتیها در
بهمن س��ال گذش��ته سبد معیش��ت  ۴میلیون و
 ۹۴۰هزار تومانی را به رسمیت شناختند اما پای
مذاکرات مزدی ک��ه به میان آمد باز هم بد بودن
اوضاع اقتصادی ،کرونا ،کسادی بازار و هزار و یک
چیز دیگر را بهانه کردند تا از زیر بار اجرای قانون
فرار کنند.
فارغ از آمارهای رس��می ت��ورم که همواره روی
اعداد زیر  ۳۰درصد دور میزند ،س��بد معیش��ت
خانوار در ش��هریور امس��ال به ش��دت گران شده
تومانی
است؛ در واقع سبد  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار
ِ
اس��فند در ش��هریور با احتساب س��هم مسکن به
 ۷میلی��ون و  ۹۰۰ه��زار تومان و ب��دون آن به ۶
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رس��یده اس��ت؛ هزینه
خوراکیه��ای خانوار بهتنهایی در  6ماه نخس��ت

س��بد  ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومانی اس��فند در ش��هریور
با احتس��اب س��هم مس��کن به  ۷میلیون و  ۹۰۰هزار تومان
و بدون آن به  ۶میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رس��یده اس��ت؛
هزینه خوراکیهای خانوار بهتنهایی در  6ماه نخس��ت س��ال،
بیش از  ۳۰درصد افزایش یافته است

مشاور رئیس س��ازمان محیطزیست
ایران میگوید خاک کشاورزی و معدنی
از شمال و جنوب کشور قاچاق میشود؛
خاک شمال در تهران به فروش میرسد
و خاک جنوب هم در کش��ورهای حوزه
خلیجفارس.
اس��ماعیل که��رم ،مش��اور رئی��س
س��ازمان محیطزیس��ت از ف��روش غیرقانونی یا هم��ان قاچاق
خاک جنگلهای ش��مال و جنوب ایران در داخل و خارج کشور
خبر داده و گفته اس��ت :خاک کش��اورزی و معدنی از سیستان
و بلوچس��تان و فارس به کش��ورهای ح��وزه خلیجفارس قاچاق
میشود.
او اظه��ار میکند« :در منطقه نوبندیان اس��تان سیس��تان و
بلوچس��تان در نزدیکی بندر چابهار 7 ،م��کان برای جمعآوری
خاک س��اخته ش��ده و خاکها را جمع و پس از آن بار کامیون
و کش��تی میکنند و به دوبی میبرند» .که��رم که پیش از این
نی��ز موضوع قاچاق خاک از ای��ران را مطرح کرده بود ،میگوید:
«خاکی که از نوبندیان قاچاق میش��ود ،خاک کش��اورزی است
و ش��نیدهام که هر کامیون آن با نرخ  ۸دالر فروخته میش��ود.
با این کار خاک کش��اورزی از بین م��یرود زیرا از روی زمینها
جم��عآوری میش��ود و  ۳۰ت��ا  ۴۰س��انتیمتر از روی خاک را
برداش��ت کرده و میفروش��ند؛ در نتیجه در مکانی که خاک آن
جمعآوری شده دیگر امکان کش��اورزی وجود نخواهد داشت و
خساراتی هم به رودخانههای منطقه وارد خواهد شد».
او همچنی��ن از قاچاق خاک صنعتی که در آن س��رب و روی
وجود دارد ،از استان فارس به کشورهای حوزه خلیجفارس پرده
برداشته و گفته است« :خاک صنعتی را که در آن آهن و سرب
وجود دارد از استان فارس میبرند و استفاده میکنند .بخشی از
خاک را که اس��تفادهای ندارد برای ساخت جزایر نخلی دوبی در
دریا میریزند که ساخت همین جزایر باعث توقف جریان آب در
خلیجفارس میشود و مشکالت فراوانی در پی خواهد داشت».
قاچاق خاک از ایران به کش��ورهای همس��ایه موضوع تازهای
نیست .حداقل در یک دهه گذشته چند مرتبه از زبان مقامهای
دولت��ی یا نماین��دگان مجلس بیان و پ��س از مدتی هم انکار و
فراموش ش��ده است .مرداد امس��ال محمدجواد عسگری ،عضو
کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفته ب��ود« :اس��ناد و مدارکی
وجود دارد مبنی بر اینکه در اس��تان فارس و ش��مال و جنوب
کشور شاهد قاچاق خاک هس��تیم» .مدیرکل دفتر آب و خاک
س��ازمان حفاظت محیطزیست هم  2سال پیش قاچاق خاک از
اس��تانهای جنوبی بهویژه فارس به قطر و امارات را تایید کرده
بود .معصومه ابتکار ،رئیس سابق سازمان حفاظت محیطزیست
ه��م در س��ال  ۱۳۹۵از قاچاق خاک از جزیره هرمز در اس��تان
هرمزگان پرده برداشت .حسین هاشمی تختهپرور ،نماینده وقت
بندرعباس در مجلس اما این موضوع را رد کرده و گفته بود بنیاد
برکت (از زیرمجموعههای ستاد اجرایی فرمان امام) «به صورت
قانونی» خاک جزیره هرمز را میفروش��د و  ۴۰درصد سود این
فروش به مردم و  ۶۰درصد به بنیاد برکت میرسد.
بنی��اد برکت در س��ال  ۱۳۹۰ب��ه وکالت از ش��رکت تعاونی
مرزنش��ینان اس��تان هرمزگان مالکیت معدن خاک سرخ را در
اختیار گرفت .خاکفروش��ی تنها به استانهای جنوبی محدود
نمیش��ود .اگر خ��اک این اس��تانها به خارج از کش��ور قاچاق
میشود خاک استانهای شمالی هم کیلویی در تهران به فروش
میرسد.
بهگفته کهرم خاک جنگلهای شمال را با این عنوان که باعث
حاصلخیزی باغچه میشود ،به تهران میآورند و میفروشند.
او جمعه ۱۱ ،مهر در حاش��یه یک مراس��م در ش��اهرود گفته
بود« :در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگلهای ش��مال
را کیلوی��ی  5هزار تومان به فروش میرس��انند .برای خاکی که
ساخته شدن هر س��انتیمتر آن  100سال طول میکشد ،مردم
صف کشیده بودند» .پیشتر نیز خبرگزاری دانشجویان ایران از
فروش خاک جنگلهای ش��مال در بستههای  ۱۰کیلویی خبر
داده بود.
یک��ی از قاچاقچیان خاک به این خبرگزاری گفته بود« :خرید
و فروش خاکهای جنگلی در چند ماه اخیر رونق مناس��بی پید
کرده است؛ البته این موضوع در بهار و تابستان هر سال بهتر از
نیمه دوم س��ال است ».براساس قانون حفاظت از خاک که سال
قب��ل تصویب ش��د ،انتقال و فروش خاک غی��ر از خاک معدنی
پ��س از اخذ مجوز از وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،به خارج
از کش��ور ممنوع اس��ت اما این قانون درباره فروش آن در داخل
سکوت کرده است.
منبع :مجمع فعاالن اقتصادی

وقتی از س��رکار خس��ته به منزل برمیگردید و س��ر میز یا سفره شام همسر
یا فرزند ش��ما س��رش را در گوش��ی تلفن همراهش کرده و با کلمات مبهم به
ش��ما پاسخ میدهد ،گرفتار فابینگ هستید .وقتی در مهمانیها و دورهمیهای
دوس��تانه یا فامیلی بعد از س�لام و احوالپرس��ی اولیه هر کس مش��غول گوشی
همراهش میش��ود ،گرفتار فابینگ هستید .وقتی در روابط عاطفی و زناشویی با
ش��ریک یا همس��ر خود به کافهای رفتهاید یا در منزل نشستهاید و یکی از شما
مدام گوشی تلفنش را چک میکند گرفتار فابینگ شدهاید.
یک مطالعه نش��ان داد ک��ه بیش از  ۱۷درصد افراد حداق��ل  4بار در روز در
حضور دیگران و هنگام صحبت با آنها دزدکی تلفنشان را چک میکنند .تقریبا
 ۳۲درصد افراد نیز  2تا  3بار در روز فابینگ میکنند.
گرچه ش��اید این رفتار چیز مهمی بهنظر نرس��د ،اما تحقیقات نشان میدهد
فابینگ میتواند به روابط و سالمت روان شما آسیب برساند.
 فابینگ ( )Phubbingچیست؟عمل نادیده گرفتن کس��ی که با شما صحبت میکند با توجه و نگاه کردن به
تلفن همراه خود را فابینگ میگویند .بهعبارت سادهتر :بیاعتنایی به دیگران با
نگاه کردن به تلفن همراه.
 نیروی محرک این احساسات چیست؟فابینگ  ۴نیاز اساس��ی انسان را تهدید میکند که این نیازهای اصلی عبارتند
از:
احساس تعلق داشتن
اعتماد بهنفس
زندگی معنادار
احساس کنترل داشتن
وقتی کس��ی پیش شما با تلفنش مشغول میشود ،شما ممکن است احساس
طرد و محروم شدن از مصاحبت با او را بکنید .این میتواند تاثیر قابلتوجهی بر
سالمت روان شما داشته باشد.
تحقیق��ات همچنین نش��ان میدهد افرادی که دچار فابینگ هس��تند تمایل
زیادی دارند به اینکه تلفنش��ان همیش��ه در دس��ترس باش��د تا با رسانههای
اجتماعی ارتباط برقرار کنند و به این وسیله خأل ارتباط حضوری یا رودررو را پر
کنند .این شروع یک چرخه معیوب است.
  ۳نشانه دچار بودن به فابینگ: همزمان دو مکالمه دارید؛ یکی از طریق تلفن و یکی با شخص روبهرویتان.شما به احتمال زیاد هیچ کدام از این دو مکالمه را با موفقیت انجام نمیدهید و
مطمئناً فیوب “( ”Phubدچار فابینگ) هستید.
 س��ر میز یا س��فره غذا یا دیگر موقعیتهای اجتماعی با تلفن خود مشغولمیش��وید .قرار دادن تلفن کنار بش��قاب غذا عالمت هش��داری است که نشان
میدهد بهزودی ارتباطات خانوادگیتان دچار اختالل خواهد شد.
یادتان باشد ،حتی الزم نیست تلفن خود را هنگام مکالمه لمس کنید تا روی
رابطه شما تاثیر منفی بگذارد .یک مطالعه نشان داده تنها وجود تلفن در دستان
یا کنار ش��ما باعث میشود همسر ،فرزند ،خانواده ،دوستان و همکارانتان کمتر
با شما ارتباط برقرار کنند.
 بدون چک کردن تلفن نمیتوانید شام ،نهار یا صبحانهتان را تمام کنید .ایننشانهای از دلهره و ترسی واقعی در شماست؛ ترس از دست دادن تماس ،پیام یا
پست جدیدی در شبکههای اجتماعی.
  ۳راه برای جلوگیری از فابینگ: -۱غذایتان را بدون تلفن بخورید
 -۲تلفن را از دسترس خود دور کنید
 -۳خود را به چالش بکشید
پس مراقب روابط اجتماعی و فردی باشیم.

خبرنگاران رس��انههای مختلف کش��ور برای ش��رکت در نخس��تین مس��ابقه
پادکس��ت ریلی تا  ۳۰مهر فرصت دارند که آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه
ارس��ال کنند .به گزارش روابط عمومی نخستین مس��ابقه پادکست ریلی (ویژه
خبرنگاران) ،این مسابقه به همت راهآهن جمهوری اسالمی ایران برگزار میشود
و کلیه خبرنگاران شاغل و بازنشسته میتوانند آثار خود را در قالب بیان تجربیات
شخصی ،تحلیل یا گزارش تولید کنند.
 محورهای مسابقه عبارتند از:راهآه��ن و بح��ران جهانی کرونا ،راهآهن و تحقق ش��عار جهش تولید ،راهآهن
و توس��عه اقتصادی و اجتماعی ،نوآوری و فناوریهای نوین در توس��عه راهآهن،
راهآهن ،خبرنگاری و مس��ئولیت اجتماعی و نقش رس��انه در توسعه گردشگری
ریلی .خبرنگاران برای ش��رکت در این مس��ابقه میتوانند آثار خود را بهصورت
پادکس��ت مصاحب��های ،تکنفره ،میزگ��رد ،قصهگو یا ترکیبی تهی��ه کرده و از
طریق پس��ت الکترونیکی  railnashr@rai.irیا اپلیکیش��ن گپ به ش��ماره
 ۰۹۹۰۲۷۹۸۶۶۴به دبیرخانه مس��ابقه ارس��ال کنند .در ضمن باتوجه به شیوع
ویروس کرونا هیچ اثری در قالب لوح فشرده ،فلش یا حضوری دریافت نمیشود.
 شرایط مهم شرکت در مسابقه:عالقهمندان میتوانند بهصورت فردی یا در قالب گروهی در مس��ابقه شرکت
کنند .در صورت ش��رکت گروهی ،یک فرد بهعنوان مس��ئول گروه باید معرفی
ش��ود .در ابتدای پادکست ،ذکر شناس��نامه اثر الزامی است .آثار فاقد شناسنامه
ارزیابی نخواهند شد.
م��دت زمان پادکس��تها باید حداقل  ۵دقیق��ه و حداکثر  ۲۰دقیقه و حجم
پادکستها حداکثر  ۲۵مگابایت باش��د .استفاده از جلوههای صوتی و موسیقی
آزاد است .بارگذاری پادکست در سرویسهای میزبانی پادکست ضروری نیست
و ارس��ال فایل صوتی کفایت میکند .برپایه تقویم مسابقه ،آخرین مهلت ارسال
آث��ار  ۳۰مه��ر  ،۱۳۹۹داوری آب��ان  ۱۳۹۹و اعالم نتای��ج  ۲۶آذر ( ۱۳۹۹روز
حملونقل) اس��ت و ش��رکتکنندگان برای کس��ب اطالعات بیش��تر میتوانند
به نش��انی اینترنتی راهآهن جمهوری اس�لامی و کانال گپ مس��ابقه به آدرس
 https: //gap.im/rail.podcastمراجعه کنند.

