
تولید اولین کفش هوشمند در ایران
مجموع��ه کفش هوش��مند حکیم ب��رای اولین بار 
کارخان��ه کفش هوش��مند در ای��ران را راه اندازی 

کرد.
مخترع این کفش هوشمند در گفتگو با خبرنگار ما 
گفت : با توجه به اینکه تولید کفش های هوشمند 
در دنیا فقط جنبه رونمایی داش��ته مجموعه دانش 
بنیان هوش��مند حکیم اقدام به تولید و انبوه سازی 

این کفش هوشمند در ایران کرده است. 
میثم احمدپور افزود :  کفش هوش��مند سه بعدی 
حکی��م از تلفیق عل��وم ترمودینامیک و فیزیولوژی 
برای اولین بار با فناوری های خاص در به روزترین 

آزمایشگاه ها طراحی و ساخته شده است.
وی با اش��اره به اینکه یک��ی از دقیق ترین فناوری 
  TCS های به کار رفته در کفش حکیم، سیس��تم
ی��ا فناوری تنظی��م دمای داخلی اس��ت،گفت: این 
فن��اوری، دم��ای داخل کفش را ب��ا توجه به دمای 
محیط و دمای بدن ش��خص تنظیم  و دمای داخل 

کفش را متعادل می کند.
این نخبه فردوس��ی ادامه داد :  پس از ثبت خرید 
و تحویل کفش از مجموعه حکیم، باید یک ساعت 
کفش را بپوشید و سپس به مدت 24 ساعت کفش 
را کنار بگذارید که به این مدت، زمان تنفس کفش 
م��ی گویند و در این زمان، فع��ل و انفعاالت  مواد 
تزریق ش��ده در رادیات های زیره و همچنین دیگر 

مواد بکار رفته به مرحله تکامل میرسند.
احم��د پور به فناوری تیوبل��س  به کار رفته در این 
طرح دانش بنیان اش��اره کرد و گفت : هوای فشرده 
ای بی��ن زیره و کفی کف��ش قرارگرفته تا ضمن از 
بین بردن ضربات مضر برای بدن، باعث نرم شدن و 
پرشدن کف پا میشود.  وی تاکید کرد : این فناوری 
ی��ک تکنولوژی هوش��مند  نانوطبی می باش��د که 
باتوجه به پستی و بلندی های کف پا تغییر کرده و 

تمامی پستی و بلندی های کف پا را پر می کند.
احمدپور با اش��اره به اینکه  کف پا بعنوان قلب دوم 
و  بخاطر داش��تن گیرنده های حس��ی، در سالمت 

افراد تاثیرگذار است 
گفت :کفش هوش��مند حکیم ب��ا اعمال مغناطیس 
مصنوعی در کف پا، باعث شادابی و راحتی در زمان 
راه رفتن می شود، مغناطیس ایجاد شده باعث می 
شود تا در زمان راه رفتن احساس شادابی و راحتی 

داشته  و خسته نشویم.
وی با تاکید بر اینکه کفش نیاز به باطری و ش��ارژ 
روزانه ن��دارد ادامه داد : تمامی فن��اوری ها انرژی 
خ��ود را از زمین و بر اثر راه رفتن  می گیرند ، این 
کفش مجهز به مکانیزم خاصی اس��ت که در اثر راه 

رفتن شما  انرژی فناوری ها  را تامین می کند.
این جوان نخبه با اش��اره به اینکه  این کفش دارای 
دو س��ال گارانتی به همراه گارانتی تعویض اس��ت 
، گف��ت : این کف��ش مجهز به اپلیکیش��ن بوده  و 
ش��ما می توانید از طریق اپلیکیشن و فعال سازی 
آن توس��ط کد QR  پش��تیبانی ، گارانتی و طرح 

فرسوده محصول را نیز فعال کنید.
احمدپور به استفاده از طرح فرسوده در این کفش 
اش��اره و افزود :  مشتریان در صورت فرسوده شدن 
کفش یا اس��تفاده از دیگر محصوالت دانش بنیان 
کفش حکیم، با تحویل کفش فرس��وده به مجموعه  

یک کفش جدید دریافت میکنند.
 ای��ن مخترع ادام��ه داد : در این محصول، فناوری 
کفش فرسوده به کفش جدید  انتقال داده می شود  

و در کفش دوم هزینه فناوری دریافت نمی شود.
احم��د پور گفت : در این ط��رح،  هزینه فناوری در 
محص��ول جدی��د  از ش��ما گرفته نمی ش��ود و این 
فناوری تا همیش��ه مخصوص مش��تری بوده و فقط 
یکبار هزینه آن را پرداخت می کنید. وی خاطرنشان 
کرد : تمام فناوری های کفش که این محصول را از 
کفش های عادی متمایز می کند داخل زیره تعبیه 
 PU شده اس��ت ، در س��اخت زیره از بهترین مواد
فش��رده استفاده ش��ده تا از این تجهیزات به خوبی  
محافظت کند و فناوری های موجود بهترین عملکرد 
را داش��ته باشند. قابل ذکر است که رویه و کفی این 

کفش از چرم طبیعی ساخته شده است.

ایجاد ۳۵ هزار شغل در بخش 
مشاغل خانگی

رییس دبیرخانه س��تاد حمایت از مشاغل خانگی با 
بیان اینکه حدود ۳۵ هزار ش��غل خانگی در س��ال 
۹۸ ایجاد شد، گفت: در سالهای اخیر افراد تحصیل 

کرده نیز به مشاغل خانگی روی آوردهاند.
مهن��از امامدادی رییس دبیرخانه س��تاد حمایت از 
مش��اغل خانگی درخصوص ای��ده اجرای طرح ملی 
توس��عه مش��اغل خانگی و ضرورت آن، گفت: طرح 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سال ۸۹ در 
مجلس ش��ورای اسالمی تصویب شد و دبیرخانهای 
ب��رای ای��ن منظ��ور در وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی تشکیل شد. رییس دبیرخانه ستاد حمایت 
از مشاغل خانگی گفت: با اجرای موفق طرح پایلوت 
توس��عه مش��اغل خانگی در ۹ استان، معاون رئیس 
جمهوری در امور زنان و خانواده پیش��نهاد داد که 
این طرح در میان ۶ هزار زن سرپرست خانوار پیاده 
ش��ود. وی افزود: بنابراین این ط��رح در میان زنان 
سرپرست خانوار در 2۳ استان شروع شد و بعد هم 
استان فارس به آن اضافه شد و تعداد زنان سرپرست 
خانوار که تحت پوشش توسعه مشاغل خانگی قرار 

میگیرند به رقم ۶ هزار و 2۰۰ نفر رسید.
ب��ه گفته امام��دادی با اجرای موفق طرح توس��عه 
مش��اغل خانگ��ی در بین زنان سرپرس��ت خانوار و 
انجام آزمایش��ی در ۹ اس��تان، بحث اجرای آن در 
۳۱ اس��تان مطرح شده است و شناسایی فرصتها و 
مزیتها در بیشتر استانها انجام شده است. ایرنا 
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سارا علیاری

 سالهاست که  کلید واژه جنگ اقتصادی در میان  متولیان 
و  تصمیم گیران  کش��ور دهان به دهان می چرخد و این 
قبیل دس��ت اندرکاران  مک��ررا با بیان ای��ن واژه به مردم 
گوش��زد می کنند که  ش��رایط امروز کش��ور ماحصل قرار 
گرفتن در شرایط حساس کنونی است غافل از آنکه  بخش 
عمده ای از این شرایط کنونی که از آن تحت عنوان جنگ 
اقتص��ادی ی��اد می کنن��د ، نتیجه عملکرد س��وءمدیریت 

بازارهای اقتصادی است . 
  هفت��ه گذش��ته قیم��ت دالر  در کوتاهترین زمان ممکن  
آخرین رقم ه��ای مرز 2۰ تا ۳۰ هزار تومان را طی کرد تا 
بتواند خیلی زودتر از آنچه تصور می ش��د به مدار ۳۰ هزار 

تومان وارد شود .
به این ترتیب در هفته نخست مهر ماه، رکورد تازه ای برای 
قیمت دالر در صرافیهای بازار آزاد  در رقم 2۸۱۰۰ تومان 
ثبت ش��د و این اتفاق درست یک هفته پس از آنکه رییس 
کل بانک مرکزی در پیامی برای چندصدمین بار وعده داد 
که بازار ارز به روال درس��ت خ��ود بازمیگردد رخ داد و در 
نهایت آنچه مردم ش��اهد بودند چیزی جز موج افزایش��ی 

قیمتها در دو بازار ارز و سکه نبود.

 نمای جنگ در 2بازار 
براس��اس آمار و اطالعات موج��ود ، قیمت دالر از ۱۶ هزار 
تومان ابتدای امس��ال به 2۸ هزار تومان و قیمت سکه نیز 
از ۶ میلیون تومان به بیش از ۱۳ میلیون تومان رس��یده و 
با این حساب، نرخ دالر در پایان شهریور امسال ۷۵ درصد 
نس��بت به فروردین ماه و ش��روع آغاز به کار بازارها رش��د 

کرده است.
  درمقابل  آنچه آمارهای مرکز آمار حکایت دارد؛ آن است 
که تورم  در شهریورماه ۹۹ به مرز ۳4 درصد رسیده است 
به این ترتیب که در ش��هریور ماه امس��ال تورم ماهانه ۳.۶ 
درصد، تورم نقطه به نقطه یعنی ش��هریور امسال نسبت به 
ش��هریور پارسال ۳4.4 درصد و تورم ساالنه یعنی میانگین 

۱2 ماه��ه منتهی به ش��هریور ماه امس��ال 2۶ درصد بوده 
اس��ت. درهمین راس��تا نرخ تورم نقطه ای در ش��هریور ماه 
۱۳۹۹ به عدد ۳4.4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کش��ور به ط��ور میانگین ۳4.4 درصد بیش��تر از ش��هریور 
۱۳۹۸ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کردند.از س��وی دیگرنرخ تورم نقطهای گروه عمده 
»خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۵.۵ واحد 
درصدی ب��ه ۳۱.۵ درصد و گروه »کاالهای غیر خوراکی و 
خدم��ات« ب��ا افزایش ۳.۳ واحد درصدی ب��ه ۳۵.۹ درصد 

رسیده است.
ب��ا این وجود ن��رخ تورم نقطهای برای خانوارهای ش��هری 
۳4.۵ درصد برآورد ش��ده  که نسبت به ماه قبل ۳.۹ واحد 
درصد رش��د داش��ته و متقابال  این نرخ ب��رای خانوارهای 
روستایی ۳4.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 4.۵ واحد 

درصد افزایش  را نشان می دهد.

سنگری به نام مردم 
در کن��ار اعداد و ارقامی که از آنها به عنوان یک ش��اخص 
اصل��ی مورد نظر مردم برای گرانی ،ت��ورم و صد البته قرار 
داش��تن در جن��گ اقتصادی یاد می ش��ود ام��ا مهر تایید 
متولیان برقرار داش��تن درچنین شرایطی حکایت دیگری 
دارد چراک��ه مردمی که ۸ س��ال دوران جنگ تحمیلی را 
تحم��ل کرده اند به خوبی با واژه جنگ و تبعات آن آش��نا 
هستند اما سوال اصلی دراین میان آن است که آیا متولیان  
و دس��ت اندرکاران هم از وظایف اصلی خود در مواجهه با 

چنین شرایطی آگاه هستند. 
روز چهارش��نبه اول مهر ماه در جلسه هیات دولت رئیس 
جمه��ور با تاکید براین موضوع  جنگ اقتصادی در کش��ور 
عیان اس��ت گفت: » دو سال و نیم پیش که آمریکا جنگ 
اقتص��ادی را علی��ه ما ش��روع ک��رد، او نیز طب��ق توهم و 
محاس��بات اش��تباه اینکار را انجام داد، هدف آنها این بود 
که تم��ام راههای اقتصادی علیه ایران ببندند. ما از س��ال 
۵۹ تحری��م اقتص��ادی داش��تیم ول��ی از س��ال ۹۷ جنگ 
اقتصادی شروع شد و االن بحث تحریم مطرح نیست بلکه 
جنگ اقتصادی اس��ت. آمریکا با همه امکانات خود با دالر، 
مناسبات و روابط بانکی، روابطش با شرکتهای چند ملیتی 

وارد جنگ اقتصادی با ما شده.«

 آرایش جنگی 
 رئیس جمهور در سخنان خود رسیدن به چنین جایگاهی  

در دنیا با وجود همه مش��کالت و نگرانی ها را ایس��تادگی 
مردم و حمایت همه جانبه آنها عنوان کرده و گفت:» علت 
این پیروزی فقط باور و ایستادگی مردم است. مردم جنگ 
را با تمام وجود خود لمس و احس��اس کردند که بار جنگ 

بر دوش همه است، نه فقط بر دوش نیروهای مسلح. «
اگر چه تمام کلمات رئی��س جمهور درخصوص نگاه مردم 
و نقش��ی که دراین سالها برای حفظ و حراست از این مرز 
وبوم   داشته اند کامال درست و به جا بوده و هست اما نکته 
قابل توجه دراین میان آن اس��ت که رئیس هیات دولت در 
این میان  هیچ حرف و اشاره ای به وظایف دولت و  نقشی 
که دولتمردان در ش��رایط به اصطالح جنگ اقتصادی دارد 
نداشته و ندارد. این اتفاق در حالی رخ داده که به نظر می 
رسد متولیان در مواجهه با این نوع نگاه مردم جا دارد تا در 
خصوص آرایش تیم دولت در خصوص این جنگ اقتصادی 
س��خن گویند و اینکه چه کس��ی فرمان��ده اصلی بازارهای 
اقتصادی کش��ور را به دست دارد که این چنین کمر مردم 

در برابر فشارهای اقتصادی خم شده است. 
 روحانی در س��خنان هفته گذش��ته خوددر جلس��ه هیات 
دول��ت به نکته قابل توجهی اش��اره کرد و گفت: »اگر فقط 
ارتش و یا سپاه بخواهند بجنگند امکان شکست و پیروزی 
وجود دارد، اما اگر ملت ایران ایس��تاد، حتما پیروز است و 
تردیدی وجود ندارد که یک ملت در برابر یک قدرت حتی 
اگر همه قدرتهای بیرونی پش��تیبان آنها باش��ند، شکست 

نمیخورد.«
 هم��ه تحلیلگ��ران و کارشناس��ان اقتصادی ب��ه این نکته 
مه��ر تایید زده و آن را می پذیرن��د اما این نوع نگاه زمانی 
پاسخگو خواهد بود که متولیان هم وظایف خود را شناخته 
و نس��بت به اجرای آن متعهد باش��ند نه آنکه گمان برند با 

حلوا حلوا کردن   دهان شیرین خواهد شد. 
ب��ه عنوان مثال اگر رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت 
قیمت دالر 24 هزار تومانی غیر واقعی اس��ت چرا  حال که 
ای��ن ارز مرزهای 2۸ و 2۹ هزار تومان را در نوردیده ؛ وارد 
عمل نمی شود تا  قیمت دالر را به رقم واقعی خود برساند 
. اگر وی که براین اعتقاد بود که بورس می تواند به  کنترل 
نقدینگی سرگردان جامعه کمک کند این روزها که  بورس 
با روند نزولی سخت مواجه شده و نیازمند حمایت متولیان 
و دس��ت اندرکارانی همچون اوست تا بتواند دوباره روی پا 
بایس��تد؛ چرا ش��انه خالی کرده  و به گونه ای رفتار میکند 
که ای��ن ابزار هیچ کمکی در طول این م��اه ها برای ثبات 

بازار دالر نکرده است. 
امروزدر مورد ش��رایط اقتصادی کشور کار به جایی رسیده 
که فقط ایستادگی مردم نمی تواند  کشور را در این جنگ 
پیروزکند بلکه باید متولیان تدبیر کرده و دس��ت از شعار و  
وعده بردارند وتا مادام��ی که این ولنگاری در  بخش های 
مختلف اقتصادی کش��ور وجود داش��ته باشد نمی توان به 

آینده این جنگ و پیروزی درآن امیدوار بود.
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رئیس سازمان حمایت اعالم کرد
روند تولید و عرضه الستیک و سیمان 

زیر ذره بین
رئیس س��ازمان حمای��ت گفت: عملکرد دس��تگاههای 
نظارت��ی در روند تولید تا مصرف س��یمان و الس��تیک 
مورد رصد قرار گرفته و دس��تگاههایی که در این حوزه 
کوچکترین اغماضی داش��ته باش��ند ب��ه بخش قضایی 

معرفی می شوند.
 از آنجا که در ش��رایط حس��اس کنونی علیرغم فراوانی 
کاال در بازار و ش��رایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی 
در حوزه مش��اهده میش��ود که به منظور تأمین آرامش 
و ثب��ات ب��ازار و ایجاد بس��تر امن برای عم��وم مردم و 
جلوگی��ری از هرگونه سوءاس��تفاده احتمالی، تش��دید 
نظ��ارت بر بازار دو محصول س��یمان و تایر خودرو برای 
اج��را به نهاده��ای نظارتی و س��ازمان صنعت، معدن و 

تجارت استانهای سراسر کشور ابالغ شده است.
حوزههای بازرسی و نظارت س��ازمانهای صمت استانها 

موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاههای تولیدی 
یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد نمایند.

در همی��ن رابط��ه عباس تابش رئیس س��ازمان حمایت 
مص��رف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ضرورت 
دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری 
و همراهی س��ازمانهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات 
حکومتی، اتحادیههای صنفی، بسیج اصناف و تشکلهای 
مردم نهاد و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق 
س��امانه ۱24 تشدید بازرس��ی، نظارت و کنترل قیمتها 
ب��ا اهتمام جدی در اولویت کاری دس��تگاهها قرار گیرد. 
تابش اف��زود: همچنین انجمنهای مربوطه نیز موظف به 
اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و 

تحویل به هنگام و رعایت قیمتهای اعالمی هستند.
وی تاکی��د کرد: ب��ا توجه به تدابیر اندیش��یده ش��ده، 
کلی��ه دس��تگاههای نظارتی مکلف ب��ه رعایت و اجرای 
مسئولیتها و ضوابط تعیین شده بوده و در حوزه اصناف، 
اتحادیههای مربوطه، واحده��ای تولیدی و توزیعی باید 
اقدامات نظارتی خود را تش��دید و از پیشگیری از وقوع 
جرم، کش��ف تخلف، تسریع در رس��یدگیها، نظارتهای 
مس��تمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری غافل 
نشوند. تابش ادامه داد: در روندی خارج از این چارچوب، 
حسب مش��اهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون 

اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: این برخورد تنها شامل بخش غیر دولتی 
نبوده و در صورت هرگونه کم کاری و کوتاهی همکاران 
صنعت، معدن و تجارت استانها با آنها نیز برخورد قانونی 

خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد
بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیالت به 

۵۳ هزار مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهراز 
برگزاری جلس��ه مش��ترک رئیس کل بان��ک مرکزی و 
مس��ئوالن بانکهای عامل، برای بررس��ی و رفع مش��کل 
اعطای تس��هیالت به ۵۳ هزار واحد باقی مانده مس��کن 

مهر خبر داد.
احمد اصغ��ری مهرآبادی با تبیین مش��کالت واحدهای 
مس��کن مهر، اظهار داش��ت: ۸۵ درصد عملیات ساخت 
این واحدهای مس��کونی پیش��رفت فیزیکی دارد و یکی 
از مهمترین موان��ع تکمیل آن، همکاری نکردن بانکهای 
عامل در اعطای تس��هیالت باوجود مصوبه شورای پول و 
اعتبار اس��ت. وی تصریح کرد: با وجود مصوبه این ش��ورا 
مبن��ی بر افزایش تس��هیالت از ۳۰ به 4۰ میلیون تومان 
به این واحدهای مس��کونی، بانکهای عامل این تسهیالت 
را پرداخت نمیکنند و چون این تسهیالت را باید از منابع 

داخلی بپردازند میگویند دولت باید مابه التفاوت سودش 
را تأمین کند و به همین علت، مقاومت میکنند.

مهرآبادی گفت: بسیاری از این واحدهای مسکونی باقی 
مانده با کمک مختصری قابل اتمام و واگذاری است، اما 

به علت این مانع، تکمیل آن خیلی کند پیش میرود.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر، 
یکی دیگر از مشکالت واحدهای باقی مانده مسکن مهر 
را مربوط به ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم دانست 
و اف��زود: پرداخت وام به این واحدهای مس��کونی را به 
ارائه گواهی مش��روط کردند در حالی که برخی بدهیها 

اصاًل مربوط به مسکن مهر نیست.
وی با بیان اینکه بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیالت 
به ۵۳ هزار واحد باقی مانده مس��کن مهر در دستور کار 
اس��ت، گفت: از رئیس کل بان��ک مرکزی و وزیر اقتصاد 
درخواس��ت کردیم که تس��هیالت را پرداخ��ت کنند تا 
عملیات ساخت این واحدها متوقف نشود و ۶ ماه مهلت 
دهند تا گواهی مدنظر را به آنان ارائه کنند که مقرر شد 
این موضوع نیز در جلسه مشترک آقای همتی با حضور 

مدیران بانکهای عامل بررسی و تصمیم گیری شود.
مهرآبادی همچنین با اشاره به مشکالت حقوقی مربوط به 
واحدهای مسکن مهر افزود: حدود ۳۰ هزار از این واحدهای 
مسکونی مش��کل حقوقی دارد که مربوط به دعوای میان 
سازندهها و تعاونیها و نیز ایرادهای مربوط به هیأت مدیره 
هاس��ت. وی بخشی از این مشکالت حقوقی را نیز مربوط 
به س��ازندگان این واحدهای مسکونی دانست که در قالب 
تفاهم نامه سه جانبه، قرارداد بستند، اما ساخت این واحدها 

را به موقع تمام نکردند. وزارت راه و شهرسازی
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مدیریت جهادی توپخانه اصلی جنگ اقتصادی

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کش��ور با اشاره به 
اینکه خط فق��ر در جامعه برای خان��وار 4نفره ۱۰میلیون 
تومان است گفت: بس��یاری از کارگران توان خرید گوشی 

موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند.
حمیدرض��ا امام قلی تبار،بازرس مجم��ع عالی نمایندگان 
کارگران کش��ور  درباره مشکالت کارگران در تأمین امرار 
مع��اش و  هزینه های تحصیل فرزندان خود در ش��رایط 
دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و 
علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین  
فش��ارهای  اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم 
،کاهش درآمد و کاهش ق��درت خرید ، افزایش فقر روبه 
رو ب��وده اند ک��ه در این اواخر مهم��ان ناخوانده ای  بنام 
کرونا به آن اضافه ش��ده اس��ت.  ای��ن معضالت، مدیریت 

و روال ع��ادی  زندگی کارگران را تحت الش��عاع قرارداده 
وآنها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بس��ت رسانده 
اس��ت از طرفی در یکی دوماه اخیر  تحمیل  هزینه های 
تحصی��ل فرزندان کارگران چالش دیگریس��ت  که آنها را 
بطور فزآینده ای با چالش  مواجه نموده است. زیرا درآمد 
ناچیزش��ان حتی کفاف  تأمین هزینه های مسکن شان را 

نخواه��د داد.
 وی ادامه داد:در این شرایط  توانایی تأمین مخارج دیگری 
چ��ون تحصیل فرزندان خ��ود را ندارند، زی��را عوامل فوق 
منجر به س��قوط این قش��ر به پایین تر از خ��ط فقر و فقر 
مطلق  ش��ده اس��ت.این موضوع از این حی��ث مورد تاکید 
میباشدکه براساس تعریف س��ازمانهای جهانی خط فقر را 
حداق��ل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کش��ور 

زندگ��ی نماید باتوجه به برآورد ح��دود ۱۰میلیون تومانی 
خط فقر کش��ورمان ب��رای یک خانواده 4 نف��ره و دریافت 
خوش��بینانه حقوق ماهیانه س��ه میلیون تومان به راحتی 
میت��وان اثبات نمود که کارگران )بیش از نیمی از جمعیت 

کشورمان ( در فقر مطلق بسر میبرند.
 امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای توام با  اصرار 
م��دارس همچون ش��هریه ثبت ن��ام در کنارخرید اجباری 
لب��اس فرم و ملزومات و نوش��ت افزاردانش آموزان آنهم با 
وجود کرونا از س��ردرگمی فاحش کارگ��ران حکایت دارد. 
زیرا این فرآیند تضادی آش��کار با اصل س��ی قانون اساسی 
کش��ورمان دارد که  تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده 
ه��ای ایرانی را تا پایان دوره متوس��طه را رایگان  دانس��ته 
اس��ت و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به 
این س��اختار اضافه نماییم به طور محسوس��ی بی تدبیری 
کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون توجه به 

وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: 
در این ش��رائط خرید اقالم مورد نیاز یادشده بطور متوسط 

ب��ه ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در 
ش��رائط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت 
اقس��اطی  امکانپذیر نبوده  و نیست. زیرا کسانیکه در فقر 
مطلق بسر میبرندو حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر 
ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه میگردد تهیه ی اقالم 

فوق ولو بصورت اقساطی معنایی ندارد.
امام قلی تبار گفت: اگرچه که در این بحران دولت و وزارت 
مربوطه میتوانس��تند در فرصت چندماه��ه خود راهکاری 
کارشناسی ش��ده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو 
و تلویزیون را  جهت آموزش دانش آموزان بسیج میکردند 
تا از ایجاد چالش��ی به این بزرگ��ی جلوگیری کنند. اما در 
صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، 
یقین��اً کارگران  به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل 
فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض 
و نبود هیچگونه حمایتی از قش��ر کارگر و اقش��ار آس��یب 
پذیر جامع��ه ، زنده ماندن اولین اولوی��ت آنان خواهد بود 
و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بس��یار پایین تری قرار 

خواهد داشت.  تسنیم 

  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور؛

خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد 


