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شاکرمی خبر داد:
دستور ویژه وزیر کار برای پیگیری 
موضوع اخراج کارگران هفت تپه

به دنبال اخراج تعدادی از کارگران هفت تپه، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون حوزه تخصصی 
خود خواست این موضوع هر چه سریع تر پیگیری و 

رسیدگی شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »حاتم شاکرمی« 
معاون روابــط کار در این زمینه گفــت: ۱۵نفر از 
کارگران هفت تپه به دلیل عدم پرداخت اضافه کار 
خود در ماه گذشته، بدون مراجعه به اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، به مدیریت مستقر در شرکت اعتراض 

کرده اند که اخراج آنها را به دنبال داشته است.
شاکرمی افزود: با توجه به این موضوع و دستور 
ویژه وزیر، مقرر شد با پیگیری های صورت گرفته 
ظرف 24 ســاعت توافق میان کارگران و کارفرما 
حاصل شود. در غیر این صورت با شکایت کارگران 
ظرف  4۸ ساعت آینده، رسیدگی به موضوع خارج از 
نوبت و به طور ویژه در دستور کار مراجع حل اختالف 

کار استان قرار خواهد گرفت.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تصریح کرد: البته کارفرما شــکایتی را به اداره کار 
استان تسلیم کرده که همین امر می تواند مبنای 

ورود مراجع رسیدگی وزارت کار به موضوع شود.
شاکرمی با اشــاره به تاکیدات قبلی در مورد 
عدم اخراج کارگران خــارج از کمیته انضباطی 
خاطرنشــان کرد: متاســفانه این اخراج خارج 
از کمیته انضباطــی انجام شــده و امیدواریم با 
پیگیری هایی که انجام می شــود، در اسرع وقت 
زمینه بازگشــت به کار کارگران اخراج شــده 

فراهم شود.
    

 امکان پوشش بیمه ای حتی 
با یک روز اشتغال در ماه

معاون توســعه و تعمیم بیمه ســازمان تامین 
اجتماعی با اعالم جزئیات تکمیل سوابق پرداخت 
حق بیمه به صورت اختیاری گفت: امکان پوشش 
بیمه ای حتی با یک روز اشتغال در ماه فراهم شده 

است.
مجید حســن زاده در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر در مورد جزئیات بخشــنامه تکمیل سوابق 
پرداخت حق بیمه به صورت بیمه اختیاری گفت: 
در این بخشنامه آن دســته از بیمه شدگان مورد 
تاکید قرار گرفته اند که ماهیت شغلی شان دائم 
نیست و به صورت پاره وقت کار می کنند. کسانی 
که قصد تکمیل سابقه را دارند باید در زمان ارائه 

تقاضا، حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند.
معاون توسعه و تعمیم بیمه ســازمان تأمین 
اجتماعی با اشاره به اینکه این امکان فراهم شده که هر 
فرد که حداقل یک روز در ماه اشتغال و بیمه پردازی 
داشــته و مابقی ماه را بیکار است، بتواند باقی ماه را 
تکمیل و قرارداد بیمه اختیاری بابت کســر سابقه 
منعقد کند، گفت: نرخ حق بیمه بــرای این گروه 

2۷درصد است.
به گفته حسن زاده، اساتید دانشگاه، معلمان، 
ورزشــکاران، خبرنگاران و... افرادی هســتند 
کــه می توانند از ایــن قانون برای بیمه شــدن 
بهره مند شــوند. وی افزود: متقاضیــان باید به 
واحدهای اجرایی شعب تأمین اجتماعی مراجعه 
و درخواست خود را در دبیرخانه ثبت کنند و طی 
دو ماه سازمان و شعبه، سن و سابقه آنها را بررسی 

و برای انعقاد قرارداد اطالع می دهد.
به گفته وی از زمانی که درخواســت آنها لحاظ 
می شود جزو سوابقشان محســوب می شود اما در 
خصوص سوابق گذشته این امر موضوعیتی ندارد 
و همچنین در خصوص ماه های صفر روز نیز خرید 

سابقه ماهیت ندارد.
    

صدور و تمدید دفترچه بیمه پایه 
سالمت رایگان بدون ارزیابی وسع

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصادی 
موجود، دفترچه بیمه پایه ســالمت رایگان بدون 
ارزیابی وسع در اختیار افرادی که تحت هیچ گونه 

بیمه ای نیستند، قرار می گیرد.
به گزارش توسعه ایرانی، همچنین افرادی که 
پیش از این از پوشش بیمه ای رایگان برخوردار بودند 
برای تمدید دفترچه خود نیاز به ارزیابی وسع نداشته 

و دفترچه بیمه آنها تمدید می شود.
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زن، روسری می فروشد. می گوید: 
مجبورم روزی چند ساعت در این متروی 
پرخطر باشم و کار کنم. راه دیگری برای 
امرار معاش ندارم. سرپرســت خانوار 
هستم با دو فرزند محصل و اجاره خانه 

بیش از یک میلیون تومان.
زن دوم که ســن و ســال به مراتب 
بیشــتری هم دارد )حداقل 6۰ســال 
را راحت پشــت سر گذاشــته است(، 
می گوید: همسرم بیمار است و در خانه 
افتــاده و من مجبــورم کار کنم. حتی 
اجاره خانه را به ما بی پول ها نبخشیدند. 
نصف درآمد من، پای اجاره خانه می رود. 
در حاشــیه های کرج، ماهی بیشتر از 
یک میلیون تومان اجاره می دهم. مگر 
می شــود کار نکرد، خانه ماند و بیرون 
نیامد؟ او که شب ها لیف می بافد و روزها 
در مترو می فروشــد، می گوید: از کرونا 
می ترسم، خیلی هم می ترسم اما چاره 
دیگری ندارم. هزینه ها باال رفته و نسبت 

به قبل، بیشتر باید در مترو باشم.
ایــن گــروه از زنــان در راهروها و 
واگن های تنگ و تاریک مترو، به وفور 

دیده می شــود. به نظر می رسد نه تنها 
خطر جدی ابتال به کرونا و این واقعیت که 
یکی از پرخطرترین مکان ها برای ابتال 
به این ویروس مرگبــار، متروی تهران 
است، از تعداد زنان دست فروش مترو 
کم نکرده، بلکه به نظر می رســد تعداد 
آنها در چند ماه گذشته و از زمان شروع 
بیماری کرونا، افزایش هم یافته است. هر 
چند ثانیه، یکی از زنان دست فروش در 
واگن مترو، اجناسش را تبلیغ می کند 
و از مردم می خواهد هر طور شــده این 
اجناس را بخرند. بسیاری از این زنان 
در حین تبلیغات اجنــاس، از دردها 
و بیماری هایشــان هــم می گویند، 
مخصوصاً زنان پا به ســن گذاشته که 
از ظاهرشــان، تمام دردهای عالم به 

سادگی خوانده می شود.
هشــت ماه از آغاز بیمــاری کرونا 
گذشته اســت. در این مدت مسئوالن 
بارها هشدار داده اند که اگر می توانید وارد 
متروی تهران نشوید. سوای اینجاست 
که چرا شهرداری تهران، ستاد مبارزه 
با کرونا و مسئوالن استان، در این مدت 

طوالنی، فکری به حال این زنان که واقعاً 
نمی توانند به مترو نیایند، نکرده اند و چرا 

از این زنان حمایت نمی شود؟
»سیما ســادات الری« سخنگوی 
وزارت بهداشــت در مورد فعالیت این 
افراد در محیط سربســته مترو گفته 
اســت: درباره دست فروشان مترو باید 
شهرداری یا مترو اقدام کنند. از گذشته 
بارها مباحثی درباره دست فروشان مترو 
و ساماندهی این افراد مطرح شده بود و 
ساماندهی این افراد هم در اختیار وزارت 

بهداشت نیست.
طبق این گفته، مســئوالن وزارت 
بهداشــت، شــهرداری را مســئول 
ســاماندهی ایــن زنــان می دانند اما 
شــهرداری و ماموران مترو نیز به جز 
برخوردهای قهری، اقدامی برای حل 
مشکالت معیشتی این زنان و ورود به 

محیط های پرخطر صورت نداده اند.
ساماندهی مترو جواب نداده است

شهریور ماه سال جاری، مدیرعامل 
شرکت ســاماندهی و مشــاغل شهر 
از ســاماندهی 6 هزار دست فروش در 

تهران خبر داد و گفت رویکرد حمایت 
از دست فروشــان به گونه ای است که 
فعالیت شــان را بدون آسیب به حقوق 

شهروندان ادامه دهند.
سیدعلی مفاخریان در یک برنامه 
تلویزیونی با بیان اینکه تاکنون 6 هزار 
دســت فروش در تهران شناســایی و 
جانمایی شــده اند، گفت: در مجموع 
اطالعات ۱۰هزار نفر در سامانه مربوط 
ثبت شــده که بخش عمده افراد احراز 
هویت و در 4۰ بازار محلی ایجاد شــده 

جانمایی شدند.

با این حــال به نظر نمی رســد این 
ساماندهی شامل زنان دست فروش مترو 
شده باشــد. اول آبان ماه، عضو شورای 
شهر تهران از افزایش دست فروشی در 
پایتخت به دلیل شرایط کرونا و بیکاری 
ناشی از آن خبر داد و گفت: ساماندهی 
دست فروشــان فقط توسط مدیریت 

شهری امکان پذیر نیست.
حســن خلیل آبادی اظهار داشت: 
دست فروشی پدیده ای در سطح شهر 
تهران محسوب می شود که هم زمان با 
شیوع کرونا در پایتخت روند افزایشی 

داشته و مضاعف شده است.
وی افزود: به دلیل شــرایط کرونا، 
بســیاری از افراد در پایتخت مشاغل 
دائمی خود را از دست داده اند و در حال 
حاضر فقط از طریق دست فروشی امرار 

معاش می کنند.
خلیل آبادی ادامه داد: ســاماندهی 
دست فروشان در پایتخت امری ضروری 
است ولی باید توجه داشت که شهرداری 
به تنهایی نمی تواند این پدیده اجتماعی 
را ساماندهی کند. قوه قضاییه، اصناف 
و نیــروی انتظامی بایــد در جهت این 
ساماندهی شدن همکاری های الزم را 

به عمل آورند.
صورت مساله ای که به سادگی 

قابل پاک کردن نیست
اینکه تعــداد دست فروشــان به 
خصوص زنان دســت فروش بــا رواج 
ویروس کرونا، به شدت افزایش یافته، 
یک واقعیت مسلم است. با گشت و گذار 
در خیابان های تهران یا در حین سفر با 
متروی تهران، می توان این واقعیت را 
به خوبی لمس کرد اما چرا نوع برخورد 
با زنان متــرو، برخورد قهری اســت و 
مشکالت و ناچاری های معیشتی آنها 

در نظر گرفته نمی شود؟
یکی از زنان دســت فروش مترو در 
پاسخ به این ســوال که با شما چگونه 
برخورد می کننــد، می گوید: ماموران 
مترو به چند دســته تقسیم می شوند. 
بعضی مــا را نادیــده می گیرند چون 
می دانند چــاره ای نداریــم اما برخی 

دیگر، مــا را از قطارها پیــاده می کنند 
یا اجازه نمی دهند در ایســتگاه ها کار 
کنیم. فقط می گوینــد بروید و از اینجا 
دور شــوید! در کل، برخورد ماموران با 
ما خوب نیست؛ انگار نمی دانند ما چه 
بدبختی هایی داریم. این زنان تا امروز 
هیچ حمایتی نشده اند. رویکرد ماموران 
مترو برای حفظ سالمتی این زنان و سایر 
مســافران مترو، فقط »بروید و از مترو 
فاصله بگیرید« بوده است، غافل از اینکه 
این زنان جایی ندارند که بروند. آیا زنان 
سرپرست خانوار می توانند بدون کسب 
روزی به خانه برونــد و جواب فرزندان 
و همســر بیمــار و صاحب خانه ای که 

کرایه اش را می خواهد، چیست؟
»زهرا کریمی موغاری«، کارشناس 
اقتصادی و استاد دانشــگاه مازندران، 
معتقد اســت؛ تا زمانی که فرصت های 
شغلی شایسته ایجاد نشود، حضور این 
زنان در سطح شهر و در واگن های مترو، 
امری اجتناب ناپذیر اســت. تا مشکل، 
اساسی حل نشود، چاره ای نداریم که 
با زخم دست فروشــی بر چهــره پر از 
زخم شــهر کنار بیاییم و هر روز شاهد 

صحنه های نه چندان دلچسب باشیم.
به گفته وی، تنها با ایجاد فرصت های 
شغلی شایســته و فراهم آوردن امکان 
امرار معاش امن، می تــوان از این زنان 
توقع داشــت که دیگر به مترو نیایند و 

خطر ایجاد نکنند.
وی تاکید می کنــد: رویکردهای 
حذفی که فقط مبتنی بــر زدودن این 
افراد از چهره شــهر است، به هیچ وجه 

جواب نمی دهد!

دست فروشان متروی تهران: مجبوریم به دل خطر بزنیم

غمنان،کرونانمیشناسد

خبر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »بررســی 
مقایسه ای شــاخص های اقتصادی استان ها« را 

در قالب گزارشی تحقیقی-تحلیلی منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه، معاونت 
امور اقتصادی وزارت کار با هدف بررسی مؤلفه های 
کالن اقتصادی اســتان ها، ســنجش وضعیت 
اشتغال استان و درهم تنیدگی آن با شاخص های 
کالن اقتصادی و همچنین شناســایی موانع و 
مشکالت استان ها در کاهش نرخ بیکاری، گزارشی 
را تدوین کرده است. تعیین نقش شاخص هایی که 
در حیطه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بوده و در وضعیت اشتغال استان ها نقش آفرین 

هستند یکی از اهداف این تحقیق است.

این گزارش در ســه بخش »ارزیابی استان ها 
براساس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و شاخص های 
تدقیق کننــده، »تبییــن و علت یابی وضعیت 
مؤلفه های کالن اقتصادی« و »تسهیالت طرح 
اشــتغال فراگیر و اشتغال روســتایی و عشایر« 

تدوین شده است.
در این تحلیل ابتدا شــاخص نرخ بیکاری به 
همراه درآمد سرانه بدون نفت به عنوان اصلی ترین 
مؤلفه های کالن اقتصادی و بازار کار آورده شده و 
سپس تصویر هر استان بر مبنای این دو شاخص، 
با کمک سایر شاخص های بازار کار تشریح شده 
است. در این گزارش شــاخص »مرکب محیط 
عمومی کسب و کار« است که خود از 2۸ معیار به 

دست می آید، شاخص »امنیت سرمایه گذاری« 
که توسط مرکز پژوهش های مجلس با همکاری 
منتخبی از اســاتید و صاحب نظران محاســبه 
می شــود و دربردارنده 2۱ مؤلفه پیمایشی و ۱۷ 
مؤلفه آماری است و شاخص »نسبت تسهیالت 
به سپرده« که این نسبت به نوعی وضعیت تأمین 
مالی بخش تولید، توسط شــبکه بانکی را نشان 
می دهد، بررسی شده است. با توجه به اینکه هدف 
این گزارش، ارزیابی استان ها بر مبنای وضعیت 
اقتصادی و بازار کار آنهاست، درآمد سرانه یکی از 
اصلی ترین مؤلفه هایی است که می توان از آن بهره 
گرفت. درآمد سرانه نشان دهنده سهم هر شخص 
از اندازه اقتصاد منطقه بوده و هر چه آهنگ رشد 

تولید ناخالص داخلی در منطقه بیشتر از شتاب 
رشد جمعیت در آن منطقه باشد، درآمد سرانه در 
آن استان رو به افزایش بوده و رفاه ساکنان بیشتر 
می شــود. البته عواملی مانند نابرابری، می تواند 

نتیجه گیری فوق را به چالش بکشد.
در این گزارش، تغییرات تولید ناخالص داخلی 

بدون نفت استان ها در بازه زمانی ۱39۵-۱39۰ 
محاسبه شده است. استان کرمانشاه که باالترین 
نرخ بیکاری پایدار را به خــود اختصاص داده، با 
رشد ۱/2-درصد، بیشترین شیب نزولی را در بین 
همه استان ها داشته و بعد از آن استان های فارس 
)۱/۰-درصد( و هرمزگان )۰/9-درصد( قرار دارند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کرمانشاه، باالترین نرخ بیکاری پایدار را دارد

ســخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت که نتایج 
نظرسنجی اتاق اصناف نشــان می دهد 6۰درصد مشموالن 

دریافت وام کرونایی از این تسهیالت ناراضی اند.
مجتبی صفایی در گفت وگو ایسنا، اظهار کرد: تسهیالت 
کرونایی متناسب با خسارات وارده نیســت. در موارد زیادی 
سامانه دریافت تسهیالت قطع اســت یا دریافت آن در پیچ و 
خم های اداری می افتد. از طرف دیگــر پرداخت ۱۵ میلیون 
تومان با سود ۱2درصد به ازای هر کارگر که از یک ماه بعد هم 
بازپرداخت آن شروع می شــود دردی از تاالری با ۱۰ پرسنل 

درمان نمی کند.

وی با بیان اینکه در کنار اعمال فشار برای اجرای مصوبات 
نسبت به اصناف، باید مطالبات آنها پوشش داده شود، تصریح 
کرد: تسهیل دیگری که گفته می شــود برای اصناف در نظر 
گرفته شده، به تعویق انداختن دو یا سه ماهه اظهارنامه مالیاتی 
بود که آن هم برای رعایت پروتکل های بهداشتی بود و دردی 
از صنوف درمان نکرد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به 
اینکه هتل داران و تاالرداران در آستانه ورشکستگی هستند، 
اظهار کرد: برای پوشش حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب 
همکاری مداوم آنها باید تسهیالت بدون بهره یا کم بهره در نظر 
گرفته شود. همچنین پیشنهاد دیگر اتاق اصناف به دولت این 
بود که سهم 2۷درصدی کارفرما در حق بیمه را در این مدت 
دولت پرداخت کند که می تواند در این زمینه از منابع پرداخت 
شده از صندوق توسعه ملی هم اســتفاده کند. وی با تاکید بر 
اینکه در حال حاضر حفظ اشــتغال موجود از ایجاد اشتغال 

جدید برای کشور مهمتر است، تصریح کرد: در این زمینه اجماع 
و انگیزه ای بین دستگاه های متولی دیده نمی شود که با توجه 
به تعطیل شدن مشاغل گروه 2 در شهرستان ها و 3 و 4 در مراکز 
استان های قرمز باعث می شود در آینده شاهد رسیدن دامنه 
خسارات به سایر صنوف باشیم.  وی با اشاره به تعطیلی تاالرها از 
اسفندماه سال گذشته، اظهار کرد: این بیماری صدمات سنگین 
مالی به تاالرها که دارای حجم عظیمی از سرمایه گذاری هستند، 
وارد کرده و منجر به اخراج کارکنان این واحدها شده اما با توجه 
به استمرار این بیماری و مشخص نبودن راه حل کنترل آن، اگر 
فقط به فکر تعطیلی صنوف باشیم و برای اجرای آن از قوه قهریه 
اســتفاده کنیم و در عین حال به مطالبات آنها توجه نداشته 

باشیم، مصوبات پایدار نخواهد بود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه برای مقابله با این 
بیماری همه دستگاه ها باید پای کار بیایند، گفت: تراکنش های 

مالی نشان می دهد که مراجعات مردمی در شرایط کنونی به 
صنوف کم است و اولویت مردم تهیه مواد غذایی است، بنابراین 
در این سطح باالی ســرایت بیماری در حال حاضر اگر تمام 
صنوف تعطیل شود هم مردم به بانک ها، ادارات و سیستم حمل 
و نقل عمومی مراجعه می کنند، لذا تمرکز بر بازار احتماالً منجر 
به فروکش کردن بیماری نمی شود و باید همه دستگاه ها در 
یک ایام مشخص تعطیل شوند. حتی فعایت شیفتی ادارات 
هم باعث چرخش بیماری می شود و به نظر می رسد باید یک 
چاره اندیشی درست انجام شود و همه دستگاه ها دست به دست 
هم بدهند تا در زمان ورود به فصل سرما وضعیت شیوع بیماری 

در کشور تعدیل شود.
به گفته صفایی، در ســال جاری صنف خیاطان به دلیل 
تعطیلی مدارس آسیب جدی دیدند و از گردونه فعالیت خارج 

شدند که تعداد زیاد از آنها زنان سرپرست خانوار بودند.

نایب رئیس اتاق اصناف:

۶۰ درصد اصناف از میزان و نحوه پرداخت وام کرونایی ناراضی هستند

تا زمانی که فرصت های 
شغلی شایسته ایجاد نشود، 

چاره ای نداریم جز اینکه با 
زخم دست فروشی بر چهره 
پر از زخم شهر کنار بیاییم و 
هر روز شاهد صحنه های نه 

چندان دلچسب باشیم

عضو شورای شهر تهران: 
دست فروشی در پایتخت 

به دلیل شرایط کرونا و 
بیکاری ناشی از آن افزایش 

یافته، اما ساماندهی 
دست فروشان فقط توسط 

مدیریت شهری امکان پذیر 
نیست
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