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یک مسئول در وزارت کار:
هیچ قانونی دستفروشی را 

غیرمجاز نمی داند

معاون مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه 
اشــتغال وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: در کشور ما دستفروشی وجود دارد و هیچ قانونی 

دستفروشی را غیرمجاز نمی داند.
 مجید حســین پور در این بــاره به خبرگزاری 
برنا گفت: دستفروشی موضوع تازه ای نیست. این 
پدیده در طول تاریخ شــکل گرفته است و ساختار 
اجتماعی دارد. در همه کشورها-از شرق تا غرب-

نیز دستفروشــی وجود دارد. وی در پاسخ به اینکه 
دستفروشی شغل محسوب می شود یا خیر گفت: 
مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رســمی کشور هر 
فعالیت فکری یا بدنی  که قانونا مجاز باشد و به منظور 
کسب درآمد-نقدی یا غیرنقدی- صورت بگیرد را کار 
می داند. در دستفروشی، هم فعالیت بدنی وجود دارد 
و هم این کار به منظور کسب درآمد صورت می گیرد، 
اما موضوع قانونی بودن آن محل بحث است. معاون 
مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و توسعه اشتغال 
وزارت کار و تعــاون و رفاه اجتماعی با اینکه قانونی 
برای منع دستفروشــی در ایران وجود ندارد؛ اما با 
این حال موارد متعددی از برخورد با دستفروشان 
در سطح کشور دیده می شــود، افزود: شهرداری 
که عموما چنین برخوردها را با دستفروشان دارد 
با تکیه بر تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری که سد 
معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر 
ممنوع است، این رفتار را انجام می دهد. با این حال 
شاید نتوان به راحتی تفسیری دقیق از عبارت »سد 
معبر« در این مورد به خصوص ارائه کرد. از طرفی 
طبق قوانین موضوعی جمهوری اســامی ایران 
دستفروشــی یک کار خاف قانون نیست و نفس 
کار دستفروشی هم در خیابان و معابر شهر صورت 
می گیرد تا از این طریق دستفروشان بتوانند اجناس 
خود را به فروش برسانند. وی افزود: وقتی موضوع 
دستفروشی در قالب یک آیین نامه یا بخشنامه مدون 
شود، اگر برخوردی هم صورت بگیرد، یک برخورد 
قانونی خواهد بود. مثــل برخوردی که با مجرمین 
قانونی صورت می گیرد و تعریف قانونی دارد. مسئله 
دیگری که باعث برخورد با دستفروشان شده است 

عدم پرداخت مالیات توسط آنهاست. 
حسین پور دراین باره نیز گفت: مالیات را هم در 
قالب ساماندهی دستفروشان می توان از آنها دریافت 
کرد. مثل هزینه ای که برای ورود به محدوده طرح 
ترافیکی از رانندگان گرفته می شود، می توان برای 

دستفروشان هم چنین هزینه ای را در نظر گرفت.
    

به منظور نظارت بر اجرای قانون 
 نمایندگان معلوالن 

انتخاب می شوند
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: نمایندگان تشکل های فعال در حوزه معلوالن 
تعیین شده  اند و از امروز)16 بهمن( برای نظارت بر 
اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، 

انتخاب می شوند.
حسین نحوی نژاد درگفت وگو با ایرنا افزود: بر 
اساس ماده 31 قانون حمایت از حقوق افراد دارای 
معلولیت برای نظارت عالیه بر حسن اجرای قوانین 
مربوط به معلوالن، کمیتــه هماهنگی و نظارت بر 
اجرای قانون در زیرمجموعه شــورای عالی رفاه و 
تامین اجتماعی تشکیل می شــود. وی ادامه داد: 
بر این اساس الزم است پنج نفر از نمایندگان افراد 
دارای معلولیت کشــور به انتخاب شبکه های ملی 
تشکل های مردم نهاد بر حســب گروه های اصلی 
به عنوان ناظر بر اجرای قانــون حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت انتخاب شــوند. معاون امور 
توانبخشی سازمان بهزیستی کشــور یادآور شد: 
رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون 
در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، 
معاون اول رئیس جمهوری، دبیر آن وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و اعضای آن سایر وزیران و رئیسان 

سازمان ها از جمله رئیس بهزیستی هستند.
نحوی نژاد اضافه کرد: این کمیته مکلف است 
هر ســال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای 
این قانون را دریافت، بررســی و پــس از تأیید در 
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به 
مجلس شورای اسامی ارسال کند و کمیسیون های 
اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلف 
هستند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و 
صحت آن، خاصه گزارش را در صحن علنی مجلس 

قرائت و نتایج آن را برای اطاع عموم منتشر کنند.

خبرهای شهری

بعد از گذشته دو هفته از توزیع سبد 
حمایتــی میان بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی، هنوز بسیاری سبد را دریافت 
نکرده و به اعتراض آنان نیز رســیدگی 

نشده است. 
به گزارش مهــر، گایه های توزیع 
ســبد حمایتی بیمه شــدگان تامین 
اجتماعــی بــدون پاســخ منطقی 
مسئوالن وزارت رفاه، همچنان ادامه 
دارد. به طوری که در روزهای اخیر سیل 
گسترده ای از اعتراضات بیمه شدگان 
مشمول این سبد، از طریق شبکه های 
اجتماعی و ســایت های خبری به راه 
افتاده است. این در حالی است که بیش 
از دو هفته از زمان توزیع سبد حمایتی 

گذشته است.

عدم شفاف سازی وزارت رفاه
 در همین ارتبــاط، تماس هایی نیز 
از سوی بیمه شــدگان مشمول سبد 
حمایتی بــا خبرگــزاری مهر صورت 
گرفته که نسبت به نحوه اطاع رسانی 
توزیع سبد حمایتی، به شدت گایه مند 
بوده اند. یکی از همین افراد عنوان داشته 
که دوســتان و همکارانش که در یک 
ردیف شــغلی قرار دارند، این ســبد را 
دریافت کرده اند. اما، او مشمول نشده 

است.
 اختــال در نحوه اطاع رســانی، 
بیشــترین محــل اعتــراض و گایه 
بیمه شــدگان تامین اجتماعی است. 
افرادی که هنوز نتوانســته اند ســبد 
حمایتــی را دریافت کننــد، خود را 

مشمول این سبد می دانند و معتقدند  
وزارت رفاه باید به صورت صریح و شفاف، 
روند توزیع سبد حمایتی و مشموالن 

دریافت این سبد را اعام کند.
نگرانی درمیان بیمه شدگان 

تامین اجتماعی
با توجه به اینکه روزهای پایانی سال 
نزدیک اســت، این نگرانی در بین افراد 
مشمول که تاکنون این سبد را دریافت 
نکرده اند، بروز کرده که دیگر نخواهند 
توانست این ســبد را دریافت کنند. در 
حالیکــه وزارت رفاه وعده داده اســت 
توزیع سبد حمایتی در چند نوبت انجام 

خواهد شد.
در همین حال، مسئوالن وزارت رفاه 
در پاسخ به شبهاتی که در زمینه توزیع 

ســبد حمایتی ایجاد شده است، فقط 
وعده داده اند که اعتراض مشــموالن 
رسیدگی خواهد شــد و به این صورت، 

زمان از دست می رود. در حالیکه افراد 
مشمول از اقشار محروم و نیازمند جامعه 
هستند که همین سبد حمایتی هر چند 
اندک، می تواند برای مشکات اقتصادی 

آنها مرحمی باشد.
 *1 ۴ ۲ *۸ # نه   ما ســا و  د
و#۸*1۴۲۰* و شماره تماس 1۴۲۰ 
از هفته گذشــته از ســوی مسئوالن 
ســازمان تامین اجتماعی اعام شــد 
و از خانواده هایی که ســبد را دریافت 
نکرده اند خواسته شد با مراجعه به این 
دو سامانه و وارد کردن کد ملی، اعتراض 

خود را ثبت و پیگیری کنند.
اما متاسفانه در روزهای اول بدلیل 
تعداد زیاد معترضان این ســامانه ها با 
اختال همراه بود که بعد از گذشــت 
چند روز و گسترده شدن ظرفیت آنها 
تعدادی از مشــکات کم شد. اما هنوز 
شفاف ســازی برای بســیاری از مردم 
انجام نشده چرا که بعد از 15 روز هنوز 
نمی دانند که چرا ســبد بــه آنها تعلق 
نگرفته و یا اینکه آیا می توانند باالخره 
سبد را دریافت کنند یا خیر و زمان آن 

چه هنگامی خواهد بود.
پاالیش هنوز به اتمام نرسیده؛ 

تصمیم با وزارت رفاه است
رحیم اردالن معــاون اداری مالی 
ســازمان تامین اجتماعــی در مورد 
مشــکات ســامانه پاســخگویی به 
خبرنگار مهر گفت: سامانه ها برای ثبت 
اعتراضات بیمه شــدگانی که حقوق 
کمتر از ســه میلیون تومان می گیرند، 
اما ســبد حمایتی به آنها تعلق نگرفته 
همچنان فعال است و به تازگی ظرفیت 
پاسخگویی بیشــتری برای آن در نظر 
گرفته شــده است تا بیمه شــدگان با 
مراجعه به این سامانه با مشکلی مواجه 
نشــوند. وی افــزود: تصمیم گیری 
نهایی در مورد اینکــه به معترضان 
سبد حمایتی تعلق می گیرد یا خیر 
با وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
است و سازمان تامین اجتماعی فقط 
عملیات پاالیش تماس های افرادی 
که ســبد را دریافــت نکرده اند و در 

سامانه، اعتراض خود را ثبت کرده اند 
را بر عهده دارد.

معاون ســازمان تامین اجتماعی با 
اشاره به اینکه 6 میلیون و 15۰ هزار بیمه 
شده سبد حمایتی را دریافت کرده اند، 
گفت:در نهایت هر تصمیمی که وزارت 
رفاه بگیرد، ســازمان تامین اجتماعی 
اجرایی خواهد کــرد و اگر اعتبار تعلق 
گرفت، تامین اجتماعــی در کمترین 
زمان سبد را به بیمه شدگان اختصاص 

می دهد.
در حالی که احد رستمی، مدیرکل 
رفاهی وزارت تعان کار ورفاه اجتماعی 
مهلت 1۰ روزه را برای ثبت اعتراضات 
اعام کرده بود، هیچ یک از مســئوالن 
این وزارتخانه در مورد نحوه رسیدگی  به 
اعتراضات و اینکه به این افراد سبد تعلق 

می گیرد شفاف سازی نکرده اند.
به نظر می رسد مســئوالن دولت و 
وزارت رفاه، باید تدبیری بیندیشــند و 
اقدام ضرب االجلی انجام دهند تا روند 
نارضایتی ها فروکش کند. به ویژه اینکه 
در ماه پایانی سال، هزینه های زندگی 
به یکباره افزایــش می یابد و در نتیجه 

مشکات مردم دو چندان می شود.
 صــرف وعــده دادن بــرای حل 
مشــکات روند توزیع سبد حمایتی 
برای افراد مشمول، نمی تواند دردی را 

درمان کند.

ابهامات توزیع سبد حمایتی همچنان ادامه دارد...

بیمه شدگان: باالخره مشمول هستیم یا نه؟

خبر

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
گفت: گرچه میزان مشــارکت اقتصادی بانوان 
حدود 1۲درصد و بیکاری دختران تحصیلکرده 
دو تا سه برابر پسران اســت، اما به نظر می رسد 
میزان اشــتغال بانوان در بخش های مختلف، 
بیش از آمار رسمی اســت و اشتغال غیررسمی 

زنان باال است.
معصومه ابتــکار در گفت و گو بــا خبرنگار 
اجتماعی ایرنا اظهار داشــت: در حوزه اشتغال 
مشکات فراوانی وجود دارد، زیرا مشاغل خانگی 
و مشاغل کوچک و متوســط در حوزه بانوان در 

بسیاری از موارد ثبت نمی شود.
وی در پاسخ به این ســوال که برای موضوع 
افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه اقتصادی 
چه برنامه هایی دارید، اظهار داشت: دو مساله در 
این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه آمار تفکیک به 
جنس خیلی مشکل به دست آمده است. که در 
این زمینه کارهای خوبی با دستگاه های اجرایی 
انجام شده است تا آمار دقیق با تفکیک جنسی به 

دست آید، البته الزم به ذکر است که این امر کار 
دشواری است.

ابتکار اضافه کرد: یکی از هدف گیری های ما 
شفاف سازی آمار مربوط به اشتغال بانوان است. 
یکی دیگر از مســائل، بحث توان افزایی بانوان 
در آموزش مدیریت بنگاه ها و کســب و کارهای 
کوچک اســت. باید برای زنان تحصیلکرده در 

استارت آپ ها اقدامات جدی صورت پذیرد.
به گفته وی، در حال حاضر میزان مشارکت 
اقتصادی بانوان در کشــور 1۲،1 درصد است و 
تاش های زیادی در حال انجام اســت تا میزان 
مشارکت اقتصادی بانوان افزایش یابد. البته این 
موضوع با همکاری تمام بانوان توانمند، حمایت 
ویژه دســتگاه های اجرایی و اجرای طرح های 

توانمندسازی بانوان امکانپذیر است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
ادامه داد: به همین منظور با شهرداری های کشور 
برای حمایت از دختران جوان در کسب و کارهای 
جدیــد و اســتارت آپ ها، مکاتبه هایی صورت 

گرفته تا خانه استارت آپی راه اندازی کنند و از این 
طریق دختران جوان هم آموزش مدیریت کسب 

و کار و فناوری اطاعات را فراگیرند.
وی معتقد اســت باید از انقاب دیجیتال در 
این زمینه خیلی استفاده شود، که در این زمینه 
فعالیت های خوبی در حال انجام است و طرح های 
مختلفی برنامه ریزی شده است؛ که نمونه اصلی 
آن طرح »کسب و کار من« است که برنامه هایی 
برای ادامه پیدا کردن این طرح در دستور کار قرار 

داده شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
گفــت: توان افزایی زنان در مســیر کارآفرینی 
که با عنوان طرح »مسیر کســب و کار من« در 
سطح 31 استان اجرا شــد که گام بسیار مهمی 
در زمینه اشتغال زنان محسوب می شود. در این 
طرح 7۸۰ نفر در 31 اســتان آموزش های اولیه 
را دیدند و حمایت از راهبرد موضوع کارآفرینی 
و توان افزایی برای ورود دختران فارغ التحصیل 
یکی از پروژه های مد نظر معاونــت امور زنان و 

خانواده ریاســت جمهوری است. وی ادامه داد: 
انتظار می رود با حمایت سرمایه گذاران، بخش 
خصوصی و نظام بانکی افرادی که آموزش اولیه 
را دیدند و زمینه ورود به عرصه های کسب و کار را 
دارند، گامهای بعدی را بردارند. ابتکار همچنین 
به برگزاری جشــنواره زنان کارآفرین موفق نیز 
اشــاره کرد و گفت: این جشنواره باید ادامه پیدا 
کند. البته در حد توان با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت 
از صندوق های خرد بانوان در روستاها مکاتبات 

و رایزنی هایی صورت پذیرفته است.
وی ابــراز امیدواری کرد، بــا همت دختران 

ایرانی شکاف موجود در حوزه مشارکت اقتصادی 
بانوان روز بــه روز کاهش یابــد. اکنون عرصه 
خدمات بهداشــتی و فعالیت هایــی که در این 

زمینه است خیلی می تواند موثر باشد. 
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
اظهار داشت: جمعیت دختران فارغ التحصیل در 
کشور رو به افزایش است و بین ۲ تا 3 برابر پسران 
در این قشــر بیکاری وجــود دارد، ولی در عین 
حال هر جایی که فرصت بوده، دختران پیشگام 
بودند و موفق عمل کردند و با وجود ســختی ها، 
دختران ایران توانســته اند به یک مسیر روشن 

دست پیدا کنند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده خبر داد:

آمار اشتغال غیررسمی بانوان باالست

مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی شهری کشور گفت: 
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ۲ هزار و 75۰ میلیارد ریال 
بابت حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی و سایر مشاغل 
خاص از محل هدفمندی یارانه ها توســط دولت )سهم 

5۰درصدی( پرداخت می شود.
مرتضی ضامنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس 
از کش و قوس های فراوان، در کمیسیون تلفیق مجلس 

شــورای اســامی، پرداخت حق بیمه رانندگان حمل و 
نقل عمومی از ســهم دولت از محل هدفمندی یارانه ها 

تصویب شد.
وی ادامــه داد: از 15 روز پیــش کــه موضوع حذف 
اعتبارات بیمه رانندگان تاکسی مطرح شد و در این زمینه 
پیگیری های فشرده ای از طریق نمایندگان مجلس صورت 
پذیرفت تا ســرانجام در این هفته، در کمیسیون تلفیق 

موضوع مطرح و اعتبار بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی 
به تصویب رسید.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: 
به استناد این مصوبه، دولت موظف است سهم 5۰ درصدی 
خود را از بیمه اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل 
عمومی از محل هدفمندی یارانه ها به میزان ۲ هزار و 75۰ 
میلیارد ریال در بودجه 9۸ لحــاظ کند و با تحقق این امر 

رانندگان از بابت بیمه خیالی آسوده خواهند داشت.
وی ادامه داد: امید اســت با تدبیر نمایندگان مجلس 
نگاه ویژه ای در بررسی الیحه بودجه 9۸ به موضوع بیمه 
رانندگان تاکسی شود تا شاهد احیای این اعتبار به منظور 

کمک به این قشر زحمتکش باشد. 
ضامنی گفت: در حال حاضر 36۰ هزار راننده تاکسی 
در کشور مشغول فعالیت هستند و 1۰ درصد هم راننده 
کمکی برای تاکسی  ها هستند که در مجموع حدود ۴۰۰ 
هزار راننده تاکســی فعال وجود دارد که به طور متوسط 
حدود 5۰ درصد آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 

قرار دارند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری:

دولت حق بیمه رانندگان را از هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند

اجرای سبد حمایتی دولت از اقشار کم درآمد بیش از دو هفته است که آغاز شده، اما همچنان با برخی ابهامات 
روبروست؛ اغلب مردم نمی دانند در روز های پایانی سال، آیا این بسته هم چنان شامل حال آنها می شود یا خیر. اخیرا 

بسته حمایتی به برخی از اقشار داده شده است؛ البته این توزیع در شرایطی بوده که بخشی دیگر از بیمه شدگان مشمول 
عالوه بر آنکه هنوز بسته حمایتی را دریافت نکرده اند، مسئوالن ذی ربط نیز به صدای اعتراض آنان پاسخ نداده اند.

تصمیم گیری نهایی درمورد 
اینکه به معترضان سبد 

حمایتی تعلق می گیرد یا 
خیر با وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی است و 

سازمان تامین اجتماعی 
فقط عملیات پاالیش 
تماس های افرادی که 

سبد را دریافت نکرده و 
در سامانه، اعتراض خود 

را ثبت کرده اند را برعهده 
دارد

بیمه شدگان تامین 
اجتماعی که هنوز 

نتوانسته اند سبد حمایتی 
را دریافت کنند، خود را 

مشمول این سبد می دانند و 
معتقدند که وزارت رفاه باید 

به صورت صریح و شفاف، 
روند توزیع سبد حمایتی و 

مشموالن دریافت این سبد 
را اعالم کند

شماره  178  /     سه شنبه  16   بهمن  1397  /  29 جمادی االول1440  /   5  فوریه  2019


