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اخبار کارگری

عدم تشکیل جلسات شورای عالی 
کار در شرایطی که خواسته ترمیم مزد 
کارگران، یک مطالبه جدی ست و سطح 
پوشش دستمزد کارگران از هزینه های 
زندگی به کمترین میزان ممکن رسیده، 
یکی از چالش هــای اصلی این روزهای 
نمایندگان جامعه کارگری در شورای 
عالی کار است. همچنین عالوه بر بحث 
معیشت و راهکارهای ترمیم مزد، بحث 
تامین و ارتقای امنیت شغلی کارگران 
نیز ناتمام مانده چون مسائلی در کمیته 
امنیت شغلی ذیل شورای عالی کار در 
حال پیگیری بود که سه ماه تمام است 
معوق مانده و هیچ نتیجه ای از طرح های 

در دستور کار حاصل نشده است.
اکنون دو هفته از به کرسی نشستن 
وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
می گذرد با این وجود هنوز دعوت نامه ای 
برای برگزاری نشست سه جانبه شورای 
عالی کار به دســت اعضای این شــورا 
نرسیده و این در شرایطی ست که مزد 
تمام مزدبگیران شــاغل و بازنشسته 
صندوق های مختلف بــه جز کارگران 
مشمول قانون کار برای نیمه دوم سال 
جاری، حداقــل 10درصد و در مواردی 

تا 20درصد ترمیم شده است.
»محمدرضــا تاجیــک« نماینده 
مجمع عالی نماینــدگان کارگری در 
شورای عالی کار در گفت وگو با ایلنا به 
ضرورت برگزاری فوری شــورای عالی 
کار اشــاره می کند و می گوید: طرحی 
برای اصالح ماده هفت قانون کار توسط 
شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه 
تمام است منتظریم در نشست شورای 
عالی کار به آن رسیدگی شود. به گفته 
وی، تامین امنیت شغلی و راهکارهای 
عقد قراردادهای دائم کار در مشــاغل 
مستمر، هم اندازه بحث معیشت اهمیت 
دارد و حتی شــاید در این برهه زمانی 
اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد، 
لذا باید به سرعت نشست های سه جانبه 

برگزار شود.
    

چرا جلسات شــورای عالی 
کار به رغم تعیین وزیر کار برگزار 
نمی شــود؟ امروز حقــوق تمام 
گروه های مزدبگیر ترمیم شده به 
جز کارگران. این مساله را چطور 

پیگیری می کنید؟
هفته گذشته، تشــکل های عالی 
کارگری یک نشست با وزیر کار داشتند. 
در ایــن نشســت، موضــوع برگزاری 
نشست های شورای عالی کار را مجدداً 
پیگیری کردیم. در جلسه مطرح کردیم 

که ما پیش از هر چیز، پیگیر بحث امنیت 
شغلی هســتیم. در جلسه آخر شورای 
عالــی کار، کارفرمایان یــک ماه وقت 
خواستند و قرار شد ماه بعد جلسه بعدی 
برگزار شود. اکنون سه ماه گذشته و هنوز 
این جلســه بعدی برگزار نشده است. 
الجرم امنیت شغلی کارگران به عنوان 
موضوعی که در دســتور کار ویژه بوده، 
مغفول مانده اســت. ما با جدیت پیگیر 
برگزاری نشست های شورای عالی کار 
هستیم، آن هم بیشــتر به خاطر بحث 
امنیت شغلی که به نوعی در این مقطع 
زمانی مهم تر از بحث معیشت است اما با 
توجه به تورم سرسام آور فعلی که موجب 
سقوط شدید ســطح زندگی کارگران 
شده، بحث معیشت و ترمیم مزد نیز باید 
در دســتور کار قرار بگیرد و راهکارهای 

ترمیمی برای آن اتخاذ شود.
در مورد امنیت شغلی، بحث ها 
در نشست سه ماه قبل به کجا کشید 
و چرا کارفرمایان مهلت یک ماهه 
خواســتند؟ طرحی که در کمیته 
مطرح بود، دارای چه ویژگی هایی 
بود و قرار بود چگونه امنیت شغلی 

کارگران تامین شود؟
کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند 
تا نظر نهایی خود را در مورد طرحی که 
در کمیته در دستور کار بود، ارائه دهند. 
بحث اصلی، تبدیل قراردادهای موقت 
به دائم بود و طرحی برای اجرای تبصره 
2 ماده هفت تهیه شــده بود. اتفاقی که 
قرار است بیفتد، عقد قراردادهای دائم 

در کارهای مستمر است. می دانیم که 
حداکثر مدت قراردادهــای موقت در 
کارهای غیرمســتمر، چهار سال شده 
و بعد از چهار ســال باید کارگر تا زمان 
پایان پروژه، قرارداد دائم داشــته باشد. 
ما توقع مان این اســت که در کارهای 
مســتمر کارگران تا پایان کار در پروژه 
حضور داشته باشند و این عمالً به معنای 

استقرار قراردادهای دائم کار است.
اگر جلسه شورای عالی کار باز 
هم تشکیل نشود، چه راهکاری 
بــرای تامین مطالبــات قانونی 
کارگران وجــود دارد؟ ماده ۱۶۸ 
قانون کار به صراحت می گوید باید 
حداقل ماهی یک بار جلســات 
شورای عالی کار برگزار شود. االن 
سه ماه اســت که این نشست ها 
برگزار نشده و این غفلت شرایط را 

حادتر کرده است. چاره چیست؟

بهانه وزارتخانه تا دو هفته قبل، نبود 
وزیر بود. وزارتخانه چند ماه با سرپرست 
اداره می شد و چون موضوعات مهمی در 
شورای عالی کار در حال پیگیری بود، 
گفتند باید حتماً شخص وزیر کار حضور 
داشته باشد تا بتوان کار را پیگیری کرد. 
در شورای عالی کار، ماده ۷ قانون کار در 
دست اصالح و تغییر است و نتیجه این 
اصالحات باید به مجلس برود و تصویب 
نهایی شود بنابراین باید حتما شخص 
وزیر حضور داشته باشد و کار به نتیجه 
برسد. به همین دلیل ما صبر کردیم تا 
جابه جایی صورت بگیرد. امروز توقع ما 
این است که دو هفته بعد از آمدن وزیر 
جدید، دیگر وقت بــه بطالت نگذرد و 
هرچه سریع تر نشست های سه جانبه 
در همین ماه جاری برگزار شود. بحث 
امنیت شغلی باید در اولین فرصت در 
شورای عالی کار، طرح و نتیجه گیری 

شود.
یعنی شورای عالی کار قرار است 
طرحی برای اصالح ماده ۷ قانون کار 

داشته باشد؟
دقیقــاً. طرح اصــالح مــاده ۷ در 
کمیته امنیت شغلی آماده شده و طرح 
امروز حاضر اســت و فقط باید اصالح 
و نتیجه گیری شــود. این طرح بعد از 
نهایی شدن در شورای عالی کار باید در 
مجلس به تصویب نهایی برسد. در نهایت، 
ماده هفت قانــون کار به گونه ای تغییر 
خواهد کرد که شفافیت بیشتری خواهد 
داشــت و از آن ابهام زدایی خواهد شد و 

قراردادهای دائــم در کارهای با ماهیت 
مستمر، تبدیل به یک الزام خواهد شد.

گذشته از اینها، دوباره بحث های 
همیشگی هر ســاله مانند مزد 
منطقه ای مطرح شده است. نظر 
نمایندگان کارگری در این رابطه 
چیست و مزد منطقه ای را در کلیت 

امر چطور تحلیل می کنید؟
در بحث مزد منطقه ای، سازوکارهای 
موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و 
استدالل آن، اجرای بهتر ماده ۴1 قانون 
کار است. ما نمایندگان کارگری مخالفتی 
با اجرای ماده ۴1 قانون کار نداریم. نظر 
ما این اســت که قانون بدون تنزل اجرا 
شود. تبصره 2 ماده ۴1 قانون کار، ناظر 
بر محاسبات سبد معیشــت و تعیین 
حداقل دســتمزد بر این اساس است. 
حال اگر در هر منطقه ای از کشور، سبد 
معیشت محاسبه شود و عدد معیشت 
در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، 
هیچ مخالفتی نداریم. فقط مساله این 
است که زیرســاخت های اجرای مزد 
منطقه ای باید توسط دولت فراهم شود 
که از دســت کارگر و کارفرما ســاخته 

نیست.
البتــه بحث دیگــری به نــام مزد 
صنایع که شــرکای اجتماعــی مدام 
طرح می کنند، محصول تعریف اشتباه 
کارفرمایــان از قانون اســت. ماده ۴1 
می گوید »شــورای عالــی کار موظف 
است دســتمزد را هر ساله برای صنایع 
مختلف و مناطق مختلــف و الی آخر«. 

اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر 
بر مزد منطقه ای ست اما صنایع مختلف، 
بی معناست چرا که دستمزد برای همه 
صنایع تعیین می شــود. این نیست که 
برای صنعت فــوالد یک عــدد و برای 
خدمات عدد دیگری تعیین شود. شاهد 
هستیم که همین دستمزد تک نرخی، 
چقدر بحران و چالش به وجود می آورد و 
خیلی از کارفرمایان همین را هم رعایت 
نمی کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد 
مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود. 
مگر ما ساختاری برای نظارت و رسیدگی 

به تخلفات اساساً داریم؟
فکر می کنم در هیچ منطقه ای 
از کشور، عدد سبد معیشت کمتر 
از دو برابر دستمزد تک نرخی فعلی 
نیست لذا نمی توان به این بهانه سبد 
معیشت را زیر سوال برد یا مزد کمتر 

از حداقل را به کرسی نشاند.
درســت اســت. هیچ کجا حداقل 
هزینه های زندگی از دو برابر این حداقل 
دستمزد کمتر نیست مخصوصاً در سال 
جدید که این فاصله بیشتر شده اما به هر 
حال ما نمایندگان کارگری مخالفتی 
با کلیت مزد منطقــه ای نداریم و فقط 
با تعاریف اشــتباه شــرکای اجتماعی 
مخالفیم. همه تعاریف باید براســاس 
قانون باشد. بند دوم ماده ۴1 قانون کار 
را نمی تواننــد زیر ســوال ببرند. دولت 
زیرساخت ها را فراهم کند، محاسبات 
سبد معیشت انجام شود و مزد منطقه ای 
براساس این محاسبات تعیین شود، آن 

گاه هیچ مخالفتی نیست.
اما محــل ایــن گفت وگوها و 
محاسبات شورای عالی کار است 
نه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی، نهادی زیرمجموعه اتاق 
بازرگانی که به تازگی به مقوله مزد 

کارگران ورود کرده است.
بله، تنها مرجع قانونی برای رسیدگی 
به مباحث مزدی، شورای عالی کار است. 
هر مصوبه دســتمزدی باید از این شورا 
بیرون بیاید و نهادهایی مانند شــورای 
گفت وگو نبایــد و نمی توانند در بحث 
دستمزد کارگران مداخله کنند و به هیچ 

وجه اجازه این کار را نمی دهیم.

تاجیک: حقوق باالتر از سبد معیشت را در هر نقطه از ایران می پذیریم

موافقتمشروطنمایندگانکارگریبامزدمنطقهای
انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی 

بازنشستگان تأمین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران از انعقاد قرارداد 
جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری بگیران این 
سازمان خبر داد و گفت: حق بیمه تکمیلی به 20۵هزار 
تومان افزایش یافته است. علی دهقان کیا در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر گفت: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان 
تا پایان آبان ماه مهلت دارد و بر همین اساس از مدتی قبل 

برای قرارداد جدید رایزنی با شرکت های جدید آغاز شد.
وی افزود: متأسفانه به دلیل افزایش هزینه های درمان، 
هیچ شرکت بزرگ بیمه ای حاضر به همکاری با تأمین 
اجتماعی و انعقاد قرارداد جدید نشــد و به همین دلیل 
مجبور شدیم به رغم میل خود با شرکت آتیه سازان حافظ 
مجدداً قرارداد ببندیم. دهقان کیا گفت: سال گذشته حق 
بیمه ای که بازنشســتگان برای بیمه تکمیلی پرداخت 
می کردند ماهیانه ۹1هزار تومان بود که در قرارداد جدید 

این مبلغ به 20۵هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، سقف پوشــش خدمات درمانی از ۴۵ 
میلیون تومان در سال گذشــته به ۷۵ میلیون تومان 
می رسد که این شامل اعمال جراحی مختلف، آزمایش ها، 
عینک و... می شود. رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران 
تصریح کرد: در حال رایزنی با مدیرعامل تأمین اجتماعی 
هستیم تا بتوانیم درصد حق بیمه ای که سازمان تقبل 

می کرد را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: بیمه آتیه سازان متعهد شده در قرارداد 
جدید خلف وعده نکند و خدمات خــود را به خوبی به 
بازنشســتگان ارائه دهد. همچنین طی یک ماه آینده 

تعهدات باقیمانده از قرارداد قبلی را پرداخت کند.
    

غفاری: 
دارویار هزینه های تامین اجتماعی 

را افزایش داده است

مدیرکل درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی گفت: 
سازمان تامین اجتماعی مطالبات داروخانه های سرپایی 
و مستقل را تا مرداد و شهریور که بیش از دو هزار و 200 

میلیارد بود را در روزهای اخیر پرداخت کرده است.
شهرام غفاری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در 
حال حاضر تنها مطالبات معوق داروخانه های سرپایی 
و مســتقل، مربوط به مهرماه و حدود یک هزار و 100 تا 
یک هزار و 200میلیارد تومان است که پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در یکــی دو بند از تفاهم نامه ۴2بندی 
طرح دارویار، قرار بود اتفاقاتــی رخ دهد که این نگرانی 
برطرف شــود. یکی از بندها این بود که سازمان برنامه و 
بودجه، منابعی را برای پرداخت معوقات در اختیار بیمه ها 
قرار دهد که اگر آن منابع، پرداخت می شــد دیگر جای 
نگرانی نبود. غفاری با تاکید بــر اینکه تامین اجتماعی 
قصدی برای عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها ندارد 
و تمام تالش ما پرداخت به موقع مطالبات است، گفت: 
زمانی که جریان نقدینگی به هر دلیلی، دچار مشکل شود، 
تامین اجتماعی نیز دچار مشکل می شود. داروخانه ها 
بابت پرداخت مطالبات شان نگرانی نداشته باشند. اگر 
ســازمان های مختلف در طرح دارویار به تعهدات خود 
عمل کنند، تامین اجتماعی مطالبات را به موقع پرداخت 
می کند.  غفاری ادامه داد: پرداخت مطالبات داروخانه ها 
از محل تامین اجتماعی و طرح دارویار انجام می شود و 
تفکیکی بین پرداختی این دو وجود ندارد. قبال ماهانه 
حدود ۷00 میلیارد و در حال حاضــر حدود یک هزار و 

200میلیارد تومان پرداخت می کنیم.
    

نماینده کاشمر در مجلس:
باید سهم بیمه کارفرما را کاهش دهیم

نماینده کاشمر در مجلس گفت: اگر می خواهید کار 
در کشور رونق بگیرد باید سهم کارفرما در بیمه را کم کنیم 

تا کارفرما نیروی بیشتری بگیرد و کارگران را بیمه کند.
به گــزارش خبرگزاری مهر، جــواد نیک بین صبح 
دیروز در تذکر شفاهی خود در مجلس گفت: اوضاع کار و 
کارگری در کشور بسیار خراب است چرا که نگاه جامعی 
به کار و کارگری نداریم. اگــر می خواهیم در مورد بیمه 
رانندگان، کامیون داران و تاکسی داران تصمیم بگیریم 
باید سختی کار آنها، سهم کارفرما و سهم دولت را در نظر 
داشته باشیم. وی تصریح کرد: رانندگان، تاکسی داران و 
کامیون داران در سراسر کشور بعضاً بیش از ۴ سال باید 
برای بیمه در نوبت باشند. نماینده کاشمر در مجلس گفت: 
زمانی که به وزارت کار مراجعه می کنیم می گویند پول 
نداریم. اگر سری به حقوق های کارمندان تأمین اجتماعی 
بزنید با ارقام نجومی مواجه خواهید شد. خوب باید بخشی 
از این هزینه ها را کم کنند و به سمت بیمه رانندگان ببرند.
نیک بین اظهار داشت: چرا امروز بسیاری از کارفرماها، 
کارخانجات و صنایع کوچک و بزرگ نمی توانند کارگران 
و رانندگان را بیمه کنند؟ این به علت آن است که سهم 

بیمه در سمت کارگر و کارفرما بسیار زیاد است.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون 
کار، ناظر بر محاسبات 
سبد معیشت و تعیین 

حداقل دستمزد بر این 
اساس است. حال اگر در هر 

منطقه ای از کشور، سبد 
معیشت محاسبه شود و 

عدد معیشت در پرداخت 
دستمزد در نظر گرفته 

شود، هیچ مخالفتی نداریم

طرح اصالح ماده ۷ در 
کمیته امنیت شغلی آماده 

شده و فقط باید اصالح و 
نتیجه گیری شود. طبق 

این طرح در نهایت، از ماده 
هفت قانون کار ابهام زدایی 

خواهد شد و قراردادهای 
دائم در کارهای با ماهیت 

مستمر، تبدیل به یک الزام 
خواهد شد

سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد گفت: بازنشستگان 
صندوق معوقاتی در زمینه اجرای همسان ســازی مربوط به 
سال های 1۳۹۹ و 1۴00 دارند که درصددیم هرچه سریع تر این 

معوقات را پرداخت کنیم.
به گزارش ایرنا، حجت کاظمی با بیان اینکه در کشــور 1۸ 
صندوق فعال در حوزه بیمه ای داریم، گفت: بعضی از صندوق های 
بیمه ای مثل صندوق بازنشســتگی شهرداری، صندوق بیمه 
ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، 
ویژه اقشار خاص هستند که برای ارائه خدمات به قشر خاصی از 
جامعه تشکیل شده اند و در این میان صندوق فوالد نیز از دسته 

صندوق های خاص است.
وی افزود: مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد درگذشته زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده 
که در آن دوران به علت جوان بودن صندوق و پیشی گرفتن منابع 
بر مصارف، مشکالتی عدیده ای وجود نداشت و فکری هم برای 

محاسبات بیمه ای به جهت ایفای تعهدات بلندمدت نمی شد.
سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد تصریح کرد: با گذشت 

زمان و اجرای قوانینی که موجب بازنشسته شده تعداد زیادی 
از بیمه پردازان و بازنشســته کردن تعداد زیادی از کارگران به 
دلیل تعدیل نیرو در راستای واگذاری ها و خصوصی سازی شد، 
مصارف بر منابع پیشی گرفت و ضریب پشتیبانی صندوق در 

سال های 1۳۸0 الی 1۳۹0 بحرانی شد.
سرپرســت صندوق بازنشســتگی فــوالد گفــت: بنابر 
استانداردهای بین المللی چنانچه ضریب پشتیبانی صندوق 
یا ســازمان بیمه ای کمتر از ۶ یا ۵ شود آن صندوق ورشکسته 
اعالم می شــود که در این وضعیت یا باید میــزان ورودی ها را 
ارتقا داد یا در حوزه بازنشستگی تغییراتی ایجاد کرد یا وضعیت 
سرمایه گذاری ها را ارتقا داد و برای مدیریت دارایی ها برنامه های 

کارآمد و مؤثر به کار گرفت.
کاظمی ادامه داد: متأسفانه این صندوق از سنوات گذشته 
فاقد ورودی جدید بوده که عمالً این صندوق به دلیل عدم ورودی 
جدید به نوعی یک صندوق بسته اســت. به دلیل عدم ورودی 
جدید وضعیت پایداری این صندوق خیلی شکننده شده است.

وی با بیان اینکه این صندوق در حدود چهار هزار و ۶00 نفر 

بیمه پرداز و حدود ۸۷هزار نفر مســتمری بگیر دارد، گفت: در 
وضعیت مطلوبی قرار نداریم بنابراین نیازمند تمرکز بیشتر بر 
مدیریت دارایی ها برای ارتقای بازدهی آنها به منظور رفع کمبود 
نقدینگی هستیم. از طرفی در حوزه بیمه ای این صندوق و سایر 
صندوق های فعــال در حوزه بیمه ای در کشــور به اصالحات 
مباحث سیستماتیک، پارامتریک، فنی و ساختاری نیازمند 

هستیم.
کاظمی با بیان اینکه مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد در سال 1۳۹1 برابر پیشنهاد دولت و با مصوبه 
مجلــس از وزارت صمت منفک و به وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی منتقل شد، گفت: در زمان انتقال، وضعیت دارایی ها و 

بدهی های صندوق به درستی مشخص نشد.
وی اضافه کرد: دولت باید طی چند ســال این بدهی را به 

صندوق پرداخت کند که با توجه به محاسبات بیمه ای صورت 
گرفته، تا پایان سال 1۳۹۸ طلب صندوق از دولت بیش از ۵2هزار 
میلیارد تومان است که عمال تا این تاریخ میزان این مطالبات 

خیلی بیشتر از مبلغ فعلی است.
کاظمی با بیان اینکه بحران صندوق های بازنشستگی یکی 
از ابرچالش های کشور است، گفت: متأسفانه دولت برای تأمین 
کســری منابع اکثر صندوق های عمده حوزه بازنشستگی به 
جهت پرداخت مستمری به بازنشستگان آنها، هر ساله مبالغ 
قابل مالحظــه ای در ردیف های بودجه قــرار می دهد و برای 
صندوق فوالد هم در سال جاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در 
بودجه کل کشور لحاظ شده که با توجه به اجرای همسان سازی 
و افزایش های صورت گرفته این صندوق در حال حاضر با کسری 
منابع مواجه اســت. این مبلغ برای سال 1۴02 فقط در بخش 
پرداخت مســتمری  بدون در نظر گرفتن هزینه های درمانی، 
معوقات و هزینه اداره طرح، بیش از ده هزار میلیارد تومان برآورد 

می شود.
سرپرست صندوق مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 
کارکنان فوالد اظهار داشت که این صندوق در حال حاضر حدود 
۵۴درصد از کل بودجه خود را به بودجه دولت وابسته است. در 
همین راستا در تالشیم تا با رفع مشکالت دو شرکت عمده این 
صندوق، یعنی شرکت دخانیات و شرکت سنگ آهن مرکزی 
بتوانیم سهام این دو شرکت را در بورس یا فرابورس عرضه کنیم.

سرپرست صندوق بازنشستگی فوالد:

معوقات بازنشستگان به زودی پرداخت می شود

خبر

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کســب وکار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گفت: به زودی دست فروشــی به شغل 

رسمی در کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امیر سیاح در نشست هم فکری درباره 

دست فروشی اظهار داشــت: نگاه های متفاوتی نسبت به 
دست فروشی وجود دارد و اصناف آن را مزاحم و شهرداری 
آنها را ســدکنندگان معابر می دانند. وی افــزود: در نگاه 
اقتصادی، دست فروشــی اشتغال خرد اســت و باید آن را 

زمینه ساز مشاغل بزرگ بدانیم و بر این اساس در تالشیم 
دست فروشی را به عنوان شغل رسمی بشناسیم.

»رحیم سرهنگی« رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی 
نیز گفت: قدمت و پایداری دست فروشــی از بســیاری از 

مشاغل بیشتر است و ماهیت چندبعدی دارد.
وی افزود: وزارت کار معتقد است شغل شایسته امنیت 

شغلی دارد و درآمد مکفی و حفظ کرامت انسانی را فراهم 
می کند. راهبرد عملیاتی برای دست فروشــی این است 
که تعاونی دست فروشان تشکیل شــود و مدیریت آنها به 
دست دست فروشان باشد. همچنین پس از تشکیل تعاونی 
و انجمن، مشــوق هایی برای پلتفرم هــای مختلف ایجاد 

می کنیم چون صرفاً داشتن مکان مناسب پاسخگو نیست.

دست فروشی، شغل رسمی خواهد شد


