
t oseei r ani . i r
دسترنج4

احتساب سابقه سربازی با 
پرداخت ماهانه ۱۳۴هزار تومان

بیمه شدگان تحت پوشش ســازمان تامین 
اجتماعی کــه بر مبنای حداقل حقوق لیســت 
ارســال می کنند، می توانند با پرداخت ماهانه 
۱۳۴هزار تومان بــه صورت غیرحضوری دوران 

خدمت سربازی را به سوابق بیمه اضافه کنند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل غرب 
تهران بزرگ، »حسین امیری گنجه« مدیرکل 
تامین اجتماعــی غرب تهران بــزرگ گفت: با 
پرداخت احتســاب دوران ســربازی به عنوان 
ســابقه بیمه شــدگان دیگر نیازی بــه حضور 
شخص بیمه شده نیست و مخاطبان می توانند 
با بهره گیری از طرح ۳۰۷۰ در سراســر ایران و 
در هر زمان با ورود به ســامانه و احتساب دوران 
سربازی از طریق تبادل اطالعات با سازمان نظام 
وظیفه با داشــتن کارت پایان خدمت به صورت 

غیرحضوری اقدام کنند.
    

الحاق به هفت سند سازمان 
بین المللی کار تصویب شد

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از تصویب 
لوایــح الحاق به هفت ســند مصوب ســازمان 

بین المللی کار در هیأت دولت خبر داد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمد شریعتمداری با بیان اینکه بنا به پیشنهاد 
وزارت کار، در ســیصد و سی و هشتمین جلسه 
هیأت دولت، لوایح الحاق به هفت ســند مصوب 
ســازمان بین المللی کار بررسی و تصویب شد، 
گفت: این لوایح برای ادامه تشــریفات قانونی به 

مجلس تقدیم می شوند.
وی با اشــاره به اینکــه اصالحیــه ۱۹۸۶ 
اساسنامه ســازمان بین المللی کار ازجمله این 
لوایح است، افزود: مقاوله نامه مشاوره سه جانبه، 
مقاوله نامــه بازرســی کار، مقاوله نامه ایمنی و 
بهداشت در معادن، مقاوله نامه حداقل سن کار، 
مقاوله نامه آمارهــای کار و مقاوله  نامه ایمنی و 

بهداشت شغلی عناوین این لوایح هستند.
    

امهال حق بیمه آذر و دی 
کارگاه های آسیب دیده از کرونا

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه 
امهال حق بیمه آذر و دی ســال جاری ســهم 
کارفرما برای فعالیت ها و کارگاه های به شــدت 

آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا را ابالغ کرد.
به گــزارش خبرگزاری مهر، در بخشــنامه 
مصطفی ساالری آمده است: پیرو بخشنامه های 
قبلــی و تصمیمات متخذه در نشســت کمیته 
تخصصی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا دربــاره امهال 
حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیت ها و کارگاه های 
متأثر از شیوع ویروس کرونا، فهرست فعالیت ها و 
زیربخش های اقتصادی مشمول مصوبه مذکور 

به شعب تامین اجتماعی اعالم می شود.
    

 کاهش حوادث کار 
در خراسان رضوی

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراســان رضوی با بیان اینکه ۴۳۲ 
حادثه کار طی هشــت ماهه اول سال جاری 
در این اســتان رخ داده، گفت: این آمار نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۲۴ نفر کاهش 

یافته است.
به گزارش ایلنــا، عطا متین فــر گفت: در 
هشت ماه گذشــته، ۲۶ نفر هم به علت حادثه 
کاری فوت کرده اند که این آمار در مقایســه با 
مدت مشــابه ســال قبل از آن افزایش داشته 

است.
وی افزود: آموزش نقش مهمی در کاهش 
تلفات حوادث دارد که آن هم به دلیل شرایطی 
که شــیوع کرونا ایجاد کرده دچار مشکالتی 

است.
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اگر به بازار بزرگ بازار تهران ســری 
زده باشــید، قطعا چرخ دســتی های 
کوچک و بزرگی را در گوشه و کنار بازار 
دیده اید. ممکن اســت باربری را دیده 
باشید که بار با حجم انبوه را روی چرخ 
دستی خود گذاشــته و این وسیله را به 
جلو می راند. حمل بار با چرخ دســتی، 
تنها روش حمل بار در بازار رایج نیست. 
گاهی مردی خمیده را در بازار دیده ایم 
که حجم انبوه و ســنگینی از بار را روی 
دوش خود حمل می کند و برای تکه ای 

نان می جنگد.
روزهای پایانــی آذر، آخرین ماه از 
فصل پاییز است. گرچه آسمان گرفته و 
هوا سرد است ولی جو بازار به شدت گرم 
است و شور و هیجان مردم برای خرید 
اجناس مورد نیازشان احساس می شود. 
گویا در بازار از کرونا خبری نیست یا مردم 
ترســی از این ویروس مرگبار ندارند. 
بسیاری از مردمی که برای خرید به بازار 
آمده اند ماســک بر صورت دارند، ولی 

باربران بازار ماسک ندارند.
 درآمد کودکان باربر 

از بزرگساالن کمتر است
در یک گوشــه فــارغ از هیاهوی 
بازار، پنج کودک و نوجوان روی زمین 
نشسته  اند و چرخ دستی آنها در کنارشان 
خودنمایی می کند. سفره نان و پنیری 
مرکز این حلقه دوســتانه شده و گروه 
پنج نفره دور آن نشسته اند. این گروه با 
شادی عجیبی ترانه »مال ممد جان« را 

می خواندند و دست می زنند.
این گــروه، بــا لحنــی مظلومانه 
می گویند: تــو رو به خــدا از ما عکس 
نگیر. دوربین را درون کیف می گذارم 
و از آنها می  پرسم که چند سال دارند؟ 
جوان ترین این جمع، کودکی ۱۰ ساله و 
بزرگ ترین آنها نوجوانی ۱۶ ساله است. 
با هم پسرعمو هستند و حدود ۳ سال 
است برای کار به ایران مهاجرت کرده اند. 
پس از ورود به ایران، مشغول حمل بار در 

بازار هستند.
»ســعید« نوجــوان ۱۶ســاله 
و بزرگ ترین فرد این گــروه، صدایی 
دورگه دارد و صحبــت خود را این طور 
آغاز می کند: »بزرگ ترها نســبت به 
بچه ها درآمد بیشتری دارند ولی من و 
پسرعموهایم، روزانه حدود ۶۰ تا ۸۰هزار 
تومان درآمد داریم. نه تنها ما، بلکه تمام 
بچه های هم سن و ســال ما نیز همین 
درآمد را دارند. مردم حاضر هستند پول 
زیادی برای خریــد کردن، خرج کنند 
ولی برای حمل بار، خسیس می شوند. 
برای حمل هر بار حــدود ۵ تا ۲۰هزار 

تومان دریافت می کنیم«.
وی می گوید: زمانی که بازار تعطیل 
شد، زباله گرد شدیم اما موقت بود، فقط 

برای اینکه گرسنه نمانیم.

این نوجوان از محل سکونت خود و 
پسرعموهایش می گوید: »یک اتاق در 
محله خاک سفید اجاره کرده ایم و با دو 
نفر دیگر در یک اتاق زندگی می کنیم. 
ماهیانه ۷۰۰هزار تومان اجاره پرداخت 
می کنیم. یکی از دوســتان پدرم اتاق 
را برای ما اجاره کــرد. ما در خانه حمام 
نداریم«. سعید فقط یک خواسته دارد: 

»مردم با ما مهربان تر باشند«.
درآمد باربران مشخص نیست

تنها مهاجران نیستند که به شغل 
باربری در بازار اشتغال دارند. افراد فراوانی 
در بازار دیدم که لباس قوم خود یعنی 
کردزبان ها را بر تن داشتند و برای نان 
تالش می کردند.  هر کدام از کردزبانان 
بازار، داســتان متفاوتی داشتند ولی 
سرگذشــت زندگی »کاک فــواد« از 

دیگران جذاب تر بود.
چهــره ای آفتاب ســوخته دارد و 
دستانش پینه بســته و ۶۰ ساله است. 
پینه دستانش حاکی از تالش فراوان او 
برای تامین معیشت خانواده اش است و 
از سختی راه حکایت دارد. مردی خندان 
و مهربان است و با حوصله به پرسش ها 
پاسخ می دهد. وقتی می خندد، جای 
خالی دندان نیشش در دهانش مشخص 
می شود. سال هاست به همراه خانواده  
۶ نفره اش به تهران آمده است. اگرچه 
مدت زمان زیادی از آمدن او به این شهر 
می گذرد ولی باز هم به سختی فارسی 

صحبت می کند.
کاک فــواد دربــاره باربــران بازار 
می گوید: »ایــن روزها یعنــی پس از 
تعطیلی دو هفتــه ای کرونا، بازار کمی 
رونق گرفته و زندگی در بازار جریان دارد. 
نمی توانم بگویم که هر کدام از ما چقدر 
درآمد داریم ولی به طور قطع درآمدمان 
ناچیز است. برخی از باربران حدود ۵۰ 
و برخی تا ۱۲۰هزار تومــان روزانه کار 
می کنند. مزد دریافتــی به زور بازو هم 
بستگی دارد. جوان ترها نیروی جوانی 
دارند پس بیشتر کار می کنند. نه تنها 
زور بازو مهم است، بلکه مقدار مسافت 
طی شده نیز در دســتمزد دریافتی ما 

تاثیرگذار است«.
فــواد بــا خنــده گفــت: »وقتی 
می خواهیم دســتمزد خود را دریافت 
کنیم، گاهی با مشکالت زیادی روبه رو 
می شویم. گاهی برخی مشتری ها حاضر 
نیســتند حق ما را پرداخت کنند. من 
کارگر با صاحب بار برای مبلغی توافق 
می کنم ولی وقتی بار را حمل می کنم، 
مبلغ کمتری پرداخت می کند. برخی 
هم پول خرد جیب هایشان را به عنوان 
دســتمزد به ما می دهنــد. البته همه 
این گونه نیســتند. برخی بخشــنده 
هستند و انعام خوبی عالوه بر دستمزد 

به ما می دهند«.
فواد سال گذشته نهار و صبحانه را در 
بازار تهیه می کرده و به گفته خودش دو 

وعده غذایی با کیفیت داشته ولی این 
روزها تنها یک وعده غذایی در بازار غذا 
می خورد. او می گوید: »بدون اســتنثا 
صبحانه و نهار را از بازار تهیه می کردم و 
هیچ مشکلی برای تامین آن نداشتم ولی 
در حال حاضر فقط در بازار نهار می خورم 

و غذای خودم را از خانه می آورم«.
او می گوید: »سال گذشته، شرایط 
بهتری داشتم. تابســتان ۹۸،  ماهی ۴ 
میلیون درآمد داشتم ولی در حال حاضر 
۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان 
درآمد دارم«. او می گوید: »به فکر دوران 
بازنشستگی هم هستم و تا فروردین ماه 
خودم را بیمه اختیــاری کرده بودم اما 
این روزها درآمدم ناچیز است و توانایی 
پرداخت حق بیمــه ۶۰۰هزار تومانی 

را ندارم«.
فواد در زمــان تعطیلی دو هفته ای 
بازار به دلیل محدودیت های ایجاد شده، 
خانه نشــین نبوده و کارهای خدماتی 
انجام می داده است. به گفته فواد، برخی از 
کسبه و مشتریان بازار از وضعیت و کمی 
درآمد باربران سوءاســتفاده می کنند. 
برخی از بارها حجم زیادی دارد و باربر 
حق دارد دستمزد بیشــتری دریافت 
کند اما این روزها درآمد آنها کم شــده 
و برای تامین معاش زندگی به حمل بار 
با دستمزد پایین تن می دهند: »سال 
گذشــته، اگر باری با حجم زیــاد را به 
مبلغ ۲۰۰هزار تومان حمل می کردیم 
همان حجم از بار را در این روزها با مبلغ 
۶۰هزار تومان جابه جا می کنیم. مردم 
به این فکر نمی کنند که همه چیز گران 
شده و هزینه های زندگی ما هم افزایش 

یافته است«.
او در خیابــان کمالــی ســکونت 
دارد و مستاجر اســت. گرچه خانه او 
اســتیجاری اســت ولی اجاره بهایی 
برای خانه پرداخــت نمی کند. حدود 
دو سال اســت در خانه »ننه سلما« با 
خانواده اش زندگی می کند. کاک فواد 
توضیح می دهــد: »صاحبخانه ام در 
محله ما سکونت ندارد و در محله های 
از ما بهتران زندگی می کند. این خانه 

روزی من بود. ننه سلما برای خرید 
به بازار آمد، بارهای او را تا نزدیکی 
اتوموبیلش بــردم و در صندوق 

گذاشتم. چندین مرتبه، بار او را 
حمل کردم و از شرایط خودم برای او 

گفتم. لطف و مهربانی او شامل حال من 
شد و خانه اش را در اختیار من و خانواده ام 
قرار داد. پیش از اینکه به خیابان کمالی 

بروم، در محله اتابک سکونت داشتم«.
او تقاضایی از مردم دارد: »ما نیازمند 
صدقه نیســتیم و نان بــازوی خود را 
می خوریم. چرا برخــی از مردم وقتی 
می خواهد دستمزد ما را پرداخت کنند، 

تصور می کنند که صدقه می دهند؟«.
به گفته کاک فواد، باربری پیر 

و جوان نمی شناسد، کودک ۸ 

ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله در بازار مشغول 
به کار هستند و برای روزی خود تالش 

می کنند.
 ما مسن ترها هم

زندگی و خرج داریم
پس از راسته طالفروش ها، کمی از 
شور و هیجان بازار کم می شود. باربران 
زیادی در کنار ایستاده اند و ظرف کوچک 
غذای خود را در دست گرفته اند و نهار 
می خورند. برخی هــم روی چرخ های 
دستی خوب دراز کشــیده اند، انگار در 
برابر سرما مقاوم هستند. سنگینی بار و 
صبح زود بیدار شدن، همه عواملی برای 

خواب شیرین باربران بازار است.
پیرمــردی، چرخ دســتی کهنه  
خودش را با دستانی که ردپای هزاران 
تجربه و خاطره روی آن جا مانده بود، به 
جلو می راند. کاله مشکی رنگ کاموایی 
بر سر دارد و آن را تا روی ابروهایش پایین 
کشیده. ســرما در جان او نفوذ کرده و 

کمی می لرزد.
پیرمرد باربر ۷۰ سال دارد و خودش 
را محمد معرفی می کند. سفره دلش 
را باز می کند: »ســال ها قبــل کارگر 
ســاختمانی بودم ولی این روزها برای 
درآمــد خانواده ام بــار حمل می کنم. 
درآمد من نسبت به جوان ترها خیلی 
کمتر اســت. این روزها، یک میلیون تا 
یک میلیون و ۵۰۰هــزار تومان درآمد 
دارم. اهالــی بازار معتقدنــد من مثل 
جوان ها زور بازو ندارم به همین دلیل بار با 
حجم کمتری به من می دهند. بازاری ها 
و مردم نمی دانند وقتی پا به سن بگذاریم، 
خرج و برج خانواده بیشــتر می شود. 

دو نوه به نام هــا ی »آروین« و 
»تینا« دارم که در خانه من 
و مادربزرگشان زندگی 
می کنند. پدر آنها 

یعنی پسرم از همسر خود جدا شده و در 
عسلویه کار می کند«.

محمد درباره مــزد دریافتی خود 
می گوید: »نمی توانم مبلغ مشخصی 
بگویم. مسافت، حجم بار و بخشندگی 
صاحب بار در مزد دریافتی ما تاثیر دارند. 
من از ۵ هزار تومان تــا ۴۰هزار تومان 
برای حمل بار دریافت می کنم. گذران 
زندگی در این روزها سخت است. درآمد 
ما کمتر از دو میلیون تومان در ماه است 
ولی خرید مایحتاج روزانه زندگی بیشتر 
از درآمد ماست.  تابســتان گذشته دو 

میلیون تومان درآمد داشتم«.
محمد می گوید: »همیشــه نهار 
را از خانــه می آورم، چه امســال و چه 
سال های گذشته، چون توانایی خرید 

غذا از رستوران را ندارم«.
او مایحتاج زندگی خود را در ســال 
گذشته، با مبلغ یک میلیون تومان تهیه 
می کرده ولی این روزها با افزایش قیمت 
سبد معیشت خانواده، تامین هزینه های 
زندگی با درآمد یک میلیون و ۵۰۰هزار 
تومانی میسر نیست. این باربر می گوید: 
»هزینه های زندگی به شدت افزایش 
یافته و حدود دو ماه است که خانه رنگ 

گوشت را ندیده است«.
محمد در زمان تعطیلی دو هفته ای 
بازار، در خیابان دست فروشی می کرده 
که درآمد ناچیزی داشــته است. او به 
ســادگی می گوید: »اگر نیاز نداشتیم 

هرگز باربری نمی کردیم«.
 از تامین اجتماعی 
بی مهری می بینیم

»حسین« جوانی ورزیده و قدبلند 
اســت ولی زیر ســنگینی بار، قامت 
کشیده او کمی خم شــده. بار را روی 
زمین می گذارد و نفسی چاق می کند. 
کمر راست می کند و در پاسخ به اینکه 
چرا چرخ دســتی نــدارد؟ می گوید: 
»حمل بار در کوچه های تنگ بازار به 
وسیله چرخ دستی غیرممکنه و ترجیح 
می دهم بار را روی کولم قرار دهم و آن را 
به مقصد برسانم. وقتی می توانم در این 
شرایط درآمد بیشتری داشته باشم، چرا 

با چرخ بار حمل کنم«.
حسین اهل سیســتان است و به 
دلیل بیکاری به تهران مهاجرت کرده 
و می گوید: »من ۳۰ ساله هنوز نیروی 
جوانی دارم و تا زمانی که بتوانم از نیروی 

جوانی استفاده می کنم«.
حسین به همراه دو نفر از دوستانش 
در محله »سرآسیاب« زندگی می کنند. 
تمامی آنهــا در بازار، باربر هســتند و 
ماهیانه یک میلیون تومان برای اجاره بها 
پرداخت می کنند. می گوید این روزها 
درآمد ما کاهش یافته و روزانه کمتر از 
۱۰۰هزار تومان درآمد دارم. تابستان 
گذشته شــرایط خوبی داشتم. نه تنها 
درآمدم زیاد بود بلکه توانایی پس انداز 
هم داشتم. تابستان ۹۸، درآمد ماهیانه 
۳ تا ۴ میلیون تومان بــود ولی در این 
روزها به ســختی مایحتــاج روزانه را 

تامین می کنم.
او می گویــد: »غذای خــودم را از 
رستوران تهیه می کردم ولی با درآمد 
فعلی خود نمی توانم ایــن کار را بکنم. 

من و دوستانم ناهار و صبحانه را دور هم 
می خوریم تــا هزینه کمتری متحمل 
شویم. در یک سال گذشته، چهار بار هم 

گوشت خریده ایم«.
او در زمان تعطیلی دو هفته ای بازار، 
خانه نشــین بوده اســت و از پس انداز 

گذشته اش ارتزاق می کرده است.
حســین لبریــز از گالیه هــا 
و نامهربانی هایی اســت کــه از تامین 
اجتماعی دیده است: »بارها برای بیمه 
تالش کرده ام اما مشــمول قانون بیمه 
باربران نشــده ام. هر بار که برای بیمه 
اقدام کرده ام با بهانه هــای مختلف از 
سوی تامین اجتماعی مواجه می شوم. 
بســیاری از باربران بازار تحت پوشش 

بیمه نیستند«.
ما دادزنیم

ساعت ۲ بعدازظهر، بازار نسبت به 
قبل از ظهر شلوغ تر شــده و جمعیت 
بیشتری در بازار حضور دارند. مردم در 
تکاپو هستند جنس مورد نظر خود را 
با قیمت مناســب تری تهیه کنند. در 
این میان، گروهی تالش می کنند توجه 
مردمی که برای خرید به بازار آمده اند را 

به برخی از مغازه ها جلب کنند.
»محســن« لباس قرمز بر تن دارد 
و در میان جمعیــت حرکت می کند. 
دســت هایش را در هوا تکان می داد و 
با شــور و حرارتی وصف ناشدنی فریاد 
می زد: »لباس! لباس! خانم های محترم 
بفرمایید بفرماییــد«. او هم مثل دیگر 
کارگران بازار سرگذشت عجیبی دارد 
و مزد بسیار کمی برای کارش دریافت 

می کند.
دســتمزد دادزن های بازار ناچیز 
است و کفاف تامین معیشت زندگی را 
نمی دهد. محسن می گوید: »درآمد ما 
متفاوت است. برخی از ما دریافتی ثابت 
دارند که این مبلغ حدود یک میلیون و 
۶۰۰هزار تومان است، برخی نیز با توجه 
به فعالیت خودشان، مبلغی به عنوان 
پورســانت فروش دریافت می کنند. 
تصور نکنید این پورسانت خیلی زیاد 
اســت. در نهایت این مبلغ ۳۰۰هزار 
تومان می شــود. مبلغ یک دادن زن با 
پورســانت دریافتی کمتر از ۲ میلیون 

تومان است«.
محسن مشکل جســمانی دارد و 
توانایی کار ســخت را ندارد. می گوید: 
»مجرد هستم و در خانه پدرم زندگی 
می کنم اما دادزنانی را می شناسم که با 
این دستمزد، خانواده ۳ یا ۴ نفره خود را 

مدیریت می کنند«.
او تحت پوشش بیمه است و عنوان 
شــغلی او »پادو« اســت. او می گوید: 
»بســیاری از دادزن های بــازار تحت 
پوشش تامین اجتماعی نیستند و در 
این روزها به ســختی زندگــی خود را 
اداره می کنند. ما بیمه واحدی نداریم و 
به همین دلیل به عنوان پادو معرفی 

می شویم«.
یک روز شغلی در بازار به پایان 
نزدیک می شــود. شــکی نیست 
که شــاغالن در بازار در شــرایط 
بحرانی به ســر می برند و ســطح 
درآمد آنها نســبت به گذشــته، 
نصف شــده و هزینه های زندگی 
نسبت به گذشته، چند برابر شده 
اســت. تداوم این اوضاع، باربران، 
دادن زن ها و همه کارگران غیررسمی 
بازار را بــا دنیایی از بحــران مواجه 
خواهد کرد؛ بحران هایی که الینحل 

به نظر می رسند.

کرونا، درآمدها را نصف و هزینه ها را دو برابر کرده است

شغل های عاری از بیمه در البه الی بازار
بسیاری از دادزن های 

بازار تحت پوشش تامین 
اجتماعی نیستند و در این 

روزها به سختی زندگی خود 
را اداره می کنند. دادزن ها 

بیمه واحدی ندارند و به 
همین دلیل به عنوان پادو 

معرفی می شوند

یک باربر: به فکر دوران 
بازنشستگی هم هستم و تا 
فروردین ماه خودم را بیمه 
اختیاری کرده بودم اما این 
روزها درآمدم ناچیز است 

و توانایی پرداخت حق بیمه 
۶۰۰هزار تومانی را ندارم
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