
دادستان عمومی و انقالب منوجان تاکید کرد: حقوق و 
دستمزد کارگران معدن آسمینون باید در زمان معین پرداخت 
شود و در عین حال کارگران معدن آسمینون باید مطالبات 

خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.
به گزارش توسعه ایرانی به نقل از روابط عمومی دادگستری 
کرمان، امید رضایی گفت: همه ما به عنوان خادم مردم ملزم به 
رعایت نظامات دولتی و اجرای قانون هستیم و هر مدیری در 
حوزه مسئولیتش مکلف است قانون را به نحو احسن اجرا کند.
وی اظهار داشت: در راستای منویات رهبری که امسال را 

سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری کرده اند 
و تاکید رئیس قوه قضاییه درخصوص حمایت از تولید ملی، با 
هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب 
صورت می گیرد. وی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران 
معدن آســمینون باید در زمان معین پرداخت شود، افزود: 
کارگران معدن آسمینون باید مطالبات خود را از طریق قانونی 
پیگیری کنند و با هر گونه تجمــع غیرقانونی و راه بندان که 
موجب اخالل در نظم عمومی جامعه شود طبق قانون برخورد 
خواهد شــد. رضایی از کارگران معدن آسمینون خواست با 
همدلی، اجازه ندهند چرخ ایــن واحد تولیدی از حرکت باز 

بایستد و تولید متوقف شود.
طبق این گزارش، در پی تعطیلی شرکت معادن آسمینون 
منوجان در نوروز امسال، ۱۲۰۰ کارگر بیکار شده در اعتراض 
به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود روز ۱۵ فروردین ماه 
از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۸ راه ترانزیتی استان هرمزگان، 
کرمان و سیستان و بلوچستان را مسدود و از رفت و آمد وسایل 

نقلیه جلوگیری کردند.

دادستان عمومی و انقالب منوجان:
کارگران معدن آسمینون، مطالبات خود را قانونی پیگیری کنند
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 تمدید اعتبار پروانه کار مشاغل 
تا پایان خردادماه

اعتبار پروانه کار به مــدت دو ماه یعنی تا پایان 
خردادماه امسال برای همه مشاغل تمدید شد.

به گزارش توســعه ایرانی، بنا بر اعالم معاونت 
توسعه اشــتغال و کارآفرینی وزارت تعاون با توجه 
به شــیوع موج چهارم کرونا در کشور، لزوم رعایت 
دقیق دستورالعمل ها، شیوه نامه های بهداشتی و 
در راستای حفظ سالمتی کارکنان و ارباب رجوع، 
اعتبار پروانه کارها به مدت دو ماه تا پایان خردادماه 

بدون نیاز به مراجعه تمدید می شود.
طبق این گزارش، تمدید پروانه کسب برای همه 
کسانی که در هر صنفی فعالیت دارند، الزم و ضروری 
است. متقاضیان باید پیش از اتمام اعتبار جواز خود 
برای تمدید آن اقدام هــای الزم را انجام دهند اما از 
سال گذشته با شیوع بیماری کرونا، وزارت تعاون 
برای جلوگیری از حضور افراد در دفاتر برای تمدید 
اعتبار پروانه کار در چند نوبت با تمدید اعتبار پروانه 

کارها موافقت کرده است.
    

وام ضروری بازنشستگان کشوری 
امروز پرداخت می شود

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری 
از پرداخت پنجمین نوبت وام ضروری بازنشستگان 
کشــوری تا عصر امروز )سه شــنبه ۳۱ فروردین( 

خبر داد.
علی خدامی در گفت وگو بــا خبرگزاری مهر 
گفت: نوبت پنجــم وام ضروری بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا عصر 
روز ۳۱ فروردین به حساب ۲۴هزار نفر از مشموالن 

واریز می شود.
وی تاکید کــرد: مبلــغ وام ۱۰میلیون تومان 
است و بازنشستگان کشــوری قباًل برای دریافت 
وام ثبت نام کرده بودند. این وام در اقساط ۳۶ ماهه 
از حساب بازنشستگان کسر می شود و کارمزد آن 

نیز ۴درصد است.
    

 کارگران شهرداری ویس
 ۵ ماه مزد طلبکارند

کارگران شــهرداری »ویس« حــدود پنج ماه 
دستمزد پرداخت نشــده دارند. این کارگران روز 
یکشــنبه )۲9 فروردین ماه( مقابل ســاختمان 

شهرداری تجمع کردند.
به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، آنها حدود 
۵ ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز 

چندین ماه پرداخت نشده است.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی 
خود در ماه های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: 
به رغم پیگیری های مکــرر کارگران برای دریافت 
حقوق، مسئوالن شهری پاســخ قانع کننده ای به 

درخواست های کارگران نمی دهند.
آنها گفتند: در سال جاری و گذشته چند بار در 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دست به اعتراض 
صنفی زده و از کار کردن خــودداری کرده ایم. در 
آخرین تجمع که روز ۲9فروردین ماه برگزار شد، 
مسئوالن شهری وعده پیگیری مطالباتمان را دادند.

    
6 نفر قربانی حادثه آتش سوزی 

کارگاه مبل سازی شدند

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از وقوع حادثه 
حریق در یک کارگاه نجاری خبر داد.

مجتبی خالدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
از وقوع حادثه حریق در یک کارگاه نجاری خبر داد و 
گفت: این حادثه در محل پردیس بلوار خلیج فارس 

رخ داده است.
وی گفت: ایــن حادثه تاکنــون ۶ فوتی و یک 
مصدوم داشته است که ســه نفر از متوفیان، آقا و 
سه نفر خانم هســتند. ۵ نفر نیز در خارج از سوله 
دچار آسیب شــدند که ســه نفر در محل درمان و 
یک نفر توسط اورژانس هوایی و یک نفر با ۲۰درصد 
سوختگی با آمبوالنس به بیمارستان انتقال داده شد.
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اخبار کارگری

شــیوع ویروس کرونا در یک سال و 
چند ماه گذشــته باعث شده که تعداد 
زیادی از شــاغالن از کار بیکار شده یا 
حتی از صف جویندگان کار خارج شوند 
چرا که از یافتن شغل دلسرد شده اند. با 
این حال این روزها شاهد رونق کسب 
و کار تاکسی های اینترنتی هستیم که 
باعث شده بسیاری از کارجویان به این 

سمت کشانده شوند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، با 
توجه به گسترش فعالیت تاکسی های 
اینترنتی، کافی اســت که در هر گوشه 
از شهر اراده کنید تا به مسیر مشخصی 
سفر کنید. با این حال، بعد از سوار شدن 
اولین نکته ای که توجه شــما را به خود 
جلب می کند نوع رفتار راننده برای جلب 
رضایت و دریافت امتیاز کامل است. از 
یکی از این راننده ها سوال می کنم که 
با توجه به ترافیک شــهر و کمیسیونی 

که شــرکت ها از کارکرد شما برداشت 
می کنند، آیا مقرون به صرفه است که در 

این شهر کار می کنید؟
نامش »محمد« اســت، ۳7 ساله و 
7 سال اســت که فارغ التحصیل رشته 
مهندسی برق شده است. وقتی سواالتم 
درباره چون و چرای شــغلش بیشــتر 
می شــود، این بار او کنجکاو می شود 
که علت پرســش هایم چیست. وقتی 
متوجه می شــود خبرنگارم، می گوید 
خوش به حالتان که شــغل شما نظم 
دارد. گالیــه اش از بی نظمــی درآمد 

رانندگی است.
وی درباره اینکه چگونه به این شغل 
وارد شده، می گوید: در میان رانندگان 
تاکســی های اینترنتی، تعداد زیادی 
تحصیل کرده هستند که از سر ناچاری 
به سمت این شغل آمده اند. اگر راننده ای 
صبح تا شب کار کند درآمد روزانه اش 

به ۳۰۰هــزار تومان هم می رســد که 
البته بستگی به تعداد مسافرانی که در 
مسیرش قرار می گیرد نیز دارد. اما اگر 
روزانه ۶۰ هزار تومان هم هزینه بنزین و 
استهالک ماشین کم شود، باز هم درآمد 
بدی نیست ولی نظم مشخصی ندارد، 
یعنی یک روز درآمد ۳۰۰هزار تومانی و 
روز دیگر شاید به ۱۰۰هزار تومان برسد.

می گوید: همه می گویند که مهندس 
شوی، بیکار نمی مانی. تالش بسیاری 
کردم تا بتوانم در یک مجموعه مشغول 
به فعالیت شوم. اکثر جاهایی که مراجعه 
کردم، ســابقه کاری نیاز دارند که من 
نداشتم. در آزمون های استخدامی هم 
بارها و بارها شــرکت کــردم و با وجود 
اینکه تصور می کردم امتحان را خوب 
داده ام ولی قبول نشــدم. احســاس 
می کنم پارتی بــازی تنها برای معرفی 
شغل نیست، بلکه قبولی در آزمون های 

استخدامی هم محتاج پارتی بازی است. 
آرزو داشتم که در شغل مرتبط با رشته ام 

کار می کردم.
وی ادامــه داد: جــای دیگری هم 
فعالیت کردم اما متأسفانه بعد از سه ماه 
که به صورت آزمایشی فعالیت کردم، 
کارفرما اعالم کرد که نیازمند کارمند 
فقط به مدت ۵ ماه است. با دلخوری تمام 

از آن شغل بیرون آمدم. می گوید: حدود 
دو سال دنبال شغل بودم. بعد از اینکه 
پیدا نکردم، یکی از هم دانشگاهی هایم 
طی تماســی به من گفت کــه راننده 
تاکسی اینترنتی است و پیشنهاد داد که 
من هم نرم افزار تاکسی اینترنتی را وصل 

کنم و مشغول کار شوم.
وی می گوید: کار کردن با ماشــین 
هم دردســرهای خاص خود را دارد اما 
از بیکاری بهتر اســت. حداقل می دانم 
که درآمد بدون تأخیر به دستم می رسد. 
عالوه بر آن شرکت پاداش هایی را قرار 
داده و همین باعث شده که رانندگان با 

انگیزه بیشتری کار کنند.
می گوید: بعــد از فارغ التحصیلی 
بالفاصله به مدت ۴ ســال در شرکت 
اقوام یکی از دوستانم مشغول کار اداری 
غیرمرتبط با رشــته ام بــودم اما بعد از 
۴سال که در آن شرکت کار می کردم، 
زمزمه های ورشکســتکی شــرکت را 
شنیدم. یک روز اعالم کردند که شرکت 
توان پرداخت حقــوق را ندارد و حدود 
7۰درصد نیروهــا را تعدیل کردند که 
من هم جز آن 7۰درصد بودم. بعد از آن 
دنبال شــغل بودم اما چون پیدا نکردم 
مجبور بودم برای تأمین مایحتاج زندگی 
شغلی دست و پا کنم. سرمایه ای برای 
کار تولید و فروشندگی نداشتم و مجبور 
شدم، ماشینی که داشتم را ابزار کسب 

درآمد کنم.
وی بیان می کنــد: در حال حاضر 
کرونا باعث شــده که به هر جا برای 
کار مراجعه کنــم، بگویند ظرفیت پر 
است. به چندین نفر از دوستانمان که 
پارتی دارند ســفارش کرده ام اما آنها 
هم می گویند کرونا بسیاری از مشاغل 
را از بین برده کــرده و کارفرمایان در 
تأمین هزینه نیروهای خود مانده اند 
و نیــروی جدید جــذب نمی کنند. 
اینکه مســئوالن اعالم می کنند نرخ 

بیکاری کاهش یافته بــه خاطر این 
نیســت که کاری برای جوانان کرده 
باشــند به خاطر این اســت که اکثر 
فارغ التحصیــالن از یافتــن شــغل 
منصرف و دلســرد و از صف بیکاران 

خارج شده اند.
این جوان فارغ التحصیل می گوید: 
وعده هــای دولت هم بیهوده اســت. 
تمام جوانان می داننــد که کاری برای 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نکرده اند. 
آمار و ارقامی که اعالم می شــود جنبه 
تبلیغــی دارد وگرنه دولتــی اقدامی 
برای حل مشکل بیکاری نکرده است. 
حرف این دولت نیست، تمام دولت ها 
دغدغه هــای دیگری بجــز بیکاری 
دارند. دو سال هم است که تمام حرف 
مســئوالن، کرونا شــده، هر چند در 

مدیریت کرونا هم موفق نبودند.
این جوان بیکار در پایان می گوید: 
وقتی می بینــم که تعــداد رانندگان 
تحصیل کرده در تاکسی های اینترنتی 
روزبه روز بیشتر می شــود با خود فکر 
می کنم آمارهایی که در رسانه ها درباره 
ایجاد شــغل جدید گفته می شــود، 
کجاست؟ شاید رانندگان تاکسی های 
اینترنتی هم جز آمار اشــتغال حساب 

می شوند.

بار اشتغالزایی برای فارغ التحصیالن، روی دوش تاکسی های اینترنتی

مهندس شدیم، اما درنهایت بیکار

خبر

بررسی متوســط هزینه پوشــاک و کفش 
خانوارهای شهری در سال ۱۳9۸ نشان می دهد 
که میزان هزینه یک خانوار شهری در کشور برای 
پوشاک و کفش ۴.7درصد نسبت به سال ۱۳97 

رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس نتایج 
طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار 
ایران طی ســال های ۱۳9۰ تا ۱۳9۸ به بررسی 
متوســط هزینه پوشاک و کفش و ســهم آن از 
هزینه کل خانوار در هر یک از دهک های درآمدی 
پرداخته است. همچنین سهم هزینه های پوشاک و 
کفش از هزینه کل خانوار در سطح کشور و استان ها 
بررسی شده و استان هایی که در سال های اخیر در 
هر یک از زیربخش های پوشاک و کفش بیشترین 

سهم را داشته اند، مشخص شده اند.

براساس این گزارش، متوسط هزینه پوشاک و 
کفش خانوارهای شهری در کشور طی سال های 
۱۳9۰ تا ۱۳9۸ از روندی افزایشی برخوردار بوده 
و از حدود ۸7هزار میلیارد ریال در سال ۱۳9۰ به 
۲۸۴هزار میلیارد ریال در سال ۱۳9۸ رسیده، به 
نحوی که در سال ۱۳9۸ هزینه پوشاک و کفش 
خانوارهای شــهری بیش از سه برابر مقدار آن در 
سال ۱۳9۰ بوده است. همچنین طی سال های 
۱۳9۰ تا ۱۳9۸ متوسط هزینه پوشاک و کفش 
یک خانوار شهری روندی افزایشــی داشته و از 
حدود شش میلیون ریال در سال ۱۳9۰ به حدود 
۱۵میلیون ریال در سال ۱۳9۸ رسیده، به نحوی 
که طی سال ۱۳9۸ متوســط هزینه پوشاک و 
کفش یک خانوار شــهری ۲.۵ برابر مقدار آن در 

سال ۱۳9۰ بوده است.
طبق این گزارش، یک خانوار شهری در سال 

۱۳9۸ به طور متوســط ۱۴۵۳۵۰۰تومان بابت 
کفش و پوشاک هزینه کرده که این مبلغ نسبت به 
سال ۱۳97 رشد ۴.7درصدی داشته است. سهم 
متوسط هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری 
)از متوسط هزینه کل( از ۴.۲درصد در سال ۱۳9۰ 
به کمترین میزان آن با ۳.۱درصد در سال ۱۳9۸ 
رسیده و باالترین میزان سهم مذکور به سال های 
۱۳9۲ و ۱۳9۳ با ۴.۶درصد تعلق داشته است که 
نشــان می دهد کاهش قدرت خرید مردم سبب 
شده است هزینه کمتری برای پوشاک و کفش 

اختصاص دهند.
بررسی متوسط هزینه ســاالنه پوشاک 
و کفش در خانوارهای شــهری در هر یک از 
دهک های درآمدی نیز نشان می دهد که در 
سال ۱۳9۸ بیشترین سهم هزینه پوشاک 
و کفش در یــک خانوار شــهری به دهک 

درآمدی هفتم با ۳.۴درصد و کمترین سهم 
به دهک درآمدی نهم با ۲.۵درصد اختصاص 

داشته است.
نتایج این گزارش از بررســی ســهم هزینه 
پوشــاک و کفــش از هزینه کل یــک خانوار 
شــهری در اســتان های مختلف حاکی از آن 
است که در سال ۱۳9۸ اســتان های خراسان 
شمالی با ۶.۴درصد، کردســتان با ۶.۳درصد 

و کهگیلویه وبویراحمــد با ۵.9درصد باالترین 
سهم و استان های تهران با ۱.۵درصد، بوشهر 
۲.۱درصــد و خوزســتان ۲.۴درصد کمترین 

میزان سهم را به خود اختصاص داده اند.
در ســال ۱۳9۸ همچنیــن ســهم هزینه 
پوشاک و کفش از هزینه کل در تمام استان های 
کشور به جز تهران، خوزستان و بوشهر بیش از 

سهم کشوری و معادل ۳.۱درصد بوده است.

مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

کاهش تمایل خانوارهای شهری برای خرید کفش و پوشاک

دبیر کانون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی گفت: 
دومین مرحله متناسب ســازی حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی در حالی اجرا شد که هنوز منابع مورد نیاز مرحله 

اول متناسب سازی به سازمان واگذار نشده است.
به گزارش توسعه ایرانی، محمد اســدی با تأکید بر لزوم 
اجرای مصوبــات مجلس برای تقویت بنیه مالی ســازمان 
تأمین اجتماعی گفت: باید مصوبه سال گذشته مجلس برای 
واگذاری ۳۲هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی به 
تأمین اجتماعی اجرا شــود تا این سازمان بتواند به پشتوانه 
منابع مالی قابل اتکا، عالوه بر اجرای متناسب سازی، خدمات 
مطلوب و مورد نیاز جامعه تحت پوشش را ارائه دهد. وی ادامه 
داد: پس از پیگیری های فراوان صورت گرفته توسط مدیرعامل 
و تیم مدیریتی تأمین اجتماعی، مبایعه نامه مربوط به واگذاری 
سهام شــرکت های دولتی به ارزش ۳۲هزار میلیارد تومان 
در اجرای مصوبه سال گذشــته مجلس به سازمان تحویل 
شده و انتظار داریم فرآیند واگذاری هرچه سریع تر تکمیل 
شود و در گام بعد نیز به دنبال دریافت منابع ۸9هزار میلیارد 

تومانی مربوط به بودجه ســال جاری هستیم. رئیس کانون 
بازنشستگان استان قزوین تحقق مطالبات بازنشستگان و 
بهبود وضعیت معیشت آنها را تنها از طریق بهبود و ارتقای 
مداوم خدمات تأمین اجتماعی امکان پذیر دانست و گفت: این 
سازمان در سال جاری ماهیانه بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان 
هزینه دارد و برای ایفای تعهدات خود عالوه بر دریافت به موقع 
حق بیمه که مهمترین منبع مالی تأمین اجتماعی است، باید 
مطالبات از دولت را نیز با سازوکاری دقیق و مؤثر دریافت کند.

اسدی افزود: امیدواریم منابع مرحله دوم متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان بهتر و سریع تر از منابع مرحله اول به تأمین 
اجتماعی پرداخت شود و دولت به زودی سازوکار مؤثری را 
برای ایفای تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و بازنشستگان 
تأمین اجتماعی ایجاد کند. وی ادامه داد: تکلیف قانونی دولت 
در ســال جاری پرداخت ۸9هزار میلیــارد تومان به تأمین 
اجتماعی است و بهتر است پرداخت ها از ابتدای سال شروع 
شود تا بازنشستگان نسبت به ایفای تعهد دولت در قبال این 

سازمان دلگرم و خوش بین شوند.

دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی:
دولت، ریالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت نکرده است

دولت اقدامی برای حل 
مشکل بیکاری نکرده 
است. حرف این دولت 
نیست، تمام دولت ها 

دغدغه های دیگری بجز 
بیکاری دارند. دو سال 
هم است که تمام حرف 

مسئوالن، کرونا شده، هر 
چند در مدیریت کرونا هم 

موفق نبودند

در میان رانندگان 
تاکسی های اینترنتی، 

تعداد زیادی تحصیل کرده 
هستند که از سر ناچاری به 

سمت این شغل آمده اند. 
اگر راننده ای صبح تا شب 

کار کند درآمد روزانه اش به 
300هزار تومان هم می رسد
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