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اخبار
شهردار منطقه  ،۵هفته نیروی انتظامی
را تبریک گفت

️شهردار منطقه  ۵در پیامی ،هفته نیروی
انتظامی را تبریک گفت.
️محمود کلهری نوشت :هفته نیرویانتظامی،
فرصتی است تا از زحمات شبانهروزی
سبزجامگان و دلیرمردان غیور نیرویانتظامی،
تجلیل کنم و به آنان ،خداقوت بگویم️.دریادالن
باغیرتی که از استواری گامهایشان ایران زمین،
پایدار و برقرار است و با حضور خستگیناپذیر و
شبانهروزیشان ،وجب به وجب خاک سرزمینم،
در امنیت و آرامش️.ایثارگران بیمنت و بیادعایی
که در بحران و سختیها ،کنار مردم هستند تا
مباد ،دلی غمگین و قلبی آزردهخاطرباشد️ .آنان
که جانفشانی میکنند تا نظم،قانون و عدالت
در کشور برقرار و استمرار داشته باشد و دراین
راه،شهدای زیادی تقدیم ایران اسالمی کرده اند.
️ روزتان مبارک و اقتدارتان مستدام ،ناجیان
امنیت ایرانزمین.

افتتاح ورزش باغ تهران در بوستان
آزادگان منطقه 15

ورزش باغ تهران همزمان با هفته تربیت
بدنی و ورزش در بوستان آزادگان منطقه 15
افتتاح و  100نهال با حضور مدیرعامل سازمان
ورزش شهرداری تهران و شهردار منطقه با
رعایت شیوه نامه های بهداشتی غرس شد.
به گزارش امتیاز ،وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه با اشاره به اینکه این برنامه برای
نخستین بار در تهران اجرا شد افزود ۱۰۰ :نهال
به اسامی ورزشکاران نامدار ،معاونین اجتماعی،
مدیران و کارشناسان ورزشی سابق منطقه،
مربیان ورزش صبحگاهی ،نخبگان ورزشی و
کارشناسان ورزش مناطق  22گانه غرس شد.
او در ادامه به رونمایی از اپلیکیشن « ورزشیار
 »۱۵اشاره کرد و افزود :در این اپلیکیشن تمام
رویدادهای ورزشی مربوط به منطقه بارگذاری
شده است و هر شهروند می تواند با مراجعه به
سایت  ir.varzesh15یا نصب این اپلیکیشن بر
روی گوشی از تمامی اطالعات ورزشی منطقه
 ۱۵با خبر شود️ .شهردار منطقه افزود :اطالع از
فعالیت مجموعه های ورزشی چند منظوره ،آبی،
زمین چمن ها به همراه لوکیشن ،اسامی ایستگاه
های فعالیت بدنی به همراه نام مربیان از جمله
خدمات اپلیکیشن ورزشیار  ۱۵است .این گزارش
حاکیست ،در این مراسم ضمن تقدیر از  5نخبه
ورزشی منطقه ،نهالی به نام محسنی مدیرعامل
سازمان ورزش شهرداری تهران و محمدی
شهردار منطقه در ورزش باغ منطقه غرس شد.
بر پایه این گزارش ،اعزام ورزشکاران به مسابقات
فرامنطقه ای در رشته های شوت دارت ،فریزبی،
مسابقات مادر و کودک و دو امدادی ،برپایی
مسابقات مجازی پارالمپیاد ویژه معلولین ،اجرای
برنامه های مجازی در نواحی از دیگر برنامه های
منطقه است که به مناسبت هفته تربیت بدنی و
ورزش اجرا می شود.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه  4خبر داد:

بهسازی و مناسب سازی زمین های
روباز شمال شرق تهران

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 4تهران
از مرمت و بازسازی زمین چمن های مصنوعی خبر
داد و گفت :به منظور حفظ سرانههای ورزشی
منطقه ، 4زمینهای چمن مصنوعی فرسوده
محالت بیست گانه مرمت میشوند.
به گزارش امتیاز « مهدی پورشاسب»
با بیان این مطلب گفت :در بازدید میدانی
از محلهها ضمن بررسی وضعیت زمینهای
چمن مصنوعی نسبت به شناسایی زمینهای
معیوب و فرسوده اقدام و با اولویتبندی
مرمت ،بازسازی و تجهیز می شوند.او با اشاره
به اینکه برخی از زمین چمن های مصنوعی
به دالیلی چون تغییرات آب و هوایی ،نزوالت
جوی و البته سهلانگاری برخی شهروندان در
نگهداری از اموال عمومی شهر ،کارایی خود را
از دست داده اند گفت :به همین دلیل مرمت و
بازسازی سه زمین چمن مصنوعی شیان به طول
حدود  915متر ،میدان قرآن به طول حدود
 1180متر و گلشن به طول حدود  884متر در
دستور کارقرار گرفته است.معاون فنی و عمرانی
منطقه 4افزود :در حال حاضر 18زمین چمن
مصنوعی در بوستانها و مجموعههای ورزشی
محلههای بیست گانه شمال شرق تهران در
اختیار شهروندان این منطقه قرار دارد.
پورشاسب در ادامه به اقدامات بازسازی
ورزشگاه  22بهمن جانبازان و معلوالن اشاره
کرد و گفت :به منظور رفاه حال جانبازان
و معلوالن ،مناسب سازی معابر اطراف این
ورزشگاه به همراه بازسازی سالن بدنسازی و
آیینه کاری به پایان رسیده است.

بیداد کمبود تخت بیمارستانی و افزایش
مرگ و میر بیماران کرونایی در تهران

معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در
استان تهران با بیان اینکه میزان مرگ و میر
بیماران کرونایی در استان تهران بسیار باالست،
گفت:بیماران غیر اورژانسی به مراکز سرپایی
مراجعه کنند.نادر توکلی ،معاون درمان ستاد مقابله
با کرونا در استان تهران در پاسخ به این پرسش
که «اکنون وضعیت مراکز درمانی استان تهران
در درمان بیماران کرونایی چگونه است؟» ،اظهار
داشت :تعداد بیماران بستری مبتال به کرونا در
استان تهران به بیش از  ۵۵۰۰بیمار رسیده است؛
به طوری که در  ۲۴ساعته گذشته نزدیک به ۸۰۰
بیمار جدید بستری داشتیم .وی با اشاره به اینکه
میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در استان تهران
بسیار باالست ،ادامه داد :تنها کاری که اکنون انجام
دادهایم ،افزایش تعداد تختهای بیمارستانی در
تمام گروههای مختلف در استان تهران است.معاون
درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران با تأکید
بر افزایش و تشدید نظارتها بر مراکز درمانی استان
تهران ،بیان داشت :عمدتا بحث مهم ما اکسیژن
رسانی است؛ همچنین اینکه پروتکلها و خط مشی
درمانی درست انجام میشود.
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انتقاد رییس قوه قضائیه از قاچاق دارو در کشور

مشکالت معیشتی راه حل سیاسی ندارد

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه
همه مشکالت در داخل کشور و به دست
مردم قابل حل است ،گفت :راهکار حل
مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته
است و دنبال کردن راهکارهای سیاسی
رفتن خطاست.
به گزارش امتیاز و به نقل از مرکز
رسانه قوه قضائیه ،آیت اهلل سید ابراهیم
رئیسی در جلسه صبح امروز شورای
عالی قوه قضائیه با تقدیر از زحمات و
تالشهای کادر درمانی کشور در صیانت
از سالمت مردم در برابر ویروس کرونا،
اظهار داشت :توصیههای ستاد ملی
مقابله با کرونا نباید در حد توصیه باقی
بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری
شود .رئیس قوه قضائیه با اشاره به
موفقیت برخی کشورها در مهار ویروس
کرونا ،تأکید کرد :باید با اتخاذ تصمیمات
کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای
آنها با نگاه حاکمیتی آفات این بال را
کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد
کاری را با جدیت انجام دهد ،مردم هم به خوبی
همراهی کردهاند.
رئیسی از همراهی مردم در موضوع راهپیمایی
اربعین امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله
با کرونا به عنوان نمونهای از پایبندی بدنه جامعه
به تصمیمات حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با
وجود ارادت مردم به امام حسین (ع) ،از تصمیم
کارشناسی نظام در این زمینه تبعیت کردند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش
با تأکید بر لزوم پرهیز مسئوالن و فعاالن سیاسی
از حاشیه سازی ها ،اظهار داشت :هر گونه حاشیه
سازی از سوی دستاندرکاران و سیاسیون که ما
را از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازمی دارد،
امری مذموم و ناصواب است .آیت اهلل رئیسی از
«توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن»
به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت:
دغدغه مسئوالن باید رفع مشکالت معیشتی مردم
به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا
کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده است.
رئیس قوه قضائیه ،قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را
از دیگر معضالت امروز کشور دانست و اظهار داشت:
امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و
وجود داروهای تقلبی در بازار هم نگران کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که
مسئوالن باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز
مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند
سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جوالن دهند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از
سخنانش با اشاره به پایان تحریم  ۱۰ساله
تسلیحاتی کشورمان گفت :در خصوص برداشته
شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً به
شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه
تحریمهای ظالمانه آمریکا و غربیها علیه ملت
ایران برداشته شوند.
رئیسی با بیان اینکه غربیها باید متعهد به
اجرای توافقات باشند اما روز به روز ظلم و ستم
آنها بیشتر میشود گفت :مساله تولید قدرت در
برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر
در میدان مقابله با این زورگوییها حاضر شد .ساز
و کار هم این است که اقداماتی در جهت بی اثر
کردن تحریمها و تسهیل زندگی و معیشت مردم
صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه همه
مشکالت در داخل کشور و به دست توانای مردم
قابل حل است ،خاطر نشان کرد :راهکار حل
مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و
دنبال کردن راهکارهای سیاسی برای حل مسائل

اقتصادی خطاست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابالغ
سند امنیت قضائی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت
حقوقی و دیگر بخشهای مرتبط در دستگاه قضا،
اظهار داشت :در برنامه ششم توسعه برای همه
دستگاهها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته
شده که یکی از آنها تدوین سند امنیت قضائی بود.
اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهمتر از ابالغ آن
سند است و همه همکاران قضائی در سراسر کشور
ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.
رئیس قوه قضائیه« ،حقالناس» را مهمترین
موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و گفت:
«حقالناس» و «حقوق مردم» قبل از آنکه دستاویز
مدعیان حقوق بشر باشد ،آموزه نبی مکرم اسالم
است که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
نیز مورد تأکید قرار گرفته است
رئیسی افزود« :حقالناس» از تأکیدات مستمر
امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن
تصریح دارد و با ابالغ سند امنیت قضائی به دنبال
آن هستیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم
صیانت شود.
رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع
بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از بانکهای
کشور زد و با تقدیر از نیروهای امنیتی و پلیس

بینالملل و دیگر عواملی که در
بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش
داشتند ،تأکید کرد :افرادی که تصور
میکنند میتوانند مرتکب جرم شوند و با
خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند
سخت در اشتباه هستند.
رئیسی خاطر نشان کرد :دستگاه
قضائی اجازه نمیدهد کسانی که
به نحوی به بیتالمال دست اندازی
میکنند ،آرام بگیرند و بازگرداندن همه
متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته
ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال میکند
تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در
اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس
به کشورهای غربی نیز هشدار داد که
اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران
بیتالمال و مفسدان اقتصادی شود
و تصور نکنند پولهایی که مفسدان
اقتصادی از مردم سرقت میکنند ،برای
آنها منفعتی به دنبال میآورد.
در این نشست ،مهدی حاج محمدی رئیس
سازمان زندانها از هدف گذاری این سازمان برای
اشتغال  ۵۰درصدی زندانیان خبر داد و گفت :آمار
اشتغال زندانیان در سال  ۱۵ ،۹۸درصد بوده که
با تمهیدات اندیشیده شده ،این آمار در  ۶ماهه
اول امسال به  ۲۳درصد افزایش یافته است .وی
خاطرنشان کرد :نکته حائز اهمیت آن است که این
رشد بدون ایجاد ظرفیتهای جدید و با استفاده
از ظرفیتهای موجود و در همین شرایط دشوار
کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر
میبرند ،محقق شده است .رئیسی با تقدیر از هدف
گذاری سازمان زندانها برای اشتغال  ۵۰درصدی
زندانیان ،این اقدام را عالوه بر بازدارندگی از وقوع
جرم و حرفه آموزی موجب افزایش تولید و تأمین
مالی زندانیان و خانوادههای آنها دانست و تأکید
کرد :اصالح مجرمین یکی از وظایف قانونی ماست
و برای این امر تکلیف قانون اساسی داریم.
رئیس قوه قضائیه افزود :برخی فکر میکنند
مأموریت ما با محکوم کردن تمام میشود در
صورتی که مأموریت ما هم پیشگیری ،از جرم و هم
رسیدگی و هم کیفر و هم اصالح مجرمان است و
البته اصالح مجرمین نیز به یک کار جدی تحولی
دارد و با شیوههای گذشته محقق نخواهد شد.

کرونا بی محابا میتازد؛

روز سیاه کرونا؛ قربانی شدن  ۳۳۷بیمار

سخنگوی وزارت بهداشت :با فوت  ۳۳۷بیمار کووید ۱۹در شبانه
روز گذشته ،رکورد جان باختگان کرونا در هشت ماه گذشته شکسته
شد و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۳۰هزار و  ۷۱۲نفر رسید.
دکتر سیما الری افزود :طی 24ساعت  ۲۸مهر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی ۴ ،هزار و  ۲۵۱بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی و هزار و  ۹۴۸نفر از آنها بستری شدند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید۱۹
در کشور به  ۵۳۴هزار و  ۶۳۱نفر رسید ،افزود :متاسفانه در  ۲۴ساعت
گذشته ۳۳۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۳۰هزار و  ۷۱۲نفر رسید.
خانم الری افزود :خوشبختانه تاکنون  ۴۳۱هزار و  ۳۶۰نفر از
بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی با بیان اینکه  ۴۷۷۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند ،خاطرنشان کرد:
تاکنون چهار میلیون و  ۵۴۰هزار و  ۴۵۵آزمایش تشخیص کووید۱۹
در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم،
آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین ،لرستان ،اردبیل،
خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان،
ایالم ،خراسان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز،
آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسان شمالی ،همدان ،یزد و
کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
خانم الری افزود :استانهای هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در

وضعیت هشدار قرار دارند.
افزایش بی سابقه مرگ و میرهای کرونا در سایه سهل انگاری ها
سخنگوی وزارت بهداشت گفت :در روزهای اخیر شاهد افزایش
بی سابقه موارد مرگ و میر کرونا در کشور هستیم .علت آن بیتوجهی
و سهل انگاری در رعایت توصیه های بهداشتی و کاهش استفاده از
ماسک در کشور و بروز رفتارهای اجتماعی خطرآفرین در بین مردم
است.
وی افزود :گذر از این وضعیت نگران کننده مستلزم همکاری
همه مردم و همه دستگاههای اجرایی با کارکنان نظام سالمت است.
زنان در خط مقدم مبارزه با کرونا

دکتر الری با اشار به هفته سالمت بانوان گفت :از  ۲۴تا ۳۰
مهر به عنوان هفته سالمت بانوان نامگذاری شده و شعار این هفته با
توجه به شیوع کرونا در کشور «سالمت زنان در دوره کرونا» تعیین
شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد :اکثریت کارکنان نظام
سالمت از بهورز گرفته تا مراقب سالمت ،پرستار و کادر تخصصی
بیمارستانها را زنان سختکوش تشکیل می دهند .افرادی که در  ۸ماه
گذشته با فشار سنگین کاری در خط مقدم مراقبت و مبارزه با بیماری
کووید ۱۹و با مخاطرات جدی در سالمت جسم و روان مواجه بوده اند.
وی گفت :این زنان فداکار در همه ماههای گذشته با وجود
خستگی زیاد همزمان باید بین کار و امور شخصی در منزل تعادل
برقرار می کردند و قدردانی از آنان که در مبارزه با کرونا نقش محوری
داشته و البته همزمان برای مراقبت از بیماران در خانواده ،رسیدگی

به فرزندان به خصوص در شرایط آموزش آنالین مدارس و کاهش
استرس در خانواده نقش اصلی را داشته اند ،یک ضرورت است.
خانم الری ادامه داد :همزمان زنان باردار ،زنان سرپرست خانوار و
زنان بدسرپرست در این دوران خاص و پر التهاب با مشکالت مضاعفی
رو به رو هستند .به خصوص اینکه فشار اقتصادی ناشی از محدودیت
ها در این دوران بحرانی ،مشکالت خانواده ها را دو چندان کرده است
بنابراین لزوم توجه بیشتر به سالمت زنان کامال احساس می شود.
وی افزود :امیدواریم همه مردم ایران ضمن همکاری با نظام سالمت
برای پیشگیری از بروز بیماری کووید ۱۹با عزم راسخ برای ارتقای سواد
سالمت و آگاهی جمعی بری مقابله با کرونا برای کمک به کنترل این
بیماری و شکست چرخه انتقال این بیماری همکاری کنند.

تمام بیثباتکاران
«بیمه بیکاری» حق
ِ

نسرین هزاره مقدم

کارگری که همیشه حداقل حقوق را گرفته ،با
ارزش پول امروز در ده سال بیمهپردازی ،ده میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان به صندوق بیمه بیکاری ،وجه نقد
واریز کرده؛ آیا برخورداری آسان ،سریع و عادالنه از
مقرری بیکاری ،حق بدیهی این کارگر نیست؟
«بیمه بیکاری» یکی از بدیهیترین و
حقوق هر کارگر بیمه شده است؛ ابتدا
ابتداییترین
ِ
باید چتر بیمه تامین اجتماعی تا آن اندازه گسترده
شود که حدود ده میلیون کارگر غیررسمی و بیمه
نشده در کشور نداشته باشیم (این آماری است که
دو سال و چند ماه پیش ،علی ربیعی ،وزیر کار وقت
در ارتباط با گستره وسیع اقتصاد غیررسمی در
ایران طرح کرد) و بعد از آن باید چتر بیمه بیکاری
تا حدی گسترده شود که هر کارگ ِر بیکارشده،
یک ماه بعد از بیکار شدن بتواند از مقرری مکفی
بیکاری بهرهمند شود.
هر کارگر چقدر به صندوق بیکاری واریز
کرده است؟

فرض کنیم یک کارگر با ارزش پولی امروز،
هر ماه سه میلیون تومان حقوق ماهانه داشته
باشد؛ این کارگر هر ماه سه درصد از دریافتی
خود یعنی حدود  ۹۰هزار تومان را بابت بیمه
بیکاری به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز
میکند؛ بنابراین یک کارگر هر سال ،دوازده تا
 ۹۰هزار تومان یا یک میلیون و  ۸۰هزار تومان
بابت بیمه بیکاری واریز میکند و اگر این کارگر
ده سال بعد از اشتغال بیکار شده باشد ،در این ده
سال ،ده میلیون و  ۸۰۰هزار تومان فقط بابت بیمه
بیکاری به حساب صندوق بیکاری تامین اجتماعی
واریز کرده است .چنین کارگری باید بتواند خیلی

برای فرار از قانون «اخراج» را «تعدیل» مینامند
راحت از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شود چراکه
پرداخت این مقرری قبل از هر چیز ،از محل ذخایر
انباشته سالیان خودش است؛ خود کارگر سالها
بابت بیکاری ناخواسته مبلغی را در یک صندوق
پسانداز کرده و الجرم بعد از بیکار شدن باید بتواند
از همین محل ،ماهانه برداشت کند تا زندگیاش به
مشکل برنخورد.
ِ
کاران تعدیل شده باید مقرری
همه بیثبات
بیکاری بگیرند

اکنون نه تنها تاخیر طوالنی در پرداخت
مقرری بیکاری ،بیکارشدگان در سال جاری و
بعد از وقوع بحران کرونا را به ستوه آورده است
(بیکارشدگانی هستند که در استانهای مختلف از
میانه اردیبهشت ماه برای دریافت مقرری بیکاری
ثبتنام کردهاند اما هنوز پرداخت مقرری به آنها
برقرار نشده است) و این تاخیرها ،چندصد هزار
بیکارشده را در شرایط فقدان فرصتهای شغلی
جدید ،دچار مشکالت اساسی کرده است ،بلکه
گستره پوشش بیمه بیکاری نیز دچار کاستیهای
اساسی است؛ نه تنها باید کارگرانی که در تعبیر
متحمل «بیکاری غیرارادی و
قانون بیمه بیکاری،
ِ
ناخواسته» شدهاند ،بتوانند مقرری بیکاری بگیرند،
بلکه همهی «بیثباتکاران» و افرادی که گاهاً
به دلیل عدم تمدید قراردادهای شغلی ،تعدیل
میشوند نیز باید بتوانند از مقرری بیکاری استفاده
کنند .گرچه امروزه در ادبیاتِ مقرراتزدایی شده و
در فضای موقتیسازی شدهی روابط کار ،به اخراج
ناشی از عدم تمدید قرارداد موقت ،به جای «اخراج
«تعدیل ناشی از عدم نیاز کارفرما»
ناخواسته»،
ِ
میگویند ،اما در کارگاههایی که ماهیت کار در
آنها مستمر و دائم است ،نه تنها عقد قرارداد موقت
براساس ماده هفت قانون کار غیرقانونی است ،بلکه

هر نوع تعدیلی ،مصداق اخراج غیرقانونی است و
کارگر اخراج شده« ،غیرارادی و ناخواسته» بیکار
شده است و الجرم باید بتواند خیلی ساده مقرری
بیکاری را یک ماه بعد از بیکار شدن دریافت کند.

«اخراج» در کارهای مستمر غیرقانونی است و
باید کارگر مقرری بیکاری بگیرد

بنابراین با این تعریف ،همه آنهایی که به دلیل
عدم تمدید قرارداد در یک کارگاه با ماهیت کار
مستمر مث ً
ال یک کارگاه تولیدی لباس یا صنایع
فوالد یا مث ً
ال یک دفتر خدمات بیمه ،بیکار
میشوند و کارگاه همچنان پابرجاست و کارگران
در آن مشغول به کار هستند ،باید بتوانند از مقرری
بیکاری بهرهمند شوند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون
عالی شوراهای اسالمی کار کشور) در این رابطه به
ایلنا میگوید :بیکاری ناشی از اتمام قرارداد موقت
نشدنی
در کارهای با ماهیت مستمر ،هدیه تمام
ِ
دستورالعمل ۳۵۷۲۳وزارت کار و دادنامه  ۱۷۹هیات
عمومی دیوان عدالت اداری به کارفرمایان بخش
خصوصی و دولتی است که کارگران را راحت بتوانند
اخراج کنند؛ این نوع بیکاری از مصادیق بیکاری
بدون میل واراده است و بیکارشدگان براساس قانون،
مشمول دریافت مقرری بیکاری هستند.
حبیبی تاکید میکند :کارگری که مدتی
بدون قرارداد به کارش ادامه داده و کارفرما اقدام به
بیکارسازی (اخراج) وی بنماید ،ضمن اینکه بیکاری
وی بدون میل واراده محسوب شده و مشمول بیمه
بیکاری است ،مراجع حل اختالف نیز باید قرارداد
کارگر بیکار شده که بدون میل واراده بوده را دائم
تلقی نموده و رای به بازگشت به کار وفق ماده ۱۶۵
قانون کار بدهند .یعنی این کارگر باید خیلی سریع
بازگشت به کار شود و در این بازه فترت نیز مقرری

بیکاری بگیرد.
این فعال کارگری به موارد دیگری نیز اشاره
میکند :اخراج ،بیکاری بدون میل واراده است لذا
مشمول دریافت بیمه بیکاری میشود ،حتی اگر
کارگر سنوات و سایر مزایای خود را دریافت و با
کارفرما تسویه نماید ،چراکه بیکاری علت و مقدم
بر دریافت سنوات است .در ضمن ،کارگری که
دارای ۶ماه سابقه در دو کارگاه باشد ،حق دریافت
بیمه بیکاری را دارد ،چراکه پرداختکننده بیمه
بیکاری ،سازمان تامین اجتماعی است؛ بنابراین
داشتن  ۶ماه یا یک سال سابقه در آخرین کارگاه
که در تفاهم نامه مشترک ذکر شده فاقد وجاهت
قانونی است؛ برای برخورداری از بیمه بیکاری ،فقط
 ۶ماه بیمهپردازی کفایت میکند!
براساس آخرین اطالعات منتشر شده ،حدود
یک میلیون بیکارشدهی کرونا فقط توانستهاند
سه ماه مقرری ناچیز بیکاری بگیرند که متوسط
مبلغ آن یک میلیون تومان بوده است و سایر
بیکارشدگان (بیکارشدگان عادی) در چند ماه
گذشته موفق به دریافت مقرری بیکاری نشدهاند؛
کارگری که همیشه حداقل حقوق را گرفته ،با
ارزش پول امروز در ده سال بیمهپردازی ،ده
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان به صندوق بیمه بیکاری،
وجه نقد واریز کرده؛ آیا برخورداری آسان ،سریع و
عادالنه از مقرری بیکاری ،حق بدیهی این کارگر
نیست؟ آیا واریز سه درصد از حقوق ماهانهی هر
کارگر به صندوق بیکاری ،برای چنین روزهای
کارفرمایان
سختی نیست؛ روزهای سختی که
ِ
بسیاری ،درهای کارگاهها را تخته میکنند یا به
بهانهی «عدم نیاز» ،کارگران را بعد از خاتمهی
قراردادهای موقت سه ماهه ،مجبور به خانهنشینی
مینمایند؟!

خبر کوتاه
شهردار منطقه یک در دیدار با فرمانده یگان
حفاظت شهرداری تهران:

مهم ترین و زیربنایی ترین عامل
پیشرفت یک جامعه ،حفظ امنیت است

یکی از مهم ترین و زیربنایی ترین عوامل
پیشرفت یک جامعه ،حفظ امنیت است که
امروزه با حضور و فرماندهی خردمندانه نیروی
انتظامی در شهر آن را مشاهده می کنیم.
به گزارش امتیاز ،سید حمید موسوی در
جلسه ای که به نه ارج نهادن بر زحمات نیروی
انتظامی با حضور سردار محمد کریم بیات مشاور
شهردار و فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران،
روسای پلیس راهور ،آگاهی و کالنتری در سالن
اجتماعات این منطقه برگزار شد ،ضمن بیان
مطلب فوق اظهار داشت  :به وجود عزیزان نیروی
انتظامی افتخار می کنیم و اگر در ارائه خدمت
به شهر و شهروندان به توفیق نسبی دست یافته
ایم ،بخش بزرگی از آن را به واسطه حمایت های
بی دریغ آنان می دانیم.سردار بیات نیز در این
جلسه ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به
حاضران گفت  :بلدیه و نظمیه همواره با یکدیگر
همکاری نزدیک داشته اند و امیدواریم همچنان
با کمک و همدلی بتوانیم در انجام ماموریت های
محوله توفیق یابیم.وی بر ضرورت اجرای احکام
قضایی در سطح شهر تاکید کرد و گفت :به حکم
قانون ،ملزم به اجرای احکام قضایی هستیم اما
در عین حال باید تالش نماییم این ماموریت را
با کمترین تنش به انجام رسانیم.

تا پایان سال جاری  ،سه بازار میوه
و تره بار جدید در مرکز شهر تهران
راهاندازی می شود

شهردار منطقه  11تهران گفت :با پیگیری
های در دست انجام سه پروژه بازار میوه و تره بار
تا پایان سال جاری آماده و تعداد بازارهای میوه
و تره بار فعال این منطقه به 9بازار خواهد رسید.
به گزارش امتیاز ،نصراله آبادیان با اشاره
به اقدامات انجام شده برای ارتقای سرانه رفاهی
ساکنین محله های مرکزی شهر تهران و دسترسی
به مایحتاج عمومی و مواد غذایی با کیفیت و
قیمت مناسب افزود :در حال حاضر  6بازار میوه
و تره بار در محله های این منطقه فعال هستند
که طی توافق های انجام شده  3قطعه زمین
برای راه اندازی بازارهای میوه و تره بار جدید به
سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران تحویل
داده شد.آبادیان ادامه داد :یک قطعه زمین به
مساحت 164متر مربع در محله انقالب واقع در
خیابان برداران مظفر نبش کوچه سرمد و زمین
دیگری در محله راه آهن به متراژ  202متر مربع در
خیابان شوش شرقی،حدفاصل کوچه بیگلری اصل
و شریفی و همچنین یک قطعه زمین در محله نفت
واقع در خیابان رباط کریم ،نرسیده به خیابان انبار
نفت،گاراژ رحیمی به متراژ تقریبی  200متر مربع
برای آماده سازی و راه اندازی بازار میوه و تره بار
تحویل سازمان میادین شده است .شهردار منطقه
 11یاد آور شد :عملیات اجرایی بازار میوه و تره
بار محله انقالب تقریبا تمام شده و به زودی به
بهره برداری می رسد .همچنین بیش از 50درصد
عملیات راه اندازی بازار تره بار محله انقالب هم
تمام شده و بازار تره بار محله انبار نفت نیز در
مرحله دیوار کشی است که پیش بینی می شود
بهره برداری از آن ها تا پایان سال جاری انجام
شود.او همچنین بیان کرد :یک قطعه زمین نیز
در محله شیخ هادی واقع در ضلع شمال شرقی
میدان حر به متراژ590متر مربع در حال اخذ مجوز
هستیم و در محله نواب هم در حال مکان یابی و
رایزنی هستیم تا با هماهنگی سازمان نوسازی شهر
تهران و موافقت سازمان میادین میوه و تره بار برای
ساخت و راه اندازی بازار میوه و تره بار اقدام شود.
آبادیان در خصوص بازارهای میوه و تره بار فعال
در محله های مرکزی شهر تهران گفت :بازارهای
نواب ،عباسی ،قلمستان ،بهارلو ،جمالزاده و فروزش
در حال حاضر فعالیت روزانه دارند .
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱در
بازدید از بیمارستان روان پزشکی ایران:

اعالم آمادگی برای ساخت همراه سرا

منطقه ۲۱برای ساخت همراه سرا در
مجاورت مرکز درمانی-آموزشی و بیمارستان
روانپزشکی ایران اعالم آمادگی می کند.
به گزارش امتیاز ،حسین معینی کربکندی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه در
بازدید از بیمارستان روان پزشکی ایران ،ضمن
قدردانی و تقدیر از تالش های مدیریت و کادر
پزشکی بیمارستان ،زحمات آنها را ایثارگرانه
توصیف کرد و در دیدار با کشاورز ،رئیس بیمارستان
گفت :در شرایط کرونایی هر کسی ،توان و جرات
ادامه خدمت در مراکز درمانی را ندارد ،شجاعت
شما روحیه ایثارگری و خدمت را نشان می
دهد و مردم هیچ گاه زحمات شما را فراموش
نخواهند کرد .وی از اعالم آمادگی مدیریت شهری
منطقه ۲۱برای ارائه خدمات شهری به بیمارستان
خبر دارد و افزود :زمینی به مساحت نزدیک به
۳۰۰متر در حاشیه بزرگراه شهید فهمیده(اتوبان
تهران_کرج)قرار دارد که با توجه به قرار گرفتن
منطقه در غربی ترین نقطه شهر ،ظرفیت مناسبی
برای ایجاد همراه سرا به دنبال دارد .در ادامه اما
کشاورز رئیس بیمارستان روانپزشکی ایران ،بازدید
مدیران شهری از بیمارستان را دلگرمی برای ادامه
فعالیت عنوان کرد و افزود :سالمت روان موضوعی
است که به همه بخش ها و نهادها مربوط است؛
چرا که یک بیمارستان با پرسنل و ظرفیت محدود
نمی تواند به تنهایی به سالمت اجتماعی ،فرهنگی
و بیولوژیک افراد جامعه بپردازد .او در ادامه گفت:
از تعامل و ارتباط با شهرداری منطقه ۲۱استقبال
می کنیم و با تعامل و همراهی همه نهادها یک
بیمارستان می تواند کارش را انجام دهد.رئیس
بیمارستان روانپزشکی ایران ضمن استقبال از
ساخت همراه سرا و همکاری برای جانمایی آن،
از شهرداری منطقه ۲۱خواست تا در حوزه مبلمان
شهری و نگهداشت فضای سبز ۴۵هزار متری
بیمارستان نیز آنها را یاری کنند که معاون امور
اجتماعی و فرهنگی این منطقه برای ارائه این
خدمات قول مساعد داد.

