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رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد

قول شهرداری تهران برای افتتاح
بخشی از خطوط  ۶و  ۷مترو تا
پایان سال

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وعده
شهرداری تهران برای افتتاح خط  ۶مترو تا پایان
سال جاری گفت :چند ایستگاه از خط  ۷نیز تا
پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
محسن هاشمی رفسنجانی در پایان یکصد و
بیست و سومین جلسه علنی شورای اسالمی
شهر تهران در تشریح مصوبات این جلسه در
جمع خبرنگاران گفت :امروز دو دستور کار توسط
اعضای شورای اسالمی شهر تهران به نتیجه
رسید که نخست بررسی طرحی درخصوص
نماهای شهر تهران بود که آقای اعطا توضیحاتی
دادند تا اصالح طرح به گونهای انجام شود که
مورد قبول هیئت تطبیق فرمانداری تهران قرار
گیرد .وی افزود :بحث دوم درباره مشاغل سیار
و بیکانون بود که کمیسیونهای مربوطه قبال ً
بررسیهای الزم را در این خصوص انجام داده
بودند و باتوجه به اینکه پیشنهادات بسیاری از
سوی اعضای شورا درباره این طرح مطرح شده
بود ،وقت زیادی از جلسه به بررسی این طرح
اختصاص پیدا کرد اما نهایتا ًاین طرح به تصویب
رسید تا پس از تایید هیئت تطبیق برای اجرا
ابالغ شود .رئیس شورای اسالمی شهر تهران در
بخش دیگری از صحبتهای خود درخصوص
بهرهگیری از فاینانسها برای خطوط مترو گفت:
هر فاینانسی در بودجه سال جاری پیشبینی
میشود و برای سال آینده نیز قابل تمدید
است که البته باید شورای اقتصاد تمدید آن را
به تصویب برساند .فاینانسهای مربوط به مترو
قدیمی هستند و سهمیه فاینانسهای خطوط ،۶
 ۷و  ۳مترو موجود است که معادل  ۱.۵میلیارد
یورو است و شهرداری باید در شرایط فعلی از
این فاینانسها بهره مناسبی داشته باشد .وی
تاکید کرد :شهرداری تهران قول داده است که
بخشی از خط  ۶مترو ،حدود  ۱۰کیلومتر را تا
پایان امسال افتتاح کند و همچنین چند ایستگاه
از خط  ۷مترو تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.

خبر

طرح ساماندهی مشاغل سیار تهران از آسیبهای این معضل شهری میکاهد؟

رکابزنی حناچی و شهرداران
کالنشهرها تا دفتر جهانگیری

شهردار تهران همراه با شهرداران کالنشهرهای
کشور در «سهشنبه بدون خودرو» از دوچرخه
استفاده و تا پاستور برای دیدار با معاون اول
رئیسجمهوری رکابزنی کردند.
دیروز یکصدمین مجمع کالنشهرها به
میزبانی شهرداری تهران برگزار شد .پس از
این نشست شهرداران کالنشهرها به همراه
پیروز حناچی شهردار تهران سوار بر دوچرخه
راهی میدان مشق شدند و پس از بازدید از این
مکان و سردر باغ ملی ،برای دیدار با معاون
اول رئیسجمهوری تا پاستور رکاب زدند .در
دوازدهمین سهشنبه بدون خودرو ۱۴ ،شهردار
کالنشهرهای ایران حناچی را همراهی کردند.
شهردار تهران پیش از این در دوازدهمین
سهشنبه بدون خودرو ،با مترو و تاکسی بر سر
کارش حاضر شده بود.
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انتقاد شریعتمداری
از نبود سازمان ویژه زنان

گام اول برای ساماندهی دستفروشان پایتخت
صبح دیروز یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل
سیار و دستفروشان در شهر تهران روی میز بررسی
اعضای شورای شهر قرار گرفت و حجت نظری
پیشنهاد دهنده این طرح با بیان اینکه این طرح مربوط
به ساماندهی دستفروشان ،وانتهای باری و ونهای
سیار است ،گفت :متأسفانه نظارتی بر فعالیت آنها
نمیشود و به همین دلیل برخی از عوامل شهرداری
اقدام به اخذ وجوه متفاوت از این افراد میکنند و
عمال ً این پول به حساب شهرداری واریز نمیشود و
ممکن است هر فردی بر اساس تصمیم و تشخیص
خود رفتاری را داشته باشد .نظری با بیان اینکه قانون
صراحتا ً در مورد سدمعبر واکنش نشان داده اما
دستفروشی مسکوت مانده است ،گفت :الزم است
این طرح به تصویب برسد تا بتوانیم با همراهی شرکت
ساماندهیمشاغلنسبتبهساماندهی دستفروشان،
وانتبارها و غیره اقدام کنیم .وی با بیان اینکه در این
طرح کمیته برنامهریزی و سیاستگذاری در نظر گرفته
شده است تا ترکیب و عنوان مشاغل را مشخص و
نسبت به تدوین دستورالعملها اقدام کند ،گفت:
فضاها باید برای بساط گستری و… عادالنه باشد و
امیدواریم با تصویب این طرح عالوه بر انضباطبخشی
و کسب درآمد پایدار از این ولنگاری که هر فردی به
اسم شهرداری فشاری بیاورد جلوگیری کنیم.
در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این طرح
گفت :یکی از راههای درآمد پایدار عوارض کسب و
پیشه است که در قانون مالیاتی کشور قید شده است
و شهرداری اجازه ندارد که مخالف قانون ،مصوبهای
بیاورد تا در مورد دستفروشی تصمیم گیری شود
لذا بهتر است به مسیری بیندیشیم که به این پدیده
جنبه رسمی و قانونی ندهد.
در ادامه شهربانو امانی به عنوان موافق این طرح
گفت :سال  ۴۷قانونی تصویب شد که بر اساس آن
دستفروشی به نوعی مزاحم کسب بوده است .اما ۵۳
سال از این قانون میگذرد و حاال شرایط متفاوت شده
است چرا که مهاجرت به قدری زیاد شده است که
هم وانتبار و هم دستفروشان در خیابانهای شهر
افزایش یافته است .وی با بیان اینکه با قانون  ۵۳سال
پیش نمیتوان مشکل امروز را حل کرد ،گفت :دقت
داشته باشید که من در بازدیدهای شبانهام از بسیاری
از مشاغل همچون جگرکیهای سیار پرسیدم که آیا
مجوز دارند یا نه .آنها عنوان کردند از هیچ کجا مجوزی
نگرفتند .بنابراین باید آنها را ساماندهی کرد و نه این
صورت مسئله را پاک کنیم.
در ادامه ناهید خداکرمی به عنوان مخالف این
طرح گفت :چرا فکر میکنیم که میتوان با تصویب
مصوبات متعدد مشکل را حل کرد .در سال ۸۵
مصوبهای در راستای ساماندهی دستفروشان داشتیم
که بسیاری از بندهای طرح فعلی در مصوبه قبلی هم
هست .در طرح قبلی برگزاری نمایشگاه کاال ،برپایی
ت و غیره پیشبینی شده است .دقت
بازارهای موق 
داشته باشید که مشاغل سیار از بعد حقوقی و قانونی
جایگاهی ندارند و ما حق نداریم مصوبهای در راستای
تعریف یک شغل داشته باشیم.
الهام فخاری نیز در دفاع از این طرح گفت:
میگویند آییننام ه قبلی داریم اما در این چند سال
حتی یک بار هم کمیته ساماندهی تشکیل نشد .امروز
با مشاغل جدیدی مواجه هستیم که اساسا ً حتی یک

با دستور وزیر کشور

گروه جامعه« :کیفهای خوب ،از  20هزار تا  50هزار ،بیا اینور بازار»« ،شارژر ،هدفون ،قاب گوشی ،گلس عالی 40 ،هزار تومان مغازه فقط  10تومن»،
«انواع مانتو ،انواع سارافون و زیرسارافونی ،گرون نخر ،ارزون بخر»  ...پیادهروهای برخی خیابانهای شهر ،محل کسب و کار دستفروشانی است که
نان خود را از بساطی که روبهرویشان گستردهاند ،درمیآورند .البته که قلمرو دستفروشان به روی زمین خالصه نمیشود و صدای دستفروشان مترو،
جزئی از سروصدای واگنهای شلوغ است .هفتههای منتهی به پایان سال هم حضور دستفروشان در خیابانها بیشتر به چشم میآید .حاال در همین
روزها ،یک فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان در شهر تهران در شورای شهر پایتخت تصویب شده است.

اعضای شورای
شهر با  ۱۲رأی
موافق ،به یک
فوریت طرح
ساماندهی
مشاغلسیار
و بیکانون در
شهر تهران رأی
دادند
سال قبل هم وجود نداشت و حاال موضوع عوض شده
است و ما نیازمندیم که در مورد مشاغل جدید که در
هر گوشه شهر هستند چارهای بیندیشیم.
تحصیلی ،مدیر عامل ساماندهی مشاغل شهر
تهران نیز با بیان اینکه در دستورالعمل سازمان
شهرداریها تمامی دغدغههای دستفروشی دیده شده
است ،گفت :پلیس ،وزارت بهداشت و غیره سهمی در
این دستورالعمل دارند و وجود آن کافی است.
نهایتا ً اعضای شورای شهر با  ۱۲رأی موافق ،به یک
فوریت طرح ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در
شهر تهران رأی دادند .در بررسی بندهای این مصوبه
نژادبهرام پیشنهاد داد که شهرداری اجازه دارد که در
فضاهای عمومی اجازه فعالیت به دستفروشان به
شرط فروش کاالی ایرانی را بدهد که این پیشنهاد با ۱۷
رأی موافق به تصویب رسید.
همچنین علی اعطا پیشنهاد داد که کمیته راهبری
و برنامهریزی ساماندهی مشاغل سیار حذف شود و
به جای آن شهرداری ملزم شود که یک الیحه بیاورد
که این مسئله نیز با رأی حداکثری اعضا به تصویب
نرسید.
همچنین مسجدجامعی افزود :دستفروشی سرریز
اقتصاد ناسالم کشور است و تا وقتی این مسئله حل
نشود ،مشکالت رفع نمیشود و اگر شهرداری الیحهای
بیاورد در اجرا بهتر عمل خواهد کرد.
همچنین زهرا نژادبهرام پیشنهاد داد که در کمیته

راهبری و برنامهریزی این طرح ،نماینده بهزیستی و
نماینده کمیسیون شهرسازی نیز حاضر شوند که این
دو پیشنهاد نیز رأی مثبت نیاورد.
جزئیات این طرح نیز در قالب یک فوریت به
تصویب رسید.
در ادامه مسجدجامعی نیز پیشنهاد داد که نماینده
نیروی انتظامی در ترکیب کمیته برنامهریزی طرح
ساماندهی حضور داشته باشد که با رأی اکثریت آرا
به تصویب رسید.

همچنین الویری پیشنهاد داد که نماینده شرکت
سرمایهگذاری شهرداری تهران در این کمیته شرکت
کند که با مخالفت هاشمی مواجه شد .وی گفت :من
به کلیات این طرح رأی ندادم چراکه دستفروشی بر
اساس قانون تعریف دارد و این بساط گستری که
در شهر شاهد هستیم دستفروشی نیست .وی
با بیان اینکه شما دلتان میسوزد و میخواهید
با ساماندهی دستفروشان به آنها کمک کنید و
اما حاال بحث به میان آمدن سازمان مشارکتها
را به میان آوردهاید ،گفت :دقت کنید که در
آینده ممکن است این تصمیم ما موجب شود که
پیادهروها به سرقفلی دستفروشان تبدیل شوند و
بحث ما از مسیر ساماندهی گذشته است و ممکن
است شرایطی فراهم شود که بعد از گذشت مدتی
به دردسر بیفتیم.
با وجود اعتراض هاشمی ،اعضای شورا به

پیشنهاد الویری رأی مثبت دادند اما به پیشنهاد
دیگری مبنی بر اضافه شدن یک عضو کمیسیون
برنامه و بودجه در این کمیته رأی منفی دادند.
همچنین اعضا به پیشنهاد فراهانی مبنی بر
اضافه شدن یک اقتصاددان غیردولتی به پیشنهاد
هیئت رئیسه شورا در کمیته تصمیمگیری و
برنامهریزی دستفروشان نیز رأی منفی دادند .در
ادامه بررسی طرح ساماندهی دستفروشان ،محسن
هاشمی رئیس شورای شهر پیشنهاد داد
لونقل در کمیته
که نماینده کمیسیون حم 
ساماندهی دستفروشان حذف شود .وی در دفاع از
این پیشنهاد خود گفت :بحث دستفروشی را باید
با نگاه دستفروشی ساماندهی کرد اما دقت داشته
باشید که قرار نیست در این طرح یا الیحه شهرداری
فضایی را از خیابان یا معابر به دستفروشان بدهد .وی
افزود :همین حاال دستفروشی در مترو دچار مشکل
شده است و باید متوقف شود چرا که افراد با التماس
و درخواست بسیار اجناس خود را میفروشند و تصور
کنید با این حجم مسافر اگر اتفاقی بیفتد قطعا ًدچار
مشکل میشوند .وی با بیان اینکه لزومی ندارد نماینده
کمیسیون حمل و نقل شورا در این کمیته باشد گفت:
دستفروشی در اتوبوس و مترو پسندیده نیست.
نهایتا ً به اعضای شورا به پیشنهاد هاشمی مبنی
بر حذف نماینده کمیسیون حمل و نقل از کمیته
ساماندهی دستفروشان رأی مثبتدادند.

کرمانشاه به جمع کالنشهرهای کشور پیوست
وزیر کشور در ابالغیهای به استاندار کرمانشاه ،از تعیین شهر
کرمانشاه به عنوان کالنشهر خبر داد.
وزیر کشور در این ابالغیه به بازوند استاندار کرمانشاه ،با اشاره
به آخرین سرشماری رسمی کشور در سال  ۱۳۹۵ناظر بر جمعیت
 ۹۴۶هزار و  ۶۵۱نفری شهر کرمانشاه و باتوجه به آخرین برآورد
جمعیت در شهر مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان کرمانشاه در دی ماه سال جاری و گزارش جمعیت یک
میلیون و هفت هزار و  ۱۸نفری این شهر ،اعالم کرد :شهر
کرمانشاه در زمره کالنشهرهای کشور قرار گرفته است.
گفتنی است بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری

ایران در تاریخ  ۱۳۸۸/۱/۳۱با موضوع تعریف مجموعه شهری
و تبیین شاخصهای آن ،در صورتی که جمعیت شهر مرکزی
هر مجموعه شهری ،یک میلیون نفر و یا بیشتر باشد ،مجموعه
شهری مذکور منطقه کالنشهر نامیده میشود .همچنین باتوجه
به تبصره  ۲ماده  ۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده ،درصورتی
که جمعیت شهریک میلیون نفر و یا بیشتر باشد شهر مذکور
کالنشهر نامیده میشود .شایان ذکر است ،پیش از این  8شهر
مشهد ،قم ،شیراز ،اصفهان ،اهواز ،تبریز ،تهران و کرج به عنوان
کالنشهر شناخته میشدند که با تعیین کرمانشاه به عنوان
کالنشهر ،تعداد کالنشهرهای کشو ر به  ۹شهر رسید.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان
اینکه تصور میکنم به دلیل نداشتن سازمان
مستقل برای امور زنان و خانواده دچار
ضعفهایی هستیم ،تاکید کرد :این ضعفها را
از طریق تشکیل جلسات هماهنگی نمیتوانیم
حل و فصل کنیم و این مشکل ساختاری است
که باید به آن توجه شود.
محمد شریعتمداری در پنجمین جلسه
شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار گفت :در چهلمین سالگرد
انقالب در جلسهای با موضوعات مربوط
به زنان جامعه کشور و توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار هستیم .وزارت کار افتخار
دارد در این بخش در حوزه توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار و حوزه آسیبهای اجتماعی
در خدمت معاونت امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری باشد .وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
افزود :این موضوع باید مورد توجه مسئوالن
در حوزههای مختلف قرار بگیرد و حداقل ما به
صورت مجازی مکلفیم در وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی این موضوع را دنبال کنیم.
شریعتمداری با بیان اینکه اگر موضوعات
مربوط به زنان و خانواده در قالب تصویب
یک قانون مدون پیگیری شود ،بسیار خوب
است ،اظهار کرد :همچنین اگر کارگروههایی
برای پیگیریهای فعالیت مختلف زنان تشکیل
و مشارکتهایی انجام شود نیز اقدام بسیار
خوبی است .از طرفی تقسیم کار ملی برای حل
مشکالت زنان نیز اقدام بسیار خوبی بوده اما
تصور میکنم به دلیل نداشتن سازمان مستقل
برای امور زنان و خانواده دچار ضعفهایی
هستیم که این ضعفها را از طریق تشکیل
جلسات هماهنگی نمیتوانیم حل و فصل کنیم
و این مشکل ساختاری است که باید به آن
توجه شود .وی با بیان اینکه در شورای عالی
اداری این موضوع زمینه حل و فصل دارد و
همچنین با تصویب قانون در مجلس میتوان
به این موضوع توجه کرد ،گفت :منظور ایجاد
سازمان گسترده و دستگاه عریض و طویل
اداری نیست ،منظور دستگاه ستادی کامال ً
محدود است که میتواند با قدرت بیشتری
مسائل را پیگیری کند .همچنین ما نیازمند
تهیه اطلس جامع از وضعیت کنونی زنان
هستیم که با ساختار موجود به نظر میرسد
در این امر عاجزیم .شریعتمداری اضافه
کرد :درمورد بیش از  ۳میلیون زن سرپرست
خانوار به شدت نگرانیم و معتقدیم نداشتن
یک سازماندهی مناسب در این امر آسیبها
را هر روز بیشتر میکند و فکر میکنم اگر به
صورت فیزیکی نتوانیم این موضوع را پیگیری
کنیم ناچاریم به صورت مجازی این سازمان
را به وجود بیاوریم و اگر این کار را نیز انجام
ندهیم در این زمینه عقبماندگیهای بیشتری
خواهیم داشت .از طرفی اطالعات روشن و
مانیتورینگی از وضعیت موجود زنان جامعه
در دسترس نیست .به گفته وی ،تفاوتهای
جامعه ،اقلیم و فرهنگهای متفاوتی در کشور
پهناور ایجاب میکند که واجب میکند اطلس
جامع و روشنی از وضعیت زنان داشته باشیم
و نمیتوانیم برای همه نسخه واحدی بپیچیم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به خبری
به نقل از سازمان تأمین اجتماعی اشاره
کرد و گفت :دستمزد مبنای حقبیمه برای
بیمهشدگان زن و مرد برابر شده است که
هیچ وقت در ایران سابقه نداشته است و حتی
در بعضی از فاصلههای سنی برای زیر ۴۰
سال دستمزد مبنای حقبیمه در جامعه زنان
بیشتر از مردان است که نشان میدهد زنان
توانستهاند در حوزه اشتغال در جایگاه مثبتی
بنشینند .وی در پایان صحبتهایش گفت :در
بودجه سال  ۹۸گامهای خوبی در این زمینه
برداشته شده ولی اختصاصا ًاینکه توجه ویژهای
به این موضوع شود تاکنون ندیدهام و فکر
میکنم بتوانیم در سال  ۹۸از فرصت تصویب
بودجه استفاده کنیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

دختران تحصیل کرده  ۲تا  ۳برابر بیشتر از پسران تحصیل کرده بیکار هستند
معاون امور زنان و خانواده زنان ریاست جمهوری گفت :براساس آمار ،دختران
تحصیل کرده ما دو تا سه برابر پسران تحصیل کرده بیکار هستند و نیاز به
برنامهریزی جدی در این زمینه احساس میشود.
معصومه ابتکار در پنجمین جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار با بیان اینکه خوشبختانه در دولت یازدهم در دوره موالوردی و
هم در این دوره همکاری خوبی با وزارت کار داریم ،گفت :یکی از این زمینههای
همکاری ما موضوع زنان سرپرست خانوار است .طی یک سال و نیم گذشته
جلساتی در این زمینه تشکیل شد و حاصل کار این جلسات یک تقسیم کار ملی
است .وی ادامه داد :کارگروه ،تقسیم کار ملی را مصوب کرد و به دولت ارسال
کردیم و در کمیسیون فردی اجتماعی مصوب شد و در نوبت طرح در کمسیون
اجتماعی است و امید داریم که هرچه سریعتر این اقدام انجام شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد :ما در حوزههای دیگری
نیز با وزارت کار همکاری داریم .یکی از این حوزهها اشتغال زنان است .معاونت
امور زنان و خانواده ،اطلس زنان و خانواده منتشر کرده و این اطلس موجود
است .در حقیقت اطلس استانی بوده و  ۱۹۲نقشه موضوعی دارد که با جزئیات
است .این اطلس کارگروههای خوبی دارد و میتواند دستور کار سیاستگذاری و
برنامهریزی در حوزههای مختلف باشد.

ابتکار در بخش دیگری از صحبتهایش گفت :آمار کلی میگوید که دختران
تحصیلکرده ما دو تا سه برابر پسران تحصیل کرده بیکار هستند و نیاز به
برنامهریزی جدی در این زمینه احساس میشود .البته تحوالت خوبی در یک
سالونیم در زمینه اشتغال روستایی و کارآفرینی زنان روستایی صورت گرفته
است .به گفته وی ۴۲ ،درصد از  ۱۸هزار میلیارد تومان تسهیالت پایدار روستایی
را زنان کسب کردند که این نشان میدهد اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده
است .وی اضافه کرد :کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه کارآفرینی داریم و
معاونت زنان طرحهایی را در سطح ملی انجام داده است که یکی از آنها طرحهای
کسب و کار است و بیشتر مدیریت کسب و کار را به دختران جوان آموزش
میدهد .امیدواریم در سطح گستردهتر با آموزش تسهیلگران در این زمینه این
طرح ادامه پیدا کنند .عالوه بر این جشنوارهای برای معرفی کارآفرینان موفق در
هشت استان برگزار کردیم.
معاون امور زنان و خانواده اظهار کرد :در حال حاضر نیز طرحی تحت عنوان
زنان نسل تحریم داریم که  ۱۰۰زن کارآفرین خود را داوطلبانه معرفی کردند و
اسامی آنها روی پورتال معاونت قرار میگیرد و برای آرای عمومی باز میشود .مردم
میتوانند به این  ۱۰۰زن رأی دهند و براساس آن برترین کارآفرین زن را معرفی
خواهیم کرد .از طرفی نشستهای تخصصی درخصوص اشتغال و کارآفرینی زنان

داشتیم تا مشکالت را احساس کنیم یا مهارتهای اولیه و مهارتهای کسب و کار
را آموزش دهیم.
وی در ادامه صحبتهایش به همکاری معاونت زنان با وزارت ارتباطات اشاره
کرد و گفت :همکاری خوبی با این وزارتخانه در حوزه آیتی و ایسیتی برای زنان
داریم .همچنین تفاهمنامه سهجانبه با شورای اجتماعی کشور در زمینه توانافزایی
زنان سرپرست خانوار برای همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای در حال اجرا
است .عالوه بر این همکاریهای خوبی نیز با سازمان بهزیستی داریم .وی ادامه
داد :معاونت زنان در بین فعالیتهای متعددش اورژانس اجتماعی را به طور
خاص مورد حمایت قرار داده است .سال گذشته حمایتهایی را از کارشناسان
و مددکاران اورژانس اجتماعی داشتیم و امسال هم حمایتهای مشابهی از این
کارشناسان داریم .ابتکار اظهار کرد :همکاری خوبی با مشاوره امور زنان خانواده
وزارت کار داریم و امسال هم یکی از موضوعات اصلی در کمیسیون مقام زنان
در سازمان ملل تأمین اجتماعی زنان است که گزارشهای خوبی را به وزارت کار
ارائه خواهد داد.
ابتکار اضافه کرد :آمار اشتغال زنان حاکی از این است که فراز و نشیبهایی
در بحث نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان داشتیم .این باعث شده در برخی
شاخصهای جهانی ( GGIشاخص شکاف جنسیت) مشارکت اقتصادی و اشتغال

رتبه نسبتا ًپایینتری از حد انتظار داشته باشیم .علت اصلی که اشتغال غیررسمی
و خانگی زنان ارزیابی میشود و اینکه میزان اشتغال خانگی و غیررسمی باال است و
به دالیل مختلف در آمار رسمی وارد نمیشود و اینکه چطور میتوانیم این موضوع
را مدنظر قرار دهیم هم از جهت اصالح آمار و هم انعکاس واقعیات جامعه زنان
تالشی است که در حال انجام آن هستیم .ابتکار در پایان صحبتهایش گفت :در
موضوعاتی مانند تحصیالت یا دسترسی کمتر زنان نسبت به مردان در ضمانتها
نیز در حال انجام کارهایی روی صندوقهای ضمانت هستیم که این موضوع نیز
حل و بخشی از نیازهای زنان کارآفرین برطرف شود.

