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حقوق حیوانات آخرین خبرها از کرونا

  در هر شغلی 
حامی حیوانات باشید )2(

هفته گذشــته در بخش نخســت این یادداشت   
گفته شد هرکسی در هر موقعیت اجتماعی و شغلی 
می توانــد قدمی در جهــت حمایــت و حفاظت از 
حیوانات بردارد. بسیاری از ظرفیت های مغفول مانده 
در حوزه حمایت از حیوانات به این دلیل است که نگاه 
جامعی به مســائل آن نداشته ایم. هفته پیش درباره 
راه های حمایــت از حیوانات توســط دانش آموزان، 
دانشجویان، رانندگان، روان شناسان و مشاوران نوشتم 
و در این هفته به سه شــغل دیگر خواهم پرداخت: 
تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی: صنعت غذا 
یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با حمایت از حقوق 
حیوانات است. در اهمیت این بخش همین بس که 
بیشترین حیوانات تحت ستم در جهان با این صنعت 
مرتبط هســتند. ســاالنه حدود ۷۵ میلیــارد حیوان 
در مزارع برای تولید گوشــت پرورش داده و کشــته 
می شــوند. ضمن اینکه تولید تخم مرغ و محصوالت 
لبنی نیز باعــث درد، رنج و مــرگ میلیاردها حیوان 
می شــود. همه این مــوارد جدا از هزار تا ســه هزار 
میلیارد ماهی اســت که از طبیعت صید می شــوند. 
تالش بــرای تغییر ذائقه مــردم و تولید محصوالتی 
بدون وابستگی به حیوانات، نقشی اساسی در کاهش 
مرگ و رنج حیوانات دارد. خوشــبختانه در سال های 
گذشته شاهد افزایش محصوالت غذایی غیرحیوانی 
هســتیم و یکی از کسب و کارهای در حال گسترش در 
جهان است. حمایت از حقوق حیوانات بدون تغییرات 
اساسی در صنعت تولید غذا به نتیجه نخواهد رسید. 
وکال و حقوق دانان: این گــروه می توانند از مهم ترین 
افراد اثرگذار در زمینه حمایت از حیوانات باشــند. در 
شــرایط فعلی کشور ما و با وجود خألهای قانونی در 
این زمینه، نقش این گروه در حمایت از فعالیت های 
قانونی فعــاالن و ســازمان های غیردولتی فعال در 
این حوزه بســیار مهم اســت. ضمن اینکه این گروه 
می توانند با استفاده از ظرفیت قوانین فعلی و احکام 
شرعی موجود، علیه حیوان ستیزان اعالم جرم کنند و 
در این مسیر در کنار فعاالن این حوزه باشند. متأسفانه 
تحصیل کردگان رشــته حقوق آشنایی بسیار کمی با 
مســائل حقوق حیوانات دارند و عدم درک صحیح از 
مســائل مرتبط با حقوق حیوانات باعث شده حضور 
این صنف در جبهه حمایت از حیوانات ضعیف باشد. 
تالش مضاعف فعاالن و سازمان های غیردولتی برای 
افزایــش اطالعات این گروه و تــالش برای گنجاندن 
مبانی حمایت از حیوانات در دروس دانشــگاهی این 
رشته، به شــدت احساس می شــود. کمک به تدوین 
قوانیــن و مقــررات حمایت از حیوانات در ســطوح 
عالی تصمیم سازی کشــور از دیگر مواردی است که 
جای خالی این گروه احساس می شود. تولیدکنندگان 
پوشــاک: صنعت مد و لباس یکی از مهم ترین صنایع 
در تخریب محیط زیست است و به تنهایی در انتشار 
۱۰ درصد از کربن جهان نقش دارد. اســتفاده از مواد 
شــیمیایی در فرایند تولید این محصــوالت، نیاز آبی 
باال و تولید پســماند از مهم تریــن دالیل زیان بار بودن 
این صنعت برای محیط زیســت است. بخشی از این 
صنعت که به استفاده از محصوالت حیوانی و به ویژه 
پوست حیوانات وابســتگی دارد، در کنار حجم باالی 
استفاده از مواد شــیمیایی در مراحل فراوری، باعث 
رنج و مرگ میلیون ها حیوانی می شود که برای تولید 
پوست و خز پرورش داده می شوند. توصیه به کاهش 
مصرف و عدم استفاده از محصوالت حیوانی، نقش 
مهمی در کاهش آســیب های حقوق حیواناتی این 

صنعت دارد.

 افزایش ۶۱ درصدی بستری های کرونا 
در استان تهران

۶۱ درصــدی    افزایــش  از  تهــران  اســتاندار 
بستری های ناشــی از ابتال به کرونا نسبت به هفته 
گذشته در ســطح اســتان تهران خبر داد. محسن 
منصــوری در نشســت خبری درخصــوص آخرین 
اقدامات اســتانداری تهران در روند کنترل شــیوع 
گســترده ُامیکرون به ویژه در بازگشــایی مدارس و 
دانشگاه ها گفت: متأسفانه ســویه جدید ُامیکرون 
در ســطح کشور و تهران گســترش درخور توجهی 
داشته که بخشی از آن ناشی از ساده انگاری هاست؛ 
ساده انگاری هایی که نســبت به دستورالعمل ها و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام شــده است. 
بر همین اســاس روز گذشــته در نخستین تصمیم 
فعــال به مدت یــک هفته مدارس ابتدایی اســتان 
را بــه صورت غیرحضــوری برگــزار خواهیم کرد. 
منصوری تأکید کرد: در روزهای گذشــته مراجعان 
۷۸ درصد افزایش نســبت به هفته گذشته داشته 
و بســتری ها نیز در سطح اســتان تهران ۶۱ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت. بی تردیــد آمار خوبی را 
شاهد نیستیم و نیازمند مراقبت های جدی هستیم. 
وی ادامــه داد: برای دانشــگاه ها و دبیرســتان ها 
هنــوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشــده اســت. قطعا 
عالقه مند به تعطیلی دانشــگاه ها و دبیرســتان ها 
بــا توجه به افت تحصیلی دانش آموزان نیســتیم، 
بنابرایــن همه باید در ایــن زمینه مراقبت های الزم 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی را در دســتور کار 
خود قرار دهند. وی درخصــوص محدودیت های 
کرونایی و اعمال آنها در ســطح اســتان تهران نیز 
گفت: همه دســتگاه ها مکلف به رعایت مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا هستند و هر دستگاهی 
که در این حوزه کوتاهی کند، با آن برخورد خواهد 
شــد. مشــکل اصلــی در مراکز تجمــع جمعیتی 
اســت؛ مانند بازار تهران و مجموعه مترو که تراکم 
جمعیت در آن وجود دارد و باید تشدید مراقبت ها 
در آن صــورت بگیرد. ســامانه ۱۱۱ نیز در این حوزه 
پاسخ گوی شــهروندان خواهد بود. او درخصوص 
برگزاری مراســم راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال نیز 
گفت:  در جلســه قرارگاه عملیاتی وزارت کشور این 
موضوع مطرح شــد، اما درباره آن برای کل کشور 
بایــد تصمیم واحــدی اتخاذ شــود؛ بنابراین مقرر 
شــد در روز شنبه در ســتاد ملی مقابله با کرونا با 
حضور رئیس جمهور تصمیم نهایی اتخاذ شود. اگر 
تصمیم بر برگزاری این مراسم باشد، آمادگی کامل 

در استان تهران برای برگزاری وجود دارد.

تعطیلــی ســراهای محــات، فرهنگســراها و 
سالن های سرپوشیده ورزشی

سرپرســت معاونت پیشگیری و کاهش خطر   
سازمان مدیریت بحران شــهر تهران تصمیمات 
جدید ســتاد مدیریت بحران کرونای شــهرداری 
تهران را تشــریح کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیل 
ســلیمی، با اشــاره به نشســت اضطراری ستاد 
مدیریــت بحران کرونای شــهرداری تهران که با 
حضور ســازمان ها و نهادهای عضو این ستاد در 
سالن مرکز فرماندهی مدیریت بحران شهر تهران 
برگزار شــد، گفت: این جلســه با توجــه به روند 
صعودی ابتال به ســویه جدید کرونا در شــهرها 
و لــزوم رعایــت بیــش از پیش شــیوه نامه های 
بهداشــتی و تصمیماتــی برای مقابلــه و کنترل 
شیوع این بیماری در تهران برگزار و در آن آخرین 
تصمیمــات برای مقابله با کرونا اتخاذ شــد. وی 
با بیان اینکــه در این نشســت درخصوص لزوم 
واکسیناســیون صد در صدی کارکنان شــهرداری 
تهران، الزام اســتفاده از ماســک در محیط کار، 
ممانعــت از ورود افــراد دارای عالئــم بیماری 
به محــل کار و پیگیری قرنطینــه کارکنان دارای 
عالئــم بیماری از ســوی باالترین مقام مســئول، 
بحث و تبادل نظر شــد، گفت: همچنین بر تهیه 
دستورالعمل و ســازوکار اجرائی بهره برداری از 
ظرفیــت نیروهای داوطلب واکنــش اضطراری 
محله کــه به اختصــار دوام نامیده می شــوند، 
به عنوان ثبات در کمک رســانی به واکسیناسیون 
شهروندان تأکید شد. به گفته سرپرست معاونت 
پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران 
شــهر تهــران، همچنین مقرر شــد از زمان ابالغ 
دســتورالعمل اماکن مهم پرتجمع تحت اختیار 
شــهرداری تهران، شــامل ســالن های ورزشــی 
سرپوشــیده، فرهنگســراها در بخش عمومی و 
سراهای محالت تعطیل شوند. البته این موضوع 
باید از سوی شهردار تهران و با ابالغ ستاد کرونای 

شهر تهران انجام شود.

شناسایی ۳۸۱۶۰ ابتا و ۵۹ فوتی جدید کرونا
بنــا بــر اعــالم وزارت بهداشــت، از دوازدهم   

تا ســیزدهم بهمن ۳۸ هــزار و ۱۶۰ بیمــار جدید 
مبتــال به کرونــا در کشــور شناســایی شــدند و 
متأســفانه ۵۹ نفر نیز به دلیل ایــن بیماری جان 
باختند. مجمــوع بیماران کووید۱۹ در کشــور به 
مجمــوع  و  نفــر   ۴۰۴ شــش میلیون و ۴۴۶ هزار و 
جان باختگان این بیمــاری به ۱۳۲ هزار و ۵۶۳ نفر 
رسید. هزار و ۸۱۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخــش  مراقبت های ویژه بیمارســتان ها تحت 
تاکنون ۴۴ میلیون و ۹۸۸ هزار و  قرار دارند.  مراقبت 
۹۴۰ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شــده اســت. در حال حاضــر، ۴۲ شهرســتان در 
وضعیــت قرمــز، ۱۴۲ شهرســتان در وضعیــت 
نارنجی، ۲۳۰ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۳۴ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 سمیه جاهدعطائیان: خودش را »صنم« معرفی می کند. حدود ۱۰ سال است که 
در یکی از شعبه های معروف لباس زیر فروشی زنانه واقع در یکی از مراکز خرید 
شمال شهر تهران کار می کند. از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب بدون وقفه کار می کند، تازگی 
مدیر داخلی مجموعه شــده اما همه کار انجام می دهد. زودتر از بقیه می آید، 
سالن بزرگ ۷۰متری را تی و جارو می کشد تا همه چیز برای آمدن مشتری مهیا 
باشد. شیشه ها و آیینه های قدی را با روزنامه باطله ای پاک می کند و می خندد؛ 
»مطالبات ما قرار است برای همین روزنامه ها چاپ شود؟ ما از همین روزنامه ها 
برای نشستن روی زمین استفاده می کنیم. آنها را کف انبار پهن می کنیم و برای 
نیم ســاعت ناهار می خوریم و اســتراحت می کنیم. اینجا سوسک هم هست. 
هرازچندگاهــی به خصوص در بهار و تابســتان صدای جیــغ یکی از همکاران 
می آید که می فهمیم موقع استراحت سوسک دیده. ما در این فروشگاه سه نفر 
فروشنده هستیم، من قدیمی تر هستم و صاحبکارم برای دلخوش کردنم مرا مدیر 
داخلی کرده اما خودش هم می داند نه از افزایش دســتمزد خبری اســت و نه 
مزایای دیگر. تازه انتظار از من بیشتر است. مثال اگر بقیه فروشنده ها دیر برسند، 
خوب کار نکنند و ده ها دلیل دیگر، من مؤاخذه می شــوم. بارها از دوربین مغازه 
به لحظه کوتاه نشستن بچه ها ایراد گرفته که چرا به مشتری ها نمی چسبند، چرا 
دخل پایین اســت؟ در حالی که وقتی مردم پولی برای خریدن یک دست لباس 
زیر خارجِی مارک دار و گران قیمت ندارند، به فروشنده ها ارتباطی ندارد. حاال هم 
به خاطر بسته بودن پاساژ و فروش نداشتن ممکن است فروشگاه تعطیل شود و 

همه ما بی کار شویم«.
 حقوق ماهانه را بدهند، بیمه پیشکش!

همان طور که لباس ها را روی رگال مرتب می کند می گوید: »این همه ســال 
اینجا و شعبه های دیگرش کار کردم بیمه نبودم و االن هم نمی توانم اعتراضی 
کنم. صاحبکارم آدم خوبی اســت، هر وقت زودتــر از موعد دریافت حقوق به 
پــول نیاز دارم، تأمین می کند. نمکش را خــوردم اما حاال که به جوانی ام که در 
مغازه گذشت نگاه می کنم، می بینم که هیچ ذخیره ای برای آینده ام ندارم. تمام 
همکارانم که در پاساژ کار می کنیم، هیچ بیمه یا قراردادی نداریم. در این شرایط 
بازار و مغازه های خالی از مشتری، حقوق ماهانه ما را تأمین کنند کافی است. کار 
همه ما روی هواست. یک روز که جر و بحث کنیم باید از فردا قید کار را بزنیم و 

اسیر خیابان و آگهی های صدرنگ و بی فایده شویم«.
او یکی از همکارانش را که در مغازه کفش فروشی کار می کند صدا می زند تا 
از شرایط مشابهش صحبت کند؛ »حدود دو سال است که از همسرم که اعتیاد 
به مواد روان گردان داشته جدا شده ام و یک دختر مدرسه ای دارم. شرایط سخت 
شــده و نمی توانم از افراد خانواده ام توقع حمایت و کمک داشته باشم. حدود 
یک ســال و چند ماه اســت که در این مغازه مشغول به کار شــدم. از روز اول 
ســفته ۳۰ میلیون تومانی و کارت ملی ام را خواستند و من را با قوانین کار آشنا 
کردند. گفتند اگر مأمور بیمه آمد نباید نام و نام خانوادگی اعالم کنم. گفتن یک 
نام و ثبت آن توســط مأمور بیمه دردســرهایی برای صاحبکار دارد. باید بدون 
معرفی کردن خودمان بهانه بیاوریم که دوست یا آشنای صاحب مغازه هستیم 
و به صــورت موقت آمده ایم تا مثال بیماری مغازه دار خوب شــود و برگردد به 
کار. خالصه باید هر بهانه ای بیاوریم تا مأمور بیمه بدون ثبت نام از مغازه خارج 
شــود. مغازه های اطــراف هم که از آمدن مأمورهای بیمه باخبر می شــوند به 
مغازه های دیگر اطالع می دهند و همه در زمان مشخصی کرکره های مغازه را 
باال می کشند تا در معرض سؤال و جواب های بازرسان بیمه قرار نگیرند. در کل 
۹۰ درصد فروشنده ها بیمه نیستند. باز شرایط کار فروشندگانی که در مراکز خرید 
یا پاساژ ها کار می کنند بهتر است مثال ما برای رفتن به دستشویی راحت تر هستیم 
اما همکاران دیگرم که در مغازه های کنار خیابان کار می کنند، ســاعت ها بدون 

دستشویی هستند و بسیاری از آنها به بیماری هایی دچار شدند«.
۱2 ساعت کار در روز با ساعتی 7 هزار تومان و بدون بیمه!

 »الهام« فروشنده دیگری است که در یک مغازه خرازی همه چیز می فروشد، 
هم وســایل خیاطی، آرایشی و هم پوشــاک زنانه و مردانه؛ »حدود چهار سال 
اســت برای این مغازه کار می کنم. از هشــت صبح تا ساعت هفت و نیم عصر 
و فقط ســاعتی هفت هزار تومان دســتمزد دارم. اگر یک روز به خاطر گرفتاری 
نتوانم به مغازه بروم، آن روز دستمزدی ندارم و اگر این شرایط تکرار شود، خیلی 
سریع عذرمان را می خواهند و نیروی جدید جایگزین می کنند. هیچ ساعتی برای 
اســتراحت نداریم. روبه روی مغازه یک مسجد اســت که فقط برای حدود یک 
ســاعت در روز باز است. اگر این مدت، مشــتری در مغازه نباشد و جابه جایی یا 
چیدمان جنس نداشته باشیم، می توانیم برای دستشویی یا نماز به مسجد برویم 

در غیر این صورت ساعت ها امکان دستشویی رفتن نداریم«.
جعبه هــای بزرگ رنگ مو را بــاال و پایین می کند تا خاک های هر جعبه را با 
دســتمالی تمیز کند؛ »من و همکارم که هر دو خانم هســتیم حتی زمان عادت 
ماهانه هم مجبور به جابه جاکردن جعبه های سنگین و نظافت مغازه هستیم. 
این زمان بیشــتر الزم اســت که به ســرویس بهداشــتی برویم اما عمال امکان 
تعطیلی مغازه را نداریم. وقتی مشــتری نداریم و بازار خراب است باید تک تک 
جنس هــای مغازه را گردگیری کنیــم. حتی تمام حرکات ما بــا دوربین کنترل 
می شــود. من و همکارم هر دو برای کنترل دوربین از طرف صاحبکارمان بسیار 
معذب هستیم. صاحبکار بیشتر وقت ها هم سرزده به مغازه می آید و بارها پیش 
آمده که حتی در حال خوردن چای، استراحت کوتاه و یا کتاب خواندن بودیم که 
آن را به حســاب کوتاهی در کار دانسته و تصور می کنند که تمام اوقات در حال 
استراحت هستیم. پای من و همکارم واریس گرفته و هر دو جوراب ضد واریس 
می پوشیم. سن و سالی هم نداریم. ما ناچار هستیم که برای دستمزد زیر ۱۰ هزار 

تومان در یک ســاعت تمام این مقررات را قبول کنیم چون تنها مزیت شغل ما 
امنیت کاری اســت که ظاهرا مغازه های زیادی امنیت چندانی ندارند و بارها از 

همکارانمان می شنویم که برخوردهای بدی از صاحبکار دیدند«.
 نیم ساعت استراحت به ازای ۱2 ساعت کار در یک روز

خانم فروشــنده دیگری در یکی از مغازه های کیف فروشی چهارراه ولیعصر 
کار می کند. از ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۰ شــب مشغول اســت و دو میلیون و نیم در ماه 
می گیرد. بیمه تأمین اجتماعی شــده؛ اما نسبت به دریافتی ماهانه اش اعتراض 
دارد »همســرم از زمان کرونا بی کار شده و زندگی فقط با درآمد من می چرخد. 
همســرم اصرار دارد که مغازه یا فروشــگاه دیگری بروم که درآمدش بیشــتر 
باشــد. االن حداقل حقوق تأمین اجتماعی کمتر از چهار میلیون تومان نیست؛ 
اما صاحبکار من برای ۱۲ ســاعت کار بدون اســتراحت دستمزد بسیار کمی را 
در نظر گرفته اســت. مغازه هم اجاره اســت و من می دانــم که صاحبکار هم 
گرفتار اجاره های سرســام آور است؛ اما دستمزد من بســیار کم است. حاال اگر 
برای شکایت بروم شــاید به حق و حقوقم برسم؛ اما شک ندارم که عذر من را 

می خواهد و حاال که سه ماه مانده به عید نوروز کجا سرگردان شوم؟«.
پاســخ مشــتری را که قیمت می خواهد می دهد، ســری به انبار می زند که 
رنگ کیف مدنظر مشتری را از انبار پیدا کند. حدود پنج دقیقه ای زمان می برد و 
نفس نفس زنان برمی گردد، کیف مشتری را تحویل می دهد و می گوید »حقوقم 
این قــدر کم اســت که حتی نمی توانم بــه مرخصی بروم، اگر نــه صاحبکار با 
مرخصی رفتن مشکلی ندارد. من و همکارم تمام ۱۲ ساعت یا در حال چیدمان 
کیف روی قفسه ها و ویترین هســتیم یا با مشتری سروکله می زنیم. برای ناهار 
هم نوبتی نیم ساعت به انباری می رویم که هم کثیف است و هم موزاییک شده. 
شما تصور کنید نیم  ساعت استراحت در روز با ساعت کاری زیاد به کجا می رسد. 
وقت هایی که توان کار نداریم یا به خاطر مریضی، درد عادت ماهانه، سردرد یا هر 
مشکل دیگری راندمان قبلی را نداریم، بدون رودربایستی به صاحبکارم می گویم 
که االن با قرص و دارو ســرپا هستم؛ با این حال تفاوتی ندارد و کاری نمی تواند 
انجام دهد. حتی به شــوخی می گوید که طوری غر می زنید که انگار همیشــه 

داخل مغازه پر از مشتری است...«.
نان آورانی که با هر شرایطی می سازند!

زنان کارگر دوشــادوش مردان کار می کنند، فرقی نمی کند ویزیتور باشــند، 
فروشنده مغازه کوچک یا یک هایپرمارکت و فروشگاه بزرگ لباس، گوشت یا هر 
فروشگاه دیگری باشند. آنها تالش می کنند تا سهمی از نان آوری خانه را بر عهده 
بگیرند. این زنان کارگر چه سرپرســت خانوار و مســتقل باشند یا دختر خانه ای 
باشند که پدر توان پرداخت تمام هزینه ها را ندارد و دختر می خواهد تا کمی از 
فشــار اقتصادی حاکم بر پدر کم کند، فرقی ندارد هر دو در هر شرایطی نان آور 
بوده و به حمایت نیاز دارد. اگرچه در شرایطی که بازار کار مردان و شرایط حاکم 
بر آن با وضعیت نامناسبی روبه رو بوده، صحبت از شرایط کار ایدئال برای زنان، 
کمی دور از ذهن است؛ اما همچنان وضعیت اشتغال زنان بسیار پیچیده تر بوده 
و کارفرمایان با استفاده از نیروی آنها کمترین دستمزد را پرداخت کرده و راه های 
زیادی را برای دور زدن قوانین به کار می برند که از دادن حق و حقوق کامل شان 

شانه خالی کنند.
زنان فروشنده باید با این حقوق آشنا شوند

»حســین حبیبی«، عضو هیئت مدیره کانون شورا های اسالمی کار تهران، در 
این زمینه به خبرنگار »شــرق« می گوید: »فروشــندگان در هر صنف باید قبل از 
پذیرفتن کار با حقوق آشــکار خود در قانون آشنا باشند و البته آشنابودن با این 
حقوق صرفا موجب نمی شــود که نیروی کار بتواند به حقوق خود برســد. به 
استناد ماده ۲ قانون کار، کارگر به نیرویی گفته می شود که در قبال دریافت حق 
و ســعی به درخواست کارفرما کار می کند و حق و سعی در ماده ۳۴ قانون کار 
به تمــام دریافت های قانونی کارگر به اعتبار قــرارداد کارش مانند مزد، حقوق 
عائله مندی، هزینه مســکن، خواروبار، ایاب و ذهــاب، مزایای غیرنقدی، پاداش 
افزایش تولید، سهم سود ساالنه و نظایر آنها گفته می شود. طبق ماده ۴۱ قانون 
کار نیز باید حداقِل قانونی دستمزد را که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین 
می شود دریافت کند. به عنوان مثال حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰، دو میلیون و 
۶۰۰ هــزار تومان تعیین شــده که این رقم با پرداخت حواشــی مزد یعنی حق 
مسکن، بن، پایه سنوات به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسد که یک کارگر یا 
حتی فروشنده بدون تجربه باید از ابتدای ورود به یک مغازه به صورت ماهانه و 

در قبال انجام هشت ساعت کار مفید دریافت کند«.
ساعت کار هر فروشنده نیز طبق قانون کار مشخص است »اگر این فروشنده 
بیشــتر از هشت ساعت در هر روز مشــغول به کار باشد، باید اضافه کار دریافت 

کند. اضافه کاری نیز در قانون کار سقفی داشته و در آیین نامه ها چهار ساعت در 
نظر گرفته شده است. اگر قرار است کارگری بیشتر از این سقف کار کند، باید اداره 
کار از ایــن اضافه کار باخبر بوده و بداند که در قبال این افزایش کار تمام حقوق 
پرداخت می شود. در واقع ساعات اضافه ساعتی است که توان جسمی و روحی 
نیروی کار از دست رفته و در این ساعت مشغول به کار است. چنانچه حادثه ای 
در این زمان و در حین انجام کار برای نیروی کار پیش آید، زمان عزیمت به محل 
کار یا منزل حادثه ای پیش آید، حوادث حین کار محسوب می شود که کارفرما و 

بیمه باید از کارگر حمایت کنند«.
مغازه دارانی که قوانین را دور می زنند!

اگرچــه ماده ۱۴۸ قانون کار به صراحت تأکید می کند که کارفرما نســبت به 
بیمه کردن کارگر مسئول بوده و تکلیف قانونی دارد، اما بسیاری از مغازه داران از 
این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و از راه های زیادی برای فرار از قانون استفاده 
می کنند. چنانچه فروشنده ای به بازرس های مراجعه کننده به مغازه نام و نشانی 
دهند، صاحبکار به اداره بیمه فراخوانده شده و باید عالوه بر بیمه فروشندگان، 
جرائم بیمه ای را هم پرداخت کنند، به همین دلیل بسیاری از فروشندگان شغل 
خود را از دســت داده و هر سه ماه یک بار عذرشان خواسته می شود تا از سوی 
بازرسان بیمه شناسایی نشوند. فروشندگان در هر صنفی چنانچه نسبت به نبود 
بیمه و دســتمزد خود اعتراض یا شــکایتی دارند، با یک جست وجوی ساده در 
اینترنت می توانند آدرس و مشــخصات شعب ادارات کار منطقه و محل مورد 
نظر را به دست آورده و دادخواست شکایت پر کنند. مطابق با ماده ۱۵۷ قانون 

کار، اختالف کارگر و کارفرما در اداره کار محل رسیدگی خواهد شد.
درحال حاضر بسیاری از فروشندگان قرارداد مشخصی ندارند که نشان دهد 
در یک مغازه، کارگاه یا فروشــگاه مشغول به کار هستند. بسیاری از فروشندگان 
به خاطر نبود امنیت شــغلی و ترس ازدست دادن شــغل، پایشان به ادارات کار 
برای شکایت نمی رسد و اطالعات کافی را زمان بازرسی به مأموران نمی دهند. 
قانون کار نیز آمرانه و دســتوری بوده و کارفرماها نیز راه های گریز از قانون را به 

خوبی بلد هستند و اجرا می کنند.
از زنان بدون بیمه و قرارداد هم حمایت می شود

عضو هیئت مدیره کانون شورا های اسالمی کار تهران با انتقاد از سوءاستفاده 
بســیاری از کارفرماها از کارگران تأکید می کند؛ »دیوان عدالت اداری در سال ۷۵ 
با صدور دادنامه ای در کارهایی که ماهیت مســتمر دارند باعث شد کارفرماها 
نســبت به امضای قرارداد ثابت شــانه خالی کرده و قرارداد موقت را عملیاتی 
کنند که همین مسئله شروع اتفاقات ناخوشایندی در عقد قراردادها و نمونه بارز 
نبود امنیت شغلی برای نیروی کار زن و مرد محسوب می شود. وقتی زنی در یک 
فروشگاه مشغول بوده و نسبت به بیمه نبودن از کارفرما انتقاد می کند، کارفرما 
این نیرو را اخراج می کند، این نیروی اخراج شــده بایــد حتما به اداره کار محل 
مراجعه و دادخواســتی پر کند و تأکید می شــود که در این دادخواست بنویسد 
که خواهان بازگشت به کار هستم. چنانچه امکان برگشت به کار فراهم نبوده و 
صاحبکار نتواند نیرو را بپذیرد، مطابق با جداول قانونی به این نیرو بیمه بی کاری 

داده می شود«.
براساس این گزارش اثبات فعالیت فروشندگانی که قرارداد و بیمه ای ندارند، 
کاری دشوار اســت؛ »طبق ماده ۸۷ آیین دادرســی کار، اثبات رابطه کارگری و 
کارفرمایی بر عهده کارگر اســت که گرچه فعاالن حوزه کارگری نســبت به آن 
انتقاد دارند، اما این روال همچنان حاکم است. دریافت گزارشی از کارت بانکی 
که حقوق ماهانه به آن واریز می شــده می تواند در زمان دادخواســت ضمیمه 
شود یا شاکی می تواند درخواست بازرسی در معیت کند که طبق آن یک بازرس 
همراه با کارگر به مغازه یا فروشگاه مورد نظر اعزام می شود و از ارتباطی که بین 
افراد مشاهده می کند می تواند فعالیت کارگر را مالک تشخیص قرار دهد. با تمام 
اینها اشراف داریم که اثبات فعالیت برای کارگر بسیار دشوار است، به همین دلیل 
نیروی کار عالقه چندانی نشــان نمی دهد که دنبــال حق و حقوق خود برود و 
تصــور می کند که قانون حمایت نکرده و هیچ کس به آن عمل نمی کند این در 
حالی است که نباید تصور شود که قانون به شکایت ها رسیدگی نمی کند، بلکه 
در ایــن زمینه اقدامات زیادی برای حمایت از کارگر انجام شــده که پرونده های 

آن موجود است«.
 تشکل های کارگری به صورت اختصاصی از زنان کارگر حمایت کنند

»آرش فراز«، وکیل دادگســتری و کارشــناس حــوزه روابــط کار نیز درباره 
مشــکالت بسیاری از زنان فروشــنده در زمینه بیمه و قرارداد کاری به خبرنگار 
»شرق« تأکید می کند؛ »این واقعیت نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا وجود 
دارد کــه عمدتا به خاطر کمتر بودن حقوق و مزایا و کمتربودن شــانس ارتقای 
شغلی بیشتر از نیروی کار زنان بهره می گیرند و زنان نیز ناچار به تحمل شرایط 
سخت تری بوده و فشار مضاعف جسمی یا روحی بیشتری را متحمل می شوند«.

او ادامه می دهد: »از ســوی قانون الزاماتی برای کارفرما در برابر نیروی کار 
در نظر گرفته شــده اســت که باید بررسی شود به تناســب شرایط و موقعیت 
فعلی اقتصــادی و اجتماعی کشــور، چقدر قابلیت و ضمانــت اجرائی دارد. 
عملکرد قانون گذار و مجری قانون در این زمینه به چه صورت است. در راهکار 
میان مدت به نقش تشکل های کارگری برای حمایت از زنان کارگر و شاغل اشاره 
می شــود؛ تشکل های کارگری می توانند بخشی را به صورت اختصاصی به زنان 
کارگــر اختصاص دهند که اگرچه درحال حاضر این حمایت صورت می گیرد اما 
به صورت کامل و جامع نیست؛ در این صورت است که این تشکل ها با توجه به 
نقش، ماهیت و فعالیتشــان و رسمیتی که از محافل و مراجع حاکمیتی دارند، 

می توانند پیگیر حقوق بخش های مختلف اشتغال زنان کارگر باشند«.

گزارش »شرق« از مشکالت متعدد زنان فروشنده در مغازه یا مراکز خرید

حقوق فراموش شده زنان فروشنده در ایران
سپهر سلیمیزنان فروشنده از بیمه و قرارداد کار بهره مند نیستند

 جمعه ایستگاه مترو کرج تا هشتگرد 
تعطیل است

شــرق: پروژه تعمیرات اساســی شــبکه برق   
باالســری خــط ۵ متــروی تهــران در محــدوده 
ایســتگاه های کرج تا هشــتگرد از ۲۲ دی ماه آغاز 
شــده اســت و به همیــن دلیل تا ۱۳ اســفندماه، 
روزهــای جمعــه و تعطیل تــردد قطــار در این 
محــدوده انجــام نمی شــود و ماننــد هفته های 
شــهروندان  حــال  رفــاه  به منظــور  گذشــته، 
هماهنگی های الزم با کمیته فنی استانداری البرز، 
سازمان اتوبوس رانی و پلیس راهور جهت انتقال 
مسافران انجام شده اســت. گفتنی است فاز اول 
تعمیرات اساســی شبکه برق باالسری به طول ۱۰ 
کیلومتر اســت که تاکنون اورهال ۲۶۰۰ متر از این 
مســیر انجام شده است. این تعمیرات هر هفته از 
ساعت ۲۴ روز پنجشــنبه آغاز می شود و با تالش 
بی وقفه و شبانه روزی کارکنان شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومه در ســاعت ۲۳ روز جمعه 
پــس از اطمینان از صحت انجــام کار و با انجام 
تست سرد و گرم شــبکه؛ به پایان می رسد و خط 
برای ســرویس دهی روز شــنبه از ایستگاه گلشهر 
تا ایســتگاه تهران )صادقیه( آماده می  شــود. به 
گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه؛ الزم به توضیح 
اســت در روز جمعه ۱۵ بهمن ماه ســرویس دهی 
در خط ۵ متروی تهران از ایســتگاه کرج تا تهران 
)صادقیــه( و بالعکس طبق جــدول زمان بندی 

قبلی و بدون هیچ محدودیتی انجام می شود.

خبر

آقای مرتضوی شاید به علت تصدی طوالنی مدت بر 
شــعبه ۱۴۱۰ که به اتهامات مطبوعاتی و در نبود تعریف 
جرم سیاســی به اتهامات هســته اصلی فعاالن کشور 
رسیدگی می کرد و در دوران طالیی مطبوعات هر  روزه در 
گوشه ای از صفحات روزنامه ها عکس و اخباری از او بود، 
طعم مطرح بودن در رســانه ها را چشیده بود و دوست 
نداشت در حاشــیه قرار گیرد، بلکه همیشه در متن بود؛ 
اما آقای دولت آبادی که همه پست ها را در دادگستری از 
اداری تا قضائی طی کرده و به مقام رئیس کلی دادگستری 
آن هــم اســتان های مهمی مانند خوزســتان و ســپس 
دادســتانی تهران رســیده بود و تجربه برخــورد با آقای 
سعید مرتضوی را بعینه دیده بود، دور خود و دادستانی 
تهران حصاری سخت کشیده بود که نمی شد با او مالقات 
داشــت. نگارنده وقتی آقای دولت آبادی جای خود را به 
آقای دکتر القاصی مهر داد، مقاله ای در روزنامه »شرق« 
شــماره ۳۴۱۶ چهارشنبه ۱۱ اردیبهشــت ماه سال ۹۸ با 
عنوان »دادســتان تهران و صالحیت مضاعف« نوشــتم 
و ضمن مقایسه دوره دادســتانی آقای سعید مرتضوی 
با آقــای دولت آبادی، خطاب به دادســتان جدید، آقای 

القاصی مهر، گفتم در اتاق آقای مرتضوی به روی همه باز 
بود و اگر شانس می آوردیم که از سفر یزد برگشته باشد، 
با باقلوا و قطاب میهمان می شدیم. یک بار هم که از سفر 
کربال برگشته بود، مقداری تربت حضرت سیدالشهدا را به 
من داد؛ اما رویکرد آقای جعفری دولت آبادی این نبود ... 
عــدم اجازه مالقــات خصوصا با وکالی دادگســتری در 
دستور کار دادستان سابق تهران بود و فکر نکنم به تعداد 
انگشتان دســت از بین وکالی دادگستری توانسته باشند 
وارد اتاق کار دادســتان سابق تهران بشوند، مگر وکالیی 
که مورد وثــوق بودند. مهم تر اینکه آقــای دولت آبادی 
پاسخ گوی هیچ کس نبود و همین مطلب یعنی هر آنچه 
می خواست انجام می داد، این توقع را برایش ایجاد کرد 
که او مصــون از هر نوع برخورد اســت. آقای مرتضوی 
که به نسبت ایشان پاســخ گو بود، آن گونه با او رفتار شد 
که ســر از زندان درآورد، ولی آقای دولت آبادی با وجود 
اینکه حواشی زیادی اطرافش بود، از ارتباط با اکبر طبری، 

حمایــت بی چون و چــرا از بیژن قاســم زاده، و زمانی که 
نامــش در پرونده آقای طبری مطرح شــد و آن وقت که 
محبوب ترین بازپرســش آقای قاســم زاده تحت تعقیب 
قرار گرفت، البد توقع داشــت به  عنوان کسی که در دوره 
طوالنی دادســتانی خود هرچه خواسته بود انجام داده، 
کسی از او سؤالی نداشته باشد. اما نحوه کنار گذاشتنش 
او را عصبانــی کــرد؛ تــا جایی کــه درصدد برخــورد با 
مجموعه ای برآمد که بر کشیده آن بود. به عنوان طلبکار 
دســت به نوعی اعتراض زد کــه خروجی آن به باور من 
تحقیر دســتگاه قضائی از منظر آقای دولت آبادی است. 
او نیاز مالی ندارد؛ زیرا با رتبه عالی قضائی بازنشسته شد. 
کســی که روزگاری هر قانونــی را الزم دید نادیده بگیرد، 
نادیده گرفــت، هر نوع برخــوردی را الزم دید با دیگران 
داشته باشــد و در قالب قانون نمی گنجید، بر خود مباح 
دانســت، وقتی از همه مناصب کنار گذاشته شد، درست 
مثــل فرزند عزیز دردانه خانواده که در اولین برخورد با او 

از خانواده می برد و قهــر می کند، قهری طلبکارانه کرد. 
آقای دولت آبادی فکر می کند بعد از مدت ها به اصطالح 
خدمت به دســتگاه قضائــی، برخورد با او متناســب با 
خدماتی که انجام داد نیســت و درصدد برآمده اســت 
دســتگاه قضائی را به چالش بکشــد. او فکر می کند یا 
با او برخورد می شــود یا کســی به او اهمیت نمی دهد، 
بگذار عزیزدردانه سابق هرچه می خواهد بکند. او پست 
ســابق خود را به چالش کشیده و دادستان فعلی تهران 
را بر ســر دوراهی قرار داده است. اگر با او برخورد نشود 
یا برخورد نکنند، حاشــیه آقــای دولت آبادی با تکرار هر 
روزه به متن کشیده می شود و فکر می کند دادستانی که 
مبسوط الید بود و هرچه خواست کرد، کماکان مصونیت 
دارد و عملکرد ۱۰ ســاله اش و رابطه او با امثال طبری ها 
به حاشــیه رانده و به متن کشــیده نمی شــود. اگر با او 
برخورد شود، این برخورد به وسیله کسی صورت خواهد 
گرفت که جانشین او شده است. این جانشین کدام عمل 
یا اعمال دادستان ســابق را در سیبل اقدامات خود قرار 

خواهد داد؟
ادامه در صفحه 10

ادامه از صفحه اول

اعتراض از نوع جعفری دولت آبادی


