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مدیرکل ثبت احوال استان تهران خبر داد: 

 صدور شناسنامه 
در کمتر از دو هفته در تهران 

ایسنا|  مدی��رکل ثبت احوال اس��تان تهران از 
صدور دو هفته ای شناس��نامه در ته��ران خبر داد. 
محمدمهدی اعالی��ی درباره س��اماندهی صدور 
شناس��نامه در تهران و کاهش زمان صدور گفت: 
»در گذشته در صدور شناس��نامه تأخیری ایجاد 
می شد که طی دو  سال گذشته با الکترونیکی شدن 
آرشیو اس��ناد ثبت احوال و مرتفع شدن مشکالت 
صدور شناسنامه، در کمتر از دو هفته در تهران انجام 
می ش��ود.« او در ادامه با اشاره به تصویب بودجه دو 
میلیاردی مورد نیاز برای ساماندهی اسناد هویتی 
تهران افزود: »به زودی ساماندهی وضع بایگانی اسناد 
هویتی تهران آغاز می شود.« به گفته او، با توجه به 
ارزش تاریخی، فرهنگی و حقوقی اس��ناد هویتی 
استان تهران، ساماندهی وضع بایگانی آنها از اهمیت 
بسزایی برخوردار بود. به این ترتیب در سومین جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، درخواست 
بودجه دو میلیارد تومانی را برای این کار داشتیم که 

به تصویب اعضا رسید.
مدیرکل ثبت احوال اس��تان ته��ران ادامه داد: 
»اس��ناد هویتی با ارزش تاریخی و فرهنگی باید در 
حدود یک قرن نگهداری شوند، برای این کار نیازمند 
سیستم های مدرن و امن هستیم و طبعا برای ارتقا 
و تهیه این سیس��تم ها نیازمند بودجه بودیم که با 
تأمین آن گام موثری برای تحقق این مهم برداشته 

شده است.« 

وزیر رفاه با تأکید بر متوقف نشدن اجرای طرح 
»پرداخت مستمری به کم درآمدها«: 

فاز اول ثبت نام مشموالن طرح پرداخت 
مستمری انجام شد

ایســنا|  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روند 
اجرای طرح پرداخت مس��تمری ب��ه کم درآمدها 
را تش��ریح کرد. او اعالم متوقف ش��دن این طرح را 
نوعی جوس��ازی عنوان کرد و گفت: »متاس��فانه 
جوس��ازی های انتخاباتی تا حاال ادام��ه پیدا کرده 
اس��ت و گزارش هایی دراین باره در رسانه ها منتشر 
شد، درحالی  که طرح متوقف نشده و فاز اول آن که 
ثبت نام از مشموالن بود، انجام شده و اکنون درحال 
بررسی داده های جمع آوری شده، هستیم.« به گفته 
علی ربیعی، ثبت نام در این ط��رح در وزارت رفاه، با 
شیوه های مختلف شروع شد. در مرحله اول، پشت 
نوبتی های کمیته امداد و بهزیستی مورد توجه قرار 
گرفتند و در مرحله دوم ثبت نامی ها در لیست قرار 
گرفتند، این روند هم ادامه خواهد یافت: »آن دسته 
که معلول دایم اند، تکلیفش��ان مشخص است اما 
برای آنها که می توانند توانمند شوند، باید چگونگی 
اتصالشان به طرح اشتغال را مشخص و برنامه ریزی 
کنیم. این یک طرح عظیم اجتماعی است و افرادی 
که در این شرایط باشند، از مسیر دو سازمان  حمایتی 
می آیند و با برنامه توانمندس��ازی پیش می روند.« 
او ادامه داد: »این برنامه دول��ت و یک پروژه بزرگ 
اجتماعی و دایمی اس��ت و ما به تدری��ج افزایش 
مس��تمری ها را از 3.4 به 5 برابر افزایش می دهیم و 

این کف حمایت اجتماعی برای همه است.« 

معاون آموزش ابتدایی خبر داد: 

بحران بازنشستگی معلمان مقطع 
ابتدایی در ۵ سال آینده

ایلنا| معاون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش و 
پرورش از وقوع بحران بازنشستگی معلمان مقطع 
ابتدایی در پنج سال آینده خبر داد و گفت: »بررسی ها 
نش��ان می دهد ظرفیت تربیت نیروی انسانی که 
آموزش و پ��رورش از طریق دانش��گاه فرهنگیان 
پیش بینی کرده، قطعا کفاف جایگزینی بازنشستگان 
را نخواه��د داد.« رضوان حکی��م زاده ادامه داد: »به 
همین دلیل، گزارش��ی را تهیه و در آن با مشخص 
کردن ابعاد مسأله، پیشنهادات خود را ارایه داده ایم. 
بر این اس��اس معتقد به این هستیم که باید از تمام 
ظرفیت های رشته های علوم تربیتِی متناسب با شغل 
معلمی هم که بهترین جوانان ما در دانش��گاه های 
مختلف کشور، مشغول به تحصیل در آن رشته ها 
هستند، برای جذب نیروی انسانی استفاده کنیم.« 
به گفته معاون آم��وزش ابتدای��ی وزارت آموزش 
و پ��رورش، از طرف دیگر دانش��گاه فرهنگیان نیز 
درعین حال که تعدادی از نیروها را تربیت می کند، 
باید نقش محوری دیگرش را با برگزاری دوره های 

آماده سازی برای این افراد، ایفا کند.

در روستای پل نگین خوزستان

 حمله پلنگ ۵0 رأس
 گوسفند را تلف کرد

ایرنا| حمله پلنگ به یک گله گوسفند در روستای 
پل نگین خوزستان منجر شد تا 50 رأس گوسفند 
تلف شوند. رئیس شورای اسالمی بخش چلو از توابع 
شهرستان اندیکای خوزستان این خبر را اعالم کرد 
و در توضیح بیشتر گفت: »این حادثه حوالی غروب 
دیروز و زمانی که گوسفندان برای چرا به کوهستان 
اطراف رفته بودند، اتفاق افت��اد.« به گفته نیازعلی 
س��هرابی، با توجه به بافت عشایری منطقه حوادث 
زیادی مشابه این حادثه اتفاق می افتد و هیچ نهادی 
در این زمینه پاسخگو نیس��ت: »باتوجه به این که 
منبع امرار و معاش مردم این منطقه دامداری است 
این گونه خسارت ها برای روستاییان سنگین وجبران 

ناپذیر است.« 
این بار اولی نیست که گوسفندان شهرستان اندیکا 
مورد حمله قرار می گیرند.  سال گذشته هم حمله 
گرگ به گله گوس��فند در همین شهرستان سبب 

تلف شدن 25 رأس گوسفند شد.

»شهروند« از کار زنان تحصیلکرده با دستمزدی کمتر از قانون کار، بدون  بیمه و قرارداد گزارش می دهد

زنانی با دستمزدهای ۱۵0 هزارتومانی

   شرکت بهره برداري مترو آگهی یك مزایده جنجالی را بر دیوارهای مترو نصب کرد

واگذاری تمام فضای تبلیغاتی مترو به یک شرکت
  مدیرعامل شرکت بهره برداري مترو در گفت وگو با »شهروند«: انتشار مزایده عمومی بدون هماهنگی بود، منتشرکنندگان توبیخ می شوند

محمد باقرزاده|  »ش��ش ماه اس��ت که از حدود 
3 عصر تا ۱2 ش��ب در این فالفل فروشی کار می کنم، 
لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه پیام نور دارم و ماهی 
۱50 هزارتوم��ان حقوق می گیرم. خان��واده ام به من 
اعتماد کامل دارند وگرنه نصف ش��ب برگش��تن یک 
دختر به خانه، آن هم در این شهر کوچک برای فامیل 
بی آبرویی است.« مادرش همان روزهای اول؛ زمانی که 
»مریم« کار منشی گری اش در یک کلینیک پزشکی را 
از دست داد و از طرف یکی از دوستانش فالفل فروشی 
را پیدا کرد، سراغ همس��ایه ها رفت تا ساعت پایان کار 
جدید دخترش را به آنها بگوی��د و آنها فکر بدی درباره 
نصف شب  برگشتن های مریم نکنند. او یکی از حدود 
هشت میلیون کارگر ایرانی است که حداقل های قانون 
کار هم شامل حالش نمی شود، پیش از این هم نمی شد: 
»از سه سال پیش منشی دو پزشک بودم. حقوقم تقریبا 
همین بود ولی کار بهتر و راحت تری داشتم، دقیق هم 
نمی دانم چرا اخراج ش��دم. بعد از آن هم چند ماه بیکار 
بودم و از سر کالفگی و بیکاری این جا آمدم.« دختری 
2۹ساله در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد از کار بدون  
قرارداد و بیمه اش ناراضی است، اما آن طور که خودش 
می گوید بهتر از بیکاری اس��ت و چ��اره دیگری ندارد: 
»باالخره که چی؟ این همه مرد جوان بیکار می چرخند 
و پول توی جیب شان را هم از خانواده می گیرند، همه 
هم االن افس��رده. حق ما این نیست ولی برای صاحب 
مغازه هم بیشتر از این نمی صرفد. همین که توی جامعه 
هستم و در حد نیازهای خودم حقوق می گیرم بهتر از 
بیکاری است. شاید یک روزی شرایط بهتر شد.« کار و 
حقوق مریم، در شهر »دهدشت« و دیگر شهرهای این 
استان نه تنها استثنا نیست بلکه تبدیل به یک رویه شده 
است؛ از زمان روی کار آمدن دولت اصالحات و تغییرات 
فرهنگی ایجادشده در این شهر، دختران فارغ التحصیل  
از دانش��گاه های مختلف که امکان استخدام در ادارات 
دولتی را نیافتند، کم کم جذب بازار ش��دند تا نیروی 
کاری ارزان در اختیار مغازه داران، صاحبان دفاتر بیمه، 

کتابفروشی ها، پزشکان و... قرار بگیرد. 
گروگانگیری با چك و سفته

ماجرای حقوق های بسیار پایین تر از نرخ تعیین شده 
توسط شورایعالی کار به یک شهر و دو شهر یا یک استان 
خاص محدود نمی شود، اگرچه در استان های محروم 
این موضوع شایع تر است. »ش��هناز« فارغ التحصیل 
مهندسی کامپیوتر است که از ۷و نیم صبح تا ۱2و نیم 
ظهر و در شیف عصر هم از 5 تا ۸ در نمایندگی یکی از 
بیمه های معروف مشغول به کار است. او متولد و ساکن 
»مسجدسلیمان« در استان خوزستان است که ماهانه 
300 هزار تومان دس��تمزد می گیرد و ای��ن کار را یک 
تجربه و سرگرمی  می بیند: »اول این که دختر با پسر فرق 
می کند چون در حالت کلی بار مالی خانواده روی دوش 
دختر نیست. می دانم که در تهران یا حتی همین اهواز 
دخترها دنبال حقوق بهتر هستند و شرایط در شهرهای 
بزرگ فرق می کند، ولی مثال در مسجدسلیمان یا دزفول 
و شوشتر وضع کار دختران همین است. همین مغازه 
بغلی، دوستم با لیسانس حسابداری ۸و نیم تا 2 عصر 
و 4 تا ۹ شب کار حسابداری می کند و ماهی 200 هزار 
تومان می گیرد. مجبوریم و این کارها سرگرمی و تجربه 
است.« شهناز می گوید که به واسطه کار پدرش دفترچه 
تأمین اجتماعی دارد ولی اگر این دفترچه نبود از کارهای 
خصوصی ام��کان پرداخت بیم��ه و دریافت دفترچه 
برایش وجود نداش��ت: »هیچ کس بیمه نمی کند مگر 
فامیل نزدیک صاحب کار باشی یا این که طرف خیلی 
وجدان داشته باشد. هر 6 ماه یک بار ما قراردادی را امضا 
می کنیم که در آن نوشته حقوق برابر قانون کار است و 
حق بیمه  مان را هم به طور نقدی دریافت می کنیم، از ما 
چک یا سفته هم می گیرند که یک وقت شکایت نکنیم 

یا اگر شکایت کردیم این چک ها را به اجرا می گذارند.« 
ماجرای گروگانگیری با چک و سفته، بخش مشترک 
سخنان بسیاری از دختران شاغل در کارهای غیررسمی 
اس��ت هرچند که براس��اس حرف های این مهندس 
کامپیوتر 26س��اله، اگر این چک و سفته هم نباشد باز 
هم کسی ش��کایت نمی کند: »خب کسی که شکایت 
کند تا همیشه امکان س��رکار رفتن را برای خودش از 
بین می ب��رد. این جا قبل از اس��تخدام، درباره کارهای 
گذشته ات تحقیق می کنند و اگر کسی یک بار شکایت 
کند دیگر اسمش به بدی می رود و همه می ترسند که 
دوباره او را استخدام کنند. بعد به کجا شکایت کنیم؟ 
همه مسئوالن از این وضع ما خبر دارند و در هر فامیل 
حداقل یک نفر با همین حقوق کار می کند؛ منظورم این 

است که این حقوق و شرایط ما راز مگویی نیست.«
 معیار اداره کار 

حقوق عرف است نه نرخ شورایعالی کار
هر ساله و در هفته  های آخر اسفند، جلسات پرتنش 
شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی 
و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای  سال 
بعد برگزار می ش��ود که اسفند گذشته و پس از جلسه 
۱2س��اعته ش��ورایعالی کار، این عدد برای سال۹6 با 
افزایش ۱4.5 درصدی به رقم ۹30هزار تومان رس��ید؛ 
افزایش��ی که هیچ گاه رضایت نمایندگان کارگری را 
جلب نکرد اما کارگران زیادی همین عدد را هم رویای 
دست نیافتنی خود مي بینند. »گالره« اگرچه االن در 
یک کتابفروشی تازه تأس��یس در سنندج حدود هفت 
س��اعت در روز کار می کند و ماهان��ه 500 هزار تومان 
دس��تمزد می گیرد اما تا همین یک سال پیش ساکن 
ساختمان پنج طبقه پزشکان در مرکز استان کردستان 
بوده است. او کارش��ناس ادبیات فارسی است و آخرین 
حقوق  دریافتی اش از منشی گری 250 هزارتومان بوده 
است: »تا مرداد پارسال منشی بودم، بدون هیچ قرارداد 
قانونی یا بیمه ای. بعد از ازدواج به پیشنهاد همسرم سراغ 
ش��کایت رفتم که هنوز هم به حق و حقوق درس��تی 
نرسیده ام. مدارک زیادی داشتم که میزان دریافتی ام 
را نش��ان می داد و طبق قانون باید حق بیمه و حقوق  
رعایت نشده ام در این س��ال ها را می گرفتم اما اداره کار 
معیار قضاوت را نه حداقل دس��تمزد تعیین ش��ده که 
عرف بازار و اشتغال سنندج تعریف می کند. دستمزد 
بیشتر منش��ی ها هم تقریبا همین مقدار است و من تا 
االن هیچ پول و حقی از این شکایت دریافت نکرده ام.« 
او هم می گوید که این ش��کایت برایش سنگین تمام 
ش��ده و امکان ندارد پزشکی استخدامش کند هرچند 
که سه سال تجربه در منش��ی گری دارد. گالره همراه 
همسرش حاال در شیفت های مختلف یک کتابفروشی 

کار می کنند که قرار اس��ت برای آنه��ا بیمه پاره  وقت 
پرداخت شود و دستمزد بهتری دریافت کنند.

 زنانی که حتی 
در آمار کارکنان رسمی جایی ندارند

این  روزه��ا دختران و زن��ان تحصیلک��رده که در 
مهدکودک های خصوصی، مطب های پزشکان، دفاتر 
مهندسی و صنف های مختلف بازار و... مشغول به کار 
هستند، بیش��تر از هر دوره دیگری به چشم می آیند؛ 
کارگرانی ارزان که میل به استقالل، اجبار فقر، بیکاری 
و... آنها را وادار به پذیرش کارهایی با دس��تمزد پایین، 
بدون قرارداد و بیمه و شروطی متفاوت کرده است. اگر 
چه درباره تعداد این کارگ��ران، عددهایی تخمین زده 
می شود اما هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد 
و با توجه به ش��رایط کار آنها، به نظ��ر نمي آید امکان 
دس��تیابی به آماری دقیق وجود داشته باشد. »حسام 
نیکوپور« معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین 
 اجتماعی که پیش از این ۸0 درصد شاغالن بدون بیمه 
را زنان دانسته بود، درباره آخرین آمارها در این زمینه به 
»شهروند« می گوید: »کل شاغالن کشور حدود 2۱ و 
نیم میلیون نفر هستند که حقوق بگیر بخش خصوصی، 
دولتی یا تعاونی هستند. تعدادی شاغل هم وجود دارد 
که غیرمزد و حقوق بگیر هستند مانند کارکنان مشاغل 
خانگی و اف��راد کارفرما یا خویش فرم��ا. اتفاقی که در 
اقتصاد ایران می افتد به دلیل رکود و نبود تولید، بخش 
غیرمزد و حقوق بگیر گسترش پیدا می کند که االن به 
حدود 45 تا 46 درصد کل شاغالن رسیده اند. نخستین 
خصوصیت این کارها این است که مشمول قانون کار 
نیستند، احتمال بیمه شدن آنها کم است، حداقل قانون 
دستمزد درباره آنها رعایت نمی شود، سطح آموزش آنها 
کمتر است و احتمال بیکاری آنها بیشتر است؛ یعنی االن 
حدود ۱0 میلیون نفر جمعیت کارکنان در کشور وجود 
دارد که باید اختیاری خود را بیمه کنند و اجباری وجود 
ندارد. تعداد بیمه ش��دگان ایران حدود ۱5 میلیون نفر 
است که با در نظرگرفتن جمعیت 2۱ونیم  میلیون نفری 
کارکنان در ایران، حدود 6ونیم میلیون  نفر از کارکنان 
بیمه نیستند. این 6و نیم میلیون نفر کسانی هستند که 
مزد و حقوق بگیر نیس��تند و حداقل ۸0 درصد آنان را 
زنان تشکیل می دهند.« نیکوپور ادامه می دهد: »اول 
این که سهم غیرمزد وحقوق بگیران که بخش زیادی از 
آنها را زنان تشکیل می دهند در حال افزایش است. عالوه  
بر این در بین مزد و حقوق بگیران هم مواردی در حال 
گسترش است که به آنها کارهای نامتعارف می گویند؛ 
یعنی این که حقوقی کمتر از حداقل دستمزد می گیرند 
یا این که قراردادهای سفید امضا می کنند یا مجبور به 
کار پاره وقت یا نیمه وقت هستند. در این جا فرار تعداد 

بیمه شدگان نیست بلکه فرار مبلغ است؛ یعنی حقوقی 
کمتر از حداقل دستمزد که االن ۹26 هزار تومان است، 
پرداخت می شود ولی بیمه متناسب با این عدد پرداخت 
می ش��ود یا این که فرد حقوق بیش��تری می گیرد اما 
بیمه ای متناسب با حداقل دس��تمزد برای او پرداخت 
می شود. حدود 40 درصد بیمه پردازان سازمان تأمین 
اجتماعی روی حداقل مبلغ پرداخت می ش��ود که در 
سال های گذشته این مورد در حال افزایش است یعنی 
تمایل کارفرماها برای پرداخت بیم��ه بر روی حداقل 

دستمزدها در حال افزایش است.«
مع��اون پژوهش��ی موسس��ه عال��ی پژوه��ش 
تأمین  اجتماع��ی افرادی که حداقل دس��تمزد به آنها 
پرداخت نمی شود را حدود دو، س��ه درصد از کارکنان 
مزدوحقوق بگیر می داند که البته به نظر می آید گروهی 
از این کارگران، حتی جایی در بین آمار 2۱ونیم میلیونی 
کارکنان کشور ندارند. نیکوپور اگر چه پیگیری قانونی را 
به عنوان راهکاری به این دسته از زنان پیشنهاد می دهد 
اما گسترش چنین کاری را تحث تأثیر شرایط نامناسب 

اشتغال در کشور می داند.
 رعایت نشدن حداقل دستمزدها،
 برای جامعه هزینه تراشی می کند

مواد و تبصره های قانون��ی فراوانی بکارگیری نیروی 
کار با چنین ش��رایطی را نادرست می دانند. در چنین 
ش��رایطی، عوامل به وجود آورنده بکارگیری کارگران 
با دس��تمزدهای پایین تر از حداقل های تعریف ش��ده 
چیس��ت و چگونه می توان چنین رون��دی را متوقف 
کرد؟ »اسماعیل محمدولی« فعال کارگری در این باره 
به »ش��هروند« می گوید: »قان��ون کار و قانون تأمین 
اجتماعی هر کدام راه هایی را ب��رای جلوگیری از این 
ماجرا پیش بینی کردند. طبق قانون کار »بازرسان کار« و 
قانون تأمین بازرسان بیمه موظفند به صورت دوره های 
کوتاه و مستمر از کارگاه ها بازرسی کنند. این نظارت هم 
برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و هم جلوگیری از 
بکارگیری کارگر با شرایطی کمتر از حداقل های قانونی 
است. در این دو مورد چیزی که با چشم غیرمسلح هم  
می توان دید انجام نش��دن این وظایف به دلیل کمبود 
نیرو و در مرحله بعد، فساد گسترده در بخش بازرسی 
و نظارت دولتی اس��ت.« بی اطالعی از شیوه  پیگیری 
قانونی و نحوه ش��کایت از کارفرما، در سخنان بسیاری 
از چنین زنان کارگری مدام تکرار می شود، محمدولی 
درباره راه های پیش روی این کارگران هم می گوید: »از 
نظر قانونی کارگر می تواند، اگر نظارت به هر دلیلی انجام 
نشد، خودش رأسا از کارفرما شکایت کند. در این صورت 
نقدا شغل را از دس��ت می دهد )به دلیل وجود نداشتن 
قرارداد یا قراردادهای کوتاه( و نسیه وارد روند طوالنی 
و کن��د دادگاه های اداره کار می ش��ود. روند کار به این 
صورت اس��ت که کارگری که قانون در موردش رعایت 
نشده، چه مزد و چه قرارداد و... باید به اداره کار شکایت 
کند. در مرحله اول هیأت تشخیص بررسی می کند و 
حکم می دهد، اگر حکم مورد اعتراض یکی از دو طرف 
قرار بگیرد هیأت حل اختالف موضوع را بررسی و حکم 
قطعی را صادر می کند. موضوع مهم این که نداش��تن 
قرارداد کتبی و حتی قبول شرایط غیرقانونی از طرف 
کارگر، دلیل بر ناحق بودن ش��کایتش نیست. دولت 
موظف است بازرس بفرس��تد و در مورد اشتغال به کار 
کارگری که شکایت کرده تحقیق کند. اگر قابل اثبات بود 
باید مابه التفاوت مزدی که پرداخت شده با حداقل حقوق 
به عالوه پرداخت حق بیمه مدتی که کارگر کارکرده به 
تأمین اجتماعی و ثبت سابقه بیمه برای کارگر پرداخت 
ش��ود. این افراد باید در مدتی که با دس��تمزد کمتر از 
حداقل تعریف ش��ده کار می کنند بای��د مدارکی که 
اشتغال ش��ان را اثبات کند جمع آوری کنند؛ مدارکی 
مانند پرینت حس��اب واریز مبلغ از ط��رف کارفرما.«

شهروند|  در ش��رایطي که شهردار تهران چند روز 
قبل گفته بود که تمامي قراردادهاي جدید در مدیریت 
شهري متوقف می شود خبر رسیده متروي تهران قصد 
دارد فضاهاي تبلیغاتي خود را تا 4 سال آینده واگذار کند. 
محمد احمدي بافنده، مدیرعامل شرکت بهره برداري 
مترو می گوید؛ با منتش��رکنندگان این آگهي برخورد 
می کنیم اما درست در زماني که به نظر می رسد ماجراي 
واگذاري تکذیب شده است، از یک مشتري پروپا قرص 
به نام فروشگاه هاي زنجیره اي شهروند حرف می زند که 
احتماال فضاهاي تبلیغي مترو به آن واگذار می ش��ود. 
همه اینها در شرایطي اس��ت که مجموعه شهروند از 
 س��ال گذش��ته درحال واگذاري به بانک شهر است و 
حاشیه هاي زیادي هم داش��ته است.  حاال جز اعضاي 
فعلي شوراي شهر تهران اعضاي منتخب شوراي پنجم 
هم نسبت به این اقدام شهرداري انتقاد دارند؛ انتقاداتي 
که از روز یکش��نبه همین هفته در صحن شورا مطرح 
شده است.  آگهي تبلیغاتي شرکت بهره برداري مترو از 
اولین روزهاي هفته در شبکه هاي اجتماعي دست به 
دست شد؛ تصویري که نشان دهنده تصمیم این شرکت 
براي اجاره 42ماهه تمامي فضاهاي تبلیغاتي ایستگاه ها 
و قطارهاي مترو بود. از سال هاي گذشته تا همین حاال 
تمامي تبلیغات محیطي شهر تهران زیر نظر سازمان 
زیباسازي ش��هرداري تهران است، جز تبلیغاتي که در 
زیرزمین هاي تهران جری��ان دارد. اگرچه مدیرعامل 
شرکت بهره برداري مترو معتقد است که درآمد تبلیغات 
در فضاي قطار و ایستگاه هاي مترو رقم بسیار ناچیزي 

است و در برابر هزینه ۱000میلیاردي جاري این شرکت 
درآمد 20میلیاردي رقم زیادي محس��وب نمی شود. 
محمد احمدي بافنده در گفت وگویي که با »شهروند« 
داشت، درباره جزییات این خبر از توبیخ افرادي که این 
آگهي را منتشر کرده اند، حرف زد: »نه تنها کساني که 
مسئول این کار هس��تند، توبیخ می شوند که دستور 
جمع آوري اطالعیه ها هم داده شده است.« او گفت که 
مس��ئوالن بخش تجاري و فروش شرکت بهره برداري 
مترو این آگه��ي را بدون هماهنگ��ي او اعالم عمومي 
کرده اند؛ درحالي  که نیازي به اعالم عمومي نبوده است: 
»در مورد مدت واگذاری 42ماهه هم اشتباه شده است؛ 
چراکه ما نمی توانیم مشتري را مجبور به انعقاد قرارداد 
42ماهه کنیم، مگر این که رضای��ت دوطرف در میان 
باشد.« احمدي بافنده که حاال به دنبال قراردادهاي تازه 
براي شرکت مترو است، از آشفتگي قراردادهایي حرف 
زد که پیش از ورود او به این مجموعه در ش��رکت مترو 
وجود داشته است و آنها تاکنون درحال رفع و رجوع آن 
بوده اند. او البته در برابر این حرف شهردار که »قرارداد 
جدیدي بس��ته نش��ود« هم گفت که: »مگر می توان 
سیستم را متوقف کرد تا شوراي جدید بیاید؟ ما با ۷0 
پیمانکار کار می کنیم و هفته ای یک بار هم کمیسیون 
معامالت در این ش��رکت برگزار می شود.« آن طور که 
مدیرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران می گوید، 
فضاي تبلیغات ایستگاه ها و قطارهاي مترو یک مشتري 
پروپا قرص هم دارد که احتماال هم قرارداد با آنها امضا 
می ش��ود: »ما س��االنه کاالهاي زیادي را از ش��رکت 

شهروند خریداري می کنیم، حاال هم دوستان شهروند 
از ما خواسته اند فضاي تبلیغاتي مترو را به آنها بدهیم. 
ما درحال بررسي این درخواست هستیم و احتماال هم 
جواب مثبت است.« او معتقد است که برخالف ذهنیتي 
که دراین باره وج��ود دارد، تبلیغات در مترو خیلي هم 
اقتصادي نیست، چون تبلیغ کاالهاي خارجي در آن جا 

ممنوع است.
ش��هرداري تهران آن طور که این مقام مس��ئول در 
شرکت مترو گفته، فضاي تبلیغات زیرزمین تهران را 
به شرکت شهروند خواهد داد؛ شرکتي که خود درحال 
واگذاري به بانک شهر است. البته آگهي مزایده عمومي 
42 ماهه فضاهاي تبلیغاتي مترو از س��وي شهرداري 
تهران در همان روزهاي نخس��ت انتش��ار در جلسه 
غیرعلني شوراي ش��هر تهران مورد انتقاد قرار گرفت. 
محمد ساالري، رئیس کمیسیون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر تهران روز یکشنبه در این باره به شهرداري 
ته��ران تذکر داد و گفت ک��ه آنها بای��د در این زمینه 
شفاف س��ازي کنند: »با توجه به این که آقای قالیباف 
در جلسه مش��ترک که مدیران ش��هرداری نیز در آن 
حضور داشتند، اعالم کرد که دستورات الزم به مدیران 
ش��هرداری داده شده تا به جز مس��ائل مربوط به امور 
جاری و نگهداشت شهر از انعقاد هر گونه قراردادی که 
تعهدات آن مربوط به عهده مدیریت شهری آینده باشد، 
اجتناب کنند؛ اما اکنون شائبه هایی درخصوص واگذاری 
فضاهای تبلیغاتی ایستگاه ها و قطارهای مترو تهران در 
مزایده عمومی به گوش می رس��د. شورای پنجم به هر 

گونه قرارداد یا توافقی در فضای گذار و نقل و انتقال که 
برای شهردار آینده تعهد ایجاد کند، رسیدگی می کند و 
اگر قانون رعایت نشده باشد آن را مورد بازنگری جدی 
قرار می دهد.« همان روز یکي از اعضاي منتخب شوراي 
پنجم هم از این تناقض رفتاري شهرداري تهران انتقاد 
کرد: »این دس��ته از خبرها در تض��اد با صحبت های 
آقای قالیباف در جلسه مشترک است، ما اطالع دقیق 
از این که این گونه اقدامات به دس��تور ش��هردار تهران 
بوده یا نه نداریم و در ح��ال حاضر منتظر بازخورد این 

اطالع رسانی هستیم.«
زهرا نژادبهرام، عضو ش��وراي پنجم شهر تهران هم 
البته یکي از کساني بود که در گفت و گو با »شهروند« این 
اقدام مدیریت شهري را توجیه ناپذیر دانست آن هم با 
توجه به حرف هاي تازه محمدباقر قالیباف: »این مسأله 
چند صورت دارد یا شهردار از این جریان اطالعي ندارد 
و به محض اطالع حتما دس��تور توقف آن را می دهد یا 
این که اعضاي شوراي چهارم آن را لغو می کنند اگر هم 
در این کار موفق نشدند ما در شوراي پنجم شهر تهران 
حتما قرارداد را بازنگري می کنیم. کساني هم که طرف 
قرارداد هستند، توجه کنند که قرارداد یک ماه نیم دردي 
از آنها دوا نمی کند و باید قراردادهایی با این سطح را با 
مدیریت جدید شهر تهران ببندند.« او معتقد است که 
شهردار تهران از این جریان اطالع نداشته: »بعید است 
آقاي قالیباف با این تجربه در شهرداري، برنامه ریزي و 
نسخه پیچي براي شورا و شهرداري آینده را در دستور 

کار داشته باشد.«  

میز خبر

 معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین  اجتماعی در گفت وگو با »شهروند«: ۸۰ درصد شاغالن بدون بیمه در ایران، زنان هستند
 محمدولی، فعال کارگری در گفت وگو با »شهروند«: کاهش حداقل های به جامانده در قانون کار، مرز نیروی کار انسانی و حیوانی را از بین برده است

روي خط خبر

 مدیرکل حفاظت 
محیط زیست کردستان خبر داد: 

سرشماری ۱230 سمندر کمیاب 
درکردستان

ایرنا| کارشناسان محیط زیس��ت یک هزار و 
230 سمندر از دو گونه آتشین و سمندر خال زرد 
کردستانی را در زیستگاه های استان سرشماری 
کردند. مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان 
با اعالم این خبر گفت: »کارشناسان بخش حیات 
وحش اداره کل محیط زیس��ت استان کردستان 
برای شناس��ایی زیس��تگاه های این گونه نادر و 
پراکنش، تهدیده��ا و وضع زیس��تگاه، اقدام به 
پایش و سرش��ماری آن کردند.« براساس اعالم 
عبدالوحید ریاضی فر، در این پایش ۱3 زیستگاه 
مختلف در اس��تان توس��ط کارشناسان بررسی 
شده و یک هزار و 200 سمندر از گونه کوهستانی 
کردستان و 30 سمندر از گونه آتشین شناسایی 
شد: »وضعیت حفاظتی گونه های سمندر آتشین 
و سمندر کوهستانی کردستان در فهرست سرخ 
اتحادی��ه جهانی حفاظ��ت )IUCN( نزدیک به 
تهدید محس��وب می ش��وند.« او افزود: »برنامه 
س��ازمان حفاظت محیط زیست در جهت تهیه، 
تدوین و اج��رای برنامه عمل حفاظت و مدیریت 
گونه های جانوری در معرض خطر تهدید به عنوان 
یکی از اولویت های اجرایی در س��ال ۱3۹6 و در 
طول برنامه پنجس��اله ششم توس��عه کشور در 
اولوی��ت کاری قرار گرف��ت.« مدیرکل حفاظت 
محیط زیس��ت کردس��تان درباره پراکنش این 
گونه هم توضیح هایی داد: »این دوزیست، بومی 
زیستگاه های کوهستانی جنگلی استان کردستان 
از قبیل اورامان��ات و محدوده شهرس��تان های 
مریوان، سروآباد، بانه، س��قز، سنندج و کامیاران 

است.«
به گفته او نش��ناختن جوام��ع محلی از این 
گونه، تخریب زیس��تگاه، آلودگ��ی منابع آبی 
زیس��تگاه به دلیل آفت کش ها، علف کش ها و 
کودهای شیمیایی و ورود فاضالب های انسانی، 
کاهش جمعیت گونه، تغییر کاربری منابع آبی و 
انتقال آن به خارج از زیستگاه توسط کشاورزان 
آتش زدن زیس��تگاه و خشکس��الی از عوامل 
تهدید کننده این جانور دوزیس��ت است: »به 
دلیل خشک شدن چش��مه ها و تغییر کاربری 
آنها این گونه نادر بسیاری از زیستگاه های خود 
را از دس��ت داده و در ش��مار گونه های درحال 

انقراض قرار گرفته است.«

قائم  مقام ایکوم ایران: 

 برگزاری »آسپک«
 در ایران تصویب شد

ایســنا|  برگزاری نشست آس��پک )کمیته 
همکاری های بین المللی موزه های منطقه آسیا 
و اقیانوس��یه( 20۱۷ به میزبانی ایران در جلسه 
فوق العاده »برد آس��پک« در محل س��اختمان 
یونس��کو به  تصویب رس��ید. این خبر را احمد 
محیط طباطبایی، قائم مقام ایکوم ایران و مشاور 
رئیس پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردشگری 
اعالم کرد و گفت: »پیشنهاد میزبانی ایران برای 
اجالس سالیانه آسپک در حاشیه اجالس عمومی 
ایکوم در پاریس و در جلسه ای که کمیته ایران با 
سوای آکسوی، رئیس کمیته بین المللی موزه ها، 
داشت، مطرح ش��د و به  تصویب رسید.« او ادامه 
داد: »اعضای کمیته های ملی موزه ها در کشورهای 
آسیا و اقیانوسیه برای شرکت در نشست آسپک 
20۱۷ در آبان م��اه  س��ال جاری با پش��تیبانی 
منطقه آزاد چابه��ار و اداره  کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان به 

ایران سفر می کنند.«
او یکی از محورهای نشست »آسپک 20۱۷« 
را مرتب��ط با پیش��نهاد کمیته مل��ی ایران در 
مجمع عمومی میالن در  س��ال 20۱6 عنوان 
کرد: »این پیش��نهاد مبتنی اس��ت بر تشکیل 
نیرویی ویژه ب��رای حفاظ��ت از موزه ها و آثار 
تاریخی در مواقع جن��گ و بحران های داخلی 
و بین المللی و حوادث طبیع��ی که در مجمع 
عمومی  سال گذش��ته تصویب و مقرر شد تا در 
نشست آسپک در چابهار مقدمات اجرایی شدن 

آن مورد بحث قرار گیرد.«
محیط  طباطبای��ی ادام��ه داد: »اهمیت این 
پیش��نهاد برای آس��پک از آنجاست که بخش 
عمده ای از کش��ورهای عض��و در جنوب غرب 
آس��یا دچار بحران هایی از این دست هستند و 
در سال های اخیر ش��اهد بوده ایم که حامیان و 
عامالن تروریس��م و جنگ های داخلی چگونه 
کم��ر به ناب��ودی می��راث تاریخی کش��ورها 

بسته اند.«
به گفته او میزبانی، این اجالس باعث باالرفتن 
اعتبار بین الملل��ی موزه ها و م��وزه داران ایرانی 
می شود و سطح مناس��بات بین المللی فرهنگی 

ایران را ارتقا می بخشد.

آتش سوزی در جنگل »ُمنگره« 
همچنان ادامه دارد

فارس| آتش در جنگل »ُمنگره« اندیمش��ک 
در استان خوزستان بعد از سه روز همچنان مهار 
نشده و مردم محلی شاهد شعله های آتش هستند. 
به گفته تعدادی از اعضای انجمن »دارستان الوار 
گرمس��یری« که در این منطقه حاضر هستند و 
بخش��ی از حریق را مهار کرده اند، گویا دیروز هم 
بالگرد را با اصرار توانستند به محل بیاورند اما کاری 
از پیش نبرده اند. بنا بر گزارش های مردمی، بیش 
از  هزار هکتار از اراض��ی مرتعی و جنگلی درگیر 

آتش سوزی هستند.
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