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اللهزار ثبت ملي ميشود

قرارداد کارگزاران روستایی به
تأیید وزارت کار و مجلس رسیده

 ۴۰هزار دانشآموز بیبضاعت
و کمبضاعت در استان تهران
 ایرنا :بنا بر اظهارات مدیرکل کمیته امداد اســتان
تهران  ۴۰هزار دانشآمــوز بیبضاعت و کمبضاعت
و همچنین  ۱۰هزار دانشــجوی کمبضاعت در استان
تهران وجــود دارد که از کمکهای مــوردی و کامل
این نهاد اســتفاده میکنند .محســن ولیئی با اشــاره
به اینکه در آســتانه بازگشــایی مدارس و آغاز ســال
تحصیلی جدید هســتیم ،اظهار کرد :حدود  ۲۴ســال
اســت که جشــن عاطفهها برگزار میشود .همچنین
دوسالی است که با همکاری سازمان فرهنگی -هنری
شهرداری تهران طرحی تحت عنوان »جعبه کفش«
بــا هدف توجه بیشــتر به دانشآمــوزان بیبضاعت
کشور برگزار میشــود .وی ادامه داد :در استان تهران
یکمیلیونو ۱۰۰هزار دانشآموز وجود دارد که از این
تعداد  ۱۵هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند؛
این در حالی اســت که حدود  ۲۵هزار بیبضاعت که
تحت پوشــش این نهاد نیســتند ،برای دریافت کمک
مراجعاتی بــه کمیته امداد دارنــد .در حقیقت با ۴۰
هــزار دانشآمــوز بیبضاعت و  ۱۰هزار دانشــجوی
کمبضاعت در تهران روبهرو هستیم.

تولد  ۷۴۰هزار کودک
از ابتدای سال
 مهر :آمارهای لحظهای سازمان ثبت احوال نشان
میدهد که از ابتدای ســال جــاری تاکنون ۷۴۰هزارو
 ۸۳۳نفر در کشــور متولد شدهاند .براساس آمارهای
ثبت احوال از ابتدای ســال جــاری تاکنون ۷۴۰هزارو
 ۸۳۳نفر در کشــور متولد شــدهاند کــه از این تعداد
۳۷۹هزارو  ۳۰۶نفر پســر و ۳۶۱هزارو  ۵۲۷نفر دختر
بودهاند .آمارهای ســازمان ثبت احوال نشان میدهد
که تعداد فوتشــدگان از ابتدای ســال جــاری تا این
لحظــه ۱۸۰هزارو  ۲۱۸نفر بوده که ۹۵هزارو  ۵۱۵نفر
مرد و ۸۴هزارو  ۷۰۳نفر نیز زن بودهاند .تعداد افرادی
که  ۲۱شــهریور تــا این لحظه جان خود را از دســت
دادهاند ،نیز  ۵۲۵نفر بوده است.

ﺗﻮﺿﯿﺢ
 در شــماره روز یکشــنبه روزنامه »شرق« بخشی
از یــک مصاحبه با عباس عراقچي ،عضو ارشــد تیم
مذاکرهکننده ایراني ،در مذاکرات هستهاي منتشر شد با
تیتر »برجام تصویر غلط از ایران را اصالح کرد« در این
مطلب منتشرشده بهاشتباه منبع انجام این مصاحبه با
آقای عراقچی که نشریه »مهر پارسه« بود ،درج نشد.
بدینوسیله از خوانندگان »شرق« بابت عدم درج منبع
تولیدکننده این مطلب پوزش میخواهیم.

فهیمه سادات طباطبایي :وزن یک کودک
هفت تا  ۱۲ســاله بین  ۲۰تا  ۳۵کیلوگرم
اســت .اما همین کــودکان در راه رفت و
برگشت از مدرسه کیف یا کولهپشتيهایي
حاوي دفتر و کتاب و دیگر وسایل مدرسه
را با خود حمل ميکنند که گاهي وزنشان
به هشــت کیلوگرم هم ميرسد .این وزن
چیزي در حد یکســوم وزن کل بدن این
کــودکان اســت .این در حالي اســت که
بــر اســاس اســتانداردهاي جهاني وزن
کولهپشــتي باید کمتــر از  ۱۰تا  ۱۵درصد
وزن کــودک باشــد .اســتانداردي که به
گــواه آمــار ،پژوهشهاي انجامشــده و
همینطــور گفتههاي مســئوالن وزارت
آموزشوپرورش در ایران به ندرت رعایت ميشــود.
میزان وزني که دانشآمــوزان ابتدایي ایراني در راه
مدرســه بر دوش خود حمل ميکنند ،چیزي کم از
کار کولبري و کشــاندن باري سنگین روي شانههاي
نحیف و کودکانه آنها ندارد.
هر ســال ،دقیقا یك ماه مانده به شــروع ســال
تحصیلي» ،کیــف یا کولهپشــتي دانشآموزان« به
چالش بزرگــي بــراي خانوادههــا و دانشآموزان
تبدیل ميشود؛ از طرفي بچهها بهخصوص در دوره
ابتدایي ،دوست دارند کیفهایي با طرحهاي فانتزي
براساس آخرین کارتونها و انیمیشنهاي دنیا داشته
باشــند اما مدارس تأکید دارند کیفها ساده و بدون
طرح باشد ،از طرف دیگر خانوادهها دنبال کیفهاي
چرخدار -بهاصطالح چمداني -هســتند تا سنگیني
کتاب و دفتر ،فرزندشــان را کمتر آزار دهد اما برخي
مدیران مدارس ،آنها را از خرید این نوع کیفها منع
ميکنند و دلیلشــان این است که حمل این کیفها
در طبقات غیرهمکف ،تردد دانشآموزان را سخت
ميکند و نظم مدرسه را بر هم ميزند.
امــا هر دانشآموز روزانه به طــور میانگین ،پنج
کتاب ،چهار دفتر ،دو تا ســه کتاب کمكآموزشــي،
دفتر رابط درســي ،یك جامدادي و مــواد خوراکي
به مدرســه ميبرد کــه به تناســب برنامه هفتگي،
لوازم ورزشــي شــامل لباس و کتاني ،مدادرنگي و
دفتر نقاشــي ،کتابهاي غیردرســي که از کتابخانه
مدرســه امانت ميگیرند ،کاردســتي و در دورههاي
راهنمایــي و متوســطه کتابهاي تســت ،کنکور و
جزوات کمكدرســي و ظرف غذا به محتواي کیف
اضافه ميشود که معاونت آموزش متوسطه اعالم
کــرد وزن تقریبي کیــف هر دانشآمــوز ایراني بین
هفت تا  ۱۰کیلو اســت که باعث مشــکالت متعدد
در نحوه رشــد عضالني آنها بهویژه در ناحیه شانه
و کتف شده است.
هشت میلیون دانشآموز داراي اختالل عضالني
آموزشوپرورش به طور رســمي در سال ۱۳۸۶
به موضوع کیف دانشآموزان پرداخت و در زمستان
ســال  ،۸۷غالمرضا کمانه ،مدیــر کل تربیت بدني
این وزارتخانه اعالم کرد هشــت میلیون دانشآموز
ایرانــي معــادل  ۶۴درصــد از کل دانشآمــوزان
»ناهنجاري قامتي و اسکلتي« مانند زانوي پرانتزي،
کف پاي صاف ،ســر به جلو ،پشت کج و شانه افتاده

بیشــتر در خانه بازي ميکنــد ،بنابراین
نیازي به کتابهاي درســياش ندارد و
بــا لپتاپ تکالیفــش را در خانه انجام
ميدهد.
هوشمندسازي مدارس و حذف کیف
در ایــران به غیــر از طرح کاهش حجم
کتابهــاي درســي و ایجاد قفســه در
کالسهاي درس ،بحث هوشمندسازي
مــدارس هم مطــرح شــد .حمیدرضا
حاجيبابایي ،وزیر وقت آموزشوپرورش
در ســال  ،۹۰ایده مدارس هوشــمند را
با هــدف کاهش محوریــت کتابهاي
کاغذي و معلــم و دخیلکردن حواس
پنجگانه در آموزش مطــرح کرد .خرید
تختههــاي الکترونیك براي مــدارس و مجهزکردن
کالسهــا بــه رایانه بــا قیــد فوریــت در مدارس
سراسر کشــور دنبال شد .مسئوالن آموزشوپرورش
استانها هر روز آمار تازهاي از مدارسي که در حوزه
مدیریتشان هوشمندسازي ميشد ،ارائه ميدادند.
فاطمــه قربــان ،معاون آمــوزش ابتدایــي وزارت
آموزشوپــرورش ،در دهــم دي  ۱۳۹۱با بیان اینکه
به نســل امــروز دیگــر نميتوان کتب درســي را با
شــیوههاي ســنتي و ســخنراني آموزش داد ،گفته
بود :با وجــود فناوريهاي نویــن در کالس طبیعتا
دانشآمــوزان دیگر نیازي به کیــف و کتاب و دفتر
ندارنــد و این موضوع با هوشمندســازي کتابهاي
درسي خودبهخود حل ميشود.
البته هوشمندســازي مدارس که توانســته بود
تا حدودي این مشــکل را حل کنــد ،بهدلیل کمبود
اعتبارات و آمادهنبودن زیرســاختها دنبال نشــد و
به فراموشي سپرده شد تا همچنان دانشآموزان با
کیفهاي سنگین راهي مدرسه شوند.
چاره چیست
فیزیوتراپهــا کــه از آموزشوپــرورش ناامیــد
شــدند ،معتقدند که والدین ميتوانند با روشهاي
گوناگوني ،وزن کیف فرزندانشــان را کاهش دهند تا
اســتانداردهاي الزم رعایت شود ،جمالزاده ميگوید
پدرهــا و مادرهــا بایــد در خرید کیف دقــت کنند،
کیفهایي بخرند که دو بند داشــته باشــد و بچهها
را موظــف به انداختن هــر دوي آنها بــراي حفظ
تعادل کنند .این فیزیوتــراپ افزود که »راهحل دوم
این است که کتابهاي درسي را که اغلب صحافي
خوبــي ندارند و ورق ورق ميشــوند ،همان ابتداي
ســال نصف کنند و هرکدام را جداگانه سیمي کنند
و دفترهایي براي بچهها بخرند که ورق آنها ســبك
اســت و تعداد برگههاي کمتري دارد .ســومین راه
حل از نظــر جمالزاده ،موظفکــردن دانشآموزان
بــه نرمشهاي کوتــاه پنج دقیقهاي سرشــانهها و
عضالت کمر است که آنها را تقویت ميکند و میزان
آسیب را به حدقل ميرساند.
او در پایــان ميگوید باید انجمــن اولیا و مربیان،
مســئوالن مدرســه را راضي کنند کــه برنامهریزي
درســي دانشآموزان را با محور کاهش حجم کیف
دانشآمــوزان انجام دهند و با ایــن روش این حق
قانوني را از آموزشوپرورش طلب کنند.
ﻋﮑﺲ :آﯾﺪﯾﻦ رﻫﺒﺮ

 مدیرکل ثبت آثار ،حفــظ و احیاي میراث معنوي
و طبیعي کشور ميگوید :سینماها و خیابان اللهزار را
ثبت ملي ميکنیم ،اما اگر سینماگران نسبت به میراث
معماري حوزه خود حساس باشند ،روند کارها تسریع
خواهد شــد .به گزارش ایرنا ،فرهاد نظري اظهار کرد:
بهطورکلي خیابان اللهزار ،نام و تأثیر شگرفي در آغاز
دوره مدرن ایران داشــته است .بسیاري از نویسندگان،
شاعران ،هنرمندان و روشــنفکران در اینجا مراوداتي
داشــتند و آثار فرهنگي و هنري خود را در این خیابان
ایجاد کردند؛ اللهزار لوکیشــن )محــل( فیلمبرداري
فیلمهاي زیادي بوده و بسیاري از سینماها و تئاترهاي
ایــران براي اولینبار در اینجا تأســیس شــدهاند .این
خیابــان یک »فضاي فرهنگــي« – cultural space -
تمامعیار اســت که متأســفانه با گذر زمان ،کاربرد آن
دچار اســتحاله شده اســت .وي تصریح کرد :مرحوم
علياکبرخان دهخدا در یادداشــتهاي فرهنگياش
بهوفــور از خیابان اللهزار یاد ميکند و ردپا و نام اینجا
در یادداشــتها و خاطــرات بســیاري از تئاتريها و
سینماگران و مشاهیري؛ مانند مجتبي مینوي و صادق
هدایت آمده اســت .نظري ادامه داد :حتي حســین
گلگالب ،ســرود »اي ایران« را که بعدها غالمحسین
بنــان آن را اجرا کرد ،با تأثیرپذیــري از حادثه برخورد
نادرســت و توهینآمیز یک سرباز انگلیسي نسبت به
یک افسر ایراني که در همین اللهزار اتفاق افتاد ،سرود.
مدیرکل ثبــت آثار میراث فرهنگي کشــور تأکید کرد:
بخش مهمي از چیزهایي که ما بهعنوان میراث مستند
دیــداري  -شــنیداري ميشناســیم ،از همین خیابان
اللهزار تولید شدهاند ،اینها نهتنها میراث تهران ،بلکه
میراث تمامي ایرانیان اســت ،چون آغازگر یک جریان
روشــنفکري و یک جریان هنري و فرهنگي مدرن در
ایران بوده است .نظري اضافه کرد :اللهزار این قابلیت
را دارد که به شــکل اصیلش بازســازي و ساماندهي
شده و به یک محور و پاتوق فرهنگي براي هنرمندان
و مردم تبدیل شود .وي ادامه داد :با ظرفیت فرهنگي
و تاریخــيای که اللــهزار دارد ،در صورت بازســازي
ميتواند محیط اطرافــش را هم تحتتأثیر قرار داده
و از یــک منطقه فروش ابــزار صنعتي و الکتریکي به
یک خیابــان ممتاز فرهنگي رخ عــوض کند.مدیرکل
ثبت آثــار میراث فرهنگي کشــور در مقابل طرح این
موضوع که تخریب روزافزون سالنهاي سینما و تئاتر
و کافههــاي برجامانده اللهزار ،ثبــت زنجیرهاي آن را
ضروريتر ميکند ،گفت :بيتردید مکانهاي مذکور و
سینماها این قابلیت را دارند و ما باید نسبت به تاریخ
سینماي ایران حساسیت داشته باشیم ،زیرا ایران جزء
چند کشور محدود دنیاست که از نظر هنر سینما داراي
سبک مختص خود است.

قامت خمیده دانشآموزان زیر کیف و کولهپشتيهاي هشتکیلویي

کولبري در راه مدرسه
و نامتقــارن دارنــد که بخــش زیادي از ســه مورد
آخر به کیف ســنگین مدرســه و میز و نیمکتهاي
غیراســتاندارد برميگــردد .نتایــج ایــن تحقیقات
میداني باعث شــد »بررســي کیف دانشآموزان و
میــز و نیمکت مدارس« در جلســه معاونان وزارت
آموزشوپــرورش مطرح و کارگروهي ویژه در داخل
وزارتخانه براي حل این مشکل ایجاد شد.
کارگــروه ویژه بــراي حــل مشــکل ناهنجاري
قامتــي دانشآموزان چندین پیشــنهاد ارائه داد که
یکي از آنها به کاهش حجــم کیف دانشآموزان و
ایجاد فضایي در کالسهــاي درس براي نگهداري
کتابهــاي غیرضــروري تأکید داشــت؛ از ســویي
معاونت برنامهریزي و تألیف کتب موظف به کاهش
حجم کتابهاي درسي شد اما مصوبات این کارگروه
در حد حرف ماند و هیچگاه اجرائي نشد.
کودکان مبتال به آرتروز
این چالش به ظاهر ســاده اما مهم موجب شد
»محمدرضا جمالزاده« دبیر اجرائي بیستویکمین
کنگره فیزیولوژي ایران هشــدار دهد که »استفاده از
کیفهاي کولهاي ســنگین براي کودکان مدرسهاي
باعث ایجاد اختالالت عملکردي در ســتون فقرات
و آرتروز ميشود«.
جمالزاده ميگوید »این مشــکل از هشتسالگي
قابلشناســایي و تا ۱۲ســالگي قابلدرمان اســت و
زماني که دانشآموز وارد ســن رشــد و بلوغ شود،
روشهاي درماني سختتر و پرهزینهتر ميشود«.
همچنین سمیه رســتمي از دیگر فیزیوتراپهاي
ایراني که روي این مسئله متمرکز شده ،معتقد است
»شــایعترین ناهنجاري در دانشآموزان نشانههاي
نامتقــارن و افزایش قوس کمر و دفورمیتي اندامها
به دلیل حمل کولهپشــتيهاي دوطرفه و یکطرفه
سنگین است که باعث خمیدگي غیرطبیعي و بیش
از اندازه ســتون مهره پشت به طرف عقب شده که
در صورت شدیدبودن این حالت ،ریه تحت فشار قرار

ميگیرد و اختالل در تنفس را به وجود ميآورد.
به گفته جمالــزاده ،آکادمي جراحــان ارتوپدي
آمریــکا و ســازمان جهاني بهداشــت توصیه کرده
اســت که »وزن کولهپشــتي باید کمتــر از  ۱۰تا ۱۵
درصد وزن کودک باشــد« امــا در ایران ميبینیم که
گاه کودکان مجبور ميشــوند وزني معادل یكسوم
وزن خود و حتي بیشتر را حمل کنند.
کیف دانشآموزان غیرایراني چگونه است
بررسي سه کشور فرانســه ،آمریکا و کانادا نشان
ميدهد که ظاهرا آنها این چالش را با ایجاد »قفسه
کتاب در کالس« و حذف کیف مدرسه حل کردهاند.
مادر یك دانشآموز ایرانــي مقیم ایالت تگزاس در
آمریــکا ميگوید فرزندش یك کیف کوچك شــامل
مــواد خوراکــي مثل میوه و ســاندویچ بــا خود به
مدرســه ميبرد و تمام لوازم تحریــر آنها به جز دو
دفتر مشــق در خانه است .ســریر مصطفينژاد که
دخترش »ســبا« بهتازگي به کالس پنجم در یکي از
مدارس این ایالت رفته اســت ،ميگوید در این پنج
ســال تنها در روزهاي معدودي دختــرش کتاب یا
دفتري را به خانه ميآورد یا به مدرسه ميبرد.
ســودابه کاشــاني نیز که پســر ۱۱ســالهاش در
مدرســهاي در حومــه پاریــس درس ميخوانــد،
ميگوید امیرعلي تنها چهار دفتر و کتاب درســي در
خانه دارد و بقیه لوازم درســي و وسایل ورزشياش
را در کمد مدرســه نگهداري ميکند ،او فقط اجازه
دارد کتابهــا و ســيديهاي آموزشــي را کــه از
کتابخانه مدرســه امانت گرفته به خانه بیاورد و در
فصل امتحانات ،کتاب مرتبط درسي را همراه داشته
باشد.
محســن احمدي ،پدر کیانا احمــدي که در »کبك«
کانادا زندگي ميکند هم ميگوید چون زمان حضور
فرزندش در مدرسه طوالني است و بیشتر درسهاي
آنها در شــبکه ملي هوشــمند دنبال ميشود ،اصال
نیازي به خواندن و نوشتن در خانه نميشود و کیانا

ورود شورای پنجم به ماجرای امالک نجومی و تالش برای رسیدگی به این واگذاریها

ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻰ :درﺑﺎره واﮔﺬارى اﻣﻼك ﺣﺮفﻫﺎﯾﻰ دارم
شرق :ماجرای واگذاری امالک شــهرداری که به امالک نجومی مشهور
شــد ،بیاغراق مهمترین و حاشیهسازترین رویداد دوران فعالیت شورای
چهارم شــهر تهــران بود .بااینحــال اعضای آن دوره شــورا تمایلی به
ورود جدی به این پرونده از خود نشــان ندادند اما روز گذشــته رئیس و
تعدادی از اعضای شــورای جدید شهر تهران در هفتمین جلسه رسمی
خود دراینباره به صورت رسمی صحبت کردند و نشان دادند قصدشان
بررسی جدی این پرونده است.
حدود یک ســال از بازشدن پرونده واگذاری امالک شهرداری تهران با
تخفیف و تقسیط خاص و با دستور شهردار سابق تهران میگذرد؛ پرونده
با وجود برخی اعالمات مراجع قضائی مراحل تکمیل را میگذراند و قوه
قضائی هنوز اعالم قطعی در مورد این پرونده نداشــته اســت .حاال هم
محمدباقر قالیباف ،شهردار سابق تهران که بسیاری از مجوزها با امضای
اوست ،دیگر در شهرداری تهران مسئولیتی ندارد و نه اعضای شوراهای
دوم ،ســوم و چهارم که مجوزها و مصوباتی را برای انجام چنین روندی
داشتند ،مسئولیتی دارند.
شــورای چهارم شــهر تهران که اســامی چند عضوشــان در لیست
منتشرشــده امــالک نجومــی وجــود داشــت ،در همان روزهــای اول
خبریشــدن این لیست درخواست پیگیری و اعاده حیثیت اعضای شورا
را از دادســتان کل کشور مطرح کردند و شــهردار تهران هم برایشان در
صحن علنی گزارشــی از قانونیبودن این روند براســاس مصوبات قبلی
شــورا ارائه کرد .شــورای چهــارم وظیفه اصلی خود یعنــی نظارت بر
اقدامات شــهرداری تهران را کنار گذاشت و تشخیص داد نیازی به ورود
آنها در این پرونده نیســت ،چون هم اســامی برخی اعضا در آن لیست
هســت و هم نهاد باالســری نظارتی ورود کرده اســت و دیگر نیازی به
آنها نیست.
شــورای پنجم که رویکردی متفاوت از دوره قبلی شورای شهر تهران
و در مجموعــه کل مدیریت شــهری دارد ،این اهتمام را از ابتدا داشــته
اســت تا مجموعه شــهرداری تهران ،مجموعهای شیشهای و به دور از
فســاد باشد .شورای جدید حداقل در حرف و تاکنون اینگونه نشان داده
که میخواهد برای رسیدن به این هدف دوره قبلی و بسیاری از اتفاقاتی
که در این ســالها تمام یا بخشــی از اموال مردم شــهر تهران را واگذار
کرده یا در جای دیگری مصرفشده ،شناسایی و معرفی کند .روز گذشته
هم در همین راســتا اعضای شــورا تصمیمات مهمــی را در این زمینه
گرفتند تا عالوه بر مشخصشــدن روند اشتباه گذشته جلوی تکرار چنین

سوءاســتفادههایی را بگیرند .پس از اعالم تقاضای چند عضو شــورا از
جمله افشــین حبیبزاده در مورد ورود شورا به ماجرای واگذاری امالک
و الــزام برگرداندن امالک ،همه اعضا تصمیم گرفتند کار رویزمینمانده
شــورای چهارم را انجام دهند .افشــین حبیبزاده ،رئیس کمیته عمران
شــورای شهر تهران روز گذشــته در صحن شورا از ارائه اسناد و مدارکی
خبر داد که نشان میدهد امالک به افراد خاص واگذار شده است .او در
تذکری با بیان اینکه براســاس بند  ۶ماده  ،۵۵شهرداری میتواند اراضی
خود را با حفظ مالکیت بهطور رایگان در اختیار سازمانها و ...قرار دهد،
گفت :متأسفانه شــاهد هستیم در سازمان امالک واگذاریهایی برخالف
قانون و بدون مصوبه شــورا انجام میشود .همچنین مبالغی در بودجه
ســال  ۹۶برای کمک به افراد خاص منعقد شــده که به جهت تعدد و
رعایت شــأن افراد از اعالم اســامی آنها خودداری میکنم؛ اما اســناد و
مدارک کاملی در این خصوص دارم .رئیس کمیته عمران شــورای شهر
تهران با بیان اینکه الزم اســت از این روند واگذاریها جلوگیری و امالک
به شــهرداری برگردانده شــود ،گفت :در قالب یک طرح فوری باید این
مهم محقق شود.
محسن هاشمی ،رئیس شورای شــهر تهران هم اعالم کرد که اسناد
و مدارک واگذاری امالک در اختیار کمیســیون نظارت گذاشته شود تا به
شکل رسمی به آن در کمیســیون رسیدگی شود .او با بیان اینکه من نیز
ســخنانی دراینباره دارم اما درحالحاضر از بیان آن خودداری میکنم،
افزود :از رئیس کمیته عمران درخواست میشود اسناد و مدارک خود را
به رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی بدهد تا کمیسیون حقوقی در این
امر مهم تحقیقاتی داشته باشد و نتیجه را اعالم کند.

 .۲بعــد از تصویــب قانــون مذکــور ،وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیســیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی مشترکا با شرکت
مخابرات ایران درخصوص نحــوه و نوع قرارداد
و همکاری بــا کارگزاران روســتایی مذاکره کرده
و معاونت روابط کار وقــت وزارت مذکور نمونه
قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع
و معادن به شــرکت مخابرات ایران ابالغ کرده و
این شــرکت نیز همــان قرارداد را بــرای امضا به
کارگزاران روســتایی ارســال کرده است که از آن
زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضاي
قرارداد ،امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند
کارکنان وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات که
در زمان خصوصیســازی به شــرکت مخابرات
ایران منتقل شدهاند ،هستند که این خواسته فراتر
از قوانین مصوب بوده و شــرکت مخابرات ایران
امکان اجابت این درخواست را ندارد.
 .۳همچنیــن برابــر ماده  ۸۳قانــون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ) (۲مصــوب  ۹۳/۱۲/۴اســتناد
شده اســت .ماده ۸۳ـ صندوق تأمین اجتماعی
موظف اســت کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و
افراد حقوقی و ســایر افرادی که بهعنوان کارگر
یا تحت هر عنوان دیگــر طرف قرارداد مخابرات
روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه
سهم کارگر به وسیله کارگزار و پیمانکار )کارگر(
و تا زمان فروش ســهام مدیریتی براساس قانون
تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشــش بیمه
قرار دهد.
در هــر صــورت وزارتخانههــای ارتباطات و
فناوری اطالعات ،تعاون ،کار و رفاه اجـــتماعی و
امور اقتصادی و دارایی ،ملزم به رفع مشــکالت
اجرای بنــد ) (۶۴قانون بودجه ســال  ۱۳۹۱کل
کشــور مرتبط با کارگــزاران مخابرات روســتایی
هستند و شرکت متولی )شرکت مخابرات ایران(
مکلــف به اســتمرار بیمه و قرارداد مســتقیم با
کارگران ،پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان
بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون
کار هستند.
درحالیکــه کم یــا اضافهکردن هــر کلمه یا
عبارت ،حســب مــورد ،تحدید یا توســعه قانون
محسوب ميشــود و هیچ مرجعی نمیتواند به
قانون موردی کم یا اضافه کند .ازاینرو نمیتوان
کلمــه »دائــم« را به متــن قانون اضافــه کرد.
همچنین درخصوص تبصرههــای ماده  ۷قانون
کار جمهــوری اســالمی ایران و نیــز نظر دیوان
عدالت اداری درخصــوص این ماده از قانون کار
در مورد این نــوع قرارداد کــه قانون اختصاص
صریح داده است نافذ نیست.
 .۴با توجــه به موارد گفتهشــده الزم به ذکر
اســت شــرکت مخابرات ایران با توجه به اینکه
تاکنون ،کارگــزاران زیادی را در دفاتر روســتایی
بــه کار گمــارده اســت )که بیــش از  ۸۰درصد
از ایــن افــراد در دفاتر دارای مراکــز کمظرفیت
تلفنی مشــغول هســتند( و برخی از آنان نیز با
وجود تحوالت ایجادشــده توســط فناوریهای
جدید عمال از کارایــی و بهرهوری الزم برخوردار
نیســتند؛ بااینحال شــرکت مخابرات ایران بنا به
الزام قانونی و مســئولیت اجتماعی خود تاکنون
هیچیــک از کارگزاران روســتایی را تعدیل و یا به
اجبار قطع همکاری نکرده اســت و برابر شــرح
وظایــف ابالغــی به اســتناد طــرح طبقهبندی
مشــاغل شــرکت مخابرات ایران مصوب وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،ایــن کارگزاران از
حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی
شرکت برخوردار هستند.
 .۵شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابالغ قرارداد
همه حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت
کرده اســت .با این وجود و علیرغم اجرای دقیق
این قانون  -ازســوي شــرکت مخابرات ایران -
متأســفانه در روزهای گذشته تعداد معدودی از
این افراد با اجتماع در مقابل ســاختمان مرکزی
شــرکت مخابرات موجب اختالل در نظم شرکت
و بعضا ساکنان منطقه شدهاند.
شــرکت مخابرات ایران در پایان تأکید میکند
آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از
کارگزاران روستایی مشمول ،که تاکنون از امضاي
قرارداد خودداری کردهاند ،است.

درعینحــال اعضای شــورای پنجم ،قبــال قــول داده بودند پس از
قرارگرفتن در موقعیت خود بهعنوان عضو شــورا گزارشــی از شــورا و
شــهرداری تهران و آنچــه تحویل گرفتهاند ،به مــردم بدهند اما در این
مــدت موفق به تهیه چنین گزارشــی بهخصوص در برخی موارد خاص
نشــدهاند .روز گذشــته اعضا در طرحی دوفوریتی از محمدعلی نجفی،
شــهردار تهران ،خواســتند پس از صد روز ،از زمان شروع به کار خود در
شهرداری تهران گزارشی کامل را از وضعیت شهر به شورای شهر تهران،
ری و تجریش ارائه دهد .حسن رسولی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه،
گفت :قالیباف  ۱۲ســال در شــهر تهران حضور داشت و مدیریت تهران
در اختیار یک نفر بود .ما به مردم قول دادیم تا در ســه ماه گزارشــی از
وضعیت شهرداری تهران در بخشهای مختلف تهیه کنیم اما متأسفانه
بــه دلیل اطالعات متناقض و غیرقابل پذیرشــی کــه در اختیارمان قرار
گرفت ،نتوانستیم این گزارش را به مردم ارائه کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شــورای شهر تهران ،ری و تجریش
افــزود :دو رویکرد در مورد وضعیت تهران وجود داشــت که در رویکرد
اول همهچیز ســفید و دلبرانه اما در رویکرد دوم همه اقدامات ســیاه و
بــد بود اما از آنجا که اطالعاتمان دقیق نبود ،از
ارائه آمار و اطالعات خودداری کردیم .حاال هم
ÖËYÂÅc§Z»cZ»|yf§{dÌ Á¶Ë|^eÖÆ³M
از شــهردار تهران میخواهیم در قالب گزارش
¿]Æ{YÁaZfÀbÖËYÂÅc§Z»cZ»|yf§{dÌ·Z §Ä¿YÁaÄ°ÀËYÄ
صدروزه و براســاس گزارشات مستند ،به مردم
Yf§{dÌ Á¶Ë|^e¥{Ön¸yÄÌ»º¿ZyÕZÌf»Y\uZZ]½YÆe
|¿Y{ÖfËZ°ZËÁZ{YÂ¯~»f§{YÄ¯Ö¿Z¯Y,|Z]Ö»Ö«Â¬uÄ]Ö¬Ì¬u
و نمایندگان گزارش دهد که چه شهری تحویل
{ÂÄ]ÖÆ³M¾ËYxËZeYÃZ»Á{c|»Ä]dËZÆ¿{Y\/eY»{{³Ö»cÂ/
گرفته و به چه میــزان اهداف دو برنامه تحقق
¯¶¬¿Á¶¼uÕZÅd¯]cZ¿f§{ –ÕÂ¯ÖËZ¼ÌaYÂÅ½Z»Z/Ä]Ö^f
یافته اســت و وضعیت تهران درباره بدهیها،
|ÀËZ¼¿¹ÔYZÅÃZ³{Á§Â»YÁÖËYÂÅ
تراکمها و دســتگیریهای اخیر به چه صورت
{§YÁaZfÀbÖËYÂÅc§Z»cZ»|yf
است.
هنوز یک ماه از شروع به کار اعضای شورای
جدید نمیگذرد ،بااینحال ورود ســریع آنها به
Õ´{³ÁÖe§Z»cZ»|yf§{dÌ Á¶Ë|^eÖÆ³M
¿]«YÁYÁaZfÀbÕ´{³ÁÖe§Z/»cZ»|yf§{dÌ·Z §Ân»Ä°ÀËYÄ
اصلیترین مســئلهای که در یک ســال گذشته
{dÌ Á¶Ë|^eµZu{Ö/n¸yÄÌ»º¿ZyÕZÌf»Y\uZÄ]½YÆe½Zf/Y
مدیریت شــهری تهران از ســر گذرانده اســت،
|¿Y{ÖËZ{YZËdËZ°/Â¯~»f§{YÄ¯Ö¿Z/¯Y,d/YÖ«Â¬uÄ]Ö¬Ì¬uY
میتواند نویدبخش پیگیری شفاف و با جزئیات
{ÖÆ³M¾ËYk{xËZeYÃZ»®Ëc|»¥j¯Y|uY\eY»|ËMÖ»¶¼Ä]cÂ
این موضوع باشــد ،موضوعی که واگذاریهای
]½YÆe½ZfYÕ´{³ÁÖf{ËZÀ,Ö´ÀÅ§gYÌ»½Z»ZÄ]Ö^f¯cÂÄ
امــالک عمومــی بــه تعــدادی افــراد خاص
|ÀËZ¼¿¹ÔYÃZ¼|YÄqÂ¯½Zz¼Ë¯Ä]Ã|Ì¿ÖÆ¸·YcZn¿{ZfYw{«YÁ
واکنشهای منفی و گســترده مردم را به دنبال
{§YÁaZfÀbÕ´{³ÁÖe§Z»cZ»|yf
داشته است.

