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گزارشی درباره قراردادهای موقت که امکان استثمار بیشتر کارگران را فراهم آورده است

قراردادهایموقتی،سالهایبرباد رفته

همدلی| فسخ قرارداد کار یکی از مولفههای از بین
بردن امنیت شغلی کارگران است .اصل امنیت شغلی
یکــی از مولفه های مهم و ذاتی در قوانین کار در همه
جای دنیا است .هر چند در قانون کار ایران هم به این
اصل مورد تاکید قرار گرفته اما بر اساس نظر ناظران روند
نامناسب اجرای پروژه خصوصی سازی ،عدم شفافیت،
ســوء مدیریت و حرکت پاندولی در اجرای برنامه های
توســعه در افق چشم انداز بیست ساله در کنار فشار و
تحریم های بین المللی و عدم ثبات اقتصادی ،باعث روند
افزایشی قراردادهای موقت به عنوان یکی از علل اصلی
سلب امنیت شغلی کارگران شده است ،آنچه در حاشیه
قراردادهای موقت کارگران به چشــم میخورد عبارت
کلیدی فسخ قراردادتوسط کارفرما است .چنین سیری
باعث شده تا در آخرین گزارش سازمان بین المللی کار
خاورمیانه و ایران در اجرای پروژه موقتیسازی شغلی
در دو دهه اخیر گوی سبقت را از مابقی جهان بربایند.
طبق نظر کارشناسان این نتیجه غمانگیز برای ایران
هم ریشه در قانون و خالء های آن و نیز تحتتاثیر وقایع
رفته بر اقتصاد کشور در دو دهه اخیر دارد.
«فســخ قــرارداد کار» یکی از بحــث برانگیزترین
موضوعــات پس از تصویب قانون کار در ســال ۱۳۶۹
تاکنون بوده است .قانون کار تنها در ماده  ۲۷به موضوع
فسخ قرارداد کار پرداخته است .این ماده از قانون بیان
میدارد که «چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور
ورزد یا آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات
کتبی نقض نماید ،کارفرمــا حق دارد در صورت اعالم
نظر مثبت شــورای اسالمی کار (یا نظر مثبت انجمن
صنفی) که نماینده کارگران در آن کارگاه هستند و با
پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به وی ،قرارداد کار را
فسخ نماید».
آنچه در گزارش ســازمان بین المللی کار قابل توجه
است سیر روند تصاعدی موقتیسازی شغل در خاورمیانه
و ایران در نسبت با سایر کشورهای جهان است .بعد از
اجرای سیاستهای تعدیل ســاختاری و تالش برای
عملیاتیسازی اصل  44قانون اساسی ،اقتصاد ایران وارد
مســیر تازه و منحصر به فردی شد .در پی اجرای این
سیاستها و در حالی که ایران هنوز به بازارهای تجارت
جهانی وصل نشده ،خصوصی سازی واقعی انجام نشد و
کارشناسان با به کار بردن واژه ای به نام «خصولتی» از
اقتصادی حرف به میان آوردند که نه دولتی است و نه
خصوصی .پدیدهای که به گفته رییسجمهور تجربهای
منحصر به فرد در جهان به حساب می آید! ایران در کنار
قطر دو کشــوری هستند که براساس گزارش سازمان
بین المللی کار بیش از  ۸۰درصد نیروی کار شــاغل
در بخش خصوصی ایــران در قالب قراردادهای ِ
موقت
کمتر از یکسال مشغول به کارند؛ این در حالی است
که کارشناسان حوزه کارمعتقداند :در خوشبینانهترین
حالــت ،بیش از  85درصد کارگران در کشــور قرارداد
موقت هستند و اگر درصد بگیریم از 14میلیون کارگر
شاغل در کشــور ۱۱ ،میلیون نفر دارای قرارداد موقت
هستند .در همین راستا براســاس مشاهدات میدانی
خبرنــگار همدلی در مناطــق آزاد کارگرانی با بیمه و
قراردادی  31روزه و با دســتمزدی به مراتب پایینتر
از پایه مزدی اعالم شــده از ســوی وزارت کار مشغول
به کارند .به عبارتی کارگران مناطق آزاد تحت شمول
قانون کار به حســاب نمی آیند و از این رو قراردادها به
صورت یک جانبه و هر آن گونه که کارفرمایان تمایل
داشته باشــند تنظیم و تعریف می شوند .این همه در
شــرایطی است که ایران برخالف قطر هنوز به تجارت
جهانی نپیوســته و به بازارهای آزاد مالی وصل نیست.
اتفاقــی که اگر رخ دهد (یعنی ایران به تجارت جهانی
بپیوندد) با توجه به وزن کم مایه پول ملی محلی مناسب
می شود برای شرکت های چند ملیتی که دنبال کارگر
ارزان هستند.
سالهاســت که قرار است دولت و مجلس آیین نامه

تبصــره یک ماده  ۷قانون کار بنویســند و به وضوح و
مصداقی تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم
بدهند تا دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن
قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نکند اما این
اتفاق نــه تنها تا امروز رخ نداده کــه دولت یازدهم در
اقدامی عجیب الیحه اصالح قانون کار را به مجلس می
فرســتد .در حالی که تبصره  ۱ماده  ۷قانون کار دولت
را مکلف کرده اســت حداکثر مــدت زمان قراردادهای
موقت را برای کارهایی با جنبه غیر مستمر تعیین کند،
در الیحــه اصالح قانون کار تبصره  ۱به طور کل حذف
می شود؛ در واقع این تبصره هرچند تاکنون توسط هیچ
دولتی بعد از انقالب اجرا نشده اما وجودش در قانون کار
الزامی است.
شرایط کار و زندگی برای کارگران به
گونهای است که اوقات فراغتی باقی
نمیگذارد که به مطالعه بپردازند و به
شناخت واقعیتها برسند ،لذا خیلیها
واقعیتهای اساسی را از کارگران پنهان
میکنند یا «قلب واقعیت» میکنند
و دروغهای شاخدار را به نام واقعیت
به خورد کارگران میدهند .کارگران
حداقلبگیر و قرارداد موقت که در
پروژههای مختلف مشغول به کار هستند،
به همین دلیل است که کمتر به فکر ایجاد
تشکیالت منسجم میافتند و همواره در
روزمرگی دردناک خود غوطهورند
ِ

علی اصالنی عضو کانون شوراهای کار در این رابطه
میگوید :درسال  ۱۳۶۹قانون کار بعد از کشمکش میان
مجلس و شورای نگهبان ،به تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری
اسالمی ایران ،آیین نامه تبصره یک ماده  ۷قانون کار را
تنظیــم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این
اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نســبت به تنظیم
این آییننامه اهتمام نداشتند و امروز مشکالتی که در
بحث نبود امنیت شغلی ،گسترش قراردادهای سفید
امضا و رواج قراردادهای موقت در کشــور میبینیم به
عــدم تدوین آیین نامه تبصره یک مــاده  ۷قانون کار
برمیگردد.
با این حال هر چند به گفته کارشناسان حوزه کار خالء
های قانونی یکی از دالیل اصلی این نابهسامانی است،
در حالی که به شکلی مداوم ،مسئوالن از تریبونهای
رســمی بر طبل ایجاد شغل پایدار می کوبند اما روند

موقتیسازی شــغل در دولت های یازدهم و دوازدهم
تصاعدی بوده و این هشــداری جدی است که باید به
چالش کشــیده شود .چراکه ایجاد شغل پایدار در گرو
جلوگیری رواج و انعقاد قراردادهای موقت و کوتاهمدت
اســت .هر چند آمارهای ارائه شده از میزان اشتغال و
اینکه چه تعداد از شــغلهای ایجاد شده پایدار و چه
میزان موقت بوده یکی از چالش های اساسی پیش روی
ماست ،اما با رمزگشایی سخنان مسئوالن می توان تا
حدودی وضعیت اشتغال در پنج سال گذشته را ترسیم
کرد .مهر ســال گذشــته بود که معاون رئیسجمهور
مدعی شــد دولت 700،هزار شــغل از تابستان  95تا
 96ایجاد کرده اســت .این سخن جهانگیری واکنش
اقتصاددانان بسیاری را برانگیخت.
چندی از این سخن معاون اول نگذشته بود که وزیر
کار با تایید این آمار حرفی را بر زبان آورد که تامل برانگیز
بود .او گفت :در پنج ماه نخست امسال ( ۴۲۷ )96هزار و
 ۹۹۱دفترچه اول بیمه صادر شده که آمار شغل رسمی
را نشان میدهد ،البته اشتغال غیررسمی هم وجود دارد
که برای آنها دفترچهای صادر نمیشود .البته باید تالش
کنیم شغلها را با کیفیت کنیم و اشتغال زیر  ۱۶ساعت
مورد نقد بود که آمار آن  ۳.۴درصد است که آمار بدی
نیســت .ربیعی با بیان اینکه در هند طی سه تا چهار
ماه کار در ســال را شغل محســوب می کنند ،گفت:
فاصله دفترچه اولیها با  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار شغل نشان
میدهد که این شــغلها به سمت اشتغال غیررسمی
رفته است .کسانی که دفترچه دارند شغلهای رسمی
با کیفیت دارند و آنهایی که دفترچه ندارند شغلهای
غیررسمی .عدد ما در شغلهای غیررسمی از  ۳۲درصد
به ۵۰درصد رسیده است .وزیر کار ادامه داد :اگر مشاغل
غیررســمی را در نظر بگیریم به آمار حدود  ۷۰۰هزار
شغل در مرکز آمار نزدیک میشویم!
در مجموع پاشــنه آشــیل جامعه کارگــری رواج
قراردادهای موقت کار اســت .زمانی که قانون از تامین
امنیت شغلی کارگران ناتوان است ،موضوع دستمزد هم
زیر سوال میرود .اینکه کارگرانی با کمترین دستمزد،
حتی دســتمزدهای زیر حداقل کار میکنند ،به امری
مرسوم تبدیل شده اســت .آنها در بیشتر مواقع حتی
حاضر نمی شــوند از کارفرما به مراجع قانونی شکایت
کنند ،چرا که میدانند اولین اقدام کارفرما با آنها ،حکم
«اخراج» است.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد دارند که
ســاختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی
باعث شده قراردادهای کار موقت در کشور رواج یابد.
بــا این حال محمد عطاردیــان رئیس هیأت مدیره

کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران درباره
این دیدگاه معتقد است :قرارداد موقت مربوط به اقتصاد
رانتی نیست ،بلکه دلیل آن این است که ما هیچ نقشه
و برنامه اســتراتژیکی برای توســعه اشتغال در کشور
نداریم .در عین حال ،اقتصاد کشور دچار رکود است و
قانون کار نیز بهنحوی نوشته شده که کارگر هر زمانی
بخواهد ،میتواند کار را زمین بگذارد و برود ،ولی کارفرما
به ســادگی نمیتواند با کارگر قطع همکاری کند .به
خصوص در شــرایط رکود ،کارفرماها به قرارداد موقت
روی آوردهاند تا الاقل کارگر را برای مدتی داشته باشند.
مدت قرارداد که تمام شد ،با او قطع همکاری کنند.
ناصر آقاجری (فعال کارگــری) پروژهای وضعیت را
از منظــری دیگر می بینــد او در گفت وگو با ایلنا در
قانون کار تنها در ماده  ۲۷به
موضوع فسخ قرارداد کار پرداخته
است .این ماده از قانون بیان میدارد
که «چنانچه کارگر در انجام وظایف
محوله قصور ورزد و یا آئیننامههای
انضباطی کارگاه را پس از تذکرات
کتبی نقض نماید ،کارفرما حق دارد
در صورت اعالم نظر مثبت شورای
اسالمی کار (یا نظر مثبت انجمن
صنفی) که نماینده کارگران در آن
کارگاه هستند و با پرداخت مطالبات
و حقوق معوقه به وی ،قرارداد کار را
فسخ نماید»

ِ
سخت زندگی کارگران قرارداد موقت
توصیفِ شــرایط
شاغالن در پروژههای نفت و گاز ،اینگونه
به خصوص
ِ
میگوید :در یک جمل ه کلی وضعیت کارگران این چنین
است؛ نعمات مادی جامعه تولید میشود ولی در توزیع
آن ،به دستان مولد کارگران ،حداقلی میرسد که تنها
زنده بمانند تا بازهم افزونتر استثمار شوند.
وی ادامــه میدهد :در شــرایط موجود که کارگران
نســل اول بدون هیچ آموزشی وارد بازار کار میشوند،
بــه خصوص آنهایی کــه از محیطهای کمتر صنعتی
روســتایی و به دنبال رکود کشاورزی و خشکسالی به
شــهرهای بزرگ میآیند ،قانون کار ،قانون اساسی و
مقاولهنامههای بینالمللی هیچ اعتبــار اجرایی ندارد.
اکثریــت قرارداد موقتیها را همین گــروه از کارگران
تشکیل میدهند که با کندی و تردید ،با راهنمایی نسل
قبلی کارگران ،برای دفاع از حقوق پایمال شــدهای که
مناسبات اقتصادی نولیبرالی از آنها سلب کرده ،تالش

میکنند .مناسباتی که برای کارگران هیچ حقی قایل
نیست و حتی دستمزد آنها را به موقع پرداخت نمیکند
و در اکثر موارد از پرداخت ماهها حقوق آنها خودداری
میشود .برای نمونه ،در «کنگان» کارگرانی را داریم که
قانونی دریافت دستمز ِد
پس از بیش از پنج سال ،حکم
ِ
معوق در دستان کارگران است بدون وجود یک قدرت
اجرایی برای دریافت آن.
آقاجری در توضیح بیشتر میگوید :یعنی در پارس
جنوبی کارگرانی را داریم که از زمان اتمام پروژهشــان،
بیش از پنج ســال میگذرد و حاال بعد از دوندگیهای
بسیار توانســتهاند از دادگاه حکم پرداخت معوقات را
بگیرند؛ درحالیکه کارفرمــای آنها یا همان پیمانکار
پروژه مدتهاست که از پارس جنوبی رفته و هیچکس
نشــانی از او ندارد؛ بنابراین حکم دادگاه ،فقط کاغذی
بدون اعتبار است که در دست کارگر میماند و کارگر
هرگز به پولش نمیرسد؛ حتی بعد از مدتی ایندر و آن
در زدن ،عطای پیمانکار و پول را به لقایش میبخشد و
ک ً
ال مطالبات خود را بیخیال میشود .آقاجری میافزاید:
بدون استثنا برای کارگران پیمانکاری ،نزدیک به  6ماه
از حقوق کارگر در حساب "کارآفرین" (بخوانید دالل)
باقی میماند؛ درحالیکه پیمانکاران دست دوم و سوم،
سر هر ماه «صورت وضعیت» چندین میلیاردیِ خود را
از کارفرمای مادر دریافت میکنند؛ اما همینها حق و
حقوق کارگر را نمیپردازند.
فقــدان «دانش طبقاتی» را در
او «عــدم آگاهی» و
ِ
آنچه بر سر کارگران میآید ،موثر میداند اما میگوید:
شرایط کار و زندگی برای کارگران به گونهای است که
اوقــات فراغتی باقی نمی گذارد که به مطالعه بپردازند
و به شناخت واقعیتها برسند لذا خیلیها واقعیتهای
اساسی را از کارگران پنهان میکنند یا «قلب واقعیت»
میکنند و دروغهای شاخدار را به نام واقعیت به خورد
کارگران میدهند .کارگران حداقلبگیر و قرارداد موقت
که در پروژههای مختلف مشــغول به کار هستند ،به
همین دلیل اســت که کمتر به فکر ایجاد تشکیالت
روزمرگی دردناک خود
منسجم میافتند و همواره در
ِ
غوطهورند.
در همین رابطه علی خدایی  ،عضو هیأت مدیره کانون
عالی شــورای اسالمی کار کشور یکی از تبعات قرارداد
موقت را تشکل زدایی عنوان میکند و توضیح می دهد:
«در حال حاضر مهمترین موضوع در زندگی ما امنیت
شغلی است .متأسفانه مشاهده می کنیم که حدود سه
و نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در شرایط
ظالمانــه کار می کنند و حقوقی کمتــر از قانون کار
دریافت می کنند که این موضوع ظلم به آنهاست و در
تالشیم تا به آن رسیدگی کنیم.
خدایی با بیان اینکه صرفــاً صحبت از بهبود تولید
میکنیم گفت:باید بر اساس آمار بتوانیم مدعی حمایت
از تولید در کارخانه باشیم .در زمینه تولید اینقدر یک
طرفه فریاد زدیم که باعث شد قسمتهای دیگر کام ً
ال
فراموش شــود و هنگامی که ما به مسائل دیگر اشاره
میکنیم برخی ما را محکوم میکنند که شما به موضوع
تولید توجهی ندارید.
خدایی اظهار داشت :امروز به دلیل قراردادهای موقت
تشکالت کارگری ما نمیتوانند فعالیتهای خود را به
درســتی انجام دهند .در حالی که اگر از حقوق کارگر
دفاع کنند توســط کارفرما اخراج میشوند .ما در مورد
همه مطالبات صحبت میکنیم و در این زمینه مذاکره
را در دستور کار قرار میدهیم و از هیچکدام از مطالبات
عقبنشینینمیکنیم.
در نهایت آنچه از مجموع قرائت های کارشناســان
حوزه کار می توان برداشت کرد اینکه وضع قراردادهای
یک طرفه و موقت هم امنیت شغلی کارگران را با خطر
مواجه می کند و نیز بستری می شود برای تشکلزدایی
که یکی از موضوعــات مورد عالقه کارفرمایان و دولت
است!

گوشه
خروجی نظام آموزشی ایران؛ مدیران ناکارآمد و...

با این همه «دکتر» چرا درمان حاصل نمی شود

عصر ایران| بهرغم این که تعداد فارغ التحصیالن  27برابر شــده اســت ،چرا
نتوانسته اند برای حل مشکالت کشور نسخه دهند؟
با نواخته شدن زنگ مدارس در اول مهر ،بیش از  14میلیون از فرزندان این مرز
و بوم برای آموختن علم و معرفت ،دانش و تخصص ،رشــد و پیشــرفت ،توسعه و
یادگیری مهارت و نظم و قانون راهی مدارس شدند.
یک آمار دیگر اینکه در ســال تحصیلی جدید بیش از چهار میلیون و  500هزار
دانشجو وارد دانشگاههای کشور میشوند.
و یک آمار دیگر گویای آن اســت که تعداد دانشجویان کشور در سال تحصیلی
 97-98نسبت به چهل سال قبل حدود  27برابر شده است.
به عبارتی تعداد افرادی که به دنبال علم و دانش هستند  27برابر شده است یعنی
اینکه عالمان و متخصصان کشور  27برابر افزایش یافته است و مطمئناً همه ما ،باید
بسیار خوشحال و خرسند باشیم که کارشناسان کشورمان و از جمله متخصصان
مسائل پولی -بانکی و مدیران و مدبران کشور روز به روز افزایش مییابد.
اما در اینجا با یک "تناقض" یا با یک "پارادوکس" مواجه شــدهایم که برای ما
جای سوال است.
بــه گزارش عصر ایران خوشــبختانه با افزایش دانشــجویان و فارغ التحصیالن
دانشــگاهی ،مدیران و متخصصان ،کارشناســان و عالمان ما افزایش مییابد ،اما
کمی ،از آن طرف با مدیریت ناکارآمد ،بینظمی ،بی قانونی،
شوربختانه با این افزایش ّ
اقتصاد ورشکسته ،معیشت نا به سامان ،بیکاری ،تعطیلی کارخانهها ،افزایش جرم و
جنایت ،طالق ،ارتشاء ،اختالس ،مهاجرت و فرار مغزها مواجه هستیم.
سوال این است :اگر روز به روز بر تحصیل کردهها ،متخصصان و عالمان ،بانکداران
و کارشناسان بیمه و بانک و مدیریت اضافه میشود ،پس چرا کشور دچار این همه

معضل و نابسامانی است؟
آیا نباید با افزایش  27درصدی فارغ التحصیالن دانشــگاهی و افزایش مدیران و
مدبران و متخصصان در تمامی رشته ها ،وضعیت کشور هم روز به روز بهتر شود؟
آیا این همه وزیر و وکیل و معاون و مســئول و مدیر کوچک و بزرگ که عنوان
پرطمطراق "دکتر" را یدک میکشــند نباید برای اقتصاد و معیشت مردم ،برای
کشــاورزی ،برای مسائل گمرکی ،ارز و بانک و بیمه ،بیکاری و ایجاد اشتغال ،برای
تعطیلی پشت سرهم کارگاهها و کارخانهها نسخهای تجویز کنند؟ آیا نباید برنامهای
داشته باشند؟
برای روشنتر شدن این موضوع یک مثال دیگر میآوریم ،اکثریت وزیران کابینه
دولت ما دکتر هســتند .یعنی اینکه باالترین تحصیالت دانشگاهی را در اقتصاد،
کشــاورزی ،بانکداری ،مدیریت ،بازرگانی و  ...دارند اما وضعیت اقتصاد ،کشاورزی،

بانکداری ،بیمه،خودروسازی ،بازرگانی و  ...به این شکل است که هر روز در کوچه و
بازار میبینیم .درحالی که در کابینه دولت انگلستان در زمان نخست وزیری دیوید
کامرون فقط یک دکتر وجود داشت و اکثرا لیسانس و چند نفر هم فوق لیسانس
بودند حتی در این کابینه دیپلمه هم وجود داشت «آیان دانکن اسمیت» (وزیر کار)
و پاتریک مک لولن (وزیر ترابری) که دیپلم هنرستان کشاورزی داشت.
این در حالی است که بسیاری از اعضای کابینه و مسئوالن ایرانی در دستگاه های
مختلف عنوان "دکترا " را یدک میکشــند .اقتصاد کشور ما کجاست و آنها کجا.
دولتی که اکثر اعضای آن لیســانس و حتی دیپلم دارند نه تنها کشور خود ،بلکه
بخشی از جهان را مدیریت میکند و اقتصاد و بازرگانی و بانکداری و بیمه و کشاورزی
و ...به یک سطح قابل قبول و استاندارد جهانی رسانده است..
بیائیم کمی با خود منطقیتر باشیم ،کمی ملیتر فکر کنیم ،نگاه و تفکر خود را
تغییر دهیم و فکر خود را پاالیش کنیم.
در مدارس خود ،در دانشــگاههای خود چه درســی به فرزندان خود داده ایم که
مدیران ما ،مسئوالن ما ،وکال و وزرا کمتر به فکر منافع جمعی هستند.
چه درســی و چه علمی به آنان یاد دادهایم که پس از مدتی مدیری با سه هزار
میلیارد تومان راهی کانادا میشود و آن یکی با ده ها میلیارد تومان سر از گرجستان
در می آورد؟چه درس و علمی به آنان یاد داده ایم که به جز میز خود و به جز جیب
خود ،هیچ چیزی برایش مهم نیست؟!
آیا زمان آن نرســیده است که به زیربنای ترین نهاد تربیتی که همه این مدیران
ناکارآمد در آن تربیت یافته اند بپردازیم و فکری اساسی و انقالبی برای تغییر مسیر
آموزشی کشور در مدارس و سپس دانشگاه ها باشیم؟
و آیا نمی دانیم اگر همین مسیر آموزشی را هزار سال دیگر طی کنیم ،همین نتایج
نابهنجار را درو خواهیم کرد؟
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خبر
 ۲۶هزار کودک بازمانده از تحصیل

معاون آموزشی ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان
سیستان و بلوچستان گفت :کمبود شدید فضای استاندارد و
تجهیزات آموزشی و رواج شغلهای کاذب به دلیل سکونت
در مناطق مرزی بی تاثیر در بازماندن دانش آموز از تحصیل
نیست.
زهرا پورمالیی ،معــاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
و پرورش استان سیستان و بلوچستان با اشاره به مهمترین
دالیل بازماندگی از تحصیل در این استان به خبرنگار ایلنا
گفــت :فقر مالی و ناتوانی در تامین امکانات اولیه تحصیل
و اشتغال فرزندان برای تامین مخارج زندگی ،دوری مدرسه
و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب ،واقع شــدن در
مناطق دور افتاده ،عدم ســرویس ایــاب و ذهاب در واحد
آموزشــی ،ازدواج زودهنگام دختران ،کودکان بدسرپرست
از جملــه عوامل موثر در جاماندن دانش آموزان از تحصیل
بوده است.
وی همچنین با اشاره به مواردی دیگری مانندپراکندگی
و صعب العبور بودن مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد
و گفت :کثرت مناطق مرزی و دورافتاده ( ۱۴منطقه از ۳۲
منطقه آموزشــی استان مرزی است با متوسط فاصله ۵۰۰
کیلومتر از مرکز استان) ،کثرت مراکز جمعیتی با آمار اندک
(وجود  ۹۲۰۰روســتا که بیش از  ۶۰۰۰آن زیر  ۲۰خانوار
هستند ،پراکندگی بســیار باالی جمعیت (بیش از  ۳برابر
متوســط کشور) ،بافت جوان جمعیت ( ۲۷درصد جمعیت
استان در ســن  ۶-۱۸سال هستند) ،کمبود شدید نیروی
انســانی و عدم ماندگاری نیروی موجود و همچنین کمبود
معلم زن در روستا که سبب ترک تحصیل دختران میشود
نیز از عوامل دیگر هستند.
پومالیی مواردی دیگری را در این زمینه برشمرد و اضافه
کرد :کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آموزشی ،رواج
شغلهای کاذب به دلیل سکونت در مناطق مرزی بی تاثیر
در بازماندن دانش آموز از تحصیل نیستند.

تصادف اتوبوس حامل دانشآموزان تبریزی
یک دانشآموز درگذشت

ایلنا| روز گذشته اتوبوس حامل دانشآموزان تبریزی در
یک کیلومتری تبریز تصادف کرد .تاکنون یک نفر از دانش
آموزان و یک بزرگسال کشته و سایر دانش آموزان مجروح
شدهاند.
سعید کنعانی مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان
شرقی در این باره به ایلنا گفت :اورژانس استان در خصوص
رســیدگی به این امور از ما بــرای حمل مصدومین کمک
خواســت زیرا تعداد مصدومان بســیار زیاد بوده اســت .تا
این لحظه دو نفر فوت شــده داشــتهاند و مصدومان نیز به
بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شدند.
کنعانی با اشاره به دلیل تصادف گفت :فعال دلیل تصادف
به طور دقیق فعال مشخص نشده است اما از آنجا که درآن
مناطق بارندگی آغاز شــده اســت علت تصادف بارندگی و
لغزندگی جاده گزارش شده است .از وضعیت جسمانی راننده
هم در حال حاضر خبری نداریــم .وی در پایان گفت :این
حادثه در یک کیلومتری تبریز و در اوایل اتوبان کسایی رخ
داده است ،این اتوبوس از سمت بوستان آباد حرکت کرده
بود و وارد تبریز شد .دانشآموزان در مقطع دبیرستان بودند
و از اردوی راهیان نور باز میگشتند.

رانندگانتاکسیکرمانشاهتحت
پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند

ایرنا| مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری کرمانشاه  ،از آغاز اجرای طرح پوشش بیمه تکمیلی
درمان برای رانندگان تاکسی دارای پروانه فعالیت خبر داد.
سجاد سلیمانی روز سه شنبه با اعالم اینکه بیمه تکمیلی
دغدغه اکثر تاکسیرانان اســت ،گفت :به منظور رفاه حال
رانندگان و کاهش بار این مشــکل با پیگیری های مستمر
این سازمان با شرکت های بیمه گر ،بیمه تکمیل درمان ویژه
خانواده بزرگ تاکسیرانان در شهر کرمانشاه به مرحله اجرا
درآمد .سازمان تاکسیرانی در قالب خدمات رفاهی ،در نهایت
شرکت تعاونی تاکسیرانی با بیمه سامان قراردادی منعقد کرد
تا تمام رانندگان تاکسی داری پروانه فعالیت از بیمه تکمیلی
بهرهمندشوند.
وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی در زمان وقوع هرگونه
حادثه یا ابتال به بیماری ،برای تأمین و پرداخت هزینه های
باالی درمان ،دچار اضطراب و تشــویش بودند ،تأکید کرد:
با اجــرای این مهم از این پس رانندگان با پرداخت ماهیانه
مبلغی مشخص ،دیگر نگران هزینه های جانبی درمان خود
نیستند و این امر می تواند آرامش خاطری برای آنها به وجود
آورد و با دلگرمی بیشتری به شهروندان خدمات رسانی کنند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی
کرمانشاه یادآورشــد :بیمه تکمیلی بخشی از هزینه های
درمانی کلینیکی ،پاراکلینیکی و عمل های جراحی رانندگان
تاکســی مانند پرداخت هزینههای درمانی و بیمارستانی،
زایمان ،سزارین ،هزینه آمبوالنس ،چشمپزشکی و سایر را
شامل میشود.
سلیمانی افزود :در این راستا رانندگان تاکسی هر  2ماه یک
بار ،با پرداخت مبلغ مشخص به ازای هر نفر در نظر گرفته
شــده که تاکســیرانان با پرداخت آن می توانند از خدمات
درمانی الزم بهرهمندشوند.
ســلیمانی با اشــاره به فعالیت حدود  9هزار تاکسی در
کرمانشــاه ،افزود :پیش بینی می کنیم  2تا چهار هزار نفر
از رانندگان تاکسی در این طرح شامل بیمه تکمیلی شوند.
وی با اشاره به اقساطی بودن هزینه پرداختی بیمه تکمیلی
به ازای افراد خانواده عنوان کرد :رانندگان تاکسی میتوانند
با توجه به تعداد نفرات تحت تکفل خود از اقساط پرداختی
بهرهمند شوند .به گفته سلیمانی  ،تاکسیرانان متقاضی دارای
کارت شــهری می توانند با مراجعه به مرکز شرکت تعاونی
تاکسیرانی واقع در دیزل آباد خیابان سوم جنب منابع طبیعی
مراحل ثبت نام را انجام و از مزایای این طرح بهره مند شوند.
سه شرکت تاکسی اینترنتی دارای مجوز و  9هزار و 300
دستگاه تاکســی اکنون در شهر کرمانشاه فعال است .شهر
کرمانشاه حدود یک میلیون نفر از جمعیت  2میلیون نفری
استان کرمانشاه را در خود جا داده است.

