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اجتماعی

تامین اجتماعی کوتاه آمد ،حسابهای بانکی شهرداری تهران باز شد
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت :حسابهای شهرداری از وضعیت مسدود
خارج شد.مجید فراهانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در پاسخ به سوالی مبنی
بر وضعیت دسترسی شهرداری تهران به حسابهای سازمانی خود که توسط سازمان
تامین اجتماعی مسدود شده بود ،گفت :تمام حسابهای شهرداری روز سه شنبه از
وضعیت مسدود خارج شد و هم اکنون در دسترس است.

گزارش

شرایطمعلمی؛
ازنداشتنلکنتزبان
تا احراز سالمت روانی

معلم شــدن نیازمنــد احــراز صالحیتها و
شایستگیهایی اســت که در مصوبات شورای
عالی و دستورالعملهای شرایط و ضوابط جذب
معلم در آموزش و پرورش آمده که دارای سه
بخش مهم صالحیتهای عمومی ،تخصصی و
صالحیتهای حرفهای اســت که کسب آن از
سوی داوطلبان ،شــرط ورود به شغل معلمی
است.به گزارش ایسنا ،کارشناسان معتقدند از
آنجا که قرار اســت معلم در اجتماع ،مدرسه
و میــان دانش آموزان حضــور پیدا کند ،باید
شرایط مناســب و قابل قبولی داشته باشد تا
وجهه اجتماعی وی حفظ شده و موجب ارتقای
جایگاه معلمی شود .تمامی مالکهای قید شده
برای پذیرش معلم از ســوی دانش آموز مؤثر
است؛ بنابراین ظاهر و بخصوص توانایی معلم
در انتقال مطالب حائز اهمیت است و این بحث
یک وجهه علمی و روانشناسی دارد که در تمام
کشورهای دنیا مد نظر است و حتی نوع پوشش
معلم هم در جذب دانش آموزان مؤثر اســت و
معلم نباید با لباس نامناسب و ژولیده در کالس
درس حاضر شود.امسال دانشگاههای فرهنگیان
و شهید رجایی که متولیان تامین نیروی انسانی
در آموزش و پرورش محسوب میشوند ،شرایط
و ضوابط پذیرش دانشجو معلم متعهد خدمت
در رشــتههای تحصیلی خــود را در دفترچه
انتخاب رشته کنکور سراسری اعالم کردهاند .در
کنار شرط بومی پذیری ،کسب حداقل نمره کل
نهایــی  ۶۵۰۰و باالتر در زیرگروه مربوط برای
مجاز شدن به انتخاب رشـته در گروه آزمایشی
مربوط در آزمون سراســری ،برخــورداری از
شرایط عمومی ،داشـتن حـداقل معدل کل
 ۱۵در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول،
دوم و سوم) و حداکثر سن  ۲۲سال تمـام در
بـدو ورود به دانشگاه (اول مهر  ۱۳۷۵به بعد)،
داشتن سالمت جسمانی نیز مورد تاکید قرار
گرفته اســت .برخورداری از سالمت کامل تن
و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن
انجام وظیفه معلمی با تایید پزشــک معتمد
واجد شــرایط آموزش و پرورش با مالکها و
معیارهای زیر سنجیده میشود:
توانایی گفتاری :توانایی در رعایت مخارج تمام
حروف و ادای کلمات و عبارات به طور کامل و
نداشتن لکنت زبان به هر میزان.
قــدرت بینایی :داشــتن دید  ۱۰/۱۰در یک
چشم و یا پس از اصالح با عینک و داشتن دید
حداقل  ۱۶.۲۰در دو چشم و یا پس از اصالح با
عینک ،هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر
دو چشم دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس
شدید هر دو چشــم ،ضایعات وسیع ،شدید و
غیرقابل درمان در هر دو قرنیه ،کوررنگی (برای
رشتههای آموزش ابتدایی و رشتههای گروه هنر
و رشتههایی که شناخت رنگ و طیف نوری در
آنها ضروری است ممنوع بوده و در بقیه رشتهها
بالمانع است) ،نابینایی در یک چشم.
قدرت شنوایی :کمی شنوایی داوطلب نباید
بیش از  ۴۰دسیبل باشد .داوطلب باید صدای
نجوا را از فاصله شش متری بشنود.
قد و وزن :با توجه به مقتضیات هر اســتان و
متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان مربوط
طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه
تخصصــی و انجــام معاینات پزشــکی مورد
ســنجش قرار میگیرند .حداقل قد الزم برای
داوطلبان رشــته تربیت بدنی و علوم ورزشی
نیز مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی است.
نقص عضو و شــکل ظاهری :تغییر شــکل
مادرزادی یا اکتسابی اندامها و نداشتن کراهت
منظر در اثر ســوختگی ،سوانح یا دیگر عوامل
در صورت یا قسمتهای ظاهری و نمایان بدن
و نداشــتن نقص عضو مشهود و موثر در انجام
وظایف حرفهای معلمی ،بر اســاس تشخیص
پزشک معتمد واجد شرایط.
بیماریها :عــدم ابتال به بیماریهای مزمن و
صعبالعالج از قبیل دیابت ،ســیروز کبدی،
آسم ،نارسایی کلیه ،بیماریهای قلبی اسکروز
آنپالک ،پارکینسون و بیماریهای خونی نظیر
لوســمی ،کم خونی شــدید مقاوم به درمان،
تاالسمی ماژور و هر نوع بیماری شناخته شده
موثــر در انجام وظایف معلمی به تشــخیص
پزشک معتمد واجد شرایط.
ســامت روان :احراز سالمت روانی بر اساس
نظر روانشــناس متخصص و معتمد آموزش و
پرورش دارای نظام روانشناسی از سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران
عالوه بــر موارد ذکر شــده برخــورداری از
اســتعداد ،عالقه و انگیزه معلمی ،عامل بودن
به اخالق و رفتار متناســب با شأن و جایگاه
معلمی و برخورداری از قدرت تعامل با دیگران
و آشنایی با تعالیم دینی به ویژه قرآن کریم،
برخورداری از حســن شهرت ،عامل بودن به
اخالق و رفتار نیکو و متناسب با شان و جایگاه
معلمـــی و داشـتن حـــداکثر  ۲۸سـال در
بدو استخدام قطعی بعد از فراغت از تحصیل
از دیگر شــرایط ورود به دانشگاه فرهنگیان و
انتخاب شغل معلمی هستند.

خبرتلگرامی
 Dرئیس دیوان عدالت اداری درباره
آخرین وضعیت پرونده بورســیههای
اعطاشده به دانشجویان در دولتهای
نهم و دهم گفت :نتیجه نهایی پرونده
بورســیهها تا مدتی دیگر و به زودی
اعالم میشود.
 Dرئیس ســازمان غذا و دارو گفت:
در حال حاضر حــدود  50تا  60قلم
کمبود دارو در کشــور وجود دارد که
البته بخشی از این کمبود ممکن است
بهدلیل جو روانی در جامعه باشد.

پلیس

نظر سخنگوی ناجا درباره
طرح"حیاتشبانهپایتخت"

ســخنگوی نیــروی انتظامی دربــاره طرح
"حیــات شــبانه" پایتخت اعــام کرد که
پلیــس از هــر طــرح مفید و مــورد وفاق
نهادهــای حاکمیتــی بــرای ارتقا نشــاط
اجتماعی استقبال میکند.به گزارش ایسنا،
سردار احمد نوریان گفت :در موضوع حیات
شبانه ،تاکنون صرفا کلیاتی از سوی بعضی
از افراد و مجموعههای تابعه مدیریت شهری
در ســطح رسانهها مطرح شده که نمیتوان
بدون بررســی و اطالع از جزئیات اجرایی،
درباره آن اظهارنظر کرد.
نوریان اضافه کرد :به نظر میرسد با تشکیل
کارگروه مشــترک اجرایــی و نخبگانی از
زوایای مختلف بهویــژه بخشهای معطوف
به ماموریتهــای انتظامی اعم از جنبههای
ترافیکی،خدماتی ،امنیــت عمومی و غیره
طرح مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته و
نســبت به تصمیم گیری در مورد آن اقدام
الزم صورت گیرد.سخنگوی نیروی انتظامی
در خاتمــه گفت :در مجموع بــا تجربهای
که وجود دارد پلیس اجرای غیرمســئوالنه
طرحهای کارشناسی نشده را قبول ندارد.

محیط زیست
عیسیکالنتری:

کمتر از  ۵۰سال آینده
آب ایران تمام میشود

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با
تاکیــد بر این که وضعیت آب در کشــور از
آنچه گفته میشود ،بسیار بدتر است ،اعالم
کــرد که کمتر از  ۵۰ســال آینده دیگر آب
تمام میشــود.به گزارش ایســنا ،عیســی
کالنتری در واکنش بــه برخی اظهار نظرها
مبنی بر اینکه نفت تا  ۴۰ســال آینده و آب
تا  ۵۰ســال دیگر در ایران تمام میشود ،به
ایلنا گفت :وضعیت آب کشــور از آنچه گفته
میشــود ،بسیار بدتر است .با توجه به تغییر
اقلیم و کاهش بارشها مطمئنا ما با مشکالت
بسیاری مواجه خواهیم شد .بر اساس آمارها
بارندگی در ســال گذشته  ۲۵درصد کاهش
پیــدا کرده و به زیــر  ۲۰۰میلیمتر مکعب
رسیده اســت.معاون رئیسجمهور و رئیس
ســازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به
کمبود آب شدید در کشور خاطرنشان کرد:
اگر چه میانگین بارش کاهش پیدا کرده و با
تغییرات اقلیم مواجه هستیم اما متاسفانه در
مقابل مصرف آب روز ب ه روز بیشتر میشود.
آب مانند نفت نیســت که بــا توجه به نیاز
مصرف شــود و به اندازه نیــاز و فروش بازار
برداشت شود.وی ادامه داد :آب از حد نیاز ما
کمتر است اما نفت بیشتر از حد نیاز ماست.
اگر بیشتر هم تولید شود ،بازار از ما خریداری
نمیکند ،از همین رو برداشــت و استخراج
نفت بر اساس نیاز است؛ چرا که نمیتوانیم
آن را بفروشــیم و بازار خریــد وجود ندارند.
کالنتــری با بیان اینکه بــازار تقاضای نفت
میزان عرضه آن را به تعادل میرساند ،گفت:
متاسفانه در خصوص آب این گونه نیست و
هر چه داشته باشیم میخواهیم مصرف کنیم
و نیاز ما بیشتر از آبی است که وجود دارد.
مفقودی
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت آپاچــی
ســفید مــدل  1390بــه شــماره پــاک 63398 _ 119
بــه شــماره موتــور  E6HB21096000و شــماره تنــه
 ***NE8 180B9024222بــه نــام وحید علیزاده نوغابی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  6یزد ،تفت و توابع

 -92اصلی ،آقای ابوالفضل نجم زاده ششدانگ باغ مشتمل بر
انباری به طور مفروز قســمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت
 450متر مربع برابر رأی شماره 139760331006000674
مورخ  1397/04/07واقع در محله میرســیدمحمد تفت برابر
مالکیت رسمی مشاعی متقاضی
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند .میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
علیمحمد شبانیان تفتی
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
م.الف - 119 :نوبت اول - 97/5/18 :نوبت دوم97/6/1 :

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

معاون توسعه سازمان نظام پرستاری کشور به تشریح
مشکالت اجرای مناسب خدمات پرستاری در منازل
پرداخت و گفت :در دنیا  ۶۰ســال است که خدمت
پرستاری در منزل اجرا میشود ولی متاسفانه مردم
ایران از این خدمت محروم هستند.به گزارش تسنیم،
محمد شریفی مقدم با اشاره به شروع و توجه به خدمات پرستاری
در منزل در دهه  70نیز گریزی زد که وزارت بهداشت وقت ،آن
توجه الزم را به این طرح نکرد تا فعالیتهای پزشــکی متمرکز

هزینه پرستار در منزل شبی یک میلیون تومان

بر حوزه پرستاری نشــود ،عنوان کرد :با این وجود
در سالهای بعد مسئله خدمات پرستاری در منزل
دوباره مورد توجه قرار گرفت ولی تعرفه این خدمات
عادالنه نبوده اســت.معاون توسعه ســازمان نظام
پرستاری کشور با تشریح مشکالت تعرفه خدمات
پرستاری در منازل عنوان کرد :مثال هزینه یک ساعت خدمت در
منزل  10تا  18هزار تومان است درحالیکه یک پرستار برای یک
ساعت اضافه کار بالغ بر  15هزار تومان دریافت میکند بنابراین

وقتی خدمات پرستاری در منازل بیمه بازنشستگی ندارد و ایمنی
نیز وجود ندارد و مســئولیت آن نیز باالتر است مسلما پرستاران
انگیزهای برای فعالیت در خدمات پرســتاری در منازل نخواهند
داشت.شریفی مقدم با اشاره به اینکه هزینه نگهداری یک بیمار
در منزل در هر  24ســاعت یک میلیون تومان است که شاید در
یک شبانهروز سه پرســتار این کار را انجام دهند ،عنوان کرد :با
این وجود این هزینه از هزینه خدمات پرســتاری در بیمارستان
خصوصی کمتر است.

فرصتها و تهدیدهای خروج مهاجران افغان از کشور

نابودیتامیناجتماعی
توسطافاغنه

مشاور کانون عالی شورای اسالمی کار کشور :متاسفانه یکی از آسیبهای
وجود افاغنه نابودی سازمان تامین اجتماعی بوده است .افغانها تامین
اجتماعی ما را نابود کردند .چون کارفرمایی که کارگر افغانی دارد حق بیمه
نمیدهد .چند میلیون حق بیمه پرداخت نشده به خاطر وجود افاغنه در ایران
ساالنه ضرر هنگفتی به سیستم تامین اجتماعی ما وارد میکند

آفتاب یزد -گــروه اجتماعی :کاهش ارزش پایه
پولی در برابر ارزهای خارجی آنچنان که کارشناسان
عنوان میکنند باعث خروج بخشی از اتباع کشور
افغانســتان از ایران شده است .هم اکنون در تاریخ
15مرداد  1397هر  7افغانی برابر با هزار تومان است
و ســابق بر این رقم معــادل  70افغانی در برابر هر
هزار تومان بود.علیرضا رحیمی نماینده مجلس در
اینباره میگوید « :در یکی از جلسات محدود ولی
مهم مجلس موضوع بازگشت نیروهای کار افغان از
ایران به افغانستان مطرح شد .افغانی بیش از تومان
ما ارزش دارد و درآمدشان در اینجا به شدت کاهش
یافته است .پیشنهاد شد سریعا به فکر تامین صدها
هزار کارگر ساده در مشاغل خدماتی باشیم ».با توجه
به هزینه باالی تامین اشــتغال در کشور و احتمال
خالی شــدن تعداد باالی از مشاغل این مسئله را با
کارشناسان در میان گذاشتیم.
تعداد افغانهای شاغل در ایران

مرکز آمار ایــران ،در آخرین گزارش خود در مورد
تعداد اتباع افغانستان در ایران اعالم کرد که حدود
یک میلیون و  ۵۸۴هزارنفر با تابعیت افغانستان در
ایران زندگی میکنند .مقامات رسمی وزارت کشور
اما این تعداد را بیشــتر میدانند در ســال ۱۳۸۹
سیدتقی قائمی مدیرکل وقت اتباع خارجه وزارت
کشور اعالم کرد حدود سه میلیون افغانی در ایران
زندگی میکنند .اظهارات این مســئول در وزارت
کشــور در حالی بود که ســال بعد سردار محمود
صادقــی رئیس پلیس وقت گذرنامه ایران ،از تردد
ساالنه  ۲۲میلیون اتباع ایرانی و خارجی در کشور
خبر داد که از این تعداد بیش از  ۱۵میلیون تردد
اتباع کشور و بیش از  ۶میلیون نیز مربوط به تردد
افراد خارجی بوده است .پس از آن نیز بارها مقامات
مختلف اعالم کردند که قریب  3میلیون نفر افغانی
در ایران زندگی میکنند .اســداهلل میراسماعیلی
اســتاد دانشگاه در مشــهد اما معتقد است که به
دلیل اشتغال افاغنه به مشاغل حاشیهای ،این آمار
صحیح نیست و تعداد واقعی آنها در ایران بیش از
 4میلیون نفر اســت ،.وی تعداد آنها تنها در شرق
کشور را بیش از یک میلیون نفر میداند .در ایران
سرشماری مهاجرین افغانستانی بر اساس قومیت

صورت نمیگیرد اما ســازمان ملل در گزارشــی
که در سال  ۲۰۱۵منتشــر نمود عنوان کرده که
بیشتر مهاجران افغانستانی در ایران از قومیت هزاره
هســتند و مابقی از اقوام تاجیک ،پشتون و ازبک
میباشند .تسلط بســیاری از آنها به زبان فارسی
باعث شــده تا راحتتر از اتباع کشــورهای مانند
پاکســتان و بنگالدش در بازار کار جذب شــوند.
هر چند طبق قانون ،اقامت مهاجران افغانســتانی
در ۱۵اســتان ایران ممنوع اســت و در تهران نیز
حــق اقامت در منطقه خُ جیر واقع در منطقه ۱۳
شهرداری تهران را ندارند اما به نظر میرسد که این
قانون به صورت کامل اجرا نمی شود و پراکندگی
آنها در کشور باال است.
خالی شدن مشاغل

تورم پایین در کشور افغانستان تمایل برخی از آنان
را برای ترک ایران افزایش داده است .از سوی دیگر
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده
که دولت در سال  1397قصد دارد تا با اختصاص
بودجه  ۳۲۷هزار میلیــارد تومانی یک میلیون و
 ۳۳هزار شــغل ایجاد کند .به همین خاطر برخی
کارشناســان معتقدند که افزایش نرخ ارز میتواند
یک فرصت در دل تهدید باشد و در صورت مدیریت
درست قریب یک میلیون شغل را آزاد نماید .اسداهلل
میر اسماعیلی کارشناس مســائل افغانستان در
مشهد به آفتاب یزد میگوید  :این مسئله میتواند
فرصتی برای دولت باشــد تا با مدیریت و پاالیش
افاغنــه ،آنهایی را که فاقد تخصص هســتند را از
متخصصین جدا نماید و با امکان سنجی اقتصادی
حین توجه به مسائل اخالقی زمینه جایگزینی آنها
با کارگران ایرانی را فراهم آورد .در همین مشــهد
در صورتی که افغانها از بازار حذف شــوند میتوان
همچون سالهای قبل برای کار در مزارع و همچنین
مشاغل خدماتی از کارکران ایرانی که هر ساله برای
این کار به مشهد مهاجرت میکردند استفاده کرد
و بی شک نیروی کار کافی در کشور وجود دارد و
دولت نیز میتواند بدون صرف صدها هزار میلیارد
تومان یک ظرفیت بی نظیر اشــتغال را که در اثر
خروج افاغنه ایجاد شده در اختیار بگیرد و در این
شــرایط خاص اقتصادی از آن بهره کافی ببرد .به

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان:

عراق برای مهار آتش باید خاکری ز ایجاد کند

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان
با بیــان اینکه عراق باید بــرای اطفاء حریق در
هورالعظیم وارد میدان شــود از بررسی راههای
رهاسازی آب در بخش عراقی تاالب از سوی ایران
خبر داد .احمد الهیجانزاده در گفتوگو با ایلنا،
درباره آتشســوزی مجدد در هورالعظیم گفت:
متاسفانه شــرایط در منطقه برای آتشسوزی
مهیاســت و این اطفا با زحمت بسیار و هزینه
زیاد نمیتواند کفایت کننده باشد و باید اقدامات
گستردهای در عراق که مبداء آتشسوزی است
نیز انجام شــود.وی با بیان اینکه آتشسوزی در
هورالعظیم دوباره آغاز شــده است ،خاطرنشان
کرد :دود ناشی از آتشسوزی باعث تعطیلی شهر
مفقودی
مدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب محمــد روزبهانی فرزند
حبيباهلل به شماره شناسنامه 777صادره از دورود در مقطع
کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات به
شماره مدرک  / 3514ف صاره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی
واحد بروجرد با شــماره  771123142مورخ 1378/10/02
مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشــد .از یابنده تقاضا میشود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی
دانشگاه آزاد شهرستان بروجرد ارسال نماید.
آگهی مفقودی جهت صدور سند المثنی
چون خانم نصرت دشــتی رحمت ابــادی مالک کامیون بنز
کمپرســی مدل ،56به شــماره انتظامی  328 - 16ع  28با
شماره شاسی  14315925و شماره موتور  10042607به
علت فقدان سند ،تقاضای صدور سند المثنی نموده است ،لذا
چنانچه هرگونه ادعایــی در مورد خودروی مذکور وجود دارد
ظرف مدت  15روز از تاریخ نشــر اگهی با در دســت داشتن
مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در
تهران ،کیلومتر  8جاده ساوه مراجعه نمایند.
مفقودی
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو ســیتروئن زانتیا
رنــگ ذغالــی  -متالیــک مــدل  1381به شــماره پالک
ایران  734 - 99د  45به شماره موتور  02001170و شماره
شاســی  S1512281104256به نام سید نیما انصاری صدر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی
قرارداد نمایندگی بیمه پارسیان اینجانب سهیل سلیمان نژاد به
کد  ۵۱۶۳۲۰مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

هویزه شده است ،در حال حاضر نیز آتشسوزی
در یک محدوده  ۲۰هزار تا  ۲۵هزار هکتار اتفاق
افتاده ،اما اثرات آن بســیار بیشتر از این مناطق
اســت ،چرا که دودی که از آتشســوزی ایجاد
میشــود تا اهواز که  ۹۰کیلومتر با مرز فاصله
دارد نیز رسیده اســت.مدیر کل محیطزیست
استان خوزستان با اشــاره به راهکارهای اطفاء
حریق در هورالعظیم تصریح کرد :به جز آبپاش
و اســتفاده از بالگرد و هواپیما راهکارهای دیگر
ش را
مانند اقداماتی که از طریق زمینی بتوانیم آت 
اطفاء کنیم نیز باید بررسی شود البته باید عراق
وارد میدان شود و خاکریزهایی را ایجاد کنند تا
آتشسوزی مهار و کنترل شود.

نظر میرســد که خروج آنها میتواند ایجاد کننده
یک میلیون فرصت شغلی باشد.
لزوم توجه به قانون

فرامرز توفیقی مشاور کانون عالی شورای اسالمی کار
کشور در این باره به آفتاب یزد گفت  :بر اساس نص
صریح قانون اشتغال اتباع بیگانه خالف قانون است.
براســاس قانون نیز به ویژه در مشاغلی که امکان
اشــتغال داخلی وجود دارد ،این کار کام ً
ال برخالف
قانون اســت .در مورد اشتغال و به کارگیری افاغنه
متاسفانه ما شــاهد یک نوع رها شدگی هستیم و
آنها به راحتی در تعداد باال وارد کشور میشوند و به
همان راحتی نیز مشغول به کار میشوند .در اشتغال
به کار آنها نیز هیچ فیلتر و گزینشــی وجود ندارد.
در مباحث مربوط به پناهندگی در ضمن توجه به
مسائل اخالقی و دینی باید به این مسئله توجه کرد
که با ورود بدون فیلتر اتباع بیگانه به ویژه افاغنه به
کشور بســیاری از جرایم ،مانند ورود مواد مخدر و
جرائم دیگر به همراه آنها توسعه یافت و آسیبهای
اجتماعی جــدی ایجاد شــد .بزههــای اخالقی،
ناهنجاریهای روانی نشــو و نما پیــدا کرد ،قبح
استعمال مواد مخدر صنعتی در جامعه شکسته شد،
ازدواج آنها در کشور کار را به جایی رسانده است که
ریشه دواندهاند و به راحتی نمیتوان راجع به خروج
آنها صحبت کرد .خود بنده شاهدم در جاهایی که
برخی از اینها سکونت عمده دارند چگونه مباحث
اخالقی و جرایم رشد قابل مالحظه ای دارد .متاسفانه
دوستان ما در وزارت کار در برابر بیکاران جدیدا ً از
واژه بیکاران شیک استفاده میکنند که ابدا ً چنین
چیزی مصداق گســترده ندارد ،ما کارگرانی داریم
که حداقلها را میخواهند ،نیاز به بیمه و مرخصی
دارند و زمانی که ما اجازه میدهیم که پیمانکاران
شــهرداری برای سودجویی بیشتر و به خاطر آنکه
حداقل دستمزد را پرداخت کنند ،علی رغم وجود
انبوه متقاضیان کار ایرانی با افاغنه قرارداد ببندند،
چگونــه میتوان ادعا کرد که به شــعارها در مورد
اشتغالزایی پایبند هستیم .اداره گاز ،وزارت ارتباطات
و هر نهاد دولتی دیگر باید به این سود جویی مطلق
توسط پیمانکاران توجه کنند و وقتی پیمانکار مث ً
ال
آبفا برای حفر کانال از کارگران بیمه نشــده افغان

استفاده میکند تا سود بیشتری ببرد ،این نهادهای
دولتی الاقل باید واکنش نشان دهند و اجازه دهند
که این اشتغال ایجاد شده نصیب هموطن خودشان
شود و نه بیگانگان .وی افزود :مطابق قانون اساسی
یک مسئول که مث ً
ال در اداره برق مدیریت میکند
در برابر اشتغال اتباع کشور خودش مسئولیت دارد
و نباید اجازه دهد که این فرصتهای شغلی توسط
پیمانکاران به غیر واگذار شود و در برابر این مسائل
باید ایستاد .همین سیاستها باعث شده که شرایط
بسیار تحمیلی توسط کارفرماها ایجاد شود که کارگر
ایرانی رغبت نمی کند با آن شــرایط کارگر افغانی
کار کند و بعد اســم این کارگر را میگذارند کارگر
شــیک ،در حالی که ابدا ً اینگونه نیست و فقط به
این دلیل که کارگر ایرانی حاضر نیســت با شرایط
کارگر افغانی کار کند ،نبایــد او را به طعنه کارگر
شیک پوش نامید .وی در ادامه اظهار داشت :برخی
از مدافعان وجود افاغنه عنوان میکنند که اگر اینها
نباشند ،مث ً
ال برخی مشاغل مثل چوپانی یا کارگر
شهرداری متقاضی ندارد و کار میخوابد .باید به آنها
عرض کنم به عنوان یک فعال صنفی که از وضعیت
بازار کار مطلعم با اطمینان میگویم که نه تنها کار
نمی خوابد ،بلکه برای هر کدام از این مشاغل دهها
متقاضی آماده از مناطق محروم کشور و روستاهای
گرفتار خشکسالی ما وجود دارد ،همچنین در صورت
واگذاری این مشاغل به کارگران ایرانی طبعاً حاشیه
شهرها از این به بعد شاهد بزه و جرم کمتری خواهد
بود .اگر کارفرمای ایرانی حاضر شــود حداقلهای
قانونی را رعایت کند و بیمه کارکر را پرداخت نماید
و برای فرار از قانون به ســمت به کارگیری افاغنه
نرود ،البته که متقاضی کار وجود دارد .متاسفانه یکی
از آســیبهای وجود افاغنه نابودی سازمان تامین
اجتماعی بوده است .افغانها تامین اجتماعی ما را نابود
کردند .چون کارفرمایی که کارگر افغانی دارد حق
بیمه نمیدهد .چند میلیون حق بیمه پرداخت نشده
به خاطر وجود افاغنه در ایران ساالنه ضرر هنگفتی
به سیستم تامین اجتماعی ما وارد میکند .طبیعی
است که این امر به تضعیف سازمان تامین اجتماعی
منجر خواهد شد .اما اگر این حق بیمهها پرداخت
گردد ،ضمن ایجاد اشتغال طبیعی است که سازمان
تامین اجتماعی ما نیز چابک خواهد شد.

بطحایی:

سفر دانشآموزان به گرجستان
بدون اطالع مقامات بوده

وزیر آموزش و پرورش ضمن ابراز تاسف از حادثه
رخ داده برای دو دانشآموز در اردوی گرجستان
با بیان اینکه این اتفاق بدون اطالع قبلی مقامات
مسئول رخ داده لذا کسی را نمیتوان پیدا کرد
از او توضیحــی بخواهیم ،گفت :همان طور که
پیش از این هم گفته شــده ،برگزاری سفرهای
خارجی هیــچ توجیهی ندارد اال مواردی که در
آن بحث مسابقات بینالمللی مطرح باشد چرا
که در این گونه موارد تمام مسائل ایمنی برای
دانشآموزان رعایت میشــود.به گزارش ایسنا،
بطحایی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که

تمهیدات دولت و وزارت آموزش و پرورش برای
حادثهدیدگان اردوی دانش آموزی در گرجستان
چیست؟ اظهار کرد :از این اتفاق متاسف هستم
و بارها به اولیای دانش آموزان اعالم کردهایم که
اینگونه سفرها هیچ ضرورتی ندارد ،به خصوص
که وقتی بدون اطالع مقامات رسمی این اتفاقات
میافتد.وی با بیان اینکه چون این اتفاق بدون
اطالع قبلی مقامات مســئول رخ داده لذا کسی
را نمیتوان پیدا کــرد از او توضیحی بخواهیم،
گفت :همان طور که پیش از در مورد سفرهای
خارجی گفته شــده ،برگزاری این سفرها هیچ
توجیهی ندارد.

