
م�دارك س�ازمان آم�وزش فن�ي و حرفه اي 
كشور در دهه هاي قبل چنان اعتباري داشت 
ك�ه پيش�رفته ترين كش�ور هاي جه�ان هم 
مهارت آموزان اين سازمان را به سادگي جذب 
مي كردن�د. اكنون اين س�ازمان ب�ا واگذاري 
80 درص�دي آموزش ه�اي مهارت�ي اش ب�ه 
آموزش�گاه هاي خصوص�ي عماًل به حاش�يه 
خواهد رفت. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
هم براي زنده نگهداشتن اين زيرمجموعه با 
ارزش خود، تالش دارد تا مدارك مهارتي صادر 
شده از آموزش�گاه هاي خصوصي را همتراز 
مدارك دانش�گاهي كن�د. اين اتف�اق ناگوار 
در حالي است كه آموزش�گاه هاي خصوصي 
ت�وان انتقال با كيفي�ت مهارت ه�ا را ندارند. 

س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تصميم 
دارد ت��ا پايان امس��ال 80 درص��د آموزش هاي 
مهارتي خود را ب��ه آموزش��گاه هاي آزاد فني و 
حرفه اي واگذار كند. آموزشگاه هايي كه معموالً 
به دنبال كاهش هزينه و بالطبع كاهش كيفيت 
آموزش هس��تند و هرگز مكمل مناس��بي براي 

دانشگاه و صنعت نبوده اند. 
 تناقض در راهبرد وزارت كار

در حالي كه همواره از مدرك گرايي انتقاد شده، 
اكنون وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي در 
تالش براي همترازي م��دارك فني و حرفه اي با 
تحصيالت دانش��گاهي به عنوان راهكاري براي 

تشويق مهارت آموزي است. 
در همين راستا به تازگي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي خبر داد كه » براي اولين  بار با پي نوشت 
رئيس جمهوري و دستور س��ريع وي به سازمان 
اداري و اس��تخدامي، همت��راز ك��ردن موضوع 
آموزش هاي فن��ي و حرفه اي در كن��ار مدارك 
تحصيلي آموزش هاي كالس��يك م��ورد توجه 
قرار گرفت. بنابراين سازمان اداري و استخدامي 
مكلف شد نظام مشاغل دولتي را مورد بازنگري 
قرار دهد. در وزارت كار نيز بايد مش��اغل را هم 

متناسب با اين رويكرد تغيير دهيم.«
محمد ش��ريعتمداري با بيان اينكه مسير حل و 
رفع مشكل بيكاري از توس��عه مهارت هاي فني 
و حرفه اي كش��ور مي گذرد، گف��ت: » در جمع 
بيكاران كشور، آمار دانش آموختگان دانشگاهي 
بيكار باالست، اين در حالي است كه افراد داراي 
مهارت از فرصت شغلي بيشتري برخوردار هستند 
و اين نشان مي دهد راه عبور از وضعيت موجود، 

مهارت افزايي است.«
وزير كار در حال��ي از مهارت افزاي��ي و بازبيني 
رويكرد در وزارتخان��ه اش صحبت مي كند كه با 

تضعيف سازمان فني و حرفه اي در جهت عكس 
سخنانش عمل كرده است. 

 مرگ در 60 سالگي
علي اوسط هاش��مي، رئيس س��ازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور هم خرداد ماه از واگذاري 
80 درص��د آموزش ه��اي مهارتي س��ازمان به 
آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي تا پايان سال 
۱۳۹۹ خبر داد و گفت: » س��ال ۱۴00 مي تواند 
با نقش آفريني كان��ون و انجمن هاي صنفي بهار 

آموزشگاه هاي آزاد باشد!«
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان 
زي��ر مجموع��ه اي از وزارت تعاون امس��ال در 
حالي 60 ساله ش��د كه اقبال به دريافت مدارك 

مهارتي اش به شدت كاهش يافته است. 
مأموريت اصلي اين س��ازمان، آم��وزش مهارت، 
پژوهش، توليد استاندارد آموزش��ي و ارزشيابي 
نيروي كار است. سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور به كمك 552 مركز آموزشي ثابت و 2۱ هزار 
مربي خود هر ساله به كارجويان و شاغالن زيادي 
آموزش مي دهد. حاال با تفوي��ض مهارت آموزي 
اين سازمان به آموزشگاه هاي خصوصي، مشخص 
نيست وضعيت انبوهي از مراكز آموزشي و مربيان 

اين سازمان چه شكلي پيدا مي كند. 
 بار س�نگين مهارت آم�وزي روي دوش 

نحيف آموزشگاه ها
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي همواره تالش 
كرده تا بخشي از آموزش هاي مورد نظر خود را 
براساس استانداردهاي ملي و جهاني به مخاطبان 
ارائه مي كند. اما در اين ميان فعاليت بسياري از 
آموزش��گاه ها و حتي مراكز آموزشي وابسته به 
س��ازمان ها و نهادهاي مختلف به شكل پراكنده 
و با قيمت پايين موجب شده تا سطح كيفي اين 
دوره ها به شدت نازل شود. حاال اين آموزشگاه ها 
مي خواهند بار سنگين مهارت آموزي وزارت كار 

را هم به دوش بكشند!
متولي آموزش هاي مهارتي مطابق قانون، سازمان 
آموزش فني و حرفه اي اس��ت. به نظر مي رسد 
حاال كه دولت با كمبود منابع در تأمين امكانات و 
تجهيزات آموزشي مواجه است مي خواهد از توان 
و ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند، اما براي 
مقابله با آموزش��گاه هاي غير مجاز چه برنامه اي 
دارد؟ چه تضميني هس��ت كه آموزش��گاه هاي 
مجاز كيفيت مناسب براي انتقال مهارت را داشته 
باشند؟ برخي آموزش��گاه ها هم در استان هاي 
مختلف هستند كه براساس تفسير قانون به نفع 

خود كارآموزان را سردرگم مي كنند. 
 مؤلفه اي كه تأثير گذار نيست

در همين زمينه يك كارشناس روابط كار با اشاره 
به فلس��فه آموزش هاي فني و حرف��ه اي گفت: 
»آموزش فني و حرفه اي ايجاد شد تا كارگري كه 
مي خواهد سر كار برود، صفر نباشد و مهارت هاي 
اوليه را داش��ته باش��د. در ادامه برنامه اين است 
كه افراد آموزش هاي تكميلي و حتي تخصصي 
ببينن��د. در چنين ش��رايطي بديهي اس��ت كه 
بايد بين كارگران تفاوت گذاشت و همانطور كه 
بين دارندگان مدارك مختلف دانش��گاهي فرق 
مي گذارند، بين كارگران با مهارت كم يا زياد هم 

بايد تفاوت گذاشت.«
علي اكبر س��يارمه افزود: » موض��وع مهم ديگر 
اعتبار مدارك فني و حرفه اي است. چرا مدرك 
فني و حرفه اي نبايد يك مؤلفه تأثيرگذار باشد؟ 
شايد عنوان كنند كه به مهارت و تخصص هم در 
طبقه بندي مشاغل بها داده شده است، اما به نظر 
مي رسد اين توجه با واس��طه است، يعني اينكه 
مي گويند چون فالن مدرك كس��ب ش��ده اين 
فرد مهارت دارد يا فرد با سابقه را داراي مهارت 
قلمداد مي كنند. حال آنك��ه به صورت ويژه بايد 

مهارت آموزي تشويق شود.«
 اقدام جهادي هم نظر مديران را عوض نكرد

آموزش هاي فني و حرفه اي در دهه هاي گذشته 
نه تنها در داخل كشور بلكه در تمام دنيا جايگاه 
مهمي داشت و كشور هاي مثل كانادا و استراليا 
هم از داش��تن مدارك س��ازمان فني و حرفه اي 
استقبال مي كردند. يكي از داليل افول سازمان 
فني حرفه اي اين بود كه در سال هاي اخير وزارت 
كار اين سازمان را متناس��ب با نياز هاي جامعه 

به روز رساني نكرد. 
 با اينك��ه در دوران كرونا هم بس��ياري از مراكز 
آموزشي اين س��ازمان به صورت جهادي عمل 
كردند و توليدات مفيدي داش��تند، اما تغييري 
در تصميم مسئوالن وزارت كار براي احياي اين 

سازمان رخ نداده است. 
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افزايش 9 درصدي سفرها در تعطيالت اخير كار دست مردم داد

کرونا با هشدار به کلی قرمز!

مرگ چراغ خاموش مهارت آموزي
تالش وزارت كار براي همتراز كردن مدرك سازمان فني و حرفه اي با مدارك دانشگاهي از كاهش اعتبار مدارك مهارتي خبر مي دهد

كرون�ا در برخي از 

زهرا چيذري
شهرهاي كشور در   گزارش  2

انفج�ار  ح�ال 
اس�ت!20 روز پيش بود كه تعطيالت ايام محرم 
چيزي حدود 5 ميليون نفر از مردم كشورمان را 
راه�ي جاده ها كرد. اف�رادي كه ب�ا وجود تمام 
هشدارهاي بهداشتي دل به دريا زدند و موجب 
شدند تا مسيرهاي منتهي به جاده هاي شمال 
كشور يك طرفه شود و ساير جاده هاي پرتردد و 
توريستي هم ترافيك قابل مالحظه اي را تجربه 
كن�د. حجم س�فرها به گون�ه اي بود ك�ه بنا به 
گزارشات پليس راه نسبت به ايام مشابه در سال 
گذشته با رشد 9 درصدي سفرها مواجه بوديم. 
همان روزها بود كه اي�رج حريرچي، معاون كل 
وزارت بهداشت در هشداري چند باره گفت:» پنج 
الي هفت روز آينده موارد س�رپايي، دو الي سه 
هفته بعد موارد بستري و چهار الي شش هفته 
بعد موارد مرگ افزايش پيدا خواهد كرد.« حاال 
اين پيش بين�ي تحقق يافته و ب�ا افزايش ابتال، 
بس�تري و مرگ و مير بيماران كرونايي مواجه 
هستيم. حاال آقاي معاون از قرمز بودن تمامي 
مناطق كشور خبر مي دهد و برخي از شهرها را 
در حال انفجار كرونايي توصيف مي كند. در اين 
ميان اوضاع تهران با افزايش دو برابري بستري ها 
ط�ي ي�ك هفت�ه گذش�ته وخيم ت�ر اس�ت. 
طبق آخرين گزارش��ات وزارت بهداش��ت در 2۴ 
ساعت منتهي به روز جمعه 28 شهريور ۱۳۹۹ و 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳ هزارو۴۹ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 

شد كه هزارو5۹۳ نفر از آنها بستري شدند. 
به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۴۱6 هزار و ۱۹8 نفر رسيد. 
در طول همين زمان ۱۴۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري 
به 2۳ هزار و ۹52 نفر رس��يد. ۳هزارو86۹ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۳55 هزار 
و 505 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 

ترخيص شده اند. 
 28 اس�تان همچنان در وضعي�ت قرمز و 

هشدار
به گفته سيما س��ادات الري همچنان 28 استان 

در وضعي��ت قرمز و هش��دار قرار دارد. بر اس��اس 
آخرين اطالعات كرونا در كشور، استان هاي تهران، 
مازندران، گيالن، قم، اصفهان، خراس��ان رضوي، 
آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، 
يزد، زنجان و قزوين در وضعي��ت قرمز قرار دارند. 
همچنين استان هاي آذربايجان غربي، البرز، فارس، 
لرس��تان، هرمزگان، اردبيل، بوش��هر، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، مركزي، 
ايالم، چهارمحال و بختياري، گلستان و خوزستان 

در وضعيت هشدار قرار دارند. 
الري در ضمن اشاره به آمار ابتال به ويروس كوويد 
۱۹ در جهان گفت: » شمار مبتاليان ويروس كرونا 
در جهان از مرز ۳0 ميليون نفر گذش��ته اس��ت و 
تاكنون بيش از ۹50 هزار نفر در جهان جان خود را 

در اثر ابتال به اين بيماري از دست داده اند.«
وي با اشاره به اينكه همه گيري اين ويروس در جهان 
همچنان رو به شتاب است، تصريح كرد: » فراموش 
نكنيم كه رعايت بهداشت فردي، فاصله گذاري و 
استفاده از ماسك مهم ترين اصل حفاظت از خود 

در برابر اين ويروس است.«
 كل كشور در وضعيت قرمز

ايرج حريرچي، معاون كل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي با بيان اينكه ديگر رنگ بندي 
كرونايي معنايي ندارد، گفت: » نارنجي و زرد نداريم، 
كل كش��ور در وضعيت قرمز قرار دارد و در صورت 

ادامه اين روند آمار كشته هاي كرونا به ۴5 هزار نفر 
هم خواهد رسيد.« به گفته وي، انفجار كرونايي در 
برخي شهرها اتفاق افتاده است. در شهر تبريز از زير 
۴0 بستري روزانه به ۱60 بستري رسيده ايم و در قم 

نيز از ۱0 بستري روزانه به ۱60 بستري رسيديم. 
حريرچي وضعيت تهران را هم بحراني توصيف كرد 
و افزود:» موارد بستري در يك هفته گذشته بسيار 
افزايش داشته و در شهر تهران دو برابر شده است. 
موارد بستري روزانه در تهران حدود ۷00 تا 800 
نفر است،  در حالي كه فقط ۴50 تا 500 نفر ترخيص 
مي شوند. بيشتر استان هايي كه مسافرپذير هستند 
مانند مازندران، گلستان، گيالن، خراسان رضوي 
آذربايجان شرقي، قم و اصفهان در وضع قرمز قرار 

دارند و مسافرت ها اين وضع را تشديد مي كند.«
وي با اش��اره به اينكه بيماري كرون��ا مانند درياي 
مواجي است كه با امواج متعدد آن روبه رو هستيم و 
چند ماه است مرگ باالي ۱00 نفر در روز را تجربه 
مي كنيم، افزود: » اكنون ۳5 هزار و 500 نفر بستري 
هستند كه در مقايسه با اوج اول گسترش كرونا ۱0 

درصد افزايش داشته است.«
ب��ه گفت��ه حريرچ��ي در نيم��ه دوم فروردين و 
ارديبهش��ت ميزان تماس افراد با يكديگر و تردد 
فيزيكي به ۴8 درصد بهمن و اسفند سال گذشته 
رسيد و به نصف كاهش داشت، اما اكنون اين رقم 
۱2 تا ۱۴ درصد شده است و مردم در مقايسه با سال 

گذشته يك دهم فاصله گذاري اجتماعي را رعايت 
مي كنند.  معاون كل وزير بهداشت پيش بيني كرد 
در پنج ماه آينده ميزان فاصله گذاري اجتماعي به 

زير 5 رصد كاهش يابد. 
وي با بي��ان اينكه اس��تفاده از ماس��ك و رعايت 
فاصله گ��ذاري اجتماع��ي دو روش جلوگيري از 
ابتال به كروناست، گفت: » اكنون ميزان استفاد از 
ماسك در كل كش��ور حدود 50 درصد است البته 
در اداره ها حدود ۷0 تا 80 درصد از ماسك استفاده 

مي كنند.« 
حريرچي افزود:» اگر روند كنوني ادامه داشته باشد 
ميزان مرگ و مير و تعداد افراد بس��تري افزايش 

خواهد داشت.«
از نگاه معاون كل وزير بهداش��ت، ترس آگاهانه و 
هراس منطقي از عواقب كرونا همراه با تعقل رفتاري 
عامل اصلي كاهش تماس انساني، تردد فيزيكي و 

افزايش استفاده از ماسك است. 
 توصيه س�ازمان جهاني بهداش�ت براي 

تعطيلي مدارس
وي با بيان اينكه استقبال دانش آموزان از بازگشايي 
مدارس ۱0 تا 20 درصد بوده است، گفت:» رئيس 
سازمان بهداشت جهاني اعالم كرده است در مناطقي 

كه كرونا گسترش دارد، مدارس تعطيل شود.«
حريرچي با بي��ان اينكه اگر ش��يوه نامه ها رعايت 
نشود، دانش آموزان عامل قابل توجه انتقال كرونا در 
جامعه مي شود، افزود: » موارد سرپايي پنج تا هفت 
روز، موارد بستري دو تا سه هفته و موارد مرگ و مير 
چهار الي ش��ش هفته پس از ابتال به كرونا خود را 
نشان مي دهد، بنابراين خبر هايي كه درباره مرگ يا 
بستري دانش آموزان به علت كرونا منتشر مي شود، 

درست نيست.«
ستاد مركزي مديريت بحران سازمان نظام پزشكي 
هم در بيانيه اي درباره خطر م��وج دوم آنفلوآنزا و 

كرونا مواردي را متذكر شد. 
در اين بيانيه با تأكيد بر ل��زوم رعايت توصيه هاي 
بهداشتي براي پيشگيري از ابتال به هر دو بيماري 
آنفلوآن��زا و كرونا بر تزريق واكس��ن آنفلوآنزا براي 
گروه هاي پر خطر همچون كودكان، مادران باردار و 
سالمندان و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي تأكيد 
شده است. همچنين در رابطه با بازگشايي مدارس 
و دانشگاه ها هشدار داده و بر ش��يوه هاي آموزش 

مجازي تأكيد شده است. 

 معاون خدمات شهري شهرداري تهران در بازديد از ميدان مركزي 
ميوه و تره بار بر لزوم تبديل پسماند توليد شده در ميادين ميوه و تره بار 
به خوراك دام و كود كمپوست تأكيد كرد و گفت: اين طرح در دست 

بررسي نهايي است و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز مي شود. 
 محمد ش��ريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توئيتي 
از ارسال پيامك از س��وي اين وزارتخانه به والدين كودكان محروم از 

تحصيل براي بازگشت   به چرخه آموزش خبر داد. 
 مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به رگبار باران در برخي مناطق كشور گفت: طي هفته آينده سامانه اي 

بارشي از نوار شمالي كشور عبور مي كند. 
 عضو شوراي شهر تهران با اش��اره به اهتمام مديريت شهري جهت 
تبديل پايتخت به قطب گردش��گري گفت: در صورت تبديل ملك با 

كاربري مسكوني به فرهنگي، عوارضي از مالك اخذ نمي شود. 
 بنابر اظهارات يك روانش��ناس، خطر اعتي��اد در نوعي از بازي هاي 
ويدئويي كه داراي چند بازيكن هستند و رقابت در آنها به صورت آنالين 
برگزار مي شود، به علت اينكه بازيكنان براي خودشان شخصيت مجازي 
مي سازند و از دنياي واقعي جدا مي ش��وند و در بازي زندگي مي كنند، 

بيشتر است؛ چراكه اغلب اين بازي ها پاياني ندارند. 
 معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و سرپرست سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران از آغاز انجام 

تست كرونا از كودكان كار و خيابان خبر دادند. 
 دادستان عمومي و انقالب مركز اس��تان هرمزگان از توقف مزايده 

فروش كارخانه كنسرو تن ماهي بندرعباس خبر داد. 
 دبيركل جمعيت هالل احمر با بيان اينكه جمعيت هالل احمر هم 
اكنون در چهار استان جنوب كشور طرح نذر آب ۳ را برگزار مي كند، 
اضافه كرد: هر استاني بحث تأمين آب آشاميدني يكي از روستاها را بر 
عهده گرفته و در كنار آن خدمات ديگري هم براي مردم روستاها ارائه 

مي دهند. 
 مديرعامل انجمن آلزايمر ايران با اشاره به اينكه بيش از 50 ميليون 
نفر در جهان با دمانس زندگي مي كنند، گفت: در ايران نيز هنوز آمار 
قطعي گرفته نشده، اما بر اساس آمار جهاني تخمين مي زنيم بيش از 
۷50 تا 800 هزار نفر فرد مبتال به دمانس در كشور زندگي مي كنند كه 

توجه به كيفيت زندگي آنها و مراقبان آنها امري ضروري است. 

رفتار كودكستاني بهزيستي !
معاون سازمان بهزيستي واگذاري مهدهاي كودك 

را به آموزش و پرورش تكذيب كرد
هفت سال نخست زندگي يكي از مهم ترين برهه هاي زندگي هر انساني 
است، به گونه اي كه ش��اكله اصلي ش��خصيت هر كدام از ما در همان 
هفت سال شكل مي گيرد. اين مسئله اهميت مهدهاي كودك را بيش 
از پيش مشخص مي كند و نشان مي دهد مهدهاي كودك تنها جايي 
براي سرگرمي يا وقت گذراني نيست، بلكه محلي براي آموزش و پرورش 
است. بر همين اس��اس هم در ديدار اخير رهبر معظم انقالب با رؤسا و 
مديران آموزش و پرورش در آستانه سال تحصيلي جديد ايشان با انتقاد 
از بگو مگوي چندين ساله ميان سازمان بهزيستي و آموزش و پرورش 
بر سر مسئله مس��ئوليت مهدهاي كودك و همچنين رها شدگي اين 
نهاد آموزشي، بر لزوم اداره  مهدهاي كودك  و پيش دبستاني ها توسط 

آموزش و پرورش تأكيد كردند. 
س��خنان مقام معظم رهبري آنچنان صريح است كه جاي هيچ گونه 
انتقاد و بهانه اي را در حوزه لزوم واگذاري مس��ئوليت اداره مهدهاي 
كودك به آم��وزش و پرورش باقي نمي گ��ذارد، با وج��ود اين، انگار 
همچنان سازمان بهزيستي بنا ندارد اين مسئوليت را واگذار كند. اين 
در حالي است كه گزارش��ات متعددي از وضعيت نابسامان مهدهاي 
كودك وجود دارد و برخ��ي از آنها آنچنان با مش��كل محتوا و مربي 
مواجهند كه بسياري از والدين شاغل براي سپردن فرزندانشان به اين 
مهدها نگرانند. آموزش رقص، استخرهاي مختلط براي دختربچه ها 
و پسربچه ها و اجراي مفاد سند 20۳0 در آموزش مسائل جنسي به 
كودكان در مهدهاي كودك از جمله داليلي است كه نشان مي دهد 
بهزيس��تي به رغم وظاي��ف قانوني در ص��دور مجوز ب��راي مهدهاي 
كودك نتوانس��ته نظارت مناس��بي بر اين مكان داشته و حساسيت 
آموزش و تعيين ظ��رف نگاه و جهان بيني كودكان در اين س��نين را 
درك نكرده است. با تمام اينها و به رغم صراحت بيان رهبري در لزوم 
واگذاري وظايف پيرامون مهدهاي كودك به بهزيس��تي اما انگار اين 

سازمان بناي عمل به دستورات رهبري را در اين زمينه ندارد. 
حاال هم حبيب اهلل مس��عودي فري��د، معاون امور اجتماعي س��ازمان 
بهزيستي كشورواگذاري » مهدهاي كودك« به وزارت آموزش و پرورش 
تكذيب كرد. فريد ضمن اعالم آمادگي كامل س��ازمان بهزيستي براي 
تعيين تكليف مهدهاي كودك نيز گفت: كاماًل آماده هستيم تا دوستان 
ما در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي يا هر جاي ديگري از صفر تا صد 
امور مهدهاي كودك را به يك نهاد مش��خص بسپارند و به اين ترتيب 

اختالف نظرها بر طرف خواهد شد. 
معاون ام��ور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كش��ور ضم��ن تكذيب 
صحبت هاي وزير آموزش و پرورش مبني بر واگذاري مهدهاي كودك 
به اين وزارتخانه گفت: در اين زمينه هنوز مصوبه اي وجود ندارد و هنوز 
تكليف واگذاري اين مهدها مشخص نيس��ت و قرار است به زودي در 
مجلس و دولت اين موضوع تعيين تكليف ش��ود و س��ازمان بهزيستي 

همچنان در ارتباط با صدور مجوز و نظارت بر مهدها وظيفه دارد. 
اظهارات فريد در حالي اس��ت ك��ه رهبر انقالب ب��ا صراحت بر اين 
مس��ئله تأكيد كردند و با اين اوصاف تعلل در اجراي فرمان رهبري 

جايز نيست. 

حسین سروقامت ديوان عدالت 
بيمه قاليبافان را بازگرداند

ش�كايتي كه به طرفيت دولت و به نمايندگي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي براي ابطال بيمه قاليبافان و شاغالن صنايع دستي 
در ديوان عدالت اداري مطرح ش�ده بود، از طرف ديوان رد ش�د. 
شكايت دولت عليه قاليبافان در حالي از طرف وزارت كار مطرح شده بود كه 
اسفندماه محمد شريعتمداري وزير كار مدعي شد مشكل بيمه قاليبافان و 
شاغالن صنايع دستي سراسر كشور حل شد. وي دستور داده بود تا سهميه 

پذيرش متقاضيان از ۱0 به 50 درصد افزايش پيدا كند. 
دولت در ش��كايت خود عنوان كرده كه اين بيمه باعث افزايش تعداد 
مشموالن بيمه قاليبافان از 88 هزار نفر به 600 هزار نفر و افراد پاره وقت 

را هم در برگرفته است. 
ضمن اينكه آيين نامه بيمه قاليبافان با جايگزين كردن عناوين استادكار 
و كارگر ماهر با عنوان »بافنده« در آيين نامه جديد بر دستمزد آنان تأثير 

گذاشته و حق استادكاران و كارگران را تضييع كرده است. 
دولت همچنين مدعي شده كه ماده ۳ آيين نامه بدون در نظر گرفتن 
مهارت استادكاران و كارگران تدوين شده و مغاير با ماده ۱ قانون بيمه 

قاليبافان است. 
هيئت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان هم با رد شكايت دولت، 
آورده كه» در موضوع تأثيرگذاري بر حقوق مبناي محاس��به حق بيمه 
اس��تادكاران و كارگران با توجه به مهارت آنها اوالً مصوبه مورد اعتراض 
اساس��اً در مقام تعيين دستمزد مشمولين قانون نيس��ت، ثانياً در قانون 
حكمي براي تعيين ميزان حق بيمه مشمولين قانون تعيين نشده است و 
ماده ۳ آيين نامه مزبور با عنايت به قراردادي بودن بيمه بافندگان صرفاً در 
مقام بيان حداقل مبناي حق بيمه بوده است و محدوديتي جهت افزايش 

حقوق مبناي محاسبه حق بيمه وجود ندارد.«
همچنين ديوان تصريح كرده كه » صدور كارت شناسايي براي بافندگان 
در راستاي اجراي قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش 
و شاغالن صنايع دستي و گردش��گري مصوب ۱۳88 بوده و در جهت 
هدف آن قانون مبني بر شناسه دار كردن فعالين اين عرصه بوده و مغاير 

قانون مذكور نيست.«
 در ادامه رأي ديوان تصريح شده اس��ت: »قان��ون بيمه هاي اجتماعي 
قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي و گردشگري مصوب 
۱۳88 در مورد سن سكوت كرده اس��ت؛ با اين وجود حكم مندرج در 
تبصره 2 ماده واحده قانون بيمه بازنشس��تگي، ف��وت و ازكارافتادگي 
بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب ۱۳۷6 كه اش��عار مي دارد 
»حداكثر سن براي بيمه شدن اين افراد )بافندگان موضوع قانون( 50 
سال تمام خواهد بود« از طرفي با استنباط از ماده ۷۹ قانون كار كه انجام 
كار به وسيله افراد كمتر از ۱5 سال را ممنوع اعالم كرده است، بنابراين 
قوانين مذكور مالك عمل براي حداقل و حداكثر س��ن بهره مندي از 
مزاياي بيمه بافندگان اس��ت، بنابراين ماده 6 آيين نامه مورد اعتراض 
كه محدوده سني ۱5 تا 50 سال را مجاز به انعقاد قرارداد بيمه دانسته 
است مغايرتي با قانون ندارد؛ بنابراين مستند به بند )ب( ماده 8۴ قانون 
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آيين نامه معترض عنه 
مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده و قابل ابطال 
نمي باشد. رأي صادره ظرف مدت 20 روز از زمان صدور از جانب رئيس 

محترم ديوان يا ۱0 نفر از قضات محترم ديوان قابل اعتراض است.«
در موضوع تأثيرگذاري بر حقوق مبناي محاسبه حق بيمه استادكاران و 
كارگران هم ديوان تأكيد كرده است: » با توجه به مهارت آنها اوالً مصوبه 
مورد اعتراض اساساً در مقام تعيين دستمزد مشمولين قانون نيست، 
ثانياً در قانون حكمي براي تعيين ميزان حق بيمه مش��مولين قانون 
تعيين نشده است و ماده ۳ آيين نامه مزبور با عنايت به قراردادي بودن 
بيمه بافندگان صرفاً در مقام بيان حداقل مبناي حق بيمه بوده است و 
مطابق صراحت ذيل آن ماده، محدوديتي جهت افزايش حقوق مبناي 

محاسبه حق بيمه وجود ندارد.«

فرونشست ساالنه ۳۱ سانتيمتري شهريار
 س�االنه در ته�ران و دش�ت هاي آن ش�اهد فرونشس�ت هاي 
متع�دد زمي�ن هس�تيم، ب�ه صورت�ي ك�ه در منطق�ه ش�هريار 
م�ي رود.  ف�رو  زمي�ن  مكع�ب  ميلي مت�ر  ي�ك  روزان�ه 
فرونشس��ت زمين در ته��ران و جنوب آن سال هاس��ت ك��ه دغدغه  
محيط زيستي ها و دس��تگاه هاي مربوط به آن شده است، اما هر كدام 
از اين دستگاه ها تنها علت افزايش فرونشس��ت زمين را برداشت هاي 

بي رويه از چشمه هاي زيرزميني مي دانند. 
با وجود اينكه اين پديده در جهان رو به افزايش اس��ت، اما در اس��تان 
تهران به خصوص در دشت ورامين و ش��هريار نسبت به ساير مناطق 
جهان افزايش دو برابري گزارش شده اس��ت، به صورتي كه در منطقه 
شهريار ساالنه ۳۱0 ميلي متر زمين فرو مي رود كه طبق برآورد سازمان 
نقشه برداري كشور نرخ فرونشست زمين ساالنه در تهران حدود ۱50 
ميليون متر مكع��ب گزارش شده اس��ت، به طوري ك��ه افت آب هاي 
زير زميني در دشت ورامين 80 ميليون متر مكعب و ۴0 ميليون ديگر 

مربوط به دشت تهران و شهريار است. 
به گفته سيد حسن رضوي، مدير عامل شركت آب منطقه اي تهران، در 

منطقه شهريار استان تهران روزانه يك ميلي متر زمين فرو مي رود. 
در استان تهران حدود ۴ ميليارد متر مكعب آب از چاه هاي زيرزميني 
برداشت مي ش��ود كه حدود ۱0 درصد توس��ط چاه هاي غيرمجاز كه 
شهرداري صاحب آنهاس��ت و هيچ نظارتي بر آنها نمي شود، برداشت 
مي شود.  بر همين اس��اس مريدي، مدير كل دفتر آب و خاك سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت به باش��گاه خبرن��گاران جوان گف��ت: پديده 
فرونشست زمين يك پديده زمان بر است كه در اثر برداشت بي رويه از 

آب هاي زير زميني و خالي شدن آنها اتفاق مي افتد. 
وي افزود: اغلب اين پديده در دشت هاي كشور به ويژه در دشت هايي كه 

مصرف آب بي رويه را در آنجا شاهد هستيم، شكل مي گيرد. 
مريدي گفت: برداشت بي رويه آب از اعماق زمين در دشت هاي ورامين 
منجر شده تا خلل و فرج زمين توانايي كشش بار موجود در سطح زمين 
را نداشته باشد و به مرور اين خلل و فرج در اثر نشست دانه خاك پر شود.  
وي با اشاره به اثرات پديده فرونشست زمين افزود: اين پديده چند اثر 
مهم دارد كه يكي از آنها اثر زيست محيطي از دست دادن آبخوان هاي 

آب هاي زير زميني است كه ديگر اين پديده غير قابل بازگشت است. 

در نشست علني مجلس كس�ي گفته بود شهادت رزمندگان 
اس�الم در جبهه هويزه نتيجه خيانت يا تعلل عمدي بني صدر 

است. 
روز پس از آن، يعني سي و يكم خرداد 1360 اتفاق عجيبي افتاد. 
آيت اهلل خامنه اي پشت تريبون رفته، با صراحِت تمام بني صدر 

را از اين تهمت مبّرا دانست:
-  بنده روز پانزدهم دي ماه در منطقه هويزه بودم. . . به هيچ وجه 
از كساني يك تعلل عمدي، سستي عمدي، خيانت خداي نكرده، 

مشاهده نكردم؛... نه؛ اين را من گناه بني صدر نمي دانم!
جالب اس�ت بدانيد اين اتف�اق دقيقًا در جلس�ه اي رخ داد كه 
نمايندگان براي بررس�ي عدم كفايت سياس�ي بني صدر گرد 
هم آمده بودند و آي�ت اهلل خامنه اي نيز 14 دلي�ل براي اين امر 

اقامه كرده بود!
مفتون و شيفته س�خِن صادق آل محمدم كه عدالت از عسل 

شيرين تر، از كره نرم تر و از ُمشك خوشبوتر است!
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افرادي كه به سمت مرزها 
راهپيمايي كنند، برگردانده مي شوند

ك�ه  اف�رادي  گف�ت:  اربعي�ن  مرك�زي  س�تاد  دبي�ر 
مي ش�وند.  برگردان�ده  برون�د،  مرزه�ا  س�مت  ب�ه 
احمد محمدي فر، دبير ستاد مركزي اربعين گفت: تاكنون از ورود زائران 
به مرز جلوگيري شده است.  دبير ستاد مركزي اربعين تصريح كرد: در 
روزهاي گذشته نيز افرادي به سمت مرز راهپيمايي داشته اند كه قبل از 
اينكه به مرز برسند در شهرهاي آبادان و خرمشهر بازگردانده شده اند. 
محمدي فر خاطر نشان كرد: مرزها بسته است و دولت عراق نيز اعالم 
كرده است كه مرز بسته است و ويزايي صادر نمي كند. وقتي هم كه مرز 

بسته باشد، كسي اجازه عبور از مرز را نخواهد داشت. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

مريم زاهدي

صمد كردی |   ايسنا


