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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.
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شهرداری

باغ پرندگان مشهد در یک نگاه

1395
ســـــــــــــال احـــــــــــــداث

کلنگ احداث بنای باغ پرندگان مشهد در سال 93
در مجموعه گردشگری سپاد زده شد و در سال 95
مورد بهره برداری قرار گرفت.

900

میلیون تومان

هــزیــنــه راهان ـ ـ ــدازی

باغ پرندگان مشهد با سرمایهای  900میلیون تومانی
ساخته شده و در معرض دید عموم قرار گرفت.

5

هزار مترمربع

مــــــســــــاحــــــت بــــــاغ
این باغ در حاشیه میدان بهارستان ،واقع
در بولوار خیام شمالی ،با مساحت 5هزار
متر مربع ساخته شده است.

6

هزار تومان

ت ورودی
بــــــــلــــــــیــــــــ 
هم اکنون هزینه بازدید از باغ پرندگان مشهد 6 ،هزار
تومان است که این رقم در مقایســه با ورودی دیگر
باغهای پرندگان کشور ،کمتر است.

50

گــــــــونــــــــه پ ـ ـ ــرن ـ ـ ــده
در این باغ  50گونه از انواع پرندگان کمیاب آسیایی
و آفریقایی وجود دارد.

600

عدد

تــعــداد پــرنــدگــان باغ
 600تا  700عدد پرنده شکاری و دریایی و طیور ،در
این باغ در معرض نمایش عمومی قراردارند.

بررسی شرایط قابلتامل باغپرندگان مشهد ،به دنبال پیام های مردمی

ضرباالجلمحیطزیستبهباغپرندگان
محیط زیست :تا آخر اسفند برای بهبود شرایط مهلت دادیم و بعد از آن پلمب میکنیم

گزارشمیدانی
نویدزندهروحیان

وضعیت باغ پرندگان بســیار اسف بار
اســت و پرنــدگان در شــرایط بســیار بدی
هستند؛ محیط آلوده ،بدن زخمی ،زندگی
پلیــکان هــا در محیطــی بــدون آب و بــوی
نامناسب .لطفا گزارشی از این حیوان آزاری
تهیهکنید.
پیرو درج پیامی در صفحه حرف مردم آن نشریه
محترم در شــماره  4066مورخ 97.11.24
با مضمون «وضعیت باغ پرندگان بســیار اسف
بــار اســت و پرنــدگان در شــرایط بســیار بدی
هستند»...بدینوسیلهبهاستحضارمیرساند
در بازدید کارشناسی مورخ 1397.11.27
کارشناسان این شبکه از باغ پرندگان مشخص
شــد بــاغ مزبــور در حــال بهســازی و تغییرات
در فضاهای نگهــداری حیوانات بــوده و بنا به
اظهارات مدیر اجرایی این مرکز ،باغ پرندگان
تا قبل از فرا رسیدن سال  1398مجدد آماده
بهره بــرداری کامــل خواهد بــود .توضیح این
که پرنــده مصدومــی کــه در یکــی از قفس ها
نگهداری می شــود ،بنــا به اظهــارات نامبرده
متعلق به محیط زیست بوده و از پرندگان کشف
شده و توقیفی غیرمجاز است که در حال مداوا
و درمان است.
شبکه دامپزشکی مشهد

شهرمشــهد بهواســطه نعمت وجــود مضجــع نورانی
ثامنالحجج(ع)،یکیازقطبهایگردشگریکشور
اســت و احداث و راهاندازی اماکــن تفریحی و تجاری
اســتاندارد و جذاب ،میتواند زمان ماندگاری زائران
و مســافران در این شــهر را طوالنیتر کند و بــه ایجاد
اشتغال و رونق اقتصادی و گردشگری منجـر شود .از
این رو ،حمایت از بخش خصوصی که برای ایجاد فضا
و امکانات تفریحی ســالم در مشــهد تالش میکنند،
بر همگان واضــــح و روشــن اســت .یکی از این اماکن
ببرایعمومشهروندانوگردشگران،
خصوصیجال 
ِ
«باغ پرندگان مشهد» است که در بولوار خیام ،میدان
بهارستانودرمنطقهویژ هگردشگریسپادقرارگرفته
اســت .فضایی که در صــورت توجه ،میتوانــد یکی از
میعادگاههای مهم در همه روزهای ســال ،بهویژه ایام
خاصی مثل تعطیالت تابستان یا تعطیالت عیدنوروز
باشــد اما متاســفانه ب ه دلیل بیتوجهیهایــی که در
پیامکهــای مردمی برای صفحــه حرفمردم مطرح
شده،اکنونازحداکثرظرفیتخوداستفادهنمیکند.
بنابراین ،ســری بــه این مجموعــه زدیم تا با مشــاهده
میدانی و پرسشگری از مسئوالن مربوط ،شرایط این
باغرابررسیکنیم.

•پلیکانهایسرگرداندرمیانضایعات
ساختمانیوپرندههایشکاریزخمی
حوالی ســاعت  11صبح ،بــا خرید بلیت شــش هزار
تومانی وارد مجموعه میشوم و از لحظه ورود ،بوی بد
و آزاردهندهای که سرتاسر فضای باغ را احاطه کرده،
استشماممیکنم.اولینچیزیکهدرورودیباغقرار
دارد،دوقفسبزرگاستکهمحلزندگیونگهداری
ســه طوطی آفریقایی و رنگارنگ است .این طوطیها
به طورمعمول از جذابترین جاذبههای عکاســی در
باغهایپرندگاندنیابهشمارمیروند.منتهانزدیکتر
که میشوم ،می بینم آنقدر بی رمق و پروبال شکسته
هستندکهازخیرگرفتنعکسمیگذرم.کمیجلوتر
باصحنهعجیبیمواجهمیشوم؛فضاییپرازضایعات
ومصالحساختمانیکهیکپلیکانبزرگدرکنارشان
در حال راه رفتن است و معلوم نیست اگر البهالی این
مصالح و ضایعات فلزی گم می شد ،چه سرنوشتی در
انتظارشبود.کمیجلوتر،قفسفلزیبزرگومرتفعی
وجــود دارد که براســاس شناســنامه درج شــده روی
سازه ،محل نگهداری کرکس و عقاب است .این که آیا

نگهداری همزمان این دو گون ه پرنده شکاری در کنار
هم کار درستی است یا نه را کارشناسان باید قضاوت
کنند اما چیــزی که بیــش از همه به چشــم مــی آمد،
وضعیتتاسفبارپرندگاناینقفساست.تنهاکرکس
موجوددراینسازه،بهشدتازناحی هبالچپمجروح
شدهوزخموجراحتبزرگبالپرندهبهراحتیمشهود
بود،بهطوریکهحتیتوانپروازنداشت.عقابهاهم
بههمینترتیبازناحیهبال،سروپشتمجروحبودند
واصالشرایطمناسبینداشتند.

•قویگیرافتادهزیرپلولک ِ
لکافسرده!

جلوتر ،برکهای است که در آن تعداد زیادی فالمینگو
و قو وجود دارد .برکهای با آب بســیار کثیــف که در آن
از زبال ه خوراکیهای بازدیدکننــدگان گرفته تا بال و
پرهایپرندگاندیدهمیشود؛هرچندباهمینشرایط،
حال پرندگان درون اســتخر ،خوب به نظر می رســد.
همین طور در حال تماشای پرندگان برکه هستم که
یکقودرتالشبرایردشدناززیرپلفلزینصبشده
کمآبدرآننقطه،پاهایشبه
رویبرکه،بهدلیلعمق ِ
پای ه فلزی پل برخورد و در آن گیــر میکند .یک اتفاق
تلخکهدلیلش،شرایطغیراستانداردفضاست.قوهم
به سختی ،خودش را نجات میدهد .در ادامه مسیر،
باغچهوآبنماییاستکهخاکیوبسیارکثیفومملو
از انواع نایلونهای پالستیکی اســت .روبه روی برکه
قفس بزرگی قرار دارد که در آن دو پرنده بزرگ شــبیه
لک لک مارابو زندگی می کنند .جالب این که ویژگی
مهم این لکلکهــا که گاهی طــول بالهایشــان به
سه متر میرسد ،صدای بلندشــان است در حالی که
سکوتآنهادرباغپرندگانمشهوداست.

•توجیهاتعجیبمدیــرباغ
پرندگان
نگهــداری
س دیگری نیز بــرای زندگی و
قف 
ِ
ِ
دیگر وجود دارد که با کاور پالســتیکی پوشانده شده
است.درقفساول،انواعخروسومرغوقرقاولدیده
می شدند که پرهای سر ،پشت و بالهایشان ریخته یا
چیدهشدهبود.کاورپالستیکیقفسبعدیراکهکنار
زدم،باجسدیکمرغخاصوسفیدرنگمواجهشدم.
کمیآنطرفترمرغدیگریازهماننژاددرحالجان
دادناستواصالشرایطمناسبیندارد.قفسبعدی
متعلقبهتعدادزیادیکبوتربودودرمجاورتاینقفس
هم ،باز مقدار زیادی ضایعات و مصالح ســاختمانی و
زبالهریختهشدهبود.جالباینکهوقتیبرایشنیدن
توضیحاتمدیریتباغبهسراغآقای«کالیی»رفتمکه
به گفته خودش ،ســابقه مدیریت بــاغ پرندگان کیش
را هم دارد ،وجود پرنده مرده در قفس مرغها را کامال
تکذیبکردوپسازرفتنبهقفسمدنظرهمبااینکه
خودم مشاهده کرده بودم ،الشه پرنده وجود نداشت
اماپرندهایکهکامالمشخصبودبیماراست،هنوزدر
قفس بود و کالیی معتقد بود« :اآلن ظهر است و پرنده
تازه دانه گرفته و درحال چرت زدن است ».منتها این
پرندهپسازچنددقیقهدرمقابلچشمانماجاندادو
کالیی توضیح داد« :مرگ و میر در این فصل برای این
موجوداتحساس،طبیعیاست!»پسازشنیدناین
پاسخعجیب،دربارهچراییوضعیتاسفبارپرندگان
شکاری میپرسیم که میگوید« :این پرندگان توسط
سازمانمحیطزیستبهاینجاآوردهشدهاندوبااجبار
آنانبایدباهمینوضعیتنگهداریودرمانشانکنیم.
اینکاربرایحمایتازپرندگانانجامشدهچراکهقطعا
اگر این پرندگان در محیط زیســت رهــا بودند ،خیلی
زود از بین میرفتند؛ ضمن این که برخی هم در زمان
جفتگیریباهمدرگیرشدهاند.نرهایغالب،نرهای

مغلوب را زخمی میکنند ».پاســخ کالیی در باره آب
کثیفوغیربهداشتیبرکه،ارتفاعکمآب،ساختپل
غیراستاندارد روی اســتخر مجموعه و وجود مصالح و
ضایعات و محیط کثیف باغ هم ایــن بود که« :آب برکه
کثیف نیســت .چون دیواره و کف استخر رنگ ندارد و
سیمانیاست،رنگآبتیرهدیدهمیشود!ضمناین
که برخی از مردم ،هنگام بازدیــد زبالههای خود را در
آب استخر میریزند و ما نمیتوانیم برای جلوگیری از
این کار ،کسی را بگذاریم که مراقب باشد .اما این آب
هر روز تمیز میشود و روز گذشته در بازدید مسئوالن
دام پزشکی از مجموعه ،این موضوع تایید شد .ضمن
این که این جا در حال بازســازی کامل است و سعی ما
این است که با انجام تغییرات کلی ،این مکان را برای
استفادهعمومدرنوروز 98آمادهکنیم».

•کارشناسسازمانمحیطزیست:تاآخر
اسفندمهلتدادیموبعدازآنپلمبمیکنیم
پس از مشاهده شرایط اسفبار باغپرندگان مشهد ،با
«محمدی»کارشناسسازمانمحیطزیستومسئول
مســتقیم رســیدگی به وضعیت باغ پرندگان مشــهد
گفت وگو می کنیــم که توضیــح میدهد« :ســازمان
محیط زیست محل مناسب و مجهزی برای نگهداری
از پرندگان آســیب دیــده دارد و بــه اســتفاده از مراکز
اینچنینینیازینداردومانهتنهاهیچاجباریدراین
کار نداشــتیم بلکه مجوزی هم برای ایــن اقدام صادر
نکردیم .باغ پرندگان به لحاظ فضا ،تغذیه ،بهداشت،
درمان ،امکانات و موارد دیگر مشکالت زیادی داشت
اما امیدواریــم با توجه بــه تغییر مدیریت بــاغ و حضور
آقایکالییکهتجربهمدیریتدیگرباغهایپرندگان
کشور را دارد ،به شرط بهبود شرایط و تغییر کارکنان
خاطــی و همچنین اعتبــار پروانه بهداشــتی و بازدید
مســتمر ســازمان محیط زیســت از این مرکز ،شرایط
این باغ تا پایان اسفندماه امسال ،بهبود یابد وگرنه در
صورتادامهاینروندنامناسب،قطعااینمرکزپلمب
خواهدشد».

•ریختنپروکزکردنکنجقفس،نشانه
بیماریپرندگاناست

«محمود جــوادی نــژاد» رئیس شــبکه دام پزشــکی
شهرستانمشهدهمدرخصوصوضعیتباغپرندگان
مشهدمیگوید«:پسازانتشارپیاممردمدربارهشرایط
نامناســب باغ پرندگان در روزنامه خراســان رضوی،
همانروزودوباربعدازآن،گروهیازکارشناسانمابه
محلاعزامشدندوبهبررسیمواردیادشدهپرداختند.
متاسفانه شــرایط به هیچ وجه مناســب نبوده و مورد
تایید ما نیســت .اما تمامــی آزمایشهــای الزم برای
بررسی بیماری های «حاد» پرندگان صورت گرفت و
هیچ بیماری خطرناکی مانند آنفلوآنزا گزارش نشد.
منتها ریختن پر پرنده ،یکی از عالیم مهم سوء تغذیه و
کمبود مواد غذایی است و شاید این کار برای کاهش
هزینهها انجام شــده اســت .کز کــردن نیــز از عالیم
بیماری نیوکاســل در طیور اســت و در کل با توجه به
شرایط نامناســب باغ ،حتما مواردی از بیماریهای
غیرحادوجوددارد،اماجایهیچنگرانیبرایانتقال
به مردم و بازدیدکنندگان نیست .هشــدارهای الزم
برایاصالحدادهشدهوتاانتهایاسفندماهاگرشرایط
بهبودنیابد،قطعاازادامهفعالیتاینواحدجلوگیری
میشودوماامیدواریمباتوجهبهنبودهیچجایگزینی
برایاینمرکزواهمیتوجوداینباغمنحصربهفرددر
شهر،هرچهسریعتربهوضعیتمطلوببرسدوادامه
فعالیتدهد».

بیشــتر ســنگهای ســنگ فرشهــای بولــوار
احمدآباد و تلویزیون ،کنده شــده و از جــــا درآمده که
باعث میشود عابران در شب صدمه ببینند .کاش به
خاطر سالمت شهروندان هم که شده ،سریعتر برای
مرمت آن ها اقـــدام شود.
لطفــا شــهرداری منطقــه  ۱۲پاســخ گو باشــد.
وضعیــت پیادهروهــای منطقــه الهیه بســیار افتضاح
است .از میدان صادقیه تا انتهای الهیه اصال پیاده رو
به معنی رایــج و اســتانداردش وجود نــدارد و عابران
پیاده و کودکان مجبورند کنار خیابان راه بروند و گذر
کنند .جان و سالمتی مردم برای شما ارزش ندارد؟
در بولوار امام خمینــی(ره) ،حدفاصل 85تا89
یک الین برای تردد در نظر گرفته شــده امــا کنار آن،
جوی آب بزرگ و عمیق و بــدون جدولی قرار دارد که
بــرای مردم بســیار خطرنــاک اســت و باید تــا اتفاقی
نیفتاده ،فکری به حالش شود.
آســفالت خیابان شــیرازی (باالخیابان) خیلی
خراب اســت و باتوجه به این که معبــر منتهی به حرم
مطهر اســت ،واقعــا مایه شرمســاری جلــوی زائران و
گردشگران است.
بولوار حجاب ،حدفاصل بزرگراه امام علی(ع) تا
تقاطع شــریعتی ،به دلیل حفاری های مکرر سازمان
های مختلف ،بهشدت خراب و نیازمند ترمیم و روکش
است.

شهرستانها

چندیــن ســال اســت قطعــه زمینی در شــهرک
ولیعصر(عج) تربتحیدریه ،برای ســاخت مســکن
توسطفرماندهیمنطقهتحویلشدهولیتاکنونهیچ
مالکان این
اقدامی در ایــن زمینه صورت نگرفته .مــا
ِ
زمینها تکلیفمان چیست؟
چرا کســی به فکــر روکــش آســفالت کمربندی
تربتحیدریه از شــادمهر به ســمت مشــهد نیســت؟
احتماال هیچ مسئولی از آن عبور نمی کند.
استانداری محترم عنایت فرمایند درباره شرایط
کارکنان نیروهای مســلح که در ســال  ۸۷یک سری
زمین بــا کاربرد مســکونی در شــهر ملکآباد بــه آنان
واگذار شــد ،هنوز هیــچ اقدامی صــورت نگرفته .ای
کاش رسیدگی و اقدامات الزم را مبذول فرمایید.
کاش پیمانکاری که آســفالت جاده شهرســتان
باخرز به تایباد ،بعد از روستای پلبند را به مدت دو ماه،
نیمه کاره رها کرده ،در شب یا هوای مه آلود با خانواده
از آن جا عبــور کند تا با همه وجــود ،بفهمد جاده نیمه
کاره و کم عرض و بدون خط کشی و تابلو و روشنایی،
چقدر خطرناک و ترسناک است.
کاششهردارقوچانکمیبهفکرنیروهایشباشد،
بهخصوص آتشنشانان که به شــکل  24-24شیفت
میدهندوشرایطشانواقعاسختودشواراست.

تلگرام 09393333027 :

چنــان چــه مســیر شــاندیز  -گلمــکان  -گلبهار
آســفالت شــود ،از ترافیــک جــاده قوچــان به شــکل
چشــمگیری کاســته و در مصــرف بنزین شــهروندان
صرفه جویی می شود.
ما در تپهسالم زندگی میکنیم .جاده این منطقه
خیلی خطرناک اســت ،به شــکلی که هفتــه ای یکی
دوبار شاهد تصادف هســتیم .فقط هم یک پل هوایی
دارد کــه حداقــل از مــا خیلــی دور اســت و عمــا
مورداستفاده قرار نمی گیرد.

متفرقــه
ای کاش سازمان اتوبوسرانــــی ،غیر از روزهای
پنج شــنبه و جمعه ،دیگر روزهای هفته هم از خواجه
ربیع به سمت بهشت رضا(ع) اتوبوس بگذارد.
بسیاری از ایســتگاه های اتوبوس منطقه الهیه،
فاقد سایه بان است مانند ایستگاه روبه روی الهیه.۳۷
بهخاطر سرما و گرما و آفتاب و باران ،بیچاره شدیم.
پرسنل شعبه  ۱۷شورای حل اختالف ،برخورد
بدی با مراجعان دارند و شــکایت به رئیس شــعبه هم
فایده ای نداشت .ما مراجعانی که کارمان آن جا گیر
است ،تکلیفمان چیست؟
به عنوان یک شهروند به شهرداری مشهد ،برای
اجرای دولت الکترونیک نمره  20و به ســازمان بیمه
تامین اجتماعی نمره صفر میدهم.
میخواستمدربارهچگونگیعرضهسبدحمایتی
کاال بین قشر روستایی و کشاورز بپرسم .چرا با این که
بیشــترین تــورم و گرانــی در روســتاها و متوجــه
روستاییهاســت ،تــا بــه حــال هیچ چیــز به مــا تعلق
نگرفته؟ از مسئوالن باوجدان خواهشمندیم کمی به
فکر روستاییان و عشایر باشند.
کاش فدراسیونهای ورزشی با همکاری آموزش
و پــرورش ،ترتیبی بدهند تــا دانش آمــوزان مدارس،
برای تماشا و تشویق مســابقات ورزشی کمطرفدارتر
حضور داشته باشند تا هم هیجان مسابقه بیشتر شود
و هم آن رشته و ورزشکارانش معرفی شوند.
بنــده در یکــی از ادارات دولتــی بــه صــورت
قراردادی  ٢۰روز در ماه مشــغول کار هســتم و مبلغ
 ٨۶۰هزار تومان حقوقم است .برای دریافت سبد کاال
پیام دادم به تامین اجتماعی ،در جواب نوشته شما در
انتظار سبد حمایتی کارمندان دولت باشید اما اداره
می گوید تو جزو کارگران به حســاب میآیی .تکلیف
امثال من چیست؟
از خبرنگاران خراســانرضوی خواهش می کنم
گزارشــی درباره معضالت مجتمع مســکونی پردیس
وکیلآبادتهیهکنند.
ایکاشمانندبیمارستانتخصصیچشموقلب،
یک بیمارســتان تخصصی گوش و حلــق و بینی نیز در
مشهد احداث شود تا دسترســی مردم به پزشکان این
حوزه،راحتترباشد.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

باتالق طبیعی در معابر روستای روشناوند

اگــر باتــاق طبیعــی ندیدید ،شــمارا به
روســتای روشــناوند در 25کیلومتــری
شهرستان گناباد دعوت میکنم تا از این
جاذب ه گردشگری که در روزهای بارانی،
در معابر این روستا شکل می گیرد ،لذت
ببرید .روستایی که ســه هزار و 500نفر
جمعیتدارد،اماهنوزازداشتنآسفالت
درمعابراصلیاشمحروماست.

شهروند خبر نگار

سالن انتظار یا جمعهبازار؟

این جا ســالن انتظــار بیمارســتان امام
رضا(ع) مشهد اســت .وقتی سالنی که
کامال در دید و رفت و آمد مردم ،بیماران
و همراهانشان است ،این وضع اسفبار
و آلــوده را دارد ،وای به حــال فضاهایی
دور از چشم و دسترسی مثل اتاق عمل.
با این وضــع ،روحیــه بیمــاران تخریب
و اعتمــاد و اطمینان همراهان ،ســلب
میشود.

توضیحات اداره کل «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» درباره گالیه های مردم در گزارش «سرزده» خراسانرضوی
در پی چاپ و انتشار گزارش «سرزده از اداره کل تعاون ،کار
ورفاهاجتماعی»باعنوان«اولینمطالبهسرزدهازادارهکار»
در اول بهمن ماه امسال در صفحه حرفمردم ،توضیحاتی
مردمی مطرح
تکمیلی از سوی این اداره درباره گالیههای
ِ
شده در این گزارش به دســتمان رسید که در ادامه ،شرح
آن را می خوانید.
 .1با توجه به این که بیمه بیکاری به نیروهای کاری که مشــغول به
کار بوده و بدون میل و اراده بیکار شــده اند پرداخت می شــود و در
ســال های اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی و تعطیلی بسیاری از
بنگاه هــای کار ،افراد زیادی بیکارشــدند و تحت پوشــش دریافت
مقرری بیمــه بیکاری قرار گرفتند ،متاســفانه مصــارف صندوق بر
منابع آن پیشی گرفته اســت ،بنابراین برای پایداری صندوق بیمه
بیــکاری و جلوگیری از آســیب های جدی بــه منابع صنــدوق و در
راستای حمایت از اشــتغال و پرداخت آن به افراد مستحق ،همان
گونه که در قانون پیش بینی شده است باید حضور و غیاب مقرری
بگیران بیمه بیکاری به اســتناد تبصره 2ماده  7آیین نامه اجرایی
قانون بیمه بیکاری توســط ادارات کار انجام شــود .هــم اکنون در
راستای تکریم ارباب رجوع با نصب دستگاههای مکانیزه حضور و
غیاب مقرری بگیران ،این امر با سهولت و سرعت بیشتری نسبت به
گذشته انجام می شــود و رضایت مراجعان را نســبت به گذشته به

همراه دارد .بنابراین مقرری بگیران بیمه بیکاری برای ثبت حضور
باید (بــا نوبــت از قبل تعیین شــده توســط سیســتم) بــه اداره کار
شهرستان محل اقامت مراجعه و اثر انگشت خود را در دستگاه های
حضور و غیاب ثبت کنند.
 .2باتوجه به "سیاســت های جمعیتی حمایت از خانواده" ابالغی
مقام معظم رهبری ،سیاســت ایــن اداره کل در رعایــت حال زنان
باردار و مادران شــیرده دارای فرزند زیر دو سال است که عموم ًا در
حضور و غیاب آنان یا معرفی به اشــتغال و فنــی و حرفه ای حداکثر
مساعدت به عمل می آید .بنابراین بانوان مقرری بگیر بیمه بیکاری
در صورت داشــتن این شــرایط باید مدارک مربوط را به واحد بیمه
بیکاری ارائه کنند تا برای آنان لحاظ شود و از فرایند حضور و غیاب
یا معرفی به اشتغال خارج شوند.
 .3درصورت تغییر محل ســکونت مقــرری بگیران بیمــه بیکاری،
ادارات کار شهرستان های استان برای مکاتبه با شهرستان مرجع
و انتقال پرونده مقرری بگیران به شهرستان مورد درخواست نهایت
همکاری و مســاعدت را می کنند اما شــروع فراینــد انتقال پرونده
مقرری بگیران مســتلزم اعالم محل جدید ســکونت فرد اســت .با
درخواســت کتبی مقرری بگیــر ،کل پرونــده به شهرســتان محل
ســکونت وی ارســال می شــود و حضور و غیاب در اداره کار همان
شهرستان صورت می گیرد.
 .4ماهیت کار بازرس بیمه بیکاری ،همان گونه که از عنوان آن نیز
پیداست ،بازرسی از محل کارگاه در خصوص پروندههای ارجاعی
از ســوی کمیته های تشــخیص بیمه بیکاری اســت و بدین منظور

به بیرون از اداره مامور می شــود .متاســفانه به رغــم تاکید بازرس
مبنی بر حضور تا ساعت  8:30در صبح و از ساعت  13تا پایان وقت
اداری برخی از مراجعان به این موضوع توجه نمی کنند و چنان چه
متقاضی به هر دلیلی در ساعاتی غیر از ساعات اعالم شده مراجعه
کند بدیهی است که موفق به گفت وگو با بازرس نمی شود.
 .5در خصوص موضوع ثبت نشدن حضور و دریافت نکردن مقرری ،با
توجهبهمکانیزهبودندستگاهحضوروغیاببیمهبیکاریووجودچند
دستگاه پشتیبان ،احتمال ارائه نشــدن نوبت بعدی توسط دستگاه
وجود ندارد .در صــورت مواجهه با هرگونه مشــکل در این خصوص،
مشــکل باید به کارشــناس مربوط واحد حضور و غیاب بیمه بیکاری
اعالم شود ،کارشناســان مربوط به طور دایم در محل حضور دارند و
مشــکل را حل خواهند کرد .بنابراین واریز نشــدن مقرری می تواند
به علت حضور نیافتن به موقع مقرری بگیر و سهل انگاری وی باشد.
 .6متاسفانه یکی از چالش های بازار کار استان ،وجود افراد بیکار
در جســت وجوی کار فاقد مهارت اســت .در آمار  10ماهه مقرری
بگیران بیمه بیــکاری فقط  24درصد از افــراد دارای مهارت بوده
اند و بقیه یعنی حدود  76درصد نیمه ماهر و فاقد مهارت هستند.
بنابراین با وجــود  11920فرصت شــغلی موجــود در کاریابی ها
در  10ماه ســال  ،1397فقــط  6665نفــر به کار گمارده شــده
اند .شــکاف موجود بین این دو عمدتا به دلیل نداشتن مهارت و در
مرحله بعدی نپذیرفتن کارجو است .متاســفانه دانش آموختگان
دانشــگاهی اکثریت بدون مهارت هستند یا رشــته تحصیلی آنان
مطابق با نیازهای بازار کار نیست .ثبت نام متقاضیان برای معرفی

به کار در کاریابی ها به منظور اجرای ماده 20آیین نامه اجرایی بیمه
بیکاری و تبصره آن اســت که با توجه به شــرایط موجود در جامعه و
افزایش تعدیل نیروها توسط بنگاه های اقتصادی و نداشتن مهارت
شــغلی اکثر مقرری بگیران بیمه بیکاری ،متاسفانه کاریابی ها در
معرفی آن ها به فرصت های شغلی موجود با چالش روبه رو هستند.
 .7یکــی از مشــکالت جامعــه کارگــری قراردادهــای کار ســفید
امضاســت .متاســفانه در قانــون کار ضوابطی برای ســامان دهی
قراردادهای کار وجود ندارد و با توجه به بحران بیکاری ،بســیاری
از کارفرمایــان از شــرایط و وضعیــت فعلی ســوء اســتفاده و با اخذ
قراردادهای ســفید امضا و تک نســخه ای از کارگران ،حقوق حقه
آنان را که بهره مندی از حداقل های قانونی به ویژه حداقل دستمزد
است ،پایمال و موجبات نارضایتی قشر عظیم کارگران را فراهم می
کنند که این موضوع تبعات عدیده اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
 ،سیاســی و امنیتی را به دنبال دارد و چالشی برای اداره کار ایجاد
کرده اســت .پیشــنهاد این اداره برای رفع چالــش مذکور ،اصالح
قانون کار و ایجاد ضوابط قانونمند برای سامان دهی قراردادهای
کار موقت ،طراحی ســامانه ثبت قــراردادکار در کل کشــور و الزام
کارفرمایان به ثبت قرارداد کارگران در این ســامانه ،انعقاد تفاهم
نامه بیــن ادارات کار و ســازمان تأمین اجتماعی برای اســتفاده از
ظرفیت بازرسان ســازمان تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران
شاغل و بررسی قراردادهای کار کارگران است.
 .8در هر کشــوری اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است
که بــا امنیت و نظام سیاســی آن کشــور ارتبــاط دارد .مطابق ماده

 120قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،اتباع بیگانه نمیتوانند در
ایران مشغول به کار شوند ،مگر آن که او ًال دارای روادید ورود با حق
کار مشخص باشــند و ثانی ًا ،مطابق قوانین و آییننامههای مربوط،
پروانــه کار دریافــت کننــد .وزارت کار در صورتــی میتواند برای
اتباع خارجی روادید با حق کار مشخص صادر کند که او ًال ،مطابق
اطالعات موجود ،در میان اتباع ایرانی آماده به کار ،افراد داوطلب
واجد تحصیالت و تخصص مشابه وجود نداشته باشند ،ثانی ًا ،تبعه
بیگانه دارای اطالعــات و تخصص کافی برای اشــتغال بــه کار مد
نظر باشــد و ثالث ًا ،از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی
بعدی افراد ایرانی استفاده شود .صدور روادید با حق کار مشخص،
مستلزم آن اســت که کارفرما برای جذب کارشناس یا کارگر ماهر
تبعه خارجی ،اعالم نیاز کرده باشد .در غیر این صورت ،اقدام وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای صدور "روادید با حق کار مشخص"
و "پروانه کار" ،مشــمول مقررات منــدرج در مــاده  122قانون کار
خواهد بود .بنابراین اکنون با توجه به وضعیــت موجود اقتصادی
و جمعیت بیکار اســتان ،صــدور کارت کار برای اتبــاع خارجی که
شرایط مندرج در قانون را ندارند منطقی به نظر نمی رسد.
 .9موضوع تخصیص دو شــماره بیمه به یک شــخص :این موضوع
در حیطه وظایف و اختیــارات اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیســت و به اداره کل تأمین اجتماعی مربوط می شود .ارتباط نرم
افــزاری اداره کار با ســازمان تامین اجتماعی از مواردی اســت که
بارها توسط اداره کار پیشنهاد و پیگیری شده است .اما متاسفانه به
دلیل نبود زیرساخت ها و هزینه باال اجرای آن مغفول مانده است.

