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ایسنا|  قیمت خدمات در بهشت زهرا )س( باال می رود. این تصمیم بیشتر اعضای شورای شهر در جلسه روز گذشته 
شورای اسالمی شهر تهران بود. براساس نرخ های پیشنهادی شهرداری به دلیل این که 95 درصد ظرفیت قبرهای فاز 2 
بهشت زهرا )س( به پایان رسیده، هزینه قبرهای باقیمانده فاز 2 از قطعات 200 تا 258 به قیمت 9 میلیون تومان تعیین 
و درخواست جایگزینی با نرخ گذشته این قطعات در این الیحه مطرح شد. در این الیحه پیشنهاد شده نحوه قیمت در فاز 
سوم بهشت زهرا )س( یعنی قطعات 300 تا 325 که تکمیل و تجهیز شده تا پر شدن ظرفیت 70 درصدی طبقه زیرین و 
طبقات فوقانی آن به ازای هر قطعه یک میلیون ریال و پس از آن یعنی ظرفیت 70 تا 80 درصد این نرخ 20 میلیون ریال و 

در مرحله بعد یعنی ظرفیت 80 تا 90 درصد 30 میلیون ریال و 90 تا 100 درصد 45 میلیون ریال تعیین شود.
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
کنیـد. تمریـن  را  پناه گیـری 

 قرارمان لب مرز
تمــام زندگي شــان در اتاقکــي 6 متري در گوشــه 
ســاختمانی نیمه کاره خالصه شده، ســفره ناهار پهن 
است و 9 نفري مي شوند که گرد آن نشسته اند. کولر آبي 
کوچکي  هم ســعي دارد کمي خنکشان کند، اما زورش 
به گرما نمي رســد. چند پتو و تعدادي بالــش و دو پارچ 
آب همه اسباب زندگي آنهاست. از چهره بعضي هایشان 
مي توان متوجه شــد از افغانســتان آمده اند، اما یکي  دو 
نفرشــان شــباهتي به افغان ها ندارند و تنها لهجه شان 
است که نشــان از اصالتشــان دارد. شمس اهلل رحماني، 
18 ماه است که میهمان آن جمع 9 نفره شده، 25سال 
دارد با پوستي گندم گون و چشم هایي میشي. چهره اش 
به افغان ها نمي خورد و موهایش را همانند جوانان ایراني 
آراسته است. مثل بیشتر همشهري ها و هم والیتي هایش 
قاچاقي وارد ایــران شــده:   »18برج اســت ایرانم و از 
خانواده و دختر دو ســاله ام دورم.« شــمس اهلل لب مرز، 
یک میلیون و200 هزار تومان پول داده تا پایش به تهران 
برسد: »آن کســی که ما را آورد، همشهري خودمان بود 
و پولي نگرفــت و ما را به بلوچ هاي ایــران تحویل داد. تا 
ایرانشــهر را با تویوتا آمدیم و بقیه راه را هم با پژو 405. 
هیچ مشکلي نبود جز دلشــوره غربت. همه این کارها را 
قاچاق برها انجام دادند و پولي از ما نگرفتند.« شمس اهلل 
هم مثل خیلــی از هم والیتی هایش قصــد رفتن دارد 
و منتظر اتمام قــراردادش اســت: »یک  میلیون تومان 
ایراني قبال 18 هزار افغان )پول افغانســتان( بود، اما حاال 
شــده 8هزار افغان. ان شــاءاهلل به امید خدا برمي گردم 
افغانســتان، چون ارزش پول ایران نمانــده.« آن قدرها 
که آمدن ســخت بود، براي رفتن دردسر ندارد: »دولت 
مي بــرد. مي رویــم خــاوران و نفــري 100هزارتومان 
مي دهیم و راحت برمي گردیم کشورمان. هر روز یکي از 
آشناهایمان مي رود.« احسان هم حال شمس اهلل را دارد: 
»باید برگردم، پولتان ارزش ندارد. کاري نمي شــود کرد 
جز برگشت. درآمد باال رفته، اما ارزش ندارد.« پدر و مادر 
احسان از او خواسته اند برگردد افغانستان چون مي گویند 
پولي که مي فرســتد دیگر ارزش دور بودن از او را ندارد. 
»ناآرامي ها تمام شده و وضعیت بهتر است، کار هم هست. 
کســاني که رفته اند راضي اند، چون بــدون غربت پول 
همین جا را درمي آورند. پول افغانســتان بااعتبار است.« 
احســان از آمدن به ایران پشیمان نیســت و پول هایي 
که این سه ســال براي پدر و مادرش فرســتاده، شرایط 
اقتصادي آنها را بهبود بخشیده است، اما هر آمدني رفتني 
دارد: »من به خاطــر پدر و مادرم غربــت را دوام آوردم، 
برمي گردم در مغازه خوراکه فروشي پدرم کار مي کنم.« 
احسان و یکي دیگر از دوســتانش قرار است هفته دیگر 
بروند افســریه براي ثبت نام. باید نفري 100هزارتومان 
پرداخت کنند تا نامشــان در لیســت برگشتي ها ثبت 
شود: »همه برمي گردند. شناخت )آشنا( ما پولدار بود و 
سرمایه اش را به ایران آورده بود. حاال مي خواهد برگردد 
افغانستان. مي خواهد سرمایه اش را ببرد افغانستان چون 
آن جا اوضاع آرام شده است. این جا خانه و ماشین دارد و 
از مغازه اي خرج خانه مي دهد.« بیشتر افغان ها در ایران 
کار ســاختماني کرده و حاال با پیچ وخم این کار آشــنا 
شده اند. سیم کشي، لوله کشــي، گچ بري و ... »مي شود 

رفت افغانستان، همین کارها را کرد.« مسافر بعدي ناصر 
تاجیک است که دوسالي مي شود با پیمانکاران ایراني کار 
مي کند و سرکارگر شده اســت: »هرجا مي روم چهارنفر 
دیگر از شناخت هایم هم هستند و با هم کار مي گیریم.« 
ناصر، قد متوسطي دارد با مو و محاسني مشکي در لباس 
سرکارگري و بي سیمي که به کمر بسته است. دوستانش 
خجالتي اند و حرفي نمي زننــد و تنها با لبخند گوش به 
حرف هاي ناصر داده اند: »کار نبود و ناآرامي زیاد بود. پي  
کار و غریبي آمدیم.  ســال اول براي روزي 28هزارتومان 
کار مي کردیم و حاال شده روزي 45هزارتومان. سال هاي 
اول براي خانواده ام پول مي فرستادم، اما خرج گران شده. 
پول پایین آمده و جنس باال رفته و قیمتي شده است.« 

دوستان ناصر همگي از شرایط ناراضي اند و مي خواهند 
برگردند افغانســتان. »دوماه از قراردادمان مانده. ما هم 
برمي گردیم. نمي صرفد کــه بمانیم، همین پول را آن جا 
درمي آوریم« ناصــر می گوید: »قبال براي برگشــت به 
افغانســتان دولت نفري 25هزارتومان مي گرفت، حاال 
شــده نفري 70 یا 100هزارتومان. اقتصاد ایران بد شده 
اســت. تحریم ها اقتصاد ایران را خراب کــرده. درحال 
حاضر ترکیه  و ارمنستان مهاجر افغان قبول مي کنند و 
مي گویند پناهندگي مي دهند. کار کــردن آن جا بهتر 
است. پولشان ارزش دارد، اما باید برگردیم افغانستان، اگر 
بخواهیم دوباره مهاجرت کنیم مي رویم همان جاها چون 

تحریم نیستند و اقتصادشان بد نیست.« 

بیشتر بازگشته ها، افغان های غیرقانونی 
هستند که برای کار مهاجرت کرده اند 
|  فاطمه اشرفی|   رئیس انجمن حمایت  از زنان و 

کودکان پناهنده )حامی(|
 اگر جریان رفت و آمــد و مهاجرت افغان ها در ایران را 
مطالعه کنیم، شــاهد مهاجرت های فصلی افغان ها در 
طول تاریخ هســتیم. ما می  دانیم که این فرازونشیب ها 
همواره وجود داشــته و همیشــه هم با شــاخص های 
اقتصادی و سیاســی در ارتباط بوده اســت. آمارهای 
دهه 50 ما نشان می دهد که نزدیک به 400 هزار کارگر 
افغان در ایران کار می کردنــد، کارگرانی که به صورت 
مهاجران فصلی، مقطعی و کوتاه مدت وارد ایران شــده 
بودند. همزمان با انقالب، وقتــی پروژه های عمراني در 
کشور  متوقف می شود، خیلی از افغان ها به کشورشان 
بازمی گردند. واقعیت این اســت که هر زمان اوضاع در 
افغانستان نگران کننده می شود، موج مهاجرت افغان ها 
به ایران را شاهد بوده ایم. ما تاکنون سه موج مهاجرتی 
بزرگ در ارتباط با افغان ها داشته ایم. یکی زمانی است 
که افغانستان به اشــغال روس ها در آمده بود، موج دوم 
زمانی بود که حمله طالبان شــروع شد و موج سوم هم 
مربوط به 15، 16 ســال اخیر است که با وجود تشکیل 
دولت انتقالی به دلیل مشــکالت اجتماعی و اقتصادی 
این مهاجرت ها شــکل گرفت؛ یعنی در این سال ها نه  
تنها مهاجرت ها کاهش پیدا نکرد بلکه ما شــاهد موج 
مهاجرت، گروه های اجتماعــی و قومی مختلف بوده و 
هستیم. االن به  طور متوســط بین 2000  تا 2500 نفر 
از مرزهای افغانســتان روزانه وارد کشــور می شوند که 
بیشترین دلیل مهاجرت مسائل اقتصادی است. در حال 
حاضر افغانستان کشوری است که زیرساخت اقتصادی 
ندارد و غیر از شــهرهای بزرگ مثل کابل و هرات، سایر 
مناطق هنوز درگیر مسائل توسعه و زیرساختی نشده اند. 
بنابراین در این شرایط مهاجرت برای افغان ها ضروري و 
اجتناب ناپذیر مي شود. در چند روز گذشته، با آماری که 
من از مسئوالن گرفتم، متوجه شدم که مسأله بازگشت 
افغان ها چندان ملموس نبوده اســت. اغلب کسانی که 
در حال بازگشت به کشورشان هستند، در ایران اقامت 
غیرقانونی و غالبا هم ورود غیر قانوني داشته اند.حاال هم 
تمرکز بازگشت روي مهاجران فصلي و اقتصادي است 
از این رو مســأله دالر و وضع ارزی بشــدت آن را تحت  
تأثیر قرار داده اســت و البته این بازگشت هم بازگشت 
پایداری نیســت. در حال حاضر، بر اســاس آمار 890  
هزار افغانستانی کارت اقامت دارند و این افراد به  عنوان 
پناهنده از سوی سازمان ملل حمایت می شوند؛ یعنی 
برای بازگشــت به کشورشــان ترس و واهمــه دارند و 
دنبال اقامت دایمی در ایران هســتند. دراین میان بین 
600 تا 650  هزار نفر هم پاســپورت دارند. بر اســاس 
سرشــماری ها بین دو تــا دو ونیم میلیــون نفر هم با 
مدرک اقامت در ایران زندگی می کنند و وزارت کشور 
همین میــزان را برای افرادی اعــالم می کند که بدون 
مدرک در کشــور زندگی می کنند، یعنــی نزدیک به 
5 میلیون افغان در ایران هستند که اغلب آنها مهاجران 

مناطقــی هســتند کــه در آن بحران 
سیاســی و امنیتی جدي وجــود ندارد. 

قیمت تمام شده کارگری باال می رود 
|  جمشید عدالتیان|   کارشناس بازار کار|

یکي از شــائبه هایي که وجود داشته و دارد این 
اســت که حضور کارگران افغان در بازار کار ایران 
براي کارگــران ایراني ایجاد محدودیت مي کند و 
موقعیت ها را از کارگران ایراني مي گیرد و درنهایت 
به نفع کارفرما اســت که از تقاضاي باالي نیروي 
کارگر ارزان کمال استفاده را ببرد و با حقوق کمتر 
از نیروي کار بهره ببرد؛ در حالي که در پاســخ به 
این شائبه ها باید گفت که کارگران افغانستانی در 
بخش هایي مشــغول ارایه خدماتند که کارگران 
ایرانــي کمترین تمایل را برای کارکــردن در آن 
بخش ها دارند. کارهاي ســاختماني، نگهداري 
از فضاي سبز، آجرپزي ، کشــاورزي و... جزو این 
بخش ها هســتند و  بیشــتر این نیروي کار در 
بخش هاي خدماتي با حداقل حقوق بیشــترین 
خدمات را ارایه مي دهند؛ در حالي که با تصور نبود 
این نیروي کار، کارگر ایراني دســتمزد بیشتري 
براي چنین کاري طلب خواهد کرد و این در حالي 
است که نیروي متخصص مشاغلي از این دست 
هم در میان ایرانیان کمتر است و بیشتر کارگران 
افغان به دلیل سال ها کارکردن در این مشاغل در 
این حرفه ها تخصص یافته اند. با رفتن این نیروي 
کار ارزان که حاال در بخش فعالیت خود تخصص 
هم یافته است، بازار کار ایران با کمبود نیروي کار 
روبه رو می شــود و در صورت تامیــن این نیروي 
کار بي شــک باید پرداختي بیشتري را متحمل 
شــد. درنهایت باید گفت که قیمت تمام شــده 
بخش هایي مانند ساختمانی، کشــاورزي و... که 
کارگران افغــان در آنها مشــغول فعالیت بودند، 
باال خواهد رفــت و در نتیجه هــم کارفرما و هم 
مصرف کننده از این وضعیت متضرر می شــوند. 
چنین مسائلي را کشورهایي مانند آمریکا و آلمان 
پیش از ما تجربه کرده اند و از فواید آن بهره الزم را 
برده اند. در برهه اي آمریکایي ها در زمان برداشت 
محصــول راه  ورود مکزیکي ها را باز گذاشــتند و 
از ســختگیري ها خبري نبود تا بتوانند از نیروي 
کار ارزان بهره ببرند و درنهایت قیمت تمام شــده 
پاییني براي محصوالتشان ثبت کنند، آلمان هم از 
این ترفند استفاده کرده است. بررسي هاي علمي 
در کشورهایي از این دست نشــان از این دارد که 
استفاده از چنین نیروهایی  صرفه اقتصادي دارد 
و کارفرما و مصرف کننده از آن منتفع می شــوند. 
بازار کار ایران هم در ســال هاي گذشــته از این 
فرصت بهره الزم را برده و حاال با خروج این نیروها 
چنین فرصتي از دست بازار کار خارج مي شود و 
باید فکري اساســي و علمي براي آن کرد. اگر چه 
در برهه اي نبود این نیــروي کار در بازار کار ایران 
به چشــم خواهد آمد و بازتاب هاي آن را همگي 

احساس خواهیم کرد.    

محمد باقرزاده – لیال مهداد| می گویند اینجا دیگر جای ماندن نیست، جای پول درآوردن نیست و اگر هم 
پولی پست انداز کنیم، در مقایسه با افغانی )واحد پول افغانستان( چندان ارزشی ندارد. افغانستانی های 
ساکن ایران این  روزها یا تصمیم خود را گرفته اند و در صف بازگشت به کشور خود قرار دارند، یا در حال 
حساب و کتاب برای تصمیم گیری هستند. اطالعات میدانی و اخبار رسمی حاال یک خبر را کامال موثق 
می داند و آن  هم موج بازگشت مهاجران افغان به سمت کشور خود است. گزارش های میدانی حکایت از آن 
دارد که روزانه حدود  هزار و ۵۰۰ نفر از این مهاجران از گردنه تنباکویی عازم دیار افغانستان می شوند و این 
در حالی  است که موج بازگشت از مسیرهای دیگر و کمپ های مختلف هم بشدت افزایش یافته تا جمعیت 
حدود ۵ میلیونی این جامعه مهاجر در ایران روز به روز کمتر شود. پرسش این  روزها اما وضع کنونی ایران 
است که حتی مهاجرانی را که با مشقت فراوان به ایران رسیدند، راضی نمی کند. حاال این سوال بیش از 
گذشته مطرح است که وضع کار و اقتصاد در ایران چه شرایطی دارد و سرنوشت بازار کار پس از این موج 

بازگشت مهاجران به کشور خود، به کجا کشیده می شود؟ 

»شهروند« موج جدید بازگشت افغان ها به کشورشان را پس از 
نوسانات قیمت ارز بررسی کرد

مهاجران گریزپا

 
شهروند|  طاعون با موج گرمــا سر رسید و این بار بیشتر از 
50 بز و گوسفند وحشــی را در کرمان کشت. این آغاز تاخت و 
تاز بیماری »طاعون نشخوارکنندگان کوچک« در سال جاری 
است. ویروس طاعون از دو هفته پیش به جان حیوانات پارک 
ملی »َخبر« افتاده اســت. از آن وقت محیطبانان هر کجا که 
برای سرکشی پا گذاشته اند، چشمشان به یک الشه خورده؛ به 
چهارپایی که تا پیش از این در کوه و دشــت می جهید، اما رها 
کردن دام های اهلی در زیســتگاه ها جانش را گرفت و چاره ای 
برایشان نماند جز اینکه الشه را بسوزانند تا شّر طاعون کم شود.  
طاعون نشخوارکنندگان کوچک )ppr(سه، چهار سالی است 
که در کوه و دشــت های ایران می تازد و قربانی می گیرد. این 
بیماری از دام های اهلی کوچ )گوسفند و بز( به نشخوارکنندگان 
وحشی منتقل می شود؛ جبیر و َکل و بز و قوچ و میش را می کشد 
و زحمت محیط بانان را برای حفاظــت از حیات وحش بر باد 
می دهد. طاعون در سال های اخیر از حیات وحش ایران قربانیان 
بســیار گرفته و اوضاع را بحرانی کرده و راه حل هر بار این بوده: 
واکسیناسیون فراگیر و به موقع تمام دام های اهلی و جلوگیری 

از ورود دام اهلی به مناطق تحت مدیریت محیط زیســت.  بر 
اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور در ســال 1395، 380 
کانون بیماری طاعون شناسایی شد و سال 96  تعداد کانون ها 
به 14 نقطه رســید. یک ماه پیش علی صفر ماکنعلی، معاون 
بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی از برنامه ریشه کنی 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در ایران در سال 1397 خبر 
داده بود. این برنامه البته هنوز به سرانجام نرسیده، اما مسئوالن 
این سازمان ابراز امیدواری کرده اند که تعداد کانون های طاعون 
امسال تک رقمی شود، چنان که حتی نیازی به واردات واکسن 
خارجی نباشد.  بر اساس اطالعات همین مرجع، این بیماری در 
دهه 90 از دام های اهلی هم این طور قربانی گرفته است: در سال  
90 تعداد 14857، در سال 91 تعداد 5801، در سال 92 تعداد 
15918، در سال 93 تعداد 8605، در سال 94 تعداد 3729، در 

سال 95 تعداد 1091 گوسفند و بز. این آمار نشان می دهد که در 
طول این سال ها بیماری روند نزولی داشته است. 

»الشه ها را آتش زدیم، چاره ای نبود«
دو روز پیش خبر آمد کــه طاعون به پــارک ملی »خبر« 
رســیده اما یکی از محیط بانان کرمان به »شهروند« می گوید 
که نخستین الشه ها از 20 روز پیش در این پارک پیدا شد: »ما 
هم الشه ها را سوزاندیم تا بیماری منتقل نشود، چاره ای نبود.« 
محیط بانان منطقه تمامی آبشــخورها و چشمه های اطراف 
منطقه را هم ضد عفونی کردند. مهــدی مکی آبادی، یکی از 
محیط بانان کرمان که در ضد عفونی آبشخورها و معدوم سازی 
الشه ها در پارک ملی »خبر« شرکت داشته، می گوید: »بعد از 
دیدن الشه ها آنها را ســوزاندیم؛ جبیر و َکل و بز و میش و قوچ 
افتاده بودنــد. از طرف اداره کل محیط زیســت کرمان هر جا 

آبریزی در منطقه بود، ضــد عفونی کردیم. پارســال در این 
منطقه طاعون نداشتیم. گمان کنم از سال 70 این بیماری در 
این منطقه نبود و حاال به خاطر دام ها پیدا شــده و حیوانات را 
کشته است. مردم دام های اهلی شــان را می آورند و نمی دانند 
دام هایشــان مریض اند و حیوانات را می کشــند. بیشتر دام ها 
واکسینه می شوند، اما این گوســفند و بزهای مریض قاچاقی 

خرید و فروش می شوند.«
این طور که رضا جزینی زاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان کرمان گفته، از نخســتین لحظات مشاهده تلفات در 
منطقه، ستاد بحران های مخاطرات زیست محیطی تشکیل 
شده و تمامی اقدامات الزم با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط 
در دســتور کار قرار گرفته اســت. اداره کل دامپزشکی استان 
کرمان هم پس از نمونه برداری از الشه ها و انجام آزمایش های 
تخصصی بیماری را تایید کرده است: طاعون. با رسیدن بیماری 
باالخره ورود دام اهلی به پارک ملی ممنوع شد، اما باز هم دیر. 
اداره محیط زیســت اعالم کرده ورود گردشگر هم به داخل و 
حاشیه پارک ملی ممنوع شده است. پیش از این، مدیرکل دفتر 

حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط 
زیست هم گله کرده بود که دامپزشکی تنها زمانی که بیماری در 
نقطه ای خاص در دام های اهلی یا حیات وحش گزارش شــود 
نسبت به واکسیناسیون دام ها آن هم در همان کانون بیماری 
اقدام می کند و به همین دلیل تلفات حیات وحش در منطقه 
بیشتر می شود.  آذر سال پیش مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت 
بیماری های دامی سازمان دامپزشکی گفته بود که کشورمان 
طرح مبارزه با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک را در 
کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان انجام می دهد. 
چند سالی است که نقل و انتقال دام ها، خشکسالی که حیوانات 
حیات وحش را به ســمت مناطق روستایی و پُرآب می کشاند 
و واکسینه نکردن دام ها و آمدنشــان به زیستگاه های حیات 
وحش، طاعون را دلیل تازه تلفات حیوانات وحشــی کرده اما 
سازمان دامپزشکی مدعی اســت که ریشه کن شدن طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک تا سال 2030 در جهان قطعی است؛ 
تا آن زمان 12 سال دیگر باقی اســت و طاعون شاید هر سال 

سر برسد.   

بیش از ۵۰ بز و گوسفند وحشی در پارک ملی َخبر تلف شدند 
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