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ب آوری فردی
عوامل مؤثر بر تا 
و اجتماعی در بالیا

برخورد با خودروهای منتظر
در بزرگراه ها

رئیس پلیــس راهور تهران بزرگ از برخــورد با خودروهایی
کــه از دقایقــی قبل از پایان زمان طــرح ترافیک و زوج و فرد
اخبـــار در ورودی محدودهها توقف کرده و سبب اخالل در ترافیک
میشوند ،خبرداد.
ســردار محمدرضــا مهمانــدار دراینباره به ایســنا گفت :مشــاهده شــده که
خودروهایــی در دقایق منتهی به پایان ســاعت اجرای طــرح ترافیک و زوج
و فــرد در ورودیهای این محدوده و قبل از دوربینها توقف میکنند که این
موضوع سبب اخالل در ترافیک میشود.
وی بــا بیــان اینکه با این خودروها که به صــورت ردیفی و دوبل در بزرگراهها
توقــف کــرده و باعث ایجاد ترافیک و انســداد راه میشــوند برخــورد خواهد
شــد ،گفــت :حضور خودروها پیش از پایان طــرح زوج و فرد یا طرح ترافیک
در مبــادی ورودی محدوده طرح باعث میشــود حاشــیه راهها به خصوص
بزرگراهها نظم در تردد را از دست داده و این مسأله موجب مزاحمت برای
دیگــر خودروهایی کــه مجوز ورود به طرح به خصــوص خودروهای امدادی
و ...دارند ،میشود.
وی تأکیــد کــرد :پلیس با هر مســألهای که برای شــهروندان ایجاد مشــکل و
مزاحمت کند برخورد جدی خواهد داشت.

آغاز پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق
فروردینماهمستمریبگیران

سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،از آغــاز پرداخــت مابهالتفــاوت
ی فروردین ماه سالجاری به همراه مستمری خرداد ماه
افزایش مستمر 
خبر داد.به گزارش ایســنا ،محمد حســن زدا گفت :مستمری خرداد ماه و
معوقه فروردین جداگانه و در یک روز به حســاب مســتمری بگیران واریز
میشود.وی افزود :ترتیب واریز براساس ترتیب پرداخت مستمریهاست
و این پرداختیها از  ۲۰خرداد آغاز شــده و تا پایان همین ماه به حســاب
بازنشستگان واریز میشود.
سرپرســت سازمان تأمین اجتماعی یادآور شــد :برای نخستین بار تمام
معوقات بازنشســتگان و مســتمری بگیران این ســازمان تــا پایان خرداد
تسویه میشود.

خبر خوش فرمانده یگان محیط زیست
درباره محیطبان همدانی محکوم به اعدام

فرمانده یگان محیط زیســت کشــور با اشــاره به پیگیریهای پرونده «سعید
مومیوند» محیطبان محکوم به اعدام اســتان همدان و نقض این حکم ،از
تبدیل قرار بازداشت این محیطبان به قرار وثیقه خبر داد.
ســرهنگ جمشــید محبتخانــی دیــروز همزمان بــا هفته محیط زیســت با
حضور در ایســنا با بیان اینکه تا زمانی که من در یگان محیط زیست هستم
اجــازه نمیدهــم که حقــوق محیطبانان تضییع شــود ،با اشــاره بــه آخرین
وضعیت پرونده سعید مومیوند -محیطبان استان همدان -که در سال ۹۷
محکوم به اعدام شــد ،گفت :اتفاق مربوط به این محیطبان در سال  ۹۵رخ
داده بــود اما من در ســال  ۹۶بعد از قرار گرفتــن در جایگاه فرماندهی یگان
محیط زیست این موضوع را بررسی کردم.
وی ادامه داد :بعد از بررســیهای متعــدد و بازدید از صحنه حادثه ،متوجه
شدم که صورتجلسه مربوط به این حادثه بهدرستی و با دقت تنظیم نشده
است و بر اثر همین اشتباه ،محیطبان هم محکوم به اعدام شده بود.
فرمانده یگان محیط زیســت کشــور با اشــاره به ورود مســتقیم خود برای
پیگیــری پرونــده محیطبــان مومیونــد ،گفــت :در ســفرهایی که به اســتان
همدان در این باره داشــتم ،عالوه بر بازدیــد از صحنه وقوع حادثه ،بارها
با قاضی پرونده صحبت کردم و در نتیجه پیگیریهای مکرر خوشــبختانه
حکم اعدام محیطبان مومیوند شکســته و نقض شــده اســت و محیطبان
مومیوند میتواند با ســپردن قرار وثیقــه به ارزش پنج میلیارد تومان آزاد
شود.
محبتخانــی در پایــان ضمــن تشــکر از مســئوالن دســتگاه قضــا کــه امکان
بررسی مجدد این پرونده را فراهم کردند ،گفت :خوشبختانه این پیگیریها
به نتیجه نشســت به نحوی که مســئول دفتر حقوقی استان همدان چند روز
پیــش بــا یگان محیط زیســت تماس گرفــت و خبر داد که حکــم محیطبان
مومیوند شکسته و قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل شده است.
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رقابت  618هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد
آزمون کارشناسی ارشــد ناپیوسته سال
 ۱۳۹۸دانشــگاهها و مؤسسات آموزش
عالی فردا و پس فردا برگزار میشود.
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش
کشــور در مصاحبــه اختصاصــی بــا
خبرگزاری صدا و سیما گفت :داوطلبان
بــرای دریافــت کارت ورود بــه جلســه
این آزمون باید به ســایت اینترنتی این
سازمان به نشــانی www.sanjesh.org

مراجعه کنند.
حســین توکلــی افزود :تــا صبــح دیروز
 ۴۶۶هزار و  ۶۹۴داوطلبکارت ورود به
جلسه آزمون را دریافت کردهاند.
وی گفت ۶۱۴ :هزار و  ۸۸۳داوطلب در
این آزمون نام نویسی کردهاند که از این
تعــداد  ۳۰۸هــزار و  ۵۴نفــر زن و ۳۰۶
هزار و  ۸۲۹نفر مرد هستند.
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش

کشــور افزود :آمار داوطلبان این آزمون
در مقایسه با پارسال  ۱۲۱هزار و  ۵۰۲نفر
کاهش داشته است.
توکلی گفت :در آزمون امسال  ۴۰هزار و
 ۶۶۹داوطلب عالوه بر انتخاب کد رشته
امتحانی اول ،عالقهمندی خودشــان را
برای شــرکت در کد رشته امتحانی دوم
نیز اعالم کردهاند.
وی بــا بیــان اینکــه آزمــون کارشناســی

ارشد در  ۶گروه آزمایشی و  ۱۳۱کدرشته
امتحانــی برگــزار میشــود ،افــزود :در
گــروه علــوم انســانی  ۳۸۵هــزار و ۶۴۰
داوطلــب ،در گــروه علــوم پایــه ۳۳
هــزار و  ۶۷۸داوطلــب ،در گــروه فنی و
مهندســی  ۱۳۰هزار و  ۴۰۶داوطلب ،در
گروه کشاورزی و منابع طبیعی  ۱۷هزار
و  ۸۵۱داوطلــب ،در گــروه هنر  ۴۵هزار
و  ۹۱۳داوطلــب و در گــروه دامپزشــکی

هــزار و  ۳۹۵داوطلــب نــام نویســی
کردهاند .توکلی گفت :داوطلبانی که در
 ۲کدرشــته امتحانی نام نویســی کردند
بایــد در هنــگام دریافــت کارت ورود به
جلسه آزمون از سایت اینترنتی سازمان
سنجش ۲ ،کارت ورود به جلسه آزمون
دریافــت و از آن نســخه چاپی (پرینت)
دریافت کنند.
وی افــزود :همزمــان بــا ایــن آزمــون

مرحلــه نخســت بیســت و چهارمیــن
المپیــاد علمی دانشــجویی نیــز برگزار
میشود.
توکلــی بــا بیــان اینکــه نتایج اولیــه این
آزمون بــه صورت کارنامــه تنظیم و در
اواســط تیــر منتشــر خواهد شــد ،گفت:
پس از اعالم نتایج اولیه داوطلبان باید
برای انتخاب رشتههای تحصیلی اقدام
کنند.

حمایت تشکل های صنفی معلمان از سرپرست وزارت آموزش و پرورش

اتاق گفت وگوی فرهنگیان تشکیل می شود
هدی هاشمی
خبرنگار

دیروزســخنگوی دولــت بــا فعــاالن
صنفــی معلمــان دیــدار کــرد .وعــدهای
کــه علــی ربیعی هفتــه پیــش در جریان
اســتعفای وزیــر آمــوزش و پــرورش
رســانهای کــرد .او قول داده بــود تا ظرف
یــک هفتــه آینــده دیــداری بــا فعــاالن
صنفــی معلمــان خواهــد داشــت تــا از
نزدیــک بــا مشــکالت معلمــان آشــنا
شــود .دیــروز ســاختمان اصلــی وزارت
آمــوزش و پــرورش میزبان تشــکلهایی
همچــون کانــون صنفــی معلمــان
تهران ،کانون صنفی مدرســین دانشگاه
فرهنگیــان ،انجمــن اســامی معلمــان
ایــران ،مجمع فرهنگیان ایران اســامی
و ســازمان معلمــان ایــران بــود کــه هــر
یــک از نماینــدگان این تشــکلها درباره
مشــکالت خــود بیواســطه بــا دســتیار
اجتماعــی رئیــس جمهــور و سرپرســت
جدیــد وزارت آمــوزش و پرورش ســخن
گفتنــد .آنهــا از علی ربیعی خواســتند تا
مشــکالت معلمــان را به اطــاع رئیس
جمهور برساند .در این نشست هر کدام
از فعــاالن صنفــی معلمان خواســتهها
و مطالبــات مختلفــی را مطــرح کردند.
انجمــن اســامی معلمان ایــران عنوان
کردند که اســتقالل را بــه وزارت آموزش
و پــرورش برگردانــد .آنهــا از سرپرســت
وزارت آمــوزش و پرورش خواســتند تا از
افراد متخصص در سمتهای مختلف
استفاده کند .همچنین معلمان صنفی
مجمــع فرهنگیــان ایــران اســامی هــم
اظهــار کردند که دولت از وزارت آموزش
و پرورش حمایت کند و بودجهای به آن
اختصاص دهــد تا معوقــات فرهنگیان

پرداخته شــود .ســازمان معلمــان ایران
هم از سخنگوی دولت درخواست کردند
کــه بــه جایــگاه و وضعیــت اجتماعــی
معلمــان رســیدگی کنــد ،بســیاری از
معلمان فرســوده و ناامید شــدهاند آنها
از دولــت خواســتند تا مســأله معیشــت
معلمــان را جــدی بگیرنــد و پایانــی بــر
تبعیــض و بیعدالتــی در پرداخــت
بــه معلمــان داشــته باشــند .مهمترین
خواســته اعضای کانون صنفی معلمان
ایــران هــم آزادی معلمــان زندانــی و
رســیدگی به وضعیت معلمــان معلق
از کار بــود .آنهــا از سرپرســت وزارت
آمــوزش وپــرورش مطالبــه کردنــد تــا
فضــای کالسهــای درس را از حالــت
امنیتــی خــارج کنــد تــا معلــم براحتــی
بتواننــد در کالس درس فعالیــت کنــد.
عــاوه بر ایــن مجمــع فرهنگیــان ایران
اســامی هم خواهــان تربیــت معلمان
حرفــهای و اجرایــی شــدن ســند تحــول
شدند .اولویت اصلی معلمان اما توجه
بــه وضعیت معیشتشــان بــود .آنها از
ربیعی خواســتند تا کرامت انسانیشــان
حفظ شــود و از دولت خواســتند جایگاه
معلمــان و حفــظ کرامــت انســانی آنها
را در نظــر داشــته باشــد و کاری کنــد کــه
بــه فرهنگیان همانند گذشــته به چشــم
افــرادی مــورد اعتماد و مــورد قبول نگاه
شود.ســخنگوی دولــت در ایــن نشســت
توگــو میان
از معلمــان خواســت تــا گف 
خودشــان و بدنــه وزارت آمــوزش و
پرورش را بیشتر کنند .علی ربیعی تأکید
کرد :گفتوگوهــا در جامعه و در خانهها
کم شده است و احتماالً جمع حاضر که
در مدارس حاضر هســتند بیشتر به این
موضــوع پی بردهاند .فقــدان حرف زدن
و گفتوگو در جامعه احســاس میشود
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تابآوری به مفهوم انعطاف پذیری در برابر مشکالت،
فجایــع و بالیاســت .بــه عبارتــی برخی افــراد در مقابل
یادداشت
فشــارهای خــارج از حــد کنتــرل میشــکنند و دچــار
آســیبهای روانــی و اجتماعی متعددی میشــوند اما
برخــی افراد که مهارتها و ویژگیهای خاصی دارند نه
تنها در برابر این مشکالت زنده میمانند و دچار آسیبی
مجید رضازاده نمیشــوند بلکه مقاومتر از قبل مســیرهای موفقیت را
معاون توسعه سریعتر میپیمایند.
پیشگیری
سازمان در کنــار تعــداد زیاد کســانی که بعــد از گرفتار شــدن در
بهزیستی کشور
مشکالت عمده ،فجایع و بالیا و از دست دادن عزیزان،
دچــار اختالالت روانی ،اعتیاد ،خشــونت ،خودکشــی و ...شــدهاند ،بســیاری
از شــخصیتهای موفــق و معــروف قــرار دارنــد کــه پــس از مواجهــه با آن
مشــکالت به این موفقیتها دســتیافتهاند .عوامل متعــددی بر تابآوری
افراد ،خانوادهها و اجتماعات مؤثرند .فقر ،بیخانمانی ،بیسوادی ،ناپایداری
خانــواده و احســاس بیپناهــی و بیکســی برخی عوامــل کاهنده تــابآوری و
حمایتهای خانواده و اجتماع ،دارا بودن شخصیت مستقل ،پیگیر ،منعطف،
خوشبین ،مهربان ،دارای مهارتهای فردی و اجتماعی حل مسأله و اعتماد
بــه نفس ،خالقیــت و خانوادههــای حمایتگــر ،تشــویقکننده و پایــدار عوامل
افزایــش تابآوری هســتند .اعتماد افرادی که در معــرض بالیا و فجایع قرار
گرفتهاند به دولت و اطمینان ایشــان به مســاعدت مســئوالن عامل مهمی
بــرای کمــک بــه تحمــل ،ســازگاری و انعطافپذیری آنــان اســت و هرگونه
اقدامــی کــه بــه مــردم القاء نماید که کســی بــه فکر آنان نیســت تــابآوری
آن اجتمــاع را خواهــد کاســت و در مقابل هرگونه فعالیــت و مداخلهای که
به مردم نشــان دهد دیگر مردم و مســئوالن در کنار ایشــان و غمخوارشــان
میباشــند بــه آنان کمک خواهــد نمود تابآوری بیشــتری را از خود نشــان
دهند .تأثیرات منفی احساس بیپناهی به همان اندازه بیپناهی و بیکسی
واقعی اســت .در ماجرای سیل اخیر اگرچه کاستیهای زیادی وجود داشت
اما نادیده انگاشتن تالش گسترده دولت برای کمک به مردم توسط برخی
رســانهها ،شــبکههای مجازی و اندکی از رقبای سیاسی باعث لطمه روانی و
اجتماعی هرچه بیشــتر به مردم در اثر افت تابآوری و تحمل آنان گردید.
همچنین رفتارها ،موضعگیریها و ســخنان برخی مسئوالن از همین طریق
باعــث وارد آمــدن صدمات روانی اجتماعی به مردم درگیر در ســیل شــد و
نهایتاً برخی رفتارهای تصنعی و نمایشی بر بیاعتمادی جامعه بحرانزده
افزود و میتوان انتظار داشت که آسیبهای روانی به آنان را افزایش دهد.
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کــه از دو جهــت میتــوان آن را بررســی
کرد ،یکی بین دولت و جامعه و یکی هم
بیــن گروههای مختلف اســت که در کنار
آن فقــدان ارتبــاط عاطفــی و مهربانانه
هم به ما لطمه میزند .بر همین اساس
مــا برنامــهای ریختهایــم تــا بیــن وزرا و
نهادهای مختلف علمی گفتوگوهایی
انجام شود.
ربیعــی با تأکید بر اینکه گفتوگو نیاز
دوام و قوام اجتماعی ما است ،اظهار کرد:
جامعه بیش از همیشــه مطالبه گر شده
و فشــارها به دولت بیســابقه و بیحد و
حصر شده اســت .بینظیرترین فشارها
بــه اقتصــاد ما آمــده اســت تــا جایی که
ترامپ سال گذشته بر از بین رفتن نظام
تأکید داشت در حالی که امروز از مذاکره
حرف میزند.
ســخنگوی دولت بــا تأکید بــر اینکه
دوران ســختی برای اداره کشــور به وجود
آمده اســت ،اظهار کرد« :جامعه ناآرام،
فشــار بیشــتر» اســتراتژی ترامــپ علیــه
کشــورمان بوده اســت و حاال بــا توجه به
مقــداری آرامش یافتن جامعه شــرایط

کمــی متفــاوت شــده است.ســخنان و
مطالبــات دوســتان فرهنگــی مــا در این
جلســه و برگــزاری جلســات مشــابه آن
بایــد تداوم پیــدا کند .مهمترین مســأله
مدیریتــی مــا ذینفعــان غیــر مرتبــط
هســتند کــه فشــارهای زیادی بــه مدارج
متفــاوت مدیریتــی وارد میکننــد و
استقالل مدیریت را از میان میبرند.
ربیعــی بــا اشــاره بــه عملکــرد وزیــر
قبلــی آمــوزش و پــرورش تصریــح کرد:
ســنتهای خوبی هم در زمان آموزش و
پرورش آقای بطحایی وجود داشت و در
زمان آقای نجفی که مربوط به سالهای
دوری اســت هم ســنتهای خوبــی وجود
داشــت .پشت آقای حســینی ایستادن و
از او حمایــت کــردن توســط فرهنگیــان،
رمز موفقیت او خواهد بود بویژه که آقای
حســینی از خانــواده فرهنگیــان هســتند
و معرفــی شدنشــان بــه عنــوان وزیر به
مجلس بســتگی بــه همیــن حمایتها
دارد.
او بــه معلمــان وعده داد تــا دو هفته
دیگــر جلســهای بــا آنها داشــته باشــد و

مطالبــات اصلــی معلمــان را بــا رئیس
جمهور در جریان میگذارد و پاســخ را تا
دو هفته دیگر به آنها خواهد داد.
ëëمیز گفتوگو تشکیل میدهم
سرپرســت جدید آمــوزش و پرورش
هــم در این دیــدار تأکید کــرد :آموزش و
پــرورش یک لشــکر خفتــه اســت و ما با
برخی ظرفیتهــا میتوانیم این لشــکر
خفتــه را بیــدار کنیــم .من در خراســان و
در استانداری  ۹میز گفتوگو در رابطه با
حوزه کارگری ،جوانان ،اعضای فرهنگ و
هنر تشکیل دادم اما اگر وقت شما اجازه
دهد ،میخواهیم که این میز گفتوگو را
به شــکل نظاممند تشکیل دهیم .وقتی
ســیر تحــول دولتهــا را نــگاه میکنیــم
اولیــن ســیر دولت سیاســی اســت ،پس
از آن دولتهــا بــه ســیر امنیتــی نزدیک
میشــوند .پس از گذشــت ســیر امنیتی،
دولتهــا اقتصــادی شــده و در ادامــه
دولتهــا تبدیــل بــه دولــت خدمتگــزار
میشــوند .ایــن در تمام دنیــا یک بحث
جهانی اســت .وقتــی دولتــی خدمتگزار
میشــود عریــض و طویــل خواهد شــد.

دولــت عریــض و طویــل مانعــی بــرای
تســریع در خدمترســانی اســت پس از
آن دولتهــا بــه ایــن نتیجه رســیدند که
اگر کوچکتر و منسجمتر باشند ،موفقتر
خواهنــد بــود امــا مشــارکت نظاممنــد
مردمی باید توسعه یافته و بزرگتر شود.
ســیدجواد حســینی اضافه کــرد :من
آموزش و پرورش استان خراسان را با ۹۰
هزار معلم اداره میکردم .ما یک تشکل
بــا نام پارلمان معلمان ایجاد کردیم که
در آن تمــام کارگروههای معلمان عضو
هســتند و نقشآفرینــی میکننــد .البتــه
در ایــن میان یــک پارلمان مجــازی هم
شــکل گرفت که در آنجــا همه معلمان
حق اظهارنظر داشــتند .ما توانســتیم با
یک هزینه پائین یک ســود بسیار باال را با
تصمیمگیری خود معلمان رقم بزنیم.
ایــن مســأله با یــک مشــارکت نظاممند
عملی خواهد شد.
سرپرســت آمــوزش و پــرورش ادامه
ت محــدود اعتقاد
داد :برخی به مشــارک 
دارند مشارکت واقعی ایدهآلتر است به
این معنا که مشــارکت مستمر به عنوان
جوهره اصلی و قانونی مدنظر قرار گیرد
که این مســأله در بندهای ســند تحول و
قانون اساســی اشــاره شده اســت ما هم
پارلمان معلمان را بر اساس سند تحول
ایجــاد کردیم زیــرا معتقدیم مشــارکت
نظاممند اســت که میتواند خواســتهها
را محقــق کند .وقتــی بدنه معلمان یک
گفتوگوی قالب را ترویج کند ،آنجاست
کــه ضریب نفــوذ آقای بطحایــی ،فانی،
دانشآشــتیانی و حتی من افزایش پیدا
میکند و در همین راستاست که آموزش
و پــرورش اســتقالل مییابــد .البتــه این
گفتارها ســاده اســت اما در عمل دشــوار
هستند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان:

 14هزار کودک زبالهگرد به دنبال طالی سیاه!
مهسا قویقلب
خبرنگار

هــر روز در شــهرهای بــزرگ بویژه در
پایتخت شاهد تردد کودکان کار در سطح
خیابانهــا و کوچههــا هســتیم.همه بــه
نوعی ابراز تأســف میکنند اما حرکتها
و گامهــای مؤثــری در ایــن راه برداشــته
نمیشود .شــاید به جرأت میتوان گفت
که یکــی از دردناکترین صحنههایی که
هــر روز به چشــم میبینیــم ،زبالهگردی
کودکان است.
بــه گــزارش «ایــران» مدیرعامــل
انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان،
عوامــل سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی
را مســبب یغمــای کودکــی میدانــد و
میگویــد :ایــن عوامــل ســبب شــده کــه
کودکــی کــودکان زبالهگــرد بــه مخاطــره
افکنده شــود .به نظــر میآیــد در مقابل
این پدیده باید موضعی داشت .با توجه
به اهمیــت موضوع به عنــوان نهادهای
مدنی باید به عرصه سیاستگذاری کمک
کنیم .درسال  1379ایدهای طرح شد که
برای حل مســأله باید پژوهشــی صورت
بگیرد و بر اساس آن راهکارهای مناسب
ارائه شــود ولی هنــوز راهکار مطمئنی که
روی میز قرار بگیرد ،طرح نشــده اســت.
مــا یــک هــدف آرمانــی داشــتیم و هنوز
هــم داریــم و آن هــم حــذف زبالهگردی
کــودکان اســت ،هرچند خیلیهــا گفتند
این کار امکان ندارد و ما باید تالش کنیم
واقعیات را دستکاری کنیم.
فرشید یزدانی در نشستی به مناسبت
روزجهانــی منــع کار کــودک بــا عنــوان
«یغمای کودکی» توضیح میدهد :حدود
 14هــزار زبالهگرد در تهران وجــود دارد که
از ایــن تعــداد  4700نفــر کــودک هســتند
یعنی رقمــی در حدود یکســوم و عمده
زبالهگردها ،در واقع بیش از  90درصد آنها
همازاتباعافغانستانهستند.
ëëبرآوردهایمالیطالیسیاه
به گفته ایــن فعال حوزه کــودک ،اگر

قیمــت متوســط هــر کیلــو زباله خشــک
 2500تومــان باشــد ،ارزش زبالههــای
خشــک در ســال  1397در تهــران 2640
میلیارد تومان است که بخشی را بازیافت
و بخــش زیادی را به صورت غیررســمی
جمعآوری میکنند .این در حالی اســت
کــه قیمت خریــد از زبالهگردها تنها 450
تومــان اســت و در نهایــت  410میلیــارد
تومــان ســهم زبالهگردهــا خواهد شــد و
میتوان گفت که  15.6درصد از مجموع
ارزش گفته شده به زبالهگردها میرسد و
کودکان از این رقم تنها  2.4درصد سهم
دارنــد و ماهانــه در حــدود  1.5میلیــون
تومان دریافتی هر زبالهگرد است.
آنچه پرواضح اســت این نکته اســت
کــه کودکــی کــودکان در حالــی بــه یغما
مــیرود کــه افرادی در پشــت پرده ســیاه
و تاریــک زبالهگــردی در حــال کســب
درآمدهایی غیرقابل باور هستند.
ëëقوانینغبارآلودمنعبکارگیریکودک
پدیــده زبالهگــردی کــودکان در حالی
شــایع اســت که قوانیــن منــع بکارگیری
کودکان در دنیا و در کشــور ما وجود دارند
امــا هیچ توجهــی به آنها نمیشــود و در
واقع میتوان گفت به هیچ عنوان قدرت
بازدارندگی ندارند.
فرشید خضری ،یکی از فعاالن حوزه
کودک با طرح این پرسش که چه عواملی
باعــث شــکلگیری پدیــده زبالهگــردی
کــودکان اســت ،میگوید :عــاوه بر اینکه
بایــد به دنبــال عوامــل این پدیده شــوم
باشــیم ،برای ســاماندهی ،جمعآوری و
تفکیــک هم باید دنبــال راهکار باشــیم.
در نهایت این پدیده ،پیامدهای زیستی،
فیزیکــی و روانــی دارد .در مطالعهای که
حدود  9ماه در کل مناطق  22گانه شــهر
تهران داشتیم ،با  302زبالهگرد مصاحبه
شده و از این تعداد  141نفر کودک بودند.
هــر زباله گرد بهطور میانگین  10ســاعت
کار میکنــد و پیشبینــی میشــود در
فصل تابســتان ســاعات کاری ایــن افراد
طوالنیتر شود.
وی بــا اشــاره به اینکه ،فقــر و فقدان
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سهم میلیاردی شهرداری از گردش مالی «زباله»

یک عضو شــورای شــهر تهران گفت
که ســهم شهرداری تهران از گردش
برش
مالــی  ۲تــا  ۳هــزار میلیاردتومانــی
زبالــه تنهــا حــدود  ۲۰۰میلیارد تومان اســت.به گزارش
ایســنا ،بهــاره آرویــن در مراســم رونمایــی از پژوهــش
«یغمــای کودکــی» کــه در آســتانه روزجهانی مبــارزه با
کار کودکان در باب شــناخت ،پیشــگیری و کنترل پدیده
زبالــه گــردی کــودکان تهــران برگزار شــد ،با بیــان اینکه
شــهرداری تهران از مجموع  ۲تــا  ۳هزار میلیارد تومان
گردش مالی حوزه زباله در مجموع  ۲۰۰میلیارد تومان
سهم دارد گفت :مدیریت شهری در دوره اخیر توانسته
فرصتهــای اقتصــادی و شــیوه غلــط
مدیریت پســماندهای شــهری مســبب
اصلــی زبالهگردی و زبالهگردی کودکان
اســت ،میافزایــد :شــیوه واگــذاری
جمــعآوری زبالهها به پیمانکاران کامالً
اشــتباه اســت زیــرا پیمانــکاران نبایــد
از کــودکان بــرای جمــعآوری زبالههــا
اســتفاده کننــد آن هــم در حالــی کــه
حتــی ابزارهــای پیــش و پا افتــاده برای
جمعآوری زباله ،در اختیار کودکان قرار
نمیدهند .عالوه بر مشــکالت یادشده،
شــهرداری هــم هیــچ نظارتــی بــر کار
پیمانکاران ندارد.
بــه گفتــه خضــری ،بــه دلیــل نبــود
حداقــل امکانــات زندگــی ،خطــرات
فراوانی ایــن کودکان را تهدید میکند .بر
اســاس پژوهش انجام شــده حــدود 75

اســت با ایجــاد رقابــت و از بیــن بــردن محدودیتها و
حضور پیمانــکاران مختلف این رقم را از  ٢٠میلیارد به
٢٠٠میلیارد برساند.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان درآمــد از حــوزه زبالــه بــا
ســقف درآمــدی که باید شــهرداری از آن کســب کرده و
برای شــهروندان هزینــه کند فاصله زیــادی دارد اظهار
کرد :بنابراین نســبت شــهرداری با مسأله زبالهگردی بر
اســاس بیتفاوتی شــهرداری نبوده است .شهرداری در
مــورد زبالههایتر مناقصه و در مورد زبالههای خشــک
مزایده برگزار میکند .در هر دو حوزه هم رانت و فســاد
و مافیا هست.

درصــد از ایــن کــودکان زخمی شــدهاند
و آمــار ابتــا بــه بیماریهــای واگیــر هم
در زبالهگردهــا بســیار باال اســت .نزدیک
بــه  57درصــد از زبالهگردهــا نوعــی از
موادمخدر مصــرف میکنند ،همین امر
سبب میشــود کودکان هم زمینه اعتیاد
داشــته باشــند .کودکان زبالهگرد قربانی
اشــکال مختلفی از خشــونتها و جرائم
هستند و چارهای جز این نداریم که برای
ســاماندهی ایــن کودکان مجموعــهای از
عوامــل و راهکارها را برای حل نظاممند
مسأله ،در نظر بگیریم.
ëëحوزه فقــر به معاونت رفــاه هم مربوط
میشود
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشســت با
بیان اینکه برخی سیاســتگذاریها بسیار

پیچیده هســتند ،معتقد اســت :در حوزه
زبالهگــردی تاکنون راهحلی کارگشــا ارائه
نشده است.
احمــد میــدری میگوید :تــا وقتی به
برخی ارزشها پایبند باشیم نمیتوانیم
مشــکالت را حــل کنیم به عنــوان نمونه
وقتــی نمیخواهیــم حضــور افاغنــه را
در ایــران بــه رســمیت بشناســیم چطور
میخواهیــم مشــکلی را حل کنیــم؟ در
حــال حاضــر  2تــا  3میلیــون افغــان در
کشــور داریــم کــه تنهــا  700هــزار نفــر از
آنهــا به صورت رســمی در کشــور زندگی
میکننــد .یکــی از مخالفان ،خانــه کارگر
اســت که معتقد اســت تنهــا در صورتی
نیــروی کار بایــد بــه کشــور وارد شــود که
نیــروی کار ماهر باشــد و بتــوان گفت که
در تخصص مورد نظر ،نیروی کار ایرانی

در کشور وجود نداشته باشد.وی به مورد
دیگری از تضادهای موجود اشــاره کرده
و میافزایــد :وقتــی کار کــردن کــودک را
قبول نداریــم چطور میتوانیــم کارفرما
را ملــزم بــه رعایــت بهداشــت و انجــام
آزمایشهــای ادواری یا آمــوزش کودک
کار کنیم؟
بــه اعتقاد میــدری تضادهای موجود
در جامعه مثالً نمونههایی که در فوق یاد
شــد ،سبب شــده هنوز نتوانیم به راهحل
مشترکیبرسیم.
ëëچرامسألهزبالهگردیاتفاقمیافتد؟
سرپرســت پژوهــش زبالــه گــردی
کــودکان ،در پاســخ بــه ایــن پرســش بــه
«ایــران» میگویــد :به مقولــه زبالهگردی
کــودکان کمتر توجــه شــده و کار زیادی از
این دســت پژوهشهــای علمی مطابق
با اســتانداردهای پژوهشــی انجام نشده
اســت .دلیــل دوم هــم نظــارت نکــردن
دســتگاههای شــهرداری و مدیریــت
پســماند زبالــه اســت .عــاوه بــر مــوارد
یادشــده مجموعــهای از کارهای پیچیده
و بســیار گســترده ســبب شــده مهاجران
افغــان روز به روز بیشــتر شــده و به دلیل
ارزان بودن به این کار گرفته میشوند و در
نهایت شاهد وجود تجارت عظیم طالی
کثیف هســتیم .کامیل احمــدی در ادامه
میافزاید :ما شهروندان هم در قبال این
معضل هیــچ مســئولیتی نمیپذیریم و
بــا رشــد صنعتی شــدن هــر روز غذاهای
بســتهبندی شــده و محصوالت آمادهای
خریــداری میکنیــم کــه به ایــن موضوع
دامــن میزنــد .مســأله دیگــر هــم عدم
آموزش شهروندان در خصوص تفکیک
زبالهها اســت .بــه اعتقاد احمــدی چاره
کار ،مدیریت پسماند توسط شهرداری و
مکانیزه شــدن جمعآوری زباله است .در
کشورهای نیمه توسعه یافته و رو به رشد
تجارب خوبی در این خصوص به دست
آمده کــه میتوانــد مؤثر و کارآمد باشــد.
دولــت بایــد در بودجــه گذاریها تجدید
نظر کند و محلهای استاندارد متعددی
برای دفع زباله پیشبینی کند.

