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شرایط دریافت امریه سربازی اعالم شد
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد
کل نیروهــای مســلح در مــورد امریــه
سربازی گفت:یکســری از وزارتخانهها،
سازمانها و دستگاهها با مجوز ستاد کل
نیروهای مسلح دارای تعداد محدودی
ســهمیه از ســربازان هســتند که به آنها
امریــه گفتــه میشــود .ســردار موســی
کمالی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
متقاضیــان امریه ســربازی بایــد دارای
یکسری شــرایط و پیش شــرطهایی که

از ســوی ســازمان متقاضــی و بــا تأییــد
ســتاد کل نیروهــای مســلح هســت
باشند ،گفت :متقاضیان دریافت امریه
ابتــدا باید برگــه اعزام بــه خدمت خود
را دریافــت کــرده و ســپس بــرای امریه
شدن ســازمان مربوطه اقدام کنند .این
افراد حداقل باید ســه ماه قبل از اعزام
به ســربازی بــرای امریــه اقدام کــرده و
وضعیت خود را مشخص کنند .در غیر
ایــن صورت اســتفاده از امریه برایشــان

رییس شورای شهر تهران :
ممکــن نخواهــد بــود .کمالــی بــا بیان
اینکه ســربازان غایب نیــز نمیتوانند از
امریه بهرهمند شوند ،خاطرنشان کرد:
غیبت از جمله مواردی است که سبب
منع بهرهمندی سربازان و مشموالن از
یکسری تسهیالت به سربازی میشود.
وی دربــاره اینکه آیــا امکان تغییر یگان
خدمــت یــا محــل خدمــت بــه منظور
دریافــت امریــه وجود دارد یــا خیر؟ نیز
گفــت :با توجه بــه اینکه بــرای دریافت

امریه حداقل باید ســه ماه قبل از اعزام
به سربازی اقدام شود بنابراین این افراد
نیــز امــکان دریافــت امریــه را نخواهند
داشــت .کمالــی همچنیــن از ضرورت
ســاماندهی ثبت درخواستهای امریه
ســربازی خبر داد و گفت :از ســازمانها
خواســتهایم تــا بــا طراحــی ســایت و
سامانهای اطالعات متقاضیان امریه را
ثبت کرده و بر این اساس به آنان امریه
تعلــق بگیرد .بنابراین بزودی ســهمیه

وزیر کشور هرچه سریعتر
وضعیت شهردار تهران را روشن کند

آن دســته از ســازمانهایی کــه اقدام به
ایجاد این سامانه یا سایت نکرده باشند
قطع خواهد شــد .رئیس اداره ســرمایه
انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح
به مشــموالن و خانوادههایشان توصیه
کرد که برای بهرهمنــدی از امریه حتماً
اطالعات کامل مربوط به شرایط جذب
ســرباز امریه در سازمانهای مربوطه را
مطالعه کرده و ســپس بــرای آن اقدام
کنند.

گزارش «ایران» از وضعیت کودکان کار و بازمانده از تحصیل

کودکانی که زیر بار زباله ها خرد می شوند
هدی هاشمی
خبرنگار

سرپرست واحد روانشناسی مؤسسه خیریه محک :

سرطان پایان کودکی نیست

روزانه  ۸۰کودک مبتال به ســرطان برای انجام مراحل مختلف درمان به مؤسســه خیریه
محــک مراجعه میکنند .این درحالی اســت که این کودکان بــرای گذر از بیماری عالوه بر
اقدامات پزشکی و درمانی نیازمند اقدامات مؤثر و مناسب روانشناسی هستند تا مراحل
درمان را با موفقیت پشت سر بگذارند .سرپرست واحد روانشناسی مؤسسه خیریه محک
در این باره گفت« :مددکاران اجتماعی و روانشناســان در واحد خدمات حمایتی محک
میکوشند تا این باور را در بیماران و جامعه نهادینه کنند که سرطان پایان کودکی نیست».
مریــم محمدعلــی در روز جهانی کودک با تأکید بر رفع نیازهای عاطفــی و روانی کودکان
تحت حمایت محک در سراسر کشور بیان کرد« :عالوه بر درمان کودک ،نیازهای عاطفی
و روانی او نیز مورد توجه قرار میگیرد .تمام تالشمان این است که در کنار ارائه خدمات
درمانی ،ضمن توجه به مسائل روانی ،فضایی شاد را برای کودکان مبتال به سرطان فراهم
کنیــم تا آنها در مراحل درمان ،کودکی را فراموش نکنند ».وی با بیان اینکه ایجاد شــادی
برای کودکان مبتال به سرطان کاری بس سخت و دشوار است تأکید کرد« :برای شاد کردن
ایــن افراد باید کمک کنیم تا بتوانند اســتعدادهای درونی شــان را کشــف و بــه آن اعتماد
کنند .کودک شــاد ،کودکی اســت که مهارت خاصی را یاد گرفته و از آن استفاده میکند .از
ایــنرو محک تالش میکند تا هــر کودک به اندازه تواناییهای خــود ،مهارتهای زندگی
را بیامــوزد .ایــن آموزشها نیز از طریــق بازیدرمانــی ،هنردرمانی و رواندرمانی توســط
روانشناسان کودک در اختیار آنها قرار میگیرد تا در هنگام درمان سرطان بتوانند لحظات
شــاد و با نشــاطی را تجربه کنند ».محمدعلی با تأکید بر اهمیت بروزخالقیت در کودکان
بیمار توضیح داد« :برای این کار نیازی به استفاده از ابزارهای خاص و گرانقیمت نیست.
با استفاده از ابتداییترین وسایل نیز میتوان خالقیت را در کودکان مبتال به سرطان ایجاد
کرد .فقط کافی است آنها را از بیماریشان جدا کنیم ».وی افزود« :روانشناسان میکوشند
تا محبت بیقید و شرط خود را به طور مستقیم از طریق بازی با کودک به اشتراک بگذارند
که خود بهترین راه برای تأمین ســامت عاطفی کودکان محســوب میشود و آنها را برای
همیشهدرمقابلافسردگیواکسینهمیکند».

عکس :ایسنا

روز جهانی کودک امســال با شــعار «آینده
را باید ســاخت» نامگذاری شده است ،اما
چه فرقی میکند روز جهانی کودک باشــد
یــا اول مهــر ،یا اصــاً روز جهانی مبــارزه با
خشــونت و آزار کــودکان .مهــم این اســت
که کــودکان کار یــا کودکان خــارج از چرخه
تحصیل دیگر واقعیت زندگی ما شدهاند.
خیلیها دربارهشــان نوشــتهاند و بسیاری
هم دربارهشــان گفتهاند ،بویــژه این روزها
که بهنام آنها نامگذاری شــده است .اما در
نهایــت آن چیزی کــه از برخورد جامعه با
کــودکان باقــی میمانــد ،بیتفاوتی اغلب
مــردم نســبت بــه آنهاســت .آنطــور کــه
مدیرعامــل انجمــن حمایــت از حقــوق
کودکان میگوید« :روز به روز بر آمار کودکان
خــارج از چرخه تحصیل اضافه میشــود،
بــر اســاس آمارهــا هماکنون یــک میلیون
کــودک کار داریــم و همچنیــن بــاالی یک
میلیون و دویست هزار کودک هم خارج از
چرخه تحصیل هستند ».کودکان بازمانده
از تحصیل یا آنهایی که درس و مدرســه را
به هزار دلیل رها کردهاند بسادگی میتوان
در کوچههــا و خیابانها دیــد ،همانهایی
که گل میفروشــند ،اسپند دود میکنند یا
برخی دیگر که کارهای زیرزمینی میکنند
و گاهــی هــم عکــس هایشــان از کــوره پــز
خانهها روی سایتها میرود.در این میان
البتــه کودکانی هم هســتند کــه در البهالی
زبالههــا بهدنبــال روزی خــود میگردنــد.
همانهایی که با کیســههای سنگین زباله،
خیابانهای شــهر را بــاال و پایین میکنند.
کودکانی که خانواده هایشان به خاطر فقر،
اجارهشــان میدهند و برخیهایشــان هم
به خاطــر بیمــاری و کار زیــاد در بیخبری
درد میکشــند و در نهایــت زیــر خــاک
میروند.همانهاییکهحتیدیگرخانواده
هایشــان هم سراغشــان را نمیگیرنــد .در
حــال حاضر آمــار و ارقام دقیقــی از تعداد
کودکان زباله گرد در کشــور وجود ندارد اما
آنطــور که مدیــر عامل انجمــن حمایت
از حقــوق کــودک میگویــد بر تعدادشــان
روزبــهروز اضافه میشــود .فرشــید یزدانی
به خبرنگار «ایران» ،تأکید میکند :مافیای
کــودکان زبالــه گرد ســود باالیــی از کار خود
میبرند.آنهاخانوادههایفقیرراشناسایی
میکننــد و کــودکان آنهــا را به اجــاره خود
درمیآورنــد .برخــی از کــودکان هــم اتباع
خارجی هســتند که به شکل غیرقانونی به
کشور آمدهاند .البته تعدادی کودک هم از
شهرهای دیگر به تهران میآیند و افرادی
آنهــا را اجــاره کــرده و در اختیــار پیمانــکار
قــرار میدهند .کودکان معموالً در ســنین
 7تا  14ســال هســتند و در کنــار کمپهای
جمعآوری زباله اسکان داده میشوند .وی

با تأکید بر اینکه کودکان زبالهگرد روزانه به
طور متوســط  ۶۰کیلو زباله جمع میکنند،
میگویــد :اغلــب ایــن کــودکان روزانــه 10
ســاعت کار میکنند ،آنها بدون دســتکش
تا کمر در ســطلهای زباله خم میشــوند؛
بدنشــان زخمــی شــده و دستهایشــان
بریده میشود و در معرض ابتال به بیماری
ایــدز ،هپاتیــت ،کزاز ،ســالک پوســتی ،زانو
درد و کمــردرد قــرار میگیرند .بســیاری از
آنها نان آور خانواده هســتند و ســخت هم
کار میکننــد تــا روزی  20تــا  30هزار تومان
درآمــد داشــته باشــند کــه ایــن درآمد هم
بــه آنهــا داده نمیشــود و کارفرمــا حقوق
ماهانهشــان را برای خانواده میفرســتد و
آنها در شــهرهای بزرگ فقط مکانی برای
خوابیــدن و غــذا خــوردن دارند.یزدانــی با
اشــاره به اینکه برخی از کــودکان زباله گرد
مرگهــای خامــوش دارنــد و کســی هــم
متوجه مرگ آنها نمیشود ،تأکید میکند:
ایــن کودکان اغلــب خانــوادهای ندارند که
پیگیر حالشــان شــود .برخی هایشــان هم
کــه به طور قاچاق به ایــران آمدهاند ،وقتی
بیمــار میشــوند ،کارفرمــا هیــچ تعهدی
در برابــر آنها ندارد ،بــرای همین ضعیف
ترها با بیماری از دنیا میروند و کســی هم
نمیفهمد که این کودک جانش را از دست
داده است .در کنار این موضوع سوءاستفاده
جنســی و جســمی را هم در نظــر بگیرید.
بسیارشان تحقیر میشوند و آزار میبینند
امــا مجبورند کــه شــرایط را تحمــل کنند.
شــما به چهره کودکان زباله گرد نگاه کنی،
هیچکدامشانبهچشمشمامستقیمنگاه
نمیکنند ،آنها به خاطر آزارهای جنسی و
جســمی متعددی که دیدهاند ،اعتماد به
نفس خودشــان را از دســت دادهاند .مدیر
عامــل انجمن حمایــت از حقــوق کودک
بــه خرید و فروش کودکان اشــاره میکند و
میگوید :موضوع خریــد و فروش کودکان
برای کارهای ســخت مثــل زباله گردی به
گــوش ما هم رســیده اســت و در این مورد
پیگیری هایمان را آغاز کردهایم اما به طور
مســتند تاکنون به موضوعی خاص دست
پیدانکردیم.
ëëکودکانخارجازچرخهتحصیل
بــر اســاس آمارهــای وزارت آمــوزش
و پــرورش حــدود  200هــزار نفــر در دوره
ابتدایــی 200 ،هــزار نفر در دوره متوســطه
اول و  340هــزار نفر هم در دوره متوســطه
دوم بازمانده از تحصیل هستند .آنطور که
معاون آموزش دوره متوسطه دوم وزارت
آموزش و پرورش گفته ۱۵۱هزار و  ۴۶دختر
در ایــن دوره تــرک تحصیلکــرده اســت.
همچنین به گفته معاون ابتدایی  141هزار
از تــرک تحصیلکردههــا در دوره ابتدایــی
بودهانــد .اگرچه وزارت آمــوزش و پرورش
در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی و
برخورداریهمگان ازحقتحصیل ،ازچند

ســال گذشــته جســت وجوی خانهبهخانه
و مراجعه به منــازل کودکان الزم التعلیم
را کــه بــه مــدارس مراجعــه نکــرده بودند
در دســتور کار خود قرار داده و موفق شــده
اســت در دولت یازدهم با همراهی وزارت
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی بیــش از 100
هزار کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی
کند ،امــا آن طــور که آمارهای غیررســمی
نشان میدهد مســئوالن آموزشی آنچنان
بــرای برگرداندن دانشآموزان به مدارس
موفــق نبودهانــد .رضوانــه حکیــمزاده
معــاون ابتدایــی وزیــر آمــوزش و پرورش
در ایــن باره بــه «ایران» میگویــد :راهبران

آموزشــی در تمــام اســتانها و روســتاها
وجــود دارنــد و به منــازل افرادی کــه اجازه
تحصیل به کــودک را نمیدهند ،میروند
و بــا همکاری بــزرگان و ریش ســفیدان آن
منطقه ،اجازه ورود این دانشآموزان را به
مدرسه میگیرند .وی تأکید میکند :وزارت
آموزش و پرورش تمام تالش خود را برای
بازگردانــدن ایــن دانشآمــوزان به کالس
درس انجــام میدهــد .مــا میخواهیم با
بررســی نقطه به نقطه ،تمام کودکان را به
مدرسه برگردانیم .این موضوع برای سال
تحصیلــی  97در دســتور کار ما قــرار دارد و
موضوع را به تمام شهرها ابالغ کردهایم تا

آمارهای دانشآموزان بازمانده از تحصیل
رابهمابدهند.همچنیندرسالگذشته30
هزار کودک ابتدایی را به مدارس آوردیم.
 50 ëëدرصد کودک آزاری ها ناشــی از ســوء
مصرفموادمخدرتوسطوالدیناست
در یک ســال گذشــته موضوع بســیاری
از کــودک آزاریهــا بارهــا رســانهای شــده
اســت .در میان تمام کودک آزاریهایی که
خوانده و شــنیدهایم ،موضوع ســه بــرادر و
خواهر ماهشهری ،بنیتا ،آتنا و اهورا از همه
دلخراشتــر بــود و احساســات عمومــی را
جریحهدارکردتاجاییکهموجببهجریان
افتــادن دوبــاره قانــون حمایــت از حقــوق

کــودکان بعــد از  ۱۳ســال در مجلس شــد.
رضا جعفــری ،رئیــس اورژانس اجتماعی
در همین زمینه به بحث کودکآزاری اشاره
میکنــد و میگویــد :بیشــترین تماسها با
اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری
است.تعداد زیادی از کودکان کشور ما شاهد
خشونت هســتند که این خشــونت عمدتاً
در خانــواده و توســط مــادر و پدرهایشــان
اتفــاق میافتد ،حتــی تعداد زیــادی از این
خشونتها ثبت هم نمیشود ،چراکه تنها
بخشــی از این خانوادهها طــاق میگیرند
و بخش دیگر ســالها در کنــار کودکان خود
بــا یکدیگــر مشــاجره میکنند .وی بــا بیان
اینکه بر اســاس بررســیهای ما نزدیک به
 60درصــد از زوجینــی کــه از یکدیگر طالق
میگیرند دارای فرزند هستند ،میگوید50:
درصد از علــت کودک آزاریهــای گزارش
شــده ،ناشــی از ســوء مصــرف مــواد مخدر
والدین اســت ،اما اغلب کودک آزاریها در
اثر طالق اتفاق میافتد و بیشتر مداخالت
مــا هم مربوط به کــودکان حاصل از طالق
اســت .رئیس اورژانس اجتماعی کشــور در
زمینه اینکه چه خانوادههایی بیشتر دست
بهخشونتعلیهکودکانمیزنند،میگوید:
بررســیهای ما نشــان میدهد والدین کم
ســن و ســال ،افرادی که طــاق گرفتهاند و
مادرانــی که در ســن پاییــن ازدواج کردهاند
بیشــتر از دیگران دســت به خشونت علیه
کودکانمیزنند.

رئیس شــورای اسالمی شهر تهران گفت :حکم شهردار
تهران را وزیر کشور صادر کرده و درباره اینکه قانون منع
خــــبر به کارگیری بازنشســتگان شــامل وی میشود یا خیر نیز
باید تصمیمگیری کند .به گزارش مهر ،محســن هاشمی در حاشیه جلسه
علنی دیروز شــورای شهر تهران درباره وضعیت شهردار تهران گفت :وزیر
کشور منتظر جواب استعالمات دو نهاد نظارتی است و هنوز اتفاق تازهای
در این رابطه نیفتاده است.ما هم هنوز منتظر نظر کتبی وزیر کشور هستیم
و همانطور که پیش از این اعالم کردم شیعه جزو منتظران است.
وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگاران کــه ســخنگوی وزارت کشــور
صراحتاً اعالم کرده بود که شــهرداران شــامل حال قانون منع به کارگیری
بازنشســتگان میشوند ،گفت :چنین موضوعی توسط سخنگو اعالم نشد و
همچنان منتظر اســتعالمها از دو نهاد نظارتی هستند ،ما نیز از وزیر کشور
درخواســت میکنیم هرچه ســریعتر وضعیت قانون در خصوص شهردار
تهران را روشن کنند.
هاشــمی همچنیــن دربــاره کمیســیون مــاده  100اینطور توضیــح داد:
کمیســیونهای مــاده  ۱۰۰موجــب کاهــش تخلفات نشــده بلکــه تخلفات
را افزایــش داده و متأســفانه شــهرداری نیز بهدنبال وصــول مطالبات این
کمیسیون نیست .بنابراین پیشنهاد میکنم تا موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰
در هماندیشــی با حضور شهردار بررسی شــود .چراکه کمیسیونهای ماده
 ۱۰۰به وظایف خود بدرستی عمل نمیکنند.
وی بــا بیــان اینکــه کالنشــهر تهران بــا دهها معضل و مســأله دســت و
پنجــه نــرم میکنــد ،گفــت :گســترش افقــی و عمودی تهــران کــه در پس
حاشیه نشــینی ،شــهر فروشــی و افزایــش ارتفــاع بیرویــه بــه وجــود آمده
ســبب شــده اســت که شــاهد پیامدهایــی همچون ترافیــک ،آلودگــی هوا،
تخریب محیط زیست ،نبود زیرساختها و ...باشیم ،باید توجه داشت که
بــرای برنامهریزی در جهت توســعه پایدار و متوازن نباید بر منظر آســیب
اجتماعی تمرکز کرد.
هاشــمی با اشــاره به ســخنان فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ درزمینه
اختصــاص  ۳۰درصد از آمــار کل تخلفات رانندگی به تهرانیها گفت :این
بهدلیل امکانات ناکافی اســت که مسئوالن شــهری به مردم ارائه دادهاند.
الهام فخاری هم در این جلســه از بیرون راندن ســازمانهای مردم نهاد از
ساختمانهای شهرداری انتقاد کرد.
ناهید خداکرمی هم پیشنهاد داد که معبر یا مکانی به نام مرحوم دکتر
کیوان مزدا  -جراح ستون فقرات  -نامگذاری شود.
احمــد مســجد جامعی نیز از لزوم بازســازی ســردر ســاختمان قدیمی
پلیس آگاهی خبر داد.
او گفت :در بازدیدی که از پلیس آگاهی شــاپور داشتیم ،در جریان روند
بازســازی نامناســب عمارت کاله فرهنگی قرار گرفتیم .پیشنهاد دادیم که
این عمارت توســط میراث فرهنگی شــهرداری مرمت شده و بعد از آن به
موزه پلیس تبدیل شود.
مســجدجامعی بــا بیان اینکه ســردر قدیمــی پلیس آگاهــی نیز مرمت
میشــود ،گفت :باید رایزنیهایی برای باز شدن مسیر برای استفاده عموم
از موزه پلیس انجام شود.

