
t oseei r ani . i r
6

شهرنوشت

قطعــاً در خیابان، در مســیر 
رفت وآمــد پیاده روهــا، ســر 
چهارراه ها و خالصه گوشه و کنار 
شــهر با کودکانی که در آغوش 
زنی خوابیده اند یا روی ســینه   او 
بسته شــده اند مواجه شده اید. 
حتماً بــرای معصومیت آن بچه، 
برای شــرایطش و آینده سیاهی 
که پیش رویش قرارگرفته دلتان 
سوخته است و گاهی از روی ترحم 
یا گاهی برای از سر باز کردن آن ها 
مبلغی پول داده اید یا شــاید هم 
بی تفاوت از کنارشان گذشته اید 
و برایتان اهمیت نداشــته است 
که این بچه ها که هستند و از کجا 

آمده اند.
بسیاری از نوزادان یا کودکانی 
که در گوشــه خیابان ها آن ها را 
می بینید »کــودکان اجاره ای« 
هســتند. بچه هایی که صبح ها 
با مبلغ مشــخصی به متکدیان 
و باندها اجاره داده می شــوند و 
شــب ها یا به خانه نزد پدر و مادر 
فقیر یا معتادشان برمی گردند یا 
شب در مکان هایی که مخصوص 
نگهــداری نــوزادان و کودکان 
همین باندهاســت تحویل داده 
می شــود. به هــر روی کم پیش 
می آید که این کــودکان فرزند 
واقعی شخصی که آن ها را حمل 

می کند، باشند.  

 کودکان معلول؛ 
»گنج« افراد سودجو

دیــروز دکتر مجیــد ابهری، 
آسیب شــناس و رفتارشــناس 
اجتماعی در گفتگو با خبرفوری 
در مورد نوزادانــی که در آغوش 
گدایان هستند، گفت: نوزادان ۱ 
تا ۳ ساله ای که سر چهارراه ها بغل 
خانم ها هســتند؛ کرایه شده اند. 
کرایه هر نوزاد برای یک روز ۳۰ 
هزار تومان اســت اما در صورت 
بیمار یا کور یا فلج بودن ۵۰ هزار 

تومان از خانواده کرایه می شود. 
طبــق آنچــه ابهــری گفته 
کودکانی که بیماری دارند برای 
این باندهــا و افــرادی که آن ها 
را کرایه می کننــد حکم گنج را 
دارند؛ چرا که احساسات مردم را 
جریحه دار می کنند و همین امر 
باعث می شود مردم به آن ها کمک 
کنند. در صورتی که مردم نباید به 
این افراد مبالغی پرداخت کنند 
چرا که باعث افزایش تعداد آن ها 
می شوند. افرادی که قصد کمک 
به این افراد را دارند باید کمک های 
خود را به ســازمانی هایی چون 
بهزیســتی، نهادهای شناخته 
شــده و غیردولتی واریز کنند تا 
بتوانند تحت نظر وزارت کشور و 
استانداری ها و ایجاد مراکز، اقدام 
به ساماندهی این کودکان کنند. 

به گفته این آسیب شناس هر 
روز صبح بعــد از تحویل گرفتن 

بچه ها مقــداری تریاک به آن ها 
خورانده می شــود تا بقیه روز را 
در خواب باشند تا فردی که آن ها 
را حمل می کند به کاســبی اش 

برسد و بچه ها مزاحم او نباشند. 

زندگی در چرخه ای از آسیب
معضل اجاره دادن کودکان؛ 
اعم از نــوزاد و بزرگ تر برای کار 
بیرون از خانه چند سالی می شود 
که مطرح شــده است و سازمان 
بهزیستی و برخی از سمن ها که 
در این زمینه فعالیت می کنند به 
صورت جدی به آن پرداخته اند. 
تعداد خانواده هایی که امکان 
امرار معــاش ندارند و مجبورند 
فرزندانشــان را برای کســب 
درآمد راهــی خیابان ها کنند 
کم نیســتند. بعید نیســت که 
برخی از آنان جــذب باندهای 
سوءاستفاده از کودکان و ابزاری 

برای کسب درآمد سودجویان 
شوند. آنچه مسلم است، حقوق 
کودکان آشکارا در خیابان های 
شهر نقض می شــود ولی اقدام 
ســازنده ای برای رفع معضالت 
مربوط به آنان انجام نمی شــود. 
هیچ آینده روشــنی برای این 
کودکان متصور نیست. آنان در 
چرخه ای از آسیب های اجتماعی 
به دنیا می آیند، بزرگ می شوند 

و زندگی می کنند.
عمده این کــودکان محکوم 
بــه کار کردن هســتند. برخی 
از روزهــا و ماه هــای اول تولد و 
برخــی دیگر از 4 یا ۵ ســالگی. 
بسیاری از این کودکان به گدایی 
مشــغول اند و آن طور که احمد 
بخارایی، عضو شورای مدیریت 
گروه مســائل و آســیب های 
اجتماعــی انجمــن جامعــه 
شناسان ایران گفته است پدیده 
نوجوانان کم ســن که به انحای 
مختلف مشــغول تکدی گری 
هستند و وظیفه آن ها برانگیخته 
کردن احساسات عمومی است 
به نظر نمی رســد که موضوعی 
خودجوش باشــد چرا که این 
بچه هــا بــه درکی از شــرایط 
نرســیده اند که خودشان مکان 
و رفتارشــان را انتخــاب کنند. 
این بچه ها هدایت می شــوند و 
در یک کار و پروژه گروهی از این 

کودکان سوءاستفاده می شود. 

80 درصد کودکان کار از اتباع 
هستند

بر اســاس آمارهایی که رئیس 
سازمان بهزیستی اعالم کرده بیش 
از 8۰ درصد کودکان خیابانی ایران 
را اتباع خارجی و اکثریت آن ها را 
اتباع غیر مجاز کشــور افغانستان 
تشــکیل می دهند. از ایــن تعداد 
بخش قابل توجهی از این کودکان 
توسط گروه های قاچاقچی به ایران 
آورده می شــوند.  ایــن گروه ها با 
اجاره کردن کودکان از والدینشان، 
دزدیدن و یا خریــدن آن ها و یا با 
دادن وعده تحصیــل، کار و درامد 
در ایران به والدین این بچه ها آن ها 
را گرفته و به صورت غیرقانونی وارد 
ایران می کنند و به محض ورود به 
ایران بچه ها در دسته ها و گروه های 
سازمان دهی شده به سرعت از سر 
چهارراه ها و خیابان های ایران سر 

در می آورند.
 این برده داری نوین در ســایه 
دل رحمی مردم ایران به حدی پر 
سود شــده که هر روز بر تعداد این 
کودکان افزوده می شــود. افزایش 
تعداد کودکان کار خیابان در ایران 
در حالی صــورت می گیرد که این 
بچه های مظلــوم و معصوم نه تنها 
مورد بهره کشی مالی قرار می گیرند 
بلکه سوءاســتفاده جنسی و آزار و 
اذیت های روانی نیز بخشی از تجربه 
زندگی روزانه آن هــا در خیابان ها 
است. تجاوز و تعدی به این کودکان 
موجب ابتالی تعــدادی از آن ها به 
بیماری های ایدز و هپاتیت شــده 
است. البته بخشــی از کودکان کار 
خیابان ایــران نیز فرزنــدان اتباع 
خارجی مجاز در ایران هستند. سود 
سرشــار کار کودکان در خیابان ها 
متأســفانه به حدی است که اتباع 
خارجی که مجــوز حضور در ایران 
را دارند هم فرزنــدان خود را راهی 

خیابان ها می کنند.

سازمان های بودجه خوار بی عمل 
طبــق آنچه جامعه شناســان 
گفته اند کودکان اجار ه ای در سنین 
پایین وارد یک سری سازمان های 
مخوف می شوند که در تمام دنیا هم 
وجود دارند. برخی از این کودکان با 
باال رفتن سنشان جذب این باندها 
شــده و ابزاری برای جذب درآمد 

می شوند.
مســئله کار کودکان در ایران 
ابعاد مختلفــی دارد. در طی چهل 
سال اخیر خانواده هایی که به دالیل 
گوناگون مهاجــرت می کنند به 
حاشیه شهرها و امکان امرار معاش 
کافی ندارنــد از اصلی ترین دالیل 
بروز پدیده کودکان کار و کودکان 

اجاره ای هستند. 
طبق گزارشی که سال 97 ارائه 
شــد در چهار منطقه ۳، 22، ۱8 و 
۱2، 62 درصــد از کــودکان کار 

پســر و ۳8 درصد دختران بودند. 
در آن زمان یکی از موضوعاتی که 
جامعه شناســان بــه آن واکنش 
نشــان دادند بــاال رفتــن درصد 
ورود دختران به این آســیب بود. 
علی رغم اینکه از ســال 77 قرار بر 
این شد تا آیین نامه ای تدوین شود 
و ســازمان هایی ازجمله سازمان 
بهزیستی و شــهرداری ها به این 
موضوع رسیدگی کنند که با معضل 
کــودکان کار چه می شــود کرد، 
اما تا امروز ســازمان منســجمی 
تشــکیل نشــده که بــه صورت 
حرفــه ای بخواهــد در این زمینه 
فعالیت کند. تنها 2۰ ســال است 
که سازمان ها از این موضوع حرف 
می زنند و جلســه می گذارند و هر 
از گاهی برخی از ایــن کودکان از 
سطح شــهر جمع آوری می شوند 
که بعد خبر خشونت هایی که با این 
کودکان شده منتشر مشود. تاکنون 
طرح های زیادی توسط نهادهای 
دولتی برای ســاماندهی کودکان 
کار خیابان اجرا شده که همه آن ها 

ناموفق بوده است. 
ایــن افزایــش آمــار در حالی 
اســت که 22 نهاد در کشور برای 
حل این موضــوع فعالیت و بودجه 
دریافت می کنند. از ســوی دیگر، 
ایران پیمان نامه حقوق کودکان را 
پذیرفته است و در حالی است که با 
گذشت بیش از 2۰ سال هیچ اقدام 
مؤثری برای عملی کردن آن و آشنا 
کردن شهروندان با این پیمان نامه 

انجام نشده است. 
نکتــه آخــر اینکــه در ایران 
ســازمان هایی وجــود دارند که 
کارشان رسیدگی به کودکان کار 
است. این ســازمان ها برای تحقق 
اهداف خود بودجه می گیرند اما تا 
امروز هیچ طرح موفقی که مانع از 
کار کودکان یا اجاره دادن کودکان 
شــود، در کارنامه این سازمان ها 
وجود ندارد. ســاماندهی کودکان 
کار بــه معنی جمع کــردن آن ها 
نیســت چرا که چند وقت بعد این 
کودکان به دلیل مشــکالت مالی 
دوباره بــه خیابان ها بازمی گردند. 
حل معضل کــودکان کار بیش از 
هر چیز نیاز به یک آسیب شناسی 
دقیق و کار گروهی و مسنجم دارد. 

کودکان آغوش متکدیان عموما اجاره ای  هستند؛ روزانه 30 تا 50 هزار تومان! 

قربانیان کوچک فقر

گزارش

افزایش تعداد کودکان کار 
خیابان در ایران در حالی 

صورت می گیرد که آنها نه 
تنها مورد بهر کشی مالی قرار 
می گیرند بلکه سوءاستفاده 

جنسی و آزار و اذیت های 
روانی نیز بخشی از تجربه 

زندگی روزانه آن ها در 
خیابان هاست

دکتر مجید ابهری، 
آسیب شناس و 

رفتارشناس: نوزادان ۱ تا 3 
ساله ای که سر چهارراه ها 

بغل خانم ها هستند؛ اجاره 
شده اند. کرایه هر نوزاد 

برای یک روز 30 هزار 
تومان و در صورت بیمار، 
کور یا فلج بودن 50 هزار 

تومان است 
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ریحانه جوالیی

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی خبر داد:

وجود ۱.۵ میلیون بیسواد در کشور
سرپرســت ســازمان 
نهضت ســوادآموزی گفت: 
طبــق آخرین بررســی ها، 
آمار بیسوادان در کشور یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند. 
به گزارش ایسنا، علیرضا عبدی بیان کرد: البته یک 
اختالف آماری داریــم. اطالعات مرکز آمار بر مبنای 
خوداظهاری در سرشماری ها ثبت شده و اختالفاتی 
با آمارهای ما دارد. در شرف تکوین جریان آمار هستیم.   
او افزود: سامانه ای به منظور پایش وضعیت سواد در 
سازمان نهضت سوادآموزی داریم که نشان می دهد 

میانگین باسوادی در کشور 97.۱ درصد است.
    

رئیس سازمان نظام پرستاری:
 ۵ هزار پرستار طرحی
 بعد از کرونا بیکار شدند

رئیس سازمان نظام پرستاری با اعالم بیکار شدن 
حدود ۵ هزار پرستار طرحی بعد از کرونا خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی در اولین همایش 
ملی پرســتاری جامعه نگر، گفت: برخی از این افراد، 
طرح شان در مدت کرونا تمام شــد، اما به درخواست 
بیمارستان محل خدمت و به دلیل کمبود نیرو ماندند و 
خدمت کردند و االن از اخالق به دور است این انسان را در 

این شرایط اقتصادی به خانه بفرستند.
    

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشور 
اعالم کرد

 تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان 
برای بیماران صعب العالج 

مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت کشور از تخصیص 
۵ هزار میلیارد تومان برای 
پوشــش خدمات درمانی 
بیمــاران صعب العالج و 

مزمن در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی ناصحی با بیان اینکه 
مراقبت از منزل بیماران صعب العالج و مزمن نیز نیاز به 
حمایت دارد، تأکید کرد: قرار شد سازمان بیمه سالمت 
خدمات توان بخشــی را در این بیماران به میزان  7۰ 
درصد تعرفه خصوصی پرداخت کند و این اقدام اکنون 

به صورت آزمایشی در سراوان در حال اجراست.
    

چمران:
  بیش از این نمی توانیم 

برای ترافیک تهران کاری کنیم
رئیس شورای شهر تهران 
گفت: وضعیت ترافیک تهران 
مانند قبل اســت و متأسفانه 
شهرداری و شــورای شهر نیز 
بیش از این نمی تواند کاری کند.

به گزارش خبرآنالین، مهدی چمران اعالم کرد: طرح 
ترافیک جاری اســت و دوربین ها در حال کار هستند اما 
متأسفانه ترافیک تهران شرایط قبل خود را دارد و باید توجه 
داشت که شورای شهر و شهرداری بیشتر از این نمی توانند 
کاری کنند تمامی دستگاه ها باید پای کار بیایند دولت باید 
بودجه ای را برای حمل و نقل عمومی در نظر بگیرد و در بستر 

آن می توانیم ۵۰۰ واگن مترو را خریداری کنیم.
    

 شهادت یک مرزبان بر اثر انفجار مین
فرمانــدار سردشــت در 
آذربایجان غربی گفت: یکی از 
نیروهای این هنگ مرزی این 
شهرستان بر اثر انفجار مین به 

شهادت رسید.
به گزارش ایرنا، لقمان خسروپور اظهار کرد: استوار یکم 
»مهدی برزگر« از اهالی شهرستان اهر در آذربایجان شرقی 
است که بامداد دیروز بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.او 
افزود: این نیروی کادری از عوامل گروهان مرزی »بیوران« از 
توابع این شهرستان بود که در حین اجرای گشت و کمین در 
حوالی یادمان شهدای »بلفت« به روی مین رفته و به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد.
    

 »کارگران ساختمانی« 
همچنان بدون بیمه!

کارگران ســاختمانی 
فاقد هر گونه بیمه درمانی 
هستند و بارها برای ثبت نام 
در تأمین اجتماعی مراجعه 
کرده اند اما هر بار با پاســخ 

منفی روبرو می شوند.
به گزارش فارس، در این راســتا جمعی از این 
کارگران با ایجاد پویشی خواستار توجه به بازنگری 
در ثبت نام کارگران فصلی و ساختمانی برای بیمه 

درمانی تأمین اجتماعی هستند.

از گوشه و کنار 

رئیس مرکز کیفیت هوا و تغییر اقلیم گفت: تا سال 2۰4۰ 
ایران جزء پرتنش ترین مناطق دنیا با تنش آبی باالی 8۰ درصد 
خواهد بود، زیرا منابع آبی کمتر از 9۰ میلیارد متر مکعب و سرانه 

آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب است.
به گزارش ایسنا،  انوشــیروان محسنی بندپی در آخرین 
جلسه از سلسله رویدادهای علمی ترویجی هفته محیط زیست 
با عنوان تبعات تغییر اقلیم در ایران که از سوی معاونت فرهنگی 
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ضمن 
اشاره به پیامدهای گرم شدن هوا به صورت سال به سال اظهار 
کرد: این امر موجب کاهش بارش باران و برف، افزایش اسیدی 
شدن اقیانوس ها، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، ذوب 
شدن یخ های قطبی، جنگل زدایی، بیابان زایی، وقوع توفان های 
مخرب، کمبود آب، فروپاشی اکوسیستم و خطر امواج مرگبار 
گرما، باال آمدن آب اقیانوس ها، خشکسالی های طوالنی مدت، 
آلودگی هوا، افزایش ریزگردها و ... شده است.محسنی بندپی با 
بیان اینکه در تمام استان های کشور کم آبی موجب نگرانی مردم 
شده است، گفت: در پایان مرداد ۱4۰۰ اعالم شد، حدود 4۰ درصد 

میزان بارش به علت افزایش گرما کاهش پیدا کرده است.

ایران سومین کشور دارای مشعل های گاز
وی با اشاره به اینکه ایران بعد از روسیه و عراق، سومین کشور 
دارای مشعل های گاز در جهان است، یادآور شد: 7 میلیارد مترمکعب 

گاز از طریق »فلر« هدر می رود و مصرف سرانه انرژی در ایران 2 برابر 
میانگین جهانی است.رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم 
با بیان اینکه خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است،  افزود: ایران 
سرزمینی خشک با نزوالت بسیار کم است. میزان متوسط بارندگی 
228 میلی متر در سطح کشور است که براساس منابع معتبر مانند 
وزارت نیرو و فائو روند نزولی بارش ها در حد متوسط ۱.7۵ میلیارد 

مترمکعب در سال را نشان می دهد.

ایران رتبه چهارم فرونشست در جهان
این استاد دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی با اشاره 
به اینکه ۱8 استان کشــور درگیر فرونشست هستند، گفت: 

استان های اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی به ترتیب 
با ۳۱،  ۳۰،  24، و 2۵ درصد دارای بیشــترین تعداد)درصد( 
فرونشســت زمین هستند.محســنی بندپی با بیان اینکه 
فرونشست غالب شهر تهران در مناطق جنوب غربی و مناطق 
۱7 ،۱8 و ۱9 شــهر تهران رخ داده و این پهنه به سمت شرق 
به خصوص مناطــق ۱۰ ،۱6 و 2۰ در جنوب تهــران در حال 
گسترش است، یادآور شــد: از مقدار 62 میلیون متر مکعب 
کسری ساالنه مخزن دشت تهران – شهریار، مقدار 4۰ میلیون 
مترمکعب مربوط به شهر تهران است.وی افزود: براساس نتایج 
بیالن آب زیرزمینی، در شرایط فعلی متوسط کسری حجم 
مخزن دشت های استان تهران معادل ۱۵۰ میلیون متر مکعب 
در سال تخمین زده شده که از این مقدار معادل 4۰ میلیون متر 

مکعب مربوط به کسری آبخوان شهر تهران است.

جلوگیری از هدررفت آب
محسنی بندپی افزود: با فرض جمعیت 8۵ میلیون 
نفری کشــور ایران، مصرف روزانه تقریبی 22۰ لیتر در 
شبانه روز بر ضریب تبدیل، 9۰ درصد این مقدار به پساب 
تبدیل می شــود، یعنی در مجموع ۱6 میلیارد و 8۰۰ 
میلیون لیتر آب به صورت پساب داریم که می تواند پس از 
تصفیه در کشاورزی، تغذیه آبخوان ها و تغذیه سفره های 

آب زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد.

در اعتراض به عدم دسترسی به داروی باکیفیت صورت گرفت؛

تجمع بیماران تاالسمی مقابل وزارت بهداشت


