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 ثبت نام بیش از ۱.۵میلیون 
کالس اولی در مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به آمار ثبت نام کالس اولی ها اظهار کرد: 
پیش بینی ما این اســت که جمعیت کالس اول 
نسبت به جمعیت کل ابتدایی تا ۱.۹۸ صدم درصد 
رشد داشته باشــد. تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون 
کالس اولی ثبت نــام کرده اند. رضوان حکیم زاده 
در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به آمار ثبت نام 
کالس اولی ها اظهار کرد: پیش بینی ما این است 
که جمعیت کالس اول نســبت به جمعیت کل 
ابتدایی تا ۱.۹۸ صدم درصد رشــد داشته باشد. 
وی افزود: تا کنون بیش از ۱.۵ میلیون کالس اولی 
ثبت نام کرده اند؛ با پایان یافتن ساماندهی مدارس 
و ثبت نام هــا در اول مهر، آمــار دقیق کالس ها و 
تعداد مدارس را به تفکیک دوره ها اعالم می کنیم. 
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش 
توصیه هایی نیز بــه خانواده  نوآموزان داشــت و 
گفت: از اولیاء درخواســت می کنم ورود کودکان 
را به مدرسه به عنوان اتفاقی بسیار خوشایند تلقی 
و شــرایط را طوری فراهم کنند که فرزندانشان با 

امیدواری و انگیزه وارد مدرسه شوند.
    

نابودی پارک چیتگر سرعت 
گرفته است

عضو شــورای شهر تهران نســبت به سرعت 
گرفتن نابودی پارک چیتگر و لزوم حفظ این پارک 
جنگلی تذکر داد. به گزارش ایلنا، مجید فراهانی، 
با اشاره به ضرورت حفظ و صیانت از پارک جنگلی 
چیتگر گفت: پارک جنگلی چیتگر با ۹۵۰ هکتار 
مساحت بزرگترین بوستان جنگلی استان تهران 
و در آغاز مسیر وزش باد از سمت غرب شهر تهران 
قرار گرفته که با باال بردن مقدار اکســیژن هوای 
تهران ریه تنفسی شهر محسوب می شود. فراهانی 
افزود: نیمی از درختان پارک جنگلی را درختانی با 
گونه های سوزنی برگ و نیم دیگر را نیز گونه های 
متعدد درختان پهن برگ تشکیل می دهند. عضو 
شورای شهر تهران با اشــاره به اینکه این بوستان 
مدت هاست از مشکالت مهم و متعددی رنج می 
برد، اظهار کرد: از سال ۸۸ هر ساله درختان آن در 
حال تحلیل و خشک شدن بوده است و با این روند 
دور نیست که به زودی صرفاً خاطره ای از درختان 

آن باقی بماند.
    

 پراید سال آینده قطعا 
پالک نمی شود

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: پراید در ســال 
آینده قطعا پالک نمی شــود و پلیــس با جدیت 
این موضوع را دنبال می کند. ســردار سیدکمال 
هادیان فر اظهار داشــت: با خودروسازان صحبت 
کردیــم و نظرات خــود را بــه آنها ارائــه دادیم. 
خودروسازان تمایل دارند به جای پراید خودروی 
جدید و ایمن تری را به مشتریان ارائه دهند. رئیس 
پلیس راهور ناجا اضافه کرد: البته خودروها نسبت 
به گذشته ایمن تر شده اند ولی کافی نیست و باید 

خودروسازان به هشدارهای پلیس اهمیت دهند.
    

سهم زنان از مدیریت شهر تهران 
۱۹ درصد است

نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای 
شهر تهران با بیان اینکه سهم زنان از مدیریت شهر 
تهران ۱۹درصد است، اعالم کرد: این سهم به ۳۰ 
درصد افزایش خواهد یافت. به گزارش مهر، سید 
حسن رسولی در بررســی الیحه افزایش انتصاب 
جوانــان در تصدی پســت های مدیریتی درباره 
پیشنهادی مبنی بر اینکه پســت های مدیریت 
سطوح عالی از ۴۵ ســال به ۴۰ سال کاهش یابد، 
اظهار کرد: این پیشــنهاد در کمیســیون برنامه 
و بودجه مطرح و بررســی شــد اما مورد موافقت 
قرار نگرفت. وی ادامــه داد: یک نیروی جوان اگر 
به صورت طبیعــی و از طریق آزمون سراســری 
جذب سازمان شود، مســیر ارتقای شغلی خود را 
متناسب با ســطح های تعریف شده در این الیحه 

طی خواهد کرد. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

سه روز پیش مدیرکل اجتماعی و 
فرهنگی استانداری تهران گفت: »در 
آینده نزدیک اطالعــات متکدیان در 
سامانه جامع آسیب دیدگان اجتماعی 
کل کشور ثبت خواهد شد. بدین ترتیب 
از این پس تکدی گری در ســابقه فرد 
ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.« فرزانه 
مروســتی می گوید: »با اجرایی شدن 
این طرح مشــخصات افرادی که وارد 
مرکز نگهداری می شوند همراه اسکن 
قرنیه چشم و اثر انگشت ثبت می شود. 
این کار برای معتــادان متجاهر انجام 
می شد و مقرر شده برای متکدیان نیز 

انجام شود.«
به گفته مروســتی »با اســتقرار و 
بکارگیری این سامانه کل اطالعات در 
کشور از متکدیان در سامانه ثبت خواهد 
شد و ذخیره می شــود. در حقیقت ۳۱ 
استان به این سامانه متصل می شوند و 
فردی که یکبار در مرکز نگهداری وارد 
می شود، اطالعاتش ثبت می شود. در 
این شرایط اگر فردی از تکدی گری در 
استانی ناامید شود و به استان دیگری 
مهاجرت کند، اســتان مقصد متوجه 
می شــود که فرد متکدی ســابقه دار 

است.«
این صحبت های فرزانه مروســتی 
در حالی اســت که به گزارش ایســنا 
در کالنشــهر تهران روزانه حدود یک 
میلیارد و ۵۰۰ تومان پول از سوی مردم 
به متکدیان پرداخت می شود. سرپرست 
امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکه کمک مستقیم به کودکان کار 
و خیابان و متکدیان باعث افزایش تعداد 
آنها در فضاهای عمومی می شود، گفت: 
»در کالنشهر تهران روزانه حدود ۱.۵ 

میلیارد تومان پول به متکدیان از سوی 
مردم پرداخت می شود«. محمدرحیم 
فاضلی نژاد با بیان اینکه بخش وسیعی 
از کسانی که در سطح خیابان ها و به ویژه 
کالن شــهر ها تحت عناوین مختلف، 
مانند کودک کار، کــودک خیابان و... 
مشغول تکدی گری هســتند را اتباع 
خارجی تشــکیل می دهند، گفت: »از 
آنجایی که این افراد مجوز اقامت در ایران 
را ندارند، هویت آن ها نیز قابل شناسایی 
نیســت و به همین دلیل هم توســط 
نهاد های حمایتی پذیرش، ساماندهی 
و کشــف علت تکدی گری شــان نیز 

امکان پذیر نمی شود.«
تکدی گری و مافیای پول ساز

تکدی گری؛ مســئله ای که امروزه 
برای عده ای به ســبکی از زندگی بدل 
شده و با اقدام جدید استانداری مبنی بر 
ثبت این افراد در سامانه، به تکدی گری 
به مثابه یک شــغل نگریسته می شود. 
در دنیای کنونی ما، تکدی گری شاید 
یک تجارت به حساب آید. تجارتی که 
»آبرو«ی یک انسان در ازای پول اندکی 
که رهگذران می پردازنــد، خریداری 
می شــود. گرچه در این تجارت، سود 
زیادی عاید خود فروشنده نمی شود، اما 
این تجارت به قدری برای سرکردگانش 
پولساز اســت که مافیا می سازد و این 
مافیا برای قدرت بیشتر دست به قاچاق 
انسان می زند. کشورهای در حال توسعه 
بازار داغ این تجارت به حساب می آیند. 
کشورهایی از جمله ایران که چند سالی 
می شود با این ماجرا دست و پنجه نرم 
می کند. مافیای تکدی گری که پیش تر 
در فیلم های هندی در تلویزیون ایران 
دیده می شــد حاال از زبان مســئوالن 
شنیده می شود. مافیایی که کودکان و 
بزرگساالن مهاجر از کشورهای اطراف 
را به ایران قاچــاق می کند تا در تجارت 

تکدی گری به کار گیرد.

پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشور در تیر ماه سال گذشته 
این موضوع را تایید کرده و خبر از افزایش 
مهاجرت از پاکســتان و بنگالدش به 
سمت ایران داده و گفته بود: »اگر برخورد 
جدی صورت نگیرد، نمی توان متکدیان 
خارجی را از سطح خیابان ها جمع کرد.« 
حاصل ایــن اتفاق اما در ایــران وجود 
تعداد قابل توجه کودکان اتباع خارجی 
که به تکدی گری و کار در خیابان روی 
آورده اند  بوده است، به طوری که به گفته 
داریوش بیات نژاد، مدیرکل بهزیستی 
استان تهران، »حدود ۸۰ درصد کودکان 
کار و خیابانی را اتباع خارجی تشکیل 
می دهنــد.«؛ کودکانی که به وســیله 
باندی سامان دهی و مدیریت می شوند. 
همچنین مدیرکل اجتماعی و فرهنگی 
استانداری تهران در این باره گفته است: 
»حتما گروه های ســازماندهی شده 
وجود دارند که از کــودکان و زنان برای 
تکدی گری ســرچهارراه ها استفاده 
می کنند. قطعا اعتقاد داریم این مدل 
کار کردن بچه ها سازماندهی شده است؛ 
به شکلی که یک بزرگسال مدیریت و 
سازماندهی کودکان را انجام می دهد 
و حتی مســیر و جای آنها را مشخص 

می کند.«
نمی توان تکدی گری را به عنوان 

یک شغل در نظر گرفت
اما این تجارت کثیف که برای عده ای 
پولســاز اســت، نمی تواند متکدیان و 
نیروهــای انســانی گرفتــار در آن 
را از فقر نجــات دهد. آخریــن آماری 
که توســط سرپرســت امور مجلس 
سازمان بهزیستی کشــور ارائه شده، 
در کالن شــهر تهران روزانه حدود یک 
میلیارد و ۵۰۰ تومان پول به متکدیان 
از سوی مردم پرداخت می شود. پولی 
که با هدف کمک بــه وضعیت زندگی 
البته نه درمان کامل فقر به فرد متکدی  

از سوی مردم داده می شود اما به گفته 
مسئوالن و کارشناسان و آسیب شناسان 
اجتماعــی این پول به بهبــود زندگی 
فرد متکدی نمی انجامد و بیشــتر او را 
گرفتار تکدی گری می کنــد. اما پول 
قابل توجهی که نصیب سرکردگان این 
باندها می شود نمی گذارد که طرح هایی 
چون جمع آوری متکدیان و کودکان کار 
را به سرانجام برساند. اغلب برخوردهای 
سلبی مدیران و مسئوالن برای حل این 
آسیب اما نتوانسته مثمرثمر باشد. هر بار  
که متکدیان از خیابان ها و چهارراه های 
شــهرهایی چون تهــران جمع آوری 

شده اند، باز به خیابان بازگشته اند. اتفاقی 
که سبب شده بسیاری عملکرد نهادها و 
سازمان های متولی این آسیب اجتماعی 
را نقد کنند و به چالش بکشند. با این حال 
اما در اتفاقی جدید فرزانه مروســتی، 
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری 
تهران از تکدی گری تحت عنوان شغل 
یاد کرده و گفته است: »ایران اسالمی 
به عنوان کشــوری آرام، فضای خوبی 
است برای حضور مهاجرانی که شغل 
تکدی گری را منبع کسب درآمد برای 
خود و فرزندان شان برگزیده اند و الزم 
است جرم بودن این عمل به آنها تفهیم 

شود.«
گرچه او ثبت متکدیان در ســامانه  
را به منزله تایید این کار ندانســته اما 
رسانه ها سخنان او را با تیتر »تکدی گری 
شغل می شــود؟« منتشــر کرده اند. 
تیتری سوالی که می تواند این مسئله 
تکدی گری را بیش از گذشــته چالش 
برانگیز کند که آیا شــناخته شــدن 
تکدی گری به عنوان یک شغل می تواند 

این مسئله را حل کند؟ 
آیا ثبت گداها در ســامانه چیزی را 
عوض خواهد کرد؟ به راستی باید با این 
مسئله اجتماعی چه کرد؟ آیا پر هزینه 
شــدن تکدی گری می تواند کمکی به 

حل این معضل کند؟
دستگاه های امنیتی ، قضایی و 

نظارتی کجا هستند؟
از دیگر سو جامعه شناسان معتقدند 
نمی توان تکدی گــری را به عنوان یک 
شــغل در نظر گرفت، اما به هر حال از 
چند ســطح می تــوان تکدی گری را 
به عنوان یک مســئله اجتماعی مورد 
بررســی قرار داد و برای حل کردن آن 
راه پیشنهاد کرد. یکی سطح رادیکال و 
ریشه ای است. اینکه چرا باید متکدی 
تولید شود؟ این ضعف نظام اقتصادی 
و اجتماعی و سیاســتگذاری است که 
سبب تولید متکدی می شود. هر چقدر 
حاشیه نشین ها بیشتر می شوند، طبقات 
اجتماعی کــه نقش مثبتــی در کار و 
تولید ندارند، بیشــتر می شود. یعنی تا 
زمانی که ساختارهای کالن اقتصادی 
و اجتماعی بر وضع کنونی به ســر ببرد 
حاشیه نشــینی و تکدی گری نیز در 
سطح شهر دیده خواهند شد. وجود ۱۹ 
میلیون حاشیه نشین در کالن شهرها 
سبب می شود که بخشی از آن به شکل 

تکدی گران در شهرها سرریز کند. اتفاقی 
که تنها با تحول ســاختارهای عمیق 
اجتماعی و اقتصــادی برطرف خواهد 
شد. در سطح میانه اما آسیب هایی چون 
فروش کودکان و... که تکدی گری با خود 
برای جامعه به همراه دارد، جرم محسوب 
می شــود و در چنین حالتی این سوال 
مطرح می شود که دستگاه های امنیتی ، 
قضایی و نظارتی چگونه می گذارند که 
کار به همچنین مراحلی برسد؟ آیا اراده 
برخورد با آنها نیست یا اگر اراده هست 
ضعــف قانونی مانع آن می شــود؟ اگر 
خالء قانونی وجود دارد برای جبران آن 

اقدامی صورت گیرد.
برخوردهای سلبی برای حل این 

معضل کارساز نیست
با این حال اما تکدی گری در کشور 
جرم محسوب می شود و برای آن یا به 
کار گرفتن افرادی چون کودکان در امر 
تکدی گری مجازات تعیین شده است و 
اما به نظر می رسد که برخوردهای سلبی 
به تنهایی برای حل این ماجرا کارساز 
نیســت. رویکرد ایجابی در دو ســطح 
می تواند به حل مســئله تکدی گری 
 انجامد. یکی اینکــه در درجه اول این 
افراد باید از سرمنشأ شناسایی شوند و 
در درجه دوم با ایجاد اشتغال برای آنها 
و تامین اجتماعی آنهــا از تکدی گری 

فاصله بگیرند.
با همه این صحبت ها به نظر می رسد 
برای جلوگیری از تجاری سازی و حل 
مســئله تکدی گری در ایران، نیازمند 
نهاد یا ســازمان مستقل هستیم. برای 
شناسایی، جلب، ایجاد اشتغال، تامین 
و تضمین حداقل معیشــت، آموزش و 
درمان و... این افراد ســازمان مستقلی 
می طلبد. این کار تنهــا مختص یک 
سازمان نیســت و نیازمند هم افزایی 
و همــکاری کلیه نهادهــا در ذیل این 
سازمان مستقل است. اما در سال های 
اخیر مســئوالن به جای خطاب قرار 
دادن و پرداختن به عوامل و بسترهای 
پدید آمدن و گســترش فقر در کشور 
عموما »افراد فقیــر« را مجرم و مقصر 
می شمارند. طرح های »جمع آوری« 
کودکان کار و زباله گردان و معتادان نیز 

از این جمله است.

به زودی اطالعات متکدیان در سامانه  ای ثبت خواهد شد

هدف، مبارزه با »مافیای تکدی گری« است یا »متکدیان«؟

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

شروع سال تحصیلی همیشه با دو احساس 
متناقض همراه است؛ از یکسو ذوق و شوق خرید 
لوازم مدرســه، کیف و کفش و لوازم التحریر نو 
دانش آمــوزان را به وجد می آورد و از ســویی 
دیگر تمام شــدن دوران شــب زنده داری ها 
و خوابیدن هــای تــا ظهر، غمــی در دل بچه 
مدرســه ای ها بر جای می گذارد که حاکی از 
اتمام دوران طالیی تفریحات تابســتانی است 
که نرم نرمک باید خود را برای صبح زود بیدار 
شدن ها آماده کنند. البته ناگفته نماند که والدین 
نیز همراه با آغاز سال تحصیلی در کنار فرزندان 
خویش دچار دلشوره و تشویش می شوند چراکه 

آنها نیز باید خود را همراه با فرزندانشــان برای 
تغییرات جدید سازگار کنند.

خداحافظــی با تعطیالت تابســتان، برای 
بســیاری از دانش آموزان بســیار ســخت و 
طاقت فرساست؛ نا گفته نماند که طبق تحقیقات 
و پژوهش های روانشناسی مســاله آغاز سال 
تحصیلی به مراتب بیشــتر از فرزنــدان برای 
والدین امری سخت تلقی می شود چراکه آنها 
عالوه بر دغدغه ها و دل مشغولی های خویش، 
استرس های ناشی از شروع سال جدید تحصیلی 
فرزندانشان را نیز باید بر دوش کشند؛ ازاین رو 
باید شرایطی را فراهم آورند تا در کنار مدیریت 
هیجانات و تشویش های خویش بتوانند تنش ها 
و نگرانی های احتمالی کودکان و نوجوانان خود 

را نیز مدیریت کرده و تسکین دهند.

از این رو خطاب به والدین توصیه می شود در 
این روزهای پایانی تابستان، خود و فرزندانشان 
را به لحــاظ روحی برای شــرایط جدید آماده 
کنند؛ یکی از مشکالت پیش روی والدین تنظیم 
ساعات خواب و بیداری است؛ همین که کودک 
یا نوجوان متوجه می شــود تفریحات تابستان 
به پایان رسیده و باید صبح به صبح سر ساعت 
مقرر بیدار شود کافی اســت تا او را بدخلق تر و 
کم حوصله تر از روزهای پیشین  کند. همیشه 
اول زود بیدار شدن ســخت تر از ادامه دادنش 
اســت؛ بنابراین بهتر اســت به سیستم خواب 
خانــواده خویش نظم دهید و کم کم ســاعت 
خوابتان را به زمان مدرســه نزدیک تر کنید تا 
روزهای اول مدرســه، فرزندانتــان بی خوابی 
نکشند؛ البته گاهی نیز ضروریست پدر و مادر 

و دیگر فرزندان بزرگتر زمانی مشــخص برای 
خاموشــی در خانواده اعالم کنند تا بچه های 
مدرسه ای بتواند بطور مطلوب تر به روال جدید 
عادت کنند.  یکی دیگر از نکات مهمی که باید 
مورد توجه قرار گیــرد آمادگی روحی و ذهنی 
فرزندان است. با فرزند خود راجع به احساساتش 
درباره پایان یافتن تعطیالت صحبت کنید و تا 
حدودی شرایطی را فراهم آورید تا مواردی را که 
سبب ناراحتی اش شده با شما در میان بگذارد. 
اگر فرزندتان از مدرسه، معلمان، دیگر اولیای 
مدرسه و دوســتان خویش گالیه دارد، بجای 
غرولند کردن بســتری را ایجاد کنید تا بتواند 
موارد اســترس زایی که به او آسیب می زند را 
در درون خویش حل وفصل نماید. والدین باید 
درنظر بگیرند که احساس کودک باید توسط پدر 
و مادرش تائید و درک شود. نادیده گرفتن ترس 
فرزند با گفتن »نگران نباش، همه چیز درست 
می شود« فقط او را وادار می کند تا بیشتر به این 
نکته بپردازد که همه چیز درست نخواهد شد. 
معموال نگرانی های کودکان در مورد مدرســه 

جدید، برنامه جدید و مسئولیت های جدید و 
اینکه چطور کالس خود را پیدا کنند؟ معلم شان 
چه کســی خواهد بود؟ آیا دوستانشان از سال 
گذشته در کالس آنها نیز خواهند بود؟ و اگر از 
سرویس مدرسه جا بمانند چه کار باید کنند؟ و 
نگرانی هایی از این دست بر اضطراب محصالن 
می افزاید. از اینرو به خانواده ها تاکید می شــود 
فضایی را در کانــون خانوادگی خویش فراهم 
آورند تا از طریق گفتگــو و ذکر مثالی از تجربه 
دوران تحصیلی خویــش تاحدودی اضطراب 
فرزند خــود را رفع نماینــد. در واقع مکالمات 
ردوبدل شــده بین کودک و والدین می تواند 
شروع خوبی برای ابراز ترس ها و اضطراب های 
کودک یا نوجوان باشــد. مخلــص کالم آنکه 
اگر کودک شــما دچار مشــکالتی جدی و یا 
اختالالت مشخصی نباشد، از طریق تعامالت و 
صحبت هایی که دارد، یاد می گیرد خود را باید 
با شــرایط جدید و رفتن به مدرسه که ورود به 
مرحله ای تازه از زندگانی اش محسوب می شود 

آماده کند.

مسئولیت خطیر والدین همزمان با شروع سال تحصیلی؛ 

آماده  سازی و مدیریت استرس فرزندان برای بازگشت به مدرسه 

مدیرکل اجتماعی و 
فرهنگی استانداری تهران 
از تکدی گری تحت عنوان 

شغل یاد کرده و گفته است: 
»ایران اسالمی به عنوان 

کشوری آرام، فضای خوبی 
است برای حضور مهاجرانی 
که شغل تکدی گری را منبع 

کسب درآمد برای خود و 
فرزندان شان برگزیده اند 
و الزم است جرم بودن این 

عمل به آنها تفهیم شود«

در سال های اخیر مسئوالن 
به جای خطاب قرار دادن 

و پرداختن به عوامل و 
بسترهای پدید آمدن و 
گسترش فقر در کشور 
عموما »افراد فقیر« را 

مجرم و مقصر می شمارند. 
طرح های »جمع آوری« 

کودکان کار و زباله گردان 
و معتادان و حاال هم 

تکدی گری از آن جمله 
است
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