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فرمانده انتظامی استان:
33هکتار از مزارع و مراتع ایالم 

در آتش سوخت

فرمانده انتظامی استان گفت: روز گذشته ۱۶ 
هکتار از مزارع کشــاورزان و ۱۷ هکتــار از مراتع 
طبیعی در آتش ســوخت. به گزارش ایلنا، سردار 
نورعلی یاری افزود: در پــی تماس های مردمی با 
پلیس، مبنی بر آتش سوزی در مناطقی از استان، 
ماموران انتظامی جهت بررســی به نقاط اعالمی 
اعزام شدند. وی افزود: گزارش ماموران انتظامی 
حاکی از آن اســت طی 4 فقره آتش ســوزی در 
مناطق مختلف، ۱۶ هکتار از مزارع کشاورزان و ۱۷ 
هکتار از مراتع طبیعی طعمه حریق شد. این مقام 
مسئول گفت: آتش سوزی در نقاط مختلف استان 
شامل یک هکتار مزرعه جو، محله بانبرز، ۵ هکتار 
مزرعه گندم روستای هفت چشــمه، ۱۰ هکتار 
مراتع روستای گلزار، شهر چوار از توابع شهرستان 
ایالم و ۱۷ هکتــار از مزارع و مراتع روســتاهای 
علمدار، کالن وســاتیان شهرســتان ایوان بوده 
است. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار یاری 
با بیان اینکه تحقیقات برای مشخص شدن علت و 
عامل آتش سوزی ها در دست بررسی است گفت: 
آتش سوزی با حضور به موقع ماموران انتظامی و 
آتش نشانی، منابع طبیعی و همچنین کمک های 

مردمی بدون خسارت جانی مهار شد. 
    

معاون تجاری سازی معاونت علمی 
ریاست جمهوری: 

تولید داروهای وارداتی را 
شروع کرده ایم

معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری با اشاره به پیشرفت 
شرکت  های دانش بنیان با وجود تحریم ها گفت: 
در حوزه داروهای تحریمی یک برنامه کوتاه مدت 
در نظر گرفتیم و تولید داروهای وارداتی را شروع 
کردیم.  علی صالحی در گفت وگو با ایلنا درباره تاثیر 
تحریم ها بر فعالت شرکت های دانش بنیان گفت: 
هیچ کس نمی تواند منکر مشکالت ایجاد شده به 
دلیل وجود تحریم ها باشد، ممکن است تحریم ها 
در برخی مواقع برای ما مشــکالتی را ایجاد کرده 
باشد. زمانی که نقل و انتقاالت بانکی و بین المللی 
محدود شود، باالخره شرکت های دانش بنیان نیز 
دچار مشکل خواهند شد. وی ادامه داد: ما باید به 
این نتیجه برسیم که شــرایط کنونی برای ما یک 
فرصت است. با توجه به فرصتی که به وجود آمده، 
رویکرد تمام سازمان های دولتی ما به سمت تولید 
داخل و شــرکت های دانش بنیان آمده است و ما 
االن درگیر این قضیه هستیم، یعنی مرتبا از طرف 
سازمان های دولتی به شــرکت های دانش بنیان 

اعالم نیاز می شود.
    

 کالهبرداری پیامکی 
در پوشش قطع یارانه

معاون اجتماعــی پلیس فتا ناجا نســبت به 
کالهبرداری پیامکی در پوشــش قطع یارانه به 
شهروندان هشــدار داد. به گزارش ایلنا، سرهنگ 
پاشایی در این باره گفت: کارشناسان پلیس فتا از 
طریق رصد فضای مجازی کشور و نیز گزارش های 
واصله دریافتند عده ای افراد مجرم و ســودجو، با 
ارسال پیامک به هموطنان تحت عنوان جلوگیری 
 imanbalik.com   از قطع یارانه نقدی به آدرس
مترصد اقدام در خواست کنندگان و هدایت آنها 
به ســایت و درگاه جعلی بانکی با هدف ســرقت 
اطالعات کارت بانکی قربانیان و برداشت غیر مجاز 
از حساب آنان هستند. وی با بیان اینکه با توجه به 
راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف )OTP(که عمال 
دست یابی به اطالعات حساب بانکی هموطنان 
از سوی مجرمان محدود خواهد شد، گفت: افراد 
کالهبردار سودجو با اطالع از مزیت برجسته این 
خدمات بانکی )OTP( ، طی ماه های اخیر فعالیت 
گسترده ای در خصوص دســت یابی به اطالعات 
کارت بانکی هموطنان آغاز کرده اند، که شهروندان 
بایســتی ضمن هوشــیاری، فریب این تبلیغات 

دروغین رانخورند. 

از گوشه و کنار

آسو محمدی

مسائل و مشکالت زباله گردان 
)هم کودکان و هم بزرگساالن( در 
سال های اخیر کم نبوده و گاه وبی گاه 
در رسانه ها و روزنامه ها گزارش ها و 
اخباری پیرآمون این معضل تهران 
چاپ شده اما هیچ وقت آمار دقیق و 
راه حلی متقن در این راستا منتشر و 

ارائه نشده است. 
در همین ارتباط، چند روز پیش 
طی نشستی در تاالر ایوان شمِس 
معاونت اجتماعــی و فرهنگی 
شــهرداری تهران؛ از پژوهش 

»یغمای کودکی«* رونمایی شد.
این نشســت با ســخنرانی 
احمد میــدری، معــاون رفاه 
اجتماعــی وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی، بهــاره آورین، 
عضو شورای شهر تهران، کامیل 
احمدی، مردم شناس و سرپرست 
پژوهش زباله گــردی کودکان، 
فرشید خضری، دستیار پژوهش 
کودکان زباله گرد، مروئه وامقی، 
عضو هیات علمی دانشــکده 
علوم بهزیســتی و توانبخشی، 
مراد ثقفی، فعال مدنی و فرشید 
یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت 
از حقوق کودکان همراه بود. در 
ادامه گزارش اختصاصی »توسعه 
ایرانی« را از این نشست بخوانید.

    

 سهم ۲/۴ درصدی کودکان 
از سود زباله گردی

در ابتدای نشست فرشید یزدانی، 
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق 
کودکان با اشاره به عنوان این پژوهش 
گفــت: یغما یعنــی تــاراج. یغمای 
کودکی یعنی کودکی کــه به تاراج 
رفته و هیچ چیز از آن برجای نمی ماند 
و یغماگر نظام سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی است؛ یغماگری که با نگاه 
بازارمحــور همه چیــز را کاال تلقی 
می کند و کودکی ایــن کودکان را به 

یغما می برد. 
به همین دلیل باید در مقابل این 
پدیده یک موضع داشــته باشیم و به 
عنوان یک نهاد مدنی باید مبتنی بر 
پژوهش در سیاســتگذاری درست 
در خصوص ایــن موضوع ورود کنیم 

و ایده ارائــه دهیم. او افــزود: هدف 
آرمانی خیلــی از نهادهــای مدنی 
حذف زباله گردی کودکان است. اما 
سوال این اســت که اگر این کودکان 
زباله گردی نکننــد، چگونه زندگی 

کنند و کجا بروند؟ 
یزدانی ادامه داد: در این پژوهش 
نصــف تهــران را به صــورت دقیق 
اســکن کرده ایم و نصف دیگر آن به 
صورت ســریع اسکن شــده است. 
این پژوهــش مبتنی بــر داده های 
میدانی ما و مصاحبه هایی اســت که 
 با کــودکان کار و اربابــان آنها انجام 

شده است. 
مدیرعامــل انجمــن حمایت از 
حقوق کودکان با اشــاره به اینکه در 
این تحقیق مشخص شــد ۱4هزار 
زباله گــرد در تهــران وجــود دارد، 
تصریــح کــرد: از این تعــداد چهار 
هزار و ۷۰۰ نفر آنها یعنی یک ســوم 
 کودک هســتند. کودکانــی اغلب 

تبعه افغانستان. 
یزدانــی اضافه کــرد: طبق این 
پژوهش و با رقم ســال گذشته، سود 
زباله های خشــک دو میلیارد و۶۰۰ 
میلیون تومان اســت اما از این مبلغ 
۲۰۰میلیارد به شــهرداری می رسد 
و بخشی به پیمانکاران و اربابان تعلق 
می گیرد و در این میان ســهمی که 
زباله گردهای کــودک می برند ۲/4 
درصد از مجموع ۱۵/۶ درصد ســهم 
زباله گردها اســت که بســیار ناچیز 

است.

 سود شهرداری۲۰۰میلیارد 
و پیمانکاران566میلیارد  است

در ادامــه ایــن نشســت کامیل 
احمدی، مردم شــناس و سرپرست 
پژوهــش زباله گــردی کــودکان 
درباره راهکارهــای این پدیده افزود: 
ادغام بخش غیررســمی و رســمی 
از راهکارهــای رســیدگی بــه این 
پدیده اســت. او ادامــه داد: مکانیزه 
کردن سیستم جمع آوری پسماند، 
نظارت بــر اجرای قوانین پســماند، 
تغییر شــیوه مدیریت شــهر و... از 
جمله مــوارد کاهــش زباله گردی 
در شــهر هســتند. احمدی تصریح 
کرد: از جمع آوری پســماند خشک 
شهرداری ۲۰۰میلیارد و پیمانکاران 
۵۶۶میلیارد تومان سود می برند. این 
درحالی است که پیمانکاران بخشی از 

این پول را به صاحب کاران می دهند. 
قســمتی از این درآمد بــه صاحبان 
گود و گاراژداران که زباله در آنجا دپو 
می شود، داده می شود و تنها اندکی از 
این پول به کودکان و سایر زباله گردان 

می رسد.
راهکارهایی برای کاهش 

زباله گردی در تهران
احمدی در ادامه صحبت هایش با 
اشاره به راهکارهای دیگر برای کاهش 
پدیــده زباله گردی در شــهر افزود: 
حذف کودکان زباله گرد زیر ۱۵سال 
از چرخه زباله گردی، برگشت دادن 
امن زباله گردهای مهاجر زیر ۱۵سال 
با شــرایط بــه کشورشــان، حذف 
کــودکان زباله گرد باالی ۱۵ســال 
و ماندن آنهــا در ایران مشــروط به 
داشتن سرپرســت، مهارت آموزی 
برای حرفه و اشــتغال، فراهم کردن 
فرصت های جایگزین اشتغال و درآمد 
برای آنها، تأمیــن امنیت و اجازه کار 
نیمه وقت، داشــتن بیمه و خدمات، 
آموزش وپرورش رایگان و تخصیص 
درآمدهای شــهرداری به این مورد 
از جملــه راهکارهای دیگــر برای 
کاهش زباله گردی کودکان در تهران 

می تواند باشد. 
فقر، فقدان فرصت های 

اقتصادی
ســومین ســخنران این نشست 
فرشید خضری بود. خضری از اعضای 
انجمن و دســتیار پژوهش کودکان 
زباله گــرد در خصــوص یافته های 
این پژوهش گفت: برای حذف زباله 
گردی کودکان ما بــه تولید دانش و 
علم در این حوزه نیازمند هســتیم. 
اینکه چه عواملــی باعث زباله گردی 
در تهران شده و چه پیامدهایی دارد و 
برای ساماندهی، جمع آوری و کاهش 
آسیب های ناشــی از زباله گردی چه 
باید کرد نیاز به تأمل و پژوهش دارد. 
خضری با بیان اینکه در این پژوهش 
آنها با ۳۰۲زباله گــرد که ۵۲درصد 
آنها کودک بودند، مصاحبه کرده اند، 
گفت: عوامل اصلــی زباله گردی در 
سطح تهران فقر، فقدان فرصت های 
اقتصادی و شیوه مدیریت پسماندهای 
شهری اســت. این درحالی است که 
قدمت شــهرداری ۱۰۰سال است 
اما تاکنون موفق شــده با راه اندازی 
غرفه هــای بازیافت و ماشــین های 
مخصوص جمع آوری زباله تنها حدود 
۱۵درصد از زباله های شهر تهران را 
جمع آوری کند. این عضو انجمن ادامه 
داد: واگذاری مناطق به پیمانکاران و 
نحوه اجرای کار آنها غیرقانونی است 
و این درحالی است که زباله گردها به 
لباس و ابزار ایمنی تجهیز نشده اند و 
در این بین از کودکان نیز برای جمع 
آوری زباله اســتفاده می شــود. او با 
اشاره به اینکه ۸۹ درصد زباله گردها 
بــه شــیوه غیرقانونی وارد کشــور 

شــده اند، تصریح کرد: عوامل زیادی 
در ایجاد زباله گردی اثر دارد. از جمله 
تبعیض های ساختاری و بین فردی، 
شــکل گیری بازار زباله، شبکه های 
روابط اجتماعی و کار میان زباله گردها 

که یکدیگر را وارد این کار می کنند.
سه رویکرد مداخله محور برای 

حل پدیده زباله گردی
مروئه وامقــی، عضو هیأت علمی 
دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی 
نیز ســخنران دیگری بود که با اشاره 
به تحقیق یک مؤسســه پژوهشــی 
در آلمان که به درخواســت سازمان 
بین المللــی کار روی پروژه هــای 
زباله گردی کار کــرده بودند، گفت: 
این تحقیق شــامل ۱4 پــروژه روی 
کشورهای آسیا و آمریکای التین بوده 
و در همه آنها به این نتیجه رسیده اند 
که علت اصلی زباله گــردی در همه 
محل های پژوهش فقر بوده اســت. 
این اتفاق دالیل مختلفی داشــته یا 
سرپرســت خانواده قادر به کســب 
درآمد نبوده، یا مهارت کافی نداشته، 
فرصت شــغلی در اختیارش نبوده 
یا مشــکالت اقتصادی داشته است. 
وامقی اضافه کرد: او با بیان اینکه سه 
رویکرد مداخــالت در این پژوهش 
مطرح شده است، ادامه داد: رویکرد 
مبتنی بــر رفاه، مبتنی بــر حقوق و 
رشد کودک مطرح شده است. وامقی 
خاطرنشــان کرد: رویکرد مبتنی بر 
رفاه معتقد اســت که ایــن افراد در 
شرایط بدی هستند و باید امکانات و 
نیاز روزانه شان مثل نیاز به بهداشت 
و ابزارهای محافظتی تأمین شود. در 
رویکرد مبتنی بر رشــد، به کودکان 
این طور نگاه می شود که فقیرند باید 
روی آنها ســرمایه گذاری آموزشی 
کرد، مشــاغل جایگزین برایشــان 
درنظرگرفــت و توانایی هایشــان را 
ارتقا داد. در رویکرد مبتنی بر حقوق، 

جایگاه سیاسی و امکان برای مطرح 
کردن این افراد باید فراهم شود. باید 
دیده و شنیده شوند و سعی کنیم که 

حقوقشان تأمین شود.
 نیاز به راهکارهای 

دقیق و هدفمند داریم 
بهاره آروین، عضو شــورای شهر 
تهــران نیز گفــت: ما درخواســت 
همکاری و مشارکت برای این موضوع 
داریم که چه نوع سیاســتگذاری در 
پیش بگیریــم که نتایــج خوبی در 
خصوص پدیده زباله گردی و کاهش 
آن داشته باشیم. او افزود: شهرداری 
هیچ کاری هم که انجــام ندهد، باید 
۷۵۰میلیارد صرف حقوق )برای مثال 
کارگران فضای ســبز( و نگه داشت 
شهر کند. با این حال سود شهرداری از 
جمع آوری پسماند خشک در گذشته 
چیزی حدود دو تا ســه هزار میلیارد 
بود اما شهرداری سعی کرد با حذف 
رانت و رقابتی کردن فضا بیشــترین 
سود به کارگران جمع آوری پسماند 
برســد. به همین دلیل این مبلغ در 
حال حاضر به ۲۰۰میلیارد رسیده که 
در شهرداری مبلغ ناچیزی محسوب 
می شود. آروین ادامه داد: شهرداری در 
حوزه پسماند تر مناقصه و در پسماند 
خشک مزایده برگزار می کند. البته 
در هر دو حوزه رانت وجــود دارد. ما 
در خصوص پسماند تر نیز مشکالتی 
داشتیم و پیمانکاران حقوق کارگران 
را پرداخــت نمی کردنــد. به همین 
دلیل با اجرای یک سیســتم نظارتی 
شهرداری ورود کرد تا پیمانکار طی 
روال اداری حقــوق کارگرانش را به 
درســتی پرداخت کند. اما در حوزه 
پســماند خشــک ما مزایده داریم. 
پیمانکار قرارداد جمــع آوری زباله 
می بندد و تنها ابزار ما در صورت رؤیت 
تخلف این است که قرارداد او را باطل 
کنیم. آروین خاطرنشان کرد: اما تا چه 
حدی می توانیم قرارداد باطل کنیم و 
از این طرف بحث نظافت شهر مطرح 
اســت و این زباله ها باید جمع آوری 
شــود. من با رسمی ســازی مشاغل 
غیررسمی موافقم اما چطور می شود 
که مشــاغلی را که همه خواســتار 
حذف آن هستند، رســمی کرد؟ یا 
اینکه آیا با ابطال قرارداد پیمانکاران 
متخلف می شود راه به جایی برد؟ ما 
هم می خواهیم این مشــکل برطرف 
شــود اما نیاز به راهکارهای دقیق و 
هدفمند داریم. به همین دلیل امروز 
من در این جلسه شــرکت کردم تا از 
دیدگاه های این پژوهش در حل این 

مشکل ایده و کمک بگیریم.
تناقضات را شناسایی کنیم

ششمین سخنران این نشست مراد 
ثقفی، فعال مدنی بود. ثقفی با اشاره به 
اینکه کاهش پدیــده زباله گردی در 
تهران پر از تناقض اســت، گفت: نیاز 
است در فرصتی مناسب جلسه ای با 
حضور شهرداری، شورای شهر و افراد 
حرفه ای که در این حوزه کار کرده اند، 
برگزار شود تا به نتایج دقیقی برسیم. 
او با اشاره به پژوهش یغمای کودکی 
ادامه داد: ایــن کار یک کار توصیفی 
خوب است. همه ما دنبال این هستیم 
که این کار خاتمه یابد اما چطور و به 
چه قیمتی. آیا این کودکان باید ردمرز 
شوند یا اینکه برای کار جای دیگری 
بروند و از دید و چشــم ما دور شوند و 
ندانیم آنها کجا هستند. ثقفی تصریح 
کرد: برای اینکه بتوانیم سیاستی را 

برای حل این پدیده استخراج کنیم، 
نیاز داریم که از سطح توصیف بگذریم 
و از خود کودکان برای حل مشکل آنها 
کمک بگیریم. این فعال مدنی ادامه 
داد: تناقضات باید اول شناسایی شوند 
و بعد پژوهش بر اساس آنها ساماندهی 

و انجام شود.
 ارزش هایی که 

امکان راه حل را بسته است
در پایان نشســت احمد میدری، 
معاون رفــاه اجتماعــی وزارت کار، 
تعاون و رفــاه اجتماعی بــه عنوان 
نماینده یک نهاد سیاستگذار گفت: 
برخــی مســائل سیاســتگذاری ها 
در خصــوص زباله گــردی بــه ویژه 
زباله گردی کودکان پیچیده اســت؛ 
مثل ساختن مدرســه که کار آسانی 
اســت اما ارتقــای آموزش ســخت 
اســت. زباله گردی و حل این پدیده 
در جامعه ما نیز کار راحتی نیســت. 
تالش هایی صورت گرفته اما به نتیجه 
نرســیده ایم. چرا که برخــی از ما به 
ارزش هایی پایبندیم کــه امکان راه 
حل را برای ما بسته است. او افزود: این 
ارزش ها چیست؟ اول اینکه خیلی از 
ما نمی خواهیم حضور اتباع افغان در 
ایران را به عنوان ارزش بشناســیم و 
آن را بپذیریم. دو تا سه میلیون کارگر 
افغــان داریم که ۷۰۰هــزار نفر آنها 

رسمی هستند. 
میدری تصریح کرد: سعی داشتیم 
برای رسمی کردن اتباع افغان در ایران 
قدم برداریم اما خانه کارگر مانع از این 
کار شــد. آنها معتقد بودند که طبق 
قانون کار ایران باید کارگر ماهر وارد 
کشور شــود و در نهایت برای رایزنی 
در ایــن خصوص حاضر به شــرکت 
در جلســه نبودند تا به اتفاق نظری 
مشترک برسیم. او بیان کرد: با وجود 
دیدگاه هایی مثل اینکه افاغنه نباید 
وارد کشور شــوند و قانون کار نباید 
خدشه دار شود یا کودک نباید کار کند، 
نمی شود کاری را پیش برد. باید اول 
راجع به حل این موضوعات جلسات 
مشترکی با نهادهای مختلف تشکیل 
شود و درباره بحث و گفت وگو درباره 
کودکان و اخالقیات و ارزش های مان 
تفکیک قائل شــویم. این مشکالت 
حل نمی شــود مگــر اینکــه درباره 
سیاســت های مان تجدیدنظر کنیم 

و به یک اتفاق نظر مشترک برسیم.
*»یغمای کودکی« عنوان کتابی 

است؛ درباره شناخت، پیشگیری و 
کنترل پدیده زباله گردی کودکان 
تهران که به همت انجمن حمایت از 
حقوق کودکان و به سرپرستی کامیل 

احمدی تهیه شده است.

گزارش اختصاصی »توسعه ایرانی« از نشست بررسی وضعیت زباله گردان تهران

سهم۲/۴درصدیکودکانازسود766میلیاردتومانیزبالهگردی

از جمع آوری پسماند 
خشک، شهرداری 

۲۰۰میلیارد و پیمانکاران 
566میلیارد تومان سود 

می برند. این درحالی است 
که پیمانکاران بخشی از 

این پول را به صاحب کاران 
می دهند. قسمتی از این 
درآمد به صاحبان گود و 

گاراژداران که زباله در آنجا 
دپو می شود، داده می شود 
و تنها اندکی از این پول به 

کودکان و سایر زباله گردان 
می رسد

عوامل زیادی در ایجاد 
زباله گردی اثر دارد. ازجمله 

تبعیض های ساختاری و 
بین فردی، شکل گیری 

بازار زباله، شبکه های 
روابط اجتماعی و کار میان 
زباله گردها که یکدیگر را 

وارد این کار می کنند
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