
 همينطور كه روي صندلي مترو نشس�ته ام و صفحات خبري را در 
اينستاگرام باال و پايين مي كنم تا جديدترين خبرهاي كرونايي را 
بخوانم، زمزمه هايي به گوشم مي رسد. سرم را مي چرخانم، خانمي 
به همراه فرزن�دش در حال گفت وگو با يكي از مس�افران اس�ت. 
صدا نزديك تر مي ش�ود و حاال آن مادر و فرزن�د دقيقًا جلوي من 
ايستاده اند و در حال گفت وگو با يك مسافر ديگر هستند! مسافر 
كه ماس�ك روي صورت دارد، كمي خودش را جا به جا مي كند و به 
تعبير من پشتش را صاف مي كند تا بتواند فاصله بيشتري از دو نفر 

مقابلش بگيرد. 
م�ادر، در حال بيان ش�رح ح�ال مختص�ري از فرزندش اس�ت. 

اينكه در اين ش�رايط ش�يوع كرونا به دليل نداشتن گوشي تلفن 
همراه و اينترنت نمي تواند دروس�ش را پيگي�ري كند و برخالف 
همكالس�ي هايش از درس عقب مانده اس�ت. درخواست كمك 
دارد تا بتواند يك گوشي كاركرده بخرد، اما مرد مسافر تأكيد دارد 
كه پول نقد همراهش نيس�ت و نمي تواند كمكشان كند. خودم را 
بيشتر غرق گوشي همراهم مي كنم تا س�راغ من نيايند! ترس از 
ابتال به كرونا به قضاوت ناچارم مي كند؛ چراكه نه مادر و نه فرزند 
هيچكدام ماسك ندارند و جاي تعجب است كه چگونه توانسته اند 

وارد مترو شوند؟!
به ايستگاه كه رسيدم با چند س�ؤال كه ذهنم را مشغول كرده از 

مترو پياده شدم. فارغ از شرايط عجيب اين روزهاي نظام آموزشي 
كش�ور، به واقع آيا آن افراد نيازمند كمك بودند يا به مانند ساير 
متكديان و گدايان با سوءاس�تفاده از ش�رايط موجود و بهانه هاي 
به روز، قصد كس�ب درآمد داش�تند؟ حتي اگر نيازمند باشند آيا 
چنين روش�ي براي رفع نيازشان صحيح اس�ت؟ آيا ادامه چنين 
رفتارهايي دامن زدن به مسئله تكدي گري نيست؟ مسافراني كه 
به اين افراد كمك مي كنند آيا اقدامي خيرخواهانه انجام مي دهند 

يا پديده گداپروري را ترويج مي دهند؟
به بيرون از ايستگاه رسيدم و همچنان كه منتظر تاكسي هستم، با 

جست وجويي به دنبال يافتن پاسخ هايم هستم. 

تكدي گ��ري ي��ك روي ديگر ه��م دارد و آن مس��ئله 
مافياس��ت؛ توجه به اين مس��ئله كه تكدي گري شغل 
و راه كس��ب درآمد برخي از افراد ش��ده، ضروري است. 
در اين باره سابقاً ادعاهايي از سوي استاندار وقت تهران، 
انوش��يروان محس��ني بندپي صورت گرفته اس��ت. به 
گفته وي متكديان پايتخت ماهان��ه درآمدي بين 2 تا 
5 ميليون تومان دارند؛ صحت چنين مدعايي را مي توان 
با اظهارات مديركل اجتماعي و فرهنگي اس��تان تهران 

نيز تأييد كرد. 
شهريورماه سال گذش��ته، فرزانه مروس��تي، مديركل 
اجتماعي و فرهنگي اس��تان تهران با اش��اره به گردش 
مالي بسيار باالي برخي از متكديان اظهار داشت: هرگاه 
پديده هايي از اين دست در جامعه افزايش مي يابد، بايد 
بدانيم اقتصاد پررونقي در آن وج��ود دارد، لذا افزايش 
كودكان خياباني و متكديان بزرگسال ما را بايد نسبت به 

سوداگران اين پديده هوشيار سازد. 
انوش��يروان محس��ني بندپي با تأكيد ب��ر اينكه برخي 

مخالف وجود باند و مافيا در اين حوزه هس��تند، افزود: 
حتماً گروه هاي س��ازماندهي ش��ده وجود دارند كه از 
كودكان و زنان براي تكدي گري سرچهارراه ها استفاده 
مي كنند. قطعاً اعتقاد داريم اين مدل كار كردن بچه ها 
س��ازماندهي شده اس��ت، به ش��كلي كه يك بزرگسال 
مديريت و سازماندهي كودكان را انجام مي دهد و حتي 

مسير و جاي آنها را مشخص مي كند. 
به عقيده مروستي در كشور قوانين خوبي در اين حوزه 
وجود دارد، هرچند كه گاهي ضعف اجرا مانع دستيابي به 
هدف مي شود، غير از اين الزم است گاهي قوانين موجود 
هم براس��اس ش��رايط جامعه به روز گردد؛ موضوعات 
اجتماعي سيال هستند، به گونه اي كه شكل و نوع آن هر 
روز با روز قبل متفاوت است، لذا آيين نامه ها هم مي بايد 

مدام اصالح و متناسب وضعيت جامعه باشد. 
  ن�گاه جرم انگارانه درمان پدي�ده تكدي گري 

نيست!
بخش عمده اي از كارشناس��ان معتقدن��د اينكه امروز 

پديده تكدي گري با وجود ج��رم بودن و در نظر گرفتن 
مجازات هايي نه تنها از جامعه رخت نبس��ته است، بلكه 
تبديل به يك آس��يب جدي و چند وجهي شده، نتيجه 

نگاه صرفاً جرم انگارانه است!
دكتر نادر صادقيان،  پژوهش��گر فرهنگ��ي – اجتماعي 
و جامع ش��ناس در اين باره ب��ه »جوان« گف��ت: پديده 
تكدي گري يك پديده چند وجهي اس��ت كه نمي توان 
تمامي ابعاد آن را با اقدام هاي قضايي حل و فصل كرد. به 
عبارت ديگر نگاه قانونگذار در اين پديده صرفاً به معلول 
است.  صادقيان با تأكيد بر اينكه در اين مسئله بايد پيش 
از پرداختن به معلول، علل بروز تكدي گري را بررس��ي 
كرد، افزود: تا علل وقوع يك مس��ئله به درستي تبيين 
نشود، نمي توان تجويز مناسبي در نظر گرفت. نتيجه اين 
مي شود كه در پديده تكدي گري با وجود مجازات هايي، 
اما همچنان ادامه دارد.  وي با بيان اينكه نبايد حل مسئله 
تكدي گري را به اقدام هاي قضايي تقليل داد، اظهار كرد: 
تا زماني كه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 

سياسي به صورت زنجيروار وظايف خودشان را به درستي 
انجام ندهند، پديده هايي چون تكدي گري خروجي آنها 

خواهد بود. 
صادقيان با ذكر مثالي ادامه داد: اگر راه آب ورودي به يك 
مرداب را ببنديم، مرداب محل تشكيل كرم هايي مي شود. 
در مواجهه با اين مشكل هم مي توان كرم كشي كرد )صرفاً 
با اقدام قضايي( هم مي توان مرداب را خشك كرد تا محل 
تش��كيل و حيات كرم ها از بين برود. در ادامه با سلسله 
اقدام هايي چون شخم زدن، آفت زدايي، سرمايه گذاري 

و... مي توان آن مرداب را تبديل به گلستان كرد. 
به عقيده اين پژوهشگر فرهنگي – اجتماعي، تكدي گري 
يك طنز تلخ است؛ چراكه متأسفانه در راستاي ساماندهي 
متكديان و اشتغال آنها كار به خصوصي صورت نمي گيرد 
و در عوض تنها اهرم فشار براي س��اماندهي اين افراد، 
اقدام هاي قضايي اس��ت. بنابراين تا زماني كه س��يكل 
معيوب باش��د، نمي توان انتظار داش��ت كه شاهد اين 

پديده نباشيم. 

كار خيرخواهانه با كمك به مجرم؟!
 كارشناسان در گفت و گو با »جوان«

 معتقدند آسيب اجتماعي تكدي گري يك پديده چند وجهي است 

هشدار درباره مافياي تكدي گري

نگاه قانونگذار
 به تكدي گري

   متكديان بنا به تعريف قانون مرتكب عملي مجرمانه 
مي شوند. قانونگذار در ماده 712 قانون مجازات اسالمى 
درباره تكدي گ��ري به وضوح اعالم كرده اس��ت: »هر 
شخصى كه تكدي يا كالشي را پيش��ه خود قرار داده 
باش��د و از اين راه امرار معاش كند، به حبس از يك تا 
سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى 
مرتكب عمل فوق شود، عالوه بر مجازات مذكور همه 
اموالى كه از طريق تكدي گري به دس��ت آورده است، 

مصادره خواهد شد«. 
همچنين، ماده 713 قانون مجازات اسالمي تصريح كرده 
است: »هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي 
قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال 
حبس و استرداد تمامى  اموالي كه از طريق به دست آورده 

است، محكوم خواهد شد. «
عالوه بر اين، در ماده 1313قانون مدني آمده است كه 
شهادت اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود 
قرار دهند، پذيرفته نمي شود. متكدياني كه به سبب 
تكدي گري و كالشي دس��تگير و محكوم شوند، نيز از 

داشتن گذرنامه محروم مي شوند. 
از ديگ��ر س��وء بر اس��اس بن��د 5 از م��اده 55 قانون 
شهرداري ها »جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان 
به كار و توس��عه آموزش عمومي و...« ج��زو وظايف و 
تكاليف آنها برشمرده شده و بايد در اين خصوص تالش 

كرده و اقداماتي را صورت دهند. 
با اين حال، طبق قانون در بحث ساماندهي متكديان، 
مديريت شهري و شهرداري فقط در مورد جلوگيري از 
تكدي گري و هدايت آنها به سوي مشاغل آبرومند بايد 
فعاليت كنند. طبق مصوبه سال 137۸ شوراي عالي 
اداري كش��ور، 12س��ازمان و ارگان دولتي مس��ئول 
جمع آوري و ساماندهي متكديان هس��تند و بايد در 
اين مورد اقدام كنند، اما س��ازماني كه فعاًل مستقيماً 
دخالت دارد، مديريت ش��هري شهرداري با مشاركت 

نيروي انتظامي است. 

 از آمار تا روش هاي 
شناسايي متكديان

   سرپرس��ت س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران درباره آمار متكديان تصريح 
مي كن��د: آمار دقيق��ي در اي��ن زمينه نداريم. در س��ال 
9۸، 36۸ زن به عنوان متكدي به سامان س��راي لويزان 
منتقل شده اند كه ميانگين سني آنها 31 تا 40 سال بود؛ 
همچنين 560 مرد نيز به دلي��ل تكدي گري با ميانگين 
سن 60 تا 65 س��ال به سامان سراي خاورش��هر انتقال 
يافتند. البته ش��هرداري براس��اس قانون اجازه جذب و 
انتقال متكديان كمتر از 1۸سال را به سامان سراها ندارد!

وي درب��اره ايجاد بان��ك اطالعات��ي متكديان ني��ز گفت: 
مي توانيم با اسكن قرنيه چشم، متكديان را كه پيش از اين به 
سامان سرا منتقل شده اند، شناسايي كنيم. اين موضوع نياز به 
دستگاه هاي خاص دارد كه بودجه قابل مالحظه اي مي طلبد. 
البته اسكن قرنيه چشم در سامان سراها امسال كليد مي خورد 
و با وجود محدوديت هاي مالي ت��الش داريم اين موضوع را 
محقق كنيم و جزو برنامه هاي ماست.  عالوه بر اين حسيني 
به تجربه موفق شهر تبريز در مواجهه با پديده تكدي گري اشاره 
و تصريح كرد: در تبريز اقدام خوبي كه انجام گرفته اين است كه 
اگر متكدي در سطح شهر مشاهده شود، توسط مردم و خيران 
جذب شده و با تأمين نيازهاي روزانه فرد متكدي يا ايجاد شغل 
براي آن به فرد آسيب ديده كمك مي كنند و اگر مهاجر باشد آن 

را به سمت شهر و ديارش راهي كرده اند. 

 نقش مردم
 در پيشگيري از تكدي گري

   اگرچه تكدي گري طبق تعري��ف قانونگذار يك عمل 
مجرمانه اس��ت، اما امروزه مردم با باور اقدام خيرخواهانه 
اقدام به پاك كردن صورت مسئله مي كنند، در حالي كه حل 
ريشه اي اين پديده و توجه مردم به علل بروز تكدي گري بايد 
اولويت باشد. همچنين اين مسئله كه كمك به متكديان 
تضاد آشكار با قانون اس��ت، بايد براي عموم جامعه تبيين 
شود. متأسفانه نگاه يكجانبه قانونگذار به مسئله تكدي گري 
سبب شده با وجود در نظر گرفتن جرائم و مجازات هايي، اما 

اين پديده همچنان به حيات خود ادامه دهد. 
همين نگاه يك س��ويه يكي از علل محو نش��دن اين آسيب 
اجتماعي است؛ با اين اوصاف، مردم حتي در صورت ناآگاهي 
از جرم تكدي گري و پيامدهاي كمك به متكديان مي توانند با 
تغيير اقدام هاي خود به حل اين معادله كمك كنند. همانطور 
كه پيشتر عنوان شد، شهر تبريز با تغيير شكل رفتار مردم با 
متكديان توانسته نمره قابل قبولي در اين آزمون كسب كند. 
اين شهر با س��ابقه بي نظير در ايجاد خيريه هايي با قدمتي 
بيش از 100 سال و با رويكرد مقابله با آسيب هاي اجتماعي، 
تكدي گري را به خوبي مديريت كرده اس��ت. مسئله اي كه 
اتفاقاً چند روز پيش م��ورد تأكيد رئي��س قوه قضائيه واقع 
شد.  به گفته حجت االسالم رئيسي، كساني كه به هر دليل 
دچار آسيب اجتماعي شده اند، بايد اصالح شده و به جامعه 
بازگردند كه نهادهاي مردمي به خوبي مي توانند قوه قضائيه 
را در اين زمينه ياري دهند. در اين راستا گروه هاي جهادي و 
سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، 

فرهنگي و اقتصادي مي توانند نقش مؤثري ايفا كنند.

دانستنيها
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چرا متكديان سامان دهی نمی شوند؟
     مرور مطالب اخير درباره وظايف برخي سازمان ها و نهادها ما را به 
سؤال فوق مي رساند. در اين رابطه اخيراً، سيدمالك حسيني، سرپرست 
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران عنوان 
كرده است: اگر در س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي، 
تماسي در اين زمينه داشته باشيم يا همكاران ما در گشت فوريت هاي 
اجتماعي با اين مسئله مواجه شوند، فرد متكدي را به سامان سرا منتقل 
مي كنند كه در حال حاضر يك سامان سرا براي مردان در خاورشهر و 
يك سامان سرا در لويزان براي زنان داريم؛ خروج از سامان سرا با حكم 
قاضي انجام مي گيرد و اگر شهرداري فردي را بر اساس شواهد و قرائن 
به عنوان متكدي به سامان سرا منتقل كند، تصميم گير نهايي درباره 

وضعيت آن با قاضي پرونده اش خواهد بود. 

نظر کارشناسآمارقضایی

تكدی گری يك آسيب اجتماعی است
  به عقيده كارشناسان تكدي گري امروزه به يك آسيب اجتماعي كه خود 
معلول آسيب هاي ديگر است، تبديل شده است. برداشت مردم از كمك به 
متكديان اقدام خيرخواهانه است، اما روش اشتباه است، چون اين قبيل اقدام ها 
به افزايش، سوء استفاده و در واقع بدعادت ش��دن متكديان منجر مي شود. 
از ديگر سوء نگاه مردم به قش��ر نيازمند واقعي جامعه را نيز تغيير مي دهند.  
جامعه شناسان براين باورند كه تكدي گري به ويژه در زنان و دختران معضلي 
است كه مي تواند پوششي براي رخداد آسيب هاي اجتماعي مختلف مانند 
واسطه  گري، تن  فروشي، فروش و مصرف مواد مخدر باشد.  عالوه بر اين، كمك 
مستقيم به متكديان آسيب هاي اجتماعي را افزايش و گسترش مي دهد و وجود 
اين افراد چهره شهر را زشت كرده و كمك مردم نيز سبب مي شود تا متكديان 

پس از رفع نياز مالي به كارهاي ديگر مانند توزيع مواد مخدر اقدام كنند. 

كودكان خيابانی متكدی نيستند
  يكي از جنبه هاي مربوط به تكدي گري، فعاليت كودكان كار است. به 
گفته مسئوالن كودكان كار فعاليت شان تكدي گري محسوب نمي شود 
و نوعي كار خياباني است، اين كودكان ممكن است با گل فروشي، تميز 
كردن شيشه اتومبيل يا اسپند دود كردن كار خياباني انجام دهند كه 

مبحثش از تكدي گري جداست. 
در مورد كودكان زباله گرد نيز همين مس��ئله صادق اس��ت. براساس 
آمارهاي دستگاه هاي غيردولتي 90درصد اين افراد غيرايراني هستند 
و عمدتاً به صورت كلوني زندگي مي كنند و از كش��ورهاي همسايه از 
جمله افغانستان و پاكستان به ايران آمده اند، بنابراين تنها 10درصد 

آنها ايراني هستند. 

88498440سرويس اجتماعي

   محمد شعبانی

پرونده
 پرونده حقوقی »جوان« 

پيرامون تكدی گری

 قصد
 خريد خانه داريد؟!

قراردادي كه تحت عنوان بيعنامه در بنگاه هاي معامالت 
امالك يا بيرون از آنجا تنظيم مي ش��ود، سندي عادي 
است و به همين دليل طرفين معامله بايد نهايت دقت 
را در تنظيم آن داش��ته باش��ند تا بعد ها دچار مشكل 
نشوند.  گرچه بيعنامه هايي كه به صورت چاپي و داراي 
آرم اتحاديه در مش��اوران امالك تنظيم مي ش��ود و با 
هدف پيش��گيري از وقوع معامالت مكرر در قالب اخذ 
كدرهگيري و برچسب هولوگرام صورت مي پذيرد، لكن 
اين امر داللت بر رسمي بودن آنها ندارد.  بنابراين تا زماني 
كه منتهي به صدور سند رس��مي در دفترخانه نشود، 
خريدار نمي تواند از امتيازات اس��ناد رس��مي بهره مند 
شود. در مرحله ابتدايي هنگام تنظيم قرارداد در دفاتر 
مش��اوران امالك بايد به نكاتي كه ذياًل اشاره مي شود، 

توجه داشت. 
  احراز سمت فروشنده 
و اختيارات نماينده وي

به عن��وان اولين نكته، بهتري��ن حالت در 
تنظيم قرارداد ملكي اين است كه خريدار 
و فروشنده به عنوان اصيل طرفين عقد قرار 
گيرن��د و در واقع بدون واس��طه اقدام به 

امضاي آن نمايند. 
اما اگر كس��ي كه بيعنامه را امضا مي كند، خود مالك 
نيست، بلكه وكيل يا ولي و يا قيم مالك است، خريدار 
بايد داليل احراز س��مت آنها را بررسي كند و مشخص 
ش��ود، حدود اختيارات وكيل در وكالتنامه شامل حق 
فروش و گرفتن بهاي معامله هم مي شود. همچنين اگر 
امضا ءكننده، ولي مالك است، خريدار بايد مطمئن شود 
كه هنگام معامله توسط ولي، كودك بالغ نشده است.  
در جايي نيز كه امضاءكننده قيم مالك است، بايد روشن 
شود كه آيا قيم به تنهايي حق فروش مال وي را دارد يا با 
دخالت بخش سرپرستي دادستاني چنين حقي براي او 

در نظر گرفته شده است. 
مضافاً اينكه در صورت تعدد مال��كان، حتماً بايد ذيل 
بيعنامه را همه آنها به نسبت س��هم خود امضاء كنند، 
مگر اينكه يكي يا برخي از آنها از جانب س��ايران بنا به 

روش هاي اشاره شده، داراي اختيارات قانوني باشد. 
به عالوه، خريدار بايد اطمينان حاصل كند كه فروشنده 
ممنوع المعامله نباش��د و نيز در صورت كهولت س��ن، 
بيماري يا حركات غيرعادي فروشنده، خريدار بايد از 
عدم حجر وي مطمئن و ترجيحاً شهود معامله را از ميان 

وراث وي انتخاب كند. 
در نهايت اينك��ه، اگر م��ورد معامله از طري��ق ارث به 
فروشنده رسيده باشد، خريدار بايد گواهي انحصار وراثت 
را مشاهده و نيز هويت وراث را احراز كند و فتوكپي برابر 
اصل آن را نيز از فروشنده بگيرد و تسويه حساب ماليات 

بر ارث را نيز مالحظه كند. 
 درج مشخصات كامل مورد معامله

خريدار بايد مشخصات مالي كه قصد 
خريد آن را دارد، با آنچه در سند قيد 
شده است، مطابقت دهد و درج وصف 
كامل تواب��ع، منضم��ات، ملحقات و 
مش��اعات آن مانن��د انش��عاب آب، ب��رق، گاز، تلفن، 
پاركينگ، انباري و... كه در سند توصيف شده، نيز بسيار 
ضروري است. بنگاه ها نيز بايد به طور كلي مشخصات 
ملك را در بيعنامه ذكر كنند، به خصوص زماني كه اين 

مشخصات مربوط به عيب و نقص مورد معامله است. 
همچنين بايد تصريح شود كه ملك مذكور در تصرف 
مس��تأجر نباش��د و اگر چنين بود، الزم است ترتيب، 
مهلت و ضمانت تخليه مستأجر قيد شود. به عالوه، بايد 
روشن شود كه مال در وثيقه يا رهن يا در توقيف نباشد. 
به خصوص در معامالت بزرگ اخذ تأمين دليل از طريق 
شورا هاي حل اختالف مبني بر استعالم گردش ثبتي 

بسيار كارگشا خواهد بود. 
  اداي متقابل تعهدات

الزم اس��ت هنگام تنظي��م بيعنامه 
اولي��ه، انج��ام تعه��دات طرفي��ن 
به صورت متقابل تنظيم شود. به طور 
مثال پرداخت بخشي از بهاي ملك 
همزمان با تنظيم بيعنامه، پرداخت الباقي آن نيز در 
قبال تحويل مورد معامله و تنظيم سند رسمي انتقال 
تقسيط گردد و تا زماني كه مورد معامله تحويل نشده 
يا سند رس��مي انتقال نيافته، خريدار از پرداخت كل 
قيمت مورد معامله خودداري كند. فروشنده نيز بايد 
مورد معامله را قبل از دريافت تم��ام بهاي معامله به 
خريدار تحويل ندهد.  بهتر اس��ت در قرارداد تصريح 
شود در صورت عدم پرداخت مابقي ثمن در موعد مقرر 
از طرف خريدار، يا عدم تحويل يا انتقال رسمي مورد 
معامله در تاريخ مقرر توس��ط فروش��نده، هر يك از 
طرفين كه تعهد به نفع اوست حق فسخ معامله را دارا 
بوده تا از طريق ارسال اظهارنامه اعالم و پس از تأييد و 
تنفيذ توس��ط دادگاه، قادر ش��ود م��ورد معامله را به 
ديگري منتقل، ي��ا مبالغ پرداختي را ب��از پس گيرد.  
ضمناً الزم است، فروشنده جهت دريافت قيمت معامله 
اطمينان حاصل كند و به شرح بند بعدي، شروطي در 
قرارداد گنجانده ش��ود كه در ص��ورت عدم پرداخت 
قيمت يا ناتواني از پرداخت، براي فروشنده حق بر هم 

زدن معامله وجود داشته باشد. 
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