
هر 5 دقيقه يك نف�ر از هموطنانمان بر اثر ابتال 
به وي�روس كرونا جان�ش را از دس�ت مي دهد. 
موج چهارم ويروس تاج�دار در حال يكه تازي 
است و هر روز ركورد تازه اي از مبتاليان جديد 
شناسايي شده ثبت مي شود. بيمارستان ها در 
حال پر شدن هستند و طبق پيش بيني مسئوالن 
بهداشتي كش�ور، روزهاي س�ياه تري در پيش 
است؛ روزهايي كه وزير بهداشت و كارشناسان 
حوزه سالمت درباره آنها هش�دار داده بودند. با 
تمام اينها رئيس جمهور و رئيس ستاد مقابله با 
كرونا كه پيش از اين هم زير بار نظرات كارشناسي 
وزير بهداشت نرفته بود، حاال و در برابر انتقادات 
مطروحه به نقش سفرهاي نوروزي در شكل گيري 
موج چهارم كرون�ا، نظرات كارشناس�ي حوزه 
س�المت را قبول ن�دارد و معتقد اس�ت دنيا با 
موج جديد بيماري مواجه ش�ده و موج چهارم 
كرونا در ايران ربطي به سفرهاي نوروزي ندارد!

در 24 س��اعت منتهي به 25 فروردي��ن ماه يك 
بار ديگر ركورد مبتاليان به كرونا شكس��ته ش��د 
و با شناس��ايي 25 هزار و 5۸2 بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور و بس��تري 3 هزار و ۹۸ نفر 
از آنها، مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به 2 
ميليون و ۱43 هزار و ۷۹4 نفر رس��يد. در همين 
زمان، 3۰4 بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست 
دادند. در حال حاضر 2۹5 شهرس��تان قرمز و ۹۹ 
شهرستان نارنجي هستند و فقط ۹ شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند. 
  موج جديد كرونا جهاني است 

حجت االس��الم روحاني رئيس جمهور كه پيش از 
اين تمام تقصير موج چهارم كرونا را از چشم مردم 
مي ديد و معتق��د بود رعايت نكردن ش��يوه نامه ها 
موجب ش��رايط كنوني كشور اس��ت اين بار موج 
جهاني كرونا را هم در شكل گيري وضعيت كنوني 
كشور مؤثر دانست و گفت:» در اين زمينه االن همه 
كشورها گرفتار هستند. من با سران چند كشور هم 
كه صحبت كردم آنها هم باز دچار مشكل شده اند، در 
حالي كه آنها مثل ما تعطيالت عيد نداشتند. البته 
تردد ها و دورهمي ها مؤثر است، ولي به هر حال االن 

وقت شعار نيست و وقت عمل است.« به گفته وي هر 
وقت مردم مراعات كرده اند و رعايت پروتكل ها به ۸5 
و ۹۰ درصد رسيده وضع آرام شده و هر وقت به 5۰ و 
45 درصد رسيده وضع به هم ريخته و اين استثنا هم 
ندارد، پس اگر همه مراعات كنند، درست مي شود.  
اين اظهارات در حالي اس��ت كه وزير كارش��ناس 
دول��ت ش��لوغي و خريدهاي ن��وروزي، صف هاي 
مرغ و س��فرهاي نوروزي را عامل شكل گيري موج 

چهارم مي داند. 
  آغ�از واكسيناس�يون عموم�ي از نيم�ه 

ارديبهشت ماه
تا كنون 3۶۱ هزار و ۹5۱ نفر دوز اول واكسن كرونا 
و ۱۰۰ هزار و ۶۹۱ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند. 
در مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور تاكنون 

به 4۶2 هزار و ۶42 دوز رسيده است. 
حاال آنطور كه س��عيد نمكي، وزير بهداش��ت خبر 
داده اس��ت، به محض اينكه نتايج فاز دوم مطالعه 
باليني واكسن كوو ايران بركت مشخص و تأييد شد، 
براي فاز سوم قرار است جمعيت انبوهي با واكسن 
ايراني واكسينه ش��وند و واكسيناسيون عمومي از 

نيمه ارديبهشت ماه كليد بخورد. 
  هر كس مي تواند واكسن بياورد

رئيس جمهور هم با بيان اينكه در اين مقطع واكسن 
نقش مؤثري ايفا مي كند، يادآور شد:» واكسن در 
برابر مرگ و مير مصونيت بااليي مي دهد. ممكن 
است كسي واكس��ن زده باشد و به ويروس جهت 
يافته مبتال شود، اما درصد مرگ و مير با واكسن 
پايين مي آيد. در اين ش��رايط وارد كردن واكسن 

يك وظيفه است و وزارت بهداشت در اين زمينه 
وظيفه دارد، اما از طرفي هر ش��ركت خصوصي، 
بيمارستان و مؤسسه اي كه بخواهد مي تواند با ارز 
نيمايي واكسن بياورد و پخش كند. پس شركت ها 
هم مي توانند واكسن آزاد بياورند تا مردم بتوانند 
با يك قيمت معمولي از آن اس��تفاده كنند. البته 
وظيف��ه وزارت بهداش��ت هم س��رجاي خودش 

باقي است.«
روحاني اضافه كرد:»از طرفي ما همه واكسن هاي 
داخلي را هم تقويت مي كنيم، بعضي ها مي گفتند 
بگذاريد فقط روي يك واكس��ن كار ش��ود ولي ما 
ديديم اينها تزاحمي با هم ندارند و پايه هايش��ان با 
هم متفاوت است و باعث به تأخير افتادن يكديگر 

هم نمي شود.«
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غارت ۴۰۰ ميليون دالري رعيت با كمك برادر و برادر زن

واكسيناسيون عمومي از نيمه ارديبهشت
رئيس جمهور با بي توجهي ادامه دار به نظرات كارشناسي: موج چهارم كرونا ربطي به سفرهاي نوروزي ندارد!

متهم ردي�ف دوم 

عليرضا سزاوار
حس�ن   گزارش  2 پرون�ده 

ميركاظمي معروف 
به رعيت و مغز متفكر شبكه، برادر همسرش بود. 
اين فرد مسئول تأس�يس شركت هاي صوري و 
دريافت حواله هاي ارزي به واسطه اين شركت ها 
از منابع بانكي بود. سيد روح اهلل ميركاظمي هم 
ديگر متهم اصلي است كه همراه برادر خود متهم 
به اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كش�ور به 
مبلغ بي�ش از ۴۰۰ ميليون دالر و مش�اركت در 

كالهبرداري و پولشويي شده است. 

دومين جلسه دادگاه رس��يدگي به اتهامات حسن 
ميركاظمي معروف به رعيت در ش��عبه 5 دادگاه 
كيفري يك اس��تان تهران به رياست قاضي بابايي 
برگزار شد.  در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم قاضي 
بابايي، جعفرزاده نماينده دادستان در جايگاه قرار 
گرفت و به قرائت ادامه موارد اتهامي حسن رعيت 
متهم رديف اول پرونده ادام��ه داد و گفت: »روابط 
نزدي��ك متهم ردي��ف اول ب��ا قاض��ي منصوري، 
ارتباطات او با سيامك صميمي قائم مقام معاونت 
وقت برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن، پرداخت 
رشوه به رئيس هيئت مديره بانك صادرات استان 
گلس��تان، پرداخت رش��وه به رئيس ش��عبه بانك 
پارسيان كيش و سوءاستفاده از حساب كارمندان 
خود جهت پولشويي از ديگر مواردي است كه براي 

دادسرا محرز شده است. «
آسيب به محيط زيس��ت و وصول دو فقره شكايت 
شهرداري منطقه يك تهران در سال ۹۸ از حسن 
رعيت در اين ارتباط از ديگر موارد اتهامي منتسب 
به وي بود كه توس��ط نماينده دادستان در جلسه 
دادگاه قرائت ش��د.  در ادامه جلس��ه دوم دادگاه، 

عناوين اتهامي ديگر متهمان پرونده از سوي نماينده 
دادستان قرائت شد. 

 خالص�ي رعي�ت از محاكم�ه توس�ط 
برادر  زن

منصور معتقد متهم رديف دوم است كه به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور با متهم 
ردي��ف اول، مش��اركت در كالهب��رداري به مبلغ 
بيش از 4۰۰ ميليون دالر در اتهام نخس��ت متهم 
رديف اول،  مش��اركت در جعل و استفاده از اسناد 
مجعول،  مش��اركت در پولشويي به همان مبلغ در 
اتهام نخست متهم رديف اول، مساعدت در خالصي 
حسن ميركاظمي از محاكمه توسط امحاي اسناد 
مالي موجود در ساختمان مركزي گروه ميركاظمي 
بعد از اطالع از تشكيل پرونده قضايي و فراري دادن 

افراد مطلع متهم شد. 
نماينده دادستان افشا كرد كه »منصور معتقد« برادر 

همسر حسن ميركاظمي است و مغز متفكر ايجاد و 
تأسيس ش��ركت هاي صوري و دريافت حواله هاي 
ارزي به واسطه اين ش��ركت ها از منابع بانكي براي 

گروه ميركاظمي بود. 
باقر ش��عار، متهم رديف س��وم پرونده كه متواري 
اس��ت نيز متهم شد به مش��اركت در اخالل عمده 
در نظام پولي و ارزي كشور منجر به اخالل در نظام 
اقتصادي كش��ور با متهم رديف نخست، مشاركت 
در كالهبرداري به مبلغ 4۰۰ ميليون دالر از منابع 
ارزي بانك هاي ص��ادرات، كش��اورزي و صنعت و 
معدن و حواله هاي ارزي بانك مس��كن، مشاركت 
در پولشويي،  مشاركت در جعل پيش فاكتور هاي 

شركت هاي خارجي و استفاده از اسناد مجعول. 
سيد روح اهلل ميركاظمي متهم رديف چهارم پرونده 
و برادر متهم رديف اول هم متهم است به مشاركت 
در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور با متهم 

رديف نخس��ت به مبلغ 4۰۰ ميليون دالر و ۱۸۰ 
ميليارد ريال، مشاركت در كالهبرداري و پولشويي 

به مبلغ فوق و مشاركت در پرداخت رشوه. 
محمد اب��ازاده، متهم رديف پنج��م پرونده هم در 
شركت هاي ميركاظمي به عنوان مدير يا عضو هيئت 

مديره مشغول به فعاليت بود. 
محمد امين علوي طالبي، متهم رديف ششم پرونده 
مزبور كه متواري است، اداره شركت هاي كاغذي در 
امارات و تنظيم اسناد بانكي در خارج كشور با متهم 
رديف اول پرونده و همچنين پولش��ويي از طريق 

تملك كارخانه دنياي فلز تهران را برعهده داشت. 
محمدرضا حاجي قربانخاني، ديگر متهم اين پرونده 
هم همان كس��ي بود كه از طريق خريد دس��تگاه 
مهرسازي و ساخت 3 فقره مهر بانك ها در پولشويي 

و غارت تسهيالت دست داشت. 
 رؤساي بانك در ميان متهمان

علي اشرف افخمي، رئيس وقت بانك صنعت و معدن 
و محمدحسن كريمي، رئيس ش��عبه كيش بانك 
پارسيان ديگر افرادي بودند كه به معاونت در اخالل 
عمده در نظام پولي و ارزي كش��ور و ارتشاي متهم 
شدند.  پس از پايان قرائت كيفرخواست و عناوين 
اتهامي 22 نفر به عنوان متهمان پرونده مزبور توسط 
جعفرزاده نماينده دادس��تان، نمايندگان حقوقي 
بانك هاي مسكن و صادرات و همچنين مدير شعب 
استان گلستان بانك صادرات با اعالم قاضي بابايي به 
عنوان شكات پرونده در جايگاه قرار گرفته و به بيان 
بخشي از ادله شكايت خود از حسن ميركاظمي و 

ساير متهمان پرونده حاضر پرداختند. 
با عنايت به درخواس��ت وكالي ش��كات مبني بر 
استمهال و ارائه فرصت مطالعاتي از سوي دادگاه، 
قاضي بابايي با اعالم فرجه دو هفته اي بيان داشت 

جلسه بعدي دادگاه متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 مصرف خرما، آب جوش، شير داغ و خوردن غذاهاي سبك و مصرف 
ميوه ها و س��بزيجات در وعده افطار و همچنين خوردن غذاي كامل و 
پرهيز از مصرف غذاهاي سرخ كردني، ش��ور و چرب در وعده سحر، از 

جمله توصيه هاي متخصصان تغذيه است. 
 سخنگوي ارش��د نيروهاي مس��لح گفت: حتماً حقوق سربازان در 
سال ۱4۰۰ در يك حد قابل مالحظه اي افزايش پيدا خواهد كرد و اين 

افزايش عالوه بر آن مبلغي است كه در سال ۹۹ افزايش يافته بود. 
 معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران 
گفت: مس��افران ش��هر زيرزميني از 3۰ فروردين تا پايان ماه مبارك 
رمضان در ايس��تگاه هاي امام خميني )ره(، تجريش، ارم سبز، دروازه 
ش��ميران، دروازه دولت، ميدان حضرت ولي عصر )عج(، تئاتر ش��هر، 
بريانك، ميدان جهاد و ميدان آزادي جهت دريافت مشاوره مي توانند به 

كارشناسان مذهبي مستقر در ايستگاه هاي ياد شده مراجعه كنند. 
 رئيس پليس امنيت اقتصادي ناجا از دستگيري اعضاي باند سازمان 
يافته زمين خواري و كش��ف دو فقره تصرف اراضي ملي به ارزش 3۱۰ 

ميليارد ريال در استان هاي يزد و فارس خبر داد. 
 يك پژوهشگر جمعيت با تأكيد بر اينكه زايمان سزارين ريسك آسم 
را در نوزادان باال مي برد، گفت: اين رويكرد به هيچ وجه صحيح نيست 

كه سزارين نسبت به زايمان طبيعي روش بهتري است. 
 مدير عامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران تصريح كرد: به دليل 
وجود كرونا ويروس، حدود ۶۷ درصد كاهش مسافر داشتيم، به همين 

دليل متصديان در ايستگاه هاي كم جمعيت را حذف كرديم. 

بچه هاي لوس مامان 
در مغازه هاي لوكس تهران!

برخي مغازه ها در تهران بيشتر به يك اتاق نگهداري بچه هاي لوس مامان 
مي ماند! يك يخچال با چند بسته سوسيس و كالباس خارجي و چند نمونه 
سس گران قيمت خارجي و يك صندوق كه جواني پشت آن مشغول بازي با 
گوشي است با كلي منعيات روي شيشه: »بدون ماسك وارد نشويد  «، »پول 
كاغذي نمي گيريم  «، »آدرس نمي دانيم، سؤال نكنيد «، »نسيه  نمي دهيم، 
خواهش نكنيد « و الي آخر. خالصه يعني مزاحم نشويد، اينجا جايي براي 

فروش كاال نيست!
در مغازه هاي كاالهاي لوكس اين چيزها بيشتر است، اما با كمال تعجب 
حتي در برخي اغذيه فروش��ي ها و كافه ها با كاالي فاسدشدني هم از اين 
ترتيبات ديده مي ش��ود. وقتي وارد مغازه مي ش��وي، انگار به فروش��نده 
برمي خورد! چرا؟ بايد دنبال داليل گشت. قديم ها وقتي مغازه اي بود كه 
چند نفر هم در آن مشغول بودند، اما نمي چرخيد يا حول آن كاالي موجود 
نمي چرخيد، مي گفتند اين مغازه پوششي است براي كار خالف! مثاًل كار 
اصلي چيز ديگري است و اينجا فقط براي پولشويي و پوشش آن كار ديگر و 
خالي نبودن عريضه  مغازه شده است،اما حاال درباره اين بچه هاي لوس مامان 
بايد جور ديگري فكر كنيم؛ بچه هايي كه مامان و بابا پول كافي دارند و بچه 
هم كامالً برخوردار است و وقت زن دادنش، اما هنوز پدر و مادر در عرف قديم 
سير مي كنند و نمي توانند به خود بقبوالنند كه به خانواده عروس بگويند آقا 
داماد نان خور خود ماست و خرجش را تا آخر عمر مي دهيم و ارث فراوان هم 
به جا مي گذاريم. پس براي عبور از اين مصيبت، يك شغل نمايشي ترتيب 

مي دهند كه بگويند بفرما اين هم كسب و كار حالل آقازاده!
اينجا فقط چند مش��كل پيش مي آي��د. مثل خانه هاي خال��ي، اينها هم 
مغازه هاي خالي است! به مرور نه كسي مي آيد و نه كسي مي رود. فقط يك 
اشغال جا و مكان و مصرف انرژي بيخود كه موجبات هزينه هاي گزاف در 
كالنشهرهاست. قيمت ها را هم باال مي گيرند كه فقط برخي ها كه خريد 
جنس گران را براي خود هويت مي دانند، بيايند. اين طوري روي قيمت 

بازار هم اثر بد مي گذارند. 
گاهي جلوي برخي از اين مغازه ها و به ويژه كافه ها يك دستفروش، بساط 
و مشتري هاي خود را دارد، اما در آن كافه از صبح تا شب فقط يك دختر و 

پسر نشسته اند مقابل هم سيگار مي كشند. 
اگر يك بار در خيابان هاي مركزي تهران به م��وارد اينچنيني با نگاه تازه 
مورد نظر اين نوشته بنگريد، شايد نتيجه بگيريد كه اين بچه هاي ماماني 
با مغازه هاي لوكس بدون مش��تري از هر منظري يك زائده براي زندگي 

شهرنشينان به حساب مي آيند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

وقت طالست
 اما نه در بيمارستان هاي دولتي!

اگر به هر دليل�ي به بيمارس�تان  بروي�د و حال ناخ�وش بيماران 
و انتظارش�ان ب�راي درم�ان را ببيني�د، هم�ه ناراحتي هايتان را 
فراموش خواهيد كرد و آرزو مي كنيد كه فقط تنتان س�الم باش�د 
و هيچ  زماني گذرتان به بيمارستان نيفتد! حاال اگر به بيمارستان 
دولت�ي رفته باش�يد و ش�لوغي و بي اهميتي برخي از پرس�نل را 
نس�بت به بيماران ببينيد، بيش�تر حالتان دگرگون خواهد ش�د. 
اكثر بيماران از قشر متوسط و ضعيف جامعه به بيمارستان هاي دولتي 
مي روند تا هزينه كمتري براي درمان خود پرداخت كنند،اما گاهي اين 
هزينه كمتر در روند درماني اثر مي كند و در بيمارس��تان هاي دولتي 
شاهد كج خلقي، بي تفاوتي و بي مس��ئوليتي برخي از پرسنل و حتي 
پزشكان خواهيد شد. اين در حالي است كه معطلي بيماران نيز در اين 
بيمارستان ها امري عادي است و گاهي بيش از دو ساعت نيز مي شود. 

محيا كه هفته گذش��ته به همراه مادر خود به يكي از بيمارستان هاي 
دولتي مراجعه كرده ب��ود، از معطلي بيش از حد در اين بيمارس��تان 
گاليه مي كند و به خبرنگار »جوان« مي گويد: »براي ساعت ۷/5 صبح 
به صورت تلفني نوبت ويزيت پزشك چشم را براي مادرم گرفتم تا در 
اين روزهاي پرخطر كرونايي معطل نشويم، اما با اين حال يك ساعت 
و نيم منتظر مانديم تا دكتر بيايد، دكتري كه بعد از معاينه چشم هاي 
مادرم بدون هيچ صحبتي شروع به نوش��تن نسخه كرد و حتي جواب 

سؤاالتمان را به زور مي داد«!
او ادامه مي دهد: »تجويز پزشك براي چشم هاي مادرم، جراحي بود. از 
او با نگراني پرسيدم كه اين جراحي سبك است؟ مشكل چيست؟ كه 

خيلي خالصه گفت: »جراحي  است ديگر! سبك و سنگين ندارد«!
اين همراه بيمار اظهار مي دارد: »بايد براي جراحي، كارهاي مشاوره قلب 
و مشاوره بيهوش��ي مادرم نيز انجام مي شد، بنابراين فرداي آن روز نيز 

دوباره به بيمارستان مراجعه كرديم.«
محيا ب��ا ناراحت��ي از بي تفاوتي پزش��كان نس��بت به وق��ت بيماران 
مي گويد: »حدود يك س��اعت پشت در   اتاق پزش��ك بيهوشي منتظر 
مانديم، اما او داخل اتاق��ش نبود! به غير از ما، بيم��اران ديگري نيز در 
انتظار دكتر نشسته بودند. منشي اين دكتر كه به ظاهر مسئوليت پذير 
بود، چندين بار با او تماس گرفت، اما در دس��ترس نبود! خانم منش��ي 
اعتراف كرد كه دكتر بيهوشي در بيمارس��تان حضور دارد، اما به دليل 
عدم مس��ئوليت پذيري در طبقات ديگر مي چرخد تا بيماران بيايند و 

يكباره همه را ويزيت كند«!
متأس��فانه اين داس��تان فقط براي يك يا چند بيمار خاص نيس��ت، 
بلكه اكثر بيمارس��تان هاي دولتي پر از بيماراني است كه از تلف شدن 
وقت و بي تفاوتي كادر درمان نس��بت به خودش��ان گالي��ه مي كنند  
و تا زماني كه مس��ئوالن و مديران هن��گام بيماري و درم��ان خود به 
بيمارس��تان هاي دولتي مراجعه نكنند هي��چ گاه نمي توانند بيماران 
سردرگم در بيمارستان هاي دولتي را درك كنند، بيماراني كه به دليل 
ترس از جان خود كه قرار است زير تيغ جراحي بروند، لب به شكايت باز 
نخواهند كرد و به ناچار منتظر مي مانند تا پزشك هر زماني كه خودش 

ميل داشت براي ويزيت بيايد! 

توي تاكس�ي نشس�ته بوديم و مس�افران ُغر مي زدند. اينكه 
َهش�تمان گروي نُهمان اس�ت، هر چه س�گ دو مي زنيم، بايد 

غلفتي بدهيم اجاره!
در آن ميانه كس�ي گف�ت واقعًا خ�دا بنده هاي�ش را فراموش 

نكرده است؟
پيرمردي موقر صدايش به اعتراض بلند شد: 
- مرد حسابي! تو داري خدا را متهم مي كني؟

من مهندس دريا هستم. عمق برخي اقيانوس ها بيش از ۴هزار 
متر است. 

سال گذشته دس�تگاه هاي ما را از كف اقيانوس سنگي بيرون 
آوردند كه ما بايس�تي آن را شكس�ته، اليه هاي مختلف آن را 
بررسي مي كرديم. مي دانيد وسط س�نگ چه چيزي يافتيم؟ 

كرم كوچكي كه زنده بود و تكان مي خورد. 
خداي من! او براي زنده ماندن بايد چه فشار عظيمي را تحمل 

مي كرد!
و بعد ادامه داد:

پروردگاري كه ب�ه كرمي كوچك در اعم�اق اقيانوس حيات و 
روزي مي دهد، اشرف مخلوقات خود را فراموش مي كند؟!
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علي علوي

مهسا گربندي

500 هزار كودك كار 
سرگردان  بين 13 دستگاه غيرمسئول

پاس�كاري بي�ش از 5۰۰ ه�زار ك�ودك كار و خيابان�ي از س�وي 
دستگاه هاي متولي به جاي ساماندهي موجب افزايش آسيب زايي 
و آسيب پذيري اين كودكان شده است. سوء اس�تفاده از كودكان 
كار به دور از چشم مس�ئوالن سبب شده اس�ت تا كودكان كار به 
جاي مدرس�ه به زباله گ�ردي و مش�اغل كاذب و زير زميني روي 
آورند. تدوين ط�رح حمايت اجتماع�ي از ك�ودكان كار و خيابان 
س�بب خواهد ش�د تا جذب ك�ودكان كار و خياب�ان، غربالگري، 
پذيرش و توانمندس�ازي آنها س�امان بگي�رد و اين ك�ودكان به 
چرخ�ه مش�اغل كاذب و خطرن�اك و آس�يب زا جذب نش�وند. 
 سال جديد در حالي آغاز ش��د كه وعده هاي مسئوالن در ساماندهي 
كودكان كار و خيابان به چند خبر رس��انه اي و در نهايت، جمع آوري 
اين افراد ختم شد. مش��كالت كودكان كار و خيابان در معرض آسيب 
همچنان پا بر جا اس��ت. ۱3 دس��تگاه متولي ك��ودكان كار و خيابان 
سال هاس��ت به رغم در اختيار گرفتن بودجه ساماندهي اين كودكان، 
طرح ها و اقدامات خ��ود را ابتر رها كرده اند. پس از س��ال ها، هنوز هم 
مي توان در معابر شهري تعداد زيادي از اين كودكان بي پناه را مشاهده 

كرد. 
در همين رابطه، رئيس اورژانس اجتماعي كش��ور اعالم كرد: براساس 
اطالعات س��ازمان هاي مردم نهاد در تهران نزديك ب��ه 4 هزار كودك 
زباله گرد وجود دارد.  محمود علي گو افزود: بر اساس آمار وزارت كار در 
سال ۱3۹۶، نيم ميليون كودك كار در سطح كشور وجود دارد كه به سه 
دسته كودكان كار كارگاهي، كودكان كار در خيابان و كودكان زباله گرد 
تقسيم مي شوند.  وي افزود بيش��ترين كودكان كار از دسته كارگاهي 
هس��تند كه كمترين ميزان توجه به آنها شده است. جمعيت كودكان 
كار در خيابان، قابل شمارش نيست و براساس آمار بهزيستي حدود ۱4 
هزار كودك كار در خيابان در كل كشور تخمين زده شده است. تعداد 
كودكان زباله گرد از دو دسته ديگر كمتر است و جزو مشاغل غيرمعمول 
و پرخطر به شمار مي آيد. براساس اطالعات سازمان هاي مردم نهاد در 

تهران حدود 4 هزار كودك زباله گرد وجود دارد. 
رئيس اورژانس اجتماعي كشور به قانون حمايت از اطفال و نوجوانان 
اشاره كرد و گفت: در اين قانون اعالم شده كه كودكان زير ۱۸ سال 
منع كار دارند، اما در قانون كار جمهوري اس��المي عنوان ش��ده كه 
كودكان بين ۱5 تا ۱۸ سال، در صورتي كه كار به آنها آسيب نرساند، 
بالمانع اس��ت.  وي افزود: در رابطه با ك��ودكان زباله گرد با قاطعيت 
مي توان گفت ك��ه اين كودكان اكث��ر از اتباع و مهاجر كش��ورهاي 
افغانستان، پاكستان و بنگالدش هستند. درباره كودكان خياباني نيز 
پراكندگي نامشخصي وجود دارد.  علي گو يادآور شد: طي سال جاري 
و سال گذشته به مديريت و ساماندهي ۶۰۰ كودك كار خياباني در 
تهران پرداخته ش��ده و قدرت و بودجه كافي براي رسيدگي به اين 
مس��ئله وجود دارد و نيازمند اهتمام مضاعف است.  رئيس اورژانس 
اجتماعي كشور درباره كودكان كار مهاجر گفت: وضعيت مرزها يك 
مسئله اجتماعي است و بودجه اي كه براي اين منظور در نظر گرفته 

شده، كافي نيست. 
وي افزود: مدل كاهش آسيب بايد منجر به اين باشد كه كودك در درون 
خانواده پرورش يابد و اين موضوع ما را به سمت حل مسئله به واسطه 

خانواده محوري سوق مي دهد. 
 ۱3 دستگاه مسئول كودكان كار

در همين رابطه، رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: ۱3 دستگاه مسئول كودكان كار هستند، اما بعد از 42 سال هنوز 

آمار مشخصي از كودكان ارائه نشده و اين باعث شرمندگي است. 
مهدي عيسي زاده افزود: يكي از شناخته شده ترين آسيب هاي اجتماعي 
كودكان كار خياباني هس��تند، بنابراين بايد بهزيس��تي را ثروتمند و 

قدرتمند كرد و بايد سازماندهي مناسبي در اين راستا صورت گيرد. 
 طرح حمايت اجتماعي از كودكان كار و خيابان تدوين شد

معاون اجتماعي س��ازمان بهزيستي كش��ور نيز گفت: طرح حمايت 
اجتماعي از كودكان كار و خيابان تدوين شد. اين طرح از ابتداي جذب 
كودكان كار و خيابان، غربالگري، پذيرش و توانمندس��ازي را در خود 

جاي داده است. 
حبيب اهلل مسعودي فريد در تبيين و تشريح اقدامات سال ۹۹ گفت: ما 
۸۸۰ مركز نگهداري شبانه روزي از كودكان و نوجوانان در كشور داريم 
كه بيش از ۶4۰ مركز توسط بخش غيردولتي و خيرين اداره مي شود و 
سازمان بهزيستي كشور به عنوان نهاد سياستگذار نظارت بر روند اجراي 

كار شركاي اجتماعي با تسهيلگري موانع را مرتفع مي كند. 

رئي�س س�تاد بازس�ازي عتب�ات عالي�ات با 
اش�اره به ف�را رس�يدن م�اه مب�ارك رمضان 
از عم�وم دوس�تداران اهل بيت دع�وت كرد 
تا با اه�داي »5 هزار توم�ان در س�ال« از اين 
فرصت معنوي ارزش�مند و باقيات الصالحات 
براي توس�عه حرم هاي مطهر بهره مند شوند. 
محمد جالل مآب، رئيس س��تاد بازسازي عتبات 
عالي��ات درب��اره پروژه ه��اي عتبات ك��ه خيران 
مي توانن��د در آنها مش��اركت نماين��د، گفت: فاز 
نخست طرح توس��عه حرم مطهر امام حسين)ع( 
مزين به نام صحن حض��رت زينب )س( در كربال، 
پروژه صحن امام محمد باق��ر)ع( در حرم امامين 
جوادي��ن عليهما الس��الم در كاظمين، توس��عه 
حرم طفالن مس��لم ابن عقيل در ش��هر مسيب، 
بازسازي و توس��عه حرم حضرت سلمان فارسي 
صحابه جليل القدر پيامبر)ص( در ش��هر مدائن و 

تكميل طرح توس��عه حرم مطهر علوي مزين به 
نام صحن و شبس��تان حضرت زهرا)س( در نجف 
از جمله فرصت هاي مش��اركت براي دوستداران 
اهل بيت عليهم الس��الم اس��ت.  وي با بيان اينكه 
يكي از كاركردهاي اين س��تاد مردمي، گسترش 
حلقه هاي اتصال اقش��ار مختلف جامعه به مكتب 
اهل بيت  عليهم السالم است، افزود: در سال »توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها« تدابير مختلفي براي 
جاري شدن بركات معنوي و اقتصادي »نذر توسعه 
عتب��ات« در جامعه و اقتصاد كش��ور انديش��يده 
شده است.  وي خيران حرم ساز را حاميان واقعي 
توليد ملي برشمرد و گفت: ستاد بازسازي عتبات، 
كمك هاي نقدي دوس��تداران اهل بيت را صرف 
تأمين مصالح و خريد ملزومات پروژه ها از صنايع 
داخلي مي كند كه با اين اق��دام ضمن حمايت از 
توليد ملي و ايجاد اشتغال، بركت اقتصادي اين نذر 

معنوي به چرخه اقتصاد كشور تزريق مي شود. 
جالل مآب با بيان اينكه مش��اركت در بازسازي و 
توسعه عتبات منحصر به شكل »نذر نقدي« نيست، 
افزود: عموم خي��ران، ش��خصيت هاي حقيقي و 
حقوقي، متبرعان خاص، كارشناسان و متخصصان 
در حوزه هاي مختلف، بنگاه هاي اقتصادي و اصناف 
مي توانند در كنار كمك مادي، با اهداي اقالم مورد 
نياز يا ارائه خدمات تخصصي به شكل تبرعي در اين 

فيض مشاركت كنند. 
وي  ميلگرد، انواع س��يمان و گچ را سه قلم كاالي 
ضروري مورد نياز براي پروژه ه��اي در حال اجرا 
برشمرد و گفت:  از شركت هاي توليدي و خيراني 
كه عالقه مند هستند به شكل غير نقدي در فيض 
توسعه عتبات مشاركت نمايند دعوت مي كنيم با 
تأمين اين اقالم در پويش نذر توسعه عتبات حضور 
داشته باشند.  وي گفت: ستاد بازسازي عتبات به 

پشتوانه همين كمك هاي حتي اندك از نظر ارزش 
ريالي كه از سوي هموطنان عزيز در مناطق محروم 
اهدا  مي شود، بيش از ۱5۰ پروژه كوچك و بزرگ را 

در عتبات اجرا كرده است. 
جالل مآب به اجراي »طرح بناي نور« با همكاري 
بانك رس��الت اش��اره كرد و گفت: آن دس��ته از 
دوس��تداران اهل بيت كه تمايل به مشاركت در 
فيض توسعه عتبات به صورت تقسيطي را دارند 
مي توانند متناسب با توان مالي خود در اين طرح 

مشاركت نمايند. 
وي در پاي��ان با تجلي��ل از خادم��ان موكب هاي 
اربعيني گفت: در روزهاي كرونايي و سخت سال 
گذشته، خدمات نو و بديعي در قالب »پويش مهر 
اربعين« و »مهر حاج قاس��م« ب��ا محوريت ارائه 
خدمات به هموطنان كم بضاعت از سوي موكب ها 

شاهد بوديم. 

بیژن يانچشمه

هر ايراني ۵ هزار تومان نذر عتبات كند
  گزیده


