
سه شنبه  11 مرداد  1401- 4 محرم 1444 - 2 آگوست 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5775  4   اجتماعی

نبض خیابان ها به شماره افتاده است
زهره محققی*

همه جوره سرقت شنیده بودیم غیر از سرقت عالئم حیاتی و هشدار دهنده که با 
جان مردم ارتباط دارد عالئمی که در گوشه و کنار معابر شهری و جاده ای نصب 
می شود تا عابرین پیاده و رانندگان با توجه به آنها حرکت خود را کنترل و برنامه 
ریزی کنند حال این عالئم با توجه به باال رفتن قیمت آهن آالت یکی از اهداف 
سارقین شده است.سارقینی که نه در جاده های خارج از شهر بلکه در بزرگراه ها 
و معابر اصلی شــهر نیز اقدام به ســرقت این عالئم کرده و هزینه های سنگینی 
به شهرداری وارد می کنند.استودیو شمیران خبردر دل روابط عمومی شهرداری 
منطقه یک با واکاوی های همین دغدغه های شهری تشکیل شد تا بتواند با حضور 
کارشناسان و متخصصین امر، مشکالت را بکاود و راهی برای رفع این معضالت با 
بررسی های الیه های اجرایی و کارشناسی شهر پیدا کند.در این بحث کارشناسانه 
به سراغ کســانی رفتیم که در بدنه اجرا قرار دارند و با همه توان برای مدیریت 
و امنیت و ســاماندهی معابر شــهری  تالش می کنند کارشناسانی چون محمد 
گرجی، ســید حامد هادیان کارشناسان ترافیک شهرداری منطقه یک وسرهنگ 
دوم ابراهیم اســماعیل پور فرمانده یگان حفاظت شهرداری این منطقه آنچه در 
زیر می خوانید جمع بندی نظرات و راهکارهای این کارشناسان از وضعیت عالئم 
حیاتی سطح منطقه است. طمع برای سودجویی بیشتر، بسیاری از افراد را بر آن 
داشــته تا شبانه به دل بزرگراه ها و خیابان ها زده و با برداشتن دریچه های آهنی 
روی انهار، کانال ها و اســتفاده از دستگاه های برش و باز کردن بست ها نسبت به 
قطع تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سرقت آنها اقدام کنند تا پس از قلع  وقمع 
این عالئم را در قالب ضایعات آهنی به گاراژ دارها یا در بازار بفروشــند غافل از 
اینکه این اقدام جان هموطنان و حتی زن و فرزندان آن ها را هم به خطر خواهد 
انداخت.محمد گرجی کارشــناس ترافیک منطقه می گوید: در منطقه یک 35 
کیلومتر بزرگراه داریم که در محورهایی چون شهید بابایی، آیت اله صدر، معابری 
چون قیطریه سرقت زیاد اســت که هندریل، گاردریل، پیچ های متصل کننده، 
پایه و صفحه تابلو های هشــدار دهنده، خطرنما، حاشــیه نما، مسیر نما و حتی 
قســمت پایین دیوارهای صوتی به سرقت می رود به طوری که این سرقت ها در 
سال گذشته بالغ بر 4 میلیارد تومان برآورد شده که بیشترین خسارت مربوط به 
ســرقت صفحه تابلوها با خسارت بیش از یک میلیارد و 200  میلیون تومانی و 
گاردریل ها با خسارت 990 میلیون تومانی بوده است. سید حامد هادیان از دیگر 
کارشناســان این حوزه به افزایش دوربین های نظارتی اشاره می کند و می گوید: 
در حال حاضر 32 دوربین در کل منطقه کارگذاشته شده است که برای پوشش 
کامــل آن نیاز به 16 دوربین دیگر داریم.  با اتفاقات پیش آمده ارایه راهکارهای 
کاربردی نیز بین کارشناســان و متولیان امر مطــرح و راه حل های مختلف به 
میــان آمد که از آن جمله تغییرنوع اتصاالت، آلیاژ های مصرفی، فرهنگســازی، 
تشویق و افزایش نگهبانان شهری و… است.سرهنگ دوم ابراهیم اسماعیل پور 
فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه یک نیز با تاکید بر این موضوع می گوید: 
برای رســیدن به اهداف مورد نظر و حراســت از منابع ملی باید بحث آموزش  و 
فرهنگ ســازی در جامعه   توســعه یابد و نقاط جرم خیز شناسایی و مکان های 
هدف را بلوک بندی کنیم و با تشکیل اکیپ های گشت از ظرفیت شهرداران شب 
نواحی بخواهیم که به صورت شیفت بندی بین نواحی برای هربلوک، معابر سطح 
منطقه را با انجام گشت های هدفمند پوشش دهند و دراین خصوص از ظرفیت 
نیروهای شهربان ها ومعبربان با برنامه ریزی استفاده بهینه شود. گرجی نیز تغییر 
آلیاژ از آهن به کامپوزیت را مطرح کرد و گفت: کامپوزیت را  در برنامه قرار دادیم 
که تابلوها را از جنس کامپوزیت کنیــم. ولی تعداد کارخانه های کامپوزیت کم 
است و با قیمت باال محصول را تولید می کنند که به صرفه نیست لذا نیاز است 
شــهرداری با یک کارخانه قرار داد ببندد که تابلوهای مورد نیاز را برای استفاده 
شهرداری تولید کند. وی جایگزینی جوش به جای پیچ در گاردریل ها را راهکار 
دیگری خاموشی معابر اصلی و بزرگراهی در هنگام شب به منظور صرفه جویی در 
مصرف برق مشکل دیگری است که به این سرقت ها دامن زده است و سودجویان 
از شــرایط به وجود آمده برای حضور پنهانی و خاموش خود در معابر استفاده و 
اقدام به سرقت می کنند اداره برق در این خصوص چه نقشی دارد.هادیان در این 
خصوص می گوید: اداره برق از ما خواسته بود معابری که کمتر نیاز به برق دارند 
را اعالم کنیم و ما این معابررا شناسایی و اعالم کردیم واداره برق نیز اعالم کرد 
به خاطر کاهش مصرف برق روشــنایی های این معابر کم ولی در حد استاندارد 
هســت و مشکلی ندارد که متاســفانه در گردنه قوچک به خاطر این  خاموشی 
فوتی داشتیم. گفتنی است قانون گذار برای مجازات سارقان و کسانی که به اموال 
عمومی ضربه وارد می کنند، مجازاتی در نظر گرفته اســت که شرح آن در ماده 
6۸۷ قانون تعزیرات مصوب سال ۷5 درج شده است.طبق این ماده قانون، هر کس 
در وسایل و تأسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضالب، برق، 
نفت، گاز و پست که با هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش 
غیردولتی و یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجادشده و همچنین 
در عالئم راهنمایی و رانندگی و سایر عالئمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا 
تأمین تأسیسات فوق و جاده ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق 
یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود، بدون آن که منظور او اخالل در 
نظم و امنیت عمومی باشــد، به حبس از 3 ماه تا 10 سال حبس تعزیری درجه 
4 محکوم خواهد شد.هرچند برخوردهای حقوقی با سارقان می تواند در کاهش 
ســرقت ها مؤثر باشد، اما به نظر می رسد آموزش های به موقع و فرهنگ سازی در 

زمینه کاهش سرقت عالئم هشداردهنده راهگشاتر است.
*کارشناس رسانه

شناسایی ۹۶۹۹ بیمار جدید کرونا و ۶۲ فوتی 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی یک شــبانه روز 9هزار و 699 مبتال به کرونا در 
کشــور شناسایی شدند و متاســفانه در این بازه زمانی 62 بیمار نیز جان خود را 
به دلیل این بیماری از دســت دادند.به گزارش ایســنا، از روز 9 مرداد ماه تا روز 
10 مردادماه 1401 و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، 9699 بیمار جدید 
مبتال به کووید-19 در کشور شناسایی و 16۷2 نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید-19 در کشور به ۷ میلیون و 400 هزار و ۷25 نفر رسید.متاسفانه 
در طــول 24 ســاعت،  62 بیمار مبتال به کووید-19 در کشــور جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به 142 هزار و 60 نفر رسید.
خوشبختانه تا روز 10 مردادماه ۷ میلیون و ۸2 هزار و 240 نفر از بیماران، بهبود 
یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.12۷1 نفر از بیماران مبتال به کووید-19 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند. تا روز 10 
مردادماه 53 میلیون و 236 هزار و 102 آزمایش تشــخیص کووید-19 در کشور 

انجام شده است.

فراخوان عضوگیری انجمن علمی  وقف
 و امور خیر ایران

انجمــن علمی وقف و امور خیر ایران اعالم کرد: به اســتحضار اعضای هیات های 
علمی دانشگاه ها و اســتادان حوزه های علمیه، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و 
طالب ســطوح عالی، فعاالن خیریه ها و عالقه مندان می رساند پیرو نامه معاونت 
پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۸0032 مورخ 1401/03/31، 
»انجمن علمی وقف و امور خیر ایران« مجوز عضوگیری را کســب نموده اســت. 
بر اســاس این، از جناب عالیان دعوت می شــود با ارسال واژه »انجمن« به شماره 
09912069043 )ازطریق پیامک یا واتساپ( و دریافت کاربرگ ثبت نام، نسبت 

به عضویت اقدام فرمایید.
انواع و شرایط عضویت

عضویت پیوسته: مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی 
ارشــد در رشته های علوم انســانی، علوم اجتماعی، علوم بهداشتی، علوم دینی و 

رشته ها و میان رشته ای های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته درآیند.
عضویت وابسته: الف- اشخاصی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های 
فوق الذکر باشند و ب- اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و به مدت 3 
سال به نحوی در یکی از رشته های فوق الذکر شاغل هستند می توانند به عضویت 

وابسته انجمن درآیند.
عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی رشته های فوق الذکر 

به تحصیل اشتغال دارند.
عضویت افتخاری: شــخصیت های ایرانی و خارجــی ای که جایگاه علمی آنان در 
رشــته های فوق الذکر، حائز اهمیت خاص باشــد یا در پیشــبرد اهداف انجمن، 

کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده  باشند.
عضویت حقوقی: کلیه سازمان ها و اشخاص حقوقی دولتی یا خصوصی ای که در 
زمینه های علمی و پژوهشی و اجرایی مرتبط، فعالیت دارند می توانند به عضویت 

انجمن درآیند.

نگاه

اخبار کوتاه

وزارت بهداشت برای »محرم« دستورالعمل صادر کرد

لزوم استفاده مستمر از ماسک در عزاداری ها 
 اولویت نذورات با موادغذایی خشک یا خام

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران مطرح شد

جذب و ساماندهی ۲۶۰۰ کودک کار و خیابان

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور:

طرح  هادی روستاها نیاز به اصالح دارد 

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در کشورمان آغاز 
شده است، اما باتوجه به شرایط اوج گیری کرونا در هفتمین 
موج، حفظ سالمت عزاداران حســینی ضروری است و بر 
این اســاس تاکید بر آن اســت که پروتکل های بهداشتی 
ضدکرونایی در برنامه ریزی برگزاری مراسم ها، زمان و مکان 
برگزاری عزاداری ها و همچنین توزیع نذورات رعایت شود.به 
گزارش ایسنا، در دستورالعمل مدیریت مهندسی بهداشت 
محیط در ایام ســوگواری حضرت ابا عبداهلل )علیه السالم( 
که از ســوی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
منتشر شده، تاکید شــده که برگزاری مراسم عزاداری در 
ایام محرم و صفر در کشورمان و اهمیت سالمت عزاداران، 
نیازمنــد مدیریت کنترلی و پیشــگیری بــه ویژه  کنترل 
عوامل محیطی در راستای حفظ و ارتقای سالمت عزاداران 
با برنامه ریزی منســجم و مدون با اولویت کنترل بیماری 
کووید 19، است. در عین حال هم توسعه واکسیناسیون و 
بهره مندی از طرح هوشمند محدودیت ها باید مورد توجه 
قرار گیرد.در این دســتورالعمل همچنین به توزیع نذورات 
و لزوم رعایت موازین بهداشــتی نیز اشاره و تاکید شده که 
عدم رعایت موازین بهداشــتی در توزیع نذورات به صورت 
پخت غذا، در مراســم عزاداری، مساجد، تکایا و هیئت ها و 
موکب ها می تواند احتمال بروز بیماری های مرتبط با آب و 
غذا به ویژه بیماری های عفونی روده ای را باال برد. همچنین 
عدم رعایت بهداشت فردی و محیطی می تواند بیماری های 
مرتبــط با محیــط از جمله بیماری های تنفســی به ویژه 
کووید 19، آبله میمومی و CCHF و التور را افزایش دهد.
در دستورالعمل مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت 
عنوان شــده که در زمــان برگزاری مراســم های عزاداری 
محرم باید بازرســی بهداشتی از منابع تأمین و مخازن آب،  
بازرسی بهداشــتی از مدیریت پسماند مساجد، حسینیه ها 
و محل های برگزاری عزاداری با اولویت بهداشــت فردی و 
فاصله گذاری اجتماعی، بازرسی بهداشتی از کلیه مراکز و 
اماکن شهری و روستایی حساس با اولویت بهداشت فردی 
از جمله کنترل واکسیناســیون، فاصله گذاری اجتماعی و 
استفاده از ماسک در کنترل کووید 19،  بازرسی بهداشتی 
از تاسیســات عمومی از جملــه تهویه مکان های بســته، 
ســرویس های بهداشتی محل های برگزاری عزاداری شامل 
حســینیه ها، امامزاده ها و اماکن متبرکه دیگر و موکب ها و 
هیئت ها، کنترل بازرسی مســتمر از شبکه های توزیع آب 
آشامیدنی، نظارت مستمر بر امر پخت و توزیع مناسب غذا 
و نذورات در این ایام، ســنجش مستمر عوامل محیطی و 
موادغذایی با دستگاه های سنجش پرتابل و کنترل و بازرسی 
و ساماندهی دستفروشــان موادغذایی در مبادی ورودی و 
خروجی شهرها و بین راهی انجام شود.دستورالعمل مذکور 
همچنین تاکید کرده که با توجه به اهمیت حفظ بهداشت 
محیط در محل های برگزاری مراسم سوگواری، الزم است 
نســبت به توجیه هیات امنا و متولیان امر و مداحان مبنی 
بر رعایت دســتورالعمل های ضمیمه و فراهم کردن اقالم 
بهداشــتی،  مواد ضدعفونی، نصب پالکاردهای آموزشــی، 

 توجیه عدم حضور افراد مســن و دارای بیماری زمینه ای، 
رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، مدیریت ساعت 
و زمان برگزاری و سایر موارد، اقدام الزم انجام شود.مسئول 
برگزاری مراسم نیز نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی، 
زمان برگزاری و رعایت نکات مرتبط با پذیرائی متعهد بوده 
و الزم اســت به شیوه مناسب اطالع رسانی و توجیه انجام 
شود. در عین حال مراسم در اماکن و فضاهایی دارای مجوز 

از سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شود.
وزارت بهداشت در قالب دســتورالعمل مدیریت مهندسی 
بهداشــت محیط،  ضوابطی را برای اجرای مراسم عزاداری 
در شــهرها با توجه به روند بیماری کووید 19 اعالم کرده 

است که در ادامه می آید: 
برنامه ریــزی برگــزاری مراســم ترجیحاً بر اســاس طرح 
جامع مدیریت هوشــمند در اماکن و فضاهای باز، تکایا و 
حسینیه ها، مســاجد و هیئت ها با رعایت فاصله گذاری و 
تجمعات حداقلی انجام شــود. لزوم رعایت کاهش ساعات 
برگزاری مراسم )حداکثر دو ساعت(. استفاده از طبل، سنج 
و وسایل مشابه در برگزاری مراسم با اولویت شخصی بودن 
است، در غیر این صورت با انجام گندزدایی قبل از استفاده 
شــخص بعدی منعی ندارد. بدیهی است مراسم سینه زنی 
و زنجیر زنی با رعایت فاصله ایمن و اســتفاده از ماســک 
در تجمعات مجاز اســت. ضرورت رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی در مراســم  عزاداری. لزوم اســتفاده از ماسک به 
صورت مستمر. پیش بینی استفاده از راهکارهای جایگزین 
در مناطق و شهرهایی که امکان برگزاری حضوری مراسم 
وجود ندارد )با هماهنگی کارگروه اســتانی(.  اجرای دقیق 
پروتکل های بهداشــتی مرتبط با مراسم و نذورات. تشدید 
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشــتی مرتبط با عزاداری 
در شهرهای دارای وضعیت حاد بیماری توسط کمیته های 

نظارت استانی و شهرستانی.
در عین حال بر اساس تبصره یک این دستورالعمل مدیریت 
تولیت ها نســبت به برگزاری مراسم در اماکن و فضای باز 
بــا رعایت فاصله گــذاری اجتماعی، اجــرای پروتکل های 
بهداشتی در چارچوب ضوابط کلی فوق اقدام می کنند. و بر 
اساس تبصره دو آن برگزاری نماز  مانند گذشته در مساجد 

بر اساس طرح جامع مدیریت هوشمند بالمانع است.
پروتکل های ضدکرونایی برای توزیع نذورات

در این دســتورالعمل همچنین آمده اســت: بــا توجه به 
مخاطرات جدی نسبت به توزیع نذورات به شکل  سال های 
قبل، الزم اســت ذیل اقدام و نظارت الزم در شرایط فعلی 

بیماری انجام شود و بر این اساس:
توصیه می شــود پذیرایی در محل انجام نشود. در صورت 
پذیرایی در محل برگزاری مراســم، اولویت در فضای باز و 
فضاهای بســته دارای تهویه مناســب و استفاده از ظروف 
یکبــار مصرف دارای مجــوز قانونی در اولویت اســت که 
ترجیحا اســتفاده از ظروف یکبار مصرف بــر پایه گیاهی 
توصیه می شود. نذورات بر اســاس دستورالعمل بهداشتی 
مرتبط با اولویت مواد غذایی خشــک و یا خام توزیع شود.   
در صورت برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی توزیع نذورات 
و چای در موکب ها،  خیمه ها،  چادر و...، مدیریت تجمع در 
تمام اســتان ها و شهرســتان ها به نحوی باشد که رعایت 
فاصله توســط موکب داران و خادمین ایســتگاه ها کنترل 
شــود. نذورات خاصی که امکان تغییر نذر به دلیل مسائل 
شــرعی را ندارند، با نظارت کارشناســان بهداشتی طبخ و 
بسته بندی می شود. توزیع این نذورات باید در سایر اماکن 
انجام تا از تشکیل تجمع، صف و تراکم جمعیت خودداری 
شود.  توصیه می شود که از ایستگاه های صلواتی، به عنوان 
موکب های سالمت استفاده شود.  توصیه می شود که توزیع 

نذورات به صورت بســته های خشــک در منازل با اولویت 
منازل نیازمندان صورت گیرد.

نحوه تهیه نذورات در شرایط کرونایی
در صــورت پخت و پز باید هرگونه پخت وپز در مکان هایی 
با شــرایط بهداشتی انجام شود. کلیه افراد درگیر در توزیع 
آب و غذا باید دارای کارت بهداشــت و دارای کارت واکسن 
معتبر بوده و رعایت بهداشت فردی شامل استفاده از ماسک 
و دستکش در هنگام ارائه خدمت ضروری است. مواد خام 
مصرفی باید سالم و بهداشتی باشد و توصیه می شود از مواد 
غذایی مشمول بسته بندی که مورد تایید وزارت بهداشت 
است، استفاده شود. از فراورده های خام دامی با کشتار مجاز  
یا بسته بندی شده که مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان 

دامپزشکی است، استفاده شود.
ذبح و قربانی در جلوی هیئت انجام نشود. از نمک های بسته 
بندی ید دار تصفیه شده دارای مجوز ساخت از سازمان غذا 
ودارو در تهیه و پخت غذا و برنج اســتفاده شــود. در تهیه 
غذا از روغن های دارای مجوز ســاخت از سازمان غذا و دارو 
با ترانس پایین اســتفاده شود. از ظروف مناسب در آشپزی 
استفاده شود. از نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای 
محیط به مدت طوالنی )حداکثر دو ساعت( خودداری شود. 
در صورت الزام به نگهداری بیشــتر از دو ساعت، باید مواد 
غذایی پخته در دمای زیر 4 درجه سانتی گراد یا در باالی 
63 درجه سانتی گراد )روی شمعک گاز( نگهداری شود تا 
درجه حرارت ماده غذایی به زیر 63 درجه نرســد. از بسته 
بندی غذا بیش از دو ساعت قبل از مصرف خودداری شود. 
بعضــا هیئت ها و نذر دهنده ها غذا را چند ســاعت قبل از 
مصرف عزاداران به اشتباه بسته بندی می کنند که این کار 
باعث به خطر افتادن سالمت عزاداران می شود.از نگهداری 
مواد غذایی خام و پخته شــده در مجــاورت هم در داخل 
یخچال یا سردخانه خودداری شود. از آب آشامیدنی سالم 
استفاده شود. در صورت اســتفاده از ظروف یکبار مصرف 
برای توزیع مواد غذایی گرم از ظروف یکبارمصرف مناسب 
دارای مجوز از غــذا و دارو با اولویت ظروف بر پایه گیاهی 
استفاده شود. اســتفاده از ظروف یکبار مصرف فاقد مجوز 
و مشــخصات و همچنین ظروف پلی اســتایرنی )ظروف 
پالستیکی شفاف و نازک( در توزیع نوشیدنی گرم و غذای 
پخته شــده خودداری شــود. از توزیع آب، شربت یا شیر 
فاقد بســته بندی در بین دسته های عزاداری یا در مراسم 
جدا خودداری شــود. ضمن رعایت نظافت، شست و شو و 
گندزدایی مستمر ســرویس های بهداشتی نسبت به نصب 
سیســتم لوله کشی مایع دستشــویی یا نصب جای مایع 
محتوی مایع دستشــویی اقدام شود. پســماندهای تولید 
شــده به صورت بهداشتی جمع آوری، انتقال و دفع شوند. 
به ویژه در کنار هر ایســتگاه صلواتی سطل یا کیسه جهت 
جمع آوری مرتب ظروف و لیوان های یکبار مصرف استفاده 
شــده، نگهداری شود. با نصب تابلوها یا اطالعیه ممنوعیت 
استعمال دخانیات و جمع آوری زیر سیگاری ها از استعمال 

مواد دخانی در محل های مسقف خودداری شود.

معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران از جذب و 
ســاماندهی 2600 کودک کار و خیابان در ســال 1400 
خبر داد.فاطمــه ارزانیان در گفت وگو بــا خبرنگار ایلنا با 
اشــاره به جذب و ســاماندهی کــودکان کار و خیابان در 
اســتان تهران گفت: در ســال 1400 در مجموع 2600 
کودک کار و خیابان در ســطح اســتان تهران شناسایی و 
جذب شــده اند که بیش از ۸0 درصد این کودکان اتباع و 
باقی ایرانی هستند.معاون امور اجتماعی بهزیستی استان 
تهران با اشــاره به نوع کار کودکان گفت: این کودکان در 
مشــاغلی مانند دستفروشی، واکسی، پادویی، تکدی گری، 
شیشــه شویی، اسپندی، گل فروشی، جمع آوری ضایعات، 
دعا فروشی، وزن کشی و غیره فعالیت دارند.وی در بخش 
دیگری از صحبت هایش با اشاره به خدمات تخصصی ارائه 
شــده به کودکان کار و خیابان در سال 1400 خاطرنشان 
کرد: در راســتای اقدامات انجام شده برای کودکان کار و 
خیابان خدماتی از قبیل سوادآموزی، حرفه آموزی، برقراری 
مســتمری، اردوی فرهنگی تفریحی، اخذ شناسنامه، اخذ 
دفترچه بیمه، خدمات فرهنگی ورزشــی به این کودکان و 

خانواده هایشان ارائه شده است.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران همچنین 
درباره فرآینــد ارائه خدمات به کــودکان کار و خیابان و 
خانواده های آن هــا تصریح کرد: اعزام تیم های متشــکل 
از مددکار و روانشــناس در محله های شناســایی شده به 
عنوان در معرض آســیب، پاتوق و گزارش شــده به خط 
123 به منظور شناســایی و جذب کودکان کار و خیابان 
از طریــق برقراری ارتباط موثر با کودکان، پیشــنهاد ارائه 
حمایت های معیشــتی تحصیلی بهداشــتی و درمانی به 
کودک و خانــواده از جمله این اقدامات اســت.وی ادامه 
داد: همچنیــن در صــورت جذب کودک کــه به صورت 
ارجاعی یا داوطلبانه صــورت می گیرد پذیرش کودک در 
مراکز دولتی و غیردولتی یا شبانه روزی انجام خواهد شد. 
همچنین اســکن عنبیه در راستای ثبت اطالعات هویتی 
کودکان صورت می پذیرد. برگزاری جلسات مصاحبه اولیه 
مددکاری و روانشناســی به منظور دســتیابی به پروفایل 
اجتماعی و روانی از کودک و خانواده، شناســایی و تحلیل 

وضعیت خانواده های کودکان کار، تدوین برنامه مداخله ای 
و توانمندســازی برای کــودکان و خانواده هــای آن ها و 
همچنین تهیه برنامه تدریجی خروج از کار برای کودکان از 
طریق اجرای برنامه های مختلف آموزشی، بهداشتی، حرفه 
آموزی کاریابی و غیره و همچنین ارائه خدمات بهداشتی، 
درمانی، آموزشی شــغلی مددکاری و به عبارتی مدیریت 
مورد از جمله اقدامات انجام شــده بــرای کودکان کار و 
خیابان و خانواده های آنان اســت.ارزانیان خاطرنشان کرد: 
ارائه بسته های حمایتی در مناسبت های مختلف نظیر آغاز 
سال تحصیلی، آغاز سال نو، جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی 
ارجاع کودکان بی سرپرســت به مراکز شبه خانواده، تهیه 
تبلت و گوشی با پرداخت هزینه اینترنت کودکان با توجه 
به آموزش مجازی مــدارس، کمک به ترک اعتیاد اعضای 
خانواده کودکان، کمک به ســواد آمــوزی اولیا و فرزندان 
بیســواد خانواده، ارجاع کودک و خانواده در صورت نیاز به 
سمن ها یا سایر موسسات و سازمانهای مرتبط، تدارک انواع 
بازدیدهای مرتبط از محیط های کاری خانواده و ارتباط با 
کارفرما والدین یا ســایر افراد مهم، برگزاری نشســت های 
راهبری در استان تهران با سه شهرستان بزرگ در راستای 
مدیریت و ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در فعالیت کودکان 
کار و خیابــان و همچنین معرفی کــودکان اتباع خارجی 
به اداره اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری تهران جهت 
بررسی هویت آنان و بهره مندی از معاضدت های قضایی و 
حقوقی برای این دسته از کودکان از جمله فرایندهای ارائه 

خدمات به کودکان کار و خانواده های آنان است.
وی با اشاره به چالش های پیش رو طرح ساماندهی و جذب 
کودکان کار و خیابان گفت: بیــش از ۸0 درصد کودکان 
کار و خیابــان در طرح نظارت مراکــز دولتی و غیردولتی 
از اتبــاع خارجی هســتند. همچنین وجــود فرهنگ کار 
کردن کودک در بین اتباع افغانستانی و الزام به کار کردن 
کودکان از مواردی اســت که ما را با چالش های بســیاری 
مواجــه کرده اســت بازدارندگی قانونــی در این زمینه و 
همچنین فرهنگ ســازی می تواند بسیار موثر باشد.معاون 
امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران خاطرنشان کرد: 
خانواده های اتباعی که از خدمات مراکز استفاده می کنند 

فاقد اوراق هویتی معتبر بوده و کودکان به دلیل نداشــتن 
اوراق هویتــی معتبر امکان ثبت نــام در مدارس دولتی را 
نداشــته و پس از شرایط تعیین شده در آموزش و پرورش 
می توانند ثبت نام کنند که این امر برای مهاجرین و جدید 
زمان بر اســت. همچنین به دلیل نداشــتن اوراق هویتی 
معتبر امکان دسترســی به خدمات بهداشتی و درمانی و 
بیمه برای این گروه وجود ندارد. گســترش حاشیه نشینی 
بــه دلیل مهاجــرت و فقر نیز از چالش هــای ما در طرح 
شناسایی، جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان است.
ارزانیان با اشاره پیشنهاداتی در راستای ساماندهی کودکان 
کار و خیابان گفت: عدم جداســازی کودکان کار و خیابان 
از اجتماع و پرهیز از هرگونه برچســب زدن به کودک اعم 
از کار، زباله گرد غیره و در دسترس قرار دادن همه امکانات 
جامعه برای آنان همانند ســایر کودکان پیشنهاد می شود. 
همچنین اعمال برخوردهای قانونی با والدین کودکان کار 
و خیابان به جای برخورد با کودک ضروری اســت، چراکه 
در طرح های جمع آوری کودکان بیش از خانواده ها آسیب 
می بینند.وی تاکید کرد: همچنین تعیین تکلیف کودکان 
کار و خیابــان فاقد اوراق هویتی معتبــر و تعیین تکلیف 
کــودکان کار و خیابانی که بدون والدین اصلی و برای کار 
به کشور مهاجرت کرده و با سایر بستگان زندگی می کنند 
نیز ضروریســت و نیازمند همکاری سایر دستگاه ها است.
او در پاســخ به این ســوال که در غربالگری کودکان کار و 
خیابان بیشتر چه نوع بیماری هایی در بین کودکان شایع 
است، گفت: از نظر روانشناختی تمام این کودکان آزاردیده 
هستند و ما همه این کودکان را در گروه کودکان آزاردیده 
قرار می دهیم آزارگر گاهی اوقات از اعضای خانواده است و 
در بعضی موارد ممکن است گروه هایی کودکان را استثمار 

کرده باشند.
 بعضی از این کودکان دارای سوءتغذیه یا دچار بیماری های 
جسمی هستند و عدم رعایت بهداشت در بین این کودکان 
شایع است.وی با بیان اینکه براساس آیین نامه ساماندهی 
کــودکان کار و خیابان باید 16 تــا 1۸ ارگان با ما در این 
زمینه همکاری کنند، تصریح کرد: یکی از اقدامات ارزنده 
در سال جاری ورود استاندار محترم به حوزه کودکان کار 

و ابالغ وظایف ارگانهای همکار طبق آیین نامه مذکور بوده 
که منجر به اطالع و اعالم آمادگی بسیاری از این بخش ها 
در ساماندهی کودکان کار شده است و امید است، اقدامات 
موثــری در این حوزه صورت گیرد.معــاون امور اجتماعی 
بهزیستی اســتان تهران ادامه داد: به عنوان نمونه وزارت 
بهداشت و درمان در دو بخش درمان و بهداشت الزم است 
غربالگری، سوءتغذیه، واکسیناســیون و… را انجام دهد. 
عالوه براین، در زمینه فرهنگ ســازی نیز می تواند کمک 
کنــد، چرا که ما در مواجهه با کودکان کار چه در کودکان 
اتباع و چه در خانــواده ایرانی، با خرده فرهنگ های مواجه 
هســتیم که در مقابل واکسیناســیون، موارد بهداشتی و 
تنظیم خانواده مقاومت دارند. در بخش درمان نیز، با توجه 
بــه نیازهای ضروری جامعه هدف )کــودک کار و خانواده 
ایشــان( همکاری بخش های درمانی بسیار ضرورت دارد. 
درحال حاضر برای درمان کودکانی که بیمار هستند وقتی 
که به مراکز درمانی مراجعه می کنیم باید هزینه پرداخت 
کنیــم و این هزینــه از طرف موسســات خیریه همکار با 
بهزیستی یا ســازمان پرداخت می شود.او خاطرنشان کرد: 
امیدواریم بــا توجه به اینکه قرارگاه اجتماعی با دســتور 
اســتاندار تهران تشــکیل شده اســت بتوانیم از همکاری 
دســتگاه های مربوطه در راســتای بهبود کیفیت زندگی 

جامعه هدف و حذف کار کودک بهره مند شویم.
ارزانیان تصریح کرد: دربــاره اعتیاد کودکان کار و خیابان 
که درگیــر اعتیاد هســتند، گفت: ما مرکــز جداگانه ای 
برای این کودکان داریم. کــودکان کار و خیابان که دچار 
اعتیاد شــده اند را ســم زدایی کرده و در مرکز اقامتی که 
یکی از موسســات بســیار خوب ما هســتند اسکان داده 
شــده و کودک وارد فرآیند چرخه حمایت و ساماندهی و 
توانمندسازی خانواده می شود. اگر امکان ترخیص کودک 
وجود داشــته باشــد به خانواده تحویل داده می شود و در 
غیراینصورت کودک می تواند تا 1۸ ســالگی در این مراکز 
حضور داشته و هم از تحصیل برخوردار شده و هم توانمند 
شوند. خوشــبختانه این مراکز وابسته به سن هم نیستند 
و خدمات شــان را تا جایی که نیاز اســت به کودکان ارائه 

می دهند.

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور از لزوم 
اصالح طرح  هادی روستاها خبر داد. 

سید امیر حســین مدنی گفت: در ابتدای کار دولت شعار 
کار توجه به مناطق محروم بوده اســت، از ابتدای انقالب 
در حوزه زیر ســاخت،  آب،  برق،  گاز،  مشــکالت فراوان 
داشــتیم،  و خیلی از روســتاها تازه کشف شدند روستا ها 
را در اختیار جهاد ســازندگی قرار دادیم و کارهای بزرگی 
انجام شد،  اما اکنون هر بخشی دست وزارت خانه ها است، 
اکنون به لطف انقالب دسترسی به تمامی  روستاها برقرار 
شده اســت، اکنون 55 درصد طرح هادی در روستاها اجرا 
شده است،  95 درصد روســتاها برق دارند اما 15 درصد 
فرسودگی شبکه داریم،  گاز 92 درصد روستاها وصل شده 
اســت، در بخش آب ۸0 درصد پیشرفت داشته ایم اما 10 
هزار روستا هنوز تنش آبی دارند، اما با وجود همه امکانات 

مهاجرت معکوس از روستا به شهر داشتیم.
به گفته  مدنی، ۷4 دستگاه در روستاها کار می کنند و 23 
دستگاه به صورت مستقیم در روستاها حضور دارند که مثال 
ساکنین یک روستا برای ساخت یک خانه باید به چندین 
دستگاه مراجعه کنند،  اکنون طرح  هادی روستایی نیاز به 

اصالح مجدد دارد و همین امر موجب افزایش تورم روستا 
نسبت به شــهر و در نهایت منجر به مهاجرت میشود.وی 
گفــت: از 90 هزار نقطه آبادی در کشــور 62 هزار آبادی 
دارای سکنه است، خیلی از برنامه ریزی ها برای روستاهای 
باالی 20 هزار خانوار انجام می شــود، چون ممکن است،  

کمتر از این عدد خالی از سکنه شود. 
معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم کشور گفت: 
بخشــی از دســتگاه های زیر مجموعه رهبری مانند ستاد 
اجرایــی فرمان امــام خلع هــای عدم هماهنگــی میان 
دســتگاه هارا پر کرده اســت برای مثال در بنیاد احسان 
 ستاد اجرایی فرمان امام 32 هزار مجموعه در حال فعالیت
 اســت، یا در بنیاد برکت 1000 مجموعه تحصیل گر کار 
می کنند،  در حوزه محرومیت زدایی دســتگاه های زیادی 
در حــال فعالیت هســتند،  مانند،  هــالل احمر،  ارتش،  
بنیاد مسکن،  ســپاه،  نیروی انتظامی ، بنیاد مستضعفان،  
ســتاد اجرایی فرمان امام و … کــه باید نوع فعالیت آنها 
مشخص شــود،  و ســوال اینجاســت که نظارتی بر این 
محرومیت زدایی ها وجود دارد؟ چقدر منابع عادالنه تقسیم 
می شود؟ آیا با فشــار یک نماینده مجلس طرح ها به یک 

شهر خاص نمی روند؟ 
مدنــی در پایان گفت: بــه همین دلیل بــا احیای جهاد 
ســازندگی و نظــارت بــر تمــام دســتگاه ها در حــوزه 
انجــام می شــود،   بــه درســتی   محرومیت زدایــی کار 
در ابتدای انقالب جهاد ســازندگی خیــر و برکات زیادی 
برای کشــور داشــته اســت و اکنون به دنبال احیای آن 

 هستیم،  جهاد سازندگی با تفاوت نسبت به گام اول انقالب 
 شکل می گیرد،  و مختصات سال 1401 و 1402 را دارد،
  و ماموریت هــای آن به 4 بخش تقســیم می شــود،  که 
مهمترین هدف آن نظارت بر همه ی دســتگاه ها اســت،  
 و با کمک همه  دســتگاه ها از جمله ســتاد اجرایی فرمان 

امام ره محرومیت زدایی در کشور انجام شود.


