دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

مرگ ساالنه  35هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا

محمد درویش ،فعال محیط زیست گفت :بر طبق آمار رسمیای
که وزارت بهداشت منتشــر کرده است ،ساالنه پنج هزار نفر در
تهران و  35هزار نفر در سراسر کشور جان خود را در اثر آلودگی
هوا از دســت میدهند .این در حالی است که فقط 20درصد از
سوختی که در حال حاضر در کشور ما توزیع میشود استاندارد
یورو چهار را دارد .در بسیاری از شهرها سوختی که توزیع میشود
حتی این استاندارد را هم ندارد و بنابراین وضعیت در آنجا از این
هم وخیمتر اســت .حدود  25تا  30درصد از خودروهایی که در

کشور ما تولید میشوند استاندارد یورو چهار دارند،
بنابراین تعداد زیادی از خودروها هنوز اســتاندارد
یورو چهار را هم ندارند.
به گزارش برنا ،این فعال محیط زیست دلیل اینکه
تغییرات در صنعت خودروسازی کشور تنها شکلی
هستند ،را اینگونه بیان کرد« :دلیل اصلی این مسئله این است
که حمایتهای بیش از حدی از صنعت خودرو صورت میگیرد،
که انگیزهای برای رقابت در این صنعت نمیماند .خودروســازان

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

داخلی هــر خودرویی بــا هر کیفیتی کــه تولید
بکنند ،مــردم آن را خریداری میکننــد .بنابراین،
تولیدکنندگان داخلی هیچگاه به این فکر نمیافتند
که کیفیت خودروهایشان را بهتر بکنند .وقتی رقابت
نباشد هرگز خالقیتی روی نمیدهد .شرایط کنونی
اقتصادی باید بهشــت صادرکنندگان خودرو باشــد ،ولی چون
کیفیت خودروهای کشور ما پایین است کسی در خارج از کشور
مشتری آنها نیست».

مقامات خارجی بیشتر از مسئوالن داخلی نگران سفرهای ایرانیان هستند!

نه توان سفر داریم و نه مسافر میآید!

آفتاب یزد-گروه اجتماعی :تا همین دو ســال
پیش بود که تعطیالت در خانوادهها با ســفرهای
داخلــی و خارجی همراه بود ،همان زمانهایی که
دالر  4200تومــان بود و مردم کشــورهایی مثل
ترکیه را برای مسافرتهای تابستانیشان انتخاب
میکردند .اما حاال بــا دالری که کمکم وارد کانال
 13هزار تومان میشود کمتر کسی کشور خارجی
را به عنوان مقصد مسافرتش انتخاب میکند! این
در حالی اســت که گفته میشود سفرهای هوایی
از ســبد خانوار حذف شده اســت! تا پیش از این
تعطیالت تابســتانی بهترین زمــان برای رفتن به
مسافرت محســوب میشد اما این روزها که سفره
مردم روزبهروز در حال کوچک شدن است به نظر
میرسد که دیگر توانی برای سفر رفتن باقی نمانده
و همه ترجیح میدهند برد بلند مسافرتهایشان
همان شمال کشور باشد!
>کاهش سفرهای هوایی

همه چیز از نوروز امسال شروع شد .وقتی که مقصود
اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
کشور از کاهش قابل توجه سفرهای نوروزی سخن
گفت و تاکید کرد که این کاهش چشمگیر به دلیل
شــرایط اقتصادی مردم و بروز بحران سیل اتفاق
افتاده است! او گفته بود :تعداد پروازهای داخلی در
تعطیالت سال نو  20درصد و پروازهای خارجی 50
درصد کاهش یافت.
حاال با گذشت بیش از چهارماه از تعطیالت نوروز
او از کاهــش  15درصدی پروازها در کشــور خبر
میدهد و میگویــد« :تعــداد کل پروازها اعم از
خارجی و داخلی طی سه ماهه نخست سال جاری
کاهشی  ۱۵درصدی داشته است و تعداد مسافران
این پروازها نیز  ۱۴درصد کاهش یافتهاند ،پروازهای
داخلی نیز با کاهشی  ۱۲درصدی در فروردینماه
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه
شده و مسافران داخلی نیز در این برهه زمانی ۱۰
درصــد کاهش پیدا کردهاند؛ عــاوه بر این میزان
پروازهای خارجی در فروردین ماه  ۲۹درصد کاهش
یافته و تعداد مسافران در پروازهای داخلی کاهشی
 ۲۷درصدی را تجربه کرده اســت .تهداد پروازها
اردیبهشتماه سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ۱۲درصد کاهش یافته و تعداد مسافران
نیز افتی  ۱۱درصدی داشته است .تعداد کل پروازها
اعم از داخلی و خارجی در خردادماه ســال جاری
نسبت به مدت مشابه سال قبل ششدرصد کاهش
یافته و تعداد مســافران کل پروازها نیز کاهشــی
یکدرصدی داشته اســت ،این در حالی است که
پروازهــای داخلی در این مــاه پنجدرصد کاهش
را تجربه کرده اســت .هر چند که تعداد مسافران
پروازی در این ماه کاهشــی نداشته است ،در مورد
پروازهای بینالمللی نیز شاهد کاهش  ۹درصدی
در خردادماه ســال جاری نســبت به مدت مشابه
ســال گذشته هستیم و تعداد مسافران نیز در این
ماه کاهشــی نداشته است ».این در حالی است که

مثل سفر را از سبد خانوار حذف کنند .البته که در
آینده نزدیک تاثیر آن را بر جامعه احساس خواهیم
کرد! من خیلی از آژانسهای مسافرتی را میشناسم
که برچیده شــدهاند و اصطالح یکسال برچیده
شدهاند ،سازمان میراث فرهنگی چنین تبصرهای
دارد که آژانسهای هواپیمایی میتوانند یک سال
امتیازشان را ملغی کنند ،خیلیها این کار را انجام
دادهاند که فعال مالیات ندهند تا ببینند چه خواهد
شد! این نشــاندهنده این اســت که آژانسهای
مسافرتی مسافر ندارند».
>توریستها هم به ایران نمیآیند!

تا پیش از این تعطیالت تابســتانی بهترین زمان برای رفتن به مســافرت محسوب
میشــد اما این روزها که ســفره مردم روزبهروز در حال کوچک شدن است به نظر
میرسد که دیگر توانی برای سفر رفتن باقی نمانده و همه ترجیح میدهند برد بلند
مسافرتهایشان همان شمال کشور باشد!
وی چندی پیش ادعا کرده بود که با توجه به آمار
کاهش ســفرهای هوایی داخلی و خارجی ،به نظر
میرســد ،حمل و نقل هوایی از سبد خانوار حذف
شده است!

برود و خرید نکند یا سوغاتی نیاورد اما در شرایط
اقتصادی فعلی به نظر میرســد که خرید کردن و
ســوغاتی خریدن دیگر رنگ و بوی یک رؤیا را به
خود گرفته است ،تازه اگر مسافرتی در کار باشد!

>علل کاهش میزان پروازهای داخلی و خارجی
و تعداد مسافران پروازی

>سفر یکی از نیازهای معیشتی انسانهاست

این در حالی اســت که دبیر انجمن شــرکتهای
هواپیمایی کشــور دالیل کاهش میزان پروازها را
چنین عنوان میکند« :بخشی از کاهشها به دلیل
کاهش پروازهای خارجی به ایران اســت و در عین
حال شاهد کاهش تقاضای سفر در بخش پروازهای
خارجی هستیم که میتواند ناشی از علل مختلفی
همچون رشــد نرخ ارز و هزینه عــوارض خروج از
کشور باشد این دو عامل رغبت متقاضیان سفرهای
خارجی را کاهش داده است».
>نگرانی ترکیه از کاهش گردشگران ایرانی

با همه این اوصاف به نظر میرسد برخالف مسئوالن
داخلی که از این موضوع خوشحال به نظر میرسند،
مقامات خارجی که گردشگران به ویژه گردشگران
ایرانی نقش بســزایی در اقتصاد کشور آنها دارند
از این موضوع نگران هســتند؛ چــرا که مقامات
گردشگری ترکیه با ابراز نگرانی از کاهش گردشگران
ایرانی اعالم کردهاند که شرایط را برای حضور هر چه
بیشتر گردشگران به ویژه گردشگران ایرانی فراهم
خواهند ساخت و معتقدند که جمعیت گردشگران
ایرانی را در سال  2019به  2.5میلیون نفر خواهند
رساند! این در شرایطی است که به وضوح کیفیت
مسافرتهای خارجی نیز کاهش پیدا کرده و مردم
به اندازه گذشته نمیتوانند در سفرهایشان خرید
کنند! کمتر کسی را پیدا میکنید که به مسافرت

گفتوگو با
عرفان فکری ،کارشناس گردشگری در 
آفتاب یزد در رابطه با کاهش مسافرتهای داخلی و
خارجی میگوید« :متاسفانه مسائل اقتصادی تاثیر
خودش را روی مسافرت مردم هم گذاشته است و
مرد دیگر نمیتوانند مثل گذشته به مسافرت بروند،
افزایش قیمتها به ویژه نوسانات ارزی که از پیش
از عید تاکنون با آن روبهرو هستیم بزرگترین و به
جدیت میتوان گفت تنها دلیل کاهش سفرها به
ویژه سفرهای خارجی مردم است .این را نمیتوان
انــکار کرد که ســفر یکی از نیازهای معیشــتی
انسانهاست و حاال وقتی وضعیت معیشتی به هم
میریزد اولین چیزی که حذف میشود همان سفر
است؛ در حالی که ســفر کردن فارغ از مقصد آن،
یک نیاز اساســی برای هر کس محسوب میشود
و در واقع غذای روح اســت! حــاال وقتی ما این را
از سبد خانوار حذف میکنیم آسیبهای زیادی را
به همراه خواهد داشــت .کاهش این سفرها به جز
دالیل اقتصادی دالیل دیگــری ندارد یعنی اتفاق
جالب و قشــنگی در کشــور رخ نداده که بتوانیم
بگوییم گردشــگری داخلی رونق پیــدا کرده و به
واسطه آن گردشــگری خارجی کاهش پیدا کرده
اســت! اتفاق اصلی این است که به دلیل مشکالت
معیشتی و اقتصادی نه تنها با کاهش مسافرتهای
خارجی روبه رو هستیم بلکه مسافرتهای داخلی
نیز کاهش پیدا کرده است چون هزینهها باال رفته و
مردم طبقه متوسط مجبور شدهاند که نیاز اساسی

او در رابطه با این موضوع که نه تنها مســافرتها
کاهش پیدا کرده بلکه با ورود گردشــگر به کشور
نیز مواجه نیستیم ،میگوید« :صنعت گردشگری
ما با ضعفهایی روبهرو است البته که این موضوع
یکوجهی نیست و با وجههای دیگر نیز همراه است
اما یکی از دالیل عمده آن را میتوان مسائل سیاسی
دانست؛ خیلی از کسانی که در صنعت گردشگری
حضور داشتند با گران شدن سرسامآور دالر به این
دلبســته بودند که با ورود گردشــگر خارجی این
موضوع را جبران خواهند کرد اما متاسفانه مسائل
مختلفی سبب شده که کمتر با گردشگر خارجی
هم مواجه باشــیم! عمده این مسئله همان مسائل
سیاسی و وضع قوانین ناعادالنهای است که از طرف
کشــورهای دیگر رخ داده و به گردشگران خارجی
گفته میشود که اگر به ایران سفر کنید با مشکالتی
روبهرو میشــوید و از ســفر به دیگر کشورها منع
خواهید شد! البته سازمان گردشگری راهکارهایی
مثل عدم ثبت ورود به کشــور را بــرای آنها در
نظر گرفته اســت اما از تاثیر این موضوع نمیتوان
چشمپوشی کرد .فارغ از این ما با یک چالش بزرگ
روبهرو هستیم و آن هم این است که نمیتوانیم با
تولید محتوای مناسب گردشگران را جذب کنیم.
شما با یک سرچ ساده در فضای مجازی میتوانید
تبلیغات در رابطه با جاذبههای گردشگری ایران را
با سایر کشــورها مقایسه کنید و آن وقت خواهید
دید که ما تا چه اندازه در این راه کوتاهی کردهایم.
یکــی از راههایی که ما به واســطه آن میتوانیم با
ایرانستیزی و ایرانهراســی که کشورهای دیگر
ایجاد کردهاند مقابله کنیم ساخت محتوای باکیفیت
در جهت جذب توریست است ،خیلی از گردشگران
اگر میدانســتند که ایران تا چه اندازه زیباست با
وجود همه سختگیریها به ایران مسافرت میکردند
اما ما بلد نیستیم زیباییهای کشورمان را به دیگران
نشان دهیم! باید حتما روی این موضوع کار شود تا
تاثیر آن را ببینیم».
تاثیر مستقیم معیشت مردم بر مسافرتهای داخلی
و خارجی آنها غیرقابل انکار است و به نظر میرسد
حاال که سفر به عنوان نیاز اساسی از سبد خانوار قرار
حذف شده است در آینده نزدیک شاهد آسیبهایی
از جمله افزایش بیش از پیش خشونت در جامعه و
در پی آن افسردگی خواهیم بود.

گزارش تکاندهندهای از حراج کودکان بدون شناسنامه

کوچکی که کنارش نشســته توجهم را به خود
زیر پوســت شــهر کودکانی را در خود دارد که
جلب میکنــد؛ دختری با چشــمانی آبیرنگ
بدون اطالع از سرنوشت ،پای در این دنیا گذاشته
و ریشــه موهای طالیی که از زیــر مقنعهاش
و گاهی ُدردانه و عزیز خانواده میشوند و گاهی
بیرون زده اســت .از نظر ظاهری شــباهتی به
روی نپذیرفتن مسئولیتشان جدل میشود.
مادرش ندارد .اســمش را میپرســم؛ میگوید:
به گزارش فارس« ،بهتره از راه قانون وارد شوید
«نازنینزهــرا» .حرفهــای زن جــوان وقتی
تا بعدا مشکلی ایجاد نشود؛ خودت که دیدی ما
عجیبتر میشود که صحبتهایی در مورد نحوه
چه مشکالتی را سر این موضوع داشتیم» ،اینها
گرفتن شناسنامه برای فرزندش از طریق دادگاه
صحبتهای بانویی در داخل متروی تبریز است
را مطرح میکند؛ حــس کنجکاوی خبرنگاریم
که به مخاطب از پشت تلفن میگوید.
ُگل میکند.
روی صندلی در انتظار قطار شهری هستم؛ دختر
تقریبــاً متوجــه
موضــوع شــدهام و
نوبت اول
بــه یــاد حرفهای
چنــد روز پیــش
شهرداری نیر باستناد مجوز شماره 98/1124
مدیرکل بهزیســتی
و  98/1125و  98/1126شــوای اسالمی شهر
آ ذ ر با یجا نشــر قی
مبنــی بــر خرید و
در نظر دارد نســبت به فــروش قطعه زمین
فــروش کــودک در

آگهیمزایده

شماره 11واقع در شهرک صنعتی نیر به متراژ
 4500متر مربع به قیمت پایه 495/000/000ریال
و قطعه زمین شــماره  A5واقع در شــهرک
گلخانه گل رز نیــر به متراژ  3000متر مربع به
قیمت پایــه 660/000/000ریال و قطعه زمین
شماره  16-15-14واقع در شهرک صنعتی نیر
به متــراژ کل  30537متر مربع به قیمت پایه
 2/442/960/000ریال از طریق مزایده عمومی
اقدام نماید .متقاضیان میتوانند جهت دریافت
اســناد مزایده و کسب اطالع بیشتر تا تاریخ
 98/04/29به شهرداری نیر مراجعه و یا با تلفن
 03532653344تماس حاصل فرمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول98/4/20 :
تاریخ چاپ نوبت دوم98/4/27 :

فضای مجازی میافتم.
به شــیوهای ،باب کالم را با مادر نازنین زهرا باز
میکنم و از مافیــای فضای مجازی برای خرید
و فروش کودکان حرف میزنم و این صحبتها
باعث همکالمینیمســاعته من و او از مســیر
ائلگلی تا میدان ســاعت و سپس تا بازار تبریز
میشود.
خودش و همســرش هر دو فرهنگی هســتند،
 ۱۵سالی میشود که ازدواج کردهاند اما در این
ســالها بچهدار نشدهاند ،آنها حتی نزد پزشکان
زیادی رفتهاند اما مشکلشان حل نشد.
مادر نازنین زهرا میگوید« :دوســتان و آشنایان
زیادی پیشــنهاد فرزند گرفتن از شــیرخوارگاه
را دادند ولی همیشــه یــک اتفاقی میافتاد که
نمیشد این کار را انجام دهیم .هر دو عاشق بچه
بودیم ولی خانهمان همیشــه سوت و کور بود و
هیچ انگیزهای برای تفریح و شــادی و حضور در
مراسم اقوام نداشتیم».

خانــم زارع اضافه میکند ۱۲« :ســال پیش به
روســتای فامیل دورمان رفته و پیشنهاد خود را
دادیم و آنها نیز قبول کردند و قرار شــد تا همه
هزینه زایمان دوقلوها را در تبریز ما تقبل کنیم
و سپس از همان بیمارستان دخترمان را برداشته
و طعم شیرین زندگی سه نفرهمان را بچشیم».
دستهای کوچک و سفید نازنین زهرا در دستان
خانــم زارع مانند ُد ّری زیبا جلوهگری میکند و
حس زیبای مادر و دختری را فریاد میزد.
صــدای گوینده زن ایســتگاهها( پیجر) خبر از
رســیدن به میدان ســاعت و آخرین ایستگاه را
میدهد؛ باید از مترو پیاده شــویم ولی مســیر
طوالنی ایســتگاه با درب خروجــی باعث ادامه
دادن به صحبتهایمان میشود.
نازنین زهراهای زیادی هستند که دست تقدیر
آنها را به یک خانواده خوب ســپرده است ولی
کودکان دیگری هم هستند که سقوطیغمانگیز
ی داشتهاند.
به دره نابود 
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امکان پرداخت وام دوچرخه به تهرانیها
پیروز حناچی شهردار تهران با بیان اینکه بانک شهر باید در بخشهایی
همچون خودروی برقی و دوچرخ ه برقی و خرید اتوبوسها مشارکت و
حمایت اقتصادی کند ،گفت :امکان پرداخت وام به خانوادهها برای خرید
دوچرخه در حال بررسی و عملیاتی شدن است/.ایسنا

نقل قول
خودروسازان «ارابه مرگ»
تولیدمیکنند

سردار سیدکمالهادیانفر
رئیس پلیس راهنمایی و
رانندگی ناجا:

خودروســازان ارابــه مرگ
تولید میکننــد .خودروی
پرایــد و پژو  RDکه ایمنی
الزم را ندارنــد ،نبایــد در جادهها تردد کنند.
کاهش کشتهشدگان و جانباختگان در سوانح
و حوادث جادهای تنها برعهده پلیس نیست و
پلیس تنها یک سازمان از  ۳۳سازمان متولی
این موضوع است .دستگاههایی مانند وزارت راه
و شهرسازی ،شهرداریها ،رسانههای جمعی،
صدا و ســیما ،وزارت بهداشت ،بیمه و ...نیز در
کاهش جان باختگان سوانح و حوادث جادهای
نقش دارند /.ایلنا

مردمنگرانفرونشستزمیننباشند

محسنهاشمیرفسنجانی
رئیس شــورای اسالمی
شهر تهران:

موضــوع آب تهــران برای
شورای شهر اهمیت باالیی
دارد و ایــن گونه موضوعات
در خطبههای مدیریت شهری است از مسئوالن
آب و فاضــاب مــداوم گــزارش میگیریم.
طی ســالهای آینده برای فروش تهران فکر
میکنیم .در حال حاضر ســه کمیســیون از
شورای شــهر درگیر این مسئله هستند و از
پیشــرفت تصفیهخانه بازدید به عمل آوردند.
مردم نگران نباشند .به طور قطع آب به تهران
تزریق خواهد شــد و جای هیچ نگرانی وجود
ندارد و نمیگذاریم فرونشست اتفاق بیفتد/.برنا

ستون سبز

پایان مبارزه با ملخهای
مهاجمدرشهریورماه

سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت:
در چند روز اخیر ریزش جدیدی از ملخهای
مهاجــم صحرایی نداشــتهایم و پیشبینی
میشود تا پایان شهریورماه مبارزه به ملخهای
مهاجم پایان یابد .به گزارش ایلنا ،رضا میر با
بیان اینکه اکنون مبارزه با ملخهای مهاجمی
که قبال وارد کشور شدهاند و پورهها در حال
انجام است ،اظهار کرد :البته امکان ورود دسته
جدید ملخهای مهاجم تا شــهریورماه وجود
دارد،اما از شدت و اندازه دستهجات کاسته
شــده است .از بهمنماه تا کنون ۱۷۳ریزش
دسته ملخهای مهاجم به کشور اتفاق افتاده
و مبارزه در ســطحی معادل با  ۷۳۵هزار و
۲۰۴هکتار در حال انجام است.
میر تعداد اســتانهای آلوده به این آفت را
۹استان عنوان کرد و افزود :استان سیستان
و بلوچســتان با ســطح مبارزه  ۲۱۱هزار و
۴۶۰هکتــار در رتبه نخســت و پس از آن
جنوب استان کرمان با سطح مبارزه ۱۴۹هزار
و ۳۵۰هکتــار ،هرمــزگان بــا  ۱۴۴هزار و
۵۳۴هکتار ،بوشهر با  ۱۰۴هزار و  ۲۳۵هکتار،
فارس با  ۴۴هزار و  ۶۲۶هکتار ،خوزســتان
با  ۴۳هزار و  ۸۲۵هکتار ،شــمال کرمان با
۱۲هزار و  ۱۵هکتار ،کهگیلویه و بویراحمد
با  ۱۰هزار و  ۵۰۰هکتــار،ایالم با  ۸هزار و
 ۳۵۱هکتار و خراسان جنوبی با  ۸۲۳هکتار
قرار دارند .وی اضافه کرد :پیشبینی میشود
حداکثر تا پایان شــهریور ماه با توقف ورود
دستههای جدید ملخهای مهاجم به کشور
و حرکت آنها به ســوی کشــورهای هند و
پاکستان مبارزه با این آفت به پایان برسد .میر
با تاکید بر اینکه در دی و بهمنماه بار دیگر
شاهد بازگشــت ملخهای مهاجم صحرایی
به کشــور خواهیم بود ،افزود :بر اساس سیر
طبیعی حرکــت ملخهای مهاجم ،با کاهش
دما این ملخها بار دیگر از کشــورهای هند و
پاکستان به ســوی ایران باز خواهند گشت
و پس از عبور از ایران به عربســتان میروند.
سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور
شد :هجوم ملخهای صحرایی به کشور اتفاق
تازهای نیست و هر ساله تکرار میشود ،اما این
بار جمعیت آنها بسیار باال بوده به نحوی که
در  ۵۰سال اخیر بیسابقه است.

یادداشت

دربارهساماندهی
کودکان کار
بابک خطی

فعال حقوق کودکان

اخیرا طرح موســوم به ســاماندهی کودکان
خیابانی در حال اجرا اســت که شــباهتی به
آییننامه تدوین شده آن ندارد و آنچه عمال رخ
میدهد تنها جمعآوری اجباری کودکان کار
در خیابان تحت عنوان ساماندهی است .اقدامی
که انجام قهری آن بدون وجود مقدمات جذب
و شناســایی و خدمات تیــم تخصصی باعث
آسیبهای روانی شــدیدی میگردد و اثرات
منفی آن میتواند تمــام زندگی و آینده این
کودکان را تحتالشــعاع خود قرار دهد .برای
روشنتر شدن بحث تعاریف شناسایی و جذب
را طبق آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی
مرور میکنیم.
شناسایی :ارتباطی که توسط مددکار اجتماعی
با کودک خیابانی شکل میگیرد و به تشخیص
وضعموجود وی میانجامد.
جذب :ارتبــاط تقویتیافته مددکار اجتماعی
بــا کودک خیابانی که جلب اعتماد و پذیرش
ارتباط ازســوی کودک خیابانــی را به همراه
دارد ،این فعالیت با هدف آگاه نمودن کودک
خیابانی از منابــع و خدماتی که میتواند در
اختیار او قرار گیرد انجا م میپذیرد.
ســوال اولــی که مجریــان این طــرح باید
پاســخ دهند این اســت که وجود اجبار در
این ســاماندهی که به صــورت جمعآوری و
دســتگیری خود را نشــان میدهد را چگونه
توجیه میکنند؟ مســئله بعدی این است که
وقتــی کودکان کار از خیابانهــا ،چهارراهها،
متروها و ...جمع شدند آیا مشکل حل میشود
و دیگر مســئلهای تحت عنــوان کودک کار
نخواهیم داشت؟
این مسئله بدون خدمات تخصصی و تمهیدات
الزم بــه بروز مــوارد خشــنتر کار کودکان
نمیانجامد؟
چــرا این طــرح بــر کــودکان کار مناطق
پررفتوآمد شــهری متمرکز شــده است و
مجریان این طرح در مورد شایعات مطرح شده
در مورد زدودن چهره شهر از این کودکان به
عنوان هدف اصلی ایــن طرح چه توضیحی
دارند؟
نهایتا اینکه کار کودکان فقط در خیابان اتفاق
نمیافتد ،کار در مناطــق دور از دید جامعه
مانند کار در گودها و گاراژهای تفکیک زباله،
کورهها و...نیز از مصادیق اتفاقا بســیار خشن
کار کودکان اســت .بنابراین هدف نهایی باید
برنامهای همهجانبه برای ایــن پدیده به هر
شــکل و در هر جایی باشد که بر علل ایجاد
آن تمرکــز نمــوده ،همه کــودکان کار  -از
گودهای زباله گردی تا چهارراههای شهر -را
در بر بگیرد.

قاچاق کودک از کابل و عراق
به تهران

استاندار تهران گفت :متأسفانه قاچاق کودک از
کابل و عراق به تهران برنامهریزی شده است که
باید جلو این اقدام گرفته شود.
به گزارش فارس ،انوشــیروان محسنی بندپی
افــزود :در حــال حاضر  ۵۵۰هــزار نفر اتباع
خارجــی مجاز در تهران وجود دارد که دوبرابر
آن هم غیرمجاز داریم .در  ۲۲خرداد با پذیرش
و اصــل مراقبت از حقوق کودکان نســبت به
جمعآوری کــودکان کار اقــدام کردیم که از
۲۴۹کودک کار جمعآوری شــده ۱۸۹ ،نفر از
آنها اتباع خارجی بودند .متأسفانه قاچاق کودک
از کابل و عراق به تهران برنامهریزی شده است
که باید جلو این اقدام گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت :ما در
حفظ اشتغال موجود و فعال کردن کارگاههای
تولیدی ،شرایطی را مهیا کردهایم تا مشکالت
بنگاههای اقتصادی نیز برطرف شود .در حوزه
آیتی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است ،به
عنوان مثال؛ در سیل اپلیکیشینی را راهاندازی
کردیم تا به افرادی که در مناطق ســیلخیز
زندگــی میکنند ،در صورت بــروز حادثه به
گوشی موبایل آنها آالرمیارسال شود.

