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تکذیب خبر جنجالی 
وقف شدن بخشی از کوه دماوند 

دیــروز انتشــار 
خبر»واگذاری بخشی 
از کــوه دماونــد بــه 
سازمان اوقاف« موجی 
از نگرانی و واکنش به 

دنبال داشت؛ خبری که درنهایت تکذیب شد. روز 
گذشته روزنامه همشــهری گزارشی منتشر کرد 
مبنی بر اینکه  ســازمان اوقاف برای یک پالک از 
۱۱ پالک ثبتی )از دامنه تا قله دماوند( سند وقفی 
گرفته است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور 
در واکنش به این خبر گفت: این کوه اثر ملی است و 
»بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری آن وجود 
ندارد.«  خبرگزاری ایرنا نیز با پیگیری این موضوع از 
سازمان اوقاف و امور خیریه به این نتیجه دست  یافت 
که زمین مذکور آن طور که اعالم شده کوه دماوند 
نیست بلکه بخشــی از یک مرتع در دامنه دماوند 
است که سال ها پیش ســند آن اخذ شده و اکنون 
دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است. اما سازمان 
اوقاف و امور خیریه  به عنوان سازمان متولی امر، نیز 
به صحنه آمد و خبر اخذ سند وقفی برای کوه دماوند 
را قویا تکذیب کرد. سازمان اوقاف در اطالعیه ای این 
خبر را مصداق بارز تشویش اذهان عمومی ارزیابی 
کرده و آورده اســت: کوه دماوند  جزء اراضی انفال 
اســت که منطقا طبق قاعده فقهی »ال وقف اال فی 
ملک« قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. 

    
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:

برخی جرایم به دلیل فقر 
افزایش یافته است

 رئیس انجمــن مــددکاران اجتماعی گفت: 
دهک هــای پاییــن و همچنین تحت پوشــش 
ســازمان های امداد و بهزیســتی در حال افزایش 
هستند و برخی جرایم نیز به دلیل فقر افزایش پیدا 
کرده اســت. به گزارش مهر، سیدحسن موسوی 
چلک افزود: گسترش فقر زمینه ای را فراهم می کند 
تا بحران های اجتماعی دیگر را تجربه کنیم و ایجاب 
می کند در این بخش نگاه های ویژه تری برای حمایت 
از محرومان داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه حوزه 
اقتصاد ما خوب مدیریت نشده، گفت: آنچه محصول 
مدیریت اقتصاد ما در دوره های قبل اســت و امروز 
نشانه های آن را می بینیم، این است که افراد  موسوی 
چلک گفت: از سوی دیگر خودکشی های معیشتی و 
تن فروشی به دلیل فقر و کودکانی که مدرسه را رها 
کرده اند و مجبور شده اند شرایط سخت در خیابان 

ماندن را تحمل کنند، افزایش یافته است.
    

امکان اتصال تلویزیون های 
خانگی به شبکه شاد در آینده 

وزیــر آمــوزش 
 و پــرورش از امــکان 
اتصــال تلویزیون های 
خانگی به شبکه شاد در 
به روزرسانی های آینده 

برنامه شاد خبر داد. به گزارش مهر، محسن حاجی 
میرزایی اظهار کرد: مسئوالن فنی آموزش وپرورش 
در حال اجرای این دو طرح با کمترین هزینه هستند. 
وزیر آموزش وپرورش افزود: وزارت ارتباطات متعهد 
شــده که همه مدارس را تا شــهریور به شبکه ملی 
اطالعات متصل کند و همچنین نقاطی در کشور که 
تحت پوشش اینترنت نیستند نیز مشخص و نسبت به 
توسعه پوشش اینترنتی برای آموزش مجازی دانش 
آموزان اقدام کند. همچنین مدیران همه مدارس را 
ملزم کرده ایم که نحوه دسترسی دانش آموزان خود 

را به تلفن همراه، تبلت و اینترنت مشخص کنند.
    

کشف ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
داروی کمیاب در تهران

رئیــس کالنتری 
۱۴۹ امامزاده حسن از 
کشف ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار قــرص و داروهای 
مسکن کمیاب خبر داد. 

به گزارش ایلنا، سرهنگ ایوب صالحی در توضیح این 
خبر بیان کرد: مأموران با دریافت گزارشــی مبنی بر 
اینکه مالک مغازه  متروکه ای در حوالی بزرگراه سعیدی 
مقدار فراوانی دارو و قرص های مسکن کمیاب که بیشتر 
به بیمارستان ها فروخته می شود و در داروخانه عرضه 
نمی شود، در داخل مغازه اش جمع آوری کرده و در حال 
توزیع است، بررسی موضوع در اختیار تیمی از مأموران 
عملیات کالنتری قرار گرفت. او گفت: مراقبت های 
ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه ظهر روز گذشته با 
دستور قضائی مالک مغازه دســتگیر و در بازرسی از 
داخل مغازه وی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرص و داروهای 
مسکن کمیاب کشف شد. به گفته رئیس کالنتری 
امام زاده حسن، ارزش ریالی اموال کشف شده توسط 

کارشناسان مبلغ ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

هرکجا سر بچرخانید دیده می شوند. 
پشت چراغ قرمزها، گوشه ای از خیابان پر 
رفت وآمد، رو به روی مراکز خرید یا کنار 
سطل های زباله با کیسه هایی که چند 
برابر جثه خودشان است. از کودکان کار 
می گویم، کودکانی که روزانه چندین بار 
با آن ها مواجه می شویم و بسیاری از ما 
آن ها را نمی بینیم چون آن قدر زیادند 
و چشممان به دیدنشــان عادت کرده 
که به موجوداتی نامرئی تبدیل  شده اند. 
حضور کــودکان در خیابــان و پا 
گذاشتن زودهنگام آن ها به عرصه کار 
باعث شده است تا نهادهای حمایت از 
کودکان وارد عمل شــوند و مسئوالن 
حوزه شهرداری هم چند سال است که 
به فکر جمع آوری این کودکان از سطح 

شهر افتاده اند. 
طرح جمــع آوری یا ســاماندهی 
کودکان کار را بارها از زبان مسئوالن یا 
اخبار حوزه شهری شنیده ایم. این طرح 
که چند سال است از آغاز آن می گذرد 
از ابتدا با حواشــی زیادی روبه رو شد. 
از رفتار نادرســت عوامل شــهرداری 
هنگام شناسایی و جمع کردن بچه ها 
تا برخوردهای دور از شأن و نادرست با 
بچه هایی که به اجبار و جبر زمانه کودکی 
را کنار گذاشــته اند و راهی خیابان ها 
شــده اند. منتقدان زیادی بر این نکته 
تأکید دارند که این طرح نه تنها موفق 
نبوده بلکه بارها و بارها شکست خورده 
اســت چراکه در این میان تنها و برای 
مدتی محــدود صورت مســئله پاک 
می شود و بچه ها دوباره به چرخه کار و 
خیابان بازمی گردند. حــاال دوباره این 
طرح کلید خورده است و انتقادها از سر 

گرفته  شده اند.
طرحی که باید حامی کودکان کار 

می شد، اما نشد
برای آشــنایی بیشــتر با این طرح 
بهتر است کمی به عقب برگردیم. سال 

گذشته، مستندی با عنوان »آن سوی 
ساماندهی کودکان کار« در خبرگزاری 
ایسنا منتشر شــد. پس از انتشار این 
مستند که روایتی تکان دهنده از وضعیت 
نگهداری از کودکان کار دستگیرشده در 
خیابان های پایتخت را به تصویر کشید، 
طیبه سیاوشــی، نماینده مجلس به 
همراه چند تن از فعــاالن این حوزه و 
اعضای کانال تلگرامی انجمن حمایت از 
حقوق کودکان از یکی از مراکز نگهداری 

این کودکان بازدید کردند. 
پس ازاین بازدید مشــخص شد که 
بچه ها در این مرکز اصاًل وضعیت خوبی 
ندارند در گفت وگوهای انجام شــده با 
کودکان کار، مشخص شــد که مرکز 
یاسر شرایط مناســبی برای نگهداری 
از کودکان ندارد و این کودکان یک ماه 
اســت در معرض آزارها و برخوردهای 
نامناســب قرار دارند. بعدازاین بازدید 
انجمن حمایت از حقــوق کودکان، از 
وزارت رفاه)ســازمان بهزیستی( برای 
اجرای نادرســت طرح ســاماندهی 

کودکان کار شکایت کرد.
پیش تر هم برخوردهــای صورت 
گرفته با کــودکان کار در خیابان ها و 
شرایط نامناسب نگهداری از آن ها باعث 
شده تا فعاالن حقوق کودک از این طرح 
با عنوان »دستگیری کودکان کار« نام 
ببرند. طرحی که به باور آن ها، در ادامه 
سیاست گذاری های غلط راهبردی برای 
کاهش آسیب های اجتماعی سال هاست 
اجرا می شــود و عماًل نه کمکی به روند 
مبارزه با فقر و نابرابری کرده و نه قدمی 
در جهت توانمندســازی خانواده های 

کودکان کارگر برداشته است.
سال گذشــته پس از انتشار اخبار 
در رابطه با برخوردهــای بد با کودکان 
کار، شــبکه یاری کودکان متشکل از 
سازمان های مدنی فعال در حوزه حقوق 
کودک در بیانیه ای خواستار توقف هرچه 
سریع تر طرح پرحاشــیه جمع آوری 
کودکان کار شد. آن زمان شنیده شدن 
زمزمه هایی در خصوص رد مرز شدن 
ده ها کــودک کارگر پناه جــو به بهانه 

نداشــتن اوراق هویتی و مجوز اقامت، 
بیش ازپیش خشم فعاالن حوزه کودک 

را برانگیخت.
در بخشــی از ایــن بیانیــه کــه 
سال گذشــته منتشر شــد، آمده بود: 
»جمع آوری کودکان برای سی و اندی 
بار با وعده های جدید در بیســت و دوم 
خرداد، هم زمــان با روز مقابلــه با کار 
کودک، بــار دیگر رونمایی شــد. طی 
این طرح که با اســامی مختلفی چون 
ســاماندهی، جمع آوری، جذب اجرا 
می شــود، کودکان طی فرآیندهایی 
اضطراب آور و تنش زا دستگیر می شوند 
و به مراکز قرنطینه منتقل می شوند و ایام 
تلخی را )طبق اظهار خود کودکان( در 
مکان هایی نه چندان مناســب سپری 
می کنند، گاه از حق تماس با والدین و 
خویشاوندانشان محروم اند و گاه همچون 
یک زندانی حق خروج از اتاق و هواخوری 
در حیاط را جز برای یکی دو ســاعت 
ندارند. درحالی که در ایــن مراکز، گاه 
برشــدت آالم جســمی و روحی شان 
افزوده می شود، دوباره به وضعیت قبل 
بازمی گردند. گرچه ادعای اصرار ورزان 
بر اجرای این طرح ها معرفی داوطلبانه 
کودکان، تشکیل پرونده حمایتی برای 
ایشان و پیگیری وضعیت کودکان است، 
اما در عمل تاکنون هیچ یک از این ادعاها 

اثبات نشده است.«
تن لرزه کودکان کار به بهانه کرونا

امســال هم طــرح جمــع آوری 
کــودکان کار و خیابان با تمام ســابقه 
شکست خورده اش باز هم اجرا شد. در 
تمام این ســال ها هر بار با بهانه ای لرزه 
به تن این کــودکان انداختند. روزی به 
بهانه نداشتن اوراق هویتی جمعشان 
کردند و بار دیگر به بهانه مبلمان شهری 
و حاال این بار بهانه جدید شیوع ویروس 

کرونا است. 
گزارش ها نشان می دهد تهران باز 
هم شــاهد طرح جدید »جمع آوری 
ضربتی کــودکان کار« و بازگرداندن 
کودکان کار مهاجــری که پیش ازاین 
جمع آوری  شده اند، خواهد بود. طرحی 

که ادبیاتش را هــم از نگرش ضربتی، 
حذفی و استبدادی طراحانش وام گرفته 
است و به باور کنشگران اجتماعی نه تنها 
اصالح گر و در جهت مبــارزه برای لغو 
کار کودک نبــوده، که منجر به تعمیق 
چالش های پیرامــون زندگی کودکان 

کارشده است.
آغاز دوباره طرح جمع آوری 

کودکان کار
روز گذشته مدیرکل بهزیستی شهر 
تهران با اشاره به اجرای طرح جمع آوری 
و ساماندهی کودکان کار و خیابان از روز 
شنبه گفت: پیش بینی ما این است که 
در این طرح هزار کودک کار و خیابان را 
جمع آوری و ساماندهی کرده و اقدامات 
توانمندسازی را برای آن ها انجام دهیم. 
به گفته سعید آرام، قدم اول در اجرای 
این طرح آگاه ســازی کودکان و مردم 
است و خودروهای اورژانس اجتماعی 
در پرترددترین چهارراه ها و اماکنی که 
کودکان حضور دارند، مستقر می شوند. 
او همچنین گفته است که در حال حاضر 
در هیچ یک از مراکز شــبانه روزی که از 
کودکان خیابانی و کودکان کار حمایت 
می کنند و یا در مراکز روزانه بهزیستی 
خدمات آموزشی می گیرند، موردی از 

کرونا مشاهده نشده است.
آرام همچنین بیان کرده اســت که 

در حال حاضر ســه مرکز غربالگری در 
مناطق مختلف شهر تهران راه اندازی 
شــده و کودکانی که نیازمند خدمات 
مراقبتی و معیشتی هستند به این مراکز 
منتقل می شوند، اگر کودک ایرانی باشد 
بالفاصله مددکاران اقدام به شناسایی 
خانواده این کــودک کرده و مســیر 
توانمندسازی خانواده را شروع می کنند. 
چنانچه کــودکان از اتبــاع غیرایرانی 
باشــد به مراکزی که برای این منظور 
در نظر گرفته شده منتقل می شوند و با 
هماهنگی اداره کل اتباع در استانداری 
و وزارت کشور برای تعیین تکلیف این 

کودکان اقدام خواهد شد.
او از ســوی دیگر خاطرنشان کرد: 
همه هدف ما این است از همان ابتدای 
قرنطینه کودکان ایرانی، خانواده هایشان 
را شناســایی کرده و آن ها را به مکانی 
که برای نگهداری موقتشــان در نظر 
گرفته ایم منتقل نکنیم و از همان ابتدا 
به صورت مســتقیم کار توانمندسازی 
خانواده ها را آغــاز کنیم. هدف اولیه ما 
در این طرح براساس تفاهم نامه ای که 
با استانداری و فرمانداری تهران صورت 
گرفته  است، حداقل ۸۰۰ کودک است. 
حدود ۶۰۰ کــودک ایرانی داریم که از 
سنوات قبل آن ها را شناسایی کرده ایم 
و اقدامات توانمندسازی خانواده های 
این کودکان نیز آغاز شده است. ما قصد 
داریم که اطالعات این ۶۰۰ کودک را نیز 
از طریق اسکن عنبیه جمع آوری کنیم.

با هزینه جمع آوری کودکان 
کارآفرینی شود

همان طور که در باال هم اشاره  شده 
طرح جمع آوری کودکان کار از ســال 
۸۴ بارها آغازشــده و تا به امروز بیش 
از 3۰ بار با شکســت روبه رو شده است. 
بااین حال مسئوالن همچنان بر ادامه 
و اجرای دوباره این طرح ناموفق اصرار 
دارنــد. در رابطه با این موضوع ســال 
گذشته دکتر فاطمه قاسم زاده، رئیس 
هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار به 
»توسعه ایرانی« گفته بود: قبالً وضعیت 
به این صورت بود که بعد از جمع آوری 
خانواده ها می آمدند و با تعهدی فرزندان 
خود را تحویل می گرفتند. بخشــی از 
خانواده ها در شهرستان ها بودند و بچه ها 
به شهرستان فرستاده می شدند اگر در 
جمع آوری کودکانی ایرانی نبودند و یا 
کودکانی ایرانی هیچ کسی را نداشتند 
در مراکز نگهداری می شدند ولی همین 

موارد نیز وضعیت مطلوبی نداشتند. 
به گفته او در سال گذشته نگهداری 
کودکان طوالنی تر بود و گفته شد قصد 
دارند به طورجدی در مورد آن ها تحقیق 
کنند. بیشتر این بچه ها افغانستانی بودند 
و درصدی ایرانی در بین آن ها بود. آن ها 
این جمع آوری را »مبتنی بر پژوهش« 

نام نهاده اند. 
قاســم زاده بیان کرده است که در 
کشور ما و در ســایر کشورها بخشی از 
کودکان در حوزه کشــاورزی، معادن و 
کارگاه های زیرزمینی و جاده ها و... کار 
می کنند و فقط بخشی از این کودکان 
در خیابان کار می کنند. در ایران به دلیل 
پاک کردن چهره شــهر همواره حوزه 
موردبحث کودکان کار در خیابان بود 
وگرنه کار در کارگاه های زیرزمینی در 
بسیاری از مناطق دیگر به مراتب از کار در 
خیابان آسیب رسان تر است و مشکالت 
بیشتری برای کودکان پدید می آورد. 

این پدیده به ســاختارهای اقتصادی 
و اجتماعی هر جامعــه ای برمی گردد 
معموالً در حوزه آسیب های اجتماعی 
تنها یک دلیل نداریــم. در ارتباط باکار 
کودکان دلیلی که بسیار مؤثرتر است 
فقر است. فقر باعث می شود این کودکان 
روند طبیعی زندگی خــود و کودکی 
خود را نداشته باشند و از سنین پایین 
وارد چرخه کار شــوند. به طور طبیعی 
فقر اقتصادی معموالً فقر فرهنگی نیز 
ایجاد می کند و درصــدی از کودکان 
کار فرزندان خانواده های بد سرپرست 

هستند.
قاســم زاده در بخش دیگــری از 
صحبت هایش تصریح کــرد: مراکزی 
که کودکان در آن ساکن می شوند برای 
نگهداری طوالنی مدت کودکان نیستند. 
تعدادی از بچه ها که خانواده ای ندارند 
پذیرفته اند در این مراکز زندگی کنند. 
آن ها زیرپوشــش بهزیستی هستند، 
به مدرسه می روند و ســرکار می روند. 
تعداد کمی از بچه ها در این مراکز هستند 
که وضعیتی متفاوت دارنــد. آن ها از 
طریق جمع آوری وارد مراکز نشده اند 
و معرفی شــده و یا جایی بــرای رفتن 
نداشــتند اما بچه هایی که جمع آوری 
می شــوند در تعداد زیادی در ســالن 
نگهداری می شــوند و در معرض انواع 
خطرات قرار دارنــد. به طور مثال یک 
نوجوان ۱۴ ساله، ۱۰ بار جمع آوری شده 
است. وقتی روشی به این روشنی عدم 
کارآیی خود را نشان می دهد چرا باید 
مجدداً تکرار شــود؟ هزینه دقیق این 
طرح ها هرگز اعالم نمی شــود ولی اگر 
به جای این هزینه ها کارگاه هایی احداث 
می شــد و پدر و مادر و اعضای خانواده 
بیکار آن ها مشغول کار می شدند، تعداد 
کودکان کار کم می شــد. اگر بخواهیم 
این بچه ها وارد خیابان ها نشــوند باید 
برای درآمــد آن هــا جایگزینی پیدا 
کنیم. بهترین جایگزین توانمند کردن 

خانواده هاست.
در آخر اینکه ناکارآمدی این طرح ها 
بارها اثبات  شده اســت. از سوی دیگر 
این طرح ها باعث می شود کودکان کار 
به کارهای زیرزمینی تشــویق شوند. 
غیرعلنی و زیرزمینی شدن کار کودک، 
رد مرز شــدن کــودکان کار مهاجر و 
بحران های متعاقب آن برای کودکان 
و از دسترس خارج شــدن بسیاری از 
آن ها درنتیجه ترس و وحشت حاصل 
از اجرای طرح هــای ضربتی ازجمله 
چالش هایی اســت که فعاالن حقوق 
کودک بارها در خصوص آن هشــدار 

داده اند.

جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان دوباره کلید خورد؛

آزمودنچندبارهیکطرحشکستخورده

خبر

معاون کل وزارت بهداشت در تشــریح وضعیت کرونا در 
کشــور، با بیان اینکه وضعیت اصاًل خوب نیست، درعین حال 
تهران را منبع پخش کرونا در کل کشور خواند و گفت: تقریباً 

کل کشور وضعیت قرمز دارد. 
ایرج حریرچی افزود: برخی اســتان ها که قرمز نیستند، 
یک میلیون نفر جمعیت دارند. بنابراین وضعیت قرمز و در حال 
هشدار اســت، به طوری که در استان خراسان رضوی افزایش 

ابتالی 3۰۰درصدی داشته ایم. 
حریرچی با تأکید بر اینکه تا زمانی که بســتری ها کاهش 
نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماســت، ادامه داد: در اسفند و 
فروردین میزان بستری در کل کشور بسیار زیاد شد، اما سپس 
روند کاهشی را حفظ کرد و اکنون مجدداً روندی افزایشی دارد. 
به طوری که میزان بستری ما از هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت حدود 

۵نفر اســت و روزانه تقریباً ۴۰۰۰نفر فرد مشکوک و یا کرونا 
مثبت را بســتری می کنیم تا زمانیکه ابتال و بستری صعودی 
است، دو تا سه هفته بعد مرگ های ناشی از بیماری نیز افزایش 
می یابد. زیرا ۵تا ۱۰درصد افرادی که در بیمارســتان بستری 
می شوند، فوت خواهند کرد. تا زمانی که بستری کاهش نیابد، 

مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست.
 تعطیلی بخش های غیرکرونایی بیمارستان ها 

به دلیل کمبود نیرو
خبرها از وضعیت کادر درمان چندان خوب نیست. دیروز 
رئیس بیمارستان شــهدای تجریش بیان کرد: از زمان آغاز 
شــیوع کرونا تا به امروز نزدیک به ۲۰۰ نفر از کادر درمان این 

بیمارستان به کرونا مبتال شدند.
رضا جلیلی خشــنود افزود: بعضی مواقع به دلیل کمبود 

نیروی انسانی مجبور می شویم تا بعضی بخش های بیمارستان 
را تعطیل کنیم که این مشــکل خیلی از بیمارستان ها است.

درواقع بیمارستان ها یک الی دو بخش را به دلیل کمبود نیروی 
انسانی تعطیل می کنند، حتی بیمارستان های امام خمینی 
و مسیح دانشــوری هم دچار این مشکل شــدند که به اجبار 
بخش هایی را به حالت تعطیل دربیاورند تا از نیروهای آن بخش 

برای بخش های دیگر استفاده کنند.
آمار روزانه ابتال و فوت کرونا در کشور

طبق روال هرروز، دیروز هم تعــداد مبتالیان و فوتی های 
کرونا اعالم شد. به گفته سیماسادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت از روز شنبه تا ظهر یکشنبه ۲هزار و 333بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی شد که با این افراد تعداد 

کل بیماران در کشور به ۲۹۱هزار و ۱۷۲نفر رسید. 
الری همچنیــن اعــالم کــرد: در زمــان ذکرشــده 
۲۱۶بیمــار کووید-۱۹جــان خــود را از دســت دادنــد و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۱۵هــزار و ۷۰۰نفر 
رســید و 3۶۹۵نفــر از بیمــاران مبتالبه کوویــد-۱۹ در 

 وضعیت شــدید این بیمــاری تحــت مراقبت قــرار دارند. 
الزم به ذکر اســت، همانند روزهای گذشــته اســتان های 
مازندران، فارس، آذربایجان های شــرقی و غربی، خراســان 
رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و 
ایالم در وضعیت قرمز و اســتان های تهران، اصفهان، بوشهر، 
هرمزگان، قزوین، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان 
جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهگیلویه و 

بویر احمد در وضعیت هشدار قرار دارند.

معاون کل وزارت بهداشت:

وضعیت کل کشور تقریبًا قرمز است

طرح جمع آوری کودکان 
کار از سال 84 بارها آغاز 
شده و تا به امروز بیش از 
30 بار با شکست روبه رو 

شده است. بااین حال 
مسئوالن همچنان بر ادامه 

و اجرای دوباره این طرح 
ناموفق اصرار دارند و 

دیروز مدیرکل بهزیستی 
شهر تهران از اجرای طرح 

جمع آوری و ساماندهی 
کودکان کار و خیابان از روز 

شنبه خبر داد

پیش تر هم برخوردهای 
صورت گرفته با کودکان 

کار در خیابان ها و شرایط 
نامناسب نگهداری از آن ها 
باعث شده تا فعاالن حقوق 
کودک از این طرح با عنوان 

»دستگیری کودکان 
کار« نام ببرند. طرحی 

که به باور آن ها، در ادامه 
سیاست گذاری های غلط 

راهبردی برای کاهش 
آسیب های اجتماعی 

سال هاست اجرا می شود

 شماره   573 /         دوشنبه 6 مرداد   1399  /   6  ذی الحجه 1441  /  27  ژوئیه   2020


