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مدیر حج و زیارت استان تهران گفت: ودیعه گذاران حج تمتع ۸۶ استان تهران می توانند تا پایان وقت اداری۲۲ خرداد در لیست انتظار نام نویسی کنند.

مهران فرشید درباره آخرین جزئیات ثبت نام حج تمتع ۹۶ در استان تهران اظهارات زیر را مطرح کرد:
ودیعه گذاران حج تمتع ۸۶ اســتان تهران می توانند تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۲ خرداد ماه با مراجعه به سامانه Tehran.haj.ir در لیست انتظار نام نویسی کنند.

بدیهی است از متقاضیان به ترتیب اولویت تشرف و زمان ثبت درخواست در لیست انتظار دعوت  به عمل خواهد آمد بنابراین متقاضیان زودتر مراحل نام نویسی را انجام دهند.
مهلت ثبت نام در کاروان ها برای دارندگان اسناد تمتع سال ۸۵ نیز تا پایان وقت اداری دوشنبه ۲۲ خرداد خواهد بود و آنها می توانند هر چه زودتر ثبت نام خود را انجام دهند.

ظرفیت خالی کاروان های استان تهران بسیار محدود است و کسانی که بنابر اولویت قصد سفر به حج تمتع ۹۶ را دارند باید هر چه زودتر مراحل نام نویسی را نهایی کنند؛ امسال بیش 
از ۱۱ هزار نفر از متقاضیان حج در استان تهران به حج تمتع ۹۶ اعزام خواهند شد.

مراحل توسعه کارآفرينی توسط خانواده

آخرین مهلت ثبت نام 
حجاج در کاروان های 

»حج«
 گزارش 

دیدار
 احمد 

مسجدجامعی 
با کودکان کار 
مولوی تهران

کارآفرينی، کانون و مرکز ثقل کار و تالش و پيشرفت 
در عصر مدرنيته تلقی می شــود. ما بدون توجه کافی 
به مقوله »توســعه فرهنگ کارآفريني« نمی توانيم به 
شــاخص های رشد و توسعه که از طريق تغيير در روند 
توليد، بهره وری و توان افزايی فنی و صنعتی در عرصه 
اقتصاد حاصل می شــود، دست يابيم. در گذر از مرحله 
سنتی به صنعتی بايد به توانمنديها و قابليت های فردی 
کارآفرينان در بهره گيری از منابع طبيعی و بکارگيری 
تکنولوژی مدرن اهتمام ويژه ای قائل شويم. زيرا، آنها 
بــا بکارگيری روش های جديد در بــازار، خود را برای 
استفاده بهينه از ابزار و دستيابی به کيفيت مطلوب کاال 
و خدمات آماده می سازند. کارآفرينی، فرآيندی اکتسابی 
است و خانواده در شکل گيری اين فرآيند نقش اساسی 
را ايفــاء می کند. زيرا، خانواده می  تواند عنصر پويايی و 
تحــرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابســته 
به خود تزريق کند به شــکلی که »فرد« و » جامعه« 
در محيطی هماهنگ به تعامــل بپردازند و قالب های 
اجتماعی نوآورانه شــکل گيرد. نقش و اهميت خانواده 
به عنوان کانون انديشــه نوگرايــی، در ايجاد روحيه 
خالقيت و نوآوری در افراد، گسترش روحيه کارآفرينی 
و توســعه کســب و کار جديد در جامعه، انکار ناپذير 
است، به طوری که درزمينه فعاليت اقتصادی، خانواده 
می تواند انديشــه افراد تحت نفوذ خود را به ســمت و 
ســويی ســوق دهد که آنها را از مشکالت پيش رو از 
جمله؛ بيکاری، فقر، اعتياد، فساد و... برهاند و آنها را در 
مسيرهای شغلی که مولد سرمايه و فرصت های جديد 
اســت، هدايت نمايد. زيرا، خانواده عالوه بر نقش توليد 
نســل و پرورش ابعاد عاطفــی و اخالقی فرزندان، به 
عنوان کانونی برای رشد و پرورش انديشه خودباوری، 
اعتماد به نفس و خودشکوفايی در فرزندان، نقش بسيار 
مؤثری در راه اندازی کســب و کار اقتصادی و توسعه 

فعاليت های شغلی در جامعه خواهد داشت. 
تعيين مسير شغلی و توانمندسازی

فضای درون خانــواده، خصوصًا رهنمودهای والدين 
به فرزندان، اين امکان را به آنها می دهد تا با گسستن 
از عادات و معتقدات پيشين خود يا ساير افراد خانواده، 
رفتــار جديدی را مورد کند و کار قــرار داده و خود را 
بــا نظم اجتماعی نوين هماهنگ ســازند؛ به شــکلی 
کــه بتوانند بر فراز خواســته ها و آرزوهای ذهنی خود 
و منطبــق بر نظامهای مدرن پــرو بال بزنند و از نفوذ 
و ســلطه انديشه و روشهای ســنتی در رفتار آتی خود 
بکاهنــد. در ادامه چنين روندی، نقــش آفرينی فرزند 
در درون خانــواده معطوف به فرآيندهای توليد و خلق 
ارزش در جامعه خواهد شــد. حمايت و تشويق والدين 
جهت يادگيری فن آوريهای جديد از جمله فن آوريهای 
تکنولوژيکی و اطالعاتی و معرفی مشاغلی که امکان 
کسب درآمد باال را برای فرزندان فراهم می سازد، آنان 
را عــالوه بر نقش آفرينــی در درون خانواده، معطوف 
به اهداف توســعه در ســطح جامعه يعنی کار مفيد و 
بهره وری باال خواهد کرد. تغيير نگرشــها و رفتارهای 
کليشه ای در مورد ايفاء نقشهای خانوادگی و اجتماعی 
و تشــويق فرزندان به رفتارهای مثبــت اقتصادی و 
اجتماعی، آنان را افرادی کارآمد و هدفمند می پروراند. 

زيرا پيروی از کليشــه های سنتی و تکراری در عرصه 
کار و فعاليــت، هم به خانواده و هم به جامعه صدمات 
جبران ناپذيری وارد می ســازد. به همين دليل؛ گذر از 
اين مرحله، تاثيرپذيری فرد از تغييرات جديد و پذيرش 
مســئوليت خطير اجتماعی به منظور ايجاد کســب و 
کار جديد و دسترســی به موقعيتهای بهتر و جديدتر، 
از فرد يک انســان مســتقل و توانمند می سازد که در 
عرصه های گوناگون زندگی ضمن پذيرش نقشــهای 

متفاوت می تواند مفيد واقع شود.
راه اندازی و اداره کسب و کار اقتصادی

احتماال برای ســاختن محصول و خدمات و طراحی 
وبســايت چيزهايی در ذهن داريد، اما آيا به باقی موارد 
فکر کرده ايد؟ موفقيت يک اســتارتاپ يک شبه ايجاد 

نمی شود.
صبر کافی و سخت کوشی برای قرار گرفتن در مسير 
درست الزمه اين کار است. فارغ از فعاليتی که امسال 
قصد شروع آن را داريد ، اين هشت نکته پيش از شروع 

کار به شما کمک شايانی می کنند.
اين هشــت نکته پيش از شــروع کار به شما کمک 

شايانی می کنند که عبارت اند از :
۱. در مورد وضعيت مالی خود واقع بين باشيد.

در مورد جايگاه فعلی خود در زندگی بيانديشــيد. آيا 
شــما توانايی تامين هزينه های شــخصی و کسب و 
کار خــود را داريد؟ آيا پس انــدازی داريد که تا پيش 
از رســيدن به سوددهی بتوانيد حقوق کارمندان تان را 
بپردازيد؟ بســته به نوع کسب و کارتان، بين ۶ هفته تا 
۶ سال ممکن است طول بکشد تا به سوددهی برسيد. 
با مشــاهده موارد مشابه و بررسی پيش بينی کنيد که 
چه زمانی از نقطه سر به سر خارج شده و پس از صرف 
هزينه ها می توانيد پس انداز انجام دهيد. دقت داشته 
باشــيد که معموال پروژه ها در مدت بيشتری از زمانی 
که انتظار داريم به نتيجه می رســند و هزينه ای بيش 

از چيزی که انتظار داشتيم خواهند داشت.
۲. برای انتخاب نــام و برند خود دقت و زمان کافی 

اختصاص دهيد.
انتخاب يک نام مناســب برای کســب و کار ، نقطه 
شــروع اســتارتاپ و برند شما اســت. قبل از نهايی 
کردن نــام انتخابی تان، مطمئن شــويد که نام دامنه 
)Domain( مناسب آن موجود و قانونا برای ثبت و 
اســتفاده آزاد باشد. ابتدا در ديتابيس های رسمی برای 
نام مورد نظرتان جســتجو کنيد تا مطمئن شــويد که 
پيش از شــما ، شخص يا شرکت ديگری در شهرهای 
ديگر )يا اگر فعاليت شــما بين المللی است در کشوری 
ديگر( از اين نام استفاده نکرده باشد. سپس همين روند 

را برای نشان تجاری انجام دهيد.
۳. يــک بار ديگر ايده کســب و کارتان را تحليل و 

بررسی کنيد.
چه مشــکلی را می خواهيد حــل کنيد؟ زندگی چه 
کســانی در نتيجه کسب و کار شــما بهبود می يابد؟ 
در مراحــل اوليه روند انجام کار ، بررســی کنيد که از 
ديد مشتری نهايی ، کسب و کار شما چه کاری انجام 
می دهد. مطمئن شويد که يک بازار واقعی وجود دارد 
و تنها در تصورات شــما نيســت ، مدل کســب و کار 

)business model( و ارزش گذاری درســت 
 )value proposition( در مورد کسب وکارتان
انجام داده ايــد و تنها به اين خاطر که رييس خودتان 

باشيد يک استارتاپ را راه اندازی نکنيد.
در گام نخســت نياز نيست تا يک سند صحافی شده 
۱۰۰ صفحه ای مرتب به عنوان مدل کسب و کار تهيه 
کنيــد. اما رئوس مطالب بايد بــه اندازه کافی جزييات 
داشته باشند تا بتواند ضعف های طرح را پيش از شروع 

مشخص کند.
۴. شبکه سازی ، شبکه سازی و باز هم شبکه سازی.

هر شــخصی که مالقات می کنيد به طور بالقوه می 
تواند مشتری ، همکار ، مشاور يا مشوق کار شما باشد. 
با درخواســت های مالقات با افــراد حرفه ای حيطه 
کاری خود، اســتارت يک رابطه را بزنيد و در کنار آن 
با افراد ديگری که تجربيات موفق و حتی ناموفقی در 
راه اندازی کســب و کار خود داشــته اند قرار مالقات 
تنظيم کنيد. پيشنهاد صرف يک قهوه در محيطی آرام 
و با کالس کاری مناســب و يا حتی يک تماس تلفنی 
در زمانی از پيش تنظيم شــده می تواند گزينه مناسبی 
باشــد. خجالت را کنار بگذاريــد ، در عين حال که به 
اوقات و برنامه های افراد احترام می گذاريد ، ترسی از 
اين نداشته باشــيد که با آنها قرار مالقات بگذاريد. در 
مالقات ها به آنها اين اجازه را بدهيد تا در مورد چيزی 
که عالقه دارند حرف بزنند، حتما صورتحساب را شما 
حســاب کنيد و پس از قرار مالقات نيز با ارسال يک 
پيغــام برای آن فرد، از وقتی که برای شــما قرار داده 

است تشکر کنيد.
۵. کسب و کارتان را از زوايای مختلف واکاوی کنيد 

و شرحی از آن بنويسيد.
بيانيه آسانسوری به معنی عبارتی است که به شکل 
خالصه بتواند يک حرفه، محصول، خدمات ، سازمان 
يا رويداد و ارزش پيشــنهادی آن را شــرح دهد. نفس 
نامگذاری آن به »بيانيه آسانســوری« بر اين ســناريو 
اســتوار اســت که شــما بدون برنامه ريزی قبلی با 
شخصی مهم در آسانســور روبرو شده ايد. اگر بتوانيد 
در زمــان کوتاهی حدود ۳۰ ثانيه تــا دو دقيقه که در 
آسانسور به سر می بريد بيانيه آسانسوری خوبی داشته 
باشيد، در انتها به شــما اين فرصت داده می شود که 
صحبــت هايتان را ادامه دهيد، کارت ويزيت رد و بدل 

کنيد و يا يک قرار مالقات برنامه ريزی کنيد.
هــدف از بيان اين عبارت رســيدن به اين نکته بود 
که ما بايد از قبل خود را برای موقعيت های اينچنينی 
آماده کنيم. بايد سواالتی که ممکن است از ما پرسيده 
شــود را از پيش برای خود طراحــی کرده و برای آنها 
پاســخ های مختصر و مفيد داشته باشيم. ضمن اينکه 
برای هر ســوال نيز بهتر است چند پاسخ داشته باشيم 
که در شــرايط مختلف و برای افراد مختلف، پاســخ 
مناســب مورد استفاده قرار بگيرد . چند نکته را در نظر 
داشته باشيد، يکی اينکه مدت زمانی که در اختيار داريد 
ممکن اســت حدود ۱۵ ثانيه يا حداکثر ۵ دقيقه )برای 
مثال در يک مهمانی( باشد. دوم اينکه درست است که 
پاســخ های خود را از پيش طراحی کرده ايد اما حرفی 
که می زنيد نبايد مصنوعی و از پيش طراحی شــده به 

نظر برسد. کامال طبيعی برخورد کنيد و بنا به موقعيت، 
لحن مناسب را انتخاب کنيد.

۶. درباره نوع شرکت تصميم گيری کنيد.
اينجا مرحله ای اســت که بايد تصميم بگيريد مدير 
مالک و همه کاره کســب و کارتان باشيد و يا شرکت 
سهامی و مسئوليت محدود تشکيل دهيد. يک شرکت 
شخصی ، ساده ترين حالت يک شرکت تجاری است، 
اما به شــما امکان جداســازی بين دارايی های خود و 
کسب و کارتان را نمی دهد. در حالی که در يک شرکت 
مسئوليت محدود يا شرکت سهامی ، حساب های شما 
جدا از حساب شرکت است. تصميم هوشمندانه ای که 
می توانيد در همان ابتدا بگيريد ، ترتيب دادن يک قرار 
مالقات با يک حســابرس يا کارشناس مالياتی است 
که به شــما در مورد نوع شرکت مناسب مشاوره بدهد. 
پس از اين که در مورد نوع شــرکت تصميم گرفتيد ، 
می توانيد بر همان اســاس به دنبال ملزومات بعدی از 
جمله تامين سرمايه ، شرکا ، سرمايه گذاران ، تاسيس 

شرکت و ساير مراحل اداری باشيد.
۷. اسناد کاری خود را از همان ابتدا به شکلی مرتب 

نگهداری کنيد.
زمانی که نام و چارچوب کلی کسب و کارتان شکل 
گرفت، نوبت به افتتاح يک حســاب شرکتی می رسد. 
داشــتن يک حســاب شــرکتی برای نقل و انتقاالت 
حاصــل از قراردادها امری حياتــی و غيرقابل اجتناب 
اســت. در اين مرحله در عين حال که تمرکز شــما بر 
روی ايجاد محصول/خدمت است بايد اسناد مالی خود 
را نيز به دقت نگهداری و هرگونه هزينه ای که انجام 
می دهيد را يادداشــت کنيد. با يک کارشناس ماليات 
مشــورت کنيد تا به شــکل قانونی از حداکثر تخفيف 

های مالياتی بهره مند شويد.
۸. مفهوم موفقيت برای شما چيست؟

در مسير کارآفرينی شما، اين مرحله بسيار مهم است. 
افراد مختلــف ارزش ها و اولويت بندی های متفاوتی 
دارند. يکی ممکن اســت به دنبال دست يافتن به يک 
تعادل بين کار و زندگی باشد که در آن هم لذت زندگی 
و هم جديت کاری در نظر گرفته شود. ديگری ممکن 
است به دنبال عوايد مالی زياد و بازنشسته شدن زودتر 

باشد.
کمی زمان بگذاريد و در اين مورد فکر کنيد. اين که 
موفقيت از نظر شــما چه تعريفی دارد. سپس به راهی 
که می توانيد از طريق آن به موفقيت دست پيدا کنيد 

بيانديشيد.

بر اســاس قانون بازنشســتگی پيــش از موعد تمامی 
بيمه شــدگان عضو صندوق بيمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستائيان و عشاير که در زمان ارائه تقاضای بازنشستگی 
پيش از موعد، دارای حداقل ۷۰ سال تمام سن و همچنين 
حداقل ۱۰ ســال ســابقه بيمه پردازی باشــند می توانند 
بازنشســته شده و از مســتمری ماهيانه متناسب با سابقه 

پرداخت حق بيمه بهره مند شوند.
صندوق بيمه اجتماعی کشــاورزان، روستائيان و عشاير 
صندوق نوپايی است که۱۲ سال از تاسيس آن می گذرد و 

تا کنون توانسته يک ميليون و  ۵۰۰ هزار خانوار روستايی 
را تحت پوشــش خود قرار دهد. بــا توجه به اينکه برخی 
بيمه شــدگان تحت پوشــش به علت فعاليت ديرهنگام 
صندوق به ســن بازنشستگی رســيده اند، مجلس شورای 
اســالمی طرح بازنشســتگی پيش از موعد را در راستای 

حمايت از اين قشر در تيرماه سال 9۳ به تصويب رساند.
اين مصوبه در ســال 9۵ تاييد شورای نگهبان را گرفت 
و پس از آن برای اجرا از ســوی دولت ابالغ شــد. بر اين 
اساس دولت موظف شد روستائيان و عشاير بيمه پرداز اين 
صندوق را در صورت داشتن سابقه پرداخت ۱۰ سال حق 
بيمه و سن ۷۰ سال، بازنشسته تلقی کند و بر طبق سنوات 

به آنها مستمری بازنشستگی پرداخت کند.
اجرای اين قانون به ســال جديد رسيد و در ارديبهشت 
ماه ســال جاری اولين احکام بازنشســتگی صندوق بيمه 
اجتماعی از ســوی وزير رفاه به ۱۰ روستايی اهل بابلسر 
اعطا شــد. اين افراد، پس از تصويب طرح بازنشســتگی 
پيش از موعد در مجلس شــورای اســالمی و شــورای 
نگهبان، مشمول بازنشستگی شدند و از اين پس مستمری 

بازنشستگی دريافت می کنند.
به گفته محمدرضا رســتمی مديرعامــل صندوق بيمه 
اجتماعی کشاورزان در حال حاضر از مجموع شش ميليون 
خانوار جامعه هدف ما در کشــور، تنها يک ميليون و ۵۰9 
هزار خانوار تحت پوشــش صندوق هســتند. از اين تعداد  
عالوه بر ۲۵۰ هزار نفر تا پايان ســال 9۶ تعداد ۵۰ هزار 
نفر ديگر نيز از قانون جديد برخوردار و بازنشســته پيش 
از موعد خواهند شــد. اين طرح چهار هزار ميليارد تومان 
برای دولت بار مالی دارد که خوشــبختانه دولت اين مبلغ 

را تامين کرده است.
بر اســاس قانون بازنشســتگی پيــش از موعد، تمامی 
بيمه شــدگان عضو صندوق که در زمــان ارائه تقاضای 
بازنشســتگی پيــش از موعــد، دارای حداقل ۷۰ ســال 
تمام ســن و همچنين حداقل ۱۰ سال ) ۱۲۰ ماه ( سابقه 
بيمه پــردازی نزد صنــدوق بيمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستائيان و عشاير باشــند می توانند از مستمری ماهيانه 
بازنشستگی پيش از موعد، متناسب با سابقه پرداخت حق 
بيمه به اين صندوق بهره مند شــوند. اين در حالی اســت 

که قبال ســن بازنشستگی ۶۵ و ســابقه بيمه پردازی ۱۵ 
سال بود.

 البته از ســال اجرای اين قانون هر ســاله يک سال از 
حداقل ســقف سنی کم خواهد شــد و يکسال به حداقل 
سابقه بيمه پردازی اضافه می شود؛ به اين معنا که در سال 
پنجم اجرای قانون حداقل ســن بازنشستگی به ۶۵ سال 
و حداقل ســابقه به ۱۵ سال و حالت اوليه خواهد رسيد. با 
ابالغ قانون بازنشســتگی پيش از موعد، شرط سنی برای 
متقاضيان جديد عضويت در صندوق حداکثر ۵۰ سال تمام 

سن خواهد بود.
بيمه شــدگانی مجــاز هســتند تا مــدارک الزم و فرم 
درخواســت بازنشســتگی پيش از موعد را تکميل و ارائه 
دهند که در تاريخ تقاضا دو شــرط حداقل ســن و سابقه 

الزم را توامان داشته باشند.
 در نتيجــه به درخواســت هايی که شــرايط مندرج در 
قانون را نداشــته باشــند ترتيب اثری داده نخواهد شد و 
اين بيمه شــدگان بايد نسبت به بيمه پردازی در صندوق تا 

رسيدن به شرايط مذکور اقدام کنند.

شرایط بازنشستگی پيش از موعد روستایيان

ســاالنه ۲۵۰ میلیون کودک پنج تا ۱۴ ســاله در جهان از کودکی محروم می شوند؛ 
طبق این آمار سازمان جهانی کار، ۱۲۰ میلیون  نفر از آنها وارد بازار کار شده و مشغول 
به کار تمام وقت هســتند و اگرچه در دنیای واقعی سهم زیادی از زندگی و کودکی خود 
نبرده اند امــا ۱۲ ژوئن همزمان با ۲۳ خرداد را در تقویم با عنوان »روز جهانی مبارزه با 

کار کودکان« از آن خود کرده اند.
در این روز حتی اگر اقدام موثر و راهگشایی در جهت کاهش آالم این کودکان از سوی 
برخی مســئوالن و مردم صورت نگیرد اما حداقل آن اینست که با بازتاب های رسانه ای 
و انعکاس واقعیت حضور آنان در اقصی نقاط دنیا، بســیاری این آسیب را نه درک، بلکه 
می شــنوند و می خوانند؛ در ایران نیز هرچند در دولت یازدهم با احیای شــورای عالی 
کودکان پس از هشــت سال وقفه، ســاماندهی کودکان کار و خیابان در دستور کار قرار 
گرفت اما زخم پینه بسته کودکان کار و خیابان عمیق تر از اقدامات انجام شده از جمله 
صــدور دفترچه بیمه برای آنها و ... اســت، به نحوی که درحــال حاضر هزاران کودک 
دســتفروش، بارکش، زباله گرد، کارگر، چرخی و غیــره به عنوان »کودک کار« در ایران 

مشغول کار هستند.
به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان با »سارا رضایی« و »سوسن مازیار فر« فعاالن 
حقوق کودک و عضو جمعیت امام علی )ع( و »ثریا عزیزپناه« فعال حقوق کودک و عضو 
انجمن حمایت از حقوق کودکان  به منظور »بررســی وضعیت کودکان کار در ایران« به 

گفت وگو پرداختیم، که مشروح آن در ادامه خواهد آمد:
سودآوری؛ دلیل باال بودن جمعیت خانوار کودکان کار

به گزارش ایســنا، ســارا رضایی، عضو جمعیت امام علی )ع( در خصوص وضعیت کار 
کودک در ایران گفت: هنوز آمار مشــخصی از کودکان کار در ایران وجود ندارد؛ این در 
حالیســت که آمارهای رسمی رقم دو میلیون کودک کار را در کشور نشان می دهند اما 
آمارهای غیررسمی از وجود هفت میلیون کودک کار خبر می دهند که ۵۰ درصد آنها را 

کودکان مهاجر از کشورهای افغانستان، پاکستان و ... تشکیل می دهند.
وی افزود: بیشــتر این کودکان در بازه ســنی ۱۰ تا ۱۵ ســال قرار دارند اما بر اساس 
شواهد عینی اعضای جمعیت امام علی )ع( کودکان زیر پنج سال و حتی نوزاد که درگیر 

کار اجباری شده اند را نیز داشته ایم.
رضایی ادامه داد: بیشــتر این کودکان فاقد اوراق هویتی و شناســنامه هســتند و اگر 
ایرانی باشــند این مسئله باعث می شود در صورت ایجاد آسیب برای کودک هیچ کمکی 

به او نتوان کرد.
این عضــو جمعیت امام علــی )ع( در ادامه عنــوان کرد: در مطالعاتی که داشــتیم 
محرومیــت از تحصیل در بین کودکان کار رواج بســیاری دارد. بیشــتر پراکندگی این 
کودکان در محله های جنوب شــهر تهران مانند خیابان شــوش، اوراق چی ها، فرحزاد، 
خاک ســفید و در مناطق اطراف تهران مانند ورامین، رباط کریم و اسالمشــهر بوده و 

محدوده کاری آنها نیز در مرکز و مناطق شمالی تهران است.
رضایی ادامه داد: بیشــتر کاری که این کودکان به آن اشــتغال دارند گل فروشــی، 
دستفروشــی و اسپند دود کنی بوده، این در حالیســت که گاهی هم آنها ادامه دهنده 

شغل پدرشان هستند.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: این کودکان بیشتر از خانواده هایی هستند که والدین 
آنها بیکارند یا کار مشــخصی ندارند به همین دلیل کودک مجبور است جبران معاش را 

در خانواده انجام دهد.
این عضو جمعیت امام علی )ع( افزود: متاســفانه آمار اعتیاد در این خانواده ها بســیار 
باالســت. تعداد فرزندان در خانواده های این کودکان به دلیل اینکه برای آنها ســودآور 

است بسیار زیاد است.
 بیــش از 50 درصد کــودکان زباله گرد در مراکز جمــع آوری زباله زندگی 

می کنند
سوســن مازیارفر، عضو جمعیت امام علی )ع( نیز  به طور خاص به بررســی وضعیت 
معیشــتی کودکان زباله گرد به عنوان یکی از گروه های کار کودک پرداخت و گفت: تیم 
شناسایی جمعیت امام علی )ع( بعد از حادثه ناگوار آتش گرفتن کارگاه تفکیک زباله، و 
از دســت رفتن دو کودک معصوم به نام های احد و صمد، تصمیم گرفت تا محور آیین 
کعبه کریمان ســال ۱۳۹۶ را کودکان زباله گرد قرار دهد و به براورده کردن آرزوی این 
کودکان بپردازد. براســاس تحقیقات گســترده در تهران و شهرستان ها  در ۱۰۳ مرکز 
بازیافت و یا دپوی زباله  که اعضای جمعیت امام علی توانســتند به آنها وارد شوند 7۰۸ 
کودک زندگی می کنند، این مراکز در اســتان های تهران )تهران، شــهریار، اسالمشهر، 
قرچک، ورامین، پاکدشــت،رباط کریم، سرآسیاب، شهر قدس(، البرز، کرمان، کرمانشاه، 

خراسان رضوی، گلستان، یزد و سمنان قرار دارند.
این عضو جمعیت امام علی)ع( در خصوص  وضعیت معیشتی سخت کودکان زباله گرد 
نیز گفت: میانگین ســنی این کودکان ۱۲ سال  بوده و براساس تحقیقات ما ۴۱ درصد 
آن ها بیسواد و ۳7 درصد به خاطر»کار« ترک تحصیل کرده اند؛این درحالیست که  بیش 

از ۵۰ درصد آنها در مراکز جمع آوری زباله زندگی می کنند.
وی افزود: بیش از ۵7 درصد کودکان در مراکز مدیریت پسماند زندگی کرده و ما بقی 
در خانه به ســر می برند. با توجه به وجود حجم انبود زباله دائمی در این مراکز، وجود 
موجودات موزی از جمله موش، مارمولک و انواع حشرات در محل زندگی کودکان بسیار 
مشــهود اســت؛ به طوریکه به وضوح عالئم حضور این موجودات را در محل خواب، در 
میان مواد غذایی و وسایل شــخصی کودکان مشاهده می کنیم؛ همچنین بر روی بدن 
اکثــر این کودکان زخمهایی وجود دارد که عامل اصلی آن موجودات موزی به خصوص 

موش است.
مازیارفــر در ادامه عنوان کــرد:  از حدود ۴۳ درصدی که با خانواده زندگی می کنند، 
۳۸ درصد زباالت را در محل زندگی خود دپو کرده و پس از تفکیک می فروشند که این 

موضوع باعث ایجاد خطراتی برای آنها شده و سالمت آنان را به شدت تهدید می کند.
مطالبات فعاالن حقوق کودکان از مسئوالن

ثریا عزیزپناه نیز با بیان آنکه در حال حاضر در ایران در حوزه کار کودک با مشــکالت 
عدیده ای مواجه هســتیم و دلیل آن نیز کامال به شــرایط معیشتی خانواده های ایرانی 
بســتگی دارد؛ به طوریکه شــرایط اقتصادی کودکان کار در ایران نه تنها بهبودی پیدا 
نکرده بلکه متاســفانه به دلیل مشــکالت معیشــتی خانوارها و با توجــه به تنگناهای 
اقتصادی مســئله کار کودک همچنان به قوت خود باقی اســت افزود: مســئله کودکان 
کار و خیابان ناشــی از کم کاری در سایر حوزه های کشور است؛ زیرا وقتی خانواده دچار 
مشــکالت جدی می شود کودک خود را با این محرومیت درگیر می کند به همین دلیل 
بایــد برای حل این معضل بر کارآمدی خانواده و توانمندی خانواده های کمتر برخوردار، 

رفاه اجتماعی و عدم طبقاتی شدن جامعه تاکید کنیم.
وی در ادامه به کودکان بازمانده از تحصیل نیز اشــاره کرد و گفت: بر اســاس آخرین 
گــزارش مرکز پژوهش های مجلس، آمار کودکان ترک تحصیل کرده به ســه میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر می رســد، این در حالیســت که گزارش قبلی این مرکز از چهار میلیون و 

۲۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در کشور خبر داده بود.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: آمار کودکان بازمانده از تحصیل کشــور بسیار قابل 
تامل است و وقتی ریزش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل ایجاد می شود باید آن کودکان 
را در بازار کار رســمی و یا غیر رســمی دنبال کرد زیرا کودکان در بخش های مختلف از 
جمله کشاورزی، دامپروری، مشــاغل کوچک خانگی، کارگاه های زیرزمینی و همچنین 

کارگاه هایی که از شمول نظارت وزارت کار خارج هستند، به کار گرفته می شوند.

جانشين فرمانده نيروی انتظامی با بيان اينکه رويکرد ناجا در 
طرح های دريا ايجابی اســت، از اجرای ۲۴۴ طرح در ۱۱۰ نقطه 
از ســواحل دريا در شمال کشور خبر داد و گفت: در اين طرح ها 

بيش از پنج هزار نيرو بکارگيری می شوند.
سردار اسکندر مومنی در حاشيه نشست تخصصی ساماندهی 
ســواحل دريا در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: طرح دريا در سه 
اســتان گلســتان، گيالن و مازندران از ۳۱ خردادماه آغاز و تا ۳ 
مهرماه ادامه دارد.وی با اشاره به اجرای ۲۴۴ طرح در ۱۱۰ نقطه 
از ســواحل دريا در شمال کشــور، تصريح کرد: در اين طرح ها 
بيش از پنج هزار نيرو بکارگيری می شوند؛ همچنين فرماندهان 
انتظامی اســتان ها با همکاری پليس های تخصصی به ويژه 

فرماندهی مرزبانی و دريابانی اين طرح را اجرا می کنند.
ســردار مومنی با بيان اينکه در ســال گذشــته ۱۱۵ نفر از 

هموطنان ما در دريای شمال غرق شدند، افزود: اين رقم در سال 
گذشــته، علی رغم افزايش ۱۶ درصدی سفرهای تابستانی در 
مقايسه با سال 9۴ با کاهش ۱۰ درصدی غريق همراه بوده است.

جانشين فرمانده ناجا خاطر نشان کرد: تمامی غرق شدگان در 
سال گذشته در خارج از محدوده طرح دريا و مناطق ممنوعه شنا 
غرق شده اند که ۷۲ درصد از اين غرق شدگان را افراد غير بومی 
تشکيل داده اند.وی به مسافران و کسانی که قصد استفاده از اين 
مواهب الهی را دارند، توصيه کرد: حتما از نقاط اجرای طرح که از 
امنيت، امکانات و خدمات الزم برخوردار است و همچنين حريم 

اجتماعی خانواده ها رعايت می شود، استفاده کنند.
سردار مومنی با اشــاره به رويکرد ايجابی نيروی انتظامی در 
طرح دريا با تاکيد بر اقدامات فرهنگی و اجتماعی، افزود: اقدامات 
سلبی، آخرين مرحله از اقدامات پليس است که هرگاه به حريم 

اجتماع لطمه وارد شــود با آن برخورد می شود؛ اقدامات سلبی 
پليس در طرح دريا اندک اســت.وی با اشــاره به اينکه مردم و 
مسافران، نقش اصلی را در طرح دريا دارند، افزود: اگر هماهنگی 
بين مردم و همه دستگاه ها وجود داشته باشد، امنيت اجتماعی و 
اخالقی و نيز حريم خانواده ها در طرح های دريا رعايت خواهد 
شد.ســردار مومنی، حفظ سالمتی و جان مسافران را مهم ترين 
اصل بيان و تاکيد کرد: همه مسافران و شهروندان، در قبال جان 
خود و ديگران مسئول هستند.وی با اشاره به پيش بينی افزايش 
۱۰ درصدی سفرهای تابستانی به استان های شمالی کشور در 
سال جاری، گفت: در راستای پاسخگويی به مطالبات و نيازهای 
مردمی در بخش انتظامی، ظرفيت نيروی انسانی در اجرای طرح 
های تابستانه در استان های مزبور، ۱۲ درصد افزايش پيدا می 
کند.وی با اشــاره به اقدامات موثر ناجا در حوزه های فرهنگی 

و اجتماعی کشــور از افزايش ۲۰ درصدی اين اقدامات در سال 
جاری خبر داد .وی در پاســخ به سوال خبرنگاری در خصوص 
حوادث تروريســتی تهران، گفــت: در مجموع، عمليات نيروی 
انتظامی در برابر تروريست ها با درايت و هوشمندی همراه بوده و 
پليس در اين راستا موفق عمل کرده است.براساس گزارش پايگاه 
خبری پليس، سردار مومنی گفت: نيروی انتظامی در تمامی نقاط 
از داخل شــهر ها تا مناطق مرزی، اشرافيت و آمادگی کامل را 

دارد.

اجرای 244 طرح سالم سازی دریا در استان های شمالی

از تحليل »جغرافيای کار کودک« تا معيشت کودکان »زباله گرد«

معــاون ابتدايی وزيــر آمــوزش و پــرورش از آمادگی اين 
وزارتخانه برای نهادينه ســازی و آموزش حقوق شهروندی در 
مدارس ابتدايی خبر داد. رضوان حکيم زاده در نشســت دستيار 
ويژه رئيس جمهوری در امور حقوق شــهروندی با نمايندگان و 
دستياران امور حقوق شهروندی در وزارتخانه ها و استان ها درباره 

عملياتی کردن منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، گفت: 
بهترين جايگاه برای نهادينه ســازی حقوق شهروندی، وزارت 
آموزش و پــرورش و دوره ابتدايی اســت. وی ادامه داد: وزارت 
آمــوزش و پرورش گزارش دقيقــی از اقداماتی که می تواند در 
زمينه آموزش حقوق شــهروندی انجام دهد، تهيه کرده و حتی 

در دوره پيش دبستانی، اقداماتی را انجام داديم.حکيم زاده ادامه 
داد: 99 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و دستمزد 
می شود بنابراين بسياری ضروری است که ساير سازمان ها هم 
بــه آموزش و پرورش کمک کنند تا حقوق شــهروندی از دوره 
ابتدايی در کودکان برای نسل فردا نهادينه شود. به گزارش ايرنا، 

نشست دســتيار ويژه رئيس جمهوری در امور حقوق شهروندی 
با نمايندگان و دســتياران امور حقوق شهروندی وزارتخانه ها و 
استان ها، فعاالن حقوق شهروندی، نمايندگان سازمان های مردم 
نهاد و جمعی از برنامه سازان و فعاالن رسانه ای، عصر يکشنبه در 

محل ساختمان کوثر نهاد رياست جمهوری برگزار شد.

اعالم آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای آموزش حقوق شهروندی در مدارس ابتدایی


