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کودکانه های فراموش شده در کودکان کار

گروه خبر :کودکان کار مازندران دیروز در جمع مسئوالن
بهزیستی و نیروی انتظامی استان مازندران گره از قصه
پر غصه خود گشودند تا جرعه ای از صدای درد و دل
آنها شنیده شود.
نگاهشان که می کنید با کودکان دیگر فرقی ندارند و
گاهی لبخندشان شاد تر از کودکان خودمان است که تمام
روز سر در تلویزیون ،ماهواره و یا گوشی تلفن همراه دارند.
برخالف لباسهایشان که کهنه و به قول امروزی های
الکچری از مد افتاده است ،اما مودب هستند واحترام
کودکانه را از چشمها و صورت های آفتاب خورده آنها
می توان به راحتی تشخیص داد .گل فروش  ،جمع

آوری ضایعات  ،دستفروشی کفش ،کار در رستوران و
فروش دستمال کاغذی و دیگر مشاغلی که می توان در
پشت چراغ قرمز ها و ترافیک شهرها به آن دست یافت ،
شغلی است که این کودکان را به واسطه آن کودکان کار
می نامند .با اینکه برخی از آنها از شهرهای اطراف ساری
هر روز به این شهر برای کمک خرجی خانواده می آیند
 ،اما جوری نوبت حرف زدن را به یکدیگر می دهند که
گویی برادران و یا خواهران خونی یکدیگرند .از حرف زدن
خجالت می کشند ،اما برخی باهوشتر هستند و مشکالت
خود و خانواده را به راحتی بیان می کنند.میانگین سنشان
هشت یا شاید نه سال است اما آنقدر سرما و گرمای

روزگار را چشیده اند که به اندازه ریش سفیدان تجربه و
حرف برای گفتن دارند.
از درآمد  20هزار تومان در روز تا  250هزار تومان در
ماه بدون هیچ دروغ و کلکی به مسئوالنی که در جلسه
هستند گزارش می دهند بدون اینکه خبری از قیمت ارز
و دالر داشته باشند.از مشکالت ثبت نام در مدرسه تا
نداشتن بیمه و گران بودن قیمت دارو برای پدر و مادر
بیمارشان می گویند ،تا سختی تامین مایحتاج خواهر
و برادر کوچکشان .اما جای تعجب دارد که هیچ کدام
اسمی از گوشی موبایل  ،تبلت  ،لپ تاب ،اسکوتر  ،ساعت
هوشمند و یا بازی های کامیپوتری نمیبرند  ،گویی که از

دنیایی دیگر آمدند  ،دنیایی کودکانه خالص اما با چاشنی
کار برای حیات.البته باید گفت که مسئوالن نیز پای درد
و دلهایشان نشستند و با کمک و نظر از خود کودکان و
مسئوالن این حوزه سعی در رفع مشکالتشان داشتند.
مدیرکل بهزیستی مازندران  ،معاون فرمانده نیروی
انتظامی استان و معاونین آنها دیروز مهمان موسسه
خیرین همدالن نیکواندیش و کودکان کاراین مرکز
بودند .این بار مسئوالن حاضر همان میوه ای را خوردند
که کودکان خوردند و بر روی صندلی نشستند که نه
باالتر از صندلی این کودکان بود و نه جایگاه ویژه ای
برای آنها تدارک دیده شد.
کاریکاتور

کاالی قاچاق،
در میزگرد محیط سرمایهگذاری کسب و کار در ایران عنوان شد :قاچاق و عدم
پاشنه آشیل اقتصاد ایران بهرهوری سرمایه پاشنه آشیل اقتصاد ایران!

* هیچ دریغی نباید در حمایت از کودکان کار
شود
مدیرکل بهزیستی مازندران در حضور کودکان ساری به
معاونین خود گفت :زیر مجموعه بهزیستی نباید از هیچ
کمکی به حمایت از کودکان کار دریغ شود .
سعید آرام با بیان اینکه کار برای این کودکان کمک تاثیر
گذار برای مجرای اقتصادی آنها و خانواده هایشان است
افزود :تمامی کمک های ما به شما (کودکان) حمایتی
است و نباید مانع از فعالیت و یا تحصیل شود.
وی به این کودکان گفت که تحصیل و یادگیری مهارت
های زندگی از اولویت های کودکان کار باید باشد زیرا

تنها مسیر عبور آنها و خانواده هایشان از سختی های
زندگی است.مدیرکل بهزیستی مازندران تاکید کرد :یکی
از وظایف کودکان کار کمک به بهزیستی برای شناسایی
بیشتر دیگر کودکان و حمایت از آنها است.آرام همچنین
از زیر مجموعه خود خواست که به خانواده های کودکان
کار ورود کنند تا با حمایت و توانمند سازی  ،بتوان به
صورت ریشه ای مشکالت اقتصادی اینگونه از خانواده
های دارای کودک کار برطرف بشود تا از آسیب های
اجتماعی که این قشر را بیش از هر کس دیگر تهدید می
کند پیشگیری شود.
در پایان هدایایی به این کودکان اهدا شد.
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آگهی دعوت انتخابات هیات مدیره وبازرس اتحادیه صنف
فروشندگان ادوات کشاورزی شهرستان آمل

دراجرای ماده  11آیین نامه اجرایی تبصره  3ماده  22ق.ن.ق بدینوسیله از اعضاء محترم اتحادیه دعوت بعمل

جواد تکجو

*آگهی تجدید حراج حضوری *
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان با استناد به ماده  29آئین نامه معامالت شهرداری در نظر دارد
-1اجاره غرفه فروش تنقالت جنب نماز خانه میدان ناهارخوران
-2اجاره غرفه فروش تنقالت رستوران باباطاهر
-3یک عدد غرفه فروش تنقالت واقع در پارکشهر جنب زمین بازی کودکان
را از طریق برگزاری مزایده حراج حضوری بصورت اجاره ماهیانه برای مدت دو سال (24ماه ) دو غرفه محور
ناهارخوران و یکسال (12ماه ) غرفه واقع در پارکشهر رابرمبنای پایه قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی و یاحقوقی
واجدالشرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ (انتشاراگهی )  97/7/19لغایت  97/7/28به واحد امور
قرار دادهای سازمان « به آدرس :گرگان – خیابان شهید رجایی – نبش چهارراه رسالت – سازمان صدا و سیما منظر
یانشانی اینترنتی  WWW.GORGAN .IRمراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده
واسناد و مدارک را دریافت و درصورت تمایل با رعایت شرایط ،اسناد مدارک مورد نیاز در حراج در روز شنبه مورخ
97/7/28راس ساعت  14:30به نشانی « گرگان – خیابان شهید رجایی تقاطع رسالت طبقه فوقانی ساختمان آتش
نشانی -سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با در دست داشتن اصل فیش سپرده واریزی یا ضمانتنامه
بانکی و اصل کارت ملی مراجعه و اقدام به شرکت درمراسم حراج نمایند .

یحیی ستوده نیا  -رئیس سازمان

می آید تا شخصا با دردست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب ویا کارت شناسایی معتبر از ساعت  9الی  11روز
چهارشنبه مورخ  97/7/25به آدرس تکیه اسک مراجعه وبه کاندیداهای مورد نظر خود رای دهید  .ضمنا تعداد
داوطلبین واجد شرایط هیات مدیره درانتخابات  10نفر و تعداد بازرسان واجد شرایط درانتخابات  3نفر به شرح
ذیل به ترتیب حروف الفبا می باشد که ازاین تعداد  5نفر بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و 2نفر بعنوان علی
البدل انتخاب وهمچنین تعداد یک نفر بعنوان بازرس اصلی ویک نفر بعنوان بازرس علی البدل انتخاب می شوند .
تذکر مهم  : 1براساس تبصره  3ماده  2ق.ن.ص وکالت برای دادن رای ممنوع است
تذکرمهم : 2
درضمن کلیه اعضا می توانند ضمن مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان به آدرس www.asnafiranian.ir :
درصفحه اصلی با وارد کردن کدملی یا کد شناسه صنفی خود نسبت به مشاهده مشخصات واطالعات مربوط به
پروانه کسب خودد اقدام نموده ودرصورت وجود درسامانه ویا هر گونه مشکالت دیگر قبل از انتخابات به اتحادیه
مراجعه واعالم نمایند .اسامی کاندید یا هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا-1آقای بهرام آبادیان  -2آقای خیراهلل
حسینی  -3آقای سیدعلی حسینی  -4خانم زهرا خیری  -5اقای امیر رضایی  -6آقای محمد مهدی عظیمی
فر  -7آقای محمدرضا فالح  -8آقای قاسم قربانی  -9آقای علی اصغر نیک چهره  -10آقای محمد وجدانی
اسامی کاندیدها بازرس به ترتیب حروف الفبا -1آقای اسماعیل حسین پور  -2آقای محمدرضا ملک زاده
 -3آقای مرتضی مهدوی
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