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قالیشویی
مبل شویی

 ) ســبز ســند  ( نی کمپا گ  بــر
موتــور، موتورســیکلت گالکســی 
بــه   1 3 9 4 ل  مــد  GT1 3 0
رنــگ نقــره ای بــه شــماره پالک 
79686/128 به شــماره موتور 
MN130HEL63657 به شماره تنه 
N2G***130G9413334 به نام 
رامتین غفاری فر مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

سند خودرو سواری پراید رنگ 
مشــکی مدل 1387 به شماره 
پــالک 664 هـــ 14 ایــران 44 
شماره موتور 2646487 شماره 
 S1412287855784 شاسی 
بــه نــام مرتضــی یوســف بیگی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســبز  ســند  و  کمپانــی  برگــه 
مــدل  احســان  موتورســیکلت 
1395 به رنگ مشــکی به شــماره 
پــالک 323/56528 بــه شــماره 
تنــه N2N***125E9515837 به 
 0125N2N902971 شماره موتور
بنام مهرداد زنگی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

 ) ســبز گ  بــر ( لکیــت  ما ســند 
 NKR55 کامیونت مســقف ایســوزو
37 ع   545 انتظامــی  شــماره   بــه 
 ایران 73 مدل 1390 رنگ سفید- 
روغنــی موتــور 963055 شاســی 
NAGNKR55E08916256 بــه نــام 
شرکت داروگستر پارس پاژنگ 101 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدارک دیپلم و کارشناسی 
کشاورزی صادره از واحد 
ورامیــن اینجانــب هومن 
حکیمونــد فرزنــد مجیــد 
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و کارت مالکیــت 
 2 تیــپ   206 پــژو  خــودرو 
 مــدل 99 بــه شــماره انتظامی

658 ق 55- ایــران 18 بــه 
 165A0170192 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAP03EE2LJ000318

مفقود فاقد اعتبار است.

ســه برگ ســند کمپانی و شناســنامه 
مالکیت )برگ سبز( موتورسیکلت متین 
125 مدل 1393 به رنگ زرشــکی به 
شماره انتظامی 96665 ایران 499 و 
شــماره موتور 0124NDR031908 و 
شــماره تنه NDR125A9300997 به 
نام رضا اروجی جاوید مفقود شــده از 

درجه اعتبار ساقط است.

 206TU5 پــژو  ســبز  بــرگ 
هاچ بــک مــدل 1396 بــه رنــگ 
ســفید روغنــی به شــماره موتور 
V2B0030728 و شــماره شاسی 
NAAP13FE0HJ253446 و شماره 
پالک ایــران 64- 542 ب 38 به 
مالکیت بهروز شــاکری اشــتیجه 
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار 

می باشد.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
ایســوزو 5/5 تــن مــدل 1385 
تیــپ NPR70Lبــه شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   370989
NAG085NPRF03211 به شماره 
انتظامــی 848 ط 15 ایــران 33 
بــه نــام شــرکت بهنــوش ایران 
مفقــود گردیده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

بــرگ ســبز و ســند و کارت موتور 
سیکلت باجاج پالس مشکی به شماره 
 NEO***135Z913761D تنــه 
 JEGBUF87699 و شــماره موتــور
پــالک شــماره  بــه   91  مــدل 

 ایــران 639 - 12698 بــه نــام 
علیرضا زارع مهرجردی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری پراید مدل 
83 رنگ سفید شماره موتور 
01002109 شــماره شاسی 
پالک   S1412283381284
نــام  بــه   12 ب   946  -64
اردکانــی  قاطــع  عبدالرضــا 
 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
 125 ملی به شــماره انتظامی

ل  مــد  1 3 5 9 7  -5 4 1
موتــور  ره  شــما بــه   91
124NEH002676 و شماره 
نــام  بــه   9120414 تنــه 
اینجانب علیرضا شاکری مفقود 

فاقد اعتبار است.

سند مالکیت )برگ سبز( کامیون 
کشــنده بنز ال اس 32/2626 
به شــماره انتظامــی 166 ع 84 
ایــران 63 مــدل 1375 رنــگ 
نارنجی- روغنی موتور 050024 
شاســی 169888 به نام قاسم 
باقــری مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مالکیــت  ســند  و  ســبز  بــرگ 
 405 پــژو  ســواری  کارت  و 
جی ال ایکــس آی مــدل 1383 به 
رنــگ مشــکی متالیــک به شــماره 
موتور 03 124831783 و شماره 
 شاسی 83341640 و شماره پالک

ایران 54- 568 ج 22 به مالکیت 
علیرضــا رازقــی طزرجانــی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

پیــکان  ســواری  ســبز  بــرگ 
تیــپ 1600 بــه رنگ ســفید 
روغنی به شــماره پــالک 64- 
143 د 24 و شــماره موتــور 
شــماره  و   11127859736
شاســی 78461635 بــه نام 
علی اکبر حبیبیان میبدی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سند مالکیت ســواری پژو- تیپ 
بــه   1388 مــدل  آریــان   206
 -11 ایــران  شــهربانی  شــماره 
228 ج 43 و بــه شــماره موتــور 
13588007609 و بــه شــماره 
 NAAP51FE7AJ358340 شاسی
به نام فاطمه ضرابی مفقود گردیده 
اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

اینجانب محمدجواد مهدی پور، مالک خودروی 
سواری پژو 206، مدل 1388 به رنگ سفید 
روغنی، به شماره انتظامی 229 د71 ایران 46 
به شماره شاسی NAAP03ED59J060188 و 
شماره موتور 14188021564 بعلت فقدان 
اسناد فروش)سند کمپانی( تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه 
هرکــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکور 
دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران- کرج، شهرک پیکانشهر، 
ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

چون آقای مرتضی اســداله پور مالک خودروی 
ســواری پــژو 207 مــدل 1398 بــه رنــگ 
خاکستری متالیک به شماره انتظامی 933 ق 16 
ایران 18  و شماره موتور 163B0308279 و 
شماره شاسی NAAR03FE3KJ381831 بعلت 
فقدان سند کمپانی و شناسنامه مالکیت)برگ 
ســبز( و کارت شناســایی خــودرو تقاضــای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچــه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ ا لتحصیلــی اینجانب 
ناصــر دلیربــاز فرزند حســین به 
شماره 337 صادره از همدان در 
مقطع کاردانی رشــته حسابداری 
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد 
همدان با شــماره 171005675 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد همدان به نشانی: 
همدان- شهرک مدنی- دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد همدان ارسال 

نماید.

خــودرو  مالــک  بدیــع زاده  شــایان  اینجانــب 
 1398 مــدل  ال ایکــس  ســمند  ســواری 
 رنــگ مشــکی متالیــک، بــه شــماره انتظامــی 
 KF573106 468 د 46 ایران 76، شماره شاسی
و شماره موتور 124K1365680به علت فقدان 
اســناد فروش و شناســنامه مالکیــت تقاضای 
رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام. 
لــذا چنانچه هر کس ادعایــی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتر 14 
جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکان شهر 
ســاختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانــب عباســعلی نورمحمــد قالتی 
مالــک خــودرو ســواری پــژو ROA به 
شــماره انتظامــی 499 ص 86 ایران 
63 موتور 11686014766 شاسی 
61331697 بــه علت فقدان ســند 
کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
است چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایــران خــودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یک سال است.

ســند و فاکتــور فــروش MVM بــه 
موتــور  و   1005459 شاســی 
85 م   228 پــالک  و   005427 
 ایران 99 مفقود و فاقد اعتبار است.

شادآباد- بازار آهن
32 متر مغازه 

فروشی
09128083295

سند و فاکتور فروش MVM شاسی 
1005138 و موتــور 005484 و 
پالک 264 م 85 ایران 99 مفقود 

و فاقد اعتبار است.

شادآباد- بازار آهن
26 متر دفتر کار

فروشی
09128083295

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                                        76321938

شرق - غرب 

33112193
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33118052

 33113519
33911568
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میپذیرد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

----------------417/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــا توجــه بــه جــدول زیــر نســبت بــه انتخــاب هــر یــک از نشــریات  مــورد عالقــه و واریــز مبلــغ اشــتراک بــه شــماره کارت 
  69 کــد  جنوبــی   ســعدی  شــعبه  ملــی  بانــک  0106713595009)ســیبا(  حســاب  یــا  و  ملــت  بانــک    6104337743976845 
 بــه نــام حســین شریعتمداری)موسســه کیهــان( و ارســال اصــل فیــش بانکــی همــراه بــا فــرم تکمیــل شــده ذیــل بــه صنــدوق پســتی 11365/3631

 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید. ه 
ج

تو

نام: ............................... نام خانوادگی: ...................................................... نوع نشریه: .................................................. تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: 

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................    

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

امور مشترکین  موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

اسامی 

4 نفر  از

 فرزندان

 تحت پوشش 

شیرخوارگاه 

شبیر

نام کودک:   کیان
تاریخ تولد: 1395

نام والدین: -

تاریخ پذیرش: 98/12/7

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی پاکدشت

نام کودک:  ستایش صادقی نیا

تاریخ تولد: 93/6/3
نام والدین: شکوفه

تاریخ پذیرش: 98/12/7
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهرستان پیشوا

نام کودک:  نیوشا صادقی نیا

تاریخ تولد: 96/4/22

نام والدین: شکوفه- مصطفی

تاریخ پذیرش: 98/8/11
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهرستان پیشوا

نام کودک:  امیرعلی مقراضی

تاریخ تولد: 1394

نام والدین: محمدرضا

تاریخ پذیرش: 98/12/27

ارجاع دهنده: خانواده

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33۶84837 - ۰9۱۲5387۰44 

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فقط قالیشوییتهــران نـو

774۱3۶۰4           77473۶۰4   
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درشرق تهران کارخانه دارد

اصــل پروانــه حمــل ســالح 

شکاری ســاچمه زنی تک لول 

ته پر به شــماره 2158752 

متعلــق بــه آقــای ابراهیــم 

محمــدی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
)نوبت دوم(

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانــب فرانک 
اکبریــان نمیــن فرزنــد حمزه به شــماره 
شناســنامه 5799 صــادره از اردبیل در 
مقطع کارشناســی رشته اقتصاد بازرگانی 
صادره از واحد دانشــگاهی تهران مرکزی 
با شــماره 35359 و تاریخ 1377/2/15 
مفقــود گردیده اســت، از یابنــده تقاضا 
می گردد اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد تهران مرکزی به نشــانی: 
تهران- ســوهانک- بلوار ارتش- میدان 
قائم- خیابــان خندان- خیابان ســلماس 

ارسال فرماید.

بدین وســیله از کلیه ســهامداران شــرکت شــعاع بتن 
شرق)ســهامی خاص( به شماره ثبت 14316 دعوت به 
عمــل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
این شــرکت در راس ســاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
99/04/01 که در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران و بازرســین شــرکت و انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار

آدرس: محل قانونی شرکت
مقام دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
به اطالع کلیه اعضای محترم جمعیت خیریه خامنه می رساند که 
مجمع عمومی عادی روز جمعه مورخ 1399/3/30 از ساعت 10 
صبح در حســینیه خامنه ای ها واقع در خیابان قصرالدشت بین 

طوس و دامپزشکی شماره 673 برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره بازرسین
2- ارائه بیالن و تصویب ترازنامه

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره

آگهی مزایده 
یک شرکت تولیدی قطعات بدنه خودرو در نظر دارد ورق های 
روغنی ST14 رول، با ضخامت 0/6- 1 -1/2 و 1/5 خود را 

از طریق مزایده به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت خرید و ارائه قیمت پیشنهادی 
خــود، حداکثــر تــا روز دوشــنبه مــورخ 1399/03/19 
یــا  و   021 65438984 فاکــس  شــماره  طریــق   از 

ایمیل ggs_co@yahoo.com اقدام نمایند.
هیئت مدیره شرکت

صفحه ۶
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ شوال ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۸۰

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

بــرای رســیدن به مرکــز بهزیســتی حضرت 
ولیعصر)عــج( تهران از خیابانی گذشــتیم که مزین 
شــده بود به نام حر انقاب اســامی، شهید »طیب 
حاج رضایی«. این مرکز جزو قدیمی ترین مراکز متعلق 
به سازمان بهزیستی کشــور است که سال ها بدون 

استفاده در جنوب پایتخت رها شده بود.
چندی است که موسسه ای متشکل از چند فعال 
حوزه کودک به نام »حافظان کودکان کار تهران« با 
اجرای پروژه  بازیابی و باز ســازی بخشی از این مرکز 
با نام »بهشــت ریحانه« سعی دارند با تغییر نگاه به 
موضوع کودکان کار، زنجیره ای از توانمند سازی آنان 
را اجرا کنند. به گفته مسئوالن این موسسه، منظور 
از زنجیره توانمند سازی کودکان کار این است که قشر 
هدف از ابتدا در مسیری درست به منظور شناسایی، 
تقویت و رشــد توانایی های خود قرار بگیرند و بعد از 
اتمام چرخه حمایت و تغییر وضعیت این کودکان به 
جوانانی که توانایی زندگی عادی را دارند، خود الگو و 

حامی سایر کودکان کار شوند.
از دل گروه های جهادی متولد شدیم

مدیر موسســه حافظان کــودکان کار تهران در 
گفت و گو با کیهان تشــکیل این موسسه را از نتایج 
ورود گروه های جهادی به مسائل اجتماعی می داند. 

علی حســینعلی پور با اشاره به ســابقه فعالیت 
در حوزه خدمت رســانی به مناطق محروم می گوید: 
طی ســال های اخیر با مشارکت جوانان انقابی و با 
هماهنگی نهادهای حمایتی همچون سازمان بهزیستی 
به کمک کودکان کار شــتافتیم و ســعی کردیم در 
جمع آوری، ساماندهی و توانمند سازی آنها فعال باشیم.
به گفته حسینعلی پور، بعد از چند سال فعالیت 
متفرقــه همچون فعالیت عمرانــی و تفریحی برای 
کــودکان کار، گروهی متشــکل از فعاالن جهادی با 
ثبت این موسسه به صورت متمرکز و به عنوان یکی از 
گروه های شناخته شده وارد عمل شده و سعی کردند با 
نگاهی جدید به مسئله کودک کار و نیازهای آنها، مدل 
جدیدی از فعالیت در این حوزه را پایه گذاری کنند.

شاید بتوان ایفای نقش واسط میان کودکان کار 
و اصناف را مهم ترین کار ویژه این موسســه دانست. 
به گفته مدیر موسسه حافظان کودکان کار، در ابتدا 
پســرانی که توانایی خاصی داشتند پس از شناسایی 
به اصناف مختلف همچون تعمیر اتومبیل، تراشکاری، 
باطری  ســازی و کابینت  ســازی معرفی و استخدام 
می شدند. بعد از مدتی و با رسیدن به سن قانونی، با 
هماهنگی با خّیرین هزینه اولیه یک زندگی عادی و 
امکان اجاره مغازه را برای این جوانان فراهم می کردیم 
و این چنین به جای اینکه طی چند سال فقط حمایت 
مالی کنیم، آنان را از کف خیابان و فعالیت های پرخطر 
به افرادی توانمند تبدیل می کردیم که خود کودکان 

دیگری را تحت حمایت قرار می دهند.
»کودکان کار« برای برخی جمعیت  و گروه ها 

به منبع مالی تبدیل شده است
اقشار آسیب پذیر، علی الخصوص کودکان کار، از 
جمله حوزه های حســاس در فعالیت های اجتماعی 
هســتند. چند ســالی اســت که برخی موسسات و 
جمعیت هــا در هماهنگی با برخــی نهادهای غربی، 
تعاریف دیگری از این اقشار ارائه داده  و سعی می کنند 
از این مسئله برای سیاه نمایی علیه کشورمان استفاده 

فصل جدید در ساماندهی»کودکان کار«
 با ورود گروه های جهادی

سعید درویشی

گزارش کیهان از فعالیت های موسسه
 »حافظان کودکان کار تهران«

موضوع کودکان کار سال هاست به عنوان یک حوزه مهم و نیازمند برنامه ریزی و دخالت مستقیم 
مسئوالن در کشور ما خودنمایی می کند. در این بین برخی اقدامات و تحرکات از گروه های خاص با 
نام و ظاهر کمک به کودکان کار سرانجام رضایت بخش و مناسبی نداشته است. حال ورود گروه های 
جهادی و نیروهای انقالبی به عرصه کمک به کودکان کار نوید یک شرایط جدید و رقم خوردن فصل 
جدیدی در رفع ریشه ای و صحیح مشکالت این کودکان و نوجوانان را می دهد. یکی از پیشروترین 

مجموعه های جهادی در این عرصه موسسه »حافظان کودکان کار تهران« است.

کنند. در ماجرای جمع آوری کودکان کار که ســال 
گذشــته انجام شد، شــاهد بودیم که این گروه ها با 
بزرگ نمایی از مشکات طرح و فشار سازمان یافته بر 
ارگان های دولتی باعث شدند که این طرح عقیم بماند، 
اســتدالل آنها این بود که با مشاهده کودکان کار در 
خیابان ها مردم با واقعیت مسائل اجتماعی آشنا و به 

کمک و همدلی تحریک می شوند!
حســینعلی پور با اشاره به همین آسیب از ضرورت 
ورود جوانان و ارگان های انقابی به مدیریت آسیب های 
اجتماعی ســخن می گوید. وی معتقد اســت: برخی 
موسســات و جمعیت ها به این کودکان به چشم منابع 
مالی نگاه می کنند. آنها تاکنون هیچ اقدامی برای بهبود 
معیشــت کودکان تحت پوشش خود از جمله اقدامات 

عمرانی و آموزشی انجام نداده اند. آنها طی چند سال اخیر 
و با استفاده از ظرفیت سازمان بهزیستی به مسئله ورود 
می کنند، اطاعات الزم را به دست می آورند، به مشکات 
اجرایی آشنا شده و در ادامه با استفاده از همان اطاعات 
اقدام به بزرگنمایی کاستی ها، سیاه نمایی و حاشیه  سازی 
علیه کشــور می کنند. همین رویکرد در هماهنگی با 
نهادهای غربی باعث شده که از سه سال پیش بدین سو، 
ارگان هایی همچون بهزیستی همکاری با آنها را محدود 
کرده و به سمت گسترش فعالیت با گروه های جهادی 

در حوزه آسیب های اجتماعی حرکت کنند.

این فعال حوزه کودکان کار ادامه داد: از ســوی 
دیگر هستند گروه ها و جمعیت هایی که به شدت از این 
موضوع ناراحت هستند. این گروه معتقد به غیردینی 
شدن حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی هستند و 
معتقدند نباید چنین موضوعاتی را با مسائل سیاسی 
و ایدئولوژیک درآمیخت. مدتی قبل مســابقه ای بین 
تیم های فوتبال کودکان کار برگزار شد که مسئوالن 
یک جمعیت خاص اصرار داشتند تصویر شهید حاج 
قاسم سلیمانی در دست بچه ها قرار نداشته باشد وگرنه 

عکسی از تیم گرفته نخواهد شد!
رفتار ضددینی هدفمند برخی جمعیت ها 

برای تربیت کودکان کار
مدیر موسســه حافظــان کــودکان کار تهران 

اظهارداشــت: یکــی از نکات مهــم در مدیریت این 
جمعیت ها و موسســات رفتار ضددینی هدفمند آنها 
است؛ از نحوه آموزش کودکان تحت پوشش بگیرید 
تــا جذب مربیانی با افکاری خــاص در حوزه دین و 
سیاست. این گروه ها علیرغم داشتن سابقه طوالنی اما 
به گواهی آمار و کارنامه خود، تاکنون هیچ دستاوردی 
در حوزه توانمند ســازی نداشته اند و صرفاً به کسب 
پول از نهادهای دولتــی، همکاری با نهادهای غربی 
در تهیــه گزارش از وضعیت اجتماعی ایران و تربیت 
هدفمند کودکان در یک مســیر مشــکوک مشغول 

هستند. نکته مهم در این میان حضور بی دغدغه آنها 
در مراکز دولتی و حمایت برخی مدیران از آنها است 
که باعث شــده برخی اخبار درون سازمانی نهادهای 
حمایتی از بنگاه های خبری و گروه های معاند سر در 
بیاورد! اصلی ترین کارکرد این موسسات بهره برداری 
از چرخه جمع آوری و رها ســازی کودکان کار است. 
آنها منابع مالی را به نام جمع آوری هدفمند کودکان 
کار دریافت می کنند، ســپس خود به انتقاد از مراکز 
جمع آوری و بزرگنمایی مشکات پرداخته و خواستار 
رها ســازی آنها می شوند، این چرخه به یکی از منابع 

مهم مالی آنان تبدیل شده است.
حســینعلی پور با تاکید بر اینکــه همین موضوع 
باعث شــد تا جمعی از فعاالن جهادی وارد این عرصه 

شوند، گفت: موسساتی از قیبل »حافظان کودکان کار 
تهران« به دنبال ارائه الگویی جدید از نحوه مدیریت و 
حل معضات اجتماعی همچون کودکان کار هستند. 
در این الگو نیازی به دریافت منابع مالی دولتی نیست، 
بلکه می توان با ایجاد چرخه توانمند سازی و جلب اعتماد 
خّیرین و اصناف بسیاری از مشکات را حل کرد. این 
الگو در مقابل الگویی است که به کودک کار به چشم یک 
فرصت مالی نگاه می کند و سعی دارد اهداف مشکوک 

خود را به وسیله تربیت این کودکان تامین کند.
بدون حضور گروه های مردمی و جهادی 

کار جلو نمی رود
چنین رفتارهایی از سوی جمعیت ها و موسسات 
حاشیه ساز باعث شده تا ســازمان بهزیستی نیاز به 
تغییر رویکرد در فعالیت با گروه های مردمی داشــته 
باشد. از سوی دیگر توان محدود ارگان های حمایتی 
در حوزه آســیب های اجتماعی باعث شده تا برخی 
فعاالن جهادی به فکر شکل دادن زنجیره ای از خیرین، 

گروه های مردمی و اصناف باشند.
مدیر موسسه حافظان کودکان کار تهران با تاکید 
بر این مسئله می گوید: مهم ترین مسئله برای کودکان 
کار این است که علی رغم دارا بودن توانایی های مختلف 
اما فعالیت در خیابان به عنوان پیشــه اصلی آنها در 

افکار عمومی ثبت شده است. تا وقتی این طرز تفکر 
تغییر نکند معضل کودکان کار هم حل نخواهد شد.

وی معتقد اســت؛ بهترین اقــدام برای حل این 
معضل ساماندهی و وارد کردن کودکان کار به بازار کار، 
توانمند سازی اقتصادی و آموزشی آنها و بازگرداندنشان 
به چرخه یک زندگی عادی است. این چرخه به کمک 
خیرین )حامی مالی(، گروه های مردمی)آموزش دهنده 
و ساماندهی کننده( و اصناف )نقطه عطف زندگی این 
کودکان( به حرکت درآمده اســت. با استفاده از این 
چرخــه کودکی بوده که اکنون به تاجر بزرگ پارچه 
تبدیل شده و بیش از 150 کودک آسیب دیده را تحت 

پوشش شغلی و مالی قرار داده است.
آنچه در این میان به عنوان نقش اصلی موسسات 

حمایتی مطرح می شــود، حلقه واسط بودن در این 
چرخه است. بسیاری از اوقات بدون دریافت کمک از 
نهادهای دولتی می توان به کمک این چرخه بسیاری 
از مشکات را حل کرد و پای بیگانگان به آسیب های 

اجتماعی را باز نکرد!
کودکان بی سرپرست
 مورد توجه ما هستند

حسینعلی پور با اشــاره به نحوه فعالیت موسسه 
»حافظان کــودکان کار تهــران« و مرکز نگهداری 
»بهشــت ریحانه« می گوید: این مرکز برای دختران 
بی سرپرســت باالی 18 سال و نوباوگان 3 تا 6 ساله 
آماده شده اســت. برخی از این دختران البته دارای 
سرپرست بد هستند و ضرورت دارد که برای دوره ای 
در این مرکز حضور داشته باشند تا شرایط بازگشت 

به زندگی عادی برای آنها مهیا شود.
وی با اشــاره به اینکه برخاف تصورات، کودکان 
کار به سه گروه تقسیم می شوند، گفت: برخی کودکان 
دارای والدین و مکان زندگی هســتند و این دسته با 
اطــاع پدر و مادر کار می کنند. دســته ای دیگر در 
کنار والدین زندگی می کنند ولی مشــکل اصلی آنها 
نداشتن محل زندگی ثابت است. این خانوده ها بیشتر 
در مناطق حاشیه ای تهران در کوره ها، غارها و حاشیه 

ســبز برزگراه ها ساکن هستند. دسته سوم کودکانی 
هســتند که هیچ اطاعی از هویت پدر و مادر خود 
ندارند و این موضوع باعث شده آسیب پذیری بیشتری 

نسبت به دو دسته قبلی داشته باشند.
به گفته این فعال حوزه کودک، اگر دســته سوم 
به طور صحیح در چرخه توانمند ســازی قرار بگیرند 
به مرور زمان آســیب پذیری بسیار کمتری نسبت به 
دو دسته قبل خواهند داشت. بسیاری از کودکانی که 
بعدا توانسته اند به افراد موفق تبدیل شوند، جزو این 

دسته بودند.
مدیر موسسه حافظان کودکان کار تهران اشتغال 
را کلید حل مشکات کودکان کار و خانواده های آنان 
می داند. وی معتقد اســت: اگر آموزش و تامین بستر 
اشــتغال این کودکان فراهم شود، بسیاری از آنها در 
زمــان کوتاهی می توانند از وضعیت فعلی خود عبور 
کنند. بر همین اساس ما تاکید داریم که این کودکان 
و نزدیــکان آنها از جمله پدر و مادر نباید فقط مورد 
حمایت مالی قرار بگیرند، بلکه باید زمینه اشــتغال 

آنان را فراهم کنیم.
روند توانمند سازی کودکان کار

 چگونه است؟
محبت و مورد توجه قرار گرفتن اولین موضوعی 
است که شما در برخورد با کودک کار و آسیب دیده 
با آن مواجه هســتید. به همیــن دلیل بود که اولین 
بخش های مرکز »بهشت ریحانه« که آغاز به کار کرد، 

تفریح و اسکان در نظر گرفته شد.
حسینعلی پور با اشاره به این موضوع می گوید: در 
ابتدای ورود یک کودک به این مجموعه سعی می کنیم 
نیازهای اولیه وی همچون محبت، برنامه غذایی سالم 
و اسکان و پوشاک مناسب را برای آنان فراهم کنیم. 
تا مدتی تمام تاش ما این است که کودک باور کند 
این وضعیت پایدار اســت و بعــد از مدتی دوباره به 
ســطح خیابان باز نخواهد گشت، سپس سطح بندی 
را آغاز می کنیم. اساس این موضوع تحصیل کودکان 
اســت. با بررسی سوابق کودکان تحت حمایت، روند 
آمــوزش و تحصیل آنها را از ســر می گیریم. در این 
میان هســتند کودکانی که به علت شرایط مختلف 
عاقه ای به تحصیل از خود نشان نمی دهند؛ بنابراین 
ما این کودکان را با توجه به عایق خود، به ســمت 
توانمند سازی شغلی با استفاده از کمک اصناف مختلف 

هدایت می کنیم.
وی افــزود: گروهــی دیگر از کــودکان به علت 
آســیب های متعددی که تجربه کرده انــد، در ابتدا 
توان بازگشت به شرایط عادی را ندارند. برای کمک 
به این دســته نیــز از کمک مشــاوران و مددکاران 
اجتماعی مختلفی بهــره می بریم تا به مرور زمان از 
نظر روانی آرامش پیدا کنند و ســپس روند آموزش 

آنان را آغاز کنیم.
فعالیت دانشجویان بسیجی

 برای رفع مشکالت اجتماعی
مدیر موسســه حافظــان کــودکان کار تهران 
اظهارداشــت: نکته ای که باید یادآوری کنم حضور 
فعال دانشجویان و جوانان انقابی در عرصه همکاری 
با ما است. بسیاری از دانشجویان بسیجی و گروه های 
جهادی هستند که ضرورت رفع آسیب های اجتماعی 
را درک کرده اند و در هماهنگی با موسسات مختلف 
اجتماعی در حوزه آموزش، خدمات عمرانی و حمایتی 

و کمک روحــی به کــودکان کار فعالیت می کنند. 
همانگونه که موسسات و جمعیت های معلوم الحال از 
ظرفیت دانشجویان برای پیشبرد امور خود استفاده 
می کنند )در حالی که بســیاری از این دانشجویان از 
ماهیت اصلی این گروه ها بی اطاع هســتند(، ما نیز 
از ظرفیت های بزرگی همچون بســیج دانشــجویی، 
گروه های دانشــجویی انقابــی و گروه های جهادی 
در ایــن حوزه بهره برداری می کنیم. ما معتقدیم این 
کودکان به علت شرایط خاص فقط به حمایت مالی، 
غذایی و پوشــاک و از این دست مسائل نیاز ندارند، 
بلکه در حوزه اخاق، باورها و شکل گیری شخصیت نیز 
نیاز به الگو دارند و چه کسانی بهتر از جوانان انقابی؟

در حوزه مقابله با باندهای خیابانی
 به قاطعیت نیاز داریم

باندهای خیابانی، تعیین تکلیف نکردن وضعیت 
بسیاری از کودکان کاری که اتباع خارجی هستند و 
حمایت بســیار کم از موسسات اجتماعی در مقابل 
گروه های خاف کار از جمله دغدغه های دیگر فعاالن 

حوزه کودک است.
حسینعلی پور با انتقاد از مقابله ضعیف با باندهایی 
که از کــودکان کار بهره کشــی می کنند، می گوید: 
بســیاری از مواقع بوده که کــودک از ترس برخورد 
ســایر اعضای باند از معرفی خاف کاران طفره رفته 
است، چون وی می داند که برای داشتن سرپناه و غذا 
و رفع نیازهای روزانه خود نیاز به یک سرپرست دارد. 
این موضوع وقتی بغرنج می شود که شاهد گسترش 
آزار جنسی کودکان در میان چنین باندهایی هستیم. 
بســیاری از این کودکان به شیوه ها و دفعات مختلف 
مورد آزار قرار گرفته اند، اما به خاطر شرایط زندگی و 
ترس از آینده حاضر به افشای این وضعیت نیستند. 
همچنین اعضای این باندها نیز بســیار پررو شده اند، 
به طور مثال وقتی کودکی از اعضای باندی جمع آوری 
و تحویل مراکز نکهداری می شــود، اعضای باند تمام 
تاش خود را برای فراری دادن وی انجام می دهند و 
در مواردی حتی به سوراخ کردن سقف مرکز نگهداری 
و دزدیدن کودک منجر شده است! این در حالی است 
که اگر باندهای خیابانی شناسایی و متاشی نشوند، در 
آینده با موجی از کودکان کار آسیب دیده جسمی و 
روحی مواجه خواهیم بود که خود ادامه دهنده همان 

راه اشتباه خواهند بود.
رفع آسیب های اجتماعی

 از مسیر حرکت های جهادی و انقالبی
کودکان کار برخاف تصورات بســیاری از آحاد 
جامعه بزهکار غیرقابل تغییر نیســتند. این کودکان 
به دالیل گوناگون از فرصت نمایش اســتعدادهای 
خود محروم هســتند و اگر چنیــن فرصت هایی به 
آنان داده شــود، توان بازگشت به یک زندگی عادی 

را دارا هستند.
اگر مدیریت توانمند سازی کودکان کار را در اختیار 
موسساتی که دل در گرو انقاب اسامی دارند و رفع 
آسیب های اجتماعی را یکی از ضرورت های تشکیل 
تمدن اسامی می دانند، قرار ندهیم، آنگاه باید شاهد 
فعالیت جمعیت و گروه هایی باشیم که سعی دارند این 
مشکات را به فرصت تبلیغات منفی علیه کشورمان 
تبدیــل کننــد. ورود خیرین برای حمایــت از این 
گروه های دغدغه مند برای رفع مشکات و آسیب های 

اجتماعی نیز تأثیر شگرفی خواهد داشت.
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