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نیازمندیم.

 این شماره دارای ضمیمه رایگان نیازمندی ها می باشد

هزینه های غیرقابل بازگشت
پایبندی به تعهدات شخصی تا آخرین لحظه همیشه بهترین 
انتخاب نیست. همیشه الزم نیست هر جایی که به خودمان 
یا فرد دیگری قول دادیم کاری را انجام دهیم، تا انتها آن کار 
را پیش ببریم و تحت هر شرایطی تالش کنیم. اصواًل ما بر 
اساس اهداف مشخصی، کاری را شروع می کنیم یا تعهدی را 
می پذیریم ولی در میانه انجام آن کار، متوجه می شویم عماًل 
به آن هدف و منظور تعیین شده در ابتدای کار نخواهیم رسید 
یا اینکه آن کار تناسب و همخوانی با آن هدف اصلی ندارد. 
قرار  و  تعهد  گرفتن  نادیده  اقدام  بهترین  مواقعی  چنین  در 
لحظه  آن  تا  که  است. هزینه هایی  در مسیر درست  گرفتن 
متحمل شده ایم، جزو هزینه های غیرقابل بازگشت هستند و 
با تعلل بیشتر مجبور خواهیم بود هزینه اضافه تری را پرداخت 
کنیم. تصور کنید بلیت تماشای یک فیلم را خریداری کرده 
و مسیری طوالنی و پرترافیک را برای رسیدن به سینما طی 
صندلی  و  می شوید  سالن  وارد  انتظار  کلی  از  بعد  می کنید. 
خودتان را پیدا می کنید و منتظر شروع فیلم می مانید. هنوز 
یک ربع از شروع فیلم نگذشته که متوجه می شوید، موضوع 
فیلم آن چیزی نیست که شما فکر می کردید؛ بلکه یک فیلم 

خسته کننده و بی محتواست که هیچ جذابیتی برایتان ندارد.
در چنین شرایطی بهترین گزینه ترک سالن سینما و صرف 
اما  است؛  باارزش تر  کاری  انجام  برای  باارزشتان  وقت  بقیه 
ترجیح ذهِن غیرمنطقی چیز دیگری است. او شما را وسوسه 
خواهد کرد که بااین همه هزینه مالی و غیرمالی بهتر است 
که فیلم را تا انتها ببینید؛ اما در حقیقت ما با تماشای ادامه 
هیچ  کسب  قبال  در  بیشتر  هزینه  پرداخت  حال  در  فیلم 
متحمل  را  هزینه ای  ما  وقتی  هستیم.  ارزشمندی  دستاورد 
شده ایم و امکان بازگشت آن هزینه وجود ندارد، بهترین کار 
جلوگیری از متحمل شدن هزینه های بیشتر است. در چنین 
معمواًل  بیشتر  هزینه  با صرف  هزینه  بازگشت  امید  مواقعی 
امید واهی است و به نتیجه مورد نظر منتهی نخواهد  یک 
برای  انسان ها  ما  اصلی  دلیل  ذهنی  خطای  همین  شد. 
به یک شغل  رابطه شکست خورده، وفاداری  ماندن در یک 
کسل کننده و ادامه یک پروژه بی سرانجام است. بهتر است 
وقتی برای اولین بار این فکر به ذهنمان خطور کرد که در 
حال طی مسیر اشتباه هستیم و قرار نیست به آن هدفی که 
داشتیم، برسیم، همان موقع تعهد خودمان را زیر پا بگذاریم 
شویم  پشیمان  بعداً  که  است  بعید  کنیم.  خالی  را  میدان  و 
شغل  آن  اشتباه،  رابطه  آن  کاش  که  بگوییم  خودمان  با  و 
ادامه می دادم. ولی  را  پروژه شکست خورده  یا آن  بی خود و 
در صورت ادامه دادن به احتمال زیاد بعداً پشیمان خواهیم شد 
که ای کاش زودتر مسیر خودم را عوض می کردم و متحمل 
تعهدات مهم  بیشتر نمی شدم.  زیان های  و  هزینه ها و ضرر 
هستند اما تشخیص اینکه چه زمانی آن ها را زیر پا بگذاریم 
و بر خطای هزینه های غیرقابل بازگشت غلبه کنیم، به همان 
اندازه دارای اهمیت است. زمان یک منبع کمیاب است و ما 
نباید آن را با احساس بدبختی و ناکامی هدر دهیم؛ اما باید 
این موضوع را هم از قبل بدانیم که با رها کردن هدفی که 
انتخاب کرده بودیم یا تعهدی که سپرده بودیم، در کوتاه مدت 
حس خوبی نخواهیم داشت و این یک فرایند طبیعی و کاماًل 
بلندمدت یک حس خوب و رضایت  اما در  معمولی هست؛ 
کامل برای ما به همراه خواهد داشت و درنهایت نقشی مهم 

در افزایش میزان شادمانی در زندگی ایفا خواهد کرد.

گردش مالی در 
“کودکان خیابانی” 

بیش از یک هزار 
میلیارد است!
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- در خدمت جناب آقای ناصر ایرانمنش  وکیل پایه 
یک دادگستری هستیم،  از اینکه دعوت نشریه طرح 
فردا را  پذیرفتید از شما سپاسگزاریم.  لطفا بیوگرافی 
خودتان را برای مخاطبین طرح فردا  بیان بفرمایید.

به نام خدا، بنده  به نوبه ی خود از مدیریت نشریه فرهیخته طرح 
فردا  تشکر می کنم و همچنین از مخاطبین  ارجمند این هفته 
نامه  که  در استان کرمان در حال فعالیت هستند سپاسگزارم.  
 24 حدود  دادگستری،  یک  پایه  وکیل  هستم،  ایرانمنش  ناصر 
سال است که در امر وکالت فعالیت می کنم. جزو اولین افرادی 
بودم که هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری  استان کرمان 
را راه اندازی نمودم، ۳دوره عضو اصلی هیئت مدیره  و  اولین 
استان  دادگستری  وکالی   کانون  کارآموزی  کمیسیون  رئیس 
کرمان  و در یک دوره رئیس کمیسیون رفاه  و امور اجتماعی 
کانون بودم. همچنین  تعاونی که در خدمت تعدادی از وکال و 
کارشناسان بودیم به عنوان  تعاونی مسکن و همچنین دو دوره  

نماینده کانون وکال در صندوق رفاه  استان تهران بودم.
توضیحاتی  خودتان  صنفی  فعالیت  مورد  در    -

بفرمایید.
 حدود 24سال است در امر وکالت فعالیت می کنم،  به عنوان 
وکیل سعی می کنم در خدمت مردم باشم،  در مراجع قضایی، 
اداری و مراجعی که وکیل می تواند  از حقوق آحاد افراد جامعه 
از  و   کرده  شرکت  کند،  شرکت  افراد  حقوق  مدافع  عنوان  به 
حقوق این افراد که  موکلین ما محسوب می شوند دفاع نمایم.

-  اولین حق الوکاله  شما چقدر  بود ؟ 
اما  در واقع  الوکاله را به یاد نمی آورم،  دقیقا اولین مورد حق 
وکال قسم خورده اند و شرافتشان را گرو  گذاشته اند تا از حق 
دفاع کنند.  بیشتر آنچه که مالک عمل است دفاع از حق است 
مالی. میتوان گفت که وکال  الوکاله و  مسائل   تا  بحث حق 
جزو مدافعان  بی دفاع هستند، یعنی افرادی که از  موکل خود 
دفاع می کنند ولی خیلی از اوقات ، خود مظلوم واقع می شوند. 
در دفاع، آنچه که مالک عمل است احقاق حق  و جلوگیری از 

تضییع حقوق افراد جامعه و خصوصا موکلین می باشد.
خودداری  ای  پرونده  پذیرش  از  حال  به  تا  آیا    -

نموده اید؟
در بعضی مواقع افرادی که مراجعه می کنند متاسفانه خواسته 
هایی دارند که با شان وکالت و با حقوق سایر  افراد جامعه  در 
تعارض است و فرد می خواهد  با سند سازی یا مواردی که در 
واقع به صورت غیرمشروع و یا نا مشروع بدست آورده ، حقی 
اینجا قطعا وظیفه و رسالت وکیل  آورد، در  به دست  ظاهری  
دادگستری  است که  از  پذیرش چنین  دعاوی ممانعت نماید.  
دقیقا به یاد دارم موردی وجود داشت  که فردی به من مراجعه 
کرد، سند جعلی را از یک پیرمرد که بیسواد هم بود امضا گرفته 
 ، کرد  می  مالکیت  ادعای  ایشان   که  ۶دانگی  یک تلمبه  بود، 
حتی از من خواست که اگر از این پرونده دفاع کردم و به نتیجه 
رسید، ۳دانگ از این ملک را به عنوان حق الوکاله به من بدهد،  
که  فرد  این  مستند  و  منشا  که  شدم  متوجه  اینکه  محض  به 
برای احقاق حق ظاهری خود ،یک سند جعلی است از پذیرش 
خودداری کردم، زیرا هم جرم محسوب می شود و  هم  اینکه هر 
فردی که با این پرونده همکاری نماید ، با عنوان مشارکت  و یا 
معاونت در جرم، مجرم تلقی می گردد و قطعا باید جوابگو باشد.

آیا  میدانید؟  مکفی  موارد مختلف  در  را  قوانین  آیا   -
توضیح  لطفا  کنید؟  می  احساس  قوانین  در  نقصی 

دهید.
در کشور ما قوانین  پیشرفته و خوبی وجود دارد، در بعضی از 
موارد قوانین  نقصان  دارد  به لحاظ اینکه قوانین بعضا مربوط به 
سال های خیلی قبل است  و باید  بروزسانی شوند که متاسفانه  
به روز نشده و باعث ایجاد خال قانونی شده است. در کل آنچه 
از خود  قوانین است احترام و اجرای همین قوانین  که مهمتر 
موجود است، که بسیاری از مشکالت جامعه را حل می کند.  این 
وظیفه تک تک افراد جامعه است قانون را رعایت نمایند تا باعث  

نقض حقوق سایر افراد  نشود.
- به نظر شما ویژگی های  یک وکیل خوب چیست؟

یک وکیل خوب باید اول از لحاظ اطالعات علمی به روز باشد، 
اهل مطالعه باشد، به قوانینی که مرتبط با کار و مرتبط با پرونده 
است اشراف کامل داشته باشد، عالوه بر اینکه  علم حقوق  را 
در دانشگاه می آموزیم و مقدمه حرفه وکالت دانشنامه لیسانس 
حقوق است، ولی آنچه که مهمتر است این است که ما سعی 
کنیم به سایر علوم )علم روانشناسی،علوم اجتماعی و علم اخالق(  
تسلط داشته باشیم و در امر وکالت  ازآنها استفاده نماییم.  در 
، قاضی رسیدگی  بیان مطالب، حرمت دستگاه قضا  و   نوشتار 
کننده و همکاران وکیل باید رعایت شود تا یک رسیدگی عادالنه 

صورت پذیرد.
- آیا امروزه وکال در جایگاه اصلی خودشان هستند؟ 
کشورهای  با  ما  فاصله  شما  کاری  فعالیت  حوزه  در 

توسعه یافته تا چه حدی است؟
ضمن اینکه جامعه ما و ملت شریف ایران ملت با سابقه تمدن 
چند هزار ساله است و جزو کشورهای متمدن  جهان است ولی 
متاسفانه بعضی از مسائل نیاز به بازبینی و فرهنگ سازی دارد، 
من جمله اهمیت نقش وکیل در جامعه، کشورهای اروپایی  را 
یک  خانواده  هر  بینید  می  نمایید  مراجعه  یا  کنید  بررسی  اگر 
پزشک خانوادگی  و یک وکیل خانوادگی دارند.  جهت صحت 
امور  و  کنند  می  مراجعه  خود  خانوادگی  پزشک  به  سالمت  و 
را  حقوقی  امر  هر  و  خرید  تحصیل،  ازدواج،  از  اعم  حقوقیشان 
به وکیل خانوادگی خود می سپارند.  این  مهم، میزان جرم و  
جنایت را در کشورهای پیشرفته تا حد بسیار زیادی به حداقل 

می رساند.
مشکالت  قطعا  ما،  امروز  ی  جامعه  در  وکال  جایگاه  مورد  در 
اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار بوده است ، اما آنچه باعث می 
سازی  فرهنگ  باید  کنند،   مراجعه  وکال  به  کمتر  مردم  شود 
صورت پذیرد،  وظیفه صداوسیما است که  این ذهنیت  را در 
افراد جامعه ایجاد نماید. وظیفه و رسالت وکیل این است که از 
کند،  دفاع  ندارند  حقوقی  سواد  که   جامعه  مظلوم  افراد  حقوق 
برای این امر نیاز است که حتما  دوره های  الزمه را گذرانده 

باشند.
دانشجویان  برای  شما  توصیه  ایرانمنش  جناب   -

رشته حقوق چیست؟
رشته وکالت تعریفی فراتر از یک شغل  دارد ،  حرفه ای مقدس 
مسائل  دلیل  به  نباید صرفا  رشته  این  به  افراد عالقمند  است؛ 
کنند،  ورود  کاری  حوزه  این  به  مالی   مسائل  تامین  و  مادی 
میتوانید حق  که شما  است  زمانی  این شغل  زیبایی  و  حالوت 
به  بر لب فردی که  لبخند خوشنودی  بگیرید و  را  یک مظلوم 

توسط    ۱۳۳۳ اسفندماه  در  بنشانید.  شده  ضایع  حقش  نوعی 
مرحوم مصدق الیحه استقالل به مجلس شورای ملی آن  زمان 
ارائه شد و از آن زمان کانون وکالی دادگستری به عنوان یک 
نهاد مستقل، مردم نهاد و غیر دولتی فعالیت خودرا آغاز نمود. 
بی مهری هایی هم به این رشته شده است، شما در نظر بگیرید 
خاص  روز  یک  مشاغل  تمام  به  کنید  می  نگاه  که  را  تقویم 
معلم  روز  پرستار،  روز  پزشک،  روز  است.  شده  داده  اختصاص 
روز  نام  به  روزی  تقویم های رسمی هیچ  در  متاسفانه  ...اما  و 
وکیل وجود ندارد،  فقط در تقویمی که کانون وکال چاپ می 
نماید، روز هفتم اسفند را به نام روز وکیل نامگذاری کرده اند. 
نیاز است از فردی که زندگی خود را صرف دفاع و احیای حقوق 
دیگران نموده است قدردانی و تجلیل به عمل آید، جوانانی که 
اکنون وارد این شغل و حرفه می شوند باید  به این واقعیت پی 
ببرند که این شغل صرفا  جهت تامین مایحتاج زندگی و تامین 
مسائل مالی  نیست.  متاسفانه صدا و سیما یا نشریاتی که بعضا  
شاید ناآگاه باشند، با فیلمهایی که میسازند  چهره وکال و جایگا 
ه آنان را منفی جلوه داده اند. این فرهنگ سازی در جامعه باید 
انجام شود تا در آینده شاهد  تحول و دگرگونی باشیم. از نشانه 
این  اول  جهان  و  یافته  توسعه  کشورهای  های  شاخصه  و  ها 
است که در تمام مراحل زندگی،  امر تخصصی را به متخصص 

واگذار می کنند.
- یکی از  پر تکرار ترین عادات مثبت شما به عنوان 

یک وکیل موفق چیست؟
مبنا و معیار  باشد،  ناحق   به  را قبول نمی کنم که  پرونده ای 
پذیرش پرونده را حق  فردی میدانم که احساس کنم به وی 
در  را  تمام تالش خود  اندیشی  مثبت  با    ، است  اجحاف شده 
جهت احقاق حق انجام می دهم و هرگز  شکست را نمی پذیرم. 
- با وجود اینکه در دنیایی زندگی می کنیم که پر از 
مشکالت و افکار منفی است چگونه می توانیم مثبت 

اندیش باشیم؟ نظر شما چیست؟
در امر وکالت باید با یک عشق و عالقه درونی در یک مسیر 
درست گام برداریم و قطعا همکارانی شریف و قابل احترام دارم 
که صادقانه فعالیت می کنند. نکته مهم این است که هرچه باور 
ذهنی شما باشد خداوند حادث می کند، اگر ما مثبت بیندیشیم 
و احساس کنیم در مسیر حق هستیم مطمئنا به نقطه ایده آل و 
عالی میرسیم. حدیثی از آقا  امیرالمومنین که فرمودند: در کارها 
و امورات ابتدا آرامش داشته باشید، سپس تفکر کنید و بعد به 
خداوند متعال توکل کنید؛ قبل از اینکه شما بخواهید توکل کنید 
و کار را شروع کنید خداوند خود آستین ها را  باال زده و کار را 
شروع کرده است.  با این دیدگاه که پیش برویم  وقتی وارد آن 
جریان و مسیر  می شویم  می بینیم خیلی از کارها  در مسیر 

هموار شده است.  شرط الزم آن این است که از روی اخالص 
عمل کرده  باشیم زیرا  با شعار و تزویر، انسان  به جایی نمی 
برای یک وکیل موفق  از اصول مهم  رسد. صداقت و شرافت 
است . انشاهلل خداوند توفیق بدهد همه ما در مسیر درست گام 
برداریم،  به عنوان مثال پرونده ای داشتم که در کل ایران و 
حتی جهان بی نظیر بود، پرونده ای مربوط به مهریه یک خانم 
حدود یک میلیون شاخه گل رز ، که قیمت هر شاخه گل رز قطعا 
قیمت باالیی است البته نوع گل هم که  ایرانی یا هلندی باشد از  
پنج هزار تومان تا ده هزار تومان متغیر است. در سند، نوع گل 
مشخص نشده بود. طبیعتا موکل  ما موظف بود یک گل ایرانی 
تامین کند و تحویل دهد . طی صحبتی که  جهت جلوگیری 
ایشان خواسته  از  انجام شد،  از گل  این حجم  میل  و  از حیف 
شد که معادل آن وجه دریافت کنند یا به صالحدید خود صرف 
امور خیریه نمایند. اما ایشان به لحاظ اینکه کارشناس اولیه در 
گلفروشی   هر شاخه رز را چهار هزار تومان یعنی معادل چهار 
میلیارد تومان قیمت گذاری کرده بودند،  به  دلیل آن طمعی که 
ایجاد شده بود به هیچ نحو حاضر نشدند وجه قبول کنند. وقتی 
که ما  به مرکز تهیه گل  مراجعه کردیم ، دیدیم که تا سقف 
هر گل  شاخه ای ۵۰۰ تومان هم میتوان خرید، یعنی این مقدار 
شاخه گل بعبارتی ۵۰۰ میلیون تومان.  نظر زوجه این بود که 
آقای وکیل حقیقتا  من باور ندارم اینها بتوانند یک میلیون شاخه 
گل را در یک محل و  در یک زمان تهیه نمایند. به لطف خدا 
چون هدف احقاق حق بود، موکل  ما در یک روز مشخص یک 
میلیون شاخه گل ، قریب به 8 کامیون فراهم نمود. البته خانم در 
مصاحبه ای که داشتند گل ها را به گلزار شهدا خصوصا سردار 
سلیمانی هدیه کردند.  افراد خیر، برای جلوگیری از اسراف، گل 
ها  را به کارخانه ای در بردسیر سپردند تا از آنها اسانس تهیه 

شود.
- از نظر شما پول در موفقیت کسب و کار چه نقشی 

ایفا می کند؟
نقش پول را نمیتوان در زندگی انسان نادیده گرفت اگر این پول 
از مسیر درست به دست بیاید و خرج شود  قطعا مفید و موثر 
است. کتابی در دست چاپ دارم با عنوان دفاع به ناحق  وکیل 
با  ایران که نگارش این کتاب  را  دادگستری و حقوق کیفری 
تفسیر و مستند انجام داده ام انشاهلل به زودی توزیع و  پخش 
می شود. نکته ای که حائز اهمیت است این است که من وکیل 
که سوگند یاد کرده ام،  اگر این را زیر پا گذاشتم و دفاع کردم و 
ناحقی را حق جلوه دادم، قطعا  این عواقب خوبی نخواهد داشت 
، مسیر و چرخه زندگی فرد را  عوض می کند و به ناکجاآباد 

خواهد برد.
- از نقطه نظر شما کلیدی ترین تفاوت بین انسانهای 

موفق  و  ناموفق در چیست؟ 
افراد فرهیخته و  اثر گذار در کسوت وکالت،  بزرگانی مثل دکتر 
کاتوزیان که رحمت خدا بر ایشان باد،  یکی از بزرگان این رشته 
بودند کتاب های بسیاری نوشتند که همه در دانشگاه ها تدریس 
می شود. چند روز قبل در کتاب خاطرات ایشان می خواندم  که 
نوشته بود یک وکیل موفق وکیلی است که وقتی موکل وارد 
می شود اول به خوبی نقش قاضی را  ایفا کند این فرد را با سوال 
و جواب خود بسنجد و ببیند حقی برای  این فرد میتوان لحاظ 
نمود یا خیر.  از این که مطمئن شد، سپس وکالت وی را قبول 
کند.  وکیلی که با رعایت قانون و دقت نظری که دارد از پذیرش 

پرونده های بیخود جلوگیری می نماید. 
- صحبت  پایانی:

از اینکه وقتتان را در اختیار بنده گذاشتید تشکر می کنم.  آرزوی 
افراد  این است  در جامعه ای زندگی کنیم که همه  قلبی من 
جامعه در رفاه و  آسایش باشند،  و این امر محقق نمی شود مگر 
اینکه ما به حقوق یکدیگر  احترام بگذاریم و قانون را رعایت 
کنیم.  هرکشوری اگر بخواهد از جهان سوم به اول تبدیل شود 

باید سرلوحه ی  امور خود را احترام به قانون قرار دهد.

 مصاحبه اختصاصی نشریه طرح فردا با
 وکیل پایه یک دادگستری استان کرمان

جناب آقای ناصر ایرانمنش
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را  با دستان نحیف و ظریفش چنان آن  بر سیگار می زند و   پکی 
بین انگشتانش می چرخاند که گویا سال های سال دوست دیرینه اش 
سیگار بوده؛ غافل از آن که با هر پکی که بر سر سیگار فرود می آورد 
و  می کشد  سیگار  می برد،  فنا  به  را  جوانی اش  دقیقه های  و  ثانیه 

بهانه اش، الغری، شور جوانی و هزاران دلیل بی دلیل است.
این روزها دختران جوان بسیاری را می بینیم که نه تنها قبح کشیدن 
سیگار حداقل در محافل عمومی برایشان شکسته شده بلکه با افتخار 
سیگار را بر دست گرفته و عمر خود را دود می کنند، سیگار کشیدن 
زنان و دختران از آن جهت تاسف بار و ناراحت کننده است که آن 
ها مادران آینده هستند و یک مادر به رغم سالمت جسمی باید از 
اوان جوانی  باشد، دختری که در  برخوردار  سالمت روحی و روانی 
انتخاب می کند  را  بهانه دیگری دخانیات  یا هر  به عشق الغری 
چگونه می تواند همسر یا مادری آگاه و دلسوز برای خانواده اش باشد، 
برای پسران  را  استعمال دخانیات  تربیتی  امور  هر چند کارشناسان 
به عنوان پدران آینده قبیح می دانند اما برای زنان به لحاظ نقش 

محوری که در خانواده و جامعه دارند، جایگاه ویژه ای قائل هستند.
زنان حدود 2۰ درصد افراد سیگاری جهان را تشکیل می دهند و در 
کشور ما در سال های اخیر میانگین سن شروع مصرف دخانیات در 
زنان رو به کاهش بوده که این آمار نگران کننده است چرا که زنان 
عالوه بر اینکه خود می توانند در شمار مصرف کنندگان جدید درآیند، 
الگوی مناسبی برای سیگاری شدن سایر اعضای خانواده خواهند شد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع 
دخانی برای افزایش میزان گرایش زنان به مصرف سیگار، از ترفند 
های تبلیغاتی ویژه ای مانند »سیگار بکشید تا الغر شوید« سود می 
برند و در حالی که ۱۵ تا 2۰ درصد جمعیت کشور  سیگاری هستند، 
افزایش  به مصرف سیگار  زنان  میزان گرایش  اخیر،  در سال های 

داشته است.
باال،  به  سال   ۱8 سنی  گروه  درصد   ۱۰/  ۱ حدود  آمارها  طبق 
مصرف کننده سیگار به صورت روزانه هستند که 2۰ درصد را مردان و 
یک درصد زنان را شامل می شوند  و  کاهش سن گرایش به استعمال 
سیگار، قلیان در بین  قشر زنان  عوارض جسمی و روانی بسیاری را 

به وجود می آورد.
همچنین بر اساس گزارش جمعیت مبارزه با دخانیات کشور، حدود 
2۰ درصد مردان و دو تا سه درصد زنان مصرف روزانه سیگار دارند 
که در مجموع حدود ۱2 درصد افراد باالی ۱۵ سال جامعه را تشکیل 
می دهند و همچنین حدود ۳۰ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان قلیان 
کشور  در  قلیان  باالی  مصرف  نشان دهنده  آمار  این  که  می کشند 

ماست.
مینا دختر ۱۹ ساله ای است که اولین بار سیگار کشیدن را در جمع 
دوستانه تجربه کرده و در این زمینه به خبرنگار می گوید: حدود سه 
سال است که سیگار مصرف می کنم و توسط دوستانم سیگاری شده 
ام. وی ادامه می دهد: مادرم متوجه سیگار کشیدنم شده اما  پدرم نه، 
چون بیشتر اوقات خانه نیست، البته فکر کنم یکی دوبار ته سیگاری ها 
را در تراس خانه دیده اما عکس العمل خاصی نشان نداده، شب ها 
که به خانه برمی گردم گاهی بوی سیگار می دهم، امکان ندارد متوجه 
نشده باشد. مینا سیگار کشیدن را دوست دارد و می گوید: سیگار 
گاهی آرامم می کند اما تلقین است، از آن لذت می برم و از هر چیزی 
که لذت می برم، احساس می کنم به سنم افزوده می شود. نرگس 2۵ 
ساله و مجرد است از وی می پرسم که چه حسی از کشیدن سیگار 
دارد؟ می گوید: اولش فقط حس کنجکاوی بود چون سیگار را دست 
پدرم دیده بودم و به دلیل عالقه شدیدی که در کودکی به او داشتم، 
بعضی مواقع کارهایش را تقلید می کردم. مثال چند بار ته سیگارش 
را از روی زمین برداشتم و کشیدم و خیلی خوشم آمد. وی ادامه می 
دهد: بعدها هم  به دلیل  یک شکست عاطفی سنگینی که داشتم فقط 
برای آرام شدن سیگار را شروع کردم و االن مصرف روزانه ام تا 4 نخ  
می رسد. و مادرم از این جریان اطالع دارد و به رویم نمی آورد چون 

به هر حال سنم  کم  نیست اما پدرم چیزی نمی داند.
این ها گوشه ای از روایت دختران سیگاری بوده که به دلیل نادانی 
و ناآگاهی از عواقب کشیدن سیگار و اینکه شاید در آینده ای نزدیک 
برای  را تجربه کنند  و زنگ خطری  انواع مواد مخدر  نیز مصرف 
مادران آینده کشور است باید آنها را از مضرات دخانیات آگاه کرد.

با دخانیات در این زمینه می گوید:  امید ساجدی کارشناس مبارزه 
زنان نه تنها نسبت به مردان زودتر دچار سرطان های ناشی از سیگار 
می شوند، بلکه زودتر از مردان نیز جان خود را از دست می دهند. دلیل 
این امر آن است تمایل به سیگار کشیدن در میان زنان افزایش پیدا 
کرده است.وی می افزاید: اگر این روند همچنان ادامه یابد، سرطان 
ریه جای سرطان سینه که باالترین میزان سرطان را در میان زنان 
دارد، خواهد گرفت زیرا  اثرات زیانبخش سیگار بر آنها قوی تر است. 
ساجدی ادامه می دهد: نیکوتین موجود در سیگار باعث کاهش جریان 
خون در زنان شده و به کاهش هورمون جنسی در آنها منجر می شود. 
این کارشناس با بیان اینکه صنایع دخانی با ترفندهای جذاب زنان را 
سیگاری می کنند، ادامه می دهد: الغری مهمترین ترفندی است که 
صنایع دخانی، زنان بیشتری را جذب مصرف سیگار می کنند، متاسفانه 
گرایش دختران جوان به استعمال این ماده دخانی در سطح جامعه زیاد 
شده و مشاهده می کنیم که آنها بصورت علنی اقدام به این کار می 
کنند و این چهره خوشی ندارد. ساجدی تاکید می کند: دختران جوان به 
دلیل شرایط سنی که دارند متوجه عواقب و عوارض مصرف سیگار در 
درازمدت نیستند و به دالیل اشتباه از جمله کنجکاوی غلط، رو کم کنی 
در جمع دوستانه، پز اجتماعی و غیره اقدام به این کار می کنند باید 
والدین آگاه باشند و اگر متوجه سیگاری شدن فرزند خود شدند وی را 
کنترل کرده و با مشاوره  در میان بگذارند.محمدرضا مسجدی دبیرکل 
جمعیت مبارزه با دخانیات نیز در این زمینه می گوید: مصرف سیگار 
باعث بروز چندین نوع سرطان در فرد می شود و استنشاق دود سیگار و 
قلیان توسط زن باردار به جنین او منتقل شده  و احتمال سقط یا نارس 
بعدی  در سالهای  بروز مشکالت جسمی  یا  و  آمدن کودک  دنیا  به 
زندگی کودک را افزایش می دهد. وی ادامه می دهد: از دود سیگار 
چهار هزار ماده سمی و از دود قلیان هفت هزار و ۵۰۰ ماده سمی خارج 
می شود و زمانی که سیگار روشن می شود نوک قرمز در حال سوختن 
آن ۹۰۰ درجه سانتی گراد حرارت دارد و سوخت تصعیدی شیمیایی 
برجای می گذارد که مانند اورانیومی است که در سوخت هسته ای وجود 
کاهش مصرف  برای  اساسی  اقدامات  تا  داریم  مسئولیت  دارد. همه 
دخانیات انجام شود با توجه به اینکه دارو، تجهیزات پزشکی و برخی 
کاالها از سوی آمریکا تحریم شده اند سوال این است که چرا سیگار، 
را  آمریکا سیگار  تنباکو هیچ وقت تحریم نمی شود و چرا  توتون و 

تحریم نمی کند.

سیگار بکش الغر شو، 
ترفندی تلخ برای 

روزهای شیرین جوانی

با شیوع کرونا رعایت بهداشت فردی به ویژه در رابطه با اقالم 
توجه  مورد  پیش  از  بیش  باید  آشپزخانه  ابزارآالت  و  خوراکی 

قرار گیرد تا از انتقال این بیماری پیشگیری کنیم.
بر اساس اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، چند 
نکته بهداشتی در رابطه با بهداشت مواد غذایی، ابزار آشپزخانه 

و ظروف را در شرایط کرونا مورد توجه قرار دهید:
- همیشه نظافت را رعایت کنید.

ارگانیسمهای  میکرو  انتقال  جهت  راه  مهمترین  دستها   -
مکان  به  مکانی  از  ها(  ویروس  ها،  باکتری   ( خطرناک 
یکبار مصرف  از دستکش های  استفاده  بنابراین  دیگر هستند. 
انتقال  از  پیشگیری  برای  غذا  طبخ  و  سازی  آماده  هنگام  در 

ویروس کرونا توصیه می شود.
- در صورت ابتال به بیماری، تا 48 ساعت پس از پایان یافتن 
خودداری  غذایی  مواد  تهیه  و  سازی  آماده  از  بیماری  عالئم 

شود.
- اگر با وجود بیمار بودن، مجبور به تهیه غذا هستید، دستان 
خود را در ابتدای کار و به صورت مکرر در طول تهیه غذا با 

آب و صابون بشویید.
تجهیزات  و  تنظیف  پارچه های  روی دست،  کرونا  ویروس   -
کوچکترین  و  مانند  می  باقی  برش  تخته  ویژه  به  آشپزخانه، 

تماس می تواند آن را به مواد غذایی منتقل کند. بنابراین پیش 
از تماس با مواد غذایی و در طول آماده سازی مواد خام حیوانی 
فرآورده های  سایر  یا  ماهی  و  مرغ  گوشت،  و  خام  شیر  نظیر 
مواد غذایی ضروری  آلودگی سایر  از  برای جلوگیری  حیوانی 

است، دستهای خود را کامال بشویید.
- توجه کنید که برای شست و شوی دستها، ابتدا دستان خود 
را زیر آب روان خیس کنید. سپس حداقل به مدت 2۰ ثانیه 
دستان خود را با صابون به یکدیگر مالش دهید، در مرحله بعد 
دستان خود را زیر آب روان آبکشی کنید و بعد با یک حوله 
و  گرم  آب  ترکیب  کنید.  کاغذی خشک  ترجیحا حوله  تمیزه 

صابون به حذف ویروس کرونا کمک می کند.
مواد  سازی  آماده  جهت  که  را  تجهیزاتی  و  سطوح  تمام   -
است  مهم  کنید.  گندزدایی  و  شسته  می روند،  کار  به  غذایی 
که بین "تمیز کردن" و "ضد عفونی کردن تمایز قائل شوید. 
باید توجه کرد که تمیز کردن فرآیند فیزیکی حذف خرده های 
نابودی  با  گندزدایی  فرآیند  کردن  عفونی  ضد  اما  است،  غذا 

میکروب ها و ویروس هاست.
- پارچه ها و حوله ها را تمیز نگه داشته و روزانه تعویض کنید.

برای  نمی شود.  توصیه  تمیز کردن  برای  اسفنج  از  استفاده   -
استفاده  جداگانه  های  پارچه  از  سطوح  و  ظروف  کردن  تمیز 
کنید تا از منتشر شدن میکروب ها با ویروسها جلوگیری شود. 
توجه کنید که برای ساخت محلول ضدعفونی کننده پنج میلی 
لیتر )یک قاشق چایخوری ( از محلول سفید کننده خانگی را در 
۷۵۰ میلی لیتر آب ) حدود 4 لیوان ( حل کنید. از این محلول 
تنظیف  پارچه های  و  ظروف  سطوح،  کردن  ضدعفونی  برای 
استفاده کنید. از آب جوش نیز می توان برای ضد عفونی کردن 

ظروف استفاده کرد، اما مراقب باشید دچار سوختگی نشوید.

 

نفتی منطقه کرمان  فرآورده های  مدیر شرکت ملی پخش 
از توزیع فراوده های نفتی در استان کرمان از ابتدای تیرماه 
به صورت الکترونیکی خبر داد. سید باقر نورالدینی با اشاره 
کرمان  استان  و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  اینکه  به 
ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری را سرعت بیشتری 
بخشیده است اظهار داشت: شرکت ملی پخش فرآورده های 
سمت  به  را  خود  خدمات  بستر  راستا  این  در  نیز  نفتی 
الکترونیک برده است. وی با اشاره به مشکالتی که استفاده 
تخلفاتی  بعضا  و  داشت  دنبال  به  کاغذی  کاالبرگ های  از 
فراورده های  الکترنیکی  توزیع  افزود:  می شد  مشاهده  که 
نفتی زمینه این مشکالت و تخلفات را به حداقل می رساند. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان با 
در  تیرماه  ابتدای  از  نفتی  فرآورده های  توزیع  اینکه  عنوان 
استان کرمان به صورت الکترونیکی انجام می شود گفت: از 
هم استانی های عزیز درخواست دارم که در سامانه ثبت نام 
اینکه  بیان  با  را ثبت کنند. وی  بانکی خود  کرده و کارت 

چه  هر  باید  می کنند  سفید مصرف  نفت  از  که  هموطنانی 
بانکی خود را در سامانه ثبت کنند تا سهمیه  زودتر کارت 
در  داد:  ادامه  شود  ثبت  آنها  کارت  روی  آنها  سفید  نفت 
پز  دستگاه  نفتی  فراوردهای  ارائه  فروشگاه های  تمامی 
مخصوصی نصب شده و متقاضیان می توانند به دلخواه از 

سهمیه نفت سفید خود استفاده کنند.
نورالدینی با تاکید بر اینکه توزیع الکترونیکی فراورده های 
نفتی در استان کرمان از ابتدای تیرماه آغاز شده است افزود: 
متقاضیان قبل از مهر ماه و آغاز فصل سرما کارت بانکی 
خود را ثبت کرده و اگر سوالی داشتند به شرکت های نفت 

شهرستانی خود مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه چند روزی است که 4 جایگاه  سی ان جی 
بهره بردار،  بین  که  مشکالتی  دلیل  به  کرمان  شهر  داخل 
متصدی جایگاه و مالک آن وجود داشت تعطیل بودند که 
جایگاه ها  این  مشکل  انجام شده  که  تعاملی  و  اقدامات  با 
فرآورده های  پخش  ملی  مدیر شرکت  است.  شده  برطرف 
نفتی منطقه کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان ۷8 
جایگاه سی ان جی داریم که از این تعداد 4 جایگاه در مرکز 
با  وی  بودند.  تعطیل  شهرستان ها  در  جایگاه   4 و  استان 
بدهی  واسطه  به  نیز  جایگاه ها  این  از  تعدادی  اینکه  بیان 
و تعدادی هم به واسطه عدم استانداردسازی تعطیل بودند 
تصریح کرد: خدمات دهی جایگاه های سوخت در استان 24 
ساعته است و تعطیلی چند ساعته جایگاه ها غیرقانونی بوده 

و با جایگاه های متخلف برخورد می شود.

حفظ بهداشت آشپزخانه در شرایط 
کرونایی

توزیع فرآورده های نفتی در استان کرمان 
به صورت الکترونیکی انجام می شود

جهان زنان

 جانشین مدیریت گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان الزامات الزم برای جلوگیری از شیوع 

کرونا در محیط های کاری را تشریح کرد.
جعفر نوحی در خصوص راهکارهای جلوگیری از گسترش 
سالمت  کرد:  اظهار  کاری  محیط های  در  ویروس  کرونا 
شاغلین یکی از مباحث مهم در زمینه پیشگیری از شیوع 

بیماری کووید ۱۹ است.
انتقال  به اهمیت شناسایی عوامل و راه های  اشاره  با  وی 
طریق  این  از  کرد:  اظهار  کار،  محیط های  در  ویروس 
محیط ها  قبیل  این  در  کرونا  ویروس  انتقال  از  می توان 

پیشگیری کرد.
ادامه داد: به منظور حفظ سالمت و کاهش مواجه  نوحی 
شاغالن باید یکسری الزامات در ارگان ها و ادارات در نظر 

گرفته شود.
کرونا  ویروس  بررسی ها  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمدتًا از طریق ترشحات و ذرات ریز تنفسی و لمس اشیا 
ارگان ها  ادارات و  بیان کرد: در  پر تماس منتقل می شود، 
این  در  که  است  اجتماعی  گذاری  فاصله  بحث  مهم ترین 
خصوص متناسب با نوع فعالیت هر ارگان، یکسری فاصله 

گذاری ها انجام می شود.
محیط های  در  افراد  چهره  به  چهره  مواجه  کاهش  لزوم 

کاری
چهره  به  چهره  مواجه  میزان  باید  این  بر  تاکید  با  نوحی 
کارکنان با کارکنان، کارکنان با مراجعان به حداقل ممکن 

کاهش پیدا کند، افزود: تجمع در محل کار ممنوع است.
وی با بیان اینکه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان باید 
با حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تردد کنند، بیان کرد: استفاده از 
لوازم حفاظت فردی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده 

باید مدنظر قرار گیرد.

نوحی همچنین رعایت فاصله کارکنان در حین سرو غذا در 
سلف سرویس محیط های کاری را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: البته توصیه اکید می شود که در ادارات و محیط های 
کاری هیچ گونه غذایی سرو نشود و کارکنان غذای روزانه 
خود را به همراه داشته باشند و به صورت انفرادی استفاده 

کنند.
نوحی بیان کرد: صندلی های مراجعان با فاصله از یکدیگر 
در  ماسک  از  استفاده  به  ملزم  باید  افراد  این  و  گیرد  قرار 
محیط های کاری شوند. این اقدامات زمانی مؤثر است که 
به  را  بهداشتی  پروتکل های  مراجعان  هم  و  کارکنان  هم 

صورت دقیق رعایت کنند.

سیستم های  از  استفاده  امکان  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
صوتی برای برقراری ارتباط با مشتریان در دستور کار قرار 
گیرد و برای حضور و غیاب از سیستم های تشخیص چهره 

استفاده شود و از شیوه اثر انگشت استفاده نشود.
لوازم التحریر مشترک استفاده نکنید

باید  بانک ها  ویژه  به  کاری  محیط های  در  گفت:  نوحی 
لوازم التحریر شخصی مورد استفاده قرار گیرد، متأسفانه در 
برخی مکان ها مشاهده می شود که از خودکارهای مشترک 
این  اگر  توجه داشت  باید  استفاده می شود در صورتی که 
لوازم به صورت مشترک استفاده شود می توانند به وسیله ای 

برای انتقال ویروس تبدیل شوند.

وی بیان کرد: برای کاهش تماس دست افراد با دستگیره 
درها باید درها به صورت نیمه باز باشد یا از درهایی استفاده 

شود که به صورت خودکار باز و بسته شوند.
جانشین مدیریت گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان با تاکید بر لزوم پرهیز از استفاده از 
پول نقد ادامه داد: کاهش تعداد کارکنان به یک سوم باید 

با تصویب ستاد کرونا باشد.
لزوم غربالگری افراد در محیط های کاری

وی با اشاره به اینکه یکسری الزامات مانند فاصله گذاری، 
شاغالن  تمامی  شامل  بازتوانی  و  مراقبت  غربالگری، 
می شود، بیان کرد: تمامی افراد دارای عالمت های مشابه 
بیماری کووید ۱۹ باید غربالگری شوند و فرم خوداظهاری 
را تکمیل کرده و مدیران مجموعه باید از حضور این افراد 

در محیط کار جلوگیری کنند.
شاغالن  تصادفی  و  روزانه  صورت  به  باید  گفت:  نوحی 
در  که  کارکنانی  یا  دارای عالئم  افراد  و  شوند  غربالگری 

تماس با بیماران کرونایی هستند را شناسایی کنند.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی افراد مشکوک در ورودی هر 
گروه های حساس  در خصوص  مدیران  افزود:  کار  محیط 
این  به کار گیرند که  بیماری زمینه ای تمهیداتی  و دارای 
از مابقی کارکنان  یا در محیطی دور  افراد دورکاری کنند 

قرار گیرند.
جانشین مدیریت گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در خصوص بازتوانی افراد مبتال گفت: 
پیدا  حضور  کار  محیط  در  مجدداً  بهبود  از  بعد  افراد  این 
و  بهداشتی  الزم  ارزیابی های  ابتدا  باید  البته  که  می کنند 
پزشکی و آزمایشات الزم انجام شود و بعد از تأیید پزشک 
یا مرکز بهداشتی و درمانی می توانند به محیط کار بازگردند.

الزامات کرونایی در محیط  کار

 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 
به  تن  هزار   88 استان  گمرکات  آمار  اساس  بر  صادرات 
ارزش ۱2۰ میلیون دالر، طی سه ماه ابتدای سال ۹8 بوده 
که این آمار در مدت مشابه امسال، کاهش ۵۰ درصدی در 
وزن و ۹ درصدی در ارزش داشته است. مهدی حسینی نژاد 
کرمان  استان  توسعه صادرات  کارگروه  نشست  دومین  در 
طی سال جاری افزود: فروردین ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 4۰ درصد، اردیبهشت ماه 22 درصد و 
خردادماه ۹ درصد کاهش صادرات داشتیم که رشد خوبی 
در صادرات نشان می دهد و این آمار در حال مثبت شدن 

است.
مغز  و  پسته  صادراتی  کاالهای  عمده  داشت:  اظهار  وی 
پسته ۹ میلیون و 8۰۰ هزار دالر، خرما بیش از سه میلیون 
دالر طی سه ماه ابتدای امسال از گمرکات استان کرمان 
صادرات شد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

از  کرمان  استان  گمرکات  آمار  اساس  بر  گفت:  کرمان 
مجموع ۱۱۰ میلیون دالر صادرات سه ماهه ابتدای امسال، 
۹۳ درصد محصوالت کشاورزی ، سه درصد صنعت و چهار 
درصد را بخش معدن تشکیل داده است. وی بیان داشت: 
میلیون  میزان ۳24  به   ۹8 در سال  کرمان  استان  واردات 
دالر و سه ماهه امسال ۳2 میلیون دالر شده که ۷۶ درصد 
در وزن و ۹2 درصد در ارزش از نظر وزنی و ارزشی افتی 

شدید داشتیم.
به  توجه  با  کرمان  استان  خودروسازان  افزود:  حسینی نژاد 
نرخ ارز و بستن مرزها نتوانستند واردات خود را انجام دهند 
در  ما  تمرکز  و  است  علت  همین  به  واردات  کاهش  که 
وی  است.  ای  سرمایه  و  ای  واسطه  کاالهای  بر  واردات 
دالر  میلیون   ۷۷ کرمان  استان  تجاری  تراز  کرد:  تصریح 
مثبت شده و بازارهای هدف صادراتی کشور و استان کشور 

۱۵ کشور همسایه به اضافه چین و هند بوده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 
برنامه ریزی برای صادرات به ۱۷ کشور طی سال جاری 
این جهت  در  کارگروه  برنامه  که  است  میلیون دالر   ۹۰۰
تخصصی  میزهای  تشکیل  کرد:  عنوان  وی  شود.  هدایت 
آینده  هفته  طی  پسته  تخصصی  میز  و  هدف  کشورهای 
برگزار می شود و مسائل و مشکالت پسته در این کارگروه 
ارزی  تهاتر  برنامه  افزود:  حسینی نژاد  شود.  می  دنبال 
بر اساس بخشنامه  با کاالهای واردات  کاالهای صادراتی 
بانک مرکزی به سمت لغو شدن پیش می رود که این امر 

می تواند استان را دچار چالش کند.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: می خواهم برای نخستین 
بار بگویم که گردش مالی در کودکان خیابانی بیش از یک هزار 
میلیارد است! نکته تأسف بار اینجاست که کمتر از ۳۰درصد این 

پول در اختیار بچه قرار می گیرد!
محمود علی گو درباره کودکان کار اظهار کرد: در مورد کودکان 
خیابانی نکته مهم این است که بدانیم از چه جنسی هستند و از 
کجا آمده اند؛ بر همین اساس باید آنان را در سه قالب دسته بندی 
جنس  از  که  هستند  کودکانی   اول  قالب  داد:  ادامه  کنیم.وی 
قاچاق هستند؛ در حقیقت آنان توسط باندهایی به شهرها آورده  
و رها شده اند و به  معنایی فروخته شده اند! دسته دوم کودکانی 
هستند که در قالب باندهای خانوادگی کار می کنند؛ در حقیقت 
سوم  گروه  می کنند؛  رهبری  را  تیم  این  و  شدند  وارد  گروهی 
کسانی هستند که خودشان وسط خیابان آمدند و کار می کنند که 

وضعیت زندگی شان را بهتر کنند.
 مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح 
کرد: بیش از نیمی از کودکان کار خیابانی در کشورمان از اتباع 
کشورهای دیگر هستند که به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد 
ایران شده و مشغول کار هستند؛ اگر قانونی وارد شده باشند، این 
کار برایشان غیرقانونی است و اگر هم غیرقانونی وارد کشور شده 
باشند از ابتدا مسیر را اشتباه رفته اند بنابراین فرآیند کودک کار 
فرآیندی غیرقانونی است البته اختالفاتی وجود دارد و عده ای با 
این حرف من مخالفند، از نظر من مصلحت کودک مهمتر از هر 

چیز دیگری است.
علی گو گردش مالی باندهای کودکان خیابانی را بیش از یک هزار 
میلیارد تومان دانست و متذکر شد: می خواهم برای نخستین بار 
از یک هزار  بیش  خیابانی  کودکان  در  مالی  گردش  که  بگویم 
میلیارد تنها در شهر تهران است! این موضوع اصاًل ساده نیست؛ 

نکته تأسف بار اینجاست که کمتر از ۳۰ درصد این پول در اختیار 
بچه قرار می گیرد؛ آیا بچه مقصر است؟ این موضوع سؤال ما در 
سازمان بهزیستی است؛ از نظر ما بچه مقصر نیست و از این منظر 
که نگاه کنیم خانواده، اطرافیان و جامعه این بچه باعث شده اند 
که چنین اتفاقی برایش رخ دهد بنابراین اگر می خواهیم کاری 
کنیم نباید از حلقه کودک شروع کنیم بلکه باید از حلقه خانواده 
اکنون در  توانمندسازی خانواده ها برویم؛  آغاز کنیم و به سمت 
شهر تهران پروژه ای را آغاز کرده ایم که در آن خانواده های ۶۰۰ 

کودک کار ایرانی شناسایی و توانمندسازی شدند. 
فنی حرفه ای  و سازمان  بهزیستی  بین سازمان  یادآور شد:  وی 
همکاری بسیاری خوبی شکل گرفته است که در آن یک عضو 
از خانواده که بتواند بار آن را به دوش گیرد، برای آموزش رایگان 
دیگر  کردیم؛  عوض  را  خود  رویکرد  بنابراین  می شود  انتخاب 
به دنبال این نیستیم که بچه ها را از خیابان جمع آوری کنیم و 

طرحهایمان بدین شیوه است که خانواده ها را توانمند کنیم.
گفت:  مردم  سوی  از  کار  کودکان  با  برخورد  مورد  در  علی گو 
برخورد با کودک باید برخوردی باشد که شأن او را حفظ کند؛ 
این اشتباه است که بگوییم چون کودک کار است، حق داریم هر 
حرفی را بزنیم؛ در هر حال کرامت انسانی او باید حفظ شود، اما 
آیا باید کمک کنیم؟ هر یک ریالی که شما به آن کودک کمک 
می کنید، حضور او در خیابان را تثبیت می کنید؟ بیزینس فعال 
می ماند! باید در یک جایی بیزینس را بشکنیم؛ قانون، برخورد با 
آن باند را به عهده نهادهای انتظامی گذاشته است و گفته پلیس 
برخورد کند اما اگر برخوردی صورت می گیرد، بهزیستی پذیرای 
کودکانی که در آن باند هستند، است چرا که او باید سازماندهی 
شود؛ باید سعی کنیم گروه هایی را که در این موضوع کار می کنند 

توانمند کنیم تا به سمت توانمندی خانواده هایشان برویم.
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