حداقل «حقوق» سال  ۹۹معلمان مدارس غیردولتی اعالم شد

سیستان و بلوچستان در انتظار بالگردهای امدادی و آذوقه

ایسنا :مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کف حقوق پرداختی معلمان در الگوی شهریه سال آینده را طبق قانون کار
دانست و گفت :مؤسس دیگر نمیتواند نیروی حقالتدریس با حقوق پرداختی کمتر از قانون کار جذب کند .سعید صالح ،درباره روند
تعیین شهریه مدارس غیردولتی سال آینده و زمان ابالغ آن اظهار کرد :به زودی سامانه مربوط را برای اصالح اطالعات موسسان مدارس
باز میکنیم و شهریه را بسیار زودتر از آغاز سال تحصیلی آتی اعالم خواهیم کرد .وی افزود :الگوی شهریه تغییراتی نسبت به سالجاری
دارد .البته ساختار الگو تنها تغییرات جزئی در فرمولها دارد ،اما مهمترین اتفاق رخ داده سیستماتیک شدن ورود دادهها و صحتسنجی
اطالعات است .این امر از طریق اتصال به سامانه سناد ،ضمن خدمت و تأمین اجتماعی انجام میشود .مراحل اولیه اتصال به سامانه تأمین
اجتماعی انجام و مراحل اجرایی باقی مانده است.

ایسنا :نماینده مردم سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها با تاکید بر لزوم امدادرسانی هوایی و تأمین بالگرد برای آسیبدیدگان
سیل استان سیستان و بلوچستان گفت :امیدوارم بالگردهایی از استانهای همجوار و تهران برای امدادرسانی و رساندن آذوقه به مردم این
استان اعزام شود .عزیز سارانی در تشریح آخرین وضعیت استان سیستان و بلوچستان پس از سیالب گفت :هنوز برآوردی از خسارتها
انجام نشده اما آن چه که به عنوان یک فاجعه در این استان اتفاق افتاده ،عدم امدادرسانی و کمک به مردم آسیبدیده این استان پس
از  72ساعت است .وی افزود :برخی روستاها  72ساعت است که بر اثر سیالب راه ارتباطی آنها قطع شده و تنها امکان امدادرسانی به
آنها از طریق هوایی است ،در حالی که این امکان هنوز در سطح استان فراهم نشده و به شدت نیازمند اورژانس هوایی در سطح استان
سیستان و بلوچستان هستیم.

یادداشت

خبر
معمای مرگ دلفینها
در تهران

باشگاه خبرنگاران جوان :مدیرکل دفتر
حیات وحش سازمان حفاظت محیطزیست
در گفتوگو با خبرنگار حوزه محیطزیست
گروه اجتماعی باشــگاه خبرنگاران جوان،
در خصــوص آخرین وضعیــت علت مرگ
دلفیــن در دلفیناریوم برج میــاد اظهار
کرد :مجموعــه دلفیناریوم بــرج میالد با
کمک دامپزشــک آزمایشهایی انجام داد.
شهابالدین منتظمی با بیان اینکه نظارت و
پایش تمام مراکز تفریحی بر عهده اداره کل
محیطزیست استانهاســت ،افزود :زمانی
که اقدامات و آزمایشهــا را مرکزی انجام
میدهد ،مراکز دیگر آن را بررسی نمیکنند.
وی با تأکید بر اینکــه مجموعه دلفیناریوم
در ارائه گــزارش مرگ دلفیــن کمکاری
کرده اســت ،گفت :متأســفانه دلفیناریوم
برج میالد گزارشــی از ارزیابــی ،بیماری و
نمونهبرداریهای مــرگ دلفین را به موقع
به استان ارائه نداده است و پس از چند روز
به واسطه پایشها از موضوع مرگ دلفین با
خبر شدیم.
منتظمــی با اشــاره بــه اینکه ســازمان
محیطزیســت در زمــان کالبد شــکافی
دلفین حضور نداشته است ،به همین دلیل
نمیتوانیم در خصــوص علت مرگ دلفین
اظهار نظری کنیم ،بیان کرد :نمونهبرداری
و پاتولوژی از دلفین را آزمایشــگاه بخش
خصوصی انجام داده اســت ،اما براســاس
این دادههــا و گزارشهــا نمیتوان نظری
داد .مدیرکل دفتر حیات وحش ســازمان
حفاظت محیطزیست گفت :در حال حاضر
در پی تحلیــل این موضوع هســتیم ،چرا
که این نوعی تخلف محســوب میشــود و
اداره کل استان باید برای تکرار نشدن این
گونه موضوعــات پایشهایــش را افزایش
دهد.

Society

naslefardanews
naslfarda

در ابتدای هفته گذشــته ،هشــدارهای
کارشناس هواشناسی درباره وقوع طوفان
و بارشهای سیلآســا در مناطق شرقی
کشور زنگ خطر را برای بسیاری از ساکنان
شهرها و روســتاهای این مناطق به صدا
درآورد .به گزارش خبرآنالین ،تصاویری از
آب گرفتگی گسترده در بندرعباس به همه
نشان داد اخطارهای هواشناسی ،مبتنی
بر یافتههای علمی و غیرقابل کتمان بوده
است .در اســتان هرمزگان ،فشار سیالب
به اندازهای زیاد بود که فیلمهای منتشــر
شده در رسانهها نشان میداد کامیونها
و تریلرهای سنگین  ۳۰تنی اسیر سیالب
شده و به پهلو غلتیدهاند ،سیالب تا نزدیک
ســقف آنها باال آمده و جریان دارد و راه
ارتباطی بســیاری از روســتاهای استان
سیستان و بلوچستان بسته شده است .در
شهرستان جاسک واقع در شرق هرمزگان
هم وضعیت به شدت بحرانی است و آنطور
که فرماندار این شهرســتان گفته مجبور
شدهاند به خاطر سیالب گسترده ،ساکن
پنج روستای جاســک را تخلیه و ۱۰۰۰
نفر از ساکنان این روستاها را به مکان امن
منتقل کنند .در استان همجوار هرمزگان
یعنی بوشهر هم هواشناسی در اخطارهای
متعددی از شــهروندان خواست مراقب
آب گرفتگی و امواج بلند خلیج همیشــه
فارس باشــند .هواشناســی اخطار داده
اســت طی روز سهشــنبه هفته جاری تا
اوایل روز چهارشنبه احتمال آبگرفتگی
معابر عمومی و ریــزش تگرگ در مناطق
مســتعد دور از انتظار نیست ،همچنین
به سبب وزش باد بهنســبت شدید ،دریا
مواج و متالطم میشــود که نســبتبه
ترددهای دریایی بهویژه تردد شناورهای
کوچک ،تفریحی و مسافری هشدار داده
میشود .درحالی ســیل خساراتی به این
مناطق کشــور وارد کرده که رئیس مرکز
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی کشور دو عامل «تغییر پذیری
آب و هوا» و «تغییــرات اقلیمی» را علت

طرح
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بال از زمین و آسمان
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ادامه از صفحه یک...
شــاید به اندازه فاصله کره زمین تا کره ماه.
متأســفانه هر روز بر تعداد تنگدستانی که
روز به روز در تنگنای بیشتری قرار میگیرند،
افزوده میشود و تعداد شهروندان آبرومندی
که در پی گرانی مســکن و اجاره آن ،چارهای
ندارند جز آنکه برای بقا تهران را ترک کنند،
افزایش مییابد .شهروندانی که هر چند تا دو
سه ســال قبل ،جزو طبقه متوسط بودند ،اما
امروز از منظر اقتصادی ،فقیر نامیده میشوند.
فقرایی که هر چند برای یافتن مسکن با اجاره
بهایی قابل تحمل ،از تهران خارج شــدهاند
اما به دلیــل آنکه محل کار آنهــا در تهران
است ،در شهرهای اقماری و سکونتگاههای
حاشیهای سکونت گزیدهاند تا بتوانند هر روز به
تهران رفت و آمد کنند .تهران ،امروز از شهری
گران ،به شهری با قیمتهای افسارگسیخته
تبدیل شده که واقعاً طبقه متوسط نیز از پس
هزینههای زندگی در آن بر نمیآید و با توجه
به تورم و گرانی موجود ،زیر بار مخارج آن دوام
نمیآورد و به ناچار ،نــه از محله و منطقهای
که سالهای سال در آن ســکونت و زندگی
میکرده ،که از شهر و دیار خود ،دور میشود
و در محلی جدید سکونت میگزیند که خواه
ناخواه ،موقعیت شــکنندهای را برایش پدید
میآورد.
در تهران ،پول و ثروت به مهمترین شــاخص
طبقهبندی شهروندان تبدیل شده و به همین
دلیل با توجه به بحران اقتصادی اخیر ،شرایط
تهــران نیز بحرانی شــده و طبقه متوســط
شهری به لحاظ اقتصادی به گروه فقیر ملحق
شــده اســت ،گروهی که به جای پیشرفت
یا حداقل تثبیت موقعیت خود در شــهر ،به
ناگهان به حاشیه رانده شده و در معرض انواع
آســیبها و تهدیدها قرار گرفتهاند .ناگفته
پیداست حاشیهنشینان که در ابتدا به خاطر
مسائل و مشکالت اقتصادی به پیرامون شهر
مهاجرت میکنند ،حاشیهنشــین اقتصادی
باقی نمیمانند و با گذشــت زمــان و تحمل
فشارهای فرســاینده و فزآینده اقتصادی و
نیز افزایش سرخوردگیها و ناکامیها و تراکم
تبعیضها و تحقیرهایی که متحمل میشوند،
به حاشیهنشینان اجتماعی تبدیل میشوند،
سرخوردگانی که ممکن است همچون بشکه
باروت ،ناگهان با یک جرقه شــعلهور شوند .با
خودمان تعارف نکنیــم .مهاجرت با خودش
عقده میآورد ،میخواهــد مهاجرت از مرکز
شهر به حاشیه شهر باشد یا از تهران به پاریس.

جـامـعـه
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تغییر الگوی بارشها و بارشهای شدید در
جنوب کشور میداند .احد وظیفه درباره
علت تغییر الگوی بارشها در کشــور به
ایسنا گفته که آب و هوا و اقلیم بهصورت
جهانی همواره تغییرپذیر است همچنین
تغییرات اقلیمــی الگوهای جــوی را تا
حدودی تحت تأثیر قرار داده اســت .او با
اشاره به اینکه سیســتمهای هواشناسی
حرکــت موجــی دارنــد و فرآیندهای
گستردهای نیز در شکلگیری این امواج
دخالت میکننــد ،گفت« :بــرای مثال
نوســانات جنوبی ،نوســانات دو قطبی
اقیانوس هند ،نوســانات پرفشار سیبری
و نوســانات اقیانوس اطلس شمالی امواج
بزرگ مقیاسی هستند که در شکلگیری
امواجــی که از غــرب به شــرق حرکت
میکنند ،تاثیرگذارند».
کانــون بحران ســیالبی،

رئیس مرکز ملی خشکسالی
و مدیریت بحران سازمان
هواشناسی کشور دو عامل
«تغییر پذیری آب و هوا» و
«تغییرات اقلیمی» را علت
تغییر الگوی بارشها و
بارشهای شدید در جنوب
کشور میداند
سیستان و بلوچستان
ولی به جز دو اســتان هرمزگان و بوشهر،
استان دیگری به شدت درگیر سیالب است
و باورکردنی نیست اقلیمی که در سالهای
گذشته به شدت خشک محسوب میشد،

معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده مطرح کرد:

پیشنهاد

ناگهان با ســیالبی روبهرو شود که همه
روستاها را تا کمر در آب فرو ببرد .تصاویر
منتشر شده در شبکههای اجتماعی بسیار
گویاست ،سیســتان و بلوچستان کانون
اصلی سیالب اخیر در شــرق کشور بوده
است.
در اصلیترین کانون سیالب یعنی استان
سیستان و بلوچســتان ،محاصره چندین
روستا در بین سیالب ،خبرساز شد .یکی از
این حوادث غیرمترقبه درباره نجات دو زن
حامله بود که در سیالب گرفتار شده بودند.
آنطور که رئیس مرکز بهداشت شهرستان
سیب وسوران گفته است :یک مادر باردار
 ۲۱ســاله براثر طغیان رودخانه محلی در
روستا حبس شــده بود و امکان کمک به
او نبود .همچنین در شهرســتان دلگان
جان یک مادر باردار اهل روستای علیآباد
کالنظهور که پشت ســیالب گرفتار شده

بود در خطر بود کــه در نهایت امدادگران
جان هر دو را نجات دادند .گزارش منتشر
شده میگوید یکی از مادران باردار با یک
دســتگاه لودر و یک دســتگاه مایلر اداره
راهداری این شهرستان از رودخانه عبور
داده و به بیمارســتان ایرانشــهر منتقل
شدهاند .بارش  ۶۰تا  ۹۰میلیمتری باعث
طغیان وحشتناک رودخانههای فصلی و
رود هیرمند در سیستان و بلوچستان شده
است که فیلم طغیان رودخانهها ترسناک
است و نشان میدهد حجم ناگهانی بسیار
زیادی از آب باران وارد بســتر رودها شده
است .فاجعه سیالب به اندازهای وضعیت
را در اســتانهای سیستان و بلوچستان و
هرمزگان به هم ریخته است به طوری که
اورژانس کشــور اعالم کرده است سه تن
در اثر سیالب در استانهای مزبور کشته
شــدهاند .آن طور که خالدی سخنگوی
اورژانس کشوری درباره کشته شدگان در
حوادث جوی اخیر گفته در مجموع سه نفر
در این حوادث جان خود را از دست دادهاند
که یکی از این افراد در اســتان سیستان
و بلوچستان غرق شده اســت .در استان
هرمزگان نیز یک تن به علت غرق شــدن
در رودخانه و یک نفر به علت ریزش آوار در
روستای حاجیآباد جان خود را از دست
داده است .همچنین هاللاحمر از کشته
شدن یک تن در استان هرمزگان و مفقود
شدن یک تن در سیســتان و بلوچستان
طی حوادث جوی خبر داده بود .در استان
کرمان هم وضعیت مشابهی از لحاظ شدت
سیل جاری است و اخبار میگوید اهالی
 ۱۱۴روســتای این اســتان قادر به تردد
زمینی نیستند.
ســعیدی مدیــر کل مدیریــت بحران
استانداری کرمان گفته است :هم اکنون
راه روستایی  ۱۱۴روستا بسته و  ۳۷روستا
نیز در محاصره برف است .به گفته او آب
هفت روستا و برق  ۱۳روستا نیز هنوز قطع
است و همچنین یک روستا نیز در محاصره
سیالب است.

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه طباطبایی:

تعیین محدودیت سنی برای «وام ازدواج» در قانون بودجه

جبرانخطاهاباتشییعباشکوهجانباختگانهواپیمایاوکراین

ایسنا :معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده گفت :سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه محدودیت سنی
برای وام ازدواج مدنظر قرار دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد .معصومه ابتکار ،با بیان اینکه
کمیسیون فرعی لوایح دولت نسبت به الیحه کودک همسری نظر مثبتی داده ،اظهار کرد :با توجه به آمارهایی که
از میزان ازدواج کودکان وجود دارد باید هرگونه ممنوعیت ازدواج زیر  ۱۳سال را در قانون تثبیت کنیم و به این
مسئله توجه شــود که چگونه به کودکان وام ازدواج پرداخت میشود؟ چراکه کودکان نمیتوانند حساب بانکی
داشته باشند و از حساب خود برداشت کنند و مشخص نیست که وام واقعاً به دست این زوج میرسد .وی ادامه داد:
بنابراین سعی داریم بتوانیم در قانون بودجه این موضوع را تعدیل کنیم و محدودیت سنی برای وام ازدواج مدنظر
قرار دهیم تا امکان سوء استفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد .وی افزود :یکی از مشکالت ازدواج کودکان این
است که آنها به هیچ یک از امکانات حقوقی از جمله حضور در دادگاه دسترسی ندارند و حتی نمیتوانند مهریه
خود را در دادگاه تقاضا کنند .به گزارش ایسنا ،پیش از این محمدمهدی تندگویان ،معاون امور جوانان اعالم کرد:
بررسیها نشان میدهد که در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبهرو هستیم ،از وام ازدواج برای
معامله کودکان زیر  ۱۵سال استفاده میشود .به نظر میرسد اگر قصد داریم برای وام ازدواج تمهیداتی بیندیشیم
که جوانان بتوانند از پس بازپرداخت آن برآیند باید قواعدی هم در مورد سنینی که میتوانند این وام را دریافت کنند
نیز وضع شود تا چنین آسیبهایی به وجود نیاید .تندگویان همچنین افزود :آمارهایی موجود است که کودکان زیر
 ۱۵سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کردهاند و این آمار نسبت به سال گذشته چهار برابر شده
است .آمارهایی هم به دست آمده که عدهای با بیش از  ۴۰تا  ۴۵سال سن نسبت به دریافت این وام اقدام کردهاند،
به همین دلیل فکر میکنم اگر قانونگذار قصد دارد این مبلغ را افزایش دهد باید نسبت به این موضوع هم فکر کند
که هم پرداخت وام تسهیل شود و هم برخی قیود سنی در مورد رعایت سن جوانان برای دریافت وام لحاظ شود.

ایرنا :رئیس دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه طباطبایی معتقد اســت ،افزون بر عذرخواهی و
ارائه توضیح دقیق در مورد علت ســقوط هواپیمای اوکراینی ،میتوان با برگزاری مراسم تشییع باشکوه و
آبرومند پیکر جانباختگان این حادثه ،خطاها را جبران کرد .احمــد برجعلی وقوع حوادث غیرعمدی در
هر جامعهای را اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد :اما تأخیر در اطالعرسانی درمورد این حوادث ،اعتماد
اجتماعی را از بین میبرد .وی ادامه داد :تأخیر شاید دالیلی داشته باشد اما جامعه را در وضعیت غیرعادی،
شوک و پیشگیری ناپذیر قرار میدهد ،به گونهای که پیامدهای روانی  -اجتماعی سنگینی برای جامعه به بار
میآورد و باعث میشود توهمات ،شایعات و اطالعات غلط جایگزین اطالعات درست شود و گمانهزنی شکل
گیرد .رئیس دانشکده روانشناسی عالمه طباطبایی ،تبعات دریافت این اطالعات جایگزین را خشم ،غم،
بیقراری و التهاب ،بدبینی و پیامدهای پساشوک عنوان کرد و گفت :به طور معمول معدود افرادی در شرایط
استرس و فشار روانی میتوانند خشــم خود را کنترل و مدیریت کنند .این عدم مدیریت خشم ،رفتارهای
ناهنجارگونه ،غیرقانونی و پرخاشگری را به دنبال دارد تا آنجا که گاه افراد احساس گناه میکنند و سیکل
معیوبی را شکل میدهد .برجعلی یادآور شد :بر همین اساس میگوییم اطالعرسانی به موقع راهگشاست
ولو اینکه تلخ و ناگوار باشد .در واقع اتفاق ممکن است گریزناپذیر باشد ،اما کنترل خشم باید مدیریت شود
و به پهنای باند زندگی افراد فکر و کمک کرد تا استرس تقلیل یابد .وی در ادامه تاکید کرد :تنها راهکار فقط
عذرخواهی و نیز ارائه توضیح دقیق درباره حادثه است و اینکه فضای عزاداری و سوگواری برای خانوادهها
فراهم شود و دولت برای بزرگواران این حادثه مراسم رسمی ،ملی ،آبرومندانه و خوب بگیرد .وقتی خانوادههای
بازماندگان ببینند همه جامعه عزادار شده التیام پیدا میکنند ،آرام میشوند و این آرامش را به دیگران منتقل
میکنند.

عکس خبر

برگزاری معارفه ذیحساب اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان کرمانشاه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه گفت :مهمترین نقش ذیحساب در بهبود کارایی دستگاههای دولتی میزان اولویتبندی و تخصیص منابع و جلوگیری از تضییع
کرمانشاه /اکبر میثاقی
حقوق دولت بوده و شغل ذیحساب یکی از شغلهای حساس است .فریبرز کرمی افزود :ذیحساب باید همه کارهایشان در چارچوب قانون باشد.در ادامه علی محمدی ،نماینده وزیر و
kermanshahnaslefarda@yahoo.com
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ضمن بیان اهمیت کار ذیحساب و نحوه تعامل و نظارت قانونی آنان و بیان اینکه قصد ذیحساب مانع تراشی نیست بلکه هدف ایشان رفع موانع با
ارائه راهنماییهای دقیق و قانونی است ،از خدمات آقای ساسان یوسفیان ذیحساب سابق تقدیر و تشکر و آقای محمدرضا خادم را به عنوان ذیحساب جدید این اداره کل معرفی کرد.

اخبار
در نخستین بارش برف زمستانی؛

صحنهای رضوی برای تسهیل
تردد زائران مفروش شد
مشهد  /زهرا آخوندی
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با نخستین بارش برف در زمستان سالجاری
و برای تسهیل تردد زائران 30هزار مترمربع
کفپوش در صحنها و بستهای حرم مطهر
رضوی پهن شد .رئیس اداره خدمات عمومی
حرم مطهر رضوی گفت :با توجه به پیشبینی
بارندگی از چند روز گذشته با آمادگی کامل
تمــام نیروها تمامــی صحنها ،بســتها و
دوربرگردانهای حرم مطهر رضوی با  30هزار
مترمربع کفپوش مفروش شده تا مسیرهای
تردد ایمنی را برای زائران حرم مطهر حضرت
علی بن موسی الرضا (ع) فراهم آورند.
محمدرضا ســبزعلی افزود :هم اکنون تمام
نیروها با حضور در حرم مطهر سطوح پوشیده
از برف را با ماشینهای برفروبی جمعآوری و
با نمکپاشی و تنظیف ،مسیرهای تردد را برای
زائران ایمن نگه میدارند.
وی بیان کرد :با شروع فصل سرما اداره خدمات
عمومی با کمک ســایر بخشهــای اماکن
متبرکه آمادگیهای الزم را بــرای مواجه با
بارش برف و بــاران دارد و همه روزه اطالعات
هواشناسی را از ایستگاههای مربوطه دریافت و
به سایر بخشها برای لحاظ در تصمیمات خود
ارسال میکند.
رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی
با اشــاره به احتمال بارندگی شدیدتر برف در
زمستان افزود :با توجه به این شرایط از زائران
گرامی تقاضا داریم تا در ایــن روزهای برفی
سعی کنند مسیرهای تردد خود را در صحنها
و بستها از روی کفپوش ها انتخاب نمایند
مدیر امور آبفار بردسکن اظهار کرد:

بازسازی مخزن هوایی روستای
اسالمآباد بردسکن

مشهد  /گروه اســتانها :مدیر امور آبفار
بردسکن گفت :مخزن هوایی 60مترمکعبی
روستای اســامآباد تعمیر ،بازسازی و آماده
بهرهبرداری مجدد شد.
محمد صادقی با بیان این خبراظهار داشــت:
یکی از وظایف مهم آب و فاضالب روســتایی
نگهداری و بازســازی از تاسیسات است که
همــواره در امــور آبفار بردســکن در تالش
بودهایم با بازسازی و تعمیر به موقع در حفظ و
نگهداری آن کوشا باشیم.
وی تصریــح کرد :بــه منظــور جلوگیری از
هدر رفت آب و حل مشــکل کمفشاری آب
روستای اســامآباد ،مخزن  60مترمکعبی
هوایی به همراه لولههــای ورودی و خروجی
مخــزن بازســازی و مرمت و مشــکل آب
شــرب  1200نفــر از اهالــی این روســتا
برطرف شد.
توسط مدیر بهزیستی شهرستان ری
انجام شد

دیدار با کودکان کار مرکز بعثت
شهرستان ری /الهام تکیه
news@naslefarda.net

مدیر اداره بهزیستی شهرستان ری به همراه
مسئول فرهنگی و روابط عمومی ضمن بازدید
از بخشهای مختلف مرکز بعثت و نحوه تربیت
و آموزش کودکان کار و خیابانی ،از نزدیک با
مربیان مرکز دیدار و با آنها در خصوص مسائل
و مشکالت موجود گفتوگو کرد.
علی نعمتی در این بازدید اظهار داشت :خدمات
این مرکز شــامل پیگیریهــای مددکاری،
روانشناســی ،آموزشــی ،حمایتهای مالی،
حمایت از ادامه تحصیل کودکان ،برنامههای
اوقات فراغت و اشــتغال برای اعضای خانواده
است.
وی افزود :کودکان کار بیشتر در خانوادههای
بیسرپرست ،بدسرپرســت (والدین معتاد) و
آسیبدیده و خانوادههایی که وضعیت مالی
مناسبی ندارند دیده میشوند .این کودکان بعد
از شناسایی یا ارجاع از سوی نهادهای انتظامی
و قضایی یــا به صورت خود معــرف در مرکز
حمایتی آموزشــی کودک و خانواده پذیرش
شــده و از طریق ارتباط با خانواده ،بر اساس
نوع و میزان مشکل از خدمات مرکز بهرهمند
میشوندکه اغلب کودکان کار پذیرش شده در
مرکز بین سنین  ۶تا  ۱۲سال هستند.
وی اضافه کرد :یکی از مهمترین ماموریتهای
بهزیســتی و مــددکاران ،ایجــاد مراکــز
توانمندســازی خانواده ماســت که در این
مرکز اقدامات الزم برای ایجــاد منبع درآمد
ســالم برای خانواده به شــیوههای ممکن از
طریق آموزش حرفــه و پرداخــت وامهای
اشتغالزایی ،مشــاغل خانگی و سرمایه کار
صورت میپذیرد.
در ایــن مراکــز ،کارگاههای آموزشــی در
موضوعهــای مختلف ازجملــه مهارتهای
زندگی ،مهارتهای ارتباطی و فرزندپروری،
آشــنایی با انــواع آســیبهای اجتماعی،
آســیبهای نوپدید و آســیبهای حاصل از
فضای مجازی برگزار میشود.

