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۲۳۶۹ ابتال و ۷۵ فوتی جدید کرونا 
در کشور 

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۶۹ 
مورد جدید کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ساعت 

گذشته خبر داد.
دیروز ســیما الری گفت: در طول ۲۴ ساعت 
گذشته، ۷۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به 
۸ هزار و ۶۵۹ نفر رســید و خوشبختانه تا کنون 
۱۴۴ هزار و ۶۴۹ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شــده اند.   ۲۷۳۹ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین 
تا کنون یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۴۷ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت استان های 
هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان 
و خوزســتان در وضعیت قرمز قرار دارند. این در 
حالی اســت که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ استان 
بدون فوتی بوده و هفت اســتان تنها یک فوتی 

داشتند.
    

رونمایی دو اپلیکیشن برای 
جمع آوری پسماندهای خشک

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران از رونمایی دو اپلیکیشن جمع آوری پسماند 
خشک »به زی« و »جارو« طی دوشنبه هفته آتی، 

با حضور شهردار تهران خبر داد.
صدرالدیــن علیپور گفت: اپلیکیشــن ها به 
گونه ای طراحی شــده اند که شهروندان با نصب 
آن ها روی تلفن های همراه و ثبت  نام در سامانه، 
می توانند زمان و مکان موردنظرشان برای تحویل 
دادن پسماندهای خشک را اعالم کنند. متولیان 
امر نیز طبق همین درخواســت، پســماندها را 
جمع آوری، وزن کشــی و مبلغــی را پرداخت 

می کنند. 
    

  ادامه تعطیلی 
تاالر های پذیرایی 

استاندار تهران گفت: با توجه به کاهش رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی، تاالر های پذیرایی تا 

اطالع ثانوی تعطیل هستند.
انوشیروان محســنی بندپی استاندار تهران با 
اشاره به کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی از 
سوی مردم، اعالم کرد: تاالر های عروسی و پذیرایی 

در استان تهران تا اطالع ثانوی تعطیل هستند.
اســتاندار تهران گفت: اکنون رستوران داران 
عالوه بر خدمــات بیرون بر، می تواننــد با رعایت 
دستورالعمل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
به صورت حضــوری از متقاضیان پذیرایی کنند. 
بازرسان بر نحوه فعالیت و رعایت اصول بهداشتی 
در رستوران ها و قهوه خانه ها )کافی شاپ ها( نظارت 
می کنند و با افراد خاطی از طریق قانون به شدت 

برخورد می شود.
استاندار تهران گفت: با کاهش محدودیت ها 
احســاس خطر مردم از واگیری بیمــاری کرونا 
کاهش یافته و این موضوع بســیار نگران کننده 

است.
    

 ارسال پیامک خدمات روانشناختی 
رایگان برای تمامی شهروندان

 »با ما حرف بزن«

روز جمعه ۲۳ خــرداد پیامکی با عنوان »با ما 
حرف بزن« به صورت سراسری برای شهروندان 

با هدف ارائه خدمات روانشناختی ارسال شد.
به گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، در این پیامک مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ 
به عنوان خدمتــی از خدمات رایگان ســازمان 
بهزیســتی معرفی و تاکید شــده است: صدای 
مشاور سازمان بهزیستی با ارائه خدمات تخصصی 
مشاوره روانشــناختی در کنار شماست؛ تلفن 
تماس ۱۴۸۰ از ســاعت ۸ صبح تا ۱۲ شــب در 

سراسر کشور.

از گوشه و کنار

تصویر کودکی آفتاب ســوخته در 
میان ترافیک گره خورده شهر یا در میان 
ازدحام جمعیــت، در حال تمیز کردن 
شیشــه خودرو یا فروختن فال یا دود 
کردن اســفند و ...؛ برای اغلب شهروند 
شهرهای بزرگ ایران آشناست. دیگر 
کمتر چراغ قرمزی را در این شهر می توان 
بدون حضور این کودکان تجربه کرد و در 
کمتر کوچه و خیابانی کودک یا نوجوانی 
را با کیسه ای بر دوش برای یافتن زباله 

ندید.
حتی در روزهایی که خیلی از افراد از 
واهمه ویروسی جهانی، خانه نشین شده 
و بســیاری از فعالیت های اقتصادی از 
رونق افتادند، کسب وکارهای غیررسمی 
بی توجه به اتفاق مهمی که ســالمت 
همگانی را به مخاطــره انداخته بود به 
فعالیت خود ادامه دادند. کسب و کارهایی 
که مجالی برای تامل درباره پروتکل های 
بهداشــتی نداشــتند. کارگــران این 
کســب وکارهای غیررسمی هم اغلب 
از مهاجران و کودکان افغان هســتند. 
کودکانی که در روزهای اوج گیری کرونا 
حتی بیش از قبل مجبــور به حضور در 
خیابان ها، البه الی خودروها و ســرک 
کشیدن در سطل های بزرگ زباله شدند 
تا سبدهای خالی تر شده خانواده هایشان 

را کمی پر کنند.
آمار دقیقی در مورد تعداد کودکان کار 
در ایران وجود ندارد. اما بنا به گزارش های 
رسمی تخمین زده می شود حدود یک 
میلیون کودک به صورت غیررسمی در 
ایران مشغول به کار باشند. کودکانی که 

به گفته رئیس سازمان بهزیستی ایران 
۸۰ درصدشان از اتباع خارجی هستند.

مبارزه با کار کودکان
۱۲ژوئن مصادف بــا ۲۳ خردادماه 
روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. 
بر اساس تعریف جهانی، کودک کار به 
کودکی اطالق می شــود که به یکی از 
اشکال کار برای کسب درآمد و نه کسب 
توانمندی اشــتغال دارد. منظور از کار 
کودک درگیر کردن کودکان در آن دسته 
از فعالیت های اقتصادی است که مانع 
تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از 
امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی شان 
می شود و با آســیب و بهره کشی همراه 

است. 
در جهــان ۲۵۰ میلیون کودک کار 
وجود دارد. طبق آمار سازمان جهانی کار 
۱۲۰ میلیون  نفر از ۲۵۰ میلیون کودک 
کار، وارد بازار کار شده و مشغول به کار 
تمام وقت هستند و ۱۳۰ میلیون کودک 
دیگر به صورت پاره وقت کار می کنند که 

اغلب آنها پسر هستند.
دسته بندی کودکان کار

به عقیده کارشناسان کودکانی که 
در خیابان دیده می شوند را می توان در 
چهار گروه قــرار داد. گروه اول کودکان 
فقیری هستند که شب ها به خانه شان 
برمی گردند. احتماال به مدرسه می روند و 
بزهکار نیستند. گروه دوم نسبتا مستقل  
هستند و پیوندهای آن ها با خانه در شرف 
از هم گسستن اســت. حضور آن ها در 
مدرسه هم کم کم خاتمه پیدا می کند. در 
ادامه هم بزهکاری آن ها شروع می شود.

گروه سوم کودکان خانواده های خیابانی 
هســتند که به همراه خانواده خود در 
خیابان زندگی و کار می کنند. وضعیت 
آن ها با فقــر گره خورده اســت و گروه 

چهارم نیز تماس خود را با خانواده قطع 
کرده اند و تمام وقت خــود را در خیابان 
می گذرانند. بر اساس بررسی ها در ایران 

اغلب کودکان کار از دسته سوم هستند.
وضعیت کودکان کار در ایران

بر اساس آخرین سرشماری که در 
سال ۹۵ در خصوص کودکان کار از سوی 
مرکز آمار صورت گرفته است، حدود یک 
میلیون کودک کار شناسایی شده اند. 
کودکان از بخش کشاورزی در روستاها 
گرفته تا کار در کارگاه های شهری و کار 

در خیابان ها مشغول فعالیت هستند. 
در تهــران بــه ازای هــر ۵۳۰ نفر 
جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر 
جمعیت یک کودک کار وجود دارد. در 
سال گذشته ۱۰۶۳ کودک خیابانی و کار 
در شهرستان کرمان شناسایی شدند. در 
استان البرز درسال های ۹۶ و ۹۷ و سه 
ماهه اول ۹۸ تعــداد ۹۳۰ مورد کودک 
کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره 
کل بهزیستی پذیرش شده اند. در یزد 
۷۵۹ کودک کار و خیابانی از ســال ۹۲ 
تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد 
پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز 
کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی 
و شناسنامه دار شــده اند و برای آن ها 
پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ 
نفر هستند که همه آن ها خانواده دارند 
و تنها ساعاتی از روز را در خیابان ها کار 

می کنند.
به گفته وحید قبــادی دانا، رئیس 
سازمان بهزیستی کشــور ۸۰ درصد 
جمعیت کودکان کار مهاجر هستند، 
اما برخــی از این کــودکان متعلق به 
خانواده هــای ایرانی هســتند و دلیل 
این پدیده را هم مشکالت اقتصادی یا 

فرهنگی عنوان کرد. 

  مسئولیت قانونی 
در قبال کودکان کار

به اعتقاد فعاالن حقــوق کودکان 
مهاجر بودن اکثر این کودکان مسئولیتی 
از دوش مسئوالن کشور برای مقابله با 

این پدیده برنمی دارد.

براساس ماده ۳۲ پیمان نامه حقوق 
کودک که در ســال ۱۹۸۹ در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به تصویب 
رســید، دولت های عضو موظف شدند 
تا با هرگونه سوءاســتفاده و بهره کشی 
اقتصــادی از کودکان مقابلــه کرده و 
زمینه های رشد ذهنی، جسمی، روانی، 
و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کنند. 
البته عالوه بر این، پیمــان نامه حقوق 
کودک وکنوانســیون ۱۳۸ »حداقل 
ســن کار کودکان« مصــوب ۲۶ ژوئن 
۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ »ممنوعیت 
بدترین اَشــکال کار کودکان« مصوب 
ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین المللی 
بوده است. ایران نیز سال ۱۳۷۰ پیمان 
جهانی حقوق کــودک را امضا کرد و در 
اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان نامه به 

تصویب مجلس رسید. 

عالوه بر این طبق مــاده ۷۹ قانون 
کار، »به کار گمــاردن افراد کمتر از ۱۵ 
سال تمام )پسر و دختر(  ممنوع است. 
کارفرمایانی که افراد کمتر از ۱۵ ســال 
را به کار بگمارند، مســتوجب مجازات 
خواهند بود. ضمنا باید کــودکان را به 
کاری گماشت که برای او زیان آور نباشد. 
البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار،  »کارگران 
کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها 
منحصرا توســط صاحب کار،  همسر و 
خویشاوندان نســبی درجه یک انجام 
می شود، مشــمول مقررات قانون کار 

نیستند.«
اما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 
که به تازگی مورد تایید شورای نگهبان 
قرار گرفت ضمن تعیین وظایف والدین 
برای تامین امکانات الزم برای تحصیل 
فرزندانشان و ممانعت از بروز خطرهای 
ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، 
مهاجرت یا بی تابعیتی، مجازات هایی 
را از جــزای نقدی درجه هفــت و برای 
مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش 
برای والدینی که از اجــرای این قانون 
اســتنکاف کنند در نظر گرفته است، 
همچنین این قانون شرایط نگهداری 
کودکان کار دارای سرپرست در مراکز 
تحت پوشش بهزیســتی را نیز فراهم 
کرده است. گرچه برخی معتقدند این 
قوانین به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی 
و پیچیدگی هــای اقتصادی نمی تواند 
مشکلی از این دسته از کودکان رفع کند. 
به طوری که در ســالهای گذشته هر از 
چندی شاهد ورود بهزیستی برای جمع 
آوری کودکان کار از خیابان ها بودیم که 

همواره با شکست مواجه شد.
فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن 
حمایت از حقوق کودکان در همین باره 
به خبرگزاری ایلنا گفت: »کار کودکان 
زائده مناســبات اقتصادی و اجتماعی 
کالن است. وقتی نظام توزیع نامطلوب 
بودجه عمومی و ... داریم با معضل کودکان 
کار مواجه می شویم. معتقدم می توان 
حذف کار کودکان را بــه صورت گام به 
گام شــروع کرد. برخی از سازمان های 
مردم نهاد شعار امسال را می خواستند 
در راستای حذف زباله گردی کودکان 
انتخاب کنند. معتقدم می توان با انتخاب 
چند مورد مانند حــذف زباله گردی و 
حذف کولبری کودکان اقدامات مناسبی 
را در راســتای حذف کار کودکان انجام 

داد«.
کرونا و تشدید کار کودکان 

بــا وجــود تصویــب ایــن قانون، 
کارشناســان پیش بینی می کنند که 
بحران کرونا گرچه تبعات زیانبار حادی بر 
سالمتی کودکان کار نداشته اما منجر به 
فقر و بیشتر شدن کار و بهره کشی هرچه 

بیشتر از این کودکان شده است.
در همین بــاره دیروز در نشســت 

تخصصی اینســتاگرامی شبکه یاری 
کودکان کار که به مناسبت روز جهانی 
مبارزه با کار کودکان برگزار شد، مروئه 
وامقی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشــی در خصوص 
وضعیت کودکان کار در بحران کرونا و 
تغییرات کرونا در وضعیت کار کودکان 
گفت: »خوشبختانه کودکان در مقایسه با 
بزرگساالن آسیب های سالمتی کمتری 
در بحران کرونا دیده اند. مواردی از ابتالی 
کودکان بــه کرونا که در کشــورهای 
مختلف دنیا وجود داشته، اغلب در مورد 
کودکانی اســت که آسیب پذیری های 
قبلی داشته اند. اما این تمام واقعیت کرونا 
بر زندگی کودکان نیست. آنها به شکل 
غیرمستقیم از مسیر تغییرات اجتماعی-

اقتصادی که بر زندگی آنها واقع می شود، 
آسیب های جدی دیده اند. این تغییرات 
عمدتا به دلیل اقداماتی است که دولت ها 
برای کنترل اپیدمی ازجمله قرنطینه و 
فاصله گذاری فیزیکی وضع کرده اند. این 
پیامدها ممکن است در زندگی کودکان 
در کوتاه مدت یا درازمدت اثرات زیادی 

داشته باشد«. 
وی افــزود: »خانواده هایی وجود 
دارند که از گذشــته دچار مشــکالت 
درآمدی جــدی بوده اند و تــوان دوام 
آوردن در شــرایط ســخت اقتصادی 
برای مدت طوالنی را ندارند. از همین 
رو تعداد زیادی از کودکان در این مدت 
وارد چرخه کار شــدند که پیش از ایام 
کرونا کار نمی کردند. خانواده ها برای 
کسب درآمد ســعی می کنند کودکی 
که قبال اشتغال نداشته به کار بفرستند 
یا وارد مشاغلی شوند که برای این دوره 
و کمبودهای جدی خانــواده درآمد 
بهتری داشته باشــد اما با مخاطرات 
بیشتری همراه اســت. کارهایی مثل 
زباله گــردی درآمد بیشــتری دارد و 
افزایش زباله گردی می تواند از تبعات 
فشــار اقتصادی بر خانواده ها در دوره 
کرونا باشد. فشار اقتصادی بر جنبه های 
دیگری از زندگــی خانواده ها نیز موثر 
اســت که دسترســی آنها به خدمات 
سالمت، مراقبت های بهداشتی ازجمله 

آنها است«.

به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان مطرح شد

کرونا کودکان بیشتری را به چرخه کار وارد کرد

بررسی

بر اســاس آمارهای جهانی، کرونا بیش از همه مردان را 
مبتال کرد و جان آنها را گرفت. این در حالی است که مردان 
در سایر حوزه های سالمتی نیز بیشــتر از زنان در معرض 
خطر قــرار دارند. برخــی معتقدند این موضــوع به دلیل 

بی توجهی این جنس به سالمت و بهداشت فردی است.
هر ساله هفته بین المللی سالمت مردان از ۱۵ تا ۲۱ ژوئن 
برگزار می شود، اما امســال با توجه به شیوع کووید-۱۹ در 
دنیا و شدت ابتال و مرگ و میر بیشتر مردان نسبت به زنان، 
سبب شــده که این موضوع در صدر مسائل مطرح شده در 

هفته سالمت مردان قرار گیرد. 
مطهره عالمه، رئیس اداره ســالمت میانساالن وزارت 
بهداشت در این باره به ایســنا گفت: به طور کلی مردان در 
همه گروه های سنی، مرگ و میر باالتر و طول عمر کوتاه تری 
نسبت به زنان به دالیل مشابه دارند. مشکالت، مواجهات و 
عوامل خطر اختصاصی متعددی نیز، سالمت آنان را تهدید 
می کند. رفتارهای پرخطر بیشتر، مواجهات خطرناک مانند 
مواجهات خطرناک شغلی، خشونت باالتر در مردان، سوانح 
و حوادث ترافیکی و شــغلی کشنده و شــیوع و بروز بیشتر 

بیماری های مزمن کشنده مانند ســکته قلبی و مغزی در 
مردان از مهم ترین دالیل مرگ و میــر باالتر و عمر کوتاه تر 
مردان است که آن را به یک بحران مهم سالمتی در همه دنیا 

تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه از طرف دیگر مردان از خدمات بهداشتی 
درمانی کمتری بهره مند می شــوند، ادامــه داد: در چنین 
شــرایطی آگاهی، حمایــت و عمل به عنــوان اصلی ترین 
راهکارهای رفع بحران یاد شــده، می تواند جامعه مردان را 

نیز از حداقل مواهب سالمت بهره مند سازد.
وی درباره تاثیر شــغل مردان در بروز بیماری در آنها، 
اظهار کرد: بیماری های شــغلی مانند بیماری های ریوی، 
سرطان های شــغلی، گرفتاری های اســکلتی_عضالنی، 
عوامل تاثیرگذار ناشــی از شغل بر سالمت باروری مردان و 
حوادث شغلی از مهم ترین مواردی هستند که سبب مرگ 
و میر یا ناتوانی و بیماری مزمن در مردان می شــوند. فراهم 
شدن محیط کار ســالم که در آن کارکنان و مدیران با هم 
برای حمایت و ارتقای ســالمت کار می کنند و شرایط الزم 
برای تغذیه صحیح، تحرک بدنی کافی، حفظ وزن ســالم، 

حذف مصرف دخانیات و ســایر مواد اعتیادآور فراهم شده 
و شرایطی ایجاد  شود که ایمنی و ســالمتی برای کارکنان 
تامین شود، بسیار مهم است. همچنین در صورتی که رفاه 
و سالمت روانی کارکنان مدنظر قرار گیرد و امکان استفاده 
از خدمات بهداشــتی و غربالگری فراهم باشد، می تواند در 

ارتقای سالمت شغلی کارکنان و بویژه مردان موثر باشد. 
وی شایع ترین ســرطان میان مردان را سرطان معده و 
ســرطان ریه معرفی کرد و افزود: همچنین این سرطان ها 
کشنده ترین ســرطان ها در مردان ایران هستند. سرطان 
روده نیز سرطان شــایعی اســت که در صورت تشخیص 
زودهنــگام قابلیت درمــان کامل دارد. اما ســرطان های 
اختصاصی مردان از جمله سرطان پروستات، بیضه و مثانه 

در مردان از اهمیت زیادی برخوردارند.
عالمه ادامــه داد: از ۵۹ هزار مورد جدید ســرطان در 
ســال ۲۰۱۸ در مردان ایران، ۶هزار و ۴ مورد آن سرطان 
پروستات بوده است که ۱۰ تا ۱۱ درصد سرطان های مردان 
را شامل می شود. به طور کلی سرطان پروستات سیر کندی 
دارد و در صورتی که به موقع تشخیص داده شود، موفقیت 

باالیی در درمان خواهد داشت.
وی درباره اقدامات وزارت بهداشت برای سالمت مردان، 
تصریح کرد: از سال ۹۸ تدوین ســند ملی سالمت مردان 
توسط اداره ســالمت میانساالن دفتر ســالمت جمعیت، 
خانواده و مــدارس وزارت بهداشــت پیگیری شــده و با 

همکاری همه جانبه  بیش از ۲۵ سازمان دولتی، خصوصی 
و انجمن های علمی مرتبط با برگزاری ۲۳ جلسه  مدیریتی 
و با بهره گیری از نظرات کارشناسی ۹۹ نفر از صاحب نظران 
و مراکز تحقیقاتی و علمی تدوین شــده اســت. همچنین 
دبیرخانه  شورای عالی سالمت و امنیت غذایی نیز بررسی 
این ســند را در کمیســیون عالی در برنامه  خود قرار داده 
است و پس از تصویب آن، در ســال جاری تدوین و اجرای 

برنامه های عملیاتی آغاز خواهد شد.

در سایر حوزه های سالمتی نیز اوضاع بهتری ندارند 

مردان بیش از زنان مبتال به کرونا شدند

کودکان به شکل 
غیرمستقیم از تغییرات 
اجتماعی-اقتصادی این 
روزها آسیب های جدی 

دیده اند. این تغییرات 
عمدتا به دلیل اقداماتی 

است که دولت ها برای 
کنترل اپیدمی ازجمله 

قرنطینه و فاصله گذاری 
فیزیکی وضع کرده اند

خانواده هایی وجود دارند 
که از گذشته دچار مشکالت 

درآمدی جدی بوده اند و 
توان دوام آوردن در شرایط 
سخت اقتصادی برای مدت 
طوالنی را ندارند. از همین 
رو تعداد زیادی از کودکان 

در این مدت وارد چرخه کار 
شدند که پیش از ایام کرونا 

کار نمی کردند
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