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ازتیرماهآغازمیشود؛
اخذ شناسنامه فرزندان مادران 
ایرانی دارای همسر خارجی 

ســخنگوی دولت 
گفت: زنان ایرانی دارای 
همســران خارجــی 
کــه در ایران ســاکن 
هســتند می توانند از 

ابتدای تیرماه تا پایان تابستان برای اخذ شناسنامه 
فرزندانشان به استانداری ها مراجعه کنند و مادران 
ایرانی خارج از کشور نیز می توانند در همین مدت 
برای این کار به کنسولگری ها بروند. به گزارش ایسنا، 
علی ربیعی اظهار کرد: ما برای تصویب این تصمیم 
که فرزندان مادران ایرانی دارای همســر خارجی، 
شناسنامه دار شوند بیشتر از هر چیز احترام به هویت 
مادر ایرانی را در نظر داشتیم و نیز معتقدیم که آینده 
درخشــان فرزندان این مادران، قطعاً بر آینده این 

کشور تأثیرگذار است.
    

جانشینرئیسپلیستهران:
۶۰ نفر در ارتباط با 

آتش سوزی ها بازداشت شدند
جانشــین رئیس 
پلیس پایتخت گفت: 
در تهران حدود ۶۰ نفر 
به دلیل دست داشتن 
در آتش ســوزی های 

اخیر دستگیر شدند اما عمدی بودن فعل آن ها به 
دلیل غرض ورزی و اهداف خرابکارانه نبوده است. 
به گزارش مهر، ســردار حمید هداوند در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود برخی معتادان 
پول گرفته اند و اقدام به آتش سوزی کرده اند، اظهار 
کرد: خیر تکذیــب می کنم. از بیــن معتادانی که 
دستگیر کرده ایم، هیچ کدام نسبت به این موضوع 
اعتراف نکرده و البته هم قابل تشــخیص است که 
چنین موضوعی کذب است چون وضعیت معتادان 

مشخص است.
    

گرما و آغاز تب کریمه کنگو 
ه  ئیــس گــرو ر
مدیریت بیماری های 
قابل انتقال بین انسان 
و حیوانــات مرکــز 
مدیریت بیماری های 

واگیر وزارت بهداشت، با بیان اینکه تب خونریزی 
دهنده کریمــه کنگو یــا CCHF یک بیماری 
ویروسی اســت، گفت: مخزن و ناقل این ویروس 
در طبیعت کنه های ســخت و عمدتاً گونه ای به 
نام هیالوما اســت. زمانی که ایــن کنه ها حیوان 
را مورد گزش قرار می دهند، ویــروس را به بدن 
دام منتقل می کننــد و دام در طی مدت دو هفته 
ناقل ویــروس خواهد بود. چنانچــه در طی این 
مدت، دام توسط انســان بدون استفاده از وسایل 
حفاظت فردی و رعایت نکات بهداشتی ذبح شود 
و انسان در معرض خون و ترشحات دام آلوده قرار 
گیرد، احتمال انتقال بیماری به انسان وجود دارد. 
به گزارش ایســنا، دکتر بهزاد امیری درباره سایر 
روش های انتقال این بیماری به انســان، اظهار 
کرد: خود کنه آلوده می تواند انسان را مورد گزش 
قرار داده و او را آلوده کند. اگر انسان  نادانسته کنه 
آلوده به ویروس را با دست له کند و همچنین اگر 
فرد با یک بیمار مبتالبه تب کریمه کنگو در تماس 
باشد، چنانچه رعایت مســائل حفاظت فردی و 
بهداشتی به درستی اتفاق نیفتد، ممکن است از 
طریق ترشــحات آلوده و خون بدن بیمار آلوده، 
بیماری به فرد دوم ســرایت کند. او تأکید کرد: 
مردم باید از تهیه گوشــت دام و سایر محصوالت 
دامی همچون جگر خصوصاً از کنار جاده ها و معابر 

خودداری کنند. 
    

 مرگ ۹۱۹ نفر با قرص برنج 
در سال ۹8

بنابراعالم سازمان پزشکی قانونی کل کشور، در 
سال گذشته، ۹۱۹ نفر در کشور براثر مسمومیت با 
قرص برنج جان خود را از دست دادند که این رقم در 
مقایسه با سال قبل از آن که آمار تلفات ۸۲۵ نفر بود، 
۱۱.۴ درصد بیشتر شده است. به گزارش ایلنا، بنا بر 
اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته 
از کل تلفات مسمومیت با قرص برنج در کشور ۵۸۶ 
نفر مرد و ۳۳۳ نفر زن بودند این در حالی است که 
تعداد مردان فوت شــده براثر مسمومیت با قرص 
برنج در ســال ۱۳۹۷، ۵۱۵ و تعداد زنان ۳۱۰ نفر 
بود. بر اساس این گزارش در این مدت استان های 
تهران با ۲۲۰، مازندران با ۱۲۲ و گیالن با ۸۵ فوتی 
بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت با قرص برنج 
را داشته اند. همچنین در ســال ۱۳۹۸ آمار تلفات 
قرص برنج در بیش از نیمی از استان ها کمتر از ۲۰نفر 

گزارش شده است.

از گوشه و کنار

ریحانهجوالیی

هر کجای شــهر که ســر بکشید 
نشانی از آن ها پیدا می کنید که با قامت 
کوچکشــان در ســطل های زباله خم  
شده اند. در سال های اخیر زباله گردی 
کودکان جنجال و حواشی زیادی با خود 
داشته اســت. »زلمه« یکی از کودکان 
زباله گردی بود که در کرج مورد اذیت 
یک شهروند قرار گرفت. او که در حین 
پیدا کردن زباله به دســت یک فرد در 
سطل زباله انداخته شــد؛ باعث شد تا 
احساسات مردم جریحه دار شود و فعاالن 
حقوق کودکان بیش ازپیش از شهرداری 
و نهادهای مربوطه بخواهند نســبت 
به تعییــن تکلیف وضعیــت کودکان 

زباله گرد رسیدگی شود. 
کروناهمکودکانرا
اززبالهدورنکرد

اما در ماه های اخیر و با شیوع کرونا 
یکی از دغدغه های فعــاالن این حوزه 
و مردم عادی ابتالی ایــن کودکان به 
ویروس کرونا بود، تا آنجــا که عده ای 
از مردم با اهدای ماســک، دستکش و 
الکل بــه کودکان زباله گرد خواســتار 
حمایت هــای دولــت و گروه هــای 

مردم نهاد شدند. 
انجمن حمایــت از حقوق کودکان 
نیز در آن روزها بیکار ننشســت و طی 
نامه ای از وزیر بهداشــت خواست تا با 
ایجاد شرایط مناســب برای کودکان 
کار و خیابان جهت جلوگیری از شروع 
کرونا بین این کودکان، توسط نهادهای 
ذی ربط در محیطی خارج از گودهای 
زباله گردی و مراکز بازیافت مساعدت 

و موافقت کند. 
در این نامه نوشــته  شــده بود که 
بیشــتر این کودکان خانه و سرپرست 
درستی ندارند و بیشتر آن ها در گودها 
و مراکز تفکیک زباله زندگی می کنند 

و از ابتدایی ترین اصول بهداشــتی دور 
هستند. بااین حال ما همچنان کودکان 
زباله گرد را در ســطح شهر می بینیم. 
کودکانی که درس و مدرسه و کودکی 
را رها کرده اند و در میان زباله ها به دنبال 

کسب مبالغی ناچیز می گردند. 
زبالهگردیکودکاندرتهران

ممنوعشد
روز گذشته شــهرداری تهران در 
ابالغیه ای با اشاره به زباله گردی کودکان 
و مسئولیت شهرداری تهران اعالم کرد: 
شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید 
نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت؛ مانع 
از به کارگیری کــودکان در این بخش 
شده و مسئولیت قانونی خود را در این 

بخش ایفا کند. 
پیروز حناچی در این ابالغیه  نوشته 
است: »نام گذاری ۱۲ ژوئن به عنوان روز 
جهانی منع کار کودک حاکی از اراده ای 
در سطح جهانی برای حمایت از کودکان 
و پایان دادن به کارگیری و سوءاستفاده 
از آن هاست. جامعه ای که نسبت به رنج 
آسیب پذیرترین و حساس ترین گروه 
عضو خود بی توجه باشد قاعدتاً در سایر 
حوزه ها نیز همبستگی، اتحاد، مشارکت 
و شــهروندی را تجربه نخواهد کرد. در 
ایران در طول سال های گذشته تالش ها 
و اقدامات متعددی برای پایان دادن به 
کار کودک صورت گرفته اما متأسفانه 
هنوز هم اشــکال مختلف به کارگیری 
کودکان در مشاغل مختلف خدماتی، 
صنعتی و کشــاورزی در سراسر کشور 
وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی 

کرد.«
او همچنین اعالم کــرد: »هر اقدام 
مؤثر بــرای کاهــش و درنهایت پایان 
دادن به کار کودک بایــد مداخله را از 
ســخت ترین نوع مشــاغل آغاز کند. 
در میان اشــکال مختلف کار کودک، 
پدیده به کارگیری کودکان در فرآایند 
جمع آوری و تفکیک پسماند خشک، 
مصداقــی از کار کودک در مشــاغل 

سخت و زیان آور محســوب می شود. 
این نقد همواره به مدیریت شــهری در 
طول سال های گذشــته وارد بوده که 
نظارت کافی بر پیمانکاران خود در این 
بخش نداشته و درنتیجه زمینه ای برای 
سوءاســتفاده از کودکان فراهم شده 

است«.
شهردار تهران در ادامه به این نکته 
اشاره  کرده است که: »راه حل نهایی از 
منظر شهرداری تهران، اصالح الگوی 
جمع آوری پسماند شــهر تهران است 
که برنامه ریزی برای آن انجام  شده که 
با اجرای آن پدیده موسوم به زباله گردی 
به طور ریشــه ای از میان خواهد رفت 
اما تــا آن زمــان ضروری اســت برای 
منع به کارگیری کــودکان در فرایند 
جمع آوری و تفکیک پســماند خشک 
اقدام جــدی صورت گیرد. بر اســاس 
طرحی که همکاران مــن در معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با 
کمک معاونت خدمات شهری، سازمان 
پسماند و ســازمان بازرسی شهرداری 
و مشــارکت همه ذی نفعان در سطح 
استان و مدیریت شهری تهیه کرده اند، 
شهرداری تهران آمادگی دارد با تشدید 
نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت مانع از 
به کارگیری کودکان در این بخش شده 
و مسئولیت قانونی خود در این بخش را 
ایفا کند. در این طرح، شهرداران مناطق،  
مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند 
که از کودکان برای جمــع آوری زباله 

خشک استفاده می کنند.« 
تعرضبهکودک،

خطقرمزشهرداریتهران
حناچی افزود: »در اجرای این طرح 
هرگونه تعرض نسبت به کودکان خط 
قرمز شهرداری تهران اســت و تنها از 
طریق مجازات پیمانــکاران متخلف 
باید بــه این پدیده مذمــوم پایان داده 
شــود و کار کودکان در حوزه پسماند 
خشک، فقط جمع آوری زباله از مخازن 
سطح شهر نیست بلکه آنان در ساعات 

دیگری از روز در گاراژها و انبارهایی که 
بسیاری از آن ها خارج از محدوده شهر 
تهران است، مشــغول به کارند. اغلب 
این کودکان در همین گاراژها و گودها 
زندگی می کنند و شرایط زندگی آنان در 
این اماکن بسیار تلخ و تکان دهنده است. 
هدف شهرداری تهران از ورود به حوزه 
زباله گردی و ممنوعیت کار کودکان، 
فقط رؤیت ناپذیر کردن آن ها از سطح 
شهر و بی توجهی به شــرایط آن ها در 
گاراژها و کارگاه ها نیست. نظارت بیشتر 
بر پیمانکاران و جلوگیری از به کارگیری 
کودکان باید گاراژها و گودهای اطراف 
تهران را نیز شــامل شــود و موفقیت 
در اعمــال این ممنوعیــت، همکاری 
ســایر نهادها و ارگان هــای ذی ربط را 

می طلبد.«
ممنوعیتزبالهگردیکودکانرا
بهمشاغلسختترمیکشاند؟

حناچی تأکید کرد: »نکته بســیار 
مهم دیگر این اســت که صرف ایجاد 
ممنوعیت نمی تواند به لغو کار کودک 
یا بهبود شــرایط زندگی کودک منجر 
شود. ازآنجاکه ریشه اصلی کار کودک، 
در فقر و مسائل معیشتی خانوارهاست، 
ارائه خدمــات حمایتــی و اجتماعی 
به کــودکان یک بخش اصلــی در این 
طرح خواهد بود. نگرانــی مهم ما این 
اســت که اعمال ممنوعیت در بخش 
پســماند، به ســوق یافتن کودکان به 
مشاغل سخت تر منجر شــود و عماًل 

وضعیت کودک را بدتر کند. درنتیجه 
رصد وضعیت کودکان و ارائه خدمات 
اجتماعی بــه آن ها با همکاری ســایر 
نهادهای حاکمیتی و به ویژه نهادهای 
مدنی باید به طور هم زمان با اجرای طرح 
ممنوعیت صورت پذیرد. شــهرداری 
تهران آمادگی دارد در حد توان خود و با 
در نظر گرفتن محدوده های جغرافیایی 
تحت مسئولیت خود، خدمات اجتماعی 

و آموزشی الزم را فراهم سازد«.
به گفته حناچی گام نهادن در این 
مسیر باید با دقت و سنجیدن همه تبعات 
احتمالی آن به خصوص برای کودکان 
و خانواده هایشــان همراه باشــد. او در 
این مسیر از همه نهادهای حاکمیتی، 
فعاالن مدنی و دلسوزان حقوق کودک 
خواست تا به کمک شــهرداری آمده و 
الگویی جدید از مقابلــه با به کارگیری 
کودکان را در کشور را ارائه دهند؛ الگویی 
کــه در آن به جای مجــازات کودکان، 
سوءاستفاده کنندگان مجازات شوند و 
از طریق ارائه خدمات رفاهی، آموزشی 
و بهداشــتی، نتیجه مداخلــه بهبود 
کیفیت زندگی کودکان و خانواده شان 

صرف نظر از تابعیت و قومیت باشد.
4۰۰۰کودکزبالهگردیمیکنند

از ســوی دیگر محمدرضا جوادی 
یگانه، معاون شهردار تهران گفته است 
آخرین آمارها از تعداد کودکان زباله گرد 
رقم ۴هزار نفر را نشان می دهد. البته این 
آمارها رسمی نیســت و احتمال دارد 
که تعداد کودکان به ۴۰۰۰ نفر برسد. 
آمارهای غیررسمی اما از تعداد بیشتری 

کودک زباله گرد حکایت می کنند.
 او همچنین گفته است موضوع کار 
کودکان موضوعی پیچیده و چندبعدی 
اســت و به همیــن دلیل بســیاری از 
اقداماتی که در این سال ها انجام شده، 
موفق نبوده و روزبه روز به تعداد کودکان 
کار در حوزه دست فروشی و تکدی گری 
نیز اضافه شده است چراکه این فعالیت 
کودکان به دلیل فقر ایجاد می شــود و 
خانواده ها برای کسب درآمد فرزندان 

خود را به خیابان ها می فرستند.
جوادی یگانــه در بخش دیگری 
از صحبت هایــش به ایــن موضوع 
اشــاره کرده که بیشــتر کــودکان 
زباله گرد که در ســطح شهر مشاهده 
می شــوند ایرانی نبوده و عمدتاً اتباع 
کشــور افغانســتان هســتند که در 
جمع های کوچک زندگی می کنند. 
همچنین بررسی ها نشان می دهد که 
این افراد معموالً ظهرها سوار خودرو 
شده و به تهران می آیند و هر پنج الی 
شــش خیابان در اختیــار یک گروه 
است که موظف هســتند مخازن این 
خیابان ها را گشــته و پسماند خشک 
آن را بردارند و معموالً تا ساعت ۱۲ تا 
۲ بامداد نیز فعال هستند و بعدازآن به 
همراه زباله هایشان توسط خودروهای 
پوشیده شــده به گاراژها برگردانده 
می شوند و صبح ها نیز به تفکیک زباله 

مشغول هستند.

سیستمبینکودکانزبالهگردو
پیمانکارانبایداصالحشود

جوادی یگانه با تأکیــد بر اینکه در 
این طرح قرار نیست آسیبی به کودکان 
زباله گرد بزنیم و با آن ها برخورد نمی شود 
اظهار کرد: هر منطقه یــک پیمانکار 
دارد و بررسی ها نشان داده که معموالً 
پیمانکار هر پنج الی شش خیابان را به 
یک گروهی واگــذار می کند و معموالً 
دو میلیــون و ۸۰۰ هزار تومــان از این 
زباله گردها می گیــرد و به آن ها کارتی 
می دهد و ما در نظر داریم این سیستم 
بین کــودک کار و پیمانــکار را اصالح 

کنیم.
او با بیان اینکه این دســتورالعمل 
شهردار تهران در روز جهانی مقابله با کار 
کودک ابالغ می شود و از روز شنبه برای 
همه مناطق الزم االجرا اســت، افزود: 
کودکان زباله گرد کودکانی نیستند که از 
اطراف تهران به پایتخت بیایند بلکه این 
کودکان معموالً از افغانستان آمده و چون 
خانوادگی هستند، با هم کار می کنند و 
هنگامی که ببینند بازار کار از بین رفته به 

کشورشان بازمی گردند.
در آخر اینکه زباله گــردی یکی از 
معضالت زندگی شهری است. بسیاری 
معتقدند زباله گردی باید به عنوان یک 
شغل شناخته شــود و گروه دیگری بر 
این باورند که نباید این کار به عنوان یک 
شغل رسمی جا بیفتد. بااین حال سازمان 
غیررسمی زباله گردی قوت گرفته است، 
تشکیالت آن رشد کرده و هنوز به عنوان 
یک آسیب شــناخته نمی شود که در 
اینجا باید ســایر مراجع برای مقابله با 
این شــکل گیری غیررسمی سازمان 

زباله گردی وارد میدان شوند.
در جوامع امروز مدیریت پســماند 
ذینفعان زیادی دارد که باید همه آن ها 
کار خود را به درستی انجام دهد در غیر 
این صورت تبدیل به معضل و آسیبی 
جدی به ویــژه برای کودکان و اقشــار 
پایین خواهد شد. نکته مثبت این است 
که شهرداری تهران به این نتیجه رسیده 
که مدیریت پســماند شــهر تهران به 
شکل مطلوب اتفاق نمی افتد و اقدامات 
متعددی تاکنون انجام شده که برخی از 
آن ها موفقیت آمیز و برخی هم ناموفق 
بوده اســت. به هرروی امید این می رود 
که طرح جدید ممنوعیت زباله گردی 
کودکان بتواند راهــکاری برای خارج 
کردن کودکان از چرخه کار باشد و در 

حد حرف نباشد.

زبالهگردیکودکاندرتهرانممنوعاعالمشد؛

تکلیف معیشت 4 هزار کودک زباله گرد چیست؟

گزارش

برخالف تصوری که عموم مردم دارند ویروس کرونا نه تنها 
کنترل نشــده، بلکه دوباره در حال پیشروی است.  روز گذشته 
علیرضا زالی، فرمانده ســتاد مقابله با کرونای تهران خبرهای 
خوبی از روند کنترل و پیشروی کرونا نداد. به گفته او موج دوم 
کرونا در پاییز می رسد و شیوع کرونا در آن برهه می تواند با شدت 
بیشتری ظاهر شود. او همچنین خبر داده است که بودجه امسال 
باید سیمای کرونایی بیشتری داشته باشد و در سال آینده مجلس 
باید بتوانند همه مسائل کرونا را در نظر بگیرد، زیرا کرونا حداقل 
تا پایان سال همراه ما خواهد بود و فرازوفرودهای آماری در پی 

آن خواهیم داشت.
روندصعودیکرونادر14استان

همان طور که زالی گفته است کرونا به این زودی دست از سر 
ما برنمی دارد و آخرین آمار از روند صعودی آن در ۱۴ استان کشور 
خبر می دهند. بر اساس گزارش اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، 
درروند کشــوری بیماری، تغییرات مختصر صعودی مشاهده 

می شــود. روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی در دو اســتان 
کرمانشاه و خراسان رضوی دیده شد. روند ثبات با تغییرات مختصر 
در پنج استان خوزستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختیاری و گیالن مشاهده شــد. روند صعودی یا 
شروع پیک در ۱۴ استان هرمزگان، لرستان، کردستان، آذربایجان 
شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، قزوین، مرکزی، یزد، البرز، همدان، 
مازندران، گلستان و کرمان مشاهده شد. به نظر می رسد دو استان 

آذربایجان غربی و سمنان اخیراً پیک اپیدمی را تجربه کرده اند. 
پالسمادرمانیبهکمکنقاطقرمزکرونارفت

چندی پیش رسانه ها از نتایج خوب پالسمادرمانی در جهت 
مقابله با کرونا را منتشر کردند. روز گذشته مدیرعامل سازمان 
انتقال خون از نتایج مثبت حاصل از پالســمادرمانی بیماران 
کرونا خبر داد. دکتر پیمان عشقی در توضیح نتایج کارآزمایی 
پالسمادرمانی بیماران کرونا افزود: به صورت اجمالی باید بگویم 
که در این کارآزمایی حدود ۲۰۰ بیمار کرونا تحت پالسمادرمانی 

قرار گرفتند و تقریباً این بیماران در ســن، نوع بیماری و شدت 
بیماری مشابه بودند. بر اســاس نتایج حاصل شده، مرگ ومیر 
ناشی از کرونا در آن دسته از بیمارانی که پالسما دریافت کرده 
بودند، تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافت. مدت اقامت در بیمارستان 
نیز در بیمارانی که تحت پالسمادرمانی قرار گرفتند، حدود ۳۰ 
درصد کاهش یافت. او همچنین افزود: بیماران بســیار بدحال 
نیز که دســته دیگری از بیماران بودند و در آی سی یو شرایط 
ویژه ای داشتند، زمانی که پالسما به موقع و سریع به آن ها رسیده 
بود، میزان مرگ ومیرشــان حداقل ۵۰ درصد کاهش یافت. او 
افزود: تفاوت این کارآزمایی با کارآزمایی اول آن است که اکنون 
پالسمای بهبودیافتگان کرونا را به میزان کافی در اختیارداریم و 

در کارآزمایی اول پالسما این افراد را چندان در اختیار نداشتیم.
آخرینآمارمبتالیانوفوتیهایکرونا

حتماً شنیده یا خوانده اید که در هفته های اخیر دوباره شدت 
بیماری در ایران اوج گرفته است. روز گذشته سخنگوی وزارت 

بهداشت از شناسایی ۲هزار و ۴۷۲ مورد طی روزهای شنبه تا 
ظهر یکشنبه خبر داد که از این تعداد ۸۶۴ نفر بستری شده اند. به 
نقل از دکتر الری  و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی مجموع 
بیماران کووید-۱۹ در کشــور به ۱۸۷ هزار و ۴۲۷ نفر رسید. 
الری ادامه داد: متأســفانه در بازه زمانی ذکرشده، ۱۰۷ بیمار 
کووید۱۹- جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۸ هزار و ۸۳۷ نفر رسید و ۲۷۸۱ نفر از بیماران مبتالبه 
کووید-۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 
الری همچنین گفت: استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، 
خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر 

در وضعیت قرمز قرار دارند.

کرونادرحالپیشرویاست

سه رقمی شدن آمار قربانیان کووید۱۹ در کشور

درجوامعامروزمدیریت
پسماندذینفعانزیادی

داردکهبایدهمهآنهاکار
خودرابهدرستیانجامدهد
درغیراینصورتتبدیل
بهمعضلوآسیبیجدی
بهویژهبرایکودکانو
اقشارپایینخواهدشد

شهردارتهران:درمیان
اشکالمختلفکارکودک،
پدیدهبهکارگیریکودکان

درفرایندجمعآوریو
تفکیکپسماندخشک،
مصداقیازکارکودکدر
مشاغلسختوزیانآور

محسوبمیشود

 شماره   539   /     دوشنبه 26  خرداد   1399  / 23 شوال 1441  / 15 ژوئن   2020


