کالهبرداریموسسات
خیریهیجعلی
در فضای مجازی

باشگاه خبرنگاران :رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت :بسیاری از این سایتها و کانالها و
گروهها از سوی مجرمان سایبری با اهداف مجرمانه ایجاد شده و در مناسبات و حوادث مختلف
به دنبال جمع آوری کمک برای نیازمندان یا آسیب دیدگان حوادث هستند .سرهنگ یادگار
نژاد بیان داشت :تشکیل کمپین کمک به نیازمندان و همچنین ایجاد گروهها و کانالهای
خیریه در فضای مجازی با عناوین مختلف از قبیل کمک به کودکان بی سرپرست ،تهیه جهیزیه
برای خانوادههای بیبضاعت ،خرید چادر برای زلزله زدگان و  ...اگر زیر نظر سازمانهای رسمی
کشور و یا مورد تایید آنها نباشد ،فاقد اعتبار بوده و همکاری با آنها توصیه نمیشود.

معظمه صادقی

نه تنها سیرجانیها بلکه تمامیایرانیان در سر
چهارراها و پشت چراغ قرمز و در اماکن و معابر
شاهد هجوم کودکان کار هستند این امر عالوه
بر نازیبا سازی چهره شهر باعث اثر سو بر روان
مان هم میشود .رسانههای محلی و کشوری
بارها به این موضوع و جوانب آن پرداختهاند و
بار اول نیست که این موضوع را به رشته تحریر
در میآوریم .سخن تازه بار دیگر به این موضوع
پرداخته است که در پی میآید.
پدیده ای الینحل به نام کودکان کار

پدیده کودکان کار و خیابان یکی از بارزترین
فرآیندهای سوء رفتار و نبود پایگاه سالم
اجتماعی و عدم تامین نیازهای اولیهی کودکان
است که اثر مخربی بر سالمت آنها دارد .کاوه
قادری ،روانشناس بالینی و پژوهشگر ،در بررسی
روانشناختی پدیده کودکان کار و خیابان و
پیامدهای آن میگوید :تعریفی که یونیسف
از کودکان خیابانی به عمل آورد و آنان را به
دو گروه تقسیم کرده :گروه اول کودکان
خیابانی ،کودکان شـاغل در خیابان هسـتند؛
از خانوادههای کم درآمد و پرجمعیت آمدهاند و
علت بودن آنان در خیابان ،کسب درآمـد است.
گروه دوم کودکان خیابانی قشـر کوچکتری از
کـودکان خیابانی را تشکیل میدهند اما مشکالت
آنان نسبت به گروه اول بسیار پیچیدهتر اسـت.
برای این گروه از کودکان خیابانی ،خیابان به
منزله خانه است .آنان در خیابان در پی سرپناه و
غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنان حکم
خانواده را پیدا کردهاند .این کودکان با مدرسه
بیگانهاند و ممکن است در شرایط ناامن ،قربانی
آزار جسمیو جنسی شوند .بسیاری از کودکان
این گروه مورد سوءاستفاده گروههای غیرقانونی و
تبهکار قرار گرفتهاند و از آنان در قاچاق و توزیع
موادمخدر ،دزدی و سایر فعالیتهای خالف
قانون مانند تجارت جنسی کودکان استفاده
میشود .برخالف پدیده فرار که آمار دختران در
آن باالتر است ،بیش از  ۹۰درصد کودکان کار و
خیابان را پسران تشکیل میدهند.
کودکان خیابانی و وضعیت سرپرستی آنها

کودکان کار و خیابان عموما کودکان مهاجری
هستند که در حاشیههای شهری ،بافتهای
فرسوده و مناطق کم برخوردار سکونت دارند ،و

شهر
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نحوه پرداخت حق بیمه هنرمندان در سه ماه اول  ۱۴۰۰اعالم شد

در اطالعیه جدید صندوق اعتباری هنر آمده است :پیرو اطالعیههای قبلی شیوه نامه تخصیص و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
فصل بهار سال  (۱۴۰۰سهم عضو) به استحضار بیمه شدگان محترم صندوق اعتباری هنر میرسد -1 :مبلغ حق بیمه و سرانه درمان
(برابر اعالم سازمان تامین اجتماعی) مستقیماً به حساب هنرکارت بیمه شده واریز خواهد شد -2 .مشمولین طرح ،تمامی بیمه شدگانی
هستند که تا پایان اسفندماه سال ( ۱۳۹۹برابر اعالم رسمی سازمان تامین اجتماعی) بیمه ایشان برقرار بوده است -3 .تاریخ واریز به
حساب هنرکارت براساس شیوه نامه به شرح ذیل است .حتیالمقدور تالش خواهد شد قبل از موعد مقرر مبلغ حق بیمه و سرانه درمان
به حساب اعضا واریز شود .

زخم کودکان کار بر چهره شهر
بخش زیادی از این کودکان از کشورهای همسایه
(افغانستان و )...هستند که معموال پدر یا مادر
یا هر دوی آنها تابعیت افغان دارند .تعدادی از
این کودکان نیز حاصل ازدواج زوج ایرانی و
افغان هستند .از آنجا که برای این کودکان و
خانوادهها محدودیتهای قانونی متعددی وجود
دارد و به دلیل فقر مجبور به امرار معاش از
طریق کار و تکدی در خیابان میشوند .از سوی
دیگر در خصوص مباحث مربوط به سرپرستی،
این کودکان بیشتر در معرض طالق والدین
قرار دارند .همچنین در این خانوادهها به دلیل
فقر ،نبود آموزش کافی و استرسهای روانی،
اجتماعی ،خشونت علیه کودکان و کودک آزاری
به مقدار بیشتری حضور دارد و همین مساله
نیز به عنوان یک ریسک فاکتور عمده بحث
سرپرستی و یا بدسرپرستی عمل میکند .مساله
دوم ،مساله طالقهای منشعب شده از اعتیاد
است .در نتیجه اعتیاد ،پدران و مادرانی خواهیم
داشت که مستعد خشونت علیه کودکان هستند،
خشونت فیزیکی ،عاطفی و کالمیدارند و در
تربیت فرزندان دچار غفلت و بیتوجهی هستند.
عمال از اینچنین کودکانی با عنوان بدسرپرست
نام برده میشود.
نقش انحرافات و اختالالت جنسی کودکان کار
به جای اینکه کودک کار و کودک خیابان بودن،
معلول این قضیه باشد ،به میزان بیشتر علتی
است برای ایجاد اختالالت و انحرافات جنسی.
چون این کودکان در پارکها ،خیابانها و در دید
کلیتر در مکانهای جرمخیز مشغول فعالیت
هستند با صحنههایی (اعم از جنسی ،خشونت
و )...مواجه میشوند که مشاهده آنها برای
کودک مناسب و متناسب نیست و این مواجهه
پیش از موعد و ناایمن با این صحنهها و اطالعات
یک عامل خطر عمده در شکلگیری انحرافات
محسوب میشود .ا
بهزیستی برای اصالح منع قانونی دارد

عکس :سید محسن فروزنده

عمده ترین نهاد دولتی در جهت ساماندهی
طیف آسیبپذیر جامعه ،سازمان بهزیستی است.
در رابطه با این معضل اجتماعی نظر مهتاب
حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی سیرجان را
جویا گشتیم از او پرسیدیم که اگر شرایط کشور
ایدهآل بود برای ساماندهی این کودکان چه
کاری انجام میدادید؟ طبق کنوانسیون حقوق
کودکان در جهان که کشور ما نیز عضو آن است.
کار کودک زیر ۱۸سال ممنوع است و کودک نیاز
به آموزش و تربیت دارد .وی گفت :کودکان کار
افاغنه هستند و حتی یک مورد هم ایرانی نیست
و اکثرا افاغنه ای هستندکه غیرمجاز وارد ایران
شده اند و ما حق خدمت رسانی به اتباع بیگانه
را نداریم.
کودکی که سر چهارراه میایستد مورد

خبــر

کودکآزاری قرار میگیرد و این کودکآزاری
شامل تصادف و پرخاش است و الزم به ذکر است
که اکثر این کودکان دارای خانواده هستند و
برای خانواده درآمدزایی میکنند .این خانوادهها
تمایل به افزایش جمعیت دارند و بعد از ۴سالگی
این کودکان را در جامعه رها میکنند و متاسفانه
روز به روز بیشتر میشوند.
مهتاب حسینی در ادامه گفت :از همه مردم
خواهشمندم پول و هیچ نوع کاالیی به اینها
ندهند بارها دیده ام که جلوی مارکتها
میایستند و تقاضای خرید آبمیوه و تنقالت را
دارند و بعد از جمع آوری آن اجناس را با قیمت
پایین تر به مغازههای دیگر میفروشند.
وی در پایان افزود :باید روی آموزش این دست
خانوادهها و توانمند سازی شان تمرکز کنیم .از

طریق اشتغال ویا براساس وضع قوانین جلوی
رشدجمعیت این خانوادهها را گرفت و باید به
آنها فهماند که وقتی شرایط ندارند نباید ۸تا
۱۰تا فرزند داشته باشند .اما باعث تاسف است
که ما در رابطه با افاغنه هیچ محدودیتی نداریم و
حتی کارت اقامت آنها نیز باطل نمیشود.

یک ارگان را به تنهایی مقصر دانست .در رابطه
با سامان دهی این مهم نیروی انتظامیمسوول
جمع آوری ،شهرداری مسوول اسکان و بهزیستی
مسوولیت رسیدگی را برعهده دارد اما اینکه قرار
بوده گل گهر جایی را بگیرد ،بسازد یا اجاره کند
تا به حال حتی مطرح نشده است.
این مقام مسوول در ادامه گفت :در هر صورت
جمعآوری و ساماندهی کودکان خیابانی از
وظایف ارگانهای ذکر شده است و فرمانداری
مسوول نظارت است و متولی اصلی سایر ادارات
هستند و فقط میتواند برعملکرد آنها نظارت
کند.
رضوینسب افزود :با تاکید میگویم ۹۵درصد
کودکان کار خیابانی و متکدی از اتباع افاغنه
هستند که کامال شناسایی شدهاند.
آخرین تصمیمیکه در بهمن ماه گرفتیم قرار
شد ما خانوادههای این کودکان را شناسایی
کنیم و به مراجع قضایی ارجاع دهیم چون طبق
قوانین ،تکدی گری جرم است حاال توسط ایرانی
باشد یا یک اتباع خارجی.
این کودکان چون سن پایینی دارند نمیتوان
بازدداشت و یا نگهداریشان کرد .وی در انتها
بیان کرد :کارگروه متشکل از نیروی انتظامی،
بهزیستی و دفتر اتباع بیگانه فرمانداری این
کودکان را شناسایی میکنند .ابتدا تذکر داده
میشوند که اگر میتوانند کودکان خود را از
سطح شهر جمع آوری کنند و اگر نمیتوانند،
خانواده را به مراجع قضایی معرفی میکنیم.
همان طور که میدانید این مشکل مفاسد و سو
استفاده ای از این کودکان در پی دارد و حتی
ممکن است جرایم خرد همچون نزاع و مواد
فروختن توسط آنها انجام پذیرد .او در پایان
گفت :این موضوع قرار است طی یک پروسه سه
ماهه انجام شود و به احتمال زیاد در دهه اول
اردیبهشت شروع به کار خواهد کرد.

سید رحیم رضوی نسب؛ معاون سیاسی و امنیتی
فرمانداری ویژه سیرجان در پاسخ سوال خبرنگار
سخن تازه در رابطه با اینکه گفته شده است
گل گهر مقرر کرده است که بودجه ای جهت
اسکان و راه اندازی واحد بازپروری کودکان کار و
متکدی اختصاص دهد گفت :اصال چنین موردی
در دستور کار نبوده است .در رابطه با کودکان
کار ۴۰دستگاه دولتی مسوول هستند و نمیشود

در طی این گزارش تالش بسیار شد که با
فرهاد افصحی معاونت خدمات شهری شهرداری
سیرجان گفت و گو کنیم اما نه از طریق روابط
عمومیو نه ارتباط مستقیم هیچ گونه پاسخگو
نبودند و فرمانداری هم معتقد است چون گرفتار
امور انتخابات خرداد ماه هستند قادر به انجام
کاری چون ساماندهی کودکان کار و متکدی
نیست و همزمان نمیتواند به دو امر بپردازد.

واحد بازپروری نخواهیم داشت

مسوولینی که جوابگو نیستند

آگهی مناقصــه عمومـــی
شماره /1400/001م.ع

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

در نظر دارد «آبیاری  66.000اصله نهال کاشته شده در

محدوده جاده سیرجان –شیراز به شرح ذیل» را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان
سیرجان به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد
مناقصه به آدرس الکترونیکی  w w w.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت
مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

مهلت تحویل پاکات :روز یکشنبـــه مورخ  1400/01/29به نشانـــی :سیرجان-مجتمع معدنی و

صنعتی گل گهر -جنب رستوران رز -حوزه مدیرعامل شرکت پاریز پیشرو -واحد امور حقوقی و
قراردادها-تلفن 034-41424328:می باشد.

میزان تضمین شرکت در مناقصه  600.000.0000 :ریال ( ششصد میلیون ريال ) در قالب چک

بانکي رمزدار يا چک تضمين شده بانکي /ضمانت نامه بانکی معتبر  /واریز وجه نقد به شماره حساب
 10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
زمان بازدید  :روز سه شنبه تاریخ 1400/01/24

محدوده نهال های کاشته شده:

کمربندسبز :دو طرف جاده از ابتدای جاده اختصاصی گل گهر به سمت سیرجان به طول تقریبی
 25کیلومتر از پاسگاه خیرآباد تا کوه کویز
پارک جنگلی گل گهر  :کیلومتر  30جاده سیرجان-گل گهر-روبروی معدن دولومیت به مساحت 120هکتار
پارک گردشگری گل گهر  :کیلومتر  22جاده سیرجان-شیراز (جاده آسفالت) و سه تا پنج کیلومتر
جاده خاکی –بعد از کوه کویز سمت چپ دامنه سیاهکوه
• شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دالیلی مختار می باشد.
• هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0 9 1 3 2 7 8 3 0 5 2 /0 9 1 3 1 4 5 2 6 4 3
 0 9 1 9 2 3 0 5 0 3 6خد ا ئی

• متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  (09135401855آقای مهندس تاتلی )
تماس حاصل نمایند.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

