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محمــد علیخانی- رییس کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورای پنجم: رییس 
محترم شورای شهر تهران هفته گذشته در سخنانی، وضعیت مدیریت شهری را در 
پایان مسئولیت اصالح طلبان زیر صفر توصیف کرده بود و متعاقب پاسخ مستدل 
اعضای شورای پنجم به این سخنان و اعالم آمادگی برای مناظره درمورد وضعیت 
مدیریت شــهری، جناب مهندس چمران، با اظهار اینکه تعداد اتوبوس های تهران 
در دوره گذشته، از ۶ هزار دستگاه به ۱۶۰۰ دستگاه رسیده، شورای پنجم را به مناظره 

با خودشان حواله کرده بود.
با توجه به اطالعات اشــتباه ارائه شــده بــه جناب آقای چمران، به پیشــنهاد 
ایشان کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران -  دوره پنجم، 
مناظره ای داخلی را برگزار کرد! که نتیجه آن  جهت استحضار ایشان و تنویر افکار 

عمومی تقدیم می گردد.
۱–در این مناظره درونی مشــخص شــد که قانون شــرکت واحد اتوبوســرانی 
تهران مصوب ســال ۱۳۳۱ حتی قبل از قانون شهرداری ها می باشد و حمل و نقل 
عمومی کالن شــهرها و ابرشهری چون تهران اهمیت به سزایی دارد، هم از جهت 
خدمت رســانی به مردم و هــم از بعد عدالت اقتصادی و اجتماعــی و لذا باید در 

اولویت برنامه های سران سه قوه و شورای شهر و شهرداری تهران قرار گیرد.
۲–براساس این قانون، مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شورای اسالمی 
شهر تهران است. لذا با توجه به اهمیت آن، شورای شهر می تواند و باید همچنانکه 
برای شــهر تهران شهردار انتخاب می کند، برای شرکت واحد نیز مدیر عامل تعیین 
نماید که البته این اختیار را با مصوبه ای در شورا به شهردار می دهند. هنوز شورای 

ششم این کار را انجام نداده، لذا مسئولیت مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و کیفیت و کمیت خدمت رســانی آن به عهده شورای شهر تهران است که به نظر 

میرسد اعضای شورای ششم شهر تهران از این امر آگاهی کامل ندارند. 
۳–از زمان تشکیل شــرکت واحد اتوبوسرانی، همیشه این دولت ها بوده اند که 
اتوبوس مورد نیاز را به این شرکت تزریق می کردند. چه قبل از انقالب و چه بعد از 
انقالب همه دولت ها کم و بیش به وظیفه خود عمل کرده اند ولی دولت یازدهم و 
دوازدهم و تا به حال دولت سیزدهم باوجود مصوبات و قوانین مثبت، به این مهم 

نپرداخته و لذا حمل و نقل عمومی تهران دچار عقب ماندگی جدی شده است.
۴–از ســال ۸۵ در وزارت کشــور و شــهرداری بحث خصوصی سازی خدمات 

مســافربری با اتوبوسرانی در تهران و کالن شهرها مطرح شده و در بعضی از کالن 
شهرها، از جمله تهران به اجرا گذاشته شده است. 

هــم اکنون از حــدود ۶۳۰۰ اتوبوس فعال و غیر فعال در تهــران، حدود ۱۸۰۰ 
اتوبوس در خطوط پرسرعت و ویژه در ۱۰ خط که به نظر سه خط آن فعال نیست، 
مشغول خدمت رسانی هستند. بقیه در حدود ۴۵۰۰ اتوبوس در دوره مدیریت جناب 
آقای دکتر قالیباف به بخش خصوصی واگذار شده است تا به صورت خود مالکی 

به مسافران خدمت برسانند.
۵–متأســفانه به دلیل عدم حمایت الزم و رســیدگی به قیمت تمام شده بلیط، 
زیان دهی و فرسودگی اتوبوس های خصوصی شده و بعضاَ کم سفر بودن بعضی 
از خطوط با طول ۲۲۰۰ کیلومتری مجموعه خطوط، باعث گردیده بخش خصوصی 
از عملیات مسافرکشی خود راضی نبوده و  لذا کم کم از این شغل و کار خارج شوند 
و حتی نسبت به نوسازی و خرید اتوبوس جدید نیز  اقدام ننمایند. هنوز هم تکلیف 

یارانه بلیط آنها با توجه به تورم ۵۰٪ اخیر روشن نشده است. 
۶–فقط حدود ۱۸۰۰ دســتگاه و شــاید کمتر، اتوبوس در اختیار شــرکت واحد 
اتوبوســرانی است که اکثراَ به سمت ســن فرسودگی پیش مي روند و لذا با شرایط 
اقتصادی و محدودیت های موجود، خصوصی ســازی سفر شهری در اتوبوسرانی 
تهران از پایه، کار اشتباهی بوده و باعث گردیده وظیفه دولت و شهرداری در این امر 

به فراموشی سپرده شود. 
متأسفانه اکنون وزرای کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه بودجه اهمیتی 
به این امر مهم نمی دهند. البته این تصمیم در دوره ســوم شــورای شهر تهران به 

اجرا گذاشته شده بود. 
۷–بنابراین در مورد تعداد اتوبوس فعال یا شــاغل، جنــاب آقای چمران دچار 
دریافــت گزارش دهی غلط از طرف همکارن قرار گرفته و لذا به اشــتباه افتاده اند، 
واقعیت این اســت که در ســال ۹۶ از ۶۲۶۲ اتوبوس فرضی، ۳۴۳۴ دستگاه فعال 
یا شــاغل بوده اند که ۱۸۰۰دستگاه از آن در خطوط پرسرعت و ویژه فعالند. در سال 
۱۴۰۰ از ۶۲۶۲ اتوبــوس ۲۴۰۰ اتوبوس بــه اضافه ۵۰۰ اتوبوس و مینی بوس تامین 
شده فعال بوده اســت. لذا عمدتاَ اتوبوس های واگذار شده به بخش خصوصی از 
دور خدمت رســانی خارج شــده اند. چرا که نحوه حمایت از بخش خصوصی در 

تهران توسط دولت ها و شهرداري به فراموشی سپرده شده است.
 با اینکه در طول ۱۰ ســال بعد از خصوصی ســازی حدود ۱۰ میلیون خودرو در 
کشور تولید و توزیع شده است اما متاسفانه ساخت و تولید اتوبوس شهری و واگن 

مترو بسیار اندك و کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه بوده است!
پس مناســب اســت به جای متهم کردن یکدیگر، با این شرایط ابتدا خصوصی 
ســازی در امر حمل و نقل عمومی متوقف و از دولت خواسته شود تا اهمیت الزم 
را به حمل و نقــل عمومی اعم از تأمین اتوبوس و همچنین تامین تجهیزات ثابت 

و متحرك مترو بدهند.
 لذا باید برای رسیدن به  ۱۵ میلیون سفر با حمل و نقل عمومی در تهران یعنی 
ده میلیون سفر با مترو و ۵ میلیون سفر با اتوبوس به عنوان مکمل مترو، این موارد 
دنبال شــود. چرا که تنها راه حل مشــکل آلودگی هوا و ترافیك تهران جز رفع این 

کمبود نمی باشد.

۱۰
نوجوان دارای اتیسم قربانی ناهماهنگی دستگاه ها شد

ناامیدی از اقدام مسئوالن؛ امید به فضای مجازی 

ارائه گزارش مناظره داخلی شوراى پنجم به چمران!

واقعی  داســتان  جاهدعطائیــان:  ســمیه 
«فرزاد»، نوجوان اتیستیک ۲۳ ساله، با آنکه 
به  انــدازه کافی دست  به  دســت چرخیده و 
عالوه  بر خانواده های اتیســم، خانواده های 
زیادی در ایــن زمینه اطالعــات دارند  اما 
هنوز مشــخص نیســت چه بر سرش آمده 
است. او قربانی هماهنگ نبودن دستگاه های 
بی شماری شده که در حوزه اتیسم اطالعات 
مفید و کاربردی نداشــتند. نیروی انتظامی، 
اجتماعی  اورژانس  بیمارســتان،  اورژانس، 
قابل دفاعی  عملکــرد  پرونده  ایــن  در  و ... 
از خود نشــان ندادند. ایــن نوجوان قبل از 
ربایش توســط فردی بیگانه، تمام کارهای 
شــخصی اش را انجام می داد، بــه تنهایی 
دستشــویی می رفت، حرکــت می کرد و در 
خانه آرام و قرار نداشت  اما حاال بعد از این 
حادثه پوشک می شــود و در بستر ضعف و 

بیماری دراز کشیده  است.

نمی فهمیم چه بر سر فرزاد آمده است
مادر «فرزاد» که همچنان از اتفاق پیش  آمده دچار شــوک و 
ناراحتی بوده و زمان وقوع این حادثه در سفر خارج از تهران به 
ســر می برده، ناالن و نگران به خبرنگار «شرق» می گوید: «بعد 
از ناپدیدشــدن فرزاد، موضوع را به اداره آگاهی شاپور گزارش 
می دهیــم. تعداد زیادی از اعضای فامیل مثــل دایی، عمو و ... 
هم تا نیمه های شــب با ماشــین در خیابان های تهران و محل 
ناپدیدشدن فرزاد گشت می دادند تا اثری از او پیدا کنند. فردای 
همــان روز اطالعیه ای با عکس پســرمان چاپ می کنیم و خبر 
مژدگانــی و تعدادی شــماره تمــاس می گذاریم تا اگر کســی 
خبری دارد، اطالع دهد. هنوز نمی دانیم که چه بر ســر پسرمان 
آمده  اســت. آثار کبودی روی بدن «فرزاد» مشــخص است اما 
عکس های ســونوگرافی مشکل خاصی را نشــان نداده  است. 
خیلی ها که به دیدن فرزاد می آیند، می گویند از این بچه ها برای 
حمــل و جابه جایی مواد مخدر اســتفاده می کنند. اما «فرزاد» 
نه کالم دارد و نه کاری از عهده اش برمی  آید. منتظر هســتیم تا 
آدم  ربا و فرد موتورســوار پیدا شود. هنوز نمی دانیم چه اتفاقی 

رخ داده  است».
نگرانی خانواده هایی که فرزند اتیستیک دارند

«فرزاد» با تماس فرد ناشناسی که تصویر اعالمیه منتشرشده 
را در فضای مجازی می بیند، شناســایی و پیدا می شــود. طبق 
گفتــه مادرش و در بیمارســتان ســرگردان بــوده و آرام و قرار 
نداشته  است. انجمن اتیسم اعالم کرده  است  مدتی که «فرزاد» 
در این بیمارســتان بســتری بوده، نقص پرونده داشــته است؛ 
به  همین دلیل به پزشــکی قانونی و نیروی انتظامی گزارشــی 
مبنی  بر وجود این فرد در بیمارســتان ارائه نشده است و امکان 
پیدا شدن آن توســط خانواده همه فراهم نمی شود. خانواده او 
را در شــرایطی پیدا می کنند که هیچ گزارشــی در مورد شرایط 
سالمتی فرزندشان وجود نداشته و با این  حال ترخیص می شود. 
تب باال و عفونت ریه باعث می شود «فرزاد» مجدد به سختی و 

با مقاومت کادر درمان در بیمارستان بستری شود.
حاال خانواده های زیادی به  خصوص خانواده هایی که فرزند 
با نیاز ویژه دارند با وقوع این اتفاق بیشتر نگران شده اند که چه 
خطراتی متوجه فرزندشان است؛ وقتی بچه ای در روز روشن و 
در کنار پدر دزدیده می شــود، چه فجایع دیگری می تواند جان 

فرزندشان را به خطر اندازد؟
سامانه گمشدگان افراد اتیسم در قلب سازمان بهزیستی

«پانته آ فراهی» مادر «آرین» نوجوان مبتال به اختالل اتیسم 
که در حــوزه افراد با نیازهای ویژه در فضــای مجازی فعالیت 
دارد، به خبرنگار «شرق» می گوید: «مسئله تلخ پیش آمده برای 
«فرزاد»، گم شــدن «محمد معین جعفری» پســربچه اتیستیک 
و گم شــدن بســیاری از بچه های این اختالل در مراکز خرید، به 
این  موضوع مهم اشــاره می کند که هر بــار اتفاقات این  چنینی 
رخ می دهد و ما درســی از موضوع نمی گیریم. بهزیستی عالوه 
 بــر اینکه اورژانــس اجتماعی فعالی دارد کــه باید به  موقع به 
مشــکالت معلوالن در تمام زمینه ها رســیدگی کند، کامل  ترین 
اطالعات فردی بچه های دارای معلولیت را نیز در پرونده هایش 
موجود دارد. ما ســال ها در مورد ســامانه  گم شدن افراد طیف 

اتیســم صحبت می کنیم. اطالعات این افراد به خصوص طیف 
شــدید و متوسط در سازمان بهزیســتی موجود است و بهترین 
مرجع برای دسترســی به اطالعات و هویت معلوالن محسوب 
می شود. اتفاقات مکرر نشــان می دهد بچه های طیف شدید و 
متوســط بیشــتر از طیف ضعیف در خطر و در معرض آسیب 
هســتند. وقتی اتفاقی بــرای یکی از بچه هــا رخ می دهد، این 
ســامانه می تواند اطالعات فرد را اســتخراج کند  اما الزم است 
لینک یا ارتباطــی قوی و کاربردی میان این ســامانه، اورژانس 
اجتماعی و نیروی انتظامی برقرار شــود تا حادثه گم شدگی این 
افراد از طریق نیروی انتظامی به تمام پایگاه ها و بیمارســتان ها 

اطالع  رسانی شود».
پلیس در برخورد با افراد دارای معلولیت ناشی است

او با اشــاره به نقش کمرنگ اورژانس اجتماعی در ماجرای 
«فرزاد» و حوادث مشابه ادامه می دهد: «بهزیستی اگر این لینک 
و ارتباط را برقرار کند، می تواند در مسئله بسیار شایع گم شدن و 
اختالل فرار بچه ها به  موقع اقدام کند. «فرزاد» با تالش خانواده 
و توســط مردم شناسایی  و به اورژانس تحویل داده شده  است، 
درحالی  که اطالعات «فرزاد» در ســازمان بهزیستی موجود بود؛ 
سامانه «اطالعات گم شدگان افراد طیف اتیسم» که ضرورت آن 
مکرر توسط خانواده ها هشــتگ گذاری می شود، با اقدام عاجل 
بهزیســتی و برقراری ارتباط با نیروی انتظامی راه  اندازی خواهد 

شــد. حتی همان  طور که با عنوان 
«پیشگیری» در مورد برخی موارد 
به مردم اطالع  رســانی می شود، 
دارای  افــراد  می توان گم شــدن 
به شــهروندان  را هم  معلولیت 
اطالع  رســانی کــرد تــا تعــداد 
بیشــتری از افــراد در جریان قرار 
گیرند». «فراهی» فعال در حوزه 
مشــکالت  درباره  اطالع رســانی 
آگاهــی  اتیســتیک  نوجوانــان 
نهاد های خدمت رسان به مردم را 
«بسیاری  می داند؛  ضعیف  بسیار 
از بچه هــای طیــف متوســط و 
ضعیف مثل «فــرزاد» که قدرت 
و توانایی کالم ندارند، نمی توانند 
به  صورت کامل و با جزئیات اعالم 
کننــد که چه اتفاقــی رخ داده و 
چه شــرایطی داشتند. پس وقتی 

پلیس با این بچه  ها روبه  رو می شــود، باید بداند چگونه برخورد 
کند. این مســئله درمورد اورژانــس، کادر درمان و ... هم مطرح 
می شــود. خانواده ای کــه فرزند اتیســتیک دارد، اعالم می کند 
که فرزند طیف اتیسمشــان در یکــی از پارک های مناطق باالی 
تهران گم می شــود و زمانی که به پلیــس مراجعه می کنند، از 
آنها مدارک شناسایی می خواهند و می گویند درحال حاضر برای 
پیداکردن بچــه نیرویی ندارند. این درحالی اســت که خانواده 
تأکید می کند بچه اتیســم است اما پلیس کاری انجام نمی دهد 
و درنهایت بچه بعد از چند ســاعت از طریق مأموران پارک پیدا 

می شود. پلیس باید آموزش ببیند اما درنهایت وقتی آنها با یکی 
از بچه های اتیســتیک زندگی نکنند، نمی توانند و نمی دانند که 

چگونه باید برخورد کنند».
بیگانگی کادر درمان با افراد دارای اتیسم

این مادر با انتقاد از برخوردهای غیراصولی و مکرر می گوید: 
«پلیــس هربار به خانواده های اتیســم می گوید «باز بچه را گم 
کردید، بچه چرا از شــما فرار می کند، چه کردید که بچه  از شما 
فرار می کند؟». این ســؤال ها نشــان می دهد که پرسنل نیروی 
انتظامی کمترین شناخت الزم را از این بچه ها ندارند؛ بااین حال 
قبل  از هر چیز باید سراغ مراکز درمانی رفته و پرسنل بهداشتی را 
که با جان بچه ها سر و کار دارند، آگاه کنیم. خانواده ای در فضای 
مجازی نوشته بود که کادر بیمارستان بچه تشنج  کرده شان را به 
تخت می بندند و باعث ایجاد عفونت در بچه می شــوند. تشنج 
در میان این بچه ها نیز مثل «فرار» بسیار شایع است. دولِت قبل 
که با انجمن اتیســم ارتباط تنگاتنگی داشــت، نتوانست در این 
زمینه و بــرای آموزش کادر درمان در مواجه با بچه های دارای 
معلولیت اقدامی کند. بســیار پیش آمده کــه خانواده ای بچه 
را دکتر می برد و دکتر بعد از مطلع شــدن از اتیسم، به خانواده 
می گوید که اگر بچه کتک می زند، دســت هایش را محکم نگه 
دارید. یا خانواده ها مجبور هســتند بــه کادر درمان بگویند که 
از بچه  شان نترسند. این جمالت ســاده نشان می دهد که هنوز 
هیچ اقدامی برای اطالع  رســانی 
صــورت نگرفته  و متأســفانه در 

ابتدای راه هم قرار نداریم».
و  الپوشــانی  زمانــی  چــه  تــا 

تکذیب؟
بســتانچی»،  «روشــنک 
نوجوان  و  کــودک  روان شــناس 
که در حیطــه افراد بــا نیازهای 
ویــژه فعالیت می کنــد، با طرح 
«شــرق»  خبرنگار  بــه  ابهاماتی 
می گویــد: «چطور ممکن اســت 
وقتی مجموعه ای از مؤسســات، 
خانواده هــا، انجمن هــا در حوزه 
افــراد دارای معلولیت و افراد با 
نیازهــای ویژه و... اطالع  رســانی 
می کنند، چنین اتفاق و فاجعه ای 
در ایــن ســطح رخ دهــد؟ چرا 
مــا رونــد رو به عقــب را تجربه 
می  کنیم؟ همــه بعد از وقوع این اتفاق تلخ می خواهند صدای 
فرزاد باشند؛ اما انگار صدای هیچ کدام از ما شنیده نشده و فقط 
در میان مجموعه ای از افرادی که با اختالل اتیسم درگیر هستند، 
منعکس می شــود؛ چرا که هنوز بعد از این همه اطالع  رســانی، 
تأثیر مثبتی در این ارتباط دیده نمی شــود». این روان شــناس با 
اعالم اینکه «بحث کلیشه ای «فرار» در بچه های اتیسم اتفاقی 
طبیعی و بحرانی به ویژه در میان طیف شــدید بوده و خطرات 
بیشتری در کمین سایر بچه ها است، تأکید می کند: «بارها در این 
زمینه فریاد زدیم که راه اندازی سامانه ای دقیق که به نهادهای 

مرتبط مثل بیمارستان، نیروی انتظامی، اورژانس اجتماعی و... 
متصل باشــد، از اولین و مهم  ترین خواسته های خانواده هاست. 
جای خالی این ســامانه باعث شده که خانواده ها حوادث را در 
فضای مجازی اطالع رســانی کنند و بعد از آن منتظر می مانند 
که اطالعیه های مجازی دیده شوند. در عصر ارتباطات طبیعی 
اســت که توقع راه اندازی ســامانه ای دقیق را از دولت داشته 
 باشــیم. تا چه زمانی قرار اســت الپوشــانی، تکذیب و استوری 

کنیم؟».
اورژانس اجتماعی چه کرد؟

«بســتانچی» با انتقــاد از عملکرد دســتگاه ها در مواجهه 
با مســئله «فــرزاد» تأکید می کند: «اورژانســی کــه بچه به او 
تحویل داده  شــده، بیمارســتانی که بچه را بستری کرده، همه 
باید پاســخ گو باشند که آیا اطالعات این بچه به نیروی انتظامی 
ارائه شده  یا خیر. شواهد نشان می دهد که ماجرای ربوده شدن 
این بچه اطالع  رســانی و گزارش نشده  است. اگر هویت این فرد 
بستری شــده به  موقع گزارش و خانواده به موقع در بیمارستان 
حاضــر بود، دســت های بچه را بــه دلیل بی  قــراری به تخت 
نمی بستند. مادر وقتی کنار این فرد باشد، دست هایش را لمس 
کند، آرام می شــود و می تواند حاالت روحی بچه را کنترل کند. 
بی خبری خانــواده باعث تنهابودن این بیمار در بیمارســتان و 
آســیب روحی بیشتر به او شده اســت. آثار کبودی روی بدن او 
نشــان می دهد که بحران شدیدی را پشت سر گذاشته و توانایی 
گفتــن آنها را هم ندارد. در عین حال بســیاری از آنها ادراک درد 
را هــم ندارند و اگر بدترین بال هم ســر بچه بیایــد، نمی توانند 
آن را انتقــال دهنــد. بیمارســتان با دیدن بدن کبــود بچه چرا 

دست هایش را به تخت می بندد تا زخم ها تشدید شوند».
ایــن فعال حوزه افراد با نیازهای ویژه، اورژانس اجتماعی را 
واحدی بدون تعریف می داند: «وظیفه این اورژانس در جامعه 
چیســت، چه زمانی قرار اســت مشــکالت خانواده هــا در این 
بخش اطالع رســانی و مورد ارزیابی قرار گیرد. پیگیری مشکالت 
افراد دارای معلولیت در این واحد برعهده چه کســی اســت؟ 
چــرا اورژانس اجتماعی ایــن وظایف را عهده دار نمی شــود؟ 
در حالی که خانواده ها خیلی صبوری می کنند تا یک حادثه بعد 
از انعکاس در فضای مجازی در رســانه های خارجی منعکس 
شــود تا شاید در کشور به آنها بها داده شود و مشکل به صورت 

جدی پیگیری و شفاف شود».
قطع امید از مسئوالن و امید به فضای مجازی

«کیاندخت صالحــی»، که فرزند ۲۶ ســاله مبتال به اختالل 
اتیســم دارد، نیز به خبرنگار «شــرق» می گوید: «بســیاری از ما 
خانواده ها نگران هستیم که چرا فرد آدم ربایی به این خطرناکی 
که در روز روشــن بچــه ای را در کنار پــدرش می رباید، باید در 
جامعه رها باشــد. شــبیه به این فرد خطرناک در جامعه زیاد 
اســت. چرا نیروی انتظامی در کنار گشت های امنیت اخالقی و 
اجتماعی در جامعه، درباره این افراد خطرناک کاری نمی کنند؟ 
جلوگیری از وقوع چنین فجایعی کار چندان دشــواری نیست و 
کافی است هماهنگی و تعامل قوی میان نهادها وجود داشته 
باشــد. کافی اســت یکی از این ارگان ها خودشــان را جای این 
خانواده ها قرار داده و تصور کنند که این بال ســر بچه خودشان 
آمده و فرزندشــان برای لحظه ای گم شــده است. آن وقت چه 
اقدامی انجــام خواهند داد؟». او می افزایــد: وقتی خانواده ها 
به پلیس مراجعه می کنند که فرزند اتیستیک شــان گم شــده، 
پلیس اعــالم می کند که یک ربع زمان صبر کنید تا شــاید بچه 
برگردد؛ در حالی که مشخص نیست در این مدت چه بر سر بچه 
خواهــد آمد. پلیس بایــد بدون چون و چرا همــان لحظه برای 
پیدا کردن بچه اقدام کند و زمان را از دســت ندهد؛ اما با تعلل، 
خانواده ها مجبور هستند که دست به دامن فضای مجازی شده 
و خودشــان برای یافتــن بچه اقدام کنند. اتفــاق رخ داده برای 
«فــرزاد» اولین و آخریــن حادثه نبوده و باید با آسیب شناســی 
عملکــرد نهاد ها در ایــن زمینه از آن درس بگیریــم». تا زمان 
انتشــار این گزارش «فرزاد» به گفته مادرش، هنوز به دلیل تب 
و عفونت شــدید در بیمارســتان بستری اســت. او به خبرنگار 
«شــرق» گفت: «دست های پســرم هنوز ورم دارد، داد می زند، 
بی قراری می کنــد و می خواهد که زودتر به خانه برود». نیروی 
انتظامی روز گذشــته اطالع داده اســت که بــه پرونده این فرد 
دارای اتیســم ورود کرده و تحقیقات شروع شده است. خطر در 
کمین بیمــاران، افراد دارای اختالل اتیســم، بیماران آلزایمری، 
سالخوردگان، سالمندان و... در کمین است. برای پیشگیری چه 

کرده ایم؟

بهزیستی اگر این لینک و ارتباط را برقرار کند، 
می تواند در مســئله بسیار شــایع گم شدن و 
اختالل فرار بچه هــا به  موقع اقدام کنــد. «فرزاد» با 
تالش خانواده و توسط مردم شناسایی  و به اورژانس 
تحویل داده شده  است، درحالی  که اطالعات «فرزاد» 
در سازمان بهزیســتی موجود بود؛ سامانه «اطالعات 
گم شدگان افراد طیف اتیســم» که ضرورت آن مکرر 
توســط خانواده ها هشتگ گذاری می شــود، با اقدام 
عاجل بهزیســتی و برقراری ارتباط با نیروی انتظامی 
راه  اندازی خواهد شــد. حتــی همان  طور که با عنوان 
«پیشگیری» در مورد برخی موارد به مردم اطالع  رسانی 
می شود، می توان گم شدن افراد دارای معلولیت را هم 
به شــهروندان اطالع  رســانی کرد تا تعداد بیشتری از 

افراد در جریان قرار گیرند.

چهارشنبه
۲۳ شهریور   ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۵

بازتاب

خـبر

جوابیه وزارت کشور به گزارشی از «شرق»
وزارت کشــور در واکنش به گــزارش روزنامه «شــرق» با عنوان 
مادران غایب، منتشر شده در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، جوابیه ای ارسال 
کرد که به شــرح زیر است: نظر به انتشــار مطلبی با عنوان «مادران 
غایب» در آن روزنامه در مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵، توضیحات ســازمان ثبت 
احوال کشــور درخصوص مطلب مطرح شــده ارائه می شود. لطفا 
ترتیبی اتخاذ فرمایید که این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف، 

طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، به نحو متناسب منتشر شود؛
باسمه تعالی، آنچه در گزارش ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ آن روزنامه درباره 
درج نام مادر در کارت ملی مطرح شــده است، متأسفانه یک روایت 
مغشــوش اســت که بار عدم اقدام مورد اشــاره را بر دوش سازمان 
ثبت احوال نهاده است. ضمن آنکه در همان صفحه مطالبی متناقض 
یافت می شود که این اقدام تأثیری بر حقوق مادر ندارد و سپس هم به 
نقل از یک مقام دولت ســابق اعالم شده است که ابتدا باید آیین نامه 
درج نام مادر در کارت ملی در هیئت وزیران تدوین شود و به تصویب 
برسد؛ سپس کارگروهی تشکیل شود تا شیوه نامه و دستورالعمل های 
آن را نوشــته و ابالغ کننــد. یادآوری این نکته مفیــد خواهد بود که 
آیین نامه اجرائی بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی ایران، مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۱ مبنای اطالعات چاپی 
روی کارت هوشمند ملی بوده و الجرم تغییر آن منوط به اصالح این 
آیین نامه از سوی هیئت وزیران است که این امر نیز با پیشنهاد مهر ماه 
۱۳۹۹ معــاون رئیس جمهوری وقت در امور زنان و خانواده، خطاب 
به معاون اول رئیس جمهوری وقت پیشــنهاد شــد و اتفاقا سازمان 
ثبت احوال کشــور در آن زمــان طی نامه شــماره ۱/۴۸۹۸۴ مورخ 
۱۳۹۹/۷/۲۹ نظــرات خود را با رویکرد موافق بــا تغییر مزبور اعالم 
کرد. حال معلوم نیست چرا نویسنده بدون انجام تحقیق کافی مبتنی 
بر مســتندات و در مطالبی متناقض که به آن اشــاره شد؛ به گونه ای 
از عدم درج مشــخصات مادر در کارت ملی هوشمند اظهار نگرانی 
کرده اســت که گویی این اقدام، عامدانه با هدف تضییع حقوق زنان 
بوده اســت، آن هم در زمانی که سازمان ثبت احوال کشور با اقدامی 
جهادی در دولت سیزدهم با راه اندازی سامانه سهیم و معرفی پایگاه 
اطالعات خانواده (شامل اطالعات همسر، فرزندان و پدر و مادر همه 
ایرانیان) گامی مهم در تحقق اهداف تکریم خانواده برداشته است. با 
این همه، خاطرنشان می سازد بررسی و مطالعه مجدد درباره تمامی 
ابعاد کارت های هوشمند ملی، یکی از برنامه های سازمان ثبت احوال 
اســت تا اعمال تغییرات مورد نیاز پس از طی مراحل قانونی، در این 

کارت ها صورت گیرد.

این آخرین امید خانواده آرش است
آرش ۳۰ ســاله، احتمــاال تصور می کنــد روزهای آخــر زندگی 
خود را می گذراند. جوانی که درســت در روزهای منتهی به جشــن 
ازدواجش بمبی در بدنش منفجر شد و سرطان در تمام تنش ریشه 
کرد. ســرطان او که با ریه آغاز شــد، حاال غدد لنفاوی، مری، حنجره 
و پروســتات را هم درگیر کرده اســت. در تمام یک سال گذشته که 
تمام تن آرش با سرطان درگیر شد، او و خانواده اش با باالترین روحیه 
مراحــل درمانی را آغاز کردنــد. هزینه های بــاال و افزایش نجومی 
قیمت داروهــا و همین طور نبودن داروهای اساســی، کار را زمانی 
برای آنها ســخت تر کرد که ســرطان هر روز ریشــه می دواند و آنها 
جوابــی از درمان نمی گرفتند. کمک مراکــز خیریه کمک به بیماران 
ســرطانی بخشی از هزینه های آرش را پوشــش می داد، اما برای او 
که فاقد بیمه تکمیلی بود و به دلیل بیماری بیمه ها از بیمه کردنش 
خودداری می کردند، افزایش قیمت داروها او را روزبه روز نســبت به 
ادامــه درمان ناامیدتر می کرد. خواهــرش می گوید: از جایی به بعد 
همه چیز را از ما پنهان می کرد. هزینه ها باال بود و ما دیگر چیزی برای 
فروش نداشــتیم، او هم از ما پنهان می کرد که پیشرفت بیماری در 
چه حد است و همین ما را آشفته تر می کرد. دیگر چیزی برای فروش 
نداشــتیم، زندگی مان نابود شد و برادر جوان و خوش قد و باالیم هم 
در حال پرپرشــدن بود. آرش قرار بود اربعین برای دوره جدید درمان 
در بیمارستان نمازی شیراز بستری شود، شیمی درمانی و رادیوتراپی و 
تزریق پالکت به روش آفرزایس ۱۰ دوره است و هر دوره یک میلیون و 
۶۵۰ هزار تومان هزینه دارد؛ یعنی آرش برای آنکه بتواند آخرین تیر 
خــود را رها کند، نزدیک به ۷۰ میلیون تومان نیاز دارد. مدارک آرش 
نزد ما محفوظ اســت، از خیریه ها برای بستری او کمک گرفته شده. 
هرچند او فرصت بستری شــدن در اربعین را از دست داده، اما ما به 
همراه شــما تالش می کنیم آرش هفته آینده در بیمارســتان نمازی 
شیراز بستری شــود. در این مسیر همراه ما شوید و در صورت تمایل 
مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱، بانک 
شــهر به نام شهرزاد همتی پل سنگی واریز کنید. گزارش روند درمان 

آرش به زودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


