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کودکانی مانده بر سر راه

ادعای رهاسازی ۵ هزار نوزاد در ۱۰ روز رد شد
شــرق: بعضی تصاویر این طورند که همان ابتدا می توانی تا ته 
ماجرا را حدس بزنی، اما کار مکانسیم دفاعی بدن است یا ذهنی 
که نمی خواهد آن حقیقت تلخ را باور کند. هر چه که هســت 
ذهنت مدام آنچه را که فهمیده پس می زند. ویدئویی که سوم 
خردادماه در شــبکه های اجتماعی منتشــر شد از همین جنس 
بود. مردی تا کمر خم شــده در یک سطل زباله و کیسه مشکی 
را درمــی آورد. زمزمه های پس زمینه خبــر از وجود یک «جان» 
درون آن کیســه می داد، «ذهن ترســیده» اما زیر بار نمی رفت. 
خبرهــا و اظهارات رســمی اما خیلی زود پــرده از آن حقیقت 
تلخ برداشــتند. ذهن ها درســت حدس زده بودند. نوزادی که 
مشــخص بود تازه چند ســاعت اســت به دنیا آمده، آغشته به 
خون و در حالی که هنوز بند نافش را به همراه داشت در میان 
آن کیسه هنوز برای زنده ماندن می جنگید. نوزادی که به دست 
دو زن به بیمارســتان امیرالمؤمنین نازی آباد رسیده و در انتظار 

انتقال به بهزیستی است.
روایت زنی که نوزاد خیابان نازی آباد را به بیمارستان رساند

نــوزاد این قصه تلخ و گزنده به دســت دو زنی که شــاهد ماجرا 
بودند به بیمارســتان منتقل شــد. این زن در مصاحبــه ای با یکی از 
شبکه های اینترنتی از روز سوم خرداد این طور گفت: «داشتم می رفتم 
داروخانــه برای مادربزرگم دارو بگیرم. دیــدم یکی از این افرادی که 
زبالــه و نخاله ها را جمع می کند مقابل یکی از این ســطل های زباله 
ایســتاده و فریاد می زند: بچه، بچه. ابتدا توجه نکردم اما چند لحظه 
بعد احســاس کردم موضوع جدی اســت. همان کسی که ضایعات 
جمع می کرد نوزاد را با پالستیکی که درونش بود روی زمین گذاشت 

و مردم هم مشغول فیلم برداری شده بودند». زن که تنها یک شهروند 
عادی بود از وضعیت رخ داده احساس بدی پیدا کرد و همین شد که 
خودش دســت به کار شد: «انگار که یک بچه گربه باشد. اصال باورم 
نمی شــد. عصبانی شــدم و گفتم این بچه گناه دارد. پالستیک را باز 
کردم و یک کارتن همان نزدیکی ها بود، بچه را داخل کارتن گذاشتم. 
همان زمان یکی از متصدیان داروخانه  هم آمد و یک سری باند و گاز 
استریل آورد. ناف بچه هنوز بهش وصل بود. بعد که کمی بچه تمیز 
شــد همراه با دوستم که اتفاقا آسم هم دارد بکوب از ابتدای خیابان 

نازی آباد به سمت بیمارستان امیرالمؤمنین دویدیم».
پرونده در دست پلیس پیشگیری تهران

سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران با شرح 
این ماجرا عنوان کرد: ساعت ۱۸:۰۰ دوم خرداد ماه در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر پیداشــدن نوزاد در سطل زباله در 
محله نازی آباد، مأموران کالنتری ۱۳۰ نازی آباد به محل اعزام شدند. 
پس از حضور مأموران مشــخص شــد یکی از زباله گردها از داخل 
سطل زباله پالســتیک مشــکی رنگی را پیدا کرده و پس از بازکردن 
متوجــه وجود نوزادی شــده که زنده بوده و در حال نفس کشــیدن 
که ســریعا با پلیس تماس می گیرد. رئیس پلیس پیشگیری تهران 
با اشــاره به اینکه پس از حضور عوامل اورژانس سالمت نوزاد تأیید 
شد، تصریح کرد: نوزاد پیداشده توسط یک دستگاه خودروی امدادی 
اورژانس به بیمارســتان امیرالمؤمنین بخش نوزادان اعزام شــد و 
تحت درمان قرار گرفت. به گفته ســرهنگ موقوفه ای، تحقیقات و 
بررسی های الزم جهت کشف راز موضوع و شناسایی عامل یا عامالن 

واقعه ادامه داشته و در دستور کار پلیس قرار دارد.

کل کودکان رهاشده در سال گذشته ۶۱ نوزاد بودند
محمــد نصیری معاون امــور اجتماعی بهزیســتی درباره اخبار 
مربوط به رهاســازی  نوزدان تازه متولدشده در روزهای اخیر توضیح 
داد: «این روزها اخبار متعددی در زمینه رهاشدن نوزادان در سایت ها 
و خبرگزاری ها شــاهد هســتیم که موج خبری ایجاد کرده است. از 
یک نظر ایــن اخبار قابل تأمل و پیگیری اســت و ویژگی های مثبتی 
دارد و می تواند توجه جامعه را به ســمت موضوع فرزندخواندگی 
جلب کنــد. ۳۰ هزار خانواده در ســامانه فرزندخواندگی ســازمان 
بهزیســتی ثبت نام کرده اند. حدود ۱۷ هزار خانواده پرونده شان کامال 
آماده اســت. یعنی هر روزی که نوزادی برای ما بیاید که فرایندهای 
قانونی اش انجام شــده و قابل واگذاری باشــد ما کارهای مربوط به 
واگــذاری اش برای فرزندخواندگی را انجام می دهیم». او ادامه داد: 
«روز پنجشــنبه باالتر از میدان ونک که محل اســتقرار شیرخوارگاه 
آمنه اســت کودک دختری پیدا شــده بود. االن هم کامال در صحت 
و ســالمت کامل است». او در پاســخ به اینکه آیا این پدیده ای است 
که در ســال جدید زیاد شده یا مسبوق به ســابقه بوده است گفت: 
«در ســال گذشته کل فرزندانی که رهاسازی شدند مثل همین اتفاق 
روز پنجشــنبه ۶۱ کودک بوده است. چیزی که برای ما اهمیت دارد 
این است که کل کودکانی که در مراکز ما برای واگذاری هستند بسیار 
محدود اســت و به همین دلیل برخی از آنها باید ســال ها در صف 

انتظار باشند تا نوبت به آنها برسد.
آمار آقای کارشناس با تعداد موالید هم نسبتی ندارد

«روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ مورد جنین نوزاد سقط یا 
متولد و رها می شــوند که این آمار به شدت تکان دهنده و ناشی از 

اصفهان و قم هم می توانند میزبان حادثه متروپل شوند

همین سیاست های مصوب است». گوینده اظهارنظر فوق تصریح 
می کند که براســاس آمار هایی که از مراکز بهداشــتی، مددکاران 
اجتماعی و... در اختیارش قرار گرفته است، طی ۱۰ روز اخیر حدود 
پنج هزار نوزاد در سراســر کشور رها شده است؛ یعنی روزانه ۵۰۰ 
جنین تازه متولدشــده. نگاهی ساده به این جمالت و چند حساب 
و کتاب کوچک نشان می دهد که عددها نمی تواند واقعیت داشته 
باشد. موضوعی که سیمین کاظمی، پژوهشگر و جامعه شناس به 
آن اشاره کرده است: «ظاهرا از نظر برخی رسانه ها کارشناس کسی 
است که بدون مکث و بی پروا آمار می دهد و در شگفت زده کردن 
جامعه تبحر دارد. نمونه اش همین خبر است که از قول پژوهشگر 
آســیب های اجتماعی و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و 
ارتقای ســالمت نقل شــده که در طی ۱۰ روز اخیر پنج هزار نوزاد 
در خیابــان رها شــده اند و منبعش هم گــزارش مراکز درمانی و 
مددکاران اجتماعی به اوســت. حاال او واقعا چه کاره اســت که 

مراکز درمانی و مددکاران سراســر کشــور به طور شــخصی به او 
گزارش می دهند؟ بعد از جســت وجو مشخص شد یک نفر به این 
اسم، تحصیل کرده جغرافیا و برنامه ریزی توسعه است. در سایت 
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اسمی از ایشان 
نیســت. توضیح اینکه حتی اگر به فرض عضو این دو انجمن هم 
باشد بر اساس تقسیم کار علمی، حوزه تخصص دو انجمن مذکور 
با ارائه آمار در مورد نوزادان رهاشده و حوزه آسیب های اجتماعی 
غیرمرتبط اســت. پژوهشی در زمینه آسیب های اجتماعی از آقای 
کارشناس موجود نیست و عنوان پژوهشگر آسیب های اجتماعی 

هم جعلی است».
به گفته کاظمی این کارشناس قبال هم عضو ستاد کرونا معرفی 
شــده و ادعا کرده بود به «عقیده بنده» آمار رسمی کرونا یک بیستم 
آمار واقعی اســت. به خاطر این دروغ روزنامه جهان صنعت موقتا 

توقیف شد.

فاجعه فروریختن ســاختمان «متروپل» در شــهر آبادان بار دیگر موضوع ایمنی 
ســازه ها و مجتمع های عمومی را به رسانه ها کشاند. شاید بارزترین نماد تخلفات از 
ایمنی این سازه ها مجتمع پالسکو در تهران باشد که به علت سهل انگاری در دی ماه 
سال ۱۳۹۵ منجر به ریزش این ساختمان شد. اگرچه علت فاجعه «متروپل» آبادان، 
به مشکالت زیربنایی در هنگام ساخت وساز این ساختمان برمی گردد؛ بااین حال بحث 
ایمنی ســاختمان ها چیزی فراتر از مصادیق ذکرشده است و لزوم نظارت و دقت بر 
ایمنی ســاختمان ها را در همه ابعاد می طلبد. همین هم باعث شــده نگرانی ها از 
تکرار این حادثه در شــهرهای دیگر به یکــی از جدی ترین بحث های این روزها بدل 

شود. قم، یکی از همین شهرهاست.
دو مورد مشــهود تخلف از اصول ایمنی بناها و ساختمان ها در شهر قم، «پاساژ 
حجت» و «پاساژ حضرت موســی بن جعفر(ع)» است که این موضوع بارها سوژه 

رسانه های مختلف بوده است.
عدم اســتحکام ســازه، عدم نصب سیســتم اعالم و اطفای حریق، عدم نصب 

وضعیت ناایمن کنتورها، کابل ها و ســیم های برق، وضعیت نامناســب جعبه های 
آتش نشــانی، انبارداری نادرســت و نبود نرده مناســب از مواردی است که از سوی 
مسئوالن شهرداری و آتش نشــانی به عنوان وضعیت ناایمن این مراکز عنوان شده 
اســت. این مراکز تجاری عالوه بر قدیمی بودن سازه هایشان، حتی در موارد ساده ای 
چون برق کشــی نیز نتوانسته اند خود را با اصول ایمنی ساختمان سازی، به روز کنند. 
عــالوه بر این، ترافیک ســنگین و معابر تنگ و باریک در اطراف این ســازه ها، امکان 
هرگونه امدادرســانی به این مراکز تجاری را در صورت بروز حادثه، با سختی همراه 

می کند.
نکته مهم اینکه دو ســال پیش معاون دادســتان قم بــا تعیین ضرب االجل، به 
صاحبان مراکز تجاری ناایمن هشــدار داد در صورتی که اقدامات ایمنی برای تأمین 
امنیت این پاساژها صورت نگیرد از ورود شهروندان به این اماکن ممانعت می  شود و 

در گام های بعدی عدم صدور و تمدید پروانه کسب اجرائی خواهد شد.
با این حال مشــاهدات میدانی اهالی رسانه در قم نشان می دهد که این اقدامات 

ایمنی، دست کم در مهم ترین مورد یعنی ســازماندهی شبکه برق رسانی به این دو 
پاساژ صورت نگرفته است و با کوچک ترین حادثه مرتبط با سیستم برق رسانی، یک 

رخداد کوچک می تواند به حادثه ای بزرگ برای این دو پاساژ تبدیل شود.
شــایان ذکر اســت پایگاه اطالع رســانی قم نا نیز در دی ۱۳۹۹ در گزارشــی به 
مشــکالت این دو پاساژ پرداخته بود و تصاویر موجود در این خبر، تازه ترین وضعیت 

سیستم برق رسانی «پاساژ حجت» و «پاساژ حضرت موسی بن جعفر(ع)» است.
دومین شهر مورد بحث در این روزها اصفهان است. شهری که در سال های اخیر 
بارها نسبت به بروز فرونشست در آن هشدار داده شده است. حاال مدیر کل سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی اســتان اصفهان گفت: فاجعه متروپل سرمشقی 
برای پیشــگیری از حوادث بالقوه ای است که فرونشســت های متعدد، زمینه آن را 

در اصفهان فراهم کرده و بارها به مسئوالن در این ارتباط هشدار داده شده است.
رضا اســالمی در این  باره اظهار کرد: متأسفانه فاجعه متروپل در اصفهان دور از 
انتظار نیست اما تفاوت مهمی با آن دارد. علت فاجعه متروپل عوامل انسانی است. 

این در حالی اســت که فرونشســت در اصفهان که به علت عدم جریان زاینده رود و 
تخلیه آبخوان ها رخ می دهد، عامل رخداد فجایعی نظیر متروپل خواهد شد.

او با تأکید بر اینکه چاره ای جز تأمین حقابه زیســت محیطی زاینده رود نیســت، 
گفت: امروز جلسه ای با محوریت کمیسیون ویژه آب توسط شورای شهر برگزار شد 
تــا نتایج بازدید از مناطق دارای فرونشســت و تبادل نظر پیرامون کنترل این پدیده و 
کاهش پیامدهای آن تبیین شــود، چراکه فرصتی باقی نمانده است و هر آن ممکن 
است فاجعه متروپل در سطح گسترده ای در اصفهان رخ دهد و آن وقت بار حقوقی 

این مسئله مشخص نیست که چه کسانی باید پاسخ گو باشند!
مدیر کل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی اســتان اصفهان باز هم 
بر جریان دائمی زاینده رود از ســراب تا پایاب تأکید کرد و گفت: روز گذشــته شــاهد 
فروچاله ای در خیابان عباس آباد بودیم که به طور سلسله وار در خیابان های آمادگاه، 
آپادانای اول و اکنون عباس آباد رخ داده است که آن را باید با پدیده فرونشست زمین 

مرتبط دانست.

یکشنبه
۸ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۰

انجمن توان یابان جسمی حرکتی در قالب یک نامه به رئیس جمهور، مطالبات خود را 
به رئیس جمهور کشور مطرح کردند. متن این نامه که به دست روزنامه شرق رسیده، به 

شرح زیر است: ریاست محترم جمهوری، حجت االسالم والمسلمین جناب آقای رئیسی
موضوع: لزوم تعیین شاخص هایی برای تخصیص عادالنه یارانه به گروه های مختلف 

معلوالن
با سالم و تحیات، با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی توفیق روزافزون، احتراما، 
بــا عنایت به اقدامات اخیر دولت محتــرم در اجرای هدفمندی یارانه ها و تأثیر ملموس 
آن بر معیشت افراد دارای معلولیت و لزوم تعیین شاخص هایی برای تخصیص عادالنه 
یارانه به گروه های مختلف معلوالن، نظرات تخصصی و جامع شبکه ملی معلوالن به 

نمایندگی از ۶۰ تشکل مردم نهاد به شرح ذیل به حضور اعالم می گردد:

زندگی روزمره افراد دارای معلولیت به ویژه معلوالن شــدید و خیلی شدید (ضایعه 
نخاعی، دیستروفی، فلج اطفال، فلج مغزی، صرع، قطع عضو و...) که گروه اندکی از آنان 
تحت پوشش حمایت های محدود از سوی سازمان بهزیستی هستند، متأثر از هزینه های 
پنهانی اســت که معموال از سوی مسئوالن کمتر دیده می شود و از منظر افراد تندرست 

قابل درک نیست که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- تأمین تجهیزات توان بخشــی شامل ویلچر، عصا، واکر، بریس، انواع پروتز، تشک 
مواج، ویلچر حمام، ســمعک، عصای هوشــمند و... در زندگی افراد دارای معلولیت 
به ویژه معلوالن شــدید و خیلی شــدید (ضایعه نخاعی، دیستروفی، فلج اطفال، فلج 
مغــزی، صرع، قطع عضــو و...) حکم تکمیل اعضای بدن را داشــته و تأمین آن برای 
حضور اجتماعی مؤثر و پیشگیری از معلولیت های ثانویه ضروری است. این گونه اقالم 
به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه های تکمیلی نبوده و در کشورهای در حال توسعه به 
دلیل ضعف و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رعایت کیفیت استاندارد، اغلب وارداتی 
بوده و متناسب با نرخ ارز دچار تورم ریالی وصف ناپذیری هستند. این در شرایطی است 
که هر نوع تجهیزات توان بخشی عمری مشخص داشته و مستلزم تعمیر و یا تعویض 

است.
۲- برای گروهی از معلوالن (MS هموفیلی و یا صرع، اوتیسم، دیستروفی، sma و...) 
تأمین انواع دارو و تجهیزات پزشکی همانند اکسیژن ساز، ونتیالتور، کاف اسیست، بای پپ، 
ساکشن، نبوالیزر، کپســول اکســیژن، نالتون و... امری ضروری برای تداوم حیات بوده و 
اســتفاده از این اقالم به شکل مادام العمر ضروری و هزینه تأمین آنها قابل توجه است. 

همچنین این مایحتاج پزشــکی درخصوص معلوالن ضایعه نخاعی به اشکال دیگری 
خود را نمایان می کند که پدیده رنج آور زخم بســتر و هزینه های گزاف وسایل پانسمان و 
هزینه های سرســام آور جراحی و درمان زخم ها و تهیه وسایل مصرفی بهداشتی از قبیل 
سوند نالتون، سوند فولی، کیســه ادرار، کیسه کلستومی، بتادین و... که اغلب وارداتی و 

گران قیمت هستند، خود موضوعی قابل تأمل است.
۳- هزینه ایاب و ذهاب و تردد این قشــر که اجتناب ناپذیر بوده و در راســتای برابری 
فرصت ها، همچون دیگر آحاد جامعه حقی مســلم به شــمار می رود ولیکن این افراد 
به دلیل عدم دســترس پذیری ناوگان حمل ونقل شــهری باالجبار می بایست یا از وسیله 
شــخصی استفاده نمایند که استهالک، تأمین سوخت و لوازم یدکی و مصرفی آن دشوار 
اســت و یا بایســتی از آژانس های حمل ونقل بهره گیرند که با توجه به وجود تجهیزات 
توان بخشــی و نیاز به همیاری از ســوی رانندگان، معمــوال آژانس های حمل ونقل (در 

صورت قبول زحمت) دریافت کرایه ای ویژه را متصور هستند.
۴- تأمین اقالم زندگی و معیشــت افراد دارای معلولیت در مقایســه با اقشار عادی 
مضاعف است زیرا به دلیل ضعف جسمانی و محدودیت های ناشی از ناتوانی جسمی، 
ایــن افراد توانایی انجام مشــاغل مختلف را نداشــته و در بهترین حالت از یک شــغل 
معمولــی با درآمدی محدود برخوردارند به عنوان مثــال گواهی نامه رانندگی این افراد 

قانونا اجازه مسافرکشی و خدمات عمومی در حمل ونقل را سلب نموده است.
۵- ایــن گروه از معلــوالن و خانواده های آنان (به ویــژه در دوره کودکی و آغاز بروز 
پدیده معلولیت) به شدت نیازمند مشاوره روان شناسی و آموزش های خاص هستند که 

دستیابی به این امکان مستلزم حمایت مادی و معنوی ویژه از سوی دولت است.
۶- گروهی از معلوالن شدید و خیلی شدید (بیماران اعصاب و روان، کم توان ذهنی، 
نابینایان، ناشــنوایان مطلق، ضایعه نخاعی، اوتیســم و...) مجبور به استفاده از پزشک 
دائمی، همراه، پرستار و مترجم زبان اشاره هستند که تأمین هزینه های آن از دغدغه های 

اصلی خانواده هاست.
 sma ۷- درخصــوص معلــوالن خیلــی شــدید همانند دیســتروفی ها و بیمــاران
بستری شــدن مداوم در بخش Icu بیمارســتان های خصوصی، نیمه خصوصی و حتی 
دولتی امری اجتناب ناپذیر اســت که تأمین هزینه های آن بسیار دشوار و از عهده بسیاری 

از خانواده ها خارج است.
۸- خانواده هــای دارای معلوالن کم توان ذهنــی و ایزوله اغلب مجبورند تا بخش 
عمده ای از هزینه های آسایشگاه ها و مراکز نگهداری در بخش خصوصی را تأمین نمایند.
۹- افراد با معلولیت های شدید به منظور دسترس پذیری و مناسب سازی محل زندگی 
و خودروی شــخصی خود لزوما با هزینه های پنهانی مواجهند که تأمین این امکانات در 
ســالمت جسمی و روحی آنان نیز تأثیر مســتقیم دارد که از آن جمله می توان به ایجاد 
رمپ ها و دســتگیره های استاندارد و سرویس بهداشتی مناســب در منازل مسکونی و 
همچنین برخورداری از خودروهای متناسب با شرایط جسمی افراد معلول اشاره نمود.

همچنین صراحتا الزم به ذکر است:
بایــد پذیرفت که افراد دارای معلولیت در تأمین درآمدهای دولت از محل عوارض و 
مالیات های قانونی همچون سایر اقشار جامعه (بدون اندک معافیت) سهم خود را ایفا 
می نمایند ولیکن گروه های مختلف آنان به انحای مختلف از یارانه های کالن و عمومی 
کشــور محرومند و به هر دلیل - خواه فقر اطالعات، فقر فرهنگی و یا از روی نجابت - 
هرگز حقــوق قانونی خود را فریاد نزده اند و همواره ســر در گریبان فرو برده اند به امید 

فریادرسی...
ناشنوایان سال هاست که از بودجه اختصاص یافته به شبکه های رادیویی و تلفن های 
ثابــت محرومند، نابینایان همواره از صداوســیما بی نصیبند و معلوالن حرکتی به دلیل 
کم توجهی مسئوالن به ضرورت استانداردسازی و دسترس پذیری اماکن عمومی به ندرت 
از خدمات عمومی، تفریحی، ورزشی، پارک ها و سیستم حمل ونقل عمومی (قطار شهری 

و بین شهری و اتوبوس ها و...) استفاده می نمایند.
و ســؤال اینکه، آیا نباید ســهم گروه هــای مختلف معلــوالن از یارانه های عمومی 

محفوظ باشد؟
بنابراین در این شــرایط ســخت و تورم استخوان شــکن اقتصادی، نه تنها لزوما توان 
اقتصادی و تمکن مالی نباید مالک تصمیم گیری برای تخصیص یا عدم تخصیص یارانه 
به خانوارهای دارای معلول باشــد، بلکــه باید گروه های مورد اشــاره در اجرای قانون 

هدفمندی یارانه ها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
لذا اســتدعا دارد رأسا دســتور فرمایید در راســتای اجرای عادالنه قانون هدفمندی 
یارانه ها و تحقق شــعار حمایت از اقشــار آسیب پذیر، مســئوالن امر ضمن بازنگری در 
تخصیــص یارانه ویژه به افراد دارای معلولیت، همــواره در برنامه ریزی های کالن خود 
این گروه بالقوه توانمند را مدنظر داشته باشند زیرا از حکومت مستضعفین جز این انتظار 

نمی رود.
رونوشت:

- وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت اطالع و دستور اقدام مقتضی
- ریاست محترم سازمان هدفمندی یارانه ها جهت اطالع و دستور اقدام مقتضی

- ریاست محترم بهزیستی کشور جهت اطالع و پیگیری الزم
- اعضای محترم شبکه ملی جهت اطالع

نامه انجمن توان یابان جسمی حرکتی به رئیس جمهور:
یارانه هایمان را از دولت مستضعفان می خواهیم
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cffsd.hospital@gmail.com


