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کم نیست، اما گویی چشم ها عادت 
کرده اند که آنها را نبینند. توانخواهانی 
که یا از خانواده جــدا افتاده و به دالیلی 
چون اعتیاد شدید کارتن خواب شده اند 
یا به دلیل بیماری های روانی مزمن کسی 
زیر بار مراقبت از آنها نمی رود. در حالی 
بسیاری از آنها در این شرایط به خدمات 
حمایتی دولتی نیاز دارند که این روزها، 
برخی مراکز حمایتی هم از پذیرش این 

افراد سرباز می زنند.
آمارهــا نشــان می دهــد، در این 
سال ها نه تنها شــمار افراد بی خانمان 
و کارتن خواب و نیازمنــد حمایت در 
جامعه رو به افزایش است که به دالیل 
مختلف اقتصادی و اجتماعی شــمار 
بیماران روانی نیازمند حمایت هم رشد 

قابل توجهی داشته است.
  پذیرش افراد مجهول الهویه 

با حکم قضایی
با وجــود اینکه به اذعــان مقامات 
بهزیســتی بیش از ۱۳ هزار توانخواه 
از خدمات مســتمر بهزیستی محروم 

هستند؛ بر اساس آخرین آمار منتشر 
شده از سوی مســئوالن این سازمان 
در حال حاضر ۱۸۰ مرکز شبانه روزی 
توانبخشی مراقبتی  برای بیماران روانی 
مزمن در سراسر کشور با ظرفیت حدود 
۱۳۵۰۰ نفر وجود دارد کــه ۱۳ هزار 
نفر در این مراکز مراقبــت و نگهداری 
می شوند. اما در این میان چه کسانی در 
این مراکز پذیرش می شوند و خدمات 

دریافت می کنند؟
در همین باره دیروز شجاع کرمی، 
رئیس ســتاد پذیــرش و هماهنگی 
گروه های هدف اداره کل بهزیســتی 
اســتان تهران به ایلنا گفت: »پذیرش 
مددجویان بــه صورت خانــواده دار و 
با استفاده از ســهمیه  یارانه، پذیرش 

توانخواهان مجهول الهویه، بی سرپرست 
و فاقد سرپرســت موثر با دستور مقام 
محتــرم قضایــی و ارجــاع از طریق 
ارگان های مختلف )بیمارســتان ها، 
کالنتری، اورژانــس اجتماعی ۱۲۳( 
و بخشی از ســالمندان به صورت آزاد 
انجام می گیرد. پذیرش و ســاماندهی 
توانخواهــان کارتن خــواب و فاقــد 
سرپرست که توسط گشت فوریت های 
اجتماعی ۱۳۷ و شهرداری جمع آوری 
و در سامانسراهای خاوران و لویزان به 
صورت موقت )درصورت واجد شرایط 
بودن( پذیــرش و پــس از اخذ حکم 
قضایــی در مراکز نگهــداری مرتبط 

مستقر می شوند«.
در این میان بخشی از توانخواهان 
نیز با دریافت یارانه از سوی بهزیستی 
با حمایت خانواده و با کمک اندکی از 
سوی دولت حمایت می شوند. در این 
باره رئیس ستاد پذیرش و هماهنگی 
گروه های هدف بهزیستی استان تهران 
تصریح کرد: »برگــزاری کمیته ها و 
بررســی پرونده توانخواهان متقاضی 
اســتفاده از ســهمیه یارانه با حضور 
کارشناســان توانبخشــی بهزیستی 
استان تهران، پاسخگویی به مکاتبات 

قضایی، مدیران و معاونین ســازمان 
بهزیســتی و تهیــه و ارائــه  گزارش 
عملکردی و آماری مورد نیاز به سازمان 
به صورت ماهیانه از دیگر اقدامات این 

حوزه است«. 
افزایش پذیرش بیماران روانی 

مزمن در مراکز بهزیستی
بر اســاس آمار بیشــترین میزان 
پذیرش توانخواهان در تهران، مربوط 
به بیماران اعصــاب و روان با پذیرش 
۲۲۶ نفر بوده است. این در حالی است 
که بر مبنای همین آمار اعالم شده از 
سوی بهزیســتی تعداد پذیرش افراد 
فاقــد سرپرســت )مجهول الهویه( با 
دســتور مقام قضایی نسبت به شش 
ماه اول سال افزایش داشته و بیشترین 
تعداد نیز مربوط به بیماران اعصاب و 

روان مرد بوده است. 
بر مبنــای همیــن گــزارش در 
شــش ماهــه دوم ســال ۱۴۰۰ نیز 
تعــداد توانخواهــان بی سرپرســت 
)مجهول الهویه( که با حکم قضایی به 
این اداره ارجاع شده اند ۳۶۰ نفر بوده که 
نسبت به شش ماهه اول سال تعداد ۶۹ 
نفر افزایش داشته است. همچنین در 
این مدت ۱۸۲ نفر بــا کم توانی ذهنی 

باالی ۱۴ سال، ۲۶ نفر با کم توانی ذهنی 
کمتر از ۱۸ ســال و ۴۴ نفر با معلولیت 
جســمی و حرکتی پذیرش شده اند. 
۱۶۶ سالمند و ۲۲۶ بیمار اعصاب و روان 
و ۵۸۶ نفــر مجهول الهویه  نیز پذیرش 

شده اند.
 کارتن خواب های

 فراموش شده شهر
بارها و بارهــا آن هــا را در کوچه و 
خیابان های شهر سرگردان دیده ایم؛ 
با لباس های وصله دار، موهای ژولیده 
و کیســه های بازیافتی کــه بر دوش 
می کشند. اما در زمستان رد دود به جا 
مانده از آتش های شبانه و تکه پاره های 
مقــوا و رختخواب های کهنــه در زیر 
پل ها، به رهگذران تلنگر می زند که آنها 

هم هستند.
در فهرســت آســیب دیدگان 
اجتماعــی، کارتن خواب هــا آخرین 
افرادی هســتند که به چشم می آیند، 
کسانی که از خانه و خانواده بی بهره اند 
و با شدیدترین درجه از مشکالت اعتیاد 
و اختالالت روانــی و گاهی بیماری ها 
و زخم های مزمن دســت و پنجه نرم 
می کنند. این قشر از فراموش شدگان 
آسیب های اجتماعی معموالً در فصل 
زمستان به یاد مسئوالن و افراد جامعه 
می آینــد. اما همین ها هم در لیســت 
خدمات بهزیســتی قرار دارند و بخش 
کمی از آنهــا از حمایت های اجتماعی 
برخوردار می شوند. شماری که آنقدر 
نیست تا چهره زشــت این آسیب را از 

شهری چون تهران پاک کند.
رئیس ســتاد پذیرش و هماهنگی 
گروه های هدف اداره کل بهزیســتی 
اســتان تهران درباره نگهــداری افراد 
کارتن خواب افزود: »در ســال گذشته 
تعداد توانخواهان کارتــن خواب که از 
سامانسراهای خاوران و لویزان در مراکز 
نگهداری پذیرش شده اند؛ ۷۰ نفر بوده 
که از این تعداد ۳۲ نفر زن و ۳۸ نفر مرد 

بودند«. 
مشکالت اقتصادی و چالش های 

حمایت از توانخواهان
در این میان امــا دورنمای خوبی 
هم نســبت به بهبود شرایط این گروه 
رو به افزایش وجود نــدارد و با افزایش 
مشکالت اقتصادی بیم کاهش خدمات 

نیز قوت می گیرد. در این باره شــجاع 
کرمی اظهار داشت: »متاسفانه با عدم 
تثبیت قیمت ها و شــرایط اقتصادی 
امروز، مراکز نگهــداری تحت نظارت 
سازمان دچار افزایش هزینه می شوند 
و بــه دلیل ثابــت بــودن یارانه ها در 
طول حداقل یکســال و ناکافی بودن 
یارانه برای نگهداری یــک نفر در ماه 
و همچنیــن با در نظــر گرفتن اینکه 
افراد پذیرش شــده در مراکز سازمان 
بهزیســتی دارای هزینه های اضافه  
دارویــی و نگهداری هســتند، روند 
جانمایی ها و تصمیم های اخذ شــده 
در کمیته های تخصصی سازمان برای 
جانمایی با مشــکل مواجه می شود و 
مدیران مراکز رغبتی به پذیرش افراد 
به خصوص افراد مجهول الهویه ندارند 
و برخی هم از پذیرش سرباز می زنند، 
این در حالی است که دولت و ما در برابر 
این افراد تکلیــف قانونی داریم و تمام 
این افراد با احکام قضایی به ســازمان 

معرفی می شوند«.
 دیــروز معاونــت اجتماعــی

  قــوه قضائیــه اعالم کــرد جمعیت 
هالل احمر براســاس تفاهم نامه ای 
که با ایــن معاونت امضــا کرده، ۱۲ 
هزار خانه هالل را برای جلوگیری از 
افزایش آســیب های اجتماعی چون 
اعتیــاد و حاشیه نشــینی در اختیار 
قوه قضائیه قرار می دهــد، اما به نظر 
می رســد کشــور نه تنها در بخش 
کاهش آسیب نیازمند اقدامات جدی 
اســت که در حوزه هــای حمایت از 
افراد آســیب دیده چون توانخواهان 
مجهول الهویــه و بی خانمان نیز باید 

گام های اساسی بردارد.

جمعیت توانخواهان فاقد سرپرست رو به افزایش است

بیماران روانی و کارتن خواب ها در منتهی الیه لیست های حمایتی

گزارش

افتتاحیه و اولین دور از مســابقات جام نفس 
)یادبود فرشتگان جانبخش اهداکننده ی عضو(، 
پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت با رقابت ۸ تیم در 

مجموعه ورزشی کشتیرانی تهران برگزار شد.
این مسابقات با هدف ارتقای فرهنگ اهدای 
عضو در کشــور و به همت انجمــن اهدای عضو 
ایرانیان برگزار می شــود و کمیته نظارت بر این 
مســابقات بر عهده آقایان صادق درودگر؛ رئیس 
اسبق کمیته فوتسال و عضو هیات رئیسه سازمان 
لیگ فدراسیون فوتبال، دکتر امید قبادی؛ نایب 
رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایران و خانم 
دکتر کتایون نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدای 
عضو ایران است و کامبیز مهاجر و فرامرز شمس 

نیز کمیته برگزاری مسابقات را تشکیل می دهند.
چهره هــای مطــرح و سرشناســی با هدف 
فرهنگ ســازی اهدای عضو در این جام گرد هم 
آمدند و در برگزاری مســابقه دوستانه و دریافت 
کارت اهدای عضو به ارتقای این فرهنگ در جامعه 
کمک کردند.کامبیز مهاجر، یکی از اعضای کمیته 
برگزاری مسابقات جام نفس، ضمن ابراز خوشحالی 
از برگزاری این جام با هدف ارتقای فرهنگ اهدای 
عضو گفت: بسیار خرســندم که با کمک انجمن 
اهدای عضو ایرانیان توانســتیم اولیــن دوره از 
مسابقات جام نفس را به یاد فرشتگان جانبخش 

اهداکننده عضو برگزار کنیم.
وی افــزود: در حال حاضر اولیــن دوره از این 
مسابقات در حال برگزاری است و بسیاری از تیم ها 
و شرکت ها هنوز ممکن است با ماهیت این مسابقه 
آشنایی نداشته باشند اما با تالش هایی که انجام شد 

توانستیم ۸ تیم را دعوت کنیم که دو تیم فوتبال 
۱۲۰ با حضور عادل فردوسی پور و تیم مجریان صدا 
و سیما با حضور آقایان داود عابدی، امید زندگانی و 
سایر دوستان از تیم های شاخص در این مسابقات 

هستند و چراغ این مسابقات را روشن کردند. 
مهاجر هدف از برگــزاری این جــام را ورای 
مسابقات ورزشی دانســت و گفت: هدف اصلی 
ارتقای فرهنگ معنوی اهدای عضو اســت و خدا 
را شاکریم که توانســتیم دوره اول این مسابقه را 
با امکانات خوب ســالن کشتیرانی برگزار کنیم و 

امیدواریم این مسابقات ادامه دار باشد.
عادل فردوسی پور یکی از بازیکنان تیم فوتبال 
۱۲۰ با اشاره به اینکه فلسفه برگزاری این مسابقات 
خیلی خوب است، گفت: اهدای عضو از فعالیت های 
مهمی است که باید فرهنگ سازی شود. جانبخشی 
فقط شعار نیست و با اهدای عضومی توان جان افراد 
زیادی را نجات داد و رسانه و تیم های ورزشی باید به 

فرهنگ سازی اهدای عضو کمک کنند.
غالم حسین کیا، رئیس تربیت بدنی بانک ملل، 
در حاشیه ی جام نفس با اشــاره به اولین دوره از 
مسابقات جام نفس گفت: ما از طریق این مسابقه 
خواستیم پیامی را به جامعه منتقل کنیم تا فرهنگ 

اهدای عضو در بین مردم بیشتر معرفی شود.
وی با اشــاره به اینکه حال و هوای این مسابقه 
با سایر مسابقه هایی که پیش از این شرکت کرده 
کامال متفاوت بود، افزود: حال و هوای این مسابقه 
کامال معنوی بود و ما امیدواریم که با این مسابقه 
اقدامی موثر در زمینه فرهنگ سازی اهدای عضو 

انجام داده باشیم.

کیا خانواده های اهداکننده را افراد شــجاعی 
خواند که با اهدای عضو عزیزانشان موجب زندگی 
بخشــیدن به افراد نیازمند عضو پیوندی شدند 
و تاکید کرد: آنها واســطه هایی از جانب خداوند 
برای جان بخشیدن به افراد نیازمند عضو هستند 
و این اقدام انسان دوستانه ی آنها قابل تحسین و 
ستایش اســت.پوریا پویافرد، مدیر تیم فوتسال 
مجریان ایران، نیز ماهیت اهدای عضو را یک کار 
خداپسندانه دانســت و گفت: رسالت هر انسانی 
این است که چه در زمان حیات و چه بعد از حیاتش 
بتواند به همنوع خود کمک کند حال این کمک 
می تواند در قالب دست گیری باشــد و یا در جان 

بخشیدن به یک فرد در قالب اهدای عضو.
پویافرد با اشــاره بــه نقش اهالی رســانه در 
فرهنگ ســازی اهدای عضو، افزود: قطعا یکی از 
رسالت های ما فرهنگ سازی و اطالع رسانی است و 
باید در این زمینه هم این نقش را به خوبی ایفا کنیم. 
هرچند که برگزاری این جام با عنوان جام نفس به 
خودی خود نقش اطالع رسانی و فرهنگ سازی 

بسیاری دارد.
امید زندگانی، مجری، بازیگــر و بازیکن تیم 
مجریان صدا و سیما نیز با اشــاره به برگزاری این 
جام گفت: امیدوارم با برگــزاری این رقابت های 
ورزشی ولی در واقع دوستانه توانسته باشیم قدمی 

در فرهنگ سازی اهدای عضو در کشور برداریم.
وی با تاکید بر این نکته کــه موضوع اهدای 
عضو در بسیاری از کشورها نهادینه شده است، 
افزود: ما در مرحله ی نیمه نهایی فرهنگ سازی 
اهدای عضو قرار داریم و هر کس به نوبه خود باید 

در ارتقای این فرهنگ در جامعه بکوشــد. وقتی 
با اهدای عضو می توان به بقــا و زندگی یک فرد 
کمک کرد این کار در واقع عین بقا و زندگی برای 
فرد اهداکننده خواهد بــود.وی خطاب به افراد 
دریافت کننده کارت اهدای عضو گفت: مردم عزیز 
شمایی که کارت اهدای عضو گرفتید به نظر من 
نمایندگان و سفیران این حرکت نوپا هستید که 
البته در کشور ما نوپاست و در بسیاری از کشورها 
کامال عادی شده. من این کارت را دارم و امیدوارم 
این بدن به درد بخور باشــد تا با اهدای اعضایم 

بتوانم به افراد دیگری زندگی ببخشم.
داوود عابــدی، خبرنگار، مجــری و بازیکن 
تیم مجریان صدا و ســیما نیز با اشاره به دریافت 
کارت اهدای عضو از ســوی خود و همســرش، 
المیرا شــریفی مقدم، گفت: من و همسرم هر دو 
کارت اهدای عضــو داریم و با افتخــار این کار را 
کردیم و معتقدیم که این فرهنگ باید نهادینه و 
ارزش گذاری شود. خیلی اقدام خوبی است که ما 
اینگونه بتوانیم حتی بعد از مرگمان دست دیگری 

را بگیریم.عابــدی یکی از دالیل شــرکت در این 
مسابقه را فلســفه و ذات برگزاری این مسابقه در 
قالب جام نفس دانست و گفت: این اقدامات موجب 
فرهنگ سازی اهدای عضو در میان جامعه خواهد 

شد و ما قطعا به این اقدامات نیاز داریم.
روز اول و افتتاحیــه جام نفــس در حالی به 
پایان رســید که تیم های فوتسال شرکت کننده 
در این دیدارهای دوستانه، توانستند به نتایج زیر 

دست یابند:
داریوش پارسه سه-صفر مجریان صدا و سیما، 
آریاتراز سورن دو-دوفناوری اطالعات ملل، فوتبال 
صد و بیســت هفت-چهار رستوران غنچه، یاس 

ارغوانی چهار-دوتجارت الکترونیک تنیان
روز دوم این رقابت ها نیز جمعه پیگیری شد و 

نتایج زیر در آن رقم خورد:
پارســه داریوش یک- آریا تراز ســورن صفر، 
مجریان صدا و سیما سه- فناوری اطالعات ملل 
سه، فوتبال ۱۲۰ شش- یاس ارغوانی دو، رستوران 

غنچه هفت- تجارت الکترونیک تنیان صفر.

برگزاری مسابقات ورزشی در راستای ارتقای فرهنگ اهدای عضو

جام نفس؛ یادواره ای برای فرشتگان جانبخش

در حال حاضر ۱۸۰ مرکز 
شبانه روزی توانبخشی 
مراقبتی  برای بیماران 
روانی مزمن در سراسر 
کشور با ظرفیت حدود 
۱۳۵۰۰ نفر وجود دارد 
که ۱۳ هزار نفر در این 

مراکز مراقبت و نگهداری 
می شوند

برخی مدیران مراکز 
بهزیستی به دلیل مشکالت 
اقتصادی رغبتی به پذیرش 

افراد توانخواه، به خصوص 
افراد مجهول الهویه ندارند و 
برخی هم از پذیرش آنها سر 

باز می زنند
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سعیده علیپور

 بارندگی تنها در 10 درصد
 مناطق کشور نرمال بود

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در 
سال جاری کمتر از ۱۰ درصد کشور بارندگی در حد 
نرمال داشته است.به گزارش ایسنا حسن اکبری 
گفت: بالغ بر ۷۰ درصد مساحت کشور با خشکسالی 
شدید یا بسیار شدید دســت و پنجه نرم می کند 
وخسارت خشکسالی به محیط زیست کشور حدود 

۲۹ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
وی با بیان اینکه خشکسالی یک رخداد طبیعی 
است که با تکرارهای مختلف اتفاق می افتد اظهار 
کرد: وقتی عوامل انسانی مثل برداشت بی رویه آب 
از ســفره های زیرزمینی  همراه با خشکسالی بروز 
پیدا می کند، اثر این پدیده بر طبیعت بیشتر و باعث 
می شود ما بخش هایی از طبیعت را از دست بدهیم 
به نحوی که در ترســالی ها هم امــکان احیای آن 

فراهم نیست.
      

 دستور ویژه رئیس پلیس پایتخت 
برای پیگیری حادثه سد لتیان

روز جمعه ویدیویی 
از دستگیری یک زن در 
شبکه های اجتماعی 
منتشر شده بود که در 
آن نحوه مواجهه پلیس 

با این زن بحث برانگیز شده بود.
درپی انتشار ویدیویی در فضای مجازی که در 
جریان آن درگیری رخ داده میان یک زن و ماموران 
پلیس به نمایش درآمده بود، مرکز اطالع رســانی 
پلیس پایتخت از پیگیری ویژه این موضوع با دستور 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد.
به گزارش فرارو؛ در توضیحــات این مرکز که 
به عنوان اولین واکنش به این ویدیو منتشر شده، 
آمده است: »سردار حسین رحیمی، رییس پلیس 
پایتخت، دستورات الزم را در خصوص پیگیری ویژه 
درمورد خانمی که در منطقه سد لتیان توسط گشت 
خودرویی پلیس پیشگیری دستگیر و تصاویری از 

آن منتشر شده صادر کرد«.
    

تعطیلی مدارس غرب استان 
کرمانشاه  درپی وقوع گردو غبار 
 گرد و غبار و کاهش دید افقی و آلودگی هوا، تمام 
مدارس، دانشگاه ها و مهدکودک ها در نوبت عصر 
شنبه شهرستان های قصرشــیرین، گیالنغرب و 
سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه را به تعطیلی کشاند.

به گفتــه فرحناز اقبالی کلهــر، معاون محیط 
زیســت انســانی اداره کل محیط زیست استان 
کرمانشاه، از ابتدای امسال ۲۲ روز در سطح استان 

هوای غیراستاندارد بوده است
    

 رئیس سازمان حج و زیارت:
 شاید امسال 

آخرین حج ارزان باشد
رئیــس ســازمان 
حــج و زیــارت گفت: 
شاید امســال آخرین 
حج ارزانی باشد که در 
پیش داریم و اگر فردی 
منصرف شده و وجه خود را پس بگیرد معلوم نیست 
چه زمانی و با چه هزینه ای می تواند در سال های بعد 

به حج مشرف شود.
به گزارش تسنیم، سید صادق حسینی گفت: 
کمترین گروه قیمتی سفر حج امسال ۳۴ میلیون و 
۳۴۱ هزار تومان و باالترین قیمت ۳۸ میلیون و ۴۰۰ 

هزار تومان است.
گفته می شود عربستان برای حج ۱۰ واکسن را 
مجاز اعالم کرده اســت که در بین آن ها دو واکسن 
»آسترازنکا« و »سینوفارم« در سبد واکسن ایران 

قرار دارد و زائران باید دو دوز را تزریق کرده باشند.
    

اجرای همزمان سه طرح ترافیکی 
در تهران

سه طرح ترافیکی 
ویــژه ســاماندهی 
عبور و مــرور در معابر 
و تقاطع هــا، طــرح 
موتوریــاب و طــرح 
انضباط بخشــی به تردد موتورسیکلت سواران از 
دیروز به طور همزمان در ۱۰۰ نقطه از پایتخت به 
اجرا درآمد.به گفته رئیس پلیس پایتخت، صدها تن 
از مأموران پلیس با استقرار در بیش از ۱۰۰ تقاطع 
تهران ضمن انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت 
سواران؛ با تخلف های راکبان آنان نظیر مخدوش و 
ناخوانا بودن پالک، عبور از چراغ قرمز، حرکت در 
پیاده رو، حمل بار غیر متعارف، حمل نفرات بیش 
از ظرفیت مجــاز و انجام حــرکات مخاطره آمیز 

برخورد می کند.

از گوشه و کنار


