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شهرنوشت

دیروز 20 ژوئن، روز جهانی پناهنده 
بود که ازسوی سازمان ملل متحد به 
منظور احترام به پناهندگان در سراسر 
جهان تعیین شده است. در این روز از 
قدرت و شجاعت افرادی که برای فرار از 
درگیری یا آزار و شکنجه مجبور به فرار 
از کشور خود شده اند، تجلیل می شود. 
اینطور که گفته می شود، روز جهانی 
پناهنده فرصتی برای ایجاد همدلی 
و درک مشــکالت پناهندگان و ارج 
نهادن به تاب آوری آن ها در بازسازی 

زندگی هایشان است.
روز یادآوری اینکــه باید با افرادی 
که مجبــور به تــرک خانه های خود 
می شوند، »هر که باشند«؛ محترمانه 
رفتار شود. هر کسی صرف نظر از اینکه 
چه کسی اســت یا به چه اعتقاد دارد، 
می تواند به دنبال حمایت باشد. جای 

چانه زدن نیست.
و اینکه باید از افــرادی که مجبور 
به گریز می شــوند »اهل هر کجا که 
باشند«، استقبال کرد. پناهندگان از 
سراسر جهان می آیند. برای رهایی از 
خطر ممکن است با هواپیما، قایق یا 
با پای پیاده سفر کنند. آنچه همچنان 
جهانی باقی می ماند حــق به دنبال 

امنیت بودن است.
 و نیز »هر زمان که« مردم مجبور به 
فرار می شوند، دارای این حق هستند 
که از آنها حمایت شــود. همه  افرادی 
که با هرشکلی از تهدید اعم از جنگ، 
خشــونت، آزار و اذیت روبرو هستند 

سزاوار حمایت شدن هستند.

 سمبلیک اما مهم
نامیدن روزها به عناوین مختلف 
در جهان؛ همواره اقدامی سمبلیک 
است. از پی تجلیل ها، بزرگداشت ها 
و ویژه برنامه هایی که در کشــورهای 
مختلف به مناسبت آنها تدارک دیده 
می شود،  اتفاق مهمی رخ نمی دهد؛ 
اما نتیجه ای که دربردارد جلب توجه 
عموم جهانیان به ابعاد مختلف آن روز 
و مناسبت خاص اســت. روز جهانی 
پناهنده نیز سعی دارد با طرح و نمایش 
حقوق، نیازها و رویاهای پناهندگان، 
همراهی عمومی و منابع سیاســی را 
بســیج کند تا پناهندگان بتوانند از 
رهگذر کمک آنها نه تنها زنده بمانند 
بلکه رشــد کنند. هرچنــد که مهم 
اســت هرروز از زندگی پناهندگان و 
بهبود آن حمایت شود، مناسبت های 
بین المللی، مانند روز جهانی پناهنده 
کمک می کنــد تا توجــه جهانی بر 
مشــکالت کســانی که از درگیری 
یــا آزار و اذیت گریحته اند، بیشــتر 
متمرکز شــود. »حــق پناهجویی« 
ازجمله محورهایی اســت که در این 
روز موردتوجه قــرار می گیرد به این 
معنا که هرکســی که به خاطر آزار و 
اذیت، درگیری و نقض حقوق بشــر 
فرار کند، این حق را دارد تا امنیت را در 

کشور دیگری جستجو کند.
»دسترســی ایمــن« از دیگــر 
اصول موردتأکید است به این اعتبار 
که مرزها باید به روی  تمامی افرادی 
که مجبور به فرار شده اند، باز بمانند. 
محدود کردن دسترســی و بســتن 
مرزها می تواند باعث پرخطرتر شدن 

سفر از آنچه که هست برای کسانی که 
به دنبال امنیت هستند، شود.

در همیــن راســتا، »نــه بــه 
بازگردانــدن« از دیگــر اصــول 
اســت؛  افراد نباید مجبور شوند تا به 
کشــوری که در آن زندگی یا آزادی  
آنــان در خطــر اســت، بازگردانده 
شوند. به این معنی  که کشورها نباید 
هیچکس را قبل از بررســی خطرات 
احتمالی که در وطنش برای او وجود 

دارد، بازگردانند.
»عدم تبعیــض« از دیگر مواردی 

است طراحان روز جهانی پناهنده
بر آن پای می فشــرند: افراد نباید 
در مرزها مــورد تبعیض قرار بگیرند. 
تمامی درخواست ها برای پناهجویی، 
فارغ از عواملــی مانند نــژاد، دین، 
جنسیت و کشور مبدا، باید بصورت 
عادالنه مورد بررســی قــرار گیرند. 
همچنین باید با افرادی که مجبور به 
فرار شــده اند، با عزت و احترام رفتار 
شود. آنها مانند همه  انسان ها مستحق 
رفتاری ایمــن و همراه بــا کرامت 
هستند. این مورد شامل در کنار هم 
نگه داشــتن خانواده ها، حمایت از 
افراد در برابر قاچاقچیان و جلوگیری 
از بازداشت خودسرانه و موارد مشابه 

است.

اهمیت درک پناهندگان
 برای افزایش حمایت

پناهندگان برای گریز از شــرایط 
ســخت از زادگاه خود به سمت نقطه 
دیگری از جهان مهاجرت می کنند، اما 
در اغلب موارد چالش های زیادی پیش 

روی آن ها قرار می گیــرد که زندگی 
را برای آن ها حتی دشــوارتر از قبل 
نیز می کنــد. کمپ هایی که در اغلب 
کشــورهای میزبان برای این افراد در 
نظر گرفته می شود، بسیار پرجمعیت 
است، ضمن این که خدمات کمی را در 

اختیار آن ها قرار می دهد.
بدترین شــرایط هم زمانی اتفاق 
می افتد که کمپ ها از شرایط بهداشتی 
کافی برخوردار نباشــد که همین امر 
می تواند به شیوع بسیاری از بیماری ها 
در میان ســاکنان منجر شود و حتی 
خشونت و کشمکش را در پی داشته 
باشــد. بیگانه هراســی و خشونت از 
سوی سایر شهروندان نیز از مهم ترین 
بحران های پیش روی پناهندگان در 
کشور میزبان به حساب می آید، ضمن 
این که بسیاری از آن ها نیز ممکن است 
به افســردگی و حس دلتنگی برای 

وطن مبتال شوند.
البتــه با وجــود این مشــکالت، 
پناهندگان اغلب در کشــور میزبان 

به مشارکت در فعالیت های مختلف 
می پردازند و حتی ممکن است مرتبط 
با زمینه تخصص خود نیز مشغول به 

کار شوند. 
دولت های محلی نیز در بسیاری 
از مــوارد این افــراد را تحت حمایت 
خــود درمی آورنــد و از پناهندگان 
 برای آمــوزش نیروهــای کار فعال 

بهره می گیرند.

جمعیت پناهندگان جهان 
رکورد زد

بدیهی است در دنیایی که در آن، 
همه روزه جنگ های زیادی در حال 
وقوع اســت، جمعیت پناهندگان به 
طور باور نکردنی روبه افزایش می نهد. 
در این رابطه الزم اســت درک مردم 
معمولی از پناهندگان زیاد شــود تا 
حمایــت از این جوامع آســیب پذیر 
افزایش یابد و مشــکالت اقتصادی و 
روانی آن ها در کشور میزبان به حداقل 

برسد. 
بنابر جدیدترین آمار منتشر شده 
از ســوی ســازمان جهانی بهداشت 
)WHO(، تعــداد پناهجویــان در 
جهان برای اولین بار از ۱00 میلیون 

نفر فراتر رفته است.

ایران بیشترین بار پناهندگان 
را بر دوش می کشد

نماینــده ویــژه رئیس جمهــور 
در امور افغانســتان به مناسبت روز 
جهانی پناهنده در توئیتی نوشــت: 
جمهوری اســالمی ایران بر اســاس 
معیارهای اسالمی،  انسانی و با حفظ 
مصالح و در بین کشــورهای منطقه 
بیشــترین بار پناهندگان را بر دوش 
می کشــد. عملکرد مدعیان حقوق 
بشــر در میزان پذیرش پناهندگان 
افغانستانی، ســوری و عراقی و برتر 
دانستن پناهندگان اوکراینی خالف 

ادعای آنهاست.
حسن کاظمی قمی ادامه داد: ایران 
بدون حمایت ســازمان های مدعی 
بین الملل، در بحران اخیر افغانستان 
صدها هزار پناهجوی جدید را در خود 
جای داده و اکنون میلیون ها پناهنده 
را تحت پوشــش خدمات خود قرار 

داده است.
ســفارت ایران در کابــل نیز در 
همین راستا اعالم کرد: ایران علیرغم 
تحریم های ظالمانه با تامین آموزش، 
بهداشــت و معیشــت میزبان خوب 

پناهندگان بوده است.
ســفارت ایران در افغانســتان در 
توئیتی نوشت: »20 ژوئن روز جهانی 
پناهجویان اســت. ایران با پذیرش 
ســخاوتمندانه پناهنــدگان عمدتا 
افغانســتانی از بزرگترین کشورهای 
پناهنده پذیر جهان اســت و علیرغم 
تحریم های ظالمانه با تامین آموزش، 
بهداشــت و معیشــت میزبان خوب 
پناهنــدگان بــوده اما کشــورهای 
ثروتمند معموال ســعی می کنند از 

پذیرش آنان پرهیز کنند.«

تعیین تکلیف
2میلیون و  200 هزار

 تبعه افغانستان در کشور 
با شکل گیری حکومت خودخوانده 
طالبان در افغانســتان،  شرایط مردم 
ستمدیده این کشور به گونه ای اسفبار 
و وخیم شد که بسیاری از آنها چاره ای 
جز جالی وطن ندیدند و رهســپار 
کشورهای دیگر به ویژه همسایگان 
و باالخــص ایران شــدند. تعداد این 
میهمانان در کشور روز به روز در حال 
افزایش است و طبیعی است که حضور 
انبوه آنها در ایران بدون طی مراحل 
قانونی و در سایه مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی که در کشور ما موج می زند، 

مشکالتی در پی داشته است. 
معاون امنیتــی و انتظامی وزیر 
کشور در همین راستا و همزمان با روز 
جهانی پناهنده گفت: تکلیف اقامت 
یا اخراج 2میلیــون و 200 هزار تبعه 
افغانستان، پایان مهر معلوم می شود:

مجیــد میراحمــدی افــزود: 
2 میلیــون و 270 و هــزار نفر اتباع 
افغانستان که خود را تاکنون معرفی 
کرده اند تا پایان مهر ماه اجازه اقامت 
دارند و پس از آن به کســانیکه باید 
کشور را ترک کنند و کسانی که اجازه 
ماندن و تمدیــد اقامت موقت دارند، 

اطالع رسانی خواهد شد.  
معــاون امنیتــی و انتظامی وزیر 
کشــور، عوامل موثر در پاالیش اتباع 
برای تمدید اقامت موقت را عدم سوء 
پیشینه و سوابق مجرمانه، عدم حضور 
در جریان های واگرا و تفکرات تکفیری 
و اعتقاد به اتحاد جهان اسالم برشمرد و 
افزود: عالوه بر اینها، اقامت کارآفرینان، 
سرمایه گذاران، نخبگان و برجستگان 
علمی، فرهنگی، هنری، سیاســی و 
اجتماعی و نیز اقامت موقت کسانی 
که حرفه شــان مورد نیاز کشور است 

از جمله کارگران، تمدید خواهد شد.
به گفته معاون امنیتی و انتظامی 
وزیر کشــور افزود: طرح سرشماری 
اتباع افغانســتانی از اول اردیبهشت 
امســال آغاز شد و تا ســه شنبه اول 
تیرماه در دفاتر کفالت و پیشــخوان 
دولــت ادامــه دارد. وی تاکید کرد: 
این مهلت یکبار تمدید شده و دیگر 
تمدید نخواهــد شــد و اتباعی که 
مراجعه نکرده اند به سرعت از کشور 

اخراج خواهند شد.

نگاهی به وضعیت پناهندگان به بهانة یک روز جهانی؛

سردرگم در پهنة گیتی

نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانستان به 

مناسبت روز جهانی پناهنده 
در توئیتی نوشت: جمهوری 

اسالمی ایران بر اساس 
معیارهای اسالمی،  انسانی 

و با حفظ مصالح و در بین 
کشورهای منطقه بیشترین 

بار پناهندگان را بر دوش 
می کشد

روز جهانی پناهنده روزی 
برای یادآوری این نکته 

است که باید با افرادی که 
مجبور به ترک خانه های 

خود می شوند، »هر که 
باشند«؛ محترمانه رفتار 

شود. هر کسی صرف نظر از 
اینکه چه کسی است یا به 

چه اعتقاد دارد، می تواند به 
دنبال حمایت باشد. جای 

چانه زدن نیست
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زرناز غالمی

واکنش عضو شورای شهر به ورود اتوبوس های 
کارکرده اروپایی به تهران:

خرید اتوبوس  دست دوم را
 به مصلحت نمی دانیم

رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای اسالمی 
شــهر تهران گفت: به هیچ 
عنوان خریــد اتوبوس های 
دســت دوم خارجــی را به 
مصلحت نمی دانیم و این موضوع به تصویب شورای 
شهر تهران نرسیده است. به گزارش انتخاب،  جعفر 
تشکری هاشمی، افزود: در شرایطی که به رغم توان 
تولید در داخل کشور از ظرفیت های موجود استفاده 
بهینه نشده اســت، واردات اتوبوس های دست دوم 

خارجی، ظلم بزرگی به تولیدکنندگان داخلی است.
این درحالی است که مجتبی شفیعی، معاون حمل 
و نقل شهردار تهران روز یکشنبه از ورود ۵0 اتوبوس 
کارکرده تولید اروپا به ناوگان تهران خبر داد و گفت: ۵0 
دستگاه اتوبوس وارد شده که در حال تعمیرات اولیه 
است و در این میان اتوبوس های تک کابین، دوکابین 

و دو طبقه به چشم می خورد. 
    

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:

 اصالح قیمت ساالنه دارو
 متناسب با تورم

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: امسال بجز اصالح 
قیمت ساالنه دارو متناســب با تورم، اتفاقی در حوزه 
دارو نخواهد افتاد. دکتر بهــرام دارایی در گفت وگو با 
ایسنا، افزود: سازمان غذا و دارو طبق روال سال ۱۴00 
بحث واردات مواد اولیه دارویــی و تولید دارو را پیش 
برده و با همان هزینه هــا دارو را عرضه می کنیم. وی 
درباره یارانه دارو نیز تصریح کرد: در زمینه یارانه دارو 
هم تابع شرایط هستیم و تا زمانی که زیرساخت های 
الزم به صورت ۱00 درصدی آماده نشــود، تغییری 

ایجاد نمی شود.
    

تجمع اعتراضی مالباختگان
بانک ملی در خیابان انقالب 

حــدود ۱۶0 نفــر از 
مال باختــگان بانــک ملی 
شعبه دانشگاه تهران به دلیل 
عدم رسیدگی در خصوص 
واگذاری اموال سرقتی خود، 
تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایرنا، معترضان 
با بیان اینکه مدیران بانک تنها اسناد و مدارک آنها را 
مسترد کرده اند و خبری از اموال قیمتی از جمله طال و 
جواهرات نیست، می گویند: مسئوالن بانک ملی مدعی 
هستند با توجه به نداشتن اطالعات، مالباختگان باید به 
دادسرای قضایی مراجعه کنید. براساس این گزارش، 
مال باختگان طی  نامه ای از دستگاه قضا خواستند به این 

موضوع مهم رسیدگی کند.
    

نایب رئیس شورای شهر تهران:

عدم قطعی آب و برق شدنی نیست
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه 
خشکسالی و وضعیت آبی کشور در سال جاری، آینده 
نگران کننده ای را هشدار می دهد، یادآور شد: امسال 
عدم قطعی آب و برق امکان پذیر نیست.  به گزارش ایلنا، 
پرویز سروری، تصریح کرد: نمی توانیم هم تمام امور 
خود را انجام دهیم و هم قطعی آب و برق نداشته باشیم؛ 
مردم نمی توانند بگویند که دولت تمهیداتی بیاندیشد 
و خودشان مصرف آب و برق را کاهش ندهند؛ هیچ راه 

دیگری جز کاهش مصرف نداریم.
    

اولین زایمان گور ایرانی
 با سالمت کامل مادر و کره 

از پارک ملــی کویر خبر 
می رســد اولین زایمان گور 
ایرانی با سالمت کامل مادر و 
کره همراه بوده است و احتماال 
شاهد چند زایمان موفق دیگر 
هم در روزهای آتی در پارک ملی کویر باشیم. به گزارش 
همشهری آنالین، حدود سه دهه بود که نسل گور ایرانی 
در پارک ملی کویر منقرض شده بود، اما سال گذشته و 
امسال شاهد زادآوری موفق گور ایرانی در پارک بودیم.

    
معاون دادستان تهران:

وضعیت جسمانی نوزاد رهاشده
 در نازی آباد مطلوب است

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه 
۱۶ گفت: نوزاد رهاشده در نازی آباد در شیرخوارگاه 
حضرت رقیــه)س( نگهداری می شــود و وضعیت 
جسمانی او مطلوب است. به گزارش ایرنا، نجف جابری 
افزود: صرفاً ورم جزئی پشت سر این نوزاد وجود دارد که 

در حال معالجه است.

از گوشه و کنار 

گزارش

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: شاخص پذیرش ما بی کسی و فقر است؛ 
یعنی مددجوی بی نیاز و برخوردار پذیرش نمی شود، مگر به هر دلیلی این دو شاخصه 
را داشته باشند. ممکن است گاهی افرادی  از لحاظ مالی برخوردار باشند، اما کسی 
را نداشته باشــند که از آنها نگهداری کنند. به گزارش ایلنا محمدرضا صوفی نژاد، 
در نشست خبری پنجاهمین سال توسعه و خدمت رسانی آسایشگاه کهریزک به 
مددجویان، بیان کرد: جمعیت هدف آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران سه 

گروه اصلی سالمندان، معلوالن جسمی و حرکتی و بیماران ام اس هستند.

نیازهای مجموعه توسط مردم تامین می شود 
وی با بیان اینکه در هیچ جای ایران برای بیماران ام اس نگهداری شبانه روزی 
نداریم مگر آسایشگاه خیریه کهریزک، گفت: این مجموعه با کمک و حمایت مردم 
ساخته شد و نیازهای این مجموعه توسط مردم تامین می شود و مردم نیز بر عملکرد 

این مجموعه نظارت می کنند.

۸0 درصد مددجویان هزینه ای پرداخت نمی کنند
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک درخصوص میزان دریافتی از مددجویان گفت: 
تعدادی از مددجویان توان پرداخت مبلغی را دارند یا بازنشسته هستند و یا خانواده 

توان مالی دارد. متوسط دریافتی ما از خانواده هر مددجو در سال گذشته حدود ۵00 
تا ۵۵0 هزار تومان بوده است. به گفته صوفی نژاد،  ۸0 درصد مددجویان هزینه ای 

پرداخت نمی کنند.
۳2۵0 مددجو تحت پوشش کهریزک

مدیرعامل موسســه خیریه کهریزک نیز در این نشست اعالم کرد: در مجموع 
۳2۵0 مددجو، )حدود 22۵0 نفر شــبانه روزی و ۵۳0 نفر به صورت مراقبت در 
منزل و ۴00 نفر مراقبت های روزانه( تحت پوشش موسسه هستند. در کهریزک 
استان تهران ۱7۵0 مددجو وجود داردکه ۳2۵0 مددجو تحت پوشش این موسسه 
هستند. حسن احمدی ضمن اشــاره ای به خاطراتی از مرحوم دکتر »حکیم زاده 
-بنیانگذار خیریه کهریزک(، بیان کرد: این موسسه به مهر و بخشش نیکوکاران و 
همت مسئوالن امروز توانسته آسایشگاه ها و درمانگاه هایی را ایجاد کند که همه در 

جهت مراقبت، درمان، آموزش و توانبخشی است.

۳2۵0 مددجو تحت پوشش کهریزک
وی افزود: امروزه این موسسه عالوه بر دو آسایشگاه تهران و کرج، درمانگاه مجهز 
»جواداالئمه« را دارد و انتظار داریم در آینــده تعداد مددجویان مراقبت در منزل 

را افزایش دهیم که هم بتوانند در منزل بمانند و هم کمتر احساس غربت کنند.

به گفته احمدی، همچنین این موسسه 2200 پرسنل در کل مجموعه دارد.
مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک نیز به کمبود نیروی انسانی کارآمد اشاره 
کرد و گفت: در سال ۹۶ مجوز راه اندازی دانشگاه جامع علمی و کاربردی را دریافت 
کردیم در این مدت ۳00 دانشــجو در هفت رشته کاردانی و سه رشته کارشناسی 

مشغول تحصیل هستند و تاکنون نیز ۱۴۵ نفر نیز فارغ التحصیل شده اند.
احمدی ادامه داد: همچنین ما پیشــنهاد دادیم در نواحی کــرج و تهران اگر 
شهرداری زمینی به ما دهد که ساختمان روزانه ساخته شود تا بازنشستگان اوقات 
فراغتشان را در آنجا سپری کنند. احمدی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین 
با اشــاره به افزایش هزینه های نگهداری گفت: در ســال ۱۴00 و ۱۴0۱ به دلیل 
افزایش حقوق دستمزد هزینه های سالمندان افزایش پیدا کرد و در سال گذشته ۵۸ 

درصد هزینه های ما برای دستمزد صرف شد.

به بهانة پنجاه سالگی تأسیس خیریة مطرح شد؛

شاخص پذیرش در آسایشگاه کهریزک »فقر و بی کسی« است


