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در گستره ای به وسعت 6 هکتار
مانور نظامی، باعث حریق در تاالبِ  

سولدوز دریاچه ارومیه شد!
رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان 
نقده از اطفای حریق در 
تاالب ســولدوز، یکی از 
تاالب های اقماری پارک 

ملی دریاچــه ارومیه خبر داد. اکبــر محمدیان به 
ایســنا گفت: در جریان این آتش ســوزی حدود 
۶ هکتار از عرصه حســاس تاالب ســولدوز دچار 
حریق شد. حریقی که همزمان با فصل تخمگذاری 
و جوجه آوری پرندگان بود. بــه گفته او مانور یکی 
از ارگان های نظامی دلیل این آتش ســوزی بوده 
است.  گفتنی است برخی منابع خبری، نهاد نظامی 
برگزارکننده این مانور و مسئول آتش سوزی تاالب 

یادشده را سپاه پاسداران  اعالم کرده اند.
    

 کاهش 6۰ درصدی بارش ها 
در دو ماه نخست بهار 

رئیس مرکــز ملی 
خشکسالی و مدیریت 
ن  ما ز ســا ن  ا بحــر
هواشناســی ایــران از 
کاهــش ۶۰ درصدی 

بارش ها در ایران طی فروردین و اردیبهشت امسال 
خبر داد. احد وظیفه گفت: تاکنون در ایران حدود 
۲۰ میلیمتر بارش داشــتیم و این درحالیست که 
میزان نرمال بارش ها در کشور طی دو ماه ابتدایی 
سال ۵۲ میلیمتر است بنابراین بارش ها در ایران طی 
فروردین و اردیبهشت حدود ۶۰ درصد کمتر از نرمال 
بود و کم بارشی در استان های واقع در جنوب، شرق و 
جنوب غرب بسیار جدی است. وی افزود: میانگین 
دمای هوا در کشور طی اردیبهشت ماه حدود ۲ تا 
۲.۵ درجه بیشتر از نرمال بود و پیش بینی می شود که 
دمای هوا کماکان در کشور افزایشی باشد و تابستان 

گرمتری نسبت به شرایط نرمال داشته باشیم.
    

 کاهش ۵۰ درصدی 
اهدای عضو با شیوع کرونا

کــز  مر ئیــس  ر
مدیریت پیوند و درمان 
بیماری هــای وزرات 
بهداشت گفت: با شیوع 
کرونا در ســال گذشته 

شاهد کاهش ۵۰ درصدی اهدای عضو بوده ایم. مهدی 
شادنوش، به ایسنا گفت: البته در همین شرایط کرونا 
۴۰ قلب اهدایی از نقاط مختلف کشور به افراد نیازمند 

منتقل شده که کار پیچیده و بسیار بزرگی است.
    

شهردار تهران خبر داد
افتتاح ۲ ایستگاه مترو در هفته 
آینده باحضور رئیس جمهور

شــهردار تهران در 
آییــن افتتــاح چهل و 
سومین شعبه فروشگاه 
شــهروند از افتتاح سه 
فروشگاه جدید در آینده 

نزدیک خبر داد و افزود: هفته آینده با حضور رئیس 
جمهور دو ایستگاه جدید مترو نیز افتتاح خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی گفت: هفته آینده 
دو ایســتگاه جدید با حضور رئیس جمهور افتتاح 
می شوند تا به قول هایی که داده بودیم جامه عمل 
بپوشانیم. در برنامه ما مقرر شده که در سال جاری 

به همین تعداد به ایستگاه های مترو افزوده شود.
    

خفاش شبِ فردیس دستگیر شد
دادستان عمومی و 
انقالب فردیس استان 
البــرز گفت: بــا وصول 
برخــی گزارش هــا به 
دادستانی فردیس مبنی 

بر آدم ربایی و مزاحمت برای زنان و سرقت و تجاوز 
به عنف و تهدید با چاقو توســط فردی در پوشش 
مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت 
متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، 
متهم با نام »س. م« دســتگیر شد. به گزارش مهر، 
حسین ناصرخاکی، در خصوص روش این فرد که به 
»خفاش شب فردیس« معروف شده، توضیح داد: این 
متهم، زنان جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی 
»پراید مشکی« ســوار می کرد و در حالی که تمام 
شیشه های خودرو پایین بود، پس از طی مسافتی، 
شیشــه های دودی خودرو را باال  می داد و با تغییر 
مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می کرد. با 
توجه به دستکاری درِ خودرو، امکان فرار برای زنان 
میسر نبود و متهم با تهدید از طریق چاقو، عالوه بر 
سرقت اموال آنان، اقدام به آزار جنسی و بزه دیدگان 

را رها می کرد. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیگر از ســالن های بزرگ مملو از 
تخت های آهنی که کودکانی کنجکاوانه 
از آن سرک می کشــند یا مشتاقانه از 
پنجره هایش در انتظار رســیدن پدر و 
مادرهای خیالی  به بیرون نگاه می کنند، 
خبری نیست. از سالن های غذاخوری 
با میزهای عریــض و طویلی که صدها 
کــودک و نوجــوان در انتظــار وعده 
غذایی شان می نشــینند. اینجا در این 
»خانه های کوچک« همه چیز انگار مثل 
یک خانه واقعی است. با همان فرش ها، 
مبلمان با همان ســاعت دیواری، قاب 
عکس، با همان آشــپزخانه و احتماال 
کتری که غلغل می کند. با همان حیاط 
و باغچه... . هرچنــد یک چیز کم دارد و 
آن هم پدر و مادری است که معنای این 
خانه های کوچک را از »شبه خانواده« به 

خانواده هایی واقعی تغییر می دهند.
 تغییر در نگهداری 

از کودکان بی سرپرست
از منظر جامعه شناســی، خانواده 
نخستین واحد اجتماعی و مهمترین نهاد 
برای پرورش کودکان محسوب می شود، 
اما همواره کودکانی هستند که به دالیل 
و عناوین مختلف ناگزیر، جدا از خانواده 
و در مراکز تحت عنوان شــبانه روزی 
نگهداری می شوند. کودکانی که اتفاقا 
بسیاری از آنها از معلولیت های مختلف 
جســمی یا روانی هم رنج می برند. اما 

چند سالی است که سازمان بهزیستی 
کشــور به عنوان متولــی این موضوع 
شیوه نگهداری از این کودکان را تغییر 
داده اســت و مراکــزی را تحت عنوان 
»شبه خانواده« با مدیریت سازمان های 
خیریه و خیرین و با حضور مربیان زن و 
مرد راه اندازی کرده است که شاید کمی 
بیشتر شــبیه  به زندگی یک خانواده 

واقعی باشد.
بر اســاس آخرین آمار ســازمان 
بهزیستی در حال حاضر 1۰ هزار کودک 
در ۶8۰ مراکز شــبه خانــواده زندگی 
می کنند. در تهران حدود ۷۰ مرکز شبه 
خانواده وجود دارد که حــدود ۴ هزار 

کودک در آنها نگهداری می شوند. 
در همین باره امین شاهرخی، مدیر 
کل بهزیستی استان تهران درباره مراکز 
شــبه خانواده به ایلنا گفته است: »در 
گذشــته مراکز نگهداری کودکان به 
صورت حجیم و گسترده بود و کودکان 
زیادی در این مراکز نگهداری می شدند«. 
به گفته او هر چند در این مراکز حمایت و 
مراقبت خوبی از این کودکان می شد، اما 
کودکان آموزش های الزم را نمی دیدند. 
آموزش هایی که بسیاری از آنها نیازمند 

بستر خانواده است.
تاریخچه نگهداری از کودکان 

بی سرپرست
ایجاد پرورشــگاه ها در کشــور ما 
ســابقه چندان طوالنی ندارد. پیشتر 
این کودکان یا به صورت غیررســمی 
به سرپرستی گرفته می شدند یا مورد 
سوءاستفاده قرار می گرفتند. در سال 

1۲8۶ چند سال پس از تاسیس چند 
پرورشگاه توســط آلمانی ها در ایران، 
نمایندگان دوره اول مجلس شــورای 
ملی، نگهداری از اطفال بی سرپرست 
و سرراهی را به شهرداری محول کردند. 
پس از این قانون در سال 1۲98 اولین 
داراالیتــام در دروازه قزوین و نیز اولین 
شــیرخوارگاه در دروازه دولت تهران 
کار خود را آغاز کردند. این دو مؤسسه 
بعد از تأسیس تا 3۰ ســال به فعالیت 
ادامه دادند. پس از آن در ســال 13۴1 
بنگاه مستقل معاونت عمومی با بنگاه 
پرورش کودکان ادغام و سازمان تربیتی 

شهرداری تهران به وجود آمد.
در ســال 13۵۷ و با پیروزی انقالب 
اسالمی، قریب به چهار هزار نفر از همین 
کودکان و نوجوانان در شبانه روزی های 
ســازمان تربیتی شــهرداری تهران 
زندگی می کردند و عــالوه بر آن بیش 
از هفت هزار نفر در 83 مرکز وابسته به 
هالل احمر )شــیر و خورشید سابق(، 
سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعیت 
حمایت از کودکان بی سرپرســت، به 
صورت اردوگاهی و در محیط های بسته 

نگهداری می شدند.
به اعتقاد کارشناســان بهزیستی 
پیش از آن، هدف شــبانه روزی ها تنها 
وجود دیوارهایی بــرای نگهداری افراد 
بی سرپرســت بود و نه سقفی که تا حد 
امکان آنها را به شرایط موجود در خانواده 
نزدیک کند. رویکردی که پس از انقالب 
تا حد زیادی تغییر کرد؛ به طوری که به 
تدریج به کاهش تعداد شبانه روزی های 

بزرگ و تقســیم کودکان به گروه های 
کوچک تر منجر شد. 

با همین رویکرد در ابتدای دهه 9۰ 
خانه های کوچک برای افراد با اختالالت 
هوشــی متوسط و شــدید، خانه های 
حمایتی سالمندان، خانه های گروهی 
برای افراد دارای معلولیت جســمی، 
خانه های کوچک اقامتی بــرای افراد 
دارای ضایعه نخاعی و خانه های کوچک 
برای بیماران روان مزمن و شبه خانواده ها 

برای کودکان بی سرپرست تعریف شد.
تالش برای ارتقای وضعیت روحی 

و شرایط زندگی افراد 
محمد نفریه، معاون امور توانبخشی 
سازمان بهزیستی کشــور در این باره 
می گوید: »ما مراکزی با 1۴۰۰ مددجو 
داشــتیم اما برای ارائه خدمات بهتر، 
رویکرد به ســمت خانه های کوچک 
می رود و مدیریت ایــن خانه ها و ارائه 
خدمات مانند خانواده است. همچنین 
افراد عالوه بــر حضور در ایــن مراکز، 

در بســتر جامعه نیز حضور دارند و از 
فضاهای آموزشی، فرهنگی و...  استفاده 
می کنند«. در این میان وضعیت کودکان 
معلول بی سرپرســت نیز تغییر کرد به 
طوری که به گفته نفریه »افراد حاضر 
در این خانه ها، هم مصرف داروهایشان 
کاهش پیدا کرده و هم نشاط و امید به 

زندگی آنها بیشتر شده است«.
شرایط راه اندازی خانه های کوچک 
حال چند سالی است که خانه های 
کوچک و شــبه خانواده ها از ســوی 
بهزیستی راه اندازی و بخشی از وظایف 
این ســازمان در خصــوص نگهداری 
از کــودکان معلول و بی سرپرســت و 
سالمندان برون ســپاری شده است. 
اما چه کســانی می توانند در این حوزه 
فعالیت کرده و این خانه ها را راه اندازی 
کننــد . در این بــاره حمیــرا خزایی، 
کارشناس مسئول مراکز شبانه روزی 

توانبخشی استان تهران 
دربــاره ویژگی هــای متقاضیان 
راه انــدازی خانه های مراقبتی کوچک 
می گوید: »باتوجه به نوع کاربری مراکز 
اعم از خانه های مراقبتی بیماران روانی، 
سالمندان، معلوالن جسمی و حرکتی و 
معلوالن ذهنی، رشته تحصیلی و مقطع 
تحصیلی متقاضیان مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. همچنین ویژگی، معیارها و 
استانداردهای موردنظر در این خانه ها 
نیز طبق دستوالعمل تعریف شده است، 
به عبارت دیگر متقاضیــان راه اندازی 
خانه هــای مراقبتــی کوچــک ابتدا 
دستورالعمل ها را مطالعه و براساس آن 
فضای خود را تعریف می کنند و سپس 

مجوز برای آنها صادر می شود«.
وی با اشــاره بــه اســتانداردهای 
خانه های مراقبتی کوچک نیز می گوید: 
»این خانه های مراقبتی کوچک مانند 
ســایر خانه ها، دارای هــال، پذیرایی، 
آشپزخانه و اتاق خواب است و باید فضای 
فیزیکی آنها طبق دســتورالعمل های 
تاســیس خانه های گروه توانبخشی 
مناسب ســازی شــوند. بایــد متراژ و 
تجهیزات این خانه ها استاندارد باشند 
و اگر متراژ خانه کمتر از متراژ مشخصی 

باشد مجوز صادر نمی شود«.
  خانه های کوچک 
در آستانه تعطیلی

اما آنچه گفته شد سوی خوش ماجرا 
بود؛ سویی که در آن معلوالن و کودکان 
و نوجوانان بی سرپرست در مکان هایی 
زندگی می کنند که بیشتر شبیه به خانه 
است و آموزش هایی می بینند که بیشتر 

شبیه به آموزش های خانواده است، اما 
همین خصوصی بودن هم خطراتی را 
برای این شبه خانواده ها ایجاد می کند 
به طوری که این روزها با باال رفتن اجاره 
و رهن خانه ها در برخی شهرها، بسیاری 
از همین مراکز در آستانه تعطیلی قرار 
گرفته اند. بر اساس آیین نامه بهزیستی 
هر یک از این مراکــز موظفند، از 1۰ تا 
1۵ کودک نگهداری کنند. بهزیستی 
بر این اساس مبلغی را برای این مراکز 
در نظر می گیرد که در شهرهای بزرگی 
مثل تهران که هزینه اجاره مسکن بسیار 
باالســت؛ ناچیز به نظر می رسد و کار 
را برای گردانندگان این مراکز ســخت 
می کند. این شــرایط باعث شده است 
که اداره مراکز بسیار ســخت و دشوار 
شود و حتی تعدادی از مراکز توانبخشی 
و نگهداری معلوالن و ســالمندان در 
ماه های گذشته تعطیل شوند و تعدادی 
دیگر از این مراکز در آستانه تعطیلی قرار 
گیرند. موضوعی که این روزها از سوی 
مســئوالن مراکز و بهزیستی پیگیری 
می شود. بهروزی  نیا، رئیس هیئت مدیره 
انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی 
معلولین کشــور با اشاره به استیجاری 
بودن بســیاری از مراکز نگهــداری از 
معلوالن و سالمندان در سراسر کشور، 
به تسنیم می گوید: »پیش از این مراکز 
توانبخشی مورد حمایت بیشتری قرار 
می گرفتند به طوری که هزینه آب، برق و 
گاز این مراکز با تعرفه آموزشی پرداخت 
می شد، عالوه بر این وام هایی با بهره ۲ تا 3 
درصد و همچنین زمین های رایگان در 
اختیار مراکز قرار می گرفت. اما اکنون 
شرایط به طور کامل تغییر یافته است«. 
موضوعی که به نظر می رسد با ادامه 
آن روند تعطیلی مراکز در شهر تهران 
آغاز شــود و بار دیگر شــیوه نگهداری 
از کــودکان و معلوالن و ســالمندان 
بی سرپرســت به شــرایط نه چندان 

خوشایند گذشته بازگردد.

1۰ هزار کودک بهزیستی در 68۰ مراکز شبه خانواده زندگی می کنند

اینجا براستی »کوچک زیباست«

خبر

کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری باقی مانده اســت. این در حالی است 
که در این دوره عالوه بر تمهیدات وزارت کشــور 
برای برگزاری انتخابات، وزارت بهداشت نیز که به 
نظر می رسد تازه از موج شدید چهارم فارغ شده، 
باید مراقب پیک پنجم کرونا باشد. در همین باره 
دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا درباره پروتکل های 
چگونگی برگزاری انتخابات و تبلیغات نامزدها در 

شرایط کرونا تصمیماتی اتخاذ کرد.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا در حاشیه 
جلسه این ســتاد، درباره تصمیمات اتخاذ شده 
برای انتخابات پیــش رو گفت: هرگونه تجمع در 
فضای بسته برای نامزدها ممنوع است. این اماکن 
از قبیل سالن اجتماعات، مساجد، سالن ورزشی، 
سالن پذیزایی و... بجز موارد خاص در صدا و سیما 
که به شکل نشست خبری و با جمعیت محدود 
برگزار می شود. اما در فضای باز این امکان وجود 
دارد که نامزدهای انتخاباتی با رعایت پروتکل ها 
و فاصله گذاری فیزیکی بتوانند سخنرانی کنند. 
این مراکز همچون استادیوم های روباز، فضای باز 
مدارس و سایر سازمان هایی که چنین محیطی 

دارند، است.
علیرضا رئیسی افزود: در 8 متر مربع در فضای 
باز یک نفر حضور داشته باشــد. استادیوم های 
ورزشی بزرگ می توانند با 3۰ درصد ظرفیت در 

فضای باز فعال باشند. مسئولین باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنند کــه درب ورود  و خروج مجزا 
باشد تا سبب تجمع نشود و کلیه شیوه نامه های 
بهداشتی باید رعایت شود. وزارت ورزش و جوانان 
و سایر دستگاه هایی که دارای ظرفیت با محیط باز 
هستند در مراکز استانی و شهری باید با نامزدها 
همکاری کنند تا مراکز را در اختیارشان قرار دهند. 
رئیســی ادامه داد: وزارت کشور و استانداران 
موظف شدند در هر استان مکان مناسب مطابق 
با شرایط وزارت بهداشت در اختیار نامزدها قرار 
دهند. هرگونه تجمع در فضای سربسته ممنوع 
است. البته برای ســتادهای انتخاباتی با توجه به 
رنگب ندی شهرستان ها در مناطق قرمز 1۵ نفر، 
نارنجی ۲۰ نفر و زرد 3۰ نفر می توانند در فضای 
بســته با رعایت پروتکل ها حضور داشته باشند. 
هرگونه مراســم اســتقبال و راه اندازی کارناوال 

تبلیغاتی ممنوع است.
وی افزود: از طرفی صدا و ســیما نقش مهمی 
بر عهــده دارد و برای کاهش تجمعــات میزان 
برنامه های خود را افزایش داده است. تقریبا زمان 
نسبت به دوره قبل ۲ برابر شده است و این بسیار 
کمک کننده است. برای کاهش تجمعات وزارت 
ارتباطات موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا اختالل 

اینترنتی به حداقل برسد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در 

زمان رای گیری تعداد صندوق ها افزایش یافته و 
تمهیدی اندیشیده شده که فاصله گذاری برای 
افرادی که می خواهند رای دهند رعایت شود و صف 
با فاصله باشد و خط کشی منظمی وجود داشته 
باشد و بیشتر در فضای باز حضور داشته باشند، 
درست است که صندوق ها ممکن است در فضای 
بسته باشــد اما به گونه ای تنظیم کنند که تعداد 
افرادی که وارد فضای سربسته می شوند حداقلی 
باشد. امیدواریم با حداکثر تالش انتخابات پرشور 

با سالمتی و مشارکت باال داشته باشیم.
8 شهر در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند

این در حالی اســت که به نظر می رسد با ورود 
ویروس هندی و آفریقایی به کشــور، موج پنجم 
کرونا نیز قریب الوقوع است. دیروز وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: تعداد مناطق 
با وضعیت قرمز کرونا در کشــور به هشت شهر 

افزایش یافت.
بر اساس این اعالم ۲33 شهرستان در وضعیت 
نارنجی، ۲۰۷ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند 

و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، شهرستان های 
عسلویه و کنگان )استان بوشهر(، چابهار )سیستان 
و بلوچســتان(، بندرعباس، پارسیان، جاسک، 
رودان و مینــاب )هرمــزگان( در وضعیت قرمز 

قرار گرفتند.
بر این اساس، در بعضی مناطق جنوبی کشور، 
جهش های مربوط به کرونای آفریقای جنوبی و 
هند گزارش شده  است. بنابراین می بایست افزایش 
تعداد بستری در این شهرها را بسیار جدی گرفت.

 واکسیناسیون6۰ درصد 
افراد باالی ۷۵ سال

اما در این میان آنچه بســیاری را برای کم 
شدن خطر موج پنجم امیدوار می کند سرعت 
گرفتن واکسیناسیون است. دیروز فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در تهران: تاکنون واکسیناسیون 
بیش از ۶۰ درصد افراد باالی ۷۵ ســال انجام 

شده است.
علیرضا زالی افزود: تاکنون بالغ بر ۶۲۰ مرکز 
تجمیع واکسیناسیون در کشور تاسیس شده 
و بالغ بر ۶۰ مورد ان را در اســتان تهران اتفاق 

افتاده است.
فرمانــده ســتاد مقابلــه با کرونــا کالن 

شــهر تهران درباره اخرین وضعیت اســتان 
تهــران گفــت: از نظــر رنگ بنــدی نارنجی 
اســت و از نظر تعداد بیماران موجــود ۵ هزار 
و ۵۰۰ بیمار بســتری در 1۰۵ بیمارســتان 
 داریم.1۶۰۰ یبمار در بخش مراقبت های ویژه 

بستری هستند.
وی افزود: بالغ بر 8۵۰ بیمار جدید مراجعه 
کردند که بستری شدند از این تعداد 1۴8 تا در 
بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. تعداد 
مراجعین ســرپایی ما هم رو به کاهش اســت 
البته تهران با مالیمت بیشتری دارد روند نزولی 
را طی می کند. اواســط این هفته به حد قابل 

توجهی از نزول کرونا می رسیم.

الزامات ستاد ملی کرونا برای نامزدهای انتخابات

برپایی کارناوال های تبلیغاتی، ممنوع

این روزها با باال رفتن اجاره 
و رهن خانه ها در برخی 

از شهرها، بسیاری از 
شبه خانواده ها و خانه های 
کوچک در آستانه تعطیلی 

قرار گرفته اند؛ چراکه 
مسئوالن آن قادر به تامین 

هزینه های جاری خود 
نیستند

بر اساس آخرین آمار 
سازمان بهزیستی در حال 

حاضر 1۰ هزار کودک در 
68۰ مراکز شبه خانواده 

زندگی می کنند. در تهران 
حدود ۷۰ مرکز شبه خانواده 

وجود دارد که در آنها 
از حدود 4 هزار کودک 

نگهداری می شوند 
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