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شهرنوشت

اکراه دارد نام »خیریه« روی گروهی 
بگذارد که در آستانه 40 سالگی در کنار 
خانواده به آن سروشــکل داد. گروهی 
که حاال جمعیتش خیلی افزون شــده 
و راه های ســخت و پرچالشــی را طی 
می کند؛ هر چند معتقد است اینها وظایف 
اجتماعی و شهروندی مغفول مانده ای 
اســت که او و همراهانش به عنوان یک 

انسان انجام می دهند.
علی حیدری، مدیر عامل »موسسه 
پایان کارتن خوابی پارســیان« حدود 
هشت سال پس از تشــکیل این گروه؛ 
در گفت و گو با »توســعه ایرانی«، ضمن 
اشــاره به افزایش رشــد کارتن خوابی 
در کشــور؛ از ارائه خدمات موسســه به 
»کارتن خواب ها« در بخش های خدمات 

پزشکی، بهداشتی، بهزیستی و ... گفت.
    

 در جایی مصاحبه ای از شما دیدم 
که عنوان کردید؛ مدیرعامل یک 
شرکت تبلیغاتی بودید و موقعیت 
شغلی خوبی داشــتید و کارتان را 
بــرای فعالیت تمام وقــت برای 
کارتن خواب ها رها کردید. چه شد 

که چنین تصمیم بزرگی گرفتید؟
آغاز »پایان کارتن خوابی« به شــب 
قدری برمی گــردد که من و همســرم 
مقداری غذا پختیم. تصمیم گرفتیم به 
جای اقوام، بیــن کارتن خواب ها پخش 
کنیم. به حوالی میدان شوش رفتیم. با 
یک فاجعه  مواجه شدیم. در واقع چهارده 
پانزده غذایی که آماده کــرده بودیم، به 
دست هیچکس نرسید. چون اصال امکان 
توزیع نداشتیم. شیشه ماشین را که پایین 
دادیم، حداقل هزار فردی که دور ماشین 
ما ایستاده بودند به سمت ظرف های غذا 
هجوم آوردند. غذاهــا به صورت مچاله 
و مشت مشــت بیرون می رفت. دیدن 
این تصویر برایم عجیب بــود. این همه 
آدم گرســنه آن هم در همین شــهر در 
همسایگی من هستند. آن روز فهمیدم 
که با یــک فاجعه خیلی بزرگــی به نام 
»کارتن خوابی« روبرو هســتیم و پشت 
این نام کوتاه، هزاران آسیب نهفته است. از 
فقر تا بی کسی. از گرسنگی تا بیماری و... 

به عنوان کســی که به نظر قبال 
برخوردی چنین نزدیک با این آدم ها 
نداشته، مسیریابی برای کمک موثر 
چگونه صورت گرفــت و چگونه 
توانستید حوزه فعالیت تان را برای 

کمک به این قشر گسترش دهید؟
از توزیــع غذا شــروع کردیــم. در 

شــبکه های اجتماعی از مردم خواستیم 
که در خانه هایشــان غذا درست کنند و 
در اختیار ما بگذارند تا مــا توزیع کنیم. 
به تدریج که به فصل سرما رسیدیم، توزیع 
لباس را آغاز کردیم. لباس ها را جمع و بین 
کارتن خواب ها پخش می کردیم. کمی که 
جلوتر آمدیم وارد فضای ترک اعتیاد شدیم. 
عزیزانی را که واقعا می خواستند ترک کنند 
به مراکز ترک اعتیاد می بردیم. با وجود همه 
اینها، به نظرم می رسید که کارتن خوابی با 
این کارها حل نمی شود به همین دلیل به 

دنبال کارهای ریشه ای  حرکت کردیم.
منظورتــان از کار ریشــه ای 
چیســت؟ چه اقدامی در این باره 

انجام گرفت؟
خیلــی از کارتن خواب ها بچه های 
بهزیستی هستند. بچه های ترخیصی 
بهزیستی. یعنی آنها که بی سرپرستند و 
تا 18 سالگی در مراکز بهزیستی نگهداری 
می شــوند و پس از آن باید خودشــان 
تک وتنها و بدون پشتوانه گلیم شان را از 
آب بیرون بکشند. تنها مأمنی که خیلی از 
این جوانان را  در این دوره به خود می پذیرد 
اعتیاد است. این همان قسمتی است که 
اگر مداخله می کردیم می توانستیم جلو 
ورود این افراد را به جمعیت کارتن خوابی 
بگیریم، به همین دلیل مرکز پســرانه و 

دخترانه بهزیستی تأسیس کردیم. 

در خصوص اعتیاد زنان و کودکان 
هم فعالیتی صورت گرفته است؟

مرکزی را ایجاد کردیم برای مادران 
و بچه ها. در این مراکز زنانی که به دالیلی 
چون فوت یــا زندانی بودن همســر یا 
جدایی؛ سرپرســت خانوار هســتند و 
کودکانی تا 10-12 سال دارند را اسکان 
دادیم و از آنها حمایت کردیم تا روی پای 

خودشان بایستند. 
چه تعداد خدمات در مراکز خود 
به افراد کارتن خواب ارائه می دهید؟

تقریبا حدود 33 خدمت برای بخش 
مادر و کــودک، بچه های بهزیســتی، 
کارتن خواب ها و سایر بخش های جامعه 

ارائه می دهیم. 
در حال حاضر افرادی که به شما 
کمک می کنند چند نفرند و چطور 

جذب این مؤسسه شده اند؟
فقط و فقــط از طریق شــبکه های 
اجتماعــی همدیگر را پیــدا کردیم. ما 
صدای بلند و تبلیغات وسیعی نداشتیم 
و نمی خواهیم هم داشته باشیم. دوستان، 
ما را به همدیگر معرفی می کردند. اوایل 
مردم در خانه هاشان غذا می پختند و ما 
می رفتیم غذاها را از در خانه ها می گرفتیم، 
اما االن مرکزی داریم که فقط مخصوص 
پخت غذاست، یک مرکز هم فقط برای 
توزیع لباس است. یک مرکز برای مادر 
و کودک، یــک مرکز بــرای بچه های 
بهزیستی. ما برای کارتن خواب ها حمام 
هم درســت کرده ایم و اگر کارتن خوابی 
بخواهد حمام کند می تواند از فضای حمام 
استفاده کند. کمی پس از شروع کار شاید 
بیش از سه یا چهار هزار نفر بودیم، امروز 
اما تعدادمان کمتر شده است. خب این 
مسیر، مسیری است که خیلی ها را خسته 
می کند و آدم ها دیگــر نمی توانند ادامه 
بدهند. توانشــان محدود می شود. االن 
کمتریم و شاید با 200، 300 نفر داریم 

همه این کارها را انجام می دهیم.
در کدام شهرها فعالیت دارید؟ 
به طور متوسط در استان های مختلف 

چقدر توانسته اید خدمات بدهید؟
در اکثر شهرها؛ رشت، سنندج، کرج، 
همدان، کرمان، اصفهان و... در اصفهان 
گرمخانه هم داشتیم. خدمات ما متغیر 
اســت. مثال در مورد توزیع غذا، در هفته 
شــاید حدود 20 هزار پرس غذا در کل 
کشــور توزیع می کنیم. در مورد لباس، 
روزانه بیش از 30 تا 35 نفــر دارند از ما 
خدمات می گیرند. در هفته شیرخشک 
نزدیک به 200 تــا 300 کودک زیر یک 

سال را تامین می کنیم. حداقل در هفته 
یک مادر به همراه فرزندش از ما خدمات 
می گیرند. در حوزه پزشکی در تهران در 
هفته حدود 20 تــا 30 نفر از ما خدمات 

می گیرند. 
متخصصان چه حوزه هایی بیشتر 

با شما همکاری می کنند؟
تقریبــا در همه تخصص هــا نیاز به 
کمک داریــم. مثال در مــورد خدمات 
پزشکی، خیلی از پزشک ها می توانند در 
بخش درمانی به ما کمک کنند. یکی از 
طرح های  ما این است که هر پزشک بتواند 
در هفته حداقل یک بیمار را پذیرش کند. 
کافی است پزشکی تخصص خود را به ما 
اعالم کند تا ما خانواده نیازمند را با نامه 
بفرستیم خدمت آن پزشک و او در هفته 
یک بیمار را به این شکل ویزیت کند. یا 
اگر کسی آرایشگر اســت در فضایی که 
ایجاد کرده ایم مــوی کارتن خواب ها را 

اصالح کند. 
یعنی در حــال حاضر هم افراد 
متخصصی هستند که شما را در این 

امر یاری می دهند؟
فراوان! البته کار سختی است. چون 
ما به فضاهایی ورود می کنیم که خیلی 
آزاردهنده اســت. مثال همین دو هفته 
پیش جایی رفتیم که ســر بچه ها پر از 
شپش بود. خب کار کردن در این شرایط 
خیلی سخت و آزاردهنده است. اما عده ای 
می آیند و در بخش هــای مختلف به ما 

کمک می کنند.
آیا هیچ وقت پیــش آمده که 
فضای کار آن قــدر ناراحتتان کند 
که از کاری که می کنید پشــیمان 
شوید؟ اگر ممکن است کمی بیشتر 
از فضای کار و مســائلی که با آنها 

مواجه شده اید بگویید. 
نه، هیچ وقت احساس نکرده ایم که 
کار نادرستی انجام می دهیم. تقریبا کل 
مسیر کار ما دشوار است و در آن با موارد 
ناراحت کننده زیادی روبه رو می شویم. 
مثال خانه ای داریم به نام »خانه مولوی« 
که در منطقــه مولوی اســت و آنجا هر 
هفته بیش از هزار، هزار و 500 پرس غذا 
درســت می کنیم. چند وقت پیش یک 
عزیز کارتن خوابی آمده بود و وســایل 
آشپزی ما را به سرقت برده بود. ما هم توی 
دوربین او را دیدیم. وقتی برگشــت غذا 
بخورد، بچه ها شناختند، او را گرفتند و با 
او صحبت کردیم. دوستان تأکید داشتند 
که این را باید حتما تحویل مراجع قانونی 
بدهیم، اما واقعیتش این اســت که هیچ 
مرجع قانونی ای باالتر از وجدان آن فرد 
نیســت. من خواهش کردم که رهایش 
کنند و از خــود آن عزیز هــم خواهش 
کردم که از این به بعد اگر هم می خواهد 
ســرقتی بکند بیاید به خودمان بگوید. 
این ها اتفاقات روزمره محیط کار ماست. 
تعداد زیادی کــودکان کار به ما مراجعه 
می کنند. همچنین در هفته بیش از سه، 
چهار خانواده داریم که جایی برای سکونت 
ندارند یا به ما معرفی می شوند یا خودمان 
پیدایشــان می کنیم. بچه های خیلی از 
اینها متأسفانه حتی شناسنامه ندارند. 

همین تازگی با موردی مواجه شدیم که 
نیاز به فضای سکونت داشت. مادری بود 
با دو بچه 6 و 10 ساله. اما هنوز برای بچه ها 
شناسنامه نگرفته بودند و ما نمی توانستیم 
اسکانشــان بدهیم چون نمی دانستیم 
این بچه ها مال خود آن مادر هســتند یا 
نه. تقریبا هــر روز از این چالش ها داریم؛ 
چالش هایی که هم زیباست از این نظر که 
می توانیم یک قدم کوچک برای رفع شان 
برداریم و هم به شــدت ناراحت کننده و 
آزاردهنده اســت چون نمی توانیم کار 
خیلی بزرگی برای برطرف کردنشــان 

انجام دهیم. 
آیا در این هشت سالی که فعالیت 
می کنید جمعیت کارتن خواب ها 

تغییری کرده است؟
روز به روز تعدادشان بیشتر می شود و 
علتش هم فقط و فقط مسائل اقتصادی 
جامعه اســت. در خیلی از کشــورهای 
دنیا شــما کارتن خــواب می بینید، اما 
کارتن خواب های آن کشورها هوم لس 
شدن و کارتن خوابی را خودشان انتخاب 
می کنند و می خواهند این نوع زندگی را 
تجربه کنند. در ایــران اما کارتن خوابی، 

یک اجبار است نه انتخاب. 
کارتن خواب ها بیشتر از چه گروه 

سنی هستند؟
اوایل کــه کارمان را شــروع کردیم 
بیشترشان 35 تا 40 ساله بودند و حتی 
مسن تر، اما االن هرچه جلوتر می رویم و 
تعداد کارتن خواب ها بیشتر می شود گروه 
سنی شان هم متأسفانه پایین تر می آید و 

این درد خیلی بزرگی است. 
جمعیت کارتن خواب ها را بیشتر 
چه کسانی تشکیل می دهند؟ بیشتر 
اتباع خارجی یا اهالی بخش های 
مرزی کشــور مثل سیســتان و 
بلوچستان و زنانی که بچه های بدون 
شناسنامه دارند، هستند یا شامل 

افراد دیگر هم می شود؟
 معموال کارتن خواب های سیستان 
و بلوچســتان در همان استان خودشان 
هستند چون سیستان و بلوچستان آن قدر 
بزرگ است که کارتن خوابی اش به تهران 
کشیده نمی شود. اما کارتن خواب های 
شهرهای دیگر، مثال شهرهای شمالی 
و حاشــیه های تهران، خیلی به سمت 
تهران می آیند و در تهران کارتن خواب 
می شوند. اتباع خارجی هم همینطور، 
چون خانواده هــای اتباع معموال پیگیر 
بچه هاشــان می شــوند و بچــه  را رها 

نمی کنند.

مدیرعامل گروه مردمی »پایان کارتن خوابی« در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

بسیاری از کارتن خواب ها بچه های ترخیصی بهزیستی هستند 

خیلی از کارتن خواب ها 
بچه های بهزیستی 

هستند. بچه های ترخیصی 
بهزیستی. یعنی آنها که 

بی سرپرستند و تا 18 سالگی 
در مراکز بهزیستی نگهداری 

می شوند و پس از آن باید 
بدون پشتوانه گلیم شان را 

از آب بیرون بکشند

نزدیک به هشت سال 
پیش که کارمان را 

شروع کردیم، بیشتر 
کارتن خواب ها حدودا 40 

ساله بودند و حتی مسن تر، 
اما هرچه جلوتر می رویم، 
هم تعداد کارتن خواب ها 
بیشتر می شود و هم گروه 
سنی شان پایین تر می آید
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نماینده مجلس تأکید کرد:

وزیر بهداشت، سازمان غذا و دارو را 
پاکسازی کند

نماینده رشــت در مجلس 
شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
باندهایی در سازمان غذا و دارو 
هستند و باید  پاکسازی شوند، 
گفت: در همین رابطه هم به وزیر 
بهداشت تذکر داده ایم تا زودتر نسبت به پاکسازی در این 

سازمان اقدام کند.
محمدرضا احمدی در گفت وگــو با ایلنا با بیان اینکه 
مافیا در بازار دارو وجود دارد، افزود: اگر مافیای دارو در بازار 
دارو نبود، مراکزی همچون ناصر خسرو هم وجود نداشت. 
خیلی از داروها در داروخانه ها پیدا نمی شود، اما با قیمت 
گزاف سر از بازار آزاد درمی آورد؛ اینها نشان از وجود باندی 

در حوزه دارو است.
وی با بیان اینکه تعارض منافع در ســازمان غذا و دارو 
وجود دارد، توضیح داد: وقتی مسئولی در سازمان غذا و دارو 
همزمان عضو هیات مدیره یک شرکت دارویی می شود، 
چیزی جز تعارض منافع نیست؛ این که افرادی با داشتن 
منافعی در شرکتی، مسئولیت داشته باشند تعارض منافع 

و خالف قانون است.
    

مصدومیت ۷ نفر بر اثر سقوط
از پله برقی در متروی تهران

سخنگوی اورژانس کشور 
از مصدومیت هفت مسافر پله 
برقی مترو دروازه دولت تهران 
خبر داد. مجتبی خالدی به ایرنا 
گفت: هفت مصدوم این سانحه 

به بیمارستان های سینا و فیروزگر منتقل شدند.
به گفته او تغییر یکباره جهت حرکت پله برقی، سبب 

این حادثه شده است. 
    

مخالفت هزاران نفر با محدود کردن 
روش های جلوگیری از بارداری

گروهی از مردم با راه اندازی کارزاری از وزیر بهداشت 
خواسته اند با محدود کردن روش های جلوگیری از بارداری 

مخالفت کند.
در متن این کارزار که تا زمان تنظیم این گزارش بیش 
از 6 هزار و 500 نفر آن را امضا کرده بودند، آمده است: »امر 
مقدس فرزندآوری مستلزم دانش و آمادگیست و نمی توان 
با قوانینی چون توزیع نشدن داروهای جلوگیری از بارداری 
در داروخانه ها به زور جمعیت کشور را افزایش داد و با ایجاد 
محدودیت در مشــاغلی همچون مامایی، آنها را از دادن 
هرگونه اطالعــات در رابطه با بارداری و بــاروری و اجازه 
کارگذاری IUD منع کرد. مطلوب است هرگونه فعالیت 
برای افزایش جمعیت، کارشناســی و با پشتوانه علمی 
صورت پذیرد نه به اجبار و امر و نهی، خانواده ها حق دارند 

برای فرزندآوری آگاه و مطلع باشند«.
    

رشد ۹ درصدی
شاخص اهدای خون در کشور

سخنگوی ســازمان انتقال 
خون ایران اعالم کرد: شاخص 
اهدای خون، در چهار ماهه اول 
ســال جاری نســبت به مدت 
مشابه در سال 1400 حدود ۹ 

درصد رشد داشته است.
عباس صداقت به ایسنا، گفت: شاخص اهدای خون 
بانوان در این بازه زمانی همچنان به صورت چشمگیری 
کمتر از متوسط کشورهای توسعه یافته و تقریبا حدود 4.3 

درصد برآورد می شود. 
    

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری 
از شهروندان به بهانه محرم

رئیس پلیس فتای پایتخت 
اعالم کرد: با توجه به فرا رسیدن 
ایام محــرم، افراد ســودجو با 
سوءاســتفاده از عواطــف و 
احساســات مذهبــی مردم 
درپوشش اقداماتی چون جمع آوری کمک های مالی برای 
نیازمندان یا جمع آوری وجه نقد برای توزیع نذری در تکایا 

و هیئت های مذهبی و ... اقدام به کالهبرداری می کنند.
به گزارش ایسنا، داود معظمی گودرزی گفت: شهروندان 
برای پیشگیری از سرقت یا هرگونه سوءاستفاده از اطالعات 
کارت های بانکی از مراجعه به لینک های پرداخت درگاه 

بانکی منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند.
    

خواننده غیرمجاز بهشت زهرا 
دستگیر شد!

محمدرضاعربلو، مدیر حقوقی سازمان بهشت حضرت 
زهرا )س( گفت: فردی که به عنوان خواننده، بنای اجرا در 
قطعات بهشت زهرا به صورت غیرمجاز و همراه با نی و دف 

داشت، دستگیر و تحویل نیروی انتظامی شد. 

از گوشه و کنار 

سامانه باراشی که کمتر از یک هفته اســت وارد کشور شده، 
20 استان را درگیر سیل و خسارات ناشی از آن کرده است. شمار 
جان باختگان تا لحظه تنظیم این خبر 61 نفر گزارش شده و در حال 
حاضر 32 نفر مفقود هستند که تالش برای یافتن آنها ادامه دارد. 
همچنین میزان دقیقی از خسارات وارده بر زیر ساخت ها و اموال 

مردم اعالم نشده است.
براساس پیش بینی سازمان هواشناسی بارش های رگباری 
حداقل تا روز دوشنبه دهم مرداد ادامه خواهد داشت. تا روز گذشته 
ریزش رگبار باران در استان های سیستان و بلوچستان، اصفهان، 
کهگیلویــه و بویراحمد، چهارمحال و بختیــاری، کرمان، یزد، 
فارس، بوشهر، سمنان، البرز، قزوین، قم، تهران، زنجان، گیالن، 
مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزســتان، مرکزی و خراسان 
شمالی سبب جاری شدن سیالب و خسارت های مالی و جانی 

فراوانی شده است.

افزایش شمار قربانیان
مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر گفت: 
سیل در استان های تهران، مازندران، مرکزی، کرمان و چهارمحال 
و بختیاری تلفات داشته است که بیشترین تعداد کشته شدگان 
در استان تهران در امامزاده داوود و منطقه زرین دشت فیروزکوه 

بوده است. 
جمعیت هالل احمــر ایران همچنین اعالم کرده اســت که 
عملیات امداد و نجات ســیل زده گان ادامه دارد. به گزارش این 
جمعیت، تنها در کرمان به بیش از 3 هزار و 500 نفر کمک رسانی، 
215 منزل مسکونی از آب تخلیه و 113 خودرو محاصره شده در 
آب آزادسازی شده است. در استان کرمان نیز تاکنون 34 روستا از 
جمعیت تخلیه شده اند. این جمعیت همچنین از امدادرسانی به 5 
هزار و 20۷ نفر آسیب دیده از سیل در استان سیستان و بلوچستان 

خبر داده است.

بنا بر گزارش ها بافت سنتی شهر یزد آســیب دیده و رئیس 
سازمان اورژانس اســتان یزد از مرگ 6 نفر و مصدومیت 10 نفر 
تاکنون در سیل خبرداده است. استاندار یزد از وارد شدن خسارت 
به بیش از 13 هزار واحد مسکوی شهری و روستایی خبر داده است. 
امدادرسانی به بسیاری از مناطق روستایی به دلیل نبود تجهیزات 
و صعب العبور بودن به کندی پیش می رود و ابعاد خسارات هنوز در 

برخی از مناطق کامال مشخص نیست.

خسارات میلیاردی سیل به کشاورزان و دامداران
گزارش ها از استان های درگیر با ســیل حکایت از خسارات 
سنگین به پل ها، جاده های ارتباطی، تخریب محصوالت کشاورزی 
و باغی، دامداری  و مرغداری ها و مراکــز زنبوری و پرورش ماهی 

و... دارد.
سیل و رانش زمین همچنین باعث قطع تاسیسات برق رسانی، 

گازرسانی و مخابرات مناطق بسیاری نیز شده است.
همزمان با بارش شدید و ورود آب های گل آلود به پشت سدها 
انتقال آب به تصفیه خانه ها با مشکل روبرو شده است. در حال حاضر 
تصفیه خانه هفتم تهران با این مشکل روبرو شده و به علت کدورت 
آب سد ماملو از مدار خارج شده است. شرکت آب و فاضالب استان 

تهران همچنین روز شنبه 8 مرداد در اطالعیه ای اعالم کرد: از مدار 
خارج شدن تصفیه خانه هفتم آب تهران هم اکنون موجب افت فشار 
آب و تا دو ساعت آینده موجب قطع آب شرب شهرهای پاکدشت، 

قرچک، خیرآباد، ورامین و فرن آباد خواهد شد.

 دستور تخلیه شهر َدِهج در شهربابک 
همچنین دیروز مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
اعالم کرد: دستور تخلیه شــهر دهج از توابع شهر بابک در استان 
کرمان به دلیل احتمال شکستن سد صادر شد. گفته شده است که 
بخشی از سد برای تخلیه آب تخریب شد،  اما اگر روند  بارش ادامه 

داشته با شد این سد شکسته می شود.

حداقل 61 کشته و میلیاردها تومان خسارت بر جای ماند

20 استان بهت زده حجم ویرانی های سیل

گزارش


