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زخمی شدن یک محیط بان دیگر 
در درگیری با قاچاقچیان

مدیــرکل منابع  
طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری 
گفت: یک محیط بان در 
درگیری با قاچاقچیان 

چوب در منطقه خانمیرزا زخمی شد. به گفته سید 
اسماعیل صالحی، محیط بانان ظهر روز یکشنبه 
در ایســتگاه گوشکی مشــغول کنترل و بازرسی 
از خودرو ها بودنــد که قاچاقچی چــوب به قصد 
فرار از صحنه بــا خودروی این نیــروی حفاظتی 
برخورد می کند. این محیط بان در این حادثه دچار 
مصدومیت از ناحیه پا و بالفاصله به مرکز درمانی اعزام 
می شود و در حال حاضر حال عمومی وی مطلوب 
است. وی خاطرنشان کرد: باتوجه به مدارک به جا 
مانده در خودرو، نیرو های نظامی و انتظامی در حال 

شناسایی و دستگیری این فرد هستند.
    

 در سال ۹۹؛
نزاع، ۹۴هزار نفر را به پزشکی 

قانونی تهران کشاند
مدیرکل پزشکی 
قانونی اســتان تهران 
از مراجعه بیش از ۹۴ 
هزار نفر به دلیل نزاع به 
مراکز پزشکی قانونی 

این استان در سال ۹۹ خبر داد. مهدی فروزش در 
این باره گفت: درسالی که گذشت، ۹۴ هزار و۸۵۳ 
نفر به دلیل آسیب  های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی 
قانونی استان مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۹۸ که تعداد مراجعین به دلیل 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی صدهزار و۸۷۷ نفر بود 
کاهشی شش درصدی داشته است. براساس اعالم 
پزشکی قانونی به گفته وی از میان کل مراجعین به 
دلیل آسیب های ناشی از نزاع در سال گذشته، ۶۱ 
هزار و۲۰۰نفر مرد و ۳۳ هزار و ۶۵۳ نفر نیز زن بودند.

    
 انجمن شرکت های هواپیمایی:

اعتقادی به محدودیت 
۶۰درصدی پروازها نداریم

در حالی که محسن 
فرهادی، معــاون فنی 
ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت با اشاره 
بــه بررســی موضوع 

ازدحام در پرواز قشــم تاکید کرد که پروازهای داخلی 
با ۶۰ درصد ظرفیت انجام می شــود،  رئیس انجمن 
شرکت های هواپیمایی می گوید: اعتقادی به محدودیت 
۶۰ درصدی پروازها نداریم، این کار برای مقابله با شیوع 
کرونا علمی نیست. با توجه به این که هوای داخل کابین 
هواپیما تخلیه می شود، امکان شیوع بیماری وجود ندارد. 
ترکیش ایرالین و قطر ایرویز به صورت فول پروازهای 
خود را به ایران انجام می دهند و دنیــا قبول ندارد که 

هواپیما محل شیوع ویروس کروناست.
    

فتوای متفاوت آیت اهلل سیستانی 
درباره روزه

دفتــر آیــت اهلل 
ســیدعلی سیستانی 
در درگاه خود، فتوای 
جدید دربــاره تکلیف 
روزه داران در مــاه 

مبارک رمضان با وجود خطر ابتال به کرونا را منتشر 
کرد. بر اساس این فتوا کســانی که به هیچ دلیلی 
نمی توانند کارشان را رها کنند و ترس از این دارند که 
اگر در طول روز آب ننوشند به ویروس مبتال می شوند 
و هیچ کار دیگری نتوانند انجام دهند که آنها را از ابتال 
به بیماری مصون نگه دارد، روزه بر آنها واجب نیست.

    
بازگشایی مدارس منوط به 

واکسیناسیون فرهنگیان است
وزیــر آمــوزش و 
پرورش بــا بیان  اینکه 
بازگشایی مدارس برای 
ارائه خدمات آموزش 
حضــوری در مهر ماه 

منوط به واکسیناسیون فرهنگیان و دانش  آموزان 
اســت، تاکید کرد: این وزارتخانه متقاضی اولویت 
فرهنگیان برای دریافت واکسن کرونا است. محسن 
حاجی میرزایی گفت: در بررسی هایی که انجام دادیم، 
مشخص شد از مجموع کشورهای دنیا در حدود ۷۶ 
کشور فرهنگیان را از اولویت های دریافت واکسن 
کرونا قرار داده اند و در ۱۳ کشور نیز اولویت اول خود را 
به این قشر اختصاص داده اند. وزیر آموزش و پرورش 
تأکید کرد: ما نیز پیشنهاد خود را برای در اولویت قرار 
گرفتن فرهنگیان جهت دریافت واکسن کرونا به ستاد 

ملی مقابله با کرونا منعکس خواهیم کرد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

هــزاران چشــم، منتظــر نگاه 
مهربان، هزاران گوش منتظر صدای 
مهرانگیــز و هزاران دســت منتظر 
نوازشی مادرانه و پدرانه. شمارشان 
کم نیســت. کمی بیش از ۱۰ هزار 
نفــر. هر ســال هم چیــزی حدود 
۱۷۰۰ نفر بر جمعیت شــان افزوده 
می شود. عددی که به نظر می رسد 
با افزایش مشکالت اقتصادی جامعه، 
بیشتر هم بشود. اینها آمار کودکان 
بی سرپرســتی اســت که در مراکز 
بهزیســتی نگهــداری می شــوند. 
مراکزی که نام شــبه خانواده بر آن 
گذاشته اند. شبه خانواده هایی که هم 
هزینه های گزافی روی دست دولت 
می گذارد و هم بــرای این کودکان 
مامن گرمی به حساب نمی آید. شاید 
به همین دلیل است که دولت شش 
سال پیش مقدمات تغییرات در قانون 
فرزند خواندگی را فراهم کرد و حال 
پس از تســهیل فراوان در این قانون 
صحبت از واگذاری شیرخوارگاه ها 

به مراکز غیردولتی می زند.
این تغییــرات در قانون به قدری 
موثر بود که براســاس آخرین آمار 
اعالم شــده از ســوی بهزیســتی، 
در ســال ۱۳۹۹ و در اوج درگیری 
اغلب مردم با ویــروس کرونا میزان 
فرزندخواندگی، نســبت به ســال 
۱۳۹۸ حــدود ۱۰ درصــد افزایش 
یافته است. رقمی که به نظر می رسد 

بــا واگــذاری شــیرخوارگاه ها به 
بخش های غیر دولتی افزایش یابد. 

 استفاده از ظرفیت خیران برای 
شیرخوارگاه ها

امــا موضــوع واگــذاری مراکز 
نگهداری از کودکان بی سرپرســت 
به بخش غیر دولتی مدتی اســت که 
آغاز شده است. هر چند پیشتر این 
واگذاری ها تنهــا مربوط به مراکزی 
بود کــه شــیرخوارگاه محســوب 
نمی شــد و برای کودکان باالی سه 

سال بود.
در حــال حاضر از حــدود ۶۸۰ 
مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان 
و نوجوانــان که در ســازمان داریم 
حدود ۶۴۰ مورد از این مراکز توسط 
بخش غیردولتی و خیریه ها مدیریت 

می شوند.
حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون 
بهزیستی کشــور دیروز در این باره 
گفت: »در گذشــته مدیریت سنین 
سه سال به باال را به بخش غیردولتی 
)در قالب مــاده ۲۶( واگــذار کرده 
بودیم و این مسئله مطرح شد که ما 
می توانیم حتی شیرخوارگاه ها را هم 
به متقاضیان دهیم البته متقاضیان 
صاحبــان صالحیت و کســانی که 
سابقه کار در این زمینه ها را دارند و 
از لحاظ رفتاری و سالمت همه جانبه 
مورد تایید هســتند. خوشبختانه 
فرآیند آن در تمام اســتان ها انجام 
شــده و در اســتان ها فراخوان داده 
شده که هر کســی که تمایل به این 
کار دارد وارد عرصه شــود. به قدری 
این موضوع مهم بود که ما مصاحبه 
با این موسسات داوطلب را در ستاد 

کشور مدیریت کردیم، البته به دلیل 
شــرایط کرونا مصاحبه ها همگی به 

صورت مجازی برگزار شد«.
مســعودی فریــد افــزود: بــا 
مدیرعامــل و رییس هیــات مدیره 
ایــن موسســات مصاحبه  شــده و 
بررســی های دیگری نیز توســط 
کارشناسان بهزیستی در بخش های 
دیگر به انجام رسیده و این فرآیند رو 
به اتمام است. این استفاده از ظرفیت 
خیران و موسسات صاحب صالحیت 
برای شیرخوارگاه یکی از نکاتی بود 
که در سال ۹۹ شروع کردیم و امسال 

به عملیات منجر می شود«.
هر چند گفته می شــود شــمار 
این مراکــز چندان زیاد نیســت و 
شــمار کودکان نوزاد بی سرپرست 
کمتر از ۲ هزار نفر است، اما موضوع 
واگذاری آنها بسیار حساس و نیازمند 
شناســایی مراکز خیریه بســیاری 

مطمئن برای نگهداری است.
 افزایش آمار فرزندخواندگی 

در کشور
اما در این میان آمار اخیر نشــان 
می دهــد، میــزان فرزندخواندگی 
کشــور در ســال های اخیر رشــد 
قابل توجهی داشــته است. بخشی 
از ایــن موضوع به تســهیل قوانین 

فرزندخواندگی باز می گردد.
قانون فرزندخواندگی نخستین 
 بار در اســفند ۱۳۵۳ تصویب شــد 
و نزدیــک بــه ۴۰ ســال همچنان 
در کشــور به آن اســتناد می شد. 
قانونی که بعد از ۴ دهــه تغییر کرد 
و از شــمار کودکان بی سرپرست در 
مراکز بهزیستی کاســت. در حالی 

که بر اســاس قوانین قبلی، تنها زن 
و شــوهرانی که صاحــب فرزندی 
نمی شــدند و مقیم ایــران بودند، 
مجاز بــه فرزندخواندگــی بودند، 
در قانون جدید این مانع برداشــته 
شد. یکی دیگر از مواردی که قانون 
فرزندخواندگــی را تســهیل کرد، 
واگذاری کودکان بی سرپرســت به 
خانم هــای مجرد باالی ۳۰ ســال 
بود که استقبال بســیار خوبی از آن 
صورت گرفت. در قانون قبلی کودک 
فقط تا ۱۲ ســالگی می توانست به 
فرزندخواندگی پذیرفته شــود، اما 
طبق قانون جدید این ســن به ۱۶ 
ســالگی تغییــر کرد.همچنین در 
گذشته خانواده باید بخشی از دارایی 
خود را بــه نام کــودک می کرد، اما 
اکنون این قانون برداشته شده و الزم 
نیست حتما مالی به نام کودک باشد و 
تنها کافی است بنابر تشخیص قاضی، 
خانواده ها تضمین مالی متناسب با 
وضع مالی خود را در اختیار قانونگذار 

قرار دهند.
تمایل به کودکان بیمار و معلول

این در حالی بــود که با تغییر این 
قانــون راه برای خانواده دار شــدن 

کــودکان معلول و بیمــاری که در 
گذشته کمتر میل به فرزندخواندگی 

آنها بود، بیشتر شد.
به گفته مســئوالن بهزیستی در 
حال حاضر بســیاری از خانواده ها 
برایشــان مهم نیســت کودکی که 
قرار اســت آن را به فرزند خواندگی 
بپذیرند چه شــکل و ظاهری داشته 
باشد. مهم نیســت دختر بور چشم 
آبی یا پســر موفرفری را به فرزندی 

بپذیرند.
ســعید بابایی، مدیــر کل امور 
کــودکان و نوجوانــان ســازمان 
یــن خصــوص  بهزیســتی در ا
به فارس گفتــه اســت: »در چهار 
سال گذشــته، پس از اصالح قانون 
فرزندخواندگی مصوب سال ۱۳۵۳ 
و برداشته شدن موانع قانونی دست 
و پاگیــر بــرای فرزندخواندگــی، 
خانواده هــای نیکــوکار، ۶۰۲ 
کودک بی سرپرست معلول و ۷۹۷ 
کودک دارای بیمــاری خاص را به 
فرزنــدی پذیرفته اند. بســیاری از 
ایــن خانواده ها، خودشــان فرزند 
دارند و بســیاری از این خانواده ها با 
اینکه فرزندی ندارند، با دید معنوی 
ســراغ فرزندخواندگــی می آیند و 
گرنه هیچ اهرم اجبــاری برای آنکه 
خانواده ای، فرزندی معلول یا دارای 
 بیماری را به سرپرســتی قبول کند 

وجود ندارد«.
سامانه ای در جهت تسهیل 

فرزند خواندگی
در حالی که که براساس گفته های 
مسئوالن بهزیستی ســال گذشته 
بیش از هزار کودک بی سرپرست به 
فرزندخواندگی گرفته شدندکه این 
آمار نسبت به مدت مشابه سال های 
گذشته افزایش قابل توجهی نشان 
می دهــد. برخی ایــن افزایش را در 
سال آتی با وجود مشکالت ناشی از 
کرونا در کشور، سامانه ای می دانند 
که بهزیســتی از ســال ۹۸ اقدام به 
راه انــدازی آن کرد و در ســال ۹۹ 

توانست به بار بنشیند.
معاون امور اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی کشــوردر ایــن بــاره 
می گوید: » با تغییر قانون در ســال 
۹۲ از سوی مجلس شورای اسالمی 
و آیین نامه هایی که در ســال ۹۴ به 
تصویب هیات دولت رســید، روند 
فزاینده ای در موضوع فرزندخواندگی 
ایجاد شد و نه تنها قانون، بلکه تالش 
ســازمان بهزیســتی و همکاران ما 
به تحقق دادن این شــعار اصلی که 
»جای کودک در خانواده اســت« 
باعث شد همکاران تالش بیشتری 
کنند و با بررسی دائمی پرونده های 

کودکانی که در مراکز شبه خانواده 
حضور دارنــد، کودکانــی که قابل 
رفتن به عنوان فرزندخوانده هستند 
را شناســایی کنند. امــا این در فرم 
کاغذی بود و همین دسترسی مردم 
را به فرآیند فرزندخواندگی سخت 
می کرد و بوروکراسی اداری طوالنی 

در پی داشت«. 
به گفتــه مســعودی فریــد، با 
راه اندازی ســامانه فرزندخواندگی 
که از اردیبهشــت ســال گذشــته 
رسما شروع به کار کرد، کار تسهیل 
شــد. به طوری که مردم توانستند 
با وارد شــدن بــه این ســامانه هم 
اطالعات خــود را بیشــتر کنند و با 
قانون فرزندخواندگی آشــنا شوند 
و آیین نامه هــای مربوطه را مطالعه 
کنند و هم با آگاهی بیشــتری وارد 

موضوع فرزندخواندگی شوند. 
او می گوید: »در آنجا ســواالتی 
از خانواده ها پرسیده می شود و این 
کمک کــرد که خانواده هــا به طور 
شفاف تر نیازهایشان را مطرح کنند. 
روند کار به گونه ای است که سامانه 
به افراد پاسخ می دهد و هر زمانی که 
مرحله ای از کار پیش رود می توانند 
پرونده شــان را رهگیــری کنند و 
ببینند در چه مرحله ای قرار دارد«. 

این در حالی است که این سامانه 
کمک کرد تا کودکی که در استانی 
دیگری هســتند که داوطلبی برای 
فرزندخواندگــی ندارد در اســتاد 
دیگری که داوطلــب دارد، پذیرفته 

شود. 
در ســال های اخیر نگاه مردم به 
بحــث فرزندخواندگــی تغییر پیدا 
کرده است به طوری که با وجود اینکه 
روش های درمان ناباروری بسیاری 
وجود دارد، اما بسیاری از خانواده ها 
اقدام به سرپرستی گرفتن کودک از 
بهزیســتی می کنند، رفتاری که به 
نظر می رسد می تواند هم راهی برای 
تامین امنیت روحی و روانی کودکان 
باشــد و هم روحیه اجتماعی را در 

شهروندان کشور تقویت کند.

واگذاری مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست به بخش غیر دولتی

قوانینیکهراهرابرفرزندخواندگیمیگشاید

خبر

وزیر بهداشت درباره موج چهارم بیماری در کشور گفت: در 
این مملکت اتفاقی افتاد که اگر دقت می شد و اگر نگاه کارشناسی 
خریدار داشت، ما در طوفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسیون 

یافته نمی افتادیم.
سعید نمکی در شصت و چهارمین کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا، ضمن تشریح 
اقدامات انجام شــده در جهت مبارزه با کرونا در طول ۱۴ ماه 
گذشته و با بیان اینکه در شــرایط تحریم ها با دست بسته اما با 
چشمان باز در اقیانوس پربال شنا کردیم، افزود: ارزی که در سال 
۱۳۹۹ دریافت کردم، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو کمتر از 
سال آرام ۱۳۹۷ بود، اما آیا شما یک مورد صف مرغ را در حوزه 

دارو دیدید؟
وزیر بهداشت ادامه داد: هیچکس از من نپرسید که چه کردی 
که یک استنت برای بیمار قلبی در شــرایط سخت تحریم در 
اتاق های جراحی این کشور کم نیاید، چطور اداره کردی و چه 
کردی که هم بیمار کرونا را اداره کردی و هم بیمار غیرکرونایی 
اعم از تصادفی و ... و به او نگفتی که آی ســی یو ندارم؟ چطور 
خوزستان را مدیریت کردی که هم ضربه مغزی موتورسوارش را 
در بیمارستان بستری کردی و هم بیمار کرونایی را؟. کمکی که 
وزارت بهداشت به آرامش و امنیت جامعه کرد، مغفول مانده، این 

مظلومیت را جایی نمی گویند. نمی گویند که وزارت بهداشت 
نگذاشت که جامعه احساس تهی بودن کند.

نمکی همچنین گفت: شما از محتوای مکاتبات خبر ندارید، 
اگر اطالع داشــتید با یقه جر داده از من حمایت می کردید. در 
تاریخ ۱۱ اسفند گفتم پروازهای خوزستان لغو شود، وقتی گفتم 

ترکیه را ببندید می دانستم چه خبر است آنجا.
وی تاکید کرد: این وزیر می توانــد برود اما نمی تواند حرف 
غیرکارشناســی را تایید کند. اینکه بگویند وزیر بهداشت هم 
عضوی از ستاد ملی است. این حرف یعنی چه؟. اصال ستاد ملی 
بدون مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت معنا ندارد. اصال ما 
بیرون می آییم، آنها تصمیم بگیرند و به ما ابالغ کنند. اینطور 
نمی توان مملکت را اداره کرد. ما در دام یکی از سهمگین ترین 

اپیدمی های این مملکت افتادیم.
حرکت از قرمز به سمت سیاه

آخرین نقشه از رنگ بندی وضعیت شیوع کرونا در سراسر 
کشور نشان می دهد، اغلب شهرهای کشور قرمز شده است و 
حتی برخی از مسئوالن بهداشتی وضعیت برخی از شهرها از 

جمله پایتخت را فراتر از قرمز و سیاه متصور می شوند.
سخنگوی وزارت بهداشــت نیز دیروز، با اشاره به آخرین 
تغییرات صورت گرفته در رنگ بندی کرونایی شهرها، گفت: 

وضعیت شیوع بیماری در تمامی استان ها پرشتاب است و ما 
همچنان شاهد خیز فزاینده نسبتا عمودی در بیماران سرپایی و 

بستری در کشور هستیم.
سیما سادات الری ضمن اعالم شناســایی ۲۳هزار و ۳۱۱ 
مبتالی جدید کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ساعت گذشته از 

جانباختن ۲۷۴ بیمار طی ۲۴ ساعت خبر داد.
این در حالی است که بر اساس همین آمار، چهار هزار و ۴۴۰ 
نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹ نیز در بخش های مراقبت های 

ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
الری گفت: در حــال حاضر ۲۹۵ شهرســتان قرمز و ۹۹ 
شهرستان نارنجی هستند و براساس مصوبات ستاد ملی مقابله 
با کرونا مسافرت »از« و »به« شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی 
ممنوع است. همچنین ۴۵ شهرستان در وضعیت زرد و فقط ۹ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
 احتمال تکرار پاییز سیاه

در همین حال دیروز معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به 
بروز موج چهارم کرونا، گفت: شرایط کرونایی کشور احتماال از 

وضعیت فعلی هم بدتر شود.
ایرج حریرچی، روز دوشنبه در نشست مشترک با همراهان 
پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا، اظهار داشت: در شرایطی 

هستیم که وزیر بهداشت هم می گوید وضعیت از قرمز هم فراتر 
خواهد رفت و ممکن است آن پاییز و آبان سیاه را که مرگ و میر 
تا حدود ۵۰۰ نفر افزایش یافت را تجربه کنیم و این در حالی است 
که ما در قبال کوچک ترین آسیب به مردم مسئولیم و اکنون با 
جان انسان هایی سر و کار داریم که هر کدام عزیز یک خانواده 

هستند.
وی ادامه داد: درخواست شفاف ما این است که با کمک شما 
همیاران با بیانی مردمی مفاهیم پیشــگیری از کرونا را انتقال 
دهیم. اطالع رسانی باید در سطح گسترده تر انجام شود و این 
کار پویش ملی اطالع رسانی برای غلبه بر کرونا در سراسر کشور 

اجرا خواهد شد. 

وزیر بهداشت: 

اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت، در طوفان موج چهارم نمی افتادیم

در سال 13۹۹ و در اوج 
درگیری اغلب مردم 

با ویروس کرونا میزان 
فرزندخواندگی، نسبت 
به سال 13۹8 حدود 1۰ 

درصد افزایش یافته است. 
رقمی که به نظر می رسد با 
واگذاری شیرخوارگاه ها 
به بخش های غیر دولتی 

افزایش یابد

در حال حاضر از حدود ۶8۰ 
مرکز نگهداری شبانه روزی 

کودکان و نوجوانان که 
در سازمان داریم حدود 
۶۴۰ مرکز توسط بخش 
غیردولتی و خیریه ها 

مدیریت می شوند
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