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ناصرصبحی
رییس اورژانس اجتماعی سیرجان
میگوید که این روزها با کمتر شدن
مراجعات مرتبط با اورژانس اجتماعی،
اینمرکزبیشترازقبلبهسمتبحثهای
مرتبط با کودکان خیابانی رفته است.
کودکانی که همه افغانستانی هستند و
خانه و خانواده دارند ،بنابراین اورژانس
اجتماعینمیتواندآنهاراجمعآوریکند.
محسن روحاالمینی میگوید« :تصمیم
گرفتیم به سمت آموزش این کودکان در
مواجهباکرونابرویمودرحدبضاعتمان،
وسایل بهداشتی مثل مواد شوینده و
ماسک در اختیارشان بگذاریم .همچنین
دربحثآموزشبهشهروندانیکهمسایل
بهداشتی را رعایت نمیکنند نیز برنامه
داریم».
او میگوید« :البته هر چه به کودکان
خیابانیآموزشمیدهیمکهماسکبزنند،
نمیزنند.اتفاقادریکموردرفتیموتعدادی
ماسکبینشانتویعکردیمامابعددیدیم
ماسک را نزدهاند .گفتیم ماسکها را چکار
کردید؟گفتندکهفروختیم».
روحاالمینیهرچندمعتقدبهجمعآوری
کودکانازسطحخیاباناستامامیگوید:
«در شرایط فعلی به صالح نیست زیرا
به علت تجمع در یک مکان ،اگر فردی
آلوده باشد ،ممکن است ویروس کرونا در
میانشانشایعشود».اومصوبهاسفندماه
ستاد مبارزه با کرونای شهرستان ،مبنی بر
اختصاص یک مدرسه برای جمعآوری و
اسکان کودکان را غیرکارشناسی نامید و
افزود«:اگر 20یا 30نفررابهصورتگروهی
دریکمدرسهاسکاندهند،بیماریچقدر
میتواند شیوع پیدا کند .جدا از اینکه در
مدرسهامکاناتیمثلحماموجودنداردیا
یکیازمدارسفقطیکدستشوییداشت».
مسئولاورژانساجتماعیبینکودکان
کاروکودکانیکهدرسطحخیابانهستند،
تفاوت قایل است« :کودک کار کسی است
که کار ،شغلش است و کار میکند تا زنده
بماند .او نه جایی برای زندگی دارد و نه
پدر و مادر و در خیابان زندگی میکند اما
بچههای افغانستانی ،از روی تفریح کار

 ناصر صبحی
شیوع کرونا ،بسیاری از ما را در تنگناهای
معیشتی ،هزینههای روزافزون جاری و گرانی
فزاینده قرار داد و زندگی را به کاممان تلختر از
پیشکردامادرکنارما،افرادیهستندکهعالوه
بر این مشکالت مشترک ،مشکالت دیگر و
زندگیسختتریراتجربهمیکنند.منظور،افراد
دارای معلولیت است که هزینههای درمانی و
بهداشتیشانمزیدبرهزینههایمشترکشانبا
ماست.یکتفاوتعمدهدیگرنیزمیانماوجود
دارد.مسئولروابطعمومیبهزیستیسیرجان،
این تفاوت را اینگونه شرح میدهد« :تمام
افرادیکهبیکارشدند،حتاکارگرانروزمزد،امید
دارند که پس از اتمام دوران قرنطینه به سر کار
بروندوهزینههاشانراتامینکنندامابسیاریاز
افراددارایمعلولیتاینامیدراندارند».
برایآنکهبهتردرجریانامرقراربگیریم،باید
بدانیم که ضریب نفوذ کار در میان افراد دارای
معلولیت ،تنها 20درصد است .به عبارت دیگر
از هر 5فرد دارای معلولیت ،تنها یک نفر شغل
دارددرحالیکهضریبنفوذکاردرسیرجانوبنا
بهآمارفرمانداری،نزدیکبه 89درصداست.اگر
اعداد را سر راست در نظر بگیریم ،تقریبا از هر10
نفرسیرجانی،تنهایکنفربیکاراست.بنابهگفته
معصومهخواجویی؛مسئولروابطعمومیاداره
بهزیستیسیرجان،دراینشهر 5هزارفرددارای
معلولیت وجود دارند که البته تنها شامل آن
دستهازافرادیمیشوندکهدرسامانهبهزیستی
ثبتنامکردهاندوازاینمیان،تنهاهزارنفردارای
مشاغلی نظیر استخدام در یک اداره ،رانندگی

گپی با رییس اورژانس اجتماعی پیرامون
کودکان افغانستانی

کودکانی با
درآمدهای میلیونی
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میکنند.آنهانمیتواننددرخانهبمانندو
درگروههاییکهشاملاقواماست،درسطح
خیابان حضور دارند .ما یکبار گروه 15
نفرهایازاینکودکانراشناساییکردیمکه
همه خواهر و برادر و عموزاده بودند .آنها
کار را بین خودشان تقسیم کرده بودند.
مثال تعدادی سر چهارراهها بودند و چند
نفرشانتویگیمنتمشغولبازیبودند.
یکبار شهرداری تعدادی از این کودکان را
تحویل ما داد و ما خانوادهها را خواستیم.
مادریکیازاینکودکانبهاندازهیکوجب
فقط النگو داشت .مادر خیاط بود و پدر
هم شاغل .میگفت؛ فرزندشان توی خانه
نمیماندوبیرونمیرودوکاریهمازدست
ماساختهنیست.یکبارنیزنیرویانتظامی
تعدادی از این کودکان را به اسم کودک کار
گرفتکهازکرمانبهسیرجانآمدهبودند.
آنها خیلی باهوش بودند .میگفتند ما
بین بندرعباس ،سیرجان ،شیراز و کرمان
دررفتوآمدهستیم.یکیشان،12دیگری
 14و آخری بین 15تا 16سال سن داشتند.
دو برادر بودند و دیگری پسرخالهشان
بود .یکی از این برادران گوشیای داشت که
بین  3تا  3و نیم میلیون تومان قیمتش
بود .پسرخاله گفت که من برایش
خریدهاموهدیهدادم،اینکهپولینیست.

لباسهاشانکثیفبوداماتمامشانمارک
بودند».
آشکار است که این کودکان درآمد
سرشاری دارند .در شرایطی که یک کودک
سیرجانی همسن آنها ،برای خرید یک
ساندویچ چشمش به پول والدینش
است ،این کودکان افغانی با درآمدهای
قابل توجهی که دارند ،بینیاز از پول پدر
و مادر هستند .میزان زیاد کمکها و
دلسوزیهای بیجای مردم باعث شده تا
یکدرآمدنسبتامطمئنبامیانگینیتقریبا
ثابتنصیبشانشود.
روحاالمینی میگوید« :آنها با خیال
راحتمیآیندسرچهارراهودرآمدخوبیهم
دارند .یک کودک 14تا 15ساله ،روزی بین
 50تا 100و حتا 150هزار تومان کار میکند
وبچههایکوچک 6یا 7ساله،تقریباروزی
 20تا 30هزارتوماندرآمددارند.اینرقمی
استکهخودشانبهماگفتند»
اگر میانگین درآمد روزانه یک کودک14
سالهافغانرا100هزارتوماندرنظربگیریم،
آنهاماهی3میلیونتومانازخیابانهای
سیرجان درآمد دارند؛ یعنی یک کودک
 14ساله 200،هزارتومانبیشترازدستمزد
تعیین شده دولت در سال  99برای کارگر
عائلهمند،درآمددارد.

مسئول اورژانس اجتماعی سیرجان
معتقد است« :تنها راه ،این است که این
شغلرابرایآنهاناامنکنیم».اماچگونه؟
او پاسخ میدهد« :وقتی این کار ممنوع
شودونیرویانتظامییاشهرداریبهعنوان
متولیان ،اجازه انجام کار ندهند و آنها را
جمعآوریکنندواینجمعآوریمنظمباشد
و کودکان تحویل خانواده یا بهزیستی یا
نیرویانتظامیشوند،تاثیرمیگذارد.بههر
حالکاریکهاینکودکانانجاممیدهند،
غیرقانونیاست.حضوراینکودکانبهضرر
سیرجان است .وقتی شخصی از سیرجان
عبور میکند و آنها را میبیند ،میگوید
که ببین سیرجان چقدر گدا دارد .میگوید
سیرجانیها بچههاشان را در سطح شهر
رها کردهاند .من خودم بارها این جمالت
راشنیدمکهمیگویندشماکهشهرپولداری
هستیدپسچرابچههاتانتویخیابانها
رهاهستند».
اوتاکیددارد«:تکدیگریشغلکاذبو
جرماستوشهرداریونیرویانتظامیباید
حداقلبهآنهاتذکردهند».
روحاالمینیمیگویداورژانساجتماعی
تنها در حیطه کودکان ایرانی یا کودکان
دارای کارت اقامت میتواند اقدامات
قانونی را انجام دهد اما در مورد سایر

مسئول روابط عمومی اداره بهزیستی از تاثیر کرونا میگوید

کرونا به اضافه معلولیت

آژانس و یا مشاغل آزاد هستند .با این وصف،
چهار هزار نفر دیگر به دلیل نداشتن شغل ،در
تنگناهای اقتصادی هستند .میزان دشورای
شرایط به گونهای است که بسیاری از ایشان
ناچارند هزینههای درمانی ،دارویی و بهداشتی
خودراصرفهزینههایجاریکنند.
خواجویی میگوید« :ما حدود  5هزار نفر
معلولداریمکهازاینبینهزارنفرشاندرجاهای
مختلف مثل ادارت مشغول به کار هستند4 .
هزار نفر دیگر یا خودشان معلول هستند و یا
فرزندمعلولدارند.آنهاشغلندارندواکثرشان
مستاجرهستند.ازطرفدیگرباتوجهبهبحث
شیوعکرونا،بایدبدانیمسیستمایمنیاکثرافراد
دارای معلولیت ،به واسطه مشکالت جسمی یا
ذهنیشانضعیفاست.بنابراینحمایتهای
درمانیازاینگروههابایدبیشترازسایرینباشد».
اودربیانمثالیپیرامونهزینههایبهداشتی
میگوید« :قبل از شیوع کرونا ،بسته دستکش
 32هزار تومان بود و حاال همان دستکش شده
 120هزارتومان.نکتهمهمایناستکهمعلوالن
باید زخمهایشان را تمیز کنند و برای پیچیدن
باندوگاز،نیازبهدستکشدارند.اینیکاحتیاج
به شدت ضروری است و به همین دلیل ،گرانی
و نداشتن درآمد ،اصال نمیتوانند دستکش
بیشتری بخرند تا در راستای پیشگیری از ابتال به
کرونااستفادهکنند».

مشکالت مالی معلوالن برای تهیه تعداد
کافیدستکشووسایلبهداشتیبرایحفاظت
فردی در حالیست که اخیرا شرکتهای بزرگ
صنعتی و معدنی سیرجان میلیاردها تومان
در راستای اهداف خیرخواهانه و پیشگیری از
شیوع کرونا به استان کرمان کمک کردهاند اما
معلوالنی که در همین شهر زندگی میکنند،
نادیدهگرفتهشدند.خواجوییمیگوید«:افراد
دارای معلولیت گالیههای زیادی از شرکتهای
سیرجانی دارند .آنها میپرسند چرا این همه
شرکت اقتصادی ،نمیآیند تا هر کدام در یک
بخشبهماکمککنند؟مثالیکشرکتازافراد
دارایمعلولیتهاینخاعیحمایتکند،دیگری
ازافراددارایمعلولیتهایحرکتی،آندیگریدر
بخش توانبخشی وارد شود و یک شرکت دیگر
حامیزنانبیسرپرستباشد».
متاسفانه به نظر میآید کمکهای دولتی
نه تنها کافی نیست که در برخی مواقع روند را
معکوس طی میکنند« :زمانی هر ماه حدود
200هزارتومان(بهازایهرنفر)برایتهیهوسایل
بهداشتیجهتافراددارایمعلولیتنخاعی(کمر
یا گردن) واریز میشد اما حاال ،هر سه ماه400 ،
هزارتومانواریزمیشود.اینمبلغکشوریواریز
میشود».
مسئولروابطعمومیبهزیستیمیگویدکه
بهدلیلتنگناهایاقتصادی،افراددارایمعلولیت

ناچار هستند بین معیشت و هزینههای جاری
باداروودرماندستبهانتخاببزنند«:وسایل
بهداشتی زیادی برای افراد دارای معلولیت نیاز
است.بهطورمثال،کیسهبرایدفعمدفوعُ ،سند،
توشو ،پماد،
کیسه ادرار ،دستکش ،سرم شس 
گاز،باندو...اینوسایلبهصورتروزانهموردنیاز
هستند.حاالشماحسابکنیدهزینهاشچقدر
میشود .تصور کنید یک فرد دارای معلولیت
که شغل هم ندارد ،در کنار تمام این هزینهها،
اجارهخانه ،هزینه مواد غذایی ،هزینه تحصیل
فرزندانو...رانیزدارد.درنتیجهوسایلبهداشتی
نمیخرد چون توانش را ندارد .در حقیقت هم
اوضاعمعیشتوهمدرمانیشانبحرانیاست».
میزان کمکهای خیران در این بخش زیاد
نیست .خواجویی میگوید« :ظرف چهار ماه
گذشته ،یک مورد کمک 300میلیون تومانی از
سوی یک خیر داشتیم که مواد غذایی گرفت و
توزیعکرد.سایرکمکهاهممبلغشانکمبودهو
همکوتاهمدتبودندکهتوسطبرخیشرکتها
انجام شده اما گرهی را باز نکرده است .شغل
نداشتنافراددارایمعلولیتمشکلبزرگیاست.
پس از پایان قرنطینه ،سایرین سر کار میروند
امااینافرادکارندارند؛درنتیجهامیدهمندارند.
استخدامدربخشدولتیبستهبهتصمیمدولت
است.بخشخصوصینیزدراستخدام،همکاری
الزمراندارد».

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای:خریدیکدستگاهغلطکخودرویی
کمرشکم دو و نیم تن جهت لکهگیری معابر (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد یک دسـتگاه
غلطـک خودرویـی کمرشـکم دو و نیـم تن جهت لکهگیـری معابر) بـه شـماره  2099005674000001را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/01/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزسهشنبه تاریخ 1399/01/26
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1399/02/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1399/02/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 413205077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

کودکان ،بخش اتباع خارجه فرمانداری
بایدورودکند.یکبارهمکارانماازبردسیر
تماس گرفتند وگفتند یکی از این کودکان
راگرفتهایمکهادعامیکندساکنسیرجان
است .گویا این کودک  14ساله ،ساعت 10
شببهخانهمردمرفتهوگفتهکهنتوانسته
به سیرجان برود و تقاضای پتو کرده تا
شبرادربردسیربماند.صاحبانمنازلبه
او پتو نمیدهند .این کودک میگوید پس
به اورژانس  123زنگ بزنید ،آنها به من
جا و مکان میدهند .یعنی تا این حد وارد
بوده.بههمکارانبردسیریماگفتهبودکه
رفتهبودهکرمانگلبفروشدکهشهرداری
گلهاوپولهایشراگرفته.پرسیدمآدرس
خانهاش در سیرجان کجاست؟ کودک
جایی حدود شهربازی را آدرس داد اما
وقتی برای پیدا کردن خانهاش رفتم ،دیدم
نشانیهادقیقنیست.بنابراینمنمتوجه
شدم که جزو اتباع خارجی است و ساکن
سیرجان نیست .روز بعد او را به سیرجان
آوردند .گفت افغانستانی است و خانهاش
در کرمان است .از طریق سیرجان به بندر
میرود و جنس میآورد .این بار شب را در
بردسیر گیر کرده بود و چون جایی برای
ماندن نداشت ،با این ترفند خواسته بود
کهدرخوابگاهاورژانسبماند.گفتماینجا
هم که غریبی .گفت نه ،در سیرجان قوم و
خویش دارم که با آنها به بندر میرویم،
جنسمیآوریموکاسبیمیکنیم.زنگزدو
اقوامشآمدند».
روحاالمینی در پایان نتیجه میگیرد:
«اینکوکاندنبالپولمفتهستندوبهآن
عادتکردهاند.وقتیهمبزرگشوند،بازهم
همینراهرامیخواهندبروند.چونآنهادر
کودکیشغلوحرفهاییادنگرفتهاندکهدر
بزرگسالیبهآنبپردازند.حاالبهنظرشما،
چنینافرادیدچارانحرافنمیشوندوبه
تخلفوجرمکشیدهنمیشوند؟بهنظرم
بایدازطریقمرکزاتباعخارجیفکراساسی
برای این کودکان شود .اگر مجوز دارند که
کنترل شوند؛ همانطور که خانوادههای
سیرجانیفرزندانشانراکنترلمیکنندودر
قبالشانمسئولهستندواگرمجوزاقامت
ندارند،طبققانونبایدطردشوند».
در حالیکه مشغول گفتوگو در مورد افراد
دارای معلولیت هستیم ،با مراجعه یک زن
میانسال،مشکالتبخشآسیبپذیردیگریاز
جامعهعیانمیشود.اویکزنسرپرستخانوار
است که آمده تا سبد کاال بگیرد .شغل این زن
سرپرستخانوار،نظافتمنازلبودهامااززمان
شیوع کرونا ،شغلش را از دست داده .خواجویی
میگوید«:اینافرادکارگرروزمزدهستنداماحاال
باوجودبحثقرنطینه،نمیتوانندسرکاربروند
چونکسیآنهارانمیپذیرد».
زنانسرپرستخانوار،بخشدیگریازجامعه
هستندکهحتادراینشرایطبحرانینیزچندان
بهچشمنهادهایمختلف،خیرینوشرکتهای
بزرگمنطقهنمیآیند.زنانیکهمجبورهستندبار
زندگی خویش و فرزندانشان را در این شرایط
دشوار به دوش بکشند اما هیچ ممر درآمدی
ندارند.
چشمامیدمسئولروابطعمومیبهزیستی
به ورود شرکتهای بزرگ اقتصادی و خیران
سیرجانیدربحثحمایتاززنانبیسرپرستو
افراد دارای معلولیت است .او تاکید دارد که این
کمکهامیتواندبههرشکلیکهافرادبخواهند
انجام شود؛ چه از طریق پرداخت وجه به افراد
دارای مشکالت اقتصادی و چه ابتیاع وسایل و
امکاناتموردنیاز؛بهطورمثالوسایلداروییو
درمانی .ساخت مراکز شبانهروزی ویژه کودکان
بیسرپرست ،ساخت مراکز روزانه توانبخشی
و تامین مکان دایمی برای مراکز خدماتی نیز
از جمله نیازهای زیرساختی است که به گفته
خواجویی،نیازبههمتومشارکتخیراندارد.

سرمقاله

شبهچیزهای خطرناک
رضامسلمیزاده
به جز کشور چین باقی
کانونهای شیوع همچنان
روزهای دشواری را از سر
میگذرانند اما ما ظاهرا ً داریم
کمکم به بحران کرونا عادت
میکنیم .در حالی که دولتها
و شهروندان کشورهای درگیر با کرونا همچنان به
مراعاتاوضاعباشدتباالمشغولند،مابنابهشرایط
خاصخودمانشیوهایراپیشگرفتهایمکهابعادآن
برایهیچکسروشننیست.
ما شهروندان عادی توصیههای ایمنی را جدی
نمیگیریموباچشمسفیدیبهدشمننادیدنیمان
تسخر میزنیم و دولتمان هم تصویب کرده همه
چیز به سمت عادی شدن پیش برود .خدا کند این
مصوبهبهموقعبهویروسکروناهمابالغشود.
این تصمیم میتواند عواقبی تلخ داشته باشد
و هزینههای زیادی به جامعه تحمیل کند .شاید
پیشبینی بنده بدبینانه باشد و از ترس و اضطرابی
وسواسآلود نشأت گرفته باشد اما اگر بهرهای از
واقعیتداشتهباشد...؟

ما در اداره مملکتمان اسیر «شبهچیز»ها
هستیم .اداهایی درمیآوریم که نشان بدهیم داریم
اداره میکنیم اما این اداها عمال هیچ کارایی ندارند.
مصداق «نشستند و گفتند و برخاستند» هستند تا
ِ
مسمایی به عمل بیاید و نانی به کف آید و به غفلت
خورده شود .تعطیلی بسیاری از این نشستها و
شوراها نشان داد که جامعه در غیاب آنها هم راه
خودشرابلداست.
اما همیشه هم اینگونه نیست .تداوم این رویه
دربرخوردبامسایلیکهبرایاولینبارپدیدمیآیند،
خطرآفرین میشود .حکمرانی و اعمال قدرت و
مدیریتجامعهدرلحظاتغیرعادیالزماست.ادای
سازی
اداره کردن در چنین شرایطی عالوه بر عیان ِ
بیخاصیتیآنساختارهایفرمالیته،فاجعهایعمیق
رابهبیضهنشستهاست.
«بر تابلوی پارک نوشته بود« :لطفا گلها را
نچینید!» «افسوس که باد خواندن نمیداند!»
کرونا با «شبهچیزها» آشنا نیست .او فقط با
«چیزها» سر و کار دارد .کلمهدرمانی هم بلد نیست.
بیفرهنگاستومعنایفاصلهگذاریاجتماعیپلکانی
راهمنمیداند.اوزباننفهماستوماازاوزباننفهمتر!

گزارش خبری

افزایش کودکآزاری در روزهای قرنطینه
پاسارگاد
«یک مورد دیروز (شنبه) داشتیم که
میشود گفت خانواده به اورژانس اجتماعی
رجوع کرده بود .با واحد مرتبط در اورژانس
هماهنگ کردیم تا اقدامات الزم انجام شود.
این اقدامات میتواند به شکل مداخله
روانشناختی باشد ،ممکن است اگر خانواده
نتوانند از بچه نگهداری کنند ،سرپرستی به
افرادی نظیر پدربزرگ و یا سایر اقوام نسبی
سپرده شود و در نهایت اگر هیچ راهی وجود
نداشت،بهمراکزنگهداریفرستادهمیشوند».
این سخنان بخش ابتدایی گفتوگوی
ما با خانم دکتر مهتاب حسینی ،رییس اداره
توگو،
بهزیستی سیرجان است .موضوع گف 
موارد کودکآزاری در سیرجان و در ایام به
اصطالح کرونایی یعنی از ابتدای اسفند تا روز
یکشنبه و تاثیر مشکالت اقتصادی بر افزایش
میزانکودکآزاریهااست.
 از اسفند تا امروز ،میانگین موارد
کودکآزاریبیشترشدهیاکمتر؟
مواردی داشتیم .تقریبا مشابه میانگین
سایر ایام است اما کمی بیشتر شده است .یعنی
ازنظرآماری 5،موردداشتیمکهازماههایدیگر
بیشتراست.
 ممکن است در مورد این  5مورد
کودکآزاری توضیح دهید که چه اتفاقی
افتادهاست؟
بیشترمواردکودکآزاریجسمیبودهاست؛
مثال کتک زدن .خدا را شکر آزار جنسی وجود
نداشته .متاسفانه شرایط مالی و روانی خانواده
در این موارد تاثیر زیادی دارد .مثال یک مورد
بوده که ناپدری مشکالتی از نظر روانی داشته و
در شرایط قرنطینه مشکالت بیشتر شده ،فشار
روحی و روانی افزایش داشته و کودکان بیشتر
مورد آزار قرار میگیرند .معموال شرایط این نوع
خانوادههانابسامانبودهومشکالتاجتماعی
وروانیداشتهاند.ازطرفدیگرمهمتریننگرانی
ما این است که گزارشها کمتر از موارد رخ دادن
کودکآزاری باشد .زیرا قبال معلمان مدارس و
مربیان پیشدبستانی و مهدهای کودک ،موارد
رابهماارجاعمیدادندامااکنونباتعطیلشدن
این مراکز ،ارجاعات به ما کمتر و دسترسی به
موارداحتمالینیزمحدودشدهاست.
 یعنی محتمل است که موارد

کودکآزاریبیشترباشند؟
به هر حال وقتی ارتباطات کم شود و همه
داخل خانه باشند ،اطالعرسانی کمتر انجام
میشود .قبال اطالعاتمان از طریق معلمان،
مربیان ،همسایهها و اقوام بود .ما که از داخل
خانه مردم خبر نداریم .ما بنا بر گزارشهای
داده شده مداخله میکردیم .خیلی کم پیش
میآیدکهکودک،خودشتلفنرابرداردوبه123
زنگ بزند .بنابراین نگرانی ما از کم شدن میزان
اطالعاتماناست.همانطورکهگفتمازسمت
دیگرهمقرنطینهباعثمشکالتیشدهاست.
 در این  5مورد کودکآزاری ،آزارها
بیشتر از سمت پدرها بوده یا مادرها؟
میتواند از سمت هر دو نفر باشد اما
بیشتر از سمت پدر بوده است و یا ناپدری.
 چند مورد آزار از طرف ناپدری
بوده؟
دو مورد.
 این  5خانواده متعلق به قشر
آسیبپذیرجامعهبودند؟
بله.
 سرنوشت این  5کودک چه خواهد
شد؟
باید تا حصول نتیجه صبر کنید .ولی در
مرحله اول ،ما مداخالت اجتماعی و روانی داریم.
مددکار و روانشناس ما باید ببیند مشکل از
کجاست ،آیا با مشاوره حل میشود ،چه اتفاقی
منجر به این مشکل شده؟ گاهی نیز اگر شرایط
و وضعیت خانواده مناسب نباشد ،در بین
بستگان نسبی به دنبال سرپرست خواهیم بود.
اگر هیچکدام از این موارد راهحل مشکل نبودند،
کودک به مرکز نگهداری فرستاده خواهد شد.
البته میزان پذیرش مراکز نیز محدود است.
از طرفی با توجه به ویروس کرونا ،برای حفظ
سایر سالمت کودکان ،باید کودکان جدید ابتدا
قرنطینهشوند.اینموضوعنیزشرایطرابرایما
سختترکردهاست.
 گویا این  5مورد کودکآزاری نسبت
به موارد قبل حادتر بودند؟
نه اینکه خیلی حاد باشند اما به هر حال
کودکآزاری بوده .این کودکآزاریها یا به شکل
جسمی بوده و یا از نوع غفلت ،نرسیدن به
مسایل بهداشتی ،سالمت و یا مسایل عاطفی
کودک.
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