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کودک معلول گمشده ساعت ها میان 123 و 110 پاس کاری شد

این داستان یک ماجرای واقعی است 

وقوع ۳۰ سانتی متر فرونشست خاک در کشور

ســمیه جاهدعطائیان: پسربچه سندرم داونی که حدود 12 سال دارد، چند شب پیش گم شــده  است، هراسان است و آرام و قرار ندارد. به مغازه ها 
سرک می کشد. هوا تاریک شده و می خواهد به سمت دیگری از خیابان که خودروها عبور می کنند، برود. همراه با همکارم با وعده خریدن بستنی، کنار 
خودمان نگهش می داریم. آرامش می کنیم. بســتنی را که می خورد، باز می خواهد به سمت خیابان یا به خیال خودش جای مهمی برود. شاید تصور 
می کند که پدر یا مادرش ســمت دیگر خیابان منتظرش هستند. اسمش را می پرسیم؛ »امیرعلی«. این  بار به او وعده می دهم که می تواند یک کارتون 
کودکانه روی گوشــی همراهم نگاه کند. با گوشی موبایل و کارتون آرام می شود. کاپشن و شلوارکی پوشیده و دمپایی به پا دارد؛ اما بدنش سرد است. 
لباس گرمی تهیه می کنم، می پوشــد. دست ها و صورتش را که بسیار ســیاه و کثیف است می شویم. حاال پسربچه روی یک صندلی نشسته و به دیدن 
کارتون ســرگرم شده است. به او آب می دهم، بسیار تشنه است. همکاری برایش کلوچه می گیرد که یکی از آنها را به سرعت می خورد. حاال باید برای 

پیداکردن خانواده این پسربچه کاری می کردم.

 اورژانس اجتماعی: با کالنتری تماس بگیرید
همیشه کار اطالع رســانی در حوزه مشکالت قانونی و روال های پرچالش گم شدن 
این بچه ها را انجام دادم و پای صحبت و روایت های مادران نشســتم؛ اما حاال خودم 
پســربچه ای را در خیابان پیدا کرده ام که مبتال به ســندرم داون است. یاد خانواده های 
نگرانی که فرزند معلول شــان را گم می کنند و ساعت ها سرگردان می شوند، می افتم. 
دســت به کار می شوم. با اورژانس اجتماعی )123( تماس می گیرم و گزارش می  دهم 
که بچه ســندرم داونی را در خیابان پیدا کرده ام. کارشناس یا اپراتور می گوید که طبق 
مقررات باید با کالنتری تماس بگیرم. تأکید می کند که اگر کالنتری آمد، صورت جلســه 

و برگه بدهد که وضعیت بچه قابل پیگیری شود.
 نیروی انتظامی: خودرو برای اعزام نداریم!

خودم و همکارم چند بار با 110 تماس می گیریم. گزارش می دهیم که پسربچه ای با 
این مشخصات پیدا کرده ایم. آدرس می دهیم بعد از حدود نیم  ساعت خبری نمی شود. 
دوبــاره با اورژانس اجتماعــی تماس می گیرم و اصرار می کنم که این کودک ســندرم 
داون دارد و اگر 123 به این مورد رسیدگی کند، به نفع بچه است. قبول نمی کنند. برای 
دفعه چهارم، پنجم، ششــم با 110 تماس می گیرم. می  گوینــد: »خودرویی برای اعزام 
نداریم...! بچه را خودتان به کالنتری بیاورید...!«. اعتراض می  کنم و می گویم مسئله را 
رســانه ای می کنم که این بار با عصبانیت می گویند: »همینی که هست؛ هر کاری دلتان 
می خواهد بکنید...«. می گویم این بچه گناه دارد، سندرم داون است. می گویند: »سندرم 

داون چیست؟« و این تماس بدون نتیجه قطع می شود.
 پیگیری از اداره پذیرش بهزیستی

این  بار با یک فعال اجتماعی تماس می گیرم، جلســه است، نمی تواند کمکم کند؛ 
اما از طریق منشی راهنمایی  می کند که به اداره »پذیرش بهزیستی« واقع در یوسف آباد 
مراجعه کنید و بچه را به آنها بسپارید. ساعت حوالی 9 شب است، قبل  از هر اقدامی 
تمــاس می گیرم تــا اگر حضور دارند، همــراه با کودک به آنجا بــروم. چندین  بار زنگ 
می زنم؛ اما هیچ پاســخی نمی دهند. حاال مجبور هســتم دوباره با پلیس و 110 تماس 
بگیرم. اپراتور که به دلیل تماس های مکرر من و دوســتانم و اعزام نشــدن یک نیرو به 
محل تعجب کرده اند و از شــرح و شنیدن آنچه همکارش به ما گفته بود، عذرخواهی 
می کنــد و تلفــن را به اپراتور دیگری وصــل می کند. آدرس می گیرنــد و قول پیگیری 

می دهند. هنوز بعد از گذشت بیش  از دو ساعت هیچ مأموری اعزام نشده است.
 نیروی انتظامی: پس 123 چه کاره است؟

این بار همکارم با 197 یعنی »مرکز نظارت همگانی ناجا« تماس می گیرد و مسئله 
را گــزارش می دهد. باز با 123 یــا اورژانس اجتماعی تماس می گیــرم که با کالفگی 
توضیــح می دهند: »کالنتری با رأی قاضی دادگاه باید بــرای تعیین تکلیف بچه اقدام 
کند و کاری از دست شان ساخته نیست«. در همین گیر ودار از نیروی انتظامی با گوشی 
همراهم تماس گرفته می  شود و دوباره آدرس و پالک می خواهند؛ درحالی که آدرس و 
مشخصات کامل حدود هفت بار ارائه و ثبت  شده است. از مأمور پشت خط می پرسم: 
»هنوز موردی از گم شــدن کودکی که مبتال به سندرم داون باشد، به کالنتری ها گزارش 

نشــده اســت؟« که با اطمینان جواب رد می دهند. حدود 10 دقیقه بعد ماشین نیروی 
انتظامی به  همراه مأموری که کاله کاســکت به دست دارد، از راه می رسد و می گوید: 
»بدون مجوز خودروی نیروی انتظامی را بیرون آورده است که به کار ما رسیدگی کند. 
فریــاد می زند که پس 123 در این مملکت چه کاره اســت که باید کالنتری این بچه را 

با خودش ببرد؟«.
 بچه شب را در بازداشتگاه می خوابد

حاال صدای من هم باالتر رفته اســت و این بار مجبور می شــوم کارت خبرنگاری ام 
را نشــان دهم و بگویم که این برخورد و حواشــی را رســانه ای می کنم. مأمور نیروی 
انتظامی فریاد می زند: »رســانه ای کنید، چه کسی می شنود؟ چرا کسی نمی بیند؟ پس 
مأموران 123 چه کاره هســتند؟«. می پرســم که حاال تکلیف این بچه چه می شود که 
با عصبانیت می گوید: می بریمش کالنتری. می پرســم شــب کجــا می ماند؟ با طعنه 
و عصبانیــت می گوید: »بازداشــتگاه می خوابد تا فردا که قاضی باشــد«. گفتم بچه را 
تحویل نمی دهم، برگردید. عصبانی تر می شــود که مــا را از کار و زندگی مان انداختید. 
با مســئولیت خودتان برگه ای امضا کنید و بنویســید که بچه را بــه کالنتری ندادید«. 
نگران بودم که حتما خانواده اش به اولین جایی که گزارش می دهند، کالنتری اســت. 
درحالی کــه آنها یعنی مأموران نیــروی انتظامی اصرار دارند کــه از صبح خانواده ای 
مراجعه نکرده اســت. ترِس احتمال رها کردن بچه از طرف خانواده اش چنگ به دلم 

می اندازد.
  اعزام به مأموریت بدون ....

مجبور می شــوم که همراه با پســربچه به کالنتری بروم. مأمور در خودرو می گوید: 
»در نیروی انتظامی مأمور موتورســوار هستم؛ اشــتباه کردم که به این مأموریت آمدم. 
به راننده که ســرباز است، اشــاره می کند و می گوید که .... مجبور شــدیم بیاییم«. به 
کالنتری 136 فرجام می رویم. در محوطه کالنتری حدود پنج خودرو پارک شــده  است؛ 
درحالی کــه نیروی انتظامــی ادعا کرده بود خودرویی برای اعــزام به مأموریت ندارد. 
با یک مأمور نیــروی انتظامی در آن واحد کالنتری صحبــت می کنم؛ »همکارتان پای 
تلفن گفتند خودرویی برای اعزام ندارند؛ اما اینجا این همه ماشــین پارک شده  است«. 
می پرســم که تکلیف بچه چه می شــود، همکارتان گفت که قرار اســت امشب را در 
بازداشــتگاه بخوابد. باز لبخند می زند و می گویــد: »در نمازخانه می خوابد، فردا برای 
گرفتن رأی از قاضی می روند تا شــرایط بچه بررســی و تعیین تکلیف شــود. سپس در 
صورت پیدا نشــدن خانواده، با مجوز قاضی به بهزیستی سپرده می شود«. بغض تمام 
راه گلویم را بســته است. چاره ای نیســت، خانواده اگر نگران باشد، اول سراغ کالنتری 
می رود. بلند می شــوم و نگاهی به »امیرعلی« می اندازم. پسربچه وقتی می فهمد که 
قرار است بروم، دمپایی اش را که همان ابتدا از پا درآورده، به سرعت می پوشد که با من 

راهی شود؛ اما او را تشویق به نشستن می کنم. آرام می نشیند.
 کدام مادر دارای معلولیت پارتی دارد؟

گوشــی همراهم را تحویل می گیرم تا تلفن بزنم که ســرباز می گوید اینجا دوربین 
می بیند، به ما تذکر می دهد. باید از کالنتری بیرون بروم. نگرانم تا مثل تجربه های قبل، 

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از وقوع 
30 سانتی متر فرونشست خاک در سال خبر داد. دکتر هوشنگ جزی در نشست خبری 
که در بجنورد برگزار شــد، با اشــاره به اینکه شعار امسال روز جهانی خاک با عنوان 
خاک، ســرآغاز اســت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید به آن بپردازیم، امنیت 
غذایی کشــور است و امنیت غذایی به دو فاکتور آب و خاک بستگی دارد. او با تأکید 
بر اینکه مسئله حفظ خاک حتی از آب مهم تر است، افزود: در واقع خاک بستر تولید 
و نگهداشــت آب است. 2۵ درصد تنوع زیستی و ژنتیکی کره زمین در خاک است و 
9۵ درصد مواد غذایی و پوشــش مردم جهان از خاک تهیه می شــود.  او ادامه داد: 
یک ســوم خاک قابل استفاده در دنیا از بین رفته است و علت آن انجام فعالیت های 
نادرست انسانی است. جزی تصریح کرد: فرونشست هایی که در ایران اتفاق افتاده، 
به خاطر از بین رفتن خاک اســت و متأســفانه این روند در کشور رو به افزایش است 
و در حال حاضر 30 ســانتی متر فرونشست خاک در ســال داریم. به گفته او مسئله 
فرونشســت خاک در مناطقی مانند همدان وحشتناک و در اصفهان تهدیدی جدی 
است.  جزی بیان کرد: در کشور 6۴2 دشت وجود دارد که ۴70 دشت از این تعداد در 
مرحله بحرانی قرار دارند. او در ادامه با بیان اینکه یک میلیارد نفر از جمعیت جهان 
از آلودگی خاک رنج می برند، گفت: پســاب های صنعتی، اســتفاده بی رویه از کود و 
سموم، برداشت از معادن و پخش شــدن برخی از مواد معدنی خطرناک از عوامل 
ایجاد آلودگی در خاک اســت. مدیر کل آبخیزداری و حفاظت خاک ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری توضیح داد: قانون حفاظت از خاک در سه سال گذشته مصوب 
شده است و در این زمینه قانون نیز وجود دارد. او به میزان فرسایش خاک نیز اشاره 
کرد و افزود: میزان فرســایش خاک در کشــور 16.۴ تن در هکتار است. این در حالی 

است که متوسط فرسایش خاک در دنیا دو تا 2.۵ تن است.  جزی به مدیریت جامع 
حوضه آبخیز در کشور نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که سد در کشور ساخته می شود، 
به دو نکته مهم توجه نمی کنیم که یکی از آنها نبود برنامه ریزی درست برای حوزه 
باالدســت و دیگری تجهیزنشدن شبکه پایین دســت سدهاست. او خاطرنشان کرد: 
مطالعات موضوعی در این زمینه کفایت نمی کند و باید مدیریت جامع حوضه آبخیز 
اتفاق افتد. دکتر جزی تأکید کرد: برای مدیریت جامع حوضه آبخیز نکته ای که بسیار 
مورد توجه اســت، مسئله انجام فعالیت هماهنگ دســتگاه های اجرائی است.  او 
خاطرنشــان کرد: اگر دســتگاه های دولتی نتوانند بین یکدیگر انســجام برقرار کنند، 
از شــرکت دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی اســتفاده نشود و مردم به مشارکت گرفته 
نشــوند، امنیت غذایی و اجتماعی دچار تهدید می شود. جزی اظهار کرد: به میزان 
شــوری آب، دو هزار میکروموس افزوده شده و هم اکنون به چهار هزار میکروموس 

رسیده است.

سه شنبه
15 آذر  1401

سال بیستم      شماره 4439

 کارت اتومبیل سواری جک  S3  رنگ سفید مدل ۱۳۹۹ 

 به شماره پالک ایران ۵۰ - ۵۲۹ ج ۲۹  و شماره شاسی

  NAKSG7424LB118998 و شماره موتور

 HFC4G33DL0002531 به نام مژگان شامی  از تاریخ 

۱۴۰۱/۰۹/۱۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرتضی افراشته نوشهر فرزند 
اسکندر به شماره شناسنامه 2620114322 صادره از تالش در مقطع 
 کاردانی رشته نقشه کشی معماری صادره از واحد دانشگاهی یادگار
  امام خمینی )ره( با شماره 159313903427 مفقود گردیده است 

 و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
 صندوق پستی 144 / 18155 دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یادگار

 امام خمینی )ره( ارسال نمائید .

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  محمدرضا  سرآبادانی  فرزند شعبان به 
شماره شناسنامه 312 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق 

-قدرت  صادره از واحد دانشگاهی دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر 
با شماره 5058 مورخ  12 / 03 / 1372  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه امیرکبیر واحد اداره 
کل آموزش به نشانی تهران -خیابان حافظ-روبروی خیابان سمیه-دانشگاه 

امیرکبیر-اداره کل آموزش-طبقه سوم- اطاق 3 کد پستی 1591634311 
صندوق  پستی 4413_15875 ارسال نماید .

 برگ سبز خودرو  ساینا  رنگ سفید مدل 1401 
 به شماره پالک ایران 91 -583 ب 36  

و شماره موتور M15/9669950 و شماره شاسی 
NAS851100N5727476 به نام شهریار 

پورجمال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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گوشــی موبایلم را در این تاریکی قاپ بزنند. دیگر به پهنای صورت اشــک می ریزم. با 
روابط عمومی سازمان بهزیســتی تماسی می گیرم و ماجرا را تعریف می کنم که اصرار 
به آمدن 123 داشــتم، اما همکاری نکردند. این مســئول گفت چــرا  بل  از هر اقدامی 
بــا او تماس نگرفتم که جواب می دهم : »به شــکل قانونی مثــل تمام مادران دیگری 
که پارتی و آشــنایی ندارند یا حتی با روال قانونی آشــنا نیســتند، اقدام کردم«. او قول 
پیگیری می دهد. حاال کنار کالنتری هســتم و در مغازه ای یک پیتزا ســفارش می دهم. 
روابط عمومی ســازمان بهزیستی تماس می گیرد و چنین می گوید: »123 مقصر نیست، 
کالنتری مســئول اســت. بهزیســتی کوتاهی نکرده اســت«. درحالی  که کالنتری هم 

خودش را مسئول این اتفاق و پیگیری نمی دانست.
 پدر نگران و سردرگم در کالنتری

حاال که به  خوبی پاســکاری شده بودم، حال مادرانی را درک کردم که هر بار فرزند 
بی قرار معلولشــان را گم کرده اند، پروسه کالنتری- بهزیســتی را سپری کرده اند. حاال 
من قرار نیســت بــا مادری تماس بگیرم و ماجرای ســرگردانی بیــن نهادها را از زبان 
آنها اطالع رسانی کنم؛ حاال خودم به تنهایی، درست وسط ماجرایی مانده ام. دوباره به 
کالنتری برمی گردم که پیتزا را برای پســربچه ببرم. مرد میانسالی در حال تحویل دادن 
گوشــی همراهش است که ســرباز می گوید: »این خانم بچه را تحویل داده است«. از 
خوشــحالی و هیجان نام پسرش را می پرســم که مطمئن شوم پدر همان بچه است. 
وقتــی نام »امیرعلی« به زبانش می آید، انگار دنیا را در آغوش گرفتم. می پرســم چرا 
به کالنتری نرفتید؟ که پرونده  ثبت و اعالم مفقودی پســرش را که مربوط به کالنتری 
126 چهار راه تیرانداز است، نشــانم می دهد و می گوید: »به واهلل از صبح گرفتار نیروی 
انتظامی و خیابان ها شدیم. همسرم بارها با 123 هم تماس گرفت. این کالنتری گفتند 
که باید به آگاهی »شــاپور« برویم، اما باز ترجیح دادیم خیابان و مغازه ها را پرس و جو 

کنیم«.
از آنجــا که من هم با 123 به صورت مکرر تماس و از مشــخصات و شــرایط بچه 
اطالعاتی داده بودم، برایم مبهم و جای ســؤال بود کــه چرا هیچ ارتباط یا هماهنگی 

خاصی برای پیدا کردن بچه انجام نداده اند.
 نیروی انتظامی: قتل نشده، یک کودک گم شده!

بچــه را از کالنتری تحویل می گیریم. پدرش شــماره همراهــم را می گیرد، دعاگو 

و خوشــحال به خانه می روند. مادر امیرعلی چند ســاعت بعد تمــاس می گیرد و از 
پیگیری هایش بــرای کالنتری و اورژانــس اجتماعی می گوید که وقتــی نگران با 110 
تمــاس گرفته، مأموری به او گفته: » قتل و دزدی که نشــده، یک بچه گم  شــده و پیدا 
می شود!«. نیروی انتظامی اصاًل نمی داند و اطالعات ندارد که کودک سندرم داون مثل 
ســایر کودکان قدرت تکلم درســتی ندارد، راه منزلش را نمی تواند پیدا کند و احتمال 

دارد زیر ماشین برود.
 التماس مادر نگران به کارشناس اورژانس اجتماعی

این مادر از تمــاس بی نتیجه خود با اورژانس اجتماعــی )123( و التماس هایش 
می گوید؛ »وقتی دیگر کامال شــب شــد با 123 تماس گرفتم. کارشناسش متوجه شد 
که همان مادر هســتم. توصیه کرد به اداره پذیرش بهزیســتی بــروم تا ببینم کودکی 
را تحویــل داده اند یا نه. با آنجــا تماس گرفتم که گفتند از صبــح هیچ کودکی با این 
مشخصات پذیرش نکردند. شماره ام را دادم و التماس کردم خبری شد، اطالع دهند«. 
او از ســردرگمی و ســختی هایش برای پیداکردن نام و نشانی از گمشده اش می گوید و 
ادامه می دهد: »تمام خیابان های اطراف و پارک ها را گشــتم و پرس وجو کردم. عکس 
پســرم را به مغازه دار ها نشــان دادم. دیگر ناامید بودم که مردی را همراه با یک سگ 
بزرگ در خیابان دیدم. لباس پســرم را به او دادم که دســتش باشــد، شاید سگ از راه 
بو کشیدن بفهمد که پسرم کجاست... اما صاحب سگ هم قبول نکرد و گفت این سگ 

دو ماهه است و توانایی این کار را ندارد«.
 قدمت دیرینه پاس کاری دستگاه ها

به گفته این مادر، پســرش یکی از بهترین شــاگردهای مدرســه اســتثنائی است و 
پیشــرفت خوبی هم در یادگیری دارد. احتماال به دلیل هیجان و ناشناس بودن محیط، 
شماره تماس را هم گفته، اما متوجه بیان و منظورش نشده ایم. آنها بارها تالش کردند 
تا برگه، آدرس و مشــخصاتش را به لباس، کاپشن و جیبش بدوزند اما امیرعلی همه 
را پاره می کند. او می گوید پســرش فقط لحظه ای، ساعت 10 صبح، برای گذاشتن زباله 
به بیــرون از خانه رفته و اجازه گرفته بود. کاری که بارهــا انجام می داده، اما گویا آن 
روز به خاطر بی قراری، کنجکاوی یا هر دلیل دیگری به خانه برنگشته و روز پرحاشیه و 

تلخی را برای خانواده اش ساخته بود.
این داســتان واقعی پیش آمده در شب های گذشته مهر تأییدی بر عدم هماهنگی، 
پاســکاری یا اهمال کاری دســتگاه ها زد. از این فرد دارای معلولیت که تکلم درست و 
واضحی ندارد، چه توقعی می توان داشت؟ کارشناسان و روان شناسان تأکید دارند که 
آمار گمشــدگی این بچه ها به خاطر بی قراری امری طبیعی و بســیار باال ست، اما نبود 
هماهنگــی میان نیروی انتظامــی و اورژانس اجتماعی و پاســکاری وظایف، در زمان 
گم شدن یک کودک دارای معلولیت، داستان دیرین و کهنه ای است که خانواده ها را به  
خاطر خألهای قانونی در این حوزه در اوج نگرانی و ناراحتی، تنها و سرگردان رها کرده  
است. سازمان بهزیستی تنها متولی معلوالن است و اورژانس اجتماعی نیز به سازمان 
بهزیســتی تعلق دارد، پس چطور نمی تواند برای پیگیری وضعیت یک کودک گمشده 
دارای معلولیــت اقدام کند و موضوع را به ســازمان های دیگر حواله می دهد. نیروی 
انتظامــی چرا برای پیگیری وضعیت یک کودک گمشــده اقدام حضوری نمی کند و با 
این توضیح که خودرویی نداریم، فرد نگران را پشــت خط مات و مبهوت رها می کند؟ 
این داســتان در کنار نمونه های بی شماری از وضعیت پیگیری کودکان گمشده دیگری 
که قدرت تکلم و تشــخیص درست برای گفتن و پیداکردن آدرس و نشانی شان ندارند، 
ابهامات را همچنان باقی گذاشــته اند. پرونده خأل و نبود مرکز واسط و موقتی که قبل 
از کالنتری، جای امنی برای نگهداری موقت این دســته از کودکان در معرض آســیب 
باشد، همچنان باز بوده و نیاز به رسیدگی از سوی فعاالن اجتماعی و مددکاران دارد.

این داســتان واقعی اولیــن و آخرین نمونه از حادثه خطرناک گم شــدن کودکان با 
نیازهای ویژه نخواهد بود و معلوم نیســت با تکرار کدام حادثه قرار است در این حوزه 

اقدام و چاره اساسی شود...!


