
»آبي« الاليي بلد نيست. هشت ماهه باردار است و فعال، 
فقط به اس��م كودكي كه تا يك ماه ديگر در آغوش��ش 

خواهد بود، فكر كرده است. 
»شايد... ساحل«

آبي 28 ساله، 9 روز قبل با ميل خودش به مركز اقامتي 
درمان مدل طبي زنان و  م��ادران باردار معتاد آمد و به 
عشق »س��احل« مي خواهد يك زندگي پاك را شروع 
كند. زندگي اي كه در آن اثري از پدر غير رسمي ساحل 
نباشد. از 21 سالگي كشيدن شيشه و دوا را ياد گرفت و 
خانواده اش، 8 ماه پيش و وقتي نتيجه آزمايش بارداري 
مثبت شد او را از خانه بيرون كردند. آبي، تا 9 روز قبل، 

كارتن خواب بود. 
»گفتند تو ننگ خان��واده اي. پدرم، آخرين باري كه به 
خانه تلفن كردم گفت مگر نگفته بودم تا وقتي زنده اي 

نبينمت ؟... فقط دلم براي مادرم تنگ شده.«
نخستين مركز اقامتي مدل طبي زنان و مادران باردار 
معتاد، هفته گذشته و در يك مراسم رسمي افتتاح شد 
اما سارا اس��مي زاده؛ مدير واحد زنان جمعيت خيريه 
تولد دوباره، مي گويد كه پذي��رش مركز از 13 تير ماه 
امسال شروع شده و تا امروز، 26 زن، باردار يا غير باردار، 
كارتن خواب يا خانه دار، تحصيلكرده يا كم سواد، معتاد 
به شيش��ه، هرويين، ترياك و حش��يش در اين مركز 
پذيرش ش��ده اند به اميد روزهايي كه آس��مان باالي 
سرشان، هواي پيرامون ش��ان، رنگ و طعم تلخ اعتياد 
نداشته باشد. ويژگي مشترك اين زنان، اعتياد نيست. 
آنها در تنهايي، بي پناهي، آسيب پذيري و شكنندگي، 
همدرد و همزبانند. حتي زني مانند شهرزاد؛ 38 ساله، 
دانش��جوي مهندس��ي كامپيوتر و رتب��ه دوم قبولي 
هرمزگان، با 15 سال سابقه اعتياد به ترياك و متادون و 
شيشه، با دو سال سابقه كارتن خوابي در پارك هرندي 
و يك قاچاقچي كالن از طايفه اشرار منطقه زاهدان كه 

س��ال 84 با 960 كيلو ترياك و پنج كيلو مورفين و دو 
كالشينكف دس��تگير شد و با هشت سال حبس حكم 
اعدام گرفت و عفو شامل حالش شد و شوهرش حبس 
ابد گرفت هم، در دلتنگي دو كودك خردسالش كه در 
خانه مردي پناه شان داده تا بچه ها راهي شبانه روزي هاي 

بهزيستي نشوند، اشك مي ريزد. 
اين اسم ها بايد محترم بماند 

اين مركز تابلو ندارد. اس��م هم ندارد. آنقدر هويت اين 
زن ها در سال هاي اعتيادشان لگدمال شده كه مسووالن 
مركز، اين حداقل احترام را به اين زنان بخشيده اند كه 
ساختماني بي نام و نش��ان، تمام گذشته اين زنان را در 
خود هضم و فراموش كند و هيچ كس از همس��ايه ها و 
كسبه محل نداند اين س��اختمان سه طبقه در يكي از 
خيابان هاي اصلي غرب تهران ماواي چه كساني است 
و چرا. طبقه اول ساختمان با شش تخت و مدلي از اتاق 
»فيزيك«، مختص دوران كوتاه سم زدايي زنان است. 
اتاق پرستاري و معاينه هم در همين طبقه است. مسوول 
فني مركز، محمد صادق ش��يرازي كه 12 سال سابقه 
فعاليت در كاهش آسيب اعتياد براي پرخطرترين هاي 
معتاد از نوع خياباني و تزريقي و كارتن خواب دارد، هر 
روز صب��ح تا ظهر مي آيد براي معاين��ه زنان و تجويز و 

تغيير داروي جديد. 
»ما اينجا با دو گروه بيمار مواجهيم. يك گروه بايد بروند 
روي س��م زدايي و يك گروه روي درم��ان نگهدارنده با 
مت��ادون و بوپرونورفين. اغلب زن ها ب��ه بيماري هاي 
مقاربتي مبتال هس��تند و در طول اين مدت، آزمايش 
اچ آي وي چهار زن مثبت بود اما براي هپاتيت c امكان 
انجام آزمايش نداريم. اغلب ش��ان الگوي چند مصرفي 
دارن��د و مصرف قرص هاي اعتياد آور ه��م در اين زنان 

باال بود.«
طبقه دوم، »خانه« زنان است. 15 تخت دو طبقه، يك 
دست مبلمان، يك دستگاه تلويزيون، 20 كمد فلزي و 
چند تابلو از تصاوير گل ه��ا »خانه« را معنا مي كند. اما 

ضميمه »خانه« از تمام متعلقات اين ساختمان مهم تر 
اس��ت. اتاقي در كنج س��الن با دو تخت كودك و چند 
بازيچه. از 13 تير تا امروز، دو كودك كمتر از دو سال در 
مركز پذيرش شده اند. كودكان كه وقتي به مراكز درماني 
منتقل شدند، تست اعتيادشان مثبت بود و عاليم ترك 

مورفين هم داشتند. 
»هيچ زني به اجبار به اين مركز نمي آيد و هيچ زني هم 
به اجبار نمي ماند. حتي در ميانه درمان مي توانند بروند. 
زنان باردارمان، بيش��تر از بقيه مي خواهند بروند چون 
نگران رها شدن از طرف پدرهاي غيرقانوني فرزندشان 

هستند؛ نگران امنيت و آينده شان.«
 اينها را اسمي زاده مي گويد. اينجا، برخالف حرف هايي 
كه در پاتوق ها مي ش��نوم، هيچ زني ادعا نمي كند كه 
»ش��وهرم، زندان است، ش��وهرم به شهرستان رفته، 
شوهرم... .، ش��وهرم...« اينجا، يا زن ها از شوهر رسمي 
و قانوني ط��الق گرفته اند، مثل مريم و پريا، يا ش��وهر 
رفته به حبس ابد به خاطر قاچاق مواد مثل ش��هرزاد. 
غير اين، باقي، اسم شوهري در شناسنامه شان نيست 
و مرد، هويت غير رس��مي در زندگي اين زن ها دارد. به 
همين دليل هم آنها كه امروز مادر كودكان يك ساله و 
دو ساله اند مثل نرگس، بچه هاي شان شناسنامه ندارند؛ 
دردي ك��ه ب��راي  دل و جان اين مادره��ا، حتي از درد 

سم زدايي و زايمان هم سهمگين تر است. 
»وقتي در بيمارس��تان بهارلو زايمان كردم، مادرهاي 
تخت هاي كناري به بچه ام پوش��ك و شيش��ه ش��ير 
دادند. بچه ام حتي لباس نداشت. با همين ملحفه هاي 
بيمارستان قنداقش كرده بودند. شوهرهاي بقيه زن ها با 
دسته گل آمده بودند بيمارستان و همسرشان را نوازش 
مي كردند. مال من حتي نيامد پول بيمارستان را بدهد 
كه الاقل براي بچه ام كارت واكسن و گواهي والدت صادر 
كنند. آشپزخانه شيشه داشت ولي من و دخترم مجبور 
ش��ديم از بيمارستان فرار كنيم تا پول بيمارستان از ما 
نگيرند. هميشه آرزو داشتم وقتي باردار شدم با شوهرم 

توي خيابان قدم بزنم. همه چيز برايم آرزو شد.«
شيرازي از عوارض متفاوت اعتياد در زنان مي گويد. از 
اينكه زن ها، به اجبار، براي اعتيادش��ان هم الگوسازي 
مي كنند از مردي كه نخستين بار آنها را با مواد آشنا كرد. 
از اينكه اعتياد در زن، تا چه اندازه بر سيستم باروري او 
تاثير مي گذارد و باعث خشكي مخاط مي شود و به همين 
دليل، اين زنان بيش از ساير همجنسان شان در معرض 
ابتال به ايدز هستند. از اينكه شيشه، تمام زيبايي شان 
را به تاراج مي برد و زخم هاي پوس��تي و سستي لثه ها 
چه زود به سراغ ش��ان مي آيد. شهرزاد تعريف مي كرد 
نخستين باري كه شيشه كشيد 9 شبانه روز نخوابيد. 
هيچ كدام از زن هاي اين مركز از من بزرگ تر نيس��تند 
اما اسباب صورت همه ش��ان ويران است و جاي خالي 
دندان ه��ا، رديف باال، كامل، رديف پايين، كامل، هر دو 
رديف، كامل، مثل وجود چشم و بيني و دهان و ابرو به 
مختصات صورت شان اضافه شده است. بين همه اين 
زن ها فقط پريا سرحال است. مدير فروش يك شركت 
معتبر كه 17 سال قبل، از شوهر ترياكي اش طالق گرفت 
ولي دو سال قبل، دور از چشم مادر و دختر 20 ساله اش، 

فندك زير پايپ گرفت تا دود سفيد شيشه را ببلعد. 
»هيچ وقت خودم نخريدم. همكاري داش��تم كه برايم 
مي خريد ت��ا محبتم را جل��ب كند. مي رفت��م داخل 
ماشينش مي نشستم و مي كشيدم و پياده مي شدم و دِر 

ماشين را مي كوبيدم به هم.«
پاكي يك س��ال و هش��ت ماهه پريا، 58 روز قبل، كف 
دس��ت يك كارتن خ��واب مده��وش روي چمن هاي 
پارك صادقيه، با يك »ربعي« شيش��ه معاوضه شد اما 
امروز، پرياي 43 س��اله نه فقط بر پاكي دوباره مصمم 
شده، قصد كرده براي رشته مددياري و آموزش نجات 
بيماران معتاد توسط بهبود يافتگان همتا ثبت نام كند. 
هدف هاي همه اين زن ها به قد دورنماي پريا نيس��ت. 
گرسنگي هاي دوران كارتن خوابي، تجاوزها و كتك ها 
و آزارها و تحقيرها، انگار روي تمام حس و نبوغ اين زن ها 
يك خط »باطل شد« كش��يده. مريم كه 10 روز قبل 
زايمان كرد و حتي اجازه ندادند بچه اش را ببيند چون 
ياسين نحيف معتاد، بايد مي رفت براي سم زدايي، فقط 
مي خواهد از كتك هاي ش��وهر معتاد نجات پيدا كند. 
مهم نيست كجا برود و كجا بماند. فقط ديگر نمي خواهد 
از دست مردي كه هم خرج شيشه و دوا و كراكش بوده 
در اين 10 س��ال اعتياد، كتك بخورد. هيچ كدام از اين 
زن ها، هيچ »چيزي« براي خودشان نمي خواستند. هيچ 
چيز. نرگس 25ساله كه 12 سال كراك و شيشه كشيد، 
هفته قبل رفت دختر يك س��اله اش را در شيرخوارگاه 
آمنه ديد. دختركي كه به وقت »نسخي« مادر شيشه اي، 
از فرط گرس��نگي، موهاي س��ر مادر را چنگ مي زد تا 
يادش بيندازد كه غير از شيش��ه، دني��اي ديگري هم 
هست. ش��هرزاد، نهايت آرزويش پيدا كردن يك شغل 
است. شغلي كه بتواند غل تحقير را از پاي خودش و دو 
كودكش باز كند. شغلي غير از گدايي كه شهرزاد در آن 
دو سال كارتن خوابي، به خوبي ياد گرفت تا تنها راه زنده 
ماندن خودش و دو كودكش باشد. اما شهرزاد يادش هم 
نرفت كه كارتن خواب هاي پارك هرندي، آن آدم هاي 
بي بضاعت و فقير كه از تمام متاع دنيا، هيچ چيزي جز 
اعضاي بدن شان نداشتند، چه سايه وسيعي از مهرباني 
بر سر او و دو كودكش پهن كردند... . آبي هم با آن جثه 
نحيف و شكم برآمده و در آستانه مادر شدن، فقط يك 

آرزو داشت. 
»هر كس��ي من را بخواهد خودش س��راغم مي آيد. در 
اين هشت ماه كه هيچ كسي نيامد. بايد باالخره جلوي 
اين همه تحقير يك ديوار بكشم. باالخره بايد يك نفس 
تميز داشته باش��م. يك زندگي پاك. براي خودم، براي 
بچه ام. بعضي وقت ها، نبودن خيل��ي از آدم ها، بهتر از 

بودن شان است...« 
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كميته ساماندهي بورسيه هاتشكيل شد
 مهر:  معاون آموزشي وزارت علوم از تشكيل كميته ساماندهي بورسيه ها خبر داد و گفت كه اين كميته به دستور وزير علوم تشكيل شده است. مجتبي شريعتي نياسر افزود: هر يك يا دو هفته، جلسه اين كميته براي 
بررسي موارد مذكور با حضور رييس دانشگاه هاي مربوطه برگزار مي شود و راه حلي براي آن پيدا مي كنيم. وي ادامه داد: يا رييس دانشگاه را متقاعد مي كنيم كه مورد بورسيه را بپذيرند يا اينكه تصميم مي گيريم، فرد را به 
دانشگاه ديگري معرفي مي كنيم. شريعتي نياسر درباره تعداد اين بورسيه ها گفت: تعداد قابل توجهي از بورسيه ها را كه با اين مشكل مواجه بودند، دراين كميته ويژه بررسي كرده و براي آنها تصميم گيري كرده ايم. 

 اثر مين هاي زميني 
بر زندگي زنان 

جن��گ اي��ران و ع��راق لقب يك��ي از 
طوالني ترين جنگ هاي قرن بيس��تم 
را از آن خود كرد. پس از گذشت هشت سال، جنگ به 
پايان رسيد و صلح س��ايه اش را روي شهرها و روستاها 
انداخت و بازسازي كشورشروع شد. در طي دوران جنگ 
حدود بيست ميليون مين در دل خاك جا گرفت. با پايان 
جنگ گروه هاي پاكسازي وارد عمل شدند تا اين قاتلين 
خاموش را براي هميشه به زباله دان تاريخ بسپارند. اما 
هنوز مين هاي زيادي باقي مانده اند و گويا با گذش��ت 
زم��ان آنها نيز در دل خاك ريش��ه دوانده اند. هنوز هم 
كودكان، زنان و مردان زيادي هستند كه بايد در زمان 
صلح تاوان جنگي را بدهند كه سال هاي پيش به پايان 

رسيده است. 
حدود سه سال پيش در يك حادثه انفجار مين گشين 
دختر 11 ساله پايش را از دست داد و آال كه فقط هفت 
سال داشت روشنايي يك چشمش براي هميشه تاريك 
شد. اين دو دختر همواره ذهن من را درگير خود كرده اند 
و از خود مي پرسم آينده آنها چه مي شود؟ نقش فرهنگ، 
آداب و رس��وم در زندگي اين زنان كه س��اكن مناطق 
روستايي هستند بسيار پررنگ است. برخي اوقات حتي 
آموزش در روستاها و شهرهاي مرزي با مشكل مواجه 
است. زنان اجازه حضور در كالس هاي آموزشي را پيدا 
نمي كنند. به طور كلي دو حالت براي زنان قرباني مين 
متصور است. حالت اول زناني كه خود قرباني مستقيم 
اين سالح هاي مرگبار هستند. اين زنان بر اثر برخورد با 
مين دچار معلوليت مي شوند و معموال اعضاي حركتي 
يا اعضاي حياتي اين زنان مانند چشم آسيب مي بيند. 
حالت دوم وضعيت زناني است كه فرزند يا همسر يا يكي 

از اعضاي نزديك خانواده آنها دچار حادثه مي شود. 
در حالت اول ش��ايد بتوان ادعا كرد كه مس��ير زندگي 
زنان قرباني مين به طور چشمگيري عوض مي شود. اگر 
اين افراد زير سن ازدواج باشند معموال شانس تشكيل 
خانواده را از دس��ت مي دهند. به ج��رات مي توان ادعا 
كرد كه اين اتفاق در م��ورد اكثر اين دختران مي افتد. 
زن بودن در يك جامعه عشايري و روستايي خصايص 
خاص خود را دارد. در اين جوامع زنان به طور مستقيم 
در تامين معيش��ت خانواده نقش دارن��د. وقتي بر اثر 
حادثه اين زن��ان اعضاي حياتي بدن خ��ود مانند پا يا 
چشم را از دست مي دهند، مس��لما نه تنها قادر به كار 
كردن نيستند بلكه نياز به دريافت حمايت و رسيدگي 
هم دارند. پ��س زماني كه يك عض��و اثربخش جامعه 
كارايي خود را براي هميش��ه از دست مي دهد، مسير 
از پيش تعيين شده زندگي او نيز تغيير مي كند و براي 
او سرنوش��تي جز عزلت و انزوا نخواهد بود. و اما مشكل 
اساس��ي ديگر، به طور كلي نگاه جامعه به اين دختران 
داراي معلوليت اس��ت. جامع��ه ايران فاق��د فرهنگ 
معلوليت اس��ت و عدم برخورد انس��اني با معلوالن، و 
نبود امكانات ض��روري حضور آنها در فضاي عمومي را 
با مشكل مواجه مي كند. اين زنان اكثرا از جامعه منزوي 
ش��ده و از زندگي اجتماعي طرد مي ش��وند. براي آنها 
نشستن در كنج خانه به مراتب قابل تحمل تر از عذاب 
كش��يدن زير نگاه هاي سنگين جامعه است. در برخي 
موارد خانواده ها از حضور دختر معلول در خانواده شان 
شرم دارند و حتي حاضر به پيگيري پرونده او نيستند. 
در حادثه اي دخترك كوچك خانواده در هنگام چراي 
دام ها پايش را روي مين از دس��ت داد به همراه او يك 
راس گاو نيز كشته شد. اما پدرش فقط پيگير دريافت 
خسارت براي گاو كشته شده اش بود و حتي به فكرش 
هم نرسيد كه دخترك كوچك نيز حقي دارد. وضعيت 
زنان در حالت دوم به گونه اي ديگر دردناك است. وقتي 
مرد يك خانواده روستايي و عشايري در نقاط مرزي بر 
اثر نقص عضو ناش��ي از مين خانه نشين مي شود، تمام 
مسووليت هاي سنگين زندگي متوجه زن اين خانواده 
خواهد شد. در اين مناطق امرار معاش از طريق مشاغل 
خارج از حوزه كشاورزي و دامداري، مرسوم نيست. به 
همين دليل زناني كه براي تامين معيشت به مشاغلي 
ديگر چون آرايشگري يا خياطي روي مي آورند، به شدت 
تحت فشار اجتماعي هستند. چرا كه اين قبيل شغل ها 
منطبق با هنجار هاي آن جوامع نيست. براي مردان اين 
خانواده ن��ان آور بودن زن و به تبع سرپرس��ت خانواده 
بودن وي باعث سرشكستگي است. به حدي كه برخي 
مردان حتي از بيان اين موضوع كه همسر آنها سرپرست 
خانوار است در عذاب هستند و اين امر خود سبب ايجاد 
خشونت هايي عليه اين زنان است. با وجود اينكه زنان 
ايراني با مشكالت اساسي ناشي از انفجار مين ها و ساير 
ادوات جنگي دست و پنجه نرم مي كنند ولي هيچگاه 
نقش اساس��ي در اقدامات عليه مين نداشته اند. هنوز 
چهره پاكسازي در ايران مردانه است. حضور زنان فقط 
در آموزش خطر مين ديده مي ش��ود حال آنكه نيروي 
انساني بالقوه اي در مناطق آلوده به مين نهفته است كه 
مي تواند نقش بسزايي در پاكسازي ايران از مين داشته 
باش��د. بدون شك حضور پررنگ زنان در اقدامات عليه 
مين تعادلي در اين شغل »مردانه« به وجود آورده و راه 

را براي پاك كردن ايران از مين هموار مي كند. 

سرخط خبرها دفاع مقدس سالمت

 محدود كردن مجازات اعدام 
به قاچاق مسلحانه مواد مخدر

معاون محيط زيست تهران: 
 پيگير اجراي تعطيلي 

دو هفته اي مدارس براي 
آلودگي  هوا در پاييز هستيم

اعتماد| 35 تابل��و رنگ روغ��ن كمال الملك موجود 
در كاخ گلس��تان در فهرس��ت آثارملي منقول به ثبت 
رسيد. مدير مجموعه فرهنگي تاريخي و ميراث جهاني 
كاخ گلستان با اعالم اين خبر گفت: تابلوهاي ياد شده 
مربوط به فاصله زماني 1240 تا 1330 هجري قمري 
با موضوعاتي همچون رويدادها، اشخاص، ساختمان ها، 
باغ ها، طبيعت و... اس��ت كه محوطه و عمارت و حوض 
جوش��ان كاخ گلس��تان نيز در زمره آنهاست.  مسعود 
نصرتي با اش��اره به اينكه برخي از اين آثار در نگارخانه 
مجموعه به نمايش درآمده اس��ت افزود: كمال الملك 
170 تابلو كش��يد كه معروف ترين آنها تاالر آينه است. 
اين تابلو كه نخستين تابلوي وي با امضاي »كمال الملك« 
است از جمله نخستين آثار ملي منقول با شماره 42 است 

كه سال گذشته در اين فهرست قرار گرفته است. 

 ثبت 35 اثر كمال الملك 
در فهرست آثار ملي 

مهر| كاظم غريب آبادي، معاون اموربين الملل س��تاد 
حقوق بشر قوه قضاييه گفت: »محدود كردن مجازات 
اعدام به قاچاق مس��لحانه مواد مخدر مي تواند از منظر 
حقوقي بررسي شود. نبايد عجوالنه به اين موضوع نگاه 
كرد و تصميم گرفت. بايد بررس��ي كرد كه آيا مجازات 
اعدام در جرايم مواد مخدر بازدارندگي الزم را داش��ته 
اس��ت يا خير، و برداش��تن مجازات اعدام قاچاقچيان 
مواد مخدر يا محدودك��ردن آن، چه تاثيري بر مبارزه 
با مواد مخدر خواهدگذاشت؟ در داخل كشور دو گروه 
موافق و مخالف اين كار هس��تند. با اين همه بايد توجه 
كرد كه وضعيت و ش��رايط ما با كشورهاي غربي كه از 
مجازات اعدام انتقاد مي كنند، بس��يار متفاوت اس��ت. 
عمده موادمخدر از ايران به سمت اروپا ترانزيت مي شود 
و حدود 93 درص��د از اعدام ها در اي��ران نيز مربوط به 

موادمخدر است.«

فارس| محمد رستگاري، معاون محيط زيست استان 
تهران گفت: دولت براي كاهش آلودگي هوا مصوبه اي 
را در مورد مديريت ساعات كار ادارات و مدارس دارد و 
در اين راستا محيط زيست پيشنهاد تعطيلي دو هفته اي 
مدارس در پاييز را داده اس��ت و با جديت پيگير اجراي 
آن هس��تيم.  دولت مصوبه اي را در سال جاري دارد كه 
كارگروهي با مديريت محيط زيست و عضويت برخي 
دستگاه ها بيايند و ساعات كار ادارات و ساعات مدارس 
را طوري تعريف كنند كه ترافيك كمتر شود و آلودگي 
هوا هم به نسبت آن كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: اين 
جلسات در دست بررسي است اما هنوز تصويب نهايي 
نش��ده و در حد كارهاي كارشناس��ي است، يك سري 
موافقت ها هم از س��وي برخي دس��تگاه ها انجام شده 
اس��ت اما هنوز نهايي نشده و در حال پيگيري هستيم. 
به گفته رستگاري،  در متن اين مصوبه دولت آمده است 
كه كارگروهي با مسووليت سازمان محيط زيست ظرف 
س��ه ماه با همكاري وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، 
وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
وزارت فرهنگ اس��المي، علوم تحقيق��ات و فناوري و 
سازمان مديريت برنامه ريزي و نيروي انتظامي نسبت 
به برنامه ريزي و ارايه بسته مديريت تقاضاي سفر از قبيل 
ساعات شروع و پايان كار دستگاه هاي دولتي و كاهش 
ايام و س��اعات تعطيلي مدارس و ايام كاري آن دسته از 
ادارات كه امكان پذير است اقدام و نتيجه را اعالم كند. بر 
اساس اين پيشنهاد، قرار بر تعطيلي دو هفته در ماه هاي 
پاييز است، اين تصميم فعال در مورد مدارس گرفته شده 
است و كاهش ساعات كار ادارات و دستگاه هاي دولتي 

در مراحل بعدي در دستور كار قرار خواهند داشت. 

خبر

هيچ اجباري 
وجود ندارد

»هي�چ زني ب�ه اجبار به 
اي�ن مرك�ز نمي آي�د و 
هيچ زن�ي هم ب�ه اجبار 
نمي ماند. حتي در ميانه 
درمان مي توانند بروند. 
زنان باردارمان، بيش�تر 
مي خواهن�د  بقي�ه  از 
برون�د چون نگ�ران رها 
ش�دن از طرف پدرهاي 
غيرقانوني فرزندش�ان 
هستند؛ نگران امنيت و 

آينده شان.«

   رييس مركز مديري�ت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت: تاكنون 31 هزار و 950 بيمار مبتال به ايدز 
در كشور شناسايي شده اند و آمار تقريبي مبتاليان 

ايدز در كشور حدود 80 هزار نفر است. ايرنا 
   رييس پژوهش�كده باستان شناس�ي همزمان با 
كشف شواهدي از شروع كشاورزي در 12 هزار سال 
قبل در دامنه هاي زاگ�رس از ايجاد موزه منطقه اي 
در كرمانشاه كه نشان دهنده سير تحول زيستي و 

فرهنگي غرب ايران باشد، خبر داد. ايلنا
    مدي�ر ملي طرح حفاظ�ت از تاالب ه�اي ايران: 
منتظر تصويب طرح »مديريت جامع تاالب هامون« 
توسط ش�وراي برنامه ريزي استانداري سيستان و 

بلوچستان هستيم. ايسنا
  مديركل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي: 
طاع�ون 40 راس از حي�ات وحش بجن�ورد را تلف 

كرد. ايلنا

روز گذشته جلسه شوراي شهر همچون جلسات 
چند هفته اخير تحت الش��عاع موض��وع پرونده 
ام��الك نجومي و واگ��ذاري امالك ب��ه مديران 
شهرداري، برخي از اعضا شورا و... بود و در جلسه 
رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي شورا 
محمد ساالري پيش��نهاد داد تا جلسه مشتركي 
براي بررس��ي موضوع با حضور شهرداري برگزار 
ش��ود؛ پيش��نهادي كه با واكنش مهدي چمران 
رو به رو ش��د و او گفت: »كاش قبل از جوس��ازي 
رس��انه اي درخواس��ت جلسه مي ش��د.«محمد 
ساالري، عضو اصالح طلب شورا گفت: »توضيحات 
الزم درب��اره واگ��ذاري امالك را از س��ايت  هاي 
مختلف مي بينيم لذا درخواست مي شود جلسه 
مشتركي با ش��هردار، معاونين شهردار و سازمان 
امالك و مستغالت شهرداري تهران داشته باشيم 
و به صورت فني و كارشناس��ي اين موضوع مورد 
بررس��ي قرار گيرد.«او گفت: »مديريت ش��هري 
در دولت مراحل قانون��ي را مي گذراند و از هيات 
رييس��ه شورا درخواست مي ش��ود جلسه اي را با 
دولت براي بررس��ي اين موضوع داشته باشيم و 

دغدغه ه��اي الزم را در اي��ن اليحه مطرح كنيم. 
دولت طي ماه هاي گذش��ته بسياري از وظايف را 
به استانداران محول كرده است و اين اقدام دولت 
در راستاي چابك سازي بوده است. در شهرداري 
تهران نيز به ج��اي تمركزگرايي به ش��هرداران 
مناطق ، سازمان ها و شركت ها اختيارات بيشتري 
را ارايه دهيد.«او در ادامه گفت: »بايد در راستاي 
احياي كميسيون هاي مشترك شوراها كه متشكل 
از اعضاي ش��وراي ش��هر، مجلس و دولت است 
اقدام ش��ود كه در اين كميس��يون ها موضوعاتي 
همچون بافت هاي فرس��وده مورد بررس��ي قرار 
بگيرد. همچنين با توجه به تشكيل مجلس جديد 
كميسيون هاي الزم تشكيل شود و جلسات بين 
نمايندگان مجلس در تهران و ش��وراي شهر نيز 
برگزار شود.« اين عضو شوراي شهر همچنين از 
دو مرحله  اي ش��دن صدور پروانه هاي ساخت در 
آينده نزديك خبر داد. اين صحبت هاي ساالري با 
واكنش چمران، رييس شوراي شهر رو به رو شد و 
او خطاب به ساالري گفت كاش قبل از جوسازي 
رسانه اي درخواس��ت جلسه براي بررسي پرونده 

امالك مي ش��د. مهدي چمران همچنين درباره 
موضوعات ديگري هم توضيح داد و درباره واگذاري 
اختيارات دولت به اس��تانداري ها ك��ه به تازگي 
صورت گرفته گفت: »اميدواريم دولت درخصوص 
ش��هرداري ها نيز همين نظر را داشته باشد چرا 
كه ورود هرچه بيش��تر وزارت كش��ور و سازمان 
شهرداري ها به ساختار شهرداري موجب دولتي تر 
شدن شهرداري ها خواهد شد. چمران همچنين 
با اشاره به اينكه با دكتر عارف ديدارهاي حضوري 
داش��ته تا هرچه زودتر جلسه مشتركي با مجمع 
نمايندگان استان تهران مجلس برگزار شود، گفت: 
»اميدواريم بعد از تعطيالت مجلس يا قبل از آن اگر 
نمايندگان مرخصي نباشند، اين جلسه مشترك را 
برگزار كنيم.« مرتضي طاليي، نايب رييس شوراي 
اسالمي ش��هر تهران درباره حادثه شهران و حل 
نشدن مشكالت مردم هشدار داد و گفت: »هنوز 
افراد حادثه ديده در حادثه شهران تعيين تكليف 
نهايي نشده اند و ش��هروندان تقاضا دارند نسبت 
به رفع مشكالت ساكنان محل اقدام شود و پس 
از راي دادگاه دس��تگاه هاي ذي رب��ط هماهنگي 

الزم را انجام دهند. مش��كل ديگ��ري كه در اين 
منطقه وج��ود دارد تردد هاي كاميون هاي حمل 
سوخت به واسطه مخزن هايي است كه در اينجا 
قرار دارد و بسيار خطرناك است. به نظر مي رسد 
بايد مس��اله مخازن س��وخت را در غرب تهران و 
شهران مورد بررسي قرارداد و تدبيري انجام شود 
كه با جابه جايي مخازن اين مشكالت حل خواهد 
شد.«حجت االسالم ناصحي، رييس كميسيون 
فرهنگي به چالش اراض��ي عباس آباد پرداخت و 
گفت: » س��ال گذشته در پي دغدغه هاي اعضاي 
محترم شورا و اعضاي كميسيون فرهنگي براي 
بهره برداري فرهنگي از اراضي عباس آباد طرحي 
مصوب و مقرر شد ش��هرداري تهران ظرف 3 ماه 
طرح ويژه اراضي را مشتمل بر عمراني و فرهنگي 
تهيه و ارايه كند و همچنين معارضين پيراموني 
را نيز پيگيري حقوقي كند و در اين مورد گزارشي 
را در صحن ارايه دهد. متاسفانه اين مهم تاكنون 
صورت نگرفته و پروژه هاي خارج از مجوز و خارج 
از طرح مصوب همچنان در حال اجراست. «عالوه 
بر اين ها در جلسه روز گذشته اقبال شاكري درباره 

تغيير كارب��ري 347 هكتار از اراضي نمايش��گاه 
بين الملل��ي تهران صحب��ت كرد، او گف��ت: » با 
تالش هاي پيگير مديريت ش��هري بخش زيادي 
از نمايش��گاه بين المللي به فضاي س��بز عمومي 
تبديل خواهد شد كه اميدواريم اين مهم موجب 
رونق نمايشگاه بين المللي ش��هر آفتاب شود. « 
او كه مس��وول كميته عمران شورا نيز هست، در 
ادامه درباره حادثه ريزش ايستگاه مترو كيانشهر 
هم توضيحاني داد و گفت: »سازمان حمل و نقل و 
ترافيك بايد تمهيدات ويژه اي انجام دهد تا از رخ 
دادن چنين حوادثي در آينده جلوگيري ش��ود. 
وي همچنين خواستار بررسي كارشناسي علت 
اين حادثه ش��د و از معاونت حمل ونقل خواست 
تا گزارش آن را به ش��ورا اراي��ه كند.« همچنين 
ابوالفض��ل قناعتي، عضو هيات رييسه ش��ورا نيز 
پيش��نهاد بررس��ي كارشناس��انه اين موضوع از 
طرف شورا را ارايه كرد كه مهدي چمران، كميته 
عمران ش��وراي ش��هر تهران را موظف كرد تا با 
حساسيت باال موضوع را بررسي و نتيجه آن را به 

شورا اعالم كند.

عضو اصالح طلب شورا مطرح كرد

پيشنهاد جلسه مشترك شورا و شهرداري براي پرونده امالك نجومي

شهريچهره روز

بهداشتچهره روز

بنفشه سام گيس

آرزوهاي »آبي«
گزارش »اعتماد« از نخستين مركز اقامتي درمان مدل طبي زنان و مادران باردار معتاد 

ليال  علي كرمي
 وكيل دادگستري

ايسنا|  پروين افسر كازروني؛ رييس اداره كنترل ايدز و 
بيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت در توضيح اقدامات 
اين وزارتخانه براي ارايه خدمات بهداش��تي، درماني به 
زنان آسيب پذير گفت: ارايه خدمات بهداشتي، درماني 
و آموزش��ي به اين گروه از زنان درمراكزي تحت عنوان 
»مراكز ارتقاي سالمت زنان آسيب پذير« از سال 1386 
آغاز شد. اين خدمات شامل خدمات ارزيابي بيماري هاي 
آميزش��ي و ايدز، خدمات بهداش��ت باروري، آموزش، 
مش��اوره و توانمندس��ازي در حيطه هاي حرفه آموزي 

است و به صورت رايگان ارايه مي شوند. 
تالش مي كنيم اگر اي��ن افراد نياز ب��ه خدمات خاصي 
مانن��د دندانپزش��كي و تغذي��ه دارند، آنه��ا را به مراكز 
بهداش��تي درماني مورد نظر ارجاع دهيم. كس��اني كه 
براي دريافت خدم��ت مراجعه مي كنند، پرونده دارند و 

هر سه ماه يك بار تست اچ آي وي مي دهند؛ چراكه جزو 
 HIV گروه هايي هستند كه بيش��تر در معرض ابتال به
قرار دارند و بايد زودتر شناسايي شده و تحت مراقبت و 

درمان قرار گيرند. 
در حال حاضر در 34 مركز در 22 دانشگاه علوم پزشكي 
اين خدمات ارايه مي ش��ود كه از س��وي دانش��گاه هاي 
عل��وم پزش��كي يا موسس��ات غي��ر دولت��ي راه اندازي 
شده اند. بس��ياري از افرادي كه تحت پوشش اين مراكز 
ق��رار مي گيرن��د، بيمه ندارن��د و در تالش��يم از طريق 
هماهنگي هاي انجام ش��ده توسط دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي، اين افراد بيمه ش��وند، اما مشكل اين است كه 
بعضي از زن��ان معتاد و كارتن خواب، كارت شناس��ايي 
ندارند تا بتوان جه��ت بيمه اقدام كرد. مراجعه به مراكز 
بهداشتي درماني مورد نظر براي اين گروه سخت است. 

آنها نگران هس��تند كه در صورت مراجعه، انگ خورده 
يا خدمات به آنها ارايه نش��ود و مشكلي براي شان پيش 
بيايد؛ به همين علت تالش مي شود از طريق افرادي كه 
به اين مراكز مراجعه و آموزش و مش��اوره دريافت كرده 
به عنوان افراد همس��ان، افراد بيشتري را براي مراجعه 
تشويق كنيم. اين خدمات هم در خود مراكز و هم توسط 
تيم هاي س��يار ارايه مي ش��ود. اين تيم ها بيشتر شامل 
افرادي از گروه هدف هستند و در اين خصوص آموزش 

ديده  و توانايي برقراري ارتباط با افراد همسان را دارند.
وي تعداد افراد مراجعه كننده به مراكز ارتقاي س��المت 
زنان آسيب پذير در يك سال گذشته را بيش از 9000 نفر 
اعالم كرد و گفت: »تمركز اين مراكز عمدتا در مناطقي 
كه احتمال حضور اين زنان بيش��تر اس��ت از جمله در 

مناطق حاشيه نشين شهرهاست.«

رييس اداره كنترل ايدز و بيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت خبر داد
خدمات وزارت بهداشت به زنان آسيب پذير

اين مركز تابلو 
ندارد. اسم 
هم ندارد. 
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