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صفحه ی اجتماعی نشریه ی سخن تازه 
پیرامون  گزارش هایی  بارها  و  بارها 
کارتن خواب های  و  متجاهر  معتادان 
ساختمان  هفده شهریور،  پارک 
مختلف  خرابه های  و  انوری  موقوفه ی 
است.  رسانده  چاپ  به  شهر  سطح 
گزارش هایی که بعضا بازتاب  های مثبتی 
مسووالن  سوی  از  البته  و  داشته اند 
ساختمانی  آن  فقط  هربار  هم  ذیربط 
بوده،  کارتن خواب ها  تجمع  محل  که 
تخریب شده  و یا با بلوک سیمانی پلمپ 

گشته.
آسیب پذیر  قشر  این  ساماندهی  برای 
بهزیستی  و  میان شهرداری  آسیب زا  و 
چه  اینکه  است.  بوده  اختالف  همواره 
کسی مسوول ساماندهی این افراد است 
و چطور باید سامان شان داد؟ اما نکته ی 
این  همه ی  مهم  بسیار  و  توجه  قابل 
کارتن  و  معتاد  زنان  حضور  گزارش ها 
خواب در میان ویرانه های سیرجان است. 
درماندگی.  و  دنیا درددل  با یک  زنانی 
یکی شان که تقریبا مسن ترین این افراد 
و  است  معلول  بچه اش  می گوید  است 
شوهرش تنهای شان گذاشته و رفته. او 
پاتوق شان  که  که  دیگر  زن  چندین  و 
ساختمان  شهریور،  هفده  پارک  در 
مخروبه ی انوری و... بوده و هر بار فقط 
جای شان  مساله  صورت  کردن  پاک  با 
این  با  مسووالن  انگار  می شود.  عوض 
کار، ناخواسته یا ناخواسته مشکل را به 

همه ی شهر سرایت می دهند. 
این ها مخاطب گزارش های من بوده اند 
برای  جایی  شب  اینکه  از  همه شان  و 
از مشکالت  نالیده اند.  ندارند،  خوابیدن 
و مزاحمت هایی که تا صبح تن شان را 

غذای  نبود  و  سرد  هوای  تا  لرزانده اند 
گرم. 

بخش خصوصی کمپی در سیرجان به 
نام شبانه سرای امید راه اندازی کرد که 
مخصوص مردان معتاد و بی خانمان بود 
و بدین ترتیب این زن ها کماکان بی سر 

و سامان باقی ماندند.

خطر  هزار  با  خیابان  و  پارک  آواره ی 
پیش  وقت   چند  حاال  جدید.  آسیب  و 
در  ماده ی ۱۶  نام کمپ  به  مکان  یک 
مخصوص  شد،  اندازی  راه  سیرجان 
معتادان متجاهر و دوباره خبری از پناه 

دادن به این زنان نیست!
مساله ی  یک  عنوان  به  زنان  اعتیاد 
برنامه ی  یک  به  حساس،  اجتماعِی 
ریزی دقیق نیاز دارد که شوربختانه تا 
به امروز کمتر اقدام موثری در رابطه با 
آن صورت گرفته. اعتیاد و کارتن خوابی 
زنان، امروزه دیگر یک موضوعی پنهانی 
کشیده  عمومی  انظار  به  بلکه  نیست 
ساده  گذار  و  گشت  یک  با  و  شده 

می توان آن ها را دید. 
خیابان  در  مخروبه  ساختمانی 
بود  معتاد  چند  تجمع  محل  ابوریحان 

که شبانه روز را آن جا در اتاق های دود 
زده اش می گذراندند.

تحت  گزارشی  چاپ  از  بعد  خانه  این 
عنوان شیره کش خانه حافظ پلمپ شد. 
سرنوشت  ساکنان شان هم نامعلوم باقی 
ماند. یکی از زنان معتاد این ساختمان 
می گفت ماه ها اینجا زندگی می کند. جا 
و مکانی ندارد و نسبت به جاهایی مثل 
قبال  که  بمید  باغ  خرابه های  و  پارک 
می خوابیده، اینجا هتل پنج ستاره ا ست.

خانه قدیمی  هر  در  ساکن  معتادان 
بعد از برخورد مسووالن هربار در شهر 
را  تازه ای  جای  و  می شوند  پراکنده 

کشف می کنند! 
یک  در  آن ها  از  گروهی  تازگی  به 
ابوذر  خیابان  در  واقع  سنتی   خانه ی 
که  خانه ای  شده اند.  دیده  غفاری 
می توانست  حاالت  بهترین  در  شاید 
به  تبدیل  اما  باشد  زیبایی  چایخانه ی 

شده  دودزده  شیره کش خانه ی  یک 
است. 

و  اینجا مطرح هست  حال سوالی که 
آسیب های  حیطه ی  مسئوالن  بایستی 
اجتماعی سیرجان پاسخگوی آن باشند 
این است که تکلیف زنان کارتن خواب و 

به اصطالح معتاد متجاهر چیست؟ 
کمپ  تاسیس  برای  که  همانطور  چرا 
بسیاری صورت  رایزنی های  ماده ی ۱۶ 
تا باالخره به سرانجام رسید، تصمیمی 
برای ساماندهی زنان معتاد و بی خانمان 

سیرجان اتخاذ نمی شود؟
تصمیمی که می تواند از بروز بسیاری 

از حوادث و خطرات جلوگیری کند.
بارها  آن ها  این زنان،  گفته ی  به 
توسط مزاحمان مورد اذیت و آزار قرار 
گرفته اند و حتا با چاقو تهدید شده اند. 
این زنان اگر تصمیمی هم برای ترک و 
رهایی از شر اعتیاد، داشته باشند از یک 

طرف فضایی برای فراهم کردن شرایط 
به  طرفی  از  و  ندارد  وجود  ترک شان 
از  زنان  در  اعتیاد  امر  بودن  تابو  دلیل 
حمایت خانواده محروم هستند و طرد 
حتا  که  می رسد  نظر  به  اما  شده اند. 

متولیان امر هم این زنان را طرد کرده  
باشند! 

را  فضا  یک  حداقل  بایستی  وگرنه 
ادامه  در  تا  کنند  فراهم  برای شان 

حمایت خانواده را به دست بیاورند.
کرد.  زنانه-مردانه  نباید  را  اعتیاد 
بیماری  یک  عنوان  به  را  آن  بایستی 
که  طور  همان  و  شناخت  رسمیت  به 
شرایط و فضا را برای ترِک مردان مهیا 
یابد،  نفر نجات  اگر یک  می کنیم، حتا 
ساماندهی  را  شرایط  هم  زنان  برای 

کنیم.
عمومی  روابط  خواجویی  معصومه 
موضوع  این  درباره  سیرجان  بهزیستی 
کارتن  »افراد  می دهد:  توضیح  چنین 
خواب در مکز سرپناه شبانه سرای امید 
استراحت و شام و  پذیرش می شوند و 
می کنند.«  دریافت  مرکز  در  صبحانه 
در  که  "افراد"  از  خواجویی  منظور 
مرکز نگه داری معتادان متجاهر خیابان 
مشاوره،  تحت  سیرجان  رضای  میرزا 
می گیرند،  قرار  آموزش  و  مددکاری 
»پذیرش  هستند:  "مردها"  همان 
کارتون خواب ها در کمپ ماده ۱۶ باید 
توسط دادستانی انجام شود. این کمپ 
تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت 
تخصصی  هم  فعالیت هایش  می کند.  
و  روناکاوی  مددکاری،  صورت  به  و 
مدت  می شود.  انجام  پزشکی  خدمات 
متجاهر  معتاد  که  افرادی  اقامت 
در  است.  ماه  سه  می شوند،  شناخته 
مرکز خدماتی  این  در  مدت  این  طول 
به این آسیب دیدگان ارائه می شود مثل 
سرویس خوراک و پوشاک و استحمام. 

درمان های تخصصی اعتیاد.«
با این وجود خواجویی معترف است که 
تمام این امکانات برای معتادان متجاهر 
زن  معتادان  برای  جایی  و  است  مرد 
متجاهر وجود ندارد: »برای زن ها کمپی 
متقضای   کسی  تاکنون  چون  نداریم. 

نبود«!

      سمیرا سرچمی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: یکی از شگردهای قاچاقچیان هدف قراردادن جامعه زنان است. به دلیل اینکه 
شیوع مصرف مواد مخدر در بین زنان پایین است، قاچاقچیان سعی می کنند با شگردهای مختلف شیوع مصرف مواد مخدر 
را در بین زنان گسترش دهند.مؤمنی تصریح کرد: آمار جمعیت بانوان معتاد در ایران نسبت به جهان خیلی پایین است. ۵.۵ 
درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند، در جهان هم ۳۰ درصد از میانگین معتادان را زنان تشکیل می دهند. به گفته 
او توانمندی برای بانوانی درگیر اعتیاد هستند و از این موضوع آسیب دیدند و باید بعد از درمان به فکر توانمندی آنان باشیم تا 

بتوانند به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.

خبــر
۴ هزار دانشجو 

از خدمات کمیته 
امداد استان کرمان 

بهره مندند

مهر:  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان  بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی استان 
کرمان از ابتدای سال جاری تا به حال ۳ میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و شهریه 
به دانشجویان تحت حمایت خود پرداخت کرده است. وی افزود: بالغ بر ۴ هزار دانشجو از خدمات 
کمیته امداد امام استان بهره مند هستند که از این آمار ۲ هزار و ۱۸۵ نفر دختر و مابقی پسر می باشند 
ضمن اینکه از این تعداد ۲۶۱ نفر در مقطع ارشد و ۵۴ نفر نیز در مقطع دکترا مشغول به تحصیل 
هستند. صادقی گفت: از جمله اهداف این نهاد در راستای ارائه خدمت تحصیلی به دانشجویان تحت 

حمایت خود با ارائه خدمات تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیلبه دلیل مشکالت اقتصادی است. 

سیرجان گرمخانه ای برای اسکان زنان معتاد و کارتن خواب ندارد؛

طـرد شـدگان

۵.۵درصدازمعتادانکشوررازنانتشکیلمیدهند

 عکس : آرشیو سخن تازه 

معتاد متجاهر
 به چه کسانی گفته می شود؟

و  دارد  را  خود  خاص  تعریف  متجاهر  معتاد  ایرنا: 
گفته  مخدری  مواد  مصرف کنندگان  از  دسته  آن  به 
می شود که با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود 
و  کنند  اقدام  ترک  برای  نشوند  امکانات حاضر  همه 
به مراکز درمان  را  او  باید  ناگزیر  در چنین شرایطی 

اجباری ارجاع داد.
به  که  بخش هایی  به جز  نظام،  کلی  سیاست های  در 
با مواد مخدر می پردازد، در چند بند به  طور  مقابله 
برنامه های  پیشگیرانه،  اقدامات  توسعه  به  مستقیم 
علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت های اجتماعی 

و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است.
در سند جامع حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد 
توسعه  و  درمان  آسیب،  کاهش  رویکرد  نیز  کشور 
حمایت های اجتماعی در اولویت است. در تمام اسناد 
رویکردهای  توسعه  به  واضح  به طور  مرتبط  الزام آور 
تأکید  آسیب  کاهش  و  درمان  داوطلبانه  و  حمایتی 

شده است.
به همین دلیل این موضوع در اصالحیه قانون مبارزه 
با مواد مخدر و در بندهای ۱۵ و ۱۶ این قانون نیز 
شده اند  مکلف  معتادان   ۱۵ ماده  در  می شود.  دیده 
برای ترک به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی 
یا سازمان های مردم  نهاد مراجعه کنند و معتادانی که 
داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته 

می شوند.
داوطلب  درمان  برای  که  افرادی  دیگر  سوی  از 
قانون   ۱۶ ماده  مشمول  صورت  آن  در  نمی شوند، 
است  کرده  پیش بینی  قانون گذار  یعنی  شوند  می  
اخذ  با  نیز  را  افراد  این  قانون  فشار  از  استفاده  با  تا 
قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان 
مراکز ماده ۱۵ سوق داد )تبصره ۲ ماده ۱۶(؛ یعنی 
قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند 
هم  باز  اگر  مراحل  این  از  پس  تنها  که  اینجاست  و 
فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و 
متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده ۱۶ یا درمان 

اجباری ارجاع داد.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  قانون   ۱۶ ماده  به  توجه  با 
و  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  متجاهر  معتادان 
همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر از سطح جامعه 

جمع آوری می شوند.

    خبر

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم
 و انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0913 145 2643
0913 278 3052

 0919 230 5036
)خدائی(

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری
سرویس خواب میز آرایش مبـــل

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیمهمگی یکجا : 17/800/000 تومان
ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

 بـه گفتـه ی این زنـان، آن هـا 
مـورد  مزاحمـان  توسـط  بارهـا 
و  گرفته انـد  قـرار  آزار  و  اذیـت 
حتـا بـا چاقـو تهدیـد شـده اند. 
هـم  تصمیمـی  اگـر  زنـان  ایـن 
شـر  از  رهایـی  و  تـرک  بـرای 
از یـک  اعتیـاد، داشـته باشـند 
طرف فضایـی بـرای فراهم کردن 
شـرایط ترک شـان وجـود نـدارد.   

یـک  پیـش  وقـت   چنـد   
مـکان به نـام کمپ مـاده ی ۱۶ 
در سـیرجان راه انـدازی شـد، 
مخصـوص معتـادان متجاهر و 
دوبـاره خبری از پنـاه دادن به 

ایـن زنان نیسـت!     


