 ۴هزار دانشجو
از خدمات کمیته
امداد استان کرمان
بهرهمندند

مهر :مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان بیان داشت :کمیته امداد امام خمینی استان
کرمان از ابتدای سالجاری تا به حال  ۳میلیارد و  ۳۷۹میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و شهریه
به دانشجویان تحت حمایت خود پرداخت کرده است .وی افزود :بالغ بر  ۴هزار دانشجو از خدمات
کمیته امداد امام استان بهره مند هستند که از این آمار  ۲هزار و  ۱۸۵نفر دختر و مابقی پسر میباشند
ضمن اینکه از این تعداد  ۲۶۱نفر در مقطع ارشد و  ۵۴نفر 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.
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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 میکنند 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 است۵.۵ .
درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند ،در جهان هم  ۳۰درصد از میانگین معتادان را زنان تشکیل میدهند .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.

سیرجان گرمخانهای برای اسکان زنان معتاد و کارتنخواب ندارد؛

خبر

معتادمتجاهر
به چه کسانی گفته میشود؟

ایرنا :معتاد متجاهر تعریف خاص خود را دارد و
به آن دسته از مصرفکنندگان مواد مخدری گفته
میشود که با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود
همه امکانات حاضر نشوند برای ترک اقدام کنند و
در چنین شرایطی ناگزیر باید او را به مراکز درمان
اجباری ارجاع داد.
در سیاستهای کلی نظام ،بهجز بخشهایی که به
مقابله با مواد مخدر میپردازد ،در چند بند به طور
مستقیم به توسعه اقدامات پیشگیرانه ،برنامههای
علمی درمان و کاهش آسیب ،حمایتهای اجتماعی
و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است.
در سند جامع حمایتهای اجتماعی و درمان اعتیاد
کشور نیز رویکرد کاهش آسیب ،درمان و توسعه
حمایتهای اجتماعی در اولویت است .در تمام اسناد
الزامآور مرتبط بهطور واضح به توسعه رویکردهای
حمایتی و داوطلبانه درمان و کاهش آسیب تأکید
شده است.
به همین دلیل این موضوع در اصالحیه قانون مبارزه
با مواد مخدر و در بندهای  ۱۵و  ۱۶این قانون نیز
دیده میشود .در ماده  ۱۵معتادان مکلف شدهاند
برای ترک به مراکز مجاز دولتی ،غیردولتی ،خصوصی
یا سازمانهای مردم نهاد مراجعه کنند و معتادانی که
داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند ،مجرم شناخته
میشوند.
از سوی دیگر افرادی که برای درمان داوطلب
نمیشوند ،در آن صورت مشمول ماده  ۱۶قانون
می شوند یعنی قانونگذار پیشبینی کرده است
تا با استفاده از فشار قانون این افراد را نیز با اخذ
قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان
مراکز ماده  ۱۵سوق داد (تبصره  ۲ماده )۱۶؛ یعنی
قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند
و اینجاست که تنها پس از این مراحل اگر باز هم
فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و
متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده  ۱۶یا درمان
اجباری ارجاع داد.
با توجه به ماده  ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر،
معتادان متجاهر توسط سازمان بهزیستی کشور و
همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر از سطح جامعه
جمع آوری میشوند.

جامعه

4

 ۵.۵درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند

خبــر

سمیرا سرچمی
صفحهی اجتماعی نشریهی سخنتازه
بارها و بارها گزارشهایی پیرامون
معتادان متجاهر و کارتنخوابهای
ساختمان
هفدهشهریور،
پارک
موقوفهی انوری و خرابههای مختلف
سطح شهر به چاپ رسانده است.
گزارشهایی که بعضا بازتابهای مثبتی
داشتهاند و البته از سوی مسووالن
ذیربط هم هربار فقط آن ساختمانی
که محل تجمع کارتنخوابها بوده،
تخریب شد ه و یا با بلوک سیمانی پلمپ
گشته.

برای ساماندهی این قشر آسیبپذیر
و آسیبزا میان شهرداری و بهزیستی
همواره اختالف بوده است .اینکه چه
کسی مسوول ساماندهی این افراد است
و چطور باید سامانشان داد؟ اما نکتهی
قابل توجه و بسیار مهم همهی این
گزارشها حضور زنان معتاد و کارتن
خواب در میان ویرانههای سیرجان است.
زنانی با یک دنیا درددل و درماندگی.
یکیشان که تقریبا مسنترین این افراد
است میگوید بچهاش معلول است و
شوهرش تنهایشان گذاشته و رفته .او
و چندین زن دیگر که که پاتوقشان
در پارک هفده شهریور ،ساختمان
مخروبهی انوری و ...بوده و هر بار فقط
با پاک کردن صورت مساله جایشان
عوض میشود .انگار مسووالن با این
کار ،ناخواسته یا ناخواسته مشکل را به
همهی شهر سرایت میدهند.
اینها مخاطب گزارشهای من بودهاند
و همهشان از اینکه شب جایی برای
خوابیدن ندارند ،نالیدهاند .از مشکالت
و مزاحمتهایی که تا صبح تنشان را

طـردشـدگان

لرزاندهاند تا هوای سرد و نبود غذای
گرم.
بخش خصوصی کمپی در سیرجان به
نام شبانهسرای امید راهاندازی کرد که
مخصوص مردان معتاد و بیخانمان بود
و بدین ترتیب این زنها کماکان بیسر
و سامان باقی ماندند.

بـه گفتـهی اینزنـان ،آنهـا
بارهـا توسـط مزاحمـان مـورد
اذیـت و آزار قـرار گرفتهانـد و
حتـا بـا چاقـو تهدیـد شـدهاند.
ایـن زنـان اگـر تصمیمـی هـم
بـرای تـرک و رهایـی از شـر
اعتیـاد ،داشـته باشـند از یـک
طرف فضایـی بـرای فراهم کردن
شـرایط ترکشـان وجـود نـدارد.
آوارهی پارک و خیابان با هزار خطر
ت پیش
و آسیب جدید .حاال چند وق 
یک مکان به نام کمپ مادهی  ۱۶در
سیرجان راه اندازی شد ،مخصوص
معتادان متجاهر و دوباره خبری از پناه
دادن به این زنان نیست!
اعتیاد زنان به عنوان یک مسالهی
اجتماعی حساس ،به یک برنامهی
ِ
ریزی دقیق نیاز دارد که شوربختانه تا
به امروز کمتر اقدام موثری در رابطه با
آن صورت گرفته .اعتیاد و کارتنخوابی
زنان ،امروزه دیگر یک موضوعی پنهانی
نیست بلکه به انظار عمومی کشیده
شده و با یک گشت و گذار ساده
میتوان آنها را دید.
ساختمانی مخروبه در خیابان
ابوریحان محل تجمع چند معتاد بود

عکس  :آرشیو سخن تازه

که شبانهروز را آنجا در اتاقهای دود
زدهاش میگذراندند.
این خانه بعد از چاپ گزارشی تحت
عنوان شیرهکش خانه حافظ پلمپ شد.
ت ساکنانشان هم نامعلوم باقی
سرنوش 
ماند .یکی از زنان معتاد این ساختمان
میگفت ماهها اینجا زندگی میکند .جا
و مکانی ندارد و نسبت به جاهایی مثل
پارک و خرابههای باغ بمید که قبال
میخوابیده ،اینجا هتل پنج ستاره است.
معتادان ساکن در هر خانهقدیمی
بعد از برخورد مسووالن هربار در شهر
پراکنده میشوند و جای تازهای را
کشف میکنند!
به تازگی گروهی از آنها در یک
خانهی سنتی واقع در خیابان ابوذر
غفاری دیده شدهاند .خانهای که
شاید در بهترین حاالت میتوانست
چایخانهی زیبایی باشد اما تبدیل به

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

یک شیرهکشخانهی دودزده شده
است.
حال سوالی که اینجا مطرح هست و
بایستی مسئوالن حیطهی آسیبهای
اجتماعی سیرجان پاسخگوی آن باشند
این است که تکلیف زنان کارتنخواب و
به اصطالح معتاد متجاهر چیست؟
چرا همانطور که برای تاسیس کمپ
مادهی  ۱۶رایزنیهای بسیاری صورت
تا باالخره به سرانجام رسید ،تصمیمی
برای ساماندهی زنان معتاد و بیخانمان
سیرجان اتخاذ نمیشود؟
تصمیمی که میتواند از بروز بسیاری
از حوادث و خطرات جلوگیری کند.
به گفتهی اینزنان ،آنها بارها
توسط مزاحمان مورد اذیت و آزار قرار
گرفتهاند و حتا با چاقو تهدید شدهاند.
این زنان اگر تصمیمی هم برای ترک و
رهایی از شر اعتیاد ،داشته باشند از یک

طرف فضایی برای فراهم کردن شرایط
ترکشان وجود ندارد و از طرفی به
دلیل تابو بودن امر اعتیاد در زنان از
حمایت خانواده محروم هستند و طرد
شدهاند .اما به نظر میرسد که حتا

ت پیـش یـک
چنـد وقـ 
مـکان به نـام کمپ مـادهی ۱۶
در سـیرجان راه انـدازی شـد،
مخصـوص معتـادان متجاهر و
دوبـاره خبری از پنـاه دادن به
ایـن زنان نیسـت!
متولیان امر هم این زنان را طرد کرده
باشند!
وگرنه بایستی حداقل یک فضا را
برایشان فراهم کنند تا در ادامه

حمایت خانواده را به دست بیاورند.
اعتیاد را نباید زنانه-مردانه کرد.
بایستی آن را به عنوان یک بیماری
به رسمیت شناخت و همان طور که
شرایط و فضا را برای ِ
ترک مردان مهیا
میکنیم ،حتا اگر یک نفر نجات یابد،
برای زنان هم شرایط را ساماندهی
کنیم.
معصومه خواجویی روابط عمومی
بهزیستی سیرجان درباره این موضوع
چنین توضیح میدهد« :افراد کارتن
خواب در مکز سرپناه شبانه سرای امید
پذیرش میشوند و استراحت و شام و
صبحانه در مرکز دریافت میکنند».
منظور خواجویی از "افراد" که در
مرکز نگهداری معتادان متجاهر خیابان
میرزا رضای سیرجان تحت مشاوره،
مددکاری و آموزش قرار میگیرند،
همان "مردها" هستند« :پذیرش
کارتونخوابها در کمپ ماده  16باید
توسط دادستانی انجام شود .این کمپ
تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت
میکند .فعالیتهایش هم تخصصی
و به صورت مددکاری ،روناکاوی و
خدمات پزشکی انجام میشود .مدت
اقامت افرادی که معتاد متجاهر
شناخته میشوند ،سه ماه است .در
طول این مدت در این مرکز خدماتی
به این آسیبدیدگان ارائه میشود مثل
سرویس خوراک و پوشاک و استحمام.
درمانهای تخصصی اعتیاد».
با این وجود خواجویی معترف است که
تمام این امکانات برای معتادان متجاهر
مرد است و جایی برای معتادان زن
متجاهر وجود ندارد« :برای زنها کمپی
نداریم .چون تاکنون کسی متقضای
نبود»!

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...
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میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
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لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛
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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)

