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 پیش به سوی شهری امن 
برای زنان

دیروز نخســتین روزی بود که اگــر پایتان را در 
بعضی از ایستگاه های مترو می گذاشتید، پوسترهای 
زردرنگی را می دیدید که شاید برای نخستین بار در 
کنار تمام پوسترهای تبلیغاتی یا نهایتا پوسترهایی 
که ما را تشــویق به رعایت بهداشت فردی می کرد، 
درباره آزارهای خیابانی علیه زنان هشــدار می داد. 
پوسترهایی که دو هفته ای است در فضای مجازی 
دست به دست می شود و با استقبال گسترده کاربرانی 
مواجه شده که اغلبشان با آنها همذات پنداری یا بر 
لزوم فرهنگ سازی درباره آن تأکید می کنند. حاال 
این پوسترها که از سوی جمع هم اندیشی زنان شامل 
جمعی از فعاالن حوزه زنان تهیه شده، فقط به فضای 
مجازی محدود نمانده و عالوه بر دانشگاه ها به مترو 
تهران هم پا گذاشته است. این پوسترها که پیش از 
این از سوی جمع هم اندیشی زنان به مشاور امور زنان 
شهرداری تهران هم داده شده بود، درحالی به سطح 
شهر تهران می آید که در دو هفته گذشته عالوه بر 
انتقادها و پیشنهادها درباره آنها، بسیاری از زنان از 
تجربه هایشــان در این زمینه و نوع واکنش شان در 

برابر آزارهای خیابانی گفته اند. 
همه ما از همــان زمانی که کــودک بودیم تا به 
حال انواع آزارهــای خیابانی ازجمله متلک گفتن، 
لمس های بدنی، مزاحمت با خــودرو، موتور و ... را 
تجربه کرده ایم. تجربه هایــی تلخ و تاثیرگذار که نه 
درباره مقابله با آن آموزشــی دیدیم و نه حتی شاید 
خانواده هایمان به ما یاد دادند که در صورت مواجهه 
با چنین آزارهایی چه باید بکنیم و چه بسا تشویق به 
سکوت هم شدیم. سال هاســت که فعاالن مدنی و 
حوزه زنان بر لزوم مبارزه با انواع خشونت علیه زنان 
که یکــی از مصادیق مهم آن اذیــت و آزار خیابانی 
است، تأکید می کنند و از دو ســال پیش بعضی از 
کنشــگران فعال در حوزه زنان به صــورت ویژه بر 
بحث خیابان متمرکز شدند و جمع هم اندیشی زنان 
با تهیه پروپوزال هایی در این زمینه با شهرداری تهران 
و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وارد 
مذاکره و طرح بحث شــد که درنهایت به طراحی 

پوسترهایی همه فهم انجامید. 
آگاهی بخشــی در فقدان فرهنگ ســازی برای 
مردان و زنان در زمینه آزارها علیه زنان هدف اصلی 
این پوسترهاســت و البته از سوی هیچ نهاد دولتی 
یا غیردولتی پشتیبانی نشده و به صورت رایگان در 
دسترس عموم و حتی شرکت مترو تهران قرار گرفته 
است. شاید بتوانیم این اقدام شهرداری تهران را بعد 
از سال ها که حتی انتشار تصویر زنان در بیلبوردهای 
تبلیغاتی در شهر هم ممنوع بود، حرکتی مثبت و رو 
به جلو ارزیابی کنیم. حرکتی برای آگاه کردن مردانی 
که زنان را مورد آزار خیابانی قرار می دهند و شاید از 
بار روانی آن برای زنان خبر نداشته باشند؛ آگاه کردن 
زنانی که شاید هر روز مورد هدف حداقل یکی از این 
آزارها هستند و در برابرش سکوت می کنند و پیام 
 دادن به افرادی– اعم از زن و مرد- که شــاید بارها 
شاهد این آزارها بوده اند و ترجیح داده اند به راحتی 
 از کنارش عبور کنند و صرفا تماشــاچی باشــند. 
هرچند در این پوســترها ماده قانوني علیه آنها که 
امنیت زنــان در خیابان را به مخاطــره مي اندازند، 
نوشته شــده و مجازات این افراد را ذکر کرده است، 
اما این به معنای تأیید مجازات شالق برای مزاحمان 
خیابانی نیست و گذاشتن این ماده قانون بیشتر برای 
توجه مسئوالن به فرهنگ سازی بیشتر برای داشتن 
شهری امن برای زنان است، نه تأکید بر مجازاتی که 

بسیاری از مردان و زنان حتی از آن خبر هم ندارند. 
در آخر، امیدواریم شــهرداری تهران حاال که به 
نصب این پوسترها در مترو رو آورده با بیلبورد کردن 
آنها در کنار خیابان ها و بزرگراه ها این حرکت مثبت 
فرهنگی را تکمیل کند تا از این به بعد مردمی که هر 
روز در ترافیک این ابرشهر گرفتارند به غیر از دیدن 
تبلیغ فالن ماســت و بهمان دوغ، با خود آورده ای 
فرهنگی را بــه خانه ببرند که شــاید الگویی برای 

داشتن شهری امن و برابر برای همه مردم باشد. 

 براساس مصوبه  دیروز 
مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم: 

 اعمال نظر روسای دانشگاه ها
 برای استخدام بستگان در هیأت علمی 

ممنوع شد
ایسنا| رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت 
علوم از ممنوع شدن اعمال نظر روسای دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی برای استخدام بستگان به عنوان 

هیأت علمی در همان دانشگاه خبر داد.
»محمدرضــا رضوان طلب« ضمــن اعالم این 
مطلب گفت: »بر اساس مصوبه دیروز، چهارشنبه 
۱۶ اسفند، متقاضیان عضویت هیأت علمی که از 
بســتگان درجه اول رئیس یا اعضای هیأت رئیسه 
یک دانشــگاه هســتند، باید پرونده آنان در آغاز 
رســیدگی توسط کارشناس دانشــگاه مربوط به 
هیأت مرکزی جــذب ارجاع شــود.« او در ادامه 
توضیح داد: »پــس از ارجاع پرونــده متقاضیان 
فوق به هیأت مرکزی جذب، این هیأت نسبت به 
تعیین هیأت اجرایی رسیدگی کننده متشکل از 
اعضای خارج از دانشگاه مقصد درخصوص بررسی 
صالحیت فــرد اقدام خواهد کــرد.« رئیس مرکز 
جذب هیأت علمی وزارت علوم در گفت: »مصوبه 
فوق برای مصون ماندن داوری های علمی و عمومی 

از هر شائبه ای اتخاذ شده است.«

خبر
 معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 

بهزیستی کشور: 

بعضی »متکدیان« به اسم معتاد متجاهر 
تحویل بهزیستی داده می شوند

ایسنا| معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد 
بهزیســتی کشــور تعداد معتادان متجاهر تحت 
پوشش بهزیستی اســتان تهران را بیش از ۱0 هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: »تعداد معتادان متجاهر تحت 
پوشش سایر استان ها نیز به بیش از ۶000 تا 7000 
نفر می رسد.« فرید براتی ســده با اشاره به پوشش 
۳۱ هزار معتاد در قالب تبصره ۲ ماده ۱۶ افزود: »در 
مجموع بیش از ۴۴ هزار معتــاد در مراکز ماده ۱۶ و 
مراکز تبصره ۲ در استان های مختلف ساماندهی و 
از خدمات درمان اعتیاد بهره مند شــده اند. با وجود 
این، برخــی از مســائل در مورد مراکز مــاده ۱۶ و 
تعیین مصادیق تجاهر معتادان نیازمند شفاف سازی 
است، چرا که میان دستگاه های مختلف در تعریف 
تجاهر اختالف نظر وجود دارد.« او با تأکید بر این که 
درحال حاضر مصادیق تعیین معتــادان متجاهر 
به روشنی مشخص نیســت، ادامه داد: »بر اساس 
آیین نامه ماده ۱۶وظیفه تعیین مصادیق وضع تجاهر 
معتادان برعهده سازمان بهزیستی کشور است. پس 
از جلسه اخیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست 
رئیس جمهوری کــه در آن آیین نامــه مراکز ماده 
۱۶تصویب و ابالغ شــد، مقرر است تا دستورالعمل 
تأسیس و مدیریت این مراکز نیز توسط بهزیستی 
تدوین و با امضای دبیرکل ابالغ شــود.« او ادامه داد: 
»مشــخص نبودن این مصادیق باعث شــده است 
تا بســیاری از افرادی که تحویل سازمان بهزیستی 
می شــوند، معتاد نبــوده و تنها متکدی باشــند. 
همچنین برخی از آنها اگرچه معتاد هستند اما وضع 
تجاهر ندارند.« براتی در ادامه با اشاره به این که گاهی 
نیز برخی از افراد خودشان به شکل داوطلبانه برای 
درمان اعتیاد به این مراکز مراجعه می کنند و در وضع 
معتادان متجاهر قرار ندارند، توضیح داد: »به همین 
دلیل منصفانه نیست که این افراد با هزینه دولت و 
بودجه این بخش، وارد پروسه درمان شوند و صرف 

این هزینه برای آنها از این منبع توجیهی ندارد.«

وزیر آموزش وپرورش: 

تعطیلی زودهنگام مدارس ممنوع است
ایسنا| »مدارس حتی یک روز قبل از تعطیالت 
نوروز هــم نبایــد تعطیل شــوند.« ایــن را وزیر 
آموزش وپرورش اعالم کرد و گفت: »به همکارانم در 
مدارس تأکید کردم که به هیچ عنوان نباید امسال 
حتی یک روز زودتر از ایام تعطیل، تعطیل کنند.« 
بطحایی، اینها را در حاشــیه جلســه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران گفت و افــزود: »دانش آموزان 
تا آخرین روز ســال جاری باید تحصیلشان را ادامه 
دهند.« او درباره حذف آزمون ورودی پایه هفتم هم 
توضیح هایی داد: »مصوبه شورای هماهنگی مدارس 
غیردولتی را چند روز گذشته ابالغ کرده ایم که هنوز 
شاید به دســت همه مدارس نرســیده باشد. البته 
مدارس غیردولتی از تصمیم ما اســتقبال کرده اند، 
سازمان مدارس غیردولتی هم تیمی در اختیار گرفته 
تا با تخلفات در این زمینه برخورد جدی کند. البته 
امیدوارم با استقبالی که مدارس کرده اند، برگزاری 

این آزمون متوقف شود.« 

شــهروند| یک روز بازاریان هســتند که دور 
هم جمــع می شــوند و گلریــزان می کنند، یک 
روز پزشــکانند، یک روز بازیگراننــد و روز دیگر 
ورزشکاران. حلقه های آنها برای نجات است، برای 
آزادی آنها که در بندند. آنها که تمام زورشــان را 
زده اند، هرچه داشــته اند فروخته انــد، به این در 
و آن در زده اند و آخر ســر، خودشــان مانده اند و 
چندین میلیون تومان بدهی و دیه و مهریه ای که 
بدهکارشان کرده. آزادی شان، منوط به پرداخت 
همین پول هاســت. حاال چند ســالی اســت که 
دانش آموزان هم وارد این دایره سخاوت شده اند، 
قلک هایشان را می شکنند، عیدی هایشان را جمع 
می کنند، گلریزان می کنند و زن یا مرد بدهکاری 
را آزاد می کننــد. همین دیروز بــود که خبر آمد، 
دانش آموزان دبیرســتان دخترانــه ای در منطقه 
۱8 تهران، پول هایشــان را روی هم گذاشته اند و 
زنی را پس از چهار مــاه، از زندان آزاد کردند؛ زنی 
که براساس اعالم ستاد دیه کشور، سرپرست یک 
خانواده سه نفره است و نتوانسته بود بدهی اش را 
پرداخت کند. دو روز قبل از آن هم، دانش آموزان 
دو مدرســه دیگر با پولی که جمع کــرده بودند، 
ســه زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده بودند. دو 
مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه که پول خرید 
لباس عید را به ســتاد دیه تهــران واریز کردند؛ 
پولی که به ۱۶ میلیون و صد هزار تومان رســید. 
قبل از آن هم، ستاد دیه کشــور، اعالم کرده بود 

که دانش آموزان دبســتانی در 
تهران، ۱9 میلیون و 500 هزار 
تومــان جمع کردنــد و با این 
پول ها ۶ زندانی غیرعمد را آزاد 

کرده اند. 
زندانیانی که به خاطر بدهی، 
پشــت میله هــای زنداننــد، 
همیشــه چشــم انتظار این 
خیران اند که قفل ها را بشکنند 
و آزادشــان کننــد. اســداهلل 
جوالیی که مدیرعامل ســتاد 
دیه کشــور اســت، می گوید 

که دایره خیــران، بزرگتر شــده، همان ها که در 
گروه های مختلــف، بــرای آزادی زندانیان پول 
جمع می کنند، پزشــکان، بازاریان، ورزشکاران و 
هنرمندان و حاال در چند سال اخیر، دانش آموزان، 
حلقه نیکوکاری را وســیع تر کرده اند. جوالیی به 
»شهروند« می گوید که مشارکت اجتماعی مردم 
برای آزادی زندانیان بیشــتر از قبل شده و فضای 
مجازی، زمینه جمع آوری کمک های مالی مردم 
را بیشتر از قبل فراهم کرده: »اخیرا دانش آموزان، 
حرکت های خیرخواهانه قابل توجهی برای آزادی 
زندانیان انجام می دهند، مثال یکی از موسسه های 
آموزشی در سه سال، شــش زندانی را آزاد کرده 
که در جای خود، قابل توجه اســت. امســال هم 

چندین مدرسه، برای آزادی زندانیان کمک های 
مالی کردند.« معرفی زندانیانی که شرایط آزادی 
را دارند، به عهده ســتاد دیه است. از  سال ۶9 که 
این ستاد راه اندازی شد، بیش از ۱۱0 هزار زندانی 
غیرعمد به  دامن خانواده هایشــان برگشــته اند 
و مســئوالن این ســتاد می گویند که بیشترین 
 کمــک را در همه این ســال ها، مــردم کرده اند: 
» هر گروهی به هر شکلی که بخواهد برای آزادی 
زندانیان گلریــزان کند، باید 
با ســتاد دیه هماهنگ باشد. 
ســتاد دیه، زندانیانی که واجد 
شــرایط آزادی هســتند را به 
آنها معرفــی می کند و آنها هم 
با درنظر گرفتــن مبلغ دیه یا 
بدهکاری و ... برای آزادی شان 
اقدام می کنند.« براساس اعالم 
جوالیی، برای آزادی زندانیانی 
اقدام می شود که از نظر مالی، 
صفر باشند، یعنی برای تأمین 
مبلــغ بدهکاری بــه هر دری 
زده اند، وام گرفته اند، حتی وســایل خانه شان را 
 فروخته اند و از تأمین مابقی بدهــی بازمانده اند: 
» ما این افراد را به گروه های خیر معرفی می کنیم، 
اینها افراد خاصی اند و وظیفه ستاد دیه این است 
که پول و کمک هــای مالی خیران را در مســیر 
خودش خرج کنند. خود خیران هم می خواهند تا 
زندانیانی که دردمند و آبرومند هستند را از زندان 
آزاد کنند.« اعضای ستاد دیه برای آزادی زندانیان 
تحقیق می کنند، آنها حتی حساب مالی زندانی و 
خانواده اش را بررســی می کنند و در این پروسه، 
مردم که ورزشکار و هنرمند و... هستند، خودشان 
وارد کار می شــوند تــا از ناتوانی مالــی زندانی، 
اطمینان پیدا کنند: »ما در ستاد دیه، دو مولفه را 

در نظر می گیریم، یکی این که زندانی واقعا نیازمند 
و آبرومند باشد و دیگر جنایتی مرتکب نشده باشد. 
ما از کســانی که مرتکب جنایت شده اند حمایت 
نمی کنیم و بیشترین فعالیت ما در زمینه جرایم 
غیرعمد اســت. مثل زندانیان تصادف و حوادث 
کارگاهــی، بدهکاران و... کســانی که چک صادر 
کرده اند اما به دلیل مشــکالتی که برایشان پیش 
آمده نتوانســتند پولش را تأمین کنند، حتی این 

افراد نباید کالهبردار باشند. در 
غیراین صورت از آنها حمایت 
مالی نمی شــود.« بــه گفته 
مدیرعامل ستاد دیه کشوری، 
محکومان مالــی و بدهکاران 
مهریه و نفقــه، تعداد زیادی از 
زندانیان را تشــکیل می دهند: 
»نخســتین قدم برای افرادی 
که برای آزادی ایــن زندانیان 
می خواهند اقــدام کنند، این 
است که با ســتاد دیه صحبت 
کنند، تنها متولــی آزادی این 

زندانیان، ستاد دیه است که هم برای معرفی این 
افراد و هم جمع آوری کمک های مالی و آزادی آنها 
اقدام می کند. حتی اگر جشن و گلریزانی قرار باشد 
برگزار شود، از سوی ســتاد و با همکاری آن، باید 
انجام شود.« جوالیی می گوید گاهی پیش می آید 
که برخی از خیران اعالم می کنند که می خواهند 
برای آزادی مثال زندانیانی که ســادات هستند یا 
زن هستند، اقدام کنند، ستاد هم بر همین اساس، 

مواردی به آنها معرفی می کند. 
با این که تعداد بدهــکاران مهریه در زندان کم 
نیســت اما براســاس آنچه مدیرعامل ستاد دیه 
اعالم می کند، خیران خیلــی رغبتی برای آزادی 
این زندانیان ندارند، چرا کــه معتقدند این افراد 

خودشــان، مبلغ را در شــرایطی که بالغ و عاقل 
بودند، تعیین کرده اند: »بیشــتر خیران دوســت 
دارند افرادی که ناخواســته بدهکار شده اند را از 
زندان آزاد کنند.« ستاد دیه کشوری، مشخصات 
دقیقی از زندانیان به خیــران نمی دهند، همین 
که زندانی چه شــرایطی دارد و شرایط مالی اش 
تأیید شــود، برای خیران کافی است، آنها از ارایه 
هــر گونه آدرس و یا شــماره تماس بــا زندانیان 
خودداری می کننــد: »اینها جزو قوانین ســتاد 
است.« مدیرعامل ستاد دیه کشوری، می گوید که 
هر روز تعداد گروه هایــی که برای آزادی زندانیان 
تشکیل می شــود، بیشتر می شــود، گروه هایی 
که اغلب در فضای مجازی و به صورت مشــخص 
در تلگرام تشــکیل می شــوند؛ جامعه پزشکی یا 
هنرمندان، نمونه هایی از این گروه ها هستند: »ما 
حتی در میان خیران، خبرنگاران را هم داریم، مثال 
خبرنگاری را داشتیم که خودش خبر یک بدهکار 
مالی در زندان را منتشــر کــرد و در ادامه مبلغ 
بدهکاری آن زندانی را تأمین کرد و منجر به آزادی 
آن زندانی شــد. یا خبرنگاران حوزه قضائی اند که 
در میان پرونده ها، زندانیان بدهکار جرایم غیرعمد 
را شناســایی و برای آزادی شان اقدام می کنند. از 
سوی دیگر، سینماگران هم هستند که پول فروش 
بلیت چند روز اکران فیلم شــان را بــرای آزادی 
این زندانیان اختصــاص می دهند. نمونه آن فیلم 
اسرافیل است که کارگردان این فیلم، پول سه روز 
اکران این فیلــم را برای آزادی 
زندانیان زن اختصاص داد و با 
جمع آوری ۲0 میلیون تومان، 
یک نفر آزاد شد و قرار است در 
اکران های بعدی، سه نفر دیگر 

هم آزاد شوند.« 
جوالیــی مــی گویــد که 
کارهای خیر در شــبکه های 
اجتماعی نهادینه شــده و این 
اتفاق خوبی اســت:» ما واقعا 
در این ســال ها شاهد اتفاقات 
جالبی بوده ایــم، مثل کاری 
که یک خواهر و برادر در آستانه عیدنوروز کردند 
و تمام عیدی هایشــان را به ما دادند که منجر به 
آزادی یــک زندانی شــد.« به گفتــه جوالیی، از 
ابتدای امســال تا دی ماه، 8 هــزار و ۱00 نفر از 
زندانیان با کمک خیــران از زندان آزاد شــدند: 
 »البته برای آزادی این افراد دو هزار میلیارد تومان 
جمع آوری شد، بیشــتر این پول را خیران تهیه 
کردند و بخشــی از آن از سوی منابع ستاد تامین 
شد. قرار است تا آخر امســال تعداد آزاد شده ها، 
به ۱0 هزار نفر برسد.« بر اساس اعالم مدیرعامل 
ســتاد دیه کشــور، مجلس منابع غیرمستقیمی 
به ســتاد دیه می دهد:» منبع اصلــی آزادی این 

زندانیان کمک های مردمی است.«
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افقي
۱ـ  هر آنچه از خود پرتو ســاطع کند- درشت و 

ناهنجار
 ۲ـ  پرده دری- قســمت منفجرشونده موشک- 

درآمد
 ۳ـ  نماز یک رکعتــي- بیمــاري تنگي نفس- 

سرشکسته و ناراحت- پرحرفي
 ۴ـ  از نام هــای دخترانه- حرکت منظم دســته  

سربازان
 5ـ  یار شیرازي- مشکی شعرا- غذای شب- سوال

 ۶ـ  دین اکثریــت مردم ژاپن- نمــو - از حواس 
پنجگانه 

 7ـ  سرکش- آب منجمد- افزودن
 8 ـ  موی روی پلک- بها و قیمت- جگر- سستی 

در انجام کار
 9ـ  بســیار تیزهوش- خدای جاهلیت- مجموع 

وسایل منزل
 ۱0ـ  کنایه از خیلی باریک- سرسرا- مردن ناشی 

از عذاب شدید
 ۱۱- فرزندي- فعل امر از گفتن- نقطه  سیاه روی 

پوست- دیو و پری 
 ۱۲ـ  پایان- از خودروهای وطني

 ۱۳ـ  پدر- خردسال- نوعي پارچه- زمین بلند و 
وسیع

 ۱۴ـ  پاکی و بزرگواری- مرغی از نوع ماکیان دارای 
دم  چتری زیبا- تند و سریع

 ۱5ـ  راهنما- کالمش باالتر از کالم بشر و پایین تر 
از کالم خداست

عمودي
 ۱ـ  راه کوتاه- اندام شنیدن- مدرسه  قدیمی

 ۲- جامه صاف کن- شــلوار جین- خشمگین- 
شایسته و درخور

 ۳ـ  پزشک- برادر حضرت موسی)ع(- نام ترکی
 ۴ـ      صداقت- جهت- مدیکال

 5ـ  قورباغه- جانور زنده- ضرر و بال
 ۶ـ  شقایق- باختر- تنگ چشمی

 7- زیر نیم کاسه است- کسی که فلزات را ذوب و 
در قالب ریزد- از سوره های قرآنی

 8ـ پهلوان-ریه- وي- درختي همیشه سبز

 9ـ  اول و نخست- از عالمات ریاضی- بیم و هراس
 ۱0ـ افسرده و دلتنگ- پلیدی و نجاست- هر آن  

که مال و اموال زیادی داشته باشد
 ۱۱ـ  خواهر پدر- برادر- دشنام دادن

 ۱۲ـ  کالغ- موی گوسفند- حدیث معروف
 ۱۳ـ  شراب- میزان- قسمت ها 

 ۱۴ـ  آب دهان- رنگ ماتم- صف و رده- نوشیدنی 
لبني

 5ـ۱  درد گرفتن قسمتی از بدن گویی که سوزن 
در آن فرو می کنند- مبهم- روستا 
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|  الهه محمدی  |   کارشناس ارشد مطالعات زنان|

 مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت وگو با »شهروند« از مشارکت باالی گروه های اجتماعی 
برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد می گوید

محفل سخاوت
  یکی از موسسه های آموزشی در سه سال، شش زندانی و اخیرا دختران دانش آموز مدرسه ای، یک زندانی زن را آزاد کردند

  از ابتدای امسال تا دی ماه، 8 هزار و 100 نفر از زندانیان با کمک خیران از زندان آزاد شدند

 مشارکت اجتماعی مردم
 در فضای مجازی، برای آزادی 

زندانیان افزایش یافته است
 

هنرمندان،   ورزشکاران 
خبرنگاران،   دانش آموزان 

خیران و بازاریان، جزو گروه های 
خیری هستند که برای آزادی 
زندانیان خیلی تالش می کنند

مدیرعامل ستاد دیه کشوری :
با این که تعداد بدهکاران مهریه 
در زندان کم نیست اما خیران 

خیلی رغبتی برای آزادی 
این زندانیان ندارند، چرا که 
معتقدند این افراد خودشان، 

 مبلغ را در شرایطی که
  بالغ و عاقل بودند
تعیین کرده اند

خبر

ایســنا| سرپرســت تیم درمان دانش آموزان 
شــین آبادی از انجام ۱8۳ عمل برای دانش آموزان 
شین آبادی در پنج سال خبر داد. محمدجواد فاطمی، 
در پاسخ به برخی اظهارات درباره اعزام به خارج از این 
کشــور دانش آموزان برای ادامه درمان توضیح داد: 
»هنوز از اعزام این دانش آموزان به خارج از کشور برای 
ادامه روند درمانی خبری نیست و فروردین ماه 97 
درباره این موضوع تصمیم گرفته می شود.« او افزود: 
»قرار است پس از عید و نیمه دوم فروردین ماه یک 
تیم جراحی پالستیک با حضور این کودکان، والدین 
و نماینده وزارت بهداشت برای همه آنها کمیسیونی 
تشکیل داده و آنها مجددا ویزیت شوند و به این ترتیب 
با نظر گروه جراحی پالستیک و کودکان مشخص 
شود که چه کاری به صالح آنهاست، با آنها صحبت 
و برای تک تک آنها تصمیم گرفته شود، درنهایت نیز 
نتیجه، صورتجلسه شده و به وزارت بهداشت اعالم 
شــود.« فاطمی، با تأکید بر این که هنوز تصمیمی 
 درباره اعزام این کودکان گرفته نشــده است، افزود: 
» تاکنــون ۱8۳ عمل جراحی، 8۴ بــار لیزر، ۴۳۶ 
تزریق، ۱۱۱ مرتبه ویزیت روانشناســی و ۱۳9بار 
فیزیوتراپــی، کاردرمانی و تهیه لبــاس ویژه برای 

آنها انجام شــده اســت. با این حــال همچنان به 
حمایت های روانی و برنامه های منظم روانشناسی، 
پروتز، لیزر و لباس ســوختگی نیاز دارند. عمل های 
جراحی برای آنها انجام شــده و مشکلی نیز وجود 
نداشته  اما با این وجود الزم است که در روند درمان 
بازنگری انجام شود.« سرپرست تیم درمان کودکان 
شین آبادی همچنین با اشــاره به سوختگی شدید 
۱۲ نفر از این کودکان، ادامه داد: »وزارت بهداشــت 
یک بار در ســال اول که درمان آنها پذیرفته شــد، 
برای درمان آنها معادل ۱.5 میلیاردتومان پرداختی 
داشته، اما درحال حاضر اطالعی از این که آیا دوباره 
پرداختی داشته اســت، ندارم. درحال حاضر نیز به 
شرکت های تجهیزات پزشــکی بابت اجناس مورد 
نیاز و بیمارستان های مختلف برای انجام عمل های 
جراحی بدهکاری وجود دارد و هزینه آنها پرداخت 
نشده است.« آذرماه  ســال 9۱ آتش گرفتن بخاری 
در مدرســه دخترانه انقالب اسالمی در شین آباد از 
 توابع پیرانشهر، باعث سوختن ۲۴دانش آموز شد که

 ۱۲ نفر از آنها جراحات جدی تری داشتند. از آن زمان 
تاکنون وعده های زیادی برای تأمین هزینه درمان 

این کودکان مطرح شده  است.

ایسنا| فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست استان 
تهران از کشف و ضبط تعداد ۲۳00 الک پشت برکه ای 
و مار آبی طی گشت و پایش ماموران یگان حفاظت در 

بازار مرکزی میوه و تره بار تهران خبر داد. 
نقی میرزا کریمی با اعالم این خبر گفت: »در گشت 
و پایش ماموران یگان حفاظت محیط  زیست استان 
تهران با همکاری ماموران کالنتری و بازرسان اصناف 
تهران، از یک خودور ۲0۶ پارک شــده در بازار میوه و 
تره بار مرکزی تهران تعداد ۱500 عدد الک پشــت 
برکه ای و 800 مار آبی کشف و ضبط شد.«  او با اشاره 
به این که مالک خودرو با مشــاهده ماموران، خودرو 
را رهــا کرد و متواری شــد، ادامــه داد: »این خودرو 
 توقیف و گونه های کشف شــده بــه مرکز نگهداری 

حیات  وحش پارک پردیســان منتقل شــد.« میرزا 
کریمی با بیان این که به اســتناد مصوبه شماره ۳80 
شورای عالی محیط زیست، ضرر و زیان وارده به محیط 
 زیست برای هر الک پشــت برکه ای ۳00 هزار تومان 
و هر مار آبی ۲00 هزار تومان اســت، گفت: » موضوع 
صورتجلسه به مراجع قضائی ارجاع شد و تحقیقات 
و اقدامات الزم جهت شناســایی و دستگیری متهم 
درحال پیگیری است.«  فرمانده یگان حفاظت محیط  
زیست استان تهران ادامه داد: »خرید و فروش جانوران 
وحشی ممنوع است و شهروندان در صورت مشاهده، 
موضوع را به سامانه تلفنی ۱5۴0 یا شماره های تماس 
77۳595۶۴ و۲- 77۳5578۱  اداره کل حفاظــت 

محیط  زیست استان تهران اطالع دهند.« 

سرپرست تیم درمان دانش آموزان شین آبادی خبر داد: 

1۸۳ عمل برای دانش آموزان شین آبادی در ۵ سال

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست استان تهران خبر داد: 

کشف ۲۳۰۰ الک پشت در بازار مرکزی میوه و تره بار تهران
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پکرمگحرطلدیب9
انتالکشمنیدب۱0
زقسمیحرابوهر۱۱
یلهاساینابشب۱۲
ریدخلیوحتفای۱۳
یتسوپارادیما۱۴
کیرابوگنتسوقان۱5
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