ﺧﺎﻧﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ »زﻧﺎن و اﻋﺘﯿﺎد« روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﭘﻨﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ »ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ«  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞاﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
داﻧﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  1385ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮش و دروازه ﻏﺎر آﻏﺎز ﮐﺮده ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺬری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎن و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻟﯿﻼ ارﺷﺪ«
راﯾﮕﺎن و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺎدون و ﻏﺬا ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ ﻣﺮد و زن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﻋﺘﯿﺎد را ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ اﻋﺰام ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮓ را ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻮزﯾﻊ
و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻣﺮدان ﮐﻨﻨﺪ.
ارﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و
درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎر و اﻃﺮاﻓﯿﺎن او را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺮﮐﺰ )ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ( ﭘﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف و ﭼﺮﺧﻪ
درﻣﺎن اﺳﺖ.
روزاﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﯾﮑﺼﺪ زن ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روزاﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﯾﮑﺼﺪ زن و ﺣﺪود  30ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﭙﭽﯿﺪه و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  300زن
ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﻪ در ﻃﯽ راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر روی آورده اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اداﻣﻪ داد :درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ارﺟﺎع ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﻓﺘﺎری و اﻧﺠﺎم راﯾﮕﺎن ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی
ﻣﺪدﮐﺎری و روان ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درد و رﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ،ﺷﺎدی ،ﻟﺬت و ﻧﺸﺎط ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻼس ﯾﻮﮔﺎی ﺧﻨﺪه را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ از ﺳﻮی زﻧﺎن اﻓﺴﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮوﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دارو ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻧﯿﺎز زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ زﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد

ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺣﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺑﭽﻪ دار ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ و اﻣﻀﺎی ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮان اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ.
ارﺷﺪ اداﻣﻪ داد :ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ارﺷﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی اﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺪز زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ زﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد درآورﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻬﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ  ،ﭘﻮﺷﮏ  ،وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ و  ..ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪان را دارﻧﺪ ،اﻓﺰود :آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﯿﻢ ،ﻗﺎﻟﯽ و
ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ازای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ دﭘﻮ
ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن زﻧﺎن ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺠﺪد
ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺖ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن آﻧﻬﺎ  ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ،ﺳﺮﭘﻨﺎه و ﭘﻮل و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف روی ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻧﺎﻣﺒﺮده اداﻣﻪ داد ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﻧﺎﺟﺎ ،وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ارﺷﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﻧﺎن از ﯾﺎراﻧﻪ ،ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ
و ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد آِﯾﺪ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﯿﺎد
ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاوان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ اﻋﺘﯿﺎد را ﺷﮑﺴﺘﻪ
و ﻣﺎﻧﻊ از روی اوردن دﺧﺘﺮان اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ را از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ دور ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زور ﻣﻮاد و ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭼﺮﺑﺪ.
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﺳﺪ در دروازه ﻏﺎر
ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دروازه ﻏﺎر ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ان ﺟﯽ او ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ از دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺮون اﻣﺪه و دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد.
ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دارﻧﺪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ را در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاغ دارم ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

