زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ
زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﭘﺎسﮐﺎریﻫﺎی ﻓﺮاوان ،اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻣﻌﺪود ﻫﻨﻮز ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ۳۱ ،ﻧﻬﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب را دارﻧﺪ ،آﻣﺎر زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﮐﺸﻮر ﻫﻢﭼﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺮدان ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪﻧﺪرت در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ زﻧﺎﻧﯽ را
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ آﺳﻤﺎن ،ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﯾﮏﺳﻮم ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮابﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ آﻣﺎری ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ،در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه دارد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن  ۵۱ﻫﺰار ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ۵ ،ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻌﺪاد دﻗﯿﻖ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﮐﺸﻮر روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و
اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب اذﻋﺎن دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  90درﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪیﺗﺮی اﺳﺖ.
زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﻟﯽ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﭘﺎسﮐﺎریﻫﺎی ﻓﺮاوان ،اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻣﻌﺪود ﻫﻨﻮز ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊآوری آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻣﺤﺴﻨﯽﺑﻨﺪﭘﯽ؛ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﻤﻊآوری ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻃﺮح در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻤﻊآوری اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم از ﺳﻮی دو ﻧﻬﺎد ﺷﻬﺮداری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮوز ﺻﻔﺎریﻓﺮد؛ ﻣﻌﺎون ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﻓﺮاد آﺳﯿﺐدﯾﺪهای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢﻫﺎ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در
ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ ﻓﺮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮای  200ﻧﻔﺮه ﺑﺮای ﻫﺰار زن /ﻣﺮدان ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  13ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮلاﻧﺪ ،راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮای  200ﻧﻔﺮه
ﺑﺮای  5ﻫﺰار ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب زن ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺎزﭘﺮوری اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮاﻫﺎی وﯾﮋه زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻤﺮاه زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮاﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻓﮑﺮی ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮای ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ،زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮای زﻧﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ زﻣﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ از زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ:
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻣﺎنﺳﺮاﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮدان ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ از

زﻧﺎن اﺳﺖ.
وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
وزارت ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﻃﯽ دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی
زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﭘﻮر؛ ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ،ﻧﯿﺰ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن
ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش اﺳﺖ،
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻃﺮح در ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻗﺪام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی و ﺳﺎﻟﻢ
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻓﻘﺮ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ زودی ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .ﺑﺎزﭘﺮوری زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﮐﻪ اﻗﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺪدﮐﺎری ،ﻣﻬﺎرت و ﺳﻮادآﻣﻮزی ،ﺗﻬﯿﻪ اﺳﮑﺎن ،ﻏﺬا و ﭘﻮﺷﺎک ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب /ﮐﻤﮏﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻢﺳﺎن
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و در دام اﻋﺘﯿﺎد اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع آنﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ وارد ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن
ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻮده و  10درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ؛ رﯾﯿﺲ اداره ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺪز و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ و اﮔﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی درﻣﺎن ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش و
ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ وﺟﻮد دارد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و زﻧﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎل  HIVﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺻﺪاﻗﺖ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﭘﺮﺧﻄﺮ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن اﻓﺮاد
ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﺟﺬبﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎور اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻼً راﯾﮕﺎن آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻮﻻوردی؛ ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در ﺧﺼﻮص وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮعاش ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده وﻇﯿﻔﻪ دارد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺧﻮدش را دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ زﻫﺮه ﻃﺒﯿﺐزادهﻧﻮری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺮدان داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ زﻧﺎن ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاب ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮل
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه در ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ
وﻇﯿﻔﻪ دارد در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ اﻣﻮر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان وزارت ﮐﺸﻮر وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﯿﺐزادهﻧﻮری ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدﺟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﻮراﯾﯽ
را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺎﯾﻞ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻟﺤﺎظ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وﺟﻮدﺷﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪد و رﻗﻢ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد اراﯾﻪ دﻫﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
دردی از ﻣﺮدم را دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

