درﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن
ﺗﻦﻓﺮوش
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری زﻧﺎن ﺗﻦ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﺮده و آﻧﺎن را
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان،ﺠﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻬﺮه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در
ﭼﻬﺎرراه ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن دﺳﺖ ﻓﺮوش ،ﺳﯽ دی ﻓﺮوش ﻫﺎ ،ﮔﻞ ﻓﺮوشﻫﺎ ،ﻣﺘﮑﺪﯾﺎن و … ﭼﻬﺮه ﺗﻬﺮان
را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از دادﺳﺮاﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪ ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .وی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻀﻮر ﻗﻮیﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ و اﻓﺮاد ﺑﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪ.
ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﯿﺘﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و
دادﺳﺮا اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻼق و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮوز اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای
دادﺳﺮا و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺗﺸﮑﯿﻞ و آﻏﺎز ﮐﺎر اورژاﻧﺲ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح اﻓﺮاد ﺑﯽ ﭘﻨﺎه و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎی اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اورژاﻧﺲ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ آن ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻣﺪدﮐﺎری ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
وی اﻓﺰود :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻗﺪاﻣﺎت دادﺳﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﮐﻮدک آزاری ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭗ ﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻧﮕﻪداری ﮐﻮدﮐﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ورود ﮐﻨﯿﻢ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻬﺮه
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﻬﺮه اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﻋﻼم ﺟﺮاﯾﻢ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻪداری اﻓﺮاد ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزه داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .در ﺗﻬﺮان ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ دادﺳﺮا ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﻮدک آزاری اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

