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اجتماعی

مناسبسازیمدارسباقرص؟
تصویب دو فوریت طرح الزام شهرداری تهران به اختصاص  30درصد از بودجه ساالنه اختصاصی به آموزش و پرورش
در شورای شهر پایتخت بحثبرانگیز شد .چرا که در میانههای بحث محسنهاشمیرئیس شورا ضمن مخالفت با پیشنهاد
شــهربانو امانی برای اختصاص  50درصد به جای  30درصد ،گفت دانش آموزان دختر قرص ویتامین  Dاستفاده کنند!

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :مدتهاســت که
حرفهایی در رابطه با مناســب ســازی مدارس
دخترانه مطرح میشــود و در پــی آن معصومه
س جمهــوری در امور زنان و
ابتکار ،معــاون رئی 
خانــواده چندی پیش گفته بود« :امروزه دختران
نمیتواننــد در پارکهای عمومیمانند پســران
ورزش کننــد که یکی از دالیــل آن اعتقاد ما به
حجاب اســت .حجاب جزو شــئون اســامیو
قانون کشور ما اســت .باید با تأسیس پارکهای
بانوان شــرایط و فضای موردنظــر را فراهم کنیم
همچنین یکی از وظایف ما این است که فضاهای
آموزشوپرورش را بهگونــهای طراحی کنیم که
دختــران بدون حجاب در مــدارس حضور یابند.
حجاب در برابر نامحرم واجب اســت .در مدارس
ما نامحرم وجود ندارد و طراحی مناسب ساختمان
بدون اشراف در آموزشوپرورش به دختران اجازه
میدهد که بدون حجاب در کالس درس حضور
یابند و بهراحتی ورزش کنند ».این موارد ســبب
شــد تا چند روز پیش در شــورای شــهر تهران
بودجه  4میلیارد تومانی به مناسب سازی مدارس
دخترانه اختصاص پیدا کند .البته با وجود تصویب
طرح مذکور بــاز هم اما و اگرهایــی در رابطه با
مناسبسازیمدارسوجودداردوحواشیپیشآمده
در جلســه شورای شــهر تهران نشــان میدهد
اعضای شــورا آن طور که بایــد اعتقادی به طرح
تصویب شــده ندارند و همین موضوع نیز سبب
میشــود تا عملی شــدن این طرح بعید به نظر
برسد .صحبتهای محسنهاشمیرئیس شورای
شــهر تهران مبنی بر اینکه دختران برای جذب
ویتامین  Dمیتوانند قرص آن را مصرف کنند و
نیاز به مناسب سازی مدارس نیست ،گواه همین
موضوع اســت .با این اوصاف باید دید که آیا این
طرح میتواند کارایی الزم را داشته باشد یا خیر.
> در جلسه شورا چه گذشت؟

طرح دو فوریت الزام شهرداری تهران به اختصاص
 ۳۰درصد از ردیف بودجه ســاالنه اختصاصی به
آموزش و پرورش تهران برای مناســب ســازی
مــدارس دخترانــه دولتی در مناطــق  ۲۲گانه
شــهرداری تهران در جلســه علنی روز یکشنبه
شورای شــهر تهران توسط ناهید خداکرمیبا ۱۶
امضا تقدیم هیات رئیسه شد .در مقدمه این طرح
آمده اســت ...« :به منظور تأمین امکانات رفاهی
و ارتقاء شــرایط محیطی ،بهداشــتی ،فرهنگی و
اجتماعی کودکان و همچنین با عنایت به ضرورت
اجــرای عادالنه طرح مصوب دوم مهرماه ســال
 ۱۳۸۸تحت عنوان طرح اســتقبال از مهر ،برای
دسترسی عادالنه و مطلوب دختران دانش آموز به
فضای مناسب ورزشی و تفریحی در محل تحصیل
خود ضــرورت دارد تا محیط مــدارس دخترانه
مناســب فعالیتهای ورزش و فوق برنامه باشد تا
دختران دانش آمــوز بتوانند بدون محدودیت به
فعالیت فیزیکی بپردازنــد؛ لذا با عنایت به ردیف
بودجــه ،شــهرداری میتواند بخشــی از بودجه
اختصاصی بــه آموزش و پــرورش را صرفاً برای
مناسب سازی و رفع اشراف ساختمانهای مجاور
به محوطه مدارس تهران هزینه کند».
در این جلســه ناهید خدا کرمیبا اشاره به اینکه
نور آفتاب در تامیــن ویتامین  Dاهمیت فراوانی
دارد و در همین راســتا مناســب سازی مدارس
اهمیت مییابد ،تصریح کرد« :االن در بسیاری از
مدارس غیرانتفاعی شرایط آزادانه فعالیت ورزشی
دختران ایجاد شده است ،اما در مدارس دولتی نه.

> زنگ هشدار کمبود ویتامین  Dبرای زنان

باید منتظر ماند و دید که بودجه اختصاص یافته برای مناسب سازی مدارس دخترانه
تا چه میزان میتواند کار ساز باشد .آیا این هزینه صرف خرید قرص ویتامین  Dبرای
دختران دانش آموز میشود تا به صحبتهای رئیس شورای شهر جامه عمل بپوشاند
و یا اینکه صرف بلند سازی دیوارها میشود تا دختران هم بتوانند در فضای مدرسه
برابر با پسران آزادانه به فعالیت بپردازند و به صورت طبیعی ویتامین  Dجذب کنند و
یا اینکه باز هم مثل چند سال گذشته چشم بر مناسب سازی مدارس دخترانه بسته
میشود و هزینه اختصاص یافته خرج مسائل دیگری میشود!
از آنجایی که مناســب ســازی مدارس دخترانه
از جمله وظایف شهرداری تهران است در نتیجه الزم
است این بودجه به مدارس دخترانه تخصیص یابد».
در ادامــه الــزام دوفوریــت بــه درخواســت
محسنهاشمیبه بحث گذاشته شد.مرتضی الویری
در مخالفت با دو فوریــت این طرح با بیان اینکه
با کلیات طرح مخالف نیســت ،اظهار داشت« :اما
ضرورتی برای دو فوریتی بودن آن وجود ندارد از
طرفی باید علت اینکه  30درصد از این منابع مورد
تاکید است و کمتر یا بیشتر نیست ،تشریح شود».
در ادامه شــهربانو امانی در موافقت با دو فوریت
این طرح گفت« :از همان ابتدای انقالب دختران
در فضــای محبوس بودنــد و باید اســتفاده از
امکانات عادالنه مورد توجه قرار گیرد .بسیاری از
هزینههایی که امروز تحمیل میشود در صورتی
که اســتفاده از امکانات به صورت عادالنه وجود
داشت باعث ایجاد این هزینهها نمیشد .ما منتظر
بودیم در دو سال گذشــته نگاه حاکم بر شورای
پنجــم در مدیریت شــهری نیز حاکم شــود اما
اینگونه نشد و امروز ناچاریم برای حساس کردن
مسئوالن این طرح را به صورت دو فوریت مطرح
کنیم و از شــما به عنوان پدران و تصمیم سازان
میخواهیم با دو فوریت طرح موافقت کنید تا در
آستانه سال تحصیلی جدید این بودجه تخصیص
یابد».
پــس از امانی ،مجید فراهانــی در مخالفت با دو
فوریت این طرح اظهار داشــت « :با کلیات طرح
موافقم ،اما مخالفت من برای دو فوریت طرح است
زیرا هم اکنون  ۵درصد از عوارض شهرســازی از
محل صدور پروانه و ماهانه نیز کمک شهرداری به
آموزش و پرورش برای تعمیرات پرداخت میشود.
انتظــار داریم برای این طرح کار کارشناســی در
کمیسیونهای تخصصی انجام شود».
در ادامه حســن خلیل آبــادی در موافقت اظهار
داشت« :اگر ما بتوانیم در هر منطقه یک مدرسه

را برای دانش آموزان دختر مناسب سازی کنیم،
کار بسیار درســتی انجام داده ایم که بهتر است
قبل از مهرماه و بازگشــایی مدارس صورت گیرد.
» با وجود همه موافقتها و مخالفتها ســر انجام
طرح مطرح شده با  12رای موافق تصویب شد.
> دختران قرص ویتامین  Dبخورند!

در همان جلســه بــود که شــهربانو امانی عضو
شورای شهر پیشــنهاد افزایش بودجه شهرداری
برای مناسبسازی مدارس دخترانه را داد و اعالم
کرد «:اعضای شورا عدد  ۲۰درصد را به  ۵۰درصد
افزایــش دهنــد » .این موضوع بــا انتقاد برخی
از اعضای شورای شهر مواجه شد اما در این بین
صحبتهای محسنهاشمیرئیس شورای شهر از
همه جالب تر بود .او در واکنش به این پیشــنهاد
گفت «:در قطب شــمال  ۶ماه آفتاب نیســت و
به جایش قرص میخورند.در اروپا هم بســیاری
مواقع هــوا آفتاب نبوده و مردم آنجا برای تأمین
ویتامین  Dقرص آن را اســتفاده میکنند .بنده
هم اخیرا آزمایش دادم و مشــخص شــد کمبود
ویتامین  Dدارم و اکنون نیز قرص آن را مصرف
میکنم ».همین حرفها ســبب شد تا سرانجام
پیشنهاد شهربانو امانی برای اختصاص  50درصد
از ردیف بودجه ســاالنه اختصاصــی به آموزش
و پرورش تهران برای مناســب ســازی مدارس
دخترانــه با  ۱۳رأی مخالف به تصویب نرســد.
اما واقعیت اینجاست که به گفته خود نمایندگان
شورای شهر تهران ،آمار نشان میدهد  ۷۶درصد
از دختــران تهرانی از کمبــود ویتامین دی رنج
میبرند و کمبود این ویتامین میتواند منجر به
بروز بیماریهای قلبی عروقی و افســردگی شود.
قرار گرفتــن در معرض نور آفتــاب اصلیترین
راهکار برای تامیــن این ویتامین حیاتی در بدن
است .در حال حاضر تامین این نیاز برای بسیاری
از دختران میسر نیست.

نتایج تحقیقی که در سال  83در شهر اصفهان و
از سوی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
انجام شد نشان داد به علت دوری از نور خورشید،
کمبود ویتامین  Dدر دختران دبیرســتانی شهر
اصفهان چهار برابر شــایعتر از پســران است .بر
مبنای نتایج این تحقیق که  318دانشآموز153 ،
پســر و  165دختر در گروه سنی  14تا  18سال
مورد مطالعه قرار گرفتــه بودند ،کمبود ویتامین
 2/46 Dدرصد گزارش شــد کــه  1/72درصد
از دختران و  3/18درصد از پســران دچار کمبود
شدید ویتامین  Dبودند.
آبانمــاه ســال  ،90حســین دلشــاد ،قائممقام
پژوهشــکده علوم غــدد درونریز و متابولیســم،
اعالم کرد :بر اســاس نتایج مطالعاتی که توســط
پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی انجام شده؛ تقریبا تمام افراد جامعه
در معرض خطر کمبود ویتامیــن  Dقرار دارند و
حدود نیمیاز افراد جامعه بهویژه زنان در ایران به
کمبود شدید ویتامین  Dمبتال هستند .وی دالیل
عمده کمبود ویتامین  Dرا نوع تغذیه ،آلودگی هوا
و چاقی دانست و با اشاره ای تلویحی ،خورشید را
منبع اصلی این ویتامین معرفی کرد .اشاره پنهان
او در این جمالت خالصه میشد« :مهمترین منبع
جذب ویتامین  ،Dپوست بدن است که  80درصد
این ویتامین را از طریق تابش اشــعه ماوراء بنفش
خورشید دریافت میکند .بنابراین کسانیکه پوست
تیره دارند یا اشخاصی که از نور آفتاب محرومند یا
افرادیکه از کرم ضدآفتاب که مانع جذب شــدن
ویتامین  Dاست ،استفاده میکنند ،از جذب این
ویتامین به واسطه تابش آفتاب بیبهرهاند و فقط
20درصد جذب ویتامین  Dاز طریق مواد غذایی
صورت میگیرد».
این در حالی اســت که متخصصان بر این باورند
که زنان  4برابر بیشتر از مردان در معرض ابتال به
پوکی استخوان هستند و علت این امر ،کوچک و
ظریف بودن استخوانهای زنان نسبت به مردان
و متراکم بودن بیشــتر اســتخوان مردان است و
افرادی که دچار فقر ویتامین  Dهستند ،به نرمیو
یا پوکی استخوان دچار میشوند.
بخش اعظــم ویتامین  Dاز طریق جذب اشــعه
خورشــید تامین میشــود و امروزه مشکل اصلی
مبتالیان به کمبود ویتامین  Dمحرومیت از تابش
آفتاب اســت .در دهههای گذشته پزشکان تصور
میکردند ویتامین Dتنها برای استحکام استخوانها
و دندانها الزم است .اما پژوهشها ثابت کردهاند که
این ویتامین نقشهای گوناگونی در سالمتی انسان
دارد و کمبود آن میتواند به طور قابل مالحظهای
خطر ابتال به بیماریها را افزایش دهد.
با همه این اوصاف باید منتظر ماند و دید که بودجه
اختصاص یافته برای مناسب سازی مدارس دخترانه
تا چه میزان میتواند کار ساز باشد .آیا این هزینه
صرفخریدقرصویتامینDبرایدختراندانشآموز
میشــود تا به صحبتهای رئیس شــورای شهر
جامه عمل بپوشــاند و یا اینکه صرف بلند سازی
دیوارها میشــود تا دختران هم بتوانند در فضای
مدرسه برابر با پسران آزادانه به فعالیت بپردازند و به
صورت طبیعی ویتامین  Dجذب کنند و یا اینکه
باز هم مثل چند ســال گذشته چشم بر مناسب
ســازی مدارس دخترانه بســته میشود و هزینه
اختصاص یافته خرج مسائل دیگری میشود!

وزارتخانه آموزش و پرورش برای بار سوم شماره تماس نخبه ایرانی را از دفتر روزنامه گرفت اما باز هم خبری نشد!
آفتاب یزد -گروه اجتماعی :روزنامه آفتاب یزد
بارهــا و بارهــا در رابطــه با کــودکان نخبه و
نابغه کشورمان گزارشهایی را منتشر کرده و به
معرفی آنها پرداخته اســت ،هر بار بعد از انتشار
این گزارشها مسئوالن و مدیرانی با دفتر روزنامه
تماس بر قرار میکنند و خواستار برقراری ارتباط
بــا خانواده این کودکان میشــوند اما همین که
تماس را قطع میکننــد انگار فراموش میکنند
به چه دلیــل با دفتــر روزنامه تمــاس بر قرار
کرده اند چرا که بعد از آن هیچ تماسی با خانواده
این کودکان گرفته نمیشود!
بارهــا عکس دو کودک نابغه کشــورمان آرات و
آرش ،روی جلــد روزنامه آفتــاب یزد جا خوش
کرده اســت ،تیترهایی مثل« آرش نابغه ای که
دیده نمیشــود!»« ،مهد نخبگان هســتیم اما
نخبهپرورنیستیم!»و«هماناتفاقیکهمیترسیدیم
رخ داد» عناویــن گزارشهــای مربــوط به این
کودکان است .بارها و بارها با پدر آرش آمرزش به
گفت و گو نشسته ایم و روند پیشرفت آرش ،نابغه
کشورمان را پیگیری کرده ایم و آن را به صورت
گزارش و مصاحبههای مختلف منتشر کرده ایم.
همه ایــن گزارشها تا کنون بــا اقبال عمومیو
واکنشهای بسیاری همراه بود و به واسطه همین
گزارشها بود که خیلیهــا این دو کودک نابغه
ایرانی را شناختند.
اما نکته حائز اهمیت این اســت که هر بار بعد از
انتشــار این گزارشها از ارگانها و سازمانهای
مختلفی با دفتر روزنامه تماس گرفتند و خواستار
برقراری ارتباط با خانواده این کودکان شدند که با
هماهنگیهای انجام شده با خانواده آنها ،راههای

مشکل کجاست که پیگیری نمیکنید؟

در پی انتشــار گزارش « همــان اتفاقی که میترســیدیم رخ داد» که چند روز
پیش در این روزنامه منتشر شــده بود و در آن به مهاجرت آرات حسینی و قصد
مهاجرت آرش آمرزش اشــاره کرده بودیم ،ارگانها و سازمانهایی با دفتر روزنامه
تماس گرفتند که از جمله آنها میتوان به وزارتخانه آموزش و پرورش اشاره کرد.
نکته قابل توجه این است که مسئولی که با دفتر روزنامه تماس گرفته بود حتی از
مهاجرت آرات حسینی خبر نداشت و خواستار برقراری ارتباط با پدر آرات بود و بعد
از اینکه متوجه شد او مهاجرت کرده خواستار برقراری ارتباط با پدر آرش آمرزش
شد  ،بعد از هماهنگیهای الزم شــماره تماس پدر آرش در اختیار او قرار گرفت
اما در کمال تعجب بعد از مدتی کــه از پدر آرش موضوع تماس را پیگیری کردیم
متوجه شدیم که اصال تماسی با آنها گرفته نشده است!
ارتباطی برای همه این افراد باز گذاشــته شد اما
تماسی از جانب آنها صورت نگرفت!
بعد از انتشار گزارش «آرش؛ نابغه ای که دیده
نمیشــود!» از وزارت آموزش و پرورش تماس
گرفتند و خواســتار پیدا کردن راه ارتباطی با
خانواده آرش شــدند که شــماره پدر این پسر
 6ساله به آنها داده شد .وکال و متخصصان زیادی
نیز تماس گرفتند و هر یک شماره پدر آرش را
خواستند که باز هم با هماهنگیهای انجام شده
این شــماره در اختیــار آنها قــرار گرفت اما
هیچ یک از مسئولین و مدیران آن طور که باید
پیگیر وضعیت آرش نشدند و بعد از مدتی همه چیز
فراموش شد .حتی در پیگیریهای انجام شده
متوجه شــدیم که هیچ یــک از ارگانهایی که
پیگیر ارتباط با خانواده آرش بودند ،با آنها تماس
نگرفتند ،وزارت آموزش و پرورش هم که خواستار
راه ارتباطی با پدر آرش آمرزش بود تماســی با

آنها نگرفته بود!
بعــد از انتشــار گــزارش دیگــری بــا عنوان
« مهد نخبگان هســتیم اما نخبه پرور نیستیم»
که در آن به شــرح گلهها و شکایتهای خانواده
آرات حسینی نخبه ورزشی و آرش آمرزش نابغه
شــیمیو فیزیک کشورمان پرداخته شده بود باز
هم از طرف ارگانها و سازمانهایی با دفتر رونامه
تماس گرفتند و حاصل این گزارش به گفته پدر
آرش این بود که نماینده مردم کاشان در مجلس
شورای اسالمیو رئیس آموزش و پرورش استان
به خانه آنها رفتند و تنها کاری که انجام دادند این
بود که عکس یادگاری بگیرند و بروند! بعد از آن
هم دیگر هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
جالب اســت بدانید که نیز در پی انتشار گزارش
« همان اتفاقی که میترسیدیم رخ داد» که چند
روز پیش در این روزنامه منتشر شده بود و در آن
به مهاجرت آرات حسینی و قصد مهاجرت آرش

آمرزش اشاره کرده بودیم ،ارگانها و سازمانهایی
بــا دفتر روزنامه تماس گرفتند که از جمله آنها
میتوان به وزارتخانه آموزش و پرورش اشاره کرد.
نکته قابل توجه این است که مسئولی که با دفتر
روزنامه تماس گرفته بود حتی از مهاجرت آرات
حسینی خبر نداشت و خواستار برقراری ارتباط با
پدر آرات بود و بعد از اینکه متوجه شد او مهاجرت
کرده خواستار برقراری ارتباط با پدر آرش آمرزش
شــد  ،بعد از هماهنگیهای الزم شماره تماس
پدر آرش در اختیار او قــرار گرفت اما در کمال
تعجب بعد از مدتی که از پدر آرش موضوع تماس
را پیگیری کردیم متوجه شدیم که اصال تماسی با
آنها گرفته نشده است!
چطور میشود که آموزش و پرورش بارها شماره
پدر این نابغــه را از دفتر روزنامــه میگیرد اما
هیچ وقت تماسی با خانواده آرش برقرار نمیکند؟
آیا بروکراسیهای اداری سبب شده است تا این
ابعاد نا هماهنگی در مدیریت سازمانهای مختلف
وجود داشته باشد؟ اینها سواالتی است که ذهن
هر کســی را به خود مشــغول میکند اما طبق
معمول همیشه یا کسی پاسخگوی آن نیست و یا
اینکه هر کسی تقصیر را بر گردن دیگری میاندازد.
در این بین اما از یاد نبریم که تصمیم پدر آرش
برای مهاجرت جدی است و چنانچه شرایط الزم
برای تحصیل آرش در کشــور فراهم نشود او را
با خود به یکی از کشــورهایی که دعواتنامههای
رنگارنگشــان را بــرای آرش فرســتاده انــد
خواهد برد .آن وقت اســت که ما بــاز هم باید
به افتخارات یکی دیگر از نابغههای کشورمان از
دور نظارگر باشیم.
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مستمری همسر فوت شده پس از ازدواج مجدد قطع نمیشود
قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت :براساس قوانین موجود خانمیکه همسرش
فوت شده است میتواند پس از ازدواج مجدد همچنان مستمری همسر فوت شدهاش را
دریافت کند .به گزارش مهر ،محمد حسن زدا اظهار داشت :بیمه شدگان باید با قوانین سازمان
تأمین اجتماعی آشنا باشند تا نسبت به مطالبه حقوق خود اقدام کنند .بیمه شدگان الزم است
هم شرایط خود و هم مقررات سازمان را رصد کنند.

نقل قول

موافق حضور زنان
در ورزشگاه هستیم

ســخنگوی دولــت گفت:
دولت موافق حضور زنان در
ورزشگاههاستوطبقگزارش
وزیر ورزش ،زیرساختهای
الزم مثــل معبــر ،مــکان،
سرویسهای جداگانه در همه
ورزشــگاهها آماده است و ورزشگاهی نیست که
این زیرساختها را نداشته باشد .به گزارش فرارو،
علی ربیعی افزود :خانمها هم میتوانند در همه
بازیهای ملی حضور یابند .شرایط دارد به سمتی
پیش میرود که زنان در مســابقات لیگ حضور
یابند .مردان هم باید مالحظات اخالقی را رعایت
کنند تا برخی نگرانیها رفع شود.

بهمصلحتنیست

این در حالیســت که رئیس
دفتر رئیس جمهور در پاسخ
به پرسشی درباره خودسوزی
یکی از دختران طرفدار تیم
اســتقالل به ایســنا گفت:
موضع دولت در این خصوص
دو تا اســت؛ یکی اینکه خانمها حقوق و عالیقی
دارنــد و وظیفه دولت و حکومت این اســت که
موضوع را دنبال کند تا این حقوق محقق شــود
اما اینکه کســی برای گرفتن حق خود بخواهد
دســت به چنین کارهایی بزند مورد تأیید هیچ
کســی نیست ،ضمن اینکه این موضوع در هفته
گذشته در جلســه دولت مورد بحث قرار گرفت
و خانم ابتکار معاون امــور زنان و خانواده رئیس
جمهوری مأمور رســیدگی به این موضوع شد.
ایشان گروهی را جهت عیادت به بیمارستان اعزام
کردنــد و این گروه با خانــواده آن خانم صحبت
کردند .واعظی ادامه داد :بر اســاس گزارشی که
خانم ابتکار ارائه کردند ،خانواده آن خانم گفتهاند
که ایشان یکسری مشکالتی داشتهاند .ما از یک
طرف با خانــواده آن دختر همدردی میکنیم و
از طرف دیگر تأکیــد میکنیم که به هیچ وجه
اقداماتی نظیر خودســوزی را نه تأیید میکنیم
و نــه حرکتی انجام میدهیم که باعث این اقدام
شــود .رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :به نوعی
ما باید اقدام کنیم که حقوق زنان ایفا شود .رئیس
جمهور در جلسه هیئت دولت فرمودند که زمانی
که ایام انتخابات فرا میرسد بهترین فرصت برای
طرح خواســتهها از سوی مردم است .ما در حال
پیگیری هســتیم که اصل موضوع خودسوزی و
کشته شــدن این خانم چه بوده است.واعظی در
پاسخ به پرسشی درباره طرح مطالبه حضور زنان
در ورزشگاهها خاطرنشان کرد :طرح این مطالبه
موضوع جدیدی نیست و ما چند ماه قبل در دولت
در این خصوص بحث کردیم و تصمیمگیریهایی
انجام دادهایم؛ ما در یک دوراهی قرار گرفتهایم؛ از
یک طرف اعتقاد داریم که اگر فضای ورزشگاهها
مناســب حضور بانوان باشد از نظر دولت حضور
بانوان در ورزشــگاهها منعی نــدارد اما با فضای
فعلی که در ورزشــگاهها وجود دارد و فحاشیها
و درگیریهایــی که وجود دارد؛ حضور بانوان در
ورزشگاهها به مصلحت نیست.

ستون سبز

نگرانیهایمحیطبانان
برای استفاده از سالح!

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور
معتقد اســت که نحوه و زمان اســتفاده از
ســاح برای محیطبانان درهالهای از ابهام
است .سرهنگ جمشــید محبتخانی در
ط بانان
گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :محی 
به جهت وظایفی که دارند و جامعه مقابل
آنان که شــکارچیان اکثرا مسلح هستند،
قانونگذار به آنها مجوز حمل ســاح برای
دفــاع از خــود داده اســت .وی ادامه داد:
با این حال اســتفاده از ســاح به عنوان
آخرین راهکار برای مقابله با شــکارچیان
به کار گرفته میشــود .محبتخانی افزود:
نگرانیهــای محیط بانان برای اســتفاده
ســاح از جهاتی قابل توضیح است؛ ابتدا
طبق ماده سه قانون بکارگیری سالح برای
ارگانی مانند نیــروی انتظامیدقیقاً موارد
اســتفاده را مشــخص کرده ولی متاسفانه
برای محیطبانان ماده سه تعریف نشده و به
نوعی درهالهای از ابهام است.فرمانده یگان
حفاظت محیط زیست تصریح کرد :به دلیل
شــفاف نبودن موارد قانونی در این زمینه،
دقیقاً مشخص نشــده که محیطبانان در
چه شــرایطی میتوانند به سمت خودرو یا
فرد متخلف که وارد منطقه شده و اقدام به
شکار کرده یا دارای سالح غیرمجاز است،
شــلیک کنند و فقط به صورت پدافندی
ســاح به دســت محیطبانان دادهایم و
آن هم زمانی که جانشــان در خطر باشد
میتوانند از آن استفاده کنند که متاسفانه
اثبــات این موضوع در محاکم قضایی برای
محیطبانان سخت است.

یادداشت

حقغیرقابل سلب
زنان!

خدایار سعیدوزیری
حقوقدان

سالهاســت که مســئلهای بســیار ساده
گریبانگیــر ورزش و باالتــر از آن جامعه
ایران اســت و حتی پای فدراسیون جهانی
را نیز به موضوع کشــانده است و آن چیزی
نیست جز ورود زنان به استادیوم! تصور کنید
ورود زنان به عنوان نیمیاز جامعه به سینما
یا تئاتر ممنوع شــود و یــا حق کوهنوردی
نداشته باشند ،هرچند برخی افکار افراطی و
عقــب مانــده از زمــان ،این مــوارد را نیز
برنمیتابند ،اما منع ورود زنان به استادیومهای
ورزشــی همانقدر غیرقابل قبول است که
موارد گفته شده غیرعادیست.
گذشته از آن به لحاظ حقوقی نیز نمیتوان
حق افراد را به ســلیقه خــود محدود کرد!
و هیچ قانونی برای ممنوعیت برای حضور زنان
در اســتادیومهای ورزشی وجود ندارد؛ اصل
نوزدهم قانون اساسی نیز به صراحت اشعار
داشته است« :مردم ایران از هر قوم و قبیله
که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،
نژاد،زبانوماننداینهاسببامتیازنخواهدبود».
که عبارت «مانند اینها» براســاس تفسیر
پذیرفته شده در عرف بینالمللی حقوق بشر
شامل جنســیت نیز میگردد و لذا مردان
نمیتوانند به صرف مرد بــودن از امتیازی
بیش از زنــان برخوردار باشــند و در اصل
بیستم قانون اساسی نیز آمده است« :همه
افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت
قانــون قرار دارند و از همه حقوق انســانی،
سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
رعایت موازین اسالم برخوردارند ».به عالوه
براساس اصول مسلم حقوقی ،اصل بر آزادی
است و تنها با قانون میتوان شهروندان را از
عملی که در زمره حقوقی است که عرفا دارا
هســتند محروم کرد .درحالیکه قانونی که
مصوبه نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمیبرای آنکه بتوان نیمیاز جامعه را از
یک حق اجتماعی محروم کرد وجود ندارد.
در مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در
بیان وظایف ســازمان تربیت بدنی که امروز
به وزارت ورزش و جوانان بدل شــده است،
درخصــوص رعایت عفــاف و حجاب ،آمده
است« :گسترش و بهینهسازی فرهنگ عفاف
در مراکز و سالنهای ورزشی سازمان تربیت
بدنــی و افزایش ضریب اطمینان خانوادهها
نســبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در
ورزشگاهها و سالنهای مخصوص بانوان» که
ذکر صریح ورزشگاهها ،داللت بر به رسمیت
شناخته شــدن حضور بانوان در ورزشگاهها
دارد.
البته بعضا از فقدان زیرســاختهای الزم به
عنــوان بهانهای برای عدم حضــور زنان در
استادیوم یاد میشــود اما به نظر نمیرسد
تقسیم ورزشگاه و جایگاههای آن و اختصاص
ت چندان
جایگاه مشخصی به زنان ،زیرساخ 
مشکل و پیچیدهای نیاز داشته باشد .عکسها
و تصاویری که هر از چندی از ورود با تغییر
چهره دختران به ورزشگاهها منتشر میشود،
قطعا آثار منفی اجتماعی خواهد داشت.

مکث

کنکوری
درخواست
ِ
انجمناوتیسمازوزارتعلوم

مدیرعامل انجمن اوتیســم ایران با اشــاره
به اســترس و اختالل رفتــاری مبتالیان به
اوتیسم در جمع ،گفت :طی مکاتبهای که با
وزارت علوم داشتیم ،درخواست کردیم برای
مبتالیان به اوتیسم مثل نابینایان و ناشنوایان
جهت حضور در کنکور تمهیدات ویژهای قائل
شوند تا بتوانند با شرایط مساعدتری کنکور
دهند .به گزارش ایسنا ،سعیده صالح غفاری با
تاکید بر لزوم مطالبهگری افراد طیف اوتیسم،
گفت :ما در هر بخش از زندگی طیف اختالل
اوتیســم که وارد میشــویم با واقعیتهای
جدیدی روبرو میشــویم کــه میخواهیم
نسبت به آنها از سوی انجمن و خانوادههای
اوتیسم این مطالبهگری را داشته باشیم .یکی
از این مطالبات برای طیف اوتیسم با اختالل
عملکرد باال یا اختالل عملکرد خوب ،مقوله
کنکور است .وی افزود :بچههای اوتیسمیدر
انجمن داریم که با آموزشهایی که میبینند
میتوانند به مدارج عالی دســت پیدا کنند و
به دانشــگاهها بروند و این جدای از آن ۱۰
درصدی است که بهره هوشــی باال دارند و
قطعا میتوانند بســیار موفق باشند .مشکلی
که وجود دارد این اســت که نهایتا یک فرد
اوتیسمیبدون اینکه مورد توجه قرار گیرد ،با
این اختالل باقی میماند که آنهم بحث تعامل
با جامعه و ارتباط اجتماعی است .مدیرعامل
انجمن اوتیســم ادامه داد :این افراد وقتی در
جمع قرار میگیرند با اســترسهای خاص
خود روبرو میشوند و آن اختالل اوتیسم هم
که از قبل داشــتند باعث میشود که نتوانند
استعداد خود را به خوبی نشان دهند.

