
دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقــوق کودک گفت: 
بهره کشی از کودکان برای زباله گردی بدترین شکل کار 

کودکان و قابل تعقیب کیفری است.
به گزارش وزارت دادگســتری، محمود عباســی در 
شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اشاره به انجام کار میدانی پژوهشگران 

و شناسایی ۴۶۰۰ کودک زباله گرد در تهران، این پدیده 
زشت و نامیمون را نقض آشــکار حقوق کودکان و طبق 
کنوانســیون جهانی حقوق کودک، از بدترین اشــکال 

کارکودکان توصیف کرد.
وی گفت: اقدام کســانی که از کودکان بهره کشــی 
اقتصادی می کننــد جرم تلقی می شــود و قابل تعقیب 

کیفری است.
عباسی افزود: شهرداری تهران مکلف است به قرارداد 
پیمانکارانی که از کودکان برای زباله گردی بهره کشــی 
اقتصادی می کنند پایان دهد، هر چند که از مســئولیت 

آنان نمی کاهد.

رویکردکاهشآسیببرایکودکانکاروزبالهگرد
رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز دیروز در یک نشست 
خبری به کودکان کار و خیابان و کودکان زباله گرد اشاره 
کرد و گفت: کودکان خیابان در حقیقت نوک کوه یخی از 
کودکان کار هســتند؛ موضوع کودکان کار یک موضوع 

چند عاملی است.
وحید قبادی دانا خاطرنشــان کرد: طبق بررسی های 
انجام شــده، ۹۰ درصد کودکان کار از اتباع غیرایرانی و 
فقط ۱۰ درصد آنها ایرانی هستند. ۵۵ تا ۶۵ درصد اتباع 
خارجی مجوز الزم قانونی را برای حضور در ایران ندارند. 

رویکرد ما در موضوع کودکان کار، کاهش آسیب است.

وی ادامه داد: در رابطه با کودکان زباله گرد کارگروهی 
با معانت اجتماعی شــهرداری داشــتیم که مســئول 
پیگیری کاهش آســیب این کودکان، بهزیســتی است 
و با توجه به اینکــه پیمانکارانی که کــودکان زباله گرد 
را بــه کار مــی گیرند، طــرف اقتصادی شــهرداری ها 
 محسوب می شــوند باید از سوی شــهرداری مورد تذکر 

قرار گیرند.
قبادی دانا تاکیــد کرد: موضوع کــودکان زباله گرد، 
موضوعی چندبخشی است؛ انتظار می رفت در این زمینه 
موفق تر عمل شــود، اما متاســفانه این پدیده همچنان 

پابرجاست.
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 »آلودگی هوا« ۱۲ هزار نفر را 
راهی مراکز درمانی کرد

رئیس سازمان اورژانس کشور از مراجعه ۱۲ هزار 
و ۸۳۸ نفر با توجه به باال رفتن غلظت آالیندگی های 
هوا به مراکز پیش بیمارستانی و بیمارستانی خبر داد. 
به گزارش انتخاب، پیرحسین کولیوند درباره آخرین 
وضعیت مراجعین بیماران تنفسی و قلبی به دلیل 
آلودگی هوا به مراکز اورژانس پیش بیمارستانی اظهار 
کرد: از تاریخ ۳ لغایت ۸ آذرماه ۱۲ هزار و ۸۳۸ نفر با 
توجه به باال رفتن غلظت آالیندگی های هوا به مراکز 
پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراجعه کرده اند که 
از این تعداد ۵۱۰۰ نفر بیماران مبتالبه مشــکالت 
تنفسی و ۷۷۳۰ نفر بیماران مبتالبه مشکالت قلبی 
بوده اند. او بابیان اینکه استان اصفهان، البرز و تهران 
به ترتیب بیشترین آمار مراجعه کنندگان به مراکز 
درمانی را به خود اختصاص داده اند، گفت: با توجه به 
آلوده شدن هوا طی روز های گذشته تمام پایگاه های 
اورژانس در مناطق ۲۲ گانه تهران در حال آماده باش 
هستند همچنین در سایر نقاط کشور نیز پایگاه های 
اورژانس برای خدمت رسانی به هم وطنان از آمادگی 
کامل برخوردارند. کولیوند تصریح کرد: به بیماران 
قلبی و تنفسی و مبتالیان به آسم توصیه می شود در 
فضا های باز هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند و تا حد 
امکان از حضور در سطح شهر خودداری کرده و در 
منزل بمانند. او تأکید کرد: نوشیدن کافی آب منجر به 
شست وشوی دستگاه گوارش و رفع عطش و خشکی 
دهان ناشــی از آلودگی هوا خواهد شد. همچنین 
مصرف شیر، میوه و سبزی های تازه و مصرف کمتر 
تنقالت ازجمله چیپس و پفک و نوشابه های گازدار 
می تواند در شــرایط آلودگی هوا از عوارض ابتال به 

بیماری های قلبی و تنفسی پیشگیری کند.
    

کرایه تاکسی به هیچ عنوان 
افزایش نمی یابد

شهردار تهران با اشاره به اینکه شهرداری یکی از 
۲۰ دستگاه متولی کاهش آلودگی هواست، گفت: 
به هیچ عنوان هیچ افزایش قیمتی در خصوص کرایه 
تاکسی ها نخواهیم داشت. به گزارش فارس، پیروز 
حناچی گفت: همان طور که می دانید یکی از دالیل 
آلودگی هوای تهران وجود ذرات معلق در هوای شهر 
است که برای کاهش این ذرات موضوع نصب فیلترهای 
دوده را در دســتور کار قرار داده ایم و همان طور که 
می دانید هفته گذشته تفاهم نامه ای در این خصوص به 
امضا رسید. او ادامه داد: می دانید که ۴۰ درصد آلودگی 
هوای شهر تهران به خاطر اســتفاده از خودروهای 
شخصی است و امروز که بخشی از شهر تعطیل شد 
و حرکت برخی خودروها هم محدود شــد دیدم که 
کیفیت هوای شهر بهتر شد.  شهردار تهران در مورد 
افزایش قیمت تاکسی ها بیان کرد: به هیچ عنوان هیچ 
افزایش قیمتی در خصوص کرایه تاکسی ها نخواهیم 
داشت.توافقات خوبی برای اختصاص سهمیه بنزین 
به تاکسی داران شده اســت که بر اساس آن توافقات 

احتیاج به افزایش قیمت کرایه ها را نمی بینیم. 
    

 ۱9فوتی به دلیل آنفلوانزا 
طی هفته گذشته

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت ضمن اشاره 
به موارد بروز و همچنین فوتی ها ناشــی از آنفلوانزا 
طی هفته گذشــته و تأکید بر لزوم رعایت موازین 
بهداشتی، درعین حال گفت: این موج از بیماری، 
حدود دو هفته دیگر ادامه می یابد و ممکن اســت 
طی این مدت شدیدتر هم شود، اما بعد از دو هفته 
فروکش خواهــد کرد. به گزارش ایســنا، علیرضا 
رئیسی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت 
بروز و درمان آنفلوانزا در کشور، گفت: طبق آخرین 
گزارشی که به دست ما رسیده، طی یک هفته از دوم 
تا هشتم آبان ماه، ۲۷۳ نفر به دلیل ابتال به آنفلوانزا 
در بیمارستان بستری شــده اند. همچنین ۱۳۰۰ 
نفر به دلیل بیماری های تنفسی به مراکز بستری 
و سرپایی مراجعه کرده اند. متأسفانه طی این یک 
هفته ۱۹ نفر به دلیل ابتال به آنفلوانزا فوت شده اند 
که البته همه افراد فوتی یا بستری شــده، مبتالبه 
بیماری زمینه ای اعم از بیماری های تنفسی، قلبی، 

سرطان و... بوده اند.

از گوشه و کنار

ریحانهجوالیی

امروز، اول دســامبر، روز جهانی 
ایدز است. این روز به منظور افزایش 
آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض ها 
نام گذاری شده است و دلیل آن این 
اســت که مبتالیان به ایــدز بعد از 
تشــخیص، باید تالش های جدی 
برای ایجــاد و حفظ یــک زندگی 
سالم، باکیفیت و البته بدون تبعیض 

داشته باشند.
ایــده روز جهانی ایدز از ســال 
۱۹۸۸ آغاز شد و هرساله برای این 
روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته 
می شود. هدف عمده از این کار این 
اســت که به عموم مردم یادآوری 
شود که اچ آی وی از بین نرفته است 
و هنوز کار های زیادی است که باید 
برای درمــان و آگاهی بخشــی در 

رابطه با این بیماری انجام شود.
تغییرالگویابتالبهاچآیوی

ایدز، بیماری که سال ها مسکوت 
ماند و حاال چند ســالی می شــود 
به واسطه شــیوع آن در جامعه نقل 
اکثر محافل آموزشــی شده است و 
برای آموزش یا عــدم آموزش های 
الزم همچنــان کش وقوس هــای 
خودش را دارد  . در ســال های اخیر 
افزایش این بیماری آن قدر زیاد بود 
که بسیاری از مسئوالن به فکر چاره 
و ارائه آمار و اطالعات در این رابطه 

افتادند  .
با اســتناد به منابع معتبر گفته 
می شــود اولیــن مورد گــزارش و 
ثبت شــده ابتال به ایــدز در ایران 
مربوط به سال ۱۳۶۶ و در مورد یک 
کودک شش ســاله مبتالبه بیماری 
هموفیلی اســت کــه فرآورده های 
خونی آلــوده وارداتی از فرانســه 
دریافت کرده بود. آن زمان شــمار 

مبتالیان، در داده های رسمی بین 
۲۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ نفر در نوسان 
بود و حاال پس از ۳۲ ســال این آمار 

افزایش چشمگیری داشته است.
سال هاســت که ایدز تبدیل به 
یکی از دغدغه های مردم، مسئولین 
و جامعه پزشکی شده است تا جایی 
که برای آگاهی و فرهنگ سازی در 
این رابطه ســریال ها و برنامه های 
تلویزیونــی، نشســت های خبری 
و جلســات هم اندیشــی زیــادی 
تشکیل شده است اما این تالش ها در 
سال های اخیر چندان موفقیت آمیز 
هــم نبــوده اســت. آموزش های 
پیشگیرانه در بســیاری از موارد و 
در میان قشرهای خاصی در جامعه 
توانسته مفید باشد اما نه آن قدر که 
توقع آن می رفت درحالی که به گفته 
مســئولین این بیماری از گروهی 
به گــروه دیگــر منتقل می شــود. 
چندین سال بیشــترین دلیل ابتال 
به این بیماری اعتیاد و اســتفاده از 
سرنگ های اشــتراکی بود و زمانی 
هم روابط جنســی، زمانــی مردها 
باعث انتقال این بیماری بودند و حاال 
آمارها از زنان سخن می گویند و البته 
باید گروه جدیدی به نام نوجوانان را 

هم به مبتالیان اضافه کنیم.
آخرینآمارمبتالیانبهایدز

پزشــکان می گویند این بیمار 
دوره پنهــان دارد و ممکن اســت 
۷ تا ۹ سال طول بکشــد، بنابراین 
عجیب نیســت کــه گــروه تقریباً 
بزرگی از مبتالیــان از بیماری خود 
مطلع نباشــند. بااین حــال پروین 
افســر کازرونی، رئیــس اداره ایدز 
و کنتــرل بیماری های آمیزشــی 
وزارت بهداشــت در مورد آخرین 
وضعیت آماری ابتــال و درمان ایدز 
در کشور، گفت: کل موارد ثبت شده 
این بیماری از ابتدا تاکنون ۴۰ هزار 
و ۵۷۳ نفــر بوده اند که ۶۰.۱ درصد 

به دلیل اعتیاد تزریقــی و ۲۲.۲ به 
دلیل رابطه جنســی پرخطر به این 
بیماری مبتال شده اند؛ در این میان 
سهم زنان ۱۸ درصد و سهم مردان 
۸۲ درصد بوده اســت و ۵۰ درصد 
کل مــوارد شناخته شــده در زمان 
تشخیص در گروه ســنی ۲۰ تا ۳۵ 

سال بوده اند.
کازرونی ادامــه داد: تخمین ما 
از آمار ابتال به ایــدز حدود ۶۰ هزار 
مبتالی زنده است، اما در حال حاضر 
۲۱ هزار و ۶۳۵ مورد آن ها تشخیص 
داده شده اند. این آمار نشان می دهد 
۶۵ درصد موارد مبتــال از وضعیت 
خود آگاه نیســتند و تشخیص داده 
نشــده  و تحت مراقبــت و درمان 
نیســتند و به این ترتیــب ویروس 
از فــرد مبتالبه همســر و فرزندش 
منتقل شده و موارد افزایش می یابد. 
چالشــی که اکنون ما بــا آن روبرو 
هستیم، تفاوت میان میزان تخمین 
ما از افراد مبتالبه اچ آی وی و کسانی 
اســت که برای دریافــت خدمات 
درمانی مراجعــه می کنند. یکی از 
دالیل این موضــوع آگاهی کم در 

خصوص وجود این مراکز است.
احتمالاپیدمیشدنایدز

درزنانشوهردار
سال گذشته مســعود مردانی، 
دبیر علمی کنگــره بین المللی ایدز 
در تهران گفته بود آمار ابتال به ایدز 
در بین زنان و مردان در ایران تقریباً 
برابر اســت و این وضعیت در حالی 
به وجود آمده اســت کــه در حدود 
۲۰ ســال پیش این آمار در مردان 
۹۰ درصــد و در زنــان ۱۰ درصد 

بوده است.
حاال اما زنان به ویژه زنان شوهردار 
گروهی بــا فراوانی باال را تشــکیل 
داده اند و کارشناســان این حوزه از 
اپیدمی شــدن ایــدز در میان زنان 
سخن می گویند. مینو محرز، رئیس 

مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز از دو 
سال پیش هشدارهایی در رابطه با 
افزایش ایــدز داده و اصلی ترین راه 
انتقال ایدز در کشور را تماس جنسی 
دانسته اســت. بر اساس آمارهای او 
زمانی انتقال این بیماری ۹۷ درصد 
در معتادان مرد و سه درصد در زنان 
معتاد بود، اما طی دو سال اخیر تعداد 
زنان مبتال از طریق روابط جنسی ۱۰ 

برابر شده است  . 
اکثر مبتالیان بــه ویروس ایدز 
در کشــور ۲۵ تا ۴۰ ساله هستند و 
به علت ضعف اطالع رســانی و نبود 
آموزش در مورد انتقال ایدز از طریق 
رفتارهای پرخطر جنسی، جوانان 
در معرض ابتــال به ایــن بیماری 

هستند .
محرز در ادامه با اشــاره به اینکه 
زمانــی که ما بــا اپیدمــی ایدز در 
معتادان مواجــه بودیــم، تنها به 
بررسی افراد معتاد رسیدیم اما بعد از 

آن دیدیم با مشکل دیگری به 
نام زنان مبتالبه ایدز مواجه 
شدیم. در گذشته ما آمار ۹۷ 

درصدی برای مردان و ۳ 
درصدی بــرای خانم ها 
داشــتیم درحالی کــه 

امروز این آمــار از ۳ به ۳۵ 
تا ۶۵ درصــد برای خانم های 

مبتال رسیده که در حال رسیدن 
به آمارهای جهانی است  .

موضوع مهم دیگری که محرز به 
آن اشاره کرد، این بود که در آینده 

نزدیک بــا رواج پدیــده ای رو به رو 
می شویم که ابتالی زنان شوهردار 
در سنین باال به ایدز است  . به گفته 
او مراجعان زیادی داریم که سن باال 
و بچه های بزرگ داشــتند و مبتال 
شــده اند؛ چراکه مردان می توانند 
ازدواج موقت داشــته باشند و بعد 
دوباره به کانون خانــواده می آیند 
و در ارتباط با همسرشــان، آن ها را 

مبتال می کنند .
نوجوانانقربانیاچآیوی

امــا محــرز در رابطه بــا پایین 
آمدن ســن ابتال بــه ایــدز اخبار 
شــوکه کننده تری هم دارد. او که 
چند روز پیش خبر از رسیدن سن 
ابتال به  ۱۵ سال را داده گفته است 
باید در مــدارس آموزش های الزم 
را به دانش آمــوزان داد چراکه اگر 
آموزش های الزم داده نشود کودکان 
و نوجوانان سؤاالت خود را از راه های 

ناایمن و غلط پاسخ می دهند. 
موضوع آموزش دادن در رابطه 
با موضوعات جنســی و مخالفت ها 
داستان جدیدی نیست. سال هاست 
کــه کارشناســان می گوینــد 
بایــد در مدارس بــه دانش آموزان 
آموزش هایــی در رابطه بــا ایمنی 
در مســائل جنســی داده شود اما 
مخالفان معتقدنــد این آموزش ها 
چشــم و گوش بچه ها را باز می کند 

و باعث فساد می شود. 
نبود آموزش های الزم در مدارس 
و ســنین نوجوانی باعث شــده تا 
درصد باالیی از نوجوانان اصاًل ندانند 
ایدز چیست  . بر اساس گزارشی که 
خبر آنالین منتشــر کرده اســت، 
۸۰ درصد نوجوانــان اطالعاتی از 
ایدز ندارنــد  . بر اســاس اطالعات 
یونیســف در ایران آمــار آگاهی از 
ایدز در مدارس ایــران کمتر از ۲۰ 

درصد است .
همچنین بر اساس مقاله ای که 
وزارت بهداشــت منتشر کرده، ۱۶ 
درصد نوجوانان دختر و ۲۰ درصد 
نوجوانان پسر، راه انتقال اچ آی وی 
را می داننــد  . بنابرایــن ۸۰ درصد 
نوجوانان کشــور ایــران از راه های 
انتقال اچ آی وی بی اطالع هستند  . 
این آمار که ظاهراً دولتی هم هستند، 
نشان می دهد نسل آینده ایرانیان 
دانشی برای پیشگیری از ایدز ندارد  . 
این در حالی است که تمام هشدارها 
حداقل در یکی دو سال گذشته برای 

مصون نگه داشتن کودکان و نوجوان 
از اچ آی وی بوده است .

در رابطــه بــا کم کاری هــای 
آموزشــی انتقادهــای زیــادی به 
آموزش وپرورش وارد است چراکه 
در زمینــه اطالع رســانی و آگاهی 
از بیماری ایدز در مدارس بســیار 
ضعیف عمل کرده است. مسئولین 
حــوزه بهداشــت معتقدنــد باید 
آموزش روش های مقابله با بیماری 
ایدز در مــدارس اجباری شــود و 
بهترین روش مبــارزه با این پدیده 
آگاهی بخشــی و آموزش از دوران 

دبیرستان است.
آمارها نشان می دهند بسیاری از 
کشورهایی که توانسته اند بیماری 
ایدز را کنترل کنند به مقوله آموزش 
در دوران نوجوانــی توجــه جدی 
داشــته اند و آموزش مداوم به مردم 
و جوانان درباره آموزش مهارت های 
زندگی به دانش آمــوزان در طول 
دوران تحصیل از مهم ترین وظایف 
رســانه ها اســت و ضروری است از 
دوران نوجوانی خانواده ها و اجتماع 
دربــاره شــناخت از آســیب های 
اجتماعــی و کســب مهارت های 

زندگی را آموزش بدهند.
باید این موضــوع را بپذیریم که 
ایدز یک مشــکل بهداشتی نیست 
و یک مشــکل اجتماعی اســت و 
متأسفانه تاکنون آموزش وپرورش 
در این زمینه نگرش منفی داشــته 
اســت .نقش رســانه ها نیز در این 
زمینــه نباید نادیده گرفته شــود؛ 
رســانه ها به خصوص صداوســیما 
می تواند پیام های بهداشــتی را به 
مخاطبان خود ارائه کند و روزنامه ها 
و نشــریات نیز می تواننــد درباره 
ماهیت این بیماری با درج اطالعات 

دقیق اطالع رسانی کنند.

سنابتالبهایدزدرایرانبه15سالرسیدهاست

تابوها را بشکنیم وآموزش را جدی بگیریم!

خبر

دبیرمرجعملیحقوقکودک:

بهره کشی از کودکان برای زباله گردی قابل تعقیب کیفری است

درکشورمامواردثبتشده
ایدزازابتداتاکنون۴۰هزار

و5۷۳نفربودهاستکه
۶۰.1درصدبهدلیلاعتیاد
تزریقیو۲۲.۲بهدلیل
رابطهجنسیپرخطربه

اینبیماریمبتالشدهاند؛
دراینمیانسهمزنان
1۸درصدوسهممردان
۸۲درصدبودهاست

۸۰درصدنوجوانانکشور
مااطالعاتیازایدزندارند.
براساساطالعاتیونیسف
درایرانآمارآگاهیازایدز
درمدارسایرانکمتراز

۲۰درصداست
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