
»يك س�وم زنان بومي امريكا قرباني تجاوز و 
خشونت جنسي هس�تند.« نتايج تحقيقات 
18ماهه گزارش�گران ش�بكه خب�ري نيوزي 
امريكا درباره پيگرد كيفري تجاوزات جنسي 
در مناطق بومي امريكا نشان مي دهد، نقايص 
در نظ�ام عدالت كيفري امري�كا كه مثال يك 
دس�تگاه قضايي وزي�ن و پيچيده اس�ت، به 
قدري جدي اس�ت كه اغل�ب عامالن حمالت 
جنس�ي با حداقل مجازات مواجه مي شوند و 
گاهي هم اصاًل هيچ گونه مجازاتي درباره آنها 
اجرا نمي ش�ود و م�وارد اج�راي عدالت براي 
قربانيان بس�يار اندك اس�ت. همين رويكرد 
تس�اهل و تس�امح در برخ�ورد ب�ا مجرمان 
جرائم جنس�ي هم موجب ش�ده تا از هر سه 
زن بوم�ي امريكاي�ي، هن�دي و آالس�كايي 
در امري�كا يك نفر م�ورد تجاوز ق�رار بگيرد. 
در قرن بيست و يكم همچنان تبعيض نژادي در 
امريكا بي��داد مي كند و تنها ش��كل اين تبعيض 
نس��بت به دوران برده داري تغيير يافته اس��ت. 
اين مسئله موجب آسيب هاي اجتماعي و حتي 
جسماني به افراد بومي و رنگين پوست هاي ساكن 
در امريكا شده است و گسترش آن به گونه اي بوده 
كه رس��انه ها را وادار به پيگيري اين ماجرا كرده. 
گزارش اخير سايت خبري يو اس اي تودي درباره 
يك بررسي 18ماهه است كه نشان مي دهد، بيش 
از نيمي از زنان بومي امريكايي، هندي و آالسكا در 
امريكا خشونت جنسي را تجربه كرده اند. بنا بر اين 
گزارش، براي پيگرد قانوني تعرضات جنس��ي به 
ساكنان بومي، خبرنگاران نيوزي از نقص شديد 
در سيس��تم هاي دادرس��ي كيفري امريكا پرده 
برداشته اند كه نش��ان مي دهد، مرتكبان جرائم 
جنسي غالباً كمترين مجازات را دريافت مي كنند 

يا بابت اعمالشان اصالً مجازات نمي شوند. 
 دير و زود دارد، اما سوخت و سوز نه!

اين گزارش همچنين اضافه مي كند كه براساس 
اعالم وزارت دادگستري امريكا، بيش از نيمي از 
زنان بومي امريكايي، هندي و آالسكايي در طول 

زندگي خود خشونت جنسي را تجربه مي كنند. 
زيمانسكي زني 40 ساله اس��ت كه از بدو تولد در 
Fort Peck در شمال شرقي مونتانا زندگي كرده 
 Sioux و Fort Peck Assiniboine و عضو قبايل
اس��ت. او تاكنون س��ه بار مورد تجاوز قرار گرفته 
است.  زيمانس��كي مي گويد: »من يك بار در 13 
سالگي، يك بار در 14 سالگي و يك بار هم در34 

سالگي قرباني شدم.«
سارا دير، استاد دانشگاه كانزاس و نويسنده كتاب 
»آغاز و پايان تجاوز: مقابله با خش��ونت جنس��ي 
در بوميان امري��كا« مي گويد:»زنان بومي به من 
گفته اند كه ش��ما وقتي در اين محيط يك دختر 
بزرگ مي كنيد باي��د او را آماده كنيد تا در هنگام 
تجاوز چه كار كند – بدين معنا تجاوز به دختران 
شما حتمي اس��ت، فقط زمان وقوع آن متفاوت 

است.«

 يك س�ال زن�دان حداكث�ر مج�ازات 
متجاوزان

داده هاي ملي در مورد جنايات جنسي در امريكا 
اندك اس��ت. به همين خاطر خبرنگاران نيوزي 
18ماه در دو منطقه تحقيق كردند؛ منطقه فورت 
پك در مونتانا و منطقه فورت برتولد در داكوتاي 
ش��مالي و پس از تجزيه و تحليل اسناد به دست 
آمده و انجام دهها مصاحب��ه، تصاوير واضحي از 
ماجراي تجاوز به زنان بومي پديدار شد.  به گفته 
اين گ��زارش، هنگامي كه قباي��ل و دولت فدرال 
نتوانند با هم همكاري كنند، تحقيقات مربوط به 
تجاوز جنسي مي تواند نيمه كار رها شود و حتي در 
مورد موارد معدودي كه به محكوميت در دادگاه 
قبيله خاتمه مي يابد، قانون فدرال اكثر دادگاه ها 
از مجازات مجرمان بيش از يك س��ال جلوگيري 
مي كند.  اف��رادي كه به دنبال گ��زارش تجاوزها 
هستند، اغلب در جوامع كوچك با مجرميني كه به 
آنها تجاوز كرده اند مواجه مي شوند، و عده زيادي 
مي گويند كه سيستم حقوقي ناكارآمد در آسيب 

آنها نقش داشته است. 
 قوانين پيچيده مانع برپايي عدالت 

دولت هاي فدرال در امريكا با 573 قبيله   شناخته 

شده رابطه سياس��ي و حقوقي خوبي دارد. قبايل 
بر شهروندان و سرزمين خود حاكميت دارند، اما 
دولت فدرال وظيفه دارد براي كمك به حفظ جان 
اعضاي قبيله ايفاي نقش كند. اين آموزه حقوقي 
موسوم به »مس��ئوليت اعتماد« برمي گردد و به 
معاهداتي كه اياالت متحده در ق��رن 18 و 19 با 

قبايل امضا كرده است. 
اما مجموعه تصميمات ديوان عالي و قوانين فدرال، 
ترتيب و پيگيري قانوني پيچيده اي بين حوزه هاي 
قضايي فدرال، ايالتي و قبيله اي دارد و اين مسئله 
برپايي عدالت براي بازماندگان از تجاوز جنسي را 
 Fort دشوار مي كند.  دادگاه قبيله اي در منطقه
Peck يك س��اختمان آجري كوچك است. ميز 
جلوي آن با جزوه هايي در مورد آشنايي با خشونت 

و تجاوز جنسي آراسته شده است. 
 Fort Peck قاضي استيسي اسميت، عضو قبايل
Assiniboine و Sioux مي گويد: »اين آسيبي 
است كه در طول نسل ها به وجود آمده و همچنان 

ادامه دارد.«
اس��ميت مي خواهد اي��ن چرخه را بش��كند، اما 
دادگاه هاي قبيله اي با محدوديت هاي اساس��ي 
روبه رو هس��تند، از جمله محدوديت يك س��اله 

مجازات ها ب��دون در نظر گرفتن ج��رم و تقريباً 
هيچ گونه صالحيت قضايي. 

  3 حكم در طول 5 سال 
در س��ال 2010، مجازات جرائم جنس��ي به سه 
س��ال افزايش يافت، اما فقط 16 قبيله پيشرفت 
مجازات سه ساله را اجرا كرده اند. فورت پك يكي 
از آنهاست.  از اواخر سال 2012 دادگاه قبيله قادر 
به صدور حكم سه ساله بود. از سال 2013- 2018 
سه محكوميت تجاوز جنسي وجود داشته است، 
اما در هيچ يك از آنه��ا احكام بهبود نيافته نبود و 

طوالني ترين حكم هنوز يك سال بوده است. 
با وجود اين دادگاه قبيله تنها گزينه كساني نيست 
كه به دنبال تجاوز جنس��ي  درپي اجراي عدالت 
 FBI، مي گردند. در بيشتر موارد، دفاتر دادگستري
Bureau of India)BIA( و امريكا به طور فدرال 
موظف به همكاري با قبايل براي تحقيق و پيگرد 
»جنايات اصلي« هستند كه شامل تجاوز جنسي 
نيز مي ش��ود، اما كورت آلم، وكيل اياالت متحده 
در مونتانا مي گويد:»بسياري از پرونده ها به دليل 

شواهد ضعيف يا ناكافي رد مي شوند.« 
طبق گ��زارش BIA، دادگاه ه��اي قبيله كمتر از 
5درصد بودجه مورد نياز را در سال 2016  دريافت 
كردند. از سوي ديگر چارلز آديينگتون، مدير دفتر 
 Cherokee و يكي از اعضاي BIA دادگس��تري
Nation مي گويد: كمتر از نيمي از سازمان هاي 
مجري قانون كه بودجه مي گيرند به درستي كار 

مي كنند. 
دادگاه قبيله فورت برتولد مجازات جرائم جنسي 
را افزايش نداده است. طبق سوابق، دادگاه از سال 
2013 تا اواسط سال 2018 تنها سه نفر را به جرم 
تجاوز جنسي محكوم كرده و احكام از هشت روز 
تا شش ماه بوده است.  كميسيون اياالت متحده 
در مورد حقوق مدني دو گزارش درباره بودجه در 
جوامع هند منتش��ر كرد، يكي در سال 2003 و 
گزارش به روزرساني شده آن در دسامبر 2018 با 
نام »وعده هاي شكسته« در اين گزارش آمده است: 
»دولت فدرال همچنان از حماي��ت كافي از رفاه 
اجتماعي و اقتصادي بوميان امريكايي پشتيباني 
نمي كند« و اين »به نابرابري هاي مشاهده شده در 

جوامع بومي امريكا كمك مي كند.«
 عدالتي كه اجرا نشد

زيمانسكي به عنوان معاون مدير دادگاه در دادگاه 
قبيله Fort Peck فعاليت مي كند و س��وابق و 
آمار را حفظ مي كند.  زيمانسكي تنها يكي از سه 
تجاوزي كه به او شده بود را گزارش داد؛تجاوز در 
14 س��الگي. وي اين پرونده را ب��ه دادگاه فدرال 
تحويل داد. متهم در سال 1995 به جرمش اعتراف 
كرد، اما به سه سال مشروط محكوم شد و زنداني 
نشد.  وي مي گويد:»به نظر من عدالت اجرا نشده 
است.« »كسي كه به من تجاوز كرد به سرعت به 

اجتماع برگشت و من مجبور شدم او را ببينم.«
زيمانسكي هر بار كه مرتكب جنايت عليه خود را در 

جامعه مي بيند، خاطراتش تازه مي شود. 
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بايد پول ها را برگردانيد كه يك ريال هم برنگردانده ايد

قاضي به نعمت زاده: به آشنايان بگوييد کمتر به من نامه بنويسند!

مجازات ضعیف قضایی 
برای متجاوزان به زنان بومی امریکا!

رسانه های امريكا: به يك سوم زنان بومی امريكا تجاوز می شود اما مجازات متجاوزان بسيار ضعيف است

ش�بنم نعمت زاده 

عليرضا سزاوار
روزگذشته مدعي   گزارش  2

ش�د كه پ�درش 
همه جوره به همه مشاوره مي دهد، اما براي وي 
اصالً پدر خوبي نبوده است و او 40سال بي پدري 
كشيده است! قاضي هم گفت: 1/5 سال فرصت 
داش�تيد تا بدهي هايتان را بپردازيد، اما يك 
ريال هم نپرداختيد. لطفاً به دوستان و آشنايان 
خود بگويي�د كه نامه ن�گاري نكنن�د چراكه 
حواشي فايده اي ندارد؛ مشخص كنيد پول ها 
كجاست. در جلسه روزگذشته همچنين كاشف 
به عمل آمد كه نعمت زاده پنج، شش شركت و 
داش�ته! بانك�ي  حس�اب   500 ح�دود 

چهارمين جلسه ش��ركت توس��عه دارويي رسا با 
مديرعاملي لش��كري پور و رياست هيئت مديره اي 
شبنم نعمت زاده متهم به مشاركت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادي كش��ور از طريق اخالل در نظام 
توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يك هزار و 850 
ميلي��ارد و 148 ميليون و 379 ه��زار و 599 ريال 

روزگذشته برگزار شد. 
  فروش صوري به هالل احمر

به گزارش خبرگزاري ها وكيل شركت دارويي رسا 
در ابتداي دادگاه روزگذشته گفت: 32 داروخانه 
به  رغم اينكه شركت رسا به آنها دارو فروخته، اما 
از ش��ركت توسعه دارويي رس��ا طلبكار هستند. 
در حالي كه چنين طلبي واقعيت نداشته است؛ 
براي مثال داروخانه دكتر مهدي مشهد از اساس 
موهوم اس��ت و تم��ام فاكتور ه��اي آن صوري و 
چنين اقداماتي خ��ارج از مصوبات هيئت مديره 
بوده است.  وي عنوان كرد: از 16 ميليارد تومان 
فروش به سازمان هالل احمر بيرجند، براي 12 
ميليارد تومان فاكتور صوري صادر ش��ده است 
و بررسي هاي اخير اس��ناد مالي نشان مي دهد، 
صدور فاكتورهاي صوري زيرنظر آقاي لشكري پور 

مديريت مي شده است. 

 تحليل به سبك بي بي سي !
در ادامه قاضي مسعودي مقام ضمن تفهيم اتهام به 
شبنم نعمت زاده از او خواست تا براي آخرين دفاع 
در جايگاه حاضر ش��ود.  ش��نبم نعمت زاده هم در 
آخرين دفاع خود گفت: لشكري پور اصرار داشت كه 
دارو هاي ايراني را بگيريم و بازار آنها را تصاحب كنيم 
كه من مخالف اين امر بودم و پس از مدتي متوجه 
شدم گرفتن اين كاال ها منفعتي براي لشكري پور 
داشته است. آقاي لشكري پور يك هنر خاصي دارد و 
آن اين است كه حرف هاي راست را قسمتي از آن را با 

تحليل هاي خود مانند بي بي سي بيان مي كند. 
 در خانواده پدري نداشتيم

متهم نعمت زاده در ادامه دفاعيات خود گفت: من به 
پدرم به عنوان يك مدير مملكت مديونم، اما او براي 
من پدري نكرد و من پدري نداش��تم. در تمام عيد 
و تعطيالت در ماهشهر بوديم و 40 سال بي پدري 
كشيدم. وي همه جوره به همه مشاوره مي دهد، اما 
براي من اصالً پدر خوبي نبود و من تنها كار كردم، در 

خانواده پدري نداشتيم صبح مي رفت و شب مي آمد، 
من از صفر شروع كردم. 

 مظلوم نمايي با حقوق 8 برابري
وي افزود: مانند ه��ر كارآفرين ديگ��ر از صفر كار 
كرده ام و باال آم��ده ام. ما 200 ميلي��ارد تومان به 
شركت ها پرداخت كرديم و به شركت فارابي كه 46 
ميليارد تومان بدهكاريم، حدود 40 ميليارد پرداخت 
كرديم. من آدمي نبودم ك��ه اموال ديگران را به نام 
خود تصرف كنم. در س��ال 85 نصف روز به عنوان 
مسئول فني در جايي كار مي كردم و يك ميليون و 

200 هزار تومان حقوق دريافت مي كردم! 
اين اظه��ارات در حالي اس��ت كه مبل��غ دريافتي 
نعمت زاده به اقرار خودش در آن زمان هشت برابر 

حداقل حقوق آن موقع بوده است. 
 اذيت هاي تأمين اجتماعي

نعمت زاده با بي��ان اينكه از س��ازمان بيمه تأمين 
اجتماعي دلخور هس��تم، افزود: در برقراري بيمه 
بيكاري پرس��نل ما را خيلي اذيت ك��رد. آنها مثل 

فرزندان من بودند و سعي داشتم كه بيمه بيكاري 
آنها برقرار ش��ود. ملكي را بابت بدهي ارائه دادم كه 
آرزوي خود من اين است آنجا زندگي كنم و گفتم، 
اگر چيزي ساختيد يك واحد آن را به من بدهيد تا 

من در آن زندگي كنم !
 از فساد پتروشيمي تا دارويي

قاضي مسعودي مقام هم در واكنش به اين سخنان 
تأكيد كرد: ش��ما ب��ا آورده صفر در جا ه��اي ديگر 
سرمايه گذاري كرده ايد. چرا لشكري پور را برنداشتيد؟ 
عملكرد لشكري پور را ديديد و هيچ اقدامي نكرديد 
و فقط چك داده ايد و تقصيرات را به گردن يكديگر 
مي اندازي��د. زمين معرفي ش��ده هم مش��كل دارد، 
خودتان بفروشيد و پول طلبكار ها را بدهيد. در 1/5 
سال اخير يك ريال برنگشته و وظيفه شما اين است 
كه پول ها را برگرداني��د.  رئيس دادگاه تصريح كرد: 
اينكه دارو ها را اخفا كنيم و تاريخ آنها بگذرد و برخي 
از اين موارد هم منتسب به آقاياني است كه در فساد 

پتروشيمي حضور دارند پذيرفته شده نيست. 
ش��بنم نعمت زاده پاس��خ داد: هيچ دارويي پنهان 

نشده است. 
قاضي مسعودي مقام گفت: پس چرا انبارها روز به 

روز كشف مي شود؟
شبنم نعمت زاده گفت: ما هيچ انبار ديگري نداريم و 

انبار پنهاني اصالً وجود ندارد. 
 5 يا ۶ شركت؟!

در پايان دادگاه هم قاضي مس��عودي مقام خطاب 
به متهم نعمت زاده گفت: شما چند شركت و چند 

حساب بانكي داريد؟
نعمت زاده هم پاسخ داد: بنده پنج يا شش شركت و 
حدود 500 حساب بانكي، چون پخش نياز به تعداد 

زيادي حساب بانكي داشت. 
قاضي در پاسخ وي گفت: يعني شما 500 حساب 
پشتيبان داريد؟! شما مي خواستيد از چك هاي اين 
حساب ها استفاده كنيد وگرنه مي شد با يك حساب 

هم كار كرد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 فؤاد ايزدي اين عكس را منتش�ر كرد و نوش�ت: مقبره خانم 
دكتر ماري پير والكمان در موكب شهيد عارف حسيني در عمود 172 
مس��ير راهپيمايي اربعين. خانم والكمان استاد علوم سياسي مؤسسه 
ملي زبان ها و تمدن هاي شرقي پاريس بود كه در 18سالگي مسلمان 
شد. خانم دكتر چند سال پيش در راهپيمايي اربعين شركت و وصيت 

كرده بود در اين موكب دفن شود. 
-----------------------------------------------------

 محمد مالي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  آقا سالم عليكم؛ 
قبول باشد. با عرض پوزش بنده دمپايي هاي شما را يك لحظه جهت 
وضو گرفتن پوشيدم، لطفاً راضي باشيد. پي نوشت: در پياده روي اربعين 
از اين دس��ت رعايت حق الناس بس��يار ديديم و مي بينيم. كاش اين 
نس��يم به ادارات، مجلس، دولت، بانك ها و دادگستري، بيمارستان ها 

و پاسگاه ها بوزد. 
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتش�ار اي�ن اينفوگرافي نوش�ت: دهه  
شصتي ها، زائران پيشتاز اربعين؛ در اربعين 98 بيش از 700هزار زائر 
در سنين 30 تا 40 سال قرار داشتند. كمترين تعداد متعلق به زائران 
صفر تا 10 ساله بود؛ با جمعيت 198هزار نفر. 10 هزار زائر 80 ساله به 

باال هم در ميان زوار حضور داشتند. 
-----------------------------------------------------

 صادق نيكو توئيت زد: ايران 15همس��ايه با حدود 600ميليون 
جمعيت دارد كه در آن 2هزار ميليارد دالر تجارت صورت مي گيرد و 
سهم صادرات ايران تنها 36ميليارد دالر يعني كمتر از 2درصد است. 
اگر ايران تنها 5درصد از صادرات همس��ايگان را تأمين كند، مي توان 

حداقل 5/7 ميليون شغل ايجاد كرد. 
-----------------------------------------------------

 احسان تقدسي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: روزنامه هاي 
بزرگ اس��تراليا امروز در اعتراض به محدوديت هاي رسانه اي در اين 
كش��ور صفحه هاي يك خود را به صورت سانسور ش��ده چاپ كردند. 
دوس��تاني كه معتقدند آزادي بيان در غرب بي حساب و كتاب است، 

كجا نشسته اند؟ 
-----------------------------------------------------

 ميثم مهديار توئي�ت زد: باالخره بعد از اعتراضات بس��يار وزير 
ارتباطات كه خودش سهام دار اصلي همراه اوله مجبور شد، دستور بده 
كه پول هاي برداشته شده ناخواسته )دزديده شده( از حساب كاربران 
بابت سرويس هاي ارزش افزوده طي پيامكي به افراد شفاف بشه و بعد 
هم برگرده. حاال با ش��كايت اين انگل هاي ارزش افزوده دادستان كل 
كشور دستور توقف ارسال اين پيامك ها را داده و حتي اعتبارسنجي دو 

مرحله اي تأييد اين سرويس ها را متوقف كرده. چرا آخر؟
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتش�ار اين عكس توئيت ك�رد: زنجيره 
انساني در اعتراض به طرح خصوصي سازي ساحل جزاير ناز. تعدادي از 
مردم قشم براي بيان نگراني خود دست به تشكيل زنجيره انساني در 

ساحل جزاير ناز زدند. 

كبري فرشچي

 معاون تعاون و امور اجتماعي بنياد شهيد و امور ايثارگران از تأمين 
اعتبارات الزم براي افزايش حقوق جانبازان مش��مول ماده 38 قانون 

جامع ايثارگران از مهر سال جاري خبر داد. 
 شهردار نجف به واسطه حضور نيروهاي خدمات شهري شهرداري تهران 
در اين شهر و نظافت و رفت و روب معابر اصلي براي حضور هرچه باشكوه تر 

زائران در مراسم اربعين حسيني، از شهرداري تهران تقدير كرد. 
 معاون بررسي هاي راهبردي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري 
گفت: بيش از 70 درصد جامعه بيشترين احساس تعلق را به خانواده 
دارند و بهترين روابط را در اين نهاد تجربه مي كنند؛ خانواده هاي ايراني 

نسبت به كشورهاي منطقه در جايگاه بهتري قرار دارند. 
 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه ميانگين مطالعه متمركز 
در كش��ور 13 دقيقه در روز بوده و زنگ هشدار و خطري براي ماست، 
گفت: به رغم تهديداتي كه در اين رابطه وجود دارد، فرصت هايي هم 

داريم كه بايد در راستاي تقابل با تهديدها به كار ببريم. 
 مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوس��طه كاردانش اظهاركرد: به 
استناد مصوبه شوراي عالي آموزش وپرورش، فعاليت مجموعه هشتم 
رش��ته هاي ش��اخه كاردانش در مدارس آموزش از راه دور براي سال 

تحصيلي 99- 98 تمديد شد. 
 معاون پرستاري وزارت بهداشت با تكذيب اخباري مبني بر جذب 
پرستاران اتباع بيگانه در كشور گفت: اساساً اين موضوع صحت ندارد و 
متأسفانه افرادي كه خود را به ظاهر مدافع پرستاري قلمداد مي كنند با 

اهداف مشخص چنين اخباري را عنوان مي كنند. 
  استاديار دانشگاه علوم پزش��كي ايران و همكارانش موفق به ابداع 
نانو ذره اي جديد با قابليت عبور از سد خوني مغزي و تجمع اختصاصي 

در مغز شدند. 
 مديركل دفتر آموزش متوسطه نظري با اش��اره به مشكالت طرح 
يك فوريتي نماين��دگان مجلس در مورد رفع انحصار زبان انگليس��ي 
از مدارس گفت: جريان تربيتي مدرس��ه در آموزش��گاه هاي آزاد زبان 

شكل نمي گيرد. 

رخنه بیماري خاموش 
در استخوان هاي 3 میلیون ایراني

صدايش وقتي در مي آيد كه كار از كار گذش�ته باش�د. ش�ايد به 
همين خاطر است كه پوكي استخوان را بيماري خاموش مي نامند. 
براساس پژوهش هاي انجام شده از س��وي وزارت بهداشت، 47درصد 
زنان و 44درصد مردان باالي 50 س��ال در ايران دچ��ار كمبود تراكم 
استخوان بوده و 4/6 افراد 20تا 70س��ال در ايران به پوكي استخوان 
در ستون فقرات مبتال هس��تند. همچنين از هر چهار زن ايراني باالي 
50سال، يك نفر به پوكي استخوان مبتالس��ت. در سرتاسر دنيا از هر 
س��ه زن، يك زن و از هر پنج مرد يك مرد باالي 50 سال دچار پوكي 
استخوان است  و اين نشان مي دهد بيماري پوكي استخوان در مردم 
كشور ما از شيوع كمتري برخودار است، اما فاكتورهايي همچون تغذيه 
نامناسب، كم تحركي، دريافت نامناسب كلسيم و ويتامين D و مصرف 
غذاهاي خالي از پروتئين سالمت استخوان مردم ما را تهديد مي كند. 

كوروش كمال��ي رئي��س اداره بيماري هاي اس��كلتي عضالني وزارت 
بهداش��ت، با بيان اينكه بيماري پوكي استخوان از جمله بيماري هاي 
وابسته به س��ن و جنس اس��ت، درباره آمار اين بيماري در كشورمان 
مي گويد:»پيش بيني مي ش��ود، 3 ميليون نفر در كش��ور ما به پوكي 
استخوان مبتال باشند كه متأسفانه به دليل روند افزايشي سالمندي در 

جامعه شيوع اين بيماري نيز افزايش پيدا مي  كند.«
به گفته وي ايجاد ناتواني به دليل شكس��تگي ها يك��ي از عوارض اين 
بيماري به ش��مار مي رود و معموالً اكثر افراد مبتال به پوكي استخوان 
شكستگي را تجربه مي كند. به طور مثال در آقايان باالي 47 سال مبتال 
به پوكي استخوان خطر شكستگي 27 درصد بيش��تر از خطر ابتال به 

سرطان پروستات تخمين زده مي شود. 
كمالي تصريح مي كند:»در افرادي كه شكس��تگي لگن ايجاد مي شود 
وابستگي به ديگران 33 درصد افزايش پيدا مي كند و اين افراد بايد در 
بيمارستان ها تحت مراقبت قرار بگيرند؛ همچنين شكستگي لگن 25 

درصد خطر مرگ آنها را افزايش مي دهد.«
وي توصيه هايي براي پيشگيري از پوكي استخوان مي گويد:»خانم هاي 
باالي50 سال روزانه 800 تا هزار و 200  ميلي گرم كلسيم مصرف كنند 
و در صورتي كه دريافت كليس��م از طريق موادغذايي آنها كمتر از 800 
ميلي گرم در روز اس��ت، با نظر پزشك از مكمل كلس��يم استفاده كنند. 
مصرف پروتئين مناسب براي حفظ عملكرد سيستم عضالني اسكلتي 
ضروري است. همچنين به منظور جلوگيري از پوكي استخوان مصرف 
سيگار و الكل بايد قطع شود ومصرف قهوه و نوشابه را محدود كرد و با انجام 

ورزش هاي مختلف استقامتي و تعادلي زندگي فعال داشته باشيد.«

۱۴هزار خانواده داراي ۲ معلول 
صاحب مسکن مي شوند

رئيس س�ازمان بهزيس�تي كش�ور گفت: ۲۹4هزار خان�واده در 
كشور داراي دو فرزند معلول هس�تند كه طبق قانون بايد به آنها 
منزل مسكوني داده ش�ود، در اين ميان 14هزار خانوار شناسايي 
كه تاكنون براي بيش از ۶ هزار خانوار ش�رايط مهيا ش�ده اس�ت. 
وحيد قبادي دانا با اش��اره به تخصيص اعتبارات براي قانون حمايت از 
حقوق معلوالن اظهار كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور به ما قول داده 
است تا پايان مهر تخصيص اعتبارات براي اجراي قانون حمايت از حقوق 
معلوالن را پرداخت كند، اما با توجه به محدوديتي كه در منابع كشور 

وجود دارد، نمي دانيم اين قول محقق مي شود يا نه! 
وي تصريح كرد: مبلغي كه در بودجه پيش بيني شده، يك هزار و 100 
ميليارد تومان است، اما مبلغ مورد نياز براي اجراي قانون معلوالن 22 
هزار ميليارد است و تا كنون به ما مبلغي را اختصاص نداده اند، اما قول 
داده اند بودجه س��ه ماه اول را واريز كنند كه كمتر از 25درصد خواهد 
بود.  قبادي دانا با اشاره به مسكن خانوارهاي داراي دو معلول به تسنيم 
گفت: 294 هزار خانواده در كش��ور داراي دو فرزند معلول هستند كه 
طبق قانون بايد به آنها منزل مس��كوني داده شود. در سال 94 طرحي 
با تفاهمي پنج جانبه بين سازمان بهزيستي، بنياد مستضعفان، بنياد 
مسكن انقالب اسالمي، سازمان ملي و زمين و انجمن خيرين مسكن ساز 
منعقد شد؛ در اين ميان 14 هزار خانوار شناسايي كه تاكنون براي بيش 
از 6 هزار خانوار شرايط مهيا ش��ده و 6 هزار مسكن ديگر هم در دست 

احداث است و 2 هزار خانوار هم در نوبت قرار دارند. 
رئيس سازمان بهزيستي با اش��اره به افزايش مستمري مددجويان در 
شهريور امسال خاطرنشان كرد: ماه گذشته 20درصد افزايش از محل 
اعتبارات بهزيس��تي صورت گرفت و براي اين ماه نيز هنوز اعتباري از 

سوي سازمان برنامه و بودجه تخصيص نيافته است. 
وي درباره آزمون اس��تخدامي معلوالن هم گفت: با توجه به س��هميه 
3درصدي معلوالن در آزمون هاي اس��تخدامي، معلوالن سهميه ويژه 
دارند كه حتي اگر حد نصاب نمره قبولي در آزمون را هم كسب نكنند 
سهميه آنها به ديگران تعلق نمي گيرد و براي اين گروه ذخيره خواهد 
شد؛ سال گذش��ته حدود هزار و 200 نفر از معلوالن در آزمون شركت 
كردند كه از اين تعداد 158 نفر استخدام شدند كه سهميه باقيمانده از 

سال گذشته به سال جاري اضافه شده است. 

میدان شهدا یا ایستگاه معطلي اتوبوس ها ؟!
يك شهروند تهراني: چرا اتوبوس هايي كه به ميدان شهدا مي رسند 
و مي خواهند از اين ميدان به سمت جنوب بروند 20 دقيقه، نيم ساعت 
معطل مي كنند ؟! راننده هم از اتوبوس پياده مي شود و به مغازه هاي 
اطراف مي رود تا مسافران نشسته در اتوبوس نتوانند وي را پيدا كنند 
و صداي اعتراضشان را به گوش راننده برسانند. تقريباً هميشه سر اين 

موضوع در ميدان شهدا جر و بحث است.آيا اين خط ناظري ندارد ؟!

زهرا چيذري
  ترجمه و   گزارش


