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ایسنا| مدیر روابط عمومی بهزیستی از تغییر ساعات کاری مهدهای کودک تهران از امروز )شنبه( ١۶ تیرماه 
خبر داد. مهدی میرشاه ولد با اشــاره به نگرانی خانواده ها، به ویژه مادران شاغل برای نگهداری از کودکان به 
دنبال تغییر ساعت کاری ادارات استان تهران گفت: »سازمان بهزیستی برای تسهیل شرایط خانواده ها، ساعت 
کار مهدهای کودک را از امروز )شنبه( از ســاعت ۶ صبح تا ١۴ تغییر داده است و مهدهای کودک از ساعت ۶ 
صبح آمادگی پذیرش کودکان را دارند.«  استانداری تهران روز چهارشنبه با هدف کاهش مصرف انرژی طی 

بخشنامه ای ساعت کاری دستگاه های اجرایی و ادارات را تا پایان تیرماه از ساعت ۶ تا ١۴ اعالم کرد.
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

زهرا جعفرزاده| خانه را مطب کرده اند؛ مطِب سه پزشک 
عفونی، عمومی و متخصص اطفال. صندلی ها، همان مبل های 
زهوار دررفته قدیمی است که یک زمانی رنگ و رویی داشتند 
و حاال شاه نشین خانه »نعمت اهلل« شــده اند. خانه قدیمی 
نیســت، قدمت دارد، 300سال و حتی بیشتر. قلعه گلشهر 
را همه به قلعه عبدل آباد می شناســند اما ستون هایش در 
چهاردانگه گلشهر کوبیده شده و آدم را یاد قلعه های تاریخی 
می اندازد، با همان بام هایی که روزگاری کنگره هایی سوارش 

بوده و حاال تلی از خاک است با اتاق  هایی بدقواره. 
ساعت 9 صبح جمعه، بیدار باش قلعه است، قلعه میهمان 
دارد. اهالی صف کشیده روی صندلی های کهنه ای که دست 
به هر جایش بزنی، تکه ای پارچه و اسفنج بیرون می زند. آنها 
در انتظارند. پزشکان در همان اتاق خانه نعمت اهلل نشسته اند 
و مراجعه کننده ها که اهالی قلعه و اطرافش هستند را ویزیت 
می کنند. زهرا پورنصیر، صفورا شــاهپورزاده و مریم زادسر 
پزشــکان داوطلبی هســتند که جمعه هر هفته، به سراغ 
اهالی منطقه های حاشیه ای می روند و آسیب دیده هایی که 
قبال از ســوی تیم کوچه گردان عاشق جمعیت دانشجویی 
امام علی )ع( شناسایی شده اند را معاینه می کنند، برایشان 
نسخه می نویسند و اگر الزم بود آنها را به مراکز درمانی ارجاع 
می دهند. مراکز درمانی، از قبل هماهنگ شــده هستند تا 
پولی از مراجعه کننده نگیرند، خّیران با آنها حساب می کنند.  
سایه بان چوبی حیاط پاچالقی است، همه را جا نداده، گروهی 
روی زیلوی آلبالویی که کنار خانه کبوتران و مرغ و خروس ها 
و جوجه هایشان پهن شده، یله داده اند. بچه ها کتاب هایشان را 
روی زمین رها کرده اند و با خّیرانی که از شهر آمده اند، بازی 
می کنند و کتاب می خوانند.  »قبال اینجا قلعه بود، آدم های 
زیادی هم در آن زندگی می کردند، گلشــهری ها قبال اینجا 
زندگی می کردند و بعد رفتند. حاال بیشــتر ساکنان قلعه، 
مهاجران افغان هستند.«  علی رجبعلی پنجشنبه شب به 
اهالی خبر داده فردا )جمعه( چند پزشک به محله می آیند و 
اهالی فردایش به صف ایستادند. زنان با کودکان. کودکان از 
سر و کول خانه باال می روند، قد و نیم قدند. مادران در رقابت 
فرزند آوری، بچه هایشان را به صف کشیده اند، یکی ۶ فرزند 
دارد، با 28 سال سن، آن یکی ۴ بچه دارد و خودش به زحمت 
25ساله است، یکی دیگر هم ۴0 سال را تازه رد کرده و شماره 
آخرین فرزندش، ١0 است.  اتاق با هزار وسیله ای که به زحمت 
در آن جا شده، شلوغ است و آن روز شلوغ تر شده. پزشکان در 
فضایی کوچک، کودکان را روی مبل ها می نشانند، بلوزشان 
را باال می زنند، گوشــی معاینه را روی قلبشان می فشارند، 
کمرشان را وارسی می کنند، چشم هایشان را به دل دو انگشت 
باز می کنند، ســفیدی را چک می کنند، واکسن زدنشان را 
جویا می شوند و ...کار ادامه دارد. بیرون از اتاق، پشت راهروی 
تاریک، صف انتظار طوالنی تر می شود، هر کس دردی دارد. 
»عفت« زن ۶١ ساله ای اســت. می گوید دیابت دارد، ایرانی 
است اما بیمه ندارد و انسولینش را همه جا نمی تواند پیدا کند. 
خادم مسجد است و با همسر بیمارش در همان مسجد زندگی 
می کند. حاال آمده تا نسخه جدید بگیرد. »سحرِ« چشم عسلی، 
با مادرش آمده، دختری قشــنگ تر از آفتاب که گونه هایش 
سرخ اســت و موهای طالیی اش با نسیمی که می آید، تکان 
می خورد. برادرش مسعود هم، دست به دست می شود میان 
جمعیت. مادر، خسته است، تمام قد، سیاهپوش، کنار دیوار 
ایســتاده، به تازگی فرزند هفتمش را ســقط کرده تا شمار 
فرزندانش از ۶بیشتر نشود: »خونریزی دارم، قطع نمی شود.« 

پول ندارند بیمارستان بروند.« 
صاحبخانه، زن »نعمت اهلل« اســت، همان زن ۴0ســاله 
با ١0فرزند. صبح جمعه کــه خانه اش را مطــب کرده اند، 
بچه هایش را ردیف کرده تا معاینه شوند. هر کدام هم دردی 
دارند. دســت مریم دخترش، موقع بازی در رفته و حاال ورم 
کرده است، بیضه پسر ١0 ساله اش، مشکل دارد باید اورژانسی 
درمان شود، آن یکی دخترش، مشــکل زنان دارد و خودش 
هم هزار و یک درد. آنها سال ها مهاجر پاکستان بودند و حاال 

8سالی می شود در این قلعه زندگی می کنند. »طیبه«، زن  
بچه بغل، برای پزشک عمومی حرف می زند:» خواب زیاد دارم، 
سرگیجه دارم، آمپول زدم حامله نشوم، حاال خونریزی دارم.« 
آنها نزدیک به 2۴سال است در قلعه زندگی می کنند:»خانه ها 
شکسته بود، خودمان درستش کردیم.« سال ها کشاورزی 
کرده و االن »طیبه« خانه نشــین اســت. هم خودش هم 
بچه هایش بیمارند.  همه شــان از گرانی گالیه دارند، از پول 
ویزیت پزشکان و تعرفه بیمارســتان ها که با آنها دوال پهنا 

حساب می شود و آنها حتی پول خرید دارویش را ندارند.
دردهای مشابه

کمر روز شکسته اما از تعداد مراجعه کننده ها کم نمی شود. 
هر کس که می رود آن یکی را خبر می کند. اتاق شلوغ است، 
صدای جیغ های پیاپی نوزادان می آید، بچه ها از گوشی های 
معاینه پزشکان ترسیده اند، برخی کنجکاوند، فقط زل زده اند 
به دم و دستگاه پزشــک، به چوب معاینه و گوشی معاینه و 
دستکش ها و دستگاه فشار خون و ...  سه پزشک به فاصله یک 
صندلی، نشسته اند، بیمار یا جلویشان زانو می زند یا روی مبل 

بغلی می نشیند تا معاینه شود. دفتر نسخه ها به نصف رسیده. 
تعداد فرم های پر شده، بیشتر شده. دستگاه فشار خون دست 
خانم شرافتی، مســئول درمان این گروه است که یکی یکی 

آمار بیماران را می دهد:» ١۴ روی 9.«
دختری جــوان آن طرف تر، اطالعــات را ثبت می کند. 
صفورا شاهپورزاده که پزشک عمومی است، سخت مشغول 
پرکردن نسخه هاست: »ما لیستی از داروها را به جمعیت امام 
علی داده بودیم تا تهیه کنند، اما بعد دیدیم بهتر اســت اول 
نسخه بنویسیم بعد دارو تهیه کنیم.« برای دکتر شاهپورزاده 
که از ســال87 داوطلبانه بــا این گروه همــکاری می کند، 
مشکالت اهالی قلعه گلشهر شبیه بقیه مناطق کم برخوردار 
است: »بیشتر بچه ها مشکالت پوستی دارند، مادرانشان هم 
مشکالت زنان. فشارخون هم بینشــان باالست، احتماال به 
خاطر نوع تغذیه و استرسی است که دارند. عفونت زنان هم 
خیلی باالســت، انگل میان کودکان شایع است، احتماال به 
خاطر آب آلوده و ارتباط با حیوانات ولگرد است.« شاهپورزاده، 
پیش از این به مناطقی رفته که مردم حتی آب برای خوردن 

نداشته اند، اهالی قلعه در مقایسه با آنها وضع بهتری دارند: »ما 
هر جایی رفتیم اغلب با زنان صحبت کردیم، البته این سیاست 
جمعیت است، اما مشکل اصلی که با آن مواجه هستیم، سن 
پایین ازدواج، بارداری های متعدد و مشــکل پیشــگیری از 
بارداری است. خیلی از آنها چون مهاجر غیرقانونی هستند، 

از مراجعه به مراکز درمانی می ترسند.« 
داروهای عفونی، مترونیدازول، قرص های زینک و منیزیم، 
خمیردندان، دســتمال مرطوب و ... در کیســه های بزرگ 
پالستیکی جا داده شده و گوشه اتاق، کنار تل رخت ها، چیده 
شده اند: »ما نمی توانیم تمام افرادی که مراجعه می کنند را به 
مراکز درمانی ارجاع دهیم، موارد حاد ارجاع داده می شــوند. 
هزینه ها را خود جمعیت امام علی با خّیرانــی که با آنها در 

ارتباط است، تهیه می کنند.« مراجعه کننده بعدی می آید.
 »عبدالرحمان« با چشم های ترسیده، مقابل زهرا پورنصیر 
قرار می گیرد؛ متخصص اطفال. چشــم های عبدالرحمان 
میشی است و یکی از اعضای خانواده ١2 نفره اش است. خانم 
شرافتی، نوار دستگاه فشــارخون را دور دست عبدالرحمان 
که رحمانی صدایش می کنند، می پیچد و می فرســتدش 
بیرون. آن جا روی ســتون چوبی، نوار متر چســبانده اند تا 
بچه ها یکی یکی کنارش بایستند، قدشــان را بگیرند و بعد 
بروند روی ترازو: »١03 کیلو.« رحمانی وزنش را داد می زند 
و همه را به خنده می اندازد. اشــتباه خوانده. همه بچه ها در 
نوبت غربالگریند: »بیشتر بچه ها اختالل وزنی و رشد دارند.« 
این نخستین باری است که زهرا پورنصیر به مناطق محروم 
برای معاینه می آید: »عمده ترین مشکل اهالی، فرهنگی است، 
زنان بچه های زیادی دارند و بهداشت را رعایت نمی کنند.« 
با این حال می گوید که اهالی مشکل حادی نداشتند، چند 
نفری هســتند که باید به مراکز درمانی ارجاع داده شــوند.  
»ریحانه« در نوبت متخصص اطفال اســت، ۴ بچه داشته و 
خودش مشــکل معده دارد، دخترش دچار سینوزیت است 
و دو پسرش تشنجی هســتند: »ما کابل زندگی می کردیم، 
االن چند ســالی اســت که آمده ایم قلعه. دو پسرم مریض 
هستند، پول نداریم برایشان دارو بخریم، از وقتی داروهایشان 
قطع شده، تشنج شــان هم بیشتر شــده. خودم به درک، 
بچه هایم خوب شوند.«  »ســمیرا« هم در انتظار است، چند 
روزی است خونریزی دارد و هنوز نتوانسته پولی برای رفتن 
به دکتر جور کند: »دو تا از بچه هایم را از نداری در خانه به دنیا 
آوردم. خیلی سخت بود، چاره ای نداشتم، پول نداشتیم. برای 
زایمان های بعدی، چند خیر به ما پول دادند و به بیمارستان 
رفتم.« شش فرزند دارد. »عمو معاینه شدی؟ بیا بیرون.« صدای 
علی رجبعلی می آید. در تالش اســت تا خانه را خلوت کند: 
»ما محوریت کار در این منطقه را روی کودکان گذاشته ایم،  
تعدادی از آنها مدرسه می روند، مدرسه شان قاسم آباد است 
که نزدیک به ١8کیلومتر با این جا فاصلــه دارد.« رجبعلی 
می گوید که مشکالت محله زیاد است، حمام ندارند، آبشان 
بهداشتی نیست، اهالی کلیه درد دارند و خیلی هایشان بازمانده 
ازتحصیل هستند.  قلعه شلوغ نیست، خانه ها شلوغند، اهالی 
می گویند بیشتر ساکنان قلعه مهاجران افغانند که پاسپورت 
و اقامت زندگــی در ایران را ندارند، آنهایی که دستشــان به 
دهانشان رسید، از قلعه رفتند، بقیه که مانده اند، همین پول 
رهن ۴، 3 میلیون تومانی را دارند: »در کل قلعه نزدیک به ١0 
خانواده زندگی می کنند.« علی رجبعلی با اهالی آشناست، 
همیشه دست پر به آنها سر زده و خودش بوده که خبر آمدن 
پزشــکان را به آنها داده. او یکی از اعضای جمعیت امام علی 
است.   مریم زادسر هم متخصص عفونی است و از وضع اهالی 
می گوید: »چند نفری آبله مرغان داشــتند، زنان مشکالت 
عفونت داشــتند، مواردی از بیماری تیرویید، دیسک کمر، 
فشــارخون و دیابت هم میانشان دیده می شــود، اما در کل 

مشکل حادی بینشان نبود.«
معاینه ها تا عصر ادامه دارد. تیم درمان بســاطش را جمع 
می کند و به سمت پاســگاه نعمت آباد می رود، آن جا اهالی 

منتظرشان هستند. 

»شهروند« از حضور پزشکان داوطلب برای معاینه و درمان کودکان و زنان آسیب دیده در یکی از مناطق حاشیه ای تهران گزارش می دهد

دستان شفابخش طبیبان »قلعه«
  مشکالت پوستی، عفونت زنان، دردهای شکمی و اختالل رشد، شایع ترین بیماری های اهالی قلعه گلشهر است

  نزدیک به 20 پزشک، داوطلب معاینه رایگان کودکان و زنان مناطق حاشیه نشین هستند

20 پزشک، داوطلب درمان کودکان آسیب دیده
حوری شرافتی، یکی از کارشناسان درمان جمعیت امام علی )ع( است که هر بار با تیم پزشکان به سمت یکی از محله های 
حاشــیه ای می رود تا پزشــکان، اهالی را معاینه و درمان کنند و اگر الزم بود آنها را برای پیگیری درمان به بیمارستان و 
آزمایشگاه ارجاع دهند. شرافتی سال هاست که در این زمینه فعالیت می کند و درد مردم را می داند: »همان روزی که سه 
پزشک را به قلعه گلشهر بردیم، نزدیک به ۶0 نفر ویزیت شدند که بیشترشان هم کودکان و زنان بودند. از میان آنها ۶ مورد، 
درمانی حاد داشــتند که برای پیگیری درمان، آنها را به مراکز درمانی ارجاع دادیم. دو نفر از این ۶ نفر، مشکل حاد شکم 
داشتند و تعدادی از دختران دچار خونریزی شدید بودند و پسر خردسالی هم مشکل باال بودن بیضه ها را داشت که مسأله 
حادی است و می تواند منجر به سرطان شود. در این میان، نزدیک به 25 نفر هم برای انجام آزمایش و گرفتن سونوگرافی 
و تست قلب و ... به آزمایشگاه ها و مراکز رادیولوژی ارجاع داده شدند.« به گفته او، ۴5 نفر از ۶0 نفری که ویزیت شدند نیاز 
به پیگیری جدی درمان داشتند.  مسیر بعدی آنها پس از قلعه گلشهر، پاسگاه نعمت آباد بود. پاسگاه نزدیک به ١0 دقیقه با 
قلعه فاصله دارد. حال مردم آنجا با ساکنان قلعه تفاوتی ندارد: »ما این مناطق را در طرح های کوچه گردان عاشق شناسایی 
کرده ایم. خیلی از اهالی این محله ها، افغانستانی هستند که حمایتی از آنها نمی شود.« شرافتی می گوید نخستین بار بود که 
برای این منطقه پزشک آورده می شد، اما پیش از این مشکالت بهداشتی و سالمتی آنها از سوی اعضای جمعیت پیگیری 
می شد. پزشکان یا خودشان به سراغ جمعیت می روند تا داوطلبانه به مناطق محروم بروند یا اعضای جمعیت با حضور در 
کنگره ها و همایش های پزشکی از آنها دعوت می کنند و تعدادی از پزشکان هم این دعوت را پاسخ می دهند: »نزدیک به 
20 پزشک داوطلب با جمعیت همکاری می کنند. در هر کدام از این طرح ها هم دو تا سه پزشک ما را همراهی می کنند تا 
کودکان غربالگری شوند. به هر حال، خیلی از اهالی توانایی پیگیری درمانشان را ندارند و پزشکان ما معاینه شان می کنند، 
برایشان نسخه می نویسند و دارو و روند درمانی را برایشان تامین می کنند. اگر هم نیاز به ارجاع داشته باشند به مراکز خاصی 
که از قبل هماهنگ شده، ارجاع داده می شوند.« هر چند به گفته این عضو جمعیت امام علی)ع(، مراکز زیادی نیست که 
بخواهد به صورت داوطلبانه و بدون گرفتن پول، این مراجعه کننده ها را حمایت کند.  شایع ترین مشکل اهالی قلعه، درست 
مانند خیلی از مناطق مشابه، بیماری های پوستی است. بیشتر افراد مبتال به اگزما و ناراحتی های پوستی هستند که به آنها 

رسیدگی نمی شود و در بزرگسالی تبدیل به معضل بزرگتری می شود.

 تصاویر چهار توله یوزپلنگ همراه مادرشان
در سمنان ثبت شد

 مشاهده دونده های زیبا
در مراتع طالیی توران

مهتاب جودکی | انگار تصویری که چهار  ســال 
پیش از یک خانواده یوز ثبت شــده بود، دوباره زنده 
شــد؛ یوزپلنگ مادر با چهار توله کوچکش می دوند 
و علف های طالیی را پشت سر می گذارند. این بار هم 
در پارک ملی تــوران این اتفاق افتــاد و محیط بانان 
توانســتند تصویر توله یوزها را ثبت کنند؛ توله های 
متولــد فروردین که از مادرشــان جدا نمی شــوند. 
محیط بانان سمنان درست یک ســاعت قبل از ثبت 
این تصویر که خبِر خوِب صبح پنجشنبه بود، اطراِف 
حوزه ســرمحیط بانی »دلبر« 37 آهو دیده بودند که 
در مرتــع می رمیدنــد. آهو ها از طعمه هــای اصلی 
یوزپلنگ ها هســتند و دیدنشــان امیدواری  به رشد 
یوزپلنگ هاست. از ابتدای  ســال این سومین مورد از 
مشاهده یوزپلنگ آســیایی در ذخیره گاه زیست کره 
خارتوران بوده اســت. بعد از انتشــار عکس توله ها، 
بسیاری به ادامه حیات یوزها در ایران امیدوار شده اند 
اما باید واقع بیــن بود: جان این دونــده زیبا هنوز در 

خطر است.
دام ها را بیرون می کنیم تا یوز زنده بماند

اکنــون در دو نقطــه از ایران که زیســتگاه اصلی 
بازمانده های یوزپلنگ آســیایی است، فعاالن حیات 
وحش در تالشــند که دام ها را از مراتع بیرون کنند؛ 
اعضــای انجمــن یوزپلنــگ در خراســان رضوی، 
میاندشــت را برای یوز هــا امن می کننــد و اعضای 
کمپین یوز تا ابد توران را از دام ها خالی می کنند تا جا 

برای یوزها باز شود. 
کمپین یوز تــا ابد که شــهریور پارســال با اعالم 
فراخوانــی مردم را به کمک بــرای امن کردن منطقه 
توران دعوت کرده بود، حاال توانســته بخش بزرگی 
از دامــداران را از این منطقه خــارج کند. حمیدرضا 
میرزاده، ســخنگوی کمپین یوز تا ابد به »شهروند« 
می گوید: »تاکنون ۶  هــزار و ١۶0 رأس دام از پارک 
ملی توران خارج شــده است. تنها در پهنه پارک ملی 
توران بیشتر از هشــت هزار واحد دامداری به صورت 
قانونی وجود دارد و قانع کردن دامــداران به رفتن با 
تأمین زمین جایگزین برایشان با کمک ۶20 میلیون 
تومانی مــردم و همراهــی اداره کل محیط زیســت 

سمنان ممکن شد.«
 به گفته او تمامی منطقه توران ســال ها قشــالق 
عشایر سنگسر بوده اســت:  »بخش هایی از مراتع که 
حاشیه روســتاهای قلعه باال و احمدآباد است، مراتع 
روســتایی اســت. در پهنه ای در قلب منطقه توران، 
هشت مرتع بزرگ اســت که از گذشته عشایر در آن 
حضور داشته اند. در این سال ها هم کسی موفق نشده 
بود که حق و حقــوق عرفی این دامداران را خریداری 
کند و به آنهــا بگوید از مرتع خارج شــوند و به مرتع 
جایگزین شوند. اما از آبان پارسال مذاکره با دامداران 
را آغاز کردیــم تا بتوانیــم حق و حقــوق دامداران 
را بدهیــم تا به مرتعی خــارج از پارک ملــی بروند، 
سازمان محیط زیســت هم به کمک آمد و اداره های 
محیط زیست و منابع طبیعی استان هم همراه شدند. 
با پولی که مردم جمــع آوری کرده بودند، دامداران از 
منطقه خارج شــدند و مذاکرات ما بــا بقیه دامداران 

ادامه دارد.«
میرزاده  در ادامه می گوید دیده شدن یوزها بیش از 
همه نشان می دهد که محیط بان ها کارشان را خیلی 
خوب انجــام داده اند؛ چرا که منطقه امنیتی نســبی 
پیدا کرده، یوزپلنگ توانسته جفت گیری انجام دهد و 
زایمان کند و توله ها را نگه دارد. از طرف دیگر مسأله 
خروج دام هم باعث شــده که منطقه مقداری امن تر 

شود و به محیط بانان کمک کند. 
ســخنگوی کمپین یوز معتقد اســت دیده شدن 
این یوزهــا اگرچه امیدوارکننده اســت اما به معنای 
این نیســت که حال و روز یوز خوب شــده. چرا که 
عوامل طبیعی در موقعیتی که خشکســالی اســت و 
رقابت برای بقا تنگاتنگ است، تاثیرگذار خواهد بود، 
عالوه بر این هنوز شــکارغیرمجاز رقم باالیی دارد و 

تهدیدات بسیار دیگری هم هست.
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