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طرح هایی که محکوم به شکست هستند
زنان آسیب دیده ای که رها شدند

وارونگی دمای بی سابقه تهران

ســمیه جاهد عطائیان: صدای گریه های تعدادی از زنان بهبود یافته از اعتیاد در سالن ســینما به گوش می رسد. آنها خانه تعطیل شده شان را که بیش از سه سال در آنجا زندگی می کردند، 
در مســتند «هیچ کس منتظرت نیست» می دیدند و در ســالن نجوا و گریه می کردند. اتاق های مرکز «نور ســپیده»، خوابگاه و جزئیات این خانه را که می دیدند، اشک می ریختند. آنها فقط 
همین تصاویر را از خانه شان به یادگار دارند. بعد از آنکه پارک شوش حصارکشی شد، این خانه هم تعطیل و در های حمایت آن برای همیشه به روی مددجویان بسته شد. «زهرا» یکی از 
مددجویان به مبلغ ناچیزی خرید وفروش شد و با کمک دادستانی ۴۸ ساعت بعد پیدا می شود. از تمام این صحنه ها فیلم برداری شده و مستندات آن موجود است، اما جای آن در مستند 
«هیچ کس منتظرت نیست» خالی بود. صدای کوتاه و بریده بریده گریه های یک زن که در سالن تاریک به گوش همه رسید، به خاطر دیدن تصاویر یکی از مددجوها روی پرده سینما بود که 
بعد از تعطیلی مرکز به دلیل مصرف نکردن دارو و رسیدگی نشــدن به وضعیتش، در سرویس بهداشــتی شوش فوت کرد. سرنوشت بقیه مددجوها هم به سرنوشتی بهتر از این ختم نشد. 
مددجوهایی که زمانی در مرکز «ســپیده» زندگی می کردند و حاال تنها تصاویری از آنها در قاب هایی از این مســتند موجود و به یادگار مانده بود. دانشجویی بعد از اکران با بغض می گوید: 
«االن زمان نقد هنری این مســتند نیست. حاال باید پرسید چرا این مرکز با تمام خدمات مفید و قابل دفاعش تعطیل شد. زمان مراجعه به این مرکز تعدادی بدلیجات به یکی از مددجوها 
داده بودم و آن مددجو تعداد دیگری هم درخواســت کرده بود که به او گفتم باقی برای بچه های دیگر اســت؛ در حالی که باقی و مددجوهای دیگری در کار نبود و من اصال نمی دانستم 
که این مرکز در حال تعطیلی اســت و می خواستم تقاضای فعالیت داوطلبانه در این مرکز بدهم». این مســتند حقایقی از زندگی زنان دارای اعتیاد را که در پاتوق های شبانه و کانال های 
زیرزمینی زندگی می کنند، به تصویر می کشد. از زندگی زیرزمینی و شبانه بسیاری از زنان می گوید که نمی خواهند با اجبار از زندگی فعلی شان نجات پیدا کنند. از تالش انجمن و مرکزی برای 

دلجویی از این زنان، حمایت و تالش شان برای ترک اعتیاد روایت می کند.

 شاهد سیر صعودی آسیب های اجتماعی هستیم
«احمد بخارایی» جامعه شــناس، در پاسخ به سؤال خبرنگار 
«شرق» مبنی بر اینکه آیا سیاست برخورد قهری و اعمال قوانین 
ســخت گیرانه نســبت به فعالیــت انجمن هــای مردمی فعال 
در حوزه کاهش آســیب مثل مراکزی مانند «خانه خورشــید» و 
«مرکز کاهش آســیب نور ســپید هدایت» سیاست قابل قبول و 
درستی در زمینه کاهش معضالت اجتماعی بوده، تأکید می کند: 
«ما در دهه های اخیر شاهد تدوین سیاست یا تصمیم گیری های 
متعددی در زمینه مسائل پیچیده اجتماعی بودیم، اما اینکه این 
سیاســت ها در عمل چگونه اجرائی می شود، از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت. آنچه در عمل مشــاهده می کنیــم، چیزی جز 
افزایش نابهنجاری ها، انحرافات و مشکالت زیرپوستی در جامعه 
ماننــد کارتن خوابــی، بی خانمانی و به ویژه اعتیاد زنان نیســت. 
پس سیاســت های در پیش گرفته فعلــی در برابر فعالیت های 
داوطلبانه و نهاد های مردمی اعتبار کاربردی نداشته و در بستری 
بدون پشــتوانه تحقیقــی و بدون مجری متخصــص عملیاتی 
می شــود. به  همین  دلیل در این بســتر و زمینه اگر چه اعتبارات 
و قوانینی تدوین می شــود، اما در عمل شــاهد ســیر صعودی 

معضالت هستیم».
 زنان زودتر از مردان درگیر سوء مصرف مواد مخدر می شوند

«بخارایی»، اســتاد دانشــگاه که در نشســت بررسی مستند 
«هیچ کس منتظرت نیست» سخن می گوید، با اشاره به انگ های 
پابرجای جامعه در حوزه اعتیاد زنان می گوید: بر اساس آمارهایی 
کــه از ســوی مجامع بین المللی اعالم شــده اســت، متوســط 
سال هایی که یک زن تجربه اولین مصرف را داشته تا زمانی که به 
صورت دائم به مصرف کننده تبدیل می شــود، دو سال بوده و این 
زمان برای مردان هشت سال است؛ یعنی زنان مصرف کننده مواد 
مخدر، متأثر از عوامل مختلفی از جنبه های فردی، روان شناختی 
و اجتماعی، شش سال زودتر از مردان مصرف کننده وارد گردونه 
و چرخه آســیب پذیری جدی حاصل از ســوء مصرف مواد مخدر 
می شــوند. ســاختار خانواده از منظر جامعه شناسان مورد توجه 
قرار دارد. این خانــواده بازتابی از فرهنگ بیرونی بوده و این گونه 
نیســت که الگوهای رفتاری یک خانواده یک شبه خلق یا متولد 
شده باشــد و از صحنه تعامالت اجتماعی خارج شود، بلکه این 

الگوها بازتابی از فرهنگ مردساالرانه موجود در جامعه است که 
این فرهنگ امروز به اوج خود رســیده است. زنان در این فرهنگ 
مردســاالرانه که در ســاختار حقوقی و تعامــالت اجتماعی نیز 
تقویت شده اســت، از زمان کودکی تا بزرگسالی به شدت آسیب 

می بینند».
 بازگشت زنان پس از بهبودی از اعتیاد به خانه 

سخت تر از مردان است
او با اشــاره به آســیب و زخم هــای پنهان زنــان در جامعه 
مردســاالرانه ادامــه می دهد: «روان شــناس معروفــی که کار 
روان درمانی را در خارج از کشــور انجام مــی داد، اعالم می کرد 
حــدود ۷۰ درصد از زنان ایرانی تحصیل کرده که برای مشــاوره 
می آمدند، در جلســات روان کاوی درباره تجربه آزار جنســی به 
دســت یکی از نزدیــکان در زمان کودکی افشــاگری می کردند. 
پس تمام این آســیب ها از زمان کودکی و در یک خانواده شروع 
شــده اســت و بعد از آن چالش  های بیرونی مثل نبــود رفاه و 
حمایت هــای اجتماعی، بی کاری، آمار باالی طالق که بار را روی 
دوش زن سرپرســت می اندازد و... باعث می شــود زنان بیشــتر 
آســیب  دیده و در معرض آسیب باشــند. خروجی مجموعه ای 
از این حلقه های رها شــده در جامعه مردساالرانه، عاملی برای 
افزایش آمار اعتیاد زنان و افزایش ســرعت آسیب پذیری آنها از 
این معضل بوده اســت. چنانچه می بینیم بازگشت زنان پس از 
قطع مصرف و بهبودی از مصرف مواد مخدر به خانه و خانواده 

بسیار سخت تر از مردانی است که ترک اعتیاد دارند».
 تبعات برچسب سیاه نمایی به نتایج تحقیقات اجتماعی

«بخارایی»، جامعه شناس، به این سؤال که تعدد دستگاه های 
متولی در امر اعتیاد به ویژه اعتیاد زنان مثل ســازمان بهزیستی، 
ســتاد مبازره با مواد مخــدر، شــهرداری و... می تواند منجر به 
کاهش آسیب های اجتماعی شود، پاسخ می دهد: «مسئله مهم 
و کالنی که کشــور را از دهه ۵۰ تا به امروز درگیر مسائل عدیده 
اجتماعی و ریشــه دار کرده، به کارنگرفتــن نیروهای متخصص 
و گزینشــی برخوردکردن با نیروهاســت. نیرو هــا در حوزه های 
مختلفی مثل ســتاد مبارزه با مواد مخــدر، دفاتر امور اجتماعی 
وزارت کشور، سازمان بهزیســتی، معاونت اجتماعی شهرداری 
و هر نهادی که مستقیم یا غیر مســتقیم با مسائل زنان و به ویژه 

آســیب های این حوزه از جمله اعتیاد ســروکار دارنــد، از افراد 
متخصص و با تجربه نیســتند که شــناخت همه جانبه و کاملی 
از معضالت داشــته باشند. وقتی در بدنه ســازمان هایی که به 
حوزه زنــان می پردازند، افراد متخصص وجود نداشــته باید، به 
نتایــج تحقیقات اجتماعی جامعه شناســان و فعاالن اجتماعی 
که الیه های پنهان و آســیب زای یک جامعه را نشــان می دهد، 
برچسب تشویش گری و ســیاه نمایی زده شده و شاهد خروجی 

مطلوبی از این سازمان نخواهیم بود».
 آسیب پذیری زنان در خانه و جامعه مردساالر

«روشــن اســت که حتی اگر یک جوان کم سن و  ســال هم در 
فضای مجازی چرخــی بزند، به اندازه ای کــه من به عنوان یک 
جامعه شناس ادعا دارم و ابراز نگرانی می کنم، متوجه رشد آمار 
آســیب ها و پدیده های اجتماعی نوظهور و ریشــه دار می شود. 
بی کاری، اعتیاد، خودکشــی و ســایر آســیب های اجتماعی در 
ایران رشــد داشته و در حال حاضر مشــکل اصلی ما این نیست 
که دائم از علت این رشــد بپرســیم؛ چرا که مطابــق با مباحثی 
در جامعه شناسی، تکرار این دانســته و آگاهی ها می تواند آن را 
عادی کنــد». «بخارایی»، فعال اجتماعی، ایــن نکات را مطرح 
کــرده و تصریح می کند: «تکرار یک نابهنجاری می تواند آن را به 
هنجار تبدیل کند. قبح رشــوه و فساد یا بســیاری از آسیب ها با 
تکرار و صحبت درباره آن ریخته می شــود که این اوج معضالت 
یک جامعه اســت. همان طور که وقتی ما در ســرمای زمستان 
به راحتــی از کنار کارتن خوابی رد می شــویم و در نهایت زیر لب 
می گوییــم «خدا بــه او رحم کند و...» همان عــادی تلقی کردن 
آسیب های اجتماعی است که به نوعی فرد آسیب دیده را مقصر 
اصلی دانســته و تــالش می کنند او را جدا و بــه دور از جامعه 
درمــان کنند. در حالی که جامعه و عوامــل بیرونی آن در بروز و 
ظهور آســیب ها تأثیر زیادی دارند که باعث تبدیل یک کنش به 
واکنش می شــوند. یک زن بعد از آسیب دیدن در درون خانواده 
مردساالر، گزینه یا چاره ای جز ماندن و خوابیدن در خیابان ندارد. 
در خیابــان هم نظام رفاهی و حمایتی وجــود ندارد و به دنبال 
کارتن خوابــی، خیابان خوابی و آســیب دیدگی بیشــتر، به درون 
خودش فرو می رود، درگیر نگرانی، تنهایی، افسردگی، خشم و در 

نهایت اعتیاد و خودکشی می شود».

 بی توجهی و ندیدن دالیل پنهانی آسیب اجتماعی در  زنان
در عین حال «مریم کثیری»، روان شــناس و فعال رسانه نیز در 
این نشست با اشاره به اینکه رسانه تا چه اندازه در حوزه پرداختن 
و انعکاس آسیب ها نقش داشته، با تأکید بر اینکه چرخه آسیب 
چرخه ای نیســت که از یک نقطه مشخصی شروع شده باشد و 
رسانه یا هر سیاست گذاری برای انجام کار مدیریتی روی آن دست 
بگذارد، چرخه آسیب برای بسیاری از زنان در سرزمین ما از  زمان 
تولد شروع می شود، ادامه می دهد: «برای اولین بار که دِر زندان 
زنان به رویم باز شــد، در محوطه زنــدان صحنه های دردناکی 
دیدم. اســباب بازی های کودکانه ای رها شــده بــود که برای من 
این ســؤال را به همراه داشت که مگر زندان جای بچه ها است؟ 
بعد از آن بچه های قد  و  نیم قدی را در زندان دیدم، بچه هایی که 
در زندان متولد می شــوند و در دو سال اول زندگی شان که تمام 
ابعاد شــخصیتی و هویتی شان شــکل می گیرد، در داخل زندان 
بزرگ می شوند. چرخه آســیب آن کودک و کودکان مشابه دیگر 
به صورت ناخواسته از همان جا شروع می شود. در زندان کودک 
چهار ماهه شیرینی دیدم که مادرش می گفت پدر بچه قرار است 
جرم مواد مخدری را که همراه من بوده، بر  عهده بگیرد و زمانی 
که پرونده این مادر را نگاه کردم، نام و نشانی از هیچ مرد یا پدری 
پیدا نکردم. این نوزاد به راحتی بعد از سپری شــدن ســن قانونی 
به بهزیســتی واگذار می شود. این کودکان در فرایند بزرگ شدن و 
جامعه پذیری شــان دچار آسیب هایی می شوند که عموما به آن 

دالیل پرداخته نشده و مورد توجه قرار نمی گیرند».
 نگاه فانتزی رسانه و مدیران به آسیب های اجتماعی 

حوزه زنان
این فعال رسانه ای با اشاره به موارد متعددی از مواجه شدن 
با افراد آسیب دیده اجتماعی که چرخه آسیب را از زمان کودکی 
و در خانــواده تجربه کردند، یادآور می شــود: «وقتی وارد مرکز 
امین آباد و مرکز نگهداری بیماران روانی می شــوید، ســوله های 
موقت یا دائمی وجود دارد. دو طرف اتاق هایی هست که بیماران 
روی تخت ها بستری هستند و وسط سالن دو اتاق بسیار کوچک 
یک ونیم در دو  متــری انفرادی و با فاصله کمی از یکدیگر بدون 
هیچ نوری و حصار شــده از میله های آهنــی وجود دارد که فرد 
آنجا نگهداری می شود. دختری هم نام و هم سن خودم آنجا به 
مدت شــش ماه زندگی نباتی داشته و بعد از شش ماه در همان 
سوله مقیم بود. این دختر در فرایند بزرگ شدن، از سوی پدر مورد 
خشونت قرار گرفته و به تعدد به مردهای دیگر فروخته می شده 
اســت. بســیاری از دختران و زنانی که در مرکز امین آباد بستری 
بودند، از ابتدا بیمار نبوده و اتفاقاتی که در فرایند زندگی برایشان 
رخ داده، آنها را به بیمارانی تبدیل کرده که باید تا آخر عمرشــان 
آنجا تحت مراقبت زندگی کنند، دیده نشوند و صدایشان به جایی 
نرســد». «کثیری» با بیان اینکه دالیل آســیب دیدگی برای زنان 
بســیار متعدد و ریشــه ای بوده، ادامه می دهد: «ما مهم تر از هر 
مســئله ای به ثبات مدیریتی نیازمند هستیم. بعضی از آسیب ها 
آن قدر ریشه ای، عمیق و دالیل بنیادی و پنهانی دارد که نمی توان 
آنها را به دســت مدیرانی که دائم تغییر می کنند، ســپرد. اما در 
کشور ما با وجود آسیب های ریشه ای، مدیران دائم در حال تغییر 
بوده و ســالیق متعدد و متنوع در برابر آسیب ها اعمال می شود. 
مدیری که تجربه زیســتی و نزدیکی بــا کارتن خواب ها و زندگی 
زیرزمینی نداشته باشد، در حوزه این آسیب ها تصمیمات فانتزی 
می گیرد. همان طور که می بینیم رسانه ها نیز در حوزه مشکالت 

زنان، نگاه فانتزی دارند».
 همدلی نه اجبار برای ترک اعتیاد و کارتن خوابی

«یک زن قبل از رســیدن به ته خط تمام راه هایی را که به این 
نقطه ختم می شده، تجربه و زندگی کرده است. برگرداندن این زن 
به زندگی بسیار دشوار است. واقعیت این است که یک زن بسیار 
راحت در این جامعه آســیب می بیند و در معرض آسیب فراوان 
است، اما وقتی آسیب می بیند، با وجود تمام مقاومت و ایستادگی 
از یــک جایــی به بعــد فرو می ریزد. درســت در همین شــرایط 
مددکاران اجتماعی تالش می کنند تا با همدلی و نه با اجبار آنها 
را به زندگی برگردانند...». این نکات را «مریم کثیری»، روان شناس 
و فعال حوزه رســانه، عنوان کرده و با اشــاره به ضرورت حضور 
متخصــص در برخی جایگاه های اجتماعی حســاس می افزاید: 
«مدیریت زندان فردیس در سال ۹۴ برای نخستین بار به جای یک 
فرد امنیتی به یک روان شناس واگذار شد. زنان تا قبل از آن وقتی 
آزاد می شــدند، چرخه جرم و بزه را از زمانــی که اولین گام های 
خروج از زندان را برمی داشــتند، تجربه می کردنــد. تا زمانی که 
کارهای اداری ترخیص انجام شــود، از ساعت چهار به بعد، زنان 
بیرون می رفتند و گرفتار آسیب هایی می شدند. مدیر آن زندان خیر 
و نیکوکاری پیدا کرد که به جــای تهیه غذا و کارهای داوطلبانه 
دیگر، تعدادی تاکســی در حیاط زندان مجهز کرد تا زنان پس از 
ســپری کردن دوران حبس، از طریق این خودرو ها به صورت امن 
تا رســیدن به خانه همراهی شــوند یا به همت این مدیر فرایند 
نگهــداری یا مهارت آمــوزی زنان پس از ترخیص نیز به وســیله 
مددکاران فراهم شــد. این مدیر به حکم تخصص و آشنایی اش 
با مسائل اجتماعی و آسیب های رو به رشد، موقعیت را موشکافی 

کرده و نگاه فانتزی به مسائل نداشت».
  برنامه های اجباری ترک اعتیاد شکست می خورند

به گزارش خبرنگار «شرق»، سپیده علیزاده، مدیر مرکز کاهش 
آسیب «نور ســپیده هدایت» نیز پس از اکران مستند «هیچ کس 
منتظرت نیســت»، با صحبت از تعطیلی این مرکز و رها شــدن 
مددجویــان آن از چرخه حمایت می افزاید: «مؤسســه با مجوز 
بهزیســتی و همراهی شــهرداری فعالیت داشــت که با تغییر 
مدیران ســازمان و تغییر ســالیق، رویکردها یا دغدغه مندی ها، 

تعطیل شد. برای من که حدود ۱۸ سال از عمرم را برای کاهش 
آســیب ســپری کردم تا آدم های ته خطی را امیــدوار کنم و به 
زندگی برگردانم و به آنها ثابت کنم این امکان وجود دارد که به 
زندگی برگردند، بســیار دشوار است که این مرکز را فراموش کنم 
و نمی توانم از سیاســت های اشتباه اعمال شده در حوزه کاهش 

آسیب نگران نشوم».
این فعــال اجتماعی در حــوزه زنان آســیب دیده اجتماعی 
بــا انتقاد از برنامه های اجباری تــرک اعتیاد، برنامه های ماده ۱۶ 
و دســتگیری افراد بی خانمان و کارتن خــواب که در حال حاضر 
اعمال می شود، ادامه می دهد: «واقعیت این است که با گذشت 
زمــان برنامه های کاهش آســیب ضعیف و کم رنگ تر شــده و 
تمرکز ســازمان بهزیستی، شــهرداری و ... به سمت درمان های 
اجباری ترک اعتیاد رفته اســت؛ یعنــی اقداماتی که روی کاغذ 
آمده و برایش بودجه گرفته شــده، اما در نهایت به شــهادت و 
تجربــه افرادی که از نزدیک با این معضالت ســروکار داشــتند، 
خروجی مشــخصی نداشته اســت. برنامه های روی کاغذ آمده 
توســط کارشــناس با تجربه عملیاتی نمی شود. متخصصی پای 
کار نمی آید که به مســائل پنهان یا زوایای عمیق آشــنا باشــد. 
در حالی که با تأکید بر درمان های اجباری، تنها معتادان بیشتری را 
به کمپ منتقل کرده و به آنها انگیزه ای برای ترک داده می شود. 
از آنهــا بعد از ترک حمایت همه جانبه نمی شــود. فردی قبل از 
تــرک اعتیاد، دندان درد داشــته و بعد از پاکی هــم با دندان درد 
ترخیص می شود. یا اگر آن فرد شناسنامه ای نداشته، برای گرفتن 
شناســنامه المثنی اقدام نشده و این فرد همچنان بدون کمک و 
داشــتن هویت رها می شود و دوباره به چرخه آسیب و اعتیاد یا 

جرم برمی گردد».
 مرکزی برای پذیرش زنان طردشده نداریم

علیزاده با اشــاره به ســختی های کار در حوزه اعتیاد زنان به 
دلیل چند وجهی و پیچیده بودن این آســیب ها و ضرورت داشتن 
مراکــز امنی بــرای پذیرش بانوان آســیب دیده در کشــور ادامه 
می دهد: «حدود ســه ســال پیش برای انجام یک کار مددکاری 
به یک کمــپ مردانه رفتم و به دلیل تجربه کاری در حوزه زنان 
و این دیدگاه که آنها هم مثل زنان به ســختی در خانه و خانواده 
پذیرش می شوند، در آنجا با مردان بهبود یافته از اعتیاد صحبت 
کــردم، اما آنها هیچ نگرانی یا مشــکلی برای برگشــتن به خانه 
نداشتند و می گفتند چرا نباید ما را در خانه بپذیرند؟ در این حوزه 
میان زنان و مــرد تفاوت زیادی وجــود دارد. ما نگران ترخیص 
یک زن هســتیم که بعد از آن در خانــواده درگیر چه معضالت 
و حواشــی ای می شود. به همین دلیل و با وجود انگ، تبعیض و 
مسائل فرهنگی باید مراکزی ویژه زنان طرد شده داشته باشیم که 

بعد از بهبودی از آسیب در آن مراکز پذیرش شوند».
  آسیب ها در  مستند حذف اما در واقعیت جامعه

 حذف شدنی نیستند
محسن اســالم زاده، کارگردان و تهیه کننده مستند «هیچ کس 
منتظرت نیســت» نیز در حاشــیه اکران این مستند با ابراز تأسف 
و نگرانــی از تعطیلی مرکز «نور ســپیده هدایــت» که در حوزه 
زنان آســیب دیده و در معرض آســیب فعالیت داشــت، تأکید 
می کند: «مدیر این مرکز حساســیت داشــت که تا قبل از ساعت 
دو نیمه شــب به این پاتوق ها نرویم؛ چرا که زنان کارتن خواب و 
بی خانمانی که جایی برای خوابیدن ندارند، از ســاعت دو شب 
بــه بعد به پاتوق ها یا کانال های زیرزمینــی و فاضالبی می آیند. 
ایــن شــناخت و نزدیکی به آســیب در حوزه زنــان در این مدیر 
اهمیت زیادی داشــت؛ به همین دلیل در بســیاری از نشست ها 
به مســئوالن، دغدغه مندان و مراکز پژوهشی توصیه دارم که با 
حضور افراد متخصص و آشــنا با آســیب زنان در این حوزه وارد 
شــوند. اما متأســفانه تصمیم گیرندگان در زمینــه معضالت و 
آسیب های اجتماعی، به ویژه بحث اعتیاد، نمی خواهند یک نفر 
را نجات دهند، بلکه می خواهند همه را با هم نجات داده و تنها 

در این حوزه آمارسازی کنند».
این مستندساز با اشاره به سانسور، مشکالت و خط قرمزهایی 
که در مدت فیلم بــرداری و اکران با آن روبــه رو بود، می افزاید: 
«فیلم، روایت ها و مســتندهای واقعی و دردناک زیادی داشــت 
که باید حذف یا سانســور می شــد. در حالی که این معضالت در 
جامعه عمیق و حذف نشدنی اســت. آسیب هایی که یک زن را 
کارتن خواب کرده و به اعتیاد می کشــاند، بسیار متعدد و عمیق 
اســت. ما امیدوار بودیم تا وزارت کشــور بعد از دیدن مرکز، به 
قولــش در این زمینه عمل کند کــه در ترمینال جنوب و مناطق 
جنوبی تهران بنری برای اطالع رسانی از وجود مرکزی برای افراد 
بی خانمان جانمایی کند تا دختری که به هر دلیلی از خانه خارج 
شــده، به تهران آمده و قصد بازگشــت نــدارد، در این خانه امن 
نگهداری شــده و پناه بگیرد؛ چرا که دختران زیادی به هر دلیلی 
خودشــان را به بهشت دروغینی با نام تهران می رسانند و درگیر 
آســیب می شوند. اما متأسفانه وزارت کشور برای اطالع رسانی و 

اقدام در این زمینه کاری نکرد».
به گزارش خبرنگار «شرق» مستند «هیچ کس منتظرت نیست» 
پس از اکران در شهر مشهد، روز گذشته در سینما آزادی پایتخت 
با حضور جامعه شناســان، فعاالن اجتماعــی و تعدادی از زنان 
بهبودیافته از مواد مخدر اکران شــد. ابهام از فعالیت و تعطیلی 
مرکز نور ســپید هدایت در این مســتند مهم ترین و تأسف بارترین 
بخش پایانی این مستند بود. حاال از میان بیش از ۲۰۰ مددجوی 
این مرکز، تنها ۲۰ نفر از زنان بهبود یافته در یک ساختمان دوطبقه 
زیر یک ســقف کنار یکدیگر زندگی، مهارت آمــوزی و کارآفرینی 
می کنند. کاش مســئوالن، تصمیم گیرندگان، سیاســت گذاران و 

بودجه ریزان با دیدن این مستند آگاه تر شوند.

چهارشنبه
۱۴ دی  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۳

ایســنا: معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به 
پیش بینی پذیر بــودن افزایش شــاخص آالینده های باالی ۱۵۰ در فصل زمســتان با 
توجه به سال های گذشته گفت: ما به عنوان محیط زیست معتقدیم امسال با شرایط 
خاصی به جهت طوالنی بودن وارونگی دما (اینورژن ) مواجه هستیم. زهره عبادتی 
ادعای برداشتن مقطعی پلمب  نیروگاه هایی را که قابلیت مازوت سوزی دارند، رد و 
اظهار کرد: در تهران تنها نیروگاه بعثت قابلیت اســتفاده از سوخت مازوت را دارد 
که از ســال ۹۸ پلمب است. می توانید هم اکنون از شرکت گاز نیز بپرسید تا مطمئن 
شوید گاز این نیروگاه قطع شده است یا خیر؟ من این ادعا را کامل رد می کنم؛ چراکه 
تصمیم بر این بوده است در تهران گاز مورد نیاز نیروگاهی که قابلیت مازوت سوزی 
دارد، تأمین شــود و از زمان پلمب تاکنون هم مازوت ســوزی نداشــته ایم. معاون 
نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت استان تهران در پاســخ به سؤال ایسنا که 

آیا ســوخت پرگوگرد علت افزایش آالینده دی اکســید گوگرد است، توضیح داد: در 
استان تهران سوخت استاندارد توزیع می شــود؛ اما بسیاری از خودروهای سنگین 
حمل بــار و مواد اولیه که در بزرگــراه آزادگان و کمربندی های اطراف تهران تردد 
می کنند، داخل تهران سوخت گیری انجام نمی دهند. واقعیت این است که سوخت 
توزیع شــده در کل کشور استاندارد نیست و احتمال سوزاندن سوخت غیراستاندارد 
به وسیله این خودروها وجود دارد. به این جهت آالیندگی آنها در شرایط وارونگی 

دما می تواند به افزایش دی اکسید گوگرد نیز کمک کند.
چرا دوباره هوای تهران آلوده شد؟

او دربــاره علت آلودگــی اخیر هوای تهران افزود: علــت اصلی آلودگی هوای 
تهران در ســال جاری، پدیده وارونگی دما (اینورژن) به  صورت طوالنی مدت است 
که البته یک پدیده کامال طبیعی اســت. در ســال های گذشته تداوم اینورژن به این 

شکل نبوده اســت. به عنوان نمونه دو تا سه روز در چنین شرایطی بودیم و پس از 
ســه روز ناپایداری جوی ایجاد می شد و از شرایط اینورژن خارج می شدیم. عبادتی 
به مدت زمان وارونگی دما در ســال جاری اشاره کرد و توضیح داد: ۱۴ روز متوالی 
در آذرماه ســال جاری پدیده وارونگی دما را داشــتیم که بی ســابقه بوده است و 
اکنون نیز در دی ماه در نهمین روز اینورژن قرار داریم. او ادامه داد: در شــهر تهران 
هشت میلیون و ۱۶۰ هزار نفر و در استان تهران ۱۴ میلیون نفر جمعیت در حال تردد 
داریم. حدود ۸۰ هزار ماشین آالت سنگین در سطح شهر تردد می کنند؛ بنابراین حتی 
اگر هرکدام از این موارد آالینده های خاص خود را به اندازه کم تولید کنند، آالینده ها 
تجمع پیدا می کنند. به گفته عبادتــی تداخل اینورژن طوالنی مدت با فعالیت های 
انســانی یا فعالیت واحدهای صنعتی در مجمــوع باعث تجمیع غلظت آالینده ها 
و افزایش شاخص می شود. فعالیت های انســانی مانند ترددهای معمولی عموم 

مردم و فعالیت  واحدهای صنعتی مانند تردد ماشین آالت سنگین، حمل بار و موارد 
اولیه حتی با وجود خروجی های اســتاندارد هم باعــث افزایش غلظت آالینده ها 
می شوند. معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران درباره سابقه 
افزایش شاخص آالینده ها در این فصل گفت: افزایش شاخص آالینده ها باالی ۱۵۰ 
در این فصل با توجه به سال های گذشته پیش بینی می شود؛ اما ما به عنوان محیط 
زیســت معتقدیم امســال با شــرایط خاصی به جهت طوالنی بودن وارونگی دما 
مواجه هســتیم. او به ارائه راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوای تهران پرداخت 
و گفت: اکنــون مهم ترین راهکار کمک کننده ابتــدا از رده خارج کردن خودروهای 
فرسوده است. این خودروها به ویژه خودروهای سنگین مقصر اصلی حجم درخور 
توجهــی از آلودگی هوای تهران هســتند. ســپس موضوع حائز اهمیت توســعه 
حمل ونقل پاک و عمومی اســت. افزودن اتوبوس های دیزلی به ناوگان حمل ونقل 
و خودداری از نوســازی این ناوگان مشکل تهران را حل نمی کند. عبادتی در ادامه 
اظهار کرد: به ســرعت باید توســعه حمل ونقل پاک را در دستور کار قرار دهیم. در 
نهایت با افزایش دسترسی مردم به حمل ونقل عمومی، تردد خودروهای شخصی 
کمتر خواهند شــد و از آالیندگی ناشــی از تردد خودرو و اتوبوس های فرسوده نیز 

کاسته می شود.
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