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ســمیه جاهدعطائیان: از کودکی با نابینایی دســت و پنجه نرم کرده و محدودیت ها را به جان خریده است. چند سال در فضای اینستاگرام آنالین شاپ کوچکی برای افراد دارای معلولیت 
به راه انداخته بود که حاال با فیلتر شــدن این فضا، کســب وکار کوچکش را از دست داده است. «مریم» می گوید: «لباس های باکیفیت بچگانه و زنانه می فروختم. تولیدی ها با مجموعه من 
همکاری خوبی داشــتند. افراد نابینا بیشتر از کار و محصوالت مان استقبال می کردند؛ اما با فیلترشدن اینســتاگرام میزان فروش مجازی به صفر رسید. اگر در گذشته چند مشتری در طول 
روز داشتم، حاال در ماه به تعداد انگشت شمار هم مشتری ندارم. اصال نمی توانم وارد اینستاگرام شوم. باز هم شکر خدا تولیدی کارها را پس گرفت؛ وگرنه با این همه جنس و لباس مانده 
چه می کردم؟ دوســتانی دارم که محصوالت شان را داخل مترو و کنار فروشــگاه ها بساط می کنند و می فروشند؛ اما من به خاطر محدودیت بینایی چنین فرصتی ندارم. از طرف دیگر دلم 
نمی خواهد مســافرها و مشتری ها از روی ترحم یا دلسوزی خرید کنند. ما نابینایان هم مشکالت زیادی داریم. با وجود یک عصا که نمی توانیم کار دست فروشی کنیم. امرار معاش سخت 

شده و از زمان بسته شدن اینستاگرام راه درآمدی دیگری پیدا نشده است...».

 محدودشدن فضای مطالبه گری
تبعات هر اتفاقی که در سطح جامعه رخ می دهد، برای افراد با نیازهای ویژه، 
شدید، پرحاشیه تر و مشکل ساز تر است. مثل بحران کرونا که افراد دارای معلولیت 
بحران های بیشــتری را تجربه کردند. ســایر افــراد راه هایی بــرای برطرف کردن 
مشــکالت و نیازهای شــان پیدا می کنند؛ اما افرادی که با معلولیت دســت وپنجه 
نرم می کنند، با محدودیت و موانع بی شــماری مواجه هســتند. مسئله فیلترینگ 
یکی از مهم ترین چالش های فعلی اســت که برای افراد نابینا به صورت خاص تر 
موانع بی شماری ایجاد کرده اســت. فضای مجازی باعث شد برخی اتفاقات تلخ 
در حوزه های افراد دارای معلولیت و به طور ویژه نابینایان پیگیری و در رســانه ها 
به مســئله مهمی تبدیل شــود. اخباری مانند ســقوط و فوت نابینایی در یکی از 
ایســتگاه های مترو و... باعث شد مســئله ضرورت مناسب سازی فضاهای شهری 
برای افراد با نیازهای ویژه و ســایر مطالبات شان در جامعه مطرح و افکار عمومی 
در این زمینه حساس شود که با فیلترینگ این فضا برای انعکاس مشکالت، نیازها 

و مطالبات شان و عمل به قوانین از دسترس خارج شد.
 نامناسب بودن فضای   اپلیکیشن های  داخلی  برای  نابینایان

«فضای اینســتاگرام، تلگرام و واتس اپ از جمله فضاهای مورد اســتفاده برای 
نابینایان بود که به واســطه فعالیت در آنها فضای کسب وکار و فعالیت اقتصادی 
کوچکی فراهم شده بود؛ اما با فیلترینگ آنها، این فرصت و امکان برای درآمدزایی 
و اســتقالل نابینایان از بین رفت. بســیاری از افراد می توانند با دور زدن فیلترینگ، 

اقدام بــه نصب فیلترشــکن جدید، مناســب و... 
کــرده و مثل قبل از این فضاها اســتفاده کنند؛ اما 
ایــن امکان به ســادگی بــرای افراد نابینــا فراهم 
نیســت». این نکات را «ابوذر سمیعی» متخصص 
بــا گرایــش مطالعات  سیاســت گذاری فرهنگی 
معلولیت که خودش با مسئله نابینایی نیز مواجه 
اســت، به خبرنگار «شــرق» می گوید: «افراد دیگر 
عالوه بر استفاده از فیلترشکن می توانند از راه های 
دیگری مثل اســتفاده از اپلیکیشــن های داخلی و 
ایرانی امرار معاش کنند، دست فروشــی، رانندگی 
یا مشــاغل دیگری را انجــام دهند؛ امــا به دلیل 
محدودیت های فیزیکی و نامناسب بودن فضاهای 
شــهری، چنین فرصت هایی برای نابینایان فراهم 
نیست. اپلیکیشن های داخلی مثل «ایتا» یا «شاد» 

برای نابینایان مناسب سازی نشده و زمینه های الزم برای حضورشان فراهم نیست. 
با آنکه بیش از سه سال از طراحی و بهره برداری اپلیکیشن شاد می گذرد؛ اما هیچ 

امکانی برای آموزش در حوزه مدارس برای افراد نابینا تولید نشده است».
 نابینایان؛ محصور  در  فضای اجتماعی  فیلتر شده

«ســمیعی»، کارشــناس فرهنگی حوزه معلــوالن، تأثیر فیلترینگ بر اشــتغال 
معلــوالن از  جمله نابینایان را بســیار منفی و چالش زا می داند و یادآور می شــود: 

«هزینه زندگی و معیشــتی نابینایان، مسائل و مشــکالت درمانی یا توان بخشی آنها 
و... باال اســت و آن دسته از نابینایان که در فضای مجازی کسب وکاری فراهم کرده 
بودند، با مشــکالت زیادی روبه رو شدند. آنها برای راه اندازی کسب وکار و رسیدن به 
اســتقالل در فضاهای فیلتر شده فعلی بسیار بیشتر از سایر افراد تالش کرده بودند و 
حاال آســیب های ناشــی از این محدودیت برای نابینایان بسیار شدیدتر است، امکان 
مهاجرت آنها به پیام رســان های داخلی و اســتفاده از فیلترشــکن یا وی پی ان های 
متنوع برای نابینایان بســیار دشوار است». این فعال حوزه اجتماعی افراد با نیازهای 
ویژه، کندی سرعت اینترنت را مسئله چالش زایی در زندگی نابینایان دانسته و یادآور 
می شــود: «نرم افزارهایی که نابینایان در گذشته اســتفاده می کردند، مثل «چشمان 
من بــاش» و نرم افزارهای کاربردی دیگر برای جهت یابی و مســیریابی، برای حفظ 
اســتقالل، انتقال تجربه و کســب آموزش کمک زیادی به افــراد نابینا می کرد که با 
کند شدن سرعت اینترنت امکان استفاده از آن مثل گذشته فراهم نیست. با کندشدن 
ســرعت اینترنت نمی دانیم که برنامه و اپلیکیشن ها در گوگل پلی فیلتر هستند یا نه. 
حتی نمی دانیم که گوگل استور هم فیلتر شده یا مثل قبل فعال است. کندی سرعت 

اینترنت، دسترسی به این فضای مهم برای نابینایان را بسیار دشوار کرده است».
 انزوا   و   افسردگی  نابینایان   را   تهدید   می کند

«ســمیعی»، متخصص سیاســت گذاری فرهنگی، با انتقاد از تأثیرات روحی و 
روانی محدود شــدن فضاهــای ارتباطی بــرای نابینایان و افراد با آســیب بینایی 
می افزاید: «با این محدودیت ها دسترســی به فضای مجازی برای نابینایان بســیار 
غیرممکن شــده است. امکان حضور در گروه های 
تخصصی یــا متفرقــه واتس اپــی- تلگرامی که 
امکان گفت وگو و آموزش های مؤثری را برای افراد 
دارای معلولیــت از  جمله نابینایان و ناشــنوایان 
فراهم می کرد، وجود ندارد؛ بســیاری از این افراد 
به سختی فضایی امن برای ارتباط و آموزش مفید 
به دســت آورده بودند، فضایی برای به اشــتراک 
گذاشتن مشکالت، پرس وجو درباره مسائل مشترک 
اجتماعــی و... که تمام ایــن ارتباطات و فضاها با 
محدودیت هــای اعمال شــده اخیــر از بین رفت؛ 
ایــن محدودیت ها در کنار مشــکالت اقتصادی و 
ناامنی های مالی، برای بسیاری از افراد با نیازهای 
ویژه باعث ایجاد چالش هــای فراوان و مضاعفی 
از جمله انزوا و افسردگی شــده است. بسیاری از 
افــراد عادی امکان حضور فیزیکی و برقــراری ارتباط حقیقی بعد از فیلترینگ نیز 
برایشان فراهم اســت؛ اما با توجه به برخی ناامنی ها این امکان به صورت خاص 

برای نابینایان وجود ندارد».
 محدودیت  در   اطالع رسانی  درباره  نیازهای  معلوالن

گروهــی در اینســتاگرام برای اطالع رســانی در حــوزه افــراد دارای معلولیت 
فعال بود. ادمیــن پیجی درباره راه های کمک به افــراد نابینا در فضاهای مجازی 

اطالع رســانی می کرد. به سایر افراد آموزش های کاربردی ارائه می داد تا مثال بدون 
کســب اجازه از فرد عصا به دست یا ویلچرســوار، برای کمک اقدام نکنیم. باعث 
دردســر یا ناراحتی افراد دارای معلولیت نشــویم یا سؤاالت شخصی و خصوصی 
از افراد با نیازهای ویژه نپرســیم. آنها را با دست و اشــاره نشان ندهیم. با ترحم و 
دلســوزی به آنها خیره نشــویم و اطالعات مفید دیگری که دانستن و آموزش آنها 
برای همه ما الزم است. گروهی دیگر با ساختن صفحه ای مجازی درباره چگونگی 
تولیــد یا بهره برداری برخــی از اطالعات برای افراد نابینا محتوایی می ســاختند و 
افراد دیگری به اندازه توان و اطالعاتشــان در این حوزه فعالیت داشتند که حاال با 
فیلترشدن اینستاگرام، امکان تولید محتوا و دسترسی به آموزش های این چنینی هم 
از بین رفته است... درعین حال «امید هاشمی»، کنشگر حوزه افراد دارای معلولیت 
نیز با انتقاد از عملکرد صدا و سیما و رسانه های دیگر در حوزه افراد با نیازهای ویژه 
به خبرنگار «شــرق» می گوید: «رسانه در حوزه افراد با نیازهای ویژه و اطالع رسانی 
یا فرهنگ سازی در حوزه مســائل معلوالن مسئولیت هایی دارد اما در شرایطی که 
رســانه در این زمینه به وظایفــش عمل نمی کند، فضای مجــازی مثل واتس اپ، 
اینستاگرام و... حدود یک دهه در این راستا فعال بوده و کمبود یا خألهای زیادی را 
جبران می کرد، فعاالن زیادی در حوزه نابینایان و سایر گروه های معلوالن در توییتر، 
اینستاگرام، فیس بوک و... تریبون هایی برای اطالع رسانی و فرهنگ سازی داشتند که 

متأسفانه دسترسی و امکان استفاده از تمام این فضاها محدود شد».
 پیگیری  ضعیف  مطالبات  با  فیلترشدن  فضای  مجازی

«امکان تشکیل کمپین و پیگیری بسیاری از مطالبات و حقوق اساسی و مهم تر 
از همه ضرورت پاســخ گویی مسئوالن در حوزه مشــکالت افراد دارای معلولیت 
با فیلترشــدن فضای مجــازی از بین رفت. این فضاها بزرگ ترین امکان و شــانس 
برای افراد با آســیب بینایی و دارای معلولیت بود که در مواقع نقض قوانین مثل 
بدرفتاری بــا نابینایان که نمونه آن در یکی از پروازهای داخلی هم صورت گرفت 
یا حواشــی یکی از ویژه برنامه های نوروزی شبکه سوم سیما که در حوزه نابینایان 
محتوای اشتباهی تولید شد که امکان مطالبه گری و پیگیری حقوق از دست رفته را 
فراهم می کرد، همگی از بین رفتند». این نکات را «هاشــمی» فعال حوزه نابینایان 
مطرح کرده و یادآور می شــود: «وقتی درباره آســیب های فیلترینــگ بر نابینایان 
صحبت می شــود، عده ای انتقاد کرده و اعتراض را وارد نمی دانند که می توانید از 
پلتفرم و اپلیکیشن های داخلی استفاده کنید در حالی که این اظهارنظر پایه علمی 
ندارد و این فضاهای داخلی هیچ دسترسی و امکاناتی برای افراد دارای معلولیت 
از جملــه نابینایان و ناشــنوایان فراهم نکرد ه اند، در حالی کــه پلتفرم ها و اپ های 

خارجی با استانداردهای دسترس  پذیری ارتقا پیدا کرد ه اند».
 بهزیستی   از   اشتغال   و  بی کاری   نابینایان  حمایت  نمی کند

این فعال اجتماعی که خودش نیز نابیناســت، با اشــاره بــه از بین رفتن ثمره 
تالش و فعالیت چندین ســاله افراد دارای معلولیت در فضای مجازی برای تولید 
محتــوای مؤثر و انجام خدمت اجتماعــی - فرهنگی به نفع افراد با نیازهای ویژه 
و ابهام در شرایط دسترســی به اینترنت پر سرعت تصریح می کند: «حدود ۱۰ سال 
عمر، زمــان و هزینه برای تولید محتــوا در حوزه های مورد نیــاز معلوالن صرف 

شد، کســب وکارهای مورد نیاز شکل گرفت. آموزش هایی در این حوزه ارائه شد و 
حاال هیچ مســئولی هم در این حوزه پاســخ گو نیست. سازمان بهزیستی به عنوان 
متولی امور و مســائل افراد دارای معلولیت در حوزه اشتغال این افراد اقدام قابل 
دفاعی نداشته و در راستای محدودیت های فیلترینگ برای معلوالن و نگرانی های 
آنها موضع گیری و اطالع رسانی نداشــته است. این سازمان حتی سراغ افرادی را 
نمی گیرد که می داند بقا و زندگی شــان به اینترنت وابســته بوده و هیچ دغدغه یا 
راهکاری برای آنها ندارد؛ بهزیستی از شاغالنی که به صورت خودجوش و با خون 
دل خــوردن اقدام به برپایی شــغل و بازاری کرده و جایگاهی برای خودشــان به 
دست آورده اند، حمایتی از نظر روحی یا مادی نمی کند؛ شخصا به فراخور شغلی 
که دارم نگران آینده و سرنوشــت اینترنت هستم که با ملی شدن به چه وضعیتی 
منجر می شود، دسترسی به منابع و سایت های خارجی با چه شرایطی امکان پذیر 

است و تمام این ضرورت ها مبهم است».
 نابینایان بی بهره از خدمات و امکانات درآمد زایی و توانبخشی

«هاشــمی»، روزنامه نگار و مترجم با بیان اینکه اینترنت برای افراد نابینا حکم 
ابــزار توان بخشــی را دارد و از ابزارها یا امکانات مفید برای این قشــر محســوب 
می شود، ادامه می دهد: «نابینایان زیادی در این مدت بدون حضور در خیابان های 
نامناسب شــهری از نظر عمرانی و فضای اجتماعی با تمام محدودیت ها و موانع 
بی شمارش، در فضای مجازی مشغول کسب دانش، مهارت، امرار معاش، انتقال 
تجربیات مؤثر به صورت رایگان و... بودند، ارتباطات گســترده ای با نابینایان ســایر 
کشــورها داشــتند، آخرین یافته ها و نتایج علمی را از آنها به دســت می آوردند و 
مطلع می شــدند تا زندگی و کیفیت زندگیشــان تا حدی متحول و به روز شود اما 
حــاال معلوالن از این گنجینه بزرگ برای برقراری ارتباط و کســب دانش یا مهارت 
محروم شده و از مبهم بودن سرنوشت اینترنت، کاهش سرعت و فیلترینگ آسیب 
می بینند. نابینایان حاال باید به شــیوه دیگری و از صفر شــروع کنند؛ د رحالی که نه 

امکاناتی موجود است و نه امید و انگیزه تازه ای دارند».
«هاشــمی» کنشــگر حوزه افــراد دارای معلولیــت در ارتباط بــا کمبودهای 
پیش روی نابینایان به دلیل کاهش ســرعت اینترنت و فیلترشــدن اپلیکیشن های 
کاربردی و اســتاندارد برای افراد با نیازهای ویژه می گوید: «افراد دارای معلولیت 
با ازدســت دادن ابزار تســهیلگری مثل فضای مجازی، در شــرایط فعلی فضای 
امیدوارکننده و مشــخصی ندارند، شــغل ثابت و منبع درآمد پایداری نداشته و با 
توجه به گرانی و مشــکالت اقتصادی دلسرد شدند. در درجه بعدی و خطرناک تر 
دچار یأس، خشــم و ناامیدی شدند. مثل اینکه یک فرد با داشتن قدرت بینایی یک 
وســیله مهم زندگی اش را از دســت می دهد و بدون آن به سختی می تواند ادامه 
دهد. نداشــتن فضای ارتباطــی و امرار معاش برای نابینایان نیــز به همین اندازه 
چالش زا شــده است. به جای آنکه نابینایان امکان سفر به شهر یا کشورهای دیگر 
را داشته و بتوانند از یافته ها و آخرین تحوالت به روز کشورهای دیگر در حوزه های 
مختلف علمی، درمانی و مســائل تخصصی شان استفاده کنند، گرانی دالر، ارز و...
آنها را خانه نشین کرده و در صورت توانایی تنها می توانند از فیلترشکن های متعدد 

استفاده کرده و با کندی سرعت اینترنت، زمان بیشتری را به بطالت تلف کنند».

 نرم افزارهایی که نابینایان در گذشــته استفاده 
می کردنــد، مثــل «چشــمان مــن بــاش» و 
نرم افزارهای کاربردی دیگر برای جهت یابی و مسیریابی، 
برای حفظ استقالل، انتقال تجربه و کسب آموزش کمک 
زیادی بــه افراد نابینا می کرد که با کند شــدن ســرعت 
اینترنت امکان استفاده از آن مثل گذشته فراهم نیست. 
با کندشــدن ســرعت اینترنت نمی دانیم کــه برنامه و 
اپلیکیشــن ها در گوگل پلــی فیلتر هســتند یــا نه. حتی 
نمی دانیم که گوگل استور هم فیلتر شده یا مثل قبل فعال 
است. کندی سرعت اینترنت دسترسی به این فضای مهم 

برای نابینایان را بسیار دشوار کرده است

دوشنبه
۱۲ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۱
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عباســی ادامه داد: درخصوص کشت اراضی و باغات، باز هم شاهد این بودیم 
که تصمیمات به گونه ای است که در مسیر تخریب باغات کن قرار دارد هرچند 
از آن به عنوان احیای باغات و شعارهای این چنین یاد می شود اما باید گفت که 
این خط قرمز شــهروندان تهرانی و شورای شهر است؛ باغات شهر و حفاظت 
و صیانت از آن یک تکلیف مهم است و ما مطمئنیم اولین کسی که نسبت به 
این موضوع واکنش نشان خواهد داد، مقام معظم رهبری هستند چراکه بارها 
و بارها در جاهایی که به باغات تهران تعرض شــده و در مسیر تخریب باغات 
تهران مدیریتی قدم برداشته، اولین تذکر را از رهبر انقالب دریافت کرده است، 

بنابراین درخواست می شود در این خصوص دقت بیشتری شود.
هنوز دقیقه ای از این تذکر نگذشــته بود که ســایت روابط عمومی شهرداری 
تهران در پاســخی بــه نقل از محمــود فاطمی عقدا دبیر کمیســیون ماده ۵ 
شهرداری به این تذکر واکنش نشان داد. دبیر کمیسیون ماده ۵ گفت: کن یکی 
از محالت قدیمی و با هویت تهران اســت که دارای فرســودگی از نظر بافت 
شــهری اســت و در ادوار مختلف همه مدیران دغدغه بهبود وضعیت بافتی 
روســتای کن را داشته اند. وی افزود: وقتی بافِت محلی یک منطقه فرسوده و 
ناکارآمد می شــود، ســاکنان بومی آن منطقه مهاجرت کرده و جای خود را به 
ساکنان جدیدی می دهند که عمدتا جزء اتباع خارجی و بی شناسنامه هستند؛ 
این اتباع اکثرا مشــغول کار در حرفه های نامتعارف و خالف اند و از این جهت 
برای ســاکنان کن و سایر بافت های فرســوده تهران که در آن سکنا گزیده اند، 
معضالتی ایجاد می کنند. فاطمی با بیان این نکته که کن به دلیل باغ های انبوه 
و به هم پیوســته اش ریه شمال غرب تهران است، گفت: حفظ باغات در کن از 
اوجب واجبات اســت و کسی در آن شــکی ندارد، اما این کار با دستورالعمل 
انجام نمی شــود، بلکه حفظ باغ های سرســبز کن باید به وسیله خود مالکان 
انجام پذیرد. شــهرداری تهران در طی این ســال ها هیــچ گاه به دنبال تملک 
باغات کن نبوده اســت، بلکه همان طورکه اشاره کردم راهبرد مدیریت شهری 
حفظ این مناطق سرسبز به وسیله خود مالکان است و الزمه آن احیای بافت 
فرســوده و قدیمی کن است. احیای کن باعث می شــود شهروندان بومی این 
منطقه به ســکونتگاه های خود بازگردند و در مرحله بعد باغات تحت تملک 
خویش را حفظ کنند. طرح تدوین شــده توسط سازمان نوسازی شهر تهران نیز 
با هدف احیای بافت فرســوده کن است و برای رسیدن به آن مشوق هایی نیز 
در نظر گرفته شــده است؛ مشابه مواردی همچون تجمیع پالک ها، رسیدن به 
حد نصاب تفکیک و... که برای ســایر مناطق تهران مطابق طرح تفصیلی در 

نظر گرفته شده است.

«شرق» جوابیه «مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم» به مطلب روزنامه 
در پاســخ به برخی ادعاهای خــالف واقع مندرج در روزنامه شــرق به تاریخ 
ســوم دی ۱۴۰۱ در مطلبی با عنوان «ردپای مازوت در آســمان پایتخت»، داریوش 
گلعلیزاده؛ سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، جوابیه به شرح زیر تهیه کردند 

که برای درج در آن روزنامه محترم ارسال می شود.
 (SO2) با توجه به مباحثی که درخصوص افزایش ناگهانی دی اکســید گوگرد
در شهر تهران در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۶ آذرماه امسال مطرح شد، ما بررسی های الزم 
را در ایستگاه هایی که شــاخص SO2 در آنها در شرایط ناسالم قرار داشت، انجام 

دادیم و این افزایش را در مناطق مختلف شهر تهران مشاهده کردیم.
البته این اتفاق مسبوق به ســابقه است و در سال ۱۳۹۹ هم شاخص SO2 در 
چند ایســتگاه در شرایط ناســالم قرار گرفته بود. عموما ایستگاه هایی که شاخص 
باال داشــتند، در اطراف بزرگراه های فتح، آزادگان و مناطقی قرار داشتند که محل 
تردد کامیون ها و اتوبوس های برون شــهری بودند. با توجه به اینکه سوخت نفت 
و گاز صرفا در کالن شــهرها و محورهای مواصالتی منطبق با اســتاندارد یورو ۴ و 
یورو ۵ توزیع می شود، این احتمال را دادیم کامیون ها و اتوبوس هایی که از مناطق 
مختلف کشور به سمت تهران آمده اند، از جایگاه هایی سوختگیری کرده اند که در 

آنها نفت و گاز معمولی توزیع می شود.
در موضوع اخیر هم اداره کل حفاظت محیط زیســت تهران در تاریخ ۲۲ آذر، 

ســوخت را نمونه برداری کرد و نتایج حاصله نشــان داد که این سوخت از کیفیت 
بسیار خوبی برخوردار است.

اما درخصوص ادعای مطرح شــده مبنی بر اینکه مازوت ســوزی در نیروگاه ها 
و صنایع تهران انجام می شــود، باید توجه داشته باشــیم که در استان تهران تنها 
نیروگاهی که قابلیت مصرف مازوت را دارد، نیروگاه بعثت در منطقه ۱۶ اســت و 
مشــعل مازوت سوزی این نیروگاه هم از سال ۱۳۹۳ به حکم مرجع قضائی پلمب 
اســت. ضمن اینکه مازوت به گونه ای است که اگر یک نیروگاه یا واحد صنعتی در 

نقطه ای از آن استفاده کند، با چشم قابل تشخیص و مشاهده است.
در بررســی های ما، باالترین رقم میزان SO2 در شهر تهران در ایستگاه سالمت 
 591ppb در منطقه ۱۷ تهران مشاهده شــد که شاخص آلودگی آن در ۲۳ آذرماه
بود.برای باالرفتن غلظت SO2 در شهر تهران چند فرضیه مطرح است؛ اول بحث 
مازوت ســوزی در نیروگاه بعثت اســت کــه کال منتفی اســت. دوم بحث مصرف 
مازوت در صنایع اطراف تهران است که این اتفاق تاکنون رخ نداده به دلیل اینکه 
قطعی گاز نداشــتیم. ضمن اینکه اگر به فرض صنعت ســیمان از سوخت مازوت 
اســتفاده کند، موجب آلودگی SO2 نمی شــود برای اینکــه SO2 در فرایند تولید 

کلینکر استفاده شده و جذب کلینکر می شود.
اما درخصوص بحث استفاده از نفت و گاز در صنایع هم همکاران ما در استان 

تهران از ابتدای آذر گشت های شبانه گسترده ای انجام داده اند.
موضوع دیگری که مطرح اســت، بحث پسماندســوزی اســت که متأســفانه 
به صورت وسیع در سطح استان تهران و اطراف پایتخت انجام می شود و در جلسه 
اخیر وزارت کشور که با موضوع آلودگی هوای شهر تهران برگزار شد، این موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت و مقرر شــد فرمانداری ها، بخشــداری ها و شهرداری ها 

کمک کنند که گشت پایش تقویت شود تا نظارت بیشتری صورت گیرد.
با این وجود، توزیع سراسری افزایش SO2 در ایستگاه های مختلف شهر برای ما 
جای ابهام دارد که این موضوع باید عاملی داشته باشد که کل شهر تهران را درگیر 
کرده اســت. البته اســتفاده از نفت و گاز پرگوگرد در اتوبوس های درون شهری و 
شرکت واحد، گزینه ای است که محتمل به نظر می رسد و ما آن را بررسی می کنیم.
این امر که ۹۰ درصد انتشــار SO2 از منابع ســاکن صورت می گیرد، بر اســاس 
 SO2 ســیاهه انتشار شهر تهران کامال درست اســت اما در تمام طول سال میزان
ما یا در شــرایط پاک و یا ســالم قرار دارد و فقط طی این چند روز افزایش یافته که 
دلیل آن هم در دست بررسی اســت. بررسی هایی که همکاران ما انجام داده اند، 
نشان می دهد ایستگاه سالمت در مجاورت پایانه شرکت واحد قرار دارد و این هم 
از مواردی است که فرضیه افزایش چندبرابری SO2 به دلیل فعالیت اتوبوس های 

درون شهری را تقویت می کند.
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نابینایان؛ محصور در فضای اجتماعی فیلتر شده
تأثیر منفی فیلترینگ بر زندگی نابینایان
بی کاری و افسردگی نابینایان بعد از فیلترشدن فضاهای مجازی
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