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اجتماعی

احتمال تبدیل تاالب میانکاله به کانون گردوغبار
مسعود تجریشی ،معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به
اینکه براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ۷۵درصد سرطانهای گوارشی ناشی
از گردوغبار است ،گفت :به دلیل استقرار کشور ما در کمربند بیابانی و نبود الگوهای
صحیح توسعهای امکان ایجاد کانونهای گردوغبار وجود دارد و برای مثال تاالب
میانکاله ممکن است به کانون گردوغبار تبدیل شود/.ایسنا

شهری
یک دهه حرفهای تکراری
احمدینژادیها تمامی ندارد

اوتیسمسیاسی

ادامه از صفحه اول:
ذکر یــک نکته ضروری اســت؛ احمدی
نژاد را نمی توان آدم باهوشــی به شــمار
نیاورد اما اگر هم قائل به هوشــی باشیم؛
که هســتیم! این هوش قطعا خاکستری
است زیرا در تقابلهای به وجود آمده نفع
طرفین دعوا لحاظ نشــده و از آنجایی که
نمی خواهیم و نمی توانیم احمدی نژاد را
یک برانداز به شمار آوریم! او را برخوردار
از هوش خاکستری می دانیم و نه سیاه!
> احمدی نژادیها از هیچ کوششی
فروگذارنکردند!

تعیینتکلیفباغات
مجهولالمالکپایتخت

معاون شهرسازی شهرداری تهران از تعیین
تکلیف باغــات مجهولالمالــک در پایتخت
خبر داد .پیروز حناچی در گفتوگو با ایسنا،
در مورد سرانجام طرح شناسایی باغات تهران
گفت :کارشناسان شــهرداری تهران تاکنون
 6000قطعه باغ را در شــهر تهران شناسایی
کردند که برای حدود  3000باغ شناســنامه
صادر شده اســت .وی با بیان این که حدود
 3000باغ نیز شناسایی شدهاند؛ اما این باغها
در اختیــار ارگانها یا نهادها یا مجهولالمالک
بوده یا در سیستم شهرداری و دولتی اطالعات
آنها ثبت و مدون نشده است ،تصریح کرد :با
این حال درصدد ورود به این باغات هستیم.
حناچی افزود :البته قوه قضاییه اعالم کرده که
به صورت موردی اجــازه ورود به این باغات
را میدهنــد و بر همین اســاس میتوانیم
شناسنامه این باغات را صادر کنیم.

بهداشت

عرضهغیرقانونی
واکسن آنفلوآنزای سال قبل
در برخی داروخانهها

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با بیان
اینکه متاســفانه گزارشهایی مبنی بر عرضه
غیرقانونی واکســن آنفلوآنزای سال گذشته از
سوی برخی از داروخانهها دریافت کردیم ،گفت:
افرادی که طی چند روز گذشته واکسن آنفلوآنزا
تزریق کردند بدانند که این واکسنها برای سال
قبل بــوده و اثر بخشــی الزم را ندارند و باید
مجددا واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کنند.
دکتر علی واشــقانی در گفت و گو با ایسنا ،از
توزیع واکسن آنفلوآنزای جدید از این هفته خبر
داد و گفت :متاسفانه یکسری گزارشها به ویژه
در استان فارس داشتیم مبنی بر اینکه برخی
از داروخانههــا به صورت غیر قانونی واکســن
آنفلوآنزای ســال قبل را عرضه کردند که این
داروخانهها شناسایی و برخوردهای قانونی الزم
با آنها انجام شده است .وی تاکید کرد :بنابراین
افرادی که طی چند روز گذشته واکسن آنفلوآنزا
تزریق کردند بدانند که این واکسنها برای سال
قبل بوده و اثر بخشی الزم را ندارند .بنابراین بعد
از توزیع واکسن جدید آنفلوآنزا باید مجددا آن
را تزریق کنند .واشقانی ادامه داد :البته واکسن
سال گذشته عوارض خاصی برای مردم ندارد و
مشکلش عدم اثربخشی است ،بنابراین از این
هفته واکسن جدید آنفلوآنزا توزیع میشود و
افرادی که طی چند روز گذشــته این واکسن
را تزریق کردند باید مجددا واکســن جدید را
هم تزریق کنند.

رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران:

با ادامه وضعیت فعلی تعدادی
نتعطیلمیشود
بیمارستا 

رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران نسبت به
کمبود دارو و تجهیزات در کشور هشدار داد و
گفت :در حدی کمبود وجــود دارد که اگر به
همین شــکل جلو برویم ،برخی بیمارستانها
که کشــوری هســتند و ردیف بودجــهای از
وزارت بهداشت ندارند ،تعطیل میشوند .علی
امیر ســوادکوهی در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه
با وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور
گفت :بهتر اســت اصال راجع به این مســئله
صحبت نکنم ،چــرا که به حدی کمبود داریم
ن وجود
که برخی تجهیزات اصال در بیمارستا 
ندارد و مجبور میشــویم به همــراه مریض
اعالم کنیم که آن را تهیه کنــد .او افزود :هم
در بخش تجهیــزات و هم در بخش دارو هیچ
کدام از مراکز درمانی وضعیت مناسبی ندارند،
مشخص نیست عمال فرد بیماری که متاستاز
به همه جای بدنش نفوذ پیدا کرده تا چه زمانی
میتواند دارو را تامین کند؛ اگر وضعیت تا چند
ماه دیگر به همین صورت باشد ،آیا این فرد زنده
میماند؟ رئیس انجمن مراقبتهای ویژه ایران با
تاکید بر اینکه حتی در تامین آنتیبیوتیک هم
مشکل داریم و با کمبود مواجه هستیم ،بیان
داشــت :پولی در کار نیست ،تحریمهای اصلی
هم که تا آبان ماه عملی میشــود و در چنین
شرایطی نگرانیها بیشتر میشود .سوادکوهی
در رابطــه با دســتورالعمل وزارت بهداشــت
درباره استفاده مجدد از برخی وسایل پزشکی
و اینکه آیا سازوکاری برای نظارت و جلوگیری
از بیماریهای عفونی از این طریق وجود دارد؟
گفت :باید مشخص شود که آیا شرایط نظارت
بر این سازوکار نیز هست یا خیر؟ ترسم از این
است که این مسئله هم تبدیل به یک مشکل
جدید شود؛ البته تاکید میکنم که این بخشنامه
منطقی است به شرطی که شرایط نظارت برای
صورت نگرفتن تخلف نیز وجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت داروسازی سها با اشاره به اینکه
این شــرکت  ۱۰۳قلم دارو تولیــد میکند ،گفت:
در شــرایط فعلی با مشــکلی در زمینه تأمین ارز
برای واردات مواد اولیه دارویی مواجه نشدهاند؛ اما
پرداخت نقدی ملزومات جانبی داروها به شرکتها
مشکل نقدینگی را ایجاد کرده است .به گزارش ایسنا ،کامران
ت این شرکت اظهار کرد :وظیفه ذاتی
یوســفی در مورد وضعی 
ما تولید دارو برای رفع نیاز درمانی کشــور اســت و ما حدود

توقف صادرات دارو به عراق و افغانستان

۱۰۳نوع دارو را در شــرکت داروسازی سها تولید
میکنیم که شامل تمام دستههای دارویی است.
وی همچنین گفــت :نیاز داریم کــه ارگانهای
دیگر هم به ما کمک کنند و دســتگاههایی مانند
وزارت بهداشــت و بانک مرکــزی زمینه دریافت
مطالبات ما از شــرکتهای پخش و ســایر بخشها را فراهم
کنــد .زیرا تأمین برخی از الزامات ما از داخل کشــور در حال
حاضر برای ما ســختتر از واردات شده است .یوسفی در مورد

سهم شرکت داروسازی ســها از تولید داروی داخلی گفت :ما
۱۲درصد از ســهم ۹۶درصدی تولید داروی داخل را برعهده
داریم .وی با اشاره به صادرات دارویی گفت :پیش از این ما به
کشور افغانســتان و عراق صادرات دارو داشتیم اما با توجه به
سیاستهای کنونی کشور خط صادراتی ما متوقف شده است.
وی افزود :حجم صادرات ما به کشــورهای افغانستان و عراق
۵تا ۶درصد تولیــد بود که بین  ۵۰تا  ۱۰۰هزار دالر ارزآوری
تخمین زده میشود.

آسمان عسلویه آبی است
فقط وقتی مقامات میآیند!

یک شهروند عسلویه:
در روزهای عادی آلودگی هوا بسیار
باال است اما زمانی که یک مقام برای
افتتــاح یا امور دیگر قصد ســفر به
عسلویه را داشته باشد از یک روز قبل
همه فلرها را خاموش میکنند تا میزان
آلودگی هوا را پایین بیاورند و بوی گاز
کمتر شود .چنانچه این اتفاق در سفر
آقای روحانی افتاد و آن روز آلودگی و
بوی گاز در منطقه رفع شد

تصاویر مخابره شده از آسمان عسلویه در روزی که حسن روحانی به این شهر رفت
و مقایسه آن با روزهای دیگر نشان میدهد مسئوالن پاالیشگاهها و پتروشیمیها
در روزهایی که مسئوالن به این شهر میآیند با خاموش کردن یا کم کردن فلرها
سعی میکنند آلودگی هوا را کاهش دهند

آفتاب یزد -گروه اجتماعی :هوای آلوده مناطق
جنوبی کشور که بیشتر به علت آتشسوزیهای
اخیر هورالعظیم عراق یا گرد و خاکهای باد آورده
از کشورهای همسایه و خشکسالیهای اخیر کشور
ایجاد شده ،زندگی مردم آن مناطق را مختل کرده
و ســامت آنها را به مخاطره انداخته است .دود
بیشــتر این آلودگیهای محیط زیســتی نیز به
چشم اهالی خوزســتان ،سیستان و بلوچستان و
دیگر مناطق همجوار این استانها رفته است .یکی
از این مناطق عسلویه نام دارد ،منطقهای که از آن
به پایتخت انرژی ایــران یاد میکنند اما با وجود
منابــع عظیم انرژی در این شهرســتان خطراتی
جدی سالمت ساکنان و شــاغالن آنجا را تهدید
میکند .چنانچه اوایل شــهریور ماه جاری پدیده
گرد و غبار و کاهش سطح دید باعث لغو سفر وزير
نفت به عسلويه شد .مدیر روابط عمومی فرودگاه
شهید دستغیب شیراز در این باره گفته بود« :پرواز
ماهان حامل وزیر نفت بود که به دلیل نامســاعد
بودن هوای عســلویه این پرواز در شــیراز فرود
آمد و وزیر نفت با هواپیمایی ســپهران به تهران
بازگشــت ».از دیگر منابع آلوده در عسلویه وجود
مشعلهای بیشــمار گاز در بزرگترین پاالیشگاه
گازی و صنایع پتروشیمی آن منطقه است که به گفته
برخی کارشناسان ،آلودگی عسلویه را  100برابر
تهــران کرده اســت .آلودگی شــدید هوایی که
دود و مواد ســمی را مستقیم وارد ریه هزار نفر از
ساکنان این منطقه کرده است .عیسی کالنتری،
رئیس ســازمان محیط زیست نیز درباره آلودگی
چ کس نمیتواند
هوا در عســلویه گفته بود« :هی 
 48ساعت در عسلویه زندگی کند و از نظر قوانین
زیســت محیطی همین االن باید عسلویه تعطیل
شــود و اگر بخواهیم طبق اســتانداردهای بین
المللی عمل کنیم ،باید تمام صنایع خودروسازی
نیز تعطیل شوند؛ همچنین بسیاری از نیروگاهها،
پاالیشــگاهها ،تولیدکننــدگان موادغذایــی و
دامداریها باید تعطیل شــوند و برای حرکت در
چارچوب قانون صدها یا هزاران میلیارد ســرمایه
نیاز داریم .شــاغالن در عسلویه هیچ جایی برای
فرار ندارند ،چرا که شهرها بین پاالیشگاهها احاطه
شــدند و به دلیل اینکه باید هزینههایی صورت
مشاور رسانهای سکنه الماسی:
یکی از رسانههای عسلویه نیز مطلبی
با این عنوان «فلرهایی که به احترام
 ...خاموش میشــوند» نوشته بود که
من در ســفر اخیر رئیس جمهور به
این شهرستان این نوشته را به رئیس
جمهور دادم و او نیــز در جریان آن
قرار گرفت
معتادین متجاهر بخشــی از چهره ثابت و جزو
ویژگیهای اصلی و معمــول محله باغ آذری در
منطقه  ۱۶تهران شدهاند و نحوه برخورد با آنها
هم همچون برخورد با مبلمان شهری است .همه
با بیتفاوتی از کنارشان عبور میکنند .شهرداری
هم خیابانها را تمیز نگه داشته و هفتهای دوبار
آنهــا را با ون جابهجا میکنــد .اما آنها دوباره
برمیگردند و این سیکل تبدیل به بخشی از روند
روزمره منطقه شده است .به گزارش ایلنا ،منطقه
 ۱۶تهران در جنوب شرقی پایتخت ،از شمال با
منطقه  ۱۲و آسیبهایش همسایه است .ترمینال
جنوب ،ایستگاه مرکزی راهآهن در این ناحیه قرار
داشته و مجاورت با هرندی ،شوش و بافت فرسوده،
این منطقه را تبدیل به بستری برای اعتیاد و جرم
کرده است .برای آنکه بتوانید چهره واقعی اعتیاد
در این منطقه از تهران را ببینید؛ باید شــبها یا
صبحهای زود ســری به این محالت مختلف آن
از جملــه محله باغ آذری در مجاورت شــوش و
شمال منطقه  ۱۶بزنید .در این محلهها؛ معتادان
متجاهر جزو چهرههای ثابت شــهرند ،بخشــی
ی اصلی آن .برخورد با
از مبلمان شــهری و ویژگ 
آنها هم همچون برخورد با مبلمان شهری است،
همه بیتفاوت از کنارشــان عبور میکنند گرچه
هرچند وقت یکبار با زور از یک محله و منطقه،
به محله و منطقهای دیگر فرستاده میشوند اما
خیلی زود بازمیگردند .اعتیاد و خردهفروشــی
مواد مخدر از تزئینات همیشگی اینجاست .سال
 ۱۳۹۴شرایط و تعداد معتادان متجاهر در هرندی
به حدی از بحران رســید که شهردار وقت سعی
کرد با طرحی ضربتی تحت عنوان انضباط شهری،
چهره این محله را از معتادان به اصطالح متجاهر
پاک کند .هرچند هرندی از آن شــکل و شمایل
درآمد ،اما معتــادان از هرندی به محالت اطراف

اختالف وضعيت آلودگی هواى عسلويه در یک روز عادى و روز سفر رئيس جمهور

تالش برای بــه راه انداختن کارناوالهای
شهرستانی(عمدتاً شــهرهای دورافتاده و
کوچــک ،آخرینش«لیــکک بهمئی» در
استان كهگيلويه و بوير احمد») ،انتقاد از
دولت روحانی با حربههایی چون معیشت،
یارانه ،بیکاری و ...حمله به دستگاه قضایی،
انتقاد از برخی دستگاههای دیگر...
جامعه نســبت به تمامی این شــگردها
منفعالنــه فقــط نظاره می کنــد و هیچ
همراهــیای صــورت نمی پذیــرد! پای
زنبیلــی قرمــز به میان می آید ،قشــون
کشی دم در دادســراها ،بست نشینی در
حرم شــاه عبدالعظیم حســنی(ع) ایجاد
راهبندان در برخی مناطق شــهر و دوباره
سفرهای شهرستانی با همان تکیه بر نقاط
خیلی دوردست!
احمدینژادیهــا تــا اینجــای ماجــرا
نتوانســتهاند مــردم را بــا خــود همراه
کنند ،نمک اعتراضات بیشــتر و محصول
اعتراضــات شــورتر می شــود! ایــن بار
نطقهای آتشین با حمله به باالترین مقام
قوه قضائیه در دستور کار قرار می گیرد و
اما جامعه به دنبال رســیدن به پاسخ یک
سؤال بیشتر نیست؛ دلیل عدم برخورد با
احمدی نژاد چه دلیلی دارد و پاســخ نگاه
حکمت آمیزی اســت که قــوه قضائیه به
ماهیت موضوع دارد.
بقایی و در پی بقایی ،مشایی نیز بازداشت
و روانه زندان می شوند ،تصاویری از اندام
الغر و نحیف که افکار عمومی فربه و چاق
آن را پیشــتر ندیده و وعده و وعیدهایی
برای انتشــار فیلمهایی که بوی افشــای
رازهای مگو می دهد .فیلمهایی که وعده
داده شــده اگر پای بازداشت به ماجرای
اعتراضات کشــانده شــد قطعا منتشــر
می شود.
باالخــره لحظه موعود فرا میرســد و آن
فیلمی که قرار بود جامعه را دچار شــوک
کند به مدت  36دقیقه در فضای مجازی
منتشــر می شــود  30دقیقه حرفهای
بــی ســر و تــه و تکــراری و  6دقیقــه
حمله به طائب!
از همیــن نقطه اســت که ذهــن به یک
سمت و ســویی عجیب کشانده میشود
به ســمت یــک در خــود ماندگــی ،در
خودفرورفتگی«،رفتارهــای تکــراری و
ســخت» و از همین نقطه ذهن دچار یک
اصطالح بدیع می شود؛ اوتیسم سیاسی!
حاال دیگــر تمامــی شــگردهای تقریباً
نخنماشدهروشده،مردمدچارشوکنمیشوند
حتــی اگــر ناگهــان رئیــس دولتهای
نهــم و دهم را روبهروی مغازه یا دفتر کار
خود ببینند! جامعه بــه این«ن ِق زدن»ها
عادت کرده به جمالت تکراری و حمالت
شــبیه به هم .مــردم همچنان در چرایی
عدم برخورد ماندهاند اما قوه قضائیه روی
حکمت آمیز بــودن ماجرای عدم برخورد
ایســتاده است! دور از حکمت هم نیست،
این عــدم برخورد کار احمدی نژادیها را
به یک تکرار ،به یــک در خودماندگی به
یک درخودفرورفتگی کشانده! حاال دیگر
به آسانی می توان گفت ما بیشتر از آنکه
شاهد یک جنبش اعتراضی باشیم شاهد
نوعی اوتیسم سیاســی هستیم چون در
وانفسای گرانی و تبعیض و فساد ،محمود
احمدی نــژاد همچنان بــه دنبال نجات
مشــایی و بقایی اســت ،به گرانی آهن و
کمبود پوشک و نایابی دارو کاری ندارد.
او در ســخت ترین شــرایط هــم حاضر
نیست دست از ســفرهایی که تنها حربه
باقیمانده دیده شــدن است دست بکشد،
او در ســفر به دورافتــاده ترین نقاط هم
تالش می کند تا افکار عمومی را از اصل
پرونده مشایی و بقایی دور کند او به قوه
قضائیــه حمله می کند چــون حمله به
دولت و مجلــس کارایی ندارد! او یک بار
علناً به روحانی حمله کرد و از او خواست
تا اســتعفا بدهد! همین درخواست کافی
بود تا بــه او بفهمانند درخواســت برای
اســتعفای دولت مســتقر یعنی بازی در
زمین دشمن و اما داستان احمدینژاد و
دستگاههای دیگر گویی حاالحاالها باید
ادامه پیدا کند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

میگرفت ،این پاالیشــگاهها جابهجا نشــدند».
کالنتری افزود 120« :میلیارد دالر در عســلویه
سرمایهگذاری شده و در حالی که برای جابهجایی
پاالیشــگاهها تنها یک میلیــارد دالر هزینه الزم
بود ،اما براساس کوتاهیهای صورت گرفته مردم
عســلویه یا باید تحمل کنند یا جابهجا شوند یا
صنعت گاز و پتروشیمی ما تعطیل شود ».با وجود
اینکه سالها از هشدارهای کارشناسان و مسئوالن
محیط زیســت نسبت به بروز فاجعه بیماریهای
تنفسی و  ...در عسلویه میگذرد اما هنوز خبری
از اقدامات الزم نبوده و کماکان مشعلهای گاز در
حال سوختن بوده و تنفس را در آن منطقه بسیار
مشکل میکند .اگر حتی برای یک بار هم کسی
از راه عسلویه بخواهد به استان هرمزگان رفته یا
از هرمزگان به مرکز یا شــمال کشــور سفر کند
هنگام عبور از جادههای عســلویه ناچار به بستن
کامل پنجرههای اتومبیل خــود خواهد بود زیرا
بوی گاز بســیار نامطبوع منطقه راه را برای ورود
اکسیژن به ریهها بسیار مشکل میکند هرچند که
بســتن پنجرهها نیز تفاوت زیادی در اصل ماجرا
ایجاد نمیکند.

>

رئیس جمهور به عسلويه آمد ،هوا پاک شد

 13شهوریور امسال بود که مراسم افتتاح طرحهای
بزرگ پتروشــیمی مرجان ،دماوند و پردیس در
شهرستان عسلویه با حضور حسن روحانی ،رئیس
جمهور کشــور برگزار شد .اما ساکنان این منطقه
با اســتناد به عکسی که از دو روز قبل و روز سفر
رئیس جمهور به شهرســتان عسلویه گرفته شده

است ،میگویند« :در این تصاوير اختالف وضعيت
هواى عســلويه را مىبينيد ،يكى در روز عادى كه
آلودگى ناشى از شركتهاى پارس جنوبى صدها
برابر بيشتر از آلودگی هوای تهران است و تصوير
ديگر كه در روز ســفر رئيس جمهور به عســلويه
گرفته شده است .اگر آلودگى هواى عسلويه بحرانى
نيست ،چرا در ايام سفرهاى وزرا و رئيس جمهور
شعلهها را پايين مىآوريد؟ اگر آلودگى هوا به حد
«مردم عسلويه يا بايد بروند يا  »...رسيده است چرا
كارى نمىكنيد؟» آنها این وضعیت را غیر عادی
خوانده و معتقدند که درست یک روز قبل از اینکه
یکی از مقامات کشــوری به این شهرستان سفر
کنند ،فلرهای گاز خاموش میشوند تا آلودگی هوا
باعث نارحتی و مشــکل برای مسئوالن نشود و با
رفتن آن مسئول از عســلویه دوباره فلرها روشن
میشوند.

>

خون مسئوالن رنگینتر از مردم نیست!

داریوش یکی از ســاکنان عسلویه است که درباره
تفــاوت هوا در روز ســفر حســن روحانی به این
شهرستان و روز قبل از آن اشاره کرده و به آفتاب
یزد میگوید« :در روزهای عادی آلودگی هوا بسیار
باال است اما زمانی که یک مقام برای افتتاح یا امور
دیگر قصد ســفر به عسلویه را داشته باشد از یک
روز قبــل همه فلرها را خاموش میکنند تا میزان
آلودگی هوا را پایین بیاورند و بوی گاز کمتر شود.
چنانچه این اتفاق در ســفر آقای روحانی افتاد و
آن روز آلودگی و بوی گاز در منطقه رفع شد ».او
تاکید کرد« :هر بار هم به همین شکل است .حاال

وقتی اعتیاد تبدیل به مبلمان شهری میشود
اینجا زن و مرد دراز به دراز افتادهاند ،خمار و نشئه میشوند
دود میکنند و توهم میزنند

از جمله محله بــاغ آذری کوچ کرده و بعد انگار
هیچ اتفاقی نیفتاده باشــد .این روزها اسم پارک
هرندی را به بوســتان زندگی تغییر دادهاند ،قرار
بود دســتی به سر و روی آن کشیده و افتتاحش
کنند ،تا شروعی برای تغییر در این محل ه قدیمی
تهران باشــد اما طرح کماکان ناتمام روی دست
شهرداری منطقه ۱۲مانده است .اطراف پارک با
نردههای بلند آهنی محصور شده تا دیگر پاتوق
معتادان متجاهر نباشــد چراکه آنها اینبار توان
عبــور از نردههای بلند و نوک تیــز را ندارند اما
جای دوری هم نرفتهاند ،چند خیابان پایینتر ،در
پارکی به نام میثاق؛ باز معتادان را میبینید که در
محل ه باغ آذری جمع میشــوند .پارک میثاق در
مرز شمالی منطقه  ۱۶با  ۱۲قرار دارد .پارکی به
غایت زیبا و آراسته که داخلش هم ه _ به معنای
واقعی کلمه _ همه در مالءعام مواد مخدر مصرف
میکنند .یکی روی علفها فرش و رختخواب پهن
کرده و در آرامش هرویین میکشــد ،بقیه روی
ســکوها ،روی پشتبا ِم خانهها ،حاشی ه خیابان و
هرجایی که بشود نشست یا دراز کشید ،زن یا مرد
_ هیچ فرقی ندارد _ همه مواد مصرف میکنند.
تجرب ه یکی از ساکنان محل ه باغ آذری در شمال
منطقه ۱۶و در مجاورت هرندی بیش از هر چیز
خــود گویای همین مطلب اســت« :همه تصور
میکنند ،هرکس از این منطقه عبور میکند ،قصد
خرید مواد مخدر دارد .یکبار برای خرید هندوانه
به حاشیه پارک میثاق رفتم ،هندوانه فروش تصور

کرد ،مواد میخواهم .دیدم یک بسته کوچک به
مــن تحویل داد .داخلش پر از شیشــه بود .به او
گفتم هندوانه میخواهم .گفت :مسخره کردهای؟
من هندوانه فروش نیســتم »...پــارک و خیابان
گرچه تمیز و پاکیزه است ،اما اعتیاد در مالءعام
چنان عادی شده که دیگر حتی کسی سرش را
برای مرد جوانی که در حاشیه پیادهرو زار زار گریه
میکند ،برنمیگرداند .داخل پارک و خیابانهای
اینجا که قدم میزنی؛ همــه چیز به نظر تحت
کنترل میآید ،معتادان ،ماموران شهری ،ساکنان
محلــه حتی  ....همه به آرامــی از کنار هم عبور
میکنند .وقتی قصد میکنیم از زندگی زنی معتاد
که با شلواری سفید زیر سایه درخت نشسته است،
بپرسیم ،مردی در عوض پول و غذا ،به ما پیشنهاد
میدهد در فیلم یک کارگردان معروف به عنوان
سیاه لشگر بازی کنیم .میگوید ...« :برای زندان
زنان ،چند نفر خانومم میخوایم که حالت معتاد
باشند ،...شما میتونی »...برای او قیافه هیچ فرقی
نمیکند ،بــودن در این پارک یعنی تو معتادی.
شیشه برای زن؛ صورت و صدا نگذاشته .میگوید
بــرای مصرف به داخل پــارک میآید چراکه در
خانه پسرهایش زندگی میکنند و او نمیخواهد
جلوی آنها مصرف کند! نزدیک  ۱۲ســال است
که "عملیست"« :شهرداری با ما کاری ندارد اما
بعضی موقعها ماموران میریزند و ما را میزنند.
اینجا زیاد بچه نداریم .فقط یک پسر  ۱۱ساله است
که شیشه میکشد .شوهرم  ۱۸سال است مصرف

ســوال مردم منطقه این است که چرا با خاموش
کردن یا کمکردن فلرها هنگام ســفر مسئوالن،
آلودگی هوا را کاهش میدهند اما روزهای عادی
چنین کاری را انجام نمیدهند؟ اگر قرار است به
یک شکل و قاعده کار کنند باید همیشه اینگونه
باشــد .نباید جان مردم را به خطر بیندازند .خون
مسئوالن که رنگینتر از مردم نیست!» این ساکن
عســلویه گفت« :آقای کالنتری هم مدتی پیش
گفت مردم یا باید از این شهرســتان کوچ کنند یا
باید  ...این سخنان نشانه آگاهی مقامات از میزان
باالی آلودگــی هوا در این منطقه اســت» او در
ادامه با اشاره به مشکالت جانی مردم این منطقه
افزود« :در این سالها میزان بیماریهای پوستی،
ســرطانها ،بیماریهای ریوی و تنفسی به شدت
باال رفته است .چهار نفر از نزدیکان من مانند عمه
و پدرم نیز در سه-چهار سال اخیر به دلیل آلودگی
هوا با ابتال به مشکالت ریوی و سرطان جان خود
را از دست دادهاند».

>

رئیس جمهور میداند

مشــاور رسانهای سکینه الماســی(نماینده مردم
دیر ،کنگان ،جم و عســلویه در مجلس شــورای
توگو با آفتاب یزد ماجرای
اســامی) نیز در گف 
خامــوش یا کم کردن فلرها را تایید کرده و اظهار
کرد« :در این خصوص یکی از رسانههای عسلویه
نیز مطلبی با ایــن عنوان «فلرهایی که به احترام
 ...خاموش میشــوند» نوشته بود که من در سفر
اخیر رئیس جمهور به این شهرســتان این نوشته
را بــه رئیس جمهــور دادم و او نیز در جریان آن
قرار گرفت ».او افزود« :همیشــه این کار را انجام
میدادند .واقعیت شهرستان عسلویه این است که
برای کاهش هزینهها مراکزی را به صورت متمرکز
احداث کردند اما از ســوی دیگر به مسائل زیست
محیطی آن توجهی نداشــتند .در حال حاضر هم
باید به این نتیجه برسند که یا این مراکز را تعطیل
کنند یا این مسائل به شکل کنونی ادامه پیدا کند.
ممکن است کمی در حوزه فلرینگ بتوانند اوضاع
را بهتر کنند اما وضعیت این منطقه را نمیتوانند
متحول کنند».
به گفته مســئوالن دولتی و کارشناســان محیط
زیســت اوضاع جــوی این منطقه بغرنج اســت.
مشکالتی که تاسیس نیروگاهها و کسب منفعت
ملی برای مردم عســلویه به ارمغان آورده اســت.
در حالــی که بــا اندکی هزینــه و بازیافت گاز از
فلر پاالیشــگاهها هم میتواننــد از هدررفت گاز
جلوگیری کنند و هم در زمینه زیســت محیطی
شاهد تحولی گسترده و مثبت باشیم.
میکند .البته االن دو سال و  ۱۵ماه میشود که
پاک شــده .اما من بعد از اینکه هفت سال زنش
بودم ،عملی شــدم ».زن هر شــب تا ساعت ۱۰
در پارک میماند« :اینجا شــبها هم شبیه روز
است ،اما چون ساعت اداری تمام شده ،همه چیز
علنیتر میشــود .همه یک گوشه مینشینند و
میکشند ...خوب شبها راحتتر است .وقتی هوا
تاریک میشود ،دیگر از مامور و گرفتن هم خبری
ن کنار بالشش لم
نیست ».مرد دیگری روی چم 
داده و هرویین میکشد .آرام انگار همه چیز امن
امن اســت .میگوید با دخترش در داخل پارک
زندگی میکند و هر دو هروئین میکشند« :برای
اینکه پسرهام معتاد نشوند ،داخل پارک زندگی
میکنم ».به گفته شهرداری ناحیه ،شبکه توزیع
خردهفروشی مواد مخدر پس از پاکسازی هرندی
به محل ه باغ آذری منتقل شــد ،هر هفته دو بار
معتادان با هماهنگی کالنتری و شهرداری با ون
به کهریزک و مشیریه منتقل میشوند اما دوباره
برمیگردند .فرســودگی بافت مسکونی شاید به
جرمخیزی آن دامن زده .شهردار ناحیه میگوید
در ماه به صورت میانگین یک تا سه جسد و مورد
فوتی را جمعآوری میکنند .افرادی که اعتیاد آنها
را از چارچوب جامعه و خانــواده بیرون انداخته
و عاقبت کارشــان به خیابانخوابی کشیده ،در
حاشیه پیادهروهای شوش دراز به دراز افتادهاند.
آنها کنار المانهای تهران قدیم که در راستای
طرحهای هویت بخشــی ساخته شــدند ،سر پا
ادرار میکننــد و در گروههــای چنــد نفری به
دیوار تکیه میدهند ،خمار و نشئه میشوند.آنها
بخشی جدایی ناپذیر از هویت ،بافت و شکل این
منطقهاند .به عنوان بخشی از شهر ،نمود غیرقابل
انــکار از بیبرنامگی و ناکارآمدی در سیســتم
اداره کشور.

