
t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

خبر تلخی که چند مــاه برخی از 
آن اطالع داشــتند و امیــدوار بودند 
با همراهی مســئوالن مربوطه حل 
شود، ســرانجام اعالم شــد. »خانه 
خورشــید« که درزمینه حمایت از 
زنان آســیب دیده فعالیت داشــت، 
تعطیل شد. مسئوالن آن در صفحات 
شــبکه های اجتماعی اعالم کردند 
تنها تا پایان سال به فعالیت خود ادامه 
می دهند و در ســال جدید خبری از 

»خانه خورشید« نخواهد بود.
 سرپناه زنان آسیب دیده 

ویران شد
سرور منشی زاده، یکی از مسئوالن 
این مکان، با اعالم پایان فعالیتش در 
خانه خورشید و بدون اشاره به دلیل 
تعطیلی، در صفحه اینســتاگرام این 
مرکز نوشــت: »وقت آن رسیده که 
مشعل برافروخته تجربه و تالش این 
سال ها را در دستان توانای داوطلبان 
خالق، عالقه مند و متعهد قرار دهیم 
تا آن ها نیــز به نوبه خــود باانرژی و 
انگیزه هایــی بیشــتر درراه بهبــود 
شــرایط آســیب دیدگان اجتماعی 
قــدم بردارنــد«. لیال ارشــد، مدیر 
این نهــاد مردمــی، در گفت وگویی 
که با همشهری داشــته، این خبر را 
اعالم کرد و بدون اشاره به سازمان یا 
مســئول خاصی گفت: »به ما گفتند 
این آســیب دیده ها را رها کن. این ها 
باالخره می میرنــد؛ اما آخر این ها که 

نمی میرند.« 
خانه خورشــید اولین ســازمان 
مردمی نیســت که این اواخر تعطیل 
می شود. پیش از آن هم جمعیت امام 
علی یکی از ان جی اوهای فعال در زمینه 

آســیب های اجتماعی تعطیل شد. 
طی این سال های فعالیت، لیال ارشد و 
بسیاری از زنان فعال در زمینه کودکان 
و زنان آسیب دیده، به این نکته اشاره 
داشتند که تعداد مراکزی که پناهگاه 
باشد، اندک است؛ حتی هیچ مرکزی 
نیست که مادر و فرزند آسیب دیده را 
حمایت و نگهداری کند. عاقبت مادر 
آسیب دیده ای که می خواهد فرزندش 
را نگهداری کند، نبود سرپناه است. با 
بسته شــدن این خانه به نظر می رسد 
روزنه های اندکی که برای همراهی و 
همدلی افراد تأثیرگذار وجود دارد، در 

حال بسته شدن است. 
 برخی مانع فعالیت 
ان جی اوها شده اند

خبر تعطیلی »خانه خورشــید« 
با واکنش هــای فراوان روبه رو شــد و 
بسیاری از سال ها تالش این جمع برای 
پناه دادن به زنان آسیب دیده در دروازه 
غار در این ۱۵ سال نوشتند. این مرکز که 
از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را با پیشنهاد 
بهزیستی آغاز کرده است، توانسته پناه 
بسیاری از زنان در منطقه شوش باشد؛ 
زنانی که سرگذشــت تعدادی از آن ها 
در فیلم »حیاط خلوت خانه خورشید« 
رخشــان بنی اعتماد روایت شده و در 
»قصه ها« نیز بار دیگر به آن پرداخته شد. 
در زمان فعالیت این موسسه، دو هزار و 
۵۰۰ نفر تحت پوشش بوده اند که ۶۰۰ 

نفر از آن ها بهبود یافته اند.
لیــال ارشــد در مصاحبــه ای 
که هم زمــان با خبــر تعطیلی خانه 
خورشید داشته، گفته است که برخی 
نمی خواهند سمن و ان جی اوها مانند 
گذشــته فعالیت کنند. او می گوید: 
»از ســال 97 از هدف هایمان فاصله 
گرفتیم و محدودیت های ما بیشــتر 
شــدند. تصمیم گیــری در حــوزه 
آسیب ها بســیار متفاوت شده است 

و می خواهند کارهای اجتماعی را به 
نهادهای بزرگ بســپارند و سمن ها 
مانند گذشــته فعالیت نکنند. ما هم 
از اهدافمان فاصله گرفتــه بودیم. با 
دست های بسته نمی توان شنا کرد. 
به طورکلی ســازمان های دولتی به 
شــکل جزیره عمل می کنند و با هم 
انسجام ندارند و خیلی وقت ها انتظار 

داشتند از آسیب ها حرفی نزنیم.« 
خبرنگار »توســعه ایرانی« تالش 
کرد تا در رابطه بــا موارد پیش آمده با 
لیال ارشــد مصاحبه ای داشته باشد و 
از او در مورد آینده زنان تحت پوشش 
این مرکز جویا شــود. اینکه آیا جایی 
برای اسکان آن ها در نظر گرفته  شده 
یا دوبــاره باید راهی خیابان شــوند؛ 
اما متأســفانه این فعال اجتماعی به 
دلیل شرایط سخت روحی حاضر به 

مصاحبه نشد. 
 واکنش ها به تعطیلی 

خانه خورشید
واکنش هــا بــه تعطیلــی خانه 
خورشید در شبکه های مجازی زیاد 

بود. برخی از کاربران از اینکه قرار است 
سمن ها به نهادهای بزرگ تری واگذار 
شوند اعتراض کرده اند. یکی از کاربران 
در این رابطه نوشــته اســت: »مرکز 
کاهش آسیب های بانوان شوش هم 
در آستانه تعطیلی اســت. دلیل هم 
ساده است؛ مقررشــده یک قرارگاه 
جای سمن ها و ان جی اوها را بگیرد.« 
برخی دیگر نیز به توقف فعالیت سایر 
ســمن ها اشــاره و وضعیت و آینده 
سمن ها در ایران را نگران کننده اعالم 
کرده اند. یک کاربر توییتر در این رابطه 
نوشته که »به نظر می رسد تالش ها 
برای »توقف فعالیت ســازمان های 
مردم نهاد« جدی اســت. پیش ازاین 
در اســفند ۱۳99 »جمعیــت امام 
علی« که یکی از شناخته شــده ترین 
سازمان های مردم نهاد با بیش از ۱۰ 
هزار داوطلب اســت و مطابق اعالم 
وب سایت رسمی جمعیت، شش هزار 
و ۱۳7 کودک را در سراسر ایران تحت 
پوشش داشت، با شکایت وزارت کشور 
و حکم دادگاه منحل شد. « و کاربران 
دیگر هم از بسته شدن آخرین سرپناه 
زنان آسیب دیده و درگیر اعتیاد ابراز 

ناراحتی کرده اند. 
 جای خالی حمایت های دولتی

 از سمن ها 
اعتیاد یکی از معضالت و آسیب های 
بزرگ در ایران اســت و تعــداد افراد 
آســیب دیده  از اعتیاد در کشور رو به 
تزاید است. هرچند گاهی آمارهایی از 
شمار معتادان زن و مرد بیان می شود، 
اما آمار دقیقی از جمعیت زنان معتاد 
در دست نیســت. بر اســاس برخی 
پژوهش ها، 7 تــا ۱۰ درصد جمعیت 
معتاد کشور را زنان تشکیل می دهند. 
اما در این میان موضوعی که بسیاری بر 
سر آن توافق دارند، رشد شمار جمعیت 
زنان معتاد اســت. معتادانی که اغلب 

آن ها هرچند هنوز متجاهر نشــده  و 
عنوان کارتن خواب به خود نگرفته اند، 
اما با مشــکالت اجتماعــی فراوانی 

دست وپنجه نرم می کنند.
بســیاری از زنانی که به ســمت 
اعتیاد کشیده می شود به اصطالح پر 
از آسیب هستند. در برخی از خانواده ها 
باوجوداینکه پدر یا برادر درگیر اعتیاد 
شــده اند؛ زمانی که دختــر خانواده 
مصرف کننده می شود او را از خانه طرد 
کرده یا رفتارهای بدی با او می کنند. 
این زنان به اجبار از خانه بیرون آمده 
و درگیر آسیب های بیشتری ازجمله 
کارتن خوابی و تن فروشی می شوند. 
اینجاست که اهمیت وجود خانه های 
امن و ان جی اوها مشــخص می شود. 
مســئوالن دولتی معتقدند تمام قد 
از سازمان و تشــکل های مردم نهاد 
حمایتی می کنند، این در حالی است 
که شواهد جامعه چیز دیگری را نشان 
می دهد. بسیاری از مسئوالن تا جایی 
که توان دارند می کوشــند و جلوی 
پای سمن ها سنگ می اندازند فارغ از 
اینکه فعالیت های این تشکل ها نقشی 
اساسی در بهبود شرایط جامعه دارد. 
بر باد رفتن زحمات چندین ساله 
سمن ها با واگذاری مسئولیت  

بســیاری بر این باورند که اگر قرار 
باشد مسئولیت های ســازمان های 
مردم نهــاد به ســازمان های دولتی 
واگذار شــود، کار ســخت شــده و 
زحمات چندین ساله سمن ها به باد 
می رود. بیشــتر مردم و حتی برخی 
کارشناســان این حوزه معتقدند در 
این بخش ســازمان های مردم نهاد 
قابل اطمینان تریــن مرجــع برای 
واسپاری اموری هستند که بر عهده 

نهادهای دولتی بوده است.
نکته مهم این اســت که مدیران 
دولتی نباید ســمن ها را رقیب خود 
بداننــد. نمونه های موفــق اجرای 
مأموریت ها از ســوی سمن ها نشان 
می دهد ظرفیت و مسئولیت پذیری 
الزم در این نهادهای مردمی برای بر 
عهده گرفتن مســائل جامعه وجود 
دارد و اتفاقــاً دولت باید حمایت های 
بیشتری از این ســازمان ها به عمل 
آورد. ســازمان های مردم نهــاد 
چکیده ای از جامعه بــا دغدغه های 
مشابه هستند و به همین دلیل است 
که خدمت به مردم و باز کردن گرهی 
از مشکالت جامعه رسالت اصلی این 

سازمان هاست. 
گروه بزرگی از جامعه شناسان هم 
معتقدند که باید با گسترش فرهنگ 
اعتماد، امــور اجرایی و مأموریت های 
دســتگاه های اجرایــی کــه جنبه 
حاکمیتی ندارد به جامعه واگذار شود و 
سازمان های مردم نهاد نمادی از جامعه 
برای برعهد گیری این مسئله است و 
دولت نبایــد در کارهایی که جامعه از 

پس آن برمی آید دخالت کند. 

 حق افراد آسیب دیده
 طرد شدن نیست

در آخر اینکه متأســفانه در ایران 
توجــه چندانی بــه ســازمان های 
مردم نهاد نمی شــود ایــن در حالی 
است که در کشــورهای دیگر همین 
تشکل های مدنی با حمایت های دولت 
کمک های زیاد و قابل توجهی به مردم 
می کنند.  قوانین دســت وپاگیر یکی 
از مشکالتی است که این سازمان ها 
در طول تمام این سال ها با آن مواجه 
شده اند و تنها زمانی از آن ها استقبال 
می شــود که دولــت نمی خواهد یا 

نمی تواند معضلی را حل کند. 
در ایران مددکاری به شکل سنتی 
آن سابقه طوالنی دارد. توجه به مردم 
و رسیدگی به مشــکل آن ها همواره 
دغدغه بســیاری از مردم بوده است 
و حاال با پیشــرفت جوامع مددکاری 
سنتی به شــکل جدید و امروزی آن 
در قالب سازمان های مردمی درآمده 
است. در موارد متعدد این سازمان ها 
توانســته اند از پس حل مشــکالت 
بسیاری برآیند؛ مشــکالتی که یا به 
چشم مسئوالن نیامده یا اگر هم آمده 

توان مقابله با آن را نداشته اند، 
در مورد تعطیل شدن خانه خورشید 
به لیال ارشــد گفته شــد:»بگذارید 
بمیرند!« به عبارت دیگر، آن هایی که 
به هر صورت با آسیب های اجتماعی 
روبه رو شــده اند باید بمیرند، باید دور 
باشند، باید به آن ها رسیدگی نشود و 
کسی فکر نمی کند که یک زن معتاد، 
یک کودک مورد تجــاوز قرارگرفته یا 
یک مردی که به اجبــار یک تکه مقوا 
تمام سرمایه و زندگی اش شده همان 
اندازه حق ادامه زندگــی و بهبود دارد 
که بقیه افراد با آسیب کمتر دارند. این 
دیگر وظیفه افراد دغدغه مند است تا 
با حمایت از سازمان های مردم نهاد راه 
را برای تعطیل شدن همین چند سمن 
انگشت شــمار که مانده است ببندند 
چراکــه دولت نشــان داده تمایلی به 
حمایت و هموار کردن راه این گروه ها 

ندارد. 

سرانجام زنان آسیب دیده »خانه خورشید« در هاله ای از ابهام است؛

وجود اراده ای برای واگذاری سمن ها به نهادهای دولتی؟! 

خبر

عضو شورای شهر تهران گفت: در پی سرقت 
تجهیزات شهری، برخی مناطق راه های ابتکاری 
را انجام می دهند و یکســری از ایــن المان ها را 
تبدیل به المان های پالســتیکی می کنند که 
دیگر ارزشی نداشته باشد و اگر سرقت هم شود به 

راحتی قابل جایگزینی باشد.
 تهران هر شب 500 میلیون تومان

 ضرر می کند
به گزارش ایلنا، ناصر امانی در پاسخ به سؤالی 
درباره گســترش دزدی از تجهیزات شهری که 
به گفته نیروی انتظامی برخی از آن ها توســط 
پیمانکاران شهرداری انجام می شود، اظهار کرد: 
سرقت ها هر شب در شــهر تهران رخ می دهد و 
بر اساس برآورد هر شب به ارزش ۵۰۰ میلیون 

تومان المان ها و تأسیسات شهری مورد دستبرد 
قرار می گیرند. 

او ادامه داد: در هر منطقه ای که می رویم مردم 
و معتمدین قطعاتی که از المان های شــهری، 
کنتور برق و آب جلــوی در خانه مردم، قطعات 
پل هــا و گاردریل هــا را که مورد ســرقت قرار 

می گیرد را به ما نشان می دهند. 
 راهکار شهرداری

 برای جلوگیری از سرقت
عضو شــورای شــهر تهران اضافه کرد: در 
پارک ها و بوســتان ها نیــز بســیاری از ابزار و 
تجهیزات را مورد ســرقت قرار می دهند، سؤال 
من این است که آیا کمیســیونی تشکیل شده 
است که مشخص شود، سرمنشأ این کار و علت 

آن چیست و ببینند که راهکارهای جلوگیری از 
این قبیل اقدامات چیست؟

امانی با اشــاره بــه برخی اقداماتــی که در 
مناطق ۲۲ گانــه برای جلوگیــری از دزدی از 
تجهیزات شهری انجام می شود؟ گفت: مناطق 
راه های ابتکاری را انجام می دهند و یکســری از 
این المان ها را تبدیل به المان های پالســتیکی 
می کنند که دیگر ارزشــی نداشــته باشد و اگر 
سرقت شود به راحتی نیز قابل جایگزینی باشد. 

عضو شورای شــهر تهران تأکید کرد: اما این 
قبیل اقدامات خیلی مناسب کار مدیریت شهری 
نیست و شهرداری تهران باید با همکاری نیروی 
انتظامی و به شکل مشــترک نخست ریشه این 
اقدامات را در سطح شــهر تهران بررسی کنند و 

ریشه آن را خشک کنند و اگر هم نمی توانند برای 
جلوگیری و پیشگیری یک راهکاری را پیدا کنند 

که شاهد ادامه این روند نباشیم. 
او با تأکید بر اینکه اموال شهر مال مردم است 
و بنابر قانون ما به عنوان اعضای شــورای شهر 
وظیفه صیانت و نگهداری از امــوال و امکانات 
شهر را داریم، تصریح کرد: در شورا در این زمینه 

مسئولیت داریم و باید از شــهرداری بخواهیم 
که حتماً مانع این ســرقت ها شود و از این قبیل 
اقدامات که منجر به هدر رفتن دارایی های شهر و 
مردم می شود، جلوگیری کند چرا که این رقم در 
واقع پول مردم است که سرقت می شود و این یکی 
از وظایف اصلی ما به عنوان شورای شهر است که 

به شهرداری تذکر دهیم که مانع این کار شوند.

استفاده از المان های پالستیکی در پایتخت در پی سرقت تجهیزات شهری؛

ازسرقتکنتورآبوبرقتاقطعاتپلوگاردریل

نکته مهم این است که 
مدیران دولتی نباید 

سمن ها را رقیب خود 
بدانند. نمونه های موفق 

اجرای مأموریت ها از سوی 
سمن ها نشان می دهد 

ظرفیت و مسئولیت پذیری 
الزم در این نهادهای 
مردمی برای برعهده 

گرفتن مسائل جامعه وجود 
دارد و اتفاقاً دولت باید 

حمایت های بیشتری از این 
سازمان ها به عمل آورد

»خانه خورشید« اولین 
سازمان مردمی نیست که 
این اواخر تعطیل می شود. 

پیش از آن هم جمعیت امام 
علی یکی از ان جی اوهای 

فعال در زمینه آسیب های 
اجتماعی تعطیل شد. این 

درحالی  است که لیال ارشد 
و بسیاری از زنان فعال 

در زمینه کودکان و زنان 
آسیب دیده، به این نکته 
اشاره داشتند که تعداد 

مراکزی که پناهگاه باشد، 
اندک است
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ریحانه جوالیی

الزامتزریقدزسومواکسنکرونا
برایمسافراننوروزی

بــط  رئیــس روا
عمومــی فرمانداری 
تهران از الزام مسافران 
نوروزی برای تزریق دز 
سوم واکسن کرونا خبر 
داد.به گزارش ایسنا، ایمان قربانی گفت: بر اساس 
ابالغ  ستاد ملی کرونا مسافران نوروزی حتماً باید 
ُدز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده باشند تا امکان 
تردد بین شهری داشته باشند و مالک سفر نوروزی 
بر ثبت پالک خودرو بوده و سرنشــینان خودرو 

مالک نیستند.
جریمه یک میلیون تومانی در انتظار 

خودروهای واکسن نزده ها
سردار سیدتیمور حســینی، جانشین پلیس 
راهور ناجا نیز در گفت وگو با فــارس در این مورد 
گفت: دوربین های هوشمند جاده ای شماره پالک 
خودروهــا را ثبت کرده و اگر مالک خــودرو ۳ دوز 
واکسن را تزریق نکرده باشــد تردد و سفرش غیر 
مجاز تلقی شده و روزانه یک میلیون تومان جریمه 

خواهند شد.
    

بیشاز4میلیونپناهنده
درایرانزندگیمیکنند

جمعیت  ئیــس  ر
هالل احمــر گفت: در 
حــال حاضــر بیش از 
۴میلیــون پناهنده در 
کشــور ایران زندگی 
می کنند.به گزارش فارس، پیرحســین کولیوند 
اظهار کرد: ایران به دلیل داشتن مشترکات اعتقادی 
و فرهنگی با همســایگان خــود و همچنین تنوع 
موقعیت ها و وجود فرصت های مناســب زندگی 
در داخل کشــور به یکی از کشورهای مهاجرپذیر 
تبدیل شده و به طور مستقیم و همواره درگیر مسائل 
پناهندگان، مهاجران و آوارگی ناشی از درگیری ها 

بوده است.
    

واگذاری۳۶درصدازسگهای
زندهگیریشدهبهشهروندان

کنتــرل  مدیــر 
حیوانات مضر شهری 
شــهرداری تهــران از 
واگذاری۳۶درصــد 
از۸هــزار و۴۴7قالده 
سگ زنده گیری شده به شهروندان تهرانی از ابتدای 

امسال تا دی ماه۱۴۰۰خبر داد.
به گزارش ایلنا، حبیــب میکائیلی بیان کرد: از 
ابتدای مهر تا پایان دی۲۸۳۲قالده سگ زنده گیری 
شده است. همچنین از ابتدای امسال نیز۱۶۰۰قالده 
سگ عقیم سازی شــده اند.او ضمن اشاره به ورود 
حدود97۰۰سگ به آرادکوه در سال گذشته، بیان 
کرد: در حال حاضر۶۵۰۰سگ وارد آراد کوه شده؛ 
یعنی حدود۳هزار قالده سگ کمتر واردشده است 
که یعنی عقیم سازی و واگذاری سگ ها طرح نتیجه 

بخشی است.
    

معافیتاتباعخارجیمبتالبه
بیماریخاصازپرداختفرانشیز 
معاون بیمه سالمت 
ایــران گفــت: همــه 
اتباع خارجی مبتالبه 
بیماری خاص از تمامی 
پروتکل های درمانی و 
دارویی در ایران برخوردار بوده و از پرداخت فرانشیز 

معاف هستند.
به گــزارش ایرنــا، مهــدی رضایــی افزود: 
از۱۵اردیبهشــت9۴طبق تفاهم نامــه ای مقرر 
شــد، اتباع و مهاجران خارجی )پناهندگان( تبعه 
افغانستان و عراق ساکن ایران، بتوانند تحت پوشش 
بیمه سالمت قرارگرفته و از مزایای بسته جامع پایه 

بیمه سالمت کشور برخوردار شوند.
    

»نوروز«درپایتختآمریکا
بهرسمیتشناختهشد

شورای شهر واشنگتن، پایتخت امریکا به اتفاق 
آرا قطعنامه به رسمیت شناختن نوروز به عنوان یک 

»رویداد فرهنگی و تاریخی« را تصویب کرده است.
بر اســاس این قطعنامه که در رأی گیری روز 
سه شــنبه اول مارس به تصویب رســید، نوروز 
یک جشن باســتانی با قدمت ۳۰۰۰ سال است.  
قطعنامه شورای شهر واشنگتن به نقل از سازمان 
ملل متحد، نوروز را جشــنی دانسته که به وسیله 
۳۰۰ میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، 
جمهوری آذربایجان و دیگــر نقاط جهان گرامی 

داشته می شود.

از گوشه و کنار


