
ویروس جدید کرونا و انتشار آمارهای رو به تزاید از ابتال 
و مرگ و میر ناشی از آن چنان هراس انگیز شده که بسیاری 

از کشورهای دنیا مرزهای هوایی خود را با چین بسته اند.
در حالی که مقامات ایران از بسته شدن خطوط هوایی 
ایران به چین می گویند اما نگاهی به سایت فرودگاه امام 
خمینی تهران نشــان می دهد که مراوده تهران با چین 
همچنان ادامه دارد. این گزارش ها که حکایت از پروازهای 
رفت و برگشت به شهرهای مختلف چین دارد؛ نگرانی ها 
را از پنهان کاری دوباره مســئوالن امر این بار در ماجرای 

کرونا افزایش داده است.
وزیر بهداشــت ایران ۱۱ بهمن ماه گفتــه بود دولت 
تصمیم گرفته پروازهای رفت و برگشت به چین را به خاطر 
شیوع ویروس کرونا در این کشور متوقف  کند؛ اما تنها دو 
روز بعد از آن، »ادامه« پروازها بین دو کشور با انتقادهای 
گسترده در شبکه های اجتماعی همراه شد. این انتقادها 
از ســوی برخی مســئوالن در تهران نیز ابراز شده است. 

مقام های ایران یک بار دیگر اعالم کردند همه پروازهای 
این مسیر از روز یکشنبه ۱۳ بهمن متوقف خواهد شد؛ اما 
سفیر چین در تهران گفت مدیرعامل هواپیمایی ماهان 
برای ادامه همکاری با جمهوری خلق اعالم آمادگی کرده 

است.
هرچند او توضیحــی در مورد این همــکاری نداده و 
مشخص نیست آیا منظور بازگرداندن شهروندان دو کشور 

به دیگری است یا ادامه پروازهای عادی.
حتی خبرگزاری تسنیم نیز می گوید حدود یک ساعت 
پس از اظهارنظرها در مورد توقــف پروازها، هواپیمایی 
ماهان به سمت یکی از شــهرهای چین پروازی را انجام 
داد و روزهای پنجشــنبه، جمعه و شنبه نیز همین اتفاق 
روی داد. همین خبرگزاری بامداد دوشنبه به نقل از یک 
مقام سازمان هواپیمایی کشــوری گفت پروازها تعلیق 

شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت پروازهای 

احتمالی »بــا هماهنگی با وزارت بهداشــت برای انتقال 
ایرانیان مقیم چین و چینی هایی که در ایران هســتند، 

انجام می شود«.
حتی سفیر چین در تهران از توافق ماهان ایر برای ادامه 

پروازها به چین خبر داد.
در حالی که دولت اعالم کرده است پروازهای بین ایران 
و چین متوقف شده است، سفیر چین در تهران می گوید 
مدیرعامــل هواپیمایی ماهــان برای ادامــه همکاری با 
کشورش اعالم آمادگی کرده است. چانگ هوا روز یکشنبه 
۱۳ بهمن در توئیتی نوشت که در دیدار با حمید عرب نژاد، 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، ایشان اعالم کردند 

که تمایل دارند همکاری با چین را ادامه دهند.
این توئیت در حالی است که وزیر بهداشت ایران هفته 
پیش گفته بود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور، 
به پیشنهاد او و دستور اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری، از روز ۱۱ بهمن تمامی پروازها بین ایران 

و چین متوقف می شود.
گزارش های منتشر شده در رسانه ها حاکی است که نه 
تنها پروازها بین دو کشور متوقف نشده است که خطوط 
هوایی ایرانی تنها شرکت هایی هستند که مسافران چینی 

را از مقصد استانبول به ایران منتقل و سپس به کشورشان 
بازمی گردانند.

یکشنبه نیز بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس 
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته 
است ورود مســافران چینی به ایران کماکان ادامه دارد. 
او نوشــته: برخالف تصمیم دولت، همچنان شاهد ورود 
مسافر از چین به ایران و انتقال مســافران چینی از سایر 
فرودگاه های جهان، توسط ایرالین های ایرانی هستیم. آیا 
سازمان هواپیمایی، خودمختار است و تابع دولت نیست؟ 
 این سرپیچی و سوانح هوایی روزهای اخیر نشان می دهد 

که حفظ جان مردم زیاد مهم نیست.
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کروناباجوشاندهدرماننمیشود
در شرایطی که مقابله با شیوع ویروس کرونا به 
نگرانی عمده کشورها و دولت ها بدل شده، پیام هایی 
با ادعای درمان این بیماری با جوشانده هایی نظیر 
سیر و مخلوط عسل و سیاه دانه و... در فضای مجازی 
دست به دست می شــود. دکتر علیرضا عباسیان، 
معاون تعالی دفتــر طب ایرانــی و مکمل وزارت 
بهداشت، با اشاره به پیام های رد و بدل شده در این باره 
به ایسنا گفت: خیلی از سایت ها و کانال ها برای جذب 
مخاطب و افزایش بازدید خبرهای خود اقدام به نشر 
چنین اخباری می کنند که جنبه واقعی ندارد. هنوز 
هیچ درمان قطعی دارویی برای کروناویروس جدید 

کشف نشده است.
    

خروج۳۰هزارپزشکاز
بیمارستانهایدولتی

حــدود ۳۰ هــزار 
پزشک تمام وقت دولتی 
به علت افزایش مالیات 
از فعالیت تمام وقت در 
بیمارستان دولتی خارج 

شدند و این مسئله درآمد بیمارستان های دولتی را 
به شدت کاهش داده و به حدود نصف رسانده است. 
کریم همتی، معاون حقوقی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی درباره مالیات پزشکان در سال آینده 
به ایرنا گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت این است که 
مالیات پزشکان به شکل سابق و به نرخ ثابت گرفته 
شود. مشکل اینجاست که مردم نسبت به کارکرد 
پزشکان و درآمد آنان حساســیت دارند و معموالً 
یک نکته را نادیده می گیرند و آن این است که اگر 
پزشــکان کم کاری کنند، درآمد بیمارستان های 

دولتی نیز کاهش پیدا می کند.
    

بدهی۶هزارمیلیاردتومانیبیمهها
بهبخشدارووتجهیزاتپزشکی

دو ســازمان بیمه گر تأمیــن اجتماعی و بیمه 
سالمت حدود ۶ هزار میلیارد تومان به شرکت های 
دارویی و تجهیزات پزشــکی بدهی معوقه دارند. 
محمدرضا شانه ساز، رئیس ســازمان غذا و دارو به 
ایرنا گفت: از این ۶ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه 
حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به داروخانه ها 
و شرکت های دارویی است و تقریباً بدهی هر یک 
از سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه سالمت به 
بخش دارو و تجهیزات برابر و هر کدام حدود سه هزار 
میلیارد تومان است. بدهی سازمان های بیمه گر به 
داروخانه ها و شرکت های دارویی اکنون مهمترین 
مشکل نظام دارویی است زیرا کمبود جدی از نظر 

اقالم دارویی در کشور نداریم.

    
مخالفتباتعطیلیمهدهای
کودکدرروزهایسردوآلوده

مدیرکل دفتر امور 
کــودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیســتی 
کشور گفت: این سازمان 
موافق تعطیلی مهدهای 

کودک در روزهای ســرد و آلوده نیســت زیرا این 
اتفاق افزون بر ســرگردانی خانواده ها، کودکان را 
مجبور می سازد به ناچار همراه والدین شاغل وارد 
محیط های اداری شوند. این درحالیست است که 
مهدهای کودک از کــودکان نگهداری می کنند و 
معموالً هم مهدها در نزدیکی محل زندگی والدین 
قرار دارد. ســعید بابایی گفت: در مواقعی تعطیلی 
مهدهای کودک به علت بیمــاری مانند آنفلوانزا 
شــکل می گیرد و با توجه به اهمیت تســری پیدا 
نکردن بیماری، واجب است که واحد مهدکودک 

نیز تعطیل شود.
    

سفیدشدگی۹۰درصد
مرجانهایخلیجفارس

رئیس گروه اکولوژی دریای ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت از سفیدشــدگی ۹۰ درصدی 
مرجان های خلیج فارس خبر داد و گفت: این میزان 
به دلیل افزایش نیافتن دمــای خلیج چابهار برای 
مرجان های این منطقه ۱۰ درصد اســت. مهدی 
بلوکی در حاشیه نشست دستاوردهای پژوهشی در 
حوزه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان که در 
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران افزود: مرجان های خلیج 
فارس به دلیل افزایش دما دچار سفیدشدگی شده اند 
و این پدیده در خلیج چابهار کمتر مشاهده شده است. 
او ادامه داد: مرجان های خلیج فارس بر خالف سایر 
مرجان های نقاط دیگر که می توانند تا دمای ۳۲ درجه 
سانتیگراد را تحمل کنند، با دمای آب ۳۴ و ۳۵ درجه 
سانتیگراد سازگار هستند و از این لحاظ مرجان های 

خلیج فارس با شرایط استرس زا مواجه هستند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیروز شــهرداری تهران از آغاز 
ثبت نام طــرح ترافیــک ۹۹ از اول 
اســفندماه خبر داد. ایــن در حالی 
اســت که هدف اصلی این طرح که 
با افزایش نرخ ۲۰ درصدی نسبت به 
سال جاری اجرا خواهد شد، کاهش 

آلودگی هوای پایتخت است.
سال گذشــته دور جدید طرح 
ترافیک تهــران بــا روی کار آمدن 
پیروز حناچی، به عنوان شــهردار 
تهران مطرح و پس از وقفه ای یک و 
نیم ماه از ۱۵ اردیبهشت امسال کلید 
خورد تا با اعمــال محدودیت هایی 
همچــون افزایش نــرخ تعرفه ها، 
کاهش ســهمیه ها، حــذف فروش 
سالیانه طرح و تأکید بر نوع معاینه 
فنی خودرو گامی مهــم در جهت 
کاهش ترافیک و به دنبال آن کاهش 
آلودگی هــوای تهران بــردارد؛ اما 
نگاهی به وضعیــت آلودگی هوای 
تهران در روزهای سرد از سر گذشته 
می گوید که طرح جدیــد ترافیک 

تهران هم راه به جایی نبرده است.
اصرار بر اجرای یک طرح 

باوجود بی حاصلی
نگاهی به آمارها نشــان می دهد 
که تعــداد روزهای آلــوده تهران 
به نسبت ســال گذشــته افزایش 
داشــته اســت. دو هفته تعطیلی 
مــداوم مــدارس بــه دلیــل موج 
آلودگی هایی که حتــی تهران را تا 
مرز تخلیه در نقاطی از شهر کشاند 
شــاید گواه بر این مدعا باشــد. این 

در حالی اســت که در روزهای سرد 
امسال عالوه بر افزایش ریزش های 
جوی )باران و برف(، شــاهد طرح 
ســهمیه بندی بنزین و افزایش سه 
برابری قیمــت آن هــم بودیم که 
 خود اثــر فراوانــی در کاهش تردد 

در سطح شهر داشت.
همه این موارد خبر از بی حاصلی 
این طرح در اجرای یک ســاله اش 
می دهــد اما مســئوالن شــهری 
همچنــان بــر اجــرای آن مصــر 
هســتند و چندان بــرای برطرف 
کردن دالیل اصلــی آلودگی تهران 
گامی برنمی دارند. شــاید به همین 
دلیل برخــی از صاحبنظران بر این 
عقیده هســتند که این طرح بیشتر 
از رفع آلودگی هــوای تهران جنبه 

درآمدزایی برای شهر تهران دارد.
تبعات مادی و معنوی آلودگی

دیگر سال هاست که آسمان پاییز 
و زمستان برای بسیاری از شهروندان 
کالنشــهرهای کشــور خاکستری 
اســت. آلودگی هوا با شــروع پاییز 
چنان رو به افزایــش می گذارد که 
هر روز بایــد منتظر هشــدارهای 
وزارت بهداشت بود؛ اما گویی اجرای 
توصیه بهداشتی هم کارساز نیست. 
بر اســاس آخرین آمارهای منتشر 
شده، ساالنه تنها در پایتخت سه هزار 
نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را 
از دست می دهند و گروهی نیز دچار 
امراض صعب العالجی چون سرطان 
می شــوند. در کنار این بیمارهای 
جســمی، کارشناســان معتقدند، 
آلودگی ها نشاط عمومی را کاهش و 
میزان افسردگی در بین شهروندان 

را افزایش می دهد.

در حالــی که شــهرداری گمان 
می برد برای مداخلــه در این آمارها 
بایــد کمربنــد طــرح ترافیک را 
محکم تر ببندد، امــا تجربه کمتر از 
یک ساله گذشته خبر از شکست این 

طرح داده است. 
 آالیندگی صنایع 

و خودروهای سنگین
وقتی شــهرداری همه هم و غم 
خود را بر کاهش تــردد خودرو در 
ساعات پرترافیک در مناطق مرکزی 
شهر تهران گذاشــته است، آمارها 
نشان می دهد، یکی از متهمان اصلی 
خودروهای ســنگینی هستند که 
اتفاقاً اغلب آنها نیز مربوط به سیستم 
خدمات شــهرداری تهــران بوده و 
به دلیل فرســودگی، آالینده های 
زیــادی بــه هــوا می فرســتند، 
کامیون هــای زبالــه، اتوبوس های 
فرســوده شــهری و ... کــه حجم 
 زیادی از ترددهای روزانه را به خود 

اختصاص می دهند.
در کنار ایــن، صنایــع آالینده 
در نزدیکــی شــهر تهــران، مثل 
شــهرک های صنعتی غرب تهران 
و یــا کارخانه های جنــوب تهران 
مثل کارخانه ســیمان نیز ســهم 
قابل توجهــی در آلودگــی تهران 
دارند و گویا عزمی نیز برای کنترل 
یا ســاماندهی یا دور کــردن آنها از 

پایتخت وجود ندارد.
موتورسیکلت ها متهمان اصلی

در همــان حالــی کــه در طرح 
ترافیک تهران دوربین های شهری 
به شــدت خودروهای ســواری را 
رصد می کنند، موتورســیکلت ها 
می توانند با دود و سر و صدا و تخلفات 

فراوان در ســطح شــهر مخصوصاً 
محدودهــای طــرح ترافیک تردد 
کنند. گرچــه بر اســاس آمارهای 
رســمی موتورســیکلت تا ۸ برابر 
خودرو یورو ۲ آلودگــی و ۱۵ برابر 

خودرو معمولی پیمایش دارد.
چنــدی پیــش ســید مازیار 
حســینی، معــاون حمل و نقــل و 
ترافیک شــهردار تهران با بیان این 
مطلب، گفت:  آمارها نشان می دهد 
هر موتورســیکلت کاربراتوری بین 
۵ تا ۸ برابر خــودرو یورو ۲ می تواند 

آلودگی ایجاد کنــد، اما نکته ای که 
این مســئله را بدتــر می کند، این 
اســت که متوســط پیمایش یک 
موتورسیکلت ۱۰ برابر بیشتر از یک 
خودرو معمولی با متوسط پیمایش 

۱۰ تا ۱۵ کیلومتر است.
ایــن در حالــی اســت کــه 
کارشناســان از همان بــدو اجرای 
طرح ترافیک جدید در تهران یکی 
از تبعات آن را روی آوردن بیشــتر 
مردم به اســتفاده از موتورسیکلت 

دانستند.
طبق آمار، ۳.۵ میلیون دستگاه 
موتورسیکلت شــماره گذاری شده 
در تهران وجود دارد که حدود یک 
میلیون دســتگاه از آنهــا هم زمان 
در خیابان های شــهر در حال تردد 
هســتند و روزانه ۳۸۰ تن آالینده 
به هوای تهران می فرستند. این در 
حالی است که متأســفانه به دلیل 
نبود قوانین سختگیرانه و بازدارنده 
به معضل کنونی هوای تهران تبدیل 
شده اســت. بر اســاس همین آمار 
نزدیک به ۸۰۰ هــزار موتور تنها در 
منطقه ۱۲ و محدوده بــازار، تردد 
می کنند. حجم باالیی از این وسایل 
نقلیه دودزا را هم می توانید در ســر 
چهارراه ها به ویــژه در منطقه طرح 

ترافیک مشاهده کنید.
در حــال حاضــر بیــش از ۱۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت 
کاربراتوری شــماره گذاری شــده 
در کشــور وجود دارد کــه حدود 
۳ میلیــون از آنها در شــهر تهران 
تــردد می کنند. بر اســاس مصوبه 
ابالغــی آیین نامه هــای اجرایــی 
هوای پــاک، بیــش از ۵۰ درصد از 
موتورسیکلت های کاربراتوری شهر 
تهران فرسوده هستند. اسقاط یک 
موتــور کاربراتوری فرســوده تنها 

حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
بررسی ها نشــان می دهد که در 
صورت حذف موتورســیکلت های 
کاربراتوری درصــد قابل توجهی از 

آلودگی تهران کاهش می یابد.
این مــوارد در حالی اســت که 
طــی دو ســال اخیــر، قوانینی در 
راستای ممنوعیت تولید موتورهای 
کاربراتــوری و الــزام بــه تولیــد 
نسخه های انژکتوری وضع شده که 
صدای انجمن موتورسیکلت سازان 

را درآورده اســت و در نهایــت نیز 
خریداران به دلیــل کیفیت پایین 
سامانه سوخت رسانی انژکتوری، با 
صرف هزینه مجدد موتورهای خود را 
به صورت کاربراتوری مورد استفاده 

قرار می دهند.
موتورهای برقی

با ایــن حال نمی تــوان موتور را 
به راحتی از زندگی پایتخت نشینان 
حذف کــرد؛ این روزهــا موتور در 
تهران، صرفاً وســیله ای برای انجام 
امور شــخصی نیســت؛ بــه قول 
ســردار مهماندار، رئیــس پلیس 
راهور تهــران بزرگ، اســتفاده از 
موتورسیکلت در سطح شهر تهران 
موضوع بســیار پیچیده ای اســت 
که با اقتصــاد، فرهنــگ و اجتماع 
ما گــره خورده اســت. عــده ای از 
موتورســیکلت بــرای باربــری و 
مسافرکشــی اســتفاده می کنند، 
عده ای نیز از طریق موتورســیکلت 
ایاب و ذهاب می کنند و دیگر موتور 
از حالت تفریحی خارج شده و به یک 
 وسیله برای کســب درآمد تبدیل 

شده است.
به همیــن دلیل اســت که چند 
سالی اســت بحث خودرو و موتور 
برقی مطــرح اســت و بــه اعتقاد 
کارشناســان نخســتین دستاورد 

کاهش قابل توجه آلودگی هواست.
دی ماه امســال رضا اردکانیان، 
وزیر نیــرو از آغاز برنامــه ای برای 
برقی کــردن موتورســیکلت ها در 
کالن شهرها خبر داد و گفت: تعطیل 
کردن شهر، مدارس، ادارات، اقتصاد 
و تولید برای مقابله بــا آلودگی هوا 

کاری نادرست است. 
او ادامه داد: طــرح برقی کردن 
موتورســیکلت ها اقدامی است که 
می تواند بــا کاهــش آلودگی هوا 
نیاز بــه تعطیلی را برطرف ســازد. 
به گفتــه اردکانیــان، برقی کردن 
هــر موتورســیکلت ســاالنه پنج 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان در 
مصرف سوخت صرفه جویی خواهد 
داشــت و فقط با حــذف ۳۰۰ هزار 
موتورســیکلت بنزینی در تهران، 
 حدود یک و نیم میلیون تن آالینده 

کاهش می یابد.

ثبت نام طرح ترافیک ۹۹ از اول اسفند آغاز می شود

طرحی برای درآمدزایی یا کاهش آلودگی هوا؟

نگاه

تناقضگویی؛اینباردرموردپروازبهچین

برقی کردن هر 
موتورسیکلت ساالنه 

پنج میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان در مصرف سوخت 

صرفه جویی خواهد داشت 
و فقط با حذف ۳۰۰ هزار 

موتورسیکلت بنزینی در 
تهران، حدود یک و نیم 

میلیون تن آالینده کاهش 
می یابد

 آمارها نشان می دهد هر 
موتورسیکلت کاربراتوری 
بین ۵ تا ۸ برابر خودرو یورو 

۲ می تواند آلودگی ایجاد 
کند، اما نکته ای که این 

مسئله را بدتر می کند، این 
است که متوسط پیمایش 

یک موتورسیکلت ۱۰ 
برابر بیشتر از یک خودرو 

معمولی با متوسط پیمایش 
۱۰ تا ۱۵ کیلومتر است
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