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تجمع اعتراضی پرستاران 
بیمارستان میالد

کارکنان بیمارستان 
میالد روز گذشــته در 
اعتراض بــه وضعیت 
معیشــتی خود تجمع 
کردند. به گزارش ایلنا، 

این پرستاران می گویند: از زمان آغاز کرونا، برخالف 
پرستاران سایر بیمارستان ها حق کرونا نگرفته ایم؛ 
دســتمزد ما نیز در ماه های اخیــر افزایش نیافته 
است؛ این در حالی است که بعد از پذیرش بیماران 
کرونایی، کار ما ســخت و پرخطر شده است. آن ها 
خواستار افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، پرداخت 
حق کرونا و پاداش معوق، برقراری امنیت شــغلی 
و عقد قرارداد رسمی و رسیدگی به مطالبات خود 
شدند. این در حالی است که مدیرعامل بیمارستان با 
تأکید بر شرکتی و خودکفا بودن میالد به ایلنا گفت: 
بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش مزد نداریم.

    
مخالفت صریح پلیس با 

خاموشی های شبانه پایتخت
پلیــس  ئیــس  ر
پایتخــت از رصد تهران 
با خاموشی های شبانه 
مخالفت کرد. به گزارش 
ایسنا، ســردار حسین 

رحیمی درباره خاموشــی برخی معابر و فضاهای 
پایتخت و احتمال افزایش وقوع جرم در این ساعات 
گفت: به شدت با این موضوع مخالفیم و به شکل رسمی 
و کتبی مخالفت خود را در همان روزهای نخست به 
مراجع ذی صالح و شورای تأمین استان تهران اعالم 
کردیم. او تأکید کرد: امنیت مردم برای پلیس مهم 

بوده و نسبت به آن حساسیت ویژه ای داریم.
    

کسرخدمت  سربازان درصورت 
ازدواج و فرزندآوری 

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح جزئیات و شــرایط بهره مندی از 
کسر خدمت دوماهه تا هل را تشریح کرد. به گزارش 
ایسنا، امیر غالمرضا رحیمی پور درباره کسرخدمت  
دوماهه برای ســربازان متأهل، گفت: به اســتناد 
مصوبه فرماندهی معظم کل قــوا خدمت کارکنان 
وظیفه متأهل دو ماه کاهش داشته است، اما شرط 
بهره مندی از این مصوبه این است که فرد متقاضی 
حتماً در تاریــخ اول آذر ۹۹ یا بعــدازآن به خدمت 
سربازی اعزام شده باشد. او درباره افرادی که ممکن 
است در حین خدمت متأهل شده باشند نیز گفت: 
این افراد نیز به شــرط آنکه پس از تاریخ اول آذر ۹۹ 
اعزام شده باشند، می توانند مدارک خود را به یگان 
خدمتی برده و درخواســت کسر خدمتشان را ثبت 
کنند. رحیمی پور درباره کسرخدمت های فرزند نیز 
گفت: این کسرخدمت ها برای تمامی سربازان است و 
ربطی به تاریخ اعزام آنان ندارد. بر این اساس به ازای هر 
فرزند سه ماه کسر خدمت به سرباز تعلق خواهد گرفت 
و اگر در حین خدمت نیز فرزندش به دنیا بیاید می تواند 

از این کسر خدمت استفاده کند.
    

چگونگی حضور کالس اولی هاو 
دومی ها در مدارس از ابتدای بهمن

معــاون آمــوزش 
ابتدایی وزارت آموزش  
و پرورش دربــاره روند 
بازگشــایی مــدارس 
و آمــوزش حضــوری 

پایه هــای اول و دوم ابتدایی از ابتــدای بهمن ماه 
توضیحاتی ارائه داد. به گزارش  مهر، رضوان حکیم زاده 
گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا قرار 
شده است تا دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی 
و دانش آموزان هنرستانی شاخه کاردانش و فنی و 
حرفه ای در مناطق زرد و آبی، برای دروس عملی و 
با جمعیت کمتر از ۵۰ نفر آموزش را به طور حضوری 
ببینند.  حکیم زاده افزود: طبق پروتکل اعالمی تحت 
هیچ شــرایطی نباید بیش از ۱۰نفر دانش آموز در 

کالس های درس حضور پیدا کنند. 
    

۹ درصد معتادان کشور زن هستند
رئیس مرکز توسعه 
پیشــگیری و درمــان 
اعتیــاد بابیــان اینکه 
۹ درصــد از معتــادان 
کشــور را زنان تشکیل 

می دهنــد، آخرین اقدامــات انجام شــده برای 
پیشگیری و درمان اعتیاد در بین زنان و کودکان را 
توضیح داد. به گزارش ایلنــا، فاطمه رضوان مدنی 
درباره شایع ترین علت اعتیاد در زنان خاطرنشان 
کرد: در بررسی های انجام شــده اصلی ترین علت 
مصرف در بانوان کشور وجود همسر معتاد و سپس 

والدین معتاد و درنهایت دوستان معتاد است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

هوای تهران دیگر آن قدر آلوده  شده 
که حاال از هیچ نقطه شهر نماد آن یعنی 
برج میالد قابل تشخیص نیست. چند 
سالی است که داشتن هوای پاک و سالم، 
به ویژه در کالن شــهرها بــرای مردم و 
دولتمردان به یکی از مشــکالت بزرگ 

تبدیل شده است.
تراکــم جمعیتــی بیــش از توان 
تاب آوری شــهری با زیرســاخت های 
موجود به ویژه در کالن شــهری مانند 
تهران، تردد فراوان خودروهای فرسوده 
و بی کیفیت در شهرها مانند کامیون، 
اتوبوس، مینی بوس و موتورسیکلت های 
کاربراتوری است، کیفیت پایین سوخت، 
وارونگی دما، ساخت وســازهای خارج 
از استاندارد شــهرهایی با ویژگی های 
توپوگرافی خاص شهرهای مانند تهران، 
آلودگی های منتشرشده از کارخانه ها و 
صنایع و وسایل گرمایشی و سرمایشی 
منازل مسکونی و تجاری برخی از عوامل 

آالیندگی هوا هستند.
بازگشت دوباره دی اکسید کربن 

به  شهر
براساس اعالم شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، درحــال حاضر کیفیت 
هوای پایتخت با شاخص میانگین ۱۶۸ 
در شرایط ناسالم برای همه افراد است 
همچنین کیفیت هوا در تمامی مناطق 
تهران در وضعیت قرمز گزارش شــده 

است.
آلودگی هوای تهران هر روز بیشتر 
می شود و مســئوالن هم توان مقابله با 
آن را ندارند و تنها دل خوش کرده اند به 
بارش های زمستانی و آن  هم که دریغ 
شده است. بااین حال روز گذشته بهاره 
آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای 

شهر تهران با  اشاره به وضعیت آلودگی 
هوای تهران بابیــان اینکه آلودگی هوا 
تنها معضل این شهر است که مستقیم 
و بی واسطه سالمت و جان شهروندان را 
هدف می گیرد و هر نوع راه حل فردی هم 
در برابر آن بی ثمر است، گفت: مسئله ای 
که جز از طریق سیاست گذاری جامع نگر 

و پیگیرانه قابل حل نخواهد بود.
آروین در جلســه روز گذشته شورا 
گفته است که این جمالت را هفتم آبان 
ماه ۹۶ در صحن علنی شورا گفته ام؛ در 
همان ماه های ابتدایی آغاز به کار شورای 
پنجم. بیش از سه ســال گذشته است 
و هوای شــهر آن چنان مستمر و شدید 
آلوده است که نفس اغلب شهروندان را 
به شماره انداخته و هیچ کس پاسخگو 

نیست.
براســاس صحبت هــای آرویــن 
در تمام ســه سال گذشــته، ترافیک و 
آلودگی هوا، نه فقــط اولویت دارترین 
مسئله از دیدگاه شــهروندان تهرانی؛ 
بلکه اولویت دارترین موضوع برای تمام 
تالش ها و پیگیری های اعضای پنجمین 
دوره شورای اســالمی شهر تهران بوده 
است، بااین حال امروز آلودگی هوا از هر 

زمان دیگری شدیدتر است.
اما یکی از پرســش هایی که در این 
میان برای بســیاری به وجود آمده این 
است که چرا این روزها آلودگی هوا از هر 
زمان دیگری شدیدتر است. چرا و چگونه 

چنین شده است؟
گفته می شــود دوباره دی اکسید 
گوگرد با شــدت باورنکردنی به شــهر 
بازگشــته اســت. حاال امــا هیچ کس 
پاسخگو نیســت، هیچ پاسخ صریح و 
شفافی داده نمی شود. چندی پیش بحث 
سوزاندن مازوت در نیروگاه ها و صنایع 
اطراف شهرها به میان آمد بعد گفته شد 
این آلودگی حاصل سوزاندن گازوییل 
غیراستاندارد و با درجه گوگرد باال است. 

تا امروز امــا تمام این خبرهــا در حال 
تائید و تکذیب شدن است و هیچ کس 

مسئولیت آن را برعهده نمی گیرد.  
باز هم شهروندان مقصرند؟

روز گذشته آروین با انتقاد از عملکرد 
دولت در رابطه با عدم توانایی در بهبود 
آلودگی هــوا بیان کرد: برای ســالیان 
متمادی، تردد شــهروندان با خودروی 
شخصی در سطح شــهر، عامل اصلی 
آلودگی هوای پایتخت شناخته می شد 
و بار اصلی کاهش آلودگی هوا بر دوش 
آن ها گذاشــته می شد، حاال شهر نیمه 
تعطیل است و مقایسه ترافیک خیابان ها 
با سال های گذشــته نشان می دهد که 
حجم خودروهای شخصی در معابر اگر 
کمتر نشده باشد، بیشتر هم نشده است. 
هوا اما بسیار آلوده تر است. عجیب آن که 
باز هم مقصر مردم دانسته می شوند که 
با مصرف باالی بــرق و گاز، نیروگاه ها را 

ناگزیر از مازوت سوزی کرده اند!
او با بیان اینکــه در تاریکی و تیرگی 
حاصل از عدم شــفافیت، جای قاضی 
و متهم عوض می شــود. مردم که باید 
قضاوت گــر عملکرد دولتمــردان در 
مدیریت شرایط باشند می شوند متهم 
ردیف اول: گاز و برق کمتر مصرف کنید 
تا مازوت سوزانده نشــود! درحالی که 
هیچ کس نمی گوید مصرف کنندگان 
اصلی و بزرگ گاز و برق در کشور صنایع 
هستند و فیش برق و گاز ساختمان های 
عریض و طویل دولتــی چندین برابر 
فیش های خانگی شهروندان است. در 
تاریکی و تیرگی حاصل از عدم شفافیت، 
دولت از زیر بار مسئولیت های مسلمش 
شانه خالی می کند و بازهم همه بار حل 

مسائل به دوش مردم گذاشته می شود.
سهم »بیت کوین«ها در آلودگی هوا

این روزها که آلودگی هوای تهران و 
البته برخی دیگر از کالن شهرها، نفس 
کشیدن را برای شهروندان سخت کرده، 

یک کلیدواژه به ترند شبکه های اجتماعی 
تبدیل شده است؛ مازوت.

برخی مقامات دولتــی می گویند 
افزایش مصرف گاز خانگی، باعث شده 
گاز برخی نیروگاه ها قطع شــود و آن ها 
هم برای تولید برق، مازوت بسوزانند. این 
مسئوالن قطعی برق در برخی شهرها 
را نیز به همین موضوع نسبت می دهند 
و به صورت خالصــه می گویند: مردم 
گاز کمتری مصرف کننــد تا هم ناچار 
به تنفس مازوت نشوند و هم برق آن ها 
قطع نشود. اما این روزها برخی کاربران 
در شبکه های اجتماعی، احتمال دیگری 
را برای شرایط موجود مطرح می  کنند؛ 
ماینیگ رمزارز به ویژه بیت کوین از سوی 

نهادهای دولتی.
بر اساس این شــائبه، دولت با توجه 
به افزایش قیمــت بیت کوین در حال 
استفاده از ظرفیت شــبکه برق کشور 
برای تولید این رمزارز اســت؛ درنتیجه 
ناچار است برای تولید برق بیشتر، گاز 
و مازوت اســتفاده کند. آیا این احتمال 
می تواند درست باشــد؟ برخی آن را رد 
می کند اما گروه دیگری چنین احتمالی 

را منطقی می داند.
گروهی کــه مخالف ایــن موضوع 
هستند بر این باورند که صنعت ماینینگ 

در ایران گسترش چندانی نیافته است و 
فشار قابل توجهی به شبکه برق کشور 
وارد  نمی کند؛ آن هم در زمســتان. به 
عقیده این گروه، اســتخراج رمزارز در 
تابستان و شرایط پیک مصرف، ممکن 
است مشکالتی را برای شبکه ایجاد کند 
اما در زمســتان که مصرف برق کاهش 
می یابد و ۲۰ هزار مــگاوات از تولیدات 
صنعت برق نســبت به تابســتان آزاد 
می شــود، ماینینگ نمی تواند فشاری 

برای شبکه باشد.
در مقابل اما طبق آنچه گفته شــد 
برخی معتقدند ایــن موضوع می تواند 

کامالً منطقی باشد.
بر اساس آمارها حداقل هشت درصد 
از ماینینگ دنیا در ایران انجام می شود و 
بسیار بعید است که این حجم از استخراج 
با روش های غیرقانونی و خانگی صورت 
بگیرد؛ بنابراین به احتمال قوی برخی 
نهادهــای دولتی که به بــرق پرقدرت 
دسترسی دارند در حال انجام ماینینگ 
صنعتی هســتند. ماینرهای معمولی 
بــه منابعی مثــل برق پنــج مگاواتی 
دسترســی ندارند و چنین امکانی در 
کارخانه های بــزرگ، نهادهای دولتی 
یا در جــوار نیروگاه ها یافت می شــود. 
در این شــرایط می توان نتیجه گرفت 
یا مراکز دولتی به صورت مســتقیم در 
حال ماینینگ هســتند یا این امکان را 
در اختیار افرادی قرار داده اند که از روابط 

ویژه ای برخوردارند.
با شــدت گرفتن حرف وحدیث ها 
در رابطه بــا ایــن موضــوع برخی از 
روزنامه نگاران هم به آن اشاره  کرده اند. 
پژمان موسوی در این مورد گفته است: 
طبق آمار رسمی، مزرعه های استخراج 
بیت کوین، روزانــه ۶۱۹ مگاوات برق 
مصرف می کنند، رقمی معادل مصرف 
برق در شــیراز یا اراک. ایــن عدد، بجز 
ماینرهای خانگی است. یعنی عده ای با 
برق ارزان، میلیاردها به جیب می زنند و 
بخش زیادی از مردم یا مجبور به تحمل 

خاموشی اند یا خفه شدن با مازوت.
اگر این موضوع صحت داشته باشد 
مسئولین باید هرچه سریع تر نسبت به 

شفاف سازی اقدام کنند. 
آلودگی هوا چه بر سر ما می آورد؟

فــارغ از دعــوای مســئوالن و 
مسئولیت پذیر نبودنشان اما تأثیراتی 
که آلودگی روی بدن ما می گذارد اهمیت 
بیشتری دارد. در این روزها بارها خوانده 
و شنیده ایم که هشــدار داده اند تا جای 
ممکن از خانه بیرون نرویم، این هشدارها 
ابتدا بــرای افراد ســالخورده، بیماران 
و کودکان بــود و حاال گفته می شــود 
تمام مــردم تا جایی که امــکان دارد از 
فعالیت در سطح شهر پرهیز کنند. این 
بار قضیه بســیار جدی تر شــده و حاال 
جان همه ما درخطر قرارگرفته اســت. 
پزشکان می گویند تأثیرات آلودگی بر 

بدن انسان زیاد است. مضرات آلودگی 
هوا تقریبــاً تمامی ارگان هــای بدن را 
درگیر می کند؛ عــوارض مغزی، عدم 
تمرکز، سوزش چشم، سوزش مجاری 
تنفسی، تشــدید بیماری های مزمن 
ریوی مانند آسم، انسداد ریه، سینوزیت، 
بیماری های عروق، تصلب شــرایین، 
افزایش سکته های قلبی و مغزی و بروز 
لخته  در خون، برخی از مهم ترین تبعات 
و عوارض آلودگی هوا بر ســالمت افراد 
است. همچنین مســائلی چون پایین 
بودن وزن نوزادان را می توان با آلودگی 
هوا مرتبط دانســت. بروز سرطان های 
مختلف همچون مغز، پستان و ریه نیز 
به دنبال آلودگی هــوا افزایش می یابد، 
به گونه ای که مطالعات گسترده جهانی 
نشان داده که انتقال افراد از مکان های 
آلوده به نقاط پاک بــه کاهش نرخ بروز 
سرطان و قابل درمان شدن سرطان ها 

منجر شده است.
از سوی دیگر پزشــکان با اشاره به 
تشــدید شــیوع بیماری کووید و بروز 
انواع وخیم این بیماری در زمان آلودگی 
هوا، معتقدند همان گونه که ثابت شده 
سیگار چســبندگی ویروس کرونا به 
بافت ریه را بیشتر می کند، آلودگی هوا 
نیز متأسفانه ویروس کرونا را وحشی تر 
و میزان انتقال و چسبندگی آن  به بافت 
ریه را تشدید می کند که همین مسئله 

برشدت بیماری می افزاید.
تهران هر سال آلوده تر می شود

در آخر اینکه شاخص آلودگی تهران 
در لحظه نگارش این گزارش روی عدد 
۱۶۸ قرارگرفته و هوای تهران برای همه 

افراد جامعه همچنان آلوده است.
تهران از ابتدای سال هم زمان با شیوع 
کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۸۲ روز هوای 
قابل قبول، ۹۰  روز هوای ناســالم برای 
گروه های حساس جامعه و ۱۱ روز هوای 
ناسالم برای همه افراد داشته است. این 
در حالی است که در مدت مشابه سال 
قبل، پایتخت ۲۵ روز هوای پاک، ۲۰۵ 
روز هوای قابل قبول،  ۶۳ روز هوای ناسالم 
برای گروه های حســاس و ۵ روز هوای 

ناسالم برای همه افراد داشته است. 

آلودگی  هوا و نفس هایی که فرو می رود، اما ممد حیات نیست

قرمز و بنفشی با تم مازوت!
بر اساس آمارها حداقل 

هشت درصد از ماینینگ 
دنیا در ایران انجام می شود 

و بسیار بعید است که 
این حجم از استخراج با 
روش های غیرقانونی و 
خانگی صورت بگیرد؛ 

بنابراین به احتمال قوی 
برخی نهادهای دولتی که 

به برق پرقدرت دسترسی 
دارند در حال انجام 

ماینینگ صنعتی هستند

بهاره آروین: در تاریکی 
و تیرگی حاصل از عدم 
شفافیت، جای قاضی و 

متهم عوض می شود. مردم 
که باید قضاوت گر عملکرد 

دولتمردان در مدیریت 
شرایط باشند می شوند 

متهم ردیف اول: گاز و برق 
کمتر مصرف کنید تا مازوت 

سوزانده نشود!
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بسمه تعالی

مناقصه عمومی
شرکت پتروشیمی بوعلی ســینا در نظر دارد انجام تهیه و طبخ غذای کارکنان و خدمات رستوران مورد نیاز مجتمع خود را واقع 
در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت 4، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص توانمند و 

واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.
1- مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند 5

2- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای مناقصه)الف، ب، ج( ده روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه به نشانی  مندرج  در بند 5
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4،250،000،000 )چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون(ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر یا سپرده نقدی دروجه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا می باشد.
4- زمان گشایش پاکت های مناقصه: زمان گشایش یک هفته بعد از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها می باشد.

5- متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بعد از انتشار آگهی نوبت دوم به نشانی سایت اینترنتی شرکت 
پتروشیمی بوعلی سینا به نشانی WWW.BSPC.IR  مراجعه نمایند.

روابط عمومی 
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

نوبت دوم
مدتی است که مسئوالن توانسته اند با ایجاد محدودیت ها تاحدی کرونا را کنترل کنند. کم 
کردن ساعات کاری، محدودیت شبانه، دورکاری کارمندان، جلوگیری از ترددهای بین شهری و 

... باعث شده تا آمار ابتال و مرگ ومیر براثر بیماری کووید-۱۹ کاهش پیدا کند.
روز گذشته نیز رئیس ســتاد مقابله با کرونا در کالن شــهر تهران از کاهش چشمگیر آمار 
مرگ ومیر و ابتال در کشور و به ویژه در تهران طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: در تهران از ابتدای 

آذرماه تاکنون، شاهد کاهش ۷۹درصدی آمار مرگ ومیر بوده ایم. 
به گفته علیرضا زالی در این بازه زمانی میزان بستری در بخش مراقبت های ویژه نیز کاهش 
۴۱درصدی داشته است. او گفته است که این کاهش آمار در هفته های دی ماه نیز پیوسته و پویا 
ادامه داشته؛ به طوری که در هفته سوم نسبت به هفته دوم دی ماه ۷.۵درصد کاهش در میزان 

مرگ ومیر و ۱۱.۵درصد در میزان بستری گزارش شده است.
باز شدن تاالرهای عروسی و برپایی مجدد نماز جمعه 

دیروز انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران هم خبرهای خوبی از آبی شدن ۶ شهرستان 
استان تهران داشت. به گفته او البته شرایط استان تهران با توجه به ساختارهای مختلف، شکننده 

است؛ ازاین رو هرگونه عادی انگاری شرایط را دشوار خواهد کرد. 
او همچنین در واکنش به بازگشــایی مدارس در مناطقی که کرونا 

تحت کنترل قرارگرفته گفته است که پیشــنهاد مشخص در مورد 
بازگشــایی مدارس با توجه به اینکه میانگین سرانه دانش آموزی 

در کشور ۲۳ نفر و در استان تهران بیش از ۴۰ نفر است، تداوم 
تعطیلی تا ایام عید است.

علیرضا زالی : 
آمار مرگ ومیر کرونا در تهران ۷۹ درصد کاهش  یافته است


