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افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا 
در کشور

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت از شناسایی 
۲۴۱۴ مــورد جدیــد 
کوویــد۱۹ در کشــور 
طی ۲۴ ساعت خبر داد. 

سیماسادات الری همچنین گفت: از ۲۹ تا ۳۰ تیر 
۲۱۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند 
و مجموع جان باختگان این بیمــاری به ۱۴ هزار و 
۴۰۵ نفر رسید و ۳۵۸۳ نفر از بیماران نیز در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته 
او هشــت هزار واحد صنفی به دلیــل عدم رعایت 
پروتکل ها پلمب شــدند. الری از مردم خواست تا 

گزارش تخلفات را به سامانه ۱۹۰ اطالع دهند.
    

 رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی هشدار داد
ورود قریب الوقوع 

بیمارستان ها به فاز خطر
کــز  مر ئیــس  ر
مدیریت بیمارســتانی 
و تعالی خدمات بالینی 
وزارت بهداشت با اشاره 
به وضعیت تخت های 

بیمارســتانی مختص کرونا، گفت: اکنون به دلیل 
درگیری و بیماری پزشکان و کادر درمان با کرونا، در 
برخی رشته ها در برخی استان ها کمبودهایی داریم 
و در حال رسیدن به وضعیتی هستیم که فاز خطر را 
احساس می کنیم. به گفته او تاکنون ۱۰ تا ۱۲ هزار 
کادر درمانی کشــور با کرونا درگیر شده اند و با این 
حال گاهی باید ۱۲ ساعت کار کنند. حتی گاهی ۲۴ 

ساعت شیفت دارند.
    

 توضیح درباره آمار ابتالی 
۲۵میلیون ایرانی به کرونا

معاون وزیر بهداشت 
ضمن ارائه توضیحاتی 
در خصوص آمــار ۲۵ 
میلیون ابتال به کرونا در 
کشور که اما و اگرهای 

فراوانی را از سوی متخصصان به دنبال داشت، گفت: 
 PCR مبنای ما برای اعالم آمار، مثبت بودن تست
است که در مورد آمار اعالم شده چنین چیزی نبوده 
و مطالعات سری اپیدمیولوژی و مدلسازی ریاضی 

صورت گرفته است.
    

روایتی از قشقرق معاون 
احمدی نژاد در دفتر روزنامه شرق

انتشــار مطلبی در 
روزنامه صبح روز یکشنبه 
)۲۹ تیرماه( شرق، حضور 
حمید بقایی و برخی از 
همراهانش را در دفتر این 

روزنامه به دنبال داشت؛ اتفاقی که خبر و ویدئوهای 
آن به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. او 
که به دلیل ضعف جسمانی با وجود محکومیت خود 
فعال از زندان آزاد شد و در مرخصی به سر می برد، روز 
یکشنبه  با عصا به »روزنامه شــرق« رفت. در روایت 
یکی از خبرنگاران حاضر در این ماجرا آمده اســت؛ 
»بقایی از عصایش بیشتر برای شکستن و خرد کردن 
استفاده کرد تا کمک گرفتن برای راه رفتن. با عصایش 
صفحه LED اتاق مدیرمسئول را شکست و با همان 
عصا به مرضیه امیری، خبرنگار شــرق که به حضور 
او در دفتر مدیرمسئول معترض بود و می گفت باید 
برای اعتراض به یک مطلب، جوابیه به دفتر روزنامه 
ارسال شود، حمله کرد و به او ضربه زد. او همچنین 
به دو خانم دیگر یعنی کارشناس امور مالی و مسئول 
دفتر مدیرمســئول هم حمله کرد که خوشبختانه 
عصایش به هدف برخورد نکرد. بقایی با عصا به در و 
دیوار می کوبید و تماس با پلیس ۱۱۰ برای برخورد 
با رفتارهای غیرقانونی بقایی هم با تأخیر پاسخ داده 
شد«. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق 
درباره انتشار مطلب »ماجرای فرار از کشور معاون 
احمدی نــژاد« و حضور حمید بقایــی در دفتر این 
روزنامه گفت: »خبری را باشگاه خبرنگاران جوان کار 
کرده بود و روزنامه نگاران ما نیز بر اساس آن گزارشی 
نوشتند که عمده آن به گفته های وکیل آقای بقایی و 

تکذیب روایت فرار او اختصاص داشت«.
    

هشدار ایمنی خانه های ۲۵ متری 
معاون پیشــگیری 
ســازمان آتش نشانی 
و خدمــات ایمنــی 
شهرداری تهران با بیان 
اینکه حدود ۹۰ درصد 

حریق ها در ســاختمان های کم ارتفاع و کوچک 
اتفاق می افتد، نسبت به ایمنی خانه های ۲۵ متری 

هشدار داد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

سال هاســت که برای تهرانی ها و 
چندســالی اســت کــه برای ســایر 
کالنشهرهای کشور، پاییز و زمستان به 
مظهر آلودگی هوا تبدیل شده؛ سرما، 
ذرات معلق، منوکسیدکربن و وارونگی 
هوا. حتی اگر خبرها را هم مرور نکنیم، 
نگاهی به دورنمای شــهر خود گویای 
همه چیز است. غلظت آالینده ها گاهی 
تا حدی است که بناها و ساختمان های 

کمی دورتر، به سختی دیده می  شود.
اما از سال گذشــته این مشکل به 
روزهای گرم و آســمان به ظاهر آبی 
تابستان هم تســری پیدا کرده است. 
همه چیز به نظر خوب می  رســد اما 
گزارش های شــرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران نشــان می  دهد اوضاع 

خوب نیست.
گفته می شود این بار مقصر ازن است. 
آالینده  ای که از طریق واکنش شیمیایی 
بر اثر تابش آفتاب و برخورد با عناصری 
مانند ترکیبات عالی فرار و اکسید های 
نیتروژن تولید می شــود. رنگ و بویی 
ندارد و در بی خبری جان شهروندان را 

به خطر می  اندازد.
در آخرین گزارش شــرکت کنترل 
کیفیت هوای پایتخت که دیروز اعالم 
شــد؛ میانگین کیفیت هوا طی شش 
روز گذشــته به علت افزایش آالینده 
»ازن« و رسیدن آن به حدود ۱۵۰ برای 

گروه های حساس ناسالم بود.
افزایش تدریجی ازن

بر اساس گزارش ها، مشکل ازن در 
هوای تهران به شکل حاد خود از سال ۹۷ 

رخ نمایان کرده و پیش بینی می  شــود 
امسال روزهای زیادی را به مرز هشدار 

بکشاند.
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، هوای پایتخت در سال ۹۳ 
و ۹۴ طی هیــچ روزی به دلیل افزایش 
غلظت آالینده ازن در شرایط ناسالم برای 
گروه های حساس قرار نگرفت، در سال 
۹۵ ازن تنها یک روز )۲۶ خرداد( از هوای 
تهران را در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس قرارداد. اما در تابستان سال ۹۶ 
به دلیل افزایش آالینــده ازن ۷ روز در 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس 
قرار گرفت و در سال ۹۷ به حدود ۲۰ روز 
و در سال ۹۸ به ۲۴ روز رسید و پیش بینی 
می  شود امسال هم ازن بیش از ۳۰ روز 
هوای تهران را آلوده کند. گرچه برخی 
کارشناسان معتقدند افزایش قابل توجه 
میزان روزهای آلوده بــه ازن در تهران 
در سه ســال اخیر به دلیل اندازه گیری 

دقیق تر این آالینده است.
 منابع افزایش غلظت ازن 

ازن در سطوح باالیی اتمسفر به ازن 
خوب مشهور است و از ورود اشعه ماورای 
بنفش نور خورشید به زمین جلوگیری 
می  کند، اما ازن در ســطح زمین همان 
ازن بدی اســت که به عنــوان آالینده 
از آن یاد می  شــود و جزو آالینده های 

ثانویه است.
گاز ازن یکی از اجزای اصلی اسماگ 
فتوشیمیایی و در گروه اکسیدان های 
فتوشیمیایی هواســت که از واکنش 
اکســیدهای نیتــروژن )NOx( و 
ترکیبات آلی فرار )VOCs( با افزایش 
نور خورشــید )واکنش فتوشیمیایی( 
تشکیل می شــود. بنابراین بیشترین 

ازون در روزهای آفتابی ایجاد می شود.

گاز ازن )O۳( از ترکیــب ســه اتم 
اکســیژن ایجــاد می  شــود و یــک 
اکسیدکننده قوی است. این گازتقریبا 
بی رنگ با بویی خاص شبیه بوی هوای 
تازه که در دمای معمولی به صورت گاز 
است و چگالی آن ۱/۵ برابر اکسیژن در 
شرایط استاندارد اســت. موادی که از 
خودروهای دیزلی، موتورسیکلت های 
فرســوده خارج می  شــود، همچنین 
استفاده از سوخت گازوییل در نیروگاه ها 
و پاالیشگاه ها می تواند در افزایش غلظت 

ازن نقش مهمی داشته باشد.
 به اعتقــاد کارشناســان محیط 
زیســت، وجود آالینــده ازن به این 
معنا است که آالینده های دیگری را 
در اتمسفر که ناشــی از واکنش های 
فتوشیمیایی اســت تولید کرده ایم. 
این آالینده ها در حال حاضر به دالیلی 
ماننــد هزینه های بــاالی اقتصادی 
اندازه گیــری نمی شــوند و بنابراین 
ازن نه تنهــا خود یک آالینده اســت 
بلکه معرف یک زنجیره واکنش های 
فتوشــیمیایی اســت کــه در آن 
آالینده های خطرناکی نیز وجود دارد.

حســین شــهیدزاده، مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با 
بیان اینکه در حال حاضر غلظت اوزن 
در تهران نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته بســیار باالتر است و می توانیم 
انتظار اعالم وضعیت بدتری در خصوص 
ازن را در تابستان امسال داشته باشیم، 
گفت: »دلیل مهم افزایش غلظت آالینده 
ازن، تغییر نحوه محاســبه  شاخص ها 
است. از ابتدای امســال بر اساس ابالغ 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
بهداشت نحوه اندازه گیری آالینده ها 

تغییر کرد و سختگیرانه تر شد«. 

او البته دلیل دیگر این موضوع را عدم 
اجرای طرح ترافیک و توقف وزش باد در 

تهران نیز می  داند.
اما کارشناسان این موضوع دلیل 
افزایش ازن در هوای تهــران را این 
گونه ساده ارزیابی نمی  کنند و آن را 
به کیفیت خودروها و وسایل نقلیه و 
البته عدم نظارت دقیق بر آالیندگی 
آنهــا و کارخانه های اطــراف تهران 

نسبت می  دهند. 
حسین پیرانی، کارشناس محیط 
زیست در این باره می  گوید: »برخالف 
ذرات معلق که عمدتا از خروجی اگزوز 
خودروها ناشی می شود، ازن یک آالینده 
ثانوی اســت که بر اثر تابش نور شدید 
آفتاب و با واکنش های شیمیایی بین 
اکســیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی 

ایجاد می شود«.
او با بیان اینکه کاهش ذرات معلق 
باعث تابش بیشتر نور خورشید می شود 
و از ســوی دیگر بهبود فرآیند احتراق 
خودروها باعث افزایش تولید ترکیبات 
نیتروژن می شــود، می  گوید: »همین 

موضوع از جمله عوامل موثر بر افزایش 
میزان ازن برآورد شده است. اما از سوی 
دیگر کاهش کارآیی کاتالیست خودروها 
و اجرا نشــدن طرح کهــاب )کاهش، 
هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین( 
نیز از دیگر عواملی است که باعث شده در 
روزهای اخیر، تهران شاهد آلودگی ناشی 

از ازدیاد ازن در هوا باشد«. 
او بــا اشــاره بــه موضــوع ناکس 
)اکسیدهای نیتروژن( می  گوید: »ناکس 
ناشــی از احتراق کاتالیست هاست و 
وقتی کاتالیست خوب کار نکند باعث 
افزایش ناکس و افزایش ازن می  شــود. 
باید جلوی تردد خودروهای فرســوده 
گرفته شود. خودروها استاندار نیستند 
و باید فکری برای خودروهای سنگین 
و موتور ســیکلت ها که آلودگی تولید 

می  کنند، شود«.
سهم کدام بیشتر است؟

آمارها نشــان می دهد از ۶۱۸ هزار 
تن آلودگی که به وســیله آالینده های 
متحــرک تولید شــده، ۴۵  درصد آن 
سهم منابع متحرک سواری، ۱۸  درصد 
آن ســهم تاکســی ها، ۱۹  درصد آن 
ســهم موتورســیکلت ها، ۱۵  درصد 
متعلق به وانت ها و سه درصد مربوط به 

مینی بوس ها و اتوبوس هاست.
سهم موتورها از این آلودگی اگرچه 
از نظر عددی کمتر بــه  نظر می آید، اما 
بیشتر از خودرو هاست، دلیلش این است 
که هر موتورسیکلت برابر با سه خودرو 
آالیندگی تولید می کند؛ تقریباً به  ازای 
هر چهار خودرو یک موتورســیکلت 
وجود دارد که اگر ســاماندهی شود، به 
اندازه چهار خــودرو می تواند از میزان 

آالینده های هوای تهران بکاهد. 
ازن با بدن چه می  کند؟

گاز ازن از ترکیب ســه اتم اکسیژن 
ایجاد می شــود و یک اکســیدکننده 
قوی است. ازن موجود در سطح زمین 
برای سالمت انسان، جانوران و گیاهان 
مضر اســت و از آن به عنوان آالینده یاد 
می شــود.  همزمان با شــروع گرما در 
تهران نیز شاهد افزایش غلظت گاز ازن 
در سطح شهر تهران بودیم به طوریکه 
میزان آن طی روزهای اخیر در شرایط 
ناســالم برای گروه های حساس قرار 
داشت. به گفته کارشناسان کودکان در 
مواجهه با ازن در معرض بیشترین خطر 

هستند زیرا ریه های آن ها در حال رشد و 
تکامل است و اگر فعالیت  آن ها در خارج 
از منزل هنگامی که سطح ازن باال است، 
زیاد شود، احتمال تاثیر ازن بر سالمت 

آن ها بیشتر می شود.
همچنیــن تنفــس ازن می تواند 
مشــکالت تنفســی مانند درد قفسه 
سینه، سرفه، ســوزش گلو و گرفتگی 
ریه را موجب شود، همچنین می تواند 
برونشیت، آمفیزم و آسم را بدتر کند. گاز 
ازن در سطح زمین همچنین می تواند 
ریه ها را برای عفونت مستعدتر کند و قرار 
گرفتن در معرض ازن به صورت مکرر و 
طوالنی باعث ایجاد زخم دائم در بافت 

ریه و در نهایت سرطان ریه می شود.
در صورتــی که غلظــت ازن باالتر 
از حد مجاز ســالمت باشــد، کودکان 
و بزرگســاالن فعال و افــراد مبتال به 
بیماری هــای ریوی مانند آســم باید 
از حضور طوالنی مــدت در فضای باز 
اجتناب کنند و در صورتی که میزان این 
گاز در شرایط ناسالم قرار گیرد کلیه افراد 
باید حضور خود در فضای باز را محدود یا 

در صورت نیاز متوقف کنند.
این در حالی اســت کــه برخی از 
دستگاه های تصفیه هوای خانگی با تولید 
گاز ازن به تصفیه هوا می پردازند و با توجه 
به خطرات ناشــی از ازن، کارشناسان 
استفاده از این دستگاه ها را به هیچ وجه 

توصیه نمی کنند.
از سوی دیگر همزمانی آلودگی هوا 
با گاز ازن که شائبه صدمه به ریه را ایجاد 
می  کند و همزمانی آن با شیوع ویروس 
کرونا که اتفاقا آن هم ریه را مورد حمله 
قرار می  دهد، نگرانی هایی را در خصوص 
تشدید این بیماری در شهرهای آلوده به 

ازن ایجاد کرده است.

آلودگی هوای پایتخت برای ششمین روز متوالی ادامه یافت

رابطه چندجانبه»ازن« با کیفیت خودروها

گزارش

برگزاری جشن تولد ۵۰ سالگی بهشت زهرا)س( تهران در 
حالی در روزهای اخیر برگزار شد که در بسیاری از شهرهای کشور 
به خصوص تهران برگزاری هرگونه تجمع؛ اعم از عروسی و عزا 

و ... ممنوع است.
همین موضوع سبب شد که تصویر شهردار تهران در حال 
بریدن کیک خیلی ســریع از خبرگزاری ها وارد شبکه های 
مجازی شــده و واکنش های فراوانی را در بیــن کاربران در 
پی داشته باشد. تصویری که  به گفته رئیس سازمان بهشت 
زهرا گویا تنها مورد قابل توجه فضای مجازی بوده است، در 
حالی که هدف این مراسم تکریم از پرسنلی بود که این روزها 

شرایط کاری سختی دارند.
این مراســم روز جمعه ۲۷ تیرماه با حضور پیروز حناچی 
شهردار تهران، سید حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی )ره(، 
سعید خال مدیرعامل بهشت زهرا )س( و جمعی از شخصیت ها و 
مدیران شهری همچون علی اشراقی، سید محمود دعایی و احمد 

مسجدجامعی برگزار شد. 

واکنش برخی کاربران
یکی از کاربران در واکنش به این مراسم چنین نوشت: »کاش 
به جای نمایش مضحک کیک ۵۰ سالگی بهشت زهرا به غسال ها و 
کارگرانی که توی این روزهای سخت کار کفن و دفن انجام می دن 
و سالمتی و جون شون رو در ازای حقوق کم کف دست گذاشتن، 

کمک می کردین. قبرستون جشن تولد نمی خواد«.
کاربر دیگری هم نوشت: »آقایان در شرایطی که مردم از ترس 
مرگ به خاطر کرونا کالفه و افسرده اند جشن تولد بهشت زهرا 
می گیرند، جشن مرگ در حالی که طفل شادی را در زندگی مان 
خیلی وقت است گم کرده ایم. کاش با خبر شویم عقل به خواب 

رفته بیدار شده است، شاید مطالبه رویایی تحقق ناپذیر داریم«.
فقط کیک را دیدند 

پس از حواشی ایجاد شده درباره این مراسم، رئیس سازمان 
بهشت زهرا درباره این مراسم توضیحاتی ارائه کرد.

سعید خال در تشریح حواشــی مراسم پنجاهمین سال 
تاســیس بهشــت زهرا )س( گفت: قرار بود به مناسبت ۵۰ 

سالگی بهشــت زهرا مراسم هایی برگزار شــود، اما به دلیل 
شیوع کرونا تصمیم گرفته شد درنهایت به یک مراسم بسنده 
شود که جمع محدودی از پرسنل بهشت زهرا با یادگار امام 

دیداری داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه این دیدار کوتاه با رعایت تمام پروتکل های 
بهداشتی انجام شــد، گفت: این دیدار در جهت تکریم پرسنل 

بهشت زهرا صورت گرفت.
خال ادامه داد که پرسنل بهشــت زهرا در شرایط خاص و 
ســختی کار می کنند و این کمترین کاری بود که ما برای آنها 

انجام دادیم.

مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا در بخــش دیگری از 
صحبت های خود با اشاره به وضعیت خاص بهشت زهرا گفت: 
واقعیت این اســت که همکاران تطهیرکننده ما با غم مردم در 

ارتباط هستند، اما احساس دارند و نیاز به زندگی و شور و شادی.
سعید خال افزود: این افراد پنج ماه است که محل کار خود را 
قرنطینه کرده اند؛ در حقیقت در شرایطی که مردم محل زندگی 
خود را قرنطینه کرده اند ایــن بچه ها محل کار خود را که جایی 

بسیار خطرناک است، قرنطینه کرده اند.
او ادامه داد: این پرسنل نیاز به تجدید قوا دارند و برگزاری 
جشن تولد و چنین واژه هایی صحت ندارد. گاهی اخباری در 
فضای مجازی نادرست منتشــر می شود که موجب رنجش 
خاطر این پرسنل زحمتکش می شــود، در حالی که اینها از 

جان مایه گذاشته اند.
رئیس سازمان بهشت زهرا تاکید کرد: در این مراسم تالش 
شد که پروتکل های بهداشــتی رعایت شوند، افراد به فاصله دو 
متر نشسته بودند، دیدار کوتاهی که در آن سه ویژه نامه تخصصی 
را رونمایی کردیم، برگزار شد و تنها قصد روحیه بخشی بود که 
با تعداد قلیلی از پرسنل به نمایندگی از کل پرسنل انجام شد و 
پرسنل مورد تجلیل قرار گرفتند؛ اما متاسفانه به هیچ یک از این 
موارد پرداخته نشد و تنها بریدن یک کیک مورد توجه قرار گرفت.

جشن تولد ۵۰ سالگی بهشت زهرا موجی از انتقاد به دنبال داشت

ماجرای کیک دردسرساز

تهران در تابستان سال 96 
به دلیل افزایش آالینده 

ازن ۷ روز در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس قرار 
گرفت؛ در سال 9۷ به حدود 
۲۰ روز و در سال 98 ۲4 روز. 
پیش بینی می  شود امسال 

هم ازن بیش از 3۰ روز هوای 
تهران را آلوده کند

همزمان با شروع گرما 
در تهران شاهد افزایش 
غلظت گاز ازن در سطح 

شهر نیز بودیم، به طوری که 
میزان آن طی روزهای 

اخیر در شرایط ناسالم برای 
گروه های حساس قرار 

داشت. به گفته کارشناسان 
کودکان در مواجهه با ازن 
در معرض بیشترین خطر 

هستند
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