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یک میدان به نام پرسپولیس و 
یک بلوار به نام ناصر حجازی

شورای شهر تهران نام خیابان فردوس غربی را به 
ناصر حجازی و نام میدان پیروزان را به پرسپولیس 
تغییر داد.  حجت نظری،  عضو شورای شهر تهران 
در توضیح این اقدام گفت: »بلوار فردوس دو بخش 
شرقی و غربی دارد که معموال شهروندان تهرانی بلوار 
فردوس شرقی را به بلوار فردوس می شناسند و بخش 
غربی آن به نام مرحوم ناصر حجازی نامگذاری شد، 
چراکه کمپ باشگاه استقالل در آنجا قرار دارد. میدان 
و خیابان پیروزان در مجاورت باشگاه پرسپولیس نیز 

به همین دلیل تغییر نام داد.«
    

مشاور وزیر علوم:
ایرانی ها علمی فکر نمی کنند

مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور بیان کرد: مردم ما علمی فکر نمی کنند و 
خرافه پرستی و شبه علم در میان آنها کم نشده است. 
به گزارش ایلنا، وحید احمدی در برنامه بزرگداشت 
روز جهانی علم در خدمت صلح و توســعه افزود: ما 
االن با شکاف عظیم  الیه های علم بین مردم و جامعه 
مواجه هستیم. با این نگرش طبیعا ضرورت رسوخ 
علم در جامعه احساس می شــود.اگر با این نگرش 
مرزهای بین جامعه علمی  و مجموعه مخاطبین 
را برنداریم دچار بحران می شویم.  توسعه علمی با 
سرعت زیاد محقق می شود ولی آیا مرزهای علمی و 

جامعه برداشته می شود؟خیر.
    

آیین نامه اجرایی آموزش عالی 
رایگان معلوالن ابالغ شد

اســحاق جهانگیــری، آیین نامــه اجرایــی 
آموزش عالی رایگان افراد معلول را که به اســتناد 
قانون حمایت از حقوق معلوالن تصویب شده، برای 
اجرا ابالغ کرد. به گزارش ایلنــا،  با تصمیم هیئت 
وزیران در جلســه روز ۸ آبان ۱۳۹۸، افراد معلول 
نیازمند واجد شرایط می توانند از تسهیالت مربوط به 
معافیت از پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع 
تحصیلی در سقف ســنوات مجاز آموزش رایگان 
بهره مند شوند. هم چنین، واحدهای آموزش عالی 
موظفند نسبت به ثبت نام، انجام امتحانات و صدور 
مدرک افراد پذیرفته شــده موضوع این آیین نامه 

بدون دریافت شهریه اقدام کنند.
    

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد:
کاهش ملموس سن سکته مغزی 

در کشور
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت گفت: سن 
سکته مغزی در ایران به شکل ملموسی پایین آمده 
که دلیل آن هم سبک زندگی اعم از تغذیه ناسالم، 
مصرف چربی و نمک، فست فود و تحرک بدنی ناکافی 
است که منجر به افزایش ریسک سکته های مغزی 
شده است. جمشید کرمانچی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به مبحث سکته مغزی در کشور، گفت: سکته 
مغزی به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های کشور 
محسوب می شود؛ به طوری که ساالنه  ۱۰۰ هزار مورد 
سکته مغزی در کشور داریم. نکته مهم دیگر این است 
که سکته مغزی همچنان به عنوان علت مهم و اصلی 
معلولیت ها و ناتوانی ها در کشور شناخته می شود. 
مشاور معاون درمان وزارت بهداشت همچنین گفت: 
مردم نباید فکر کنند که سکته مغزی فقط در سنین 
باالی ۵۰ یا ۶۰ ســال اتفاق می افتد. در حال حاضر 
سکته های مغزی در ســنین ۴۰ سال داریم و بعضا 
مواردی از ســکته مغزی در سنین زیر ۴۰ سال هم 
دیده شده است. گاهی اوقات مردم انتظار دارند که یک 
فرد پیر و از کار افتاده ای سکته مغزی کند؛ در حالیکه 
یک فردی که شاغل است یا در خیابان راه می رود هم 
ممکن است سکته مغزی کند. بنابراین حواس مردم 
باید به این موضوع باشد و اشتباه نکنند و فکر نکنند 
که ســکته حاد مغزی فقط مختص افراد پیر است. 
کرمانچی تاکید کر: مردم زمانی که عالئم سکته مغزی 
را دیدند، فکر نکنند  که یک عارضه محدود و زودگذر 
است و با خود بگویند یک ساعت یا یک روز صبر کنیم 
تا بهتر شویم، بلکه باید به سرعت به اورژانس مراجعه 

کنند تا در آنجا مطمئن شوند.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

غــول آلودگی هــوا دوبــاره بیدار 
شده و به آسمان شــهر برگشته است. 
در روزهــای اخیر با وجــود تعطیلی، 
شاخص کیفیت هوای تهران روی عدد 
۱۰۱)ناسالم( ایستاد و یکی از روزهای 
بد تهران به لحاظ کیفیــت هوا را ثبت 
کرد. در همین رابطه روز گذشته، برای 
پنجمین روز متوالــی کیفیت هوای 
تهران در شرایط »ناسالم« قرار گرفت 
و کیفیت هوا را در شرایط »ناسالم برای 
تمام گروه های جامعه« قرار داد. تا جایی 
که معاون عمرانی استاندار تهران دو روز 
پیش از تشکیل کمیته اضطرار آلودگی 

هوا خبر داد. 
این در حالی اســت که هنوز فصل 
سرما شروع نشده است اما در چند روز 
اخیر همچون سال های گذشته هوای 
تهران بار دیگر آلوده شد و مشکالتی را 
برای بیماران قلبی و ریوی و همچنین 
کودکان و گروه های حســاس به وجود 
آورد. همچنین دو روز پیش معاون پایش 
و نظارت محیط زیســت استان تهران 
از احتمال تداوم آلودگــی هوا تا پایان 
هفته جاری خبر داد و هوای پایتخت را 
برای گروه های حساس ناسالم دانست. 
محمد رســتگاری گفت: »با توجه به 
شــیوه نامه جدید، اگر کمیته اضطرار 
به علت افزایش آلودگی هوا تصمیم به 
تعطیلی را هم بگیرد، این تصمیم برای 

گروه مدارس خواهد بود.«
به نظر می رسد طول مدت آلودگی ها 
در تهران سال به سال بیشتر می شود. 
اگر تا چند ســال پیش مردم در دی ماه 
آلودگی هوا را احســاس کرده و برخی 
خانه نشــین می شــدند، حاال از اواخر 
مهرماه نفس کشیدن برایشان سخت 
می شود و در آبان خبر وضعیت اضطراری 
هوا را می شــنوند؛ البته ایــن آلودگی 
و افزایــش آالیندگی دیگر ســوغات 
انحصاری پایتخت نیست، چراکه اکنون 
نه تنها شهرهای صنعتی و بزرگ گرفتار 
آلودگی هوا در ماه های سرد سال شده اند 

بلکه شــهرهای کوچک و حتی برخی 
روســتاها نیز از این پدیده قرن حاضر 

بی نصیب نمانده اند. 
سازمان هواشناسی هشدار داد

به دنبــال این وضعیت ســازمان 
هواشناسی درباره آلودگی هوا در تهران و 
سه استان دیگر دو روز پیش هشدارهایی 
را صادر کرد. بر این اساس از صبح امروز 
)۲۰ آبان( پایداری هوا در نیمه شمالی 
کشــور و به دنبال آن افزایش غلظت 
آالینده های جوی در استان های تهران، 
البرز، قزوین و مرکزی موجب کاهش 
کیفیت هوا تا حد هشــدار برای تمام 
گروه ها می شــود و این وضعیت تا روز 
سه شنبه )۲۱ آبان( ادامه می یابد؛ از این 
رو توصیه شده افراد به ویژه کودکان، افراد 
مسن و بیمارهای تنفسی و قلبی از تردد 

و توقف در شهر خودداری کنند.
براساس اعالم ســازمان بهداشت 
جهانــی روزانه ۸ هــزار نفــر در دنیا 
به خاطــر آلودگی هوا جان شــان را از 
دست می دهند. در ایران هم مطالعات 
اپیدمیولوژی نشــان می دهد از هر ۱۰ 
مرگ، یکی بر اثر آلودگی هوا است. این 
درحالی اســت که آخرین آمار وزارت 
بهداشت از مرگ های ناشی از آلودگی 
هوا حکایت از این دارد که در  سال ۹۵، 
۲۰ هزار مرگ مرتبط با آلودگی هوا در 
کشور ثبت شده که ســهم تهرانی ها از 
این ماجرا، پنج هزار مرگ بوده اســت. 
آمارهای سال ۹۶ و ۹7 هنوز به طور دقیق 

منتشر نشده است. 
هوای آلوده قاتل هزاران ایرانی

میزان مرگ ناشــی از آلودگی هوا 
در  سال ۹۴، ۱۲ هزار و ۸۹7 نفر عنوان 
شد که در مقایسه با آمار جدید، نشان 
از افزایش چندهزار مــوردی دارد. به 
گفته عباس شاهســونی، سرپرست 
گروه ســالمت هوای وزارت بهداشت 
قربانیان آلودگی هوا، معموال مبتالیان 
بیماری های قلبــی و عروقی بودند که 
بیماری آنها از طریــق حضور مکرر در 
فضای آزاد تشدید و منجر به مرگ آنها 
می شود. با این  همه، به گفته سرپرست 
گروه ســالمت هوای وزارت بهداشت، 
میانگین غلظت ذرات از  سال ۹۲ تا  سال 

۹۴ از مقدار ۳۹ میکروگــرم به ۳۱.7 
میکروگرم کاهش پیدا کرده اما میانگین 
غلظت آالینده ها نســبت به استاندارد 

جهانی سه برابر است.
پیش از این نیز صادق حســنوند، 
عضو هیات علمی پژوهشکده محیط 
زیست دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
درخصوص تحقیقات انجام شده درباره 
ارتباط بین اپیدمولوژی و آلودگی هوا 
در دانشگاه علوم پزشــکی گفته بود: 
»بر اســاس مطالعات صــورت گرفته 
۱۰درصد از مرگ ومیرهای موجود در 
ایران بر اثر آلودگــی هوا اتفاق می افتد. 
در مطالعــات اپیدمولوژی بیشــتر از 
روش پنل استوری یا کوهورت استفاده 
می شود. اپیدمولوژی تالشی عمومی، 
سازمان یافته و هدفمند برای پیشگیری 
از بیماری ها و ارتقای سالمت، بررسی 
میزان مرگ ومیر و ابتــال به بیماری ها 
و عوامل ایجاد آنها مهم ترین مباحثی 
است که در رشته ای به نام اپیدمولوژی 
مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.« 
حســنوند توضیح داده: »براســاس 
مطالعات اپیدمولــوژی و ارتباط آن با 
آلودگی هوا حساس ترین رنج سنی که 
در معرض بیماری های خطرناک ناشی 
از آلودگی هوا قرار دارند، افراد باالی ۶۵ 
سال و زیر ۵ ســال بوده و بیماران قلبی 
عروقی، افراد باردارو افراد چاق نیز از این 

دسته هستند.«
علت آلودگی های هوا و مسئله 

وارونگی دما
در این میان علت بیشتر آلودگی های 
هوای کشــور در ماه های سرد سال به 
دلیل پدیده اینورژن یا وارونگی دما رخ 
می دهد؛ پدیده ای کــه مختص ایران 
نیســت و در اکثر کشورهای جهان نیز 
رخ می دهد. »وارونگی دما« زمانی رخ 
می دهد که الیه ای از هوای گرم باالی 
هوای ســرد مجاورت کــره زمین قرار 
می گیرد. در چنین شرایطی پایداری هوا 
ایجاد می شود و به جای آنکه با افزایش 
ارتفاع، کاهش دما داشته باشیم، تا چند 
صد متر از سطح زمین با افزایش ارتفاع، 
افزایــش دما خواهیم داشــت. همین 
وارونگی دما نقش اساســی در آلودگی 

هوا دارد، چرا که سبب پایداری جو و در 
نتیجه پایداری در برابر حرکت عمودی 

آالینده ها می شود. 
تجربه های جهانی چه می گویند؟ 

چه باید کرد؟
با آنکه وارونگی هوا در ماه های سرد 
ســال امری طبیعی اســت و می تواند 
افزایــش آالیندگی هــا را بــه همراه 
داشته باشد اما بســیاری از کشورهای 
توســعه یافته راهکارهایــی را بــرای 
کاهش آالینده ها یافته اند؛ راهکارهایی 
که می تواند راهگشــایی بــرای رفع 
آالیندگی های روزافزون کشور باشد. در 
سال های اخیر جامعه جهانی به دنبال 
راهکارهای بلندمدتی برای مقابله با این 
پدیده بوده و نتایج خوبی را نیز به دست 
آورده است. گفته می شود که ترافیک 
وســایل نقلیه موتوری و سیستم های 
گرمایشــی خانگی بزرگ ترین عوامل 
آلودگی هوا در شهرها به شمار می روند؛ 
به ویژه وسایل نقلیه به سبب سطح باالی 
انتشار مواد آالینده شان در محیط های 

با ترافیک ســنگین، نقش مرکزی در 
وضعیت نامناسب هوای شهرهای بزرگ 
ایفا می کنند، بنابراین می توان مشکل 
آلودگی هوا را از طریق سیاســت های 

درست حمل و نقل حل کرد.
در سال های اخیر چین، آمریکا و چند 
کشور اروپایی که برخی شهرهایشان 
جز آلوده ترین شهرهای جهان بودند، 
سیاســت هایی را در پیش گرفتند تا 
بتوانند از میزان آالینده هایشان بکاهند. 
به طور مثال پکن اولین قدم را با نوسازی 
و بهسازی سیستم حمل و نقل عمومی 
آغاز کرد. آن هــا از حدود یک دهه قبل 
۱۳ هزار تاکســی و دو هــزار اتوبوس 
فرســوده را از رده خارج کرده و به جای 
آن ها خودروهایی را با اســتانداردهای 
»یورو ۳« وارد سیســتم تاکســیرانی 
کرده اند. همین نوسازی اثرات مثبت 
چشم گیری به همراه داشته به طوری که 
این استانداردهای جدید توانستند ۳۰ 
درصد از مواد آالینده ناشــی از وسایط 
نقلیه موتوری را کاهــش دهند. اروپا 
نیز چشــم اندازی بلندمدت طراحی و 
طرحی را به نام »بسته آب وهوایی ۲۰-

۲۰-۲۰« پیشنهاد داده است. این بسته 
برای تمام کشورهای اروپایی افزایش 
۲۰درصدی میزان اثربخشــی انرژی، 
کاهش ۲۰ درصدی انتشــار گازهای 
گلخانه ای و افزایش ۲۰ درصدی میزان 
انرژی های تجدیدپذیر زیستی را تا سال 

۲۰۲۰ پیش بینی می کند.
برای کاهش آلودگی کشور چه 
اقداماتی صورت گرفته است؟

در ایران طوالنی مدت ترین سیاستی 
که تاکنون اعمال شده اجرای طرح تردد 
خودروها در برخی روزها و ممنوعیت 
تردد خودروهای شخصی در روزهای اوج 
آلودگی است. سال ها طرح »محدوده 
تردد زوج یا فرد« در پایتخت کشور اجرا 
می شــد که نتیجه چندانی در کاهش 
آلودگی نداشــت و اکنون این طرح با 
اندکی تغییر به طرح »محدوده کنترل 
آلودگی هوا« تبدیل شــد که البته به 
نظر می رســد تاثیر چندانی در کاهش 
آلودگی های پایتخت نداشته است. به 
نظر می رسد مسئوالن شهری راهکار 
موثر و بلندمدتی برای کاهش آلودگی 
هوا ندارند و در شــرایط بحرانی فقط به 
تعطیل کردن مــدارس و گاهی ادارات 

بسنده می کنند.
این وضعیت درحالی که آمار میزان 
مرگ ومیر و بیماری های قلبی و ریوی 
ناشی از آلودگی هوا روز به روز در حال 
افزایش است، به طوری که بنا بر گزارش 
سازمان جهانی بهداشت، هر ساله هفت 
میلیون نفر در جهان به دلیل این آلودگی 

و غلظت باالی ذرات معلق در هوا جان 
خود را از دســت می دهند و این میزان 
از فوتی ها، بیش از مرگ ومیر ســاالنه 
ناشی از ابتال به بیماری هایی مانند ایدز 
)۱/۱ میلیون نفر(، ســل )۱/۴ میلیون 
نفر(، دیابت )۱/۶ میلیون نفر( و حوادث 

جاده ای )۱/۳ میلیون نفر( است. 
بنابراین مســئوالن دستگاه های 
مربوطــه و نهاد های مرتبــط باید این 
وضعیت را و این هشدارها را جدی بگیرند 
و برای حفظ ســالمت مردم اقدامات را 

الزم را انجام دهند.
بلیت نیم بهای مترو و اتوبوس و 
افزایش عوارض طرح ترافیک 

آخریــن اقدامی که در این راســتا 
صورت گرفتــه، این اســت که معاون 
استانداری تهران با اشاره به تداوم آلودگی 
هوا از افزایش عــوارض محدوده طرح 
ترافیک و نیم بها شدن بلیت حمل و نقل 

عمومی از امروز خبر داد.
محمد تقی زاده در جلسه کمیته 
اضطرار آلودگی هوای استان تهران 
گفت: از امروز بلیت وســایل حمل 
و نقل عمومــی به مــدت چند روز 
نیم بها خواهد شــد و عوارض ورود 
به محدوده طــرح ترافیــک نیز تا 

۵۰درصد افزایش می یابد.
وی یادآور شد: اگر شاخص کیفیت 
هوای تهران باالتر از عدد ۱۵۰ رفت و در 
شرایط ناسالم برای همه افراد قرار گرفت، 
احتمال تعطیلی مهدکودک ها و مدارس 
در مقاطع پیش دبستانی و دبستان طی 

سه روز آینده وجود دارد.
به گفته تقی زاده، برای جلوگیری از 
آلودگی بیشتر هوا در تهران از دیشب، 
ورود کامیون ها به شــهر ممنوع شد و 
پلیس برخورد جدی تری با خودروهای 

دودزا و موتورسیکلت ها خواهد داشت.
معاون اســتانداری اســتان تهران 
تصریح کرد: توصیه مــا به مدارس این 
اســت که تا پایان هفته از فعالیت های 
بدنی و ورزش در فضــای باز خودداری 

کنند.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه 
آلودگی هوا در جنوب و غرب اســتان 
تهران بیش از سایر مناطق است، تا پایان 
هفته محدودیت هایی بــرای فعالیت 
صنایع و معادن در این استان خواهیم 

داشت.

مروری بر وضعیت آلودگی هوای پایتخت

تهران در اغمای وارونگی

خبر

رئیس جمعیت هالل احمر کشورمان از افراد و 
چهره های شناخته شده خواست تا چنانچه قصد 
جمع آوری کمک برای زلزله زدگان را دارند، این 
اقدام را با محوریت هالل احمر و به حســاب این 

جمعیت انجام دهند.
به گزارش ایسنا، جمع آوری کمک های مردمی 
از سوی چهره های شناخته شده در زمان حوادث و 
بالیا موضوع تازه ای نیست، اما در یکی دو سال اخیر 
این روند به دلیل عدم شفافیت مالی و بی اطالعی 
کمک کننــدگان از نحوه هزینه کــرد، منجر به 
حساسیت هایی شده است تا جایی که با دستور 

مقام قضایی حســاب بانکی برخی از افرادی که 
اقدام به جمع آوری کمک کرده بودند، بسته شد و 
برخی از این افراد با ارائه گزارش های مالی موفق به 

بازگشایی مجدد حساب شان شدند.
رئیس جمعیت هالل احمر ایران در گفت وگو 
با ایســنا، درباره جمع آوری کمک های مردمی 
برای کمک بــه زلزله زدگان آذربایجان شــرقی 
گفت: ما یک کد دستوری را در هالل احمر برای 
کمک به زلزله زدگان انتخاب کردیم که بر اساس 
این کد تمام مبلغ کمک شــده صرفاً به حساب 
زلزله زدگان آذربایجان شــرقی منظور شــده و 

برای آنان هزینه خواهد شد. علی اصغر پیوندی 
در مورد ورود ســلبریتی ها و چهره های شناخته 
شــده برای جمع آوری کمک نیز گفت: واقعیت 
این است که مردم ما مردمی نوع دوست و مهربان 
هستند که قطعاً به همنوعان شان کمک می کنند 
بنابراین درخواست ما از افرادی که قصد دارند به هر 
طریقی اقدام به جمع آوری کمک کنند این است 
که شخصا به این مسائل ورود نکرده و با توجه به 
مقرراتی که وجود دارد، تالش کنند تا جمع آوری 

کمک ها از سوی هالل احمر انجام شود.
وی ادامه داد: درخواســت ما از مردم نیز این 

است که کمک های نقدی خود را به حساب هالل 
احمر واریز کنند و از پرداخت این مبالغ به افراد غیر 

خودداری شود.
رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به اقدامات 
انجام شده از سوی دادســتانی در موارد پیشین 
گفت: جمعیت هالل احمر با اشــرافی که بر یک 
منطقه و بحــران دارد، بهتر از هــر نهاد دیگری 
می تواند نسبت به هزینه کرد کمک های مردمی 
اقدام کند؛ چرا که ما با اطالع از شرایط تمام افراد 

اقدام به توزیع کمک های مردمی خواهیم کرد.
وی در مورد افرادی که ممکن است با خودروی 
شخصی برای کمک به زلزله زدگان به این مناطق 
بروند، گفت: خوشبختانه در همان روزهای نخست 
زلزله اقدامات خوبی صورت گرفته و امور مربوط به 
اسکان اضطراری به طور کامل انجام شده است؛ در 

همین راستا نیز الزم است تاکید کنم که هیچ نیازی 
به حضور شهروندان در مناطق زلزله زده نیست.

وی در پایان درباره اینکه هــالل احمر تا چه 
زمانی در کنار زلزله زدگان خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: تا هر زمانی که نیاز باشد ما در مناطق زلزله زده 
حضور خواهیم داشت؛ امیدوارم دیگر دستگاه ها 
همچون بنیاد مســکن اســتانداری نیز فرایند 
بازسازی را زودتر آغاز کنند تا مردم به خانه های 

خود بازگردند.

رئیس جمعیت هالل احمر:

سلبریتی ها شخصا برای زلزله زدگان پول جمع آوری نکنند

ترافیک وسایل نقلیه 
موتوری و سیستم های 

گرمایشی خانگی 
بزرگ ترین عوامل آلودگی 

هوا در شهرها به شمار 
می روند؛ به ویژه وسایل 

نقلیه به سبب سطح باالی 
انتشار مواد آالینده شان 
در محیط های با ترافیک 

سنگین، نقش مرکزی 
در وضعیت نامناسب 

هوای شهرهای بزرگ ایفا 
می کنند

صادق حسنوند: براساس 
مطالعات اپیدمولوژی و 
ارتباط آن با آلودگی هوا 
حساس ترین رنج سنی 

که در معرض بیماری های 
خطرناک ناشی از آلودگی 
هوا قرار دارند، افراد باالی 

۶۵ سال و زیر ۵ سال بوده و 
بیماران قلبی عروقی، افراد 
باردارو افراد چاق نیز از این 

دسته هستند
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