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۱۷۷ فوتی و ۶۳۱۲ ابتالی جدید 
کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال و 
جان باختگان براثر بیماری کووید-19 را اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، سیماسادات الری گفت: از روز 
شنبه تا ظهر یکشــنبه بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۶ هزار و ۳1۲ بیمــار جدید مبتالبه 
کووید19- در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران 
کووید-19 در کشــور به یک میلیون و 1۵۸ هزار و 

۳۸۴ نفر رسید.
او همچنین اعالم کــرد: متأســفانه در زمان 
ذکرشــده، 1۷۷ بیمار کووید-19 جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۵۳ هزار و ۶۲۵ نفر رسید.
    

خودکشی یکی از اعضای 
شورای شهر در مازندران

یکی از اعضای شورای اســالمی شهر خرم آباد 
تنکابن )مازندران( با سالح شکاری به زندگی خود 

پایان داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرماندار 
تنکابن با تأیید خودکشــی یکی از اعضای شورای 
اسالمی شــهر خرم آباد گفت: بر اساس گزارشی 
که به دست ما رســیده اســت او با سالح شکاری 

خودکشی کرد.
حســینی جو افزود: نحوه اصابت گلوله به بدن 
نشــان می دهد این عضو شــورای اسالمی شهر 
خرم آباد خودکشی کرده، اما چگونگی و علت این 

اقدام در حال بررسی است.
    

معاون پژوهشگاه مواد وانرژی  خبر داد:
۲ پژوهشگر ایرانی در فهرست 

دانشمندان برتر جهان 
معاون پژوهش و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه 
مواد و انرژی ایران مستقر در مشکین دشت استان 
البــرز اعالم کرد که ۲ پژوهشــگر برجســته این 
پژوهشگاه در فهرست ۲ درصدی دانشمندان برتر 

جهان قرار گرفتند.
 سعید حصارکی به ایرنا گفت: دکتر تورج عبادزاده 
و دکتر محمدرضا واعظی از پژوهشگران  پژوهشگاه 
مواد و انرژی در فهرســت دانشمندان  برتر توسط 

محققان دانشگاه استنفورد آمریکا قرار گرفتند.
وی ادامه داد:   اســامی این پژوهشــگران برتر 
ایرانی پس از ارزیابی اســتنادات  علمی و داده های 
 پایــگاه اســکوپوس 1۶ اکتبر ۲۰۲۰ در نشــریه

 Plos Biology منتشر شده است.
    

کم توجهی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
به »اعتیاد« و »حاشیه نشینی«

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران بابیان 
اینکه موضوعات اعتیاد و حاشیه نشینی جزء پنج 
اولویت آسیب های اجتماعی کشور به شمار می روند، 
گفت: انتظــار می رفت که در الیحه بودجه ســال 
1۴۰۰، برخی از بخش هایی که دغدغه حاکمیت 

و مردم است موردتوجه بیشتری قرار می گرفت.
به گزارش ایســنا، سیدحسن موسوی چلک با 
اشاره به وضعیت اعتیاد در کشــور تصریح کرد: بر 
اساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 
چهار میلیــون و ۴۰۰ هزار نفر در کشــور با اعتیاد 
درگیر هستند که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن ها 
معتاد دائمی هستند و تأثیری که مواد مخدر روی 
کودک آزاری ها، همســرآزاری، سرقت ها، طالق و 
سایر جرائم بر جای می گذارد غیرقابل کتمان است. 
او با اشــاره به وضعیت حاشیه نشینی در کشور 
نیز بیان کرد: یک چهارم جمعیت کشور در محالت 
ناکارآمد شهری سکونت دارند، اما بااین وجود بودجه 
حاشیه نشــینی در حوزه بخش هــای مربوط به 
آسیب های اجتماعی حدود 1۳ درصد کاهش یافته 
است. این موضوع نشــان دهنده آن است که این 
مناطق که از حداقل های خدمات عمومی برخوردار 
نیستند، می توانند بستر مناسب تری برای گسترش 

آسیب های اجتماعی و جرائم باشند. 

از گوشه و کنار

تصور بسیاری از تهران شهری بسیار 
بزرگ و شلوغ با آســمانی خاکستری 
است. شهری پر از دود و شهروندانی که 
دیگر اهمیتی به آلودگی هوا نمی دهند 
و بی تفاوت بــه این آلودگــی زندگی 
می کنند. آلودگی هــوای پایتخت به 
یکی از بزرگ تریــن معضالت مدیران 
شهری تهران تبدیل است و برای رفع 
آن تالش های زیادی کرده اند. از ایجاد 
طــرح ترافیک و اجبــار معاینه فنی تا 
جریمه رانندگان و... بااین حال هیچ کدام 
نتوانســته کمکی به بهبود و باال رفتن 

کیفیت هوای تهران کند. 
 مازوت در ریه تهرانی ها 

و افزایش شش برابری مرگ
روز گذشــته زهرا نژادبهرام، عضو 
هیأت  رئیسه شورای شهر تهران ریه های 
شهروندان تهران را »انبار مازوت« نامید. 
او همچنین با اشــاره به اینکه تعطیلی 
دانشــگاه ها و محدود بــودن فعالیت 
بسیاری از اصناف هم نتوانست معضل 
آلودگی هوا را رفع کند، ادامه داد: ذرات 
معلق در هوا باعث خطرات جدی برای 

شهروندان می شوند. 
در این میان اما نژادبهرام به موضوع 
مهمی اشــاره کرد و آن این اســت که 
ازآنجایی که ظرفیت پاالیشــگاه ها از 
مازوت پرشده و به واسطه تحریم های 
بین المللی کسی خریدارشان نیست، 
مجبور هســتیم تن بدهیــم که این 
مازوت ها را در شــهرها بسوزانند. نکته 
قابل توجه این است که رئیس سازمان 
محیط زیست گفته که آالیندگی ناشی 
از مازوت میزان مرگ ومیر ناشی از کرونا 

را تا ۶ برابر افزایش می دهد و سؤالی که 
وجود دارد این است که چرا جای ساخت 
و ایجاد انبارهای جدید برای نگهداری 
مازوت، از ریه های شهروندان به عنوان 

انبار مازوت استفاده می شود؟ 
این عضو شورای شهر از وزیر نیرو و 
رئیس سازمان محیط زیست تقاضا کرده 
با توجه به اهمیت فوق العاده امر صیانت 
و حفاظت حداکثری از سالمت مردم، 
هرچه سریع تر نســبت به این موضوع 
چاره اندیشــی عاجل صورت دهند و 

نسبت به رفع مسئله اقدام کنند.
 هم دستی کرونا و آلودگی هوا

 برای کشتن تهرانی ها
ماه گذشــته هم رئیــس کمیته 
محیط زیست شورای شــهر تهران با 
اشاره به نبرد تهران با سه اهریمن کرونا، 
آلودگی هوا و تحریم گفته بود که هوای 
آلوده و کرونا ریه تهرانی ها را نشانه قرار 
داده اند. سید آرش حسینی میالنی بیان 
کرده بود: مدت هاست مسئله آلودگی 
هوای تهران و خطراتی که ازاین جهت 
متوجه ســاکنین این شــهر خصوصاً 
فرزندان ما می شــود، به شــکل های 
مختلف گوشزد شده است. اما متأسفانه 
ساده انگاری و مماشــات و پرده پوشی 
باعث شده واقعیت خطراتی که زندگی 
شهروندان ما را تهدید می کند، نادیده 
بماند و برخورد جــدی و مؤثری با این 

شرایط انجام نگیرد.
بر اساس گزارش چشم انداز تغییرات 
اقلیمی در ایران، میانگین بارش ساالنه 
در افق ۸۳ ســال آینــده کاهش یافته 
و بیشــترین کاهش بارش در منطقه 
مرکزی ایران در فصــول بهار و پاییز به 
ترتیب با ۴.۵ درصــد و ۶.۷ درصد رخ 
خواهد داد. عالوه بر مشــکل کم آبی، 
این پدیده فراوانی رخــداد توفان های 

گردوخــاک را افزایــش داده و باعث 
آلودگی هوا در شهرهای مجاور مناطق 

کویری چون تهران خواهد شد.
در همین رابطه مطالعه دیگری که 
توسط دانشگاه زوریخ برای ۵۲۰ شهر 
جهان انجام شده، بیانگر هشدار جدی 
درباره کاهش سرعت و فراوانی بادهای 
مؤثر در تهویه طبیعی شــهر تهران در 
۳۰ سال آینده اســت. هنوز ابعاد اثرات 
تغییر اقلیم بر توان تهویه شــهر تهران 
به صورت دقیق شناسایی نشده و الزم 
است مرکز مطالعات شهرداری تهران 
و شــرکت کنترل کیفیت هوا حمایت 
از انجام چنین تحقیقی را در دستور کار 

خود قرار دهد.
شایان توجه اســت که آلودگی هوا 
بر اساس گزارش بانک جهانی به عنوان 
کشــنده ترین نوع آلودگی شــناخته 
می شــود و نقش مؤثر و به ســزایی در 
مرگ ومیر انسان ها در سراسر جهان دارد. 
توجه مسئوالنه به این وضعیت در تهران 
کرونایی امروز حائز اهمیت فراوان است. 
وزارت بهداشت کشور هشدار داده که 
آلودگی هوا بر میزان مبتالیان به بیماری 
کووید-19 تأثیر مســتقیم داشته و بر 
تعداد فوت شدگان این بیماری به میزان 

۶ تا 1۵ درصد اثرگذار بوده است.
از ســوی دیگر، تحقیقات دانشگاه 
هاروارد نشــان داده که به ازای افزایش 
یک واحد ذرات معلــق، میزان تلفات 
۸ درصد افزایش یافته اســت. سازمان 
بهداشــت جهانی نیز اعــالم کرده که 
ذرات معلق وضعیت کرونا را خطرناک تر 
می کند چراکه امکان انتقال ویروس از 
طریق ذرات معلق امکان پذیر اســت و 
هوای آلوده تهران و بیماری کووید-19 
دست به دست هم داده  و ریه تهرانی ها را 

هدف و نشانه قرار داده اند.

آمارها از آلودگی هوا چه می گویند
مطابق با آمارهای وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی در تهران 
ســالیانه بین چهارتا پنج هزار مرگ به 
دلیــل آلودگی هوا اتفــاق می افتد که 
به تنهایی خســارات مــادی و معنوی 
سنگینی را بر پیکره جامعه شهری وارد 
می کند، این در حالی اســت که افراد 
بسیاری به دلیل مواجهه با هوای آلوده 
به بیماری های قلبی و تنفســی مبتال 
می شوند و هزاران خانواده  درگیر مسائل 
اقتصادی و روانی می شوند. در شرایط 
فعلی آلودگی هوا در تهران یک معضل 
حتمی برای سالمتی و کیفیت زندگی 
شــهروندان و اقتصاد شــهری است؛ 
وضعی که همگان به ویژه مسئولین بر 

آن علم دارند. 
در نیمه دوم سال 1۳9۸ درمجموع 
۶1 روز فراتر از حد مجاز ســالمت قرار 
داشته که از این میان چهار روز در شرایط 
ناسالم برای همه اقشــار جامعه بوده 
است. در مدت مشابه طی شش ماه دوم 
ســال 1۳9۷، ۳۲ روز وضعیت ناسالم 
برای گروه های حســاس وجود داشته 
و هیچ یک از روزها در شــرایط ناسالم 
نبوده اســت. این آمار برای سال 9۶ به 

ترتیب ۷9 و ۸ روز بوده اســت. درواقع 
شرایط نامطلوب در نیمه دوم سال 9۸، 
۲9 روز بیشتر از مدت مشابه سال 9۷ و 
۲۶ روز کمتر از دوره مشابه در سال 9۶ 

بوده است.
در شش ماهه دوم سال 9۸ مدارس 
1۰ روزبه علت آلودگــی هوا تعطیل 
شــدند که برابر با آمار سال 9۶ است و 
این در حالی اســت که در دوره مشابه 
در سال 9۷ هیچ تعطیلی نداشتیم. در 
فصل آلودگی 9۸ به ترتیب ســه دوره 
طوالنی مدت متوالــی 9، ۸ و ۸ روزه 
آلودگی هوا ثبت شد. در مقام مقایسه 
تعداد روزهای متوالی شرایط نامطلوب 
در مدت مشابه در ســال 9۷ از چهار 
روز بیشتر نشده درحالی که در مدت 
مشابه سال 9۶ توالی شرایط آلوده به 
1۶ روز نیز رسید. به عبارت دیگر، فصل 
آلودگی ســال 9۸ باوجودآنکه تعداد 
روزهای متوالی آن 1.۵ برابر سال 9۶ 
بوده اما تعداد روزهای آالینده کمتری 

داشته است.
ساالنه 579 هزار تن آلودگی وارد 

ریه تهرانی ها می شود
بر اســاس گفته های مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 
خودروهای ســواری ســاالنه ۵۷9 
هزار تُن آلودگــی وارد ریه تهرانی ها 

می کنند.
حسین شــهیدزاده گفته است که 
تعداد کل خودروهای ســواری تهران، 
حدود ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار دســتگاه 
برآورد می شود که از این تعداد بیش از 
1۰۰ هزار دســتگاه از سن فرسودگی 
عبور کــرده  و عالوه بر مصــرف باالی 
ســوخت، آالیندگی باالیی نیز تولید 

می کنند. 
شــهیدزاده بابیان اینکه ۸۲ درصد 
اکســیدهای گوگــرد و ۲۳ درصــد 
ذرات معلق هوای تهران از کل انتشــار 
آالیندگی ناشی از وسایل نقلیه مختلف 
را خودروهای سواری تولید می کنند، 
تصریح کرد: سهم این خودروها در تولید 
منواکسیدکربن ۴۶ درصد، اکسیدهای 
نیتروژن ۴۵ درصد و ترکیبات آلی فرار 

۴۳ درصد است.
 تهرانی ها در معرض 

عفونت های ریوی هستند
فارغ از اینکه آمارها چه می گویند 
و مســئوالن برای بهتر شدن کیفیت 
هوای پایتخت چه کرده اند، ریه های 
ما بــا هــر دم ذرات معلق زیــادی را 
وارد بدن می کند که خوب می دانیم 
زمینه ساز مشکالت زیادی می شود. 
کاهش در عملکرد ریه های تنفسی، 
اختالل در رشد ریه کودکان، عفونت 
ریوی و... ازجمله عــوارض آلودگی 
 هــوا در کالن شــهرهایی همچون 

تهران است.
پزشکان در خصوص تأثیر منفی 

آلودگی هــوا بر  افــراد می گویند که 
آلودگی هوا روی همه انسان ها تأثیر 
دارد، امــا تأثیر منفی بیشــتر روی 
کســانی اســت که مبتال به بیماری 
ریوی هستند؛ مثل مبتالیان به آسم، 
برونشیت مزمن و آمفیزم . همچنین 
روی ســالمت کودکان و سالمندان 

تأثیر منفی دارد. 
خطر عفونت ریــوی در کودکان و 
سالمندان بیشتر است، به طوری که 
سیســتم ایمنی شــان را تحت تأثیر 
قرار می دهد و خطــر عفونت به طور 
غیرمستقیم در این گروه باال می رود. 
این افراد نســبت بــه داروهایی که 
مصرف می کنند، مقاومت بیشــتری 
دارند که نگران کننده است . درنتیجه 
بیماری شان تشدید می شود. سرفه و 
خلط چرکی بیشــتر می شود. تنگی 
نفس به وجود می آید و بیمار نیاز دارد 

به اورژانس مراجعه کند.
بر اساس گفته های پزشکان آلودگی 
هوا عملکرد ریه ها را کاهش می دهد. از 
طرفی حجم ریه کودکان و افراد سالمند 
کمتر است. آلودگی هوا باعث کاهش 
رشــد ریه در کودکان در حال رشــد 
می شــود که در محیط آلوده زندگی 
می کنند. چون ذرات هوا، میکروب ها 
را جذب می کند و با خودش میکروب 
را به ریه می برد و درنتیجه عفونت ریوی 

ایجاد می شود.
در آخر اما شاه کلید کنترل آلودگی 
هوای تهران چیزی نیست جز ترغیب 
مردم و مســئوالن به استفاده و توسعه 
حمل ونقل عمومی که متأســفانه در 
ماه های اخیر و با توجه به شــیوع کرونا 
این موضــوع کمرنگ تر از قبل شــده 
است. شهرهای زیادی در دنیا بوده اند 
که توانســته اند با مدیریت درســت و 
برنامه ریزی دقیق مشکل آلودگی هوا را 
رفع کنند. این کار برای ایران نیز سخت 
نیســت فقط کمی همت و هماهنگی 
در میان نهادهای متولی الزم است که 
همین موضوع ســخت ترین قسمت 

کار است. 

خاکستری تکراری آسمان، دیگر احساسی برنمی انگیزد

ریه تهرانی ها؛ »انبار مازوت«

گزارش

۲۳ آذر حوالی ساعت 11 بود که خط لوله نفت 
در حد فاصل میان دو منطقه سرخون و گندمکار 
در شهرستان اردل، استان چهارمحال وبختیاري 
شکست و نفت هاي جاري شده در مسیر رودخانه 
ســرخون آتش گرفتند و خبرها حکایت از این 
می کرد که تلمبه خانه روســتاي گندمکار محل 
اصلي شکستگي لوله بود.  این پنجمین بار است 
که لوله انتقال نفت خوزستان به اصفهان از مسیر 
میانکوه شهرســتان اردل چهارمحال و در طول 

دهه های اخیر دچار شکستگی شده است.
رانش زمین دلیل شکستن لوله های نفت

رخ دادن مکرر این حادثه منجر به ورود نفت 
به رودخانه سرخون و اراضی اطراف آن شده است 
که در پی آن برخی مناطق نیز به سبب پخش گاز 
ناشی از نفت رها شده، دچار آتش سوزی می شوند 
که با تــالش نیروهای امدادی و آتش نشــانی از 

گسترش آتش جلوگیری شده است.
قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در مسیر 

خط انتقال نفت مارون به اصفهان، سال هاســت 
که مردم منطقه میانکوه به ویژه شهر سرخون و 
روســتاهای اطراف آن را با مشکالتی روبرو کرده 
اســت. بخش میانکوه از بخش های شهرستان 
اردل است که تا شهرکرد مرکز استان چهارمحال 
و بختیاری 1۵۰ کیلومتر و تا اردل مرکز شهرستان 
۸۰ کیلومتر فاصله دارد. شکســتگی لوله نفت و 
نشت آن به زمین های اطراف و چشمه های پرآب 
منطقه مشــکالتی را در خصوص فعالیت های 
کشاورزی، شیالت و معیشت این منطقه ایجاد 
کرده است. پیش از این اما اقبال عباسی، استاندار 
چهار محال و بختیاری علت وقــوع این حادثه را 

رانش زمین عنوان کرده بود.
مواد نفتی وارد خاک شده اند

هفته پیش، بعد از شکسته شدن لوله های نفت 
خسرو کیانی، سرپرست اداره کل مدیریت بحران 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری در خصوص 
بررسی خســارت های وارده بر منطقه گفته بود: 

به منظور بررسی همه جانبه شکستگی لوله نفت 
میانکوه و برآورد خسارت های ناشی از آن، ستاد 
مدیریت بحران اســتان نشســت فوری برگزار 
کرده است تا کمترین خسارت به منابع طبیعی 
زده شود. حاال اما بیشترین خطری که مردم این 
منطقه و محیط زیســت را تهدید می کند نشت 
نفت به زمین است. در حال حاضر بیشترین نگرانی 
مدیرکل محیط زیســت چهارمحال و بختیاری 
ورود مواد نفتی به منابع سطحی و زیرزمینی در 
منطقه سرخون شهرســتان اردل است. شهرام 
احمدی در همین رابطه گفت: تالش های بسیاری 
برای جلوگیری از ورود نفت به منابع آب سطحی، 
زیرزمینی و خاک صورت گرفت، اما باوجود این 
تالش ها بخشــی از این آلودگی وارد منابع آبی و 

خاک در منطقه شد.
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفته است از ساعات اولیه نفت جاری شده توسط 
مکنده ها جمع آوری و به تلمبه خانه منتقل شد، 

همچنین مســیر رودخانه فصلــی گندمکار تا 
حدودی الیروبی شد، اما مواد نفتی با اولین بارش 

وارد منابع سطحی و زیرزمینی می شود.
او با  بیان اینکه جابه جایی خاک آلوده به نفت در 
این منطقه در حال انجام است، عنوان کرد: تا قبل از 
آغاز بارندگی دو روز گذشته حجمی از خاک آلوده 
از منطقه جابه جا شد، اما نفت به الیه های زیرین 
نفوذ کرده است و امکان جابجایی تمام خاک های 

آلوده وجود ندارد.
به گفتــه احمــدی تیم های کارشناســی 
محیط زیست از ساعات اولیه در منطقه میانکوه 

برای برآورد میزان خسارت وارده به محیط زیست 
حضور دارند، شــرکت خطوط لوله نفت نیز باید 
از لحاظ علمی بررســی کند که نشت نفت تا چه 

شعاعی منطقه را آلوده کرده است.
 او یادآور شــد: ترکیبات نفت بسیار پیچیده 
است، زمانی که با خاک و منابع آبی ترکیب شود، 
رفع کامل آلودگی به راحتی قابل انجام نیست و کار 
بسیار پیچیده ای است، البته آلودگی هوای ناشی از 
حریق در منطقه میانکوه پس از بارش تا حد زیادی 
رفع شده؛ با این حال نگرانی ها برای ورود مواد نفتی 

به داخل خاک همچنان پابرجاست.

با شکسته شدن خط لوله نفت؛

آلودگی نفتی وارد خاک و منابع آبی سرخون شد

تحقیقات دانشگاه 
هاروارد نشان داده که به 

ازای افزایش یک واحد 
ذرات معلق، میزان تلفات 

۸ درصد افزایش  یافته 
است. سازمان بهداشت 

جهانی نیز اعالم کرده که 
ذرات معلق وضعیت کرونا 

را خطرناک تر می کند، 
چراکه انتقال ویروس از 

طریق ذرات معلق تسریع و 
تسهیل می شود

عضو شورای شهر تهران: 
ازآنجایی که ظرفیت 

پاالیشگاه ها از مازوت 
پرشده و به واسطه 

تحریم های بین المللی 
کسی خریدارشان نیست، 

مجبور هستیم تن بدهیم که 
این مازوت ها را در شهرها 

بسوزانند
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