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شهرنوشت

شرکت کنترل کیفیت هوای شهر 
تهران باز هم اعالم کرد که هوا در بیشتر 
مناطق تهران آلوده اســت و با توجه به 
حاکمیت جو نســبتاً پایدار و انباشت 
آالینده ها، این وضعیت همچنان ادامه 
خواهد داشــت. حتی روز یکشنبه نیز 
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران بار 
دیگر تشکیل جلسه داد تا در خصوص 
تعطیلی پایتخت تصمیم بگیرد. این 
تصمیم هرچند بر عدم تعطیلی استوار 
شــد، اما چیــزی از ذرات معلقی که 
 وارد ریه های شــهروندان می شــود 

کم نکرد. 
البته سالهاست که وضع به همین 
منوال اســت؛ ایســتگاه های کیفیت 
هوا وضعیت قرمز را نشــان می دهند 
و اورژانــس و هالل احمــر بــه حالت 
آماده  باش درمی آیــد و صد البته یک 
سری تصمیمات اضطراری هم گرفته  
می شود؛ تعطیلی مدارس، جلوگیری 
از تردد ماشــین، موتور و کامیون ها، 
جلوگیــری از انجــام فعالیت هــای 
ورزشی در فضای باز و ... بخشی از این 
محدودیت هاســت. محدودیت هایی 
که باز هم گریبان مــردم را می گیرد و 
نه مسئوالن امر را. همه اینها در حالی 
است که هنوز بســیاری از مواد قانون 
هوای پاک اجرایی نشــده؛ قانونی که 
بیش از پنج سال از تصویب آن می گذرد 
و در این مدت می بایســت بخش قابل 
توجهی از مشــکل آلودگی هوا را حل 

می کرد، اما در حد نوشــته روی کاغذ 
باقی مانده  و جالب تر اینکه هیچ سازمان 
 و نهــاد و ارگانی هــم در خصوص آن 

پاسخگو نیست.
اما این غیرپاســخگو بودن در همه 
امروز به یک اندازه مجاز نیست. همین 
دیروز قائم  مقام ســازمان بازرسی کل 
کشور به مدیران دستگاه های دولتی و 
غیردولتی هشدار داد که اگر از اجرای 
قانون جدید جوانی جمعیت )قانونی 
در راستای افزایش جمعیت( استنکاف 
کنند؛ به پنج تا ۱۵ سال حبس محکوم 
می شوند، اما پنج سال پس از تصویب 
قانون هوای پــاک و اجرا نشــدن آن 
هیچ مدیــر و ارگان و ... به محکومیتی 
تهدید نشد و احتماال ماجرا به تذکر و 
هشدارهای کلی و سربسته ختم شده 
اســت و تا این لحظه خبری از مجازات 
مدیر یا ارگانی به خاطر اســتنکاف از 
اجرای قانون هوای پاک به گوش نرسیده 
است. گویا در این روزگاری که مسئوالن 
امر در حوزه های مختلف و عجیب قصد 
صیانت دارند، کسی نیست که از ریه ها 
و سالمت شــهروندان که وظیفه ذاتی 

دولت است صیانت کند.
 

قانون هوای پاک چه می گوید؟
قانون هوای پاک بر اساس ۳۴ ماده 
خود دســتگاه های مختلف اجرایی در 
کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، 
وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، 
صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر 
یک به  تناســب وظایف خود، اقداماتی 
را برای کنترل آلودگی هوا در کشــور 

اجرایی کنند. 
با توجه به اینکه عوامل آلودگی هوا 
مشخص هستند اولین راه برای مبارزه با 
آن شناخت منبع آالینده و سهم انتشار 
آالینده هاست که می تواند شهر به شهر 
متفاوت باشد و نیاز به مطالعه جداگانه 
دارد. این مطالعات در تهران سه بار انجام 
گرفته و منابع و سهمشــان در آلودگی 
هوا شناسایی شده اند. براساس آخرین 
به روزرسانی سیاهه انتشــار آلودگی 
هوای شهر تهران، بیشــترین میزان 
انتشــار ذرات معلق به عنوان آالینده 
معیار آلودگی هوا در زمستان خودروهای 
دیزلی هستند که در مجموع ۳۴ درصد 
سهم دارند. بعد از آنها صنایع هستند با 
سهم ۱۷ درصدی، سپس خودروهای 
سواری ۱۴ درصد، نیروگاه ها ۱۳ درصد، 
موتورسیکلت ها ۱۰ درصد و همچنین 
سایر منابع. مواردی که در سالیان اخیر 
نه اراده ای در خصــوص رفع آن وجود 
داشــته و نه اولویتی برای هیچ یک از 

مدیران داشته است.

مردم از وعده و حرف خسته شدند
در حالی که به اعتقاد کارشناســان 
ســهم خودروها در خصوص آلودگی 
هوا بسیار پررنگ است، بسیاری فشار 

در ایــن بخش را اصلی تریــن راه برای 
شکستن طلسم اجرای قانون هوای پاک 
می دانند. در همین بــاره دیروز مهدی 
پیرهادی، رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر تهران با انتقاد از عملکرد 
ضعیف ۲خودروساز داخلی و تاثیرات آن 
بر آلودگی هوا گفت: »دولت باید در اولین 
قدم وســایل نقلیه عمومی، شخصی، 
موتورسیکلت و کامیون های فرسوده 
را از رده خــارج کند. در قــدم دوم باید 
شرح وظایف را در خصوص PM۲.۵ و 
PM۱۰ در قانون مشخص کنیم. زمانی 
که قانون هوای پاک تصویب شد، موارد 
بیشتر ناظر به آالیندگی PM۲.۵ بوده و 
به PM۱۰ و ریزگردها در قانون به دقت 
پرداخته نشده و وظایف نیز به درستی 

تبیین نشده است«.
وی با بیان اینکه تمامی مجموعه ها 
و دستگاه ها باید آلودگی هوا را اولویت 
اصلی خودشان بدانند، یادآور شد: »این 
موضوع هنوز اولویت نیســت و شاید 
یکی از مسائل، بودجه باشد که هزاران 
دلیل برای توجیه مطرح می شود. ما در 
خصوص آلودگی صحبت می کنیم، اما 
هیچ اتفاقی نمی افتد. مــردم نیز از این 
موضوع خسته شــدند و باید فکری به 

حال آن شود«.
پیرهادی در ادامه بــه طرح برخی 
پرسش ها از متولیان مدیریت آلودگی 
هــوا پرداخــت و گفت: »تا کــی باید 
خــون دل این دو خودروســاز داخلی 
را بخوریــم؟ تا کــی باید خــودروی 
ضعیف به مردم تحویــل دهیم؟ چرا 
نمی توانیم از خودروهای با کیفیت باالتر 

استفاده کنیم؟ چرا نباید خودروهای 
هیبریدی و برقی تولید کنیم و سرعت 
تولید آن پایین اســت؟ تا کــی باید به 
 خودروسازان و سازندگان موتورسیکلت 

فرصت دهیم؟«.

آیا با تذکر هوا پاک می شود؟
آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای 
بزرگ کشور مسئله تازه ای نیست؛ به 
گفته سرپرست شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران، سال ۱۴۰۰ در شرایطی 
به پایان رســید که طی آن در مجموع 
۲ روز هوای پاک، ۲۴۹ روز هوای قابل 
قبــول، ۱۰۸ روز هوای ناســالم برای 
گروه های حساس و ۶ روز هوای ناسالم 
برای همه مردم در پایتخت ثبت شــد 
و این در شرایطی اســت که طی سال 
۱۳۹۹، ۱۷ روز هوای پــاک، ۲۲۶ روز 
هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای ناسالم 
برای گروه های حساس و ۱۶ روز هوای 
ناسالم برای تمام مردم داشتیم. ۲ روز 
هوای پاک در ســال ۱۴۰۰ از مجموع 
۳۶۵ روز نشــان می دهــد که حداقل 
وضعیت پاک بــودن هوای پایتخت به 
هیچ وجه مطلوب نبوده اســت. این در 
شرایطی است که اســتان هایی مانند 
استان خوزســتان که در معرض ورود 
ذرات گرد و غبار از کشورهای همسایه 
هستند به مراتب وضعیت بدتری دارند.

ابراهیم رئیسی زمانی که مسئولیت 
ریاســت قوه قضائیه را به عهده داشت، 
هوای پاک را از حقوق عامه دانسته و به 
سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده 
بود بر عملکرد دستگاه ها درباره آلودگی 

هوا نظارت کند. 
سازمان بازرسی کل کشور نیز بارها 
از ورود به مســئله آلودگــی هوا خبر 
داده است. حســن درویشیان رئیس 
ســازمان بازرسی کل کشــور در دی 
۹۸ گفت بود که بخــش قابل توجهی 
از جریانات ســال جاری مانند آلودگی 
هوا ناشــی از ترک فعل ها بوده است و 
دستگاه های اجرایی وظایفی داشتند 
که انجام  ندادند. سازمان بازرسی پس از 
بررسی البته موارد متعددی را به عنوان 
متخلف معرفی کرده اســتف هر چند 
هیچگاه اسامی سازمان های متخلف و 
مجازات های درنظر گرفته شده برای 
آن ها اعالم نشــد. به نحوی که به نظر 
می رسد در واقع با متخلفان هیچگونه 

برخوردی نشده است.
این در حالی اســت که در مواردی 
دیگر که ایــن روزها به کرات شــاهد 
آن هســتیم، احکام قضایی به سرعت 
 صادر و با )به زعم حاکمیت( اغتشاشگر 

مقابله می شود.

 هوای تهران بی سرپرست است
در حالی که پیش بینی ها نشــان 
می دهــد بــه دالیل مختلفــی چون 
فرسودگی بیشتر خودروها و کارخانه ها 
و .... و عدم نوســازی آنهــا آلودگی هوا 
در پاییز و زمستان امســال افزون تر از 
ســال های قبل خواهد بود، این سوال 
مطرح است که آیا امسال امکان اجرای 
قانون هوای پاک فراهم است، یا این قانون 
مانند برخی از قوانین دیگر کشور چندان 
مورد توجه دولتمردان برای اجرا نیست.

در این باره داریــوش گل علیزاده، 
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان محیط زیســت به ایلنا گفته 
است: »بخشنامه  ای به تمامی ادارات کل 
در کالنشهرها ارسال کردیم و رونوشت 
آن را به وزارت خانه های مرتبط دادیم. 
براساس این بخشنامه باید پایش های هوا 
آغاز و ضمن تشکیل کارگروه اضطرار در 
نیمه اول سال وظایف خود را مرور کنند. 
ضمن اینکه برنامه   وزارت ها را از آنها اخذ 
کنند، به طور مثــال برنامه وزارت نفت 
برای توزیع سوخت مشخص شود و یا 
وزارت نیرو در قبال نیروگاه ها می خواهد 

چه اقدامی انجام دهد؟«
وی بیان کرد: »متأسفانه به اندازه ای 
که مقابله با آلودگی هوا اهمیت دارد به آن 
پرداخته نمی شود و ابزار الزم برای اجرای 
قانون هوای پاک تعریف نشــده است. 
بسیاری از تکالیف قانون هوای پاک مانند 
از رده خارج کردن خودورهای فرسوده، 
نوســازی حمل و نقل عمومی، ایجاد 
نیروگاه های تجزیه پذیر، تولید و توزیع 
سوخت های مناسب برای صنایع و حمل 
و نقل به دلیل عــدم تأمین اعتبار برای 
آنها بر زمین مانده است. سال به سال به 
تعداد و سن خودروهای فرسوده افزوده 
می شود با افزایش ســن این خودروها 
ســوخت بیشــتری مصرف می شود 
 و در نتیجــه میزان آلودگــی  افزایش 

پیدا می کند«. 

سوخت فسیلی و مازوت
در این میان نباید فراموش کرد که 
۹۴ درصد تولید انرژی در کشور بر پایه 
سوخت های فسیلی است. این سوخت 
فسیلی ممکن است در موتورخانه منازل 
مســکونی، خودروها یا صنایع مصرف 
شود. در کالنشهرها با افزایش جمعیت 
مصرف سوخت های فسیلی و در نتیجه 

انتشار آالینده ها بیشتر می شود.
حال در کنار این موضوع ۱۶ نیروگاه 
بخاری کشور در ۱۴ استان را هم اضافه 
کنید. این نیروگاه ها حدود ۲۵ درصد 
تولید برق نیروگاه  های حرارتی را به خود 
اختصاص می دهند و به گفته مسئوالن 
محیط زیست کشور روزانه حدود ۵۴ 
میلیون لیتر سوخت مازوت و گازوئیل 

یا گاز را بسوزانند.
همه می دانیم که آلودگی هوا چیزی 
نیست که با اقدامات چند ماهه حل شود 
و برای درمان آن نیاز به ســال ها تالش 
و اجرای منظم و پیوســته راهکارهای 
تعیین شده ای اســت که خوشبختانه 
در قانون وجود دارد، اما نکته مهم اینکه؛ 

اراده و اولویتی برای اجرای آن است.

آلودگی بار دیگر پایتخت را به آستانه تعطیلی کشاند 

کاشازریههایمردمهم»صیانت«میشد!

پنج سال از تصویب قانون 
هوای پاک ابزار الزم برای 
اجرای این قانون تعریف 

نشده و بسیاری از تکالیف 
قانون هوای پاک به دلیل 
عدم تأمین اعتبار برای 
آنها بر زمین مانده است

سال به سال به تعداد و 
سن خودروهای فرسوده 
افزوده می شود با افزایش 
سن این خودروها سوخت 
بیشتری مصرف می شود 
و در نتیجه میزان آلودگی  

افزایش پیدا می کند
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 ۱۵ سال حبس برای سرپیچی 
از قانون جوانی جمعیت

قائم مقام سازمان بازرسی 
کل کشــور گفــت: مدیران 
دســتگاه های دولتــی و 
غیردولتی که از اجرای »قانون 
حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت« اســتنکاف کنند به مجازات های تعزیری 
درجه چهار و پنج حبس از پنج تا ۱۵ ســال محکوم 

می شوند.
به گزارش تســنیم، احمد رحمانیان افزود: برای 
اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه ای از 
دستگاه های حاکمیتی پای کار آمده اند و در این قانون 
ستادی به عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده است 
که در رأس این ستاد رئیس جمهور به عنوان باالترین 
مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و ۲۲ دستگاه حقوقی 

عضو هستند.
    

سطح آب سد امیرکبیر
۵۰ متر  پایین آمد

رئیس گروه نیروگاه های 
برق آبی شرکت آب منطقه ای 
تهران از کاهــش ۵۰ متری 
ســطح آب دریاچه سد امیر 
کبیر )سد کرج( نسبت به تراز 

بیشترین بهره برداری خبر داد.
مهدی فتوکیان افزود: حجم مخازن سد های تامین 
کننده آب تهران ۳۲۰ میلیون متر مکعب است این رقم 
در سال گذشته ۴۰۳ میلیون متر مکعب بوده است که 

کاهشی در حدود ۸۳ میلیون متر مکعب داشته است.
به گفته وی، میزان بارندگی در آبان ماه سال جاری 
در حوزه آبریز شرکت آب منطقه ای تهران پنج و ۷ دهم 
میلی متر گزارش شده این رقم در متوسط بلند مدت 
۲۵ میلی متر بوده که کاهشی در حدود ۷۷ درصد را 

نشان می دهد.
    

 اعالم آمار نهایی ثبت نام 
در مرحله اول کنکور ۱۴۰۲

مشــاور رئیس و مدیرکل 
روابــط عمومــی ســازمان 
سنجش آموزش کشور گفت: 
با پایان یافتن مهلت ثبت نام 
در مرحله اول کنکور ســال 
۱۴۰۲، آمار ثبت نام نهایــی داوطلبان در این مرحله 

مشخص شد.
علیرضا کریمیان افزود: ثبت نام برای مرحله اول 
کنکور سراسری ۱۴۰۲ از ۸ آبان آغاز شد و پس از دوبار 
تمدید فرصت ثبت نام، این مهلت یکشــنبه ۲۲ آبان 
۱۴۰۲ پایان یافت و در نهایت ۹۷۹ هزار داوطلب در سه 
گروه آزمایشی اصلی: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی 
و علوم انسانی و دو گروه شناور: هنر و زبان های خارجی، 

در مرحله اول کنکور سال ۱۴۰۲ ثبت نام کردند.
به گفته او آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در دو نوبت برگزار 
می شود که ثبت نام دوره اول هم اکنون در حال انجام 
است و آزمون مرحله اول صبح و بعدازظهر ۲۹ و ۳۰ دی 

ماه سال ۱۴۰۱ برگزار می شود.
    

تحصیل در مدارس سفارتخانه های 
خارجی غیرقانونی است

وزیر آمــوزش و پرورش 
گفــت: تحصیــل دانــش 
آمــوزان ایرانــی در مدارس 
ســفارتخانه های خارجــی 
غیرقانونی است. یوسف نوری، 
افزود: مدارس کشورهای خارجی باید بر اساس پروتکل 
نظام آموزش و پرورش آن کشور عمل کنند، به همین 
دلیل ما چنین مجوزی به این مــدارس نداده ایم و به 
وزارت خارجه و ســفارتخانه ها در این خصوص نامه 

نوشته ایم.
    

رشد ۸  درصدی مراجعه به مراکز 
معاینه فنی خودرو های سبک

مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودرو های کشور 
از رشــد ۸ درصــدی مراجعه به مراکــز معاینه فنی 

خودرو های سبک خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران، عبداله متولی 
افزود: طی شــش ماهه اول امسال، مراکز معاینه فنی 
خودرو های ســنگین یک میلیــون و ۳۲ هزار و۴۰۶ 
دستگاه خودرو سنگین پذیرش نمودند که نسبت به 
زمان مشابه در سال گذشته رشد ۷ درصدی را نشان 
می دهد. وی ادامه داد: طی شــش ماهه نخست سال 
جاری یک میلیون و۳۱۶ هزار و۲۳۱ خودرو، معادل 
۲۲ درصد مجموع خودرو های مراجعه کننده به مراکز 
معاینه فنی خودرو های سبک، موفق به اخذ گواهی 

معاینه فنی نشدند.

از گوشه و کنار 

کمبود دارویی و افزایش آنفلوآنزا یکی از مهم تریــن چالش های این روزهای نظام 
سالمت کشور محسوب می شود. کمبود دارو از آنجایی مهم تر از همیشه به چشم آمده که 
از داروهای بیماری های خاص به داروهای عمومی شامل آنتی بیوتیک ها و شربت های 

سرماخوردگی و قرص های معمولی رسیده است
در این باره مینو محرز متخصص بیماری های عفونی به خبرآنالین می گوید: کمبود 
آنتی بیوتیک در کشور بسیار جدی است، با توجه به اینکه مقاومت میکروبی و عفونت های 
بیمارستانی نیز تهدیدهای مهمی محسوب می شود،  ما دچار مشکل هستیم و در درمان 

عفونت ها مانده ایم.
او درباره عملکرد وزارت بهداشــت در ایــن مدت ادامه می دهد: پیــش از این هم 
کمبودهایی بود اما در حال حاضر وضع بدتر از قبل شده است و با بحران دارو و کمبودها 

مواجه شده ایم.
محرز با توجه به افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور می گوید: ما هر سال با شیوع 
آنفلوآنزا مواجه بودیم و که پیک این بیماری هم ماه آذر بود اما امســال با توجه به زمان 

راهپیمایی اربعین، شیوع آنفلوآنزا زودتر از سال های قبل اتفاق افتاد.
این متخصص بیماری های عفونی ادامه می دهد: شدت بیماری آنفلوآنزا امسال جدی 
بوده و حتی موارد بستری هم داشــته ایم بر همین اساس توصیه می کنم همه واکسن 

آنفلوآنزا تزریق کنند.
او در پاسخ به این ســوال که معموال در سال های گذشــته توصیه می شد که فقط 

گروه های خاص نظیر مبتالیان به بیماری های قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان و زنان 
باردار و ...نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند، توضیح می دهد: با توجه به میزان 
شیوع امسال، توصیه می کنم همه مردم برای واکسن اقدام کنند و از نظر زمانی هم باید 

بگویم که دیر نیست و حتی االن هم واکسن بزنند موثر خواهد بود.
همچنین محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، نیز به خبرآنالین می گوید: 
با توجه به عوامل مختلف، طی سال های متمادی و حتی ۱۰سال اخیر به طور مقطعی دچار 
کمبود دارو در سطوح گسترده شده ایم. در یک برهه زمانی، داروهای بیماری های خاص 
مانند تاالسمی کم یاب شد، در مقطعی هم با کمبود داروهای شیمی درمانی مواجه شدیم؛ 
اما این موضوع هرگز به این جدیتی که در حال حاضر با آن روبه رو هستیم، بدل نشده بود.

او ادامه می دهد: جدیت مسئله کمبود دارو به قدری اســت که ما اکنون در تأمین 
داروهای عمومی هم مشــکل داریم؛ داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها، شــربت های 

سرماخوردگی، دیفن هیدرامین و حتی شربت ها و قرص های عادی و داروهایی که پیش تر 
به سهولت در دسترس عموم قرار می گرفتند. این موارد جزو داروهایی هستند که تاکنون 
در بازار دارو به این شدت با کمبود روبه رو نشده بودند، ولی حاال می بینیم که کمبودهای ما 
به این مرحله رسیده و لیست داروهای کم یاب را طوالنی تر کرده است. عالوه بر داروهای 
خاص که تولید و توزیع آن فوریت دارد، در تولید و تأمیــن داروهای عمومی هم دچار 

مشکل هستیم.

 رفع کمبودهای دارویی تا پایان هفته جاری 
با این حال دیروز مشاور رسانه ای سازمان غذا و دارو از رفع کمبودهای دارویی تا پایان 
هفته جاری خبر داد و به ایلنا اظهار کرد: تا پایان هفته جاری کمبود ۸۰ قلم دارو برطرف 
خواهد شد. در چند وقت اخیر در برخی از داروهای شایع مانند آنتی بیوتیک ها، شربت های 
سرما خوردگی و شربت های استامینوفن دچار کمبودهایی شده ایم که این کمبودها االن 
مقطعی شده است. منظور از مقطعی این است که کمبود در سراسر کشور نبود و در برخی 

از استان ها وجود دارد.
سجاد اسماعیلی تصریح کرد: پایش کمبود داروها از زمان استقرار رئیس جدید سازمان 
غذا و دارو به صورت شبانه روزی انجام گرفته و همچنین علت یابی این کمبودها نیز سریعا 

در دستور کار قرار گرفت.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در بحث آنتی بیوتیک ها، تولیدکننده ها 
با حداکثر ظرفیت خود در حال انجام کار هستند؛ به طوری که از ابتدای آبان ماه توزیع 
آنتی بیوتیک نسبت به ماه گذشته ۴۰ درصد رشد داشــته است که این موضوع نشان 

دهنده افزایش توزیع به داروخانه ها است و مشکل کمبود تا پایین هفته رفع خواهد شد.
اسماعیلی اظهار کرد: برنامه ریزی ها برای واردات مابقی نیاز کشور از طریق واردات در 

حال انجام است و دومین محموله آنتی بیوتیک تا پایان این هفته وارد کشور خواهد شد.

هشدار مینو محرز در خصوص کمبود آنتی بیوتیک؛

در درمان عفونت ها مانده ایم

خبر


