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روز جمعــه، تعــداد قابل توجهی 
از مــردم در شــهرهای ایــران و 
 ppm 500 پایتخت نشینان شاخص
آالینده ذرات معلق زیر ۱0 میکرون را 
از طریق تنفس هوای آلوده با ریه هایی 
ماالمال از گردوغبــار تجربه کردند و 
دامنه این آلودگی به شنبه و یکشنبه نیز 

گسترش پید کرد.
بسیاری از ما انتظار داشتیم به فوریت 
و در همان ســاعات ابتدایی اوج گیری 
آالینده ها، جلسه مواقع اضطرار آلودگی 
هوا برگزار شود و خروجی تصمیمات، 
الاقل تعطیلی مدارس باشــد که البته 
درنهایت، ساعت ۱7 روز جمعه جلسه 
برگزار شد و در کمال تعجب مصوبات 
آن، تنها محدود بــه لغو بازی تیم های 
فوتبال پرسپولیس - آلومینیوم و تأکید 
بر منع تردد بیماران تنفسی، سالمندان 

و کودکان بود. 
تصمیمی کــه در عین بی توجهی 
به سالمت و جان صدها هزار دانش آموز 
و میلیون ها شهروند ســاکن تهران با 
ابهاماتی نیــز همراه بود، ابهــام از این 
منظر که اگر مــدارس و مهدکودک ها 
باز باشــند، چطور می توان مانع تردد 

کودکان شد؟
 غیبت شهردار 

در کمیته اضطرار تهران
نکته جالب این روزهــا اما غیبت 
شــهردار تهران در هنگامه ریزگردها، 
بازتاب ها و موج اظهارنظرها و واکنش ها 
نسبت به آن بود. علیرضا زاکانی، شنبه 
درحالی کــه تهران بــرای دومین روز 

پیاپی غرق در آلودگی شدید و گردوغبار 
فراوان بود و شاخص آلودگی ۲۴ ساعت 
گذشتۀ پایتخت، ۳۳۲ بوده، در توییتی 
بدون اشاره به تهران غبارآلود و مشکل 
ریزگردها، از انرژی هســته ای سخن 
گفت. او بدون اشاره به آلودگی چند روز 
تهران نوشت: »دستاوردهای صلح آمیز 
هسته ای جمهوری اسالمی، سرمایه 
ملی مردم ایران اســت. حفظ و توسعه 
این دستاوردها، خواست مشترک نظام 
و همه مردم است. غربی ها هیچ وقت، 
نخواهند توانست این خواست تاریخی 

ملت بزرگ ایران را تغییر بدهند.«
بســیاری بعد از نوشتن این توییت 
زاکانی او را به بی کفایتی متهم کردند. 
از سوی دیگر شهردار تهران در جلسه 
کمیته اضطرار نیز حضور نداشــته و 
همین موضوع بهانه ای شــد تا رئیس 
کمیســیون حمل ونقل شورای شهر 
تهران هم از عدم حضور شهردار تهران 

در کمیته اضطرار انتقاد کند. 
جعفر تشکری هاشمی بیان کرد: 
در کمیته اضطرار باید شخص شهردار 
تهران حضور می یافت و از حقوق مردم 
دفاع می کرد نه این که برخالف آیین نامه 
دو نفر در این کمیتــه تصمیم به عدم 

تعطیلی بگیرند. 
تعطیلی مدارس استان های 
غربی در پی افزایش ریزگردها

بااینکــه در یکی دو روز گذشــته 
اندکی باد و باران هوای الاقل پایتخت 
را کمی بهتر کرد، اما استان های زیادی 
همچنان درگیــر آلودگی و ریزگردها 
شــده اند یا به زودی ریزگردها به آنجا 
هم می رســد. روز گذشــته بر اساس 
اعالم خبرگزاری ها، مدارس بسیاری 
از استان ها تعطیل شــدند و ادارات با 

تأخیری ۲ ساعته شروع به کارکردند. 
با تــداوم آلودگی دیروز با دســتور 
فرمانداران مدارس، مهدهای کودک 
و آموزشــگاه های شهرستان  سنندج، 
مریوان، سقز و بانه در مناطق شهری و 
روستایی و در نوبت صبح تعطیل شدند. 
مدارس ایالم هم از این قاعده مستثنا 
نبودند و برخی مدارس استان کرمانشاه 
ازجمله شهرستان های قصرشیرین، 
گیالنغــرب، ســرپل ذهاب، داالهو، 
اسالم آباد غرب و کرمانشاه نیز در نوبت 
صبح تعطیل اعالم شــدند. بر اساس 
اعالم استانداری خوزســتان به دلیل 
افزایش میــزان ذرات معلق در هوا روز 
گذشته کلیه ادارات و مراکز آموزشی 

خوزستان تعطیل اعالم  شدند.
 به کجا باید برسیم 

تا مدارس تعطیل شوند؟
اما در این میان یکی از موضوعاتی 
که در روزهای گذشته مطرح شد عدم 
تعطیلی پایتخت در یکی از آلوده ترین 
روزهای خود بــود. موضوعــی که از 
نمایندگان مجلس تا اعضای شــورای 

شهر در مورد آن اظهارنظر کردند. 
دیروز عضو شــورای شــهر تهران 
گفت: سؤال من از اســتاندار این است 
که شاخص آلودگی هوا در تهران باید 
به کجا می رســید که مدارس و ادارات 
تعطیل شود؟ این تعطیلی یک ُمسکن 

در این روزها بود.
سوده نجفی با بیان اینکه مشخص 
نیســت کدام دســتگاه ها در کمیته 
اضطرار عضو هستند؛ گفت: در شرایط 
آلودگی هوا در زمستان من در صحن 
شورا تذکر دادم که چرا یک عضو شورای 
شهر در این جلسه حضور ندارد و از سوی 
استانداری با ما تماس گرفته شد و تنها 

در یک جلسه حضور پیدا کردیم اما این 
روند ادامه پیدا نکرد.

هیچ امری در تهران متوقف نشد 
جز یک مسابقه فوتبال

رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای 
شــهر تهران همچنین پس از باخبر 
شدن از گزارش شرکت کنترل کیفیت 
هوا در مورد پدیــده گردوغبار تهران، 
گفت: مدیران باید بر اســاس قوانین 
تصمیم گیری کنند و بر اساس آیین نامه 
مصوب دولت مشخص شده براساس 
میزان آالیندگی، چــه تصمیمی باید 
گرفته شــود؟ به گونه ای که در زمانی 
کــه آالیندگی هوا بیــن ۱5۱ تا ۲00  
ppm است باید تعطیلی رخ دهد و در 
شرایط آالیندگی ۳00 به باال باید تردد 

و فعالیت ها در شهر متوقف شود.
تشکری هاشمی افزود: می بینیم که 
ذرات به عدد ۴۹۲ رسید، اما تعطیلی 
رخ نداد و استاندار باید در این خصوص 
پاسخ دهد که چرا برخالف مصوبه دولت 
و در راستای حفظ جان مردم هیچ امری 
در تهران متوقف نشد جز برگزاری یک 

مسابقه فوتبال.
وی با بیان این که بازی با جان مردم 
بازی خطرناکی است و الزم است شورا از 
استانداری و محیط زیست دعوت کند، 
اظهار کرد: نوشــتن قانون کاری ندارد 
و دردی دوا نمی کنــد؛ بلکه آن چیزی 
که مشکل را حل می کند عمل کردن 
به قانون اســت، اما متأسفانه با این که 
وضعیت هوا در برخی مناطق در وضعیت 
قرمز است می بینید که حالت بی تفاوتی 
نسبت به سالمت مردم ایجاد شده است.

او در بخش دیگری از صحبت هایش 
اعالم کرد که حتماً باید از اورژانس دعوت 
کنیم که گزارشی از وضعیت این چند 

روز ارائه کند تا ببینیم تصمیم نگرفتن 
چه تبعاتی داشــته و از این اشتباهات 

درس عبرت بگیریم.
مشکالت تنفسی دامنگیر 

دانش آموزان نمی شود!
با تمــام انتقــادات امــا برخی از 
نمایندگان مجلس معتقدند تعطیل 
نشدن مدارس راهکار درستی بود چراکه 
دانش آموزان جوان هستند و مشکالت 

تنفسی دامن گیرشان نمی شود! 
 مهرداد ویس کرمی درباره آلودگی 
هوا و وجود گردوخاک در استان های 
مختلف در روزهای اخیــر و تعطیل 
نکردن مدارس بیان کرد: جلســاتی 
در مورد آلودگی هوا تشکیل شــده و 
نهادهای ذی ربط تصمیــم گرفتند 
مدارس باز باشــد. در مــورد مدارس 
به طور طبیعی حساسیت هایی وجود 
دارد، ولی متأسفانه در حال حاضر در 
شرایط بین خوب و بد قرار نداریم بلکه 
در شرایط بین بد و بدتر قرار داریم. بدتر 
این اســت که مدارس تعطیل باشند 
و آســیب های جدی که بــا توجه به 
غیرحضوری بودن کالس ها به وجود 
آمده بود، ادامه پیدا کند و بد این است 
که با رعایت مســائل ایمنی مدارس 

باز باشد.
ویس کرمی افزود: با توجه به اینکه 
اکثر دانش آموزان بحمداهلل سالم و جوان 
هستند، شاید بر این اساس بین بد و بدتر 
این تصمیم گرفته شده است. مسئله 
مهم این اســت که باید به خانواده ها 
توصیه کرد بچه ها را توصیه به رعایت 
کنند و البته با توجه به ماســک هایی 
که به دلیــل کرونا زده می شــود، این 
مسئله بیشتر رعایت می شود. وزارت 
آموزش وپرورش در شــرایط بین بد و 
بدتر قرار دارد و از سویی متولی آموزش 
کشور است و اســتانداری باید در این 

زمینه تصمیم می گرفت.
ویس کرمی البته در پایان گریزی 
نیز به بحث کم آبی،  کرونا و گرانی ها زد و 
گفت: شرایط سختی با توجه به کمبود 
بارندگی ها داریــم و در فصل بارندگی 
حتی در غرب کشور و مناطق پربارش 
نیز بارندگی نداشتیم و این باعث شده 
که نقاط کانونی ریزگردها فعال شوند 
درنتیجه امسال شاید در کنار کم آبی 
به تبع آن قطع برق، که یکی از مشکالت 
جدی کشور خواهد بود؛ بحث ریزگردها 
نیز از سال قبل جدی تر شود و گویا به این 
موضوع نیز باید مانند کرونا و گرانی ها 

به مرور عادت کنیم.
باید به ریزگردها هم عادت کنیم!

زندگی در هوای غبارآلود اما ظاهراً 
موضوع جدیدی اســت که باید به آن 
در کنار مسائل دیگر عادت کنیم. عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اســالمی از احتمال ورود این 
کمیســیون به موضوع ریزگردها در 

صورت تداوم شرایط آب هوایی موجود 
خبر داد.

همایــون ســامه یح نجف آبادی 
درباره وضعیت آلودگی هوا در برخی 
شهرهای کشور ازجمله تهران و وجود 
ریزگردها گفت: متأســفانه علت این 
ریزگردها خشک ســالی و بارش کم 
بــاران در ســال جاری اســت و این 
موضوع نیز نه تقصیر دولت است و نه 

تقصیر هیچ فرد دیگر.
او با اشاره به هشدارهای صادرشده 
توسط وزارت بهداشــت در این زمینه 
اظهار کرد: میزان آلودگی هوای ناشی از 
گردوغبار طی روزهای جمعه و شنبه در 
برخی شهرها به حدی رسیده که وزارت 
بهداشت روز جمعه با صدور اطالعیه ای 
از مردم و گروه های حســاس جامعه 
خواست تا در تنها در شرایط اضطرار و 
آن هم با استفاده از ماسک در سطح شهر 

تردد داشته باشند.
 دست روی دست؛ 
در انتظار باد و باران!

صرف نظــر از تغییــر اقلیــم و 
بی نظمی هــای جــدی آب و هوایی، 
ناپایداری خاک در ایران عوامل متعددی 
دارد که به گفته کارشناسان جدی ترین 
این عوامل کشاورزی ناپایدار، بخصوص 
دیــم کاری، چرای بی رویه، خشــک 
شــدن تاالب ها و معدن کاوی است. 
همچنین ایجاد ناپایداری خاک ناشی 
از جاده ســازی، عملیــات عمرانی و 
آفرودسواری چه توسط کسانی که برای 
تفریح طبیعت را تخریب می کنند و چه 
توسط ماشین های قاچاق و شوتی ها 
هم نقــش مهمی در ایــن رابطه بازی 

می کنند.
به هر حال ریزگردها پا را از مرزهای 
غربی و جنوبی کشور فراتر گذاشته اند و 
به تهران و مشهد و گیالن هم رسیده اند. 
اینکه مسئولین و سازمان محیط زیست 
دست روی دست بگذارند و در انتظار باد 
و باران باشند؛ باعث می شود تا جان های 
زیادی به خطر افتد و عواقب سنگینی 

دامن گیر مردم شود. 

زاکانی در شرایط اضطرار این روزهای تهران، تنها یک توئیت غیرمرتبط با ریزگردها زد؛

دستاوردهایهستهایمهمترازنفسکشیدن!

خبر

ســیدمحمد آقامیری، عضو شــورای شهر 
تهران در واکنش به انتشــار بنری از سردر یک 
پارک در منطقه۱۴ شــهرداری تهران و انتشار 
برخــی اخبار مبنی بــر زنانه و مردانه شــدن 
پارک های تهران به سایت دیده بان ایران گفت: 
»عکسی که در فضای مجازی منتشر شده در 
خصوص طرحی است که شهرداری تهران در 
این طرح قصد دارد برخی پارک های تهران را 
در اختیار مادر و کودک قــرار بدهد و به نوعی 
این پارک هــا را به پارک هــای خانواده تبدیل 
کند. اجرای این طرح به این دلیل است که یک 
مادر به دوراز چشــم نامحرم به راحتی بتواند با 

فرزندش بازی کند.«
 این سخنان با واکنش های زیادی روبه رو شد 
تا جایی که روز گذشته این عضو شورای شهر در 

خصوص آن توضیحاتی ارائه کرد.
آقا میری یادآور شــد: باالی ۲00 پارک 

مختص بانوان و مادر و کودکان خواهد شد. 
اگر برخی پارک ها مخصوص بانوان باشــند 
دیگــر زنان مــا می توانند در ایــن پارک ها 
به راحتی ورزش، مطالعه و یا با فرزندانشــان 

تفریح کنند.
او با تأکید بر تقاضای مردم مبنی بر زنانه مردانه 
شــدن پارک های تهران گفته بود: دلیل اجرای 
چنین طرحی، تقاضای زیاد مردم شــهر تهران 
بوده و ما فقط خواســته مردم را اجرا کردیم. در 
پارک ها مردان غریبــه و جوانان نامحرم حضور 

دارند و این به صالح بانوان نیست. 
عضو شورای شهر تهران ضمن تأیید اجرایی 
شدن این طرح اظهار کرده بود: این طرح به مرحله 
اجرا رســیده و در حال حاضر در بیشتر پارک ها 
اجرا شده و تا روزهای آینده در سایر پارک  ها هم 
اجرا خواهد شد. ما برای امنیت بانوان پارک ها را 

زنانه - مردانه کردیم.

 اختصاص بخشی از پارک ها
 برای مادر و کودک

آقامیری ضمن تکذیب زنانه و مردانه شدن 
بوســتان های پایتخت گفت: ایــن ماجرا برای 

منفی بافی و سیاه نمایی بوده است.

این عضو شورای شهر تهران، روز گذشته در 
صحن شورای شهر اعالم کرد: من مصاحبه ای 
در خصوص رد یک شــایعه انجام دادم و زنانه و 
مردانه شدن بوســتان های تهران را رد کردم و 
تأکید داشتم که تنها در خصوص بوستان مادر و 

کودک است.او افزود: قرار است در ۳5۲ بوستان 
و در قسمت کوچکی فضای بسیار مناسبی برای 
مادران و کودکان در نظر گرفته شود که مادران 
باحجــاب راحت تری به بازی بــا کودکان خود 
بپردازند؛ این طرح شــهرداری یک طرح بسیار 

مناسب است.
او همچنین تصریح کرد: لوازم بازی کودک 
در این فضا پیش بینی شده و برای فضای موجود 
نگهبان در نظر گرفته شــده که به غیر از مادر و 
کودک، فردی دیگر وارد نشود و بدون مزاحمت 
فضایی مناســب برای مادران و کودکان ایجاد 

شود.
آقامیری با بیان اینکه برخی می گویند مادر و 
پدر می خواهند در کنار کودک باشند، یادآور شد: 
تهران بیش از دو هزار و ۲00 پارک در ۲۲ منطقه 
دارد که تنها در ۳5۲ پارک و در گوشــه ای از آن 

فضای مادر و کودک ایجاد خواهد شد.
آقامیری با بیان اینکه ۹ فضای مادر و کودک 
وجود دارد که انتظار داریــم به ۴0 فضا افزایش 
پیدا کند، یادآور شــد: آقایــان می توانند در دو 
هزار و ۲00 پارک موجود به راحتی ورزش کنند.

عضو شورای شهر:

زنانه و مردانه شدن بوستان های تهران دروغ و سیاه نمایی است

به هر حال ریزگردها پا را 
از مرزهای غربی و جنوبی 

کشور فراتر گذاشته اند و به 
تهران و مشهد و گیالن هم 

رسیده اند. اینکه مسئولین 
و سازمان محیط زیست 

دست روی دست بگذارند و 
در انتظار باد و باران باشند؛ 
باعث می شود تا جان های 

زیادی به خطر افتد و 
عواقب سنگینی دامن گیر 

مردم شود
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ریحانه جوالیی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
کلنگ زنی مجتمع پتروشیمی 

میانکاله فاقد اعتبار است
رئیــس ســازمان 
حفاظت محیط زیست 
گفت: کلنگی که برای 
آغاز عملیــات اجرایی 
مجتمع پتروشیمی در 
میانکاله به زمین زده شد، با توجه به اینکه پروژه مجوز 

محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
به گزارش ایسنا، علی سالجقه افزود: گاهی فشار 
نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط 
زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از 
من می خواهد که کلنگ زنی انجام شود. به هر شکل 
کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه 
به زمین زده شد مورد تائید نیست؛ درواقع معتقدیم 

کلنگی به زمین زده نشده است.
با این حال به رغــم اظهارات رئیس ســازمان 
محیط زیست، عکس های تازه انتشاریافته از منطقه 
نشان می دهند که تخریب مراتع حسین آباد برای 
ساخت پتروشــیمی میانکاله ســرعت بیشتری 

گرفته است. 
    

وزیر بهداشت: 
 امسال کمبود دارو 
نخواهیم داشت 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
مجلس شورای اســالمی حدود ۳ میلیارد دالر ارز 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امسال 
برای تأمیــن دارو اختصــاص داده و کمبود دارو 

نخواهیم داشت.
به گزارش ایرنــا، بهرام عین اللهــی بیان کرد: 
داروهایی که برای بیماران الزم است در دسترس 
قرار می دهیم و برخی داروهــا برند بوده و ضروری 
نیســت، دارویی را که تولید داخل داریم از داروی 
خارجی استفاده کنیم زیرا برخی داروهای خارجی 

قیمت های نامتعارف دارند و در برنامه ما نیست.
    

 روند افزایشی تعداد بیماران
 مبتال به سرخک در کشور

یک فوق تخصص 
بیماری هــای عفونی 
اعالم کرد: بعد از ورود 
تعداد زیادی از مهاجران 
از کشــور افغانستان، 
میزان شیوع سرخک در کشور به طرز چشمگیری 

افرایش یافته است.
به گزارش مهر، مسعود مردانی با هشدار نسبت 
به عارضه های بیماری ســرخک گفت: چنانچه 
مبتالیان به ســرخک تحت درمان قرار نگیرند با 
عارضه های متعدد ناشــی از این بیماری مواجه 

خواهند شد.
او گفت: همچنان موارد ابتال به سرخک در کشور 
دیده می شود و متأسفانه این عدد در مقایسه با سال 

گذشته روند افزایشی داشته است.
    

 صدور کارت ملی هوشمند
 برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: صدور 
کارت هوشــمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از 

کشور راه اندازی و وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش میزان، هاشم کارگر گفت: عملیات 
صدور کارت هوشمند ملی با ثبت نام و اخذ مشخصات 
متقاضیــان در کنســولگری های فرانکفــورت، 
کواالالمپور و وین با صدور نمونه های اولیه حسب 

تقاضا های دریافت شده وارد فاز اجرایی شد.
    

اجرای آزمایشی موتور برقی 
اشتراکی هوشمند در تهران

سرپرست معاونت 
توســعه حمل ونقل 
پاک و آموزش سازمان 
حمل ونقل و ترافیک 
از اجــرای آزمایشــی 
سامانه موتوربرقی اشــتراکی هوشمند در اراضی 

عباس آباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، یعقوب آزاده دل گفت: سامانه 
موتوربرقی اشتراکی هوشمند از ابتدای سال جدید 
با همکاری شرکت نوسازی اراضی عباس آباد برای 
آشنایی بیشــتر شــهروندان و همچنین تحلیل 
رفتار آنان در استفاده از این شیوه، در مسیرهای 

مشخص به صورت آزمایشی در حال اجراست. 
ســرویس موتورهــای برقی اشــتراکی بانام 
»زی رو« به شهروندان اجازه می دهد، در مکان های 
تعیین شده، سفرهای درون شهری خود را به راحتی 
و بدون واســطه و تنها با چند کلیک در اپلیکیشن 

اختصاصی آن انجام دهند.

از گوشه و کنار


