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آلودگــی هــوا سال هاســت که از 
معضالت اصلی تهران به حساب می آید 
و این مســئله در فصول ســرد ســال 
تشدید می شود؛ تا جایی که گاهی کار 
به محدودیت های ترافیکی و تعطیلی 
می کشد. امسال هم این داستان تکراری 
گریبان تهران و بســیاری از شهرهای 
بزرگ کشــور ازجمله تبریز و مشهد را 

گرفته است. 
18 ایستگاه کیفیت هوای تهران به 
وضعیت قرمز رسیده و بسیاری از نهادها 
ازجمله اورژانس تهــران و هالل احمر 
به حالت آماده بــاش درآمده اند و یک 
سری تصمیمات اضطراری گرفته  شده 
است. جلوگیری از تردد ماشین، موتور 
و کامیون های دودزا، جلوگیری از تردد 
شبانه کامیون ها بجز کامیون های حامل 
مواد غذایی و فاسدشــدنی، جلوگیری 
از واحدهــای تولید آســفالت و بتن، 
جلوگیری از فعالیت هــای عمرانی که 
منجر به آلودگی هوا می شوند، جلوگیری 
از روشن ماندن اتوبوس ها در ایستگاه ها 
و جلوگیــری از انجــام فعالیت هــای 
ورزشــی در فضای باز بخشــی از این 

محدودیت هاست. 
 آلودگی هوا، چهارمین

 دلیل مرگ زودرس در دنیا
آلودگی هــوا ســاالنه عامل مرگ 
میلیون ها نفر در جهان است. دراین بین 
غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون 
که از خطرناک ترین آالینده های هواست 
سبب آسیب رسیدن به دستگاه قلبی - 
عروقی بدن، حمالت قلبی و بروز سکته 
می شــود.آلودگی هوا امروزه به عنوان 
بزرگ ترین مخاطره زیســت محیطی 
برای سالمت جوامع معرفی  شده است 
همچنین در یک تخمین کلی آلودگی 
هوا عامل ساالنه بیش از ۷ میلیون مرگ 
زودرس در جهان است و آن را به عنوان 
چهارمین علت مهم مــرگ زودرس در 

دنیا می شناسند.
از سویی دیگر حدود ۹۰ درصد مردم 
جهان در معرض هوای آلوده هســتند 

و بیش از ۹۰ درصد مرگ ومیر ناشــی 
از آلودگی هوا در کشــورهای ضعیف 
و متوســط اقتصادی رخ می دهد البته 
شدت آلودگی هوا و تعداد روزهای آلوده 
در نقاط مختلف جهان متفاوت است اما 
بااین وجود تعداد زیادی از مردم جهان 
طی یک ســال در روزهایی مشخص با 

آلودگی هوا دست وپنجه نرم می کنند.
آثار آلودگی هوا بر محیط زیست 

ذرات معلــق عالوه بر آثار ســوء بر 
سالمت انسان، آثار زیست محیطی نیز 
به دنبال دارند. این ذرات می توانند سبب 
کاهش شدید دید در مناطقی ازجمله 
پارک های طبیعی و مناطــق بیابانی 
شوند. ذرات معلق همچنین می توانند 
همراه باد تا فواصل طوالنی حمل شوند 
و بر آب وخاک رسوب کنند.رسوب ذرات 
معلق باعث اســیدی شدن دریاچه ها و 
جریان های ســطحی می شود، تعادل 
مواد مغذی در حوزه  آب های ساحلی و 
رودهای بزرگ را به هم می زند و منابع 
مغزی خاک را از بین می برد. تمامی این ها 
آسیب دیدن جنگل ها و اراضی زراعی را 
به  دنبال دارد که خود سبب تهدید تنوع 
زیستی اســت. ذرات معلق همچنین 
باعث آسیب رسیدن به سنگ ها می شود 
و می تواند در بلندمدت به ابنیه تاریخی 
صدمه وارد کند.عــالوه بر این ها امروزه 
آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سالمت 
افراد به ویژه در کشورهای با درآمد کم و 
متوسط است و در سال ۲۰1۳ نیز منجر 

به مرگ ۵.۵ میلیون نفر در جهان شد.
ازجملــه خســارت اقتصادی های 
آلودگی هوا می توان به خســارت های 
ناشــی از یک طوفان گردوغبار اشاره 
کرد که به صدها میلیون دالر می رسد 
همچنین باید توجه کرد که آلودگی هوا 
نه تنها یک تهدید جدی برای سالمت 
بشر است بلکه بــا ایجاد انـواع بیماری ها 
و مرگ زودرس، منجــر به تقلیل رفاه و 
کیفیت زندگی می شود. از سوی دیگر با 
کاهش نیروی کار مولد کشورها درآمد و 

رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد.
 مرگ 41 هزار ایرانی
 به خاطر آلودگی هوا

گفتنی اســت که مهم ترین علت 
آلودگــی هوا در ماه های ســرد ســال 

افزایــش غلظت ذرات معلــق کمتر از 
۲.۵ میکرون اســت. بر اساس آخرین 
سیاهه انتشار شهر تهران، سهم منابع 
متحرک مانند تاکسی ها، خودروهای 
شخصی، اتوبوس ها و... در تولید ذرات 
معلق ۶۰ درصد اســت که دراین بین 
خودروهای دیزلی پررنگ ترین نقش را 
دارند. ذرات معلق یکی از خطرناک ترین 
آالینده های موجود در هوا هســتند و 
می توانند بیماری های قلبی و ریوی را 
تشدید کنند و در مواجهه طوالنی مدت 
سبب بروز حمالت قلبی و ابتال به آسم 
شوند.همان طور که گفته شد آلودگی 
هوا سهم زیادی در مرگ ایرانی ها دارد. 
سال گذشته آمار شــوکه کننده ای از 
مرگ 41 هزار ایرانــی براثر آلودگی هوا 
منتشر شد. این عدد معادل 1۰ درصد کل 
موارد فوتی است. آلودگی هوا همچنین 
برافزایش آمار مرگ ومیر به علت سرطان 
ریه، سکته های مغزی، سکته های قلبی، 
عفونت های حاد دستگاه تنفسی مؤثر 
است و این آمار درجایی ثبت نمی شود. 

 افزایش خودکشی ها
 در روزهای آلوده

آلودگی عالوه بر جســم روی روح و 
روان هم تأثیرات زیــادی می گذارد. بر 
اساس گفته های روانشناسان آلودگی 
هوابر شــخصیت برخی افراد اثرگذار 
اســت، به طوری که افرادی که به انجام 
برخی فعالیت ها عالقه منــد و برونگرا 
بودند، درون گرا می شــوند، همچنین 
می تواند میــزان خودکشــی در افراد 
به ویژه افراد دارای اختــالالت روانی را 
افزایش دهد، آلودگی هوابر ســالمت 
روان اثــرات منفــی دارد و به طورکلی 
موجب افزایش اضطراب، افزایش ورم 
مغز، کم خونی، کاهش دید، کاهش توان 
فکری، افسردگی و استرس، تنش های 
عضالنی و روحی، اختالالت روان تنی و 
ذهنی، خشونت و پرخاشگری کاهش 
یادگیری و تمرکز می شــود. همچنین 
موجب افزایش زودرنجی می شــود که 
در این حالت فرد دچار خودبیمارانگاری 
شده و احساس نوعی ترس در او شکل 
می گیرد و وسواس به میزان قابل توجهی 
افزایش می یابد.به طور کل این آلودگی 
با تقویت اضطراب، تاب آوری اجتماعی 

را در مقابل فشارهای محیط اجتماعی 
کاهش می دهد. آلودگی هوا خشونت 
و پرخاشــگری را رواج می دهــد و این 
موضــوع امــروزه یکــی از مهم ترین 
چالش هــای جوامع صنعتی اســت، 
چراکه منجر به آســیب های جسمی، 
روحی و روانی متعــددی و حتی گاهی 

جبران ناپذیر و عمیق می شود.
چنانچه ســرب در هوا افزایش یابد، 
کاهش کارآیی، افت عملکرد، افزایش 
اســترس، کاهش شــنوایی حسی و 
حرکتی، اختالالت عصب شــنوایی و 
اختالالت یادگیری را بــه همراه دارد و 
درصورتی که ســرب به علت سوخت 
نامناسب تولید شــود، موجب افزایش 
عالئم اوتیسم و بیش فعالی در کودکان 
و کاهش چشــم گیر اعتمادبه نفس و 
فراموشی و بروز رفتارهای غیرسازگارانه 
در بزرگ ساالن می شــود. آلودگی هوا 
می تواند باعث شــیوع آلزایمر، دمانس 
)زوال عقل( و پارکینسون شود، چراکه 
به طورکلی به نظر می رســد سیستم 
عصبی مرکزی در مقابل با آلودگی هوا 

آسیب پذیر می شود. 
آلودگی هوای تهران از مازوت است؟

اگر عالقه مند به دنبال کردن خبرها 
در فضای مجازی باشید احتماالً عکس ها 
و فیلم هایی که کاربران از آلودگی هوای 
تهران و سایر کالن شهرهای ایران را به 
اشتراک گذاشته اند دیده اید. بسیاری 
بر این باورند که مــازوت یکی از دالیل 
اصلی آلودگی تهران اســت. موضوعی 
که بارها به آن پرداخته شده اما نتیجه ای 
نداشــته و هیچ کدام از مسئولین پاسخ 

قانع کننده ای دراین باره نداده اند.
به گفته کارشناسان هرچند مازوت 
سوخت بی کیفیتی اســت، اما ارزش 
حرارتی باالیی دارد. مشکل اصلی مازوت، 
گوگرد باالی آن است که در احتراق عالوه 
بر اکســیدهای گوگرد، ســولفات ها و 
نیترات ها و ذرات معلق را منتشر می کند.
حاال مشــکل اصلی گویا از کیفیت 
مازوت تولیدشده در ایران است. چراکه 
به گفته کارشناســان مازوت تولیدی 
ایران بیش از ۳ درصــد گوگرد دارد که 
حدود ۷ برابر اســتاندارد جهانی است. 
از طــرف دیگر به دلیــل قدیمی بودن 
پاالیشــگاه های ایــران و پایین بودن 
فناوری های تولید آن ها، بســته به نوع 
پاالیشگاه، حدود 1۵ تا ۳۵ درصد از نفت 
خام ورودی به پاالیشــگاه های ایران به 
مازوت تبدیل می شود که میانگین آن 
بیش از ۲ برابر متوســط جهانی است. 
۷۰ درصد پاالیشــگاه های ایران عمر 
خود را ســپری کرده اند و طرح توسعه 
بــرای تبدیل آن به دیگــر محصوالت 
نفتی انجام نشــده است. اما مشکل این 
مازوت زمانی بیشتر می شود که به موازات 
افزایش تولید مازوت در داخل، تحریم ها 
مانع صادرات آن اســت. درنتیجه انبار 
مازوت پاالیشگاه ها پرشده است. ازدیاد 
مصرف گاز در زمســتان نیز بهانه الزم 
برای اســتفاده آن هــا در نیروگاه ها و 
صنایع را فراهم کرده اســت. مردم نیز 
به عنــوان متهمان اصلــی مصرف گاز 

معرفی شده اند.
از سال گذشــته و با تشدید آلودگی 
هوا حساسیت ها درباره مصرف مازوت 
در نیروگاه هــا و صنایع کشــور به ویژه 
پایتخت بیشتر شده است. در آن مقطع 
ابتدا مازوت ســوزی در تهران تکذیب 
شد اما دی ماه اســتفاده از این سوخت 
در تهران تائید شد و مسعود تجریشی، 
معاون محیط زیســت انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست  از ارسال نامه به 
دادستانی به منظور جلوگیری از مصرف 

مازوت خبر داد.
همان هنگام فرشید باباخانی، معاون 
فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
هم ضمن اشاره به روند افزایشی غلظت 
آالینده دی اکســید گوگرد در تهران 
گفته بود: نشانه هایی از مصرف سوخت 
غیراستاندارد در صنایع و نیروگاه های 
تهران وجود دارد البته استفاده از سوخت 
غیراســتاندارد عالوه بر گوگرد، سبب 
تولید آالینده های دیگری ازجمله ذرات 

معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نیز می شود.
 البته مسئوالن دستگاه های مختلف 
از سازمان حفاظت محیط زیست و اداره 
کل محیط زیست استان تهران گرفته 
تا مدیر دفتر مدیریت بحــران پدافند 
غیرعامل شــرکت تولید نیروگاه های 
برق حرارتی تأکید کرده اند که در تهران 
مازوت مصــرف نمی شــود و اداره کل 
محیط زیست تهران نیز از افرایش پایش 
برای جلوگیری از اقدامات تشدیدکننده 
آلودگی هوا مانند مازوت ســوزی خبر 
می دهد. هفته گذشته هم زهره عبادتی، 
معاون محیط زیست استان تهران گفت 
که مخازن مازوت این واحدها در تهران 
پلمب است. او همچنین اعالم کرد که 

به صورت شــبانه روزی و گاهی آنالین 
فعالیت این مخازن رصد می شود. 

او همچنین گفته است که تصمیم 
داریم اجازه مصرف مازوت را با توجه به 
تولید آلودگی در تهران ندهیم. مخازن 
مازوت نیروگاه بعثت و شرکت سیمان 
تهران از سال ۹8 پلمب است و این پلمب 
را هرروز چک می کنیم تا مازوت مصرف 
نکرده باشند چراکه فعالیت های آن ها 

بر آلودگی هوای تهران تاثیرگذاراست.
 محدودیت های ترافیکی

 چاره ساز نیست
از سوی دیگر برای کاهش آلودگی هوا 
چند سال است که طرح های محدودیتی 
ارائه می شــود ازجمله شــناور کردن 
ساعات کاری ادارات، ایجاد محدوده های 
ترافیکی با طرح های زوج و فرد.  بااین حال 
روز گذشته عضو هیئت رئیسه شورای 
شهر تهران گفته است مسئله ترافیک و 
آلودگی هوا تنها با راه حل علمی و اصولی 
رفع می شود.جعفر شربیانی در تذکر خود 
در جلسه علنی روز گذشته بیان کرده که 
آمار روزهای پاک در ســنوات گذشته 
نشان می دهد که طرح های اتخاذشده 
و تعطیلی عمومی عمالً نتوانسته مسئله 

ترافیک و آلودگی تهران را حل کند.
 حل معضل آلودگی 

وظیفه تمام دستگاه هاست
در چنین روزهایی انگشــت اتهام 
به ســوی شــهرداری نشــانه گرفته 
می شود. درست اســت که شهرداری 
اصلی تریــن وظایف در ایــن زمینه را 
به عهــده دارد اما نباید از اهمت ســایر 
نهادهــا هم غافل شــد. حــل معضل 
آلودگی کالن شهر تهران با شانه خالی 
کردن سایر دســتگاه ها و انداختن آن 
به گردن شهرداری امکان پذیر نیست. 
در این میان وزارت کشور نقش مهمی 
دارد و باید دســتگاه های مســئول در 
این زمینه را دورهم جمــع و برای رفع 
معضل آلودگی هوای تهران برنامه ریزی 
و تصمیم گیری کند. در این مورد الزم 
اســت تا دســتگاه متولی اصلی یعنی 
وزارت کشور و سایر نهادهایی که در این 
خصوص کار می کنند، از همه دستگاه ها 
بخواهند تا برنامه عملی خــود را ارائه 
دهند و با مشخص بودن شرح وظایف هر 
دستگاه، یک مطالبه گری از سوی وزارت 
کشور انجام شود. نباید فراموش کرد که 
آلودگی هوا ساالنه جان افراد زیادی را 
می گیرد و مشکالت بزرگ و گاه غیرقابل 

جبرانی را به مردم وارد می کند. 

خبر

 اعضای شــورای ششــم شــهر اصفهان در 
هجدهمین جلسه علنی این شورا با اعالم حمایت 
از تجمع مســالمت آمیز مردم اصفهــان برای 
احیای دائمی رودخانه زاینده رود، بر لزوم توجه 
دولتمردان به حل مشــکل آب در فالت مرکزی 
ایران بــه دور از جنجال و بازی های سیاســی و 

درگیری های قومی و استانی تأکید کردند.
به گزارش ایســنا، محمد نورصالحی، رئیس 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان  با اشــاره به 
گردهمایی بزرگ کشــاورزان و مــردم اصفهان 
در روز جمعــه، اظهار کرد: ایــن تجمع حرکتی 
خودجوش، مردمی، حق طلبانــه و نجیبانه بود. 
کشاورزان محروم و مظلوم استان به پهنه خشک 
زاینده رودی پنــاه آورده اند که بــدون توجه به 
حقابه های کشاورزان، شهر، محیط زیست و تاالب 
گاوخونی، با تخصیص های غیرشرعی و غیرقانونی 

به این حال وروز درآمده است.نورصالحی با بیان 
اینکه براساس پیشینه زاینده رود به نظر می آید 
تخصیص حقابه ها کار پیچیده ای نباشد، تصریح 
کرد: در دولت های مختلف اقدامات نابجایی حول 
زاینده رود صورت گرفته است. در دولت های پنجم 
تا هشتم انتقال بی رویه و بارگذاری ها را در حوضه 

داشتیم.
ایجاد دبیرخانه فرهنگی رسانه ای زاینده رود 

برای هم افزا کردن قوای مطالبه گر
علی صالحی، ســخنگو شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز با اعالم حمایــت قاطع از لزوم توجه 
به معیشت کشاورزان و هشدار نسبت به عواقب 
محیط زیستی و میراثی و اقتصادی ناشی از کمبود 
منابع آب در اصفهان و فالت مرکزی کشور، تصریح 
کرد: ما منتخب مردم اصفهان هستیم و آنچه در 
چارچوب قانون و حقوق شهروندی مطالبه آنان 

باشد را مطالبه گری می کنیم.سخنگوی شورای 
شــهر اصفهان بر مدیریت مصرف و استفاده از 
روش های نوین آبیاری فضای سبز و سایر مصارف 
با جدیت بیشتر در شــهرداری اصفهان تأکید و 
خاطرنشان کرد: با حفظ فضای سبز شهری هم 
نشاط اجتماعی از این فضا حفظ  می شود و هم 
سهم خود را در مدیریت درون شهری و استانی 

این بحران انجام می دهیم.
زنگ خطر برای برنامه ریزان و مدیران 

کشور به صدا درآمده است
محمدرضــا فــالح، رئیــس کمیســیون 
هوشمندســازی و حمل ونقل شــورای شهر 
اصفهان به ظرفیت های اقلیمی برای کشاورزی 
اشاره و تصریح کرد: کشور ما بیشترین وسعت 
زمین تحت کشــاورزی با آبیــاری را به خود 
اختصاص داده اســت. همچنین بیشــترین 

مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی صورت 
می پذیــرد، بنابراین در عین اینکــه باید برای 
انتقال آب از سایر سرچشــمه های زاینده رود 
در اســرع وقت اقدام کرد، امــا اجرای صحیح 
و اصولــی روش های آبیــاری از اولویت باالیی 
برخوردار است. همچنین رعایت الگوی کشت 
متناسب با وضعیت آب و هوایی و ظرفیت های 
هر منطقه و بهره گیــری از فناوری هایی که به 
افزایش بهره وری آب مــزارع می انجامد حائز 
اهمیت است.وی اضافه کرد: ما دو صنعت بزرگ 
و مهم یعنی کارخانه ذوب آهن و فوالد مبارکه را به 
دلیل مصرف آب فراوان کنار زاینده رود و کنار منبع 
حیات اصفهان و کشــاورزان اصفهانی ساختیم 
که منفعت آن برای تمام کشــور است، اما زمانی 
که اصفهان فرونشست پیدا می کند و زمانی که 
کشاورزان اصفهانی به دست فروشی و فقر و درد و 
رنج مبتال می شوند، آن را نه مشکل کل ایران که 

مشکل چند روستا می پندارند.
حل مشکل زاینده رود به دوراز جنجال و 

بازی های سیاسی
ابوالفضل قربانی، نایب رئیس شــورای شهر 

اصفهان نیــز بابیان اینکه حرکــت مردم مومن 
و انقالبی اصفهان در راســتای احقاق حق خود 
و حیات زاینده رود موردحمایت شــورای شهر 
است، گفت: مشکالت امروز دالیل فراوانی دارد 
که باید به دوراز جنجال و بازی های سیاســی به 
آن پرداخته شود، چراکه اگر بازی های سیاسی 
وارد این موضوع شود، گره کوری بر گره های آن 

افزوده می شود.
او خشک سالی و نبود آب در فالت مرکزی ایران 
را یک مشکل ملی دانست که همه ظرفیت های 
کشور باید برای حل آن به کار گرفته شود و افزود: 
برای حل این مشــکل باید به شدت از درگیری و 

تنش بین اقوام و شهرها پرهیز کرد.

در جلسه شورای شهر اصفهان تأکید شد؛

حل مشکل زاینده رود به دوراز جنجال و بازی های سیاسی

آلودگی هوا امروزه 
به عنوان بزرگ ترین 

مخاطره زیست محیطی 
برای سالمت جوامع 

معرفی شده است همچنین 
در یک تخمین کلی آلودگی 

هوا عامل ساالنه بیش از 
۷ میلیون مرگ زودرس 

در جهان است و آن را 
به عنوان چهارمین علت 

مهم مرگ زودرس در دنیا 
می شناسند

همان طور که گفته 
شد آلودگی هوا سهم 

زیادی در مرگ ایرانی ها 
دارد. سال گذشته آمار 

شوکه کننده ای از مرگ 41 
هزار ایرانی براثر آلودگی 
هوا منتشر شد. این عدد 

معادل 10 درصد کل موارد 
فوتی است
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ریحانه جوالیی

سهم 4۶ درصدی موتورسواران از 
قربانیان حوادث رانندگی پایتخت

معاون آمــوزش و 
فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور تهــران بزرگ با 
تحلیــل تصادفــات 
موتورسیکلت سواران 

آمارهایی را از این تصادفات اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ علی همه خانی با 
اشــاره به آمارهای  اداره تصادفات پلیس راهور 
تهران بزرگ دربــاره تصادفات موتورســواران 
در ســطح معابر شــهر تهران گفت: با بررســی 
آمار تصادفات منجر به فوت معابر شــهر تهران 
در شــش ماهه اول ســال 14۰۰ مشــخص 
شــد که حدود 4۶ درصد متوفیــان مربوط به 
موتورسیکلت سواران است.او افزود: حدود نیمی 
از متوفیان در بازه ســنی 18 تا ۳۰ ســال یعنی 
جوان هستند که در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت 

قوانین و مقررات جان خود را از دست دادند.
    

 دانشجویان واکسن نزده 
حق ندارند سر کالس بنشینند

مدیــرکل دفتــر 
برنامه ریزی آموزش 
عالــی وزارت علــوم 
گفــت: دانشــجوی 
واکســینه نشده حق 
حضور در دانشــگاه را نــدارد، دانشــگاه ها باید از 
واکسیناسیون دانشجویان اطمینان حاصل کنند.به 
گزارش مهر، محمدرضا آهنچیان افزود: وزارت علوم 
دانشگاه ها را مکلف کرده است که از واکسیناسیون 
جامعه دانشگاهی شامل دانشجویان اطمینان کسب 
کنند، سپس اجازه حضور در محل آموزش را بدهند.

    
روزانه ۵00 تن از جوی های 

تهران زباله جمع می شود
مدیرکل خدمات 
شهری شــهرداری 
تهران بابیــان اینکه 
روزانــه حــدود 8۰ 
کامیون زباله از انهار و 
جوی های سطح پایتخت جمع آوری می شود گفت: 

وزن تقریبی این زباله ها حدود ۵۰۰ تن است.
به گزارش ایرنا، اصغر عطایی با اشــاره به اینکه 
بیش از 1۰ هــزار کیلومتر انهار و جوی در ســطح 
پایتخت وجود دارد افزود: شهروندان باید از ریختن 
زباله در این اماکن جدا خودداری کنند ولی متأسفانه 

در این زمینه شهروندان همکاری الزم را ندارند. 
    

سازمان غذا و دارو ارز ترجیحی 
داروها را قطع کرد

احتمــال افزایش 
ناگهانی نرخ داروهایی 
کــه ارز ترجیحی آن 
قطع شده است بسیار 
زیاد است.به گزارش 
خبرآنالین، در شرایطی که مجلس و دولت جهت 
حمایت از مردم فرآیند آزادســازی نرخ ارز دارو را 
متوقف کرده اند، سازمان غذا و دارو چراغ خاموش و 
بدون پشتوانه قانونی در حال حذف نرخ ارز یارانه ای 
دارو قلم به قلم است.قطع ارز 4۲۰۰ تومانی برخی از 
مواد موردنیاز صنعت دارویی کشور در حالی انجام 
می شود که مجلس با اعالم مخالفت برای حذف ارز 
ترجیحی، عنوان کرد این کار باعث شوک قیمتی 
شــدید در کاالهای اساســی ازجمله غذا و دارو 

خواهد شد.
    

دستور رئیس کل دادگستری استان تهران؛
کتاب خوانی به عنوان مجازات  
جایگزین حبس مدنظر قرار گیرد

ئـیـــس کل  ر
دادگســتری استان 
تهــران بــا صــدور 
بخشنامه ای از روسای 
همه واحدهای قضایی 
خواست تا اقدامات مرتبط بافرهنگ کتاب خوانی را 
به عنوان مجازات های جایگزین حبس مدنظر قرار 
دهند.به گزارش ایرنا، محمدجواد حشمتی مهذب در 
پی درخواست معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه 
مبنی بر اعمال احکام فرهنگــی مرتبط بافرهنگ 
کتاب خوانی به عنوان مجازات جایگزین حبس و در 
راستای ارج نهادن به فرهنگ کتاب خوانی و باالبردن 
ســطح فرهنگ عمومی، به روسای همه واحدهای 
قضایی دستور داد که با توجه به مفاد فصل نهم قانون 
مجازات اســالمی، صدور احکام جایگزین حبس 

مرتبط با اهداف نهاد کتاب خوانی مدنظر قرار گیرد.

از گوشه و کنار

در پی وخامت وضعیت آلودگی، تصمیمات اضطراری گرفته شد ؛

تهران از نفس افتاده است 


