
جانبازان و معلوالن سال هاست كه چشم انتظار 
سيستم حمل و نقل عمومي مناسبي هستند. 
آخرين بار مرداد سال 96 و در دوران شهرداري 
قاليباف ب�ود كه 6۰ خ�ودروي وي�ژه معلوالن 
به ناوگان حمل و نقل ش�هري اضافه شد. پس 
از س�ال ها در نهايت روز گذش�ته مناقصه اي 
ب�راي خري�د خ�ودروي جانب�ازان و معلوالن 
برگزار ش�د ك�ه آن ه�م برن�ده اي نداش�ت. 
سامانه حمل و نقل ويژه معلوالن و جانبازان شهر 
تهران در اس��فند ۱۳۹۱ افتتاح شد و ۶۰ دستگاه 
ون و ۲۵ دستگاه اتوبوس نيز در اين سامانه شروع 
به ارائه خدمت كردند. اين در حالي اس��ت كه هر 
سال سيس��تم هاي حمل و نقل ۱۵ تا ۲۰ درصد 
ارتقا پيدا مي كند و ناوگان آنها اضافه مي شود، اما 
حداقل سه سال است كه سامانه ويژه حمل و نقل 
معلوالن و جانبازان در شهر تهران هيچ پيشرفتي 

نداشته است. 
 تشديد معلوليت با نبود شبكه تردد ويژه 

آخرين واكنش شوراي ش��هر تهران به معضالت 
حمل و نق��ل جانبازان و معلوالن هم به دو س��ال 
قبل باز مي گ��ردد. مجيد فراهاني،  عضو ش��وراي 
شهر تهران در هشتاد و يكمين جلسه شوراي شهر 
تهران كه ۳۰ مرداد ۹7 برگزار شد، در تذكر پيش از 
دستور خود نسبت به ضرورت خدمت رساني سامانه 
حمل و نقل جانبازان  شركت واحد اتوبوسراني  به 
معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران 

تذكر داد. 
فرد داراي معلوليِت شديد نياز دارد تحت درمان 
باشد، در اين راستا انجام كاردرماني و فيزيوتراپي 
از مهم ترين نيازهاي او براي ادامه زندگي است، اما 
به دليل اينكه خانواده از عهده مخارج رفت  و آمد 
برنمي  آيد، ناچار است از درمان خود بگذرد، اما اين 
گذشتن موجب تشديد معلوليت، گوشه گيري و 

خانه  نشيني معلوالن مي شود. 
 پيگير هستيم!

مدير عامل شركت واحد اتوبوس��راني تهران روز 
گذشته و در آستانه هفته دفاع مقدس با تأكيد بر 
اينكه جانبازان عزيز، جان خود و سالمتي خويش 
را براي دفاع از كشور و مردم به خطر انداختند و با 
خداي خود معامله كردند و پاسخگويي به مطالبات 
اين عزيزان و شهروندان داراي معلوليت همچون 
ساير شهروندان، كوچك ترين ِديني است كه خود 
را به اَداي آن موظف مي دانيم، گفت: بر اين اساس، 
شركت واحد وظيفه خود مي داند كه تا جاي ممكن، 
با مناسب سازي ناوگان اتوبوسراني و ارائه خدمات 
ويژه به افراد داراي معلوليت، امكان حضور اين افراد 

را در جامعه تسهيل كند.«
محمود ترفع با اشاره به اينكه ۵ ميليارد تومان براي 
خريد خ��ودروي مخصوص جانب��ازان و معلوالن 
تخصيص داده شده است، اما مناقصه برگزار شده 

برنده اي نداش��ته اس��ت، گفت: پيگير خريد اين 
خودروها هستيم.«

ترفع با بي��ان اينكه ع��الوه بر اي��ن، بخش اعظم 
ايس��تگاه هاي خطوط تن��درو براي اف��راد داراي 
معلوليت مناسب سازي شده اند، تصريح كرد: اين 
اقدام و پيش بيني صندلي وي��ژه توان خواهان در 
اتوبوس هاي بي آر تي، استفاده از ناوگان اتوبوسراني 

را براي اين عزيزان امكان پذير كرده است.«
 سؤال هاي بي جواب

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعالم 
اينكه از بيش از ۴ هزار عضو س��امانه حمل و نقل 
ويژه جانبازان و معلوالن، تع��داد ۳هزارو۲۰۰ نفر 
از ويلچ��ر و ۳۰۰ نفر ني��ز از عصا و واكر اس��تفاده 
مي كنند و همچني��ن تعداد ۵۰۰ نف��ر از آنها نيز 
نابينا هستند، خاطر نشان كرد: سامانه جانبازان 
و معلوالن شركت واحد از مجموعه هاي منحصر 
به فرد ناوگان هاي اتوبوسراني در سطح دنياست 
كه به صورت اختصاصي صرفاً به شهروندان داراي 

معلوليت خدمات ارائه مي دهد.«

اين مدير شهري اما اشاره اي نكرد كه اين مجموعه  
منحصر به فرد ناوگان  اتوبوسراني! چرا توان برگزاري 
يك مناقصه را ندارد؟ چرا حداقل سه سال است كه 
هيچ خبري از افزايش ظرفيت سامانه جانبازان و 

معلوالن شركت واحد وجود ندارد؟
 مناسب سازي به جاي ظرفيت سازي

آذر ماه سال قبل هم معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران، با اشاره به اهميت نياز هاي افراد 
داراي معلوليت و نامگذاري س��وم دس��امبر)۱۲ 
آذرماه( به  عنوان روز جهاني افراد داراي معلوليت 
مدعي ش��د كه با ه��دف تحقق ش��عار »تهران، 
ش��هري براي همه« و به  منظور تالش در زمينه 
مناسب س��ازي معابر براي اف��راد داراي معلوليت 

اقداماتي صورت گرفته است. 
معاونت حمل ونقل و ترافي��ك، اختصاص فضاي 
پارك ويژه، تخفيف ۹۰ درص��دي طرح ترافيك 
براي معلوالن، مناسب س��ازي ايستگاه هاي مترو 
براي دسترسي معلوالن و مناسب سازي پايانه هاي 
تاكسيراني و اتوبوسراني براي معلوالن را از مهم ترين 

اقدامات براي معلوالن اعالم كرد. 
يعني معاون��ت حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري 
به جاي ظرفيت س��ازي براي حمل و نقل عمومي 
جانبازان و معلوالن به مناسب س��ازي پايانه هاي 
تاكسيراني و اتوبوسراني براي اين قشر اكتفا كرد. 

 سكوت شوراي شهر
مجيد فراهاني  تنها عضو شوراي شهر تهران است 
كه آخرين بار دو سال قبل با بيان اينكه عدم تحقق 
دسترس  پذيري ش��هر براي جانبازان و معلوالن 
سبب شده تا آنها از حق زندگي در شهر به طور كامل 
برخوردار نشوند، گفت: در اين شرايط هر چه ميزان 
معلوليت  جسمي بيشتر باشد، مشكالت براي رفت 

و آمد افراد بيشتر خواهد شد.«
عضو شوراي شهر تهران با تأكيد بر اينكه در ايران 
شرايط فراهم كردن دسترسي  حمل و نقل آسان 
براي امور اي��ن افراد كمترين خدمتي اس��ت كه 
شهرداري از طريق س��امانه حمل و نقل جانبازان 
و معلوالن بايد ارائه دهد، تصريح كرد: متأس��فانه 
در ماه هاي اخير با لغو س��رويس  از سوي سامانه، 
خدمت  رساني به اين قشر مختل شده و فقدان ارائه 
دليل شفاف براي لغو سرويس رزرو  شده سبب شده 
تا در پيگيري هاي تلفني ش��هروندان  اپراتور هاي 
س��امانه به جاي پاسخ درس��ت به بداخالقي و در 
م��واردي توهين به ش��هروندان مب��ادرت كنند 
كه اين رفتار ناشايس��ت  س��بب دلگيري  و طرح 
ش��كايت معلوالن  در س��امانه ۱888 شهرداري 
تهران شده اس��ت.« فراهاني  با ابراز تأسف از اينكه 
نمي توانيم انتظار بحق اين قشر را پاسخگو باشيم، 
گفت: در اين شرايط شاهديم كه يك كارمند خاطي 
با بي ادبي به جاي عذرخواهي  با رفتاري توهين آميز 
زمينه نارضايتي و احساس تبعيض  نسبت به اين 

افراد را فراهم مي سازد.«
 تجديدنظر در حمل و نقل شهري

نه فق��ط در پايتخت كه در بيش��تر كالنش��هرها 
سيستم هاي حمل و نقل اصاًل پذيراي رفت وآمد 
جانبازان و معلوالن نيست. بسياري از ايستگاه هاي 
حمل ونقل مناسب سازي نشده  و در بسياري از نقاط 
نيز آسانسور درنظر گرفته نشده است و اگر آسانسور 
هم در نظر گرفته شده در اكثر مواقع خاموش و قفل 

است كه اين موارد آزار دهنده است. 
فعاليت هاي فرهنگ��ي در رابطه با اف��راد داراي 
معلوليت در حوزه وس��ايل حمل و نقل عمومي 
هم بسيار كم اس��ت. در همه دنيا تبليغاتي را در 
نظر مي گيرند تا سالمندان و معلوالن وقتي وارد 
سيستم حمل و نقل مي شوند، كسي در جايي كه 
آنها بايد مستقر شوند، نباشد، اما شركت هاي واحد 
اتوبوسراني، قطارهاي ريلي و حمل و نقل شهري 
در ارتباط با رعايت حقوق افراد داراي معلوليت 
هم كاري انج��ام نمي دهند و باي��د تجديدنظر 

صورت گيرد. 
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همه آمارهاي كرونايي سير صعودي دارد

ايران در صف پيش خريد واكسن كرونا

سال هاي دور از مقصد!
مناقصه خريد خودرو هاي حمل و نقل عمومي مخصوص جانبازان و معلوالن بي برنده باقي ماند

روند افزايشي ابتال، 

زهرا چيذري 
بستري و فوتي هاي   گزارش  2

كرونا حاال ش�كل 
جدي تري به خود گرفته است. روز گذشته هم 
گ�زارش 24 س�اعته وزارت بهداش�ت درباره 
وضعيت كرونا در كشور، از شناسايي 3 هزار و 
34۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كش�ور 
حكايت داش�ت كه يك هزار و 494 نفر از آنها 
بس�تري ش�دند. همچنين با مرگ ۱77 بيمار 
كرونايي ديگر مجموع جان باختگان اين بيماري 
به 24 هزار و 47۸ نفر رس�يد. آمار بيماران در 
وضعيت شديد هم باالتر رفته و به 3هزارو9۱2 
نفر رسيده اس�ت. رنگ قرمز كرون�ا همچنان 
بخش اعظم نقشه كش�ورمان را در برگرفته و 
طبق گزارشات اپيدميولوژي وزارت بهداشت 
۱۰ استان كشور شاهد پيك اين بيماري هستند. 
در اين ميان اگر چه قابل اعتمادترين نس�خه 
ممكن ب�راي مقابل�ه با كرون�ا هم�ان رعايت 
توصيه هاي بهداشتي است، وزارت بهداشت با 
تمام اما و اگرهاي موجود پيرامون واكسن كرونا، 
رايزني هايي را براي خريد اين واكس�ن انجام 
داده اس�ت. حاال آنطور كه س�خنگوي وزارت 
بهداشت خبر داده، ايران هم مانند ۱۸۰ كشور 
ديگر دنيا، س�بدش را در صف خريد واكس�ن 
كرونا گذاش�ته و براي پيش خريد اين واكسن 

ثبت نام كرده است. 
طي ۲۴ ساعت منتهي به روز دوشنبه ۳۱ شهريور 
ماه، ۳ هزار و ۳۴۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۴۹۴ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به ۴۲۵ هزار و ۴8۱ نفر رسيد. همچنين 
۳هزارو۹۱۲ نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در وضعيت ش��ديد اي��ن بيماري تح��ت مراقبت 

قرار دارند. 
طي همين زمان، ۱77 بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 

به ۲۴ هزار و ۴78 نفر رسيد. 
تا كنون ۳۶۱ هزار و ۵۲۳ نف��ر از بيماران، بهبود 

يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
بنابر اعالم سيما س��ادات الري،  سخنگوي وزارت 
بهداشت، استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان 

شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزس��تان، كرمانش��اه، گيالن، بوشهر، 
زنجان، ايالم، خراس��ان رضوي، مازندران، البرز، 
آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 

همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار دارند. 
همچني��ن اس��تان هاي كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
چهارمحال و بختياري، هرمزگان، فارس و گلستان 

نيز در وضعيت هشدار قرار دارند. 
  2/5درصد قربانيان كرونا در ايران

الري با اشاره به اينكه تقريباً هفت ماه است كشور 
درگير بيماري كروناس��ت، گفت: » تا كنون ۹۶۵ 
هزار نف��ر در دني��ا قرباني اين بيماري ش��دند كه 
۲/۵ درصد آنها در كش��ور ما بوده است.« به گفته 
وي بيماري همچنان روند رو به افزايش خود را در 
پيش گرفته و با شرايطي كه واكسن و داروي قطعي 
براي آن وجود ندارد، بهترين راه براي پيشگيري از 
ابتال رعايت نكات بهداش��تي و استفاده از ماسك 
اس��ت. اكنون مدت طوالني اس��ت كه بيماري با 
ما زندگي مي كند پس بايد به فكر تغيير س��بك 

زندگي مان باشيم. 
الري با ابراز نگراني از پاييز پيش رو تأكيد كرد:»در 
ش��رايطي كه در برخي مكان ها امكان موج سوم 
بيماري وجود دارد، درصد رعايت نكات بهداشتي 

كاهش پيدا كرده است.«

  رايزني ه�اي وزارت بهداش�ت ب�راي 
پيش خريد واكسن كرونا

سخنگوي وزارت بهداش��ت درباره واكسن كرونا 
هم اينگون��ه توضيح داد: » در كش��ور گروه هايي 
مشغولند و دارند كار انجام مي دهند و وزير بهداشت 
نيز شخصاً اين موضوع را رصد مي كنند و موفقيت ها 
را خودشان اطالع مي دهند. در مجموع ايران نيز 
پا به پاي دنيا در زمينه توليد واكسن كرونا فعاليت 
مي كن��د. در عين حال منطقي ني��ز آن بود كه ما 
هم س��بد خود را براي خريد واكسن بگذاريم. در 
اين زمينه مجمعي به نام كووكس فعال است كه 
۱8۰ كشور در آن ثبت نام كرده اند و ۱8 سازمان 
و شركت در زمينه توليد واكسن در آن مشاركت 

دارند. ايران هم در ليست اين ۱8۰ كشور است.«
به گفته وي ش��رط اين ش��ركت ها براي فروش 
واكس��ن آن بوده كه كش��ور متقاضي ۱۵ درصد 
پيش پرداخت براي اين واكسن داشته باشد و اگر 
موفق هم نشدند، اين پول به ما عودت نمي شود. 
الري اف��زود:» در عي��ن حال در آخرين جلس��ه 
ستاد ملي مقرر ش��د كه اين ۱۵ درصد پرداخت 
ش��ود و فكر مي كنم مقرر شد ۱۰ س��پتامبر اين 
مبلغ پرداخت شود. در مجموع ما نيز سبدمان را 
براي خريد واكسن كوويد  ۱۹ گذاشتيم و ثبت نام 
كرديم؛ واكسن آكس��فورد، چند شركت چيني 

و ش��ركت هاي مختلفي كه معتبرند در اين گروه 
قرار دارند، اما باز همه تخم مرغ ها را در يك سبد 
نگذاش��تيم. همانطور كه وزير بهداشت گفتند، 
با يك ف��رد ايراني االصل در هند ني��ز براي خريد 

واكسن مذاكره كرديم.«
وي در عين حال ب��ا تأكيد بر اس��تراتژي انتقال 
تكنولوژي توليد واكسن خاطر نشان كرد:» البته 
برآوردها نشانگر اين است كه قطعاً زودتر از شش 
ماه دسترس��ي به واكس��ن نخواهيم داشت و اين 
واكسن هم شامل گروه هاي آسيب پذير مي شود. 
اين موضوع در همه دنيا هس��ت و بايد همچنان 

پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم.«
  افزايش مرگ افراد باالي 7۰ سال

الري درباره تأثير بازگش��ايي م��دارس در ابتالي 
كودكان به كرونا گفت:» فعالً نمي توان چيزي گفت 
و بايد سه تا چهار هفته صبر كرد. البته بايد در مورد 
حضور دانش آموزان نيز آمار دقيق داشته باشيم.«

به گفته وي الگوي بيماري همچنان ابتالي بيشتر 
افراد مسن و آسيب پذير اس��ت؛ با آغاز موج سوم 
بيماري آمار فوتي هاي كرونا در سنين باالي 7۰ 
سال افزايش يافته است كه اين موضوع مي تواند به 
علت عدم رعايت نكات بهداشتي و سهل انگاري هاي 

صورت گرفته باشد. 
الري با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي بستري هاي 
كرونا در تهران طي هفته گذشته، خواستار بازگشت 

دوركاري در تهران شد. 
وي درباره تمهيدات وزارت بهداشت براي تأمين 
واكسن آنفلوآنزا گفت:» در بهترين حالت واكسن 
آنفلوآنزا نيز ۳۰ تا ۶۰ درصد ايمني زايي مي كند. 

اولويت دريافت واكسن با افراد آسيب پذير است. 
  42 تا 2۰۰ هزار تومان قيمت اعالمي وزارت 

بهداشت براي واكسن آنفلوآنزا! 
به گفته الري قيمت واكس��ن آنفلوآنزا بستگي به 
تبادل ارز دارد. بر اساس آخرين تصميم گيري ها 
قرار بر اين شد كه حدوداً ۱۲ ميليون دوز واكسن 
آنفلوآنزا ب��ا ارز دولتي خريداري ش��ده و با قيمت 
ح��دوداً ۴۲ ه��زار توم��ان عرضه ش��ود. البته در 
صورتي كه تقاضا بيشتر از اين باشد، ممكن است 
واكس��ن با ارز نيمايي خريداري ش��ود كه قيمت 
آن بيشتر بوده و حتي ش��ايد تا ۲۰۰ هزار تومان 

نيز برسد. 

  تصاوير و محتواي مرتبط با » سردار شهيد قاسم سليماني« به كتاب  هاي 
درسي دانش آموزان در پايه هاي مختلف تحصيلي اضافه شده است. كتاب 
آمادگي دفاعي، مطالعات اجتماعي، دين و زندگي، تاريخ معاصر، استان 
شناسي و. . . بخش��ي از كتاب هاي درسي هس��تند كه تصاوير و محتواي 

مربوط به » سردار شهيد قاسم سليماني« در آنها لحاظ شده است. 
  مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا با اش��اره به اينكه روزانه ۱7 تن 
ذرات معلق در اثر تردد وس��ايل نقليه در هواي تهران منتش��ر مي شود، 
گفت: سايش تاير و لنت ترمز، دو منبع مهم انتش��ار ذرات معلق ناشي از 

خودروها است . 
  معاون آموزش معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران گفت: 
تردد خودروها در ۲۲ معبر تهران امروز از ساعت ۱۶ تا ۱8 همزمان با 

روز جهاني بدون خودرو ممنوع است. 
  رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه گفت: برنامه ما براي 
افزايش ظرفيت ارتباط تصويري زندان ها با مراكز قضايي سراسر كشور 
و اجراي اين طرح موجب كاه��ش قابل توجه اعزام و بدرقه زندانيان به 

مراكز قضايي در استان ها شده است. 
  آلمان طي 7۵ سال، فرانسه 8۰ س��ال و بريتانيا طي ۹۰ سال روند 
سالمندي جمعيت را طي كرده اند، اين در حالي است كه كشور ايران 
تنها در عرض ۳۰ سال به مرحله » فوق سالمندي« خواهد رسيد؛ اين 

به معناي سرعت زياد سالمندي جمعيت ايران است!

ارائه اليحه »اصالح قانون ثبت احوال«
پس از 43 سال

وزارت كشور با توجه به گذشت 43 سال از تصويب قانون ثبت احوال 
و در نتيجه عدم انطباق قانون فعلي با اقتضائات زمان، اليحه اصالح 
قانون ثبت احوال را به كميسيون لوايح هيئت دولت ارائه كرده است. 
وزارت كشور با توجه به گذشت ۴۳ سال از تصويب قانون ثبت احوال در سال 
۱۳۵۵ و اصالح موادي از آن در سال ۱۳۶۳ و در نتيجه عدم انطباق قانون 
فعلي با اقتضائات زمان، اليحه اصالح قانون ثبت احوال را به عنوان يكي از 
برنامه هاي اعالمي اين وزارت به مجلس شوراي اسالمي در دولت دوازدهم 
در دستور كار قرار داده و جهت سير مراحل بررسي و تصميم گيري به هيئت 
دولت ارائه كرده است.  اين اليحه پيشنهادي كه مشتمل بر ۶۲ ماده، ۳7 
تبصره و 78 بند و با تأكيد بر اعمال اصالحات در مواد قانوني مربوطه در حد 
ضرورت تنظيم شده، براساس انجام دو طرح پژوهشي مستقل با عناوين » 
نيازسنجي بازنگري در قانون ثبت احوال« و » اصالح و بازنگري قانون ثبت 
احوال« و برگزاري جلسات متمادي با گروه هاي خبرگان و متخصصان اهل 
فن تدوين شده ضمن آنكه براي بررسي ضرورت هاي تغيير قانون، بيش از 

۱۲ زيرپروژه نيازسنجي به انجام رسيده است. 
تغييرات گسترده ناشي از ورود فناوري به حوزه ثبت احوال و خأل قانوني 
در خصوص مسائل مرتبط با فناوري، وجود مشكالت در انجام امور با 
توجه به تعارضات، پاسخگو نبودن و ناكافي بودن قانون، پيشرفت هاي 
علمي درخصوص شناسايي نسب و راه هاي جديد فرزندآوري در مورد 
زوج هاي نابارور و عدم پيش بيني شقوق مختلف حقوقي و قانوني اين 

موضوع از جمله موارد ضرورت اين قانون است. 
 اعمال حقوق ش��هروندي و ل��زوم توجه به حقوق جامع��ه و نيازهاي 
اجتماعي در وظايف س��ازمان ثبت احوال، لزوم تأمي��ن منافع ملي از 
طريق امكان بهره برداري امنيتي از اطالعات ثبتي ضمن رعايت حريم 
خصوصي آحاد مردم از طريق اصالح قان��ون هم از ديگر ضرورت هاي 

تغيير در قانون ثبت احوال فعلي به شمار مي روند. 

حسین سروقامت ركورد شكني »ازن« 
در تابستان امسال

آالين�ده ازن ط�ي تابس�تان امس�ال 32 روز از ه�واي پايتخت 
را آلوده ك�رد. پيش از اي�ن نيز غلظت اي�ن آالين�ده در ماه هاي 
گ�رم س�ال افزاي�ش پي�دا مي كرد، ام�ا مي ت�وان گف�ت ك�ه 
تابس�تان امس�ال اولي�ن س�الي ب�ود ك�ه غلظ�ت ازن ط�ي 
بي�ش از 3۰ روز ه�واي ته�ران را تحت تأثي�ر خود ق�رار مي داد. 
تابستان امسال درحالي به پايان رسيد كه كيفيت هواي تهران طي سه 
ماه اخير ۶۱ روز در ش��رايط قابل قبول و ۳۲ روز در شرايط آلوده قرار 
داشت كه در اين بين سهم هواي ناسالم براي گروه هاي حساس ۳۰ روز 

و سهم هواي ناسالم براي همه دو روز بود. 
بر اساس ش��اخص AQI، علت اصلي آلودگي هواي تهران در تمام اين 
۳۲ روز، افزايش غلظت »آالينده ازن« ب��ود. هر چند كه غلظت ذرات 
معلق كمتر از ۲/۵ ميكرون طي پنج روز از تابستان امسال از حد مجاز 
فراتر رفت، اما ب��ه دليل آنكه طي آن پنج روز آالينده ازن ش��اخص به 
مراتب باالتري نسبت به ذرات معلق داشت، به عنوان آالينده اصلي هوا 
اعالم شد.  ازن آالينده ثانويه اي است كه پيش سازهاي آن VOC ها يا 
همان تركيبات آلي فرار و ناكس هستند. اين آالينده ها با تابش شديد و 

مستقيم نور خورشيد آالينده ازن را توليد مي كنند. 
اين آالينده ثانويه پيش سازهايي دارد كه خودروها و موتورسيكلت هاي 

بنزيني و نيروگاه ها و صنايع در توليد اين پيش سازها مؤثرند. 
 بررس��ي كيفيت هواي تهران طي پنج سال اخير نش��ان مي دهد كه 
افزايش غلظت آالينده ازن در تهران طي تابستان امسال به نوعي ركورد 
زده است. اين آالينده طي تابستان س��ال گذشته تنها ۱7 روز از هواي 
تهران را آلوده كرده بود.  بر اساس اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، طي دومين فصل سال گذشته تهراني ها 7۵ روز هواي قابل قبول 
و ۱7 روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس داشتند همچنين كيفيت 
هواي پايتخت در اين بازه زماني طي يك روز ناسالم براي همه بود.  بر 
اين اساس طي تابستان سال ۹7 نيز هواي تهران 8۰ روز در شرايط قابل 
قبول و ۱۳ روز در شرايط ناس��الم براي گروه هاي حساس قرار داشت. 
علت آلودگي هوا طي ۱۲ روز از اين ۱۳ روز افزايش غلظت آالينده ازن و 

طي يك روز افزايش غلظت ذرات معلق گزارش شده است. 
هر چند كه افزايش تع��داد خودروهاي بنزين��ي در تهران علت اصلي 
افزايش تدريجي غلظت آالينده ازن در ماه هاي گرم پايتخت است، اما 
ركوردشكني ازن در تهران طي تابستان امسال مي تواند به دو مسئله 
مهم مرتبط باش��د. اول آنكه ايجاد تغييرات��ي در اجراي طرح ترافيك 
به دليل شيوع بيماري كوويد ۱۹ در كشور س��بب افزايش استفاده از 
خودروهاي شخصي و بالطبع افزايش آالينده هاي پيش سازهاي ازن 
شد. شركت كنترل كيفيت هواي تهران پيش از اين اعالم كرده بود كه 
ايجاد تغييراتي در اجراي طرح ترافيك و باال رفتن حجم ترافيك سبب 

افزايش غلظت برخي از آالينده  ها در شهر تهران شده است. 
عامل ديگري كه مي تواند سبب افزايش غلظت آالينده ازن در تابستان 
تهران شده باشد، سختگيرانه تر شدن نحوه محاسبه شاخص كيفيت 
هوا از ابتداي امسال است. اين تغييرات س��بب شده است كه روزهاي 
نامطلوب از نظر اين آالينده در ماه هاي گرم افزايش پيدا كند. حسين 
شهيدزاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران در اين زمينه 
روز گذشته به ايسنا گفته كه سختگيرانه تر شدن نحوه محاسبه شاخص 
كيفيت هوا سبب خواهد شد كه در پاييز و زمستان نيز شاهد افزايش 

تعداد روزهاي آلوده باشيم. 
در تابستان سال ۹۶ آالينده ازن فقط هفت روز از هواي تهران را آلوده 
كرد. كيفيت هوا در اين بازه زماني طي ۱۲ روز در شرايط ناسالم براي 
گروه هاي حساس قرار داشت كه در پنج روز از اين ۱۲ روز غلظت ذرات 

معلق كمتر از ۲/۵ ميكرون از محدوده مجاز فراتر رفته بود. 
پايتخت نشينان در تابستان سال ۹۵، 7۹ روز هواي قابل قبول تنفس 
كردند. كيفيت هوا در سه ماهه تابستان اين س��ال ۱۴ روز در شرايط 
ناسالم براي گروه هاي حساس قرار داشت كه علت آن در تمامي اين ۱۴ 

روز افزايش غلظت ذرات معلق كمتر از ۲/۵ ميكرون اعالم شده است. 
هر چند كه ازن بيش از چهار سال است كه در ماه هاي گرم هواي تهران 
را آلوده مي كند و هر سال نيز بر ميزان آن افزوده مي شود، اما هنوز برنامه 
مشخصي براي كنترل غلظت آن در هوا از سوي دستگاه هاي مسئول 

ارائه نشده است. 

» هر بار كه مواضع ضد ايراني بحرين را مي بينم، خود را لعنت 
مي كنم. 

هم اعليحضرت و مشاورانش و هم مني كه به خاطر روابطم با شاه 
به استقالل بحرين كمك كرديم، خيانتكاريم. 

اي كاش ذره اي از وجود س�ليماني در ما بود، ت�ا امروز نبينيم 
كشوري كه به اندازه رباط كريم هم نمي شود، براي ما. . . زيادي 

تناول مي كند.«
توييت جنجالي »اردش�ير زاهدي« داماد ش�اه مخلوع، وزير 
خارجه و س�فير وقت ايران در امريكا، در واكنش به رفتارهاي 

نابخردانه حكومت بحرين!
جناب زاهدي! از روزگاري كه بر خر مراد س�وار بوديد و عنان 
مركب قدرت را گرفته، تند و پرش�تاب مي تاختيد و به ملت و 

مملكت خويش خيانت مي كرديد، دير زماني نمي گذرد!
در آن روزگار مس�ئوالنه عمل نكرديد، اكن�ون از اين توييت 

تأسف بار چه سود؟!
برخي مس�ئوليت ها زم�اِن ُم�رده – Dead Time – دارند. اگر 
در وق�ِت خاصي انجام ش�ود، مفيداس�ت. واال دو ش�اهي هم 

نمي ارزد!
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4 مدال طال و نقره دستاورد ايران
 از المپياد جهاني كامپيوتر

تي�م مل�ي دانش آم�وزي المپي�اد كامپيوت�ر اي�ران در س�ي  و 
دومين المپي�اد جهاني كامپيوتر 2۰2۰ س�نگاپور با كس�ب س�ه 
م�دال طال و ي�ك نق�ره، رتبه چه�ارم جه�ان را به دس�ت آورد. 
تيم چهار نفره دانش آموزان شركت كننده در سي و دومين المپياد علمي 
جهاني كامپيوتر كه به ميزباني سنگاپور برگزار شد با كسب چهار مدال 
ارزشمند جهاني شامل سه مدال طال و يك مدال نقره بر افتخارات علمي 
كش��ورمان افزود.  در اين دوره المپياد جهاني كه به دليل شيوع بيماري 
ناشي از ويروس كوويد ۱۹ به صورت مجازي برگزار شد، شايان پرديس، 
علي صفري و كسري مظاهري موفق به كسب مدال جهاني طال شدند و 
ابوالفضل سلطاني نيز موفق مدال جهاني نقره را به دست آورد.  در رده بندي 
مسابقات، تيم ايران رتبه چهارم جهاني را به دست آورد. همچنين تيم هاي 

چين، امريكا و كره جنوبي به ترتيب اول تا سوم شدند. 

برج ميالد به حمايت از كودكان
 مبتال به سرطان طاليي شد

برج ميالد تهران در يك اقدام جهاني همراه با ش�ش برج معروف 
در كش�ورهاي كانادا، انگلس�تان، بلژيك، چي�ن و مالزي به رنگ 
طاليي كه رنگ آگاهي رس�اني سرطان اطفال اس�ت، درآمد. اين 
اقدام به مناسبت ماه س�پتامبر كه در تقويم جهاني به عنوان ماه 
اطالع رس�اني س�رطان اطفال نامگذاري شده اس�ت، انجام شد. 
آراسب احمديان، مديرعامل مؤسسه خيريه محك در تشريح اين اقدام 
و اهداف آن گفت: »مؤسسه محك در نزديك به سه دهه فعاليت خود 
تالش كرده است تا ضمن ارائه و تأمين خدمات درماني و حمايتي براي 
قهرمانان كوچك مبارزه با س��رطان، زمينه آگاهي رس��اني تشخيص 
زودهنگام سرطان كودك را در جامعه فراهم آورد، چراكه يكي از عوامل 
تأثيرگذار در درمان اثربخش تر، كم دردتر و كم هزينه تر بيماري سرطان، 
تشخيص زودهنگام است كه سبب تسهيل و كارآمدي فرآيند درمان، 

ارتقاي كيفيت زندگي و افزايش نرخ بهبودي مي شود. «
وي افزود: » اقدام نمادين طاليي شدن برج ميالد همزمان با نمادهاي 
 CN شهري و ساختمان هاي تجاري، فرهنگي و گردشگري نظير برج
تورنتو در كانادا، برج BT لندن و برج س��اعت يادبود جوزف چمبرلين 
بيرمنگام در انگلستان، پارلمان اتحاديه اروپا بروكسل بلژيك، برج انرژي 
شنزن چين، برج KL كوآالالمپور مالزي، كه هر كدام نماد و نشانه اي 
از شهر و كشور خود هستند، در راستاي كمپين جهاني آگاهي رساني 

سرطان اطفال بود. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک


