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مازندران در شرایط قرمز کرونا
علیرضا رئیســی، 
ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا دز موزد 
آخرین وضعیت کرونا 
در کشور گفت: وضعیت 

بیماری کرونا در استان مازندران در پیک سوم قرار 
دارد و اکثر شهرهای این استان درگیر بیماری بوده و 
چهار شهر سواد کوه شمالی، ساری، آمل و رامسر در 

شرایط قرمز کرونا قرار دارند.
به گفته او در حال حاضر ۴۰۱ شهر در وضعیت 
زرد و ۴۳ شهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند که 

۱۸ شهر نارنجی مربوط به استان مازندران است.
او با بیان اینکــه میزان رعایــت پروتکل های 
بهداشتی به بیش از ۸۶ درصد رسیده است گفت: 
روند بیماری در سطح کشــور نزولی است و میزان 
بستری در بیمارستان ها تقریبا یک چهارم شده و 
میزان مرگ و میر کشور کمتر از یک سوم به نسبت 

پنج تا شش هفته قبل شده است.
همچنین دیروز سیماسادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت آخرین موارد ابتال به کرونا در کشور 
را در 2۴ ساعت اخیر ۶ هزار و ۴۵ بیمار اعالم کرد و 
گفت: همچنین در طی 2۴ ساعت اخیر ۱۰۱ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۵۵ هزار و ۴۳۸ نفر رسید.
    

قانون مهریه اصالح می شود
پیــش  چنــدی 
تعــدادی از محکومان 
مهریه و خانواده های آنها 
جلوی مجلس تجمع 
کردند و خواستار تغییر 

قانون قوانین مهریه شــدند. آنهــا در این تجمع از 
نمایندگان مجلس خواستند به دلیل افزایش قیمت 

سکه فکری به حال محکومان مهریه کنند.
حاال کاظم دلخوش، ســخنگوی کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری صدا 
و سیما از طرح اصالح قانون مهریه طی دو هفته آینده 
خبر داد و گفت: »این طرح در کمیسیون حقوقی و 
قضایی به بحث و بررسی اعضای کمیسیون گذاشته 

خواهد شد«.
    

افزایش آمار قربانیان مسمومیت 
الکلی در هرمزگان

مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان از فوت ۵ نفر 
و نابینایی یــک نفر بر 
اثر مســمومیت الکلی 

در این اســتان خبر داد. فاطمــه نوروزیان، در پی 
مسمومیت عده ای از شهروندان شهرستان قشم و 
بندرعباس با الکل دست ساز، افزود: 2۸ نفر تاکنون 
در شهرستان های قشم و بندرعباس به دلیل این نوع 
مسمومیت به بیمارستان ها مراجعه کرده اند که در 
حال حاضر یک نفر در بخش آی سی یو بیمارستان 
پیامبر اعظم )ص( قشم با سطح هوشیاری بسیار 
پایین و یک نفر دیگر نیز در بیمارســتان شــهید 

محمدی بندرعباس بستری هستند.
    

  روایت رئیس انجمن سوختگی ققنوس 
از یک فاجعه؛

خرید پانسمان های سوختگی به 
دلیل تحریم ها منتفی است

در حالی کــه آمار 
سوانح ســوختگی در 
کشور رقمی باالست و 
ساالنه بیش از 2۰۰هزار 
نفر را دربرمی گیرد، اما 

وضعیت امکانات پزشکی در این حوزه نامطلوب است 
به طوری که ساالنه حدود ۳هزارنفر فوت به دلیل 

سوختگی جانشان را از دست می دهند.
در همین باره محمدجواد فاطمی، رئیس انجمن 
سوختگی ققنوس به شهروند گفت: درحال حاضر 
امکان پانسمان برای بیمارانی که دچار سوختگی 
شــده اند، وجود ندارد و در واقع بحــث خرید این 
پانسمان ها به دلیل تحریم ها منتفی است. به همین 
دلیل درحــال حاضر روش هــای قدیمی درمان 
برای بیماران سوختگی استفاده می شود و از پماد 
و پانسمان های قدیمی برای این بیماران استفاده 
می شود. به گفته او قیمت پانســمان این بیماران 
بسیار افزایش یافته است و اگر تا پیش از این قیمت 
یک بار پانسمان برای یک بیمار در حدود یک میلیون 
تومان تمام می شد، در حال حاضر ۷ میلیون تومان 
نیز برای پانسمان کم است و در واقع بیشتر بیماران 
توان پرداخت 2۰۰ تــا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه 
درمان سوختگی را نخواهند داشــت و متأسفانه 
بیمار سوختگی با مرگ خود هزینه آن را پرداخت 

خواهد کرد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

وضعیت تهران باز هم قرمز است. البته 
این بار نه به دلیل شیوع گسترده کرونا. 
بلکه به دلیل تراژدی هر ساله پایتخت در 
روزهای سرد سال؛ آلودگی هوا. هرچند 
این بــار متهم آلودگی هــوا متفاوت با 

سالیان پیش است.
یک ماه پــس از اوج گیری آلودگی 
مرموز هوا در تهران، خبر رسیده آسمان 
دیگر کالن شهرها نیز کدر شده است. 
این در حالی بود کــه در چند ماه اخیر 
با وجود اعمال برخی محدودیت های 
رفت و آمــد شــبانگاهی و همینطور 
دورکاری بســیاری از کارمنــدان و 
تعطیلی کالس های حضوری مدارس 
و دانشگاه ها، کمتر کســی انتظار این 
میزان از آلودگی هوا را داشت. هرچند 
یکی از مقصرین همیشگی آلودگی هوا 
خودروها و موتورسیکلت های فرسوده 
بوده و هستند، اما گزارش های سازمان 
هواشناسی نشان می داد این بار آلودگی 
ناشی از غلظت نوعی آالینده است که 
ارتباط چندان معنــاداری با خودروها 

ندارد. 
در حالی که در طول یکــی دو ماه 
گذشــته، بارش بــاران و وزش باد، هر 
از چندی به داد شــهروندان رسید، اما 
با تــداوم این وضعیــت در هفته های 
اخیر برخی از اعضای شــورای شهر از 
مازوت ســوزی در نیروگاه های کشور 
خبر دادند. مازوت هایی که گفته می شود 
به دلیل تحریم ها، روی دست نیروگاه ها 
مانــده و آنها نیز برای خالصــی از آن، 
این سوخت های به شــدت آالینده را 

سوزانده و راهی هوای شهرها و ریه های 
شــهروندان کرده اند. هر چند این خبر 
خیلی زود از از سوی وزارت نیرو تکذیب 
شــد، اما اظهارات مســئوالن محیط 
زیســت و مســئوالن بهداشتی نشان 
داد، خبر اولیه چنــدان دور از واقعیت 

نبوده است.
19 ایستگاه در پایتخت؛ قرمز 

براســاس آخرین اعالم شــرکت 
کنترل کیفیت هوای تهــران، دیروز 
کیفیت هوا در ۱۹ ایستگاه در پایتخت 
در وضعیت قرمز قرار داشت که بیانگر 

هوای ناسالم برای همه بود.
از اقدسیه در شــمال تهران گرفته 
تا پیــروزی در جنوب تهران شــرقی 
تهران. این در حالی است که بر اساس 
پیش بینی های ســازمان هواشناسی 
آلودگی هوا عالوه بر تهران در اصفهان، 
کرج، اراک، قزوین، تبریز و مشــهد نیز 
در روزهای آتی این هفته ادامه خواهد 
داشــت و حتی وضعیــت در برخی از 
شهرها رو به وخامت بیشتر خواهد رفت.

اما به نظر می رســد مســئوالن 
اســتانی وضعیت را چنــدان وخیم 
نمی دانند و معتقدند با اعمال برخی 
از محدودیت ها مشکل حل می شود. 
دیروز انوشیروان محســنی بندپی، 
اســتاندار تهران از پیشــنهاد جلسه 
کارگروه کمیته آلودگــی هوا مبنی 
بر تعطیلی دو روزه تهــران خبر داد. 
عبداهلل رمضانزاده، سخنگوی دولت 
اصالحات در توییتر خود در واکنش 
به این پیشــنهاد نوشت: »می گویند 
علت آلودگی هوای تهــران مصرف 
سوخت مازوت در نیروگاه هاست. بعد 
مقام های دولتی پیشــنهاد تعطیلی 
دو روزه همه کسب و کارهای دولتی 

و خصوصــی را داده اند. طنــز از این 
شیرین تر. بی ربطی از این تلخ تر!«.

در حالی که به نظر منتقدان پیشنهاد 
تعطیلی پایتخت، کامال بی ربط است و 
مشکلی را از ادامه آلودگی هوا به مازوت 
کم نمی کند، به نظر اســتاندار تهران 
آلودگی ربطی به مازوت ندارد. چرا که 
به گفته او دستور عدم استفاده از سوخت 
مازوت بــه همه صنایــع نیروگاه های 
استان ابالغ و این موضوع به اجرا در آمده 
است. او همچنین گفت: »گزارش های 
بازرسی میدانی محیط زیست استان 
نیز بر این مســئله تاکید شده است که 
تمام نیروگاه ها و صنایع مشغول فعالیت 
در اســتان تهران از گاز یا سوخت مایع 
گازوئیل اســتفاده می کنند«. به گفته 
محسنی بندپی، پلیس راهور نیز از تردد 
خودروهای دودزا و حمل بار در سطح 
شهر تهران جلوگیری کرده و همچنین 
خودروهای فاقد معاینه فنی نیز متوقف 

شده اند.
با این حال معلوم نیســت با وجود 
همــه ایــن دســتورات و گزارش ها و 
تاکیدات پرطمطراق، ذرات معلق روز 
افزون همچنان در آسمان پایتخت چه 

می کنند؟
 احتمال عبور شاخص آلودگی هوا 

از عدد ۲۰۰
با وجود همه این اظهارات، سختان 
اخیر مدیــرکل پیش بینی و هشــدار 
سازمان هواشناسی چندان امید بخش 
نبود و او از بدتر شــدن وضعیت هوا در 
روزهای آتــی خبر داد و گفــت: »اگر 
منابع آالینده هوا تغییر نکند و فعالیت 
کارخانه هــا و خودرو هــا کاهش نیابد 
عدد های شاخص آلودگی هوا این هفته 
بین ۱۵۰ تا 2۰۰ ماندگار خواهد بود و 

ممکن است شاخص آلودگی هوا از عدد 
2۰۰ هم عبور کند«.

صادق ضیائیان ادامــه داد: »البته 
یکشنبه شب تا دوشنبه ۱۵ دی، وزش 
محدود باد در سطح شهر تهران خواهیم 
داشــت، اما وضعیت چندان تغییری 

نمی کند«.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان 
هواشناســی تاکید کرد که افراد دارای 
بیماری های ریوی و قلبی و همچنین 
کهنســاالن کودکان و افراد حساس 
به آلودگــی هوا تا حد امــکان از منزل 
خارج نشــوند ضمن آنکه همه افراد از 
فعالیت های فیزیکی و ورزشی در فضای 

باز خودداری کنند.
تشدید بیماری در میان مردم

همچنین درپی آلودگی هوا در هشت 
کالنشهر و پیش بینی ادامه این وضعیت 
و البته مشکالت حاد تنفسی و قلبی برای 
شهروندان، مصطفی خالدی، سخنگوی 
ســازمان اورژانس کشــور از استقرار 

آمبوالنس ها در پایتخت خبر داد.
این در حالی است که دیروز علیرضا 
زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری 

کرونا در کالنشهر تهران گفت که آلودگی 
هوا به بخشی از سیستم تنفسی آسیب 
می زند و این شــرایط فــرد را در برابر 

ویروس کرونا ضعیف تر می کند.
در همین باره عاطفه عابدینی فوق 
تخصص بیماری های ریوی بیمارستان 
مسیح دانشــوری نیز گفت: »اگر طی 
چند سال گذشته بزرگترین نگرانی ما 
اثرات آلودگی هوا بر ســالمتی افراد از 
طریق تحریک راه های هوایی و تنفسی 
و همچنین آسیب رســانی به ریه، بروز 
عالئم آلرژی، خارش، سوزش، درگیری 
چشم ها، سرفه، ســرگیجه، سردرد و 
ســایر عالیم بود، االن باید نگران این 
باشــیم که افزایش میزان ذرات معلق 
در هوا می تواند میــزان انتقال عفونت 
ویــروس کرونــا و ســایر ویروس ها و 
عفونت های تنفسی را تشدید کند که 
این مساله همزمان با اپیدمی کرونا بسیار 

نگران کننده است«.
این فوق تخصص ریه با بیان اینکه 
آلودگی هوا می تواند به بــروز آلرژی و 
حساســیت در راه های هوایی فوقانی 
و و تحتانــی منجر شــود، ادامــه داد: 
»همچنین افزایش غلظت آالینده هایی 
همچون ازن، co2 و اکســید نیتروژن 
می تواند وضعیت افــراد دارای بیماری 
های زمینه ای قلبی و ریوی را تشــدید 

کند.
به عبــارت دیگــر افزایش غلظت 
آالینده ها همزمان با آلودگی هوا، حتی 
در ســال های بعد می توانــد به عنوان 
ریسک فاکتورها و عوامل خطر برای بروز 
ســرطان های مرتبط با راه های هوایی 
عمل کند. عالوه بــر آن می تواند باعث 
تشدید بیماری های آسم، بیماری های 
قلبی، دیابت، برونشیت و بیماری های 

مزمن ریه همچون فیبروز ریه شود«.
  تناقض گویی هایی که 

به ریه رحم نمی کند
در روزهایی که ریه هایمان با کرونا 
دست و پنجه نرم می کند، آلودگی هوا 
حتی بسیار بیش از سالیان پیش هم، 
مزید بر علت شــده و زندگی را بیش از 
پیش برای شهروندان سخت کرده است. 
این در حالی است که هنوز بسیار از ما از 
دلیل اصلی این آلودگی ها خبر نداریم و 
برخی از مسئوالن هم با متهم خواندن 
مردم و خودروهای فرسوده، پیکان اتهام 

را از سمت خود کنار می زنند.
امــا پــس از ســخنان دو پهلــو و 
تکذیب های فــراوان دیروز ســازمان 
محیط زیست سرانجام مازوت سوزی 
نیروگاه ها و صنایع در تهــران را تایید 
کرد. معاون محیط زیســت انســانی 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به اینکــه با مازوت ســوزی نیروگاه ها 
در اراک برخورد شده اســت به ایسنا 

گفت: »نامه ای به دادستانی تهران نیز 
درخصوص مازوت ســوزی نیروگاه ها 

ارسال کرده ایم«.
مسعود تجریشــی گفت: »به نظر 
می رسد با سرد شــدن هوا و فشار روی 
منابع گاز کشور و افزایش مصرف خانگی، 
منابع ثابت آالینده هوا به صورت پراکنده 
از سوخت مازوت استفاده کرده اند«. با 
این حال مدیر عامل شرکت برق حرارتی 
گفت که هیچ کدام از نیروگاه های تهران 

از مازوت استفاده نمی کنند.
محســن طرزطلب تاکید کرد که 
تنها دو نیروگاه بعثــت و منتظرالقائم 
این قابلیت را دارنــد، اما تاکنون بخش 
مازوت سوز این دو نیروگاه مورد استفاده 

قرار نگرفته است.
ریه های مردم انبار مازوت

در همیــن بــاره ســمیه رفیعی، 
رئیس فراکســیون محیط زیســت 
مجلس شورای اسالمی آلودگی هوای 
تهران و دیگر کالنشــهرها را در نتیجه 
بی مسئولیتی متولیان قانون هوای پاک 
دانست و گفت که این متولیان نه تنها 
در اجرای هــوای پاک قصور و کوتاهی 
می کنند، حتی در برخــی از موارد در 
مقابل کوتاهی های دیگر دستگاه های 

مسئول چشم پوشی دارند.
او با اشــاره به خبرهایــی مبنی بر 
سوزاندن ســوخت مازوت دپو شده در 
نیروگاه ها، گفت: محیط زیست و وزارت 
نیرو این مسئله را باید برای مردم روشن 
کند. اگر این ماجرا حقیقت داشته باشد 
علنا مســئوالن از ریه های شهروندان 

به عنوان انبار مازوت استفاده می کنند.
در نهایت، با وجــود همه تایید ها و 
تکذیب ها و پرسش هایی که در خصوص  
استفاده از مازوت در نیروگاه های اطراف 
تهران و سایر شــهرها از سوی مقامات 
رســمی مطرح شــده، هنوز ابهامات 
فراوانی در این باره وجود دارد که نیازمند 
پاسخ گویی از سوی مسئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست و سایر نهاد های 
متولی  است؛ چراکه مردم باید به وضوح 
از جزئیات آالیندگی هوای شــهرها و 

تبعات منفی آن آگاه باشند.

تناقض گویی درباره مصرف مازوت در نیروگاه ها ادامه دارد؛

مخاطره ای که قرار نیست مدیریت شود

گزارش

کاهش نــزوالت جوی و خشکســالی های 
پی در پی در چنــد دهه اخیــر عالوه بر بحران 
کمبود آب شــرب در اســتان کرمان تبعات 
اقتصادی و اجتماعی متعــددی را نیز در این 
منطقه برجای گذاشــته اســت. به طوری که 
چند سالی است که شهرستان کرمان در فصل 
تابســتان با بحران کمبود آب شــرب دست و 
پنجه نرم می کند و به گفته مسئوالن در صورت 
تامین نشدن منبع آبی پایدار، این شهرستان در 
آینده نزدیک شاهد قطعی گسترده آب خواهد 
بود. به همین منظور از ســال ۹۳ پروژه انتقال 
آب به کرمان از ســد صفارود شهرســتان رابر 
در فاصله ۱۸۰ کیلومتــری جنوب غرب مرکز 

استان آغاز شد. 
پروژه ای کــه مخالفــان زیادی داشــت. 
مهمترین مخالفــت با اجرا و ادامــه این طرح 
را اهالی جنوب کرمان ابــراز کردند، دلیل آن 
هم این اســت که مهمترین منبــع تامین آب 
رودخانه هلیل رود در جنوب استان از کوه های 

شهرستان رابر و سد صفارود است.

 کارزاری برای نجات هلیل رود 
و تاالب جازموریان

کار به آنجا کشــید کــه به تازگــی فعاالن 
محیط زیســت برای نجات هلیــل رود و تاالب 
بین المللی جازموریان، اقدام به دادخواهی از رئیس 
قوه قضاییه کرده و از مردم و کنشگران خواسته اند 

این دادنامه را به شکل الکترونیکی امضا کنند.
www.karzar.(  در این کارزار که در آدرس
net/halil-river-campaign( قرار دارد و 
تاکنون حدود ۳۰ هزار امضا جمع کرده و همچنان 
در حال جمع آوری امضاســت؛ کنشگران تاکید 
کرده اند پیش از آنکه خســارات جبران ناپذیر به 
بیت المال، محیط زیســت و اقتصــاد مردم وارد 
شود، دادستان شهر کرمان، شورای حفظ حقوق 
بیت المال و مسئولین قضایی، به  صورت ویژه به 
موضوع رسیدگی کرده و چنانچه غیرکارشناسی 
بودن آن محرز شد، دستور توقف اجرای تونل انتقال 

آب و سد صفارود صادر شود.
در بخش هایی از این نامه خطاب یه رئیس قوه 
قضائیه آمده است: »زندگی بیش از یک میلیون نفر 

از مردم حوزه هلیل رود و جازموریان در دو استان 
کرمان و سیستان  و  بلوچستان از راه کشاورزی و 
دامپروری می گذرد و با تولید بیش از پنج میلیون 
تن محصوالت کشــاورزی خارج از فصل، تعادل 
قیمت بازار مصرف کشــور را برقرار می کند. آب 
آشامیدنی و کشاورزی مردم این منطقه از رودخانه 

۴۰۰ کیلومتری هلیل رود تأمین می شود.
در طول سالیان گذشــته با ساخت سدهای 
جیرفت، بافت و 2۴ بند خاکی بر روی آن، بیش 
از ۳۰۰ میلیون متر مکعــب از آب هلیل رود در 
سدهای یادشده ذخیره شــده و در نتیجه تاالب 
بین المللی جازموریان کــه بزرگترین تاالب آب 
شیرین کشور و منبع تغذیه آب های زیرزمینی 
است، خشک شده و بنا به اظهار خانم ابتکار، رئیس 
وقت سازمان محیط زیست کشور، 2۵ درصد از 
ریزگردهای کشور از این تاالب برمی خیزد. پس 
از خشکسالی  های ناشی از سدسازی و فروکش 
کردن سطح آبهای زیر زمینی و تغییرات اقلیمی، 
بســیاری از مردم این مناطق، به ناچار مجبور به 
کوچ به دیگر مناطق شده اند اما چند سالی است 

که صاحبان صنایع فوالد و مس و پتروشــیمی و 
گردشگری در کرمان، که افراد متنفذی از هر دو 
جناح اصالح طلب و اصولگرا در کشور هستند، قصد 
ساخت کارخانه های مس، فوالد بوتیا، پتروشیمی 
فجــر و مجتمع های گردشــگری در هفت باغ و 
کویر کرمان را دارند و بــرای تأمین آب مورد نیاز 
این صنایع پرمصرف آب، کمبود آب آشامیدنی 
شهر کرمان را بهانه کرده و بدون طرح مطالعاتی 
و پیوست  های زیست محیطی و اجتماعی، در حال 
اجرای پروژه انتقال آب سرشاخه  های هلیل رود 
به کرمان هستند«. در ادامه این نامه آمده است: 
»ده ها کارشناس و فعال محیط زیست در رسانه ها 

و شبکه های تلویزیونی، اجرای این پروژه را خیانت 
جبرا ن  ناپذیر به محیط زیســت نسل های آینده 
دانستند اما مجریان این پروژه همچنان بر تصمیم 
خود ایستادگی کرده و به خواسته بحق مردم حوزه 
هلیل رود و جازموریان که خواستار تشکیل کمیته 
حقیقت یاب مستقل برای بررسی کارشناسی و 
ارزیابی آثار زیست محیطی و اجتماعی و امنیتی 
اجرای این پروژه بر روی حوزه مبدأ شدند، توجهی 
نکردند؛ این خواســته بارها از زبان ائمه جمعه، 
نمایندگان مجلس و فرزندان دانشگاهی و نخبه 
این حوزه در تریبون ها و رســانه ها تکرار شد اما 

هیچ گونه پاسخ مثبتی ندادند«.

درخواست مردم از قوه قضائیه برای جلوگیری از انتقال آب هلیل رود 

حل تنش آبی در کرمان به چه قیمتی؟

مدیرعامل شرکت برق 
حرارتی گفت که هیچ کدام 

از نیروگاه های تهران از 
مازوت استفاده نمی کنند. 

تنها دو نیروگاه بعثت و 
منتظرالقائم این قابلیت 

را دارند، اما تاکنون بخش 
مازوت سوز این دو نیروگاه 
مورد استفاده قرار نگرفته 

است

در حالی که در طول یکی 
دو ماه گذشته، بارش باران 

و وزش باد، هر از چندی 
به داد شهروندان رسید، 

اما با تداوم آلودگی شدید 
هوا در هفته های اخیر 

برخی از اعضای شورای 
شهر از مازوت سوزی در 
نیروگاه های کشور خبر 

دادند
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