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طی ماه اخیــر که بــه دلیل وزش 
طوفان های مداوم گرد و غبار، آلودگی 
هوای تهران و اغلب مناطق دیگر کشور 
افزایش یافته است، بسیاری با حساسیت 
بیشتری اقدام به بررسی سامانه سنجش 
آلودگی هــوا می کنند. ایــن در حالی 
است که گاهی اطالعات این سامانه از 
دسترس خارج، ناقص و گاهی غیر قابل 

اعتماد به نظر می رسد. 
صبح دیروز هم تصویــری از نحوه 
نمایش اطالعات ایستگاه های سنجش 
کیفیت هوای تهران از ســوی باشگاه 
خبرنگاران جوان منتشر شد که حکایت 
از عدم نمایش تعدادی از دستگاه ها روی 
این نرم افزار داشــت. به گواه تصاویر در 
شهر تهران با 22 منطقه، تنها 6 ایستگاه، 

وضعیت آلودگی را نمایش می داد.
هر چند ساعاتی بعد، شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران با به روزرســانی 
نرم افــزار تکذیبیــه ای منتشــر کرد 
و ســیدمحمدمهدی میرزایی قمی، 
مدیرعامل شــرکت کنتــرل کیفیت 
هوای تهــران اعالم کرد کــه »تمامی 
ایســتگاه های ســنجش آلودگی هوا 
فعال است«، اما بسیاری از کارشناسان 
نســبت به گزارش های دستگاه های 
پایش کیفیــت هوا در تهران و ســایر 
شهرها مطمئن نیســتند و به همین 
دلیل معتقدند که برخی شــهروندان 
ساکن در مناطق آالینده تر نمی توانند 
تصمیم دقیقی برای خروج سالمندان 

و کودکان و بیمــاران از منزل بگیرند. 
مثال در شرایطی که میانگین شاخص 
آلودگی هوای تهران در اواسط فروردین 
ماه امســال به ۴۹۱ واحد رسیده بود، 
برخی دســتگاه ها در تهــران اعدادی 
پایین تر از 2۰ واحد را نشان می داد، که 
به معنای بدون اشــکال بودن فعالیت 
شــهروندان آن محدوده برای تنفس 
بی خطر در آن منطقــه بود. عددی که 
منطقا صحیح به نظر نمی رســید و از 
اشکال فنی دستگاه خبر می داد. در این 
میان چندی پیــش همین مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوا هم گفته بود 
که »تحریم هــای بین المللی منجر به 
عدم تامین قطعات یدکی اندازه  گیری 
آلودگی صوت و تجهیــزات مورد نیاز 
برای سنجش آلودگی هوا شده است«. 
موردی که بــه از کار افتــادن برخی 
دســتگاه ها و عدم کارآیی مناسب آنها 

منجر می شود.
شاخص های نگران کننده آلودگی

روز دوشنبه هفته گذشته استانداری 
تهران اعالم کرد که با توجه به رسیدن 
شــاخص آلودگی به عدد 2۳۸ و بنا به 
تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا 

و افزایــش این عدد در روز سه شــنبه، 
مدارس تهران در همه مقاطع همراه با 
دانشگاه ها و ادارات سراسر شهر تعطیل 

است.
هر چند که بسیاری این تعطیلی را نه 
به دلیل آلودگی، بلکه ناشی از اعتراضات 
صنفی رانندگان اتوبوس شرکت واحد 
دانستند؛ اما بسیاری هم نگران وضعیت 
ســالمتی خود و اطرافیانشان به ویژه 

کودکان، سالمندان و بیماران. بودند. 
 رنگ باختن شادی و طرب

 در بهار آلوده تهران
تهران سالهاســت که بــا وضعیت 
آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کند. 
اما پیشتر این آلودگی در ماه های سرد 
سال گریبان این پایتخت پر جمعیت را 
می گرفت و در هــوای گرم تر و به دلیل 
وزش باد، آالینده های سوختی کمتر 
شــرایط را در شــهر به مرحله پرخطر 
می رساند. اما امســال بهار آلودگی از 
جنس دیگری روی به تهران نشان داد. 
همان گــرد و خاکی که سال هاســت 
گریبان اســتان های جنوبی کشور را 
گرفته به مرکز و شرق کشور رسید و روز 
جمعه ۱۹ فروردین، توده گرد و غباری 
که از عراق وارد ایران شده، چنان غرب 
و مرکز کشور را تحت تاثیر قرار داد که 

بسیاری را به وحشت انداخت.
مرکز سنجش هوای تهران، کیفیت 
هــوای شــهر تهــران را در آن زمان با 
شــاخص ۴۹۰ در وضعیت خطرناک 
نشــان داد و البته به مانند مورد اخیر 

تهران تعطیل نشد.
اما همین آلودگی بسیار خطرناک 
زنگ خطری برای شهروندانی شد که 
حتی به تردد در هوای بهاری هم اعتماد 

نکنند و بیش از قبل به ایســتگاه های 
آنالین پایش کیفیت هوا مراجعه کنند. 
همین مراجعه مداوم نیز ســبب شد 
که بســیاری کارآیی این دستگاه ها را 
زیر ســوال ببرند.یکی از این موارد که 
عملکرد این دستگاه ها را بیش از پیش 
در هاله ای از ابهام برد مربوط به بیستم 
فروردین و پــس از هجوم طوفان گرد 
و غبار به کشور و اهمیت دسترسی به 
اطالعات مربوط به وضعیت آلودگی و 
غلظت آالینده ها بود. جالب اینجاست 
که در همــان روز گزارش رســید که 
ســامانه پایش کیفی هوای کشور از 
دسترس خارج شــد. اتفاقی که هر از 
گاهی هم برای سامانه های منطقه ای 
تهران می افتد و حتی بعضا اعداد عجیب 
نمایش می دهد که تناسبی با وضعیت 
متوســط آلودگی هوای تهران ندارد. 
موضوعی که کار را برای شهروندانی که 
سعی دارند با توجه به کیفیت هوا برای 
خروج از منــزل تصمیم گیری کنند، 

سخت می کند.
البته احمد طاهــری، مدیر واحد 
سنجش شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، معتقد اســت: »اساس طراحی 
شبکه سنجش کیفیت هوا به این شکل 
نیست که الزم باشد در تمام ایستگاه ها، 
تمامی آالینده های هوا را سنجش کرد. 
بلکه بایــد با توجه به نیــاز هر منطقه، 
آالینده های متناسب با آن منطقه را در 
نظر گرفت. این تصور کــه باید تمامی 
ایســتگاه ها تمام آالینده ها را سنجش 
کند، تصور درســتی نیست«. موردی 
که البته به نظر می رسد بیشتر توجیه 
ناکارآمدی امکانات شــهری باشــد تا 

اصل ماجرا.

 استانداردهای به روز شده 
پایش هوا

با این حال بســیاری از کارشناسان 
معتقدند که در شــهرهای بزرگ دنیا، 
برای حفاظت از سالمت مردم و کاهش 
مراجعات به بیمارســتان ها در هوای 
آلوده دســتگاه های پایــش آلودگی و 
استانداردها به روز شده است. در حالی 
که در اغلب ایستگاه های پایش وضعیت 
هوا در کشور شاخص 2.5 میکرون برای 
آلودگی مالک اســت که کشــورهای 
توســعه یافته ذرات کوچکتــر از 2.5 
میکرون را هم در هوا بررسی می کنند 
و این موضــوع نیازمند به روزرســانی 
دستگاه هاست.طاهری در این باره گفت: 
»تالش شده که ایستگاه های سنجش 
کیفیت هوا )متعلق به شــرکت کنترل 
کیفیت هوا( به تمامی آنالیز ها تجهیز 
شــوند. به همین دلیل در سال گذشته 
ایســتگاه منطقه ۱۹ به سنجش ذرات 
کوچکتر از 2.5 میکرون مجهز شد«. اما 
این تنها شرایط یک ایستگاه است و سه 
ایستگاه منطقه ۹، ۱6 و ۱۴ که به شدت 
در معرض آلودگی مکرر ســوخت های 
گازوئیلی اتوبوس هاست، حتی قادر به 

اعالم ذرات pm2.5 هم نیستند. 
 عدم سرویس دهی 
و مشکالت پایش هوا

بــه گفتــه طاهری»ماهیــت 
دســتگاه های ســنجش کیفیت هوا 
به گونه ایســت که برای حصول داده با 
کیفیت قابل قبول بایــد فرآیند های 
ســرویس و نگهداری آنهــا به صورت 
پیوسته انجام شــود به همین دلیل به 
صــورت دوره ای در فاز ســرویس قرار 
می گیرند که این سرویس دهی ممکن 
اســت در مدت زمان کوتاهی عملکرد 

دستگاه را با وقفه مواجه کند«.
وی افزود: »به منظور حفظ کیفیت 
بــاالی داده های تولیدی، الزم اســت 
تجهیزات به صورت دوره ای از مدار خارج 
و تحت ســرویس و کالیبراسیون قرار 
گیرند. همچنین وقوع مواردی همچون 
قطع برق یــا ارتباط می تواند ارســال 
اطالعات را با وقفه مواجه کند. هرچند 
که با تجهیز ایســتگاه ها به تجهیزات 
پشتیبان، تالش شده تا حد امکان از این 

موضوع جلوگیری شود«.
اما در کشــور نیز وضعیت بهتر از 
تهران نیست و حتی می توان آن را بدتر 
هم توصیف کرد. چندی پیش مدیرکل 
دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفــت: »از مجموع 
2۴۰ ایستگاه سنجش کیفیت هوا در 
کشور ۱۴6 ایستگاه فعال است و در ۹۴ 
ایستگاه به سبب کمبود اعتبار، امکان 
تأمین قطعــه و در نتیجه بهره برداری 

وجود ندارد .هلنا کعبی افزود: »طبق 
قانون هوای پاک، ســازمان حفاظت 
محیط زیست موظف است سامانه ای را 
طراحی کند که به وسیله آن، اطالعات 
مربوط به سنجش کیفیت هوای کشور 
را به ذی نفعان اطالع رسانی کند، بنابر 
این ســازمان حفاظت محیط زیست 
باید تعدادی ایســتگاه هوا خریداری 
کند که قیمت هر ایســتگاه، بسته به 
اینکه چه توانایی هــا و امکاناتی دارد و 
ساخت کدام کشور است، بین ۷ تا ۱۰ 

میلیارد تومان است«.
اثر تحریم بر سنجش آلودگی

رقم خرید هر دستگاه پایش کیفیت 
هوا در حالی بین ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان 
اعالم شده است که به نظر می رسد حتی 
کار برای مجموعه هــای مرتبط برای 
تعمیر دستگاه های قدیمی هم سخت 
باشد.چند روز پیش سیدمحمدمهدی 
میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوا به ایسنا، گفت: »تحریم های 
بین المللی منجر به عدم تامین قطعات 
یدکــی اندازه  گیری آلودگــی صوت و 
تجهیزات مورد نیاز برای سنجش آلودگی 
هوا شده اســت و با وجود سعی و تالش 
مداوم در عقد برخی قراردادها به  منظور 
تامین تجهیزات مورد نیاز، امکان تحویل 
تجهیزات از شرکت  های سازنده خارجی 
وجود ندارد همچنیــن اخذ خدمات از 
شرکت  های سازنده تجهیزات تعمیرات 
دســتگاه های خاص در برخی موارد با 
مشکل مواجه شده اســت«.همه این 
سنگ ها در مسیر پایش دقیق کیفیت 
و آلودگی هوا در حالی است که عالوه بر 
فعالیت مــداوم کانون های گرد و خاک 
در کشورهای همســایه و هجوم آن به 
کشور، شاهد تشــکیل کانون ریزگرد 
جدید به دلیل خشکسالی های پی در 
پی در مناطق مختلف کشــور و حتی 
اطراف تهران هســتیم و باید با آخرین 
ابزارهای تکنولوژیک در جهت بررسی 

و پیشگیری از آن گام برداریم.

پرسشی که در روزهای هجوم ریزگرد ها بیشتر مطرح است:

ایستگاههایسنجشآلودگیهواتاچهحدقابلاعتمادند؟

خبر

نایب رئیس انجمن اهدای عضــو ایرانیان به 
مناســبت روز ملی اهدای عضو، با بیان اینکه در 
سال ۱۴۰۰ مجموعا 2۸۳۷ پیوند در کشور انجام 
شده است، درباره چرایی کاهش شاخص اهدای 
عضو ایران و وضعیت لیست انتظار بیماران پیوندی 

توضیح داد.
امید قبادی در گفت وگو با ایسنا، گفت: ما در 
سال ۱۳۹۸ با ۱۰۷۸ اهدای عضو، شاخص اهدای 
عضومان ۱۴.۳ بود که بر این اساس ایران رتبه اول 
تمام کشورهای قاره آسیا در این حوزه کسب کرد و 
با فاصله بسیار زیاد رتبه دوم از آن فلسطین اشغالی 
شد. در ســال ۱۳۹۹ که بحران کرونا بود، میزان 
اهدای عضو و پیوند اعضا در تمام کشورها بین ۱5 
تا ۷۰ درصد اُفت کرد. در ایران هم 5۳ درصد اُفت 
اهدای عضو و پیوند اعضا داشتیم که چندین دلیل 
داشت؛ یکی اینکه برخی افراد مرگ مغزی به کووید 
مبتال بودند که در کووید تا یک و نیم ماه بعد از منفی 
شدن آزمایشات اجازه اهدای عضو وجود ندارد. دوم 
اینکه فردی که پیوند عضو انجام می دهد، داروهای 
مهارکننده سیستم ایمنی مصرف می کند و این 

باعث می شــود که احتمال ابتالیش به ویروس 
کرونا، چندین برابر یک فرد معمولی شــود. زیرا 
داریم سیستم ایمنی او را مهار می کنیم. در نتیجه 
تمام کشورها تمام تالش شان را انجام می دادند که 
تا حد ممکن پیوند انجام ندهند، مگر اینکه بحث 

مرگ و زندگی در میان باشد.
وی افــزود: در عیــن حال تمامی پرســنل 
واحدهای اهدای عضو و پیوند اعضاء مشــغول 
کنترل و درمان بیماری کرونا شده بودند. بر همین 
اساس بود که شــاخص اهدای عضو کشورمان 
در ســال ۱۳۹۹ شــاخص اهدای عضو کشور به 
۷.۹ کاهش یافت. منتها باتوجه به واکسینه شدن 
مردم، افزایش فرهنگ رعایت مسائل بهداشتی و 
همچنین تصویب دستورالعمل های ویژه برای 
اهدای عضو، پیوند و کرونا در وزارت بهداشــت، 
توانستیم به صورت قابل توجهی این اُفت را جبران 
کنیم و شاخص اهدای عضومان در سال ۱۴۰۰ 
به ۱۱.۰۷ رســید. در یک ماه ونیم ابتدایی سال 
۱۴۰۱ هم رشد ویژه تری نسبت به سال قبل داریم 
و امیدوارم در سال جاری بتوانیم تعداد بیشتری از 

بیماران نیازمند پیوند را حتی نسبت به سال ۱۳۹۸ 
درمان کنیم.

درباره وضعیت اهدای عضو در سال گذشته، 
گفت: شاخص اهدای عضو در سال ۱۴۰۰، بالغ 
بر ۱۱.۰۷ بوده است و ۹25 اهدای عضو داشتیم. 
این درحالی است که شاخص اهدای عضو در سال 
۱۳۹۸، ۱۴.۳ بوده، اما در سال ۱۳۹۹ شاخص اهدا 

۷.۹ بوده است.
 ۲۵هزار بیمار نیازمند پیوند عضو 

در لیست انتظار
قبادی درباره وضعیت بیماران نیازمند پیوند 
عضوی که در لیست انتظار قرار دارند، گفت: قبل 
از کرونا 25هزار نفر در لیست انتظار پیوند بودند 
که روزانه هفت تا ۱۰ نفر آنها فوت می کرد؛ یعنی 
هر دو تا سه ســاعت یک نفر از این بیماران فوت 
می کردند. در دوران کرونا این میزان به دلیل افت 
5۰ درصدی اهدای عضو در کشــور طبیعتا باید 
دو برابر شده باشد، اما آمار متقن و آنالیز شده ای 
هنوز به دست مان نرسیده اســت. در عین حال 
در سال ۱۴۰۰ هم 25هزار هزار بیمار در لیست 

اننظار پیوند قرار داشــتند که مجددا مرگ ومیر 
لیســت انتظار کاهش یافته و به حد سال ۱۳۹۸ 

رسیده است.
 بروز ساالنه ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی

در کشور
وی درباره میزان بروز مرگ مغزی در کشــور 
و وضعیت رضایت به اهدای عضو، گفت: ســاالنه 
در ایران حدود 5 تــا ۸ هزار نفر دچار مرگ مغزی 
می شوند که حدود ۳۰۰۰ نفرشان قابلیت اهدای 
عضو دارند، امــا از این تعداد تقریبــا ۱۰۰۰ نفر 
یعنی یک سوم شان به اهدای عضو می رسند که 

مهم ترین دلیل آن عدم رضایت است.

قبادی افزود: آمار رضایت به اهدای عضومان در 
کشور در سال ۱۳۸۴، پنج درصد بود، اما با کمک 
سازمان های فرهنگساز و رسانه ها، اکنون این عدد 
به بالغ بر ۷۰ درصد رسیده است، اما با این حال تا 
رسیدن به شاخص اهدای عضو قابل قبول فاصله 
داریم. در حال حاضر شــاخص اهدای عضومان 
۱۱.۷ بوده است، اما شــاخص اهدای عضو مورد 
قبول در ایران با توجه به تصادفات و ... ۳۰ است و 
به این معناست که یک سوم شاخص را توانستیم 
محقق کنیم. امیدوارم بتوانیم با کمک نهادهای 
فرهنگساز، رســانه ها و ... فرهنگ مرگ مغزی 

مساوی با مرگ را نهادینه کنیم. 

سال گذشته ۲۸37 پیوند در کشور انجام شد

چرایی کاهش ۵3 درصدی شاخص اهدای عضو در ایران

آلودگی های اخیر هوا زنگ 
خطری برای شهروندانی 

بود که به تردد در هوای 
بهاری هم اعتماد نکنند و 

بیش از قبل به ایستگاه های 
آنالین پایش کیفیت 
هوا مراجعه کنند. اما 
همین مراجعه مداوم 

زمینه ساز بی اعتمادی 
بسیاری از مردم به کارآیی 

ایستگاه های پایش کیفیت 
هوا شد

طبق قانون هوای 
پاک، سازمان حفاظت 
محیط زیست موظف 

است سامانه ای را طراحی 
و به وسیله آن، اطالعات 

مربوط به سنجش کیفیت 
هوای کشور را به ذی نفعان 

اطالع رسانی کند
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سعیده علیپور

 باز هم مرگ یک کودک 
در هوتگ 

روز جمعه دختر بچه ای ۱۱ ســاله در روســتای 
»زهرآپ« با هدف سیراب کردن دام کنار هوتگی در 
نزدیکی روستا رفته که در پی سر خوردن داخل هوتگ 

افتاده و غرق می شود.
به گزارش تســنیم، این دختر بچه ششمین نفر 
است که در طول هفته گذشــته در پی غرق شدن در 
هوتگ های منطقه بلوچستان واقع در جنوب استان 
سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده و گویی 

سریال تلخ قربانیان هوتگ پایان ندارد.
    

ورود دامپزشک اندونزیایی به کشور 
برای نجات توله یوز باقی مانده

سازمان محیط زیست برای نجات تنها توله یوز باقی 
مانده، از اندونزی دامپزشک وارد کرد.

علی سالجقه، رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به موضوع توله های یوز »ایران« افزود: 
یک دامپزشک اندونزیایی در حال ورود به کشور است 

تا از توله یوز ایران مراقبت کند.
    

 ابراز نگرانی از همه گیری 
آبله میمونی در جهان

رئیس مرکز تحقیقات 
بیماری هــای نوپدیــد 
انستیتو پاســتور ایران 
گفت: با وجود گسترش 
آبله میمونی در شماری 
از کشــور های جهان؛ کارشناســان بهداشتی هنوز 

می گویند ما در آستانه یک اپیدمی بزرگ نیستیم.
به گزارش ایسنا، احســان مصطفوی گفت: آبله 
میمونی ضایعات جلدی )بثورات پوستی( در صورت و 
قسمت های مختلف بدن ایجاد می کند و دوره نهفتگی 
آن معموالً 6 تا ۱۳ روز است، اما شــاید تا 2۱ روز هم 
طول بکشد. این بیماری معموال با نشانه هایی مشابه 
سرماخوردگی آغاز می شود. دوره تهاجم اولیه ویروس 
می تواند تا 5 روز طول بکشد که با تب، سردرد شدید، 
تورم غدد لنفاوی، کمــر درد، درد عضالنی و کمبود 

انرژی شدید ظاهر می شود. 
    

رئیس سازمان امور دانشجویان: 
دانشجوی ستاره دار نداریم

رئیس سازمان امور دانشجویان درباره دانشجویانی 
که پرونده های آنها در قوه قضاییه باز است، تاکید کرد: 
سازمان امور دانشجویان به بحث دانشجویان ستاره 
دار ورود نمی کند. با این حال به گزارش ایرنا، هاشــم 
داداش پور با بیان اینکه این موضوع اولویت ســازمان 
امور دانشجویان محســوب نمی شود، گفت: تاکنون 
از 5۰ درصد دانشــگاه ها بازدید کرده ام و تا به حال از 
دانشجویان بحثی درباره دانشجوی ستاره دار نشنیدم. 
وی گفت: به دنبال حل چالش های دانشجویان هستیم 
اما بین مطالبات دانشجویان، پاسخگو بودن نسبت به 
آنها و دانشجویی که سعی بر ایجاد التهاب در دانشگاه 

دارد، تفاوت قائل می شویم.
    

تلف شدن یک قالده خرس 
قهوه ای در لردگان بر اثر تصادف

مدیــرکل حفاظت 
محیط زیست چهارمحال 
و بختیــاری گفت: یک 
قالده خرس قهوه ای در 
شهرستان لردگان بر اثر 

برخورد با وسایل نقلیه تلف شد.
به گزارش ایسنا، شــهرام احمدی اظهار کرد: در 
چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و کمبود تغذیه ای، 
زندگی این گونه جانوری به شدت تفاوت کرده و خرس 
برای تامین تغذیه خود در برخــی مواقع به مناطق 
روستایی و محل زندگی انســان ها نزدیک می شود 

که در چندین مورد نیز به انسان ها حمله کرده است.
    

 جزئیات افزایش 
۲ برابری حقوق سربازان 

حقــوق ســربازان 
وظیفــه مجرد کــه در 
مناطق عــادی خدمت 
می کنند با رشــد ۱۴۰ 
درصــدی و حداکثر به 

مبلغ سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان تعیین شد.
به گزارش تسنیم، حداقل حقوق سربازان وظیفه 
متأهل با افــزودن هزینه عائله مندی با رشــد ۱۴5 
درصدی به مبلغ چهار میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان 
افزایش یافت که هزینه مربوط به فرزند یا ایاب و ذهاب 

به این مبلغ افزوده خواهد شد.
سربازان وظیفه ای که در مناطق عملیاتی خدمت 
می کنند )اعم از مجــرد و متاهل( عــالوه بر حقوق 
ذکر شده به تناسب مدرک تحصیلی و تأهل از مبلغ 
حدود یک میلیون تا سه میلیون و 5۰۰ هزارتومان از 

فوق العاده عملیاتی بهره مند خواهند شد.

از گوشه و کنار


