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بن بست جدید  راهکار  رفع آلودگی هوا نیست 
|   اين روزها در روندى تكرارى و هميشه گى براى ناظران سياسى كشور عراق به 
كانون توجهات و بحران در منطقه خاورميانه تبديل شده است اما اين بار بر خالف تمامى 
دهه هاى گذشته نه موضوع كودتاى يك گروه عليه دولت مستقر است و نه حمله آمريكا 
و ظهور داعش. اين بار از اول اكتبر 2019 (نهم مهر 1398) حكومت عراق با گســتره اى 
وسيع از قيام و اعتراضات مردمى در شهرهاى مختلف اين كشور در راستاى مبارزه با فساد 
سياسى و اقتصادى و ناكارآمدى سياسيت ها دولت آغاز شده كه تا كنون با گذشت حدود 

دو ماه همچنان ادامه دارد.
در اين ميان به نظر مى رســد تداوم اعتراضات اولين و بزرگ ترين قربانى خود كه عادل 
عبدالمهدى، نخســت وزير عراق در مقام باالترين مقام اجرايى اين كشور باشد را گرفت. 
نخست وزير عراق طى بيانيه اى اعالم كرد كه استعفاى خود را به پارلمان اين كشور اعالم 
مى كند؛ اكنون پس از اين رخداد، اين مساله قابل طرح است كه آيا استعفاى عبدالمهدى 
موجب پايان اعتراضات و گذار عراق از بن سياســى كنونى خواهد شد؟ همچنين، مساله 
جانشــين، نخســت وزير نيز از ديگر موضوعاتى كه مى تواند در مقام پرسشى جدى قابل 

طرح باشد؟ 
در قانون اساسى عراق تعيين شده كه در صورت پذيرش استعفاى نخست وزير از سوى 
پارلمان در اولين نشست، به مدت حداقل 15 روز اختيارات نخست وزير به رئيس جمهور 
كشور كه برهم احمد صالح باشد، تفويض خواهد شد و در اين مدت او تالش مى كند گزينه 
بعدى را براى نخســت وزير معرفى كند. به طور حتم جريان ها و افــراد زيادى در كمين 
استعفاى عبدالمهدى نشسته بودند كه مى توان مهم ترين آن ها را حيدر العبادى ارزيابى كرد. 
همچنين، نورى المالكى و افرادى شاخص از ميان نيروهاى حشدالشعبى خواهان كرسى 
نخست وزير هستند. با اين اوصاف، قدر مسلم اين است كه نخست وزير آينده بايد با توافق 
جريان تحت رهبرى مقتدى صدر با جريان هاى حاضر در حشــد الشعبى و البته حمايت 
كردها انتخاب شود. قاعدتا در شرايط فعلى شرايط بسيار پيچيده است و تمامى چهره هايى 
كه مترصد منصب نخست وزيرى هستند، افرادى بوده كه از ديد مردم آزمون خود را پس 
داده و حاكم كشور بوده اند و آن ها را عامل  اوضاع كنونى ارزيابى مى كنند؛ ممكن است طى 

15 روز اخير هيچ تحولى صورت نگيرد و عراق وارد بن بستى ديگر شود.

روزگار عراق بعد از استعفای عادل عبدالمهدی ؛

www.kaenat.ir
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|  اين روزها تا مى خواهند مشكل آلودگى هوا را كاهش 
دهند، به ســراغ مدارس و دانشــگاهها مى رونــد آنهم نه براى 
فرهنگسازى كه براى تعطيل علم آموزى! معاون بهداشت وزارت 
بهداشت با اشاره به مخاطرات سالمتى ناشى از آلودگى هوا و با 
بيان اينكه تعطيلى مدارس و دانشگاه ها نمى تواند تضمين كننده 
حفظ هواى پاك يا ماندگارى آن باشد، گفت: يكى از مواردى كه 
مى تواند منجر به اصالح كيفيت هوا شــود، اصالح نوع بنزين و 

افزايش كيفيت خودروها است.
دكتر عليرضا رئيسى در حاشيه مراسم روز جهانى ايدز در پاسخ 
به سوال ايسنا در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه 
با آلودگى هوا، گفت: تا كنون اقدامات زيادى انجام داده ايم، اما 

متاسفانه نبايد اين اقدامات تنها به فصل هاى خاصى از سال كه 
آلودگى تشديد مى شود، منتهى شود؛ بلكه نياز به يك زيرساخت 
اساسى براى رفع اين مشكل داريم. تعطيلى مدارس و دانشگاه ها 
يك راهكار موقت اســت و نمى تواند تضمين كننده حفظ هواى 

پاك و يا ماندگارى آن باشد.
وى در ادامه در خصوص تعداد مراجعه به مراكز درمانى گفت: 
در دو - سه روز گذشته با توجه به افزايش آلودگى هوا و تداوم آن 
حدود 200 نفر در شــهر تهران به مراكز خدمات درمانى بخش 

خصوصى و دولتى مراجعه كرده اند. 
همچنين از ابتداى شــروع فصل پاييز حــدود 1500 نفر از 
اهالى استان خوزستان و شهر اهواز و همچنين مجموعا 150 

نفر در اصفهان و مشهد به مراكز درمانى مراجعه كرده و بسترى 
شده اند.

وى با اشاره به اينكه بيمارى هاى زمينه اى مانند بيمارى هاى 
قلبى، ريوى و كليوى مى تواند با آلودگى هوا تشديد شود، گفت: 
يكى از مواردى كه مى تواند منجر به اصالح كيفيت هوا شــود، 

اصالح نوع بنزين و افزايش كيفيت خودروها است. 
اين در حاليست كه عالوه بر تشــويق به استفاده از وسايل 
حمل و نقل عمومى و همچنين تشــويق به عدم اســتفاده از 
خودروهاى تك سرنشين، بايد به فكر اصالح بنزين و جلوگيرى 
از ســوختن ناقص آن و همچنين افزايش كيفيت خودروهاى 

داخلى باشيم.
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این 
کارخانه های 
آلوده کننده

مشكل همه اش از ماشين ها نيست. خيلى عناصر و موارد ديگر 
هســت كه مى توان دور آنها خط قرمز كشيد.آلودگى هوا زمانى 
اتفاق مى افتد كه حجم زيادى از ذرات يا مواد مضر از قبيل گازها، 
ذرات و مولكول هاى بيولوژيكى وارد اتمسفر كره زمين شود. جو 
يا اتمسفر سامانه گازى طبيعى پويا و پيچيده اى است كه زندگانى 
در سياره زمين به آن وابسته است. كاهش ضخامت اليه ازون در 
استراتوسفر به خاطر آلودگى هوا، ديرزمانى است كه خطرى براى 

تندرستى مردمان و نيز زيست بوم هاى زمين شناخته مى شود.
بر اساس گزارشى از ســازمان جهانى بهداشت در سال 2014، 
آلودگى هوا در سال 2012 باعث مرگ 7 ميليون انسان در سراسر 
جهان شده است.آلودگى هواى داخل ساختمان و آلودگى هواى 
شهرى در گزارشــى از مؤسســه Pure Earth در سال 2008 
به عنوان بدترين مشــكالت آلودگى هاى ســمى جهان شناخته 
شده اســت.آلودگى هوا ممكن اســت طبيعى (ماننــد فعاليت 
آتشفشان ها)، يا مصنوعى (ساخته دســت انسان) باشند. بيشتر 
آلودگى هاى مصنوعى ناشى از فعاليت وسايل نقليه و كارخانه ها 

هستند.
ذرات معلق و آزبست ايجاد شده توسط صنعت، لنت ترمز و كالچ 
خودرو ها يا آزاد شده از تخريب ســاختمان ها يكى از منابع مهم 

ايجاد كننده آلودگى در سطح شهر تهران هستند و در حالى كه 
ميزان استاندارد آزبست در هوا، صفر و ميزانى كه سازمان بهداشت 
و محيط زيست براى آمريكا و اروپا ارائه داده، پنجصدهزارم فيبر 
بر ميلى ليتر است، اندازهگيرى اين الياف در هواى تهران، ميزان 
آزبست را سههزارم فيبر بر ميليليتر نشان ميدهد كه اين بدان معنا 
اســت هوايى كه تهرانى ها تنفس ميكنند، 60 برابر اروپا و آمريكا 
آزبست دارد. اين ميزان باالى آاليندگى در حالى است كه ميزان 
استاندارد آزبست در هواى آزاد، صفر است. يكى از مراكز صنعتى 
شــهر تهران كه در صورت عدم كنترل، آلودگى زياد را منتشــر 
مى كند، كارخانه ســيمان اســت. در كارخانجات سيمان عمدتاً 
موادى نظير گچ، آهك، سنگ آهك و ... بكار مى رود كه كليه اين 
مواد در محوطه اى نگهدارى مى شــوند و از طرفى عمدتاً فعاليت 
كارخانه سيمان دائمى بوده و ذرات گرد وغبار خروجى حاصل از 
فرآيند توليد بسيار زياد است. بطوريكه از فاصله چندين كيلومترى 
بخوبى رؤيت مى باشد. از سويى سوخت مصرفى اين كارخانجات 
فسيلى بوده كه از آالينده هاى منتشره مى توان به گاز هاى مضره 

حاصل از سوخت مواد نفتى و ذرات گرد و غبار اشاره نمود.
بنابر گزارش ســازمان كنترل كيفييت هواى تهران، در بيش از 
دو سوم از ايام ســال غلظت آلودگى آنچنان باال است كه گستره 

ديد كامل را به كمتر از پانصد متــر كاهش ميدهد و در تمام اين 
مدت ساكنان محدوده دو ســوم جنوبى شهر اغلب تصوير محو و 
كدرى از توچال «بلند تريــن قله تهران» را ميبينند. همچنين از 
يك سوم باالى شهر هم دو سوم جنوبى آن به زحمت ديده ميشود 
و اغلب هم اين بخش از شهر در هال هاى از «مه دود» خاكسترى 
غرق بوده و ميزان آلودگى در مواقعى از سال به حدى ميرسد كه 
سازمان هاى مسئول در كشور آن را در مرحله خطرناك و بحرانى 
اعالم كرده و خواستار ماندن كودكان، سالخوردگان و بيماران قلبى 

و تنفسى در داخل منزل مى شوند.
در شــهر تهران به علت غلظــت چند برابرى اســتاندارد هاى 
بينالمللى بنزن در هوا، ريســك ابتال به انــواع بيمارى ها ازجمله 
آسم، ناراحتى هاى عصبى و ســرطان به دليل وجود اين آالينده 
افزايش يافته اســت.تالش هاى چندگانه در ســطوح شخصى، 
صنعتى و دولتى در سراسر جهان براى جلوگيرى از شدت آلودگى 
هوا افزايش يافته است و يك اقدام مستقيم در افزايش گرمايش 
جهانى اســت. با اينكه ما امروزه شاهد يك ســرى نوآورى ها و 
آزمايش هايى هستيم كه با گزينه هاى متناوب و غير متعارف براى 
كاهش آالينده ها همراه است، اما همچنان عوامل اصلى آلودگى 

هوا دردسر ساز هستند و بايد توجه بيشترى به آن ها شود.
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چراپیشگیری نمی توانیم بکنیم؟
|  مهرداد صولتی – کارشــناس تغییرات اقلیمی- اين روزها مى توان از راهكارهاى دنياى مدرن و حتى سنتى در مقابله با آلودگى كمك گرفت.در بسيارى از 
كشــورهاى جهان اقداماتى براى كاهش آثار آلودگى هوا بر محيط زيست انجام شده است. درحالى كه دانشــمندان آثار زيانبار آلودگى هوا را بر گياهان، جانوران و زندگى 
انســانها مطالعه مى كنند قانون گذاران، قوانينى را براى كنترل كاهش آالينده ها تصويب نموده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاه ها آثار آلودگى هوا را براى نسل 

جوان تشريح مى كنند.
نخستين گام براى حل مشكل آلودگى هوا ارزيابى است. محققان آلودگى هوا را بررسى نموده و استانداردهايى را براى اندازه گيرى نوع و مقدار آالينده هاى خطرناك تعيين 

مى كنند. بعد از آن بايد حد مجاز آالينده هاى هوا مشخص شود.
در مرحله بعد مى توان گام هايى براى كاهش آلودگى هوا برداشــت. تنظيم مقرراتى براى موادى كه در اثر فعاليت هاى انسانى در جو منتشر مى شود اين هدف را تكميل 
مى كند. بسيارى از كشورها براى ميزان انتشــار آالينده هاى خودروها و صنايع، محدوديت هايى را اعمال كرده اند. اين كار از طريق سازمان هاى هماهنگ كننده كه وظيفه 

نظارت بر محيط زيست و هوا را به عهده دارند انجام مى شود. در سازمان ملل متحد برنامه مديريت جو طرح هاى زيست محيطى را در سراسر جهان اجرا مى كند.
ويتامين اى از ويتامين هاى محلول در چربى اســت كه همچون ويتامين ث خاصيت آنتى اكسيدان دارد و اثر شــيميايى مخربى را كه آلودگى هوا بر بافت هاى بدن وارد 

مى كند را از بين مى برد.
آلودگى هوا در بينى و ســينوس رسوب مى كند و با تأثير بر مخاط هاى بينى باعث ايجاد مشكالتى براى افراد مى شود. در اين روزها كه افراد در شهرها با آلودگى هوا سر و 
كار دارند بهتر است كه بينى و سينوس خود را چندين بار در روز شستشو دهند. على الخصوص كسانى كه عمل جراحى بينى انجام داده اند يا آلرژى دارند، اين شستشو براى 

جلوگيرى از تشديد مشكالت نقش كليدى و اساسى دارد. سرم هاى شستشو، بهترين شستشو دهنده مى باشد كه در تمام داروخانه ها در دسترس است.
در سال 2015، 9 ميليون نفر در جهان به دليل بيمارى هاى غيرعفونى ناشى از آلودگى هوا مثل بيمارى هاى قلبى، سكته مغزى و سرطان ريه جان خود را از دست داده اند 

كه تقريباً تمام (92 درصد) اين مرگ ها در كشورهاى كم درآمد يا با درآمد متوسط و كشورهايى كه داراى جهش اقتصادى بوده اند (مانند هند) رخ داده است.
در ميان كشورهاى جهان، برونئى، سوئد و فنالند كمترين ميزان مرگ ناشــى از آلودگى و بنگالدش، سومالى و چاد باالترين ميزان را آلودگى دارند. در آمريكا 155 هزار 

مورد (5٫8 درصد)، در بريتانيا پنجاه هزار مورد (هشت درصد) و در ايران 48 هزار مورد مرگ (12٫5 درصد) ناشى از آلودگى است.
ير اساس نقشه جهانى كه مجله لنســت از مناطق آلوده دنيا منتشــر كرده، مناطق آلوده متعددى در همسايه هاى شــمال غربى ايران -قره باغ، ارمنستان، آذربايجان و 
گرجستان- وجود دارد كه بيشتر آن ها به مواد شيميايى و سموم كشاورزى آلوده هستند. اين آلودگى به دليل وجود معادن، انبار، يا كارخانه هاى توليد مواد شيميايى است 
كه برخى از زمان اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى سابق به جا مانده كه با وجود متروكه بودن برخى از آنها، همچنان از منبع عظيم آلودگى خاك و آب به شمار مى روند.

در سال 95 بيش از 4800 نفر در تهران بر اثر آلودگى هوا جان خود را از دست داده اند.

ســرمقاله
هفتمین عامل مرگ

| رضا امیری مهر- آلودگى هوا هفتمين عامل مرگ در جهان است 
و با اينهمه ما براى اينكه نميريم مدارســمان را تعطيل مى كنيم.در جهان 
ســاليانه 3 ميليون نفر در اثر آلودگى هوا جان خود را از دست ميدهند كه 
90 درصد آنان در كشور هاى توسعه يافته هستند. در برخى كشور ها تعداد 
افرادى كه در اثر همين عامل جان خود را از دست ميدهند بيشتر از قربانيان 
سوانح رانندگى است. اين مرگ و مير بطور خاص مربوط به آسم، برونشيت، 
تنگى نفس، سكته قلبى، و آلرژى هاى مختلف تنفسى است. آلودگى هوا به 
روش هاى گوناگونى ميتواند آثار زيانبار درازمدت و كوتاه مدتى بر ســالمت 
انسان ها بگذارد. تأثير آلودگى هوا بر افراد مختلف متفاوت است. آسيبپذيرى 
برخى افراد در برابر آلودگى هوا بسيار بيشتر از ديگران است. كودكان كم سن 

و سال و سالمندان بيشتر از ديگران از آلودگى هوا آسيب مى بينند.
معموالً ميزان آسيب بستگى به ميزان قرار گرفتن در معرض مواد شيميايى 

زيانبار مانند تماس با آالينده ها و غلظت مواد شيميايى دارد.
 صدمات ريوى ناشــى از هواى آلوده به اوزون، خطرى است كه هر 3 نفر 
از 5 نفر با آن روبرو هســتند.متخصصان معتقدند كه موادى كه از طريق 
هواى آلوده وارد محيط ميشوند داراى تركيباتى هستند كه باعث نابودى 
بافت هاى مختلف بدن خواهد شــد. اين مواد از طريق ريه، پوست، مخاط 
بدن، مخاط چشم، گوش، بينى و دســتگاه گوارش، وارد بدن شده و باعث 
تخريب ســلول هاى بدن ميشــود. در واقع تجمع اين مواد در بدن هنگام 
آلوده بودن هوا به دليل داشتن اكسيژن ناپايدار و واكنش با يك سلول، آن 

را اكسيد مى كند.
يكى از مهمترين مشكالتى كه امروزه بشــر با آن روبرو ميباشد، آلودگى 
هواست و به دليل افزايش بى رويه فعاليت هاى صنعتى، مصرف سوخت هاى 
فســيلى و تراكم جمعيت در برخى از شــهر ها روزبه روز شديدتر ميشود. 
آلودگى هوا تهديدى جدى، مستمر و فراگير عليه سالمت موجودات زنده و 
محيط زيست است كه عالوه بر مشكالت زيست محيطى و به خطر انداختن 
سالمت انسان ها و ســاير موجودات زنده، داراى تبعات ســوء اقتصادى و 
اجتماعى نيز اســت كه به صورت آرام و تدريجــى و گاهى غيرقابل جبران 

نمايان مى شود.
عملكرد ناهماهنگ و ناكافى دســتگاه هاى ذيربط در انجام وظايف قانونى 
درخصوص پيشــگيرى و مقابله با عوامل آاليندگى هوا، روند رو به تزايد اين 
پديده مخاطره آميز را تشديد كرده و به تشديد وضعيت نگران كننده كنونى 

منجر شده است.
مصرف فزاينده ســوخت هاى فسيلى طى ســال هاى گذشته، عالوه بر 
تحميل هزينه هاى گزاف به اقتصاد ملى، بحران آلودگى هوا را به ويژه در 
كالنشهر ها ايجاد كرده است. هشــدار بانك جهانى درباره تشديد آلودگى 
هوا در ايران مؤيد اين مطلب است؛ طبق اعالم اين مرجع، خسارت آلودگى 
هوا در ايران از 1 / 7 ميليارد دالر در سال 2001 به 8 ميليارد دالر در سال 
2006 رسيده اســت كه 8 / 1 ميليارد دالر آن مربوط به خسارت ناشى از 
آلودگى هوا در پايتخت بوده و از همه مهمتر اينكه بانك جهانى اين خسارت 
را در سال 2013 بالغ بر ســى ميليارد دالر (سى ميليارد و پانصدونودونه 

ميليون دالر) برآورد كرده است.
همچنين آلودگى هوا پيامد هاى زيانبارى بر ســالمت افراد جامعه دارد و 
به بيمارى هاى قلبى و عروقى، برونشيت، اختالالت تنفسى، سرطان و مرگ 

زودرس منجر مى شود.
براساس گزارش بار بيمارى هاى جهانى، آلودگى هوا هفتمين عامل مرگ 
در دنيا و هفتمين عامل خطر در ايران است در سراسر جهان، هر روز حدود 
10 هزار نفر بر اثر بيمارى هاى منتســب به آلودگى هواى آزاد جان خود را 
از دست ميدهند. همچنين ســازمان جهانى بهداشت برآورد كرده است كه 
در سال 2012 آلودگى هواى آزاد مناطق شهرى و روستايى به ايجاد 7 / 3 
ميليون مورد مرگ زودرس در دنيا انجاميده، كه حدود 88 درصد از اين موارد 

در كشور هايى با درآمد كم و متوسط اتفاق افتاده است.
همچنين، در مجموع تعداد مرگ منتســب به آلودگى هواى آزاد و هواى 
داخل اماكن در ســال حدود 7 ميليون نفر برآورده شده است. آلودگى هوا 
پيامد هاى منفى اقتصادى شــديدى نيز دارد و ميزان خســارت ناشــى از 
مرگ هاى منتسب به آلودگى هوا در اتحاديه اروپا حدود 161 ميليارد يورو 

برآورد شده است. 
در بسيارى از شهر هاى بزرگ ايران ازجمله تهران، كرج، اصفهان، مشهد، 
تبريز، اراك، اهواز و شيراز غلظت بعضى از آالينده هاى هوا از استاندارد هاى 

ملى به مراتب باالتر است.

خیر است!
بنزين هم خير است. نخير . ببخشيد اينها را من 

ننوشتم. مطالب بعدى از من است:
پادشاهي وزيري داشت كه هر اتفاقي مي افتاد مي گفت: خير است!!

روزي دست پادشاه در ســنگالخ ها گيركرد و مجبور شدند انگشتش را 
قطع كنند، وزير در صحنه حاضر بود و گفت: خير است!

پادشاه از درد به خود مي پيچيد، از رفتار وزير عصباني شد، او را به زندان 
انداخت.

يك سال بعد پادشــاه كه براي شــكار به كوه رفته بود، در دام قبيله اي 
گرفتار شد كه بنا بر اعتقادات خود، هرسال يك نفر را كه نوع زندگى اش با 
آن ها مخالف بود، سر مي برند و الزمه اعدام آن شخص اين بود كه بدنش 
سالم باشد.وقتي ديدند اسير، يكي از انگشتانش قطع شده،وي را رها كردند.
آنجا بود كه پادشــاه به ياد حرف وزير افتاد كه زمان قطع انگشتش گفته 

بود: خير است!
پادشاه دســتور آزادي وزير را داد.وقتي وزير آزاد شد و ماجراي اسارت 
پادشاه را از زبان او شنيد، گفت: خيراست!پادشاه گفت: ديگر چرا؟؟؟وزير 
گفت: از اين جهت خير اســت كه اگر مرا به زندان نينداخته بودي و زمان 

اسارت به همراهت بودم، مرا به جاي تو اعدام مي كردند..
”چه زيادند خيرهايى كه خدا پيش رومون مــى ذاره و ما نمى دونيم و 

ناشكريم“.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

 »آنفوالنزا« قربانی می گیرد 
شیوع ویروس مرگ  برگزاری بیش از 300 تجمع قانونی قصد شرکت در انتخابات مجلس را ندارم

  فصل سرما و زمســتان با بيمارى هاى مختص به اين فصل گره 
خورده است. سرماخوردگى و آنفوالنزا بيمارى است كه اسم آن در شش 

ماهه دوم سال بيش از هر زمان ديگر شنيده مى شود ...

 سیاست  2 گزارش  4 سیاست  2

   رئيس مجلس شوراى اســالمى از عدم شركت خود در يازدهمين 
دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى خبر داد.  على الريجانى عصر شنبه در 

حاشيه سفر به قم در پاسخ به سوال ...

 رييس ستاد انتخابات كشور در آســتانه آغاز ثبت نام كانديداهاى 
مجلس يازدهم اعالم كرد كه پيشنهاد ما اين است كه نگاه انبساطى به تاييد 

صالحيت ها وجود داشته باشد...

رییس ستاد انتخابات:  کشور به امنیت و انسجام نیاز دارد ؛ علی الریجانی:
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