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گـــزارش

كمبود دارو و ســاير مشکالت نظام سالمت باعث شد تا 
مجلس به وزير بهداشــت كارت زرد نشان دهند و تنها 
يك روز پس از اين اتفاق خبر جمع شدن 60 امضا برای 

استيضاح او نيز در رسانه ها دست به دست شد.
»علت عدم توجه وزارتخانه به وضعيت بهداشت و درمان 
شهرســتان ها و روستاها چيســت؟ چرا دستورات وزير 
در زيرمجموعه وزارت بهداشــت و دانشــگاه های علوم 
پزشکی اجرا نمی شــود؟ اغلب درمانگاه ها و خانه های 
بهداشت در شهرســتان ها فاقد پزشك و پرستار است، 
برنامه وزارت برای تامين كادر پزشــکی در كشور بويژه 
شهرســتان ها ومناطق محروم چيســت؟ تدابير وزارت 
بهداشت برای حل مشکالت صنعت دارو چيست؟ دليل 
تغييرات مکرر در ســازمان غذا و دارو چيســت؟« اينها 
بخشی از ســواالت نمايندگان مجلس از وزير بهداشت 
اســت، وزيری كه هنوز يك سال از نشستنش بر كرسی 
وزارت بهداشت نگذشته كه توانسته است ركورد دريافت 
بيشــترين تذكر از مجلس را بکشند و شايد بتوان گفت 
كه بهــرام عين اللهی تنها وزير بهداشــت در دولت های 
مختلف بــوده كه تاكنون بيشــترين تذكر را از مجلس 
دريافت كرده و به دفعات برای پاســخگويی به سواالت 

نمايندگان مردم، به مجلس فراخوانده شده است.
هرچند طی دفعات گذشــته عين اللهی توانست با خريد 
وقت از مجلس و پاسخگويی به سواالت نمايندگان آنها 
را قانع كند اما اينبار نه تنها اين اتفاق رخ نداد و مجلس 
به او كارت زرد نشــان داد بلکه تنها يك روز پس از اين 
اتفاق خبر جمع شدن 60 امضا برای استيضاح او نيز در 

رسانه ها دست به دست شد.
۴۵۰ قلم کمبود دارو 

كمبود دارو طی ماه های گذشته به دليل عدم هماهنگی 
بين دستگاه ها، عدم نظارت و مديريت كافی بر شركت ها 
و ســاير عوامل منجر شد تا صدای مردم و بيماران بلند 
شــود و در نهايت دولت برای حل اين معضل دست به 
واردات دارو زد، حسينعلی شــهرياری چندی پيش در 
يك برنامه تلويزيونی بــه ابعاد مختلف بروز كمبود دارو 
اشاره كرد و گفت: ششم مهر،در ستاد كرونا اطالعاتی كه 
ما از كمبود دارو داشــتيم، من در جلسه خدمت رئيس 
جمهور گفتم كه كمبود دارو جدی اســت. مســئولين 
گفتند 50 قلم كمبود اســت، من هفته بعد يك ليست 
450 قلمی را مســتند بُردم گفتم 50 قلم نيست، 450 
قلم كمبود دارو است وی ادامه داد: مرتب پيگير بوديم، 
قبل از سال چندين بار راجع به شربت های آنتی بيوتيك 
مخصوصاًَ برای بچه ها و ســُرم چندين بار ما در ســتاد 
كرونا تذكر داديم. مســئول سازمان غذا و دارو به رئيس 
جمهور گفت كه ما يك ماه ديگر اين مشــکل را برطرف 
می كنيــم. رئيس جمهــور عصبانی شــدند گفتند مگر 
می شــود به بيمار گفت كه يك ماه ديگر من دارويت را 
فراهم می كنم، اين اورژانســی است اگر توليد می توانيد 

كنيد توليد كنيد، اگر نمی توانيد وارد كنيد.
شــهرياری افزود: متأسفانه سر قيمت گذاری اين داروها 
مخصوصــاً آنتــی بيوتيك ها كه همه آنهــا توليد داخل 
بود، شــركت های توليد كننده كه بايــد گفت اكثر اين 
شــركت ها به نوعی زيرمجموعه حاكميتی بودند يعنی 

يا دولتی بودند يا خصولتی، اختالف نظر وجود داشت.
شهرياری ادامه داد: شركت های توليدی به خاطر افزايش 
قيمت با سازمان غذا و دارو مشکل داشتند، سازمان غذا 
و دارو می گفت كه نه اين قيمت هايی كه شما می گوئيد 
نيســت و آنها هم آمدند با اينکه مواد اوليه داشــتند و 

می توانستند توليد كنند، متأسفانه توليد نکردند.
وی افــزود: يك اتفــاق ديگر هم افتاد، ســازمان غذا و 
دارو آمد به شــركت های دارويی يــك امتياز مثبت داد 
و گفت از اين تاريخ شــما هر چــه در انبارها دپو كرده 
ايد، بــه داروخانه ها هم گفتند شــما از امروز با قيمت 
ارز آزاد ارائه كنيد؛ يعنی يك امتياز اينجا داده شــد به 
شــركت های دارويی با اينکه با ارز 4200 تومانی آورده 
بودند، موجودی داشــتند، ولی سازمان غذا و دارو اعالم 
كرد كه شما از فردا با ارز آزاد بتوانيد، هم برای داروخانه 
اين اتفاق خوب افتاد، هم برای شركت های توليدی، ولی 

باز سر قيمت گذاری مقاومت های زيادی شد.
شهرياری گفت: نظارت نکردند كه چقدر موجودی دارند 
در انبارها، يکی از اين شــركت ها می گفت كه 350 تُن 
از مــواد اوليه موجود دارد، ولی توليد نمی كند، كه اينها 
اگر به موقع رصد می شد و به موقع انبارها را می ديدند، 
می توانســتند برخورد كنند. رئيس كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس افزود: اين وضعيت باعث شــد تا برای 
اولين بار بعد از 43 ســال، ما شــربت تب بُر بچه را در 

داروخانه ها نداشته باشيم.
وضعیت دارو و سالمت ناخوش است

غالمرضا نوری قزلجه، عضو كميسيون كشاورزی مجلس 
و از نمايندگان امضا كننده استيضاح وزير بهداشت دراين 
خصــوص توضيح داد: وضعيت دارو و ســالمت بســيار 
ناخوش و بحرانی اســت، به همين دليل هم اســتيضاح 
وزير بهداشت را امضا كردم. اميدواريم كه شرايط بهبود 
پيدا كند، اما بی تدبيری او در وضعيت دارو موج می زند. 
ما شــاهد عدم پيش بينی، عدم مديريت، عدم اشــراف بر 
موضوعات و عدم شايســته گزينی ها در وزارت بهداشت 
هســتيم.  او با بيان اينکه وزير دچــار ضعف مديريتی 
اســت، افزود: به رای آوردن اســتيضاح اميدوار نيستم 
و علت آن را سياســی می دانم. دو ســال است كه شعار 
هماهنگی و برادری ميان قوا عنوان می شود. رفاقت های 
سياسی و گرمی ايجاد شده كه مانع از به نتيجه رسيدن 
اقدامات نظارتی مجلس می شود. اين نتيجه خالص سازی 

و يکدست شدن در نظام است.
به گزارش فارس تأمين دارو و تجهيزات پزشکی، دو ركن 
اساســی و مهم در حوزه سالمت به شمار می رود كه هر 
گونه اختالل در مســير تأمين اقالم دارويی و پزشــکی، 
می تواند با آسيب های ناگواری همراه باشد. لذا، مهم ترين 
مأموريت وزير بهداشــت؛ مديريت بازار دارو و تجهيزات 
پزشکی كشــور اســت. اين در حالی اســت كه برخی 
كارشناسان حوزه سالمت، معتقدند وزير بهداشت در يك 
ســال گذشته در سيل واكســن كرونا غرق شد تا جايی 
كه مدت ها پــس از فروكش كردن تب كرونا نيز مدام از 
موفقيت در واكسيناســيون حرف می زد و ساير مسايل و 
مشکالت حوزه سالمت را از ياد برد، حاال بايد منتظر ماند 

كه سرانجام استيضاح وزير بهداشت به كجا می رسد؟

کمبود و گرانی دارو گریبان گیر وزیر بهداشت شد

استیضاح به نتیجه می رسد؟
شـهردار تهران گفت: معيشـت، سـالمت و مسکن مردم 

امـروز تنگناهايـی را برای آنها ايجاد كرده اسـت.
عليرضـا زاكانـی، در تجمـع بـزرگ مردمـی عـزاداران 
فاطمـی در پاسداشـت شـهدای امنيـت كـه در مسـجد 
جامـع نارمـك برگزار شـد، افـزود: هزاران درود و سـالم 
مـا بـه تمـام رهـروان راه حـق در طـول تاريخ بـه ويژه 
رهـروان راه حـق، ائمـه اطهـار عليهـا سـالم بـه ويـژه 
حضـرت زهـرا )س( و تمـام رهـران ايشـان اسـت. وی 
ادامـه داد: اتفاقـات اخيـر فراتـر از فتنـه اسـت آنقـدر 
آشـکار اسـت كه دشـمنان ايران قوی و انقالب اسـالمی 
در پـی چـه هسـتند؛ اسـاس تمامـی ايـن اتفاقـات اين 
اسـت كـه آنهـا توجه كردند كـه اگر انقالب اسـالمی در 
مرحلـه تحقـق شـعارها و آرمان هـای خـود موفق شـود 
آنچـه بر زبـان رانده و آنچه در سراسـر جهـان در دل ها 
جـای گرفتـه آنهـا را در عمـل پيـاده كنـد و بـه عنوان 
الگويـی كامـل را به سراسـر جهان بنمايانـد؛ اين انقالب 

ديگـر هيـچ شکسـتی را پذيـرا نخواهـد بود.
و  پيشـرفت  مخالـف  دشـمنان،  كـرد:  تاكيـد  زاكانـی 
قـدرت مـا هسـتند و تمـام تـالش خـود را می كنند كه 
در ايـن وضعيتـی كه جهان در آسـتانه يـك نظم جديد 
و شـرايط مشـخصی اسـت، رقبـای خـود را از صحنـه 

كنند. خـارج 
شـهردار تهـران ادامـه داد: سـند راهبـرد امنيـت ملـی 
آمريـکا كـه چنـد مـاه پيـش منتشـر شـد بـه صراحت 
از چيـن، روسـيه و ايـران بـه عنـوان رقيـب، تهديـد و 
بديـل يـاد می كنـد. وی افـزود: آنجا به صراحـت عنوان 
می كنـد چيـن رقيـب، روسـيه تهديـد و ايـران بديـل و 
جايگزيـن ماسـت. زاكانـی ادامـه داد: تمـام تـالش آنها 
ايـن بـود كـه نگذارنـد ملـت ايـران از اين پيـچ تاريخی 
عبـور كنـد و تـالش كننـد ايـران را تجزيـه كننـد و 
و  بلوچسـتان  و  نتوانسـتند كردسـتان، سيسـتان  اگـر 
خوزسـتان را كانـون توطئه هـای خـود قـرار دهنـد و 
سراسـر كشـور را درگيـر كردنـد امـا تـالش اين بـود تا 
ايـن سـه نقطـه را هـدف گذاری دقيق داشـته باشـند و 

بتواننـد تجزيـه را حاصـل كار خـود قـرار دهنـد.
شـهردار تهـران افزود: اما دشـمن، با سـيلی محکم مردم 
رشـيد ايـران و نيروهای انتظامی و بسـيج نتوانسـتند به 
اهدافشـان برسـند. شـهردار تهـران يـادآور شـد: مـا در 
عـداوت دشـمن شـکی نداريـم. مـا در دشـمنی دنباله ها 
و جيـره خـواران او منافقـان و ديگـران بـی ترديد به يك 
شـفافيتی رسـيديم و بيش از 40 سـال اسـت كه پرونده 
آنها در مقابل ملت ايران گشـوده شـده اسـت. وی تاكيد 
كـرد: ما در عـدم صالحيـت رژيم كودك كش اسـرائيل، 
رژيـم كـودك كش و جانی آل سـعود هيچ شـکی نداريم 
و آنهـا كار خـود را می كننـد امـا آنچـه كه ما بايـد به آن 
توجـه كنيـم ايـن اسـت كـه در شـرايطی كه در كشـور 
ايجـاد شـد؛ بـرای مـا فرصـت جديـدی را خلق كـرد كه 

مـا بـا دقت جامعـه خـود را ببينيم.
زاكانـی در بخـش ديگـری از صحبت هـای خـود گفـت: 

بـود هيـچ  در درون مسـتحکم  اگـر  اسـالمی  انقـالب 
دشـمن و حيلـه گـری نمی توانـد حريـف آن شـود لـذا 
دشـمن عـداوت؛ عـدم صالحيـت و وحشـيگری خود را 
نمايـان كـرد بارهـا ايـن رويکرد نمايان شـده بـود و بار 
ديگـر نمايـان كـرد. وی افـزود: مهـم ايـن اسـت كه ما 
از ايـن موضـوع يـك فرصت جـدی برای ايران اسـالمی 
بسـازيم. اگـر آنهـا طمـع كردنـد كـه مشـکالت مـردم 
محـل اعتـراض آنها قرار گيرد؛ مسـئولين كشـور مکلف 
هسـتند قيـام، كوشـش و تـالش كننـد بـار مـردم را از 

روی دوش مـردم سـبك كننـد.
شـهردار تهـران بـا بيـان اينکـه دولـت انقالبـی امـروز 
توجـه خـود را بـه مسـکن، معيشـت، سـالمت و امنيت 
دشـمنان  داد:  ادامـه  اسـت،  كـرده  معطـوف  مـردم 
می بيننـد كـه مشـکالت زيـاد اسـت امـا افـق روشـن 
اسـت و كاركردهـای اقتصـادی در جهتی اسـت كه بايد 

بـار اقتصـادی را از روی دوش مـردم بردارنـد.
زاكانی افزود: معيشـت، سـالمت و مسـکن مـردم امروز 
تنگناهايـی را بـرای آنهـا ايجاد كرده اسـت امـا به لطف 
الهـی و دولـت انقالبـی مسـيری دنبـال می شـود كه به 
كاهـش ايـن آالم و دردهـای مـردم منتهی می شـود لذا 
مـا نبايـد به اين مسـئله بسـنده كنيـم. بايد همـه قيام 
كنيم و تالش و كوشـش كنيم با سـرعت و يك سـرعت 
مشـخص بـار مردم را سـبك كنيـم. زاكانـی تاكيد كرد: 
ايـن رويکـرد همان همتی اسـت كـه رئيـس جمهور ما 
در دسـتور كار خـود دارد و بـه صـورت شـبانه روزی در 

تالش اسـت.
شـهر دار تهـران افـزود: در ايـن شـرايط نيـاز بـه جهاد 
تبييـن و مطالبـه اسـت، بايـد تـالش شـود هـم تبيين 
شـود تـا دشـمن نتوانـد از غفلـت ما سـو اسـتفاده كند 
و هـم بايـد مطالبـه كـرد از هـر مسـئول و مديـری بـه 
كارهـای خـود را بـه درسـتی انجـام دهـد. وی ادامـه 
امـکان دارد مـن مسـئول در هـر موقعيتـی كـه  داد: 
قـرار می گيرنـد دچـار غفلـت و خـواب آلودگـی شـوند 
اينجـا جايی اسـت كـه ملت و جوانـان عزيز، بنـده را از 
غفلـت خـارج كننـد. زاكانـی بيان كـرد: وقتـی بصيرت 
ابعـاد مختلـف و بيـداری و آگاهـی در  در جامعـه در 
اليه هـای متفـاوت جريان داشـته باشـد و وقتی خدمت 
و پيشـرفت در جامعـه عيـان شـود آن زمـان اسـت كه 

دشـمن شکسـت می خـورد.
شـهردار تهـران تاكيد كرد: شـهدايی كه اوليـا و عزيزان و 
فرزنـدان آنها در بين ما هسـتند؛ پيامشـان اين بود كه ما 
مظلومانـه رفتيم اما نگذاشـتيم بار ديگـر ناحق در جامعه 
ما مسـتولی پيدا كند و اسـباب زر و زور و نفاق و شـرك 
در دنيـا بخواهـد و بتوانـد بـه نظـام اسـالمی كـه حاصل 
رهـروان راه حق در طول تاريخ اسـت ضربـه بزند اما از ما 
انتظـار دارند كه تمسـك به اسـالم را فراموش نکنيم. وی 
گفت: توجه و دقت و پاسـداری از ايران را فراموش نکنيم 
تبعيـت از رهبـری انقـالب را فراموش نکنيم و نسـبت به 

ملـت عزيز ايـران بی تفاوت نباشـيم.

شهردار تهران:

باید بار اقتصادی را از دوش مردم برداشت

امروز و فردا مدارس تهران تعطیل 

عمق فاجعه از ارتفاعات تهران دیدن دارد
پشمی به کالهشان نیست!  

مسلم اســت ميهمانان و بخصوص شــهرداران كشور 
وقتی عازم اصفهان می شــوند مقدمات الزم برای ورود 
و گردش آن ها در شــهر از مسيرهای پيش بينی شده 
فراهم اســت تــا احيانا بــا كوچه پس كوچه های بافت 
فرســوده كه به همين بهانه به حال خود رها شده اند 
تا سال ها روی آسفالت ها بازهم به بهانه ای ديگر يعنی 
كمبود قير تعمير و ترميم و بازســازی نشــوند روبه رو 
نشده كه البته تنها خسارت متوجه خودروهای محلی 
اســت كه از آن ها می گذرند و افراد سالخورده تا مرتبا 
به زمين بخورند و زباله هايی كه در هر گوشه و كنار آن 
تلنبار شده است. متولی كالن شهر و مدير خدمات آن  
كه عنوان پرافتخار بسيجی بودن را به خود اختصاص 
داده اند چه بهتر كه حداقل برای صبح روزهای شــنبه 
و مصاحبه با راديو آمادگی الزم را داشــته باشند تا به 
 جای تفسير مســابقه فوتبال ايران و ولز و پذيرايی از 
شهرداران ميهمان، پيرامون مشکالت شهروندی سخن 
بگويند و به اتفاق همکاران از ديگر نقاط كشــور سری 
به نقاط فرسوده بخصوص كوچه پس كوچه های شمال 
شرقی و غربی بزنند و تنها از تعريف و تمجيد كسانی 
كه فقط ميدان امام حســين »ع« و چهارباغ و ميدان 
نقش جهان را می بينند ســخن نگويند كه بالطبع اين 
مکان ها بايد بی عيب و نقص باشــند و باالترين تعداد 
نفــرات خدماتی در آن ها به رفــت وروب بپردازند؛ اما 
شهردار ســخنی از ديگر چالش های زيرمجموعه خود 
نمی گويد كه رانندگان اتوبوس های شهری در حال كار 
همچنان از تلفن های همراه خود اســتفاده می كنند و 
بعضی اين وسيله را ابزار كاسبی خريدوفروش آن هم در 
طول مسيری كه بايد دو چشم داشته و دو چشم ديگر 
هم قــرض كنند تا اتفاقی نيفتد، می كنند. باور نداريد 
خودتان با لباس مبدل مسيرهای مختلف را رصد كنيد 
تا ببينيد واقعيت دارد. آقای شــهردار بهتر اســت اگر 
آمادگــی الزم را برای حضــور چنددقيقه ای آن هم از 
راه دور و تنها هر شــنبه از طريــق برنامه صبحگاهی 
»ســالم اصفهان« نداريد دور آن را خط بکشــيد و يا 
حداقل از مديــركل ارتباطات و روابط بين المللی خود 
بخواهيد تا متنی از رويدادهای هفته كالن شــهر برای 
شما فراهم تا روخوانی نماييد و اينقدر حاشيه پردازی 
نکنيد كه زمان بگذرد و وقت گزارش به اتمام برســد. 
باور كنيد اين سوی ميکروفون مخاطبان ضمن شنيدن 
گفته های شــما ســر تکان می دهند؛ زيرا شاهدند در 
كالن شــهر خبرهای داغی هست كه قطعا نه تنها شما 
بلکــه متصديان پانزده منطقه و رؤســای ســازمان ها 
و مديران عامــل زيرمجموعه هايتــان از آن بی اطالع 
هستند كه هركدام می تواند به يك عقده برای شهروند 
مطالبه گر تبديل شود. مسافران سه شنبه 28 آبان ماه 
از اتوبوس BRT خط ويژه ميدان جمهوری اســالم به 
ارغوانيه در ايستگاه زيرگذر امام علی »ع« رأس ساعت 
7:40 دقيقه صبح پياده می شوند تا برای هرچه زودتر 
رســيدن به محل كار و دانش آموزان و فرهنگيان به 
مدرسه از تنها طريق ممکن يعنی آسانسورها و پله ها 
به ســطح ميدان و خيابان هاتف برســند اما باكمال 
تعجب به در بســته ورود به محوطه برخورد می كنند 
كه يك نفر هــم آن طرف نرده ها ســرگردان عبور به 
اين سو اســت. همه به ساعت هايشان نگاه می كنند و 
نگران ســرفه هايی هستند كه در اين محل و به واسطه 
آلودگی شديد هوا امانشــان را بريده است. هركس از 
ديگری سوأل می كند چرا بسته است؟ چگونه خودمان 
را به ميدان برســانيم؟ اما جوابی نيســت كه تنها راه 
منطقی منتظر ماندن برای رســيدن اتوبوس بعدی و 
سوارشدن به آن تا ايســتگاه وليعصر »عج« است كه 
اين امر هم به دليل آلودگی و غبار شديد دود خودروها 
كه در اين ســاعت از صبح اول هفته به صورت فشرده 
از زيرگذر عبور می كنند امکان پذير نيســت. تعدادی 
از خانم ها و آقايان تصميــم خطرناكی می گيرند تا از 
طريق رمپ های خروجی به خيابان هاتف حركت كنند 
اما با عبور پرشتاب وســايط نقليه روبرو می شوند كه 
قطعا حوادث ناخواســته ای را به همــراه دارد زيرا اين 
رمپ ها ازلحــاظ فنی فاقد وجاهت بــوده و پياده راه 
ندارد بنابراين پشيمان می شوند و سرفه كنان همان جا 
می ماننــد تــا باالخره پــس از نيمســاعت پيرمردی 
لنگان لنگان از راه می رسد و باكمال خونسردی قفل را 
باز می كند تا همه اين گروه سی چهل نفری خودشان 
را به پله ها و آسانســورها برســانند زيرا به اندازه كافی 
از محل كار خود غيبت داشــته اند! آقای شهردار كالم 
صبح هر شنبه خود را در برنامه »سالم اصفهان« راديو 
با اين اتفاقات ريزودرشت و فراوان در سطح كالن شهر 
منعقد نماييد و از تعريف ديگر شهرداران سخن نگوييد 
تا انگ خودشيفتگی به شما زده نشود و افتخار نکنيد 
كه شــهر شما از بعضی شهرهای اروپايی تميزتر است 
زيرا وقتی حســن قابل تمجيد می شــود كه عموميت 
داشته باشــد درحالی كه اينگونه نيست و آنچه در اين 
زمينه صادق اســت به محدوده مركزی شهر و اطراف 
ميدان امام حسين »ع« و چهارباغ و عباس آباد خالصه 
شــود تا پاندمی خودشــيفتگی به يك اپيدمی تبديل 
شود و درحالی كه هفته كتاب در غربت حضور مديران 
شهری برگزار گرديد تا همچنان دوران ركود شکننده 
را طی كند اما در مراســم اختتاميه آن به همت اتاق 
بازرگانی صبح روز شــنبه 28 آبان برپا شــد علی رغم 
وعده گرفتن از مقامات اســتان امــا به جز معدودی از 
عالقه مندان، احدی از مديران و حتی معاونان فرهنگی 
شهرداری هم كه خود يك ناشر است، ساعتی از وقت 
خــود را صرف حضور در اين مراســم نکــرده و بنا به 
گفته يکی از مسئوالن اين اتاق حتی پاكبانان منطقه 
هم  زمانی حاضر به حمل پســماند هستند كه ناهار و 
شامی در كار باشد! آقای شهردار ظرف يکسال گذشته 
امتحانتــان را پــس داده ايد و ازنظر جامعه مشــمول 
ضرب المثل »چراغی كه به منزل رواســت« شديد كه 
هزينه كردن هايی چون پذيرايی از هشــتاد شــهردار 
كشــور در اصفهان و امثالهم در اولويت شما نباشد در 
زمانی كه مناطقی چون حصه و گورت درحالی كه جزو 
مناطق كالن شــهر اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن 

اسالمی هستند از حداقل ها محروم باشند!

بی توجهی تا کی؟!  

كافی اســت در يك روز زمستانی به ارتفاعات تهران برويد 
تا عمق فاجعه را به تماشا بنشينيد.

آنهايی كه روزهای پنجشــنبه يا جمعه به ارتفاعات تهران 
می روند؛ به ويژه در فصل پاييز و زمســتان می دانند كه چه 

بر سر تهران آمده است.
هاله ســنگينی از دود آسمان تهران را فرا گرفته و در زير 
تين دود غليظ مردم همچنان زندگی می كنند و بی توجه 
به عوازض و عواقب آن به گشــت و گذار و خريد مشغولند. 

حتی برج ميالد هم در ميان دود پنهان می شود.
تهــران نه پاييز زيبايی دارد نه زمســتان، در حالی كه هر 
دو فصل زيبايی های خاص خود را دارد كه تهرانی ها از آن 
محرومنــد چرا كه بجای باران و برف، دود و آلودگی نفس 
می كشند و با هر نفس، بيماری و مرگ بر سر آلودگی هوا 

را به ريه ها و تن خود تزريق می كنند. 
مســئوالنی هم كه متولی حل آلودگی هوا هســتند تنها 
كاری كه از دستشان بر می آيد، تعطيلی مدارس و يا حتی 

اداره  ها و سازمان ها است.
كار بــه تعطيلی كارخانه های آالينده هم می رســد اما باز 
هــم برای رفه اين غبار غليظ از آســمان تهــران، بايد در 
انتظار باد و باران بود تا شايد خدا لطفی كند و مردم چند 
روزی از شــر آلودگ در امان باشند، اما همين كه بارش ها 
پايان می يابد، آالينده ها خود را به سرعت به آسمان تهران 
می رســانند و هشدار های قرمز و نارنجی و زرد است كه از 

ســوی سازمان هواشناسی، ســازمان كنترل كيفيت هوا و 
كارگروه اضطرار آلودگی هوا صادر می شود.

شــهروندان دارای بيماری های قلبی و ريوی از خانه خارج 
نشوند، فعاليت های ســنگين همچون ورزش انجام نشود، 

شــهروندان حتی المقدور از تردد در شــهر پرهيز كنند و 
دست آخر مدارس تهران تعطيل می شود.

يك فرايند تکراری كه هيچ سازمان و نهاد مربوطه اقدامی 
برای رفه معضل آلودگــی هوا انجام نمی دهد در حالی كه 

قانون هوای پاك وجود دارد و اين حق مردم اســت كه كه 
هوای پاك بهره ببرند.

بر اســاس مصوبات كارگروه اضطــرار آلودگی هوا، مقطع 
ابتدايی و متوســطه استان های تهران و البرز به جز دماوند 
و فيروزكوه امروز شنبه و فردا يکشنبه تعطيل خواهد بود و 

كالس ها به صورت غيرحضوری داير خواهد بود.
ظهر روز جمعه 18 آذر ماه جلسه كارگروه اضطرار آلودگی 

هوا با حضور اعضا برگزار شد.
بر اســاس مصوبات اين كارگروه، شنبه و يکشنبه 19 و 20 
آذر ماه در تمامی شهرســتان های اســتان تهران و البرز به 
جز دماوند و فيروزكوه، مهدهای كودك و پيش دبســتانی ها 
تعطيــل و تمــام مــدارس در مقاطع ابتدايی و متوســطه 
غيرحضــوری و به صورت مجــازی داير اســت. همچنين 
فعاليت های ورزشی در فضاهای باز روزهای شنبه و يکشنبه 
ممنوع است. از شهروندان تقاضا می شود از تردد غيرضروری 
خودداری كنند. ميانگين شــاخص آلودگــی هوای تهران 
هم اكنون با رســيدن به عدد 151 در شرايط »ناسالم« قرار 
گرفته اســت و البته امروز برخی از مناطق تهران، شاخص 
آلودگی هوای بســيار خطرناكی را در حــال تجربه كردن 
هســتند مانند منطقه 19 كه شاخص آن به روی عدد 220 
در وضعيت »بســيار ناســالم« قرار دارد. و ای كاش می شد 
يك چوب جادوی ســحرآميز با اشــاره ای هوای تهران را از 

آلودگی ها پاك می كرد و مردم نفسی تازه می كردند!

هوا كه آلوده می شــود، ريه ها بيشــتر درگير می شوند و الزم است برای مقابله 
بــا اثرات مخرب آلودگی هوا، از مواد غذايی اســتفاده كنيم كه به ايمنی ريه ها 

بيشتر كمك كند.
به گزارش مهر، در روزهايی كه هوا به شدت آلوده است، احساس خستگی و بی 
حالی، بيشتر ســراغ آدم می آيد. زيرا، ذرات معلق در هوا باعث می شود ريه ها 
بيشــتر كار كنند و همين موضوع می تواند منجر به خســتگی و بی حالی افراد 
شود. لذا، الزم است در روزهايی كه هوا آلوده است، توجه ويژه ای به نوع تغذيه 
خودمان داشته باشيم. متخصصين تغذيه برای روزهای آلودگی هوا، توصيه هايی 
دارند كه اگر بتوانيم انجام دهيم، تا حدود زيادی از آســيب های آلودگی هوا در 

امان خواهيم ماند.
 C بر همين اساس، اســتفاده از مواد غذايی دارای آنتی اكسيدان مانند ويتامين
توصيه می شــود. اين ويتامين در مركبات از جمله پرتقال، نارنگی، ليموشيرين، 

ليموترش، گريپ فروت و سبزی ها، گوچه فرنگی و سيب زمينی وجود دارد.
استفاده از انواع سوپ و آش نيز كه مملو از سبزی ها هستند، بسيار مناسب است.

 C نتايــج بررســی ها بر روی بيمــاران ريوی نشــان داده افرادی كــه ويتامين
 كمتــری دريافت مــی كردند در روزهای آلودگی هوا، مشــکالت تنفســی آنها 

تشديد می شود.
مصرف مواد غذايی حاوی ويتامين C به دليل وجود آنتی اكســيدان، بدن را در 
مقابــل اثرات آلودگی هوا بيمه می كند. بنابراين تركيب خوراكی های دارای اين 

ويتامين كه يك آنتی اكســيدان قوی اســت، باعث حفاظت بدن در برابر آسيب 
راديکال های آزاد می شود.

مصرف شير در روزهای آلوده مفيد است، زيرا، شير دارای فسفر و منيزيم است و 
مصرف آن بدن را از مسموميت های ناشی از قرار گرفتن در معرض آالينده های 

هوا مصون نگه می دارد.
ماســت و دوغ هم تركيب مشــابهی دارند. اگر كسی نمی تواند شير بنوشد برای 
جلوگيری از تركيب آالينده های خطرناك در بدن روزانه دســت كم سه فنجان 

ماست استفاده كند.
مصرف لبنيات پروبيوتيك تأثير به ســزايی در جلوگيــری از تركيب آالينده ها 
 C و E در بدن دارد. اســتفاده از گروه لبنيات و مواد غذايی حاوی ويتامين های
می تواند تأثيرات مثبتی بر تقويت سيســتم ايمنی بدن افراد داشــته و از تاثير 

آلودگی ها پيشگيری می كند.

ویتامین C بدن را در مقابل آلودگی هوا 
بیمه می کند
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