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آلودگی هــوای تهران و برخی کالن شــهرهای 
کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 
یافت تا اثبات شود کالف ســردرگم آلودگی هوای 
تهران با وضعیت مدیریت ســنتی که طی دو دهه 

اخیر شاهد آن بوده ایم رفع نخواهد شد.
اگرچه در هفته های پایانی سال با توجه به وزش 
باد و تغییر وضعیت جوی، شاخص های کیفیت هوا 
در برخی کالنشهرها از جمله تهران بهبود یافت اما 
هنوز هم مجموع روزهای دارای هوای پاک یا قبول 
قبول در ســال جاری، کمتر از ســال 1400 بود. بر 
اســاس آمارهایی که تا روز 22 اســفند برای شهر 
تهران اســتخراج شده اســت، تعداد روزهای دارای 
هــوای پاک یا قابل قبول در ســال جاری 189 روز 
بود در حالیکه در مدت زمان مشــابه سال گذشته، 
247 روز بود! روزهای ناســالم در سال 1400، فقط 
6 روز بود که امســال به 34 روز افزایش پیدا کرد و 
4 روز امسال هوای تهران بسیار ناسالم یا خطرناک 
بود درحالیکه سال گذشته هیچگاه شاخصهای کیفی 
هوای تهران به حدی نرسید که هوا بسیار ناسالم یا 

خطرناک باشد. 
مشکالتی که موجب الودگی هوای تهران و سایر 
کالنشهرها شده بر هیچکس پنهان نیست. مهمترین 
مشکل، کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش 
تردد خودروهای شخصی است. در سالهای گذشته، 
اجرای سیاستهایی موجب ترغیب مردم به استفاده 
از خودروی شــخصی به جای نــاوگان حمل و نقل 
عمومی شده اســت. به جای توسعه ناوگان مترو و 
اتوبوسرانی و افزایش کیفی آنها، شاهد افزایش تولید 
خودروهای سواری و عدم اسقاط خودروهای فرسوده 
به میزان کافی هستیم. توسعه فعالیت تاکسی های 
اینترنتی هم که به تردد خودروهایی با دو سرنشین 
دامن زده اســت، نقش مهمی در افزایش ترافیک و 
به تبع آن افزایش آلودگی هوا داشــته است. جالب 
اینجاست که در دولتهای مختلف، همواره مدیریت 
شــهری از کمبود بودجه برای تقویت ناوگان حمل 
و نقل عمومی گالیه داشــته امــا اکنون که دولت و 
مجلس و شورای شــهر و شهرداری همسو و از یک 
جناح هســتند، بهانه ای برای عــدم تقویت ناوگان 
حمل و نقل عمومی و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش 

الودگی هوا وجود ندارد.
عالوه بر موضوع حمل و نقل عمومی، در ســالی 
که گذشت، موضوع سوخت آلوده خودروها هم مزید 
بر علت شــده اســت. افزایش مصرف بنزین موجب 
شده وزارت نفت برای افزایش تولید، همچون دوران 
ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد به ســمت 
تولید بنزین از مجتمع های پتروشیمی روی بیاورد. 
افزودن ترکیبهای آالینده به بنزین در پتروشیمی ها 
نقش مهمی در افزایش آالیندگی سوخت خودروها 
داشــته است. تولید بنزین در پتروشیمی ها هیچگاه 
تکذیب نشــده اما مســئوالن وزارت نفــت زیر بار 
آالیندگی سوخت نمی روند. سازمان محیط زیست 
اگرچه معتقد است کیفیت سوخت مصرفی در کشور 
پایش می شــود و آالیندگی باالتر از حد استاندارد 
ندارد اما ســازمان اســتاندارد در تابســتان امسال 

از اینکه مجوز ورود به پاالیشــگاهها برای سنجش 
کیفیت و اســتاندارد بنزین تولیدی از سوی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی صادر نشده، 

طی نامه ای انتقاد کرده بود. 
عــالوه بر مــوارد فــوق، همــواره در نیمه دوم 
ســال کمبود گاز موجب افزایش مازوت سوزی در 
نیروگاهها و همچنین استفاده از سوختهای آالینده 
همچون گازوئیل در برخی صنایع می شــود که در 
ســال جاری با توجه به عــدم افزایش تولید گاز در 
کشور، این موضوع محسوستر بود. این امر از عوامل 
دیگر افزایش آلودگی هوای تهران و کالنشــهرهایی 
همچــون کرج، اراک، اصفهان و مشــهد بود. با این 
حال، همچنان ســوخت خودروها، مهمترین عامل 

آلودگی هواست.
بررسی منابع آلودگی هوا در 7 شهر بزرگ کشور 
توسط 7 دانشــگاه مطرح، بیانگر آن است که منابع 
متحرک شامل وسایل نقلیه در مناطق شهری سهم 
ویــژه ای در آلودگی هوا دارند، برای مثال در شــهر 
تهــران ۵9 درصد آلودگی بــه دلیل منابع متحرک 
ایجاد می شــود. اما برای رفع این چالش عمده هیچ 

برنامه ریزی عملیاتی صورت نگرفته است.
افزایش آلودگی هوا در ســال جاری موجب شد 

تعطیلی مدارس به دلیــل آلودگی هوا هم موضوع 
اختالف وزارتخانه ها باشــد. اوایل بهمن ماه بود که 
وزیــر آموزش و پرورش از تعطیلی مداوم مدارس به 
دلیل آلودگی هوا انتقاد کرد و گفت: اگر شاخص های 
جهانی کیفیت هوا را ببینید، در کشــورهای دیگر 
شاخص کمتر از 300 باشــد، تعطیل نمی کنند اما 
شاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما روی 1۵0 
بستند و تعطیلی ها طوری بود که شبیه دوره کرونا 
شــدیم؛ درحالی که شــاخص های آالیندگی ما زیر 

200 هستند. 
جالب این بود که ســازمان محیط زیســت که 
خود بایــد دغدغه اصلی اجــرای قوانین مربوط به 
کاهش آلودگی هــوا مانند آیین نامه های شــرایط 
اضطــرار آلودگی هوا و قانون هوای پاک را داشــته 
باشد، خواستار تغییر دستورالعمل ها شده بود! علی 
سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از زیر 
بار این پیشنهاد و مسئولیت سازمان محیط زیست 
در این زمینه شانه خالی کرد اما با این حال حمایت 
خود را از تغییر شــاخص ها اعالم کرد. وی گفت: به 
هیچ عنوان این طرح و هیچ پیشنهادی درباره بحث 
آالیندگی ها از ســوی سازمان محیط زیست مطرح 
نشده است. ما تنها در حال انجام و پیگیری اقدامات 
علمی این موضوع هســتیم. اما رئیس گروه سالمت 
هوا و تغییــر اقلیم وزارت بهداشــت به صراحت با 
تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا برای عدم 
تعطیلی مدارس مخالفت کــرد و این موضوع را به 

ضرر سالمت دانش آموزان دانست.
به هر حال با کاهش نســبی آلودگی هوا در پی 
چند روز بارندگی و وزش شدید باد در تهران و بعد 
هم ماجرای مســمومیت دانش آموزان در مدارس، 
این طرح هم به حاشــیه رفت. اما همچنان معضل 
آلودگی هوای تهران و کالن شهرها موضوعی جدی 
اســت که تبدیل به کالفی ســردرگم شده و تنها با 
مدیریتی واحــد و یکپارچه می توان انتظار رفع آن 

را داشت. 

آلودگی هوا امسال هم امان مردم را برید

کالف سردرگم آلودگی هوا در فقدان مدیریت یکپارچه

بر اساس آمارهایی که تا روز 22 اسفند 
برای  تهران استخراج شده است، تعداد 
روزهای دارای هوای پاک یا قابل قبول 
در سال جاری 189 روز بود در حالیکه 
در مدت زمان مشابه سال گذشته، 247 
ناسالم در سال 1400،  روز بود! روزهای 
فقط 6 روز بود که امســال به 34 روز 

افزایش پیدا کرد

آذرمــاه 1401 اتفــاق عجیبی در قــم به وقوع 
پیوســت؛ داســتانی که هیچکس فکر نمی کرد به 
بحرانی چندماهه تبدیل شــود: مسمومیت سریالی 
دانش آموزان دختر. این داســتان در چهارماه پایانی 
سال و بخصوص در میانه اسفند که شدت گرفت، یک 
بار ناتوانی و ضعف مدیریتی را در کشور بخصوص در 
وزارت آموزش و پرورش و کشور نشان داد، هفته های 
آخر مدارس را به تعطیلی ناخواســته و غیررســمی 
کشــاند و علی رغم وعده هایی که در خصوص ریشه 
یابی این حوادث داده شــد، پاسخ دقیقی به آن داده 
نشد.  شروع این ماجرا به 9 آذر 1401 باز می گردد. 
وقتی که برای اولین بار در هنرستان دخترانه ی نور قم 
18 دانش آموز دچار مسمومیت و با اورژانس به مراکز 
درمانی منتقل شــدند. به مرور این اتفاق به صورت 
متوالی در مدارس مختلف ادامه پیدا کرد. سه شنبه 
22 آذر ماه در هنرستان نور ۵1 نفر مسموم و راهی 
بیمارستان شدند، این حادثه برای دومین بار در این 
مدرسه اتفاق افتاد. از صحبت های فرماندار قم با یکی 
از مســمومین که حالش بدتر بود، مشخص شد که 
ابتدا درد شــدیدی را درپای خود حس کرده اما بعد 
از یک روز با کمک گرفتن از دیگران، می توانست راه 
برود. طبق گفته ی دانش آموزان بوی گاز و عالئم آن 
مانند قبل بود و با تنفس، پس از ایجاد ســوزش در 
حلــق و بینی و تنگی نفس، پاهــا و در برخی موارد 
دســت ها بی حس شــده اند. نکته  جالب توجه اینکه 
تمام این مسمومیت ها در مدارس دخترانه  قم اتفاق 
افتاده بود تا اعالم مورد جدید در سه شنبه 2۵ بهمن 
که برای اولین بار در یکــی از مدارس راهنمایی دو 
شیفته ی پسرانه ی قم، دانش آموزان دچار مسمومیت 
شدند. این ماجرا اگرچه باعث نگرانی های بسیاری در 
قم شــده بود اما از زمانی باال گرفت که وزیر آموزش 
و پــرورش بعد از نزدیک به دومــاه در این خصوص 
اظهارنظــر کــرد و  در حاشــیه جلســه 26 بهمن 
هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مســمومیت 
ادامه دار دانش آموزان در قم و تهران اظهار داشــت: 
بخش اعظم این مشــکل ناشــی از شــایعاتی است 
که مردم و دانش آموزان را دچار ترس کرده اســت! 
وی همچنین خبــر داد: از مراجع ذی صالح گزارش 
گرفتیم و گفتند مشــکلی وجود نــدارد. در تعدادی 
از مدارس این بو احســاس شــده بود که تعدادی از 
دانش آموزان به بیمارســتان  رفتنــد. برخی از آن ها 
چــون دارای بیماری های زمینه ای بودند پزشــکان 
آن ها را نگه داشتند. این موضوع اکنون بیشتر تحت 
تاثیر شایعات است. رسانه ها کمک کنند تا شایعات 
از بیــن برود و مــدارس به ادامه فعالیــت بپردازند. 
وزیر بهداشــت هم خبر دادند که مشکلی نیست و 
دانش آموزان می توانند در مدارس حضور پیدا کنند. 
البته خبر نهایی را هم امروز اعالم خواهند کرد. این 
در حالی بود که گزارش های مختلفی از این موضوع 
در رســانه ها منتشر شــده و معلوم بود که ماجرا به 
این سادگی نیست و متاسفانه وزیر آموزش و پرورش 
یا مجموعه دولــت می خواهند با پاک کردن صورت 
مســاله ماجــرا را نادیده بگیرنــد! در روزی که این 
اظهارنظر از سوی وزیر آموزش و پرورش منتشر شد، 

گروهی از والدین دانش آموزان قمی، در اعتراض به 
شرایط فعلی مدارس قم و تکرار عالئم مسمومیت در 
برخی از دانش آموزان در مقابل درب فرمانداری قم 
تجمع کردند و خواســتار رسیدگی به این موضوع از 

سوی مسووالن شدند.
پــس از آن متاســفانه چنــد بــار دیگــر هم 

مسمومیت های سریالی دانش آموزان تکرار شد .و از 
سوی بعضی فعاالن، این موضوع اقدامی در راستای 
مخالفت بــا علم آموزی دانش آمــوزان و بخصوص 
دختران، و کاری شبیه آنچه طالبان می کنند، عنوان 
شــد. پیش از این هم و قبل از قدرت گرفتن طالبان 
در افغانستان، در چند مرحله، دانش آموزان دختر در 

چند مدرسه افغانستان نیز مسموم شده بودند.
 اول اسفند ماه دادستان کل کشور در این زمینه 
به دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قم ماموریت 
داد تــا به پیگیری ویژه و برخــورد قاطع با مقصران 
احتمالــی ورود کنــد. پس از آن معــاون تحقیقات 
و فناوری وزیر بهداشــت گفت: پس از مســمومیت 
چندین باره دانش آموزان در مدارس قم، مشــخص 
شــد افرادی دوست داشــتند که تمامی مدارس، به 

خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.
با همه این احوال، داستان با شدت بیشتری ادامه 
پیدا کرد و در نیمه اســفند، هر روز اخباری از ادامه 
سممومیت در شهرهای مختلف و بیشتری از کشور 
منتشر می شد. در این وضعیت اگرچه وزارت آموزش 

و پرورش دائم اعالم می کرد که مدارس تا آخرین روز 
باز اســت اما عموم کالس ها در دو هفته آخر اسفند 
عمال تعطیل شده بود. در این میان حرف های عجیبی 
هم زده می شد؛ مثال یکی از نمایندگان مجلس اعالم 
کرد که ایــن اقدامات انتقام گیری غــرب از دانش 
آموزانی اســت که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت 
کرده بودند! این در حالی است که همانطور که گفته 
شد اولین مورد مسمومیت مدارس دوماه ونیم قبل از 

راهپیمایی 22 بهمن شکل گرفت!
پیگیری مســمومیت ها باالخره بعد از آن جدی 
شد که رهبر انقالب در پانزدهم اسفند گفتند: »من 
یک اشــاره ای هم میخواهم بکنم به این مســئله ی 
رایِج این روزها که مسئله ی گفته میشود مسمومّیت 
دانش آموزان. در این زمینه، مســئولین خب اّطالع 
دارم، نشســته اند، بحث کرد ه انــد و تالش میکنند، 
وظایف را مشّخص کردند. من میخواهم تأکید کنم 
که این مسئله را بِجّد باید تعقیب کنند! مسئله مسئله  
مهّمی است. اگر واقعاً دستهایی در کار باشد و افرادی، 
گروه هایی، در این زمینه دخالت داشــته باشند، این 
جنایِت بزرگ و غیر قابل اغماضی است. اگر کسانی 
ـ که البد دست دارند کسانی  تو این کار دست دارندـ 
ـ  بالشــک؛ به یک نحوی حتماً کسانی دست دارندـ 
بایستی دستگاه های مسئول، دستگاه های اّطالعاتی، 
دســتگاه های انتظامی دنبال کنند و سررشته ی این 
جنایــت را پیدا کنند، هم عاملین را، هم مســّببین 
را و اینها بایستی به اشــّد مجازات محکوم بشوند و 
درباره ی اینها اشّد مجازات بایستی اجرا بشود؛ چون 
این یک جنایت کوچکی نیســت. این جنایتی است، 
هم در حّق معصوم تریــن عناصر یک جامعه، یعنی 
کــودکان، و هم موجب رعب، موجب ناامنی، موجِب 
ناامنِی روانِی جامعه، نگرانِی خانواده ها، موجب اینها 
است. اینها چیزهای کوچکی نیست. اینها را بایستی 
با جّدیّت دنبال بکنند و کسانی اگر چنانچه محکوم 
شدند، عفوی هم در مورد اینها وجود نخواهد داشت؛ 
این را همه بدانند. و حتماً بایستی مجازات بشوند و 

مجازات اینها موجب عبرت بشود.« 
با این حال هنوز جمع بندی شفاف و دقیقی از این 

جنایت وجود ندارد. 

مسمومیت سریالی دانش آموزان، داستانی که چهار ماه همه را نگران کرد

آزمونی برای مردودی برخی مسئوالن 

یکی از نماینــدگان مجلس اعالم کرد 
انتقام  که مســمومیت های ســریالی 
که  است  آموزانی  دانش  از  گیری غرب 
در راهپیمایی 22 بهمن شــرکت کرده 
بودند؛ این در حالی است که اولین مورد 
مســمومیت مدارس دوماه ونیم قبل از 

راهپیمایی 22 بهمن شکل گرفت
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سال نو با نسیم جان نواز بهاری، دست 
عنایت خداست که دیگر بار دل و جان 
ما را به فردایی روشن نوید می دهد و 
سال کهنه با یادگارانی از تالش های ما 
به گذشــته می پیوندد. فرارسیدن سال 

جدید و ایام با شکوه بهار را تبریک 
و تهنیت عرض می نمایم.


