
آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الش�عراء: اخیرا وزیر کش��ور از طرح پیش��نهادی در 
دولت از س��وی سازمان محیط زیست برای تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی 
خبرداد تا الزم نباش��د در این شرایط مدارس تعطیل شود.احمد وحیدی در حاشیه 
نشس��ت استانداران در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی مدارس به جهت آلودگی هوا، 
اظه��ار ک��رد: تعطیلی مدارس به خاطر رفع آلودگی نیس��ت، بلکه بخاطر س��امتی 
فرزندان مان اس��ت. مصوبه ای وجود دارد که در آن مش��خص کرده در چه شاخصی 
از آلودگی، مدارس باید تعطیل باش��ند. گروه های اضطراری استان ها براساس همین 
مصوب��ه ناچارند تصمیم به تعطیلی بگیرند.در هرحال این موضوع موجب ش��د تا با 
کمک س��ازمان محیط زیس��ت پیش��نهاد جدیدی را برای دولت تعیین کنیم تا این 
استانداردها را کمی تغییر دهیم تا الزم نباشد در این شرایط مدارس مان را تعطیل 
کنیم.آق��ای وزیر! دانش آموزان در ابت��دای امر برای اینکه بتوانند درس بخوانند باید 
س��الم باشند و نفس بکش��ند. در هوایی که بزرگساالن به س��ختی نفس می کشند 
چگونه دانش آموزان قادر خواهند بود به درستی نفس بکشند؟ جناب وزیر حتی اگر 
دانش آموزان در این هوا به مدرس��ه هم بروند متاسفانه در آینده درگیر بیماری های 
بس��یار متعددی خواهند ش��د و امکان بهره مندی از س��واد و علم خود را نخواهند 
داش��ت. جناب وزیر تغییر شاخص آلودگی هوا هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. به 
نظر می رس��د راهکارهای کوتاه مدت در میان مس��ئوالن در حال رواج یافتن است 

زیرا برخی از آن ها اصا توجه ای به تبعات تصمیم های خود در دراز مدت ندارند.

<مدارسدنیاباشاخصآلودگی۱۵۰هوا،تعطیلنمیشوند
روز گذشته نیز وزیر آموزش و پرورش درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر درخواست 
تجدید نظر در تغییر ش��اخص های در نظر گرفته ش��ده آلودگ��ی هوا برای تعطیلی 
مدارس گفت: من شاخص های آلودگی هوا در دنیا را دیدم و کاری هم در این زمینه 
بچه های المپیادی ما انجام دادند و من بعد از آن موضع گیری کردم. در دنیا مدارس 
را به دنبال این ش��اخص آلودگی هوا )ش��اخص ۱۵۰( تعطیل نمی کنند. س��امت 
دانش آموز اولویت و اصل اول ما اس��ت اما نه اینکه با ش��اخص آلودگی ۱۵۰ تعطیل 
کنیم.به گزارش ایسنا،یوس��ف نوری در اختتامیه سومین جشنواره طب ایرانی تاکید 
کرد: در دنیا تا وقتی ش��اخص آلودگی کمتر از ۲۰۰ باش��د، تعطیلی مدارس نداریم 
و من روز گذش��ته هم ش��اخص ها را رصد کردم که هنوز به ۲۰۰ نرس��یده بودیم. 
این موِضع خود را ان ش��اءاهلل در هیئت دولت هم مطرح خواهم کرد؛ همانگونه که 
مقاله مطالعه انجام ش��ده را ب��ه دکتر عین اللهی تقدیم ک��ردم. در دنیا در موقعیت 
آلودگی هوای بنفش مقطع متوسطه را هم اصا تعطیل نمی کنند و در دوره ابتدایی 
برخی جاها مدارس را تعطیل می کنند. کشورهایی نظیر مکزیک، فرانسه و... با گذر 
ش��اخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می کنند.نوری تاکید کرد: خواهش می کنم 
مناب��ع علمی و تجارب دنی��ا را در این زمینه نگاه کنید و صرفا به بخش نامه س��ال 
۱۳۹۷ هیئ��ت وزی��ران در این حیطه اکتف��ا نکنید.وی ادام��ه داد: البته بچه ها باید 
ماس��ک بزنند و رعای��ت کنند ولی نباید جریان تعلی��م و تربیت به عنوان مهم ترین 

سرمایه اجتماعی و فرهنگی تعطیل شود.

<مخالفتوزارتبهداشتباتغییراستانداردهایشاخصآلودگیهوا
در همین راس��تا رئیس گروه سامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن اشاره 
به عوارض ش��دید آلودگی هوا بر س��امت ک��ودکان گفت: هر چه که در راس��تای 
س��امت مردم باشد، وزارت بهداشت با آن موافق است و هرچه که به سامت مردم 
آس��یب برساند، وزارت بهداش��ت به عنوان متولی سامت مردم با آن مخالف خواهد 
بود. دکتر عباس شاهس��ونی درباره برخی اظهارات اخیر مسئوالن وزارت آموزش و 
پرورش مبنی بر لزوم تغییر شاخص های تعطیلی مدارس ناشی از آلودگی هوا گفت: 
بعضی روزها در تهران غلظت ذرات معلق PM۲.۵بیش از ۱۰ برابر راهنمای سازمان 
جهانی بهداشت می شودکه این یعنی غلظت ذرات معلق به حدی زیاد است که برای 

سامتی مردم و بویژه گروه های حساس خطرناک است.

<کاشوزیرآموزشوپرورشپیشنهادبهتریداشت
ب��ه گزارش ایس��نا وی افزود: یک��ی از گروه های حس��اس کودکان هس��تند و این 
درس��ت نیست که صرفا با تغییر ش��اخص آلودگی هوا، صورت مسئله را پاک کنیم. 
م��ا باید اقدام جدی ب��رای کاهش مواجهه و کاهش غلظت آالینده های هوا داش��ته 
باش��یم. ای کاش وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد می دادند که اقداماتی نظیر 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود 
کیفیت س��وخت و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل��ی و... برای کاهش غلظت 
آالینده ه��ای هوا صورت گیرد. ما هم در وزارت بهداش��ت تعطیلی مدارس را راهکار 
اصل��ی نمی دانیم، اما چاره دیگری جز ای��ن نداریم که با این کار مواجهه کودکان با 

آلودگی هوا را کاهش دهیم.

<مصوبهیئتوزیران
او تاکی��د ک��رد: مبنای رس��یدن غلظت آالینده ه��ای هوا به ۱۵۰ که ب��ه دنبال آن 
غیرحضوری ش��دن مدارس صورت می گیرد، در راس��تای قانون هوای پاک مصوب 
هیئت وزیران در سال ۱۳۹۶ است. برای تغییر این شاخص که در قانون مطرح شده 
است باید کمیته ای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تش��کیل شود تا تصمیماتی با رویکرد سامت محور 
اخذ کنند و نه اینکه بیاییم صورت مسئله را پاک کنیم. مگر سازمان محیط زیست 
که اس��تانداردهای ذرات معلق هوا را افزایش داد، به هدف خود رس��ید که ما با عدم 

غیرحضوری کردن مدارس به هدف خود برسیم؟

WHOاستانداردسالیانهذراتمعلقدرایران۶برابرراهنمای>
او ادامه داد: مقایس��ه کش��ور ما با سایر کشورها که وضعیت آلودگی هوای بدتری از 
ما دارند مانند چین، هند و... نمی تواند راهکار باش��د. ما باید خود را با کش��ورهایی 
مقایسه کنیم که آلودگی هوا ندارند و یا میزان غلظت آالینده های هوای آنها کنترل 
شده است. باید ببینیم چه استانداردهایی دارند و چه کار کرده اند که به آن شرایط 
رس��یده اند. اس��تاندارد س��الیانه ذرات معلق ما در کش��ور ۶ برابر راهنمای سازمان 
بهداش��ت جهانی اس��ت و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی هوا باال است؛ پس باید 
به جای تغییر ش��اخص ها، رویکرد خود را بر کاهش آالینده ها و کنترل منابع انتشار 

بگذاریم.

<سیستمتنفسیدرکودکانمهمترینبخشآسیبپذیر
او با اش��اره به اینکه کودکان یکی از مهم ترین گروه هایی هس��تند که به ش��دت در 

مع��رض خطرات ناش��ی از آلودگی هوا قرار دارند، تصریح کرد: این خطرات بیش��تر 
بر اثرات س��می آالینده ها بر سیس��تم تنفس��ی تاکید دارند. البته تاثیرات زیان بار 
آالینده ها بر ارگان های دیگر نیز اهمیت دارد. سیستم تنفسی در کودکان مهم ترین 
بخش آس��یب پذیر در اثر آلودگی هوا شناخته شده اس��ت. کودکان در واحد زمان، 
هوای بیش��تری را نس��بت به وزن بدن شان استنش��اق می کنند در حالی که سطح 
کوچکتر از ریه به آن معنی اس��ت که هوای تنفس��ی بیشتری را به ریه ها می رساند.

وی افزود: از طرفی سطح وسیع فعالیت فیزیکی و گذراندن زمان بیشتر در فضاهای 
باز نس��بت به بزرگساالن، احتمال مواجهه بیش��تر با آالینده ها را در کودکان فراهم 
می کند. نتایج مطالعات نش��ان داده است کودکانی که زمان بیشتری را در فضاهای 
باز مناطق ش��هری آلوده س��پری می کنند با احتمال نارس��ایی بیشتری در عملکرد 
دس��تگاه تنفسی مواجه اند. مجاری تنفسی در کودکان باریک تر از بزرگساالن است 
و تا قبل از بلوغ دستگاه تنفسی رشد نیافته تر و عملکرد ضعیف تری دارد؛ به طوری 
ک��ه ۸۰ درصد آلوئول ها در کودکان پس از تولد تش��کیل می ش��ود و این تغییرات 
تا نوجوانی ادامه می یابد. به این ترتیب درصد ورود آالینده ها به سیس��تم تنفس��ی 

کودکان بیش از افراد دیگر خواهد بود.

<وجودبیشاز۶میلیونکودکمبتالبهآسمدرجهان
وی با اش��اره به اینکه آس��م به عنوان یک بیماری غیرواگیر و مزمن ش��ناخته شده 
اس��ت، تصریح کرد: این بیماری س��بب التهاب و تنگی مجاری هوایی می شود. آسم 
به عنوان یکی از بیماری های ش��ایع در کودکان است. بر اساس آمار در دنیا بیش از 
۶.۳ میلیون کودک مبتا به آس��م وجود دارد. برخ��ی از مطالعات صورت گرفته در 
ایران هم حکایت از شیوع این بیماری در دو دهه اخیر بویژه در میان کودکان دارد. 
مش��خص شده است که برخی از آالینده های هوا باعث حمات حاد آسمی، اختال 
رش��د ری��ه و در نتیجه کاهش در عملک��رد ریوی در طول زمان بوی��ژه در کودکان 
می شود. مطالعات، همبستگی مثبتی میان مراجعه به بیمارستان برای بیماری آسم 
و افزایش غلظت روزانه آالینده های ذرات معلق PM۲.۵، ازن و دی اکسید نیتروژن 

را نشان می دهد.

<عفونتتنفسی؛شایعترینعلتمرگکودکاندرکشورهایدرحالتوسعه
وی با بیان اینکه عفونت های حاد تنفسی یکی از شایع ترین دالیل بیماری و مرگ در 
کودکان در کش��ورهای در حال توسعه هستند، گفت: خطر این بیماری در کودکان 
بیش��تر از دیگر گروه های سنی است. براساس مطالعات صورت گرفته آلودگی هوا و 
آالینده های موجود در مناطق ش��هری و صنعتی در ایجاد یا تش��دید برخی دیگر از 
بیماری ها از جمله لوس��می )سرطان خون( یکی از شایع ترین سرطان ها در کودکان 
موثر است. مطالعات ارتباط معنی داری میان مواجهه با آالینده های ناشی از ترافیک 
و خطر ابتا به لوس��می در میان کودکان را نش��ان می دهند. بنزن به عنوان یکی از 
آالینده ه��ا از احتراق ناقص در موتورهای بنزینی ایجاد می ش��ود و عامل خطری در 
ایجاد لوس��می شناخته ش��ده است. در کل برخی از ش��واهد حاکی از افزایش بروز 

لوسمی در ایران است.

<تنفسسربدرهواوکاهشضریبهوشیکودکان
وی افزود: تاثیر برخی از آالینده ها مانند فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک 
حلقوی مرتبط با اث��رات عصبی تکاملی و عصبی رفتاری در کودکان از جمله طیف 
اختاالت اوتیس��م مشخص شده است. در مطالعات مختلف تاثیر فلز سنگین سرب 
در کاهش ضریب هوش��ی کودکان مشخص شده است. تترا اتیل سرب افزوده شده 
به بنزین، سوخت های فس��یلی، کارخانه های سیمان، کارخانه های ذوب و استخراج 
فلزات مهم ترین منبع ایجاد س��رب در هوا هس��تند. او در خاتمه تاکید کرد: در کل 
آلودگی هوا جدا از پیامدهای نامطلوب مس��تقیمی که بر سیس��تم تنفسی کودکان 
می گ��ذارد، می تواند س��بب اختال و بیم��اری در دیگر سیس��تم های بدن کودکان 
)در ش��دتی بیشتر از آنچه در بزرگس��االن ممکن است دیده شود( شود. ناکارآمدی 
سیستم ایمنی بدن، تکامل نیافتگی بسیاری از ارگان های بدن و ناآگاهی از خطرات 
به دلیل اقتضای س��ن، زمینه س��از آسیب های بیش��تر در مواجهه با آلودگی هوا در 

کودکان خواهد شد.

<تغییراستانداردهایشاخصآلودگیهواپاککردنصورتمسئلهاست
س��ازمان محیط زیس��ت هنوز در این خصوص واکنش رسمی نداشته است اما یک 
کارش��ناس آلودگی هوا ضمن مخالفت با تغییر اس��تانداردهای شاخص آلودگی هوا 
ب��ه منظور جلوگیری از تعطیل��ی مدارس گفت: تغییر این اس��تانداردها نوعی پاک 
ک��ردن صورت مس��ئله به جای انجام اقدام��ات الزم بر کاهش انتش��ار آلودگی هوا 
است.یوس��ف رش��یدی در گفتگو با ایس��نا در واکنش به صحبت وزیر کشور مبنی 
بر ارائه طرح پیش��نهادی در دولت از س��وی س��ازمان محیط زیست برای تغییر در 
اس��تانداردهای ش��اخص آلودگی هوا اظهار کرد: موافقت یا مخالفت ما به این طرح 
آورده ای نداش��ته و تاثیری بر روند کار ندارد اما در هر صورت تغییر اس��تانداردهای 
ش��اخص آلودگی هوا نوعی پاک کردن صورت مسئله به جای انجام اقدامات الزم بر 
کاهش انتش��ار آلودگی هوا اس��ت.وی افزود: تغییر استانداردها برای کاهش آلودگی 
هوا اقدام جالبی نخواهد بود. ما باید تمام تاش خود را صرف کاهش انتشار آلودگی 
کنیم تا کیفیت هوا مطلوب ش��ود. با تغییر استانداردها منابع انتشار ثابت و متحرک 
آلودگی کم نمی ش��وند و نتیجه ای نخواهیم گرفت.معاون اس��بق س��ازمان حفاظت 

محیط زیس��ت درباره افزایش بیماری های جسمی و روحی در کودکان در پی تغییر 
ش��اخص های آلودگی هوا گفت: این موضوعی اس��ت که وزارت بهداشت باید به آن 
بپردازد اما طبیعتا تغییر اس��تانداردها و تاثیر آن ب��ر عدم تعطیلی مدارس وضعیت 
مطلوب��ی را به جهت ابتا ب��ه بیماری ها برایمان ایجاد نمی کند. اس��تانداردها برای 
جلوگی��ری و کاهش صدمات آلودگی هوا بر جس��م و روح انس��ان وضع ش��ده اند و 
تغییر آن ها تبعاتی در پی دارد.این کارش��ناس آلودگی هوا در پاس��خ به این پرسش 
که آیا تردد س��رویس های فرس��وده مدارس باعث افزایش آلودگی هوا نخواهد شد؟ 
توضیح داد: می توان استاندارد را تغییر داد اما باید از طرف دیگر به صورت همزمان 
برای کاهش منابع انتش��ار آلودگی هوا اقدامات الزم را انجام داد. در غیر این صورت 
وضعی��ت نامطلوب ت��ر نیز خواهد شد.رش��یدی در پایان ضمن بی��ان اینکه موضوع 
مهم کاهش منابع تولید کننده آلودگی اس��ت، تاکید کرد: تغییر اس��تاندارد و ساده 
کردن آن، حساس��یت نس��بت به آلودگی هوا را نیز کاه��ش می دهد. عمدتا نگاه ما 
به اس��تانداردهای سازمان محیط زیست آمریکا و سازمان بهداشت جهانی است که 
این وضعیت را گزارش می کند. تغییر اس��تانداردها صرفا بر عهده س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت و دستگاه های ذی ربط است اما نباید حساسیت را نسبت به آلودگی 

هوا کاهش دهند.

<بهجایپاککردنصورتمسئلهمشکلراحلکنید
باب��ک قرائی مقدم پزش��ک متخصص در این باره به آفت��اب یزد گفت:» در روزهای 
گذش��ته با توجه به  طوالنی ش��دن مدت آلودگی هوا و تعطیات مدام مدارس این 
صحبت از س��مت وزیر آموزش و پرورش مطرح ش��ده اس��ت که برای مقابله با افت 
 تحصیل��ی دانش آم��وزان تاکید کردند که تعطیلی ها لغو ش��وند و همه دانش آموزان 
علی رغم آلودگی هوا در کاس های درس به صورت حضوری ش��رکت کنند. چندی 
پیش وزیر کش��ور در نظ��ری جداگانه اعام کردند که ش��اید معیارها برای تعطیلی 
مدارس در رابطه با ش��اخص آلودگی تغییر پیدا کند. در صورتی که این یک مصوبه 
هیئت دولت در سال ۹۶ بوده است که معیار و میزان خاصی را برای تعطیلی مدارس 
اعام کردند. مقام مسئول در وزارت بهداشت بافاصله با این موضوع مخالفت کردند 
و اعام شد که نمی شود چنین اقدامی صورت بگیرد. بر اساس معیار های علمی چنین 
مصوبه ای تنظیم شده است و تعطیلی ها بر اساس این شاخص ها اعام می شوند. من 
از مقامات مس��ئول به خصوص وزیر کشور درخواست دارم که به این موضوع با یک 
دی��د بلندمدت نگاه کنند. این مس��ئله به طور قطع باعث ایجاد مس��ئله برای همه 
اف��راد علی الخصوص کودکان و نوجوانان خواهد ش��د. ما باید حتما تاش کنیم که 
ش��اخص آلودگی را پایین بیاوریم و به دنبال راهکار هایی باش��یم که به وسیله آن ها 
میزان آلودگی کمتر ش��ود. بنابراین ما باید به مس��ائلی مانند مازوت سوزی، مصرف 
 گازوئیل و بنزین اس��تاندارد بپردازیم. علنا اعام می ش��ود که در بسیاری از شهر ها 
مازوت س��وزی انجام می ش��ود و در خصوص کیفیت بنزین های مورد اس��تفاده نیز 

نظریات مختلفی مطرح شده است.«

<خطربسیارشدیدبرایشهروندان
وی در ادام��ه گفت:» ما باید به دنبال راهکا ها باش��یم نه اینکه با تغییر ش��اخص ها 
صورت مس��ئله را پاک کنیم. زیرا این مس��ئله واقعا یک خطر بس��یار ش��دید برای 
ش��هروندان کش��ور به خصوص کان ش��هرها دارد. تقریبا ش��اخص آلودگی هوا در 
بسیاری از شهر های کشور در این روزها بسیار باال است. در این شرایط باالجبار گاز 
برخی از مناطق قطع می ش��ود و این ها همه باعث مش��کات فراوان شده است. باید 
برای مس��ئله آلودگی هوا کار اساسی انجام ش��ود؛ پاک کردن صورت مسئله اشتباه 
بزرگی اس��ت که نباید دچار آن شویم زیرا دود آن به چشم تمام شهروندان می رود. 
خانواده های مس��ئولین نیز از همین هوای آلوده استنش��اق می کنند و قطعا آن ها را 
درگی��ر می کند. در دراز م��دت جامعه با انواع بیماری های مختلف مواجه می ش��ود 
مانند بیماری های تنفس��ی و انواع س��رطان ها. بنابراین خواهش من این اس��ت که 
مس��ئولین با این مس��ئله مس��ئوالنه برخورد کنند. ما باید این توان را داشته باشیم 
که مشکات را به صورت بزرگ تر حل کنیم. یکی از موانع بزرگ برای ایجاد چنین 
ش��رایطی تحریم هایی اس��ت که کش��ور و دولت را محدود ساخته اس��ت تا بتوانند 
چنین مس��ائل را حل کنند. ایران بارها در کنفرانس های جهانی اعام کرده اس��ت 
که به دلیل تحریم ها امکان کاهش آالینده ها وجود ندارد. در هر صورت من اصا با 
پیش��نهاد تغییر معیار های شاخص آلودگی هوا موافق نیستم و پیشنهاد می کنم که 
مس��ئولین محترم از چنین تصمیمی صرف نظر کنند. نباید برای کاهش تعطیلی ها 
میزان ش��اخص آلودگی هوا تغییر پیدا کند بلکه مس��ئله آلودگی هوا باید به صورت 
ریش��ه ای حل ش��ود چون این مسئله مشکات بس��یار زیادی را برای سامت مردم 

جامعه ایجاد می کند.

<قانونهوایپاکرااجراکنید
در ادامه بهزاد اش��جعی کارش��ناس آلودگی هوا نیز در گفتگ��و با آفتاب یزد تصریح 
کرد:» منظور وزیر کش��ور این بوده اس��ت که دس��تورالعمل شرایط اضطرار آلودگی 
هوا تغییر پیدا کند. بر اس��اس یک س��ری فرمول های استاندارد غلظت ها به شاخص 
کیفیت آلودگی هوا تعیین می ش��ود و بر این اساس نیز رنگ بندی ها در نظر گرفته 

شده اند.
 بر این اساس و بنا به شدت آلودگی هوا تصمیمات اخذ می شود و تعطیلی مدارس 
هم بر این مبنا است. اگر شاخص آلودگی هوا قرمز باشد بر اساس دستورالعمل فعلی 
باید مدارس تعطیل ش��وند. حال اگر این دستورالعمل تغییر کند در شرایط آلوده تر 
و زمان��ی که ش��اخص بنفش و یا قهوه ای اس��ت مدارس تعطیل می ش��وند. در این 
حالت در ش��اخص قرمز مدارس ملزم به تعطیل ش��دن نیستند. می دانیم که چنین 
تصمیماتی مسائل موجود را حل نمی کنند بلکه باید آلودگی هوا کاهش پیدا کند و 
قانون هوای پاک اجرا ش��ود. این تصمیم بدین معنا است که با فرض وجود آلودگی 
هوا مس��ئولین قادر به حل این مسئله نیستند لذا تاش می کنند با تغییر شاخص ها 
جلو تعطیلی مدارس را بگیرند. منطقا این تصمیم درس��ت نیس��ت زیرا قطعا پشت 
دس��تورالعملی که تدوین شده یک منطقی وجود داش��ته است تا از سامت جامعه 
محافظت ش��ود. طبیعتا اگر قرار باش��د خاف این دس��تورالعمل ها اقدامات صورت 
بگیرد اثرات س��وئی بر س��امت دانش آموزان خواهد داشت و از این منظر قطعا این 

تصمیم هیچ توجیهی ندارد.«

 انتقاد کارشناسان از اظهارات وزیر کشور برای تغییر استانداردهای هوای آلوده برای دانش آموزان

پاک کردن صورت مسئله
 برای حل مشکل تعطیلی مکرر مدارس! 

 زن جوان تهرانی
 دزد کیفش را با ماشین
 در پاسداران زیر گرفت

مرد موتورسوار لحظاتی بعد از سرقت کیف 
خانم راننده، در تص��ادف با خودرو او جان 
باخت.به گ��زارش رکنا، اواخر آذر امس��ال 
تص��ادف مرگب��اری در خیابان پاس��داران 
تهران به بازپرس وحید ناصری اعام ش��د. 
به دنب��ال این گزارش تحقیق��ات آغاز و در 
بررس��ی های صورت گرفته مش��خص شد 
رانن��ده یک خودروی خارج��ی در تصادف 
با مرد موتورس��واری، باعث مرگ او ش��ده 
اس��ت.در تحقیقات اولیه راننده خودرو که 
زن جوان��ی بود گفت: س��وار ب��ر خودروام 
بودم که موتورس��واری دوترک به ماش��ینم 
نزدی��ک ش��د. آنه��ا ابتدا با قمه الس��تیک 
خ��ودروام را پنچر ک��رده و ضربه ای نیز به 
شیش��ه زدند.بعد از آن موتورسواران کمی 
از خ��ودروام فاصله گرفتند اما ترک نش��ین 
موتور پیاده ش��ده و به س��مت من آمد و با 
تهدید کیف پولم را سرقت کرد و بافاصله 
سوار موتور ش��د تا فرار کند من که خیلی 
ترس��یده بودم ش��روع به حرکت کردم اما 
چ��ون اعصابم به هم ریخته ب��ود و خیابان 
ه��م ترافیک ب��ود همزمان موتور س��ارقان 
با خ��ودروی من و یک پرای��د که در حال 
عبور بود تصادف کرد و موتور و سارق روی 
زمین افتادند اما همدس��تش فرار کرد من 
خیلی ترس��یده بودم و قصدم آس��یب زدن 
به آنها نبود.در حال��ی که زن جوان چنین 
اظهارات��ی را مط��رح می ک��رد، به دس��تور 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی 
ته��ران کارآگاهان ب��ه بازبینی دوربین های 
مداربس��ته محل تصادف پرداختند. فیلم ها 
نشان می داد که سارق پس از سرقت کیف 
زن جوان بافاصله س��وار بر موتورشده تا از 
آنج��ا ف��رار کند اما زن جوان ب��ا خودرو به 
تعقیب آنها پرداخته و چند متر آن طرف تر 
با خ��ودرو به موتورس��یکلت برخورد کرده 
و باعث مرگ س��ارق شده اس��ت.در ادامه 
تحقیق��ات خانواده پس��ر جوان شناس��ایی 
ش��دند و پس از ثبت ش��کایت از زن جوان 
گفتند: پس��رمان برای کار ب��ه تهران آمده 
بود و نمی دانستیم چه کار می کند االن هم 
از این خانم به اتهام قتل پس��رمان شکایت 
داریم. از سویی بررسی سوابق کیفری مرد 
موتورسوار حکایت از آن دارد که او به اتهام 
کیف قاپی چندین بار بازداش��ت شده بود. 

این پرونده در جریان است.

۳سال حبس مجازات 
قتل همسر با ماهیتابه

مرد س��الخورده ای که متهم اس��ت هنگام 
درگیری با همسرش، او را با ضربه ماهیتابه 
ب��ه قتل رس��انده ب��ود با رضایت پس��رش 
از جنب��ه عموم��ی جرم به ۳ س��ال حبس 
محکوم ش��د.به گ��زارش مش��رق، چندی 
قبل م��رد جوانی در تماس با پلیس از قتل 
مادر ۷۵ ساله اش خبر داد و وقتی مأموران 
انتظامی رباط کریم به محل اعزام ش��دند با 
جس��د مقتول در آش��پزخانه روبه رو شدند. 
بررس��ی های اولیه نش��ان می داد که وی با 
ضربه جس��م سخت به س��رش جان باخته 
اس��ت.از آنجا که در زمان قتل فقط همسر 
مقت��ول در خانه بوده مأم��وران به مرد ۸۵ 
س��اله ظنین ش��دند و در ادامه وی به قتل 
همس��رش اعتراف کرد و مدعی ش��د چون 
همس��رش به او محبت و توجهی نداش��ته 
و همه اموالش را هم به نام تنها پسرش��ان 
کرده بود ب��ا وی درگیر ش��ده و با ضربات 
ماهیتابه به س��رش او را کش��ته است.پس 
از اعترافات صریح متهم، گزارش پزش��کی 
قانون��ی و تکمی��ل تحقیق��ات پرونده برای 
رس��یدگی به ش��عبه ده��م دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد.پسر مقتول 
که در دادس��را خواهان قصاص پدرش بود 
در جلس��ه محاکم��ه ازاین خواس��ت خود 
صرف نظ��ر ک��رد و گف��ت: با اینک��ه پدرم 
بع��د از ۶۰ س��ال زندگی مش��ترک مادرم 
را ب��ا بی رحم��ی کش��ت اما م��ن راضی به 
قصاصش نیس��تم و گذشت می کنم،سپس 
مته��م به جایگاه رفت و گفت: من به خاطر 
بی توجهی همس��رم همیش��ه با او اختاف 
داش��تم. اصًا از زندگی خس��ته شده بودم. 
روز حادث��ه ه��م من او را نکش��تم ما باهم 
بح��ث مان ش��د و او خودش س��رش را به 
دیوار کوبی��د.در پایان جلس��ه قضات وارد 
ش��ور ش��دند و با توجه به رضایت ولی  دم 
و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسامی و 
با توجه به ش��رایط سنی متهم وی را به ۳ 

سال حبس محکوم کردند.

= بابک قرائی مقدم: باید برای مس�ئله آلودگی هوا کار اساسی  حوادث 
انجام ش�ود؛ پاک کردن صورت مسئله اش�تباه بزرگی است که 
نباید دچار آن شویم زیرا دود آن به چشم تمام شهروندان می رود. 
خانواده های مسئولین نیز از همین هوای آلوده استنشاق می کنند 
و قطع�ا آن ه�ا را درگی�ر می کن�د. در دراز مدت جامعه ب�ا انواع 
بیماری های مختلف مواجه می ش�ود مانند بیماری های تنفسی و 

انواع سرطان ها

=بهزاد اشجعی: باید آلودگی هوا کاهش پیدا کند و قانون هوای 
پاک اجرا ش�ود. این تصمیم بدین معنا اس�ت ک�ه با فرض وجود 
آلودگی هوا مسئولین قادر به حل این مسئله نیستند لذا تالش 

می کنند با تغییر شاخص ها جلو  تعطیلی مدارس را بگیرند
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 عضو شورای شهر تهران:

دریافتی مدیران شهرداری منتشر شود
عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت: شهرداری تهران در اس��رع وقت باید ردیف دیگری در سامانه شفافیت 
برای وارد کردن دریافتی مدیران شهرداری به طور کامل و به صورت بر خط منتشر و به روز رسانی شود.

به گزارش فارس، نرجس سلیمانی در جلسه شورای در تذکری مبتنی بر ماده هفدهم الحاقی در قالب 
اصاحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع مصوب دی سال گذشته گفت: بر اساس وظیفه قانونی که بر عهده 
کمیس��یون نظارت و حقوقی گذاشته شده، با توجه به تبصره الحاقی به ماده مذکور، کمیسیون نظارت 
حقوقی وظیفه داش��ته هر ۶ ماه یکبار گزارش حس��ن اجرای مصوبه »تعارض منافع« را به جهت اطاع 
ش��هروندان به شورا ارائه کند.به گفته این عضو شورای شهر تهران، حسب ماده چهارم، شهرداری تهران 
تکالیفی بر عهده داشته که به طور ناقص اجرا شده که بر همین اساس در اسرع وقت باید ردیف دیگری در 
سامانه شفافیت برای وارد کردن دریافتی مدیران شهرداری به طور کامل و به صورت بر خط منتشر شده و 
به روز رسانی شود. عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگرچه سامانه شفافیت در حوزه معرفی مدیران 
فعال است اما برای ادای تکلیف مندرج در ماده چهارم بروزرسانی مستمر و درج اعداد دقیق دریافتی ماهانه 
و نه نمایش احکام ساالنه مدنظر است، گفت: در عین حال استخدام کارکنان جدید در شهرداری تهران 
و س��ازمان های وابس��ته از ابتدای دوره ششم باید مرتبا به روز رسانی می شده که در پیگیری های دو ماه 
اخیر موارد متعددی از ورودی های جدید به هیچ عنوان در سامانه شفافیت در دسترس قرار نگرفته است. 


