
 افزایش 26 درصدی ازدواج
 زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی

ش�هروند| ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی 
در 9 ماه گذشته 26 درصد افزایش پیدا کرده است. 
این خبر را مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی 
سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرده؛ به گفته او در 
9 ماه نخست امس��ال 615 مورد ازدواج زنان ایرانی 
با مردان اتباع غیرایرانی در پایگاه اطالعات جمعیتی 
سازمان ثبت احوال ثبت ش��ده است و این در حالی 
اس��ت که تعداد این نوع ازدواج ها در مدت مش��ابه 
در سال گذش��ته 487 مورد بود و این نشان دهنده 

رشد 26.3 درصدی این آمار است.
علی اکبر محزون ادامه داد: »در 9 ماه نخست سال 
جاری 538 هزار و 776 ازدواج ثبت ش��ده است که 
هم زن و هم مرد ایرانی بودند. همچنین آمار ازدواج 
مردان اتباع غیرایران��ی با زنان ایران��ی یک در هزار 
 در مقاب��ل کل آم��ار ثبت ش��ده از ازدواج در  س��ال

 جاری است.« 
او گفت: »در زمان ازدواج میانگین س��نی مردان 
اتباع غیرایرانی 38.2 س��ال و میانگین س��نی زنان 
ایرانی 33.6 سال بوده است. بیشتر زنان ایرانی که با 
مردان اتباع غیرایرانی ازدواج کرده اند بیشتر بین 25 
تا 29 سال بوده است که شامل 138 مورد می شود. 
116 مورد نیز در فاصله س��نی 30 تا 34 س��ال قرار 
دارند. وی اضافه کرد:  145 م��ورد از زنان ایرانی در 
گروه سنی 30 تا 34 سال و 136 مورد در فاصله سنی 
25 تا 29 سال قرار دارند.محزون درباره استان هایی 
که بیش��ترین ازدواج زن��ان ایرانی با م��ردان اتباع 
غیرایرانی در آن ثبت شده است، گفت:  »90 ازدواج 
زنان ایرانی با مردان اتباع غیرایرانی در استان تهران، 
48 مورد در استان خوزس��تان، 44 مورد در استان 
قم، 42 مورد در اس��تان آذربایجان غربی و 36 مورد 
در استان خراسان رضوی ثبت شده است.« مدیرکل 
دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال 
کشور ادامه داد: »میانگین سنی مردان ایرانی 33.5 
و میانگین سنی زنان اتباع غیرایرانی 27.7 بوده است. 
بیشتر مردان ایرانی که با زنان اتباع غیرایرانی ازدواج 
کرده اند در گروه 25 تا 29 س��ال قرار دارند که تعداد 
آنها 163 نفر اس��ت. 141 نفر نیز در گروه سنی 20 
تا 24 سال هستند. بیش��تر زنان اتباع غیرایرانی نیز 
که با مردان ایران��ی ازدواج کرده اند در گروه س��نی 
20 تا 24 س��ال قرار دارند که تعداد آنه��ا 154 نفر 
اس��ت. 139 نفر هم در فاصله س��نی 15 تا 19 سال 
هستند.« به گفته او، بیشترین استان هایی که ازدواج 
مردان ایرانی با زنان اتباع غیرایرانی ثبت شده است، 
خوزستان با 64، خراسان رضوی با 62، تهران با 41، 

گلستان 32 و آذربایجان غربی 30 مورد است. 

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان فارس:  

تاالب های استان فارس خشک  شد
ف�ارس| معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیس��ت فارس گفت: خشک ش��دن هر 10 
تاالب عمده این اس��تان، مس��ائل زیست محیطی 
را برای مناط��ق خارج از فارس نی��ز ایجاد می کند. 
محس��ن جعفری نژاد بعد از ظهر دیروز در نشست 
خبری روز هوای پاک اظهار کرد: در حوزه مشکالت 
زیست محیطی تنها نمی توان به اقدامات یک اداره 
بسنده کرد و الزم است که تمام دستگاه ها به میدان 
آمده و بسیج همگانی صورت پذیرد. وی افزود: دیگر 
فرصتی برای برنامه ریزی ه��ای بلند مدت در حوزه 
محیط زیس��ت وجود ندارد و الزم است که اقدامات 
عاجلی در این زمینه انجام شود. جعفری نژاد با اشاره 
به این ک��ه برنامه های هفته پاک ادام��ه دارد،گفت:   
در ای��ن هفت��ه چادرهایی ب��رای اطالع رس��انی و 
آگاهی بخشی در مس��ائل زیست محیطی در سطح 
شهر برپا می شود و اتوبوس شادی با همکاری آموزش 
 و پرورش در س��طح شهرس��تان ش��یراز راه اندازی 
خواهد ش��د و معاینه فنی خودروها و بازدید سرزده 
از واحدهای صنعتی در دس��تور کار ق��رار دارد. این 
مسئول اضافه کرد:  تکالیف قانونی در بحث مقابله 
با آلودگی هوا و مصوبات دول��ت در این زمینه برای 
تک تک دستگاه های اجرایی مواردی را پیش بینی 

کرده و تنها محدود به محیط زیست نمی شود. 

دستور دادستانی به  سازمان 
غذا و دارو برای اعالم اسامی 

متخلفان»پالم« 
ش�هروند| دادس��تانی ته��ران، س��ازمان غذا و 
دارو را موظف کرد تا اس��امی کارخانه های متخلف 
اس��تفاده کننده از روغن پالم را اعالم کند. مصطفی 
ترک همدان��ی که وکیل و یکی از ش��اکیان پرونده 
روغن پالم اس��ت، این را می گوی��د و ادامه می دهد: 
»ش��عبه15 دادس��رای کارکنان دولت به سازمان 
غ��ذا و دارو دس��تور داد ک��ه اس��امی کارخانجات 
متخلف استفاده کننده از روغن پالم در محصوالت 
خود را منتشر کند.« او با اس��تناد به ماده 43 قانون 
تعزیرات حکومت��ی در امور خوراکی و بهداش��تی، 
ادامه می دهد: »وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی براس��اس این قانون مکلف است اسامی 
اقالم خوراکی و بهداش��تی غیرمجاز را اعالم کند.« 
به گفته ترک همدانی، س��ازمان غذا و دارو موظف 
است تا 3 روز پس از دریافت این دستور، اسامی این 
کارخانه ها را اعالم کند. 25 مرداد ماه بود که جمعی 
از وکال، با حضور در دادسرای کارکنان دولت از رئیس 
سازمان غذا و دارو و روسای سابق سازمان استاندارد 
 به دلیل اس��تفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی

 شکایت کردند.اعالم این خبر اما با واکنش سازمان 
غذا و دارو هم��راه بود. رس��ول دیناروند رئیس این 
س��ازمان، به مهر می گوید: » برای انتش��ار اس��امی 

شرکت های لبنی متخلف مشکلی    نداریم.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم روز ملی هوای پاک :

۳۵ میلیون نفر در معرض آلودگی هوا قرار دارند
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ش�هروند| این روزها بی��ش از این که دیده ش��ود، 
درباره اش حرف می زنند. رنگ آبی زمان زیادی است که 
با آسمان کالنشهرهای کشور خداحافظی کرده و فقط 
هر از گاهی میهمان آسمان می شود. آسمانی که تیره و 
تار بودنش حواشی بسیاری را به خود دیده و توپی شده 

در میدان سیاست بازان. 
در ماه های گذشته در میان قدم هایی که برای بهبود 
کیفیت هوا و بازگشت آسمان آبی برداشته شده، ایرادات 
بس��یاری به اقداماتی که در دولت گذش��ته انجام شد 
و آسمان را تیره و تار کرد، گرفته ش��ده است. از توزیع 
بنزین تولیدی در پتروش��یمی های کش��ور گرفته تا 
افزایش مصرف مازوت در نیروگاه ها و تولید خودروهایی 
بدون کاتالیست و کنیستر در دوره های زمانی خاص در 
دو دولت محمود احمدی ن��ژاد. ایراداتی که هر چند به 
گفته مس��ئوالن هنوز هم آثار خود را دارد و سایه اش را 
از سر کشور دور نکرده اما از سوی طرفداران و مسئوالن 
دولت قبل هم بی پاس��خ نمانده و آنها هم هر بار که هوا 
ناسالم شد و آسمان رنگ باخت، ایراد گرفتند که دیگر 
بنزین در پتروشیمی های کش��ور تولید نمی شود چرا 

آسمان هنوز سیاه است. 
 برنامه ملی و استانی مدون مقابله

 با گرد و غبار تنظیم شد 
دیروز در پ��س تمامی این ایرادات و کش��مکش ها، 
مراسم روز ملی هوای پاک یک روز پیش از روز تقویمی 
آن برگزار شد، مراسمی که بازخوانی ایرادات گذشته بود 
و قدم هایی که برداش��ته ش��د و گام هایی که قرار است 
برداشته ش��ود. در این مراس��م، معصومه ابتکار رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست، با اش��اره به گذشت 
16 ماه از آغاز بکار دولت یازدهم گفت:  »شواهد نشان 
می دهد اقدامات جدی برای کاهش آلودگی هوا صورت 
گرفته اس��ت و می توانیم نتایج بهب��ود کیفیت هوا در 

شهرهای بزرگ را مشاهده کنیم.« 
او با تأکی��د بر این ک��ه برنامه های کاه��ش آلودگی 
هوا ش��تاب زده و کوتاه مدت نیس��ت، ادام��ه داد: »این 
برنامه ها راهبردی، بلندمدت، پیچیده و چند مجهولی 
اس��ت و برای رس��یدن به نتیجه باید با جدیت تالش 
کرد و هماهنگی فوق العاده بین دستگاه ها برای بهبود 
شاخص ها و استاندارد های محیط زیست صورت گیرد. 
نباید انتظار آن��ی از برنامه کاهش آلودگی هوا داش��ته 
باشیم.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 
به س��ازوکار کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با حضور 
16 دستگاه اجرایی، تشکل های مردم نهاد و خبرنگاران 
اشاره کرد و گفت: »این کارگروه عامل انسجام بخشی و 
راهبردی برنامه کاهش آلودگی هوا در کالنشهر ها است 
و در استان ها نیز این کارگروه با برنامه های اختصاصی و 
مبتنی بر اقتضای و شرایط استان برای کاهش آلودگی 

هوا و تحقق استاندارد ها فعالیت دارد. 
معاون رئیس جمهوری، حذف بنزین پتروشیمی را 
یکی از اصلی ترین گام ها در کاهش آلودگی هوا دانست. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که 
موضوع گرد و غبار یکی دیگر از مولفه های غیرقابل انکار 
در آلودگی هوا اس��ت که برای رفع آن گام های موثری 
برداشته شده اس��ت، ادامه داد:  »همواره در طول سال 
شاهد ورود گرد و غبار از کشورهای همسایه به غرب به 
کشور هستیم که برای این موضوع برنامه ملی و استانی 
مدون برای مقابله با گرد و غبار تنظیم ش��ده است. این 
برنامه امروز 29 دیماه همزم��ان با روز ملی هوای پاک، 
در ش��واری عالی محیط زیس��ت برای تصوی��ب ارایه 
می شود.« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
35 میلیون نفر در شهرهای بزرگ کشور از آلودگی هوا 

متاثر می شوند.

ابتکار در حاش��یه این مراسم با اش��اره به اینکه 35 
میلیون نفر در شهرهای بزرگ از آلودگی هوا رنج متاثر 
هستند، ادامه داد: مش��کل وجود ذرات معلق کمتر از  
2.5 میکرون که می تواند ناش��ی از احتراق سوخت در 

خودرو ها و یا گرد و غبار باشد، در کشور وجود دارد.
 کاهش 33 در صدی مصرف

 مازوت در سال جاری 
مصرف مازوت در نیروگاه ها و صنایع بزرگ و کوچک 
کشور همواره یکی از عوامل آلودگی هوای کالنشهرها 
بوده است. عاملی که به گفتنه حمید چیت چیان وزیر 
نیرو، مصرف آن در دولت گذشته به شدت افزایش یافته 
بود و اکنون روند مصرف آن کاهش��ی است. او با اشاره 
به این که س��ال گذش��ته 12.3 میلیارد لیتر مازوت در 
کشور مصرف شد که امسال این میزان به 8.2 میلیارد 
لیتر کاهش یافته اس��ت، گفت: »ای��ن میزان کاهش 
نشان دهنده کاهش 33 درصدی مصرف سوخت مازوت 
در کشور است.« او ادامه داد:  »بخش برق و به طورکلی 
انرژی یکی از اثرگذارترین بخش ها در کیفیت هوا است. 
از کل برق تولیدی کشور که حدود 260 میلیارد کیلو 
وات ساعت اس��ت بین 90 تا 92 درصد از سوخت های 
فسیلی استفاده می شود این درحالی است که مصرف 

سوخت فسیلی موجب انتشار گازهای آلوده کننده، 
گلخانه ای، ذرات معلق، نیتروژن و هیدروکربن های 

نسوخته می شود.« 
چیت چیان با اش��اره به این که مص��رف برق در 
کش��ور حدود 217 میلی��ارد کیلووات در س��اعت 
اس��ت، افزود: »گازهای آالینده عمدتا در دو بخش 
محلی، منطقه ای و بین المللی تأثیر می گذارند که 
گرم ش��دن زمین، پدیده گلخانه ای، ذوب ش��دن 
یخچال ها، باال آمدن س��طح آب دریاها و به زیر آب 
رفتن برخی شهرها و جزایر پیامد آن در بعد جهانی 
اس��ت.« او س��وخت های مایع را از عوامل آلودگی 
هوا دانست و گفت:  »در س��ال 82 فقط 17 درصد 
سوخت نیروگاه ها از مازوت و گازوئیل بود که تا سال 
92 به 44 درصد افزایش یافت که این مسأله انتشار 
گازهای آالینده را به همراه داش��ت. کیفیت پایین 
س��وخت، به ویژه س��وخت مایع که حاوی گوگرد 
زیادی بوده س��ومین عامل در آلودگی هوا اس��ت، 
پایین بودن بازده برخ��ی از نیروگاه ها، تلفات باال و 
غیرقابل قبول شبکه های انتقال و توزیع برق و بازده 
پایین مصرف برق در بخش های مختلف اقتصادی از 

دیگر عوامل آلودگی هوا است.«
وزیر نی��رو به ماموری��ت وزارت نی��رو در زمینه 

کاهش آلودگی هوا اش��اره کرد و گف��ت:  »وزارت نیرو 
برنامه های خود را براساس توس��عه فناوری های نوین 
سازگار با محیط زیست، رشد پایدار و ایجاد تعادل بین 
منابع و مصرف و همگام با اقتصاد مقاومتی ترسیم کرد 
که اح��داث نیروگاه های بزرگ دور از ش��هرها و مراکز 
جمعیتی، تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی 
و کاهش مصرف سوخت های مایع و افزایش سهم گاز 
طبیعی برخی از این برنامه ها اس��ت. در صورت تبدیل 
نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی بازده آنها به میزان 
1.5 براب��ر افزای��ش می یابد، گفت: در 7 ماه آخر س��ال 
93 حدود 3 هزار و 800 م��گاوات گاز قرارداد با مالکان 
نیروگاه های خصوصی منعقد کردیم تا سیکل سوخت 

خود را به ترکیبی تبدیل کنند.« 
 تردد حدود یک میلیون خودرو 

بدون کنیستر در کشور 
خودروها، همیشه یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا 
در کالنشهرها هستند. همان چهارچرخ هایی که حتی 
وقتی انگشت اتهام را سمت خود دیدند، تولیدکنندگان 
گامی برای بهبود تولید آنها برنداشتند، تاجایی که وقتی 
جای نظارت را خال��ی دیدند، به راحت��ی قطعاتی که 
کاهش تولید آالینده ها توسط خودروها کمک می کرد 

اما هزینه ه��ای تولید آنها را افزایش م��ی داد به راحتی 
حذف کردند تا آلودگ��ی را بیش از پیش به مردم هدیه 
دهند. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، از  س��ال 84 تا 
88، خودروسازان، کنیستر را از روی خودروهای پرتیراژ 
برداش��تند و میزان آالیندگی این خودروها را افزایش 
دادند. از سال 88 بار دیگر ملزم شدند این قطعه را روی 
خودروها نصب کنند. نصب دوباره هر چند جلوی تولید 
خودروی بدون کنیستر را گرفت اما درحال حاضر حدود 
یک میلیون خودروی بدون کنیس��تر در کش��ور تردد 
می کنند.« سردار سرتیپ اسکندر مومنی تأکید کرد: 
»خودروسازان باید فراخوان بدهند و خودروهای بدون 

کنیستر را اصالح کنند.« 
او با اش��اره به این که بیش از یک میلی��ون خودروی 
فرس��وده در چرخه حمل ونقل ت��ردد می کنند، گفت: 
»پیکان وانت تا پایان  سال جاری شماره گذاری می شود 
و بعد از آن روانه موزه خواهد ش��د که امیدواریم خروج 
خوردوهای پرمصرف از چرخ��ه حمل ونقل همچنان 
ادامه داشته باش��د.« رئیس پلیس راهور ناجا، در ادامه 
به تعداد خودروهای شماره گذاری ش��ده، اشاره کرد و 
گفت: »از ابتدای ورود خودرو به کش��ور تا سال 80 کل 
خودروهای شماره گذاری شده 4 میلیون دستگاه بود، 
اکنون 17.5 میلیون خودرو در کش��ور تردد می کنند 
 که براساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان دهه

 90 به 30 میلیون دس��تگاه خواهد رس��ید زیرا سرانه 
خودرو در کشور ما نسبت به دنیا پایین تر است.« 

او با اشاره به این که نمی ش��ود اجازه دهیم خودرو با 
آالیندگی باال تولید ش��ود و در اختیار مردم قرار گیرد و 
بعد مردم را ملزم به انجام معاینه فنی کنیم، گفت: »از 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می خواهیم که 
تا پایان س��ال 93 رعایت اس��تاندارد یورو5 را در تولید 

خودروها اجباری کند.«
پیش بینی مالیات سبز در بودجه 94

واحده��ای صنعتی آالینده، با مالیات س��بز جریمه 
خواهند شد. در ادامه این مراسم، سعید متصدی معاون 
محیط زیست انسانی س��ازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان این که جرایم واحدهای آالین��ده کارایی ندارد، 
گفت: »این مشکل در طرحی به عنوان مالیات سبز در 
بودجه سال 94 درحال اصالح اس��ت، و امیدواریم این 

موضوع در بودجه سال آتی حل شود.« 

روی خط خبر
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خبر روز

در نشست خبری کنگره بین المللی 
بادی کانتورینگ اعالم شد: 

ایران پایتخت جراحی بینی جهان
ش�هروند| هر س��ال 100 تا 170 ه��زار جراحی 
بینی در کش��ور انج��ام می ش��ود، جراحی هایی که 
گفته می ش��ود در همین مدت 200 میلیارد تومان 
هزینه می برد. حاال همین حجم باالی جراحی بینی 
و هزینه هایی که برای کوچک کردن اش می ش��ود، 
ایران را به عنوان پایتخت جراحی بینی جهان معرفی 
کرده. دبیر علمی کنگره بین المللی بادی کانتورینگ، 
این را می گوید و ادامه می دهد: »متأس��فانه در ایران 
مش��کالت فرهنگ��ی در ارتباط با جراح��ی زیبایی 
وجود دارد و اف��راد بر این باورند ک��ه زیبایی صورت 
برای آنان زیبایی س��یرت ب��ه ارمغان م��ی آورد.« او 
می گوید: » گاهی بیمارانی برای جراحی های زیبایی 
به من مراجعه می کنند که مش��کل مال��ی دارند و 
حتی به نان ش��ب نیز محتاج اند، اما به علت چشم و 
همچشمی به این کار دست می زنند و من با صراحت 
به بس��یاری از آنها می گویم؛ پول جراحی را در جای 
دیگر زندگی بای��د هزینه کرد، ن��ه در جراحی های 
زیبایی غیرض��روری« خوروش، درحالی به ش��مار 
باالی جراحی زیبایی بینی در ایران اش��اره می کند 
که در آمریکا این ن��وع جراحی به مراتب کمتر اتفاق 
می افتد. او در ادامه نس��بت به تبلیغات عوام فریبانه 
برای جراحی زیبایی هش��دار می دهد: » بس��یاری 
از تبلیغات این عرصه عوام فریبانه اس��ت و  عوارضی 
شدید و وحش��تناکی دارد.« به گفته او، شرکت های 
مختلف، وس��ایل مختلفی را برای فرم دادن به بدن 
اختراع می کنند، اما مس��أله اصلی ای ک��ه مردم به 
آن توجه نمی کنند این اس��ت که آن دستگاه کاری 
انجام نمی دهد بلکه متخصص است که با آن دستگاه 
کار می کند، بنابرای��ن مردم باید به س��مت افرادی 
بروند که تجرب��ه و تخصص کافی برای اس��تفاده از 
آن دس��تگاه یا روش را داشته باشند. در این نشست 
خبری، رئیس انجمن جراحی پالس��تیک ایران هم 
صحبت هایی ک��رد. او به ورود اف��راد غیرمتخصص 
به حوزه  جراح��ی بینی و بی توجهی مس��ئوالن به 
این موضوع هش��دار می دهد و می گوید: »س��ازمان 
نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت، نسبت 
به ورود افراد غیرمتخصص به ح��وزه جراحی بینی 
بی توجه هستند.« به گزارش فارس، سیدابوالحسن 
امامی در توضیح بیش��تر تأکید می کن��د: »بارها به 
مس��ئوالن از معاون��ت درم��ان وزارت بهداش��ت و 
س��ازمان نظام پزش��کی اعالم کرده ایم که باید ورود 
افراد غیرمتخصص به این حوزه متوقف شود و ما برای 
اطالعات دادن به شما در مورد این افراد آماده ایم، اما 

گویا این موضوع برای مسئوالن اهمیتی ندارد.«

آموزش

نسیم| معاون پژوهش��ی وزیر علوم، با قبول 
اس��تعفای مصطفی کریمیان اقبال، در حکمی 
»خس��رو پی��ری« را به عنوان سرپرس��ت دفتر 
سیاس��ت گذاری و برنامه  ری��زی ام��ور فناوری 

منصوب کرد.
در حک��م انتصاب وحی��د احم��دی، معاون 
پژوهش��ی وزارت علوم خطاب به دکتر خس��رو 
پیری آم��ده اس��ت: انتظار م��ی رود ب��ا توکل 
ب��ه خداون��د س��بحان و بهره گی��ری از آرای 
صاحب نظ��ران و متخصصان و ب��ا برنامه ریزی 
منسجم در چارچوب برنامه ها، قوانین و جایگاه 
تش��کیالتی مصوب وظایف آن مدیری��ت را به 
انجام رسانید.بایسته است با پیروی از آموزه های 

اسالمی، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر 
و امی��د و نیز جلب هم��کاری هم��ه مدیران و 
کارکنان گرامی نقشی شایسته در تحقق اهداف 
نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد 

دانش بنیان ایفا نمایید.
دکت��رای  درج��ه  دارای  پی��ری  خس��رو 
ریاس��ت  و  اس��ت  گیاه��ی  بیوتکنول��وژی 
دانشگاه های ایالم و لرستان، ریاست پارک علم 
و فن��اوری همدان، نماینده علمی و سرپرس��ت 
دانش��جویان خارج از کش��ور )حوزه فرانس��ه(، 
سرپرستی بنیاد نخبگان استان همدان، دبیری 
هیأت امنا و کمیسیون دایمی منطقه 5 فناوری 

کشور ازجمله سوابق اجرایی وی است.

تغییرات جدید در وزارت علوم

»کریمیان اقبال« رفت، »پیری« آمد

رئیس کمیته محیط زیس��ت ش��ورای ش��هر 
ته��ران، گف��ت:  از می��ان 6 آالینده عم��ده هوا، 
ش��اخص ذرات معلق کمت��ر از 10 میکرون )10 
 )PPM 2/5( و کمت��ر از 2/5 میک��رون )PPM
اثرات مخرب تری بر س��المت شهروندان به جای 
می گذارند. به گزارش مه��ر، محمد حقانی ادامه 
داد: سازمان بهداشت جهانی حد مجاز استاندارد 
روزان��ه ذرات معل��ق کوچک ت��ر از 2/5میکرون 
را 10 میکروگ��رم در هر مترمکعب ه��وای آزاد 
تعیین کرده، در صورتی که اس��تاندارد س��ازمان 
حفاظت محیط زیست ایران برای این ذرات، 3/5 
برابر استاندارد جهانی یعنی 35 میکروگرم در هر 

مترمکعب اس��ت که البته در بسیاری از روزهای 
سال، میزان ذرات معلق کوچک تر از 2/5 میکرون 
از همین استاندارد نازل نیز فرا تر است.  او با اشاره 
به این که سازمان بهداشت جهانی، اخیرا تهران را 
از میان 31 شهر بزرگ جهان به عنوان آلوده ترین 
 کالن ش��هر دنیا از نظر ذرات معل��ق کوچک تر از
 2/5 میکرون اعالم کرده اس��ت، گفت:  واقعیت 
این اس��ت که اگر بخواهیم اس��تاندارد س��ازمان 
بهداش��ت جهانی را مبنا ق��رار دهیم، عماًل حتی   
همان 13 روز که در س��ال 93 هوای پایتخت در 
وضع پاک قرار داش��ت، نیز ج��زو روزهای آلوده 

محسوب خواهد شد. 

تهران آلوده ترین کالنشهر دنیا از نظر ذرات معلق

یم
سن

س: ت
عک

  

شهر


