نگاهی به وضعیت ایستگاههای پایش کیفی هوا
يادداشت اختصاصي

شیما انصاری

مدیرکل دفتر پایش فراگیر
سازمان محیط زیست

در حال حاضر س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت
 ١٩٠ایستگاه پایش کیفی هوا در  ٣١استان کشور
دارد .این ایستگاهها «وضعیت موجود آلودگی هوا»
را در مکان هایی که در آن مس��تقر هستند نشان
میدهند .ایس��تگاههای کیفی هوا بهطور معمول
 ٤پارامت��ر گاز آالینده هوا و دو پارامتر ذرات معلق
کوچکتر از  10و کوچکت��ر از دو و نیم میکرون را

اندازهگیری میکنند.
به دلیل تش��دید مش��کل گردوغبار از سالهای
 ١٣٨٧به بعد در اس��تانهای غرب و جنوب غرب
کشور و بهواس��طه نیاز به پایش ذرات گردوغبار،
تکمیل شبکه پایش این ذرات با اولویت استانهای
در معرض گردوغبار در دستور کار قرار گرفت و به
رغم محدودیت اعتبارات س��ازمان ،تالش شد که
تمامی ایس��تگاهها به آناالیزر ذرات معلق کمتر از
 10میکرون و  ٨٤درصد ایستگاهها هم به آناالیزر
ذرات کمتر از دو و نیم میکرون مجهز شوند.
همچنین امسال سامانه جامع پایش کیفی هوای
کشور به نش��انی  aqms.doe.irراهاندازی شد
که مردم بتوانند شاخص س��اعتی کیفیت هوا را
در مناطقی که در آنجا ایستگاههای زمینی پایش

وجود دارد مشاهده کنند ،البته این سامانه هنوز
در حال تکمیل اس��ت (برای تلفنه��ای دارای
سیس��تم عامل اندروی��د اپلیکیش��ن آن هم در
دسترس است).
تکمیل شبکه پایش گردوغبار

نکته قابل اشاره آنکه طی چندسال اخیر تالش بر
این بوده که عالوه بر  8کالنشهر و مراکز استانها،
شهرستانهای کوچک که تحت تأثیر گردوغبار
قرار دارند هم به ایستگاههای پایش ( سنجندههای
ذرات معلق) تجهیز شوند و خوشبختانه هماکنون
در شهرستان های بوکان و سلماس در آذربایجان
غربی ،مهران ،دهلران ،ایوان و آبدانان در ایالم ،سقز
و مریوان در کردستان ،کلیه شهرستانهای استان

خوزستان (اخیرا در شهرستان حمیدیه راه اندازی
ش��د) ،قصر ش��یرین ،پاوه و کنگاور در کرمانشاه،
گرمس��ار ،میبد ،مالیر ،نهاوند ،گن��اوه و برازجان
و بسیاری از شهرستانهای دیگر دارای اطالعات
غلظتی ذرات گردوغبار هستیم.
در واقع یکی از منافع ایس��تگاههای زمینی پایش
ع�لاوه بر اطالعرس��انی به م��ردم و ام��کان ارائه
گزارشه��ای مدیریت��ی به مس��ئولین و مدیران
ذیربط در استانها برای تصمیم گیری برای مقابله
با گردوغبار و آلودگی هوا ،مستندس��ازی وقایع و
رخدادهای گردوغباری با منشا فرامرزی هست که
میتوان از این اطالعات در پیگیری مطالبات کشور
در مراجع بینالمللی استفاده کرد.
بنابراین دفتر پایش فراگیر با همکاری معاونتهای
پایش استانها اطالعات شاخص روزانه ،ساعتی و
غلظتی (در مواقع هشدار) را اطالعرسانی میکند

زاويه ديد

و درباره منش��ا ،کنترل و مدیریت کانونها ،سایر
بخشهای مرتبط بهخصوص دبیرخانه ملی مقابله
با پدیده گردوغبار اظهارنظر میکند.
عمده مشکل در اس��تانهای غربی طی چند روز
گذشته «ذرات معلق کمتر از  10میکرون» بوده
است و بهنظر میرسد این رخداد گردوغبار تا استان
همدان را متأثر کرده است.
البته آلودگی ه��وای تهران و اصفهان ،قم و اراک
طی چند روز اخیر آلودگی ناش��ی از «ذرات معلق
کمتر از  2/5میکرون» بوده است.
در حال حاضر شرایط جوی که در پایتخت حاکم
است سبب میشود که آلودگی تولید شده نتواند
تهویه شود .متأسفانه ش��رایط جوی در تهران به
گونهای اس��ت که س��رعت باد در چن��د روز اخیر
کاهش یافته و در اوایل صبح با وارونگی دما مواجه
هستیم.
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موج دوم توفان گرد و خاک در راه است

جیغ بنفش ریزگردها بر سر پایتخت
جواد حیدریان
روزنامه نگار

توفان گرد و غبار در پای��ان هفته ،بار دیگر ثابت کرد
چطور تنش سرزمینی و خشکیدگی و بیآبی حتی
در عراق میتواند وضعیت سالمت شهروندان ایرانی را
به مرز اضطرار برساند .موج گرد و غبار روز پنجشنبه
ته��ران را به وضعی��ت خطرناک رس��اند و آنطور که
سازمان محیط زیس��ت اعالم کرد ،وضعیت به رنگ
بنفشرسید.
آنطور که مدیرکل پیشبینی س��ازمان هواشناسی
کش��ور به «جامعه فردا» میگوید؛ م��وج دوم گرد و
غبار که آمیختهای از توفان گرد و خاک و بارش باران
است ،در راه اس��ت و میتواند وضعیت را در روزهای
شنبهویکشنبهایرانراآشفتهکند.همچنین،کمیته
اضطرار آلودگی هوای تهران روز گذشته برگزار شد تا
با توجه به تداوم آلودگی ریزگردها برای روزهای آینده
تصمیمبگیرد.
***
پیش از ظهر پنجش��نبه ،یازده آب��ان ،روز تالقی دو
رویداد مرتبط با آلودگی هوا در پایتخت بود .روزی که
تنفس خاک مرطوب عراقی ،تهرانیها را متوجه کرد
که عالوه بر آلودگی ناشی از تردد خودروهایشان ،باید
در انتظار توفان گرد و غبار از غرب و جنوب غرب ایران
و همینطور از بستر رودخانهها و تاالبهای خشکیده
میان رودان در عراق باشند.
وضعیت در 7منطقه پایتخت به شرایط خطرناک و در
 5منطقهبهحالتبسیارناسالمیا AQIرسید.موجی
کهازعراقبلندشدهبودازمرزهایغربیوجنوبغرب
کشوروارد شدیدترین شکل ممکنبهپایتخت رسید.
شرایط هشداری که نشان میداد نهاد مدیریت بحران
کشورباچهبحرانعظیمیروبهرواستوازسویدیگر
شرایط دیگر شهرهای در معرض مستمر توفانهای
گرد و غبار چقدر میتواند هولناک باشد.
البتهمدیرکلمقابلهبابیابانسازمانجنگلها،مراتعو
آبخیزداری وابسته به وزارت کشاورزی ،از برنامهریزی
برای تثبیت خ��اک در کانونهای تولید گرد و غبار و
تخصیص بودجه برای مهار این وضعیت در مرزهای
کشور خبر میدهد.
غافلگیری شهروندان که قربانیان اصلی آلودگی هوا و
توفانهای گرد و غبار از جنوب و جنوب غرب تا جنوب
ش��رق و مرکز و در نهایت پهنههای مرکزی و شمالی
کشور هستند ،سبب شد این پرسش بهوجود بیاید که
آیا وضعیت توفنده گرد و غبار برای نهادهای متولی و
سازمانهای هشدار ،سریع و واکنشی قابل پیشبینی
و در نهایت پیشگیری است؟ پرسشی که پاسخهای
متنوعی به دنبال دارد.
توفان پیشبینیوبهنهادهایمرتبط اعالمشد

رس��انهها از نات��وان بودن س��ازمان هواشناس��ی در
پیشبینی وضعیت آلودگی گرد و غبار گفتند؛ اما احد
وظیفهشناسمدیرکلپیشبینیسازمانهواشناسی
این ادعا را رد کرده و از اعالم هشدار در روزهای قبل از
توفانازطریقاطالعیههاوبرنامههایرادیووتلویزیون
به نهادها و ارگانهای مرتبط و همین طور مردم خبر
داده است.
او به «جامع��ه فردا» میگوید :در اطالعیه س��ازمان
هواشناسی جزئیات تأکید و اعالم شده بود که منشأ
این توفان کشور عراق بوده است.
احد وظیفه شناس ،پیشبین هواشناسی با این حال از
متوقف نشدن تولید گرد و غبار در عراق خبر میدهد
و میافزاید :اگرچه تولید گ��رد و غبار در کانونهای
کشورهای عراق هنوز متوقف نشده ،ولی پیشبینی

تهران در ش��رایط بس��یار
عکس :کیمی�ا
ناسالم
نیک ،

این است که از غلظت تودههای گردوغبار کم شود و
روز شنبه و یکشنبه موج دیگری از شاین توفان وارد
ایران ش��ود .موضوعی که ضیاءالدین شعاعی ،مدیر
توگو با
کارگروه ملی مقابله با گردوغب��ار نیز در گف 
«جامعه فردا» آن را تأیید کرد.
بهگفتهوظیفه،گردوخاکپدیدهجوینیستومنشأ
آنارتباطبادباسطحزمیناستوهرچهسرعتوزش
باد زیاد شود ،میزان تولید و مسیر حرکت توفان بیشتر
خواهد بود .توفان از دش��تهای مرکزی عراق که از
جنگ و خشکسالی آسیب دیده ،باال میآید و مستعد
توفانهای بیشتری است.
مدیرکل دفتر پیشبینی سازمان هواشناسی کشور
میگوید :شنبه موج جدیدی از گرد و غبار وارد ایران
میشود و مدل توفان دو پهلو است .در غرب و جنوب
غرب بارش ب��اران داریم که همراه توفان گرد و خاک
اتفاق میافتد .باران ضد گرد و غبار است و میتواند این
موج را در مناطقی بش��وید ،ولی برخی جاها که باران
نداریم،گردوخاکمیتوانداجراشود.طبقپیشبینی
ما باران روی ایران و گرد در عراق است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که تجهیزات سازمان
هواشناسی به چه نحوی اس��ت ،میگوید :در زمینه
هواشناس��ی همانطور که هر علمی در حال توس��عه
اس��ت ،ما هم نیاز به توسعه داریم؛ ولی هنوز حرکتی
برایبهروزرسانیسامانههایپیشبینیدرایراننشده
است؛ اما صحبتهایی شده و در حال مذاکره هستیم
تا بهخصوص در شبکه دیدبانی ایستگاههای خودکار
هواشناسی بهروز شویم.
کمیتهملیمقابلهباگردوغبار،پیشبینینظام
برای بحران

مدیرکلدفتراموربیابانسازمانجنگلهادربارهمنشا
توفان شدید و گرد و غبار و وظیفه سازمان جنگلها و
دیگر نهادها در مقابله با کانونهای داخلی به «جامعه
فردا» گفت :بحث گرد و غبار ،بحثی ملی اس��ت و در
اختیار یک نهاد نیست.
اش��اره فرهاد س��رداری به بحث بررس��ی وضعیت
کانونه��ای داخلی تولی��د گرد و غبار اس��ت که در

حیطه اختیارات کمیته ملی مقابله با گرد و غبار است.
مسئول این کمیته ،عیسی کالنتری ،رئیس سازمان
محیطزیستاستوپیگیریکارهایکمیتهبرعهده
ضیاءالدین شعاعی است .تمام دستگاههای مرتبط با
مس��ئله گرد و غبار در این کمیته عضو هستند .این
سازمانها از هواشناس��ی ،زمینشناسی ،جنگلها،
محیط زیست ،وزارت کش��ور تا وزارت امور خارجه و
دیگر نهادها را دربرمیگیرد.
سرداری ،مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها
دراینبارهاضافهکرد:یکیازوظایفکمیتهملیمقابله
با گرد و غبار ،پیگیری و مکانیابی کانونهای تولید
گرد و غبار است .در  15استان نقشههای کانونهای
گرد و غبار نهایی ش��ده است .استان خوزستان چون
بیشترین چالش را در این زمینه دارد ،کار بیشتری در
آن صورت گرفته است.
نبودمطالعهجامعبرایمدیریتکانونهای
بحرانی

سال گذشته سازمان زمینشناسی نقشهای از مناطق
فوق بحرانی در جنوب شرق اهواز تهیه کرد و در اختیار
کمیته مقابله قرار داد .منطقه 42هزار هکتار مساحت
دارد و اطالعات آن در اختیار وزیر کشاورزی نیز قرار
گرفت و او در این پروژه درگیر شد.
برایمدیریتخوزستانوشهراهواز،دومجریتعیین
شد که در حوزه بیولوژیک و آب فعالیت داشتند .بحث

بیولوژیک به س��ازمان جنگلها مربوط میشد که بر
اساس آن بودجهای به این سازمان تعلق گرفت.
با این حال به دلیل نبود مطالعه جامع برای مدیریت
کانونهای بحرانی در خوزستان ،مؤسسه تحقیقات
جنگلها مأمور شد مطالعهای در این باره انجام دهد.
این مطالعه ش��امل کاش��ت نوع گونه ،تعداد و میزان
آبیاری و مسائلی از این دست بود.
بعد از آماده شدن طرح مطالعاتی ،بودجه پیشبینی
شد و نزدیک به 300میلیارد تومان هزینه برای آن در
نظر گرفته شد.
فرهاد س��رداری ،مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان
جنگلها میگوی��د 159 :میلیارد توم��ان از بودجه
تعیین شده در اختیار سازمان جنگلها قرار گرفت که
از این مبلغ 50درصد تاکنون تخصیص داده شده و در
اختیار استانها قرار گرفته است.
این مقام مسئول در سازمان جنگلها میگوید :چون
ایناعتبارازطرفآقاینوبختبهعنوانرئیسسازمان
برنامهوسخنگویدولتتخصیصدادهشدهبود،اعالم
شدهباید مصوبهای درکمیته ملیگرد وغبار درباره آن
گرفتهشود.طرحتهیهشدهودرکمیتهاستانیتصویب
شد و در کمیته ملی نیز مطرح شد و احتماال طی چند
روز دیگر نهایی و عملیاتی شود.
مدیرکل بخش بیابان س��ازمان جنگلها با اشاره به
خارجی بودن منش��اء گرد و غبار روزهای گذش��ته
اضافه کرد :در  8اس��تان عالوه بر خوزستان اعتباری

شهر بر تخت سی سی یو

روز پنجش��نبه و تا حدودی در روز جمعه تراکم آلودگی تودههای گرد و غبار زیر  2.5میکرون
در تهران به عدد  PC 280رس��ید تا پرچم بنفش و بعد در چند نقطه رنگ ارغوانی هش��دار به
احتزاز درآید .رنگ بنفش در ش��اخص سنجش آلودگی هوا هشداري براي سالمتي به حساب
ميآيد و به معني این است که هر کسي ممکن است با اثرات جدیتری بر سالمت خود مواجه
شود .بنفش یک رنگ مانده به ارغوانی یعنی شرایط هولناک اضطراري است و بعد از رنگهای
سبز به معنی پاک ،زرد ،نارنجی و قرمز قرار دارد .دیروز نیز هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار
گرفت و این عدد به رغم پاک بودن آالیندههای خودرو منشأ ،به  PC 151واحد سنجش گرد
و غبار زیر  2.5میکرون رسید.

برای کنترل کانونهای گرد و غبار در نظر گرفته شد
و وزارت نفت هم دارد به صورت رایگان مالچ در اختیار
ما قرار میدهد.
او به پاالیش��گاههای آبادان ،تهران و ش��یراز اش��اره
کرد که قرار اس��ت مالچ رای��گان در اختیار مدیریت
بیابانها در استانهای ،خوزستان ،ایالم ،سیستان و
بلوچستان ،کرمان و  ...قرار دهند .از 15آبان پاالیشگاه
شیراز به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و
جنوب کرمان مالچ میدهد و در خوزس��تان نیز کل
ظرفیت پاالیش��گاه آبادان و یک مقدار هم از ش��یراز
اختصاص داده ش��ده است .س��رداری اضافه کرد که
مالچپاشیکانونهای گردوغبار در خوزستان شروع
ش��ده و از  20روز پیش مالچپاش��ی شده است؛ ولی
آتشس��وزی پاالیش��گاه تهران باعث عقب افتادن
مالچپاشی در برخی از شهرها شده که البته روز شنبه
مالچپاشی در مناطق بحرانی کرمان آغاز میشود.
***
یک کارشناس مس��ائل آب و بیابان به «جامعه فردا»
میگوید :بحث کانونهای گردوغبار بحث دینامیکی
است و این متغیر بودن سبب شده نتوان نقاط کانونی
را بهدرستی شناسایی کرد .این بحران تشدید شونده
خیلی به منابع آب و وضعیت بارندگی بستگی دارد.
اگر میزان آب کم ش��ود و آب در هوره��ا و تاالبها و
رودخانهها از بین برود مشکل افزایش مییابد.
او به شدت گرفتن تخریب سرزمین اشاره کرد و گفت:
اگر تخریب ص��ورت بگیرد و اراضی کش��اورزی رها
شوند ،شرایط مستعد کانون خواهد شد .اگر مدیریت
آب انجام نشود و این بحران و ورشکستگی در کشور
ساماندهینشود،مطمئناروزبهروزشرایطکانونهای
تولید گردوغبار بدتر خواهد ش��د .حجم کار اینقدر
گسترده اس��ت که فقط یک عزم ملی میتواند آن را
مدیریت کند .اگرچه اعتبارات خوبی برای مدیریت
این وضعیت گذاشته شده است و امسال درحالیکه
پول نقد در هیچ نهادی داده نشده ،ولی برای حل این
مشکل پول نقد اختصاص داده شده است؛ اما باید یک
اراده ملی و همگانی در کار باشد تا بتواند بحران را به
بهترینشکلمدیریتکند.

ایسنا

یکی از وظایف
کمیته ملی
مقابله با گرد و
غبار ،پیگیری
و مکانیابی
کانونهای
تولید گرد و
غبار است.
در  15استان
نقشههای
کانونهای
گرد و غبار
نهایی شده
است .استان
خوزستان
چون بیشترین
چالش را در
این زمینه
دارد ،کار
بیشتری در آن
صورت گرفته
است
اثرانگشت

وعده محیط زیست :از آلودگی هوای تهران کم میشود

هشدار برای آبگرفتگی در  ۷استان

مرک��ز پای��ش آلودگ��ی ه��وای اداره کل حفاظ��ت
محیطزیست اس��تان تهران در اطالعیهای اعالم کرد
که هوا در ش��رایط ناس��الم قرار دارد و افراد مبتال به
بیماریه��ای قلبی و ریوی ،کودکان و س��المندان از
تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
مرک��ز پای��ش آلودگ��ی ه��وای اداره کل حفاظ��ت
محیطزیس��ت اس��تان تهران تأکید کرد :براس��اس
اطالعات دریافت ش��ده از ایس��تگاههای س��نجش
آلودگی هوای شهر تهران به اطالع شهروندان گرامی
میرساند ،با توجه به وزش باد شدید و ایجاد گرد و غبار
در نواحی غرب کشور که استان تهران را هم تحت تاثیر
قرار داده اس��ت ،همچنان غلظت آالینده ذرات معلق
با قطر کمتر از 2.5میکرون و  10میکرون فراتر از حد

مجاز بوده و بیانگر شرایط ناسالم است.
براس��اس پیشبینیه��ای دریافت��ی از اداره کل
هواشناسی ،استان تهران جمعه نیمه ابری و همراه با
بارش پراکنده است .از این رو شنبه از غلظت آالیندهها
کاسته میشود .بنابراین توصیه میشود ،افراد مبتال به
بیماریهای قلبی و ریوی ،کودکان و سالمندان از تردد
غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و سایر افراد
نیز فعالیتهای طوالنی مدت را در فضای باز کاهش
داده و از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند.
سازمان هواشناس��ی کش��ور با صدور اخطاریهای از
بارشه��ای باران در برخ��ی نقاط کش��ور و احتمال
آبگرفتگی معابر در  ۷استان خبر داد.
طبق این اطالعیه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی

در روزهای جمعه و ش��نبه به ش��رح زی��ر پیشبینی
میش��ود :جمعه  12آبان ماه  : 96در اس��تان گیالن،
شمال قزوین ،شمال زنجان ،برخی نقاط کردستان و
شمال کرمانشاه.
شنبه  13آبان ماه  :96در استان گیالن ،زنجان ،جنوب
اردبیل ،کردستان ،کرمانشاه و شمال ایالم.
توصیه میش��ود اقدام��ات الزم ب��رای جلوگیری از
خسارات احتمالی در مناطق فوق به عمل آید.
طبق اطالعیه قبلی س��ازمان هواشناس��ی کشور باد
و بارندگ��ی امروز و فردا بخشهای��ی از گیالن ،غرب
مازن��دران ،زنجان ،کردس��تان ،ش��مال کرمانش��اه،
قزوین ،جنوب آذربایجانهای شرقی و غربی و شمال
استانهای تهران و البرز را دربر میگیرد.

همزمان با توفان گرد و غبار
در ع��راق ب��ارش در ایران
آغاز شد
عکس :مالک کچویی

تالش برای حفظ محیط
زیست با اسکیت و دوچرخه

جامعه فردا 4 :نوامبر سال  ۱۹۷۳مصادف
با  13آبان سال  ، 1351بحران نفتی شدید
کش��ور هلند را درگی��ر کرد ک��ه منجر به
تصمی��م جالبی از س��وی دولت ش��د .این
کشور نخستین ش��نبه بیخودرو را که در
آن آزادراهها خالی از خودرو بودند را اجرایی
ک��رد و برای مدتی در ش��نبههای هر هفته
م��ردم تنها برای رفت و آم��د از دوچرخه و
اسکیت اس��تفاده میکردند ،به طوری که
اکنون دوچرخه را به یکی از کاربردیترین
لونقل در این کشور بدل کرده
وسایل حم 
است.
در حال حاضر ش��هر آمس��تردام هلند در
زمینه اس��تفاده اهال��ی آن از دوچرخه در
جهان رکورددار است.
هماکن��ون در خیابانهای این ش��هر 750
ه��زار نفری 800 ،هزار دس��تگاه دوچرخه
وجود دارد که مردم شهر در رفتوآمدهای
خود از آنها استفاده میکنند.
این ش��هر با ات��کا ب��ه  400کیلومتری که
برای مس��یر ویژه دوچرخهسواری در کنار
خیابانهای س��اخته توانسته تصمیمی که
 44س��ال پیش ب��رای مدیری��ت انرژی در
کشورش گرفته ش��د را بهصورت عملیاتی
مستمر کند.
بس��یاری از ساکنان آمس��تردام میگویند
رف��ت و آمد با دوچرخه را به دیگر وس��ایل
حملونقل ترجیح میدهند زیرا دوچرخه،
ارزان ،س��ریع و دوست محیط زیست است
 .اهال��ی بزرگترین ش��هر هلن��د همچنین
معتقدند ب��رای پارک دوچرخ��ه نیازی به
مساحت زیادی نیس��ت و دوچرخهسواری
یک ورزش اس��ت و همچنین ایمنی باالیی
دارد .برخ��ی از ش��هرهای ب��زرگ دنی��ا از
مدلی که شهر آمس��تردام برای استفاده از
دوچرخه عملیاتی کرد اس��تفاده کردند و
فرهنگ دوچرخهس��واری را در کشور خود
ارتقا دادند که از آن جمله میتوان به ش��هر
مونترال کانادا اشاره کرد که بخش زیادی از
مردم دوچرخه را جایگزین استفاده از دیگر
لونقل کرده اند.
وسایل حم 
در ای��ران با وجود اینکه در س��الهایی این
نگاه در مدیریت ش��هری ش��کل گرفت که
در کالنش��هرها با راه اندازی ایس��تگاههای
دوچرخه فرهنگ دوچرخهسواری گسترش
پی��دا کند ،ام��ا ب��ه دالیل مختل��ف چون
نبود زیرس��اختهای ایمن ب��رای حرکت
دوچرخهها و محدودیت استفاده این وسیله
توسط نیمی از شهروندان (زنان) این طرح به
نتیجه نرسید و این ایستگاههای دوچرخه
نیز به مکانهای��ی متروک و بیاس��تفاده
تبدیل شدند.
تحليل روز

لزوم برخورد جدی با
قصور پزشکی

جامعه فردا :دیروز ایرج فاضل ،رئیس کل
سازمان نظام پزش��کی کشور در بیانیهای
اعالم کرد که س��ازمان نظام پزشکی بنابر
وظایف خ��ود با افراد متخلف در کس��وت
پزشکی برخورد جدی کرده و آنان را برابر
قانون محکوم کرده است.
این گفتههای رئیس سازمان نظام پزشکی
کشور در حالی مطرح میشود که در یکی
دو ساله اخیر اخبار مربوط به قصور پزشکی
بیش از هر زمان دیگری رس��انهای شد و
بدبینی زیادی را در بین مردم نس��بت به
نظام س�لامت به وجود آورد .برخی دلیل
این حجم بسیار از اخبار منفی را گسترش
فعالیت در فضاهای مجازی میدانند ،اما
برخی دیگ��ر برخوردهای غی��ر جدی با
پزش��کان متخلف به دلیل قصور را دلیل
ازدی��اد مش��کالت در حوزه بهداش��ت و
درمان میدانند.
این گروه ماجرای مرگ عباس کیارستمی
کارگردان ش��هیر ایران��ی و اثبات خطای
پزشک و قصور او در این ماجرا را شاهدی بر
این مدعا میدانند و معتقدند شفاف نشدن
نوع مجازات پزش��ک متخلف ،زمینهساز
بدبینی جامعه نسبت به بیتوجهی به این
قبیل قصورها است.
حال با تاکیدی که رئیس س��ازمان نظام
پزش��کی برای برخورد جدی با متخلفان
داشته اس��ت ،این امید به وجود میآید تا
آبروی خدشهدار شده نظام سالمت دوباره
ترمیم شود.

