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تغییر در جدول کیفیت هوا، حذف شاخص »هوای سالم«

مدیر دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست گفت: با تصویب آیین نامه 
جدید قانون هوای پاک، کیفیت هوای »قابل قبول« جایگزین هوای »سالم« 

خواهد شد.
شینا انصاری در گفت وگو با ایسنا افزود: شاخص کیفیت هوا در محدوده بین ۵۱ 
تا ۱۰۰ به عنوان محدوده »سالم« تلقی می شود که معموال نشان دهنده »مقدار مجاز 
آالینده ها« طبق استانداردهای ملی است و این محدوده به عنوان نقطه ای برای 

حفاظت از سالمت عمومی تعیین شده است.
مدیر دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست با اشاره به تغییر صورت گرفته در 
مورد شاخص های کیفیت هوا، تصریح کرد: در طبقه بندی EPA )آژانس حفاظت 
محیط زیست ایاالت متحده( محدوده »هوای سالم«، معادل moderate در نظر 
گرفته می شود، همچنین تعیین شاخص ۸۰  یا ۹۰ به عنوان هوای سالم، آسیب هایی 
برای برخی گروه های سنی به همراه دارد و در دامنه ۵۱ تا ۱۰۰ ممکن است برخی 
آالینده ها برای تعداد بسیار کمی از افراد مالحظات بهداشتی خاص به همراه داشته 
باشد. برای مثال کسانی که نسبت به آالینده »ازن« حساسیت ویژه ای دارند ممکن 
است در شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ یعنی محدوده ای که تاکنون به عنوان هوای سالم 
اطالق می شود، عالئم تنفسی از خود بروز دهند بنابراین الزم است که محدوده هوای 

سالم به هوای قابل قبول تغییر یابد.
وی ادامه داد: با تاکید وزارت بهداشت بر این موضوع و تصریح آن در تصویب نامه 
تبصره ٣ ماده ٣ قانون هوای پاک، به زودی در اطالع رسانی ها چه از طریق رسمی 
و چه در سامانه ملی آلودگی هوای کشور شاخص »قابل قبول« جایگزین »سالم« 
خواهد شد و شاخص کیفیت هوا در دامنه ۵۱ تا ۱۰۰  به عنوان هوای قابل قبول 

شناخته می شود.
انصاری با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا )AQI( عددی بدون واحد و شاخصی 
جهت تعیین وضعیت روزانه کیفیت هوا است، گفت: این شاخص مردم را از کیفیت 
هوا )پاک بودن یا آلوده بودن هوا( آگاه می کند. به عبارت دیگر شاخص کیفیت هوا، 
میزان تاثیر هوای آلوده بر سالمت انسان را نشان می دهد و درک وضعیت هوا را 

توسط عموم مردم آسان می سازد.
وی با بیان این نکته که محدوده شاخص کیفیت هوا بین صفر تا باالتر از ۳۰۰ 
متغیر است، تصریح کرد: هر چه شاخص کیفیت هوا باالتر باشد، هوا آلوده تر و اثرش 
بر سالمتی بیشتر است. شاخص صفر تا ۵۰ بیانگر هوای پاک است. مقادیر زیر 
۱۰۰ معموال قابل قبول فرض می شوند اما با عبور شاخص از ۱۰۰، کیفیت هوا ابتدا 
برای گروه های حساس سپس به تدریج برای همه افراد ناسالم خواهد شد، همچنین 

شاخص باالتر از ۳۰۰ وضعیت هوای خطرناک را نشان می دهد.

تفاهم وزراء برای بازگرداندن کودکان بازمانده از 
تحصیل به مدارس

وزیر آموزش و پرورش از امضای تفاهم نامه مشترکی با وزارت رفاه برای 
بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به چرخه تحصیل خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد بطحایی در هشتمین جلسه شورای هماهنگی بهبود 
و ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که 
در وزارت رفاه برگزار شد گفت: هدف اصلی این برنامه و شورای هماهنگی ارتقای 
شاخص ها بود، هرچند این روند قابل نقد است و باید موانع شناسایی شده و با سرعت 

بیشتری حرکت کنیم.
وی افزود: شورای هماهنگی از معدود جلساتی است که دستگاه های ذیربط دور 
هم جمع شده و تالش می کنند مشکالت را حل کنند. از بعد کمی شاخص های 
قابل دفاعی از حیث برقراری عدالت داریم اما همچنان مناطق کمتر توسعه یافته با 

نقصان و کاستی هایی مواجه اند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برگزاری چنین نشست ها و هم اندیشی هایی 
باید با جدیت بیشتری دنبال شود اظهار کرد: در نشست گذشته چهار استان هدف 
اقدامات خود را گزارش دادند و در سازمان برنامه و بودجه نکات خوبی مطرح شد و 

امروز گزارشات کارگروه ها را خواهیم شنید.
وی افزود: تقسیم کار ملی در حوزه کودکان بازمانده از کار انجام شده. امروز تفاهم 

نامه ای امضا می شود که نقشه کار برای ادامه مسیر کامال مشخص شود.

 عامل کودک آزاری در کرمان بازداشت شد
    کرمان - ایرنا - دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان در خصوص 
آخرین جزئیات کلیپ کودک آزاری منتشر شده در فضای مجازی گفت: 
به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده ایم و متهمان تحت تعقیب 

قضائی قرار گرفته اند و متهم اصلی بازداشت شده است.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، دادخدا 
توسط  مجازی  فضای  در  فیلمی  رصد  و  مشاهده  به  توجه  با  افزود:  ساالری 
معاونت امور فضای مجازی دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان با موضوع 

کودک آزاری ،بالفاصله از سوی معاونت مربوطه اعالم جرم شد.
وی تصریح کرد: برغم طرح نشدن شکایت از سوی افراد، به عنوان مدعی 
ارتکاب جرم،علیه  و  قانونی  از مفاد  آزاری و تخلف  باب کودک  العموم و من 
مسئوالن ذی ربط اعالم جرم و در این رابطه پرونده ای از جنبه عمومی اعالم 

جرم و متهم اصلی دستگیر و هم اکنون در بازداشت است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان تاکید کرد: تمام افرادی که 
در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام داده اند تحت تعقیب قضائی قرار 

خواهند گرفت.
وی بیان کرد: فضای مجازی به صورت مستمر و شبانه روزی کنترل و رصد 
می شود و در صورت وقوع جرم اقدامات مقتضی در جهت مقابله با جرائم انجام 

خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا ، کلیپی حاوی تصاویری از آزار و اذیت با محتوای خورانیدن 
گل به 2 کودک کار روز گذشته در فضای مجازی استان کرمان منتشر شد و 

موجب رنجش و تخریب افکار عمومی در شهر کرمان شده است.
به دنبال این گزارش در شبکه های اجتماعی محمد جواد فدایی استاندار 
جمله  از  مختلف  طرق  از  را  موضوع  پیگیری  برای  الزم  دستورات  کرمان 
بازرسی استانداری صادر کردند و  شهرداری کرمان و مدیران کل حراست و 

خواستار برخورد شدید با خاطیان شد.
از  که  خاطی  فرد  اخراج  دستور  سریعا  الزم  بررسی  با  هم  کرمان  شهردار 
کارمندان یکی از شرکت های پیمانکاری شهرداری کرمان بود را صادر و دستور 
پیگیری های الزم را داد و همچنین از کودک آزار دیده شامگاه شنبه دلجویی 

کرد. 

اخبار
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دیه زن و مرد برابر می شود؟
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از ارسال الیحه ای به مجلس خبر داد که در آن بحث امکان سنجی برابری دیه و زن و مرد مطرح است. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در گفت وگو با »ایران« با اشاره به سلسله نشست هایی که اخیراً با 

همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شده است، اظهار کرد: یکی از لوایحی که تقریباً آماده است و سند پشتیبان آن در حال تنظیم نهایی است، موضوع دیه است که در آن به بحث امکان سنجی برابری دیه زنان و مردان پرداخته شده است. 
وی افزود: این الیحه به زودی به مجلس ارسال خواهد شد.

روایت پورسیدآقایی از حاشیه و متن »پولی شدن معابر«

برای خودروسواران فرش قرمز پهن نکنیم
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد خبر 
پولی شدن معابر واکنش نشان داد و توضیحاتی را ارائه کرد.
به  گزارش  ایسنا، محسن پور سید آقایی صبح امروز )یکشنبه ( 
با انتشار مطلبی که در اختیار ایسنا قرار داد نسبت به خبر الیحه 
تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص که در دو روز اخیر منتشر 

شده است، واکنش نشان داد.
الیحه  »خبر  است:  کرده  عنوان  متن  این  در  پورسیدآقایی 
پیشنهادی شهرداری برای تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص 
که در دو روز اخیر با عنوان ناصحیح »عوارض تونل ها« در فضای 
رسانه ای منتشر شد، واکنش های مثبت و منفی زیادی را به دنبال 
داشت. این فرصت ناخواسته را مغتنم می شمارم تا چند جمله ای 
در این باره با شهروندان عزیز تهران گفت وگو کنم. اما قبل از اینکه 

به اصل موضوع بپردازم، چند نکته را به طور گذرا اشاره می کنم.«
وی در ادامه، خبری که در این باره منتشر شده و منبع بقیه 
رسانه ها قرار گرفته را حاوی حداقل سه دروغ دانست و اشاره کرده 
است: »مهمترین دروغ، پیشنهاد رقم »حداقل سه هزار تومان« 
است، در حالی که در پیش نویس الیحه پیشنهادی، رقم ۴۰۰ 
تومان برای تونل رسالت و ۸۰۰ تومان برای تونل های نیایش، 
توحید، شهدای غزه و طبقه دوم بزرگراه صدر پیشنهاد شده است 
که در صورت نداشتن معاینه فنی برتر )و داشتن معاینه فنی عادی( 
به ترتیب به ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومان افزایش می یابد. بنابراین »حداقل 
تومان«  »حداکثر ۱۰۰۰  واقعیت  و  است  دروغ  تومان«   ۳۰۰۰

است.«
آنچه  »برخالف  است:  آورده  متن  این  دیگر  بخش  در  وی 
این  کرده اند،  القا  شهرداری  و  شورا  مخالف  سیاسی  رسانه های 
پیشنهاد اساسا مربوط به این دوره نیست. دقیقا چهار سال قبل 
در همین ایام، جناب آقای قالیباف شهردار محترم وقت تهران در 
نامه شماره ۱۱۵۳۳۹۷ مورخ 2۴ دی ماه سال ۹۳ الیحه ای را با 
عنوان »مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری« به شورای 
شهر ارائه کردند که در آن برای همین معابر پیشنهاد اخذ عوارض 
مطرح شده است. الیحه اصالحی آن نیز در تاریخ ۱۶ تیر ماه سال 
۹۴ به شماره ۴۵۵۶۸۳ تقدیم شورای وقت شده، هرچند نهایتا به 

صحن شورا نرسیده است.
پورسید آقایی همچنین تاکید کرده است: »عزیزانی که به غلط 
گفته اند این طرح مربوط به این دوره شورا و شهرداری بوده، بهتر 
است به برنامه پنج ساله دوم شهرداری )مصوب شورای شهر( 
مراجعه کنند و ماده ۱۵۸ آن را بخوانند. در این ماده، شهرداری 
تهران موظف شده که الیحه ای را برای اخذ هزینه های استفاده از 
زیرساخت های شهری همچون پل ها و تونل ها به شورا ارائه کند. 
این مصوبه شورای اسالمی شهر تهران هنوز تغییر نکرده و به جای 
خود باقی است و اگر ایرادی به آن وارد است تصویب کنندگان آن 

باید پاسخ بدهند.
معاون شهردار تهران در بخش دیگری از نوشته خود، اذعان 
کرده است:  »آن عضو محترم شورا که ارائه این موضوع را به بنده 
نسبت داده اند، کافی است به مصاحبه های دیگر اعضای محترم 
شورا در یک سال اخیر در این باره مراجعه کنند تا مشخص شود 
که موضوع عوارض معابر خاص، اساسا نه توسط اینجانب، بلکه بارها 
توسط دیگر اعضای شورای پنجم و حتی اعضای شورای چهارم 
مطرح شده است. عجیب است که تا این حد شاهد تغییر موضع 
بدون تغییر موضوع هستیم و حال آنکه در زمانه امروز، حافظه 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی به ما اجازه فراموشکاری و تغییر 
موضع ناگهانی نمی دهند. در هرحال به نظر می رسد که اصل این 
بحث مورد اجماع اکثر تصمیم گیران قبلی و فعلی مدیریت شهری 
بوده، اما کسی حاضر به پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی پیگیری 

آن نبوده است.«
در خبر  که  »اصل الیحه ای  است:  کرده  تاکید  ادامه  در  وی 
تحریف شده در یکی از رسانه ها به آن اشاره شده، ابتدائا توسط 

معاونت حمل و نقل تهیه نشده است. این الیحه پس از پیگیری های 
صورت گرفته از سمت شورا، در نامه شماره ۳۹۶۹۷۵ مورخ 2۴ 
تیر ماه ۹۷ از معاونت مالی و اقتصاد شهری )با امضای جناب آقای 
حسینی مکارم، معاون مالی وقت شهرداری تهران( برای اینجانب 
ارسال شد و ما اصالحات ضروری را در آن اعمال کردیم تا برای 

معاونت برنامه ریزی شهرداری ارسال شود.«
معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در نوشته ه اش ادامه داده 
است: »مهمترین اصالحی که معاونت حمل و نقل و ترافیک در این 
الیحه اعمال کرد، تغییر ماهوی آن از »عوارض« به منظور کسب 
درآمد، به »بهای خدمات« به منظور تأمین هزینه های نگهداری 
بود و تاکید بر اینکه مبالغ دریافتی صرفا باید برای نگهداری همین 
تونل ها و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود. مبالغ پیشنهادی 
نیز بر همین مبنا تغییر یافت و برخالف ارقام کذبی که منتشر شده، 

همه ارقام پیشنهادی کمتر از ۱۰۰۰ تومان است.«
پورسیدآقایی در ادامه متنی که در اختیار ایسنا قرار داده است 
خطاب به کارشناسان، رسانه ها و عموم شهروندان محترم تهران 
عنوان کرده است: » آیا وقت آن نرسیده است که از خود بپرسیم 
پس از این همه ساخت مترو و پل و اتوبان، چرا وضعیت ترافیک 
شهر تهران بهتر نشده و بلکه روز به روز بدتر می شود؟ آیا کسی 
پاسخی برای این سوال دارد که پس از دو دهه گسترش مترو در 
تهران، چرا میزان استفاده از خودروی شخصی در شهر کمتر نشده 
که هیچ؛ بیشتر هم شده؟ از همه صاحب نظران و کارشناسان دعوت 
می کنم که بگویند و بنویسند اگر مثال ما همه خیابان های شهر را 
به دو برابر تعریض کنیم و ۱۰ بزرگراه دیگر هم در اقصی نقاط شهر 
بسازیم، آیا فکر می کنند مشکل ترافیک تهران حل می شود و دیگر 

همه خودروها به آسانی تردد می کنند؟«
وی در این متن خطاب به مردم خوب تهران؛ همشهریان عزیز 
نیز گفته است: »ما در شهرداری تهران میراث دار شهری هستیم 
که عالوه بر غول های تجاری و برج هایی که آسمان شهر را خراش 
جوالنگاه  را  شهر  که  بزرگراه هایی  و  پل ها  از  شده  پر  می دهد، 

خودروها کرده اند.«
معاون شهردار تهران ادامه داده است: »نه برای تولید، نه برای 
شماره گذاری و نه برای مصرف خودروها، هیچ مانع موثری ایجاد 
نشده است. اکنون شهری داریم که با پول فروش تراکم، در آن 
انواع سازه های خودرومحور ساخته اند و خیابان های آن تا کوچه 
و پس کوچه ها پر از خودروی شخصی شده است. زمین شهر پر از 

خودرو و هوای شهر پر از دود. در این شهر، جای انسان کجاست تا 
قدمی بزند و نفسی بکشد؟«

پورسیدآقایی همچنین آورده است: »بنده را به عنوان خدمتگزار 
خود در حوزه حمل و نقل شهر، مؤاخذه کنید که چرا حمل و نقل 
عمومی کافی نیست و باید بخش مالی شهرداری منابع کافی جذب 
کند و ما بیشتر و بهتر تالش و مدیریت کنیم تا وضع اتوبوسرانی 
و ظرفیت مترو افزایش یابد. اما از ما نخواهید که همچنان برای 
خودروها و خودروسواران فرش قرمز پهن کنیم. من شرمنده ام که 
با آنچه به ارث برده ایم و کمک هایی که از دولت نگرفته ایم، هنوز 
نتوانسته ایم اتوبوس های شهر را نو کنیم. اما افتخار می کنم که تا 
جایی که خداوند یاری کند اجازه نخواهم داد خودروهای دودزا 

هوای شهر را کثیف کنند.«
وطنی  تجربه های  به  اتکا  با  »اینجانب  است:  داده  ادامه  وی 
و جهانی معتقدم که ما باید تا می توانیم عرصه را بر خودروهای 
شخصی، محدود و درمقابل بر حمل و نقل عمومی و پاک، باز کنیم. 
این اصلی ترین راه حل مسائل اساسی تهران همچون آلودگی هوا 
و ترافیک است. ما در برنامه هایی همچون طرح ترافیک جدید، 
طرح کاهش آلودگی هوا و کنترل فراگیر معاینه فنی به دنبال 
همین رهیافت بودیم. هرچند ممکن است ظاهرا برخی سیاست ها 
با سختگیری به بخشی از جامعه همراه باشد، اما واقعیت این است 
که برای شهری که پاک، زیست پذیر، انسانی و برای همه باشد، 
چاره ای جز این سختگیری ها ندارد. ضمن اینکه هزینه های حل 
مسائلی همچون ترافیک و آلودگی هوا باید به جای همه شهروندان، 
بیشتر به عهده خودروسوارانی باشد که چنین هزینه هایی را برای 

عموم شهروندان ایجاد می کنند.«
خدمات  بهای  اخذ  »درباره  است:  کرده  عنوان  پورسیدآقایی 
نگهداری معابر، برخی گفته اند مگر این تونل ها تازه ساخته شده اند. 
بنده می پرسم مگر آن زمانی که ساخته شدند، با پول مردم همین 
شهر ساخته نشدند و اکنون مگر هزینه نگهداری آنها از جیب 
مردم همین شهر تأمین نمی شود؟ در همین سال ۹۷ بودجه 
مصوب شورا برای نگهداری تونل نیایش و پل طبقاتی صدر بالغ 
بر ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است. این رقم را چه کسی و از چه 
منبعی تأمین کرده؟ آیا جز این است که این پول از عوارضی که 
همه  مردم شهر می پردازند، پرداخت می شود؟ مردمی که خودرو 
ندارند و خودروسوار نیستند، چرا باید هزینه  خودروسواری دیگران 
را بدهند؟ با این توضیح، آیا عادالنه تر نیست که هزینه نگهداری 

تونل ها را فقط کسانی بپردازند که از آنها استفاده می کنند؟«
وی در ادامه آورده است: »سوال را صریح تر می پرسم؛ مردمی که 
در جنوب شهر زندگی می کنند و به عمرشان پل صدر را ندیده اند 
و نام تونل شهدای غزه را نشنیده اند، چرا باید هزینه ی نگهداری 
آنها را پرداخت کنند؟ از هزینه ی ساخت آنها صحبت نمی کنم که 
سر به فلک می کشد. هزاران میلیارد تومان از جیب عموم مردم 
تهران صرف ساخت پل طبقاتی صدر شد که هیچ توجیه علمی 
نداشت و ترافیک را هم بدتر کرد. واقعا با چه توجیه کارشناسی 
و حتی چه توجیه شرعی می توانیم از جیب عموم شهروندان و 
ازجمله ساکنان جنوب شهر برای تسهیل تردد ساکنان شمال شهر 
هزینه کنیم؟ در مورد تونل ها هم همین طور؛ تقریبا همه تونل ها 
به قصد بهبود عبور و مرور کسانی که می خواهند به شمال شهر 
دسترسی پیدا کنند، احداث شده است. بگذریم که برای اتوبان امام 
علی)ع( و تونل نیایش وام های کالن ارزی گرفته شد که در همان 
دوره تسویه نشد تا به مدیریت جدید شهری به ارث برسد و اکنون 
با نرخ فزاینده ارز موجب بدهی هزاران میلیارد تومانی شهرداری 
شده است. اگر پول ساخت آنها از جیب همه ی مردم اما به کام یک 
عده ی خاص تأمین شد، آیا حق و عدالت حکم نمی کند که الاقل 
هزینه ی نگهداری آنها به جای همه، فقط از سوی خودروهایی 
که از آنها عبور می کنند، تأمین شود؟ شهرفروشی کدام است؛ 

آن یا این؟«
وی همچنین در ادامه این متن عنوان کرده است: »واضح است 
که آنچه بنده عرض می کنم، در نقطه ای فراتر از عوام زدگی های 
مرسوم و متداول قابل بحث است. به اعتقاد من، اینکه هزاران 
میلیارد تومان از جیب عموم مردم شهر تهران به نفع ساکنان برخی 
مناطق شهر هزینه کنیم و بعد شعار عدالت بدهیم، عوام فریبی 
است. البته می توانیم اخذ هزینه نگهداری تونل ها از خودروهای 
عبوری را »پولی شدن تونل ها« بنامیم و نگوییم که همین حاال این 
هزینه از همه حتی اتوبوس سواران و متروسواران گرفته می شود. اما 
با این طرز فکر، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که شهری عادالنه تر 
و همگانی تر داشته باشیم. شهر برای همه، آنجایی می تواند تجلی 
عینی یابد که جرأت جراحی ترافیک شهر را داشته باشیم. این 
تجربه ای است که همه ی شهرهای بزرگ و کشورهای توسعه یافته 
یا در حال توسعه دنیا، از سر گذرانده اند. بدون جراحی هایی که 
البته درد موقت هم دارد، تهران عزیز ما از رنج ترافیک و آلودگی و 

بی عدالتی خالص نخواهد شد.« 

رئیس مرکز بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

شیوع آنفلوانزا در برخی استانها عادی است
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: هیچ اتفاق 
 H1N1 غیرعادی و غیرمعمولی درباره آنفلوآنزا و انواع آن، از جمله نوع
)آنفلوانزای خوکی( در کشور رخ نداده است. این نوع آنفلوآنزا هر سال در 

همین بازه زمانی در نیمکره شمالی از جمله ایران شایع می شود.
محمد مهدی گویا روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره شیوع 
آنفلوآنزای خوکی در برخی کشورهای همسایه افزود: آنفلوآنزای خوکی یک نوع 
آنفلوآنزای معمولی است که به آن آنفلوآنزای فصلی می گوییم و موضوع جدیدی 

نیست.
گویا بیان کرد: آنفلوآنزا انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن، H۱N۱ است که در 
گذشته به آن آنفلوآنزای خوکی اطالق می شد و در حال حاضر این عنوان برای این 

نوع از آنفلوآنزا مطرح نیست.
وی ادامه داد: در کشور ما این آنفلوآنزا در برخی استان ها شایع است و موارد ابتال 
به این نوع از آنفلوآنزا وجود دارد، اما هیچ اتفاق خاص و جدیدی در این زمینه رخ 

نداده است.
 آنفلوآنزا قابل کنترل نیست، قابل تخفیف است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اظهار داشت: درباره آنفلوآنزا 

نمی توان گفت که قابل کنترل است، بلکه باید بگوییم که قابل تخفیف است. یعنی اگر 
مردم رعایت کنند و در برخورد با بیمار مبتال به آنفلوآنزا مراقب باشند و کسی که به 
این بیماری مبتال است با سرفه، عطسه، دست دادن و غیره، بیماری خود را به دیگران 

منتقل نکند، می توان آن را خفیف تر کرد.
گویا افزود: همچنین کسانی که ممکن است در معرض انواع آنفلوآنزا باشند باید در 
اوایل فصل پاییز واکسن تزریق کنند. مجموعه این موارد می تواند منجر به خفیف تر 
شدن موارد آنفلوآنزا در جامعه شود، اما هیچ وقت نمی توان گفت که آنفلوآنزا از بین 
می رود و به هر حال عده ای به این بیماری مبتال می شوند. مهم این است که موارد 
ابتال به بیماری آنفلوآنزا، موارد بستری در بیمارستان و موارد مرگ ناشی از آن کاهش 

پیدا کند. زیرا نمی توان اقدامی انجام داد که آنفلوآنزا اصال وارد کشور نشود.
وت ناشی از آنفلوآنزا

وی بدون اعالم آمار موارد فوت ناشی از آنفلوانزا در سال گذشته و امسال گفت: 
موارد مرگ ناشی از آنفلوآنزا هر سال اتفاق می افتد. افرادی که سن باال دارند و واکسن 
آنفلوآنزا تزریق نمی کنند و همچنین کسانی که بیماری قلبی و ریوی شدید دارند و 
مبتال به انواع شدید بیماری آنفلوآنزا می شوند و دیر به پزشک مراجعه می کنند، از 

جمله این موارد فوتی هستند.

تیر  قاتل صاحب طالفروشی میدان هفت  و  سه سا رق 
یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد صبح امروز یکشنبه در 
یکی از خیابان های این شهر در مالء عام به دار مجازات 

آویخته شدند.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه به 
خبرنگار ایرنا گفت: این افراد به نام های ک.ج، ر.ر و ع. ج به جرم 
سرقت، گروگانگیری و قتل صاحب طالفروشی میدان هفت تیر 

یاسوج و تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بودند.
حجت االسالم غالمرضا مزارعی اظهار داشت: سارقان ۶ نفر 
اقدام به سرقت و  بودند که به صورت زنجیره ای و حرفه ای 
گروگانگیری از صاحبان طالفروشی ها در استان های کهگیلویه 

و بویراحمد و فارس می کردند.
به  هشدار  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  دادگستری  کل  رئیس 
امنیت عمومی،  و  به حقوق مردم  اشرار و متعرضان  مجرمان، 
تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تجاوز به حقوق و حریم 

خصوصی مردم، قاطعانه و قانونی برخورد خواهد کرد.
وی اعدام مجرمان و متجاوزان در مالء عام را درس عبرتی برای 
مخالن امنیت عمومی دانست و اظهار داشت: هیچ حاشیه امنی 

برای این افراد وجود ندارد.
اول بهمن سال گذشته خبری مبنی بر سرقت از طالفروشی و 
گروگان گیری صاحبان آن در میدان هفتم تیر یاسوج در رسانه 
ها و شبکه های مجازی منتشر که یک روز پس از وقوع این 
حادثه جسد مرد طالفروش در پارک جنگلی یاسوج و در خودروی 
شخصی اش کشف شد. قاتالن صاحب طالفروشی میدان هفت 
تیر یاسوج که در این جنایت اقدام به سرقت، گروگانگیری و قتل 
طالفروش کرده بودند، 2۴ خرداد امسال توسط نیروهای اطالعاتی 
و پلیس دستگیر شدند. این سه قاتل و سارق طالفروش میدان 
هفت تیر یاسوج با تالش و رصد اطالعاتی دقیق نیروهای پلیس 
کهگیلویه وبویراحمد و با هماهنگی و همکاری مرجع قضایی استان 

در یاسوج و استان فارس دستگیر شدند.

 سه سارق در مالء عام اعدام شدند


