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از گوشه و کنار

کرونا مقابله با پدیده گرد و خاک را به محاق نبرد؛

بیم هدررفت  370میلیون دالر هزینه و سه سال زمان

سعیده علیپور

پیش از بروز بحــران کرونا ،موضوع
گردوغباریکیازمهمترینچالشهای
پیشرویایرانبود.چالشیکههنوزهم
برقوتخودباقیاستامابیمآنمیرود
که با ســر درآوردن بحرانهای جهانی
و منطقهای و محلــی دیگر ،این مهم از
صدراولویتهاپایینآیدوبهمرورنادیده
گرفتهوجزئیاززندگیهرروزهماشود.
گرچه به گفته دبیر ســتاد مقابله
با پدیده گــرد و غبار ،ایــن موضوع در
دولت دوازدهم از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است و از سال ۱۳۹۶تا۱۳۹۹
حدود  ۳۷۰میلیون دالر برای مقابله با
آن از صندوق توسعه ملی هزینه شده
اســت .اقدامی که در دولتهای قبلی
حتی در حد یک دهــم و یک صدم نیز
سابقهنداشتهاست.
شروعداستانریزگرد
بیش از یک دهه اســت کــه واژه
«ریزگرد»رازیادمیشنویم.درحالیکه
دراینسالها،نامخوزستانوشهرهای
دیگر جنوب ایران با آن گره خورده بود،
مدتیاست،اینپدیدهبهشهرهایدیگر
و اســتانهای غربی و مرکزی و حتی
شرقی هم تسری پیدا کرده و بالی جان
مردم و کشاورزان شده است .به طوری
که به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر
 ۵۷درصد کل جمعیــت ایران درگیر
چالش زیســت محیطی آلودگی هوا
هستند.
بررســی تاریخچه ریزگردها نشان
میدهد نخســتین واقعه توفان گرد و

خاک آن هم به شکل ریزگرد در منطقه
جنوب غرب ایران و کشور عراق در بین
سالهای  ١٣۶٣تا  ١٣۶٧گزارش شده
است .گرچه تا ســال ١٣٨٠این پدیده
گذرا بــوده ،اما در ســالهای بعد ،این
پدیده به تدریج در شهرهای جنوبی و
غربی کشور گســترش یافته به طوری
که از ســال  ١٨ ،١٣٨٧استان کشور را
فراگرفتهاست.
ترکیباتریزگردها
اما ماهیت ریزگردها چیســت که
افرادزیادیراراهیبیمارستانمیکند،
گروهی را میکشد و عدهای را از مناطق
درگیر فراری میدهد؟ بررســی آمار
مربوط به توفانهای گــرد و خاک در
استانخوزستاننشانمیدهدترکیب
شیمیایی این گرد و خاکها در برخی
موارد شامل فلزات ســنگین با مقادیر
بسیار بیشتر از حد مجاز است که برای
سالمتیانسانهابسیارخطرناکاست
و میتواند محصوالت کشاورزی را هم
تحتتاثیرقراردهد.
منشاگردوغبار
بررسیها و پژوهشهای مختلفی
در مورد منشا این غبارها صورت گرفته
اســت ،که در اغلب آنها چندین کانون
داخل و خارج از ایران به عنوان منشــا
این آلودگیها معرفی میشود .گرچه
برخیدیگرازکارشناسانجنگهشت
سالهایرانوعراقوجنگهایمنطقهای
دیگر را در تشــدید این بحــران موثر
میدانند.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته
از ســوی ســتاد مقابله با پدیده گرد و
غبار مشخص شده زمینهای داخلی
کانون این گرد و خــاک ،نزدیک به ۵۷

میلیون هکتار اســت که ساالنه حدود
پنجمیلیونتنغبارتولیدمیکنند.این
بدین معنی است که از هر هکتار حدود
هشــت کیلوگرم غبار در هوا پراکنده
میشود.
این در حالی اســت کــه ۵میلیون
و  ۸۵۰هزار هکتار کــه  ۱۷درصد این
کانونها را شــامل میشود در مناطق
تحتمدیریتسازمانحفاظتمحیط
زیستقراردارد.
بر اساس این گزارش  ۲۳استان در
کشور تحت تاثیر گرد و غبار قرار دارند
کهایناستانهادرجنوب،جنوبشرق،
مرکز و بخشهایی از غرب واقع شدهاند
و از این تعداد  ۹اســتان  ۸۰درصد این
سطحراپوششمیدهدوشدیدترینها
از نظر کمیت و هم کیفیت هســتند؛
اســتانهای کرمان ،خراسان جنوبی،
سیستان و بلوچســتان ،یزد ،سمنان،
اصفهان ،خراســان رضوی ،خوزستان
وهرمزگان.
همچنین بر اســاس این پژوهش
مشخص شــد که حدود  ۱۹میلیون
هکتارازمناطقکشورهایاطرافبرروی
کشور ما تاثیرگذار است که عمدهترین
آن کشورها عراق ،ســوریه ،عربستان،
افغانستان،امارات،عمانوترکمنستان
هستند.
بارانازشدتبحرانمیکاهد
بررسی آمار  ۵٠ســاله آب و هوایی
نشانمیدهدکهتوفانهایگردوخاک
به عنوان یک رویداد طبیعی هرســاله
وجود داشته است .فراوانی رخداد این
توفانها ارتباط مســتقیم بــا میزان
بارندگی ســاالنه و وضعیت پوشــش
گیاهی دارد ،به گونــهای که با کاهش

محمدرضامحبوبفر،
کارشناسمحیطزیست:
«آتشسوزیهای اخیر
بخش زیادی از جنگلهای
غرب کشور نابود شده است
و این موضوع میتواند
خطربیابانزایی ۱۰۰میلیون
هکتار از اراضی کشور را در
پی داشته باشد .هر چه این
مناطق گسترشیابد ،گردو
خاک نیز افزایش مییابد»
بارندگیهــا ،توفانهــای گردوخاک
افزایشمییابد.درسالهایگدشتهنیز
کاهش نزوالت جوی در تشدید بحران
گرد و خاک در ایران تاثیر قالتوجهی
داشتامابهگفتهعلیطهماسبی،دبیر
ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار اجرای
اقدامات اساســی و بارندگیهای اخیر
موجب شده تا حد زیادی از پس گرد و
غباربرآییم.
اقداماتپیشگیرانه
برایمقابلهباگردوغبار
اما عالوه بر افزایش نزوالت جوی که
در کاهش بحران بیتاثیر نبوده ،دولت
با بودجهای که از صندوق توسعه ملی
خرجمقابلهبابحرانگردوخاکشدهچه
اقداماتیکردهاست؟
در همین باره علی طهماسبی ،دبیر
ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره
به بررســیها و پژوهشهای مختلفی
که در حوزه شناسایی کانونهای آلوده
از سوی این ستاد صورت گرفته به ایرنا
گفته است« :در این مدت حدود ۱۱۰

هزار هکتار عملیات نهال کاری ،بیش از
 ۷۵۰هزارهکتارعملیاتحفاظت،قرق
و چرا در مراتع با پتانسیل غبارخیزی،
انجام عملیات تثبیت کننده خاک در
حــدود ۱۵۰هزار هکتار شــامل مالچ
پاشی ،احداث بادشکن زنده و غیرزنده،
تجهیز و راهبری حدود  ۱۰۰ایستگاه
برای پیشبینی و هشدار ،حدود ۳۶۰
هزار متر مکعب عملیات الیروبی انهار،
بهسازی مســیرها برای رسیدن آب به
تاالبها و حدود  ۱۰۰کیلومتر مجاری
انتقال آب برای مرطوبسازی مناطق
با پتانســل گرد و غبار در  ۲۷اســتان
غبارخیــز و متاثر از غبار انجام شــده
است».
طهماسبی درباره اعتبارات مقابله با
گردوغبارگفت«:درچهارسالگذشته
یعنیسالهای ۹۸، ۹۷،۹۶و ۹۹حدود
 ۳۷۰میلیوندالرازصندوقتوسعهملی
برای مقابله با گرد و غبار اختصاص داده
شدکهاینمبلغبرایاینکاربینظیربود
تا پیش از آن سابقه چنین اقدامی را در
کشوروبیندولتهانداشتیم؛اینمبلغ
هم برای مدیریت سیستمهای آسیب
دیدهبرقوهماقداماتپیشگیرانهبرای
مقابلهباگردوغباربودهاستکهتماماین
مبلغازسویدولتتخصیصیافتهاست
که مبلغ ریالی آن حدود  ۲هزار و ۴۸۰
میلیاردتومانبودهاست».
به گفته دبیر ســتاد مقابله با پدیده
گرد و غبــار ،از آنجا کــه بخش برق در
حیطه کاری ستاد مقابله با گرد و غبار
نبوده مستقیم به وزارت نیرو ابالغ شد
که بر این اســاس حــدود ۳۰درصد از
این پول به وزارت نیرو تخصیص یافت
تا برای ترمیم و اصالح شبکه برق کشور
برای مقابله با گرد و غبار هزینه شــود
و  ۷۰درصد باقیمانــده برای مدیریت،
پیگیری ،نظــارت و نتیجــه دادن آن
توسطستادملیمقابلهباکروناپیگیری
میشد البته این  ۷۰درصد هم اینطور
نبوده که سازمان محیط زیست هزینه
کندبلکهکمترازهفتدرصدبهسازمان
اختصاص یافته اســت و  ۹۰درصد از
آن  ۷۰درصد در اختیار دســتگاههای
متولیمانندوزارتجهاد،نیرو،بهداشت

بهگفتهدبیرستادمقابلهبا
پدیده گرد و غبار ،از سال
 ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹حدود ۳۷۰
میلیوندالربرایمقابلهبا
آن از صندوق توسعه ملی
هزینه شده است .اقدامی
که در دولتهای قبل سابقه
نداشتهاست
درمانوآموزشپزشکی،سازمانزمین
شناســی ،هواشناســی و به طور کلی
دســتگاههای مرتبط با گرد و غبار قرار
گرفت اما هزینه کرد آنها توسط ستاد
رصد میشد تا اقداماتی که پیش بینی
شدهبودراانجامدهند.
آتشسوزیجنگلها
وتشدیدبحران
در حالی که به اعتقاد کارشناســان
برای مقابله با پدیده گرد و خاک دولت
باید بیــش از هر چیز بــر درختکاری
به عنــوان عوامل نگهدارنــده خاک و
ســدی در برابر غبار اقدام کند که هر
روز آتشبخشــی از دامن سبز زاگرس
را میســوزاند .درختانی که مهمترین
سدکاهششدتگردوخاکمیتوانند
باشند.
محمدرضا محبوبفر ،کارشناس
محیط زیست در این باره میگوید« :در
آتشسوزیهای اخیر بخش زیادی از
جنگلهای غرب کشور نابود شده است
و این موضوع میتواند خطر بیابانزایی
 ۱۰۰میلیون هکتار از اراضی کشور را
در پی داشته باشد .هر چه این مناطق
افزایش یابد گرد و خــاک نیز افزایش
مییابد».
این کارشــناس با بیان اینکه سال
گذشتهافزایشگردوغبارقابلتوجهی
داشتیم،میگوید«:کشورایراندرزمینه
فرسایشخاکرتبهاولراداشته وروند
شدت بیابانزایی نســبت به کل دنیا
دو برابر شده است .افزایش بیابانزایی
میتواند پیامدهایی ،چون افزایش گرد
و غبار ،فرسایش خاک ،تغییرات جوی
وکمآبیراداشتهباشد».

خبر
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد ؛

مرگومیر بیسابقه در تهران در پیگسترشکرونا

مدیرعاملسازمانبهشتزهرا(س)بااشارهبه
شیوع مجدد بیماری کرونا و افزایش آمار فوتیها
گفت :اعداد و ارقامی که شاهد هستیم در  75روز
گذشته بیسابقه بوده اســت و اگر رعایت نشود،
تهران به شرایط ســخت باز خواهد گشت و این
چیزینیستجززحمتبرایکادردرمان.
سعیدخالافزود:آرامستانهایسراسرکشور
شرایط خاصی دارند و اعداد و ارقامی که در تهران
وجوددارد،قابلقیاسباکلکشورنیست
وی یادآور شد :بهشت زهرا یک سازمان بدون
تعطیلی در کشور است که واجب کفایی مردم را
انجام میدهد و رعایت بهداشت در بهشت زهرا

در حد باالیی از اســتانداردها صورت میگیرد و
این فرآیند در ارتباط با پرسنل و چه در ارتباط با
مراجعهکنندگانانجاممیشود.
خال درباره سالنهای تطهیر سازمان بهشت
زهرا (س) خاطرنشان کرد :این فضاها روزانه چند
بارضدعفونیمیشوندهمچنینپسابسالنهای
تطهیرازهمانزمانیکهتطهیردرراستایاجرای
حداکثری فتوای مقام معظم رهبــری از بعد از
ظهر 16فروردین آغاز شد مرتباًپایش میشوند و
سیستمهایپایشهوشمندوکلرزنینصبشده
استوهیچگونهدغدغهایوجودندارد.
مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا با اشاره

بــه قــراردادن وســایل بهداشــتی در اختیار
مراجعهکنندگانگفت:محوطههایبهشتزهرا
الضدعفونیمیشودوتمامدستورالعملهای
کام ً
وزارت بهداشــت در کنار رعایت تمامی مسائل
شرعیدربهشتزهرا(س)انجاممیشودوتدفین
متوفیان کرونا مطابق پروتکلهای بهداشــتی و
شرعیانجاممیشود.
دوهزارو ۶۱۳بیمارجدیدو 160فوتی
در حالــی که ایــن روزها شــاهد افزایش
قابل توجــه ابتال به کرونا در کشــور و افزایش
شمار مرگ و میرهای ناشــی از این بیماری در
تهران هســتیم ،خبرها نیز از بازگشت برخی
محدودیتها حکایت دارد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت دیــروز
گفت که دو هــزار و  ۶۱۳بیمــار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور طی  24ســاعت شناسایی
و یــک هــزار و ۴۶۸نفر آنها بســتری شــدند.
به گفته او همچنین در طول  ۲۴ســاعت اخیر،
 ۱۶۰بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۱هزار

و  ۷۳۱نفر رسید .همچنین  ۳۲۰۱نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری
تحتمراقبتقراردارند.
سیماســادات الری ،با تاکید بر لزوم رعایت
موازینبهداشتفردیواجتماعی،فاصلهگذاری
اجتماعی و ب ه ویژه اســتفاده از ماســک ،گفت:
اســتانهای خوزســتان ،هرمزگان ،بوشــهر،
کرمانشاه،کردستان،ایالم،آذربایجانهایغربیو
شرقیوخراسانرضویدروضعیتقرمزقراردارند.
البته آمار فوت و بســتری در خوزستان کاهش
نسبتاچشمگیریداشتهاست.
ساختواکسنکروناتاسالآینده
سخنگوی وزارت بهداشــت گفت :ساخت
واکسن کرونا یک پروسه دراز مدت است و بعد
از آنکه واکســن به صورت آزمایشگاهی تولید
شــود ،رویه طوالنی مدتی برای تولید صنعتی
و انبوه در پیش دارد و بعید به نظر میرســد که
واکسن کرونا که حتی تا ســال آینده بتواند به
دست مردم برسد.
الری در خصوص ساخت واکسن کرونا گفت:

دانشمندان ایرانی پا به پای متخصصین جهانی
مشــغول تحقیق و بررســی روی واکسن کرونا
هستند؛ ساخت واکسن  ۳مرحله آزمایشگاهی،
تست آزمایشی حیوانی و تست آزمایشی انسانی
داردکهمبتنیبریکدانشفنیاستوایندانش
درایرانپابهپایدنیامشغولپیشرویاست.
کتابخانههایتهرانتعطیلشد
در پی تشدید وضعیت ابتال به کرونا در تهران
روابط عمومــی اداره کل کتابخانههای عمومی
استانتهراننیزاعالمکرد:خدماتکتابخانهایبه
شهروندان تهرانی از دوشنبه  16تیر تا پنجشنبه
 ۱۹تیرباابالغستادملیمبارزهباکروناتعطیلشد.
بر اســاس این گزارش؛ در بازه زمانی اعالم
شده با توجه به حضور نداشتن اعضا و مراجعان و
به منظور بهرهگیری مناسب از زمان ،کتابداران
شهر تهران با حضور در کتابخانه اقدام به اصالح
ثبت و ســاماندهی و ورود اطالعــات منابع در
ســامانه مدیریت کتابخانهها ،تکمیل پروفایل
کتابخانــه در ســامانه مدیریــت کتابخانهها
خواهند کرد.

دبیرکل امور آسیبدیدگان سازمان
بهزیستی خواستار شد

گزارشکودکآزاری به۱۲۳

دبیــرکل امــور
آ ســیبد ید گا ن
ســازمان بهزیستی
کشــور از مــردم
خواســت هرگونــه
کــودکآزاری در خانه یــا در خیابــان را به
اورژانــس اجتماعــی با شــماره  ۱۲۳اطالع
دهند .او گفت :همه تماسها بدون آنکه هویت
تماسگیرنده مشخص شود ،فورا مورد بررسی
و پیگیری قرار میگیرد .محمود علیگو از مردم
خواست در صورت مشاهده کودکی در خیابان
که ظاهری خونی و کبود شــده دارد و معلوم
است که مورد ضرب و شــتم قرار گرفته ،پس
از تماس با سامانه  ،۱۲۳چند دقیقه کودک را
به بهانه گفتوگو نگاه دارند تا فرصت رسیدن
مامــوران اورژانــس اجتماعی فراهم شــود.
مدیرکل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی
کشور تاکید کرد :حساســیت مردم نسبت به
کودکآزاری باید افزایش یابد تا از تبدیل آن به
موقعیت خطرناک جلوگیری شود.

تنهامنطقهسالم خائیزآتش گرفت

بــار دیگر منطقه
حفاظت شده خاییز
دچار حریق شــده
اســت.بر اساس این
گزارش اینبار ضلع
جنوبی به ســمت بهبان ایــن منطقه طعمه
آتش شد .رییس منطقه حفاظتشده خائیز با
اعالم این خبر گفت :آتش هنوز به جنگلهای
بلوط نرســیده و امیدواریم پیش از رســیدن
به این جنگلهای هزاران ســاله مهار شــود.
هدایتاهلل دیدهبان ادامــه داد :در حال حاضر
نیروهــای مردمــی از ضلع شــمالی منطقه
حفاظتشده خائیز عازم منطقه هستند .وی
با بیان اینکــه منطقهای که اکنــون در آتش
میســوزد تنها منطقهای در خائیز است که تا
کنون از شعلههای آتش در امان بود گفت :این
منطقه بیشترین تراکم حیات وحش خائیز را
داراست و دستکم باالی هزار راس کل و بز در
آن زندگی میکنند.

امکان استفاده از
دستمالکاغذی به جای ماسک

مهــدی جمالی
نژاد ،معاون عمرانی
وزیر کشــور گفت:
د لیلــی و جــو د
نــدارد که مــردم از
ماســکهای  ۳۰۰۰و  ۲۰۰۰تومانی استفاده
کنند .همه میتوانند از دستمال کاغذی ماسک
درست کرده و از آن استفاده کنند .هنگامی که
استفاده از ماسک مطرح میشــود با توجه به
شرایط سخت اقتصادی همه نمیتوانند ماسک
را تهیه کنند اما میتوانند با دستمال کاغذی
این ماســکها را تهیه کنند بر همین اساس
از همه هممیهنان درخواســت میکنم که در
استفاده از ماسک توجه جدی داشته باشند و
در این شرایط با مسئوالن و مدیران خود همراه
شوند تا کاری ارزشمند رقم بخورد.

رمز دوم را در 15ثانیه آخر
وارد کنید

ســرهنگ رامین
پاشــایی ،معــاون
اجتماعی پلیس فتا
ناجا گفت :از زمانی
که رمزهای یک بار
مصرف فعال شــد ،میزان جرائم فیشــینگ
(کالهبــرداری اینترنتی) کاهــش یافت .او
افزود :اما اســتفاده از رمزهای پویا هم ضوابط
خاص خود را دارد .نکتــه اول در این باره این
است که شــهروندان باید دقت کنند که وارد
ســایتهای جعلی نشــوند و فقــط از دامنه
« »irاســتفاده کنند .دومین نکتهای که باید
رعایت شــود این اســت که رمزهای یک بار
مصرف را در  ۱۵تا  ۲۰ثانیه آخــر وارد درگاه
اینترنتی کنند تا کالهبــرداران فرصت کافی
برای سوءاســتفاده نداشته باشــند .این مقام
انتظامی بیــان کرد :ســومین مرحله ،نصب
افزونههــای ضدفیشــینگ در تلفــن همراه
اســت که این نرمافزارها با بررسی درگاههای
اینترنتی هنگام تراکنش بانکی ،تشــخیص
میدهند که درگاه جعلی است و از اقدام بانکی
جلوگیری میکند.

