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روزنامهنگار

باردیگرآلودگیهــواوباردیگرغافلگیــری.اینبار
همهدســتگاههاییکهبایدهشــداربدهندکارخود
راانجامدادند،امابرگزاریدیرهنگامجلســهکمیته
اضطرارموجبشــدتعطیلیمراکزآموزشیپساز
تشکیلمدارساعالموسردرگمیایجادشود.استقرار
آمبوالنسهادرشــهرهایآلودهبهریزگردهانیزدیر
صورتگرفتوشرایطهشداروپیشــگیریازاثرات
هجومگردوخاکمثلگذشتهغیرکارشناسانهمدیریت

شد.
پسازخیزشدیروزریزگردهادربخشیازاستانهای
کشور،مرکزملیپیشبینیومدیریتبحراناعالمکرد
کهامروز)۱۹اردیبهشــت(نیزماندگاریگردوخاک
دراغلبمناطقکشــوروجودداردوازروزسهشنبه
۲۰اردیبهشتاســتانهایغربیکشوردرگیرهجوم
گردوخاکجدیدناشیازکانونهایخارجیمیشوند.
بهگزارشاینمرکــز،بارشفروردینماهبســیارکم
بودوامســال۲۷درصدکاهشبارشنسبتبهسال
گذشتهوجوددارد.البتهسالگذشتهنیزکمبودبارش
وجودداشــتوتشدیداینشــرایطموجبتشکیل
کانونهایگردوغبارفراواندرداخلوخارجازکشور
شد.هماکنونتقریباتماممناطقاطرافشهرهاخشک
هستندومیتوانندکانونانتشارگردوخاکشوند.طبق
دستورالعملمواقعاضطرار،ادارهکلهواشناسیاستان
تهران،وزارتبهداشت،شرکتکنترلکیفیتهوای
شهرداریتهرانوسازمانمحیطزیستدرتشخیص
میزانآالیندههاومشاورهدادنبهاستانداربرایتعطیلی
مدارسمسئولهستند.همهایننهادهاپیشازوقوع
ریزگردهادربارهلزومتصمیمگیــریدربارهتعطیلی
یکشنبهتهرانبهاستانداریاطالعدادهبودند،امابااین
حالتعطیلیمدارسومهدهایکودکبسیاردیرهنگام

اعالموموجبسردرگمیمردمشد.

وضعیت بحرانی در 6شهر 
دیروزدرپیخیــزشریزگردهایبامنشــأداخلیو
خارجی،هوای6شهربوشــهر،تهران،بیرجند،اهواز،
ســمنانواراکدروضعیتبحرانیقرمزوبنفشقرار
گرفت.دراینمیاناهوازبدترینشــاخصراداشتو
امروزنیزاینشهربدترینمرکزاستاندرکشورخواهد
بودکهباهجومگردوخاکمواجهمیشــود.دانشگاه

علومپزشکیاهوازدراینبارهخبرداد:۵6۱خوزستانی
براثرگردوغباربهمراکزدرمانیمراجعهکردندکه۳6
نفرآنهادربخشهایعادیبیمارستانهایخوزستان
بستریشدند.گردوغباررسیدهبهشهرتهرانوسایر
استانهایکشورترکیبیازمنشــأداخلیوخارجی
است.بهگزارشهمشهری،محمدمهدیمیرزاییقمی،
مدیرعاملشرکتکنترلکیفیتهوایتهراندراینباره
گفت:توفانهایریزگردایجادشــدههمراهباسرعت
وزشبادعمدتاًباالی۱۰متربرثانیهبودهاندکهفعال
شدنکانونهایریزگردداخلیراهمبههمراهداشتهاند،
امابدیهیاستکهتودههایرسیدهبهمحدودهشهر
تهرانوسایراســتانهایکشورترکیبمنابعداخلی
وخارجیهستند.آنگونهکهمیرزاییقمیاعالمکرد،
بیانسهمعمدهبرایکانونهایداخلیصحیحنبوده
وتحلیلهایانجامشدهدرشرکتکنترلکیفیتهوا
بااســتفادهازتصاویرماهوارهایبهوضوحسهمقابل
مالحظهکانونهایریزگردخارجیرانشانمیدهد.
درانتشارریزگردهایاخیردرتاریخ۱۷و۱8اردیبهشت
نیزکانونهایفعالگردوخاکواقعدرکشورهایعراق
وعربستانسعودینقشاصلیداشتند؛بنابراینسهم
عمدهمنابعتوفانهایگردوخاکاخیرمنشأخارجی
داشــت،اماتعییندقیقســهمهریکازکانونهای
داخلیوخارجیانتشارگردوخاکنیازمندمطالعات

دقیقاست.دیروزدربرخیساعات،۲6ایستگاهسنجش
آلودگیهوادرتهراندروضعیــتقرمزوبنفشقرار

گرفتندوامروزنیزهوایتهرانخاکآلودمیماند.

آیا پیش بینی ممکن است؟
هماکنونمــدلپیشبینیریزگرددرکشــوروجود
نداردوباتوجهبهافزایــشوقوعتوفانهایریزگرددر
استانهایکشوردرماههایگذشته،لزومتوسعهمدل
پیشبینیخیزشگردوغبارتوسطسازمانهواشناسی
باهمکاریسازمانحفاظتمحیطزیستبسیاراحساس
میشود.دراینبارهسازمانجهانیهواشناسیسایتی
بانامپیشبینــیریزگردبارســلوناداردکهاطالعات

خیزشریزگردهــاومنابعآنراباتکیــهبراطالعات
رصدهایماهوارهایتا۷۲ســاعتپیشروبهصورت
dust.دقیقپیشبینیمیکند.اینپایگاهبانشــانی
aemet.esتاکنونبهوضوحنشاندادهکهکدامیکاز
مناطقکشوردرکدامساعاتدرگیرگردوغبارمیشوند
وصحتاطالعاتآننیزبارهاثابتشدهاست؛بنابراین
پرواضحاستکهباهمینرصدسادهمیتوانازخیزش
ریزگردهاتا۳روزآیندهمطلعشــدوهشدارهایالزم
راصادرکرد.بنابراینتعطیلیدقیقــه۹۰مدارسبه
وضوحکاریغیرکارشناسانهبودکهموجبسردرگمی
خانوادهها،کادرآموزشیوالبتهتشدیدترافیکشدید

شهریدرطولروزشد.

غافلگیری با ریزگردهای تکراری 
گردوغبارداخلیوخارجیباردیگرهوای6شهربزرگکشورراآلودهکرد؛هجومبعدیروزسهشنبهاست

 دستور دادستان کل کشور
 برای تأمین حقابه ارس

دادستانکلکشوردرنامهایبهوزیرنیرودستورپیگیری
احقاقحقوقمکتســبحقابهایرانازرودخانهمرزیارس

راصادرکرد.
بهگزارشمرکزرسانهقوهقضاییه،حجتاالسالموالمسلمین
محمدجعفرمنتظریدرنامهایبهعلیاکبرمحرابیان،وزیر
نیروباتوجهبهگسترشریزگردهادرمناطقغربیوجنوبی
دســتوردادتاموضوعاحقاقحقوقمکتسبحقابهایراناز

رودخانهمرزیارسرامستمروباجدیتپیگیریکند.
ویدرایننامهباتوجهبهاقداماتدولتترکیهدرباالدست
رودخانهمرزیارستأکیدکرد:اقدامکشورترکیهبااحداث
سدهایمتعدددرباالدسترودخانهمرزیارسودیوارکشی
درنقطهصفرمرزی،باعثکاهشدبــیرودخانهمذکورو
مسدودشدنهمهمسیلهاوگذرگاههایآبرواندرمنطقه
ومتعاقباگسترشریزگردهاازمناطقغربیوجنوبیکشور
شدهاست.دادستانکلکشورهمچنیندرایننامهاظهار
داشت:ضروریاستدستگاههایمتولیازجملهوزارتنیرو
وامورخارجهموضوعاحقاقحقوقمکتسبحقابهایراناز
رودخانهمرزیارسرامســتمروباجدیتپیگیریکنندتا
شاهدضررهایجبرانناپذیربرایاقتصاد،کشاورزی،حیات
آبزیانوشربهموطنانعزیزساکندرپاییندستنباشیم.
منتظریبااشارهبهمساعدشــدنشرایطجویدستورداد
تااقداماتاشارهشــدهراپیگیریومراتبرابهدادستانی

گزارشکنند.

جاری شدن آب به سمت گاوخونی
دریچههایکانالرودشــتینجنوبیپــسازاتمامنوبت
ســومتوزیعآببرایاراضیکشاورزیشــرقاصفهان،از
بامدادنهماردیبهشتماهباهدفرهاسازیآببرایتاالب
گاوخونیبازشــدوهماکنونآببهبسترگاوخونیرسیده
اســت.بخشهاییازضلعشــمالیتاالببهصورتلکهای
مرطوبشــدهودرروزهایآتیاگرجریــانآبادامهدار
باشــدبخشهایبیشــتریازپهنهتاالبآبگیریخواهد
شد.بهگزارشمهر،آبیکهبهســمتگاوخونیدرجریان
است،پسابتصفیهخانهشــرقاصفهاناستکهبهسمت
سدرودشتینجاریمیشودوســپسازطریقکانالهای
کشاورزیدر۵کیلومتریورزنهودرنهایتبهبندشاخکنار
وتاالبمیرسد.بهگفتهحسنساسانی،مدیرعاملشرکت
آبمنطقهایاصفهان،هماکنونباهمکاریکشاورزانحدود
یکمیلیونمترمکعبآببهسمتگاوخونیرهاشدهاست.
فرایندتوزیــعآببرایتاالبپسازاتمــام۱۰روزهنوبت

چهارمتوزیعآبکشاورزینیزادامهخواهدیافت.

علیرضا پاک فطرت
نماینده فارس در مجلس

وزارت جهاد کشــاورزی نباید برای حفر 
چاه اطراف تاالب ها مجــوز صادر کند. 
دستگاه قضایی هم نباید در برخورد با 
حفر چاه های غیرمجاز و مسدودسازی 
آنهــا تعــارف داشــته باشــد؛ آن هــم در 
شــرایطی کــه عمــق چاه هــا در برخــی 
شهرســتان ها از 20متــر بــه 400متــر 

رسیده است.

علی سالجقه
رئیس سازمان حفاظت  محیط زیست

عدم تعــادل بیــن منابع و مصــارف آب 
و گســترش خشکســالی و تغییــرات 
اقلیمــی و کاهــش نــزوالت جــوی، 
فرســایش خــاک، پســماندها و بحران 
ریزگردها، آلودگی هوای کالنشهرها، 
تخریب تنوع زیســتی و ذخایــر ژنتیک 
و  عدم تــوازن و تعــادل بیــن حفــظ 
محیط زیســت و توســعه صنعتــی و 

عمرانی مهم ترین چالش ها هستند.

نقلقولخبر

امضــا در کمتــر از یــک روز بــرای 
»درخواســت لغــو واگــذاری زمیــن 
لــه« جمــع  میانکا پتروشــیمی  بــه 
شــد. پیش تــر در کارزار »مخالفــت 
بــا احــداث پتروشــیمی در نزدیکــی 
تــاالب میانکالــه« حــدود 43هــزار 
نفــر شــرکت کــرده  بودنــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه موافقــان ســاخت 
توانســته اند  تا کنــون  پتروشــیمی 

28امضا جمع کنند.
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برابــر بیشــتر از اقیانوس هــا و حدود 5 
برابر بیشــتر از جنگل ها، این تاالب ها 
هســتند کــه دی اکســیدکربن ذخیــره 
می کننــد. باتالق هــای زغــال ســنگ 
نارس، شــوره زار باتالقــی، جنگل های 
علــف  دریایــی،  بســترهای  و  حــرا 
ذخیره ســازی  جهانــی  کانون هــای 
دی اکســیدکربن هســتند و تاالب هــا 
حــدود یــک درصــد از ســطح زمیــن را 

پوشش می دهند.
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عددخبر

اخبارکوتاه

هوای دیروز و امروز 9کالنشهر درگیر با ریزگردها
پیش بینی امروزوضعیتشاخص دیروزشهر

آلودهناسالم برای گروه های حساس132اصفهان
آلودهناسالم برای گروه های حساس144کرج

آلودهناسالم برای همه157بوشهر
آلودهناسالم برای همه156تهران
آلودهناسالم برای همه196بیرجند
آلودهناسالم برای همه187اهواز

آلودهناسالم برای همه180سمنان 
آلودهخطرناک277اراک
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