
جـامعه

یادداشت

 زلزله، جامعه کوتاه مدت 
و توسعه در ايران

همایون کاتوزیــان، اقتصــاددان، تاریخ نگار 
و پژوهشــگر علوم سیاســی معتقد اســت که 
نظریه »جامعه کوتاه مــدت و کلنگی« می تواند 
ویژگی هاي جامعه و سیاســت در ایران را تبیین 
کند؛ او در مقاله اي با همین نام می نویســد: »در 
این  جامعه )ایران( تغییرات  انباشــتی  درازمدت ، 
ازجمله انباشت  درازمدت  مالکیت ، ثروت ، سرمایه  
و نهادهای  اجتماعی  و خصوصی ، حتی  نهادهای  
آموزشی ، بسیار دشوار بوده  است . بدیهی  است  که  
این  نهاد ها در هر دوره  کوتاه مدت  وجود داشته  یا 
به  وجود آمده اســت ، اما در دوره های  کوتاه مدت  
بعد یا بازســازی  شده  یا دســتخوش  تغییراتی  
اساسی  شده  است«؛ او معتقد است: »ما ایرانیان 
هر از چند گاه بــا یک دگرگونی بنیــادی تمام 
دستاورد ها و تجربه های ســازنده و سرمایه های 
فرهنگی، تاریخی و اجتماعی که در دوران پیش 
از آن را داشــته ایم، نابود می کنیــم و همه  چیز 
ناگهان به نقطه صفر و آغازین آن بازمی گردد؛ این 
به آن معناست که ما هر از  چند گاهی عمارتی نو 
می ســازیم اما پس از مرور زمان )معموال ۲۰ یا 
۳۰سال( این ساختمان نو به عنوان عمارتی کلنگی 
و کهنه، ویران و نابود )صاف( می شود.« کاتوزیان 
این شرایط را مانع توســعه سیاسي- اقتصادي 

جامعه ایران مي داند.
به  نظر می رسد این نظریه بتواند برخی از ابعاد 
جامعه ایرانی را به خوبی تبیین کند؛ یکی از این 
ابعاد، میزان آمادگي مــا ایرانیان براي مواجهه با 
موضوع حوادث غیرمترقبه و به ویژه زلزله اســت 
که امروز جامعه ایرانی را بشــدت متاثر ساخته 
اســت؛ همان گونه که می دانیم، زلزله نه چندان 
پرقدرت 5/۲ریشــتری ۲9 آذرماه شــهر تهران 
باعث ترس و دلهره شدید در بین مردم شد و مردم 
شب تا صبح را ترسان و ســرگردان در خیابان ها 
سرکردند؛ به روایت یکی از شاهدان »زلزله تقریبا 
1۰ ثانیه احساس شد؛ اما میلیون ها نفر به خیابان 
ریختند. نیمه برهنه، با دست خالی، بدون سوییچ 
ماشین، سند خانه، دســته چک و حتی مدارک 
شناســایی و... میلیون ها نفر فقط فرار کردند، از 
ترس فروریختن سقفی که برای خریدنش، برای 
اجاره کردنش، برای پرداخت قسط هایش روزها و 
شب ها زحمت کشیده بودند. از ترس سقفی که 
بخشی از عمر و سالمتی شــان را برای داشتنش 
حراج کرده بودند. میلیون ها نفر همه آن چیزهایی 
که یک عمر برای داشتن شــان جنگیدند، عرق 
ریختند را بدون لحظه ای درنگ رها کردند و فقط 

جان ناقابل را برداشتند و به خیابان زدند.«
برای نشان دادن وجه کوتاه مدت بودن جامعه 
ایرانی، باید این رفتار مردم تهران را، نمی گوییم 
با رفتار مردم ژاپن، بلکه با کره جنوبی که زمانی 
آرزویشان رسیدن به جایگاه ایران بود، مقایسه 
کرد که زلزله های باالی 7 ریشــتر اساسا اتفاق 
خاصی محسوب نمی شــود و آنها یاد گرفته اند 
که چگونه با زلزله های 7 یا 8 ریشتری زندگی 
کننــد و آن را مدیریت و از ســرمایه و دارایي 
انباشته شده خود در برابر این حوادث محافظت 
نماینــد؛ ولی در ایران، مــردم پایتخت در این 
روزها، تن و بدنشــان می لرزد که نکند سقف 
باالی سرشان، بر سرشان آوار شود؛ چرا؟ پاسخ 
بسیار روشــن است، چون نه شــهرداری ها به 
فکر این بوده اند که اجازه ندهند روی گسل ها 
خانه سازی شــود، نه بســیاری از مهندسان 
این قدر وجدان کاری داشــته اند که خانه های 
محکم بسازند، نه اغلب تولیدکنندگان مصالح 
ســاختمانی به فکر تولید مصالحی بوده اند که 
مستحکم باشند، نه نظارت کنندگان درست به 
وظیفه خود عمل کرده اند و... و نتیجه نیز این 
شده است که ما از هر لرزه کوچکی می ترسیم 
و شب تا صبح را ترســان و لرزان در خیابان ها 
می مانیم و بــه راحتی حاضر می شــویم همه 
چیزهایی را که ســرمایه زندگی ما محســوب 
می شوند و عمري براي به دســت آوردن آنها 
تالش کرده ایم، در آني رها ســازیم، بلکه جان 

سالم به درببریم.
همانگونه که کاتوزیان مي گوید: »توسعه نه تنها 
به اکتساب و نوآوري بلکه به خصوص به انباشت و 
نگهداري نیاز دارد، خواه ثروت باشد یا حق و امتیاز یا 
دانش و علم« و» جامعه درازمدت، انباشت درازمدت 
را میسر مي سازد، دقیقا بدین علت که قانون و سنت 
حاکم بر آن و نهادهاي آن میزاني از امنیت را تامین 
مي کرد، یعني آینده را قابل پیش بیني مي ساخت.«

مثال زلزله، به وی ژه زلزلــه ۲9 آذر تهران و نوع 
پرقدرت تر احتمالي آن در آینــده و نگراني ها و 
هشــدارها در مورد بي دفاع بودن ما در برابر آن، 
گویاي آن است که ما نمي توانیم از سرمایه های 
زندگی و جامعه خود )انســان، مسکن، ماشین، 
کارخانه و...( که تا امروز گرد آورده ایم، در برابر این 
بلیه طبیعي نگهداري و امنیت آنها را تامین کنیم تا 
به یک باره و در یک لحظه ای همه دارایی خود را به 
کام آن نفرستیم و مجبور نشویم دوباره و دوباره از 
صفر شروع کنیم؛ با این وصف و درحالي که ویژگی 
کوتاه مدت و کلنگی بودن در تمامی ابعاد زندگی 
اجتماعــی و اقتصادي ما حتی در نــوع و میزان 
آمادگي براي مواجه شــدن با خطر همیشگی، 
پیش بینی ناپذیر ولي قابل  مدیریت زلزله، ساری 
و جاری اســت، باز مي توانیم دم از توسعه بزنیم؟ 
توسعه اي که از الزامات آن انباشت سرمایه، دانش، 
تکنولوژي و... در جامعــه ای درازمدت و توانایي 
محافظــت و نگهــداري از آن در برابر مخاطرات 

مختلف است.

خبر

 هزينه آب، برق و گاز
 تمام مدارس کشور رايگان شد

تسنیم| عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی از رایگان شــدن هزینه آب، برق و گاز تمام 
مدارس کشــور خبر داد. جبار کوچکی نــژاد، عضو 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در توضیح 
بیشــتر گفت: »با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس 
تمام مدارس کشور از پرداخت هزینه های آب، برق و 
گاز معاف شدند.« پیش از این مدارس کشور به  دلیل 
پرداخت نشدن سرانه برای پرداخت هزینه های آب، 
برق و گاز دچار مشکل بودند و این مسأله باعث می شد 
که در برخی مواقع مأموران برای قطع برق مدرســه 

مراجعه کنند.

سرپرست سازمان بهشت زهرا)س( مي گويد 
بیشترين آمار فوتي پايیز در آبان و آذر اتفاق 

افتاده است

مرگ ۱۴هزار تهرانی در پايیز امسال
  بیشترين علت فوت در مهرماه ، نارسايی تنفسی و 

در آذرماه و آبان ماه ايست قلبی بوده است

تسنیم|  سرپرست سازمان بهشــت زهرا)س( از 
فوت حدود 1۴هزارنفــر در پاییز 9۶ خبر داد و گفت: 
»کمترین تعداد فوت شدگان در منطقه ۲1 و بیشترین 
تعداد آن هم در منطقه 5 بوده اســت.« ســعیدخال 
درباره ترکیب جنسیتي فوت شدگان هم توضیح داد: 
»بیش از 5۶ درصد فوتی ها در پاییز 9۶ مرد و ۴1 درصد 
زن بوده اند، این درحالي اســت که کل فوت شدگان 
1۳ هزار و 95۴ نفــر بوده و از این تعــداد ۳77 نوزاد، 
5 هزار و 7۳8 مؤنث و همچنین 7 هزار و 8۳9 نفر مذکر 
بوده اند. همچنین ۶1 متوفی بین 5 تا 9 سال داشتند و 
سن بیش از 8 هزار و ۲۰۰ نفر از متوفیان باالی ۶5 سال 
بوده است که بیشــترین آمار مرگ ومیر در گروه های 
ســنی را به خود اختصاص داده اند.«او گفت که از کل 
1۴ هــزار و 11۰ نفر متوفی پذیرش شــده در پاییز، 
بیش از 1۰هزار نفر  از آن در بهشت زهرا دفن شده اند: 
»کمترین علت فوت بیماری های ام اس و مننژیت با 
یک فوتی بوده، بیشترین علت فوت در مهرماه نارسایی 

تنفسی و در آذر  و آبان ماه ایست قلبی بوده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران: 

 وجود 200 گود پرخطر و رهاشده 
در پايتخت

ايسنا|  رئیس کمیته عمــران شورای شهر تهران 
بر لزوم قانونی کردن نحوه اســتحکام بخشی گودها 
در پایتخت تأکید کرد. افشــین حبیــب زاده گفت: 
»بررسی ها نشان داده که حدود ۲۰۰ گود رهاشده در 
شهر تهران وجود دارد که اساسا به دلیل نداشتن متولی 
و همچنین پایان عمر سازه نگهبان )نیلینگ( به مرحله 
پرخطر رســیده اند.«  او با بیان این که چندین جلسه 
در کمیته عمران شورای شهر برای بررسی وضع این 
گودها برگزار شده اما موضوع اصلی این است که چون 
متولی برای این گودها نیست، وضع آنها تعیین تکلیف 
نمی شود، گفت: »برای استحکام بخشی این گودها باید 
منابع مالی الزم در اختیار باشد تا با روش های علمی 
نسبت به ایمن ســازی گودها اقدام شــود اما درحال 
حاضر هیچ ســازمانی این مقدار منابع مالی را برای 

ایمن سازی این ۲۰۰ گود در اختیار ندارد.«

مهتاب جودکی - شهروند| سرما از راه برسد و باد 
نوزد؛ همین برای آلوده شدن هوا بس است. شهرنشین ها 
در ایران بیشتر از ۲۰ سال است که با این پدیده مواجهند 
اما در سال های اخیر بیش از همیشه با شرایط »اضطرار«، 
»ناســالم« و »ناســالم برای گروه های حساس« آشنا 
شــده اند. آلودگی هوا که وصله ناجور هوای بســیاری 
از نقاط جهان شده، در کشــور ما هم ماجرای خودش را 
دارد. مدت هاســت از شنیدن این که مدرسه های تهران، 
کرج، اهواز، اراک و اصفهان به دلیل آلودگی تعطیل شده 
تعجب نمی کنیم اما با صنعتی شــدن، توســعه راه ها و 
افزایش خودروها، آلودگی هوا در سابقه شهرهای کوچک 
هم ثبت شده است. ایران اکنون در رده هشتم کشورهای 
تولید کننده دی اکسیدکربن است و تعداد شهرهایی که 
هوای »پاک« دارند دیگر مدت هاست انگشت شمار شده؛ 
پاییز و ماه اول زمستان هم وضع همین بود. مثال در هفته 
جاری یک روز تهران و اصفهان وضع هوای ناســالم برای 
همه افراد را تجربه کردند و یک روز اهواز ناسالم ترین شهر 
ایران شد. این شرایط البته با تغییر شرایط جوی، بارش 
اندک باران و وزش باد تغییر کرد و ناسالم ها به ناسالم برای 

گروه های حساس تبدیل شدند. 
روز سه شــنبه 5 شهر هوای پاک داشــتند، بیشتر از 
دوشنبه که فقط دو شهر از این وضع برخوردار بودند. در 
این روز ارومیه پاک ترین هوا را داشت، اهواز ناسالم ترین 
شــهر ایران بود و در عوض هوای 1۴ شــهر »ســالم« 

تشخیص داده شد. 
به گزارش بانک جهانی خســارت اقتصادی ناشی از 
آلودگی هــوا در ایران ۳۰ میلیارد دالر برآورد شــده و در 
عین حال براساس گزارش وزارت بهداشت در  سال 9۴، 
1۲ هزار و 897 ایرانی در اثر آلودگــی هوا جان خود را از 
دست داده اند. برای رهایی از دردسرهای این پدیده عالوه 
بر طرح جامــع کاهش آلودگی هوا، از  ســال 9۳ مصوبه 
راهکارهای کاهش آلودگی هوا به دســتگاه های اجرایی 
ابالغ شده است. این راهکارها اما هنوز نتوانسته آلودگی 

را از آسمان ایران دور کند.
آيا تعداد شهرهای آلوده بیشتر شده؟

یکی از جنس دودهای صنعتی و دیگری از جنس غبار. 
آلودگی در ایران، هر کدام از شــهرها را به شکلی درگیر 
می کند در تهران با دود خودروهای شخصی، در اصفهاِن 
صنعتی با کارخانه هایی که شهر را محاصره کرده اند و در 
اهواز هم با دود و هم با خاکی که از هورالعظیم خشکیده 
بلند می شود و از کشورهای همســایه به آسمان هجوم 
می آورد. آلودگی هوا با خیلی از شهرهای ایران آشناست، 

اما آیا تعداد شهرهای آلوده بیشتر شده است؟
شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش فراگیر در سازمان 
حفاظت محیط زیست، در گفت وگو با »شهروند« به این 
ســوال که آیا میزان آلودگی در شهرهایی که تجربه این 
وضع را داشته اند در سال های اخیر شدت گرفته، اینطور 
پاسخ می دهد: »واقعیت این است که تعداد ایستگاه های 
ســنجش آالینده های ما زیاد شده و مستندنگاری ها در 
این باره افزایش پیدا کرده است. این ایستگاه ها به ویژه در 
مناطق درگیر با گردوغبار در استان ها و شهرستان های 
کوچک هم تجهیز شده اند. برای نمونه در استان های غرب 
و جنوب غربی کشور که از سال 87 مسأله گردوغبار در این 
مناطق به عنوان یک معضل مطرح شــده، دستگاه های 
پایش مجهز شده اند تا شاخص ذرات به دقت اندازه گیری 
شود.« به گفته او، داده های دریافت شده از دستگاه های 
سنجش از کانال های خبری اعالم می شود تا مردم به وضع 
آالینده ها آگاه باشند و به عالوه از این مستندات زمانی که 
بنا باشد موضوع گردوغبار به خصوص مرتبط با کانون هاي 
فرامرزي را در مجامع بین المللی پیگیري شود، استفاده 

خواهیم شد.
انصاری معتقد است که نمی توان انکار کرد آلودگی هوا 
شدت گرفته اما یک دلیل این اتفاق مستندنگارِی بیشتر 
است: »ما این کار را انجام می دهیم چون می خواهیم در 
کنار اطالع رسانی شفاف به مردم برای پیشگیری از خطر 
ســالمت، وزارت بهداشــت و تصمیم گیران استانی هم 
برای اعمال محدودیت های ویژه در شــهر از کیفیت هوا 
آگاه باشند. از طرف دیگر درباره افزایش روزهاي آلوده در 
کالنشهرها باید موضوع بیشتر بررسی شود که چقدر به 
تعداد روزهاي ناسالم و شدت آالینده ها اضافه شده است 
و برای این کار باید داده هایمان را با سال های قبل مقایسه 
کنیم. وضع آلودگی هوا در تهران براساس آنچه شاخص ها 
و آمار نشــان می دهد، در قیاس با  سال قبل تغییر قابل 
توجهي نکرده است، هرچند امسال ما زودتر از  سال قبل 

یعني در ماه آبان با این مشکل مواجه شدیم.« 
این طــور که مدیــرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان 
محیط زیســت توضیح می دهد، پیگیــري اقدامات در 
راستای کاهش آلودگی در حوزه مسئولیت مرکز هواي 
ســازمان حفاظت محیط زیست اســت و در عین حال 
حداقل 1۶دســتگاه در پیگیری این وضــع دخیل اند و 
باید کارهایــی انجام دهند؛ ازجملــه از رده خارج کردن 
خودروهای فرسوده، موتورســیکلت ها، افزایش ناوگان 
حمل ونقل عمومی، ارتقای کیفیت ســوخت که باید در 

تمام شهرستان ها انجام شود و...
او با گفتن این موارد اضافه می کند: »اگر وضع آلودگی 
هوا تغییر محسوســی نکــرده به این دلیل اســت که 
بارگذاری ها بیشتر از ظرفیت زیست محیطي شهرهاي 
بزرگ بوده بنابراین ضرورت دارد تا با کاهش فشار بیشتر 
به این شــهرها از طریق محدودیت در ساخت و سازها یا 
استقرار صنایع، اقدامات مقابله با این وضع با ضرباهنگ 

بیشتری انجام شود تا اثرگذار باشد.«
7 شهر ايران چرا ناسالم اند؟

بیشتر واحدهای صنعتی کشور در استان های تهران، 
اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی و قزوین مستقر شده 
و از اینها می توان انتظار داشت که آلودگی هوا از مهمترین 
معضالتشان باشد، به خصوص در زمستان. با این حال برای 
نمونه در روز سه شــنبه به جز اهواز که شاخص کیفیت 
هوای آن ناسالم برای همه افراد تشخیص داده شده بود، 
نام ۶ شهر در گروه »ناسالم برای گروه های حساس« عنوان 
شد که در میانشان بجنورد، شیراز و مشهد کمتر از دیگر 
شهرها به معضل آلودگی دچار بوده اند یا دست کم، کمتر 

درباره آنها صحبت شده است. 
کرج، تهران و اصفهان هم در ایــن گروه بودند و دلیل 
آلودگی هوای کرج مثل تهران بود؛ صنایع آالینده و بیش 
از همه خودروها و موتورها. روز دوشنبه اصفهان غرق در 
دود شد و شــاخص آلودگی هوا روی ۲۰۰ قرار گرفت و 
با توجه به تأثیر شدید مراکز صنعتی اطراف این استان، 
باالخره اعالم شد که نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده 
نکنند و تا اطالع ثانویه شرکت گاز استان اصفهان نسبت 
به تأمین گاز نیروگاه های شهید منتظری و اصفهان اقدام 
کند. این اتفاق درحالی افتاد که در تهران درست در همین 

شرایط، فعالیت صنایع به کل تعطیل می شود.
بجنورد کــه فقط یک سیســتم اندازه گیری آلودگی 
دارد، چندســالی است به فهرســت آلوده ها اضافه شده 
است. براساس اطالعات مرکز مدیریت سنجش آلودگی 
هوا در استان خراسان شمالی، این شهر کوچک در ۶ ماه 
نخست سال جاری٬ 1۰روز ناسالم برای گروه های حساس 
و در فصل پاییز 5 روز ناســالم و تنها 9 روز پاک را تجربه 
کرده است. سابقه آلودگی هوا در این شهِر خراسان شمالی 
که در روزهای گذشته هوای ناســالمی را تجربه کرده، 
نشــان می دهد عالوه بر خودروهای فرسوده، واحدهای 
صنعتی و تولید آسفالت در این روند دخیل بوده اند. این 
منطقه درحالی با آلودگی هوا دست وپنجه نرم می کند 
که گردوغبار هم با فعالیت کارخانه های سنگ شــکن و 
عواملی چون فقر پوشش گیاهی در آن شدت گرفته است. 
با این حال با وجود تنها یک ایستگاه سنجش که آن هم 
فقط میزان گردوغبار را آنالیز می کند، اطالع دقیقی برای 
سنجش آلودگی سوخت های فسیلی در دسترس نیست. 
وجود شیراز در فهرست آلوده ها به این دلیل خاص به 
نظر می رسد که این کالنشهر در 1۰ سال گذشته یعنی 
از  سال 8۶ تا به امروز در مجموع ۳1۴ روز در حالت هوای 
ناسالم قرار داشته اســت؛ رقمی برابر با مجموع روزهای 
آلوده هر  سال در شهری چون تهران. عالوه بر این شیراز 
دو سالی اســت که به عنوان یک کالنشهر ویژه معرفی 
می شود. این شهر سال پیش رکورددار هوای پاک و سالم 
در بین کالنشهرهای کشور بود و امسال هم تا این اواخر، 
رکوردش را حفظ کــرد. به طوری که تعداد روزهای پاک 
شیراز در 5 ماه اول  ســال 9۶ به 8۶ روز و تعداد روزهای 
سالم به ۶۳ روز رسید. با این همه  روز سه شنبه شیراز در 
وضع ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت و این جا 
مقصر اصلی خودروها هستند. چرا که براساس اطالعات 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس خودروها 
عامل 75 درصدآلودگی هوای این کالنشــهر هســتند. 
به طور جزیی تر آمارهای موجود روزانه نشان می دهد که 
نزدیک به ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در این کالنشهر آمد و 
شد می کنند که از این میزان، نزدیک به 8۰ هزار دستگاه 

خودرو روزانه به مرکز شیراز می آیند. 
اوضاع آلودگی تهران، بهتر از دهه 80

از نگاه یوسف رشــیدی، کارشــناس حوزه آلودگی 
هوا در بعضی شهرها که تعداد خودروها و صنایع بیشتر 
شده، آلودگی قطعا رشد داشته اما در تهران اوضاع بهتر 

از دهه8۰ است.
او به »شــهروند« در این باره توضیح می دهد: »شاید 
گفتن این حرف ها به مذاق مردم خوش نیاید، اما اگر به 
روند غلظت آلودگی هوای تهران در این ســال ها دقت 
کنید، روشن اســت که غلظت آالینده های این شهر به 
نسبت 1۰ تا 15 سال پیش بسیار پایین تر آمده است.« با 
این حال، رشیدی معتقد است آلودگی هوا در ایران هنوز 
در حد استاندارد جهانی نیست و در شرایطی که سازمان 
بهداشت جهانی هم نسبت به این مسأله تأکید دارد، باید 
به دنبال رفع آن بود. او می گوید؛ این طور نیست که  سال 
به  سال وضع آلودگی هوا بدتر شده باشد: »در مقایسه با 
شاخص آلودگی بسیاری از شهرهای دنیا مثل فرانسه، ما 
وضع بهتری داریم اما در عــوض از جایی مثل هند با آن 
جمعیت باال بدتریم. همین طور از اروپای شمالی و بعضی 

شهرهای آمریکا.«
تهران تجربه موفق مقابله با آلودگی هوا

»تهران در مقابله با آلودگی هوا یک تجربه موفق است.« 
رشیدی برای این حرف مصداق می آورد: »در آمار 15 سال 
پیش آلودگی هوا در پایتخت، حضور منوکســیدکربن 
مشهود است اما امروز اصال نامی از این عنصر نمی شنویم 

و منوکسیدکربن مشــکل ما نیست. غلظت آزبست کم 
شده اســت. در اواخر دهه7۰ و اوایل دهه8۰، سرب برای 
ما مسأله بود. حاال با حذف بنزین پتروشیمی میزان سرب 

به ۰.1 درصد و حد استاندارد رسیده است.«
آلودگی هوای مالير و عدد عجیب 500

عصر دوشــنبه مالیر در اســتان همدان روی نقشه 
شاخص کیفیت هوا در سایت سامانه پایش کیفی هوای 
کشور با رنگ قهوه ای به نمایش درآمده بود. رنگی متفاوت 
از دیگر مناطق که نشانه وضع »خطرناک« است؛ چیزی 
بدتر از قرمز که نماد هوای ناســالم و بنفش که نشــان 
هوای بسیار ناسالم اســت. پالکی که در نقشه روی شهر 
مالیر قرار گرفته بود، رقم 5۰۰ را نشان می داد؛ شرایطی 
که در آن باید شــهر را از سکنه خالی کرد. درحالی  که در 
هیچ رســانه ای خبری از اتفاقی عجیــب در مالیر نبود، 
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان 
در تماس های »شهروند« موضوع را تکذیب کرد و گفت 
که این عدد به دلیل خطاهای سایت بوده است؛ درحالی  
که تهران به تنهایی ســایتی برای اطالع رســانی درباره 
جزییات وضع آلودگی هوا دارد که مدام به روز می شود و 
تمام مناطق شهر را پوشــش می دهد و همچنین وجود 
آلودگی در اغلب کالنشهرها، اطالعات روی سایت پایش 
کیفی هوای کشور بیش از همه نشانگر نبود رسانه هایی 
مجزا برای اطالع رســانی دربــاره آلودگی هوای مناطق 

مختلف کشور است.

از سوی دیگر، سامانه پایش کیفی هوای کشور در روز 
سه شنبه ایستگاه آبادان در خوزستان را با پالکی بنفش 
نشان داد، به طوری که شاخص کیفیت هوا عدد ۲۲۳ را 
نشــان می داد، با این حال خبری از ایــن وضع آبادان در 

رسانه ها نبود. 
همدان آلودگی صنعتی ندارد اما...

حســین زندی، فعال محیط زیست اســتان همدان 
درباره آلودگی هوای مالیر که در ســال های اخیر شدت 
گرفته، به »شهروند« می گوید: »همدان آلودگی صنعتی 
ندارد. آلودگی هوای همدان از جنس گردوغبار اســت و 
نبود بارندگی در  ســال جاری باعث شد وضع بدتر شود. 
ساعت های 1۰ تا 11 صبح در همدان گاهی آلودگی بسیار 
شدید است. این وضع البته در مقایسه با شرایط اضطراری 
تهران در روزهای آلوده کم به  نظر می رسد اما برای همدان 

همچنان پدیده جدیدی به حساب می آید.«
او این گردوغبار را به کانون های داخلی نسبت می دهد، 
نه آن چیزی که مسئوالن به آن معتقدند: »مسئوالن مدام 
از منشــأ خارجی آلودگی هوای این شهر حرف می زنند 
اما بیشــترین آلودگی از داخل اســتان نشأت می گیرد: 
کارخانه های ســنگ کوبی اطراف مالیــر در این پدیده 
خیلی دخیل اند. آمار مرگ ومیر در این کارخانه ها باالست. 
بعضی از این کارخانه ها سال ها پیش تعطیل شده اند اما از 
میان آنها که فعالیت می کنند، تعداد کمی فیلتر استفاده 

می کنند.«
زندی ادامــه می دهد: »عالوه بر ایــن، بیابان زایی هم 
از دالیل دیگر گردوغبار همدان اســت؛ مثل قهاوند در 
همدان که یک دشت بود و با بی توجهی تبدیل به بیابان 
شد و بخش هایی از کبودرآهنگ که به این مسأله دچار 
است. در کنار اینها، فرســایش خاک هم دلیل دیگر این 
وضع است؛ چرای بی رویه چندین برابر استاندارد است، 
چراکه بسیاری از عشایر استان های همسایه به همدان 

می آیند و بافت گیاهی با این روند ضعیف شده است.«
با این همه عادل عربی، سرپرســت اداره  کل حفاظت 
محیط زیست در گفت وگو با »شهروند« توضیح دیگری 
در این باره می دهد. او خبر می دهد که همدان امسال در 
مجموع ۲۶روز آلوده به گردوغبار داشته و آبان ماه با 1۴روِز 

غبارآلود، آلوده ترین  ماه امسال در همدان بوده است.
عربی با اشــاره به این که مشــکالت کیفیــت هوا در 
اســتان همدان از  سال 88 آغاز شــده، منشأ این مسأله 
را ریزگردهایــی می داند که همراه بــا جبهه های هوا از 
کشور های همسایه چون عراق می آید، اما می گوید: »ما 
پروژه مطالعاتی شناسایی کانون های داخلی گردوغبار 
را درنظر داریم. برای ایــن کار 7۰ میلیون تومان بودجه 
مصوب شده اســت که به محض تخصیص کار را کلید 

خواهیم زد.«
سرپرســت اداره  کل حفاظت محیط زیســت استان 
همدان اثرگذاری کارخانه های محلی سنگ کوبی را در 
وضع گردوغبار این منطقه چندان موثر نمی داند: »اکثر 
این واحد ها درحال  حاضر یا فیلترهایشان را عوض کرده اند 
و سیستم های غبارگیری بهینه اضافه کرده اند و بعضی 
واحدها قراردادهایی برای انجام این اقدامات بســته اند. 
این میان هر دام از کارخانه هــا که هیچ کدام از این موارد 
را اجرایی نکنند، به عنوان صنایع آالینده معرفی می شوند 
و فعالیتشــان محدود می شود. آنها تحت فشار هستند و 

مجبورند به سراغ راه اندازی سیستم غبارگیری بروند.«
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افقی
1- بداهه گویي- ریاکاري

۲- مجنون- راه فرار
۳- آرواره- رنگ قرمز قالیبافان- آماده- نفس 

سوزناک
۴- نام کانری، بازیگر نقش محبوب جیمزباند- 

هرگز عرب- بخیه درشت- جادو و سحر
5- کال- صــداي افتــادن چیــزي در آب- 

خانه هاي ریز عکس
۶- غذایي که براي مناسبتي خاص به عموم 
مردم داده مي شود- درجه داري در نظام- مادر 

آذري
7- پس از رفتن مســافر به نیت ســالمتي و 
خوشی او در سفر مي پزند- پیش درآمد تیم رم 

ایتالیا- آخرین نت
8- نوعي برادر و خواهر- وضعیت دشوار

9- ریشه- قدرت و توان- فیلم اصغر فرهادي
1۰- پارچه ضخیم پشمي- کهنه- درک کردن

11- جنگ- جزیره اي در جنوب- مستمري
1۲- از شــهرهاي اســتان اصفهان- ورزش 
میداني- برجستگي ســوهان- نام یک گروه 

موسیقی
1۳- کلمه شگفتي- ترشــی بادنجان- قلعه 

باالي کوه- دور دهان
1۴- بخش پاییني صورت- رنگ انرژي زا

15- خودروی مســافرکش شهری- وسایل 
سفر

عمودي
1- مطیع و فرمانبردار- فرصت طلب

۲- از کیسه داران خاص استرالیا- اسوه و الگو
۳- مخالف- گفتار متن خبر- چاپ مقاله در 

نشریات- کشوري اروپایي
۴- جاده قطار- هواخواه- شهر محل ترور جان 

کندي
5- خورجین- عــددي دو رقمي- کودک در 

زبان کودکانه
۶- عکس العمل- توبیخ و مجازات- انتها

7- زمان زودگذر- سفید مازندراني- وسیله اي 
در نجاري

8- میوه خوب- بیماري وبا- مهاجم بنام سابق 
رئال و ملي پرتغال- رمق آخر

9- پول آذربایجان- بازي قدیمی که در ایران 
رواج داشت- به عمل برآید

1۰- روستا- ساز اشــرافي- جاده مخصوص 
عبور حیوانات

11- چایخانه فرهنگستان- از مراسم پس از 
ازدواج- سمت و سو

1۲- نکته ســنجي- مرکــز کردســتان- از 
رودهایي که به خزر مي ریزد

1۳- ضمیر غایب- خانــه- از پیامبران الهي- 
سلطه و نفوذ

1۴- ارفاق- سخنگوي حضرت موسي
15- ارشاد- سالمند
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يامهرلياوكريد6
كنونهزياحادا7
اكاتبراش8
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شنموكنخرراس12
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نرايبالامرنا14
يراكساپتوشكاون15

بررسی تحلیلی »شهروند« درباره آلودگی هوای چند کالنشهر و شهر ايران که کمتر درباره چرايی آن صحبت شده است

شهرهای خاکستری، به غايت آلوده
  کارشناسان محیط زيست معتقدند با اضافه شدن خودروهای بیشتر، توسعه راه ها و صنايع در شهرهای مختلف، شهرهای بیشتری آلودگی را تجربه می کنند 

ولی در عین حال اطالع رسانی درباره آلودگی هوا هم بیشتر شده است
|  بهزاد نظری  |

هر
: م

س
عک

  

   انصاری، مديرکل دفتر پايش فراگیر در گفت و گو با »شهروند«: تعداد مناطق آلوده بیشتر 
 نشده بلکه تعداد ايستگاه های ســنجش آالينده زياد شده و مستندنگاری ها افزايش

 پیدا کرده است
  از نگاه يوسف رشیدی، کارشــناس حوزه آلودگی هوا، در بعضی شهرها که 
تعداد خودروها و صنايع بیشتر شــده، آلودگی قطعا رشد داشته اما در تهران 

اوضاع بهتر از دهه هشتاد است
  زندی، فعال محیط زيست در گفت و گو با »شهروند«: آلودگی هوای همدان از 

جنس گرد و غبار است و نبود بارندگی در سال جاری باعث شد وضع بدتر شود


