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گزارش

شهروند| طرح پيشنهادي اختصاص بودجه برای 
زنان در جلسه شورای شهر تهران رأي نياورد آن هم در 
شرايطي كه يكي از اعضاي شوراي شهر تهران معتقد 
اســت توجه به نيازهاي زنان، كودكان و سالمندان 
در شــهر تهران در اليحه بودجه 97 ديده نشده و در 
 بودجه شــهرداري مثل ســال هاي قبل كلي گويي

 شده است. 
 ديروز اعضاي شورا در دو نوبت صبح و عصر بررسي 
اليحه بودجه  سال 97 شهرداري تهران را در دستور 
كار داشتند؛ جلســه اي كه در آن 29 تبصره بودجه 
97 شهرداري بررسي و تصويب شد. اين اليحه هيچ 
تغييري در رديف هاي بودجه اي شهرداري تهران جز 
افزايش 180 ميليارد توماني از بودجه شــهرداری به 
حمل ونقل نداشــت. در انتهاي اين جلسه البته زهرا 
نژادبهرام پيشنهاد داد كه 0.25 درصد از محل بودجه 
جاری مناطق 22گانه برای حل مشكالت زنان ازجمله 
حل مشكل فضاهای بی دفاع، ارتقای تاب آوری زنان 
و ديگر مسايل آنان اختصاص يابد اما اعضای شورای 

شهر به اين پيشنهاد رأی ندادند. 
يكی ديگر از تبصره های مورد بحث اعضای شورای 
شــهر تبصره 5 بود كه در آن به شهرداری اجازه داده 
می شد به موسســات عمومی و عام المنفعه تا سقف 
دو ميليارد ريال در هر سال و به اشخاص و موسسات 
خصوصی تا سقف 200 ميليون ريال و برای اشخاص 
حقيقی تا سقف 500 ميليون ريال در هر سال كمک 
كند كه اين تبصره مورد بحث اعضای شورای شهر قرار 
گرفت. در ابتدای اين بحث ناهيد خداكرمی پيشنهاد 
داد كه با توجه به مشكالت بودجه ای شهرداری تهران، 
اين تبصره كال حذف شود كه بهاره آروين خطاب به 
خداكرمی گفت: »مبلغ فقط 45 ميليارد تومان است.« 
اين مسأله موجب شد كه ناهيد خداكرمی بگويد اعداد 
در شهرداری كوچک است اما من كه در دانشگاه كار 
می كنم می دانم كه با اين 45 ميليارد تومان چه كارها 
كه نمی شود كرد و آيا درست است شهرداری روزی 
300 ميليارد تومان جريمه پرداخت نكردن ديون به 
بانک شهر را واريز كند اما از سويی ديگر اين كمک ها 
را نيز به موسسات بدهد؟ من موافق آن هستم كه اين 
تبصره به كل حذف شــود.« درنهايت با رأی اكثريت 
آراء كاهش 25 درصدی كمک شهرداری به موسسات 
عمومی، عام المنفعه، خصوصی و حقيقی تصويب شد. 
اعضا همچنين به كليات بودجه پيشنهادی سال97 
شهرداری در حوزه سقف ماموريت ها و هزينه ها رأی 

ندادند. 
البته در ابتداي جلسه ديروز محسن هاشمی، رئيس 
شــورا هم از عملكرد اعضا در جريان بررسی بودجه 
گاليه كرد: »برخالف اظهارات دوشنبه در كميسيون 
تلفيق، اعضای شــورا بازی را بهم زدند و 11ساعت 
زحمت كميســيون تلفيق بهم زده شد. همه اعضا 

برخالف جلسه تلفيق حرف زدند.«
مردم موافق افزايش بودجه ها در حوزه زنان

عصر دوشنبه هم در نشســت بررسي بودجه 97 
شهرداري از منظر شهروندان با حضور الهام فخاري، 
عضو شوراي شهر تهران و نمايندگاني از سازمان هاي 
مردم نهاد در خانه انديشــمندان علوم انسانی برگزار 
شد. فخاري در اين نشســت درباره نظرسنجي كه 
از طريق شبكه هاي اجتماعي در اين باره انجام داده 
است، گفت: »در يک شهر زماني تغييرات مثبت اتفاق 
مي افتد كه همه افراد جامعه ازجمله زنان، كودكان و 
سالمندان ديده شوند آن هم در شرايطي كه مديريت 
شــهري و دولت در انتخابات وامدار زنان هســتند. 
بنابراين ما بايد در شهر اقداماتي انجام دهيم كه امنيت 
زنان بيشتر شود. امنيت به حوزه هاي انتظامي مربوط 
نيست و يک مفهوم روانشناختي،اجتماعي، فيزيكي و 
محيطي است.« او درباره نتيجه سواالت پرسيده شده 
از مردم گفت كه در مقابل اين شش سوال نتايج جالبي 
به دست آمد ازجمله اينكه 88 درصد شركت كنندگان 
اعالم كردند كه زنان در شهر تهران احساس امنيت 
نمي كنند: » حــدود 3 هزار و215 نفــر در توييتر به 
ســوال اول درباره زنان جواب دادند. اينها بيشترين 
شــركت كنندگان بودند كه نشــان دهنده اهميت 
موضوع است. سوال دوم درباره حوزه سالمت روان بود 
كه 87 درصد از شركت كنندگان كه 1000 نفر بودند 
گفتند كه حوزه سالمت روان نياز به رديف بودجه دارد 
كه اصال به آن پرداخته نشده است.« دو سوال ديگري 
كه الهام فخاري در توييتر مطرح كرده بود درباره در 
نظر گرفتن بودجه براي شادي و در نظرگرفتن مكاني 
مناسب براي دستفروشــان بود: »بيشتر بودجه اي 
كه در شهر هزينه مي شــود براي مناسبت هاي غم و 
سوگواري است و دركل اتمسفر شــادي در جامعه 
وجود نــدارد بنابرايــن از مردم دربــاره تغيير رويه 
بودجه ها به سمت شادي ســوال پرسيده شد كه باز 
هم 1000 نفر در آن شــركت كردند و 87 درصد آنها 
موافق بودند. همچنين 1200 نفر براي پاسخ به سوال 
بعدي شــركت كرده بودند و 96 درصــد از اين افرد 
شركت كننده اعالم كردند كه با درنظر گرفتن مكاني 
مناسب براي دستفروشان در تهران موافق هستند.« 
او دو ســوال آخر را به بحث توجه به پياده ها و عدالت 
بين سواره و پياده ها و توجه به مفهوم شهر دوستدار 
كودك اختصاص داده بود كه از آن هم پاســخ هاي 
جالبي بــه دســت آورد: »در بودجــه 97 مجموعه 
سرمايه گذاري هاي مديريت شــهري  براي تسريع 
حركت خودروها و درواقع سواره هاســت كه ميزان 
آن حدود 250 برابر بودجه تســريع حركت پياده ها، 
دوچرخه سواران و توان ياب هاست. مفهوم سوال اين 
بود كه آيا با سوق يافتن بودجه براي تسريع حركت 
پياده ها و دوچرخه سواري موافقيد كه 92 درصد اعالم 

موافقت كردند..«
رئيس شوراي عالي استان ها درباره سوال آخر كه 
 در ارتباط با كودكان اســت هم اينطور توضيح داد:
» در دوره هاي گذشته مصوبه شهر دوستدار كودك 
در شورا به تصويب رسيد و قرار بر اين بود كه مقدماتي 

براي آن آماده شــود اما نكته قابل تامل اين است كه 
در اليحه بودجه سال 97 شــهرداري تهران بودجه 
مشــخصي وجود ندارد و هيچ برنامــه اي هم در اين 
زمينه لحاظ نشده است. موضوع كودك تنها در ذيل 
برنامه حمايت از خانواده به شكل طرح هاي اجتماعي 
و فرهنگي كودكان آمده است كه تنها 10ميليارد ريال 
پيش بيني شده است در شرايطي كه ممكن است در 
نهايت فعاليتي تعريف شــود كه هيچ ربطي به شهر 
دوستدار كودك نداشته باشد. بنابراين در اين سوال 
از مردم پرسيديم كه آيا اين مبلغ 10 ميلياردی كافي 
است كه 86 درصد گفتند كم است. شركت كنندگان 
اين سوال نصف شركت كنندگان بقيه سوال ها بودند 
كه اين موضوع نشــان مي دهد بحث كودكان هنوز 
هم در ميان افراد جامعه موضوعي فانتزي اســت و 
اولويتي براي آنان ندارد چون اساســا الگوي شــهر 
دوســتدار كودك براي مردم روشــن نشده است.« 
فخاري درباره موضوع زنان و كودكان توضيح ديگري 
هم داشت: » موضوع كودكان در بودجه 97 هم ذيل 
بودجه هاي نهاد خانواده پيش بيني شده است دقيقا 
مثل همان تعريفي كــه از زن در جامعه وجود دارد و 
او را همسر يا مادر مي دانند. گويا اگر او همسر يا مادر 
 نباشد جايگاهي در حيات شهري ندارد و كامال ناديده 

گرفته مي شود.« 
 توجه به سالمت روان

 در بودجه 97 اولويت نبوده است
اميرحسين جاللي، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم 
پزشكي ايران هم در اين نشست از منظر نياز به افزايش 
آگاهي ها درباره ســالمت روان حرف هايي داشت. او 
معتقد است كساني كه بودجه تهران را تنظيم كردند 
پرداختن به سالمت روان جزو اولويت ها نبوده است اما 
با توجه به آمارهاي سالمت روان در جامعه پرداختن به 
آن، يكي از اولويت هاســت: »آمار اختالالت رواني در 
تهران در  ســال 78 حدود 22 درصد بود كه اين عدد 
براي ســال 94 به 31 درصد رسيد كه 34 درصد براي 
زنان و 26 درصد هم براي آقايان بوده است ضمن اينكه 
هر چه به مناطق شهرنشين تر نزديک شويم اين عدد 
افزايش مي يابد. از ســوي ديگر هم در برخي گروه ها 
مثل مطلقه ها، افراد بيكار يــا فارغ التحصيالن آمار 

اختالالت رواني به مراتب بيشتر است.« 
او براساس شواهد علمي معتقد است كه وضعيت 
مناسبي براي بهزيســتي رواني در تهران و خيلي از 
شهرهاي كشور وجود ندارد: »كشوري كه در 40 سال 
انقالب،جنگ، تحوالت اجتماعي مختلف و تحريم ها 
را تجربه كرده است همين كه دچار فروپاشي نشده 
اســت بايد آن را به فال نيک بگيريم چون با توجه به 
معادالت روي كاغذ، انتظار بدتري بايد از آن داشــته 
باشيم. البته آمارها در مقايسه با آمارهاي جهاني و ساير 
كالنشهر ها خيلي بدتر نيست اما به هرحال رقم بااليي 
اســت آن هم در شــرايطي كه هر قدر سالمت روان 
پايين تر باشد بهره وري هم پايين تر است.« به گفته 
اين استاد دانشگاه بيشتر عوامل اجتماعي و محيطي 
مولد آسيب به سالمت روان است: »وقتي اختالل هاي 
مختلــف را در تهران فهرســت مي كنيم اختالالت 
»جسماني سازي« و »اضطراب« نسبت به افسردگي 
زنان بيشتر است. اين دو اختالل زماني اتفاق مي افتد 
كه مشكل يا مسأله اي شرايط كالمي سازي پيدا نكند 
و در اين صورت افراد از نظر رواني تمايل پيدا مي كنند 
توسط زبان بدن مشــكالت را بيان كنند يا اينكه به 

شكل تنشي دچار اضطراب مي شوند.« 
جاللي اين دو اختالل را در ميان تهراني ها بيشتر 
از شهرهاي ديگر دانست: »در تهران 14 ونيم درصد 
از بــار بيماري ها بر دوش  بيماري هاي رواني اســت 
كه بر اثر صدمــات غير عمدي ايجاد مي شــود اين 
در حالي است كه مدام پرســيده مي شود كه مردم 
تهران چرا عصباني و پرخاشــگرند؟ پاسخ اين است 
كه عوامل بيروني، تشديدكننده اين وضعيت است. 
ما در تهران، در شــرايطي زندگي مي كنيم كه پر از 
احساس تهديد است از آلودگي هوا و آلودگي صوتي، 
ترافيک، نابرابري و مقررات پيش بيني نشده. ضمن 
اينكه انواع خشونت ها عليه زنان، سالمندان و كودكان 
هم وجود دارد كه در رفت وآمد هستند. مردم با تمام 
اين تهديدها در حالت گــوش به زنگ قرار گرفته اند، 
انســان در اين شرايط هم شكاك مي شــود و هم در 
برابر اندك تحريكي واكنش تند و پرخاشگرانه تري 
از خود نشــان مي دهد.« عضو هيأت علمي دانشگاه 
علوم پزشــكي ايران در هر حال معتقد اســت كه به 
مداخالت رواني در تهران اهميتي داده نمي شــود و 
طبق مطالعات 50 درصد مردم ســواد سالمت روان 
پاييني دارند در حالي كه مداخالت مي تواند تا حدي 
مشكل را حل كند: »شــهرداري مي تواند در افزايش 
سواد سالمت مردم جامعه نقش داشته باشد ضمن 
اينكه همكاري هاي ميان بخشي در شهر تهران بسيار 
كم تر از شهرهاي خيلي كوچک است. طرح ها حتما 
بايد پيوست سالمت رواني و اجتماعي داشته باشد و 
در سال هاي گذشته نبود اين پيوست ها باعث شد تا 
مثال اتوبان امام علي ساخته شود اما زنان در كنار اين 
اتوبان اعالم كنند كه احساس ناامني مي كنند. يعني 
اين همه هزينه مي شود خانه ها خراب مي شود براي 

اجراي طرحي كه امنيت زنان را پايين مي آورد.«
زهرا مالكي، فعال حوزه زنان ديگر شركت كننده اين 
نشست درباره تجربه خود براي اجراي برنامه كاهش 
خشــونت عليه زنان در دو منطقه تهران با همكاري 
شــهرداري توضيحاتي داد: »زنان اغلب در بسياري 
موارد كه مورد خشــونت خياباني قرار مي گيرند به 
پليس مراجعه نمي كنند و مشاهدات نشان مي دهد 
كه 52 درصد آنان به دليل كاغذبازي و گرفتاري هاي 
ديگر تمايلي به مراجعه به پليس ندارند. ضمن اينكه 
در نخستين واكنش از سوي پليس، زنان مقصر جلوه 
داده مي شــوند. در اين نشســت زنان موضوع لزوم 
پيش بيني كيوسک هاي پليس براي پيشگيري از بروز 

خشونت هاي منفي مطرح شد.«
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چهارمين جلسه ستاد اقامه نماز در اداره كل راه و شهرسازی استان هرمزگان 
با هدف ترويج و توسعه فرهنگ نماز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره كل 
راه و شهرسازی استان هرمزگان،  حجت االسالم و المسلمين اميری امام جماعت 
اداره كل راه و شهرسازی استان هرمزگان در اين جلسه ضمن تسليت فرا رسيدن 
ايام فاطميه و گراميداشت دهه مبارك فجر اظهار داشت: نماز در مكتب انسان ساز 
اســالم از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده و در باالترين درجه و مرتبه تعاليم دينی 
قراردارد. حجت االسالم و المسلمين اميری اهتمام به نماز اول وقت را از مهمترين 
وظايف اعضای ستاد اقامه نماز اداره كل دانست و خاطرنشان كرد: نوآوری و برنامه 
های فرهنگی وهنری با موضوع نماز بايد مدنظر قرار گيرد. مهندس شجاعی دبير 
ســتاد اقامه نماز اداره كل با بيان اينكه حضور مديــران در نماز جماعت می تواند 
باعث رونق بخشيدن و حضور گسترده كاركنان در اين صفوف شود، افزود: ايجاد 
فضای معنوی و فرح بخــش در محيط كار، تاثيرگــذاری مثبت در فعاليت های 
كاركنان و ارايه خدمات بهتر از اثرات معنوی برپايی نماز جماعت در ادارات است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وی ادامه داد: آســفالت راه مساجد روستاهايی كه 

مسيرآنها توسط اداره كل انجام می شــود، برگزاری جلسات آموزشی و كارگاهی 
 برای كاركنان و خانواده ها و برگزاری نماز پرشــور جماعت در اداره كل قسمتی از
 تالش های فرهنگی اين مجموعه است. حسن رزاق پور مدير توسعه و منابع اداركل 
راه و شهرسازی نيز در اين جلسه با اشاره به  اينكه جلسات ستاد اقامه نماز به صورت 
مرتب و با حضور همه اعضای عضو ستاد برگزار شده، گفت:  اين مهم نشان از همت 
متوليان در خصوص شناسايی راهكارها و ايده ها برای توسعه و ترويج هرچه بيشتر 
نماز در سطح كاركنان است. گفتنی اســت، برگزاری دوره آموزشی آداب، احكام 
و اسرار نماز ويژه كاركنان، تصميم مقتضی برای برگزاری جشن تكليف فرزندان 
پرسنل ومسابقه كتابخوانی، برگزاری جلســه تجليل وتقدير ازفعاالن وخادمان 
نماز، انعكاس اخبار جلسات ستاد اقامه نماز درجرايد وتهيه گزارش آن جهت ارايه 
عملكرد اداره كل، اضافه كردن برنامه آسفالت راه مساجد روستاهايی كه احداث راه 
آنها توسط اداره كل انجام می شــود، دربرنامه های بومی شده سال 1396 باستاد 
اقامه نماز استان و اهتمام بيشــتر اعضای ستاد در  تشويق وجذب پرسنل جهت 

حضورحداكثری در نمازجماعت از مصوبات اين جلسه بود.

در جلسه ستاد اقامه نماز راه و شهرسازی مطرح شد:

برنامه های فرهنگی و هنری بايد با نوآوری همراه باشد

استان

شهروند| خاك باز هم خوزستان را زمينگير 
كرد؛ اين بار خاك با غلظت 18 هزار ميكروگرم بر 
مترمكعب در هوا نشســت و اين يعنی 120برابر 
حد مجاز. اين شــرح حال و روز ديروز خوزستان 
است: بيمارســتان ها به حال آماده باش، مدارس 
تعطيل، انفجار و قطع بــرق، لغو پرواز ها، كاهش 

ديد افقی به 50متر و باز هم بحران. 
هواشناســی خوزســتان از پيش اعالم كرده 
بود كه 24بهمن، روزی خاك آلود برای اســتان 
است و اين خاك منشــأ داخلی دارد: كانون های 
فوق بحرانی جنوب شــرق اهواز كه مدت هاست 
گردوخاك به پا می كند. از پيش اعالم شــد كه 
مدارس 27 شــهر خوزســتان در روز سه شنبه 
تعطيل خواهد بود و ساعت پايان كار اداره ها هم 
به 12 كاهش يافت. ديروز غلظت گردوخاك در 
اهواز به بيش از 12برابر حد مجاز رسيده بود اما 
رفته رفته اين رقم افزايش پيدا كرد و غلظت غبار 
به 18 هزار ميكروگرم بر مترمكعب رسيد. درست 
بهمن  ســال پيش تجربه غبار، باران و بعد قطعی 
برق پيش آمد و بنا شــد مســئوالن از اين اتفاق 
درس بگيرنــد و اين بار هم اتفاق باز تكرار شــد. 
اين موضوع در جلسات ستاد مديريت بحران هم 
مطرح و لزوم آمادگــی دربرابر قطعی برق تأكيد 
شد و عصر ديروز در نقاطی از اهواز صدای انفجار 
شنيده و برق قطع شــد. مديركل فرودگاه های 
خوزســتان اعالم كرد كه تا اطــالع ثانوی هيچ 
پرواز ورودی و خروجی در فــرودگاه بين المللی 
اهواز انجام نخواهد شد و جاده ها شاهد تصادفات 
زنجيره ای بودند كه به دليل كاهش شــعاع ديد 
پيش آمد. اگرچه پيش بينی شد با فعاليت سامانه 
بارشی از اواخر شب وضع گردوغبار بهتر خواهد 
شد اما اين شــرح حال مردم خوزستان در خاك 
است؛ بيابان های وســيع خشكيده به اين زودی 
زود از غبــار خالی نخواهد شــد و هربار بايد دعا 
كرد كه بــاران بيايد و باد بوزد تا نفس كشــيدن 

120برابر سخت تر از حالت عادی نشود.
زندگی عادی در شرايط غیرعادی

ديروز يكی از صدها روز غبارآلود خوزســتان 
بود و به جز اهواز، غبار دامن شوش، انديمشک، 
آبادان، خرمشــهر، شــادگان و ماهشــهر را هم 
گرفت. شهروندان در هوای غبارآلود زندگی شان 
را تعطيل نكردند و با ماسک به خيابان ها آمدند. 
جواد خراســانی، يكی از شــهروندان اهواز كه از 
نفس كشــيدن در غبار به سرفه افتاده و صدايش 
بم شده، در گفت وگو با »شــهروند« وضع شهر 
را اين طور شرح می دهد: »اوضاع هوا وحشتناك 
است. بعدازظهر سه شــنبه غلظت گردوغبار در 
اهواز به 9 هزار ميكروگرم بر مترمكعب رســيد. 
در اهــواز غلظت غبار شــديدتر از تمــام نقاط 
خوزستان بود و به بيشتر از 60برابر حد مجاز هم 
رســيد. گفته اند؛ باران می آيد و اين غبار می رود 
اما همچنان مكافات داريم. شــايد با باران برود 
اما باز هم برمی گردد. خاك مكافات هميشــگی 

ماست.«
او ادامه می دهد: »مردم درحالی  كه گردوغبار 
بچه محصل ها را تعطيل كرده، ناچارند در شرايط 
غيرعادی، زندگی عادی شــان را داشته باشند. 
خيلی از مردم در اهواز شــغل آزاد دارند و همين 
حاال در نادری كه قديمی ترين بازار اهواز اســت، 
زندگــی در خاك در جريان اســت. ما دو روز در 
هفته خاك داريم و اگر قرار باشــد مدام تعطيل 

كنيم، بازاری ها از نان خوردن می افتند.«
ديــروز خوزســتانی ها در فضای مجــازی به 
شــدت گرفتن گردوغبار واكنش نشــان دادند. 
»استوری« ها در اينستاگرام و پست ها در توييتر 
پر از تصويــر خيابان هــای زرد و نارنجی خاك 
گرفته و ماشــين هايی بود كه روی شيشه خاك 
گرفته شان تاريخ 24 بهمن 96 ثبت شده. مردم 
اهواز كــه دوهفته پيش به دنبال شــدت گرفتن 
گردوغبار رو به روی ساختمان فرمانداری تجمع 
كرده بودند، ديروز به خيل مجازی ها پيوســتند 
و از شــوخی با »خاك شش« نوشــتند و گله از 

مسئوالنی كه سكوت كرده اند.
عالوه بــر گاليه دربــاره كيفيت هوا، مســأله 
تعطيلی هم ميان گاليه های شــهروندان پررنگ 
بود. درحالی  كه مديريت بحران خوزستان اعالم 
كرد؛ با توجه به بارندگی در شــامگاه سه شنبه، 
مدارس روز چهارشنبه تعطيل نيستند، هشتگ 
»ســالمتی مهمتر از تحصيــل« در اعتراض به 

تعطيل نشدن چهارشنبه به راه افتاد.
 جــواد می گويــد: »اطالعيه داده انــد كه اگر 
خاك تا 11شــب برود، تعطيلی روز چهارشنبه 
منتفی است. سه شــنبه مدارس تعطيل بود اما 
ادارات تا ســاعت 12 باز بودند. ما فلسفه اين كار 
را نمی فهميم. يعنی ســاعت 12 تعطيل شــدن 
از خاك خــوردن ما كم می كنــد؟ بزرگترها ريه 

ندارند؟«
با افزايش غلظت ريزگردها در اهواز در ساعت 
12 ظهر امروز به 57 برابر حد مجاز توزيع ماسک 
در مركز شــهر آغاز شــد. هرچند همه از شكل 
توزيع ماسک ها راضی نيســتند و گله از كمبود 

امكانات مقابله با غبار بسيار است.
ميزان غلظــت گردوخاك در كل اســتان در 
ســاعت 16 به اين شــرح بود: آبــادان 1773، 
اميديه 2405، انديمشک 2074، اهواز 3251، 
بندرامام 216، بهبهــان 422، حميديه 5315، 
خرمشــهر 825، دزفــول 1000، سوســنگرد 
1932، شادگان 149، شــوش 4990، ماهشهر 
261، هنديجان 2098، مســجد سليمان 402 

ميكروگرم بر مترمكعب.
برق قطع شد، جاده ها بند آمد

جاده اميديه- اهواز در عكس های ديروز راهی 
پرغبار بود كــه تهش معلوم نبــود. كاهش ديد 
باعث شد ماشين ها در جاده ماهشهر به اميديه به 
هم بكوبند و جاده بنــد بيايد. در جاده های ديگر 
ديد به قدری كم شده بود كه راننده ها با سرعت 

خيلی كم حركت می كردند و حسابی ترافيک به 
راه افتــاده بود. محور اميديه به ماهشــهر هم به 

دليل تصادف زنجيره ای و نبود ديد بسته شد.
مانی اميدی شــهروند ديگر اهــواز می گويد: 
»ديگر بــه خاك عــادت كرده ايم.  ســال پيش 
بهمن ماه گردوخاك شد، كل خوزستان و وقتی 
بــاران زد، يک هفته برق ها قطع شــد. بارندگی 
شــديد نبود و خاك روی كابل های برق نشست 
و آنها را از كار انداخت. حاال بــاز هم اين نگرانی 
پيش آمده كــه با بارش باران ايــن اتفاق بيفتد. 
معاون استاندار هم صبح سه شنبه از اين نگرانی 
گفت كه امكان خاموشــی وجود دارد.« وســط 
گفت وگو با مانی صدای انفجاری آمد و برقشــان 
قطع شــد. قطعی برق اين بار قبل از بارش باران 
اتفاق افتاد و با وزش باد شــديد انفجاری اتفاق 
افتاد و بخشــی از برق شــهر قطع شــد. مانی 
می گويد؛ قطعی بــرق در حصيرآباد، منبع آب، 

كانتكس و امانيه اتفاق افتاده است. 
او می گويد: »به جرأت می توان گفت از مهرماه 
تاكنون باران درســت و درمانی در شهر نيامده. 
شايد اصال بشــود گفت باران نداشته ايم. دوماه 
پيش يک نصفه روز باران باريد اما مركز و جنوب 
خوزستان خشک اســت. آمار روزهای غبارآلود 
ديگر از دســتمان دررفته اما چند ماهی بود كه 
تا اين حد آلوده نشده بود. دوهفته پيش غلظت 
گردوغبار به 40برابر رسيد اما روز سه شنبه برای 

خوزستان يک ركورد بود.«
غبار ابرها را عقیم كرد

كوروش بهادری، مديركل هواشناســی استان 
خوزســتان به »شــهروند« می گويد: »خيلی از 
شهرهای استان مثل شــوش، انديمشک، اهواز، 
آبادان، خرمشــهر، شــادگان و ماهشهر در غبار 
فرو رفته اند و ديد افقی شان تا 50متر هم كاهش 

پيدا كرده است.«
به  گفته او، روز گذشته ميزان غلظت گردوغبار 
در دســتگاه های ســنجش اداره محيط زيست 
اهواز غلظت 18 هــزار را هم نشــان داد اما اين 
وضع رفته رفته بهتر شــد و به 12 هزار رســيد؛ 
هرچند اين رقــم هم خطرناك اســت. بهادری 
با اشــاره به اين پيش بينی كه گردوغبار تا شب 
سه شنبه ادامه دارد، می گويد: »انتظار می رود با 
سامانه بارشــی از نيمه شب سه شنبه كيفيت هوا 
بهتر شــود. در اكثر نقاط بارش خواهيم داشت، 
به ويژه نقاط شمالی و مرتفع كه انتظار طغيان و 
سيالبی شدن رودخانه ها را داريم، مثال در اللی، 
مسجد ســليمان، ده دز و ايذه. در جنوب استان 

بارش كم است.«
 او از اين پيش بينی می گويد كه روز چهارشنبه 
در اهواز كمتر از 10ميليمتر بارش اتفاق خواهد 
افتاد و موج دوم بارش از اواخر پنجشنبه يا جمعه 
تا روز يكشــنبه هفته بعد خواهد بود كه از موج 
اولی پربارش تر است. بهادری توضيح می دهد كه 
گردوغبارها می تواند بر كاهش بارندگی در كشور 

تاثيرگذار باشــد: »وقتی كانــون گردوغبار يک 
منطقه فعال می شــود، ذرات گردوغبار به ابرها 
نفوذ پيدا می كنند و هســته آن را می شكنند و با 
اين كار ابر عقيم می شود.« به گفته او، اين همان 
پديده ای است كه باعث می شــود شدت بارش 
چهارشــنبه در مناطق جنوبی استان خوزستان 

به نسبت برآورد كم باشد. 
مديركل هواشناســی اســتان خوزســتان با 
گفتن اين مــوارد اضافه می كنــد: »بيابان ها و 
كانون های غبار در اطراف اهواز گســترده است 
و انتظــار نمی رود كــه در كوتاه مدت بشــود با 
گردوغبــار مقابله كرد. بعضــی مناطق آبگيری 
و نهالكاری شــده اند اما بيابان ها بسيار گسترده 
است و عالوه بر اعتبار باال، زمان زيادی می طلبد. 
اگرچه بودجه صندوق توســعه هم برای اين كار 
پيش بينی شده اســت اما به اين زودی نمی توان 
كاری كــرد و مــردم باالجبــار غبــار را تحمل 

می كنند.«
اين شرايط فوق خطرناک است

ديروز غلظت گردوغبار در اهواز در ساعت 10 
صبح به 47برابر حد مجاز و رفته رفته به 60برابر 
و بيشــتر از اين هــم رســيد. اداره  كل حفاظت 
محيط زيســت خوزســتان ميزان ذرات ريزگرد 
در هوای اهواز را 1856ميكروگرم بر مترمكعب 
اعالم كرد: »با توجه به اين كــه ميزان حد مجاز 
آالينده ها در هــوا 150ميكروگرم بر مترمكعب 
اســت، اكنون غلظت گردوغبار در اهواز بيش از 

47برابر حد مجاز است.«
تــا ســاعت 10صبــح ميــزان ريزگردهــا در 
مترمكعــب،  بــر  1122ميكروگــرم  ماهشــهر 
در اميديــه 288ميكروگــرم بــر مترمكعــب، در 
مترمكعــب،  بــر  200ميكروگــرم  سوســنگرد 
در آبــادان 117ميكروگــرم بــر مترمكعــب، در 
در  مترمكعــب،  بــر  125ميكروگــرم  شــادگان 
در  مترمكعــب،  بــر  330ميكروگــرم  حميديــه 
بهبهــان 133ميكروگــرم بر مترمكعب، در شــوش 
114ميكروگــرم بــر مترمكعــب، در بنــدر امــام 
113ميكروگــرم بــر مترمكعــب، در هنديجــان 
رامشــير  در  مترمكعــب،  بــر  103ميكروگــرم 
100ميكروگرم بر مترمكعب، در دزفول 98ميكروگرم 
بــر مترمكعــب و در خرمشــهر 93ميكروگــرم بر 
مترمكعب اندازه گيری شــد. مديــركل فرودگاه های 
خوزستان گفت كه با توجه به وقوع پديده گردوغبار تا 
اطالع ثانوی هيچ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه 
بين المللی اهواز انجام نخواهد شــد، چراكه ديد افقی 

در فرودگاه اهواز به 200متر رسيده بود.
ميزان گردوغبار در اهواز ســاعت 11 به 7 هزار 
و 135ميكروگــرم بر مترمكعــب يعنی بيش از 
47برابر حد مجاز رســيد؛ يعنی در مرحله فوق 
خطرناك. در اين ساعت غلظت غبار در ماهشهر 
2هزارو 890 و حميديه يک هــزارو 317 اعالم 
شــد كه به ترتيب 19 و 8برابر شــاخص مجاز 

گردوغبار بود.

آلودگی هوا در خوزستان به شرايط فوق خطرناک رسید

فراتر از تحمل
 مدير كل هواشناسی استان خوزستان در گفت وگو با »شهروند«: 
غلظت گردوغبار در اهواز به 120 برابر حد مجاز رسید
 برق مناطقی از اهواز پس از شنیده شدن صدای انفجار ترانس های برق قطع شد
 محور امیديه به ماهشهر هم به دلیل تصادف زنجیره ای و محدوديت ديد بسته شد
 به دلیل كاهش ديد افقی پروازهای ورودی و خروجی در فرودگاه بین المللی اهواز لغو شدند
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