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اجتماعی

آمادگی شهرداری تهران برای بارش مجدد برف در پایتخت

شهردار تهران با اعالم آمادگی مدیریت شهری در برابر پیشبینی هواشناسی مبنی بر بارش
مجدد برف در پایتخت ،از تامین ذخیره شن و نمک مورد نیاز و تجهیز مخازن در محالت
مختلف تهران خبر داد .بهگزارش ایسنا ،محمدعلی نجفی عنوان کرد« :شهرداری تهران در
دوره قبل هم واقعا آمادگی داشت ،اما حجم بارش و مشکالت ناشی از آن مانند بستهشدن
برخی از راههای ورودی و خروجی تهران باعث شد تا مقداری مشکالت ما بیشتر شود».

خبر

بارشهایپراکنده
در راه هستند

مدی��رکل پیشبین��ی س��ازمان هواشناس��ی
از بارشه��ای پراکن��ده ط��ی این هفت��ه در
بیشتر مناطق کشور خبر داد.احد وظیفه درباره
پیشبینی آخرین وضعیت جوی کش��ور طی
این هفته به ایس��نا گفت« :بارش در ارتفاعات
بهصورت برف خواهد بود .در روزش��نبه نیز در
اس��تانهای خراسانش��مالی ،رضوی ،شمال
سمنان و بهصورت خفیفتر در برخی مناطق
خراسانجنوبی ،سیستانوبلوچستان ،کرمان و
ی��زد بارش پراکنده و وزش ب��اد و در ارتفاعات
الب��رز بارش برف پیشبینی میش��ود .در این
روز با نفوذ س��امانه پرفش��ار به سواحل دریای
خزر در استانهای گیالن ،مازندران و گلستان
بارش باران و در استان اردبیل و ارتفاعات البرز
بارش برف پیشبینی میشود ».وی افزود« :در
روز یکش��نبه نیز بارش پراکن��ده و وزش باد
در س��واحل دریای خزر بهویژه مناطق شرقی،
ارتفاعات البرز ،ش��مال شرق کشور و در برخی
مناطق خراس��انجنوبی و ش��مال سیستان و
بلوچس��تان دور از انتظار نیست .ضمن اینکه
از اواخ��ر وقت روز یکش��نبه در برخی مناطق
استانهای آذربایجانغربی و شرقی افزایش ابر و
بهتدریج بارش پراکنده انتظار میرود».

مکث

 63درصد معتادان متجاهر
مدرک هویتی ندارند

مع��اون توس��عه امور پیش��گیری بهزیس��تی
اس��تان تهران با بیان اینکه 63درصد معتادان
متجاه��ر م��دارک هویتی ندارن��د ،گفت« :در
حال حاضر ق��رارداد بیمه اعتیاد ب��ا دو مرکز
دولت��ی «خوئینیها» و «ملت» منعقد ش��ده
اس��ت ،اما ای��ن مراکز تنها به معت��ادان دارای
مدرک شناسایی بهشکل سرپایی خدمات ارائه
میکنن��د ».حمیدرضا شمس��ی در گفتوگو
با ایس��نا ،با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر
16مرکز ( DICمرکز گ��ذری ترک اعتیاد) و
 9شلتر (سرپناه شبانه) در سطح استان تهران
فعال هستند ،تصریح کرد« :گروههای فعال در
ش��لترها و مراکز  DICب��ه پاتوقها میروند و
همزمان با برنامههای کاهش آسیب به معتادان
غذا و بس��تههای بهداشتی میدهند .این افراد
همچنی��ن کارتنخوابها را ب��ه مراکز درمان
اعتی��اد هدایت میکنند .بر اس��اس اطالعات
دریافتی از مراکز  DICو شلترها و ارتباطی که
با پاتوقهای تجمع معتادان دارند نیز گزارشی
درب��اره فوت و بیماری خ��اص معتادان در این
مناطق بهدست ما نرسیده است».
مشکالت بهزیستیبابیمارستانها
برای پذیرش معتادان متجاهر

معاون توسعه امور پیشگیری بهزیستی استان
تهران با بیان اینکه سازمان بهزیستی خواستار
اعتبار بیشتری در راستای افزایش تعداد مراکز
نگهداری و درمان معتادان است ،تصریح کرد:
«بیمه سالمت ،طی سالهای گذشته اعتباری
را ب��رای بیمه اعتیاد دریافت ک��رده ،اما کاری
در راس��تای انعق��اد قرارداد بیم��های با مراکز
نگهداری از معتادان انجام نداده است .در حال
حاضر تنها دومرکز دولتی توانس��تهاند با بیمه
سالمت قرارداد منعقد کنند که این تعداد کافی
نیست ».وی با اشاره به اینکه مشکل ما با بیمه،
در مورد معتادان کارتنخواب است ،اظهارکرد:
«بیمه س�لامت باید معت��ادان کارتنخواب را
تحتپوش��ش بیمهای قرار دهد ،اما از آنجایی
که 63درص��د از معتادان کارتنخواب ،مدارک
هویت��ی ندارند و آنهایی هم که مدرک هویتی
دارند ،بهدلی��ل آنکه نمیخواهند شناس��ایی
ش��وند ،کد ملی ارائه نمیکنند ،با مش��کالتی
روبهرو میش��ویم .برای مثال ،آنها بهراحتی در
بیمارستانها پذیرش نمیشوند و ما هزینههای
س��نگینی برای درمان آنها متحمل میشویم.
این در حالی اس��ت که بیمه س�لامت سالیان
س��ال اس��ت که از س��تاد مبارزه با موادمخدر
بودجه دریافت کرده اس��ت .در عمل معتادان
متجاهر باید از این خدمات بهرهمند ش��وند».
معاون توسعه امور پیشگیری بهزیستی استان
تهران در پایان تاکیدکرد« :حدود ششدرصد
از افرادی که از جانب پلیس دس��تگیر شده و
به این مراکز منتقل میشوند جزء اتباع بیگانه
هستند که پذیرش نمیشوند .همچنین افرادی
که تحت درمان متادون هس��تند و افراد بیمار
مثل دیابتی و ...پذیرش نش��ده و به مددسرای
شهرداری معرفی میشوند».

بهداشت
وزیر بهداشت خبر داد

خرید سه فروند آمبوالنس
دریایی مدرن بهزودی

وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی بر
لزوم تقوی��ت امکانات بهداش��تی درمانی در
دری��ا و هوا تاکیدک��رد و از خرید س��هفروند
آمبوالنس دریایی م��درن خبر داد .بهگزارش
ایسنا ،دکتر سیدحسن هاشمی گفت« :ایران
ح��دود 17جزی��ره دارد که 14م��ورد آن در
استان زیبای هرمزگان واقع شده و این جزایر
نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

سالمت

سندرم«کاروشی»تهدیدی
برای سالمت پرستاران

علیمحمد آدابی معتقد است« :از یکسو فشار
ناش��ی از اجرای طرح تحول نظام س�لامت که
حجم کاری پرس��تاران را زیاد کرده اس��ت و از
سوی دیگر دغدغه معاش ،پرستاران در سراسر
کشور را نسبت به سندرم کاروشی آسیبپذیر
کرده اس��ت ».علیمحمد آدابی ،رئیس سازمان
نظام پرستاری کش��ور در ارتباط با فشار کاری
پرس��تاران به ایلنا گفت« :از زمان اجرای طرح
تحول نظام سالمت ،مرگ ۱۷پرستار در سراسر
کشور رخ داده که همه آنها مشکوک به سندرم
«کاروشی» یا مرگ بر اثر فشار کاری بوده است».
به گفته این فعال صنفی پرستاری ،هرگاه یک
نیروی کاری ب��رای چه��ار روز متوالی بیش از
۱۲ساعت کار کند ،بافتهای بدنش دچار تغییر
ش��ده و در نتیجه ،وی مس��تعد مرگ ناگهانی
خواهد شد .آدابی گفت۱۷« :پرستا ِر موردنظر که
در بیمارستانهای دولتی و خصوصی مشغول کار
بودند ،بین  ۲۵تا ۴۵سال داشتند و برای همین
بهعنوان نیروی جوان محس��وب میشدند ،اما
همگی پیش از آنکه ناگهانی فوت کنند ،فش��ار
کاری زیاد را متحمل شده بودند و علت درگذشت
هیچکدام ناشی از بیماری یا عامل دیگری نبوده
است ».این فعال صنفی در خصوص علل شیوع
سندرم کاروشی در میان کادر پرستاری ،گفت:
«از یکسو فشار ناشی از اجرای طرح تحول نظام
س�لامت که حجم کاری پرستاران را زیاد کرده
است و از سوی دیگر دغدغه معاش ،خانواده کادر
پرس��تاری در سراسر کشور را نسبت به سندرم
کاروشی آسیبپذیر کرده است ».آدابی ادامه داد:
«از زمان اجرای طرح تحول نظام سالمت ،اقدامی
جهتتکمیلکادرپرستاریِ بیمارستانهاصورت
نگرفته است ،همین مسئله باعث شده تا این نیرو
در محل کار خود مجبور به انجام اضافهکاریهای
سنگین شود ،همچنین مش��کالت اقتصادی،
پرس��تاران را وادار کرده برای تامین هزینههای
زندگی در مراکز بیمارس��تانی غیر از محل کار
اصلی خود شاغل شوند».

شهری

وجود ۵۰۰۰ساختمان دولتی
ناایمن در تهران

معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهر تهران از مشخصشدن دلیل قطعی
آتشسوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو،
ظرف یک یا دو هفته آینده خبر داد ،همچنین
گفت ۵۰۰۰« :ساختمان دولتی ناایمن در تهران
وجود دارد و بیش از ۸۰درصد بیمارستانها نیز
ناایمن هس��تند» .محمود قدیری در گفتوگو
با ایس��نا ،در مورد آتشسوزی ساختمان برق
حرارتی وزارت نیرو اظهارکرد« :این ساختمان
در رده مین خطر قرارمیگیرد و در دوم مهرماه
امس��ال نیز یک اخطار به این س��اختمان داده
بودیم که این اخطار را ش��هرداری ابالغ کرد و
در آنجا صراحتا عنوان ش��ده بود که سیس��تم
اطف��ای اتوماتی��ک زیرزمین باید چک ش��ود.
در ای��ن دس��تورالعمل مهلت س��هماهه داده
ش��ده بود که باید این اصالحات انجام میشد،
ول��ی به این دس��تورالعمل توجه نش��ده بود و
شرایط ساختمان با زمان بازدید تفاوت زیادی
نداشت ».معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی ش��هر تهران در مورد بررسی
علت حادثه نیز گفت« :باید ببینیم حریق ناشی
از سیس��تم اطفای حریق آئروسل چه بوده آیا
این سیس��تم بهص��ورت کاذب عم��ل کرده یا
اینکه ممکن اس��ت حریق اتف��اق افتاده و این
سیستم نتوانسته درس��ت عمل کند ».وی در
مورد اینکه نتیجه کارشناسی علت حادثه چه
زمانی اعالم میش��ود؟ گفت« :ما دقت را فدای
سرعت نمیکنیم .فعال بررسیهایی داشتیم و
به نتایج اولیه رس��یدهایم .برای بررسی دقیقتر
باید اطالعات بیشتری را بهدست بیاوریم و اگر
اطالعات مربوط به تصاویر دوربین مداربس��ته
بهدس��ت ما برسد فکر میکنم ظرف یک تا دو
هفته دیگر نتیجه مش��خص شود ».قدیری در
مورد اینکه چند س��اختمان دولتی ناایمن در
تهران شناسایی شده است؟ گفت« :تاکنون بالغ
بر پنج هزار ساختمان دولتی شناسایی کردیم
که بر اس��اس مصوبه  18دی  93هیئت دولت،
مکلفاند برای رفع خطر اقدام کنند ،ولی هنوز
این باور در ذهن مدیران دولتی ش��کل نگرفته
است .در حالی که مسئولیت ایمنی ساختمان
و حفظ دارایی س��ازمانها برعهده مدیران آن
اس��ت .در یک بن��د از مصوبه دول��ت صراحتا
اش��اره شده که مس��ئوالن دولتی باید اقدام به
ایمنسازی ساختمانها کنند که به آن توجه
نمیشود».معاونپیشگیریسازمانآتشنشانی
و خدمات ایمنی ش��هر تهران با اشاره به اینکه
تعدادی از بیمارس��تانهای تهران نیز مشمول
این دستورالعمل هس��تند ،اظهارکرد«:بیش از
۸۰درصد بیمارستانهای تهران شرایط ایمنی
ندارند و پرخطر محسوب میشوند .در مجموع
باید به این مسئله توجه ویژهای شود که مراکز
درمانی آموزش��ی و دولتی وجود دارند که باید
شرایط آنها بهبود یابد ».وی افزود« :البته تاکنون
چندین بیمارس��تان دچار حریق شدند ،ولی با
حضور بهموقع آتشنشانی و عملکرد کسانی که
در بیمارستان بودند ختم بهخیر شده است».

رئیس آموزش و پرورش شهرستان زریندشت فارس در
واکنش به تنبیه بدنی یک دانشآموز گفت« :هرگونه
تنبیه خط قرمز ماست و از اینرو ،این پرونده با جدیت
در حال پیگیری است ».غالمحسین امانت در گفتوگو
با ایرنا افزود« :در پی دریافت گزارش��ی مبنی بر وقوع
تنبیه بدنی در یکی از مدارس این شهر بالفاصله تیمی متشکل از
چندتن از کارشناس��ان این اداره در مدرسه مربوطه حاضر شدند».
رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان زریندشت گفت« :باتوجه به

شکستن بینی دانشآموز توسط معلم در فارس

گزارش اولیه این حادثه که سهشنبه هفدهم بهمن96
روی داد ،این دانشآموز دچار آس��یب از ناحیه بینی
شده و خانواده دانشآموز شاکی معلم مزبور شدند».
امان��ت گف��ت« :این خان��واده با مراجعه ب��ه نیروی
انتظامی از معلم مربوطه ش��اکی و پروندهای تشکیل
و به دادگاه ارس��ال شده است ».امانت گفت« :هماینک با توجه به
تش��کیل پرونده در دادگاه ،منتظر مشخصشدن نتیجه هستیم».
رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان زریندشت ضمن ابراز تاسف

از وق��وع چنین حادثهای در این ش��هر گفت« :اینگونه اتفاقات در
مدارس روالی مستمر نیست و بهندرت شاهد وقوع چنین حوادثی
هستیم ».در مطالب ش��بکههای اجتماعی استان فارس آمده بود:
یکی از دانشآموزان مدرس��ه ش��هید خوشبخت (امیرکبیر سابق)
شهر حاجیآباد مرکز شهرستان زریندشت ،توسط معلم هنر این
مدرس��ه بهشدت مورد ضرب و شتم قرارگرفته و طبق بررسیهای
اولیه پزشکی ،عالوه بر شکستگی بینی ،تعدادی از دندانها و شبکیه
چشم وی نیز آسیب دیده است.

ردیفهای عجیب و غریب در الیحه بودجه شهرداری تهران

45میلیاردتومان
پاداشاتفاقی!
رسولی :برای کمک به فقراست
خداکرمی :فعال منتظر باشید

آفتابی�زد -گروهاجتماع�ی :در الیح��ه بودجه
 17500میلیارد تومانی س��ال  ،97شهرداری که
مدتی پیش تقدیم شورای اسالمی شهر تهران شد،
ف آورده ش��ده که ذهنه��ا را درگیر خود
دو ردی 
کرده است؛ یک ردیف از بودجه 45میلیارد تومانی
ب��ا عنوان «پاداش اتفاقی» خب��ر میدهد و ردیف
دیگر از اختصاص 40میلیارد تومان برای کمک به
اش��خاص و مؤسسات خصوصی میگوید .با اینکه
این ردیفه��ا در قالب الیحه بوده و هنوز تصویب
نش��دهاند ،اما موجب موضعگیری منفی در مقابل
این موارد شده اس��ت .حتی برخی از دنبالکردن
رویه شهردار قبل تهران توسط محمدعلی نجفی
میگویند .همانطور که یکی از منتقدان شهردار
گذشته تهران هم گفته بود« :گویا همان روند قبل
در حال ادامه پيداكردن است .كجا قرار است تغيير
اتفاق بيفتد .پاداش اتفاقي در ش��هرداري پارسال
35ميليارد بود ،امسال در بودجه 45ميليارد شده
است .چندصد ميليارد تومان دفتر شهردار تهران
اختيار براي هزينه دارد .از مديريت شهري انتظار
داشتيم اينها حذف شود».
ام��ا محمدعلی نجفی هم روز تقدیم این الیحه به
شورای شهر تهران اظهارکرده بود که «این اولین
بودجهای اس��ت که توس��ط مدیریت ش��هرداری
به ش��ورای ش��هر تقدیم میش��ود ،این بودجه با
بودجههای سالهای قبل تفاوتهای جدی دارد،
اما تفاوت اساسی که بودجه شهرداری پیدا خواهد
کرد ،در بودجه سال  ۱۳۹۸است ،چراکه با کمک
شورای شهر تا دی ماه سال آینده برنامه پنجساله
سوم شهرداری را به تصویب میرسانیم و بر اساس
آن برنامه ،تغییرات و تحوالت اساس��ی که باید در
بودجه ایجاد ش��ود ،در سال  ۹۸اعمال میکنیم».
بهنظر میرسد سخنان شهردار تهران به این معنا
باش��د که خألهایی باقی خواهند ماند که تا سال
آینده برطرف میشود.
با این وجود آفتابیزد با چند عضو شورای اسالمی
ش��هر تهران درباره دو ردیف مذک��ور بودجه 97

توگو کرده است.
شهرداری تهران گف 
این ردیفها ربطی به مداحها ندارد

سید حس��ن رسولی ،نایب
رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه و خزانهدار ش��ورای
ش��هر تهران در گفتوگو
با آفتابی��زد گفت« :طی
هفتهه��ای گذش��ته و روز
پنجش��نبه و جمع��ه در
کمیسیون برنامه و بودجه به الیحه بودجه تقدیمی
شهردار پرداختیم .هفته گذشته بخش درآمدی آن
را جمعبن��دی کردیم ،بخش هزینهای آن را امروز
مورد رس��یدگی قرار خواهیم داد .تالش میکنیم
روز سهشنبه ،گزارش رسمی تبصرهها ،ردیفهای
درآمدی و ردیفهای هزینهای از جمله ردیفهای
پاداش اتفاقی و کمک به اش��خاص و مؤسس��ات
خصوصی را به صحن علنی ش��ورای ش��هر ارائه
کنیم ،بنابراین ما هنوز وارد سرفصل هزینهای در
کمیسیون تخصصی نشدیم .وقتی به این موضوع
ورود ک��رده و به جمعبندی رس��یدیم ،من ،آقای
الویری یا سایر دوستان در مورد کلیات و جزئیات
تبصره بودج��ه ،ردیفهای درآم��دی و هزینهای،
ب��رای گیرهای اصلی ،نقاط تمای��ز و تفاوتی که با
جهتگیری س��الهای دوره مدیریت قبلی وجود
توگ��و میکنیم ».این
دارد بهصورت دقیقتر گف 
عضو ش��ورای ش��هر در واکنش به اینک��ه آیا این
بودجهه��ا دوباره ب��ه مداحها و چنین اش��خاصی
تعلق میگیرد؟ اظهارکرد« :این مورد با سرفصلها
تفاوت دارد .وقتی که وارد ردیفها میش��ویم در
حقیقت به جزئیتری��ن بخش الیحه بودجه ورود
کردهایم .بخ��ش مربوط به مداح��ان در حقیقت
کم��ک به مراکز مذهبی اس��ت که بخشهای آن
جداس��ت و ما از آن نوع ردیفها در بودجه س��ال
آینده نداریم ».وی افزود« :این یکی از ردیفهایی
اس��ت که در بودجه همه شهرداریها بوده و غلط

نیس��ت .فرض کنید شهردار تهران به یک خانواده
نیازمند که در جریان یک آتشسوزی ،همه زندگی
خود را از دس��ت دادهان��د مراجعه میکند؛ در این
موارد ماده  55قانون ش��هرداری به شهردار اجازه
چنین کمکهایی را در حد توان مالی داده است،
بنابراین اصل ردیف غیرقانونی نیست و ربطی هم
به مداحها ندارد .اینکه به چه کسانی داده میشود
و می��زان آن کم و زیاد اس��ت ،اساس��ا باید حذف
یا اضافه ش��ود اینها مواردی هس��تند که در فصل
رس��یدگی به مبحث هزینهای بودجه ش��هرداری
سال  97به آن خواهیم پرداخت».
فعال منتظر باشید

ناهی��د خداکرم��ی ،دیگر
عضو شورای اسالمی شهر
تهران هم در این خصوص
اظهارک��رد« :متاس��فانه
س��الهای قبل ردیفهای
زیادی در بودجه شهرداری
تهران وجود داش��ته که با
اینکه چندین م��ورد آن را حذف کردهاند ،باز هم
با ردیفهایی که مشخص نیست برای چه کاری،
کجا و چه کسانی هزینه میشود مواجه هستیم .از
جمله همی��ن دو ردیف مذکور که بهطور حتم در
کمیس��یون تلفیق در مورد آنها سواالتی را مطرح
خواهیم ک��رد ».وی افزود« :ما نظرمان را در مورد
اینکه چنین مواردی باید شفاف شود و بگویند که
منظور چیست ،اعالم کردهایم .روز یکشنبه هم از
پاس��خ و نظری که کمیس��یون تلفیق دارد مطلع
میشویم .البته اصل نسخه نهایی ،بودجه شهرداری
اس��ت که بعد از اعالم نظر همه کمیس��یونها در
کمیس��یون تلفیق اص�لاح میش��وند و خروجی
آن در صحن ش��ورا مورد بررس��ی قرار میگیرد».
خداکرمی با اش��اره به اینکه ممکن است خیلی از
ردیفها حذف شوند ،گفت« :مشخص نیست که
شورا به افزایش بودجه یا باقیماندن این موارد رای

رس�ولی :بخش مربوط ب�ه مداحان در
حقیقت کمک به مراکز مذهبی اس�ت
ک�ه بخشهای آن جداس�ت و ما از آن
ن�وع ردیفه�ا در بودجه س�ال آینده
نداریم
خداکرم�ی :متاس�فانه س�الهای قبل
ردیفهای زیادی در بودجه شهرداری
تهران وجود داش�ته ب�ا اینکه چندین
م�ورد آن را حذف کردهان�د ،باز هم با
ردیفهایی که مشخص نیست برای چه
کاری ،کجا و چه کسانی هزینه میشود
مواجه هستیم
بدهد .باید منتظر ماند تا نظر کمیسیون تلفیق هم
نهایی شود ،زیرا ما با نظر کمیسیون با همه ردیف
بودجههای غیرش��فاف مشکل داش��تیم و سوال
کردیم که اینها چه هستند».
ابهام در ردیفهای هزینهای شهرداری

با توجه به نظر این دو عضو ش��ورای ش��هر تهران
ح��اال باید ببینیم در جلس��های ک��ه هفته جاری
برگزار میش��ود هویت این اش��خاص و موسسات
آش��کار میش��ود یا باز هم ابهام��ات و هزینههای
اضافی ش��هرداری به قوت خ��ود باقی میماند .به
هر حال نکتهای که غیرقابل کتمان بهنظر میرسد
رای مردم به امید تغیی��ر در رویکردهای نظارتی
شورای ش��هر و اجرایی شهرداری تهران است .لذا
این امید وجود دارد حاال که شهرداری تهران بنای
تغییر در برخی رویکردهای غلط گذش��ته را ندارد
حداقل اعضای ش��ورا چنی��ن ردیفهایی را مثل
«پاداش اتفاقی» از الیحه حذف کنند.
در ش��رایطی که گفته میش��ود ش��رایط مالی و
اقتصادی کش��ور مساعد نیس��ت این ارقام به چه
منظور مطرح میشود؟

یک کارشناس محیطزیست:

بارورسازی ابرها دستکاری در عملکرد طبیعی اکوسیستم است

در پی انتش��ار اخباری برای بارورسازی ابرها یک
اس��تاد علومزمین دانشگاه شهید بهشتی با بیان
اینکه بارورس��ازی ابرها دس��تکاری در عملکرد
اکوسیس��تم طبیعی اس��ت ،گفت« :ب��ا توجه به
منابع مالی محدود کش��ور عاقالنهتر این اس��ت
که به فکر حفظ منابع آبی موجود باشیم ».دکتر
محمد یزدی با بیان اینکه برای بارورسازی ابرها
مالحظاتی وجود دارد ،به ایس��نا گفت« :تا امروز
در کش��ور برای بارورس��ازی ابرها از هواپیماهای
اجارهای روسی استفاده میشد که در حال حاضر
این نوع از هواپیماها از رده خارج شدهاند ،بنابراین
از نظر فنی امکانات مناسب برای بارورکردن ابرها
را نداریم و اگر میخواهیم این کار را انجام دهیم
باید ق��رارداد جدیدی برای تهی�� ه هواپیما برای
بارورس��ازی ابرها ببندیم ».این استاد علومزمین

مدیرکل محیطزیست اس��تان تهران با اشاره به
مشکالت زیستمحیطی پایتخت ،از تعریفنشدن
معاونت حقوقی در س��ازمان محیطزیست برای
رسیدگی شایس��ته به مشکالت این حوزه انتقاد
کرد .بهگ��زارش ایس��نا ،کیوم��رث کالنتری در
نشست تخصصی ادارات حقوقی محیطزیست،

دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه موضوع دوم
درباره مسائل فنی بارورسازی ابرها این است که
پوش��ش رادارهای هواشناسی در کشور ما کامل
نیس��ت ،تصریح کرد« :رادارهای هواشناسی باید
ابرهایی که به کش��ور وارد میشوند را از مبدا از
نظر س��رعت ،تراکم و جه��ت حرکت رصد کنند
تا بتوان در زمان و محل مناسب عملیات باروری
ابره��ا را انج��ام داد ».یزدی در ادامه با اش��اره به
اینکه تامین منابع مالی و نیروی انسانی از جمله
مالحظات دیگر بارورس��ازی ابرها اس��ت ،گفت:
«بر اساس قانون ،بارورسازی ابرها وظیفه وزارت
نیرو است و تا جایی که من اطالع دارم از نظر اجرایی
با مشکل مواجه هستند ،چراکه وزارت نیرو بخش
س��تادی است و بودجههای محدودی دارد ».این
کارشناس محیطزیست با بیان اینکه مالحظات

زیستمحیطی جنبهای دیگر از بارورسازی ابرها
است که باید به آن توجه داشت ،اظهارکرد« :در
درجه اول شرایط جغرافیایی منطقه باید برای پرواز
ب باشد .این نکته را
هواپیما و حرکت ابرها مناس 
باید در نظر بگیریم که هم ه ابرهایی که به سمت
کشور حرکت میکنند مناس��ب شرایط باروری
نیستند .ابرها از نظر میزان رطوبت ،تراکم و حجم
با یکدیگر متفاوت هس��تند ،بنابراین ابرها برای
باروری باید رطوبت کافی و تراکم مناسب داشته
باش��ند و حجم توده آنها بهان��داز ه کافی بزرگ
باش��د تا عملیات پرهزینه باروری ابرها منجر به
نتیجه شود ».این استاد علومزمین دانشگاه شهید
بهش��تی با تاکید بر اینکه اثرات زیستمحیطی
بارورس��ازی ابرها نیز جنب ه دیگری از مالحظات
این عمل اس��ت ،تصریحکرد« :بارورس��ازی ابرها

تولید روزانه  ۹۰۰۰تن پسماند در تهران

اظهارکرد« :در تهران در پهنهای محدود و کمتر
از یکدرصد مس��احت کش��ور بهصورت ثابت و
ش��ناور حدود ۱۷میلیون نفر زندگی میکنند و
جمعیتی زیاد در پهنهای محدود مستقر شدهاند.
آم��ار بیانگر وجود ٢٢میلیون خودرو در کش��ور
است که از این میان دومیلیون خودروسنگین و

۲۰میلیون خودرو سبک هستند که چهارمیلیون
از ای��ن خودروها در تهران ت��ردد میکنند ».وی
افزود« :ح��دود ۱۷هزار صنعت و ۴۵۰هزار واحد
صنفی در تهران وج��ود دارد ،در کنار این موارد
موضوع ترافیک ،بارگذاری و رش��د جمعیت نیز
وجود دارد .ما در موضوع آب با مش��کالت کمی

دیدار گزینشگران آموزش و پرورش سراسرکشور با سید حسن خمینی

دو اثر عم��ده منفی زیس��تمحیطی دارند .اول
اینک��ه معموال ب��رای بارورکردن ابره��ا از کلرید
نقره استفاده میش��ود .نقره فلزی سمی است و
اثرات منفی دارد البته عدهای معتقد هستند که
غلظت کلرید نقره در مقی��اس کالن بهاندازهای
نیس��ت که سبب سمیشدن خاک منطقه شود،
ولی عد ه دیگری از کارشناس��ان بر این باورند که
بارورس��ازی ابرها در بازه زمانی طوالنی میتواند
خاک یک منطقه را س��می کند ».یزدی با اشاره
به اینکه وقتی بهصورت مصنوعی ابرها را در یک
نقطه بارور میکنیم بهنوعی از بارش آنها در یک
منطق��ه دیگر جلوگیری کردهای��م ،گفت« :برای
مثال اگر ابرهایی که از س��مت غرب وارد کشور
میش��وند را در همان نقطه بارور کنیم از بارش
آنها در شرق و مرکز کشور جلوگیری کردهایم».

و کیفی مواجه هس��تیم .از طرفی در شهر تهران
روزانه حدود  9000تن پسماند تولید میشود و
چالشهای جدی زیس��تمحیطی در این استان
وجود دارد .محیطزیس��ت استان تهران در کنار
مواجهه با این موضوعات۳۰ ،درصد از جغرافیای
این استان را نیز مدیریت و حفاظت میکند».

