
گروه محیط زیســت: گرد و غبار، خشکی تاالب ها، کاهش 
سطح آب رودخانه ها و افزایش میزان آلودگی از جمله مهمترین 
بحران های زیست محیطی است. پدیده موسوم به گرد و غبار 
در حال حاضر به یکی از مهمترین بحران های زیست محیطی 
نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان تبدیل شده است. پاشنه 
آشیل طوفان های گرد و غبار ایران، خوزستان مدت هاست که 
در مصاف نابرابر با این هیوالی دهشــتناک برای بقا تالش 
می کند. طوفان هــای گرد و غبار اهواز بیــش از حد مجاز و 
اســتاندارد گزارش می شوند که موید این واقعیت تلخ هستند 
که این اتفاق دیگر تابع فصل یا اوقات معینی از ســال نیست. 
یک طوفان گرد و غبار می تواند تنها در ظرف چند ثانیه همه 
را شوکه کند. البته گاه شواهد و قراینی برای پیش بینی وجود 
دارد اما واقعیت این اســت که سرعت و شدت آن ها در اکثر 

موارد غافل گیرکننده است.
گرد و خاک، رســانه ای ترین بحران محیط زیستی سال ۹۵ 
بود. هرچند که ســیل، آلودگی هوا، خشکسالی و شکار هم در 
سال ۹۵ بسیار به چشم آمد، اما خاکی که خوزستان و سیستان 
و بلوچستان و چند اســتان دیگر را گرفت، بسیار پررنگ شد. 
در روز های ۷ و ۸ بهمن ماه گرد و خاک شــدید در اســتان 
خوزستان حتی منجر به برق و آب در این استان شد، به همین 

دلیل انتقادات زیادی به دولت وارد شد.
هرچند که معصومه ابتکار، رییس ســازمان محیط زیست 
معتقد اســت: »اما اتفاق خوبی کــه در آنجا افتاد این بود که 
مــردم بیدار شــدند و به خیابان ها آمدنــد و فضای امنیتی را 
احســاس نکردند و آمدند و حرفهایشان را زدند. در دوره های 
دیگر نیز ریزگرد امان مردم را بریده بود اما چون دولت با این 
موضوع امنیتی برخورد می کرد جرات طرح این مســائل وجود 
نداشــت. تاریخ نشــان می دهد که ما با شرایط بدتری مواجه 
بوده ایم ولی مردم بــه هر دلیلی فضایی را برای انتقاد و بیان 
مطالباتشــان نمی دیدند. با این حال اما این که عده ای آمدند و 
از فضا برای تخریب دولت اســتفاده کردنــد، نه برای ایران، 
انقالب و نه برای خوزستان خوب بود. این کار سوء استفاده  از 
احساســات مردم برای مقاصد خاص سیاسی و کوبیدن دولت 
بــود. چرا که معاند و ضد انقالب و جدایی طلب نیز روی این 

موج سوار شدند.«
اما در موضوع فنی تر بحث، باید انتظار داشــت گرد و غبار 
در خوزســتان در سال ۹۶ و ســال های آینده هم ادامه داشته 
باشد. دکتر ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و 
غبار می گوید: »این چند سال ما سعی کردیم با نگاه مدیریت 
بحران به مسئله نگاه کنیم چون گرد و خاک دیگر یک مسئله 

طبیعی نیست.«
در همین زمینه گفت وگویی با ضیاءالدین شعاعی مدیر ملی 
مقابله با پدیده گرد و غبار صورت گرفته است. وی از اقدامات 
انجام شــده و چالش های بعدی بــرای مقابله با پدیده گرد و 

خاک می گوید. در ادامه بخوانید؛
موضوع گرد و خاک، یکی از موضوعاتی است 
که انتقادات زیادی به دولت وارد کرد، آیا واقعا 

دولت برای گرد و خاک کاری نکرده است؟
در ابتدا باید بگویم من از ســتاد مقابله با گرد و غبار هستم 
و اساسا ســازمان محیط زیست قرار نبود در این رابطه کاری 
انجــام بدهد جز اینکه برنامه هماهنگی بین این دســتگاه ها 
تدوین کند تا این آشفتگی که در بحث گرد و غبار ایجاد شده 
بود، ســامان پیدا کند که در این قســمت هم سازمان محیط 

زیست خوب کار کرده است. باید قبول کنیم که ستاد تشکیل 
داده ایم، کمیته راهبردی گذاشــته ایم، چند جلسه داشته ایم، 
دســتگاه ها برنامه آوردند و ... ولی اگر می خواهید بدانید این 
خروجــی ها چه دردی را از مردم درمان کرده اند، آنچه که در 
خوزستان اتفاق افتاد و اعتباراتی که وارد این استان شد، ناشی 
از تصمیمات این ستاد بود. ببینید وقتی ما در مدیریت بحران 
برنامه می نویســیم، متناســب توانمان برای مدیریت بحران 
کارهــا را انجام می دهیم مثال اگــر بیاییم بگوییم دولت می 
توانــد جلوی زلزله را بگیرد، از روز بعد مردم می گویند دولت 
چرا جلوی زلزه را نگرفت. این چند ســال ما ســعی کردیم با 
نگاه مدیریت بحران به مســئله نگاه کنیم چون گرد و خاک 

دیگر یک مسئله طبیعی نیست.
چرا گــرد و خاک فعلی یــک پدیده طبیعی 

نیست؟
پدیده طبیعی آن چیزی اســت که سال ها در کشور وجود 
داشته باشــد، زمانی که هامون آب داشت، بادهای 120 روزه 
سیستان و بلوچســتان برای مردم عادی بود و آنها این بادها 
را بــه فال نیک می گرفتند، ولی امروز دیگر این اتفاق در آن 
منطقه، بحران اســت. امروز آن باد روی هامونی می وزد که 
بیش از 10 سال است خشک شده و منشاء گرد و خاک است. 
در این چند ســال ما تالش کردیم که نشان دهیم وارد یک 
بحران شــده ایم، مدیریت بحران یعنی شــما در ابتدا شرایط 
فعلــی را مدیریت کنید و بعد به ســمت علت یابی و مقابله با 
علت وقوع بروید، ما از منشــا یابی گذشــته ایم، االن گرد و 
خاک را از جایی که شــکل می گیرد تا وقتی که وارد کشــور 
شود می بینیم و بعد بر اساس تاثیری که می گذارد اطالعات 

مورد نظر را برداشت می کنیم.
علت وقوع گرد و خاک چیست؟ چقدر منشاء 

های داخلی روی آن تاثیر گذاشته اند؟
ما در حقیقت برای پیدا کردن پاسخ این سوال آمدیم مسئله 
گرد و خاک را از ســال ۹2 واقعه به واقعه پایش کردیم، حال 
می توانیم به طور قطعی حــرف بزنیم، مثال ما جدولی داریم 
که می گوید اســتان خوزســتان از ســال ۸4 تا حاال چند بار 
گرد و غباری شده اســت. البته باید بگویم تعریف روز گرد و 
غباری در دنیا جامع نیســت؛ برای اینکه به نتیجه ای برسیم 
ما تعریفی ایجاد کردیم و گفتیم روز گرد و غباری روزی است 
که غلط گرد و غبار از 1۵0 میکروگرم بر متر مکعب بیشــتر 
شــود و بیش از 2 ساعت ماندگاری داشته باشد. با این تعریف 
در طول سال هایی که پایش کردیم از ۷4 گرد و غبار در سال 
۹2-۹1 داشته ایم و در سال جاری تعداد گرد و خاک ما حدود 
1۷ روز گرد و غباری در اهواز داشــتیم. از این 1۷ روز گرد و 
غباری در اهواز، 3 روز گرد و غبار با منشــا داخلی بودند و 14 
روز هم گرد و غبار خارجی. ولی به این معنا نیســت که باید 
وقوع گرد و غبار داخلی را کوچک بشماریم، اتفاقا تاثیر گرد و 
غبار داخلی بر زندگی مردم بدتر است مثال همان بالیی که در 
۷ و ۸ بهمن بر سر خوزستان آمد، به دلیل گرد و خاک داخلی 
بود. یعنی درست است که یک واقعه فقط به علت منشاء های 
داخلی گرد و خاک بود اما این یک واقعه بســیار سنگین بود. 
پس ممکن است اثرات منفی یک حادثه در جامعه بدتر از 1۶ 

حادثه دیگر باشد.
چه بادهایی منجر به ایجاد این گرد و خاک ها 

می شود؟
در کشــورمان اگر بخواهیم باد غالب را نظر بگیریم سیستم 
باد شمال غرب و جنوب شرق داریم که به طور دائم می وزد، 
هم زمان سیســتم باد غربی هم داریم که از ســمت سوریه و 

عراق وارد کشــورمان می شود، این سیستم ما در ۹ ماه سال 
است و اگر شرایط زمین مساعد باشد این بادها به راحتی گرد 

و غبار را وارد کشورمان می کنند.
مساعد بودن شرایط زمین یعنی چه؟

مســاعد بودن زمین اصطالحی است که یعنی خشکسالی 
اتفاق افتاده باشد، خشکسالی هم در دنیا تعاریف مختلفی دارد 
ولی تعریف فراگیر آن این اســت؛ خشکسالی پدیده است که 
در آن سال بارش به اضافه یا منهای متوسط دراز مدت بارش 
باشــد. هر وقت جایی میزان متوسط دریافت نکرده باشد می 
گوییم خشکســالی ایجاد شده، مثال خوزستان االن 4۸ درصد 
میزان متوســط را دریافت کرده است. البته این آمار قبل از 2 

بارس اخیر در اهواز است، این آمار 10 ماهه است.

تا میزان متوســط  یعنی فقــط کافی اســت 
بارندگی به زمینی نرســد، آن موقع آن زمین 

آماده شود تا منشاء گرد و خاک شود؟
باید این شرایط استمرار هم داشته باشد، مثال االن 20 سال 

است که این کاهش باران اتفاق می افتد.
این فقط درباره کانون های داخلی اســت، یا 
درباره کانون هــای خارجی هم این اتفاق رخ 

داده است؟
مــن دارم دربــاره کانون های داخلی حرف مــی زنم البته 
خشکسالی منطقه ای است یعنی عراق، افغانستان و پاکستان 
هم درگیر این بحران هستند عربستان هم که به طور معمول 

در خشکسالی هست.
پروفســور کردوانی بسیار مخالف طرح هایی است که برای 
گرد و خاک انجام شــده، حتی گفتند که ریگ بپاشید به جای 

جنگل کاری، فکر می کنید این پیشنهاد قابل اجرا است؟
من ضمن احترام به اســتاد کردوانی که باالخره پیشکسوت 
و اســتاد هستند یک بار توفیقی شد در یک خبرگزاری ایشان 
را ببینیم. در طول جلسه من نشستم و حساب کردم و هنگام 

بحث ایشان جلسه را ترک کردند.
چرا؟

من آن زمان از ایشــان پرسیدم که می گویید ریگ چند در 
چند بریزیم و وزن مخصوص این ریگ ها چقدر باشد، ایشان 
هم جواب دادند. سپس حســاب کردم باالی 1۹ میلیون تن 
ســنگ می خواهیم تا روی 100 هکتار بریزیم ولی آیا اصال 
ما در کل اهواز این میزان ســنگ داریم؟ و بعد این االن یک 
لودر وقتی بیاید روزی ۵ میلیــون تومان پول می گیرد، خب 
این چقدر هزینه دارد؟ من حســاب نکردم ولی 1۹ میلیون تن 
چیزی اندازه کل اعتبار کشور ارزش دارد. تازه این برای 100 
هکتار اســت نه برای 2 میلیون 300 هزار هکتار کشوری. در 
رابطه با عکس هایی که آقای دکتر نشــان می دهند عکس 
هایی اســت که فردی دور ویالی خود ریگ ریخته و نتیجه 
داده ولی برای مساحت های زیاد اینکار عملی نیست، االن در 
رابطه با مالچ هم حتی ما مشکل داریم و هر هکتار مالچ 1۶0 
میلیون تومان هزینــه دارد. االن مالچ نفتی ما هر هکتار 32 
میلیون تومان اســت، حال بدانید مالچ شنی قطعا باالی 1۵0 
میلیون هزینه دارد، در نتیجه تفکر ایشــان ایدئالیستی است و 

عملیاتی هم نیست.
پس چرا می گویند جنگل کاری نکنیم؟

ایشان می گویند در این کشور آب نیست تا گیاه کاشته شود 
ولــی این اصطالحات کلی درد مردم را درمان نمی کند، مثال 
در جنگلــکاری که ما آب نمی دهیم؛ ما دو ســال آبیاری می 
کنیم و رقمی را توســعه می دهیم تا با همان متوســط بارش 

بعد از آن 2 ســال پایدار بمانند. در نتیجه تفکر ایشان که آب 
نیست هم درســت نیست، چون ما رقمی را توسعه می دهیم 

که به میزان متوسط بارش متناسب باشد.

برای منشــاء های گرد و خــاک خارجی چه 
کاری باید انجام شود؟

بر اســاس تجربه ای که در ارتباطات بین الملل داشتم شاید 
باید بگویم یکی از موفق تریــن بخش های کار ما در بحث 
گرد و خاک خارجی اســت. ببینید کار خارجی زمان بر است، 
وقتــی در پروتوکول هایی بین المللی پــای میز مذاکره می 
نشینیم می بینیم فقط سر یک کلمه خاص در مذاکرده موفق 
نشده ایم، ولی اگر بتوانیم اسنادی را به مرور زمان تهیه کنیم 
که بتوانیم در روز موعود از آنها برای حل مشــکل گرد و غبار 
استفاده کنیم به موفقیت بزرگی رسیدیم و ما گام های خوبی 

برای شروع موفقیت برداشتیم.
از شــهرهای دیگر بگوییم، چنــد وقت پیش 
خبری وجود داشــت که خشکســالی تهران به 
زودی منجر می شــود تا تهران بــه اهواز دوم 
تبدیل شــود و اوضاع دشت های اطراف تهران 
اصال خوبی نیســت. ولی آیــا واقعا منتظر ایجاد 

چنین بحرانی باشیم در تهران؟
در پاسخ به این سوال من به طور کلی در مورد ایران مرکزی 
یعنی زنجان، قزوین، البرز و تهران صحبت می کنم؛ درســت 
اســت که در استان قزوین یا زنجان برخی از منشاء های گرد 
و غبار تشــخیص داده شده اند ولی این مناطق روی هم تاثیر 
می گذارند. ما مطالعات ایــن مناطق را به خوبی انجام نداده 
ایم، ولی قراردادی با دانشگاه تهران امضا کرده ایم تا این کار 

را انجام دهند در این منطقه مکانیزم بسیار مهم است. 
یعنی به مرور گرد و غبار مختلفی در تهران می نشینند و به 
منشاء گرد و خاک تبدیل می شوند. پس احتمال وقوع گرد و 
غبار در تهران وجود دارد، نه منشــاء کنترل شده است و قرار 
اســت آن مکانیزم هم اتفاق بیافتــد ولی گرد و غباری که به 
شهر تهران می رســد می تواند از زنجان تا البرز منشا داشته 
باشــد می تواند حاشــیه کویر جنوب تهران هم منشا گرد و 
خاک تهران باشد.در مورد تهران به شورای شهر هم پیشنهاد 
دادیم روی مســئله گرد و خاک کار شــود و پروژه مشترکی 
بین شــهرداری ها اجرایی شود. تثبیت بوئینگ زهرای قزوین 
قطعا روی ســالمت هوای تهران تاثیر دارد. ولی برای تهران 
و کالن شــهرهایی مثل کرج و قزوین مطالعانی داریم و اگر 
اعتبارات بیاید این مطالعات را در ســال ۹۶ تمام می کنیم. ما 
به اعتبارات خوشبین هستیم چرا که مجلس و دولت برای گرد 

و غبار ردیف گذاشته اند.

4
اجتماعی

E-mail: mostagheldaily@gmail.com
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شهال منصوریه

رکنا: رئیس پلیس گلستان خبر از دستگیری رئیس معدن آزادشهر داد.
سردار علی اکبر جاویدان رئیس پلیس گلستان در جمع مردم معترض به حادثه معدن آزادشهر، اظهار کرد: با تدابیر در نظر گرفته شده 
دســتگاه قضایی، رئیس معدن زمستان یورت آزادشهر با اسکورت ویژه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.وی افزود: دستگاه 

قضایی به طور کامل از حقوق معدنچیان دفاع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تا پایان بررســی های کارشناســی علت حادثه قابل ذکر نیست، گفت: اینکه گفته می شود معدنچیان عامل حادثه 

هستند مورد تائید ما نیست. خبر   

طول کانون گرد وغبار ورودی به 
آسمان کشور در تسخیر ریزگردهاایران از کشورعراق 100کیلومتر است

 غبارروبی از چهره خوزستان 

رئیس معدن 
گلستان دستگیر 

شد

پرونده »محیط زیست« در دولت یازدهم

کانون گرد و غبار به طول 100 کیلومتر و تا ارتفاع پنج یا ۶ کیلومتر از عراق وارد 
ایران می شود و به دلیل وسعت باال مقابله با چنین بحرانی دشوار است.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان این 
مطلب گفت: ایران در زمینه کاهش پدیده گرد و غبار تاکنون برنامه هایی را با دولت 
عــراق پیگیری کرده و تفاهم نامه هایی را نیز با یکدیگر منعقد کرده اند اما ناامنی 
ها و شرایط سیاسی حاکم بر این کشور همسایه مانع اجرای کامل آنها شده است.

معصومه ابتکار افزود: 12 تا 14 تیر ســال جاری نخستین اجالس بین المللی با 
حضور جمعی از مســئوالن و کارشناسان سازمان ملل متحد در تهران برای مهار و 
مقابله با پدیده گرد و غبار برگزار خواهد شــد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور بیان کرد: رفع مشکل پدیده گرد و غبار نیازمند گذشت زمان و تالش بین 

المللی و فرامرزی است و ایران به تنهایی از عهده آن برنمی آید.
وی افزود: هدف گذاری حفاظت از عرصه های زیست محیطی در ابعاد کالن تنها 

محدود به قوه مجریه نیست بلکه دیگر قوا و مردم نیز باید همکاری کنند.
وی گفت: دولت بدون مشارکت مردم نمی تواند اقدام چندانی در حوزه صیانت از 
عرصه های زیست محیطی انجام دهد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
تصریح کرد: در دولت یازدهم 14 الیحه با موضوع محیط زیست از جمله در زمینه 
حفاظت از تاالب ها، هوای پاک و پدیده گرد و غبار تدوین شد که برخی به قانون 

تبدیل شده و تعدادی نیز در حال تبدیل شدن به قانون است.
ابتکار اظهار داشــت: روستائیان کشور باید در زمینه کاهش مصرف آب، کاهش 
فرسایش خاک و روی آوردن به کشاورزی سازگار با محیط زیست آموزش دیده و 
توانمند شوند.ابتکار بیان کرد: حق بیمه ناشی از حمله پلنگ به گوسفندان هم اینک 
در کشور پرداخت می شود و اجرای چنین طرحی برای یوزپلنگ، خرس و گرگ نیز 
در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست است.وی عنوان کرد که طرح حفاظت 
از گونه های جانوری به ویژه خرس به دلیل قرار داشتن در معرض تهدید انقراض 

به تمامی استانهای کشور از جمله کهگیلویه و بویراحمد ابالغ شده است.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور ابراز داشت: آیین نامه ها و ضوابط 
مربوط به قرق های اختصاصی در ایران انجام شــده و بر اساس آن مردم با کاشت 
برخی گونه های گیاهی عالوه بر تامین معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی خود به 

حفظ محیط زیست نیز کمک می کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: وزارت محیط زیست ژاپن و ایران 
تفاهم نامه ای برای تبادل اطالعات و همکاری در حوزه پســماند و ســایر مسائل 

زیست محیطی منعقد کردند که ریزگردها نیز از جمله این موارد است.
احمدرضــا الهیجان زاده بابیــان اینکه ژاپن در معرض گرد و غبار کشــورهای 
همسایه قرار دارد، افزود:این کشور تجربه ای در زمینه پیش بینی و هشدار در زمان 
وقوع پدیده گرد و غبار دارد که این سیســتم از سوی دانشگاه های این کشور ابداع 
و در کشــور مغولستان و چین نصب شده اســت.وی افزود: قرار شد این سیستم به 
صورت آزمایشی در ایران نیز استفاده شود، به همین منظور دو نقطه در خوزستان و 
سیستان و بلوچستان که بیشترین مشکل را زمینه گرد و غبار دارند، تعیین شده است.

الهیجان زاده تاکید کرد: نصب این سیستم فعال در مرحله تحقیقات بوده و پس 
از یک ســال کار، در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش ها می توان از آن در نقاط 
دیگر نیز اســتفاده کرد. وی با بیان اینکه سیستم تحقیقاتی ژاپن تا شهریور امسال 
در اهواز نصب می شود، اظهار کرد: به دلیل نیاز به اینترنت مطمئن، قرار است این 

دستگاه در اداره کل محیط زیست خوزستان نصب شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در تشریح نحوه کار این سیستم توضیح 
داد: این دســتگاه قابلیت تشــخیص و پیش بینی توده گرد و غبار را تا ارتفاع 12 
کیلومتر دارد، همچنین این دســتگاه می تواند منبــع ذرات گرد و غبار )طبیعی یا 
صنعتی( را مشــخص کند. همچنین می توان از این دســتگاه در زمان وقوع پدیده 
وارونگی دما )اینورژن( و تعیین میزان آلودگی ناشی از صنعت و یا خودرو، نیز استفاده 
کرد.وی با تاکید بر تطابق این سیســتم با شــرایط هوایی و اقلیم اهواز، گفت: در 
صورتی که این دســتگاه با شــرایط آب و هوایی ما منطبق شود، می توان از آن در 

مناطق دیگر برای پیش بینی و هشدار استفاده کرد.
الهیجــان زاده اضافه کــرد: ژاپنی ها تا گرد و غبار بــا غلظت یک هزار و 300 
میکروگرم را توانسته اند با این سیستم اندازه گیری کنند، در حالی که در خوزستان 
گرد و غبار تا 10 هزار میکروگرم نیز رســیده اســت که این مساله لزوم تطابق این 
سیستم را نشــان می دهد؛ از سوی دیگر شرایط دمایی و رطوبت باالی خوزستان 
مســائل جدیدی برای این سیستم است به همین دلیل این دستگاه حداقل تا یک 

سال باید به صورت تحقیقاتی به کار گرفته شود.
به گفته وی، این دستگاه می تواند جایگزین سیستم موسوم به لیدار شود زیرا لیدار 

می تواند برای پروازها ایجاد مشکل کند.
سیستم در مرحله تحقیقات است

مدیــر طرح ملی مقابله با گــرد و غبار نیز با بیان اینکه این سیســتم در مرحله 
تحقیقات اســت، گفت: این سیستم نمی تواند مشکل گرد و غبار خوزستان را حل 
کنــد و در صورت موفقیت آمیز بودن آزمایش ها، تنها برای پیش بینی توده گرد و 

غبار قابل استفاده است.
ضیاءالدین شــعاعی افزود: طوفان گرد و غبار بهمن ۹۵ در خوزستان، در دنیا بی 
سابقه بوده و محققان این حوزه هنوز در حال بررسی علل قطع برق در نتیجه اختالط 

شرجی و ریزگرد هستند.
وی نیاز امروز خوزستان را هشدار به موقع به شهروندان عنوان کرد و گفت: موارد 
کمی از ریزگردها از کانون های داخلی خوزســتان بوده اما همین طوفان ها نیز به 

قدری شدید بوده که دو هفته همه را درگیر کرده است.
درختکاری، حربه ژاپن در مقابل گرد و غبار

معاون مدیر امور بین الملل وزارت محیط زیســت ژاپن، هدف از مشارکت در این 
تحقیقات را پاسخ به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای استفاده از 

تجارب جهانی در راستای پیش بینی گرد و غبار عنوان کرد.
میشــی یو کاکه گاوا افزود: تیم تحقیقاتی ژاپن تصمیم دارد کارآیی این سیستم 
را در شــرایط گرد و غبار باال که در خوزستان رخ می دهد آزمایش کند که در این 

صورت می توان دستگاه های دیگری را در عراق و ایران نصب کرد.
وی گفت: گرد و غبار مناطق غربی کشــور ژاپن را تحت تاثیر قرار می دهد، به 
همین دلیل همکاری تحقیقاتی با کشــورهای مغولستان، چین و کره جنوبی برای 

پیش بینی توده گرد و غبار انجام شده است.
کاکه گاوا درختکاری را تنها راهکار ژاپن برای مقابله با گرد و غبار دانست و اظهار 
کرد:ژاپن برای مقابله با گرد وغبار، اقدام به درختکاری و توســعه فضای ســبز این 
کشور کرده و در کشورهای دیگر نیز از طریق همین برنامه را دنبال کرده است که 
این بر اساس گزارش های دریافتی این اقدامات باعث کاهش گرد و غبار شده است.

وی همچنین اظهار کرد: پایش هوا و هشــدار به مــردم، تعطیلی مدارس و آگاه 
ســازی نسبت به جلوگیری از تردد کودکان و بیماران در محیط خارج، اقدامی بوده 

که مسئوالن برای حفظ سالمتی شهروندان انجام داده اند.
براســاس این گــزارش، تفاهم نامه همکاری محیط زیســتی ایــران و ژاپن ۹ 
اردیبهشت، به امضای معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و 

یوشی هیروسکی وزیر مشاور در امور محیط زیست ژاپن رسید.

آغاز همکاری تحقیقاتی ایران و ژاپن 
برای پیش بینی ریزگردها

»حذف یکی از کانون های گرد و غبار اهواز«، خبر خوشی بود 
که ابتکار رییس ســازمان محیط زیست روز پنجشنبه در جمع 

مردم این شهر داد. 
 گرد و غبار پدیده جدیدی نیســت و سالهاســت که مردم 
شــهرهای مختلف کشور با این پدیده نامبارک مواجه هستند،  
هرچند سالی که گذشت گرد و غبار اهواز و تعدادی از شهرهای 
کشــور به یکی از مهمترین معضالت زیست محیطی تبدیل 
شــد و حتی در برخی مواقع شهر را فلج کرد؛ یکی از حساس 
ترین وقایع گرد و غباری مربوط به بهمن ماه ســال ۹۵ است 
کــه طوفان گرد و غباری باعث یک اتفــاق نادر یعنی قطعی 
ارتباط خطوط برق شــد و عالوه بــر تعطیلی مدارس، فعالیت 
ادارات این استان را دچار وقفه کرد. انتشار عکس، فیلم، و اخبار 
و گزارش های مربوط به این حادثه، مردم سراســر کشور را به 
واکنش واداشت؛ شهروندان اســتان های مختلف ضمن ابراز 
همدردی به مردم خوزســتان خواستار حل و فصل سریع این 

معضل شدند. 
به گزارش ایسنا در پی شکل گیری مطالبات ملی برای حل 
سریع این مشکل زیســت محیطی خوزستان، دولت اقدامات 
اورژانســی خود برای بهبود این وضعیت را آغــاز کرد. برای 
اثبات اهمیت شهروندان خوزستان مقامات ارشد کشور به ویژه 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو راهی 
خوزستان شدند تا ضمن پایش دقیق بحران، با حضور در محل 

تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.
 الزم بذکر اســت که مشابه طوفان گرد و غبار بهمن ۹۵ در 
ســال ۹3 نیز رخ داد برای همین در همان مقطع به پیشنهاد 
ســتاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبــار مصوبه ای به تصویب 

هئیت دولت رسید. 
 مصوبه های دولت یازدهم برای مقابله با گرد 

و غبار خوزستان 
ضیاءالدین شــعاعی رئیس ستاد مقابله با گرد و غبار در این 
باره، با اشاره به اینکه بعد از وقوع بحران گرد و غبار در بهمن 
ســال ۹3، در استان خوزستان، هئیت دولت تشکیل جلسه داد 
می گوید: در این جلسه هئیت دولت مصوبه ای را با تخصیص 
230 میلیارد تومان گذراند که مفاد آن مربوط به اعتباراتی بود 
که برای دستگاه های مختلف به منظور تعدیل شرایط بحرانی 
در نظر گرفته شده بود. در این مصوبه همه موارد دیده شده بود 

حتی بحث ماشین های مورد نیاز شهرداری برای شستشوی بعد 
از گرد و غبار و سیستم تورق فرودگاهی لحاظ شده و اعتبارات 
کافی برای سازمان جنگل ها و اعتباراتی برای سازمان حفاظت 

محیط زیست تکمیل مطالعات و شبکه پایش لحاظ شده بود.
اختصاص 100 میلیون دالر برای کل کشور

شــعاعی تاکید می کند: در مصوبه جدید حدود 100 میلیارد 
تومان برای استمرار طرح های نهالکاری و مقابله با گرد و غبار 
خوزستان در نظر گرفته شــد و برای کل کشور متعهد شدیم 
از محل پیشــنهادی که نمایندگان مجلس داده اند مبلغ 100 
میلیون دالر از محل صندوق ذخیره ارزی تخصیص داده شود 
که منتظر ابالغ آن هستیم که این مبلغ برای کل کشور است 
که به زودی پس از ابالغ جدول تخصیص اعتبارات مشخص 

می شود.
 پیشنهاد  70 میلیارد تومان برای اعطای وام به 

مناطق گرد و غبارخیز 
وی با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه در مصوبه جدید دولت 
برای خوزستان برخی پیشنهادات برای کشور درنظر گرفته شده 
اســت، می گوید: بر اساس این مصوبه دولت مکلف است مبلغ 
۷0 میلیــارد تومان را در قالب وام هایی در اختیار مناطق گرد و 
غبارخیز برای اصالح ساختار ساختمانی به منظور کاهش اثرات 

گرد و غبار اختصاص بدهد که این بند برای کل کشور است.
یکی از اقدامات مهم به منظــور مقابله با پدیده گرد و غبار 
کشور در سال های اخیر، تشکیل کارگروه های استانی مقابله 
با گرد و غبار است؛ پیش از این هم ضیاء الدین شعاعی رئیس 
ســتاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار، با اشــاره به اینکه یکی 
از مهمترین فعالیت های ستاد، شناســایی مکانیزم این پدیده 
و بررســی علل وقوع آن اســت، گفته بود: به منظور شناخت 
مکانیزم و بررســی وقوع گرد و غبار در استان ها، ستاد مقابله 
با پدیده گرد و غبار به ریاست استانداران تشکیل شده است تا 
هر استان به علت متنوع بودن دالیل گرد و غبار به طور مجزا 

پروپزالی را برای شناسایی منشاء و ارائه راهکارها تقدیم کند.
در آبان سال ۹4 بود که شعاعی از آماده شدن سند ملی گرد 
و غبار خبر داد و با اشــاره به اینکه این سند برش های استانی 
دارد؛ در نیمه اول سال ۹۵ از تکمیل برنامه عمل مقابله با گرد 
و غبار 1۶ اســتان خبر داد. در این میان یکی از موارد مهم در 
مــورد گرد و غبار ایران این بود که ادعا شــد حدود ۸0 درصد 

گرد و غبار کشور با منشا خارجی از عراق، عربستان مرز سوریه 
و اردن و حتی شــمال افریقا سرچشمه می گیرد و ایران را نیز 

تحت الشعاع قرار می دهد.
 با شفاف شدن نسبی شــرایط و شناسایی کانون های فوق 
بحرانی گرد و غبار کشــور، اجرای عملیــات مقابله ای با گرد 
و غبار طی ســه و ســال و نیــم اخیر از ســوی وزارت جهاد 
کشاورزی و ســازمان جنگل ها جامه عمل پوشید و عملیات 
وســیع نهال کاری برای تقویت پوشش گیاهی در کانون های 
گرد و غبار، پخس سیالب و ... در استان های مختلف از جمله 

سیستان و بلوچستان و خوزستان  انجام شد. 
 اختصــاص 30 میلیارد تومان برای گرد و غبار 

خوزستان در اسفند 95 
خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور اخیرا در این باره اظهار کرد: امســال ۸000 هکتار در 
خوزســتان تحت عملیات قرار گرفته کــه 4000 هکتار آن با 
کمک وزارت نفت بوده اســت و 4000 هکتار نیز مالچ پاشی 
و نهال کاری شــده اســت. همچنین   30 میلیارد تومان برای 
مقابله با گرد و غبار خوزســتان   تنها در اســفند ماه سال ۹۵ 

تخصیص داده شد.
  حذف یکی از کانون های گرد و غبار با احیای هورالعظیم  

از آنجــا که تاالب های خشــک همواره بــه عنوان یکی از 
کانون های اصلی گرد و غبار محســوب می شود،   احیای این 
اکوسیســتم ها   یکی از راهکارهای اساسی برای خروج از این 
معضل زیســت محیطی بود که آبگیری ۷۸ درصدی   تاالب 
هورالعظیــم  ،   تاالب شــادگان  ،   دریاچه ارومیه  ،   تاالب 
بختگان   و... بســتر نســبی مقابله با این پدیده را ایجاد کرد. 
اما از آنجا که بر اســاس تاکیدات مســئولین منشا گرد و غبار 
ایران محدود به ایران نیســت، الزم اســت این موضوع از بعد 
بین المللی نیز مورد بررسی قرار گیرد که مستندسازی و  ا رسال 
گزارش های مربوط به وقوع طوفان های گرد و غبار با منشــاء 

خارجی به وزرات خارجه  مقدمه این کار است. 
  دیپلماسی ظریف و ابتکار »گرد و غبار« را جهانی کرد  

ارســال   نامه مشــترک ظریف و ابتکار به سازمان ملل   با 
محوریــت گرد و غبار یکی از مهمترین اقدامات برای پیگیری 
این مشکل زیست محیطی در بعد جهانی است که محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشور در جریان ارسال این نامه اظهار 

کرد: نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل برای بیان ضرورت های 
اجمــاع جهانی در خصوص مقابله با گــرد و غبار و همچنین 
اقناع کشورهای همسایه برای همکاری در این زمینه با امضای 
مشترک من و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست ارسال 

خواهد شد.
 افــزون بر این اخیرا مجمد جواد ظریف با اشــاره به اینکه   
اقدام برنامه مشــترک زیســت محیطی یک ضرورت امنیتی 
و سیاســی برای منطقه اســت  ، تصریح کرد: این اقدام یک 
ضرورت محیط زیســتی نیســت بلکه یک ضرورت امنیتی و 
سیاسی اســت و رهبران کشورهای همسایه باید تالش کنند 

تا از این آزمون تاریخی به سربلندی بیرون آیند. 
 قطعنامه سازمان ملل در مورد گرد و غبار یکی از دستاوردهای 
جهانی در این حوزه است که مجید شفیع پور رئیس مرکز امور 
بین الملل و کنوانسیون های ســازمان حفاظت محیط زیست 
همواره بر نقش ویژه ایران در شکل گیری این قطعنامه ها تاکید 
داشــته و معتقد اســت:    ایران مقابله با پدیده گرد و غبار را 
جهانی کرد  . تاکنون چهار قطعنامه بین المللی در حوزه مقابله 
با گرد و غبار با ابتکار عمل جمهوری اسالمی ایران به تصویب 
رسیده است برای همین هم در تیرماه سال جاری   کنفرانس 
مقابله با گرد و غبار سازمان ملل   با حضور کشورهای مختلف 

در تهران برگزار خواهد شد. 


