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لزوم اجرای پدافند غیرعامل 
در مصرف آب شرب

بنابرایــن در شــرایط کنونی منطقــه خاورمیانه 
و تهدیدهــای مختلفــی که بــرای تمامیت ارضی و 
حاکمیت کشــور وجود دارد، لزوم به کارگیری اصول 
پدافند غیرعامل در بخش آب شــرب کشــور بســیار 

مهم است.
 بــدون تردیــد همان گونه که ســرمایه گذاری در 
حــوزه پژوهش های نظامی و مشــاوره بــا نظامیان 
کارآزموده به منظور دفاع از خاک میهن، فوق العاده 
حیاتی و الزم است، به همان میزان نیز سرمایه گذاری 
در بخــش پژوهش هــای آب کشــور و مشــاوره با 
دانشــگاهیان و محققان بخش آب نیــز برای تأمین 
ســرانه مصرف آب و ایجاد امنیت روانی، بهداشتی 
و زیســتی درون جامعه و جلوگیری از بروز تنش که 
می تواند زمینــه را برای تقویــت تهدیدهای نظامی 
دشــمنان فراهم کند، بســیار مهم اســت. در همین 
راســتا، کشــورهای منطقه سال هاســت که اصول 
پدافند غیرعامل در بخش آب شــرب را اجرا کرده و 
بــا گذر زمان نیز آن را تقویت می کنند درحالی که این 

مهم در ایران به شدت مغفول مانده است.
درحالی کــه در بســیاری از کشــورهای کــم آب 
منطقه و حتی کشــورهای پیشــرفته دنیا، سیســتم 
لوله کشــی دوگانــه ای در منازل و اماکــن عمومی 
تعبیه شــده تا آب  شــرب پاک و تصفیه شده را از آب 
غیرشــرب بازیافتی تصفیه شــده جدا کنند، در ایران 
هنوز از یک سیســتم لوله کشــی واحد بــرای تأمین 
آب شرب، اســتحمام، انواع شست وشو، سیفون های 
توالت، آبیاری باغچه ها و موارد مشــابه از منبع آب 
تصفیه شده پاک اســتفاده می شود. یکی از مهم ترین 
فاکتورهــای در خــور توجه در پدافنــد غیرعامل در 
حوزه آب شرب که بسیار موردتوجه کشورهای دیگر 
اســت، اســتفاده مجدد از آب فاضالب تصفیه شده 
بــرای مصارف غیرشــرب اســت کــه از طریق یک 
سیستم لوله کشــی جداگانه در دسترس عموم قرار 
می گیرد. هرچند اجرای این سیستم هزینه بردار است 
و اجرائی کردن آن چندین ســال به طول می انجامد، 
اما هزینه ای که برای آن پرداخت می شود در مقایسه 
با هزینه ای که شــاید روزی بــرای تأمین امنیت ملی 
و صیانــت از مرزهــای کشــور باید پرداخت شــود، 
به مراتب کمتر و مقرون به صرفه تر است! در شرایطی 
که کمبود آب باعث شــده تکنولوژی و فناوری های 
جدیــد امــکان تصفیه مجــدد انــواع فاضالب ها و 
پساب ها را برای آب شــرب فراهم کند(!) ظاهرا در 
ایران آب شــیرین به عنوان یک منبع نامحدود تلقی 
می شــود که  اصالح نکــردن این تفکــر در جامعه و 
نبود زیرساخت های فیزیکی و فرهنگی مناسب برای 
اصالح این نگرش، هزینه های سیاســی، اقتصادی و 

اجتماعی جبران ناپذیری دربر خواهد داشت.
* دکترای آبیاری و حفاظت آب
هیأت علمی بخش علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز
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شریعتی و ادبیات محنت
«فلســفه در آب و گل مــن اســت، در جوهر روح من 
اســت... من مرد حکمت ام نه سیاســت» یــا «آنچه 
عطش درون مرا ســیراب می کند، فلســفه اســت و 
اشراق و زیبایی و عشق و شعر... اما، آنچه در پیرامونم 
می گــذرد، همیشــه آن چنــان فجیع بوده اســت که 
اســتغراقم را در این فضای پر از اندیشه، نوعی خلسه 
و خلوتی می یافته ام که به همان اندازه که نشــانه ای 
از عمق اســت، حکایت از وجود مختصری بی غیرتی 
نیز هســت... ». عرفان و تصوف: شریعتی شفاهی، با 
رویکردی اجتماعــی، عرفان گرایی موجود در مذاهب، 
را بــا روح ذلت در یک جامعه یکــی می گیرد. در نقد 
صوفی گری لحنی کسروی وار می یابد و در جهت گیری 
طبقاتــی می گوید: امروز را نگاه کنید، تمام پول دارها و 
گردن کلفت های افســانه ای، شب نشینی های عرفانی 
و صوفیانه دارنــد... این پدیده یک نــوع تمایل روانی 
به عنوان عکس العمل روان شناســی انسانی است که 
شــب وروزش را در زندگی مادی گذرانده و گاه احتیاج 
دارد که به عرفان گرایی رو بیاورد. ماکس وبر می گوید: 
«اینجا سرمایه دار، از سرمایه داری انتقام می گیرد». اما 
در نوشته های خصوصی شــریعتی عرفان را به جای 
دین می نشــاند و از تثلیث «عرفــان، برابری و آزادی» 
سخن می گوید و تصوف را هدف غایی مذهب می داند 
و می نویسد: «آن همه حرف ها و فلسفه ها و تحقیق ها 
درباره سوفیســم یا تصوف زدم که از استعداد هنری و 
زیباشناســی و علم و فلسفه باالتر است و هدف غایی 

مذاهب است». 
دیــن: شــریعتی به عنــوان نظریه پــرداز اجتماعــی، 
جامعه شناس، روشنفکر و کنشــگر شناخته می شود. 
این شریعتی برخالف نســل بعدی روشنفکران دینی، 
نه علوم و معرفت شناســی دینی و نــه دین عالمانه، 
بلکــه واقعیت دین موجــود را موضوع مطالعه خود 
قــرار می دهد، دین زنده، زیســته، دینی که عامه مردم 
باور دارنــد و از آن تبعیت می کنند. رویکرد وی به این 
دین، رویکردی انتقادی است. می خواهد ظرفیت های 
این دین واقعا موجود را بشناسد و استخراج و تصفیه 
کند. شیعه شناسی و اسالم شناسی اش را نقد و پاالیش 
کند و به اصل خود بازگرداند. با این هدف، وی به سراغ 
ابزار دین موجود مــی رود. دین اما در زندگی نامه های 
خودنوشــت وی، چنین بازنمایی ای ندارد. دینی که در 
واقعیــت بیرونی معادل نــدارد، معطوف به واقعیت 
نیســت. به دین متن مــردم و عمــوم جامعه مرتبط 
نیســت. در اینجا شریعتی با تعریف اجتماعی دورکیم 
از دین، فاصله می گیرد و لحنی زیملی می یابد. «رویه 
بیرونــی رســمی دیــن را مذهب گویند و شــریعت و 
الیــه درونی و حقیقی دین را عرفــان و طریقت! عوام 
از راه روزه و نمــاز و خمس و زکات و تســبیح و ... به 
مقصد و مقصود می رســند و خواص از راه خواســتن 
و سوختن و صبر و عشــق و اخالص و یکتاپرستی و... 
توحیــد». در این آثــار مفاهیمی چون دیــن، مذهب، 
عرفان، تصوف، حکمت، ایمان، اخالق، دوست داشتن 
و عشــق، از یکدیگر به ســختی تفکیک پذیرنــد و گاه 
حتی یکی گرفته می شــوند، می نویسد: «همه کلماتی 
که دین می نامند به معنای مذهب اســت یعنی راه». 
و در جواب به این ســؤال که «مذهب راهی اســت به 
ســوی چه، خدا؟، پاســخ می دهد: حکمت.  درنتیجه 
می بینیم زمانی که به نقش و کارکرد اجتماعی فلسفه 
و دین و عرفان مربوط است، اینها را به عنوان جریانات 
تخدیرکننده و منفی محکوم می کند اما در نوشته های 
خصوصی، زمانی که به ســراغ این مفاهیم می رود و 
تعینات اجتماعی را به کنار می نهد، کامال ستایشگر آن 
است. در نوشــته های عمومی این مفاهیم، مفاهیمی 
اجتماعــی و متعین انــد درحالی کــه در نوشــته های 
خصوصــی، کامال بی ربط به تعینــات اجتماعی مورد 
ارزیابی قرار می گیرند. نویسنده نمی خواهد و نمی تواند 
از واقعیت اجتماعی این مفاهیم صرف نظر کند.  نتیجه 
این چیست؟ احساس تنهایی و ناشناخته شدگی هرچه 
بیشتر:  «هر روز تنهاتر می شوم و غریب تر با همه مردم 
دنیا و با دنیا، از اسالم می گویم، نمی فهمند، از جامعه 
و سیاست می گویم، نمی فهمند، از فلسفه و ادب و این 
چیزها می گویم، چپه می فهمند، از دین می گویم، جور 
دیگری می فهمند، نه! من جور دیگری می فهمم. همه 
چیــز را جور دیگری می فهمم و این چه بد اســت هر 
روز هم بدتر می شــود. دارم عقب عقب می روم و شهر 
از نظرم هی کوچک می شــود و کوچک و نقطه سیاه 
و بعد هم محو می شــود و من می مانم و من، علی و 
حوضش!» این سرنوشــت اندیشه هاســت در جوامع 
ما که با ادبیات محنت روایت می شــوند. این ادبیات را 
می بایست به عنوان یک منبع فهم اندیشه ها در جوامع 

ما محسوب کرد. 
*متن ارائه شده در سمینار
 «شریعتی و آینده علوم انسانی»
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معصومه اصغرى

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران مطرح کرد

آژیر ضعف مددکاری اجتماعی در ایران
«بــه صــدا درآوردن آژیــر بحران مــددکاری در 
ایران»؛ این تیتــر اصلی صحبت هــای دیروز رئیس 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران 
و مســئول یکی از خیریه های فعال در حوزه کودکان 
بود. فاطمه دانشور دیروز قرار بود درباره رونمایی از 
کتاب «طرح ملی حمایت از کودکان» در جلســه ای 
که به همین نام برگزار شده بود صحبت کند اما قبل 
از آن با ارائه مســتنداتی تأکید کرد اوضاع مددکاری 
در ارگان های اصلی چون وزارت بهداشــت، سازمان 
زندان ها، ناجا و بهزیستی به هیچ عنوان در مقایسه با 

عمق آسیب ها دفاع کردنی نیستند. 
این عضو شورای شهر در جای جای صحبت هایش 
مثال هایــی دلخــراش از آســیب و جراحت و مرگ 
کــودکان آســیب دیده اجتماعی مــی آورد تا عمق 
فاجعه را بیشتر نشــان دهد و درعین حال باور خود 
را درباره مســئولیت پذیربودن رسانه ها یادآوری کرد 
و گفت: کاش همین اهتمام و توجهی که رســانه ها 
بدون هیچ چشمداشتی دارند، مسئوالن هم داشتند 
و چون ندارند ما مجبوریم بارها و بارها و به اشــکال 

مختلف این زخم ها را به رخ آنها بکشیم. 
رئیس کمیســیون اجتماعی شــورای شهر تهران 
به طرح جمع آوری زنان کارتن خواب اشــاره کرد که 
از هفته گذشــته در محله هرندی و محدوده اطراف 
آن با همکاری شــهرداری و نیروی انتظامی و ســایر 
ارگان هــای مرتبط در حــال اجراســت و گفت: این 
زنان را برای ســم زدایی به صــورت اجباری به کمپ 
شــفق منتقل می کنند اما این مجموعه که به صورت 
خصوصی ولی زیر نظــر مجموعه های دولتی اداره 
می شــود کمبودهای مهمــی دارد. در چند بازدیدی 
که در ایــن دو هفته داشــته ام متوجه شــدم که با 
وجود تعهد ســازمان بهزیســتی برای تأمین مددکار 
اجتماعی، هنوز این مهم اجرائی نشده است. هرچند 
که مسئول ســتاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است 
که مســئله مددکاری از چند هفته بعد از جمع آوری 
و ســم زدایی بایــد آغاز شــود اما از نظر مــا این کار 
به هیچ وجه درســت نیســت. زنانی که به این کمپ 
منتقل می شوند ممکن است فرزندانی داشته باشند 
امــا در همان روزهــای اول حرف آنهــا قبول و باور 
نمی شود و اصال کسی نیست که با آنها صحبت کند. 
دانشــور به گفت وگوی خود با زنان کارتن خواب 
اشاره کرد و گفت: بســیاری از آنها درباره سرنوشت 
کودکانشان پس از انتقال به کمپ شفق نگران بودند 
و اینکه فرزندانشــان در دســت موادفروشــان یا در 
خیابان و... بدون حمایت بمانند و این مســئله نشان 
از جای خالــی مددکاری دارد. افــرادی که معموال 
به عنوان مددکار در این مراکز فعال هســتند اصل را 
بر صحت اظهارات ایــن کارتن خواب ها نمی گذارند 

درحالی که اصل بر دروغ نگفتن آنها اســت مگر غیر 
از آن ثابــت شــود. ما موارد زیادی را داشــته ایم که 
کــودکان به دلیل توجه نکردن بــه اظهارات مددجو 

مورد صدمه و آسیب قرار گرفته اند. 
این عضو شــورای شــهر تهران تصریــح کرد: با 
مشاهده این شرایط بررسی را درباره حوزه مددکاری 
داشــتم و به پژوهش ممیزی مــددکاری اجتماعی 
که توســط گروه علوم پیراپزشکی فرهنگستان علوم 
پزشکی سفارش داده شده و توسط مصطفی اقلیما 
نیز اجرا شــده است، رســیدم. این پژوهش وضعیت 
مددکاری ایران را تا سال ۹۲ در مجموعه هایی نظیر 
وزارت بهداشــت، ســازمان زندان ها، ناجا، بهزیستی 
و... بررسی کرده اســت. بر این اساس تنها ۲۵ درصد 
افرادی کــه دارای پســت مــددکاری اجتماعی در 
وزارت بهداشت هســتند، تحصیالت مرتبط دارند و 
مابقی تحصیالت غیرمرتبطی همچون ریاضی، علوم 
آزمایشــگاهی و... داشــته اند. با وجود این برای من 
عجیب است که وزیر بهداشت در واکنش به مسئله 
فروش نوزاد می گوید: وزارت بهداشت وظیفه ای در 
قبال خریدوفروش کودکان معتاد ندارد. باید از ایشان 
پرسید اگر بیمارســتان ها از حداقل تعداد مددکاران 
اجتماعی برخوردار بودند هیــچ گاه نوزاد زن معتاد 
آســیب دیده پس از زایمان به این مادر تحویل داده 

می شد؟ 
دانشــور فاجعــه مهم تــر را تعداد پســت های 
مددکاری در شهرهای زابل، قزوین، شاهرود، زنجان، 
گناباد، شهرکرد، خراسان  شمالی، اراک، ایالم، بوشهر 
و زنجان برشــمرد که تعداد این پست های مرتبط با 
رشــته مددکاری صفر است. همچنین در تهران تنها 

۲۵ مددکار اجتماعی حرفه ای با رشته مرتبط وجود 
دارند. 

وی در ادامه به بررســی همین آمــار در انجمن 
حمایت از زندانیان اشــاره کرد و گفت: تنها شــش 
درصــد از مددکاران اجتماعی ایــن مجموعه دارای 
رشــته تحصیلی مرتبــط هســتند درحالی که طبق 
اســتانداردهای جهانی برای هر پنج پرونده فعال و 
۲۰ پرونــده غیرفعال باید یک مددکار باشــد. یکی از 
کارهای مددکاران در زندان این اســت که به بازدید 
از خانــواده زندانیان بروند و درباره سرنوشــت آنها 
تحقیق کننــد؛ چراکه ما وقتی با زنــان  کارتن خواب 
مصاحبــه می کنیم، اکثر مــردان آنهــا در زندان به 
ســر می برند و وقتــی ما به معیشــت خانواده پس 
از دســتگیری مــرد خانواده توجــه نمی کنیم کار به 
جایی می رســد که زنان سرپرست خانواده به دنبال 
پول درآوردن به طرق غیرمجاز هستند. یافته دیگر ما 
این اســت که انجمن حمایت از زندانیان در گذشته 
ردیف بودجه از دولت دریافت می کرد اما در ســال 
۷۷ این بودجه از آنها گرفته و به کمیته امداد سپرده 
شــد. کمیته امداد هم جواب گوی همه آنها نیســت 
و پس از یک ســال از حبس، تازه بررسی می کند که 
آیا این خانــواده می توانــد از حمایت های حداقلی 

برخوردار باشد یا نه؟ 
دانشــور با بیان اینکه ۳۴ درصد از افرادی که در 
انجمن حمایت از زندانیان، شــغل مددکاری دارند، 
تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم دارند اظهار کرد: در سال 
۸۰ تنها برای پنج درصد از زندانیان پرونده مددکاری 
تشکیل شد که این نشان دهنده آن است که موضوع 
مددکاری رها شده است. من در همین جا آژیر ضعف 

مددکاری اجتماعی را به صدا در می آورم و می گویم 
که یکی از دالیل بازگشــت مجدد کارتن خواب ها به 
خیابان، نبود مددکاران حرفه ای مداخله گر است که 
انجمــن مددکاری اجتماعی می توانــد در دوره های 
کوتاه مدت سه تا شش ماه آموزش هایی را به پرسنل 
دســتگاه ها بدهد که حداقل آنها با اصول اولیه آشنا 

شوند. 
وی بــا اشــاره بــه بی توجهــی به آســیب های 
اجتماعــی در برنامه ششــم توســعه نیــز گفت: با 
توجه به اینکــه حل آســیب های اجتماعی یکی از 
دغدغه های مقام معظم رهبری است، چطور ممکن 
اســت که در برنامه ششــم توســعه به آسیب های 
اجتماعی بی توجهی شود و تنها به ایجاد ستاد عالی 
توانمندســازی فقرا و محرومان اکتفا شود. آیا همه 
آســیب های ما نظیر اعتیاد، فحشــا، بیماران مزمن، 

طالق و... ذیل این عنوان قرار می گیرند؟ 
این عضو شــورای شــهر تهران به یک گزارش از 
مؤسســه مهر آفرین در ۴۰ روز گذشــته اشاره کرد و 
گفت: مــددکاران ما برای کمک به مادران و کودکان 
بد سرپرســت در سه بیمارســتان منطقه ۱۲ به مدت 
۴۰ روز مســتقر شــدند و پــس از همراهــی با مادر 
نوزاد و بررســی وضعیــت خانوادگــی آنها متوجه 
شــدند که در اکثریت موارد، پدر و مادر مصرف کننده 
شیشــه و هروئین هســتند و به جز آن نوزاد، فرزندان 
دیگری هم در خانه هســتند که مدرسه نمی روند و 
شناسنامه ندارند و واکســن هم نزده اند و شدیدا در 
معرض آســیب هستند. ما با یک مورد مواجه شدیم 
که پســربچه ای هر دو شــب یک بار توســط پدرش 
مورد ضرب وشــتم شــدید قرار می گرفت و حتی به 
دلیل شکســتگی پایش دچار عفونت شدید بود. اما 
با وجود دخالت بهزیستی هنوز نتوانستیم این کودک 
را از آن خانه نجات دهیم. این شــرایط نشان دهنده 
وجود خأل بزرگی در قانون اســت چراکه بهزیســتی 
نمی تواند بــدون حکم، کودک را از خانواده جدا کند 
و تا زمانی که قاضی کلمــه «اجبار» را در حکم قید 

نکند، بهزیستی با مشکالتی مواجه است. 
وی بــا بیــان اینکه من نــگاه جناحــی در حوزه 
آسیب های اجتماعی ندارم، گفت: در دولت گذشته 
سازمان رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت کار با یکدیگر 
ادغام شد و حاال بررسی کل آسیب های اجتماعی به 
یک معاونت که آن هم مســئولش اقتصاد خوانده، 
خالصه شده و خواســتار احیای دوباره این سازمان 
هســتیم. وی به وزیر بهداشــت و ســایر مســئوالن 
ســازمان های مرتبــط توصیه کرد تا دســتورالعمل 
مشــخصی برای ارتقای جایگاه مددکاران اجتماعی 
صادر کنند تا قبل از آســیب بیشــتر برای کودکان یا 

حتی مرگ آنها، بتوانیم آنها را نجات دهیم. 

شرق: تردد پرشمار ماشــین های آالینده و فرسوده 
و پایداری جوی به عــالوه پاییز و کاهش دمای هوا 
دوباره مثل همیشــه در تهران وارونگی دما را رقم 
زد که حاصل آن آلودگی شــدید هوای شــهر بود. 
روز گذشته شاخص کیفیت هوای تهران با ایستادن 
روی عدد ۱۶۲ یکی از بی ســابقه ترین روزهای خود 
در سال جاری را پشت سر گذاشت. رطوبت موجود 
در هــوا هم به کمک این آلودگی آمد و حجم خطر 
و آالینده بودن وضعیــت را افزایش داد به گونه ای 
که شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت اعالم کرد: 
«هوای تهران به دلیل افزایش غلظت آالینده وارد 
وضعیت قرمز شــده است و در شرایط ناسالم برای 
همــه افراد جامعه قــرار دارد». بر این اســاس روز 
گذشته غلظت ذرات معلق ۲٫۵ میکرون در هوای 
تهران، هفت برابر اســتاندارد ســازمان بهداشــت 

جهانی گزارش شد. 
در همیــن رابطه، وحیــد حســینی، مدیرعامل 
شــرکت کنترل کیفیت هوا گفت: «شاخص کیفیت 
هوا امروز روی عدد ۱۶۲ قرار گرفته اســت و هوای 
تهران وارد وضعیت قرمز شــده است و تنفس در 
این هوا برای همه افراد جامعه ناســالم محسوب 

می شود».
او در پاســخ به این سؤال که آیا هوای تهران در 
شرایط هشدار اســت، گفت: «کیفیت هوای تهران 
امروز با روز گذشــته تفاوت چندانی ندارد اما امروز 
شــاخص کیفیت هوا باالی ۱۵۰ قــرار گرفته و هوا 
وارد وضعیت قرمز یا همان هشــدار شده است اما 
زمانی کــه می گوییم هوای تهران بــرای گروه های 
حساس ناسالم اســت به این معنا نیست که سایر 
افراد تحت  تأثیر قرار نمی گیرند و سایر افراد جامعه 
هم تحت  تأثیر همان آلودگی ها قرار دارند و کیفیت 
هــوای تهران تقریبا در بیشــتر روزهای ســال و در 
فصل های سرد ســال تقریبا در همین شرایط امروز 

است».
او درباره غلظت آالینده ها و آالینده شاخص در 
هوای تهــران گفت: «عمده تریــن آالینده در هوای 
تهران امروز ذرات معلق اســت کــه میزان آن در 
هــوای تهران امــروز ۷۲ میکروگرم بــر مترمکعب 
اســت. زمانی کــه غلظت این آالینده از ۶۰ بیشــتر 
شود می گوییم کیفیت هوا از نظر غلظت آالینده ها 
در شــرایط ناســالم یا همان شــرایط هشــدار قرار 

دارد. ایــن عدد ۷۲ طبق اســتانداردهای ســازمان 
بهداشــت جهانی، هفت برابر اســتانداردی است 
که این ســازمان برای هوای ســالم پیش بینی کرده 
است و هفت برابر یعنی ۷۰۰ درصد بیشتر از سطح 

استانداردها».
حسینی درباره علت کاهش شدید میدان دید در 
تهران در روزهای اخیر به ویــژه دیروز گفت: «البته 
هوای تهران آلوده است و غلظت آالینده ها کیفیت 
هوا را کاهــش داده اما کاهش شــدید میدان دید 
در تهران که شــهروندان تهرانی شــاید امروز آن را 
بیشتر احساس کرده اند ناشــی از باالبودن رطوبت 
هواســت. امروز میزان رطوبت نسبی در هوا حدود 
۸۰ درصد برآورد شــده و به نوعــی آلودگی هوا و 
وجود مه در هوای تهران در آمیخته شده و بنابراین 
کاهش شدید میدان دید دیروز در تهران وابسته به 
آلودگی نیســت و بخشــی از این موضوع ناشی از 

رطوبت باالی هواست».
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوا با تأکید بر 
اینکه تهران در روزهای اخیر شــرایط پایدارجوی را 
پشت ســر گذاشته اســت، افزود: «در شرایط پایدار 
جــوی هیچ گردوغبــار و آالینــده ای از بیرون، وارد 
تهران نشده و آلودگی هوای تهران را دیگر نمی توان 
به گردوغبار واردتی و فرامرزی نسبت داد و هوایی 
کــه امروز تهــران نفس می کشــد، تولیــد داخلی 
شــهر تهران اســت و عمدتا ناشــی از تردد وسایل 
نقلیه فرســوده و کاربراتوری، موتورســیکلت های 
کاربراتــوری و خودروهای دیزلی اســت که بدون 

فیلتر دوده در تهران تردد می کنند».
در همیــن حــال، روز گذشــته مدیــرکل اداره 
حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به 
شرایط ناسالم هوای تهران به دلیل افزایش غلظت 
ذرات آالیندها، از برگزاری جلسه هماهنگی کمیته 
مواقع اضطــرار خبر داد. محمد هــادی حیدرزاده 
در این باره گفت: هوای تهران با شرایط موجود هنوز 
در وضعیــت اضطــرار قرار ندارد. وی با اشــاره به 
اینکه بخشی از کاهش شعاع دید در سطح شهر به 
علت رطوبت موجود در هواســت، افزود: با توجه 
به پیش بینی هواشناســی پیرامون ناپایداری هوا در 
چند ساعت آینده، در صورتی که پایداری هوا ادامه 
پیدا کند جلســه هماهنگی کمیته مواقع اضطرار، 

برگزار خواهد شد. 

وضعیت قرمز هواى تهران

سریال همیشگی تأخیر و بی توجهی 
در پروازهای داخلی

شرق: روز گذشته در فرودگاه مهرآباد پرواز شماره  �
۴۰۸۷  تهــران به بندرعبــاس هواپیمایی زاگرس که 
طبق اطالعات بلیت قرار بود ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه 
انجام شــود بدون آنکه اطالعی به مســافران داده 
شود با چهار ساعت تأخیر در حدود ساعت ۱۹ انجام 
شــد. طبق گفته یکی از مســافران این پــرواز در این 
مدت مســئوالن این شرکت هواپیمایی هیچ اطالعی 
در این باره به مســافران خود نداده اند و حتی حاضر 

به عذرخواهی از آنها نشده اند. 
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