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اطالعیه ناجا برای
ماه رمضان

اکسیژن در هوای تهران رنگ باخته است

احیای تاالب «هورالعظیم»

هورالعظیم در مرز میان ایران و عراق یکی از مهمترین تاالبهای منطقه است که در ٤٠
سال اخیر آسیبهای بزرگی را متحمل شد .آسیبهایی که منجر به خشکشدن بخشهای
بزرگی از آن شد .مهمترین دالیل خشکیدن هورالعظیم در منطقه سرزمینی عراق را میتوان
اینگونه برشــمرد :به گزارش روزنامه شــرق ،در چند دهه گذشته روند خشکاندن تاالب از
دهه  ١٩٥٠تا  ١٩٧٠میالدی ادامه یافته و زمینهای کشــاورزی زیادی از قلب تاالب و در
محدوده باختری آن بیرون کشــیده شــد و ابعاد تاالب کوچک و کوچکتر شد .زمینهای
استحصالی (زیر کشت) در ســالهای بعد مصرف آب بیشتری پیدا کرده و در نتیجه حقابه
تاالب کمتر و کمتر شــد .در اواخر دهه  ٨٠و  ٩٠میالدی ،در زمان صدامحســین ،این کار
توســعه و شدت یافت و جمعیت ساکن در این منطقه از آنجا رانده شدند .بیش از  ٩٠درصد
تاالب تا سال  ۲۰۰۳و سقوط صدام خشک شده بود و از آن سال با بازگشایی نهرها مساحت
تاالب به  ٣٠درصد افزایش یافت .در منطقه سرزمینی ایران نیز:
الف -تکهتکهشــدن تاالب :در ســالهای پس از جنگ تحمیلی به مــوازات نوار مرزی،
خاکریزی با بلندای چند متر در تاالب در راســتای شــمالی-جنوبی ایجاد شد .ایجاد این
دیواره مصنوعی سبب قطع طبیعی جریان اصلی آب ،کمترشدن عمق آب ،تبخیر بیشتر آب،
تکهتکهشــدن تاالب و در نتیجه تسریع در روند خشــکاندن آن شد .این روند در سالهای
بعدی (در دهه  )٨٠به وســیله وزارت نفت با انگیزه کشف نفت (میدان نفتی آزادگان) شدت
و گسترش یافته و باعث شد تا تاالب در بخش ایرانی به پنج سلول موسوم به مخزن تبدیل
شود .ایجاد سلولهای بیشتر و قطع کامل ارتباط جریان آب بین سلولها و سپس خشکاندن
آبهای داخل هر ســلول ،انجام فعالیتهای نفتی را آســانتر ،سادهتر و کمهزینهتر (اما به
قیمت خشکشدن تاالب) کرد.
ب -توسعه ناپایدار آب :آغاز اجرای طرحهای ابنیه هیدرولیکی در سطح حوضه آبریز کرخه
پس از جنگ تحمیلی ،سبب شد تا از ورود جریانهای طبیعی آب به تاالب جلوگیری شود.
بزرگترین پروژههای اجراشده روی رودخانه کرخه ،سدهای سیمره و کرخه از طریق وزارت
نیرو بوده است .با آبگیری سد کرخه ( )١٣٨١عمال جریان آب رودخانه کرخه که سهم اصلی
و عمــده تأمین نیاز آبی تاالب را برعهده دارد ،بهطور تقریبا کامل قطع شــد .حجم طبیعی
آب دریافتشده تاالب هورالعظیم از رود کرخه حدود شش میلیارد مترمکعب در سال بوده و
بعد از آبگیری ســد این میزان بهطور میانگین به رقمی کمتر از  ٢٠٠میلیون مترمکعب و در
برخی ســالها به صفر رسیده است .در نتیجه روشن است که توسعه ناپایدار و سوءمدیریت
منابع آب در خشکاندن تاالب نقش داشته است.
پ -توسعه ناپایدار کشــاورزی :اتفاق دیگری که در حوضه آبریز تاالب رخ داد «ایجاد و
توســعه واحدهای کشت و صنعت نیشــکر» بود .ایجاد و توسعه کشت و صنعت دهخدا در
حوضه بالفصل و اثرگذار بر تاالب در دهه  ٨٠با بیش از  ١٥هزار هکتار زمین زیر کشــت
بهطور مســتقیم و غیرمســتقیم بر اکوسیســتم تاالب اثرات منفی گذاشته است .مهمترین
مؤلفههای منفی اثرگذار بر تاالب را بهطور خالصه میتوان چنین ذکر کرد:
 -١مصرف بیشازحد آب و راندمان پایین آبیاری :در هر دوره آبیاری نیشــکر حدود ٨٠٠
میلیون مترمکعب آب برای زمینهای زیر کشت نیشکر مصرف میشود.
 -٢مصرف بیرویه انواع و اقســام کودهای شیمیایی و ســموم دفع آفات :در هر دوره از
کشت انواع کودهای شیمیایی با توجه به نوع آنها سه هزار تا چهارهزارو  ٥٠٠تُن و  ٤٥٠تا
 ٦٥٠هزار لیتر سموم دفع آفات مصرف میشود.
 -٣آبشویی خاک و بار آلودگی بسیار باال :خاکهای منطقه جلگه خوزستان شور و قلیایی
و دارای مقادیر متفاوتی از انواع نمکها هستند .برای اینکه بتوان چنین خاکهایی را برای
کشــت نیشکر مهیا کرد ،باید با عملیاتی بهنام آبشــویی خاک اصالح شوند .ساالنه برای
آبشویی خاکها یا اســتحصال زمینهای جدید حدود  ٧٠٠میلیون مترمکعب آب مصرف
میشــود .نتیجه این است که واحد کشت و صنعت نیشــکر دهخدا رقمی بالغ بر یکونیم
میلیارد مترمکعب آب را در هر دوره کشت مصرف و حدود یک میلیارد مترمکعب زهابهای
کشاورزی تولید میکند که در محیط زیست تخلیه میشود.
همچنیــن مقادیر زیادی از انواع آالیندهها در این زهابهــا وجود دارد که مهمترین آنها
عبارتاند از :علفکشها ،قارچکشها ،مواد و ترکیبات کلروره ،ســولفاته ،ســدیم ،پتاسیم،
کلســیم ،ذرات کلوئیدی ،فلزات سنگین (آهن ،مس ،کادمیوم ،جیوه ،سرب ،نیکل و کبالت)،
ترکیبات فســفر و ســایر امالح محلول و جامد موجود در خاک ،تخریب ساختمان و بافت
خاکها .از نظر کیفیت ،زهابهای تولیدشــده در رده «آبهای اَبَرشــور[ »]١قرار میگیرند
و در نتیجه با توجه به بار آلودگی بســیار باال هیچگونه «کارکرد اکوسیســتمی» درباره آن
متصور نیست.
ت -خشکســالی و تغییرات اقلیمی :اتفاق دیگری که در دو دهه اخیر در منطقه رخ داد،
خشکســالی بود .خشکسالی حادثشده سبب شد تا میزان آب ذخیرهشده در سد کرخه تا
سالها بعد از آبگیری آنقدر کم باشد که امکان هرگونه رهاسازی آب از آن سلب شود .بنا بر
اعالم وزارت نیرو شاخص آسیبپذیری ناشی از خشکسالی استان خوزستان به رقمی بیش
از  ٧٠رســیده است (در دهه  ٨٠تا  .)٩٠در نتیجه بالیای طبیعی ،انسانزاد آخری که ضربه
کاری را بر پیکر محیط زیســت حوضه آبریز تاالب هورالعظیــم وارد کرد ،همانا «تغییرات
اقلیمی» بود که باعث برخاســتن مواد و نهشتههای ریزدانه و رسوباتی شد که به نام پدیده
بحرانزای «ریزگردها» شناخته میشود .این کانونها ،چه آنهایی که در بخش ایرانی و چه
در داخل کشور عراق (در استانهای بصره و العماره) قرار گرفتهاند در مجموع زمینهایی با
مساحت تقریبی  ٨٠٠هزار هکتار را دربرگرفتهاند.
تعیین حریم تاالب
برای آنکه بدانیم چه اقداماتی باید صورت گیرد تا سبب احیای تاالب شود ،در گام نخست
بایــد عرصه موردنظر برای احیای تاالب را بهطــور دقیق بدانیم .باید ضمن انجام مطالعات
تعیین حریم ،با کشور همسایه نیز توافق مشخصی دراینباره صورت گیرد .در نتیجه هرگونه
اظهارنظر درباره مســاحت دقیــق تاالب و در نتیجه درصد احیــا و آبگیری تاالب جملگی
تقریبی بوده و خالی از اشــکال نیست .براســاس قوانین و مقررات وزارت نیرو با همکاری
ســازمان حفاظت از محیط زیست مکلف شده عرض حریم تاالبها و دریاچهها را براساس
شاخصهای مربوطه با تهیه نقشــه حریم و عالمتگذاری آن تعیین کند که تاکنون انجام
نشده است .از سوی دیگر با توجه به اینکه تاالب هورالعظیم یک تاالب فرامرزی به حساب
میآید ،در تعیین حریمهای کمی و کیفی باید با کشــور عراق هماهنگیهای الزم صورت
گيــرد تا در اجرای برنامههای حفاظت ،بهرهبرداری خردمندانه ،عادالنه و حتی نجات تاالب
رویکردهای واحدی به عمل آید .در ماده شش معاهده  ١٩٧٥الجزایر و پروتکلهای الحاقی
آن یک کمیته فنی مشترک پیشبینی شده تا درخصوص موارد اختالفی بررسی و رسیدگی
دوطرفه از ســوي این کمیته صورت گيرد که در این مورد نیز تاکنون اقدامی انجام نشــده
اســت .در نتیجه با انجام مطالعات الزم و تعیین حریمهای کمی و کیفی تاالب در دو سوی
مرز برای اجرای برنامههای احیای تاالب امکانپذیر خواهد بود.
ج -حقابه تاالب :درباره روشهای تعیین حقابه محیط زیســت تاکنون بیش از  ٢٠٠روش
در دنیا مطالعه شده و به اجرا درآمده ،اما در ایران دارای سابقه نیست .برای مثال سدهایی که
پیش از دهه  ٨٠در کشور ساخته شده و به اجرا درآمده اساسا بدون مطالعه حقابه بوده است.
چنانچه برای رودخانه کرخه حقابه تعیین شود ،بايد درباره میزان حقابه تاالب هورالعظیم نیز
محاسبات مربوطه انجام شود .از نهرهای مختلف منتهی به تاالب از رودخانه کرخه (سابله،
نیسان ،معرز ،کرخهکور و سایر کانالهای طبیعی و متروکه موجود) (شش میلیارد مترمکعب
در ســال) و رود دجله (مانند نهرهای مشرح ،الکمحال ،نهروان ،زبیر ،نصفالشطاط ،خنیزیرا،
مشاقل ،رشید ،ازرق در عراق) ( ٢میلیارد مترمکعب در سال) (به طور میانگین ساالنه حدود
هشــت میلیارد مترمکعب آب) به تاالب سرازیر میشده که برابر برآوردهای اولیه (با روش
مونتانا) میزان حقابه ســاالنه هورالعظیم رقمی حدود یک تا دو میلیارد مترمکعب در سال را
نشــان میدهد .ضمن اینکه باید توجه داشت وقتی تاالب در معرض خشکیدن قرار گرفته
یا درصد زیادی از آن خشک شده باشد ،حقابه باید میزان بیشتری نسبت به شرایط متعارف
داشــته باشــد (بیش از رقم مذکور).بدون تردید رودخانه کرخه مهمترین تأمینکننده حقابه
تاالب بوده و بعد از آن نهرهای مشتق از رودخانه دجله قرار دارد .با توجه به اینکه وضعیت
رودخانه دجله نیز مانند کرخه بوده و در ســالهای اخیر دچار کمآبیهای بیسابقهای شده و
اجرای پروژه گاپ در سرشاخههای این رودخانه از سوي ترکیه در آینده بیشتر بر مشکالت
این رودخانه و تاالب هورالعظیم خواهد افزود ،در نتیجه وظیفه دولتمردان کشــور رسیدگی
هرچه سریعتر به منظور ایجاد یک توافق با کشور همسایه برای آبرسانی از هر دو رودخانه
به تاالب است.
ح -احیای تاالب هورالعظیم با زهابهای کشــت و صنعت (یا خلق چالشــی جدید) :به
نظر میرســد اثرات منفی تخلیه زهابهای کشت و صنعت نیشکر باید با دقت مورد بررسی
قرار گیرد تا بدانیم چه میزان خســارات به محیط زیســت وارد شده است .مثال تخلیه این
زهابهای آلوده به رودخانه دز و کارون در سالهای گذشته و آبیاری نخلستانهای خرمشهر
و آبادان با این آبهای آلوده باعث خشــکی کامل و برگشــتناپذیر زمینهای کشاورزی و
نخلستانهای آن شد .در سالهای اخیر نهرهای فرعی رودهای کرخه و دجله حاوی مقادیر
زیادی زهابهای کشــاورزی و فاضالبهای شهری و روستایی بوده و در نتیجه جز تخلیه
آلودگیها به تاالب اثر مثبتی نداشته است.

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با صدور پیامی حلول ماه مبارک رمضان ،ماه عبادت و بندگی ،ماه تثبیت ایمان و اخالص را به عموم مسلمانان
تبریک گفت.بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس ،در متن این پیام آمده است ..« :براساس احکام نورانی اسالم ،مسافران و بیماران از روزهداری معاف هستند.
لیکن الزم است تمام کسانی که دارای عذر شرعی هستند ،از خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات در مالء عام خودداری کنند.
متصدیان هتلها ،مهمان پذیرها ،رستورانهای بین راهی ،پایانهها ،فرودگاهها و ایستگاههای راهآهن با اخذ مجوز از مراجع ذیربط و ضمن رعایت شئون
اسالمی و پوشش فضای خود ،میتوانند به مسافران ارائه خدمات کنند .سایر رستورانها و مراکز پذیرایی از اذان صبح تا هنگام افطار حق پذیرایی از
مشتریان را ندارند»....

شهال منصوریه

هوای آلوده ،جزئی از زندگی روزمره همه مان شــده
اســت ،فرقی در محل ســکونت هم ندارد ،چه آنهایی
که در جنوب کشــور زندگی می کنند و با گرد و غبار و
ن های خوزستان و سیستان
ریزگردها درگیرند مثل استا 
و بلوچستان و چه آنهایی که در کالنشهرها و شهرهای
کوچک و بزرگ و صنعتی مثل تهران ،اصفهان ،تبریز
و مشهد زندگی میکنند و آســمان باالی سرشان در
ت های
بیشــتر مواقع خاکستری اســت .در بین سیاس 
کلی محیطزیست که مقاممعظم رهبری تعیین کرده
اند ،توجه به مســأله آلودگی هوا در چند بند خودنمایی
میکند .یکی از موارد سیاستهای کلی محیطزیست،
پایش مســتمر و کنترل منابــع و عوامل آالینده هوا و
الزام رعایت استانداردها و شاخصهای زیست محیطی
در قوانین و مقررات اســت .در این میان انگشت اتهام
آلودگی شهرهای بزرگ به سمت خودروها نشانه رفته
است .آمارها هم میگویند که این اتهام ناروا نیست.
بیانیه هوای تهران 74؛ اولین زنگ خطر
حدود دویست سال قبل ،زمانی که تصمیم اولیه شاه
اســماعیل برای پایتخت شدن تهران را آغا محمدخان
قاجار به مرحله اجرا درآورد ،این منطقه قصبه سرسبز و
خوش آب و هوایی بود که به خاطر چنارهای بسیار بلند
و همیشــه پربرگ و توتستان هایش از شهرت و آوازه
زیادی برخوردار بود ،اما تهران امروز چندان شباهتی به
آن قصبه خوش آب و رنگ ندارد.
بنابر نظر برخی از کارشناسان محیط زیست ،نخستین
زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوای تهران در ســال
 1374به صدا درآمــد ،در آن هنگام نزدیک به یکصد
نفر از کارشناســان و مدرسان حوزههای مرتبط محیط
زیســت ،جغرافیا و شهرسازی در پی نشستی در سالن
اجتماعات پارکشــهر ،متنی موســوم به بیانیه هوای
تهران  74منتشر کردند که در آن برای نخستین بار از
آلودگی هوای پایتخــت به عنوان یک بحران ملی که
راه مقابله با آن عزم ملی است ،نام برده شد.
ایــن بیانیه عمدتا بــر آثار بهداشــتی و بیماریزای
آلودگی هوا تاکید داشــت و نویســندگان آن کوشیدند
بر این نکته پا فشــاری کنند کــه یکی از علل اپیدمی
بیماریهایی همچون افســردگی ،اضطــراب و انواع
ناراحتیهای تنفسی در تهران ،آلودگی هوا است و این
پدیده را میبایست از جمله عوامل قابل توجه مرگ و
میر در تهران به شمار آورد.
البته ،این بیانیــه آنقدر بازتاب نیافت که بتوان تصور
کرد که همــه فعالیتهای بعدی مقابله با آلودگی هوا
در تهران را مورد تاثیر خود قرار می دهد ،البته ســه
سال بعد از صدور بیانیه هوای تهران  74توسط جایکا
(کنسرسیومی از مشــاوران بینالمللی که با محوریت
کارشناســان ژاپنی طرح جامع بــرای کاهش آلودگی
هــوای تهران را تدوین کردند) ،مرگ بین  7تا  9هزار
نفردر تهران  -یعنی تقریبا هر ساعت یک نفر -بر اثر

آلودگی هوا اعالم شد.
بنابــر گزارش ســازمان های مســئول ،در بیش از
دویســت روز از ایام ســال غلظت ذرات معلق آنچنان
باال اســت که گســتره دید کامل را به کمتر از پانصد
متر کاهش میدهد .به همین دلیل ســاکنان محدوده
دو ســوم جنوبی شــهر اغلب تصویر محو و کدری از
توچال را میبینند .از یک ســوم باالی شــهر هم دو
ســوم جنوبی آن به زحمت دیده میشــود ،اغلب هم
این بخش از شــهر در هالهای از دود مه خاکســتری
غرق اســت و میــزان آلودگی در مواقعی از ســال به
حدی میرسد که ســازمانهای مسوول در کشور آن
را در مرحله خطرناک و بحرانی اعالم کرده و خواستار
ماندن کودکان ،سالخوردگان و بیماران قلبی و تنفسی
در داخل منزل می شوند.
در شــرایطی که آلودگی هــوا در تهران در وضعیت
ناسالم یا هشــدارآمیز قرار می گیرد میزان آالینده ها
بویژه گاز منو اکســید کربــن و ذرات معلق موجود در
هوا ،افزایش می یابد و مه دود غلیظی آســمان شهر را
می پوشاند.
کربن سیاه هوای تهران ،باعث مرگ زودرس میشود
به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،دکتر
«گریفیث بل» از دانشــگاه واشــنگتن و همکارانش
دادههای  6654فرد بالغ را بررســی کردند و با استفاه
از دادههای کمپینهای نظارتی کوهورت ،اثرات ســوء
ناشــی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را در هر
یک از شــرکتکنندگان تخمین زدنــد .آنها همچنین
سطح کل کلسترول خوب و نیز تعداد ذرات( )HDLرا
در هر یک از شرکتکنندگان بررسی کردند .کلسترول
 HDLمعروف به کلسترول خوب است زیرا به حذف
لیپوپروتئیــن با چگالی کم ( )LDLیا کلســترول بد
کمک میکند .کلســترول از چربی ســاخته میشود و
در خون و تمامی ســلولهای بدن وجود دارد؛ تفاوت
کلسترول با سایر چربیهای موجود در خون این است
که در خون حل نمیشود .این ماده توسط لیپوپروتئینها
بین سلولها جابهجا میشود .لیپوپروتئینهای با چگالی
کم یا  LDLاز انواع بد کلســترول به شمار میروند.
در مقابل ،لیپوپروتئینهای بــا چگالی باال یا HDL
به عنوان کلســترول خوب شــناخته شدهاند .بل و تیم
تحقیق دریافتند افرادی که در میانگین سه ماهه بیش
از دیگران در معرض ذرات معلق قرار داشــتند ،تعداد
ذرات  HDLکمتری داشتند.
مدیر عامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران در
این باره گفت :در شــهر تهران مانند بیشتر شهرهای
بزرگ کشور ،ذرات معلق با قطر کمتر از  2.5میکرون
مهمترین آالینده هوا به شمار میرود و در اکثر قریب
به اتفاق روزهای آلوده ،آالینده شــاخص هوای شهر
بوده اســت .ذرات معلق موجود در هوا شامل عناصر و
ترکیبات مختلفی با منابع بســیار متنوع است و در این
میان «کربن ســیاه» یکی از اجزای بسیار خطرناک و
در عین حال بسیار ریز این آالینده است که با توجه به
تحقیقات بهعمل آمده ،احتمال بروز سرطان را افزایش
میدهد.

وحید حسینی افزود :کربن سیاه عالوه بر مشکالت و
عوارضی که بر ســامت انسان ایجاد میکند ،با جذب
نور خورشــید موجب گرم شدن اتمسفر زمین میشود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته میتوان با اقدامات
کاهش انتشــار کربن سیاه در جو ،مانع از  640هزار تا
 4.9میلیون مورد مرگ زودرس ســاالنه در کره زمین
شد.
آنگونه که این اســتاد دانشگاه صنعتی شریف گفته،
کربن ســیاه یکی از اجزای اصلــی ذرات معلق در هوا
اســت که فرآیندهای طبیعی و برخــی از فعالیتهای
انسانی عامل انتشــار آن هستند .هرچه فرآیند احتراق
کاملتر باشد ،میزان انتشــار کربن سیاه کمتر است و
فعالیتهایی که منجر به احتراق ناقص ســوختهای
فسیلی ،ســوختهای زیستی و زیست تودهها میشود
مثل نحــوه کار کردن موتورهای دیزلــی ،اجاقهای
آشپزی ،سوزاندن چوب و آتشسوزی جنگلها ،موجب
انتشار بیشتر این آالینده میشوند.
به گفته مدیر عامل شــرکت کنتــرل کیفیت هوای
تهــران ،جدیدترین تحقیق منتشرشــده در خصوص
آلودگی هوا نشان میدهد که کربن سیاه یا دوده تاثیر
بسزایی در کاهش کلسترول مفید خون و ابتالی افراد
بــه بیماریهای قلبی و عروقــی دارد .در این مطالعه
که اردیبهشت ماه  ،1396درمجلهای متعلق به انجمن
قلب آمریکا به چاپ رســیده اســت ،نتایج تحقیق در
گروه آماری بزرگــی از افراد با نژادهــای مختلف در
شش شــهر بزرگ آمریکا نشان میدهد افرادی که در
معرض آلودگی هوای ناشــی از ترافیک شــامل ذرات
ریز و کربن ســیاه یا دوده هستند ،دچار کاهش معنادار
سطح کلسترول مفید خون شده و ریسک ابتالی آنها
به بیماریهای قلبی شــامل گرفتگی عروق به شدت
افزایش مییابد.
حســینی ،خاطرنشان کرد :اهمیت مقاله جدید منتشر
شده از این روست که از طرفی ارتباط بین کربن سیاه
و بیماریهای قلبی و ســکتههای ناگهانی رخ داده در
شــهر تهران را نشــان میدهد و از سوی دیگر نشان
میدهد تالش شرکت کنترل کیفیت هوا برای معرفی
و اطالعرسانی در خصوص این آالینده خطرناک بسیار
با اهمیت بوده اســت .عالوه بــر آن ،به همین منظور
برای اولین بار در کشــور شــبکه پایش کربن سیاه یا
دوده با دســتگاههای بر خط در شــهر تهران در سال
 1396راهاندازی میشــود تا در شــش نقطه منتخب
شــهر ،اندازهگیری کربن سیاه انجام شود .اهمیت این
اندازهگیــری میتواند نشــاندهنده وخامت وضعیت
غلظت آالینده کربن سیاه در تهران بوده و تالشهای
انجامشده در جهت حذف این آالینده را ارزیابی کند.
آسیبهای ناشی از آلودگی هوا
مونوکسیدکربن  -دی اکســید گوگرد  -دی اکسید
نیتروژن ،هیدروکربورهــا و ذرات معلق آالینده هایی
است که وجود آنها در هوا و استنشاق و فرستادنشان به
داخل ریه موجب بروز انواع بیماریهای دستگاه تنفس،
آسم ،سرطان ریه ،کند ذهنی و عقب ماندگی کودکان،
بیمــاری های قلــب و عروق ،ســرگیجه ،عصبانیت،

اجتماعی

پرخاشــگری ،اختالل در دید و اشــکال در رسیدگی
اکسیژن کافی به بافتهای بدن در کوتاه مدت می شود.
بنابر اعالم متخصصان امر ،منوکســیدکربن موجود
در هوای آلوده شــهرهای بزرگی مانند تهران موجب
بروز اختالالت رفتاری و پرخاشگری در بین کارکنان،
جوانان و میانساالن می شود .این وضعیت در کشورهای
جهان ســوم باتوجه به درصد باالی منوکسیدکربن در
هوا ،تأثیر ســوء بیشــتری بر روی سالمت شهروندان
دارد .همچنین آلودگی هوا موجب فرســایش روانی در
جوانان شده و آنان به سرعت بی تاب شده و به مجادله
با یکدیگر می پردازند.
بررسی های اخیر نشان می دهد :آلودگی هوا باعث
بستری شــدن افرادی می شود که در گذشته به حمله
قلبی مبتال شده اند.
دانشــمندان معتقدند رابطه ای مســتقیم بین میزان
آلودگی هوا و تعداد دفعات ابتال به مشکالت قلبی دیده
می شود و حتی در مواردی که آلودگی هوا در حد مجاز
نیز اعالم می شــود این خطر بــرای مردم وجود دارد.
موضوع به حدی جدی اســت کــه افزایش اندک دود
اگزوز ،تعداد افراد بستری شده به دلیل مشکالت قلبی
را تا 2/5درصد افزایش می دهد.
تهدید سالمت نوزادان داخل رحم از سوی
آالیندهها
بنابر اعالم محققان علوم پزشــکی دود و دیگر انواع
آلوده کننده های هوا نه تنها ممکن اســت بر سالمت
افراد بزرگســال تاثیــر منفی بگذارند بلکــه قادرند بر
نوزادانــی که هنوز به دنیا نیامده نیــز تاثیر نامطلوبی
داشته باشند.
بنابر گزارش خبـرگزاری رویتر از واشنگتـن ،محققان
دریافتند جهش های ژنی شناخته شده ناشی از آلودگی
هوا وجود دارند که از طریق اسپرم موشهای نر به نسل
بعدی انتقال می یابند و این گونه تغییرات در انســان
نیز رخ می دهد.
دانشــمندان بــا مطالعه ایــن موش هــا دریافتند
جهشهای ژنی موشــهایی که هــوای آلوده را تنفس
کردند ،بیشــتر از دیگر موش ها بوده و این جهش ها
و تغییرات ژنتیکی در نسل بعدی آنـــها نیز مشاهده
می شد.
به نوشــته این دانشــمندان ،تغییرات ســاختمانی
دردی ان ای اســپرم مردان نیز بعــد از آنکه آنان در
معــرض آلودگی هوا قــرار گرفتند ،مشــاهده و ثبت
شــده اســت.آلودگی هوا همچنیـــن بــا بیماریهای
قلبی ،ریوی ،ســرطان و نقایص مــادرزادی در ارتباط
است.

گزارش حدود  1200مورد مسمومیت کودکان با موادمخدر

رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی بهزیســتی کشور با
بیان اینکه سال گذشته  1189مورد مسمویت کودکان
با مواد مخدر گزارش شــد گفــت :از این تعداد پس از
بررســیهای الزم  ۴۶۷کودک به بهزیســتی تحویل،
 ۶۴۷نفر به خانواده و  ۶۰نفر به اقوام ســپرده شدند و
 ۱۵کودک نیز فوت کردند.
حسین اسدبیگی ،با اشاره به ماموریت های اورژانس
اجتماعی درخصــوص کودکان مبتال به مســمومیت

با مواد مخدر اظهار کرد :ســال گذشــته همکاران ما
با کمک مــردم ،نهادهای مردمــی و منابع مختلف و
بخصوص مراکز درمانی وارد امر رســیدگی به وضعیت
کودکان مسموم شده با مواد مخدر که عمدتا از مادران
معتاد بدنیا می آیند ،شدند.
وی افزود :از ابتدای ســال  ۹۵و قبل از آن جلساتی
با وزارت بهداشــت داشــتیم که منجر بــه صدور چند
بخشــنامه به دانشگاههای علوم پزشــکی شد .بر این
اساس مراکز درمانی مسئول شدند تا به محض مشاهده
چنین مــواردی با همکاران ما تماس بگیرند تا کودکی
که دچار مســمومیت با مواد مخدر است تحت بررسی
قرار گرفته و اگر الزم شــد پرونــده قضایی برای وی
تشــکیل بشود.به گزارش ایسنا ،رئیس مرکز فوریتهای
اجتماعی بهزیستی کشــور افزود :بر اساس گزارشات
استانی در سال  ۱۱۸۹ ،۹۵مورد کودک مسموم با مواد
مخدر مشاهده شد.
اسدبیگی ادامه داد :باید برای این کودکان سم زدایی

بازداشت شکارچیان کل و بز در پارک
ملی کاله قاضی

عامالن شکار یک کل و یک بز وحشی حین گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست
پارک ملی کاله قاضی اصفهان دستگیر شدند.
به گزارش دیده بان محیط زیســت و حیات وحش ایران ،نیروهای یگان حفاظت محیط
زیســت پارک ملی کاله قاضی اصفهان حین گشت و کنترل در ارتفاعات این پارک متوجه
حضور سه شکارچی غیرمجاز شدند.محیطبانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل
شــده و هر سه نفر را بازداشت کردند.در بازرسی از شکارچیان متخلف الشه یک بز وحشی،
الشه یک کل وحشی ،یک اسلحه گلوله زنی  ۲۷۰متعلق به غیر و سایر ادوات شکار کشف
و ضبط شد.
متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل و موقت ًا
روانه زندان شدند.بر اســاس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان
وارده به محیط زیســت ،جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شــکار غیرمجاز هر یک کل
یا بز وحشــی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است؛ بنابراین متهمان میبایست مبلغ
دویســت میلیون ریال به حساب دولت واریز کنند.همچنین متهمان در دادگاه به جرم شکار
غیرمجاز جانوران وحشــی در پارک ملی محاکمه شــده و بر اساس ماده  ۱۳قانون شکار و
صید به حبس از  ۹۱روز تا یک ســال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا
 ۲۰میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اســاس ماده  ۱۴قانون شکار و صید ،اســلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به
پرونده و تعیین تکلیف از ســوی دادگاه ،توقیف و در اختیار اداره محیط زیســت است .مقام
قضایی میتواند با استناد به ماده مذکور و ماده  ۲۱۵قانون مجازات اسالمی نسبت به ابطال
مجوز حمل ســاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر
کند.

در درمانگاه انجام شــود به همین خاطر بسیاری از این
خانوادهها کودک خود را به بیمارستان میآورند.
وی با بیان اینکه در مواردی الزم اســت پدر و مادر
دادگاهی شــوند گفت :عدهای از این کودکان با حکم
قاضی به مراکز شــبه خانواده و شبانه روزی بهزیستی
سپرده میشوند و عده ای هم به خانواده برمی گردند.
تعدادی هم به اقوام خانواده تحویل می شوند .متاسفانه
بعد از مدتی بســیاری از خانــواده این کودکان که به
مراکز ارجاع داده می شــوند حکــم گرفته و آنها را به
خانواده باز میگردانند.رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی
بهزیستی کشور در ادامه به اعالم ریز آمار این کودکان
پرداخــت و افزود :همانطور که گفته شــد در مجموع
 ۱۱۸۹مورد مســمومیت با مواد مخدر گزارش شد که
 ۶۰۰مــورد دختر و  ۵۸۹مورد پســر بودند .از مجموع
این آمار  ۶۳۹مورد نوزاد و مابقی در ســنین باالتر قرار
داشتند.
اســدبیگی افزود :از این میزان  ۸۴۹مورد از ســوی

مراکز درمانی گزارش شــده بودند .پس از بررسی های
الزم  ۴۶۷کودک به بهزیستی تحویل داده شدند۶۴۷ ،
نفر به خانواده و  ۶۰نفر به اقوام ســپرده شــدند و ۱۵
کودک نیز فوت کردند.به گفته وی استان های تهران،
کرمان ،کرمانشاه و خراســان جنوبی به ترتیب دارای
بیشــترین موارد گزارش شــده در این خصوص بودند.
به لحاظ رده ســنی نیز میتوان گفت بیشــترین موارد
مســمویت مربوط به نــوزادان و کمترین موارد مربوط
به گروه ســنی  ۱۱تا  ۱۸ســال بوده است.رئیس مرکز
فوریتهای اجتماعی بهزیســتی کشور در پاسخ به اینکه
آیا در رده سنی  ۷تا  ۱۸سال موارد اخراج از مدرسه هم
مشاهده شــده است یا خیر گفت :مدرسه سعی میکند
این کودکان را تا جایی که می شــود اخراج نکند زیرا
تــرک تحصیل زودهنگام از عوامل مهم آســیب های
اجتماعی اســت .اخیرا آموزش و پرورش با کمک قوه
قضائیه و بهزیســتی طرحی تحت عنــوان «نماد» را
برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دست دارد.

انقراض سمندر لرستانی یا سمندر خالدار امپراطور
مســئول بخش خزندگان و دوزیســتان دفتــر حیات وحش و
آبزیان آبهای داخلی ســازمان حفاظت محیط زیست از پایس و
آماربرداری از سه گونه سمندر در ایران خبر داد.
مســعود ابراهیــم تهرانــی بــا بیان اینکــه در حــال حاضر
آماربرداری از سمندرها بر ســه گونه سمندر کوهستانی لرستان،
ســمندر کوهستانی کردســتان و سمندر آتشین (شــکم خالدار)
متمرکز اســت ،اظهارکرد :چند ســالی اســت که برنامه متمرکز
حفاظــت و مدیریت ســمندرها را در دســت داریم و از امســال
پایش زیســتگاه ســمندرها در استانهای لرســتان ،خوزستان،
کرمانشــاه و کردســتان را دنبال میکنیم و بعد از جمعآوری آمار
آنها برنامهریزیهای الزم را برای حفاظت از این سمندرها انجام
میدهیم.
وی با اشاره به وجود هفت گونه سمندر در ایران گفت :این سمندرها
شامل سمندر کوهستانی لرستان ،ســمندر کوهستانی کردستان،
سمندرکوهســتانی آذربایجان ،سمندر جویباری ،سمندر جویباری
غارزی گرگان ،سمندر تاجدار جنوبی و سمندر آتشین (شکم خالدار)
میشود.
از این تعداد ،ســه گونه ســمندر کوهستانی لرســتان ،سمندر
کوهستانی کردستان و سمندر آتشــین (شکم خالدار) در معرض
تهدید هســتند .از سمندر آتشین نیز اطالعات بسیار محدودی در

دسترس است.
زیســتگاه اصلی آن در اســتانهای کرمانشــاه و کردســتان
اســت البتــه امیدواریــم بتوانیم اطالعــات مربوط بــه تعداد
و محلهــای پراکندگــی ایــن گونه ســمندر را جمــع آوری
کنیم.
مســئول بخش خزندگان و دوزیســتان دفتــر حیات وحش و
آبزیان آبهــای داخلی ســازمان حفاظت محیط زیســت افزود:
ســال گذشــته برنامه راهبردی حفاظــت و مدیریــت در دفتر
حیات وحــش ســازمان محیط زیســت برای مدیریت شــش
گونه ســمندر تدوین شد که ســمندر لرســتانی جزو این برنامه
بود.
زیســتگاه ایــن گونــه ســمندر در لرســتان و خوزســتان
است.
تهرانی در پایان گفت :متاســفانه عمدهترین تهدید ،معطوف به
تخریب و تغییر وضعیت چشمهها و برکههایی است که برای مصارف
کشــاورزی و دامداری توسط روستائیان ،کشــاورزان و دامداران
صورت میگیرد البته ناآگاهی جوامع بومی از وضعیت سمندرهای
ایران یکی از علل بروز چنین رفتارهایی اســت بنابراین آموزش و
اطالعرسانی در زیستگاههای سمندرهای ایران در دستور کار قرار
دارد.

