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گزارش

جهش قیمت مس استفاده از سیم های غیراستاندارد  ccaدر سیم کشی ساختمان را افزایش داده ،موضوعی که می تواند باعث حوادث آتش سوزی شود

گزارش
مسعود حمیدی

چند برابر شدن قیمت مس در کشور،
زمینه را ب ــرای تولید و عــرضــه بیشتر
سیمهای غیراستاندارد بــه خصوص
سیمهای آلومینیومی با روکش مسی که
یکسوم سیمهای مسی قیمت دارند در
بازار فراهم کرد و امروز استفاده از این نوع
سیمها(آلومینیومیباروکشمسی )cca
در سیمکشیهای ساختمان بــه رغم
غیرمجاز بــودن به دلیل اشتعالزایی
ناشی از تولید گرمای زیاد ،مانند آتش زیر
خاکستر ساختمانها را تهدید میکند
با این حال نهادهای ناظر مانند اداره
استاندارد و نظام مهندسی توپ را در
زمین یکدیگر میاندازند.
به گــزارش خــراســان رضــوی ،استفاده
از ل ــوازم و کــاالهــای غیراستاندارد در
صنعت ساختمان همواره حادثهآفرین
بوده اما این که مطرح شود ساختمانی
به دلیل اتصال بــرق دچــار حریق شده
است کمتر مورد توجه قرار میگرفت تا
این که زمستان سال  95اتصال برق در
ساختمان پالسکو تهران را به کما فروبرد.
حوادث اینچنینی به تهران منحصر نبود
و حادثه دیگری در مشهد رخ داد؛ برج تازه
افتتاح شده سلمان نیز به دلیل اتصال
برق دچار حریق شد .این آتشسوزیها
زنگ هشداری برای توجه به سیمکشی
ساختمان و نحوه و نوع سیمهای بهکار
رفته در صنعت ساختمان بود .هر چند
طی ســالهــای اخیر و به خصوص بعد
از ح ــوادث آت ـشســوزیهــای ســال 95
نظارتها بر ایمنی ساختمانها تشدید
شدامابهگفتهکارشناسان،اتفاقجدیدی
در سیمکشی ساختمانها در حال رخ
دادن است که صدای آن را شاید بهزودی
و شاید هم چند سال دیگر خواهیم شنید.
استفاده از سیمهای غیراستاندارد و
آلیاژهای فاقد مجوز در سیمکشیهای
ساختمان هشداری است که کارشناسان
حوزه برق میدهند .برخی کارشناسان
حوزه سیم و کابل استان معتقد هستند
طبق استاندارد استفاده از سیمهای غیر
مسی برای سیمکشی ساختمان ممنوع
است اما چند سالی است که استفاده
از سیمهای آلومینیومی با روکش مس
( )ccaدر صنعت ساختمان رواج یافته
است که این سیمها به دلیل گرمازایی
در انتقال نیرو منجر به وقــوع حــوادث و
آتشسوزی در ساختمان میشوند.
محمدیان ،عضو انجمن سیم و کابل
استان در گفت وگو با خراسان رضوی
در ای ـن بــاره اظهار می کند :سیمهای
آلومینیومی با روکش مس که با عنوان
( )ccaمعروف هستند قب ً
ال از کشور چین
وارد میشدند و اکنون در کشور تولید
میشوند امــا مــجــوزی کــه بــرای تولید
این سیمها دادهشده بــرای کابلهای
کواکسیال ،کابلهای تلفنی و زوجی

شعلهکشیساختمان!

اس ــت کــه مشکلی ایــجــاد نمیکند و
استاندارد اجباری هم برای این کاربری
نداریم و چون برق نیست و تنها انتقال
سیگنال صورت میگیرد اشکال ندارد
اما متأسفانه به تازگی از این نوع سیمهای
آلومینیومی با روکش مسی ( )ccaدر برق
رسانی در ساختمان استفاده میشود.
•فاجعه استفاده از سیمهای
آلومینیومی ب ه جای مس

وی ادامه میدهد :تشخیص این سیمها
بــرای مشتری کار راحتی نیست اما به
لحاظ قیمتی بسیار ارزانتر از سیمهای
مسی است و متأسفانه برخی پیمانکاران
بیاخالق از این نوع سیمها در سیمکشی
ساختمان استفاده میکنند که بهعنوان
(سیم  )1.5معرفی می شود و استفاده از
این سیمها خطرناک است و در آینده به
یک فاجعه تبدیل خواهد شد.محمدیان
میگوید :این سیمها توسط شرکتهای
معتبر تــولــیــد نــم ـیشــود و بیشتر در
واحدهای زیر پلهای که عمده آنهــا در
اطــراف تهران فعالیت میکنند تولید
میشوند.
وی دربــاره ای ــرادات ایمنی استفاده از
سیمهای آلومینیومی با روکــش مس
در صنعت ساختمان میگوید :یکی از
بــحـثهــای مهم اســتــانــدارد سیمها؛
مقاومت «اهــمــی» سیمها ســت .بــرای
ســیـمهــای  1.5بــایــد  30رشــتــه سیم
صفر 25مس کار گذاشته شود تا مقاومت
اهمی مــورد نیاز را پاسخ گو باشد؛ اما
در سیمهای  ccaب ـهجــای رشتههای
مسی ،از رشتههای آلومینیومی استفاده
میشود .این در حالی است که آلومینیوم
 60درصــد مس رساناست و سیم 1.5
آلومینیومی بـهانــدازه سیم  .75مسی
نیست .وقتی از سیم  ccaیعنی آلومینیوم
بــا قـــدرت  .75ب ـهجــای سیم  1.5در
ساختمان استفاده میشود ولی مقاومت
الزم بــرای جریان بار و تــوان خروجی را
ندارد به همین دلیل «داغ» میشود و به
علت گرمای زیاد آتش میگیرد و باعث
آت ـشســوزی مـیشــود .به زبــان سادهتر
وقتی از یک سیم بیشتر از ظرفیت و توان
استفاده و سیم داغ میشود درنهایت
آتشسوزی در ساختمان به وجود میآید
ن یک فاجعه است.
و ای 
وی مـیگــویــد :اســتــانــدارد اجــبــاری و
جهانی وجــود دارد که در کشور ایران
هم حاکم است؛ این که سیمهای cca
چ عنوان مجوز استفاده برای انتقال
بههی 
برق ندارند و تنها برای انتقال «سیگنال»
مجوز دارند.
•یک پیشنهاد

محمدیان میگوید :پیشنهاد ما این است
که مانند دیگر استانداردهایی که برای
ساختمان تعیین میشود که باید مجوز
الزم دریافت شود سازمان نظاممهندسی
با انجمن سیم و کابل مشارکت کند و

کلیه سیمهایی که قــرار اســت در یک
ساختمان به کار برود باید مجوز دریافت
کند .برخی میگویند صرف این که سیم
دارای عالمت استاندارد باشد کفایت
میکند اما امروز برخی تولیدکنندگان
متقلبانه عالمت استاندارد را روی تولید
خــود درج میکنند و اداره استاندارد
نیز ضعیف عمل میکند و نظارت الزم
را ندارد.
•گرانی فلز مس دلیل گرایش به
سیمهای تقلبی

خاکپور دیگر عضو انجمن سیم و کابل
استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی
درباره استفاده از سیمهای آلومینیومی
با روکش مس در صنعت ساختمان اظهار
می کند :دلیل اصلی استفاده از این
سیمها گران شدن فلز مس است .عالوه
بر این ،رقابت بین تولیدکنندگان برای
فروش محصوالت خود و ارزا نتــر تمام
شدن محصول نهایی باعث رواج تولید
و فروش این نوع سیمها شده است زیرا
قیمت سیمهای  ccaتقریب ًا یکسوم
سیمهای مسی است.
•سیمهای  ccaهم اتصال میکنند هم
قطعی برقدارند

وی تصریح مــی کــنــد :سیمهای cca
هــدایــت الکتریکی کمتری نسبت به
سیمهای مسی دارنــد و از سویی دیگر
جــریــان مشخصی باید از ایــن سیمها
بگذرد و این موضوع باعث افزایش گرما
در سیم میشود و افت ولتاژ هم متأثر از
همین گرماست .این گرما و افت ولتاژ
بــاعــث از بین رفــتــن عــایــق پـیویســی
سیمها میشود زیــرا نهایت دمایی که
عــایــق ســیـمهــای ساختمان متحمل
میشوند  70درجه است خروجی این
افزایش دما روان شدن روکــش سیم و
اتصال در سیمکشی ساختمان است
و جرقه حاصل از ایــن اتصال منجر به
آتشسوزی میشود .از سویی سیمهای
 ccaدر مجاورت رطوبت به شدت فسفاته
و پــودر و باعث قطع شدن جریان برق

میشود.
ایــن تولیدکننده سیم و کابل استان
خاطر نشان می کند :کاربرد سیمهای
 ccaدر صنعت ساختمان بههیچوجه
مجوز نــدارد و در استاندارد ایــران که
یک استاندارد جهانی است تنها و تنها
استفاده از سیمهای مسی در صنعت
ساختمان مجاز است و استفاده از هیچ
آلیاژ دیگری در سیمها مجاز نیست.
خــاکــپــور دربـــــاره دریـــافـــت تــأیــیــدیــه
استاندارد برای سیمهای  ccaمیگوید:
متأسفانه روال غلطی وجود دارد؛ این
که سیمهایی در یک پروسه اولیه تولید
می شود و در اختیار اداره استاندارد
قــرار میگیرد و بعد از دریــافــت مجوز
اســتــانــدارد نــظــارتهــا بــر سیمهای
تــولــیــدشــده کــم مــیشــود .سیمهای
 ccaبیشتر وارداتــی هستند و محصول
تولیدی داخلی بیشتر در واحدهای
کارگاهی تولید میشود اما بعض ًا به دلیل
ارزان تمام شدن سیم  ccaواحدهای
معتبر هم ممکن اســت از ایــن سیمها
اســتــفــاده کنند تــا هزینههای خــود را
کاهش دهند.
وی دربــاره این که چگونه از سیمهای
 ccaبرخالف مجوز در صنعت ساختمان
استفاده میشود و از چشم مهندس ناظر
برق دور میماند ،میگوید :شناسایی
این سیمها فقط از عهده یک متخصص
برمیآید .مث ً
ال یک سیم  1.5باید 30
رشته سیم مسی داشته باشد ولی برخی
سیمها  20رشته سیم مسی دارنــد و
 10رشــتــه سیم آلومینیوم بــا روکــش
مس  ccaدارند و شناسایی آنها بسیار
دشوار است .عموم ًا تأکید بر این است
که سیمهای استاندارد استفاده یا از
برند معتبر بهکارگیری شود و تشخیص
آن بسیار دشوار است زیرا در ظاهر شبیه
هم هستند و باید توسط آزمایشگاه این
سیمها تایید شود.
•قیمت داخلی مس بیشتر از قیمت
جهانی

حسینآبادی ،کارشناس مسئول حوزه

سیم و کابل ،اداره کل استاندارد استان
نیز در گفت وگو با خراسان رضــوی در
ایــنبــاره اظهار می کند :دلیل اصلی
استفاده از سیمهای آلومینیومی با
روکش مس  ccaدر صنعت ساختمان،
شرایط سخت اقتصادی است .متأسفانه
قیمت مــس در کــشــور طــی ســا لهــای
اخیر چند برابر شده و امروز قیمت یک
کیلو مس به بیش از  300هزار تومان
رسیده و قیمت آلومینیوم یکسوم مس
است .درحالیکه کشور ما تولیدکننده
مس است قیمت این محصول در کشور
بــه نــرخ جهانی و بــاالتــر از آن عرضه
مــیشــود .بــه همین دلــیــل اســـت که
برخی با سوءاستفاده از این شرایط در
استانهایی مانند تهران ،کرج و اصفهان
سیمهای آلومینیومی با روکش مس را
تولید و نصف قیمت سیمهای مسی روانه
بازار میکنند.
این سیمها استاندارد نیستند و مجوز
استفاده نــدارنــد امــا بــه دلیل شرایط
اقتصادی مردم دانسته یا بدون آگاهی
آنهــا را خــریــداری و بــرای سیمکشی
ساختمان استفاده میکنند غافل از
این که این سیمها عــاوه بر نوساناتی
که دارند منجر به سوختن لوازمخانگی
میشوند به دلیل تولید گرما و روان شدن
عایق سیم جرقه می زند و درنهایت منجر
به آتشسوزی میشود.
•تولید سیم غیراستاندارد با پسوند
خراسان و مشهد

وی تأکید میکند :متأسفانه بسیاری
از سیم و کابلهای غیراستاندارد را با
پسوند خراسان و مشهد در دیگر شهرها
تولید و در بازار مشهد عرضه میکنند و
کارشناس اداره استاندارد بههیچعنوان
حق ورود به موضوع نظارت در عرضه
این سیمها و محصوالت را نــدارد و این
مسئولیت بر عهده اصناف گذاشتهشده
است.
•گره کار دست نظاممهندسی است

کــارشــنــاس ســیــم و کــابــل اداره کل

اســـتـــانـــدارد اســـتـــان مــیگ ــوی ــد :در
ســاخــتــمــا نســازی مسئولیت نظارت
بــر عهده نظا ممهندسی اســت؛ یعنی
وقتی کارفرما بــرای تهیه سیم و کابل
موردنیاز پروژه خود اقدام میکند باید
ناظر بــرق ساختمان نظا ممهندسی
نظارت جــد یتــری داشته باشد و گره
ایــن کــار دســت نظا ممهندسی اســت.
باید نظا ممهندسی کارشناس ناظر
خود را موظف کند حتی نوع استاندارد
سیمهایی را کــه در ساختمان بهکار
رفته است کنترل کند چیزی که بنده
تاکنون در فر مهای نظارتی مشاهده
نکرده ام .کارشناس اداره استاندارد در
این بخش هم نمیتواند ورود کند یعنی
کارشناس استاندارد اجــازه نــدارد به
پروژه ساختمانی ورود و سیمهای بهکار
رفته را کنترل کند.
برخالف اظهارات اعضای انجمن سیم
و کابل استان ،حسین آبادی تشخیص
سیمهای آلومینیومی با روکــش مس
از سیمهای مسی را آســان می دانــد و
میگوید :اگر با سیمچین مقداری از سیم
را برش بزنند مشخص میشود زیرا رنگ
آلومینیوم سفید و با رنگ مس متفاوت
اســت .حتی با کمی حــرارت دادن سر
سیم هــم مشخص م ـیشــود ،اگــر سیم
مسی باشد گداخته میشود و اگر سیم
آلومینیومی باشد سیاه و پودر میشود.
الزم نیست حتم ًا سیم را به آزمایشگاه
ببرند تا تقلبی و غیراستاندارد بودن آن
مشخص شود.
•رشد آتشسوزیهای برقی مشهد

بر اساس آماری که سازمان آتشنشانی
مشهد در اختیار ما قرار داد؛ آتشسوزی
ساختمان با منشأ بــرق به دلیل گرما
و کشیدن بــار اضافه در سیم ،کابل و
سیمپیچ از سال  ۱۳۹۷روند افزایشی
داشته است ،به طوری که در سال ۹۷
تعداد آتشسوزیهای با منشأ برق 212
مــورد ،در سال  98به  528مــورد و در
سال  99به  592مــورد رسیده است؛
اما در  10ماه امسال آتشسوز یهای
با منشأ بــرق در مشهد به حــدود 710
مــورد رسیده که نسبت به آمــار  12ماه
ســال گذشته افــزایــش  20درصــدی
داشته اســت درحالیکه هنوز دو ماه
از ســال باقیمانده و بــدون شــک این
نسبت افــزایــش خواهد داشــت .البته
استفاده از سیم غیراستاندارد تنها یک
دلیل از آتــش ســوزی ها با منشأ برقی
اســـت .آتــشــپــاد دوم مــهــدی رضــایــی
،مــعــاون عملیات آتشنشانی مشهد
نیز در گفت وگــو با خراسان رضــوی با
تأیید افزایش آتشسوز یهای با منشأ
بــرق در مشهد اظهار می کند :میزان
آتـشســوز یهــا در مشهد طــی امسال
نسبت به گذشته افزایش یافته و به همان
نسبت مــیــزان سهم آت ـشســوز یهــا با
منشأ برق از کل آتشسوزیهای مشهد

در  10ماه گذشته رشد داشته است.
وی سهم آتـشســوزیهــای بــرق از کل
آتـشســوز یهــای مشهد را  25درصد
اعــام میکند و میگوید :استفاده از
سیمهای غیراستاندارد یکی از دالیل
آتـشســوز یهــا با منشأ بــرق در مشهد
اســت و تــعــداد آت ـشســوزیهــای برقی
نسبت به گذشته افزایش یافته است.
توصیه مؤکد ما به شهروندان این است
که حتم ًا از سیم و کابلهای استاندارد
برای برقکشی منازل و ساختمانهای
خود استفاده کنند.
•ناظر ساختمان وظیفه ای برای
تشخیص استاندارد و غیر استاندارد
سیم ندارد

ایمان سریری آجیلی ،عضو هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی استان نیز با تایید
سخناناعضایانجمنسیموکابلاستان
دربــاره خطرات ناشی از استفاده از سیم
های  ccaدر ساختمان ،در گفت وگو با
خراسان رضوی اظهار می کند :ناظر برق
ساختمان وظیفه ای ندارد که ببیند سیم
استفادهشدهدارایاستانداردواقعیاست
یاخیرواینوظیفهادارهکلاستاندارداست
که جلوی ورود سیم های غیر استاندارد به
بازاررابگیردزیرادرچندسالآیندهکاربرد
این سیم های غیر استاندارد فاجعه آمیز
خواهد بــود.وی به آیین نامه ممنوعیت
استفاده از سیم هــای آلومینیومی در
ساختمان اشاره می کند و می گوید :این
که اداره استاندارد بگوید نظام مهندسی
بایدبراستفادهازسیمهابهکاررفتهنظارت
کند صحیح نیست .یک ناظر برق تنها به
سطح مقطع سیم نظارت می کند و این
که سیم دارای عالمت استاندارد باشد اما
اینکهآیااینسیماستانداردواقعیداردیا
خیر؟تشخیصآننهوظیفهمهندسناظر
استونهامکاناتیبرایآزمایشاستاندارد
بودنسیمدارد.
•وظیفه اداره استاندارد است نه نظام
مهندسی

این متخصص حــوزه برق هیئت مدیره
نظام مهندسی ساختمان استان می
گوید :اداره کل استاندارد می تواند
تــعــدادی از بــازرســان خــود را به مراکز
عرضه سیم و کابل مشهد مامور کند
تا بررسی کنند سیم های عرضه شده
واقــعــا اســتــانــدارد هستند یــا خیر .اگر
اداره استاندارد برخورد قهری با عرضه
کنندگان سیم و کابل غیر استاندارد
و تقلبی کند قطعا حجم عرضه سیم
هــای غیر اســتــانــدارد و تقلبی کاهش
خواهد یافت .با این حال نظام مهندسی
ساختمان استان آمادگی کامل دارد تا
با انجمن سیم و کابل استان و اداره کل
استاندارد نشست های تخصصی برگزار
کند تا بتوان راه حلی برای جلوگیری از
عرضه و ورود سیم های غیر استاندارد به
صنعت ساختمان استان پیدا کرد.

نبودسامانه ناوبریفرود،خرجرویدستمسافرانگذاشت
گزارش
بهبودی نیا

تاخیر یا فــرود نکردن هواپیما روی باند با وجود
رسیدن به آسمان مقصد می تواند دالیل فراوانی
داشته باشد .صبح سه شنبه هفته جاری نیز مه
غلیظی آسمان مشهد را در برگرفت و تعدادی از
پروازهای ورودی به مشهد قادر به فرود نشدند و
پروازهای خروجی مشهد با تاخیر انجام شد.یکی
از مسافران ضمن گالیه از این موضوع در تماس با
خراسانرضویگفت«:با هواپیماازتهرانبهسمت
مشهد آمدیم و به دلیل کاهش وسعت دید دوباره به
تهران برگشتیم اما ماجرا به همین جا ختم نشد و
دوباره همین مسیر تکرار شد یعنی در یک روز دو بار
درآسمانفرودگاهمشهدقرارگرفتیمامااجازهفرود

پیدا نکردیم .سوال این جاست که در این شرایط
مسئوالنفرودگاهمشهدوتهرانوهواشناسینمی
توانند یک هماهنگی کوچک با هم داشته باشند تا
وقت و پول مردم را به باد ندهند؟ در نهایت حدود
ساعت  4بعدازظهر از رفت وآمدهای هوایی فارغ
شدیم اما دیگر بلیتی برای پرواز مجدد به مشهد
نبود و سرگردانی های ما در تهران شروع شد».
مدیر رواب ــط عمومی فــرودگــاه شهید هاشمی
نژاد مشهد در تشریح این موضوع در گفت و گو با
خراسانرضوی اظهارکرد:روزسهشنبهاز10:30
صبحبهدلیلمهغلیظپروازهابامشکلروبهروشد.
در این ساعت پروازهای ورودی به مشهد انجام
نشد و پروازهای خروجی نیز با تاخیر انجام شد
که در این زمــان سه پــرواز که در آسمان مشهد
بودند به دلیل شدت کاهش وسعت دید خلبان به
مبدأبرگشتند.جعفری در پاسخ به این سوال که

برای رفع این مشکل فرودگاه مشهد چه اقداماتی
در دستور کار قرار داده است ،گفت :خلبان برای
پروازهای خروجی از مشهد به  400متر و برای
پروازهای ورودی حداقل به  800متر وسعت دید
نیاز دارد .برای کمک به خلبان در شرایطی که
وسعت دید کم می شود نیاز به دستگاهی به نام
 ilsیاسامانهکمکناوبریفرودوپروازداریمکههم
اکنون به دلیل تحریم ها و همچنین مبلغ باالی
این دستگاه تهیه این دستگاه با مشکالتی روبه
روست .البته اقداماتی برای خرید این دستگاه در
دست اجراست تا پروازها در دید کم بتواند فرود
بیاید و به سمت شهر مبدأ برنگردد.
•پول بلیت مسافران َپر

وی در پــاســخ بــه ایـــن ســــوال کــه آیـــا مبلغ
پرداختی بلیت به مسافرانی که پــروازشــان

موفق به فرود در فرودگاه مشهد نشده و به مقصد
برگشت داده شده اند پس داده می شود ؟ گفت:
روز سه شنبه سه پرواز دچار این وضعیت شده
که دو پرواز در تهران و یک پرواز در سبزوار فرود
آمده است و این پروازها انجام شده و نمی توان
آن ها را پروازهای باطل شده دانست و مبلغی
به مسافران برگردانده نمی شــود در صورتی
که پرواز باطل شود مبلغ برگردانده می شود به
عبارتی اگر پــروازی در شرایط خاصی در یک
فرودگاه ننشیند و به مبدأ برگردد برای مسافر
خسارتی در نظر گرفته نمی شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اطالعات
هواشناسی در تصمیم گیری پــروازهــا امری
اساسی است آیا اطالعات هواشناسی به برج
مراقبت فرودگاه هاشمی نژاد مشهد اعالم می
شود ،گفت  :این اطالعات امروز (روز سه شنبه )

به ما اعالم نشده است.
•پیش بینی هوای مه آلود بر اساس احتماالت
است ،بر اساس احتماالت پروازها را قطع
نمی کنیم

در ادامــه بــرای آگاهی از این موضوع که به چه
دلیل هواشناسی استان شرح وضعیت هوای
روز سه شنبه را به فرودگاه هاشمی نژاد اعالم
نکرده است و مردم را دچار مشکل کرده اند با
محسن عراقی زاده تماس گرفتیم  ،وی در پاسخ
به این سوال گفت  :ما دستگاهی به نام آر وی آر
داریم که در کنار اطالعات هواشناسی برای فرود
به خلبان کمک می کند اما در برخی از موارد به
قدری غلظت مه باالست که حتی این دستگاه نیز
پاسخگونیستوپروازهالغومیشود.ویدرپاسخ
به این سوال که به چه دلیل گزارش هواشناسی

روز سه شنبه به مسئوالن فرودگاه شهید هاشمی
نژاد اعالم نشده است ،گفت:ما این پیش بینی را
همه روزه به صورت دقیق بررسی و این اطالعات
را به فرودگاه مشهد اعالم می کنیم .برج مراقبت
به صورت تلفنی در این موقعیت ها با کارشناسان
ما در ارتباط است و اطالعات را به صورت دقیق
دریافت می کند.پس از شنیدن توضیحات مدیر
کل هواشناسی دوبــاره با مدیر روابــط عمومی
فــرودگــاه مشهد تماس می گیریم .وی بعد از
شنیدن اعالم نظر مدیر کل هواشناسی مبنی
بر اعالم وضعیت هوا به صورت لحظه به لحظه
با برج مراقبت فرودگاه و رد ادعــای وی درباره
اعالم نشدن وضعیت هوای سه شنبه به مسئوالن
امر در فرودگاه گفت  :اعــام نظر دربــاره مه بر
اساس احتماالت است و ما نمی توانیم بر اساس
احتماالت اقدام و پروازها را قطع کنیم ».

