اجتماعی-فرهنگی

2

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

چهار شنبه  28اردیبهشت  .1401شماره 4969

پسازورودریزگردهابهتهران،مناطقغربیومرکزیکشور

یادداشت

هجوم نفسگیرهابهمشهد

وحیدتفریحی
روزنامهنگار

آقایان! نوبت شماست

طبقپیشبینیها،ریزگردهایقرهقومنیزموجبتشدید
وضعیتآلودگیهوایمشهدخواهدشد

عکس :دهقانی

محمد حسام مسلمی /ریزگردها
بــا بــی رحمــی تمــام پــس از از نفس
انداختن مردم اســتان هــای تهران،
نواحی غربی و مرکزی کشور در حال
حرکت به سمت نواحی شرقی کشور
و مشهد هستند ،دیروز هوای مشهد
پــس از چند هفتــه طراوت بهــاری با
ورود ریزگردها آلوده شد و در وضعیت
هشــدار قــرار گرفــت .وزش بادهای
شــدید نیز در این میــان قوز بــاال قوز
شده و بیشــتر گرد و غبار و ریزگردها
را به ســمت مشــهد کشــانده اســت،
هواشناسی استان هشدار داده گرد و
غبار هم از نواحی جنوبی استان مثل
گناباد و هم از ســمت شــمال استان
ماننــد بیابانهــای قر ه قــوم و منطقه
سرخسمیخواهدمشهدرامحاصره
کندمگراینکهبازهمبارانبهدادهوا
برســد و نجات بخش باشــد .مسئول
مرکزپایشآالیندههایمحیطزیست
شهرداری مشــهد نیز در گفت و گو با
خراســان رضــوی از افزایش غلظت
آالینده های هوای مشــهد خبرداده
است 20.فروردین امسال ریزگردها
وحشیانه از سمت جنوب غرب کشور
حمله ور شــدند ،به نحــوی که هوای

تهران و چند شــهر بزرگ دیگر کشور
مثل مشهد به شرایط اضطرار رسید
و شاخصهای ســنجش آلودگی هوا
از وضعیــت بحرانی خبر مــی دادند.
حاال هــم دوبــاره ریزگردها آســمان
چند شهر کشور را تیره کرده و عالوه
برتهران،شهرهایبرخیاستانهای
غربی را نیز به تعطیلی کشانده است،
ریزگردهایی که حاال حضورشــان در
مشهد نیز مشهود شــده و طبق پیش
بینــی متولیــان انتظار مــی رود طی
روزهای آینده بر حجــم آن ها افزوده
شــود .البته آن طور کــه از گفته های
اسماعیلیمسئولمرکزپایشآالینده
های محیط زیست شهرداری مشهد
پیداســت ،بــه نظر مــی رســد میزان
غلظت آالینــده ها در روزهــای آینده
مثل وضعیــت فروردین ماه نباشــد.
وی می گوید :ما در شهرداری وظیفه
رصــد مانیتورینــگ را داریــم ،ایــن
که با ایــن وضعیــت جلســه کارگروه
اضطــراری آلودگــی هــوای مشــهد
تشکیل خواهد شد یا نه باید از محیط
زیســت ســوال کنیــد .وی ادامه می
دهد :توده هوا با غلظت آالینده باال که
از کشــور عراق وارد شــهرهای غربی
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کشور شده بود استان های مرکزی و
غربی را درگیر کرده و به سمت شرق
کشور در حال حرکت است ،به نحوی
که با نداشتن پوشش گیاهی مناسب
در شــرق کشــور این توده هــا تقویت
خواهد شد.
•باد از قره قوم وزیدن خواهد
گرفت!

همچنین مبشرینسب ،کارشناس
مرکز هواشناســی خراســان رضوی
در ایــن زمینه گفــت :طــی روزهای
آینده ضمن افزایش شدت وزش باد
و گردوخاک شــاهد کاهش کیفیت
هوا در اغلب نقاط اســتان هســتیم.
هم اکنون هم گردوغبار در آســمان
مشهد وجود دارد .وی در گفت و گو
بــا «خراســان آنالین» افــزود :جهت
وزش باد در اســتان از روی صحرای
ترکمنســتان اســت و منشــأ ریزگرد
و گردوغبــار نیــز صحــرای قرهقــوم
خواهــد بــود .ضمنــا از چهارشــنبه
گســترش جریانــات شــمالی باعث
افزایش ابرناکی و وقــوع بارشهای
رگباری توأم با رعدوبــرق با احتمال
بارش تگــرگ ،آب گرفتگــی و ایجاد

سال هاســت در حال هشــدار و گوشــزد و گزارش و پیگیری هستیم که
آقایان مسئول! به فکر کانون گرد و غبار قره قوم باشید .چند سال است
که پیگیری دیپلماتیک برای حل مشکل ریزگردهای صحرای قره قوم در
ترکمنستان را در روزنامه «خراسان رضوی» مطالبه می کنیم اما دریغ!
دریغ از یک اقدام اساسی که شعله امید برای حل مشکل را روشن کند.
هر بار که این ریزگردهای لعنتی به آسمان شهرمان هجوم می آورند پای
قره قوم به میان می آید و متولیان از ضــرورت پیگیری های دیپلماتیک
در این زمینه می گویند؛ همان حرف هایی که چندین ســال اســت می
زنیم و گوش شنوایی نیست .آقای مدیرکل ،آقایان مسئول ،ما به عنوان
نماینــده افکار عمومی تمــام تالش و ظرفیــت خود را پــای پیگیری این
موضوع و حل مشــکل گذاشــته ایم ،حتــی در دعوتی که از ســخنگوی
وزارت خارجه داشــتیم و در بازدیدی که وی از موسسه فرهنگی هنری
خراسان داشت ،به جای شما ،پرونده ریزگردهای قره قوم را روی دایره
ریختیم و از مشــکالت گفتیم و این قدر گفتیم و گفتیــم که مطالبه روی
میز وزارت خارجه قرار گرفت و قرار است یکی از محورهای مذاکرات با
ترکمنستان باشد .شما هم پای کار بیایید ،مشــهد هنوز ماه دوم بهار را
تمام نکرده درگیر آلودگی هوا و ریزگرد شــده است ،عالج واقعه را قبل
از وقوع کنید ،پاســخگو باشید و اقدامی اساســی و عملی برای حل این
مشــکل پیشــنهاد دهید و پیگیری کنید .ما در روزنامه خراسان وزارت
خارجه را پای کار این مطالبه جدی مشــهدی هــا آورده ایم ،حاال نوبت
شماســت که این مطالبه را محکم بچســبید و تا حصول نتیجه پیگیری
کنید .نوبت شماست که فکری برای همین کانون های گرد و غبار داخل
استان خودمان و اطراف مشهد کنید ،نوبت شماست آقایان  ،بسم ا...
روانآب در نواحی شــمالی و شمال
غرب استان میشود.
از آن جــا کــه همیشــه در ماجــرای
آلودگی هوای ناشــی از ریزگردها در
مشــهد پای قره قــوم در میان اســت،
روزنامه خراســان ســال هــا پیگیری
دیپلماتیــک برای حل این مشــکل را
دنبال کرده است ،در ســفری هم که
امسال سخنگوی وزارت امور خارجه
به مشــهد داشــت روزنامه خراســان
ایــن موضــوع را از خطیــب زاده جویا
شد و وی تاکید کرد که در سفر رئیس
جمهــور ترکمنســتان به کشــورمان
موضــوع زیســت محیطــی میــان
دوکشور مطرح خواهد شد تا بتوان به

نتایجی در این زمینه دست یافت.
•امان از سکوت متولیان

امروز که با ورود گرد و غبار و ریزگردها
هــوای مشــهد در وضعیــت هشــدار
قرار گرفته و پیش بینــی ها از احتمال
تقویــت ایــن وضعیــت حکایــت دارد،
بارها با مسئوالن محیط زیست استان
تماسگرفتیمکهتمهیداتآنهابرای
پیشگیریوالبتهمواجههبااینوضعیت
را جویا شویم اما دریغ از پاسخ! امان از
این ســکوت های بی وقت مسئوالن.
روزیکهبایدبهافکارعمومیپاسخگو
باشند سکوت می کنند و تماس های
خبرنگاررابیپاسخمیگذارند.
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تا...علمالهدیمطرحکرد:
آی 

خدمت به مردم ،رسالت راهبردی هاللاحمر
آیــت ا ...علــم الهــدی گفــت :خدمــت بــه مــردم
رســالت راهبــردی هــال احمــر اســت .بــه
گزارش  ،Alamolhoda.comنماینده ولی فقیه
در اســتان در دیدار بــا یعقوب ســلیمانی ،دبیرکل
جمعیــت هــال احمــر کشــور و جمعــی از فعاالن
جمعیت هاللاحمر استان در مشــهد اظهارکرد:
امیدواریم که تحولی شایسته شــأن نظام و انقالب
در هاللاحمر به وجود بیاید زیرا اگرچه این نهاد از
ابتدا در خدمت مردم بوده امــا در واقع هاللاحمر
جمهوریاسالمیبایدفراترازسیاستهایکاریو
دامنهفعالیتیصلیبسرخجهانیعملکندوبیش
از آن که انشعابی از آن باشد ،خود را ملزم و مقید به
جهاددرراهخدمتبهخلقوکسبرضایپروردگار
بداند .وی افزود :باید تحول عمیقی در هاللاحمر
به وجود بیاید .ارزش در این نهــاد خدمتگزار این
نیســت که در ردهبندی صلیب ســرخ جهانی حائز
جایگاهبرترباشدبلکهارزشحقیقیبهایناستکه
هاللاحمرجمهوریاسالمیایراندرخدمتمردم
و ناجی آنان در ابتالئات و بحرانها باشد و اخالص

مؤمنانهوانگیزههایبسیجیرادرمیاناعضایخود
نهادینه کند .وی با تأکید بر این که محور همه امور
باید بر مدار کسب رضای الهی باشد ،تصریح کرد:
متأسفانهدرشرایطفعلی،سهمفعالیتهاللاحمر
درعرصههایفرهنگی،بسیارکمرنگاستوعمده
برنامهریزیهــای موجود بــر مبنــای فعالیتهای
امدادیمتمرکزشدهکهگسترشبرنامهریزیهای
هاللاحمربرایپوششزمینههایفرهنگینیزباید
درمحوریتبرنامهتحولایننهادخدمتگزارباشد.
همچنینبهگزارشآستاننیوز،تولیتآستانقدس
رضوینیزدرگردهماییجمعیتهاللاحمراستان
همراهیمردمیباهاللاحمررابزرگترینپشتوانه
و مهمتریــن ســرمایه بــرای این جمعیت دانســت و
گفت :اگر اعتماد مردم ســلب شــود از کارکرد این
جمعیت کاســته خواهد شــد و یکی از راههای مهم
حفظاعتمادمردمحسابرسیهایدقیقومراقبت
از زیرمجموعههاست.شــایان ذکــر اســت ،رئیس
جمعیت هالل احمر کشــور همچنین با اســتاندار
خراسانرضویدیداروگفتوگوکرد.

فراخواناتباعافغانستانیبرایدریافتواکسنسرخک
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با
اشــاره به مشــاهده مواردی از ســرخک در کشور
افغانســتان ،از اتباع این کشــور که ســاکن ایران
هستند خواست برای دریافت واکسن سرخک به
مراکز تعیین شده مراجعه کنند .به گزارش روابط

عمومی علوم پزشکی مشهد ،دکتر حسینی اظهار
کرد :به دنبــال مشــاهده مواردی از ســرخک در
افغانستان ،تمامی افراد  9ماهه تا  40ساله که از
مرزهای شرقی وارد ایران می شوند ،علیه بیماری
سرخک واکسینه می شوند.

هشداردامپزشکیاستاندربارهتبکریمهکنگو
اداره کل دام پزشکی خراســان رضوی در اطالعیه
ای درخصوص پیشــگیری از تــب خونریزی دهنده
کریمه کنگو هشــدار داد .به گزارش روابط عمومی
دامپزشکی،رئیسادارهنظارتبربهداشتعمومی
و مواد غذایی اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی
دراینبارهگفت:باعنایتبهافزایشدمایمحیطدر

روزها و ماه های پیش رو و به تبع آن افزایش فعالیت
کنههایحیوانیکهباعثایجادوانتقالبیماری«تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو» ()CCHFمی شود،
برای جلوگیری از انتقال این بیماری الزم اســت از
هرگونهکشتارغیرمجازدامشامل(کشتاردرمعابر،
منازل،باغها،مراسممختلفو)...جلوگیریشود.

