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همزمان با روز درختکاری صادر شد
 مجوز ساخت وساز 

در بیش از ۶۰ باغ تهران

یک عضــو هیات علمــی پژوهشــکده علوم 
محیطی دانشــگاه شهید بهشــتی در واکنش به 
صدور مجوز ساخت وســاز در ۶۲ باغ پایتخت از 
سوی شورای شهر تهران همزمان با روز درختکاری 
گفت: هنگامی که مجوز ساخت و ســاز در باغی 
را بدهند باید فاتحه آن بــاغ را خواند. امید نوری 
افزود: چنان چه مجوز ساخت وساز در باغ ها تحت 
هر شرایطی و با هر مســاحتی داده شود، عمال باغ 
کاربری خود را از دســت می دهــد. وی ادامه داد: 
مسئوالن شهری ممکن اســت با این استدالل که 
فقط مجوز ساخت وساز در ۳۰ درصد از مساحت باغ 
داده شده است، کار خود را توجیه کنند، ولی باید این 
نکته را در نظر داشته باشند که حتی صدور مجوز 
ساخت وساز در ۳۰ درصد از مساحت مجموعه، خود 
سنگ بنای تخریب کامل باغ است. نوری تاکید کرد: 
متاسفانه چنین تصمیمی در روز ملی درختکاری 
و آغاز هفته منابع طبیعی اتخاذ شــده است. وی با 
اشــاره به اقداماتی که سایر کشورهای جهان برای 
حفظ باغ ها انجام می دهند، گفت: سایر کشورهای 
جهان باغ ها را به عنوان باغ های اجتماعی به مردم و 
سازمان های مردم نهاد واگذار می کنند تا بتوان آن ها 
را حفظ کرد ولی برخی مصوبه های شهری ما باعث 
تخریب اندک باغ های باقی مانده در تهران می شود.

     
بهزیستی واکنش نشان داد

تکذیب خودکشی دسته جمعی 
معتادان در کمپ بندرعباس

معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان 
بهزیســتی کشــور در پی انتشــار اخباری مبنی 
بر خودکشــی دســته جمعی معتادان در یکی از 
کمپ های درمان اعتیاد بندرعباس ضمن تکذیب 
این موضوع، توضیحاتی ارائه کرد. فرید براتی، با اشاره 
به آتش سوزی روز گذشته در یکی از کمپ های درمان 
اعتیاد بندرعباس گفت: این آتش سوزی از سوی دو نفر 
از معتادان حاضر در کمپ مذکور به شکل عمدی و با 
استفاده از به آتش کشیدن »پتو« رخ داده است. بعد 
از اطالع به مرکز آتش نشانی، مأموران در محل حادثه 
حاضر می شوند، اما به دلیل همراه نداشتن تجهیزات 
الزم برای باز کردن در های کمپ، ناچار می شــوند 
با شــکافتن دیوار معتادان را خــارج کنند. معاون 
پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی 
کشــور ضمن رد ادعای مدیرعامل آتش نشــانی 
بندرعباس درباره وقوع خودکشی دسته جمعی در 
این کمپ به دنبال رفتار نامناسب با معتادان تصریح 
کرد: در وهله اول مدیرعامل آتش نشــانی صاحب 
صالحیت الزم برای اظهار نظر درباره نوع برخورد با 
معتادان نیست و به همین منظور بهزیستی استان 
نیز کمیته ای تشکیل داده و این اظهارات را تکذیب 
کرده است. هم چنین بعد از تکمیل نتایج بررسی ها، 

بهزیستی  پیگیری حقوقی و قضائی خواهد کرد.
    

 مترو آماده 
روزهای پایان سال است

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران از 
آمادگی برای افزایش ساعت کاری مترو در روزهای 

پایانی سال خبر داد.
فرنوش نوبخت با بیان این که همزمان با سال 
جدید برنامه ای برای ارائه خدمات مطلوب تر مترو 
در نظر گرفتیم گفت: درحال حاضر خدمت رسانی 
به مسافران تا ساعت ۲۲:۳۰ است که در صورت نیاز 
این زمان در روزهای پایانی ســال افزایش خواهد 
یافت اما در حال حاضــر برنامه های ویژه ای برای 

ارائه خدمات به مسافران نوروزی داریم.
نوبخت ضمن تاکید بر ارائــه خدمات مترو در 
روزهای پایانی سال گفت: در روزهای پنجشنبه 
و جمعه آخر سال برنامه ویژه ای را برای جابجایی 
شــهروندان تهرانی در بهشــت زهــرا خواهیم 
داشــت؛ ضمن این که در ایام نــوروز نیز آمادگی 

خدمت رسانی به شهروندان داریم.

از گوشه و کنار

آذر فخری

تا به حال آلودگی هــوای تهران را 
نســبت می دادیم به ازدیــاد و تهاجم 
خودروهای تک سرنشین یا بی کیفیتی 
بنزین و وارونگی هوا و نوزیدن باد و... که 
هرگز هم هیچ ترفندی برای کاستن از 
این آلودگی میسر نیافتاد و هیچ کس هم 
دست از تک سرنشین سواری برنداشت 
و مســئوالن هم کار خاصــی در مورد 
صنایع آالینده انجام ندادند و یا زورشان 
نرسید.  اما این روزها خبرهای بدتری 
در باره ذرات آالینده معلــق در هوای 
تهران می شــنویم. ذراتی که حاصل 
از صنایعی اســت که اتفاقــا کمتر به 
آن ها و آالیندگی شــان توجه شده و ما 
مدت هاست مواد آالینده آن ها را نفس 

می کشیم. 
این روزها از ماده ای به نام »سیلیس« 
خبرهایی می شــنویم که متاسفانه نه 
به وجود آن اعتراف می شود و نه میزان 
آن اندازه گیری می شــود. خبر بد این 
اســت که میزان این آالینده در هوای 
تهران از حد استاندارد گذشته و موجب 
بیماری خاص ریوی شده است که فعال 
هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. افراد 
بســیاری به بیماری حاصل از تنفس 
سیلیس مبتال شــده اند و با درد و رنج 

بسیاری دست به گریبان هستند. 
سیلیس چیست؟

ترکیب شیمیایی سیلیس عبارت 
است از درصد خاصی از SiO۲ موجود 
در سنگ که در کانســارهای مختلف 
 ،SiO۲ وجــود دارد .عــالوه بر ایــن
به صورت انواع ســیلیکات ها هم وجود 

دارد. سیلیس، دومین ماده معدنی رایج 
در ساختار زمین است. در ماسه، تعدادی 
از سنگ ها مانند گرانیت، ماسه سنگ ها، 
تخته سنگ ها، سنگ چخماق، در زغال 
و تعدادی از ســنگ های معدنی و آلی 
متالیک یافت می شود. کارهایی مانند 
بریدن، شکستن، خرد کردن، سوراخ 
کردن، آســیاب کردن و منفجرکردن 
باعث انتشار سیلیس در محیط می شود. 
سیلیس ممکن است در موادی مانند 
شیشه، پالســتیک و خاک هم وجود 
داشته باشد. این ماده با تنفس وارد بدن، 
به خصوص ریه ها و خون می شــود و به 
بافت های بدن آسیب جدی می رساند. 

تا پیش از این تصور می شد سیلیس 
فقط بــه کارگرانــی کــه در محیط 
کارخانه هایی که با این ماده ســر و کار 
دارند، آسیب می زند؛ کارگران معدن، 
کارخانه هــا و ســنگبري ها، کارگران 
ســاختماني و صنایع صابــون و مواد 
شوینده که بیشتر در معرض گردو  غبار 

سیلیس هستند. 
این کارگــران که معمــوال بدون 
اســتفاده از تجهیــزات محافظتــی 
کار می کننــد در نهایت بــه بیماری 
سیلیکوزیس مبتال می شــوند که در 

دسته سرطان  ها قرار دارد. 
رابطه سیلیس با سالمتی ما 

ســیلیس به عنوان یکــی از ذرات 
آالینده دارد همه گستره های زندگی ما 
را فرامی گیرد. خطرزایی این ماده  معدنی 
که در طبیعت به فراوانی و به اشــکال 
گوناگون یافت می شود بسیار زیاد است. 
تماس با گردوغبار حاوی سیلیس باعث 
آســیب های ریوی و درنهایت منجر به 

سیلیکوزیس و مرگ می شود.
آخریــن پژوهش های دانشــگاه 

نیویورک نشان می دهد تماس طوالنی 
با ذرات ریز گردوغبــار فاکتوری مهم 
در مرگ ومیــر در اثر ســرطان ریه و 
بیماری های قلبی است. استنشاق هوای 
آلوده بــه ذرات معلق و گردوغبار باعث 
نفوذ این هوا به کیسه های هوایی شده، 
بی نظمی ضربان قلب )آریتمی( حمالت 
قلبی و مشکالت تنفسی، سردردهای 

شدید و مزمن را در پی دارد. 
بر اســاس برآورد وزارت کار ایاالت 
متحده )DOL( هر  ســال ۳۰۰ نفر به 
دلیل بیماری های مرتبط با ســیلیس 
جان خود را از دست می دهند. در آمریکا 
از ١۶ سال گذشــته افزایش سیلیس  
به عنوان یکی از مشکالت محیط زیستی 
شناخته و پذیرفته شده و از سال ۲۰۰٤ 
بعضی شرکت های بیمه به فعالیت های 
استانداردســازی برای حذف سیلیس 

پیوسته اند. 
مدیر کل دفتر مخاطرات و مهندسی 
سازمان هواشناســی هم اخیرا اعالم 
کرده بــا تنفس در هــوای تهران ذره 
جدیدی از جنس شیشــه وارد ریه و 
خون شهروندان می شود. ذرات شیشه 
)سیلیس( ترکیبات جدیدی در هوای 
تهران اســت که تاثیرات مخرب تر و 
جدی تری نسبت به منواکسید کربن، 
گوگرد و سرب بر سالمت شهروندان و 

محیط زیست دارد. 
سیلیس و بیماری سیلیکوزیس 

۲۳٥۶ نفر در  سال به دلیل آلودگی 
هوا در تهران جــان خود را از دســت 
می دهند. این آمار البته به ما نمی گوید 
این تعداد از فوت شــدگان در اثر کدام 
بیماری های ناشی از آلودگی هوا جان 
خود را از دست می دهند، اما حال که پای 
سیلیس به میان آمده، بهتر است درباره 

این بیماری کشنده هم چیزهایی بدانیم.  
احتمال ابتال به این بیماری بستگی به 
سه عامل غلظت گردوغبار درهوا، درصد 
سیلیس آزاد در گردوغبارو مدت تماس 
با گردوغبار دارد. همان طور که گفته شد 
تا پیش از این، سیلیکوزیس یک بیماری 
شغلی بود، اما امروز در میان شهروندان 

تهرانی دیده شود. 
ســیلیکوزیس، در اثرتنفس ذرات 
کریستال های سیلیس ایجاد می شود 
و باعث التهاب و زخم شدن بخش باالیی 
ریه می شود. ســیلیکوزیس، با کوتاه 
شدن تنفس، تب و سیانوزیس )پوست 
آبی رنگ( خود را نشان می دهد. طبق 
شواهد سیلیکوزیس در اثر غبارهایی 
کمتــر از ١ میکرومتــر که شــامل 
کریستال های دی اکسید سیلیکون که 
متشکل از ذرات آلفا در کریستو بالیت 
یا تریدمیت هســتند به وجود می آید.

از نخســتین زمان مواجهه با سیلیس 
تــا رادیوگرافی و آشکارســازی عالئم 
ســیلیکوزیس معموال ١۰ سال طول 
می کشد. اما سیلیکوزیس مزمن مطابق 

با میزان بزرگی مواجهه با سیلیس در 
طول ۶ ماه تا دو سال پیشرفت کند.

افرادی که به سیلیکوز مبتال می شوند 
ابتدا باید تحت درمان های مخصوص 
ضد سل قرارگیرند. در مراحل پیشرفته 
بیماری به نارســایی ریوی و در نهایت 

مرگ منجر می شود. 
رضــا شــهبازی مدیــرکل دفتر 
مخاطــرات و مهندســی ســازمان 
هواشناسی کشور نیز در تایید بیماری زا 
و خطرنــاک بــودن ذرات ســیلیس 
می گوید ذراتی با نام »سیلیکا« با توجه 
به نانو ذرات بودن مستقیما وارد خون 
انسان می شــوند: »از  ســال 9۲ نتایج 
آخرین تحقیقات صــورت گرفته روی 
ذرات هوا نشــان می دهد با تنفس در 
هوای تهران ذره جدیدی از جنس شیشه 
وارد ریه و خون شهروندان می شود. این 
ذرات ازجملــه آلودگی های طبیعی 
هستند، اما ترکیب مشابه شیشه های 
نشــکن و بلور دارند. کمی بعد،  از سال 
١۳9۳ به این طرف، افزایش روزافزون 
آمار مرگ ومیر مرتبط بــا آلودگی هوا 
و شیوع گسترده ســرطان ها در میان 

تهران نشینان مشخص است.«
چه کار باید بکنیم؟

طبیعی اســت که اگر قرار است با 
همین روند، در تهران بمانیم و این مواد 
برنده شیشه ای را تنفس کنیم، ناچاریم 
ســبک زندگی و خورد و خوراک مان  
را تغییر دهیم. چراکه تنها راه مقابله با 
بیماری سیلیکوزیس، پیشگیری است. 
یک متخصص بیماری های ریوی تغییر 
در مواد غذایی را پیشــنهاد می دهد و 
توصیــه می کند به مصرف ســبزی و 

میوه های مختلف. 
امیر شهاب مظفری، فوق تخصص 
بیماری های ریوی و دســتگاه تنفسی 
انتخــاب ســبک غذایی مناســب را 
بهترین گزینه بــرای کاهش عوارض 
آلودگی هوای تهــران می داند: »یکی 
از پرســش هایی که این روزها بسیار با 
آن مواجه هســتیم، این است که چرا 
بیماری هایی مانند سرطان نسبت به 
سال های گذشته افزایش یافته است؟ 
حتی در افرادی که با توجه به ســبک 
زندگی ســالمت محــوری که پیش 
گرفته اند، درگیری با این گونه بیماری ها 
مشاهده می شــود. یکی از دالیلی که 
می توان برای شــیوع افسارگسیخته 
ســرطان در جامعه مطرح کرد تغییر 
انــدازه ذرات آالینــده هوای شــهر از 
میکرون به نانو است. این ذرات هر چه 
کوچک تر می شوند با سهولت بیشتری 
از طریق سیستم تنفسی به خون افراد 
راه مي یابند. ورود به خون نیز در کوتاه 
مدت می تواند آثــار جبران ناپذیری بر 
سالمت شهروندان بگذارد. عوارضی که 
موجب کاهش میزان مواد مغذی بدن، 
کاهش میزان اکســیژن خون، ایجاد 
حساســیت های حاد و مزمــن، ایجاد 
عفونت، غلظت خون و پوکی استخوان 
و فعال کردن ســلول های ســرطانی 

می شود.«
او درباره راهکار مناسب در این زمینه 
اضافه می کند: »بنابراین اســتفاده از 
انواع ســبزی و میوه ها، خوردن روزانه 

شیر و لبنیات، موادغذایی حاوی آنتی 
اکسیدان، شست وشوی هفتگی بینی 
و گلو با سرم های نمکی و در کنار همه 
این ها خــوردن منظــم آب به عنوان 
تنظیم کننده میزان اکســیژن خون 
می تواند تا حدود قابل توجهی از عوارض 
آلودگی هوا بکاهــد.« مظفری تاکید 
می کند کسانی که احتمال می دهند 
دچار این بیماری شده اند باید به پزشک 
متخصص بیماری های شغلی مراجعه 
کنند، چون تنها نکته امیدوارکننده این 
است که سیلیکوزیس قابل پیشگیری 
اســت نه درمان!در واقع سیلیکوزیس 
بیماري ناتوان کننده، برگشت ناپذیر و 

در بسیاری از اوقات کشنده است.
نیازمند عزم ملی هستیم!

بــی آن کــه حواس مان باشــد در 
این شــهر ما در کنار صنایع و مشاغل 
آالینده ای زندگی می کنیم. مشاغلی 
که با ســیلیس در ارتباط مســتقیم 
هستند گاهی بســیار به ما نزدیک اند؛ 
مثال سفالگری، کوزه گری، چینی سازی 
بهداشــتی، موزائیک و کاشی سازی 
و مصالح فروشــی هایی کــه در کوچه 
پس کوچه های این شهر پراکنده اند. همه 
این ها را بگذارید در کنار کارخانه های 
سیمان ســازی کــه مهم تریــن و 
اصلی ترین منبع تولید ایــن آالینده 
است. کارخانه های سیمان سازی اطراف 
تهران که وزش باد فاصله ما با آن ها را کم 
می کند و سیلیس منتشر شده از سوی 

آن ها را برای ما به ارمغان می آورد. 
ناهید خدا کرمی، عضو کمیسیون 
سالمت و محیط زیست و خدمات شهری 
معتقد است برای رفع آلودگی عزم ملی 
حرف اول را می زند و رفع مشکل آلودگی 
هوای تهران کــه معضلی چند وجهی 
است، از اولویت های شهرداری است: »در 
کنار این ها موضوع انتقال صنوف آالینده 
به شهرک های صنعتی نیز یکی دیگر از 
اقداماتی اســت که در جلسات شورای 
اسالمي شــهر تهران مطرح می شود تا 
ضمن جذب مشارکت اتحادیه صنوف 
مختلف به ســرانجام برسد. با این حال 
رفع معضل آلودگی هوا که ســالمت و 
جان بسیاری از شــهروندان را به خطر 

انداخته، نیاز به عزم ملی است.« 
اما این زیبای خفته »عزم ملی« در 
گیرودار بحران های معیشتی بعید به 
نظر می رسد به این راحتی ها بیدار شود و 
گویا فعال قرار است تهران مثل »شهر اُز« 
در تسخیر اژدهای آلودگی و بحران های 

ناشی از آن بماند. 

سیلیس و سیلیکوزیس؛ آالینده های جدید پایتخت

هوای تهران شیشه ای شده است!

یادداشت

احسان محمدی

اســفندماه همه را یاد روز درختکاری می اندازد. روزی که 
در ایران معموالَ روسای ادارات منابع طبیعی از کاشت هزاران 
اصله نهال خبر می دهند، در گفت وگو با رسانه ها آمار می دهند 
که چه طور با کمک دانش آموزان و بسیجیان و فعاالن محیط 
زیست و منابع طبیعی در عرصه های پهناوری نهال کاشته اند.

اما چرا به  رغم این همه آمار از کاشــت موفق نهال، فضای 
سبز شــهرها هر روز کمرنگ تر می شــود، ریزگردها هر روز 
راحت تر توی ریه شهروندان رســوب می کنند، آلودگی هوا 

گسترده تر می شود و کارشناسان از کاهش سرانه فضای سبز 
خبر می دهند؟

طبق آمارهای هر ساله اگر نیمی از نهال هایی که در همین 
تهران در ١۰ سال گذشته در روز درختکاری کاشته شده، به 
ثمر می رسید االن به جای شــهر تهران باید از جنگل تهران 
می نوشتیم! شهری گم شده البالی انبوه درختان! اما چرا این 

اتفاق نمی افتد؟
 کاشــت تنها یک قدم پروسه درخت شــدن است و از آن 
مهم تر داشت است که انگار خیلی اهمیت ندارد! برای این که 
نهالی به درختی تبدیل شود که ســایه و میوه ای داشته باشد 

پروسه طوالنی و با اهمیت »داشت« را باید با حساسیت بیشتر 
پی گرفت.

مرحله ای که گاهی به دلیل فقدان آب، گرمای بیش از حد، 
کاشت غلط، خاک نامناســب، انتخاب گونه غیربومی، قطع و 
تخریب توسط انسان و ... نهال را جوان مرگ می کند و از میان 

هزاران نهالی که هر ســاله روی کاغذ آمارشان اعالم می شود، 
اندک تعدادی از آن ها به درخت تبدیل می شوند.

این اتفاق در شهرستان ها در ابعاد گسترده تری رخ می دهد. 
نگارنده در دوران تحصیل بارها در این روز از ســوی مدرسه 
برای آبادانی دشــت و دمن در روز درختکاری اعزام شــده  و 
شاهد بوده ام که نهال ها را چه طور با عجله و شتاب در جاهایی 
می کارند که گاهی اصاًل امکان آبیاری آن ها وجود ندارد یا بعد 

از کاشت توسط دام ها بلیعده می شوند!
ضمن احترام بســیار عمیق برای فعاالن این عرصه، خوب 
است که یکی دو ســال هزینه ای برای کاشت هیچ درختی در 
قالب این طرح هــای جهادی صرف نکنیــم و به جایش روی 

»داشت« کاشته های قبلی تمرکز کنیم.
نهال های کاشته شده روی کاغذ و در گفتارهای سخنرانان، 

نه سبز می شوند، نه سایه دارند و نه میوه ای می دهند.

در روز درختکاری، نهال نکاریم!

آالینده های اصلی هوای تهران که برای آن ها استاندارد وجود دارد و اندازه گیری می شوند عبارتند از: 
منواکسیدکربن، اکسیدهای ازت، تمامی هیدروکربن ها یا ترکیبات آلی فرار، اکسیدهای گوگرد، تمامی ذرات 

معلق)TSP( ، سرب و ازن. تا مدت ها تصور می شد منواکسیدکربن مهم ترین آالینده هوای تهران است، اما نتایج آخرین 
تحقیقات صورت گرفته روی ذرات هوا نشان می دهد با تنفس در هوای تهران ذره جدیدی از جنس شیشه وارد ریه و خون 

شهروندان می شود. تولید گازهای خطرناک، ساخت وسازهای غیراصولی، پای ذراتی به مراتب خطرناک تر و کوچک تر 
را به ترکیب هوای تهران وارد کرده است. ذراتی با نام »سیلیکا« که با توجه به نانو ذرات بودن مستقیما وارد خون انسان 

می شوند. این ذرات از آلودگی های طبیعی هستند، اما ترکیبی مشابه شیشه های نشکن و بلور دارند. 

یکی از دالیلی که می توان 
برای شیوع افسارگسیخته 

سرطان در جامعه مطرح 
کرد تغییر اندازه ذرات 
آالینده هوای شهر از 

میکرون به نانو است. این 
ذرات هر چه کوچک تر 

می شوند با سهولت 
بیشتری از طریق سیستم 

تنفسی به خون افراد راه 
مي یابند

از  سال 92 نتایج آخرین 
تحقیقات صورت گرفته 

روی ذرات هوا نشان 
می دهد با تنفس در هوای 

تهران ذره جدیدی از جنس 
شیشه وارد ریه و خون 

شهروندان می شود. این 
ذرات ازجمله آلودگی های 
طبیعی هستند، اما ترکیب 
مشابه شیشه های نشکن و 

بلور دارند
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