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خانمدکتراینروزهاموضوعریزگردهایخوزستانبهپاشنه
طزیســتتبدیلشــدهوبااینکه
آشیلشــماوســازمانمحی 
نزدیک4سالازآمدندولتمیگذردامادرعملهنوزکاری
صورتنگرفتهوریزگردهاهمتشدیدشده،چراشمابهعنوان
یکدستگاهنظارتیوحاکمیتیخواستارتخصیصاعتبارات
مقابلــهباریزگردهــانمیشــوید؟آیاتخصیــص113میلیارد
توماناعتبار برایکنترلفقــط 6درصدازکانونهایبحرانی
خوزســتان این قدر برای دولت سخت اســت که حتی شما
هماینمطالبهراازدولتپیگیرنمیشویدومرتباًریزگردهارا
بامنشأخارجیمعرفیمیکنید؟آنهمدرحالیکهسازمان
هواشناســیوجنگلهامیگویندریزگردهایاخیرمنشــأش
داخلیبودهاست؟
موضــوع گرد و غبــار را دولــت از همان روزهای اول در دســتور
ط زیست و در
کار قرار داد ،در نخســتین جلسه شــورای عالی محی 
همان ماههای اول من گــزارش کامل وضعیت گرد و غبار را ارائه
دادم و ســتاد ملی مبارزه با گرد و غبار را با یک ســازو کار قوی و یک
فرد باتجربه دنبال کردیم.
اینفردباتجربهکیست؟
دکتــر شــعاعی مدیــر ایــن طــرح کــه ســالها مســئول بخش
پژوهشهــای آب و خاک بوده ،بعد متعاقب آن روی شناســایی
کانونهــای داخلــی کشــور کار کردیــم و ایــن طــرح اصلی ما شــد
و اتفاقــاً آن ســالهای اول ،اعتبارات خوبی هم داده شــد که توزیع
کردیــم االن تقریبــاً تمــام اســتانهای کشــور کانونهــای داخلی
بحرانــی شــان را در ســه طبقــه یعنــی کانونهــای فــوق بحرانی،
بحرانــی و بالقــوه شناســایی کردنــد .ایــن قــدم مهمــی اســت در
حالــی که قبلش اینها را نمیدانســتیم ،در بعضی اســتانها مثل
خوزســتان ،برنامه اقــدام هم برای تثبیت این کانونها تهیه شــد
ودر خیلی از اســتانها هم پهنهبندی کانونها و هم برنامه اقدام
را در شــورای برنامهریــزی اســتانی تصویــب کردیــم .تقریبــاً در
تمامی اســتانها با حضور من و دســتگاههای مسئول یک جلسه
شــورای برنامهریــزی را به موضوع گــزارش وضعیت گــرد و غبار
اختصاص دادیم و استانها را روی موضوع تجهیز کردیم.
تجهیزکردیدیاایجادحساسیتکردید؟
نه ،با برنامه و بودجه استانها را تجهیز کردیم.
ولیهمهازتخصیصنیافتنبودجهصحبتمیکنند.
نه ،در همه استانها برای این موضوع بودجه پیشبینی شده
اســت بجز این ،دولت در ســال  93یــک مصوبه برای گــرد و غبار
داد و آییــن نامــه اجرایی ســتاد مقابله با گرد و غبار را هم در ســال
 95تصویــب کرد و مرتــب هم در دولت ما گــزارش دادیم .عالوه
بــر این دولت یک مصوبه هم داد و مدیریــت بحران گرد و غبار را
به وزارت کشــور ســپرد و آنها هم کارگروه مقابله با گــرد و غبار را از
زاویه مدیریت بحران تشــکیل دادند که آن هم کمک زیادی کرد،
از این جهت که حاال هم یک بحث پیشگیری داریم هم مدیریت
بحــران .پیشــگیری ،کارهایــی اســت که مــا بایــد برای شناســایی
کانونهــا ،تدوین برنامــه ،اجــرای برنامه  -که بخــش اصلیاش
بــا ســازمان جنــگل هاســت  -و پیشبینــی وضعیت هــوا  -که کار
هواشناسی است  -انجام دهیم .تا امروز هم هواشناسی ،استان به
اســتان گزارش داده و االن با تجهیزات جدید و مدلینگ دارند کار
میکنند .اما کار مدیریت بحران چیســت؟ مدیریت بحران وقتی
حادثه اتفاق میافتد وارد عمل میشــود و به مردم اطالعرسانی
میشود که مثالً روز آینده هوا طوفانی است ،برنامهریزی کنید آن
روز از منــزل خارج نشــوید ،بــه مردم آموزش میدهنــد که از نظر
عایــقبنــدی منازل چــه کارهایی انجــام دهند و مباحــث مربوط
بــه تعطیلــی مــدارس و ادارات و ...و اورژانسها و بیمارســتانها
برای پذیــرش بیماران در آماده باش قــرار میگیرند که البته این
بخش وظیفه وزارت بهداشــت اســت .اما بهترین کار ،پیشگیری
از بحــران اســت .مواجــه نشــدن بــا بحــران هــم ،روشهایــش
همینهایــی اســت کــه گفتــم و البتــه در آییــن نامــه دولــت هــم
گفته شــده که حمل و نقل عمومی را توســعه دهیــد که اگر مردم
مواجــه شــدند بتواننــد ســریعاًخودشــان را بــه مقصد برســانند؛
یــا تکلیف شــده که فضاهــای عمومی هــم عایقبندی شــده و به
مردم مثل همه جای دنیا ،تســهیالتی داده شود که خانههایشان
را اســتحکام ببخشــند .یــک بحثــی هم بود کــه معاونــت علمی
و فنــاوری دولــت حمایــت کرد تــا مثالً در سیســتان و بلوچســتان
یــک ســری پارچههــای نانــو را روی کولــر نصــب کننــد و بعــد که
طوفان تمام شــد آن پارچه را درآورده و شستوشــو دهند تا کولر
آسیب نخورد.

