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پیش بینی کارشناسان درست از آب 
درآمد. باالخره گردوغباری که سال ها 
دامن خوزستان را گرفته بود و مردم را 
عاصی و طبیعت را به عصیان کشانده، 
روی کدر و زشــتش را به پایتخت هم 
نشــان داد. این وضعیــت هرچند 12 
استان دیگر کشــور را هم درگیر کرده 
اســت، اما هوا در تهران بدتر از ســایر 

شهرها گزارش شده است.
روز جمعه 1۹ فروردین، توده گرد و 
غباری که از عراق وارد ایران شده، غرب 
و مرکز کشور را تحت تاثیر قرار داد و به 
گفته کارشناسان هواشناسی، طی دو 
روز آینده نیز پدیده غالب در بیشــتر 
مناطق کشور وزش باد و ادامه خیزش 

گرد و خاک خواهد بود.
در حالی دیروز کیفیت هوای شهر 
تهران بــا شــاخص ۴۹۰ در وضعیت 
خطرناک قرار داشت و توصیه شد تا افراد 
از فعالیت های خارج از منزل خودداری 
کنند؛ که بناست در جلسه اضطراری 
جمعه شــب درباره تعطیلی مدارس، 
دانشــگاه ها و ادارات در استان تهران 

تعیین تکلیف شود.
این میزان آلودگی در حالی است که 
بر اساس شاخص کیفیت هوا در کشور، 
عدد صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، عدد ۵1 
تا 1۰۰ نشانه هوا قابل قبول یا سالم ، عدد 
1۰1 تا 1۵۰ هوا ناسالم برای گروه های 
حساس، عدد 1۵1 تا 2۰۰ هوا ناسالم 

برای همه گروه هــا ، از 2۰1 تا ۳۰۰ هوا 
بسیار ناســالم و از ۳۰1 تا ۵۰۰ شرایط 
کیفی هوا خطرناک محسوب می شود. 
این در حالی اســت که هوای تهران با 
آلودگی شــدید در وضعیت خطرناک 
قرار دارد و شاخص برخی مناطق حتی 

تا عدد ۵۰۰ هم گزارش شده است.
آلودگی هوای پایتخت اورژانس را 

به خیابان ها کشاند
دیروز سرپرست مرکز اورژانس تهران 
اعالم کرد: »به دلیل وضعیت خطرناک 
آلودگی هوای پایتخت تکنسین های 
این مرکز در میادیــن و خیابان های پر 

تردد مشغول خدمت رسانی هستند«.
یحیی صالح طبری بــه ایرنا گفت: 
»وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، 
آلودگی هوای پایتخــت را در وضعیت 
اضطرار و خطرناک قرار داد که بی درنگ 
تکنســین های اورژانس در آماده باش 

کامل قرار گرفتند«.

وی افزود: »اتوبوس آمبوالنس های 
اورژانس در میادین تجریش، انقالب، 
آزادی، امــام حســین )ع(، امــام 
خمینی)ره( مستقر و مشغول خدمت 

رسانی هستند«.
سرپرســت مرکز اورژانس تهران 
ادامه داد: »در این وضعیت هر گونه تردد 
برای تمامی افراد در فضای باز خطرناک 
است و از شهروندان می خواهیم تا عادی 

نشدن وضعیت در منازل بمانند«.
بــه گفتــه وی، هــم اکنــون 
تکنسین های اورژانس آماده خدمت 
رسانی به شهروندان هستند به همین 
منظور از مردم درخواســت داریم در 
صورت نیــاز به ســامانه 11۵ تماس 

حاصل کنند.
 در هنگام بروز گرد و خاک 

چه باید کرد؟
توصیه شــده اســت که مردم در 
شرایط گرد و خاک از حضور در فضای 
باز اجتناب کننــد، چون تنفس گرد و 
خاک معلق در هوا، ســالمت افراد به 
ویژه بیماران تنفسی و قلبی را تهدید 

می کند.
به همین دلیل هم توصیه می شود 
که تا حد امکان از خروج غیرضروری از 
منزل و تردد بی مورد در معابر شهری 

خودداری شود.
بیماران قلبی، تنفسی و مبتالیان 
به آسم هم نباید در فضای باز فعالیت 
داشته باشند و تا حد امکان از حضور در 

سطح شهر خودداری کنند.
همچنین توصیه شــده مردم در 
صورتی که مجبور به ترک خانه یا محل 

کار خود هستند، حتما ماسک بزنند تا 
هوای آلوده را تنفس نکنند؛ همچنین 
برای آسیب ندیدن چشمان، از عینک 

استفاده کنند.
در مواقع آلودگی هوا مصرف شیر، 
ماست کم چرب، میوه و سبزیجات تازه 
و مایعات را برای دفع ســموم از بدن 
مفید بوده و توصیه شــده که سیگار و 

قلیان مصرف نشود.
افراد در صورتی که با فردی مواجه 
شدند که دچار تنگی نفس و یا هرگونه 
ناراحتی قلبی عروقی شده به سرعت 
او را به نزدیک ترین مرکز بهداشــتی 

درمانی یا بیمارستان برسانند.
دلیل آلودگی این روزها چیست؟

اما در این میان بسیاری این سوال 
را مطــرح می کنند که دلیــل گرد و 
غبارهایی که سال ها خوزستان را آزار 
داده و حال دامنه آن 1۳ استان کشور 
را در بر گرفته است از کجا سرچشمه 

می گیرد؟
پرسشــی کــه محمــد اصغری، 
کارشــناس ســازمان هواشناسی در 
پاسخ به آن می گوید: »دلیل آلودگی 
اخیر هوای ایران، چشــمه های تولید 
گرد و خاک در شــمال عراق و سوریه 
و عربستان اســت که ابتدا استان های 
مرزی از جمله کردستان، کرمانشاه، 
ایالم، خوزســتان، آذربایجان غربی را 

درگیر کرده است«.
او می افزاید: »جریانــات غربی در 
الیه های باالیی جو به قدری قوی است 
که این گرد و خاک را جارو می کند«. 
پس از استان های ذکر شده، استان های 

همدان، مرکزی، قم، البرز و تهران هم 
دیروز تحت تأثیر قرار گرفته است.

به گفته اصغری هر چقدر به سمت 
شمال غربی پیش می رویم این گرد و 

خاک تضعیف می شود.
این کارشناس هواشناسی با بیان 
اینکه دلیل تولید گرد و خاک در شمال 
عراق و کشورهای سوریه و عربستان 
هم کم بارشی در این مناطق است در 
خصــوص احتمال تکرار آن هشــدار 
می دهد و می افزایــد: »اوج این گرد و 
خاک از فروردین تا مرداد خواهد بود 
و تــا موقعی که این چشــمه ها وجود 
داشته باشــد گرد و خاک نیز خواهد 
بود«. در این میان بر اســاس گزارش 
سازمان هواشناسی و براساس تصاویر 
ماهواره ای منشاء گرد و خاک روزهای 

اخیر، کشور عراق بوده است.
در کنــار این پدیده کارشناســان 
هشــدار داده اند، با توجه به جریانات 
جنوبی در سواحل دریای خزر و بادهای 
جنوبی آتش ســوزی در جنگل های 
شمالی مستعد خواهد بود و به همین 
دلیل به مســافران توصیه شده است 
تا بــرای جلوگیری از آتش ســوزی 
جنگل هــا از روشــن کــردن آتش 

خودداری کنند.
وقتی محیط زیست اولویت 

دولتمردان نیست
سال هاســت کــه کارشناســان 
محیط زیست هشدار می دهند به علت از 
بین رفتن الیه های گیاهی و از بین بردن 
جنگل ها و درختان در استان های مرزی 
غربی ایران، توفان های شن و گرد و خاک 
به راحتی تا مرکز ایران نفوذ می کند و به 
دولت ها توصیه کرده اند سیاست هایی را 
برای جلوگیری از افزایش پدیده گردو 
خاک برای نجات خوزستان و پیشگیری 
از نفوذ آن به سایر مناطق کشور دنبال 
کنند، اما در ســال های اخیــر به دلیل 
پروژه های مختلف اقتصادی و شرایط 
اقتصادی نامناسب و نبود عزم جدی از 
سوی دولتمران به این توصیه ها توجه 

الزم نشد. 
در حالــی که وزش باد شــدید در 
فصل بهار در ســال های اخیــر زیاد 
اتفاق می افتاد، اما شاید این نخستین 
سالی است که شــهروندان بسیاری از 
استان های کشور شاهد گرد و خاکی 
چنین غلیظ هستند. بهزاد شجاعی، 
 پژوهشگر و کارشناس حوزه آلودگی 
هوا در این باره می گویــد: »باد بهاری 
چیز جدیدی نیست، اما امسال کم آبی 
و خشکی بیشــتر زمین باعث افزایش 
شاخص غبارناکی و درنتیجه خیزش 

بیشتر گرد و غبار شده است«.

او بــا بیــان اینکــه المان هــای 
محیط زیســت جدا از هم نیســتند 
با انتقــاد از وضعیت هواشناســی در 
کشور ادامه می دهد: »اتفاق امروز بار 
دیگر ناتوانی سازمان هواشناسی را در 
پیش بینی شرایط اضطرار آلودگی هوا 
نشان داد!تصور کنید اگر اخطار شرایط 
خطرناک )قهوه ای( پنج شــنبه اعالم 
می شد برنامه ریزی مردم برای امروز 

چقدر فرق می کرد!«.
دخالت ترکیه در بحران ریزگرد

اما در این میان برخی کشور ترکیه 
را عامل اصلی بحــران ریزگردها، که 
گستره عظیمی از کشور را فرا گرفته و 
شروع بحرانیست که سالمت میلیون ها 

ایرانی را هدف گرفته، می دانند.
عضو انجمن علمی محیط زیست و 
توسعه پایدار ایران می گوید: »ترکیه 
با طرح GAP که شامل 22 سد و 1۳ 
نیروگاه بر روی سرشــاخه های دجله 
و فرات است، عراق، ســوریه و ایران را 
سرزمین های غیرقابل سکونت تبدیل 

خواهد کرد«.
 به گفته آرش ویسی، سد آتاتورک 
که ۷۵ درصــد آب فــرات را ذخیره 
می کنــد و بــا ظرفیــت ۵۰میلیارد 
مترمکعب معادل ۶۵۰ ســد ایران و 
معادل نیمی از ظرفیت تمام آب های 
ایران اســت و سد ایلیســو بیش از ده 
میلیارد متــر مکعب نیــز مانع ورود 
۵۶ درصد آب دجلــه و متروکه کردن 
میلیون ها هکتار از اراضی کشــاورزی 

عراق و سوریه می شود.
 به نظر می رســد انفعال، ناآگاهی و 
عدم شناخت دولت های ما، از حقوق 
بین المللــی و حق آبــه و بی توجهی 
به محیط زیســت در حــوزه داخل و 
بین المللــی باعــث تهدیــد جدی 
اکوسیستم و ســالمت مردم ما شده 
است.این در حالی اســت که با تداوم 
فصل تابستان شاهد بروز بحران های 
جدی تر در این حوزه هستیم و امنیت 
پایــدار ما با مشــکل جــدی مواجه 

می شود.

پیش بینی همیشگی کارشناسان محیط زیست در خصوص گسترش گرد و غبار محقق شد

تکرار تجربه خوزستان در تهران و 12استان دیگر

خبر

هرچند در روزهــای اخیر برخــی خبرها 
حکایت از آن داشت که با مجوز وزارت ارتباطات، 
برخی شرکت های اینترنت خانگی از جمله شاتل 
و مخابرات دست به افزایش صد درصدی قیمت 
بسته های اینترنتی خود زده اند! اما دیروز شرکت 
مخابرات ایران اعالم کرد که »تعرفه های اینترنت 
این شرکت براساس تعرفه های ابالغی سازمان 
تنظیم مقررات در سال 1۳۹۶ است و هیچ گونه 
افزایشی در سال های اخیر صورت نگرفته است«.

در بهمن ماه سال گذشــته عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطات گفتــه بود که با توجــه به نرخ 
تورم کشور در سال های اخیر حتماً تعرفه های 
اینترنت در سال 1۴۰1 بازنگری می شود و این 
افزایش را در خدمت ســرمایه گذاری در حوزه 
ارتباطات کشــور عنوان کرده بود. با این حال با 
وجود خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت در سال 

جاری، مخابرات خبر این افزایش را رد می کند.
به گزارش ایسنا، موضوع ثابت ماندن هزینه 
بسته های اینترنتی و حتی تعرفه اینترنت ثابت 
اگرچه از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
سابق ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان یکی 

از دســتاوردهای دولت دوازدهم مطرح بود و او 
 ICT بارها عنوان کرده بــود که هزینه خدمات
باید متناسب با جیب مردم باشد، اما از زمانی که 
عیسی زارع پور در جایگاه وزارت قرار گرفته، به 
این موضوع اشاره کرده که ثابت ماندن تعرفه ها، 

امکان توسعه را سلب کرده است.
با وجود این، به دلیل منــع قانونی در بودجه 
1۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از ســوی اپراتورها 
وجود نداشت، موضوعی که زارع پور و معاونانش 
بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این زمینه با اشاره به تدوین الیحه 
بودجه سال 1۴۰1، از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در خواســت کرد که عدم امکان اصالح 
تعرفه ها که در الیحه بودجه 1۴۰۰ مطرح بود، 

در بودجه 1۴۰1 تکرار نشود.
به اعتقاد زارع پور، نیاز بیش از گذشته شده 
و هزینه ها به شدت افزایش پیدا کرده و طبیعتا 
وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، 
توسعه مشــکل پیدا می کند، در حالی که حوزه 
ارتباطات باید مسیر تخصصی و طبیعی خود را 
طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز 

کیفیتش کاهش پیدا می کند، تغییر کند. البته 
وزیر ارتباطات به این موضوع هم تاکید داشت که 
اپراتورها، بدون هماهنگــی با رگوالتوری، حق 

افزایش تعرفه را ندارند.
  پاسخ مخابرات به ابهامات

 افزایش تعرفه  های اینترنت
در این راســتا شــرکت مخابــرات ایران، 
محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــرکت مخابرات ایران در پاسخ به 
اخبار منتشرشــده مبنی بر افزایش دو برابری 
قیمت بسته های اینترنت برخی از اپراتورهای 
اینترنتی ازجمله شــرکت مخابــرات، با بیان 
اینکه تعرفه های اینترنت شــرکت مخابرات 
ایران براســاس تعرفه های ابالغی ســازمان 
تنظیم مقررات در سال 1۳۹۶ است و هیچگونه 
افزایشی در سال های اخیر صورت نگرفته، اظهار 
کرد: با توجه به افزایش شدید قیمت تمام شده 
سرویس های ارتباطی هنوز تعرفه جدیدی به 
شرکت مخابرات ایران ابالغ نشده است و این 
شرکت هیچ گونه افزایشــی دراین خصوص 
نداشته و هزینه اینترنت را همچنان بر اساس 

تعرفه های ابالغی گذشــته محاسبه می کند.
وی افزود: شرکت مخابرات ایران بر اساس توجه 
به حقوق مشــتریان، تفکیک ترافیک داخلی و 
بین المللی و رعایت مصرف منصفانه، تعرفه های 
خود را در حوزه دسترســی ارتباطــات ثابت و 
در راستای اجرای مصوبه 2۶۶ سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویــی در جهت بهبود 

کیفیت خدمات عرضه می کند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران با بیان اینکه شــرکت مخابرات 
ایران، اینترنت پرســرعت ثابت را با زیرساخت 
 DSL ســیم مســی و فیبر نوری به صــورت
VDSL ، و FTTH در اختیــار مشــترکان 
این شــرکت قرار می دهد، افــزود: تعرفه های 

اینترنت مخابرات در ســایت شرکت مخابرات 
ایران براســاس مصوبات ابالغی )tci.ir( قابل 

مشاهده است.
بیدخام اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، یک نهاد قانونی اســت که 
تمامــی تعرفه های اپراتورها از جمله شــرکت 
مخابرات ایران را رصد و مــوارد مغایر با قوانین 
تعیین شــده را اعالم می کند و چنانچه بخواهد 
تعرفه های جدیدی با توجه بــه افزایش تورم و 
ضرورت توسعه شــبکه برای ارایه خدمات بهتر 
به شــرکت مخابرات ایران ابالغ کند، بعد از طی 
فرایندهای قانونی اقــدام خواهد کرد. طبیعتا، 
شــرکت مخابرات ایــران هم مجــری قوانین 

خواهد بود.

با وجود گزارش هایی مبنی بر گرانی اینترنت خانگی؛

مخابرات می گوید؛ افزایش قیمتی در کار نیست

روز جمعه ۱۹ فروردین، 
توده گرد و غباری که از 
کشور عراق وارد ایران 

شده، غرب و مرکز کشور را 
تحت تاثیر قرار داد و تا دو 
روز آینده نیز پدیده غالب 

در بیشتر مناطق کشور 
وزش باد و ادامه خیزش گرد 

و خاک خواهد بود

سال هاست که کارشناسان 
محیط زیست هشدار 

می دهند به علت از بین 
رفتن الیه های گیاهی و 
از بین بردن جنگل ها و 
درختان در استان های 

مرزی غربی ایران، 
توفان های شن و گرد و 
خاک به راحتی تا مرکز 

ایران نفوذ می کند؛ 
پیش بینی ای که محقق شد
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سعیده علیپور

 پلمپ مرکز توانبخشی کرج
در پی ضرب و شتم بیماران

در روزهــای اخیر 
ویدئویــی از ضرب و 
جرح بیمــاری در یک 
مرکز توانبخشــی در 
کرج در فضای مجازی 
منتشر و با واکنش کاربران به این اتفاق تلخ همراه 

شد.
در این فیلم کارکنان مرکز بیماری را در حیاط 
کتک زده و بعــد از اطالع از فیلمبــرداری یکی از 
همســایه ها از این صحنه، بیمار را به داخل مرکز 

بردند.
وجیهه محمدی فالح، فیلم مدیرکل بهزیستی 
اســتان البرز اعالم کرد: پیرو فیلم منتشر شده از 
مرکز شبانه روزی نگهداری بیماران روانی مزمن 
ایرانا واقع در شهرســتان کــرج بالفاصله کمیته 
اضطراری ماده 2۶ بهزیستی استان البرز تشکیل 
شــد و تصمیم به تعطیلی دائم مرکز گرفته شد و 
مدت ۴۸ ســاعت فرصت جهت ساماندهی سایر 
بیماران مقیــم این مرکز در مراکــز دیگر در نظر 

گرفته شد.
    

 ثبت ۱۰۰۰ شکار غیرمجاز
 در تعطیالت

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: بیش 
از 1۰۰۰ مورد شکار غیرمجاز در نوروز 1۴۰1 ثبت 
شد. در مجموع در نوروز ســال جدید 2۵۸ پرونده 

قضایی تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، جمشــید محبت خانی فزود: 
در این بازه زمانی ۸۹۵ مورد صید غیرمجاز آبزیان، 
1۷۹ مورد شکار خزندگان، ۶۴ مورد شکار پرندگان 
و ۴۵ مورد شکار پستانداران و ۶1 مورد زنده گیری 
پرندگان و ۴1 مورد زنده گیری پستانداران در این 

مدت به ثبت رسید.
    

وزیر بهداشت خبر داد:
 صادرات واکسن ایرانی
 به ۱۰ کشور آفریقایی 

وزیــر بهداشــت 
گفــت: از اول دولــت 
ردات و تزریــق  وا
واکســن را پیگیری 
کردیم و امروز شــش 
مجموعه واکسن سازی علیه کرونا در کشور فعال 
است. صادرات واکسن کرونا را نیز از یکی دو هفته 
پیش آغاز کرده ایم و واکسن ایرانی، فعال به 1۰ کشور 

آفریقایی صادر خواهد شد.
به گــزارش ایرنــا بهرام عیــن اللهــی افزود: 
یکی از دالیــل موفقیت دولت در کنتــرل کرونا و 
واکسیناسیون، حضور و مشــارکت مردمی بود و 
تا امروز بیش از 1۴۷ میلیون دوز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.
    

 افزایش چشمگیر بیماران 
سرپایی کرونا در پایتخت

معــاون درمــان ســتاد کرونا اســتان تهران 
گفت:تعداد مراجعین حوزه درمان به حدود ۳ هزار و 
۵۰۰ نفر در روز رسیده است که پیشتر این عدد زیر 

2 هزار نفر بود.
به گزارش ایســنا، نادر توکلی افزود: افرادی که 
واکسن دوز سوم را تزریق کرده اند تقریبا ۳۰ تا ۵۰ 
برابر نسبت به افرادی که واکسینه نشدند، مرگ و میر 
کمتری داشتند.به گفته او موج هفتم بیماری کرونا 
هفته اول اردیبهشت پیش بینی شده است که مانند 

یک موج در افزایش مراجعان سرپایی خواهد بود.
    

 مدارس تهران
 تاییدیه ایمنی ندارند

معــاون حفاظت 
و پیشگیری از حریق 
ســازمان آتش نشانی 
گفت: مــدارس تهران 
در شرایط ناایمنی قرار 
دارند. براساس آماری که از سازمان نوسازی مدارس 
شهر تهران دریافت کرده ایم، تاکنون حدود 2۰۰۰ 

مدرسه به ما معرفی شده است.
به گزارش ایسنا، کامران عبدولی افزود: بر اساس 
بررسی که انجام شد به ترتیب بدترین شرایط ایمنی 
مربوط به مدارس منطقه 1۵، ۳، 2۰ و منطقه ۴ است. 

    
 راهزنان مرز شلمچه

 دستگیر شدند
دادستان خرمشــهر اعالم کرد: پس از انتشار 
تصاویری از راهزنی از کامیون هــای باری در مرز 
شلمچه، ۵ سارقی که بار کامیون ها را می دزدیدند، 

با دستور قضایی بازداشت شدند.

از گوشه و کنار


