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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از فیلتر شدن بزرگترین پیامرسان مورد استفاده ایرانیان تا پایان فروردین خبر داد

ﮔﺰارش

افزایش ۲۵درصدي
آمار فرزندخواندگي

در کشوقوس فیلترینگ تلگرام

نگاهي به سفرهاي نوروزي

 ایسنا :معاون امور اجتماعي بهزیستي استان تهران
از افزایش ۲۵درصدي آمار فرزندخواندگي در سال ۹۶
نسبت به ســال  ۹۵خبر داد .احمد خاکي با اشاره به
تشــکیل نزدیک به هزارو  ۱۰۰کمیتــه فرزندخواندگي
در کل اســتان تهران گفت :بر اساس آخرین آمار سال
 ،۹۶ســههزارو  ۶۰۰نفــر در ســامانه فرزندخواندگي
ثبتنام کردنــد .از این تعداد  ۵۰۲فرزند به خانوادهها
واگذار شــده است که نســبت به سال قبل  ۲۵درصد
افزایش داشــته و نسبت به دو ســال گذشته افزایش
۷۰درصدي را رقم زده اســت .وي با بیان اینکه از این
 ۵۰۲کودک ۶۰ ،درصد پسر و بقیه دختر بودهاند ،افزود:
 ۱۸۴فرزندي که به فرزندخواندگي پذیرفته شــدهاند،
داراي پرونده پزشکي بودهاند و نوعي مشکل پزشکي
داشتهاند که پذیرفتهشدن آنها نشاندهنده رواج نگاه
جدید و قابل تحســین در خانوادههاست .معاون امور
اجتماعي بهزیســتي استان تهران با اشــاره به اینکه
در سال گذشــته نزدیک به  ۳۷۸فرزند نیز به خانواده
زیستي خودشان تحویل داده شدهاند ،اظهار کرد :این
آمار به آن معناســت که این کودکان در شیرخوارگاه
بودهاند و با شناســایي و توانمندي خانوادههایشان به
خانواده خودشان بازگشــتهاند .این خانوادهها عمدتا
مشکالتي داشتند که با حل آنها توانستهاند کودکشان
را از شــیرخوارگاه ترخیــص کنند .خاکي با اشــاره به
افزایش قابلتوجه فرزندخواندگي براي زنان و دختران
مجرد باالي  ۳۰سال نیز تصریح کرد ۸۸ :کودک نیز که
پیش از این در مراکز شبهخانواده نگهداري ميشدند،
به فرزندخواندگي پذیرفته شدند ۱۸ .کودک دوقلو نیز
از میان کودکان به فرزندخواندگي پذیرفته شدند.

چگونگي محاسبه عوارض
طرح ترافیک جدید
 ایسنا :طــرح ترافیک جدید از ماه آینده در پایتخت
اجرا ميشــود تا پرونده فــروش آرم طــرح ترافیک
براي همیشه بسته شــود و عوارض تردد در محدوده
طرح ترافیــک بر پایه زمــان ،میزان ســفر و دفعات
محاسبه شــود .با اینکه بارها و بارها اخبار متعددي
از شــاخصهاي تأثیرگذار بر تعیین نرخ عوارض تردد
منتشر شده اما هنوز ســؤاالت متعددي در مورد رقم
نهایي عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک مطرح
ميشــود که مدیرکل واحد صدور آرم ،جزئیات نحوه
محاســبه و نرخ عوارض را تشــریح کــرد .مصطفي
قنبرنژاد با تشریح جزئیات نرخ عوارض وسایل نقلیه،
تــردد در محدوده طرح ترافیک براســاس شــاخص
زماني و آالیندگي گفت :اگر وســیله نقلیهاي چند بار
توسط دوربینها در یک روز مشاهده شود ،اولین ورود
و آخرین خروج مالک محاســبه خواهــد بود و دقت
داشته باشــید که ضریب زماني و ضریب آالیندگي در
این نوع خودروها مالک تعییــن عوارض خواهد بود.
وي اشاره کرد که اگر خودرویي ورودش بعد از ساعت
 ۱۰صبح و خروجش قبل از ســاعت  ۱۶ثبت شود ،در
صورتي که داراي معاینه فني برتر باشــد ،عوارضش
براي آن روز ۱۳هــزار و  ۴۰۰تومان خواهد بود .اما اگر
خودرویي ورودش بعد از ســاعت  ۱۰و خروجش قبل
از ســاعت  ۱۶ثبت شده باشــد اما داراي معاینه فني
عادي باشــد ،عوارض یک روز تردد بــراي این خودرو
۱۶هــزار و  ۸۰۰تومان خواهد بــود .قنبرنژاد افزود اگر
ورود خودرویــي به داخل محدوده طرح ترافیک قبل
از ســاعت  ۱۰و خروجش قبل از ساعت  ۱۶باشد ،اگر
داراي معاینه فني برتر باشد ،عوارضش ۱۹هزار و ۲۰۰
تومان خواهد بود و اگر داراي معاینه فني عادي باشد
نرخ عوارض بــراي این خودرو  ۲۴هزار تومان خواهد
بود .وي با بیان اینکه اگر ورود خودرویي قبل از ساعت
 ۱۰و خروج آن نیز بعد از ســاعت  ۱۶باشــد ،گفت اگر
این خودرو معاینه فني برتر داشته باشد ،نرخ عوارض
۲۸هــزار و  ۸۰۰تومان خواهد بــود اما اگر این خودرو
با این شــرایط داراي معاینه فني عادي باشد  ۳۶هزار
تومان عوارض براي آن محاسبه ميشود.

اجراي طرح ترافیک از امروز
 شــرق :رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي تهران
بــزرگ تأکید کرد :طرح ترافیــک از صبح امروز مانند
روزهاي عادي اجرا ميشود و شهرونداني که داراي
طرح ترافیک ســال  ۹۶هســتند تا پایان فروردین ماه
ميتوانند تردد داشته باشند تا طرح جدید اجرا شود.

مصدومیت ۱۷۹هزارو  ۵۵۱نفر تا
روز دوازدهم فروردین

کرده بود ،از ســر گرفتند ،اما از همان زمان شــایعه
این بود که فیلترینگ جــواب نمیدهد .حتی آقای
فیلتر همیشگی این پیامرسان شنیده میشد و البته
الریجانی ،رئیس مجلس هم از قول وزیر ارتباطات
نمایندگان مجلس میگفتند هرچند با فیلتر تلگرام
و فناوری اطالعــات گفتند وقتی تلگرام در ماههای
مخالف هســتند ،اما از اینکه عملیات پیامرســانی
گذشــته و بــه مــدت چنــد روز فیلتر شــد ،حدود
بهصورت انحصاری در دســت یک پیامرسان باشد،
۳۰میلیون نفر از مردم روی گوشیهای همراه خود
دفــاع نمیکننــد و چه بهتر کــه در کنــار تلگرام،
نرمافزارهای فیلترشکن را نصب کردند .بنابراین اگر
پیامرسانهای داخلی نیز فعال شوند.
کمی در موضوع دقیق شویم ،میفهمیم که راهحل
ســاعتی بعــد از اینکــه
مقابلــه با چالشهــای فضای
عالءالدیــن بروجــردی ،رئیــس
مجازی فیلترینگ نیست.
هرچند گمان میرفت که با انتقادات
کمیسیون امنیت ملی مجلس،
همچنین احمد مازنی ،نماینده
مطرحشده ،عالءالدین بروجردی
از تصمیــم عالیترین ســطوح
مجلس شــورای اســالمی در
صحبتهای خود را به نحوی اصالح
مملکتی برای فیلترینگ تلگرام
واکنش به ســخنان بروجردی
کند اما او در گفتوگو با خانه ملت
در پایــان فروردیــن خبــر داده
در توییتر نوشــت :فیلتر تلگرام
در تعطیالت نوروزی بر ادعای
بود ،ســبحانینیا ،ناظر مجلس
راهحل نیست .بســتن راههای
خود پافشاری کرد .رئیس کمیسیون
در کمیتــه مصادیــق مجرمانه
ارتبــاط جمعــی مایــه وهــن
امنیت ملی و سیاست خارجی
و رئیــس کمیتــه ارتباطــات،
جمهوری اسالمی و برای ملت
مجلس شورای اسالمی ،با تأکید بر
در اظهارنظــری کــه بهطــور
ایــران تحقیرآمیز اســت .متن
اینکه بخشی از تهدیدهای امنیت
غیرمستقیم خطاب به بروجردی
منســوب به رئیس کمیســیون
کشور در تلگرام رقم میخورد ،گفت:
است ،اعالم کرد که زمان قطعی
امنیت ملی مایه وهن مجلس
به موضوع تلگرام باید با نگاه به
منافع ملی و امنیت ملی نگاه کرد
فیلترینــگ تلگــرام مشــخص
است.
نیســت و نباید اخباری را که به
غالمرضــا حیــدری دیگــر
امنیت روانی جامعه آسیب میزند ،پمپاژ کرد.
نماینده تهــران بود که به شــایعه فیلتر تلگرام در
همچنیــن محمــود صادقی ،نماینــده مجلس
توییتر خــود واکنش نشــان داد .او نوشــت :فیلتر
تلگــرام ،توهم پاککردن صورت مســئله اســت.
در پاســخ به ســؤال خبرنگاران درباره فیلتر دائمی
تلگــرام گفته بــود :هنوز موضوع خــاص و جدی
زیانهــای فیلتــر تلگرام بیش از ســود ظاهری آن
اســت .توانمندی خــود را در اســتفاده صحیح از
راجعبه فیلترینگ تلگرام نشنیدهام .روز گذشته هم
مجلس جلسه غیرعلنی داشت و آقای فیروزآبادی،
تکنولوژیهای دنیا افزایش دهیم نه هراس از آنها.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی بــه توضیحاتی
همچنین مســعود پزشــکیان روز جمعه ،دهم
فروردین ،درباره استفاده مردم از پیامرسان داخلی
درباره وضعیت فضای مجازی در کشــور پرداخت.
پیامــی که ما از این جلســه و توضیحــات گرفتیم،
ابراز شــک و تردید کرده و گفــت» :وقتی مردم به

آلودگی بیسابقه در  ۱۰سال اخیر ،عید تهران را آلوده کرد

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ  5روز ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد
شرق :درحالیکه آمارهای هوای نوروزی تهران در
هفت سال گذشته نشان میدهد که حداقل تهران
نوروز خــود را با هوای ســالم گذرانده اســت .اما
امسال تهران در نوروز چهار روز هوای ناسالم را در
سامانههای کنترل کیفیت هوا ثبت کرد.
بیسابقه در  ۱۰سال اخیر
با ثبت اولیــن روز آلوده عید تهــران ،نگرانیها
آغاز شــد .کارشناسان محیط زیســت ،این مسئله را
برای آغاز بهاری که ترافیــک آن تقریبا در روزهای
ابتدایی نوروز بــه صفر میرســد ،خطرناک عنوان
میکردند .تــا جایی که وحید حســینی ،مدیرعامل
شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران دراینباره اعالم
کرده بود :آلودگی هوای نوروزی تهران در  ۱۰ســال
اخیر بیسابقه بوده است .در دهه اخیر اندازهگیری
آالیندههــای جوی بهصــورت جدی با اســتناد به
معیارهای متداول جهانی در تهران انجام شــده و
برایند شــاخصهای کیفیت این دهه نشان میدهد
نــوروز  ۹۷آلودهتریــن بوده اســت .در شــرایطی
که هــوای نــوروز هر ســال شــامل باکیفیتترین
روزهای ســال بود و بیشــترین روزهای پاک سال را
در خود جای میداد ،امســال هــوا روی بد خود را
به پایتختنشــینان نشــان داد و تا  ۱۱فروردین ،هوا
پنج روز ناســالم برای گروههای حساس بود که این
رکوردی منفی در  ۱۰ســال اخیر به شــمار میرود.
همچنیــن  ۱۲فروردین طبق پیشبینیها هوا آلوده
خواهد بود .کیفیت هوای پایتخت در  ۱۱روز گذشته
از ســال جدید با وجود تعطیالت نــوروز و کاهش
تردد خودروها در سطح شهر در وضعیتی بیسابقه
نسبت به  ۱۰سال گذشــته ،پنج روز برای گروههای
حساس ناسالم ،پنج روز ســالم و تنها یک روز پاک
بود .این وضعیت در  ۱۰ســال اخیر بهواســطه پنج
روز هوای ناسالم ایام تعطیالت نوروز در شهر تهران
بیسابقه است.
براساس آمارهای شــرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،هــوای پایتخت در  ۱۱روز ابتدایی ســال ۹۶
شــامل هفت روز پــاک و چهار روز ســالم بوده که
این شــرایط در مدت مشــابه امســال تنها یک روز
پاک با پنج روز ســالم همراه با پنج روز ناسالم بوده
است» .شــاخص کیفیت هوا )Air Quality Index
 (= AQIمعیاری بــرای تعیین روزانه کیفیت هوا و
میزان ارتباط آن با ســطوح سالمتی افراد است که
به ترتیب از صفر تا  ۵۰در شــرایط پاک )ســبز(۵۱ ،
تا  ۱۰۰در شــرایط سالم )زرد( ۱۰۱ ،تا  ۱۵۰در شرایط

ناسالم برای گروه حساس )نارنجی( ۱۵۱ ،تا  ۲۰۰در
شرایط ناســالم )قرمز( ۲۰۱ ،تا  ۳۰۰در شرایط بسیار
ناســالم )بنفش( و  ۳۰۱تا  ۵۰۰در شرایط خطرناک
)ارغوانی( تعیین شده است«.
در همین حال و براســاس آمارهای ثبتشــده
شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،هوای پایتخت
در  ۱۱روز نخست ســال گذشته ) ،(۱۳۹۶هفت روز
پاک و چهار روز سالم بوده است.
کیفیت هوای تهران در  ۱۱روز ابتدایی ســال ۹۶
در روز سهشنبه هشــتم فروردین با بیشترین میزان
آالیندگی با شاخص  ۶۷در شرایط سالم بوده است.
شــاخص کیفی هوای تهران در  ۱۱روز نخست سال
گذشــته در هفت روز کمتر از ) ۵۰شرایط پاک( و در
چهار روز نیز کمتر از صد )شرایط سالم( قرار داشته
که این وضعیت در مقایســه با مدت مشابه امسال
نشاندهنده افزایش محسوس میزان آلودگی هوای

پایتخت اســت .همچنین کیفیت هوای تهران در ۱۱
روز نخســت سال  ۹۵نیز در پنج روز پاک و در شش
روز سالم بوده است .در همین حال ،شاخص کیفی
هوای تهران در  ۱۱روز نخســت امســال شامل یک
روز کمتر از ) ۵۰شــرایط پاک( ،پنج روز کمتر از صد
)شرایط ســالم( و در پنج روز نیز با عددی بیشتر از
صد )ناســالم برای گروههای حساس( قرار داشته
است.
گردوغبار دلیل آلودگی نوروزی
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیــت هوای تهران
در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشــاره به شــاخص
کیفی هوای پایتخــت در روزهای اخیر ،گفت :ورود
گردوغبار به فضای اســتان تهران یکــی از عوامل
اصلی افزایش غلظــت آالیندههای جوی پایتخت
در روزهــای اخیر اســت .وحید حســینی افزود :در
روزهــای اخیر بــا پدیده گردوغبار و ســامانه آلوده
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ﻋﮑﺲ :اﯾﺮﻧﺎ

 ایلنا :سرپرست ســازمان اورژانس کشور آمار کل
مصدومان تا روز دوازدهم فروردین را ۱۷۹هزارو ۵۵۱
نفر اعالم کرد .پیرحســین کولیوند آمار کل مصدومان
تــا روز دوازدهم فروردین مــاه را ۱۷۹هزارو  ۵۵۱نفر
برشــمرد و گفت :در این مدت ۳۹هزارو  ۹۸۴حادثه
ترافیکي رخ داده و ۳۴هــزارو  ۴۷۰مصدوم ترافیکي
اعــزام شــدهاند .وي تعــداد مراجعه بــه اورژانس
بیمارســتاني را دومیلیونو۱۳۲هزارو  ۴۶۸نفر اعالم
و اظهــار کــرد :از این تعــداد ۸۰هــزارو  ۵۲۳نفر در
بخشهاي ویژه بستري شدند .همچنین ۳۲هزارو ۵۵۴
نفر اعمال اورژانس شــده و ۲۱هــزارو  ۲۷۹نفر مورد
اعمال الکتیو قرار گرفتند .او بیشترین بیماريها در این
مدت را مربوط به بیماريهاي قلبي ،تنفسي ،گوارشي
و مغزي برشمرد و تصریح کرد :یکمیلیونو۳۴۱و ۷۲۱
مواد غذایي معدوم شــده و ۱۰هزارو  ۶۰نفر به مراجع
قضائي معرفي شــدند .همچنین دوهزارو  ۶۸منطقه
پلمب شدهاند.

تعداد مشــترکان تلگرام ۴۰
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول
میلیون ،اما این تعداد سرریز
میشــوند ،زیرا با خارجشــدن تلگرام از دسترس،
مردم به یک سامانه ملی روی میآورند.
وی اظهــار کــرد :رســانههای بیگانــه همواره
در تــالش بودهاند ایــن نگرانی را ایجــاد کنند که
ســامانههای داخلــی ایمن نیســتند ،حــال آنکه
بهلحاظ بسترسازی فنی و سالمبودن محیط آن ،کار
گستردهای در حال انجام است.
تأکیــد بروجردی بــر اعتراضات دیمــاه که به
برداشت مسئوالن یکی از دالیلش وجود تلگرام بود،
نشــان میداد از همان زمانی که ریاستجمهوری
دســتور رفع فیلتر مجدد تلگــرام را صادر کرد ،این
رفع فیلتر موقتی بود و کاربران بزرگترین پیامرسان
مورد اســتفاده در ایران میبایست منتظر فیلتر آن
باشند.
همانطور که روزهای ابتدایی ســال  ۹۷با خبر
فیلتر تلگرام آغاز شــد ،روزهای پایانی سال  ۹۶نیز
همین وضع را داشــت .در  ۲۷اســفندماه سالی که
گذشت ،عبدالصمد خرمآبادی ،دبیر کارگروه تعیین
مصادیــق مجرمانه فضای مجازی دادســتانی کل
کشــور ،در صفحه شــخصی خود نوشــت :نهتنها
توییتــر و یوتیوب رفع فیلتر نخواهند شــد ،بلکه در
آســتانه ورود به ســال  ،۱۳۹۷اتفاقنظر بینظیری
بین مســئوالن برای قطع تســلط و نفوذ دشمن بر
فضای مجازی کشور ایجاد شده است .با تمهیداتی
که به عمل آمده و در حال انجام اســت ،انشــاءاﷲ
بهزودیزود شاهد تحولی عظیم درخصوص نجات
فضای مجازی کشــور از ســلطه و نفــوذ برخی از
شــبکههای اجتماعی بیگانه و مهاجــرت مردم از
شــبکههای خارجی به شبکههای داخلی خواهیم
بــود .خرمآبــادی تأکید کرد که نهتنهــا منتظر رفع
فیلتــر یوتیــوب و توییتر نباید بود ،بلکــه خبری نیز
در راه اســت و خبری که خرمآبــادی آن را ناگفته
باقی گذاشــت برای عده کثیری از مــردم به فیلتر
تلگرام تعبیر شــد و درســت در همان کشوقوس
بود که سیدهحمیده زرآبادی ،نماینده مجلس ،خبر
داد کــه فیلترینگ تلگرام به تصویب شــورایعالی
فضای مجازی رسیده اســت .این خبر تکذیب شد،
اما شــنیدهها حاکی از آن بود کــه باید منتظر فیلتر
تلگرام نشست.
در یازدهم دیماه ســال جاری پس از کندشدن
ســرعت اینترنــت و باالگرفتــن مــوج اعتراضات
خیابانــی ،تلگرام فیلتر شــد .دو هفته پس از فیلتر
موقتی تلگــرام ،در تاریخ  ۲۳دیماه ،دوباره تلگرام
رفع فیلتر شــد و مردم دوباره فعالیت خود را که با
فیلتر این پیامرســان در فضای مجازی کاهش پیدا

ســمت پیامرســانهای داخلی نمیآیند ،این نشان
میدهد که مشکل از خود ماست«.
ناهید تاجالدین ،نماینده مردم اصفهان نیز پس
از اظهــارات بروجردی در توییتر خود نوشــت :باید
باور داشــته باشــیم امنیت ملی ،امنیتی مردممدار
و مبتنی بــر اعتماد مردم اســت .فیلترینگ تلگرام
به امنیت ملی کمکــی نمیکند .هیچ امنیتی بدون
آزادی پایدار نخواهد بود.
بیــش از  ۴۵میلیون ایرانی کاربــر فعال تلگرام
هســتند .تلگــرام ابزار اصلی اشــتغال حــدود ۲۰۰
هزار ایرانی اســت و معیشت حدود  ۷۰۰هزار ایرانی
وابســته بــه تلگرام اســت .در شــرایطی که وجود
بیش از ســهمیلیون بیکار مهمترین بحران اقتصاد
ایران اســت ،فیلترینگ تلگرام چقدر منطقی به نظر
میرســد؟ مطابق آمــار در مدت کوتاه فیلترشــدن
تلگــرام در جریان اعتراضات دیماه  ،۹۶بیش از ۳۰
میلیون ویپیان روی گوشیهای ایرانیان نصب شد.
امــا قطعیــت عالءالدیــن بروجردی بــا وجود
تکذیبهــا و ســکوت دولــت روی فیلتــر تلگرام
میچرخد .این در حالی اســت که حســن روحانی،
رئیسجمهوری ،پیشتــر اعالم کرده بود که دولت
او از آزادی شــبکههای اجتماعی حمایت میکند و
دســت وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات او »روی
دکمه فیلترینگ نخواهد رفت«.
هرچند گمــان میرفت که با انتقــادات مطرح
شــده ،عالءالدین بروجردی صحبتهای خود را به
نحوی اصــالح کند اما او در گفتوگو با خانه ملت
در تعطیالت نوروزی بر ادعای خود پافشــاری کرد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شــورای اســالمی ،با تأکید بر اینکه بخشی
از تهدیدهای امنیت کشور در تلگرام رقم میخورد،
گفت :به موضوع تلگرام باید با نگاه به منافع ملی
و امنیت ملی نگاه کرد .عالءالدین بروجردی افزود:
مبحث گرهخــورده با امنیت کشــور اســت و تنها
مختص ایران نیست .وقتی کشور انگلیس بهعنوان
کشــور شــاخص غربی در ســطح نخســتوزیری
اعالم میکند تلگرام بســتر تولید تروریست است و
کشــورهایی چون چین و پاکســتان تلگرام را فیلتر
میکنند ،نشــاندهنده این واقعیت مهم اســت که
تلگرام با طراحیهای صورت گرفته و پیچیدگیهای
پشــت پرده ،عمال تهدید امنیتی و اختصاصی برای
جمهوری اسالمی اســت .رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :به دلیل
تهدید امنیتــی تلگرام ،کشــورها آن را فیلتر کردند
و از شبکهها و پیامرســانهای داخلی و ملی خود
اســتفاده میکنند ،ما هم بهعنوان کشــور شاخص
طبیعتا باید در این جهت فعال باشیم.

ناشــی از آن در پایتخت مواجه بودیم که همین امر
تأثیر مستقیمی در افزایش غلظت آالیندههای شهر
در روزهــای تعطیل نوروز داشــت .وی اظهار کرد:
البته حجم ترافیک معابر ســطح شهر تهران نیز در
هفت روز نخســت ســال جدید بیش از حد انتظار
بــود که همین امــر نیز منجر به افزایش شــاخص
آالیندگی هوای تهران در روزهای نخست تعطیالت
نوروز شــد .به همین دلیل امسال شــاهد افزایش
آلودگی هوا و تعداد روزهای ناســالم شــهر تهران
در ایام نوروز بودیم که نســبت به سالهای گذشته
چشمگیر بود.
حســینی با بیان اینکــه پنج روز هوای ناســالم
تهران در ایام نوروز در  ۱۰سال اخیر بیسابقه است،
افزود :وجود گردوغبار در ســطح استان و همچنین
حجــم تردد خودروها و ترافیک دور از انتظار معابر
پایتخــت )با توجه بــه تعطیالت نــوروز( از دالیل
اصلی بروز این پدیده است.
مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیــت هوای تهران
گفت :به نظر میرســد امسال شــرایط کیفی هوای
تهران در مقایسه با سالهای گذشته مطلوب نباشد
و شاهد افزایش روزهای آلوده و ناسالم هوای شهر
در طول سال در مقایسه با سال گذشته باشیم.
به گفته حســینی ،بهطور متوســط هوای شهر
تهران در  ۱۵روز از ســال پاک اســت که بیشتر این
روزهای پاک نیز مربوط به فروردین ماه هستند.
وی تصریح کرد :با توجه به شــرایط کیفی هوای
تهران در  ۱۱روز نخســت ســال جاری و آلودهبودن
پنــج روز در این مدت ،پیشبینی میکنیم امســال
تعداد روزهای آلوده هوای شــهر تهران نســبت به
سال گذشته بیشتر باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بخش عمده
پدیــده گردوغبار بهعنــوان یکــی از عوامل اصلی
آلودگی هوای شهر تهران منشأ داخلی دارد ،اظهار
کرد :راهــکار اصلی مقابله با ایــن پدیده ،مدیریت
منابع آبی کشور با هدف مقابله با ریزگردهاست.
به گفته کارشناســان ورود پدیــده گردوغبار به
هوای شــهر تهران ،باعث افزایــش قابل مالحظه
ذرات معلق )PM ۱۰و  (PM ۲٫۵در هوا شد و کاری
کرد که کیفیت هوا از شــرایط پاک با شاخص  ۴۵به
شرایط ناســالم برای گروههای حساس با شاخص
 ۱۰۳برسد؛ این شــرایط در حالی است که فروردین
امســال کیفیت هوای تهران بدترین شرایط را در ۱۰
سال اخیر داشته است.

 شــرق :آخریــن گزارشهــاي ســازمان میراث
فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري از  ۲۱درصد رشد
در سفرها ،ثبت ۵۸میلیونو  ۴۳۳هزارو  ۸۱۸اقامت
و بازدید بیــش از  ۹۰میلیون مخاطب از آثار تاریخي
و فرهنگي تا یازدهمین روز فروردین خبر ميدهد که
مازندران ،گیالن ،بوشهر ،هرمزگان ،خوزستان ،فارس
و خراســانرضوي صدرنشــین این آمارهــا بودهاند.
»با اینکه آمارها از رشــد جمعیت مسافران نوروزي
خبر ميدهد ،ولي واقعیت آن اســت هنوز گردشگر
واقعي که صرفه اقتصادي داشته باشد ،نداریم«؛ این
را رئیس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ایران
ميگویــد .حرمتاﷲ رفیعــي ،رئیس انجمن صنفي
دفاتر خدمات مسافرتي ایران ،معتقد است سفرهاي
نوروزي امســال ریزش داشته است و گفت :سازمان
میــراث فرهنگــي ،صنایع دســتي و گردشــگري با
آمارهایي که ارائه ميکند ،معتقد است سفرها رشد
داشته ،ولي بررسي تورها ،صندلي خالي هواپیماها،
قطارها و اتوبوسها و شــهرهاي گردشــگرپذیر که
بــه پایین جدول ســقوط کردهاند ،نشــان ميدهد با
ریزش مســافر روبهرو بودهایم و فقط یک پراکندگي
جمعیت داشتهایم .او در ادامه با بیان اینکه در ایران
چند مقصد اصلي وجود دارد که همیشــه پرمسافر
بودهانــد ،اما حاال برخي از آنها حتي جزء  ۱۰اســتان
پرمســافر هم نیستند ،مثل شــیراز یا اصفهان ،اظهار
کرد :رتبه مشهد هم پایین آمده و وضعیت در جزایر
قشــم و کیش نیز تعریفکردني نیست .حاال بگوییم
مردم تصمیم گرفتهاند امســال کمتــر به اصفهان و
شیراز بروند یا اصال جزیرههاي خلیجفارس را نبینند،
پس چرا مشــهد دچار ریزش شده است؛ شهري که
به خاطر امام رضا)ع( هیچوقت حذفشدني نیست.
رفیعــي افزود :معموال از وضعیت فروش تورها،
بلیت پروازهــا ،قطارها و اتوبوسهــا درباره کیفیت
ســفرها ميتوانیم اظهارنظر کنیم .بررســيها نشان
ميدهد بیشتر پروازها در نوروز امسال صندلي خالي
داشــتهاند ،حتي در برخي مســیرها پروازها کنســل
شدهاند ،بیشتر تورهاي خارجي بهویژه در مسیرهاي
دور و غرب اروپا کمتر فروش رفتهاند و در هفته دوم
تعطیالت نیز فروش بلیت قطار از حالت فوقالعاده
خارج شــد ،وقتي این اتفاقها ميافتد؛ یعني ریزش
مسافر داشتهایم .او اضافه کرد :هرچند آمار ميدهند
حجم ســفرهاي جادهاي و خانوادگي امســال رشد
داشــته ،اما این مســافر صرفه اقتصادي ندارد؛ این
مســافران همانهایــي هســتند کــه وقتــي دو روز
تعطیلي ممتد در تقویم پیش ميآید ،با ماشین خود
راهي شــمال ميشوند ،همه وسایل مورد نیازشان را
هم ميبرند که خرج اضافي نداشــته باشند .رئیس
هیئتمدیره انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرتي
گفت :این نوع مســافر بیشــتر از آنکه فایده داشــته
باشد ،معضل است؛ چون بیشــتر از آنکه به اقتصاد
محــل کمک کند ،زبالــه تولید کرده ،فضاي ســبز را
تخریب ميکند و هرجومرج دارد .در روزهاي گذشته
برخي شــهرها به دلیل جمعیت زیاد مسافر حتي با
کمبود نان مواجه شدند.
افزایش ۳درصدي جانباختگان نوروزي
رئیس پلیس راهور ناجا از افزایش ســهدرصدي
جانباختگان ســفرهاي نــوروزي خبــر داد و گفت:
امســال با وجــود افزایش ســفرها ،گــره ترافیکي و
ترافیک طوالنيمدت نداشــتیم .رئیس پلیس راهور
ناجــا در مرکــز اطالعــات و کنترل ترافیــک پلیس
راهنمایيورانندگــي ناجــا گفــت :مــا در هفته اول
فروردین شــاهد کاهــش پنجدرصــدي تصادفات و
تلفات جادهاي بودیم ،اما متأســفانه در هفته دوم و
بهویژه دهم فروردین میزان تصادفات افزایش یافت.
کســاني که به ســفر رفته بودند ،در بازگشت خسته
بودند و همین عامل موجب افزایش تصادفات شــده
بود .فارس ،کرمان ،اصفهان ،سیستانوبلوچســتان و
خوزستان بیشترین تصادفات را داشتند .سردار مهري
در ادامــه با بیان اینکه بیشــترین بــار ترافیکي را در
محورهاي شمالي و شهر مشهد داشتیم ،گفت :از نظر
تردد ،استانهاي مازندران ،قزوین ،گیالن ،قم ،فارس،
خراسانرضوي و گلستان بیشترین تردد را داشتند .او
در بخش دیگري از سخنانش افزود :امسال با وجود
ترافیک سنگین بهویژه در محورهاي شمالي و ورودي
شهرهاي زیارتي ،گره ترافیکي و ترافیک طوالنيمدت
نداشــتیم .ســردار مهري با بیان اینکه معبر جادهها
کشش این همه ســفر را ندارد ،گفت :مردم ما بیشتر
از گذشــته قوانین را رعایت ميکنند و همکاري آنها
بــا پلیــس افزایش یافته اســت .مهري با اشــاره به
اینکــه در ســال  ،۹۶یکمیلیونو  ۵۰۰هزار دســتگاه
خودرو وارد چرخه جادهاي کشــور شده است ،گفت:
مهمترین علت تصادف ،ســرعت و سبقت غیرمجاز،
توجهنداشتن به جلو و خوابآلودگي بود؛ بهطوريکه
خوابآلودگي عامل  ۸۵درصد تصادفها بوده است.
سرعت و سبقت غیرمجاز نیز  ۶۴درصد تصادفها را
به خود اختصاص داده است.
افزایش سفرهاي خارجي
در حالــي ســفرهاي خارجي نســبت به ســال
گذشــته افزایش داشته است که پیشبیني شده بود
با گرانترشــدن نرخ ارز و کمیابشدن آن و از سوي
دیگر افزایش عوارض خروج ،سفرهاي داخلي بیشتر
شود .بااینحال به گفته معاون گردشگري »از ابتداي
تعطیــالت نوروزي ،ســفرهاي خارجــي از راه زمین
 ۲۷،۵درصــد و از راه هوا پنج درصد رشــد داشــته
است« .ترکیه یکي از کشورهاي خارجي مورد عالقه
ایرانیان است .بنا بر اعالم وزارت فرهنگ و گردشگري
ترکیه ،ایرانيها بیشترین تعداد گردشگران در ترکیه را
به خود اختصاص دادهاند.

