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واکنش محیط زیست به مزایده 
۵۰۰۰ معدن متروکه 

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره مزایده ۵۰۰۰ معدن متروکه 
فاصله  در  و  یکباره  صورت  به  معادن  گفت: 
به  واگذار شوند چراکه شوکی  نباید  کوتاه  زمانی 
طبیعت کشور وارد می شود و منجر به تغییرات 
اساسی در اکوسیستم ها خواهد شد. چندی پیش 
معدن  واگذاری ۵۰۰۰  و  مزایده  بر  مبنی  اخباری 
متروکه به شرکت های خصوصی منتشر شد. یکی 
زیست  محیط  به  که  اقتصادی  از  فعالیت های 
می کند،  وارد  جبرانی  غیرقابل  و  شدید  آسیب 
معدن کاوی است که از جمله آثار آن می توان به 
آلودگی آب های زیرزمینی، جاده سازی ، تخریب 
تنوع  رفتن  بین  از  همچنین  کوهستانی  مناطق 

جانوری و پوشش گیاهی و...اشاره کرد. 
مکاتبه محیط زیست با وزارت صمت درباره ۵۰۰۰ 

معدن متروکه
حسن اکبری در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به 
این پرسش که چه تعداد از ۵۰۰۰ معدن متروکه 
دارند،  قرار  زیست  محیط  چهارگانه  مناطق  در 
اظهار کرد: ما درباره این موضوع با وزارت صنعت، 
نکته  کرده ایم.  مکاتبه  )صمت(  تجارت  و  معدن 
حائز اهمیت این است که معادن چه در داخل 
مناطق چهارگانه و چه در خارج آن اگر در فاصله 
زمانی کوتاه واگذار شوند، شوکی به طبیعت کشور 
در  اساسی  تغییرات  به  منجر  که  شود  می  وارد 

اکوسیستم ها خواهد شد.
آیا معادن متروکه داخل مناطق چهارگانه محیط 

زیست هستند؟
به گفته معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
بیشتر  می رسد  نظر  به  زیست  محیط  حفاظت 
معادن خارج از مناطق چهارگانه قرار دارند اما نکته 
حائز اهمیت این است که بسیاری از زیستگاه های 
خوب حیات وحش خارج از این مناطق هستند. 
بدین جهت اگر طبیعت خارج از مناطق چهارگانه 
مناطق  مطمئنا  گیرد،  قرار  دست اندازی  مورد 
حفاظت شده چهارگانه - که مانند جزایر پراکنده 
هستند - نمی توانند تنوع زیستی کشور را حفظ 
کنند. به عالوه ما با چالش هایی مانند فرسایش 
نهایت  در  و  می شویم  مواجه  گردوغبار  و  بادی 
تمامی این موارد، آسیب ها و هزینه هایی را متوجه 

خودمان خواهد کرد.
جاده های دسترسی به معادن، عاملی برای ورود 

انسان به زیستگاه های بکر
اکبری نگاه به معادن براساس سطح را غلط انداز 
به صورت  صمت  وزارت  گاهی  افزود:  و  دانست 
مقایسه ای عمل می کند. به عنوان نمونه می گوید 
معادن واگذار شده دو درصد مساحت کل کشور 
است و این عددی نیست اما به نظر من این نگاه 
درست نیست چراکه معادن نیاز به جاده دسترسی 
فعالیت های  سایر  با  معدنی  دارند. فعالیت های 
انسانی متفاوت است و آن تفاوت این است که 
معادن غالبا در قلب زیستگاه های بکر ما هستند؛ 
گونه های  از  بسیاری  مامن  که  هایی  زیستگاه 
باارزش ما به ویژه »گونه های خجالتی« هستند که 
به حضور انسان حساسیت دارند و برخورداری از 

امنیت برایشان دارای اهمیت بسیاری است.
جاده های دسترسی به معادن کانون های 

فرسایش بادی
معادن  به  دسترسی  جاده های  افزود:  اکبری 
خود غالبا کانون های خطی فرسایش بادی هستند. 
اکنون عمده آلودگی هوای کشور به علت افزایش 
ذرات معلق است. بخش عمده ای از ذرات معلق 
بادی  فرسایش  از  ناشی  و  دارند  طبیعی  منشا 
هستند. برخی کانون ها با اندک وزش باد گردوغبار 
اندازه،  را وارد هوا می کنند و بسته به شرایط و 
مدتی را در هوا معلق می مانند. وی به مشکل دیگر 
معادن اشاره کرد و توضیح داد: غالب معادن و 
جاده های دسترسی آن ها پس از فعالیت معدن رها 
می شوند. برخی معادن نیز فعالیت خود را آغاز 
می کنند اما به علت عدم کیفیت نوع ماده معدنی 
رها می شوند و نه تنها تاثیری در اشتغال و اقتصاد 
ندارند بلکه اثرات تخریبی بر پیکره طبیعت بر جا 
می گذارند. در نهایت نیز راه ورود برای رفت و آمد 

انسان به محدوده اکتشاف شده باز می کنند.

ایران در صدر باالترین کشف مواد 
مخدر در جهان

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد که براساس گزارش سازمان ملل در سال 
ایران  به  آمار کشفیات مربوط  باالترین   ،۲۰۲۲
مسئوالن  تخصصی  نشست  در  نیکزاد  است. 
نقش  عنوان  با  کشور  مخدر  مواد  با  مبارزه 
و  هوشمند  مبارزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
دانش بنیان با مواد مخدر در عرصه های ملی، 
جمهوری  کرد:  اظهار  بین المللی  و  منطقه ای 
اسالمی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر نزدیک 
به ۴۰۰۰ شهید و بالغ بر ۱۲ هزار جانباز تقدیم 
انقالب کرد. این شهدا در یک مظلومیت خاصی 
قرار دارند و ما هم در بیرون و هم درون کشور 

باید خون خواه شهدای عزیز باشیم. 
از  یکی  پیش  وقت  چند  داد:  ادامه  وی 
مسئوالن سیاست خارجه اتحادیه اروپا با وقاحت 
یک موضوعی را اعالم کرده بود. وقتی به این 
فکر می کردم و با همکارانم در مجلس صحبت 
می کردم بسیار متعجب شدم. ایشان گفته بود 
که اروپا باغ است و دنیا جنگل است. اگر ایشان 
اروپا را به باغ تشبیه کرده و مابقی دنیا را به 
جنگل تشبیه کرده، بدانید که این نتیجه سالها 
استعمار و ظلمی است که در حق دنیا کردید و 
فکر می کنید قطعه ای از دنیا به نام اروپا را باغ 
کرده اید. باغ اروپا نتیجه مجاهدت فرزندان این 
مرز و بوم و نتیجه شهادت نزدیک به ۴۰۰۰ شهید 
واالمقام راه مبارزه با مواد مخدر است؛ نتیجه 
سینه سپر کردن جانبازان عزیز ما در راه مبارزه 
با افیون و مواد مخدر و باندهای سازمان یافته 

است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما 
ضمن اینکه چنین اظهاراتی را محکوم می کنیم اما 
می گوییم ایران ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر 
قرار دارد. براساس گزارش سازمان ملل در ۲۰۲۲، 

باالترین آمار کشفیات مربوط به ایران است.
با  که  آمریکا  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
ادعای آزاد کردن و  نوید آزادی دادن و پیشرفت 
دادن در کشورها حضور می یابد، بعد از حضور 
۲۰ ساله آمریکا در افغانستان ۸۶ درصد تریاک 
جهان را تولید می کند و در مسیر ترانزیت قرار 

می گیرد. 
ایران  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
اروپا و  از مبارزه برداریم،  اگر دست  افزود: ما 
زندگی  امنیت  در  توانند  می  دیگر  کشورهای 

کنند؟. 
نیکزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر ضربه 
پذیری اکثر جوامع به ویژه کشورهای در حال 
و  مخدر  مواد  از  ناشی  خسارتهای  توسعه، 
روانگردانها در ابعاد مختلف امنیتی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی مبرهن و آشکار 
است، معتقد است که ایران برای زنده ماندن 
انسانیت، چنین شهدا و جانبازانی را تقدیم کرده 

است. 
نایب رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 

ما باید متولی بحث اعتیاد را مشخص کنیم.
ظرفیت های  از  استفاده  بر  همچنین  نیکزاد 
دولت  گفت:  و  کرد  تاکید  مردمی  گروه های 
گذاشته  مردمی  دولت  را  خود  نام  سیزدهم 
است و بنابراین باید بتوانیم از ظرفیتهای مردمی 

استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از این نشست بر تجمیع 
آمار و اطالعات در این حوزه تاکید کرد و یادآور 
شد: اگر قرار است ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
باید اعمال  با مواد مخدر را انجام دهد  مبارزه 
حکمرانی و اعمال قدرت در سایر دستگاه های 

اجرایی هم داشته باشد. 
وی ادامه داد: در موضوع قانون بودجه ۱۴۰۲ 
در حد وسع و توان ورود می کنیم. از سازمان 
برنامه و بودجه نیز در باب ستاد مبارزه با مواد 
مخدر می خواهیم که ۱۰۰ درصد بودجه ستاد را 

به آانها تخصیص دهند.

طی این طرح، پلیس به مالکان خودروهایی که 
کشف حجاب در آنها صورت گرفته، پیامکی مبنی بر 

تذکر به این عمل ارسال می کند.
خودرو حریم خصوصی یا عمومی؟

خصوصی  حریم  خودرو  که  این  درخصوص 
هست یا نه، اختالف نظرهایی وجود دارد اما باور 
عمومی بر این است خودرو جزو حریم خصوصی 
و  دفعات  به  است  ممکن  می آید.  شمار  به  افراد 
کوتاه  لحظه ای  برای  و  سهواً  که  افتد  اتفاق  بارها 
خللی در حجاب سرنشینان خانم در خودرو ایجاد 
پیامی  لحظه  باشد همان  این  بر  قرار  اینکه  شود، 
هشدارگونه دراین باره برای مالک خودرو ارسال شود، 
به اعتقاد صاحب نظران و حقوقدانان از لحاظ عرفی 
و قانونی مَحمِل خاصی ندارد و چه بسا در این بین 
حتی آقایانی با موی بلند هم دریافت کننده چنین 

پیامک هایی بوده اند.
اخیر،   ماه   ۳ در  اجباری  حجاب  به  اعتراضات 
با  برخورد  که  کرده  ایجاد  برخی  در  را  انتظار  این 
بی حجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی در اماکن 
عمومی، دستخوش سیاست گذاری های تازه خواهد 
به  که  است  مدت ها  ارشاد  گشت  ون های  شد. 
چشم نمی خورند اما آیا این به معنی کوتاه آمدن از 

سخت گیری ها است؟ 
اعتراضات،  از  پیش  روزهای  در  فراز،  گزارش  به 
ابزارهای زیادی برای برخورد با عدم رعایت حجاب 
توسط مسئوالن مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از 
روش های پرحاشیه و انتقاد برانگیز ارسال پیامک های 

کشف حجاب بود.
تغییر در لحن پیامک های بدحجابی

روشی که علی رغم ابزارهای قهری دیگر، استفاده از 
آن حتی در روزهای اوج ناآرامی ها همچنان در کشور 
معلوم  مشخص،  صورت  به  عملی که  بود.  برقرار 
نیست توسط چه ابزاری مشاهده و سپس به مالک 

خودرو مخابره می شود. 
که  روزهایی  به  بازگردیم؛  پیش  ماه   ۴ به 
سخت گیری های اجتماعی که توسط ماموران انتظامی 
در خیابان ها اعمال می شد، تحمل زبانه های گرمای 
هوا را سخت تر می  کرد. در شبکه های اجتماعی اگر 
چرخی می زدید، احتمالش کم بود که دست کم یک 
کاربر، از دریافت پیامک های بی حجابی گالیه نکرده 
باشد. این پیامک ها در گذشته، با اعالم اینکه »در 
خودروی شما کشف حجاب صورت گرفته است«، 
انتظامی«  و  »قضایی  برخورد  به  را  خودرو  مالک 
در  مستقر  انتظامی  می کردند. یک پلیس  تهدید 
یکی از معابر اصلی شهر تهران در این مورد به فراز 
انتظامی، دوربین ها،  گفت: »پلیس راهور، نیروی 
را  مورد  اگر  دولت  کارمندهای  حتی  و  بسیجی ها 
ببینند، می توانند گزارش کنند و برای مالک خودرو 
مشخص  یعنی ابزار  این  می شود«.  ارسال  پیامک 
و یا نظام منسجمی نیز برای ثبت این جرم وجود 
ندارد. در روزهای اخیر اما، تغییر لحن در متن این 
پیامک ها محسوس است. تغییری که شاید متاثر از 

اتفاقات ماه های گذشته در کشور باشد.
این روش در گذشته به این صورت اعمال می شد 
یا هر یک  راننده و  که درصورت »کشف حجاب« 
از سرنشین های خودرو، پیامک اخطار برای مالک 
فعل،  تکرار  درصورت  و  می شد  ارسال  خودرو 
انتظامی  نیروی  توقیف  لیست  در  خودرو  پالک 
با  قرار می گرفت. در مرحله بعدی، مالک خودرو 
همراه داشتن مدارک به مقر پلیس امنیت اخالقی 
تعهدنامه، خودرو  امضای یک  با  و  کرده  مراجعه 
را از لیست توقیف خارج می کرد. درصورت تکرار، 
برای مجرم درنظر گرفته  نقدی  یا جزای  و  حبس 
می شد. حاال ارسال پیامک کشف حجاب متوقف 
نشده اما قسمت »پیگیری انتظامی و قضایی« از 
نسخه های تازه حذف شده است. آمران به معروف 
و ناهیان از منکر حاال در پیامک های بی حجابی تنها 
به یک تذکر اکتفا می کنند. این در حالی است که 
در روزهای اخیر، برخی مسئوالن با انتقادات تند 
علیه معترضان به حجاب اجباری، از برخوردهای 
سخت گیرانه مثل مسدود شدن حساب های بانکی 
بدحجاب  افراد  اجتماعی  از خدمات  محرومیت  و 

خبر دادند. 
در همین خصوص نعمت احمدی، حقوقدان و 
وکیل دادگستری، در گفت وگو با خبرآنالین با تأکید 
خصوصی  حریم  جزو  شخصی  اتومبیل  اینکه  بر 
افراد محسوب می شود، می گوید: »خودرو مصداق 
نهادی  اینکه  است،  افراد  خصوصی  حریم  عینی 
کشیدن،  َسرَک  با  و  شود  حریم  این  وارد  بخواهد 
قانونی  باشد  داشته  افراد  نهی  و  امر  در  سعی 
نیست. کلیت این کار، جنبه جستجو و تجسس 

از  جستجویی  نوع  هر  و  دارد  را  افراد  زندگی  در 
است.« قانون  خالف  عوام  زندگی  در  دست   این 

خودرو عمومیت ندارد
در  نیز  دادگستری  یک  پایه  وکیل  کیا،  حسن 
یک  به  متعلق  »خودرو  می گوید:  زمینه  همین 
شخص حقیقی است و عمومیتی در آن وجود ندارد 
که جزو حریم عمومی محسوب شود. صرف اینکه 
در یا پنجره خانه ای باز باشد، تراس خانه ای رو به 
خیابان باشد و یا خانه ای ویالیی که حیاط آن از تمام 
جهات قابل دید باشد، ما هیچ گاه اجازه نگاه کردن و 
اصطالحاً سرک کشیدن در حریم آن خانه را نداریم. 
درخصوص اتومبیل نیز این تعاریف صدق می کند؛ 
اینکه داخل خودروی افراد از بیرون قابل مشاهده 
است، دلیل محکمی برای عمومی دانستن این حریم 

نیست.« 
بنا گفته های حسن کیا، در پیام های ارسال شده 
حقوق  رعایت  »عدم  عبارت  به  شهروندان،  برای 
شهروندی« اشاره می شود که چنین چیزی اساساً 
فاقد معناست. حق چیزی است که امتیازی برای فرد 
محسوب می شود و نه اینکه یک محدودیت را حق 
شهروندی بدانیم. اگر هم شهروندی معترض است، 
شخصاً اعتراض خود را در این زمینه اعالم دارد ولی 
اینکه دوربین هایی در سطح شهر مسئول ثبت و 
ضبط بدحجابی سرنشینان خانم در ماشین ها باشد، 

به هیچ  عنوان درست نیست.
سخت گیری بیشتر در اماکن 

حاال برخی تحلیلگران، با بررسی مجموع اتفاقاتی 
از آن در کشور رخ  ناآرامی و پس  که در روزهای 
محکوم  را  سیاست گذاران  و  مسئوالن  داده، رفتار 
به تغییر می دانند. برکناری مدیر شعبه بانک ملت 
جمله  از  قم،  در  »مهروماه«  مجموعه  پلمب  و 
رویدادهایی است که برخی را به نتیجه واداشته که 
»معماری« حاال بازی را به »شهر« باخته است. این 
اتفاقی است که شاید در طول ۴ دهه اخیر بی سابقه 

باشد. 
اما تا روزهای پایانی شهریور ماه، سخت گیری های 
اجتماعی در مغازه ها، مجتمع های خرید، بانک ها و 
در کل در فضاهای سربسته کمتر اعمال می شد و 
درعوض، برخوردهای انتظامی در خیابان ها، معابر 
و میادین شهر به باالترین حد رسیده بود. بیش از 
دو ماه اعتراضات مداوم اما همه چیز را تغییر داد. 
بازوی برخوردهای اجتماعی حاال از شهر، به اماکن 
با  قضایی  برخورد  به  و  کرده  مکان  نقل  سربسته 
مدیران مجموعه ها یا پلمب دوره ای اماکن محدود 
شده است. تغییر قابل لمس در لحن پیامک های 

کشف حجاب نیز شاید یکی از رخنمون های تاثیر 
اتفاقات اخیر در رفتار قهری با مردم باشد.

تداوم  فراز،  گزارش  به  که  است  حالی  در  این 
اعتراضات در ماه های اخیر، شاید اگر در جای دیگری 
از این جهان اتفاق می افتاد، یک تغییر بزرگ را در 
آینده کوتاه مدت رقم می زد. صدایی که در ماه های 
رساترین  شاید  می رسید،  گوش  به  ایران  از  اخیر 
صدای دهه های اخیر در اعتراض به قانون حجاب 
اجباری در کشور بود. نشانه هایی که این  روزها در 
اظهارات مسئوالن و در رفتار سیاست گذاران قوای 
سه گانه دیده می شود اما، امید به هر تغییر موثری 
را در نطفه می کشد. امروز اما تغییر اساسی در متن 
پیامک های کشف حجاب را - اگر به معنای تساهل 
گامی  می توان   - باشد  اجتماعی  برخوردهای  در 
کوچک اما مثبت در راستای دستیابی کامل به احترام 
به حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن آزادی های 

اجتماعی در آینده نه چندان دور درنظر گرفت. 
بسیاری  خالف های  شاهد  روزانه  ما  اینکه  کما 
در حوزه رانندگی هستیم که پلیس راهور به طور 
و  تخلفات  این  به  رسیدگی  وظیفه  اختصاصی 
جلوگیری از آنها را دارد. برخورد با مسئله بدحجابی 
بر دوش نهادهای فرهنگی است و ارسال پیامک های 
باشد.  پلیس  از سوی  نباید  زمینه  این  در  هشدار 
کشف حجاب در کشور ما جرم به شمار می آید اما 
از منظر حقوقی، شرایط جرم آشکار را ندارد چون بزه 

دیده  خصوصی ندارد.
امید سلیمی، حقوقدان، در گفت وگو با خبرآنالین 
در همین خصوص می گوید: »حتی اگر مقوله کشف 
آشکار  در خودروهای شخصی جزو جرائم  حجاب 
باشد، فقط نیروی انتظامی )بخش مبارزه با جرائم( 
و  دارد  را  قانون  اعمال  صالحیت  و  مداخله  اجازه 
پلیس راهور حق ارسال پیام کوتاه به مالکان خودروها 
و تذکر به آنها در این باره را ندارد؛ زیرا طبق قانون، 
مجوز و اختیاری از این بابت به این نهاد داده نشده 
انجام  اقدامی  چنین  حاضر  حال  در  اینکه  است. 

می شود، فراتر از قانون و غیرمجاز است.«
پیامدهای منفی ارسال پیامک 

نیره توکلی، جامعه شناس و پژوهشگر مطالعات 
این  ارسال  منفی  پیامدهای  بررسی  به  نیز  زنان، 
پیام ها در راستای تذکر به کشف حجاب می پردازد و 
می گوید: »برخورد با مسئله بدحجابی اساساً بر عهده 
نهاد دیگری است و ارسال پیامک های هشدار در این 
زمینه، پلیس را در مقابل مردم قرار می دهد. اتومبیل 
یک فضای خصوصی است و اگر بدحجابی در آن 
به عنوان یک تخلف محسوب شود، باید دانست که 

ارسال پیام و انذار دادن به این شکل، تدبیر مناسبی 
جهت مقابله با بدحجابی نیست؛ همانگونه که چنین 
رویکردی تا به امروز ناکارآمد و ناموفق ظاهر شده 

است.«
او معتقد است جریمه کردن خودروهای سواری 
به خاطر بدحجابی سرنشینان و یا حتی پلمپ کردن 
اماکنی که ممکن است خانم ها در آن پوشش مطلوب 
حاکمیت را نداشته باشند، مصداق بارز ضرب المثل 
»زورش به خر نمی رسید، پالون را می کوبید« است. 
و  حکومتی  نهادهای  جامعه شناس،  این  باور  به 
امنیتی از عهده چیزی که تبدیل به فرهنگ غالب در 
جامعه شده برنمی آیند و برای اثبات قدرت یا مقابله 
با مسائلی که از نظر آنها مشکل دارد، از درِ زورمندی 

و سرکوب وارد می شوند.
قرار بر این بود که رسانه ها آینه تمام نمای جوامع 
باشند و مصائب و مسائل را آنچنان که هست و 
وجود دارد، بازتاب دهند؛ بی هیچ کم و کاستی. اما 
می بینیم که مدت هاست این اصل زیر پا گذاشته 
شده و فقط قسمتی از ماجرا که خوشایند و مطلوب 
باشد، از قاب رسانه ها منتشر خواهد شد و تصویر 
واقعی جامعه در زیر الیه های زنگار این آینه پنهان و 

مدفون خواهد ماند.
مردم باید دیده شوند

نیره توکلی در این باره اظهار می کند: »مردم باید 
پوشش  شوند؛  پذیرفته  رسمیت  به  و  شوند  دیده 
از  متفاوت  بسیار  ما  هموطنان  از  عظیمی  بخش 
پوشش دلخواه رسانه ملی است. رسانه حاضر به 
این واقعیت نیست و یک  کوتاه آمدن و پذیرفتن 
توهمی بر آن حاکم است که فکر می کند چیزی که 
که  است  تصویری  منزله همان  به  نشان می دهد 

مردم آن را در سطح جامعه می بینند.«
توکلی معتقد است که تصویر زنان بدحجاب از 
انتشار کسب  هنگامی مجوز  فقط  منظر حکومت 
می کند که در راستای مطلوبات رسانه باشد و این 
ذهنیت القا شود که زن بدحجاب موجود در جامعه 
همگام با استراتژی های رسانه است. او می گوید: »در 
کنار محدودیت هایی که رسانه برای پوشش خانم ها 
زمینه  این  در  نرمش هایی  نیز  گاهی  است،  قائل 
می بینیم اما این نرمش ها مختص به زمانی است 
که رسانه بخواهد در راستای پیشبرد اهداف خود از 
آن استفاده مطلوب کند. مثال آن را کم ندیده ایم؛ 
حکومتی  سخت  هسته  نگاه  از  که  زنی  تصویر 
بدحجاب است، تنها زمانی در رسانه پخش می شود 
که قرار است حرفی باب میل رسانه و نظری موافق با 

آن را داشته باشد.«

بازگشت پیامک کشف حجاب با حذف بخش توقیف خودرو

ح تذکر ناظر 1 طر
پس از مدتی که ارسال پیامک های تذکر به کشف حجاب در خودروهای شخصی متوقف شده بود، به تازگی این اقدام از سر گرفته شد و بنا به گزارش فارس، 

اجرای این مرحله جدید با عنوان »طرح ناظر ۱« در دستور کار قرار گرفت.

مردم باید 
دیده شوند 

و به رسمیت 
پذیرفته شوند؛ 
پوشش بخش 

عظیمی از 
هموطنان ما 

بسیار متفاوت 
از پوشش 

دلخواه رسانه 
ملی است. 

رسانه حاضر به 
کوتاه آمدن و 
پذیرفتن این 

واقعیت نیست

برای آن اخطار قرمز  آلودگی هوا در تهران به مرحله ای رسیده است که 
نیز صادر شده و حاال حتی بخشی از کارمندان دولت نیز مشمول دورکاری 
می شوند. بنا به اعالم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، دانشگاه ها و مدارس 
در تمامی مقاطع برای امروز و فردا به جز دو شهرستان فیروزکوه و دماوند غیر 
حضوری شدند، همچنین کارمندان حساس نیز می توانند از ظرفیت دورکاری 

بهره بگیرند. 
به گزارش ایسنا، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران به ریاست عابد 
ملکی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تشکیل شد تا با توجه به 
تشدید آلودگی هوا در تهران و شهرستانهای استان تهران برای روزهای آینده 

تمهیدات الزم اتخاذ شود.
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران در حالی بار دیگر تشکیل جلسه داده 
است که بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت 
هوای تهران هم اکنون با میانگین ۱۶۵ و در شرایط ناسالم است. همچنین ۲۸ 
ایستگاه در شرایط آلوده قرار دارند که از این تعداد شرایط ۲۶ ایستگاه به رنگ 

قرمز و دو ایستگاه به رنگ بنفش درآمده است.
عابد ملکی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح مصوبات کمیته اضطرار آلودگی 
هوای تهران گفت: با توجه به پایداری شرایط جوی و تشدید آلودگی هوا جلسه 
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران با حضور اعضاء تشکیل شد و مقرر شد 
فردا و پس فردا سه شنبه و چهارشنبه ۱۳ و ۱۴ دی ماه تمامی دانشگاه ها و 
مدارس استان تهران در تمامی مقاطع به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند 
کالس های آموزشی به صورت غیر حضوری و مجازی دایر شود. همچنین 
تمامی مهدکودک های استان تهران به جز دو شهرستان فیروزکوه و دماوند 

تعطیل خواهد بود.
وی ادامه داد: برای دو روز آینده نیز اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل 
همانند روزهای گذشته اجرایی خواهد شد و فروش روزانه طرح ترافیک توسط 

شهرداری تهران متوقف خواهد بود و فروش طرح ممنوع است.
وی ادامه داد: همچنین فعالیت کارخانه های تولید شن و ماسه و آسفالت نیز 

برای دو روز آینده متوقف است.
وی از همه شهروندان درخواست کرد از ترددهای غیر ضرور خودداری کرده 
و در صورت لزوم حتما از ماسک N۹۵ استفاده کنند. همچنین دورکاری ادارات 
استان تهران برای گروه های حساس و پرخطر شامل زنان باردار، مادران دارای 
کودک دبستانی و زیر شش سال، بیماران قلبی، ریوی، تنفسی، همه کارمندان 

باالی ۵۰ سال و همچنین کارمندان سرطانی اجرایی خواهد شد.

غیرحضوری شدن دانشگاه ها و مدارس برای امروز و فردا
جزئیات دورکاری ادارات تهران


