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خبر
ادای احترام خانواده بزرگ محک
به جانباختگان کرونا

مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان
محک برای اقدامی جمعی در زمینه ادای احترام به
جانباختگان کرونا و تســلیت به خانوادههای آنان
فراخوانی اعالم کرده اســت .در ایــن اقدام میتوان
به مدت یک هفتــه از طریق «پیام همدلی محک»
که یک امکان دیجیتــال برای همراهی از راه دور با
دوستان و آشنایان اســت و به تأمین هزینه دارو و
درمان کودکان مبتال به سرطان کمک میکند ،پیام
ت را به بازماندگان جانباختگان کرونا ارسال کرد.
تسلی 
مؤسسه خیریه محک  29سال است که از کودکان
مبتال به سرطان سراسر کشــور حمایت میکند و
با ارائه مشــاورههای روانشناســی به خانوادههایی
که متأســفانه فرزند خود را در این مســیر از دست
میدهند تالش میکند تا در غم تنها نمانند .از سوی
دیگر این سازمان ،که با اعتقاد به موضوع مسئولیت
اجتماعی ،خود را در قبال جامعهای که منابعاش را
از آن دریافت میکند ،مســئول میداند .این دیدگاه
باعث شــده اســت تا محک ضمن راهاندازی روش
جدید کمک به کودکان مبتال به سرطان با نام «پیام
همدلی محک» ،بر مبنای مسئولیت اجتماعی خود از
جامعه نیکوکاری ایران دعوت کند از روز دوشنبه 23
تیرماه به مدت یک هفته ،ضمن مراجعه به سایت این
مؤسسه خیریه ،برای بزرگداشت جانباختگان کرونا
در یک اقدام جمعی مشارکت کنند .محک امیدوار
است با اســتفاده از «پیام همدلی» عالوه بر تأمین
هزینه دارو و درمان بیش از  19هزار کودک مبتال به
سرطان در حال درمان ،زمینه بهبود شرایط روحی
و تسکین سوگوارانی که به دلیل حفظ فاصلهگذاری
اجتماعی امکان برگزاری مراسم و همدلی عزیزانشان
را ندارند ،فراهم کند.

زمان برگزاری آزمونهای ارشد و
دکتری اعالم شد/کنکور تغییر نکرد

ســازمان ســنجش آموزش کشــور زمان برگزاری
آزمونهای دکتری و کارشناسی ارشد را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،بنا بر اعالم سازمان سنجش آموزش
کشور و بر اساس ابالغیه روز ۲۳تیر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،آزمون دکتری نیمه متمرکز
سال  ۹۹روز پنج شنبه  9مرداد و آزمون کارشناسی
ارشد ناپیوسته نیز در روزهای پنج شنبه و جمعه 16
و  17مردادماه  99برگزار خواهد شــد .بر این اساس
سایر آزمونها شــامل آزمون سراسری ،کاردانی به
کارشناســی و کاردانی فنی و حرفه ای طبق برنامه
زمانی قبلی اعالم شده برگزار خواهند شد .به گزارش
ایســنا ،پیش از این قرار بود آزمون دکتری  ۹۹روز
پنجشنبه این هفته  ۲۶تیر ماه و آزمون کارشناسی
ارشد ناپیوسته روزهای پنجشنبه  ۲مرداد و جمعه ۳
مرداد برگزار شود که در جلسه روز شنبه ستاد ملی
کرونا به دلیل شیوع کرونا ویروس این زمان لغو شد.
کنکور سراسری نیز روزهای پنجشنبه  ۳۰و جمعه
 ۳۱مرداد ،آزمون فنی و حرفهای جمعه  ۱۴شهریور
و آزمون کارشناسی ناپیوسته نیز جمعه  ۱۴شهریور
برگزار میشود.

آتش دوباره به جان منطقه خائیز افتاد

یــک فعال محیط زیســت در بهبهان با اشــاره به
آتشسوزی در منطقه حفاظت شده خائیز گفت :با
توجه به وسعت آتش با کمبود شدید نیرو و امکانات
مواجه هســتیم .محمد داسمه در گفتوگو با ایسنا
در این باره اظهار کــرد :آتش از ظهر روز  ۲۲تیر از
منطقه درهلیر بهبهان آغاز شــد و اکنون به منطقه
حفاظت شده خائیز رسیده است .در حال حاضر آتش
در تنگه شیخ منطقه خائیز گسترش یافته و به تنگه
علمدار نیز رسیده است .این فعال محیط زیست در
بهبهان تصریح کرد :اکنون هیات کوهنوردی بهبهان،
محیطبانان منطقه حفاظت شده خائیز و جنگلبانان
و نیروهای آتشنشانی شهرداری بهبهان در منطقه
حضور دارند اما با توجه به وسعت آتش کمبود شدید
نیرو و امکانات داریم .نیاز اســت که هر چه سریعتر
نیروهای محیط زیســت خوزســتان و کهگیلویه و
بویر احمد و نیروهای منابع طبیعی این استانها با
امکانات به منطقه حفاظت شده خائیز برسند.

شناسایی کرونا
در هوای محیطهای بسته
فاقد تهویه ماسک سوپاپدار نزنید

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت
از شناسایی ویروس کرونا در هوای محیطهای بسته
فاقد تهویه مناسب در شهر تهران خبر داد .به گزارش
ایسنا ،دکتر عباس شاهســونی ضمن اعالماینکه
نتایــج اولیه پروژه تحقیقاتی مشــترک بین وزارت
بهداشت ،دانشــکده بهداشت و ایمنی و پژوهشکده
گوارش دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان
دهنده شناسایی ویروس کرونا در هوای محیطهای
بســتهای نظیر بازار بزرگ تهران و شــعب یکی از
بانکهای شهر تهران اســت ،از همه مردم خواست
از ماسکهای مناسب استفاده کرده و فاصلهگذاری
اجتماعــی را رعایت کنند .بنابر اعالم روابط عمومی
وزارت بهداشت ،شاهسونی با اشاره به نتایج این طرح
از هموطنان درخواست کرد :حضور غیر ضروری خود
در فضاهای بسته و پر تجمع نظیر مراکز خرید را به
حداقل ممکن برسانند.
وی تصریح کرد:اســتفاده از ماسکهای سوپاپدار
به هیچ وجه توصیه نمیشــود و افــرادی که از این
ماسکها اســتفاده میکنند در صورت ابتال ویروس
را در هوا منتشر میکنند و باعث آلودگی سایر افراد
میشود.
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آییننامه اجرایی «قانون هوای پاک» ،از سوی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری خالف شرع شناخته شد

خودروهای فرسوده  ،عزیزتر از هوای پاک

همدلی| مظاهر گودرزی  -با خالف شــرع
شناخته شــدن آییننامه اجرایی قانون هوای
پاک از سوی شــورای نگهبان ،دیوان عدالت
اداری حکــم به ابطــال آن داد .حکمی که از
ســوی برخی از فعاالن محیط زیســت مورد
انتقاد واقع شده است .گروهی از کارشناسان
معتقدند در حکم صادر شــده «هوای پاک»
به عنوان یک حق عمومی نادیده گرفته شده
اســت ،در حالی که ســاالنه تعداد زیادی از
هموطنان به دلیل هــوای آلوده جان خود را
از دست میدهند درست نیست که با دالیل
شرعی امکان هرچه بیشتر آلوده شدن آن را
فراهم کنیم.
روز گذشــته «بهزاد اشــجعی» ،دبیر کمیته
صدور مجوزهای خودرویی ســازمان محیط
زیست و همچنین عضو کارگروه ملی کاهش
آلودگی هوای کالنشهرها ،در حساب توئیتری
خود نوشــت که «دیــوان عدالــت اداری بر
اساس نظر فقهای شورای نگهبان که تعیین
سن برای فرســودگی خودرو را خالف شرع
دانستهاند رای به ابطال آییننامه ماده  8قانون
هوای پاک داد! این در حالیســت که تعیین
سن برای فرسودگی انواع وسایل نقلیه در متن
قانونی که آمده مورد تایید شــورای نگهبان
بــود!» وی در ادامه رشــته پیامهای خود با
اشــاره به سابقه تصویب این قانون نوشت که
«جالب است که قانون میگذاریم و بعد رای به
ابطالش میدهیم! آیا مغایرت با شرع و قانون
اساسی در همان زمان تصویب قانون بررسی
نشده بود؟؟ جالبتراینکه شاکی این موضوع
یکی از سرمای ه داران بود که دوست داشت از
خودروی تویوتا لندکروز 20ساله خود بیشتر
استفاده کند!!»
آییننامه اجرایی ماده  8قانون هوای
پاک
حاال باید دید کــه در متن این آییننامه چه
چیزهایی آمده اســت که شورای نگهبان بعد
تصویب آن رای به غیر شــرعی
از یک بــار
ِ
بودن آییننامه داده اســت .متــن آییننامه
در «پایگاه ملی اطالعرســانی و قوانین ملی
کشور» موجود اســت .به گزارش این پایگاه
در جلســه 21شــهریور 97هیات وزیران به
پیشنهاد مشترک ســازمان حفاظت محیط
زیست ،وزارت صمت ،سازمان ملی استاندارد
ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
به اســتناد ماده  8قانون هوای پاک آییننامه
اجرایی آن تصویب شــد ،آییننامهای که در
تاریخ 18مهر 97با امضای اسحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهور نیز ابالغ شد.
بــه طور کلی این آییننامه به تعیین حداکثر
سن مجاز برای استفاده از وسایل نقلیه اشاره
دارد .در ماده ِ
جدول ســن فرسودگی
یک آن
ِ
انواع خودروها آمده ،برای نمونه در ردیف اول
جدول اشاره شده اســت که سن فرسودگی
خودروهای شخصی ،شامل سواری ،استیشن،
ســواریکار ،حداکثر بیســت ســال است.
همچنین در ســایر مواد ،تبصرههای مربوطه
به جدول نوشــته شده اســت .طوری که در
ماده 5آییننامه اجرایی آمده است که نيروي

انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است
برابــر ماده ( )۸قانون هــواي پاك ،با جريمه
تردد خودروهاي فرســوده مندرج در جدول
جريمههاي تخلفــات مربوط به حملونقل و
عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد
تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي و اصالحات
بعدي آن اعمال قانون کند.
طرح شکایت از آییننامه اجرایی ماده
 8هوای پاک
حاال آییننامه مذکور مورد شکایت قرار گرفت
و دیوان عدالت اداری در تاریخ  15تیرماه 99
رای نهایی خود را برای آن صادر کرده است .به
گزارش پایگاه دیوان عدالت اداری فردی به نام
«منصور صفایی یزدی» با وکالت خانم «زینب
خواجهثانی» با موضوع ابطال آییننامه اجرایی
ماده  8قانون هوای پاک طرح شکایت کردهاند.
در دادنامه شــماره  543که در خروجی آرای
هیئت عمومی دیوان قرار گرفته است برخی
از دالیل شکایت توسط شاکی پرونده اینگونه
ذکر شده است که «تنها بخشی از خودرو که
باعــث ایجاد آلودگی هوا میشــود موتور آن
اســت که بعضاً در صورتی که تنظیم نباشد
ایجاد آلودگی میکنــد .یک خودرو از اجزای
مختلف بدنه و صندلیها و اتاق و الستیکها و
موتور تشکیل شده که تنها بخشی که میتواند
آالینده هوا باشــد ،موتور خودرو اســت .پس
میتــوان گفت که حتی اگر یــک خودرو به
دلیل قدمت عمر آن هــوا را آلوده کند صرفاً
با تعویض موتور آن ،موضوع آالیندگی هوا از
ل آنها
بین میرود ».همچنین در یکی از دالی 
آمده است که «اساساً خودرو در کشور ما یک
کاالی بادوام و سرمایه است و به مانند مسکن
بخشــی از سرمایه مردم را تشکیل میدهد و
کاالی مصرفی محســوب نمیشود .همچنان
که افرادی به شغل بازسازی خانههای قدیمی
(نه تخریب و بنا کردن از نو) مشغول هستند
خودرو هم قابل بازســازی و نوســازی است
و تعــدادی از افراد جامعه شغلشــان همین

بازسازی یا نوسازی خودروهای قدیمی است و
با تصویب این قانون عم ً
ال آنها بیکار میشوند.
زیرا به صرفاینکه در ســند خودرو عمر آن
باالی 20سال باشد با این مصوبه هیأت وزیران
امکان تردد و نوسازی ندارد».
اعالم فرسودگی خودرو؛ شرعی نیست
دالیل شاکیان پروند به طور کامل در دادنامه
 543دیوان آمده است ،آنها به طور کلی تقاضا
داشــتند که با توجه به مغایــرت آییننامه با
قواعد فقهی و شرعی و تضاد با حقوق مکتسبه
موکل و منافع و مصالح عمومی آییننامه ابطال
شود .در ادامه معاون حقوقی دولت ،در تاریخ
16مرداد 98در پاســخ به شکایت مذکور به
دیوان اعالم کرده است که «آییننامه نه تنها
مغایرتی با قانون نــدارد بلکه در جهت انجام
تکلیف قانون و اجرای آن اســت .بنابراین رد
شکایت مورد استدعاســت ».اما نظر شورای
نگهبان علیرغم گذشــته نسبت به آییننامه
یاد شــده تغییر کرد .به گزارش دیوان عدالت
اداری ،در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی
بــر مغایرت آییننامه مورد اعتراض با شــرع
مقدس اسالم ،قائم مقام دبیر شورای نگهبان
در تاریخ 21اردیبهشت 99اعالم کرده که «با
توجه بهاینکه راههای مطمئن دیگری جهت
احراز شــرایط قانونی الزم برای ادامه فعالیت
خودروهــا از جمله آالینده نبودن وجود دارد،
اطالق از رده خارج شــدن خودروها صرفاً با
رسیدن به ســن مذکور در مصوبه ،از جهت
اسراف و تضییع حقوق مالکان ،به نظر فقهاء
معظم شــورای نگهبان خالف شرع شناخته
شــد ».با توجه به همه موارد گفته شــده در
نهایت دیــوان عدالــت اداری در رای نهایی
خود نســبت به این پرونده اعالم کرد که «با
توجه بهاینکه راههای مطمئن دیگری جهت
احراز شــرایط قانونی الزم برای ادامه فعالیت
خودروهــا از جمله آالینده نبودن وجود دارد،
اطالق از رده خارج شــدن خودروها صرفاً با
رســیدن به ســن مذکور در مصوبه از جهت

اســراف و تضییع حقوق مالکین ،خالف شرع
شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در
تبصره  2ماده  84و ماده  87قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
 1392و نیز مســتند به مواد  88و  13قانون
یاد شده و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان
حکــم بر ابطال اطالق مقــرره مورد اعتراض
در حد نظر فقهای شــورای نگهبان از تاریخ
تصویب مصوبه صادر میشود».
واکنشها به رای صادر شده
حاال واکنشها به رای صادر شــده زیاد است،
گروهــی معتقدند که آیا هوای پاک به عنوان
یک کاالی عمومی حق مردم نیست؟ و نباید
با همان نگاه شرعی از آن مراقبت کرد« .بهزاد
اشجعی» عضو کارگروه ملی کاهش آلودگی
هــوای کالنشــهرها در یک پیــام توئیتری
نوشــت که «واقعا جای تاسف دارد که بدون
سنجیدن همه جوانب تصمیمی میگیریم و
ژست حمایت از حقوق مردم و شریعتمداری
را داریم!! آیا داشــتن هــوای پاک حق مردم
نیســت؟ آیا شرع ،تحمیل شــدن خسارت و
تلفات ناشی از آلودگی هوا را تایید میکند؟؟»
همچنین «محمد درویش» فعال نام آشنای
محیط زیســت در واکنش به رای صادر شده
در توئیتر شــخصی خود نوشت که «چگونه
ممکن اســت تعیین ســن برای فرسودگی
خودرو خالف شرع باشــد ،اما ِ
مرگ دستکم
5هزار نفر در تهران و 35هزار نفر در کشور در
اثر آلودگی هوا ،خالف شرع نباشد؟!» درویش
در رشــته توئیت خود یادآور شد که «چگونه
است که برای تعیین سن فرسودگی خودرو،
حساسیتهای شرعی وجود دارد؛ اما در مورد
جان انســانها ،کیفیت نامطلوب سوخت و
ِ
خودروهای جدید داخلی حساســیتی دیده
نمیشــود؟ در عوض ترویج دوچرخهسواری
زنان که میتواند آشکارا از بار آلودگی ،ترافیک
و کم تحرکی بکاهد ،دارای اشــکال شــرعی
است؟!»

گزارش همدلی از واکنشهای جدید درباره پوشش زنان در کشور

روایت تازه از ضوابط حجاب

همدلی| ستاره لطفی -بیــش از ۴۰سال از پیروزی انقالب
اسالمی میگذرد ،انقالبی که یکی از ارزشهایش حفظ پوشش
و حجاب زنان بر اساس معیارهای اسالمی بوده است .اما با این
حال گویا هنوز بخشی از زنان جامعه در مورد این مقوله به فهم
مشترکی با حاکمیت نرسیدهاند.
وجود گشــت ارشــاد و برخورد با زنانی که به آنان بدحجاب
میگویند ،دلیل روشنی بر این ادعاست .بدون تردید اگر تمام
زنان جامعه با پوشــش مورد نظر حاکمیت همســو بودند ،نه
گشت ارشادی وجود داشت که به اصطالح آنها زنان بدحجاب
را با برخورد قهری ارشــاد کند و نه دخترانی سربرمیآوردند
که با یک عمل هنجارشکنانه اعتراض خود را به سیاستهای
حجاب در کشور نشان دهند.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی حفظ پوشش و حجاب زنان آن
چنــان مورد توجه حاکمیت قرار گرفت که در طول تمام این
ســالیان همواره تالش بر این بوده که تمام زنان کشور به این
ارزش پایبند باشــند و گره روسری زنان شل نشود ،اما با تمام
این تالشها آن طور که باید نحوه پوشش و حجاب بخشی از
زنان جامعه هنوز مورد پسند بخشی از حاکمیت نبوده و نیست
و آنان هر از چندگاهی به بهانههای مختلف نارضایتی خود را
از این موضوع ابراز میکنند .به تازگی نیز امام جمعه چند شهر
و برخی از نمایندههای مجلس به بهانه هفته حجاب و عفاف با
تاکید بر حفظ پوشش زنان نارضایتی خود را از وضعیت کنونی
حجاب در کشور بیان داشتند .در ذیل به چند نمونه از اظهارات
مسئوالن در مورد حجاب اشاره میکنیم.
اما م جمعه مشــهد که به اظهارات مختلف و گاه جنجالی در
مورد حجاب معروف اســت در تازهتریــن اظهاراتش در مورد
حجاب پا را از اســتانداردهای رایج حجاب فراتر گذاشــت و
گفت در حجاب اســامی باید کل صورت زن پوشــیده شود.
علمالهدی در خطبه مجازی نماز جمعه مشهد با بیان اینکه
بانوان باید در فصل تابستان سعی کنند حجاب خود را حفظ
کنند و بیحجاب نباشند .گفت« :مسئله استثنا وجه و کفین
که صورت و دست بهاصطالح باز باشد و اشکالی ندارد ،حجاب

اضطراری است نه حجاب اسالمی ،حجاب اسالمی این است که
حتی صورت نیز پوشیده باشد».
در حالی که امام جمعه مشهد پوشش کامل صورت را حجاب
اسالمی میداند که در آیه  ۵۹ســوره احزاب خداوند فرموده
است«:ای پیامبر! به همســران و دخترانت و زنان مومنا بگو:
جلبابها [روسریهای بلند] خود را بر خویش فروافکنند ،این
کار برایاینکه شناخته شــوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر
است (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند)
خداوند همواره آمرزنده رحیم است ».پس با توجه به این آیه
حجاب اسالمی تنها در چادر خالصه نمیشود.
امام خمینی «ره» نیز در مورد حدود حجاب اســامی برای
زنان فرموده است؛ «واجب اســت تمام بدن زن ب ه جز قرص
صورت و دستها تا مچ از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور
اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ،ولی پوشیدن چادر بهتر
اســت ».عالوه بر امامجمعه مشــهد چند روز پیش مصطفی
میرسلیم راهیافت ه کنونی مجلس با اعتراض به روحانی رئیس
جمهور ادعا کرد بیتوجهی دولت دوازدهم به مســئله حجاب
باعث شده کشف حجاب اختیاری در جامعه شکل بگیرد .وی
در پیامی توئیتری نوشــت« :این برازنده نیست که در تاریخ
فرهنگ ایران ،که مشــحون از اعتقاد و پایبندی است ،دو بار
کشف حجاب ثبت شود؛ یک بار اجباری در دوران رضاخان و
یک بار اختیاری در اثر سهلانگاری و مسامحه دولت دوازدهم».
البته ادعای میرسلیم در حالی مطرح میشود که بارها وزارت
کشور ،به ضرورت اقدام علیه کشف حجاب تاکید کرده است
و عالوه بر آن گشــت ارشاد نیز همواره با برخورد به زنانی که
به آنان بدحجاب میگویند ،در حفظ این ارزش کوشیده است.
در مواقعی گشــت ارشاد با زنانی که حجاب مد نظر حاکمیت
را رعایــت نکرده بودند آن چنان خشــن برخورد میکرد که
خشــونت فیزیکی و کالمــی آنان تا مدتها ســوژه گزارش
خبرنگاران داخلی و خارجی میشد.
حمید رسایی نماینده ادوار گذشته مجلس نیز از قافله واکنش
بــه حجاب زنان جــا نماند و دو روز پیش در رشــته توئیتی

بیحجابی زنان را به بیغیرتی مردان گره زد و نوشت«:گشت
ارشاد باید مردان بیغیرت را بگیرد».
او مردان را مسئول حجاب زنان دانسته و نوشت«:هر جا فقط
زنان شــل حجاب و بیحجاب را مــورد خطاب قرار دادهایم و
گشت ارشاد را فقط برای هنجارشکنان زن به خیابان آوردهایم،
خطا بوده .آنکه اول باید به داخل ون گشــت ارشاد راهنمایی
شود ،مردان بیغیرت هستند».
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در هفته حجاب
و عفاف و بعد از اظهارات محتلف در مورد حجاب به این مقوله
واکنش نشان داد .معصومه ابتکار در صفحه توئیتر خود آورده
اســت« :عفاف و حجاب ،سبک زندگی است نه محدودسازی
موضوع عفاف و حجاب نباید زنانه شــود و طوری تلقی نکنیم
که فقط زنان مخاطب آن هستند بلکه عفاف و حجاب متعلق
به همه است و بحث کنترل ،محدودیت و محدودسازی نیست
بلکه بحث سبک زندگی خوب و سالم است».
موضوع پوشش زنان در چهار دهه اخیر آن چنان اهمیت پیدا
کرده که گاهی دســت مایه اهداف سیاسی برخی از جریانها
در انتخابات نیز قرار گرفته است .در تبلیغات انتخاباتی ریاست
ت مورد بحث
جمهوری این موضوع همــواره یکی از موضوعا 
بوده اســت .در جدلهای انتخاباتی معموال مردم شاهد بودند
کاندیداها برای جذب اقبال عمومی به شل شدن روسری زنان
کاری نداشتند .سخنان محمود احمدینژاد در جریان انتخابات
تبلیغاتیاش که با تعجب گفت «مگر مشــکل کشور ما موی
جوانان اســت» شاهدی بر تاثیرگذاری و نقشآفرینی پوشش
زنان در جریانهای سیاسی کشور است.
حسن روحانی ،رئیس جمهور ،نیز در جریان تبلیغات انتخاباتی
خود در مورد گشــت ارشاد و مقوله پوشش زنان گفته بود که
«نمیشــود با نیروی پلیس مشکالت فرهنگی را حل کرد» و
وعــده داده بود کاری میکند که «دختران احســاس امنیت
کنند ».او گفته بود که «نخواهم گذاشت ماموری بینام و نشان
از کسی سوال کند .دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف
هستند».

خبر
سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد

بازگشت محدودیتهای حداقلی
به 10شهر

در حالی که در تهران و برخی از شــهرهای بزرگ کرونا
فعالیت خود را نسبت به دو ماه پیش افزایش داده و شمار
قربانیان آن به شدت بیشتر شده است ،سخنگوی شورای
شهر تهران با انتشــار توئیتی از اعمال «محدودیتهای
حداقلی» در تهران خبر داد؛ محدودیتهایی که به تهران
منحصر نشده و برخی از شهرهای قرمز کشور را نیز دربر
میگیرد .هفته قبل بود که محسنهاشمی که در جلسه
شــورای پایتخت برای اولین بار آمار مرگهای روزانه در
تهران را فاش کرد و به عدد هولناک70نفر اشــاره کرد.
موضعی که نشــان میداد این ویروس کشنده تهران را
به یکی از اهداف خود قرار داده به کشــتار مردم مشغول
شده است .مردمی که البته خود نیز رعایت پروتکلهای
بهداشتی را به کناری نهاده و در این وضعیت کم تقصیر
ندارند .با این همه محســنهاشمی رئیس شورای شهر
تهران ســه روز پیش در صفحه شخصی خود در توئیتر
به آماری از تاثیر مردم و دولت در این وضعیت پرداخت.
هاشمی نوشــت«:در اوجگیری دوباره کرونا تقصیر مردم
۳۰درصد و سهم دولت ۷۰درصد است ،چون دولت یکباره
تصمیماتش را به نفع کرونا شُ ــل کرد و به ویروس رانت
داد ».رئیس شــورای شهر تهران به لزوم تعطیلی دوباره
شهر تهران نیز اشاره کرد و نوشت«:من اگر اختیار داشتم
فعالیتها را دو هفته تعطیل میکردم و محدودیتها را
آنقدر ادامه میدادم تا آمارها رو به افول برود ».موضوعی
که البته با سخنان حسن روحانی رئیس جمهور مواجه شد
که گفته بود«:راحتترین راه این است که همه فعالیتها
را تعطیــل کنیم و روز بعد نیز مــردم از بهمریختگی و
گرسنگی اعتراض کنند؛ در دنیا کسی این را نمیپذیرد.
حتیخارجنشینانکهمیگفتندکهبازگشایینبایدصورت
بگیرد هم زبانشان بریده شده و این را تکرار نمیکنند».
اما آمار روز گذشته کشور همچنان وضعیت را سخت نشان
میدهد .روز گذشته سخنگوی وزارت بهداشت در این باره
گفت«:تا ظهر ۲۳تیر  ۱۳۹۹بر اساس معیارهای قطعی
تشخیصی ،دو هزار و ۳۴۹بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشــور شناسایی شد که یک هزار و  ۵۸۱نفر از آنها
بستری شدند .به این ترتیب مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به  ۲۵۹هزار و  ۶۵۲نفر رسید ».دکتر سیماسادات
الری گفت«:متاســفانه ۲۰۳بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به
۱۳هزار و  ۳۲نفر رسید .خوشبختانه تاکنون  ۲۲۲هزار و
 ۵۳۹نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص
شدهاند .همچنین  ۳۳۷۵نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند .و
تاکنون یک میلیون و  ۹۹۷هزار و  ۹۶۷آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است ».سخنگوی وزارت
بهداشــت همچنین گفت«:همانند روزهای گذشــته،
اســتانهای خوزستان ،خراســان رضوی ،آذربایجان
غربی و مازندران در وضعیت قرمز قرار دارند .همچنین
استانهای تهران ،فارس،کرمان ،البرز ،کهگیلویه و بویر
احمد ،گلستان ،بوشهر ،هرمزگان و آذربایجان شرقی در
وضعیت هشدار قرار دارند ».این موضوع نشان میدهد
که بسیاری از مناطق کشور در وضعیت هشدار و قرمز
قرار دارند و لزوم اتخاذ تصمیمی تازه احساس میشود.
به همین خاطر از روز گذشــته به نظر میرســد که
تصمیماتی فعال حداقلی برای پایتخت و برخی شهرهای
کشور گرفته شــد .علی اعطا سخنگوی شورای شهر
تهران در این باره در صفحه شــخصی خود در توئیتر
نوشــت«:باالخره قرار شد مجموعهای از محدودیتها
فعال به مدت یک هفته در تهران و شهرهای قرمز 10
استان دیگر اعمال میشود ».وی اضافه کرد«:دانشگاهها
و مدارس ،موسسات آموزشــی ،کافهها ،همایشها و
مراسمها و تاالرها و  ..در این فهرست هستند».

هشدار هواشناسی نسبت به افزایش
ارتفاع موج در خلیج فارس
و دریای عمان

سازمان هواشناسی نسبت به متالطم شدن دریای خزر و
دریای عمان و افزایش ارتفاع موج هشــدار داد .به گزارش
ایسنا سازمان هواشناســی با صدور هشدار زردرنگ آورده
است« :از اواخر وقت امروز ( ۲۴تیرماه) تا چهارشنبه (۲۵
تیرماه) افزایش ارتفاع موج بیــن دو تا  ۲.۵متر در خلیج
فــارس بهویژه بخشهای مرکزی پیشبینی میشــود و
احتمال غرق شدن شناگران ،پاره شدن تورهای صیادی،
غرق شدن قایقهای کوچک و شناورهای سبک وجود دارد
بنابراین توصیه میشود که کلیه فعاالن دریایی نسبت به
فعالیت در دریا تمهیدات الزم را اتخاذ کنند .طی این مدت
شرایط برای نیز شنا مناسب نخواهد بود .به گزارش ایسنا،
زمانی که سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ صادر میکند
به معنای این اســت که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که
ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی
را ایجاد کند .این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود
تا بتوانند آمادگــی الزم را برای مواجهه با پدیدهای جوی
داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد.
از سوی دیگر مســئوالن نیز در جریان این هشدارها قرار
میگیرند تا اگر الزم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

پرستار اراکی به شهدای
مدافع سالمت پیوست

ایسنا -پرستار بیمارستان امام خمینی(ره) اراک به
جمع شهدای مدافع سالمت پیوست .شهید مدافع
سالمت «علی شاهمحمدی» پرستار بیمارستان امام
خمینی(ره) اراک به عنوان مرکز درمانی زیرمجموعه
تامین اجتماعی اســتان مرکزی ،یکشنبه گذشته
22تیرماه جــان به جانآفرین تقدیم کرد .وی پس
از چند ماه تالش برای صیانت از جان و ســامتی
مردم شهر اراک در راه مبارزه با ویروس کرونا ،به این
بیماری مبتال شد و در این راه جان باخت.

