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شهرنوشت

»در این ســوی ماجرا، یعنی سمت 
مردم؛ دالر 33 هزار تومــان را رد کرده، 
اجاره بهای مسکن سر به آسمان گذاشته، 
افزایش قیمت مایحتاج اساسی زندگی 
امان بریده، هجوم گرد و خاک بیشــتر 
شــده، بحران آب و برق فزونی گرفته، 
متروپل فرو ریخته، قطار از ریل خارج شده 
و تصادفات جاده ای بیش از پیش کشته 
داده؛ اما در آن سوی ماجرا یعنی در سمت 
مسئوالن، گویا ماللی نیست جز کمی 
بدحجابی که باید با آن به شدت مقابله 
کرد!«. این نقل تلخ و طنزگونه کاربران 
فضای مجازی اشاره ای است به مقابله ای 
که این روزها به نظر طاقت ها را در میانه 
همه سختی های  برشمرده و ناشمرده 
طاق تر کرده است. مقابله با بی حجابی 
و بدحجابی که امســال بیش از هر سال 

شروع شده و واکنش برانگیز بوده است.

برخوردهاشدتمیگیرد
گرچه هر ساله در آستانه فصل گرما، 
طرح های طاق و جفت مقابله با بدحجابی 
با عناوین مختلف مثل »امنیت اخالقی« یا 
طرح »حجاب و عفاف« رونمایی می شود، 
اما امسال به نظر می رسد با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم، این طرح ها با شمشیری 
آخته تر از همیشه وارد میدان شده است، 
به طوری که کمتر روزی است که خبری 
از گوشه و کنار از شدت گرفتن برنامه ها 
برای مقابله بــا بی حجابی و بدحجابی و 
برخورد های مســتقیم و شدید با مردم 

شنیده نشود.اول خرداد ماه امسال دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور 
گفت: »این ســتاد طرح جامعی برای 
کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه با رویکرد 
اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است که 
عرصه اول آن با ابالغ شاخص های حجاب 
به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد 

فاز اجرایی و عملیاتی شده است«.
سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی 
از دبیران ســتادهای استانی خواست با 
راه اندازی دو قــرارگاه ۲۱ تیر و قرارگاه 
مردمی جهاد تبیین مقدمات الزم جهت 
اجرای طرح این ستاد در موضوع عفاف و 

حجاب را در کشور آماده کنند.
به گفته او قــرارگاه ۲۱ تیر با هدف 
اصالح وضعیــت پوشــش کارمندان 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی تا روز 
عفاف و حجاب )۲۱ تیر( تشکیل شده 
است و الزم است دبیران ستادهای استانی 
با همکاری مدیران دستگاه ها و پیگیری و 
نظارت محسوس و نامحسوس تا تاریخ 
تعیین شده این عرصه را به عنوان مرحله 
اول طرح حجاب ستاد به نتیجه برسانند.

قــرارگاه دوم این ســتاد بــا عنوان 
قرارگاه مردمی جهاد تبیین با 3 هدف 
تشکیل شده است.این اهداف عبارتند 
از اطالع رســانی و تبییــن طرح جامع 
حجاب ســتاد امر به معروف برای همه 
دغدغه مندان عفاف و حجاب در جامعه، 
جهت دهی و جریان سازی مطالبه گری 
عفاف و حجاب در میان قشــر مذهبی 
جامعه و ایجاد بستر مشارکت مردمی در 

اجرای طرح جامع حجاب.

این ســازمان دهی جدید در حالی 
اســت که صاحبنظران معتقدند؛ نوع و 
نحوه پوشــش کارمندان دستگاه های 
دولتی و ادارات طبق آیین نامه های اداری 
و انضباطی ابالغ شــده مشخص بوده و 
این گونه نیست هرکس بتواند با پوشش 

دلخواه در محل کار حاضر شود.
با این حال جسته گریخته خبرهایی 
در خصوص اجرای تند و تیز تر مقررات 

قرارگاه مورد اشاره به گوش می رسد.

بدحجابی
مساویبادشمنینظام!

دیروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تهران از الزام دانشگاه علوم پزشکی تهران 
به اجرای آیین نامه پوشش دانشجویان 
خبر داد. حسین قناعتی حتی با اشاره 
به اینکه آیین نامه پوشش دانشجویان 
مصوب ســال ۱3۹3 دانشــگاه، باید با 
دقت اجرایی شود، با لحن تندی گفت: 
»به عنوان مسئول دانشگاه تا زمانی که 

هســتم اجازه نخواهم داد افرادی که با 
نظام دشمنی دارند به هدفشان برسند«. 
این در حالی اســت که از فروردین 
امسال و با بازگشایی دانشگاه ها خبرهای 
مختلفــی در خصوص نحــوه برخورد 
حراست دانشگاه ها با دانشجویان رسانه ای 
شــد. حتی چندی پیش محمدعلی 
زلفــی گل، تلویحا به عدم نظــارت در 
دوران دوساله کرونا بر سر و وضع و ظاهر 
دانشجویان اشاره کرد و یادآور شد: »اینکه 
ما بخواهیم از قوه قهریه در حوزه پوشش 
دانشجویان استفاده کنیم در شأن آن ها 
نیست. اگرچه در تبیین و اطالع رسانی 
آیین نامه های جدید اعم از آموزشــی، 
فرهنگی و پوششــی باید آموزش هایی 
صورت بگیرد. با توجه به اینکه دانشجویان 
دو سال هم در دانشگاه ها حضور نداشتند 

باید در جریان آن قرار بگیرند«.

تسریموضوعحجاببهمردان
 از سوی دیگر دیروز نشست خبری 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه هم 
حاشیه ساز شد. یکی از خبرنگاران مرد این 
حوزه در جریان پرسش خود به سخنگوی 
این وزارتخانه گالیه کــرد که بر خالف 
سنوات گذشته، حراســت به او متذکر 
شده در صورت پوشیدن تیشرت آستین 
کوتاه حق حضور در نشست های خبری 

را نخواهد داشت.
اما به نظر می رسد از ابتدای امسال 
تشدید این نظارت ها تنها در چارچوب 
دانشــگاه ها و ادارات دولتــی و حتی 
نشست های خبری باقی نمانده است. 

در روزهــای اخیر با انتشــار تصاویر و 
مصاحبه مربوط به شــلیک نیروهای 
گشت ارشاد به سمت یک شهروند در 
پارک پردیســان تهران به دلیل آنچه 
»عدم رعایت حجاب« از سوی همسر 
وی عنوان شد، مباحث مربوط به گشت 
ارشاد، حجاب و حد و مرز اعمال آن از 
سوی نیروهای انتظامی واکنش های 

زیادی در پی داشت.

حجابباتفنگواسلحه
وباتومدرستنمیشود

در همین باره یک نماینده مجلس 
در مصاحبه ای هشدار داد که »در بحث 
حجاب اگر به این منوال جلو برویم مثل 

طالبان می شویم«.
غالمرضا نــوری قزلچــه، نماینده 
شهرستان بستان آباد با اشاره به »حادثه 
پارک پردیسان« و اســتفاده نیروهای 
گشت ارشاد از اسلحه به منظور وادار کردن 
زنان به رعایت حجــاب، گفت: »رعایت 
اخالق و حجاب درست است اما اینها راه 
و روش خودش را دارد، با تفنگ و اسلحه و 
باتوم و زد و خورد نمی شود اینها را درست 
کرد، شاید در کشور افغانستان برای امر به 
معروف از سالح استفاده کنند اما در کشور 

ما چنین چیزی نباید اتفاق بیافتد«.
وی افزود: »این نوع رفتارها درنهایت 
به طالبان منتهی می شود درست است 
که ما خیلی با آنها فاصله داریم ولی جهت 
گیری مان در مورد مســائل زنان و یا در 
تمامی مسائل فرهنگ و اخالقی عمومی 
درست نیســت و نواقصی داریم و باید 

اصالح شود«.
این نماینده مجلس درباره استفاده از 
ضابطین حجاب اجباری و امر به معروف 
و نهی از منکر تصریح تاکید کرد: »بعید 
می دانم در قانون ماده ای در مورد استفاده 
ضابط در بحث امر به معروف و نهی از منکر 
از اسلحه وجود داشته باشد. طرحی در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در مورد چگونگی استفاده از سالح 
در حال بررسی است که امیدواریم در این 
طرح خالها و نقاط ضعف برطرف شود. 

ما معتقدیم استفاده از سالح باید ضوابط 
خاص خودش را داشته باشد و برای هر 

مسئله ای نباید از سالح استفاده کرد«.
این در حالی است که این روزها مجلس 
قانون تسهیل استفاده از اسلحه در بین 
پرسنل نیروی انتظامی را تصویب کرده 
است. قانونی که بسیاری از کارشناسان را 
نگران کرده تنش های بین گشت ارشاد 
و مردم افزایش پیدا کرده و حتی منجر 
به حوادث خطرنــاک و فاجعه آفرینی 

همچون ماجرای پارک پردیسان، شود.

قرارگاه21تیر
واعالمجرمهایجدید

اما ۲۱ تیرماه چه مناســبتی است 
و چرا در هفته های اخیر چنین بر سر 
زبان ها افتاده اســت؟ گفته می شود 
که در بیست و یکم تیر ۱3۱4 هجری 
شمســی گروهی در اعتراض به قانون 
کشف حجاب در مســجد گوهرشاد 
تجمــع و تحصن کــرده و از ســوی 
نیروهای مسلح دولتی سرکوب شدند.

به همین مناسبت مدتی است که این 
روز توسط شــورای فرهنگ عمومی به 
عنوان روز »عفاف و حجاب« نامگذاری 
شد و به تازگی عنوان »قرارگاه ۲۱ تیر« 
که زیر نظر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر فعال شده فراوان شنیده می شود. 
قرارگاهی که به نظر می رسد با رشد بودجه 
قابل توجه، قصد دارد اقدامات گسترده ای 

را آغاز کند. 
براساس گزارش ها، ستاد کشوری امر 
به معروف و نهی از منکر برای سال ۱4۰۱ 
مبلغ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بودجه دارد. 
سید محمد صالح هاشمی  گلپایگانی، دبیر 
ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر 
در همان زمان مقصود این افزایش بودجه 
را فعال کردن ستادهای 4۲۶ شهرستان 

کشور عنوان کرد.
حال به نظر می رسد این ستادها بیش 
از گذشته فعال شده  اند به طوری که دیروز 
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
کردســتان هم برای بدحجاب ها خط و 
نشان کشید و گفت: »تمام دستگاه های 
دولتی موظفند تمام افرادی که بی حجاب 
یا بدحجاب هستند را از مجموعه خود 

خارج کنند«. 
اظهاراتی اینچنین البته مسبوق 
به سابقه اســت. بارها ائمه جمعه در 
تریبون های اختصاصــی خود علیه 
گروه هایــی از جامعــه، مخصوصــا 
زنــان موضع گیــری کرده انــد. 
موضع گیری هایی که در تریبون های 
عمومی نه تنها مروج همزیســتی و 
مدارای اجتماعی و تحمل جلوه های 
گوناگــون شــیوۀ زندگی از ســوی 
اقشــار مختلف جامعه نیست بلکه 
خط کشی ها را قوی تر و حس همدلی 

را در جامعه بیش ازپیش از بین می برد.

ازبیانیههایشدادوغالظتاتشکیلقرارگاهازپیقرارگاه

طرحهایجدیدحجابوعفافشمشیرهاراآختهاند

رئیس مرکز کیفیت هــوا و تغییر اقلیم گفت: تا 
ســال ۲۰4۰ ایران جزء پرتنش ترین مناطق دنیا با 
تنش آبی باالی ۸۰ درصد خواهد بــود، زیرا منابع 
آبی کمتــر از ۹۰ میلیارد متر مکعب و ســرانه آب 
تجدیدپذیــر کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب اســت.به 
گزارش ایسنا،  انوشیروان محسنی بندپی در آخرین 
جلسه از سلســله رویدادهای علمی ترویجی هفته 
محیط زیست با عنوان تبعات تغییر اقلیم در ایران 
که از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی شهید بهشــتی برگزار شد، ضمن اشاره به 
پیامدهای گرم شــدن هوا به صورت ســال به سال 
اظهار کرد: ایــن امر موجب کاهش بــارش باران و 
برف، افزایش اسیدی شدن اقیانوس ها، از بین رفتن 
گونه های گیاهی و جانوری، ذوب شــدن یخ های 
قطبی، جنگل زدایی، بیابان زایی، وقوع توفان های 
مخرب، کمبود آب، فروپاشــی اکوسیستم و خطر 
امــواج مرگبار گرما، بــاال آمــدن آب اقیانوس ها، 
خشکسالی های طوالنی مدت، آلودگی هوا، افزایش 

ریزگردها و ... شده است.
محسنی بندپی با بیان اینکه در تمام استان های 

کشــور کم آبی موجب نگرانی مردم شــده است، 
گفت: در پایان مرداد ۱4۰۰ اعالم شــد، حدود 4۰ 
درصد میزان بارش به علــت افزایش گرما کاهش 

پیدا کرده است.

ایرانسومینکشوردارایمشعلهایگاز
وی با اشاره به اینکه ایران بعد از روسیه و عراق، 
سومین کشور دارای مشعل های گاز در جهان است، 
یادآور شد: ۷ میلیارد مترمکعب گاز از طریق »فلر« 
هدر می رود و مصرف ســرانه انرژی در ایران ۲ برابر 

میانگین جهانی است.
رئیس مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم 
با بیان اینکه خشــکی در ایران یک واقعیت اقلیمی 
است،  افزود: ایران سرزمینی خشک با نزوالت بسیار 
کم است. میزان متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی متر در 
سطح کشور است که براســاس منابع معتبر مانند 
وزارت نیرو و فائو روند نزولی بارش ها در حد متوسط 

۱.۷۵ میلیارد مترمکعب در سال را نشان می دهد.
محسنی بندپی با بیان اینکه که سرعت کاهش 
باران در 3۰ ســال اخیر در حدود چهار برابر بیشتر 

از ســرعت کاهش باران در ۶۰ سال گذشته است،  
خاطرنشان کرد: این امر نشان از تشدید گرمایش در 

این3۰ سال بوده است.
وی در ادامه با اشاره به وابستگی منابع آب کشور 
به برداشت از آب های سطحی و آب های زیرزمینی 
که به ترتیــب 4۵ و ۵۵ درصد اســت،  تصریح کرد: 
3۶ درصد مساحت کشور را مناطق فراخشک،  ۲۹ 
درصد را مناطق خشــک بیابانی و تنها سه درصد 
مرطوب، پنج درصد مدیترانــه ای و هفت درصد را 

مناطق مرطوب دربر می گیرد.

ایرانرتبهچهارمفرونشستدرجهان
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با اشاره به اینکه ۱۸ استان کشور درگیر فرونشست 
هستند، گفت: استان های اصفهان، تهران، کرمان و 
خراسان رضوی به ترتیب با 3۱،  3۰،  ۲4، و ۲۵ درصد 
دارای بیشــترین تعداد)درصد( فرونشست زمین 
هستند.محســنی بندپی با بیان اینکه فرونشست 
غالب شهر تهران در مناطق جنوب غربی و مناطق 
۱۷ ،۱۸ و ۱۹ شــهر تهــران رخ داده و این پهنه به 

سمت شــرق به خصوص مناطق ۱۰ ،۱۶ و ۲۰ در 
جنوب تهران در حال گسترش است، یادآور شد: از 
مقدار ۶۲ میلیون متر مکعب کسری ساالنه مخزن 
دشت تهران – شهریار، مقدار 4۰ میلیون مترمکعب 
مربوط به شهر تهران است.وی افزود: براساس نتایج 
بیالن آب زیرزمینی، در شــرایط فعلی متوســط 
کسری حجم مخزن دشت های استان تهران معادل 
۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال تخمین زده شده 
که از این مقدار معادل 4۰ میلیون متر مکعب مربوط 

به کسری آبخوان شهر تهران است.

جلوگیریازهدررفتآب
محســنی بندپی افزود: با فرض جمعیت 
۸۵ میلیون نفری کشور ایران، مصرف روزانه 
تقریبــی ۲۲۰ لیتر در شــبانه روز بر ضریب 
تبدیل، ۹۰ درصد این مقدار به پساب تبدیل 
می شود، یعنی در مجموع ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون لیتر آب به صورت پســاب داریم که 
می تواند پس از تصفیه در کشــاورزی، تغذیه 
آبخوان ها و تغذیه ســفره های آب زیرزمینی 

مورد استفاده قرار گیرد.

پیشبینیآیندهوضعیتآبتا18سالآینده؛

ایران از پرتنش ترین کشورهای دنیا خواهد بود

گزارش

دبیرستادامربهمعروفونهی
ازمنکرکشور:

ازدبیرانستادهایاستانی
خواستباراهاندازیدو

قرارگاه21تیروقرارگاهمردمی
جهادتبیینمقدماتالزم

جهتاجرایطرحاینستاددر
موضوععفافوحجابرادر

کشورآمادهکنند

صدوربیانیههایمرتبط
باحجابدراداراتدولتی

درحالیاستکهنوعو
نحوهپوششکارمندان
دستگاههایدولتیو

اداراتطبقآییننامههای
اداریوانضباطیابالغ
شدهمشخصبودهو

اینگونهنیستهرکس
بتواندباپوششدلخواهدر

محلکارحاضرشود
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سعیدهعلیپور

مرگ ساالنه ۱۸ هزار ایرانی 
در تصادفات رانندگی 

رئیس ســازمان اورژانس 
کشور گفت: ساالنه حدود 
۱۸ هزار نفر در کشــور که 
بیشتر آنان بین ۱۵ تا 4۰ 
سال هستند، جان خود را 

در تصادفات رانندگی از دست می دهند.
به گزارش ایســنا، جعفر میعادفر افزود: میزان 
خسارات در این بخش ساالنه حدود ۱4 میلیارد 
دالر برآورد شــده اســت. در بحــث حوادث 
غیرمترقبه از مجموع 4۱ حادثه دنیا حدود 3۱ 
حادثه آن در کشــور ما رخ می دهد که طوفان، 
ســیل، زلزله، رعد و برق و حوادث ترافیکی از 

مهمترین این رویدادها هستند.
    

افزایش مبتالیاِن تب 
کریمه کنگو به ۱۸ نفر

وزارت بهداشت اعالم کرد: در سال جاری ۱۸ 
مورد ابتال به بیماری تب کریمه کنگو و یک مرگ 
ناشی از آن داشته ایم و این درحالی است که طی کل 
سال گذشته تنها ۱3 مورد مبتال و دو مرگ ناشی از 

این بیماری در سامانه ها به ثبت رسیده بود.
وزارت بهداشت همچنین از حجاج خواست تا در 
تماس با خون و ترشحات آلوده دامی قرار نگیرند و 
در صورتی که دامی را دیدند که حتی به ظاهر سالم 

است، به آن نزدیک نشوند. 
همچنین به حجاج توصیه شــده اســت تا 
زمانی که هنوز ُمحِرم نشــدند از اسپری یا قلم 
دورکننده  حشرات استفاده کنند و لباس های 
روشن، پوشیده و بلند استفاده کنند که از گزش 
حشرات و کنه ها دور باشند. در صورت مشاهده 
کنه به هیچ وجه آن را له نکنند و با یک پنس آن 

را از بدن خود جدا کنند.
    

درخواست گنجاندن واکسن 
HPV در برنامه ملی واکسیناسیون

گروهــی از مــردم 
باراه انــدازی کارزاری 
از رئیــس دولت،رئیس 
مجلس و وزیر بهداشــت 
خواســتند تا واکســن 
HPV یا گارداسیل)زگیل تناسلی( را در برنامه 
ملی واکیسناسیون کشور قرار دهند.در متن این 
کارزار که تا دیروز بیش از ۱۷ هزار نفر آن را امضا 
کردند، آمده است:» زگیل تناسلی شایع ترین 
علت ســرطان دهانه رحــم در زنان اســت و 
ســاالنه مرگ و میر زیادی در کشــور به علت 
ســرطان دهانه رحم رخ می دهد. این واکسن 
در دختربچه هــای ۹ تا ۱۱ ســال توصیه و در 
پسربچه ها نیز بعضاً تزریق آن پیشنهاد می شود. 
اگر تزریق واکسن گارداسیل در برنامه کشور و 
رایگان باشد می تواند در آینده نزدیک سرطان 
دهانه رحم و سرطان رکتوم را در کشور کنترل 
کرد. بنابراین امیدواریم مسئولین محترم نیز با 

این طرح موافقت کنند«
    

 نخستین چاه ژرف بلوچستان 
به آب رسید

نخســتین چــاه ژرف 
بلوچستان در عمق هزار و 

3۷۰ متری به آب رسید.
سعید تجلیلی فرماندار 
سراوان گفت: پیش از این 3 
حلقه چاه ژرف برای نخستین بار در کشور در منطقه 
سیستان واقع در شمال استان حفر شده بود، اما چاه 
ژرف شهرستان سراوان نخستین چاه ژرف منطقه 
بلوچستان و چهارمین چاه ژرف کشور محسوب 
می شود.فرماندار سراوان به تسنیم گفت: اولین آب 
چاه ژرف سراوان در عمق یک هزار و 3۷۰ متری زیر 
زمین استحصال شد که بعد از انجام آزمایش های 
الزم، موارد برای برنامه ریزی آتی در اختیار مدیران 

قرار خواهد گرفت و اطالع رسانی خواهد شد.
    

فوران گرما از اواخر هفته 
اولین مــوج گرمای 
شــدید و سراســری 
از روز هــای پایانی این 
هفته و روزهای ابتدایی 
هفته آینــده در منطقه 
محسوس خواهد بود و شــاهد افزایش قابل 

توجه دما خواهیم بود.
به گزارش سازمان هواشناسی، استان های 
نیمه غربی کشور بیشترین میزان افزایش دما 
را طی این مدت خواهند داشــت بطوری که 

دمای هوا بین 4 تا ۸ درجه گرم تر می شود.

از گوشه و کنار 


