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یک روز پس از آنکه دبیر ســتاد امر 
به معروف، از اصالح وضعیت پوشــش 
و حجاب کارمندان خبر داد، انتشــار 
تصویری از بیلبــورد انتخابات انجمن 
اسالمی دانشــگاه امیرکبیر که در آن 
عکس کاندیداهای دختر حذف شده 
بود با واکنش های زیادی در شبکه های 

اجتماعی مواجه شد. 
هر چند مســئوالن این دانشگاه در 
تماس خبرنگار روزنامه »توسعه ایرانی« 
در خصوص نصب این بیلبورد توضیحی 
ارائه ندادند، اما بســیاری از منتقدان، 
حرکاتی از این دســت را که در ماه های 
اخیر فراوان می توان از آنهــا یاد کرد؛ 
پرده نشین کردن و محدودیت هر چه 
بیشــتر زنان می دانند؛ سرعت گرفتن 
در جاده ای که طالبان در همســایگی 
شرقی ایران، خود را به انتهایش نزدیک 

کرده است. 
بنری که خبر ساز شد

بنــری تبلیغاتی بــرای انتخابات 
انجمن اسالمی دانشــجویان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر که دیروز خبرساز شد؛ 
متشکل از 8 عکس پرسنلی دانشجویان 
پسر و 9 جای خالی اســت که اسامی 
زنانه آن نشــان از کاندیداهای دختر 
این انجمن دارد. دخترانی که احتماال 
هر روز در حیاط دانشــگاه تردد دارند 
و با دانشجویان دیگر روبرو می شوند و 
قرار است در شورای مرکزی این تشکل 
فعالیت داشته باشند، اما تصویر پرسنلی 
آنها که قاعدتا در قالب پوشش کامل است 

هم از بنر دانشگاه حذف می شود. 
برخــی منابــع آگاه می گوینــد، 
کاندیداهای دختر انجمن مورد نظر به 
دلیل قرابت با تفکرات جریان اصولگرا 
در دانشگاه اساسا با این موضوع مشکلی 

نداشته اند.
با این حال عده ای حذف این تصاویر 
از بنر انتخاباتی یک مکان فرهنگی مثل 
دانشگاه را مرسوم ندانسته و حرکاتی از 
این دست را نشان جریان سازی و عادی 
جلوه  دادن حذف دختــران در عرصه 

عمومی تلقی می کنند.
 دانشجوی دختری از این دانشگاه در 
انتقاد از این بنر در توئیتر نوشت: »شمار 

کاندیداهای دختر 9 نفر اســت. حتی 
بیشتر از شمار کاندیداهای پسر. اما در 
این حضور غایــب، گویا به عمد حضور 

اجتماعی زنان استتار شده است«.
کاربر دیگری در توئیتر نوشت: »زنان 
باید به حاشیه رانده شوند. از مناسبات 
اجتماعی حذف شــوند کــه احتماال 
حضورشان در خانواده قوی تر شود. تا 

البد به سیاست های فرزند آوری روی 
خوش نشان دهند«. 

یکی دیگــر از کاربــران در توئیتر 
نوشــت: »وقتی حتی کاندیداهای زن 
مجلس شورای اسالمی و شورای شهر 
که بسیاری هم از آنها اصولگرا هستند، 
تصویر خود را منتشر می کنند چرا باید 
از انتشار تصاویر کوچکی این دختران 
ابا کرد. شاید این مقدمه ای است که از 
این به بعد تصاویر زنان حتی در عرصه 

انتخابات هم حذف شود«.
با این حال کاربر دیگری در توئیتر با 
نام فاطمه سادات هوشمند میرحسینی 
که دانشــجوی همین دانشگاه است و 
به نظر فعال در این انجمن می رســد، 
در پاســخ به این انتقادات نوشت: »اگر 
قرار اســت به عکس دختران انجمن 
اسالمی امیرکبیر رای دهید، در انتخابات 
شــرکت نکنید! ما در عمل مدافع حق 
زنان هستیم و نه نمایشــی؛ منش ما 
در اثرگذاری و جایــگاه دخترانمان در 

تشکل عیان است. وقتی خود دختران 
نخواســتند عکسشــان با این ابعاد در 
دانشگاه نصب شود، به انتخابشان احترام 

گذاشتیم و الغیر«.
اما این بدبینی بــه رویکرد حذفی 
زنان در دانشــگاه تنها به مــورد اخیر 
مربوط نیســت. در هفته های اخیر که 
دانشگاه های کشــور پس از دو سال به 
صورت حضوری دوباره بازگشایی شد، 
هر از چندی اخباری از برخورد قهرآمیز 
با دانشجویان، آن هم معموال به دالیلی 
چون شکل پوشش خبرساز شد. برخی 
از گشــت موتوری در دانشگاه ها خبر 
دادند که با بدحجابــان و روزه خواران 
برخــورد می کردند و برخــی اخبار از 
عدم اجــازه ورود و برخورد با دخترانی 
حکایت می کرد که برای تماشای مسابقه 
ورزشی همکالســی های پسرشان در 
مجموعه ورزشی دانشگاه حاضر شده 

بودند.
برخوردهایــی که وزیــر علوم در 

خصوص آن این گونــه توضیح داد که: 
»حضور در دانشــگاه، کالس و محضر 
اساتید حرمت دارد و دانشجویان باید 
آن را حفظ کننــد. اینکه ما بخواهیم از 
قوه قهریه در حوزه پوشش دانشجویان 
استفاده کنیم در شــأن آن ها نیست. 
اگرچــه در تبییــن و اطالع رســانی 
آیین نامه های جدید اعم از آموزشــی، 
فرهنگی و پوششی باید آموزش هایی 
صورت بگیــرد. بــا توجه بــه اینکه 
دانشجویان دو سال هم در دانشگاه ها 
حضور نداشتند باید در جریان آن قرار 

بگیرند«.

  دغدغه جدید 
ستاد امر به معروف در ادارات

اما ایــن موضوع تنهــا منحصر در 
دانشگاه ها نیست. روز یکشنبه هم دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور 
از اصالح وضعیت پوشش و حجاب در 
بین کارمندان دســتگاه های دولتی و 
حاکمیتی خبر داد. این در حالی است 
در حال حاضر نیز زنان در محیط های 
اداری دولتی با محدودیت های شدیدی 

در پوشش مواجه هستند.
 ســید محمــد صالح هاشــمی 
گلپایگانی دبیر ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر کشــور گفت: »ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر طرح جامعی 
برای کنترل بدحجابــی در ۱۱ عرصه 
و با رویکرد اجرایــی و فرهنگی تدوین 
کرده اســت که عرصــه اول آن با ابالغ 
شاخص های حجاب به ۱۲۰ دستگاه 
دولتی و حاکمیتی وارد فــاز اجرایی و 
عملیاتی شده است«.دبیر ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر کشور همچنین از 
دبیران ستادهای استانی امر به معروف 
خواست با راه اندازی دو قرارگاه ۲۱ تیر و 
قرارگاه مردمی جهاد تبیین مقدمات 
الزم جهت اجرای طرح این ســتاد در 
موضوع عفاف و حجاب را در کشور آماده 
کنند. قرارگاه ۲۱ تیــر با هدف اصالح 
وضعیت پوشش کارمندان دستگاه های 
دولتی و حاکمیتی تا روز عفاف و حجاب 
)۲۱ تیر( تشکیل شده است و الزم است 
دبیران ستادهای اســتانی با همکاری 

مدیران دستگاه ها و پیگیری و نظارت 
محسوس و نامحسوس تا تاریخ تعیین 
شــده این عرصه را به عنوان مرحه اول 

طرح حجاب ستاد به نتیجه برسانند«.
هاشمی گلپایگانی همچنین گفت: 
»قرارگاه دوم این ستاد با عنوان قرارگاه 
مردمی جهاد تبیین با ۳ هدف تشکیل 
شــده اســت و این اهداف عبارتند از 
اطالع رسانی و تبیین طرح جامع حجاب 
ســتاد امر به معروف برای همه دغدغه 
مندان عفاف و حجاب در جامعه، جهت 
دهی وجریان سازی مطالبه گری عفاف 
و حجاب در میان قشر مذهبی جامعه و 
ایجاد بستر مشارکت مردمی در اجرای 

طرح جامع حجاب ستاد«.
 محدودیت های بیشتر در مشهد

تحرکات اخیر در حالی اســت که 
در ماه هــای گذشــته برخوردهایی از 
این دست فراوان صورت گرفته است؛ 
به طوری که در اواســط اردیبهشــت 
ماه رئیــس اتحادیه آرایشــگران زنان 
مشهد ضمن تایید ابالغیه منتسب به 
این اتحادیه در رابطه بــا اعمال برخی 
ممنوعیت ها در سالن های زیبایی شهر 
مشهد، گفت: »برای آرایشگاه ها گشت 
نظارتی گذاشــته اند تا کاشت ناخن و 
اپیالســیون انجام ندهند! گفتند چرا 
باید در شهر امام رضا زنان ناخن بکارند 
یا اپیالسیون کنند؟!«.این موضوع در 
کنار ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه 
مشهد که با حاشیه های فراوان و از جمله 
حمله با گاز اشک آور به سمت زنانی که 
برای حضور در یک بازی فوتبال بلیت 
خریده بودند، نگرانی هایــی را در بین 
فعاالن اجتماعی و البته عموم مردم ایجاد 
کرده است. بســیاری رفتارهایی از این 
دست را با آنچه این روزها در افغانستان 
در حال رخ دادن است مقایسه می کنند. 
خبرهایی چون اجبار در برقع زدن زنان، 
پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون 

و ممنوعیت تحصیل در دختران بالغ.
در حالی که همســایه شرقی ایران 
مســیر تندروی و محدویت برای زنان 
را طی می کند، همسایه جنوبی ایران، 
یعنی عربستان با وجود عقبه ای به شدت 
تاریک در آزادی زنان، به تازگی تصویری 
از یک پرواز داخلی منتشر کرد که در آن 
همه پرسنل پرواز اعم از خلبانان و خدمه 
زن بودند. موضوعــی که واکنش های 
زیادی در شبکه های اجتماعی در پی 
داشته است. بسیاری می گویند ایران که 
دهه ها با وجود محدودیت های مختلف، 
همــواره در میان کشــورهای منطقه 
پیشــگام در عرصه فعالیت اجتماعی 
زنان بــوده اســت. این بار با تشــدید 
محدودیت هایی قصد دارد کدام مسیر 

را در عصر جدید طی کند.

حذف تصویر دختران از یک بنر دانشگاهی واکنش های بسیاری برانگیخت

استتار شبه طالبانی زنان در عرصه عمومی

بنری تبلیغاتی برای 
انتخابات انجمن اسالمی 

دانشجویان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر که به 

تازگی خبرساز شده؛ 
متشکل از 8 عکس 

پرسنلی دانشجویان 
پسر و 9 جای خالی تصویر 

کاندیداهای زن است

کاربری در توئیتر در واکنش 
جای خالی عکس زنان 

در بنر دانشگاه امیرکبیر 
نوشت: »زنان باید به حاشیه 

رانده شوند. از مناسبات 
اجتماعی حذف شوند که 

احتماال حضورشان در 
خانواده قوی تر شود تا البد 

به سیاست های فرزند آوری 
روی خوش نشان دهند« 
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سعیده علیپور

  پنج شنبه پنجم خرداد 
تعطیل نیست

یــن  ا ز  ا پیــش 
پنجشنبه پنجم خرداد 
ماه بــه دلیل ســالروز 
شــهادت حضــرت 
امام جعفــر صادق )ع( 
تعطیل اعالم شــده بود اما با توجه به تغییر زمانی 
عید فطر، روز شهادت رئیس مذهب شیعه، در حال 
حاضر با جابه جایی در تقویم قمری به ششم خرداد 

ماه یعنی روز جمعه تغییر کرده است.
بر این اساس، پنجشنبه ۵ خرداد تعطیل رسمی 

نبوده و روز عادی محسوب می شود.
    

پروازهای نجف متوقف شد
شهر  ســخنگوی 
فرودگاهی امام خمینی 
گفت: پروازهای تهران 
- نجــف در پــی ورود 
گسترده ریزگردها به 
آسمان عراق و بسته شــدن فرودگاه نجف متوقف 

شده است.
به گزارش مهر، جواد صالحی افزود: دیروز یک 
پرواز از فرودگاه امام خمینــی )ره( به مقصد نجف 
انجام شده بود که پس از عبور از مرز هوایی کشورمان 
و محدودیت دید در عراق، بار دیگر به فرودگاه مبدآ 
بازگشــت و نتوانســت در فرودگاه نجف به زمین 

بنشیند.
    

۱۳ میلیون جوان در کشور 
مجردند

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
گفت: ۱۳ میلیون جوان مجرد در کشور داریم و یک 
ســوم بانوان ایرانی یا ازدواج نکرده یا بدون فرزند یا 

صاحب تنها یک فرزند هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا زالی 
افزود: ۴/۲ تا ۵/۲ سال سن ازدواج افزایش پیدا کرده 
است و متوسط فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول در 

حدود پنج سال است.
    

 حکم قصاص قاتل
 محیط بانان زنجان اجرا شد

اســماعیل صادقی 
نیارکــی، رئیــس کل 
دادگســتری اســتان 
زنجان گفت: حکم قاتل 
دو محیط بان زنجانی که 
در هنگام تعقیب و گریز با شکارچیان با تیر جنگی 

آن ها به شهادت رسیدند اجرا شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۶ فروردین 
ماه سال گذشته ۲ تن از محیط بانان زنجانی بر اثر 
درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت 
شده »فیله خاصه« در شمال غربی استان زنجان به 

شهادت رسیدند.
    

صدور هشدار وضعیت نارنجی 
آلودگی هوا در برخی استان ها

یک کارشناس هواشناســی گفت: دو هشدار 
سطح نارنجی هواشناسی درخصوص افزایش حجم 
بارش ها و تشــدید گرد وخاک در برخی استان ها 

صادر شده است.
فریبا گودرزی گفت: از امروز رگبار، رعدوبرق، 
وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد رخداد 
تگرگ، در شمال اســتان های آذربایجان شرقی و 

آذربایجان غربی پیش بینی می شود. 
    

 زمین لرزه 5/5 ریشتری
 سرجنگل سیستان و بلوچستان 

زلزله ای به بزرگی ۵.۵ در مقیاس ریشتر در ۳8 
کیلومتری سرجنگل، سیســتان و بلوچستان، در 

عمق ۱۶ کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست.
پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان امداد و نجات 
هالل احمر در این باره گفت: براساس ارزیابی های 
اولیه که صورت گفته، تا شعاع ۱۵ کیلومتری کانون 
زمین لرزه منطقه مسکونی نیست و سکنه ای نداریم. 
تا این لحظه این زلزله خســارت و آســیب انسانی 

نداشته است.
    

 مسمومیت ۴٢ تن 
در خوابگاه دانشجویی دختران

رییس مرکز اورژانس تهران از مسمومیت ۴۲ نفر 
در یک خوابگاه دانشجویی خبر داد و گفت: از تعداد 
کل دو نفر در محل درمان و ۴۰ نفر به بیمارســتان 
منتقل شدند. یحیی صالح طبری در این باره اظهار 
کرد: این مسسمومیت احتماال مسمومیت گوارشی 
بوده است، اما باید بررسی های بیشتر و تخصصی تر 

در این مورد صورت گیرد.

از گوشه و کنار

خبر

منشأ این حجم از زغال در سوپر مارکت ها و فروشگاه ها کجاست؟
غارت درختان بلوط زاگرس از »لنده«

مافیای چــوب و زاگرس فروشــی باز 
هم به فعالیت های خود افزوده اســت. آن 
هم در جنگل هایی که ســهم بسزایی در 
کاستن از آلودگی های هوا و ریزگردهایی 
 دارند که هر روز بیشتر بر کشور رخ نشان

 می دهد.
بــه تازگــی ویدئویی در شــبکه های 
اجتماعی از کامیون حمل چوب منتشــر 
شده است که نشان می دهد درختان بلوط 

زاگرس از لنده در حال غارت هستند.
آن هم در جایی که گفته می شــود به شــدت به علت موقعیت جغرافیایی و تسلط به 

جاده ها قابل کنترل است!
در همین باره سعید انصاریان فعال محیط زیست در صفحه اینستاگرامش با انتشار این 
ویدئو، نوشت: »این دیگر اسمش قاچاق دزدانه نیست، غارت در روز روشن است. این فقط 
یک کامیون از صدها کامیونی است که روزانه چند هکتار از جنگل های بلوط زاگرس رو به 
مسلخ می برند. بسیاری می پرسند چطور این حجم از زغال به راحتی به سوپر مارکت ها و 

فروشگاه ها می رسند؟! ویدیو گویاست!
در نبود نظارت نهادهای مرتبط مراقبتی و مراجع قضایی و انتظامی در ســاعت های 
خلوت و تاریک از جاده های فرعی و کم تردد اینجوری کامیون کامیون پاره های تن تناور 
بلوط ها رو جابه جا می کنند! و انگار نه انگار. باز هم تاکید می کنم تنها راه مبارزه با این پدیده، 
برخورد شــدید با مراکز عرضه در مقصده! آخ از این نفرین ِ اهریمنی که دامن زاگرس رو 

گرفته! آیا دادستانی در این سرزمین نیست که داد از این بیداد بستاند«.
جنگل های منطقه زاگرس که به جنگل های بلوط شهره است از منتهی الیه شمال غربی 
ایران )استان آذربایجان غربی( آغاز و سپس غرب )استان های کرمانشاه، ایالم، چهارمحال 
و بختیاری، خوزستان و لرستان( و جنوب غرب ایران )استان های کهگیلویه و بویراحمد 
و فارس( را طی می کند. ســایه تهدید آتش ســوزی و غارت درختان، سال هاست بر این 
منطقه بکر کشور افتاده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان در خصوص نابودی این 

جنگل ها ظرف دو تا سه دهه آینده هشدار می دهند.

آگهـی  مناقصه عمومی  کد  آگهی 1401-16   

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد  بصورت مناقصه عمومی خرید وتحویل گل وگیاه موردنیاز پروژه های سازمان را به 
شخاص حقیقی و  حقوقی  اقدام  نماید.        

مبلغ اولیه  ریالموضوع  مناقصه ردیف

39/983/500/000خرید وتحویل گل وگیاه موردنیاز پروژه های سازمان1

 1- متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمناقصه  عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( به  آدرسسایت
  //https /www.setadiran.ir   مراجعه نماید .

2- شرایط متقاضی : ۱-٢ – اشخاص حقوقی :آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(- سایر مدارک ثبتي- کد اقتصادی -  اساسنامه مرتبط یا مجوز 
تولید گل و گیاه از ادارات یا ارگانهای  ذیربط  ) دارای اعتبار ( – ایمنی کار ) قبل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط 

 خواهد شد(
2-2-  اشخاص حقیقی: محتوي جواز کسب یا مجوز تولید گل و گیاه از ادارات یا ارگانهای  ذیربط ) دارای اعتبار (  -کپی شناسنامه و کارت ملی – ایمنی کار 

) بل از انعقاد قرارداد  ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به  نفع سازمان ضبط خواهد شد( 3- سپرده  شرکت در  مناقصه به  ۱/999/۱75/000   به یکی از 
روشهای ذیل ارائه گردد: - ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق ، که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد. ) شناسه ملی 14000287942 ، کد اقتصادی 411367759917  
، کد پستی  3134851965  (- واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۲۱ بانک شهر - ۴-  مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه  

 ازطریق درگاه سامانه به حساب شماره 700824126398بانک شهر 
۵-برندگان نفر اول و دوم مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .۶-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در 

رد یا قبول پیشنهادات مختار است.7-  هزینـه چاپ آگهـی  به عهده برنـده مناقصه  میباشد .8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .9- مالیات بر 
ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید. ۱۰-مبلغ ۱۰%  کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده 

 اخذ خواهد شد.
 * مبلغ کل رقم قرارداد 80% نقد و 20%   تهاتر با ملك )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه میگردد.

 ۱۱-  تاریخ انتشار درسامانه از مورخ۱۴۰۱/۳/۳ .به  مدت۳  روز .۱۲- مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت  ۳۰ : ۱۳  مورخ۱۴۰۱/۳/۱۲
۱۳- مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت۳۰ :۱۳مورخ۱۴۰۱/۳/۲۶- ۱۴- زمان بازگشایی درسایت ساعت ۱۰ صبح مورخ۱۴۰۱/۳/۲8 

 امور قراردادها وروابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج


