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جریمه پرتاب زباله از ماشین در رشت اجرایی شد

اخبار

فراخوان مجازی «زباله نریزیم» به خیابانها رسید
زهرا کشوری

تخلف پرتــاب زباله از خودرو با کد
 2073شــناخته میشــود و شامل
پرتــاب کردن یــا ریختن ضایعات،
زباله ،اشیا ،آب دهان و بینی است .به
گفتــه «مرتضی عاطفی» مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری
رشــت ،ایــن ســازمان در کنــار
برنامههای تشویقی ،اجرای قوانین و
برخورد بــا متخلفین را نیز پیگیری
میکند.عاطفی با بیان اینکه کارکنان
رفت و روب بهطور شــبانهروزی به
پاکســازی معابر مشــغول هستند
میگویــد :همراهی شــهروندان در
حفظ نظافت معابر منجر به کاهش
هزینههای شهرداری میشود.
«مهناز افشــار» بازیگر سینما از
جمله هنرمندان فعال در حوزههای
مختلــف اجتماعــی نیــز از جمله
افراد معروف اســت که به فراخوان
«آشــغال» نریزیــم پیوســت و در
صفحه خود نوشــت« :بیاییم دنیای
اطرافمــون رو قشــنگ کنیم» و از
فالوورهای خود خواست با کمک به
این فراخوان و هشتگ آن را فراگیر
کنند».
برخی از کاربــران هم از ادبیات
معکوس بــه روش «مهران مدیری»
کارگــران و طنزپــرداز اســتفاده

کردند و با هشــتگ «زباله نریزیم»
نوشتند«:محیط زیســت ما ،سطل
آشغال ما» اعتراض خود به وضعیت
معابر شــهرها را نشــان دادند .در
کنار این توییتهــای اعتراضآمیز
عکسهــای مناطق توریســتی که
زیر زبالهها دفن شدهاند به اشتراک
گذاشته شده است.
یکــی از کاربران هم پیشــنهاد
داده اســت که در کنار «هشــتگ»
آشغال_نریزیم ،یه هشتگ _سطل
آشغال سبد بســکتبال نیست و تو
هم «شــکیل اونیل»(بسکتبالیست
معروف امریکایی) نیســتی_ بزنیم
تا به تمیزی محیط اطراف ســطل
آشغالها هم کمک کنیم .صفحهای
هم به نام زباله نریزیم در شبکههای
مختلف مجازی ایجاد شده است که
از گردشــگران میخواهد زمانی که
میهمان طبیعت هســتند ،کیســه
مخصوص جمعآوری زباله به همراه
داشته باشند.
یکی دیگر از کاربران مینویســد:
« در دورهای کــه توی کشــورهای
پیشــرفته تفکیک زباله از مبدأ یک
وظیفــه همگانی اســت حتی برای
کودکان،مــا تازه فراخوان تشــکیل
می دیم که آشغال نریزیم».

فضای مجازی

کاربران فضای مجازی فراخوان زباله نریزیم را با هدف پاکسازی
خیابانها و معابر شهرها کلید زدند .شروع این کمپین همزمان
شد با اعمال قانون جریمه کسانی که زبالهها را از خودروها به
داخل خیابانها و جادهها میریزند .پلیس راهنمایی و رانندگی
رشت نخستین پلیسی است که اعمال قانون جریمه رانندگی
«پرتاب زباله از خودرو» را در دســتور کار خود قرار داده است.
هر متخلف از این قانون  300هزار ریال جریمه خواهد شــد.
اعمال جریمه برای کســانی که از خودرو زباله پرتاب میکنند
هرچند به نگارش مطالبی چون «پلیس به دنبال پول است»یا
«منبع جدیدی برای درآمد پلیس جور شد» در برخی شبکههای
اجتماعی منجر شد اما بسیاری از کاربران فضای مجازی اعتقاد
دارند این قانون بدون شک میتواند شمار کسانی که فراموش
کردهاند «شهرما خانه ماست» را کاهش میدهد.

اشاره

ëëجریمه برای پرتاب زباله از شیشه ماشین
رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ از
اعمال قانون خودروهایی که سرنشینانش اقدام به پرتاب
زباله به سطح معابر و خیابانها میکنند ،خبر داد.
ســردار سید تیمور حســینی در گفتوگو با ایسنا،
درباره خودروهایی که رانندگان یا سرنشینانشان اقدام به
ریختن زباله به سطح معابر و بزرگراهها میکنند ،گفت:
مطابق قانون اگر مأمــوران پلیس راهنمایی و رانندگی
خودرویی را مشــاهده کنند که از داخل آن زبالهای به
بیرون ریخته میشــود ،آنان حق جریمه و اعمال قانون
این خودرو را دارند.
حسینی با بیان اینکه این قانون طرح جدیدی نیست و مدتهاست که در پایتخت اجرا میشود،
گفت :البته تعداد خودروهایی که راننده یا سرنشــینان آن اقدام به ریختن زباله به بیرون از خودرو
میکنند ،زیاد نیســت و خوشبختانه اغلب افراد فرهنگ درســتی در این زمینه دارند.رئیس پلیس
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره مبلغ جریمه این خودروها گفت :مبلغ جریمه در شهر تهران
 300هزار ریال است و هر جا که مأموران ما با چنین موردی روبهرو شوند حتماً نسبت به اعمال قانون
متخلفان اقدام خواهند کرد.

برخی از کاربران هــم برای این
فراخوان شــعر ســپید نوشــتهاند:
«گوشــه و کنار پیــاده رو پر بود از
روزنامه ،پوســت موز ،لیوان شکسته
و ...دهان ســطل زباله از تعجب باز
مانده بود!»
کاربــر دیگری هــم در صفحه
توییتری رئیس ســازمان حفاظت

محیط زیست از «معصومه ابتکار»
پرسیده است چرا قانونی که پلیس
را موظف کرده در همه شــهرها با
کسانی که خیابانها را با زباله کثیف
میکنند ،اجرا نمیشود؟ قانونی که
به تازگی در رشت اجرایی شده است.
«امید توشه» یکی دیگر از کاربران
هم میگوید «:من هرکس را ببینم
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توی خیابان زبالــه میریزد ،خیلی
جدی صدایــش میکنم و می گویم
«زبالهتون افتاد» خیلی وقتها جواب
می دهد و طرف زباله را برمی دارد».
کمپین به آســیب شناســی ماجرا
هم میپردازد .بــرای مثال کاربری
به نام «مســتور نصیری» مینویسد:
« هیچوقت از تذکر به دیگران برای

زباله نریختن خاطره خوشــی ندارم،
کمترینش این بوده:تو شهرداری؟»
یکی دیگــر از کاربران عصبانی
مینویســد قبــا خیلی هــا وقتی
زباله روی زمین می دیدند ســریع
شهرداری را متهم می کردند اما االن
باید خودشان را مقصر بدانند.
کاربری دیگر هم به نکته ظریفی
اشــاره میکند «:یــک منبع بزرگ
آشــغال تو شــهرها ته سیگار است.
متأســفانه ســطلهای زباله جایی
برای خاموش کردن ســیگار ندارد و
طرف مجبور است ته سیگار را روی
زمیــن بیندازد».اعتراض به وضعیت
جنگلهــای اســتانهای شــمالی
که از جملــه گردشــگر پذیرترین
شــهرهای کشــور را در خود دارند
هم از نکات برجســته این فراخوان
اســت .زباله هایی که گاهی از سوی
شهرداریها شــهرهای مختلف در
بخشــی از جنگل رها میشود .البته
گردشــگران این مســیر هم یکی از
عوامل اصلــی تولید زباله در مناطق
توریستی و طبیعی هستند.فراخوان
« زباله نریزیــم» از فضای مجازی
به فضای واقعی رســیده و صاحبان
برخی از خودروهای شــخصی روی
ماشــین خود بــر چســب « زباله
نریزیم» ،نصب کردهاند.
زباله را در جهان اقتصاد «طالی
کثیــف » میدانند .این مســأله از
چشم تیزبین کاربرانی که فراخوان
را راهانداختهانــد دورنمانده اســت.
از جملــه «حســین حمیدیــان»
مینویســد «:نبود فرهنگ تفکیک
و جمــعآوری زباله اســت .ما هنوز
یادنگرفتیم که زباله میتواند درآمدزا
باشد».
کاربــر دیگری هم به عکاســان
و خبرنگاران حوزه محیط زیســت
پیشــنهاد داده تــا به اطراف ســد
«لتیان» بروند تا افکارعمومی بداند
که زبالههای تلنبار شده چطور مسیر
ورودی آب به سد را تغییر دادهاند.

معاون وزیر آموزش و پرورش :

مجوزی برای فعالیت مدارس دو زبانه
در کشور نداریم

معــاون وزیر آموزش و پرورش گفت :به هیــچ وجه قانون و مجوزی برای
فعالیت مدارس دو زبانه در کشور نداریم«.مرضیه ُگرد » معاون وزیر آموزش
و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی ،توسعه مشارکتهای مردمی
و خانواده در گفتوگو با فارس در پاســخ به این پرســش که «آیا مدارس
دوزبانه در کشور دارای مجوز هستند؟»اظهار داشت :خیر ،متأسفانه با این
مدارس برخورد داشتیم و باوجود اینکه تذکر داده شده که در دوره ابتدایی
مدارس نباید دو زبانه باشند ،ولی خود ما هم مشاهده کردیم و پروندههایی
داشتیم که شاکی داشته است اما شاکیان ،اولیا نیستند.
وی افزود :متأســفانه به خواســته برخی اولیا و اصرار آنها ،مدارس  2زبانه
ایجاد شده است ،اما به لحاظ قانونی به هیچ وجه نباید این کار انجام شود.
ُگرد خاطرنشان کرد :حتی اگر مدرسهای هم مایل است که این فعالیت را
داشته باشد در محیط مدرسه نباید این کار را انجام دهد ،زیرا ما در مدرسه
این اجازه را به مؤســس نخواهیم داد و بــا توجه به تأکیدات رهبر معظم
انقالب همه بالاستثنا به این موضوع دقت داشته باشند.
رئیس ســازمان مدارس غیردولتی ،توسعه مشــارکتهای مردمی و خانواده
تصریــح کرد :هیچ مجوزی به مدارس دوزبانــه ندادهایم و مدارس هم مجوز
ندارند و خانوادهها هم اصراری بر این کار نداشته باشند و دانشآموزان را وادار
به یادگیری زبان دیگر در آن مقطع سنی نکنند.

امروز آخرین مهلت ثبت نام
در آزمون کاردانی به کارشناسی
مشاور عالی ســازمان سنجش آموزش کشــور از اتمام مهلت
ثبتنام و انتخاب رشته در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
سال  1395خبر داد.
حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،با اعالم خبر فوق
افزود :تا ســاعت  8صبح دیروز  22خردادمــاه  87هزار و 460
داوطلب نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کرده اند.
وی افزود :به تمامی داوطلبانی که تاکنون در آزمون کاردانی به
کارشناسی ناپیوسته سال  1395اقدام نکردهاند توصیه میشود
در مهلت باقیمانده با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش
کشــور به نشــانی  www.sanjesh.orgضمن مطالعه دقیق
دفترچه راهنما در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام
اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور در پایان از امکان
ویرایش اطالعات خبر داد و گفت :داوطلبانی که قب ً
ال در آزمون
مذکور ثبتنام کردهاند نیــز میتوانند در این مهلت باقیمانده
با مراجعه به سایت سازمان ســنجش آموزش کشور نسبت به
ویرایش اطالعات ثبتنامی خود اقدام کنند.

