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جزئیات نحوه فعالیت صنوف از امروز در تهران
براســاس مصوبات جدید ســتاد ملی کرونا از امروز
فقط مشــاغل ســطح یک مجاز به فعالیت هستند
و همین مشــاغل نیز برای فعالیت باید نکاتی را در
نظر داشته باشند.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا اوجگیری شــمار مبتالیــان و
فوتیهــای کرونــا ،از  ٢٠آبــان مــاه فعالیــت تمــام
مشــاغل غیرضــروری در  ۲۵مرکــز اســتان از جمله
تهران تا ســاعت  ١٨مجاز و مشــاغل گروه  ٣و  ٤نیز
بــه طــور کلی تعطیل شــدند .اما بــا توجه بــه ادامه
اوجگیــری آمار مبتالیان و فوتیها از روز شــنبه ،اول
آذر همه مشــاغل بجز مشــاغل سطح یک تعطیل
هستند و قوانین منع رفت و آمد نیز اجرا خواهد شد.
بر این اســاس اصناف زیر طی دو هفته آینده مجاز
به فعالیت هستند:
 -1فروشــگاههای زنجیرهای ،ســوپرمارکتها ،میوه
فروشیها و سبزی فروشیها ،میادین میوه و تره بار
 -2مراکــز تولیــد ،نگهــداری ،توزیــع و فــروش
محصوالت غذایی و خدمات وابسته
 -3مراکــز تولیــد و عرضــه فرآوردههــای لبنــی و
نانوایی(تولید فرآوردههای نانوایی)
-4داروخانهها ،مراکز و فروشــگاههای دامپزشــکی،
پخش دارو ،عطاری و داروهای سنتی
 -5مراکــز تهیــه ،تولید و توزیع مــواد غذایی آماده و
بیرون بر
-6خدمــات اپراتورهــای ارتباطــی ،خدمــات
الکترونیــک ،شــرکتهای خدمات اینترنتــی اعم از
تأمیــن کنندگان اینترنت ،فروشــگاههای اینترنتی و
شرکتهای خدمات مبتنی بر اینترنت
 -7تعمیرگاههــای انــواع خــودرو و لــوازم خانگــی،
الکتریکی و الکترونیکی
 -8فروشگاههای انواع قطعات و لوازم یدکی
 -9فروشــگاههای انواع مصالح ســاختمانی و آهن
آالت
-10کارگاههــای صنعتــی (ماننــد جوشــکاری و
تراشکاری و مشابه آن)
-11چاپخانه
-12خشکشویی
-13سازندگان و فروشندگان عینک
البتــه درمــورد صنــف عینــک ،روز گذشــته در پــی
درخواســت اتحادیه مربوطه و پیگیری اتاق اصناف
تهــران ،با ابــاغ دبیــر کمیتــه امنیتــی ،اجتماعی و
انتظامی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا ،رســته
صنفــی ســازندگان و فروشــندگان عینکهای طبی
در تهران جزو گروه شــغلی یک قــرار گرفت و از اول
آذرماه مجاز به فعالیت است.

گفتنــی اســت کــه بــر اســاس اعــام دبیــر کمیتــه
اجتماعی انتظامی ســتاد ملی مدیریت کرونا ،بازار
تهران در دسته مشاغل سرپوشیده و تعطیل است.
ëëجریمهصنوفمتخلفچیست؟
طبق گفته علیرضا دالوری ،معاون بهداشــت ستاد
کرونــای اســتان تهــران در رابطــه بــا نحــوه برخورد
بــا اصنــاف و بخشهایــی کــه طــی ایــن دو هفتــه
محدودیتهــا و تعطیلــی را رعایــت نمیکننــد،
ضابطان قضایی اقدام میکنند و همچنین بازرسان
و رابطان بهداشتی ستاد تهران نیز طی این دو هفته
فعاالنهتر از گذشــته نظارتها را تشــدید کــرده و بر
اســاس کد تعیینشــده برای هر بخش و فروشگاه،
در صورت رعایت نکردن شیوهنامهها ،برای بار اول
اخطار و برای بار دوم پلمب را در نظر گرفته است.
بهنــام نیک منش ،معاون بازرســی و نظــارت اتاق
اصناف ایران نیز اخیراًاز آغاز طرح تشدید نظارتها
با شــروع محدودیتهای جدید کرونایــی از اول آذر
خبر داده و گفته که از اول آذر به واحدهای صنفی که
واحد خود را باز میکنند اخطار کتبی و شفاهی داده
میشود که معموالً اثربخش است و باعث میشود
خودشــان مقررات را رعایت کنند ،امــا اگر از این کار
تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف را
پلمبمیکند.
 ëëنکاتــی که صنوف مجــاز به فعالیــت باید رعایت
کنند
طبــق اعــام اســتانداری تهــران اصناف گــروه  ۱نیز
مشــمول مقررات منع رفت و آمد از ســاعت  ۹شب
تا  ۴صبح هستند و باید تا ساعت  ۸فعالیت داشته
باشــند تا جریمه نشــوند ،مگر فعالیت داروخانهها
و فعالیتهــای امــدادی کــه مشــمول فعالیــت ۲۴
ســاعته هســتند .البتــه در منع تــردد درنظــر گرفته
شده ،استان تهران و البرز یکپارچه دیده شده است.
همچنین در راستای رعایت عدالت گروه یک ،حق
ارائه خدمات مشاغل گروه  ۳ ،۲و  ۴را ندارند.
گفتنی اســت افرادی که مشمول مقررات منع رفت
و آمد نیستند ،باید شماره پالک نیروهای خود را به
پلیــس اعالم کننــد و اگر این کار تا روز شــنبه محقق
نشــد تا اخذ جریمه نیز این فرصــت را دارند که این
پالکها را به پلیس اعالم کنند.
در این میان بر اساس گفته کمیته امنیتی اجتماعی
ســتاد ملی مدیریــت کرونــا ،شــهروندان میتوانند
موارد تخلف صنوف را به ســامانه وزارت بهداشت،
کمیته امنیتی ســتاد ملی مدیریت کرونــا در وزارت
کشــور و همچنیــن از طریق ارائــه گزارشهای کتبی
اطالع دهند.
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حساسیت جامعه جهانی روی کوچکترین اقداماتی که منجر به افزایش انتشار کربن میشود

ایمیلهایی که مسئول تغییر اقلیم هستند
عطیهلباف
مترجم

در حالی که هنوز برخی از جوامع بشری
هیچ توجهی بــه میزان انتشــار آالیندههای
محیــط زیســتی و کربنهــا و نقششــان
در تغییــر اقلیــم زمیــن ندارنــد ،برخــی از
کشــورهای توســعه یافتــه کوچکتریــن
فعالیتهایــی را کــه منجــر به انتشــار کربن
میشــود ،زیــر ذره بیــن بردهانــد و بهدنبال
راهــی برای کــم کــردن حجم انتشــار کربن
هســتند .کربنــی کــه آینــده زمیــن و بشــر را
تحت تأثیر قرار خواهد داد و با تغییر اقلیم،
ممکن است که امکان حیات را از کره زمین
سلب کند.
روزنامــه فایننشــال تایمــز در تازهتریــن
گــزارش خــود بــه یکــی از عامــان کوچــک
انتشــار کربــن پرداختــه کــه بــا وجود ســهم
اندکش در تغییــرات اقلیمی ،میتواند این
روند را تسریع کند؛ «ایمیلهای کوچک غیر
ضروری».
گــزارش این روزنامه بر مبنای تحقیقات
انگلیــس از آن حکایــت دارد که یک ایمیل
کوچک غیرضــروری میتواند انتشــار کربن
را افزایــش دهــد .ایمیلهایــی برای تشــکر
کــه چنــد کلمه بیشــتر نیســت و ارســال آن
هم ضــروری نیســت امــا با مصــرف انرژی
میتواند کربن منتشر کند.
 63ëëمیلیون ایمیــل غیرضروری در یک روز
در انگلیس
بــر اســاس گــزارش فایننشــال تایمــز،
مقامــات انگلیســی کــه در حــال کار روی
برنامههــای مقابله با تغییرات آب و هوایی
هســتند ،روی یــک تهدیــد جدید بــرای کره
زمیــن تمرکــز کردهانــد؛ یعنــی میلیونهــا
ایمیــل غیــر ضــروری کــه هــر روز ارســال
میشــوند ،از جملــه نامههایــی کــه چیــزی
بیش از «تشکر» نمیگویند.
انگلیس در ســال آینده ،میزبان اجالس
بیســت و ششــم کنفرانــس تغییــرات آب و
هــوا  -COP26 -ســازمان ملل در گالســکو

اســت و اکنون راههای ابتکاری برای کاهش
انتشــار کربــن را بررســی میکنــد .یکــی از
بخشهای مدنظر محققان این کشور تأثیر
فعالیتهــای کاربــران وب اســت .تاکنــون
تحقیقاتــی که این گــروه روی فقط انگلیس
انجــام دادهاند ،نشــان داده که انگلیســیها
روزانــه بیش از  64میلیون نامه الکترونیکی
غیرضــروری ارســال میکننــد و ایــن
ایمیلهــای غیرضــروری هزاران تــن کربن
را بهدلیل قدرت مصرفیشــان به اتمســفر
وارد میکننــد .یکــی از محققــان میگویــد:
«اگــر این ایمیلها را بــه فقط یک بار در روز
کاهــش دهیم ،مقــدار زیــادی کربن حبس
خواهــد شــد ».انگلیس حاال حتــی بهدنبال
قطــع و حذف این ایمیلهــای غیر ضروری
بــا ابزارهایــی مثــل مجــازات و جریمههای
انتشــار کربن اســت .اقدام رادیکالی زیست
محیطــی کــه بوریــس جانســون میخواهد
آن را بهعنوان شــاخص نخستوزیری خود
معرفی کند.
ëëبــرق و شــبکه اینترنــت ،عامــل آالیندگی
ایمیلها
ایــن روزنامــه در ادامــه بــا اشــاره بــه
اظهــارات ســوزان بیکــر ،مدیــر ارشــد آب و
هــوا ،محیــط زیســت و پایــداری در شــرکت
 TechUKفناوری انگلیس مینویســد« :اثر
کربن ایمیل از طریق الکتریســیتهای اســت
کــه بــرای تأمیــن نیــرو در دســتگاههایی که
روی آن ایمیــل نوشــته یا خوانده میشــود،
شــبکههایی که دادههــا را انتقال میدهند و
مراکز دادهای که آن را ذخیره میکنند».
البتــه کارشناســان تخمیــن میزننــد
کــه مراکــز داده کمتــر از یــک دهــم درصــد
اثــر کربــن جهــان را تشــکیل میدهنــد ،در
حالــی کــه این رقم در مقایســه با ســهم 20
درصــدی خودروهــا انــدک اســت .بــا ایــن
حــال ،میــزان انتشــار از مراکــز داده بهدلیل
افزایش استفاده از رسانههای آنالین مانند
تماسهــای ویدیویی ،بازیهــا و ...جریانی
در حال افزایش است.

ســوزان بیکــر میگویــد« :مهم اســت که
ترافیــک دادههــا  -مانند ایمیل – مشــمول
مجازات انرژی و کربن شوند».
بــا این حــال ،او تأکید میکند که «بخش
فنــاوری ســرمایهگذاری زیــادی در افزایش
اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیر به جای
ســوختهای فســیلی انجــام داده و برخــی
از پیشبینیهــا کاهش  50درصدی انتشــار
کربن را تا سال  2030مدلسازی کردهاند».
اکنــون بســیاری از کشــورهای جهــان
قوانیــن ســختگیرانهای را در مــورد مصرف
انرژی و انتشــار کربن وضع و برخی نیز اجرا
کردهاند .به این ترتیب که اگر مصرف انرژی
از حد مجاز باالتــر برود ،مصرف کننده باید
جریمه انتشار کربن پرداخت کند.
ëëکاهش  16000تنی کربن با یک ایمیل کمتر
یک مرکز تحقیقاتی بهنام Ovo Energy
در نوامبــر گذشــته تحقیقی انجــام داده که
نشان میدهد اگر هر فرد در انگلیس روزانه
یک ایمیل کمتر ارسال کند ،میتواند میزان
انتشــار کربن را بیــش از  16000تن در ســال
کاهش دهد.
ایــن تحقیــق ادعــا میکند کــه رقم فوق
معــادل کربن ناشــی از پــرواز بیــش از هزار
نفــر از لندن بــه مادرید اســت .و همینطور
طبــق این تحقیق  10ایمیــل «غیرضروری»
شامل پیامهایی است که فقط در آن نوشته
شده «متشــکرم»« ،قابل تقدیراست»« ،به

ســامتی» و « .»LOLمارتیــن گــرگ یــک
کارشــناس محیط زیست نیز میگوید که ما
میتوانیم از تغییرات جوی برگشــتناپذیر
جلوگیــری کنیــم و راهکار آن هم مشــخص
است.
 ëëاینترنت و کمکی که به کاهش تولید کربن
کرد
امــا در مقابــل ایــن دیــدگاه کــه تأکید بر
حذف ایمیلهای غیرضــرور مثل پیامهای
تشــکر دارد ،برخــی از کارشناســان ایــده
سرکوب ایمیل را با احتیاط میبینند.
مایک برنرز لی ،اســتاد دانشگاه لنکستر
که از تحقیقات او برای تخمین تأثیر کاهش
ایمیلها اســتفاده شــده اســت ،میگوید که
فقــط بخــش کوچکــی از انتشــارات کربــن
مربوط به بخش فناوری است .او همینطور
میگوید کــه «ایده افزایــش کارایی ایمیل و
کاهش انتشــار کربــن فوقالعاده مشــکوک
است .با این حال ،فناوری اطالعات مزایای
خود را در بحران بیمــاری کرونا اثبات کرده
و نشــان داده کــه چطور میتوانــد جایگزین
بخشی از فعالیتهای انرژی بر روزانه شود
و از این طریق به محدود شدن انتشار کربن
از سایر بخشها منجر شود».
لی معتقد است که به فناوری اطالعات
بایــد به گونه دیگــری نگاه کرد و این بســیار
عالــی اســت کــه فنــاوری اطالعــات و آی
تــی به مــا ایــن امــکان را میدهد کــه بدون

افزایــش اثر کربن ،زندگی بهتر از آنچه را که
میتوانیم داشته باشیم و سهم ایمیلهای
غیرضرور در این میان ناچیز است.
ëëحرکــت جهــان بــه ســمت ســوخت
«هیدروژن سبز»
در کنار گزارش روزنامه فایننشیال تایمز
که نشــان میدهد چقدر جهان روی مسأله
انتشــار کربــن و تغییــرات اقلیمی حســاس
است ،این روزها اخباری از تالش کشورهای
توســعه یافتــه و ثروتمنــد بــرای بــاز کــردن
پنجرهای جدید از انرژی به گوش میرســد.
انرژیهایی فراتــر از انرژیهای تجدیدپذیر
رایج اســت .منظور هیدروژن ســبز است که
بهعنوان ســوخت پــاک و بــدون کربن برای
تحقق بخشــیدن بــه اقتصاد عــاری از کربن
و کمــک به حــل مشــکل گرمایــش زمین و
تغییــرات اقلیمــی مــورد توجه قــرار گرفته
اســت .حتی از آن بهعنوان انقالب ســبز یاد
میشــود کــه درآن انــرژی مصرفــی از آب
گرفته میشود.
هیچ بعید نیســت که در دهههای آتی
ســهم قابــل توجهــی از انــرژی مصرفــی
جهان به ایــن نوع انرژیهــای پاک تعلق
داشــته باشــد .اکنون بســیاری از کشورهای
جهــان حتــی کشــور همســایه مــا یعنــی
عربستان سرمایهگذاری روی این صنعت
را شروع کردهاند که با وجود هزینه بر بودن
آن در مقطــع کنونی ،اگر به نتیجه برســد؛
زمینــه یــک مرحلهگــذار انــرژی را فراهــم
میکنــد که از آن با عنوان پایان عصر نفت
یاد میشــود .عصری که نفت تمام نشــده
اســت اما به سبب میزان انتشــار کربن آن
نقشــی کمرنگ در سبد ســوخت مصرفی
جهــان خواهــد داشــت .البته کارشناســان
معتقدنــد کــه اکنــون نیــز در مرحلهگــذار
انــرژی هســتیم و باالتریــن میــزان تقاضــا
برای نفــت را با  107میلیون بشــکه در روز
پشت ســر گذاشــتهایم و دیگر به این دوره
بازنمی گردیم .چراکه کاهش انتشار کربن
یک دغدغه مهم برای جهان امروز است.

