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 فوت 156 نفر طی 24 ساعت 
در کشور

ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی گفت: 
تاکنون ۴۰۴ هزار و ۶۴۸ 
نفر در کشور به طور قطعی 

به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۱۵۶ نفر در ۲۴ 
ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور 
به ۲۳ هزار و ۳۱۳ نفر رسیده است. سیما سادات الری 
بیان کرد: بر اساس آخرین اطالعات کرونا در کشور، 
اســتان های تهران، مازندران، گیالن، قم، اصفهان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان 
شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز 
قرار دارند. همچنین استان های آذربایجان غربی، البرز، 
فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراســان جنوبی، مرکزی، 
ایالم، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در 

وضعیت هشدار قرار دارند.
    

 لغو دورکاری یک سوم 
کارمندان در تهران

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران از لغو 
دورکاری یک سوم کارمندان در این استان خبرداده 
است.  به گفته او تنها کارمندانی که بیماری زمینه ای 

دارند می توانند از بخش دورکاری استفاده کنند.
    

اقدامات جایگزین به جای 
توقیف موتورسیکلت  متخلف

رئیس پلیس راهور 
تهــران گفــت: روی 
طرحــی کار می کنیم 
کــه از مجازات هــای 
جایگزین به جای توقیف 

موتورسیکلت های متخلف استفاده شود که در این 
راستا هماهنگی های الزم با بخش های قضایی در 
حال انجام است و با نهایی شدن آن در آینده نزدیک 
روند اجرایی طرح آغاز می شــود. به گفته ســردار 
محمد حسین حمیدی، در شــش ماه گذشته با 
کاهش تصادفات مواجه بودیم، اما با این حال تصادف 
موتورسیکلت ها به دلیل افزایش تردد افزایش داشته 

است و شاهد افزایش سفر با موتورسیکلت هستیم.
    

آبریزش بینی از عالئم کروناست
عالئــم بیمــاری کرونــا شــبیه آنفلوانــزا 
و ســرماخوردگی اســت، البته عالئم اصلی این 
بیماری تب، سرفه خشــک و خستگی است. حال 
سوال اینجاســت که آیا آبریزش بینی هم از عالئم 
کووید-۱۹ است؟  شــواهد موجود نشان می دهد 
بیماری کووید-۱۹ دارای عالئم متعدد است و بسته 
به سن و جنس افراد، عالئم خفیف یا شدید ظاهر 
می شــود که آبریزش بینی می تواند یکی از عالیم 
بالقوه این بیماری باشد. در صورت ظاهر شدن این 

عالئم، مراجعه به پزشک ضروری است.
    

احتمال افزایش ۳۰ درصدی 
نرخ معاینه فنی در کشور

مدیر امــور اجرایی 
معاینه فنی خودروهای 
سبک کشور از احتمال 
افزایش ۳۰ درصدی نرخ 
معاینه فنی در کشور در 

صورت موافقت ســتاد تنظیم بازار خبر داد. سعید 
قیصر گفت: در کشور به ازای ۱۴ میلیون خودروی 
مشــمول، ۶۲۷ مرکز معاینه فنی داریم که با ۸۰۲ 
خط فعالیت می کنند. حدود ۲ ســال است هزینه 
معاینه فنی و ارائه خدمات ۳۷ هزار تومان اســت، 
پس امســال آمدیم هزینه های ساالنه استهالک، 
تجهیزات، اجــاره و... را آنالیز کردیــم و به عددی 
رسیدیم که از آسیب این صنعت جلوگیری می کند. 
وی افزود: افزایش ۳۰ درصدی را به ســتاد تنظیم 
بازار پیشنهاد دادیم اما ستاد تنظیم بازار با ۲۰ درصد 
موافقت کرد که بار دیگر درخواست افزایش بیشتر را 

به ستاد تنظیم بازار برای بررسی ارائه کردیم.
    

وجود ۷5 قالده سگ زنده یاب 
در کشور

معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر با اشاره به اینکه در زمان آغاز به کار سازمان 
امداد و نجات تنها ۱۰ قالده سگ زنده یاب آموزش دیده 
در کشور وجود داشت، گفت: در حال حاضر ۷۵ قالده 
سگ در سراسر کشور مورد استفاده ما قرار می گیرند 
و هر سگ یک مربی دارد که این سگ ها نژاد ژرمن و 
البرادور هستند. محمد باقر محمدی درباره هزینه 
نگهداری از سگ ها بیان کرد: هزینه نگهداری از این 
سگ ها باالست، اما با توجه به اهمیت کارشان در حوزه 

نجات جان افراد، این هزینه ارزش دارد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ماجــرا از آنجا گســترده، عجیب و 
مضحک شــد که مرتضی روحانی که 
اتفاقا از معممین هم هست، در توئیترش 
نوشت: »من نمی دانستم عمامه از سر 
برداشتن هم کشــف حجاب حساب 
می شود. بگذریم از اینکه خدا می داند 

که من خیابان اندرزگو نبودم!«.
ابتــدای ایــن هفتــه در میانــه 
واکنش هــای گســترده بــه اخبار 
ناخوشایند منتشر شده، تعداد زیادی 
از شهروندان تهرانی که مالک خودرو 
بودنــد، در توئیتر و اینســتاگرام از 
دریافت پیامک هایــی خبر دادند که 
به جرم کشف حجاب به آنها ارسال و 
از آنها خواسته شده به پلیس امنیت 

اخالقی مراجعه کنند.
این نخستین بار نیست که پلیس 
امنیت اخالقی تهران اقدام به ارسال 
گســترده پیامکی با این مضمون به 
شــهروندان می کند، اما آنچه باعث 
تعجب بســیار شــده حجــم زیاد 
پیام هایی بود که در آن مالکان مدعی 
بودند نه تنها کشف حجاب نکرده اند، 
که حتی در آن ساعت در خیابان مورد 

اشاره پلیس حضور نداشته اند.
امید نعمتی، خواننــده، نیز که از 
دریافت کنندگان پیام احضار به پلیس 
امنیت اخالقی است، در اینستاگرام 
خود نوشــت: »آدم قرنطینه، تو خانه 
هم نشسته باشد، باز یک داستانی باید 
درست بشود. االن باید توی این کرونا 
و وضعیــت، مردم را الکی بکشــانید 

کالنتری؟«

مقامات انتظامی هنوز واکنشی به این 
خبرها نشان نداده اند و دریافت کنندگان 
چنین پیامک هایــی مجبورند برای 
»تشکیل پرونده و تعهد دادن« به مرکز 

پلیس امنیت اخالقی مراجعه کنند.
تکرار اتفاق سال پیش

پیش از این، در اردیبهشــت سال 
گذشــته نیز انبوه چنین پیامک های 
ارســالی موجــب ازدحــام خیلی از 
شــهروندان در مقابل پلیس امنیت 
اخالقی تهران شــده بود. در آن زمان 
درحالی که اعتراضات زیادی نسبت به 
نداشتن مستندات پلیس درخصوص 
رعایت  نکردن حجــاب در خودروها 
مطرح شــد، با این حال، رئیس پلیس 
پایتخت از تــداوم برخــورد پلیس با 
بدحجابی و بی حجابی در خودروهای 
شخصی تاکید کرد. ســردار حسین 
رحیمی با بیان اینکــه پلیس مطابق 
قانون موظف است با هر اقدام غیرقانونی 
برخورد کنــد، گفته بــود: »مأموران 
پلیس در سطح شهر خودروهایی که در 
آنها کشف حجاب می شود، شناسایی و 

با آنان برخورد می کنند«.
وی با بیان اینکــه رصد خودروهای 
حامل افراد هنجارشــکن با چشمان 
غیرمسلح انجام می شــود، گفته بود: 
»پلیس البته اظهارات کســانی را که 
نســبت به این اتهام اعتراضی داشته 
باشــند، شــنیده و درصــورت اثبات 
بی گناهی آنان مشکلی برای این افراد 

به وجود نمی آید«.
چگونگی برخورد با افراد

در ســال های اخیر مقامات نیروی 
انتظامی از توقیف ده ها هزار خودرو به 
دلیل »کشف حجاب« و سرنشینان آن 
خبر داده اند، به طوری که کسب اطالع در 
این خصوص در اینترنت نشان می دهد، 

حتی مشاوران و وکالیی نیز برای حل 
مشکالت و راهنمایی شهروندان در این 
باره اقداماتی را آغاز کرده اند که خود از 
افزایش مشکالت شهروندان در این باره 

نشان دارد.
به گفته مشــاوران حقوقی، وقتی 
بی حجابی در خودرو رویت شود، ابتدا 
پیامکی برای مالک خودرو ارسال و با 
متنی به این مضمــون به مالک تذکر 
داده می شود: »ســالم، مالک خودرو 
به شــماره پالک ... سرنشین / راننده 
خودرو شما مرتکب جرم کشف حجاب 
شده است. لذا به منظور جلوگیری از 
تکرار جرم به شما تذکر داده می شود. 

پلیس امنیت اخالقی«. 
به گفته مشاوران حقوقی این پیامک، 
اساسا نیازی به پیگیری مالک یا راننده 
ندارد و تنها گوشزد و اخطاری است به 
مالک خودرو تا از تکرار دوباره بی حجابی 
در ماشین جلوگیری کند، اما در صورتی 
که بی حجابی مجددا در همان خودرو 
رویت شود، پیامک دیگری با این متن 
ارســال خواهد شــد: »ابالغیه: مالک 
محترم خودرو شماره ... در خودرو شما 
جرم کشف حجاب صورت گرفته است. 

لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار  ابالغ 
می گردد حداکثر ظــرف مدت ۱۰ روز 
برای رسیدی به پلیس امنیت اخالقی 
محل ســکونت خود یا کالنتری های 

تهران بزرگ مراجعه کنید«.
بعد از دریافــت این پیامک، مالک 
باید به کالنتری محل ســکونت خود 
مراجعه کند و تعهــد کتبی دهد که 
مجددا در این خودرو کشــف حجاب 

صورت نخواهد گرفت.
به گفته مشاوران حقوقی، جریمه 
کشــف حجاب در خودرو عــالوه بر 
مجــازات جرایم قانونی کــه می تواند 
شامل جرم بی حجابی و بدحجابی باشد  
۱۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی 
نیز خواهد بود همچنین در صورت تکرار 

خودرو برای مدتی توقیف خواهد شد.
خبری از پیامک اول و دوم نبود

با این حال در مورد اخیر ارسال انبوه 
پیامک کشف حجاب، اغلب معترضان  
می گویند که پیشتر هرگز تذکری برای 
آنها ارسال نشده بود و حتی برخی از آنها 
مدعیند، نه تنها دو پیامک اول برای آنها 
ارسال نشــده که، در تنها پیامک، خبر 
از توقیف خودروشــان به دلیل کشف 

حجابی داده شده است.
برخورد با کشف حجاب در خودرو

بر اســاس »قانون حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر« که ســال 
۹۴ ابالغ شد، اماکنی که بدون تجسس 
در معرض دید عموم قــرار می گیرند، 
مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، 
هتل ها، بیمارســتان ها و نیز وســایل 
نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست 
و از همان زمــان زمزمه های برخورد با 
بدحجابان مطرح شد و دو سالی است 

این قانون وارد فاز عملیاتی شده است.
عبــاس جعفــری دولت آبــادی، 
دادستان وقت تهران، ۱۶ اسفند ماه ۹۶ 
در هفتمین جلسه دادستانی پیرامون 
آسیب های اجتماعی با تاکید برتداوم 
برخورد پلیس با افراد ساختارشکن در 
حوزه حجاب، گفته بود که پلیس باید 
در این زمینه به وظیفه خود عمل کند 
و نحوه تذکر را از طریق ارســال پیامک 

پیشنهاد کرد.
اما از اردیبهشت ماه پارسال بود که 
زمزمه اجرای طرح ناظر شــنیده شد و 
پیامکی با متن »مالک خودرو شماره... 
با توجه به اینکه در خودرو شــما جرم 
کشف حجاب صورت گرفته است ضمن 
اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابالغ می گردد 
حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی 
به این موضوع به پلیس امنیت اخالقی 
محل سکونت خود مراجعه فرمایید« 
برای برخی دارندگان خودرو ارسال شد.

این پیامــک آن گونه که ســردار 
حسین اشــتری، فرمانده ناجا در ۲۷ 
تیر ماه ۹۸ در جمع ائمه جمعه سراسر 

کشور اعالم کرد، برای ۳۰۰ هزار فرد 
متخلف ارســال شــد که از این تعداد 
۱۵۰ هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه 
کردند و با برخــورد محترمانه از آن ها 
تعهد اخذ شده است؛ همچنین اعالم 
شد در صورت تکرارتخلف، خودرو این 
افراد توقیف و در مرحله بعد به مراجع 

قضایی معرفی می شوند.
 غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قــوه قضائیــه، پیــش از ایــن در ۱۷ 
اردیبهشت ۹۸ نیز اعالم کرده بود: »به 
موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات 
اسالمی عدم رعایت حجاب شرعی در 
منظر عموم و در اماکن عمومی از ناحیه 

بانوان جرم شمرده می شود«.
همچنین ۱۸ خرداد ماه ۹۸، محمد 
مهدی حاج محمدی، سرپرست وقت 
دادسرای ارشــاد تهران از شهروندان 
اخالق مدار تهرانی خواست به محض 
مشــاهده هرگونه »کشــف حجاب 
در خودرو«، »کشــف حجاب یا ســرو 
مشــروبات یا برگزاری مراسم مختلط 
رقص در اماکنی همچون سفره خانه، 
کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تاالر 
و...«، »اطالع از برگــزاری پارتی های 
شــبانه یا خانه های فســاد و فحشا«، 
»انتشــار مطالــب خــالف عفت در 
اینستاگرام و ...« موضوع را اطالع دهند.

*پیامک های اشتباه
مریــم، زن ۴۳ ســاله یکــی از 
خانم هایی اســت که پیامک کشف 
حجــاب دریافت کــرده اســت. او 
می گوید: »ماشــین به نام همســرم 
است و چندی پیش ایشان ماموریت 
بود و این پیامک برای او ارســال شده 
بود. اغلب اوقات برای انجام امور منزل 
و رفت و آمد فرزندانم من با ماشــین 
تردد می کنم. من مادر خانواده هستم 
و حدود قانونی و ارزش های اسالمی را 
رعایت می کنم امــا نمی دانم چرا این 

پیامک برای شماره خودرو ما ارسال 
شده است. این پیامک موجب اختالف 

خانوادگی میان من و همسرم شد«.
لیال ۳۷ ساله، می گوید: »یک روز در 
کوچه فرعی جلو یک مغازه اتومبیل خود 
را پارک کردم؛ صاحب مغازه با بی ادبی 
و دعوا به من گفت نباید ماشــینت را 
جلوی مغازه من پارک کنی و وقتی به او 
اعتراض کردم در پاسخ به من گفت که 

می داند چه کار کند«.
وی افزود: »بعد از چنــد روز از این 
ماجرا پیامک کشف حجاب در خودرو 
دریافت کردم و حدس می زنم آن مغازه 
دار این گزارش را داده اســت در حالی 
که من همیشه حجاب را کامل رعایت 
می کنم و خود را ملــزم و معتقد به این 

مساله می دانم«.
الهه درباره تجربه خــود می گوید: 
»ما خانوادگی از یک ماشــین استفاده 
می کنیم و من در هفته روزهایی که در 
دانشگاه کالس دارم با ماشین به دانشگاه 
می روم. پیامک کشف حجاب در خودرو 
برای پدرم ارسال شــده بود و او بسیار 
عصبانی بود که چرا برای او باعث دردسر 
شــده ام در حالی که من و مادرم هر دو 

چادری هستیم«.

پلیس تهران به تعداد زیادی از شهروندان پیامک »کشف حجاب« ارسال کرد

احضار برای برداشتن عمامه!

گزارش

مانی هاشمی، کولبر ۱۴ ســاله ای که ۱۶ 
شــهریورماه هنگام فرار از تــرس تیراندازی 
مأموران ســقوط کرده و دچــار جراحت های 
عمیق شــده بود، حال برای انتقــال به مراکز 

درمانی تهران هم پول کافی ندارد.
درمان های اولیه این کولبر نوجوان که اهل 
روســتای شمشــیر از توابع پاوه در کرمانشاه 
اســت، در بیمارســتان محلی انجام شده، اما 
جراحت های عمیق ســر و چشــم او نیازمند 
درمان در مراکز درمانی مجهزتر است. خانواده 
مانی هاشمی برای انتقال او به تهران و پیگیری 

درمانش از مردم درخواست کمک کرده اند.
خبرگزاری ایلنا دلیل ســقوط این کولبر 
نوجوان را »به هــم خوردن تعــادل از ترس 
دستگیری و بازداشــت« و همشهری آنالین 
دلیل کولبری مانی را »تهیه پول برای خرید یک 
گوشی موبایل« برای دسترسی به شبکه شاد 

برای ادامه تحصیل عنوان کرده است.

مادر مانی می گوید: »پســرم سال گذشته 
معدلش ۱۸.۹۳ شد و همه نگرانی اش مدرسه 
رفتن بود. کولبری می کرد کــه بتواند موبایل 
بخرد و از درس و مشق هایش عقب نیفتد، اما 
حاال با وضعیتی که پیدا کرده نه تنها نتوانست 
موبایل بخرد، بلکه از درس هاش عقب افتاد. از 
طرفی مخارج درمــان او برای ما که هیچ پولی 

نداریم کمرشکن است«.
مادر و پسر کولبر

به گزارش همشــهری آنالین، روناک زن 
۳۸ساله روستایی، همراه پسر ۱۴ساله اش مانی 
و دختر ۱۰ساله اش مونا در روستای شمشیر، در 
چند کیلومتری پــاوه زندگی می کنند. مدتی 
اســت که روناک بعد از جدایی از شــوهرش، 
همانند بیشتر مردمان روستا کولبی می کند، 
اما از ۲ ســال قبل وقتی مانی بزرگ تر شد به 

مادر پیوست.
 وقتی مدرسه ها باز شد مانی باید به مدرسه 

می رفت. او پســر درس خوانی بود و مادرش 
می خواست به هر قیمتی که شده مانی درسش 
را ادامه بدهد، اما کرونا کالس ها را غیرحضوری 
کرده بود و دانش آموزان باید با نرم افزار شــاد 
و از طریــق موبایــل و تبلــت در خانه درس 
می خواندند. به همین دلیل بود که این بار مانی 
با انگیزه جمع کردن پول برای خریدن گوشی 

به کولبری می رفت. 
جزئیات حادثه

بر اســاس این گزارش کولبران روســتای 
شمشیر معموال نیمه های شــب به طرف مرز 

عراق روانه می شــوند. آنها باید مســافتی را با 
ماشین به طرف مرز بروند، اما از آنجا به بعد باید 
با پای پیاده به دل کوه و کمر بزنند. چند شب 
قبل روناک و مانی ۴بسته ۲۵کیلویی لوبیا را که 
در عراق مشــتریان خوبی دارد با خود به نقطه 

صفر مرزی بردند.
از ســاعت ۲صبح راه رفته بودند تا به آنجا 
برســند. کمی مانده به مرز همراه چند کولبر 
دیگر اســتراحت می کردند تا آسمان روشن 
شود. اما وقتی سپیده زد مأموران سر رسیدند 
و بار همه شــان را توقیف کردند. کولبران که 

بارهایشــان را از دســت داده بودند، به طرف 
روستا به راه افتادند. وضعیت روناک و مانی اما 
فرق می کرد. وقتی مأموران از آنجا دور شدند 
و بقیه کولبــران هم رفتند، مانــی به مادرش 
گفت که دو بسته از بارها را کنار سنگی مخفی 
کرده است. مانی از کوه باال رفت و خودش را به 
بارهایی که مخفی کرده بود رســاند اما همین 
که می خواست بسته های لوبیا را پایین بیاورد 
ناگهان یک خودرو سر رســید و ماموری از آن 

پیاده شد.
او به مانی گفت بارها را زمیــن بگذار و برو 
اما پســر کولبر همراه بارها شــروع به دویدن 
در سراشــیبی کوه کرد. همین کــه چند گام 
برداشت، پایش پیچ خورد و به پایین پرتاب شد. 
پسر با بارش در سراشیبی کوه غلت می خورد و 
با تخته سنگ ها برخورد می کرد. صدایش در 
کوه می پیچید که می گفت: »مادر جان، مادر 
جان، به دادم برس...« زن، پســرش را می دید 
اما جز فریاد زدن کاری از او ساخته نبود. وقتی 
خودش را باالی سر او رساند، سر و صورت مانی 
غرق خون بود. با رفتن مامور، روناک مانده بود و 

پسر مجروحش و یک دنیا دلواپسی.

تالش نوجوان کولبر برای خرید گوشی هوشمند با سقوط از کوه ناتمام ماند

مانی حتی پول درمان هم ندارد

تاکنون مقامات انتظامی 
واکنشی به اعتراضات مردم 

مبنی بر بی اساس بودن 
پیامک های کشف حجاب 
نشان نداده اند و بنابراین 
دریافت کنندگان چنین 

پیامک هایی مجبورند 
برای »تشکیل پرونده و 

تعهد دادن« به مرکز پلیس 
امنیت اخالقی مراجعه 

کنند

آنچه در پیامک های اخیر 
ارسالی از سوی پلیس به 

شهروندان با مضمون کشف 
حجاب باعث تعجب است، 

حجم زیاد مالکانی ست 
که مدعی اند نه تنها کشف 
حجاب نکرده، که حتی در 
آن ساعت در خیابان مورد 

اشاره پلیس هم حضور 
نداشته اند

 شماره   613 /          سه شنبه 25 شهریور   1399  /   26 محرم 1442  /  15 سپتامبر   2020


