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خودکشی عجیب ۳جوان و 
نوجوان در نیشابور

فرماندار شهرســتان 
نیشابور از خودکشی سه 
جوان در 24 ســاعت به 
دلیل اختالفات خانوادگی 
در این شهرستان خبر داد 

و گفت: دلیل این خودکشی ها به یکدیگر مرتبط 
نیست. علیرضا قامتی عنوان کرد: این خودکشی ها 
هیچ ارتباطی با چالش مومو ندارد و این افراد در رده 
سنی ۱۵ ،۱۶ و 22 سال قرار داشتند و متاسفانه هر 

سه مورد خودکشی منجر به مرگ شده است.
    

حذف تصویر زنان از 
سنگ مزارهای آرامگاه رویان

پوشاندن تصویر بانوان 
از روی ســنگ قبرهــای 
آرامــگاه شــهر رویان در 
استان مازندران به صورت 
خودسرانه و بدون اطالع 

دادن به خانواده های این درگذشتگان سبب نارضایتی 
و انتقادهای تعدادی از شهروندان این شهر شده است. 
عصر پنجشنبه که تعدادی از شهروندان رویان برای 
زیارت اهل قبور و فاتحه خوانی بر مزار درگذشتگان 
خود به آرامگاه این شــهر رفتند، با سنگ قبرهای 
مخدوش شده ای مواجه شدند که تصویر روی آن با 
رنگ پوشانده شده و مشخص نبود چه فرد یا افرادی 
اقدام به حذف تصویــر از روی آن ها کرده بودند. این 
اتفاق فقط در مورد سنگ قبرهایی دیده شد که تصویر 
صورت بانوان درگذشته روی آن ها حکاکی شده بود.

    
امکان ثبت گزارش آنالین 

سرقت خودرو به زودی
رئیــس پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ گفــت: به 
زودی امکان ثبت گزارش 
آنالین سرقت خودرو فراهم 
خواهد شد. علیرضا لطفی، 

با بیان اینکه هوشمندسازی یکی از محور های اصلی 
فعالیت ناجا و از اهداف و اولویت های جدی این نیرو 
است، گفت: در همین راستا از چند سال اخیر تمامی 
یگان ها و بخش ها در نیروی انتظامی اقدامات خود 
برای هوشمندسازی را در دستور کار قرار داده اند. وی 
افزود: برای این موضوع قسمتی در نرم افزار موبایلی 
پلیس من ایجاد شده که کاربران با نصب آن می توانند 
در صورتی که خودرویشان به سرقت رفت، در لحظه و 
قبل از مراجعه به دستگاه قضایی و ... آن را ثبت کنند. 
شهروندان می توانند با استفاده از این سامانه در لحظه 
و بدون نیاز به مراجعه به دادسرا سرقت خودرویشان 
را ثبت کرده و در مدت تعیین شده برای طی مراحل 

شکایت به دادسرا مراجعه کنند.
    

درخواست از سازمان  ملل برای 
کمک به دانش آموزان اتباع

قائــم مقــام وزیــر 
آمــوزش و پــرورش در 
امور بین الملل و مدارس 
خــارج از کشــور درباره 
عدم دسترســی برخی از 

دانش آمــوزان اتباع به آموزش مجــازی گفت: ما 
آمار ۳۰۰ هزار نفری در این زمینه به کمیساریای 
 عالی ســازمان ملل متحد در امــور پناهندگان و 
همNJOهای بین المللی اعالم کردیم که این تعداد 
شرایط اتصال به نرم افزار شــاد را ندارند و آنها هم 
کمک هایی کردند که اندک بود. غالمرضا کریمی، 
گفت:  بیش از ســه میلیون دانش آموز در ایران به 
نرم افزار شــاد دسترســی ندارند، ولی پکیج هایی 
آماده شده که به صورت بسته های مکتوب است و در 
دسترس دانش آموزان نقاط دورافتاده قرار می گیرد، 
همچنین همه دروس در تلویزیون پخش می شود، 
اما برای مشکل سیم کارت ما به عنوان وزارت آموزش 
و پرورش کاری نمی توانیم انجام دهیم و متولی امر 

باید این موضوع را پیگیری کند.
    

بستن کوچه ها غیرقانونی و 
ممنوع است

جلیــل موقوفــه ای، 
پلیــس  ســت  پر سر
پیشــگیری پایتخــت 
از ممنوعیــت بســتن 
کوچه هایی کــه دارای 

نگهبانی هســتند، خبر داد. او گفت: شرکت های 
نگهبان محله و انتظام هم بدون هماهنگی با پلیس 
اجازه این کار را ندارند. اگر مردم کوچه ای را مشاهده 
کردند که بسته شده یا اجازه ورود به آن داده نمی شود 
به پلیس اطالع دهند تا بررسی و با هماهنگی مقام 

قضایی برخورد الزم انجام شود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

ایــن روزهــا در کنــار اخبــار 
ناخوشــایند کرونــا، خبرهــای 
آزاردهنــده دیگــری کــه گویــا 
شــنیدنش هر روزه شــده، زخمی 
کاری تر بر روان خســته جامعه زده 

است. 
انتشار فیلمی از ضرب و جرح یک 
دختر در آبادان توسط یک خانواده و 
نیروی حراست شرکت نفت و مرگ 
جوان مشهدی پس از برخورد شدید 
نیروی انتظامــی در همین روزهای 
تعطیل رخ داد و واکنش های منفی 
زیادی را هم در پی داشــت. این در 
حالی است که در هفته های گذشته 
نیز انتشــار تصاویر اوباش گردانی از 
ســوی نیروی انتظامی و کتک زدن 
آنها در انظار عمومی واکنش برانگیز 

شده بود. 
 اغلــب منتقــدان ایــن گونه 
برخوردهــا معتقدنــد، رفتارهایی 
از این دســت نه تنها کنترل کننده 
خشــونت و مروج رفتــار مدنی در 
جامعــه نیســت که خــود نیروی 
محــرک ترویج تخلف، خشــونت 
و ناهنجاری های اجتماعی ســت. 
برخوردهایــی کــه برخــی آن را 
رفتارهایی بعضا از ســر بی سلیقگی 

ضابطان یا عدم آموزش آنها دانسته 
و آن را سبب ایجاد حس نارضایتی 

در جامعه می دانند.
 این در حالی است که در روزهای 
اخیــر ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضاییه، با ابالغ بخشنامه ای با عنوان 
ســند امنیت قضایی، سیاست های 
کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی 
شهروندان را بازگو  و تلویحا ضرورت 
تحول نظام قضایــی را مطرح کرده 
بود که در دل آن به نحوه برخورد با 

متهمان نیز اشاره شده است.
 جزئیات مرگ مردی جوان 

در مشهد
روز جمعه انتشــار تصاویری از 
مرد جوانی که با دستبند به میله ای 
آهنی بسته شده و در معرض حمالت 
شــوکر و اســپری گاز فلفل نیروی 
انتظامی قرار دارد؛ موجی از تاسف 
و تاثر را برانگیخت. مخصوصا اینکه 
این فــرد 28 ســاله با نــام مهرداد 
سپهری، دقایقی پس از سوار شدن 
در خودروی پلیس جان داد. این در 
حالی است که برخی رســانه ها به 
نقل از برادرش اعــالم می کنند که 
پزشکی قانونی به طورشفاهی اعالم 
کرده که مرگ او 9۰ درصد به دلیل 

اسپری گاز فلفل بوده است.
با این حــال معــاون امنیتی و 
انتظامی فرماندار مشــهد می گوید 
علت مرگ هنوز مشــخص نشــده 

است. محمدرضا دانشورنیا در شرح 
این ماجــرا گفته اســت: »روز 27 
مهرماه، خانواده ایــن فرد جوان به 
دلیــل آزار و اذیت هایــی که برای 
خانواده ایجاد کرده، با پلیس تماس 
می گیرد. ظاهــرا این فــرد معتاد 
متجاهر بوده و وضعیت مناســبی 
نداشته اســت. پلیس بعد از حاضر 
شدن در محل، اقدامات قانونی خود 
را انجام می دهد. به دلیل مقاومت و 
وضعیت نه چندان مســاعد این فرد 
جوان، پلیس با او درگیر می شــود. 
بعد از اتفاقاتی که در محل برای این 
فرد می افتد، این فرد فوت می کند«.

همچنین علی اکبر احمدی نژاد، 
بازپرس قتل مشــهد با بیان اینکه 
خانــواده مهرداد ســپهری مدعی  
هســتند که بســتگان همسر این 

فرد او را مــورد ضرب و شــتم قرار 
داده اند، گفت: »آنها گفتند که بجز 
بستگان همســر، حتی کسبه محل 
هــم او را کتک می زدند و ســپس 
پلیس آمده و اســپری یا شوکر زده 
اســت اما االن می بینیــم روی این 
مانور داده می شــود که کار نیروی 
انتظامی اســت. روی جسد این فرد 
و روی گردن او آثــار ضرب و جرح 
وجود داشت که نشان از کتک کاری 

است«.
  مرگ آسیه پناهی 

بر اثر گاز فلفل
در صــورت تاییــد مــرگ مرد 
جوان مشــهدی به دلیــل برخورد 
خشــن و اســتفاده از گاز فلفل این 
نخســتین بار نیســت که فردی در 
سال 99 این گونه جانش را از دست 
می دهد. خرداد امســال نیز آسیه 
پناهی، زن سالخورده کرمانشاهی 
در پی استنشاق گاز فلفل و اشک آور 
نیرو های شهرداری و پلیس جانش 
را از دست داد. او که برای جلوگیری 
از تخریب کپر محل زندگیش سوار 
بر بیــل مکانیکی ماشــین تخریب 
می شود و با اسپری گاز فلفل از سوی 
مأموران اجراییات شهرداری مواجه 
و از سر راه تخریب برداشته می شود. 
اما دقایقی بعد بر اثر ایســت قلبی 

جانش را از دست می دهد. 
مرگ این زن بازتاب های فراوانی 
در شــبکه های اجتماعی به همراه 
داشت. گرچه چند ماه بعد از مرگش 
پزشکی قانونی اعالم کرد که مرگ 

او به دلیل بیماری قلبی بوده است.
 ماجرای کتک خوردن 

دختر آبادانی
در چنــد روز گذشــته برخــی 
کاربران فضــای مجــازی اقدام به 
پخش کلیپی از صــورت خون آلود 
یک زن جوان در منطقه بریم آبادان 
کردند که به شدت احساسات مردم 
را جریحه دار کرد. دختری که گفته 
می شد در اعتراض به فساد اخالقی 
یکی از مدیران شرکت نفت و افشای 
آن به منزل مسکونی و نزد خانواده 
وی رفته بود، اما این حضور به ضرب 
و جرح از ســوی خانــواده و مامور 
حراست و زخمی شــدن این دختر 

منجر شد. 
گرچه مدتی بعد مســئوالن این 
حادثه دلیل حضور ایــن دختر در 
منزل یکی از مدیران سابق شرکت 
نفت بــه دلیــل فســاد اخالقی را 
تکذیب و  دلیل این امر را اختالفات 
خانوادگی عنــوان می کنند، اما در 
کنار این اخباری از دستگیری مامور 

حراست و افرادی که دختر را مورد 
ضرب و جــرح قــرار داده بودند نیز 
منتشــر می شــود. حتی برخی از 
دستگیری فردی که این تصاویر را 
در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشته است نیز خبر دادند.
پلیس باید پیام آور امنیت برای 

مردم باشد 
گرچه در این دو اتفاق شــباهت 
موضوعی نمی تــوان یافت، اما آنچه 
وجه اشــتراک آنها با هم است نوع 
رفتار مامورانی است که در راستای 
اجرای امنیــت اقداماتــی را انجام 
می دهند کــه در نهایــت می تواند 
امنیــت روانــی شــهروندان را به 
مخاطره اندازد و ضمن سلب حقوق 
شــهروندی متهمان، آثــار مخرب 
اجتماعی را هم در پی داشته باشد. 

خیلی ها وقتی برخورد تند برخی 
از ماموران را می بینند به نوعی دچار 
وحشت و ترس از ماموران انتظامی 
می شــوند، این درحالی اســت که 
پلیس بایــد پیــام آور امنیت برای 

مردم باشد. 
پلیس و ضابطــان قضایی بازوی 
اجرایی حکومت ها بــرای برقراری 
نظم در جامعه به حســاب می آید. 
بنابرایــن رفتار خوب یــا بد پلیس 
می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت 

در جامعه باشد. 
نخســتین بار ســال 8۶ بود که 
فرمانــده وقت نیــروی انتظامی از 
تالش برای استانداردســازی رفتار 
پلیس خبر داد. درســت در همان 
دوره ای که طــرح امنیت اجتماعی 
در حال اجرا بــود. از آن زمان غیر از 
دوره ای چند ماهه، برخورد ماموران 
پلیس روندی بهبــودی پیدا کرده 
است. اما همچنان به ویژه در رده های 
پایین تــر، رفتارهــای غیراصولی و 
غیرحرفه ای مشــاهده می شود که 
نمونه اخیرش فاجعه مرگ مهرداد 

سپهری است.
بر اســاس قانون پلیس موظف 

اســت در عملکرد خود بر اســاس 
اصول نهم )نقض  ناپذیری آزادی  های 
مشروع(، بیستم )برابری در حمایت 
قانــون(، بیســت و دوم )مصونیت 
حیثیت اشــخاص از تعرض(، سی 
و دوم )رعایت ترتیبــات قانونی در 
بازداشــت و دســتگیری(، سی و 
ششم )صدور و اجرای حکم توسط 
محاکم و به  موجب قانون(،ســی و 
هفتم )اصــل برائت( و ســی و نهم 
)ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت 
افراد بازداشتی و زندانی( که همگی 
در فصل سوم قانون اساسی و بر لزوم 
 پاسداشت حقوق ملت داللت دارند، 

رفتار کند.
از سوی دیگر مقررات قانون آیین 
دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام 
به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی، دســتورالعمل صیانت 
از حقوق شهروندی، منشور حقوق 
شهروندی همچنین محتوای تعهدات 
حقوق بشری دولت به موجب اسناد 
بین المللی از جمله اعالمیه جهانی 
حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاسی که طبق ماده 9 قانون 
مدنی در حکم قانون داخلی اســت، 
نیروی انتظامــی را موظف به رعایت 
حقوق مردم و حقوق متهمان می کند. 
اما ماموران پلیس بــرای اجرای این 
قوانین و مقررات نیاز به آموزش دارند. 

آنچه در مرگ جوان مشهدی قابل بررسی است؛

نقش پلیس برقراری امنیت است یا ترویج خشونت؟!

خبر

درحالی  که دیــروز ســخنگوی وزارت 
بهداشــت آمار جانباختگان کرونا  طی24 
ســاعت، 29۶ تن و مجموع جان باختگان 
این بیمــاری را ۳2 هــزار و ۶۱۶ نفر اعالم 
کرد، عضو شورای عالی نظام پزشکی تعداد 
جانباختگان واقعی را ۳ تا 4 برابر آمار رسمی 

دانست.
به گزارش مهر، حسین قشالقی، با اشاره به 
اینکه ویروس کرونا در خأل مدیریت ناکارآمد 
روز بــه روز نگران کننده تــر از قبل جوالن 
می دهد، گفت: شــرایط کنونــی از مدت ها 
قبل از سوی کارشناســان پیش بینی شده و 

هشدارهای الزم داده شده بود.
وی با اشــاره به اینکه آمــار مبتالیان به 
جهت تعداد کم تست PCR نسبت به خیلی 
از کشــورها به ظاهر پایین گزارش می شود، 
افزود: میزان مرگ و میر واقعی قابل کتمان 
نیســت و وزارت بهداشــت صرفاً مواردی را 
که تســت مثبت دارند در آمار فوت شدگان 

محسوب می کند.
وی ادامــه داد: فوتی هایی که بر اســاس 

یافته های پاراکلینیکی و بالینی رخ می دهد 
بر تیم درمان کاماًل محرز بوده اما در لیســت 

فوتی های وزارت بهداشت قرار نمی گیرد.
عضو شــورای عالی نظام پزشکی با اشاره 
به آمارهایی که گاه از سوی برخی مدیران به 
صورت غیر رسمی اعالم می شود، اظهار کرد: 
بر اســاس گزارش های میدانی کادر درمان 
و همچنین با بررســی آمار دفن شــدگان، 
می توان گفت میزان مرگ و میــر کرونا در 

کشور حدود ۳ تا 4 برابر آمار رسمی است.
قشالقی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل ها 
از سوی مردم ارتباط مستقیم با درک صحیح 
و قابل اعتماد آنان از وضعیت موجود بیماری 
در کشور دارد، تصریح کرد: عدم اطالع رسانی 
شــفاف و دقیق وضعیت موجود این بیماری 
در کشور و صرفاً اعالم وضعیت زرد یا قرمز در 
شهرها، اشتباهی خطرناک و غیرقابل جبران و 
از دالیل مهم افزایش مبتالیان و فوت شدگان 

است.
به گفتــه وی، ضعــف مدیریــت و عدم 
بهره گیری درست از شــیوه های معمول و 

شناخته شده علمی در کنترل و پیشگیری 
از همه گیری بیماری ها و نیز عدم هماهنگی 
کافــی در بیــن ارکان حاکمیــت در ابعاد 
مختلف، از دیگر عوامل کنترل نشــدن این 

بیماری و شیب صعودی فوت شدگان است.
  محدودیت های کرونایی 

برخی مشاغل
در عیــن حــال روز شــنبه فهرســت 

مشاغل دو، ســه و چهار که براساس دستور 
رئیس جمهوری از روز دوشــنبه پنجم آبان 
ماه در 4۳ شهرستان مشــمول محدودیت 

هستند، اعالم شد.
بر اساس ابالغ، مشــاغل گروه دوم شامل 
پاســاژها و مراکز خریــد و مال های فروش 
غیر مواد غذایی، تمرین و انجام مسابقه های 
ورزشی، مراکز متبرکه و زیارتگاه ها، مساجد 
و مصلی ها، قنادی یا شــیرینی فروشی، آب 
میوه و بستنی فروشــی، مراکز تهیه و طبخ 
غذا با پذیرش مشتری، آرایشگاه مردانه، بازار 
فروش خودرو، مراکز شماره گذاری اتومبیل، 

فرش و موکت فروشی، اسباب بازی فروشی، 
فروش لوازم خانگی، خدمات چاپ دیجیتال، 
تزیینات داخلی ساختمان، کادویی فروشی، 
عمده فروشــی و خرده فروشــی پوشاک، 
پارچه فروشــی، آتلیه و عکاســی، مشــاور 
امالک، پرده ســرا، فروش مبلمان، فروش 
کیف و کفش، فروش لوازم التحریر، خیاطی، 
خرازی، فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی، 
شــیرینی پزی، خشــکبار و آجیل فروشی 

می شوند.
مشــاغل گروه سوم شــامل دانشگاه ها، 
مدارس، حوزه های علمیه، آموزشــگاه های 
فنــی و حرفــه ای و زبان ســراها و ســایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، 
اســتخرهای سرپوشیده، ســینما و تئاتر و 
مراکز مشــابه، موزه و باغ مــوزه، تاالرهای 
پذیرایی، آرایشــگاه های زنانه و سالن های 

زیبایی می شوند.
گروه چهارم نیز شــامل مراکز برگزاری 
مراســم اجتماعــی، فرهنگــی، مذهبــی 
و همایش ها، باشــگاه های ورزشــی برای 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی و کاراته 
و جودو، مدارس شبانه روزی، کافه، قهوه خانه 
و چای خانه با عرضه مواد دخانی، باغ وحش 

و شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی هستند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی: 

آمار واقعی جانباختگان کرونا ۳ تا ۴ برابر آمار رسمی است

در روزهای اخیر ابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه قضاییه، 

با ابالغ بخشنامه ای با 
عنوان سند امنیت قضایی، 

سیاست های کلی مرتبط 
با تأمین امنیت قضایی 

شهروندان را بازگو  و تلویحا 
ضرورت تحول نظام قضایی 
را مطرح کرد که در دل آن به 
نحوه برخورد با متهمان نیز 

اشاره شده است

نخستین بار سال 86 بود 
که فرمانده وقت نیروی 
انتظامی از تالش برای 
استانداردسازی رفتار 

پلیس خبر داد. از آن زمان 
غیر از دوره ای چند ماهه، 

برخورد ماموران پلیس 
روندی رو به بهبود پیدا 
کرد؛ اما این روند بهبود 

دیری نپایید
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