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پرونده های بالتکلیف شهدای 
محیط بان تعیین تکلیف می شود

تمامی پرونده های 
بالتکلیــف مرتبــط با 
شــهدای محیط بان، تا 
پایان ماه مبارک رمضان 
رســیدگی و تعییــن 

تکلیف خواهند شــد. به گزارش ایسنا، سرهنگ 
جمشید محبت خانی از پیگیری و اقدام او برای 
انجام فوریــت در احراز شــهادت دو محیط بان 
زنجانــی و احراز شــهادت شــهید خواجویی، 
هماهنگی بیشتر در خصوص رسیدگی به سایر 
پرونده های سال های گذشته شهدای محیط بان 
ازجمله شهید تاج محمد باشقره را خواستار شد. 
در این جلســه که با حضور معاونیــن و مدیران 
ستادی بنیاد شهید برگزار شد، طرفین بر ایجاد 
تعامل دائمی یگان حفاظت محیط زیست و بنیاد 

شهید و امور ایثارگران تأکید کردند.
    

 برقراری مستمری نوادگان اناث 
با پدربزرگ مشمول قانون کار

هیئــت عمومــی 
دیــوان عدالت اداری 
با صــدور رأی وحدت 
رویــه، الــزام تأمین 
اجتماعی به برقراری 

مســتمری برای بازماندگان نوادگان اناث با 
پدربزرگ مشــمول قانون کار را صادر و اعالم 
کرد. به گــزارش ایرنا، دیــوان عدالت اداری 
اعالم کرد، این قانون، موخــر و حاکم بر بند ۲ 
ماده ۸۱ و ۸۲ قانــون تأمین اجتماعی مصوب 
)۵۴/۴/۳( که مســتمری بازماندگان را بدون 
ذکر نــوادگان اناث صرفاً متعلــق به فرزندان 
دانسته است، محســوب می شود و بند ۳ ماده 
۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب )۹۱/۱۲/۱( 
نیز که مقرر مــی دارد فرزندان اناث در صورت 
نداشتن شغل یا شــوهر از کمک هزینه اوالد، 
بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه 
والدین خود برخــوردار می گردند، مؤید این 
موضوع اســت، بنابراین با توجه به اینکه مواد 
قانونی یادشده تمامی مشمولین قانون تأمین 
اجتماعی را به طور مطلق بیان کرده و پدربزرگ 
شکات در ما نحن فیه مشمول قانون کار، شاغل 
غیردولتی و مشــمول قانون تأمین اجتماعی 
بوده اند، بنابراین مشارالیهم با توجه به نداشتن 
شوهر و شغل، مستحق بهره مندی از مستمری 

بازماندگان پدربزرگ خود خواهند بود.
    

اهداکنندگان خون در شب های 
رمضان جریمه نمی شوند 

گفتــه  بــه 
نتقــال  ا مدیــرکل 
خون اســتان تهران 
بــا هماهنگی هــای 
هــدا  نجام شــده ا ا

کننــدگان خــون می توانند در مــاه مبارک 
رمضان ســاعات بعد از افطار حتی تا ۱۲ شب 
برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه 
کنند. به گزارش میزان، محمدرضا مهدی زاده 
گفت: علیرغم اینکه روزه داری منافاتی با اهدای 
خون ندارد، به خاطر اهمیت ویژه تأمین خون 
برای بیماران و عدم تمایل بعضی از روزه داران 
برای اهــدای خون در طــول روز، هماهنگی 
انجام شــد تا اهداکنندگان خون بتوانند پس 
از افطار حتی تا ســاعت ۱۲ شــب به برخی از 
مراکز انتقال خون مراجعه و خون اهدا کنند و 
با اعالم شماره پالک خودرو های ایشان جریمه 
 شکســتن محدودیت تردد شــامل حالشان

نخواهد شد.
    

خاموشی های دوباره در تهران و 
افزایش تصادفات

پلیــس  ئیــس  ر
تهران بــزرگ گفت: 
دوباره خاموشی ها را 
در برخی نقاط تهران 
مشــاهده می کنیم و 

دوباره تصادفات در برخی از بزرگراه ها باال رفته 
است. به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی 
درباره برخی خاموشی ها در تهران گفت: دوباره 
خاموشی ها را در برخی نقاط تهران در این دوره 
مشــاهده می کنیم و دیروز در ستاد کرونا در 
استان تهران این موضوع را اعالم کردیم. دوباره 
تصادفات در برخی از بزرگراه ها باال رفته است 
و در مناطق پرخطر هم نباید خاموشی ایجاد 
شود و ما درخواست کردیم خاموشی معابر در 

شب ها نداشته باشیم.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»شــما در مقابل دوربین مخفی 
هســتید« جمله ای کــه می تواند 
با خنده ای تمــام و یــا برعکس، به 
مشاجره ای وحشتناک و گاهی طی 
روندی حقوقی برای اعاده حیثیتتان 
منجر شــود؛ اتفاقی کــه این روزها 
به واســطه توســعه شــبکه های 
اجتماعی به کرات در حال رخ دادن 

است.
افزایــش صفحاتــی در فضــای 
مجازی به خصوص در اینستاگرام با 
هدف جذب دنبــال کننده، با کمک 
» دوربیــن مخفــی« می تواند برای 
سازنده و حتی فرد سوژه شده تبعات 
پنهانی همراه داشته باشد؛ وجود مرز 
نامریی که این روزهــا واکنش های 
متعددی از جانب هم وطنانمان را به 

همراه داشته است.
برخی با رضایــت از برنامه خارج 
می شــوند و برخی دیگر آن قدر در 
حین ضبط برنامه، متعجب شــده یا 
وحشت کرده اند که باوجود اطالع از 
وجود دوربین مخفی البته در انتهای 

برنامه، باز هم ناراضی می مانند.
واقعیت این است که برای بسیاری 
از افراد جامعه، دوربین مخفی موضوع 
بااهمیتی نیست. آن ها بیشتر به این 
پدیده شکل گرفته در فضای مجازی 
به صــورت تفننی نــگاه می کنند و 
اطالعات چندانی نیز از چند و چون 
ساخت این دوربین مخفی ها ندارند.

هم اکنون صفحات بســیاری در 
فضای مجــازی وجــود دارد که به 
علت ناآگاهی بسیاری از هم وطنان 
از حریم شخصی شان زمینه ساخت 

دوربین مخفی ها را فراهم کرده است؛ 
تولیداتی بدون مجــوز و متهم ورود 
به حریم شــخصی افــراد و بی اعتنا 
به حقوق شــهروندی که مشــخص 
نیست مســئولیت برخورد با آن ها 

برعهده کیست؟
بااین همه ذکر این نکته بسیار مهم 
است که الزاماً ساخت دوبین مخفی 
پدیده مذمومی نیست، کما اینکه در 
بسیاری از کشــورهای جهان نیز ما 
شاهد ســاخت دوربین مخفی هایی 
هستیم که با سناریو و هدف مشخص 
ساخته می شــوند و مخاطبان را به 
خوبی درگیر می کننــد، اما آنچه در 
ســاخت دوربین مخفی های داخلی 
به ویژه آنچه در شــبکه های مجازی 
می بینیم، چیزی جز ســاخت چند 
کلیپ بی مایه و ناقض حریم شخصی 
دیگران نیست؛ مجموعه کلیپ هایی 
که نتیجه بســیاری از آن ها قربانی 
شدن شهروندان بی گناه و از همه جا 

بی خبر است.
شوخی های بی حدومرز با مردم 

از همه جا بی خبر
نمونه های زیادی از این کلیپ ها 
را در اینســتاگرام، یوتیوب یا آپارات 
دیده اید. دوربیــن مخفی هایی که 
برای جــذب مخاطب بســیاری از 
خط قرمز های اخالقــی و صدالبته 
حقوق شــهروندی و حقــوق فردی 
را زیرپامی گذارد. بــرای مثال، روی 
صندلی جلوی یک خــودرو مردی 
با نوزادی قالبی در دســت نشسته، 
خانمی از همه جا بی خبر در صندلی 
عقب به عنوان مسافر سوار می شود. 
مرد از صــدای گریه بچــه عصبانی 
شــده و نوزاد را حین حرکت ماشین 
از پنجره به بیــرون پرتاب می کند. 
خانم مســافر به طور طبیعی نسبت 

به ایــن صحنه ســاختگی واکنش 
نشان داده و اقدام به کتک زدن مرد 
می کند و مخاطب باید از دیدن این 
صحنه به وجد آمده و ســرگرم شود. 
در مورد دیگری راننده تاکسی پس 
از سوار کردن مسافران مثاًل اقدام به 
خودکشی با اسلحه کمری می کند. 
خون ســر مرد راننده روی شیشــه 
می پاشد و معلوم نیست که مسافران 
از همه جــا بی خبر قرار اســت چه 

واکنشی به این صحنه نشان دهند.
اما قسمت تأســف آور ماجرا این 
است که چند ســال پیش برخی از 
کلیپ ها در زمان عید و پربیننده ترین 
زمان پخش رسانه ملی یعنی لحظات 
تحویــل ســال در برنامه احســان 
علیخانی به نمایــش درآمده و برای 

سازنده آن تبلیغ شد. 
هنوز یادمان نرفته که چند سال 
پیش هم عوامل فیلم »به وقت شام« 
در اشتباهی که موجب عذرخواهی 
حاتمی کیا هم شــد برای تبلیغ این 
اثر در پردیــس کوروش اقــدام به 
اجرای یک نمایــش میدانی کردند 
و این اجرا به طــور طبیعی به دلیل 
ترساندن مردم با اعتراضاتی مواجه 
شد و حتی پلیس اقدام به بازداشت 
برخی از اجراکننــدگان این برنامه 
کرد. آیا صرفاً نمایــش میدانی فیلم 
»به وقت شــام« منجر به ترساندن 
مردم می شود و دوربین مخفی های 
مخوف و گزارش هــای به اصطالح 
مردمی که شئون عمومی را رعایت 
نمی کنند موجب جریحه دار شــدن 
و رعب و وحشت عمومی نمی شوند؟ 
اینجاســت که باید جلوی برخورد 
دوگانه برخی رسانه ها عالمت سؤال 
ایجــاد کــرد. ســاخت کلیپ های 
دوربین مخفــی از جهت بــازی با 

روح و روان مردمی که از آن ها برای 
ساخت ویدئو سوءاستفاده می شود 
باید غیرانســانی و غیراخالقی تلقی 
شود و به لحاظ عادی سازی فرهنگ 
ترســاندن مردم به هر قیمتی برای 
خنده و البته کسب پول ضد فرهنگی 

به حساب آید. 
اجازه انتشار فیلم در دست فرد 

غافلگیر شده
یک ســوی دیگر  ایــن کلیپ ها 
انتشــار آن ها در فضــای مجازی و 
دست به دست شدن آن هاست. اینکه 
آیا افرادی که در این کلیپ ها غافلگیر 
شده اند رضایت دارند که فیلم آن ها 
منتشر شود؟ »اگر شخص یا شرکتی 
مبادرت به ضبــط این گونه فیلم ها 
کند، به طور یقین مکلف اســت که 
از ابتدا و یــا بعد ضبط فیلــم اجازه 
انتشار ویدیو را از شــخص بگیرد.« 
این را پیمان حــاج محمود عطار که 

حقوقدان است می گوید.
او در ادامه می افزایــد: به همین 
دلیل است که در تمام ساختمان ها 
و اماکنی کــه از دوربین اســتفاده 
می کنند، بر روی تابلو یا نوشته بزرگی 
که همه قادر به دیدن آن باشــند، در 

بدو ورود، این اطالع رســانی صورت 
می گیرد. عطــار تصریح می کند که 
مسئله آگاهی دادن از داشتن دوربین 
بسیار مهم است که قانون مکرر آن را 

بیان کرده است.
این مســئله تا بدان جــا اهمیت 
دارد که این حقوقدان، خاطرنشــان 
می کند: از زمانی که متوجه می شوید 
در فرایند یک بهره برداری از دوربین 
مخفــی قرارگرفته ایــد و همچنان 
ناراضی هســتید باید قطــع ارتباط 
کنید و هر ارتباط بیشــتر شما را به 
عنوان شــریک جرم معرفی خواهد 
کرد و نه یک بزه دیده و دســت شما 
را برای رســیدن به حق وحقوقتان 
با کمــک قانون، عمــاًل می بندد. به 
بیانی دیگر؛ بــه گفته این حقوقدان، 
خود شما هستید که تصمیم گیرنده 
نهایی هســتید. مســئله مهمی که 
بسیاری از شــهروندان در مواجهه با 
تولیدکنندگان دوربین مخفی، از آن 
بی اطالع هستند و سرسری و بدون 
توجه به آسیب های گذاشته شده بر 

وجودشان، از آن می گذرند.
برخورد پلیس فتا با سازندگان 

دوربین های مخفی
حاال انگار مســئولین تازه به آثار 
این نوع کلیپ ها پی برده اند و در پی 
کنترل آن هستند. بر همین اساس 
روز گذشته معاون اجتماعی پلیس 
فتا ناجــا از شناســایی و برخورد با 
تولیدکنندگان و انتشــاردهندگان 
کلیپ هایی تحت عنــوان »دوربین 
مخفی جنجالــی در فضای مجازی 
و به خصــوص شــبکه اجتماعــی 
اینستاگرام« که بدون اخذ مجوزهای 
قانونی اقدام به این کار می کنند، در 

کارگروه ویژه پلیس فتا خبر داد.
به گفته سرهنگ رامین پاشایی 
بر اساس رصدهای صورت گرفته در 
فضای مجازی و گزارش های متعدد 
دریافتی از ســوی کاربران به پلیس 
فتا مشــخص شــد عده ای از افراد با 
اهداف مختلف از جمله افزایش تعداد 
دنبال کننده اقدام به تهیه و انتشــار 
کلیپ هایــی تحت عنــوان دوربین 
مخفی جنجالی با مضامین مختلف از 
جمله سرقت صوری خودرو و گوشی 
تلفن همراه اشــخاص، بازســازی 
صحنه های متفــاوت قتــل و زد و 
خورد در انظار عمومی و محیط های 
پرتردد شهری می کنند. او همچنین 
گفته است که ساخت و انتشار چنین 
کلیپ هایی بــدون مجــوز قانونی 
صورت می گیرد و باعث ایجاد ترس 
و جریحه دار شــدن احساســات و 

تشویش اذهان عمومی  می شود. 
معاون اجتماعــی پلیس فتا ناجا 
تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از 
خصلت های بارز فضای مجازی ایجاد 

سرگرمی برای کاربران است، تولید 
محتواهای صوتی و تصویری دارای 
مجوز، با رعایت هنجارها و ارزش های 
پذیرفته شــده در جامعه هیچ گونه 
منافاتی با قانون ندارد ولی متأسفانه 
تعدادی از کاربران با سوءاستفاده از 
شــرایط موجود و با اهداف مختلف 
کلیپ هایــی را تولیــد می کنند که 
بعضاً در آن ها موارد توهین به  افراد و 
قومیت ها نیز دیده می شود که همین 
امر در بسیاری از موارد باعث اعتراض 
شدید گروه های مختلف و فرقه های 

دینی در کشور می شود.
 باید حریم خصوصی 

در دوربین مخفی ها حفظ شود
در آخر اینکه تهیه دوربین مخفی 
برای فضای مجــازی کــه ملزم به 
رضایت، حفظ آبــرو و رعایت حریم 
خصوصی افراد است باید تحت نظارت 
و چارچوب قانونــی و تصویری قرار 
بگیرد چراکه موضــوع آبرو و حریم 
خصوصی اســت و مطابق اصل ۲۵ 
قانون اساسی هم ضبط و فاش کردن 
مکالمات تلفنی، اســتراق ســمع و 
هرگونه تجســس، ممنوع است مگر 
به حکم قانون؛ که اصــل ۲۲ قانون 
اساسی هم بر مصون ماندن حیثیت 

اشخاص، تأکید ویژه ای دارد.
مردم قربانیان بی گناهی هستند 
که در برابر یک شــوخی با دوربین 
یا تلفــن همراهی که مخفی شــده 
قرار می گیرند کــه در پایان با بیان 
رضایت زبانــی، ویدئوکلیپ آن ها 
در اینستاگرام و ســایر رسانه های 
اجتماعی منتشــر و بارها بازنشــر 
می شــود و این یک سوءاستفاده از 
اعتماد مردم است که باید چارچوب 
قانونی لزومــاً به جزئیــات و نحوه 
اســتفاده صحیــح و اعــالم موارد 
ممنوع انجــام این کار بپــردازد. تا 
حد و حدود ایــن کار و تبعات آن به 
 روشنی مشخص شده و مسئله مبهم 

باقی نماند.

ورود پلیس فتا به کلیپ های دوربین مخفی »بدون مجوز« 

»لوس بازی« هایی که پیگرد قانونی دارد!

خبر

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره 
به شرایط ســخت در این روزها در بهشت زهرا، 
گفت: آمار جان باختگان کرونــا در پایتخت ۳ 

رقمی شد.
سعید خال با اشاره به ســه رقمی شدن آمار 
جان باختگان در بهشــت زهرا)س( اظهار کرد: 
به دلیل عدم تدبیر و رعایت نکردن شــهروندان 
متأسفانه شرایط بهشــت زهرا، شرایط خوبی 

نیست.
او تصریح کرد: در حالی که به همه دستگاه ها 
و سازمان ها دورکاری ابالغ شده است و با تعداد 
اندکی در محــل کار خود حضور پیــدا کنند، 
همکاران بنده در بهشــت زهــرا)س( برای دو 
شــیفت و بعضاً سه شــیفت برنامه ریزی شد و 

حضور پیدا می کنند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( اضافه 
کرد: متأسفانه شرایط خوبی حاکم نیست و در 

دو روز گذشــته آمار جان باختگان کرونایی در 
تهران به عدد ۱۰۰ رسیده است.

شرایط هرروز بدتر و سخت تر می شود
دوباره آمار کشته شدگان براثر ویروس کرونا 
باال رفته است و شــرایط هرروز بدتر و سخت تر 
می شود. بر اســاس اعالم وزارت بهداشت از روز 
دوشنبه تا ظهر سه شــنبه ۲۴هزار و ۷۶۰ بیمار 
جدید کووید-۱۹ در کشــور شناسایی شدند 
و در این زمــان ۲۹۱ بیمار نیز جــان خود را از 

دست دادند.
سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت 
هم از روند افزایشی بیماری کووید-۱۹ در کشور 
خبر داد. او گفته اســت که امیدواریم در صورت 
عمل به توصیه های بهداشــتی از سوی مردم و 
همکاری دستگاه های اجرایی کشور در اجرای 
مناســب محدودیت های مصوب، شاهد توقف 

روند نگران کننده بیماری در کشور باشیم.

کرونا بیماری هزار چهره
همان طور که پزشکان می گویند ویروس 
جدید بســیار پیش رونده اســت و جوانان 
بیش از بقیه به این ویروس مبتال می شــوند. 
آن طــور که پیــام طبرســی، رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مســیح دانشوری و عضو 
کمیته علمی واکســن کوویــران می گوید 
قباًل می گفتند ســل یک بیماری هزار چهره 
اســت، اآلن باید بگوییــم که کرونــا هزار 
چهره اســت. این بیماری عــوارض زیادی 
دارد. وقتی شــیوع آن زیاد می شــود انواع 
 عوارضش هم زیاد می شود؛ عوارض مغزی، 

کلیوی، گوارشی و ...
او افــزود: باز هم بیماری در افراد مســن 
کشندگی بیشــتری دارد و در افراد پرخطر 
احتمال افزایش شدت بیماری بیشتر است. 
اما نســبت به قبل درصد بیماری شدید در 

جوان ها بیشتر شده است. 
مثاًل اگر قباًل ۵درصــد از جوانان با کرونا 
درگیر می شــدند، اآلن میزان درگیری در 

آن ها ۲۰درصد است.

تأمین اعتبار دولت برای افزایش وسایل 
حمل ونقل عمومی

در میان شرایط تهران که بسیار وخیم اعالم 
شده است. مرگ ها در این استان دوباره باال رفته 
است و بیمارستان ها دیگر ظرفیت پذیرش بیمار 
ندارند. روز گذشته نیز رئیس شورای شهر تهران 
با تأکید بر شرایط حاد کرونایی در شهر تهران از 
نزدیک شدن تعداد فوتی های این شهر به حدود 

۱۰۰ نفر خبر داد.

به گفته محسن هاشمی اگر اقدامات الزم 
انجام نشــود این تعداد باالتر هم خواهد رفت. 
او همچنین از دولت خواســته نسبت به قولی 
که برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی داده 
است تالش بیشتری کند. به گفته او مشخص 
نیســت چه مشــکلی در این کار وجود دارد 
درحالی که ساده است و دولت باید برای افزایش 
وسایل حمل ونقل عمومی تأمین اعتبار کند و 

کار سختی نیست.

آمار جان باختگان کرونا در پایتخت ۳ رقمی شد

ترکتازی قاتل نامرئی شهر

معاون اجتماعی پلیس 
فتا ناجا از شناسایی و 

برخورد با تولیدکنندگان 
و انتشاردهندگان 

کلیپ هایی تحت عنوان 
»دوربین مخفی جنجالی 

در فضای مجازی و 
به خصوص شبکه اجتماعی 
اینستاگرام« که بدون اخذ 

مجوزهای قانونی اقدام 
به این کار می کنند، در 

کارگروه ویژه پلیس فتا 
خبر داد

چند سال پیش برخی از 
کلیپ هایی که تحت عنوان 

دوربین مخفی تهیه 
شده بود؛ در زمان عید و 

پربیننده ترین زمان پخش 
رسانه ملی یعنی لحظات 

تحویل سال در برنامه 
احسان علیخانی به نمایش 
درآمده و برای سازنده آن 

تبلیغ شد 
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