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شهرنوشت

 ، ی ن محمــد خا علی   ســید
ســخنگوی ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر به لحــاظ جایگاهی که 
دارد؛ سخنان جنجالی زیادی بر زبان 
می راند؛ نســبت به بسیاری از وقایع 
سیاسی، اجتماعی و بعضا اقتصادی 
اظهارنظــر و موضع گیری می کند، 
واکنش نشــان می دهد، خط ونشان 
می کشد و .... ای بسا در منصب او همه 
این واکنش ها اجتناب ناپذیر باشد و 
هر شــخص دیگری هم جای او قرار 

بگیرد؛ همچون او خواهد بود.
برای مثال،  سخنگوی ستاد امر به 
معروف و نهــی از منکر چندی پیش 
درباره موتورسواری زنان هشدار داد 
و با انتقاد از اینکه  قوانین در این زمینه 
مشــخص نیســت،  گفت: »همین 
موضوع اگر به درستی مدیریت نشود 
آسیب های بســیار خطرناکی برای 

کشور به همراه دارد.«
خان محمدی اردیبهشت ماه در 
گفتگو با رســانه ها در مورد ظرفیت 
کارخانه های الکل ســازی هم نظر 
داده و با ابــراز نگرانی از اینکه ممکن 
است برخی تولیدات این کارخانه ها 
استفاده خوراکی پیدا کند، تصریح 
کرد: »بــا ۶۰ درصــد کارخانه های 
الکل ســازی صددرصد نیاز جامعه 
تامین می شود چرا باید کارخانه های 

جدیدی احداث شود؟  «
او همچنیــن چنــدی پیش در 

گفت وگو بــا ایلنا، از تشــکیل بیش 
از ۴۰ مورد پرونده در زمینه گشــت 
ارشاد مسئوالن خبر داده و گفته بود 
فساد و رانت در بخش تولید قطعات 

خودروسازی جدی است.
خان محمدی با طرح صیانت نیز 
کامال موافق است و رها بودن فضای 
مجازی را آسیب بسیار جدی می داند 
و معتقد است که فضای مجازی کامال 
رها شــده امروز، معضالت جدی به 
دنبــال دارد و بر اســاس تأکیدات 
رهبر معظم انقالب این مســأله باید 

ساماندهی شود.
بدیهی اســت که این مسئول به 
موضوع »ســگ گردانی« هم ورود 
کرده اســت. خان محمدی اخیرا با 
اشاره به اینکه برخی مسائل همچون 
سگ گردانی دارای خالهای قانونی 
است، قانونگذاری درست در مجلس 
شورای اسالمی را برای حمایت از امر 
به معروف بســیار مهم ارزیابی کرده 
است. اما موارد یادشده که نمونه های 
بسیاری می توان به آن افزود؛ چنان 
واکنش برانگیز نشد که اظهارات اخیر 

او در مورد حجاب و عفاف. 

بی حجاب وارد بانک شود،
 رئیس بانک پاسخگوست

سخنگوی ســتاد امر به معروف 
چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه باید درخصوص حجاب، 
در کنار فرهنگسازی، نسبت به جرایم 
انضباطی نیز توجه داشــته باشیم، 

خاطرنشان کرد: اگر بانوی بدحجابی 
در شعبه ای از بانک حضور داشته باشد 
و به او هیچ تذکری ندهند، باید مدیر 
بانک نســبت به عدم توجه به شئون 

اسالمی پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه با گشــت ارشاد 
حجاب و عفاف به شــکل کنونی آن 
مخالفیــم و نبایــد در جامعه تقابل 
ایجاد شود، تصریح کرد: برای اصالح 
وضعیــت حجــاب در جامعه، طرح 
جامعی را ارائــه کرده ایم که در حال 
حاضر از ادارات دولتی آغاز شــده و 
در مرحلــه بعدی اصناف هســتند. 
خان محمدی بدون توجه به عواقب 
ناخوشــایند این امر و احتمال بروز 
درگیری و تنش؛  مــردم را در مقام 
مطالبه گر، مجاز دانست که در برابر 
همه تخلفات و منکــرات در فضای 

اجتماعی و اداری، تذکر دهند. 

در محل اخذ رأی چطور؟!
ایــن صحبت های ســخنگوی 
ســتاد امربه معروف و نهــی از منکر 
در شــبکه های اجتماعی با واکنش 
گسترده ای روبه رو شد. علی حسنلو، 
فعال رسانه ای اصالح طلب در واکنش 
به اینکه »اگر بانــوی بدحجابی در 
بانک حاضر شــود، مدیر بانک باید 
پاسخگو باشــد«، در صفحه توئیتر 
خود به کنایه نوشت: »در محل اخذ 
رأی چطور؟«این توئیت حســنلو با 
اســتقبال کاربران همراه شــد و در 
کامنت هایی، به مراسم راهپیمایی، 

خواندن سرودهای حماسی و حضور 
در تشییع شهدا که خانم های موسوم 
به »بدحجاب« در آنها به کرات دیده 
می شوند و دوربین های صداوسیما با 
افتخار حتی با آنها مصاحبه می کند 

نیز اشاره داشتند.

انتقاد به خان محمدی
 با    استناد به بیانات رهبر انقالب 
۱۲ مــرداد ۱۳۹۵ رهبر انقالب 
درباره خانم هایی که در عرف معمولی 
به آنها می گویند »خانم بدحجاب« 

سخنان صریحی مطرح کردند.
آیت اهلل خامنه ای در دیدار علما و 
روحانیون خراسان شمالی، گفتند: »و 
سّنة من نبّیه«، که ظاهراً عبارت است 
از »مداراة الّناس«؛ مدارا کنید. ممکن 
اســت ظاهر زننده ای داشته باشد؛ 
داشته باشد. بعضی از همین هایی که 
در استقبال امروز بودند، خانم هایی 
بودند که در عرف معمولــی به آنها 
می گویند »خانم بدحجاب«؛ اشک 
هم از چشــمش دارد می ریزد. حاال 
چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت 
است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به 
این جبهه است؛ جان، دلباخته  به این 
اهداف و آرمان هاست. او یک نقصی 
دارد. مگر من نقص نــدارم؟ نقص او 
ظاهر است، نقص های این حقیر باطن 
است؛ نمی بینند. »گفتا شیخا هر آنچه 
گویی هستم/ آیا تو چنان که مینمایی 
هستی؟«.  ما هم یک نقص داریم، او 
هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این 

روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی 
از منکر هم می کند؛ نهــی از منکر با 
زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. بنابراین 

با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید.«
ایــن روزهــا همین ســخنان 
رهبر انقــالب، دســتمایه انتقاد به 
خان محمدی شده است. محمدعلی 
ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب در 
واکنش به هدف گذاری ها و اقدامات 
اخیر ستاد امر به معروف، انتقاد تندی 

مطرح کرد و نوشت:
»ســتاد امر به معروف بر خالف 
نظر رهبــری که معــروف را تعریف 
کرده اند همچنان ستاد انگیزه های 
جنسی اســت و منکری جز حجاب 
نمی شناسد. ته مانده آبروی دین را 
هم گویا اینها قرار است از بین ببرند.«

مردم زیربار فشار، برخی دنبال 
جریمه برای بدحجابی!

فشــارهای اقتصادی این روزها و 
مشکالت فزاینده کشور نیز بهانه ای 
برای اعتراض به سخنان سخنگوی 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
شده اســت. یک نماینده مجلس در 
توئیتی از پیشنهاد جریمه نقدی برای 

بدحجابی انتقاد کرد.
جلیــل رحیمی جهان آبادی در 
توئیتی نوشــت:  »در حالی که مردم 
زیر بار فشار مشکالت معیشتی، اجاره 
خانه، قیمت خودروهای بی کیفیت، 
قطعی آب و برق، گرانی ارز و نگرانی 
از مذاکرات بی حاصــل اتمی و هزار 
معضل دیگر بــه زانــو درآمده اند؛ 
برخی بزرگواران در کشــور به دنبال 
محدودسازی اینترنت و جریمه نقدی 
برای بدحجابی و سخت گیری بیشتر 

بر مردم هستند!«
البتــه نماینده مردم خراســان 
رضوی، باخرز، تایباد و تربت جام به 
این موضوع توجه ندارد که سخنگوی 
ســتاد امر به معروف معتقد اســت: 
»مردم باید به این باور برسند که با امر 
به معروف و نهی از منکر، بسیاری از 
مشکالت و چالش های کشور برطرف 
می شود و برخی منکرات و معروفات 
اگر در محله ریشه کن یا فرهنگسازی 
شــود، آثار و بــرکات آن در جامعه 

نمایان می شود.«

یک مناسبت و رونمایی از 
مصادیق متعدد و جدید 

اما چرا بحث حجــاب این روزها 
باال گرفته و این همه محل واکنش و 
بحث شده است؟ ایسنا در این مورد 

نوشت: هفته سوم خردادماه بود که 
»قرارگاه ۲۱ تیر« به صورت رسمی 
در خراســان رضوی آغاز به کار کرد. 
قرارگاهی که با ابالغ شــاخص های 
عفاف و حجاب به دستگاه ها و نظارت 
بر حســن اجرای آن ها بنا دارد تا ۲۱ 
تیر ماه که روز عفاف و حجاب است، 
طبق آنچه در متن مکتوب طرح ذکر 
شده، »بهبود وضعیت حجاب و عفاف 

در دستگاه ها« را پیگیری کند.
بر اساس آنچه در متن قرارگاه ۲۱ 
تیر ذکر شده، عفاف به عفاف در نگاه، 
عفاف در گفتــار، عفاف در حرکات و 
ســکنات، عفاف در معاشرت، عفاف 
در پاکدامنــی و عفاف در پوشــش 
تقسیم بندی می شــود و حجاب هم 
برای خانم ها شامل ویژگی هایی در 
چادر و مقنعه، مانتو، شلوار، جوراب، 

کفش و رنگ لباس است.
از نگاه این قــرارگاه در حجاب و 
پوشش آقایان هم از کروات، پاپیون 
و ســایر نمادهای غربی، تی شرت، 
پیراهــن تنگ و کوتــاه، لباس های 
بدن نما و وصله دار، طال و زیورآالت، 
شلوارهای زاپ دار و... نباید استفاده 

شود.
ایــن طــرح همچنیــن برخی 
ویژگی هــای مشــترک هــم برای 
زنان و مردان برشــمرده است؛ عدم 
اســتفاده از عکس های غیرمجاز و 
بدون پوشــش اســالمی در فضای 
مجازی به  عنوان عکــس پروفایل، 
خودداری از به کارگیــری بانوان در 
پســت و محل های ســازمانی ویژه 
آقایان و برعکس، به کارگیری منشی 
و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد 
و زن برای مدیران زن و... از مهم ترین 
ویژگی های مشترک است. همچنین 
در تبصره ای ذکر شده که به کارگیری 
منشی زن بدحجاب تخلف مضاعف 

محسوب می شود.
به هر حال به نظر نمی رسد تمام 
مــوارد یادشــده و مصادیق حجاب 
و عفــاف در هیچ شــهری حتی در 
مشــهد قابل اجرا باشــد با اینکه در 
این شهر دستورالعمل های قرارگاه 
با شــدت و حدت بســیار پیگیری 
می شــود و همه مکان هــا از جمله 
درمانگاه هــا، داروخانه هــا، ادارات، 
سازمان ها، بانک ها، دفاتر پیشخوان 
دولــت و... توســط ۱۰8 تیم مورد 
بازرســی و ارزیابی  قــرار می گیرد و 
حتی گشت های کنترل نامحسوس 
نیز در شــهر پرســه می زنند و الک 
ناخن خانم ها و  شلوار زاپ دار آقایان 
در این شــاخص ها قــرار می گیرد و 
حتی معاون دادستان مشهد با ارسال 
نامه ای به فرمانداری مشهد از فرماندار 
خواسته است که ارائه خدمات به افراد 
» بدحجاب« را در »اداره ها و بانک ها« 

ممنوع کنند.

سیل واکنش ها به اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و شاخص های عفاف و حجاب ادامه دارد

افزایش مصادیق در یک وضعیت سوررئال!

گزارش
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نفیسه  محمدزاده

معاون استاندار تهران خبر داد: 

تعطیلی ادارات و مدارس
 استان تهران به دلیل آلودگی

عابــد ملکــی، معاون 
هماهنگــی امور اســتانی 
استانداری تهران از تعطیلی 
تمامــی ادارات، مقاطــع 
تحصیلی، مهدهای کودک 
استان تهران بجز دو شهرستان فیروزکوه و دماوند 
برای دوشنبه ۱۳ تیرماه خبر داد. تهران در آلودگی 
دوباره اول شد؛ دیروز میزان آلودگی هوای تهران برای 
چندمین بار در چند وقت اخیر بین شهرهای آلوده 
دنیا رتبه اول را به نام خود ثبت  و برای همه گروه های 

سنی ناسالم اعالم شد.
    

رئیس سازمان استعدادهای درخشان:

مسئله مهاجرت خیلی در حوزه 
دانش آموزی مطرح نیست

رئیس سازمان استعدادهای درخشان آموزش 
و پرورش گفت: مســئله مهاجرت خیلی در حوزه 
دانش آموزی مطرح نیست و مخاطب این امر بیشتر 
بنیاد ملی نخبگان اســت که آن ها نیز رصد خوبی 
انجام می دهنــد و آمارهایی دارند که هــر بار آن را 
اعالم می کنند. الهام یاوری در گفت وگو با ایلنا افزود: 
مهاجرت عمدتا در دوره دانش آموزی اتفاق نمی افتد، 
ولی طبیعتا ما نگران این موضوع هســتیم و آن را 
پیگیری می کنیم. وی در ارتباط با موسسات خارجی 
و برگزاری آزمون ها برای جذب دانش آموزان ایرانی 
و نگرانی از تاثیر آن بر مهاجرت دانش آموزان اظهار 
کرد: بچه هایی که توانمنــدی علمی خوبی دارند، 
می توانند در مدارس سمپاد یا مدارس خوب دیگری 
که در کشورمان وجود دارد، مشغول به تحصیل شوند، 
ضمن اینکه ما دانشگاه های بسیار برجسته ای داریم 
و قطعا سطح تحصیلی و علمی دانشگاه های ما از آن 
کشورهایی که در همسایگی ما هستند و در رسانه ها 

مطرح شده اند به مراتب باالتر است.
    

تشدید مقابله با الیوهای 
غیراخالقی در اینستاگرام

معاون فرهنگی اجتماعی 
پلیس فتا فراجا از تشدید طرح 
عملیاتی »شناسایی و مقابله با 
الیوهای غیراخالقی در بستر 
شبکه اجتماعی اینستاگرام« 
در پلیس فتا سراسر کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، 
سرهنگ »رامین پاشایی« گفت: طرح اطالعاتی و 
عملیاتی پلیس فتا در ۱۰۰ کارگروه ویژه در برخورد 
با مفســدان اخالقی این فرآیند مجرمانه در حال 
اجراست. این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی و 
دستگیری تعدادی مجرم فعال در این زمینه، عنوان 
کرد: علت اصلی ارتکاب جرم این افراد در مرحله اول 
کســب درآمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به 
انحطاط اخالقی کشاندن کاربران است که بیشتر 

آنان جوانان و نوجوانان بودند.
    

چمران تاکید کرد: 

ساخت ادامه بزرگراه یادگار امام، 
پروژه مهم پایتخت

رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد که ساخت پروژه 
ادامه بزرگراه یادگار امام مهمترین پروژه عمرانی تهران 
است. به گزارش ایسنا، مهدی چمران در جلسه دیروز 
شورا با بیان اینکه در مورد پروژه های عمرانی تکمیل 
بزرگراه یادگار امام مهم است، گفت: در دوره های گذشته 
نیز یک عده به دنبال ساخت تونل بودند اما اگر یادگار 

ساخته شود تاثیر بیشتری دارد.
    

کالهبرداری از مردم
 در پوشش میوه فروش سیار

رئیــس پلیــس فتای 
تهران بزرگ از بازداشــت دو 
کالهبردار مسلح که با روش 
اسکیمر چندین میلیارد ریال 
از شــهروندان کالهبرداری 
کرده بودند، خبرداد. به گزارش ایسنا، سرهنگ داوود 
معظمی گودرزی، گفت: چندی پیش تعداد زیادی از 
شهروندان که بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در 
تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد 
کالهبرداری قرار گرفته بودنــد، به پلیس فتا تهران 
بزرگ مراجعه کردند.  وی ادامه داد: افســران پلیس 
فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه 
شدند مجرمین پس از کپی برداری کارت های بانکی 
مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت 
غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های 
تکمیلی توانستند این افراد را شناسایی، دستگیر و به 

همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

از گوشه و کنار 

در هرمزگان به دلیل گرمای هوا امکان اسکان زلزله زدگان در چادر وجود نداد. 
بر پا کردن چادرهای سالنی با کولرهای ایستاده نیز اقدامی موقتی است و مردم این 
مناطق در چندماه آینده و تا زمان بازسازی خانه ها به کانکس های کولردار نیاز دارند.

به گزارش عصرایران،  استاندار هرمزگان در همین راستا گفت: در مناطق زلزله زده 
استان هرمزگان، چادر به اندازه کافی وجود دارد و غذای گرم به میزان مورد نیاز به 
اهالی توزیع می شود، آب شرب هم تامین شده اما اکنون مسأله اصلی این است که به 

علت گرمای باال و شرجی شدید نمی توان در چادر سکنی گزید.
وی افزود: گام اول ایجاد یکسری چادرهای سالنی است تا با بهره گیری از کولرهای 
گازی ایستاده تهیه شده از سالن های تربیت بدنی بتوان سرمایش را در این سالن 
جهت قابل اسکان کردن آن برای مردم تامین مهدی دوستی کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: برق مورد نیاز را هم تا زمان تامین برق پایدار باید با ژنراتور تامین کرد و گام بعدی 
تهیه کولر از دستگاه های دولتی مانند آموزش و پرورش و سایر اداره ها است. کولرهای 

مردم هم هست.

۶۵۰۰ زلزله زده اسکان اضطراری داده شدند
در همین راستا،  دبیرکل جمعیت هالل احمر از اسکان اضطراری بیش از ۶۵۰۰ 

نفر در مناطق زلزله زده استان هرمزگان خبر داد.
یعقوب سلیمانی در خصوص اقدامات هالل احمر در زمین لرزه هرمزگان گفت: 
اعزام تیم های ارزیاب از شهرستان های بندر لنگه و بندرعباس جهت ارزیابی، فراخوان 
اعضای سامانه مدیریت پاسخگویی اضطراری سازمان و استان هرمزگان و استان های 
معین، تشکیل جلسه پاسخ اضطراری به حوادث و سوانح در محل EOC سازمان 
امداد و نجات و استان های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر و اعالم آماده باش کامل به 

استان های هرمزگان، کرمان، فارس، سیستان بلوچستان و بوشهر از جمله نخستین 
اقداماتی بود که پس از وقوع زمین لرزه انجام شد.

این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر خاطرنشــان کرد: هماهنگی ارسال 
اقالم امدادی و زیستی از شعب جنوب اســتان فارس به مناطق آسیب دیده، اعزام 
۲ تیم سگ های زنده یاب از اســتان فارس و ۲ تیم آنست استان هرمزگان، استقرار 
۱8 تیم عملیاتی در مناطق متاثر از زلزله، ارسال اقالم اسکان اضطراری از ستاد استان 
به منطقه تحت آسیب، اعزام تیم های حمایت روانی، برپایی کمپ اسکان اضطراری 
در ورزشگاه خلیج فارس شهرستان بندرعباس و هماهنگی ارسال اقالم امدادی از 
استان های معین نیز بالفاصله پس از وقوع زمین لرزه انجام شد. دبیرکل جمعیت 
هالل احمر تصریح کرد: ۱۵۱۷ خانوار که شامل ۶۵۴8 نفر می شدند در محل های 
تعیین شده اسکان اضطراری داده شده و تمامی اقالم مورد نیاز در اختیار آن ها قرار 
گرفته است. هالل احمر تا آخرین لحظه در کنار متاثرین از زلزله خواهد بود تا تمامی 

نیازهای آن ها را برطرف کند.

نیاز زلزله زدگان به مواد غذایی و وسایل سرمایشی
مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
۱۲۵ مددجوی حوزه توانبخشی و CBR و ۲8 مددجوی حوزه امور اجتماعی درگیر 
زلزله هرمزگان شدند، گفت: با توجه به اینکه این منطقه اکنون گرم است، عمده ترین 
نیازهای مردم این منطقه مواد غذایی، آب معدنی، کنســرو، زیرانداز و همچنین 
کلمن های آب، وسایل سرمایشی و پنکه دستی است. محمدرضا کاظم زاده با اشاره 
به اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: یکسری بسته های معیشتی و آب معدنی تهیه 

شده است که در اسرع وقت به مناطق ارسال خواهد شد.

اعزام تیم هایی برای ارائه خدمات روانی به زلزله زدگان 
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از برگزاری جلسات 
برنامه ریزی استان هرمزگان جهت آماده سازی و اعزام تیم محب به منظور ارائه 

حمایت های روانی و اجتماعی به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان خبر داد.
بهزاد وحیدنیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه خدمات حمایت های روانی 
و اجتماعی به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان اظهار کرد: جلسات برنامه ریزی برای 
اعزام تیم محب برگزار و فراخوان اعضای محب توسط استان هرمزگان انجام شده 

است.
وی افزود: در حال حاضر تیم های محب در حال آماده ســازی و اعزام به محل 
وقوع زلزله هستند. مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور 
در پاسخ به این سوال که آیا تعداد تیم های اعزامی مشخص است؟ بیان کرد: تعداد 
قطعی تیم ها هنوز مشخص نیست و بعد از بررسی ابعاد زلزله و وسعت آسیب، تعداد 

تیم های محب برای اعزام مشخص می شوند.

گرما، مانع اسکان بی خانمان های زلزله در چادر 

زلزله زدگان به کانکس های کولردار نیاز دارند

گزارش


