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اجتماعي

وطن امروز شماره 2739

نبضجامعه

هدیه ،پایان ماجرای مسافرقانونشکن

دیروز دختری که با انتشار توئیتی اطالعات
هویتی یکی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی را
ب��ه دلیل تذکر بر بیحجابی و پیاده کردن وی
از خودرو افش��ا کرده بود ،بع��د از یک هفته از
راننده معذرتخواهی کرد .در این دیدار سعید
عابد ،راننده قانونمدار اسنپ کتابهای قرآن،
مفاتیحالجنان ،نهجالبالغه ،صحیفهس��جادیه،
اشعار حافظ و سالم بر ابراهیم را به پویه نوریان
هدیه داد .در هفته گذشته واکنشهای بسیاری
به این موضوع در فضای مجازی ش��کل گرفت
که در بررس��ی دالیل تمام آنها میتوان انفعال
اطالعرس��انی و رفتارهای غیرحرفهای شرکت
ی اینترنتی را دید.
ارائهکننده خدمات تاکس 

پنجشنبه  23خرداد 1398

یادداشتمیهمان

سخنگوی تعزیرات از کشف برنجهای تقلبی
در یک فروشگاه زنجیرهای دیگر خبر داد

تحلیل حقوقی ماجرای اخیر اسنپ

ادامه از صفحه اول

حکم برنجهایتقلبی شهروند
هفتهآینده اعالم میشود

لذا حتی به فرض ارتکاب چنین جرمی در
محدوده حریم خصوصی نی��ز ،اگر در معرض
انظار عمومی باشد باز مشمول عنوان مجرمانه
مذکور خواهد بود.

آزار و اذیت  2دختر نوجوان
در تاکسی اینترنتی

عكس :وطن امروز

رئی��س کالنتری  ۱۷۳امینآباد از بازداش��ت
راننده تاکس��ی اینترنتی خب��ر داد که  2دختر
نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار داده بود .س��اعت
 19:15روز  21خرداد  98دو دختر  15س��اله با
مراجعه به کالنتری  173امینآباد عنوان داشتند
از دست یک مرد که قصد آزارشان را داشته فرار
کردهان��د .یکی از این دخت��ران که حال بهتری
نسبت به دیگری داشت ،در اظهاراتش به مأموران
گفت ساعت  17:30روز گذشته برای گرفتن یک
کتاب درسی از یکی از دوستانشان ،سوار تاکسی
اینترنتی شده و راهی منزل آنها شدهاند و خانواده
آنها در جریان موضوع قرار داشتند .راننده تاکسی
با خودروی پراید از مس��یر اصلی خارج ش��ده و
آنها را به کمربندی دوم جاده ورامین قبل از پل
فیروزآباد برده و در آنجا به بهانه خرابی خودرو ،از
پراید پیاده شده است .راننده پس از پیاده شدن از
خودرو با قصد آزار و اذیت ،گردن یکی از  2دختر
را گرفته و وقتی با مقاومت وی روبهرو شده ،سراغ
دخت��ر دوم رفته و او را هدف نیت ش��ومش قرار
داده اس��ت .در زمان مقاومت  2دختر ،گردنبند
یکی از آنها پاره شده و روی زمین میافتد .حین
این اتفاقات در حالی که متهم برای رس��یدن به
نیتش همچنان اصرار داش��ته ،ناگه��ان بالگرد
هواناجا (متعلق به نیروی انتظامی) در آس��مان
منطقه با ارتفاع بس��یار پایین در حال پرواز بود
که متهم با مش��اهده آن از ترس گیر افتادن در
دام پلیس ،هر دو دختر را در جاده رها کرده و از
محل متواری میشود .پلیس در نهایت موفق شد
متهم را حین فرار در فیروزآباد شهرری شناسایی
و دستگیر کند .سرهنگ حیدر مسنآبادی ،رئیس
کالنت��ری  173امینآباد با اعالم این خبر گفت:
متهم متأهل و دارای  2فرزند است و با بیان اینکه
در آن لحظات دچار وسوسههای شیطانی شده ،از
عمل خود ابراز ندامت کرد.

گروه اجتماعی :با وجود اینکه برخی اعضای شورای
شهر قصد داشتند میزان تخلف برنجی در فروشگاه
ش��هروند را کاهش دهند اما س��خنگوی سازمان
تعزی��رات اعالم کرد جرم عرضهکنن��ده برنجهای
تقلبی محرز اس��ت و هفته آین��ده حکم آن اعالم
خواهد شد.
ب��ه گزارش «وطنام��روز» ،با وج��ود اینکه در
گزارشه��ای اولی��ه اعالم ش��ده ب��ود  70درصد
برنجهای تقلبی کش��ف شده در فروشگاه شهروند
پاکستانی بوده اما عضو هیاترئیسه شورای اسالمی
شهر تهران گفت :نتیجه بررسی و آزمایش برنجهای
فروشگاه شهروند در جلسه هماندیشی شورا مطرح
و اعالم شد همه برنجها ایرانی اما از چند نوع درجه
یک تا  3بوده است!
زهرا نژادبهرام ادعا کرد :بررسیها نشان میدهد
 ۷۰درصد برنجها هاشمی و  ۳۰درصد باقی نیز برنج
درجه  ۲و  ۳ایرانی بوده است .این آزمایش و بررسی
به دستور شهردار تهران و توسط تیمی که از سوی
وی مشخص شده بودند انجام شد و پیروز حناچی
نیز این نتایج را در جمع اعضای ش��ورا اعالم کرده
اس��ت .صاحب برنجها شرکت شهروند نبوده ،بلکه
رویه فروشگاه این است که کاالهایی را برای عرضه
در فروشگاه قرار میدهد و درصدی از سود فروش
را برمیدارد .قرار است بزودی در اینباره اطالعیهای
صادر شد .عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد:
در جلسه هماندیشی درباره احکام کمیسیون ماده
 ۱۰۰نیز مواردی مطرح شد.
■■مدیرعامل شهروند چه گفت؟

مس��عود س��ریعالقلم ،مدیرعام��ل ش��رکت

فروشگاههای زنجیرهای شهروند در نشست خبری
نیز در ابت��دای خرداد با بیان اینکه ظرف چند ماه
قیم��ت برنج ایرانی به ص��ورت ناگهانی و هیجانی
افزای��ش پیدا ک��رد ،گفته ب��ود« :زمانی که بخش
اول برنجها وارد ش��د ،بخش کنترل کیفیت از آنها
نمونهگیری کرد و اجازه ورود این برنج را داد اما در
بخش دوم واحد کنترل کیفیت پس از نمونهگیری
متوجه ش��د خلوص برنج با آنچه مورد نظر ما بوده
اس��ت ،برابری ن��دارد ،زیرا در بخش��ی از آنها برنج
ریزدانه وجود داش��ت و فاقد کیفیت مورد نظر بود.
در تاریخ  98/02/29واحد کنترل کیفیت و قیمت
با معاونت مربوطه مکاتباتی درباره این تخلف انجام
دادند 2 .روز بعد در  ۳۱اردیبهش��ت  ۹۸در ابتدای
ساعت کاری مأموران تعزیرات در فروشگاه حضور
پیدا کردند و با مشاهده این نوع از برنجها نامه زدند
که این برنجها از سطح فروشگاهها جمعآوری شود
و ما هم به سرعت دستور جمعآوری را صادر کردیم.
در نهای��ت  ۱۱۵تن از این برنج که در انبار بود ،در
روز  ۳۱اردیبهشت به سطح فروشگاه آمد و با قیمت
 ۱۰هزار تومان به مردم فروخته ش��د که ظرف ۸
ساعت تمام این برنجها به اتمام رسید .مقدار اولیه
این برنج  ۲۰۰تن بوده و  ۵تن آن با قیمت  ۲۳هزار
و  ۵۰۰تومان فروخته ش��ده بود .بر همین اساس
مق��دار باقیمانده که برابر  ۱۱۵تن بود ،با دس��تور
قاضی به قیمت  ۱۰هزار تومان به فروش رس��ید.
وی یادآور شد :یک مسؤولی در تعزیرات ادعا کرده
برنجش خالص است و مخلوط پاکستانی ندارد ،لذا
قاض��ی هم دس��تور داده از  ۳۰تن برنج موجود در
انبارها نمونهگیری شود تا اصل قضیه روشن شود.

■■پاکستانیبود؟!

س��خنگوی تعزیرات حکومتی درباره برنجهای
کشف ش��ده در فروشگاه ش��هروند گفت :پرونده
برنجهای فروشگاه شهروند در دست رسیدگی است
و طی هفته آینده حکم آن صادر میشود.
سیدیاسر رایگانی در نشست خبری با اصحاب
رسانه افزود :تا زمانی که مدیرعامل شهروند نشست
خبری برگزار نکرد م��ا چیزی نگفتیم .اکنون هم
فروش��گاه زنجیرهای دیگری با شکایت دادستانی
پرون��دهای را در تعزی��رات دارد .ب��ر اس��اس نظر
کارشناسی برنجی که به عنوان دانهبلند هاشمی در
این فروشگاه عرضه شده 70 ،درصد پاکستانی و 30
درصد ایرانی بوده است.
رایگانی افزود :در موضوع فروش��گاه ش��هروند،
تأمینکننده به تقلبی بودن جنس اعتراف کرده و
به صراحت گفته است که برنج قاطی دارد .برای ما
محرز است که برنج تقلبی است و البته تأمینکننده
این تقلب را انجام داده و قطعاً شهروند از این تقلب
مطلع نبوده اس��ت که بعد از صدور حکم جزئیات
پرونده را اعالم میکنیم .طبق اعالم سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان امکان کارشناسی
این برنجها وجود ندارد و کارشناسان اتحادیهها فقط
میتوانند نظر کارشناسی بدهند.
سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی چندی
پیش از توقف گرانفروش��ی  ۹۰تن برنج در همه
ش��عب فروشگاه ش��هروند خبر داد و گفت :گشت
مداخالت ویژه سازمان تعزیرات با حضور مدیرکل
نظارت و هماهنگی گشتهای مشترک تعزیرات،
رئیس مجتمع گشتهای تعزیرات تهران ،بازرسان

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران ،اتاق
اصناف ،اتحادیه بنکداران و نیروی انتظامی به یک
فروشگاه زنجیرهای معروف در میدان آرژانتین اعزام
شد .رایگانی گفت :پس از بررسی  2برند به نامهای
برنج «چاپار» و برنج «هاش��می کریمی» مشخص
شد بیش از  ۷۰درصد برنجها پاکستانی و  ۳۰درصد
آن ایرانی با کیفیت پایین است که مخلوط شده و
محموله  ۶۰تن موجود در فروش��گاه به قیمت هر
کیلو  ۲۶۵هزار ریال عرضه شده و به فروش میرسد.
وی افزود :با اظهار نظر کارشناسان صنعت ،معدن و
تجارت ،س��ازمان حمایت مصرفکنن��دگان ،اتاق
اصناف و اتحادیه بنکداران درباره احراز تخلف تقلب،
موضوع ،صورتجلسه شد و بالفاصله با هماهنگی به
عمل آمده با مدیرکل استان مازندران ،تیم گشت
استان به محل کارخانه تولید برنجهای یادشده در
استان مراجعه کرد و ضمن دستور توقیف توزیع و
فروش  ۳۰تن برنج موجود در کارخانه ،نمونهبرداری
برای ارسال به آزمایشگاه انجام شد.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی اظهار
داش��ت :با موافقت و رضایت کام��ل مدیرعامل و
دستاندرکاران فروشگاه مرکزی شهروند ،موجودی
انبار به میزان  ۶۰تن به طور کامل در محل فروشگاه
عرضه و به قیمت یک میلیون ریال معادل هر کیسه
 ۱۰کیلویی  ۱۰۰هزار تومان فروخته ش��د که این
اقدام مورد استقبال مردم قرار گرفت.
وی اضافه ک��رد :با هماهنگی مق��ام قضایی و
مدیرعامل این فروشگاه به تمام شعب دستور توزیع
برنجهای موجود در انبارها به قیمت کارشناسی هر
کیسه یک میلیون ریال صادر شد.

اجرای  ۳۷طرح عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت در نهبندان
بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان
برکت
حض��رت ام��ام(ره) در راس��تای
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم،
 ۳۷ط��رح عمرانی را در شهرس��تان نهبندان اجرا
کرده اس��ت .به گزارش «وطنامروز» ،بنیاد برکت
ب��رای اجرا و بهرهبرداری از این تعداد طرح عمرانی
و زیربنایی در نهبندان از شهرس��تانهای اس��تان
خراسان جنوبی ،بالغ بر ۹۷
میلیارد ری��ال هزینه کرده
است .این  ۳۷طرح عمرانی
و زیربنای��ی بنی��اد برک��ت
در شهرس��تان نهبن��دان،
شامل پروژههای آبرسانی،
راهس��ازی روس��تایی ،حف��ر و الیروب��ی قن��ات،
مدرسهس��ازی ،احداث کتابخانه ،ساخت و تجهیز
مراکز درمانی و ورزشی و احداث مراکز فرهنگی و
مذهبی است .از این تعداد ۳۵ ،طرح به بهرهبرداری
کامل رس��یده است .از جمل ه این طرحها ،میتوان
به  ۸باب مدرس��ه ب��ا  ۴۳کالس درس و یک باب
کتابخان ه عمومی در شهرستان نهبندان اشاره کرد
که بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) در ادام ه نهضت مدرسهسازی و افزایش مراکز
فرهنگی در روس��تاها و مناطق محروم کشور ،آنها
را به بهرهبرداری رسانده است .این بنیاد همچنین
بتازگی عملیات مرمت و الیروبی  ۲رشته قنات را در

شهر نهبندان و روستای محمدآباد این شهرستان به
پایان رس��انده است .طرح آبرسانی به روستاهای
«سیاه خونیک» و «س��اکرت» از توابع نهبندان از
جمله دیگر پروژههای بنیاد برکت در این شهرستان
است که با اعتبار  ۳میلیارد ریال در دست اجراست
که تا  ۲ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
الزم به توضیح است هماکنون نیز با این اقدام بنیاد
برکت آب در این روستاها
ج��اری ش��ده و م��ردم از
آن اس��تفاده میکنن��د.
س��اختمان سیتیاسکن
بیمارستانشهیدآتشدست
نیز از دیگ��ر طرحهای در
دست اقدام بنیاد برکت در شهرستان نهبندان است.
این ساختمان که با اعتبار اولی ه  ۴میلیارد ریالی در
دست احداث است تا به امروز  ۴۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری به بهرهبرداری
کامل میرسد .توسعه و بهسازی کتابخان ه عمومی
«محتاج نهی» نیز از دیگر طرحهای اجرایی بنیاد
برکت در شهرس��تان نهبندان است که با اعتباری
بال��غ بر یک میلیارد ری��ال در  3ماه آینده تکمیل
میشود .شهرس��تان نهبندان در  ۲۰۰کیلومتری
جنوب بیرجند ،مرکز خراس��ان جنوبی قرار دارد و
از جمله مناطق محروم و کمتر برخوردار اس��تان
خراسان جنوبی بهشمار میرود.

ت شبانه
موافقت مشروط پلیس پایتخت با اجرای طرح زیس 

عضو هیات رئیس��ه شورای ش��هر تهران گفت:
پلیس با تش��کیل کارگروه��ی موافقت خ��ود را با
ت ش��بانه اعالم کرد .زهرا نژادبهرام
ادامه طرح زیس 
در گفتوگ��و ب��ا باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،درباره
آخرین اقدامات انجام ش��ده
درباره اجرای طرح زیس��ت
ش��بانه در پایتخ��ت گفت:
جلسهای با س��ردار رحیمی،
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ داشتیم که در
این جلسه جزئیات اجرای طرح زیست شبانه مورد
بح��ث و تبادل نظر قرار گرفت .وی ادامه داد :در این
جلسه کلیات ضوابط و چگونگی اجرای طرح و دالیل
مخالفت نیروی انتظامی با ادامه طرح زیست شبانه

مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تصمیم بر آن شد
اجرای طرح زیست شبانه در پایتخت ادامه پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران درباره چگونگی اجرای این
طرح گفت :در این جلس��ه
قرار ش��د نی��روی انتظامی
تهران ب��زرگ کارگروهی را
تشکیل دهد تا بتواند امنیت
و جوانب کار را کنترل کند
و م��ا بتوانی��م در پایتخت
همانند ماه مبارک رمضان شاهد زیست شبانه باشیم.
وی تاکید کرد :فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ
اعالم کرد با تشکیل این کارگروه مشکلی در اجرای
طرح زیست ش��بانه برای پایتخت وجود ندارد و ما
میتوانیم زیست شبانه را در پایتخت اجرایی کنیم.

■■پ�رده دوم :رانن�ده از مس�افر ميخواه�د
حجابش را رعايت كند
بر اس��اس اص��ل  8قانون اساس��ي جمهوري
اسالمي ايران« ،در جمهوری اسالمی ایران دعوت
به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است
همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،
دولت نس��بت به مردم و مردم نسبت به دولت»...
مبتن��ي بر اين اصل امر ب��ه معروف و نهي از منكر
وظيفه و تكليف عموم مردم نسبت به يكديگر است.
اولين سؤالي كه ممكن است نسبت به اين موضوع
محل توجه قرار بگيرد آن است كه معيار معروف و
منكر در جامعه چيست و مردم مكلف به امر ديگران
به چه موضوعاتي و نهي آنها از چه اقداماتي هستند؟
تبيين موضوع و تحليل زوايا و مصاديق گوناگون آن
نيازمند بحث مجزايي اس��ت اما آنچه بهعنوان قدر
متيقن «منكر» محسوب ميشود ،انجام اقداماتي
است كه قانونگذار بنا به مصالحي افراد را از ارتكاب
به آنها بازداشته است .همانگونه كه بيان شد يكي
از اين موضوعات الزام به رعايت پوش��ش و حجاب
اسالمي براي زنان اس��ت و قانونگذار عدم رعايت
حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي را جرمانگاري
كرده است .در نتيج ه راننده اسنپ بر اساس ضوابط
قانوني در مقام انجام وظيفهاي است كه مستند بر
اصل  8قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران بر
عهده وي قرار گرفته اس��ت .پس راننده اسنپ نه
تنها تخلفي مرتكب نشده بلكه در مقام انجام وظيفه
قانوني خود بوده است.
■■پرده س�وم :انتشار تصوير راننده بهوسيله
مسافر در شبكههاي اجتماعي

بر اس��اس ماده  17قانون جرائم رايانهاي ،هر
كس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي،
اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در
دسترس ديگران قرار دهد ،به نحوي كه منجر به
ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود ،مجرم
شناخته ميش��ود و مجازات خواهد شد .از سوي
ديگر بر اساس بند«ب» ماده  639قانون مجازات
اسالمي كتاب تعزيرات ،يكي از جرائم تعيين شده
براي افرادي اس��ت كه مردم را به فس��اد یا فحشا
تش��ویق کرده ی��ا موجب��ات آن را فراهم کند .بر
اين اس��اس چنانچه پخش تصوير راننده از شغل
شخصي وي موجبات هتك حرمت يا حيثيت او
را فراهم آورد يا انتشار اين تصوير و مطالب آن به
وس��يل ه راننده در راستاي تشويق به بيحجابي يا
تضعيف حجاب از يكسو و يا زيرسؤال بردن امر به
معروف و نهي منكر در جامعه شود ،ميتواند عنوان
مجرمانه ذيل بند «ب» ماده  639قانون مجازات
اس�لامي را داشته باش��د .اگر همه ما بیاموزیم به
قانونی که مصوب نمایندگان همه مردم در مجلس
اس��ت احت��رام بگذاریم ،جایی ب��رای اختالف در
ارتباطات اجتماعی با یکدیگر باقی نمیماند.
*حقوقدان و مدرس دانشگاه

آوای شهر

اجرای طرح انضباط شهری
در اطراف تئاتر شهر

شهردار منطقه  11تهران گفت :اجرای طرح
انضباط شهری از هفته آینده پیرامون تئاتر شهر
و خیابان ولیعصر(عج) آغاز میش��ود .به گزارش
ف��ارس ،نص��راهلل آبادیان با اش��اره ب��ه معضالت
بهوجود آمده پیرامون مجموعه تئاتر شهر که به
فضای فرهنگی و هنری این مجموعه آسیبهای
اجتماعی وارد کرده اس��ت ،گفت :در اجرای این
ط��رح که با هدف رفع معضالت بساطگس��تری
خیابان ولیعصر(عج) و محوطه تئاتر ش��هر انجام
خواهد شد ،تمام نهادهای مسؤول از جمله نیروی
انتظامی ،یگان حفاظت شهرداری تهران ،شرکت
حریمبان و ش��هربان ،معاونت خدمات شهری و
ش��هرداری منطقه  11هم��کاری میکنند .وی
با اش��اره به پیگیریهای انجام ش��ده در اینباره
خاطرنشان کرد :در این طرح پیشبینی شده است
از اقشار ضعیف ،دارای معلولیت و از کار افتاده که
با دستفروشی امرار معاش میکنند ،حمایت شود.

وجود   200گودال پرخطر در تهران

رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان نقشهبرداری
درباره فرونشست زمین در بخشهایی از پایتخت
هش��دار داده اس��ت ،گفت :در حال حاضر 200
گ��ودال پرخطر در ته��ران وج��ود دارد .محمد
علیخانی در گفتوگو با فارس ،درباره نامه رئیس
سازمان نقشهبرداری به معاونت حملونقل شورا
مبنی بر هشدار فرونشست زمین در بخشهایی از
تهران ،اظهار داشت :قرار شد جلسهای با معاونت
عمرانی س��ازمان نقشهبرداری داش��ته باشیم و
موضوعات مربوط به فرونشست را بررسی کنیم.
وی با اعالم اینکه پایتخ��ت  200گودال پرخطر
دارد ،خاطرنش��ان کرد :برخی از این گودالها در
زمینهایی ایجاد شده که یا مالک شخصی دارد یا
دولتی است ،برخی نیز مربوط به اموال شهرداری
است ،همچون گود کنار برج میالد که همیشه در
این زمینه هشدارهایی داده شده است.

