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راهکار جدید رئیس سازمان محیط زیست؛ 
یا قطعی برق یا هوای آلوده!

رئیــس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت 
گفت: برخــی نیروگاه ها 
مشکل ســوخت دارند و 
مجبورند برای تولید برق 

از مازوت استفاده کنند. پس اگر برق از سوی خانواده ها 
بی رویه مصرف شود اســتفاده از مازوت در صنایع و 
نیروگاه ها به عنوان سوخت اجتناب ناپذیر است. عیسی 
کالنتری، گفت: ملت یا باید نبود برق را بپذیرند یا اینکه 

ناچاریم برای مدت کوتاهی از مازوت استفاده کنیم.
    

افزایش ۱۳۰۰ درصدی دانشجویان 
ایرانی در ترکیه

رصدخانه مهاجرت 
ایــران اعــالم کــرد 
تعــداد دانشــجویان و 
دانش  آموختگان ایرانی 
در کشــور ترکیه، طی 

ســال های اخیر حدود هزار و ۳۰۰ درصد افزایش 
یافته و از ۴۳۸ دانشــجو در ســال ۲۰۱۳ به شش 
هزار و ۹۹ دانشجو در ســال ۲۰۱۷ رسیده است. از 
ســال ۱۳۹۳ به دلیل تغییر قیمت ارز، مقصدهای 
تحصیلی دانشــجویان از کشورهایی مثل آمریکا، 
کانادا، فرانسه و انگلستان به سمت کشورهایی مانند 

ترکیه و مجارستان سوق پیدا کرده است.
    

رواج خودکشی داوطلبان به دلیل 
شکست در کنکور 

سیدمحمد بطحایی، 
وزیــر اســبق آموزش 
و پــرورش گفــت: در 
سال های گذشــته در 
بولتن هــای محرمانه، 

اخباری از خودکشــی ده ها نفر از داوطلبان کنکور 
داشتیم که به علت شکست، سرکوب و تحقیر در 
خانواده این کار را انجام داده بودند. به گفته او برخی 
داوطلبان واقعا آینده دردناکی را از حیث ویژگی های 
روانشناختی باید به خاطر شکستی که در کنکور 
خورده اند متحمل شوند. بطحایی گفت: ذی نفعان 
کنکور ده ها هزار میلیارد تومان گردش مالی از قِبل 
کنکور دارند و به این ســادگی سفره شان را جمع 
نمی کنند، ولو اینکه باور داشته باشند این جریان 

نسل آینده را تهدید می کند.
    

 توزیع ۲ میلیون دوز انسولین 
در داروخانه ها

رئیــس ســازمان 
غــذا و دارو از توزیــع 
۲میلیون دوز انسولین در 
داروخانه های کشور خبر 
داد. محمدرضا شانه ساز، 

گفت: توزیع انســولین نیز بر اساس دستورالعمل 
ابالغ شده در داروخانه ها در فاز اول با کد ملی انجام 
می شــود. به این ترتیب خروج انسولین از زنجیره 
رسمی را نخواهیم داشت و مشکالت مدیریت توزیع 
آن از طریق سامانه تی تیک حل شد و تا ۲ ماه آینده 
می توانیم این روش توزیع را در همه داروخانه های 

کشور انجام دهیم که صف انسولین برطرف شود.
    

چرایی از دسترس خارج شدن 
اطالعات کیفیت هوای تهران

حسین شهیدزاده، 
مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران در 
واکنش به انتشار اخباری 
مبنی بر از دسترس خارج 

شدن اطالعات کیفیت هوای پایتخت در پی آلودگی 
شدید هوا، گفت: انتشار چنین اخباری فضاسازی 
است و صحت ندارد، چرا که مسئولیت هوای پاک و یا 
آلوده با شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیست که 

بخواهد اطالعات را از مردم پنهان کند.
    

احضار خبرنگار به دلیل گزارش 
مراسم ۳ هزار نفری در خوزستان 

خبرنگار گــزارش 
 دهنده مراسم پرازدحام 
یادبود یــک کدخدا در 
دزفول، به پلیس احضار 
شد. دلیل احضار انتقاد 

از واکنش فرمانداری دزفول در برابر برگزارکنندگان 
مراســم یادبــود برای یــک کدخدا بوده اســت. 
عصرجنوب نوشــت این احضار با سفارش معاون 
سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول صورت گرفت 
و خبرنــگار محلی در پلیس فتــا توضیحاتی داد، 

تذاکراتی گرفت و سپس به فرمانداری رفت.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دو روز پیش دولت باالخره الیحه  منع 
خشونت علیه زنان را پس از یک دهه و با 
اعمال تغییرات فراوان به تصویب رساند. 
الیحه ای که پس از پاســکاری سالیان 
متمادی بین دولت و قوه قضائیه حال باید 
با نام تغییر یافته »حفظ کرامت و حمایت 
از زنان در برابر خشونت« برای بررسی و 
احتماال تغییر و شاید تصویب به مجلس 

سپرده شود.
گرچه موارد پرجنجال این الیحه به 
امید تصویب شدن، از آن درز گرفته شده 
اســت؛ اما به اعتقاد کارشناسان همین 
شیر بی یال و دم و اِشکم هم اگر به قانون 
بدل شود می تواند التیامی بر بخشی از 
خشونت هایی باشد که بر زنان بی دفاع 

جامعه روا می شود.
 ُشکی که الیحه را 
به جریان انداخت

در حالی این الیحه در سال های اخیر 
در گیر و دار مشکالت فراوان اقتصادی 
و سیاسی کشور، عمال در دولت متوقف 
شده بود، قتل رومینا اشــرفی، دختر 
نوجــوان گیالنی به دســت پدرش در 
خرداد ماه امسال بار دیگر این الیحه را 
به جریان انداخت. پــس از قتل فجیع 
رومینا و طرح این موضــوع که زنان در 
معرض خطر در کشور توسط هیچ نهادی 
مورد حمایت نیســتند، بار دیگر لزوم 
تصویب این قانون مطرح شد. در آن زمان 

معصومه ابتکار، معاون رئیس  جمهوری 
در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور 
بررسی خارج از نوبت الیحه تامین امنیت 
زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح 
گفت: »آماده ایم تا این الیحه هفته آینده 

در کمیسیون لوایح مطرح شود«. 
حال بیش از هفت ماه پس از طرح این 
موضوع دولت به عهدش وفا و این الیحه 
را تصویب کرد و احتماال در روزهای آتی 

نیز آن را به مجلس ارسال خواهد کرد.
آمار باالی خشونت علیه زنان

خشــونت علیــه زنــان یکــی از 
گســترده ترین نوع تخطی های حقوق 
بشری به شــمار می رود که در بیشتر 
نقاط جهان، به بهانه  عرف و فرهنگ مورد 
تحمل و چشم پوشی قرار می گیرد. این 
در حالی اســت که با بررسی و تصویب 
قوانین حمایتی در بسیاری از کشورهای 
دنیا سعی شده اســت از زنان به واسطه 

قانون حمایت شود.
هــر چند آمــار بــه روزی در حوزه 
خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، 
اما به گزارش ایرنا، آخرین بررسی ها که 
در سال ۸۴ بر روی ۲۸ استان ایران انجام 
شده بود، نشان می دهد ۶۰ درصد زنان 
ایران تجربه خشونت خانگی داشته اند؛ 
با این حال پس از آن تحقیقی گسترده 
صورت نگرفته یا اگر هم انجام شده، در 

رده اسناد غیرقابل انتشار بوده است.
با این حال خبرگزاری ایســنا سال 
گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان »تبیین 
جامعه شناختی خشــونت علیه زنان« 
که بر بخشی از زنان متاهل شهرستان 

قائم شهر انجام شده بود، نتیجه گرفت 
که ۸۷ درصد زنان از ســوی همسران 

خود مورد خشونت قرار می گیرند.
جزئیات الیحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت

هــر چند»جلوگیــری از ازدواج 
اجباری دختران زیر ۱۸ سال« مهمترین 
محــور درز گرفته شــده در این قانون 
است، اما کارشناسان معتقدند، برخی 
از جزئیات این قانون می تواند در صورت 
اجرای دقیق، پشــتوانه محکمی برای 

بخشی از زنان در معرض آسیب باشد.
خشونت علیه زنان در الیحه تصویب 
شده اخیر که شامل ۵۸ ماده و پنج فصل 
است، اینگونه تعریف شده: »هر رفتار که 
به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر 
یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شــود و 
موجب ورود آســیب یا ضرر به جسم یا 
روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت 
یا محرومیــت از حقــوق و آزادی های 
قانونی وی گردد، به عنوان خشــونت 

تلقی می شود«.
در بخش دیگری از این الیحه آمده 
است: »قوه قضاییه مکلف است نسبت 
به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان 
خشــونت دیده یا در معرض خشونت و 
اتخاذ تدابیر الزم جهت حفظ حقوق و 
کرامت آنــان در مراجع قضایی و... و نیز 
برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، 
ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام 

کند«.
همچنین در این الیحه مشــخص 
شده که مابه التفاوت دیه زنان سرپرست 

خانواری که به قتل می رسند یا آسیب 
جسمی به آنها وارد 
می شود، به اندازه 
دیــه مــردان از 
بیت المال پرداخت 

خواهد شد.
در بخش های 
جزایــی ایــن 
الیحــه آمده 
اســت: »هرگاه 
مردی بر خالف 

تمایل زنی با ارسال 
پیام های نامتعارف به 

وسیله سامانه های مخابراتی و 
فضای مجازی موجب آزار روحی یا روانی 
وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم 
می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر 
ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی 
درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی 

درجه ۵ محکوم می شود«.

همچنین »اگــر مردی بــا علم به 
اینکه زنــی در علقــه زوجیت دیگری 
اســت، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد 
طالق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه 
منتهی به طالق گردد، به حبس درجه ۸ 
محکوم می شود«. در این الیحه سازمان 
صدا و ســیما مکلف بــه تهیه و پخش 
برنامه های رسانه ای در زمینه افزایش 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار 
در خانواده و جامعه، آموزش و پرورش 
مکلف به تدوین و اجــرای برنامه های 
درســی مناســب برای دانش آموزان 
و برگــزاری دوره های آموزشــی برای 
معلمان، والدین و سرپرستان قانونی و 
... و وزارت بهداشت مکلف به گسترش 
مراکز تخصصی بهداشــتی، درمانی، 
مشاوره ای و روانپزشــکی برای زنان و 
تربیت و تأمین نیروهای متخصص در 
این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان 
خشونت دیده یا در معرض خشونت و 
انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی 
زن خشونت دیده یا در معرض خشونت 
به مراکز اورژانس اجتماعی است. نیروی 
انتظامی نیز مکلف اســت نســبت به 
ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در 
کالنتری ها، اختصاص کالنتری های 
ویژه با به کارگیری پلیس زن، تأمین و 
تربیت نیروهای متخصص، شناسایی 
کانون های عمومی آسیب زا و پرخطر در 
حوزه خشونت علیه زنان و... اقدام کنند.
آنچه طی 10 سال بر الیحه گذشت

نخســتین اقدامات بــرای نگارش 
الیحه حمایت از زنان در برابر خشونت، 
در ســال ۱۳۸۹ آغاز شد. 
اقدامی که دولــت نهم با 
وجود کلید زدن 
بــه دولت بعدی 
محول کرد. با روی 
کار آمدن حســن 
روحانی، شــهیندخت 
مــوالوردی، معــاون وی 
این الیحه را بازنگــری کرد، اما 
با ایرادهای قــوه قضائیه روبرو 
شــد و بــه این 
ترتیب متن آن 
چندین سال در 

قوه قضائیه معطل ماند.
مرضیه قاســم پور، تحلیلگر الیحه 
تامین امنیت زنان در برابر خشونت و از 
نخستین دبیران کارگروه بررسی های 

حقوقی این الیحه در دولت یازدهم 
درباره آنچه بر این الیحه گذشــت 
این طور گفــت: »الیحه تأمین امنیت 

زنان در برابر خشونت بعد از فراز و نشیب 
و جرح و تعدیل های فراوان، اسفند ۹۵ از 
معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری به دولت و بعــد از آن ابتدای 
سال ۹۶ به قوه قضاییه برای اعالم نظر 

قضایی ارسال شد«.
او درباره آنچه دلیل دست به دست 
شدن این الیحه بین دولت و قوه قضائیه 
بود گفت که قوه قضائیه مباحث قضایی 
و کیفری این الیحــه را تنظیم کرده و 
رویکرد حاکم نیز مجازات جدی نسبت 

به سلب امنیت زنان است.
 سرنوشت الیحه در مجلس 

چه خواهد شد؟
معصومه ابتکار، معــاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهوری پس از تصویب 
این الیحه در دولت در توییتی نوشت: 
»حاصل تالش ده ها حقوقدان، قاضی، 
مدیر و مقامات قــوای مجریه و قضائیه 
تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت 

کارشناسی در دولت تصویب شد«.
در عین حال شهیندخت موالوردی، 
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده که خود به دلیل فعالیت هایش 
در دوران تصدی همیــن معاونت به دو 
سال حبس از سوی قوه قضاییه محکوم 
شده، پس از تصویب این الیحه در توئیتی 
نوشت: »به امید کاهش، کنترل و رفع 
خشونت از زندگی انســان ها و تحقق 
امنیت انسانی در سراسر جهان؛ تبریک و 
خداقوت«. حال باید دید، الیحه مصوب 
دولت با نام »حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت« چه زمانی از زیر 
تیغ بررســی مجلس جان به در می برد 
تا پاسخی هر چند کوتاه به دود خألهای 
قانونی باشد که در این سالیان به چشم 

زنان جامعه ایران رفته است.

الیحه »حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت« باالخره در دولت تصویب شد

نخستین گام های یک مسیر ناهموار

خبر 

در حالی که در روزهای اخیر تب شیوع کرونا در 
کشور به دلیل اعمال محدودیت ها به شکل قابل 
توجهی کاهش یافته و براساس آخرین آمار اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشــت مرگ و میر روزانه 
ناشی از کرونا به ۱۱۰ نفر رسیده است، اما خبرهای 
ناخوشایندی از گوشه و کنار کشور نشان می دهد 
این وضعیت دوام چندانی نداشته باشد. به طوری 
که طی روز گذشته یک فایل صوتی در شبکه های 
اجتماعی استان کردستان دست به دست می شود 
که حکایت از ورود کرونای انگلیسی به کردستان 
دارد. موضوعی که به تایید مقامات بهداشتی این 

استان نیز رسیده است.
این فایل صوتی با صــدای خانمی که به زبان 
کردی صحبت می کند به هموطنان و شهروندان 
مناطق کردنشــین به ویژه شهر سنندج هشدار 
می دهد که پروتکل ها را بیش از پیش رعایت کنند. 
در این فایل گفته شده که یک پزشک سنندجی 
طی سفری که هفته گذشته به انگلیس داشته در 
برگشت به کرونای جهش یافته که در انگلیس و 
برخی کشورهای دیگر مشاهده شده مبتال و اکنون 
در بیمارستان توحید سنندج بستری شده است. 
در این فایل صوتی آمده است که وزارت بهداشت 
به طور جدی برای پیدا کردن راننده و سایر افرادی 
که با این پزشــک در ارتباط بوده اند پیگیر است. 

همچنین به هموطنان هشــدار داده شده است 
که پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ۲۰ روزه را تا 

اطالع ثانوی جدی بگیرند.
خبرنگار ایسنا طی تماســی با علوم پزشکی 
استان کردستان صحت ماجرا را جویا شده که در 
پی آن آرزو فالحی، سخنگوی علوم پزشکی استان 
این ماجرا را تایید کرده و گفته که این پزشــک 
کردستانی اکنون به دلیل داشتن عالیم کرونای 

جهش یافته در بیمارستان بستری است.
 واکسن آنفلوآنزا که به موقع نرسید، 

کرونا می رسد؟
در حالی که با شیوع نوع جهش یافته ویروس 
کرونا، واکسیناسیون علیه این بیماری در بسیاری 
از کشورهای دنیا آغاز شــده است، در ایران حتی 
واکسن آنفلوآنزایی که هر ساله به متقاضیان تزریق 
می شد امسال با گذشــت زمان طالیی تزریق به 
بسیاری از گروه های در معرض خطر نیز ارائه نشد.

موضوعی که به گفته محمدرضا شانه ســاز، 
رئیس ســازمان غذا و دارو دلیل آن به یونیسف 
برمی گردد. او گفت که یونیســف قرار بود حدود 
۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای ایران تامین 
کند و حداکثر تا دهه اول آبان ماه در اختیار ما قرار 
دهد که این اتفاق نیفتاد.  با این حال شانه ساز ابراز 
امیدواری کرد که این اتفاق در خصوص واکسن 

کرونا نیافتد و ایران جزو کشورهایی باشد که به 
موقع واکسن کرونا را دریافت می کند. 

هر دوز زیر 10 دالر می خریم
با این حال دیروز سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا خیال هوطنانش را بابت نخریدن واکسن 
آمریکایی فایزر راحت کرد و گفت: »احتمال این که 
واکسن فایزر را وارد کشور کنیم بسیار کم است، 

زیرا شرایط نگهداری دشواری دارد«.
علیرضا رئیســی ادامه داد: »واکســنی که 
بخواهیم در ایران اســتفاده کنیم باید شرایط 
الزم ما را داشــته باشــد؛ قطعاً قیمت واکسنی 
که وارد کشور خواهد شــد، زیر ۱۰ دالر است«. 

او با ابراز امیدواری برای ورود واکســن کرونا به 
ایران قبل از ۱۴۰۰ و تزریق براساس اولویت ها، 
گفت: »دریافت ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز را از 
صندوق کوواکس پیگیری می کنیم و واریز ۵۲ 
میلیون دالر به حساب صندوق تقریباً نهایی شده 

و انجام می شود«.
۹میلیون نفر در اولویت تزریق

رئیسی با بیان اینکه باید حداقل ۲۱ میلیون 
نفر را در کشور واکسینه کنیم، گفت: »هشت 
 میلیون سالمند باالی ۶۰سال و یک میلیون نفر 
افراد در معــرض خطر؛ ماننــد کادر درمانی و 
برخی گروه های شغلی مانند غسال ها به دلیل 
ارتباط با پیکرهای جان باختگان کرونا؛ پلیس 
و کارمندان ســازمان  زندان ها؛ جانبازان باالی 
۵۰درصد و تنفســی و بیماران ســرطانی در 
اولویت تزریق واکسن کرونا هستند«. به گفته 

او فرمول اولویت بندی آماده شده و یک نرم افزار 
هم هســت که ســهمیه هر شــهر را جداگانه 
مشخص می کند و کسی بیرون از این سیستم 

نمی تواند واکسن بزند. 
واکسن در بازار سیاه

در این میان گزارش هایی حکایت از وجود 
واکسن در بازار ســیاه دارد. به گزارش دنیای 
اقتصاد گفته می شود این واکسن روسی و قیمت 
آن هزار یورو است! واکسنی که حتی به واقعی 
بودن آن هم اطمینانی نیســت. داروفروشان 
ناصرخسرو می گویند: »از۱۰ روز دیگر واکسن 
چینی هم می آید«.  ایران دارای ۸ هزار و ۵۷۴ 
کیلومتر مرز مشترک با ۷ کشور است و همین 
امر سبب شــده هر کاالیی که به بــازار اروپا، 
آمریکا و یا حتی شرق دور عرضه شود در نهایت 

۴۸ساعت بعد در بازار ایران نیز موجود باشد.
  تزریق واکسن ایرانی کرونا 

به داوطلب چهارم
در همین حال ایرانیان نیز در تالشند که واکسن 
خود را تولید کنند و آن را سریعتر از وعده ها به مردم 
برسانند. در این باره دیروز مسئول تیم نظارت بر 
آزمایش های انسانی واکسن کرونا ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی )ره( ضمن اعالم اینکه 
وضعیت جسمانی سه داوطلب اول تست انسانی 
واکســن ایرانی کرونا خوب است، گفت: »طبق 
مجوز کتبی که از کمیته ایمنــی اخذ کرده ایم، 
مجاز هستیم در این هفته به روی چهار داوطلب 

دیگر تزریق انجام دهیم«.

خطر پیک بعدی کرونا در کشور تقویت شد

ردپای کرونای جهش یافته انگلیسی در کردستان

گرچه موارد پرجنجال این 
الیحه مثل منع ازدواج 
دختران زیر 18 سال به 

امید تصویب شدن، درز 
گرفته شد، اما به اعتقاد 

برخی کارشناسان همین 
شیر بی یال و دم و اِشکم 

هم اگر به قانون بدل شود 
می تواند التیامی بر بخشی 

از خشونت هایی باشد که 
بر زنان بی دفاع جامعه روا 

می شود

در حالی که الیحه خشونت 
علیه زنان در سال های اخیر 
در گیرودار مشکالت فراوان 

اقتصادی و سیاسی کشور، 
عمال در دولت متوقف شده 

بود، قتل رومینا اشرفی 
دختر نوجوان گیالنی به 

دست پدرش در خرداد ماه 
امسال بار دیگر این الیحه را 

به جریان انداخت
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