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سفر از امروز ممنوع است؛ 
 خودروهای متخلف 

جریمه می شوند
وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی مصوبات 
هفتاد ویکمین جلسه ستاد 
ملی کرونا را اعالم کرد و بر 
اساس یکی از این مصوبات 

سفر بین استانی از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۲ خرداد 
تا ۱۲ ظهر دوشــنبه ۱۷ خرداد در سراســر کشور 
ممنوع است و خودروهای متخلف جریمه می شوند. 
به گزارش ایرنــا، برابر طرح هوشــمند، مدیریت 
محدودیت ها، برای ورود خودروهای غیربومی به 
شهرهای قرمز و نارنجی جریمه ها اعمال می شود 
و برای شهرهای زرد، صرفاً در طول این بازه زمانی 
نیز جریمه ۵۰۰ هزارتومانی بــرای یک بار اعمال 

خواهد شد.
    

وجود ۲ میلیون هکتار کانون 
بسیار بحرانی ریزگرد در کشور

معاون محیط زیست از 
شناسایی ۲ میلیون هکتار 
کانون ریز گــرد داخلی و 
۳۵۰ میلیون هکتار کانون 
خارجی اشاره کرد و گفت: 

۴۰ درصد از تاالب های کشور تبدیل به کانون ریز 
گرد شده اند. به گزارش مهر، مسعود تجریشی اظهار 
کرد:۴۰ درصد از کانون های بحرانــی ما در حوزه 
تاالب هاست و قرار اســت با وزارت نیرو تمامی این 
کانون ها نیازسنجی آبی شود و وزارت نیرو باید تعهد 
کند که تأمین حقابه را انجام دهد. او ادامه داد: تاالب 
صالحیه از اولویت های ماست چون عمده کانون های 

ریز گردهای تهران از این سمت است.
    

میزان بدهی های شهرداری تهران 
از زبان حناچی 

شــهردار تهران گفت: 
: در حال حاضــر مجموع 
بدهی شــهرداری تهران 
66.۲ هزار میلیارد تومان 
و برآورد مطالبات از دولت، 

دستگاه های دولتی و شهروندان ۵8.6 هزار میلیارد 
تومان است. به گزارش فارس، پیروز حناچی بیان 
کرد: بیــش از ۱6 هــزار و ۴6۴ از هکتــار از ارضی 
درشت دانه شهر با وســعتی حدود یک پنجم شهر 
طی ۴ ساله گذشته تعیین و تکلیف شده اند همچنین 
کاهش فاصله شــمال به جنوب تهران را شــاهد 
بوده ایم چراکه افزایش سهم خطوط و ایستگاه های 
بهره برداری شده مترو در پهنه جنوبی در این دوره 
مدیریت شهری از کمتر از ۴۰ درصد به بیش از ۵۵ 
درصد رســید. حناچی در مورد امالک شهرداری 
گفت: همچنین در این دوره از مدیریت شــهری 
واگذاری ۱۲8۳ ملــک انجام گرفته و تملک ۵۰6 
ملک هم داشته ایم که بخش قابل توجهی از واگذاری 
امالک مربوط به امالک ریزدانه بوده و تملک مربوط 

به اراضی و امالک واقع در طرح ها بوده است.
    

انتشار کرونای هندی و آفریقای 
جنوبی در برخی شهرستان ها

سخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: باوجود مشاهده روند کاهشی در تعداد 
موارد بستری بیماران کووید۱۹ در کشور، وضعیت 
بیماری همچنان ناپایدار، حساس و شکننده بوده و 
در برخی شهرستان های با وضعیت قرمز، سویه های 
کرونای هندی و آفریقای جنوبی در حال انتشار است. 
به گزارش ایلنا، سیما سادات الری بیان کرد: کمترین 
میزان رعایت توصیه های بهداشتی در هفته گذشته 
در کشور در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده 
و استان های کرمان، خراسان جنوبی، یزد، فارس، 
سمنان، تهران، قزوین، زنجان، کرمانشاه و اردبیل 
دارای رعایت مطلوب تر عمل به دستورالعمل های 

بهداشتی نسبت به سایر استان ها هستند.
    

آخرین وضعیت فیل تازه 
متولدشده در باغ وحش ارم

 پــس از 8 ســال یک 
فیــل مــاده در باغ وحش 
ارم متولدشــده اســت و 
رئیس اداره نظارت بر امور 
حیات وحش استان تهران 

از سالمت فیل مادر و نوزاد خبر می دهد. به گزارش 
ایسنا، محمد کرمی اظهار کرد: برای اینکه فیل مادر 
دچار استرس نشــود و بتواند در شرایط مناسبی از 
نوزاد خود تا رسیدن به سنی که بتواند وارد جایگاه 
بازدید عمومی شــود، نگهداری کند، فعاًل در این 
جایگاه نگهداری می شــوند و وارد جایگاه بازدید 

عمومی نمی شوند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

فرزند کشی در ایران آن قدر عادی 
شده اســت که هرچند وقت یک بار 
خبرهایش رسانه ای می شود و هر بار 
فجیع تر از قبل روی می دهد. رومینا، 
ریحانه، کودک اسفراینی و این اواخر 
قتل فجیع »بابک خرمدین«، هنرمند 
و کارگردان سینما، به دست والدین 
او، آن هم با شقاوت و قساوتی کم نظیر 
همراه با مثله کردن )تکه تکه کردن( 
جســد و اقرار بعدی قاتالن به کشتن 
دامــاد و دخترشــان در ســال های 
گذشــته، بار دیگر موضوع قتل های 
خانوادگــی و ناموســی را در جامعه 

مطرح کرد.
پدران بدون ترس فرزندشان را 

می کشند
هنرمنــد بــودن مقتــول و اقرار 
والدین در رســانه های دیــداری و 
شــنیداری و فضای مجازی بازتاب 
گسترده ای پیداکرده و توجه عمومی 
را به خود جلب کرده است . طبق احکام 
شــرعی، مجازات قتل عمد قصاص 
اســت مگر اینکه قاتل پدر مقتول یا 
اجداد پدری او باشد یا قاتل و مقتول 
پیرو یک دین نباشند. در این صورت، 
پدر و مادر از مجــازات قصاص معاف 
می شــوند و قاتلی که غیر هم کیش 
خود را کشته است نیز به دیه محکوم 

می شود.
قتل های خانوادگــی ازآن جهت 
اتفاق می افتد که پــدران غالباً از این 
مفر شرعی استفاده کرده و با دستاویز 
قــرار دادن اتهامات اثبات نشــده در 

مراجع قضائــی صالح، هــم حکم را 
صادر می کنند و هــم آن را اجرا کرده 
و از مجــازات آن هم معاف هســتند. 
همین مسأله موجب شده که در این 
سال ها شاهد افزایش میزان این دست 
جنایت هــا باشــیم. این گونه قتل ها 
موجب فروپاشــی نظام خانواده شده 
و اعتماد و امنیت اجتماعی و روانی را 

از بین می برد. 
محکومیــت پــدران جنایت کار 
تنها به مجازات سه تا ۱۰ سال حبس 
پیش بینی شــده در ماده 6۱۲ قانون 
مجازات اسالمی جبران نمی شود. این 
مجازات نه تنهــا موجب کاهش جرم 
و جنایت از نوع قتــل بابک خرمدین 
نمی شــود، بلکه این افراد که امنیت 
روانی جامعــه را از بین می برند، خود 
را قهرمان معرفــی می کنند و مدعی 
اخالق می شوند و می گویند که تحمل 

بی اخالقی فرزندانشان را نداشته اند.
مجازات ها برای قتل های 

ناموسی کافی نیست
اگر خاطرتان باشد آذر ماه ۱۳۹۰ 
ویدئویی در فضای اینترنت در ایران 
پخش شد که نشــان دهنده صحنه 
وقوع جنایتی فجیع در شــهریور ماه 
همان ســال بود: پدری در اســتان 
کرمانشاه سه دختر نوجوان خود را به 
بهانه تفریح به جنگل برده و سپس با 
شلیک گلوله به قتل می رساند. یکی 
از دختران که به طور اتفاقی در حال 
تصویربرداری از جنــگل بود، صحنه 
قتل خود و دو خواهر دیگرش را ضبط 
کرده بود. پدر بازداشــت و محاکمه 
شــده و با توجه به قانون عدم قصاص 
پدر در صورت قتل فرزند، تنها به ۱۵ 
سال زندان محکوم شد؛ یعنی در واقع 

تنها پنج ســال حبس برای هر یک از 
مقتولین.

وقوع ایــن جنایت همــان زمان 
اعتراض هــای زیادی را نســبت به 
نامتناســب بودن مجــازات پدر در 
صورت قتل فرزند برانگیخت. نزدیک 
به ۱۰ سال بعد، در خرداد ماه ۱۳۹۹ 
باز جنایتی به غایت وحشتناک، این 
بار در گیــالن رخ داد و مجدداً همان 
اعتراضات، این بار بــا صدایی بلندتر 
شــنیده شــد و منجر به وعده هایی 
برای تغییر قانون شــد. قانونی که اگر 
در جریان ۱۰ ســال گذشته و پس از 
قتل ســه دختر نوجوان کرمانشاهی 
توسط پدرشان تغییر می کرد، شاید 
دست کم با توجه به پرس وجوی پدر 
رومینا پیش از اقدام به قتل او، سبب 

جلوگیری از این قتل می شد.
بستر و علت این قتل ها در ایران و 
دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم 
و تعصبات کور و سنت های غلط رایج 
دانســت؛ چیزی که موجب می شود 
خانواده هــا و افراد فامیل نســبت به 
رفتار فرزندان یا بستگان خود، به ویژه 
دختران حساس شــده و خودشان را 
در یک پیش فــرض مالکیتی، عامل 
و مجری برخی تصمیمــات بدانند؛ 
تصمیماتی که موجــب رخدادهای 
ترسناک و شوکه کننده ای می شود. 
باید گفت علت اصلی این قتل ها، حکم 
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسالمی ایران 
است که دســتاویز برخی از مجرمان 
جنایت های خانوادگی و ناموسی قرار 

می گیرد.
در این ماده آمده است که اگر پدر 
یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، 
قصاص نمی شود. در جامعه ما و به ویژه 

در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ 
سنتی حاکم است، زمانی که قتل های 
ناموســی اتفاق می افتد، آتش بیاران 
معرکه که غالبــاً برادران یــا عمو و 
عموزاده ها هســتند، به دلیل آگاهی 
از ماهیت این ماده تالش می کنند به 
هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل 
باز کنند تا از این مفر قانونی رســته و 

عقوبت کارشان را نبینند.
چنان که در بسیاری از موارد همین 
افراد خانواده مرتکب قتل شده اند و با 
تحریک یا اغوای پــدر، او را به عنوان 
قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف 
می شــوند. باید گفت مجازات قانونی 
در نظر گرفته شده در ماده 6۱۲ قانون 
مجازات اســالمی بــرای قاتالنی که 
چنین قتل هایی مرتکب می شــوند 

کافی نیست.
اغلب هم دیده می شود که قاتالن 
حداقل مجــازات را دریافت می کنند 
یا اگر بیشــتر از آن نصیبشان شود، با 
تخفیف مجــازات روزهای کمتری را 
در زندان سپری می کنند. ازاین جهت 
در سال گذشــته که قتل ناگوار یک 
دختر نوجوان به اسم رومینا اشرافی 
در گیالن رخ داد، این مســأله مورد 
درخواست بســیاری از حقوق دانان 
قرار گرفت تا مجــازات قتل موضوع 

ماده 6۱۲ قانون مجازات اسالمی در 
حداقل و حداکثر به ســه برابر تبدیل 
شود و این گونه افراد مشمول هیچ گونه 
تخفیف  قانونی ای که به نفع متهمان 

صادر می شود، نشوند.
الیحه موسوم به »رومینا« به 

مجلس رفت
صدای اعتراض ها به قوانین مدتی 
است بلند شده و همین امر نمایندگان 
مجلس را بر این داشته که تصمیمات 
جدیدی برای فرزند کشــی هایی که 
این روزها بی سابقه در حال وقوع است 
بگیرند. چند روز پیش معصومه ابتکار، 
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور با 
انتشار پستی در توئیتر خود، از ارسال 
الیحه معروف »رومینــا« به مجلس 
شورای اســالمی خبر داد. حال باید 
دید آیــا این الیحه نیــز مانند الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت قرار اســت ماه ها در انتظار 

رسیدگی قرار گیرد یا خیر؟
بااین حال روز گذشته علی زنجانی 
حسنلوئی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر قید 
دو فوریت جهت رســیدگی به  الیحه 
معرف بــه »رومینا« گفــت: با توجه 
به فرزند کشــی های اخیر و التهابی 
که در جامعه ایجادشــده است الزم 
بود نســبت به تهیه و ارســال الیحه 
اشــد مجازات برای فرزند کشــی به 
مجلس شورای اسالمی اقدام شود که 
خوشبختانه انجام شد و این الیحه به 

مجلس آمد.
او افزوده است که کمیسیون اصلی 
رســیدگی به این الیحه، کمیسیون 
اجتماعی است اما قاعدتاً در خصوص 
بررســی نحوه اشــد مجــازات در 
کمیسیون حقوقی و قضائی نیز مطرح 
خواهد شــد اما به طور کلی با توجه 
به فضای ملتهب جامعــه، نظر او این 
است که این الیحه با قید دو فوریت در 
صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.

زنجانــی با بیــان اینکــه به طور 
جدی پیگیر رســیدگی به این الیحه 
هستیم، تصریح کرد: حتماً رسیدگی 
به این الیحه در دستور کار کمیسیون 
اجتماعی قــرار خواهد داشــت و به 
جد پیگیر آن هســتیم چــون مردم 
ما به شدت عاطفی هســتند و وقوع 
اتفاقاتی چون فرزند کشــی و بدتر از 
آن مثله کردن فرزند، فضای عمومی 
جامعــه را تحت تأثیر قــرار می دهد 
و باعث ایجاد اضطــراب و نگرانی در 
جامعه می شــود بنابراین باید هرچه 
سریع تر نسبت به ایجاد اشد مجازات 

برای فرزند کشی اقدام کنیم.
ایــن نماینــده مجلس شــورای 
اســالمی در پاســخ به این سؤال که 

چقدر طول می کشــد این الیحه به 
صحن علنی و سپس شورای نگهبان 
برود؟ گفــت: در حال حاضر الیحه به 
مجلس آمده و باید پس از بررسی در 
کمیســیون های اصلی و فرعی حتماً 
با قید فوریت به صحــن علنی برود و 
سپس نظر شورای نگهبان اخذ شود تا 
این الیحه تبدیل به قانونی در جامعه 
شود که پیرو اجرای آن، دیگر شاهد 
فرزند کشی نباشــیم یعنی به عبارت 
دیگر، کسی جرئت نکند فرزند خود 

را به راحتی بکشد.
او افزود: رســیدگی به این الیحه 
بســتگی به مدت زمان رسیدگی در 
کمیسیون ها و ســپس صحن علنی 
مجلس دارد اما الزم به ذکر است که 
بگویم حتمــاً در اولویت های ما قرار 

خواهد داشت.
زنجانی با اشاره به ابعادی که قرار 
است مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در 
ایجاد اشد مجازات برای فرزند کشی 
فقط افزایــش نوع مجــازات مدنظر 
ما نیســت بلکه به لحــاظ فرهنگی و 
اقتصادی نیــز این موضــوع را مورد 
بررســی و کنکاش قرار خواهیم داد 
تا به تمام ابعاد موضوع فرزند کشــی 
رسیدگی و یک قانون جامع و کاربردی 

در کشور اجرا شود.
در آخر اما ذکر این نکته الزم است 
که دولت باید تصمیم ویژه ای برای این 
موضوع بگیرد. رشــد عجیب وغریب 
فرزنــد کشــی در ایران و در اقشــار 
مختلف فرهنگی رو به افزایش است و 
تنها دلیل آن نبود قانون مناسب است؛ 
قانونی که برخی حقوقی که بی دلیل به 
پدر داده شده است را محدود کند. باید 
منتظر ماند و دید آیا الیحه »رومینا« 
می تواند نقشی در محدود کردن نقش 
پدران در زندگی فرزندشــان داشته 
باشــد یا این الیحه هم همچون سایر 
قوانینی که برای بهبود اوضاع زنان و 
دختران نوشــته شده است بی نتیجه 

خواهد ماند.

الیحه »رومینا« با تأکید بر دوفوریتی بودن به مجلس رفت

قانونیکهبهپدراناجازهفرزندکشینمیدهد

خبر

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
کشور بابیان اینکه دخانیات تنها صنعتی است 
که تحریم نمی شود، گفت: عامل هشداردهنده، 
روند رو به رشد مصرف دخانیات در میان دختران 
جوان اســت و ادامه این روند موجب گرفتاری 
مداوم آن ها در دام دخانیات، مواد مخدر و انواع 

بزهکاری های دیگر خواهد شد.
 مرگ ساالنه 8 میلیون نفر به دلیل 

مصرف دخانیات در جهان
محمدرضا مسجدی، بابیان اینکه دخانیات 
رهاورد دنیای جدید است، گفت: این محصول 
توسط آمریکا کشف شد و متأسفانه امروز یکی 
از بزرگ ترین عوامل خطر برای سالمتی مردم 

است.
او بابیان اینکه مصــرف دخانیات مهم ترین 
بازدارنده توسعه کشورهای در حال رشد است، 
ابراز کرد: بحث دخانیات صرفاً بحث ســالمتی 
نیســت بلکه همه ابعاد اقتصادی، سیاســی و 

اجتماعی را هم دربرمی گیرد.

مسجدی بابیان اینکه اســتعمال دخانیات 
بیش از ۵۰ نوع بیمــاری و ســرطان به وجود 
می آورد، افــزود: هنــوز باگذشــت ۱6 ماه از 
زمان شــیوع بیمــاری کرونا در جهــان تعداد 
جان باختگان این بیمــاری به ۴ میلیون نفر هم 
نرسیده است اما در طول یک سال گذشته بیش 
از 8 میلیون نفر به علت عوارض ناشی از دخانیات 

در دنیا فوت کرده اند.
او ادامه داد: در کشور خودمان از بهمن سال 
۹8 تا به امروز بیش از ۷۰ هزار نفر به علت بیماری 
کرونا فوت کرده اند امــا در همین مدت بیش از 
8۰ هزار نفر به علت بیماری ها و عوارض ناشی از 

دخانیات جان خود را ازدست داده اند.
دارو تحریم است، دخانیات خیر

دبیــر کل جمعیت مبــارزه با اســتعمال 
دخانیات کشور بابیان اینکه دخانیات مهم ترین 
تهدیدکننده ســالمت عمومی جامعه اســت، 
گفت: شاید در کل کشور حدود ۱۰ درصد جامعه 
دخانیات مصرف می کننــد اما این درصدی که 

دخانیات استعمال می کنند به جهت عوارضی 
که به وجود می آورنــد به کل جامعه تعمیم پیدا 

می کند.
مسجدی بابیان اینکه دخانیات تنها موردی 
است که مورد تحریم دشمنان واقع نشده است، 
اظهار کرد: هم اکنون به خاطــر تحریم ها برای 
تهیه دارو و واکسن کرونا دچار مشکل هستیم اما 
جالب است بدانید که تنها صنعت و کاالیی که از 
بعد از انقالب تاکنون تحریم نشده است، صنعت 

دخانیات است!
او افزود: برخی از صنایــع به خاطر تحریم ها 
از تولید بازمانده و ورشکسته شده اند اما صنعت 
دخانیات نه تنها متوقف نشــده بلکــه با چراغ 
سبز آمریکا به شرکت های خارجی شاهد رشد 
ســرمایه گذاری در صنعت دخانیات هستیم. 
آیا می شود گفت که این ها دلســوز مردم ایران 
هســتند؟ قطعاً خیر بلکه این ها به دنبال منافع 
مالی خود هستند و برای سالمتی مردم ذره ای 

اهمیت نمی دهند.
 آمارهای عجیب از مصرف دخانیات 

در ایران
بنابر آماری که پیش تر محمدرضا مسجدی 
ارائه داده »۱۰ میلیون نفر در کشــور ســیگار 
می کشــند«، در این میان او معتقد اســت که 

»تجربه مصرف قلیــان در دختران دانش آموز 
تا ۳۵درصد باال رفته است« بااین حال آمارهای 
رســمی دیگر نیز از میزان استعمال دخانیات 
در ۲۵درصد مردان و بیش از ســه درصد زنان 
ایرانی حکایت دارد و به طور متوســط بیش از 
۱۴درصد ایرانیان مصرف کننده سیگار و قلیان 
هستند. بر اســاس آمارهای ارائه شده از سوی 
وزارت صمت، طی سال گذشــته ایرانی ها در 
مجموع 6۵ میلیارد و ۱۱۰ میلیون نخ ســیگار 
مصرف کرده اند که به  طــور میانگین با لحاظ 
8۳ میلیون نفــر جمعیت، بــه ازای هر ایرانی 

سرانه ۷8۴ نخ سیگار را نشــان می دهد. البته 
این عدد فقط برای مصرف ســیگار بوده و کل 
محصوالت دخانی را شــامل نمی شود، چراکه 
مطابق آمارها، ساالنه ایرانی ها ۱۰ هزار تن نیز 
تنباکوی قلیان در کشور مصرف می کنند که در 
نوع خود رقم قابل توجهی است. آمارهای وزارت 
صمت همچنین نشان می دهد در سال گذشته 
از حدود 6۵ میلیارد نخ سیگار مصرف شده در 
کشور، حدود ۵۵ میلیارد نخ آن در کشور تولید 
شده و ۱۰ میلیارد نخ آن نیز از طریق قاچاق وارد 

کشور شده است.

هشدار افزایش مصرف دخانیات بین دختران جوان  

تلفات دخانیات بیشتر از کرونا است

محکومیت پدران 
جنایت کار تنها به 

مجازات سه تا 10 سال 
حبس پیش بینی شده در 
ماده 612 قانون مجازات 

اسالمی جبران نمی شود. 
این مجازات نه تنها موجب 

کاهش جرم و جنایت 
نمی شود، بلکه این افراد 

که امنیت روانی جامعه 
را از بین می برند، خود را 
قهرمان معرفی می کنند

معصومه ابتکار، معاون زنان 
و خانواده رئیس جمهور 

با انتشار پستی در توئیتر 
خود، از ارسال الیحه 

معروف »رومینا« به مجلس 
شورای اسالمی خبر داد
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