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در۳۵ایستگاهمتروتهرانانجاممیشود
 نصب شیشه برای جلوگیری 

از اقدام به خودکشی

رئیس پلیس مترو تهران گفت برای جلوگیری از 
اقدام به خودکشی در مترو و رعایت حریم ریلی قرار 
است در ۳۵ ایستگاه مترو تهران دیوار شیشه ای نصب 
شود. ســعید عطاالهی نصب این شیشه ها را اقدام 

پیشگیرانه خواند که هزینه سنگینی دارد.
    

تبدیل ولیعصر به خیابان کامل

معاون شهرسازی شــهرداری تهران در مورد 
وضعیت خیابان ولیعصر و لــزوم بازنگری در طرح 
تفصیلی این خیابان با توجه بــه تالش برای ثبت 
جهانی آن گفت: شــهرداری تهران موضوع ایجاد 
خیابان کامل را در دستور کار خود قرار داده است. 
عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه خیابان کامل به 
خیابانی گفته می شود که برای همه اقشار جامعه 
اعم از پیاده، سواره و استفاده کنندگان از حمل ونقل 
عمومی بهسازی شــده به گونه ای که همه بتوانند 
ترددی ایمن و آسان داشته باشند و عالوه بر گذراندن 
اوقات فراغت به فضاهای کار و تجاری نیز دسترسی 
داشته باشند، گفت: در این راستا شورای راهبردی 
به ریاست شهردار تهران و نمایندگان شهرسازی، 
زیباسازی، فضای ســبز، فنی عمرانی، اجتماعی، 
حمل و نقل و ترافیک و نمایندگان شــورای شهر 
تشکیل شده است تا وضعیت بهسازی و ساماندهی 
خیابان ولیعصر را راهبری کنند. خیابان ولیعصر با 18 
کیلومتر طول و اختالف ارتفاع ۵00 متری از میدان 
راه آهن تا تجریــش، ویژگی های الزم برای تبدیل 
شــدن به خیابان کامل را دارد و برهمین اساس به 
دنبال انطباق چارچوب های خیابان کامل در محور 

ولیعصر هستیم.
    

واکنش اورژانس تهران به 
مرگ بانوی رکاب زن

رئیس مرکز اورژانــس  تهــران در واکنش به 
اظهارات مربی بانوی رکاب زن که هفته گذشته طی 
یک تصادف جان باخت، گفت: موتورالنس اوژانس 
تقریبا 8 دقیقه پس از اولیــن تماس به محل وقوع 
حادثه رسیده و زمان رسیدن آمبوالنس هم حدود 

11 دقیقه از زمان دریافت اولین تماس بوده است.
ونوس نوری )زریــن خاک( کــه عضو هیات 
دوچرخه سواری تهران بود، صبح روز چهارشنبه 
1۴ خردادماه بر اثر تصادف با خودرویی که پس از 
حادثه متواری شد جان خود را از دست داد. تقاطع 
بزرگراه شیخ فضل اهلل و حکیم یک خودرو از پشت با 
او که در حال تردد با دوچرخه بوده برخورد می کند و 
متاسفانه این حادثه منجر به جان باختن این بانوی 
رکابزن می شود. مربی این رکابزن که در لحظه فوت 
وی باالی سرش حضور داشته توضیحاتی را در مورد 
علت فوت و حواشی که بعدا پیش آمد ارائه کرده و 
طی آن گفته است که »ابتدا آمبوالنس موتوری آمد 
که نتوانست کاری انجام بدهد و سپس ۴0 دقیقه 

طول کشید تا ماشین آمبوالنس بیاید«
    

۹6۰ زمین لرزه در یک ماه
شبکه های لرزه نگاری 
مرکز لرزه نگاری کشوری 
وابســته بــه مؤسســه 
ژئوفیزیــک دانشــگاه 
تهران، در اردیبهشــت 

1۳۹۹ تعداد نزدیک بــه ۹۶0 زمین لرزه را ثبت 
کردند. این زمین لرزه ها در نواحی مختلف ایران 
و نواحــی مرزی رخ داده و توســط شــبکه های 
لرزه نــگاری ثبــت و تعیین محل شــده اند. در 
اردیبهشــت 1۳۹۹ تعداد ۹ زمین لرزه با بزرگی 
بیش از ۴ در داخل کشور توسط مرکز لرزه نگاری 
کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ ترین آن ها 
در تاریخ 1۳ اردیبهشت 1۳۹۹ با بزرگی ۵.1 حوالی 
فاریاب واقع در استان کرمان رخ داده است. از لحاظ 
آماری 8۷۶ زمین لرزه دارای بزرگای کوچک تر از 
۳، تعداد ۷۷ زمین لرزه دارای بزرگای بین ۳ و ۴، 
تعداد ۶ زمین لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد 

۳ زمین لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

بیــش از یــک هفته اســت که 
نمایندگان مجلس یازدهم به صورت 
رســمی کار خود را با انتخاب هیات 
رئیســه و تشــکیل فراکسیون های 
مختلف در مجلس شــورای اسالمی 
آغــاز کرده اند. اما بــا انتخاب هیات 
رئیســه و غیاب همیشــگی زنان در 
کرسی های باالنشــین مجلس این 
ســوال به ذهن می رســد؛ زنانی که 
توان گرفتن حتی یک کرســی هم از 
12 کرسی هیات رئیسه را ندارند آیا 
در مجلس یازدهــم، توانایی تصویب 
قانونی به نفع زنان را خواهند داشت؟

همانطور که می شــد پیش بینی 
کرد در این دوره مجلس نیز همانند 
ادوار گذشته سهم زنان از کرسی ها، 
محدود و تنها 1۷ نفــر از میان 2۹0 
نماینده بود. این در حالی اســت که 
تنها چنــد روز پس از اعالم اســامی 
منتخبین، نام یکی از شــاخص ترین 
آنها از لیســت کوتاه زنــان این دوره 
مجلس، به دلیل فوت بــر اثر ابتال به 
ویروس کرونا، خط خــورد. فاطمه 
رهبر، نماینده دوره هفتم، هشــتم و 
نهم مجلس شورای اسالمی از حوزه 
انتخابیــه تهران بــود. او در مجلس 
هفتم و هشتم نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی و در مجلس نهم نایب رئیس 
کمیسیون اصل ۹0 قانون اساسی بود 
و ریاست فراکسیون زنان و خانواده را 
برعهده داشت و شاید تنها امید جمع 
کوچک زنان، برای راهیابی به هیات 
رئیسه ای بود که در ۴1 سال گذشته 

کمتر زنی آن را تجربه کرده است.

پیشــتر ســهیال جلــودارزاده و 
شــهربانو امانی تنها زنانی بودند که 
در مجلس ششــم توانستند سهمی 
را در هیات رئیســه مجلس به دست 
آورند. سهمی که حتی با وجود حضور 
حداکثــر اصالح طلبــان و چینش 
۳0 درصــدی زنان در لیســت های 
رقابتیشان برای انتخابات مجلس در 

سال ۹۴ تکرار نشد.
پــس قابــل پیش بینی بــود که 
زنان در مجلســی که اغلــب آنها را 
اصولگرایی تشــکیل می دهند که به 
نمایش قدرت زنان عالقه  ای ندارند، 

جایی نداشته باشند.
با این حال »ســمیه محمودی«، 
نماینده مردم شــهرضا که با گرایش 
سیاسی »مســتقل« به مجلس این 
دوره راه یافت، تنها زنی بود که برای 
کرســی دبیران اعالم کاندیداتوری 
کرد. او از روال مردســاالرانه مجلس 
انتقاد کرد و به خبرآنالین گفت: »ما 
می دانستیم مردان مجلس یازدهم به 
زنان رای نخواهند داد اما نخواستیم 

صحنه را خالی کنیم«.
او همچنیــن به این نکته اشــاره 
کردکه از آنجا که آقایان اعتقادی به 
حضور زنان در هیات رئیســه ندارند 
در دایــره رایزنی هایشــان خبری از 
حضور یــک زن نبــود. در حالی که 
اگر می خواســتند می توانستند این 

موضوع را هم در نظر بگیرند.
سهمهموارهاندکزنان

درهیأترئیسه
اما جدای از حضور زنان در هیات 
رئیسه مجلس شــورای اسالمی آیا 
حضور زنان در مجلس و تعدد آنها در 
کرسی ها توانسته است خواسته های 
جامعه زنان را بــرآورده کند و منجر 

به تصویب قوانینی برای رفاه بیشتر 
آنها شود؟

گرچه این تعدد حضور هیچ گاه در 
مجلس اتفاق نیفتاد و همواره ســهم 
زنــان در این حوزه اندک بــود، اما با 
نگاهی به فعالیت زنان در ادوار مختلف 
مجلس شورای اسالمی شاید بتوان 

پاسخی برای این پرسش یافت.
مجلسدهموبیشترین

نمایندگانزن
در انتخابات مجلس دهم در سال 
۹۴، 1۷ زن به مجلس راه پیدا کردند. 
گرچه این تعداد در برابر 2۹0 کرسی 
مجلس اقلیتی کم شــمار بــود، اما 
بیشترین عدد در سنوات گذشته به 
حساب می آمد. این در حالی بود که 
اغلب این زنان با داعیه ها و شعارهایی 
در دفــاع از حقوق زنان و پشــتوانه 
لیست ۳0 درصدی اصالح طلبان به 
مجلس راه یافته بودنــد. گرچه آنان 
هم سهمی در هیات رئیسه مجلس به 
دست نیاوردند اما با تالش هایی برای 
تصویب قوانینی چون؛ قانون کاهش 
ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط 
خاص، تصویب قانون تعیین تکلیف 
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان غیرایرانی که به تازگی 
به تایید شــورای نگهبان نیز رسید، 
قانون تشــدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایت از بزه دیدگان ناشــی از آن 
توانستند گام هایی برای زنان بردارند. 
هر چند همین مجلــس دهم که به 
نظر می رســید بیشتر از مجلس های 
پیشین خود به زنان اهمیت می داد با 
تصویب قانونی صدای فعاالن حقوق 

زنان را در آورد.
در آبــان ۹۶ نمایندگان مجلس، 
با هدف »افزایش جمعیت کشــور« 

با ممنوعیت جراحی های پیشگیری 
از بارداری مگر در موارد اســتثنایی 
موافقــت کردند. همچنیــن تبلیغ 
درباره پیشگیری از بارداری ممنوع 
اعالم شــد. به اعتقاد فعاالن حقوق 
زنان ایــن موضوع نه تنهــا دخالت 
در امــور فرزنــد آوری خانواده های 
ایرانی محســوب می شــد که حتی 
می توانست منجر به محدودیت هر 
چه بیشــتر حضور زنان در جامعه به 
دلیــل فرزندآوری های ناخواســته 

شود.
همچنین دو مطالبــه مهم زنان 
یعنــی، الیحه  حمایــت از کودکان 
و نوجوانان و الیحــه تامین امنیت 
زنان در راهروهای تو در توی شورای 
نگهبان، دولت و مجلس و قوه قضائیه 
همچنــان منتظر تصویــب نهایی 
ماند و به مجلس بعدی سپرده شد. 
مجلســی که گمان می رود عملکرد 
آن چیزی از جنس عملکرد مجلس 

نهم باشد.
تصویبقوانینضدزن

در حالی کــه »فاطمــه رهبر« 
رئیس فراکســیون زنان در مجلس 
نهــم و نماینده متوفی شــهر تهران 

در مجلــس یازدهم بــرای افزایش 
حضور نمایندگان زن در این مجلس 
تالش هایی کرد و حتی پیشنهاد داد 
تا در حوزه های انتخابی کشــور که 
باالی پنج نفر کرســی دارند؛ حضور 
حداقل یک نفر از بانوان واجد شرایط 
کاندیداتــوری نمایندگی در مجلس 
شورای اسالمی در فهرست انتخاباتی 
استان ها پیش بینی شود، اما بسیاری 
معتقدنــد مجلس هفتم و هشــتم و 
نهم بیشــترین قوانین ضــد زنان را 

تصویب کرد.
در همین بــاره و در پایــان دوره 
نهم مجلس، فاطمه راکعی، دبیرکل 
جمعیت زنان مســلمان نواندیش، از 
جمله کسانی بود که در این باره انتقاد 
کرده و با تاکید بــر اینکه نمایندگان 
زن مجلس شــورای اســالمی نقش 
مضاعفی در تحقق برابری حقوق زن 
و مرد دارند، گفتــه بود که آنها تالش 
خاصی بــرای پیشــبرد آرمان های 
قانون اساسی و خواســته های ملی 
زنــان نکرده اند، همچنین تالشــی 
هم بــرای ارائــه طرح های بــه روز 
براساس تالش های نمایندگان قبلی 

نداشته اند.
او و برخی دیگــر از فعاالن حوزه 
زنان، پیگیــری طرح هایــی مثل 
دورکاری زنــان که به خانه نشــین 
کردن تدریجی آنان منجر می شود، 
تفکیک جنســیتی در دانشگاه ها، 
منع زنان برای حضور در ورزشگاه ها 
و حمایت از برخی مواد طرح ها مانند 
حمایــت از تعدد زوجــات و ازدواج 

موقت را مصداق این مدعا می دانند.
یکی از مصوبات پرحاشیه مجلس 
نهم که می توان آن را در حوزه مسائل 
زنان تعریف کرد، قانــون حمایت از 
خانواده بود. این الیحه که بخش هایی 
از آن مورد انتقاد فعاالن سیاســی و 
اجتماعی قرار گرفت، به پیشنهاد قوه 
قضائیه در جلسه هیات دولت محمود 
احمدی نژاد در تیر 1۳8۶ تصویب و 
به مجلس ارسال شــد. منتقدان این 
قانون را در جهــت تضعیف خانواده و 
مغایر با قانون اساســی می دانستند. 
براســاس یکی از مواد این قانون که 
جنجالی ترین بخش آن نیز هســت، 
مردان بــرای ازدواج مجــدد نیازی 
به اجازه و آگاهی همســر قبلی خود 
ندارند و تنها الزم است توانایی مالی 
خود برای داشــتن زن جدیــد را به 

دادگاه اثبات کنند.
نمایندگان مجلس نهم، در دفاع 
از مــوارد انتقادبرانگیز ایــن قانون، 
اظهارات گوناگونی داشتند. به عنوان 
نمونه الله افتخاری، عضو فراکسیون 
زنان، که در مجلس هشــتم نیز این 
الیحه را بسیار پیگیری کرد، با تاکید 

بر اینکه اصل مهم در الیحه حمایت 
از خانواده »تک همسری« است، در 
دفاع از رسمیت دادن به ازدواج موقت 
گفته بــود که »خانم هــای مجلس 
بیش از همــه از تصویب ایــن ماده 
حمایت کردند چراکه مراجعان آنها 
مادرانی هستند که فرزندان حاصل 
از ازدواج موقت آنها شناسنامه ندارند 
و مشــکالت زیادی پیدا کرده اند. در 
حالی که پدر هیچ مسئولیتی دراین 

باره برعهده نمی گیرد«.
فاطمه رهبر، رئیس فراکســیون 
زنان مجلس نهم، نیــز در مناظره  ای 
با الهه کوالیــی، عضو فراکســیون 
زنان مجلــس ششــم، در آن زمان 
گفــت: »الیحه حمایت خانــواده از 
مترقی تریــن قوانیــن جمهــوری 

اسالمی ایران است«.
پیشبینیوضعیت
مجلسیازدهم

به اعتقــاد بســیاری دور از ذهن 
نیســت که مجلس یازدهــم نیز نه 
تنها با اکثریت مردانــی که در خود 
دارد تالشــی برای تصویب قوانینی 
به نفع امنیت زنان و حضورشــان در 
فعالیت های اجتماعی نداشته باشد 
که اغلب زنان نماینــده نیز همچون 
شبلی گلی هم بر پیکر حالج بیفکنند 
و تــن رنجور زنــان کشــور را که در 
این ســال ها به دلیل ضعــف قوانین 
با مشــکالت فراوانی روبــرو بوده اند 

آزرده تر کنند.
 به طوری که به تازگی زهره سادات 
الجوردی درباره اینکه اصالح طلبان 
درخصوص کودک همسری مدت ها 
کار کردند تا ســن ازدواج را افزایش 
بدهند، گفت: »این موضوع از جمله 
مسائلی بود که بدون در نظر گرفتن 
اولویت ها مطرح شد و به هیچ عنوان 
مســئله اساســی و مهم در کشور ما 
نبود. آن چیزی که اسالم با آن مخالف 
است ازدواج اجباری بوده که ما با آن 

در هر سن و سالی مخالف هستیم«.
به اعتقاد او اگر دختــری به بلوغ 
فکری و جسمی رسیده باشد ازدواج 
او مشکلی ندارد و ما نمی توانیم برای 

ازدواج سن تعریف کنیم.

بررسیحضورونقشزناندرادوارمختلفمجلس

اقلیت های همیشگی و در سایه

خبر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
تاکنون 1۷۳ هزار و 8۳2 نفر در کشور به طور قطعی 
به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۷0 نفر در 2۴ 
ساعت گذشته، شمار جان باختگان کرونا در کشور 

به 8۳۵1 نفر رسید.
کیانوش جهانپور روز دوشنبه درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در کشور و 
موارد فوت ناشی از این ویروس بیان کرد: از دیروز 
تا امروز 1۹ خرداد 1۳۹۹ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۳ بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که ۷1۳ مورد 

بستری شدند. 
وی ادامه داد: متاســفانه در طول 2۴ ساعت 
گذشته، ۷0 بیمار کووید1۹ جان خود را از دست 
دادنــد و مجموع جان باختگان ایــن بیماری به 

8۳۵1 نفر رسید.
خوشــبختانه تاکنون 1۳۶ هزار و ۳۶0 نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 

شده اند. همچنین 2۶1۹ نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شــدید این بیماری تحت 

راقبت قرار دارند.
همچنین تا کنون یک میلیون و 10۷ هزار و 
2۵۴ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام 

شده است.
این در حالی اســت که به گفته او خوزستان 
همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد و استان های 
هرمزگان، کردســتان، آذربایجان های شرقی و 
غربی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر 

و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.
بر اساس همه شواهد و مطالعات و توصیه های 
جهانی، همچنان شستن مکرر دست ها برای 20 
ثانیه با آب و صابون، رعایت فاصله گذاری و استفاده 
از ماسک به خصوص در هنگام حضور در تجمعات 

و فروشگاه ها به قوت خود باقی است.
جهانپور گفت: نگاهی به تعداد افراد بستری 
در بیمارستان ها نشان می دهد که افزایش اندک 
روزانه را در روزهای اخیر شــاهد هستیم و مردم 

باید بیشتر به رعایت نکات بهداشتی توجه کنند. 
به نظر می رسد در مورد کرونا، عادی پنداری اتفاق 
افتاده که پیامدهای ناگــواری را در روزهای آتی 
خواهد داشت. به گفته او بسیاری از شهرستان ها 
در وضعیت سفید هستند و انتظار داریم مردم با 
رعایت نکات بهداشتی این وضعیت سفید را حفظ 
کنند و وضعیت اســتان های با وضعیت قرمز نیز 

سفید شود.
مردانآسیبپذیرتراززنان

رییس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت 
گفت: موارد آلودگی و شــدت ابتال و مرگ و میر 
کرونا در مردان بیشــتر از زنان است، زیرا برخی 
ویژگی های بیولوژیک مردان آنان را نسبت به ابتال 

به کووید 1۹ آسیب پذیرتر از زنان می کند.
مطهره عالمه درباره علت ابتالی بیشتر مردان 
به ویروس کرونا نسبت به زنان افزود: وجود آنزیم 
ACE در مردان بیشتر از زنان است که عاملی برای 
ایجاد عفونت قلمداد می شــود. همچنین عامل 
ژنتیک مربوط به کروموزوم اضافی در زنان عامل 

ایمنی بهتر در زنان است. از طرف دیگر در برخی 
مطالعات وجود هورمون استروژن در زنان را عاملی 
برای بهبودی ســریع تر و کاهش شدت ابتال در 
زنان دانسته اند. به هر حال شواهد حاکی از آسیب 
پذیری بیولوژیک بیشتر مردان در مقابل بیماری 

کووید 1۹ است.
رئیس اداره ســالمت میانســاالن معاونت 
بهداشت وزارت بهداشــت اظهار کرد: پروفایل 
اجتماعی و مسئولیت شغلی مردان عامل دیگر 
ابتال به ویروس کرونا برای مردان اســت. شاغل 
بودن اکثریت مردان به عنوان نــان آور خانواده 

ســبب می شــود که تماس های آنان با محیط 
خارج از خانه بیشتر از ســایر افراد خانواده بوده و 
در معرض خطر بیشتری قرار گیرند. آنها باید بنا را 
بر آن بگذارند که اطرافیان آنها از فامیل، همسایه، 
همکار، دوست و آشنا تا پزشک و معلم و مغازه دار و 
راننده، آلوده هستند. تنها با پذیرش این اصل است 
که به حفاظت شخصی خود توجه خواهند کرد و 
حداکثر اصول بهداشتی و احتیاطات همه جانبه را 
رعایت خواهند کرد. رعایت اصول حفاظت فردی 
در محیط کار بر اساس پروتکل های مربوطه در 

این گروه سنی از اهمیت زیادی برخوردار است.

بسیاریازشهرستانهادروضعیتسفید

تعداد جان باختگان کرونا به ۸۳۵1نفر رسید

درایندورهمجلسنیزسهم
زنانازکرسیها،محدود
بود.ایندرحالیاستکه
تنهاچندروزپسازاعالم

اسامیمنتخبین،نامفاطمه
رهبر،شاخصترینچهرهاز
لیستکوتاهزنانایندوره،
بهدلیلفوتبراثرابتالبه
ویروسکرونا،خطخورد

بهاعتقادبسیاریدوراز
ذهننیستکهمجلس
یازدهمنیزنهتنهابا

اکثریتمردانیکهدرخود
داردتالشیبرایتصویب
قوانینیبهنفعامنیتزنان
نکندکهاغلبزناننماینده
نیزهمچونشبلیگلیهم

برپیکرحالجبیفکنند

 شماره   534   /     سه شنبه 20  خرداد   1399  / 17 شوال 1441  / 9 ژوئن   2020


