14

ejtemaei.sanat@gmail.com
جهت دریافت ایدهها ،اخبار ،رویدادهای اجتماعی و شهری مخاطبان

سال سیزدهم پنجشنبه  31فروردین 1396شماره 3611
خبر

حركت رو به جلو در احياي تاالبها

آبگيري تاالب هورالعظيم

ايسنا -معاون امور تاالبها در دفتر زيستگاهها و امور مناطق در سازمان
حفاظت محيطزيست ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور احياي
تاالبها در س��الهاي اخير گفت :در دولت يازدهم در قس��متهاي مختلف
احياي تاالبها حركتهاي رو به جلو اتفاق افتاده و در مجموع در هر سه زمينه
قانونگذاري ،اجرا و جلب مشاركتها پيش رفتهايم .هر چند هنوز شرايط در
حد ايدهآل نيست .مسعود باقرزادهكريمي اظهار كرد :با توجه به اينكه در پنج
دولت گذشته در سازمان محيطزيست مسووليت تاالبها را بر عهده داشتهام،
ميتوانم ادعا كنم در دولت يازدهم وضعيت رس��يدگي به تاالبها جديت و
سرعت بيشتري پيدا كرده و در هر سه بخش مذكور اقدامات مهمي صورت
گرفته است .در زمينه اجرا همه شاهد آن بوديم كه دولت با اولويت دادن به
درياچه اروميه ،كار خود را براي احياي تاالبها آغاز كرد و بعد از آن بود كه
در سال  ،92رديف اعتبار ويژه براي كل تاالبهاي كشور ايجاد كرديم .افزون
بر آن طي يكي دو سال گذشته سه رديف اعتباري جديد باز كرديم كه يكي
براي تاالبهاي سيستان و بلوچستان ،يك اعتبار ويژه براي تاالبهاي فارس
و يك اعتبار ويژه ديگر براي تاالب انزلي در نظر گرفته شد .اين مقام مسوول
در سازمان حفاظت محيطزيست با بيان اينكه وزارت نيرو مجاب شده حق آبه
زيستمحيطي تاالبها را بهطور قانوني رعايت كند گفت :تخصيصها حاال به
ترتيب اولويت شرب ،محيطزيست ،صنعت و كشاورزي قرار گرفت و قرار شد
از  60ميليارد متر مكعب آب كه براي شرب در نظر گرفته شده 11 ،ميليارد
متر مكعب آن براي منابع زيست بومي اختصاص يابد .هرگز ادعا نميكنيم اين
عدد ،عدد ايدهآلي است اما قدم رو به جلويي محسوب ميشود چون از صفر
به اين عدد رسيدهايم .همچنين در شوراي هماهنگي منابع آب كه با محوريت
وزارت نيرو و عضويت سازمان حفاظت محيطزيست تشكيل ميشود ،براي
تاالبهايي كه درون حوضه آبي قرار دارند سهمي در نظر گرفته شده .براي
مثال تاالب گاوخوني در شوراي زاينده رود حق آبه دارد ،همچنين تاالبهاي
هورالعظيم و شادگان از كرخه ،دز و كارون سهم دارند .بنابراين ميبينيم كه
موضوع تاالبها نه در سازمان محيطزيست بلكه در كل دولت مورد توجه قرار
گرفته است .معاون امور تاالبهاي سازمان حفاظت محيطزيست در پايان با
اشاره به اينكه دولتها اهميت و ضرورت تاالبها را درك كردهاند ،گفت :براي
برخي دولتها تاالب جزو اولويت نبوده ،براي مثال مجوز حفر چاه كه در دولت
قبلي داده شد خسارتي براي تاالبها ايجاد كرد يا افتتاح سد گتوند باعث ايجاد
مشكالتي در كارون و تاالبهاي پايين دست شد .اين اتفاقات نشان ميدهد
موضوع تاالبها در اولويت دولت قبلي نبوده است.

دستگيري قاتل 15 ،دقيقه پس از قتل

ميزان-فرمانده انتظامي شهرستان فيروزآباد از دستگيري متهم 18سالهاي
كهبهدليلاختالفاتقبليجوانيرابهقتلرساندهبود،خبرداد .سرهنگحسين
ارجمندمزيدي اظهار كرد :در پي اعالم مركز فوريتهاي پليسي  110مبني بر
نزاع و درگيري منجر به قتل در بخش ميمند اين شهرستان ،بالفاصله ماموران
پليس آگاهي به همراه دادستان براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
ماموران بالفاصله در محل حاضر و با پيكر بيجان جواني مواجه شدند كه فورا او
را به بيمارستان اعزام كردند اما متاسفانه به دليل شدت جراحات وارده جانش را
از دستداد .با مرگ پسر جوان ،ماموران اقدام به شناسايي و دستگيري قاتل در
كمتر از 15دقيقه كردند كه اين سرعت عمل ماموران در دستگيري قاتل توسط
اهالي مورد تقدير قرار گرفت .وي با بيان اينكه متهم در بازجوييهاي انجام شده
انگيزه خود را اختالفات قبلي با متهم عنوان كرد ،افزود :وي براي ادامه تحقيقات
به مرجع قضايي معرفي شد.

فرمانده يگان حفاظت محيطزيست تهران:
دستگيري متخلفي كه دم روباه را به محيطبانان فروخت
ايسنا-فرماندهيگانحفاظتمحيطزيستاستانتهرانگفت:فردمتخلفي
كهدميكقالدهروباهرادرفضايمجازيجهتفروشبهقيمتچهارميليونريال
بادرجشمارهتلفنآگهيكردهبود،توسطمحيطبانانيگانحفاظتمحيطزيست
استان تهران دستگير شد .با دريافت گزارشي از اين تخلف ،موضوع در دستور
كار كارشناسان يگان حفاظت محيطزيست استان تهران قرار گرفت و به عنوان
خريدار وارد معامله صوري شدند و در محل تعيينشده فرد متخلف را دستگير
و دم روباه كشف كردند .فرد متخلف بعد از واريز مبلغ هشت ميليون ريال بابت
ضرر و زيان وارده به محيطزيست با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني
به مراجع قضايي معرفي شد .نقي ميرزاكريمي ادامه داد :عليه سايتي كه اين
آگهي و آگهيهاي مشابه را منتشر كرده بود نيز در مراجع قضايي طرح شكايت
و موضوع پيگيري خواهد شد .از شهروندان خواهش ميكنيم درصورت مشاهده
چنين آگهيهايي ،موضوع را به سامانه  ۱۵۴۰يا شماره تلفنهاي ۷۷۳۵۹۵۶۴
و ۷۷۳۵۵۷۸۱-۲يگان حفاظت محيطزيست استان تهران گزارش كنند و در
زمينه خريد و فروش حيات وحش مراقب كالهبرداران باشند.

 4ميليارد و  ۳۰۰ميليون ريال كمكهزينه
تامين جهيزيه به نوعروسان

ايلنا-مديركلكميتهامداداستانتهرانگفت:چهارميلياردو ۳۰۰ميليون
ريال كمكهزينه تامين جهيزيه به دو هزار و ۲۰۰نوعروس پرداخت شده است.
محسن وليئي با بيان اينكه يكي از خدمات اين نهاد ،پرداخت مستمري ماهانه
جهت رفع بخشي از كاستيها و نيازهاي معيشتي خانوادههاي تحت حمايت
است ،اظهار كرد :در سال ۴۵۰،۹۵ميليارد ريال كمكمعيشت به حدود ۶۰هزار
خانوار تحت حمايت با جمعيت بيش از ۱۰۵هزار نفر پرداخت شده است .وي با
بيان اينكه رسيدگي به امور بيماران و معلوالن نيازمند ،خانوادههاي بيسرپرست
و بدسرپرست در راس برنامههاي اين نهاد قرار دارد ،افزود :مددجويان كميته
امداد پس از بررسي وضعيت معيشتي توسط مددكاران و تشكيل پرونده ،عالوه
بر دريافت مستمري از ساير خدمات حمايتي اين نهاد هم بهرهمند ميشوند.
مديركل كميته امداد استان تهران تصريح كرد :در كنار پرداخت مستمري،
برگزاري اردوهاي فرهنگي و آموزشي ،كمكهزين ه تامين جهيزيه ،پرداخت
بيمه تامين اجتماعي ،كمكهزينه درمان بيماران صعبالعالج ،احداث ،خريد و
تعمير مسكن مددجويان ،آموزشهاي فني و حرفهاي و ارائه تسهيالت اشتغال
و خودكفايي از ديگر اقدامات اين نهاد براي حل مشكالت خانوادههاي تحت
حمايت اين نهاد است .در سال گذشته حدود دو هزار و  ۲۰۰نوعروس تحت
حمايت اين نهاد به خانه بخت رفتهاند .بيش از چهار ميليارد و  ۳۰۰ميليون
ريال كمكهزينه تامين جهيزيه به اين نوعروسان پرداخت شده و هيچ پشت
نوبتي از سال  ۹۵براي سالجاري نبوده است.

نياز كشور به  52هزار كالس درس

ايسنا -رييس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور با بيان
اينكه حدود  20درصد فضاي آموزشي كشور توسط خيران ساخته ميشود،
گفت :در سال گذشته حدود  40درصد از تعهدات خيرين مدرسهساز كشور
محقق شده است .محمدتقي نظرپور افزود :بايد مدارس را از حالت خشت و
گلي و غيرمقاوم خارج و به مدارس مقاوم تبديل كنيم كه اين مهم نيازمند
مش��اركت خيرين است .تعهد خيرين كشور در سال گذشته براي ساخت
فضاهاي آموزشي  900ميليارد تومان بوده است كه از اين ميزان تنها حدود
 40درصد آن محقق شد كه اميدواريم در سال  96تعهد خيرين به يكهزار
ميليارد تومان برسد .رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور با اشاره
به تجهيز  130هزار كالس درس به سيستم گرمايشي و سرمايشي در سطح
كشور گفت 50 :درصد باقيمانده در برنامه ششم توسعه تجهيز و نوسازي
خواهند شد .در كل كشور به  52هزار كالس درس نياز داريم و حدود  25هزار
كالس درس در مناطقي كه مسكن مهر ساخته شده ،مورد نياز است.

در همايش مادرانه با محوريت «خشونت عليه زنان در محالت حاشيهاي» عنوان شد؛

 78درصد زنان خشونتديده پدرمعتاد دارند

عضو جمعي��ت امام علي(ع) با اس��تناد به
مطالع��ات صورت گرفته ،ريش��ه بس��ياري از
معضالت زنان را مربوط به ازدواج آنها در سنين
كودكي دانست و گفت :از جمله اين معضالت
ميتوان به رش��د بيرويه جمعيت بدون اوراق
هويتي در مناطق حاشيه ،محروميت از تحصيل،
ثبت نشدن ازدواجها ،شيوع پديده كودك -بيوه
و ...اشاره كرد.
به گزارش ايسنا ،چهارمين همايش مادرانه
با محوريت «خش��ونت علي��ه زنان در محالت
حاشيهاي» توسط جمعيت امام علي(ع) برگزار
ش��د .طراوت مظفري��ان عضو جمعي��ت امام
علي(ع) ،مطهره ناظري وكيل دادگستري ،عاليه
شكربيگي جامعهشناس ،اشرف گراميزادگان
مش��اور پارلماني معاون امور زن��ان و خانواده
رييسجمه��ور ،عليرض��ا كاهان��ي متخصص
پزشكيقانوني و همچنين شارمين ميمندينژاد
موس��س جمعيت امامعلي(ع) به ارائه نظرات
خود درخصوص خشونت عليه زنان در محالت
حاشيهاي ايران پرداختند.
 28درص��د زن��ان خش��ونتديده مناطق
حاشيهاي بيسواد هستند
طراوت مظفريان ،عضو جمعيت امام علي(ع)
با بيان اينكه درخصوص خشونت عليه زنان در
محالت حاشيهاي ايران ميان اقوام مختلف و 17
استان كشور مطالعاتي صورت گرفته است ،اظهار
كرد :مطالعات و شواهد موجود نشان ميدهد
كه ريشه بس��ياري از معضالت زنان به ازدواج
آنها در سنين كودكي بازميگردد .از جمله اين
معضالت ميتوان به رشد بيرويه جمعيت بدون
اوراق هويتي در مناطق حاش��يه ،محروميت از
تحصيل ،ثبت نش��دن ازدواجها ،شيوع پديده
كودك -بيوه و ...اشاره كرد .همچنين  28درصد
اين زنان بيسواد ،سه درصد با تحصيالت بيش
از ديپلم 21 ،درصد كمتر از ديپلم و  28درصد
كمتر از سيكل داشتند.
مظفريان ادامه داد 78 :درصد اين زنان داراي
پ��در معتاد 17 ،درصد داراي مادر معتاد و پنج
درصد داراي والدين معتاد بودهاند.
اين عضو جمعيت امام علي(ع) درخصوص
داليل ازدواج اين زنان نيز اظهار كرد 68 :درصد
اين افراد به علت سنتهاي قومي و مذهبي ،دو
درصد به علت اعتياد 9 ،درصد به علت فقر17 ،
درصد به دليل عالقه و  11درصد به دليل ساير
علل مجبور به ازدواج شدند.
ت عليه
وي درخصوص مصداقهاي خشون 
زن��ان اظهار ك��رد :ازدواج در س��ن پايين ،آزار
جسمي و جنسي و ازدواج اجباري و معاملهاي،
اجبار به تكديگري ،تنفروشي ،اعتياد و فروش
مواد مخدر از انواع خشونت عليه زنان در محالت
حاش��يهاي به ش��مار ميرود .اعضاي جمعيت
امام علي(ع) در تمامي خانههاي ايراني مناطق
حاشيه شاهد آزارهاي جسمي و كتكخوردگي
زنان هستند.
اين عضو جمعيت امام علي(ع) اعتياد به مواد
مخدر صنعتي را پررنگترين علل آزار جنسي
زنان توس��ط خانواده خود يعني همسر ،پدر يا
برادر دانست و علت ديگر اين امر را نيز ازدواج
اجباري اعالم كرد.
مظفريان در ادامه عنوان كرد :قوانين سختي
براي اثبات آزارهاي جنس��ي عليه زنان وجود
دارد ،بهط��وري ك��ه در نهاي��ت نميتوان فرد
خاط��ي را پيگيري و مورد مجازات قرار داد .به
همين دليل خواس��تار تسهيل قوانين در اين
حوزه هستيم.
وي درباره راهكارهاي خدماتي در حمايت
از زنان خش��ونتديده گفت :مش��كل بسياري

از اين زنان فقدان س��رپناه امن اس��ت ،اين در
حالي اس��ت كه خانههاي امن بهزيس��تي نيز
كفاف جمعيت زنان خشونت ديده را نميدهد
و با توجه به تعداد جمعيت حاشيهنشين اصال
پاس��خگو نيست و به همين دليل خواستار آن
هستيم كه بهزيستي در جهت گسترش و توسعه
خانههاي امن در سراسر كشور به ويژه در مناطق
حاشيهاي ايران اهتمام بيشتري داشته باشد.
مطهره ناظري ،وكيل پايه يك دادگستري
در ادام��ه اين س��مينار گفت :خش��ونت عليه
زنان پديدهاي جهاني اس��ت كه رشد فردي و
اجتماعي زنان را دچار اختالل ميكند و به اين
ترتيب يكي از مولفههاي اصلي توسعهيافتگي
را از بين ميبرد.
به عنوان نمونه زنان باردار نيز ممكن است
دچار نوعي خش��ونت مانند خشونت جسمي
ش��وند كه حتي ممكن اس��ت منجر به سقط
جنين يا مرگ آنان شود.
ناظري در ادامه با بيان آنكه س��طح سواد و
ت عليه آنان بسيار موثر است،
سن زنان در خشون 
گفت :اعتياد همسر و مهمتر از آن اعتياد خود
زنان علل مهمي در ايجاد خش��ونت عليه آنان
است؛ در حال حاضر بارداري زنان كارتنخواب
موضوعي قابل توجه است كه خشونت نسبت
به آنان را افزايش ميدهد.
اين وكيل دادگستري درخصوص حمايتهاي
حقوقي و قانوني نسبت به خشونت عليه زنان
تصريح كرد :در سطح بينالمللي كنوانسيونها
و پيماننامههايي كه منحصرا به خشونت عليه
زنان پرداختهاند را داريم ،اين در حالي اس��ت
كه در قوانين و حقوق داخلي ،قانوني تحت اين
عنوان وجود ندارد و در اين حوزه با پراكندگي
قوانين مواجه هستيم .قانون حمايت از زنان را
داريم اما جامع نيست؛ براي مثال در اين قانون
حمايت از زنان در مقابل توهين در جامعه آمده
است اما اين قانون اجرايي نيست و همواره در
اثبات جرم آن به مشكل ميخوريم.
وي ادام��ه داد :در ماده  1014قانون مدني
حمايت از حداقل سن ازدواج را داريم كه سن
ازدواج را  13س��ال اعالم ك��رده و كمتر از آن
تحت شرايط مشخصي ميتوانند ازدواج كنند،
در غير اين صورت هم مرد (داماد) و هم عاقد
مجرم هس��تند كه به اين قانون نيز اش��كاالت
زيادي وارد است.
وي درخص��وص لوايح مربوط به حمايت از
زن��ان نيز گفت :در حال حاضر اليحه «امنيت
زنان در حوادث» در حال بررس��ي در مجلس

سیل

ايلنا -طبق آخرين اطالعات به دس��ت آمده در اس��تان
آذربايجان شرقي كه بيشترين خسارات سيل را ديده است،
 12شهرستان و  33روستا دچار آسيب شدهاند.
حميد حسينپور ،معاون امداد و نجات جمعيت هاللاحمر
آذربايجان ش��رقي گفت :نيروهاي ام��داد و نجات جمعيت
هاللاحمر با كمك ساير ارگانهاي امدادي به  12شهرستان
و همچنين  33روس��تا امدادرساني كردهاند كه به شرح زير
است.
بستانآباد :در روستاي نهر به  10خانوار كه دچار آبگرفتگي
جزيي ش��ده بودند ،امدادرساني ش��د و با توجه به موقعيت
جغرافيايي منطقه اهالي اين روس��تا از يكسوي رودخانه به
طرف ديگر رودخانه منتقل شدند و با برپايي چادر و همچنين
دادن امكانات الزم اسكان موقت شدند.
شهرس��تان شبس��تر :در اين منطقه چه��ار خانوار دچار
آبگرفتگي ش��ده بودند كه آبهاي آنها تخليه شد و افراد آن
در اس��كان موقت در چادرهاي جمعيت هاللاحمر اسكان
موقت داده شدند.
روستاي كاسين :آبگرفتگي سه خانوار و تخريب يك خانه
گزارش شد كه به افراد اين خانوادهها اسكان موقت داده شد.
شهرستان چاراويماق ،روستاي آرازگوني :يك خانه دچار
آبگرفتگي ش��د كه با تخليه و كمكهاي اوليه به آنها داده
شد .همچنين در اين روستا با يك مصدوم مواجه شدند كه
به بيمارستان منتقل شد.
شهرستان هريس روستاي شيران :هفت خانواده كه مجموعا
 56نفر بودند ،دچار آب گرفتگي شدند كه آنها به مسجد روستا
جهت اسكان منتقل شدند.
روستاي قش�لاقباال :در اين روستا تنها به دليل سيالب
راه ارتباطي بسته شده است كه با بالگرد مواد غذايي به اين

اس��ت كه خش��ونتهاي خانگ��ي را به خوبي
پوشش ميدهد ،اين در حالي است كه «اليحه
حمايت از بزهديدگان در امور اجتماعي» نيز در
دست بررسي است كه در صورت تصويب اين
لوايح شاهد اثربخشي آنها در حوزه حمايت از
زنان خواهيم بود.
ناظ��ري ادامه داد :هرچند قوانين ما در اين
ح��وزه ناكافي و معدود هس��تند اما بايد براي
همي��ن تعداد معدود نيز آگاه س��ازي و اطالع
رساني صورت بگيرد تا زنان از حقوق خود آگاه
شوند ،بايد قوانين به سمت افزايش حقوق زنان
برود ت��ا دايره تعريف جرائم را كاهش دهيم و
قوانين تخصصي را تدوين كنيم.
وي ادامه داد :لوايح مذكور سالهاس��ت كه
در دولت در حال بررس��ي اس��ت و هنوز براي
تصويب به مجلس نرس��يدهاند به همين دليل
خواهان تسريع رسيدگي به آنان توسط دولت
هستيم.
اين وكيل دادگستري همچنين به وضعيت
دادگاهها و كالنتريهاي كشور نيز اشاره كرد و
گفت :در دادگستريها و كالنتريها جو كامال
مردانه است ،به همين دليل طرح شكايات زنان
در اين محافل سخت است و بعضا آنها را دچار
آسيبهاي ثانويه ميكند كه بايد سيستم قضا
از اين منظر تعديل شود.
  تنفر برخي از زوجين نسبت به يكديگر،
نوع جديد خشونت عليه زنان
عاليه شكربيگي ،جامعهشناس نيز در ادامه
اظهار كرد :براساس پژوهشي با هزار نفر جامعه
آماري كه  500نفر آنها حاشيه نشين و  500نفر
در محيطهاي شهري ساكن بودند به اين نتيجه
رس��يديم كه  32درصد زن��ان در محيطهاي
ش��هري و  63درصد زنان در مناطق حاش��يه
مورد خشونت قرار ميگيرند و داستان خشونت
خانگي عليه زنان در سكونتگاههاي غيررسمي و
حاشيهها بيشتر از ساير نقاط است.
وي ادامه داد :خش��ونت عليه زنان مختص
جامعه ايران نيس��ت و امروز به نوع ديگري از
خشونت عليه زنان رسيديم كه «خشونت ميان
زوجين» اس��ت زيرا تنفري كه برخي زوجين
نس��بت به يكديگر دارند نيز نوعي خش��ونت
محسوب ميش��ود .همچنين بعضا اختالفات
خانوادگي و خش��ونتهاي خانگي را نميتوان
م��ورد پيگيري ق��رار داد .در بعضي خانوادهها
گفتمان حل مشكل تبديل به خشونت ميشود
كه آسيبهاي رواني و عاطفي را در پي دارد اين
در حالي است كه كودكان كار و خيابان كه هر

روزه شاهد عبور آنها در سطح شهر هستيم نيز
خود نوعي از افراد خشونتديده هستند.
وي ادامه داد :مساله آن است كه در جامعه ما
همواره مردان هستند كه اعمال خشونت كرده
و سعي در ايجاد سلطه بر زنان ميكنند كه اين
برخواس��ته از همان ايدئولوژي پدرساالري در
خانوادههاي ايراني است كه مردان براي اعمال
كنترل و همچنين تسلط بر عقايد زنان نسبت
به آنها اعمال زور و خشونت ميكنند.
ش��كربيگي در ادامه با بيان آنكه زناني كه
مورد آزار و خش��ونت ق��رار ميگيرند از قدرت
و اختيار تصميمگي��ري كمتري برخوردارند و
مسايل اجتماعي جامعه باعث ميشود زنان به
مردان وابسته شوند؛ درخصوص علت ماندن زن
در وضعيت خش��ونت و تداوم خشونت خانگي
گفت :هميش��ه ترك كردن يك رابطه ناشي از
خشونت خانگي براي زنان راحت نيست و برخي
از اين زنان مدعياند كه حتي پس از جدايي از
همسر خود نيز وابستگي به آنها همچنان وجود
دارد و به همين دليل زنان به خاطر وابستگي
به همسر حتي پس از ترك خشونت و جدايي
از وي مجددا خود را در معرض خش��ونت قرار
ميدهند بهگونهاي كه  75درصد زنان مقتول
زماني كشته شدهاند كه سعي در ترك يك رابطه
آزاردهنده داشتند.
وي در ادام��ه با بيان آنكه خش��ونت داراي
ابع��اد مختلف اقتصادي ،مالي ،كالمي ،ذهني،
جس��مي ،نمادي و ...اس��ت اظهار كرد :بهطور
كلي فقدان داش��تن پناهگاه و س��رپناه ايمن،
مسايل مربوط به كودكان ،روابط درونفردي،
موانع قانوني و سيستمهاي قضايي و همچنين
ت��رس ،از علل ماندن زنان در يك رابطه همراه
با خشونت است.
اين جامعهشناس بر لزوم تشكيل دادگاههاي
ويژه بررسي خشونت عليه زنان و خشونتهاي
خانگ��ي در جامعه تاكي��د كرد و گفت :حضور
چنين دادگاههايي در سيس��تم قضا به شدت
احساس ميش��ود ،زيرا با پيگيري اين مسايل
ميتوان همبس��تگي اجتماعي را نيز افزايش
داد.
  ارائه  10ماده پيش�نهادي براي اصالح
قانون تعزيرات
اشرف گراميزادگان مشاور پارلماني معاونت
امور زنان و خانواده رييسجمهور در ادامه اين
سمينار گفت :از سال  92كه به دعوت موالوردي
وارد دولت ش��دم به بررسي لوايح دولت قبلي
پرداختيم كه در صورت موثر بودن آنها نسبت

اسكان موقت سيلزدگان آذربایجان شرقی در ورزشگاه؛

خارج كردن جسد يك زن از ماشين مدفون شده در گل و الي

محل منتقل شد.
روستاي چمنزني :به  24خانوار به علت انسداد راه ارتباطي
كمكرساني شد.
روستاي حشمتآباد :يك خانه روستايي دچار آبگرفتگي
شده بود كه توسط نيروهاي هاللاحمر امداد رساني شد.
روستاي قشالقپايين :در حال امدادرساني
شهرستان سراب روستاي اوعغان 24:خانوار دچار آبگرفتگي
شده بودند كه با كمك نيروهاي امدادي جمعيت هاللاحمر

اين منازل تخليه آب شدند.
روس��تاي نيكون باال :آبگرفتگي منازل تخليه و به اين
خانوادهها كمكهاي امدادي داده شد.
روس��تاي اوقان :تنها حادثه ديده بودند؛ حادثهديده بدان
معناست كه تنها در معرض خطر بودند.
روستاي بيرق :پنج كارخانه پنيرسازي و  45خانه مسكوني
امدادرساني شد.
روستاي نعمتآباد ،كندرود :تنها حادثه ديده بود.

به تصويب و تدوين نهاييشان اقدام شود .به اين
ترتيب دولت قبلي اليحه «تامين امنيت زنان در
برابر خشونت» را آغاز كرده بود و ما با پيگيري
آن اليحه توانستيم در چهارشنبه پايان سال 95
آن را با  92ماده و در محورهايي چون صندوق
تامين ،قوانين ،مجازات ،خانههاي امن ،مساله
اسيدپاش��ي و ...تصويب و تكميل كنيم كه در
حال حاضر اين اليحه در مجلس شوراي اسالمي
در حال پيگيري است.
مش��اور پارلماني معاون امور زنان و خانواده
رييسجمهور درخص��وص قانون تعزيرات نيز
گفت :معاونت زنان و امور خانواده رييسجمهور
 10ماده پيشنهادي براي اصالح قانون تعزيرات
ارائه كرده است كه از جمله اين پيشنهادات آن
است كه در هنگام خشونت خانگي مرد بايد از
خانه خارج شود و بر اساس حكم دادگاه نبايد
در نزديكي محل س��كونت زن حضور داش��ته
باش��د و همچنين در ص��ورت تضعيف پرونده
شخصيتي مرد سرپرستي كودكان آنها نيز به
زن داده ش��ود ،كه اميد داريم اين پيشنهادات
در اين دولت تصويب شود وگرنه ممكن است
اين موارد س��الها در انتظار تصويب بمانند و
هيچگاه به مرحله اجرا نرسند.
گرام��يزادگان همچنين گفت :در معاونت
زنان و خانواده رييسجمهور تمام تالش خود
را ب��راي حذف اعدام افراد زير  18س��ال انجام
ميدهيم.
  متخص�ص پزش�كيقانوني :آم�اري از
وضعيت زنان خشونتديده در دست نيست
عليرضا كاهاني ،متخصص پزشكيقانوني نيز
در ادامه اين سمينار اظهار كرد :عوامل زيادي
در مساله خش��ونت عليه زنان دخيل هستند
كه اين عوامل را ميتوان از عوامل زناش��ويي تا
عوامل اجتماعي ،فردي و خانوادگي دستهبندي
ك��رد .همچنين باورهاي غلط فرهنگي يكي از
عوامل اساس��ي خشونتهاي خانگي است كه
ممكن اس��ت از يك بهانهگيري ساده آغاز و به
خشونتهاي خانگي جدي منجر شود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد :زماني كه فرد
به پزش��كيقانوني مراجعه ميكند حدودا پنج
ت بهطوري
مرحله خش��ونت را طي كرده اس�� 
كه وي ابتدا بهانهگيري را تجربه كرده ،سپس
در دايره خش��ونت ق��رار گرفت��ه و همچنين
س��ازگاري ناگريز با عامل خش��ونت را داشته
اس��ت و در نهايت با تكرر خش��ونت به محاكم
قضايي وارد و س��پس به پزشكيقانوني ارجاع
داده شده است .اين در حالي است كه بسياري
از زنان حتي در صورت خشونتديدگي نيز به
محاكم قضايي مراجع��ه نميكنند و آماري از
وضعيت آنها در دست نيست .براساس آمارهاي
پزشكيقانوني نيز ساالنه حدودا  3500زن به
علت خش��ونتهاي خانگي به پزشكيقانوني
مراجعه ميكنند.
كاهان��ي در ادام��ه ب��ا بيان اينك��ه در روز
 15 ،10زن به علت خش��ونتهاي خانگي به
پزش��كيقانوني مراجعه ميكنند گفت :اين در
حالي است كه معتقدم اين آمار خيلي كمتر از
آمار واقعي خشونت عليه زنان در جامعه است
زيرا بسياري از زنان هيچگاه به پزشكيقانوني
مراجعه نميكنند.
معموال  87/2درصد اين زنان با تحصيالت
ديپلم يا پايينتر هس��تند كه  58درصد آنان
مورد ضرب و جرح ق��رار گرفتهاند 58 .درصد
آنها سابقه آزار و تنبيه قبلي داشتند 42 .درصد
آنها داراي همسراني معتاد به مشروبات الكلي و
همچنين مواد مخدر بوده و ميانگين سن ازدواج
آنها كمتر از  20سال بوده است.

شهرس��تان مراغه :در مجموع روستاهاي اين شهرستان
به نامهاي كردده ،قرهكلك ،بيانلوجه ،كهالن ،كوسهس��فر،
احمدآب��اد ب��ه  170خان��وار امدادرس��اني و تخلي��ه آب از
منازل شد.
شهرس��تان ملكان ،آغچه ديزج :تنها حادثه ديده بودند و
مورد خاصي رخ نداد.
شهرس��تان جلفا :در روستاهاي ميانكرداحمد ،پهناورد،
اش��تيدم و نظركندي در مجموع به  12خانوار امدادرس��اني
شد.
تبريز 25 :خانوار حادثه ديدند اما از اين  25خانواده تنها به
 15خانوار براي تخليه آب امدادرساني شد .در اين منطقه پنج
خانه به صورت كامل تخريب شد و در حال حاضر ساكنان آن
در ورزشگاه آفتاب تبريز اسكان موقت داده شدهاند.
معاون امدادو عمليات جمعيت هاللاحمر آذربايجان شرقي
ت به شهرستانهاي عجبشير و
درخصوص ميزان خس��ارا 
آذرش��هر گفت :در شهرستان عجبشير روستاهاي پايچي،
چنار و خنيان حادثهديده بودند.
وي با اش��اره به اينكه در روس��تاي خانيان به ش��ش
خانوار امدادرساني شد ،گفت :همچنين در روستاي چنار
به  25خانوار لوازم اس��كان موقت از قبيل ،چادر ،فانوس،
پتو و ...داده شد.
گفتني است؛ بنا به گفته شاهدان عيني هنگامي كه در
آذرشهر يك دستگاه لودر در حال بيرون كشيدن يك خودروي
پرشيا بود بعد از دقايق زياد و تالش بسيار نهايتا توانست آن را
كه در گل و الي مدفون شده بود ،بيرون بكشد و جسد يك
خانم را از آن خارج كند.
يك نفر در روستاي چنار نيز زماني كه سيل در اين منطقه
جاري شده بود در حالي كه با قاطر خود به مزارع كشاورزي
ميرفت ،از روي كوه سقوط كرد و كشته شد.

