
اجتماعی 3

  اینترنت اشیا هزینه های خدمات سالمت را کاهش
می دهد

 رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ورود 
فناوری اینترنت اشیا در حوزه سالمت گفت: اینترنت اشیا در بخش سالمت 
می تواند در کنار توسعه خدمات جدید در این صنعت، منجر به افزایش 
اعتمادپذیری، اثربخشی و هوشمندی خدمات موجود و کاهش هزینه ارائه 

خدمات شود.
امید پورنیک روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره استفاده 
از اینترنت اشیا در نظام سالمت افزود: با وجود اینکه حوزه سالمت بسیار دیرهنگام 
فناوری اینترنت اشیا را پذیرفته، اما بسیار سریع با این فناوری همگام شده و توانسته 
آن را در بهبود تشخیص و درمان بیماری ها به خدمت گیرد. سالمت یکی از حوزه 
هایی است که اینترنت اشیا در آن تغییرات بسیاری ایجاد کرده و منجر به تحوالت 

فراوان در حفظ جان افراد و بهبود کیفیت زندگی بیماران شده است.
وی افزود: طی سال های اخیر حجم زیادی از سرمایه گذاری انجام شده در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان در مسیر مرتبط با اینترنت اشیا صورت گرفته، 
اما در ایران در بسیاری از بخش های مرتبط یا حرکتی آغاز نشده یا همچنان بحث 
روی مبانی بنیادی و فلسفه کاربری این فناوری بوده و اقدامات اساسی در بکارگیری 
اینترنت اشیا در رفع معضالت و توسعه خدمات صورت نگرفته است. البته در برخی 

سازمان ها نیز پروژه های بسیار خوبی پیش رفته و به ثمر رسیده است.
 توجه وزارت بهداشت به اینترنت اشیا

رئیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره میزان توجه وزارت 
بهداشت به موضوع اینترنت اشیا در نظام سالمت اظهار داشت: بهره گیری از اینترنت 
اشیا در نظام سالمت چند سالی است در حوزه سالمت کشور و البته وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی وارد شده و برای پیشبرد آگاهی و کاربرد این فناوری در 
حوزه سالمت کارگروه هایی در برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شکل گرفته 

است.
وی افزود: این مجموعه ها نقش بررسی زمینه های رشد و گسترش اینترنت اشیا 
در این حوزه و شناخت نیازها و توسعه ابزارها و زیرساخت های مورد نیاز آن در ایران 
را برعهده دارند، اما همچنان سرعت بومی سازی و رشد سرمایه گذاری در کشور در 
مقایسه با کشورهای پیشرو، قابل قبول و البته قابل مقایسه نیست و اگر هدف گذاری 
بر سرآمدی در این حوزه باشد، باید توجه بیشتری به این موضوع شده و از توسعه 

دهندگان آن حمایت بیشتری شود.
 استفاده از اینترنت اشیا در نظام سالمت با توجه به زیرساخت ها

پورنیک درباره امکان استفاده از اینترنت اشیا با توجه به زیرساخت های کشور در 
حوزه آی تی گفت: با وجود کاستی هایی که در زیرساخت های موجود کشور دیده 
می شود، همچنان راه برای بکارگیری و بهره برداری از این فناوری بسته نیست و 

زمینه برای سرمایه گذاری در این حوزه نیز وجود دارد.
به گزارش ایرنا، مفهوم اینترنت اشیا به معنی اتصال دستگاه های مختلف به هم 
از طریق اینترنت است. به کمک این فناوری، برنامه ها و دستگاه های مختلف می 
توانند از طریق اتصال اینترنت با هم و حتی انسان، تعامل و صحبت کنند. اینترنت 
اشیا فرصت هایی برای ادغام مستقیم دنیای فیزیکی و سیستم های مبتنی بر رایانه 
است. به کمک این فناوری می توان بسیاری از فرآیندها را در بستر الکترونیک و از راه 
دور انجام داد و کنترل کرد که قطعا در کاهش میزان خطای انسانی موثر خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران خبر داد

فعالیت ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی در استان تهران
مدیرکل بهزیستی استان تهران، از فعالیت ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی در 

این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات نژاد، در مراسم افتتاح مرکز تلفن اورژانس 
اجتماعی که صبح امروز برگزار شد با اشاره به اینکه خدمات اجتماعی باید پویا باشد 
و رضایتمندی همه مردم از اهداف ما است ، گفت: می دانیم گستره آسیب ها در 
سالهای اخیر به دغدغه ای در میان سطوح جامعه و مسئولین تبدیل شده است به 

همین دلیل گسترش خدمات اورژانس اجتماعی در دستور کار ما قرار دارد.
مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی 
در استان تهران فعال است افزود: ساماندهی و پیشگیری از آسیب ها در اولویت 
برنامه های بهزیستی است و می خواهیم که از نظر روحی، اجتماعی و مالی افراد در 
معرض آسیب را به سرانجام خوبی برسانیم و این موضوع دغدغه مددکاران ما و کادر 

فعال در اورژانس اجتماعی است.
وی با تاکید بر اینکه در مقایسه با سایر مشاغل سختی بیشتری در میان کارکنان 
بهزیستی وجود دارد اما دستمزد مناسبی نمی گیرند ، گفت: علی رغم پرداختی هایمان 
در ساختارهای سازمانی بهزیستی، اینها حقوق نیست بلکه کمک هزینه است و 

امیدواریم دولت توجه ویژه ای به این افراد داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در سه مرکز مداخله در بحران استان تهران 
۱۴۵۱ مورد پذیرش انجام شده است ، گفت: در شش ماهه ابتدایی امسال یک هزار 
و ۱۰۷ نفر پذیرش شده اند و ین موضوع نشان دهنده گسترش کیفی خدمات است. 
بیات نژاد همچنین در مورد آمار شش ماهه اورژانس اجتماعی تاکید کرد: در شش 
ماهه امسال ۱۰۶ هزار مورد تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شده که ۲۲ هزار 
تماس مرتبط و ۸۴ هزار تماس نیز غیرمرتبط بوده است همچنین در شش ماهه 
امسال ۳هزار و ۲۲۵ مورد  و در سال گذشته نیز ۵ هزار و ۴۰۰ مورد در خدمات 

سیار پذیرش شده اند بوده است. 
اورژانس  با  تماس  مورد  هزار  در سال گذشته ۲۱۲  گفت:  مورد  در  بیات نژاد 
اجتماعی  داشته ایم که ۵۶ هزار مورد مرتبط و ۱۵۵ هزار مورد غیرمرتبط بوده که 

باید برای افزایش آگاهی مردم از خدمات اورژانس تالش بیشتری بکنیم. 
وی با اشاره به اینکه ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی در استان تهران فعال است که 
فقط ۳ مرکز در سطح یک فعالیت می کنند،  گفت:  باید حداقل ۱۵ مرکز در سطح 

یک فعال باشند و این امر مستلزم تزریق اعتبارات و تجهیزات است. 
وی  در مورد آسیبهای اجتماعی نیز گفت: گاهی نیمی یا بخشی از آسیب های 
اجتماعی کشور در استان تهران متمرکز است، اما اعتبارات این استان را در توزیع 
استانی مناسب نمی بینند، در حالی که برای اشتغال، معیشت، مسکن و درمان در 

تهران تا ۱۰ برابر سایر استان ها هزینه می کنیم. 

اخبار

چهارشنبه / 2۱ آذر ۱397 / شماره 300

توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در میادین میوه و تره بار
مدیرعامل سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران از توزیع گوشت منجمد با کارت ملی در میادین میوه و تره بار خبر داد. به  گزارش  ایسنا، سعید راد در نشست خبری امروز )سه شنبه( در تشریح برنامه ریزی سازمان میادین میوه و تره بار برای توزیع گوشت قرمز 

و مرغ در سطح میادین، گفت : برای توزیع مرغ و تخم مرغ هیچ محدودیتی وجود ندارد و همکاری های الزم با سازمان امور دام صورت گرفته است. مدیرعامل سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران، افزود: قیمت گوشت قرمز نیز توسط ستاد تنظیم بازار اعالم 
می شود و سازمان میادین هیچ حاشیه سودی از توزیع و ارقام پروتئینی ندارد. توزیع گوشت منجمد با کارت ملی، از برنامه های سازمان میادین میوه و تره بار است که در این زمینه در 20 میدان تره بار توزیع گوشت منجمد با کارت ملی انجام خواهد شد.

 گزارشی از پدیده قتل همسر در خانه

همسرانی از وحشت مرگ، فریاد می کشند
 شاید دیگر صدای جیغ زنان و فریادهای مردان، ترسیده از 
مرگ در خانه تکراری یا عادی شده است. خشونت هست 
حتی اگر کم باشد. هستند مردان و زنانی که در رویایشان 
همسرانی را به تصویر می کشند که از وحشت مرگ، فریاد 

می زنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، هر روز در رسانه ها، در کوچه یا 
خیابان، نمونه های از خشونت ها را آشکارا می بینیم.، صدای فریاد 
در همه جا شنیده می شود، گاهی زنان و گاهی مردان، کسانی که 
از کتک و کتک کاری خسته می شوند و در آخرین خانه، کار به 

قتل می کشد.
چه زنان و مردانی که به دلیل خشونت های فیزیکی و شاید در 
چند ثانیه جنون آنی، مرگ را برای دیگری رقم می زنند، مرگ هایی 
که خودشان هم باور ندارند و هزاران آه پشت آن است که چرا یک 
لحظه غفلت کردم و مرگ همسرم را موجب شدم. اگر آن چند لحظه 

آرام بودم...
هر روز می بینیم و می شنویم که زنان یا مردانی به خاطر خشونت 
همسرانشان جان خود را از دست دادند، این خشونت ها ممکن است 
مرد را گرفتار کند یا اینکه زنان را شامل شود. یک مورد از آن به وسیله 
تکه تکه کردن اعضای بدن همسرش، دیگری با سوزاندن جسم زن و 

هزاران دلیل که هر روز در جامعه مشاهده می شود.
اخیرا براساس اعالم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد گزارشی تهیه شده است، که بر اساس آن، سال گذشته ۸۷ هزار 
زن در سراسر جهان کشته شدند. از این رقم، حدود ۵۰ هزار نفر به 
دست همسر، شریک زندگی یا اعضای خانواده شان به قتل رسیده اند.

شاید قتل برای همه کاری رنج آور باشد، اما اینکه زنانی به دست 
همسران یا اعضای خانواده خود به قتل برسند، دردی بسیار سنگین 

تر و زجرآورتر است.
در ایران هیچ آماری در زمینه قتل همسر و قتل در خانه وجود 
ندارد. همچنین بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی، هیچ آمار 
های  نزاع  دلیل  به  همسرانشان  دست  به  زنان  مرگ  از  تفکیکی 

خانوادگی در دست نیست.
اثر نزاع یا  بر  از زنانی که به دست همسرانشان  اگر چه آماری 
خشونت های خانگی جان خود را از دست می دهند وجود ندارد 
اما احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پیشتر در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعالم افزایش ۵.۸ درصدی مراجعات 
نزاع همسرآزاری در سال 9۶ نسبت به سال 9۵، گفته بود که 9۰ 
درصد مدعیان همسرآزاری را زنان و ۱۰درصد باقیمانده را مردان 

تشکیل می دهند.
در سال ۱۳9۵ آمار مراجعان همسرآزاری ۷۷ هزار و ۲۸۰ نفر بود 
)۷۴ هزار و ۱۸۰ زن و سه هزار و ۱۰۰ مرد( و در سال ۱۳9۶ این 
آمار به ۸۱ هزار و ۷۲9 نفر رسید )۷۷ هزار و ۵9 زن و چهار هزار و 

۶۷۰ زن( بودند.
عباس مینویی، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی 
کشور درباره میزان همسرآزاری در تهران می گوید: در سال ۱۳9۶ 
استان تهران در بین استان های کشور با ۱۶ هزار و ۱۵۲ نفر مراجعه 
همسرآزاری به پزشکی قانونی دارای بیشترین میزان همسرآزاری بود.
به گفته وی، بعد از استان تهران، استان های خراسان رضویی با 
هشت هزار و ۵۴۱ مورد و استان اصفهان با هفت هزار و ۱۲۴ مورد 
همسرآزاری ارجاع شده به پزشکی قانونی در رتبه های بعدی قرار 

دارند.
 خانه خطرناکترین مکان، برای زنان

سازمان ملل اعالم کرده است که »خانه« خطرناکترین و ناامن  ترین 
محل برای زنان است چرا که اغلب خشونت  های کالمی، جسمی و 
جنسی و همچنین قتل  زنان در خانه های خود آنها یا بستگانشان رخ 
می  دهد. اما این خالف عقیده برخی کارشناسان اجتماعی و حقوقی 
ایران است، آنان می گویند، این قاعده فراگیر نیست و شامل همه 
خانه ها نمی شود، چرا که آنها برخی خانه ها را به دلیل وجود مردان 
یا زنانی که از مشکل روانی رنج می برند، نا امن می دانند و از نظر آنها 

دیگر خانه ها امن است.
 خانه امن است

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: 
خشونت رفتاری است که به انواع گوناگون در خانه و اجتماع مشاهده 
می شود موضوع خشونت رفتاری در تمام جهان وجود دارد. در ایران 
نیز بر اساس تحقیق میدانی وزارت کشور که با همکاری مرکز امور 
مشارکت زنان در سال های گذشته انجام شد، اطالعاتی از استان های 
مختلف جمع آوری شد و مطرح شد خشونت در موضوع پنهان و 
آشکار نمود بیشتری پیدا کرده است. نتایج این تحقیق برای استان ها 

چاپ شد ولی کتاب آن در دسترس عموم قرار نگرفت.
به گفته او، این تحقیقات نشان داد که در کشور ما انواع و اقسام 
خشونت در خانه و در جامعه مشاهده می شود. اما تاکنون این گونه 
مسائل درباره خشونت پنهان بوده است و حاال که از طریق رسانه ها 
و طرح موضوع زیاد آن در اجتماع به صورت یک معضل اجتماعی 

آشکار درآمده است، باید با پیشگیری از بروز آن جلوگیری کرد تا 
خشونت ها کاهش یابد.

بر اساس مشاوره هایی که در زمینه  زادگان می گوید:  گرامی 
حقوقی و خانوادگی انجام داده ام، احساس کردم در خانواده دو عامل 
»فقر و بیکاری« به خشونت منجر می شود. این دو عامل در افزایش 
خشونت تاثیر زیادی داشته باشد، پس وظیفه دولت ایجاد اشتغال 
و کاهش فقر است که متاسفانه برنامه ریزی درستی در این زمینه 

انجام نشده است.
وی نبود تفاهم در خانواده ها را یکی دیگر از دالیل خشونت در 
خانواده ها می داند و تصریح می کند: مشاوره و آموزش می تواند در 
ایجاد تفاهم در زوجین موثر باشد. البته هنوز تا حدودی بسیاری از 
مردان و زنان مشاوره را قبول ندارند و معتقدند وقتی می گویند به 
مشاور مراجعه کن، آنگار که می گویند، فرد دیوانه است اما در دنیا این 
ثابت شده که هر فردی ممکن است دچار مشکالت روحی و روانی از 

درجه ضعیف یا باالتر باشد و نیاز به مشاوره دارد.
به گفته وی، همه باید از متخصصان، روانشناسان، کارشناسان و 
مشاوران خانوادگی بهره ببریم. این فرهنگ سازی می تواند به خانواده 
ها کمک کند. اگر چه مجلس شورای اسالمی، برای اجباری شدن 
مشاوره قبل از ازدواج اقداماتی انجام داده است اما این اقدام هنوز 

فراگیر نیست.
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  پارلمانی  و  مشاور حقوقی 
جمهوری می گوید: برای پیشگیری و آموزش همگانی باید سازمان 
های غیردولتی را افزایش داد، از مراکز روانشناسی که نظام مند شده 
و از دانشگاه ها و کلینیک ها در آموزش نحوه رفتار و مهارت های 
ارتباطی بر زوجین کمک گرفت. اگر این رفتارها اصالح و مشاوره ها 

جدی گرفته شود امکان اصالح قوانین هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه برای کاهش میزان خشونت در جامعه به ویژه 
علیه زنان منتظر تصویب الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 
هستیم، اظهار می کند: با توجه به پیگیری های انجام شده، الیحه 
تامین امنیت زنان در برابر خشونت، راهکار خوبی برای پیشگیری 
از خشونت علیه زنان است، این الیحه دو تا سه پارامتر قوی دارد 
که دستگاه های اجرایی بخشی از تامین امنیت را به عهده بگیرند. 
اقدامات در زمینه ای است که اعضای شورای هماهنگی اجرای این 
الیحه، همه با هم منسجم هستند و جزیره ای و غیرکارشناسی عمل 

نمی شود.
گرامی زادگان ادامه می دهد: حدود ۱۰ ماه است منتظر تصویب 
این الیحه هستیم، اگر اجرای درستی داشته باشد و شورای هماهنگی 
الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز ناظری بر اجرای دقیق 
آن باشد، شاهد کاهش خشونت در خانواده ها خواهیم بود. امیدواریم 
قوه قضاییه زودتر این الیحه را عملیاتی کند تا در طول اجرای آن 
کاستی ها شناسایی شود و جاهایی که نیاز به تقویت دارد، به آن پر و 

بال داده شود تا موثرتر شود.
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  پارلمانی  و  مشاور حقوقی 
جمهوری اخالقمداری را یک اصل مهم در خانواده می داند و می 
گوید: اکنون استقامت خانواده ها در برابر مشکالت و مصائب کاهش 
پیدا کرده است. فکر می کنم هم افزایی برای کاهش خشونت در 
کشور یک نیاز اساسی است چرا که هنوز آمار دقیقی از میزان خشونت 

ها و اینکه چه تعداد منجر به مرگ زنان می شود، مشخص نیست.
وی خاطرنشان می کند: به جز پیمایش ملی که وزارت کشور انجام 
داد، برخی اساتید دانشگاه و جامعه شناسان هم تحقیقاتی انجام داده 
اند اما اینکه آمارها تا چه میزان دقیق است، هنوز مشخص نیست، 
معتقدیم این موضوع نیاز به یک کار میدانی دارد. مرکز آمار ایران 

باید در این زمینه آماری را ارائه دهد، هنوز تحقیق کاملی در این 
زمینه وجود ندارد.

وی برخالف سازمان ملل که خانه را برای زنان خطرناک و ناامن 
می داند، گرامی زادگان معتقد است: خانه امن هست و ناامنی فقط 
برای بخشی از خانواده ها است که دارای همسران بااختالل روانی و 
مشکالت دیگر و غیرقابل کنترل هستند. خانه های ما امن است مگر 
در مواردی که قابل مهار و کنترل نبوده است و یا اینکه نتوانستیم 
خانه های امن را ایجاد کنیم و عالج کار را درست برنامه ریزی نکرده 

باشیم که خانه ناامن باشد.
گرامی زادگان می افزاید: ما باید زخم کهنه زنان را التیام ببخشیم 
نه اینکه بر زخم ها بیفزاییم و ابزار الزم برای خانواده ها را برای کاهش 
خشونت فراهم نکنیم. ممکن است برخی خانه ها خطرناک باشد اما 
در سطحی که سازمان ملل می گوید گسترده نیست در کشور ما 
تغییرات زیادی به خاطر فضای مجازی داشته ایم و این باعث شده 
که انتظارات زوجین از همدیگر بیشتر باشد، البته این موضوع برای 
هر خانواده و هر پرونده خشونتی ممکن است عوامل خاص خود را 

داشته باشد.
وی فقر، بیکاری و مسائل اقتصادی را مهمترین موضوع تاثیرگذار 
روی خانواده ها می داند و می گوید: باید شرایط را جوری تامین کرد 
که زندگی مردم بهبود یابد، چون اکنون برخی از خانواده ها از حداقل 

های معیشتی هم محروم هستند.
 جای خالی آموزش به خانواده ها

مجید ابهری، کارشناس رفتارشناسی می گوید: ما آمار درستی 
از میزان خشونت های منجر به قتل زنان نداریم البته معتقدیم در 
هیچ زمینه ای از آسیب های اجتماعی آمار درستی نداریم اما اکنون 
خشونت های خانگی نسبت به مردان هم بیشتر شده است و مردانی 
که به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند نسبت به سال های گذشته 

افزایش یافته است.
وی اظهار می کند: خشونت یکی از فرایندهای اساسی برگرفته 
از خشم و پرخاشگری است. در مورد خشونت های خانگی توجه و 
حساسیت بیشتری وجود دارد، خشونت های خانگی در مورد کودکان 
مانند تنبیه آنها، محرومیت های عاطفی، تحصیلی و تفریحی آنها هم 
هست اما مهمترین بخش از خشونت های خانگی درگیری های بین 
زن و شوهر است که از تقابل کالمی درگیری های فیزیکی تا ضرب و 

جرح و حتی قتل نیز مشاهده می شود.
وی ادامه می دهد: مشکالت مادی مانند گرانی، تورم، فقر و پایین 
بودن سطح درآمد در افزایش خشونت های خانگی موثر است اما نمی 
توان از نگاه رفتارشناسی تمام خشونت های خانگی را به فقر ارتباط 
داد. چه بسیار خانواده های فقیری هستند که رفتاری نیکو با یکدیگر 
دارند. ب راساس ۳۰ سال تجربه ام در آسیب شناسی اجتماعی و 
مشاوره خانواده، به این نتیجه رسیده ام که فاصله گرفتن از ارزش 
های اخالقی و دور شدن از باورهای دینی عوامل تشدید کننده آثار 

فقر در خشونت است.
این کارشناس آسیب شناسی ادامه می دهد: در یک بررسی میدانی 
به این نتیجه رسیدیم که در خانواده های مذهبی چهار برابر کمتر از 
دیگر خانواده ها مشکالت رفتاری بین زن و شوهر وجود دارد، کشور ما 
علی رغم آماری که از سوی مراجع مرتبط اعالم می شود در مقایسه 
با کشورهای پیشرفته چندان آمار قابل توجهی در خشونت خانوادگی 

ندارد اما همین قدر نیز قابل قبول نیست.
وی ادامه می دهد: متاسفانه اخیرا مردان کتک خورده و خشونت 
دیده نسبت به دوره های قبل ۲،۵ برابر افزایش یافته است به طور 
کلی می توان گفت عوامل محیطی و ازدواج های نسنجیده، بسترهای 

کاهش  در  است.  خانواده  در  مادی  مشکالت  عوارض  آشکارساز 
خشونت های خانگی اطالع رسانی و آگاه سازی همراه با آموزش 
مهارت های زندگی قبل و بعد از ازدواج مانند مدیریت هیجان های 
رفتاری، کنترل خشم ایجاد نشاط اجتماعی محورهای پیشگیرانه و 

کنترل کننده خشونت های خانگی است.
وی تصریح می کند: در جامعه متاسفانه جای خالی آموزش مهارت 
های زندگی را از انتخاب همسر و همسان گزینی تا مدیریت برقراری 
تفاهم در خانه در رسانه ها و مراکز آموزشی خالی می دانیم که باید 

دولت و نهادهای آموزشی در این زمینه گام های سریع بردارند.
 نقص قانون علت عمده خشونت ها

شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری نیز می گوید: چنین اتفاقات و خشونت هایی در 
جامعه ایران وجود دارد و نمی شود کتمان کرد. به هر حال خشونت 
در خانواده ها بیشتر بین زوجین است و این یک امر واقعی است که به 
دادگستری ها مراجعه شود در دادسراها و دادگاه های خانواده قسمتی 
از مراجعات به عنوان شاکی یا خواهان همین بحث آزار جسمی یا 

خشونت و کتک کاری است.
وی تصریح می کند: چرا این اتفاقات می افتد، اینها عوامل مختلفی 
دارد ولی به عنوان کسی که سال ها در این حوزه کار کرده ام عامل 
اصلی را »نقص قانون« می دانم، وقتی یک مرد زنش را کتک بزند، 
اگر زن اثبات کند از طریق شهود یا گواهی پزشکی قانونی و تازه اگر 
پزشکی قانونی تایید کند که مورد ضرب قرار گرفته است باید شاهد 

داشته باشد و این اولین مشکل اثبات آن است.
سجادی ادامه می دهد: وقتی در یک خانه در بسته زن کتک بخورد 
کسی نمی تواند آن را تایید کند، شهود عینی برای این قضیه وجود 
ندارد. بسیاری از زنان که کتک می خورند به دلیل ارائه ندادن شاهد 
شکایت آنها رد می شود در حالی که گواهی پزشکی قانونی دست 
آنهاست و ثابت شده که کتک خورده ولی چون دادسرا از او شاهد 
می خواهد و کسی این خشونت را ندیده است، نمی تواند برای قضای 
اثبات کند. از سوی دیگر حتی اگر همسایه ها بینند بسیاری از آنها 
تمایل ندارند که شهادت بدهند در اکثر موارد به دلیل فقدان دلیل 

منتفی می شود.
سجادی ادامه می دهد: دومین مشکل قانونی این است که اگر زنی 
ثابت کند و شهودی هم داشته باشد برای واقعه کتک، مرد در نهایت 
به پرداخت خسارت یا دیه محکوم می شود که این دیه هم آخرش 
تقسیط می شود پس اتفاق خاصی برای این مرد نیفتاده است، همین 
موضوع باعث شده است که بسیاری از مردان می گویند می زنیم 

و می کشیم و دیه آن را می دهیم و این فرهنگ دیده شده است.
وی می گوید: به نظر من قانون بازدارنده و پیشگیرانه نیست که 
باعث شود مرد از قانون بترسد تا وقتی عصبانی شد دست روی زن 
بلند نکند، از سوی دیگر هم می داند که در نهایت این ماجرا فقط 
پرداخت دیه است و پس از کلی روند طوالنی قضایی که باید طی 
شود. از طرف دیگر یک آثاری هم دارد که شاید به درد زن بخورد 
که اگر کتک کاری و ضرب ادامه پیدا کند زن می تواند طالق بگیرد.

ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاونت  شهروندی  حقوق  مشاور 
جمهوری می گوید: اگر برای قاضی محکمه دادگاه خانواده مسجل 
شود که مرد خشونت داشته است، دادگاه به عنوان عسر و حرج حکم 
طالق را صادر می کند و این تنها در این زمینه به نفع خانواده است. 
اما مشکلی دیگری که وجود دارد این است که یک بار دو بار کتک 
کاری دلیل بر ناسازگاری مرد و سوء رفتار وی نیست و در برخی مواقع 
رأی طالق داده نمی شود. وی اضافه می کند: در این زمینه در برخی 
مواقع، گرفتار رویکرد قاضی می شویم که معتقدند هیچ اشکالی برای 
کتک زدن زن از سوی مرد را نمی بینند، اما اگر رویکرد قاضی عدالت 
محور باشد با همان یک حکم ثابت می کند که مرد دست بزن دارد. 
حال باید دید که ما این گرفتاری ها را داریم و منشا آن ضعف قانون 
و خالء قانونی است و منشا آن ناکارآمدی قوانین فعلی جزایی و مدنی 
است. سجادی اظهار می کند: البته یکی دیگر از مواردی که وجود دارد 
این است که در شهرهای دورافتاده و روستاها کتک خوردن را بد نمی 
دانند و برخورد عادی با آن دارند، حتی این موضوع برای برخی زنان 

هم پذیرفته شده است.
وی خاطرنشان می کند: مساله دیگر حمایت های بی قید و شرط 
در حوزه طالق، ارث و برخورد با انواع خشونت است که اغلب از مرد 
حمایت ویژه می شود، در قانون داریم اگر پدری، فرزندش را بکشد 
قصاص نمی شود، اما مادر در صورت قتل فرزند، قصاص می شود و 
این حمایت در حالی است که فرزندکشی گناه کبیره، جرم و جنایت 
است اما پدر خانواده را از قتل مبرا می کنند. اگر مردی زنش را 
بکشد باز قانون از شوهر حمایت می کند اگر خانواده زن و اولیای دم 
زن مقتول شکایت کنند و قصاص شوهر را بخواهند قانون از شوهر 
حمایت می کند و خانواده مقتول باید نصف دیده یا خون بها را به 

خاطر تفاوت دیه میان زن و مرد بپردازد تا قصاص را اجرا کنند.
سجادی ادامه می دهد: ما در هر حوزه ای که به خشونت نگاه می 
کنیم به نواقص قانونی می رسیم که از مرد حمایت می شود، قوانینی 

که در گام اول برای کاهش خشونت باید اصالح شوند.

مطالبات شهرداری تهران از دولت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان است

سرپرست معاونت اقتصادی مالی شهرداری تهران گفت: بر اساس تایید 
و 700  هزار  دو  دولت،  از  تهران  شهرداری  مطالبات  حسابرسی،  سازمان 

میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، زریر نگین تاجی در مراسم افتتاح فروشگاه شهروند شعبه 

تهرانپارس، درخصوص سوددهی شرکت شهروند گفت: بر اساس آخرین گزارشی که 
در بازه زمانی هشت ماهه نخست امسال بوده، این شرکت حدود ۴۰ میلیارد تومان 

سود داشته است.
سرپرست معاونت اقتصادی مالی شهرداری تهران درخصوص واگذاری شرکت 
شهروند به بانک شهر نیز گفت: شرکت شهروند مبالغ زیادی به بانک های کشور به ویژه 
بانک شهر بدهکار است اما شهرداری تهران عالقه مند است که شهروند را به عنوان 
یک برند ملی حفظ کند و از دست ندهد. لذا ما فرایند واگذاری را معکوس کردیم و به 

سراغ اخذ مطالبات سنگین شهرداری از دولت رفتیم.
وی ادامه داد: بر اساس تایید سازمان حسابرسی، مطالبات شهرداری تهران از دولت، 
دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و در دو حوزه بافت فرسوده و توسعه ی مترو نیز 

مطالباتی از دولت داریم که پیگیر دریافت آن ها هستیم.
نگین تاجی درخصوص نحوه تامین کاالهای شهروند در هنگام نوسانات ارزی و 
مشکالتی که برای این شرکت به وجود آمد، گفت: در بحران ارزی نه تنها شرکت 
اما  با مشکل مواجه شدند  اقتصادی در کشور  بلکه بزرگترین بنگاه های  شهروند 
خوشبختانه با تدابیر و سیاست های اتخاذشده و تالش مدیرعامل این شرکت توانستیم 
این دوره را پشت سر بگذاریم و امروز کاالهایی با کیفیت مناسب در فروشگاه های 
شهروند عرضه می شود. در حقیقت می توان گفت شهروند ویترین اقتصادی شهرداری 

تهران قلمداد می شود.
سریع القلم، مدیرعامل شرکت شهروند نیز در این مراسم گفت: این شعبه سی ونهمین 

شعبه فروشگاه شهروند است که در حد فاصل فلکه سوم و چهارم تهرانپارس از امروز به 
شهروندان تهرانی خدمات ارائه می کند. تا پایان سال جاری نیز سه فروشگاه دیگر افتتاح 
خواهد شد و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی چهلمین فروشگاه 

شهروند در منطقه ۳ و خیابان دروس افتتاح خواهد شد.
وی افزود: نخستین فروشگاه شهروند خارج از استان تهران نیز در بهمن  امسال در 
استان البرز افتتاح خواهد شد تا این فروشگاه به برندی برای شهرداری های کشور 

تبدیل شود.
وی درخصوص میزان عرضه کاالهای خارجی در شعبات فروشگاه شهروند گفت: در 
حال حاضر کمتر از هفت درصد اقالم عرضه شده در این فروشگاه خارجی است. ضمناً 

تمامی کاالهای شهروند در شعبه تهرانپارس با تخفیف عرضه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهروند درخصوص تمهیدات شهروند برای شب یلدا، گفت: در 
جشنواره شب یلدا از ۲۲ آذر تا ۱۰ دی  سال جاری تمامی اقالم عرضه شده در شهروند 
بین ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف عرضه خواهد شد. شرکت شهروند در تنظیم بازار نقش 
موثری دارد و با عرضه کاالهای مناسب تالش می کند بهترین خدمات را به شهروندان 

ارائه کند.
وی درخصوص فروشگاه الکترونیک شرکت شهروند به خبرنگار مهر گفت: در جهت 
توسعه فروش الکترونیک و همزمان در تالش برای کاهش آلودگی هوا، شرکت شهروند 
از هفته نخست دی  سال جاری ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت برقی برای ناوگان 

فروش مجازی به کار خواهد گرفت.


