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خروج کشور از
وضعیت «قرمز»
کرونایی پس از
 ۲۸۹روز

»

خبر

آلودگی هوا در کالنشهرها ادامه دارد

دانشآموزان هر روز هنگام ورود
به مدرسه باید غربالگری شوند

بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،با بازگشایی مدارس ،در
بدو ورود به مدرســه و روزانه ،همه دانش آموزان ،معلمان و
ســایر کارکنان از نظر وجود عالئم بیمــاری باید غربالگری
شوند.
به گزارش مهر ،طبــق اعالم وزارت بهداشــت ،ورود یا
حضور دانشآموزان ،معلمان و ســایر کارکنان دارای عالئم
بیماری کرونا تحت هر شرایطی به مدرسه ممنوع است.
غربالگری دانشآمــوزان و کارکنان مــدارس در همه
گیری کووید ۱۹از اهمیت ویــژه ای برخوردار بوده که الزم
است پیش از بازگشایی مدارس ،فعالیتهایی در این راستا
انجام شــود و آموزش الزم به والدین برای متعهد بودن آنها
در مورد نفرستادن دانش آموز مبتال یا مشکوک به بیماری
واگیر به مدرســه انجام شود و مراقب ســامت مدرسه و یا
رابط بهداشــت ضروری اســت در صورت مشــاهده عالئم
بیماری در بین دانش آموزان و کارکنان ،اقدامات بهداشتی
الزم را انجام دهد.
همچنین الزم است مدرسه برای کنترل ورود احتمالی
کارکنان بیمار یا مشــکوک به بیماری و جــدا کردن آنها از
افراد ســالم ،برنامه مشــخصی داشــته باشــد و همچنین
شیوهای برای اطالع رســانی به والدین یا سرپرست دانش
آموزان فوق تعیین کند.
فراموش نشود ،در بدو ورود به مدرســه و روزانه و همه
دانش آموزان ،معلمان و ســایر کارکنان از نظر وجود عالئم
بیماری (ترجیحاً به روش مراقبت ســندرومیک) غربالگری
شــوند و مدرســه در ســامانههای مراقبت از کرونا نسبت
به ثبت و گزارش مبتالیان اقدام کــرده و در صورت نیاز به
تصمیم گیری با کارشناسان ناظر بهداشت مشورت کند.
مراقبت از گروههای آسیب پذیر نیز بسیار حائز اهمیت
است .فعالیت سه گروه از جمله بیماران با بیماری زمینهای،
بیماران با نقص ایمنی و دانش آمــوزان مبتال به فلج مغزی
با گواهی پزشــک معتمد ،به عنوان افــرادی که در معرض
ابتالء به بیماری کووید  ۱۹عارضهدار قرار دارند ،ترجیحاً به
صورت غیرحضوری و مجازی برنامهریزی شود.
شــرایط و میزان اســتفاده از اســتعالجی کرونا برای
کارکنان و معلمان مدرســه با تأیید پزشک معتمد آموزش
و پرورش است.
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بر اساس نقشه جدید رنگبندی کشور ،همه شهرها از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند .به گزارش ایسنا،
بر اساس نقشه جدید رنگبندی کرونا که از سوی اپلیکیشن ماســک منتشر شده است ،برای نخستین بار پس
از  ۲۸۹روز هم ه شهرهای ایران از وضعیت «قرمز» کرونا خارج شــدند .این رنگبندی روز پنجم آذرماه منتشر
شده است .بر همین اساس با عبور از خیز پنجم کرونا و واکسیناسیون گسترده ،تمامی شهرستانها از وضعیت
قرمز خارج شدند .آخرین بار در  ۲۴بهمن  ۹۹و در آستانه شروع خیز چهارم هیچ شهری در ایران قرمز نبود .در
آخرین وضعیت رنگبندی تعداد صفر شهرستان به رنگ قرمز ۲۲ ،شهرستان به رنگ نارنجی ۲۰۷ ،شهرستان
به رنگ زرد و  ۲۱۹شهرستان آبی اعالم شده است .بر اســاس آمار وزارت بهداشت تا روز چهارم آذرماه ،مجموع
بیماران کووید  ۶میلیون و  ۹۷هزار و  ۶۷۲نفر و شمار جانباختگان این بیماری نیز  ۱۲۹هزار و  ۳۷۶نفر بود.

»

جلسه اضطراری
سازمان جهانی
بهداشت در پی
شناسایی سویه
جدید کرونا

سازمان جهانی بهداشت ( )WHOدر پی شناسایی و گسترش سویه جدید کروناویروس در آفریقای جنوبی و
بوتسوانا ،روز جمعه جلس ه اضطراری تشکیل داد .به گزارش ایسنا ،پیش از این دانشمندان انگلیسی نسبت به ظهور
سویه جدید کروناویروس با ۳۲جهش در بوتسوانا هشدار داده بودند .بر اساس گزارشها ،بسیاری از جهشهای این
سویه نشاندهنده قابلیت باالی انتقال و مقاومت آن در برابر واکسنهای کرونا است .به گزارش بیزینس استاندارد،
تا روز جمعه ۲۲ ،تن تنها در آفریقای جنوبی به این سویه از کروناویروس مبتال شدهاند .پژوهشگران آفریقای جنوبی
میگویند سویه جدیدی از ویروس کرونا که به تازگی در این کشور شناســایی و موجب نگرانی شده است به دلیل
جهشهای زیاد ،میتواند اثربخشی واکسنهای موجود برای پیشگیری از ابتال به بیماری کووید ۱۹را با چالش مواجه
کند.گونهتازهشناساییشدهدرآفریقایجنوبیفعالباعنوان 1.1.529.Bمشخصمیشود.

«روزان» از یک روز جهانی در حمایت از زنان گزارش میدهد؛

سازمان هواشناســی کشــور اعالم کرد آلودگی هوا در
کالنشهرهای کشور ادامه دارد.
به گــزارش ایلنا ،بر اســاس تحلیل آخرین نقشــههای
پیشیابی طی امروز شــنبه در شــمال کرمان ،کهگیلویه و
بویراحمد و شــمال فارس بارش پراکنده گاهی رعد و برق
پیش بینی میشود.
روزهای دوشنبه و سهشنبه شــرایط برای رگبار و رعدو
برق و وزش باد شــدید موقت در کرمان ،هرمزگان و جنوب
سیستان و بلوچستان مهیا است.
به دلیل پایــداری جو در اغلب مناطق کشــور ،افزایش
غلظت آالیندههای جوی و آلودگی هوا تا روز چهارشنبه در
شهرهای صنعتی و پرجمعیت ادامه خواهد داشت.
آســمان تهران امروز (۶آذرماه) قســمتی ابری و غبار
محلی در اواســط روز وزش باد و اوایل شــب نیمه ابری با
حداقل دمای  ۷و حداکثر دمای  ۱۶درجه سانتیگراد و طی
یکشــنبه ( ۷آذرماه) نیمه ابری به تدریج غبار محلی و هوا
ناسالم برای گروههای حســاس با حداقل دمای  ۶و حداکثر
دمای  ۱۵درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.

جامعه:
سیمین نوری

جامعه

»

منع خشونت علیه زنان؛ فعال فقط در حد حرف!
گروه جامعه « -خشــونت علیــه زنان»؛
موضوعی کــه علیرغم تالشهای گســترده
فعاالن حقوق زنان در سالهای اخیر همچنان
وجود دارد و روزانه خبرهای زیادی در اینباره
از سراسر جهان مخابره میشــود .زنان ایرانی
زیادی نیز هنوز قربانی مردساالری و خشونت
هستند .بر اســاس آخرین آمار منتشر شده از
ســوی مرکز آمار ایران ،در چهار ســال اخیر
همواره بالغ بر ۹۴درصد معاینــات مربوط به
مدعیان «همســرآزاری جســمی» پزشکی
قانونی مربوط به زنان بوده و از ســوی دیگر در
رابطه بــا مدعیان همســرآزاری روانی نیز این
آمار در همین بازه زمانی ،بین  ۵۵تا ۹۰درصد
برای زنان در نوســان بوده و حتی در مقاطعی
همچون سال گذشته به ۹۴درصد نیز رسیده
است.
به گــزارش «روزان» ،در پــی همهگیری
ویروس کرونا و به دنبال آن اعمال پروتکلهای
بهداشــتی ســختگیرانه در جهت مهــار این
ویــروس هماننــد قرنطینه و خانهنشــینی،
گزارشهای رســیده از افزایش خشونت علیه
زنان حکایت دارد .در واقع شــرایط ناشــی از
پاندمی کرونا همچــون قرنطینه ،افزایش انزوا
و فشــار روانی و همچنین ناپایداری اقتصادی
منجر به افزایش نگرانکنندهای در خشــونت
خانگی شــده و بیش از همه زنــان و دختران
را در معرض انواع خشــونتها قرار داده است.
مشکالت اقتصادی به دلیل راکد شدن برخی
کســب و کارهــا و افزایش ســاعات بیکاری
مردان ،فشــار زیادی بر خانواده وارد میکند و
همین مسئله باعث میشــود تا آستانه تحمل
آنها پاییــن آمده و رفتارهای خشــونتآمیز
افزایش پیدا کند .آمار منتشــر شــده از سوی
مرکز آمــار ایران نشــان میدهد کــه حدود
۹۶درصــد از مجمــوع ۸۰هــزار و ۱۸۷مورد
معاینــه مربوط بــه مدعیان «همســر آزاری
جسمی» پزشکی قانونی در سال گذشته ()۹۹
معطوف به زنان بوده اســت .از سوی دیگر طی
ســال گذشــته از مجموع ۱۸۲مورد معاینه
مربوط بــه مدعیــان «همســرآزاری روانی»
پزشکی قانونی تنها ۱۰مورد معاینه مربوط به
مردان بوده و در واقع سهم زنان از این معاینات
در سال گذشته ۹۴درصد بوده است.
رشــد 86درصدی همسرآزاری
روانی در بهار امسال
مطابق با آمار مذکور ،در بهار ســال جاری
نیز مجموعــا ۲۰هــزار و ۷۳۵مــورد معاینه
مدعیان همســر آزاری جســمی در پزشکی
قانونی انجام شــده اســت که از ایــن تعداد
۶۹۹مورد بــرای مردان و ۲۰هــزار و ۳۶مورد
برای زنان بــوده اســت .همچنیــن از میان
۵۶مورد معاینه مدعیان همسرآزاری روانی در
بهار  ۱۴۰۰نیز ۱۴مورد برای مردان و ۴۲مورد
برای زنان انجام شده اســت .در واقع معاینات
مربوط بــه مدعیان همســرآزاری جســمی
در بهار امسال به نسبت بهار ســال گذشته با
رشــد 7درصدی و معاینات مربوط به مدعیان
همســرآزاری روانی نیز در همین بازه زمانی و

»

راه درازی تا از بین رفتن خشونت علیه زنان در پیش داریم و شاید
بتوان گفت تصور جهانی عاری از این نوع خشــونت ســخت است
اما میشود امیدوار بود با آگاهیبخشــی به جامعه و تربیت نسلی
که به حقوق زنان و دختران آشناســت میتوان رفته رفته به سمت
دنیایی بهتر و امنتر بــرای همگان به ویژه بانوان قدم برداشــت

در قیاس با بهار  ۹۹با رشد ۸۶درصدی مواجه
بوده اســت .همچنین در بهار امسال ۹۶درصد
از معاینات مدعیان همســر آزاری جســمی و
۷۵درصــد از معاینات مدعیان همســر آزاری
روانی معطوف به زنان میشود.
اگرچه به گفته کارشناســان ،مواجه شدن
با انگ اجتماعی و ســایر تحقیرهــای مربوط
به مردانگــی میتواند از جمله دالیلی باشــد
که مردان علیرغــم تجربه خشــونت خانگی
در برابــر آن ســکوت کــرده و آن را به جایی
گزارش ندهند ،اما باز هم نمیتوان خشــونتی
را که در قالبهای گوناگون با ایجاد سقفهای
شیشهای در امور اجتماعی و اقتصادی و غیره
زنان ســعی در محدود کردن آنها دارد و بعضا
طی یک ســال و نیم اخیر با پاندمی کووید ۱۹
نیز بیشتر شده را نادیده گرفت.
منع خشــونت علیه زنان به معنی
تایید خشونت علیه مردان نیست
دکتر نــدا حاجی وثوق ،فعــال حوزه زنان
و دبیــر کمیته زنــان و صلح انجمــن علمی
مطالعات صلح ایــران به بهانــه 25نوامبر روز
جهانی مبارزه با خشــونت علیه زنان در گفتگو
با ایســنا با بیان اینکه صحبت از منع خشونت
علیه زنان به منظــور تایید یــا نادیده گرفتن
خشونت علیه مردان نیست ،گفت« :خشونت
رتبههای مختلفی دارد و خشــونت عیله زنان
به مراتب بیشتر و بارزتر اســت .در واقع دامنه
و شعاع خشــونت علیه زنان همه افراد جامعه
را درگیــر میکند چراکــه زنان به واســطه
مسئولیتهایشــان نقــش پرورشدهندگی
دارند و خشونتی که دامنگیر زنان شود قطعا
دامنگیر تمام افراد جامعه نیز خواهد شد».
وی با تایید این موضوع که بعضا سیســتم
آموزشــی و نظام فرهنگی ما نوعی خشونت را

به پســران و مردان تحمیل میکند ،ادامه داد:
«قبــول دارم در برخی موارد نوعی خشــونت
پدرســاالرانه به صورت آگاهانه یــا ناآگاهانه
دامنگیر پســران و مردان ما نیز میشــود اما
به واقع آنجا که قانون تفســیر مردســاالرانه
پیدا میکند ،برخی از مشــاغل خاص مردان
میشود ،سقف شیشهای جامعه رشد اجتماعی
و اقتصــادی زنــان را محدود میکنــد ،نظام
فرهنگی ما بــار مســئولیتهای مضاعف را بر
دوش زنان میانــدازد و آمار نیز ایــن موارد را
تاییدمیکند ،نمیتوان گفت که آمار خشونت
عیله زنان برابر با خشونت علیه مردان است».
این فعــال حوزه زنــان در ادامه ســخنان
خود با بیان اینکه شــعار امســال روز جهانی
مبارزه با خشونت علیه زنان «جهان را نارنجی
کنیم ،خشونت علیه زنان را هماکنون متوقف
کنیــم» اســت ،افــزود« :بر اســاس گزارش
( UN Womenنهــاد ســازمان ملل متحد
برای برابری جنســیتی و قدرت بخشــیدن به
زنان) پاندمی کوویــد ۱۹بار ســنگینی را به
زنان تحمیل کرده و در ایــن ایام نابرابریهای
جنســیتی در جهان رو به افزایش رفته است.
بهطــوری که بر اســاس این گــزارش در ایام
پاندمی کووید ۱۹در ۱۳کشــور بررسی شده،
نزدیک به یک زن از ســه زن محدودیتهای
بیشتری را نسبت به گذشته تجربه کرده است.
در واقع به نظر میرســد ایــن نامگذاری برای
سوق دادن توجه بیش از پیش کشورهای دنیا
به کارزار  ۱۶روز نارنجی است».
اکثر موارد خشــونت علیه زنان
گزارس نمیشوند
نهاد «زنان ســازمان ملل متحد» با انتشار
گزارشــی به مناســبت روز جهانی مبــارزه با
خشــونت علیه زنان اعالم کرد این پدیده یک

بحران جهانی است و غنی و فقیر نمیشناسد:
«در کشورهای غنی یا فقیر ،زنان و دختران به
علت وجود پیشداوریهای جنسیتی همچنان
قربانی خشونت میشوند ».سیما بحوث ،مدیر
اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد میگوید:
«در همین محلههای خودمان ،زنان و دختران
در خطر زندگی میکنند .در سراســر جهان،
درگیریهای مســلحانه ،فجایع طبیعی ناشی
از تغییــرات آب و هوایی ،کمبــود غذا و نقض
حقوق بشر ،خشــونت علیه زنان را دوچندان
میکند».
دادههــای ســازمان ملل متحد نشــانگر
آن اســت که در دوره بحران ،چه جنگ و چه
همهگیری جهانی کووید ،بیــش از ۷۰درصد
زنان قربانی شــکلی از خشــونت بودهاند .این
آمار در حالی منتشر میشود که به گفته خانم
بحوث «بیشــتر موارد خشــونت علیه زنان و
دختران ،بهعلت ترس از مجرم ،بیاعتمادی به
دستگاه قضایی و یا شرم و خجالت اساسا اعالم
و ثبت نمیشوند».
روز جهانی منع خشــونت علیه
زنان و کاربران شبکههای اجتماعی
ایــن روز همچــون ســالهای گذشــته
بــا واکنــش کاربــران شــبکههای مختلف
اجتماعی همراه بوده اســت .کاربری با انتقاد
از عادیانــگاری ایــن موضــوع ،توئیت کرده
اســت« :تو ایران از هــر دو زن یــک زن فکر
میکند که خشونت خانگی موضوعی طبیعی
است ».همین کاربر با اســتفاده از هشتگ «نه
به خشــونت علیه زنان» گفته اســت« :وقتی
جایی زنی آزار میبیند تماشــاچی نباشید».
کاربر دیگری با هدف آگاهیرسانی ،در توئیتر
نوشته اســت « :آمار جهانی میگوید از هر سه
زن یک نفــر در معرض خطر اســت .در ایران
ساالنه  ۴۰۰قتل ناموســی صورت میگیرد و
 ۶۶درصد زنان حداقل یکبار خشونت را تجربه
کردند .اگر دیدید جان کســی در خطر است با
اورژانس اجتماعی خانههای امن ( )۱۲۳تماس
بگیرید ».یــک کاربر دیگر از زنــان و دختران
عشایر یاد و توئیت کرده است۲۵« :نوامبر روز
منع خشونت علیه زنان و دختران است .صرفا
جهت یادآوری ،این روز نباید به مطالبه حقوق
قشر تحصیلکرده محدود شود .مثال صدها زن
و دختر عشــایری هر روزه کیلومترها راه برای
تهیــه آب آشــامیدنی طیمیکننــد و دچار
آســیبهای روحی روانی و جســمانی متعدد
میشــوند ».به نظر میرســد منع خشــونت
علیه زنــان در جهان فعال فقــط در حد حرف
باقی مانده و راه درازی تا از بین رفتن خشونت
علیه زنان در پیش داریم و شــاید بتوان گفت
تصور جهانی عاری از این نوع خشــونت سخت
است اما میشــود امیدوار بود با آگاهیبخشی
به جامعه و تربیت نســلی که به حقوق زنان و
دختران آشناست میتوان رفته رفته به سمت
دنیایی بهتر و امنتر برای همگان به ویژه بانوان
قدم برداشــت اما قطعا این روند در کشورهای
جهان ســوم همچون ایران کندتر و سختتر
است.

خبر

»

با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی
تصاحب مالکیت تاالبها گرفته شد

رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس از دســتور
ســازمان ثبت اســناد برای جلوگیری از تصاحب مالکیت
تاالبها از سوی وزارت نیرو خبر داد.
به گزارش ایلنا ،ســمیه رفیعی در صفحــه توییتر خود
نوشــت« :پس از پیگیریهــای مکرر فنی و کارشناســی
باالخره با دســتور ســازمان ثبت اســناد جلوی تصاحب
مالکیت تاالبها که مدتی توسط وزارت نیرو دنبال میشد
گرفته شد .مجلس و فراکســیون محیط زیست با تمام قوا
مقابل هرگونه تضییع حق محیط زیســت خواهد ایســتاد.
حتی اگر مدیران مسئولی برایش تفاهم کرده باشند».

برخورد پلیس با مراکز قمار و فساد

رئیس پلیس امنیــت عمومی تهران بــزرگ از برخورد
قاطع پلیس با مراکز قمار و فساد خبر داد.
به گزارش ایســنا ،پیام کاویانی درباره اینکه آیا مشــابه
طرحی که اخیــرا پلیس امنیت بــرای برخورد بــا مراکز
قمار در تهران اجرا کــرد ،دوباره اجرا خواهد شــد یا خیر،
گفــت :ما به عنــوان پلیــس طرحمــان مقابله بــا مراکز
جرم و فســاد اســت و مســتمرا این طرح ادامــه خواهد
داشت.
وی ادامه داد :اما یــک نکته وجــود دارد و موضوع این
است که آیا این افراد اصالح میشــوند یا خیر .این موضوع
در حیطه وظایف و اختیارات پلیســی نیست و دستگاههای
دیگری باید در این حیطه باید ایفای نقش کنند که آسیب
های اجتماعی به حداقل ممکن برسد.
رئیس پلیس امنیــت عمومی تهران بــزرگ ادامه داد:
آنچه که مــا در قمارخانه میبینیم معلول یک ســری علت
هایی اســت که در جامعه وجود دارد .شــاید این موضوع از
نهاد خانواده آغاز شده و یکسری کم کاری ها و عدم نظارت
و تربیت صحیح سبب آن شــده و در ادامه نیز به نهادهای
باالتر اجتماعــی نظیر دوســتان ناباب و  ...می رســد ،لذا
دستگاه هایی که متولی پیشگیری از آسیب های اجتماعی
هستند ،ان شاهلل بتوانند اقدامات خود را انجام داده و در این
زمینه موفق شوند .
وی درباره اینکــه آیا برخورد پلیس بــا قمارخانه ها و...
ادامه خواهد داشت نیز به ایسنا گفت :همانطور که گفتم ما
هم قطعا با این موارد برخورد میکنیم.

صدور ۳هزار ویزا با هدف
جهش در ورود گردشگر

مدیرکل کنســولی وزارت خارجه با بیــان اینکه صدور
روادید برای ورود گردشــگران برخی از کشورها به ایران از
 ۵تا  ۶برابر افزایش یافت ،گفت :این میزان ویزا را از  ۵۰۰به
 ۳هزار ویزا رساندیم.
به گزارش مهر ،همایش مشــترک فعاالن گردشــگری
ایران و عراق از روز ســوم آذرماه در هتل پردیســان مشهد
شروع شد و تا دیروز ادامه داشت.
در ایــن برنامه محمود ادیب مدیرکل کنســولی وزارت
خارجه بیان کــرد :روادید درمانی کمک زیادی در ســرپا
نگه داشتن دفاتر گردشگری در کشــور داشته است .برای
ورود گردشــگران برخی از کشــورها میزان صدور روادید
را  ۵تــا  ۶برابر افزایــش دادیم یعنی این میــزان را از ۵۰۰
روادید به ســه هزار روادید رســاندیم تا جهشی برای ورود
گردشگر باشد.
وی افزود :در حــال حاضر روادید از طــرف ایران برای
عراقیها در مرزهای هوایی و زمینی برداشــته شده است.
امیدواریم در دولت عراق نیز این تصمیم گیری انجام شــود
و بعد از لغو روادیــد هوایی ،لغو روادید زمینــی را نیز برای
ایرانیان داشته باشیم.

