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یک توئيت
واکنش سخنگوی دولت به احضار وزیر
ارتباطات به دادسرا

یک عکس
 ۶۰واحد کارگاهی ،خدماتی ،کشاورزی
و دامپروری در زندانهای استان اصفهان
فعال است.

آیبزرگترها ما  بیدفاعیم!

انتشار تصویرشوخی هولناک حلق آویز کردن یک کودک قلب بسیاری را جریحه دار کرد؛ رئیس اورژانس
اجتماعی کشور در گفت وگو با خراسان از آمار باالی کودک آزاری ،دالیل افزایش و راه مقابله با آن میگوید
مصطفی عبدالهی -مــرگ تلخ «عسل» با
شکنجههاینامادری،سیلیهایمهالبهگوش
«بنیامین» ،داغ «آتنا» و «بنیتا» بر دل مردم،
آزار کودک معلول سندروم داون در قزوین،
و حاال هم تصویری تلخ از حلقآویزکردن یک
پسر خردسال در مالیر؛ تصویری که خیلیها
از عصر شنبه تا امروز آن را دیدهاند اما آن قدر
دردناک است که حتی نمیشود آن را در ضمن
این گزارش بازنشر کرد .با پیگیریهای پلیس
و دستور مقام قضایی ،ایــن فــرد ک ــودکآزار
دستگیر شد و در اعترافات اولیهاش اعالم
کرد که قصد شوخی با برادرزادهاش را داشته
اســت! امــا شاید اگــر میدانست ایــن شوخی
احمقانهاش ،جدا از مجازات و جریمه قانونی
سنگین که برایش خواهد داشت ،چقدر قلب
مــردم را جریحهدار میکند ،حتما دســت به
چنین کاری نمیزد.
▪ 670هزار تماس با اورژانس اجتماعی

رسانه های جهان
یــورونــیــوز:مــشــاور
عالی پزشکی دولت
فــرانــســه میگوید:
«دادههـــــــــا نــشــان
مـــیدهـــد کـــه نــوع
جدید ویــروس کرونا که نخستینبار
در بریتانیا شناسایی شده ،هماکنون
بین  ۷تا  ۹درصد موارد ابتال در برخی
مناطق فرانسه را تشکیل میدهد و
متوقفکردن آن دشوار است.».
اســـپـــوتـــنـــیـــک:
رئـــیـــسجـــمـــهـــور
روســیــه،والدیــمــیــر
پــــوتــــیــــن ،اعـــــام
کـــــرد« :اکـــنـــون ما
واکسنهای موثر شناختهشدهای در
اختیارداریم.آنهاتاکنوندر 13کشور
ثبتشد هاند».

آنطور که رئیس سازمان اورژانس اجتماعی
کشور در گفتوگو بــا خــراســان میگوید،
موضوع کــود کآزاری و همسرآزاری اولین
موضوع تما سهای مردمی با  123است.
«محمود علیگو» میافزاید :در ششماه
ابتدایی امسال 670 ،هزار تماس با اورژانس
اجتماعی ثبت شــده کــه عمده آن دربــاره
کــــود کآزاری و همسر آزاری بــوده اســت.
بــه گفته علیگو هرچند افــزایــش آگاهی
مردم منجر به افزایش تما سها با اورژانس
اجتماعی شــده اســت ،امــا به نظر میرسد
همچنان موارد بسیاری از کود کآزار یها
گزارش نمیشود و باید ارتباط مردم با 123
را تقویت کرد.
▪گزارشها از افزایش جهانی کودکآزاری

امــا اینکه کــودکآزاریهــا در دوره کرونا و
قرنطینهها بیشتر شــده ،موضوعی است که
سازمان بهزیستی کشور آن را تایید کرده
است و گزار شهای سازما نهای جهانی
هــم بــر شیوع آن در همه کشورها صحه
میگذارد .سازمان جهانی بهداشت از سال
 2017میالدی این هشدار را داده بود که
خشونت علیه کودکان در جهان فراگیر شده
است .یونیسف هم در گزارش چندماه قبل
خود اعالم کرد« :تعطیلی مدارس و حضور
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گزیده

در تجمعبازنشستگانمطرحشد

خبر خوش نوبخت برای
بازنشستگان تامین اجتماعی
با یک الیحه دوفوریتی

البته پیشگیری از آن را بیشتر کرده است .البته
که ناجا قبل از تصویب و ابالغ این قانون ،پلیس
ویژه اطفال و نوجوانان را با توان فعلی در برخی
کالنتریهاایجادکردهاست.
▪نمیتوان بــرای هر خــانــواده یک مامور
گذاشت

طوالنیمدت کودکان در خانه ،فشار مضاعفی
را بر والدین وارد کرده و زمینه کودکآزاریها
را هم افزایش داده است».
▪قانون چه میگوید؟

با ایــن حــال شاید اگــر والــدیــن و سرپرستان
کـــودکـــان ،از مــجــازاتهــا و جــریــمـههــای
کــودکآزاری مطلع باشند و بدانند که مردم
میتوانند از طریق شماره  ،123جنایت آنها
را گزارش کنند ،دیگر جرئت انجام این اقدام
مجرمانه را نداشته باشند .خردادماه امسال
بود که رئیسجمهور قانون حمایت از اطفال
و نوجوانان را ابالغ کرد؛ قانونی که جرایم و
مجازاتهای سنگینی را برای کودکآزاران
تعیین کرده است ،از جمله :
هر کس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا
سوءاستفاده جنسی شود ،بسته به نوع جرم به
یکی از مجازاتهای درجه  7 ،6 ،5و  8محکوم
خواهد شد .یعنی حبس از  3ماه تا  5سال،
جریمه نقدی از یک تا  8میلیون تومان ،شالق
از 10تا 99ضربه ،ممنوعیت دائم از یک یا چند
فعالیتشغلییااجتماعیوانتشارحکمقطعی
در رسان هها.
اینقانونهمچنیننیرویانتظامیرابهتشکیل

«پلیسویژهاطفالونوجوانان»برایحمایتویژه
از افراد زیر  18سال مکلف کرده است؛ طرحی
که در کمیسیون لوایح هیئت دولت در دست
بررسی است و به نظر میرسد به زودی تصویب
و ابالغ شود .این قانون و پلیس ویژه ،روزنههایی
است که امید به برخورد جدی با کودکآزاران و

روز گذشته« ،رضــا مسعود یفر» قائم مقام
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه هم بر اهمیت این قانون تاکید کرد و
گفت :در این قانون حتی اجازه مداخله قبل از
وقوع جرم هم داده شده است ،در حالی که در
گذشته تا قبل از تشکیل پرونده نمیتوانستیم
دخالت کنیم» .البته مسعودیفر این نکته مهم
را هم گفته است که« :ظرفیت قانونی برای
کسانی که کودکآزاری میکنند وجود دارد
اما اساس کار کنترل خشم و مهارت زندگی
است؛ زیرا نمیتوان برای هر خانواده مامور
گذاشت.»...

رئیس اورژانس اجتماعی کشور:

کودکآزاران از مجازاتها بیخبرند
«محمود علیگو» در گفتوگو بــا خراسان
میگوید :دو اشکال بــزرگ منجر به شیوع
کودکآزاریشدهاست.اولاینکهمردمدرباره
جایگاه کودکان در نظام حقوقی و اجتماعی
آگاهی الزم را ندارند و دوم اینکه ،خانوادهها
دربــاره فرزندپروری آمــوزش نمیبینند .وی
میافزاید :هماکنون قوانین خوبی برای دفاع
از حقوق کودکان و نوجوانان وجود دارد و ما
میتوانیم علیه والدین حکم قضایی بگیریم اما
بسیاریازخانوادههاازاینقانونیبیاطالعاند.
▪درخواست بهزیستی از پلیس فتا

رئـــیـــس اورژانــــــــس اجــتــمــاعــی کــشــور

درخــواســتــی هــم از
پلیس فتا دارد« :در
ما ههای اخیر بیشتر
کــود کآزار یهــا به جــای تماس تلفنی با
 ،123از طریق فضای مجازی رسانهای
شده و به همین دلیل کار ما برای پیدا کردن
آدرس این موارد سخت شده است.
در مواردی ما مجبور شدهایم بر اساس حدس و
گمانازرویلهجهافرادحاضردرفیلم،تیمهای
چند استان را پای کار بیاوریم تا آدرسهــا را
پیدا کنیم .اما پلیس فتا به دلیل دسترسی به
آی.پیها میتواند کمک حال بهزیستی باشد
تاشناساییهاسریعترانجامشود».

جمعیازبازنشستگانتامیناجتماعیدیروزمقابل
سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند و با شعارهایی
نسبت به وضعیت معیشت و حقوقشان اعتراض
کردند .آنها در شعارهایشان خواستار رفع تبعیض
میان حقوقشان با دیگر اقشار شدند .در پی این
تجمع،نوبخترئیسسازمانبرنامهوبودجهبهجمع
آنها آمد و از اجرای همسانسازی گفت و به آنها
وعدهدادکهباالیحهدوفوریتیکهبهمجلسدادهاند،
وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تکان میخورد .او گفت :مطلع شدم که امسال
همسانسازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی
به صورت  ۳۰درصدی انجام شده است؛ چراکه بر
اساس بند و تبصره  ۲قانون بودجه سال ،۱۳۹۹
سازمانتامیناجتماعیفقطسیدرصددریافتشرا
میتوانستهبرایهمسانسازیحقوقبازنشستگان
صــرف کند .ازایــنرو با ارائــه الیحه دوفوریتی در
آذرماه امسال از مجلس محترم درخواست کردیم
که این منع قانونی مرتفع شود تا از نظر حقوقی
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز تخصیص کامل
بگیرند .با تصویب این قانون ،دریافتی شما به شکل
قابلمالحظهایافزایشخواهدیافت  .

واکسن کرونای «سوئدی»
به زودی وارد کشور میشود

مسئول ارزیــابــی واکسن کرونای ایرانی گفت:
واکسن سوئدی کرونا به زودی وارد کشور می شود
و مــورد تایید ماست .محرز گفت :اولویت تزریق
واکسن کرونا با کادر درمان است .اولویت دوم با
افرادباالی 70سالوبیماراندیابتی،قلبیوریوی
وافرادیاستکهسابقهبیماریزمینهایدارندوبعد
گروههایدیگرکهبیشتربامردمدرارتباطهستند.

