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موفقیت کشورهای همسایه
در بارورسازی ابرها

خانهملت-عباسپاپیزادهپالنگانعضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلسشورایاسالمی،گفت:هماکنونکشورهای
همسایهازروشبارورسازیابرهااستفادهمیکنند،چراکهابرهاظرفیتمشخصیدارندووقتیکهدرترکیهازاینروشبرایافزایشبارندگی
استفادهمیشود،چراایراننبایددرشرایطکمآبیکنونیازروشبارورسازیابرهااستفادهکند؟

...

مجازات اسید پاشان در کمیسیون حقوقی مجلس تشدید شد

واکنش

درپیتکراراتفاقزشتبرایبانوانایرانیدر
فرودگاهتفلیس

وزارتخارجهازسفیرگرجستان
توضیحخواست
گــروه اجتماعی -پس از آن که بانوان ایرانی شهریور
سال گذشته در فرودگاه تفلیس مورد هتک حرمت قرار
گرفته بودند ،مجدد روز چهارشنبه گذشته ماموران مرد
این فرودگاه به بهانه بازرسی تعدادی از بانوان ایرانی
را مجبور به کشف حجاب کردند که وزارت امورخارجه
ضمن اعتراض به این موضوع ،از سفیر گرجستان در تهران
توضیح خواست.
ایــن خبر حــاکــی اســـت ،چهارشنبه گذشته درپـــرواز
شماره  ۷۲۲۴ساعت  ۷:۴۵صبح تفلیس به اصفهان،
مــأمــوران ایــن فــرودگــاه اق ــدام به هتک حرمت بانوان
مسافر ایرانی که با این پرواز عازم ایران بودند ،کردند.
مأموران فرودگاه تفلیس پیش از سوار شدن مسافران به
هواپیما ،مسافران زن ایرانی را مجبور کردند تا روسری،
شال و مانتوی خود را بیرون آورند و با این حالت و در جلوی
دید دیگران از داخل گیت رد و بعد سوار هواپیما شوند.
به گزارش فارس در همین زمینه ،بهرام قاسمی سخنگوی
وزارت امور خارجه گفت :پیگیری های سفارت جمهوری
اسالمی ایران در تفلیس ،اداره کل کنسولی وزارت امور
خارجه و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان
در این زمینه ادامه دارد که ابالغ مراتب اعتراض اداره کل
کنسولی به سفارت گرجستان در تهران و ارسال یادداشت
اعتراضی سفارت ایــران در تفلیس به وزارت خارجه
گرجستان و نیز درخواست توضیح از سفیر گرجستان در
تهران از جمله اقداماتی است که انجام شده و از مقامات
ذی ربط گرجی خواسته شده است ضمن پیگیری موضوع،
از تکرار چنین برخوردهایی با مسافران ایرانی خودداری
شود که امیدواریم با مجموع اقدامات انجام شده پلیس
امنیت فرودگاه تفلیس برای رعایت حرمت بانوان مسلمان
حداکثر دقت و اهتمام را به عمل آورد و از تکرار چنین
اقداماتی جلوگیری کند.
این گزارش حاکی است ،جهان نیوز درباره اتفاق مشابه آن
در سال  96آورده است :شهریور سال  96شاهدان عینی
که از گرجستان به ایران بازگشتند ،اشاره کرد هاند که
هنگام خروج از فرودگاه تفلیس از زنان خواسته میشود
شال و مانتوی بلند دکمهدار را که برای مقامات محلی
گرجی در فرودگاه این کشور حکم بارانی و شال گردن
دارد ،درآورنــد و روی دستگاه ایکسری قرار دهند .این
درحالی بود که دو اتاقک کوچک وجود داشت که باید زنان
محجبه را به آن جا میبردند و به صورت خصوصی بازرسی
بدنی میکردند.

پیشبینی افسادفیاالرض و اعدام برای اسیدپاشان
دانش پور -دادخواست طالق را که به دادگاه می دهد،
شوهرش تاب نمی آورد و با اسید صورتش را می سوزاند.
مهنازبیشاز 20بارصورتشراجراحیکردهاست.
اواخر اردیبهشت سال  ۱۳۹۰نیز در روستای «براتآباد»
شهرستانبمزنی 24سالهبهنامسمیهودخترخردسالش
قربانیاسیدپاشیشوهرمعتادششدند.
چندیبعدخبراسیدپاشیرویدختری 26سالهدلهارا
سوزاند  .دختر فوت کرد و هیچ گاه هم انگیزه اسیدپاشی و
هویتموتورسوارفاشنشد.
سال 84بودکهمردیناشناسبهدالیلینامعلومسیدداود
روشنایی را با اسید سوزاند  .در این ماجرا چشم  ،گردن ،
دست،پاوقفسهسینهمردسوخت.
در اسیدپاشیهای زنجیرهای اصفهان هم که از پاییز 93
شروع شد چهار نفر در مدتی کوتاه مورد اسیدپاشی قرار
گرفتند و هیچ گاه هم علت و انگیزه اصلی متهم مشخص
نشد.حتیتاکنونفرداسیدپاشدستگیرنشدهاست.
آمنه بهرامی هم که ماجرایش را همه می دانند دختر
تحصیل کرده ای که خواستگارش تحمل شنیدن پاسخ
منفی نداشت .آمنه وقتی از سرکار به خانه باز می گشت
مجید را دید با ظرفی اسید  ،قبل از آن که متوجه شود چه
انتظارش را می کشد ،پوست صورتش سوخت آن قدر که
سال هاست صورتش زیر
تیغ جراحی است .پرونده
شکایت آمنه پس از صدور
قرار مجرمیت برای متهم،
به دادگــاه کیفری استان
تهران ارج ــاع می شــود و
در آذر ماه سال ، 87حکم
قصاص دو چشم با ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت
دی ه جراحات وارد شده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی
شاکی صادر می شود اما آمنه از قصاص مجید که او را کور
کرده بود ،گذشت کرد .اقدامی که هنوز هم بعد از گذشت
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سال ها درباره آن نظرات مخالف و موافق بسیاری وجود
دارد.پروندههای اسیدپاشی از حساسترین پروندههای
قضایی است که بازتاب گستردهای در جامعه دارند و تکرار
آنبرنگرانیهایافرادمیافزاید.بهگفتهیکفوقتخصص
جراحی پالستیک و مدیرعامل انجمن حمایت از قربانیان
اسید پاشی  ،بیش از  90درصد قربانیان زن و  10درصد
مرد هستند  .دکتر سید کمال فروتن چندی پیش با اشاره
به این که فقط در یکی از بیمارستان های سوانح سوختگی
تهراندرسال 94حدود 54نفرسوختگیبااسیدگزارش
شده و در سال  95این آمار به  66نفر رسیده ،این آمارها را
هشداری جدی برای همه مسئوالن بیان کرد که باید برای
آنچارهایجدیاندیشیدهشود.البتهدراینخصوصعضو
گروهمطالعاتحقوقیپژوهشهایمجلسآماراسیدپاشی
درانگلستانرا 8برابرایرانذکرکرد.
▪قوانینیکهبازدارندهنیست

اما وجود خأل قانونی برای رسیدگی به این پرونده ها و لزوم
بازنگریدرقوانینمربوطبهاسیدپاشیموضوعیاستکه
برخی از صاحبنظران حقوقی بر آن تاکید دارند  .سابقه
تقنینی درباره جرم «اسیدپاشی» در کشور به اسفند سال
 1337که الیحهای تحت عنوان «الیحه قانونی مربوط به
مجازات پاشیدن اسید» که
نوروزی:قبالدرصورتعفو در مجلس به تصویب رسید،
،بخششوگذشتقربانیان بــازمـیگــردد .در مجموع در
اسیدپاشی،مرتکببهسه
قوانین قصاص ،حبس و دیه
تا 10سالحبسمحکوم
برای این جرم پیشبینی شده
میشد
است .اما تکرار مــوارد مشابه
دراینخصوصنشانمیدهد
که مجازات های پیش بینی شده کنونی در قانون برای
بازدارندگیکافینیست.
بر همین اســاس نمایندگان مجلس در طرحی موضوع
تشدید مجازات جرم اسید پاشی را پیگیری کــرده اند.

زنان

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسالمی در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی
در برخی موارد افسادفیاالرض و اعدام پیشبینی شده
اســت .حجتاالسالم حسن نـــوروزی درای ــن خصوص
به تسنیم گفت :قبال در صورت عفو  ،بخشش و گذشت
قربانیان اسیدپاشی ،مرتکب به سه تا  10سال حبس
محکوم میشد اما در این
طــرح ،مجازات مرتکبان
اسیدپاشی تشدید شده
است .وی اضافه کرد :در
ایــن طــرح حتی در برخی
مـــــوارد بــــرای مرتکبان
جــرم اسیدپاشی ،افساد
فیاالرضواعدامپیشبینیشدهاست.یکیدیگرازاعضای
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز درباره این موضوع
اظهار کرد :طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی توسط
نمایندگاندرکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسطیچند



جلسه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس ،
نیروی انتظامی و نمایندگان قوه قضاییه بررسی و مجازات
مرتکبانجرماسیدپاشیتشدیدشد.جلیلرحیمیجهان
آبادی در گفت و گو با خراسان ادامه داد :بر این اساس برای
درجه های مختلف این جرم مجازات های سنگین تری
درنظرگرفتهشد.ویبابیاناینکهطرحمذکورهماکنوندر
اختیارهیئترئیسهقرارگرفته
تا در صحن علنی مطرح شود
رحیمیجهانآبادی:این
طرحاکنوندراختیارهیئت افزود :هیئت رئیسه بر اساس
نوبت این طرح را در دستور
رئیسهقرارگرفته
تادرصحنعلنی
جلسات صحن علنی قرار می
مطرحشود
دهداماهنوززمانآنمشخص
نشده است .به گفته رحیمی
پسازبررسیطرحتشدیدمجازاتمرتکباناسیدپاشیدر
صحن علنی و تصویب آن  ،این طرح باید به تصویب شورای
نگهبانهمبرسد.

بهداشت

اختصاص ۲۳۰میلیارد تومان به بیمه زنان سرپرست خانوار

آنفلوآنزا ساالنه  290تا  600هزار نفر را در دنیا میکشد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به آخرین پیگیریها در خصوص «بیمه زنان سرپرست
خانوار» گفت :بر اساس آخرین پیگیریها  ۲۳۰میلیارد تومان از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه به این منظور
اعالم شد که در بودجه سال  ۱۳۹۷در نظر گرفته شده است .به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار همچنین با اشاره
به برگزاری اجالس زنان اوراسیا در سنپترزبورگ روسیه در شهریور امسال ،گفت :در این اجالس نمایندگان
فراکسیون بانوان مجلس حضور خواهند یافت و دستاوردهای زنان ایرانی و پیشرفتها و تجربیات آنان ،سهم زنان
ایرانی در مقابله با تحریمها ،تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید ملی و اصالح الگوی مصرف ارائه خواهند کرد.

رئیس انجمن متخصصان میکروبیولوژی ایران گفت: عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا گفت :حدود  500میلیون
نفر ساالنه در جهان به آنفلوآنزا مبتال که از این تعداد سه تا پنج میلیون نفر بستری میشوند و حدود  290تا 650
هزار نفر فوت میکنند.   مسعود مردانی گفت :پس از انجام بررسی ها متوجه شدیم که بسیاری از کشورها برای
پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا ازواکسن چهار ظرفیتی استفاده میکنند .در نتیجه قرار شده است امسال نوع چهار
ظرفیتی این واکسن وارد کشور شود  .عمده مرگو میر و مشکالت مربوط به این بیماری این است که به موارد اصلی
آن که پنهان است ،توجه نمیشود .عوارض آنفلوآنزا در برخی مواردبسیار دشوار است. 

...
اخبار

وزیرآموزشوپرورشدوبارهازورشکستگیگفت

آموزش و پرورشی که زندگی را
نمی آموزد ،ورشکسته است
وزیرآموزشوپرورشکهچندیقبلازورشکستگیدرآموزش
و پرورش سخن گفته بود در جمع فرهنگیان برای بار دوم
نیز تاکید کرد:نشانههای ورشکستگی در آموزش و پرورش
پیداست.بنابرخبرفارس،سیدمحمدبطحاییصبحروزپنج
شنبهدرجمعفرهنگیانکاشمرادامهداد:آموزشوپرورشی
کههمهانرژیخودرابرمحفوظاتدانشآموزانگذاشتهوبه
آن ها راه و رسم زندگی کردن را یاد نمیدهد و محلی برای
تمرینزندگیقرارنداده،ازنشانههایورشکستگیآموزش
وپرورشاستوبهعنوانوزیرخودمرادرکنارهمهشمامقصر
میدانم.بهگزارشفارسبطحاییبابیاناینکهوظیفهمنو
معلم این است که راه و رسم زندگی کردن را بهدانشآموزان
بیاموزیموتمرینکنیم،خاطرنشانکرد:آموزشوپرورشباید
رقابتهایفردیراکناربگذارد،اینکهمادایمدانشآموزان
ممتاز علمی را تشویق کنیم و بهگردن آن ها مدال بیندازیم،
اما زمانی که همین دانشآموز بزرگ و فارغالتحصیل ممتاز
دانشگاه شد ،نتواند از عهده حل مسائل کوچک خانواده
خودشبربیاید،بیانگرایناستکهدرمدارستمرینزندگی
انجام نشده ،بههمین دلیل است که مدعی هستیم در نظام
آموزشوپرورشونظامآموزشعالینشانههایورشکستگی
پیداست.

تهرانششمینشهرپُراسترسجهان؟
 87درصدتهرانیهاتجربهیکاسترسحادرا
دریکسالداشتهاند
یک مسئول بخش نوروسایکوتراپی کشور بدون اشــاره به
جزئیات و منابعی که بیان می کند به خبرگزاری تسنیم
افزود :براساس شاخصهای جهانی در جدیدترین آمارها،
تهران ششمین شهر پراسترس جهان گزارش شده است.
استرس آن قدر اهمیت دارد که از ۹۵درصد عوامل بیماری
ها استرس از مهم ترین عوامل است.پویا پاکنژاد با اشاره به
اینکهبراساسمطالعاتداخلیدرحوزهروانشناسی؛87
درصد مردم تهران تجربه یک استرس حاد را در طول سال
داشتهاند،گفت:براساسشاخصهایجهانیدرجدیدترین
آمارها ،تهران ششمین شهر پراسترس جهان گزارش شده
است.وی گفت :در آمریکا هر نوع استرسی تعریف میشود
زیانهایاقتصادیرانیزبررسیمیکنندولیدرایرانچنین
برآوردعلمینمیشودولیمشخصاستایرانازنظراسترس
هزینههاوزیانهایزیادیمتقبلمیشود.
▪خدماترواننیازفوریخبرنگاران

همچنین صالح رمضانی خورشید دوســت ــــ مدیر یک
کلینیکچندتخصصیدردنیزبااشارهبهارائهبستهخدمات
نوروسایکوتراپی که میتواند در اختیار مشاغل پر استرس
قرار گیرد ،بیان کرد :مث ً
ال میتوان این خدمات را در اختیار
مشاغلیهمچونخبرنگارانقرارداد.
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