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گزارش تصویری

شهروند| روز گذشته غالمحسين اسماعيلی، سخنگوی قوه 
قضائيه، از نهایی شدن الیحه صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان 
در برابر خشونت خبر داد و این خبر عاملی بود تا انتظارهای هفت 
ساله برای تأیيد به اجرای این قانون به پایان برسد. این در حالی 
است که این الیحه ابتدا در ۹۲ ماده تنظيم شده بود اما با حذف 
۴۱ ماده از آن به دليل »همپوشانی با مواد قانون مجازات اسالمی 
و آیين دادرسی« درنهایت به ۵۲ ماده تقليل یافت و شامل سه 
بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی شــد که موضوع ازدواج 
دختران زیر ۱۸ ســال و همچنين خانه های امن زنان نيز در آن 
مطرح شده است. برخی از فعاالن زن و نمایندگان مجلس پيش تر 
نسبت به حذف نيمی از الیحه از طرف قوه قضائيه اعتراض کرده 
بودند اما اشرف گرامی زادگان گفته که موادی که حذف شده اند، 
چندان مهم نبوده و جای نگرانی برای کليات این الیحه وجود 
ندارد. حاال خبر نهایی شدن این الیحه برای بسياری خبر خوبی 
است؛ خصوصا آن که در این الیحه ۲0 جرم انگاری جدید دیگر 

برای انواع خشونت عليه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی 
در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان دارد. این الیحه 
خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هيچ کس حق ندارد 
در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد 
آسيب عليه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این 

الیحه مجازات می شود.
در قوانين ایــران آزار و اذیت جنســی به طور مجــزا و ویژه 
جرم انگاری نشــده و ناقص اســت. هر چند نمونه هایی از آن 
را می توان در برخی مواد دید؛ برای مثــال در ماده ۶۳۸ و ماده 
۶۱۹ قانون مجازات اسالمی، مجازات هایی درباره اعمالی مانند 
متلک پرانی، دست درازی، تعقيب و برخی دیگر از انواع آزار و اذیت 
خيابانی در نظر گرفته شده اســت.در ماده ۶۳۸ قانون مجازات 
اسالمی آمده اســت: »هرکس علنا« در انظار و اماکن عمومی و 
معابر تظاهر به عمل حرامی کند، عالوه بر کيفر عمل به حبس از 
ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شالق محکوم می شود و در صورتی 

 سخنگوی قوه قضائيه از نهایی شدن الیحه تأمين امنيت بانوان 
در برابر خشونت خبر داد:

عبور »صیانت از زنان« از ذره بین قوه قضائیه
  نزدیک به 13 سال است که زباله های شهرستان ساری در منطقه پشتکوه از توابع بخش چهاردانگه ساری دپو می شود. این منطقه  در مرز مازندران 
و سمنان قرار بود فقط چند ماه به صورت موقت محل دپوی زباله های ساری باشــد. اما این منطقه اکنون به کوهی  از زباله های مختلف اعم از زباله های 

خانگی و بیمارستانی تبدیل شده که شیرابه های آن سالمت مردم و محیط زیست منطقه را  تهدید می کند. )مهر( 

  اقدام جالب یک چایخانه برای مطالعه. )مشرق( 
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ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت درباره  تدابیر  پلیس برای بازگشایی مدارس 
گفــت: »پیش بینی ما این اســت که ترافیــک همزمان با آغــاز مهر ماه و بازگشــایی مدارس 
و دانشــگاه ها به میزان 20 تا 25 درصد در معابــر تهران افزایش پیدا کند، در همین راســتا نیز 
تمهیــدات ترافیکــی را در معابــر تهران اتخــاذ کرده ایــم.  پیشــنهاداتی را درخصوص طرح 
ترافیک و کاهــش آلودگی هوا داده ایم که احتمــاال تغییراتی در آن اعمال خواهد شــد. ضمن 
 این که پیشــنهادمان در مورد شناورشدن ســاعت کاری ادارات در دهه اول مهر ماه را نیز اعالم

کرده ایم.«

رئيس پليس پایتخت:  

احتمال تغییر 
در طرح 
ترافیک
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اشيای بزرگ یا سنگين و 
همچنين ظروف شيشه ای ، چينی 
و سایر اشيای شکستنی و ظروف 

حاوی مواد خوراکی و شيميایی  
را در قفسه های پایين کابينت و 

کمد قرار دهيد.

تا االن شنيدن درباره دکتر تقلبی یا کسی که با عنوان 
پزشک از مردم سوءاستفاده کرده باشد، چندان عجيب 
نبوده، اما این بار داســتان دختر دانشجویی که گفته 
می شود خودش را به عنوان دانشجوی دندانپزشکی 
دانشگاه شهيد بهشتی جا می زده، جنجال بزرگی به 
پا کرده اســت. دو روز پيش خبر رسيد که کالنتری 
ولنجک دختری ۲۳ ســاله را که بدون طی مراحل 
مختلف اقدام به شرکت در کالس های دندانپزشکی 
دانشگاه شهيد بهشتی می کرده، دستگير کرده است. 

بر اســاس حرف های رئيس کالنتری، این دختر 
که حاال معلوم شده اســمش مریم مقتدری است، از 
یک سال قبل در کالس های درس رشته دندانپزشکی 
در دانشگاه شــهيد بهشتی حاضر شــده و به بقيه 
دانشجوها گفته بوده که با پرداخت چندین ميليارد 
و بدون شــرکت در کنکور در این دانشــگاه ثبت نام 
کرده اســت. عجيب تر این که او حتی در برنامه های 
تلویزیونی هم به عنوان نخبه حاضر بوده و در مواردی 
مشاوره تحصيلی هم می داده است. روزنامه شهروند 
هم در گفت وگویی حرف های او را که می گفت عاشق 
دندانپزشکی اســت و این کار را از سر عشق و عالقه 
کرده، منتشر کرد. یک سری از مسئوالن هم واکنش 
نشــان دادند، غير از مســئوالن شبکه های مختلف 
صداوسيما که درباره دليل و مبنای دعوت از مقتدری 

هنوز حرفی نزده اند. 
 کيانوش جهانپور، مدیــرکل روابط عمومی وزارت 
بهداشــت اعالم کرد کــه شــرکت در کالس های 
دانشگاه ها برای کسانی که بخواهند این کار را بکنند، 
خيلی هم ســخت نيســت و اتفاق چندان عجيبی 
نيفتاده اســت، اما موضوع پرداخت پــول و گرفتن 
مجوز تحصيل امکان ندارد. محســن دالبند، رئيس 
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهيدبهشتی هم در 
مورد او گفت: »او چندی قبل با سوءاستفاده از فضای 
ورودی مخصوص بيماران وارد دانشکده دندانپزشکی 
شــده و ضمن حضور در برخی فضاهای آموزشــی، 
اقدام به تبليغات در فضای مجازی و خود را به عنوان 
دانشجوی نخبه این دانشگاه معرفی کرده است. این 
فرد با برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی و حتی 
برخی شبکه های تلویزیونی اقدام به تبليغات شخصی 
خود در رابطه با مشــاوره های کنکــور و برنامه ریزی 
آموزشی کرده است.« دالبند موضوع پرداخت پول و 
خرید صندلی را هم کال تکذیب کرد و گفت: »پذیرش 

دانشجو در این دانشکده از طریق سازمان سنجش و 
براساس دســتورالعمل های وزارت بهداشت صورت 
می گيــرد و هر ادعایی خــالف این کامــال کذب و 

غيرممکن است.«
تــا اینجــای کار موضــوع صرفا ســهل انگاری 
مســئوالن مختلف و سوءاستفاده یک نفر از عنوان 
دانشگاه شهيد بهشــتی و ورود به فضای آموزشی 
این دانشــگاه بود، امــا وقتی دیــروز مریم خانم 
تصميم گرفت در پســت های اینستاگرامی به قول 
خودش شفاف ســازی کند، ماجرا ابعاد دیگری هم 
پيدا کرد. او که به نظر می آمد باید بازداشــت باشد 
و احتمــاال با قيد وثيقــه آزاد شــده، ویدیویی در 
صفحه اینســتاگرامش )با ۶۳ هزار فالوور( منتشر 
کرد و گفت: »رئيس دانشــگاه اعالم کرده که من 
از در ورودی بيماران وارد دانشــگاه می شــدم. از 
ایشــان می خواهم که ظرف ۲۴ ساعت آینده فيلم 
دوربين های مداربسته را که ورود من از در ورودی 
بيماران را نشــان می دهد، منتشر کنند وگرنه من 

افشاگری های بيشتری خواهم کرد.«
او ادامــه داد: »رئيس دانشــگاه بگوید که من کجا 
روپوشم را عوض می کردم؟ آیا کسی که از در بيماران 
وارد دانشگاه می شود، کمد دارد؟ من آن جا کمد دارم 
و هنوز هم وسایلم در همان کمد است.« مقتدری بعد 
از این حرف ها از همکالسی هایش خواست که اجازه 
جابه جایی وسایل او را ندهند و بعد هم تمام کسانی را 
که با آبروی او بازی کرده اند، تهدید کرد و گفت: »حتی 
اگر ۲00 نفر هم در این ماجرا شرکت داشته باشند، من 

تا پای جان می ایستم و از آبرویم دفاع می کنم.«
بخش دیگــری از حرف های او که در شــبکه های 
اجتماعی هم بازتــاب زیادی داشــت، آن جا بود که 
گفت: »من با تکيه بر رزومه و اعتبار علمی باالیی که 
در کشــورهای مختلف ازجمله آلمان داشــتم، بعد 
از صحبت با یکی از معتبرتریــن و مرجع ترین افراد 
دانشگاه شهيد بهشتی مجوز تحصيل در این دانشگاه 
را به صورت افتخاری پيدا کردم و تا قبل از دریافت این 
مجوز هيچ حضوری در کالس ها نداشتم.« مقتدری 
درنهایت هم به مخاطبان وعده می دهد که به زودی 
افشاگری های بيشتری خواهد کرد و پشت پرده ماجرا 
را توضيح خواهد داد.حاال باید دید با ادعاهای تازه ای 
که این دختر مطرح کرده، موضوع به چه شکل پيش 

خواهد رفت.

دختر دانشجونمای دانشگاه شهيد بهشتی مدعی شد:

من افشاگری می کنم!
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که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کيفر نيست ولی 
عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ۱0 روز تا ۲ ماه یا 

تا ۷۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد.«
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اســالمی هم می گوید: »هر کس در 
اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشــود یا 
با الفاظ و حرکات مخالف شــئون و حيثيت به آنان توهين کند، 

به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شالق محکوم خواهد شد.«
حاال اسماعيلی در جدیدترین اظهار نظر در این باره گفته که 
در این قانون برای دستگاه های مختلف اجرایی تکاليف و وظایفی 
پيش بينی شــده که اجرای این تکاليف موجب ارتقای شأن و 
منزلت زن در جامعه اسالمی و ایرانی ماست و در فصل جرایم نيز 
در ۵ گروه جرایمی پيش بينی شده است. »مجموعه قوه قضائيه 
نسبت به نيمی از جمعيت ایران که بانوان آن را تشکيل می دهند 
برای رعایت از صيانت و حقوق آنها اهتمام الزم را دارد و ان شاءاهلل 
بعد از بررســی توســط دولت و مجلس آن    چه که به تصویب به 
مجلس برسد و شــورای نگهبان تأیيد کند، ما به  عنوان قانون 
الزم االجرا مکلف به اجرای آن هستيم و در ۶ ماهه اول تحول قوه 

قضائيه هدیه مناسبی به جامعه بانوان ماست.«
فریده غيرت، وکيل دادگستری به »شهروند« می گوید از زمانی 
که این الیحه مطرح شد و حاال که در راه قانون شدن است، همه 
نگاه ها به آن مثبت بود و حاال شاهد اتفاق خوبی هستيم. »زمان 
زیادی طول کشيد تا به این جا برسيم و تصویب نهایی این قانون 
می تواند گام بزرگی باشــد؛ چرا که در صورت قانون شــدن این 
الیحه، قدرت اجرایی اش باال مــی رود و همگان ملزم به رعایت 
آن هستند.«او در پاســخ به این پرسش که چه زمانی را می توان 
برای تأیيد نهایی و قانون شدن این الیحه متصور شد، هم می گوید 
که »هيچ زمانی را نمی توان تعيين کرد و این بسته به دولت، قوه 
قضائيه و شــورای نگهبان دارد که هر چه زودتر به  عنوان قانون 
آن را تصویب کنند. این لوایح تا به مرحله عمل دربياید و اجرایی 
شود زمان زیادی می برد؛ برای مثال در حال حاضر الیحه تغيير 
قانون طالق در دستور کار است که یک  سال است به هيأت دولت 
رفته آن جا ایراداتی گرفته شده و حاال باید به قوه قضائيه برود و 
درنهایت مراحلش طی شود که این طی شدن مراحل زمان زیادی 
می برد.«غيرت می گوید آن چه مهم است، این است که اقدامات 
در این زمينه را باید با دید مثبت دید و در سنوات اخير هم تمام 
پيشــنهادها با نيت خير بوده؛ گرچه تغييراتی در آن داده شده 

است.


