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از گوشه و کنار

ایمنسازی فضاهای شهری؛ ایدهآلی که محقق نشد؛

برگزاریکنکور در موعد مقرر
در پی مخالفت ستادکرونا

تهران شهر امنی برای زنان نیست

ریحانه جوالیی

شــنیدن و دیدن آزارهای کالمی،
جسمی و جنسی برای زنانی که هر روز
زمانی را در خــارج از خانه میگذرانند
تبدیل به امری عادی شــده اســت.
خیابانهــای خلوت و تاریک ،پشــت
شمشــادهای بلند ،روی پلهای عابر
پیادهوبسیاریازمکانهاییکهیکزن
درطولروزازآنجاعبورمیکندمیتواند
جاییبرایآزارباشد.
البته این آزارهــا تنها به مکانهای
کم جمعیت خالصه نمیشــود .زنها
در خیابانهای شــلوغ هم از دســت
آزارگران در امان نیســتند و نگاهی یا
کالمی میتواند ساعتها و روزها آنها
رادرگیرکند.
شهر جایی است که بسیاری از زنان
در آن احساس امنیت و آرامش ندارند
و احساس ناامنی در فضاهای عمومی
شهری از نگرانیهای مهم شهروندان
به حســاب میآیــد .برنامهریزان و
طراحان فضاهای شهری بارها گفتهاند
تا با شناسایی عوامل مرتبط با احساس
ناامنــی بویژه در فضاهای شــهری،
امنیت را برای استفادهکنندگان از آن
فضاها فراهم میکنند اما نتوانستهاند
موفق باشند.
بخش عمدهای از شــهروندان را
زنان تشــکیل میدهنــد که حضور
آنان در محیطهای کار و فعالیتهای
اجتماعی شــهری روند رو به رشدی
دارد و این باعث میشود تا در طراحی
و ســاخت کالبد شــهر حضور آنان
مورد توجه قرار گیــرد .آنان نیازمند
تســهیالت خاصی از فضا هستند تا
موجب افزایش اطمینانخاطر آنان از
حضور امن در فضاهای شهری شود.

شهرپرازحسناامنی
برایزناناست
حس ناامنــی ،ترس و دلهــره در
خیابانها و کوچههای تهــران ،برای
بیشترزنانپایتختنشینحسآشنایی
است .مخصوصا تردد در تاریکی شب و
بعد از غروب آفتاب برای خیلی از زنان
کاردشوارودلهرهآوریاست.
زنان و دختران زیــادی در تهران از
ناامنی در خیابانها و بعضی محلههای
شهرگلهمندندوخواستارتقویتامنیت
وآرامشدرخیابانهایشهرهستند.در
حالی که مقامهای شهری و مسئوالن
هم سالهاســت ،وعده به ایمنسازی
فضاهای شــهری برای زنان و ارتقای
امنیت آنهــا در خیابانهای پایتخت
میدهندوهنوزخبریازتغییرنیست.
چندسالپیشفاطمهراکعی،مشاور
سابق شهردار تهران،گفته بود :تهران
چهرهای خشــن برای زنان دارد و باید
عوامـلمؤثردرامنیتزناندرفضاهای
شهریبهدقتموردبررسیقرارگیرد.
پسازاوبسیاریحرفازایمنسازی
فضایشهریبرایزنانزدند؛بااینحال
فضاهای شــهری هنوز چنگی به دل
نمیزنندوبرحسناامنیدردلدختران
و زنان هنگام حضور در خیابانها و تردد
در فضاهای شــهری دامــن میزنند.
اگرچه این حس ناامنــی میان زنان در
محلههایمختلفشهریکساننیست.
بخشیازآماراطلسکیفیتزندگی
شهرتهران،کهبهارزیابیکیفیتزندگی
در این شهر پرداخته ،حس ناامنی زنان
را در مناطق شهر تهران بررسی کرده و
حکایتازآنداردکهبیشتریناحساس
امنیت زنان و دختران در مناطق یک،
سهو ۲۱وجودداردوکمترینآنمربوط
بهمناطق ۱۳،۱۲و ۱۸است.
جزئیات بیشــتری از چند و چون و
چرایی این اختــاف میان محلههای

یاد شده منتشر نشده است .اما به گفته
کارشناسان ،امنیت اجتماعی با فضا و
ساخت و ساز شــهری و حتی سیستم
حمــل و نقــل عمومی شــهر ارتباط
مســتقیم دارد .کیفیت معابر ،پوشش
گیاهی،روشناییخیابانها،بازیابسـته
بـودن فضـا ،نقشی کلیدی در احساس
امنیتزناندرمحیطکالبدیشهردارد.
در عین حال در بعضی محالت ،وجود
کارتنخوابها،ناامنیمعابربهدلیلنور
و روشنایی کم ،اعتیاد و خرید و فروش
موادمخدروفضاهایبیدفاعشهربرای
زنان از جمله عوامل ناامنی و خطر برای
آنهابهشمارمیروند.
طراحیشهریمناسب
زناننیست
واقعیــت آن اســت کــه زندگی
در شــهرهایی که بد طراحی شدهاند
برای زنان ناامن است .مثال خیابانها و
کوچههایی که نور کافی در شب ندارند
و یا پلهای روگــذر و زیرگذری که یا
تاریکاند و یا پوشــیده از پوســترها و
تابلوهایتبلیغاتیاند.
به طور کلی امنیت زنان در فضاهای
شهری مخصوصا شــبها از اهمیت
زیادی برخوردار اســت و فقــدان آن
پیامدهایزیادیبرایزناندارد.امنیت
از شاخصهای مهم کیفیت زندگی در
شهرهایدنیااست.امنیتدرخیابانها
البتــه موضوعی جهانی اســت و تنها
محدود به ایران نیست .نکته اینجاست
که حس ترس و ناامنی ،تهدیدی جدی
برای حرکت آزادانــه زنان و دختران به
شمارمیرودوعاملیکهدرنهایتآنهارا
ازدستیابیبهظرفیتهاوپتانسیلهای
اقتصادیواجتماعیخودبازمیدارد.
تــرس از تــردد در خیابانهــا،
میتواند زنان را از حضور در مدرســه
و دانشگاه باز دارد و در نتیجه راه رشد
و توانمندسازی آنها را مسدود کند .از

زندگی در شهرهایی که بد
طراحی شدهاند برای زنان
ناامن است.مثالخیابانها
و کوچههایی که نور کافی
در شب ندارند و یا پلهای
روگذر و زیرگذری که یا
تاریکاند و یا پوشیده
از پوسترها و تابلوهای
تبلیغاتیاند
همین رو به گفته کارشناســان زنان
باید بتوانند آزادانه در ســطح شهر و
محله زندگی خود تردد کنند.
زندگیزنانهزیرسایهترس
مصادیقترسوحسناامنیدرزنان
متفاوتاندولیمهمترینآنهاعبارتنداز
ترسازکیفقاپی،زورگیری،جیببری،
هراس از مزاحمتهای خیابانی و آزار
و اذیتهای کالمــی و رفتاری ،و حتی
ربوده شدن در تاکسی و تجاوز جنسی.
شاید محلههای پایین شــهر ،اطراف
ســاختمانهای متروکه و نیمه کاره و
کوچههایخلوتبیشترینحسناامنی
را به زنان و حتی مردان منتقل کند .این
حس ناامنی ،در خیابانهای شلوغ و پر
جمعیتکمترمیشود.
از سوی دیگر ،نشستن در تاکسی و
وسایل نقلیه عمومی برای زنان سالها
و بلکه دهههــا موضوعی تکــراری و
پرماجراســت .ترس از لمس شــدن و
تماس فیزیکی توسط مسافران مرد و
یاگفتمانهایرکیکوآزارواذیتهای
کالمی در تاکسی حتی از سوی راننده،
برای خیلی از زنان تجربه مشــترکی
اســت .امــروز صندلی جلو تاکســی
مشتریهای زیادی در میان زنان دارد
چرا که آنجا احساس امنیت بیشتری
میکنند .اخبار تکاندهنــده از زنان

ربوده شده در تاکســی و یا خودروهای
مسافرکش شخصی حکایت از ناامنی
درشبکهحملونقلبرایزناندارد.
طرحارتقایامنیتزناندرمحیط
شهریکمکیمیکند؟
آنطور که در گزارش بارها ذکر شد،
مزاحمتخیابانیازرایجترینشیوههای
خشونت جنســی علیه زنان است که
عالوه بر ایجاد احساس ناامنی در میان
این قشــر از جامعه ،دســتانداز رشد
اجتماعیآناناست؛موضوعیکهزمزمه
اجرای طرحی برای ارتقای امنیت زنان
در محیطهای شهری را بر سر زبانها
انداختهاست.
طرح ارتقای امنیت بانوان در محیط
های شــهری موضوعی است که اوایل
هفتهجاریزهرابهروزآذر،مدیرکلامور
بانوانشهرداریتهرانآنرامطرحوکرد
ویادآورشد:زنانپایتختازآزارکالمی،
خلوتی معابر ،فرو رفتگیهای شهری و
حتی فضای سبز و شمشادها احساس
ناامنیمیکنند.اوبااشارهبهاینمطلب،
وعدهدادتاپایانسالمعابرونقاطناامن
درمناطق ۲۲گانهتهرانوباکمکزنان
ساکن همان مناطق شناسایی و سپس
اقداماتی برای رفع مشــکالت و تامین
امنیتزناناجرامیشود.
به گفته بهروز آذر ،رفع این مســاله
از منظر اصالح کالبد شــهر و اقدامات
فرهنگی انجام خواهد شد زیرا اصالح
معابریااصالحفضایسبزاقدامیعاجل
و در اختیار شهرداری است اما آزارهایی
مثل متلک نیازمند کار فرهنگی است.
مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران
همچنین یادآور شد که در بسیاری از
اوقات ،افرادی کــه با کالم خود موجب
آزار روحــی زنان میشــوند ،آموزش
ندیدهاند و از تاثیرات آن رفتار بیاطالع
هستند و این کار را صرف یک تفریح و
وقتگذرانیانجاممیدهند.
مزاحمتهایی کــه به دلیل ضعف
اجرایی قانون در برابــر افراد خطاکار و
نگرشنادرستبهزنانموردتعرضواقع
شده،بهطورمعمولباسکوتدردمندانه
زنان همراه می شــود؛ زنانی که لب به
سکوتگزیدهوباعثاشاعهاینفرهنگ
اشتباهاززنیبهزندیگرمیشوند.
نقصقوانینوآموزشدلیلیبرای
آزارهایخیابانی
سمیهفریدونی،جامعهشناسدرباره
انگیزه و هدف مردانی که با قصد ایجاد
مزاحمتهایخیابانیقدمبهاینمسیر
میگذارند،درگفتوگوباایرنا،میگوید:
هدف این افراد ،احساس قدرت ،نشان
دادن برتری جنســی و تحقیر جنس
مخالف است که در قالب مانور دادن با
خودرودرمقابلمدارسدخترانهیازنان
عابر پیاده ،تنه زدن و آزارهای جسمی
خودنماییمیکند.
او با تاکید بر اینکــه حذف آزارهای
خیابانی با همبستگی آموزش ،قانون

مصادیق ترس و حس ناامنی
در زنان متفاوتاند ولی
مهمترینآنهاعبارتند
از ترس از کیفقاپی،
زورگیری ،جیببری ،هراس
از مزاحمتهای خیابانی و
آزار و اذیتهای کالمی و
رفتاری ،و حتی ربوده شدن
در تاکسی وتجاوز جنسی
و فرهنگ میســر خواهد شد ،آزارهای
خیابانی را اینگونه تعبیر میکند :مراد
از آزار خیابانی اتفاقهای ناخوشایندی
اســت که علیه زنان در فضای عمومی
صورت میگیرد کــه در ابعاد مختلف
زندگی اجتماعی شــخص هــم تاثیر
فراوانی دارد؛ مــردان آزارگر نیاموخته
اند که تعرض به حریم شــخصی زنان،
به منزلــه تخریب روحیــه او و نابودی
نسلهایبعدازآناست.
بهگفتهفریدونیدراینمیان،نگاهبه
زن آزاردیده هم نگاهی ناراحتکننده
است زیرا بنا بر عرف نانوشته و نادرست،
آزاردهنده و خطاکار ،گناهکار به شمار
نمــیرود و انگشــت اتهام به ســمت
آزاردیدهنشانهمیرود.
بر اســاس آنچه این جامعهشناس
گفته است سیســتم آموزشی ما نقص
داردکهباعثرخدادنچنیناتفاقهایی
برایزنانمیشود.درسیستمآموزشی
آرامش و صلح را به دانــش آموزان یاد
نمیدهند در نتیجــه نمیتوان انتظار
داشتکهبرونداداجتماعیاینسیستم،
محصولی باشــد که به دنبال آرامش
باشــد .ضمن اینکه واقعیت این است
که این سیستم آموزشی ،از دانشآموز
توقعاطاعتکنندهصرفداردوباتغییر
وضعیت و عــدم اطاعــت دانشآموز،
پرخاشگریرابهاواهدامیکندکهآزارها
و نزاعهای خیابانی شاهدی بر این مدعا
اســت .البته نقص قوانین هم از دیگر
دالیلآزارهایخیابانیاست.
درآخراینکهمزاحمتهایخیابانی
در سایه خأل قانونی موجود و مشکالت
فرهنگی و اجتماعی ،با زندگی شهری
زنان عجین شده است .زنان زیادی در
خیابانهاوکوچههایتهرانقربانیآزار
و اذیتهای خیابانی هستند .خشونتی
که تقریبا هر زنی فارغ از ســن و سال و
نوع آرایش و پوشــش ظاهری آن را به
نوعی تجربه کرده است .متلکپرانی،
آزار کالمــی ،بــوق زدن ،مزاحمــت
ماشینها ،ایستادن و سوار کردن زنان
ودخترانوتعقیبوآزارجنسیازجمله
مزاحمتهایخیابانیمتداولیهستند
کهزنان با آندستوپنجهنرم میکنند
و این موضوعات نشان میدهد تهران تا
تبدیل شدن به شهری امن برای زنان
فاصلهزیادیدارد.

خبر

سکسکه و درد پا و پهلو از عالئم جدیدکروناست

آمار منتشرشده از وزارت بهداشت میگوید
از روز سهشنبه تا ظهر چهارشنبه دو هزار و ۵۱۰
بیمارجدیدمبتالبهکووید۱۹-درکشورشناسایی
شد که مجموع بیماران کووید ۱۹-در کشور به
 ۳۳۳هزار و ۶۹۹نفر رســید .در ایــن بازه زمانی
 ۱۸۸بیمار کووید ۱۹-جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری به  ۱۸هزار و
 ۹۸۸نفررسید.
عالئمجدیدکروناچندانشایعنیستند
کروناازابتداعالئمیهمباخودبههمرهداشت
که این عالئم باگذشــت زمان تغییر کرد .برخی
از این نشانهها باعث شــده تا بسیاری دچار ترس
شوند .عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،با اشــاره به عالئم جدید ویروس
کووید ۱۹-همچــون سکســکه و ورم پلک که
اخیرا ًدر برخی از افراد مشاهدهشده است ،گفت:
این موارد عالئم شایعی نیســتند و هیچکدام از

آنها بهصــورت تک عالمت بروز نکرده اســت.
آرمین وزیریان ،متخصص بیماریهای عفونی
از مشــاهده عالئمی نظیر درد پهلو ،وجود خون
در ادرار (هماچوری) و تکــرر ادرار در مبتالیان
به کووید ،۱۹-در کنــار عالئم اصلی این بیماری
خبر داد .او بــا بیان اینکه عالئــم اصلی بیماری
همان عالئم اولیه تــب و لرز ،تنگی نفس و ضعف
بدنی است ،افزود :مشکالت ادراری ،درد پهلو یا
نشانههاییهمچونسکسکه،ورمپلک،ریزشمو
ودردپاکهاخیرا ًازکشورهایمختلفگزارششده
است ،در هیچکدام از موارد بهصورت تک عالمت
بروز نکردهاند و در کنار عالئم اصلی فرد را درگیر
کردهاند.
هزینههایدرمانکرونا
شاید برای بســیاری این ســؤال ایجاد شود
که هزینههای درمان کرونا چقدر میشــود .روز
گذشــته مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان

افزایش تخلفات در حوزه جعل
مهر و سربرگ پزشکان

رئیــس تعزیــرات
حکو متــی ا ســتا ن
تهران گفت :متأسفانه
اخیــرا ً گزارشهــای
بســیار زیادی از جعل
و سوءاستفاده از مهر و سربرگ برخی از پزشکان
توســط افراد فاقد صالحیت ارسالشده است .به
گزارش ایلنا ،محمدعلی اسفنانی نسبت به جعل و
سوءاستفادهازمهرپزشکانهشداردادواظهارکرد:
متأسفانه اخیرا ً گزارشهای بسیار زیادی از جعل
مهر و سربرگهای برخی از پزشکان توسط افراد
فاقد صالحیت پزشکی ارسالشده است .با توجه به
هماهنگیهاییکهباوزارتبهداشتصورتگرفته
اســت چنانچه این موضوع اثبات شــود برخورد
شدیدی صورت خواهد گرفت.

اعتراض رانندگان اتوبوس به
تعویق  ۴ماهه پرداخت حقوق

جمعی از رانندگان
اتوبوس یک شــرکت
خصوصــی در تهــران
نسبت به تعویق  ۴ماهه
در پرداخت حقوقشان
دریکی از خیابانهای شمال شرقی تهران تجمع
کردند .به گزارش مهر ،آنها تأسیس شرکتهای
خصوصی را ظلم به رانندگان اتوبوس عنوان کرده
و بر روی بنرهایــی کــه روی اتوبوسهای خود
نصبکرده بودند ،این مسئله را به نام اتوبوسرانان
و به کام شرکتهای خصوصی خواندند .یکی از این
رانندگان معترض با اشاره به عدم پرداخت حقوق
رانندگان این شرکت گفت :ما بیش از ۱۷ساعت در
روز کار میکنیم ،اما در شــرایط سخت اقتصادی
دوران کرونا ،حقوقی به ما پرداختنشــده است.
به گفته او جمعی حدود ۶۰راننده اتوبوس فعال در
این شرکت در اعتراض شرکت داشتند.

چرا جرایم رانندگی اشتباهی
ثبت میشوند؟

یک متخصص بیماریهای عفونی:

تأمین اجتماعی هزینههــای درمان کرونا برای
بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در مراکز
طرف قرارداد را تشریح کرد .شهرام غفاری درباره
هزینههایدرمانکرونابرایبیمهشدگانسازمان
تأمیناجتماعیدرمراکزطرفقراردادتوضیحاتی
ارائهواظهارکرد :میزانهزینهکرد ،متفاوتاست
اماتعهدمادربرابربیمارانکروناییدرمراکزطرف
قرارداد مانند تعهدی است که در سایر بیماریها
داریم .او افزود :بهعنوان مثــال داروی «کلترا» را
دربخشبستریپوششمیدهیم،ولیدربخش
سرپایی تحت پوشش ما نیســت؛ زیرا از یکسو
کنترلبازارگستردهدربخشسرپاییمشکلاست
وازسویدیگرضرورتآندربیمارانسرپاییهنوز
معلوم نیست .او بابیان اینکه فرانشیز یا پرداختی
از جیب بیمار در بخش بستری  ۱۰درصد است
گفت :در بخش سرپایی نیز داروها را تا  ۷۰درصد
پوشش میدهیم و فرانشیز یا ســهم بیمار ۳۰

ستاد کرونا پیشنهاد
تعویق برگزاری کنکور
سراسریراتصویبنکرد
و بر این اساس کنکور در
موعد مقرر قبلی و بدون
تغییربرگزارمیشود.بهگزارشخبرآنالین،موضوع
تعیین تکلیف زمان برگزاری کنکور سراسری در
ســتاد ملی مدیریت کرونا مطرح شــد و بر اساس
اطالعیهمشترک«وزرایعلوم،تحقیقاتوفناوری»
و«بهداشت،درمانوآموزشپزشکی»،اعضایستاد
با هرگونه تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری
مخالفتکردند.دراطالعیهمشترکوزرای«علوم،
تحقیقات و فناوری» و «بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی»آمدهاست«:پیرونیازبهزمانبیشترجهت
برگزاری آزمون سراسری توسط مجریان آزمون به
نیت یافتن فضای مناسب برای برگزاری منطبق با
پروتکلهای سختگیرانه و مشروط به تائید تغییر
تاریخدرستادملیمدیریتکرونا،ازآنجاکهاینتغییر
به دالیل متعدد مورد تائید ستاد قرار نگرفت ،مقرر
شد با همکاری استانداران محترم ،مراکز آموزشی،
فرهنگی،ورزشینظامیوانتظامی،کمبودفضاهاو
تجهیزاتموردنیازجهتاعمالواجرایپروتکلها
مهیا و آزمون سراسری در تاریخ مصوب قبلی ستاد
ملیمدیریتکرونا(درروزهای ۳۰-۲۹و ۳۱مرداد
ویکمشهریورماه)برگزارگردد».

درصداست.مدیرکلدرمانغیرمستقیمسازمان
تأمیــن اجتماعی افزود :درمجمــوع ۹۰درصد
هزینههایبخشبستریو ۷۰درصدهزینههای
بخش ســرپایی را پوشــش میدهیم و بیماران
بستریشدههزینهاندکوناچیزیمیپردازند.
میتوانبهواکسنروسیاعتمادکرد؟
روزهای گذشته خبر تولید واکسن کرونا در
تمام دنیا منتشر شد .درحالی که پوتین میگوید
واکسنی که کشورش تولید کرده استاندارهای
الزم را دارد و به دختر نیز تزریقشده است اما وزیر

بهداشتآلماندرواکنشبهاینخبرگفتهاستکه
مااطالعاتکافیدرموردجزئیاتساختواکسن
روسیکرونانداریم.البتهسازمانجهانیبهداشت
اعالمکردهاستکهدرتماسبامقاماتومحققان
روس هســتند تا جزئیات آزمایش و تحقیقات
واکسن جدید بیماری کووید ۱۹-موردبررسی
قرار گیرد .طبق اعالم این سازمان  ۲۸واکسن در
سراسر جهان در مرحله تست انسانی قرار دارند و
بایدمنتظرماندودیدباالخرهکدامواکسنمیتواند
کروناراشکستدهد.

ر ئیــس پلیــس
راهور ناجا توضیحاتی
درباره پرداخت جرائم
رانندگی و چرایی ثبت
جریمههای اشتباهی
ارائه کرد .سردار ســید کمال هادیانفر در پاسخ
به این سؤال که گاهی فرد در یک منطقه حضور
ندارد ،اما پیامک جریمه برای فرد ارسال میشود،
علت این امر چیست و چگونه میتواند این مشکل
را برطرف کند ،تصریح کرد :گاهی اوقات ممکن
است خودرو در اختیار فرد دیگری از خانواده باشد
و پس از بررسی دوربینها این موضوع مشخص
میشود .او ادامه داد :در برخی مواقع نیز به دلیل
دستکاری که در پالک خودرو ایجاد میشود،
این مشــکالت بروز میکند و بهطور مثال فردی
در شیراز پالک خودرو را مخدوش کرده و مرتکب
تخلف راهنمایی و رانندگی میشــود و به دلیل
مشــکلی که در پالک خودرو وجود دارد ،وقتی
وارد سیستم میشــود جریمه برای فرد دیگری
ارسال میشود.

