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ارسال پانسمان بیماران 
پروانه ای به ایران 

یونیسف پانسمان 
بیمــاران پروانه ای را به 
ایران ارســال کرد.  به 
گزارش ایلنا، ســازمان 
یونیســف در ایران در 

توییتر خود نوشت: یونیسف با حمایت مالی دولت 
آلمان توانست پانســمان های موردنیاز کودکان 
پروانه ای را تهیه کند و  به ایران بفرستد.  این کار به 
دلیل درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی انجام شده است.
    

»شبکه ی شاد« تا پایان 
خردادماه، رایگان خواهد بود 

وزیر ارتباطــات از 
رایگان شدن شبکه شاد 
تا پایان خردادماه خبر 
داد.  محمدجواد آذری 
در حســاب شــخصی 

توییترش نوشت: با موافقت و دستور رئیس جمهور 
و مســاعدت جناب آقای دکتر نوبخت استفاده ی 
دانش آموزان و معلمان عزیز کشــور از »شبکه ی 
شاد« از امروز تا پایان خردادماه، »رایگان« خواهد 
بود. تالش می کنیم مصوبات الزم برای رایگان شدن 

همیشگی این شبکه نیز اخذ شود.
    

بازگشایی تدریجی مشاغل و 
رستوران ها از خرداد

وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی درباره 
زمان بازگشایی مشاغل 
ازجمله رســتوران ها، 
گفت: در رابطه با وضعیت 

رستوران ها و سایر کســب وکارها جلساتی برگزار 
خواهیم کرد تا از خردادماه کســب وکارها به مرور 
راه اندازی شــود. به گزارش ایسنا، سعید نمکی در 
رابطه بازمان بازگشایی اماکن ورزشی اظهار کرد: 
پروتکل های جدید برای انجام فعالیت های ورزشی 
امروز به وزارت ورزش و جوانان ارسال می شود تا در 
شهرهای غیرقرمز، نسبتاً کم خطرتر، با خطر متوسط 

حتی پرخطر ورزش های انفرادی برقرار شود.
    

برقراری تماس ضروری بهانه است
 مراقب سرقت گوشی 
تلفن همراه خود باشید

معــاون مبــارزه با 
ســرقت پلیس آگاهی 
ناجا ضمن هشــدار به 
شهروندان درباره شایع 
شدن ســرقت گوشی 

تلفن همراه به بهانه برقراری تماس ضروری گفت: 
سارقان در این روش، سوژه های خود را اغلب از میان 
زنان، کودکان و افراد کهن سال انتخاب می کنند. به 
گزارش ایرنا، سرهنگ رضا موذن با اشاره به گزارش 
وقوع سرقت گوشی های تلفن همراه با شیوه و شگرد 
اغفال در ســطح معابر و اماکن عمومی اظهار کرد: 
اســتفاده از تلفن همراه بدون در نظر گرفتن نکات 
ایمنی و عدم توجه به توصیه های پلیســی توسط 
شهروندان، سارقان را به ارتکاب موبایل قاپی ترغیب 
می کند. او با بیان اینکــه پلیس با اجرای طرح های 
عملیاتی مستمر برخورد قاطعانه با این گونه جرائم 
را در دستور کار دارد، تصریح کرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهی با سرعت و دقت نســبت به پی جویی این 
قبیل پرونده ها اقدام و بازگرداندن اموال مسروقه به 

مال باختگان را در اولویت قرار می دهند.  
    

در خصوص تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی؛
  وعده های دولتی دردی را 

دوا نمی کند
رئیس کمیســیون 
عمــران و حمل ونقل 
شورای اســالمی شهر 
تهران گفت: دستورات 
ر  د ر  ئیس جمهــو ر

خصوص تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی، دردی 
را از شهرداری دوا نمی کند. به گزارش مهر، محمد 
علیخانی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام 
۵۰۰ اتوبوس دولتی و دستورات رئیس جمهور در 
این رابطه تصریح کرد: با توجه به دستوراتی که آقای 
رئیس جمهور داده و پاسخ نامه های او به وزیر کشور 
و شهردار تهران و تعیین قید زمان، پایان اردیبهشت 
برای خرید اتوبوس یعنی »اتوبوس هیچ!«. او با اشاره 
به دیدار اعضای شورای شهر تهران و رئیس جمهور 
در روزهای ابتدایی شورای پنجم گفت: در این جلسه 
اعضای شورای شهر پیگیری هایی در خصوص مترو 
و اتوبوس داشتند، پس ازاین همه سال، در سال ۹۹ 
لطف کردند و در این خصوص دستور بررسی داده اند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

در جوامع مردساالر زن برای هر کاری 
که قرار باشد راه و زندگی اش را مشخص 
کند به اجازه نیاز دارد. تا زمانی که مجرد 
است اجازه پدر یا ولی الزم است و زمانی 
که ازدواج می کند باید از شوهرش اجازه 
بخواهد. اجــازه بــرای کار، اجازه برای 
خروج از کشــور، اجازه برای تحصیل و 
حاال چند روزی می شود که برای دستیار 
دندان پزشک شدن هم باید از شوهرش 

اجازه بگیرد.
تعهدی جدید برای زنان 

تحصیل کرده
در جوامع مردســاالر معموالً تمام 
سازوکارهای عرفی و قانونی در راستای 
رضایت مردان شــکل  گرفته اســت. 
خشــنودی مردان در اولویت قرار دارد 
و زنان باید در راســتای کسب رضایت 
آنان گام بردارند. کارکرد اصلی چنین 
فرهنگی مســلط کردن مردان بر زنان 
و محروم کردن زنان از حقــوق برابر با 

مردان است.
با نگاهی به مناسبات عرفی و قانونی 
ایران به این واقعیت پی می بریم که کشور 
ما نیز از قاعده  مردساالری به دور نیست. 
چه بخواهیم، چــه نخواهیم، جامعه ما 
یک جامعه مردســاالر است و روزبه روز 
بندهای بیشتری بر دســت و پای زنان 
می بندد و این حلقه را بــرای زنانی که 
می خواهد در اجتماع فعالیت کند تنگ و 
تنگ  تر می کنند. جدیدترین آن، قانونی 
عجیب آن  هم در مورد زنان تحصیل کرده 
اســت تا باور کنیم  مردساالری عامی و 
تحصیل کرده نمی شناسد و زندگی همه 

زنان را متأثر می کند.
براساس این قانون عجیب ازاین پس 
زنان متقاضی دستیاری در رشته های 
تخصصی دندانپزشکی برای پذیرفته 
شــدن در آزمون باید از همسرانشــان 

رضایت بگیرند. با ایــن وضعیت زنان 
زیادی ممکن اســت فرصت تحصیل و 

اشتغال را از دست بدهند. 
چند روز پیش بود که این خبر منتشر 
شد و جنجالی به پا کرد و سنگ دیگری 
جلو پای زنان انداخت. بر اســاس این 
خبر وزارت بهداشــت پذیــرش زنان 
متأهل قبول شده در آزمون دستیاری 
رشــته های تخصصی دندانپزشــکی 
سال ۹۹ را مشــروط به رضایت شوهر 
مبنی بر تعیین محل خدمت همسرش 
از ســوی این وزارتخانه کرده است. فرم 
این رضایت نامه در صفحه ۳۳ دفترچه 
آزمون دستیار رشــته های تخصصی 
دندانپزشکی سال ۹۹ گنجانده  و در آن 
تأکید شده که در صورت قبولی در آزمون 
با پذیرش دولتی )تعهد عــام و یا تعهد 
خاص( این فرم تکمیل و قبل از ثبت نام به 

دانشگاه محل تحصیل ارائه شود.
اعتماد آنالین در گزارشی که راجع 
به این موضوع منتشر کرده، مدعی شده 
است که فرم رضایت شــوهر به تازگی 
در دفترچه این آزمون گنجاند ه شده و 
حکایت از تعهدی جدید دارد؛ اما برخی 
دیگر می گویند عمر حضور فرم رضایت 
شــوهر در دفترچه این آزمون ۱۵ سال 
اســت و این فرم الاقل در دفترچه های 
ســال های ۹6 تا ۹8 هم وجود داشته 
است. اما آنچه بیشــتر از سابقه حضور 
این فرم در دفترچه آزمون دســتیاری 
رشــته های تخصصی دندانپزشــکی 
اهمیت دارد، تناقض ها و هم ســویی  با 

قوانین مردساالرانه است.
پول بدهید، زیر بار تعهد نروید!

تناقض وقتی برجسته می شود که 
توجه کنیم طبــق مندرجات همین 
دفترچه یکی از دالیــل گرفتن تعهد از 
شوهر زنان  متأهل قبول شده این است 
که قبول شدگان با پذیرش دولتی به هر 
جایی که دولت نیاز دارد اعزام شــوند و 
رضایت شوهر مانعی برای تحقق توزیع 
برابر نیروی انســانی در کشــور نشود، 

اما از ســویی دیگر سیاست ها و قوانین 
مردســاالرانه به مردان اجازه می دهند 
دربــاره محل زندگــی و حق تحصیل 
همسرانشان اختیار تعیین تکلیف داشته 
باشند. اما هم سویی این فرم با سیاست  
تجاری سازی و خصوصی سازی دانش 
و دانشگاه هم وقتی روشن می شود که 
در نظر داشته باشیم طبق بند ۱-۱-۲ 
همین دفترچه، قبول شــدگان آزاد با 
پرداخت شهریه فاقد تعهدات دستیاری 
هســتند؛ بنابراین اگر پول خرج کنید، 

نیازی به اجازه شوهر هم ندارید.
واکنش های مسئوالن به موضوع 

همان طور که پیش تر هم گفته شد 
این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر 
موضوعی اســت که ضمن ایجاد خلل 
برای برخی زنان متقاضی این رشته، از 
نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور 
حکایت می کند. الزامی شدن رضایت 
شوهر برای ادامه تحصیل زنان در رشته 
دستیاری دندانپزشــکی عامل نگرانی 
زنان عالقه مند به این حوزه شده است، 
  به ویژه زنانی که به دالیل مختلف رابطه 
مناسبی با همسران خود ندارند. آن ها 
نگران اند که این تعهدنامه به ابزاری برای 
آزار آن ها به دست همسرانشان تبدیل 
شود و بر سرنوشــت شغلی و تحصیلی 
آن ها اثر بگذارد. در حالی این تعهدنامه 
جدید سعی دارد ســنگ دیگری جلو 
پای زنان عالقه مند در ایــن حوزه قرار 

دهد که سال هاست بسیاری از پزشکان 
زن بدون متوسل شــدن به بهانه های 
جنسیت زده در مناطق محروم مشغول 
به خدمت بوده اند ولــی اکنون به جای 
پاسداشت این اســتقالل و توانمندی، 
ســعی دارند از این زنان با مدارج علمی 
باال و توانمند زنانی بی اختیار و وابسته 
بســازند که باید شوهرانشــان اجازه 
فعالیت را برایشــان صادر کنند. البته 
تعهدنامه و تعهد گرفتن از دانشجویان 
برخی رشته های پزشکی تازگی ندارد؛ 
پیش  تر نیز چنین ســازوکاری وجود 
داشــت، اما خود زنان باید تعهدنامه را 
امضا می کردند نه پدر، شــوهر یا برادر! 
همچنین این تعهدنامه قبالً پس از قبولی 
در آزمون گرفته می شد. این تصمیم پس 
از رسانه ای شدن واکنش های زیادی با 
خود به همراه داشت. فعاالن حقوق زنان 
و مخالفان این طرح، سازمان سنجش را 
مقصر دانسته و انگشت اتهام را به سمت 
این سازمان نشانه گرفتند. این در حالی 
است که ابراهیم خدایی، رئیس سازمان 
سنجش در مورد اتخاذ این تصمیم توپ 
را به زمین وزارت بهداشــت انداخته و 
گفته است که سازمان سنجش در این 
مسائل هیچ نقشی ندارد. برگزاری آزمون 
و هرگونه تصمیمــی از این قبیل برای 
رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی 
به طور مستقیم از سوی وزارت بهداشت 
گرفته می شــود. از سوی دیگر حسین 
قنبری، مدیر روابــط عمومی معاونت 
آموزشــی این وزارت هم بیان کرده که 
این تعهدنامه اساســاً اتفــاق جدیدی 
نیست و از ۱۵ سال پیش تا به امروز وجود 
داشته است. او در ادامه خاطرنشان کرده 
که با دکتر بهزاد هوشمند که دبیر شورای 
آموزش دندانپزشکی وزارتخانه هستند 
صحبت کردم و مشخص شد که اصالً این 
مسئله اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال 

پیش جزو قوانین بوده است.
اخذ رضایت شوهر به معنای کسب 

اجازه ادامه تحصیل نیست
در همین رابطه و برای شفافیت بیشتر 
موضوع دکتر هوشمند، گفته است که 
اخذ رضایت همسر برای شرکت در این 
دوره از آزمون به معنای کسب اجازه برای 
ادامه تحصیل محسوب نمی شود و تنها 
همسر تعهد می کند که مشکلی با محل 

تعهد خدمت داوطلب ندارد.
با اســتناد به صحبت های او در این 
تعهدنامه، شــوهر باید رضایت دهد که 
در صورت قبولی همسرش، پس از پایان 
دوره آموزشی، او بتواند در هر محلی که 
وزارت بهداشت تعیین کرد، دوره طرح 
خــود را بگذراند. هوشــمند می گوید: 
درواقع این مصوبه به هیچ عنوان به منظور 
اجازه ادامه تحصیــل داوطلبان زن در 
آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی 
از سوی همسر نیست بلکه فقط تعهد 
می دهد که با دوره یا محــل گذراندن 
طرح داوطلب خانم مخالفتی از ســوی 

همسر صورت نگیرد.

موانع پیش روی زنان متأهل
کسب اجازه از شوهر برای زنان متأهل 
تنها محدود به اشتغال نیست. زنان بر 
اساس قوانین ایران برای خروج از کشور 
نیز باید رضایت همسر را داشته باشند. 
موارد زیادی در جامعه می شناسیم که 
به واسطه این حق از شــغل، استعداد و 
موقعیت های پیشرفت خود بازمانده اند. 
قانون تا جایی در این مــورد هم حق را 
به مرد داده است که می تواند جلو سفر 
همســر را گرفته یا با لجبازی حتی اگر 
همسرش با اجازه شوهر گذرنامه گرفته 
باشد آن را باطل کند و مانع خروج زن از 

کشور شود و او را ممنوع الخروج کند. 
در سال های اخیر ممنوعیت خروج 
بعضــی از بانوان ملی پوش از کشــور 
توسط همسرانشــان، ضرورت تغییر 
این قانون را آشــکار کرد. این اتفاقات 
سبب شــد که طرح اصالح ماده ۱8۹ 
قانــون گذرنامه در مجلــس مطرح 
شــود، بر اســاس تبصره الحاقی این 
طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات 
و همایش هــای علمــی، فرهنگی و 
اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران 
با تأیید مراجــع ذی صالح جزو موارد 
اضطراری محسوب می شود و ذی نفع 
حق دارد نســبت به نظر دادستان در 
مدت ۱۰ روز پس از ابــالغ به مراجع 
صالح اعتراض کند. البته در گذشــته 
نیز زن می توانست در موارد اضطراری 
مانند درمان پزشکی با اجازه دادستان 

از کشور خارج شود.
مسلم است که حتی در حق خروج 
از کشور در بین زنان نیز نباید تبعیض 
ایجاد کرد. ولی به دلیل برخی مسائل 
فقهی و ارتباط آن با اذن خروج از کشور 
به نظر می رســد تغییر قانون میســر 
نباشد و قانون به شــرحی که گذشت 
اصالح شود. از منظر فقهی زن متأهل 
نمی تواند بدون اجازه شــوهر خود از 
منزل خارج شود و این موضوع با تمکین 
زن در ارتباط است. البته ضمانت اجرای 
عدم تمکین نیز مشــخص است و آن 
اجازه ازدواج مجدد به مرد است. هرچند 
که این ضمانت اجرا ناعادالنه اســت 
و بنیان خانواده را سســت تر می کند. 
تحصیل هم برای زن متأهل دست کمی 
از اجازه خروج ندارد. چنانچه شــوهر 
شروط ضمن عقد را امضا نکرده باشد 

تمام حقوق برابر از زن ســلب می شود 
و مرد می تواند به بهانه اینکه تحصیل 
زن مانع از انجام صحیح وظایف زندگی 
می شــود او را از حق تحصیل محروم 
کند.  بااین حال وکال می گویند قانون 
آن قدر طرف مرد را گرفته است که اگر 
در زمان عقد هم این شروط مطرح شود 
باز اگر مرد بخواهد به راحتی می تواند 
زن را از همه چیز محروم کند. مثاًل زن 
می تواند با مطرح کردن شــرط ادامه 
تحصیل بدون مخالفت همســرش به 
تحصیل ادامه دهد ولــی درواقع این 
شرط بدون استفاده می ماند چراکه بر 
اساس قانون، زن حتی نمی تواند بدون 
اجازه همسرش از منزل خارج شود مگر 
در موارد اضطراری؛ بنابراین چون ادامه 
تحصیل جزو موارد اضطراری به حساب 
نمی آیــد، زن نمی تواند حتی با مطرح 
کردن این شرط در شروط ضمن عقد، 
برای ادامه تحصیل از منزل خارج شود.

به هر حال تا زمانی کــه زنان به این 
قوانین اعتراضی نکنند و به حقوق خود 
بی توجه باشند شرایط تغییری نمی کند. 
تا زمانی که زنان در شرایط عام و خاص 
خود را ملزم به تبعیت و اجازه شــوهر 
می دانند و تمام قدم های زندگی شــان 
را در جهت رضایت شــوهر برمی دارند 
طبیعی است که شاهد چنین اتفاقاتی 
باشــیم. هر چند در طول تاریخ شاهد 
مبارزات مستمر و پیگیر بسیاری از زنان 
با قوانین مردساالرانه اجتماع بوده ایم که 

نتیجه ای دربرنداشته است. 

»رضایت شوهر« در آزمون دستیاری دندانپزشکی»الزامی شد«

بازتولید قوانین مردساالرانه!

خبر

وضعیت شیوع کرونا در خوزستان هنوز قرمز است. غالمرضا 
شریعتی، استاندار خوزستان گفته است دلیل اول این افزایش 
آمار انجام غربالگری است. به طورکلی روزانه ۱۰هزار تست در 
کشور انجام می شود و بین هزارتا هزار و ۱۰۰مورد آن در استان 

خوزستان اخذ می شود.
به گفته او ۱۰تا ۱۱درصد تســت های کشور در خوزستان 
انجام شده، با این تفاســیر طبیعتاً تعداد افراد آلوده بیشتری 
شناسایی می شوند. اگر در ســایر نقاط کشور به همین تعداد 
تست انجام شــود، آمار افراد آلوده و بدون عالمت باال خواهد 
رفت. شریعتی در ادامه خاطرنشان کرد: ظرف یک ماه گذشته 
تعداد مبتالیان ما ۳۰۰درصد رشد کرده، اما تعداد بستری های 
ما 6۰ درصد رشد داشته اســت. همین امر نشان می دهد که 
غربالگری های ما بیشتر بوده است. بنابراین عامل اصلی و اول 

بیماریابی قوی تر و بیشتر در استان خوزستان است.
او همچنین از تدوین پروتکل بهداشــتی سخت گیرانه تر 
برای این استان خبر داد و گفت: کمیته اپیدمیولوژیک دانشگاه 

علوم پزشکی استان خوزستان بر این نظر بود که باید پروتکل 
سخت گیرانه تری برای استان تدوین شود و به تعبیری پروتکلی 
بومی طراحی شود که درنهایت هم پروتکل سخت گیرانه تری 
برای استان طراحی شــد. طبق این پروتکل تعداد شهرهای 
قرمز ما به ۹شهر رســید و در این ۹شهر محدودیت رفت وآمد 
ایجادشده است. این شــهرها اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، 

مسجدسلیمان، دزفول، شوشتر، هندیجان و ... است.
استاندار خوزستان در خاتمه تأکید کرد: میزان کشندگی 

کرونا در خوزستان نسبت به قبل کاهش پیداکرده است.
افزایش شیوع کرونا با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 

در تهران 
تهران هم در روزهای اخیر با افزایش بیماران کرونایی مواجه 
بود. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهرداری تهران گفت: آمار ابتــال در تهران مقداری 
بیشتر شــده اســت و احتمال اینکه باالتر برود نیز با توجه به 

بازگشایی های ۱۰روز گذشته وجود دارد.

او در ادامه به این نکته اشــاره کرد که با بازگشایی مدارس 
به طور کامل و دانشگاه ها نیز این احتمال وجود دارد که شاهد 

افزایش روند بیماری در تهران باشیم.
برگزاری روز جهانی قدس و نماز عید فطر در مناطق سفید 
در ادامه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشــور با اشاره به 
برگزاری جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: در این جلســه دستور جلسات متعددی 
داشتیم که یکی از آن ها »روز قدس« و نحوه و چگونگی اجرای 
مراسم این روز، دوم »بازگشایی حرم ها و آستان های مقدس« 

و سوم »کنکور و نحوه اجرای آن« بود.
وزیر کشور درباره برگزاری نماز عید فطر نیز افزود: پیشنهاد 

اول اینکه فقط در شهرهای ســفید و در فضای باز و با رعایت 
کامل پروتکل ها نماز برپا شود. پیشنهاد دوم اینکه در شهرهای 
سفید و شهرهای زرد که بیش از ۴۰۰ شهر را شامل می شود، با 
همین شرایط نماز را برگزار کنیم. سوم برگزاری در کل کشور با 
رعایت شرایط پروتکلی و در همه مساجد و فضای باز بود. البته 
رحمانی فضلی برگزاری این مراسم را منوط به تصمیم گیری 

ستادملی کرونا دانست. 
شناسایی بیماران جدید کووید-۱۹ در کشور

 باگذشت 8۵ روز از شــیوع کووید-۱۹ در کشور، کیانوش 
جهانپور، رئیس مرکز اطالع رســانی وزارت بهداشت درباره 
آخرین آمار مبتالیان بــه بیماری کرونا در کشــور گفت: از 
روز سه شنبه تا ظهر چهارشنبه بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی یک هزار و ۹۵8 بیمار جدید مبتالبه کووید-۱۹ 
در کشور شناســایی شــد و در این زمان ۵۰ بیمار دیگر براثر 
کووید-۱۹جان خود را از دســت دادند. با احتساب این تعداد 
مجموع مبتالیان در کشــور به ۱۱۲هزار و 7۲۵ نفر و مجموع 
جان باختگان به 6هزار و 78۳ تن رسید. همچنین تاکنون 8۹ 
هزار و ۴۲8 نفر بهبودیافته اند و ۲هــزار و 7۳۵ بیمار مبتالبه 
کووید-۱۹ در وضعیت شــدید این بیمــاری تحت مراقبت 

قرار دارند.

 کرونا همه رویدادها را متأثر کرده است

 چاره اندیشی برای راهپیمایی روز قدس و نماز عیدفطر

دبیر شورای آموزش 
دندانپزشکی وزارت 
بهداشت: این مصوبه 

به هیچ عنوان به منظور 
اجازه ادامه تحصیل 

داوطلبان زن در آزمون 
دستیاری تخصصی 

دندانپزشکی از سوی 
همسر نیست، بلکه فقط 

متضمن آن است که برای 
دوره یا محل گذراندن طرح 

داوطلب خانم مخالفتی 
از سوی همسر صورت 

نمی گیرد

ازاین پس زنان متقاضی 
دستیاری در رشته های 
تخصصی دندانپزشکی 
برای پذیرفته شدن در 

آزمون باید از همسرانشان 
رضایت بگیرند. با این 

وضعیت زنان زیادی ممکن 
است فرصت تحصیل و 

اشتغال را از دست بدهند
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