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یادداشت

تفکیکجنسیتی؛
ابزار سیاسیکارییا غیرت ارزشی

«ما غیرت دینی داریم ،حرف ما این اســت که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول
زمان معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش،
زیرا این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار میدهد».
قالیبــاف در دفاع از تفکیک جنســیتی این مطلب را گفته بود .ســال  93بود که در
وانفســای تکاپوهای ملی برای ترمیم آثار بــه جایمانده از خرابیهای دولتهای نهم
و دهم در حیطههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی ،و تالش برای
جبران کرامت از دســترفته زن و مرد ایرانی ،به یکباره بخشــنامهای ســر از آستین
محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران درآورد که به اعتبار خودش بخشنامهای بدیع در
امر سیاســتگذاری فضای کار واشتغال ایران به شمار میرفت .به طوری که عالوه بر
کارکنان شهرداری ،رسانهها و دیگر مردم را در شوک فرو برد .موضوع بخشنامه لزوم
استفاده از نیروی آقا در کلیه سمتهایی بود که در محدوده دفتر کار مدیران وجود دارند
و به عبارت بهتر برقراری تفکیک جنسیتی در کلیه فضاهای کاری شهرداری تهران!
به گزارش ایلنا ،دلیل ذکر شــده برای این تصمیم شــهردار تهران ،حفظ و بازگردان
تکریم و شــان شخصیت زن مسلمان اعالم شد و شهردار تهران به عنوان ناجی زنان
و مردان کارمندی معرفی شــد که میخواهد از آنان در برابر آســیبهای ناشی از کار
شــانه به شــانه زن و مرد محافظت کند .در این تصمیم تأکید شــده بود که ب ه منظور
آســایش و آرامش بیشتر کارکنان با تغییرات مناسب ،محل استقرار کارکنان زن و مرد
مورد بازنگری و بهشکل جداگانه طراحی و اجرا شود.بخشنامه مذکور اگرچه تنها در 5
خط نگاشته شده بود اما همراه با خود هیاهوی رسانهای  -تبلیغاتی برای ساختن وجهه
اســامی-باغیرت را برای قالیباف رقم میزد .تمام رســانههای تحت نفوذ شهرداری،
خیلی زود پر شــده بود از عکسها و مصاحبههای او که با ژســتهای مختلف سعی
داشت از خود ،اسطوره یک کرامتبخش ارزشی بسازد.
خبر که منتشــر شــد ،موج انتقادات فعاالن مدنی و حقوق زنان در رســانهها شدت
گرفت تا اینکه محمدباقر قالیباف ،شهردار پایتخت که سخنران پیش خطبه نماز جمعه
(۲۷تیرماه )93تهران بود به دفاع از تفکیک جنســیتی پرداخت و با این عبارت که «ما
غیرت دینی داریم ،حرف ما این اســت که نبایــد اجازه دهیم یک خانم در طول زمان
معاشــرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش ،زیرا
ایــن موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار میدهد ».ســعی داشــت جوابی
دندانشــکن به مخالفان خــود بدهد و همانطور که در جایی دیگــر گفته بود آنها را
ساکت کند .اینگونه توجیهات قالیباف اما نتوانست برای او در مقابل انتقادات سپر شود.
ضد و نقیض های رفتار سیاســی قالیباف بر همگان روشــن بود و همانطور که صادق
زیباکالم اســتاد علوم سیاسی ،در واکنش به این بخشنامه به اصطالح ارزشی گفته بود
دیگر هیچکس حتی الیههای سنتی و مذهی اعتقادی به صداقت و سالمت انگیزههای
او نداشتند .چه بسا که رویکردش به کار زنان در جایگاه کاندیداتوری انتخابات ریاست
جمهوری یک چیز و در قامت یک مدیر شــهری به کل چیز دیگری بود .شاهد اینکه
او در یکی از ســخنرانیهای تبلیغاتیاش ،با تاکید بر اینکه در مجموعهی شهرداری
تهران چندین معاون زن مشغول به کارند ،گفته بود«:استخدامهای ما براساس قابلیت
خانمها است ».در حالیکه در بخشنامه تفکیک جنستی نیروی کار در شهرداری تهران،
به کلی عوض شــده بود و گویی غیرت و تعصب ،استخدام کارمند برمنبای جنسیت را
جایگزین استخدام بر مبنای صالحیت و قابلیت کرده بود.
وزارت کار به دفاع از کار زنان برمیخیزد
در مقابل همه تبلیغات و خبرســازیها و موافقتراشیها ،قائممقام وزیر کار در امور
بینالملل وزارت کار با ارجاع به کنوانســیون جهانی کار و اشتغال با نامهای خطاب به
شهردار تهران از او خواســت که اجرای مفاد این بخشنامه مبنی بر جداسازی فضای
فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد را ملغی کند.
در ایــن نامه آمده بود که این بخشــنامه خالف کنوانســیونهای بینالمللی کار از
جمله کنوانســیون عدمتبعیض در اشــتغال و حرفه اســت و حتی می تواند به عنوان
نقض حقوقبشــر تلقی شــود.در ادامه این نامه همچنین با اســتناد به دفاع همیشگی
جمهوری اسالمی ایران از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی ،صدور بخشنامه
تفکیک جنســیتی شهرداری که موجب خدشهدار شدن این جایگاه میشود بالموضوع
دانســته شد و تصریح شده بود که در جمهوری اســامی ایران همه زنان آزادانه حق
انتخاب مشــاغل در چارچوب قوانین را داشــته و جمهوری اســامی پرچمدار عدالت
جنسیتی است.محمدباقر قالیباف انطور که دراین نامه عنوان شده بود نباید با انتشار این
بخشنامه و ابالغ آن باعث حساسیتهای بینالمللی میشد و در نهایت از او خواسته شد
ضمن ارســال نسخهای از بخشنامه یادشده به این وزارتخانه نسبت به اعالم الغای آن
اقدام مقتضی به عمل آورده و از طریق رســانهها اطالعرسانی شود.قالیباف مختصص
انگزدن ،برچسبزدن و برگرداندن مسائل علمی ،واقعی و تحصصی با ادبیاتی تهاجمی
و عصبی اســت .به جای دفاع حمله میکند و در این راه از هیچ تالشی برای تخریب
فروگذار نمیکند .او که نه اصالحطلب اســت و نه در جریان اصولگرای ســنتی جایی
دارد و نه حتی ژســتهای میانهرویاش مشــتری دارد ،با اظهارنظرهای تند در الوان
مختلف ،به طور مکرر سعی دارد در میان یکی از این طیفها جایی برای خود دستوپا
کند.بعد از انتشــار نامه وزارت کار هم او و تیم رسانهای اش ،به تخریب و هجمه روی
آوردند و در طی یک روز بیش از  100عنوان خبر در رســانههای همراه قالیباف منتشر
کردند .در نهایت پاســخی توهینآمیز ازطریق روابط عمومی شهرداری خطاب به قائم
مقام وزیر کار صادر شد.
در جوابیه از عباراتی چون «همنوایی با رســانههای معاند ،ملعبه بیگانه و  »...استفاده
شــده بود و وزارت کار را به بی غیرتی دینی متهم کرده بودند .در متن بیانیه آمده بود
کــه «:به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبــه این وزارتخانه تکریم مقام زن و تحکیم
بنیان خانواده در ایران اســامی باید با کنوانسیونهای جهانی هماهنگ باشد که این
خود جز بیغیرتی دینی ،چیز دیگری نیســت ».در جوابیه شــهرداری خطاب به بخش
بین الملل وزارت کار ،همچنین درباره محرومیت زنان از برخی شــغلها در شهرداری
نوشته شده اســت« :بهکارگیری مردان در محدوده برخی مشاغل سخت و زمانبر ،نه
تنها محروم کردن بانوان نیست ،بلکه تکریم منزلت و مقام آنهاست چرا که در فرهنگ
اســامی و ایرانی ما زنان به عنوان محور خانواده و خانواده ،محور جامعه قابل تعریف
و تبیین است».شــهرداری تهران ،همچنین با زبان کنایی خطاب به وزارت کار نوشته
بود« :انتظار می رود مســئوالن وزارت کار به جای ملعبه رســانههای بیگانه شدن به
مشکالت کارگران و کارکنان عزیز توجه کنند و در رفع آن کوشش کنند».اما این نامه
از سوی وزارت کار بی پاسخ نماند و وزیر کار ضمن یادآوری اصول ملی و بینالمللی در
حیطه اشــتغال ،حضور موثر زنان در جامعه را یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقالب
اســامی دانســت و یادآور شــد که به عنوان یک فرزند انقالب« ،غیرت دینی را هم
درایستادگی مقابل زورگویی های ظالمان جهان وهم در ارتقای کرامت بانوان میدانم.
غیرت دینی را در این می دانم زنی با فقر و گرســنگی سربربالین نگذارد ،غیرت دینی
تقویت بنیان خانواده است.
تعداد زنان سرپرســت خانواربه صورت تصاعدی افزایش یافته است ،بنابر این غیرت
دینی این اســت که اشــتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب های
اجتماعی کاهش یابد،حقوق معلوالن ادا شــود ،هیچ زنی از روی اســتیصال به کار تن
در ندهــد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد».وزارت تعاون،کار و ورفاه اجتماعی
با کارنامهای درخشــان در راستای دفاع از زنان برای دستیابی به کار در فضای عادالنه
در پاســخ به مباحث و اتهامات شــهرداری بازهم در مسیر عقالنیت حرکت کرده و به
همه مدیران اجرایی کشــور از جمله شهردار تهران یاداوری کرده بود« :وظیفه سنگین
مدیران اجرایی کشور فراهم کردن فضای کار را به گونهای است که هیچ گونه تبعیضی
به زنان جامعه تحمیل نشود ».
جامعه رسانهای و کارشناسان با وزیر کار همداستانشده و جدا کردن محل کار زنان
و مردان عاقل و بالغ از یکدیگر را تنها توهین به آنها دانستند و عنوان کردند که اگر بر
فرض عدهای معتقدند ممکن اســت برخی کارکنان در کنار جنس مخالف دچار مشکل
شــوند ،پس این موضوع در خصوص اربابان رجوع نیز صدق میکند و باید آنان را هم
تفکیک کرد!درنهایت تالشهای قالیباف به نتیجه نرسید و حرکت بدونبرنامه و صرفا
سیاسی او راه به جایی نبرد.
محبوبیــت مورد نظر برای او به دســت نیامد و این تصمیــم جنجالی و آن کمپین
رسانهای که شبانه روز در حال تخریب و توهین بودند نتوانست ،به قدر کافی جایگاهی
برای قالیباف بتراشــد .هرچند این طرح به فراموشی سپرده شد اما جامعه هیچگاه این
تصمیم ضد اشتغال زنان را از یاد نخواهند برد.

سامانهبارشی
جدید فردا به
ایران می رسد

احد وظیفه اظهار کرد :بر اساس دادههای هواشناسی و نقشههای پیش یابی ۱۶ ،اردیبهشت ،سامانه بارشی به سمت شرق حرکت میکند .با نفوذ سامانه بارشی به مناطق شرقی
کشور برای مناطق شمال شرق ،شرق ،استانهای واقع در مرکز ،جنوب و جنوب شرق کشور رگبار و رعد و برق ،وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد ،بارش تگرگ
و برخی نقاط باد و گرد و خاک پیش بینی میشود.
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت :در روز یکشنبه  ۱۷اردیبهشت ،مجددا با ورود سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب کشور برای استانهای
شمال غرب ،غرب ،جنوب غرب ،سواحل دریای خزر ،دامنههای البرز و دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار و رعد و برق ،وزش باد شدید موقت و برخی نقاط پدیده
تگرگ و گرد و خاک پیش بینی میشود همچنین بارش به صورت پراکنده در برخی نقاط نواحی شرقی ادامه دارد.

عبور غول های آهنی از مجاورت خانه ها

شهال منصوریه

وجود خطوط راه آهن داخل شــهر همواره مشــكالت و
مزاحمتهايي را براي شــهروندان و به ويژه ساكنان حريم
خطوط ايجــاد ميكند بنابراين در صورت اســتفاده از اين
خطــوط بايد امنيت الزم براي شــهروندان و مجاوران آنها
تضمين شود.
«خط آهن» تنها یک نشان قدیمی در حاشیه جنوبی شهر
است؛ این تصوری اســت که بخش اعظم پایتخت نشینان
از راه اهــن دارند .هنوز هم این تصــور که قطارها از میان
محله ها و مجاورت خانه ها و کوچه ها بگذرد آسان نیست.
امــا در حقیقت این تصویر وجود دارد و همچنان غول های
آهنی از مجاورت خانه ها ،مدارس ،مغازه ها و ...محله های
حاشــیه منطقه  17و  18عبور می کند .همسایه هایی که با
یک واقعیت روزمره و البته پردردســر روبرو هستند؛ هرچند
دیگر قطار از منطقه  17عبور نمی کند ولی همچنان مهمان
منطقه  18اســت و هر روز بارها نعره های آن به گوش می
رسد که مســافران را به راه های دور می برند و حین عبور
از منطقه زمین به لرزه در میآید .اکنون این خط برای آنها
بخشی از فرهنگشان شده است و با آن انس گرفته اند.
ســهراب عظیمی نوجوانی است که در این منطقه زندگی
مــی کند .این دانشآموز با بیان اینکه وجود این غول آهنی
از زندگی حذف شدنی نیست می گوید :با صدا و لرزش قطار
صبحها از خواب بیدار می شــوم و به زندگی و کار خود می
رسم .بسیاری از ساکنان مناطق  17و  18تهران نیز با گفته
او هم عقیده هســتند و می گویند که سالهاســت از سر و
صدای این غول آهنی جانشان به لب رسیده .محمد حقانی
رئیس کمیته شــورای محیط زیســت شــورای شهرتهران
میگوید« :شــهرداری باید آستین همت را باال بزند و سایر
دســتگاهها مانند راهآهن ،برای حل و فصل مشکالت کمر
همت ببندند».
خط آهن برای آنان نه فقط یک مســیر برای حمل و نقل
عمومی بلکه بخشی از فرهنگ سکونت در محله شان است.
سال هاســت که منطقه  17شهرداری تهران (فالح سابق)
به صورت جزیره در تســخیر خطوط راه آهن بود .اهالی این
محل بین پادگان قلعه مرغی ،جاده ســاوه و یافت آباد و سه
راه آذری قرار دارند و با غول آهنی عجین شده بودند.
وجــود تراکم جمعیتی بــه میزان  4برابــر دیگر مناطق،
فرســودگی بافت شــهری در حداقل  70درصد بناها ،رشته
قناتهــای متعدد و امتــداد یکی از گســلهای تهران در
منطقــه  17واقع در جنــوب غرب پایتخت ایــن محله را
آسیبپذیرترین نقطه شهر تهران کرده است.
یکی دیگر از اهالی محلــه ،با بیان اینکه اینجا همه جور
مشــکلی داریم ،می گوید :از صدا و لرزش قطار خسته شده
ایم .یک شــب نمیتوانیم راحت استراحت کنیم و بخوابیم.
عالوه بر مزاحمت قطار ،وجود افراد معتاد که شــبها دراینجا
مواد مصرف می کنند نیز از معضالت اینجا به شمار می رود.
یکی از معضالت کلیــدی مردم این منطقه عبور خط راه
آهن بود که چند ســالی است مسئوالن وعده دادند که این
خطوط را از شهر خارج می کنند .خطوط به زیر زمین منتقل
شد ولی اصل پروژه رها شــد و مکان سابق قطار به محل
تجمــع اراذل و اوباش تبدیل و امنیت مردم را بیش از پیش
به مخاطره انداخته است.ســال ها خطوط راهآهن از وســط

شهر گذر میکرد .مردم در این محدوده با مشکالت فراوانی
دســت و پنجه نرم می کردند .وضعیت نابســامان خیابان و
عبور قطار در این قسمت از شهر باعث شده بود ساالنه تعداد
زیادی از بچه ها در زیر قطار جان خود را از دست دهند.
مدرسه ابتدایی شکوفه اسالم در آن سوی خط قرار داشت
و بچــه ها مجبور بودند برای رفتن به مدرســه یا از زیر پل
عبور کنند که از روی ریل و در هر  2مورد خطر جانی برای
بچه مدرسه ای ها وجود داشت.
محمد زمانی یکی از ســاکنان قدیمی این محله ،با بیان
اینکه بچههای این محله ،هر روز مجبور بودند چون نزدیک
خانهشان مدرسه ندارند ،از روی ریل عبور کنند ،می افزاید:
خیلی از بچه ها مشغول بازی می شدند و وقتی که قطار می
آمدند هل می شدند و زیر چرخ های این غول آهنی گرفتار
می شدند و جان می باختند.
وی گفت که معتادان و بــی خانمان ها هم در حریم راه
آهن تردد می کنند و بخشــی از قربانیــان تصادف با قطار
بودنــد .هر مــاه حداقل یک یا  2نفر از ایــن افراد به دلیل
تصادف با قطار مجروح یا کشته میشد.
به گفته او نعره قطارها شــب و روز نمی شناسد و گوش
اهالی ،دیگر به صدای آنهــا و خبر مرگ تنی چند از اهالی
محل که هر ازگاهی اعالم می شود عادت کرده است.
مســئوالن شــهری و مدیران وزارت راه و شهرسازی در
حالی بر ســر ماندن و یــا خروج ایســتگاه راه آهن تهران
اختالف نظر دارند .خطوط در بخشــی از پروژه به زیر زمین
منتقل شد و الباقی کار همچنان رها شد.
در منطقه  17شهرداری تهران خطوط به زیر زمین منتقل
شــد ولی پروژه نیمه کاره رها شــد و به مکان امنی برای
اراذل و اوباش و بی خانمان ها و معتادها تبدیل شده است.
نایب رییس شــورای شهر تهران در این باره گفت :پروژه
انتقــال راه آهن به زیر زمین طرحی اســت که به صورت
کارشناسی اجرا نشده و نیاز به بازنگری دارد.
مرتضــی طالیی ادامه داد :متاســفانه اگزوز فنهای این
پروژه را در همــان زمان اجرای پروژه در تونل اجرا نکردند
و حاال برای آن ســوله احــداث میکنند در حالی که صدا و
آلودگی آن همچنان ادامه دارد.
طالیی خاطرنشان کرد :زمینهای آزاد شده در این پروژه
جای نگرانی ندارد و قطعا باید برای سرانه محله فراهم شود
و نه تامین فضاهای تجاری.
وی پیشنهاد داد که از دولت برای بازنگری در این پروژه
درخواست کمک شود.
بــا تغییر مدیریت کارهای گذشــته بر زمیــن می ماند و
تصمیم گرفته می شود کار دیگری آغاز شود.
طالیی عضو شوای شــهر اضافه کرد :متاسفانه مدیریت
جدید راه آهن مخالف اجــرای پروژه انتقال راه آهن به زیر
زمین بوده است به همین علت یکی از دالیل رکود و توقف
پروژه تا کنون نیز همین مســاله بوده اســت که امیدواریم
با پیگیریهای شــورای شهر و تشکیل کمیته مشترک این
مشکالت برطرف شود.
انتقال سیســتمی گازوئیلی به زیر زمین کامال غلط است
ولی این کار نادرســت برای مردمی که سالیان سال مشکل
داشتند باز هم اجرا شد و مشکلی بر مشکالتشان افزوده شد.
دبیر شــورایاری منطقه  17تهران در خصوص مشکالت
مردم این محدوده گفت :مردم این منطقه بیش از  50سال
است که با معضل متعددی روبرو و گریبانگیر هستند .سال
 82و در شــورای دوم موضوع زیرزمینی شدن عبور قطار در

منطقه  17مطرح شد که انتقادهای زیادی به آن بیان شد.
آقاجانی تصریح کرد :متأســفانه پروژهای که ســال های
گذشته کلید خورد و ابتدا قرار بود با هزینه حدود  560میلیارد
تومان به اتمام برســد ماههاست متوقف شده و کسی نیز در
این خصوص پاسخگو نیست.
رییس کمیسیون توسعه و عمران شهری که پیش از این
معاون فنی راه آهن نیز بوده اســت گفت :موضوع انتقال راه
آهن از قلب تهران به منطقه دیگر از همان  15سال قبل که
من در آنجا معاون بودم مطرح بود و قرار بود که این ایستگاه
به سه ایستگاه شرق ،جنوب و غرب منتقل شود و ما توصیه
کردیم که این محورها را در اختیار متروی تهران قرار دهند
تا شرایط آن را اصالح کنیم اما قبول نکردند.
احمد دنیامالی با تاکید بر اینکه مشــکالت امروز منطقه
 17و راه آهن یعنی قتل ،اعتیاد ،خودکشــی ،ریختن زباله و
نخاله و بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری و اجتماعی مربوط
به چند سال اخیر نیســت و از سالها قبل مردم با آن درگیر
بودهاند و حتی زمانی مرحوم دادمان آنجا را قرنطینه کرد تا
مشکلش را حل کند.
دنیامالــی تاکید کرد :علیرغم مخالفتمــان با این طرح و
اینکه همه میدانند انتقال سیســتمی گازوئیلی به زیر زمین
کامال غلط اســت ،اما بازهم این مســئله را در دستور کار
کمیسیون عمران قرار دادهایم و امیدواریم هرچه زودتر طرح
جامع جدید راه آهن و انتقال آن به سه ایستگاه جدید تعیین
تکلیف شده و اجرایی شود.
عضو دیگر شــورا نیز در ادامه گفــت :همه تالش ما این
اســت که این مســائل که مورد نگرانی مردم منطقه است
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و حساسیت کار را باال ببریم.
احمد مســجد جامعی خطاب به رییس کمیسیون عمران
شــورا گفت :یک ماه فرصت دارید این موضوع را پیگیری
کنید و موضوع را به شورا منتقل کنید تا در بودجه سال 93
اعتبارات و شــرایط الزم را برای افزایش سرانههای شهری
مردم منطقه در نظر بگیریم.
احداث پارک و ایجاد مسیر دوچرخه سوراری به جای قطار
ایده شهردار وقت منطقه  18بود.
علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
تهران گفت :کارهای زیادی قرار بود برای این منطقه انجام
شود و حتی دولت قبل میخواست فضای آزاد شده راه آهن
را تجاری کند ولی ما با پیگیریهای بســیار نگذاشتیم این
اتفاق رخ دهد.
طرح انتقال خطوط به صورت کارشناسی اجرا نشد و برای
مردم دردسرهای زیادی به همراه داشت.
شــهردار منطقه  18در این باره گفت :بزرگترین مســیر
پیاده راه و دوچرخه ســواری کشور در منطقه  18تبدیل به
بزرگترین پیادهراه کشــور میشود که با طول  10کیلومتر و
عرض  25متر است.
وحیــد نوروزی ادامه داد :این مســیر راهآهن از زیر زمین
منطقه  18میگذرد و از فضای باالی آن باید شــهروندان
تهرانی به عنوان تفرجگاه استفاده کنند .زمزمههایی مبنی بر
این که راهآهن قصد داشت از این فضا استفاده تجاری کند
مطرح شده بود که ما مخالفت کردیم و معاونت شهرسازی
شهرداری تهران نیز اعالم کرد قطعا در این مسیر ساخت و
ساز نخواهیم داشت.
شــهردار منطقه  18خاطر نشــان کرد :بیش از  45سال
است صدای قطار شهروندان این منطقه را آزار میدهدو هم
اکنون این افراد حق دارند از یک پیادهراه زیبا و اســتاندارد

اجتماعی

اســتفاده کنند.نوروزی درباره برداشــتن نردههای واقع در
این مســیر اظهار داشت :با برداشته شــدن نردهها معضل
پشــتخطی در این منطقه نیز از بین میرود و شــهروندان
به اصطالح پشتخطی نخواهیم داشت.
قرار بود این پروژه در پایان ســال  91به اتمام برســد و
مســئوالن وقــت در آن زمان قول و قرارهــای دادند ولی
اجرایی نشد.
عبدالعلــی صاحبمحمدی معاون وزیر راه و شهرســازی
وقت چند سال پیش اعالم کرد :این تونل تا پایان سال 91
به اتمام میرســد ولی در ماه های پایانی سال  93هستیم و
ایم پروژه همچنان به حال خود رها شده است.
وعده هایی که اجرا نمی شوند.
خط آهن فعال منطقه تهران جنوب نام دارد و از تهران تا
شهرهای اهواز و خرمشهر امتداد یافته است .این خط آهن
از زیر گذر نعمت آباد در ضلع جنوب شرقی منطقه به موازات
جاده ساوه به چهار دانگه می رسد و در مسیری  5کیلومتری
از محله های ولی عصر (عج) جنوبی ،کوی زاهدی ،اســام
آباد و اســماعیل آباد می گذرد .مسیر دیگری وجود دارد که
تهران تبریز نامیده می شــود و مســیر  6کیلومتری آن در
منطقه  18از زیر گذر پل ســاوه در شــمال شرق تا پل کن
امتــداد می یابــد .این خط آهن از محله هــای تولید دارو،
فردوس ،شاد آباد و  17شهریور می گذرد و پس از خروج از
منطقه در مســیری  15کیلومتری در امتداد بزرگراه فتح به
تقاطع کمربندی آزادگان می رسد.
ریل آهن تهران تبریز از حدود  4سال پیش تعطیل است
و قطارهای آن از مســیر تهران جنوب مــی گذرند .دلیل
تعطیلی خط آهن شــمالی منطقه اجرای طرح زیر گذر است
تا قطارهای این مســیر از زیر زمین بگذرند تا برای ساکنان
محله های اطراف دردسر کمتری داشته باشند .البته طوالنی
بودن و گســتردگی عملیات ســاخت و ساز همینطوری هم
برای اهالی اطراف کم دردسر ندارد.
اما مردم محل می گویند که روگذر راه آهن چند مشــکل
اساسی ایجاد خواهد کرد ،اوال سروصدای راه آهن مزاحمت
ایجاد می کند .دوم ایــن که با عبور قطارها ،موجب لرزش
ساختمان های حریم راه آهن می شود .سوم این که زیر پل
مکانی برای تجمع افراد معتــاد و قاچاقچی و مزاحم مردم
خواهد بود و موجب سلب آرامش مردم منطقه خواهدبود.
مــردم این محل معتقدند که اگر زیرگذر احداث شــود و
قطار از زیر زمین عبور کندو مانند مترو باشــد ،عمال لطمه
ای به مردم نمی زند اما روگذر راه آهن ،عامل بســیاری از
مشکالت خواهد بود.احمدی نژاد رئیس جمهور وقت تهران
از این منطقه بازدید کرد و به مردم منطقه که نیازشان خارج
شدن این خطوط بود قول داد که این کار را انجام می دهد
ولی کار نیمه کاره به حال خود رها شــد.معضل پشت خط
نشــینان همچنان به قوت خود باقی اســت و معلوم نیست
عاقبت مردم این محله که بیش از  40ســال است با غول
آهنی دست و پنجه نرم می کنند چه میشود.

یک شهردار زن پس از  ۱۲سال؛ تنها سهم زنان از مدیریت شهری تهران

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در پاســخ به
ســخنان یکی از  6نامزد ریاست جمهوری در توئیتی نوشت:
یک شــهردار زن پس از  12سال؛ تنها سهم زنان از مدیریت
شهری تهران است.
شــهیندخت موالوردی در این توئیت در پاسخ به صحبت
های محمد باقر قالیباف که اعــام کرد؛ بیش از  13درصد
مدیران شــهرداری تهران بانوان و جوانان است ،این مطلب

را نوشت.
این نامزد جمعه گذشــته در دومین مناظره تلویزیونی خود
گفت :امروز در شهرداری تهران تعداد زیادی از اقوام ،ادیان و
مذاهب مختلف هستند ،بیش از  13درصد مدیران شهرداری
بانوان و جوانان هستند و مانعی در این نیست و ما می توانیم
از آنان استفاده کنیم و نگوییم این کار انجام می شود.
این نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تاکید
کرد :در دولت مردم ،موظف هســتیم اختیارات نیز به این ها
منتقل کنیم و براساس شایسته ساالری آن ها را بکار بگیریم
و این از سیاست های قطعی مدنظر ما است.
در دولت یازدهم توجه به جایگاه بانوان به گونه ای بود که
اکنون سه معاون ریاست جمهوری در سازمان محیط زیست،
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری از بانوان توانمند کشور
مشغول فعالیت هستند.

رد ادعای میرسلیم درباره افزایش
طالق در دولت تدبیر و امید

مدیر کل دفتر امور آســیبهای اجتماعی وزارت رفاه نسبت به اظهارات میرسلیم
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری درباره افزایش طالق در این دولت واکنش نشان
داد و گفت :میزان رشــد طالق در  ١٨استان کشور کنترل شده است .نسبت طالق
به ازدواج در چندین اســتان نیز کاهش یافت؛ برای مثال در استان فارس بیش از ۷
درصد کاهش یافت.
روزبه کردونی (مدیرکل دفتر امور آســیبهای اجتماعی وزارت رفاه) در واکنش به
اظهارات میرســلیم درباره افزایش طالق در در دولــت تدبیر و امید ،گفت :در دوران
دولت قبل شــاخص طالق به ازدواج در  ٨سال متوالی روندی صعودی را طی کرده
اســت ،بهطوریکه از میزانی معادل  ١١مورد طالق در هر  ١٠٠ازدواجسال  ١٣٨٤با
رشدی ٨٨درصدی به  ٢٠مورد طالق در هر  ١٠٠ازدواج د ر سال  ١٣٩٢افزایش یافت.
او افزود :درحالیکه رشــد شاخص طالق به ازدواج درسال  ٩٢نسبت بهسال ،٩١
یازدهدرصد بوده اســت ،با کاهش معنادار میزان رشد درسال  ٩٤نسبت بهسال ،٩٣
شاهد رشد ٥درصدی این شــاخص بودهایم که بیانگر کنترل میزان این شاخص در
کشور است.مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه طالق
توافقی در کشور کاهش یافته است ،ادامه داد :میزان رشد طالق در  ١٨استان کشور
کنترل شده است .نســبت طالق به ازدواج در چندین استان نیز کاهش یافت؛ برای
مثال در استان فارس بیش از  ۷درصد کاهش یافت.

براســاس آمار ،نیمی از جمعیت  80میلیونی کشور را زنان
تشکیل می دهند که با فعالیت دولت یازدهم اکنون  ١٠درصد
کابینه دولت زنان هســتند ،بانوان کشور در کابینه یا در بدنه
دولــت فعالیت دارند و  16نماینده زن در مجلس حضور دارند
و انتصــاب یک زن به عنوان قاضــی جرقهای از امید در دل
بانوان زد.فعالیت  40درصد مدیران نشریات توسط زنان ،وجود
 25نشریه ویژه زنان ،مشغول بودن  ٢٢درصد زنان ایرانی در
بخش کشاورزی 52 ،درصد در بخش خدمات ،وجود  ٩هزار
زن تسهیل گر در کشــور ،فعالیت  ٢٥درصد زنان در بخش
صنعتی نساجی ،پوشاک و صنایع دستی ،فعالیت داشتن زنان
در  11درصــد از یکصد هزار تعاونی فعــال از دیگر اقداماتی
اســت که در طول این دوره انجام شده است.همچنین طبق
آمارها ،در بخش اســتخدام دولتی ،زنان سهم  ٢/٢٧درصد را
از آن خود کرده اند اما در بخش خصوصی حضور زنان به ٧٢
درصد رســیده است ،تعداد مدیران زن در شرکت های دانش

بنیان نیز  ٣٢٠نفر ،فعالیت زنان در  ١٧تشکل سیاسی و حزب
با دبیرکلی زنان ،سهم  47درصدی زنان از کل دانشجویان نیز
از دیگر آمارهای فعالیت های زنان به شمار می رود.براساس
آمارها نزدیک به ســه هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی
عضو علی البدل شــوراهای اسالمی شهر و روستا ،یک هزار
و  544زن به عنوان دهیار ،در  31اســتان مدیرکل امور زنان
و مشــاور اســتاندار فعالیت دارند و  817زن نیز مشاور امور
بانوان دستگاه های اجرایی هستند.دو زن نیز به عنوان معاون
استاندار و  50زن به عنوان مدیران کل استانداری ها انتخاب
شده اند و این در حالی است که در کل دستگاه های اجرایی
 49مدیرکل زن داریم.معاونان زن مدیرکل در استانداری ها
 40نفر ،معاونان مدیران کل در دستگاه های اجرایی  215نفر،
عــاوه بر آن چهار فرماندار و هفت معاون فرماندار زن220 ،
زن نیز به عنوان مشاور امور بانوان در فرمانداری ها و  19زن
نیز به عنوان بخشدار فعالیت دارند.

افزایش شهریه مدارس غیردولتی؛ باالترین نرخ  ۱۲میلیون!

رئیس اداره مدارس غیر دولتی تهران گفت :نرخ شــهریه مدارس غیر دولتی
امسال  ۱۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
حمید رحمانی در مورد نرخ شهریه سال تحصیلی  ۹۷-۹۶مدارس غیر دولتی
اظهارت زیر را مطرح کرد:
*با توجه به تنوع مدارس و مناطق ،نرخ شهریه سال تحصیلی  ۹۷-۹۶متفاوت
بوده و نمیتوان مبلغ مشخصی را اعالم کرد.
* نرخ شــهریه مدارس غیر دولتی امســال  ۱۷درصد نسبت به سال گذشته

افزایش دارد ،بیشــترین شهریه مربوط به مقطع پیش دانشگاهی با حداکثر ۱۱
تا  ۱۲میلیون خواهد بود .کف شهریه نیز مربوط به مقطع پیش دبستانی با یک
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در سطح شهر تهران است.
*بنابراین مدیران مدارس غیر دولتی میتوانند از روز چهارشنبه  ۱۳اردیبهشت
ماه  ۹۶به ادارات آموزش و پرورش مناطق  ۱۹گانه شهر تهران مراجعه ،و ابالغیه
شهریه را دریافت کنند.

اطالعیه ناجا؛ مشموالن دیپلم و زیردیپلم بخوانند

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای تمامی مشموالن کاردانی ،دیپلم و زیر
دیپلــم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشــت  ۱۳۹۶را به خدمت
سربازی فراخواند.
سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشموالن غایب و غیرغایب متولد
 ۱۳۵۵تا پایان اردیبهشــت  ۱۳۷۸برای انجام خدمت دوره ضرورت ،طی اطالعیه ای
اعالم کرد :تمامی مشــموالن کاردانی ،دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ
آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم اردیبهشــت ۱۳۹۶دریافت کرده اند ،می بایست در
ساعت و محلی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشموالن
به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده ،حضور یابند.
کلیه مشــموالن کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب دارای برگ آماده به

خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه سال  ،۱۳۹۶می بایست راس ساعت  ۶صبح روز سه
شنبه مورخ  ۱۹/۲/۹۶به محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز
آموزش نیروهای مسلح اعالم شده حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشموالن ساکن سایر استان های کشور
تمامی مشــموالن کاردانی ،دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب دارای برگ آماده
به خدمت به تاریخ اردیبهشــت ماه سال  ،۱۳۹۶می بایست راس ساعت  ۷صبح سه
شنبه مورخ  ۱۹/۲/۹۶به محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز
آموزش نیروهای مسلح اعالم شده حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده غیبت محسوب می شود.

