
وجود خطوط راه آهن داخل شــهر همواره مشــكالت و 
مزاحمت هايي را براي شــهروندان و به ويژه ساكنان حريم 
خطوط ايجــاد مي كند بنابراين در صورت اســتفاده از اين 
خطــوط بايد امنيت الزم براي شــهروندان و مجاوران آنها 

تضمين شود.
»خط آهن« تنها يک نشان قديمی در حاشيه جنوبی شهر 
است؛ اين تصوری اســت كه بخش اعظم پايتخت نشينان 
از راه اهــن دارند. هنوز هم اين تصــور كه قطارها از ميان 
محله ها و مجاورت خانه ها و كوچه ها بگذرد آسان نيست. 
امــا در حقيقت اين تصوير وجود دارد و همچنان غول های 
آهنی از مجاورت خانه ها، مدارس، مغازه ها و... محله های 
حاشــيه منطقه 17 و 18 عبور می كند. همسايه هايی كه با 
يک واقعيت روزمره و البته پردردســر روبرو هستند؛ هرچند 
ديگر قطار از منطقه 17 عبور نمی كند ولی همچنان مهمان 
منطقه 18 اســت و هر روز بارها نعره های آن به گوش می 
رسد كه مســافران را به راه های دور می برند و حين عبور 
از منطقه زمين به لرزه در می آيد. اكنون اين خط برای آنها 

بخشی از فرهنگشان شده است و با آن انس گرفته اند.
ســهراب عظيمی نوجوانی است كه در اين منطقه زندگی 
مــی كند. اين دانش آموز با بيان اينكه وجود اين غول آهنی 
از زندگی حذف شدنی نيست می گويد: با صدا و لرزش قطار 
صبحها از خواب بيدار می شــوم و به زندگی و كار خود می 
رسم. بسياری از ساكنان مناطق 17 و 18 تهران نيز با گفته 
او هم عقيده هســتند و می گويند كه سال هاســت از سر و 
صدای اين غول آهنی جانشان به لب رسيده. محمد حقانی 
رئيس كميته شــورای محيط زيســت شــورای شهرتهران 
می گويد: »شــهرداری بايد آستين همت را باال بزند و ساير 
دســتگاه ها مانند راه آهن، برای حل و فصل مشكالت كمر 

همت ببندند.«
خط آهن برای آنان نه فقط يک مســير برای حمل و نقل 
عمومی بلكه بخشی از فرهنگ سكونت در محله شان است. 
سال هاســت كه منطقه 17 شهرداری تهران )فالح سابق( 
به صورت جزيره در تســخير خطوط راه آهن بود. اهالی اين 
محل بين پادگان قلعه مرغی، جاده ســاوه و يافت آباد و سه 

راه آذری قرار دارند و با غول آهنی عجين شده بودند.
وجــود تراكم جمعيتی بــه ميزان 4 برابــر ديگر مناطق، 
فرســودگی بافت شــهری در حداقل 70 درصد بناها، رشته 
قنات هــای متعدد و امتــداد يكی از گســل های تهران در 
منطقــه 17 واقع در جنــوب غرب پايتخت ايــن محله را 

آسيب پذيرترين نقطه شهر تهران كرده است.
يكی ديگر از اهالی محلــه، با بيان اينكه اينجا همه جور 
مشــكلی داريم، می گويد: از صدا و لرزش قطار خسته شده 
ايم. يک شــب نمی توانيم راحت استراحت كنيم و بخوابيم. 
عالوه بر مزاحمت قطار، وجود افراد معتاد كه شــبها دراينجا 
مواد مصرف می كنند نيز از معضالت اينجا به شمار می رود.

يكی از معضالت كليــدی مردم اين منطقه عبور خط راه 
آهن بود كه چند ســالی است مسئوالن وعده دادند كه اين 
خطوط را از شهر خارج می كنند. خطوط به زير زمين منتقل 
شد ولی اصل پروژه رها شــد و مكان سابق قطار به محل 
تجمــع اراذل و اوباش تبديل و امنيت مردم را بيش از پيش 
به مخاطره انداخته است.ســال ها خطوط راه آهن از وســط 

شهر گذر می كرد. مردم در اين محدوده با مشكالت فراوانی 
دســت و پنجه نرم می كردند. وضعيت نابســامان خيابان و 
عبور قطار در اين قسمت از شهر باعث شده بود ساالنه تعداد 

زيادی از بچه ها در زير قطار جان خود را از دست دهند.
مدرسه ابتدايی شكوفه اسالم در آن سوی خط قرار داشت 
و بچــه ها مجبور بودند برای رفتن به مدرســه يا از زير پل 
عبور كنند كه از روی ريل و در هر 2 مورد خطر جانی برای 

بچه مدرسه ای ها وجود داشت.
محمد زمانی يكی از ســاكنان قديمی اين محله، با بيان 
اينكه بچه های اين محله، هر روز مجبور بودند چون نزديک 
خانه شان مدرسه ندارند، از روی ريل عبور كنند، می افزايد: 
خيلی از بچه ها مشغول بازی می شدند و وقتی كه قطار می 
آمدند هل می شدند و زير چرخ های اين غول آهنی گرفتار 

می شدند و جان می باختند.
وی گفت كه معتادان و بــی خانمان ها هم در حريم راه 
آهن تردد می كنند و بخشــی از قربانيــان تصادف با قطار 
بودنــد. هر مــاه حداقل يک يا 2 نفر از ايــن افراد به دليل 

تصادف با قطار مجروح يا كشته می  شد.
به گفته او نعره قطارها شــب و روز نمی شناسد و گوش 
اهالی، ديگر به صدای آنهــا و خبر مرگ تنی چند از اهالی 

محل كه هر ازگاهی اعالم می شود عادت كرده است.
مســئوالن شــهری و مديران وزارت راه و شهرسازی در 
حالی بر ســر ماندن و يــا خروج ايســتگاه راه آهن تهران 
اختالف نظر دارند. خطوط در بخشــی از پروژه به زير زمين 

منتقل شد و الباقی كار همچنان رها شد.
در منطقه 17 شهرداری تهران خطوط به زير زمين منتقل 
شــد ولی پروژه نيمه كاره رها شــد و به مكان امنی برای 
اراذل و اوباش و بی خانمان ها و معتادها تبديل شده است.

نايب رييس شــورای شهر تهران در اين باره گفت: پروژه 
انتقــال راه آهن به زير زمين طرحی اســت كه به صورت 

كارشناسی اجرا نشده و نياز به بازنگری دارد.
مرتضــی طاليی ادامه داد: متاســفانه اگزوز فن های اين 
پروژه را در همــان زمان اجرای پروژه در تونل اجرا نكردند 
و حاال برای آن ســوله احــداث می كنند در حالی كه صدا و 

آلودگی آن همچنان ادامه دارد.
طاليی خاطرنشان كرد: زمين های آزاد شده در اين پروژه 
جای نگرانی ندارد و قطعا بايد برای سرانه محله فراهم شود 

و نه تامين فضاهای تجاری.
وی پيشنهاد داد كه از دولت برای بازنگری در اين پروژه 

درخواست كمک شود.
بــا تغيير مديريت كارهای گذشــته بر زميــن می ماند و 

تصميم گرفته می شود كار ديگری آغاز شود.
طاليی عضو شوای شــهر اضافه كرد: متاسفانه مديريت 
جديد راه آهن مخالف اجــرای پروژه انتقال راه آهن به زير 
زمين بوده است به همين علت يكی از داليل ركود و توقف 
پروژه تا كنون نيز همين مســاله بوده اســت كه اميدواريم 
با پيگيری های شــورای شهر و تشكيل كميته مشترک اين 

مشكالت برطرف شود.
انتقال سيســتمی گازوئيلی به زير زمين كامال غلط است 
ولی اين كار نادرســت برای مردمی كه ساليان سال مشكل 
داشتند باز هم اجرا شد و مشكلی بر مشكالتشان افزوده شد.

دبير شــوراياری منطقه 17 تهران در خصوص مشكالت 
مردم اين محدوده گفت: مردم اين منطقه بيش از 50 سال 
است كه با معضل متعددی روبرو و گريبان گير هستند. سال 
82 و در شــورای دوم موضوع زيرزمينی شدن عبور قطار در 

منطقه 17 مطرح شد كه انتقادهای زيادی به آن بيان شد.
آقاجانی تصريح كرد: متأســفانه پروژه ای كه ســال های 
گذشته كليد خورد و ابتدا قرار بود با هزينه حدود 560 ميليارد 
تومان به اتمام برســد ماه هاست متوقف شده و كسی نيز در 

اين خصوص پاسخگو نيست.
رييس كميسيون توسعه و عمران شهری كه پيش از اين 
معاون فنی راه آهن نيز بوده اســت گفت: موضوع انتقال راه 
آهن از قلب تهران به منطقه ديگر از همان 15 سال قبل كه 
من در آنجا معاون بودم مطرح بود و قرار بود كه اين ايستگاه 
به سه ايستگاه شرق، جنوب و غرب منتقل شود و ما توصيه 
كرديم كه اين محورها را در اختيار متروی تهران قرار دهند 

تا شرايط آن را اصالح كنيم اما قبول نكردند.
احمد دنيامالی با تاكيد بر اينكه مشــكالت امروز منطقه 
17 و راه آهن يعنی قتل، اعتياد، خودكشــی، ريختن زباله و 
نخاله و بسياری از ناهنجاری های رفتاری و اجتماعی مربوط 
به چند سال اخير نيســت و از سالها قبل مردم با آن درگير 
بوده اند و حتی زمانی مرحوم دادمان آنجا را قرنطينه كرد تا 

مشكلش را حل كند.
دنيامالــی تاكيد كرد: عليرغم مخالفتمــان با اين طرح و 
اينكه همه می دانند انتقال سيســتمی گازوئيلی به زير زمين 
كامال غلط اســت، اما بازهم اين مســئله را در دستور كار 
كميسيون عمران قرار داده ايم و اميدواريم هرچه زودتر طرح 
جامع جديد راه آهن و انتقال آن به سه ايستگاه جديد تعيين 

تكليف شده و اجرايی شود.
عضو ديگر شــورا نيز در ادامه گفــت:  همه تالش ما اين 
اســت كه اين مســائل كه مورد نگرانی مردم منطقه است 

بيشتر مورد توجه قرار گيرد و حساسيت كار را باال ببريم.
احمد مســجد جامعی خطاب به رييس كميسيون عمران 
شــورا گفت: يک ماه فرصت داريد اين موضوع را پيگيری 
كنيد و موضوع را به شورا منتقل كنيد تا در بودجه سال 93 
اعتبارات و شــرايط الزم را برای افزايش سرانه های شهری 

مردم منطقه در نظر بگيريم.
احداث پارک و ايجاد مسير دوچرخه سوراری به جای قطار 

ايده شهردار وقت منطقه 18 بود.
عليرضا دبير رييس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران گفت:  كارهای زيادی قرار بود برای اين منطقه انجام 
شود و حتی دولت قبل می خواست فضای آزاد شده راه آهن 
را تجاری كند ولی ما با پيگيری های بســيار نگذاشتيم اين 

اتفاق رخ دهد.
طرح انتقال خطوط به صورت كارشناسی اجرا نشد و برای 

مردم دردسرهای زيادی به همراه داشت.
شــهردار منطقه 18 در اين باره گفت: بزرگترين مســير 
پياده راه و دوچرخه  ســواری كشور در منطقه 18 تبديل به 
بزرگترين پياده راه كشــور می شود كه با طول 10 كيلومتر و 

عرض 25 متر است.
وحيــد نوروزی ادامه داد: اين مســير راه آهن از زير زمين 
منطقه 18 می گذرد و از فضای باالی آن بايد شــهروندان 
تهرانی به عنوان تفرجگاه استفاده كنند. زمزمه هايی مبنی بر 
اين كه راه آهن قصد داشت از اين فضا استفاده تجاری كند 
مطرح شده بود كه ما مخالفت كرديم و معاونت شهرسازی 
شهرداری تهران نيز اعالم كرد قطعا در اين مسير ساخت و 

ساز نخواهيم داشت.
شــهردار منطقه 18 خاطر نشــان كرد: بيش از 45 سال 
است صدای قطار شهروندان اين منطقه را آزار می دهدو هم 
اكنون اين افراد حق دارند از يک پياده راه زيبا و اســتاندارد 

اســتفاده كنند.نوروزی درباره برداشــتن نرده های واقع در 
اين مســير اظهار داشت: با برداشته شــدن نرده ها معضل 
پشــت خطی در اين منطقه نيز از بين می رود و شــهروندان 

به اصطالح پشت خطی نخواهيم داشت.
قرار بود اين پروژه در پايان ســال 91 به اتمام برســد و 
مســئوالن وقــت در آن زمان قول و قرارهــای دادند ولی 

اجرايی نشد.
عبدالعلــی صاحب محمدی معاون وزير راه و شهرســازی 
وقت چند سال پيش اعالم كرد: اين تونل تا پايان سال 91 
به اتمام می رســد ولی در ماه های پايانی سال 93 هستيم و 

ايم 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 يافته است. اين خط آهن 
از زير گذر نعمت آباد در ضلع جنوب شرقی منطقه به موازات 
جاده ساوه به چهار دانگه می رسد و در مسيری 5 كيلومتری 
از محله های ولی عصر )عج( جنوبی، كوی زاهدی، اســالم 
آباد و اســماعيل آباد می گذرد. مسير ديگری وجود دارد كه 
تهران  تبريز ناميده می شــود و مســير 6 كيلومتری آن در 
منطقه 18 از زير گذر پل ســاوه در شــمال شرق تا پل كن 
امتــداد می يابــد. اين خط آهن از محله هــای توليد دارو، 
فردوس، شاد آباد و 17 شهريور می گذرد و پس از خروج از 
منطقه در مســيری 15 كيلومتری در امتداد بزرگراه فتح به 

تقاطع كمربندی آزادگان می رسد.
ريل آهن تهران تبريز از حدود 4 سال پيش تعطيل است 
و قطارهای آن از مســير تهران  جنوب مــی گذرند. دليل 
تعطيلی خط آهن شــمالی منطقه اجرای طرح زير گذر است 
تا قطارهای اين مســير از زير زمين بگذرند تا برای ساكنان 
محله های اطراف دردسر كمتری داشته باشند. البته طوالنی 
بودن و گســتردگی عمليات ســاخت و ساز همينطوری هم 

برای اهالی اطراف كم دردسر ندارد.
اما مردم محل می گويند كه روگذر راه آهن چند مشــكل 
اساسی ايجاد خواهد كرد، اوال سروصدای راه آهن مزاحمت 
ايجاد می كند. دوم ايــن كه با عبور قطارها، موجب لرزش 
ساختمان های حريم راه آهن می شود. سوم اين كه زير پل 
مكانی برای تجمع افراد معتــاد و قاچاقچی و مزاحم مردم 

خواهد بود و موجب سلب آرامش مردم منطقه خواهدبود.
مــردم اين محل معتقدند كه اگر زيرگذر احداث شــود و 
قطار از زير زمين عبور كندو مانند مترو باشــد، عمال لطمه 
ای به مردم نمی زند اما روگذر راه آهن، عامل بســياری از 
مشكالت خواهد بود.احمدی نژاد رئيس جمهور وقت تهران 
از اين منطقه بازديد كرد و به مردم منطقه كه نيازشان خارج 
شدن اين خطوط بود قول داد كه اين كار را انجام می دهد 
ولی كار نيمه كاره به حال خود رها شــد.معضل پشت خط 
نشــينان همچنان به قوت خود باقی اســت و معلوم نيست 
عاقبت مردم اين محله كه بيش از 40 ســال است با غول 

آهنی دست و پنجه نرم می كنند چه می شود.

4
اجتماعی

E-mail: mostagheldaily@gmail.com
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شهال منصوریه

احد وظیفه اظهار کرد: بر اساس داده های هواشناسی و نقشه های پیش یابی، ۱۶ اردیبهشت، سامانه بارشی به سمت شرق حرکت می کند. با نفوذ سامانه بارشی به مناطق شرقی 
کشور برای مناطق شمال شرق، شرق، استان های 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 می شود.
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت: در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، مجددا با ورود سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب کشور برای استان های 
شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز و دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و برخی نقاط پدیده 

تگرگ و گرد و خاک پیش بینی می شود همچنین بارش به صورت پراکنده در برخی نقاط نواحی شرقی ادامه دارد.
یادداشت  

»ما غيرت دينی داريم، حرف ما اين اســت كه نبايد اجازه دهيم يک خانم در طول 
زمان معاشرت بيشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، 

زيرا اين موضوع كانون خانواده را تحت تاثير منفی قرار می دهد.«
قاليبــاف در دفاع از تفكيک جنســيتی اين مطلب را گفته بود. ســال 93 بود كه در 
وانفســای تكاپوهای ملی برای ترميم آثار بــه جای مانده از خرابی های دولت های نهم 
و دهم در حيطه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياســی، و تالش برای 
جبران كرامت از دســت رفته زن و مرد ايرانی، به يكباره بخشــنامه ای ســر از آستين 
محمدباقر قاليباف شهردار وقت تهران درآورد كه به اعتبار خودش بخشنامه ای بديع در 
امر سياســت گذاری فضای كار واشتغال ايران به شمار می رفت. به طوری كه عالوه بر 
كاركنان شهرداری، رسانه ها و ديگر مردم را در شوک فرو برد. موضوع بخش نامه لزوم 
استفاده از نيروی آقا در كليه سمت هايی بود كه در محدوده دفتر كار مديران وجود دارند 

و به عبارت بهتر برقراری تفكيک جنسيتی در كليه فضاهای كاری شهرداری تهران!
به گزارش ايلنا، دليل ذكر شــده برای اين تصميم شــهردار تهران، حفظ و بازگردان 
تكريم و شــان شخصيت زن مسلمان اعالم شد و شهردار تهران به عنوان ناجی زنان 
و مردان كارمندی معرفی شــد كه می خواهد از آنان در برابر آســيب های ناشی از كار 
شــانه به شــانه زن و مرد محافظت كند. در اين تصميم تأكيد شــده بود كه به  منظور 
آســايش و آرامش بيشتر كاركنان با تغييرات مناسب، محل استقرار كاركنان زن و مرد 
مورد بازنگری و به شكل جداگانه طراحی و اجرا شود.بخش نامه مذكور اگرچه تنها در 5 
خط نگاشته شده بود اما همراه با خود هياهوی رسانه ای - تبليغاتی برای ساختن وجهه 
اســالمی-باغيرت را برای قاليباف رقم می زد. تمام رســانه های تحت نفوذ شهرداری، 
خيلی زود پر شــده بود از عكس ها و مصاحبه های او كه با ژســت های مختلف سعی 

داشت از خود، اسطوره يک كرامت بخش ارزشی بسازد.
خبر كه منتشــر شــد، موج انتقادات فعاالن مدنی و حقوق زنان در رســانه ها شدت 
گرفت تا اينكه محمدباقر قاليباف، شهردار پايتخت كه سخنران پيش خطبه نماز جمعه 
)27تيرماه93( تهران بود به دفاع از تفكيک جنســيتی پرداخت و با اين عبارت كه »ما 
غيرت دينی داريم، حرف ما اين اســت كه نبايــد اجازه دهيم يک خانم در طول زمان 
معاشــرت بيشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، زيرا 
ايــن موضوع كانون خانواده را تحت تاثير منفی قرار می دهد.« ســعی داشــت جوابی 
دندان شــكن به مخالفان خــود بدهد و همانطور كه در جايی ديگــر گفته بود آن ها را 
ساكت كند. اينگونه توجيهات قاليباف اما نتوانست برای او در مقابل انتقادات سپر شود. 
ضد و نقيض های رفتار سياســی قاليباف بر همگان روشــن بود و همانطور كه صادق 
زيباكالم اســتاد علوم سياسی، در واكنش به اين بخشنامه به اصطالح ارزشی گفته بود 
ديگر هيچ كس حتی اليه های سنتی و مذهی اعتقادی به صداقت و سالمت انگيزه های 
او نداشتند. چه بسا كه رويكردش به كار زنان در جايگاه كانديداتوری انتخابات رياست 
جمهوری يک چيز و در قامت يک مدير شــهری به كل چيز ديگری بود. شاهد اينكه 
او در يكی از ســخنرانی های تبليغاتی اش، با تاكيد بر اين كه در مجموعه ی شهرداری 
تهران چندين معاون زن مشغول به كارند، گفته بود:»استخدام های ما براساس قابليت 
خانم ها است.« در حاليكه در بخشنامه تفكيک جنستی نيروی كار در شهرداری تهران، 
به كلی عوض شــده بود و گويی غيرت و تعصب، استخدام كارمند برمنبای جنسيت را 

جايگزين استخدام بر مبنای صالحيت و قابليت كرده بود.
وزارت کار به دفاع از کار زنان برمی خیزد

در مقابل همه تبليغات و خبرســازی ها و موافق تراشی ها، قائم مقام وزير كار در امور 
بين الملل وزارت كار با ارجاع به كنوانســيون جهانی كار و اشتغال با نامه ای خطاب به 
شهردار تهران از او خواســت كه اجرای مفاد اين بخش نامه مبنی بر جداسازی فضای 

فيزيكی فعاليت كارمندان زن و مرد را ملغی كند.
در ايــن نامه آمده بود كه اين بخشــنامه خالف كنوانســيون های بين المللی كار از 
جمله كنوانســيون عدم تبعيض در اشــتغال و حرفه اســت و حتی می تواند به عنوان 
نقض حقوق بشــر تلقی شــود.در ادامه اين نامه همچنين با اســتناد به دفاع هميشگی 
جمهوری اسالمی ايران از عدالت اجتماعی در سطح ملی و بين المللی، صدور بخشنامه  
تفكيک جنســيتی شهرداری كه موجب خدشه دار شدن اين جايگاه می شود بالموضوع 
دانســته شد و تصريح شده بود كه در جمهوری اســالمی ايران همه زنان آزادانه حق 
انتخاب مشــاغل در چارچوب قوانين را داشــته و جمهوری اســالمی پرچمدار عدالت 
جنسيتی است.محمدباقر قاليباف انطور كه دراين نامه عنوان شده بود نبايد با انتشار اين 
بخشنامه و ابالغ آن باعث حساسيت های بين المللی می شد و در نهايت از او خواسته شد 
ضمن ارســال نسخه ای از بخشنامه يادشده به اين وزارتخانه نسبت به اعالم الغای آن 
اقدام مقتضی به عمل آورده و از طريق رســانه ها اطالع رسانی شود.قاليباف مختصص 
انگ زدن، برچسب زدن و برگرداندن مسائل علمی، واقعی و تحصصی با ادبياتی تهاجمی 
و عصبی اســت. به جای دفاع حمله می كند و در اين راه از هيچ تالشی برای تخريب 
فروگذار نمی كند. او كه نه اصالح طلب اســت و نه در جريان اصولگرای ســنتی جايی 
دارد و نه حتی ژســت های ميانه روی اش مشــتری دارد، با اظهارنظرهای تند در الوان 
مختلف، به طور مكرر سعی دارد در ميان يكی از اين طيف ها جايی برای خود دست وپا 
كند.بعد از انتشــار نامه وزارت كار هم او و تيم رسانه ای اش، به تخريب و هجمه روی 
آوردند و در طی يک روز بيش از 100 عنوان خبر در رســانه های همراه قاليباف منتشر 
كردند. در نهايت پاســخی توهين آميز ازطريق روابط عمومی شهرداری خطاب به قائم 

مقام وزير كار صادر شد.
در جوابيه  از عباراتی چون »همنوايی با رســانه های معاند، ملعبه بيگانه و ...« استفاده 
شــده بود و وزارت كار را به بی غيرتی دينی متهم كرده بودند. در متن بيانيه آمده بود 
كــه:» به ادعای وزارت كار و تحليل مكتوبــه اين وزارتخانه تكريم مقام زن و تحكيم 
بنيان خانواده در ايران اســالمی بايد با كنوانسيون های جهانی هماهنگ باشد كه اين 
خود جز بی غيرتی دينی، چيز ديگری نيســت.« در جوابيه شــهرداری خطاب به بخش 
بين الملل وزارت كار، همچنين درباره محروميت زنان از برخی شــغل ها در شهرداری 
نوشته شده اســت: »به كارگيری مردان در محدوده برخی مشاغل سخت و زمان بر، نه 
تنها محروم كردن بانوان نيست، بلكه تكريم منزلت و مقام آنهاست چرا كه در فرهنگ 
اســالمی و ايرانی ما زنان به عنوان محور خانواده و خانواده، محور جامعه قابل تعريف 
و تبيين است.«شــهرداری تهران، همچنين با زبان كنايی خطاب به وزارت كار نوشته 
بود: »انتظار می رود مســئوالن وزارت كار به جای ملعبه رســانه های بيگانه شدن به 
مشكالت كارگران و كاركنان عزيز توجه كنند و در رفع آن كوشش كنند.«اما اين نامه 
از سوی وزارت كار بی پاسخ نماند و وزير كار ضمن يادآوری اصول ملی و بين المللی در 
حيطه اشــتغال، حضور موثر زنان در جامعه را يكی از بزرگ ترين دستاوردهای انقالب 
اســالمی دانســت و يادآور شــد كه به عنوان يک فرزند انقالب، »غيرت دينی را هم 
درايستادگی مقابل زورگويی های ظالمان جهان وهم در ارتقای كرامت بانوان می دانم. 
غيرت دينی را در اين می دانم زنی با فقر و گرســنگی سربربالين نگذارد، غيرت دينی 

تقويت بنيان خانواده است. 
تعداد زنان سرپرســت خانواربه صورت تصاعدی افزايش يافته است، بنابر اين غيرت 
دينی اين اســت كه اشــتغال در كشور به ويژه برای اين قشر رونق گيرد و آسيب های 
اجتماعی كاهش يابد،حقوق معلوالن ادا شــود، هيچ زنی از روی اســتيصال به كار تن 
در ندهــد و بتواند مهر مادری را به نمايش بگذارد.«وزارت تعاون،كار و ورفاه اجتماعی 
با كارنامه ای درخشــان در راستای دفاع از زنان برای دستيابی به كار در فضای عادالنه 
در پاســخ به مباحث و اتهامات شــهرداری بازهم در مسير عقالنيت حركت كرده و به 
همه مديران اجرايی كشــور از جمله شهردار تهران ياداوری كرده بود: »وظيفه سنگين 
مديران اجرايی كشور فراهم كردن فضای كار را به گونه ای است كه هيچ گونه تبعيضی 

به زنان جامعه تحميل نشود .«
جامعه رسانه ای و كارشناسان با وزير كار همداستان شده و جدا كردن محل كار زنان 
و مردان عاقل و بالغ از يكديگر را تنها توهين به آنها دانستند و عنوان كردند كه اگر بر 
فرض عده ای معتقدند ممكن اســت برخی كاركنان در كنار جنس مخالف دچار مشكل 
شــوند، پس اين موضوع در خصوص اربابان رجوع نيز صدق می كند و بايد آنان را هم 
تفكيک كرد!درنهايت تالش های قاليباف به نتيجه نرسيد و حركت بدون برنامه و صرفا 

سياسی او راه به جايی نبرد. 
محبوبيــت مورد نظر برای او به دســت نيامد و اين تصميــم جنجالی و آن كمپين 
رسانه ای كه شبانه روز در حال تخريب و توهين بودند نتوانست، به قدر كافی جايگاهی 
برای قاليباف بتراشــد. هرچند اين طرح به فراموشی سپرده شد اما جامعه هيچگاه اين 

تصميم ضد اشتغال زنان را از ياد نخواهند برد.

 تفکیک جنسیتی؛
 ابزار سیاسی کاری یا غیرت ارزشی

عبور غول های آهنی از مجاورت خانه ها

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

سامانه بارشی 
جدید فردا به 
ایران می رسد

معاون رئيس جمهوری در امور زنان و خانواده در پاســخ به 
ســخنان يكی از 6 نامزد رياست جمهوری در توئيتی نوشت: 
يک شــهردار زن پس از 12 سال؛ تنها سهم زنان از مديريت 

شهری تهران است.
 شــهيندخت موالوردی در اين توئيت در پاسخ به صحبت 
های محمد باقر قاليباف كه اعــالم كرد؛  بيش از 13 درصد 
مديران شــهرداری تهران بانوان و جوانان است، اين مطلب 

را نوشت.
 اين نامزد جمعه گذشــته در دومين مناظره تلويزيونی خود 
گفت: امروز در شهرداری تهران تعداد زيادی از اقوام، اديان و 
مذاهب مختلف هستند، بيش از 13 درصد مديران شهرداری 
بانوان و جوانان هستند و مانعی در اين نيست و ما می توانيم 

از آنان استفاده كنيم و نگوييم اين كار انجام می شود.
اين نامزد انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوری تاكيد 
كرد: در دولت مردم، موظف هســتيم اختيارات نيز به اين ها 
منتقل كنيم و براساس شايسته ساالری آن ها را بكار بگيريم 

و اين از سياست های قطعی مدنظر ما است.
در دولت يازدهم توجه به جايگاه بانوان به گونه ای بود كه 
اكنون سه معاون رياست جمهوری در سازمان محيط زيست، 
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری و سازمان ميراث 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری از بانوان توانمند كشور 

مشغول فعاليت هستند.

براســاس آمار، نيمی از جمعيت 80 ميليونی كشور را زنان 
تشكيل می دهند كه با فعاليت دولت يازدهم اكنون 10 درصد 
كابينه دولت زنان هســتند، بانوان كشور در كابينه يا در بدنه 
دولــت فعاليت دارند و 16 نماينده زن در مجلس حضور دارند 
و انتصــاب يک زن به عنوان قاضــی جرقه ای از اميد در دل 
بانوان زد.فعاليت 40 درصد مديران نشريات توسط زنان، وجود 
25 نشريه ويژه زنان، مشغول بودن 22 درصد زنان ايرانی در 
بخش كشاورزی، 52 درصد در بخش خدمات، وجود 9 هزار 
زن تسهيل گر در كشــور، فعاليت 25 درصد زنان در بخش 
صنعتی نساجی، پوشاک و صنايع دستی،  فعاليت داشتن زنان 
در 11 درصــد از يكصد هزار تعاونی فعــال از ديگر اقداماتی 
اســت كه در طول اين دوره انجام شده است.همچنين طبق 
آمارها،  در بخش اســتخدام دولتی، زنان سهم 2/27 درصد را 
از آن خود كرده اند اما در بخش خصوصی حضور زنان به 72 
درصد رســيده است، تعداد مديران زن در شركت های دانش 

بنيان نيز 320 نفر، فعاليت زنان در 17 تشكل سياسی و حزب 
با دبيركلی زنان، سهم 47 درصدی زنان از كل دانشجويان نيز 
از ديگر آمارهای فعاليت های زنان به شمار می رود.براساس 
آمارها نزديک به ســه هزار نفر از بانوان عضو اصلی و مابقی 
عضو علی البدل شــوراهای اسالمی شهر و روستا، يک هزار 
و 544 زن به عنوان دهيار، در 31 اســتان مديركل امور زنان 
و مشــاور اســتاندار فعاليت دارند و 817 زن نيز مشاور امور 
بانوان دستگاه های اجرايی هستند.دو زن نيز به عنوان معاون 
استاندار و 50 زن به عنوان مديران كل استانداری ها انتخاب 
شده اند و اين در حالی است كه در كل دستگاه های اجرايی 
49 مديركل زن داريم.معاونان زن مديركل در استانداری ها 
40 نفر، معاونان مديران كل در دستگاه های اجرايی 215 نفر، 
عــالوه بر آن چهار فرماندار و هفت معاون فرماندار زن، 220 
زن نيز به عنوان مشاور امور بانوان در فرمانداری ها و 19 زن 

نيز به عنوان بخشدار فعاليت دارند.

مدير كل دفتر امور آســيب های اجتماعی وزارت رفاه نسبت به اظهارات ميرسليم 
نامزد انتخابات رياســت جمهوری درباره افزايش طالق در اين دولت واكنش نشان 
داد و گفت: ميزان رشــد طالق در 18 استان كشور كنترل شده است. نسبت طالق 
به ازدواج در چندين اســتان نيز كاهش يافت؛ برای مثال در استان فارس بيش از 7 

درصد كاهش يافت.
روزبه كردونی )مديركل دفتر امور آســيب های اجتماعی وزارت رفاه( در واكنش به 
اظهارات ميرســليم درباره افزايش طالق در در دولــت تدبير و اميد، گفت: در دوران 
دولت قبل شــاخص طالق به ازدواج در 8  سال متوالی روندی صعودی را طی كرده 
اســت، به طوری كه از ميزانی معادل 11 مورد طالق در هر 100 ازدواج  سال 1384 با 
رشدی 88 درصدی به 20 مورد طالق در هر 100 ازدواج در  سال 1392 افزايش يافت.

او افزود: درحالی كه رشــد شاخص طالق به ازدواج در  سال 92 نسبت به  سال 91، 
يازده  درصد بوده اســت، با كاهش معنادار ميزان رشد در  سال 94 نسبت به  سال 93، 
شاهد رشد 5 درصدی اين شــاخص بوده ايم كه بيانگر كنترل ميزان اين شاخص در 
كشور است.مديركل دفتر امور آسيب های اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اينكه طالق 
توافقی در كشور كاهش يافته است، ادامه داد: ميزان رشد طالق در 18 استان كشور 
كنترل شده است. نســبت طالق به ازدواج در چندين استان نيز كاهش يافت؛ برای 

مثال در استان فارس بيش از 7 درصد كاهش يافت.

رد ادعای میرسلیم درباره افزایش 
طالق در دولت تدبیر و امید

رئيس اداره مدارس غير دولتی تهران گفت: نرخ شــهريه مدارس غير دولتی 
امسال 17 درصد نسبت به سال گذشته افزايش خواهد يافت.

حميد رحمانی در مورد نرخ شهريه سال تحصيلی 96-97 مدارس غير دولتی 
اظهارت زير را مطرح كرد:

*با توجه به تنوع مدارس و مناطق، نرخ شهريه سال تحصيلی 96-97 متفاوت 
بوده و نمی توان مبلغ مشخصی را اعالم كرد.

* نرخ شــهريه مدارس غير دولتی امســال 17 درصد نسبت به سال گذشته 

افزايش دارد، بيشــترين شهريه مربوط به مقطع پيش دانشگاهی با حداكثر 11 
تا 12 ميليون خواهد بود. كف شهريه نيز مربوط به مقطع پيش دبستانی با يک 

ميليون و 500 هزار تومان در سطح شهر تهران است.
*بنابراين مديران مدارس غير دولتی می توانند از روز چهارشنبه 13 ارديبهشت 
ماه 96 به ادارات آموزش و پرورش مناطق 19 گانه شهر تهران مراجعه، و ابالغيه 

شهريه را دريافت كنند.

افزایش شهریه مدارس غیردولتی؛ باالترین نرخ ۱۲ میلیون!

اطالعیه ناجا؛ مشموالن دیپلم و زیردیپلم بخوانند
سازمان وظيفه عمومی ناجا در اطالعيه ای تمامی مشموالن كاردانی، ديپلم و زير 
ديپلــم دارای برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم ارديبهشــت 1396 را به خدمت 

سربازی فراخواند.
سازمان وظيفه عمومی ناجا ضمن فراخوان كليه مشموالن غايب و غيرغايب متولد 
1355 تا پايان ارديبهشــت 1378 برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطالعيه ای 
اعالم كرد: تمامی مشــموالن كاردانی، ديپلم و زير ديپلم سال های مذكور كه برگ 
آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم ارديبهشــت 1396دريافت كرده اند، می بايست در 
ساعت و محلی كه توسط سازمان وظيفه عمومی ناجا در برگ معرفی نامه مشموالن 

به مراكز آموزش نيروهای مسلح اعالم شده، حضور يابند.
كليه مشــموالن كاردانی، ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب دارای برگ آماده به 

خدمت به تاريخ ارديبهشت ماه سال 1396، می بايست راس ساعت 6 صبح روز سه 
شنبه مورخ 19/2/96 به محل و مراكزی كه در برگ معرفی نامه مشموالن به مراكز 
آموزش نيروهای مسلح اعالم شده حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

مشموالن ساکن سایر استان های کشور
تمامی مشــموالن كاردانی، ديپلم و زيرديپلم غايب و غير غايب دارای برگ آماده 
به خدمت به تاريخ ارديبهشــت ماه سال 1396، می بايست راس ساعت 7 صبح سه 
شنبه مورخ 19/2/96 به محل و مراكزی كه در برگ معرفی نامه مشموالن به مراكز 
آموزش نيروهای مسلح اعالم شده حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعيين شده غيبت محسوب می شود.


