
س�ي و هفتمين اجالس ش�وراي حقوق بشر 
س�ازمان ملل متحد از روز دوشنبه ٢۶ فوريه 
٢۰۱۸ )۷ اسفند ۱۳۹۶( در شهر ژنو آغاز شده 
است و تا ٢۳ مارس ٢۰۱۸ )۳فروردين ۱۳۹۷( 
ادامه خواهد داشت. اين رويداد حقوق بشري 
كه در سطح مسئوالن تراز اول حقوق بشري 
جهان و همچنين با حضور دبير ستاد شوراي 
حقوق بشر جمهوري اس�المي ايران و هيئت 
همراه برگزار شده اس�ت، با توجه به اهميت 
اس�تراتژيك و ابع�اد گس�ترده بين المللي و 
داخلي قابل پيگيري اس�ت. هرچن�د كه در 
اين ميان تالش ه�اي تبليغاتي معاندين براي 
تخريب و دروغ پراكني ادامه داشت، اما باز هم 
اقدامات ضد ايراني و فضاس�ازي هاي موجود 
با كمك رسانه هاي س�لطنتي بي نتيجه ماند. 
محمد ج��واد الريجان��ي، دبير س��تاد حقوق بش��ر 
كشورمان روز ش��نبه هفته جاري به منظور شركت 
در سي و هفتمين اجالس ساالنه حقوق بشر، وارد ژنو 
مقر اروپايي سازمان ملل شد. در سه روز نخست اين 
اجالس موسوم به نشست عالي رتبه، سران كشورها و 
وزراي ذيربط به تشريح مواضع خود در خصوص ابعاد 
ملي، منطقه اي و بين المللي حقوق بشر پرداختند كه 
وزير دادگستري جمهوري اسالمي ايران و معاون دبير 

ستاد حقوق بشر كشورمان در آن حضور داشتند. 
تالش ناكام رسانه هاي فرصت طلب در حاشيه سازي 
اما همزمان با حضور دبير ستاد حقوق بشر كشورمان 
در ژنو و موعد سخنراني وي در نشست ساالنه حقوق 
بشر بود كه فرصت طلبان و معاندين، به سياق معمول 
تالش كردند تا با بهره گيري از رسانه هاي ضدايراني 
همچون »بي بي س��ي فارس��ي« يا دروغ پردازي در 
اكانت هاي جعلي، به اعتبار و وجهه بين المللي هيئت 
ايراني اعزامي به نشس��ت حقوق بشري ژنو آسيب 
برسانند. تالش��ي كه به رغم به كار گيري رسانه هاي 
سلطنتي و با هدف حاشيه سازي براي هيئت ايراني 
بي نتيجه ماند.  در مقابل يكي از مهم ترين محور هاي 
اين نشس��ت اعالم مواضع حقوق بشري جمهوري 
اسالمي ايران بود كه روز گذشته توسط دبير ستاد 

حقوق بشر كشورمان تشريح شد. 
   گزارشگر ويژه ايران را قبول نداريم

محمدجواد الريجانی در س��ی و هفتمين نشست 

شورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل با قرائت بيانيه 
كش��ورمان خطاب به رئيس ش��ورای حقوق بش��ر 
و حاضرين در جلس��ه اظه��ار داش��ت: بارها خيلی 
صريح بيان نموده ايم كه نصب گزارشگر ويژه ايران 
را قبول نداري��م و آن را عملی غيرموجه و ناش��ی از 
استاندارد دوگانه و سياست بازی می دانيم و نسبت 
به گزارش هايی كه ايشان تهيه كرده است انتقادات 
جدی داش��ته ايم كه همه آن ها را به نحو مكتوب و 
مفصل برای مسئوالن سازمان ملل، شورای حقوق 

بشر و خانم جهانگير ارسال كرده بوديم.
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان با بيان اينكه آنچه 
مانع يک گفت وگوی س��ازنده در زمينه حقوق بشر 
است خيلی روشن می باشد، در تبيين اين موضوع 
گفت: امروز در دفاع از حقوق بشر يک پرچم دارای 
رسانه وجود دارد كه پرچمی است كه كشوری مثل 
امريكا و متحدان اروپايی در دس��ت دارند و مدعی 
دفاع از آن هستند كه حقوق بشری است كه حقوق 
انسان ها در آن بستگی به نژاد، دين، نظر سياسی و 

امثالهم داش��ته و كال تفاوت دارد؛ يعنی در ميدانی 
كه اين تلقی از حقوق بش��ر تبليغ می شود اگر شما 
مسلمان باشيد به طور طبيعی هدف تفتيش عقايد 
قرار می گيريد و می تواند در محيط زندگی عليه شما 
اقدامات زياد نژاد پرستانه صورت گيرد در حالی كه 

برای اروپاييان اينگونه نيست.
پس از سخنراني محمد جواد الريجاني، نمايندگان 
سوريه، روسيه، كره ش��مالي، آلمان و دانمارك و... 

مواضع خود را بيان كردند. 
نماينده كوبا: گزارش هاي حقوق بشري درباره ايران 
با سياسي كاري همراه است؛ كوبا خواستار همكاري 
و گفت وگوهاي دو جانبه درباره موضوع حقوق بشر 

ايران است. 
نماينده س��وريه: به رغم اينكه از شوراي حقوق بشر 
انتظار مي رود كه موضع بي طرف داشته باشد، اما تمام 
گزارش هاي آن درباره ايران در راستاي افزايش فشار 
عليه تهران است، بسياري از گزارش ها دروغ است، 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل به جاي تمركز روي 
ايران بايد روي وضعيت مردم فلسطين تمركز كند. 

نماينده ونزوئال: ما درخواست برخي كشورها كه در 
نشست شورا درباره ايران مطرح شد را رد مي كنيم؛ 
ايران كشوري است كه در برابر امپرياليسم ايستاده 
اس��ت؛ گزارش هاي حقوق بش��ري درب��اره ايران 
سياسي كاري بوده و داراي اس��تانداردهاي دوگانه 
است.  نماينده كره ش��مالي: خواستار توقف هرگونه 
دخالت در امور داخلي ايران هستيم، هرگونه موضوع 
مربوط به حقوق بشر، يک بحث داخلي كشورهاست 
و گفت وگو و هم��كاري بايد جايگزي��ن روش هاي 

سياسي شود . 
نماينده بالروس: مباحث حقوق بشر بايد غيرگزينشي، 
بي طرفانه و حرفه اي ديده شود و موجب دخالت در 
مسائل داخلي ديگران نشود؛ گزارش خانم جهانگير 
نيز مانند گزارش هاي قبلي گزارش��گر ايران )احمد 
ش��هيد(، عيني و واقعي نيس��ت؛ اينجا دنبال فشار 
سياسي از طريق حقوق بشر هستند، مخالف انتصاب 

مجدد گزارشگر ويژه براي ايران هستيم. 
نماينده الجزاير: ايران گام هاي مؤثري براي حقوق 
بشر برداشته اس��ت، رفع تحريم ها عليه ايران تأثير 
مس��تقيمي در وضعيت حقوق بش��ر در اين كشور 

دارد. 
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پيگيري هاي رسانه اي به نتيجه رسيد

رئيس س�ازمان بسيج س�ازندگي 
در نشست خبري با اصحاب رسانه 
ب�ه تش�ريح برنامه ه�اي اردوهاي 
جه�ادي در ن�وروز ۹۷ پرداخ�ت و از اع�زام ه�زار و ۳4۷ گروه 
جهادي در نوروز ۹۷ براي خدمت رساني  به مستضعفان خبر داد. 
سردار نعمان غالمي با تأكيد بر اينكه سازمان بسيج سازندگي در سال 
جاري 8 هزار و 912 گروه جهادي ايجاد و اعزام كرد، به حضور گروه هاي 
جهادي در مناطق محروم اشاره كرد و اظهار داشت: براي نوروز امسال 
هزار و 347 گروه جهادي كه هر گروه حداقل 20 نفر را شامل مي شوند 
براي فعاليت ه��اي جهادي با هدف خدمت رس��اني به مناطق محروم 
كشور از جمله كرمانشاه، كرمان و خوزس��تان اعزام مي شوند و عالوه 
بر اين 500 خانوار نيز ثبت نام كرده اند تا در اي��ام تعطيالت نوروز در 
كنار مردم زلزله زده سرپل ذهاب باشند.  س��ردار غالمي با بيان اينكه 
هم اكنون ساخت ٦00 واحد مسكوني در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب 
كرمانشاه آغاز شده اس��ت، عنوان كرد: امسال 8 هزار واحد مختلف از 
جمله درمانگاه، مدرس��ه و خانه با كمک خيران براي رفع محروميت 
ساخته شده است. همچنين تاكنون هزار و 470 كانكس از طريق بسيج 

در اختيار مردم در مناطق زلزله زده قرار گرفته است. 

غالمي با تأكي��د بر اينكه مجموعه بس��يج س��ازندگي ظرفيتي براي 
خدمت رساني در همه عرصه ها است، ادامه داد: سازمان بسيج با 8 هزار 
و 912 گروه جهادي در خدمت مردم است. در حال حاضر نيز گروه هاي 
جهادي ساخت ٦00 منزل مسكوني در مناطق زلزله زده را برعهده دارند 
و ما براي اين امر از ظرفيت هاي مردمي و خيران نيز استفاده كرده ايم. 
همچنين ٦00 واحد مس��كوني نيز در حوزه كرمانشاه ساخته خواهد 
شد.  رئيس بسيج سازندگي كشور با بيان اينكه ظرفيت هاي مردمي 
براي كمک به همنوعان منحصر به فرد اس��ت و بايد زمينه جذب اين 
ظرفيت ها را فراهم كنيم، خاطر نشان كرد: با توجه به اين ظرفيت هاي 
عظيم مردمي امسال 500 خانوار تعطيالت خود را در كنار مردم مناطق 

زلزله زده سپري مي كنند. 
وي افزود: بس��يج اصناف نيز از ديگر ظرفيت هاي بسيج مستضعفين 
است كه با جذب خيران توانسته است اين ظرفيت ها را به مناطق سرپل 

ذهاب و مناطق زلزله زده هدايت كند. 
وی با تاكيد بر اينكه در س��ال 9٦ خدمات محله محور در دس��تور كار 
گروه های جهادی قرار گرفته است، اظهار كرد: 345 محله در حاشيه  
شهر تهران برای بهسازی و كمک به اشتغال اين محالت در دستور كار 

بسيج سازندگی قرار دارد.

وي با اشاره به ظرفيت بس��يج س��ازندگي براي مبارزه با آسيب هاي 
اجتماعي گفت: در سال 9٦، 4 هزار و 300 نفر آموزش بهبوديافتگان 
اعتياد انجام شد كه از اين آمار هزار و 200 اشتغال با استفاده از منابع 
بسيج و س��تاد مبارزه با مواد مخدر ايجاد شده اس��ت.  سردار غالمي 
تصريح كرد: در س��ال 9٦ ، 14 هزار واحد اقتص��اد مقاومتي كوچک با 
10 درصد از منابع بس��يج ايجاد شد و توانس��تيم با رايزني با نهادهاي 
مسئول در خصوص رفع موانع و اشتغال برخي از مشاغل مؤثر باشيم. 

رئيس سازمان بسيج سازندگي با اشاره به طرح هاي مورد نظر در بحث 
اشتغال روستايي، از آمادگي گروه هاي جهادي براي كمک به جذب و 

منجر شدن منابع ارزانقيمت به اشتغال خبر داد. 
وي گفت: سال آينده با تدبير س��پاه، تمركز فعاليت هاي جهادي را بر 
موضوع آب قرار خواهي��م داد و مواردي همچون ايج��اد مخازن كنار 
چشمه، سيماني كردن انهار، احيا و مرمت چاه و قنات ها كه نشاط را به 

روستاها مي برد، دنبال مي شود. 
س��ردار غالمي خاطر نش��ان كرد: بانک ها در حالي هر ساله مبالغي را 
به عنوان مسئوليت اجتماعي صرف مي كنند كه مي توانند با تخصيص 
اين منابع در گروه هاي جهادي بسيج سازندگي از امكانات خود براي 

انجام و تكميل پروژه هاي محروميت زدايي استفاده كنند. 

ورود تكنيسين هاي زن به اورژانس كشور

اعزام 1347 گروه جهادي در نوروز 97 براي خدمت رساني به مستضعفان

   کشورهای مستقل   مواضع حقوق بشري ايران
  در سازمان ملل   را ستودند

فضاسازي غربي ها با كمك رسانه هاي سلطنتي بي نتيجه ماند

يكي از حس��اس ترين لحظاتي ك��ه بي ترديد تنها 
يک زن، يک زن را درك مي كند هنگامه حوادث و 
مصدوميت هاست، اما با تمام اينها اورژانس كشور 
براي چنين مواقعي هيچ تدبيري نينديشيده و تمام 
تكنيسين هاي اورژانس مرد هستند؛  موضوعي كه 
چندي پيش از سوي روزنامه »جوان« نيز پيگيري 
شد و طي گزارش��ي تحت عنوان » اورژانس كشور 
تكنيس��ين زن ندارد« به بررسي ابعاد مختلف اين 
موضوع پرداخته شد. حاال اما پيگيري هاي رسانه اي 
نتيجه داده است و روز گذش��ته وزير بهداشت در 
مراس��م افتتاح 115پروژه اورژانس كشور از ورود 
تكنيس��ين هاي خانم ب��ه اورژانس از س��ال آينده 

خبر داد. 
انگار خداون��د آرام��ش را در نهاد زنان ب��ه وديعه 
گذاشته است، به همين خاطر هم تنها ديدن چهره 
مادرانمان برايمان آرامبخش است و شنيدن نواي 
آسماني ش��ان تس��كين دهنده تمام دردها. اغلب 
پرستاران و معلمان دوره دبستان نيز همگي خانم 
هستند. بديهي است در شرايط خاص و اضطراري 
يک حادثه و ب��روز مصدوميت براي خانم ها حضور 
يک تكنيسين زن به همراه تيم اورژانس مي تواند 
در تسكين و آرامش بخشيدن به مصدومان كودك 
و زن بس��يار نتيجه بخش باش��د. با تمام اينها طي 
سال ها فعاليت اورژانس كشور از سال 54 تاكنون 
حتي يک تكنيس��ين زن هم در ميان كادر آنها جا 
نداشت و اين روند در دوران پس از انقالب هم پي 
گرفته شد. حاال اضافه شدن بانوان به كادر اورژانس 
از سال آينده خبر خوشي است كه مي تواند از تبعات 

روحي مصدومان خانم و كودكان كم كند. 
   كمبودي تاريخي

فقدان نيروي خان��م در اورژانس يك��ي از نواقصي 
است كه طي اين س��ال ها هرازچندگاهي از سوي 
نمايندگان مجل��س و صاحبنظران مطرح و دوباره 
در ميان تيترهاي خبري گم مي شود. سال ها پيش 
هم نمايندگان مردم در قال��ب تذكراتي به وزارت 
بهداشت خواستار توجه به اين موضوع شده بودند. 
چندي پيش رئيس سازمان اورژانس كشور هم در 
كنار مش��كل كلي كمبود نيروهاي اورژانس به آن 
اشاره كرده و گفته بود: يكي از مشكالتي كه به جد 

در اورژانس وجود دارد، نبود تكنيسين خانم است و 
مجلس شوراي اسالمي بايد به ما در زمينه دريافت 
مجوز جذب تعدادي تكنيسين فوريت هاي پزشكي 

و پرستار خانم كمک كند. 
پيرحسين كوليوند تصريح كرده بود:  به عنوان يک 
كشور مسلمان تاكنون موفق به تربيت تكنيسين 
فوريت هاي پزشكي نشده ايم. مانع جذب تكنيسين 
فوريت هاي پزش��كي زن، مجوز استخدام و تربيت 
نيرو به تأمي��ن نكردن منابع مال��ي برمي گردد كه 
اميدواريم كمک ش��ود تا اين موانع برطرف شود. 
همان زم��ان جمال سوس��في، عضو كميس��يون 

بهداش��ت و درمان مجلس در پاسخ به درخواست 
سرپرست اورژانس كش��ور براي همكاري مجلس 
در جهت تسهيل روند دريافت مجوز جذب تعدادي 
تكنيسين فوريت هاي پزشكي و پرستار زن به منظور 
فعاليت در اين مركز اينگونه توضيح داد: اگر سازمان 
اورژانس كشور با موانع قانوني براي جذب نيروي زن 
مواجه بوده و وزارت بهداشت مجوزهاي الزم را در 
اين خصوص دريافت نكرده است، بايد اين مطالبه 
خود را در قالب اليحه اي از سوي دولت به مجلس 
ارسال كند تا نمايندگان بتوانند با تصويب يا اصالح 

قانون به رفع مشكالت اين بخش بپردازند. 
  زنان در اورژانس 

حاال گويا موانع رفع ش��ده و اين مشكل قرار است 
تا حدودي برطرف شود. دكتر سيدحسن هاشمي 
در مراس��م افتتاح همزمان 115پ��روژه اورژانس 
پيش بيمارستاني گفت: امروز آقاي دكتركوليوند 
خبر خوش��ي را به ما داد كه در س��ال آينده شاهد 
حضور بانوان در اورژانس به عنوان تكنيس��ين و با 
لباس اورژانس خواهيم بود و اميدوارم اين موضوع 
هرچه زودتر انجام ش��ود.  وي با ابراز خوشحالي از 
به كارگيري خانم ها در سازمان اورژانس كشور تأكيد 
كرد:  تكنيس��ين هاي خانم اورژان��س حتماً رقيب 
خوبي براي آقايان تكنيسين فوريت هاي پزشكي 
مي شوند. هاشمي همچنين خاطر نشان كرد:  حتماً 
نيروهاي تكنيسين فوريت هاي پزشكي بايد براي 
ديدن فعاليت هاي اورژانس كشورهاي موفق جهان 
به اين كشورها اعزام ش��وند تا تجربه و علم نيروي 

اورژانس افزايش يابد. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

مس�عود قاليباف توييت كرد: امام جمعه اس��الم از مديركل ارشاد 
درخواست كرده يه خواننده دعوت كنه كه مردمش شاد بشن... آدم از 

ادبياتش لذت ميبره... مردم عزيز، مهربان و مومن... 

در البه الي كانال هاي تلگرامي: مرحوم آيت اهلل نصراهلل شاه آبادي 
ديروز به رحمت خدا رفت...

از وجوه تمايز ايشون با سايرين ميشه به استفاده از گوشي هوشمند و 
آپديت بودن، اون هم در سن 8٦ سالگي اشاره كرد.

 

 خواهش مي كنم از دستگاه قضا كه اس��تفاده از چادر را براي پوشش 
متهمان زن ممنوع كند!

  عكس مربوط به بازداشت متكدي ٦7 س��اله به همراه 31گرم طال و 
12ميليون تومان پول نقد در سنندج.

فعاًل اموال رئيس جمهور افغانستان كه با امضاي او منتشر شده را داشته 
باشيد، تا ان شاء اهلل وقتي پيشرفت كرديم و به جايگاه افغانستان رسيديم 

اموال رئيس جمهور ما هم منتشر شود.

 كاربري توييتري با انتش�ار اين عكس نوشت: در خالل كارها يک 
پستي از يكي از مسلمانان انگليس ديدم در رابطه با پوسترهايي كه داره 
در قالب نامه در سطح شرق لندن پخش ميشه و مردم رو دعوت ميكنه 
كه در روز 17 آپريل يعني ٦ روز ديگه، مسلمان ها رو اذيت كنن. اسمش 
رو هم گذاش��تن Punish a Muslim Day( روز تنبيه مسلمانان(. 
محتواي اين نامه به اين صورته كه يكسري اذيت و آزارها رو ذكر كردند 
و براي هر كدومش يک امتياز به ش��خص آزاردهنده ميدن. در واقع يک 

حالت چالش گونه داره. 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 

نيره ساري
  گزارش  یک

  عضو هيئت تطبيق فرمانداري گفت: شهرداري مي گويد دولت در 
خصوص مترو كمک نمي كند و بار مترو بر دوش ش��هرداري است، اما 
نبايد فشار مضاعفي روي مردم هم ايجاد شود و بايد در مورد بليت مترو 

و درصدهاي افزايشي آن بررسي دقيق تري انجام دهيم. 
    معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش تهران از ايجاد كمپين 
»نه به چهارشنبه س��وزي« در تعدادي از مدارس خبر داد و گفت: در 
تعدادي از مدارس، دانش آموزان تصمي��م گرفتند به جاي خريد مواد 

محترقه خطرناك، مبالغي را براي مدرسه سازي جمع كنند. 
   20 نقطه س��اماندهی موقت دستفروش��ان و 10 نقط��ه ممنوعه 
دستفروشی در طرح برقراری انضباط شهری ويژه ايام پايان سال )طرح 

استقبال از بهار( تعيين شد. 
   رئيس سازمان داوطلبان هالل احمر با اش��اره به اجراي طرح ملي 
فرشتگان رحمت اعالم كرد: بر اساس اجراي اين طرح تأمين و توزيع 
بس��ته هاي حمايتي ميان نيازمندان و زلزله زدگان كرمانش��اه انجام 

مي شود. 
   دادستان عمومي و انقالب كرمانشاه با تأييد خبر خودكشي معلم 
س��رپل ذهابي، وقوع آن را به دليل مسائل و مش��كالت ناشي از زلزله 

تكذيب كرد. 
   كمتر از 5 درصد از كل آراي مأخوذه پس از رس��يدگي به شكايات 
و مراحل احراز ش��رايط اوليه منتخبان، به دليل سوءاس��تفاده تعداد 
معدودي از كانديداها از اطالعات شخصي افراد در فرآيند احراز هويت 

واحد ابطال شد. 
    معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اظهار 
كرد: اميدواريم نظارت هاي تيم هاي بهداشتي باعث شود تا مسافران 
در ايام تعطيالت نوروز با خيالي آس��وده به نقاط مختلف كشور سفر 

كنند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  3

 گندم زماني
  گزارش  2

 منت مديريت 30درصدي زنان منتخب تان را
 بر سر جامعه زنان نگذاريد!

نمايندگان ٦0 درصد نيروهاي دستگاه تعليم و تربيت حاضر در همايش 
»بانوي اميد« كه روز گذشته از سوي آموزش و پرورش در سالن حجاب 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد، معصومه ابتكار، 
معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور را نيز در جمع خود پذيرفتند. 
وي در اين مراسم كه به منظور بزرگداشت مقام زن ترتيب داده شده بود 
با بيان اينكه نگاه ها نسبت به جايگاه زنان براي از بين بردن تبعيض ها 
بسيار خوب است، عنوان كرد: مس��ئله مديريت 30 درصدي زنان در 
دولت يک تكليف اس��ت و تا پايان دولت دوازدهم بايد محقق ش��ود و 

اميدواريم آموزش و پرورش در اين حوزه پيشگام باشد. 
اين قس��مت از اظهارات مع��اون زن��ان رئيس جمهور ح��اوي نكات 
قابل توجهي است. ابتدا اينكه حل مس��ئله مديريت 30 درصدي زنان 
تكليف خودخواسته و داوطلبانه اي است كه دولت براي خود برگزيده 
و از سوي هيچ نهاد يا سند باالدستي و راهبردي به دولت تكليف نشده 
اس��ت؛ بنابراين ژس��ت فداكارانه و متعهدي كه دولتي ها در برابر اين 
مس��ئوليت و در ازاي احقاق حق زنان مي گيرند بيشتر بوي نمايش و 

تبليغات مي دهد تا دغدغه مداري. 
عالوه بر اين اختصاص س��هم 30درصدي مديريت بانوان بر مناصب 
دولتي در صورت تحقق از چند جهت قابل بررسي است. اوالً سررسيد 
پايان دولت دوازدهم اين ابهام را به ذهن متبادر مي سازد كه اين اتفاق در 
عمل به ماه هاي پاياني عمر اين دولت مي رسد، زيرا در خوشبينانه ترين 
حالت اين كار مستلزم خالي كردن چارت س��ازماني يا تغيير ساختار 
نهادها براي باز كردن جاي خالي مديريتي ي��ا جابه جا كردن و حذف 
مديران كنوني است كه هر كدام از آنها فرايندي زمان بر است. در نتيجه 
سرنوشت بانوان مدير انتصابي از سوي دولت كنوني، قابل حدس زدن 
اس��ت. اگر جريان فكري دولت آينده نزديک به مسلک سياسي دولت 
تدبير و اميد باشد  كه اين مديران در سمت خود ابقا مي شوند و از آنجا 
كه به دولت دوازدهم مديون هستند، اهداف آن را دنبال مي كنند كه به 
اين كار در ادبيات سياسي مهره چيني مي گويند. از سوي ديگر دولت 
يازدهم و دوازدهم نشان داده جايي براي زنان در رده هاي مديريتي در 
سطح وزير ندارد و س��هم 30درصدي زنان از مديريت در اين دولت به 
رده هاي مياني محدود مي شود. بنابراين اگر در اساس اهداف يا عملكرد 
دچار انحراف از سياست هاي كلي كش��ور شوند، در دولت حل و فصل 
مي ش��ود و كار به پيگيري نهادهاي نظارتي نمي كشد يا چنانچه قابل 
ماستمالي نباش��د،  اولين قربانيان اهداف و عملكرد جرياني مي شوند 
كه به آن وامدارند. در صورتي هم كه دولت آينده از نظر مشي سياسي 
با دولت كنوني همسو نباشد كه طبق رس��م جاري كشور اين مديران 
با عمر مديريت چند ماه جابه جا يا بركنار مي ش��وند و اين يعني ايجاد 
هزينه براي دولت سيزدهم و زمينه سازي براي بهره برداري سياسي از 

سوي اعتداليون و انصار آنها. 
از طرف ديگر بعيد اس��ت زناني به مديريت دولتي منصوب ش��وند كه 
به رغم داش��تن ظرفيت هاي تجربي و علمي از جريان فكري مخالف يا 
حتي منتقد دولت باش��ند. بنابراين به نظر مي رسد سهم 30 درصدي 
زنان از پست هاي مديريت دولتي بيشتر يک نمايش درون گروهي است 

تا احقاق حقوق فراموش شده زنان. 
با اين اوصاف و با توجه به همت دولت در پنج سال گذشته در رابطه با 
پيگيري مطالبات جمعيت زنان پيشنهاد مي كنيم اولويت خواسته هاي 
مدني آنها را براساس نظرسنجي از بانوان جامعه تعيين كنند تا انرژي 
و ظرفيت هاي در اختيارش��ان را با نشاني نادرس��ت به ورزشگاه ها يا 
مديريت هاي حزبي و مس��يرهاي خارج از چارچوب خان��ه و خانواده 
هدايت نكنند. همچنين مي توانند راه را كوتاه تر كنند و سري به ديوان 
عدالت اداري يا مراكز تأييد استعالجي تأمين اجتماعي بزنند تا ببينند 
تازه مادران ش��اغل در مراك��ز دولتي و غيردولتي چط��ور براي حفظ 
همزمان كانون خان��واده و موقعيت شغلي ش��ان چانه زني مي كنند  يا 
زنان سرپرست خانوار چطور براي روشن نگه داشتن چراغ خانه شان در 
وانفساي ركود و بيكاري تن به مشاغل دور از شأن و مقام زن مي دهند و 
در زيرزمين هاي نمور و مخروبه اطراف خيابان مولوي در توليدي هاي 
پوش��اك و كيف و كفش بدون بيمه و ضمانت شغلي كار مي كنند يا با 
بيمه زنان خانه دار به جايگاه زن در حريم خانواده اعتبار ببخش��ند، نه 

اينكه منت مديريت اقليت آنها را بر سر اكثريت بگذارند. 

 ارائه 6 قلم کاال در مراکز 
ميادين ميوه و تره بار با 50 درصد تخفيف

مدي�ر عام�ل س�ازمان مديري�ت ميادي�ن مي�وه و تره ب�ار 
ش�هرداري تهران گف�ت: از ٢5 اس�فند ت�ا ٢5 فروردين ش�ش 
قلم كاالي پرتقال، س�يب زرد، س�يب قرمز، س�يب زميني، پياز 
و گوجه ب�ا 5۰ درص�د تخفي�ف ب�ه ش�هروندان ارائه مي ش�ود. 
عبدالحس��ين رحيمي اظهار داشت: امس��ال تعداد بازارهاي ميادين 
ميوه و تره بار به 250 بازار رسيد و در س��ال 9٦ تنها 23 بازار ساخته و 
مورد بهره برداري قرار گرفت و اين در حالي اس��ت كه از اهداف برنامه 

نيز جلوتر هستيم. 
رحيمي افزود: در حوزه س��المت و عرصه بهداش��تي مواد غذايي نيز 
اقدامات خوبي صورت گرفته است و در ٦0 بازار گوشت در معرض ديد 

مشتري بسته بندي، چرخ و سلفون گيري مي شود. 
وي بيان داش��ت:  امس��ال در ايام نوروز جش��نواره اي را آغاز كرده ايم 
كه در اين جشنواره شش قلم كاالي س��يب زرد، سيب قرمز، پرتقال، 

سيب زميني، پياز به شهروندان ارائه شود. 
مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران افزود: 
تفاوت قيمتي قابل توجهي را كاالهاي مراكز ميوه و تره بار با خرده فروشي 

در سطح شهر دارند. 
وي افزود: بر اساس شاخص هاي بانک مركزي در سيب قرمز، سيب زرد 
و پرتقال اختالف قيمت در مراك��ز ميادين از 47 تا 50 درصد در طول 
سال اس��ت و در گوجه فرنگي بيش از 40درصد اختالف قيمت وجود 
دارد.  رحيمي افزود: به دليل دست چين بودن ميوه از 400هزار خريد 
به 700 هزار خريد رسيده ايم و ارائه خدمات مطلوب تر در مراكز ميادين 

ميوه و تره بار شهرداري تهران ادامه دارد. 
مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران افزود: 
با توجه به اينكه در اين مراكز اختالف قيمت وجود دارد، نشان مي دهد 

مردم استقبال بيشتري مي كنند. 
وي ادامه داد:  اين قلم كاالي مطرح شده بر اس��اس تدابير انجام شده با 
20 درصد زير نرخ نامه سازمان ميادين ميوه و تره بار براي شب عيد توزيع 
مي ش��ود كه در اصل قيمت مراكز ميوه و تره بار در اين ش��ش قلم كاال 
50 درصد پايين تر از نرخ بازار است.  رحيمي افزود: اين شش قلم كاال با 

بنرهاي مشخص در سطح مراكز ميادين ميوه و تره بار نصب مي شود. 


