
گزارش هيئت ايراني در س�ي  وچهارمين نشست 
س�از و كار گزارش ده�ي دوره اي حق�وق بش�ر 
س�ازمان ملل )يو پي آر( در ژنو سوئيس نشانگر 
پيش�رفت هاي حق�وق بش�ري مهمي ب�ود. اين 
پيشرفت ها در س�ه عرصه آموزش، حق تشكيل 
انجمن ها و سمن ها و تسهيالت داده شده به آنها 
براي حضور در اجتماع مورد توجه ديگر كشورها 
قرار گرفت. به گفته دبير س�تاد حقوق بش�ر قوه 
قضائيه در اين نشست »بسياري از افراد در اوايل 
انقالب ايران، اين س�ؤال را مط�رح مي كردند كه 
آيا اساس�ًا امكانپذير اس�ت كه جامع�ه اي مانند 
ايران براس�اس اس�الم بتواند حقوق بشر را براي 
مردمان خود تأمين كند؟ ما تجربه اي گرانبها براي 
جهانيان بوديم و البته هنوز اين تجربه ادامه دارد.«

هيئت اعزامي ايران در نشست ساز و كار گزارش دهي 
دوره اي حقوق بشر سازمان ملل، ضمن ارائه سومين 
گزارش ملي كش��ور و پاسخ به س��ؤاالت نمايندگان 
ساير كش��ور هاي جهان با مقامات دفتر كميسارياي  
عالي، رئيس ش��وراي حقوق بشر و همچنين سفرا و 
نمايندگان اعزامي ساير كشور هاي جهان هم ديدار 

و گفت وگو داشت. 
  هيچ كشوري معاف نيست

ساز و كار »يو پي آر« يك ساز و كار نظارتي محسوب 
مي شود كه مبتني بر بررسي وضعيت حقوق بشري 
تمام كش��ور ها بدون هيچگونه تبعيض اس��ت. اين 
بررسي هر چهار س��ال و نيم يك بار انجام مي شود و 
طي آن تمام كشور هاي عضو سازمان ملل به كشور 
تحت بررسي توصيه هايي در زمينه حمايت و ارتقاي 

حقوق بشر مي نمايند. 
 هيچ كشوري از اين بررس��ي دوره اي معاف نيست 
و تمام كش��ور هاي دنيا حتي كش��ور هاي قدرتمند، 
تحت بررسي قرار گرفته و توصيه هايي از سوي تمام 

كشور هاي جهان را دريافت مي كنند. 
  تركيب هيئت ايران

جمهوري اس��امي اي��ران از گزارش مل��ي خود كه 
مهرماه به كارگروه »ي��و پي آر« ارس��ال كرده بود، 
هفته گذش��ته با حضور هيئتي عاليرتبه متشكل از 
محمدجواد الريجاني )رئيس هيئت(، محمد مصدق 
)معاون حقوقي قوه قضائيه(، اسماعيل بقايي هامانه 
)س��فير و نماينده دائم جمهوري اس��امي ايران در 
س��ازمان ملل(، فريده اوالد قباد )نماينده مجلس و 
رئيس فراكسيون زنان(، سيامك مره صدق )نماينده 
مجلس(، هادي شوشتري )نماينده مجلس(، سلمان 
س��اماني )معاون هماهنگ كننده وزارت كش��ور(، 
محمد آس��ايي )مشاور وزير بهداش��ت( و احمد بينا 

)مشاور دبيرستاد حقوق بشر( دفاع كرد. 
در هفته گذشته عاوه بر ايران گزارش ملي ۱۳كشور 
ديگ��ر از جمل��ه ايتاليا، ع��راق، پرتغال، بوس��ني و 
هرزگوي��ن، مصر، الس��الوادور، گامبيا، قزاقس��تان، 
ماداگاسكار، يونان، اسلووني، بوليوي و دانمارك نيز 

ارائه و مورد ارزيابي قرار گرفت. 
با توج��ه به برخ��ي فعاليت هاي جهت دار سياس��ي 
در س��ازمان ملل، س��از وكار گزارش ده��ي دوره اي 
حقوق بشر اين نهاد قابل تقدير است. سياسي كاري، 
جانبداري و بازي هاي سياس��ي به ش��دت در حال 
صدم��ه وارد كردن ب��ه اعتبار، تأثيرگ��ذاري و آوازه 
س��ازمان ملل ب��ه عنوان ي��ك نه��اد بين المللي كه 
وظيف��ه اش ايج��اد گفت وگوهاي صلح آميز اس��ت 
مي باش��د. با در نظ��ر گرفتن اين حقايق تأس��ف بار 
 )Universal Periodic Review(»يو پي آر«
سرمايه اي ارزشمند اس��ت كه بايد خيلي با احتياط 
از آن در مقابل فعاليت هايي كه ارزشش را خدشه دار 

مي كنند، محافظت كرد. 
  گزارشگر ويژه ايران در» من و تو«!

تاكن��ون بارها عليه اي��ران قطعنامه حقوق بش��ري 
صادر ش��ده اس��ت. قطعنامه  هايي كه منطق و دليل 
س��اختاري اي ندارد. قوه قضائيه نش��ان داده كه به 
اهميت همكاري ها با دفتر كميسارياي  عالي حقوق 
بش��ر ملل متحد و همچنين همكاري با گزارشگران 
موضوعي آگاه است. دعوت از سه نفر از گزارشگران 
سازمان ملل در سال گذش��ته براي بازديد از كشور 
بيانگر همين همكاري است اما نس��بت به عملكرد 

جاويد رحمان، گزارشگر ويژه ايران انتقاد دارد. 
گزارش��گر ويژه اي��ران ديدگاه هاي سياس��ي دارد و 
اقدام��ات وي از جمله مصاحبه با ش��بكه هاي معاند 
جمهوري اسامي همچون شبكه »من و تو«، »ايران 
اينترنش��نال« و »بي بي س��ي« رفتار وي را آش��كارا 
خاف دستورالعمل گزارشگري سازمان ملل نشان 

مي دهد. 
به همين دليل قوه قضائيه از وي ش��كايت داشته و 
خواهان اين مهم است كه مسئوليت اين گزارشگر در 

رابطه با اقداماتش بررسي و احراز شود. 
  حقوق بشر را براي خود مي دانيم

نشس��ت مخص��وص ب��ه اي��ران ب��ا صحبت ه��اي 
محمدجواد الريجاني دبير ستاد حقوق بشر آغاز شد. 
حجت االسام والمسلمين مصدق )معاون حقوقي قوه 
قضائيه( و سيامك مره صدق )نماينده اقليت كليميان 
مجلس( نيز وضعيت حقوق بشر كشورمان را از منظر 

قانون مجازات در ايران و حقوق اقليت بيان كردند. 
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در سي وچهارمين 
نشست س��از و كار گزارش دهي دوره اي حقوق بشر 
سازمان ملل موس��وم به »يو پي آر« در ژنو سوئيس 
ايراد سخن كرد و به بيان دستاوردهاي حقوق بشري 

و گزارش دوره اي كشورمان پرداخت. 
الريجاني با بيان اينكه براي من افتخار اس��ت كه در 

سي وچهارمين جلسه كارگروه يو پي آر حضور دارم، 
گفت: »ساز و كار يو پي آر روندي منحصر به فرد است 
كه وضعيت حقوق بشر كشورهاي عضو سازمان ملل 
را به صورت دوره اي بررسي مي كند و فرصت بهبود 
وضعيت حقوق بشر را از طريق اتخاذ اقدامات مقتضي 
فراهم م��ي آورد. بنابراين جمهوري اس��امي ايران 
يو پي آر را به عنوان س��از و كاري كه وضعيت حقوق 
بشر تمام اعضاي سازمان ملل را به صورت برابر مورد 

بررسي قرار مي دهد در حد وااليي ارزش مي نهد.«
وي در اين نشس��ت با تأكيد بر اينكه قصد جمهوري 
اس��امي، توس��عه همكاري ها ب��ا س��از و كار هاي 
بين المللي حقوق بشر اس��ت، گفت: »ما حقوق بشر 
را براي خود مي دانيم و آن را متعلق به جامعه غربي 
تصور نمي كنيم. جمهوري اسامي يك تجربه مستمر 
و دائمي است. بسياري از افراد در اوايل انقاب ايران، 
اين سؤال را مطرح مي كردند كه آيا اساساً امكانپذير 
است كه جامعه اي مانند ايران براساس اسام بتواند 
حقوق بش��ر را ب��راي مردمان خود تأمي��ن كند؟ ما 
تجربه اي گرانبها براي جهاني��ان بوديم و البته هنوز 

اين تجربه ادامه دارد.«
  پيشرفت در 3 عرصه مهم

الريجاني در پاسخ به انتقاد يكي از اعضاي هيئت كانادا 
بيان كرد: »ش��كنجه طبق قوانين ايران ممنوع است 
و اقرار همراه با ش��كنجه معتبر نيست. قانون ما اصل 
را بر برائت گذاشته اس��ت. در رابطه با مجازات بدني 
نيز بايد گفت كه مجازات بدني همان شكنجه نيست 
اگرچه نظام قضايي ما به سمت تعيين مجازات هاي 
جايگزين گام برمي دارد. ح��ل و فصل دعاوي قبل از 
دادگاه و آموزش جامعه و بازپروري مجرمان از جمله 

نوآوري هاي قوانين ايران محسوب مي شود.«

الريجاني ضم��ن تأكيد ب��ر عنصر دموكراس��ي در 
جمهوري اس��امي اي��ران، به برخي پيش��رفت ها و 
دستاورد هاي حقوق بشري كش��ورمان از جمله در 

حوزه بهداشت و زنان اشاره كرد. 
وي ضمن تقبيح سياس��ي كاري و گزينش گري در 
عرصه حقوق بش��ر، س��از و كار يو پي آر را به دليل 
دوري از اين موضوعات، يكي از دس��تاورد هاي مهم 

اين مكانيسم برشمرد. 
الريجاني دستاورد هاي جمهوري اسامي را در اين 
حوزه قابل توجه دانس��ت و اين پيشرفت ها را در سه 
عرصه آموزش، حق تش��كيل انجمن ها و سمن ها و 
تسهيات داده شده به آنها براي حضور در اجتماع در 

سايه عقانيت اسامي مورد توجه قرار داد. 
  حقوق بشر يك اختراع غربي نيست

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اظهار كرد: »با در 
نظر گرفتن اين نكته كه ايران از طرف هاي معاهدات 
و اس��ناد بين المللي حقوق بش��ري مهمي مي باشد، 
همواره گزارش يو پي آر را ام��ري كامًا جدي تلقي 
كرده و حجم كاري قاب��ل توجهي را به آن اختصاص 
داده است. در نتيجه امروز ما مفتخريم كه گزارشي 
جامع و پيچيده كه تقريباً تمامي توصيه ها را خطاب 

قرار داده است به اين اجاس باشكوه ارائه دهيم.«
الريجاني ادامه داد: »گزارش ما با رويكردي سازنده 
توصيه ها را مورد بررس��ي قرار مي ده��د و به عنوان 
امري بي اهميت به آنها نمي نگ��رد. بايد بر اين نكته 
تأكيد كرد كه جمهوري اس��امي اي��ران راهبرد و 
چارچوبي مفهومي براي ارتقا و توسعه حقوق بشري 
دارد كه ريشه در عقانيت اس��امي بر مبناي نظام 

ما دارد.«
وي تأكيد كرد: »كرامت انس��اني هديه يا صدقه اي 
نيست كه از جانب سازمان ملل يا هر شخص ديگري 
به انسان داده ش��ده باشد. حقوق بش��ر يك اختراع 
غربي يا كاالي اروپايي نيس��ت كه به ديگران صادر 
شده باشد. براي ما حقوق بش��ر قسمتي از عقانيت 
ماست كه ريشه در اسام دارد. در راستاي اين هدف، 
ما سياس��ت هاي خاص و قوانين و مق��ررات مربوط 
به آن را اتخاذ و س��از و كارهاي جديدي را تأسيس 

نموده ايم.«
  نوآوري هاي حقوقي ايران

تصويب و انتشار منشور حقوق شهروندي در آذرماه 
۱۳۹۵، تصويب قانون الح��اق بندي جديد در قانون 
مبارزه با مواد مخدر در آب��ان ۱۳۹۴، تصويب قانون 
حمايت از حقوق افراد با معلوليت هاي جس��مي دي 
ماه ۱۳۹۷، تصوي��ب قانون آيين دادرس��ي كيفري 
جديد مطابق با اس��تاندارد هاي حقوق بشري شامل 

حقوق متهم )لحاظ نمودن ساز و كار هاي حمايتي( 
و تعريف و ممنوعيت ش��كنجه و همچنين ماده ۶۶ 
آيين دادرسي كيفري در رابطه با نقش سازمان هاي 
مردم نهاد در طرح ش��كايت در راس��تاي حمايت از 
حقوق بش��ر از ابداعات مهم حقوقي ديگري بود كه 
دبير ستاد حقوق بش��ر قوه قضائيه در اين نشست به 

آن اشاره كرد. 
  از كميته تدوين تا كميته  ملي پيگيري

دبير ستاد حقوق بش��ر قوه قضائيه خاطرنشان كرد: 
»گزارش جمهوري اس��امي اي��ران فعاليت هايي را 
كه از دور دوم به انجام رس��يده است شرح مي دهد. 
در راس��تاي عمل به توصيه ه��اي دور دوم در اولين 
قدم، ش��وراي حقوق بشر جمهوري اس��امي ايران 
كميته  ملي پيگيري اجراي توصيه هاي پذيرفته شده 
متش��كل از نمايندگان وزارتخانه هاي مربوط را در 
مرداد ۱۳۹۴ تأسيس و همزمان با آن كميته مشاوره 

سازمان هاي مردم نهاد را تأسيس كرد.« 
الريجاني افزود: »توصيه ها بر اس��اس موضوعاتشان 
دس��ته بندي ش��دند و س��پس ب��ه وزارتخانه ه��ا و 
س��ازمان هاي مردم نه��اد مربوطه براي اج��را و ارائه  
گزارش ه��اي مربوط ب��ه خود اط��اع داده ش��دند. 
جلس��ات متع��ددي ب��راي هماهنگ��ي و ارزياب��ي 
عملكرد دس��تگاه هاي مربوطه برگ��زار گرديد. پس 
از درياف��ت گزارش ه��اي مربوطه، كميت��ه تدوين با 
حضور نمايندگان وزارتخانه هاي مربوطه تش��كيل و 
متعاقب بررسي دقيق عملكرد سازمان ها و ديدگاه هاي 
نمايندگان جامعه مدني، گزارش كنوني تنظيم شد.« 

  چالشي به نام تحريم
الريجاني تصريح ك��رد: »جمهوري اس��امي ايران 
همواره در راستاي ارتقاي حقوق بشر از طريق اتخاذ 
رويكردي سازنده تاش كرده است. با اين وجود، ما با 
چالش هايي نيز در اين راه روبه رو بوده ايم. تحريم هاي 
اقتصادي كه با عنوان اقدام��ات يكجانبه  زورمدارانه 
شناخته مي شوند و مانعي سر راه دستيابي به توسعه 
اقتصادي و اجتماعي هستند و برخورداري از تعدادي 
از حقوق لحاظ شده در ميثاق هاي حقوق اجتماعي، 
اقتصادي، حقوق مدن��ي و سياس��ي و ديگر حقوق 
از جمله حق زندگي، بهداش��ت، كار و توسعه و... را 

غيرممكن مي سازند.« 
  تروريسم اقتصادي امريكا

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: »تحريم هاي 
اقتصادي ظالمانه از س��وي امريكا نمونه  بارز شكلي 
از تروريسم مي باش��د كه ملت ايران را هدف گرفته 
است. خروج امريكا از برجام در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ 
و اعمال دوب��اره  تحريم هاي يكجانب��ه عليه ايران و 

ش��ركاي تجاري اي��ران از طريق ارعاب كش��ور ها و 
جلوگيري از تجارت و سرمايه گذاري در ايران مثالي 
واضح از تروريس��م اقتصادي است كه اصول مندرج 
در منش��ور س��ازمان ملل از جمله اصل حاكميت، 
استقال و عدم مداخله در امور داخلي دول ديگر را 

نقض مي كند.« 
  سركشي امريكا از ديوان بين المللي

الريجاني بيان كرد: »در اين رابطه ديوان بين المللي 
دادگستري در مهرماه ۱۳۹۷ طي حكمي اعام كرد 
برخي از حقوق ايران از جمله ح��ق خريد كاال براي 
رفع نياز هاي بشردوس��تانه از چن��ان اهميت ذاتي 
برخوردارند كه بي توجهي به آنها ممكن است موجب 
عواقب غيرقابل جبراني ش��ود و اياالت متحده  بايد 
موانع ايجاد شده در نتيجه  اقدام خود در ارديبهشت 
۱۳۹۷ را برطرف كند ت��ا صادرات آزاد غ��ذا، دارو، 
تجهيزات پزش��كي و همينطور قطع��ات و خدمات 
مورد نياز ب��راي امنيت هوانوردي به ايران تس��هيل 
گردد. به رغم ال��زام آور ب��ودن ذات اقدامات موقتي 
ديوان، امريكا در عمل از تبعيت از حكم مذكور سر باز 
زده است و موانع نه تنها برطرف نشده بلكه در عمل 

شديد تر نيز شده اند. 
  همكاري سازنده  ايران و كميسارياي عالي 

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت: »تروريسم 
نيز مثل تحريم امري وقيحانه براي كرامت انساني 
و تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي اس��ت. 
جمهوري اسامي ايران به عنوان يكي از اصلي ترين 
قربانيان تروريسم و به طور همزمان به عنوان يكي 
از قوي ترين مبارزان عليه اين پديده شوم باور دارد 
كه تروريسم و افراطي گري به نقض فاحش حقوق 
بشر منتهي ش��ده و همينطور توس��عه  اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي ملت ها را تهديد كرده است. 
ايران همانند گذش��ته به ش��ركت در فعاليت ها و 
تبادل نظر هاي بين المللي در راستاي ارتقاي حقوق 
بش��ر ادامه مي دهد. عاوه بر اين، اي��ران همواره 
همكاري خود را با س��از و كار حقوق بشر سازمان 
ملل توسعه داده است و از هيچ تاش سازنده اي در 
كار با دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر فروگذار 

نكرده است. 
  از رنسانس قانوني تا حقوق اقليت ها

همچنين در ادامه مع��اون حقوقي ق��وه قضائيه به 
قانون مجازات اسامي در كشورمان پرداخت و گفت: 
»مطالب مطرح ش��ده عليه ايران در ح��وزه حقوق 
بش��ر غيرواقعي، غيرمنصفانه و بدون توجه به نكات 

مثبت است.«
حجت االسام مصدق ضمن اشاره به رنسانس قانوني 
در س��ال هاي اخير در حوزه حقوق بش��ر بيان كرد: 
»براساس قانون مجازات جديد مصوب سال ۱۳۹۲ 
تمامي مجازات هاي افراد زير ۱۸ س��ال با باالي ۱۸ 

سال متفاوت شده است.«
وي همچنين به موضوع دادرسي افتراقي اشاره كرد و آن 
را دستاوردي بي بديل در حوزه حقوق كودكان دانست. 
در ادامه سيامك مره صدق در مورد وضعيت اقليت ها 
در كشورمان گفت: »براس��اس قوانين كشور ايران 

اقليت ها به رسميت شناخته شده اند.«
مره صدق همچنين به فتواي رهبر انقاب در زمينه 
لزوم رعايت كرامت اقليت ها اش��اره كرد و گفت: »ما 
اقليت ه��ا در ايران دقيق��اً مانند ايراني ه��ا از آزادي 

برگزاري مراسم هاي مذهبي برخورداريم.«
  از تحسين تا همكاري

در اي��ن نشس��ت همچني��ن نمايندگان س��وريه، 
چين، فيليپين و س��احل عاج به بي��ان نقطه نظرات 

پرداختند. 
نماينده عراق ضمن تقدير از تاش ها و تحوالت ايران 
در زمينه حقوق بشر، بر لزوم حفظ ارزش ها و باور ها 

تأكيد كرد. 
نماين��ده لبن��ان، ضمن اش��اره به اي��ن موضوع كه 
ايران نمونه بارز كشوري اس��ت كه به ادغام مذهب، 
دموكراسي و توسعه اجتماعي مبادرت ورزيده است، 
بر تغيير موضع كشور هاي اسامي از حالت تدافعي به 

حالت كنشگرانه تأكيد كرد. 
نماينده چين و فيليپين نيز ارتقاي اس��تاندارد هاي 
حقوق بشري در ايران را مرهون داخلي سازي حقوق 

بشر و تكيه بر فرهنگ و ارزش ها دانست. 
در پاي��ان اي��ن س��فر دعوت رس��مي از ش��خص 
كميس��ارياي عالي نيز انجام گرفت. از سويي ديگر، 
در طول پنج سال گذشته ايران همكاري هاي حقوق 
بش��ري و قضايي با تع��دادي از كش��ور ها از جمله 
ايتاليا، دانمارك، برزيل، ژاپن، اس��تراليا، سوئيس، 
آفريقاي جنوبي، اندونزي و اتحاديه اروپا و همينطور 
گفت وگو هاي حقوق بشري با كشور هايي همچون 
چين، روسيه، قطر و آلمان داشته  است و همچنان 

اين روند ادامه دارد. 

حقوق بشر ايران، تجربه اي گرانبها براي جهان
پيشرفت هاي حقوق بشري ايران در نشست اخير UPR سازمان ملل تحسين كشورها را در پي داشت

88498440سرويس اجتماعي

علیرضا سزاوار
  گزارش

در طول پنج سال گذشته ايران 
همكاري ه�اي حقوق بش�ري و 
قضايي با تعدادي از كش�ور ها از 
جمله ايتاليا، دانم�ارك، برزيل، 
اس�تراليا، س�وئيس،  ژاپ�ن، 
آفريق�اي جنوب�ي، اندون�زي 
و اتحادي�ه اروپ�ا و همينط�ور 
گفت وگو ه�اي حقوق بش�ري با 
كش�ور هايي همچ�ون چي�ن، 
روسيه، قطر و آلمان داشته  است 
و همچنان اين رون�د ادامه دارد

ديوان بين المللي دادگستري 
در مهرم�اه ۱3۹۷ طي حكمي 
اعالم كرد برخي از حقوق ايران 
از جمله حق خري�د كاال براي 
رفع نياز ه�اي بشردوس�تانه 
ذات�ي  اهمي�ت  چن�ان  از 
برخوردارن�د ك�ه بي توجهي 
به آنه�ا ممكن اس�ت موجب 
عواقب غيرقابل جبراني شود 
و اياالت متح�ده  باي�د موانع 
ايج�اد ش�ده رابرط�رف كند
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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. 
.................................................................................................

محمد تويس�ركاني با انتش�ار اين عكس در اينس�تاگرامش 
از اصالح مس�ير منتهي به آثار باس�تاني گنجنامه در همدان 
استقبال كرد و نوش�ت: »دادس��تان همدان باالخره وارد گود شد. 
خيابون ه��اي منتهي به مس��ير گنجنامه همه ش��ون آخ��ر هفته ها و 
مخصوصاً تابستون ها كه گردشگرا به همدان ميان جاي سوزن انداختن 
هم ندارن. با پيگيري هاي انجام شده دادستان و با همكاري فرمانداري، 
نيروي انتظامي، راه��داري و ميراث فرهنگي همدان ق��راره بعضي از 
اشكاالت و خرابي هاي مسير بناي تاريخي گنجنامه رفع  بشه. اتفاقي كه 

براي ما بومي ها خيلي تأثيرگذاره.«
........................................................................................................................

قاسم يزداني با انتشار اين عكس در اينستاگرامش از آموزش 
حقوق در مدارس دفاع كرد و نوشت: »رئيس كل دادگستري و 
اعضاي شوراي قضايي استان فارس در مسجد امام علي )ع( ميانرود 
حضور پيدا كردن و پاس��خگوي مردم بودن. اين كار بخاطر طرح هر 
مسجد يك حقوقدان اجرا شد. بيش از ۲۰۰ قاضي هم براي حضور در 
اين طرح اعام آمادگي كردن كه قراره بعد از پااليش و دس��ته بندي 
تو مساجد مستقر بشن. اما چرا يه كار بهتر و ساده تر نمي كنن؟ يعني 
مسائل حقوقي مهم رو تو مدارس آموزش بدن. تو مسجد فقط يكسري 
ميرن ولي تو مدرس��ه همه بچه ها با حقوق خودشون آشنا ميشن و 

خانواده شون رو هم آشنا ميكنن.« 
........................................................................................................................

نرگس توس�لي با انتقاد از كم كاري س�ازمان استاندارد در 
اينس�تاگرامش نوش�ت: »همين چند وقت پيش بود كه آقاي 
جهانگيري از نيره پيروزبخت رئيس س��ازمان اس��تاندارد تجليل 
و قدرداني ك��رد اما اين خانم ب��ه وظايفش عم��ل نميكنه. چند تا 
س��ردوش مخصوص كه تو تلويزيون تبليغ ميشه و برچسب تأييد 
سازمان استاندارد هم داره خريديم. هيچكدوم خوب كار نميكنن. 
بعد اين خانم واسه خودش��يريني ميره سازمان بازرسي كل كشور 
تا با رئيس اين س��ازمان ديدار كنه اما خوب جوابي ميگيره. رئيس 
سازمان بازرسي كل كش��ور گفته: امروز با افزايش آگاهي ها وقتي 
مردم روي كااليي نشان اس��تاندارد رو مي بينند، اعتماد مي كنند 
و همين موضوع وظيفه س��ازمان استاندارد را س��نگين تر ميكنه و 
بنابراين يكي از اقدامات مهمي كه شما بايد انجام بديد، حفظ اين 

اعتماد و سرمايه اجتماعي است.« 
........................................................................................................................

علي قويدل با انتشار اين عكس در اينستاگرامش اشتغالزايي 
در شهرش�ان را به كمك دادگستري تحس�ين كرد و نوشت: 
»شهرستان زرنديه سه تا شهرك صنعتي به اسم مامونيه، زاويه و پرندك 

داره كه هزاران خانواده زندگيشون وابسته به اونجاس. 
 حداقل ۳۰۰ تا شركت  تو ش��هرك هاي صنعتي پروانه بهره برداري 
دارن كه بعضي هاش��ون از سال قبل مش��كل جدي داشتن. رئيس 
دادگس��تري زرنديه اومد براي بازديد كارخونه م��ا و گفت نه فقط 
مش��كل اون كارخانه ها حل ش��ده بلكه براي ۱۱هزار نفر ديگه هم 
داريم اش��تغالزايي مي كنيم. ما هم از ايشون خواستيم فرآيند ثبت 
و صدور پروانه بهره برداري آس��ون تر بشه تا س��رمايه گذاري ها هم 

بيشتر بشه.« 
........................................................................................................................

فتانه صادقي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت:»دو 
سال قبل بارش برف و بارون شديد در شهر كرج باعث مسدود شدن 
خيابان ها و كوچه ها و خيلي مشكات ديگه در رفت و آمد مردم شده 
بود كه بخاطر عملكرد ضعيف ش��هرداري كرج اون زمان نارضايتي 
عمومي زيادي به وجود اومد اما مسئوالن هيچ درسي نگرفتن و اين 
ماجرا تو بارندگي هاي چند روز قبل هم يه مقدار كمتر باز تكرار شد! 
حاال دادس��تان انقاب كرج گفته كه يك ماه فرصت داده تا رئيس 
شوراي اسامي و شهردار كانش��هر كرج دستور بدن تا كارگروهي 
شامل شهرداري، آبفا و س��اير نهاد ها و دستگاه هاي ذيربط تشكيل 
بش��ه و ظرف يك ماه براي مهار روان آب هاي سطحي بارندگي ها، 
رفع مش��كات برخي زيرگذر ها به خاطر ورود آب هاي س��طحي و 
مهار انتقال آب از جنوب ش��هر به سمت ماهدش��ت چاره انديشي 
كنن. در صورت خس��ارت به مردم هم مسئوليت جبران خسارتش 

با شهرداريه.« 


