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دیدگاه
علیمطهری:

پسندید ه نیست بهبهانه اختالط
جلوی توریستها را بگیرند
نماینده مردم تهران گفت :خیلی جاها از من
این سوال را میپرسند .مخصوصا در دانشگاهها.
میگویند شــما همانطور که طرفدار آزادی
بیان هستید ،طرفدار آزادی پوشش هم باشید.
درحالی که این اشتباه است .اینها الزم و ملزوم
یکدیگر نیستند .اتفاقا اگر کسی طرفدار آزادی
بیان است ،باید طرفدار حجاب هم باشد.
علی مطهری ،افزود :آزادی بیان ناشی از این
است که قوه تفکر انسان باید آزاد باشد ،بنابراین
بیان انسان هم که ناشی از تفکر انسان است باید
آزاد باشد .انسان یک موجود مرکب است؛ هم
استعدادها و قوای انسانی دارد و هم استعدادها و
قوای حیوانی .ما میگوییم قوای حیوانی انسان
باید تحت تسلط عقل و اراده او باشد .حیوانیت
انسان اقتضا میکند که با هرگونه پوششی در
جامعه ظاهر شود .اما انســانیت انسان اقتضا
میکند که پوشــش او محرک نباشد و بنیان
خانواده را متزلزل نکنــد .بنابراین اگر گفتیم
قوای انسانی انسان باید آزاد باشد ،شامل آزادی
بیان میشود ،شامل مساله حجاب هم میشود
و اینجا هیچ تناقضی درکار نیســت .منتها ما
طرفدارسختگیرینیستیم.
نماینده مجلس شورای اسالمی افزود :فلسفه
پوشــش اسالمی این اســت که چه زن و چه
مرد در جامعه تحریکآمیز حضور پیدا نکنند
و جامعه صرفا محیط کار و فعالیت باشــد نه
التذاذات جنســی .اما درباره زن بیشتر توصیه
شــده چون تأثیر بیشــتری دارد .این ،مطلب
بسیار درستی است .غربیها مسائل مربوط به
عفاف را کوچک میشــمرند ولی قرآن کریم
این مسائل را مهم میداند .سوره نور که بیشتر
درباره عفاف و روابط زن و مرد است با این جمله
شروع میشود :سورهای است که ما آن را نازل
کردیم و آن را فرض و واجب کردیم.
به گزارش خبرآنالیــن ،مطهری با تاکید بر
اینکه افراط در مسئله حجاب درست نیست،
گفت :اینکه جلــوی توریســتها را بگیرند،
پسندیده نیست .از نظر اسالم ما حق تجسس
نداریم .یعنی اگر زن و مردی یا دختر و پسری
در خیابان با هم راه میروند ،اینکه بگوییم شما
چه نســبتی دارید ،زن و شوهرید یا نیستید؟
اینها درست نیست .البته یک وقت هست که
میخواهند بروند در هتلی شب بخوابند ،باید
مشخص باشــد که رابطه زوجیت باهم دارند.
اما بقیهاش را قبول نداریم .این درست نیست
که یک اتوبوس توریستی میرود ،خانم و آقایی
کنار هم نشستهاند ،برویم و جلویش را بگیریم.
ایــن ،اختالط به آن معنی نیســت .این فرق
میکند با اردوی مختلط دانشجویی که پسر و
دختر قاطی هستند ،باهم بروند کوه و بیایند.
اینها آسیب ایجاد میکند.
نماینده مردم تهران ضمن بیان این مطلب که
این موضوع را که پلیس راهنمایی و رانندگی
میتواند با بدحجابی برخورد کند من نشنیدهام،
گفت :یــک طرحی در مجلس آمــده بود که
چنین چیزی اجرا شود اما به جریان نیفتاد.
او ادامــه داد :نمیدانم مســتند قانونی آنها
چیست .اما چند ماه پیش طرحی آمده بود و در
کمیسیون فرهنگی مطرح شد که اگر کسی در
خودرو بیحجاب یا بدحجاب باشد ،آن خودرو
 ۱۰۰هزار تومان جریمه میشود .من شخصا با
این طرح مخالفت کردم ،گفتم من همیشه از
نظارت بر حجاب دفاع کردهام ،اما با این طرح
مخالفم .معنی ندارد چنین چیزی .آیا این طرح
باعث میشود حجاب بدتر شود یا بهتر؟ مثال
کسی که جریمه شــده ،روسری اش را بردارد
و چهارراه بعدی برگ جریمه دربیاورد و بگوید
من جریمه شدم ،نیازی نیست حجاب داشته
باشم! طرح نپختهای بود که فعال کنار گذاشته
شده .اما اینکه نیروی انتظامی برخورد میکند،
اطالع ندارم .البته من خیلی نمیبینم که نیروی
انتظامی با بدحجاب ها برخورد کند .بدحجاب
فراوان است و کسی هم کاری با آنها ندارد.
مطهری افزود :من معتقدم در برخورد نیروی
انتظامی ،باید یک نظارتی وجود داشته باشد اما
این که این نظارت چگونه باشد باید تدبیر شود.
او در بحث اینکه نظارت چگونه باشد ،گفت:
در درجه اول دولت باید نســبت به پوشــش
اســامی در اماکن دولتی حساســیت داشته
باشــد؛ در وزارتخانهها ،ادارات و ســازمانهای
دولتی نسبت به این موضوع درباره کارمندان
و مراجعان بیتوجه نباشد .وقتی مردم احساس
کنند دولت حساس است ۵۰ ،درصد از مشکل
حل میشود .اما اگر احساس کنند دولت خیلی
توجه ندارد و احساس دوگانگی در نظام بکنند،
عدهای سهلانگار میشوند؛ مشکلی که هم در
دولت قبلی بود و هم در این دولت وجود دارد.
دولتها معموال نمیخواهنــد وارد این حوزه
شوند ،حاال به هر دلیل.
او در مورد ارزیابی کار نیروی انتظامی ،گفت
کــه این نیاز به اطالعات کافی دارد .او توضیح
داد :البته خیابان مرحله آخر نظارت است .من
معتقد به سختگیری نیستم .تنها با موارد بسیار
ناهنجار که معموال توأم با عناد و لجاجت است
باید برخورد انتظامی شــود آن هم محترمانه
و ابتدا با تذکر؛ چون بــه طور کلی زن ،چه با
حجاب باشد و چه بدحجاب ،باید مورد احترام
باشد .این رفتار باید مرحله به مرحله باشد و با
تذکر شروع شود.

به دستور سردار جعفری تخریب طبقات اضافه ساختمان میدان سپاه آغاز شد

پایان جنجال های یک ساختمان

همدلــی -پــس از چند مــاه بحث و جــدل پیرامــون وضعیت
ساخت وساز یک بنای متعلق به سپاه پاسداران واقع در میدان سپاه به نظر
می رسد که جنجال های پیرامون این ساختمان پایان یافته و با رایزنی ها و
پیگیریهای صورت گرفته میان سپاه پاسداران و شهرداری تهران ،تخریب
طبقات اضافه سازه میدان سپاه آغاز شد.
بیش از یک ســال و نیم از شروع ســاخت و ساز سپاه در میدان سپاه
میگذرد تا آنکه با مکاتبه انجام شــده و تشکیل جلسه میان شهرداری
تهران و سپاه پاســداران ،چند روزی است که تخریب طبقات مازاد این
سازه آغاز شده است .محمد باقر قالیباف چندی پیش در صفحه شخصی
خود در اینســتاگرام با تقدیر از سردار عزیز جعفری نوشته بود« :چندی
پیش مطلبی را درباره ســاخت سازهای بلند در میدان سپاه با برادرانم در
میان گذاشتم .پس از انتشار مطلب در جلسه ای با حضور جمعی از ایشان،
جزئیات موضوع با عنایت به قواعد و ضوابط طرح های جامع و تفضیلی،
مورد گفت وگو قرار گرفت .پس از بررسی موضوع و شنیدن مطالب وارده،
نگاه جامعه به زنان همــواره و در طول دورههای
متفاوت مورد نقد و بررســی قرار گرفته و با توجه به
مواضع متفاوت ،رفته رفته به چالشی جدی پیش پای
سیاستگذاران بدل شده؛ با همه کش و قوسهایی
که در عرصه حضــور و فعالیت زنان به طور جدی-
همرده با مردان -مطرح شــده است به نظر میرسد
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی ،بارقههایی از
امید برای پررنگتر شدن حضور زنان به وجود امده
و این بر اساس اذعان زنان فعال در عرصههای مدنی
و اجتماعی است.
شهیندخت موالوردی ،معاون رییس جمهوری در
امور زنان و خانــواده ،درطول دوران فعالیت خویش
تالش داشته با استفاده از روشها و ابزار گوناگو زمینه
حضور زنان را الاقل در بیان ،بیشــتر از پیش ،جلوه
دهد؛ و آخرین مورد ،دومین همایش ملی اعتدال با
عنوان زنان ،اعتدال و توسعه است که مقرر شده روز
شنبه هفدهم بهمن ماه با حضور خود او برگزار شود.
امین قانعی راد دبیر علمی همایش زنان  ،اعتدال
و توسعه ،گفت :این همایش ،با هدف تولید مفهوم و
سیاست است تا به صورت علمی و نظری به مسایل
زنان پرداخته شود.
قانعــی راد افزود :در مجمــوع  140مقاله به این
همایش ارســال شــده که  63مقاله با کیفیت آن
پذیرفته شــده و قرار است در روز همایش  30مقاله
آن در قالب  6پنل تخصص ارائه شود.
او با بیان اینکه  25درصد نویسندگان مقاالت مرد و
مابقی زن هستند ،ادامه داد :باید ورود زنان به عرصه
اندیشــه و نظر ورزی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا
میزان اعتماد به نفس زنان نسبت به خودشان افزایش
یابد.
مقابله با نگاه جنسیتی
در نشســت خبری دومین همایش ملی اعتدال با
عنوان زنان ،اعتدال و توسعه ،در معاونت زنان ریاست
جمهوری ،بیان شد که نباید به زن نگاه ابزاری داشت
و باید نگاه به زنان اسالمی باشد چرا که اسالم برای
زن کرامت قائل شده است.
کبری روشنفکر ،دبیر کارگروه مدیریت و مشارکت
اجتماعی ،سیاســی معاونت زنان ریاست جمهوری،
گفــت :نباید نگاه جامعه را دچار چالش کنیم و نگاه
جنســیتی در جامعه وجود داشته باشد چرا که نگاه
جنسیتی به عنوان یک نگاه جاهلی است.
او افــزود :اعتــدال در جامعه نیز بــه عنوان یک
ضرورت اســت و جامعه به آن نیاز دارد و باید بیشتر
به این مساله پرداخته شود تا اعتدال در همه بخشها
عملیاتیشود.
او بــا بیان اینکــه زنان به عنوان حــدود نیمی از
جمعیت کشور بیشتر نیازمند توجه هستند ،اظهار
داشــت :بانوان نیز باید دستاوردهای متفاوتی داشته
باشند تا بتوانند موفقیتهایی در عرصههای مختلف
داشته باشند.
روشــن فکر ادامه داد :بانوان باید وارد عرصههای
خبرکوتاه

دوستان اشراف کاملی نسبت به تمامی ابعاد و مسائل مرتبط با ساخت این
بنا پیدا کرده و برادر بزرگوارم سردار عزیز جعفری ،فرمانده محترم سپاه
پاسداران دستور کاهش فوری طبقات را ابالغ کردند .از این اقدام قاطعانه،
شجاعانه و صادقانه همزمان سابق خود تشکر و قدردانی می کنم؛ اقدامی
که بار دیگر نشان داد سپاه همواره در تبعیت از قوانین و صیانت و حفظ
حقوق مردم پیشرو و مقدم است ».در این راستا حتی جلسهای نیز با حضور
مســئوالن مربوطه در شورای شهر تهران برگزار و کمیتهای برای بررسی
زوایای مختلف این سازه تشکیل و نهایتا نیز رأی بر کاهش طبقات صادر
شد تا براساس آن حریم عمارت کاله فرنگی حفظ شود.
اما ساخت و ساز در سازه سپاه این روزها شکل جدیدی به خود گرفته
است و براساس گزارش ایسنا ،پد بالگرد ساختمان بزرگ برداشته شده و
بهنظر میرسد در روزهای بعدی شاهد تخریب طبقات مازاد این سازه که
حتی دیوارچینی نیز نشده است ،خواهیم بود .روند ساخت و ساز محدوده
نظامی میدان سپاه که عمارت تاریخی «کاله فرنگی» در آن قرار دارد ،در

چندماه گذشته با مخالفت شهرداری و اعتراض شماری از اعضای شورای
شهر تهران مواجه شده بود.امری که برخی از اعضای شورای شهر ،علت آن
را تخلف شهردار منطقه اعالم کرده بودند.چندی پیش ابوالفضل قناعتی
عضو شورای شهربا بیان اینکه شهردار منطقه در مورد این ساخت و ساز
تخلف کرده است ،گفته بود :براساس توافق فیمابین شهرداری و نیروهای
مسلح ،هرگاه نیروی مسلح اعم از ناجا ،ارتش ،سپاه و ...بخواهند فضایی را
در محدوده خود ایجاد کنند باید طی نامه ای به شــهردارمنطقه در این
خصوص درخواستی را مطرح کننند.
وی با بیان اینکه در خصوص ســاخت و ساز در میدان سپاه نیز ،سپاه
طی نامه ای خطاب به شهردارمنطقه  7این موضوع را مطرح کرد ،گفت:
متاسفانه شهردار منطقه  7هیچگونه پاسخی به درخواست سپاه نداد و از
آنجایی که براساس توافقنامه ،عدم پاسخگویی به منزله پاسخ مثبت است،
سپاه نیز ساخت و ساز را آغاز کرد.
عضو هیات رییسه شورای شهر با بیان اینکه بررسی ها نشان داده است
که شهردار منطقه  7به دلیل بیان عدم موافقت خود تخلف کرده است ،
گفت :در فاز اول ساخت و ساز شهرداری با عدم بیان مخالفت خود ،زمینه
را فراهم کرده است.
وی افزود :بررسی ها نشان داد که سپاه به صورت خودسر اقدام به چنین
عملی نکرده و شهردار منطقه مذکور در این زمینه سهل انگاری داشته و
باید پاسخگو باشد.
قناعتی با اشاره به رای شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر توقف
ساخت و ساز میدان سپاه ،گفت :اما مسئوالن مربوطه سپاه درحال پیگیری
هستند تا موافقت کمیسیون ماده  5برای ادامه ساخت و ساز را جلب کنند.
موضوعی که به نظر می رســد با نامه سردار جعفری مبنی بر تخریب
طبقات اضافه این ساختمان ،به گونه ای دیگر پایان یافته است.
علت اصلی این جدل ها وجود ساختمانی تاریخی در این محوطه به نام
«عمارت کاله فرنگی» بوده اســت که ساختمان بلند مرتبه میدان سپاه،
تهدیدی برای حریم آن به شــمار می رفت و با مخالفت سازمان میراث
فرهنگی روبه رو شده بود .سابقه حضور نیروهای نظامی در این محدوده
میدان سپاه به سالهای دور بازمیگردد .عمارت کالهفرنگی درسال ١٢٩١
قمری به فرمان ناصرالدین شاه قاجار خارج از حصار تهران ساخته شد .این
عمارت در میان باغ عشرتآباد قرار داشت که کاخها و کوشکهای پهناور
و بزرگ داشت .این باغ بیشتر مکان برگزاری مراسم عروسی و تفریحات
شــاه بود .پس از سرنگونی دودمان قاجار ،کاخ و خانههای پیرامون آن در
اختیار نهادهای نظامی قرار گرفت .به همین دلیل آن را پادگان «شهربانی»
یا «عشــرتآباد» نامیدنــد .از همین رو تاریخچه عمــارت کالهفرنگی
«عشــرتآباد» با نظامیان همراه شد ،تا جایی که زندان درون پادگان به
نام «زندان عشــرتآباد» خوانده میشد .پس از چندسال این پادگان به
نیروهای گارد پهلوی واگذار شد .با پیروزی انقالب این پادگان به نیروی
هوایی سپاه اختصاص یافت تا اینکه به نام «پادگان ولیعصر» تغییر نام پیدا
کرد .این بنا در سال  ١٣٤٦در فهرست آثار ملی ثبت شد.

زنان به تدریج دچار استهالک میشوند

نگاه جنسیتی ،نگاهی جاهلی است

مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شوند و مسائل
و مشکالت خودشان را بازگو کنند وگرنه راه به جایی
نخواهند برد.
او با بیان اینکه  25درصد مقاالت از ســوی مردان
ارسال شــده است ،خاطرنشان کرد :در این همایش
هم استقبال بانوان بیشتر از مردان است و باید نگاه به
برگزاری این گونه همایشها نیز از سوی مردان بیشتر
باشد و امیدواریم این همایش خروجی خوبی داشته
باشد تا به بحث توسعه پایدار کمک شود.
نگاه آماری به اشتغال زنان به
کیان خانواده آسیب می زند
اما بحث حضور زنان در جامعه بحثی مورد مناقشه
حتی میان خود زنان بوده؛ مشاور امور زنان و خانواده
ســتاد امربه معروف و نهی از منکــر ،با بیان اینکه
برنامهریزی در حوزه اشتغال زنان نیاز به یک نگاه و
رویکرد منظومــهای دارد ،گفت :نگاه صرفا آماری به
مقوله اشتغال زنان دو گروه از جامعه زنان را به عرصه
اجتماع میکشــاند که طبیعتا لطمات و هزینههای
سنگینی به کیان خانواده ایرانی وارد می شود.
طهورا نوروزی ،افزود :گروه اول که ناخواسته با جبر
معیشــتی و اقتصادی وارد این عرصه میشوند و به
ظاهر آمار اشــتغال را باال میبرند اما در حقیقت این
جبر یک نارضایتی به دنبال داشــته و کانون خانه را
از نبود مادر دچار چالش میکند به ویژه خانوادههای
تازه تشکیل شده فراوانی بیشتری دارند زیرا مشکالت
معیشتی باال  ،جبر حضور اشتغال این زنان را ایجاد
کرده و با توجــه به آنکه این گروه از زنان فرزندان با
ســنین پایین دارند که در آن سنین بیشترین نیاز
کودک کنار مادر بودن اســت بیشــترین آسیب را
میبینند .نوروزی ادامه داد :همچنین خانوادههای تازه
تشکیل شده که فرزند ندارند و با جبر معیشتی وارد

 50درصد بیمارستان های دولتی نامقاوم هستند

ایرنا  -معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر ضرورت مقاوم سازی بیمارستانها
تصریح کرد ،اکنون  50درصد ساختمان بیمارستان های دولتی نامقاوم هستند .محمد فرید لطیفی ،با اشاره
به ضرورت مقاوم سازی مراکز بیمارستانی به عنوان مراکز حیاتی خدمات رسان در بحران گفت :پیش از این
برای کمک به مقاوم سازی بیمارستانهای کشور از سوی سازمان مدیریت بحران گام هایی برداشته شده و
اکنون نیز آماده استمرار این کمک ها هستیم .لطیفی با اشاره به تخریب سه بیمارستان جدید االحداث تازه
و به بهرهبرداری رسیده در برخی استان های کشور گفت :عالوه بر ایمن سازی ساختمان بیمارستان ها ،ایمن
سازی اعضای غیر سازه ای آن مورد تاکید است.

چرخه اشتغال می شوند آن هم منجر به کم شدن زاد
و ولد و ایجاد شــکافهای عاطفی در سالهای اولیه
زندگی که شالوده خانواده در حال شکل گیری است،
میشود.
او ادامــه داد :گروه دوم کــه با نگاه صرفا آماری به
مقوله اشــتغال زنان وارد چرخه اشــتغال میشوند
گروهی هســتند که نیاز اقتصادی ندارند و به علت
تبلیغات نامناسب که شغل خانهداری و مادری را در
جامعه کوچک میبینند به هر قیمتی دوست دارند
وارد این چرخه میشوند.
مشاور امور زنان و خانواده ستاد امربه معروف و نهی
از منکــر اضافه کرد :این که امروز زنان ما در جمع از
گفتن واژه خانه دار بودن خجالت میکشند یا وقتی
از یک خانم خانه دار پرسیده میشود چه کاره هستی
 ،میگوید بیکار هستم نشاندهنده این نگاه فرهنگی
غلط به مقوله شغل مادری ست در واقع نگاه تکریمی
در سیاستهای فرهنگی نه به صورت شعاری بلکه
حقیقی به شغل خانه داری و سیاستهای اقتصادی
صحیح در حمایت از زنان خانه دار میتواند این مساله
را تحت تاثیر قرار دهد .نــوروزی افزود :برنامهریزی
در حوزه اشــتغال زنان نیاز به یک نــگاه و رویکرد
منظومهای دارد به عبارتی همه شاخص ها و متغیر
ها باید در برنامه ریزی ها لحاظ شود  ،اشتغال زنان تا
زمانی مناسب است که نگاه کیفی به حضور اجتماعی
زنان  ،حق متفاوت بودن بیــن زن و مرد در چرخه
اشتغال و تاثیرات حوزه اشتغال به کارکردهای تکلیف
محور زن به عنوان همسر و مادر در خانواده رصد شود
تا موضوع اشتغال زنان با نگاه آماری صرفا رتبه نگیرد.
او ادامه داد :این که ما از اشتغال زنان صحبت کنیم
اما زنان در سیستمهای برابر بدون لحاظ تفاوتهای
نقش مادری و همسری کار کنند این اشتغال ،اشتغال
خبرکوتاه

سال اول

شماره 247

پیش برنده نیست و منجر به استهالک زنان میشود
یا نقش مادر در خانه با کم رنگ شــدن آســیب زا
میشود.
نوروزی گفت :برنامه ریزی در حوزه اشــتغال زنان
باید مبتنی بر لحاظ تفاوت های طبیعی بین زن و مرد
باشد تا کانون خانواده با بی توجهی به این تفاوتها
دچار آسیب و چالش نشود .این تفکر که حق متفاوت
بودن در چرخه اشــتغال بین زن و مــرد در حوزه
برنامهریزی هزینه بر اســت ،اشتباه است زیرا پیش
بینی هزینه با پررنگ شدن نقش مادر در کانون خانه
در سیاستهای کالن اشتغال زنان جلوی هزینههای
ســنگین تری را در دهههای بعدی در خانوادههایی
میگیرد که مادران شاغل داشته اند .
مشاور امور زنان و خانواده ستاد امربه معروف و نهی
از منکر افزود :عالوه براین امروز باید ســاز و کارهای
نظارتی قوی در حوزه بخش خصوصی که بیشــتر
به خاطر ناچاریهای طیفی از جامعه زنان شــرایط
نامناســب مضاعفی را بعضا ایجاد میکنند ،داشته
باشیم زیرا خانوادههای مادران شاغل به خاطر شرایط
ویژه در چرخه خصوصی بیشتر دچار آسیب و چالش
می شوند.
نــوروزی ادامــه داد :به نظر می رســد در مقوله
اشتغال زنان باید یک نگاه آسیب شناسانه با رویکرد
خانواده و تاثیرات اشــتغال زنان داشت و در این نگاه
آسیبشناســانه سهم عرصه فرهنگ  ،قانون  ،اجرا ،
نظارت مشخص شــود زیرا این چهار حلقه هر یک
در کاهش آسیبهای اشتغال زنان روی کارکردهای
خانواده هر کدام سهمی به عهده دارند.
او یکی از رویکرد های مهم و اساسی که متاسفانه
در طول سال های اخیر در مقوله مشارکت سیاسی
 اجتماعی زنان مغفول مانده را رویکرد تکلیف گرادر مقوله مشــارکت اجتماعی سیاسی زنان به جای
ق محوری عنوان کــرد و گفت :وقتی ما
رویکــرد ح 
نگاه حقمحوری صرف به مقوله مشــارکت داشته
باشیم شــرایط نادیده گرفته میشود اما وقتی نگاه
تکلیف گرا داشــته باشیم باید در پازل کالن زندگی
فردی و اجتماعی زنان در حوزه مشارکت ضرورتها
احراز شود .نوروزی گفت :در نگاه تکلیف گرا نسبت
به مشــارکت اجتماعی زنان در خانه ماندن یا بیرون
بودن هیچ کدام اولویت مطلق نیست زیرا در بستری
از زمان هر کدام از گزینهها ممکن اســت تکلیف و
نتیجه یک انتخاب باشد .او اضافه کرد :نکته دیگر آن
که صرفا از مشــارکت اجتماعی زنان تفسیر اشتغال
کنیم و رویکردهای دیگر در حوزه مشارکت را نادیده
بگیریم یعنی به حوزه مشــارکت زنان یک نگاه تک
بعدی داشته باشیم به عبارتی مشارکت زنان در بدنه
رسمی کشــور را یک مشارکت موثر قلمداد کنیم و
مشارکت در ساختارهای غیر رسمی که اتفاقا به لحاظ
بیولوژیک و شــرایط طبیعی و نقش های خانوادگی
زن بسیار همخوانی دارد را مشارکت غیر موثر قلمداد
کنیم.

مرگ  ۲۵۹شهروند تهرانی در حوادث کار

مهر -در ۹ماه نخست امسال  ۲۵۹مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ۲۸/۸درصد کاهش یافته است.
بر اســاس گزارش پزشــکی قانونی ،تا پایان آذر ماه امسال  ۲۵۹مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز
پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی
از حوادث کار  ۳۶۴نفر اعالم شده بود  ۲۸/۸درصد کاهش یافته است .بنابر این گزارش از کل فوت شدگان
ناشی از حوادث کار در ۹ماه نخست امسال  ۲۵۷مرد و  ۲زن بوده است.در آذر ماه امسال هم تعداد فوت ناشی
از حوادث کار با  ۶۲/۸درصد کاهش نسبت به آذر سال قبل  ۱۶نفر اعالم شده است.

9

جامعه
شورا

کلیات بودجه  ۱۷هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومانی شهرداری تهران تصویب شد
کاهش  1000میلیاردی بودجه پیشنهادی
شهرداری در سال 95
کلیات الیحه بودجه  95شهرداری تهران روز
یکشنبه با کاهش هزار میلیارد تومانی پیشنهاد
شــهرداری ،با رقم  17هــزار و  800میلیارد
تومان به تصویب رسید.
هفته گذشــته در اولین جلسه کمیسیون
تلفیق شورای شــهر تهران ،اعضای پارلمان
محلی پایتخــت به دلیل نگرانــی از محقق
نشدن رقم پیشنهادی شهرداری که  18هزار
و  716میلیارد تومان تعیین شــده بود ،رای
به کاهش هزار میلیارد تومانــی بودجه اداره
پایتخت در ســال آینده داد .گفته میشــود
پیش بینی شــورای شــهر برای کاهش هزار
میلیارد تومانی درآمدهای بودجه شــهرداری
از محل داراییهای ســرمایه ای و مالی یعنی
ناپایدارترین درآمدهای شــهری شامل تغییر
کاربری و تراکم است.
به گزارش بلدیه ،رئیس کمیسیون سالمت،
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر
تهران ،با اشــاره به مصوبه شورای شهر تهران
درباره سیاســت های تدوین بودجه سال آتی
شهرداری تهران ،گفت :طبق این مصوبه قرار
بود هیچ تبصره فاقد کدپروژه در الیحه بودجه
ســال  95اعمال نشود که متاسفانه در الیحه
ارســالی  11هزار میلیارد تومان تبصره فاقد
کدپروژه وجود دارد که باید حذف شود.
رحمت اله حافظی ،با بیان اینکه مقایســه
بودجــه شــهرداری تهران با بودجــه دولت،
صحیح نیست ،اظهار کرد :منابع تامین بودجه
شهرداری از محل فروش تراکم ،تغییر کاربری
و اســتقراض از بانکها است و افزایش سقف
بودجه با منابع ناپایدار در شــرایط کنونی به
صالح نیست.
او با بیان اینکه بر اساس سیاستهای مصوب
در تدوین بودجه ســال آتی شهر تهران ،قرار
شــد که تبصرههای فاقد کدپروژه در الیجه
بودجه ســال  95به طور کامل حذف شــود،
تاکید کرد :متاسفانه همچنان تبصرههای فاقد
کدپروژه در الیحه بودجه سال  95وجود دارد
اما بر اساس سیاستهای مصوب و ابالغ شده
حتی یک مــورد از تبصره های فاقد کدپروژه
قابل پذیرش نیست.
رئیس کمیسیون ســامت ،محیط زیست
و خدمات شــهری شورای شهر تهران با بیان
اینکه  11هــزار میلیارد تومان در تبصرههای
فاقد کدپروژه است ،تصریح کرد :الیحه بودجه
شهرداری  18هزار و  700میلیارد تومان بود
که با لحاظ کردن تبصرهها به  30هزار میلیارد
افزایش مییابد ،انتظار داریم تمامی تبصرههای
فاقد کدپروژه به استثنای تبصرههای نظارتی
حذف شود.
حافظی با اشــاره به اینکه منابع شهرداری
از محل درآمدهــا ،داراییهای ســرمایه ای
و داراییهای مالی اســت ،گفــت :در الیحه
درآمدهای شــهرداری  7هزار و  423میلیارد
تومان اســت که از این میزان  4هزار و 750
میلیارد تومان آن درآمد پایدار است.
او با بیان اینکه داراییهای ســرمایه ای در
ســال  94مبلغ  7هــزار و  900میلیارد بوده
که برای ســال  95به  10هزار میلیارد تومان
افزایش داده شده است ،اعالم کرد :داراییهای
مالی که عمدتا استقراض از بانکها و وصول
مطالبات اســت ،هزار و  290میلیارد تومان
پیش بینی شده است.
حافظی با بیان اینکه کمیســیون سالمت
شورای شــهر تهران پیشنهاد دارد که تمامی
تبصرههای فاقد کد پروژه حذف شــود مگر
اینکه شورا اعالم کند ،اشتباه کردیم و مصوبه
قبلی خود را لغو کند.
رئیس کمیسیون ســامت ،محیط زیست
و خدمات شــهری شورای شهر تهران با بیان
اینکه خوش بین بودن به آینده بســیار خوب
اســت و اگر درآمدها محقق شد میتوان در
قالب یک تبصره نســبت به پرداخت بدهی
شــهرداری به پیمانکاران ،مردم و بانکها از
محل مازاد درآمدها اقدام کرد ،گفت :در زمان
تعیین برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران
برای افزایش ســاالنه بودجه شهرداری ،بهای
نفت  70دالر بود و امروز قیمت آن به زیر 30
دالر کاهش یافته که بر اقتصاد کالن کشور از
جمله ساخت و ساز تاثیرگذار است از این رو
باید بودجه انقباضی بسته شود.
او درباره پیشــنهاد کمیســیون سالمت،
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر
تهران درباره رقم بودجه سال آینده شهرداری
تهران ،عنوان کرد :درآمدها شهرداری تهران
در سال آینده به 7هزار و  400میلیارد تومان
 ،دارایی های ســرمایهای از  10هزار میلیارد
تومــان به  7هــزار و  200میلیــارد تومان و
داراییهای مالی از هزار و  290میلیارد تومان
به هزار و  92میلیــارد تومان کاهش یابد .بر
این اســاس پیشنهاد میشود که بودجه سال
آینده شهرداری تهران  16هزار میلیارد تومان
پیشبینی شود.
حافظی درباره جذب سرمایهگذاری خارجی
نیز گفت :با پیشبینــی الزم در تبصرههای
بودجه شــرایطی فراهم شــود که در صورت
وجود ســرمایهگذار خارجی امکان استفاده از
این فرصت فراهم شود.

