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دغدغه

زنــدگــی
فردا

تفکر ممیزی؛ شیوع رخوت در دانشگاه
يادداشت اختصاصي
علی تاجرنیا

فعال سیاسی ـ اجتماعی

مقوله اسالمی شدن دانشگاهها مسئلهای است که از
گذش��ته وجود داشته و مطرح میشده ،اما متاسفانه
عمدتا نگاههایی که در ارتباط ب��ا این موضوع ،مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفته ،صرف��ا مواضع روبنایی و
بعضا غیرعلمی داش��ته که طبعا نتای��ج و پیامدهای
چندان مناس��بی هم برای دانشگاهها در پی نداشته
است .مباحثی که در مورد اسالمی کردن دانشگاهها

۴
نوار زرد

بازدید هشت ساعته
مجلسیان از اوین

جامعه فردا :اعضای کمیسیون قضائی
و حقوقی مجلس با حضور در بازداشتگاه
اوی��ن از بخشهای مختل��ف این مرکز
بازدید و با جمع��ی از زندانیان گفتوگو
کردند .روابط عمومی س��ازمان زندانها
در گزارشی از دیدار هشت ساعته اعضای
کمیس��یون قضائی و حقوقی مجلس از
بازداش��تگاه اوین خب��ر داد و اعالم کرد
که در این دیدار ،رئیس سازمان زندانها
از راه اندازی بان��ک هویت ژنتیکی خبر
دادهاس��ت .در ابتدای این بازدید ،رئیس
س��ازمان زندانها گزارشی در خصوص
وضعیت زندانهای کش��ور و همچنین
س��رانههای مختلف زندانیان و مس��ائل
قضایی آنان به نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی ارائه کرد .جهانگیر با اش��اره به
جمعی��ت کیفری زندانه��ا گفت :یکی
از مس��ائل مهم زندانها بحث جمعیت
کیفری اس��ت که این موض��وع از ابعاد
مختلف اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
قابل تأمل و بررسی است.
رئیس س��ازمان زندانها در بخش��ی از
س��خنان خود عنوان کرد :ب��ا راهاندازی
بانک هویت ژنتیک��ی در حال حاضر 30
هزار نفر نمونهگیری شدهاند .پس از این
نشس��ت ،نمایندگان حاضر با حضور در
بخشهای مختلف بازداش��تگاه ،ضمن
مشاهده روند فعالیتها با جمع زیادی از
زندانیان دیدار و با آنان گفتوگو کردند.
بازدید نمایندگاه مجلس شورای اسالمی
که با حضور معاونان و جمعی از مدیران
سازمان زندانها انجام ش��د ،به مدت ۸
ساعت به طول انجامید.

ديالوگ

معاون امنیتی و انتظامی
وزارت کشور:
براس��اس گزارشهای رسمی به دست آمده؛
ارتباط خودکشی نوجوانان اصفهانی با چالش
نهنگ آبی اثبات نشد.

معاون امور زنان و
خانواده رئیسجمهور:
پیگیر ج��ذب  1/5میلی��ارد دالر از صندوق
ذخیره ارزی برای اشتغال زنان خبر داد.

معاونبرنامهریزیراهبردی
وزارتبهداشت:
وزیر به دنبال استخدام 12هزار نیروی جدید
در وزارت بهداشت است.

رئیس سازمان پژوهش
و برنامهریزی آموزشی
کشور:
درس «آش��نایی با اس��ناد النه جاسوس��ی و
مبانی آمریکاس��تیزی ملت ای��ران» در قالب
کتاب تاریخ معاصر برای پایه دوازدهم تدوین
میشود.

رئیسپلیسآگاهیکشور:
س��امانه ثبت اطالعات اموال مسروقه مکشوفه
توسط پلیس ،طراحی و راهاندازی میشود.

معاونعملیاتناجا:
 5الیه کنترلی برای ممانعت از خروج زائران فاقد
مجوز از مرز پیشبینی شده است.

گزارش

مطرح میشود در چند بستر و محور قابل طرح است:
س��ختافزاری :پرداختن به ظواهر امر و آمادهسازی
بستر دانشگاهها در مورد مسئله اسالمی شدن یکی از
این مباحث است .چنین نگاهی به این مبحث کالن،
عمدتا منجر به توجه صرف ب��ه احکام و توفق فقه بر
مسئله دانشگاهها شده اس��ت .به عبارت دیگر ،روح
اسالم که روح آزادگی و عدالتطلبی است در این نگاه
کمترموردتوجهقرارگرفتهوتوجهاتصرفبهمسائل
ظاهری و روبنایی شده است.
نرماف��زاری :در این بخش ،نگاهه��ا معطوف به ایجاد
تغییرات در دروس دانشگاهی و خصوصا در رشتههای
علوم انسانی است .متاس��فانه این تجربه نیز چندان
نتوانس��ته تجربهای موفق در مقوله اس�لامی شدن
دانشگاههای کشور باشد .ما باید بپذیریم که از تجربه

بشری اس��تفاده کنیم و اگر بحث و مسئلهای مطرح
میشود باید دید آیا بستری برای آن وجود دارد یا نه.
اسالم دینی رحمانی با چارچوبها و قواعد خاص خود
است و میشود بر اس��اس قواعد درونی آن ،یکسری
برنامهریزیهای کلی را انجام داد ،اما اینکه بخواهیم
دروس دانشگاهی را تبدیل به دروس اسالمی و دینی
کنیم ،متأسفانه تجربه ما در چهاردهه گذشته نشان
میدهد که چنین نسخهای در عمل به نتیجه نخواهد
رس��ید .نگرانیهایی وجود دارد که مس��ئله اسالمی
شدن دانش��گاهها منجر به ایجاد محدودیتهایی در
بستر دانشگاهی کشور شود ،مانند آنچه که در تاریخ
س��راغ داریم و به جای بدل ش��دن فضای دانشگاهها
به یک فضای بانش��اط و زنده ،انواع ممیزیها در آن
شکل بگیرد و به رخوتی بینجامد که امروز بر فضای

دانشگاههای کشور حاکم است.
اگر امروز شاهدیم که فضای دانشگاهها از یک فضای
بانشاط سیاسی و اجتماعی تبدیل به یک فضای راکد
و رخوت زده ش��ده ،بخش عم��دهای از آن به خاطر
بیتوجهی ب��ه نیازهای اصلی دانش��گاهها ،باال بردن
هزینه فعالیتهای سیاسی ،ایجاد محدودیتهایی
که کار فرهنگی و اجتماع��ی را پرهزینه میکند و...
بوده و اگر امروز ،مجددا بحث اسالمی شدن دانشگاهها
مطرح ش��ده ،به جای بیان حرفه��ا و مباحث کلی،
بهتر است مش��خصا درباره آسیبهای درونی فضای
دانشگاههای کش��ور حرف بزنیم و در جست و جوی
درمان آن باش��یم .اگر تجربه اسالمی کردن دروس
علوم انسانی و کتابهای آنها موفق بود ،طبیعتا این
مس��یر ،راه خود را پیدا میک��رد و در نمونههایی که
قرار بود جایگزین دانش��گاهها شوند ،تبلور مییافت.
عدم استقبال از چنین مدارسی که عموما با ظاهری
دانشگاهی در شهرهای مذهبی کشور ساخته شدند،

ناتوانی مدارس در برگزاری واحد تربیتبدنی

نشاندهنده این واقعیت اس��ت که با نگاه ظاهری و
س��ختافزاری نمیتوان به دنبال این هدف جدی و
عمیق بود .بنابراین اگر منظور نظر وزیر علوم از بحث
اسالمی شدن دانش��گاهها ،تفکیک جنسیتی باشد،
قطعاً با ش��عارهای رئیسجمهور در تعارض اس��ت و
قطعا از دریچه رسانهها ،به گوش مردم خواهد رسید
و در بهتری��ن حالت منجر به ایجاد نوعی عدم اعتماد
میان دولت و مردم خواهد شد .از یاد نبریم که تفکیک
جنسیتی هم یکی دیگر از تغییرات ظاهری است که
عموما به نام سیاستهای اسالمی شدن دانشگاهها،
عملی ش��ده ،اما در نهایت هیچ خروجی قابل قبولی
نداشتهاست.دانشگاهزمانیمیتواندبهمسئولیتخود
جامه عمل بپوشاند که در تربیت یک جامعه اخالقی
و حرفهای ،درست و موفق عمل کرده باشد و آن زمان
است که میتوان درباره تغییرات محتوایی آن به بحث
و تبادل نظر پرداخت و ش��یوه و نگرشی خاص را در
مدیریت آن اتخاذ کرد.
آپارتمانها زندگی میکنند و درساعات غیر از مدرسه
نیز جن��ب و جوش و تحرکی ندارند و این میش��ود
ک��ه میتواند به وضوح دید که بچهه��ا از اضافه وزن
رنج میبرند .به گفته او کمبود معلمان تربیتبدنی
مخصوصا در دوره ابتدایی مشکل اساسی است .این در
حالی است که در چند سال اخیر نیز بر اساس ابالغیه
آموزش و پرورش ،ادارات آموزش و پرورش ابتدا باید
برای تأمین مربی تربیتبدنی ب��رای دوره دوم و اول
متوس��طه اقدام کنند و در صورت باقی ماندن مربی
تربیتبدنی سهمی را به دبستانها اختصاص دهند
و اغل��ب مدارس دوره ابتدای��ی از این نعمت محروم
میشوند .بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت،
حدود  30درصد دانشآموزان ایرانی دچار اضافه وزن
و چاقی هستند و به گفته ملیجی کارشناس و مربی
تربیتبدنی این موضوع به خوبی نشان میدهد که
تا چه حد ،ورزش و تحرک در مدارس ما به فراموشی
سپرده شده است .او که پایان نامه دکترای خود را به
بررسی تطبیقی وضعیت ورزش مدارس ایران با پنج
کشور توسعه یافته اختصاص داده میگوید :در برخی
از کشورهای توسعهیافته حداقل سه روز در هفته یا
در برخی از کشورها هر روز بخش��ی از برنامه روزانه
آموزش ،مخصوصا در دوره ابتدایی به فعالیت بدنی
اختصاص دارد.

آموزش ،منهای ورزش

برنامههای فوق برنامه بیاثر

عک�س  :باش�گاه
خبرنگاران

بر اساس
آمارهای
رسمی وزارت
بهداشت،
حدود
 30درصد
دانشآموزان
ایرانی دچار
اضافه وزن و
چاقی هستند

جامعه فردا :امیرحسین سوم دبستان است .یک ماه
از سال تحصیلی گذش��ته و او در این مدت علیرغم
وجود زنگ ورزش در برنامه درس��یاش هنوز برای
ورزش به حیاط مدرس��ه نرفته است .او حتی بارها از
سوی ناظم مدرسه تهدید شده که در صورت دویدن
در حیاط مدرسه ،از واحد ورزشی که ممکن است در
ادامه سال تحصیلی در انتظارشان باشد نیز محروم
خواهد شد .او یکی از 40دانشآموز کالسی در شیفت
عصر مدرسهای در منطقه  5تهران است .این حکایت
گرچه نقلی از مادر امیر حسین است ،اما تنها ماجرای
او نیست .ماجرای بس��یاری از دانشآموزان مدارس
ابتدایی و متوسطه کشور اس��ت .از تهران گرفته که
سرانه فضای آموزشیاش به نسبت سایر نقاط کشور
رقم ناچیزتری است تا شهرها و روستاهای دورافتاده
که ممکن است فضای کافی در اختیار داشته باشند،
اما امکانات ،زیرس��اخت ،برنامه و مربی برای ورزش
دانشآموزان تعریف نشده است .این روزها حتی در
برخی مدارس غیردولتی نی��ز ،حیاطی برای ورزش
بچهها وجود ندارد و مدرس��هها ب��ه آپارتمانهایی
تبدیل شدهاند که زنگ ورزش از آنها کوچ کرده است.
این کمبود فضای آموزش��ی تا حدی است که خود
مس��ئوالن آموزش و پرورش نیز به آن اذعان دارند.
به طوری که مهرزاد حمی��دی معاون تربیتبدنی و
س�لامت آموزش و پرورش ابتدای س��ال تحصیلی
امسال با بیان اینکه در حال حاضر سرانه ورزشی هر

دانشآموز با احتساب حیاط مدرسه  ۲۳سانتیمتر
مربع اس��ت ،گفت :باید این می��زان به یک مترمربع
برسد ،گفت ۳ :هزار مکان و مجتمع ورزشی داشته و
 ۳هزار معلم تربیتبدنی کم داریم .او همچنین دیروز
نیز از کمب��ود  33هزار مرب��ی تربیتبدنی خبر داد.
او این رقم را در حالی عنوان میکند که اس��تاندارد
فضای ورزش��ی در دنیا بین  4تا  8متر است .در این
میان وضعیت تهران بدتر از س��ایر نقاط کشور است.
چندی پیش حسن محمدی ،معاون تربیتبدنی و
س�لامت آموزش و پرورش شهر تهران گفت :سرانه
فضای ورزشی دانشآموزی تهران پایینتر از میانگین
کشوری است و توجه ویژهای به این حوزه باید صورت
گیرد .به گفت��ه او فضای تخصصی ورزش��ی غیر از
حیاط مدرسه در تهران به ازای هر دانشآموز ،حدود
 2دهم مترمربع است و این میزان در کشور به صورت
میانگین حدود  23صدم متر مربع است.
حذف ورزش از مدارس

در س��ال تحصیل��ی ج��اری ح��دود  12/5میلیون
دانشآم��وز در م��دراس کش��ور ثبتن��ام کردن��د
که براس��اس آم��ار اع�لام ش��ده از س��وی وزارت
آموزش و پ��رورش  80درصد این تع��داد با کمبود
امکان��ات و فض��ای کاف��ی ب��رای آم��وزش مواجه
هستند .به اعتقاد کارشناسان حوزه آموزش و پرورش
بخشی از این کمبودها به صورت گستردهای دامان

بهداشت

ورزش در م��دارس را گرفته اس��ت و کار را به جایی
رس��انده که در خیلی از م��دارس مخصوصا مدارس
دوره ابتدای��ی زن��گ ورزش به ص��ورت عملی اجرا
نمیش��ود و در س��اعات اختصاص یافت��ه به ورزش
دانشآموزان بیکار هس��تند یا به دروس عقبمانده
دیگر پرداخته میشود .مرتضی ملیجی کارشناس و
مربی تربیتبدنی مدارس به (جامعه فردا) میگوید:
تربیتبدنی جزو دروس اساس��ی اس��ت که ازسال
 1306در برنامه درسی مدارس کشور گنجانده شده
و در سند ملی آموزش و سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش به آن اشاره و تاکید شده  ،ولی متاسفانه بعد
از این همه سال با فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده
و هنوز جایگاه واقعی خ��ودش را در بین دروس پیدا
نکرده است و در برنامههای هفتگی خیلی از مدارس
دیده نمیشود.

زنگ ورزش در مدارس جدی نیست ،که حتی بچهها
درزمانتفریحبینکالسهانیزبهدلیلمسائلایمنی
اجازه دویدن ندارند .این در حالی است که اغلب آنها در

شیوع چاقی

مریم شمسی مدیر دبستانی در منطقه شش تهران
با ذکر این دلیل که تربیتبدنی نیاز به فضا و امکانات
به همراه مربی متخصص تربیتبدنی دارد به (جامعه
فردا) میگوید :م��دارس بودج��های ندارند و اندک
کمکهای مردمی ب��ه مدارس هم ب��ه هزینههای
جاری اختصاص پیدا میکند و به این ترتیب ورزش
اولویت چندم مدارس میشود .او به چاقی مزمن در
بین دانشآموزان نیز اشاره میکند و میگوید :نه تنها
معيشت

در این میان هر س��اله المپی��اد دانشآموزی برگزار
میش��ود و ابالغیههایی برای تش��کیل کانونهای
ورزش��ی در مدارس از س��وی وزارتخانه به مدارس
فرستاده شده است  .همچنین طرح حیاط پویا برای
ایجاد تح��رک در زنگ تفریح در مدارس نیز به امید
بهبود وضعیت تح��رک در بین دانشآموزان تعریف
ش��د ،اما به گفته ملیجی به نظر میرسد این طرحها
تنها روی کاغذ هس��تند و عمال تاثی��ری بر ارتقای
تحرک دانشآموزان ن��دارد و تنها بر تعداد نیروهای
پرسنلی وزارتخانه افزوده است.

جدول سرانه فضای ورزشی مدارس
تعداد دانشآموزان کشور

 12/5میلیون

تعداد دانشآموزان تهران

یک میلیون و هشتصد هزار

سرانه تخصصی ورزش کشور

 23سانتیمتر مربع

سرانه تخصصی فضای ورزش تهران

 20سانتیمترمربع

سرانه فضای ورزشی کشور با احتساب حیاط

 1/5متر

سرانه فضای ورزشی تهران با احتساب حیاط

 1/2متر

تعداد مربیان تربیتبدنی

 33هزار

تعداد مدارس کشور

 107هزار

تعداد سالنهای ورزشی مدارس

 4هزار

سرانه آموزشی هر دانشآموز در کشور

 5متر مربع
انتصاب

همپوشانی بیمهها سروسامان گرفت

بازنشستگی خبرنگاران با  20سال سابقه

آموزش  2000زن با پستهای مدیریتی

بعد از حرف و حدیثها و کش��مکشهای بیش��مار بین وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزش��کی و وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی بر سر همپوشانی بیمهها و حذف دفترچه بیمه برای
برخی گروهها باالخره مش��کل بین این دو وزارتخانه حل شد.
حاال قرار است دفترچه «بیمه همگانی رایگان» برخی گروهها
مسدود شود .مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با ابراز نارضایتی
از پایین بودن سطح نظام اطالعرس��انی در کشور ،اظهار کرد:
«یکی از مش��کالت ما در کشور اطالعات اس��ت؛ یعنی اطالعات کافی که صحت داشته باشد،
نداریم .اما با همه بضاعتی که در این حوزه وجود دارد میتوان گفت که تقریبا  4/5تا  ۵میلیون
مورد همپوش��انی بیمهای بین صندوق بیمه روستایی س��ازمان بیمه سالمت ایران و سازمان
تامین اجتماع��ی وجود دارد ».طاهر موهبتی ،با اش��اره به پنج صندوق بیمهای در س��ازمان
بیمه سالمت ایران که ش��امل صندوقهای بیمهای «کارکنان دولت»« ،روستاییان»« ،سایر
اقش��ار»« ،بیمه ایرانیان» و «بیمه رایگان همگانی» است ادامه داد« :بعد از رایگان شدن بیمه
سالمت همگانی ،پنج میلیون نفر از کسانی که حق بیمه میپرداختند ،صندوق بیمهای خود را
تغییر دادند و توانستند دفترچه رایگان از سازمان بیمه سالمت ایران دریافت کنند ».به گفته
موهبتی ۸۰ ،درصد جمعیت بیمهشده کش��ور به صورت رایگان بیمه هستند و همین امر بار
مالی  ۱۸هزار میلیارد تومانی برای کش��ور دارد .مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران درباره
رفع همپوشانیهای بیمهای نیز تاکید میکند« :مجلس شورای اسالمی بیمه سالمت را مکلف
کرده است که پایگاه اطالعات بیمهشدگان درمان کشور را به صورت آنالین ایجاد کند و همه
دستگاههای بیمهای کشور نیز مکلف هستند اطالعات خود را وارد این سامانه کنند؛ به همین
دلیل در حال حاضر یکی از اولویتهای ما ایجاد این پایگاه است .ما به سازمان تامین اجتماعی
اطالعات خود را میدهیم تا آنها موارد مشترک را اعالم کنند تا به این ترتیب موارد همپوشانی
را مسدود کنیم .در این راستا باز هم یکی از مشکالت ما این است که دفترچه بیمه روستاییان
پنجس��اله است ،اما میشود با تامین زیرساختهای آیتی ،این افراد در مراکز درمانی نشاندار
و استحقاقس��نجی شوند؛ در این صورت این اطالعات قابل چک کردن خواهند بود ».تجمیع
بیمهها یکی از مصوبات چالشبرانگیز برنامه توسعه پنجم بود که با وجود مصوبه قانونی به علت
اختالف نظر در تفسیر این قانون بین مسئوالن وزارت بهداشت و وزارت رفاه بهخصوص مخالفت
سازمان تأمین اجتماعی ،تا پایان اجرای این برنامه پنجساله در سال  ،95اجرا نشد .سیدحسن
هاشمی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تقریبا از زمان تصدی این مسئولیت در دولت
یازدهم ،بر اجرای این مصوبه قانونی اصرار داش��ت و معتقد بود که چون منابع نظام س�لامت
محدود و البته پراکنده است ،تا زمانی که این منابع تجمیع و در یک ساز و کار یکسان مدیریت
نشود ،هدررفت منابع مانع سازماندهی نظام سالمت است.

جامعه فردا :گرچه به نظر میرسد خبرنگاران نیز چون سایر
ش��اغالن از طریق مؤسس��ات و مراکزی که در آن مشغول به
کارند بیمه میش��وند ،اما این ش��مار فراوانی از خبرنگاران به
دلیل مختلف ،همواره از این حقوق طبیعی کار محروم بودهاند،
به همین دلیل نزدیک به یک دهه اس��ت ک��ه صندوق بیمه
هنرمندان به وسیله سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از
خبرنگاران آزاد نیز خدماتی ارائه میکند ،که البته همیش��ه
البته با محدودیت های فراوان اعمال میشود.
محمد حسینزدا ،معاون فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی در این باره گفته است :اقدام
مهمی که در این خصوص انجام شد اختصاص سهمیه بیش از  30هزار نفری برای خبرنگاران
آزاد بود .این میزان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد .البته شناسایی خبرنگاران آزاد بر
عهده صندوق هنرمندان است و آنها هر کس را معرفی کنند ما مشکلی برای بیمه نداریم .زدا در
نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات گفت :مرجع تشخیص سخت و زیانآور بودن خبرنگاری
نیز ادارات کار و کمیتههای سخت و زیانآور هس��تند و اگر شرایط احراز شود یک خبرنگار
با  20سال متوالی یا  25سال متناوب خدمت میتواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.

جامعه فردا :یکی از از وعدههای انتخاباتی حس��ن روحانی در
دوره اول و دوم ریاس��ت جمهوری ،توج��ه ویژه به جایگاه زنان
و اس��تفاده از توانمندی آنان در زمینههای مختلف سیاس��ی،
اجتماع��ی ،فرهنگ��ی و اقتصادی ب��ود .وعدههایی ک��ه تاثیر
مس��تقیمی بر رأی نیمی از جامعه داش��ت .اما ای��ن اتفاق در
عمل بسیاری را دلس��رد کرد ،چرا که با وجود انتظارات فراوان
برای حضور الاقل یک زن در کابینه ،پس��تهای مهم قبلی نیز
از دامان زنان س��رخورد و به مردان رس��ید .که از آن جمله میتوان به کنار گذاشتن معصومه
ابتکار از سازمان محیطزیس��ت و زهرا احمدیپور از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری اشاره کرد.
این در حالی بود که براساس برنامه شش��م دولت موظف است که تعداد مدیران زن خود را در
دستگاههای اجرایی به ۳۰درصد افزایش دهد .این نگاه البته در دستورالعملی که در روزهای
پایانی مرداد ماه رئیسجمهور دس��تورالعمل به دستگاههای اجرایی فرستاد ،دید تاکید شده
است و به نوعی نش��ان از این میداد که رئیس دولت چندان هم به وعدههای انتخاباتی اش در
این باره بیتوجه نیست .دیروز فهیمه فرهمندپور ،مشاور وزیر کشور در امور زنان نیز بر اهمیت
توانافزایی زنان تأکید کرد و گفت :حدود دوهزار زن توانمند که در استانها پستهای مدیریتی
داشتهاند شناسایی شدند و تاکنون برای آنان  ۴۳دوره آموزشی برگزار شده است.
این دورههای آموزشی به سفارش معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت کشور برگزار
میشود و  ۱۹۰۳زن در دورههای حضوری و غیرحضوری آموزش دیدهاند که از زنان شوراهای
اسالمی شهرها ،زنان مدیرکل ،معاونان مدیرکل و مشاوران امور بانوان وزارتخانهها بودهاند۶۰۰ .
زن از این تعداد از وزارت کش��ور و نهادهای زیر مجموعه آن مانند فرمانداریها و استانداریها
 963،نفر از دستگاههای اجرایی و  ۲۵۹نفر نیز از نمایندگان شوراهای شهر دورههای گذشته
بودهاند .بیشترین شرکتکنندگان از استان فارس با  ۹۵نفر بودند .بیشترین زنان شرکتکننده
از مدیران وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی  ۱۲۲نفر هستند .وزارت جهاد کشاورزی با نزدیک
به  ۸۰نفر در رده بعدی قرار دارد .همچنین در سطح دستگاهی نیز سازمان بهزیستی با  60نفر
بیشترین شرکتکننده در این طرح را به خود اختصاص داده است.
به گفته مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ،درحال حاضر در سطح فرمانداری با وجود ۴۳۰
فرماندار تنها شاهد حضور  ۴زن در این پست هستیم ،اما در بخشداری از میان۱۲۰۰بخشدار
 ۵۰زن در این سطح مدیریتی حضور دارند که به نظر میرسد با موانع ساختاری کمتری روبهرو
هستند .وی در پایان با اشاره به تهیه بستههای عملیاتی بهدنبال نشست وزیر کشور با فعاالن
زن حوزه اقتصادی گفت :در این بس��ته چالشهای  ۸گامهای وجود داش��ت که بررسی شده و
اقدامات انجام شده در این خصوص نشان داده شدهاند.

شهر

مسافران،زنداندرتبلیغاتشهری

جامعه فردا :البد ش��ما هم مس��افر اتوبوسهایی بودهاید که پنجرههای آن با آگهی استتار
شده باش��ند .گاهی حتی این آگهیهای تا حدی شیشههای این وسایل حملونقل عمومی
را در بر گرفته که مس��افران نمیتوانند بیرون را ببینند و تا در ایستگاه مورد نظرشان پیاده
شوند .درحالیکه اتوبوسرانی از این تبلیغات برای کسب درآمد برای مجموعه خود استفاده
میکند ،یکی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران نس��بت به تبلیغات روی اتوبوسها مجددا به
شهرداری تهران تذکر داد.
به گزارش ایس��نا ،حجت نظری در تذکر پیش از دس��تور خود در جلسه امروز شورای شهر
تهران ،ری و تجریش با بیان اینکه پیش از این نیز درباره وضعیت تبلیغات روی اتوبوسهای
پایتخت تذکری ارائه کرده بودم که متأسفانه به آن توجه نشد ،گفت :این روزها شاهد هستیم
برچسبهای تبلیغاتی روی بدنه اتوبوس و روی شیشههای آن نصب شده و فضای نامطلوبی
را در داخل اتوبوسها ایجاد کرده است.

