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شهرنوشت

گویا این روزهــا دایره ماموریت 
برخی در کشور بدون توجه به قانون 
هر روز گســترده تر می شود. به این 
صورت کــه برخی از مســئوالن با 
اعمال طرح ها و سیاست های بیشتر، 
به قولی بــه مهندســی فرهنگی و 
اجتماعی مشــغولند و زنــان هم با 
حذف و کــم رنگ شــدن از عرصه 
عمومــی، پیاده نظام هــای ایــن 

سیاست محسوب می شوند.
روز پنج شــنبه، ۱۰ شــهریور، 
اســتاندار فارس در شورای فرهنگ 
عمومی این استان با رونمایی یکی 
از همیــن ماموریت ها بــه »طرح 
مدیریــت خانواده« توســط بانوان 
اشــاره کرد و گفت: »زنــان متأهل 
که کارمند ادارات دولتی هســتند 
ساعت ۱٢ می توانند به منزل رفته و 
وظایف مدیریت خانواده را در خانه 

انجام دهند«.
محمدهــادی ایمانیــه کــه از 
اجرای پایلوت این طرح در اســتان 
فارس ســخن می گفــت، هدف از 
این تصمیــم را اینگونه توضیح داد: 
»با این  کار بانــوان می توانند هم به 
نیابت از حکومت بــه وظیفه اداره 
خانواده بپردازند و هم در این ساعات 
آموزش هــای مجــازی چگونگی 
ارتقای ســطح زندگی را فرابگیرند. 
این کار می تواند آثار فرهنگی عمیق 

و پایداری در کشور بگذارد«.
هــر چند کــه کاهش ســاعت 
کاری به اعتقاد بسیاری، مخصوصا 
زنان شــاغل موضوع منفی ارزیابی 
نمی شود، اما به اعتقاد کارشناسان 
جدای از این منفعــت آنی، چنین 
سیاست هایی زنان را هر چه بیشتر 
از عرصــه عمومــی دور و بــه کنج 
خانه می کشــاند؛ به طوری که زنان 
در نظــر کارفرمایان در مقایســه با 
مردان نیروهایی با بــازده کم تلقی 
می شــوند و در نتیجه از استخدام 
آنها خودداری می کنند. هم اکنون 
نیز از ٢۳.۵ میلیون نفر شــاغل در 
ایران تنها ســه و نیم میلیون نفر زن 

هستند.
این در حالی است که در ماه های 
اخیر اعمــال محدودیت بیشــتر 
بــرای زنان در حوزه هــای مختلف 
مخصوصــا حجــاب در حوزه های 

ادارات دولتی ابالغ شــد. خرداد ماه 
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از 
منکر کشــور گفت: »ســتاد امر به 
معروف و نهی از منکر طرح جامعی 
برای کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه 
و با رویکرد اجرایی و فرهنگی تدوین 
کرده اســت که عرصــه اول آن با 
ابالغ شــاخص های حجاب به ۱٢۰ 
دســتگاه دولتی و حاکمیتی وارد 
فاز اجرایی و عملیاتی شــده است« 
و حتی مدتی بعد مسئوالن اجرایی 
این ســتاد در اســتان ها از اخراج 
 کارمندان زن بدحجاب هم ســخن 

به میان آوردند.

 طرح دیگری برای اجرای
 سیاست فرزند آوری

در حالــی اســتاندار فــارس از 
اجرای پایلوت طرح اخیر در استان 
متبوعش ســخن گفت کــه به نظر 
می رسد این طرح در راستای اعمال 
سیاســت دولت برای فرزندآوری 
و افزایــش جمعیــت بــوده و بار 
 اصلی آن بــر دوش زنان گذاشــته 

شده است.
کاربری در توئیتر به طنز به این 
موضوع واکنش نشان داد و نوشت: 
»هیچ بعید نیست که تا چندی دیگر 
پرداخت حقوق زنان کارمند دولت 

منوط به ارائه تست مثبت بارداری 
شــود«. کاربر دیگری هم نوشــت: 
»زنان باید به حاشــیه رانده شوند. 
از مناســبات اجتماعی حذف شوند 
که احتماال حضورشــان در خانواده 
قوی تر شود. تا البد به سیاست های 
فرزنــد آوری روی خــوش نشــان 

دهند«. 
کاربــر دیگری هم یادآور شــد: 
»طالبــان بــا زور زنــان کارمند را 
خانه نشــین می کند، اما ما در اینجا 
با اعمال یک ســری سیاست های 
بروکراتیــک همان عمــل را تکرار 

می کنیم«.

 گام بلند استاندار برای کاهش
 عالقه به جذب و استخدام زنان

با افزایــش نگرانی ها در خصوص 
کاهــش جمعیت جوان کشــور، در 
یک دهه گذشته برخی مسئوالن امر 
طرح های پراکنده ای را برای تشویق 
به فرزندآوری ارائه دادند که برخی از 
آنها همچون؛ افزایش مرخصی زایمان 
و اعطای وام و ســهام، هیچ ضمانت 
اجرایی نداشــت و عمال بــه گونه ای 
نیســت که خانواده هــا را در این امر 
ترغیب کند. حال هم از طرحی نام برده 
شده که در آن کارمندان زن قرار است 
ساعت کارشان کم شود. سیاستی که 
پیشــتر در خصوص زنان کارمندی 
اعمال می شــد که فرزنــد معلول یا 

شیرخواره ای در منزل داشتند.
اما به اعتقــاد کارشناســان این 
سیاســت هر چند برای زنانی که در 
حال حاضر شاغل هســتند جذاب 
اســت، اما عمال گام بلندی اســت 
برای کاهش عالقــه مجموعه های 
اقتصادی و حتی دولتی برای جذب 
و به کارگیری زنــان. چرا که مدیران 
این گروه را ناکارآمد و حضورشان را در 
مجموعه هایشان هزینه زا می دانند. 
پس احتماال گام بعدی چنین خواهد 
بود که چه بهتر زنان در خانه بمانند و 
به تنها وظیفه ای که دولت برای آنها 

تبیین کرده است یعنی فرزندآوری 
بپردازند. این قبیل تصمیم گیری ها 
برای زنان البته مســبوق به ســابقه 
اســت و اصال نکته غریبی نیســت. 
ابــالغ طــرح جوانــی جمعیــت و 
حمایــت از خانواده با دو ســرفصل 
جنجالــی محدویــت در غربالگری 
جنین و محدودیت در سقط جنین 
منتقدان جدی دربرداشت. منتقدانی 
که معتقد بودند ایــن محدودیت ها 
خطر تولد کودکان معلــول و بیمار 
و دارای نقص هــای مــادرزادی را 
زیــاد می کند و عمــال نه تنها قدمی 
در جهــت افزایش جمعیــت جوان 
فعال مدنظر برنمــی دارد، که اغلب 
 خانواده ها را هم از فرزندآوری دلزده 

خواهد کرد.

افزایش نرخ بیکاری
و گسترش فقر در میان زنان

در ایران، بــا افزایش تحصیالت 
زنان، جمعیــت قابل توجهی از آنان 
می خواهند وارد بازار کار شــوند. اما 
توزیع بیــکاری در کشــور به لحاظ 
جنسیتی بســیار نامتناسب است. 
علی رغم آن که میانگین بیکاری در 
کشور ۱۰.۵ درصد اعالم  شده است، 
این رقم در بین زنان سه برابر افزایش 

می یابد.

در چنین شرایطی، در سیاست ها 
و برنامه های افزایش جمعیت جدید 
نه تنها تمهیداتی متناسب با شرایط 
شغلی زنان اندیشــیده نشده؛ بلکه 
»اشتغال زنان، مسئله ای درجه دوم« 
تلقی شده و طرح های تبعیض آمیز و 
ناعادالنه ای برای محدودیت بیشتر 
زنــان در عرصــه کار و شــغل تهیه 
 شــده اســت. به طوری که بر اساس 
ماده ی۱۰طرح تعالــی خانواده قید 
شده است در کلیه بخش های دولتی 
و غیردولتــی اولویت اســتخدام به 
ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس 
مردان متأهل بدون فرزند و بعد از آن 
زنان دارای فرزند است و به کارگیری 
افراد مجرد واجد شــرایط در صورت 
نبود متقاضیان متأهل واجد شرایط 

بالمانع است.
از طــرف دیگر، سیاســت های 
افزایش جمعیت در این تورم فزاینده 
می تواند به فقــر زنان دامــن بزند. 
زنی که مادر چندین فرزند اســت، 
امکان انجام شغل تمام وقت نخواهد 
داشت. کاهش ساعات کار همزمان 
با تعدد فرزندان کــه به خودی خود 
مخارج خانواده را افزایش می دهد، به 
معنای درآمد کمتر و فقر بیشتر برای 
خانواده خواهد بــود. حداقل تأثیری 
که کاهــش درآمــد زن در وضعیت 
اقتصادی خود زن خواهد داشــت، 
این اســت که زن از نظر اقتصادی به 
درآمد مرد وابسته تر شده و در دوران 
سالمندی و ازکارافتادگی نیز به دلیل 
درآمد کم در زمان اشتغال، مستمری 
بازنشستگی کمتری دریافت خواهد 
کرد. امنیت شغلی زنان بیش  از پیش 
به خطر افتاده و از فرصت های شغلی 

کمتری برخوردار می شوند.
با نــگاه به ایــن مــوارد می توان 
دریافت کــه اعمال سیاســت های 
جدید نه تنها کمکی به ترغیب زنان 
به فرزندآوری نمی کنــد که تبعات 

اجتماعی فراوانی خواهد داشت. 

استاندار فارس ساعت کار زنان متأهل را تقلیل داد تا به نیابت از حکومت در خانه هایشان مدیریت کنند! 

مهندسی فرهنگی و اعمال نفوذ در خانواده

سیاست تقلیل ساعت کاری 
بانوان، هر چند برای زنانی 

که در حال حاضر شاغل 
هستند جذاب است، اما 

عمال گام بلندی است برای 
کاهش عالقه مجموعه های 

اقتصادی و حتی دولتی برای 
جذب و به کارگیری زنان؛ 

چراکه مدیران این گروه را 
 ناکارآمد و حضورشان 
را در مجموعه هایشان 

هزینه زا می دانند

استاندار فارس با اشاره به 
»طرح مدیریت خانواده« 
توسط بانوان گفت: »زنان 
متأهل که کارمند ادارات 
دولتی هستند ساعت ١٢ 
می توانند به منزل رفته و 

وظایف مدیریت خانواده را 
در خانه انجام دهند«
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یک بسیجی در کازرون
بر اثر ضربات چاقو جان باخت

عضو پایــگاه مقاومت 
بســیج ولی عصــر )عج( 
مســجد صاحــب الزمان 
کازرون شامگاه پنجشنبه 
پس از مراسم سوگواری، در 
کنار مسجد با چاقو مورد حمله قرار گرفت و دار فانی 

را وداع گفت. 
به گزارش ایرنا، بهروز نبیئی، فرمانده انتظامی 
شهرســتان کازرون گفت: در کمتر از یک ساعت 
در یک عملیــات ضربتی و غافلگیرانــه موفق به 
شناسایی و دستگیری قاتل ۱۵ ساله و همدست 

۱۸ ساله اش در یکی از محالت شهر شدند. 
بنا بر تحقیقات به عمل آمده و با ارائه شواهد و 
مســتندات، متهم به قتل اعتراف و علت و انگیزه 
خود از ارتکاب ایــن جنایــت را اختالفات قبلی 

عنوان کرد.
    

وجود سه هزار محله آسیب خیز 
در کشور

مدیرکل دفتر پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور با 
بیان اینکــه در حال حاضر 
حدود هفت هزار محله در 
سراسر کشور وجود دارد، گفت: از میان این محله ها 
حدود سه هزار محله، آسیب خیز و کمتر برخوردار 

هستند. 
به گزارش ایسنا، آرزو ذکایی فر افزود: در حال 
حاضر حدود یک هزار و 7۰۰ محله پایش شــده 
است که از این تعداد ۵۰۰ محله با ظرفیت مردمی و 
با محوریت مسائل محله رصد شده است. در نهایت 
نیازها و اولویت بندی محــالت مورد مطالعه قرار 
گرفت و سپس نقشــه اجتماعی محل تهیه شد. 
هدف سازمان به دست آوردن داده ها و مشکالت و 

نقشه اجتماعی این محالت است.
    

نجات ۲ مفقود شده در باتالق های 
اطراف دریاچه ارومیه

سرپرست شــعبه بناب 
جمعیــت هــالل احمــر 
آذربایجان شرقی از نجات 
٢ فــرد مفقودشــده در 
باتالق های اطراف دریاچه 

ارومیه بنام سه کوه )اوش کوه( خبر داد. 
به گزارش ایلنا، هادی اکبرزاده با اعالم این خبر 
تشریح کرد: پیرو تماس فرماندار شهرستان با هالل  
احمر مبنی بر مفقودی دو نفــر در اطراف دریاچه 
ارومیه، بالفاصله نیروهای امداد و نجات در ساعت 

٢۰:٢۰ به محل مذکور اعزام شدند.
    

آغاز شناسایی ساختمان های 
ناایمن شهرستان های تهران

معــاون هماهنگــی 
امور عمرانی اســتانداری 
تهران بــا تاکید بــر اینکه 
در شهرســتانهای استان 
تهــران تاکنون براســاس 
بررســی هایی که برای شناسایی ساختمان های 
ناایمن شده است گزارشــی برای تخلیه، پلمب و 
تخریب فوری ساختمانی نداشته ایم، گفت: روند 
شناسایی ســاختمان های ناایمن شهرستانهای 

استان تهران اغاز شده است. 
عابد ملکی به ایســنا افزود: این شناســایی ها 
هم برای ســاختمان های بلندمرتبــه و هم برای 
ســاختمان های قدیمی مثل بازار تهران در شهر 
تهران و سایر نقاط استان تهران انجام خواهد شد. 

    
شناسایی ۵۰ هزار کلونی موش

در تهران
مدیــر عامل ســازمان 
مدیریت پســماند تهران 
گفت: طــی مکاتباتی که با 
مرکز مطالعات شهرداری 
تهران انجام شد قرار است 
کلونی تمام موش ها را شناســایی کنیم. در حال 
حاضر ۵۰ هــزار کلونــی موش در شــهر تهران 
شناسایی شده است، اما باید آمار دقیق تری از آن ها 

داشته باشیم. 
محمد مهدی عزیزی با بیان اینکه ســم های 
مختلفی برای از بین بردن موش ها استفاده شده 
اســت، گفت: ســم ها را خریداری کرده )داخلی 
است و بعضا از شرکت های دانش بنیان خریداری 
می شــود( و بعد آن ها را به پیمانکاران داده تا در 

مناطق ٢٢ گانه شهر تهران از آن ها استفاده کنند.

از گوشه و کنار 

تاالب بندر انزلی روز جمعه، ۱۱ شهریور، برای چندمین بار در ماه های گذشته 
دچار آتش سوزی شد. این در حالی است که هشتم شهریور نیز اعالم شده بود این 
منطقه دچار حریق شده و پس از سوختن هفت هکتار از نیزارها آتش مهار شده 

است.
تاالب انزلی با مساحتی در حدود ٢۰ هزار هکتار در استان گیالن واقع شده و 

از مهم ترین و بزرگ ترین زیستگاه های طبیعی جانوران کشور به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، محمد پورخوش، فرماندار انزلی گفت: این آتش سوزی از بامداد 
جمعه در قسمت مرکزی تاالب در محدوده چراغ پشتان آغاز شد و دامنه آن به دلیل 

عدم امکان دسترسی به اطراف گسترش یافت.
به گفته پورخوش، در زمان شروع آتش سوزی دامنه حریق دو هکتار بود، اما تا 
ظهر روز جمعه وسیع تر شده و قابل اندازه گیری نیست. در نخستین آتش سوزی 
امسال در این تاالب که روز ۳۱ تیر رخ داد، حدود ۱۵ هکتار از این تاالب در آتش 

سوخت.
مقامات محلی بارها این آتش سوزی ها را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه 

اعالم کرده اند.
 اعزام ٢ بالگرد اطفای حریق به تاالب انزلی

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیالن با اشاره به رایزنی استاندار گیالن با 
وزیر کشور در خصوص اعزام بالگرد آبپاش به گیالن گفت: با عنایت به پیگیرهای 
صورت گرفته ٢ فروند بالگرد با سبد آبپاش از استان البرز به تاالب بین المللی انزلی 

اعزام شده و اکنون در محل هستند.
میر مرادی دقایقی با اشــاره به ادامه دار بودن حریــق در تاالب بین المللی 
انزلی به خبرگزاری فارس اظهار کرد: هنوز اطالعات دقیقی از میزان خســارت 
وارد شــده به تاالب انزلی وجود نداشــته و تیم های ارزیاب در منطفه حضور 

داشته و میزان خسارت و همچنین عمدی و یا غیر عمدی بودن آتش سوزی به 
زودی مشخص می شــود.  تاالب بین المللی انزلی یکی از مهمترین تاالب های 
 کشور اســت که همواره مورد سوءاســتفاده ســودجویان قرار گرفته و دچار 

حریق می شود.

عمدی بودن آتش سوزی
خبرگزاری ایرنا پیشتر در گزارشــی اعالم کرده بود که تنها در سال ۱۴۰۰، 
نزدیک به ۹۰ هکتار از اراضی تاالب انزلی به قصد تصرف اراضی و توسط سودجویان 

دچار آتش سوزی شده و از بین رفته است.
با وجود این که گه گاه خبر بازداشــت عامالن آتش سوزی تاالب انزلی منتشر 

می شود، با این حال این روند هم چنان ادامه دارد.
دادستان انزلی پیشتر اعالم کرده بود که بر اســاس ماده ۶7۵ قانون اساسی، 
حریق عمدی اراضی جرم است و قانونگذار در مورد افرادی که به قصد »محاربه و 
برهم زدن نظم جامعه« دســت به این اقدام می زنند می تواند حکم اعدام در نظر 

بگیرد.
عالوه بر آتش سوزی در سال های گذشته، عواملی چون رسوبات و فاضالب های 
صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها 
و نخاله ها، گسترش گیاهان مهاجم و کاهش حجم آب، سالمت و حیات تاالب انزلی 

را با خطر جدی مواجه کرده است.
حسن خسته بند، نماینده ســابق انزلی در مجلس شورای اسالمی، نیز گفته 
بود که ساالنه 7۰۰ هزار تن رسوب وارد تاالب انزلی می شود که باعث کاهش عمق 
تاالب طی چند دهه گذشته شده و عمق آن از ۱۰ متر به ٢ متر کاهش یافته و حتی 

در برخی مناطق به خشکی کامل رسیده است.

بازداشت یک نفر به اتهام آتش زدن تاالب انزلی
در همین حال روز قبل از این حریق گســترده، مهدی فالح میری، دادستان 
عمومی و انقالب گیالن، در خصوص آتش سوزی قبلی تاالب انزلی که منطقه ای به 
وسعت 7 هکتار را دچار حریق کرد گفت: این آتش سوزی عمدی بوده و در ارتباط با 

این موضوع، یک نفر بازداشت شده است و چهار نفر تحت نظر هستند.
این مقام قضایی با تاکید براینکه بر اساس قانون حریق عمدی اراضی جرم بوده 
و برای افرادی که به قصد محاربه و برهــم زدن نظم جامعه اقدام به این کار کنند، 
مجازات اعدام درنظر گرفته شده، گفته است که با افراد سودجویی که این اراضی 

را تحت تصرف در آوردند برخورد خواهد شد.
پیش از این، احســان هادی پــور، رئیــس اداره حفاظت از محیط زیســت 
بندرانزلی،گفته بود: افراد سود جو برای تغییر کاربری زمین های تاالبی، اقدام به 

سوزاندن نیزار می کنند.
آتش سوزی در نیزارهای منطقه چراغ پشتان انزلی از روز دوشنبه هشتم شهریور 
آغاز شــد و مقام های محلی خبر داده اند که مهار کامل آتش با کمک هواپیمای 

آب پاش ایلوشین ادامه دارد.

گسترش آتش سوزی به دلیل عدم امکان دسترسی؛

وسعت حریق تاالب انزلی به  ۴۰  هکتار رسید

گزارش


