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اکنون که حدود ششســال از آن زمان میگذرد
که پیرمرد عمر بابرکت خویش را به فرهنگ و هنر
بلوچستان بخشید تا هویت ،تاریخ و صنعت این دیار
زیر خاک بیتفاوتی ما مدفون نشود ،کمتر عالقمند
یا دلبستهای به فرهنگ و هنر ایرانی و بلوچستانی
بود که دغدغه خاموشی کورههای تاریخ را داشت.
روزگاری در آنجایی که شــهره به زادگاه خورشید
است و میراثدار صنعت هفتهزار ساله دست زنان
بلــوچ ،مردی به نام دلمراد دهواری ســالها خون
جگر خورد و دوندگی کرد تــا امروز حاصل همان
تالشها به ثمر بنشیند و اینچنین با کمال افتخار و

۴
نوار زرد

خودکشی زنی
با دو فرزند

آنکه رفع کرد خطر خاموشی کورههای تاریخ را
سربلندی عالیرتبهترین مسئوالن ایرانی و جهانی
صنایع دســتی ثبت ســفال کلپورگان را بهعنوان
دهکده جهانی سفال جشن بگیرند.
حال در آستانه ششمین سال مرگ آن پیر احیاگر
سفال کلپورگان دلمراد دهواری قرار داریم درست
یکهفته پیش مراسم رونمایی از لوح ثبت جهانی
سفال هفتهزار ســاله دهکده کلپورگان با حضور
تعدادی از داوران شــورای جهانی صنایع دســتی
میگذرد در گام نخســت شاید این اقدام مسئوالن
صنایع دســتی سیســتان و بلوچســتان را بتوان
نهتنها نقطه عطفی در کارنامه ایشــان عنوان کرد
بلکه این قدم را کارســازترین و پراگماتیسمترین
اقدام مسئوالن صنایع دســتی ،میراث فرهنگی و
گردشــگری دولت یازدهم در خدمت به فرهنگ
و هنــر بلوچســتان و جلوگیــری از زوال یکی از
باقدمتتریــن هنرهــای تاریخی مردمــان بلوچ

عنوان کرد.
برمیگردیــم به دلمــراد دهواری کــه امروز هنر
سفالگری هفتهزار ســاله کلپورگان سراوان اگر
نابود مطلق نشــد ،مدیون او و تالشهای بیوقفه
و عالقمندیهای تحسینبرانگیز اوست که احیاء
کرد و روشن ،شــعلههای خاموش و فراموش شده
کورههای تاریخی سفالسازی را بعد از سالها.
پس از مرگ دلمــراد که مرادی در دل داشــت و
برنامههایی بسیار در ســر برای توسعه تنها کارگاه
ســفالگری دســتی زنان جهان که بــه مدد هنر
تخیلگونه و سرانگشــتان هنرآفرین و نقش ساز
این زنان بلوچ و تالشهای عاشــقانه ایشان احیاء
شــده بود؛ یک بار دیگر فقدان این پیرمرد عاشق
پیشه و دلبسته به هنر ســفال و صنایع دستی دل
مشــغولیها و نگرانیها و فراوان دغدغه ایجاد کرد
برای دوســتداران فرهنگ و هنر این مرز و بوم که

زنان

دگربار به یغما برود و فراموشــی این ســفالهای
خوشرنگ و لعاب زنانهساز.
میدانم امروز که دلمراد نیست تا ببیند فعالیتها
و تالشهــای عاشــقانه او را اینچنین جهان دید و
پسندید اما روح او شاد خواهد شد و دل چرکین بانو
صنعتگران و سفالآفرینان بلوچ امیدوار به اینکه در
پس این ثبت جهانی شاید فرجی باشد برای رهایی
از مصائب و موانع پیش پای ایشان.
اگر از توصیفــات بگذریم و روی دیگر ســکه این
یادداشــت را بســازیم ،نمایان باید اعتراف کرد که
کمتر توجهی به صنایع دستی و میراث فرهنگی غنی
و تاریخی بلوچان شده است بهطوریکه درحالحاضر
بســیاری از صنایع دستی و هنرهای بومی و سنتی
بلوچســتان از جمله صنعت منگلینکســازی یا
النگوســازی بلوچ،گوال دوزی و پارچهبافی و حتی
آهنگری و دارتراشی یا نجاری برای همیشه منسوخ
شده و به باد فراموشی سپرده شده است.
ســوزندوزی نیز که اکنون نبــض آن اندکی بهتر
میزند و یک قابلیت است برای جهانی کردن صنعت

مد و لباس ایرانی اگر امروز با این وضعیت فعلی به
کما نرفته است و سرنوشت آن نشده مشابه فراوان
هنرهای زوال رفته یا رو به زوال نه بهخاطر طرحها
و برنامهها و حمایتهای مســئوالن صنایعدستی
باشد بلکه به ســبب کاربردی بودن این هنر است
نزد مردمان بلوچ وگرنه همانند سایر هنرهای فاخر
و ارزشمند جای آن در خاطرهها و نوستالژیها باید
ثبت میبود و مدفون در فراموش خانههای روزگار.
اجازه بفرمایید پایان این ســیاهه را مزین کنیم بر
نظر و دغدغه آن دسته از کارشناسان صنایعدستی
بلوچستان که بسیاری خود نیز دستی بر آتش دارد
و نظری در این حوزه در واکنش به خبر ثبت جهانی
صنعت نیمهجان سفالگری کلپورگان و معتقدند این
ثبت جهانی بهخودیخود نمیتواند موثر باشد ،بر
پایان رکود سفالگری هفتهزار ساله مگر آنکه همتی
به مانند آن پیر عاشق پیشــه دلمراد دهواری پسا
ثبتی در مسئوالن صنایع دستی کشور نهفته باشد
و برنامهریزی کالنی برای معرفی ،فروش و توسعه
این هنر تاریخی دست زنان بلوچستان.

الیحه جامع تأمین امنیت مردان در برابر خشونت،
الیحه تأمین امنیت خانواده در برابر خشونت ،الیحه
جامع تأمین امنیت کودکان ،دختران ،سالمندان،
کارگران و ....در صف لوایح قرار گیرند».

تأمین امنیت زنان گرفته این اســت که چارچوب
خانواده مــورد رصد دولت قــرار میگیرد و دیگر
خانه محلی برای آرامش نیســت و به همین دلیل
مردان اگر رستم دستان هم باشند از مقوله ازدواج
گریزان میشوند.
در بند  6این یادداشــت آورده شده است «:ادعای
اولیه این الیحه حمایت از کیان خانواده اســت اما
حاصل  92بند حقوقی مندرج در آن ،از همسران در
خانواده که به لحاظ تعهداتی که به یکدیگر دادهاند
قرار است بنیان یک آرامشکده را برای خودشان و
نسلهای دیگر بریزند؛ دو خصم مقابل هم و مترصد
بهانهجویی و انتقامکشــی میسازد .زن که مظهر
لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل
میشود بهانهجو ،ایرادگیر و نازپرورده که میتواند
هر اقدام مرد را به خشــونت علیه خود تعبیر کند،
حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد،
قانــون به او حق میدهد که مــرد را محکوم کند
و دادگاه را به وسط خانه بکشــاند .به تعبیر خانم
معاون رئیسجمهور ،چهاردیواری دیگر اختیاری
نیست و باید چشــمان و دستانی از قانون و قاضی
مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید باالی
چشمت ابروست .خدا میداند با چنین وضعیتی
کدام پسری ولو  40ساله و  50ساله جرأت ازدواج
کردن را خواهد داشــت حتی اگر رســتم دستان
باشد ».در صورتی که در فصل اول این الیحه تأکید
شده است با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده
ترسیم شده است.

حمایت از زنان را به مردان بسپاریم

زنی  ۴۰ساله در رضوانشهر دو فرزند 11
ساله و  ۱۰ماهه خود را از طبقه پنجم
یک ســاختمان به پایین پرتاب کرد و
سپس خود را کشت.
سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه
معــاون اجتماعی فرمانــده انتظامی
گیالن با اشــاره به جزئیــات حادثه
خودکشی در رضوانشهر گفت :در این
حادثه مادری  40ســاله دو فرزند 11
ساله و  10ماهه خود را از طبقه پنجم
یک پاساژ به پایین پرتاب کرد.
وی با بیان اینکــه این زن پس از پرت
کردن فرزندانش اقدام به خودکشــی
کرده است اعالم کرد :این زن و فرزند
 10ماههاش در دم جان دادند ،اما دختر
 10ســاله دچار شکستگی پا شده و به
بیمارستان منتقل شده است.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی
استان گیالن با اعالم اینکه شوهر این
زن توسط پلیس شناسایی شده است
خاطرنشان کرد :پلیس در حال بررسی
و انجام تحقیقات بیشتر است تا علت و
اهداف این اتفاق را کشف کند.
دختر  10ســاله این زن بر روی سقف
یک خودروی ســمند افتاد و به گفته
پزشــکان از مــرگ جان بــه در برد.
میرفالح ،رئيس بیمارستان رضوانشهر
دیروز گفــت :حال دختــر بچه که از
سقوط طبقه پنجم ســاختمان جان
سالم بدر برده رضایتبخش است و هم
اکنون در بيمارستان انزلی تحت مداوا
بوده که تا  24ســاعت آینده ترخیص
میشود.
بنا به روایت شــاهدان عینی این زن
در ابتدا دختر خــود را از طبقه پنجم
ســاختمان به پایین پرتاب میکند و
ســپس خودش را به همــراه نوزاد به
پایین پرت میکنــد .همچنین مردم
صدای دختر بچه را که فریاد میزد «منو
نکش» را شنیدهاند .هنوز دلیل اقدام به
خودکشی این زن از سوی پلیس اعالم
نشده است.
ديالوگ

نقشه درستی از شبکه گازرسانی
شهری در تهران نداریم
در شهری مانند شهر تهران هر چه بارگذاری
بیشتر و تراکم جمعیتی باالتر رود خسارت
نیز بیشتر خواهد شد .به عبارت دیگر حدود
شش برابر ظرفیت قابل تحمل تهران بر روی
آن بارگذاری شده است که امری خطرناک
اســت .از طرفی ســولههای بحران نیز به
درستی مدیریت نمیشــوند؛ به طوری که
بسیاری از وسایل و مواد مصرفی از اعتبار و
تاریخ مصرف ســاقط و دور انداخته شدند و
بعضی بر خالف کارکرد اولیه به حوزههای
اداری تبدیل میشوند.
نقشه درستی از شبکه گازرسانی شهری در
تهران نداریم .همچنین اطالعات دقیقی از
گسلهای ریز تهران در دست نیست و هنوز
شدت لرزهخیزی مناطق مختلف در مقیاس
کمتر از  ۵۰۰۰شناســایی نشده است .در
حقیقت هنوز یک نقشه دقیق از یکپانصدم
شــتاب لرزهخیزی افقی تهــران را نداریم.
همچنین زیرساختهای شهری در بدترین
وضعیت ممکن هســتند و هنوز تهرانیها
یک شبکه فاضالب مدرن و پاسخده ندارند.
محمدجواد فاطمی ،رئیس مرکز تحقیقات
سوختگی :متاســفانه آمار خودسوزی در
ایران در حال افزایش است و سالی  ۳۰هزار
بیمار بر اثر سوختگی بستری میشوند ،در
حالی که فقط هزار و  ۳۵۰تخت سوختگی در
کل کشور وجود دارد .خودسوزی در برخی
استانها مانند ایالم ،کردستان ،کرمانشاه،
سیستان و بلوچســتان و شمال خوزستان
بســیار شایع اســت و جزو فجیعترین نوع
سوختگیها حساب میشــود .افرادی که
خودســوزی میکنند به علت اینکه درصد
باالیی از بدنشــان میسوزد ،بیشتر از دیگر
بیماران در معرض مرگ و میر هستند.

عکس :آندرا گیبلی

انتقاد رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان به الیحه «تامین امنیت زنان»:

حمایت از زنان در برابر خشونت را
به مردان بسپارید
سارا غضنفری
روزنامهنگار

تجربه نشان داده
است که بهترین
نوع حمایت از
زنان همانطور
که اسالم هدایت
کرده ،آن است
کهحمایت
از زنان را به
مردان خانواده
بسپاریم .پدر،
همسر ،برادر،
پدر بزرگ ،پدر
همسر و محارمی
که قدرت
حمایت و دفاع از
زن را دارند

الیحه تأمین امنیت زنان موضوعی است که حسن
روحانــی برای حمایت از زنان بــه ضرس قاطع در
تمام ســخنرانیهایش از آن نام برد و معاونت زنان
ریاستجمهوری نیز هر روز وعده تصویب آن را داد
که به زودی عملی میشود .الیحهای که پنج سال
از آن میگذرد و حــاال مفادش منتظر تصویب قوه
قضائیه است .اما در همین روزها که مسئولین امر
در حوزه زنان وعده تصویب این الیحه را میدهند،
یادداشتی در یکی از رسانهها توسط زهرا آیتاللهی،
رئیس شــورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده
منتشر شــد که برخی مفاد این الیحه را مورد نقد
جدی قرار داده است.
تناقض بر سر تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده

در بند یک این یادداشت درباره موضوع الیحه «تأمین
امنیت زنان» عنوان شده است« :در مقدمه این الیحه
یکی از اهداف الیحه ،تحکیم بنیان خانواده دیده شده
اما بررسی تبعات اجرایی اکثر مواد این الیحه ،تهدید
و مقابله علیه خانواده را به همراه دارد که نتیجه نهایی
آن از سویی نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده و
تضعیف این نهــاد بنیادین در جامعه خواهد بود و از
ســوی دیگر کاهش ازدواج دائم و تشکیل خانواده و

از دیگر سوی محرومیتهای دیگری برای زنان ».در
ماده یک الیحه تأمین امنیت زنان پنج مورد از اهداف
این الیحه به این شرح بیان شده است « :الف) تقویت و
تحکیم نظام خانواده؛ ب) تأمین حقوق زنان به منظور
حفظ کرامت و امنیت آنان؛ ج) پیشگیری از خشونت
علیه زنان؛ د) حمایت از زنــان قربانی یا در معرض
خشونت؛ ه) تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در
خصوص خشونت علیه زنان و راههای مقابله با آن».
ایجاد وحشت در مردان با واژه خشونت

در بند دو این یادداشــت مذکور تأکید میشود که
قشر کوچکی از زنان در جامعه مورد خشونت قرار
میگیرند ،اما نتیجه این الیحه این اســت که کل
زنان و خانواده مورد تهدید واقع میشــود .در این
بند آمده« :با اقرار به اینکه چتر قانونی برای اقشار
مختلف باید به نحوی باشــد که حتی یک فرد هم
مورد ظلم واقع نشــود؛ بهخصوص یک زن ،آن هم
در خانواده  -امر مهمی که همواره مورد تأکید مقام
معظم رهبری بوده و هســت  -این الیحه به نحوی
تنظیم شــده که حمایت تنها درصدی از زنان که
تحت ظلم همسرانشــان یا دیگر مردان در خارج
از منــزل یا در خانــواده قرار میگیرند را شــامل
میشــود؛ اما نتیجه آن همــه خانوادهها را تهدید
میکند و مردان را به وحشــت میاندازد که مبادا
هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشــونت

شهری

نجفی:منابعشهریصرفمنفعتطلبیافرادخاصشد

جامعه فردا :محمدرضــا نجفی ،نماینده تهــران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس گفتوگوی مفصلی با ایلنا
انجام داده و به بهانه زلزله اخیر تهران به فســاد در مدیریت
شهری پایتخت اشــاره کرده که پیامدهای آن ،امروز دامن
شهروندان تهرانی را گرفته است .نجفی در ابتدا با اشاره به
اینکه زلزله اخیر در تهران مهلتی بود که خداوند دوباره به
مردم و مســئوالن داد ،یادآور شده :آنطور که کارشناسان
نیز درباره این زلزله اظهارنظر کردند ،این مهلت بارها بارها
به همه داده شده که تهران را برای چنین حادثهای آماده کنند ،اما ظاهرا ما بنا نداشتیم از
این فرصتها به خوبی استفاده کنیم .او ادامه داد :تهران به هیچ وجه آماده حوادثی مانند
زلزله نیســت و فرصتهای زیادی در رابطه با این موضوع از دســت رفته است ،از طرفی
منابع زیادی باید برای این موضوع هزینه میشده که اختصاص داده نشده است .او افزود:
همچنین در برنامه ششم توسعه آمده است که پایان کار ساختمانها باید منوط به مقررات
ملی ســاختمان شود و این مطلب در پروانهها و جواز تاسیس و ساخت هم مندرج شود و
ساختمانها باید متناسب با استانداردهای به روز علمی مقامسازی شوند و الگوی مصرف
آنها بهبود پیدا کند .برای کاهش خطرپذیری زلزله مصالح ساختمانی باید استانداردسازی
شــود و از تولیدکنندگان و ارائهکننــدگان مصالح نیز برای این موضوع حمایت شــود.
نماینده تهران با بیان اینکه مسئوالن نباید منابع وسرمایههای حداقلی موجود را خارج
از اولویتبندی مصرف کنند ،تصریح کرد :فســاد مثل موریانه ظرفیتها و سرمایههای
کشور را خرج میکند این موارد به خصوص در مدیریت شهری تهران باید برچیده شود.
در مدیریت گذشته شهر تهران بخش مهمی از سرمایههای کشور که باید صرف بازسازی،
توسعه و آبادانی شــود برای منفعتطلبی گروهها یا اشخاص یا افراد خاصی صرف شده
است .این ســرمایهها باید در اولویتهای استراتژیک و راهبردی شهر تهران هزینه شود
و خارج از این در هیچ زمینهای صرف نشود .نجفی با اشاره به زلزله اخیر تهران گفت :در
حالی که هیچ اتفاقی درحوزه زیرســاختها و ابنیه در زلزله تهران نیفتاد و آسیب جانی
و مالی نداشتیم؛ اما خیابانها و پمپ بنزینها قفل شد که همین موضوع نشان میدهد
ما در حوزه فکری ،فرهنگی و آموزشی هم باید کارهای زیادی انجام دهیم .ممکن است
کوچکترین حادثهای تبعات بسیار بزرگی داشته باشد .همه این موارد نشان میدهد در
هیچ یک از امور کارهایی که الزم بوده انجام نشــده است .او در پایان تأکید کرد :مجلس
شورای اســامی تا امروز پیگیر همه این مسائل بوده با اینکه نتیجه درستی هم دریافت
نکرده است ،اما همچنان این موارد را با جدیت و استمرار پیگیری میکند تا اهداف کمی
و کیفی پیشبینی شده محقق شود.

علیه زنان تلقی شــود و در نهایت ،به آرامش و روح
صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب میزند و
خانه را به معرکهای تبدیل میکند برای فرار زنان از
مسئولیتهایشان و خارج کردن مردان از جایگاه
اصلیشان که مدیریت خانواده است ».اما در ماده
 4از فصل اول الیحه،درباره مصادیق خشونت علیه
زنان در  12مورد بهطور واضح توضیحاتی داده شده
که به این شرح است« :خشونت جسمی ،خشونت
روانی و عاطفی ،خشونت جنسی ،خشونت اقتصادی،
بهرهکشی جنسی ،تجاوزی جنسی ،تعرض جنسی،
آزار جنســی ،مزاحمت جنســیتی ،خودآزاری،
آداب و رســوم ناپســند ،جرایم ناموسی ،وضعیت
آسیبپذیری ،رابطه خانوادگی ،تدابیر پیشگیرانه،
تدابیر حمایتی» .از این موارد در الیحه تأمین امنیت
زنان از مصادیق خشونت نام برده شده است.
تخصیص الیحه خشونت علیه مردان

در این یادداشت اعالم شده است که اگر به این طریق
الیحه تأمین امنیت زنان پیش برود باید شاهد ایجاد
الیحه تأمین امنیت مردان نیز باشیم .طبق بند 3این
یادداشت بادی شاهد یک الگوی جدید نیز باشیم:
«تخصیص این الیحه به زنان ،آن هم تنها در موضوع
خشونت علیه آنان ،آن را به الگویی جدید برای حل
مشکالت و آسیبهای اجتماعی تبدیل میکند و اگر
احقاق حقوق با این مدل رسمیت یابد ،باید به زودی

تئوری و نتیجهگیری نویسنده یادداشت این است
که بهترین نوع حمایت از زنان ،سپردن حمایت زنان
خانواده به مردان است .در بند  4این یادداشت تأکید
شده است« :تجربه نشان داده است که بهترین نوع
حمایت از زنان همانطور که اسالم هدایت کرده،
آن اســت که حمایت از زنان را به مــردان خانواده
بسپاریم .پدر ،همسر ،برادر ،پدر بزرگ ،پدر همسر
و محارمی که قدرت حمایــت و دفاع از زن را دارند
و دیدهایم که هرگاه حکومــت ،قانون و هر قدرت
دیگری مثل فشــارهای بینالمللی و رسانهای به
حمایت زنــان آمدهاند ،مــردان را مقابل زنان قرار
داده و بــه موضعگیری و بعضــا انتقامجویی وادار
کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و
پناه بردن به انحرافات اخالقی سوق داده است ».در
این یادداشت اذعان شده حمایت بد از زنان موجب
انتقامجویی مردان از این قشر شده است و همچنین
چنین دیدگاهی منجر شده است به این که مردان از
زنان فاصله بگیرند ،آمار ازدواج پایین بیاید و مردان
به سمت انحرافات اخالقی بروند.
ترس مردان از اعالم خشونت علیهشان

نگارنده معتقد اســت حمایت از زنان به این شیوه
یک سبک غربی است و نتیجه مشابه غرب را برای
یک کشور اســامی به همراه میآورد .همچنین
در غرب خشــونت علیه مردان افزایش یافته است،
اما به دلیل فرهنگ ما مــردان نمیتوانند به دلیل
تعبیر بیعرضگی از خشــونت دم بزننــد .در بند
 5این یادداشت ذکر شده اســت« :این حمایت از
زنان به سبک غربی نتیجهای مشابه غرب به همراه
دارد .اکنون در انگلســتان چهل درصد خشونتها
علیه مــردانگزارش میشــود .البته حجم واقعی
خشــونتهای زنان علیه مردان بیش از این است و
دلیل مهم آن هم خودداری مردان از اعالم وضعیت به
جهت ترس از تمسخر و انگ بیعرضگی به آنها است.
به همین دلیل اقدام اساسی در موضوع خشونت باید
در کنار خشونت علیه تمام آحاد جامعه باشد .سیر
افزایش قتل مردان به وسیله همسرانشان در کشور
در ســالهای اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان
به پزشکی قانونی که بهواســطه همسر خود مورد
خشــونت قرار گرفتهاند ،این واقعیت را روشــنتر
میســازد ».همچنین در این یادداشت از خشونت
زنان علیه جنین خود ســخن گفته شــده است و
نگارنده تأکید کرده« :در این الیحه خشــونتهای
زنان علیه فرزندان در شکم خود اصال زشت و ناپسند
قلمداد نشده است؛ این یعنی وجاهت بخشیدن به
سقط جنینهای غیرقانونی که متأسفانه در کشور
رو به گسترش است».
چرا مردان ازدواج نمیکنند

نتیجهگیــریای که زهرا آیتاللهــی از کل الیحه

قضایی

شرکت «پیشرو دومان توکان»
بدون مجوز بانک مرکزی
جامعه فردا :بانک مرکزی اعالم کرد ،شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  ،۴۷۵۶۸۰واقع در تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیخبهایی،
کوچه معصومی ،پالک  ۴۱و  ،۴۳واحد  ،۲۸بدون اخذ مجوز از این بانک به جذب ســپرده و
پرداخت سود به عموم مردم (واسطهگری وجوه و پرداخت سود نامتعارف) اقدام میکند .از
این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود ،با
در نظر داشتن غیرقانونی بودن جذب سپرده توسط این شرکت ،از سپردن داراییهای خود
به آن خودداری کنند .در غیر اینصورت ،بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع
حقوق مشتریان این شرکت به خصوص استرداد وجوه نخواهد داشت.
الزم به ذکر است بانک مرکزی از طریق مراجع قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کرده
است .شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان ،یکی از شرکتهای وابسته به برند سرمایهگذاری
دومان است که در حوزههای فرهنگی ،نشریات ،هتلداری و ...فعالیت میکند و تبعات اعالم
این خبر از سوی بانک مرکزی میتواند حتی به تعطیلی چند مجله و یک روزنامه مطرح در
کشور ختم شود.
انتصاب

انتصاب در منطقه آزاد کیش
ایرج شــرفزاده بهعنوان مدیر روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان منطقه آزاد کیش
منصوب شد.
بهگزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش ،محمد ابراهیم انصاری
الری ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حکمی ایرج شرفزاده ،را بهعنوان مدیر روابط
عمومی ســازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.شــرفزاده که تحصیلکرده رشته روابط
عمومی در مقطع کارشناسی و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی است ،درحالحاضر عضو و
سخنگوی دور پنجم شورای شهر کیش و مدیرعامل شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه
آزاد کیش است.
وی در سالهای  ٩٠تا  ٩٢مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش
بوده اســت وعنوان مشاور روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاون روابط
عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را در کارنامه خود دارد.

حمایت از زنان روسپی!

در بخش دیگری از این یادداشت تأکید شده است
روح این گونه حمایت از زنان بیرون از ساختار خانه
است .در واقع این الیحه مدافع حقوق زنانی است که
خودخواسته خود را در معرض تعرض قرار میدهند
و در واقع این الیحه مدافع حقوق زنان روســپی
اســت نه زنان مظلوم .در بند  7یادداشت نگارنده
اعالم کرده است« :روح حاکم بر الیحه ،حمایت از
زنان آسیبدیده و مورد خشونت در خارج از فضای
خانواده است .البته طبق بندهای الیحه ،زنانی که
با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموما ارادی و
با رضایت زن است مورد حمایت قرار میگیرند .در
یک کالم باید بگوییم الیحهای در حمایت از زنان
روسپی اســت تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده.
پیشبینی کنید که جامعه به چه ســمتی خواهد
رفت؛ همان لجنزاری که غرب را به سقوط کشانده،
در انتظار ایران اسالمی هم خواهد بود ،باید گفت
«أین تذهبون!» همچنین تأکید شده است« :
که َ
الیحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش ،خود را
در معرض تعرض قرار میدهند ،حمایت میکند».
این یادداشت موارد دیگری را هم شامل میشود که
معتقد است تبعات این الیحه کاهش نقش مردان
در خانواده است .همچنین در بخشی از آن نگارنده
تأکید کرده است« :تعریف خشونت در این الیحه
به قدری وسیع است که حتی برخی سختگیریها
که گاهی مرد به خاطر مصلحــت خانواده آنها را
اعمال میکند ،خشــونت اجتماعی یا خشــونت
اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است».
جوانان

تورم در حوزه جوانان

جامعه فردا :افزایش قیمت خرید خدمت سربازی و گران شدن
هزینه ثبت نام در آزمونهای سال  97را میتوان تورمهای حوزه
جوانان دید .هزینههای ثبتنام در آزمونهای ســال  ۹۷اعالم
شد و هزینه آزمون سراسری سال  ۹۷به  ۳۳هزار تومان رسیده
است که این هزینه در ســال  ۹۶معادل  ۲۰هزار تومان بود .بر
اساس فهرست اعالم شــده ،هزینههای شرکت در آزمونهای
سراسری با افزایش چشمگیری همراه بوده به طوری که آزمون
سراسری 33 ،هزار تومان ،آزمون کاردانی پیوسته  22هزار تومان ،آزمون کاردانی به کارشناسی
ناپیوسته  27هزار تومان ،آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  36هزار تومان ،آزمون استخدامی
متمرکز دســتگاههای اجرایی کشور  36هزار تومان ،آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج 60
هزار تومان ،آزمون زبان انگلیسی پیشــرفته  60هزار تومان ،آزمون عملی رشته تربیت بدنی
 25هزار تومان ،آزمونهای عملی رشــتههای هنر  40هزار تومان ،هزینه مصاحبه و بررسی
صالحیتهای عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  27هزار تومان،
آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی  60هزار تومان ،آزمون
ملی دندانپزشکی ،داروسازی و دستیاری فوقتخصصی پزشــکی  120هزار تومان ،آزمون
دانشنامه تخصصی و فوقتخصصی پزشــکی  60هزار تومان ،هزینه ثبتنام آزمون سراسری
برای داوطلبانی که حوزه امتحانی آنها خارج از کشور است  100هزار تومان و . ...این در حالی
ست که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه دیروز و در جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال
 ،۹۷میزان جریمه مشموالن غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین کردند و این
مبالغ را به دو و سه برابر افزایش دادند .بهگزارش ایسنا ،بر این اساس در مصوبه کمیسیون برنامه و
بودجه نرخ جریمه برای مقاطع زیر دیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس دو برابر و برای مقاطع فوق
لیسانس ،دکترای عمومی علوم پزشکی ،دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ،دکترای تخصصی
رشتههای علوم پزشکی و باالتر سه برابر شده است .جریمه مشموالن غایب برای صدور کارت
معافیت سربازی در سال  ۹۶برای مدرک زیر دیپلم  ۱۰میلیون تومان ،برای مدرک دیپلم ۱۵
میلیون تومان ،برای مدرک فوق دیپلم  ۲۰میلیون تومان و برای مدرک لیسانس  ۲۵میلیون
تومان تعیین شده بود .همچنین میزان جریمه مشــموالن غایب برای صدور کارت معافیت
سربازی در مقطع فوق لیســانس  ۳۰میلیون تومان ،در مقطع دکترای عمومی علوم پزشکی
 ۳۵میلیون تومان ،دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی  ۴۰میلیون تومان و دکترای تخصصی
رشتههای علوم پزشکی و باالتر در سال  ۵۰ ،۹۶میلیون تومان بود .بر این اساس به ازای هر سال
غیبت مازاد بر هشت سال ۱۰ ،درصد به مبالغ جریمه افزوده میشود .همچنین برای مشموالن
متاهل پنج درصد و برای مشــموالن دارای فرزند نیز پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر
میشود .احکام بودجه  ۹۷باید به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس برسد.

