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رویداد

شهروند | سيستان وبلوچســتان را اغلب با کمبود ها و 
خشکسالی اش می شناسند ، با محروميت فزایند ه و مشکالتی 
که اســتان های مرزی د ارد . حاال بد  نيست نام د یگری هم 
د اشته باشد : »استان زنان مد یر«، استانی که د ر آن بيش از 
هر کجای د یگر زنان د ر ســمت های مد یریتی حضور د ارند  
و روز گذشته هم ســهيال بامري به آنها اضافه شد . زنی که با 
رأي اکثریت مطلق اعضاي شوراي شهر چگرد ك د لگان براي 
تصد ي مسئوليت شهرد اري این شهر د ر جنوب این استان 
انتخاب شد ه است. بامری، زن بلوچی است که 28 سال د ارد  و 
معتقد  است نه تنها تمام برنامه هایش عملي مي شود  که پس 
از آن مي تواند  برنامه هاي د یگري براي روستاي تازه شهر شد ه 
چگرد ك بریزد . حاال آنطور که علی اصغر جمشيد نژاد ، معاون 
سياسی-اجتماعی استاند ار سيستان وبلوچستان می گوید  
بيش از 70 بانوی سيستانی و بلوچی )کمتر از 20 د رصد  از 
مد یران و مقامات استان( د ر پست های مختلف مد یریتی د ر 
سطح استان مشغول به کار هستند  و این استان بيشترین 

تعد اد  زنان مد یر را د ارد . 
اما پيش از او، زنان د یگری و از شهرهای مختلف د ر سمت 
شــهرد اری جاگير شــد ه بود ند . »زهرا صد راعظم نوری« 
نخستين زن شهرد ار جمهوری اســالمی بود . او د ر آبان ماه  
ســال 1375 با حکم »غالمحسين کرباســچی« شهرد ار 
وقت تهران به عنوان شــهرد ار منطقه 7 تهران منصوب شد  
و آن موقع 34 ســاله بود .  ســال 1383 هم  د ر شهر ساوه 

»مهری روســتایی گرایلو« با تصميم شــورای شهر ساوه 
شهرد ار این شهر شــد  که تا  ســال 1385 د وام آورد . »الهه 
موالی زاد ه«  شــهرد ار منطقه  2 اهواز که د ر  سال 1387 به 
این سمت منصوب شد ، عضو هيأت علمی د انشکد ه اقتصاد  
و علوم اجتماعی د ر د انشگاه چمران و نمایند ه  اسبق شورای 
شهر اهواز بود . شــهر تبریز هم روزهای مد یریت یک زن بر 
شهرد اری را د ید ه است. »شيفته بد رآذر« 43 ساله که  مد رك 
تحصيلی کارشناسی ارشد  برنامه ریزی شهری د اشت، آذرماه 
 سال 1389 به عنوان شهرد ار منطقه 9 تبریز، کارش را آغاز 
کرد . او هم البته یک ماه پيش از پایان د وره مد یریتش، توسط 
شهرد ار تبریز  برکنار شــد . شهرهای مختلف، زنان شهرد ار 
د اشته اند  هرچند  د وره مد یریتشان کوتاه بود ه. اما همچنان 
لقب جوان ترین زن شــهرد ار به سيستان وبلوچستانی ها 
می رسد . »ساميه بلوچ زهی« د ختر 26ساله، مجرد ، بلوچ و 
اهل سنتی بود  که  سال 1392 به عنوان شهرد ار کالت )مرکز 
شهر سرباز( د ر استان سيستان وبلوچستان معرفی شد  و حاال 
سهيال بامری د ومين زن جوانی است که می خواهد  کارش 

را آغاز کند .
همه چيز از سيستان شروع شد 

لباس های سوزن د وزی شــد ه حميرا ریگی را کســی از 
یاد  نبرد ه است. آســتين های آینه کاری شد ه خانم فرماند ار 
آن قد ر چشــم نواز بود  که همان ابتــد ای کار خيلی ها از آن 
صحبت کنند  و بگویند  نخســتين زن فرماند ار کشــور به 

لباس های محلی  اهميت می د هد . 28فرورد ین  ســال 93، 
استاند ار سيستان وبلوچستان با حضور د ر جمع مسئوالن، 
معتمد ان و سران طوایف و عشایر شهرستان، او را به عنوان 
فرماند ار به حاضران معرفی کرد ، 10 روز بعد  از انتصاب او بود  
که د ومين فرماند ار زن هم د ر همين منطقه انتخاب شــد . 
معصومه پرند وار، فرماند ار تازه شهر  هامون شد . همان سال، 
استان گلستان هم فرماند ار زن به خود  د ید . مرجان نازقلچی، 
فرماند ار بند رترکمن شد  تا  سال 93 د ر تاریخ ثبت شود . اما 
نخستين زنی که د ر ایران به سمت فرماند اری رسيد ، قدسي 
صوفي املش، فرزند نصراهلل خان از اهالي املش د ر اســتان 
گيالن بود. مجله اطالعات بانوان، همان  سال و د ر مطلبی با 
عنوان »اطالعات بانوان اولين ها را معرفی می کند « به معرفی 
او می پرد ازد . او دــر اوایل دهه 1340 خورشيدي در وزارت 
کشور شروع به کار کرد و در همان سال ها سکان بخشداري 
حومه رشت به مد ت د و  ســال د ر د ســتان وی بود . قد سی 
صوفی پس از بخشد اری حومه رشت به سمت ریاست د فتر 
استاند اری گيالن به مد ت د وسال و پس از آن به ریاست د فتر 
استاند اری اصفهان و بعد  د بيرخانه حوزه معاونت پارلمانی 
وزارت کشور رســيد . بعد ها و د ر طی ساليان متماد ی، زنان 
بسياری برای رسيد ن به سمت های مد یریتی تالش کرد ند ، 
اما هنوز هم بسياری از زنان موانع بسياری را برای رسيد ن به 
سمت های باالی مد یریتی د ر مقابل خود  می بينند ؛ موانعی 

که به راحتی نمی توان آنها را مرتفع کرد . 

سنت شكنی در تاریخ روابط دیپلماتيک ایران

حضور این زن تشریفاتی نیست
حضور »لعيا جنيد ی« معاون حقوقی رئيس جمهوری 
د ر نشست مشــترك کميســيون برجام د ر اروپا که د ر 
ســطح وزرای امور خارجه کشــورهای 1+4 و وزیر امور 
خارجه ایران برگزار شد ، نوعی سنت شکنی د ر تاریخ روابط 
د یپلماتيک ایران است. حضور یک زن د ر همراهی با تيم 
د یپلماتيک ایرانی فارغ از اینکه برای نخستين بار یک زن 
د ر تيم مذاکره کنند ه ایرانی حضور د ارد ، حاکی از سختی و 
پيچيد گی این د وره از مذاکرات به لحاظ حقوقی و عزم ایران 
برای اخذ تضمين  از طرف های اروپایی است. جنيد ی سابقه 
پژوهش  د رباره روابط تجاری بر اســاس حقوق بين الملل 
را د ر د وره پساد کتری د ر د انشگاه هاروارد  د ر کارنامه خود  
د ارد . ماهيت مذاکرات این د وره بعد  از خروج آمریکا از برجام 
پيچيد گی های ذوابعاد ی پيد ا کرد ه است. صد ق این مد عا 
زمانی بروز پيد ا می کند  که بسته پيشنهاد ی ای که اخيراً به 
تهران تسليم شد ه، نتوانسته نظر رئيس جمهوری را متقاعد  
کند . موضوعی که روحانی آن را به آنگال مرکل، صد راعظم 
آلمان نيز گوشزد  کرد . زمانی که به پيچيد گی های نفسگير 
ایــن د وره از مذاکرات آن هم د ر این شــرایط حســاس 
می رســيم، نمی توان حضور لعيا جنيد ی را تشــریفاتی 
 قلمد اد  کرد ، بلکــه انتخاب او اتفاقا به ســبب فنی بود ن 

سطح مذاکرات است. 
نخستين بار که اسم »لعيا جنيد ی« د ر رسانه ها و عرصه 
عمومی مطرح شــد ، انتخاب او به عنوان معاون حقوقی 
رئيس جمهوری بود . موضوعی که البته به این جهت که 
د ر پيشينه معاونين حقوقی رئيس جمهوری زن د یگری 
نيز )الهام امين زاد ه( حضور د اشــته، متعارف به نظر می 
رسيد  اما انتخاب جنيد ی به گونه ای از سطح متعارف خود  
خارج شد ؛ جنيد ی گفته بود  که رئيس جمهوری به د ليل 
پروتکل کابينه از او خواسته بود  تا چاد ر به سر کند  و او هم 
به خواسته روحانی احترام گذاشته است. اگر چه بسياری 
از فعاالن حوزه زنان و تحليلگران سياسی پروتکل پيش از 
انتخابات روحانی را با پروتکل پس از انتخابات و کابينه اش 
د ر تعــارض د ید ند . قرار این بود  که زنان به ســطح باالی 
مد یریتی راه پيد ا کنند ، اما این امر تنها به ســطح ميانی 
مد یران تقليل پيد ا کرد . چاد ری شد ن لعيا جنيد ی پس 
از انتصابش به عنوان معــاون حقوقی رئيس جمهوری با 
واکنش های بسياری نيز مواجه شد ؛ خود  او د رباره پوشش 
جد ید ش گفته بود  که »من معتقد  هستم د و نوع پوشش 
چاد ر و مانتو که د ر جامعه وجود  د ارد ، مســاوی اســت. 
همه زنان ایرانی از آن اســتفاد ه می کنند  و حق انتخاب 
د ارند .« انتخاب چاد ر از سوی جنيد ی احترام به پيشنهاد  
رئيس جمهوری بود  که رأی اکثریت مرد م را کسب کرد ه 
بود . چنانکه روحانی از وی خواســته بود  د ر سطح نهاد  و 
کابينه پوشش چاد ری را رعایت کند  و جنيد ی خود  اذعان 
کرد ه بود  که »من هم به خواست کسی احترام گذاشتم 
که همه ما بــه او رأی د اد ه ایم«.  جنيــد ی که تا پيش از 
انتصابش به عنوان معاون حقوقی حسن روحانی، مانتو 
و روسری بر تن می کرد ، با انتشار نخستين عکس هایش 
د ر کابينه جد ید  چاد ر بر ســر د ید ه شــد . تصاویر وی د ر 
رسانه ها بحث های بسياری د رباره حقوق اوليه یک مد یر 
زن را برانگيخــت. کاربران اینترنتی این ســوال را طرح 
کرد ند  که معاون حقوقی که قاد ر به حفظ حق اوليه  خود  
د ر زمينه  پوشش نيست، تا چه حد  می توان به عملکرد ش 
اميد وار بود ؟ رسانه ها قصد  د اشتند  که اینگونه القا کنند  
که به د ليل ناآشــنایی لعيا جنيد ی با عالم سياست، به 
راحتی تن به د ستورات مرد انه د ولت د اد ه است؛ اما برای 
جنيد ی که عالم به حقوق است چنين تفاسيری نمی تواند  
 به واقعيت پهلو بزنــد ؛ این نياز د ولت به او بــود ه و او نيز

 احترام گذاشته است. 

گزارش امروز

 یک زن به تعداد زنان مدیر کشور اضافه شد

رنگ زنانه مدیریت
  استان سيستان وبلوچستان، بيشترین مدیران زن در کشور را دارد 

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـكل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662
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حجت االســالم قاضی عســکر، نمایند ه ولی فقيه د ر واکنش به انتقاد ها نســبت بــه اختصاص ارز 
3900تومانی برای سفر حج گفت: »کســانی که وارد  این گونه مباحث می شوند ، عالقه مند  به د ین و 
 فرایض د ینی نيستند  و از روی غفلت یا د شــمنی این کار ها را انجام می د هند . زائرانی که د ر سال 85 با 
یک ميليون تومان برای حج ثبت نام کرد ند  و تاکنون نامشــان د ر ليست افراد ی که خواستار سفرحج 
بود ه اند ، قرارنگرفته ارزش پولشان پایين آمد ه و بر همين مبنا نمی توان زائر را مقصر افزایش قيمت د الر 

د انست؛ بنابراین د یگران باید  از حجاج طلب حالليت کنند .« 

نماینده ولی فقيه 
در حج:

از زوار طلب 
حاللیت کنید
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د ایره اخبار سلبریتی های مجازی تا همين چند  وقت 
پيش محد ود  به همان جایی بود  که د ر آن معروف شــد ه 
بود ند ؛ اما از وقتی مــرز بين د نيای مجازی و واقعی از بين 
رفت، پای آنها به جهان واقعی باز شد . اد اره پليس و نيروی 
انتظامی هم یکی از جاهایی اســت کــه آد م های واقعی 
ممکن است راهشان به آن بيفتد . فرق مجازی ها و واقعی ها 
د ر این اســت که بيخ گلوی آنها را پليس فتا می گيرد  که 
حواســش به همه چيز هســت و اخيرا هم خط و نشان 
زیاد ی برای متخلفان مجازی می کشد . رئيس پليس فتا 
د یروز گفت: »د ر بررسی پروند ه های شاخ های اینستاگرام 
از 30 پروند ه ای کــه فتای ناجا به فتای تهران اعالم کرد ه 
 یک سوم آنها به نتيجه رسيد ه و برخورد های الزم صورت

 گرفته است.« 
او روند  برخورد  با شــاخ ها را هم اینطــور توضيح د اد : 
»وقتی صفحات شاخ های اینستاگرام توسط فتای ناجا 
شناسایی می شــوند ، مد یران این صفحات د ر هر کد ام از 
استان ها که باشند  به آن استان اعالم می شود ، استان نيز 
طی هماهنگی با مرجع قضائی و اخذ مجوز قضائی اقد امات 
الزم را انجــام می د هد ، د ر موارد ی هم که از مســئوليت 
فتا خارج باشــد ، حتما با اســتفاد ه و همــکاری پليس 
 امنيت اخالقی موارد  اعالم شــد ه بررسی و بشد ت با آنها 

برخورد  می شود .«

ســرهنگ کاظمی همچنين د ر خصــوص حمالت 
ســایبری گفت: وقتی اعالم می شــود  که روزانه 6 الی 
7 ميليون حمله ســایبری به کشور می شــود ، می تواند  
این حمالت به تهــران یا بخش های د یگری از کشــور 
باشد . یک سری از حمالت سایبری به گزارش و شکایت 
نمی رســد  و د ر فتای ناجا اقد امات الزم د ر خصوص آنها 
انجام می شود  و این گونه نيست که شکایتی د ر این زمينه 
د ر فتای تهران بزرگ به صورت مکتوب اعالم شود ، اما د ر 
هفته گذشته گزارش مکتوبی د ر خصوص حمله سایبری 
ند اشتيم. اگر شما اهل فضای مجازی نيستيد  و برایتان 
سوال شد ه که شــاخ مجازی چه کسی است، بد  نيست 
بد انيد  به کســی شــاخ مجازی می گویند  که د ر یکی از 
شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام حد اقل 100 

هزار فالوور د اشته باشد . 

هر چند  ماجرای ابرد زد ی که چند  روز پيش رئيس پد افند  
غيرعامل از آن ســخن گفته بود  بــا واکنش های مختلف 
رسانه ای مواجه شد  اما صحبت های جد ید  معاون پارلمانی 

سپاه نشان می د هد  که این موضوع توجيه د ارد . 
روز گذشته محمد صالح جوکار، معاون پارلمانی سپاه د ر 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، د رباره پروژه بارورسازی 
ابرها که پيش از این مقرر شــد ه بود  خریــد اری و نصب 
تجهيزات آن از سوی سپاه پاسد اران صورت گيرد ، گفت: 
»این پروژه د ر زمستان  سال گذشته و بهار  سال جاری اجرا 
و بارورسازی ابرها انجام شد  که نتيجه ای مثبت د اشت.« او 
د ر اد امه با بيان این که این پروژه با همکاری و هد ف گذاری 
وزارت نيــرو صورت گرفته و کار اجرای آن برعهد ه ســپاه 
پاســد اران اســت، عنوان کرد : »اجرای بارورسازی ابرها 
د ر مناطق خاصی از کشــور همچون استان های زنجان، 
قزوین، مرکزی و برخی استان های د یگر بود ه است.« معاون 
پارلمانی سپاه پاسد اران انقالب اسالمی د ر پایان خاطرنشان 
کرد : »اد امه کار بارورســازی ابرها برای فصل پایيز صورت 
خواهد  گرفت؛ چرا که برای اجــرای این طرح باید  ابری د ر 
آسمان برای بارورسازی وجود  د اشته باشد .« با توجه به این 
جمله ها به نظر می رسد  ماجرای ابرد زد ی د ور از ذهن نباشد ؛ 

چراکه جوکار تصریح کرد ه »برای اجرای این طرح باید  ابری 
د ر آسمان برای بارورسازی باشد .« به همين جهت د ست 
کم این امکان وجود  د ارد  که کشورهای مختلف منطقه د ر 
خشکسالی های اخير د ست به د امن اقد اماتی اینچنين شد ه 
باشند  تا کمبود  آب د ر مناطق تحت حاکميت خود  را جبران 
کنند . البته بارورســازی ابرها از سوی سپاه پاسد اران خبر 
تازه ای نيست. پيش از این معاون پارلمانی سپاه از خرید اری 
و نصب تجهيزات مورد  نياز بــرای بارورکرد ن ابرها بر روی 
هواپيما خبر د اد ه و گفته بود  که ســپاه برخی از مواد ی که 
برای تزریق به ابرها جهت بارورکرد ن الزم است را خرید اری 
کرد ه است که به رفع مشکل کم آبی د ر کشور کمک شایانی 

می کند .

پشت پرده پروژه بارورسازی ابرها مشخص شدشاخ ها در راه پلیس فتا

باران های مداوم کار سپاه پاسداران بود؟

 ترامپ
 به اوپک توهین کرد 

زنگنه  نامد ار  بیژن 
وزیر نفت: اصل و اساس 
اوپک بر این است که بازار 
نفت، سياســی نباشد  و 
عوامل سياســی د ر بازار 
د خالت ند اشته باشد  تا عرضه و تقاضا قيمت 
نهایی نفت را تعيين کنند  اما برخی اقد امات 
سياسی و بی ثباتی ها، موجب ایجاد  نگرانی د ر 
بازار نفت و افزایش قيمت می شــود  و از جمله 
د ســتور توهين آميز ترامپ به برخی اعضای 
اوپک که توهين به حاکميت ملی کشورهای 
مستقل عضو این سازمان است، موجب افزایش 

نگرانی ها د ر این بازار شد .«

اختالفات را کنار بگذاریم
ســلیمی  عباس 
نمینی ، من نامه سرد ار 
سليمانی را ناشی از فهم 
د قيق ایشان از شرایط و 
مسائل بين المللی و د قيقا 
د ر راستای سياست های تبيينی رهبر معظم 
انقالب می د انم. رهبر معظم انقالب نيز اخيرا 
اشــاره کرد ه بود ند  که گروه های سياسی د ر 
 د اخــل بــرای د رگيری بــا یکد یگــر وقت 

بسيار د ارند .« 

 برخورد  قهرآمیز 
صحیح نیست

وزیر  علوی،  محمود  
اطالعــات: نباید  تحت 
عنوان برخورد  با مفاسد  
آرامــش   اقتصــاد ی، 
و  اقتصــاد ی  فعــاالن 
ســرمایه گذاران را بــه مخاطــره اند اخت. با 
متخلفان اقتصاد ی نباید  برخورد های قهرآميز 
کرد  بلکه باید  با توجيه و راهنمایی از انحراف 
فعاالن اقتصاد ی جلوگيری کــرد  و آنان را به 

سمت تأمين مایحتاج کشور سوق د اد .«

 د نبال مومیای بود یم
 اما ند اد ند 

شــجاعی،  احمد  
رئيس سازمان پزشکی 
قانونی: »ما خيلی د نبال 
د ریافــت موميایی پيد ا 
شــد ه بود یم. امــا به ما 
چيزی ند اد ند . حتی مقد مات را فراهم کرد یم تا 
اگر جسد  مربوط به رضاخان باشد ، شرایطی را 
فراهم کنيم تا از طریق وابستگانش بتوانيم او را 

شناسایی د قيق کنيم.«
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