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پایینترین نرخ حقوق کارمندان دولت ۲۰درصد افزایش یافت
با تصویب نمایندگان در مجلس شورای اسالمی ،پایه حقوق کارمندانی که پایینترین نرخ حقوق را شامل میشوند ۲۰درصد افزایش یافت .به گزارش ایلنا ،در جریان صحن علنی روز چهارشنبه
مجلس شورای اسالمی ،نمایندگان کلیات و جزئیات استفساریه بند الف تبصره  ۱۲قانون بودجه سال  ۹۷کل کشور را تصویب کردند .در همین خصوص ،به میزان حقوق کارمندان دولت که در سال
 ۹۷میزان پایه حقوق آنها  ،پایین ترین نرخ حقوقی بوده۲۰ ،درصد افزوده شود.

«ابتکار» از تالش فراکسیون زنان مجلس برای رفع تبعیضهای جنسیتی گزارش می دهد

اخبار

همدلی بهارستان برای حقوق زنان

در صحن تصویب شد

اصالحات مجلس در تبصرههای
سه گانه ماده  ۲الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی
در صحن علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی ،تبصرههای سهگانه
ماده  ۲الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی  ،اصالحاتی تصویب شد.
به گزارش ایلنا ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی در صحن علنی امروز چهارشنبه
در تبصرههای سهگانه ماده  ۲الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به «ظن
نزدیک به علم» است ،اصالحاتی تصویب شد .
براساس تصمیم نمایندگان مجلس ،تبصرههای ذکرشده جایگزین تبصرههای یک تا
سه ماده دو این قانون شدند.
در تبصره  :۱هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود
داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک
زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.
منظور از علم در این تبصره و تبصره  ۳همان است که در قانون مجازات اسالمی برای
علم قاضی تعریف شده است.
تبصره  :۲دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد .عالوه
بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از  ۱۰میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در
سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات الزم است .عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل
راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش
آن اموال خواهد بود،در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی
توقیف میشود .چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع
توقیف و در غیر این صورت ضبط میگردد.
تبصره  :۳چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته
باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد
به حبس درجه شش محکوم میشود .در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر
اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود .از  ۲۱۲نماینده حاضر در جلسه نمایندگان با ۱۴۳
رای موافق ۱۱ ،رای منفی و سه رای ممتنع این اصالحات ،به تصویب رسید.

رحیمی:

بیانیه موگرینی حقانیت ما را اثبات کرد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه
«بیانیه موگرینی سندی بر حقانیت کشور است» گفت :این حمایت موثر اروپا
از ایران بعد از خروج آمریکا از برجام را می توان بیسابقه تلقی کرد.
علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به بیانیه موگرینی درباره برجام گفت:
رویکرد اروپاییها نسبت به برجام راهبردی بوده است .آنها برجام را به نفع امنیت جهانی
و امنیت اروپا می دانستند و از آن به عنوان توافق برد -برد یاد میکنند.
وی افزود :اینکه اروپاییها برای ادامه برجام چه تضمینی خواهند داد ،همه منوط به
نتیجه مذاکرات وزیرخارجه با اروپاییهاست لذا نمی توان در مرحله فعلی و در واکنش
به اظهارنظرهای برخی مقامات اروپایی راجع به نوع تضامین و برخورد با مذاکرات ارزیابی
دقیقی داشت .باید منتظر ماند تا نتیجه مذاکرات روشن شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «اروپاییها
در طول برجام مواضع متفاوتی نسبت به آمریکا داشتند» یادآور شد :علیرغم فشارهای
آشکار آمریکا به اروپا آنها همچنان در کنار ایران و مجموعه برجام حضور داشتند که این
حقانیت ما را نشان می دهد .به گفته رحیمی حضور اروپاییها در کنار ایران برای ادامه
برجام شاهدی بر حقانیت ایران و نشانی از توافق برد -برد برجام و تاثیرگذار آن بر صلح
و امنیت بینالمللی است.

تابش خبر داد

موافقت الریجانی با برگزاری
مراسم رونمایی از پیراهن تیمهای ملی در مجلس
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی از موافقت رئیس مجلس
با برگزاری مراسم رونمایی از پیراهن تیمهای ملی اعزامی کشورمان به
بازیهای آسیایی در تاالر آفتاب مجلس خبر داد.
محمدرضا تابش در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به برگزاری جلسه اخیر فراکسیون
ورزش مجلس درمورد نحوه اعزام و رونمایی از پیراهنهای تیم ملی کشورمان به
بازیهای آسیایی اظهار داشت :بهتازگی جلسهای در فراکسیون ورزش مجلس با
مسئوالن ورزش کشورمان و بهمنظور بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت تیمهای اعزامی
کشورمان به مسابقات بازیهای آسیایی برگزار شد که در این نشست چگونگی تدارک
این تیمها و برآورد نتایجی که توسط این تیمها در مسابقات پیشرو حاصل خواهد
شد ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود :در این جلسه همچنین درمورد نحوه رونمایی از پیراهن تیم ملی کشورمان
در بازیهای آسیایی مباحثی مطرح و مقرر شد که بر این اساس ،روز گذشته موضوع را
با آقای الریجانی رئیس مجلس درمیان گذاشتیم.
نماینده اصالحطلب مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی از موافقت رئیس مجلس
برای برگزاری مراسم رونمایی از لباس تیمهای ملی کشورمان به بازیهای آسیایی
خبر داد و گفت :قرار است هفته آینده این مراسم با حضور مسئوالن ورزش کشور،
پرچمداران و نمایندگان ورزشکاران تیمهای ملی اعزامی به بازیهای آسیایی در تاالر
آفتاب مجلس برگزار شود .تابش در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مسئوالن برگزاری
این مراسم ،تاکید کرد که زمان دقیق و نحوه برگزاری این مراسم به تصمیمگیری
مسئوالن برگزاری وابسته است و در عین حال یادآور شد :درمجموع آقای الریجانی
رئیس مجلس با برگزاری این مراسم رونمایی از پیراهن تیمهای ملی اعزامی کشورمان
به بازیهای آسیایی در مجلس موافقت کرد.

بنیادی :اخیرا شاهد زیر پا گذاشتن
حقوق شهروندی از سوی برخی مسئولین هستیم
نماینده مردم کاشمر با انتقاد از رعایت نکردن حقوق زنان و با اشاره به
تعرض به تجمعات کارگران در اراک گفت :اخیرا شاهد زیر پا گذاشتن حقوق
شهروندی از سوی برخی مسئولین هستیم.
به گزارش ایسنا ،بهروز بنیادی در تذکر شفاهی در جلسه علنی روز چهارشنبه
مجلس در به رئیس جمهوری گفت :منشور حقوق شهروندی در نشستی باشکوه
رونمایی شد ولی اخیرا شاهد زیر پا گذاشتن این حقوق توسط برخی مسئوالن هستیم
که تعرض به تجمعات کارگران در اراک و اهواز و معلمان در تهران یا با بیاحترامی به
حقوق دختران و زنان سرزمین نمون ه این تعرضات است.
وی در بخش دیگری از تذکر خود گفت :وزارت جهاد کشاورزی اگرچه طرح خرید
توافقی زعفران کشاورزان را اجرا کرده اما تأخیر در پرداخت پول کشاورزان موجب
نارضایتی شده است .دستورات الزم برای پرداخت از طریق تعاونیها باید انجام گیرد.
بنیادی گفت :وزیر کشور در وضعیت معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی تعلل
کرده است؛ نه ادامه کار برای وی متصور شده نه استعفای وی تعیین تکلیف شده
است ،این وضعیت سبب اداره فرمانداری کاشمر برای  5ماه بدون فرماندار شده است.
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مجلس دهم یکی از مجالسی است که فراکسیون زنان
بسیار فعالی نسبت به مجالس گذشته دارد و زنان نماینده
آن بر خالف زنان مجالس هشتم و نهم که به دنبال
تصویب طرح ها ولوایح حاشیه ای و ضد زنی از جمله
الیحه حمایت از خانواده بودند ،درصدد رفع موانع قانونی
و تبعیض آمیز نسبت به زنان در جامعه هستند .اعضا
فراکسیون زنان مجلس دهم تا کنون تالش هایی برای
به نتیجه رساندن الیحه منع خشونت علیه زنان ،افزایش
حداقل سن ازدواج برای دختران و جلوگیری از کودک
همسری ،کودک مادری ،بیمه زنان خانه دار ،امکان خروج
قانونی زنان از کشور بدون اجازه همسر و اخیرا تالش
هایی برای امکان اشتغال زنان شاغل پس از ازدواج را در
دستور کارخود قرار داده اند.
از آنجایی که قوانین در زندگی روزمره افراد جامعه نقش
تاثیرگذار ،تعیین کننده و غیرقابل انکاری دارد و اگر با توجه
به مقتضات زمانی و شرایط جامعه وضع شوند باعث ارتقاء و
توسعه کشور می شود ،زنان مجلس کوشیده اند شرایطی برای
احیای حقوق از دست رفته جامعه زنان البته با حمایت مردان
مجلس فراهم کنند .بنابراین در راستای تحقق این حق اعضای
فراکسیون زنان مجلس اخیرا طرح «اصالح ماده  ۱۱۱۷قانون
مدنی مصوب  » ۱۳۱۴و الحاق  ۳تبصره به آن که محدودیت
هایی را برای اشتغال زنان ایجاد کرده بود را در دست تهیه و
تدوین دارند .فریده اوالدقباد ،نماینده مردم تهران در این باره به
«ابتکار» گفت« :مواردی از قانون دارای ابهام و سکوت است که
یکی از این موارد مربوط به اشتغال زنان و محدودیت های مربوط
به آن است .حق اشتغال هم در اسالم ،هم در قانون اساسی و
قوانین عادی محترم شمرده شده است و نمی توان این حق را
از زنان سلب کرد ».او در در توضیح ماده  1117قانون مدنی و
ایرادات وارده به آن ،تصریح کرد « :بر اساس این ماده ،شوهر می
تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا
حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛ از ظاهر ماده دو نوع برداشت
می شود یکی اینکه بعضی از قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند
که شوهر بدون مراجعه به دادگاه راسا می تواند زن خود را از
حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا
زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد
می تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند ».او
ادامه داد « :این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن منافی مصالح
خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد نخواهد داشت ،اگر زن
ادعایی در این خصوص دارد بایستی ادعای خود را اثبات کند
البته تعدادی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص دهنده
اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه
است فقط دادگاه است».
ممانعت از ادامه شغل زن بعد از ازدواج اهرم فشاری در
دست مرد است
همچنین این عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در توضیح
دیگر ایراد این ماده ،ادامه داد« :معموال منع اشتغال زن از طرف
شوهر زمانی مطرح می شود که زن و شوهر با هم اختالفاتی
دارند که این اختالفات در بیشتر مواقع هیچ ارتباطی به شاغل
بودن زن ندارد بلکه به سبب سایر مسائل دیگر به اختالف برمی
خورند از این رو مشاهده شده که به عنوان اهرم فشار از حق
مذکور استفاده میشود و به ندرت پیش می آید که مردی
بخواهد بدون وجود اختالفات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و
اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد ».نماینده مردم تهران در
مجلس دهم ادامه داد« :متاسفانه جامع نبودن ماده  1117قانون
مدنی مصوب  1314محدودیتهایی را در امر اشتغال زنان ایجاد
کرده است زیرا در آن مواردی که شوهر می تواند ممانعت از
اشتغال به عمل آورد مطرح نشده است .بنابراین لزوم بازنگری و
اصالح ماده مذکور ضروری است به همین دلیل نسبت به تدوین

طرحی جهت اصالح این ماده اقدام کردم تا بتوان از سوءاستفاده
های ناشی از آن جلوگیری کرد».
طرح حمایتی برای ادامه اشتغال زنان متاهل
این طراح طرح فوق با بیان اینکه متن اصالحی به گونه ای
است که دیگر مرد نمی تواند راسا برای منع اشتغال همسرش
اقدام کند ،گفت « :در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع
اشتغال زن شرط شده است؛ در سه تبصره این ماده آمده که در
صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر،
شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال منع کند ،چنانچه منع
اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار
و اذیت زن باشد ،زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه
می باشد و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختالفات
زناشویی در دادگاه قابل طرح نمی باشد؛ از تاریخ الزم االجرا
شدن این قانون ،کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود هم
اکنون چندین امضا برای این طرح جمع آوری شده و تالش
خواهیم کرد هر چه سریع تر در صحن علنی اعالم وصول شود».
درباره این طرح با شورای نگهبان رایزنی هایی شده
است
بنابراین روز گذشته فاطمه ذوالقدر ،دیگر عضو فراکسیون زنان
مجلس نیز درباره طرح اشتغال زنان بدون اذن همسر بعد از
ازدواج گفت« :این طرح مختص به افرادی است که قبل از ازدواج
شاغل بودند و همسرشان نیز در جریان این امر بوده است .در
این صورت بعد از ازدواج فرد نمیتواند جلوی کار کردن همسرش
را بگیرد ».او خبر داد که این طرح به امضای فراکسیون زنان
رسیده است .مردم تهران در مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی
براینکه امکان دارد شرعا و قانونا شورای نگهبان مانع اجرای این
طرح شود ،تصریح کرد« :طی صحبتهایی با آقای کدخدایی
داشتیم فعال بعید میدانم مشکلی وجود داشته باشد .ضمن
اینکه فراکسیون زنان قرار است به زودی با شورای نگهبان
نشست داشته باشد ،اتفاقا آقای کدخدایی از این نشست بسیار
استقبال کرده است ».البته سیده حمیده زرآبادی نیز اخیرا از
تهیه طرحی درباره ازدواج دختران باالی  28سال سن به شرط
داشتن کارشناسی ارشد و  5سال سابقه بیمه خبر داده است.
طرحی که رئیس فراکسیون زنان آن را طرح این فراکسیون
نداشته و البته با واکنش هایی از سوی برخی مسئوالن امر
مواجه شده است .زرآبادی ،عضو فراکسیون زنان مجلس گفت:
«اصالح ماده  ۱۰۴۳و  ۱۰۴۴قانون مدنی در خصوص اذن پدر
برای ازدواج تقدیم مجلس شده است .یکسال طول می کشید
تا دادگاه برای ازدواج تعیین تکلیف کند که زمانی طوالنی بود.
در صورت تصویب مجلس مدت زمان رسیدگی دادگاه کاهش
خواهد یافت ».او همچنین افزود« :دخترانی که کارشناسی ارشد

و پنج سال سابقه کار با بیمه دارند می توانند بدون اجازه پدر و
مجوز دادگاه ازدواج کنند .یعنی طبق تبصره ای که اضافه شده
است دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که این
شرایط را دارا هستند نیاز نیست ».او همچنین با بیان اینکه این
طرح یک فوریتی است و دوشنبه این هفته تقدیم هیات رئیسه
مجلس شده است ،تاکید کرد که افرادی که شرایط باال را نداشته
و نیاز به حکم دادگاه دارند ،ظرف مدت یک ماه پرونده آنها تعیین
تکلیف خواهد شد.
فراکسیون زنان  5درصد مجلس و نماینده
 50درصد جامعه اند
البته در راستای سایر تالش هایی که فراکسیون زنان مجلس
دهم برای از میان برداشتن موانع پیش روی زنان انجام داده
اند می توان به اظهارات معصومه آقاپور در این باره با «ابتکار»
اشاره کرد .این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد « :در
حوزه زنان ،فراکسیون زنان مجلس تالش های زیادی برای رفع
مشکالت آنها انجام داده است .با وجودی که ما تنها  5درصد از
مجلس هستیم ،ولی نمایندگی حداقل  50درصد زنان جامعه
را برعهده داریم و جامعه از ما توقع و انتظارات زیادی دارند».
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
«درقوانین اسالم شرایط مطلوبی برای زنان وجود دارد ولی
متاسفانه در جامعه و از نظر فرهنگی و خصوصا در بخش سنتی،
هنوز یکپارچگی و همپوشانی قوانین اسالم با قانون اساسی و
فرهنگ جامعه پیش نیامده است ».او تصریح کرد« :همین عامل
باعث شده است دربسیاری موارد تبعیض هایی را در جامعه
مشاهده کنیم .تبعیض شرایطی است که ما دارای شاخصه های
مساوی هستیم ولی انتخاب نمی شویم .در این باره باید تالش
و فرهنگ سازی کنیم ».این نماینده مردم شبستر در دور دهم
مجلس به تالش فراکسیون زنان برای رفع تبعیض ها اشاره کرد
و افزود« :طرح منع خشونت علیه زنان ،جلوگیری از کودک
مادری و ازدواج کودکان زیر  15سال که یکی از معضل های
بزرگ کشور خصوصا در شهرستانها است و همچنین حمایت
از بیمه زنان خانه دار از جمله تالش زنان مجلس برای رسیدن
به حداقل های رفع تبعیض ها است .اخیرا هم کوشیدهایم 5
صدم اعتبارات استانی به امور زنان در استانها اختصاص یابد».
او همچنین درباره سمت های سیاسی زنان در دولت اضافه کرد:
«متاسفانه در این باره کوتاهی هایی شده است .من به شخصه
در این باره با رئیس جمهوری صحبت هایی داشته ام و مطالبات
جامعه برای داشتن وزیر زن در کابینه را به ایشان اعالم کرده ام.
دکتر روحانی گفتند که خواستیم و نشد ،ولی به ایشان گفتم این
جواب مطالبه ما نیست .هر چند که در این باره از وزرای خود
خواستند که در تعیین مدیران ارشد و معاونانشان از زنان توانمند

استفاده کنند .ولی با همه این شرایط ،تا رسیدن به استانداردها
و مطلوبیت ها فاصله زیادی وجود دارد ».البته برای رسیدن به
مطلوب چون زنان مجلس تنها  5درصد از جمعیت پارلمان را
در اختیار دارند برای رسیدن به اهدافشان نیازمند همراهی و
حمایت و رای سایر نمایندگان مردم مجلس هستند و باید بتوانند
در این باره بخشی از این آرای مردانه را نیز با خود همراه کنند.
به همین دلیل ضرورت همراهی مردان در این میان یک اصل
و ضرورت است.
تاکید بر همراهی مردان
برای تصویب طرح و لوایح زنانه مجلس
عبدالرضا هاشم زایی ،نماینده مردم تهران در مجلس هم در
گفت وگو با «ابتکار» بر این ضرورت تاکید کرد و گفت که باید
از طرحها و لوایح مربوط به زنان به منظور احقاق حقوق آنها
حمایت کرد .او دراین باره تصریح کرد « :درباره موفقیت طرح
های زنانه در مجلس از آنجایی که اکثریت مجلس را مردان
تشکیل می دهند و تنها  17نفر نماینده زن داریم ،طبیعی است
که مردان نیز باید در حمایت ازاین طرح های حمایتی زنانه
مشارکت کنند ».این نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد:
«من معتقدم مجلس آمادگی حمایت کامل ازاین موضوعات را
دارد و به نظرم جایگاهی که اسالم برای حقوق زنان قائل است
ما خیلی کمتر از آن را در قوانین لحاظ کرده ایم ».این نماینده
اصالح طلب مجلس و رئیس سنی مجلس دهم تصریح کرد« :به
نظرم خانم ها و آقایان نباید هیچ گونه تفاوتی درباره مسئولیت
های اجتماعی ،مسائل سیاسی و اقتصادی و  ...داشته باشند».
او همچنین در این راستا به شرایط انتخابات ریاست جمهوری
در خبرگان اول قانون اساسی اشاره کرد و گفت « :در آن جلسه
حضور داشتم و این بحث مطرح شد و برخی نمایندگان اعتراض
کردند که زنان نمی توانند رئیس جمهوری شوند و برخی معتقد
بودند که زنان نیز می توانند و بحث رجل سیاسی مطرح شد.
برخی با آن مخالفت کردند که معنای این رجل صرفا مردان
هستند و گروه دیگر اعتقاد داشتند که رجل در اینجا به معنای
عام و انسان است و زنان را نیز شامل می شود ».او ادامه داد:
«بنابراین در بخش مذاکرات خبرگان اول می توان به مباحث
قانون اساسی که شهید بهشتی نایب رئیس و آیت اهلل منتظری
رئیس آن بود رجوع کرد و در این مذاکرات به خوبی روشن شد
که منظور از رجل سیاسی هم زنان و هم مردان هستند .به همین
دلیل اینهمه منع و محدودیت برای زنان معنایی ندارد».
رفع موانع موجود برای زنان به واسطه قانون
بنابراین با توجه به نظر نمایندگان و تاکید بر ایجاد برابری در
جامعه و رفع تبعیض های پیش آمده جنسیتی ،باید موانع پیش
روی ایجاد شده با کمک قانون برداشته شود .آقاپور هم در ادامه
گفت وگوی خود با «ابتکار» با تاکید بر اینکه « شکستن سقف
شیشه ای که ما زنان و جامعه برای خودمان ایجاد کرده ایم بسیار
مهم است» ،گفت« :برخی عوامل و مشکالت خود باوری و عدم
اعتماد به نفس ما زنان در جامعه است و مانع دیگر مشکالتی و
محدودیت هایی است که جامعه برای ما ایجاد کردهاست .باید
از این محدودیتها خارج شویم از همه زنان انتظار دارم عالوه
بر اعتقادی که دارند که باید وارد جامعه شوند ،این اعتماد را هم
به خود داشته باشند و از وابستگی رها شوند ».هاشم زایی هم
با تاکید بر اینکه محدودیت های موجود در جامعه برای زنان را
قبول ندارم به «ابتکار» گفت« :من قبول ندارم که یک خانم
تحصیل کرده برای رفتن به سفر حتما از همسرش اجازه بگیرد.
اعتقاد دارم هیچ گونه تبعیض جنسیتی نباید وجود داشته باشد».
او در این باره به همراهی قانون برای برداشتن محدودیت های
موجود برای زنان اشاره کرد و گفت« :در این باره نیازمند قانون
هستیم .نمیتوانم بپذیرم که مثال یک بانوی ورزشکار برای خروج
از کشور و شرکت در مسابقات جهانی بدون اجازه همسرش
نتواند از کشور خارج شود و در مسابقات شرکت کند» این
نماینده مردم تهران و رئیس سنی مجلس دهم همچنین تاکید
کرد که اصال قابل توجیه نیست که یک زن شاغل که همسر او از
شغلش مطلع است ،بعد از ازدواج مانع ادامه اشتغال او شود .باید
در برداشتن این تبعیض ها همه نمایندگان کمک کنیم تا جامعه
ای از نظر روانی سالم و به دور از تبعیض داشته باشیم.

نمایندگان از پاسخ صالحی قانع نشدند

کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
نمایندگان مجلس از پاسخهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره سوال
مطهری در خصوص دلیل عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه
قانع نشدند.
به گزارش ایسنا؛ علی مطهری نماینده تهران و نایب رئیس مجلس از عباس
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سوالی درباره علت عدم اجرای قانون منع
استفاده از کلمات بیگانه را پرسید.
علیرغم توضیحات وزیر فرهنگ ،مطهری اعالم کرد که از پاسخها قانع نشده است
لذا سوال او به رای مجلس گذاشته شد.
نمایندگان با  ۱۱۷رای موافق ۴۷ ،رای مخالف و  ۳رای ممتنع از مجموع ۱۹۷
نماینده حاضر در مجلس نظر مطهری را قبول داشته و با این رای اعالم کردند که
پاسخهای وزیر قانع کننده نیست.
به این ترتیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اولین کارت زرد را از مجلس گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس در پاسخ
به سوال علی مطهری درباره عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه در اماکن
عمومی ،گفت :استفاده از کلمات فارسی و عدم استفاده از کلمات بیگانه دغدغه
ارزشمند و جدی است و این مساله برای ما ملی است .ما در سالهای گذشته کارهای
مشخصی انجام دادیم .اصالح آییننامه استفاده از کلمات ،تشکیل کارگروه پاسداشت
زبان فارسی و تشکیل شورای حمایت زبان فارسی ،تشکیل بانک اطالعاتی از واژگان
مجاز فارسی و همچنین اصالح آییننامه و دستورالعمل متن تابلوهای تحقیقاتی از
لحاظ نوشتاری را آماده و اجرا کردیم.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل متن تابلوهای تحقیقاتی از نظر نوشتار در پایان
مراحل تدوین است و به زودی ابالغ میشود ،گفت :سامانهای را برای اصناف راهاندازی
کردیم که هم اکنون مدت  ۶ماه است که به صورت آزمایشی فعالیت میکند و از
ابتدای خرداد  ۹۷فعالیت رسمی آن آغاز میشود .در این سامانه متقاضیان صنفی
ثبت نام میکنند و نام مورد نظر خود را درج میکنند و درخواست استفاده از آن را
ارائه میکنند و اگر آن نام با قانون هماهنگ نباشد ،نمیتوانند از آن نام استفاده کنند.
وی ادامه داد :در این سامانه تابلوها و سردرهای واحدهای صنفی مشخص است

و دیده میشود و به صورت هوشمند کنترل انجام میشود و دیگر نیازی نیست که
نیروی انتظامی واحد به واحد بررسی کند و کنترلها را انجام دهد .همچنین این
سامانه اجازه میدهد تا همه واحدها به صورت جدی کنترل داشته باشند و مشکل
استفاده از رسانه بیگانه به حداقل میرسد.
صالحی ادامه داد :با هماهنگی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی زمان استعالم
واژگان پیشنهادی فارسی به حداقل تقلیل یافته و در دو هفته واژه پیشنهادی
بررسی میشود و نظر فرهنگستان اعالم خواهد شد .همچنین ارتباط خوبی با نیروی
انتظامی و اتحادیهها و صنوف برقرار شده تا کار برخورد با متخلفان به سرعت انجام
شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :طی این مدت با انجام کارهای نظارتی
بیش از  ۶۸۰اخطاریه به واحدهای صنفی و  ۵۰۶نامه به نیروی انتظامی ارسال شده
است .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این اهتمام را دارد که از زبان و فرهنگ زبان
فارسی کامال حمایت کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوال علی مطهری درباره استفاده از
واژگان انگلیسی در تابلوها و شرکتها گفت :این موضوع تکدستگاهی نیست ،بلکه
دستگاههای مختلفی با آن ارتباط دارند.
به همین جهت در اصالحیه آییننامه اتفاقاتی افتاد که در ادامه هماهنگی
دستگاهها بیشتر مورد توجه قرار گرفت .به نظر میآید اتفاقی که در این هشت ماهه
اخیر افتاده بسیار مهم است .من با جدیت این مساله را دنبال کرده و میکنم چون
با این نگاه همراهم چون پاسداشت زبان فارسی و هویت ملی به اینکه اجزای بصری
متناسب با این هویت باشد مرتبط است.
صالحی ادامه داد :در این هشت ماه دو اتفاق مهم در این زمینه شکل گرفت؛ یکی
اینکه دستورالعملی صادر شد که منطبق با آن وزارت صنعت و معدن ،وزارت اقتصاد و
دارایی ،نیروی انتظامی ،صدا و سیما و دستگاههای دیگر با آن همراهی کنند و از این
دستورالعمل در حوزه طرحها و نوشتههای تابلوها دفاع کنند .رسیدن به این توافق
در کارگروهها بحثهای طوالنی میطلبید .اینگونه نبود که با اعمال نظر یک وزیر
یا یک دستگاه اتفاق بیفتد .باید بدانیم تجمیع این نقطه نظرات کار راحتی نیست.

دوستان ما در وزارت ارشاد در کارگروه مربوطه موضوع را مدتها پیگیری کردند و
اتفاق مهمی که افتاد این بود که به دستورالعمل مشترکی برسیم.
وی ادامه داد :مواردی که آقای علی مطهری مطرح کرد ،نشاندهنده بروکراسی
داخل سیستم بود.
اینکه مثال اگر کسی یا نهادی این تخلفات را میدید میتوانست مداخله مستقیم
کند یا نه ،یا اینکه اگر وزارت ارشاد این تخلفات را میدید اخطاریه میفرستاد یا نه ،و
برخوردی با آن صورت میگرفت یا نه .اما ویژگی مدیریت هوشمند و سیستم سامانه
جدید این است که همه متصل به سامانه هستند و در این شرایط جدید هر تابلویی
در هر خیابانی در ایران قابل مشاهده است که اگر مطابق با واژگان مجاز باشد مشروع
و اگر نه جرم قابل پیگیری است.

