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زناِن حاشیه ها 
»صدا« ندارند!

 بین الملل 3

زنان  است«؛  این  مساله  نکردن،  یا  »کار کردن   
امن  فضایی  در  اقتصاد  حاشیه ی  در  نمی توانند 
باقی بمانند، مجبورند به حیطه ی خشِن »نان در 

آوردن« ورود کنند، ناچارند که کار کنند!
جنوب  به سمت  شهرها  شمالی  مناطق  از  اگر   
شهر پیش برویم و از کالنشهرها به سمت مناطق 
روستایی، حوزه های پر خطر برای اشتغال زنان 
را بیشتر می بینیم؛ از یک سو اجبار به اشتغال در 
هر فرصت شغلِی نصفه نیمه و غیرشایسته است 
و از سوی دیگر، عدم نظارت بر اشتغال زنان و 
سازماندهی ست  کارهای  و  ساز  به  ندادن  اجازه 
با  بتوانند از آن طریق احقاق حق کنند.  تا زنان 
آمارهای  در  خطر  معرض  در  زناِن  وجود،  این 
رسمی غایبند؛ کارگاه های غیررسمی بسیاری در 
حاشیه ی شهرها برپا می شوند که از نیروی کارِ 
خانوار  سرپرست  زنان  به خصوص  زنان  ارزان 
بیشتر  سودجویی  ابزار  عنوان  به  حاشیه نشین  و 
زنان است که  این  از  یکی  مریم،  سود می برند؛ 
در یک کارگاه سبزی پاک کنی در حاشیه ی تهران 
کار  روزمزدی  به صورت  اسالمشهر  حوالی  در 
می کند؛ دستمزد او در صورت اینکه تمام ماه را 
سر کار بیاید، به پنج میلیون تومان نمی رسد؛ نه 
از بیمه خبری هست و نه از لباس کار و غذا و 

نه سرویس رفت و آمد دارند. 
تمثیل حضور رنج آور زنان در  نوعی  به  او که   
مشاغل  است؛  کشور  اقتصاد  غیررسمی  فضای 
مقطعی، فصلی و بدون آتیه ی بسیاری را در ظرف 
کمی بیشتر از پنج سال تجربه کرده است؛ اول، 
یک کارگاه خیاطی زنانه که به اعتقاد او، یکی از 
بهترین ها بود چراکه کارفرما هم زن بود و شرایط 
خاطر  به  اما  می فهمید  بهتر  را  کارگر  خانم های 
ورشکستگی و ورود این همه لباس ارزان چینی 
بازار، تعطیل شد؛ بعد یک کارگاه کشاورزی  به 
که کار بسیار سخت بود، بعد مزرعه ی پرورش 
ماهی که بعد چند ماه دست به تعدیل زد و حاال 
هم سبزی پاک کنی در اسالمشهر تهران. »از خانه 
معموالً  غذایم  می روم؛  مینی بوس  با  صبح  پنج 
هوا  برمی گردم  که  خانه  به  و  است  پنیر  و  نان 
تاریک شده؛ دو بچه دارم که مجبورم هر جور 
شده خرج شان را در بیاورم؛ من یک مادر تنها و 
مستاجر هستم اما هیچ نهاد یا ارگانی به فکر من 
نیست، حتی یک چهار دیواری ۳۰ متری سهم من 
نشده....«اینها بخشی از درد دل های پر از بغِض 
زنی به نام مریم است، زنی مثل هزاران زن دیگر 
تامین  بیمه ی  شماره ی  یک  اندازه ی  به  حتی  که 
اجتماعی، هویت اجتماعی ندارند؛ حق مشارکت 
این زنان در تعیین سرنوشت و در مداخله برای 

بهتر کردن شرایط، در حد صفر است...
نرخ  این  کارگری(  )فعال  یعقوبیان  سیمین   
در  زنان  به  مختص  را  درصدی  صفر  مشارکِت 
فقدان حق  به  کارگاه های غیررسمی نمی داند و 
زنان  برای  صنفی  سازمان  دهی  و  تشکل یابی 
اشاره  اجتماعی  معضل  یک  عنوان  به  کارگر 

می کند: »زنان کارگر هیچ کجا صدا ندارند....«
او اضافه می کند: زمانی که می خواهیم از توسعه 
اقتصادی و اجرای عدالت و تحول  اجتماعی و 
نمی توانیم  بگوییم،  سخن  جامعه  کیفِی  و  کمی 
نقش بانوان را نادیده بگیریم؛ صرفًا نباید در ابعاد 
سیاسی و به طور مثال در زمان انتخابات سیاسی 
آن ها  مشارکت  میزان  و  بانوان  از  رای،  اخذ  و 
مختلف  عرصه های  در  زنان  مشارکت  برد؛  نام 
اصلی ترین  و  واقعی ترین  اقتصادی،  و  اجتماعی 
اساسًا  آیا  کارگر  زنان  است؛  مشارکت  چهره ی 
میزان مشارکت آن ها در همین  تشکلی دارند؛ 
تشکل های رسمی وزارت کار چقدر است و در 
کارگاه هایی که اصوالً کارگران آن ها زنان هستند، 
چقدر اجازه ی ایجاد تشکل صنفی داده می شود؟
 یعقوبیان در ادامه به ضرورِت مشارکت زنان در 
سطوح عالی تشکل یابی اشاره می کند و می گوید: 
از  تولید  مختلف  بخش های  در  بانوان  امروز 
صنعت تا کشاورزی نقش غیرقابل انکاری دارند؛ 
به  منجر  شغلی،  فرصت های  در  محدودیت  اما 
استخدام  جهت  بانوان  حد  از  بیش  تقاضای 
فضا  این  از  کارفرمایان  متاسفانه  که  است  شده 
سوءاستفاده می کنند و به کارگیری نیروهای زن 
با دستمزد کمتر را در اولویت برنامه هایشان قرار 
اصلِی  مسیرهای  از  یکی  تردید  بدون  می دهد؛ 
ریل گذارِی مطالبات زنان، میزان مشارکت آن ها در 
تشکل های عالی استانی و کشوری ست؛ با حضور 
دسترسی  امر  مسئوالن  به  می توان  تشکل ها  در 
داشت  و برقراری عدالت جنسیتی را به عنوان یک 

مطالبه ی اصلی با قدرت پیگیری کرد.
 رنج بی صدایی زنانی که قدرتی برای مطالبه گری 
ندارند، جانکاه است و عواقب بسیار دردناک دارد؛ 
سیمین یعقوبیان، در مورد این رنج  مکرر می گوید: 
اتفاق  مرگبار  حوادث  این  از  بازهم  متاسفانه 
خواهد افتاد؛ او فوراً اضافه می کند: »تا زنان قدرت 
باشند،  نداشته  اجتماعی  جایگاه  و  مطالبه گری 

نمی توانند برای بهبود اوضاع چانه زنی کنند....«

 آذربایجان شرقی  5

حساب های مالی
 و عوارض فوالد 

آذربایجان در تهران

پوتین
 کوتاه نمی آید

 اقتصاد 4
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کسب وکارها
 به اینترنت طبقاتی 

»نه« گفتند

۸ پیشنهاد به فرزین 
برای مهار نوسانات ارزی

فناوری   6

اتحادیه  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر   
این  بر  اروپا  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن های 
مساله که پیشرفت علمی و عبور از مرزهای دانش 

نباید فراموش شود، تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای  در 
دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانشجویان در اروپا، انجمن های اسالمی 
را یکی از ثروت های جمهوری اسالمی و دارای 
تأکید  و  خواندند  بفرد  منحصر  مأموریت هایی 
محیط  بر  اثرگذاری  قدم،  ثبات  استمرار  کردند: 
پیرامونی و تبیین حرف نوی جمهوری اسالمی از 

کارهای الزم انجمن های اسالمی است.
مرحوم  یاد  گرامیداشت  با  دیدار  این  در  ایشان 
حجت االسالم دکتر اژه ای از بنیانگذاران اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، فعالیت 
و  نو  نگاههای  از  برخوردار  و  دانشجو  جوانان 
انجمن های  افزودند:  و  دانستند  مغتنم  را  تحولی 
و  فکری  پایه های  تقویت  هدف  دو  با  اسالمی 
بر  اثرگذاری  همچنین  و  اعضاء  خود  اعتقادی 
انجمن های  اما  گرفت  شکل  پیرامونی  محیط 
اسالمی در خارج از کشور یک مأموریت دیگر نیز 
دارند که معرفی تفکر بنیادی و مرکزی جمهوری 

اسالمی است.
جمله  از  اسالمی  جمهوری  اصول  تبیین  ایشان 
کلیدی  را  ارتباط جمهوریت و اسالمیت  پیوند و 

برشمردند و گفتند: حرف نوی جمهوری اسالمی 
همین است که در تشکیل یک حکومت، عالوه بر 
اثرگذاری مردم، اصول دینی و ایمانی نیز اثرگذار 
انجمن های  رسانی  روز  به  انقالب،  است.رهبر 
دیگری  الزام  را  مبانی  و  اصول  حفظ  با  اسالمی 
برای شرایط امروز دانستند و خاطرنشان کردند: 
هستند  ماندگار  و  ثابت  مفاهیم  و  اصول  برخی 
همچون اصل عدالت که از هزاران سال قبل وجود 
داشته و کهنه نمی شود اما در شکل اجرای عدالت 

امکان تغییر و نوآوری وجود دارد.
گفتمان  را  علمی  پیشرفت  و  علم  مسئله  ایشان 

با تقدیر  رایج کشور در سالهای اخیر خواندند و 
کنونی  در همایش  علمی  برگزاری گردهمایی  از 
گفتند:  اروپا  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن های 
از مرزهای دانش  پیشرفت علمی و عبور  مسئله 
توجه  که  شود  تصور  اینگونه  و  فراموش،  نباید 
از  غفلت  موجب  انقالبی  و  دینی  های  جنبه  به 

پیشرفت های علمی است.
واعظی  حجت االسالم  دیدار،  این  ابتدای  در 
نماینده مقام معظم رهبری در انجمن های اسالمی 
از فعالیت ها و  نیز گزارشی  اروپا  دانشجویان در 

برنامه های این انجمن ها بیان کرد.

نارضایتی از 
بازگشت آرامش

 به کشور؟!

رهبر انقالب:

مسئله پیشرفت علمی نباید فراموش شود

رئیسی 
رکورددار 

تورم

فرمانده فراجا گفت: نیروی انتظامی امروز آماده تر 
و آزموده تر و مقتدرتر از قبل آماده ارائه خدمت 

به مردم است.
سردار حسین اشتری، در یادواره سرداران و ۸۴۲ 
انتظامی  فرماندهی  امنیت  و  نظم  عرصه  شهید 
این خطه  این که مردم  بیان  با  آذربایجان شرقی، 
بصیرتی  با  فتنه ها، حضور  و  تمامی حوادث  در 
کرد:  اظهار  است،  آن  نمونه   دی   ۸ که  داشته اند 
و  هوشیاری  نیز  اخیر  حوادث  در  استان  مردم 

بصیرت خود را نشان دادند.
و  جانبازان  شهیدان،  یاد  گرامیداشت  با  وی 
امنیت،  امنیت، گفت:  و  نظم  پیشکسوتان عرصه 
نعمت بسیار بزرگی است و اگر امنیت به خطر 
اقتصادی،  امور  از  اعم  جامعه  ابعاد  تمامی  افتد، 
خواهد  قرار  الشعاع  تحت  اجتماعی  آموزشی، 
گرفت . سردار اشتری با بیان این که در حوادث 
ملت  علیه  ترکیبی  قالب جنگی  در  اخیر دشمن 

ایران هجوم آورد، خاطرنشان کرد: دشمن بیش از 
سه ماه قبل با تمام توان علیه ارزش های این مردم 
در  صدام  همانند  و  کرد  آغاز  را  ترکیبی  جنگی 
آغاز جنگ تحمیلی و منافقان در عملیات مرصاد، 
اهداف  به  روز  چند  طی  که  بود  تصور  این  بر 
رژیم  آمریکا،  که  تصوری  همان  می رسد،  خود 
صهیونیستی و سلطنت طلب ها از ابتدای انقالب 
هوشیاری  و  الهی  عنایت  با  اما  داشتند،  سر  در 
انتظامی  نیروی  عوامل  و همچنین حضور  مردم 
توطئه  اطالعاتی،  و  قضایی  هوشیاری  امنیتی،  و 

دشمنان خنثی شد.
 منافقان در سال ۶۰ اقدامات تروریستی بسیاری 
چون  مهمی  مسئله  با  زمان  آن  که  دادند  انجام 
گروهک های  توطئه   همچنین  و  تحمیلی  جنگ 
هوشیاری  با  اما  بودیم،  درگیر  هم  تروریستی 
مردم و هدایت های داهیانه امام راحل نقشه های 

دشمنان شکست خورد.

پلیس آماده تر از قبل در خدمت امنیت مردم است

همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، رئیس شورای اسالمی شهر 
پیام  متن  کردند.  صادر  پیامی  تبریز  شهردار  و 
برگی  رسول  والمسلمین  حجت االسالم  مشترک 

و یعقوب هوشیار به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

لََمَع   َ لَنَهدِیَنَُّهم ُسبَُلنا ۚ َوإِنَّ اهللَّ َوالَّذیَن جاَهدوا فینا 
الُمحِسنیَن

و آنها که در راه ما )با خلوص نیّت( جهاد کنند، 
کرد؛  خواهیم  هدایتشان  خود،  راه های  به  قطعًا 
مبارکه  سوره   - است.  نیکوکاران  با  خداوند  و 

عنکبوت آیه ۶۹
رهبر معظم انقالب:

»شهید سلیمانی چهره ی بین المللی مقاومت است 
و همه ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. «

سه سال از آن روز واقعه می گذرد اما فراق سردار 
است.  نیافته  تسلی  ما  دلهای  در  ایران  بی ریای 

سردار سلیمانی بخشی جدایی ناپذیر از قلب  همه 
از همین روست که هر روز عزیزتر  و  ما است 

می شود.
مقاومت و شکست  مکتب حاج قاسم چراغ راهِ 
راهبردی تروریست است و مقبولیت و پر رهرو 
بودن راه آن شهید نوید ظفری بزرگ برای جبهه 

مقاومت و آزادیخواهی اسالم است .
دار  پرچم  شهادت  سالروز  نهادن  نام  بی تردید 
جهانی  "روز  عنوان  به  شریف  قدس  آزادی 
مقاومت" نشان از وحدت، انسجام و یکپارچگی 
زنده  و  دارد  اسالمی  امت  و  ایران  فهیم  ملت 
نگهداشتن نام او و ترویج مکتب آن شهید وارسته 
و  اسالمی  امت  اتحاد  و  وحدت  تحکیم  عامل 

انسجام ملی خواهد شد.
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  خدمتگزاران 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  تبریز  کالنشهر 
سردار عزیز اسالم »حاج قاسم سلیمانی«، تالش 
در راستای تحقق آرمان های مکتب آن بزرگوار را 

وظیفه تمامی مسلمانان می دانند.

مکتب حاج قاسم 
چراغ راه مقاومت و شکست راهبردی تروریست است

ورزش  8

 استانها 7

نصیرزاده:

پنجره نقل و انتقاالتی 
تراکتور باز می شود

رویای ۱500 شغل
 برای خرم آبادی ها
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راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان غربی

- پیمانکاران دارای رتبه حداقل 5 راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه 
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آگهی تجدید مناقصات

شناسه آگهی: ۱435004

شماره نام پروژهردیف
تضمینبرآورد اولیهمناقصه

1

تهیه مصالح و اجرای 
خط کشی سرد ترافیکی 
با دوره تضمین ۹ ماهه

 راههای اصلی و شریانی 
سطح استان     
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