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محسن هاشمی:
متروی تهران  2هزارواگن جدید نیاز دارد

رئیس شــورای شــهر تهران در خصــوص موضوعات مختلفی
همچونآسیبهایاجتماعی،حملونقلعمومی،بدهیهای
شــهرداری و ...توضیحاتی را ارائه کرد.به گزارش ایسنا ،محسن
هاشمی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب همواره تأکید داشتند
که تهران باید شهری با هویت ایرانی – اسالمی و دارای رفاه عمومی و مقاوم باشد ،گفت:
متأسفانه هنوز تهران شاخصهای زیست آرام را کسب نکرده ،اما از تواناییهای خوبی
برای تبدیل شدن به یک شهر جهانی برخوردار است که باید از آنها استفاده کنیم و باید
شرایطی را فراهم کنیم که شاخصهای بینالمللی به تهران بازگردد.
ëëجابهجاییروزانه۱۰میلیونمسافرباافزودن۲۰۰۰واگنبهمترو
وی با بیان اینکه بر اساس نظرسنجیهایی که از گذشته انجام شده ،مردم نسبت به
ترافیک و آلودگی هوا هنوز دغدغهمند هستند ،گفت :در حال حاضر تنها ۲.۵میلیون
مســافر توســط شــبکه مترو جابهجا میشــود اما میتوان تنها با اضافه کردن واگن،
ایــن ســفرها را بــه  ۱۰میلیون ســفر ارتقا داد کــه بر همین اســاس ما نیازمنــد ۳هزار
واگــن هســتیم اما میبینید که تنها هــزار واگن در حال حاضر در شــبکه حمل و نقل
عمومــی وجــود دارد و اگر ۲هزار واگن دیگر به همین زیرســاختهای موجود اضافه
شــود ،میتوانیم روزانه  ۱۰میلیون مســافر را جابهجا کنیم.وی با بیان اینکه بر اساس
استانداردهای جهانی سیستم اتوبوسرانی نیز باید عمود بر مترو حرکت کند ،گفت:
بر اســاس نیاز و برنامه در حال حاضر باید هفت تا  ۹هزار اتوبوس نو با آالیندگی کم
داشــته باشیم ،اما میبینید که این مهم محقق نشده و اگر اتوبوس و مترو ناوگانش
افزایش یابد میتوانیم روزانه  ۱۵میلیون سفر با حمل و نقل عمومی انجام دهیم که
هم ترافیک و هم آلودگی هوا کاسته میشود.
رئیس شورای شهر تهران در مورد مطالبات و بدهی شهرداری نیز گفت :بدهیها در
شــهرداری چند دسته هستند .یکی بدهی به سیستم بانکی است که سررسید وامها
فرارســیده و پرداخت آنها ســخت اســت که بایــد با بانکها و دولــت مذاکره کنیم تا
نسبت به استمهال آنها با عقب انداختن سررسید و پرداخت اقساط بلندمدت پیش
رویم و بدهی دوم مربوط به پیمانکارانی است که یا کارشان را انجام داده یا در حال
پیگیری امور شهر هستند که باید پول آنها را بدهیم تا مبادا کار تهران بر زمین بماند
و دســته ســوم مربوط به ارگانهای دولتی همچون بیمه و اداره مالیات و ...اســت که
میتوانیم با رایزنی آنها را حل و فصل کنیم.
وی درباره اینکه برنامههای شــهردار جدید تهــران تا چه میزان بر درآمدهای پایدار
متمرکز اســت ،گفت :دقت داشته باشــید که ما میراثدار بودجه انقباضی تصویبی
شــورای چهارم برای سال  ۹۶هستیم که شورای چهارم حدود  ۱۷هزار و  ۹۰۰میلیارد
تومــان بودجه منعقد کرده که ۸هزار میلیــارد آن برای عمران و حمل و نقل۵ ،هزار
میلیــارد تومان برای حقوق و دســتمزد۲ ،هــزار میلیارد تومان بــرای امور فرهنگی و
اجتماعی و یک هزار و ۶۰۰میلیارد تومان نیز در عرصه خدمات جانمایی شده است.

سال بیست و سوم شماره  6578شنبه  4شهریور 1396

چهار زن برگزیده شوراهای شهر استانها در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند

افزایش اعتماد به توانمندی زنان

ی فرد
حمیده امین 

از اواخر هفته گذشــته ،شــوراهای اسالمی
شــهر و روســتا بهطــور همزمــان ،کار خود
را رســماً آغاز کردنــد .اما بیش از همه این
بحث انتخاب شــهردار و رؤســای شــورای
شــهر هم بــود کــه پارلمانهــا و مدیریت
شــهری را مورد توجه قرار داد! در این بین
اخبار و گزارشها نشان میدهد که در این
دوره ،اقبال خوبی نســبت به حضور زنان
در پســتهای مدیریت حوزههای شهری
وجود داشته است.
در تهران دو زن یعنی زهرانژاد بهرام و
بهاره آروین توانستند بهعنوان منشیهای
شــورای شــهر تهران با کســب باالترین آرا
بــه داخل هیأت رئیســه وارد شــوند .از آن
طــرف از شــهرهای مختلــف خبر رســید
کــه زنــان پیشــتاز باالتریــن آرا در شــوراها
بودند« .فائزه عبداللهی» ،رئیس شورای
شــهر گــرگان« ،زهــرا نظــری» بهعنــوان
نایــب رئیــس شــورای شــهر خــرم آبــاد،
«سوسن سلیمانآبادی» به عنوان رئیس
شــورای شــهر کنــگاور « ،ســونیا اندیش»،
نایب رئیس شــورای شــهر تبریز« ،شیفته
بــدرآذر» شــهردار جدیــد شــهر ســهند و
«مهنا محمدی موحد» نیز با رأی شورای
شــهر اســپکه در سیســتان و بلوچســتان
بهعنوان شهردار این شهر انتخاب شدند.
ایــن درحالی اســت که زنان در شــهرهای
بیشــتری ،نتیجه انتخابات را به نفع خود
رقم زدند.
بــه گــزارش «ایــران»  7عضــو مــرد
شــورای شــهر ســهند ،برای نخســتین بار
بــا  4رأی ،نخســتین شــهردار زن شــمال
غرب کشــور را انتخاب کردند .شــیفته بدر
آذر ،زنــی اســت که ایــن روزها خــودش را
در ســمت شــهرداری شــهر جدید سهند
نشــان میدهــد .او البتــه رکورد نخســتین
زن شــهری را زمانی شکســت که بهعنوان
شــهردار منطقه  6تبریز به مدت دو ســال
انتخــاب شــد .او در ایــن دو ســال کارهای
عمرانی زیادی انجام داد .اجرای37طرح
شــهری از جملــه ســاخت پــل روگــذر
خطیب ،بهعنوان شاخصترین اقدامات
فنی-عمرانــی او محســوب میشــود .او
2سال بعد یعنی در سال  90به شهرداری
منطقــه  9رفــت تــا در آنجــا هــم منشــأ
تغییــر و تحــوالت زیــادی باشــد .خودش
میگوید که اجرای پارک مســافر خاوران و
همینطور جدول کشــی و خیابان کشی از

جمله کارهای شاخص او در آن دوره بوده
اســت« .بدرآذر» حــاال بهعنوان شــهردار
شــهر جدیــد ســهند در  25کیلومتــری
تبریز انتخاب شــده اســت .او بــه «ایران»
میگوید که انتخابش براساس تواناییها،
تخصــص و تجربه یعنی ســه رکن اصلی
مدیریت بوده اســت .او تأکیــد میکند که
برای انتخابش بهعنوان شــهردار ،نه تنها
اعضــای شــورا کــه بــزرگان شــهر و مردم
هــم حضور پررنگ داشــته و او را حمایت
کردهانــد .چــرا کــه او بهعنــوان یــک مدیر
موفق با  22ســال سابقه مدیریت درحوزه
شهرسازی در تبریز معرفی میشود.
«بــدرآذر» تأکیــد میکنــد :از نظر من
جنســیت مهم نیســت و بایــد در انتخاب
افــراد ،تواناییهــا ،قابلیــت و تخصــص
و تعهــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .مــن
مطمئن هستم که در شهر سهند با توجه
به پتانســیلهای باالیی که دارد میتوانم
کارهای ویژهای انجام دهم .متأســفانه در
این شــهر ،اقدامات عمرانی و توسعهای
ویــژهای صــورت نگرفتــه اســت .وی ،اما
درباره مدیریت زنان ،میگوید که همیشه
نســبت به این حوزه شــک و تردید وجود
داشــته اســت و برخــی نگرانند کــه فالن
مدیر زن نتواند قدرتمند و توانمند ظاهر
شــود .چراکــه برخــی فکــر میکننــد زنان
نمیتواننــد بیــن وظایــف همســرداری و
پســتهای اجرایــی و مدیریتــی ،تعــادل
برقــرار کننــد .اما خود من کســی هســتم
کــه شــبها زودتر از ســاعت  12بــه خانه
نرفتهام و جدا از اینکه در کارم حساسیت
و دقت بسیار زیادی دارم به محض ورود
بــه منزل بــه کارهــای خانــه میپــردازم.
معتقــدم کــه ایــن روحیــه در مــردم هم
وجــود دارد و نبایــد نســبت بــه مدیریت
زنان ،دید منفی وجود داشته باشد.
ëëتهدیداعضایشورایشهر
بهخاطرانتخابیکزن
«مهنــا محمــدی موحــد» جــزو
معروفترین شــهرداران زنی است که این
روزهــا نامش بهعنوان جوانترین شــهردار
زن در فضاهــای مجازی دســت به دســت
میشود« .اسپکه» شهری در 90کیلومتری
ایرانشــهر کــه مهمتریــن ویژگــی اش،
سوزندوزی زنان بلوچاش است ،حاال یک
زن را بهعنوان شــهردار شــهر خود انتخاب
کرده اســت« .محمدی موحد» همان زنی
است که با  5رأی مرد عضو شورای شهر ،به
عنوان شــهردار اســپکه انتخاب شده است.
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اولويــت بــه بازنشســتههاي تأميــن اجتماعــي :آقــاي
برکچي در تماس با ســتون ســام ايران اظهار داشتند که
سالم
بيمارستانها و کلينيکهاي تأمين اجتماعي در پذيرش
ايران
بيمارانبازنشستهوشاغلهيچگونهاولويتيقائلنيستند.
بــا توجه بــه اينکه افراد بازنشســته به علت کهولت ســن
و عدم توانايي جســماني نميتوانند در ســاعت  6صبح
در فصــل گرما يا ســرما بموقع به بيمارســتان يا کلينيک
تلفن تماس:
مراجعه نماينــد و اينگونه برخورد در شــأن اين عزيزان
88769075
نيستومتأسفانههمينرويههنگامتمديددفترچههاي
درماني در شعب کارگزاري نيز وجود دارد .لذا خواهشمند
است اولويت به اين عزيزان داده شود.
تراکــمفروشــيتهران :هموطن محترمــي در تماس با ما عنوان کردنــد که از وزير
محترم راه و شهرسازي تقاضا داريم با توجه به اينکه شهرداري اسبق تهران به مدت
 12ســال براي کســب درآمد اقدام به فروش تراکم واحد مسکوني و تجاري در شهر
تهران کرده است ،امروز شاهد هستيم چند برابر مساحت تهران ساختمان و خودرو
وجود دارد که با توجه به معضل مصرف گاز و برق و آب ،اميد است به همت وزير
محترم راه و شهرسازي ،شهرداري را مجاب نمايند که براي کسب بودجه ،شهرداري
تهران از فروش تراکم در تهران خودداري نمايد .به دليل اينکه شهرداري دهها منبع
پايهاي براي کسب درآمد دارد.

اجتمــــــاعــی
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او بعــد از «ســامیه بلــوچ زهــی» ،شــهردار
شــهر سرباز ،دومین زن بلوچی است که در
سمت شهردار انتخاب شده است29 .ساله
است و میخواهد «اسپکه» ،مسیر ترانزیتی
ایرانشــهر به چابهار را احیا کند .او میگوید
که میخواهد حامی زنان بلوچ باشــد .چرا
کــه به گفته محمدی ،آنها بســیار محروم و
از نظر درمان و آموزش با مشکالت بسیاری
دست و پنجه نرم میکنند.
محمــدی موحــد میگویــد :بــرای
انتخابش بهعنوان شــهردار هــم موافق و
هم مخالف داشــته است .اما مخالفتها
ناامیدکننــده بــوده« :بعضــی طایفههــا
و قبایــل بــا انتخــاب یــک زن بهعنــوان
شــهردار مخالف بودند ،شاید تعدادشان
کمتــر از 10درصــد باشــد ،امــا بــه هرحال
کارشکنیهای زیادی کردند و حتی برخی
اعضای شــورای شــهر را هــم تهدید کرده
بودنــد .از طرفی من را متهم بــه آقازاده و
ژن آقازدگــی میکردنــد ،درحالــی که من
پدرم فرهنگی بود و با هیچ کدام از اعضای
شورا هم نسبتی ندارم .خوشبختانه اعضا
پشت من ایســتادند و امیدوارم که بتوانم
جوابگوی این اعتمادشان باشم».
ëëزنانمدیرپاکدستترازمردانمدیر!
شــورای شــهر تبریــز از ابتــدا یعنی در
همــان نخســتین دورههــا حضور زنــان را
تجربه کرده اســت ،اما این برای نخستین
بار است که یک زن به داخل هیأت رئیسه
وارد شده و بهعنوان نایب رئیس ،فرصت
ابراز نظر بیشــتری در شورای شهر تبریز را
پیدا میکند .ســونیا اندیش ،نایب رئیس
شــورای شــهر تبریز و عضو هیــأت مدیره
منطقه آزاد ارس معتقد است که تاکنون

فضای شــورای شهر تبریز ،به اندازهای باز
نبــوده کــه بتواند زنــان را در پســت هیأت
رئیســه ببیند ،اما حاال یک زن توانســته با
کســب  11رأی از  13رأی منتخبین شــورای
شهر ،بهعنوان نایب رئیس ،در کنار رئیس،
اداره شورا را برعهده بگیرد.
اندیش که خودش هم شدیداً مخالف
نگاهجنسیتیبهپستهایمدیریتیاست،
به «ایــران» میگوید :معتقدم کــه باید در
ســطوح برابــر بــه زنــان فرصــت و اولویت
بیشتری داد ،چرا که تاکنون فضا برای زنان
مدیر کمتر از مردان بوده است .البته این به
معنای نادیده گرفتن رزومه کاری ،توانایی
و قابلیتهــای هر دو جنس در پســتهای
مدیریتی نیســت ،اما تجربه نشان داده که
حضور زنان در ردههای مدیریتی کار آمدتر
از حضور مردان در همان پســت اســت .او
درباره اینکه چــرا به مدیریت زنان بیش از
مردان اعتقاد دارد ،میگوید :چرا که اگر به
زنان فرصت بدهیم به علت حساســیت،
دقت و احتیاط بیشــتری کــه دارند ،عموماً
توانمندتــر ظاهر میشــوند ،از طرفی زنان
خطوط قرمز را بیشتر رعایت میکنند و اگر
بخواهیم فســاد و رانتی کــه در این حوزهها
از ناحیــه زنــان اتفــاق میافتد را بــا مردان
مقایســه کنیم ،بایــد بگوییــم در حد صفر
است .چون زنان پاکدست هستند.
اندیش معتقد است با توجه به اینکه
بســتر رشــد و فرصت حضور زنان تاکنون
فراهم نبوده است ،زنان با انگیزه و پشتکار
بیشتری نسبت به مردان ظاهر میشوند،
بنابرایــن بایــد بــه زنــان اعتمــاد کنیــم.
متأســفانه از آنجا که جامعه ما مردساالر
اســت ،مردان انگیزه کمتری بــرای اثبات

توانایــی هایشــان دارنــد ،اما زنــان تالش
بیشتریمیکنند.
اندیــش البته به مشــکالت شــهر تبریز
هــم اشــاره کــرده و دربــاره اولویتهــای
شورای شهر در دوره پنجم میگوید :تقریباً
م اکنــون بــا معضــل
همــه کالنشــهرها هــ 
نبــود درآمدهــای پایدار دســت و پنجه نرم
میکنند .تبریز هم مستثنی نیست .بهطور
میانگیــن بیــش از  85درصــد درآمدهــای
شــهرداریها از پروانه ،عوارض ،ماده  100و
تراکم فروشی تأمین میشود .یعنی درآمد
ناپایــدار و از جیب مــردم! خب همین یک
عامــل ،هزینههــای زندگی در کالنشــهرها
را بــاال میبرد .اما راه حل چیســت؟ یکی از
موضوعاتمهم،ایجادبسترسرمایهگذاری
و مشــارکت مردمــی اســت .یعنــی اگــر
خدماتــی کــه شــهرداریها میدهنــد بــه
بخش خصوصی واگذار شــود ،هــم درآمد
پایدار ایجاد میشود و هم هزینههای شهر
کمتــر خواهد شــد .متأســفانه شــهرها االن
بــه جایی رســیدهاند کــه دیگر چیــزی برای
فــروش نمانده و باید شــهر فروشــی کنند،
یعنی به سراغ فروش امالک و زمین بروند.
اندیش ادامه میدهد :بحث مهم دیگری
کــه هماکنــون در رویکــرد جهانــی مــورد
توجــه قرار گرفتــه ،پرداختن به روح شــهر،
یعنــی آســایش و رفاه اجتماعــی ،امنیت و
حقوق شــهروندی است ،چرا که دیگر دوره
برجسازی و بلند مرتبهســازی و پلسازی و
اتوبانسازی به پایان رسیده است.
ëëمطالبهعمومیبرایحضورزنان
درپستهایمدیریتی!
فائزه عبداللهی ،رئیس شــورای شــهر
گرگان زنی که بــرای چهارمین دوره پیاپی

استعفای دستهجمعی اعضای هیأتمدیره منتخب انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران
اعضــای هیــأت مدیــره منتخب انجمــن صنفی
روزنامه نگاران استان تهران طی نامهای استعفای
دسته جمعی خود را اعالم کردند.
به گــزارش «ایــران» در این نامه آمده اســت:
همه تالشها ،مذاکرات ،مکاتبات و پیگیریهای
فشــرده و مســتمر هیأت مدیــره منتخب مجمع
عمومی مؤسســان انجمن صنفی روزنامه نگاران
اســتان تهــران طــی  8مــاه گذشــته بــرای ثبــت
انجمن بــه نتیجه نرســید .اداره کل تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی اســتان تهــران همچنــان از صدور
آگهی تأسیس انجمن اســتنکاف کرد و در روندی
غیررســمی ،راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را
بهعنوان پیش شــرط ثبت رســمی انجمن اعالم
نمود .دربخشــی ازاین نامه اشــاره شــده است :ما
امضاکننــدگان ایــن نامه (بهــروز گرانپایــه ،داوود
محمــدی ،ســید افشــین امیرشــاهی ،مســعود
هوشــمندرضوی ،اعظم ویســمه ،مهرداد خدیر،
نسرین تخیری ،مژگان جمشیدی ،هادی حیدری،
مهــدی حســنی) ،شــامل اعضــای اصلــی و علی
البــدل هیــأت مدیــره منتخــب مجمــع عمومی
مؤسســان انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان
تهران(مــورخ  ،)1395/10/2بــه منظــور پرهیــز از
پذیــرش فرایندهــای غیرقانونــی و جلوگیــری از
بدعتگــذاری در تغییرترکیــب منتخبــان پس از
انتخابات و همچنین هموار شــدن مســیر تشکیل

انجمن صنفی مســتقل و برآمده از رأی مستقیم
روزنامهنــگاران ،ضمــن قدردانــی از اعتمــاد
همــکاران و بخصــوص رأی دهنــدگان محتــرم،
بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیأت
مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
اعالم میداریم.
ایــن نامــه میافزایــد :اراده تشــکیل انجمــن
صنفــی روزنامــه نــگاران اســتان تهــران زمانی به
وجــود آمد که تالشهای گســترده اعضای صنف
برای بازگشــایی و فک پلمب ســاختمان انجمن
صنفــی روزنامــه نــگاران ایــران بینتیجــه ماند و
وعــده دولــت آقــای روحانــی در این بــاره عملی
نشــد .اعضای صنف بخصــوص روزنامــه نگاران
اســتان تهــران کــه در نبود یک تشــکل مســتقل و
کارآمد ،مطالبــات صنفی خود را بــر زمین مانده
میدیدند مصمم شدند تا با تشکیل یک انجمن
صنفــی فراگیــر ،در جهــت کاهــش مشــکالت
روزنامهنــگاران گام بردارند .متأســفانه از آنجایی
کــه با تصویــب آیین نامــه جدید نحوه تشــکیل و
فعالیــت انجمنهای صنفی در دولــت دهم ،راه
برای تأسیس تشــکلهای سراسری کارگری بسته
شده بود و دولت جدید نیز هیچ اقدامی در جهت
اصالح آیین نامــه مزبور به عمل نیاورد ،به ناچار
روزنامه نگاران استان تهران که عمالً هیچ ملجایی
برای طرح و پیگیری مطالبات خود نداشتند پیگیر

تشکیل انجمن صنفی استانی شدند.
در بخــش دیگری از نامه نوشــته شــده اســت:
ایــن فرآیند زمانی جدی شــد که وزیــر تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی ،شــش مــاه مانده بــه انتخابات
ریاســت جمهوری  ،96از تعدادی از پیشکســوتان
و فعــاالن مطبوعاتــی دعــوت کرد تا بــرای انجام
ایــن مهــم پیشــگام شــوند .وی در جلســاتی که با
هــدف مجاب کــردن پیشکســوتان برای تشــکیل
انجمن استانی برگزار شــد ،صراحتاً تأکید کرد که
شــخصاً هماهنگیهــای الزم را بــا مراجع امنیتی
بــه عمــل آورده و موافقــت ضمنی آنــان را برای
تشــکیل انجمــن صنفــی روزنامــه نگاران اســتان
تهران ،جلب کرده اســت .آقــای ربیعی در همان
جلسات حتی از افرادی که شخصاً به دلیل برخی
مالحظــات ،هیچگونه تمایلی به تصدی ســمت
در انجمن مذکور نداشتند دعوت کرد که«حتما»
در انتخابــات ،نامــزدی خــود را اعــام کننــد .وی
اطمینــان داد کــه در ایــن خصوص«حساســیت
زدایی» انجام خواهد شد.
در بخــش پایانی این نامه اشــاره شــده اســت
اعضــای هیأت مدیــره منتخب مجمــع عمومی
مؤســس تاکنون به تمام تکالیف قانونــی و اداری
خــود عمــل کــرده و خــود را حافــظ آرای شــما
دانسته و میداند و تسلیم فشارهای غیرقانونی و
غیررســمی وزارت کار نخواهد شد .در این مسیر و

برخالف ادعاها و شایعات منتشر شده ،هیچگونه
اختــاف نظری بین اعضای اصلــی و علی البدل
هیــأت مدیره در خصوص ایســتادگی بــر موازین
قانونــی و اخالقــی وجــود نــدارد و امضاهــای این
نامه ،موید ایــن ادعاســت.رویکرد وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی کــه به نظر میرســد در دوره
دولت جدید نیز ادامه یابد ،حکایت از آن دارد که
ایــن وزارتخانه حاضر به تــن دادن به راهکارهای
قانونی برای برون رفت از وضعیت موجود نیست
و همچنــان بــر مواضــع غیرشــفاف و غیررســمی
خــود مبنی بر عدم ثبــت انجمن(مگر در صورت
همکاری!! در روند چینــش اعضای هیأت مدیره
پــس از انتخابــات و تغییــر صورتجلســه مجمــع
عمومی) اصرار دارد.
بنابرایــن پرواضــح اســت کــه ثبــت مصوبــات
مجمــع عمومــی مؤسســان انجمــن صنفــی
روزنامهنــگاران اســتان تهران امــکان پذیر نخواهد
بــود .همچنیــن اگرچــه منتخبــان انجمــن ،حــق
شــکایت از اداره مذکــور را بــرای خــود محفــوظ
میداننــد ،امــا بــه دلیــل حفظ احتــرام بــه رئیس
دولــت و جلوگیــری از سوءاســتفادههای احتمالی،
فعــاً از طــرح شــکایت در مراجــع قضایی صرف
نظر میکنند.امیدواریم با انجام این استعفا ،بهانه
دیگری برای دولتمردان برای جلوگیری از تشکیل
خانه روزنامه نگاران تهران وجود نداشته باشد.

در انتخابــات شــوراها مورد اعتمــاد مردم
شــهرش قــرار گرفتــه اســت ،بــه «ایــران»
میگوید :این برای نخســتین بار اســت که
بهعنــوان رئیس شــورا انتخاب میشــوم،
امــا در دورههــای قبــل هــم نایــب رئیس
شــورا بــودم و تجربــه حضــور در هیــأت
رئیســه را داشــتهام .او با بیان اینکه نسبت
بــه رقیــب مــردش در شــورای شــهر ،رأی
 5بــه  4کســب کــرده ،درباره اعتماد ســایر
اعضا به حضور یک زن در پســت ریاســت
شورای شهر گرگان ،میگوید :جز من همه
 8عضــو شــورای شــهر ،مرد هســتند .من
فکر میکنم اعضا رأی فراجنسیتی داده و
سوابق مدیریتی را در نظر گرفتهاند .یعنی
در نشســتهای مختلفی هم که داشتیم،
بحثهــا فراتــر از جنســیت خانــم و آقــا
مطرح میشد و فقط توانمندی ،همگرایی
و همافزایی مورد توجه بود .حتی دوستان
خودشان از بنده خواستند که برای ریاست،
کاندیدا شوم و اینطور نبود که با البیگری
و چانه زنــی ،رأی خودم را بــاال ببرم .خب
ایــن نشــان میدهد که جامعه به ســمت
اعتمــاد بــه زنــان گرایــش پیــدا کــرده و
موضوعاتجنسیتیدیدهنمیشوند.
عبداللهــی ادامه میدهــد :انتظار برای
حضــور زنــان از کابینه دولت شــکل گرفت
و مطالبــه عمومی نســبت به حضــور زنان
در پســتهای بــاال مطــرح شــد کــه چــون
پاســخ قانعکننــدهای شــنیده نشــد ،تأثیــر
خــودش را در حوزههای مدیریت شــهری
و شــوراها نشــان داد .امــروز زنان بســیاری
در شــوراهای شــهر و روستا توانســتهاند به
مقــام ریاســت دســت پیــدا کننــد کــه این
دستاورد کمی نیست .به هرحال منتخبین
مردم در شــوراها ،نمایندگان آنها هســتند
و به طورحتم مطالبه و خواســت مردم در
تصمیمات آنها خودش را نشان میدهد.
هماکنون هم مردان و هم زنان ،خواســتار
حضــور پررنگتــر زنهــا در پســتهای
مدیریتــی هســتند و به ریاســت زنــان ،باور
پیــدا کردهانــد .بــه گفتــه وی ،مهمتریــن
مشــکالت شــهر گرگان این اســت که باید
بــه بافــت تاریخی و فرســوده شــهر ،حفظ
محیــط زیســت و بویــژه محور گردشــگری
ناهارخوران توجه بیشــتری کرد .همچنین
حفــظ  602هکتــار از اراضــی جنگلــی
محدوده گرگان که هماکنون به شهرداری
واگــذار شــده و ســاخت و ســاز براســاس
مقــررات و ضوابــط بایــد در اولویــت قرار
بگیرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی
انتخاب شد

دکتر ایرج فاضل با رأی اکثریت اعضای
مجمــع عمومــی نظام پزشــکی کشــور،
بهعنــوان رئیــس جدیــد ســازمان نظام
پزشــکی ایران انتخاب شــد .بــه گزارش
فــارس ،ایــرج فاضــل بــا رأی اکثریــت
اعضــای مجمع عمومی نظام پزشــکی
کشــور ،بهعنــوان رئیس جدید ســازمان
نظام پزشــکی ایــران انتخاب شــد.ایرج
فاضل با  201رأی برای یک دوره  4ســاله
بهعنوان رئیس ســازمان نظام پزشــکی
ایــران برگزیــده شــد .هفتمیــن دوره
انتخابــات نظام پزشــکی کشــور جمعه
30تیــر  96برگزار شــد .بر اســاس قانون،
حکم رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی
باید به تأیید رئیس جمهوری برسد.

