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افزایش اعتماد به توانمندی زنان

با رأی اکثریت مردان شورای شهر سهند ،نخستین شهردار زن شمال غرب کشور منصوب شد
زهرا نظری نایبرئیس شــورای شــهرخرمآباد ،سوسن سلیمان آبادی رئیس شــورای شهر کنگاور  ،زهرا بهرام نژاد
و بهاره آروین منشیهای شورای پایتخت از دیگر زنان برگزیده شوراهای شهر هستند
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دیگر
صفحهها

اول دفتر

به بهانه تحریم امریکا علیه ایران /اپلیکیشنهای ایرانی از فروشگاه «اپل» حذف شد
گزارشی از عوارضعجیب و هنگفت شهرداریتهران /ابهام در عارضه «عوارض متفرقه»

دولت و شورا ،بنیانهای مردمساالری

گرامیداشــت هفته دولت ،زنده نگاه داشتن یاد و خاطره
عزیزانی اســت که در نخســتین روزهای انقالب اسالمی،
مظلومانــه قربانــی بدخواهان و دشــمنان شــکلگیری و
تثبیت نظام جمهوری اســامی شــدند .سرمایههایی که
تــداوم حضورشــان در ادامه مســیر انقالب میتوانســت
سیدرضا صالحی امیری منشــأ خدمات فراوانی قرار بگیرد ،امــا تفکرات انحرافی
و تمامیتخــواه با تــرور ناجوانمردانه ایــن ظرفیتها در
وزیر سابق فرهنگ
پــی ضربــه زدن به نظام نوپا و ناامید کــردن مردم بودند.
و ارشاد اسالمی
هزینههایــی کــه در دهــه نخســت پیــروزی انقــاب بر ما
متحمل شــد ،اگرچه داغ فراوانی بر دل نظام و ملت نهاد ،ما را برای پیمودن مســیر
تعالیوتوسعهایراناسالمیمصممترکرد.ازآنروزگارانتابهامروزملتایرانبارها
و بارها در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی با حفظ وحدت و یکپارچگی ،مقاومت
کرده و همین امر باعث شــده در جهان پرآشــوب امروز و منطقه ملتهب خاورمیانه
امنترینوباثباتترینکشورباشد.رهبریهوشمندانهوداهیانهرهبرمعظمانقالب
وتبعیتقوایسهگانهونهادهایحاکمیتیازمنویاتایشانبیشکمهمترینعامل
اینثباتمحسوبمیشود.اقتداروآمادگینیروهایامنیتی،انتظامیونظامیکشور
در کنار سیاستهای دقیق و راهبردهای مدبرانه رئیس جمهوری فرهیخته و دولت
خدمتگزار عوامل مهم دیگری هســتند که نباید از قلم انداخت .اما بی تردید آنچه
باعث پیوند دائمی دولت و ملت و افزایش اقتدار جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب
تاکنون شده است ،برگزاری انتخابات گوناگون در کشور ،در همه شرایط بوده و هست.
انتخابات در ایران پس از انقالب در هیچ مقطعی تعطیل نشده و همچون خون تازه
در رگهای نظام جریان داشــته و دارد .نماد مشــارکت و همراهی مردم با نظام در
انتخابات بروز و ظهور مییابد .چنانچه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری جلوهای
دیگر از این همراهی را مشاهده کردیم .در کشور ما که تنوع و تکثر قومی و فرهنگی از
ویژگیهای بارز آن است ،انتخابات توانسته به تقویت هویت ملی و افزایش انسجام
اجتماعی بینجامد و از این منظر برگزاری انتخابات قوامبخش وحدت ملی اســت.
یکی از نگرانیهایی که از ابتدای انقالب در میان برخی صاحبنظران وجود داشــت،
این بود که شــاید انتخابات و رقابتهای محلی موجب تشــدید اختالف و گسســت
اجتماعی شود ،از این رو یکی از اصول مترقی و وحدتبخش قانون اساسی که مرحوم
آیت اهلل طالقانی نقش ممتازی در تدوین آن ایفا کرد ،یعنی اصل شــوراها تا اواخر
دههدومانقالبمعطلماند.خوشبختانهدردورهاصالحاتایناصل بهاجرادرآمد
وانتخاباتشوراهابهمثابهبنیانوهستهدموکراسیدرنظاممردمساالریدینیایران،
صندوق رأی را به دل نقاط مختلف کشور و تا دورترین نقاط مرزی کشاند .شوراهای
اسالمی شهر و روستا هستههای اولیه و ریشههای جامعه مدنی محسوب میشوند.
از این رو در انتخابات اخیر مشاهده کردیم که مردم کشورمان در کنار انتخاب مسیر
اعتدالبرایآیندهکشورودردستگرفتنمدیریتکشورودولتتوسطاعتدالیون،با
رفتارمدنیخوددرانتخاباتشوراهادربسیاریازشهرهاونقاطکشور،سکانمدیریت
شهری را هم به افرادی سپردند که به مشی اعتدال و اصالح باور قلبی دارند .نتیجه
این انتخاب هوشمندانه در سالهای آینده بیشتر عیان خواهد شد .چرا که ما در اواخر
دهه چهارم انقالب با تغییرات پرشــتابی در عرصه اجتماعی و تغییر ســطح روابط
اجتماعیمواجههستیمکهبروزوظهورآنخودرادرسیمایرفتاریشهرونداننشان
خواهد داد .از این رو نقش شوراهای شهر و شهرداران برای توانمندسازی شهروندان
در این برهه کمتر از نقش دولتمردان و سیاستگذاران نیست ،به شرط آن که با پرهیز
از اختالفات بی ارزش ،توشــه و توان خود را صرف بقا و رشــد نهال شــوراها در سراسر
کشورنمایند.مایهمباهاتاستکهیکیازمدیرانالیقنظامجمهوریاسالمی،برادر
عزیزمدکترمحمدعلینجفیکهسابقهطوالنیدرمدیریتکشوردرسطوحباالدارد،
ازسوی اعضای فرهیختهشورایشهرتهرانبهسمتشهردارپایتختبرگزیده شده
است .توان اجرایی باال ،نگاه کالن راهبردی و برنامه محور ،اندوخته گرانسنگ وزارت
آموزش و پرورش و ریاســت ســازمان برنامه و بودجه ،عضویت در شــورای اســامی
شهر تهران ،ریاست سازمان میراث فرهنگی تنها گوشهای از انبوه تجارب این دوست
اخالق مدار ،پاکدســت و دلســوز اســت که میتوان با اتکا به این تجربه و همراهی و
مشارکت عموم شهروندان تهرانی به حل مشکالت و مسائل تهران و بهبود کیفیت
زندگی در آن امیدوار بود.

یادداشت

بزرگترین قرارداد وامخارجی پسابرجام

جذب  8میلیارد یورو فاینانس (حدود  10میلیارد دالر ) معادل درآمد فروش
 250میلیون بشکه نفت با قیمت هربشکه  40دالر است

در پــی تقویــت اعتمــاد بانکهــای خارجــی 65 ،میلیــارد دالر فاینانــس
در راه پروژههای عمرانی کشورمان است
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ی صدها نمازگزار و حداقل  20شهید و  35مجروح در عملیات داعش حکایت دارد
خبرها از گروگانگیر 

ادامه انتقادها از ضوابط استخدام معلمان

موالوردی:بخشنامهتبعیضآمیز
آموزش و پرورش را پیگیری میکنم

زنان و مدیریت شهری

زنان بهعنوان نیمی از جامعه انســانی ســهمی برابر با مــردان در
بهرهمندی از منابع قدرت و ثروت ندارند .نگاهی بهموقعیتهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی عالی در ســطوح مختلف مانند
مدیریــت شــرکتهای بــزرگ خصوصــی و دولتــی ،عضویت در
شوراهای محلی و سمتهای عالیرتبه حکومتی حکایت از فزونی
مردان نســبت به زنان دارد .اگرچه در سالهای اخیر سهم زنان از
حسین ایمانی جاجرمی
آموزش و ورود آنها به بازارهای کار در بسیاری از کشورهای در حال
جامعه شناس شهری
توســعه فزونی یافتــه ،اما این افزایش در کمیت هــم پای افزایش
کیفیــت فعالیت زنــان بویژه دســتیابی آنــان به مناصــب مهم و
مدیریتی نبوده اســت .در عرصه مدیریت شهری نیز همین قاعده وجود دارد .همیشه تعداد
زنان شهردار در مدیریت شهری از یک یا دو تن در زمانهایی خاص بیشتر نبوده و اداره کردن
شهرهموارهامریمردانهبودهاست.فعالیتدرمدیریتمیانییاسمتهایکارشناسیارشد
نیز مردانه است و سهم زنان از این بابت هم چشمگیر نیست .از همین رو نباید انتظار زیادی
داشــت که با تعداد قابل توجهی از زنان مدیر یا دارای پســتهای سرپرستی و نظارت در شهر
روبهرو شــویم .مشارکت و حضور زنان در عرصه اداره شهر میتواند در دو سطح صورت گیرد.
نخســت ،ســطح تودهای اســت که فعالیتهایی را مانند رأی دادن ،شرکت در راهپیماییها و
اجتماعات ،در بر میگیرد .در این سطح میتوان گفت که زنان مشارکت قابل توجهی دارند و
تفاوتچندانیمیانآنانبامردانوجودنداردامااینمشارکتازنوعتودهایومنفعالنهاست.
دوم،سطحنخبگانکهتمایلبهحضوریاحضوردرسمتهایسیاسیومناصبمهمراشامل
میشود .برای مثال نامزدی برای احراز سمتهای سیاسی و بر عهده گرفتن نقشهای رهبری
سیاســی که در عرصه شهر میتواند نامزدی یا عضویت در شورای شهر و داشتن منصبهای
مهم و پرقدرت مانند شهردار یا معاون شهرداری باشد .این همان سطحی است که نابرابری
در آن میان زنان و مردان معنادار است .راه یافتن تعداد قابل توجهی از زنان به شوراهای شهر
و روســتا و نیز انتصاب چند شــهردار زن در روزهای گذشــته و در آغاز کار شــوراهای دوره پنجم
توجهات عمومی را به مســأله زنان و مدیریت شــهری جلب کرده اســت .تا همین جا زنان راه
دشواریرابرایرسیدنبههمینتعداداندکطیکردهاند.اگرتاریخیبهمسألهنگاهکنیمزنان
در نخستین قانون مدیریت شهری در ایران حتی از حق انتخاب و مشارکت تودهای هم محروم
بودند .در نخســتین قانون بلدیه یا شــهرداری امروزی که در سال 1286خورشیدی به تصویب
مجلس شورای ملی رسید ،زنان در کنار دیوانگان و ورشکستگان حق انتخاب اعضای انجمن
بلدی یا همان شــورای شــهر را نداشتند .روشــن است در شــرایطی که زنان حتی حق انتخاب
کــردن هم ندارند ،تصور آنان در مقامات اجرایی شــهر دور از واقعیــت خواهد بود .از آن جایی
که به شکل تاریخی مردان همواره در عرصه قدرت و از جمله قدرت شهری حضور داشتهاند،
سیاستگذاری شهری عملی مردانه بوده و نتیجه حاصله شهری است که مردانه ساخته شده
اســت .به تعبیری میتوان شهر را سازهای انسانی دانست که مردان آن را طراحی و ساختهاند
و بر آن حکم راندهاند .با وجود این برخی اتفاقات شــرایط جدیدی را برای زنان و حضور آنان
در عرصههای قدرت از جمله مدیریت شــهری فراهم آورده اســت .به نظر برخی تحلیلگران
مســائل ایــران ،زنان در این کشــور از اواخــر دهه 1980بهعنوان یک بازیگــر اجتماعی جدید در
صحنهسیاسیواجتماعیظاهرشدهاند.آنهاعلتنیرویافتنزنانرامدرنشدنآنانبهسبب
دستیابیبیشتربهآموزشهایجدیدبویژهپسازانقالباسالمیایرانمیدانند.اکنونجامعه
ایران با مسألهای به نام «شکاف منزلت و موقعیت زنان» مواجه است .افزایش سرمایه انسانی
زنان منزلت اجتماعی آنان را بیشــتر کرده اســت اما موقعیت اجتماعی آنان به سبب مردانه
بودنساختارهایاقتصادی،سیاسیواجتماعیتغییرچندانینیافتهاست.واقعیتآناست
کهتجربههایعظیمیمانندانقالباسالمیسال 1357وجنگتحمیلیتاحدودزیادیموانع
فرهنگــی حضــور زنان ایرانی را در عرصههای عمومی از میان بــرده یا ضعیف کرده و امکان و
فرصت مشــارکت بیشــتری را برای آنان نسبت به معیارهای خاورمیانهای فراهم کرده است.
فزونی گرفتن آرام و تدریجی تعداد زنان در هر دوره در سمتهای مهم مدیریت محلی اعم
از شهری و روستایی نشان میدهد که زنان از تمامی راهکارهای ممکن برای ارتقای موقعیت
اجتماعی و حضور بیشتر در عرصههای سیاستگذاری بهره میگیرند و افکار عمومی جامعه
ایران ،حتی در مناطق به ظاهر سنتی و مرد ساالر مانند سیستان و بلوچستان ،نیز کم و بیش با
این تحوالت تدریجی همراهی میکند .کمترین حسن حضور زنان در عرصه مدیریت شهری
ایناستکهسیاستگذاریوبرنامهریزیشهریرانسبتبهمسائلزنانمانندامنیتوفضاهای
عمومیحساسمیکندواینفرصترادراختیارزنانقرارمیدهدتاشایستگیخویشرابرای
کسبموقعیتهایمهمترمانندوزارتاثباتکنند.

با حضور دو هزار نفری مردم

کنسرتساالرعقیلی
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گــروه جهــان /تنها ســه هفته پــس از حمله مشــترک گروههای تروریســتی به
شــیعیان روســتای «میرزا اولنگ» در شــمال افغانســتان ،مردان مسلح ظهر
دیروز هنگام اقامه نماز جمعه به یکی از مســاجد شــیعیان کابل حمله کرده
و شــماری از نمازگزاران را گروگان گرفتند .در این حمله تروریســتی که پس از
 4ســاعت با کشــته شــدن مهاجمان به پایان رســید ،دســتکم  14نمازگزار به
شهادت رسیدند .داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت.
به گزارش «ایران» به نقل از خبرگزاری طلوع نیوز افغانستان ،چهار عامل
تروریســتی ظهر دیروز هنگام اقامه نماز جمعه وارد مســجد امام زمان(عج)
در شــهر کابل شــدند .به گفته شاهدان عینی ،نخســت یکی از این افراد دست
بــه عملیــات انتحــاری زد و پــس از آن ســه مهاجم دیگر وارد مســجد شــده و
ضمــن پرتــاب یک نارنجــک ،نمازگــزاران را به رگبار بســتند کــه در نتیجه آن
دهها نمازگزار شــهید و یا زخمی شــدند .هر چند خبرگزاری صدای افغان ،به
نقل از ســخنگوی وزارت کشور افغانستان آمار شــهدای این حادثه تروریستی
را  14نفــر و زخمی شــدگان را  38نفر اعالم کرد ه اســت امــا طلوع نیوز به نقل
از وزارت بهداشــت و درمان این کشــور از شــهادت  20نفر از شهروندان شیعه
کابــل و زخمــی شــدن  35نفــر از آنــان خبــر داده اســت .بــه اعتقــاد خبرنگار
طلوعنیــوز ،دولت به دلیل حمالت پیدرپی تروریســتی آمــار واقعی را اعالم
نکرد ه اســت .این حمله تروریســتی و گروگانگیری نمازگزاران  4ساعت ادامه
یافت و در نهایت با کشته شدن مهاجمان پایان گرفت .گروه تروریستی داعش
مسئولیت این حمله را پذیرفت.
در پی این حمله دفتر ریاســت جمهوری افغانستان با انتشار بیانیهای این
حملــه را محکــوم کرد .در این بیانیــه با تأکید بر وحدت مذهبی در این کشــور
آمد ه اســت« :وحدت مذهبی ملت افغانســتان در سطح کشــورهای اسالمی
نمونه اســت و هیچ جریانی با انجام اعمال تروریستی نمیتواند خدشهای به
این وحدت وارد کند ».ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی گروه طالبان نیز با محکوم
کــردن این حمله ،هــدف از آن را تفرقه افکنی بین مردم افغانســتان خواند و
مشارکت این گروه در چنین حملهای را رد کرد.
این حمله تروریســتی در حالی انجام شــد ه اســت که شــیعیان افغانستان
در ماههــای اخیر هدف حمالت متعدد تروریســتی بودند و به طور مشــخص
چندیــن بار مســاجد شــیعیان شــاهد چنین حمالتی بود ه اســت .بــه گزارش
آسوشیتدپرس ،داعش ماه پیش نیز به مسجد شیعیان هرات حمله انتحاری
کرد ه بود که  32نفر کشــته شــدند .این گروه تروریســتی در  12مرداد ماه نیز در
حملهای که با همکاری طالبان انجام شــد ،اقدام به کشــتار شــیعیان روستای
میرزا اولنگ کرد.

دوست عزيز و گرانقدر
جناب آقاي محمودرضا شهامتي
و خانواده محترم شهامتي
شهادت جانباز سرافراز امير ســرتيپ مقصود شهامتي را
تبريك و تسليت عرض نموده از خداوند منان برای خانواده
آن شهید بزرگوار صبر و اجر مسألت مینماییم .مراسم ختم
آن شهيد واالمقام روز يكشنبه مورخ  96/6/5از ساعت 14
تا  15:30در مسجد حجتبنالحسن(عج) واقع در سهروردي
شمالي  -پايينتر از ميدان شهيد قندي برگزار ميشود.

نريمان نيكجو ،محمدرضا نيك سيرت ،مسعود مؤيدي،
محمدقيامتي ،بابك دهشيا ،بهرام و جواد زماني،
ايمان عبدالكريمينژاد ،شاهين و رامين اميني ،اكبر محمدي
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Reuters

فائزه عبداللهی
رئیس شورای شهر گرگان

سونیا اندیش
نایبرئیس شورای شهرتبریز

شیفته بدرآذر
شهردار شهر سهند
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فاینانس  ۸میلیارد یورویی کره جنوبی به ایران امضا شد

 4زن برگزیده شوراهای شهرستانها در گفت و گوی «ایران» تأکید کردند

مهنا محمدی موحد
شهردار شهر اسپکه

2

نوبخت در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی هفته دولت خبر داد

اختصاص 500میلیارد تومان
<یارانه کارورزی جوانان> برای رونق اشتغال
پستاینستاگرامیواعظیبرایمرحومهاشمی
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س جمهوری با انتشــار عکسی در صفحه اینســتاگرامش با اشاره به سالروز
رئیس دفتر رئی 
تولد آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،نوشت :سوم شهریورماه سالروز والدت بزرگمرد انقالب
اســامی ،حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی است .آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همواره
یکیازارکاناصلیجمهوریاسالمیبودوبرمشیاعتدالتأکیدداشتوخودنیزهموارهدر
مسیر اعتدال حرکت میکرد ،صبر و استقامت او در برابر نامالیمات و تهمتها مثال زدنی
بود ،هیچ گاه منافع ملی را فدای منافع شخصی نکرد و برای حفظ نظام مقدس جمهوری
اسالمی از آبروی خود هم مایه گذاشت ،خداوند روح بلندش را قرین رحمت نماید.

