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پیشخوان

همدلی گمانهزنیها در باره نامزدهای نشستن بر صندلی شهرداری تهران را بررسی کرد

آذر لطفی ـ همدلی| از زمان ترک خیابان بهشــت از ســوی
«محمدعلی نجفی» شــهردار ســابق تهران که به مدت  7ماه بر
صندلی شــهرداری جلــوس کرده بود ،چند هفتــهای میگذرد.
پساز استعفای بحث برانگیز نجفی ،بازار گمانهزنیها برای انتخاب
جانشــینی وی بیش از پیش داغ شده و گزینههای مختلفی برای
احراز این پســت مطرح شده است .گزینههایی که در میان آن از
رجال سیاسی گرفته تا مدیران شهری و حتی فعاالن حزبی نیز به
چشم میخورد.
از آنجا که معموال و بهویژه در یکی دو دهه گذشــته جریانات
سیاسی ،انتخاب شــهردار تهران را به انتخابات ریاست جمهوری
گره زده است .بنابراین برای اغلب افراد این تصور ایجاد شده است
که پست شــهرداری تهران مقدمه و سکوی پرتاب پست ریاست
جمهوری است .همین تفکر باعث شده است که مدیریت این نهاد
شــهری به امری پیچیده و دشواری تبدل شود و انتخاب باالترین
مقام شهری تهران همواره با اما و اگرهای زیادی مواجه باشد.
ب هاشمی رفسنجانی
اما و اگرهای انتخا 
از ابتــدای اســتعفای جنجالــی محمدعلی نجفی کــه بعد از
کشوقوسهای فراوانی از سوی شورای شهر پذیرفته شد ،زمزمه
ش میرسید.
شهردار شــدن «محسنهاشمی رفسنجانی» به گو 
هر چقدر هم زمان میگذشــت اغلب فعاالن حوزه شــهری نیز
محتملترین گزینه شــهرداری را محسنهاشمی میدانستند .در
انتخابهاشمی موضوعی که فعاالن سیاسی اصالحطلب و فعاالن
حوزه شهری موافق مدیریت جدید شهری را دچار تردید میکرد
شخص بیستودوم و علیالبدل شورای شهر بود .او کسی نبود به
جز مهدی چمران ،رئیس شورای شهر سابق تهران.
چمران از جمله اشــخاصی بود که از ابتــدای روی کار آمدن
مجموعه مدیریت جدید شهری انتقادات جدی نسبت به آن داشت.
او در آخریــن اظهاراتش در خصوص انتخاب عملکرد هفت ماهه
شهرداری تهران و انتخاب شهردار جدید در مصاحبه با خبرگزاری
فارس گفته بود« :در حال حاضر تهران شــهر خوابیدهای است و
همه چیز در آن متوقف شــده است ،به غیر از خدمات شهری آن
هم در حد معمول ».چمران به قول خودش گزینههایی را هم برای
شــهردار شدن به شورا پیشنهاد داده بود .وی در این زمینه گفته
بــود که «در حال حاضر بنده چند نفر را برای شــهرداری تهران
پیشــنهاد دادم و این لیست شــامل افرادی است که گرایشهای
سیاسی آن چنانی ندارند و میتوانند با تفکر سیاسی مختلف کار
کنند ».لیستی که البته اعضای شــورای شهر از وجود آن اظهار
بیاطالعی میکنند.
برخی از اعضای شورای شهر از جمله علی اعطا سخنگوی شورای
شــهر تهران در گفتوگو با شهردارآنالین در واکنش به این سوال
که آیا لیستی از سوی مهدی چمران به دست شورا رسیده است و
اگر رسیده او چه کسانی را به شورا معرفی کرده است؟ به صورت
کلی از وجود چنین لیســتی اظهار بیاطالعی کرده بود .چمران
در خصوص احتمال حضورش در شورای شهر در صورت شهردار
شــدن محسنهاشمی نیز گفته بود :من هنوز به این موضوع فکر
نکردهام و فعال فکر نمیکنم.
اگر چه چمران حتی فکر کردن به حضورش در شــورای شهر
تهران را نیز منکر شده بود ،اما اتفاقات اخیر نشان میدهد که طیف
اصولگرا برای گنجاندن مهدی چمران در شــورا خیز برداشتهاند.
اصولگرایان با علم به اینکه خروج محسنهاشمی از شورای شهر
منجر به حضور مهدی چمران در شــورا میشــود ،برای جا دادن
وی در شــورا بهصورت یکپارچه از شهردار شدنهاشمی حمایت
میکننــد و در حرکتی غیر منتظره حتــی روزنامه کیهان نیز به

شوقبهشت

حمایت از شهردار شدنهاشمی برخاسته است .کیهان در واکنشی
بسیار جالب ،در شماره  29فروردین  1397خود به نقل از یک مقام
آگاه در مورد شهردار شدن محسنهاشمی نوشته است« :هاشمی
برای اداره تهران برنامه دارد ».این لحن نرم و حمایت گونه روزنامه
کیهان ازهاشــمی در حالی صورت میگیرد کــه این روزنامه به
نقدهای غیرمنصفانه و تخریب شخصیتهای اصالحطلب و حتی
نزدیک به این طیف معروف است.
این در حالی اســت که گفته میشود حزب کارگزاران نیز با
ورود چمران به شورا مشــکلی ندارد .سایت انتخاب نزدیک به
کارگزاران نیز در مطلبی از شــخصی کــه او را از نظریهپردازان
مشهور اصالحطلب دانسته(!) نوشته است« :چقدر زیباتر است
اگر شــهردار یکی از اعضای شورای شــهر باشد ».این شخص
توضیح نداده که به چه دلیل خرو ج هاشــمی از شــورای شهر
و ورود چهــرهای به نــام چمران که نتوانســت رای اکثر مردم
ی معنادار با
را برای حضور در شــورا کســب کند و تفــاوت را 
نفر آخر ورودی شــورا داشت؛ به شــورا میتواند «زیبا» باشد.
نتیجه چالش انتخاب شهردار تولید احمدینژاد بود
هر چقــدر تنور انتخاب شــهردار تهران داغ میشــود هر روز
گزینههای جدیدتری نیز برای احراز این پســت مطرح میشوند.
از فعالیتها و شخصیتهای سیاسی این گونه برداشت میشود که
هر حزب و جریان سیاســی در تالش است که کاندید مورد تایید
خود را در میان کاندیدهای احتمالی احراز پســت شهرداری قرار
دهد و برای انتخاب شهردار تهران رقابت سختی در میان جریانها
و شخصیتهای سیاسی در جریان است .در این ماراتن نفسگیر
انتخاب باالترین مقام شهری تهران به گفته اغلب کارشناسان حوزه
شهری کماکان نام محسنهاشمی به عنوان گزینه پررنگی مطرح
است.
اختالف نظرها و کشــمکشهای انتخاب شهردار تا جایی پیش
رفته اســت که واکنش رئیس شورای شهر را نیز برانگیخته است.
محســنهاشمی در توئیتی پرده از این اختالف نظرها برداشت و
به سیاسی شــدن پروسه انتخاب شهردار هشدار داد .او در توئیتر
خود نوشت« :دورههای ثبات و موفقیت شهرداری در زمانی بوده

که بین مدیریت شــهری و مدیریت نظام سیاســی تعامل خوبی
وجود داشته .اگر مدیریت شــهری بهجای کار اجرایی و خدمت،
به محل نزاع سیاســی بدل شود ،در وظایفش ناموفق و به پاشنه
آشیل اصالحطلبان تبدیل میشود .درگذشته نیز ،نتیجه چالش
برسر شهرداری ،تولید احمدینژاد بود».
در عین حال حافظه شورای شــهر تهران حتما به یاد دارد که
پیش از این نیز هاشمی رفسنجانی تا لبه صندلی بهشت رفت ،اما
اعضای شورای سوم فقط با اختالف یک رأی شاهین بخت را روی
شانه قالیباف گذاشتند تا او  12سال بیمهابا در پایتخت یکهتازی
کند .آن تجربه برای هاشمی در صورت موافقت او و اعضای شورای
برای نشستن بر صندلی شهرداری پایتخت یقینا تکرار نخواهد شد،
زیرا که این بار هاشمی با اکثریت مطلق آرا به بهشت خواهد رفت.
 28نامزد پست شهرداری
در حالی که بحث انتخاب شهردار تهران هر روز بیشتر از دیروز
داغتر میشود و به همان میزان احتمال حضورهاشمی در صندلی
خیابان بهشت نیز محتملتر به نظر میرسد .برای انتخاب شهردار
اعضای شورای شهر تهران دیروز در جلسهای که با حضور اعضای
شــورا برگزار شــد 28 ،نفر را بهعنوان گزینه پست شهرداری در
لیست اولیه قرار دادند و قرار بر این شد از میان آنها هفت گزینه
نهایی انتخاب شود.
علی اعطا اسامی افرادی را که در لیست قرار دارند آقایان افشانی،
علیاوسطهاشــمی ،انصاری الری ،مرتضی بانک ،بیطرف ،پنجه
فوالدگران ،تبادار ،ترکنژاد ،تقیزاده ،تندگویان ،محمود حجتی،
سیدمحمود حســینی ،حقانی ،حناچی ،خواجه نصیر ،مصطفی
سلیمی ،عارف ،فرشــید گلزاری ،حســینی مکارم ،مهرعلیراده،
مقیمی ،منافهاشــمی ،حجتاهلل میرزایی ،سیدجعفر موسوی،
رضا ویسه ،مرعشی ،واعظ مهدوی و محسنهاشمی را ذکر کرد و
گفت که عارف و محسنهاشمی درخواست کرده بودند که نامشان
در میان کاندیداها نباشد.
محسنهاشمی رفسنجانی در شورای شهر میماند؟
در حالی که تمام نگاهها به ســمت محسنهاشمی برای احراز
پســت شــهرداری تهران دوخته شــده بود و این احتمال وجود

سه انتصاب جدید زنان
در استانداری تهران

داشت در صورت کاندیدا شدن محسنهاشمی ،رای باالیی برای
شهرداری دارد ،اما شورای شهر او را کنار گذاشت .دو عضو شورای
شهر تهران در دو توئیت گزارشی از جلسه هماندیشی دیروز شورا
ارائه کردند و گفتند محسنهاشمی شهردار نمیشود.
علی اعطا در توئیتی دلیل ماند ن هاشمی رفسنجانی در شورا را
این گونه بیان کرد«:به دلیل اینکه خروج آقای مهندسهاشــمی
از شورا مستلزم استعفای ایشان است و استعفا باید از سوی شورا
پذیرفته شود ،به پیشنهاد خود ایشان رایگیری استمزاجی انجام
س هاشمی در شورا بمانند».
شد .نظر شورا این بود که آقای مهند 
وی همچنین در پاســخ به این سوال که اعضای شورای شهر چه
ن هاشمی در شورا بماند ،به ایسنا گفت:
اصراری دارند که محســ 
در هــر حال افراد باید بپذیرند که به عنوان نماینده مردم انتخاب
شدهاند و بعد از انتخابات توافق کردیم که کسی از شورا خارج نشود
و این ربطی به میثاقنامه ندارد.
مجید فراهانی نیز در توئیتی به گمانه زنی ماندنهاشــمی در
شورا رنگ واقعیت بخشید .وی نوشت«:در خصوص آقای مهندس
محسنهاشمی وفاق جمعی بر حضور موثر ایشان در شورای شهر
قرار گرفت و جمعبندی شد ایشان بهجای شهرداری به همگرایی و
مدیریت شورا کمک کنند».
ن هاشمی
جهانگیری موافق شهردار شد 
ن هاشمی
درحالی که اعضای شورای شهر تهران به ماندن محس 
در شورای شــهر رای دادند که او چند ساعت قبل از این رأی در
یک توئیت ،تلویحا از عالقه خود به شهردار شدن نوشت و همچنین
وی دو روز قبل در گفتوگویی با ایرنا ،خبر داده بود که اســحاق
جهانگیری موافق شهردار شدنش است.
وی به ایرنا گفت«:اتفاقا یکی از موافقان حضور بنده در شهرداری
تهران بعد از استعفای آقای نجفی ،معاون اول رئیسجمهور هستند
که چند بار هم با بنده صحبت کرده و هم در جلسه سران اعتدال
و اصالحات نیز این مسأله را مطرح کرده است .بنده نیز به ایشان
به صراحت گفتم که اگر با دوستان شورا به این تصمیم برسیم تنها
توقع و انتظارم حمایت کامل دولت و سایر دستگاههای مؤثر نظام
از شــهرداری برای حل معضالت بزرگ شهر است و در هیچگونه
اســتفاده تبلیغاتی و سیاسی از این مسئولیت ورود نمیکنم ،چه
رسد به کاندیداتوری ریاست جمهوری».
میتوان سه بار رجوع داشت
هاشمی دیروز بعد از جلســه شورا به علت نامزد نشدنش برای
پست شــهرداری تهران واکنش نشــان داد و گفت«:طبیعت ما
هاشــمیها اســت که اختالفات را کم کنیم و در صدد کمک به
شهر هستم».
وی از اشتیاقش برای احراز پست شهرداری پرده برداشت و در
مورد احتمال حضورش در شهرداری گفت« :امکان سه بار رجوع
وجود دارد و حتی محلل نیز میتوان انجام داد و همیشه آماده به
خدمت هستم».
این روزها انتخاب شهردار تهران به کالف سردرگمی تبدیل شده
اســت .نیمنگاهی به اسامی  28نفر نامزد پست شهرداری ما را به
این واقعیت میرســاند که دستهای پشــت پرده در کار است و
رقابت شــدیدی در این زمینه شــکل گرفته است .رقابتی که هر
طیف و جریان سیاسی در تالش است بتواند صندلی خیابان بهشت
را فتح کند .مردم امیدوار هســتند در بستری سالم و کارشناسی
دوره انتقال قدرت شــهرداری طوالنیتر از این نشود ،چرا که اگر
دوره تغییرات در هر سیســتمی کوتاه و سریع نباشد به نگرانی و
بیثباتی دامن میزند و نهایتا مدیریت شــهری را دچار چالش و
بحران میکند.

گزارش
کارشناسان مطرح کردند:

اعالم نتیجه برخورد با مأمور متخلف موجب افزایش اعتماد عمومی میشود
واکنش نیروی انتظامی و وزارت کشور به انتشار
کلیپ برخورد گشــت ارشاد با یک دختر جوان در
یکی از پارکهای تهران گرچه ســبب جلوگیری از
سوءاستفاده فرصتطلبان از این اقدام برای ضربه به
سرمایه اجتماعی پلیس شد ،اما بی شک همانطور که
وزیر کشور نیز تاکید کرد ،برخورد با مأمور خاطی و
اعالم آن در افزایش اعتماد عمومی موثر است.
به گزارش ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در پی
انتشــار این کلیپ بالفاصله دستور بررسی جامع و
ارائه گزارش آن تا روز شــنبه (دیروز) را صادر کرد.
این دستور وزیر البته منجر به ارائه گزارشی از سوی
پلیس در موعد مقرر شد ،گزارشی که دستور بعدی
وزیر کشــور و جانشــین فرمانده کل قوا در ناجا را
درپی داشــت و رحمانی فضلی در پی نوشــت این
گزارش خطاب به نیروی انتظامی نوشــت« :ضمن
ارج گذاشتن به زحمات شبانهروزی و موثر نیروهای
خدوم و زحمتکش ناجا که بر کسی پوشیده نیست
و ضــرورت برخورد با متخلفان بــه صورت قانونی،
اقدامات معدود نیروها خــارج از حوزه اختیارات و
قانون موجب خدشهدار شدن تالش و زحمات همه
نیروها میشود .با توجه به گزارش ،ضمن رسیدگی
کامل به تخلفات انجام شــده توسط خاطی ،اقدام
خالف قانون فــرد مأمور هم با ســرعت در حوزه
تخلفات انتظامی مورد بررســی و اقدام قانونی الزم
صورت گرفته و نتیجه گزارش شود و بدیهی است
نحــوه اقدام و نتیجه با توجه به طــرح آن در افکار
عمومی ،برای عموم منتشر شود .همچنین ضروری
است تمهیداتی اندیشیده شود تا این نوع اقدامات
صورت نگرفته و با متخلفان به سرعت برخورد شود».
قرائی مقــدم :افزایش اعتمادعمومی با برخورد با
مامورانمتخلف
در همیــن راســتا ،امــاناهلل قرائــی مقــدم،
جامعهشناس در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :قطعا
برخورد با ماموران خاطی در کلیپ مذکور سبب باال
بردن اعتماد عمودی در جامعه خواهد شد .دو جور

اعتماد در جامعه وجود دارد .یکی اعتماد افقی که
اعتماد بین دو فرد اســت و دیگری اعتماد عمودی
که به اعتماد میان مردم و مسئوالن گفته میشود
و اقدام پلیس در برخورد با این تخلف مستقیما بر
روی اعتماد عمودی مردم تاثیرگذار اســت .وی با
بیان اینکه به نظر میرســد آن ماموران خودسرانه
با آن دختران درگیر شدهاند ،گفت :همه دیدند که
پلیس با چه تدبیری در ماجرای اعتراضات دی ماه
حضور پیدا کرد و چقدر خوب آن وقایع را مدیریت
کرد .خط مشی اصلی پلیس این است و به همین
دلیل است که معتقدم اقدام آن مامور گشت ارشاد
خودسرانه بود و متاسفانه این اقدام جامعه را آزرده
خاطر کرد و انتظار میرود که پلیس در کوتاهترین
زمان ممکن به تخلف این افراد رسیدگی کرده و با
آنها برخورد کند و نتیجه را نیز از طریق رسانهها به
اطالع مردم برساند.
ناجا از گروههای مرجع جامعه است
دکتر غالمرضا علیزاده پژوهشگر و جامعهشناس
در این باره به ایسنا میگوید :اصلی در جامعهشناسی
وجود دارد و آن این است که باید برای هر مشکلی
راه حلی از جنس همان مشــکل پیدا کرد .بنابراین
اگر مشکلی فرهنگی در کشــور وجود دارد باید با
راه حلهای فرهنگــی آن را حل کرد و هر نهادی
که بخواهد با راه حلی به غیر از آن با این مشــکل
مواجه شــود طبیعتا ســرمایه اجتماعی خود را از
دســت خواهد داد .وی با اشــاره به کلیپ مذکور،
اظهار کرد :خوشبختانه مسئوالن نیروی انتظامی و
وزارت کشــور موضع به موقع و سریعی در این باره
گرفتهاند اما باید توجه داشــت که حتما و در اسرع
وقت با افرادی که خارج از وظایف خود چنین اقدامی
کردند برخورد و نتیجه آن اعالم شود .علیزاده با بیان
اینکه نیروی انتظامی جزء گروههای مرجع جامعه
محسوب میشــود ،ادامه داد :یعنی هر کاری که از
سوی وابســتگان به این نیرو انجام شود در جامعه
بازتولید خواهد شد .پلیس میتواند نوعی از آرامش

و آســایش را در زندگی اجتماعی افراد ایجاد کند،
بنابراین اگر فردی باعث شــود تا چهرهای خشن از
این نیرو نمایش داده شود در حقیقت به مجموعه
خود ظلم کرده اســت .وی با طرح این پرسش که
چرا باید در شرایطی که تمام عوامل جهانی دست
به دســت هم دادند تا به نظام جمهوری اســامی
آسیب برســانند .عدهای در داخل نیز چنین کاری
میکنند ،گفت :متاسفانه رفتارهایی نظیر آنچه که
از ســوی مامور گشت ارشاد سر زد مانند این است
که ما خودمان با دســت خودمان به این دشمنان
کمک کنیم .به گفته وی ،انتشار کلیپ مذکور شوک
بزرگــی را به جامعه وارد کرد و مردم به نوعی دچار
اضطراب شدند و باید پرسید چرا در حالیکه قانون
اجازه ضرب و شتم را به ماموران نمیدهد آن مامور
زن دست به چنین کاری زده است .ماموران پلیس
باید آموزشهای الزم را ببینند و بر رفتارشان تسلط
داشــته باشند .این جامعه شناس گفت :برخورد به

موقع و سریع با ماموران متخلف ،سرمایه اجتماعی
پلیس را افزایش داده و عالوه بر اینکه سبب تلطیف
جامعه میشــود شــهروندان را نیز از نگرانی خارج
خواهد کرد .ضمن اینکه درنظر داشته باشیم که آن
مامور زن نیز از فرزندان این کشور هستند ،آنها باید
تحت آمــوزش دقیق قرار گرفته و پلیس نیز اعالم
کند که چه برخوردی با آنها شده است .ضمن این
موضع پلیس در این زمینــه نیز صحیح بوده و در
همان ساعات اولیه انتشار این کلیپ تاکید کرد که
چنین کاری مورد تایید پلیس نیست اما اگر در آن
ایام به دنبال توجیح کار مامورانشان میرفتند قطعا
سرمایه اجتماعی پلیس آسیب میدید.
دکتر ناصر قاســم زاد روانشــناس و مدیرعامل
انجمن حمایت از سالمت ،بهداشت و روان جامعه
نیز در این باره به ایسنا گفت :اتفاقات ناگوار با توجه
به فراگیریشــان بر روی آرامش و بهداشت روانی
مردم تاثیــر میگذارد و در نتیجــه افکار عمومی
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خواهان برخورد با عامل آن اتفاقات ناگوار میشوند.
وی با بیان اینکه برخورد با ماموران خاطی باید در
کوتاهترین زمان ممکن انجام شــود ،گفت :پس از
انتشار آن کلیپ افکار عمومی به دنبال پاسخ است تا
ببیند که چه برخوردی با خاطیان خواهد شد .چرا
که متاسفانه جریان رسانههای معاند اینطور اعالم
میکنند که با این افراد برخوردی نخواهد شد.
پلیس هنگام استخدام ویژگیهای شخصیتی افراد
را بررسی کند
قاســم زاد با تاکید بر اینکه این مسئله باید مورد
آسیب شناســی قرار بگیرد ،گفت :هنگام استخدام
و قــرارداد با نیروهای پلیس نیــروی انتظامی باید
ویژگیهای شــخصیتی افراد را بررســی کند و در
مرحله نخســت ببیند که آیا آن فرد با شــغلی که
انتخاب میکند سنخیت دارد یا خیر؟ که این اقدام
از طریق تســتهای روانشناســی و مصاحبههای
استخدامی انجام میشود .به عنوان مثال یک مامور
پلیس در کنار شــجاعت باید بردباری ،سعه صدر و
مردم داری هم داشــته باشــد .مدیرعامل انجمن
حمایت از سالمت ،بهداشت و روان جامعه ادامه داد:
موضوع دیگر در بررسی روی این ماموران متخلف
این است که بررسی شود که این افراد چرا این شغل
را انتخاب کرده اند ،آیا از سر ناچاری چنین شغلی
انتخاب کردهاند یا به آن عالقهمند بودهاند .قاسم زاد
با بیان اینکه بهتر است برخورد با ماموران متخلف نیز
سریعا اطالع رسانی شود ،گفت :پلیس حافظ امنیت
و آرامش مردم اســت و در بسیاری از نقاط دنیا از
جمله کشور خودمان ارتباط بین مردم و پلیس بر
اساس اعتماد است ،بنابراین باید کاری کرد تا اعتماد
میان پلیس و مردم افزایش یابد .مدیرعامل انجمن
حمایت از سالمت ،بهداشــت و روان جامعه درباره
ورود رسانهها به این موضوع نیز گفت :خوشبختانه
برخی از رســانهها از جمله ایســنا ورود منصفانه و
درستی به این مســئله داشته و در راستای ارتقای
سالمت روان جامعه فعالیت کردند.

مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتانداری تهران
همزمان با ســه انتصاب جدید زنان در استانداری از
روند رو به رشــد ارتقای مدیریتی زنان در استانداری
تهران خبر داد.
ثریا شارقی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه توجه
ویژه به اســتفاده از ظرفیت و توان مدیریتی بانوان در
چند ماه گذشته از اتفاقات میمونی بوده است ،گفت:
روند مدیریتی زنان در اســتان تهــران و به ویژه در
استانداری رو به رشد بوده است .وی با اشاره به اینکه
انتصــاب مدیرکل اجتماعی و فرهنگی ،مدیرکل امور
روســتایی و مدیرکل اقتصاد و دارایی استان از جمله
این انتصابات اســت ،افزود :این روند در استانداری و
فرمانداریهای تابعه ادامه خواهد داشت .وی با اشاره
به برنامه ششم توسعه که بر اساس آن باید  ۳۰درصد
از مدیران دستگاههای اجرایی از زنان و جوانان باشند
اظهار کرد :تاکید و دســتور اســتاندار به فرماندار و
مدیران کل دســتگاههای اجرایی به استفاده از بانوان
در سمتهای معاونت و  ...بوده است.
روشهای ارشادی را باید اصالح کنیم
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی با تاکید
بــر این که برخورد نامتعارف مامور نیروی انتظامی با
یک زن از نظر هیچ کس مورد قبول نیست ،گفت :ما
در برخی روشهای ارشادی ایراد و اشکالهایی داریم
که باید اصالح کنیم.
سیده حمیده زرآبادی روز یکشنبه در گفت وگو با
خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد برخورد نامتعارف اخیر
مامور نیروی انتظامی افزود :این اتفاق که فیلم آن هم
در فضای مجازی منتشــر شد قطعا از نظر هیچ کس
مورد قبول نیست ،چون قبل از هر برداشتی که ممکن
است ما از آن داشته باشیم ،از نظر انسانی رفتار خوبی
و انسانی نبود .وی افزود :با توجه به این که یک مامور
زن این برخورد را انجام داد ،این بُعد مساله را نیز بدتر
کرد .نماینده مردم قزویــن ،آبیک و البرز در مجلس
اضافــه کرد :به نظر من توجیهات نیروی انتظامی که
در خصوص این اتفاقات منتشــر شده بود ،قابل قبول
نیست .زرآبادی یادآور شد :اگر فردی مرتکب جرمی
شده باید مجرم را متناســب با جرمی که انجام داده
مجازات کنیم و حق نداریم وی را مورد ضرب و شتم
قرار دهیم بــا توجه به این که موضوع وقوع جرم هم
نبوده اســت .وی تاکید کرد :در موضوع حجاب باید
آسیبشناســی انجام شود و در دســتورالعملهایی
کــه در این زمینه به ارگانهایهای مختلف خصوصا
نیروی انتظامی ابال غ میشود ،تجدید نظر شود .عضو
فراکســیون مجلس دهــم در مورد برخــورد نیروی
انتظامی با این تخلف گفت :در مورد این نوع رفتارها،
باید به گونه ای عمل شــود تا ما شاهد چنین اتفاقی
نباشیم .زرآبادی ادامه داد :این برخوردها باید رسانه
ای شــود تا مردم هم در جریان آن قرار بگیرند ،شاید
پیشگیرانه باشد .وی درباره نحوه فعالیت گشت ارشاد
نیز اظهارداشــت :من با این روش موافق نیســتم و
فک ر میکنم برای اینکه در بعضی موضوعات ماهیت
کار درست اســت ولی با انتخاب و اجرای یک روش
ن میبریم و هیچ از
نادرست ،ماهیت اصلی را هم از بی 
آن باقی نمیماند.
علت باال بودن آسیب اجتماعی بدعمل
کردن خانواده ،رسانه و مدرسه است
وزیر بهداشت با اشاره با نرخ باالی آسیب اجتماعی
در جامعه گفــت :علت باال بودن آســیب اجتماعی
بدعمل کردن خانواده ،رسانه و مدرسه است.
به گزارش مهر ،حسنهاشمی وزیر بهداشت و درمان
در همایش ســفیران ســامت دانش آموزی گفت:
شما ســفیران سالمت که نوجوان هستید در معرض
آســیبهای زیادی در مقایسه با نســل ما هستید.
درست اســت که در خانه بیشتر دوره فرزند ساالری
است اما زندگی برای شما سخت تر است چون ارتباط
جهان یکپارچه شده اســت .در زمان ما رادیو هم در
خیلی از خانهها نبود چه برســد به این همه اغواگری
فضای مجازی که تشــخیص درســت و غلط را برای
ت میکند .وی ادامه داد :زندگیها تقریبا
شما ســخ 
آپارتمانی و شــهری شده است .تحرک کم شده و در
معرض آسیبهای جسمی هم هستید .بهترین سن
مراقبت قبل از ورود به دبستان است اما مراقبت کنید
سبک جهانی که عمدتا غربی است شما را وارد پروسه
بیمــاری نکند .مثال روغن زیاد مصــرف نکنید تا در
رگها رسوب نکند .بیشتر از خودتان مراقب مادرانتان
باشید چون سفیر سالمت هستید.
وی گفت :ما میزان مصرف شکرمان باالست و میزان
مصرف نمک در کشــور ما ســه برابر نرم است .تحرک
را باید حتما انجــام داد و باید روزی  ۲۰دقیقه ورزش
کرد.هاشــمی بیان کرد :مهمتریــن اتفاقی که باید در
آموزش و پرورش رخ بدهد توجه به سبک زندگی از راه
ی میگذرد .یکی از مهمترین معاونتها
ورزش و تندرست 
در آموزش و پرورش ،معاونت ســامت است .در ژاپن
یک سطل زباله نمیبینید چون در مدرسه یک سرایدار
نیست و خودشان باید همه جا مراقب تمیزی باشند.

