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سوم: عرصه  مدیریت  یادداشت 
عرصــه ســوم در ســال ۱۳۹۲، پــروژه »درصحــن« را بــا شــعار »شفاف ســازی، پاســخ گویی و انتخابــات 
آزاد« در جهــت نظــارت بــر فعالیــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و مجلــس خبــرگان آغــاز 
کوچــک، در  کــرد. درصحــن متولــد شــد تــا در قامــت ناظــر و راوی انتخابات هــا، نقشــی هــر چنــد 
ارتقــاء رونــد برگــزاری انتخابات هــا و رصــد نهادهــای انتخاباتــی داشــته باشــد. مــا بــا نظارتــی مســتمر 
و فعاالنــه بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و مجلــس خبــرگان ۱۳۹4 و شــوراهای شــهر و روســتا 

کردیــم تــا ســطح مشــارکت عمومــی را افزایــش دهیــم.  در ســال ۱۳۹۶ تــالش 
کوچــک در افزایــش  گاهی رســانی و تولیــد ابــزار آموزشــی نقشــی هــر چنــد  کردیــم تــا بــا آ مــا تــالش 
کنیــم و بــا نظــارت  مشــارکت زنــان در انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در ســال ۱۳۹۶ ایفــا 
کــه برای احقــاق مطالبات  بــر رونــد ایــن مشــارکت، بــه عنــوان عضــوی از جامعــه مدنــی ایــران، از زنانی 

کنیــم.  ــا بــه عرصــه فعالیت هــای اجتماعــی نهاده انــد حمایــت  مردمــی در جای جــای ایــران پ

گزارش هــا و پروفایل هــا  ــان از شــورای پنجــم« مجموعــه ای اســت از مقــالت، آمــار،  کتــاب »ســهم زن
کــه در چهــار فصــل:

گزارشی از روند مشارکت زنان در انتخابات  •
•  جایگاه زنان در هیات رئیسه شوراها
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• آمار زنان در شورای شهرها
• پروفایل زنان شوراها 

بــا هــدف مستند ســازی میــزان و نحــوه فعالیــت زنــان و همچنیــن آشــنایی شــهروندان بــا زنــان 
نماینــده  در شــوراها تهیــه و تنظیــم شــده اســت. 

گزارش هــا، مقــاالت، مصاحبه هــا و  هیــات تحریریــه عرصــه ســوم در مســیر تهیــه و انتشــار تمامــی 
کار بســته اســت تــا ضمــن رعایــت بی طرفــی در نحــوه ارائــه اطالعــات  اخبــار تمــام تــالش خــود را بــه 
گاه محلــی، بــا راســتی  آزمایــی )Factchecking( تمــام ادعاهــا و اخبــار  و بهره گیــری از منابــع موثــق و 

منتشــر شــده از صحــت و اعتبــار محتــوای تولیــد شــده در ایــن مجموعــه اطمینــان یابــد. 
کــه دســتیابی بــه جامعــه ای دموکــرات و آزاد در ایــران میســر  مــا در عرصــه ســوم بــر ایــن باوریــم 
ــرده و تمامــی نهادهــای  ک ــی خــود را ایفــا  ــز نقــش نظارت ــی نی ــه جامعــه مدن نخواهــد شــد مگــر این ک
کشــور از تصمیم ســازان تــا مجریــان قانــون را زیــر ذره بیــن خــود بگــذارد و برهمیــن اســاس هــم تــا 
امــروز توانســته ایم نهادهایــی هم چــون مجلــس شــورای اســالمی، مجلــس خبــرگان رهبــری، شــورای 
گزارش هــا، مقاله هــا،  کتاب هــای متفاوتــی از  کــرده و  نگهبــان و شــوراهای شــهر و روســتا را رصــد 
کنیــم و امیدواریــم در آینــده نزدیــک بتوانیــم دیگــر نهادهــای  اینفوگرافی هــا و ... را تهیــه و تولیــد 

کشــور را نیــز مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم. سرنوشت ســاز و تعیین کننــده در 
کــه تــا امــروز توســط مجموعــه عرصــه ســوم تهیــه و تولیــد شــده اســت بی شــک حاصــل  تمــام آنچــه 
گرایش هــای  بــا  کشــور  از  ج  روزنامه نــگاران و محققــان در داخــل و خــار از  زحمــات مجموعــه ای 
متنــوع قومــی، زبانــی، جنســی و … اســت. هرچنــد ذکــر نــام تمامــی ایــن همــکاران امــکان پذیــر 
کــه تــا امــروز همــراه و یــاور  کلیــه افــرادی  کــه از زحمــات  نیســت امــا عرصــه ســوم برخــود الزم می دانــد 

کنــد. ــه تشــکر  ــد صمیمان مــا بودن

کامران اشتری
مدیر سازمان عرصه سوم

پاییز ۹۶
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: بیر د شـت سر ا د د یا
کــه تمــام شــد، مســووالن ســتادهای انتخابــات در سراســر  کاندیداهــای انتخابــات شــوراها  ثبت نــام 
کاندیداتــوری زنــان بیــن ۳۰ تــا ۱۰۰  گذاشــتند: »آمــار  کشــور، جملگــی روی یــک اتفــاق مثبــت انگشــت 
کاندیداهــای زن شــورای چهــارم و پنجــم، از حضــور  درصــد افزایــش یافــت.« آنهــا بــا مقایســه تعــداد 
گزارشــی تحلیلــی بــا عنــوان  چشــمگیر زنــان در انتخابــات خبــر دادنــد. »در صحــن« همــان موقــع در 
کم تعــداد آمدنــد« نوشــت: »کاندیداتــوری زنــان در انتخابــات پنجمیــن دوره  »زنــان آمدنــد ولــی 
کــه هنــوز فاصلــه  گرچــه از رکوردشــکنی زنــان حکایــت دارد، ولــی بررســی ها نشــان می دهــد  شــوراها، ا
کــم آمدنــد تــا  کهکشــانی اســت. زنــان آمدنــد ولــی  میــان میــزان حضــور مــردان و زنــان در انتخابــات 
درصــد مشــارکت زنــان در مرحلــه نام نویســی از عــدد ۷ تجــاوز نکنــد. ۹۳ درصــد مــرد و تنهــا ۷ درصــد 
کامــال  کــه نشــان می دهــد جامعــه زنــان،  بــرای رقابــت بــا مــردان، در موقعیتــی  زن، رقمــی اســت 

نابرابــر قــرار دارنــد.«
کرســی های  کســب  کــه زنــان بــرای  کنــد  کوشــید نگاه هــا را متوجــه ایــن واقعیــت  در واقــع درصحــن 
مشــارکت  افتــاد،  اتفــاق  آنچــه  از  بیــش  بســیار  کاندیداتــوری  مرحلــه  در  بایــد  شــوراها  در  بیشــتر 
کاندیداتــوری بــا نســبت پیــروزی نمی توانــد چنــدان فاصلــه  کــه معتقــد بــود نســبت  می کردنــد، چرا
ــات  ــز در انتخاب ــان نی ــروزی زن ــانس پی ــد، ش ــتر باش ــدای زن بیش کاندی ــه  ــی هرچ ــد. یعن ــته باش داش

ــتر اســت. بیش
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فــردای پــس از انتخابــات، بلندگوهــای تبلیغاتــی مجــدد، از پیــروزی شــگفت انگیز زنــان در انتخابــات 
شــوراها خبــر دادنــد. حتــی اســتاندار اســتان سیســتان و بلوچســتان در خبــری ناصحیــح از پیــروزی 
ــا هیــچ  کــه ب کرســی شــوراها خبــر داد. خبــری  شــگرف زنــان در ایــن اســتان و تصاحــب بیــش از 4۰۰ 
کــه از مجمــوع  منطــق آمــاری و تجربــه سیاســی جــور در نمی آمــد. چطــور ممکــن بــود در اســتانی 
کاندیــدای زن داشــته، بیــش  کمتــر از ۱5۰۰  کاندیــدا، ۱۶ هــزار و ۸۸۳ نفــر آنــان مــرد و  ۱۸ هــزار ۲۸۳ 
کثــر رســانه های داخلــی و خارجــی ایــن خبــر را  گرفتــه باشــد. ا کرســی شــوراها بــه زنــان تعلــق  از 4۰۰ 
ــان تنهــا  ــه پیــروزی شــگرف زن ک ــی بررســی های درصحــن نشــان داد  ــد ول ــاب پوشــش دادن ــا آب و ت ب

ســرابی بیــش نبــوده اســت.
کرســی های شــورا شــده اند،  کمتــر از ۷ درصــد  کل شــهرهای ایــران تنهــا موفــق بــه تصاحــب  زنــان در 
درصــد   ۷ ایــران،  شــهرهای  پنجــم  شــورای  انتخابــات  در  کاندیــدا.  زنــان  درصــد  معــادل  دقیقــا 
کــه ســهم زنــان از شــورای  کاندیداهــا را زنــان تشــکیل دادنــد و نتیجــه انتخابــات نیــز نشــان داد 
شــهرهای ایــران چیــزی نزدیــک بــه ۷ درصــد بــوده اســت. در اســتان سیســتان و بلوچســتان اتفاقــا 

ــت. ــوده اس ــد ب ــا ۳ درص ــوده و تنه ــوری ب کش ــن  ــر از میانگی کمت ــوراها  ــی ش کرس ــان از  ــهم زن س

کــه ۲۱5  کرســی در شــورای شــهرها دارد  اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا 4۱ شــهر، جمعــا ۲۲۱ 
گرفتــه و ۷ زن نیــز بعنــوان عضــو علی البــدل  کرســی بــه زنــان تعلــق  کرســی آن بــه مــردان و تنهــا ۶ 
ــد  ــه علــی اوســط هاشــمی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان می گوی ــد. حــال چگون ــده شــده ان برگزی
کــه جــا دارد مقام هــای دولتــی اســتان  4۱5 زن در ایــن اســتان بــه شــوراها راه یافتــه، پرسشــی اســت 

ــه آن پاســخ دهنــد. ب
کاندیــدا و  کــه رابطــه معنــاداری میــان تعــداد زنــان  بررســی های دقیــق درصحــن نشــان می دهــد 
کاندیداهــای زن شــورای پنجــم،  در مقایســه بــا دوره قبــل بیــن  زنــان برگزیــده وجــود دارد. تعــداد 
کشــور افزایــش داشــته ولــی ایــن افزایــش هنــوز نتوانســته  ۳۰ تــا ۱۰۰ درصــد در اســتان های مختلــف 
ــی و  کنــد و ایــن یعنــی هنــوز نهادهــای مدن کاندیداهــای مــرد و زن را متــوازن  ــه میــان تعــداد  فاصل
کننــد. فعــاالن حقــوق زنــان، بــرای ارتقــای ســطح مشــارکت سیاســی و اجتماعــی زنــان، بایــد تــالش 

و  اجتماعی  مدنی،  امور  در  مشارکت  به  آنها  تشویق  و  شهری  هر  در  توان مند  زنان  شناسایی 
گر از امروز به برنامه هدف مند نهادهای مدنی تبدیل شود، می تواند در دوره و دوره های  سیاسی، ا
گر از مردان جلوتر نباشند  آتی راه گشا باشد. خصوصا اینکه زنان امروز در مجامع علمی و آموزشی ا

کرد. عقب تر نیستند. بنابراین باید زمینه حضور آنها را در محافل تصمیم گیری مهیا 
کوشــیده اســت با بررســی آمــاری و تحلیلی انتخابات شــورای  درصحــن بــا اعتقــاد راســخ بــه این مهم، 
پنجــم، ضمــن ارائــه اطالعاتــی صحیــح و جامــع، شــرایط را بــرای ارزیابــی واقع بینانــه از موقعیــت زنــان 
کوشــیده ایم بــا معرفــی تعــدادی از زنــان راه یافتــه بــه شــوراهای شــهرهای  کنــد. مــا  در شــوراها ارائــه 
کنیــم  مختلــف ایــران، تصویــری از جامعــه زنــان نخبــه ایرانــی ارائــه و نقــش آنهــا را در شــوراها برجســته 
ــی- ــای سیاس ــه عرصه ه ــرای ورود ب ــه ب ک ــی  ــته ایران ــان شایس ــر زن ــرای دیگ ــند ب ــی باش ــراغ راه ــا چ ت

اجتماعــی پیش قــدم شــوند. مــا معتقدیــم زنــان پیشــرو بایــد پیــش گام شــوند و جامعــه زنــان را 
متحــول ســازند. بــه قــول دکتــر محســن رنانــی »ایــن معضـــل بایـــد بــه دســـت خـــود زن هــا حــل شـــود، 
مـــردان در ایـــن زمینـــه ناتواننـــد. مـــردان در برنامه ریـــزی بـــرای زنـــان، بـاز مردانـه فکـــر می کننـد. بـرای 
کنیــم. بانــوان در جمع هــا و شـــبکه های زنانــه شـــروع  عبـــور از ایـــن مســـئله بایــد از خــود زنــان شـــروع 
کننـــد. مـــا در حـــال حاضـــر نمی توانیـــم  کـــرده و تعامـــل  کرده، همدیگـــر را نقـــد  گفتگـــو  کننده باشـــند، 
کاری  کــه  ــه می خواهــد  ــد و ن ــه دولــت می توان کــه خانم هــا توان منــد شــوید، ن کنیــم  اعــالم عمومــی 
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ــایر  کـــه بانــوان فعـــال در نهادهـــای مدنــی، انجمن هــای بانــوان و سـ کنــد؛ پــس تنهــا راه ایــن اســـت 
کننـــد و تحولـــی در حضــور زنـــان  کــه زنــان در آنهــا فعــال هســـتند، نقـــش خودشـــان را ایفـــا  نهادهایــی 

در جامعـــه بیافریننــد.«
گذشــته  کتــاب پیــش رو ماحصــل تــالش تحقیقاتــی و پژوهشــی موسســه عرصــه ســوم طــی شــش مــاه 
کل شــهرهای  کتــاب اطالعــات جامعــی از وضعیــت زنــان در شــوراهای  کــه می خوانیــد. ایــن  اســت 
ایــران، شــامل تعــداد زنــان راه یافتــه بــه شــورا، اســامی زنــان منتخــب و موقعیــت آن هــا را در هیــات 
بــرای ســنجش میــزان مشــارکت  ابــزار مناســبی اســت  رئیســه شــورا ارائــه می کنــد. ضمــن اینکــه 
زنــان در شــوراها و میــزان اعتمــاد مــردم مناطــق مختلــف ایــران بــه زنــان بــرای ورود بــه عرصه هــای 

تصمیم گیــری اســت.
کرده ایــم  کشــور را ارائــه  کتــاب، زندگی نامــه حــدود 4۰ زن منتخــب از اســتان های مختلــف  مــا در ایــن 
کــه هیــچ منتخــب زنــی نــدارد.( در انتخــاب زنــان بــرای  )هــر اســتان حداقــل یــک زن به جــز اســتان قــم 

نــگارش زندگی نامــه بــه ایــن اصــول توجــه داشــته ایم:

• میزان سابقه آن ها در شوراها 
• اخذ بیشترین رای در حوزه انتخابیه و استان

• سابقه مشارکت سیاسی-اجتماعی در سطح استان
• وجود اطالعات در فضای مجازی

ــی از  کامل ــی  ــک اطالعات ــان و بان ــوزه زن ــران ح ــرای پژوهش گ ــادی ب ــل اعتم ــع قاب ــش رو منب ــاب پی کت
ــد محــل رجــوع باشــد.   ــه می توان ک ــران اســت  ــان شــورای پنجــم شــهرهای ای زن

پژمان تهوری
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زنان آمدند ولی کم تعداد آمدند

گرچـه از رکورد شـکنی زنـان حکایـت دارد  کاندیداتـوری زنـان در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها، ا
انتخابـات  زنـان در  کـه هنـوز فاصلـه میـان میـزان حضـور مـردان و  ولـی بررسـی ها نشـان می دهـد 
کم آمدند تا درصد مشـارکت زنان در مرحله نام نویسـی از عدد ۷  کهکشـانی اسـت. زنان آمدند ولی 
که نشـان می دهد جامعـه زنان، برای  تجـاوز نکنـد. ۹۳ درصـد مـرد و تنهـا ۷ درصـد زن، رقمی اسـت 

کامـال نابرابـر قـرار دارنـد. رقابـت بـا مـردان، در موقعیتـی 

کاندیداتوری سهم ناچیز زنان از 
پـس از رکورد شـکنی زنـان در انتخابـات دهمیـن دوره مجلس شـورای اسـالمی و ثبـت عدد ۱+۱۷ )۱۷ 
زن تاییـد شـده به عـالوه یـک زن محـروم از ورود بـه مجلـس، مینـو خالقـی منتخـب اصفهـان(، بـه 
نظر می رسـید، میزان مشـارکت زنان در انتخابات شـوراها، بسـیار چشـم گیر باشـد. تعداد زنان ثبت 
که انتظـار می رفت.  گذشـته شـوراها، افزایـش یافـت ولـی نـه در حـدی  نام کننـده نیـز بـه نسـبت ادوار 
کاندیـدا، تنهـا ۱۷ هـزار و ۸۸5 زن در شـهرها و روسـتاهای ایـران اعـالم  از مجمـوع ۲۸۷ هـزار و 4۲5 
کاندیداهـا را زنـان تشـکیل دادنـد و ۷/۹۳  کل  کرده انـد. یعنـی معـادل ۳/۶ درصـد  کاندیداتـوری 
کـه در جـدول آماری اسـتان ها  درصـد بـه مـردان اختصـاص یافـت. ایـن رقـم وقتـی ملموس تـر اسـت 
کاندیداهـای مـرد سـه یا  تعـداد زنـان و مـردان بـا هـم مقایسـه می شـود. در بسـیاری از شـهرها تعـداد 
کاندیداهای زنان به عدد انگشـتان یک دسـت هم نمی رسـد. چهار رقمی شـده، در حالیکه تعداد 
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جدول میزان حضور زنان و مردان در انتخابات شوراها به تفکیک استان

 مجموعاستان
کاندیدا تعداد 

 تعداد
کاندیدای مرد

 تعداد
 کاندیدای زن
)شهر-روستا(

 میزان رشد
 به نسبت

دوره چهارم

3۰ درصد13.۹3۶11.525411آذربایجان شرقی1

۷۹ درصد14.22113.833388آذربایجان غربی2

۶.2۷۶.11115۹اردبیل3

1۰.883۹.۹۰8۹۷5اصفهان4

51 درصد3.8۶۹3.45۶413البرز5

1۰۰ درصد3.۰۶۶2814252ایالم۶

154+3.۹33.5۹۷1۷۹بوشهر۷

1۰.41۷۹.۰۷۹133۷تهران8

4.۶2۶4.42۹1۹۷چهارمحال بختیاری۹

۷۰+5.۶315.3۶۶1۹5خراسان جنوبی1۰

35 درصد455+1۹.5۰818.3۹2۶۶1خراسان رضوی11

1۰۷+5.4۶۹5.21215۰خراسان شمالی12

425+1۶.8۰۶1۶.۰1۹3۶2خوزستان13

3۰ درصد5.۰134.83183زنجان14

83+2.۷۰۶2.5۰5118سمنان15

1۰۰ درصد135+18.2831۶.88۶1.2۶2سیستان و بلوچستان1۶



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۲۱

کم تعداد آمدند زنان آمدند ولی 

 مجموعاستان
کاندیدا تعداد 

 تعداد
کاندیدای مرد

 تعداد
 کاندیدای زن
)شهر-روستا(

 میزان رشد
 به نسبت

دوره چهارم

421+18.۶4۶1۷.452۷۷3فارس1۷

42 درصد5.5185.1۹۶32۹قزوین18

85+1.5831.4584۰قم1۹

284+1۷.۰815.241.55۶کرمان2۰

38 درصد11۶+۹.۷۹4۹.3۷3۰8کرمانشاه21

15۰+8.۹۶38.۷111۰2کردستان22

4.۶384.3۰133۷کهکیلویه و بویراحمد23

1۹4+8.4۷۷۷.۹2435۹گلستان24

2۰۰+15.45314.4۷۶۷۷۷گیالن25

1۰3+۹.۰۹38.442548لرستان2۶

 زنان شهری
 3۶ درصد

 زنان روستایی
۹4 درصد

18.1۷51۷.141.۰35مازندران2۷

3۰ درصد۶.۶15.۷۰۶384مرکزی28

۶.43۶۶.181255همدان2۹

11۷+8.8418.2544۷۰هرمزگان3۰

58 درصد3.83.54۶254یزد31
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کاندیداتوری زنان و روستای تمام زنانه افزایش 
کاندیداتـــوری زنـــان در دوره پنجـــم بـــه نســـبت دوره  کـــه درصـــد  جـــدول فوق الذکـــر نشـــان می دهـــد 
ـــه سیســـتان و بلوچســـتان و  ـــل توجهـــی داشـــته اســـت. در برخـــی اســـتان ها از جمل چهـــارم رشـــد قاب
ایـــالم، رشـــد صدرصـــدی و در برخـــی از اســـتان ها هم چـــون یـــزد و لرســـتان، رشـــد پنجـــاه درصـــدی 
ـــل  ـــه خـــودی خـــود قاب ـــه ب ک ـــد. افزایشـــی  کرده ان ـــاالی ۲5 درصـــد رشـــد را ثبـــت  و در دیگـــر اســـتان ها ب
کـــه نمـــودار مشـــارکت سیاســـی زنـــان مســـیر صعـــودی را طـــی می کنـــد. توجـــه اســـت و نشـــان می دهـــد 
چـــرا بـــه رغـــم افزایـــش مشـــارکت زنـــان، بـــاز اختـــالف درصـــد مشـــارکت آنـــان، در قیـــاس بـــا مـــردان 
ــت  ــد: »درسـ ــن پرســـش می گویـ ــه ایـ ــخ بـ ــگار زن در پاسـ ــک روزنامه نـ ــت؟ یـ ــز اسـ ــد ناچیـ ــن حـ ــا ایـ تـ
گســـترده زنـــان در ایـــن انتخابـــات، اتفـــاق  ـــاد اســـت ولـــی نفـــس افزایـــش  کـــه هنـــوز فاصله هـــا زی اســـت 
ـــه شـــهرهای  کالن شـــهرها ب ـــان از  مهمـــی اســـت، خصوصـــا اینکـــه در ایـــن دوره، افزایـــش مشـــارکت زن
ـــرای مثـــال در یکـــی از مناطـــق محـــروم اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان  کشـــیده شـــده، ب حاشـــیه ای 
ــر ده  ــه هـ کـ ــده اند  ــدا شـ کاندیـ ــوراها  ــات شـ ــر در انتخابـ ــاش، ده نفـ ــع خـ ــاد از توابـ ــل آبـ ــام افضـ ــه نـ بـ
ــه در  ــد: »این کـ ــت.« او می افزایـ ــده اسـ ــدا نشـ کاندیـ ــردی  ــچ مـ ــتا هیـ ــن روسـ ــتند، در ایـ ــر زن هسـ نفـ
ـــان، چنیـــن شـــتابان اســـت  منطقـــه ای مثـــل سیســـتان و بلوچســـتان، جهـــش مشـــارکت سیاســـی زن
کاندیداهـــای پـــر نـــام و نشـــان  و شـــاهد فرمانـــدار زن هســـتیم یـــا در شـــهری مثـــل بوشـــهر در میـــان 
کـــه ســـطح مشـــارکت سیاســـی  احـــزاب یـــک دختـــر جـــوان راهـــی مجلـــس می شـــود نشـــانه ایـــن اســـت 

زنـــان در تمـــام نقـــاط ایـــران رو بـــه افزایـــش اســـت و ایـــن مایـــه امیـــدواری اســـت.«
کاندیداتـــوری  کـــم بـــودن مشـــارکت زنـــان در مرحلـــه  مهنـــاز ظهیرنـــژاد اســـتاد دانشـــگاه نیـــز در چرایـــی 
ـــان می دانـــم.  ـــان را مـــن در عـــدم حمایـــت طبقـــه متوســـط از حقـــوق زن می گویـــد: »عـــدم مشـــارکت زن
کـــه ایـــن دالیـــل  کـــرد  ـــا طبقـــه طرفـــدار دمکراســـی، یکـــی فـــرض  طبقـــه متوســـط ایـــران را نمـــی شـــود ب
ـــرای رشـــد و فعالیـــت در  کافـــی، محدودیت هـــای بســـیارش ب ـــادی دارد از جملـــه عـــدم تحصیـــالت  زی
ــر اقتصـــادی و … ایـــن  گروه هـــای اجتماعـــی و سیاســـی، وابســـتگی زیـــادش بـــه دولـــت از نظـ قالـــب 

مســـایل باعـــث شـــده مـــا یـــک طبقـــه متوســـط قـــوی طرفـــدار دمکراســـی نداشـــته باشـــیم.«
او می افزایـــد: »ایـــن مشـــکل را در رفتـــار طبقـــه متوســـط نســـبت بـــه حقـــوق زنـــان، به عنـــوان یکـــی از 
کنیـــم می بینیـــم طبقـــه متوســـط بـــه نظـــر می رســـد،  گـــر توجـــه  رفتارهـــای دمکراتیـــک می بینیـــم. ا
مشـــکلی بـــا حضـــور زنهـــا در فعالیت هـــای اجتماعـــی و سیاســـی نداشـــته باشـــه امـــا ایـــن بـــه معنـــای 
گروه هـــای  گـــر  پذیـــرش حقـــوق زنـــان از جملـــه برابـــری حقـــوق زن و مـــرد نیســـت. به عنـــوان مثـــال ا
اصالح طلـــب را نماینـــده طبقـــه متوســـط بدانیـــم، می بینـــم آنهـــا در هنـــگام انتخابـــات تعـــدادی زن 
را در لیســـت انتخاباتـــی شـــان می گنجاننـــد و یـــا ممکـــن اســـت چنـــد پســـت سیاســـی و اجرایـــی نیـــز بـــه 
ح می شـــود بـــه نفـــع  کـــودکان مطـــر زنـــان بدهنـــد و حتـــی در مجلـــس وقتـــی موضوعـــی مثـــل حضانـــت 
ـــری جنســـیتی در اولویـــت  ـــی حتـــی ایـــن جنـــاح سیاســـی هـــم هیـــچ وقـــت براب ـــان رای می دهنـــد ول زن

ـــرای اصالحـــات در ایـــران نبـــوده اســـت.« اهـــداف و برنامـــه هایـــش ب
ح مســـائل مرتبـــط بـــا حقـــوق زنـــان،  بـــه اعتقـــاد ایـــن پژوهشـــگر و اســـتاد دانشـــگاه، در پیگیـــری و طـــر
ــی  ــای سیاسـ گروه هـ ــت  ــه اولویـ ــان بـ ــوع زنـ ــا موضـ ــد و تـ ــی دارنـ کمرنگـ ــارکت  ــز مشـ ــان نیـ اصالح طلبـ
تبدیـــل نشـــود، مشـــارکت سیاســـی زنـــان نیـــز از ســـطحی فراتـــر نمـــی رود. او توجه هـــا را بـــه مســـاله 
ــگاه ها را  ــد دانشـ ــر ۶۰ درصـ ــجویان دختـ ــت دانشـ ــی جمعیـ ــد وقتـ ــد و می گویـ ــب می کنـ ــتغال جلـ اشـ
ــد  ــتر از ۲۰ درصـ ــتاها بیشـ ــاغل روسـ ــان شـ ــاب زنـ ــا احتسـ ــاغل بـ ــان شـ ــد زنـ ــی درصـ ــرد ولـ در برمی گیـ

نمی شـــود یعنـــی زنـــان هنـــوز بـــرای حضـــور فعاالنـــه در جامعـــه بـــا مشـــکل روبـــرو هســـتند.
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کشـــور را دلیـــل مشـــارکت  زن روزنامه نـــگار دیگـــری غلبـــه دیـــدگاه مردســـاالرانه بـــر فضـــای سیاســـی 
ــای  ــد در لیســـت جریان هـ ــروزی بایـ ــرای پیـ ــهرها بـ کالن شـ ــد: »در  ــد و می گویـ ــان می دانـ کم رنـــگ زنـ
کـــه از رانـــت فامیلـــی و  سیاســـی پرنفـــوذ باشـــی بنابرایـــن در ایـــن بخـــش بیشـــتر زنانـــی راه می یابنـــد 
کوچـــک نیـــز مســـایل قومـــی و قبیلـــه ای راه را بـــرای زنـــان ناهمـــوار  حزبـــی برخوردارنـــد و در شـــهرهای 
کوچـــک هنـــوز حضـــور زنـــان در عرصـــه هایـــی مثـــل  کـــرده اســـت. ضمـــن اینکـــه در شـــهرهای خیلـــی 

انتخابـــات قبیـــح شـــمرده می شـــود و بـــزرگان قبایـــل چنیـــن اجـــازه ای بـــه زنـــان نمی دهنـــد.«

شهر بی زن
کاندیداتـــوری نکـــرد تـــا رقابـــت  کـــم نظیـــر در شـــهری بـــه نـــام چـــرام هیـــچ زنـــی اعـــالم  در اتفاقـــی 
ـــوج  ـــهر یاس ـــری ش کیلومت ـــاه  ـــرام در پنج ـــهر چ ـــد. ش ـــه باش ـــال مردان کام ـــتان  ـــن شهرس ـــی در ای انتخابات
ـــوری  کاندیدات ـــه و بویراحمـــد واقـــع شـــده اســـت. در ایـــن شـــهر ۳5 مـــرد اعـــالم  کهکیلوی ـــز اســـتان  مرک
کـــه زنـــان در میـــان  کاندیداهـــا وجـــود نـــدارد. ایـــن در حالـــی اســـت  کرده انـــد و حتـــی یـــک زن در میـــان 

عشـــایر و قبایـــل بختیـــاری، نقـــش برجســـته ای دارنـــد.
اعـــالم  روســـتا  و  شـــهر  شـــوراهای  بـــه  ورود  بـــرای  زن   ۳۳۷ بویراحمـــد  و  کهکیلویـــه  اســـتان  در 

کرده انـــد. کاندیداتـــوری 
کاندیداهـــای انتخابـــات شـــوراها،  مجمـــع زنـــان اصالح طلـــب بـــا صـــدور  هم زمـــان بـــا شـــروع ثبـــت نـــام 
کـــرده بـــود. در ایـــن بیانیـــه  کاندیداتـــوری دعـــوت  بیانیـــه ای زنـــان را بـــه مشـــارکت در انتخابـــات و اعـــالم 
کـــه  کشـــور  آمـــده اســـت: »مجمـــع زنـــان اصالح طلـــب بـــه نمایندگـــی ازهمـــه زنـــان فرهیختـــه و متعهـــد 
نگـــران آینـــده ایـــران و پیشـــرفت فرزنـــدان ایـــن مـــرز و بـــوم اســـت و معتقـــد اســـت بـــا تکیـــه بـــر روشـــه ای 
محرومیت هـــای  فســـادها،  تبعیض هـــا،  می تـــوان،  خردجمعـــی  و  قانـــون  پرتـــو  در  و  اصالحـــی 
کاهـــش داد مشـــروط بـــر اینکـــه زمینـــه بـــرای مشـــارکت موثـــر و  اقتصـــادی واجتماعـــی ورفاهـــی را 
گـــردد. انتخابـــات شـــوراهای شـــهر و روســـتا  گیـــر زنـــان در مدیریـــت شـــوراهای شـــهر و روســـتا فراهـــم  فرا
ــام در  ــا ثبـــت نـ ــا بـ ــردد تـ گـ ــد دعـــوت  ــته و متعهـ ــان شایسـ ــور زنـ ــه از حضـ کـ فرصـــت مغتنمـــی اســـت 
انتخابـــات پیـــش رو بـــار دیگـــر بـــا تکیـــه بـــر اراده پیـــش برنـــده خـــود و ســـاماندهی توانایـــی خویـــش 
گام ســـوم برنامـــه اصالحـــات را ســـرافرازنه آغـــاز نماینـــد و ایـــن فرصـــت فراهـــم  بـــرای حضـــور در شـــوراها 
ج نهنـــد.« ـــروز شایســـتگی های خـــود در مســـئولیت پذیـــری مدیریـــت امـــور شـــهری ار ـــرای ب آمـــده را ب

کشور برگزار می شود. انتخابات شورای پنجم، روز ۲۹ اردیبهشت سال جاری در سراسر 
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آمار کاندیداهای انتخابات پنجمین 
دوره شوراهای شهر و روستا

گام اول  کاندیداهـای انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا، به اتمام رسـید تـا  ثبـت نـام 
کاندیداها نسـبت بـه دوره چهارم و حضور  انتخابـات، پایـان یابـد. در ایـن مرحله، رشـد ۱4 درصدی 
پررنـگ چهره هـای شـناخته شـده نشـان از داغ بـودن تنـور انتخابـات ایـن دوره از شـوراهای شـهر و 

کاندیداهـا بیـن روزهـای ۳۰ اسـفند ۹5 تـا ۶ فروردیـن ۹۶ ادامه داشـت. روسـتا دارد. ثبـت نـام 
کشـور اعـالم  کشـور در ایـن دوره ۲۸۷ هـزار و 4۲5 نفـر در سراسـر  گـزارش سـتاد انتخابـات  براسـاس 
کـه نسـبت بـه دوره قبـل رشـد ۱4 درصـدی را نشـان می دهد. حال آنکـه افزوده  کردنـد  کاندیداتـوری 
کاندیداهـا و تقارن زمان ثبـت نام با هفتـه اول نوروز،   گواهـی عـدم سـوء  پیشـینه توسـط  شـدن ارائـه 

کـرده بـود. کاندیداهـا را سـخت تر  شـرایط ثبـت نـام بـرای 
کل هسـتند و  کـه %۲۰  کردنـد  در مجمـوع 54 هـزار و ۸۸۸ نفـر بـرای انتخابـات شـورای شـهر ثبت نـام 

کردند. ۲۳۲هـزار نفـر هـم بـرای شـورای روسـتاها نام نویسـی 
کـه در مجمـوع ثبت نام کننـدگان ۲۶۹ هـزار  کاندیداهـا نشـان می دهـد  نگاهـی بـه ترکیـب جنسـیتی 
کـه حـدود ۹۳.۷ ثبت نام کننـدگان را تشـکیل می دهنـد و مابقـی خانـم  و 54۰ نفـر آقایـان هسـتند 

کاندیداهـا و معـادل ۱۷ هـزار و ۸۸5 نفـر. کمتـر از ۷ درصـد  هسـتند. یعنـی 
کـه نشـان از تمایـل  کاندیداهـا را افـراد ۳۰ تـا ۳5 سـال تشـکیل می دهنـد  باالتریـن میانگیـن سـنی 
کرده انـد. آمـار  گـروه سـنی ثبت نـام  کاندیـدای ایـن  جوانـان بـه انتخـاب شـدن دارد. 5۱ هـزار و ۹۹۲ 
کاندیداتـوری داشـته اند  کمتریـن تمایـل را بـه  گرچـه  منتشـره نشـان می دهـد افـراد بـاالی ۷5 سـال ا
گـروه سـنی ۱۸۸۹  کـه هنـوز تمایـل بـه انتخـاب شـدن دارنـد. در ایـن  کـم نبودنـد مسـن ترهایی  ولـی 
کاندیـدای ایـن دوره از انتخابـات ۱۰۱ سـال دارد و  کرده انـد. جالب تـر این کـه پیرتریـن  نفـر ثبـت نـام 

البتـه جوانانـی هـم بـا ۲5 سـال رویـای ورود بـه شـورا دارنـد.
که تعداد زیادی از چهره های شـناخته شـده سیاسـی، ورزشـی، فرهنگی ثبت  در شـهر تهران جایی 
کـه 5۲۳ نفـر  کـرد  کرسـی شـورای تهـران رقابـت خواهنـد  کاندیـدا بـرای ۲۱  کرده انـد، حـدود ۳۰۰۰  نـام 

آنـان را خانم هـا تشـکیل می دهند.
کاندیداهـا، یک نسـخه از مدارک آنها برای اسـتعالم به دسـتگاه های چهارگانه  هم زمـان بـا ثبـت نـام 
اطالعات، دادگسـتری، ثبت احوال و نیروی انتظامی ارسـال شـده تا نسـبت به صالحیت آنها برای 

کنند. ورود بـه شـوراها، ارجـاع شـده اسـت. ایـن مراجـع ده روز فرصت دارند تا نظر خـود را اعالم 
اجرایـی  هیات هـای  توسـط  فروردیـن   ۲۳ تـا   ۱۷ روز  از  شـوراها  انتخابـات  کاندیداهـای  صالحیـت 
نیـز ۷ روز  بـه هیـات نظـارت اعـالم می شـود. هیـات نظـارت  بررسـی و نتیجـه آن روز ۲4 فروردیـن 
فرصـت بررسـی و اعـالم نظـر دارد. و نهایتـا اینکـه روز ۱۷ اردیبهشـت نتیجه نهایـی تایید صالحیت ها 

گهـی می شـود. بـه فرمانـداری اعـالم و لیسـت نهایـی آ
انتخابـات  تـا ۲۷ اردیبهشـت فرصـت تبلیغـات دارنـد.  از روز ۲۰  کاندیداهـای تایید صالحیت شـده 
کشـور  پنجمیـن دوره شـوراها هم زمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری روز ۲۹ اردیبهشـت در سراسـر 

برگـزار می شـود.
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 زنان در شورای کالن شهرها 
)دوره پنجم(

کز استان ها از سه واقعیت عمده حکایت دارد: بررسی نتایج انتخابات شورای پنجم در مرا

۱- نابرابری جنسیتی و تداوم حضور ناچیز زنان در شوراها

کز استان ها کثریت مرا ۲- تغییر ترکیب شوراها در ا

کثریت  کثریت و اقلیت )اصالح طلبـان از اقلیت به ا ۳- دگرگونـی سیاسـی و جابجـا شـدن جایـگاه ا
کثریت در شـورای چهارم به اقلیت در شـورای پنجم تبدیل شـده اند.( و اصول گرایان از ا

و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  شـدن  قطبـی  دو  از  متاثـر  می توانـد  شـوراها  ترکیـب  تغییـر  چرایـی 
گفتمـان اصول گرایـی باشـد ولـی تـداوم نابرابـری جنسـیتی  گفتمـان اصالحـات و اعتـدال بـر  غلبـه 
زن،  کاندیداهـای  بـه  اصول گـرا  و  اصالح طلـب  از  اعـم  سیاسـی  جریان هـای  و  مـردم  کم توجهـی  و 
گـزارش توصیفـی، اطالعـات و آمـار  کـه در بحثـی تحلیلـی بایـد بـه آن پرداخـت. ایـن  پرسشـی اسـت 
دلیـل  بـه  اسـتان ها  کـز  مرا روی  تمرکـز  می دهـد.  بازتـاب  را  کشـور  اسـتان های  کـز  مرا در  انتخابـات 
کشـور اسـت. سـتاد انتخابـات به عنـوان مجـری  کامـل از همـه شـوراهای سراسـر  فقـدان اطالعـات 
کرده و براسـاس  کامـل منتخبـان مـردم در شـهرهای مختلف خودداری  انتخابـات، از ارائـه فهرسـت 
کیف منتخبان دسترسـی  کم و  کرده اند، نمی توان به  کـه فرمانداری هـا اعـالم  کنـده ای  اطالعـات پرا
کـز استان هاسـت، هرچنـد ممکـن اسـت نتایج در سـایر  گـزارش بـر مرا کـرد. از ایـن رو تمرکـز ایـن  پیـدا 

خ داده اسـت. کـز اسـتان ر کـه در مرا شهرسـتان های هـر اسـتان متفـاوت از آن چیـزی باشـد 

تفکیک آمار بر اساس جنسیت
بـه  و ورود ۱۷ زن  اسـالمی  انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای  زنـان در  رکوردشـکنی حضـور 
کـه حضـور زنـان در شـورای پنجـم در قیـاس بـا شـورای  کـرده بـود  مجلـس دهـم، ایـن امیـد را ایجـاد 
چهـارم، از رشـد چشـم گیری برخـوردار باشـد. افزایـش ۲5 تـا ۱۰۰ درصـدی مشـارکت زنـان در مرحلـه 
نتیجـه  ولـی  بـود  داده  افزایـش  را  امیـد  ایـن  نیـز  کشـور،  مختلـف  اسـتان های  در  کاندیداتـوری، 
کاندیداهـای زن حکایـت  کـم توجهـی جریان  هـا و احـزاب سیاسـی و رای دهنـدگان بـه  انتخابـات، از 
کـه اصالح طلبـان سـقف سـی درصـدی زنـان در فهرسـت انتخاباتـی  دارد. از معـدود اسـتان هایی 
کـه بگذریـم در بقیـه اسـتان ها نـه تنهـا رای دهنـدگان  کردنـد مثـل تهـران و قزویـن  خـود را رعایـت 
کاندیداهـای زن توجـه نکردنـد بلکـه جریان هـای سیاسـی از جملـه جریـان اصالح طلـب  چنـدان بـه 

گرفتـن در لیسـت های ائتالفـی را رعایـت نکردنـد. نیـز مطالبـه سـی درصـدی زنـان بـرای قـرار 
کرسـی  کـز اسـتان ها، تنهـا 4۰  کرسـی شـوراها در مرا براسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده از مجمـوع ۳۳۳ 
کرسـی باقـی مانـده بـه مـردان سـپرده شـده اسـت. در دوره چهـارم  بـه زنـان اختصـاص یافتـه و ۲۹۳ 
آن در  کرسـی  کـه ۶۳  بـود  کرسـی  اسـتان ها، 4۶۸  کـز  مرا کرسـی های شـوراهای  شـوراها، مجمـوع 

گرفتـه بـود. کرسـی آن بـه مـردان تعلـق  اختیـار زنـان و 4۰5 
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استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 
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ح است: کز استان ها به این شر تعداد زنان در شورای مرا

کرسی: تهران  ۶

کرسی: -  5

کرسی: -  4

کرسی: قزوین،  ۳

کرمان، شـیراز، بندرعبـاس، همدان،  ج، بوشـهر، شـهرکرد، بیرجنـد، مشـهد،  کـر کرسـی: اصفهـان،   ۲
یزد

ک گرگان، زاهدان، خرم  آباد، ارا کرسی: تبریز، اردبیل، ایالم، بجنورد، رشت،   ۱

کرمانشاه، یاسوج، قم، زنجان، سمنان، ساری کرسی )شورای مردانه(: ارومیه، اهواز، سنندج،   ۰

کالن شـهرهای ایـران بـه حسـاب  کـه در ردیـف  گفتنـی اسـت در دوره پنجـم شـوراها، ۹ مرکـز اسـتان 
کامال مردانه تشـکیل می شـود، حال آن کـه در دوره  می آینـد، شـوراها بـدون حضـور زنـان و بـه  صورت 
کـه اتفاقـا هـر دوی آنهـا نیـز در  کرمانشـاه، مردانـه بودنـد  چهـارم، تنهـا دو مرکـز اسـتان یعنـی سـاری و 

ایـن دوره از حضـور زنـان محروم انـد.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۲۹

استانها مراکز  در  پنجم  انتخابات شوراى  نتایج  بررسى 
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای 
پنجم شهرهای ایران

اولیـن دسـتور جلسـه رسـمی منتخبـان شـورای  رئیسـه شـوراها  اعضـای هیـات  و  رئیـس  انتخـاب 
پنجـم شـهرها و روسـتاها در هفتـه اول شـهریور ۹۶ بـود. زنـگ دوره پنجـم شـوراها رسـما از روز اول 
شـهریور بـه صـدا درآمـد و منتخبـان بالفاصلـه پـس از برگـزاری مراسـم تحلیـف، وارد مرحلـه انتخـاب 

هیـات رئیسـه و شـهردار شـدند.
رئیسـه  کسـب جایگاهـی در هیـات  بـرای  رقابـت  وارد  مـردان  پـای  بـه شـوراها، هـم  راه یافتـه  زنـان 
کرده انـد ولـی در  کرسـی های ناچیـزی از شـوراها را از آن خـود  گرچـه بـه لحـاظ عـددی  شـدند. زنـان ا

کردنـد. کسـب  رقابـت بـا مـردان بـرای ورود بـه هیـات رئیسـه موفقیـت هایـی 
انتخـاب حداقـل ۹ زن بـه ریاسـت شـورا و انتخـاب حداقـل ۲5 زن بـه نایـب رئیسـی هیـات رئیسـه 
کـه بـه وقـوع پیوسـت. ضمن این که شـمار  شـوراها، مهم تریـن تحـول در حـوزه مدیریـت شـهری بـود 
کرسـی منشـی یـا  دیگـری از زنـان راه یافتـه بـه شـوراها نیـز بـه عضویـت هیـات رئیسـه درآمدنـد و بـر 

خزانـه داری تکیـه زدنـد.
کـز اسـتان ها و شـهرهای نسـبتا بـزرگ ایـران  فهرسـت زنـان راه یافتـه بـه هیـات رئیسـه شـوراها در مرا

ح اسـت: بـه ایـن شـر
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

ایران رئیسه شوراى شهرهاى  در هیات  زنان  جایگاه 

���ر www.darsahn.org����:  �����ا�ی ��ی ر��� و وب ���� ��را�� در ��ا�� 
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

کریم1 رباط 
محمد پریسا ایالنلوتهران

حسین بدرلو
محمود 
اعظم علی عسگریحدادی

اسکندری

سرچشمه2
امین زهرا فتحیکرمان

محسن ملکی احمد بهزادیسالجقه
نجمه صادقیآبادی

نیک پی3
زهرا اشرفی ناصر اشرفیفریده بیات زنجان

آزاد

سردشت 4
آذربایجان غربی

ستاره فتاح 
عثمان کامل ثناییپور

محمودپوری

سوسنگرد5
کریم جاللیمریم الهاییخوزستان

کنگاور۶
کرمانشاه

سوسن 
سلیمان 

آبادی

ابوالقاسم 
طاهرآبادی

حسین 
ادیبان

گرگان۷
گلستان

فائزه 
عبدالهی

علی اصغر 
یوسفی

حمیدرضا 
آقامالیی

کاظم  مهران 
نژاد

اوز8
مهران فریبا صالحیفارس

عسگری
مهران 

عسگری
فرهاد رحمن 

زاده

ارمغان خانه۹
کبر افشاریلیال موسویزنجان کبر قاسمیا ا

رئیس شورا:
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

 اردبیل1
اردبیل

علیرضا 
کنعانیزهرا قدیمیپوستی یعقوب رویا 

یونس رونقیهاشمی

فاطمه داود بایرامیان/گلستان2
جاهدی

ماه بانو 
حسینی

علی 
میرخاندوزی

محسن 
رجبلو

 تویسرکان3
همدان

علی اشرف 
پیری

فتانه 
شامحمدی

مسعود 
حمیدیان

فتانه 
علی باقریشامحمدی

کردستان4 غالمرضا قروه 
خسروی

حوریا 
کلوندی

محمد هادی 
ابراهیم پرستو شکریمرادیانی

خسروی

 دورود5
کیانیلرستان نرگس جواد 

کیحاجیوند معصومه یاسر سا
فوالدوند

ع توران خانیسردار دوغیسقز/کردستان۶ امین زار
کژال شکوریزاده

 تبریز۷
کبرنژادآذربایجان شرقی علی آجوان سونیا اندیششکور ا

زاده
کریم صادق 

زاده
محرم محمد 

زاده

 سهند8
 آذربایجان شرقی

حسن 
سمیه پوررعدجمشید زاده

 گردکشانه۹
اسعد امینیاسرین نوزریعلی آتشکآذربایجان غربی

 منظریه1۰
اصفهان

عبدالحسین 
عباسعلی فاطمه شایاننادری

عباس قرقانیبیات

زهرا هداوند رضا احمدیورامین/تهران11
حسن حبیبیمیرزایی

 بیرجند12
خراسان جنوبی

ابراهیم تقی 
زاده

فاطمه هالل 
مرتضی یزدان محمودی رادبیرجندی

شناس

 عشق آباد13
خراسان جنوبی

ابراهیم 
علیپور

طاهره 
ابوطالب مهدی مرادیایلخانی

برهانی
محمد حسن 

غالمی

نایب رئیس شورا:
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

 نهبندان14
خراسان جنوبی

محمد رضا 
هاشمی

فرشته رشید 
غالمرضا رضا فرزاننژاد

ساربان
محمد 

کوچک زائی

صادق مریم فتاحیمهراب مرادیگتوند/خوزستان15
علیدادی

 ماهشهر1۶
خوزستان

مجاهد 
نظارات

شهناز 
ناصر فیصلی کامران قنواتیحیدری

زاده

محمد علی جیرفت/کرمان1۷
کمال رضا ساالریزهرا دلیریامیرمحمودی

خوشکام
حسین 

مشایخی

18
 دوگنبدان

کهگیلویه و 
بویراحمد

نرگس ناصر حسینی
افضل نظریزارعیان

آستانه اشرفیه/1۹
نرجس محمد رضا تیغ نوردگیالن

علیرضا ابراهیم نجفیدوست
تربیعی

 قزوین2۰
قزوین

حکمت اهلل 
مهدی قافله سعید دقیقیزهرا یوسفیداودی

باشی

 بوئین زهرا21
حسین زهرا رحیمیطاهر حسینیقزوین

حسین خانی
صادق 

علیزاده

 بابلسر22
مازندران

هوشیار 
علیرضا فاطمه بهارخسروی

رحیمیان
محجوب 

پروین
صادق 
شفقت

 ساوه23
مرکزی

سعید 
محمدی

سعیده 
محمودی

محسن 
فیاضی

مرتضی 
سعیدی

 خرم آباد24
لرستان

اردشیر 
مهرداد علی زهرا نظریدریکوندی

پناه
اسماعیل 

رضایی

 مهریز25
یزد

ع  مهدی زار
بیدکی

زهرا دهقانی 
زاده

محسن 
مصطفی علیرضا ایوبیزارعیان

محسن زاده

نایب رئیس شورا:
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

هشترود1
آذربایجان شرقی

محمد رضا 
شقاقی پور

محمد رضا 
زهرا عباس زهرا موسویقهرمان پور

نژاد
محمد رضا 
شقاقی پور

خلخال2
شهناز سعید شهابیبالل نوریاردبیل

علی حسنیرادبه پرندهشاطری

تهران3
تهران

محسن 
زهرا نژاد ابراهیم امینیهاشمی

بهاره آروینبهرام

شهرقدس4
تهران

محسن 
عسگری

حسن 
حسین الهام میرزاییبنفشه رفیعیچیوایی

چناقچی

فسا5
 فارس

مصطفی باده 
یان

شهرام 
محمدی

سوسن 
مریم بردباروحید بناکریمی

بوشهر۶
مهرزاد ابوذر دهداربوشهر

آسایش
طاهره 

شمشیری
طاهره 

شمشیری

ابهر۷
زنجان

مصطفی 
سمیرا کیوان الهیاریمحمودی

شیما افشاریدودانگه

لنگرود8
گیالن

غالمرضا 
منصفی

فرامرز حسن 
دوست

اعظم 
لیال آبچیانسیگارودی

یزد۹
یزد

غالمعلی 
مهدی الهه جورابیحسین آزادیسفید

ونوس عامریکاشفی زاده

فردیس1۰
البرز

رضا 
کبریحمید یعقوبیاسماعیلی افراسیاب ملیحه ا

بیچرانلو
حسن 

سعیدی

نمین11
اردبیل

عبداهلل 
احمدیان

بازرگان 
حمید رضا ندا مرادجومرسلی

مجیدی
ناصر روح اله 

زاده

رفسنجان12
کرمان

علی 
کزادهاشمیان غالمحسین وحیده نوریحسین پا

حسن شاهی
محمد 

فتحیان

رشت13
گیالن

امیرحسین 
فاطمه حجت جذبعلوی

شیرزاد
محمد حسن 

علیپور
حامد 

عبدالهی

منشی اول:
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

منشی اول:

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

بندرعباس14
مجید فرزانه آرامشفیصل دانشاسالم باوقارهرمزگان

عسگری زاده

همدان15
همدان

ابراهیم 
مریم علی فتحیمولوی

روانبخش
حسین 
قراباغی

گلپایگان1۶
اصفهان

احمد 
افتخاری

حسین 
زاهدی

معصومه 
حمید نوروزیقربانی

شوش1۷
کردمحمد میاحیخوزستان حکیمه شهرام 

موسوی
کریمی  مسلم 

پور

اندیمشک18
گل نعمت مریدیخوزستان علی 

امیرحسین پریسا جماندام
نامجو

1۹
زابل

سیستان و 
بلوچستان

مهدی 
شهال رضوانیاحمد میرسرگلزایی

میبد2۰
محمد رضا رضا آقایییزد

صفرعلی انسیه فالحهدایی
دهقانی

اصفهان21
علیرضا نصر فتح اهلل معیناصفهان

مهدی فریده روشناصفهانی
مقدری

امیراحمد 
زندآور

ایالم22
ایالم

عبدالرضا 
پورخلیل

حجت حسن 
زاده

مریم 
کرمیجانبخشی پیمان اقبالیهادی 

ک23 ارا
مرکزی

کاوه فلک 
کی افال

علی 
فرزانه رحمتیمحصولی

شیراز24
فارس

احمد رضا 
دستغیب

ابراهیم 
علی ناصریلیال دودمانصبوری

شهرضا25
اصفهان

مهدی صالح 
پور

کمال 
سعید آقاسیآرزو قوامیخدادادی
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

شیروان2۶
خراسان شمالی

حسن 
اسکندریان

محمد 
محمدزاده 

قانعی
خ زهرا قلی زاده شاهر

شاهرخی

جوانروزد2۷
کرمانشاه

فریدون 
بهمن ویسی انور احمدیسما عزیزیاحمد امیریابراهیمی

نو

نیک پی28
زهرا اشرفی ناصر اشرفیفریده بیات زنجان

آزاد

اردبیل2۹
اردبیل

علیرضا 
کنعانیزهرا قدیمیپوستی یعقوب رویا 

یونس رونقیهاشمی

رامیان3۰
فاطمه داود بایگلستان

جاهدی
ماه بانو 
حسینی

علی 
میرخاندوزی

محسن 
رجبلو

منشی اول:
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

مشهد1
خراسان رضوی

محمد رضا 
حیدری

حمید رضا 
موحدی زاده

علیرضا 
شهناز رمامشهریاری

محمد 
حسین 

ودیعی

بجنورد2
خراسان شمالی

مهدی 
محمدی

جمشید 
بهمن جباریزهرا هاشمیاحمد وکیلیگریوانی

طبس3
غالمحسین علی هاشمیمحمود امینیخراسان جنوبی

طاهری
زهرا حسین 

پور
حسین 
باقرزاده

4
زاهدان

سیستان و 
بلوچستان

عبدالجلیل 
شهنوازی

عبدالحمید 
بهرپیما

حبیب اله 
حبیب اله سمانه صائبخوب فکر

خوب فکر

تویسرکان5
همدان

علی اشرف 
پیری

فتانه 
شامحمدی

مسعود 
حمیدیان

فتانه 
علی باقریشامحمدی

قروه۶
کردستان

غالمرضا 
خسروی

حوریا 
کلوندی

محمد هادی 
ابراهیم پرستو شکریمرادیانی

خسروی

هشترود۷
آذربایجان شرقی

محمد رضا 
شقاقی پور

محمد رضا 
زهرا عباس زهرا موسویقهرمان پور

نژاد
محمد رضا 
شقاقی پور

خلخال8
شهناز سعید شهابیبالل نوریاردبیل

علی حسنیرادبه پرندهشاطری

تهران۹
تهران

محسن 
زهرا نژاد ابراهیم امینیهاشمی

بهاره آروینبهرام

شهرقدس1۰
تهران

محسن 
عسگری

حسن 
حسین الهام میرزاییبنفشه رفیعیچیوایی

چناقچی

منشی دوم:
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جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

بندرگناوه1
بوشهر

روح اله ملک 
زاده

ماندنی عرب 
زاده

فرشید 
فاطمه مختار شرونیخضری

اسماعیلی

بندرگز2
کلثوم امیریسعید ریاحیمجتبی ریاحیگلستان

ج3 کر
منصور محمد نبیونیالبرز

وحیدی

مهدی 
حاجی 
قاسمی

کبر سلیم  ا
فریده بزنینژاد

خمینی شهر4
کیانیاصفهان حسین عبداله 

غفوری
عبدالرضا 

منیژه مردانیعباسی

درچه5
اصفهان

مهدی 
کبر جزینیابراهیمی کبری محمدیبهرام امینیا

کارون۶
حسین حمید باویپرویز سامریخوزستان

زهرا حزباویناصری

کازرون۷
فارس

محسن 
محمد امین محسن تنروزبهی

راحله رضا آذین فرمهرورز
نامداری

مریوان8
کردستان

اسعد شیخ 
سروه عبداله عبدیکریم محمدیعطاری

شهبازی

شهداد۹
کرمان

ماشاء اله 
پورحسینی

حجت 
ابراهیمی

سعید مومن 
زاده

صالح 
غالمحسین 

زاده

فرحناز 
اسماعیلیان

بروجرد1۰
احسان رضا بهنودفرابراهیم بیاتیلرستان

دالوند
علی 

اشرف چگینیروزبهانی

میناب11
هرمزگان

مصطفی 
اسدی

شهریار 
روح اهلل جابر تقی نژادفوالدی

بهادری
عصمت 
درخشی

کریم12 رباط 
محمد پریسا ایالنلوتهران

حسین بدرلو
محمود 
اعظم علی عسگریحدادی

اسکندری

خزانه دار:



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

4۲

جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/ استان

سرچشمه13
امین زهرا فتحیکرمان

محسن ملکی احمد بهزادیسالجقه
نجمه صادقیآبادی

دورود14
کیانیلرستان نرگس جواد 

کیحاجیوند معصومه یاسر سا
فوالدوند

سقز15
ع توران خانیسردار دوغیکردستان امین زار

کژال شکوریزاده

فسا1۶
فارس

مصطفی باده 
یان

شهرام 
محمدی

سوسن 
مریم بردباروحید بناکریمی

بوشهر1۷
مهرزاد ابوذر دهداربوشهر

آسایش
طاهره 

شمشیری
طاهره 

شمشیری

ابهر18
زنجان

مصطفی 
سمیرا کیوان الهیاریمحمودی

شیما افشاریدودانگه

لنگرود1۹
گیالن

غالمرضا 
منصفی

فرامرز حسن 
دوست

اعظم 
لیال آبچیانسیگارودی

یزد2۰
یزد

غالمعلی 
مهدی الهه جورابیحسین آزادیسفید

ونوس عامریکاشفی زاده

خزانه دار:



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

4۳

جایگاه زنان در هیات رئیسه شورای پنجم شهرهای ایران

خزانه دارمنشی دوممنشی اولنایب رئیسرئیسشهر/استان

ارومیه1
آذربایجان غربی

رسول 
حسین عادل فتاحیاصغرزاده

بخشایشی
زلفعلی 

ابراهیمی

قم2
قم

عبداله 
جاللی

حسن 
بختیاری

محسن 
محرری

روح اهلل 
امرالهی

3
شهرکرد

چهارمحال 
بختیاری

علیرضا 
توکلی

حیدر علی 
پور

حمید فتح 
الهی

علیرضا 
توکلی

زنجان4
مسعود احمد نصیریزنجان

مرادخانی
رحمان 
احمدی

اهواز5
خوزستان

محمد جعفر 
محمد هادی مهران باباپورفلسفی

قنوات
عبدالزهرا 

سنواتی
اسکندر 

لطفعلی زاده

مسعود ساری/مازندران۶
مدینه

کبر  علی ا
علی آقامیریقاسم قاسمیذلیکانی

سنندج۷
کردستان

جالل 
شریعتی

مجید شاه 
یوسف اسدیاویسی

کاشان8
اصفهان

علی رسول 
زاده

حسینعلی 
وکیل

مصطفی 
کردمیل

علیرضا 
مجید شمسپورعسگری

کرمان۹
علی علی بهرامیمحمد فرشادکرمان

خدادادی
منصور 

ایرانمنش
محمد رضا 

معین زاده

نیشابو1۰
خراسان رضوی

هادی 
دررودی

احمد همت 
آبادی

کاظم  محمد 
صادق آبادی

کاظم  محمد 
صادق آبادی

مالیر11
همدان

جلیل 
رضا زهره وندعباس جوکارکولیوند

در شـماری از شـهرهای ایـران نیـز یـا اساسـا زنـان بـه شـورا راه نیافته انـد یـا از ورود بـه هیـات رئیسـه 
در شـورا محـروم  زنـان  از حضـور  کـه  ایـران  بـزرگ  لیسـت شـهرهای  زیـر  مانده انـد. جـدول  محـروم 

هسـتند بـه همـراه اعضـای هیـات رئیسـه مردانـه آن را نشـان می دهـد:



44



45

 فصل سوم
 آمار زنان در شورای 

شهرها



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

4۶

سهم زنان در شورای پنجم شهرها در ۳۱ استان ایران

سهم زنان در شورای پنجم شهرها در 
۳۱ استان ایران

کـه سـهم زنـان  نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها در شـهرهای سراسـر ایـران نشـان می دهـد 
کالن ایـران حـدود  کرسـی شـورای شـهرها تنهـا حـدود ۶ درصـد اسـت. شـورای شـهرهای خـرد و  از 
گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها 4۳5  که ۶۳۹۷  کرسـی دارد   ۶۸۳۲
کـه فعـاالن زن در ایـران سـهمی ۳۰ درصـدی را  سـهم زنـان در حالـی هنـوز از ۶ درصـد تجـاوز نکـرده 

گرفتـه بودنـد. هـدف 
کرسـی های شـورای شـهرهای ایـن اسـتان، بیشـترین  گـذاری ۱۱ درصـد  مـردم اسـتان همـدان بـا وا
اسـتقبال را از حضـور زنـان در شـوراها نشـان داده انـد و مـردم اسـتان قـم بـدون انتخـاب حتـی یـک 
کـه عالقـه ای بـه حضور زنـان در محافل تصمیم گیری هم چون شـوراها ندارند تا  زن، نشـان داده انـد 

گیرنـد. از ایـن حیـث در قعـر جـدول میـزان حضـور زنـان در شـورای شـهرهای ایـران قـرار 
کرده انـد ولـی بـه  مـردم اسـتان اصفهـان بـا انتخـاب 4۲ زن، بیشـترین تعـداد زن را بـه شـوراها اعـزام 
کرسـی های شـورا در ایـن اسـتان، درصـد حضـور زنـان اصفهانـی بـه نسـبت زنـان  دلیـل تعـداد بـاالی 

کمتـر اسـت هرچنـد بـه لحـاظ عـدد باالتریـن تعـداد زنـان را در شـورای شـهر دارا هسـتند. همـدان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

4۷

سهم زنان در شورای پنجم شهرها در ۳۱ استان ایران

پنجم ز شوراى  ا زنان  سهم 
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زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

4۸

سهم زنان در شورای پنجم شهرها در ۳۱ استان ایران

درصد حضور نام استان
زنان در شورا

کل  تعداد 
تعداد زنانتعداد مردانکرسی ها

111۶41421۷همدان1

1۰4۹144۹42اصفهان2

1۰13۹12514قزوین3

1۰1131۰112زنجان4

۹1۷۷1۶215مرکزی5

۹11۷1۰۷1۰یزد۶

۹1۰۶۹۷۹سمنان۷

83۰12۷۶25گیالن8

828225۹23تهران۹

81۹518۰15بوشهر1۰

81۶214۹13گلستان11

81181۰۹۹خراسان شمالی12

۷2352181۷آذربایجان غربی13

۷14۰131۹اردبیل14

۶3۷۷35۷2۰کرمان15

۶33531۶1۹آذربایجان شرقی1۶

۶22321۰13هرمزگان1۷

۶1۶1152۹کردستان18

کشـور تنظیـم  جـدول زیـر بـر اسـاس درصـد حضـور زنـان در شـورای شـهرهای اسـتان های مختلـف 
شـده اسـت:



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

4۹

سهم زنان در شورای پنجم شهرها در ۳۱ استان ایران

درصد حضور نام استان
زنان در شورا

کل  تعداد 
تعداد زنانتعداد مردانکرسی ها

۶1141۰۷۷البرز1۹

55445112۹فارس2۰

54223۹۹23خوزستان21

53۹۷3۷81۹خراسان رضوی22

53413241۷مازندران23

522۹21۷12چهارمحال بختیاری24

51۷۷1۶8۹کرمانشاه25

514413۷۷خراسان جنوبی2۶

413212۶۶ایالم2۷

415114۹۶لرستان28

3221215۶سیستان و بلوچستان2۹

3۹1883کهکیلویه و بویراحمد3۰

۰3838۰قم31

کل ۶۶832۶397435٪جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان آذربایجان شرقی:6 درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان آذربایجـان شـرقی نشـان می دهد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود شـش درصـد اسـت. اسـتان آذربایجان شـرقی با ۶۲  کـه سـهم زنـان از 
کرسـی آن  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۱۹  کـه ۳۱۶  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  شـهر، جمعـا ۳۳5 

گرفته اسـت. بـه زنـان تعلـق 
کرسـی از ۱۳  شـهر تبریـز به عنـوان مرکـز اسـتان آذربایجـان شـرقی و بزرگ تریـن شـهر اسـتان تنهـا یـک 
گرفتـه، ضمـن این کـه در میـان اعضای علی البدل شـورای این شـهر نیز نام  کرسـی اش بـه زنـان تعلـق 
کرسـی آن را به  کرسـی دارند، دو  که ۷ و 5  کوچک تر این اسـتان  زنی دیده نمی شـود. ولی سـه شـهر 
کرسـی و شـهرهای هشـترود و صوفیان نیز از 5  کرسـی، دو  زنان اختصاص داده اند. شـهر سـهند از ۷ 
کدام یک عضـو زن دارند.  کرده انـد و ۱۶ شـهر دیگـر اسـتان نیز هـر  گـذار  کرسـی را بـه زنـان وا کرسـی دو 
که برای  البتـه در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضور دارنـد 

ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 
آذربایجان شرقی

تعداد شهرهای استان: ۶2 شهر
کرسی ها: 335 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 1۹ نفر
کرسی های مردان: 31۶ نفر

سهند، هشترود، صوفیان

1۶ شهر با یک عضو زن

43 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

تعداد زنان: 1۹ نفر
۶ درصد

تعداد مردان: 31۶ نفر
۹4 درصد

٪۶
آذربایجان 

شرقی

شورای
پنجم
٪۹4

آذربایجان
شرقی



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان
شورا

زنان
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

سونیا اندیش13121تبریز1

رقیه رستمی۷۶1مراغه2

علی البدل: رقیه خوش صفت۷۷۰مرند3

علی البدل: شیرین خیری۷۷۰بناب4

راضیه عباسی۷۶1اهر5

حافظه شیخ االسالمی۷۶1میانه۶

 شیفته بدرآذر ۷52سهند۷
 سمیه پوررعدی

-55۰سیس8

-55۰زرنق۹

-55۰خامنه1۰

-55۰بناب مرند11

-55۰هریس12

-55۰شبستر13

-55۰شندآباد14

-55۰ملکان15

 زهرا طاهری موسوی 532هشترود1۶
 زهرا عباس نژاد

-55۰نظرکهریزی1۷

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان
شورا

زنان
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

علی البدل: زهرا شهبازیان55۰عجب شیر18

رقیه رضایی541آچاچی1۹

ملوس شیدایی541سراب2۰

-55۰مهربان21

-55۰شربیان22

کنان23 -55۰کوزه 

-5۰۰کلوانق24

-55۰تیمورلو25

-55۰قره آغاج2۶

فاطمه اقبالی541تسوج2۷

-55۰جوان قلعه28

گلتاج انصاری541آقکند2۹

-55۰بستان آباد3۰

-55۰باسمنج31

-55۰خسروشاه32

-55۰دوزدوزان33

55۰کشک سرایی34

-55۰یاسچی35

مهناز پورعلی541ورزقان3۶



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

54

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان
شورا

زنان
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

لیلی نوروزی541آذرشهر3۷

 طاهره رمضانخواه 532صوفیان38
 فهیمه ترابی

-55۰ترکمانچای3۹

-55۰تیکمه داش4۰

-55۰کلیبر41

-55۰سیه رود42

-55۰خداجو43

-55۰مبارک شهر44

-55۰خاروانا45

-55۰بحشایش4۶

-55۰خواجه4۷

آرزو مبصر سردرودی541سردرود48

-55۰هادی شهر4۹

صبا مدنی541ممقان5۰

علی البدل: ملکه تربتی55۰ایلخ چی51

-55۰هوراند52

-55۰شرفخانه53

-55۰خمارلو54

-55۰لیالن55



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

55

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان شرقی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان
شورا

زنان
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰زنوز5۶

5۰۰وایقان5۷

-55۰گوکان58

-55۰آبش احمد5۹

علی البدل: مریم ملک زاده55۰جلفا۶۰

-55۰اسکو۶1

زهرا عباسی ترکی541شهر ترک۶2

کل 33531۶19جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان آذربایجان غربی:۷ درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان آذربایجـان غربـی نشـان می دهـد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۷ درصد اسـت. اسـتان آذربایجان غربی با 4۳ شـهر،  که سـهم زنان از 
کرسـی آن به زنان  کرسـی آن به مردان و تنها ۱۷  که ۲۱۸  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  جمعا ۲۳5 

گرفته اسـت. تعلق 
کرسـی از  شـهر ارومیـه به عنـوان مرکـز اسـتان آذربایجـان غربـی و بزرگ تریـن شـهر اسـتان حتـی یـک 
کرسـی اش بـه زنـان تعلـق نگرفتـه، ضمـن اینکـه در میـان اعضـای علی البـدل شـورای ایـن شـهر   ۱۳
کرسـی دارنـد، دو  کـه ۷ و 5  کوچک تـر ایـن اسـتان  نیـز نـام زنـی دیـده نمی شـود. ولـی شـش شـهر 
کرسـی و شـهرهای  کرسـی، دو  کرسـی آن را بـه زنـان اختصـاص داده انـد. شـهر خـوی و بـوکان از ۷ 
کرده انـد و 4  گـذار  زنـان وا بـه  را  کرسـی  کرسـی دو  از 5  نیـز  تـکاب، نوشـین، سردشـت و چایپـاره 
کـدام یـک عضـو زن دارنـد. البتـه در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی  شـهر دیگـر اسـتان نیـز هـر 
کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر  از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارنـد 

و تحـوالت آتـی باشـند. 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 

آذربایجان غربی

تعداد شهرهای استان: 43 شهر
کرسی ها: 235 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 1۷ نفر
کرسی های مردان: 218 نفر

تعداد زنان: 1۷ نفر
۷ درصد

تعداد مردان: 218 نفر
۹3 درصد

٪۷
شورای

پنجم
٪۹3

آذربایجان
غربی

خوی، بوکان، تکاب، نوشین، 
سردشت، چایپاره

پیرانشهر، نقده، خلیفان،
گردکشانه قوشچی، 

32 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

آذربایجان 
غربی



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-1111۰ارومیه1

 نسرین قریشی ۷۶1پیرانشهر2
 علی البدل: آسیه آریانفر

لیال حیدری چیانه۷۶1نقده3

کندی۷۷۰سلماس4 علی البدل: مهسا اصغری اروج 

-۷۷۰میاندوآب5

 لیال مکاری رنج دوست ۷52خوی۶
 زهره رجائیان

-۷۷۰مهاباد۷

 شادی تردست ۷52بوکان8
 لیال احمدی مقدم

علی البدل: تروسکه مرادی55۰اشنویه۹

 سمیه الماسی 532تکاب1۰
 توعه عینالو

-55۰ربط11

-55۰نازک علیا12

-55۰قره ضیاء الدین13

-55۰محمود آباد14

-55۰کشاورز15

-55۰شاهین دژ1۶

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

5۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

کو1۷ -55۰ما

-55۰بازرگان18

-55۰آواجیق1۹

-55۰سیه چشمه2۰

-55۰سیمینه21

بیانه عزیززاده541خلیفان22

-55۰شوط23

-55۰مرگنلر24

-55۰محمدیار25

-55۰میرآباد2۶

-55۰تازه شهر2۷

-55۰باروق28

-55۰سیلوانه2۹

-55۰زرآباد3۰

-55۰قطور31

ج دیز32 علی البدل: نجیبه نقی لو55۰دیز

 علی البدل: اعظم فقیبی 55۰فیرورق33
 و فاطمه سلیمان زاده

-55۰سرو34

-55۰پلدشت35



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

ج3۶ -55۰چهاربر

 سکینه نوری 532نوشین3۷
 رقیه قاسمی

 سمیه عباسی 532سردشت38
 ستاره فتاح پور

کشک سرایی541قوشچی3۹ الهام حاجی پور 

-55۰ایواوغلی4۰

اسرین نوزری55۰گردکشانه41

-55۰نالوس42

532چایپاره43
 بتول احمدی خانقاهی 

  رعنا ولی زاده 
 علی البدل: زیور صنعتی

کل انتخاب 8 زن به عنوان عضو علی البدل23521817جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان آذربایجان غربی



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اردبیل

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان اردبیل: ۷درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان اردبیـل نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۷ درصد اسـت. اسـتان اردبیل با ۲۶ شـهر، جمعا ۱4۰  زنان از 
گرفتـه اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۹  کـه ۱۳۱  در شـورای شـهرها دارد 

کرسـی اش بـه  کرسـی از ۱۱  شـهر اردبیـل به عنـوان مرکـز اسـتان اردبیـل و بزرگ تریـن شـهر اسـتان دو 
گرفتـه اسـت. زهـرا قدیمـی در ایـن شـهر موفـق شـد به عنـوان نفـر اول راهـی شـورای شـهر  زنـان تعلـق 
کوچک تـر این اسـتان نیز  کمتـر مرکـز اسـتانی ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. مـردم شـش شـهر  کـه در  شـود 
کل اسـتان را بـه عـدد ۹ رسـانده اند. عالوه  بـا انتخـاب ۷ زن دیگـر، تعـداد زنـان عضـو شـورای شـهر در 
کرسـی دو  کـه دو عضـو زن دارد حـال آنکـه اردبیـل از ۱۱  بـر اردبیـل، خلخـال تنهـا شـهر اسـتان اسـت 

کرسـی آن را بـه زنـان اختصـاص داده انـد. کرسـی، دو  کرسـی را بـه زنـان و خلخـال از 5 
کـدام یـک عضـو زن دارنـد. البتـه در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی  5 شـهر دیگـر اسـتان نیـز هـر 
کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و  از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارنـد 

تحـوالت آتـی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اردبیل

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان اردبیل

تعداد شهرهای استان: 2۶ شهر
کرسی ها: 14۰ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۹ نفر
کرسی های مردان: 131 نفر

تعداد زنان: ۹ نفر
۷ درصد

تعداد مردان: 131 نفر
۹3 درصد

٪۷
اردبیل

شورای
پنجم
٪۹3

اردبیل، خلخال

گیوی، نمین،  مشکین شهر، 
تازه کند، انگوت، بیله سوار

1۹ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

اردبیل



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اردبیل

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 زهرا قدیمی 11۹2اردبیل1
کنعانی سادات  رویا 

گر۷۷۰پارس آباد2 علی البدل: سارا برز

سمیه زایدی۷۶1مشکین شهر3

گلستانی 541گیوی4  حماله 
 علی البدل: فهیمه مشقاتی

-55۰نیر5

علی البدل: سادات سوعاتی55۰عنبران۶

-55۰سرعین۷

-55۰کلور8

-55۰آبی بیگلو۹

 ندا مرادجو 541نمین1۰
 علی البدل: ماریا جعفری

 رادبه پرنده 532خلخال11
 شهناز شاطری

-55۰اسالم آباد12

-55۰اصالندوز13

کند14 -55۰تازه 

-55۰هیر15

کند انگوت1۶  مریم مهدوی 541تازه 
کند  علی البدل: زهرا سیدتازه 

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان اردبیل به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اردبیل

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

علی البدل: نرگس خاقانی55۰گرمی1۷

-55۰قصابه18

-55۰رضی1۹

-55۰الهرود2۰

-55۰مرادلو21

-55۰فخرآباد22

-55۰جعفرآباد23

عالیه هژیر541بیله سوار24

هاجر توکلی55۰کورائیم25

علی البدل: شیرین غالمی55۰هشتجین2۶

کل انتخاب 7 زن به عنوان عضو علی البدل1401319جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان اصفهان: کمتر از ده درصد!

که سـهم  بررسـی نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر در اسـتان اصفهان نشـان می دهد 
کمتـر از ده درصـد اسـت. اسـتان اصفهـان بـا ۸۲ شـهر، جمعـا 4۹۱  کرسـی شـوراهای شـهر،  زنـان از 
کرسـی بـه زنـان تعلـق  کرسـی بـه مـردان و 4۲  کـه از ایـن تعـداد، 44۹  کرسـی در شـورای شـهرها دارد 

گرفته اسـت.
در هیـچ شـهری در اسـتان اصفهـان بیـش از دو زن بـه شـورا راه نیافتـه اسـت. از میان ۸۲ شـهر بزرگ 
کاندیداهـا بـه دو زن رای داده انـد: اصفهان، زرین شـهر،  کوچـک اصفهـان، مـردم ۶ شـهر، از میـان  و 
کـه دو عضـو زن در شـورای شهرشـان  گـرگاب، ۶ شـهری هسـتند  گلپایـگان، اصغرآبـاد، دهاقـان و 
کنتـرل  کنان 4۶ شـهر نیـز  کرده انـد و سـا دارنـد. مـردم ۳۰ شـهر ایـن اسـتان تنهـا بـه یـک زن اعتمـاد 
شـورا را به مردان سـپرده اند. در برخی از شـهرهای این اسـتان نیز زنان تنها به لیسـت علی البدل ها 

راه یافته انـد و بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالتـی آتـی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان اصفهان

تعداد شهرهای استان: 82 شهر
کرسی ها: 4۹1 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 42 نفر
کرسی های مردان: 44۹ نفر

تعداد زنان: 2۹ نفر
کمتر از 1۰ درصد

تعداد مردان: 44۹ نفر
بیشتر از ۹۰درصد

٪1۰
اصفهان

شورای
پنجم

٪۹۰

گلپایگان،   اصفهان، زرین شهر، 
گرگاب اصغرآباد، دهاقان و 

4۶ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

3۰ شهر با یک عضو زن

اصفهان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان اصفهان به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 شیرین طغیانی13112اصفهان1
فریده روشن

منیژه مردانی۹81خمینی شهر2

۹۹۰نجف آباد3
 علی البدل:

 ندا یعقوبیان
سوسن خسروی

عفت پدرام فر۹81کاشان4

فرشته صالحی۷۶1مبارکه5

-۷۷۰آران و بیدگل۶

-۷۷۰بهارستان۷

۷۶1شاهین شهر8

 پرستو جهانگیری
 علی البدل:

 نرگس موسوی
ملیحه انصاری اردلی

 ژاله مبشری۷52زرین شهر۹
سودابه باقری

-۷۷۰فوالد شهر1۰

۷۶1شهررضا11
 آرزو قوامی

 علی البدل:
کــرمی زاده الله 

 طاهره خوشنویسان۷52گلپایگان12
معصومه قربانی

زهرا حری541جوشقان13



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۶۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

زهرا صابری خورزوقی541خورزوق14

 خدیجه مهرجو532اصغر آباد15
مریم جعفری

کبری محمدی541درچه1۶

بهاره دولت یار541تیران1۷

زهرا بهرامی541کرکوند18

-55۰خالدآباد1۹

-55۰نوش آباد2۰

کتــایون نــادری541خوانسار21

-55۰چادگان22

فاطمه شایان بابوکانی541منظریه23

 علی البدل:55۰دیزبچه24
معصومه سلمانیان

541زیباشهر25
 معصومه غضنفرپور

 علی البدل:
زهرا رحیمی

-55۰بادرود2۶

-55۰حنا2۷

 علی البدل:55۰کمشجه28
زهرا آقابابایی

-55۰برف انبار2۹

-55۰کوشک3۰



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰حراق رود31

-55۰نطنز32

-55۰شاپورآباد33

-55۰رضوان شهر34

-55۰عسگران35

55۰سمیرم3۶
 علی البدل:

 سمانه قائم مقامی
سمانه افشاری

-55۰ونک3۷

-55۰قمصر38

-55۰کامو و چوگان3۹

مهناز تبرائی541گوگد4۰

-55۰ابوزیدآباد41

-55۰سفید شهر42

مرضیه ربیعی دستگردی541دستگرد43

-55۰کمه44

عذرا نوربخش541حبیب آباد45

پــری خـــودسیانی541فریدونشهر4۶

-55۰سین4۷

الهام داوری541دولت آباد48



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰مشکات4۹

گ5۰ کری برزکی541برز منیره شا

-55۰نیاسر51

541مجلسی52
 اعظم یلمهء

 علی البدل:
سمانه شجاعی

-55۰طالخونچه53

 علی البدل:55۰جوزدان54
زهرا عباس زاده

مهین نقوی علویجه541علویجه55

 علی البدل:55۰گلدشت5۶
گلشادی فاطمه 

 بتول شیروانی532دهاقان5۷
مرضیه اسماعیل زاده

-55۰کهریزسنگ58

-55۰زاینده رود5۹

-55۰چمگردان۶۰

کرمی541ورنامخواست۶1 طاهره 

اعظم جهاندار541باغ بهادران۶2

-55۰چرمهین۶3

-55۰باغشاد۶4

-55۰سده لنجان۶5



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰باقران۶۶

-55۰انارک۶۷

سعیده دوست محمدی541بوئین مینادشت۶8

-55اردستان۶۹

اعظم السادات طالیی541زواره۷۰

شهال باقری541مهاباد۷1

زهرا یاوری541گلشهر۷2

-55۰ابریشم۷3

لیال زمانی541داران۷4

-55۰ایمان شهر۷5

-55۰قهدریجان۷۶

-55۰کلیشا و سودرجان۷۷

لیال اله دادیان541فالورجان۷8

 نرگس بیدرام532گرگاب۷۹
زینب حق شناس

-55۰پیریکران8۰

-55۰الی بید81

کاظمی دمنه541فریدون )دامنه(82 مرضیه 

کل 49144942جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان اصفهان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان البرز

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان البرز:6 درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان البـرز نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود ۶ درصـد اسـت. اسـتان البـرز بـا ۱۸ شـهر، جمعـا ۱۱4  زنـان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۷  کـه ۱۰۷  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی اش بـه زنـان  کرسـی از ۱۳  ج به عنـوان مرکـز اسـتان البـرز و بزرگ تریـن شـهر اسـتان دو  کـر شـهر 
کوچک تـر ایـن اسـتان نیـز بـا انتخـاب 5 زن دیگر، تعـداد زنان عضو  گرفتـه اسـت. مـردم 4 شـهر  تعلـق 
ج، نظرآبـاد تنها شـهر اسـتان اسـت  کـر کل اسـتان را بـه عـدد ۷ رسـانده اند. عـالوه بـر  شـورای شـهر در 
کرسـی را بـه زنـان و نظرآبـاد از ۷  کرسـی دو  ج از ۱۳  کـر کـه شـورای آن دو عضـو زن دارد، حـال آنکـه 

کرسـی آن را بـه زنـان اختصـاص داده انـد. کرسـی، دو 
کـدام یـک عضـو زن دارنـد. البتـه در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی  ۳ شـهر دیگـر اسـتان نیـز هـر 
کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و  از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارنـد 

تحـوالت آتـی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان البرز

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان البرز

تعداد شهرهای استان: 18 شهر
کرسی ها: 114 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۷ نفر
کرسی های مردان: 1۰۷ نفر

تعداد زنان: ۷ نفر
۶ درصد

تعداد مردان: 1۰۷ نفر
۹4 درصد

٪۶
البرز

شورای
پنجم
٪۹4

ج، نظرآباد کر

فردیس, ماهدشت, طالقان

13 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

البرز



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان البرز

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

ج1 13112کر

گرد   سارا دشت 
  فریده بزنی 

 علی البدل: مریم قهرمانی و فاطمه 
اسکندری

۹81فردیس2
کبری   ملیحه ا

 علی البدل: مهنوش اسکندری و مریم 
درهم بخش

گروسی۷۷۰مشکین دشت3 علی البدل: زهرا شیخ 

کمالزاده۷۷۰کمال شهر4 علی البدل: فهیمه 

 نرگس تقوایی ۷52نظرآباد5
 معصومه آقامحمدی

فاطمه اخگری۷۶1ماهدشت۶

-۷۷۰هشتگرد۷

-۷۷۰محمد شهر8

-55۰چهارباغ۹

-55۰گلسار1۰

-55۰گرمدره11

-55۰تنکمان12

علی البدل: فاطمه جلیلی و حوا 55۰شهرجدید هشتگرد13
فالحتی

-55۰اشتهارد14

-55۰کوهسار15

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان البرز به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان البرز

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰آسار1۶

حمیرا مقیمی541طالقان1۷

علی البدل: معصومه طاهری55۰ساوجبالغ18

کل انتخاب 9 زن به عنوان عضو علی البدل1141077جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان ایالم

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان ایالم:۴ درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان ایـالم نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود 4 درصـد اسـت. اسـتان ایـالم بـا ۲۶ شـهر، جمعـا ۱۳۲  زنـان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۶  کـه ۱۲۶  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی اش بـه  کرسـی از ۷  شـهر ایـالم به عنـوان مرکـز اسـتان و بزرگ تریـن شـهر اسـتان ایـالم تنهـا یـک 

زنـان اختصـاص یافته اسـت.
کوچـک ایـن اسـتان به نام هـای موسـیان، دلگشـا ملکشـاهی، بـالوه،  عـالوه بـر شـهر ایـالم، پنـج شـهر 
کـه جملگـی در شـمار  کـدام یـک عضـو زن دارنـد. مابقـی شـهرهای ایـن اسـتان  ایـوان، و پهلـه هـر 
کرسـی به شـمار می آیند هیچ عضو زنی در دوره پنجم شـوراها ندارند و تماما  کوچک با 5  شـهرهای 

مردانـه اداره می شـوند.
کـه او نیـز بـرای راه یابـی بـه  در میـان اعضـای علی البـدل نیـز تنهـا شـهر سـرابله یـک عضـو زن دارد 

صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتـی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۷۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان ایالم

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان ایالم

تعداد شهرهای استان: 2۶ شهر
کرسی ها: 132 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۶ نفر
کرسی های مردان: 12۶ نفر

تعداد زنان: ۶ نفر
4 درصد

تعداد مردان: 12۶ نفر
۹۶ درصد

٪4
ایالم

شورای
پنجم

٪۹۶

ایالم، موسیان، دلگشا، 
ملکشاهی، بالوه، ایوان، پهله

1۹ شهر بدون عضو زن

۱��� زن

��ون
��� زن

ایالم



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان ایالم

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

مریم جان بخشی۷۶1ایالم1

-55۰مهران2

-55۰سراب باغ3

-55۰ماژین4

کی541موسیان5 زینب خا

-55۰دهلران۶

-55۰لومار۷

-55۰ارکواز8

زهرا محمدی541دلگشا ملکشاهی۹

-55۰مهر1۰

-55۰توحید11

-55۰شباب12

علی البدل: سمیه سیدمحمدی55۰سرابله13

-55۰آسمان آباد14

شهال دارابی541بالوه15

-55۰آبدانان1۶

-55۰بدره1۷

-55۰دره شهر18

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان ایالم به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان ایالم

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰چوار1۹

-55۰زرنه2۰

-55۰میمه21

-55۰صالح آباد22

-55۰مورموری23

مریم دادفر541ایوان24

ربابه آزادی541پهله25

-55۰سیروان2۶

کل انتخاب 1 زن به عنوان عضو علی البدل13212۶۶جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان بوشهر

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان بوشهر:۸درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان بوشـهر نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۸ درصد اسـت. اسـتان بوشـهر با ۳۷ شـهر، جمعا ۱۹5  زنان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۱5  که ۱۸۰  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی شـورایش بـه زنـان  کرسـی از ۹  شـهر بوشـهر به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان بوشـهر، ۲ 
گرفتـه اسـت. نـدا عبدالـه زاده و طاهـره شمشـیری، دو زن راه یافتـه به شـورای بوشـهر هسـتند  تعلـق 
ضمـن اینکـه در میـان اعضـای علی البـدل شـورای ایـن شـهر نیـز نـام دو زن به نام هـای ربـاب عبیدی 

و زهـرا رضایـی بـه چشـم می خورد.
کرسـی از ۲۱  کنـگان، بندر لنگـه و برازجان، نیز جمعا 4  سـه شـهر بـزرگ دیگـر اسـتان به نام هـای بنـدر 

کرسـی شـوراها را به زنان سـپرده اند.
کـه دو زن را بـه عضویـت شـورای شـهر  کوچـک اسـتان، تنهـا شـهر اهـرم اسـت  در میـان شـهرهای 
کلمـه، دالکـی، بندرریـگ، بوشـکان و بنـدر دیـر نیـز هـر  برگزیـده اسـت. شـهرهای آبـاد، بردسـتان، 

کرسـی شـورا را بـه زنـان اختصـاص داده انـد. کرسـی از پنـج  کـدام یـک 
 بـا ایـن حسـاب، در ۲5 شـهر اسـتان، هیـچ عضـو زنـی در شـورای شـهر حضـور ندارنـد تـا شـورا در ایـن 
کامـال مردانـه اداره شـود البتـه در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای این اسـتان  شـهرها 

کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتی باشـند. نیـز زنانـی حضـور دارنـد 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان بوشهر

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان بوشهر

تعداد شهرهای استان: 3۷ شهر
کرسی ها: 1۹5 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 15 نفر
کرسی های مردان: 18۰ نفر

تعداد زنان: 3۷ نفر
8 درصد

تعداد مردان: 18۰ نفر
۹2 درصد

٪8
بوشهر

شورای
پنجم
٪۹2

گناوه، اهرم بوشهر، بندر 

۹ شهر با یک عضو زن

25 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

بوشهر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان بوشهر

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان بوشهر به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

۹۷2بوشهر1
 ندا عبداله زاده

 طاهره شمشیری
علی البدل: رباب عبیدی، زهرا رضایی

کنگان2  فاطمه دریانی۷۶1بندر 
علی البدل: زینب مختارپور، زهرا نوری

گناوه3 ۷52بندر 

 فاطمه اسماعیلی
 زهرا عرب زاده

 علی البدل: حمیده سراجی
رقیه خدری

 خدیجه حسینی۷۶1برازجان4
علی البدل: معصومه باهنر، زهرا راوند

-55۰ریز5

-55۰سعدآباد۶

-55۰آبدان۷

-55۰نخل تقی8

عذرا قطب الدین541آباد۹

مهین اندخش541بردستان1۰

-55۰خارک11

کی12 -55۰کا

-55۰دلوار13

-55۰خورموج14

-55۰بندر دیلم15



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان بوشهر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰بوردخون1۶

-55۰سیراف1۷

532اهرم18
 مرضیه خلیفه

 سحر پوالدی نژاد
علی البدل: نسرین بهادر

فاطمه فخری541کلمه1۹

-55۰شبانکاره2۰

علی البدل: زینب دوراهکی55۰دوراهک21

-55۰امام حسن22

-55۰بنک23

-55۰انارستان24

کشاورز55۰جم25 علی البدل: فرزانه 

عصمت دانش541دالکی2۶

-55۰آب پخش2۷

-55۰عسلویه28

لیال معتمدزاده541بندرریگ2۹

-55۰تنگ ارم3۰

زهرا دائمی541بوشکان31

-55۰شنبه32

ع55۰چغادک33 علی البدل: راضیه زار



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان بوشهر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

علی البدل: نرگس محمدیان55۰وحدتیه34

-55۰بادوله35

علی البدل: راشین زاد جاللی55۰عالی شهر3۶

حبیبه فخرایی541بندر دیر3۷

کل علی البدل: 13 زن19518015جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان بوشهر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان تهران

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان تهران:۸ درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان تهـران نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۸ درصد اسـت. اسـتان تهران با 4۲ شـهر، جمعا ۲۸۲  زنان از 

گرفتـه اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و ۲۳  کـه ۲5۹  در شـورای شـهرها دارد 
شـهر تهـران به عنـوان پایتخـت ایـران و مرکز اسـتان تهران و بزرگ ترین شـهر اسـتان، بیشـترین تعداد 
کل شـهرهای ایـران بـه خـود اختصـاص داده اسـت. اعضـای شـورای شـهر تهـران در دوره  زن را در 
کـه جملگـی بـا حمایـت ائتـالف امیـد بـه شـورا راه یافتنـد شـامل ۱5 مـرد و ۶ زن هسـتند. در  پنجـم 
تهـران ۳۰  نـام دو زن دیـده می شـود. اصالح طلبـان  نیـز  تهـران  اعضـای علی البـدل شـورای  میـان 

درصـد لیسـت انتخاباتـی خـود را بـه زنـان اختصـاص دادنـد.
کرسـی خود  کرسـی از پنج  کریم و صالح آباد نیز دو  کوچک اسـتان، دو شـهر رباط  در میان شـهرهای 
را بـه زنـان اختصـاص داده انـد تـا بـه لحـاظ درصـدی سـهم زنـان قابـل توجـه باشـد. شـهر قـدس نیـز 
کدام یک  کوچک اسـتان نیز هر  کرسـی خود را به زنان سـپرده اسـت. ۱۱ شـهر بزرگ و  کرسـی از ۷  دو 
عضـو زن دارنـد و ۲۸ شـهر اسـتان نیـز هیـچ زنـی را انتخـاب نکرده انـد تـا شـاهد شـورای شـهر مردانـه 

در ۲۸ اسـتان تهران باشـیم.
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۸۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان تهران

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان تهران

تعداد شهرهای استان: 42 شهر
کرسی ها: 282 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 23 نفر
کرسی های مردان: 25۹ نفر

تهران

رباط کریم، صالح آباد، شهر قدس

11 شهر با یک عضو زن

28 شهر بدون عضو زن

۶��� زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

تعداد زنان: 23 نفر
8 درصد

تعداد مردان: 25۹ نفر
۹2 درصد

٪8
تهران

شورای
پنجم
٪۹2

تهران



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان تهران

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

2115۶تهران1

 شهربانو امانی 
کرمی    ناهید خدا

  زهرا صدراعظم نوری 
  بهاره آروین 

  زهرا نژاد بهرام 
  الهام فخاری 

  علی البدل: الهه راستگو، 
 زهره سادات الجوردی

 زهرا هداوند میرزایی ۹81ورامین2
 علی البدل: شقایق میرزایی

زلیخا جباری۹81قرچک3

-۹۹۰شهریار4

کدشت5 -۹۹۰پا

-۹۹۰نسیم شهر۶

-۹۹۰مالرد۷

-۹۹۰اسالم شهر8

۹۷2قدس۹
 بنفشه رفیعی 

  الهام میرزایی 
 علی البدل: زهرا حسینی

-۹۹۰گلستان1۰

الهام افراشته۷۶1اندیشه11

-۷۷۰صباشهر12

-۷۷۰باقرشهر13

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان تهران به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان تهران

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

مریم درفکی۷۶1بومهن14

۷۶1پردیس15
 مریم موسوی جوردی 

  علی البدل: سهیال رفعت نژاد 
 سمانه لسان خوش منفرد

 علی البدل: مرجان حبیب الهی ۷۷۰پیشوا1۶
 محبوبه فاضلی دوست

علی البدل: فریبا مراد پور۷۷۰پرند1۷

 رویا امامی ۷52صالح اباد18
 مینا ابراهیمی

کریم1۹ ۷52رباط 
کرم اینانلو   ا

  اعظم اسکندری راد 
 علی البدل: اعظم تقوی فرد

-۷۷۰باغستان2۰

کرم عبیدی 541چهاردانگه21  ا
گیل آبادی  علی البدل: معصومه 

سکینه حبیبی541وحیدیه22

-55۰لواسان23

کیانی541فیروزکوه24 بتول 

علی البدل: مریم اسفندیار55۰ارجمند25

-55۰کهریزک2۶

-55۰فشم2۷

-55۰حسن آباد28

-55۰احمد آباد مستوفی2۹



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان تهران

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰نصیرآباد3۰

گلوی541فرون آباد31 سلیمه 

-55۰شمشک32

معصومه محمد خانی541جواد آباد33

-55۰صفادشت34

-55۰رودهن35

-55۰آبعلی3۶

-55۰کیالن3۷

-55۰آبسرد38

-55۰شاهد شهر3۹

-55۰دماوند4۰

-55۰فردوسیه41

فروغ طهرانی541شریف آباد42

کل علی البدل: 12 زن28225223جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان تهران



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

 سهم زنان از شورای پنجم شهرهای
 استان چهارمحال و بختیاری: ۵درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری نشـان 
و  اسـتان چهارمحـال  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود 5 درصـد اسـت.  از  زنـان  کـه سـهم  می دهـد 
کرسـی آن به مردان و تنها  که ۲۱۷  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  بختیاری با 45 شـهر، جمعا ۲۲۹ 

گرفتـه اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق   ۱۲
 ۷ از  کرسـی   ۲ تنهـا  بختیـاری،  و  چهارمحـال  اسـتان  مرکـز  و  شـهر  بزرگ تریـن  به عنـوان  شـهرکرد 
کـه در شـورای شـهر آن دو  گرفتـه اسـت. شـهرکرد تنهـا شـهر اسـتان اسـت  کرسـی اش بـه زنـان تعلـق 
زن عضویت دارد. مرجان دادایی و طیبه شـریفی راه یافتگان به شـورای اسـالمی شـهرکرد هسـتند.
کوچـک  بروجـن دیگـر شـهر نسـبتا بـزرگ ایـن اسـتان نیـز یـک زن در شـورا دارد. در میـان شـهرهای 
گرجـان، دشـتک، نازغـان، دسـتناء، نقنـه، طاقانـک، نافـج، هارونی و هفشـجان نیز  ایـن اسـتان نیـز 

کرسـی شـورا را بـه زنـان سـپرده اند. کـدام یـک  هـر 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 

چهارمحال و بختیاری

تعداد شهرهای استان: 45 شهر
کرسی ها: 22۹ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 12 نفر
کرسی های مردان: 21۷ نفر

تعداد زنان: 12 نفر
5 درصد

تعداد مردان: 21۷ نفر
۹5 درصد

٪5
 چهارمحال
و بختیاری

شورای
پنجم
٪۹5

شهرکرد

1۰ شهر با یک عضو زن

34 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

چهارمحال 
و بختیاری



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 مرجان دادایی دهکردی۷52شهرکرد1
طیبه شریفی

کرمی۷۶1بروجن2 روح انگیز 

-55۰سودجان3

-55۰سردشت4

-55۰کیان5

اعظم حیدری541طاقانک۶

-55۰چلگرد۷

-55۰صمصامی8

-55۰سورشجان۹

-55۰سفید دشت1۰

مریم شیرازی541نقنه11

-55۰گندمان12

-55۰فرادنبه13

-55۰بلداجی14

زهرا سلیمیان541نازغان15

-55۰شلم زار1۶

کبری طاهری541دستناء1۷

-55۰گهرو18

-55۰بن1۹

-55۰وردنجان2۰

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰باباحیدر21

سیمین جهانبازی541گوجان22

-55۰پردنجان23

-55۰جونقان24

-55۰چلیچه25

-55۰فارسان2۶

-55۰بازفت2۷

زهرا رئیسی541نافچ28

خ شهر2۹ علی البدل: منیر مرتضوی55۰فر

-55۰کاج3۰

-55۰اردل31

دلبر مرادی541دشتک32

-55۰سرخون33

فاطمه قائد امینی541هارونی34

-55۰سامان4۰

-55۰آلونی41

-55۰منج42

-55۰لردگان43

-55۰مالخلیفه44

فهیمه پاداش541هفشجان45

کل علی البدل: 1 زن22921712جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان خراسان جنوبی:۵ درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان خراسـان جنوبـی نشـان می دهـد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حدود 5 درصد اسـت. اسـتان خراسـان جنوبی با ۲۸ شـهر،  که سـهم زنان از 
کرسـی بـه زنـان  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۷  کـه ۱۳۷  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  جمعـا ۱44 

گرفته اسـت. تعلـق 
کرسـی اش را به  کرسـی از ۹  شـهر بیرجند به عنوان بزرگ ترین شـهر و مرکز اسـتان خراسـان جنوبی، ۲ 

که در مقایسـه با دیگر شـهرهای اسـتان رقم قابل توجهی اسـت. زنان سـپرده اسـت 
کرسی شـان را  کرسـی از پنج  کدام یک  شـهرهای ارسـک، فردوس، نهبندان، عشـق آباد و طبس هر 

به زنان سـپرده اند. دیگر با این حسـاب، ۲۲ شـهر اسـتان، هیچ عضو زنی در شـورای شـهر ندارند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۹۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 
خراسان جنوبی

تعداد شهرهای استان: 28 شهر
کرسی ها: 144 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۷ نفر
کرسی های مردان: 13۷ نفر

تعداد زنان: ۷ نفر
5 درصد

تعداد مردان: 13۷ نفر
۹5 درصد

٪5
خراسان 

جنوبی

شورای
پنجم
٪۹5

بیرجند

 ارسک، فردوس، نهبندان،
عشق آباد، طبس

22 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

خراسان 
جنوبی



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 زهره موهبتی زهان ۹۷2بیرجند1
 فاطمه زهرا هالل بیرجندی

-55۰اسدیه2

-55۰زهان3

-55۰خوسف4

-55۰محمد شهر5

-55۰حاجی آباد۶

زهرا وحیدی541ارسک۷

-55۰مود8

-55۰قانن۹

-55۰نیمبلوک1۰

-55۰خضری دشت بیاض11

الهه رجب زاده541فردوس12

-55۰آیسک13

-55۰اسفدن14

طاهره ایلخانی541عشق آباد15

-55۰دیهوک1۶

زهرا حسین پور541طبس1۷

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان جنوبی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

فرشته رشیدنژاد541نهبندان18

-55۰شوسف1۹

-55۰طبس مسینا2۰

-55۰گزیک21

-55۰بشرویه22

-55۰سربیشه23

-55۰اسالمیه24

-55۰آرین شهر25

-55۰سرایان2۶

-55۰سه قلعه2۷

-55۰قهستان28

کل 1441377جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان خراسان رضوی: ۵ درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان خراسـان رضـوی نشـان می دهـد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود پنـج درصـد اسـت. اسـتان خراسـان رضـوی بـا ۷۳  کـه سـهم زنـان از 
کرسـی آن  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۱۹  کـه ۳۷۸  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  شـهر، جمعـا ۳۹۷ 

گرفتـه اسـت. بـه زنـان تعلـق 
کرسـی از ۱5  شـهر مشـهد به عنـوان مرکـز اسـتان خراسـان رضـوی و بزرگ تریـن شـهر اسـتان تنهـا دو 
گرفتـه، ضمـن اینکـه در میـان اعضـای علی البـدل شـورای این شـهر نیز نام  کرسـی اش بـه زنـان تعلـق 
یـک زن دیـده می شـود. جـز مشـهد، هیـچ شـهری از شـهرهای اسـتان خراسـان رضـوی بیـش از یـک 
کـدام یـک زن را در شـورای شـهر  عضـو زن در شـورای پنجـم نخواهـد داشـت. ۱۷ شـهر اسـتان نیـز هـر 
دارنـد. شـورای شـهر در 55 شـهر اسـتان خراسـان رضـوی نیـز مردانـه برگـزار می شـود، البتـه در میـان 
که بـرای ورود به صحن  اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیز زنانـی حضور دارند 

شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 
خراسان رضوی

تعداد شهرهای استان: ۷3 شهر
کرسی ها: 3۹۷ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 1۹ نفر
کرسی های مردان: 3۷8 نفر

تعداد زنان: 1۹ نفر
5 درصد

تعداد مردان: 3۷8 نفر
۹5 درصد

٪5
خراسان 

رضوی

شورای
پنجم
٪۹5

مشهد

1۷ شهر با یک عضو زن

55 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

خراسان 
رضوی



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

15132مشهد1

 شهناز رمارم
گندمی  بتول 

علی البدل: انیسه غفوری شعرباف

-۹۹۰نیشابور2

زهرا بخشی۹81سبزوار3

۷۶1چناران4
 زهرا راوی

علی البدل: مریم رضازاده

-۷۷۰تایباد5

علی البدل: فاطمه شوشتری۷۷۰قوچان۶

-۷۷۰کاشمر۷

-۷۷۰رضویه8

مهسا رمضانپور۷۶1تربت حیدریه۹

مریم سراج احمدی۷۶1تربت جام1۰

-55۰سنگان11

علی البدل: بهناز سیاسی لطف آبادی55۰لطف آباد12

-55۰باجگیران13

-55۰یونسی14

-55۰نصرآباد15

-55۰شادمهر1۶

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰گلبهار1۷

گلمکانی541گلمکان18 بی بی بهجت 

-55۰مشهدریزه1۹

-55۰قلندرآباد2۰

شیوا یوسف پور541گناباد21

-55۰بیدخت22

-55۰قاسم آباد23

-5۰آنابد24

-55۰نقاب25

کاخکی541کاخک2۶ بهناز عالیی 

-55۰فیض آباد2۷

آرزو دری541کاریز28

پروین درخشش541فریمان2۹

-55۰باخزر3۰

-55۰کندر31

-55۰کالت32

-55۰مزدآوند33

علی البدل: صفورا امجدی55۰چاپشلو34

-55۰نوخندان35

-55۰سلطان آباد3۶



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰جغتای3۷

-55۰همت آباد38

اعظم وکیلی فر541فیروزه3۹

-551رباط سنگ4۰

-55۰بایک41

-55۰کدکن42

-55۰درگز43

-55۰خواف44

-55۰داورزن45

-55۰دوراب4۶

-55۰ششتمد4۷

-55۰قدمگاه48

فاطمه قشقایی541چکنه4۹

-55۰خرو5۰

طاهره ایلخانی541عشق آباد51

-55۰بار52

علی البدل: شعله نجات55۰طرقبه53

-55۰شاندیز54

-55۰درود55

-55۰جنگل5۶



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان رضوی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

کروجی541ملک آباد5۷ فاطمه حسین زاده 

-55۰رشتخوار58

الهام داوری541دولت آباد5۹

-55۰نشتیفان۶۰

-55۰بجستان۶1

گالوی541سرخس۶2 معصومه 

-55۰صالح آباد۶3

-55۰نیل شهر۶4

-55۰سالمی۶5

فاطمه رضوانی541بردسکن۶۶

-55۰فرهادگر۶۷

-55۰سفید سنگ۶8

-55۰شرآباد۶۹

-55۰خلیل آباد۷۰

-55۰زو۷1

-55۰احمد آباد صولت۷2

-55۰ریوش۷3

کل 39737819جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان خراسان شمالی:۸درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان خراسـان شـمالی نشـان می دهـد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۸ درصد اسـت. اسـتان خراسـان شـمالی با ۲۲ شـهر،  که سـهم زنان از 
کرسـی آن بـه زنـان  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۹  کـه ۱۰۹  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  جمعـا ۱۱۸ 

گرفته اسـت. تعلـق 
 ۹ از  کرسـی  یـک  تنهـا  شـمالی،  خراسـان  اسـتان  مرکـز  و  شـهر  بزرگ تریـن  به عنـوان  بجنـورد  شـهر 
کرسـی اش شـورای اش را به زنان اختصاص داده اسـت. شـیروان و اسـفراین دیگر شـهر بزرگ اسـتان 

کرده انـد. کـدام یـک زن را راهـی شـورای شـهر  نیـز هـر 
کرسـی از  کوچـک زیـارت بیشـترین اقبـال را در ایـن اسـتان به زنان نشـان داده اند آنها دو  مـردم شـهر 

کرسـی شـورای شهرشـان را به زنان اختصاص داده اند. پنج 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۰۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 

خراسان شمالی

تعداد شهرهای استان: 22 شهر
کرسی ها: 118 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۹ نفر
کرسی های مردان: 1۰۹ نفر

تعداد زنان: ۹ نفر
8 درصد

تعداد مردان: 1۰۹ نفر
۹2 درصد

٪8
خراسان 

شمالی

شورای
پنجم
٪۹2

زیارت

گرمه،  بجنورد، شیروان، اسفراین، 
سفی اباد، قوش خانه، پیش قلعه

14 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

خراسان شمالی



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

۹81بجنورد1
 زهرا هاشمی 

 علی البدل: مریم سهرابی و اعظم 
السادات افشین فر

زهرا قلی زاده۷۶1شیروان2

طلعت رگبار۷۶1اسفراین3

زینب حسینی541گرمه4

-55۰جاجرم5

گرمخان۶ -55۰حصار 

-55۰آشخانه۷

-55۰تیتکان لو8

-55۰فاروج۹

-55۰درق1۰

انسیه حسینی541سفی اباد11

-55۰لوجلی12

-55۰قاضی13

-55۰چناران شهر14

-55۰شوقان15

 مهناز ابراهیم زاده 532زیارت1۶
 راضیه نوری

-55۰آوا1۷

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خراسان شمالی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰سنخواست18

سارا نبوی541قوش خانه1۹

علی البدل: مریم حاج طالبی55۰ایور2۰

مریم صاحبی541پیش قلعه21

55۰راز و جرگالن22

کل علی البدل: 3 زن1181099جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان خوزستان: ۵ درصد!

کـه  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان خوزسـتان نشـان می دهـد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود 5 درصـد اسـت. اسـتان خوزسـتان بـا ۷۶ شـهر، جمعـا  سـهم زنـان از 
کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۲۳  که ۳۹۹  کرسـی در شـورای شـهرها دارد   4۲۲

گرفته اسـت.
 ۱۳ از  کرسـی  یـک  حتـی  اسـتان  شـهر  بزرگ تریـن  و  خوزسـتان  اسـتان  مرکـز  به عنـوان  اهـواز  شـهر 
کرسـی اش را بـه زنـان اختصـاص نـداده اسـت و تنهـا در میـان اعضـای علی البـدل یک عضـو زن دارد. 
کـدام نماینـده زنـی در شـورای شـهر ندارنـد و شـورای  مـردم دو شـهر بـزرگ آبـادان و دزفـول نیـز هیـچ 

کامـال مردانـه شـکل یافتـه اسـت. آنهـا 
کوت عبداهلل، شـوش و اندیمشک  در میان ۱۳ شـهر نسـبتا بزرگ این اسـتان، شـهرهای سوسـنگرد، 
کرسـی را به  گرفتـه و دو شـهر بندرماهشـهر و رامهرمـز نیز یک  کرسـی آنهـا بـه زنـان تعلـق  کرسـی از ۷   ۲

زنـان اختصاص داده اند.
کرسـی از  کوچـک ایـن اسـتان، مـردم شـهرهای مینوشـهر و شـمس آبـاد دو  امـا در میـان شـهرهای 
که به  گیرند  کرسـی شـورا را بـه زنـان اختصـاص داده انـد تـا از ایـن منظر در ردیف شـهرهایی قـرار  پنـج 
کرسـی از پنج  کـدام یک  کوچـک دیگـر این اسـتان نیز هر  زنـان توجـه ویـژه داشـته اند. مـردم نـه شـهر 
کرسـی شـورای شهرشـان را بـه زنـان اختصـاص داده انـد. البتـه در میـان اعضـای علی البـدل تعدادی 
کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و  از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز ۱4 زن حضـور دارنـد 

تحـوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان خوزستان

تعداد شهرهای استان: ۷۶ شهر
کرسی ها: 422 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 23 نفر
کرسی های مردان: 3۹۹ نفر

تعداد زنان: 23 نفر
5 درصد

تعداد مردان: 3۹۹ نفر
۹5 درصد

٪5
خوزستان

شورای
پنجم
٪۹5

کوت عبداهلل، شوش،  سوسنگرد، 
اندیمشک، مینوشهر، شمس آباد

11 شهر با یک عضو زن

5۹ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

خوزستان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

کار1313۰اهواز1 علی البدل: مریم ابریشم 

علی البدل: زینب حیاوی۹۹۰آبادان2

-۹۹۰دزفول3

-۷۷۰ایذه4

علی البدل: فاطمه پیروندی۷۷۰شوشتر5

 مریم الهایی سحر ۷52سوسنگرد۶
 لیال سیاحی

 زهرا حزباوی ۷52کوت عبداهلل۷
 لفته حزباوی

 فتانه رستمی معتمد سوگندی ۷52شوش8
 حکیمه موسوی

-۷۷۰مسجد سلیمان۹

مریم سرکهکی۷۶1رامهرمز1۰

شهناز حیدری۷۶1بندر ماهشهر11

-۷۷۰بندر امام خمینی12

-۷۷۰خرمشهر13

-۷۷۰امیدیه14

علی البدل: منیژه طیبی۷۷۰بهبهان15

 فرنگیس قالوند ۷52اندیمشک1۶
 پریسا جم

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان خوزستان به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰اروندکنار1۷

علی البدل: معصومه طاهری55۰هفتگل18

-55۰اللی1۹

-55۰جایزان2۰

علی البدل: مریم حاتمی و خدیجه 55۰گلگیر21
اسکندری

گان رجبی541دارخوین22 مژ

-55۰شادگان23

-55۰خنقره24

-55۰چمران25

 مینا سیاحی فر 532مینوشهر2۶
 فرزانه زایدزاده

-55۰چوینده2۷

آمنه زلفی541چفامیش28

-55۰سرداران2۹

زهرا پارسی زاده541صالح شهر3۰

-55۰زهره31

-55۰باغ ملک32

-55۰قلعه خواجه33

-55۰آبژدان34



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

فرشته بیت سیاحی541سیاه منصور35

-55۰حمزه3۶

-55۰الوان3۷

پروانه موسی زاده541جنت مکان38

-55۰آغاجری3۹

علی البدل: لیال سام پور55۰حسینیه4۰

-55۰تشان41

 مینا اسکندری 532شمس آباد42
 پروین امید قلعه سیدی

علی البدل: فرنگ حسین پور نجف 55۰صفی آباد43
آبادی

علی البدل: معصومه عبادی55۰هندیجان44

-55۰الهایی45

-55۰ویس4۶

-55۰میانرود4۷

-55۰آزادی48

-55۰دهدز4۹

-55۰سردشت5۰

-55۰حر51

-55۰مالثانی52



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰سالند53

-55۰ترکالکی54

-55۰رامشیر55

-55۰میداود5۶

-55۰فتح المبین5۷

نصره سواری541حمیدیه58

-55۰سماله5۹

541بیدروبه۶۰
 زینب بیدروبه 

 علی البدل: فاطمه بهاروند و مهتاب 
نجف وند

-55۰شیبان۶1

-55۰هویزه۶2

-55۰ابوحمینطه۶3

-55۰شرافت۶4

-55۰کوت سیدنعیم۶5

-55۰بستان۶۶

گه۶۷ علی البدل: ناهید حمیدی55۰مشرا

-55۰صیدون۶8

-55۰شهرامام۶۹

-55۰مشاوور۷۰



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰قلعه تل۷1

 سمیه دلفیه 541گوریه۷2
کرمالچعب  علی البدل: لفطه 

مریم فتاحی541گتوند۷3

گلک۷4 علی البدل: زینب دهقانی55۰چم 

-55۰رفیع۷5

-55۰منصوریه۷۶

کل انتخاب 14 زن به عنوان عضو علی البدل42239923جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۱۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان خوزستان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان زنجان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان زنجان: ۱۰ درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان زنجـان نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود ۱۰ درصـد اسـت. اسـتان زنجـان بـا ۲۱ شـهر، جمعا ۱۱۳  زنـان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۱۲  کـه ۱۰۱  در شـورای شـهرها دارد 
شـهر زنجان به عنوان مرکز اسـتان و بزرگ ترین شـهر اسـتان زنجان، هیچ زنی در شـورای شـهر ندارد 
کـه در شـورای چهـارم ایـن شـهر  کامـال مردانـه اداره شـود. ایـن در حالـی اسـت  تـا شـورای ایـن شـهر 

چهـار زن حضـور داشـت.
کـه هیـچ زنـی در شـورای پنجم  برخـالف شـهرهای زنجـان و خرمـدره به عنـوان دو شـهر بـزرگ اسـتان 
کرسـی اش را به زنان اختصاص  کرسـی از هفت  ندارد. شـهر ابهر دیگر شـهر بزرگ اسـتان زنجان، سـه 
داده اسـت. سـمیرا دودانگه به عنوان نفر اول ابهر وارد شـورا شـد و خزانه دار و منشـی هیات رئیسـه 

شـورا شد.
کرسـی خود را  کرسـی از پنـج  کوچـک ایـن اسـتان نیـز دو  شـهرهای سـلطانیه و نیـک پـی از شـهر های 
کدام یک عضو زن در شـورای شـهر دارند. بـه زنـان اختصـاص دادنـد و پنـج شـهر دیگـر اسـتان نیـز هر 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان زنجان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان زنجان

تعداد شهرهای استان: 21 شهر
کرسی ها: 113 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 12 نفر
کرسی های مردان: 1۰1 نفر

ابهر

سلطانیه، نیک پی

5 شهر با یک عضو زن

13 شهر بدون عضو زن

۳��� زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

تعداد زنان: 12 نفر
1۰ درصد

تعداد مردان: 1۰1 نفر
۹۰ درصد

٪1۰
زنجان

شورای
پنجم

٪۹۰

زنجان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان زنجان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 علی البدل: سرور رحیمی زنجانی۹۹۰زنجان1
سحر سلیمی

-۷۷۰خرمدره2

۷43ابهر3
 سمیرا دودانگه
 شیما افشاری

گنجی مریم 

-55۰حلب4

-55۰سجاس5

-55۰قیدار۶

زهرا بهرامی541زرین رود۷

-55۰چورزق8

 رفعت بابایی532سلطانیه۹
زلیخا قنبری

مهناز بیگدلو541زرین آباد1۰

 زهرا اشرفی آزاد532نیک پی11
فریده بیات

-55۰دندی12

راحله دین محمدی541کرسف13

زهرا فرهادی541نوربهار14

-55۰آب بر15

-55۰صائین قلعه1۶

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان زنجان به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان زنجان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰ماهنشان1۷

-55۰هیدج18

-55۰گرماب1۹

-55۰سهرورد2۰

لیال موسوی541ارمغان خانه21

کل 11310112جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سمنان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان سمنان:۹ درصد!

که سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان سـمنان نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۹ درصد اسـت. اسـتان سـمنان با ۲۰ شـهر، جمعا ۱۰۶  زنان از 

گرفته اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۹  کـه ۹۷  در شـورای شـهرها دارد 
شـهر سـمنان به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان سـمنان، هیـچ زنـی در شـورای شـهر نـدارد 
کامـال مردانـه اداره شـود. در ایـن شـهر تنهـا دو زن به عنـوان عضـو علی البـدل  تـا شـورای ایـن شـهر 

انتخـاب شـده اسـت.
دامغان دیگر شـهر بزرگ این اسـتان نیز هیچ زنی در شـورا ندارد. اما شـاهرود یکی از سـه شـهر بزرگ 

کرسـی شـورا را به زنان سـپرده است. کرسـی از ۷  این اسـتان، دو 
کـدام یـک عضـو زن دارنـد. شـورای ۱۲ شـهر اسـتان  کوچـک ایـن اسـتان نیـز هـر  شـورای هفـت شـهر 

بـدون زنـان اداره می شـود.
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سمنان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان سمنان

تعداد شهرهای استان: 2۰ شهر
کرسی ها: 1۰۶ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۹ نفر
کرسی های مردان: ۹۷ نفر

تعداد زنان: ۹ نفر
۹ درصد

تعداد مردان: 1۰۹ نفر
۹1 درصد

٪۹
سمنان

شورای
پنجم

٪۹1

شاهرود

کالته،رودیان، سرخه، دیباج،
مهدی شهری، میامی، ایوانکی 

12 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

سمنان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سمنان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه  افته به شورای پنجمشورا

علی البدل: راضیه محجوب، مریم نژادلو۷۷۰سمنان1

علی البدل: رقیه امیرخلیلی۷۷۰دامغان2

 حمیده محبی۷52شاهرود3
سیده زهرا موسوی

علی البدل: آمنه جهانیان، مهناز 55۰امیریه4
داودیان

زلیخا شکاری541کالته5

-55۰کالته خیج۶

محبوبه عامری541رودیان۷

زهرا فیض541سرخه8

-55۰مجن۹

-55۰آرادان1۰

-55۰بیارجمند11

علی البدل: سمانه باقری55۰بسطام12

تکتم مرادعلیان541مهدی شهری13

علی البدل: آمنه صفایی55۰شهمیرزاد14

علی البدل: زیبا شبیری55۰کهن آباد15

عزت رنگریز541دیباج1۶

مریم حدیدی541میامی1۷

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان سمنان به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سمنان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه  افته به شورای پنجمشورا

 زهرا قناعت541ایوانکی18
علی البدل: معصومه هادی

-55۰گرمسار1۹

ج زین2۰ -55۰در

کل علی البدل: 9 زن10۶979جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان سیستان و بلوچستان:۳درصد!

بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نشـان 
کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۳ درصد است. حال آنکه استان دار سیستان  می دهد، سـهم زنان از 
و بلوچسـتان بـا اعـالم اینکـه در ایـن اسـتان 4۱5 زن بـه شـوراهای شـهر و روسـتا راه یافته انـد، تمـام 
کـرد، ولـی بررسـی های »درصحـن« نشـان می دهـد ایـن  رسـانه ها و ناظـران سیاسـی را شـگفت زده 
کاندیدا  خبـر یـا صحیـح نیسـت یـا درصد زنان راه یافته به شـورای روسـتاها در قیاس با تعـداد مردان 

در روسـتاها، حیرت انگیـز بـوده اسـت.
کرسـی  که ۲۱5  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با 4۱ شـهر، جمعا ۲۲۱ 
گرفتـه و ۷ زن نیـز به عنـوان عضـو علی البـدل برگزیـده  کرسـی بـه زنـان تعلـق  آن بـه مـردان و تنهـا ۶ 
شـده اند. حـال چگونـه علـی اوسـط هاشـمی اسـتان دار سیسـتان و بلوچسـتان می گویـد 4۱5 زن در 
کـه جـا دارد مقام هـای دولتـی اسـتان بـه آن پاسـخ  ایـن اسـتان بـه شـوراها راه یافتـه، پرسشـی اسـت 

دهند.
در  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان  انتخابـات  سـتاد  رئیـس  نـژاد،  جمشـید  اصغـر  علـی  گفتـه  بـه 
کاندیداتـوری  انتخابـات شـورای پنجـم شـهر و روسـتا در ایـن اسـتان جمعـا ۱۸ هـزار ۲۸۳ نفـر اعـالم 
کـه ۱۶ هـزار و ۸۸۶ نفـر آنـان مـرد و ۱ هـزار و ۳۹۷ نفر آنان را زنان تشـکیل می دادند. از مجموع  کردنـد 
کردنـد و ۱ هزار  کاندیداتوری  کاندیـدا بـرای ورود بـه شـورای روسـتاها اعـالم  کاندیداهـا، ۱۶ هـزار ۹۷5 

کاندیـدا شـدند. ۳۰۸ نفـر بـرای ورود بـه شـورای شـهرهای ایـن اسـتان 
کاندیـدا بـرای ورود  کاندیـدا بـرای ورود بـه شـورای شـهرها را ۱۳5 نفـر و تعـداد زنـان  او تعـداد زنـان 
کـرده اسـت. بررسـی های درصحـن نشـان می دهـد از  بـه شـورای روسـتاها را ۱ هـزار ۲۶۲ نفـر اعـالم 
کاندیـدای زن شـورای پنجـم شـهرهای ایـن اسـتان، تنهـا 5 زن در انتخابـات پیـروز  مجمـوع ۱۳5 
شـده و ۷ زن نیـز به عنـوان عضـو علی البـدل انتخـاب شـده اند. بنابرایـن بـرای اینکـه آمـار ارائـه شـده 
از سـوی اسـتان دار صحیـح تلقـی شـود بایـد در روسـتاهای ایـن اسـتان از مجمـوع ۱ هـزار و ۲۶۲ زن 
کاندیدا! حـال آنکه  کاندیـدا، تعـداد 4۰۲ نفـر در انتخابـات پیـروز شـده باشـند، یعنـی یـک سـوم زنـان 
کل  کاندیـدا در انتخابـات شـورای پنجـم روسـتاهای ایـن اسـتان تنهـا حـدود ۸ درصـد  تعـداد زنـان 

کاندیداهـا بـوده اسـت.
بـا خبـر  پنجـم،  بـه شـورای  بلوچسـتان  و  اسـتان سیسـتان  اعـالم خبـر ورود 4۱5 زن در  هم زمانـی 
کـرده  انتخـاب صدرصـدی زنـان در روسـتای افضـل آبـاد ایـن اسـتان، پذیـرش ایـن خبـر را آسـان تر 
از  ایـن روسـتا در تصمیمـی جمعـی،  آبـاد، مـردان  گفتـه ده یـار روسـتای افضـل  بـه  آنکـه  بـود حـال 
کـرده و اداره روسـتا را بـه زنـان سـپرده اند. مریـم احمد زهی می گویـد: »مردهای  کاندیداتـوری پرهیـز 
کـه  هـم  آنهایـی  و  فعالنـد  مرزبانـی  در  هـم  عـده ای  می کننـد  دام داری  و  کشـاورزی  بیشـتر  روسـتا 
دانشـجو هسـتند شـرایط سـنی بـرای نامـزدی در انتخابـات را نداشـتند. بنابرایـن بـا مشـورت اهالـی 
کننـد.« روسـتا و توافـق مردهـا قـرار شـد زنـان وارد شـورای روسـتا شـوند و بـه امـور روسـتا رسـیدگی 
بررسـی های درصحـن نشـان می دهـد شـهر زاهـدان به عنـوان مرکـز اسـتان و بزرگ تریـن شـهر اسـتان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۲۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 

سیستان و بلوچستان

تعداد شهرهای استان: 41 شهر
کرسی ها: 221 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۶ نفر
کرسی های مردان: 215 نفر

تعداد زنان: ۶ نفر
3 درصد

تعداد مردان: 215 نفر
۹۷ درصد

٪3
سیستان و 
بلوچستان

شورای
پنجم
٪۹۷

زابل

زاهدان، سرباز، قصرقند، هامون

3۶ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

سیستان و 
بلوچستان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

کرسـی اش به زنان اختصاص یافته اسـت. سـمانه صائب  کرسـی از ۱۱  سیسـتان و بلوچسـتان تنها ۱ 
تنهـا زن شـورای شـهر زاهـدان اسـت. ضمـن اینکـه فاطمـه زیرکـی و صدیقـه سـاالری هـم به عنـوان 

عضـو علی البـدل برگزیـده شـده اند.
کرسـی اش را بـه زنـان اختصـاص داده ضمـن این کـه  کرسـی از ۷  زابـل دیگـر شـهر بـزرگ اسـتان نیـز دو 

در میـان اعضـای علی البـدل ایـن شـهر نیـز نـام دو زن وجـود دارد.
غیر از زاهدان و زابل، در دیگر شـهرهای نسـبتا بزرگ این اسـتان هیچ زنی به شـورا راه نیافته اسـت. 
کوچـک اسـتان نیـز تنهـا »الهـه حقیقـی« در شـهر سـرباز، »نیـاز بـری« در قصرقنـد  در میـان شـهرهای 
کامـال توسـط  و »زینـب علـم« در شـهر هامون بـه شـورا راه یافته انـد. شـورای بقیـه شـهرهای اسـتان 

مردهـا اداره می شـود.
کـه آنهـا نیـز بـرای راه یابـی بـه صحـن  در میـان اعضـای علی البـدل نیـز نـام ۷ زن بـه چشـم می خـورد 

شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتـی باشـند.
بررسـی ها نشـان می دهـد انتخابـات شـورای پنجـم در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، شـگفت انگیز 
که زنان راه یافته  گفته، بلکه از این حیث  که اسـتان دار  اسـت اما نه به دلیل ورود 4۱5 زن، آن گونه 

کشـور قـرار دارد. ایـن اسـتان بـه شـوراها، بـا سـه درصد در ردیف پایین ترین اسـتان های 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

111۰1زاهدان1
 سمانه صائب 

 علی البدل: فاطمه زیرکی، صدیقه 
ساالری

-۷۷۰خاش2

۷52زابل3

 شهال رضوانی 
  مریم بزی 

 علی البدل: زهرا هرمزی، فاطمه 
اتحادی

-۷۷۰سراوان4

-۷۷۰ایرانشهر5

-۷۷۰چابهار۶

علی البدل: نرگس داودی55۰فنوج۷

-55۰بزمان8

-55۰بمپور۹

-55۰محمدان1۰

نیاز بری541قصرقند11

-55۰گلمورتی12

-55۰زهک13

-55۰کنارک14

-55۰زرآباد15

کبر1۶ -55۰علی ا

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰محمد آباد1۷

-55۰دوست محمد18

-55۰میرجاوه1۹

-55۰اسپکه2۰

-55۰نیک شهر21

-55۰بنت22

-55۰سوران23

-55۰پیشن24

-55۰نصرت آباد25

علی البدل: معصومه میرلشگری55۰بنجار2۶

-55۰مهرستان2۷

-55۰نگور28

-55۰ادیمی2۹

الهه حقیقی541سرباز3۰

-55۰سیرکان31

-55۰محمدی32

-55۰راسک33

-55۰هیدوج34

-55۰جالق35



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان سیستان و بلوچستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰نوک آباد3۶

-55۰گشت3۷

زینب علم541هامون38

علی البدل: فاطمه پودینه55۰نیمروز3۹

-55۰دلگان4۰

-55۰هیرمند41

کل 221215۶جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان فارس:۵ درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان فـارس نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود 5 درصد اسـت. اسـتان فارس با ۱۰۲ شـهر، جمعا 544  زنان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۲۹  که 5۱۱  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی اش  کرسـی از ۱۳  شـهر شـیراز به عنـوان مرکـز اسـتان و بزرگ تریـن شـهر اسـتان فـارس تنهـا دو 
کـه در ایـن شـهر به عنـوان عضـو علی البـدل  بـه زنـان اختصـاص یافتـه اسـت و بـا احتسـاب یـک زنـی 
لیـال  به نام هـای  زن  سـه  نـام  آن  برگزیـدگان  میـان  در  کـه  اسـت  اسـتان  شـهر  تنهـا  شـده،  انتخـاب 

دودمـان، سـولماز دهقانـی و زهـرا یقطیـن )علی البـدل( بـه چشـم می خـورد.
کدام دو عضو  کوچکتر این اسـتان به نام های فسـا و سروسـتان نیز هر  عالوه بر شـهر شـیراز، دو شـهر 
کـه بـا ایـن حسـاب  زن دارنـد. شـورای شـهر فسـا هفـت نفـره و شـورای شـهر سروسـتان 5 نفـره اسـت 

گفـت بیشـترین توجـه بـه زنان در شـهر سروسـتان روی داده اسـت. می تـوان 
کرسـی خود را بـه زنان اختصـاص داده اند. مردم  کرسـی از 5 یا ۷  ۲۳ شـهر دیگـر ایـن اسـتان نیـز یـک 
۷۶ شـهر دیگـر ایـن اسـتان، هیـچ زنـی را بـه نمایندگـی انتخـاب نکرده انـد تـا ایـن شـورای این شـهرها 

کامـال مردانه اداره شـود.
کـه آنهـا نیـز بـرای راه یابـی بـه صحـن  در میـان اعضـای علی البـدل نیـز نـام ۷ زن بـه چشـم می خـورد 

شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتـی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان فارس

تعداد شهرهای استان: 1۰2 شهر
کرسی ها: 54۰ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 2۹ نفر
کرسی های مردان: 511 نفر

تعداد زنان: 2۹ نفر
5 درصد

تعداد مردان: 511 نفر
۹5 درصد

٪5
فارس

شورای
پنجم
٪۹5

شیراز، فسا، سروستان

23 شهر با یک عضو زن

۷۶ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

فارس



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

13112شیراز1
 لیال دودمان 

  سولماز دهقانی 
 علی البدل: زهرا یقطین

-۷۷۰داراب2

 سهیال حسامی ۷۶1آباده3
 علی البدل: مهریه فرخی

-۷۷۰فیروزآباد4

-۷۷۰نورآباد5

-۷۷۰نی ریز۶

-۷۷۰جهرم۷

-۷۷۰مرودشت8

 مریم بردبار ۷52فسا۹
کریمی  سوسن 

راحله نامداری۷۶1کازرون1۰

-۷۷۰جدید صدرا11

 عشرت جهاندیده ۷۶1الر12
 علی البدل: سحر یادگارفر

-55۰عالمرودشت13

صدیقه موسوی زاده541اسیر14

-55۰خوزی15

مریم توکلی541ایزدخواست1۶

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان فارس به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰صغاد1۷

-55۰فدامی18

-55۰قیر1۹

-55۰وراوی2۰

-55۰خومه زار21

-55۰مزایجان22

-55۰دوزه23

کرم یارمحمدی541ارسنجان24 ا

کرد25 -55۰دژ

-55۰جنت شهر2۶

الهام ایزدی541خرامه2۷

کمالی 532سروستان28  آذر 
کاظمی  مریم 

-55۰باالده2۹

زهرا نساجی541خاوران3۰

الهه مدحت541استهبان31

-55۰سده32

-55۰بوانات33

-55۰کره ای34



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 لیال افراسیابی 541نودان35
 علی البدل: معصومه شفیعی

-55۰رونیز3۶

-55۰اهل3۷

-55۰مهر38

-55۰فراشبند3۹

علی البدل: شیوا سعیدی55۰مادرسلیمان4۰

-55۰آباده طشک41

-55۰سعادت شهر42

-55۰قطرویه43

-55۰دهرم44

فوزیه ناصری541گراش45

-55۰میانشهر4۶

-55۰زاهدشهر4۷

-55۰ششده48

معصومه حیدری541قره بالغ4۹

فاطمه مقیم541نوبندگان5۰

سمیه هوشیاری541داریون51

-55۰لپویی52

-55۰زرقان53



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۳۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰خانه زنیان54

-55۰حاجی آباد55

-55۰دبیران5۶

-55۰پیر5۷

-55۰قادرآباد58

-55۰صفاشهر5۹

-55۰هماشهر۶۰

گلناری55۰اردکان۶1 علی البدل: فاطمه 

ع541بیضا۶2 صدیقه زار

-55۰کوپن۶3

-55۰میمند۶4

علی البدل: زهرا رحیمی55۰کوار۶5

-55۰کام فیروز۶۶

-55۰رامجرد۶۷

-55۰سپیدان۶8

-55۰مصیری۶۹

-55۰خانمین۷۰

فریبا صالحی541اوز۷1

-55۰جویم۷2



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰عمادده۷3

-55۰لطیفی۷4

-55۰خور۷5

سمیه خلقی541بیرم۷۶

بدریه جوکاری541بنارویه۷۷

-55۰نوجین۷8

-55۰مشکان۷۹

-55۰گله دار8۰

مریم اعرابی541بهمن81

-55۰مبارک آباد82

-55۰ایج83

-55۰سلطان شهر84

-55۰افزر85

-55۰خنج8۶

-55۰قطب آباد8۷

شهربانو بکر541کنارتخته88

-55۰سورمق8۹

-55۰اقلید۹۰

-55۰باب انار۹1



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان فارس

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰دوبرجی۹2

راضیه فرجاد541قائمیه۹3

-55۰بابامنیر۹4

-55۰حسامی۹5

-55۰امام شهر۹۶

-55۰کارزین۹۷

لیال بهزادی541المرد۹8

-55۰اشکنان۹۹

-55۰حسن آباد1۰۰

-55۰کوهنجان1۰1

مهشید خسروانی541خشت1۰2

کل انتخاب 7 زن به عنوان عضو علی البدل54051129جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قزوین

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان قزوین:۱۰ درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان قزویـن نشـان می دهـد 
کمی بیش از ده درصد اسـت. اسـتان قزوین با ۲5 شـهر، جمعا ۱۳۹  کرسـی شـوراهای شـهر،  زنان از 
گرفتـه  کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و ۱4  کـه ۱۲5  کرسـی در شـورای شـهرها دارد 

است.
بـه  کرسـی اش  از ۹  کرسـی  بزرگ تریـن شـهر اسـتان ۳  شـهر قزویـن به عنـوان مرکـز اسـتان قزویـن و 
گرفتـه، ضمـن اینکـه در میـان اعضـای علی البـدل شـورای ایـن شـهر نیـز نـام دو زن دیـده  زنـان تعلـق 
کرسـی بیشـترین عضـو زن را داراسـت. ۹  کسـتان بـا دو زن از مجمـوع ۷  می شـود. بعـد از قزویـن، تا
کـدام یـک زن را در شـورای شـهر دارنـد. شـورای شـهر در ۱4 شـهر اسـتان  شـهر دیگـر اسـتان نیـز هـر 
قزویـن نیـز مردانـه برگـزار می شـود، البتـه در میـان اعضـای علی البـدل 5 شـهر ایـن اسـتان نیـز ۶ زن 

کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتـی باشـند. حضـور دارنـد 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قزوین

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان قزوین

تعداد شهرهای استان: 25 شهر
کرسی ها: 13۹ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 14 نفر
کرسی های مردان: 125 نفر

قزوین

کستان تا

۹ شهر با یک عضو زن

14 شهر بدون عضو زن

۳��� زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

تعداد زنان: 14 نفر
1۰ درصد

تعداد مردان: 125 نفر
۹۰ درصد

٪1۰
قزوین

شورای
پنجم

٪۹۰

قزوین



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱44

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قزوین

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

۹۶3قزوین1

 منیره قوامی
 زهرا یوسفی

 مهدیه سادات قافله باشی

 علی البدل:
فاطمه اشدری و مریم نخستین احمدی

-۷۷۰محمدیه2

مهتاب بهرامی۷۶1الوند3

-۷۷۰اقبالیه4

کستان5  زهرا صفوی۷52تا
سمیه بابایی

فرانک فیض الهی۷۶1آبیک۶

-551اسفرورین۷

علی البدل: سیمین دخت بهبودی55۰ضیاء آباد8

-55۰نرجه۹

-55۰خرمدشت1۰

کالیه11 رقیه شنگل نیا541معلم 

-55۰رازمیان12

علی البدل: سیما غفوری55۰کوهین13

-55۰محمود آباد نمونه14

-55۰شریفیه15

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان قزوین به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱45

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قزوین

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

بهاره غالمی541بیدستان1۶

-55۰سیردان1۷

541ارداق18
 لیال نجفی صالحی

علی البدل: مریم امینی

-55۰شال1۹

کعلی2۰ -55۰خا

-55۰سگزآباد21

کریمی541آوج22 پروین 

541بوئین زهرا23
 زهرا رحیمی

کاتوزی علی البدل: حمیرا 

-55۰دانسفهان24

خدیجه امانی541آبگرم25

کل علی البدل: ۶ زن13912514جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قم

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان قم: صفر!

که سـهم زنان  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان قـم نشـان می دهد 
کرسـی در شـورای  کرسـی شـوراهای شـهر، صفـر درصـد اسـت. اسـتان قـم بـا ۶ شـهر، جمعـا ۳۸  از 

گرفتـه اسـت. کرسـی بـه مـردان تعلـق  کـه هـر ۳۸  شـهرها دارد 
کوچـک قـم، تنهـا  در هیـچ شـهری در اسـتان قـم زنـی بـه شـورا راه نیافتـه اسـت. در ۶ شـهر بـزرگ و 
و  تغییـر  بایـد منتظـر  بـه صحـن شـورا  بـرای ورود  و  بـه عضویـت علی البـدل شـورا درآمده انـد  4 زن 
تحـوالت آتـی باشـند. مـردم شـهر قـم زینـب موحـدی و نرجـس نیازمنـد را به عنـوان عضـو علی البـدل 
برگزیده انـد. در شـهر جعفریـه نیـز زهـرا اسـکندری و در شـهر دسـتجرد مریـم حیـدری دسـتجردی بـه 
تـا تمامـی شـوراها در اسـتان قـم مردانـه دوره پنجـم را آغـاز  عضویـت علی البـدل شـورا در آمده انـد 

کننـد.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قم

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان قم

تعداد شهرهای استان: ۶ شهر
کرسی ها: 38 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۰ نفر
کرسی های مردان: 38 نفر

تعداد زنان: صفر
۰ درصد

تعداد مردان: 38 نفر
1۰۰ درصد

قم

شورای
پنجم
٪1۰۰

قم



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قم

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

1313۰قم1
 علی البدل:

 زینب موحدی
نرجس نیازمند

-55۰قنوات2

 علی البدل:55۰جعفریه3
زهرا اسکندری

 علی البدل:55۰دستجرد4
مریم حیدری دستجردی

55۰سلفچگان5

55۰کهک۶

کل علی البدل: 4 زن38380جمع 

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان قم به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱4۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان قم



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۰

کردستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان کردستان: 6درصد!

کـه  کردسـتان نشـان می دهـد  انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان  نتایـج  بررسـی 
کردسـتان بـا ۲۹ شـهر، جمعـا  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود ۶ درصـد اسـت. اسـتان  سـهم زنـان از 
کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۹  کـه ۱5۲  کرسـی در شـورای شـهرها دارد   ۱۶۱

گرفتـه اسـت.
شـورای  در  زنـی  هیـچ  کردسـتان،  اسـتان  شـهر  بزرگ تریـن  و  اسـتان  مرکـز  به عنـوان  سـنندج  شـهر 
کامـال مردانـه اداره شـود. در ایـن شـهر تنهـا یـک زن به عنـوان عضـو  شـهر نـدارد تـا شـورای ایـن شـهر 

اسـت. شـده  انتخـاب  علی البـدل 
کرده انـد. سـه  گـذار  کرسـی را بـه زنـان وا کـه دو  مریـوان، سـقز و قـروه سـه شـهر ایـن اسـتان هسـتند 
کـدام یـک زن را برگزیده انـد. بـا ایـن حسـاب، ۲۳ شـهر اسـتان، هیـچ عضـو  شـهر دیگـر اسـتان نیـز هـر 

زنـی در شـورای شـهر ندارنـد.
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۱

کردستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان کردستان

تعداد شهرهای استان: 2۹ شهر
کرسی ها: 1۶1 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۹ نفر
کرسی های مردان: 152 نفر

تعداد زنان: ۹ نفر
۶ درصد

تعداد مردان: 152 نفر
۹4 درصد

٪۶
کردستان

شورای
پنجم
٪۹4

مریوان، سقز، قروه 

بیجار، دهگالن، سروآباد

23 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

کردستان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۲

کردستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

علی البدل: مژده حسینی۹۹۰سنندج1

۷52مریوان2
 هالله امینی 

  سروه شهبازی 
 علی البدل: لقا سلیمی

-۷۷۰کامیاران3

 ثریا قاضی ۷۶1بیجار4
 علی البدل: لیال خداویردی

۷52سقز5
 توران خانی 

کژال شکوری    
 علی البدل: زینب فرجی

-۷۷۰بانه۶

۷52قروه۷
کلوندی   حوریا 
  پرستو شکری 

کرمی  علی البدل: سونیا 

علی البدل: شهال خسروپناه55۰دیواندره8

-55۰موچش۹

-55۰برده رشه1۰

-55۰شوی شه11

-55۰پیرتاج12

-55۰زرینه13

 چیمن حسامی 541دهگالن14
 علی البدل: مینا میرکی

ح است: کردستان به این شر اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۳

کردستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰بلبان آباد15

-55۰صاحب1۶

-55۰بویین سفلی1۷

-55۰بابا رشانی18

-55۰دلبران1۹

علی البدل: سارا امینی55۰آرمرده2۰

-55۰کانی سور21

-55۰یاسوکند22

سمیه ریاضی541سروآباد23

-55۰توپ آغاج24

ج25 -55۰دز

-55۰کانی دینار2۶

-55۰چناره2۷

-55۰سریش آباد28

علی البدل: لیال بهرامی55۰هورامان2۹

کل علی البدل: 9 زن1۶11529جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱54

کرمان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان کرمان: 6 درصد!

کـه سـهم  کرمـان نشـان می دهـد  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان 
کرسـی  کرمان با ۷۱ شـهر، جمعا ۳۷۷  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۶ درصد اسـت. اسـتان  زنان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۲۰  که ۳5۷  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی اش  کرسـی از ۱۱  کرمـان و بزرگ تریـن شـهر اسـتان، تنهـا دو  کرمـان به عنـوان مرکـز اسـتان  شـهر 
گرفتـه، ضمـن اینکـه در میـان اعضـای علی البـدل شـورای ایـن شـهر نیـز نـام یـک زن  بـه زنـان تعلـق 
کرسـی را بـه زنـان  کرمـان، دیگـر شـهرهای بـزرگ اسـتان حداقـل یـک یـا دو  دیـده می شـود. عـالوه بـر 
کرمـان و سـایر اسـتان ها ملمـوس اسـت. در  کـه از ایـن حیـث تفاوتـی در میـان  اختصـاص داده انـد 

کـه بـه شـورا راه یافته انـد بـه شـهرهای بـزرگ اسـتان تعلـق دارنـد. کثـر زنانـی  کرمـان ا اسـتان 
کوچک  کـه ۲ عضو زن دارنـد و در میان شـهرهای  کرمـان، بافـت، بـم سـه شـهر بـزرگ اسـتان هسـتند 
گرفته اسـت.  کرسـی اش به زنان تعلق  کرسـی از 5  که دو  اسـتان، شـهر سرچشـمه تنها شـهری اسـت 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱55

کرمان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان کرمان

تعداد شهرهای استان: ۷1 شهر
کرسی ها: 3۷۷ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 2۰ نفر
کرسی های مردان: 35۷ نفر

تعداد زنان: 2۰ نفر
۶ درصد

تعداد مردان: 35۷ نفر
۹4 درصد

٪۶
کرمان

شورای
پنجم
٪۹4

کرمان، بافت، بم،سرچشمه 

12 شهر با یک عضو زن

55 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

کرمان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۶

کرمان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

11۹2کرمان1
 زهرا ایرانمنش 

  مهناز معصوم زاده 
 علی البدل: زهرا لری، حمیده عرب نژاد

 رفیده منظری، ۷52بافت2
 نیلوفر شفیعی

علی البدل: درخشنده مرادیان۷۷۰بابک3

 سمانه سام نژاد ۷52بم4
 حکیمه خلیلی

وحیده نوری۷۶1رفسنجان5

 طاهره جهانشاهی ۷۶1سیرجان۶
 علی البدل: ایراندخت رضایی

زهرا دلیری۷۶1جیرفت۷

فریده معاذالهی۷۶1کهنوج8

گهری۷۶1زرند۹ وجیهه زمانی باب 

-55۰منوجان1۰

-55۰الله زار11

گنج12 -55۰قلعه 

-55۰صفائیه13

-55۰کشکوئیه14

 زهرا فتحی 532سرچشمه15
 نجمه صادقی

ح است: کرمان به این شر اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۷

کرمان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰بهرمان1۶

کبری، مریم طالبی55۰انار1۷ علی البدل: زهرا ا

-55۰امین شهر18

-55۰بروات1۹

-55۰آرزوئیه2۰

-55۰فاریاب21

-55۰مردهک22

-55۰محی آباد23

-55۰کیان شهر24

-55۰درب بهشت25

-55۰عنبرآباد2۶

-55۰نظام شهر2۷

-55۰گنبکی28

ج2۹ -55۰فهر

-55۰بزنجان3۰

-55۰محمد آباد31

-55۰دوساری32

-55۰نرماشیر33

-55۰جبال بارز34



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۸

کرمان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰بلوک35

-55۰رابر3۶

-55۰هنزا3۷

-55۰پاریز38

زهرا محمودی541زید آباد3۹

سعیده خواجویی نژاد541نجف شهر4۰

-55۰بلورد41

-55۰خواجو شهر42

-55۰هماشهر43

-55۰زهکلوت44

-55۰رودبار جنوب45

-55۰اندوه جرد4۶

-55۰زنگی آباد4۷

-55۰خانوک48

-55۰یزدان شهر4۹

-55۰خاتون آباد5۰

زهراسادات زمان پور541دهج51

-55۰اختیارآباد52

علی البدل: اشرف جاویدی55۰راور53



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱5۹

کرمان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

ناهید شجاعی541باغین54

اعظم زینلیان541خورسند55

-55۰جوزم5۶

-55۰چترود5۷

-55۰بردسیر58

-55۰گلزار5۹

-55۰هجدک۶۰

-55۰کوهبان۶1

-55۰راین۶2

فرحناز اسماعیلیان541شهداد۶3

خانم رفیعی541کاظم آباد۶4

-55۰جوپار۶5

-55۰نگار۶۶

-55۰گلباف۶۷

-55۰ماهان۶8

-55۰ریگان۶۹

کار۷۰ -55۰دشت 

-55۰نودژ۷1

کل زنان علی البدل: 7 زن37735720جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۰

کرمانشاه سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان کرمانشاه:۵ درصد!

که سهم  کرمانشـاه نشـان می دهد  بررسـی نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر در اسـتان 
کرمانشـاه بـا ۳۳ شـهر، جمعـا ۱۷۷  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود 5 درصـد اسـت. اسـتان  زنـان از 
گرفته  کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۹  کـه ۱۶۸  کرسـی در شـورای شـهرها دارد 

است.
زنـی در شـورای  اسـتان، هیـچ  بزرگ تریـن شـهر  و  کرمانشـاه  اسـتان  به عنـوان مرکـز  کرمانشـاه  شـهر 
کامـال مردانـه اداره شـود. در ایـن شـهر تنهـا یـک زن به عنـوان عضـو  شـهر نـدارد تـا شـورای ایـن شـهر 

انتخـاب شـده اسـت. علی البـدل 
کـه دو زن در آن عضویـت دارنـد. در دیگـر  شـورای شـهر جوانـرود تنهـا شـهر از شـهرهای اسـتان اسـت 
کـدام یک  کثـر یـک زن بـه شـورا راه یافتـه اسـت. در مجمـوع ۷ شـهر اسـتان هر  شـهرهای اسـتان حدا

عضـو زن دارند.
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند. 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۱

کرمانشاه سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان کرمانشاه

تعداد شهرهای استان: 33 شهر
کرسی ها: 1۷۷ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۹ نفر
کرسی های مردان: 1۶8 نفر

تعداد زنان: ۹ نفر
5 درصد

تعداد مردان: 1۶8 نفر
۹5 درصد

٪5
کرمانشاه

شورای
پنجم
٪۹5

کرمانشاه

جوانرود 

۷ شهر با یک عضو زن

25 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۲

کرمانشاه سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

کبری1111۰کرمانشاه1 علی البدل: الهام ا

سما عزیزی۷52جوانرود2
اختر ویس

الهام حیدرزاده۷۶1اسالم آبادغرب3

سوسن سلیمان آبادی۷۶1کنگاور4

-55۰قصرشیرین5

گله۶ -55۰از

-55۰تازه آباد۷

-55۰حمیل8

-55۰گواور۹

-55۰گودین1۰

-55۰سرپل ذهاب11

علی البدل: خاطره قادری55۰روانسر12

 فروزان قیاسی 541سطر13
 علی البدل: بهاره صادقی

-55۰سنقر14

-55۰شاهو15

-55۰نودشه1۶

فرزانه هدایتی زاده541بانه وره1۷

ح است: کرمانشاه به این شر اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۳

کرمانشاه سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰باینگان18

نسیم حق جویان541صحنه1۹

-55۰گیالنغرب2۰

-55۰نوسود21

-55۰ریجاب22

سمیه عزیزی541هلشی23

-55۰بیستون24

-55۰میانراهان25

-55۰کرندغرب2۶

علی البدل: مینا نیری55۰کوزران2۷

-55۰هرسین28

-55۰سرمست2۹

کاوشی541رباط3۰ شیوا 

-55۰پاوه31

-55۰ثالث باباجانی32

-55۰داالهو33

کل علی البدل: 4 زن1771۶89جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶4

کهگیلویه و بویراحمد سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان کهگیلویه و بویراحمد: ۳درصد!

بویراحمـد نشـان  و  کهگیلویـه  اسـتان  پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در  انتخابـات  نتایـج  بررسـی 
کهگیلویـه و  کرسـی های شـوراهای شـهر، حـدود ۳ درصـد اسـت. اسـتان  کـه سـهم زنـان از  می دهـد 
کرسـی آن به مـردان و تنها ۳  کـه ۸۸  کرسـی در شـورای شـهرها دارد  بویراحمـد بـا ۱۷ شـهر، جمعـا ۹۱ 

گرفتـه اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق 
کهگیلویـه و بویراحمـد، هیـچ زنـی را  شـهر یاسـوج به عنـوان یکـی از سـه شـهر بـزرگ و مرکـز اسـتان 
انتخـاب نکـرده تـا شـورای ایـن شـهر مردانـه اداره شـود. در میـان سـه شـهر بـزرگ ایـن اسـتان، تنهـا 
یـک زن در دوگنبـدان بـه شـورای شـهر راه یافتـه اسـت. در شـهر دهدشـت نیـز هیـچ زنـی بـه شـورا راه 

نیافتـه اسـت.
در دو شـهر قلعـه رئیسـی و سـی سـخت نیـز دو زن بـه شـورا راه یافته انـد تـا جمـع زنـان عضـو شـورای 
کهگیلویـه و بویراحمـد بـه عـدد سـه برسـد. تـا از ایـن حیـث ایـن اسـتان در ردیـف  شـهرهای اسـتان 

گرفته انـد. کمتـر مـورد حمایـت قـرار  کـه زنـان در آن  اسـتان هایی باشـد 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶5

کهگیلویه و بویراحمد سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان 

کهگیلویه و بویراحمد

تعداد شهرهای استان: 1۷ شهر
کرسی ها: ۹1 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 3 نفر
کرسی های مردان: 88 نفر

تعداد زنان: 3 نفر
3 درصد

تعداد مردان: 88 نفر
۹۷ درصد

٪3
کهگیلویه و 

بویراحمد

شورای
پنجم
٪۹۷

دوگنبدان، قلعه رئیسی، سی سخت

14 شهر بدون عضو زن

۱��� زن

��ون
��� زن

کهگیلویه و 
بویراحمد



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۶

کهگیلویه و بویراحمد سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

ح است: کهگیلویه و بویراحمد به این شر اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-۷۷۰یاسوج1

نرگس زارعیان ابدهگاه۷۶1دوگنبدان2

-۷۷۰دهدشت3

-55۰پاتاوه4

-55۰سوق5

زینب مهرجو541قلعه رئیسی۶

-55۰دیشموک۷

-55۰لیکک8

علی البدل: هما آذربخت55۰باشت۹

-55۰گراب سفلی1۰

-55۰لنده11

-55۰مادون12

-55۰چیتاب13

-55۰چرام14

-55۰مارگون15

-55۰سرفاریاب1۶

زینب نظری541سی سخت1۷

کل علی البدل: 1 زن91883جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۷

کهگیلویه و بویراحمد سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۸

گلستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

که سـهم  گلسـتان نشـان می دهد  بررسـی نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر در اسـتان 
کرسی  گلسـتان با ۳۰ شهر، جمعا ۱۶۲  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۸ درصد اسـت. اسـتان  زنان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۱۳  که ۱4۹  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی اش بـه زنان  کرسـی از ۱۱  گلسـتان، تنهـا ۱  گـرگان به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان  شـهر 
کـه در شـورای شـهر چهـارم نیز عضویت داشـت تنهـا زن راه یافته  گرفتـه اسـت. فائـزه عبدالهـی  تعلـق 

کـه به ریاسـت شـورا نیز برگزیده شـد. گـرگان اسـت  بـه شـورای پنجـم 
کدام یک عضو زن در شورای شهر دارند.  کاووس، هر  گنبد  کتول و  دو شهر بزرگ استان، علی آباد 
کـه ۲  گمیـش تپـه و بندرگـز تعلـق دارد  امـا باالتریـن درصـد حضـور زنـان در شـورای پنجـم بـه شـهر 
کوچـک دیگـر اسـتان نیـز هرکـدام یـک  کرسی اشـان را بـه زنـان سـپرده اند. جمعـا ۷ شـهر  کرسـی از 5 

کرسـی شورایشـان را بـه زنـان سـپرده اند. 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان گلستان: ۸ درصد!



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۶۹

گلستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان گلستان

تعداد شهرهای استان: 3۰ شهر
کرسی ها: 1۶2 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 13 نفر
کرسی های مردان: 14۹ نفر

تعداد زنان: 13 نفر
8 درصد

تعداد مردان: 14۹ نفر
۹2 درصد

٪8
گلستان

شورای
پنجم
٪۹2

گمیش تپه، بندرگز رامیان، 

۷ شهر با یک عضو زن

2۰ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

گلستان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۰

گلستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

ح است: گلستان به این شر اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

فائزه عبدالهی111۰1گرگان1

 وحیده مزیدی۷۶1علی آباد2
کوکالئی علی البدل: زهرا 

-۷۷۰بندر ترکمن3

۷۶1گنبدکاووس4
 آنه محمد قرنجیک

علی البدل: سعیده مقامی نیا، المیرا 
جمشیدی

-55۰سیمین شهر5

علی البدل: مهین آج55۰گالیکش۶

آنه دردی یلمه541اینچه برون۷

-55۰تاتارعلیا8

-55۰مراوه تپه۹

 ماه بانو حسینی532رامیان1۰
فاطمه جاهدی

آنه محمد دلیجه541آق قال11

-55۰کردکوی12

-55۰سنگ دوین13

-55۰مینودشت14

علی البدل: فاطمه یزدان منش55۰فراغی15

-55۰خان ببین1۶



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۱

گلستان سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 کلثوم امیری532بندرگز1۷
شیوا امامی

-55۰انبار آلوم18

-55۰نوده خاندوز1۹

کول میرپور541فاضل آباد2۰ ندا 

-55۰دلند21

کمالی دولت آباد55۰قرق22 گان  علی البدل: مژ

-55۰کالله23

 ناز محمد دیه جی532گمیش تپه24
کر سمیه 

علی البدل: صدیقه سادات مجیدی55۰نگین شهر25

-55۰مزرعه2۶

-55۰نوکنده2۷

-55۰جلین28

کوه نشین55۰آزادشهر2۹ علی البدل: ملیحه 

کالته3۰  فاطمه نوری541سرخن 
علی البدل: مریم معصوم آبادی

کل علی البدل: 11 زن1۶214913جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۲

گیالن سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان گیالن: ۸ درصد!

کـه سـهم  گیـالن نشـان می دهـد  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان 
کرسـی  گیـالن بـا 5۷ شـهر، جمعا ۳۰۱  کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود ۸ درصـد اسـت. اسـتان  زنـان از 
گرفتـه  کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۲5  کـه ۲۷۶  در شـورای شـهرها دارد 

است.
کرسـی اش بـه زنـان  کرسـی از ۱۱  گیـالن، تنهـا ۱  شـهر رشـت به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان 
راه یافتـه اسـت. فاطمـه شـیرزاد و  بـه شـورا  به عنـوان عضـو علی البـدل  نیـز  یـک زن  و  گرفتـه  تعلـق 

فرانـک پیشـگر هـر دو در شـورای چهـارم عضـو اصلـی بودنـد.
گیـالن، تنهـا شـهر لنگـرود ۲ عضـو زن در شـورا دارد و شـهرهای  بـزرگ اسـتان  در میـان شـهرهای 
کرسـی شـان را بـه زنـان سـپرده اند. ضمـن اینکـه ۲  کرسـی از ۷  بندرانزلـی و هشـت پـر نیـز هرکـدام ۱ 

شـهر بـزرگ ایـن اسـتان به نام هـای الهیجـان و آسـتارا هیـچ زنـی را در شـورا ندارنـد.
کرسـی از 5  کـه ۲  امـا باالتریـن درصـد حضـور زنـان در شـورای پنجـم بـه شـهر جیرنـده تعلـق دارد 
کرسـی شورایشـان  کوچک اسـتان نیز هرکدام یک  کرسـی اش را به زنان سـپرده اسـت. جمعا ۲۰ شـهر 

را بـه زنـان سـپرده اند. 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۳

گیالن سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان گیالن

تعداد شهرهای استان: 5۷ شهر
کرسی ها: 3۰1 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 25 نفر
کرسی های مردان: 2۷۶ نفر

تعداد زنان: 25 نفر
8 درصد

تعداد مردان: 2۷۶ نفر
۹2 درصد

٪8
گیالن

شورای
پنجم
٪۹2

لنگرود، جیرنده

21 شهر با یک عضو زن

34 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

گیالن



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷4

گیالن سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

ح است: گیالن به این شر اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 فاطمه شیرزاد111۰1رشت1
علی البدل: فرانک پیشگر

مه سیما نصیری۷۶1بندرانزلی2

علی البدل: فریبا طالعی۷۷۰آستارا3

-۷۷۰الهیجان4

۷52لنگرود5
 لیال آبچیان لنگرودی

 اعظم سیگارودی
علی البدل: محبوبه روحانی راد

فیروزه اردویی۷۶1هشت پر۶

-55۰خمام۷

-55۰شفت8

ح بخش رودپیشی541مرجقل۹ زینب فر

 زهرا حسینی جکتاجی541خوشک بیجار1۰
علی البدل: سمیرا راستگو

شهناز اسکندری541اطاقور11

-55۰کوچصفهان12

ک زاد سلکی541لولمان13 مریم پا

-55۰احمدسرگوراب14

کلوان15 -55۰ما

خ آلیانی541ماسوله1۶ پریر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷5

گیالن سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰چاف و چمخاله1۷

علی البدل: زهرا نظری55۰فومن18

مریم معصومی541سنگر1۹

علی البدل: مریم نیکنام صومعه سرایی55۰صومعه سرا2۰

 سالومه پوررمضانی سقاضی محله541شلمان21
علی البدل: الله پروانه قاضی محله

مریم تاج بخش541گوراب زرمیخ22

-55۰لشت نشاء23

علی البدل: مائده هاشمی55۰کومله24

-55۰رودبنه25

معصومه پارسافر541رحیم آباد2۶

فائزه قنبرزاده رانکوهی541رودسر2۷

-55۰واجارگاه28

-55۰کالچای2۹

زهرا عسگرپور541رضوانشهر3۰

نرجس محمد دوست541آستانه اشرفیه31

 طاهره اجتماعی541کیاشهر32
علی البدل: فرشته پیشقدم

-55۰بازارجمعه33

سامره یعقوبی541ماسال34



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۶

گیالن سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰لی سار4۰

-55۰چوبر41

کاچری541اسالم42 شهال 

-55۰حویق43

سعیده قاسمی541رستم آباد44

سمانه ابراهیم زاده541منجیل45

-55۰لوشان4۶

 عارفه مجیدی532جیرنده4۷
مریم رفیعی میانکوشکی

-55۰رودبار48

-55۰بره سر4۹

-55۰توتکابن5۰

-55۰سیاهکل51

-55۰دیلمان52

-55۰چابکسر53

-55۰پره سر54

علی البدل: عهدیه تنومندیان55۰لوندویل55

-55۰املش5۶

معصومه شکرگزار شلمانی541رانکوه5۷

کل علی البدل: 11 زن3۰12۷۶25جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۷

گیالن سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان لرستان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان لرستان: ۴ درصد!

که سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان لرسـتان نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود 4 درصد اسـت. اسـتان لرسـتان با ۲۷ شـهر، جمعا ۱5۱  زنان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۶  کـه ۱45  در شـورای شـهرها دارد 
از ۹  کرسـی   ۱ تنهـا  لرسـتان،  آبـاد به عنـوان بزرگ تریـن شـهرهای اسـتان  شـهرهای بروجـرد و خـرم 
گرفتـه اسـت. اشـرف چگینـی در بروجـرد و زهـرا نظـری در خـرم آباد  کرسـی شورایشـان بـه زنـان تعلـق 

بـه شـورای شـهر راه یافته انـد.
در میـان دیگـر شـهرهای بـزرگ اسـتان نیـز دو زن در دورود و یـک زن در الیگـودرز بـه شـورای شـهر 

راه یافتـه اسـت. 
کرسـی اش  کرسـی از 5  که ۲  باالتریـن درصـد حضـور زنـان در شـورای پنجـم به شـهر دورود تعلق دارد 

را به زنان سـپرده اسـت. 
کوچـک اسـتان نیـز تنهـا در شـهر الشـتر یـک زن بـه شـورای شـهر راه یافتـه و دیگـر  در میـان شـهرهای 
شـهرهای اسـتان هیـچ زنـی را انتخـاب نکرده انـد. در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای 
کـه بـرای ورود بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحـوالت آتـی  ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارنـد 

باشند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۷۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان لرستان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان لرستان

تعداد شهرهای استان: 2۷ شهر
کرسی ها: 151 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: ۶ نفر
کرسی های مردان: 145 نفر

تعداد زنان: ۶ نفر
4 درصد

تعداد مردان: 145 نفر
۹۶ درصد

٪4
لرستان

شورای
پنجم
٪۹۶

دورود

4 شهر با یک عضو زن

22 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن

لرستان



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان لرستان

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان لرستان به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 اشرف چگینی۹81بروجرد1
علی البدل: زیبا ابوالفتحی

زهرا نظری۹81خرم آباد2

 نرگس حاجی وند۷52دورود3
معصومه فودالدوند

-۷۷۰کوهدشت4

کوشاری۷۶1الیگودرز5 زینب 

-۷۷۰نورآباد۶

-55۰ازنا۷

-55۰اشترینان8

-55۰زاغه۹

نجمه منظمی541الشتر1۰

-55۰پلدختر11

-55۰بیرانشهر12

-55۰چاالن چوالن13

-55۰هفت چشمه14

-55۰کونانی15

-55۰گراب1۶

-55۰سپیددشت1۷

-55۰شول آباد18



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان لرستان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

گنبد1۹ علی البدل: نیاز رشنو55۰درب 

-55۰سراب دوره2۰

-55۰مومن آباد21

-55۰معموالن22

-55۰چغابل23

-55۰فیروزآباد24

-55۰ویسیان25

-55۰دلفان2۶

-55۰رومشگان2۷

کل علی البدل: 2 زن151145۶جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مازندران

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان مازندران:۵ درصد!

که سـهم  بررسـی نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر در اسـتان مازندران نشـان می دهد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود 5 درصـد اسـت. اسـتان مازنـدران بـا ۶۳ شـهر، جمعـا ۳4۱  زنـان از 
کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۱۷  کـه ۳۲4  کرسـی در شـورای شـهرها دارد 

گرفتـه اسـت.
گیـالن، هیـچ عضـو زنـی در شـورای شـهر نـدارد.  شـهر سـاری به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان 
در میان 4 شـهر بزرگ اسـتان یعنی سـاری، بابل، آمل و قائم شـهر، تنها مرمر فیروزپور در شـهر بابل 
بـه شـورای شـهر راه یافتـه اسـت. مـردم شـهرهای بـزرگ ایـن اسـتان در انتخابـات شـوراها بـه زنـان 
اعتمـاد نکرده انـد. غیـر از مرمـر فیروزپـور، دو زن نیـز در آمـل و قائـم شـهر به عنـوان عضـو علی البـدل 

انتخـاب شـده اند.
در میـان دیگـر شـهرهای نسـبتا بـزرگ اسـتان مازنـدران، دو زن در شـهر نـکاء و یـک زن در شـهرهای 
بابلسـر و بهشـهر بـه شـورای شـهر راه یافته انـد. مـردم شـهرهای چالـوس و تنکابـن دو شـهر نسـبتا 

بـزرگ دیگـر ایـن اسـتان نیـز زنـی را بـرای عضویـت در شـورا انتخـاب نکرده انـد.
کرسـی اش  کرسـی از ۷  کـه ۲  باالتریـن درصـد حضـور زنـان در شـورای پنجـم بـه شـهر نـکاء تعلـق دارد 
کرسـی بـه زنـان اختصـاص  را بـه زنـان سـپرده اسـت. هیـچ شـهر دیگـری در ایـن اسـتان بیـش از یـک 

نداده انـد. 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مازندران

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان مازندران

تعداد شهرهای استان: ۶3 شهر
کرسی ها: 341 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 1۷ نفر
کرسی های مردان: 324 نفر

تعداد زنان: 1۷ نفر
5 درصد

تعداد مردان: 324 نفر
۹5 درصد

٪5
مازندران

شورای
پنجم
٪۹5

مازندران

نکاء

15 شهر با یک عضو زن

4۷ شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مازندران

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان مازندران به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-۹۹۰ساری1

مرمر فیروزپور۹81بابل2

علی البدل: نسیم بهاری۹۹۰آمل3

کفشگر۹۹۰قائم شهر4 علی البدل: مائده داداشی 

 فاطمه بهار۷۶1بابلسر5
علی البدل: سمانه بخشنده

-۷۷۰چالوس۶

-۷۷۰تنکابن۷

 رقیه جعفری۷52نکاء8
نوابه بخشی

کوهستانی۷۶1بهشهر۹ اعظم السادات حسینی 

کردی55۰کتالم و سادات شهر1۰ علی البدل: ژاله خیلی 

فاطمه عباسی541سلمان شهر11

-55۰گلوگاه12

زهره احدی نژاد541امیرکال13

-55۰گتاب14

-55۰خوشرودپی15

-55۰زرگرمحله1۶

کال1۷ -55۰مرزی 

-55۰گزنک18



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مازندران

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰خرم آباد1۹

-55۰شیرود2۰

-55۰نشتارود21

نرگس قهاری541زیرآب22

خ رود23 -55۰سر

-55۰نور24

-55۰رویان25

علی البدل: آذر خاتمی جویباری55۰جویبار2۶

-55۰کالردشت2۷

-55۰گلوگاه28

-55۰کیاسر2۹

شهربانو خداپناه541سورک3۰

کبریا55۰شیرگاه31 علی البدل: مرضیه حسینی 

-55۰رینه32

کال33 -55۰رستم 

-55۰فریم34

-55۰پایین هوالر4۰

کال41 علی البدل: ساره نیک جو سوخت 55۰کیا
آبندانی

کیانی541دابودشت42 خاطره 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مازندران

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

خ یونسی541خلیل شهر43 گلر

-55۰بلده44

-55۰پل سفید45

-55۰آالدشت4۶

کوهی خیل541کوهی خیل4۷ نرجس الریمی 

کنار48 نازبانو عزیزی541فریدون 

رقیه معصومیان541چمستان4۹

کاظمی ناری541کجور5۰ زینب 

-55۰پول51

-55۰ایزدشهر52

541نوشهر53
 جمیله هاشمی

 علی البدل: شعله مصطفی پور، 
شروین نوشین پیجانی

-55۰هادیشهر54

-55۰بهنمیر55

-55۰ارطه5۶

-55۰مرزن آباد5۷

-55۰هچی رود58

-55۰امامزاده عبداله5۹

-55۰محمودآباد۶۰

-55۰رامسر۶1



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مازندران

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

سمیرا موسوی541کالرآباد۶2

-55۰عباس آباد۶3

کل علی البدل: 9 زن34132417جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مرکزی

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان مرکزی: ۹ درصد!

کـه سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان مرکـزی نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۹ درصد اسـت. اسـتان مرکزی با ۳۳ شـهر، جمعا ۱۷۷  زنان از 
گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۱5  که ۱۶۲  در شـورای شـهرها دارد 
کرسـی اش بـه زنـان  کرسـی از ۱۱  ک به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان مرکـزی، تنهـا ۲  شـهر ارا

گرفتـه و یـک زن نیـز به عنـوان عضـو علی البـدل بـه شـورا راه یافتـه اسـت.  تعلـق 
کرسـی و مـردم شـهر  کرسـی از ۹  بـزرگ اسـتان مرکـزی، مـردم شـهر سـاوه یـک  در میـان شـهرهای 

زنـان سـپرده اند. بـه  را  کرسـی شـورای شـهر  از ۷  کرسـی  خمیـن یـک 
کـه ۲  امـا باالتریـن درصـد حضـور زنـان در شـورای پنجـم بـه شـهرهای مهاجـران و پرنـدک تعلـق دارد 
کوچـک اسـتان نیـز هرکـدام  کرسـی شورای شـان را بـه زنـان سـپرده اسـت. جمعـا ۷ شـهر  کرسـی از 5 
کرسـی شورای شـان را به زنان سـپرده اند و شـورای ۲۱ شـهر اسـتان نیز مردانه اداره خواهد شـد. یک 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند. 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۸۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مرکزی

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان مرکزی

تعداد شهرهای استان: 33 شهر
کرسی ها: 1۷۷ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 15 نفر
کرسی های مردان: 1۶2 نفر

تعداد زنان: 15 نفر
۹ درصد

تعداد مردان: 1۶2 نفر
۹1 درصد

٪۹
مرکزی

شورای
پنجم

٪۹1

مرکزی

ک، مهاجران،پرندک  ارا

۹ شهر با یک عضو زن

21 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مرکزی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

ک1 11۹2ارا
 فرزانه رحمتی

 طوفان محمدی
علی البدل: لیال نوابی

سعیده محمودی۹81ساوه2

خورشید هاشمی نیا۷۶1خمین3

 سکینه زلفی541رازقان4
علی البدل: زهرا قبادی

-55۰هندودر5

-55۰مامونیه۶

الهام رکوعی541خشک رود۷

-55۰زاویه8

-55۰خنداب۹

-55۰جاورسیان1۰

-55۰داودآباد11

-55۰فراهان12

علی البدل: فاطمه حاجی علی55۰کارچان13

-55۰دلیجان14

 صدیقه فتائی541ساروق15
علی البدل: سمیه محمدی

-55۰نراق1۶

-55۰آشتیان1۷

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان مرکزی به این شر



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۱

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان مرکزی

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

عاطفه بیاتی541تفرش18

-55۰آوه1۹

-55۰غرق آباد2۰

زهرا اصغری541نوبران21

-55۰کمیجان22

-55۰میالجرد23

-55۰نیمور24

وجیهه هاشمی541محالت25

-55۰قورچی باشی2۶

-55۰خنجین2۷

 زهرا حاتمی منفرد532مهاجران28
شیدا بدیرزاده

-55۰شازند2۹

-55۰توره3۰

-55۰شهباز31

معصومه مبین زاده541آستانه32

 معصومه علیخانی532پرندک33
زهرا منیع

کل علی البدل: 4 زن1۷۷1۶215جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۲

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان هرمزگان:6 درصد!

که سـهم  بررسـی نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر در اسـتان هرمزگان نشـان می دهد 
کرسـی شـوراهای شـهر، حـدود ۶ درصـد اسـت. اسـتان هرمـزگان بـا 4۳ شـهر، جمعـا ۲۲۳  زنـان از 
گرفته  کرسـی آن بـه زنـان تعلق  کرسـی آن بـه مـردان و تنهـا ۱۳  کـه ۲۱۰  کرسـی در شـورای شـهرها دارد 

است.
کرسـی اش به  کرسـی از ۱۱  شـهر بندرعبـاس به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان هرمزگان، تنها ۲ 
کـه در شـورای چهـارم بندرعبـاس نیـز حضـور داشـت در این  گرفتـه اسـت. فاطمـه جـراره  زنـان تعلـق 
انتخابـات به عنـوان نفـر اول برگزیـده شـد. عـالوه بـر او فرزانـه آرامـش نیز به شـورای پنجـم بندرعباس 

راه یافـت تـا شـورای ایـن بنـدر دو عضو زن داشـته باشـد.
در میان شـهرهای بزرگ اسـتان هرمزگان، شـهر میناب نیز ۲ عضو زن در شـورا دارد. مردم این شـهر 
کرسـی شـورا را بـه زنـان سـپرده اند تـا از ایـن جهـت باالتریـن درصـد حضـور زنـان در  کرسـی از ۷  دو 

شـوراهای شـهرهای اسـتان را دارا باشـند.
کرسی خود را به زنان سپرده اند.  کرسی از پنج  کدام یک  کوچک استان نیز هر  ۹ شهر 

که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 
بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۳

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان هرمزگان

تعداد شهرهای استان: 43 شهر
کرسی ها: 223 مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 13 نفر
کرسی های مردان: 21۰ نفر

تعداد زنان: 13 نفر
۶ درصد

تعداد مردان: 21۰ نفر
۹4 درصد

٪۶
هرمزگان

شورای
پنجم
٪۹4

هرمزگان

بندرعباس، میناب

۹ شهر با یک عضو زن

32 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹4

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 فاطمه جراره11۹2بندرعباس1
فرزانه آرامش

 ندا جهانگیری۷۷2میناب2
عصمت درخشی

-55۰گوهران3

فاطمه راشدی541کوشکنار4

-55۰فین5

مهین ربیعی541تازیان پایین۶

-55۰تخت۷

-55۰قلعه قاضی8

-55۰سرگز۹

-55۰درگهان1۰

منیژه امیرزاده541رودان11

-55۰دشتی12

-55۰کوهستک13

-55۰قشم14

فاطمه شریفی آزاد541بندرلنگه15

-55۰بندرجاسک1۶

مرجان بردبار منش541ابوموسی1۷

-55۰تیرور18

-55۰پارسیان1۹



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹5

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان هرمزگان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

-55۰بستک2۰

-55۰هشتبندی21

-55۰حاجی آباد22

-55۰جناح23

-55۰لمزان24

-55۰سیریک25

بدریه بحرینی541کیش2۶

-55۰هرمز2۷

حوصله وفایی541سندرک28

-55۰گروگ2۹

-55۰سوزا3۰

541کنگ31
 مریم حاجی پور

 علی البدل: فرزانه حسن زاده،
آسیه آذری

-55۰چارک32

فاطمه آغال541خمیر33

-55۰سردشت34

-55۰دهبارز4۰

-55۰فارغان41

-55۰بیکاه42

-55۰زیارت علی43

کل علی البدل: 2 زن22321013جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۶

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان همدان

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان همدان:۱۱ درصد!

که سـهم  بررسـی نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر در اسـتان همـدان نشـان می دهـد 
کرسـی  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۱۱ درصد اسـت. اسـتان همدان با ۳۰ شـهر، جمعا ۱۶4  زنان از 
کاندیـدا  در شـورای شـهرها دارد. انتخابـات در یـک شـهر ایـن اسـتان بـه دلیـل فقـدان حدنصـاب 
کرسـی اسـت  کرسـی های شـوراهای شـهر در این اسـتان در دوره پنجم ۱5۹  برگزار نشـد لذا مجموع 

گرفتـه اسـت. کرسـی آن بـه زنـان تعلـق  کرسـی آن بـه مـردان و ۱۷  کـه ۱4۲ 
کرسـی اش بـه  کرسـی از ۱۱  شـهر همـدان به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان همـدان، تنهـا ۳ 
گرفتـه اسـت. مـردم دیگـر شـهرهای بـزرگ اسـتان بـه زنـان اعتمـاد نکرده انـد و از مجموع  زنـان تعلـق 
کرسـی از شـورای شـهر تویسـرکان  کرسـی 4 شـهر تویسـرکان، نهاونـد، اسـدآباد و مالیـر، تنهـا یـک   ۲۸

گرفتـه اسـت. بـه یـک زن بـه نـام فتانـه شـامحمدی تعلـق 
کاندیداهـای زن نشـان نداده انـد )بجـز  هرچنـد شـهرهای بـزرگ اسـتان عالقـه چندانـی بـه انتخـاب 
کشـور اعتمـاد  کوچـک اسـتان در مقایسـه بـا دیگـر اسـتان های  شـهر همـدان( در مجمـوع شـهرهای 
آبـاد،  صالـح  به نام هـای  اسـتان  کوچـک  شـهر  سـه  به طوری کـه  داده انـد  نشـان  زنـان  بـه  بیشـتری 
کرسـی خـود را بـه زنـان اختصـاص داده انـد تـا اسـتان همـدان در  کرسـی از پنـج  گل دو  لجیـن و آق  ال

گیـرد. ردیـف اول بـه لحـاظ تعـداد حضـور زنـان در شـوراها لقـب 
که بـرای ورود  در میـان اعضـای علی البـدل تعـدادی از شـهرهای ایـن اسـتان نیـز زنانـی حضـور دارند 

بـه صحـن شـورا بایـد منتظـر تغییـر و تحوالت آتی باشـند. 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۷

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان همدان

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان همدان

تعداد شهرهای استان: 3۰ شهر
کرسی ها: 1۶4 مجموع تعداد 

کرسی( )در این دوره 15۹ 
کرسی های زنان: 1۷ نفر

کرسی های مردان: 142 نفر

تعداد زنان: 1۷ نفر
11 درصد

تعداد مردان: 142 نفر
8۹ درصد

٪11
همدان

شورای
پنجم
٪8۹

همدان

همدان

صالح آباد، اللجین، آق گل

8 شهر با یک عضو زن

18 شهر بدون عضو زن

۳��� زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۸

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان همدان

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان همدان به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

1183همدان1
 نرگس نوراله زاده

 مریم روانبخش
رضوان سلماسی

۷۶1تویسرکان2
 فتانه شامحمدی

علی البدل: مریم مرادیه، اعظم 
درویشی

-۷۷۰نهاوند3

علی البدل: ژیال عسگری، فاطمه نظری۷۷۰اسدآباد4

-۷۷۰مالیر5

علی البدل: آیالر زنگنه55۰قهاوند۶

-55۰کبودرآهنگ۷

-55۰گیان8

-55۰آجین۹

-55۰دمق1۰

اعظم جوکی541فرسفج11

زهرا فضلی541سرکان12

-55۰جورقان13

-55۰فیروزان14

-55۰بهار15

 زهرا سلیمی532اللجین1۶
کبری لیال ا



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۱۹۹

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان همدان

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

لیال شرافتی صدق541گل تپه1۷

-55۰مهاجران18

 رویا امامی532صالح آباد1۹
مینا ابراهیمی

ع فرد541ازندریان2۰ مهری زار

زهرا شیرخانی541رزن21

-55۰سامن22

-55۰فامنین23

انتخابات بدلیل فقدان حد نصاب --5شیرین سو24
کاندیدا، برگزار نشد

-55۰قروه درجزین25

معصومه افروزی541مریانج2۶

گل2۷ کردخوی532اسالم شهر آق   زهرا محمد علی 
فاطمه روشنی

بانو آزموده541زرگنه28

-55۰برزول2۹

-55۰جوکار3۰

کل علی البدل: 11 زن1۶414217جمع 



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

۲۰۰

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان یزد

سهم زنان از شورای پنجم شهرهای 
استان یزد:۹ درصد!

که سـهم زنان  بررسـی نتایج انتخابات پنجمین دوره شـوراهای شـهر در اسـتان یزد نشـان می دهد 
کرسـی در شورای  کرسـی شـوراهای شـهر، حدود ۹ درصد اسـت. اسـتان یزد با ۲۱ شـهر، جمعا ۱۱۷  از 

گرفته اسـت. کرسـی آن به زنان تعلق  کرسـی آن به مردان و تنها ۱۰  که ۱۰۷  شـهرها دارد 
کرسـی اش بـه زنـان تعلـق  کرسـی از ۱۱  شـهر یـزد به عنـوان بزرگ تریـن شـهر و مرکـز اسـتان یـزد، تنهـا ۲ 

گرفتـه اسـت. الهـه جورابـی و ونـوس عامـری دو عضـو زن شـورای پنجـم یـزد هسـتند.
کـدام یـک زن را راهـی  در میـان شـهرهای بـزرگ اسـتان یـزد، مـردم شـهرهای حمیدیـا و میبـد هـر 

کرده انـد و مـردم شـهر اردکان نیـز هیـچ زنـی را انتخـاب نکرده انـد. شـورای شـهر 
کـه دو عضـو زن دارد هیـچ شـهر دیگـری در اسـتان یـزد بیـش از یـک عضـو زن نـدارد لـذا  جـز شـهر یـزد 
کرسـی های خـود را بـه زنـان اختصـاص داده انـد. کـه عضـو زن در شـورا دارنـد ۲۰ درصـد  هـر ۹ شـهری 
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سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان یزد

سهم زنان از شورای پنجم
شهرهای استان یزد

تعداد شهرهای استان: 21 شهر
کرسی ها: 11۷ مجموع تعداد 

کرسی های زنان: 1۰ نفر
کرسی های مردان: 1۰۷ نفر

تعداد زنان: 1۰ نفر
۹ درصد

تعداد مردان: 1۰۷ نفر
۹1 درصد

٪5
یزد

شورای
پنجم

٪۹1

یزد

یزد

8 شهر با یک عضو زن

12 شهر بدون عضو زن

۲��� زن

۱��� زن

��ون
��� زن
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سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان یزد

ح است: اسامی منتخبان زن شورای پنجم شهرهای استان یزد به این شر

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

 الهه جورابی11۹2یزد1
ونوس عامری

نسترن دهقان نجم آبادی۷۶1حمیدیا2

انسیه فالح۷۶1میبد3

-۷۷۰اردکان4

-55۰نیر5

مریم دست افشان541اشکذر۶

-55۰عقدا۷

-55۰بهباد8

-55۰بافق۹

چ1۰ -55۰زار

-55۰احمدآباد11

طاهره تقی زاده541مروست12

افسانه فالحتی541هرات13

-55۰تفت14

-55۰مهردشت15

-55۰ابرکوه1۶

-55۰خضرآباد1۷

-55۰شاهدیه18
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سهم زنان از شورای پنجم شهرهای استان یزد

تعداداسامی شهرها
کرسی ها

مردان 
شورا

زنان 
اسامی زنان راه یافته به شورای پنجمشورا

زهرا دهقانی زاده541مهریز1۹

کزار بفروئی541بفرونیه2۰ فائزه خا

منیژه جعفری ندوشن541ندوشن21

کل 11710710جمع 



۲۰4



۲۰5

 فصل چهارم
پروفایل زنان 
شوراها
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سونیا اندیش

صالحیـت اش بـرای ورود بـه مجلـس دهـم مـورد تاییـد قـرار نگرفـت تـا یک سـال بعد بـرای انتخابات 
کنـد و بـا حمایـت ائتـالف امیـد بـه شـورا راه یابـد. سـونیا  کاندیداتـوری  شـورای پنجـم تبریـز اعـالم 
کـه بـا شـعار »توسـعه  کارآفریـن تبریـز و عضـو هیـات رئیسـه اتـاق بازرگانـی تبریـز اسـت  اندیـش از زنـان 
انسـان محور شـهر« و »شـفافیت مالی« همگام با اصالح طلبان تبریز توانسـت اعتماد مردم را جلب 

کنـد و بـه شـورای بحـران زده تبریـز راه یابـد.
کارشناسـی ارشـد مدیریـت  کارشناسـی صنایـع از دانشـگاه تبریـز و  سـونیا اندیـش، دانش آموختـه 
سیسـتم و بهـره وری از دانشـگاه صنایـع و معـادن ایـران اسـت. او عـالوه بـر عضویـت در هیات رئیسـه 

کمیسـیون اقتصـادی بـوده اسـت. اتـاق بازرگانـی تبریـز، در مجلـس هشـتم مشـاور 
سـونیا اندیـش تـا قبـل از ورود بـه شـورای شـهر تبریـز، بیشـتر در بخـش صنعتـی و بازرگانی فعـال بوده 

ح اسـت: اسـت. اهـم سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او به این شـر
• عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی خدمات مهندسی صنعتی استان آذربایجان شرقی،

• مدیر عامل شرکت فناوران پویش پروژه،
• عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تبریز،

کمسیون اقتصادی مجلس هشتم،  • مشاور 
کارآفرین برتر استان آذربایجان شرقی • دبیر اتاق بازرگانی تبریز و 

ولـی  کـرد  کاندیداتـوری  اعـالم  تبریـز  انتخابیـه  از حـوزه  انتخابـات مجلـس دهـم  اندیـش در  سـونیا 
شـورای نگهبـان صالحیـت اش را بـرای ورود بـه مجلـس تاییـد نکـرد. او یـک سـال بعـد در انتخابـات 
کـرد و صالحیـت اش تاییـد شـد. او بـرای ورود بـه شـورای شـهر مـورد  شـورای پنجـم تبریـز ثبـت نـام 
کسـیون  حمایـت اصالح طلبـان قرارگرفـت و بـا ۷ نفـر دیگـر از ائتـالف امیـد وارد شـورا شـدند. تـا فرا

امید شورای پنجم تبریز به جذب بخش خصوصی

حوزه انتخابیه: تبریز
استان: آذربایجان شرقی

مجموع آراء: 4۹٬35۶



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲۰۷

هشـت نفـره اصالح طلبـان شـورای پنجـم تبریـز را تشـکیل دهنـد.
کسـب 4۹ هـزار و ۳5۶ رای به عنـوان نفـر هشـتم و تنهـا  سـونیا دانـش در انتخابـات شـورای پنجـم بـا 
زن راه یافتـه بـه شـورای تبریـز، وارد شـورا شـد. در ایـن انتخابـات شـهرام دبیـری تنهـا عضـو شـورای 

کـرد. کسـب  کـه توانسـت بـه شـواری پنجـم هـم راه یابـد بیـش از ۹۶ هـزار رای  چهـارم 
سـونیا اندیـش بـه دلیـل رابطـه نزدیـک بـه بخـش خصوصـی از امیدهـای شـورای پنجـم تبریـز بـرای 
گفتگویی  جـذب سـرمایه بخـش خصـوص در حـوزه توسـعه شـهری اسـت. او پـس از ورود به شـورا در 
بـا خبرنـگار نصـر، بـا بیـان اینکـه تبریـز یک شـهر صنعتی بـوده و بخش اشـتغال زایی و توسـعه صنعت 
کـه در حـوزه مدیریـت  کـرد: »مشـکل فعلـی  از مشـخصه های مهـم آن محسـوب می شـود، اظهـار 
که  کرده، عدم ثبات درآمدهای شـهری اسـت؛ به گونه ای  کند  شـهری، روند توسـعه صنعت تبریز را 
فرصت هـای سـرمایه گذاری و درآمدزایـی بـا عـدم مدیریـت صحیـح و برنامه ریـزی هـدف دار از سـوی 

شـورای شـهر، از بیـن مـی رود.«
بـا مشـکل  را  برنامه هـای مـدون جهـت دار  پایـدار شـهری،  اندیـش می افزایـد: »عـدم وجـود درآمـد 
کافـی تمامـی برنامه هـای توسـعه صنعتـی و فرهنگـی شـهر  بـا نبـود درآمـد  کـه  مواجـه می کنـد؛ چرا
گـر ثبـات درآمـدی بـرای یـک شـهر معیـن نباشـد قطعـا برنامه هـای پنـج سـاله  معلـول خواهـد مانـد. ا
کوتاه مـدت نیـز میسـر نخواهـد بـود.« او راه حـل مشـکالت و رفـع موانـع موجـود را مسـتلزم  و حتـی 
هـم کاری شـورای شـهر بـا بخـش خصوصـی و جـذب سـرمایه گذاری در حـوزه توسـعه شـهری و جذب 

می دانـد. گردشـگر 
کمپین  که با پیوسـتن به  سـونیا اندیش از چهره های شـناخته شـده اسـتان آذربایجان شـرقی اسـت 

»من دریاچه ارومیه هسـتم.« برای نجات این دریاچه مشـارکت داشـته اسـت.
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شیفته بدرآذر

کـرد، نامش به عنوان اولین شـهردار  سـال ۸۹ وقتـی حکـم شـهرداری منطقـه ۶ شـهر تبریـز را دریافت 
کشـور نیـز  کل  زن تبریـز ثبـت شـد. »شـیفته بـدرآذر«، امـا نـه فقـط اولیـن شـهردار زن تبریـز، بلکـه در 
کرسـی شـهرداری شـده بودنـد. او بـا حکـم  کـه موفـق بـه تکیـه بـر  در میـان معـدود زنانـی قـرار داشـت 
شـهرداری منطقه ۶ تبریز آمد و با حکم شـهرداری منطقه ۹ تبریز از سـمت خود در شـهرداری برکنار 
شـد. او حاال نفر اول شـورای شـهر جدید سـهند شـده و با بیشـترین رای به شـورا راه یافته و شـانس 
کرسـی شـورای این شـهر و یا انتخاب به عنوان شـهردار سـهند را داراسـت، احتمالی  تکیه بر ریاسـت 
کـه هفتـه آینـده حصـول یا عدم حصول آن، روشـن خواهد شـد. شـورای جدید شـهر سـهند، روز اول 

شـهریور فعالیـت خـود را به طـور رسـمی آغـاز می کند.

کیست؟ شیفته بدرآذر 
شـیفته بـدرآذر در سـال ۱۳5۲ در شـهر تبریـز بـه دنیـا آمـد. او تحصیـالت اش را در رشـته برنامه ریـزی 
کارشناسـی ارشـد ادامـه داد. شـیفته بـدرآذر از جوانـی جذب شـرکت آب و فاضالب  شـهری تـا مقطـع 
کـرد. او سـپس جـذب  اسـتان آذربایجـان شـرقی شـد و در واحدهـای مختلـف ایـن شـرکت فعالیـت 
کار  شـهرداری شـد و در مناطـق یـک و دو شـهرداری تبریـز و مدتـی در شـهرداری شـهر جدیـد سـهند 

کرد.
شـیفته بـدرآذر بـا چنیـن سـابقه ای در سـال ۱۳۸۹ بـا حکـم علیرضـا نویـن شـهردار وقـت تبریـز، بـه 
شـهردار منطقـه ۶ منصـوب شـد. او بعـد از مدتـی شـهردار منطقـه ۷ شـد و در نهایـت بـه شـهرداری 
کـه بـا حکـم علیرضـا نوین به سـمت شـهرداری رسـیده بود یک ماه قبـل از اتمام  منطقـه ۹ رسـید. او 

ماموریـت اش بـا حکـم همیـن مقـام از شـهرداری منطقـه ۹ برکنـار شـد.
کـه شـیفته بـدرآذر رابطـه خوبی با خبرنـگاران ندارد و به سـواالت   رسـانه های محلـی مدعـی هسـتند 
گفتـه مانـده اسـت. شـیفته بـدرآذر پـس از  آنهـا پاسـخ نمی دهـد از ایـن رو دلیـل برکنـاری اش نیـز نا

از شهرداری تبریز تا شورای سهند

حوزه انتخابیه: سهند
استان: آذربایجان شرقی

مجموع آراء: 3٬454
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برکنـاری از شـهرداری منطقـه ۹ تبریـز، در سـال ۱۳۹۲ بـا حکـم صـادق نجفـی، شـهردار بعـدی تبریـز 
به عنـوان مشـاور شـهردار و مدیـر پـارک بـزرگ تبریـز منصـوب شـد.

ورود به شورای شهر سهند
شـیفته بـدرآذر بـا حـدود ۲۱ سـال سـابقه فعالیـت در حـوزه مدیریـت شـهری، در سـال ۱۳۹5 بـرای 
کـرد و بـا بیشـترین اسـتقبال عمومـی روبـرو شـد. او  کاندیداتـوری  ورود بـه شـورای شـهر سـهند اعـالم 
کسـب ۳454 رای به عنـوان نفـر اول شـورای شـهر سـهند برگزیـده شـد. مـردم شـهر سـهند عـالوه  بـا 
کاندیـدای زن شـورای شـهر  گرگـری دیگـر  بـر انتخـاب شـیفته بـدرآذر، بـا انتخـاب سـمیه پوررعـدی 
کرسـی شـورای این شـهر را به زنان اختصاص دادند تا نام شـهر سـهند در  کرسـی از هفت  سـهند، دو 
که نسـبتا اقبال خوبی به زنان نشـان داده اند. بیشـتر شـهرهای ایران یا  گیرد  ردیف شـهرهایی قرار 

از عضـو زن در شـورای شـهر محروم انـد یـا تنهـا یـک زن را برگزیده انـد.

ریاست شورای زنان خیر
در  فعالیـت  سـابقه  اصلـی،  حرفـه  به عنـوان  شـهری  حـوزه  در  فعالیـت  بـر  عـالوه  بـدرآذر  شـیفته 
حوزه هـای مدنـی و اجتماعـی نیـز دارد. او در سـال ۱۳۹۲ بـا هـم کاری دو زن خیـر، انجمـن زنـان خیـر 
کمک هـای  اسـتان آذربایجـان شـرقی را بـا هـدف نیازسـنجی در حـوزه بهداشـت و درمـان و جـذب 
مـردم بـه خصـوص بانـوان فعـال و خیر اسـتان برای احصاء مشـکالت بهداشـتی و درمانـی راه اندازی 

کـه در همـان سـال اول موفـق بـه جـذب ۸۰۰ زن خیـر شـد. کـرد. انجمنـی 
انجمـن  ایـن  فعالیت هـای  خصـوص  در  دارد  برعهـده  را  انجمـن  ایـن  ریاسـت  کـه  بـدرآذر  شـیفته 
و  سـالمت  امـر  در  بانـوان  خیرخواهانـه  فعالیت هـای  توسـعه  و  تقویـت  »هماهنگـی،  می گویـد: 
کـه قصـد سـرمایه گذاری دارنـد، خریـد دسـتگاه ها  بهداشـت، ارایـه مشـاوره و راهنمـای بـه خیرینـی 
کارشناسـان علـوم پزشـکی از جملـه اقدامات این شوراسـت.« و تجهیـزات پزشـکی مـورد نیـاز بـا نظـر 
کشور، ساخت بزرگ ترین بیمارستان  کمک مالی یکی از خیرین بنام  گفته بدرآذر این انجمن با  به 
کـودکان و زنـان بـا هزینـه بـرآورد شـده دو هـزار میلیـارد ریـال را در شـهرک  فـوق تخصصـی و تخصصـی 

خـاوران تبریز در حـال احداث دارد.

راه کاری برای حل مشکل بیکاری زنان
که اغلب  شـیفته بـدرآذر از جملـه حامیـان ارتقـای مشـارکت اجتماعـی زنـان اسـت و براین باور اسـت 
کـه زنـان به عنـوان نیمـی از  گونـه ای اسـت  سیاسـت گذاری ها و برنامه هـای ارائـه شـده در جامعـه بـه 

افـراد تشـکیل دهنـد جامعه، به دسـت فراموشـی سـپرده می شـوند.
او توجـه بـه اشـتغال زنـان را ضـروری می دانـد و می گویـد: »بـرای بازیابـی ایـن جایـگاه نیـاز اسـت تـا بـا 
توجـه ویـژه بـه اشـتغال زنـان از طریـق ارائـه راه کارهـای عملـی، توجـه بـه زیرسـاخت های فرهنگـی، 
کاهـش  راسـتای  زنـان در  توانمندسـازی  و  گاه سـازی  آ بـه  ورزشـی، و اجتماعـی و همچنیـن توجـه 
صـورت  مدنـی  جامعـه  توسـعه  آن  تبـع  بـه  و  زنـان  پیشـرفت  بـرای  زمینـه  اجتماعـی،  آسـیب های 

پذیـرد.«
کند و  بـه بـاور شـیفته بـدرآذر، تعاونی هـای خوداشـتغالی زنـان می توانـد مشـکل بیـکاری زنـان را حل 

می گویـد: »توسـعه و تقویـت تعاونی هـای زنـان بایـد در اولویت باشـد.«
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سـاعت 4 عصـر بـود. بیشـتر مـردم در خـواب نیـم روزی بودنـد. صـدای آژیـر و انفجـار چـرت آنهـا را 
کسـی شـگفت زده نبـود چـون بـه  کـرد. مـردم بـه خیابان هـا ریختنـد، شـهر بمبـاران شـده بـود.  پـاره 
کـرده بودنـد، امـا صـدای نالـه مجروحـان بـا همیشـه تفـاوت داشـت.  بمباران هـای پی در پـی عـادت 
کمـک شـتافتند ولـی نمی دانسـتند چه اتفاقـی افتاده اسـت. تورم  کـه سـالم مانـده بودنـد بـرای  آنهـا 
شـده  شـیمیایی  بمبـاران  شـهر  داشـت.  حکایـت  فاجعـه  یـک  از  مجروحـان  و  کشته شـدگان  بـدن 
کـه از ایـن حادثـه جـان به در بـرده ولـی  اسـت. »سـتاره فتـاح پـور« از جملـه زنـان سردشـتی اسـت 
کسـیژن بـرای تنفـس اسـتفاده می کنـد. سال هاسـت آثـار جراحـات وارده را بـا خـود دارد و از اسـپری ا
کلینیـک  سـتاره فتـاح پـور سـه دهـه پـس از بمبـاران شـیمیایی سردشـت می گویـد: »مـا تنهـا یـک 
کـه  کارآمـد، تخصصـی و مجهـز نیسـت . تنهـا یـک یـا دو پزشـک متخصـص دارد  کـه  جانبـازان داریـم 
کلینیک  کلینیـک می آیند و خدمـات  هفتـه ای دو روز از بیمارسـتان امـام خمینـی سردشـت بـه ایـن 
در حـد یـک درمانـگاه معمولـی اسـت. بارهـا مسـئوالن به شـهر ما آمده یا مـا برای تجهیز بیمارسـتان 
کاری انجـام نشـده ا سـت. شـهر اورژانـس اجتماعـی نـدارد«. او حـاال  بـه تهـران رفته ایـم، امـا تـا االن 
خـود رئیـس شـورای شـهر سردشـت اسـت و بایـد بـرای جـذب امکانـات و ارتقای سـطح زندگـی مردم 

شـهر جنـگ زده سردشـت بکوشـد.

کیست؟ ستاره فتاح پور 
سـتاره فتـاح پـور در سـال ۱۳44 در شـهر سردشـت در نقطـه صفـر مـرزی در اسـتان آذربایجـان غربـی 
متولـد شـد. زندگـی او تـا حـدود زیـادی متاثـر از جنـگ ایـران و عـراق و فقـدان پـدر بـوده اسـت. او در 
گرچـه از ایـن فاجعـه  ک بمبـاران شـیمیایی سردشـت روبـرو شـد. فتـاح پـور ا جوانـی بـا فاجعـه هولنـا
کودکی پدر  کـرد. او در  جـان به در بـرد ولـی در ایـن حادثـه مجـروح و خاطـرات تلـخ آن را بـا خـود حفظ 

کنـد. کنـار مـادر بـه سـختی زندگـی  خـود را از دسـت داد تـا در 

بازمانده بمباران شیمیایی سردشت
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کرد.  فتـاح پـور در رشـته امـور تربیتـی تحصیـل و فعالیـت خـود را در دهـه ۶۰ در مدارس این شـهر آغاز 
سـتاره فتـاح پـور عـالوه بـر مدیریـت مـدارس شـهر، پـس از سـه دهـه بـه مشـاورت فرمانـدار سردشـت 
اسـتقبال  بـا  و  کـرد  کاندیداتـوری  اعـالم  انتخابـات شـورای چهـارم سردشـت،  او در جریـان  رسـید. 

گسـترده مـردم روبـرو و به عنـوان منتخـب اول بـه شـورای شـهر راه یافـت.
فتـاح پـور در خصـوص انگیـزه خـود بـرای ورود به شـورای شـهر می گویـد: »خال در برنامه های شـورای 
شـهر بـرای بانـوان، احسـاس وظیفـه از اینکـه حضـور بانـوان را در فعالیت های اجرایی و نظارتی شـهر 

کردم.« ضعیف احسـاس 
کسـب تجربه ای تازه، بار دیگر در انتخابات  فتاح پور پس از 4 سـال عضویت در شـورای سردشـت با 
کسـب ۲ هـزار و 4۶۷ رای بـرای بـار دوم راهـی  کـرد و بـا  کاندیداتـوری  شـورای پنجـم سردشـت اعـالم 
گرفـت بلکـه توانسـت اعتمـاد  شـورای شـهر شـد. او امـا ایـن بـار نـه تنهـا مـورد اعتمـاد مـردم شـهر قـرار 
کل  کرسـی ریاسـت شـورا تکیـه زنـد تـا اولیـن زن رئیـس شـورا در  کسـب و بـر  دیگـر اعضـای شـورا را نیـز 

گیرد. اسـتان آذربایجـان غربـی لقـب 
کردند تا  مـردم سردشـت عـالوه بـر سـتاره فتـاح پـور یـک زن دیگر به نام سـمیه عباسـی را نیز انتخـاب 
گیـرد. فتـاح پـور در دوره چهـارم تنهـا زن عضو شـورا  کرسـی شـورای شـهر سردشـت بـه زنـان تعلـق  دو 

کـرده بـود در دوره هـای بعد تعداد زنان شـورا بیشـتر شـود. کـه ابـراز امیـدواری  بـود 
کـه در  کرسـی ریاسـت شـورای شـهر می گویـد: »پیام هـای تبریـک مـردم از زمانـی  او پـس از تکیـه بـر 
بپذیرنـد  نمی توانسـتند  شـورا  آقایـان  از  تـن  دو  ابتـدا  در  البتـه  بـود؛  بیشـتر  آوردم،  رأی  انتخابـات 
کردنـد. فکـر می کنـم حـاال نوبـت مـا زنـان  کـه یکـی از رقبـای آنهـا باشـم، امـا بعدتـر دیگـر آن را قبـول 
کـه مسـئولیت پذیری خودمـان را نشـان دهیـم. االن هـم شـاید باورتـان نشـود آقایان بیشـتر از  اسـت 

بـه مـن تبریـک می گوینـد.« خانم هـا 
کـه از عهـده مسـئولیت رسـالت برمی آیـد و می افزایـد: »اولویت هـای مـن توسـعه  فتاح پـور بـاور دارد 
ایجـاد  مـردم،  و  مسـئوالن  بـا  تعامـل  و  هم فکـری  بسـتر  ایجـاد  درآمدزایـی،  محلـی،  اقتصـادی 
اعتمـاد  ایجـاد  مطالبـات،  وصـول  ماننـد  زودبـازده  درآمد هـای  ایجـاد  سـرمایه گذاری،  بخش هـای 

اسـت.« پایـدار  بـه درآمدهـای  توجـه  بعـدی هـم  اولویـت  و  اسـت  عـوارض شـهری  جهـت وصـول 

سوابق اجرایی و مدیریتی
گذشـته معلمـی و فعالیـت در آمـوزش و  شـغل و مسـوولیت اصلـی سـتاره فتـاح پـور طـی سـه دهـه 
کنـار شـغل معلمـی بـه شـورای شـهر نیـز راه یافتـه و در مدیریت شـهری  پـرورش بـوده اسـت. او امـا در 

ح اسـت: نیـز فعـال شـده اسـت. مهم تریـن سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• عضو شورای چهارم و پنجم سردشت

• رئیس شورای شهر سردشت در دوره پنجم
• مشاور فرماندار سردشت

• نایب رئیس مجمع مشورتی بانوان آذربایجان غربی
کارشناس امور تربیتی  •

• مدیر دبیرستانهای سردشت
کمیته امداد • رابط فرهنگی در 

• عضو جمعیت هالل احمر
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زنان و نبود امکانات در شهر
کمبودهای  کرده در خصوص  که با انگیزه حمایت از زنان برای ورود به شـورا اقدام  سـتاره فتاح پور 
که  جامعـه زنـان سردشـتی می گویـد: »محرومیـت زنـان در مناطـق محـروم مضاعـف اسـت؛ در حالـی 
همیشـه اسـتوار و نجیـب بوده انـد به ویـژه در دوره ٨  سـال دفـاع  مقـدس تمـام آن مصایـب را به جان 
کمتریـن امکانـات رفاهـی برخـوردار نیسـتند  و دل خریدنـد و حتـی جان بـاز شـده اند امـا هنـوز هـم از 
و حتـی یـک فضـای تفریحـی هـم بـرای آنـان وجـود نـدارد.« او در مصاحبـه ای دیگـر می گویـد: »در 
کمبـود امکانـات بگوینـد،  شـهر مـا زنـان فضـای رفاهـی- اجتماعـی ندارنـد، شـاید شـهرهای دیگـر از 
کاری  امـا مـن از نبـود امکانـات در شـهرمان می گویـم و می خواهـم واقعـا بـه عنـوان یـک زن ایرانـی 
بـرای زنـان شـهرم انجـام دهـم. مـن فرصـت می خواهـم بـرای زنـان، بایـد بـه زنـان فرصـت داده شـود 

تـا توانایی های شـان را نشـان دهنـد.«
فتـاح پـور در تشـریح فعالیت هـای انجـام شـده بـرای زنـان در شـورای چهـارم می گویـد: »برنامه هایی 
کلینیـک مشـاوره ای، مسـائل ورزشـی بانـوان و ایجـاد  کـرده ام در خصـوص پـارک بانـوان، ایجـاد  ارائـه 
مسـیر پیـاده روی بـرای آنهـا بـوده اسـت.« وی می افزایـد: »برگـزاری نشسـت های روشـنگری بانـوان 
در خصـوص مسـائل اجتماعـی از جملـه خودکشـی، ارائـه خدمات به مادران بی سرپرسـت، تشـکیل 
کارگاه هـای طـالق و اعتیـاد، برگـزاری  همایش هـا در زمینـه عفـاف و حجـاب، تشـکیل آموزشـگاه ها و 
بـا معـاون رییـس جمهـور جهـت رفـع مشـکالت و معضـالت بانـوان سردشـت، راه انـدازی  نشسـت 

کمیتـه بانـوان از جملـه اقدامـات آموزشـی بـوده اسـت.«
ح هـای مربوط به زنان مشـارکت ندارنـد و می گوید:  کـه در طر گالیه منـد اسـت  فتـاح پـور از زنـان شـهر 
کـه مـن  ح و پیشـنهاد مـن را همراهـی نکـرده اسـت، در صورتـی  کنـون هیـچ بانویـی در ارائـه طـر »تا
مـن  وظایـف  حیطـه  در  اصـال  کـه  دارنـد  مـن  از  را  درخواسـت هایی  هسـتم.  شـورا  در  آنهـا  نماینـده 
نیسـتند. البتـه تـا جایی کـه در توانایـی مـن بـوده انجـام داده ام. دوسـت دارم بانـوان وارد جامعـه 
شـوند. مـن نهایتـا تـا 4 سـال دیگـر شـاید دوام بیـاورم. مشـارکت زنـان بایـد در جامعـه زیادتـر شـود. 
کـه درگیـر مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی شـوند، دوسـت دارم حضور  عمـدا بانـوان را دخالـت می دهـم 

کار شـورا و غیـره را از مـن بخواهنـد.« گسـترده تر باشـد و نتیجـه  بانـوان 

همسر و بردارم مشوقم بوده اند
کودکـی پـدر خـود را از دسـت داده و بـا مـادر و بـرادرش زندگـی می کـرده اسـت. او  سـتاره فتـاح پـور در 
کارشـناس  کـه هـر دو بـه تحصیـل مشـغول اند. دختر بزرگترش  متاهـل و دارای دو فرزنـد دختـر اسـت 
کرده و دختر  ارشـد بهداشـت عمومی اسـت و برای ادامه تحصیل اش از بورسـیه تحصیلی اسـتفاده 
آمـاده می شـود.  بـه دانشـگاه  ورود  بـرای  و  اخـذ  را  تجربـی دیپلـم خـود  رشـته  امسـال در  دیگـرش 
کار می کـرده ولـی در حاضـر بـه شـغلی مشـغول نیسـت و  همسـرش پیـش از ایـن در یـک داروخانـه 

بیمـار اسـت.
کند. او همسر و برادرش را مشوق اش برای حضور در فعالیت های اجتماعی معرفی می 
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یـک زن بـر سـکوی اول شـورای پنجـم اردبیـل تکیه زد. زهـرا قدیمی با حمایت ائتالف امید توانسـت 
کسـب  کرسـی نخسـت شـورای پنجـم اردبیـل، رکـوردی تـازه در  کسـب ۳۲۰۹۲ رای ضمـن تکیـه بـر  بـا 
بـه شـورای شـهر  کنـد. آخریـن زن راه یافتـه  از آن خـود  بـه شـوراها  بـرای ورود  را  آراء مـردم اردبیـل 
کمتـر از نصـف مجمـوع آراء  کـه در دوره چهـارم بـا ۱5۰۹4 رأی یعنـی  اردبیـل خانـم لیـال تقـوی بـود 

خانـم زهـرا قدیمـی به عنـوان منتخـب نهـم برگزیـده شـده بـود.
زهـرا قدیمـی اول شـوش بـالغ، متولـد روسـتای شـوش بـالغ از توابـع مشـکین شـهر اسـتان اردبیـل 
اسـت. او در فهرسـت اصالح طلبـان اردبیـل در ردیـف هشـتم قـرار داشـت ولـی موفـق شـد بیشـترین 

کنـد. آراء اردبیـل را از آن خـود 
نـام پـدر زهـرا قدیمـی، غـالم اسـت. اطالعـات بیشـتری از زهـرا قدیمـی اول شوشـبالغ در اینترنـت 
گروه صنعتی  موجـود نیسـت، تنهـا فـردی بـه نـام رضـا قدیمی اول شوشـبالغ در اردبیل صاحب یـک 
کـه بـه دلیـل شـباهت اسـمی می توانـد از  کـه در حـوزه تولیـد پنـل الکترونیکـی فعالیـت می کنـد  اسـت 

بسـتگان درجـه یـک زهـرا قدیمـی باشـد.
مـردم اردبیـل در پنجمیـن دوره انتخابـات شـوراها عـالوه بـر اعتمـاد بـه زهـرا قدیمـی، یـک زن دیگـر 
کـه نـام او نیـز همچـون قدیمـی در لیسـت اصالح طلبـان وجـود داشـت  کنعانـی سـادات  بـه نـام رویـا 
کـه در دوره پنجـم  کردنـد. شـورای چهـارم اردبیـل تنهـا یـک عضـو زن داشـت  را راهـی شـورای شـهر 

کرسـی زنـان بـه عـدد دو رسـیده اسـت. 

منتخب اول شورای اردبیل
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سمیه زایدی

حوزه انتخابیه: مشگین شهر
استان: اردبیل

مجموع آراء:1۰٬525

مردانـه  بـه عمـر شـورای  تنهـا  نـه  پنجمیـن دوره شـورای شـهر،  انتخابـات  در  مـردم مشـگین شـهر 
ایـن شـهر پایـان دادنـد بلکـه بـا انتخـاب یـک زن به عنـوان نفـر اول مشـگین شـهر، فصـل جدیـدی از 
فعالیـت زنـان در شـورای مشـگین شـهر را رقـم زدند. سـمیه زایدی خیـاوی در ایـن دوره از انتخابات 
کرسـی اول شـورای شـهر، رکورد بیشـترین آراء اخذ شـده  کسـب ۱۰ هـزار و 5۲5 رای ضمـن تکیـه بـر  بـا 
کـرد. ایمانعلـی ایمانـی نفـر اول شـورای چهـارم تنهـا موفـق شـده بـود ۶  را به طـور چشـم گیری جابجـا 

کنـد. کسـب  هـزار و ۷4۷ رای 
کارشناسـی ارشـد خود را در رشـته معماری  کارشناسـی و  سـمیه زایدی خیاوی متولد ۱۳۶۱، مدرک 
او  اسـت.  شـهر  مشـکین  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس  نایـب  او  اسـت.  کـرده  اخـذ 
اصالح طلـب و عضـو سـتاد تبلیغاتـی حسـن روحانـی در اسـتان اردبیـل بـود. اهـم سـوابق ایـن عضـو 

ح اسـت: جـوان شـورا بـه ایـن شـر
• مشاور فرمانداری در سال ۸۶

کمیسون عمرانی و فرهنگی از سال ۸۶ تا ۹۱ • عضو 
• مسئول دفتر فنی اغ یول

ح ساوالن • مدیر عامل مهندسین مشاور یکتا طر
• عضو هیات مدیره نظام مهندسی شهرستان مشگین شهر
• عضو هیات مدیره تعاونی مسکن شهرستان مشگین شهر

کارگزاران استان اردبیل • عضو شورای مرکزی حزب 
• مدرس دانشگاه

منتخب اول شورای مشگین شهر
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کارمند شهرداری  •
گردشگری، فضاهای شهری، مسکونی اداری تجاری • مشاور طراح و مجری پروژه های 

تالش زنان این شـهر در ورود سـمیه زایدی به شـورا موثر بود، فعاالن زن مشـگین شـهر در انتخابات 
دوره پنجم شـوراها، با ارائه لیسـتی از زنان، خواسـتار توجه مردم به توانایی های آنان شـده بودند. 
در لیسـت منتشـره از سـوی فعاالن زن، سـمیه زایدی به عنوان نماینده جامعه مهندسـان مشـگین 

گرفته بود. شـهر، مورد حمایت قـرار 
کامل مردان بر شـورای این شـهر پایان  حاال با ورود سـمیه زایدی به شـورای مشـگین شـهر، تسـلط 
کرده  که بیشـترین رای مردم شـهر را اخذ  کامـال مردانـه ایـن شـورا، با ورود زنی  خواهـد یافـت و چهـره 
کثریـت اعضـای شـورای  کـه آیـا سـمیه زایـدی تـوان جلـب آراء ا تغییـر می کنـد. هنـوز روشـن نیسـت 

بـرای تکیـه بـر ریاسـت شـورا را داراسـت یـا خیر.
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شیرین طغیانی

بـه شـورای پنجـم اصفهـان، شـیرین طغیانـی سـابقه عضویـت در شـورای اول شـهر  از ورود  پیـش 
کـه بـا نظـر دولـت در سـال ۱۳۹۲ بـه اصفهـان ملحـق شـد  کارنامـه داشـت، شـهری  خوراسـگان را در 
کـه 4 سـال در  و نـه دیگـر اثـری از شـهر خوراسـگان مانـد و نـه اثـری از شـورای آن. شـیرین طغیانـی 
کل شـهر اصفهـان  کـرده بـود، حـاال بایـد بـرای  کمیسـیون عمـران و فرهنگـی خوراسـگان فعالیـت  دو 

گویـی از شـورای محلـه بـه شـورای شـهر آمـده اسـت. کنـد  گیـری  تصمیـم 

کیست؟ شیرین طغیانی 
شـیرین طغیانـی در سـال ۱۳5۱ در خوراسـگان اصفهـان متولـد شـد. او تحصیـالت اش را در رشـته 
معماری و شهرسازی تا درجه دکترا ادامه داد و در سال ۱۳۸۷ موفق شد از واحد علوم و تحقیقات 
دانشـگاه آزاد اسـالمی تهـران، مـدرک دکتـرای خـود را در رشـته شهرسـازی اخـذ و بـه عضویـت هیـات 
کارشناسـی  کار شـود. او پیـش از ایـن مـدرک  علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی خوراسـگان مشـغول بـه 

کـرده بـود. ارشـد را در رشـته معمـاری از دانشـگاه آزاد خوراسـگان دریافـت 
شـیرین طغیانـی اولیـن بـار در حالیکـه تنهـا ۲۷ سـال داشـت در انتخابـات اولیـن دوره شـورای شـهر 
کـرد و موفـق  کاندیداتـوری  کـه آن زمـان هنـوز در شـهر اصفهـان ادغـام نشـده بـود، اعـالم  خوراسـگان 
کثریـت آراء شـد تـا به عنـوان یکـی از جوان تریـن اعضـای شـورا، بـر مسـایل شـهر نظـارت و  کسـب ا بـه 

گیـرد. در مقـام تصمیم گیـری قـرار 

سوابق مدیریتی و اجرایی
شـیرین طغیانـی عـالوه بـر عضویـت در شـورای اول خوراسـگان، در حـوزه آمـوزش و تدریـس مشـغول 
کارنامه دارد. اهم سـوابق اجرایی و مدیریتی  بوده و سـابقه عضویت در هیات علمی دانشـگاه را در 

ح اسـت: او تـا قبـل از ورود بـه شـورای پنجـم اصفهـان به این شـر

از شورای خوراسگان تا اصفهان

حوزه انتخابیه: اصفهان
استان: اصفهان

مجموع آراء: 142٬۷۷۹
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• عضو شورای اول شهر خوراسگان، ۸۲-۷۸
کانون فرهنگی بانوان شهر خوراسگان، ۷۹-۸۲ • مسئول 

کمسیون عمران و فرهنگی شورا و شهرداری خوراسگان، ۷۹-۸۲ • عضو 
کنون • عضو نظام مهندسی ساختمان اصفهان ۸۶ تا 

• استادیار دانشگاه
• عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان

• معاون دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان، ۹۶-۹4
کرد و  کاندیداتوری  شـیرین طغیانی در سـال ۱۳۹5 برای ورود به شـورای پنجم شـهر اصفهان اعالم 
گرفت. او بـه همراه دیگر اعضای لیسـت امید موفق  مـورد حمایـت ائتـالف امیـد )اصالح طلبـان( قـرار 
که حضوری بسـیار  بـه ورود بـه شـورای پنجـم اصفهان شـد. در ایـن دوره از انتخابات، اصالح طلبان 
کرسـی های دوره پنجـم شـوراها را از آن  کم رنـگ در شـورای چهـارم داشـتند موفـق شـدند صدرصـد 
کسـب ۱4۲ هـزار و ۷۷۹ رای موفـق شـد  کننـد. شـیرین طغیانـی در ایـن دوره از انتخابـات بـا  خـود 

به عنـوان منتخـب چهـارم راهـی شـورای پنجـم اصفهان شـود.

شهرسـازی،  دکتـرای  دارای  طغیانـی  شـیرین 
مثـل  ناپایـدار  منابـع  روی  شـهرداری ها  تمرکـز 
می  دانـد. ایـران  در  بـزرگ  مشـکلی  را  تراکم فروشـی 

اصلـی  مشـکالت  از  را  کـم  ترا فـروش  مثـل  ناپایـدار  مالـی  منابـع  بـر  شـهرداری ها  تمرکـز  طغیانـی 
شـهرداری ها می دانـد و می گویـد: »شـهرداری ها بـرای تأمیـن منابـع مورد نیـاز، از منابـع ناپایدار خود 
کـه ایـن امـر، ضررهـا و آسـیب های بلند مدتی  کـم می فروشـند  اسـتفاده می کننـد، به عنـوان نمونـه ترا
گردشـگری یکـی از صنایع مهم  را در پـی خواهـد داشـت.« بـه بـاور این عضو شـورای پنجم اصفهان، 

گیـرد. کـه بایـد مـورد توجـه قـرار  در تامیـن منابـع مالـی پایـدار شهرداری هاسـت 
شـیرین طغیانـی در سـال ۱۳۹۰ بـه همـراه دکتـر محمـد نقـی زاده مقالـه ای در خصـوص »ضـرورت 
گـر زمـان و  کـه ا کـرد. وی معتقـد اسـت  مدیریـت بحران هـای هویتـی در فضاهـای شـهری« منتشـر 
گرفته ایـم و زمانـی از اتفاقـات موجـود در شـهر  کنیـم عمـاًل هویـت مـکان را  انسـان را از مـکان جـدا 

کـه یـا زمـان آن صحیـح نیسـت یـا انسـان را در نظـر نگرفته ایـم. به عنـوان بحـران یـاد می کنیـم 
طغیانـی، خشـکی زاینـده رود را عظیم تریـن بحـران اصفهـان و خشـکی دریاچـه ارومیـه را عظیم ترین 
کشـور و تاریـخ ایـران و نـگاه فـردی  بحـران ایـران می دانـد و می گویـد: »ایـن بحران هـا مربـوط بـه کل 
کالبـدی با آنها  کـه تمـام مراتـب بحران های اجتماعـی، انسـانی، فرهنگی و  بـه آنهـا اشـتباه اسـت چرا

مرتبط هسـتند.«
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فریده بزنی

ج کر حوزه انتخابیه: 
استان: البرز

مجموع آراء: 51,5۶۹

کنـار ایـران بـه ایـن  گوشـه و  کـه اعضـای آن از  ج از معـدود شـوراهایی اسـت  کـر شـورای اسـالمی شـهر 
کرجـی  کرسـی شـده اند. فریـده بزنـی از جملـه اعضـای غیـر  شـهر آمـده و در مدیریـت آن، صاحـب 
ج اسـت. او پیـش  کـر کن  کـه سـا کـه در لرسـتان متولـد شـده ولـی سالهاسـت  شـورای ایـن شـهر اسـت 

ج عضویـت داشـته اسـت. کـر از ایـن نیـز در شـورای شـهر 

کیست؟ فریده بزنی بیرانوند 
فریـده بزنـی بیرانونـد فرزنـد شـهید فتحـی بزنـی، متولـد خرم آباد در اسـتان لرسـتان اسـت. اطالعاتی 
از تاریـخ و محـل شـهادت پـدرش در فضـای مجـازی یافت نشـد ولی می توان او را از شـهدای مشـهور 

کـه یکـی از بوسـتان هایـش به نام این شـهید ثبت شـده اسـت. خـرم آبـاد دانسـت، شـهری 
فریـده بزنـی تحصیـالت خـود را تـا مقطـع دکتـرا در رشـته جمعیت شناسـی ادامـه داده و به عنـوان 

مـدرس در دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـغول تدریـس اسـت.
ج را دارا بـود، در انتخابـات مجلـس دهـم از  کـر کـه تجربـه حضـور در شـورای دوم شـهر  فریـده بزنـی 
کـرد تـا بـه نمایندگـی از مـردم شـهرش بـه مجلـس راه  کاندیداتـوری  حـوزه انتخابیـه خـرم آبـاد اعـالم 
کنارگذاشـته شـود.  یابـد ولـی صالحیـت او توسـط شـورای نگهبـان رد شـد، تـا از رقابت هـا انتخاباتـی 

کمـک حالـش نشـد. تعلـق بـه خانـواده شـهدا نیـز 
کـرد.  کاندیداتـوری  اعـالم  و  بازگشـت  ج  کـر بـه  شـوراها  انتخابـات  بـرای  دیگـر  بـار  بعـد  سـال  دو  او 
نامـش در  البـرز،  اسـتان  بـا حمایـت اصالح طلبـان  و  گرفـت  قـرار  تاییـد  مـورد  بـار  ایـن  او  صالحیـت 
کسـب 5۱ هـزار و 5۶۹ رای به عنوان  گرفـت و موفـق شـد بـا  ج قـرار  کـر لیسـت انتخاباتـی اصالح طلبـان 
ج ۱۳ عضـو ثابـت دارد.  کـر ج شـود. شـورای شـهر  کـر منتخـب یازدهـم، راهـی شـورای اسـالمی شـهر 
ج  کـر کرسـی شـورای  گـرد نیـز در ایـن شـهر بـه شـورا راه یافـت تـا دو  عـالوه بـر فریـده بزنـی، سـارا دشـت 

گیـرد. بـه زنـان تعلـق 

از خرم آباد تا شورای شهر کرج
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کلیـد دار  ج، بـه عضویـت هیـات رئیسـه درآمـد و  کـر فریـده بزنـی پـس از راهیابـی بـه شـورای پنجـم 
کمیسـیون های »برنامـه و بودجـه«، »فرهنگـی،  خزانـه شـورای شـهر شـد. او هم چنیـن بـه عضویـت 
کمیسـیون  و  ایمنـی«  و  سـالمت  زیسـت،  »محیـط  عمومـی«،  آمـوزش  و  ورزشـی  اجتماعـی، 

آمـد. در  مالـی«  منابـع  تامیـن  و  »سـرمایه گذاری 
ج را داشـت در بـدو ورود بـه شـورای  کـر کـه پیـش از ایـن تجربـه حضـور در شـورای شـهر  فریـده بزنـی 
کـرد. فریـده بزنـی در مراسـم رونمایـی از  کتـاب اش بـا عنـوان »مدیریـت شـهری« رونمایـی  پنجـم، از 
کـه در بعـد فرهنگـی و  کتابـی اسـت  کتـاب تـازه انتشـار یافتـه اش می گویـد: »کتـاب مدیریـت شـهری 
که در این  اقتصـادی بخصـوص بـرای توسـعه اقتصـادی و فرهنگـی بدان پرداخته شـده و باید افـزود 
کار و تالش منسـجم هسـتیم و این مهم سـبب توسـعه حقوق شـهروندی خواهد شد  راسـتا نیازمند 

کـه حـق طبیعی هرشـهروندی اسـت.« و جـزو مطالباتـی اسـت 

سوابق اجرایی و مدیریتی
ج، سـالها در آمـوزش و پـرورش فعالیـت  کـر فریـده بزنـی عـالوه بـر عضویـت در شـورای اسـالمی شـهر 

ح اسـت: داشـته اسـت. مهم تریـن سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
ج در دوره دوم و پنجم کر • عضو شورای شهر 

ج کر • عضو هیات رئیسه شورای پنجم 
• مشاور معاون وزیر ورزش و جوانان در دولت روحانی

کل آموزش و پرورش استان البرز • مدیرکل امور بانوان و خانواده اداره 
• مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز

کیفیت زندگی • حفاظت از محیط زیست پیش نیاز افزایش 
فریـده بزنـی از جملـه فعـاالن حفاظـت از محیـط زیسـت و عالقمندان بـه این حوزه اجتماعی اسـت. 
کیفیـت زندگـی می دانـد و می گویـد: »بـا ارتقـاء  او حفاظـت از محیـط زیسـت را پیـش نیـاز افزایـش 
زیرسـاخت های زیسـت محیطـی و افزایـش ایـن فرهنـگ در میـان مـردم؛ میـزان سـالمت، بهـره وری 
کیفیـت زندگـی افـراد هـم بـاال مـی رود و ایـن مهـم بـه ارتبـاط نزدیـک سـالمت افـراد و محیـط بـر  و 
گسـترش فرهنـگ  می گـردد.« بزنـی معتقـد اسـت ضـروری اسـت سـرمایه گذاری های الزم بـه منظـور 
گیـرد و بـرای آمـوزش  زیسـت محیطـی شـهروندان توسـط مسـئوالن و دسـتگاه های مرتبـط صـورت 
افـراد جامعـه در مـورد پیشـگیری از تخریـب محیـط زیسـت، الزم اسـت ابتـدا نیـاز افـراد در ارتبـاط بـا 

گروه هـای مختلـف جامعـه تعییـن شـود. ارتقـاء فرهنـگ زیسـت محیطـی در سـنین و 
ج است. کر کمیسیون محیط زیست، سالمت و ایمنی شورای اسالمی شهر  او عضو 

فعال حوزه زنان
شـورای  مجلـس  زن  نماینـدگان  و  شـوراها  عضـو  زنـان  بیشـتر  همچـون  بیرانونـدی،  بزنـی  فریـده 
او بیشـتر  قـرار داده اسـت.  اولویت هـای خـود  از  را به عنـوان یکـی  زنـان  اسـالمی، پیگیـری مسـایل 
کـرده در حـوزه زنـان بـوده اسـت. بزنـی به عنـوان مسـوول  کنـون تقبـل  کـه تا پسـت های اجرایـی ای 
امـور بانـوان وزارت آمـوزش و پـرورش اسـتان البـرز، آمـوزش پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی بـه 
کـرده و می گویـد: »در  برنامه هـای راهبـردی خـود دنبـال  از  را به عنـوان یکـی  آمـوز  دختـران دانـش 
کـه تکنولـوژی بـه ویـژه در زمینـه ارتباطـات پیشـرفت چشـم گیری داشـته و افـراد در جامعـه  دوره ای 
پذیـری بـا الگوهـای حقیقـی و مجـازی زیـادی روبـه رو هسـتند آسـیب های اجتماعـی به عنـوان یـک 
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کـرده اسـت.« چالـش و دغدغـه، خانواده هـا را دچـار مشـکل 
گاه سـازی و آموزشـی بـا موضـوع آسـیب های اجتماعی در سـر  کالس هـای آ وی یـادآور شـد: »برگـزاری 
کمیته هـای تخصصـی آسـیب های اجتماعـی در نواحـی و مناطـق هشـتگانه آمـوزش و پرورش  فصـل 
از آن  انـواع آسـیب های اجتماعـی و راه کارهـای پیشـگیری  بـا  تـا دختـران و مـادران  البـرز قـرار دارد 

کننـد.« آشـنایی الزم را پیـدا 
بزنـی به عنـوان مسـوول امـور بانـوان آمـوزش و پـرورش، همچنیـن آمـوزش حقـوق و تکالیـف در در 
ح -آموزش حقوق  زمـره دروس دختـران دانـش آمـوز قـرار داده و در ایـن خصـوص می گوید: »این طـر
گاه سـازی جامعـه هـدف بـا حقـوق فـردی و اجتماعی خود در خانه، مدرسـه  و تکالیـف- بـه منظـور آ
کنترلـی در مـدارس دخترانه اسـتان  و اجتمـاع، پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی، مراقبـت و خـود 

البـرز اجرایی شـده اسـت.«
کـه بـا هـدف  کارگـروه تخصصـی بانـوان در آمـوزش و پـرورش اسـتان البـرز اسـت  او مسـوول و عضـو 
پیشـبرد برنامه هـای آموزشـی و حمایتـی در اجـرای سـند تحـول بنیادیـن در امـور بانـوان تشـکیل 
آنهـا،  اولویت بنـدی  و  زنـان  حـوزه  مشـکالت  و  مسـائل  تعییـن  بزنـی  فریـده  گفتـه  بـه  اسـت.  شـده 
کار خانگـی، برنامه ریـزی بـرای برقـراری تعـادل بین  کسـب و  گسـترش شـبکه های  برنامه ریـزی بـرای 

کارگـروه اسـت. کاری ایـن  زندگـی شـغلی و خانوادگـی زنـان شـاغل از مهم تریـن وظایـف اهـداف 
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مریم جان بخشی

حوزه انتخابیه: ایالم
استان: ایالم

مجموع آراء: 8,5۷1

کارزار انتخاباتـی شـورای پنجـم  ۲5۲ زن در اسـتان ایـالم بـرای ورود بـه شـوراهای شـهر و روسـتا، وارد 
شـدند. رئیـس سـتاد انتخابـات اسـتان ایـالم، رشـد مشـارکت زنـان در انتخابـات را ۸.۲ درصـدی و ۲ 
کـه انتظارهـا را بـرای  کـرد. خبـری  کشـور اعـالم  کل  درصـد بیشـتر از میانگیـن رشـد مشـارکت زنـان در 
کل اسـتان ایـالم تنها ۶ زن به  افزایـش تعـداد زنـان شـوراها در ایـن اسـتان را بـاال بـرد اما در نهایت در 
که در شـهر  شـورای شـهرهای این اسـتان راه یافتند. »مریم جان بخشـی« یکی از این شـش زن بود 

کند. کرسـی زنـان شـورای چهـارم را مجدد بـرای زنان حفـظ  ایـالم بـه شـورا راه یافـت تـا تنهـا 

کیست؟ مریم جان بخشی 
تـا  او  می شـود  گفتـه  نیسـت.  موجـود  مجـازی  فضـای  در  جان بخشـی  مریـم  از  چندانـی  اطالعـات 
کـرده و رسـانه ها او را دکتـر خطـاب می کننـد، امـا اطالعاتـی از رشـته تحصیلـی  مقطـع دکتـرا تحصیـل 
و دانشـگاه محـل تحصیـل اش موجـود نیسـت. وب سـایت شـورای اسـالمی شـهر ایـالم نیـز هنـوز بـه 
گذشـت حـدود سـه مـاه از  کـه بتـوان اطالعـات اعضـای جدیـد آن را بدسـت آورد و به رغـم  روز نشـده 
کار شـورای چهـارم هنـوز اطالعـات ایـن دوره در وب سـایت موجـود اسـت و اطالعـات اعضـای  پایـان 

جدیـد در دسـترس نیسـت.
مریـم جان بخشـی مشـهور بـه آزاده جان بخشـی فرزنـد داراب، در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها 
او  نکردنـد.  منتشـر  لیسـتی  اصالح طلبـان  شـهر  ایـن  در  کـرد.  کاندیداتـوری  اعـالم  ایـالم  شـهر  در 
مـورد حمایـت ائتـالف نیروهـای انقـالب )اصول گرایـان( هـم نبـود بنابرایـن او به صـورت مسـتقل در 
کسـب ۸ هـزار و 5۷۱ رای به عنوان منتخب چهارم، به شـورای  کـرد و موفـق شـد بـا  انتخابـات شـرکت 

پنجـم ایـالم راه یابـد.
گزارشـی بـه پیـروزی مریـم جـان بخشـی و تعـداد دیگـری از زنـان در انتخابـات  مجلـه زنـان امـروز در 
کـه مریـم جان بخشـی بـا رای طایفـه ای و سـنتی بـه شـورا راه یافتـه  شـوراها پرداختـه و مدعـی شـده 

تنها زن شورای شهر ایالم
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»مریـم  اسـت:  آمـده  گـزارش  ایـن  در  اسـت.  بـوده  بی تاثیـر  پیـروزی  ایـن  در  او  سیاسـی  گرایـش  و 
گرچـه او پیـش از ایـن سـابقه  جان بخشـی به صـورت مسـتقل وارد شـورای شـهر ایـالم شـده اسـت. ا
حضـور در شـوراهای اصالح طلبـان شـهر را داشـته، ایـن بـار رای خـود را مدیـون هیـچ فهرسـت یـا 
گفتـه یکـی از فعـاالن مدنـی ایـن شـهر، در شـوراهای شـهر ایـالم، رای  توافـق حزبـی نبـوده اسـت. بـه 
قومـی و طایفـه ای حـرف اول را می زنـد. بـا اینکه در این شـهر نماینده ای هـم برآمده از فعاالن مدنی 
شـهر وجـود دارد، رای مریـم جان بخشـی بیشـتر بـه توافـق طایفـه او )طایفـه موسـوم بـه ده باالیـی( 

گـردد.« برمـی 
مریم جان بخشـی پس از ورود به شـورای پنجم ایالم موفق شـد با جلب اعتماد دیگر اعضای شـورا، 
کمیسـیون ورزش،  کرسـی منشـی اول هیـات رئیسـه شـورا تکیـه بزنـد. او هم چنیـن بـه ریاسـت  بـر 

جوانـان و بانـوان، منصـوب شـد.
بـر  کیـد  تا بـا  ایـالم  بانـوان  و  جوانـان  ورزش،  کارگـروه  تشـکیل  جلسـه  اولیـن  در  جان بخشـی  مریـم 
کارگـروه قـدم مهمـی بـرای سـامان دهی ورزش بانوان  اهمیـت ورزش بانـوان می گویـد: »تشـکیل ایـن 

کارگـروه بـا حمایـت ریاسـت شـورای شـهر ایـالم نیـز همـراه می شـود. ایـالم اسـت.« تشـکیل ایـن 
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ندا عبداله زاده

کـه دلواپسـی آنهـا نـه بـرای ایران و نه بـرای مردم ایران اسـت.«  »نگـران دلواپسـی دلواپسـان نباشـید 
ایـن عبـارت در بوشـهر در حضـور حسـن روحانـی، رئیـس جمهـور ایـران، بیـان شـد، امـا نـه از سـوی 
یک چهره سیاسـی شـهر، بلکه از سـوی عضو فوتبالیسـت و جوان شـورای شـهر بوشـهر؛ »ندا عبداله 
کـه پـس از سـال ها حضـور در تیـم ملـی فوتبـال دختـران ایـران بـه شـورای شـهر  زاده«. بانـوی جوانـی 

بوشـهر پیوست.

کیست؟ ندا عبداله زاده 
نـدا عبدالـه زاده در روز اول فروردیـن ۱۳۶5 در خانـواده ای ورزشـکار و شـناخته شـده در بوشـهر بـه 
کودکـی در ورزشـگاه ها  کـه از  دنیـا آمـد. پـدرش فوتبالیسـت و مربـی باشـگاه شـاهین بوشـهر بـود. نـدا 
کـرد. او ابتـدا جـذب ورزش  کنـار تحصیـل، ورزش را به طـور جـدی دنبـال  کنـار پـدر حضـور داشـت 

بسـکتبال شـد و شـش سـال در تیـم بسـکتبال منتخـب بوشـهر بـازی می کـرد.
در سـال ۱۳۸۱ فوتسـال بانـوان در بوشـهر راه انـدازی شـد و او بـه توصیـه پـدر بـه تیـم فوتسـال بوشـهر 
نـدا  تیـم پیوسـت.  ایـن  بـه  تیـم تجـارت خانـه جنـوب هرمـزگان  از سـوی  بـا پشـنهادی  و  پیوسـت 
عبداله زاده به عنوان یکی از سـه بازیکن برتر فوتسـال اسـتان بوشـهر به فدراسـیون فوتبال معرفی و 

بـه عضویـت تیـم ملـی فوتسـال دختـران ایـران برگزیـده شـد.
کـرد و مدتـی هم زمـان در دو تیـم ملـی  عبدالـه زاده هم زمـان بـا فوتسـال، بـازی فوتبـال را هـم شـروع 
تـا این کـه مجبـور شـد میـان ایـن دو یکـی را برگزینـد و انتخـاب او  فوتسـال و فوتبـال بـازی می کـرد 
فوتبـال بـود. او بـه مـدت ده سـال بین سـال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ در تیم ملـی دختران ایران عضویت 

داشت.
کسـب مـدرک  کنـار ورزش در تحصیـل نیـز از دختـران موفـق اسـتان بوشـهر بـود. او بـا  عبدالـه زاده در 
لیسـانس در رشـته تربیـت بدنـی و فـوق لیسـانس فیزیولـوژی ورزشـی از دانشـگاه شـیراز، به عنـوان 

بانوی فوتبالیست شورای بوشهر

حوزه انتخابیه: بوشهر
استان: بوشهر

مجموع آراء: 11٬۰۰1
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مـدرس دانشـگاه در دانشـگاه آزاد و دانشـگاه تربیـت معلـم بوشـهر مشـغول بـه تدریـس شـد. او عالوه 
بـه تدریـس در دانشـگاه به عنـوان معلـم بـه اسـتخدام وزارت آمـوزش و پـرورش در آمـد و بـه تدریـس 

در مـدارس بوشـهر مشـغول بـوده اسـت.

نـدا عبدالـه زاده بازیکـن و مربی تیم ملـی فوتبال 
دختـران ایـران، دومین حضـور خود در شـورای 

شـهر بوشـهر را تجربـه می کند
افتخارات ورزشی

بازیگـری،  دوران  در  او  اسـت  ایـران  بانـوان  و  بوشـهر  اسـتان  ورزشـی  نخبـگان  از  زاده  عبدالـه  نـدا 
اسـت: ح  شـر ایـن  بـه  آن  مهم تریـن  کـه  کـرده  کسـب  متعـددی  افتخـارات 

کسب مقام قهرمانی مسابقات فوتسال با تیم تجارت خانه ی جنوب هرمزگان  •
• همراهی تیم فوالد ماهان در مسابقات فوتسال

کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات غرب آسیا در امارات  •
کشورهای مسلمان کسب مقام قهرمانی فوتبال و فوتسال   •

کسب مقام اول در دوره اول مسابقات مقدماتی المپیک لندن  •
• ده سال عضویت در تیم ملی فوتبال دختران ایران

• انتخاب به عنوان مربی تیم ملی جوانان فوتبال دختران ایران در سال ۱۳۹5

ورود به شورای شهر
عبدالـه زاده در جریـان انتخابـات چهارمیـن دوره شـوراها در بوشـهر، بـرای اولیـن بـار پـا بـه عرصـه 
کـه بـه همـراه تیـم ملـی فوتبـال دختـران ایـران بـه روسـیه سـفر  گذاشـت. او  رقابت هـای انتخاباتـی 
کاندیداتـوری در انتخابـات شـوراها تشـویق شـد. عبدالـه زاده در  کـرده بـود، بـا تمـاس پـدر بـه اعـالم 
کاندیداتـوری اش می گویـد: »وقتـی در اردوی روسـیه بـودم پـدرم تمـاس  خصـوص چگونگـی اعـالم 
کنـم، بـه همیـن دلیـل  کاندیـد شـدن در انتخابـات شـورای شـهر فکـر  گرفـت و از مـن خواسـت بـرای 
گرفتـم  کـه در نهایـت تصمیـم  کـردم  پـدرو مـادرم مشـورت  بـا همسـرم و  بازگشـتم  از روسـیه  وقتـی 

کاندیـد شـورای شـهر شـوم.«
کاندیداتـوری او بـا انتشـار پوسـترهایی رنگارنـگ اش در لبـاس ورزشـی در سـطح شـهر جلـب توجـه 
کمتـر سـابقه داشـت عکس یک دختر ورزشـکار در این سـطح بر  کـرد به طوری کـه پیـش از ایـن  بسـیار 
در و دیـوار شـهر نقـش ببنـدد. او در ایـن خصـوص می گویـد: »درسـت اسـت، ایـن شـهر بافـت سـنتی 
کـه نـگاه  دارد و حضـور بانـوان در جایـگاه مدیریتـی موضـوع مرسـومی نیسـت امـا مـا می خواهیـم 

مردسـاالری را بـه شایسته سـاالری تغییـر دهیـم.«
کـه خیلـی جـوان بـود مـورد حمایـت اصالح طلبـان اسـتان نیـز  او در ایـن دوره از انتخابـات در حالـی 
کسـب ۱۶ هـزار و ۲۹۰ رای به عنـوان منتخب اول مردم بوشـهر، به شـورای  گرفـت و موفـق شـد بـا  قـرار 

شـهر راه یابـد. او در شـورای چهـارم به عنـوان سـخن گو برگزیـده شـد.
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کاری  کنـار نگذاشـت هرچنـد بـه خاطـر مشـغله های  عبدالـه زاده امـا در شـورای چهـارم، فوتبـال را 
کنـار فعالیت هـای شـورا و تدریـس در  کوشـید در  برخـی از اردوهـای تیـم ملـی را از دسـت داد ولـی 
بوشـهر،  شـورای  در  عضویـت  بـا  هم زمـان   ۱۳۹5 سـال  در  او  دهـد.  ادامـه  نیـز  را  فوتبـال  دانشـگاه، 

به عنـوان مربـی تیـم ملـی جوانـان فوتبـال دختـران ایـران برگزیـده شـد.
کـرده بـود، باردیگـر تصمیـم  کسـب  کـه در شـورای چهـارم بوشـهر تجـارب تـازه ای  نـدا عبدالـه زاده 
کنـد. این بار  کاندیداتوری  کـه بـرای شـرکت در انتخابـات پنجمیـن دوره شـورای بوشـهر اعـالم  گرفـت 
گرفـت و بـه شـورای پنجـم بوشـهر راه یافـت. عبدالـه زاده در ایـن دوره از  نیـز او مـورد تاییـد مـردم قـرار 
کمتـر از دوره چهـارم به عنـوان نفـر سـوم  کسـب ۱۱ هـزار و یـک رای یعنـی پنـج هـزار رای  انتخابـات بـا 
کمیسـیون خانـواده منصـوب  و اولیـن بانـوی منتخـب، راهـی شـورای شـهر بوشـهر شـد و بـه ریاسـت 

شد.

گذاری ساحل مجانی به زنان و دختران بوشهری وا
نـدا عبدالـه زاده از جملـه مدافعـان حقـوق زنـان در شـورای شـهر بوشـهر اسـت. او به عنـوان رئیـس 
افزایـش  و  زنـان  مدیریتـی  ارتقـای  بـه  منـوط  را  اسـتان  توسـعه  رونـد  تسـریع  خانـواده  کمیسـیون 
مشـارکت آنـان می دانـد و می گویـد: »عملکـرد بانـوان بکارگرفتـه شـده در پسـت های مدیریتی اسـتان 

قابـل قبـول و نشـان دهنـده ضـرورت افزایـش سـهم زنـان از پسـت های مدیریتـی اسـت.«
او نــه تنهــا پیگیــر ارتقــاء مدیریتــی زنــان اســت بلکــه بــا ارائــه طرحــی بــه شــورای شــهر خواســتار توجــه 
کــه پالژهــای  کــرد  بــه وضعیــت ســالمت جســمی زنــان و دختــران بوشــهری اســت. او پیشــنهاد 
ســواحل خلیــج فــارس، دو روز در هفتــه و بــه مــدت هشــت ســاعت به طــور رایــگان در اختیــار زنــان 
ــور  ــرای تامیــن ویتامیــن دی در معــرض ن ــا بــدن و جســم خــود را ب گیــرد ت و دختــران بوشــهری قــرار 

آفتــاب قــرار دهنــد.
کمیســیون ســالمت و بانــوان شــورای شــهر بوشــهر بــه تصویــب رســیده و چنانچــه  ایــن پیشــنهاد او در 
در صحــن شــورا نیــز بــه تصویــب برســد زنــان و دختــران بوشــهری ســاعت یــک تــا پنــج عصــر در 
روزهــای پنج شــنبه و جمعــه می تواننــد رایــگان از پالژهــای ســواحل خلیــج فــارس بــرای آفتاب گیــری 

کننــد. اســتفاده 
گرفتـه در حـوزه ورزش بانـوان بوشـهر می گویـد: »تنهـا  نـدا عبدالـه زاده در خصـوص تحـوالت صـورت 
کـه مـن یـک عضـو ورزش بانوانـی شـواری شـهر بوشـهر هسـتم نمی توانـم بـه راحتـی  بـه ایـن دلیـل 
گذشـته فعالیتـم در شـورای شـهر بوشـهر  کنـم. البتـه در چهـار سـال  تصمیمـی اتخـاذ و آن را عملـی 
گسـترش  در بخـش ورزش همگانـی بانـوان اقدامـات الزم انجـام شـد، مثـال احـداث پـالژ ویـژه بانوان. 
فضـای ورزشـی و در راس آن احـداث زمیـن چمـن مصنوعـی در محـالت، جـز اولویتـم بـود. امـا آنچـه 
کـه بـرای احـداث پـارک ویـژه بانـوان در نظـر  کـه اختصاصـی بـه بانـوان متعلـق باشـد، بودجـه ای بـود 

کار عملـی خواهـد شـد.« گرفتیـم؛ قطعـا امسـال ایـن 

خانواده
کـه بازیکنـان  پـدرش حیدرعبدالـه زاده، فوتبالیسـت و مربـی تیـم فوتبـال شـاهین بوشـهر بـود تیمـی 
کـرد.  معرفـی  ایـران  ملـی  فوتبـال  بـه  را  طارمـی  مهـدی  و  ماهینـی  حسـین  هم چـون  سرشناسـی 
کاپیتـان تیـم فوتبـال شـاهین بوشـهر بـود. او دو  همسـرش، محسـن قائدپـوری هـم فوتبالیسـت و 
کـه آنهـا ورزش حرفـه ای را دنبـال نکردنـد. عمویـش، دکتـر عبدالـه زاده رئیـس  خواهـر و دو بـرادر دارد 

دانشـگاه بوشـهر بـود.
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بهاره آروین

حوزه انتخابیه: تهران
استان: تهران

مجموع آراء: 1٬285٬23۷

کـه منتشـر شـد، انتقادها  لیسـت شـورای عالـی اصالح طلبـان، بـرای انتخابـات شـورای پنجـم تهـران 
کاندیداهـا هم چـون »بهـاره  برخـی  از  اعـالم حمایـت  عالـی و چرایـی  اعضـای شـورای  آوار شـد سـر 
آرویـن«. منتقـدان او را مخالـف میرحسـین موسـوی و جنبـش سـبز و چهـره ای فرسـنگ ها دورتـر از 
کردنـد. امـا در سـوی مخالـف بودنـد چهره هـای شـناخته شـده ای در  جنبـش اصالح طلبـی معرفـی 
کـه تمـام قـد پشـت اش ایسـتادند، هم چـون حمیدرضـا جالیـی پـور و هـادی  جنبـش اصالح طلبـی 
کـه حسـین مرعشـی، عضـو شـورای عالـی سیاسـت گذاری اصالح طلبـان، او را  خانیکـی. بهـاره آرویـن 
کرد و خود را نه الهه راسـتگو دوم  کرد، همه انتقادها را رد  سـهمیه زنان جوان لیسـت تهران معرفی 
گفـت: اصالح طلبـم و شـورای عالـی اصالح طلبـان در انتخابم  کـرد و  بلکـه منتقدانـش را بـه او تشـبیه 
اشـتباه نکـرده اسـت. )الهـه راسـتگو در انتخابـات شـورای چهـارم تهران مـورد حمایـت اصالح طلبان 
گرفـت و بـه شـورا راه یافـت ولـی بعـد از ورود بـه شـورا بـه سـوی اصول گرایـان تغییـر مسـیر داد و در  قـرار 

گرفـت و از ورود بـه شـورا بازمانـد.( انتخابـات شـورای پنجـم تهـران نیـز در لیسـت اصول گرایـان قـرار 

کیست؟ بهاره آروین 
بهـاره آرویـن فرزنـد حسـین، در سـال ۱۳۶۱ متولـد شـد یعنـی حـدود 4 سـال بعـد از پیـروزی انقـالب 
کار آمدن دولت سـید محمد خاتمی و آغاز جنبش اصالحات،  اسـالمی ایران. سـه سـال پس از روی 
کنـد. بهـاره آرویـن ضمـن تحصیل در  وارد دانشـگاه تهـران شـد تـا در رشـته علـوم اجتماعـی تحصیـل 
رشـته علـوم اجتماعـی، در سـال ۱۳۸۰ وارد دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران نیـز 
کند. به این ترتیب او در سـال  کارشناسـی اش را اخذ  شـد تا در رشـته علوم سیاسـی دومین مدرک 

گرفـت. ۱۳۸۲ لیسـانس علـوم اجتماعـی و در سـال ۱۳۸4 لیسـانس علـوم سیاسـی 
کارشناسـی علـوم اجتماعـی در حالیکـه در دانشـکده علـوم  بهـاره آرویـن سـال ۱۳۸۲ بـا اخـذ مـدرک 
کسـب پذیـرش از دانشـگاه تهـران در  سیاسـی مشـغول تحصیـل در مقطـع لیسـانس بـود، موفـق بـه 

از پای تخته سیاه تا عضویت در شورا
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غ التحصیلی  کارشناسـی ارشـد جامعه شناسـی شـد. او در سـال ۱۳۸4 هم زمان با جشـن فار مقطع 
رشـته  در  لیسـانس اش  فـوق  مقطـع  التحصیلـی  غ  فـار جشـن  سیاسـی،  علـوم  لیسـانس  مقطـع  در 

کـرد. جامعـه شناسـی را نیـز برگـزار 
کار علمـی خـود قرار داده بـود، بالفاصله  کـه تحصیـل هم زمـان در دو رشـته را در دسـتور  بهـاره آرویـن 
در سـال ۱۳۸4 بـا اخـذ پذیـرش از دانشـکده علـوم سیاسـی، تحصیـل در مقطـع فـوق لیسـانس را 
کارشناسـی ارشـد، وارد مقطـع دکتـرا شـد. او در سـال  کسـب مـدرک  کـرد و در سـال ۱۳۸۶ بـا  شـروع 
کنـد و بـه تدریس در  غ التحصیلـی، ردای اسـتادی بـر تـن  کـرد تـا بـا فـار ۱۳۹۰ از تـز دکتـرای خـود دفـاع 

دانشـگاه ها مشـغول شـود.
گروه جامعه شناسـی دانشـگاه تربیت مـدرس تهران  بهـاره آرویـن در حـال حاضـر عضـو هیـات علمـی 
اسـت. او پیـش از ایـن در دانشـگاه های علـم و صنعـت، الزهـرا، خبـر، علـم و فرهنگ و تهـران تدریس 

کرده اسـت.
ح با وزارت خانه ها  بهاره آروین از سـال ۱۳۸۲ تا سـال ۱۳۹5 به عنوان پژوهشـگر، مشـاور و مجری طر
و سـازمان های متعـددی هم چـون یونیسـف، سـتاد مشـترک ارتـش، بهزیسـتی، وزارت علـوم، مرکـز 
مطالعـات فرهنگـی و مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، هم کاری داشـته 

ولـی شـغل اصلـی اش تحصیـل و تدریس بوده اسـت.
غ التحصیلـی و دو سـال پـس از پیوسـتن به هیات علمی دانشـگاه  بهـاره آرویـن پنـج سـال پـس از فـار
کرد  کاندیداتـوری  تربیـت مـدرس تهـران، در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا اعـالم 
کاندیـدای  کـه انتخـاب اش به عنـوان یکـی از ۲۱  گرفـت. او  و مـورد حمایـت ائتـالف اصالح طلبـان قـرار 
کسـب ۱ میلیون و ۲۸5 هزار و ۲۳۷  اصالح طلبان با انتقادهایی همراه شـده بود، ولی موفق شـد با 

گذارد. رای به عنـوان ششـمین منتخـب تهـران پـای به شـورای پنجـم 
»شـهرداری شیشـه ای« شـعار تبلیغاتـی بهـاره آرویـن بـود. او در ایـن خصـوص می گویـد: »بایـد همـه 
که درحال حاضر در دسـترس شـورای شـهر قرار دارد یا طبق قانون  داده ها و اطالعاتی از شـهرداری 
می توانـد در اختیـار شـورای شـهر قـرار داشـته باشـد، از طریـق یـک سـامانه آنالیـن در اختیـار همـه 
گیـرد. ایـن داده هـا و اطالعـات شـامل میـزان بودجـه و نحـوه هزینه کـرد آن، نحـوه  شـهروندان قـرار 
کاربری  هـا و دیگـر داده هـا و اطالعـات  گـذاری پروژه هـای بـاالی یـک میلیـارد تومـان، مجوزهـا و  وا
کـرات شـورا و انتشـار علنـی رأی تک تـک اعضـا در مباحث  مشـابه اسـت، هم چنیـن انتشـار علنـی مذا
کمیسـیون برنامه و  گرفتـه تا بـه عضویت در  مختلـف.« او بـرای تحقـق ایـن وعـده انتخاباتـی تصمیـم 

بودجـه شـورای شـهر تهـران در آیـد.

همراهی خاتمی در اجالس جهانی داووس
خاتمی رئیس جمهور اسـبق ایران پس از پایان ریاسـت جمهوری اش در سـال ۱۳۸۶ عازم سـوئیس 
کنـد. بهـاره آروین همراه جـوان اش بود  شـد تـا در اجـالس مجمـع جهانـی اقتصـادی داووس شـرکت 
گرفـت. او در حالی کـه تنهـا ۲5 سـال داشـت و تـازه  کـه حضـورش مـورد توجـه اعضـای داووس قـرار 
کارشناسـی اش در رشـته علـوم سیاسـی شـده بـود، در برابـر دوربیـن ناظـران  موفـق بـه اخـذ مـدرک 
گفـت و نگاه هـای انتقـادی موجـود در ایـن اجـالس نسـبت  جهانـی از وضعیـت زنـان در ایـران سـخن 

کشـید. بـه وضعیـت و موقعیـت زنـان در ایـران را بـه چالـش 
ج ترقـی  کوشـید نشـان دهـد زنـان در ایـران توانسـته اند مـدار گرچـه بـا حضـورش در ایـن اجـالس  او ا
کـرد تـا بـه نمایندگـی از هم دانشـگاهی هایش  کننـد امـا سـال ۱۳۹۳ وقتـی ایـن فرصـت را پیـدا  را طـی 
محمـود  جمهـوری  ریاسـت  دوران  در  ایـران  وضعیـت  بگویـد،  سـخن  روحانـی  حسـن  حضـور  در 
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کشـیدن  گردنـش زیـر پای غول فشـرده شـده و مجال نفس  کـه  کسـی دانسـت  احمدی نـژاد را بسـان 
گلـوی جامعه و نفس هایش  گفـت: »غـول غـول اسـت، می توانـد پایش را دوبـاره بگذارد روی  نـدارد و 
کشـیدن بازگشـته،  کـه بـاز فرصـت نفـس  کـه پایـش را برداشـته، حـاال  را بـه شـماره بینـدازد، حـاال 
همیـن روزهـا وقتـش اسـت بـرای این کـه مـا و جامعه مـان بلند شـویم، روی پـای خودمان بایسـتیم، 
کارهـای غول را از دسـتش بگیریم و خودمان مسئول شـان شـویم، خودمـان، جامعه مان  یکـی یکـی 
و  سـخت  روزهـای  تحمـل  بـه  مجبـور  بـاز  روزگاری  روزی  گـر  ا بتوانیـم  کـه  آن قـدر  شـویم  توانمنـد 
کنیم، این بـار دیگر غـول آن قدرها هم غول  سـال های تلـخ شـدیم، این بـار بتوانیـم از خودمـان دفـاع 

کـه دیگـر نتوانـد هـر لحظـه هـرکار دلـش خواسـت بکنـد.« نباشـد، 
از طرفـداران  گذاشـته  و دانشـجویی  بـه سـن جوانـی  قـدم  بـا جنبـش اصالحـات  کـه  آرویـن  بهـاره 
گـش بـا سـالم بـه خاتمـی، می نویسـد:  سـید محمـد خاتمـی اسـت. او در سـال روز دوم خـرداد در وبال
از  بـرای مـا فقـط یـک شـخص عزیـز نیسـت، سـیدمحمد خاتمـی مصداقـی واقعـی  امـروز  »خاتمـی 
سیاسـت ورزی اخالقـی و اصالح طلبانـه اسـت، نمـادی از خسـتگی ناپذیری و امیـدواری بـه اصـالح. 
کـه نفـس جامعـه،  ایـن درک را از پـس تجربـه ی سـال هایی سـخت بـه دسـت آورده ایـم. سـال هایی 

نفـس اصالح طلبـی را بـه شـماره انداخته بـود.«

جنبش سبز و منتقدان بهاره آروین
منتقـدان حضـور بهـاره آرویـن در لیسـت اصالح طلبـان، او را چهـره ای مخالـف جنبـش سـبز و راوی 
انتقـادی در خصـوص بهـاره  دروغ گـوی ایـن جنبـش خوانده انـد. بهمـن دارالشـفایی در مقالـه ای 
کوچـک و بزرگـی می گفـت  آرویـن می نویسـد: »آرویـن در روایت هایـش از وقایـع سـال ۸۸ دروغ هـای 
کـه تقلـب نشـده و اقدامـات موسـوی و حامیانش  کنـد )تحلیلـش ایـن بـود  تـا تحلیلـش را مسـتدل تر 
کـه نوشـت در قـم  اشـتباه اسـت(. امـا دروغ بـزرگ و بـه قولـی تیزتریـن تیـغ را روز تشـییع منتظـری زد 
و در مسـیر تشـییع اسـت و آدم زیـادی نیامـده و شـهر مثـل روزهـای عـادی اسـت و بیشـتر آدم هـا هـم 
بـرای زیـارت حـرم آمده انـد.« امـا آرویـن بـا تکذیـب ایـن سـخنان، در پاسـخ می گویـد: »مـن ممکـن 
کـه بنـا بـه شـرایط و وضعیـت  اسـت در برخـی مـوارد نظـرات متفاوتـی داشـته باشـم، ممکـن اسـت 
کـه لحـن تنـدی داشـته وی آنهـا تفسـیر متفاوتـی  گفتـه باشـم  سـال ۸۸ و بـر اثـر عصبانیـت حرفـی را 
کرده انـد و بـا آن بـه مـن اتهـام می زننـد.« او مدعـی اسـت سـخنان او را وارونـه جلـوه  از آن حرف هـا 
کـه می گوینـد مـن در مـورد نخسـت وزیـر دوران جنـگ  داده انـد. آرویـن می افزایـد: »آن چیـزی را هـم 
گر انتقادی هم  گفتـه ام، صحیـح نیسـت. مـا حامـی هسـتیم و خود را داخل یک جریان می دانیـم و ا
گفته ام  که در مـوردش هم  کل جریـان نیسـت و نهایتـا بـه یک مورد خاص اسـت  می کنیـم انتقـاد بـه 

کار نمـی شـد بهتـر بـود! همیـن.« کـه شـاید فـالن 
چطـور  این کـه  بیـان  بـا  و  اسـت  کی  شـا نیـز  خوانده انـد  قالیبـاف  طرفـدار  را  او  کـه  کسـانی  از  آرویـن 
می توانـم بـه نظـرات قالیبـاف نزدیک تـر باشـم، می گویـد: »بـه نظـر مـن مهم تریـن مشـکل شـهرداری 
ح  تهران فسـاد و عدم شـفافیتش اسـت و به همین خاطر موضوع شـهرداری تمام شیشـه ای را مطر
کارآمدی شـهرداری ندانسـتم و به نظرم سیسـتم فاسـد  کردم. درسـت اسـت، من مشـکل اصلی را نا
کـه در شـهر شـده، بسـیاری از منافـع عمومـی هـدر رفته و شـهر فروخته  کارهایـی  اسـت و از قبـل ایـن 
شـده اسـت. امـا مـن اصـال متوجـه ایـن حرف هـا )حـرف منتقـدان( نمـی شـوم و نمـی دانـم برپایه چه 
کمپیـن انتخاباتـی حسـن روحانـی نیـز جملـه ای را بیـان  سـندی ایـن حـرف را می زننـد.« او البتـه در 
که ممکن اسـت ادعای  کسـانی اسـت  که به نظر می رسـید برای اطمینان بخشـیدن نسـبت به  کرد 
کمتر بحث اسـت.  گفت: »در ضرورت انتخاب روحانی  کرده باشـند. او  نزدیکیـش بـه قالیبـاف را بـاور 
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کارآمـد اسـت.« گرفتـن تهـران از مدیریـت نا کمپیـن مـا »۱+۲۱« و هـدف مـا بازپـس  یادمـان نـرود 
ایـن  کـه سال هاسـت  گ نویسـی حرفـه ای اسـت  و وبال قلـم  بـه  آرویـن دسـت  بهـاره  اینکـه  خالصـه 
کودک  حرفـه را رهـا نکـرده اسـت. چهـره ای اسـت دانشـگاهی و اهـل فعالیـت علمـی. متاهـل اسـت و 
خردسـالی دارد بـه نـام رهـا. آیـا او می توانـد ایـده »شـهرداری شیشـه ای« را در 4 سـال آینـده محقـق 

؟ کند
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شهربانو امانی

حوزه انتخابیه:تهران
استان: تهران

مجموع آراء: 1٬2۹۶٬۶5۷

کـه در نظـام انتخاباتـی ایـران از اسـتان آذربایجـان غربـی توانسـت بـه مجلـس شـورای  اولیـن زنـی 
کسـی نبـود جـز شـهربانو امانـی. او در انتخابـات مجلـس پنجـم به عنـوان منتخـب  اسـالمی راه یابـد 
کـه تـا  اول ارومیـه و به عنـوان اولیـن زن اسـتان، راهـی مجلـس شـورای اسـالمی شـد و در مجلسـی 
کنار ۱۲ زن دیگـر این مجلس، پیگیر  پیـش از مجلـس دهـم، رکـورددار بیشـترین حضور زنـان بود، در 

مسـایل زنـان باشـد.

کیست؟ شهربانو امانی منتخب چهارم شورای پنجم تهران 
شـهربانو امانـی انگنـه، در سـال ۱۳۳۹ در روسـتای انگنـه از توابـع ارومیـه متولـد شـد. او تحصیـالت 
گذرانـد و موفـق شـد دیپلـم اش را در رشـته  خـود را در مقاطـع ابتدایـی تـا دبیرسـتان را در ارومیـه 

کنـد. ریاضـی اخـذ 
درگذشـت  سـال روز  بـا  مصـادف   ۱۳5۸ شـهریور  نوزدهـم  از  را  خـود  اجتماعـی  فعالیت هـای  امانـی 
گروهـی از خیریـن، صاحـب نظـران و جوانـان ارومیـه، بـا راه انـدازی  آیـت اهلل طالقانـی بـه همراهـی 
کـرد. وی در سـال ۱۳۶۰ به عنـوان مـددکار در سـازمان بهزیسـتی  “سـازمان توحیـدی انفـاق” آغـاز 
کار شـد و سـپس بـه ریاسـت مجتمـع حمایتـی قـدس و پـس از آن مجتمـع  تـازه تاسـیس مشـغول بـه 

خدمـات حمایتـی شـهید جعفـری ارومیـه در آمـد.
توانسـت  آراء، 4۷٫۲۰ و مجمـوع رای ۱۸۹٬5۲۶  بیشـترین درصـد  کسـب  بـا  امانـی در سـال ۱۳۷5 
به عنوان نخستین زن از حوزه انتخابیه ارومیه، و هم چنین در مقام نخستین زن از دیار آذربایجان 
کسـیون  کنـد. در مجلـس پنجـم او عضـو فرا غربـی بـه مجلـس شـورای اسـالمی دور پنجـم راه پیـدا 
کروبـی، سـهیال جلـودارزاده، فاطمـه رمضانـزاده و …  کنـار فائـزه هاشـمی، فاطمـه  اقلیـت بـود و در 

کسـیون اقلیـت داشـتند. به عنـوان زنـان شـناخته شـده ایـن مجلـس، نقشـی موثـر در فرا
کسـب آراء مـردم ارومیـه  شـهربانو امانـی بـرای دومیـن بـار در انتخابـات مجلـس ششـم نیـز موفـق بـه 

رکوردار اولین ها در انتخابات
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کـرد. حضـور در مجلـس ششـم بـار دیگر این فرصـت را برای او  کرسـی خـود را در مجلـس حفـظ  شـد و 
کنـد، او به همراه سـهیال جلودارزاده بـرای اولین بار به  کـرد تـا رکـورد تـازه ای را بـه نـام خود ثبت  مهیـا 
هیـات رئیسـه مجلـس ششـم راه یافتنـد تـا نامشـان در میـان زنـان مجالـس شـورای اسـالمی مانـدگار 

شـود. امانـی از جملـه نماینـدگان متحصـن مجلس ششـم بود.
کـه رابطـه نزدیکـی بـا احـزاب اصالح طلـب از جملـه حـزب همبسـتگی ایـران اسـالمی  شـهربانو امانـی 
داشـت، بعـد از خـروج از مجلـس، فعالیت هـای سیاسـی اش را ادامـه داد. او پـس از راهپیمایـی ۲5 
کـه بـا حصـر رهبـران جنبش سـبز همراه شـد، بازداشـت و روانه زندان شـد ولـی پس از دو  بهمـن ۸۸، 

هفتـه بـا سـپردن وثیقه آزاد شـد.
حکـم  بـا  تـا  پیوسـت  زیسـت  محیـط  سـازمان  بـه  روحانـی  حسـن  دولـت  آمـدن  کار  روی  بـا  امانـی 

کنـد. فعالیـت  سـازمان  ایـن  در  زنـان  امـور  مشـاور  به عنـوان  ابتـکار  معصومـه 
کـه صالحیـت اش بـرای ورود بـه مجلـس دهـم رد شـده بـود، ایـن بـار در جریـان  شـهربانو امانـی، 
کاندیـدا و  گذاشـت و توانسـت بیشـترین آراء زنـان  انتخابـات شـوراها خـود را در معـرض رای مـردم 
به عنـوان منتخـب چهـارم تهرانیـان وارد شـورا شـود. امانـی در انتخابـات شـورای پنجـم بـا حمایـت 
کنـد. تـا بعـد از سـهیال جلـودارزاده  کسـب  ائتـالف امیـد، توانسـت ۱ میلیـون و ۲۹۶ هـزار و ۶5۷ رای 
کنـد، رکـورد  کسـب  کـه در انتخابـات مجلـس دهـم توانسـته بـود یـک میلیـون ۳۳۳ هـزار و ۳۲۷ رای 

کنـد. بیشـترین رای زنـان ایرانـی در انتخابـات بعـد از انقـالب را از آن خـود 
کـه بـه دلیـل روابـط فامیلـی، از جایگاهـی  شـهربانو امانـی برخـالف بیشـتر زنـان عرصـه سیاسـی ایـران 
برخـوردار هسـتند، متکـی بـه توانایـی خـود صاحـب چنیـن جایگاهـی شـده اسـت. او سـال ۱۳5۹ 

کـرد و دو دختـر دارد. ازدواج 
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ناهید خداکرمی

کـودکان نیـز باشـد یعنـی در تمـام نقـاط  »شـهر صرفـا بـرای مـردان نیسـت. شـهر بایـد بـرای زنـان و 
کـه  کنـد  شـهر، مـادران و فرزندانشـان آسـایش داشـته باشـند. شـورای شـهر آینـده بایـد بـه ایـن فکـر 
کاندیداتـوری و انتخاب  کرمـی قبل از  چگونـه شـهرآینده بـه فضایـی سـالم تبدیل شـود.« ناهید خدا
گفته  کرده و  به عنـوان عضـو شـورای پنجـم تهران، انتظارات اش از شـورای پنجم را این گونـه توصیف 
کالن نگـر وارد شـورای شـهر شـوند. زنـان می تواننـد بـازوی  کـه نماینـدگان زن  بـود: »انتظـار داریـم 
کـه بـه شـورای شـهر وارد می شـود می توانـد  نظارتـی قـوی بـرای مدیریـت شـهری باشـند یعنـی زنـی 
به عنـوان یـک ناظـر قـوی بـر عملکـرد شـهرداری ها نظـارت و چالش هـای مدیریـت شـهری را بـرای 
کـه شـورای پنجم بایـد مدیریت زنـان و نظارت  کنـد.« او معتقـد بـود  وضـع قوانیـن شـهری اسـتخراج 
زنانـه را به عنـوان یـک اصـل و نیـاز بـرای شـوراهای شـهر مـورد توجـه قراردهـد و حـاال او خـود عضـو 

شـورای پنجـم اسـت و بایـد بـه ایـن شـعارها جامـه عمـل بپوشـاند.

کیست؟ کرمی  ناهید خدا
کمتر شـناخته شـده بود ولی  کرمـی شـاید بـرای رای دهنـدگان، فعاالن سیاسـی و حزبی،  ناهیـد خدا
که او سال هاسـت عضو شـورای مرکزی  در میان پزشـکان و ماماها، چهره ای شـناخته شـده بود چرا

سـازمان نظام پزشـکی اسـتان تهران و رئیس انجمن مامایی ایران اسـت.
گذرانـده اسـت.  کرمـی تحصیـالت اش را در رشـته مامایـی تـا مقطـع دکتـرای تخصصـی  ناهیـد خدا
در  تحصیـل  سـابقه  او  اسـت.  تهـران  بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  التحصیـل  غ  فـار او 
دانشـگاه های ژنـو سـوئیس، جـان هاپکینـز امریـکا، علـوم پزشـکی اصفهـان و علـوم پزشـکی تهـران 

داراسـت. را 
کـه در تیرمـاه سـال جـاری در انتخابـات سـازمان نظـام پزشـکی اسـتان تهـران بـرای سـومین بـار  او 
گروه پزشـکی درآمـده بود. او خواهـان ابطال  برگزیـده شـد، پیشـتر عضـو هیـات رسـیدگی بـه تخلفات 

وعده احیای سهم زنان و کودکان از شهر

حوزه انتخابیه: تهران
استان: تهران

مجموع آراء: 1٬1۷2٬۷82
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انتخابـات سـازمان نظـام پزشـکی اسـت و می گویـد: »بـا این کـه بـرای سـومین دوره منتخـب سـازمان 
کوچک تریـن قـدم بـرای احیـای حقـوق  صنفـی نظـام پزشـکی تهـران شـدم، ابطـال ایـن انتخابـات را 

رای دهنـدگان می دانـم.« او ایـن انتخابـات را مخـدوش می دانـد.
کنفدراسـیون بیـن المللـی سـالمت خانـواده در  کرسـی مشـورتی در  کرمـی هم چنیـن صاحـب  خدا

لنـدن اسـت.
کارگـروه سـالمت و محیـط زیسـت معاونـت  کرمـی در دولـت حسـن روحانـی بـه دبیـری  ناهیـد خدا
زنان و خانواده نهاد ریاسـت جمهوری منصوب شـد و به عضویت شـورای فرهنگی-اجتماعی زنان 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی درآمـد. او در جریـان انتخابـات دوره پنجم شـورای شـهر تهـران، اعالم 
کسـب ۱.۱۷۲.۷۸۲ رای و  گرفـت و بـا  کـرد و مـورد حمایـت ائتـالف اصالح طلبـان قـرار  کاندیداتـوری 

به عنـوان نفـر پانزدهـم راهـی شـورای پنجـم تهـران شـد.
کمیسـیون بهداشـت و محیط زیسـت درآمد،  کرمی با ورود به شـورای شـهر تهران، به عضویت  خدا
هرچنـد شـورای پنجـم هنـوز فعالیـت رسـمی خـود را آغـاز نکـرده اسـت. اولویـت شـورای پنجـم تهـران 

ح اسـت: کرمـی به این شـر از نـگاه خدا
کودکان • شناسایی و حل چالش های پیش روز زنان و 

• احیای وظیفه نظارتی شورا
• تبدیل شورا به شورای شهر نه شورای شهرداری

• ایجاد مدیریت یکپارچه شهری
• استیفای حقوق شهروندی

گفتـه می شـود بـه حـزب اتحـاد  کرمـی عضـو هیـچ حـزب و سـازمان سیاسـی نیسـت ولـی  ناهیـد خدا
ملـت نزدیـک اسـت. دبیرکلـی ایـن حـزب را علـی شـکوری راد عضـو سـابق جبهـه مشـارکت برعهـده 
کرده  دارد. ایـن حـزب از شـهرداری محمـود حجتـی، محمـد علـی نجفـی و حسـین مرعشـی حمایـت 

است.

سوابق اجرایی و مدیریتی
امـا  بـوده،  متمرکـز  دانشـگاهی  و  درمانـی  مسـایل  حـوزه  بـه  کرمـی  خدا ناهیـد  فعالیـت  عمـده 
فعالیت هایـی نیـز در دولـت و شـورای عالی انقالب فرهنگی داشـته اسـت. اهـم فعالیت های اجرایی 

ح اسـت: او بـه ایـن شـر
• عضو شورای مرکزی سازمان نظام پزشکی تهران )سه دوره متوالی(

• عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
• رئیس انجمن علمی مامایی ایران

کمیته درمان سازمان تامین اجتماعی • رئیس 
کارگروه سالمت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری • دبیر 

• عضو شورای فرهنگی-اجتماعی زنان شورای عالی انقالب فرهنگی

سالمت زنان در حاشیه شهر امن نیست
که معتقد اسـت امنیت  ح تحول سـالمت دولت روحانی اسـت چرا کرمی از منتقدین طر ناهید خدا
که  سـالمت زنـان حاشیه نشـین بـدون متولـی مانـده اسـت. او می گویـد: »در برنامـه  وزارت بهداشـت 
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کنین  در حاشـیه شـهرها در حـال اجرایـی شـدن اسـت و هـدف آن ارائـه خدمـات پایه سـالمت به سـا
ایـن مناطـق اسـت، نحـوه ارائـه خدمـات در حـوزه سـالمت زنـان، بـاروری، دختـران و مـادران بـاردار 

کامـال نامشـخص و دارای چالش هـای بسـیار زیادی اسـت.«
کـز بهداشـتی شـهری، واحـدی به نام تنظیـم خانواده  وی می افزایـد: »تـا یـک سـال قبـل در تمـام مرا
کـه بـه ایـن سـه واحـد مراجعـه می کـرد، بر  کودکـی  کـودک وجـود داشـت و هـر زن و  و بهداشـت مـادر و 
کارشـناس بهداشـت خانـواده  حسـب نیـاز می توانسـت خدمـات خـود را بـه صـورت رایـگان از مامـا یـا 
بـر پایگاه هـای  ح تحـول بهداشـت، هـر سـه واحـد حـذف شـدند و عـالوه  کنـد. امـا در طـر دریافـت 
کـه دیگـر واحـدی بـه نـام  کـز جامـع سـالمت نیـز تسـری یافـت؛ بـه طـوری  سـالمت، ایـن امـر بـه مرا
کز بهداشـتی تعریف نشـده اسـت.« این در حالی اسـت  مامایی، سـالمت باروری یا مادر باردار در مرا
کارگـروه سـالمت و محیـط زیسـت معاونـت زنـان و خانـواده نهاد ریاسـت جمهوری اسـت. کـه او دبیـر 

کار و خیابان کودکان  ساماندهی 
کار و خیابـان را از جملـه برنامه هـای شـورای پنجـم می داند و  کـودکان  کرمـی سـاماندهی  ناهیـد خدا
کار، نگاهی صرفا درمانی و تسـکینی نیسـت. اقدامات شـورا شـامل  کودکان  می گوید: »نگاه شـورا به 
کار را حاصل عملکرد  کودکان  کودکان اسـت.« او  پیشـگیری، تشـخیص علت، درمان و بازتوانی این 
کـه در زمینه آسـیب های اجتماعی  مدیریـت شـهری و دولـت می دانـد و معتقـد اسـت شـورا تـا زمانـی 
در  کنـد.  اعـالم  شـفاف  صـورت  بـه  را  خـود  برنامه هـای  نمی توانـد  باشـد  نداشـته  دقیـق  اطالعـات 
محـوری،  محلـه  نظـر  از  شـهر  در  اجتماعـی  آسـیب های  اهمیـت  و  وسـعت  وضعیـت،  اول  مرحلـه 
گذشـته بایـد ارزیابـی مجـدد شـوند  کودک محـوری و زنـان آسـیب دیده بایـد بررسـی شـود و اقدامـات 
و برمبنـای وسـعت مسـاله آسـیب اجتماعی در شـهر، برنامه هـای شـورا را بـه صـورت هدفمنـد و بـا 

پر رنگ کـردن بعـد نظارتـی شورای شـهر پیـش ببریـم.

کرمی در فضای مجازی در دست نیست. اطالعاتی از وضعیت خانوادگی ناهید خدا
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الهام فخاری

حوزه انتخابیه: تهران
استان: تهران

مجموع آراء: 1٬112٬12۶

اولیـن  به طوری کـه  بـود،  شـده  شـناخته  کمتـر  ایـران  سیاسـی-اجتماعی  فضـای  در  فخـاری  الهـام 
کـه  گربـه اش منتشـر شـد. الهـام فخـاری  بـا  کـه عکسـی از او  بـار خیلی هـا نامـش را وقتـی شـنیدند 
کـه از  بـا حمایـت ائتـالف امیـد و بـا رای مـردم بـه شـورای شـهر تهـران راه یافـت، تنهـا ده سـال اسـت 
کـرده اسـت. عالقمنـدی بـه حیوانـات و نگهـداری حیوان خانگـی، او را  اصفهـان بـه تهـران مهاجـرت 
کـرده اسـت. سیاسـت مداری حیوان دوسـت و مدافـع حقـوق  از دیگـر رجـال سیاسـی ایـران متمایـز 

کنـار حیوانـات آموخـت. کـه معتقـد اسـت فلسـفه زندگـی را بایـد  حیوانـات 

کیست؟ الهام فخاری 
الهـام فخـاری در سـال ۱۳54 در اصفهـان متولـد شـد. او پـس از اخـذ دیپلـم در رشـته ریاضـی، راهـی 
که عالقه  کند. رشـته ای  دانشـگاه اصفهـان شـد تـا در رشـته زیسـت شناسـی علـوم جانـوری تحصیـل 

کـرد. او بـه حیوانـات را دوچنـدان 
فخـاری بـا ورود بـه دانشـگاه اصفهـان بـه عضویـت انجمـن اسـالمی دانشـجویان این دانشـگاه درآمد 
و بـه شـورای عمومـی دفتـر تحکیم وحدت )تشـکل دانشـجویان سیاسـی اصالح طلب دانشـگاه های 
کرد. فخاری سـپس  کشـور( راه یافت. در واقع او فعالیت سیاسـی را از دوران دانشـجویی آغاز  سراسـر 
کرد. سـازمان آزادی و عدالت، با همت  با جمعی از جوانان سیاسـی اصفهان، فعالیت حزبی را آغاز 

کرد. فخـاری و دوسـتان اش در اصفهـان ثبـت شـد و فعالیت خـود را آغاز 
کارشناسـی ارشـد  الهـام فخـاری در سـال ۱۳۸۶ موفـق بـه اخـذ پذیـرش از دانشـگاه الزهـرا در مقطـع 
در رشـته روانشناسـی شـد. او در ایـن سـال اصفهـان را بـه مقصـد تهـران و بـا هـدف ادامـه تحصیـل 
کارشناسـی ارشـد، جـذب مقطـع دکتـرا شـد و در سـال ۱۳۹5  کـرد. او بالفاصلـه پـس از اتمـام  تـرک 
کنـد. او هم چنین عضو سـازمان نظام  موفـق شـد از رسـاله دکتـرای خـود در رشـته روانشناسـی دفـاع 

روانشناسـی و مشـاوره ایـران اسـت.

عضو حیوان دوست شورای پنجم تهران
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بـا مهاجـرت بـه تهـران، فخـاری، عهـده دار مسـوولیت شـاخه تهـران سـازمان آزادی و عدالـت شـد. 
کـه در سـطح ملـی فعـال بودنـد از جملـه وظایـف ایـن  گیـری بـا دیگـر احـزاب اصالح طلـب  ارتبـاط 

منتخـب شـورای شـهر تهـران بـود.
فخـاری اولیـن بـار در حالیکـه بسـیار جـوان بـود، بـرای انتخابـات دومیـن دوره شـورای شـهر اصفهان 
کـرد و به عنـوان عضـو علی البـدل شـورای شـهر اصفهـان برگزیـده شـد. او در دوره  کاندیداتـوری  اعـالم 
بـه شـورا نشـد.  بـه ورود  کـرد ولـی موفـق  کاندیداتـوری  اعـالم  نیـز در حـوزه اصفهـان  سـوم شـوراها 
کاندیـدا شـد و مـورد  بـا نظـر سـازمان آزادی و عدالـت، در پنجمیـن دوره شـوراها، از تهـران  نهایتـا 
کسـب ۱ میلیـون ۱۱۲ هـزار و ۱۲۶ رای، به عنـوان  گرفـت و بـا  حمایـت ائتـالف احـزاب اصالح طلـب قـرار 
نوزدهمیـن منتخـب تهـران بـه شـورای پنجـم راه یافـت. او در جریـان تبلیغات انتخاباتـی وعده داده 
گفتـه بـود ایـن انتخابـات فرصتـی بـرای جوانـان و  کثریـت خامـوش جامعـه باشـد و  بـود تـا صـدای ا

کـه از سیاسـت های غلـط خسـته شـده اند. کسـانی اسـت  زنـان و همـه 

سیاسـت مداری حیوان دوسـت و مدافـع حقوق 
حیوانـات کـه معتقد اسـت فلسـفه زندگـی را باید 

کنـار حیوانـات آموخت
گزارشـی دقیق از وضعیت شـهر به مردم را اولویت نخسـت شـورای پنجم تهران  او حسابرسـی و ارائه 
می دانـد و می گویـد: »پیـرو برنامـه مصـوب شـورای عالـی سیاسـت گذاری اصالح طلبـان، بازآفرینـی 
عادالنـه همـه شـهروندان  زیسـت  بـرای  به طوری کـه شـهر  انسـان محور،  رویکـرد  بـا  اجتماعـی شـهر 
گفتـه فخـاری، توجـه بـه حمـل و نقـل  بازسـازی شـود، هـدف مـا از ورود بـه شـورای شـهر اسـت.« بـه 
و  اجتماعـی  آموزش هـای  پسـماند،  مدیریـت  شـهرداری،  پایـدار  درآمـد  شـدن  اجرایـی  عمومـی، 

شـهروندی و جلـب مشـارکت مـردم در اداره شـهر برنامـه منتخبـان شوراسـت.
گزینه اولش برای شـهرداری تهران را دکتر محمد سـتاری فر رئیس سـازمان برنامه و بودجه  فخاری 

گفته از شـهردار شـدن سـتاری فر حمایت می کند. کرده و  دولت خاتمی معرفی 

زمان حذف سقف های شیشه ای فرا رسیده است
الهام فخاری از جمله فعاالن حقوق زنان اسـت. او معتقد اسـت زمان حذف سـقف های شیشـه ای 
نقش هـای  ایفـای  و  مدیریتـی  موقعیت هـای  شـغلی،  فرصت هـای  برابـر  در  مانعـی  هم چـون  کـه 
کنـار بزنیـم. الهـام فخـاری  اجتماعـی زنـان عمـل می کنـد فـرا رسـیده و ضـروری اسـت ایـن سـقف ها را 
کیـد بـر ضـرورت جامعـه پذیـری سیاسـی-مدنی دختـران جـوان می گویـد: »زنان فعال سیاسـی،  بـا تا
امـروز افـزون بـر نقـش حزبـی و اجتماعـی، به عنـوان الگوهـای جامعـه پذیـری دختـران بـرای آینـده، 
کننـد. توانمنـدی، تـآب آوری و بازخـورد مثبـت زنـان فعـال سیاسـی- اجتماعـی  بایـد ایفـای نقـش 
کادرسـازی به شـمار  می توانـد بـر بهبـود الگوهـای انگیزشـی دختـران موثـر باشـد و بهتریـن تمهیـد در 

می آیـد.«
الهـام فخـاری متاهـل و پسـری ۱۲ سـاله دارد. او حضـوری پررنـگ در شـبکه های اجتماعـی دارد و 

گرام بـا مخاطبـان رابطـه ای دو جانبـه داشـته باشـد. می کوشـد از طریـق توییتـر و اینسـتا
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زهرا نژادبهرام

»برخـی از قوانیـن منجـر بـه تقویـت مبانـی نابرابـری )جنسـیتی( در عرصـه قـدرت )در ایـران( شـده 
کشـور فراهـم می کنـد. وجود  اسـت و زمینـه را بـرای ممانعـت از دسـتیابی زنـان بـه مدیریـت سیاسـی 
کم رنگ بودن  قواعـدی چـون نقش هـای بـی تغییـر از پیـش سـاخته برای زنـان در حوزه خصوصـی و 
کـه جامعـه ایرانـی را در  نـگاه مثبـت و پیشـرو در عبـور از ایـن قواعـد بخشـی از تصویـر حقوقـی اسـت 
دوران پیـش و پـس از انقـالب از آن متاثـر سـاخته اسـت.« ایـن نتیجـه تحقیـق زهـرا نـژاد بهـرام اسـت 
کتابـی تحـت عنـوان »موانـع مشـارکت سیاسـی زنـان در ایران« به رشـته تحریر در آمده اسـت.  کـه در 
گرفته  کار  او معتقـد اسـت: »در حـوزه قـدرت سیاسـی بخـش بزرگـی از تـوان و انرژی منابع انسـانی بـه 
که شـاید  کارگیـری آنـان وجـود دارد، بسـیار محـدود اسـت، آن گونـه  گـر هـم آثـاری از بـه  نمـی شـود یـا ا
کتـاب حـاال عضـو شـورای  بتـوان آن را بـا اصطـالح نادیـده انگاشـتن همـراه سـاخت.« نویسـنده ایـن 
شـهر تهـران اسـت و ایـن یعنـی اینکـه او موانـع را پشـت سرگذاشـته و پـا بـه اریکـه قـدرت نهاده اسـت.

کیست؟ زهرا نژاد بهرام 
کارشناسـی ارشـد،  زهـرا نژادبهـرام در سـال ۱۳4۲ متولـد شـد. او پـس از اتمـام تحصیـالت در مقطـع 
راهـی انگلسـتان شـد تـا در دانشـگاه علـوم اسـالمی لنـدن، دکترایـش را در رشـته علـوم سیاسـی اخـذ 

. کند
زهـرا نژادبهـرام، فعالیـت حرفـه ای خـود را از سـال ۱۳۶۰ در مدارس تهران با عنـوان مربی امور تربیتی 
کـرد و تـا سـال ۱۳۶۹ به عنـوان معلـم در دبیرسـتان های تهـران حضـور داشـت. در سـال ۱۳۷۰  آغـاز 
به عنـوان مدیـر مـددکاری بـه بنیـاد شـهید اسـتان آذربایجـان غربـی مامـور شـد و تـا سـال ۱۳۷۳ در 

ایـن اسـتان حضـور داشـت.
کارآمـدن دولـت خاتمـی و بـا حمایـت فریـدون وردی نـژاد، رئیـس وقـت سـازمان خبرگـزاری  بـا روی 
جمهـوری اسـالمی بـه ایـن سـازمان منتقـل شـد. زهرا نژاد بهـرام عالوه بـر فعالیت در دانشـکده خبر، 

پرش از روی موانع مشارکت سیاسی زنان

حوزه انتخابیه: تهران
استان: تهران

مجموع آراء: 1,133,548
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گرچـه رشـته تحصیلـی او  ریاسـت اداره اطالعـات و مدیریـت سـازمان خبرگـزاری را عهـده دار شـد. ا
بـه عضویـت  بـه تدریـس روزنامه نـگاری مشـغول شـد و  بـود ولـی در دانشـکده خبـر  علـوم سیاسـی 

کدیـور بنیان گـذاری شـده بـود، پیوسـت. کـه توسـط جمیلـه  انجمـن روزنامـه نـگاران زن 
سـال ۱۳۸۰، نـژاد بهـرام، سـازمان خبرگـزاری را تـرک و به عنـوان معـاون اجتماعـی فرمانـدار تهـران، 
کـرد. او سـپس بـه اسـتان داری تهـران پیوسـت تـا  دوره جدیـدی از فعالیـت حرفـه ای خـود را آغـاز 
کنـد. انتخابـات و مسـوول جـذب سـرمایه گذاری خارجـی فعالیـت  به عنـوان مدیـرکل اجتماعـی و 

زهـرا نژادبهـرام در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا از حـوزه انتخابیـه تهـران اعـالم 
کـرد و بـا حمایـت ائتـالف امیـد، موفـق شـد بـه همـراه ۲۰ عضـو دیگـر لیسـت امیـد وارد  کاندیداتـوری 

شـورای شـهر تهـران شـود.
کرده و می گوید:  کسـیون زنان در شـورای شـهر تهران حمایت  او پس از انتخابات از ایده تشـکیل فرا
کسـیون زنان در شـورا  » 5۰درصـد جمعیـت شـهر تهـران را زنـان تشـکیل می هنـد، در نتیجه ایجاد فرا

قطعـا به نفع شـهر خواهـد بود.«

سوابق اجرایی و مدیریتی
بیشـتر در سـازمان خبرگـزاری جمهـوری  تهـران،  بـه شـورای شـهر  از ورود  پیـش  تـا  نژادبهـرام  زهـرا 
اسـالمی و فرمانـداری تهـران و مرکـز امـور مشـارکت سیاسـی زنـان نهـاد ریاسـت جمهـوری، مشـغول 

ح اسـت: بـوده اسـت. اهـم فعالیت هـای اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• دبیر شورای اطالع رسانی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

• معاون فرماندار تهران
• مدیرکل اجتماعی و انتخابات استان داری تهران

• رئیس اداره اطالعات و مدیریت سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
گروه مطالعات استراتژیک دانشکده خبر • مدیر 

گذاری خارجی استان داری تهران • دبیر ستاد جذب سرمایه 
• مدیر مددکاری بنیاد شهید استان آذربایجان غربی

• معلم دبیرستان های تهران

مهم ترین مشکالت زنان از نگاه نژادبهرام
زهـرا نژادبهـرام »تبعیـض« و »ناامنـی« را اصلی تریـن چالـش زنـان ایرانـی می دانـد و می گویـد: »سـال 
کـه  گرفـت  زنـان صـورت  زنـان در مـورد مشـکالت و مسـایل  از سـوی معاونـت  ۹4 نظـر سـنجی ای 
کـه زنـان  براسـاس آن اصلی تریـن مسـاله زنـان تبعیـض و عـدم امنیـت بـود .در واقـع بـه نظـر می رسـد 
کـه ایـن  هنـوز احسـاس می کننـد به عنـوان شـهروند درجـه دو در جامعـه حضـور دارنـد و تـا زمانـی 
احسـاس در حـوزه اقتصـاد، سیاسـت، فرهنـگ و خانـواده وجـود داشـته باشـد، پذیـرش حـق زنـان 

گرفتـه می شـود.« به عنـوان نیمـی از جمعیـت جامعـه نادیـده 
اسـت  دارنـد  غیرایرانـی  کـه همسـر  ایرانـی  زنـان  فرزنـدان  بـه  تابعیـت  اعطـای  از جملـه موافقـان  او 
افـراد تعییـن می کننـد در  کشـور مـا براسـاس جنسـیت  و معتقـد اسـت اعطـای هویـت ایرانـی را در 
کـه تولـد فرزنـد چـه از مـادر و یـا پدر ایرانی باید دارای هویت ایرانی باشـد. او خواسـتار اصالح  صورتـی 

قوانیـن در ایـن حـوزه اسـت.
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کارتن خواب انسانی و اخالقی نیست عقیم سازی زنان 
کارتـن خـواب، زهـرا نژادبهـرام بـه ایـن  ح موضوعـی بـا عنـوان ضـرورت عقیم سـازی زنـان  در پـی طـر
گفتـه: »مـا  کنـش نشـان داده و آن را غیراخالقـی، غیرانسـانی و غیراسـالمی دانسـته اسـت. او  ح وا طـر
براسـاس مبانـی دینـی و انسـانی حـق نداریـم بـه بـدن افـراد به عنـوان یـک ودیعـه الهی آسـیب بزنیم. 

ناقص سـازی جنسـی از نظـر حقـوق بشـر و حقـوق بین الملـل بازتـاب مناسـبی نـدارد.«
بـا  خشـن  برخوردهـای  کـه  می دهـد  نشـان  نیـز  جهانـی  »تجـارب  اسـت:  معتقـد  زنـان  فعـال  ایـن 
کلـی مسـاله را  آسـیب های اجتماعـی از جملـه اعتیـاد تسـکین دهنده نیسـت و مـا بایـد بـه صـورت 

نیسـت. « راه حـل مشـکالت  کـردن صـورت مسـاله  ک  پـا و  کنیـم  بررسـی 
زهـرا نژادبهـرام از فعـاالن حقـوق زنـان بـه شـمار مـی رود و خواسـتار افزایـش مشـارکت سیاسـی زنـان 
کنـد. اسـت. او وعـده داده تـا در شـورای شـهر تهـران، مسـایل و مشـکالت زنـان را بـا جدیـت دنبـال 

اطالعاتی از وضعیت و روابط خانوادگی او در فضای مجازی موجود نیست.
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زهرا نوری

بـا حکـم  و  آمـد  کرباسـچی  بـا حکـم غالمحسـین  کـه  ایـران،  اسـالمی  اولیـن شـهردار زن جمهـوری 
محمـود احمـدی نـژاد رفـت، حـاال در مقـام انتخـاب شـهردار تهـران نشسـته اسـت. زهـرا صدراعظـم 
نـوری، منتخـب شـورای پنجـم تهـران، بـه همـراه ۲۰ عضـو دیگـر ایـن شـورا، حـدود یـک مـاه دیگـر 
کـرد. او می گویـد: »قبـل از  فعالیـت خـود را در شـورا آغـاز و شـهردار بعـدی تهـران را انتخـاب خواهنـد 
برکنـاری قالیبـاف بایـد وضعیـت شـهرداری، بدهی هـا و درآمد هایش روشـن شـود، قالیبـاف باید اول 

کنـد.« بدهی هـا را شـفاف 

کیست؟ زهرا صدراعظم نوری 
زهـرا صدراعظـم نـوری، در سـال ۱۳4۱ در شـهر تهـران متولـد شـد. تحصیـالت اش را تا مقطـع دکترای 
مدیریـت محیـط زیسـت، ادامـه داد. او در سـال ۱۳۷5 در حالیکـه تنهـا ۳4 سـال داشـت بـا حکـم 
کرسـی شـهردار منطقـه ۷ پایتخـت تکیـه زد و بـه  کرباسـچی، شـهردار وقـت تهـران، بـر  غالمحسـین 
مـدت ۷ سـال در ایـن مقـام باقـی مانـد، تـا محمـود احمـدی نـژاد حکـم بـه برکنـاری اش دهـد. او 
کرباسـچی بـا مرتضـی الویـری، محمـد حسـن ملـک مدنـی و محمـد حسـین  در ایـن مـدت عـالوه بـر 

کـرد. کار  مقیمـی سـه شـهردار بعـدی تهـران هـم 
پیـش از او هیـچ زنـی در تاریـخ جمهـوری اسـالمی بـه سـمت شـهردار انتخـاب نشـده بـود تـا لقـب 
کمتـر زنـی در مقـام  کـه  کنـد. او زمانـی بـه شـهرداری منصـوب شـد  اولیـن شـهردار زن را از آن خـود 
کـرده و می گویـد: »آن دوره را نمی تـوان بـا  اجرایـی ارشـد حضـور داشـت. نـوری بـه ایـن مسـاله اشـاره 
کمتـر اسـتفاده می شـد و زمانـی  کمتـر بـود و از حضـور زنـان  کـه توانایـی زنـان  کـرد؛ چـرا  االن مقایسـه 
کـه مـن انتخـاب شـدم، انتقـادات فراوانـی ایجـاد شـد. امـا بعـد از آن و در دولـت اصالحـات از زنـان در 
مسـئولیت های مهمـی اسـتفاد شـد و زمینـه بـرای حضـور فعـال زنـان در جامعـه ایجـاد شـد. البتـه 
در همـان دوره مـا و در چندیـن شـرکت  زیرمجموعـه شـهرداری، زنـان مسـئولیت و نقـش مدیریتـی 

از شهرداری تهران تا انتخاب شهردار

حوزه انتخابیه: تهران
استان: تهران

مجموع آراء: 1٬2۰۶٬15۹
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داشـتند و بعضـی از معاونـان مـن و همچنیـن معاونـان اجتماعـی در چندیـن منطقـه دیگـر هـم زنان 
بودنـد. در دوره احمدی نـژاد همـه زنـان حـذف شـدند.«

صدراعظم نوری با ترک سـاختمان شـهرداری به سـازمان حفاظت محیط زیسـت رفت و مسـوولیت 
حفاظـت از محیـط زیسـت تهـران را عهـده دار شـد تـا دوران احمـدی نژاد در شـهرداری تهران به سـر 
آیـد و همسـر قالیبـاف شـهردار جدیـد تهـران، بـار دیگـر او را بـه شـهرداری فراخوانـد. او در خصـوص 
همسـر  کـه  مشـیر  خانـم  برگشـتم  مـن  کـه   ٨4 »سـال  می گویـد:  تهـران  شـهرداری  بـه  اش  بازگشـت 
قالیباف بود، اداره امور بانوان شـهرداری را برعهده داشـت. من جلسـه ای با ایشـان داشـتم و خانم 
که  گفتم  کـه مشـاور خانـم مشـیر بودنـد در آن جلسـه حاضـر بودنـد. در آن جلسـه به ایشـان  آبـاد هـم 
بـا توجـه بـه نسـبت خانوادگـی ات بـا شـهردار تهـران از ایـن فرصـت اسـتفاده و شـرایط را بـرای حضـور 

کنیـد؛ امـا متأسـفانه خیلـی از ایـن سـخنان اسـتقبال نکردنـد.« فعـال زنـان فراهـم 

کاندیداتوری برای ورود به شورا
کـرد و مـورد  کاندیداتـوری  زهـرا صدراعظـم نـوری، سـال ۱۳۹۲ بـرای ورود بـه شـورای تهـران، اعـالم 
گرفـت. او در ایـن انتخابـات، به عنـوان عضـو علی البـدل شـورای  حمایـت جبهـه اصالحـات هـم قـرار 
گـر سـه نفـر دیگـر از اعضـای شـورای چهـارم از ایـن شـورا بـه هـر دلیـل  چهـارم تهـران انتخـاب شـد و ا
خ نداد تا او تا پایان دوره در لیسـت  بیـرون می رفتنـد او بـه صحـن شـورا راه می یافـت ولـی این اتفاق ر

بماند. انتظـار 
کـرد و این  نـوری بـار دیگـر در سـال ۱۳۹۶ شـانس خـود را بـرای ورود بـه شـورای پنجـم تهـران امتحان 
کرسـی های دوره پنجم شـورای تهران  بـار موفـق شـد بـا حمایـت ائتـالف امید به شـورا راه یابـد. تمام 
کسـب ۱۲۰۶۱5۹  گرفـت. زهـرا صدراعظـم نـوری در ایـن انتخابـات بـا  بـه اعضـای ائتـالف امیـد تعلـق 

رای به عنـوان دوازدهمیـن عضـو شـورای تهـران انتخـاب شـد.

سوابق اجرایی، مدیریتی و آموزشی
بـه شـورای پنجـم تهـران، در سـه حـوزه شـهرداری، محیـط  از ورود  نـوری، پیـش  زهـرا صدراعظـم 
گذشـته، بـه ایـن  کـه اهـم آن طـی ۳۲ سـال  زیسـت و دانشـگاه آزاد،، فعالیـت و مسـوولیت داشـته 

ح اسـت: شـر
کشور • مشاور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 

کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام • عضو 
کشور کشور و رییس سازمان شهرداری های  • مشاور اجتماعی معاون وزیر 

• مشاور رییس دانشگاه آزاد اسالمی و عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته
کمیسیون فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی • عضو 

کمیته آموزش شورای عالی انقالب فرهنگی • عضو 
کل برنامه ریزی و توسعه شهری • مدیر 

• شهردار منطقه ۷ تهران
• رییس محیط زیست شهر تهران

کشور کمیسیون های وزارت  • عضو شورای عالی سیاست گذاری 
• عضو شورای بررسی مسایل اجتماعی شهر تهران
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کشور کمیسیون های وزارت آموزش و پرورش  • عضو شورای سیاست گذاری 
• مدرس دانشگاه های تربیت معلم، آزاد اسالمی و غیرانتفاعی ارشاد 

کالن شـهرها،  کاهـش آلودگـی هـوا در  زهـرا صدراعظـم نـوری عـالوه بـر فعالیت هـای اجرایـی در حـوزه 
کتـاب  توسـعه مدیریـت رود-دره هـا و اراضـی پیرامونـی سـابقه فعالیـت پژوهشـی دارد. او مترجـم 

صدرالدیـن شـیرازی نوشـته دکتـر حسـین نصـر اسـت.

کسیون زنان شورای پنجم فرا
گفتـه:  کسـیون زنـان در شـورای پنجـم تهـران خبـر داده و  ح تشـکیل فرا زهـرا صدراعظـم نـوری، از طـر
که مدیریت شـهری  کودکان اسـت  »شـهر یک مجموعه ای از همه شـهروندان اعم از زنان، مردان و 
گروه هـا داشـته باشـد و بـرای همـه آنهـا برنامه ای عملی داشـته  بایـد دارای یـک نـگاه جامـع بـه همـه 
گیری  گیران مرد بوده اند، نگاه فرا که عمده سیاسـتگذاران و تصمیم  باشـد اما متاسـفانه از آنجایی 
کـه نیمـی از جمعیـت پایتخـت را زنـان و دختـران تشـکیل  بـه زنـان وجـود نـدارد و ایـن در حالیسـت 
کسـیون زنـان نـگاه  کـه امیدواریـم بـا تشـکیل فرا کـرد  می دهنـد و بایـد بـه ظرفیـت ایـن افـراد توجـه 

گروه و مسائلشـان داشـته باشـیم.« دیگـری بـه ایـن 
زهـرا صدراعظـم نـوری، توسـعه پایـدار بـدون حضـور زنـان را بی معنـی می دانـد و می گویـد: »مدیریـت 
گر مـا فرصت های  کرد. ا بحثـی جنسـیتی نیسـت و نبایـد بـا نگاهی جنسـیتی بـه حوزه  مدیریـت نگاه 
بـاور در جامعـه  ایـن  از چنـد سـال  کنیـم به راحتـی بعـد  زنـان فراهـم  بـرای مـردان و  را  برابـر شـغلی 
اصـالح می شـود. متأسـفانه در سـال های متوالـی پسـت های مدیریتـی صرفـًا در اختیـار آقایـان قـرار 
کمتر از توانمندی های زنان اسـتفاده شـد.« به باور این عضو شـورای پنجم تهران جامعه  داشـته و 
کننـد و  گـر خانم هـا اعتمـاد بـه نفـس خـود را تقویـت  ایـران مردسـاالر اسـت و خاطـر نشـان می کنـد: »ا
خودشـان را بـاور داشـته باشـند می تواننـد بـا عملکـرد و حضـور مؤثـر خـود ایـن نـگاه را تغییـر دهنـد. 
کـه امـکان تغییـر رویکرد هـا و نگرش هـا در آن وجـود دارد  خوشـبختانه جامعـه  مـا جامعـه ای اسـت 

کـرد.« ولـی بـرای تغییـر رویکردهـا بایـد خیلـی تـالش 

خانواده
ایـران در دسـت  قـدرت در  بـا دیگـر صاحبـان  روابـط فامیلـی اش  و  او  از خانـواده  زیـادی  اطالعـات 
گفتـه می شـود »رحیـم عبـادی« معـاون آمـوزش و پـرورش دولـت خاتمـی، همسـر اوسـت. نیسـت. 
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بنفشه رفیعی

کمتـر  پوسـترهای تبلیغاتـی اش، خیلـی زود نامـش را سـرزبان ها انداخـت. »دکتـر بنفشـه رفیعـی« را 
پوسـترهای  ولـی  می شـناخت،  شـوراها،  دوره  پنجمیـن  انتخابـات  تبلیغـات  شـروع  از  قبـل  کسـی 
که چهره او را جذاب نشـان می داد، سـبب شـد تا خیلی زود نامش، نه در سـطح شـهر  تبلیغات ای، 
کنـار عکس  گیـر شـود. رسـانه های اصول گرایـان عکـس او را در  گرام، فرا قـدس، بلکـه از طریـق اینسـتا
کـه بـه نظرشـان بـا چهـره زن سیاسـتمدار مـورد تاییـد جمهـوری اسـالمی  کاندیـدا،  جمعـی از زنـان 
کردند و تیتر زدند »فشـن ها هم به میدان رقابت شـورا آمدند.« بنفشـه  هم خوانی نداشـت، منتشـر 
رفیعـی، البتـه برخـالف تبلیغـات اصول گرایـان، از جوانان تحصیلکرده، دانشـگاهی و از نخبگان شـهر 
قـدس بـود و بـا اعـالم حضـورش در عرصـه انتخابـات بـا اقبـال عمومـی هـم مواجـه شـد و این گونـه 
تیترهـا نـه تنهـا در رای مردمـی اش اثـر منفـی نداشـت، بلکـه بیشـتر نگاه هـا و البتـه آراء رای دهندگان 

کـرد. را بـه خـود جلـب 

کیست؟ بنفشه رفیعی 
غ التحصیـل رشـته بیوشـیمی و دارای مـدرک تحصیلـی  بنفشـه رفیعـی، فرزنـد مهـدی رفیعـی، فـار
دکتراسـت. او عضـو هیـات علمـی دانشـکده فنـی دانشـگاه آزاد اسـالمی شـهر قـدس اسـت. بنفشـه 
رفیعـی پیـش از آنکـه فعـال سیاسـی یـا مدنـی باشـد، اسـتاد دانشـگاه و چهـره ای علمـی اسـت. او 
صاحـب مقـاالت متعـدد در رشـته تخصصـی خـود اسـت. »اندازه گیـری انسـولین بـا اسـتفاده از نانـو« 
کـه بـا هـم کاری دکتـر علیرضـا فخـاری اسـتاد دانشـگاه شـهید  عنـوان یکـی از مقـاالت علمـی اوسـت 
بهشـتی بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت. بنفشـه رفیعـی عضـو انجمـن پژوهشـگران جـوان و نخبـگان 

شـهر قـدس اسـت.
اطالعـات  براسـاس  نیسـت.  موجـود  رسـانه ها  در  رفیعـی  بنفشـه  زندگی نامـه  از  چندانـی  اطالعـات 
موجـود او تـا پیـش از انتخابـات شـورای پنجـم، تنهـا در فضـای دانشـگاهی فعالیـت داشـته اسـت. 

ورود به شورای شهر قدس

حوزه انتخابیه: شهر قدس
استان: تهران

مجموع آراء: 11٬81۰
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او در جریـان انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر از حـوزه انتخابیـه شـهر قـدس اسـتان تهـران، 
کاندیداتـوری می کنـد. انتشـار پوسـترهای زیبـا و تبلیغـات محیطـی اش، خیلـی جلـب توجـه  اعـالم 
گرام عکس هـای بسـیاری از او منتشـر شـده اسـت. پوسـتر تبلیغاتـی  می کنـد به طوری کـه در اینسـتا
کرده اند. بنفشـه رفیعی را یکی از جنجالی ترین پوسـترهای تبلیغاتی انتخابات شـورای پنجم برآورد 

پوسـترهای تبلیغاتی دکتر بنفشـه رفیعی، دسـتمایه 
تهاجـم رسـانه های اصول گرا شـد.

تبلیغـات متفـاوت یـا شـادابی جوانـی و تحصیـالت عالیه، هرچـه بود، او مورد توجه مردم شـهرقدس 
کسـب ۱۱ هـزار و ۸۱۰ رای به عنـوان سـومین منتخـب، وارد شـورای شـهر  گرفـت و موفـق شـد بـا  قـرار 
قـدس شـود. او در انتخابـات هیـات رئیسـه شـورای شـهر قـدس نیـز موفـق شـد به عنـوان دبیـر اول 

کمیسـیون فرهنگـی و بانـوان شـهر قـدس انتخـاب شـود. هیـات رئیسـه و رئیـس 

برای آبادانی ایران می کوشم
بنفشـه رفیعـی بـا ورود بـه شـورای شـهر قـدس، با اعـالم اینکه به ایـران عرق ملـی دارم می گوید: »من 
کـه  نه تنهـا بـه شـهرقدس بلکـه نسـبت بـه سرتاسـر ایـران عـرق ملـی دارم و بـرای مـن فـرق نمی کنـد 
کـه مـن تمـام ایـران را وطـن خـود می دانـم و سـعی  عضـو شـورای شـهر خـوی و یـا بومهـن باشـم، چـرا 

کنـم.« کشـورم تـالش  می کنـم هرجـا هسـتم مفیـد باشـم و بـرای آبـادی 
کـه  کنـم  کـه پاسـدار حقـوق زنـان باشـد و می گویـد: »در شـورای پنجـم می کوشـم اثبـات  او وعـده داد 
کننـد و سـعی می کنـم مطالبـات زنـان را در ایـن  خانم هـا می تواننـد به عنـوان عضـو شـورا موفـق عمـل 
کـه او نیـز در انتخابـات  کنـم.« الهـام میرزایـی دیگـر عضـو زن شـورای شـهر قـدس اسـت  دوره دنبـال 

هیـات رئیسـه به عنـوان دبیـر دوم برگزیـده شـد. شـورای شـهر قـدس ۹ عضـو دارد.
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طیبه شریفی

حوزه انتخابیه: شهرکرد
استان: چهارمحال و بختیاری

مجموع آراء: ۹,۰21

کـه قائـل بـه اختـالف در حقـوق، تکالیـف و مجازات هـا، میـان زنـان و مـردان  فقـط مردانـی نیسـتند 
کـه چنیـن اعتقـادی دارنـد. طیبـه شـریفی یکـی از  کسـانی هسـتند  هسـتند، بلکـه در میـان زنـان نیـز 
کـه  کـه در شـورای اسـالمی شـهرکرد نیـز عضویـت دارد. او معتقـد اسـت همان گونـه  ایـن زنـان اسـت 
کـرده بایـد حقـوق و تکالیـف زن و مـرد متفـاوت باشـد. او در شـورای شـهر حضـور دارد  اسـالم وضـع 
و در دانشـگاه تدریـس و در محافـل سیاسـی و نظامـی سـخنرانی می کنـد ولـی در عیـن حـال معتقـد 

اسـت وظیفـه اصلـی زن، مـادری و تربیـت اسـت.

کیست؟ طیبه شریفی 
کیـار اسـتان چهارمحـال و بختیـاری متولـد شـد.  طیبـه شـریفی در سـال ۱۳4۹ در تشـنیز شهرسـتان 
بـه عضویـت هیـات علمـی  تـا مقطـع دکتـرا در رشـته روانشناسـی ادامـه داد و  را  او تحصیـالت اش 
دانشـگاه آزاد اسـالمی شـهرکرد درآمـد. او عضـو و نایـب رئیـس سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره 

ایـران در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری اسـت.
شـریفی در سـال ۱۳۸۰ به عنوان پژوهشـگر برتر و اسـتاد نمونه اسـتان چهارمحال و بختیاری برگزیده 
که از آن جمله  شـد. شـریفی مقاالت متعددی در حوزه دین و روانشناسـی به رشـته تحریر در آوده، 

کرد: می تـوان بـه این موارد اشـاره 
• بررسی رابطه نگرش دینی با اضطراب، افسردگی و پرخاشگری

• رابطه نگرش دینی با سالمت عمومی و شکیبایی
• بررسی رابطه ساده و چندگانه هویت های دینی و ملی با سالمت روانی

• مقایسه نگرش دینی دانشجویان دختر و پسر

عضو بسیجی شورای شهرکرد
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او  می آیـد.  شـمار  بـه  اسـتان  اصول گـرای  نیروهـای  از  و  شـهرکرد  بسـیج  عضـو  شـریفی  طیبـه 
سـخنرانی های متعـددی در بسـیج، سـپاه، حـوزه علمیـه و دانشـگاه های شـهرکرد داشـته اسـت.
کاندیداتـوری و برنامه هـای خـود  طیبـه شـریفی در جریـان انتخابـات شـورای چهـارم شـهرکرد، اعـالم 

کرد: را بـه ایـن شـهر اعـالم 
• نظارت بر توزیع عادالنه بودجه.

• اشتغال زایی
کار. کسب و  کارآفرینی و  کز  • توسعه و تجهیز مرا

کم درآمد با استفاده از امکانات شهرداری. • توجه به اقشار 
کارآمد و فرهیخته در عرصه مدیریت شهری. • انتخاب زنان 

• ساماندهی و رفع معضالت و آسیب های اجتماعی و روانی) بیکاری، اعتیاد، طالق(
• ایجاد مکان های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و حمایتی مخصوص بانوان.

• نظارت و پیگیری بهداشت محیط و خانواده.
و  دینـی  احـکام  فلسـفه  ارائـه  طریـق  از  نوجوانـان  و  کـودکان  ملـی  و  اعتقـادی  بنیـه  تقویـت   •

ملـی. افتخـارات 
شـریفی موفـق شـد بـا حمایـت اصول گرایـان اسـتان، به عنـوان منتخـب هشـتم بـه شـورای اسـالمی 
کرد. طیبه شریفی پس از ورود  کسب  شهرکرد راه یابد. او در این دوره از انتخابات ۱۰ هزار و 4۶ رأی 

کرسـی منشـی دوم تکیه زد. بـه شـورا، بـه عضویـت هیـات رئیسـه درآمـد و بـر 
اعالم  شورا  به  ورود  برای  باردیگر  چهارم،  شورای  در  عضویت  چهارسال  از  پس  شریفی  طیبه 
کسب ۹ هزار و ۲۱ رأی، به عنوان منتخب چهارم به  با  بار نیز موفق شد  او این  کرد.  کاندیداتوری 
کسب بیش از ۱5 هزار  شورای پنجم شهرکرد راه یابد. در این انتخابات مرجان دادایی دهکردی با 
رای به عنوان نفر اول به شورای شهر راه یافت. ولی هیچ کدام از این دو زن شورای پنجم به عضویت 

هیات رئیسه در نیامدند تا مدیریت شورای پنجم شهرکرد در انحصار مردان شورا باقی بماند.
شریفی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از حامیان ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصول گرایان بود.

شـریفی در زمینـه مبـارزه بـا اعتیـاد نیـز فعـال اسـت و در همایشـی به عنـوان سـفیر سـالمت در سـطح 
گرفتـه اسـت. اسـتان، مـورد تجلیـل قـرار 

سوابق اجرایی و مدیریتی
طیبـه شـریفی به عنـوان یـک روانشـناس بیشـتر در حـوزه آمـوزش و سـالمت مشـغول فعالیـت بـوده 
اسـت. سـوابق اجرایـی او بیشـتر محـدود بـه حـوزه دانشـگاه اسـت. اهـم سـوابق اجرایـی او بـه ایـن 

ح اسـت: شـر
• عضو شورای چهارم و پنجم شهرکرد

• عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهرکرد )دوره چهارم(
کتب درسی • عضو شورای تخصصی اتاق فکر استان داری، دفتر برنامه ریزی و بازنگری 

• عضو بسیج اساتید
• عضو انجمن نخبگان و زنان پژوهشگر استان چهارمحال و بختیاری

گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد • مدیریت 
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• نایب رئیس سازمان نظام روانشناسی در استان چهارمحال و بختیاری
کاربردی فرماندهی انتظامی استان کمیته تخصصی دفتر تحقیقات  • عضو 

• عدم تشابه حقوق زن و مرد راهکار جلوگیری از ظلم به زنان
کامـال سـنتی بـه زنـان دارد. او معتقـد اسـت عـدم  طیبـه شـریفی همچـون دیگـر اصول گرایـان نـگاه 
کـه میـان زن  تشـابه حقـوق زن و مـرد، راهـک ار جلوگیـری از ظلـم بـه زنـان اسـت و می گویـد: »زمانـی 
گرفتـه نشـود و  و مـرد ازلحـاظ قوانیـن، مقـررات، حقـوق و وظایـف، وضـع واحـد و مشـابهی در نظـر 
گفـت جلـوی  تفاوت هـای غریـزی و طبیعـی زن و مـرد در جامعـه نهادینـه شـود در آن زمـان می تـوان 

گرفتـه شـده اسـت.« ظلـم بـه زن در خانـواده و جامعـه 
ح اسـت، زن و مـرد  او قائـل بـه تفـاوت حقوقـی زن و مـرد اسـت و می افزایـد: »آنچـه ازنظـر اسـالم مطـر
بـه دلیـل اینکـه یکـی زن اسـت و دیگـری مـرد، درجهات زیادی مشـابه یکدیگر نیسـتند، جهان برای 
آنهـا یک جـور نیسـت، خلقـت و طبیعـت آنهـا را یک نواخـت نخواسـته اسـت و همیـن جهـت ایجـاب 

کـه از لحـاظ بسـیاری از حقـوق و تکالیـف و مجازات هـا وضـع مشـابهی نداشـته باشـند.« می کنـد 
او نقـش زن را ایجـاد شـرایط امـن و آرام درون خانـواده و تربیـت فرزنـدان سـالم می دانـد و می گویـد: 
گرفتـه شـده اسـت.« او خواسـتار تشـکیل  »وظیفـه اصلـی زن در وحلـه اول مـادری و تربیـت در نظـر 
یـک مرکـز فراقـوه ای بـرای تدویـن راهبـردی مسـایل زنان و خانواده طبق نظر رهبر ایران شـده اسـت.
طیبـه شـریفی خـود البتـه به چنین تفکری وفادار نمانـده و هم چون مردان در عرصه های اجتماعی 
حضـوری پررنـگ دارد. او در دانشـگاه تدریـس و در محیط هـای سیاسـی و نظامی سـخنرانی می کند 

و در شـورای شهر عضویت دارد.
کـرده و می گویـد: »سـقف های شیشـه ای  ح  او پیـش از انتخابـات نیـز خـالف ایـن اظهـارات را مطـر
کرده اسـت و مانعـی برای حضور زنان در  کمرنگ  حضـور و مدیریـت زنـان را در فعالیت هـای مختلـف 
فعالیت هـای مختلـف بـه خصـوص فعالیت هـای سیاسـی شـده اسـت. بـرای از بین بردن این سـقف 
گرفتـن  بـر عهـده  از  بایـد تبعیض هـای جنسـتی برداشـته شـود.« او معتقـد اسـت تـرس  شیشـه ای 
مسـئولیت های فرهنگـی، سیاسـی،عدم تمایـل زنـان بـرای حضـور در فضاهـای مردانـه و هم چنیـن 
تخریب هـای شـخصیتی و برخـی تصـورات نادرسـت فرهنگـی در مورد نقش زنـان از مهم ترین عوامل 

کم رنـگ شـدن حضـور زنـان در عرصه هـای مختلـف اسـت. بـرای 

نزدیکی به فرهنگ غربی یک زنگ خطر است
طیبـه شـریفی نزدیکـی فرهنـگ جوانـان ایرانـی بـه فرهنـگ غربـی را یـک زنـگ خطـر و نتیجـه تـالش 
غـرب در جنـگ نـرم می دانـد و معتقـد اسـت خیانـت و عـادی سـازی ارتبـاط بـا نامحـرم، برنامـه غرب 

کـه از طریـق شـبکه های ماهـواره ای در ایـران تبلیـغ می شـود. اسـت 
کرده  کوثر بسـیج خواهـران عنوان  گردان  او ایـن سـخنرانی را در همایـش بصیرتـی نهضت روشـنگری 
و افـزوده: »یکـی از راه هـای نفـوذ فرهنـگ غرب، ترویج و نشـر سـرگرمی های مجـازی، غیر دینی و ضد 

اخالقی است.«
کوثـر شهرسـتان سـامان حضـور  گـردان  کـه سـرحلقه های صالحیـن و بسـیجیان   در ایـن سـخنرانی 
کـه خانواده هـا، بـرای محقـق نمـودن شـرایط ازدواج  کـرده  کیـد  داشـته اند، شـریفی بـر ایـن نکتـه تا
کامـل روی زندگـی خـود  بازنگـری  یـک  کننـد و  تـالش  بـه موقـع فرزنـدان خـود  و  آسـان، به هنـگام 
و هـم  نماینـد  از حریـم خانـواده خـود حراسـت  بتواننـد  اول  انشـاءاهلل در درجـه  تـا  باشـند  داشـته 

کننـد. ک هدایـت  بتواننـد شـرایط جامعـه را بـه سـوی جامعـه و اجتماعـی سـالم و پـا
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زهره موهبتی

حوزه انتخابیه: بیرجند
استان: خراسان جنوبی

مجموع آراء: 15,554

کـه از اولیـن روز  کسـی  زهـره موهبتـی زهـان از باسـابقه ترین اعضـای شـورای شـهرها در ایـران اسـت. 
کنون نیـز در آن  شـکل گیری شـورای شـهر در سـال ۱۳۷۸ بـه عضویـت ایـن نهـاد مدنـی در آمـده و هم ا
کل شـهرهای ایـران در ردیـف پرسـابقه ترین اعضـای  عضویـت دارد. او نـه تنهـا در بیرجنـد بلکـه در 

شـورای شـهر اسـت، هرچنـد او دو دوره نیـز در شـورای شـهر غایـب بـوده اسـت.

کیست؟ زهره موهبتی 
زهـره موهبتـی دختـر حجـت السـالم زیـن العابدیـن موهبتـی، در سـال ۱۳4۲ در شـهر بیرجنـد متولد 
کـرد.  شـد. او تحصیـالت اش را در مـدارس بیرجنـد و هم زمـان تحصیـالت علـوم دینـی را نـزد پـدر آغـاز 
پایـان تحصیـالت موهبتـی در مقطـع دیپلـم مصـادف شـد بـا انقـالب فرهنگـی و تعطیلی دانشـگاه ها 
در ایـران. بنابرایـن او بـه جـای ورود بـه دانشـگاه بـه بسـیج پیوسـت و به عضویت شـورای فرماندهی 

بسـیج واحـد خواهـران درآمد.
زهـره موهبتـی در سـال ۱۳۶4 تدریـس در مـدارس شـهر زاهـدان و در سـال ۱۳۶۷ تدریس در مدارس 
کـرد. او هم زمـان بـا عضویـت در آمـوزش و پـرورش، وارد دانشـگاه شـد و تحصیـالت  بیرجنـد را آغـاز 

کـرد. خـود را در رشـته حقـوق قضایـی بـه اتمـام رسـاند و لیسـانس خـود را دریافـت 

سوابق انقالبی و مبارزاتی
فعالیت هـای انقالبـی پـدرش، سـبب شـد تـا او در سـن نوجوانـی، بـا مبـارزه آشـنا و وارد فعالیت هـای 
راه انـدازی  انقـالب، در  بـا پیـروزی  او در تظاهرات هـا علیـه نظـام پهلـوی، شـرکت و  انقالبـی شـود. 

انجمـن اسـالمی دانش آمـوزان فعـال بـود.
کـه بـه بسـیج پیوسـته بـود بـه همـراه همسـر خـود راهـی  بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، زهـره موهبتـی 
مناطق جنگی شـد و در سـتادهای پشـتیبانی جنگ در اهواز، مشـغول خدمت شـد. او در عملیات 

از شورای اول تا پنجم بیرجند
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فتـح خرمشـهر حضـور داشـت. زهـره موهبتـی مجـدد در سـال ۱۳۶۳ بـه همـراه همسـر خـود راهـی 
مناطـق جنگـی در ایـالم شـد.

ورود به شورای شهر
کرد و  کاندیداتوری  زهـره موهبتـی در اولیـن دوره انتخابـات شـوراها در سـال ۱۳۷۸ در بیرجند اعـالم 
کرسـی نایب رئیس هیات مدیره  به اولین شـورای شـهر بیرجند راه یافت. او پس از ورود به شـورا، بر 
تکیـه زد. زهـره موهبتـی بـار دیگـر در انتخابـات دومین دوره شـوراها، وارد رقابت های انتخاباتی شـد 

و به شـورای شـهر راه یافت تا به مدت هشـت سـال در عضویت شـورای شـهر بیرجند باشـد.
بـا تقسـیم اسـتان خراسـان بـه سـه اسـتان و تشـکیل اسـتان خراسـان جنوبـی، او بـه عنـوان اولیـن 

کمیتـه بانـوان و جوانـان اسـتان انتخـاب شـد. مشـاور اسـتاندار در امـور بانـوان و دبیـر 
کـرد و  زهـره موهبتـی باردیگـر در سـال ۱۳۹۶ در رقابت هـای انتخابـات شـوراها در بیرجنـد شـرکت 
کسـب ۱5 هـزار 554 رای بعنـوان  بـه عضویـت شـورای پنجـم بیرجنـد درآمـد. او در ایـن انتخابـات بـا 
کرسـی  منتخـب سـوم بـه شـورای شـهر راه یافـت. عالوه بـر او فاطمه زهرا هـالل بیرجندی نیز دومین 
کـرده اسـت. زهـره موهبتـی در ایـن دوره از انتخابـات، حمایـت  زنـان شـورای بیرجنـد را از آن خـود 

کارگـری اسـتان و حمایـت ائتـالف بیرجنـد، شـهر امیـد را دارا بـوده اسـت. تشـکل های 
موهبتـی مهم تریـن اولویـت شـورای پنجم بیرجند را حل مشـکالت مالی می دانـد و می گوید: »ارتقاء 
کدهـای درآمدزایـی شـهرداری میتوانـد یکـی  کالن شـهرداری و تعریـف جدیـد از  درآمدهـای پایـدار و 
از اولویـت اصلـی شـوراها باشـد متاسـفانه مشـکل همیشـگی مـا در عرصـه مدیریـت شـهری وضعیـت 
کـز استان هاسـت وهمیـن نقیصـه اساسـی، شـهرداری ها را در اجـرای  نابسـامان شـهرداری های مرا
تعریـف  پـروژه ای  یـا  نباشـد  پـول  گـر  ا کـه  چـرا  می کنـد  مشـکل  دچـار  شـهر  در  عمرانـی  پروژه هـای 

گـر هـم تعریـف شـود خـوب اجـرا نمی گـردد.« نمی شـود یـا ا
او بـه عنـوان چهـره ای اصـالح طلـب در بیرجنـد شـناخته می شـود و رابطه نزدیکی با اعضای شـورای 

هماهنگی اصالحات در اسـتان خراسـان جنوبی دارد.

سوابق اجرایی و مدیریتی
زهـره موهبتـی بیشـتر در آمـوزش و پـرورش و شـورای شـهر فعالیـت داشـته اسـت. اهـم فعالیت هـای 

ح اسـت: اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• عضو شورای اول، دوم و پنجم شهر بیرجند

• نایب رئیس و عضو هیات رئیسه شورای شهر بیرجند
• مشاور استاندار استان خراسان جنوبی

کمیته بانوان و جوانان استان خراسان جنوبی • دبیر 
• عضو هیئت اجرایی هالل احمر در اولین و دومین دوره انتخابات هیئت های اجرایی هالل احمر

• عضو شوراهای حل اختالف شهر
کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند گروه رشته های مدیریت خانواده و مربی  • مدیر 

• رئیس هیئت ورزش های همگانی بانوان
• دبیر مدارس دخترانه بیرجند

• مخالف اصالح قانون حق سفر زنان
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کسـب اجـازه از شـوهر برای سـفر  زهـره موهبتـی از جملـه مخالفـان اصـالح قانـون، بـرای لغـو ضـرورت 
گویـد: »در اسـالم اجـازه زن بـرای خـروج از خانـه بـه عهـده همسـرش بـوده اسـت و باید  اسـت. او مـی 

گرفته شـود.« در اصـالح قوانیـن بنیـان خانـواده درنظـر 
کـه اجـازه شـوهر  موهبتـی می افزایـد: »در خصـوص قانـون اجـازه خـروج همسـر در احادیـث داریـم 
بـرای رفتـن بـه خانـه پـدر ومـادر الزم اسـت و حتمـا دالیـل فقهـی برایـن مترتـب اسـت و نظـر مثبتـی 

کـه اصالحـی روی ایـن قوانیـن مبنـی بـر اجـازه بـرای خـروج زنـان داده شـود. نـدارم 
گفتـه موهبتـی در اسـالم فی النفسـه اجـازه زن بـرای بیـرون رفتـن حتـی بـرای رفتـن بـه خانـه پدرو  بـه 
گر بنا باشـد اجازه همسـر برداشـته شـود بدون اینکه  مادر نزد همسـرش اسـت. او تصریح می کند: »ا

کار علمـی صـورت بگیـرد موافـق قضیه این نیسـتیم.«

خانواده
پدرش زین العابدین موهبتی از روحانیون شناخته شده خراسان بود. او متاهل است.

موهبتی هـا خانـواده بـزرگ و شـناخته شـده ای در زهـان شـهر قاین هسـتند. تعداد زیـادی از اعضای 
این خانواده در دولت های بعد از انقالب 5۷ عضویت داشـته اند ولی ارتباطات نسـبی و سـببی آنها 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه: طاهـر موهبتـی معـاون وزیـر رفـاه، محمـد علـی موهبتـی  معلـوم نیسـت 

کرد. ک تامیـن اجتماعی اشـاره  رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان امال



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲5۱

شهناز رمارم

حوزه انتخابیه: مشهد
استان: خراسان رضوی

مجموع آراء: 253٬۰۹5

کسـی بـاور می کـرد، اصالح طلبـان پیروز قاطـع انتخابات شـورای پنجم، در  کمتـر  تـا قبـل از انتخابـات 
پایـگاه اصول گرایـان، یعنـی مشـهد باشـند. امـا مـردم مشـهد نـه تنهـا از لیسـت اصالح طلبـان بـه طـور 
کرسـی دوم  کردند تا  کردنـد بلکـه بیشـتر از مـردان به زنان اصالح طلب مشـهد اعتماد  یکجـا حمایـت 

گیرد. و سـوم شـورای مشـهد بـه زنان تعلـق 
شـهناز رمـارم، پیـروز دوم مشـهد، متولـد سـال ۱۳45 در شـهر درگـز خراسـان اسـت. او رئیـس مجمـع 
کـه پیـش از ایـن و در دوره دوم شـورای مشـهد  زنـان اصالح طلـب خراسـان رضـوی اسـت. رمـارم 
کسـب ۲5۳ هـزار و ۹5 رای  موفـق شـده بـود به عنـوان عضـو علی البـدل بـه شـورا راه یابـد ایـن بـار بـا 
به عنـوان نفـر دوم بـه شـورا راه یافـت. افزایـش مشـارکت مـردم در انتخابـات شـوراها در مشـهد سـبب 
برگزیـدگان شـورای  از  باالتـر  آرائـی بسـیار  بـا  برگزیـدگان شـورای پنجـم مشـهد  رمـارم و دیگـر  تـا  شـد 
کمـال سـروری ها بـا ۶۹ هـزار رای به عنـوان نفـر دوم بـه  چهـارم بـه پیـروزی برسـند. در دوره چهـارم 

کمتـر از شـهناز رمـارم. شـورا راه یافتـه بـود یعنـی چیـزی حـدود ۱۹۰ هـزار رای 
که به عنوان فعال فرهنگی- کارشناسـی ارشـد برنامه ریزی شـهری اسـت  شـهناز رمارم دارای مدرک 
اجتماعـی در سـطح شـهر شـناخته می شـود. او عـالوه بـر فعالیـت در حـوزه زنـان، سرپرسـتی روزنامـه 

ح اسـت: دنیـای اقتصـاد را در مشـهد برعهـده دارد. اهـم سـوابق اجرایـی و سیاسـی او به این شـر
• عضو علی البدل شورای دوم مشهد

• معاون اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد
• سرپرست روزنامه دنیای اقتصاد در استان خراسان رضوی

کانون صنفی فرهنگیان خراسان رضوی • عضو شورای مرکزی 
• نایب رئیس اولین پارلمان معلمان خراسان رضوی

منتخب دوم شورای مشهد
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• رئیس مجمع زنان اصالح طلب استان خراسان رضوی
• مدیر موسسه نیکوکاری مهرآفرین مشهد

گفتگـو بـه نشـریه دانشـجویی  کمپیـن »زنـان بـه زنـان رای دهنـد« فعـال بـود در  کـه در  شـهناز رمـارم 
کمپیـن می گویـد: »هـدف ایـن  وقایـع اتفاقیـه )شـماره هجدهـم، فروردیـن ۱۳۹5( در خصـوص ایـن 
کمپیـن فرهنگ سـازی اسـت نـه صرفـا یـک حرکـت جنسـیتی. ایـن فرهنگ سـازی تـالش دارد بگویـد 

کـه بـرای حـوزه زنـان برنامـه دارنـد بدهنـد.« خانم هـا رای شـان را بـه زنـان یـا مردانـی 
نیـز  گندمـی  کـه به عنـوان نفـر دوم راهـی شـورای مشـهد شـد، خانـم بتـول  بـر شـهناز رمـارم  عـالوه 
گندمـی در شـورای اول مشـهد نیـز  گرفـت. بتـول  به عنـوان نفـر سـوم، پیـروز انتخابـات مشـهد لقـب 

داشـت. عضویـت 
کرسـی خـود را بـه  کـه  انسـیه غفـوری شـعرباف و فاطمـه غیـور دو زن شـورای چهـارم مشـهد بودنـد 
گندمی دادند تا به لحاظ عددی ترکیب جنسـیتی شـورای مشـهد تغییر نکند. شـهناز رمارم و بتول 
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زهرا بخشی

حوزه انتخابیه: سبزوار
استان: خراسان رضوی

مجموع آراء: 12٬۰۰۰

انتخاب یک زن، در انتخابات پنجمین دوره شـوراها در شـهر سـبزوار، یکی از مهم ترین رویدادهای 
کـه شـورای سـبزوار برای ده سـال از حضـور زنان محروم  ایـن دوره از انتخابـات در ایـن شـهر بـود، چرا
بـود تـا مـردم ایـن شـهر بـار دیگـر یـک زن بـه نـام زهـرا بخشـی را برگزیدنـد تـا شـورای سـبزوار از تـک 

ج شـود. جنسـیتی بـودن خار

کیست؟ زهرا بخشی 
زهـرا بخشـی در سـال ۱۳۶۱ در سـبزوار متولـد شـد. او تحصیـالت خـود را در رشـته ریاضـی فیزیـک در 
مقطـع متوسـطه، در سـال ۱۳۷۹ در سـبزوار بـه پایـان رسـاند و بـرای تحصیل در رشـته عمـران، راهی 

کرد. دانشـگاه حکیـم سـبزواری ایـن شـهر شـد و فـوق دیپلـم خـود را از ایـن دانشـگاه اخـذ 
گرفـت و  کارشناسـی پذیـرش  بـرای تحصیـل در مقطـع  تهـران  از دانشـگاه  بخشـی در سـال ۱۳۸4 
کنـد. او تحصیـالت اش  دو سـال بعـد موفـق شـد لیسـانس مهندسـی خـود را از دانشـگاه دریافـت 
کـرد و در سـال ۸۸ در رشـته جغرافیـا،  کارشناسـی ارشـد را نیـز در دانشـگاه تهـران سـپری  در مقطـع 
رشـته  شـهری،  برنامه ریـزی  و  جغرافیـا  شـد.  دکتـرا  مقطـع  وارد  سـپس  و  گرفـت  فوق لیسـانس 
کـه در سـال ۱۳۹5 بـه اتمـام رسـید تـا او موفـق شـود از دانشـگاه  دانشـگاهی او در مقـع دکتـرا بـود 

شـود. غ التحصیـل  فار دکتـرا  مـدرک  بـا  تهـران 
کنـون چهـار مقالـه تحقیقـی از زهـرا بخشـی منتشـر  پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی تا

ح اسـت: کـرده اسـت. عنـوان مقـاالت زهـرا بخشـی بـه ایـن شـر
کنش فضایی سکونت گاه های روستایی شهرستان تربت جام • نقش عوامل طبیعی در پرا

کنـش سـکونت گاه های روسـتایی منطقـۀ سـبزوار- نیشـابور براسـاس منابـع  • تحلیـل فضایـی پرا
کولوژیکـی موجـود ا

تنها زن شورای پنجم سبزوار



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲54

• ارزشیابی عملکرد ده یاری ها از دیدگاه روستاییان - دهستان بیهق شهرستان سبزوار
دهسـتان  روسـتایی  جمعیـت  مانـدگاری  و  توانمنـدی  در  مسـکن  به سـازی  اعتبـارات  نقـش   •

سـبزوار شهرسـتان  بیهـق، 
بخشـی از سـال ۱۳۷۹ و هم زمـان بـا ورود بـه دانشـگاه، فعالیـت اجرایـی را بـا هـم کاری بـا پـروژه هایی 
کـرد. مهم تریـن سـوابق اجرایـی او تـا پیـش  هم چـون پـروژه دریاچـه مهرآهـور شهرسـتان سـبزوار آغـاز 

ح اسـت: از ورود به شـورای شـهر سـبزوار به این شـر
• مدیر و مجری تهیه نقشه های ساختمانی روستایی سبزوار

ح تحلیل توسعه نیافتگی روستایی استان لرستان • مجری طر
کارآمد و پایدار شهرداری تهران ح خانواده  • مجری طر

کیفیت زندگی شهرداری تهران ح ارتقاء  • همکار طر
کارتوگرافی بخش سلفچگان قم • مجری تهیه نقشه 

دانشـگاه  در  سـاختمان  نقشه کشـی  رشـته  در  تدریـس  سـابقه  اجرایـی،  فعالیـت  بـر  عـالوه  بخشـی 
حکیـم سـبزواری و دانشـگاه پیـام نـور تهـران را داراسـت. او عضـو تحریریـه مجلـه مطالعـات جغرافیـا، 
عمـران و مدیریـت شـهری و مجلـه پژوهش هـای نویـن علـوم جغرافیایـی، معمـاری و شهرسـازی 
کاردان هـای فنـی سـاختمان اسـتان خراسـان رضـوی اسـت. کانـون  اسـت. بخشـی هم چنیـن عضـو 
کـرد و  کاندیداتـوری  زهـرا بخشـی در جریـان انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها در شـهر سـبزوار اعـالم 
گرچـه در سـبزوار بـا اقبـال عمومـی چندانـی  گرفـت. ائتـالف امیـد ا مـورد حمایـت ائتـالف امیـد قـرار 
کرامـت از فهرسـت اصالح طلبـان بـه شـورای پنجـم  کاظـم  مواجـه نشـد ولـی زهـرا بخشـی بـه همـراه 
سـبزوار راه یافتنـد. اصالح طلبـان سـبزوار عـالوه بـر زهـرا بخشـی از »الهـام ابراهیمیـان« نیـز حمایـت 
کسـب ۱۲ هـزار رای به عنـوان منتخـب چهـارم،  بـا  از انتخابـات  کـرده بودنـد. بخشـی در ایـن دوره 
کنـد.  راهـی شـورای پنجـم سـبزوار شـد تـا ایـن شـهر پـس از ده سـال حضـور یـک زن را در شـورا تجربـه 
گاه و افسـانه توکلـی در دوره اول و دوم توانسـته بودنـد بـه شـورای سـبزوار راه  پیـش از بخشـی، ژیـال آ

کننـد. پیـدا 

زنان، محور برنامه های تنها عضو زن شورای پنجم سبزوار
زهرا بخشـی در جریان تبلیغات انتخاباتی نگاهی ویژه به مسـایل زنان داشـته و اولویت برنامه های 

خود در حوزه زنان را اینگونه برشـمرده اسـت:
• توانمندسازی زنان

• ارتقای امنیت فضاهای شهری برای زنان
• توجه به مشکالت زنان سرپرست خانوار

• ارتقای خودباوری و اعتماد به نفس زنان
کاهش آسیب های اجتماعی زنان  •

بـه  توجـه  و  سـبزوار  فرهنگـی  هویـت  برجسته سـازی  منظـور  بـه  شـهری  معمـاری  اصـالح  بخشـی 
کـه شـورای پنجـم بایـد بـه جـد بـه آن توجـه  نماده هـای فرهنگـی شـهر را از دیگـر مسـایلی می دانـد 

کنـد.
حـل مشـکالت حاشیه نشـینان از نـگاه بخشـی، جـزء مهم تریـن اولویت هـای شـورای پنجـم اسـت و 
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کـی، ایـن فاضالب هـای رهـا شـده، ایـن خانه های بی سـند با آب و برق یواشـکی،  می گویـد: معابـر خا
گـر دغدغـه توسـعه سـبزوار داریم بایـد حاشـیه ها را دریابیم.  شایسـته مـردم نجیـب سـبزوار نیسـت. ا

زهرا بخشـی بـا وجـود اینکـه شـخصا از تبلیغات 
کاغـذی اسـتفاده نکرده بـود روز بعـد از رای گیری 
از  بـه همـراه هـواداران اش بـه پاک سـازی شـهر 

پرداخت انتخاباتـی اش  رقبـای  تبلیغـات 
کاغذی کمپین نه به تبلیغات  رهبری 

کاغذی«  کمپینی با عنوان »نه به تبلیغات  زهرا بخشـی در جریان انتخابات شـورای پنجم سـبزوار، 
کنند و روز بعد از انتخابات  کاغذی پرهیز  کاندیداها خواست تا از تبلیغات  کرد و از عموم  راه اندازی 
کاغـذی مسـوول بداننـد. او هـدف ایـن  ک سـازی محیـط شـهر از آثـار تبلیغـات  خـود را نسـبت بـه پا

کرده بود. کمپیـن را پاسداشـت محیط زیسـت عنـوان 
کاغذی اسـتفاده نکرده بـود روز بعـد از رای گیری به  زهـرا بخشـی بـا وجـود این کـه شـخصا از تبلیغـات 

کسـازی شـهر از تبلیغات رقبای انتخاباتـی اش پرداخت. همـراه هوادارانـش بـه پا

اطالعاتی از وضعیت خانوادگی و روابط فامیلی زهرا بخشی در رسانه های مجازی یافت نشد.
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زهرا هاشمی

کمتـر از یـک سـال  اظهـارات اش در خصـوص بی نیـازی بجنـورد از خریـد نردبـان آتش نشـانی آن هـم 
گسـترده در رسـانه های محلـی داشـت. »سـیده  بازتابـی  تهـران،  از وقـوع حادثـه پالسـکو در قلـب 
کار شـورای پنجـم ایـن شـهر، بجنـورد را بـی  زهـرا هاشـمی« عضـو شـورای شـهر بجنـورد در آغـاز بـه 
بـرای خریـد  تومـان  بـه هزینـه ۲5۰ میلیـون  نیـازی   « گفـت:  و  آتش نشـانی دانسـت  نردبـان  از  نیـاز 
کـه شـاید نیـاز بـه  نردبـان آتش نشـانی نیسـت و صرفـا ۲۰ یـا ۳۰ سـاختمان در بجنـورد وجـود دارد 
کـه ایـن سـاختمان ها نیـز ایمن سـازی شـده اسـت.« ایـن سـخنان  کنـد  نردبـان آتش نشـانی پیـدا 
شـد.  مواجـه  شـورا  رئیـس  نایـب  کنـش  وا بـا  شـورا  جلسـه  همـان  در  هاشـمی  زهـرا  غیرکارشناسـی 
گریوانـی بـا تذکـر اینکـه نردبـان آتش نشـانی ۲5۰ میلیـون تومـان نیسـت، بلکـه حـدود 5  جمشـید 
گـر بـا نبـود نردبـان حتی جان یـک نفر به خطـر بیافتنـد در مقابل این  گفـت: »ا میلیـارد تومـان اسـت 

مبلـغ غیرقابـل بخشـش اسـت.«

کیست؟ سیده زهرا هاشمی 
زهـرا هاشـمی در سـال ۱۳4۸ در بجنـورد متولـد شـد. او تحصیـالت اش را در همیـن شـهر در رشـته 

کارشناسـی ارشـد در دانشـگاه آزاد اسـالمی ادامـه داد. تاریـخ تـا مقطـع 
که عالوه بر تدریس در مدارس و دانشگاه های  او از معلمان شناخته شده تاریخ شهر بجنورد است 
گسـترده ای در حـوزه مدیریـت آموزشـی داشـته اسـت. هاشـمی پـس از ۲4  ایـن شـهر، فعالیت هـای 
سـال مدیریت دبیرسـتان های دولتی و غیردولتی بجنورد به سـمت مشـاورت ریاسـت اداره آموزش 

و پرورش اسـتان خراسـان رضوی منصوب شـد.
زهـرا هاشـمی در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا از حـوزه انتخابیـه بجنـورد اعـالم 
گرفت و به  کـرد و مـورد حمایـت اصالح طلبـان بجنـورد از جملـه حـزب اعتماد ملی قـرار  کاندیداتـوری 
شـورای ایـن شـهر راه یافـت. او اولویـت برنامـه هایـش در شـورای شـهر بجنورد را تـالش جهت ارتقای 

تنها عضو زن شورای پنجم بجنورد

حوزه انتخابیه: بجنورد
استان: خراسان شمالی

مجموع آراء: 1۰,4۹۹
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جایـگاه فرهنگـی و سیاسـی شـهر، تـالش در جهـت ایجـاد منابـع پایـدار درآمـدی بـرای شـهر و توجـه 
کـرده بود. خالقانـه بـه زیباسـازی شـهر عنـوان 

کرسـی منشـی هیـات رئیسـه  هاشـمی پـس از ورود بـه شـورا بـه عضویـت هیـات رئیسـه در آمـد و بـر 
کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی  تکیـه زد. او عـالوه بـر عضویـت در هیـات رئیسـه شـورا، نایـب رئیـس 
در  او  مسـوولیت های  دیگـر  از  بودجـه  برنامـه  و  ورزش  عمـران،  کمیسـیون های  در  عضویـت  شـد. 

شـورای پنجـم بجنـورد اسـت.

مسوولیت های اجرایی و مدیریتی
حرفـه اصلـی و مسـوولیت اصلـی او در طـول عمـر حرفـه ای اش، معلمـی و فعالیـت در حـوزه مسـایل 
آموزشـی بـوده، امـا او فعالیت هایـی نیـز در حـوزه مسـایل زنـان داشـته و رد پایـی نیـز در امـور خیریـه 

ح اسـت: دارد. مهم تریـن سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• عضو شورای پنجم بجنورد

• عضو هیات رئیسه شورای پنجم بجنورد
• مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

کل آموزش وپرورش خراسان شمالی • مسئول امور بانوان اداره 
کل آموزش وپرورش خراسان شمالی • رئیس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی اداره 

• مسئول امور بانوان شهرستان بجنورد ازسال های ۸۲الی۸5
• مدیر عامل موسسه خیریه طنین احسان)ویژه پسرا ن بدسرپرست تا سن ۱۸(

کـز پیش دانشـگاهی اعـم از دولتـی وغیـر دولتـی شهرسـتان بجنـورد  • مدیریـت دبیرسـتان هـاو مرا
بـه مدت ۲4سـال

توسعه با خانه نشینی زنان بدست نمی آید
کشـوری مد  کارنامـه اجرایـی اش مسـوولیت امـور بانـوان شـهر و مجری همایش  کـه در  زهـرا هاشـمی 
و لبـاس آمـده، معتقـد اسـت توسـعه بـا خانه نشـینی زنـان بدسـت نمی آیـد. او می گویـد: »بایـد جـای 

گیریـم.« کنیـم و از توانایی هـای آنهـا بهـره  خالـی زنـان در مدیریـت شـهری را پـر 
زنـان در حـوزه مدیریـت شـهری، سیاسـی، اقتصـادی و  زهـرا هاشـمی معتقـد اسـت سـهم خواهی 
اجتماعـی بایـد بـه حق خواهـی زنـان تبدیـل شـود و می گویـد: »تمـام فضاهـای عمومـی شـهر بایـد 

کـرد.« ح را به عنـوان حقـی بـرای بانـوان پیگیـری خواهـد  بـرای بانـوان امـن شـود. ایـن طـر
کرسـی اول و دوم  زهرا هاشـمی در حال حاضر تنها عضو زن شـورای پنجم شـهر بجنورد اسـت. البته 
علی البدل شـورای بجنورد نیز در اختیار زنان اسـت. مریم سـهرابی و اعظم السـادات افشـین فر، در 
نوبـت ورود بـه صحـن اصلـی شـورای شـهر بجنـورد هسـتند. بنابرایـن احتمـال این کـه در چهارسـال 

آینـده یکـی یـا هـر دو آنهـا بـه صحن شـورا راه یابند وجـود دارد.
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مریم سرکهکی

کاندیداهـای انتخابـات مجلـس دهـم توسـط یـک  نصـب پوسـترهای تبلیغاتـی اقبـال محمدیـان از 
گرچـه بـا تعجـب رسـانه های محلـی همـراه شـده، امـا وقتـی محمدیـان  عضـو شـورای شـهر رامهرمـز، ا
بـا اقبـال عمومـی روبـرو شـد و بـه مجلـس راه یافـت، نشـان داد تالش هـای ایـن عضـو شـورای شـهر 
کـه بـا نصـب پوسـترهای  بی تاثیـر نبـوده اسـت. مریـم سـرکهکی عضـو شـورای چهـارم شـهر رامهرمـز، 
کوتاهـی از انتخـاب اقبـال  گرفتـه بـود، بـه فاصلـه  ایـن نماینـده مجلـس مـورد توجـه رسـانه ها قـرار 
محمدیـان بـه نمایندگـی مـردم رامهرمـز در مجلـس، ریاسـت دفتـر ایـن نماینـده مجلـس را عهـده دار 
شـد تـا عـالوه بـر عضویـت در شـوراها، به عنـوان نماینـده ایـن نماینـده مجلـس در جلسـات عمومی و 

اداری شـهر نیـز حاضـر شـود.

کیست؟ مریم سرکهکی 
خوزسـتان  اسـتان  توابـع  از  سـرکهک  روسـتای  متولـد  سـرکهکی  غالمرضـا  دختـر  سـرکهکی  مریـم 
اسـت. او در سـال ۱۳۹۲ در جریـان انتخابـات چهارمیـن دوره شـورای شـهر از حـوزه رامهرمـز اعـالم 
کسـب ۷ هـزار و ۶۶۲ رای و به عنـوان چهارمیـن منتخـب مـردم رامهرمـز راهـی  کـرد و بـا  کاندیداتـوری 

شـورای شـهر شـد.
کـرد ولـی رقابـت را  کرسـی ریاسـت شـورا امتحـان  او در شـورای چهـارم شـانس خـود را بـرای تکیـه بـر 
که در شـورای دوم  کمایـی  کـرد. سـیما  گـذار  بـه خانـم دیگـری از اعضـای پرسـابقه شـورای رامهرمـز وا
کرسـی ریاسـت شـورای رامهرمـز تکیـه زنـد و در  رامهرمـز نایـب رئیـس شـورا بـود ایـن بـار موفـق شـد بـر 

کـرد. کسـب  ایـن انتخابـات مریـم سـرکهکی تنهـا دو رای 
جریـان  در  او  بـود.  رامهرمـز  وقـت  شـهردار  حامیـان  جملـه  از  چهـارم  شـورای  در  سـرکهکی  مریـم 
کـرد و بـا عضویـت در سـتاد ایـن  کاندیداتـوری اقبـال محمدیـان حمایـت  انتخابـات مجلـس دهـم از 
کرد. کاندیـدای مجلـس دهـم، شـخصا در خیابانهای شـهر پوسـترهای تبلیغاتی محمدیـان را نصب 

عضو شورا و رئیس دفتر نماینده شهر

حوزه انتخابیه: رامهرمز
استان: خوزستان

مجموع آراء: ۷٬۶۶2
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بـا انتخـاب اقبـال محمدیـان به عنـوان نماینـده مـردم رامهرمـز در مجلـس دهـم، او بـه ریاسـت دفتـر 
نماینـده  ایـن  نماینـده  به عنـوان  دفتـر،  اداره  بـر  عـالوه  تـا  شـد  منصـوب  رامهرمـز  در  نماینـده  ایـن 

کنـد. مجلـس در جلسـات شـورای اداری و جلسـات عمومـی شـهر شـرکت 
مریـم سـرکهکی پـس از انتخـاب بـه ریاسـت دفتـر نماینـده شـهر در مجلـس، نـه تنهـا از عضویـت در 
کناره گیـری نکـرد بل کـه یـک سـال بعـد در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها  شـورای چهـارم رامهرمـز 
کـرد و موفـق شـد به عنـوان هفتمیـن و آخریـن عضـو ثابـت شـورای  کاندیداتـوری  نیـز مجـدد اعـالم 
پنجـم رامهرمـز انتخـاب شـود. او البتـه در ایـن دوره از انتخابـات بـا ریـزش آراء روبـرو شـد. او در دوره 
کـرد. مریـم  کسـب  کـرده بـود ولـی در دوره پنجـم 5 هـزار و 4۸۳ رای  کسـب  چهـارم ۷ هـزار و ۶۶۲ رای 
کـه به عنـوان تنهـا زن شـورای پنجـم رامهرمـز شـناخته می شـود، در هیـات رئیسـه شـورای  سـرکهکی 

کنـد. پنجـم راه پیـدا نکـرد تـا به عنـوان عضـو شـورا فعالیـت 

بی توجهی به نظرات امام جمعه دلیل عقب ماندگی شهر
گفت، تنها با اشـاره  کمتـر موضـع سیاسـی داشـته تـا بتـوان از عقبه سیاسـی او سـخن  مریـم سـرکهکی 
که  گفت  کاندیدای مسـتقل می تـوان  بـه فعالیـت اش در سـتاد انتخابـات اقبـال محمدیـان به عنوان 

در جرگـه اصالح طلبـان یـا اصول گرایان شـهر قـرار ندارد.
بـدون  »مـن  می گویـد:  رامهرمـز  شـهر  مقام هـای  دیگـر  و  جمعـه  امـام  حضـور  بـا  جلسـه ای  در  او 
کـه  گـر مسـئولین شـهر بـه حرف هـا و خطبه هـای امـام جمعـه محتـرم شـهر  ریـا و تظاهـر می گویـم ا
بازگو کننـده سـخنان بـه روز مقـام معظـم رهبـری به عنـوان محـور اتحـاد و انسـجام مسـئولین اسـت 
گـوش می کردنـد االن وضعیـت شـهر بـه ایـن شـکل نبـود یکـی از مشـکالت مسـئولین مـا ایـن اسـت 
گـوش نکـردن اظهـارات  کـه اصـال در نمـاز جمعـه شـرکت نمی کننـد.« او در حالـی مسـوالن شـهر را بـه 
کـه بـه نوشـته رسـانه های محلـی در دیدار اعضـای شـورای چهارم و  امـام جمعـه شـهر متهـم می کنـد 

شـهردار رامهرمـز بـا امـام جمعـه ایـن شـهر حضـور نداشـته اسـت.

اطالعات بیشتری از این عضو زن شورای شهر رامهرمز در دست نیست.
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حمیده محبی

حوزه انتخابیه: شاهرود
استان: سمنان

مجموع آراء: 8٬2۶۰

»حمیده محبی« را در شـاهرود به دلیل فعالیت هایش در مدارس و آموزش و پرورش می شناسـند. 
کودکان  او سـال ها در سـمت معاونـت آمـوزش ابتدایـی اداره آمـوزش و پـرورش بـا خانواده هـا و اولیاء 
در تمـاس بـوده و بـا رای آنهـا بـه شـورای پنجـم شـاهرود راه یافتـه اسـت. او اینک سـخن گوی شـورای 

شـهر است.

کیست؟ حمیده محبی 
حمیده محبی در سـال ۱۳45 در شـهر شـاهرود متولد شـد. او تحصیالت خود را در مقطع دیپلم در 
کرد. کار خود را به عنوان معلم در مدارس این شـهر آغاز  رشـته ریاضی در شـاهرود به اتمام رسـاند و 
گرایـش مدیریـت و  او در سـال ۱۳۷۱ وارد دانشـگاه فردوسـی مشـهد شـد تـا در رشـته علـوم تربیتـی بـا 
کنـد. او بـا دریافت انتقالی از دانشـگاه فردوسـی به دانشـگاه پیام نور  برنامـه ریـزی آموزشـی تحصیـل 

کسـب مدرک لیسـانس شـد. دامغـان رفـت و آنجـا موفـق به 
حمیـده محبـی پـس از دریافـت مـدرک لیسـانس، در سـال ۱۳۷5 راهـی دانشـگاه الزهـرا تهـران بـه 
کند. دو سـال بعد او از دانشـگاه الزهرا  ریاسـت زهرا رهنورد شـد تا در مقطع فوق لیسـانس تحصیل 

کـرد. مـدرک فـوق لیسـانس خـود را دریافـت 
کشـور ارمنسـتان شـد تا تحصیالت خود را در مقطع دکترا در رشـته روانشناسـی  محبی سـپس راهی 
مدیریـت و مدیریـت آموزشـی در دانشـگاه ایـروان ادامـه دهـد. تاثیـر پژوهـش در آمـوزش و پـرورش از 
کـه بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت. او معتقـد اسـت: »مواجـه  جملـه مقـاالت حمیـده محبـی اسـت 
کمـک بـه آنهـا بـرای پژوهـش و جسـتجوی راه  سـاختن دانـش آمـوزان بـا مسـائل واقعـی جامعـه و 
حل های مناسـب نه تنها آنان را در مسـیر صحیح یادگیری قرار می دهد، بلکه مهارت های اساسـی 
تفکـر چـون شناسـایی و تبییـن مسـائل شـیوه جمـع آوری و دسـته بند ی اطالعـات، زمینه سـازی و 

آزمـون فرضیه هـا را بـه آنـان می آمـوزد.«

از آموزش ابتدایی تا شورای شاهرود
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کرده بود، به  کـه فعالیـت حرفـه ای خود را به عنوان معلم در مدارس شـاهرود شـروع  حمیـده محبـی 
معاونت آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش شـهر شـاهرود ارتقاء مقام یافت.

گرایـش سیاسـی او  کارنامـه او، اشـاره ای بـه فعالیت هـای سیاسـی یـا اجتماعـی نشـده، بنابرایـن  در 
روشـن نیسـت.

کـرد و  کاندیداتـوری  حمیـده محبـی در جریـان انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها، در شـاهرود اعـالم 
بـدون حمایـت جریان هـای سیاسـی فعـال در شـهر شـاهرود، به عنـوان منتخـب دوم مـردم شـاهرود 
کسـب ۸ هـزار و ۲۶۰ رای پـس از  بـه شـورای شـهر راه یافـت. او در ایـن دوره انتخابـات موفـق شـد بـا 
سـید مصطفـی طباطبایـی بـا بیشـترین آراء راهی شـورای شـهر شـود. عـالوه بر او یـک زن دیگر به نام 

زهـرا موسـوی بـه شـورای هفـت نفـره شـاهرود راه یافت.
به عنـوان  رئیسـه  هیـات  انتخابـات  در  شـاهرود،  شـهر  شـورای  بـه  ورود  از  پـس  محبـی  حمیـده 

شـد. انتخـاب  شـهر  شـورای  سـخن گوی 
او پـس از ورود بـه شـورای شـهر بـا بیـان اینکـه شـاهرود بایـد به عنـوان نگینـی در نقشـه جغرافیایـی 
کـه بیـن اعضـای  کشـور بـه مثابـه مقصـد انتخـاب شـود نـه معبـر می گویـد: »بـا تفاهمـی  شـمال شـرق 
کـه ایـن امـر نیازمنـد فکـر بـاال و اهتمـام  شـورای شـهر اسـت درصـدد خانه تکانـی شـهرمان هسـتیم 
کـه خوشـبختانه در شـورای جدیـد ایـن امـر وجـود دارد، امیدواریـم بـا تعامـل و هـم کاری تمـام  دارد 
مـا  کـه  چرا باشـیم  موفـق  اهدافمـان  بـه  رسـیدن  در  اسـالمی  تبلیغـات  ماننـد  فرهنگـی  نهادهـای 
می دانیـم شـهر به مثابـه یـک موجـود زنـده نیازمنـد حیـات اسـت و ایـن حیـات بـدون تعامـل میسـر 

نخواهـد شـد.«

پارک بانوان
حمیـده محبـی تـالش بـرای سـاخت پـارک بانـوان را از جملـه برنامه هـای خـود بـرای حمایـت از زنان 
شـاهرود می دانـد و معتقـد اسـت شـهردار جدیـد شـاهرود قبـل از اتمـام سـال اول فعالیـت اش، بایـد 
کنـد. او از دیگـر نیازهای زنان شـاهرود سـخنی به میان نیاورده اسـت. بتوانـد پـارک بانـوان را افتتـاح 
محبـی تبدیـل شـاهرود بـه شـهری انسـان محـور را ضـروری می دانـد امـا معتقـد اسـت شـاهرود بـرای 

گـذر زمان اسـت. کامـل شـهری انسـان محـور نیازمنـد بـه  اجـرای 

کودکان، محور برنامه های آموزش ابتدایی حق تحصیل 
کارنامـه حمیده محبی اسـت.  گـی  کـودکان از شـاخص ترین ویژ تـالش بـرای اسـتیفای حـق تحصیـل 
کـودکان شـاهرود در مـدارس و ایجـاد امـکان تحصیـل بـرای تمـام  او بـا اعـالم جـذب ۱۰۰ درصـدی 
مهمـی  قـدم  اصلـی،  هـدف  به عنـوان  دورافتـاده،  و  محـروم  منطقـه  کـودکان  از  اعـم  شـهر  کـودکان 
کـودکان بـر مـی دارد. حمیـده محبـی در ایـن خصـوص می گویـد: »تـالش شـده تـا در  بـرای تحصیـل 
کالس هایی با  دورتریـن نقـاط شهرسـتان هـم نو آمـوزان جـذب مدرسـه ها بشـوند و بـه همیـن خاطـر 
کـودکان بازمانده از تحصیل شناسـایی و نسـبت به جبران  حضـور ۶ دانـش آمـوز هـم تشـکیل شـد تـا 
کـودکان بازمانـده از تحصیـل را متعلـق بـه خانواده هـای  عقـب ماندگی هـای درسـی اقـدام شـود.« او 
کار و دانـش آمـوزان اتبـاع بیگانـه می دانـد و می گویـد: »مـا موفـق بـه جـذب ۹۹  کـودکان  زندانیـان، 
از تحصیـل در  بازمانـده  کـودکان  بـرای جـذب ۱۰۰ درصـدی  ایـم و  آنهـا شـده  و هفـت دهـم درصـد 

تالش ایـم.«

تشکیل 50 هیات مذهبی در مدارس ابتدایی شاهرود
تشـکیل 5۰ هیـات مذهبـی بـرای برگـزاری مراسـم سـوگواری در مـدارس شـاهرود از دیگـر اقداماتـی 
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کارنامـه حمیـده محبـی ثبـت شـده اسـت. او هـدف خـود را از تشـکیل ایـن هیات هـا  کـه در  اسـت 
گفتـه: »هـدف اصلـی تربیـت انسـان، پـرورش  کـرده و  کادرسـازی بـرای نظـام انقالبـی ایـران عنـوان 
کادرسـازی برای  که  فـردی مؤمـن، بصیـر، مجاهـد، فعـال، انقالبی و مهم تر از آن دارای موضع بوده، 

انقـالب و حضـور در تشـکل های فرهنگـی پررنـگ اسـت.«
کالس مدارس، یک حلقه صالحین تشـکیل شـود. محبی به مدیران سـازمان  او معتقد اسـت در هر 
گفته:  بسـیج دانـش آمـوزی از تشـکیل حلقه هـای صالحین در مدارس ابتدایی شـاهرود خبـر داده و 
که شـروع مدرسـه با قرآن و پایان آن با نماز بوده  کرده ایم  ح وظایف را تعریف  »در دوره ابتدایی شـر
کار مـا تربیـت اسـت و برنامه هـا در ایـن قالـب شـکل می گیـرد و ایـن یـک  کـه  و ایـن یعنـی تربیـت، چرا
کمیت تشـکیل شـود.« کیفیت و  ضـرورت مهـم اسـت، بـه همیـن منظور حلقه هـای صالحین باید با

کودکـی پـدر خـود را از  پـدرش علـی اصغـر محبـی از معلمـان شـهر شـاهرود بـود. حمیـده محبـی در 
دسـت داد. او متاهـل و دارای فرزنـد اسـت.
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کسـی نیسـت جـز سـمانه  شـورای یـازده نفـره زاهـدان در دوره پنجـم، یـک عضـو زن بیشـتر نـدارد. او 
کـه پیـش از ورود بـه شـورا در اسـتان داری اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان فعـال بـوده اسـت.  صائـب 
کنـون در هیـات رئیسـه شـورای پنجـم زاهـدان عضویـت دارد. آیـا بـا حضـور او، اوضـاع زنـان در  او هم ا

شـهر زاهـدان بهبـود خواهـد یافت؟

کیست؟ سمانه صائب 
کـه بـه عنـوان معاون  سـمانه صائـب متولـد شـهر زاهـدان و از چهرهـای رسـانه ای ایـن شـهر اسـت. او 
بـا  روابـط عمومـی اسـتان داری سیسـتان و بلوچسـتان، جـذب دولـت حسـن روحانـی شـده بـود، 
راه انـدازی یـک موسسـه مطبوعاتـی و انتشـار هفته نامـه »نـگاران« بعنـوان چهـره ای مطبوعاتـی در 

شـهر شـناخته شـد.
او مدیـر مسـوولی موسسـه مطبوعاتـی رسـانه پویـا و مدیـر مسـوولی هفته نامـه نـگاران را در اختیـار 
دارد. سـمانه صائـب مدیرمسـئول ایـن نشـریه در سـرمقاله نخسـتین شـماره دربـاره مشـی نشـریه 
نـگاران نوشـته اسـت: »نـگاران نشـریه ای بـا رویکـرد فرهنگـی و اجتماعـی بـه دور از هرگونـه وابسـتگی 
و  اسـتان  توسـعه  بـه  کمـک  بـا خط مشـی مسـتقل در جهـت  و  اسـت  و سیاسـی  و جناحـی  قومـی 

وحـدت مـردم و حفـظ امنیـت از طریـق راه بردهـای موثـر فرهنگـی منتشـر می شـود.«
نقـش شـهر  بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت. »تبییـن  از سـمانه صائـب  کنـون مقـاالت متعـددی  تا
زهـک در توسـعه پایـدار روسـتاهای پیرامونـی« و »امنیـت اجتماعـی متاثر از معضل حاشیه نشـینی« 
و  پایـدار  شـهری  منظـر  و  معمـاری  ملـی  کنفرانـس  در  کـه  اسـت  صائـب  سـمانه  مقالـه  دو  عناویـن 

همایـش ملـی معمـاری، فرهنـگ و مدیریـت شـهری ارائـه شـده اسـت.
سـمانه صائـب در مقالـه ای تحـت عنـوان »اهمیـت معمـاری بومـی و محلـی در طراحـی شـهری و 
مهندسـی« می نویسـد: »در راسـتای تحقق توسـعه پایدار شـهر و شـهرداری های اسـتان می بایسـت 

تنها زن شورای زاهدان
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گـردد تـا امـکان بستر سـازی توسـعه پایـدار انسـانی و بهبـود رفـاه اجتماعـی ، تقویـت  شـرایطی فراهـم 
کـه متعاقبـًا در ایـن بسـتر می تـوان بـه برقـراری عدالـت اجتماعـی ، طراحـی اقلیمـی هماهنـگ  گـردد 
بـا محیـط زیسـت انسـانی ، تقویـت همبسـتگی اجتماعـی بیـن اقـوام و مذاهـب مختلـف و تعهـد و 
مسـئولیت پذیری ایشـان و احیـای محیـط زیسـت همگانـی و ایجـاد انتظـام در فضـای شـهری بـرای 
درک زیباشـناختی و الهام بخشـی محیط زیسـت شـهری و ایجاد حس تعلق مکانی در شـهروندان و 

کـرد.« بهبـود بهره گیـری از فضاهـای شـهری و افزایـش رضایـت شـهروندی اشـاره 

کمیسیون ورزش، جوانان و زنان شورای پنجم  رئیس 
حمایـت  جلـب  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان داری  در  تجربـه  کسـب  از  پـس  صائـب  سـمانه 
اعـالم  زاهـدان  شـهر  در  شـوراها  دوره  پنجمیـن  انتخابـات  جریـان  در  اسـتان،  اصالح طلبـان 
کـرد. او در ایـن انتخابـات در لیسـت ائتـالف امیـد و ائتـالف سـبز تحـت عنـوان وحـدت  کاندیداتـوری 
کاندیداهـای  کـه مجموعـه  گرفـت و بـه همـراه تمامـی اعضـای ایـن دو لیسـت  مردمـی زاهـدان قـرار 
ایـن  در  صائـب  سـمانه  یافتنـد.  راه  شـهر  شـورای  بـه  می دادنـد  تشـکیل  را  زاهـدان  اصالح طلـب 

شـد. شـهر  شـورای  راهـی  هفتـم  منتخـب  بعنـوان  رای   5۲۲ هـزار   5۷ کسـب  بـا  انتخابـات 
او پـس از ورود بـه شـورای شـهر بـا جلـب حمایـت دیگـر اعضـای شـورا، بـه هیـات رئیسـه راه یافـت و بـر 
کمیسـیون ورزش، جوانـان  کرسـی منشـی هیـات رئیسـه تکیـه زد. سـمانه صائـب همچنیـن ریاسـت 

و بانـوان را عهـده دار شـد.
کمیسـیون ورزش، جوانـان و بانـوان در نشسـتی  سـمانه صائـب در آغـاز فعالیـت بـه عنـوان رئیـس 
بـا مدیـرکل فنی و حرفـه ای اسـتان سیسـتان، بـه بررسـی مشـکالت آموزشـگاه های آزاد پرداختـه و 
خواسـتار حرفه آمـوزی و اشـتغال بانـوان زاهـدان شـده اسـت. او می گویـد: »حرفه آمـوزی و اشـتغال 
زمینـه  ایـن  در  بانـوان  توان مندسـازی  از  بایـد  و  اسـت  جامعـه  توسـعه یافتگی  مهـم  عامـل  بانـوان 

کـرد.« حمایـت 
کـه بانـوان آن را اداره می کننـد، می گویـد:  سـمانه صائـب بـا موفـق خوانـدن آموزشـگاه های هنـری 

کنـار هـم باعـث بالندگـی می شـوند.« »هنـر و زن در یـک طیـف هسـتند و ایـن دو در 
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لیال دودمان

»مدیریت یکپارچه ی شـهروند محور و مشـارکتی را با اسـتفاده از پتانسـیل نهادی مدنی،NGO ها، 
گروه هـای سیاسـی و اجتماعـی بـه پیـش می بریـم.« لیـال دودمـان عضو هیات رئیسـه  خانـه احـزاب و 
جدیـد شـورای شـهر شـیراز بـا بیـان ایـن مطلـب در آغـاز فعالیـت شـورای پنجـم ایـن شـهر، شـورای 
کمیت ملی را به رسـمیت شـناخته و اداره شـهر را با مشـارکت  که حق حا متفاوتی نوید داد. شـورایی 
کـه یک پارچـه در اختیـار اصالح طلبـان  شـهروندان ممکـن می دانـد. آیـا در عمـل شـورای شـهر شـیراز 
که در پایان عمر شـورای پنجم  گرفتـه می توانـد ایـن وعـده را محقق سـازند؟ این پرسشـی اسـت  قـرار 

گفت. می تـوان بـه آن پاسـخ 

کیست؟ لیال دودمان 
لیـال دودمـان متولـد شـهر اسـتهبان از توابـع اسـتان فـارس اسـت. دودمـان نـام روسـتایی در حوالـی 
گرایـش  بـا  رشـته جامعه شناسـی  در  دکتـرا  تـا مقطـع  را  لیـال دودمـان تحصیـالت اش  اسـت.  شـیراز 
اقتصـادی و توسـعه در دانشـگاه اصفهـان ادامـه داده و عـالوه بـر فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی، 
بـر مشـارکت  آن  تاثیـر  و  قـدرت در خانـواده  نیـز مشـغول اسـت. »سـاختار  تدریـس در دانشـگاه  بـه 
که در مقطع فوق لیسـانس جامعه شناسـی در دانشـگاه  اجتماعی« عنوان مقاله لیال دودمان اسـت 

کـرده اسـت. ازاد جهـرم ارائـه 
ج از تهـران زندگـی می کنـد ولـی رابطـه ای نزدیکـی  کـه خـار لیـال دودمـان از معـدود زنـان ایرانـی اسـت 
کارگزاران سـازندگی و  بـا یکـی از بزرگ تریـن احـزاب سیاسـی ایـران دارد. او عضـو شـورای مرکـزی حزب 
نایـب رئیـس ایـن حـزب در اسـتان فارس اسـت. او هم چنین مسـوولیت بازرسـی حـزب را نیز برعهده 

دارد.
اعـالم  اسـتهبان  و  نی ریـز  انتخابیـه  حـوزه  از  دهـم  مجلـس  انتخابـات  جریـان  در  دودمـان  لیـال 
کرد ولی صالحیت اش از سـوی شـورای نگهبان رد شـد تا از ورود به عرصه رقابت های  کاندیداتوری 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

حوزه انتخابیه: شیراز
استان: فارس

مجموع آراء: ۹۰٬۶24
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انتخاباتی محروم شـود. او با این حال در سـتاد انتخاباتی اصالح طلبان فارس، فعالیت چشـم گیری 
کاندیداتـوری  کـرد. او پـس از اعـالم  کاندیداهـای اصالح طلـب بـه مجلـس تـالش  داشـت و بـرای ورود 
کنار هم دیگر  در جمع خبرنگاران می گوید: »مسـیر توسـعه زن و مرد نمی شناسـد .زن و مرد باید در 
کشـور را تشـکیل  کننـد تـا مسـیر توسـعه بـه خوبـی پیمـوده شـود. زنـان نیمـی از جمعیـت ایـن  تـالش 

کـه بایـد بـه تحقـق بپیونـدد.« می دهنـد و مشـارکت سیاسـی فعـال آنهـا امـری اسـت 
ایـن فعـال سیاسـی اسـتان فـارس، دو سـال بعـد از رد صالحیـت در انتخابات مجلس دهـم، بار دیگر 
کـرد.  کاندیداتـوری  وارد عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی شـد و بـرای ورود بـه شـورای شـهر شـیراز اعـالم 
کسـب  صالحیـت او ایـن بـار تاییـد شـد و بـا حمایـت ائتالف امید، وارد رقابت های انتخاباتی شـد و با 
۹۰ هـزار و ۶۲4 رای پـس از احمـد رضـا دسـتغیب به عنـوان منتخب دوم مردم شـیراز به شـورای شـهر 
راه یافـت. در ایـن دوره از انتخابـات، عـالوه بـر لیـال دودمـان، سـولماز دهقانـی دیگـر زن اصالح طلـب 

شـیراز نیز با رای مردم وارد شـورای شـهر شـد.
کمیسـیون فرهنگـی شـورا  او پـس از ورود بـه شـورای شـیراز به عنـوان منشـی هیـات رئیسـه و رئیـس 
کمیسـیون فرهنگـی می گویـد: »روح  کرسـی ریاسـت  گفتگویـی پـس از تکیـه بـر  برگزیـده شـد. او در 
کالبـد شـیراز دمیـده شـود و در ظاهـر آن متجلـی باشـد؛ نبایـد سـازه های غول  هنـر و فرهنـگ بایـد در 
پیکـر، هویـت تاریخـی و فرهنگـی ایـن شـهر را تحـت الشـعاع قـرار دهنـد. شـیراز از دیربـاز دارای هویت 
گرفتـن عناصـر  و شـخصیت فرهنگـی بـوده اسـت. بسـیاری از سـازه پل هـا و زیرگذرهـا بـدون در نظـر 
کـه ایـن بـه هویت شـهر شـیراز آسـیب  فرهنگـی در دیـد بصـری و نـگاه مخاطـب بـه وجـود آمـده اسـت 

می زنـد.«
کاری او پیـش از ورود بـه شـورای  تدریـس در مـدارس و اشـتغال بـه حرفـه معلمـی، مهم تریـن سـابقه 
رئیسـه  و عضـو هیـات  و سیاسـی  در حـوزه مسـایل صنفـی  فعـال  از معلمـان  او  اسـت.  بـوده  شـهر 
و  خیریـه  فعالیت هـای  در  دسـتی  هم چنیـن  دودمـان  لیـال  اسـت.  شـیراز  معلمـان  صنفـی  انجمـن 
انساندوسـتانه دارد. او در سـال ۱۳۹5 بـا راه انـدازی مجمـع خیریـن شهرسـاز اسـتهبان، بـه ریاسـت 
گیـری از ظرفیـت خیریـن در  هیـات مدیـره ایـن انجمـن در آمـد. هـدف از تشـکیل ایـن مجمـع، بهـره 

راسـتای توسـعه فرهنگـی و عمرانـی شـهر عنـوان شـده اسـت.

فعال زنان نیستم؛ فعال سیاسی-اجتماعی هستم
کید بر ضرورت حمایت از حقوق زنان، نه تنها خود را فعال زنان نمی خواند  لیال دودمان با وجود تا
کـم بـر وضعیـت از عنـوان فعـال زنـان  بلکـه ایـن عنـوان را ناصحیـح می دانـد و می گویـد: »پارادایـم حا
کـه مـن آن را نمی پذیـرم. وقتـی می گوییـم فعـال زنـان، آن را خـاص می کنیـم؛ چـون  یـاد می کنـد، 
کـه خـود بـه خـود محدودیـت را پذیرفتـه و فاقـد بسـیاری از شـرایط الزم جهـت  ایـن باعـث می شـود 
کـه عنـوان  حضـور در حوزه هـای سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی باشـیم؛ مـن قائـل بـه ایـن هسـتم 
کار بـرد. به عنـوان یـک پژوهشـگر اجتماعـی الزم  فعـال سیاسـی و یـا اجتماعـی را بـرای زنـان بایـد بـه 
اسـت نگـرش و دیدگاه مـان بـه امـور از لحـاظ توانمندی هـای زنـان به عنـوان توانمندی هـای انسـانی 
کنـد تـا توانمندی هـای جنسـیتی. در واقـع ما تفکیکی بیـن این دو از نظر جنسـیت قائل  تغییـر پیـدا 

نمی شـویم.«
کنیـم.  را تفکیـک  زنـان و مـردان  پایـدار، مـا نمی توانیـم سـهم  او معتقـد اسـت: »در بحـث توسـعه 
منظـور مـا مشـارکت همـه آحـاد جامعـه در امـر توسـعه می باشـد. امـا بـا توجـه بـه اینکـه جامعـه ایـران 
جامعـه ای طبقاتـی و قشـر بنـدی شـده اسـت، لـذا در واقـع تفـاوت جنسـیتی بیـن زن و مـرد خـود را 

بیشـتر جلـوه می دهـد.«



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲۶۷

لیـال دودمـان زنـان را اولیـن قربانیـان آسـیب های اجتماعـی می دانـد و می گویـد: »زنانـه شـدن ایـدز، 
کـه بـه دنبـال آن زنانـه شـدن  زنانـه شـدن اعتیـاد، معضـل بیـکاری و افزایـش زنـان سرپرسـت خانـوار 
گیـرد تـا سـرعت رشـد  فقـر را بـه دنبـال داشـته اسـت؛ اقتصـا می کنـد تـا مسـائل زنـان در اولویـت قـرار 

کنتـرل شـود.« آسـیب های اجتماعـی 
لیـال دودمـان در همایـش نقـش مدیریـت زنـان نیـز بـر ضرورت تغییـر قوانین با هدف برابـری و عدالت 
کاراتـه دختـران  کیـد می کنـد. او پـس از ورود بـه شـورای شـهر شـیراز در اردوی تیـم ملـی  جنسـیتی تا
گـر جامعـه از زنـان غافـل بمانـد و بـرای آنهـا  حاضـر می شـود و بـا حمایـت از زنـان ورزشـکار می گویـد: »ا

امکاناتـی در حـد توانائـی فراهـم نکنـد ضررهـای غیرقابـل جبـران دامنگیـر جامعه خواهد شـد.«

اطالعاتی از وضعیت خانوادگی و روابط فامیلی اش در فضای آنالین موجود نیست.
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منیره قوامی

حوزه انتخابیه: قزوین
استان: قزوین

مجموع آراء: 1۷,۶83

نـام پـدر می شناسـند. منیـره قوامـی، دختـر حجـت السـالم ناصـر قوامـی نماینـده  بـا  بسـیاری او را 
کمیسـیون حقوقـی و قضایـی ایـن دوره از مجلـس.  اصالح طلـب قزویـن در مجلـس ششـم و رئیـس 
سیاسـی- زندگـی  از  جدیـدی  فصـل  زودی  بـه  و  اسـت  قزویـن  شـهر  شـورای  اصلـی  عضـو  حـاال  او 

کار شـورای پنجـم قزویـن شـروع می کنـد. اجتماعـی اش را بـا آغـاز بـه 

کیست؟ منیره قوامی 
منیـره قوامـی در خانـواده ای مذهبـی و روحانـی در قزویـن متولـد شـد. پـدرش ناصـر قوامـی از قضات 
کـه در مجلـس ششـم،  کشـور و از چهره هـای شـناخته شـده اصالح طلـب قزویـن اسـت  دیـوان عالـی 
نمایندگـی مـردم ایـن شـهر را عهـده دار بـود ولـی صالحیـت اش در انتخابـات بعـدی ادوار مجلـس 
توسـط شـورای نگهبـان تاییـد نشـد تـا از شـانس مجـدد نمایندگـی محـروم شـود. او در حـال حاضـر 
گرفتن نـام دخترش در  رئیـس شـورای عالـی اصالح طلبـان قزویـن اسـت شـاید همیـن عنـوان در قـرار 

فهرسـت ائتـالف امیـد بی تاثیـر نبـوده اسـت.
کـرده و بیشـتر  منیـره قوامـی دکتـرای خـود را در رشـته شـیمی از دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران اخـذ 

به عنـوان چهـره ای علمـی و دانشـگاهی شـناخته می شـود.
کـرد. او  کاندیداتـوری  قوامـی در جریـان انتخابـات شـورای پنجـم از حـوزه انتخابیـه قزویـن، اعـالم 
کاندیدای دیگر  کرد و بـا ۱۷  کـه بـرای عضویـت در ائتـالف امیـد ثبت نـام  یکـی از ۶5 اصالح طلبـی بـود 
کاندیـدای اصالح طلـب در لیسـت  بـه لیسـت نیمـه نهایـی راه یافـت و در نهایـت به عنـوان یکـی از نـه 
گرفـت و به عنـوان منتخـب چهارم شـورا و اولین زن شـورای پنجم قزوین برگزیده شـد. غیر  امیـد قـرار 
از منیـره قوامـی، دو زن دیگـر به نام هـای زهـرا یوسـفی و مهدیـه قافلـه باشـی نیـز بـه شـورای نـه نفـره 

کـه بیشـترین تعـداد زن را داراسـت. قزویـن راه یافتنـد تـا یکـی از شـوراهایی باشـند 
منیـره قوامـی پـس از پیـروزی در انتخابـات، مهم تریـن دغدغـه منتخبـان شـورای قزویـن را توسـعه 

از دانشگاه تربیت مدرس تا شورای قزوین
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متـوازن شـهر و رفـع مشـکالت شـهروندان و رسـیدگی بـه مناطـق منفصـل شـهری )حاشیه نشـینی( 
کـرد. عنـوان 

کـه بـه نفـع لیسـت امیـد انصـراف داده بودنـد  کاندیداهـای اصالح طلـب شـورای قزویـن  او در جمـع 
قـرار  اصالح طلبـان  لیسـت  در  گـر  ا و  اسـت  اصالحـات  برکـت  از  مـا  همـه  رای  و  »اعتبـار  می گویـد: 

نمی آوردیـم.« رای  مـا  از  کـدام  هیـچ  نمی گرفتیـم؛ 

توانمندسازی زنان اولویت شورای قزوین
کمتـر در حوزه هـای سیاسـی و اجتماعـی فعـال بـوده لـذا  منیـره قوامـی تـا پیـش از ورود بـه شـورا، 
اظهارنظـر چندانـی از او پیـش از ورود بـه شـورا در دسـت نیسـت تـا بتـوان دیدگاه هـا و اندیشـه های 
او را مـورد بررسـی قـرار داد. امـا پـس از انتخـاب به عنـوان عضـو اصلـی شـورای شـهر، سـخنرانی های 
کـه می توانـد بیانگـر دیدگاه هـای او در حوزه هـای مختلـف باشـد. قوامـی  متعـددی از او ثبـت شـده 
کـرده و می گویـد: »توانمندسـازی  کاری خـود در شـوراها را سـالمت و امنیـت زنـان معرفـی  اولویـت 
که در  زنان، ایجاد اشـتغال برای آنان و زنان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت از دیگر اهداف شـهر اسـت 

کـرد.« شـورای شـهر بـا جدیـت دنبـال خواهیـم 
کنـد و موانـع عـدم مشـارکت فعـال  او وعـده داده تـا بـرای رفـع موانـع ورزش بانـوان در قزویـن تـالش 
کـن ورزشـی بانـوان، عـدم دسترسـی بـه امکانات ورزشـی،  زنـان در حـوزه ورزش را مناسـب نبـودن اما
کـرده اسـت. قوامـی ایجاد اسـتخر  گـران بـودن فعالیت هـای ورزشـی و مخالفت هـای خانـواده عنـوان 
بانـوان  پـارک  ایجـاد  بـه  نسـبت  بایـد  گفتـه شـورا  و  دانسـته  را ضـروری  قزویـن  در  زنـان  بـرای  روبـاز 

کنـد. کننـد اقـدام  به طوری کـه زنـان بـدون حجـاب بتواننـد در آن ورزش 
و  کـرده  کیـد  تا بـه شـورا  کارشناسـی شـده  ح هـای  ارائـه طر بـرای  پژوهـش  تشـکیل شـورای  قوامـی 
کـرد بـا اسـتفاده از  کارآمـدی شـورای پنجـم می دانـد و می گویـد: »تـالش خواهیـم  آن را راه افزایـش 
کارشناسـی شـده بسـتر  ح های زیربنایی پرداخته با برنامه های  شـیوه های دقیـق علمـی بـه ارایـه طر

آسـایش و آرامـش مـردم و به ویـژه زنـان در شـهر فراهـم شـود.«



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲۷۰

ثریا قاضی

حوزه انتخابیه: بیجار
کردستان استان: 

مجموع آراء: 3,۰44

کمتـر از انگشـتان دو دسـت اسـت. تنهـا  کردسـتان  تعـداد زنـان راه یافتـه بـه شـورای شـهر در اسـتان 
کردسـتان  ۹ زن در ایـن اسـتان بـه شـوراها راه یافته انـد. سـنندج به عنـوان بزرگ تریـن و مرکـز اسـتان 
کامـال در اختیـار مـردان اسـت. »ثریـا قاضـی« تنهـا  هیـچ زنـی را در شـورا نـدارد و شـورای ایـن شـهر 
کـه در شـورای شـهر بیجـار حضـور دارد. او اولیـن حضـور خـود را در شـورای بیجـار تجربـه  زنـی اسـت 

می کنـد. غیـر از او زن دیگـری در شـورای بیجـار حضـور نـدارد.

کیست؟ ثریا قاضی 
ثریـا قاضـی دو سـال بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی در سـال ۱۳5۹ در شـهر بیجـار متولـد شـد. او 
مـدرک  تـا  شـد  طباطبایـی  عالمـه  دانشـگاه  وارد  و  کـرد  آغـاز  بیجـار  مـدارس  در  را  تحصیـالت اش 
کنـد. او در سـال ۱۳۹۱ از  کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته جامعه شناسـی دریافـت  کارشناسـی و 
کـرد. قاضـی پـس از آن وارد مقطـع  پایان نامـه خـود دفـاع و مـدرک فـوق لیسـانس خـود را دریافـت 

کنـون دانشـجوی دکتـرای جامعـه شناسـی اقتصـاد و توسـعه اسـت. دکتـرا شـد و هـم ا
که از آن جمله می توان به مقاله اش  کنون مقاالت متعددی از ثریا قاضی به رشته تحریر درآمده،  تا
گذشـته و پیامدهـای آن  کردسـتان در سـه دهـه  گردشـگری اسـتان  در خصـوص رونـد ظرفیت هـای 
کردسـتان، رشـد را در  گردشـگری در اسـتان  کـرد. او در ایـن مقالـه می نویسـد: »رونـد صنعـت  اشـاره 
گردشـگری  کـه بتواند توان  بیشـتر زیرسـاخت ها نشـان می دهـد. امـا این پیشـرفت در حدی نیسـت 
کامـل پوشـش دهـد و راه بسـیاری وجـود دارد تـا ایـن صنعـت در ایـن منطقـه بـه  منطقـه را بـه طـور 
کند.« او معتقد اسـت  حـد اعـالی رشـد خـود برسـد و پیامدهـای مثبت اقتصـادی و اجتماعی ایجاد 
گردشـگری، می توان مشـکالت اسـتان را حل و درآمدی بیش از درآمد نفت بدسـت آورد. با توسـعه 
گی هـای شـهر را  ثریـا قاضـی در مقالـه ای دیگـر بـه تعریـف شـهر از منظـر جامعه شناسـی پرداختـه و ویژ

این گونـه برمی شـمارد:

بانوی سخن گوی شورای بیجار
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• وجود سازمان های صنعتی، تجاری، آموزشی، نظامی، سیاسی، هنری و اداری و…
کتابخانه و… گاز،  • تأسیسات عمومی از قبیل آب، فاضالب، برق، تلفن، 

• دارا بودن شهرداری
• ناهمسانی و عدم تجانس بین مردمان شهر نشین

• وجود تحرک مکانی و اجتماعی
گونی جمعیت گونا کم و  • تعدد، ترا

اعـالم  بیجـار  انتخابیـه  حـوزه  در  شـوراها  دوره  پنجمیـن  انتخابـات  در  بـار  اولیـن  بـرای  قاضـی  ثریـا 
کسـب ۳ هـزار و 44 رای به عنـوان منتخـب ششـم و به عنـوان تنهـا  کـرد و موفـق شـد بـا  کاندیداتـوری 
کرسـی آن در  کـه شـش  زن شـورای پنجـم بیجـار برگزیـده شـود. شـورای بیجـار هفـت نماینـده دارد 

اختیـار مـردان اسـت.
او پـس از ورود بـه شـورای بیجـار بـا جلـب اعتمـاد دیگـر اعضـاء بـه هیـات رئیسـه شـورا راه یافـت و بـه 

سـخنگویی شـورا برگزیـده شـد.
کار شـورای پنجم بیجار، در نشسـتی مطبوعاتی به پرسـش های  ثریا قاضی پنجاه روز پس از آغاز به 
و  شهرسـتان  قدیمـی  بـازار  کـردن  وسرپوشـیده  پیـاده رو  ترمیـم  او  می دهـد.  پاسـخ  خبرنـگاران 
کارهـای انجـام شـده برمـی شـمارد و می گویـد: »متاسـفانه  سـاماندهی پـل امیرالمومنیـن را از عمـده 
کم رنـگ می باشـد و در طـول ایـن مـدت یـک پروانـه سـاخت  احـداث بنـا در سـطح شهرسـتان بسـیار 

کار صـادر شـده اسـت.« و هفـت مـورد پایـان 
گفتـه قاضـی، شـورای شـهر توانسـت بـا پیگیری هـای مـداوم درجـه شـهرداری از رتبـه هفتـم را بـه  بـه 

کـرده اسـت. هشـتم برسـاند و تبدیـل واحـد آتش نشـانی بـه سـازمان آتش نشـانی را پیگیـری 
کـردن واحـد فرهنگـی شـهرداری بـکار  قاضـی می افزایـد: »شـواری شـهر تمـام تـالش خـود را بـر فعـال 
کـه شـورا بـا  می گیـرد و برنامـه ای هـم بـرای تعدیـل نیـرو در ایـن سـازمان نـدارد.« او امیـدوار اسـت 

برگـزاری سـمینارهایی بتوانـد مشـارکت مـردم در پیشـبرد امـور شـهر را افزایـش دهـد.



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲۷۲

زهرا ایرانمنش
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کرمان استان: 
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کرمـان از ۱5 نفـر در دوره چهـارم بـه ۱۱ نفـر در دوره پنجـم، سـبب  کاهـش تعـداد اعضـای شـورای شـهر 
کاهش یابد. ولی ریزش زنان شـورای چهارم، شـامل حال  که تعداد زنان از شـش نفر به دو نفر  شـد 
کرسـی اش  کرمان،  »زهـرا ایرانمنـش« نشـد تـا او به عنـوان یکی از پرسـابقه ترین اعضای شـورای شـهر 
کنـد. زهـرا ایرانمنـش و مهنـاز معصـوم زاده دو عضـو شـورای یـازده  را بـرای چهارمیـن دوره حفـظ 
کرمـان نیـز دو زن به نام هـای  کرمـان هسـتند. در میـان اعضـای علی البـدل شـورای پنجـم  نفـره شـهر 
کـه در صـورت خـروج عضـوی از اعضای اصلی شـورا،  زهـرا لـری و حمیـده عـرب نـژاد نیـز حضـور دارنـد 

شـانس حضـور در صحـن شـورا را خواهند داشـت.

کیست؟ زهرا ایرانمنش 
پـدرش حجـت  آمـد.  کرمـان بدنیـا  ایرانمنـش در سـال ۱۳45 در خانـواه ای مذهبـی در شـهر  زهـرا 
کرمـان بـود  کرمـان و مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان  السـالم علـی ایرانمنـش، امـام جمعـه موقـت 

کشـته شـد. کـه در سـال ۱۳۶۷ تـرور و 
گذاشـت. او پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم راهـی  کرمـان پشـت سـر  زهـرا ایرانمنـش تحصیـالت اش را در 
کرد. او به وصیت  کرمان شـد و لیسـانس خود را در رشـته ادبیات فارسـی اخذ  دانشـگاه شـهید باهنر 
کرمان شـد. او هم زمان بـا تدریس،  پـدر، شـغل معلمـی را برگزیـد و مشـغول تدریـس در مـدارس شـهر 
کارشناسـی ارشـد در رشـته ادبیـات فارسـی را از سـرگرفت و تـا پایـان مقطـع دکترا،  تحصیـل در مقطـع 

تحصیـالت خـود را ادامه داد.
کار معلمی، وارد رقابت های انتخاباتی شـود.  انتخابـات دوره اول شـوراها، فرصتـی بـود تـا او عالوه بر 
کرمـان، فصـل  حضـور او در انتخابـات، بـا اقبـال عمومـی هـم روبـرو شـد تـا او بـا ورود بـه شـورای اول 

کنـد. تـازه ای را از زندگـی سیاسـی-اجتماعی اش آغـاز 
عـالوه  او  بگـذارد.  کنـار  را  دانشـگاه  در  تدریـس  او  کـه  نشـد  باعـث  امـا  کرمـان  شـورای  در  عضویـت 

قدیمی ترین عضو شورای شهر کرمان
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پردیـس  ریاسـت  بـه  و  داد  ادامـه  کرمـان  فرهنگیـان  دانشـگاه  در  تدریـس  بـه  شـورا  در  عضویـت  بـر 
رسـید. فرهنگیـان 

کرمـان غیبـت داشـت و بیشـتر وقت خود را صـرف تحصیل و تدریس  زهـرا ایرانمنـش در شـورای دوم 
کرمـان  کـرد. انتخابـات شـورای سـوم فرصـت مجـددی بـرای او بـود تـا بـه شـورای شـهر  در دانشـگاه 

بازگردد.
او در انتخابـات شـورای چهـارم، نیـز پیـروز میـدان رقابـت بـود. ایرانمنـش پس از چهار سـال عضویت 
کرمـان وارد شـورای  در شـورای چهـارم، بـا حمایـت ائتـالف امیـد موفـق شـد به عنـوان منتخـب سـوم 
کـه جنجـال ایجـاد شـده در خصـوص قـرارداد شـهرداری بـا  پنجـم ایـن شـهر شـود. ایـن در حالـی بـود 
پسـرش )آقـای مـوذن زاده( بـه نمایندگـی از شـرکت جهـاد نصر، باعـث ریزش آراء اش نشـد. در یکی از 
کشـیده  آخرین جلسـات شـورای چهارم، موضوع قرارداد شـهرداری با شـرکت جهاد نصر به جنجال 
شـد. در ایـن جلسـه زهـرا ایران منـش در ارتبـاط بـا حضـور پسـرش به عنـوان نماینـده جهـاد نصـر در 
گفـت: »شـما همیشـه می گفتید بـا ورود  گیالنـی )منتقـد ایـن قـرارداد(  جلسـه قبـل شـورا، خطـاب بـه 
کـه فهمیدیـد پسـر مـن از طـرف جهـاد نصـر  کرمانـی موافقیـد ولـی جلسـه قبـل زمانـی  پیمانـکاران 
کـردم بـه قانـون پایبنـد  کـه مـن همیشـه سـعی  کـرده جلسـه وارد تنـش شـد بایـد بگویـم  حضـور پیـدا 
گیالنـی هـم پاسـخ داد: »مـن مشـکلی بـا شـخص خاصـی نـدارم و مـن فقـط خواسـتار طـی  باشـم.« 
روال قانونـی شـدم. االن هـم هیـچ محدودیتـی نیسـت و احتـرام همـه اعضـا بـرای مـا واجـب اسـت.« 
گیالنـی بـا بیـان اینکـه بسـتگان درجـه یـک اعضای شـورای شـهر نمی توانند طـرف قرارداد شـهرداری 

کـرده بود. باشـند نسـبت بـه ایـن اقـدام اعتـراض 

سوابق اجرایی و مدیریتی
آموزشـی  حـوزه  در  همیشـه  کرمـان،  شـهر  شـورای  در  عضویـت  سـال   ۱4 بـر  عـالوه  ایرانمنـش  زهـرا 

اسـت: ح  شـر ایـن  بـه  او  اجرایـی  مسـوولیت های  مهم تریـن  اسـت.  داشـته  فعالیـت 
کرمان دوره اول، سوم، چهارم و پنجم • عضو شورای اسالمی شهر 

گردشگری • معاون فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و 
کرمان کز آموزش عالی و تربیت معلم استان  • مدرس مرا

کرمان دوره اول کمیسیون جوانان شورای اسالمی شهر  • رئیس 
کشور کرمان در مجمع زنان شوراهای اسالمی  • نماینده بانوان استان 

ملـی  سـازمان  و  ایثارگـران  و  شـهید  بنیـاد  سـازمان  در  کرمـان  شـهر  اسـالمی  شـورای  نماینـده   •
جوانـان

کرمـان، دوره  کمیسـیون بانـوان، جوانـان و مشـارکت های مردمـی شـورای اسـالمی شـهر  • رئیـس 
سـوم و چهارم

کرمان • رئیس دانشگاه فرهنگیان 
کرمان • رئیس پردیس دانشگاه شهید باهنر 

• زمینه سازی برای مشارکت زنان وظیفه مسووالن است
کرمـان و چـه به عنـوان رئیـس  زهـرا ایرانمنـش چـه به عنـوان رئیـس پردیـس دانشـگاه شـهید باهنـر 
ح مسـایل زنان اسـتفاده می کند.  کمیسـیون خانواده و جوانان شـورای شـهر، از هر فرصتی برای طر
وظیفـه  را  اجتماعـی  عرصه هـای  در  زنـان  مشـارکت  و  حضـور  بـرای  زمینه سـازی  سـخنانی،  در  او 
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کند  که حقـوق زنـان را رعایت  مسـووالن می دانـد و می گویـد: »دولـت بـر اسـاس قانـون موظـف اسـت 
کرمـان تـا رسـیدن به نقطـه مطلوب فاصلـه زیادی  امـا نـگاه دولت مـردان بـه ظرفیت هـای بانـوان در 

دارد.«
او معتقـد اسـت زنـان بایـد هماننـد مـردان در در همـه عرصه هـای عمرانـی، آبادانـی، خودسـازی و 

باشـند. سـهیم  جامعه سـازی 
ایرانمنـش در یکـی از جلسـات شـورا بـا انتقـاد از اعضـاء نسـبت بـه بی تفاوتـی در خصـوص مسـایل 
گفتیـم بـه امـور بانـون رسـیدگی می کنیـم.« او  زنـان می گویـد: »همـه مـا در شـعارهای انتخاباتی مـان 
کـرده و معتقد اسـت  کرمـان اعتراض  کمبـود فضاهـای عمومـی بـرای زنـان در سـطح شـهر  نسـبت بـه 

کرمـان بـه پارک هـای بیشـتری نیـاز دارنـد. زنـان 

خانواده
زهـرا ایرانمنـش دختـر شـهید حجـت السـالم علـی ایرانمنـش اسـت. پـدرش امـام جمعـه موقـت و 
کـه در سـال ۱۳۶۷ توسـط مخالفـان انقـالب اسـالمی  کرمـان بـود  مدیـرکل آمـوزش و پـرورش شـهر 
تـرور شـد. پـدرش پسـر دایـی شـهید محمـد جـواد باهنـر نخسـت وزیـر دولت شـهید رجایی بـود. علی 

کرمـان بـود. مـادرش فاطمـه دانایـی در سـال ۱۳۹۲ درگذشـت. ایرانمنـش از نیروهـای انقالبـی 
که در جنگ ایران و  همسـرش حمید موذن زاده از نیروهای سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی اسـت 
عـراق مشـارکتی فعـال داشـته اسـت. پسـرش نیـز با شـرکت جهاد نصـر در حوزه عمران و ساخت و سـاز 

فعالیت دارد.
محمـد رضـا باهنـر نایـب رئیـس مجلـس هفتـم تـا نهـم، و دبیـرکل جامعـه اسـالمی مهندسـین و از 
خانـواده  اسـت.  ایرانمنـش  فامیـل،  شناخته شـده ترین  اصول گرایـان،  شـده  شـناخته  چهره هـای 

هسـتند. کرمـان  خانواده هـای  شـناخته ترین  از  ایرانمنـش  و  باهنـر 
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مریم گنجی

حوزه انتخابیه: ابهر
کرمان استان: 

مجموع آراء: 4٬۷۷2

گنجـی عضـو شـورای شـهر ابهـر، فقـدان منابـع مالـی و درآمد مسـتقل شـوراها را عامـل تضعیف  مریـم 
کـه نداشـتن تجربـه و آشـنا نبـودن بـا وظایـف  جایـگاه نظارتـی شـوراها می دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت 
کیفی شـوراها در ایران  شـوراها و فقدان دانش مدیریت شـهری در بین اعضای شـوراها، سـبب افت 
کننـده و در مغایرت  شـده اسـت . او می گویـد: »اصالحـات اعمـال شـده در قانـون شـوراها نیـز تحدید 
بـا روح اسـالمی شوراسـت.« ایـن عضـو شـورای شـهر ابهـر معتقـد اسـت تخصیص دو درصـد از بودجه 
کارآمـدی  شـهرداری ها بـه شـوراهای فرادسـت از ضرورت هـای اصـالح قانـون شـوراها، بـرای افزایـش 

شـورای شهرسـتان و شـورای اسـتان هاست.

کیست؟ گنجی  مریم 
کودکـی  گنجـی دو سـال پـس از پیـروزی انقـالب 5۷ یعنـی در سـال ۱۳5۹ در ابهـر متولـد شـد.  مریـم 
بـا پایـان جنـگ او بـه سـن مدرسـه و تحصیـل رسـید. او  بـا جنـگ ایـران و عـراق.  او مصـادف بـود 
گنجـی در سـال ۱۳۹۱ موفـق شـد در  کارشناسـی ارشـد ادامـه داد.  تحصیـالت اش را تـا پایـان مقطـع 
کنـد و  رشـته جغرافیـا و برنامه ریـزی شـهری از دانشـگاه تبریـز، از رسـاله فـوق لیسـانس خـود دفـاع 

غ التحصیـل شـود. فـار
کارکـرد فضـای عمومـی شـهری از دیـدگاه شـهروندان- بانـوان« بـا  »ارزیابـی بهینـه بـودن سـاختار و 
گنجـی در مقدمـه  بـود.  او  لیسـانس  فـوق  ابهـر، عنـوان رسـاله  بانـوان  پـارک  تمرکـز مطالعاتـی روی 
کنان شـهرها در اسـتفاده از ایـن فضاهـا حقـوق برابـر دارنـد، لـذا ایجـاد  ایـن رسـاله می نویسـد: »سـا
گروه هـای آسـیب پذیر  گروه هـای سـنی و جنسـی و بـه ویـژه  فضاهایـی مناسـب و بهینـه بـرای  تمامـی 
کودکان، زنان، سـالخوردگان و ناتوانان  جسـمی، بخشـی از وظایف برنامه های توسـعه شـهری  نظیر 
قلمـداد و از اهمیـت بـاالی برخـوردار می باشـد. مطالعـات  گسـترده جهانـی نشـان می دهـد ایجـاد 
گروه های خاص  کنش اجتماعی، از حاشیه نشـین  شـدن  چنیـن فضاهایـی در شـهر جـدای از ایجـاد 

راهیابی مجدد به شورای شهر ابهر
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کاسـته و زمینـه را جهـت تعامـل اجتماعـی و بازتولیـد  فرهنـگ  در اسـتفاده از فضاهـای عمومـی شـهر 
کـرد.« اجتماعـی شـهر فراهـم خواهـد 

حـوزه  از  چهـارم  شـورای  انتخابـات  جریـان  در  التحصیلـی،  غ  فـار از  پـس  سـال  یـک  گنجـی،  مریـم 
کسـب آراء الزم راهی صحن شـورای ابهر شـود.  کرد و موفق شـد با  کاندیداتوری  انتخابیه ابهر اعالم 

کرسـی نایـب رئیسـی تکیـه زد. کمیسـیون عمـران درآمـد و بـر  او در شـورای چهـارم بـه عضویـت 
گنجی با رای اعضای شـورای ابهر به عضویت شـورای شهرسـتان ابهر و با رای اعضای شـورای  مریم 
شهرسـتان بـه عضویـت شـورای اسـتان زنجـان درآمـد تـا در اولیـن حضـورش در شـورای شـهر ابهـر، 
گنجـی بـه نمایندگـی از شـورای اسـتان زنجـان  کنـد. مریـم  عضویـت در دو شـورای فرادسـت را تجربـه 

در امـور بانـوان منصوب شـد.
گنجـی تا خود را  کاندیداتـوری مجددی بـود برای مریم  انتخابـات شـورای پنجـم ابهـر، فرصـت اعـالم 
کسـب 4 هـزار ۷۷۲  کارنامـه چهارسـاله اش را بـه رای مـردم بگـذارد. او در ایـن دوره از انتخابـات بـا  و 
رای به عنـوان نفـر هفتـم و آخریـن عضـو اصلـی بـه شـورای شـهر ابهـر راه یافـت. سـمیرا دودانگـه دیگـر 
کسـب ۶ هـزار و ۳4۱ رای نفـر اول شـد و خانـم شـیما افشـاری به عنـوان نفـر ششـم بـه  زن ابهـری، بـا 
گیـرد. ابهـر از  کرسـی شـورای پنجـم ابهـر بـه زنـان تعلـق  کرسـی از ۷  شـورای شـهر ابهـر راه یافـت تـا ۳ 
کـه بیشـترین حضـور زنـان را در میـان اعضای شـورای شـهر به  ایـن حیـث در ردیـف شـهرهایی اسـت 

کرده اسـت. نـام خـود ثبـت 
گنجـی شـوراها را از ارکان مـردم سـاالری دینـی می دانـد و معتقـد اسـت اختصـاص یـک فصل از  مریـم 

۱4 فصـل قانـون اساسـی بـه شـوراها نشـانه اهمیـت ایـن نهاد مردمی در قانون اساسـی اسـت.
گنجـی عدالـت، عمـران و سـرور و شـادمانی را شـعارهای شـورای شـهر ابهـر می دانـد و معتقـد  مریـم 
کـه بـه شـکل قانونمنـد و بـا اتـکا  اسـت: »شـوراهای اسـالمی تبلـور مسـئولیت اجتماعـی مـردم اسـت 

بـه آرا مـردم عمـل می کننـد.«
گنجـی »سـاخت بیمارسـتان ۲۲۲ تختخوابـی«، »سـاخت مصلـی شـهر«، »ایجـاد مجتمـع تفریحـی 
گردشـگری«، »ایجـاد اشـتغال و رشـد صنعـت«، »توسـعه پـارک بانـوان« و »تخصیـص اعتبـار سـالن  و 
همایـش هـزار نفـری شـهرداری« را مهم تریـن تقاضاهای مردم ابهر از دولت حسـن روحانی می داند.

نقشه جامع فرهنگی شهرها و نقش زنان
گرفتـن نقـش و تاثیـر زنـان  گنجـی معتقـد اسـت نقشـه جامـع فرهنگـی شـهرها بایـد بـا در نظـر  مریـم 
کـز فرهنگـی و در حوزه هـای تخصصـی می توانند در  تدویـن شـود و می گویـد: »بانـوان بـا حضـور در مرا

تدویـن ایـن نقشـه موثـر باشـند.«
گنجی، در تدوین نقشـه جامع فرهنگی  شـهر و روسـتاها با بررسـی اسـناد باالدستی در  گفته مریم  به 
کشـور و اسـتان و تبییـن مولفه هـای  فرهنگـی و اولویـت بخشـی  بـه ایـن مولفه ها  حوزه هـای فرهنگـی 
کالبـدی یـا سـخت افزاری و محتوایـی و نرم افـزاری  در حوزه هـای فرهنـگ بـه  و تدویـن  بخش هـای 
کـردن اولویت هـا از مهم تریـن اهـداف تدویـن نقشـه جامـع فرهنگـی  ویـژ ه حـوزه بانـوان و مشـخص 

شـهرها و روستاهاست.
گنجـی بـا بیـان این کـه تنهـا ۱4 درصـد از زنـان زنجـان شـاغل هسـتند می گویـد: »بـا توجـه بـه اینکـه 
بیشـتر بانـوان خانـه دار هسـتند و تاثیرگـذاری بیشـتری در تربیت و شـکل دهی افـکار فرزندان جامعه 
گاهـی و سـالمت بانوان نیـازی ضروری و انکار ناپذیر اسـت.« او از سـاخت  دارنـد نیـاز بـه ارتقـا سـطح آ

پـارک بانـوان ابهـر حمایـت می کنـد و آن را از برنامه هـای شـهرداری ابهـر می دانـد.
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معماری رو به زوال ابهر
اسـت  معتقـد  او  اسـت.  گنجـی  مریـم  دغدغه هـای  از  ابهـر  معمـاری  شـدن  زایـل  و  فرهنگـی  بافـت 
معمـاری ابهـر رو بـه زوال اسـت و می گویـد: »همـه امـور بـه سـمت معمـاری اروپایـی و غربـی حرکـت 
می کنـد.« او می افزایـد: »معمـاری سـنتی شـهر ابهـر بـا تعریض هـای انجـام شـده در مناطـق قدیمـی 
شـهر در حال نابودی اسـت.« او اما هنوز برنامه ای برای احیای بافت فرهنگی و ارزشـه ای معماری 

ابهـر ارائـه نکـرده اسـت.
ایـن  در  فرسـوده  بافت هـای  بهسـازی  وضعیـت  از  نارضایتـی  اعـالم  بـا  نیـز  ابهـر  شـهر  شـورای  عضـو 
به سـازی  رونـد  تسـهیالت،  ایـن  دریافـت  مشـکالت  و  بانکـی  تسـهیالت  بـودن  »کـم  می گویـد:  شـهر 
کـرده اسـت.« بـا بـاور او اطالع رسـانی نحـوه و میـزان خدمات  کنـدی مواجـه  بافت هـای فرسـوده را بـا 
بـه بافت هـای فرسـوده از طریـق رسـانه ها می توانـد در ترغیـب مـردم بـرای مشـارکت بیشـتر در ایـن 

زمینـه موثـر واقـع شـود.
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سوسن سلیمان آبادی

کنگاور حوزه انتخابیه: 
کرمانشاه استان: 

مجموع آراء: 1,4۶4

کـه در آسـتانه  گسـترده نسـبت بـه حضـور ورزشـکاران در شـورای شـهر در فضـای مجـازی،  انتقـاد 
ایـن  مـردم  و  نبـود  تاثیر گـذار  ایـران  شـهرهای  از  برخـی  در  بـود،  رسـیده  اوج  بـه  شـوراها  انتخابـات 
کنـگاور یکـی از ایـن  کردنـد. شـهر  شـهرها بـه ورزشـکاران و توانایـی آنهـا در بهبـود امـور شـهر اعتمـاد 
کشـتی  شهرهاسـت. مـردم ایـن شـهر بـا انتخـاب »سوسـن سـلیمان آبـادی« عضـو تیـم ملـی ووشـو و 

کـه بـه ایـن انتقـادات توجهـی ندارنـد. بانـوان ایـران، نشـان دادنـد 

کیست؟ سوسن سلیمان آبادی 
کرمانشاه متولد شد. او در  کنگاور در استان  کم درآمد در شهر  سوسن سلیمان آبادی در خانواده ای 
کسب  که االن با  کرمانشاه زندگی و به تحصیل مشغول شد. سوسن سلیمان آبادی  حاشیه شهر 
مدال های متعدد جهانی، شهرت یافته، پیش از این برای ورود به ورزش قهرمانی مجبور بوده تا 
کند تا بتواند  کرمانشاه را تا مرکز شهر طی  کیلومتری محل زندگی اش در حاشیه شهر  مسافت ۳5 
خود را به باشگاه ورزشی رسانده و برای مسابقات آماده شود. رشته ورزشی او پیش از این ووشو بود.
کشـوری بـه تیـم ملـی ووشـوی  کسـب مقـام قهرمانـی در مسـابقات  سوسـن سـلیمان آبـادی پـس از 
از  یکـی  پیشـنهاد  بـه  او  داشـت.  عضویـت  ملـی  تیـم  در  سـال   ۹ مـدت  و  یافـت  راه  ایـران  دختـران 
و خیلـی  بانـوان شـد  گراپلینـگ  کشـتی  وارد دنیـای  و  تغییـر داد  را  ورزشـی اش  رشـته  مربیـان اش، 
زود در ایـن رشـته هـم بـه تیـم ملـی رسـید. او در خصـوص تغییـر رشـته خـود می گویـد: »بـا پیشـنهاد 
کـه مـن حتمـا در  کـه او از مـن داشـت می گفـت  کشـتی شـدم. بـا شـناختی  عبدالملکـی وارد دنیـای 
کیلـو از حریفانـم سـبک تر بـودم ولـی در  گراپلینـگ موفـق خواهـم شـد. بـا وجـود اینکـه حـدود 4۰-۳۰ 

کـردم.« کسـب  انتخابـی مقـام نخسـت را 
کشـتی بـه مـن پیشـنهاد شـد. در ابتـدا از  کـه دارم  او در ادامـه افـزود: »بـه دلیـل قـدرت بدنـی خوبـی 
نظـر آمادگـی جسـمانی آمـاده بـودم ولـی تکنیکـی نداشـتم. بـا شـروع اردوهـا و بـا تمرین هـای خـوب، 

از تیم ملی ووشو تا ریاست شورای کنگاور
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بدن سـازی و آمـوزش تکنیک هـا پیشـرفت زیـادی را در خـودم شـاهد هسـتم.«

سوسـن سـلیمان آبادی پس از سـال ها عضویت 
در تیـم ملی ووشـو و کشـتی دختـران ایـران با رای 
مردم کنـگاور به عضویت شـورا و بـا رای اعضاء به 

ریاست شـورای شـهر کنگاور دسـت یافت
تیم  برای  و  داد  ادامه  نیز  را  خود  تحصیالت  قهرمانی،  ورزش  با  هم زمان  آبادی  سلیمان  سوسن 
نیز مدال طال  رقابت های ورزشی شد و موفق شد در مسابقات دانشگاهی  وارد  نیز  آزاد  دانشگاه 

کند. دریافت 
سوسـن سـلیمان آبادی پس از سـال ها رقابت در مسـابقات مختلف ورزشـی، موفق شـد مجوز ورود 
کشـور ژاپن شـد. کالس مربیگـری زیـر نظـر خانـم »کابوری اپچو« دارنده 4 مدال طالی المپیک از  بـه 
انتخابیـه  حـوزه  در  گرفـت  تصمیـم  شـوراها،  دوره  پنجمیـن  انتخابـات  جریـان  در  آبـادی  سـلیمان 
کنـگاور وارد رقابت هـای انتخاباتـی شـود. او در ایـن رقابت هـا نیـز هم چـون رقابت های ورزشـی موفق 
کنـگاور، وارد شـورای شـهر شـد.  کسـب هـزار و 4۶4 رای به عنـوان منتخـب دوم شـهر  بیـرون آمـد و بـا 
موفقیت هـای او بـه ورود بـه شـورا ختـم نشـد بلکـه او در اولیـن تجربـه حضـور خـود در شـورای شـهر، 
کنـگاور تکیـه بزنـد تـا اولیـن رئیـس زن  کرسـی ریاسـت شـورای شـهر  موفـق شـد بـا رای دیگـر اعضـاء بـر 

گیـرد. شـورای ایـن شـهر لقـب 
ایـران  بانـوان  کشـتی  ملـی  تیـم  بـا  کنـگاور،  شـهر  شـورای  ریاسـت  کسـب  از  پـس  آبـادی  سـلیمان 
کشـتی بانـوان  کناره گیـری خـود از تیـم ملـی  کـرد. او در مصاحبـه ای در توضیـح دلیـل  خداحافظـی 
می گویـد: »بـا توجـه بـه شـرایطم و ریاسـت شـورا ایـن دوره نمی توانـم در اختیـار تیـم   ملـی باشـم و 
کار  ایـن  او می افزایـد: »بـه دلیـل  گذاشـت.«  کالسـیک خواهـم  کشـتی  بـرای  را  آینـده خـود  برنامـه 
کـرده ام، نمی توانـم در اردو هـای ملـی حاضـر شـوم، امـا در آینـده حتما  خـود را بـه تازگـی در شـورا آغـاز 
کـه مـن بـا ورزش بـه ایـن جـا رسـیده ام و اصـال نمی توانـد از ورزش بگـذرم.  گشـت، چـرا  بـاز خواهـم 

بـروم.« اردو نمی توانـم  بـه  امـا  را می دهـم،  تمریناتـم 

کند شهردار خالق می تواند بر مشکالت غلبه 
کرسـی ریاسـت شـورای شـهر، انتخاب شـهردار خالق، نوآور و  سوسـن سـلیمان آبادی پس از تکیه بر 
کیـد  کـرده و می گویـد: »بـا برنامه هـای علمـی و تمرکـز و تا دلسـوز را رمـز غلبـه بـر مشـکالت شـهر عنـوان 
کنگاور را در شـان تاریخ  گام نمـای شـهر  گام بـه  بـر اجـرا و ملـزم دانسـتن خـود و مجموعـه شـهرداری، 

و تمـدن دیریـن آن تغییـر خواهیم داد.«
کمـک همـه فعـاالن و دلسـوزان و نیـز بـا اتـکاء بـه پتانسـیل های موجـود دیـار ناهیـد  او می افزایـد: »بـا 
کنـگاور را  کـه برنامه هـای زیباسـازی منطبـق بـر آیتم هـای روانشناسـانه و فرهنـگ  کوشـید  خواهیـم 

پیاده سـازی نماییـم.«
کاوی و نسـبت بـه حـل  کارگـران شـهرداری را وا کـه دلیـل بـه تاخیـر افتـادن حقـوق  او وعـده داده 

کنـد. اقـدام  آنهـا  مشـکالت 
گرایش سیاسی، سوابق تحصیلی و خانوادگی او در فضای مجازی یافت نشد. اطالعاتی از 
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نرگس زارعیان

کردنـد.  انتخابـات شـورای پنجـم دوگنبـدان معرفـی  کاندیـدای زن  اولیـن  را  او  رسـانه های محلـی 
روابـط عمومـی  بـه صحـن شـورای دوگنبـدان در سـمت مسـوول  از ورود  کـه قبـل  زارعیـان  نرگـس 
شـورای ایـن شـهر فعالیـت می کـرد، بـا حمایـت جوانـان شـهر و به عنـوان عضـو هفتـم بـه شـورای شـهر 
کـه در دیگـر شـهرهای ایـران  کرسـی نایـب رئیسـی شـورا تکیـه زنـد. اتفاقـی  دوگنبـدان راه یافـت و بـر 
کـه زنـی جـوان به شـورا راه یابد و به سـمت نایب رئیسـی شـورا دسـت یابد. کمتـر اتفـاق افتـاده اسـت 

کیست؟ نرگس زارعیان آبدهگاه 
گچسـاران متولـد شـد. نـام پـدرش سـهراب  نرگـس زارعیـان آبدهـگاه در سـال ۱۳۶۳ در شهرسـتان 
گذشـت. خیلی جوان تر از آن اسـت  زارعیـان اسـت. دوران تولـد و نونهـال اش در جنـگ ایران و عراق 
کـه چیـزی از دهـه اول انقـالب و جنـگ یـادش مانـده باشـد. زندگـی بـرای او از جنبـش اصالحـات در 
گذاشـت جنبش اصالحـات به رهبـری محمد خاتمی  که  ایـران شـروع شـده اسـت. پـا بـه دبیرسـتان 
که به هدایت وزارت آمـوزش دولت خاتمی به مدارس  کلیـد خـورده بـود و او تـازه بـا مفاهیم سیاسـی 
کـرد. او خـود را فعـال سیاسـی- گرایـش پیـدا  راه یافتـه بـود آشـنا می شـد. از همیـن رو بـه اصالحـات 

اجتماعـی اصالح طلـب معرفـی می کنـد.
تـا در رشـته حسـابداری تحصیـل  راهـی دانشـگاه شـد  اتمـام تحصیـالت در مقطـع دبیرسـتان،  بـا 
گچسـاران شـد. او در حـال حاضر  غ التحصیلـی جـذب شـهرداری  کنـد. او چهـار سـال بعـد پـس از فـار

کارشناسـی ارشـد مدیریـت اجرایـی اسـت. دانشـجوی 
کارآفریـن  ح هـای اشـتغال زایـی در سـال ۸۶-۱۳۸5 به عنـوان زن  نرگـس زارعیـان بـه دلیـل ارائـه طر

نمونـه اسـتان برگزیـده شـد.
کـرد.  کاندیداتـوری  اعـالم  پنجـم شـهر دوگنبـدان  انتخابـات شـورای  بـار در جریـان  اولیـن  زارعیـان 
کـه در ایـن دوره از انتخابـات، پا به سـتاد انتخابات  کـه اولیـن زنـی بـود  کاندیداتـوری او از ایـن جهـت 

نایب رئیس شورای شهر دوگنبدان

حوزه انتخابیه: دوگنبدان
کهگیلویه و بویراحمد استان: 

مجموع آراء: 8٬۰42



زنان شورای پنجم ]عرصه سوم[

پروفایل زنان شورای پنجم

۲۸۱

گسـترده در رسـانه های محلی داشـت. او پس  کرده بود بازتاب  کاندیداتوری  گذاشـته و رسـما اعالم 
گفتگویـی بـا بیان اینکه مشـکالت شـهر دوگنبدان را می شناسـم، می گوید:  کاندیداتـوری در  از اعـالم 

»بـه دور از مسـائل قومـی و قبیلـه ای، وارد صحنـه انتخابـات خواهـم شـد.«

گسترده مردم دوگنبدان گشایی ستاد تبلیغاتی نرگس زارعیان و استقبال  باز
کسـب ۸ هـزار و 4۲ رای به عنـوان نفـر هفتـم و آخریـن  نرگـس زارعیـان در ایـن دوره از انتخابـات بـا 
عضـو راه یافتـه بـه شـورای پنجـم دوگنبـدان، وارد شـورا شـد. او تنهـا عضـو زن شـورای دوگنبـدان در 
دوره پنجـم اسـت. زارعیـان پـس از ورود بـه شـورای دوگنبـدان، در جریان انتخابات هیات رئیسـه به 
کمیسـیون زنان شـورای شـهر  سـمت نایـب رئیسـی شـورای شـهر انتخـاب شـد. او هم چنیـن ریاسـت 

دوگنبـدان را عهـده دار شـد.

سوابق اجرایی و مدیریتی
کارنامـه داشـته باشـد. او  کـه تجربیـات مدیریتـی چندانـی را در  نرگـس زارعیـان جوانتـر از آن اسـت 
پیـش از ورود بـه شـورای پنجـم دوگنبـدان، فعالیت هـای اجرایـی محـدودی در شـهرداری و شـورای 

ح اسـت: کـه اهـم آن بـه ایـن شـر شـهر دوگنبـدان داشـته اسـت 
• مسئول روابط عمومی شورای اسالمی شهر دوگنبدان

گچساران کمیته بانوان شهرستان  • عضو 
کسیرانی شهرداری دوگنبدان کارمند شهرداری و سازمان تا  •

• توجه به معلوالن و سالمندان
کـه در دوران تبلیغات انتخاباتی، توسـط نرگس  توجـه بـه معلـوالن و سـالمندان یکـی از نکاتـی اسـت 
کیـد قـرار داشـت. او در سـخنرانی ها و مصاحبه هایش به مسـاله معلوالن، جانبازان  زارعیـان مـورد تا
کـرده و از ضـرورت اصـالح سـاختارهای شـهری بـرای توجـه بـه ایـن اقشـار سـخن  و سـالمندان اشـاره 
کـه در رسـانه های محلـی منتشـر شـده بـه نقـش مبلمـان شـهری در منظر  می گویـد. او در یادداشـتی 
و فضاهـای شـهری می پـردازد و از ضـرورت متناسـب سـازی آن بـا نیازهـای معلـوالن و سـالمندان 
بـا  ارتبـاط شـهر  ابزارهـای  اصلی تریـن  از  یکـی  مبلمـان شـهری  زارعیـان  نرگـس  بـاور  بـه  می نویسـد. 
شـهروندان بـوده و از اصلی تریـن مفاصـل ارتباطـی شـهر بـا شـهروند می باشـد، و می گویـد: »مبلمـان 
کـه امـکان اسـتفاده بـرای همـه ی اقشـار جامعـه اعـم از زن،  شـهری بایـد به گونـه ای طراحـی شـود 

مـرد، پیـر، جـوان، معلـول و جانبـاز… فراهـم آیـد.«

راه رفع موانع مشارکت سیاسی زنان از نگاه زارعیان
نرگـس زارعیـان وظیفـه زنـان را رسـیدن بـه سرچشـمه های دانایـی می دانـد و می گویـد: »شـناخت 
جهـت  در  عملـی  راه کارهـای  ارائـه ی  سـرآغاز  زنـان  اجتماعـی  و  سیاسـی  مشـارکت  موانـع  صحیـح 

اسـت.« آن هـا  مشـارکت  افزایـش 
گـذاران، دولـت، نخبگان، اصحاب رسـانه، احزاب و تشـکل های مدنـی را در قبال  زارعیـان سیاسـت 
رفـع موانـع مشـارکت سیاسـی-اجتماعی زنـان مسـوول می دانـد و می گویـد: »همـه ایـن دسـتگاه ها 
کردن مسـائل و حساسـیت های  گرفتن وضعیت سیاسـی و اجتماعی جامعه و لحاظ  باید با در نظر 
کننـد و بـا برنامه ریـزی دقیـق و اولویت بنـدی  کاهـش نابرابری هـا تـالش  فرهنگـی و دینـی در زمینـه 
کـردن تبعیض هـای موجـود بـا ابـزار قانـون و سیاسـت های حمایتـی اقـدام  کم رنـگ  شـده در جهـت 

نمایند.«
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گـر زنـان بتواننـد بـه  کلیـدی می خوانـد و می گویـد: »ا نرگـس زارعیـان نقـش زنـان در توسـعه پایـدار را 
کشـور و در تصمیم گیری هـا دسـت یابنـد، ضریـب بـا  جایـگاه و نقـش مناسـب خـود در اداره ی امـور 
سـوادی، تندرسـتی، شـاخص های تغذیـه و تأمیـن مسـکن، ایجـاد اشـتغال و درآمـد بـاال مـی رود و 
جامعـه بـه سـوی توسـعه ی مشـارکتی پیـش خواهـد رفـت در چنیـن وضعیتـی بخش هـای مختلـف 
و پویایـی الزم خواهنـد  بالندگـی  بـه  نیروهـای اجتماعـی خـود  تمـام  از  اسـتفاده  بـه دلیـل  جامعـه 

رسـید.«
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فائزه عبدالهی

گرگان حوزه انتخابیه: 
گلستان استان: 

مجموع آراء: 2۰٬512

گـرگان، بـا انتخـاب یک زن به ریاسـت شـورا، نوید بخش ارتقـای جایگاه  اعضـای شـورای پنجـم شـهر 
کـه ریاسـت  کالنشـهری اسـت  گلسـتان، تنهـا  گـرگان مرکـز اسـتان  زنـان در مدیریـت شـهری شـدند. 
شـورایش به یک زن به نام »فائزه عبدالهی« رسـیده اسـت. اما اولین حکم صادره از سـوی شـورای 
کرده اسـت.  گرگان به ریاسـت خانم عبدالهی با رضایت عمومی همراه نبوده و شـهر را متشـنج  شـهر 
گرگان  گرگان پس از انتخاب هیات رئیسـه، حکم به برکناری صادقلو شـهردار  اعضای شـورای پنجم 
گـرگان خـوش نیامـد تـا بـا تجمـع در مقابـل سـاختمان شـورای  دادنـد امـا ایـن حکـم بـه مـزاق مـردم 
گـرگان، بـرای جمعـی از مـردم  شـهر، خواسـتار بازپس گیـری رای خـود شـوند. تصمیـم شـورای پنجـم 
گرگان با لیسـت حامیـان صادقلو وارد  کثریـت منتخبان  کـه عبدالهـی و ا ایـن شـهر شـوک آور بـود، چرا

شـورا شـده بودنـد بـه همیـن دلیـل نیـز معترضان آنهـا را منافـق خواندند.

کیست؟ فائزه عبدالهی 
کرده و از  کارشناسـی ارشـد تحصیل  گرگان به دنیا آمد. او تا مقطع  فائزه عبدالهی در سـال ۱۳4۶ در 
چهره هـای مذهبـی شـهر بـه شـمار می آیـد و در بسـیاری از نهادهـای مذهبـی اسـتان هم چون سـتاد 

امربه معروف و سـازمان تبلیغات اسـالمی و بسـیج عضویت داشـته اسـت.
کاندیداتوری  گرگان، اعـالم  فائـزه عبدالهـی اولیـن بـار در جریـان انتخابات دومین دوره شـورای شـهر 
کـرد و بـه شـورا راه یافـت و بـا انتخـاب مجـدد در انتخابـات سـومین دوره شـورا، بـه مـدت ده سـال 

کـرد. گـرگان حفـظ  کرسـی خـود را در شـورای شـهر 
گرگان« وارد رقابت های  که با ائتالف »توسـعه پایدار  عبدالهی اما در انتخابات دوره چهارم شـوراها، 
انتخاباتـی شـده بـود، جایگاهـی بهتـر از رتبـه پانزدهـم پیـدا نکـرد تـا در لیسـت اعضـای علی البـدل 
کـه رابطـه نزدیکـی بـا مجمـع اصالح طلبـان اسـتان داشـت، بـا بازمانـدن از ورود  گیـرد. او  شـورا قـرار 
بـه شـورای چهـارم، راهـی اسـتان داری شـد تـا مدیریـت امـور بانـوان اسـتان داری را عهـده دار شـود. 

اولین زن رئیس شورای شهر گرگان
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سـیزده مـاه بعـد، نبـی هـزار جریبـی بـرای ورود بـه مجلـس دهـم از شـورای شـهر اسـتعفاء داد تـا فائزه 
گرفتـه بـود در دوراهی شـورا یا اسـتان داری قرارگیـرد. نهایتا  کـه در نوبـت ورود بـه شـورا قـرار  عبدالهـی 
گلسـتان را رهـا و بـرای سـومین بار راهی  کـه مدیرکلـی امـور بانـوان اسـتان داری  عبدالهـی ترجیـح داد 
گـران محلـی، حضـور عبدالهـی را عامـل تقویـت حامیـان  شـورا شـود. در آن مقطـع، ناظـران و تحلیـل 

گـرگان در شـورای شـهر می دانسـتند. صادقلـو شـهردار وقـت 
شـمار  بـه  گـرگان  وقـت  شـهردار  صادقلـو  حامیـان  جملـه  از  چهـارم  شـورای  در  کـه  عبدالهـی  فائـزه 
گرفـت و توانسـت بـا  می آمـد، در جریـان انتخابـات شـورای پنجـم، در لیسـت حامیـان صادقلـو قـرار 
کسـب ۲۰ هـزار و 5۱۲ رای به عنـوان نفـر ششـم بـه شـورای پنجـم راه یابـد، ولـی با ورود به شـورا و تکیه 
کثریـت شـورا، رای بـه برکنـاری صادقلـو  کرسـی ریاسـت شـورای پنجـم، بـه یـک بـار بـا همراهـی ا بـر 
داد. ایـن تصمیـم شـورا بـه مـذاق مـردم خـوش نیامـد و بـا تجمـع در برابـر سـاختمان شـورای شـهر، 

خواسـتار تجدیدنظـر در رای خـود شـدند.

سوابق اجرایی و مدیریتی
گرگان اسـت. او برای چهـار دوره متوالی عضو  فائـزه عبدالهـی از پرسـابقه ترین اعضـای شـورای پنجم 
کمتـر مجـال فعالیـت در  گذرانـده و  شـورا بـوده از ایـن جهـت او بیشـتر عمـر حرفـه ای خـود را در شـورا 

ح اسـت: دیگـر حوزه هـا را داشـته اسـت. مهـم تریـن سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او به این شـر
گرگان • رئیس شورای پنجم شهر 

گرگان در دوره های دوم تا پنجم • عضو شورای شهر 
گلستان • مدیرکل امور بانوان استان داری 

کشور کز استان های  کالن شهرها و مرا • عضو هیئت رییسه مجمع بانوان 
کـز اسـتان های  کالن شـهرها و مرا کمیسـیون های فرهنگـی، اجتماعـی و زیسـت شـهری  • عضـو 

ر کشو
گرگان)به مدت ۳ سال( • نایب رییس شورای اسالمی شهر 

کارشناس ارشد تشکل های دینی و انجمن های اسالمی سازمان تبلیغات اسالمی  •
• مشاور فرماندار در امور بانوان و جوانان

کمیسیون امور بانوان • دبیر 
گلستان • مسئول بانوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 

گلستان • مسوول واحد خواهران سازمان تبلیغات اسالمی استان 
• عضو فعال بسیج

گلستان • نایب رییس هیأت ژیمناستیک استان و نایب رییس هیأت جانبازان استان 
گلستان • عضو هیأت مدیره ی ورزش های رزمی استان 

شیوه های قهری در امر به معروف جواب گو نیست
گلسـتان بـر ایـن  فائـزه عبدالهـی به عنـوان مسـول بانـوان سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـتان 
کـه شـیوه های قهـری در امـر بـه معروف و نهـی از منکر جواب گـو نیسـت. او می گوید: »باید  بـاور اسـت 
تغییـر نگـرش بـه وجـود بیاوریـم.« او می افزایـد: »امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر تنهـا حجـاب نیسـت، 
گفت و افترا و تهمت هم نبایـد زد. بی تفاوتی و بی توجهی  حجـاب واجـب اسـت امـا دروغ هـم نبایـد 
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بـه دیگـران و جلوگیـری از از هـم پاشـیدن زندگـی دیگـران هـم بایـد مورد توجه باشـد.«
گلسـتان، نـگاه سـنتی بـه زنـان دارد و از جملـه  عبدالهـی به عنـوان مدیـرکل امـور بانـوان اسـتان داری 
حامیان تقویت نهاد خانواده اسـت. او معتقد اسـت: »جامعه زنان به عنوان هدایت گر و بازارسـازی 
کنیم.« گـر بخواهیم جامعه سـالم داشـته باشـیم بایـد نهاد خانـواده را تقویت  نقـش مهمـی دارنـد و ا

خانواده
فائـزه عبدالهـی متاهـل و دارای دو فرزنـد به نام هـای مرتضی و مطهره اسـت. نام همسـرش احمدی 

اسـت. اطالعات بیشـتری از خانواده او در فضای مجازی موجود نیسـت.
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فاطمه شیرزاد

حوزه انتخابیه: رشت
گیالن استان: 

مجموع آراء: 1۶٬3۰4

سـفر سـردار قاسـم سـلیمانی فرمانده سپاه قدس به رشـت در ۱5 اردیبهشت سال ۱۳۹5 برای دیدار 
کـه دولت ایـران آنهـا را مدافع حـرم می خواند،  کشته شـدگان جنـگ بـا داعـش در سـوریه  بـا خانـواده 
کـرد. او انگشـتر فیـروزه ای خـود  کـه نگاه هـا را متوجـه »فاطمـه شـیرزاد«  بـا حاشـیه ای همـراه شـد 
کـرد. روشـن نشـد  را در مقابـل دوربیـن رسـانه ها بـه خانـم شـیرزاد عضـو شـورای شـهر رشـت اهـداء 
چـرا سـردار قاسـم سـلیمانی انگشـتر خـود را بـه جـای اهـدا بـه همسـر یـا مـادر یکـی از شـهدای حـرم 
ح شـدن نـام ایـن عضـو  کـرد ولـی هـر دلیلـی پشـت ایـن اقـدام بـود، بـه مطـر بـه فاطمـه شـیرزاد اهـداء 
که فاطمه شـیرزاد آن را متبرک و بزرگ ترین  شـورای شـهر رشـت در سـطح ملی منجر شـد. هدیه ای 

افتخـار زندگـی اش دانسـت.

کیست؟ فاطمه شیرزاد 
ادبیـات  و  زبـان  رشـته  در  را  تحصیـالت اش  شـد.  متولـد  رشـت  در   ۱۳5۱ سـال  در  شـیرزاد  فاطمـه 
گیـالن شـد. او در  کارشناسـی ادامـه داد و جـذب سـازمان صـدا و سـیمای مرکـز  فارسـی تـا مقطـع 
گویندگـی مشـغول شـد و پس از حـدود دو دهه فعالیـت در حوزه  گیـالن بـه  رادیـو و تلویزیـون اسـتان 
کـرد  کاندیداتـوری  گیـالن، اعـالم  رسـانه ها و مطبوعـات، در سـال ۱۳۹۲ بـرای حضـور در شـورای شـهر 

کسـب حـدود ۱۰ هـزار رای به عنـوان نفـر دهـم راهـی شـورای چهـارم رشـت شـد. و بـا 
به عنـوان  و  درآمـد  رئیسـه  هیـات  عضویـت  بـه  رشـت  چهـارم  شـورای  بـه  ورود  بـا  شـیرزاد  فاطمـه 
کمیسـیون محیـط زیسـت و  سـخن گوی هیـات رئیسـه برگزیـده شـد. او هم زمـان بـه عضویـت سـه 
فرهنگـی، بهداشـت و برنامـه و بودجـه در آمـد. شـیرزاد در شـورای چهـارم از حامیـان شـهردار رشـت 

بـود و در جریـان اسـتیضاح شـهردار او از جملـه مخالفـان اسـتیضاح بـود.
فاطمـه شـیرزاد در جریـان انتخابـات شـورای پنجـم رشـت، بـار دیگـر خـود را در معـرض رای مـردم 
گذاشـت و موفـق شـد بـرای بـار دوم بـه شـورا راه یابـد. آراء او در ایـن دوره از انتخابـات بـه نسـبت 

تنها زن شورای پنجم رشت
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کـرد و به عنوان  دوره چهـارم حـدودا دو برابـر شـد ولـی جایـگاه او در میـان منتخبـان یـک پلـه سـقوط 
کسـب ۸ هـزار و  یازدهمیـن و آخریـن عضـو اصلـی منتخـب بـه شـورا راه یافـت. او در دوره چهـارم بـا 
۶5۸ رأی و به عنـوان منتخـب دهـم بـه شـورا راه یافتـه بـود. در دوره پنجـم آراء اش بـه ۱۶ هـزار و ۳۰4 

کـرد. رای افزایـش یافـت ولـی رتبـه اش از دهمـی بـه یازدهمـی نـزول 
فاطمـه شـیرزاد بـه اردوگاه اصول گرایـان رشـت تعلـق دارد هرچنـد شـیرزاد سـعی می کنـد چهـره ای 
کـرده بـود در انتخابـات شـورای پنجـم مسـتقل  مسـتقل از خـود ارائـه دهـد. او بـا وجـود اینکـه اعـالم 
گرفـت و بـا حمایـت ایـن ائتـالف  شـرکت می کنـد ولـی در نهایـت در لیسـت ائتـالف اصول گرایـان قـرار 

سیاسـی بـه شـورای پنجـم راه یافـت.
شـیرزاد تنهـا زن حاضـر در شـورای پنجـم رشـت اسـت. در شـورای چهـارم رشـت عـالوه بـر او خانـم 

فرانـک پیشـگر نیـز حضـور داشـت.

سوابق اجرایی و فرهنگی
فاطمـه شـیرزاد تـا پیـش از ورود بـه شـورای چهـارم رشـت، تنهـا در عرصه رسـانه ها فعال بوده اسـت. 

ح بوده اسـت: مسـوولیت های او بـه این شـر
گیالن کارمند صداو سیمای مرکز   •

گوینده رادیو  •
گری • مدرس فن بیان-گزارشگری- مجری 

گیالن ۱۳۷۷ • مسئول ورزش بانوان صداوسیمای مرکز 
گیل • صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه فرزندان 

• عضو خانه مطبوعات و سرای روزنامه نگاران رشت
گیالن • عضو هیات مدیره هفته نامه های استان 

• حامی حقوق زنان
کـرد ولـی در مجموع  فاطمـه شـیرزاد را در حمایـت از حقـوق زنـان نمی تـوان چهـره ای پیشـرو معرفـی 
زنـان  حقـوق  حامیـان  از  او  جامعـه،  و  خانـواده  در  زنـان  نقـش  بـه  سـنتی  نگاهـی  داشـتن  ضمـن 
کمیتـه بانـوان و امـور خانـواده شـورای چهـارم رشـت، در تبییـن اهـداف  اسـت. او به عنـوان رئیـس 
کمیتـه می گویـد: »ارتقـای نقـش زنـان در جامعـه، تقویـت جایـگاه نهـاد خانـواده و ترویـج سـبک  ایـن 
کمیتـه بانـوان و امـور خانـواده اسـت.« او می افزایـد: »زنـان  زندگـی اسـالمی از اهـداف مهـم تشـکیل 
جامعـه بـا تاسـی از مـکارم اخالقـی فاطمـه زهرا سـالم اهلل علیها باید وظایف خود را بـه ویژه در تربیت 

کننـد.« نسـل آینـده بـه خوبـی ایفـا 
فاطمـه شـیرزاد ضمـن حمایـت از حضـور زنـان در عرصه هـای سیاسـی-اجتماعی، در نامـه ای بـه 
قاضـی پـور نماینـده ارومیـه در مجلـس نهـم و دهم، بی احترامی او به زنـان را در تضاد با دیدگاه های 
گفتـه: »بازداشـتن زنـان از حضـور در مجامـع سیاسـی و  رهبـران ایـران در خصـوص زنـان دانسـته و 
کارگزاران  القای ضعف آنان و ایجاد ترس و وحشت جامعه از نهادهای مقدس جمهوری اسالمی و 
که دشـمنان جمهوری اسـالمی مدت ها پیش از شـما به آن دسـت می زدند.« او  آن پروژه ای اسـت 
خواهـان افزایـش تعـداد زنـان در مجلـس اسـت. )قاضـی پـور در سـخنانی در ایام تبلیغـات انتخاباتی 
بـال  سرشـان  بفرسـتید   اسـت.  مـرد ان  جـای  نیسـت؛  زنـان  جـای  »مجلـس  بـود:  گفتـه  ارومیـه،  در 

بیاورنـد  تـا آبرویتان بـرود ؟!«(
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انتقاد به آموزش و پرورش رشت
فاطمـه شـیرزاد حملـه دانشـجویان بـه سـفارت امریـکا و روز ۱۳ آبـان را حماسـه می خوانـد و نسـبت 
در  او  دارد.  اعتـراض  رشـت  در  آبـان   ۱۳ روز  حکومتـی  مراسـم  در  آمـوزان  دانـش  نشـدن  حاضـر  بـه 
کـه  گیـالن می دانـد  پـرورش  و  آمـوزش  را متوجـه مسـووالن  اعتـراض خـود  انتقـادی،  مصاحبـه ای 
کوتاهـی می کننـد و می گویـد: »حضـور دانـش آموزان  نسـبت بـه حضـور دانـش آمـوزان در ایـن مراسـم 
در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی و یـادآوری یـاد و خاطـره شـهید حسـین فهمیـده و دانشـجویان 

پیـرو خـط امـام بـرای جامعـه فرهنگ مـدار و دیـن بـاور مـا ضـروری اسـت.«

تعلق به خانواده شهدا
کـه دو پسرشـان در جنـگ ایـران و  فاطمـه شـیرزاد عـروس خانـواده نهـی قنـاد اسـت. خانـواده ای 
گفته می شـود شـهروندان رشـت با همسـرش هادی نهی قناد را به خوبی  کشـته شـده اسـت.  عراق 
کـه در تمـام  کـه او مشـاور فرمانـدار رشـت اسـت بلکـه بـه ایـن دلیـل  می شناسـند نـه بـه ایـن دلیـل 
کـه در سـطح شـهر بـا حضـور فاطمـه شـیرزاد برگـزار می شـود، حضـور دارد. هـادی نهـی  مراسـم هایـی 
قنـاد در نقـش همسـر و مشـاور پـا بـه پـای شـیرزاد در تمـام بازدیدهـا و برنامه ها حاضر اسـت. محمود 
کشـته شـده اند. فاطمـه شـیرزاد خـود را  کـه در جنـگ  و مهـدی نهـی قنـاد دو بـرادر هـادی بودنـد 
گرانقـدر شـهیدان  تحـت تاثیـر تعالیـم مـادر شـوهرش می دانـد و می گویـد: »۲۷سـال زندگـی بـا مـادر 
کمک فکری  نهـی قنـاد بـرای مـن درس بسـیار بزرگـی بـود. ایشـان همواره در مسـائل مختلف به مـن 
کـه خدمـت صادقانـه به مـردم و پشـتیبانی از  کیـد دارنـد  و معنـوی می کنـد. مـادران شـهدا همـواره تأ
کـه بایـد مـورد توجـه همـگان خصوصـا مدیـران و نماینـدگان قـرار  والیـت فقیـه خواسـته شـهدا سـت 

گیرد.«
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زهرا نظری

»بـرای پیشـگیری از اعتیـاد دسـت یـاری، بـه سـوی سـازمان های مـردم نهـاد دراز می کنیـم.« ایـن 
که از سـوی نایب رئیس شـورا  اولین خواسـته اعضای شـورای شـهر خرم آباد از مردم این شـهر اسـت 
کـم مـردم اسـت، در  عنـوان شـده اسـت. زهـرا نظـری معتقـد اسـت یکـی از مشـکالت، مطالبه گـری 
کار شـوند، چون ممکن  کـه در بحـث پیشـگیری از اعتیـاد می تواننـد به عنـوان یک مدعی وارد  حالـی 
اسـت فرزنـدان آنهـا نیـز آلـوده ایـن مسـائل شـوند. آیـا زهـرا نظـری و همـکاران اش در شـورای پنجـم 
کننـد؟ آیـا هـم کاری شـورای  خـرم آبـاد می تواننـد زمینـه ارتقـای مشـارکت نهادهـای مدنـی را مهیـا 

کـرد. پنجـم و نهادهـای مدنـی افزایـش می یابـد؟ بـرای پاسـخ بایـد تـا انتهـای دوره پنجـم صبـر 

کیست؟ زهرا نظری 
زهـرا نظـری در خـرم آبـاد لرسـتان متولـد شـد. او پـس از اتمام مقطع متوسـطه، تحصیـالت خود را در 
کـرد. نظـری بـا اخـذ مـدرک لیسـانس پرسـتاری، در حـوزه بهداشـت و درمان  رشـته پرسـتاری دنبـال 

خـرم آبـاد مشـغول فعالیـت شـد و بـه عضویت سـازمان نظام پرسـتاری درآمد.
نظـری عـالوه بـر پرسـتاری، به عنـوان معلـم در مـدارس خـرم آبـاد مشـغول فعالیـت شـد و تحصیـالت 
دکتـرای  دانشـجوی  کنـون  هم ا او  داد.  ادامـه  فیزیولـوژی  و  زیسـت  محیـط  رشـته  در  را  خـود 

اسـت. زیست شناسـی 
کشـوری، معلـم نمونـه  زهـرا نظـری در طـول ۲4 سـال فعالیـت حرفـه ای خـود به عنـوان مدیـر نمونـه 

اسـتانی، چهـار سـال پژوهشـگر برتـر انتخـاب شـده اسـت.
کاندیداتـوری  نظـری در جریـان انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها، از حـوزه انتخابیـه خـرم آبـاد اعـالم 

گرفـت. کـرد و مـورد حمایـت اصالح طلبـان خـرم آبـاد و ائتـالف دانش آموختـگان خـرم آبـاد قـرار 
خـود  انگیـزه  بیـان  در  شـده،  شـوراها  انتخابـات  کارزار  وارد  زهـرا  یـا  رمـز  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  نظـری 
کاندیداتـوری می گویـد: »اولیـن تلنگـر بـرای ثبـت نـام در انتخابـات شـورا پـس از حادثـه سـیالب  از 

تنها زن شورای پنجم خرم آباد

حوزه انتخابیه: خرم آباد
استان: لرستان

مجموع آراء: 11,3۰2
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کمیسـیون »سـالمت و  خرم آبـاد و غـرق شـدن دختـران دانشـجو بـه او زده شـده اسـت« او راه انـدازی 
گفتـه: »ارائه  کـرده و  محیـط زیسـت« را از جملـه برنامه هـای خـود در شـورای پنجـم خـرم آبـاد عنـوان 
بانـوان، فرهنگیـان،  تفریحـی، ورزشـی جهـت اسـتفاده های  ح احـداث مجموعه هـای رفاهـی،  طـر
توسـعه  و  شـهری  عدالـت  بـه  توجـه  آنهـا،  اجـرای  پیگیـری  و  بازنشسـتگان  کارمنـدان،  پرسـتاران، 
مبلمـان شـهری، جـذب سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در جهـت تقویـت اقتصـاد شـهر و ایجـاد 
درآمد هـای پایـدار، تحقـق دولـت الکترونیـک، بررسـی و حسابرسـی حسـاب های مالـی شـهرداری و 
گـزارش بـه مـردم، پیگیـری تکمیل پـروژه جاده  زیرمجموعه هـای آن جهـت شـفاف سـازی و ارائـه ی 
ح  کنـار بـه آبشـار طالیـی دائمـی، پیگیـری مطالعـات و اجـرای طـر سـالمت، پـل جهادگـران و زیبـا 
جمـع آوری و دفـع آب هـای سـطحی شـهر خـرم آبـاد از مهم تریـن برنامه هـای مـد نظـر جهـت اجـرا در 

مجموعـه شـورای شـهر خـرم آبـاد اسـت.«
را  آبـاد  بـرای شـورای شـهر خـرم  برنامه هـای خـود  نیـز مهم تریـن  بـا خبرنـگاران  نظـری در نشسـتی 

برشـمرد: این گونـه 
کدستی • پا

• تخصص
کارآمدی • سالمتی و 

• سالمت محیط زیست شهری
• مشارکت بانوان در سمت های مدیریتی

کسـب ۱۱ هـزار و ۳۰۲ رای به عنـوان منتخـب پنجـم و تنهـا منتخـب زن  او در ایـن دوره از انتخابـات بـا 
گذشـته بـه شـورای شـهر  کـه در پنـج دوره  خـرم آبـاد راهـی شـورای شـهر شـد. او سـومین زنـی اسـت 

اسـت. راه یافته 
کرسـی نایـب رئیسـی شـورا تکیـه زد. نظـری پـس از  نظـری پـس از ورود بـه شـورای شـهر خـرم آبـاد بـر 
حضـور در شـورای شـهر خـرم آبـاد طـی حکمـی از سـوی مدیـرکل آمـوزش وپـرورش لرسـتان به عنـوان 
سرپرسـت اداره آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی لرسـتان منصـوب شـد. ناظـران و تحلیل گـران محلـی، 
کرسی او  کردن  کردن او به استعفاء از عضویت در شورا و خالی  این انتصاب را مقدمه ای برای وادار 
کـرده و با صـدور اطالعیه ای  بـرای اعضـای علی البـدل دانسـتند ولـی نظـری شـخصا ایـن تحلیل را رد 
کـه  گفتـه: »هم چنـان بـه رای و حسـن اعتمـاد مـردم پایبنـد بـوده و خواهـم بـود و بـر خـود می بالـم 
هم چنـان نماینـده شـما در شـورای شـهر خرم آبـاد باشـم لـذا اولویـت اولـم حضـور در شـورای اسـالمی 

شـهر خرم آبـاد خواهـد بـود.«

سوابق اجرایی و مدیریتی
کـرده و دسـتی  کارنامـه حرفـه ای خـود فعالیـت در دو حـوزه سـالمت و آمـوزش را ثبـت  زهـرا نظـری در 
در مدیریـت حـوزه آموزشـی خصوصـا آمـوزش اسـتثنایی داشـته اسـت. مهم تریـن مسـوولیت های 

ح اسـت: اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• عضو شورای پنجم شهر خرم آباد

• نایب رئیس هیات رئیسه شورای پنجم خرم آباد
• سرپرست اداره آموزش و پرورش استثنایی لرستان

کانون فرهنگی-اجتماعی زنان استان داری لرستان • عضو هیئت مدیره 
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• عضو سازمان نظام پرستاری لرستان
• عضویت در شوراهای برنامه ریزی، تحقیقات، تدوین برنامه پنج ساله آموزش و پرورش،

ارتقای سطح مدیریتی زنان
کارزار انتخابـات شـورای پنجـم، ضـرورت ارتقـاء سـطح مدیریتـی زنـان در  زهـرا نظـری از بـدو ورود بـه 
نظـام اداری اسـتان لرسـتان را مـورد توجـه قـرار داد. او معتقـد اسـت حضـور بانـوان در عرصه هـای 
مختلـف اجرایـی و مدیریتـی امـری الزم و ضـروری اسـت، از ایـن رو بایـد نقـش زنـان در ایـن عرصه هـا 
گذشـته اعتماد  کارآمد و فعال، بیش از  پررنگ تر شـده و مردم خرم آباد و اسـتان لرسـتان، به بانوان 

کنند.
نایـب رئیـس شـورای شـهر خـرم آبـاد از شـهردار خواسـته اسـت نسـبت بـه افزایـش مشـارکت زنـان و 
کاهش  گفتـه: »حضـور زنـان در مجموعـه مدیریـت شـهری منجر بـه  کنـد و  ارتقـای شـغلی آنهـا اقـدام 

خشـونت و افزایـش مـدارا می شـود.«
کـم هزینه و پرجاذبه  ح های  که با ارائه طر او معتقـد اسـت بانـوان حـوزه شـهری ایـن قابلیـت را دارند 
کـه درصـورت دخالـت دادن زنـان در مدیریـت شـهری هـم هزینه هـای شـهر  کننـد  بـه همـگان ثابـت 

پاییـن می آیـد وهـم نتیجـه بهتـری بدسـت می آید.
ایـن عضـو اصالح طلـب شـورای شـهر خـرم آبـاد از جملـه زنـان معتقـد بـه نقـش سـازمان های مـردم 
نهـاد در پیشـبرد امـور سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی اسـت و می گویـد: »هیـچ شـهری پیشـرفت 
کنـد مگـر اینکـه از تمـام اسـتعدادها، تـوان و حضـور فعاالنـه مـردم بهره گیـری شـود.« نظـری  نمـی 
بـا بیـان موثـر بـودن حضـور سـازمان های مـردم نهـاد درکنـار بخـش خصوصـی و دولـت می افزایـد: 
کـه بایـد غنیمـت بدانیـم و تـا حـد امـکان وظایـف را بـه  »سـازمان های مـردم نهـاد فرصتـی هسـتند 

کنیـم.« آن هـا محـول 
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کـه  مـردم نوشـهر بـا انتخـاب پنـج عضـو جدیـد در انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها، نشـان دادنـد 
از عملکـرد شـورای چهـارم رضایـت نداشـتند. آنهـا بـا انتخـاب جمیلـه هاشـمی به عنـوان نفـر اول و 
کردنـد. شـورای شـهر نوشـهر پنـج  انتخـاب دو زن به عنـوان عضـو علی البـدل از زنـان شـهر حمایـت 

عضـو اصلـی و سـه عضـو علی البـدل دارد.

کیست؟ جمیله هاشمی 
رشـته  در  را  خـود  تحصیـالت  او  شـد.  متولـد  نوشـهر  در  قربانعلـی  فرزنـد  شـوکی  هاشـمی  جمیلـه 
مـددکاری اجتماعـی بـه پایـان رسـاند و جـذب سـازمان بهزیسـتی نوشـهر شـد. جمیـه هاشـمی در 
سـال ۱۳۹۳ از سـوی سـازمان بهزیسـتی اسـتان مازنـدران به عنـوان مـددکار اجتماعـی نمونـه مـورد 
پایـگاه  راه انـدازی  در  نوشـهر  بهزیسـتی  اداره  پیشـگیری  مسـوول  به عنـوان  او  گرفـت.  قـرار  تجلیـل 
گشـایش این پایـگاه را ارتقاء  سـالمت اجتماعـی ایـن شـهر فعـال بـود او در مراسـم افتتاحیه، هدف از 

کاهـش آسـیب های اجتماعـی دانسـت. سـالمت روانـی و جسـمی مـردم و 
جمیلـه هاشـمی در سـال ۱۳۹5 در انتخابـات مجامـع هـالل احمـر نوشـهر بـه همـراه فرشـاد هشـیوار، 
احمـد قزوینـی و مهـدی پورمحمـد علـی بـه عضویـت شـورای اجرایـی جمعیـت هـالل احمـر نوشـهر 

انتخـاب شـد.
جمیلـه هاشـمی پـس از سـال ها فعالیـت در سـازمان بهزیسـتی و جمعیـت هـالل احمـر نوشـهر، در 
حمایـت  بـدون  و  کـرد  کاندیداتـوری  اعـالم  نوشـهر  شـهر  شـورای  دوره  پنجمیـن  انتخابـات  جریـان 
کسـب ۶ هـزار و 4۸۶ رای به عنـوان منتخـب اول مـردم  جریان هـای سیاسـی شـهر، موفـق شـد بـا 
که پیش از این سـابقه حضور در شـوراها را نداشـت در انتخابات  نوشـهر به شـورای شـهر راه یابد. او 
کرسـی نایـب رئیسـی تکیـه زد. او تنهـا زن عضـو اصلـی  هیـات رئیسـه بـا رای دیگـر اعضـای شـورا، بـر 
شـورای شـهر نوشـهر اسـت. در این دوره از انتخابات خانم ها شـعله مصطفی پور و شـروین نوشـین 

منتخب اول شورای شهر نوشهر
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کـه در دوره چهـارم شـورای شـهر نوشـهر در لیسـت اعضـای اصلـی حضـور داشـتند در دوره  پیجانـی 
پنجـم به عنـوان عضـو علی البـدل انتخـاب شـدند. در این دوره از انتخابات در نوشـهر ۶۰ نفر از جمله 

کـرده بودنـد. کاندیداتـوری  ۱۱ زن اعـالم 

درمان معتادان باید داوطلبانه باشد
کارشـناس واحد پیشـگیری اداره بهزیسـتی نوشهر معتقد است درمان معتادان باید داوطلبانه  این 
کـه درمـان اجبـاری انجـام شـود از نظـر بهزیسـتی خالف  و بـدون اجبـار باشـد و می گویـد: »در صورتـی 
مقـررات اسـت.« جمیلـه هاشـمی بـر لـزوم توجـه بـه وضعیـت اعتیـاد زنـان و راه هـای پیشـگیری از 
کرده و معتقد اسـت: »بیشـترین مسـئولیت اجتماعی و خانوادگی بر دوش  کید  شـیوع این آسـیب تا
گـرم خانوادگـی، مسـئولیت  کانـون  از بیـن رفتـن  بـر  آنـان عـالوه  گسـترش اعتیـاد بیـن  زنـان اسـت، 
اجتماعـی آنـان را در فرزند پـروری بـه خطرخواهـد انداخـت.« او در عیـن حـال می گویـد: »کمپ هـای 
کیفیـت، حمایـت و نظارت بیشـتر هسـتند تـا بتوانند با خدمات رسـانی  تـرک اعتیـاد نیازمنـد ارتقـای 

کنند.« کمـک  شایسـته، بـه تـرک اعتیـاد معتـادان 

اطالعات بیشتری از جمیله هاشمی عضو شورای شهر نوشهر در فضای مجازی یافت نشد.
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کمیسـیون خدمات شـهری،  ک رو به نابودی اسـت.« این مهم ترین دغدغه رئیس  »فضای سـبز ارا
ک اسـت. خانـم طوفـان محمـدی می گویـد: »پایـان عمـر  سـالمت و محیـط زیسـت شـورای پنجـم ارا
ک را بـه اجـرای سـریع برنامـه علمـی و  درختـان اقاقیـای سـطح شـهر نزدیـک اسـت.« او شـهرداری ارا
گیاهـی و درختـان پارک ها و فضای سـبز، متناسـب با اقلیم شـهر و هرس  گونه هـای  عملیاتـی اصـالح 
علمـی درختـان فراخوانـده و می گویـد: »دیـر بجنبیـم درآینـده نزدیـک بیـش از نیمـی از فضـای سـبز 

شـهر را از دسـت خواهیم داد.«

کیست؟ طوفان محمدی 
ک متولـد شـد. او پـس از اتمـام تحصیـالت خـود در مقطـع  طوفـان محمـدی در شـهریور ۱۳5۱ در ارا
او ضمـن  تدریـس مشـغول شـد.  بـه  ک  ارا مـدارس شـهر  و در  برگزیـد  را  دبیرسـتان، شـغل معلمـی 
کارشناسـی ارشـد در رشـته جغرافیا و برنامه ریزی شـهری ادامه  تدریس، تحصیالت خود را تا مقطع 
کارشناسـی ارشـد خـود در دانشـگاه پیـام نـور تهـران  داد و موفـق شـد در سـال ۱۳۸۸ از پایـان نامـه 
کارشناسی ارشـد  ک« عنـوان پایان نامـه  کنـد. »عوامـل موثـر بـر سـاماندهی بافـت تاریخـی ارا دفـاع 
کیفیـت سـطح زندگـی  کـرده اسـت: »ارتقـاء  او بـود. محمـدی در ایـن مقالـه ایـن اهـداف را دنبـال 
گردشـگران بـه بافـت و مطالعـه عوامـل موثـر بـر سـاماندهی بافـت  کنان بافـت تاریخـی، جـذب  سـا
اصالح طلـب  تشـکل های  از  اسـالمی  ایـران  فرهنگیـان  مجمـع  عضـو  محمـدی  طوفـان  تاریخـی.« 

اسـت و عضـو تشـکیالتی ایـن سـازمان سیاسـی-صنفی بـه شـمار می آیـد.
ک، در  طوفـان محمـدی پـس از بیسـت سـال سـابقه تدریـس در دبیرسـتان ها و دانشـگاه های ارا
گرفـت و وارد  کاندیداتـوری  جریـان انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا، تصمیـم بـه 
عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی شـد. او در ایـن انتخابـات مـورد حمایـت شـورای عالـی اصالح طلبـان 
ک شـد. او در  گرفـت و بـه همـراه ۷ عضـو دیگـر ائتـالف امیـد وارد شـورای پنجـم ارا اسـتان مرکـزی قـرار 

رئیس فراکسیون امید شورای اراک
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ک راه یافت.  کسـب ۱5 هزار ۷54 رای به عنوان نفر هشـتم به شـورای یازده نفره ارا این انتخابات با 
ک با  کردند تا شـورای ارا ک بـه خانـم فرزانـه رحمتی نیز اعتمـاد  عـالوه بـر طوفـان محمـدی، مـردم ارا
ک شـد. هـر دو عضـو  دو عضـو زن، اداره شـود. فرزانـه رحمتـی به عنـوان نفـر آخـر وارد شـورای شـهر ارا

زن شـورای ارک، بـا حمایـت اصالح طلبـان بـه شـورا راه یافتنـد.
کسـیون  کسـیون امیـد شـورا )فرا ک به عنـوان رئیـس فرا طوفـان محمـدی پـس از ورود بـه شـورای ارا
کمیسـیون خدمات شـهری، سـالمت و محیط  کثریت با ۸ عضو( برگزیده شـد. او هم چنین ریاسـت  ا

کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی را عهده دار شـد. زیسـت و دبیـری 
ک، مهمترین اولویت شـهر را تمرکز  طوفـان محمـدی پـس از انتخـاب به عنـوان عضـو شـورای شـهر ارا
زدایـی از مرکـز شـهر و ایجـاد هسـته های تجـاری، درمانـی و تفریحـی در دیگـر نقـاط شـهری و مـکان 
یابـی هسـته های تجـاری دیگـر در نقـاط مختلـف شـهر می دانـد. بـه بـاور او به سـازی و سـاماندهی 
مشـارکت  افزایـش  محیطـی،  زیسـت  مسـایل  بـه  توجـه  ک،  ارا قدیمـی  بـازار  و  شـهر  تاریخـی  بافـت 
ک  کیفیـت زندگـی مـردم از دیگـر اولویت هـای شـورای پنجـم ارا شـهروندان در آبادانـی شـهر و ارتقـاء 

بایـد باشـد.

ک از دیدگاه طوفان محمدی نیاز زن های ارا
عمومـی  رفـاه  و  نقـل  و  حمـل  سـالمت،  حـوزه  چنـد  در  را  ک  ارا زنـان  نیازهـای  محمـدی  طوفـان 
ک بـه  ک فضـای بـرای فراغـت و ورزش ندارنـد. از سـوی دیگـر زنـان ارا می دانـد و می گویـد: »زنـان ارا
دلیـل وضعیـت آلودگـی هـوا خواسـتار توجـه بـه بحـث سـالمت هسـتند. موضـوع سـالمت خواسـته 
کـز ارائـه  کـه مرا ک نیازمنـد آن هسـتیم  کی هـا بـه ویـژه زنـان اسـت. از سـوی دیگـر مـا در ارا همـه ارا
گیـرد. خواسـته و مطالبـه دیگـری  خدمـات مشـاوره روانشناسـی و مشـاور خانـواده در دسـترس قـرار 
ک قدیمی و نامناسـب  کید دارند نحوه دسترسـی اسـت. حمل و نقل عمومی در ارا که زنان بر آن تأ
اسـت و همیـن سـبب شـده خدمـات مناسـبی ارائـه نشـود.« او معتقـد اسـت تنهـا پارک زنان شـهر به 
کارکـرد خـود را به عنـوان  دلیـل عـدم رعایـت حریـم پـارک در سـاختمان سـازی های پیرامـون پـارک، 

کننـد. ک بایـد فکـری بـرای ایـن مسـاله  پـارک زنـان از دسـت داده اسـت و شـورا و شـهرداری ارا

جامعه مدنی پیش نیاز توسعه همه جانبه
داد.  اختصـاص  معلمـان  مسـاله  بـه  را  ک  ارا پنجـم  شـورای  در  نطـق اش  اولیـن  محمـدی  طوفـان 
کـه جامعـه مدنـی پیـش نیـاز توسـعه همه جانبـه و داشـتن  کـرد  او بحـث اش را بـا ایـن نکتـه شـروع 
گفـت:  جامعـه مدنـی پویـا نیازمنـد بـه رسـمیت شـناخته شـدن پرسـش گری و پاسـخ گویی اسـت. او 
»در ایـران بـه امـوزش و پـرورش خصوصـا معلـم به عنـوان یـک اولویـت و توسـعه گر، نگریسـته نشـده 
و تنهـا در قالب هـای شـعاری معلـم و علـم آمـوزی را سـتوده اند و در پرتـو سـتودنی های خشـک و 
گزیر این بذرهای وحشـت به  کرده اسـت و نا تکراری یاس و ناامیدی بر جامعه معلمان ایران رخنه 
کـه در پـی تحقـق آن هسـتیم معنایـی نخواهد  کـرد و فردایـی بهتـر  دانش آمـوزان نیـز سـرایت خواهـد 
گـر جامعـه آرمانـی می خواهیـم بایـد  داشـت.« بـه بـاور ایـن عضـو مجمـع فرهنگیـان ایـران اسـالمی، ا
گـذر از پیچ هـای معمـول برای صعـودی پایدار  بـه امنیـت همـه جانبـه معلمـان توجـه داشـته و بـرای 
بـه معلمـان در ابعـاد مختلـف مصونیت هایـی اعطـا نماییـم تـا در فضایـی آرام و آزادانـه انسـان هایی 

جسـت و جوگر و صلح طلـب تربیـت نماینـد.

کالسـیک عالقمنـد اسـت. محمـد  طوفـان محمـدی متاهـل اسـت و بـه سـینما و موسـیقی سـنتی و 
رضـا شـجریان خواننـده محبـوب اوسـت.
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اعـالم نتایـج انتخابـات شـورای پنجـم بندرعبـاس از انتخـاب یـک زن، به عنـوان نفر اول شـهر بندری 
کـه در انتخابـات شـورای  ایـران حکایـت داشـت. فاطمـه جـراره عضـو دوره چهـارم شـورای ایـن شـهر 
کارزار انتخابـات شـده بـود، توانسـت در قیـاس بـا دوره چهـارم،  پنجـم بـا حمایـت اصول گرایـان وارد 
آرای بیشـتری جلـب و بـر سـکوی نخسـت بندرعبـاس تکیـه زنـد. او در شـورای چهـارم بندرعبـاس 
کمیسـیون ارزیابـی، نظـارت و حقوقـی بـود. جـزاره هم چنیـن در  عضـو هیـات رئیسـه شـورا، رئیـس 
کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی نیـز عضویـت داشـت. کمیسـیون بهداشـت و خدمـات شـهری و  دو 
که اسـالم  فاطمـه جـراره در حالـی بـا ۲4 هـزار و ۸5۷ بـر سـکوی نخسـت شـورای بندرعبـاس تکیـه زد 
کنـد. او در دوره پنجـم بـا  کسـب  باوقـار نفـر اول شـورای چهـارم موفـق شـده بـود۲۳ هـزار و 5۲۷ رأی 
کرسـی خـود را در  کسـب ۲۱۳۷۳ رأی بعـد از فاطمـه جـراره در ردیـف دومیـن منتخـب بندرعبـاس، 

کرد. شـورا حفـظ 
جراره در شورای چهارم از منتقدین شهردار بندرعباس بود. او در نطقی انتقادی در شورا می گوید: 
کـه  »بارهـا و بارهـا بـرای حفـظ حقـوق شـهروندان بـر اسـاس وظیفـه شـرعی و قانونـی و مسـئولیتی 
گذاشـته اند بنـده و تعـدادی از همکارانـم بـر خـود تکلیـف  مـردم بندرعبـاس بـر عهـده اعضـای شـورا 
کـه اشـکاالت را متذکـر شـویم و باعـث رفـع آن هـا شـویم امـا ایـن دلسـوزی ها و نگرانی هـای  دانسـتیم 

گاهـا بـا عـدم پاسـخ گویی مواجـه شـده اسـت.« کنـش غیراصولـی و غیرمنطقـی و  ابرازشـده بـا وا
جـراره بـا بیـان اینکـه سـواالت اش از شـهردار بندرعبـاس بی پاسـخ مانـده، می گویـد: »سـؤال مـا از 
که چرا حکم بدوی شـهرداری را محکوم به خسـارت ۷۲میلیارد  شـهردار و تیم حقوقی وی این بود 
کـه باید در زمان و مهلت قانونی ارائه می شـد محقق  کـرده بـود و چـرا مـدارک و مسـتنداتی را  تومانـی 
کارشناسـی در مهلـت قانونـی اعتـراض زده نشـد و رأی بـه  نشـد.« او می افزایـد: »متأسـفانه بـه نظـر 
کـه در اینجـا شـهرداری می توانسـت  ضـرر شـهرداری و منجـر بـه محکومیـت ۷۲ میلیـارد تومـان شـد 

منتخب اول شورای بندر عباس
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کنـد تـا ایـن اتفاقـات نیفتـد.« کارشناسـی اعتـراض  قبـل از اینکـه رأی بـدوی صـادر شـود بـه رأی 
شـورای شـهر بندرعبـاس در دوره چهـارم عـالوه بـر فاطمـه جـراره یـک عضـو زن دیگـر بـه نـام پرویـن 
کردنـد تـا عـالوه بـر  علیـزاده داشـت. در ایـن دوره نیـز مـردم بندرعبـاس بـار دیگـر بـه دو زن اعتمـاد 
کـرد، فرزانـه آرامـش نیـز به عنـوان منتخـب نهـم بـا ۱۶۸۹۹ رأی  کسـب  کرسـی نخسـت را  کـه  جـراره 
کاندیدای مسـتقل  راهـی شـورا شـود. فرزانـه آرامـش بـدون حمایـت جریان های سیاسـی و به عنـوان 

کنـد. توانسـته آراء الزم بـرای ورود بـه شـورا را جلـب 

سوابق تحصیلی و مدیریتی:
کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته  کارشناسـی و  فرزانـه جـراره فرزنـد یوسـف جـراره اسـت. او مـدرک 
کارمند  کـرده اسـت. فاطمه جراره پیش از ورود به شـورای شـهر بندرعباس  حقـوق قضایـی دریافـت 
اسـتان داری هرمـزگان در دولـت محمـود احمـدی نـژاد بـوده اسـت. جـراره پـس از ورود بـه شـورا ایـن 

کـرده اسـت: سـمت ها را تجربـه 
• منشی دوم شورای اسالمی شهر بندرعباس

کمیسیون نظارت،ارزیابی و حقوقی شورای اسالمی شهر بندرعباس • رئیس 
کمیسیون بهداشت،سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر بندرعباس • عضو 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر بندرعباس • عضو 
کمیسیون اقتصاد،برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری شورای اسالمی شهر بندرعباس • عضو 

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری • نماینده شورای اسالمی شهر در 
کمیسیون توافقات شهرداری • نماینده شورای اسالمی شهر در 

• نماینده شورای اسالمی شهر در هیئت امناء تیم های ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی
• نماینده شورای اسالمی شهر در شورای سازمان پارک ها و فضای سبز

ابوالقاسـم جـراره نماینـده اصول گـرای مجلـس نهـم از حـوزه بندرعبـاس نیـز هم چـون فاطمـه جراره، 
کارمنـد اسـتان داری هرمـزگان بـود. او در انتخابات سـال ۹۶ ریاسـت سـتاد  پیـش از ورود بـه مجلـس 

انتخاباتـی رئیسـی در هرمـزگان را برعهده داشـت.
کرد؟ برای پاسـخ  آیـا فاطمـه جـراره عنـوان اولیـن رئیس شـورای شـهر بندرعباس را از آن خود خواهد 
کار می کنـد، بایـد صبـر  کـه شـورای پنجـم بطـور رسـمی آغـاز بـه  ایـن پرسـش تـا نیمه هـای مردادمـاه 

کرد.
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نرگس نوراله زاده

حوزه انتخابیه: همدان
استان: همدان

مجموع آراء: 1۹,۹۹۹

مـردم اسـتان همـدان در انتخابـات شـورای پنجـم، بیشـترین حمایـت را از زنـان داشـته اند. شـهر 
کرسـی های شـورای شـهرهای ایـن اسـتان بـه زنـان  همـدان سـه عضـو زن و در مجمـوع ۱۱ درصـد 
که برای سـه دوره متوالی  گرفتـه اسـت. نرگـس نورالـه زاده عضـو شـورای پنجم، تنها زنی اسـت  تعلـق 
در شـورای شـهر همـدان حضـور دارد. او در بیسـت و نـه سـالگی بـه شـورای سـوم همـدان راه یافـت و 

کـرده اسـت. کنـون حفـظ  کرسـی خـود در شـورا را تا

کیست؟ نرگس نوراله زاده 
نرگـس نورالـه زاده هم زمـان بـه پیـروزی انقـالب اسـالمی ایران در سـال ۱۳5۷ در همدان متولد شـد. 
کسـب  کارشناسـی ارشـد در رشـته معمـاری ادامـه داد و موفـق بـه  او تحصیـالت خـود را تـا مقطـع 
اسـتان  سـاختمان  مهندسـی  نظـام  سـازمان  عضویـت  بـه  و  شـد  معمـاری  لیسـانس  فـوق  مـدرک 

همـدان در آمـد.
ده سـال پیـش، نرگـس عبدالـه زاده در حالی کـه هنـوز ۳۰ سـال اش تمـام نشـده بـود، بـرای حضـور در 
کـرد و موفـق شـد بـه شـورای سـوم شـهر همـدان راه یابـد.  کاندیداتـوری  شـورای شـهر همـدان اعـالم 
او پیـش از ایـن بـه مـدت 4 سـال مشـاور شـورای دوم شـهر همـدان بـود از این رو آشـنایی و اطالعاتی 
از وضعیـت شـورای و شـهر همـدان داشـت. همیـن اطالعـات و شـناخت ایـن زمینـه را بـرای او مهیـا 
کمیسـیون عمـران و  کرسـی ریاسـت  کـم بـر  کـرد تـا او در اولیـن حضـور در شـورای همـدان، برغـم سـن 

شهرسـازی تکیـه زند.
کرسـی خود  ایـن عضـو جـوان شـورای شـهر همـدان، در انتخابات شـورای چهـارم نیز موفق به حفظ 
کـه در انتخابـات  شـد و به عنـوان تنهـا زن شـورای شـهر همـدان، برگزیـده شـد. نرگـس عبدالـه زاده 
گذاشـته بـود، در شـورای چهـارم  دوره سـوم شـوراها، مسـتقل بـه صحنـه رقابت هـای انتخاباتـی پـا 

گرفـت. مـورد حمایـت اصول گرایـان همـدان قـرار 

سه دوره حضور در شورای همدان
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مرکـز  ریاسـت  و  شـد  انتخـاب  شـورا  رئیسـه  هیـات  عضویـت  بـه  چهـارم،  شـورای  در  نورالـه زاده 
پژوهش هـای شـورای شـهر همـدان را عهـده دار شـد. او عـالوه بـر ریاسـت ایـن شـورا، بـه عضویـت 

درآمـد. هـم  امنـا  هیـات 
کـرد. او  کاندیداتـوری  نورالـه زاده در جریـان انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها، بـرای بـار سـوم اعـالم 
کارنامـه داشـت، موفـق  کـه در ایـن دوره از انتخابـات، سـابقه ده سـال عضویـت در شـورای شـهر را در 
کسـب ۱۹ هـزار ۹۹۹ رای به عنـوان منتخـب پنجـم، وارد شـورای شـهر همـدان شـود. در ایـن  شـد بـا 
دوره از انتخابـات عـالوه بـر او، دو زن دیگـر به نام هـای مریـم روانبخـش و رضـوان سلماسـی بـه شـورا 

راه یافتنـد تـا دیگـر او تنهـا عضـو زن شـورای همـدان نباشـد.
او در جریـان تبلیغـات انتخاباتـی، بروکراسـی سـخت و پیچیـده مدیریـت شـهری را مشـکل عمـده 
کوتـاه  کـرده و می گویـد: »مـردم خواهـان حـل مشـکل پیچیدگـی بروکراسـی اداری و  همـدان عنـوان 
بروکراسـی های  در  مـردم  از  برخـی  اداری در شـهرداری هسـتند. همچنیـن مشـکل  پروسـه  شـدن 
کـه مـردم از آن ناراضـی هسـتند بـر ایـن اسـاس  اداری مواجهـه بـا مفسـده و عـدم شـفافیت اسـت 
که  بـرای تکریـم ارباب رجـوع افزایـش خدمـات الکترونیـک در سـطح شـهر راهک ار این موضوع اسـت 

کنـون ۲5 درصـد از مدیریـت شـهری بـرای الکترونیکـی شـدن باقـی مانـده اسـت.« ا
سـبز،  فضـای  تاسیسـات  و  خدمـات  از  محرومیـت  ایجـاد  بـه  کـه  غیرمجـاز  ساخت و سـازهای  او 

می دانـد. همـدان  مـردم  مشـکالت  دیگـر  از  را  شـده  مدرسـه  و  بهداشـت 
نورالـه زاده در ایـن دوره از انتخابـات نیـز از حمایـت اصول گرایـان همدان برخوردار بود. او در شـورای 

گرفت. کمیسـیون شهرسـازی و عمران را در اختیار  پنجم ریاسـت 

نگاه سنتی به زنان
نرگـس نورالـه زاده هم چـون دیگـر اصول گرایـان، نگاهـی سـنتی بـه زنـان دارد و معتقـد اسـت زنـان 
کـه بایـد بـه نحـوی بیـن  نقش هـای اصلـی و الینفکـی همچـون مـادری، همسـری، فرزنـدی دارنـد 
کننـد و ایـن امـر هـم بـا اولویت بنـدی نقش هـا و  اینهـا بـا نقشـهای اجتماعـی شـان هماهنگـی ایجـاد 
کـم  مسـئولیت ها امکان پذیـر اسـت بـه طـور مثـال نبایـد از حـق همسـری و مـادری و حتـی فرزنـدی 
کـه واسـطه حضـور فعـال در اجتمـاع ایجاد می شـود  کـرد و بـه جـای آن بـه مسـئولیت های اجتماعـی 
کـرد. او خـود را نماینـده زنـان همـدان در شـورای شـهر می دانـد و می گویـد: » زنـان در اجتماع  اضافـه 
حجـاب  بـه  توجـه  و  قـوی  مذهبـی  اعتقـادات  بـا  افـراد  و  هسـتند  محدودیت هـا  سـری  یـک  دارای 
ممکـن اسـت به عنـوان یـک مانـع بـه نظـر برسـد امـا ایـن مسـاله به هیـچ وجـه نمی تواند مانـع حضور 

یـک زن در نقشـه ای اجتماعـی مختلـف شـود.«
»ترویـج  و می گویـد:  اسـت  رئیـس جمهـور  زنـان  امـور  معـاون سـابق  منتقـدان  از جملـه  نورالـه زاده 
کیـد معـاون زنـان رئیـس جمهـور بر برابـری زن و مـرد در جامعه می تواند  اندیشـه های فمنیسـتی و تأ
گرفته اسـت  مخـرب باشـد، زیـرا ایـن جریـان فکـری بـا نگاه های خـاص در حوزه تفکرات غربی شـکل 

و ایـن اندیشـه در جامعـه ای بـا تفکـرات اسـالمی جایگاهـی نـدارد.«
کـه بـه تقویـت پایه هـای اعتقـادی در  وی می افـزود: »جامعـه اسـالمی بایـد پیـرو اندیشـه هایی باشـد 
کـرده اسـت  کـه اسـالم بـرای بانـوان مسـلمان تعریـف  کنـد و جایـگاه زنـان را بـا حرمتـی  کمـک  جامعـه 

کم رنـگ شـده اسـت.« کنـد. امـا متأسـفانه ایـن دیـدگاه در معاونـت زنـان ریاسـت جمهـوری  تبییـن 
مباحـث  »تمـام  می گویـد:  زنـان  حـوزه  در  همـدان  چهـارم  شـورای  عملکـرد  از  دفـاع  در  نورالـه زاده 
کمـک بـه اشـتغال آنهـا  کـه در فرهنگ سـراها تعبیـه شـده، جهـت توانمندسـازی بانـوان و  آموزشـی 
کار راه و شهرسـازی به نمایندگی  کسـب و  بوده اسـت.« او می افزاید: »بر اسـاس قانون بهبود محیط 
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از دولـت و شـهرداری ها موظـف شـدند فضایـی را بـرای مشـاغل خانگـی و زنـان خوداشـتغال ایجـاد 
کـه مسـئولیت ان بـا فرمانـداری  کار پیـش بینـی شـده اسـت  کمیتـه بـرای ایـن  کننـد. در قانـون یـک 
که متأسـفانه در همدان هنوز این مورد محقق نشـده  کند  اسـت و شـهرداری باید این فضا را ایجاد 
گیرنـد و بـه عملـی  کنـار شـورای شـهر قـرار  اسـت. بـرای تحقـق ایـن قانـون بایـد دولـت و شـهرداری در 

کننـد.« کمـک  شـدن ایـن قانـون 
نورالـه زاده برگـزاری همایـش سراسـری مدافعـان حریـم خانـواده در هفتـه حجـاب و عفـاف و برگـزاری 
راهپیمایـی دختـران محجبـه را از جملـه برنامه هـای موفـق در حـوزه تحکیـم بنیـان خانـواده مـورد 

اشـاره قـرار می دهـد.

مناسب سازی معابر برای معلوالن
کمیسـیون عمـران و شهرسـازی، بیشـترین  کـه بـا تکیـه بـر ریاسـت  ایـن عضـو شـورای شـهر همـدان 
مسـوولیت را در قبـال مناسب سـازی معابـر بـرای معلـوالن بـر عهـده داشـته و دارد، در ایـن خصـوص 
گـر چـه صـد درصـد  گرفتـه، ا می گویـد: »از سـال ۸۶ بـه بعـد بحـث مناسب سـازی مـورد توجـه قـرار 
پروژه هـا مناسب سـازی نشـده اند.« وی بـا بیـان اینکـه قانـون حمایـت از حقـوق معلـوالن در سـال 
۱۳۸۳ تصویـب شـده، می گویـد: »متأسـفانه از ایـن سـال بـه بعـد در بحـث صـدور پروانـه بـه موضـوع 
کـه سـاخته شـده اند، فاقـد اسـتان دارد  مناسب سـازی توجـه نشـده و بسـیاری از سـاختمان هایی 

الزم هسـتند.«
بـه بـاور نورالـه زاده برخـورداری از امکانـات مناسـب سـازی معابـر و سـاختمان ها برای معلـوالن، حق 
کامـل مناسب سـازی را  گیـرد تـا مـردم بـا رضایـت  مـردم اسـت می گویـد: »فرهنگ سـازی بایـد صـورت 

انجـام دهنـد نـه اینکه الزام باشـد.«

تاالر قرآن و برنامه های غیرقرآنی
که منتقـدان و موافقان  سـاخت تـاالر قـرآن یکـی از بزرگ تریـن پروژه های شـورای شـهر همدان اسـت 
ایـن پـروژه عمرانـی اسـت. او در بیـان دالیـل  از جملـه موافقـان  بسـیاری دارد. نرگـس نورالـه زاده 
موافقـت خـود می گویـد: »اسـاس سـاخت تـاالر قـران صرفـا بـرای اسـتفاده برنامه هـای قرآنـی نبـوده 
بلکـه بـرای متبـرک شـدن و اخـذ بودجـه بـه ایـن عنـوان نام گـذاری شـده اسـت.« نورالـه زاده بهتریـن 
شـهرداری  محوریـت  بـا  خصوصـی  بخـش  بـه  آن  گـذاری  وا را  قـرآن  تـاالر  فضـای  از  اسـتفاده  نحـوه 
دانسـته و می افزایـد: »اسـتان همـدان ظرفیـت علمـی خوبـی دارد می تـوان بـرای برگـزاری مراسـم و 

همایش هـای علمـی نیـز از ایـن ظرفیـت بهـره بـرد.«
بـر ۱۱ میلیـارد تومـان  کمیسـیون فرهنگـی شـورای شـهر همـدان، ایـن پـروژه بالـغ  گفتـه رئیـس  بـه 

هزینـه دربـر داشـته اسـت.
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الهه جورابی

کـه روبـان ایـن  یکسـال پـس از افتتـاح اولیـن پیسـت دوچرخه سـواری بانـوان یـزد، الهـه جورابـی، 
گرفـت تـا امیـد اول زنـان و مـردان یـزدی  پیسـت را بریـده بـود، بـر سـکوی دوم شـورای شـهر یـزد قـرار 

بـرای تحـول آفرینـی در عرصـه مدیریـت شـهری باشـد.

کیست؟ الهه جورابی 
کاندیداهـای دو جریـان  بـا  رقابـت  بـه میـدان  پـا  کاندیـدای مسـتقل،  کـه به عنـوان  الهـه جورابـی، 
گذاشـته بـود، متولـد ۱۱ شـهریور ۱۳55  اصالح طلـب و اصول گـرای یـزد در انتخابـات شـورای پنجـم، 
کارشناسـی ارشـد، از دانشـگاه تهران  اسـت. او تحصیالت خود را در رشـته حقوق عمومی در مقطع 

کنـون دانشـجوی دکتـرای برنامـه ریـزی شـهری اسـت. بـه اتمـام رسـانده و هم ا
کار بیمـه می شـود و در سـال ۱۳۷۹ موفـق می شـود به عنـوان اولیـن  الهـه جورابـی از سـال ۱۳۷۸ وارد 
کند. او ۷ سـال  کارپـرداز زن بیمـه دانـا، مجـوز فعالیـت دریافـت و در این حوزه بصورت حرفه ای ورود 
کارپـرداز نمونـه بیمـه دانـا برگزیـده می شـود. او در ایـن مـدت عـالوه بـر  بعـد در سـال ۱۳۸۶ به عنـوان 
عقـد قـرارداد بیمـه ای بـا شـرکت های اقتصـادی متعـدد، بـا شـهرداری یـزد نیـز قـرارداد پیمانـکاری 

امضـاء می کنـد.
کارآفریـن یـزدی در طـول فعالیـت حرفـه ای خـود، مدیریـت انجمن هـای صنفـی و حرفـه ای  ایـن زن 

ح اسـت: کـه مهم تریـن فعالیت هـای اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر متعـددی را برعهـده داشـته 
• رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا از ابتدا تأسیس تا پایان سال ۱۳۹4،

• نایب رییس انجمن های صنفی حرف استان تا سال ۱۳۹۳،
• عضو هییت مدیره انجمن صنفی حرف تا بحال،

کارفرمایان استان یزد از بدو تأسیس تابحال، کانون  • عضو هییت مدیره 

از دوچرخه سواری تا سکوی دوم شورای یزد

حوزه انتخابیه: یزد
استان: یزد

مجموع آراء: 32٬۹3۶
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کار و اموراجتماعی استان یزد، کارفرمایان در هیات های حل اختالف اداره تعاون  • نماینده 
• مشاور حقوقی سازمان توسعه وعمران موقوفات استان یزد بمدت یکسال،

کار و اموراجتماعی، کارآفرینی استان یزد به مدیریت اداره تعاون  • مشاورحقوقی مرکز مشاوره 

ورود به فعالیت های ورزشی
جملـه  از  ورزشـی  فعالیت هـای  بـه  زیـادی  عالقـه  اقتصـادی،  فعالیت هـای  بـر  عـالوه  جورابـی  الهـه 
از  او پـس  او را جـذب فدراسـیون دوچرخه سـواری می کنـد.  دوچرخـه سـواری دارد. همیـن عالقـه 
کمیتـه برنامه ریـزی و حقوقـی دوچرخه سـواری اسـتان یـزد و  الحـاق بـه ایـن فدراسـیون، بـه ریاسـت 

سـپس بـه نایـب رییسـی هییـت دوچرخه سـواری شهرسـتان یـزد منصـوب می شـود.
افتتـاح  یـزد  را در  بانـوان  اولیـن پیسـت دوچرخه سـواری اختصاصـی  الهـه جورابـی در سـال ۱۳۹5 

می کنـد تـا نامـش در میـان حامیـان ورزش بانـوان شـهر ثبـت شـود. 

انتخاب دوم مردم یزد برای ورود به شورای پنجم
که موفق می شـود  کاندیداهای مسـتقل انتخابات شـورای پنجم یزد اسـت،  الهه جورابی از معدود 
یـا اصول گـرا وارد شـورا شـود. او در لیسـت منتخبـان  بـدون حمایـت جریـان سیاسـی اصالح طلـب 
کسـب ۳۲ هـزار و ۹۳۶ رای پـس از آقای سـفیدی سرلیسـت اصالح طلبان یزد،  شـورای پنجـم یـزد بـا 
و بـا اختـالف حـدود ۱5۰۰ رای، وارد شـورا می شـود. ونـوس عامـری دیگـر زن منتخـب شـورای یـزد بـا 

حمایـت اصالح طلبـان موفـق می شـود به عنـوان منتخـب سـوم وارد شـورا شـود.

خانواده
الهـه جورابـی پـس از ازدواج صاحـب سـه دختـر به نام هـای غـزل، سـاغر و عسـل می شـود. همسـرش 
کارمنـد شـهرداری یـزد اسـت. او پنـج بـرادر دارد و چهارمیـن فرزنـد خانواده اسـت. او وضع اقتصادی 

خانـواده خـود را خـوب ارزیابـی می کند.



۳۰۳



۳۰4
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، هـم کاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یـک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و هـم کاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی هـم کاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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