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رحمت اهلل حافظی، رئیس کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران صبح روز گذشته در تذکر 
پیش از دستور خود در سیصد و هجدهمین 
جلسه شورای شهر تهران بابیان اینکه گزارش های 
حسابرسی از شهرداری تهران در اختیار افکار 
عمومی قرارگرفته است، گفت: »مردم از این 
گزارش ها متعجب شده اند و ما به عنوان اعضای 

شورا نظاره گر هستیم.«
او بابیان اینکه درواقع اعضای شورا در برابر 
تخلف و انحراف شهرداری تنها نظاره گر هستند 
و آن را تأیید می کنند، ادامه داد: »حدود یک سال 
و نیم قبل مدیر روابط عمومی شهرداری تهران 
به یکی از اعضا توهین کرد و واکنشی از شورا 
دیده نشد و نتیجه این عدم واکنش این شد که 
بعد از مدتی رئیس این فرد یعنی شهردار به 

برخی از اعضا توهین می کند.«
رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران 
بابیان اینکه سال گذشته نامه ای برای رسیدگی 
به توهین مدیر روابط عمومی شهرداری نوشته 
شد و 30 نفر از اعضا آن را امضاء کردند و مقرر 
شد که یکی از کمیسیون های تخصصی موضوع 
را رسیدگی کند، گفت: »متأسفانه هنوز گزارشی 
در مورد نتیجه این بررسی ها واصل نشده است.«

شهردار  قالیباف،  محمدباقر  دوشنبه  روز 
تهران در مراسم بهره برداری از 65 واگن قطار 
و لوکوموتیو مترو در پاسخ به انتقادات چند هفته 
گذشته درباره ترافیک شبانه تهران و برخی سخنان 
درباره ترافیک مصنوعی گفت: »ساخت عبارت 
ترافیک مصنوعی به عقل جن هم نمی رسد. 
چراکه  گفت؛  آن ها  به  انسان  کلمه  نمی توان 
هیچ کسی ترافیک ساختگی درست نمی کند و 
این کلمه از آن دسته حرف هایی است که وقتی 
قافیه تنگ می آید و دیگر صحبتی ندارند، مطرح 
می کنند و این حرف درستی نیست و این تهمت 

و دروغی است که زده شده است.«
حافظی در ادامه سخنانش شهردار تهران را 
خطاب قرار داد و با اشاره به سخنان روز دوشنبه 
شهردار تهران در مراسم بهره برداری از 65 واگن 
که در مورد ترافیک ساختگی صحبت کرده بود، 
گفت: »آقای شهردار حق با شماست. برخی از 
اعضای شورای شهر انسان نیستند چراکه هیچ 
انسانی نمی تواند اجحاف به مردم و انحرافات 
از مصوبات شورا را ببیند و استمرار حضور 

شما در این مسند را تحمل کند.«
به گفته او، اگر ما به عنوان نماینده مردم در 
صیانت از حقوق مردم درست رفتار می کردیم 
شاهد این اتفاق نبودیم و باید بگویم ادب مرد 

به ز دولت اوست.

تعیینتکلیفپروندهکارواشسعادتآباد
همچنین در این جلسه دو نفر از اعضای 
شورای شهر نسبت به تعلل شش ساله شهرداری 
در ساخت دو مناره، تعیین تکلیف پرونده کارواش 
سعادت آباد و روند تخریب طبقه هفتم پاساژ 

عالءالدین تذکر دادند.
ابوالفضل قناعتی بابیان اینکه یک سال از واقعه 
مسجد قدس در شهرک غرب می گذرد، گفت: 
»یک سال پیش شاهد حادثه کارواش در این 
منطقه بوده ایم اما تاکنون گزارش بررسی های آن 
ارائه نشده و باید پرونده کارواش سعادت آباد 

هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.«
او همچنین با اشاره به روند تخریب طبقه 
هفتم پاساژ عالءالدین، ادامه داد: »متأسفانه بر 
اول مهرماه  تا  باید  پاساژ  مالک  قانون  اساس 
نسبت به تخریب طبقات اضافه اقدام می کرد اما 
این مهم محقق نشد و نهایتا با دستور دادسرای 
ناحیه 7، شهرداری منطقه رأسا وارد تخریب 
شد که پیشنهاد می شود ترتیبی صورت گیرد 

تا طی 20 روز آینده بازدیدی توسط اعضا و 
خبرنگاران از روند تخریب پاساژ عالءالدین 

صورت گیرد.«
مهدی چمران هم در جواب این حرف قناعتی 
گفت: »مرتب موضوع تخریب طبقه اضافی را 
پیگیری می کنیم اما به دلیل شکایت مغازه داران 
باعث  قلع وقمع  اینکه  بر  مبنی  پایینی  طبقات 
است، شورای  آن ها شده  به  ایجاد خساراتی 
تأمین شهر مدتی تخریب را متوقف کرد؛ اما 
در  مهم  این  انجام شده  رایزنی های  با  مجددا 
حال انجام است که هر روز از طریق شهردار 
منطقه در جریان نحوه تخریب قرار می گیریم.«

در ادامه این جلسه همچنین، محسن سرخو 
در دفاع از مجتمع تجاری کورش عنوان کرد 
که 25 درصد از فروش فیلم ها در سینماهای 
این مجتمع صورت می گیرد. جای سؤال است 
که باوجود تأثیرگذاری مجتمع های چندمنظوره 
چرا بسته های تشویقی الزم برای ساخت این 
مجتمع ها در مراکز مختلف تهران و کم برخوردار 

داده نمی شود.
رئیس کمیته حمل ونقل شورای شهر تهران 
بابیان اینکه به دلیل فرسودگی، ریزدانگی و تراکم 
باالی جمعیت در مناطق جنوبی تهران متأسفانه 
افراد مایل به ساخت وساز در این مناطق نیستند، 
گفت: »شهرداری تهران در بحث فرهنگ سازی 
کوتاهی کرده و باید بگویم که تبلیغات فرهنگی 
فقط چاپ بیلبورد نیست بلکه شش سال است 
که شهرداری باید برای مسجد امام سجاد )ع( 
در فلکه صادقیه تنها دو مناره بسازد که هنوز 

این کار را انجام نداده است.«

احتمالقطع260درختدرمسیلگیشا
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست 
شورای شهر تهران در سیصد و هجدهمین 

جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به نامه 
اهالی مسیل گیشا/نصر، گفت: »اهالی در نامه ای 
اعالم کردند که شهرداری می خواهد در حریم 
مسیل پارکینگ بسازد این در حالی است که 
در مسیل حدود 200 درختچه وجود دارد.«

او بابیان اینکه احتمال قطع 260 درخت 
این  ساخت  راستای  در  شهرداری  توسط 
»احداث  داد:  ادامه  دارد،  وجود  پارکینگ 
چراکه  است  اشتباه  محل  این  در  پارکینگ 
موجب تضییع حقوق شهروندان می شود و 
دوباره قضیه پل صدر که ساخت طبقه دوم 
آن حقوق شهروندی را زیر سؤال برده مطرح 

می شود.«
شهر  شورای  محیط زیست  کمیته  رئیس 
در  پارکینگ  این  اینکه ساخت  بابیان  تهران 
این محل بدون مطالعه و عدم ارائه پیوست های 
الزم بوده است، گفت: »شورا باید مانع انجام 
این پروژه شود و از وزارت نیرو می خواهیم 

که به این موضوع ورود کنند.«
هکتاری   47 باغ  تخریب  از  همچنین  او 
منظریه و اردوگاه شهید باهنر خبر داد و گفت: 
بانک ها  از  یکی  که  با خبر شدیم  »متأسفانه 
می خواهد در قسمتی از این باغ ساخت وساز 
انجام دهد و طی مکاتبه ای که این بانک و 
وزارت آموزش وپرورش با شهرداری داشته اند 
پهنه سبز و  پهنه،  این  که  آن ها گفته شده  به 
کاربری  تغییر  اجازه  و  است  ویژه  حفاظت 

داده نمی شود.«
شهر  شورای  محیط زیست  کمیته  رئیس 
در  بانک ها  پای  دوباره  اینکه  بابیان  تهران 
ساخت وسازهای شهری بازشده است، ادامه 
داد: »این باغ 47 هکتاری تقریبا آخرین بازمانده 
طبیعت این منطقه است و نباید اجازه جوالن 

دادن بانک ها در این منطقه را بدهیم.«

منازعات کالمی مسئوالن شهری وارد فاز جدیدی شد! 

 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه شورا علیه شهردار 
اجتماعی گفت: » نرخ مشارکت اقتصادی 
در کل کشور در تابستان امسال نسبت به 
تابستان سال گذشته 1/5 درصد افزایش یافته 
است. به عبارتی، نرخ مشارکت اقتصادی 
در تابستان امسال 40/4 درصد اعالم شده؛ 
این نرخ در بین مردان 64/9 درصد و زنان 
15/9 درصد است. آمارها نشان می دهد 
که نرخ مشارکت اقتصادی در زنان نسبت 
به مردان بیشتر افزایش یافته؛ به طوری که 
نسبت به تابستان سال 1395 نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان 2/2 درصد و مردان 0/8 

درصد رشد پیداکرده است.«
 حسین نحوی نژاد  معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی گفت: »هدف بهزیستی، 
مناسب سازی 500 هزار خانه برای معلولین 
است که برای هر خانه یک میلیون تومان 
هزینه نیاز است که برابر با 500 میلیارد 
بودجه  با  اعتبار  این  و  می شود  تومان 
تومان است  میلیارد  توانبخشی که 600 
برابری می کند، بنابراین 160 میلیارد تومان 
در سال می خواهیم تا حداقل نیاز معلوالن 
را در بحث تجهیزات توانبخشی برآورده 
کنیم. بخشی از وابستگی معلوالن به این 
است که امکان حمل ونقل و جابجایی را 
شرایط  این  اگر  شاید  ندارند،  منزل  در 
فراهم باشد، حتی نیاز به مراقب نداشته 

باشند. «
اتحادیه  رییس  کشاورز،  بهمن    
دادگستری  وکالی  کانون های  سراسری 
ایران گفت: »واقعیت نامطلوب و تاسف 
برانگیز این است که خشونت علیه خانم ها 
به اشکال و صور گوناگون در کشور ما 
موجود و متأسفانه فراوان است و کثرت 
قابل اغماض  که  است  حدی  در  موارد 
و  به تنهایی  خشونت  لفظ  نیست. 
به خودی خود مفهومی منفی و ناخوشایند 
زنان  علیه  خشونت  ترکیب  اما  دارد، 
تکان دهنده است. به ویژه وقتی این عبارت 
موارد  جز  که  جایی  یعنی  ما  کشور  در 
خاص و به دالیل خاص همواره منبع و 
و  دوستی  و  خردگرایی  و  مدارا  منشاء 
و  بومی  پدیده ای  به عنوان  است  تحمل 
موجود شنیده شود، اما ما را از پذیرش 
باشد  نامطبوع  تلخ و  واقعیت ها هرچند 
گریزی نیست. در قدم اول ما با مشکل 
این خشونت  که  مواجه هستیم  تعریف 
تعریفش چیست و بعد در مورد مصادیق. 
قوانین و عرف  ما درزمینه ساختاری و 
مختلفی  تعاریف  و  مصادیق  محلی، 
می توانیم از خشونت تعریف کنیم که هدف 
و خشونت  لفظی  از  اعم  این خشونت 
فعلی و رفتارهای انفعالی خانم ها هستند. 
اینکه در کشور ما این مقوله مطرح باشد 
به جایی  امیدوارم  و  است  تأسف  جای 

برسیم که دیگر وجود نداشته باشد.«

خبرخوان حوادث

 
اخبار

شهیندخت موالوردی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان با اشاره به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: »این الیحه در دولت دهم ارائه شد، اما بخش 
قضایی آن مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار خارج شد.« وی ادامه داد: »با پیگیری قوه قضائیه و برگزاری جلسات مکرر از سوی دولت 10 ماده 
قضایی این الیحه به قوه قضائیه سپرده شد، اما پس از منفک کردن بخش قضایی متوجه شدیم که بخش باقیمانده از الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در 
دستور کار دستگاه ها قرار دارد، هماهنگ نیست.« معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد که پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت 
ارائه شد و هم زمان پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح پیشنهاد شد. موالوردی بابیان اینکه کمیسیون لوایح معتقد بود الیحه تأمین امنیت 
زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود، خاطرنشان کرد: »پس از برگزاری جلسات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این نتیجه 
رسیدیم که امکان ادغام الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد؛ بنابراین با انجام اقدامات کارشناسی الیحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت را مورد بازبینی قرار دادیم که در حال حاضر این الیحه به مراحل پایانی خود رسیده است.« او ادامه داد: »بخش مدنی این الیحه مورد 
تقویت قرارگرفته و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می شود. سند پشتیبان الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده است که در این راه 250 مقاله و 50 
پایان نامه فارسی موردبررسی قرارگرفته است.« موالوردی اضافه کرد که در الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیشنهاد راه اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و ایجاد 
صندوق حمایت از زنان بزه دیده ارائه شده است. معاون رئیس جمهور بابیان اینکه تغییر در وضع موجود تنها با چند ماده قانونی انجام نمی شود، گفت: »باید به موازات 

تغییر قانون پیش بینی های پیشگیرانه و حفاظت از خشونت دیدگان را مدنظر قرار دهیم که این موارد می تواند شامل راه اندازی خانه های امن و خط تلفنی بحران شود.«

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعالم اینکه جوانان و زوج های جوان مهارت های 
الزم ارتباطی را آموزش ندیده اند، گفت: »به همین دلیل در هر ساعت 19 طالق و در یک شبانه روز 450 طالق در کشور رخ می دهد.« او با تأکید بر 
اینکه برای رفع این مسائل باید از روش علمی بهره برد، ادامه داد: »نباید تنها مسائل زندگی را با یافته های شخصی رفع کنیم و نیاز است از مشاوران بهره 
گرفت.« صبحی با تأکید بر اینکه ازدواج بر روی سالمت انسان تأثیرگذار است، گفت: »افزایش طول عمر، بهبود سالمت روان از اثرات ازدواج موفق 
است. اگر خانواده ها سالمت روان نداشته باشند جامعه نیز دچار بحران می شود.« مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده معاونت جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با اعالم اینکه جوانان در هنگام ورود به زندگی مشترک هیچ مهارتی ازنظر شیوه برخورد با مسائل زندگی ندارند، گفت: »آگاهی از مهارت های 
پیش از ازدواج، حین و پس از ازدواج ضروری است.« او با اعالم اینکه مالک زنان و مردان برای انتخاب همسر با یکدیگر متفاوت است، گفت: 
»مالک های اصلی مردان در انتخاب همسر، زیبایی ظاهری و زنان شخصیت همسرشان برای ازدواج است.« صبحی با تأکید بر اینکه دختران و پسران 
پیش از ازدواج باید بدانند از یکدیگر چه سؤالی بپرسند، گفت: این مهارت ها باید به جوانان آموزش داده شود. این روانشناس یکی دیگر از موضوعات 
مهم در امر ازدواج را آگاهی طرفین از وظایفشان اعالم کرد و ادامه داد: »برخی از جوانان وقتی به زندگی مشترک وارد می شوند هیچ اطالعات و آگاهی 
از وظایفشان در زندگی مشترک ندارند.« صبحی عالقه طرفین به یکدیگر، شناخت، اقتصاد خانواده و همچنین روابط جنسی را از مسائل مهم در ازدواج 

اعالم کرد و گفت: »بر اساس آمار پس از اعتیاد، خیانت زناشویی بیشترین عامل طالق است.« 

بهترینهدیه
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تخریبچندمغازهبراثر
نشستزمین

درسبزهمیدان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
»نشست  گفت:  تهران  شهرداری  ایمنی 
زمین  به دلیل حفر غیرمجاز چاه در بازار 
سبزه میدان منجر به تخریب چندین باب مغازه 
و مصدومیت یک نفر در این حادثه شد.« سید 
جالل ملکی افزود: »حوالی ساعت 23 شب 
گذشته حادثه نشست معبر و تخریب چندین 
مغازه در بازار سبزه میدان تهران به سامانه 
125 اعالم و ماموران 4 ایستگاه آتش نشانی 
به محل اعزام شدند.« وی اظهار کرد: »این 
حادثه در یک کوچه 4 متری واقع در سرای 
خورشید بازار سبزه میدان روی داد که نشست 
زمین منجر به تخریب چندین مغازه در این 
محدوده شد.« ملکی با اشاره به اینکه افزود: 
»بوی فاضالب منتشرشده در منطقه پس از 
ریزش دیواره چاه و نشست زمین، ماموران 
آتش نشانی را متوجه وجود فاضالب در محل 
حادثه کرد.« سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران بابیان اینکه در 
این حادثه سقف و کف تعدادی از مغازه های 
این بازار در حادثه دچار تخریب شدند، علت 
حادثه را حفر غیراصولی چاه در محل و ریزش 

دیواره و کف معبر اعالم کرد.

قتلکتابفروشخیابان
صوراسرافیل

ساعت 12 ظهر روز دوشنبه خبر قتل مرد 
مسنی در خیابان فردوسی به مأموران پلیس 
اعالم شد، سپس تیمی از مأموران کالنتری 
148 انقالب اسالمی درصحنه جرم حاضر 
شدند. با اعالم مراتب این قتل به بازپرس امور 
جنایی تهران، وی به همراه اکیپ تشخیص 
هویت اداره آگاهی درصحنه جرم حاضر شد؛ 
بررسی ابتدایی حاکی از آن بود که مقتول 
مرد شصت وچهارساله ای است که در خیابان 
صوراسرافیل مغازه کتاب فروشی داشته و براثر 
ضربات جسم سخت به سر در منزلش به قتل 
رسیده است. در ادامه تحقیقات، کارآگاهان 
سراغ دختر مقتول رفتند و وی در اظهاراتش 
به مأموران گفت: »سال ها پیش پدر و مادرم از 
هم جدا شدند و من همراه با پدرم به در این 
ساختمان )محل وقوع قتل( زندگی می کردم، 
حدود ساعت 12 به منزل پدرم مراجعه کردم 
اما هر چه در زدم، پدرم در را باز نکرد به همین 
دلیل وارد خانه و با جسد پدرم مواجه شدم.« 
پس ازاین اظهارات، جسد مقتول برای تعیین 
علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد 
و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت عامل 
این قتل توسط مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران ادامه دارد.
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