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 روز گذشته در جلسه سیصد و چهل و هفتم 
شورای شهر تهران، چمران با دعوت از عباس 
جدیدی و علیرضا دبیر از آن ها خواست که در 
صحن با یکدیگر روبوسی کرده و با هم آشتی 
کنند و گفت: »هادی ساعی هم نقش ساقدوش 

را خواهد داشت.«
عباس جدیدی پس از آشتی با علیرضا دبیر بابیان 
اینکه ما مشکلی با کسی نداریم گفت: »اما درد و 
دل های ما ورزشکاران را هم گوش کنید، چراکه 
سه سال است انواع و اقسام تهمت ها، افترا، انگ 
و شایعه را به ما می چسبانند و حرف وحدیث های 
و  سایت  در  ورزشکاران  ما  مورد  در  مختلفی 
شبکه های مجازی تحت عناوین مختلف منتشر 

می شود.«
او بابیان اینکه رسانه ها یک روز خبر درگیری با 
راننده را منتشر کرده و روز دیگر در موضوعات 
خانوادگی ام سرک کشیدند، ادامه داد: »وضعیت 
به گونه ای شده که عادت کردم که هرروز که از 
خواب بیدار می شوم، با یک داستان جدید روبه رو 
شوم و در تمام این مدت ما ورزشکاران با هم 
دوست هستیم اما خداوکیلی با شما این کارها 

را می کردند، چه می کردید؟«
به گفته این عضو شورای شهر، جامعه ورزشی 
برای خدمت گذاری به مردم به شورا آمده اما 
هرروز یک انگ به آن می چسباندند که این مسئله 
سبب سرد شدن مردم جامعه و حتی سرد شدن 

ورزشکاران شده است.
جدیدی بابیان اینکه عزیزان ورزشکار در شورای 
شهر تحصیالت مرتبط دارند و به عشق خدمت 
به مردم آبرو گذاشتند، گفت: »اما در این سه سال 
با ما چه کردند؟! من با دبیر همکار بودم و یک 
عمری هم تیمی بودیم و جوانی خود را با هم 
پیر کردیم اما چند وقت پیش شبکه مجازی و 
سایت های بیگانه موضوعاتی را علیه دبیر مطرح 
این  از  هم  من  که  است  شاهد  خدا  و  کردند 
اما این شایعات قدرت  موضوع ناراحت شدم 
گرفته بود و دبیر این موضوع را از چشم من 
می دید و من قسم خوردم که روحم هم از این 
موضوع خبر ندارد و من و دبیر همکار هستیم 

چراکه می خواهیم عمری با هم زندگی کنیم.«
رئیس  احمد حکیمی پور،  جلسه  این  ادامه  در 
کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفت: 
از  »خبرهایی به گوش رسیده است که برخی 
مدیران ارشد شهرداری مسئولیت خود را ترک 
است شهرداری  الزم  می شوند.  تودیع  و  کرده 
تغییر و تحوالت را نگه دارد تا مدیریت بعدی 
بر سر کار بیاید و این دو ماه را هم باید مدیران 

شهری کار کنند تا کار شهر بر زمین نماند.«
او بابیان اینکه نباید به دلیل رفتن مدیران، سیستم 
شهرداری فشل شود، ادامه داد: »متأسفانه باخبر 
شدیم شهرداری قصد دارد یک باشگاه سوارکاری 
در خیابان دماوند را بابت بدهی هایش به یک 
پیمانکار آن هم به قیمت بسیار نازل واگذار کند که 
باید شورا در این زمینه تصمیم دقیقه نود بگیرد.«
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ 
به این تذکر حکیمی پور گفت: »این گونه نیست 

که تعدادی از مدیران شهری کار خود را ترک 
کرده باشند بلکه یک نفر آن هم به دلیل مسائل 
خانوادگی و ابتالی دخترش به بیماری سرطان 
از شهرداری رفته است و این درست نیست که 

تعداد زیادی از مدیران از شهرداری رفته اند.«
حکیمی پور با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر حق الناس بودن رأی مردم گفت: 
»باید از این گفته های رهبری تشکر کرد که موجب 
همراهی و همدلی بیش ازپیش مردم شده است. 
انتخابات مردم در این دوره آگاهانه بود و علی رغم 
اینکه صداوسیما زحمت پخش مناظره ها را کشید. 
مردم نشان دادند که اسیر تبلیغات نخواهند شد 
و آگاهانه انتخاب می کنند. رأی به آقای روحانی 

ناشی از مصلحت عمومی بود.«
این عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به 
میانگین حضور مردم پای صندوق های رأی که به 
بیش از 70 درصد در انتخابات اخیر رسید، ادامه 
داد: »این حضور گسترده مردم پای صندوق های 
رأی در حالی اتفاق افتاد که چند ماه پیش در 
کشوری مثل آمریکا که ادعای دموکراسی دارد 
میزان حضور مردم به کمترین میزان خود در همه 
دوره ها رسید و نتیجه آن هم انتخاب ترامپ بود.«

برای  که  داده اند  نشان  مردم  که  کرد  تأکید  او 
انتخاب آقای روحانی بحث چهار درصد و چند 
درصد مطرح نیست و رئیس جمهوری هم اعالم 
کردند که رئیس جمهور همه مردم هستند. بی تردید 
کار  مردم  دسته بندی  و  تقسیم  کردن،  تکه پاره 

درستی نیست.
حکیمی پور ادامه داد: »در شوراها سطح مشارکت 
مردم بسیار باال رفته که نشان از شناخت مردم از 
نهاد شوراها دارد. محصول چهارمین دوره شورای 
اسالمی شهر تهران این بود که شهروندان نسبت به 
شورا و مسائل شهر حساس شدند و مطالبه گری 
ارتقاء پیدا کرد. به این ترتیب نهاد  حقوق مردم 

شوراها در نظام ما تثبیت شد.«
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به لزوم 

انتخابات شورای  نتیجه  به  که  افرادی  پیگیری 
از  دارند  اعتراض  تجریش  و  تهران،  ری  شهر 
مجاری قانونی، گفت: »باوجود دولت و مجلس 
شفاف و پاسخگو این اعتراضات روشن خواهد 
شد اما نباید با دامن زدن به این مسائل کام مردم 

را تلخ کرد.«
او در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به 
منتخبین مردم تهران، ری و تجریش برای پنجمین 
دوره شورای اسالمی این شهر گفت: »اعضای 
پنجمین دوره شورای شهر باید آگاه باشند که 
مردم با انتخاب آن ها مسئولیت خطیری به گردن 
آن ها نهاده اند. با این انتخاب مردم مجوز برکناری 
ستاد و قانون گریزی را صادر کرده اند. لذا باید 

پاسخ این اعتماد مردم، داده شود.«
در این جلسه همچنین طرح صیانت و حفاظت 
از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مطرح 
شد و قرار شد جهت بررسی بیشتر، این طرح در 
جلسه یکشنبه آتی شورای شهر تهران مطرح شود.
در جریان بررسی این طرح مهدی چمران رئیس 
شورای شهر همچنان به عنوان یکی از مخالفان 
این طرح ظاهر شد و به مجادله با رحمت اهلل 
حافظی رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای شهر تهران پرداخت.
حافظی: طرح صیانت از باغات حاصل ساعت ها 
کار و بحث کارشناسان است و نقطه نظر کارشناسی 
است اما دوستان فرمودند که منافع مالکین در نظر 
گرفته شود و حساب دو تا چهار تای چرتکه ای 
کردند که ارزش یک باغ و میوه آن چقدر است 
و اگر بروند ساخت وساز کنند. من متأسفم، این 
باغات شهر  ده سال  این  بوده که طی  تفکری 
تهران را نابود کرده، باغ را نباید بگذارند تخریب 
شود ملک، خانه قدیمی مستهلک، بافت فرسوده 
را بروید و بسازید. اجازه ندید باغات تخریب 
مقام معظم رهبری  شود و در جلسه مطالبات 

چرا نگفتید که مردم بیزار می شوند.
درختان  و  باغات  می خواهیم  همه  ما  چمران: 

را حفظ کنیم.
حافظی: چند صد هکتار از باغات در این 10 

سال از بین رفته؟ از بین رفت.
درصد   7 که  قانونی  به  برگشتید  شما  چمران: 
باید زیربنا را بسازد. این قانون از اول تا سال 
82 بوده است یک پروانه بر اساس این قانون 
در شهر صادر نشده است یعنی اجرایی نبوده به 
همین دلیل شورای دوم آمد و تشویقی کار کرد.
حافظی: خروجی این بود که باغات حفظ شود 
اما شورای دوم اصالح کرد و مصوبه برج باغات 

را داد و تمام باغات از بین رفت.
زیربنا  درصد   7 با  پروانه  یک  ببینید  چمران: 

صادرشده است؟ عملی نبوده.
حافظی: خروجی این بود که باغات حفظ شد.

چمران: کارشناسان جنابعالی تصمیمشان روی 
چشم ما.

حافظی: کمیسیون معماری و شهرسازی هم بوده.
چمران: نه ما با کمیسیون معماری کارکردیم و 

چنین اعتقادی نداریم.
حافظی: رئیس کمیسیون امضا کرده است.

چمران: دوستان ما به باغات کار ندارند به خدا، 
به خانه مردم کار دارند که 30 درصد آن اآلن 
متر   400 مثال  ساختمان  این  و  دارد  ساختمان 
است و زمینش دو هزار متر است بعد بخواهد 
خراب کند بسازد می گویند 250 متر بساز، این 
عملیاتی نیست و این نتیجه اش این می شود که 
صابون و قیر بریزند تا درختان را خشک کنند.
حافظی: این چهار طبقه است، هزار متر می شود.
چمران: در جایی که پهنه آن دوطبقه است چرا 

چهار طبقه؟
حافظی: شما اآلن 17 طبقه در صیانت از باغات 

اجازه دادید.
بلندمرتبه سازی  در  می رود  این  نبوده  چمران: 
واحد  دو  بروید  شما  می کند  فرق  قانونش  و 

شهرسازی بخوانید عزیزم تا بفهمید چیست.
حافظی: سالمت مردم برای ما مهم است.

آشتی کنان جدیدی و دبیر در صحن علنی شورای شهر
خبرخوان حوادث

 

زنان

شهیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
در کانال تلگرامی نوشت: »نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات شوراهای 
شهر و روستا از ورود شایان توجه زنان به این پارلمان های محلی در 
اقصی نقاط کشور حکایت دارد، این اتفاق مبارک را نباید دست کم 
گرفت و راحت از کنار آن عبور کرد. زنان و دختران در چهار دوره 
فعالیت این شوراها، هم در مرحله ثبت نام ها و کاندیداتوری و هم در 
مرحله انتخاب شدن و عضویت در این سازوکارهای مدیریت شهری 
و روستایی گام به گام و آهسته و البته پیوسته، حضور و قدرت نمایی 

خود را به رخ کشیده اند. 
در این دوره نیز شاهد افزایش درصد کاندیداهای زن از 2/4 به 3/6 
باقابلیت های  معناداری  فاصله  نسبت  این  هرچند  که  بودیم  درصد 
زنان و دختران کشور دارد، اما از تقویت و ارتقای اعتمادبه نفس و 

خودباوری آنان پرده برمی دارد. از سوی دیگر افزایش تعداد منتخبان زن 
در شوراهای شهر و روستا که نشانه تقویت و ارتقای اعتماد عمومی و 
باور جامعه به توانمندی و شایستگی و صالحیت زنان برای اداره امور 
است، رابطه مستقیمی با افزایش تعداد مدیران زن و انتصاب زنان در 

پست های کلیدی و جایگاه های تصمیم گیری دارد.
 اراده ای که از پایین به باال شکل گرفته و در حال پیش روی است، می رود 
تا گوی سبقت را از تصمیم گیرانی که هنوز در واگذاری مسئولیت ها 
به زنان و جوانان دست ودلشان می لرزد، برباید و با تمرین و ممارست 
زنان در این شوراها و باتجربه اندوزی و کسب مهارت الزم، راه را 
برای ایفای نقش آنان در عرصه های ملی و کالن تر هموار نماید و از 
اینجاست که سقف ها و حصارهای شیشه ای به مرور شروع به ترک 
برداشتن می کنند. شکستن رکورد حضور زنان در شورای شهر تهران، 

کسب رتبه نفر اولی در برخی حوزه های انتخابیه، راه یابی 415 زن به 
شوراهای استان سیستان و بلوچستان، انتخاب تمام اعضای شورای 
یک روستا از بین زنان در بخش مرکزی خاش و درمجموع انتخاب 
پدیده های  از  نمونه ای  بخش،  آن  روستاهای  شوراهای  در  زن   70
این روز است و  تا  انتخابات شوراهای شهر و روستا  دهمین دوره 
باید برای تحلیل و جمع بندی نهایی چند روزی منتظر بمانیم، ضمن 
آنکه ثبت نام صرفا زنان از دو روستای دورافتاده استان های سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان نیز در این چارچوب قابل ارزیابی است. این 
دستاوردهای ارزنده و چشمگیر را به منتخبان شوراهای شهر و روستا 
اعتماد بیش از همه بر دوش آن ها سنگینی  این  که مسئولیت حفظ 
می کند و بر همه زنان و دخترانی که جانانه و با اعتمادبه نفس ستودنی 
پا به عرصه مبارزات انتخاباتی گذاشتند، اما فرصت حضور در شوراها 
را در این دوره نیافتند و به مردم شریف ایران که با اعتماد خود راه 

را برای تحقق حق زنان بر شهر و روستا هموار کردند، تبریک عرض 
می کنم. تا باد چنین باد...«

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر روستا و نخستین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی از ساعت هشت صبح روز جمعه در 63 هزار و 500 شعبه 
تا  اخذ رأی در سراسر کشور آغاز و در برخی از شعب اخذ رأی 

ساعت 24 تمدید شد.
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای 
میان دوره ای دهمین دوره مجلس  اسالمی شهر و روستا و نخستین 
شورای اسالمی 56 میلیون و 410 هزار و 234 نفر واجد شرایط رأی 

دادن بودند.
بر اساس این آمار از مجموع 40 میلیون 76 هزار و 729 آرای مأخوذه، 

تعداد آرای صحیح 38 میلیون و 914 هزار و 470 رأی است.

پرونده مرگ الینا ۶ ساله 
بسته شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان قصور 
پزشکی در فوت الینای 6 ساله را مورداشاره 
قرار داد و گفت: »در این رابطه دو پزشک 
فنی  مسئول  و  پرستار  دو  متخصص، 

بیمارستان مقصر شناخته شدند.«
هادی هاشمیان با اشاره به قصور پزشکی در 
فوت الینای 6 ساله گفت: »در این رابطه دو 
پزشک متخصص، دو پرستار و مسئول فنی 

بیمارستان مقصر شناخته شدند.«
ادامه  گلستان  استان  دادگستری  رئیس کل 
داد: »پس از تکمیل تحقیقات و اعالم نظر 
پزشکی  نظام  انتظامی  تجدیدنظر  هیئت 
استان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 
مرگ الینا فروتن در شعبه 102 دادگاه کیفری 

گرگان برگزار شد.«
هاشمی همچنین گفت: »در نخستین جلسه 
دادگاه، خانواده الینا فروتن که به ریاست 
شد،  برگزار  فیروزیان  حمیدرضا  قاضی 
و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  نماینده 
متهمان این پرونده همراه با وکالی خود 
حضور داشتند که از شاکی، متهمان و وکالی 

آن ها تحقیق و دفاعیات آنان اخذ شد.«
روند  شدن  طوالنی  دلیل  به  او،  گفته  به 
رسیدگی، دادگاه تنفس اعالم کرد و ادامه 
تحقیق و اخذ اظهارات طرفین پرونده را 
به جلسه  بعدی که 10 روز دیگر برگزار 

می شود، موکول کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان بابیان این که 
طبق نظریه هیئت تجدیدنظر انتظامی نظام 
 6 کودک  این  فوت  در  استان،  پزشکی 
ساله قصور پزشکی صورت گرفته است، 
گفت: »در این نظریه دو پزشک متخصص 
بیمارستان طالقانی هرکدام به میزان 30 درصد 
به  بیمارستان  شیفت شب  فنی  مسئول  و 
این  دیگر  پرستار  دو  و  درصد  میزان 20 
حادثه  این  در  درصد   20 هم  بیمارستان 

مقصر شناخته شدند.«
 14 گرگانی،  ساله   6 دختر  فروتن  الینا 
اردیبهشت سال گذشته پس از انجام عمل 
جراحی لوزه در بیمارستان طالقانی گرگان 
به کما رفت و بعد از گذشت چند ماه، 22 

مرداد همان سال از دنیا رفت.

ورود شایان توجه زنان به شوراها را نباید دست  کم گرفت   

 حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی 
دلیل  »به  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
در  کشور،  بهزیستی  سازمان  سیاست های 
سال های اخیر تعداد کودکان بی سرپرست و بد 
سرپرست در کشور ثابت مانده است. یکی از 
عوامل مؤثر در ثابت ماندن این کودکان کار بر 
روی فرهنگ فرزندخواندگی است. در حال 
حاضر 590 مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست 
و بی سرپرست در کشور وجود دارد. حدود 10 
هزار کودک در این مراکز نگهداری می شوند و 
14 هزار و 500 کودک هم در خانواده جایگزین 
زندگی می کنند. سال گذشته 1300 کودک به 
فرزندخواندگی پذیرفته شدند. سال 94 و 95 
آمار فرزندخواندگی 30 درصد افزایش یافته است. 
سال گذشته با تالش های سازمان و توانمندسازی 
زنان 30 درصد از زنان سرپرست خانوار از 

حمایت سازمان خارج شدند.«
  محسن هاشمی رفسنجانی، معاون عمرانی 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: »من عضو شورای 
شهر تهران هستم ولی شهرداری مربوط به 21 
عضو شورای شهر می شود. باید جلسه ای تشکیل 
و درخصوص شهرداری تهران تصمیم گیری 
شود. من همچنان معاون امور عمرانی دانشگاه 
آزاد هستم و در آینده در خصوص ماندن یا 
نماندن در این پست تصمیم گیری خواهد شد.«

 فریبا بریمانی، معاون توانمندسازی زنان و 
خانواده بهزیستی کشور گفت: »تالش بهزیستی 
بر این است که زنان سرپرست خانوار را در 
مسیر درست توانمندسازی قرار دهد. ما به دنبال 
این نیستیم که آمار را افزایش و آن را اعالم کنیم 
زیرا معتقدیم هر فردی ابتدا باید ازنظر درونی 
توانمند شود. زنان سرپرست خانوار باید باور 
کنند که می توانند مانند یک شهروند عادی شغل 
داشته باشد و حتی برای دیگران اشتغال زایی 
کند. ما در بهزیستی اعتقادداریم که آدم ناتوان 
وجود ندارد و برای هر فرد یک الگوی خاص 
توانمندسازی وجود دارد. 400 کلینیک مددکاری 
در کشور وجود دارد و همه این مراکز مانند 
ستاره در کشور می درخشند و به داشتن آنان 

افتخار می کنیم.«
پلیس   سردار محمدرضا مهماندار، رئیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تبریک 
فرار رسیدن ماه مبارک رمضان از تمهیدات ویژه 
پلیس راهور برای روزه داران خبر داد و گفت: 
»ساعت تردد در محدوده زوج و فرد از ساعت 
19 به ساعت 17 تقلیل یافته است. به منظور 
تسهیل در تردد شهروندان در ماه مبارک رمضان 
این طرح انجام شده و ساعت تردد در محدوده 
زوج و فرد از 19 به 17 کاهش می یابد. ساعت 
تردد در محدوده طرح ترافیک اصلی مثل روزهای 
دیگر است و فقط ساعت تردد در محدوده زوج 

و فرد کاهش یافته است.«
 علیرضا هریوندی، کارشناس ارشد روانشناسی 
بالینی گفت: »مشاجرات والدین تأثیر عمیقی 
به ویژه  ناامنی و اضطراب  ایجاد احساس  بر 
اضطراب ناشی از آسیب والدین و به دنبال آن 
زمینه ایجاد ناراحتی های روانی کودکان باشد. 
کودکانی که در معرض مشاجرات روزانه والدین 
هستند آسیب روانی بیشتری از کودکان طالق 

متحمل می شوند.«

بهترین هدیه
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