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اجتماعی

نامگذاری سالن شورای شهر تهران به نام «عباس شیبانی»
سخنگوی شورای شهر تهران از نامگذاری سالن شورای شهر به نام «عباس شیبانی» خبر داد.
علی اعطا در گفتوگو با ایسنا ،با اعالم خبر نامگذاری سالن جلسات شورای اسالمی شهر تهران
ب ه نام «عباس شیبانی» ،اظهار کرد« :در جلسه هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر تهران تصمیم
گرفته شد که نام استاد برجسته «عباس شیبانی» بر روی سالن جلسات طبقه اول گذاشته
شود ».وی افزود« :این پیشنهاد به تصویب هیئت رئیسه رسید و قابل اجراست».

شهری

لغو مصوبه «برج باغ»
پس از  14سال

در پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران
لغو مصوبه برج باغها درصحن شــورا مطرح و
بــدون مخالف به تصویب رســید .به گزارش
ایلنا ،علی اعطا ،سخنگوی شورای شهر تهران
در جریان بررســی و لغــو مصوبه برج باغها با
اشــاره به تاریخچه مصوبه گفت« :این مصوبه
اســفندماه  1382به تصویب رســید و اوایل
کار شــورای پنجم طرح لغو مصوبه با طراحی
جناب آقای حبیبزاده تقدیم هیئت رئیســه
شــد ».وی ادامه داد« :بر اساس مصوبه سال
 1382و ماده  13این مصوبه سطح اشغال بنا
در باغات معادل  30درصد مســاحت و تراکم
ساختمانی  20درصد بیشتر از تراکم منطقهای
برای امالک و اراضی غیرباغ پیش بینی شد ،اما
در سال  86اتفاق قابل تاملی رخ داد که نقطه
گرهگاهی مسئله برجباغ شد و بندی مشابه و
برگرفته از مصوبه وارد طرح جامع و به تصویب
شورای عالی معماری شهرسازی رسید ».اعطا
با تاکید بر اینکه این بند به نوعی مهر تایید بر
مصوبه موسوم به برج باغ زده بود افزود« :با این
مصوبات عمال رویهای در شهر تهران آغاز شد
که بر خالف تمامی مقررات قانونی پیش از آن
ساخت و ساز را در باغات با فرمول خاصی مجاز
میکرد و عمال به لحاظ متراژ ســاخت و ساز
امتیــازی هم به میزان  20درصد و یک طبقه
اضافه به سازنده قائل میشد».

محیط زیست

 ،۹۶سال سیاه محیط زیست

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها
و مراتع کشور با بیان این که دانشگاه سبز باید
یک خط سبز در چیدمان اجتماعی ایجاد کند،
گفت« :متأسفانه سال  ۹۶سیاهترین سال برای
محیط زیست ایران بوده است ».به گزارش ایسنا
محمد درویش گفت« :امیدوارم با عبرت گرفتن
از رویدادهای سال  ۹۶تالش کنیم که سال ۹۷
سال بهتری برای محیط زیست باشد ».وی ادامه
داد« :چطور امروز برای ایجاد  ۲۰۰هزار شغل،
چشمان مســئوالن بسته و اجازه داده شده که
 ۷۲سد روی  ۱۴رودخانه احداث شود و هزاران
چاه غیرمجاز حفر شد و چگونه  ۳۲۰هزار هکتار
زمین کشــاورزی امروز به  ۶۸۰هکتار افزایش
یافته است ».درویش با اشاره به تاریخچهای از
وضعیت دریاچه ارومیه تصریح کرد« :در طول
 ۲۵هزار ســال پیش هرگز چنین بالیی بر سر
دریاچه ارومیه نیامد و برخی اظهاراتی که عدهای
به عنوان کارشــناس مطــرح میکنند ،کذب
محض است ».این عضو هیئت علمی مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع افزود« :خودروهای
شخصی باید محدود شوند نه اینکه در یک کشور
۸۰میلیوننفری۸۱.۵میلیونلیتربنزینمصرف
شود ».درویش به تشریح وضعیت فاضالبهای
صنعتی در رودخانههای بزرگ ،آلودگی هوا و.. .
پرداخت و تصریح کرد« :ثروتمندترین وزارتخانه
عیار و شاخص هر کشور است و متاسفانه به مدد
همین آالیندهها ،امروز وزارت بهداشت کشور ما
با  ۶۲هزار میلیارد تومان بودجه ،ثروتمندترین
و آموزش و پرورش ما فقیرترین اســت که این
جای تامل دارد».

پیگیری

اعالم هویت  45نفر از
جانباختگانسانحههوایی
پرواز تهران  -یاسوج

سازمان پزشکی قانونی کشور اسامی  45نفر از
جانباختگان سانحه هوایی پرواز تهران  -یاسوج
را اعالم کرد .به گزارش ایلنا ،فهرست مسافرانی
که هویت آنها از طریق آزمایشهای ژنتیک بر
روی بقایای ارجاعی ،توسط اداره کل پزشکی
قانونی اســتان کهگیلویــه و بویراحمد احراز
گردیده به این شرح اســت .1 :محمد صادق
نوری  .2محســن تقی پور  .3مجید اسالمی
 .4غالمعلــی احمدی  .5ایلیا و طاها دانشــی
 .6علیرضــا کلهــر  .7حســن رضــا قارلقی
 .8نرگس خوبانی  .9ســید نقی نشــاطی فر
.10حمیدحداوندخانی.11عزتاهللحقشناس
 .12فاطمــه دالونــد  .13اردشــیر راد .14
محمدهــادی نژاد صداقــت  .15محمدهادی
فهیمیهنزائی.16مهدیقرلی.17میالدعلیپور
 .18علی اکبر نجوائی ســخویدی  .19خلیل
آهنگران  .20محمد مهدی سمیعی نصرآبادی
 .21محمد حسین فرش سنگی  .22علی فرزانه
 .23سید کرم اله صالحی پرور  .24احمد انواری
 .25سید ابراهیم سعادتی  .26علیرضا جامعی
 .27احمد چرمیان  .28سید رضا فاطمیطلب
 .29حســن رستمی  .30ابوالقاسم فرهمندی
 .31محمد حسین برزگری  .32فرهاد معصومی
 .33علــی زارع  .34ســلمان آذری  .35ژیال
قلیپور  .36جالل امیدی پور  .37کوثر هردانی
گفتنی اســت؛ پیش از اعالم اسامی جدید،
هویت  8مسافر به نامهای ابراهیم جعفریان،
محمد کبیریان ،مریم عامری ،حامد مهدوی،
رحمت اهلل صالحی پرور ،سکینه کاظمی انور،
زهرا ایمانی مهر ،محمد عیدی نیا ،قبال اعالم
شــده بود و فهرست جدید ،هویتهای احراز
شده  37مسافر دیگر است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مکث

نقش شرکت حفاری مترو
در خشک شدن چشمه علی

رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشــگری
شورای اسالمی شــهر تهران گفت« :شرکت
حفاری مترو به گذرگاههای آب چشمه علی
آسیب رساندهاست ».به گزارش فارس ،حسن
خلیلآبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی و
گردشگری شورای اسالمی شهر تهران ،اظهار
داشت« :شــرکت متروی تهران در خصوص
خشک شدن چشمه علی در شهر ری نقش
داشته اســت .یکی از فاخرترین آثار تاریخی
کشور ایران بدون شک چشمه علی یا به نام
قدیمی آن به نام سورنا در شهر ری است که
دیرینگی آن به هشــت هزار سال میرسد».
وی در ادامه تصریح کرد« :با تحقیقاتی که در
خصوص چگونگی روند حفاری شرکت مترو
در بخش جنوبی خط 6متروی تهران به عمل
آمده اســت متوجه شدم که شرکت حفاری
مترو ضمن آسیب رساندن به گذرگاههای آب
چشــمه علی و به تبع آن فرود آب چشــمه
به تونل متــرو در یک اقدام غیرمنصفانه آب
حاصل از این نشتی را با پمپهای چندگانه
به جریان فاضالب شهری منتقل میکند».
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشــگری
شورای اســامی شــهر تهران گفت« :تمام
حق آب چشــمه علی متعلــق به زمینهای
کشاورزی شهرک عالیین شــهر ری است،
با توجه به دوران خشکســالی و زیر کشــت
رفتن 400هکتار از اراضی این منطقه صنعت
اکسیژن ساز روزهای آلوده تهران و دسترنج
کشــاورزان زحمتکــش منطقــه  20رو به
نابودی است».

آموزش

«خشونت» اولین آسیب
اجتماعی در مدارس

معاون تربیت بدنی و ســامت وزارت آموزش
و پــرورش با بیان اینکه طبق اطالعات احصاء
شده ،خشونت و بحث نزاعهای بین فردی ،فرد
با گروه و گروه با گروه اولین آســیب اجتماعی
مدارس اســت گفت« :مســائل و آسیبهای
اجتماعی چند متغیره و بسیار پیچیده است و
باید همه دســتگاهها برای رفع آن وارد صحنه
شوند ».مهرزاد حمیدی در گفتوگو با ایسنا،
گفت« :تالش میکنیم مهارتهای اجتماعی
گسترش یافته و خصوصیاتی چون تاب آوری،
وفاق و سازگاری در حوزه ورزش ،کار تیمی و
گروهی و .. .توســعه یابد و فرزندان ما اینقدر
شکننده نباشند ».معاون تربیت بدنی و سالمت
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نتایج یک
پیمایش ملی گفت« :در پیمایشهای ملی از
افراد پرسیده شده چرا به سراغ اعتیاد میروند؟
آنها در پاسخ میگویند اول لذت جویی ،سپس
شکنندگیها و وازدگیها ،عدم اعتماد به نفس
و کنجکاوی عامل سوق یافتن به سمت اعتیاد
است .باید ریشه این کنجکاوی را با اطالعرسانی
بســوزانیم .ما این هدف را نشانه رفتهایم و به
دنبال شادسازی مدارس هستیم تا دانشآموزان
از حضور در مدرسه لذت ببرند ».حمیدی افزود:
«اگر بچهها شاد باشند ،کمتر فریب شبکههای
اجتماعی و ماهوارهای را میخورند ،متاسفانه
برخی نیز تصور میکنند اگر دارو و قرصهایی
مصرف کنند تا بیشــتر بیدار بمانند و شــب
امتحان درس بخوانند موفقتر خواهند بود .ما
میخواهیم این افــکار و تمایالت را در دانش
آموزان تضعیف کنیم ،اما در مجموع مســائل
و آســیبهای اجتماعی چندمتغیره و بسیار
پیچیده است و باید همه دستگاهها برای رفع
آن وارد صحنه شوند».

آسیب

درآمد روزانه  ۳تا  ۴میلیونی
متکدیانپایتخت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری
درآمــد روزانه  ۳تا  ۴میلیون تومانی متکدیان
پایتخت از دســتگاههای اطالعاتی و امنیتی
درخواســت کرد باندها و سرشاخههای تکدی
گری را شناسایی و با آنها برخورد کنند .سلمان
خدادادی در گفت وگو با خانه ملت ،تنها راهکار
ریشــه کردن تکدی گری را عدم کمک مردم
دانســت و افزود« :شهرداری به تنهایی از پس
جمع آوری و ساماندهی متکدیان بر نمیآید و
باید این مهم با همکاری سایر دستگاهها به ویژه
نیروی انتظامی و دســتگاه قضا و مردم تحقق
یابد ».وی تصریح کــرد« :درآمد باالی تکدی
گری باعث شــده افراد به سمت و سوی این
معضل روی بیاورند؛ به صورت جدی میطلبد
دســتگاههای اطالعاتی و امنیتی این افراد را
شناســایی و برخورد قاطع با آنها را در دستور
کار قرار دهند».

پس از  37سال انتظار با تصویب شورای اصالح طلب شهر تهران
خیابان نفت شمالی به نام محمد مصدق تغییر نام یافت

نفت به مصدق رسید
عضو شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد :نامگذاری بعدی برای مرحوم بازرگان است

محمود میرلوحی:
> بخشــی از
تشکلهای کارگری
و کارگران گلــه کردند که چرا قصد
دارید خیابان کارگر را به این اســم
تغییر دهید!
> بلوار کشاورز هم جزو گزینهها بود؛
که در آن مورد هم گفتند باالخره نام
کشــاورز بر روی آن است و حاال اگر
این نام را بردارید آیا نامش این نیست
که کشــاورزان مورد کممهری قرار
میگیرند؟
> باید در ایــن نامگذاریها مردم
درنظر گرفت ه میشدند
> نظری که حضرت امــام(ره) در
مورد حادثه قصاص فرمودند ،مربوط
به جبهه ملی بوده و بحثش از دکتر
مصدق جدا است
>درجلسهشورایشهرتهرانموضوع
نامگذاری مکانی به نام مهندس بازرگان
مطرح شد و آقای احمد مسجدجامعی
هم بر آن تاکید کردند
> نامگذاریمکانیدرشهرداریبهاسم
سعید حجاریان منتفی شده است

آفتاب یزد-مریم مرادی 37 :سال از آخرین باری که خیابانهای تهران
نام محمد مصدق را بر خود دیدند ،میگذرد .خیابان پهلوی پس از انقالب
به مدت دو ســال و نیم به نام «خیابان مصدق» نامگذاری شــد و سپس
مرحوم فلســفی در خطبههای نماز جمعه ،نام مصــدق را از این خیابان
برداشت و به جای آن ،نام حضرت ولی عصر (عج) را پیشنهاد کرد.
اما دیروز شورای شهریها که مدتی برای نامگذاری معبری به نام مصدق
در تکاپو بودند ،باالخره موفق شدند با انتخاب خیابان نفت شمالی و تغییر
آن به نام این شخصیت سیاسی ،طلسم چند ساله را شکسته و این موضوع
را در شورای شهر تهران به تصویب برسانند .هرچند که پیشتر مقرر شده
چرا شورای شهر تهران از خیابان کارگر
شمالی به نفت رسید؟
تقریبا به دنبال این بودیم که با اجماع همه این
کار صــورت بگیرد و اجمــاع روی خیابان نفت
اتفاق افتــاد .زیرا جزو گزینههای پیشــنهادی
بود .یکی از ایــن گزینهها خیابان کارگر بود که
بر اساس گزارشهایی که دریافت شد ،بخشی از
تشکلهای کارگری و کارگران گله کردند که چرا
قصد دارید خیابان کارگــر را (البته عموم آن را
امیرآباد میخوانند) به این اسم تغییر دهید! نوعی
ابهام وجود داشــت که پیام این کار تقلیل توجه
به کارگران نباشد .حتی در خصوص نام امیرآباد
هم گفته شد به نوعی با نام امیرکبیر ارتباط دارد
و احتمال سه اسمه شدن کارگر بعد از تغییر به
مصدق وجود دارد.
بلوار کشاورز هم جزو گزینهها بود؛ که در آن مورد
هم گفتند باالخره نام کشاورز بر روی آن است و
حاال اگر این نام را بردارید آیا نامش این نیســت
که کشــاورزان مورد کممهــری قرار میگیرند؟
یکی دیگر از این گزینههای پیشنهادی خیابان
ســی تیر بود ،اما با وجود اینکه رابط ه شــهدای
ســی تیر کامال با مرحوم مصدق و حوادث سال
1332مشخص اســت ( ۳۰تیرماه  ۱۳۳۱زمان
نخســتوزیری محمد مصدق :مــردم ایران از
برکناری دکتر مصدق خشــمگین بودند ،در پی
چهار روز تظاهرات ،در پشتیبانی از دکتر مصدق،
شماری از معترضان در سراسر ایران مورد اصابت
گلوله قرار گرفتند .یک سال پس از این رویداد به
دستور محمد مصدق روز ۳۰تیر تعطیل رسمی
اعالم شد ).برخی از دوستان گفتند شاید از این
جهت نام دکتر مصدق روی خیابان سی تیر جا
نیفتد ،مقاومتی پیش بیاید و موجب دو اســمی
شدن این خیابان شــود .همانطور که در برخی
از این نامگذاریها این اتفاق میافتد و در تهران
برخی خیابانها چند اسمی شدهاند .پس باید در
این نامگذاریها مردم در نظر گرفت ه میشــدند.
در نهایت با رأی کامل حاضرین جلسه و با توجه
به اینکه در آســتانه ملی شدن صنعت نفت در
 29اســفند و نقش مرحوم مصدق در این اتفاق
هســتیم و وزارت نفت و محمود دعایی هم این
نامگذاری را پیشــنهاد کرده بودند؛ این موضوع
به تصویب رسید .در حال حاضر ،مهم این است
که باالخره شورای پنجم خواستهای که سالیان
سال تکرار میشد را محقق کرد .البته در این بین
عالوه بر آن خیابان و بلوارها ،نام بلوار فتح و تونل
آرش اسفندیار هم مطرح شده بود.
در حــال حاضــر فکر میکنیــد این
نامگذاری نزد مردم تثبیت شــده و خیابان
دکتر مصدق دو اسمی نمیشود؟
مطمئن هســتیم که این نــام در بین مردم جا
میافتد .مگر میشود وقتی از نفت سخن گفته
میشــود نام مصدق و نقش او در ملی شــدن
صنعت نفت به ذهنها خطور نکند؟ برداشت این
بود که افکار عمومی از چنین تصمیمی استقبال
میکند.
اکنــون با توجه به نامگــذاری صورت
گرفته ،برخی با قیاس خیابان آیتاهلل کاشانی
با خیابان نفت از نظر وسعت ،میگویند چرا
این تفاوت وجود دارد.
اصل مســئله که اتفاق افتاده اســت ،حاال روی
کمیت آن نباید زیاد تاکید کرد .آن موقع خیابان
آیتاهلل کاشانی جدید بود و آن نامگذاری اتفاق
افتاد .اما حاال اگر میخواستیم منتظر بمانیم تا

بود نام خیابان کارگر شمالی به نام دکتر مصدق تغییر یابد .چرایی طوالنی
شــدن این نامگذاری به علل مختلفی برمیگردد .البته در این میان فرزند
آیتاهلل کاشــانی هم دست روی دست نگذاشته و ضمن انکار کودتا علیه
مصدق ،نامگذاری معبر یا مکانی به نام او را الزم ندانسته بود .این درحالی
اســت که مقامات کشور ،بارها آمریکا را برای حمایت از کودتا علیه دولت
مصدق در مجامع جهانی مورد انتقاد قرار دادهاند.
حاال آفتاب یزد بعد از تصویب این نامگذاری در شورای پنجم شهر تهران با
توگویی انجام داد ه است تا به برخی
محمود میرلوحی ،عضو این شورا گف 
ابهامات پاسخ دهد:

یک خیابان جدید ســاخته شــود ،زمان برده و
دیر میشــد .اگر میخواستیم تغییر بدهیم هم
مواردی مطرح بود.
اعضای شورای شهر چهارم با اشاره به
مستنداتی از این نامگذاری صرفنظر کرده
بودند .نظر شما چیست؟
اول انقالب نام او بر روی یک خیابان گذاشته شد.
مرحوم مصدق که قبل از سال  1360فوت کردند.
بعد که جبهه ملی وارد یک موضوعاتی شــد این
مباحث مطرح شــد و نظری که حضرت امام(ره)
در مورد حادثه قصاص فرمودند ،مربوط به جبهه
ملی بــوده و بحثش از دکتر مصدق جدا اســت.
لذا بررســیهای شورا نشان داد که این نامگذاری
مشکلی ایجاد نکرده و منافاتی با دکتر مصدق ندارد.
نظر شما راجع به سخنان فرزند آیت اهلل
کاشانی که منکر کودتا علیه مصدق شده و
چنین نامگذاری را درست ندانسته ،چیست؟

باالخــره در این نوع حوادث تاریخی همیشــه
مخالفان و موافقانی وجود دارند .در طول حدود
 60سالی که از این حادثه میگذرد همواره چنین
مواردی بوده اســت ،لذا ما خیلی وارد جزئیات
نشدیم .به هر حال آمریکا جنایتی در حق ملت
ایران صورت داده ،دیکتاتوری را برگردانده و یک
حکومت ملی و مردمی را ساقط کرده است .حاال
ما دعواهای داخلی آن را کنار میگذاریم .سخنان
پسر آیتاهلل کاشــانی هم خوانده و شنیده شد،
حتی نسخهای از نام ه ایشان برای من ارسال شد
اما چون هدف نهایی اجماع همه طرفها بود پس
در ایــن نقطه اجماع تالقی کرد .االن هم محلی
برای اینکه بگوییــم آن زمان کدام طرف مقصر
بود یا نه ،نیســت .باالخره در آن زمان آمریکا از
این نوع جنایتها در حق ملتهای دیگری مانند
شیلی هم انجام داد .امام هم در دی ماه  57نقد
میکنند که چرا مرحوم مصدق مجلس را منحل
کــرد و انحالل مجلس زمینهای شــد تا اختیار
نخســتوزیری را به دســت پهلوی بسپرد زیرا

شاه در غیاب مجلس میتوانست تصمیم بگیرد.
ممکن است نظراتی هم به عملکرد دکتر مصدق
یا آیتاهلل کاشانی باشد اما اینها مربوط به مسائل
تاریخی اســت .ما نمیتوانیم تاریخ  1332را با
ایران  1396مقایسه کنیم .آن دوران نه آمریکا به
شکل امروزی بود و نه ایران! مسلما نقش دکتر
مصدق در بحث ملی شــدن صنعت نفت در 29
اسفند و مبارزه او با استعمار ،انکارنشدنی است و
با اینکار به نوعی از ایشان تجلیل شد.
یک ســری اســامی دیگر پرحاشیهای
مانند مهندس بازرگان هم هســتند که قرار
بوده مکانی به نامشــان باشــد .با توجه به
حواشــی ایجاد شــده آیا باید این موارد در
دستور کار باشد؟
اتفاقا در جلســه شورای شهر تهران این موضوع
مطرح شــد و آقای احمد مســجد جامعی هم
بر آن تاکیــد کردند .باالخره مرحــوم بازرگان
هم در ملی شــدن صنعت نفت در سال 1329
و  1332نقش داشــته(مرحوم بــازرگان اولین
مدیرعامل شــرکت نفت بعد از ملی شــدن این
صنعــت بود) ،ه م اینکه در ســال  1357همراه
با آیتاهللهاشمی رفسنجانی به پاالیشگاه آبادان
رفتند و با اعتصابکنندگان آن زمان نفت مذاکره
کردند .امیدواریم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم از
زحمات و خدمات ایشان هم تقدیر کنیم.
اخیرا برخی میگوینــد که نامگذاری
مکانی در شهرداری به اسم سعید حجاریان
بیشتر جنبه سیاسی داشــته و برای نمایش
اصالحطلبان اســت .به نظر شما چقدر این
اقدام نمایشی است؟
این موضوع منتفی شده است .اصال به شورا ارائه
نشد که بخواهیم دالیل و چگونگی آن را بپرسیم.

