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رئیس پلیس راهور: 

۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور 
داریم

  ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر
در ۵۹۰۰ تصادف امسال جان باختند

مهر| رئیس پلیس راهور ناجا می گوید؛ ۵۴۰۰ 
نقطه حادثه خیز داریم که طبق برنامه چهارم باید 
تا پایان این برنامه این نقاط رفع می شدند که به 
دلیل مسائل بودجه ای محقق نشد. سردار مهری 
در دومین روز ســیزدهمین همایش سراسری 
روسا و مدیران پلیس راهور ناجا گفت: »بیش از 
۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر در ۵۹۰۰ تصادف امسال جان 

باختند.«
به گفته او، برخورد جدی با تخلفات حادثه ساز 
در دستور نوروزی پلیس است. آنطور که رئیس 
پلیس راهور ناجا گفته، حدود ۳۰ درصد تصادفات 
امسال به دلیل توجه نکردن به جلو بوده و ۳ هزار 
راننده متخلف علت مرگ ومیر تصادفات امسال 
بوده اســت. او ادامــه داد: »آشکارســازی نقاط 
حادثه خیز و نصب روشــنایی در این مناطق در 
کنار استفاده از تجهیزات الکترونیکی می تواند از 
حوادث بسیاری پیشگیری کند. همچنین نظارت 
نامحسوس بر ناوگان حمل ونقل عمومی در نوروز 

امسال تشدید می شود.« 
مهری گفــت: »در ۱۰ماهه امســال، ۴۹نفر 
افزایش کشته داشــتیم که این افزایش در ۲ماه 
اخیر بوده است. حدود نیم درصد از جانباختگان 
در بیمارســتان افزایش یافته و حدود ۵۰ درصد 

کشته ها در سرصحنه است.« 
رئیس پلیس راهــور ناجا ادامــه داد: »وضع 
خودروها به لحاظ استاندارد ارتقای خاصی نیافته 
اســت. ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز داریم که طبق 
برنامه چهارم باید تا پایان این برنامه این نقاط رفع 
می شدند که به دلیل مســائل بودجه ای محقق 

نشد.« 

 رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی: 

هیچ بلیت چارتری از ابتدای تابستان  
سال 97 فروخته نخواهد شد

فارس| رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی می گوید هیچ بلیت چارتری 

از ابتدای تابستان  سال ۹7 فروخته نخواهد شد.
سمت، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی درباره تضییع حقوق مسافران 
در فروش بلیت های چارتری گفت: »طبق اعالمی 
که سازمان هواپیمایی کشوری داشته از ابتدای 
تابستان ســال آینده هیچ ایرالینــی حق انعقاد 
قرارداد چارتری با دفاتر خدمات مســافرتی در 

مسیرهای داخل کشور ندارد.« 
پیش از این رئیس سازمان تعزیرات حکومتی 
چندی پیــش درخصــوص فــروش چارتری 
بلیت های هواپیمایی و افزایش هیجانی قیمت 
آن گفته بود: »مباحث مختلفی حتی در همین 
ماه جاری در ســتاد تنظیم بازار مطرح شده اما 
واقعیت قضیه این اســت که بلیــت هواپیما در 
راستای آزادسازی قرار گرفته و متاسفانه برخی 
این آزادسازی را با رهاســازی اشتباه گرفته اند. 
ضمن این که در ایام بهمــن ماه هم پرونده هایی 
داشتیم که منجر به صدور حکم شد.« او در توضیح 
بیشتر گفته بود باید ســقفی برای این موضوع 
مشخص شــود که عدول از آن موجب برخورد 
می شــود و همین االن هم برخوردهایی صورت 
گرفته و سازمان هواپیمایی هم معتقد است که 
باید برخوردهای جدی صورت گیرد: »ما معتقدیم 
فروش چارتری سوءاستفاده از مشتریان است و 
اگر بستر فراهم شود سازمان امکان خدمت  رسانی 

بهتری خواهد داشت.« 

معاون پشتیبانی آموزش وپرورش خبر داد: 

استخدام ۱۸ هزار نفر در مهر 97
ایلنا| معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش وپرورش از رایزنی برای توزیع شــیر در 
مدارس7 استاِن محروم کشور از ۱۵فروردین ماه 

در صورت تأمین اعتبار خبر داد.
علی الهیار ترکمن دربــاره آخرین وضع توزیع 
شیر در مدارس گفت: »فعال نتوانسته ایم اعتبارات 
توزیع شــیر در مدارس سراسر کشــور را تأمین 
کنیم، اما بنا داریم در راستای بهبود شاخص های 
تغذیه دانش آموزی با رایزنی در 7 استان محروم 

کشور در مقطع ابتدایی شیر را توزیع کنیم.«
او در پاسخ به این سوال که این 7 استان کدام ها 
هستند؟ گفت: »اســتان های محروم را از وزارت 
بهداشت اســتعالم خواهیم کرد، درحال حاضر 
آموزش وپرورش این پیشنهاد را آماده کرده تا از 
۱۵فروردین در صــورت تأمین اعتبار و در جهت 
ترویج و گسترش فرهنگ سالمت و تغذیه سالم 

در مدارس این طرح را اجرایی کند.«
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی 
آموزش وپرورش همچنین از اســتخدام ۱۸ هزار 
نفر در آموزش وپــرورش در مهــر ۹7 خبر داد 
و گفت: »اخیرا از ســازمان اداری-اســتخدامی 
۱۵ هزار مجوز جذب معلم به اســتناد ماده ۲۸ 
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان گرفته ایم و ۳ هزار 
سهمیه استخدامی مصرف نشــده از دوره قبل 
باقی مانده است.« الهیار ترکمن با اشاره به این که 
به زودی دفترچه اســتخدام در آموزش وپرورش 
از طریق سازمان سنجش اعالم می شود، درباره 
زمان برگــزاری آزمون گفت: »قبــل از نیمه اول 
اردیبهشت، آزمون اســتخدامی برگزار می شود 
و ۱۸ هزار نفر از مهر ۹7 در مدارس به کار گرفته 

خواهند شد.« 

خبر

معاون آموزش وپرورش اعالم کرد:

 »خشونت«
نخستین آسیب اجتماعی در مدارس

ایســنا| معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت 
آموزش وپــرورش می گوید براســاس اطالعات 
به دســت آمده، خشــونت و بحث نزاع های بین 
فردی، فرد با گروه و گروه با گروه، نخستین آسیب 
اجتماعی مدارس است. مهرزاد حمیدی با بیان 
این موضوع گفت: »مسائل و آسیب های اجتماعی 
چندمتغیره و بسیار پیچیده اســت و باید همه 

دستگاه ها برای رفع آن وارد صحنه شوند.« 
مهرزاد حمیــدی ادامــه داد: »در راســتای 
شادسازی مدرسه طرح هایی چون المپیادهای 
درون مدرسه ای، حیات پویا و کانون های ورزشی 

را اجرا می کنیم.« 
او گفت: »تالش می کنیم مهارت های اجتماعی 
گســترش یافته و خصوصیاتی چون تاب آوری، 
وفاق و ســازگاری در حــوزه ورزش، کار تیمی 
و گروهی و ... توســعه یابد و فرزنــدان ما این قدر 

شکننده نباشند.« 
وزارت  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
آموزش وپرورش با اشــاره به نتایج یک پیمایش 
ملی گفت: »در پیمایش های ملی از افراد پرسیده 
شده چرا به ســراغ اعتیاد می روند؟ آنها در پاسخ 
می گویند اول لذت جویی، سپس شکنندگی ها 
و وازدگی ها، نداشتن اعتماد به نفس و کنجکاوی 
عامل سوق یافتن به سمت اعتیاد است. باید ریشه 
این کنجکاوی را با اطالع رســانی بســوزانیم. ما 
این هدف را نشــانه رفته ایم و به دنبال شادسازی 
مدارس هســتیم تا دانش آمــوزان از حضور در 

مدرسه لذت ببرند.« 
حمیدی ادامه داد: »اگر بچه ها شاد باشند، 
کمتر فریب شبکه های اجتماعی و ماهواره ای 
را می خورنــد، متاســفانه برخی نیــز تصور 
می کنند اگر داروها و قرص هایی مصرف کنند 
تا بیشــتر بیدار بمانند و شــب امتحان درس 
بخوانند موفق تر خواهند بــود. ما می خواهیم 
ایــن افــکار و تمایــالت را در دانش آموزان 
تضعیــف کنیــم امــا در مجموع مســائل و 
آســیب های اجتماعی چندمتغیره و بســیار 
پیچیده است و باید همه دستگاه ها برای رفع 

آن وارد صحنه شوند.« 
او با بیان این کــه امروز بــا اطالعات به روز 
شــده آســیب های اجتماعــی مواجهیم و از 
تحوالت آســیب ها آگاهیم، ادامه داد: »امروز 
مطلع هســتیم که کــدام آســیب در کدام 
مدرسه پررنگ تر اســت؛ ما مدارس پرخطر را 
می شناســیم زیرا اطالعات ۳۸ هزار مدرســه 
وارد سامانه مربوطه شــده که بسیار ارزشمند 

است.«
به گفتــه معــاون تربیت بدنی و ســالمت 
وزارت آموزش وپــرورش طبــق اطالعات به 
دســت آمده، خشــونت و بحث نزاع های بین 
فردی، فرد با گروه و گروه با گروه نخســتین 
آسیب اجتماعی مدارس اســت. پیمایش ها، 
جهت گیری ما را روشــن تر می کند. ابزارهای 
استاندارد غربالگری را نیز در دست شناسایی 

و نهایی کردن داریم.
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شهروند| شورای پنجم شــهر تهران در آخرین 
جلسه خود در  ســال ۹۶ با دو نام گذاری به استقبال 
تعطیالت نوروزی رفت؛ براســاس مصوبات دیروز 
و درصورت موافقت فرمانــداری تهران، نام »محمد 
مصدق« پس از ســال ها بار دیگر بر تابلوی خیابانی 
در پایتخت ایران حک خواهد شــد و اسم »عباس 
شــیبانی«، عضو ادوار این شــورا، بار دیگر به یکی 
از سالن های ســاختمان شــورا در خیابان بهشت 
بازخواهد گشت. جلسه دیروز البته میهمانی معترض 
به نــام »ایران درودی«، نقاش شناخته شــده ایران 
داشت و درنهایت هم جلسه با رأی اعضای شورا مبنی 

بر لغو مصوبه پرحاشیه برج  باغ ها به پایان رسید. 
»کارگر« ماند و مصدق جایگزین »نفت« شد

یک روز پس از خبری شــدن نامه فرزند آیت اهلل 
کاشانی به اعضای شــورای شهر که مصدق را خائن 
خوانده و از شورا خواسته بود که از نام گذاری خیابانی 
به مصدق خودداری کند، شــورا ایــن نام گذاری را 
تصویب کرد. این موضوع که ســابقه آن به شورای 
اول برمی گــردد و تاکنون ناکام مانــده، از چهارماه 
پیش به صورت جدی تر مطرح شد و حتی در کمیته 
نام گذاری، تغییر نام »کارگر شــمالی« به »محمد 
مصدق« تصویب شده بود اما دیروز تغییر نام خیابان 
دیگری به تصویب رسید. اعضای شورای شهر تهران 
در جلسه دیروز خود به تغییر نام خیابان نفت به نام 
»محمد مصدق« در آستانه ۲۹ اسفند روز ملی شدن 
صنعت نفت، رأی مثبت دادند. اگرچه درباره دلیل این 
تغییر نام، توضیحاتی مطرح نشد اما به نظر می آید 
مخالفت فعاالن و کاربران شــبکه های اجتماعی با 
تغییر نام خیابان کارگر، منجر به این تغییر تصمیم 
شده اســت. به هر صورت، یکی از پرونده های ناکام 
شورای شــهر پایتخت در دهه های گذشته باالخره 
به مرحله نهایی رسید و درصورت موافقت فرمانداری 
تهران، به  زودی تابلوی خیابان نفت به نام »مصدق« 

تغییر خواهد یافت. 
دیروز در جلسه شورای اسالمی شهر تهران، احمد 
مسجدجامعی هم موضوع نام گذاری خیابانی به نام 
مهندس مهدی بازرگان را پیشــنهاد کرد. او در این 
باره گفت: »حال که نام گذاری خیابانی به نام دکتر 
مصدق به نتیجه رسید خوب است به نقش مهندس 
مهدی بازرگان در مبــارزه با اســتعمار انگلیس و 
مدیریت اعتصابات نفت در دوران انقالب هم توجه 

داشت و خیابانی را به نام وی نام گذاری کرد.« 
مسجدجامعی ادامه داد: »مهندس بازرگان دو بار 
نقش ویژه در خصوص صنعت نفت و مبارزه با استعمار 
ایفا کرد. بار اول از طرف مرحوم دکتر مصدق همراه با 
گروهی به آبادان رفت و  پرچم انگلیس را پایین آورد. 
بار دوم هم از طرف مرحوم امام مأموریت پیدا کرد به 
آبادان برود و اعتصاب کارگران شریف صنعت نفت را 
مدیریت کند تا منجر به صدمه دیدن به مردم نشود. 
در این مرتبه که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نیز 
همراه ایشان بود وی نقش خود را به خوبی در عرصه 

نفت ایفا کرد.« 
دیروز اما اعضای اصالح طلب شــورای پنجم، به 
یک نام گذاری دیگر هم رأی دادند و این بار »عباس 
شــیبانی« را بار دیگر به شــورا برگرداندند و سالن 
اجتماعات طبقه اول شــورا را به نام این عضو سابق 
شورا نام گذاری کردند. »علی اعطا« سخنگوی شورا 
درباره ایــن نام گذاری پس از جلســه دیروز گفت: 
»عباس شــیبانی نیز از شخصیت های مهم انقالب 
اسالمی و تنها عضو بازمانده شــورای انقالب است 
که در دوره های دوم، ســوم و چهارم عضو شــورای 
اسالمی شهر تهران بوده است. برای نکوداشت مقام 
این شخصیت های مبارز و استعمارستیز به پیشنهاد 
هیأت رئیسه و موافقت اعضای شورای اسالمی شهر 

تهران سالن اجتماعات طبقه اول 
ساختمان شــماره یک شورای 
اسالمی شهر تهران به نام »دکتر 
عباس شیبانی« نام گذاری شد. 
همچنین خیابان نفت )شمالی و 
جنوبی( با مصوبه شورای اسالمی 
شــهر تهران به خیابــان دکتر 

محمد مصدق تغییر نام یافت.«
لغو قاتل باغات تهران پس 

از ۱4سال
مصوبه ای که ۱۴ سال پیش و با 
موافق شورای اصولگرا به تصویب 
رسیده  بود، در تمام این سال ها 
با انتقادات فراوانی روبه رو شــده 
بود. دیروز و بــا رأی موافق تمام 
اعضای حاضر، باالخره لغو شد. 
لغو این مصوبه برج باغ درحالی 

اســت که اعضای شورای شــهر این مصوبه را قاتل 
باغات تهران معرفی کرده بودند و حتی در شــورای 
گذشــته بارها بحث لغو یا بازنگری آن مطرح شده 
بود. در جریان این موضوع و در جلســه دیروز شورا، 
مخبر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر 
تهران از ضرورت لغو این مصوبه سخن گفت. »علی 
اعطا« در توضیح این موضوع گفت: »در هفته منابع 
طبیعی هســتیم که اولین روز آن، یعنی ۱۵ اسفند 
هم روز درختکاری نام گذاری شــده اســت. ظاهرا 
اسفندماه، ماه سرنوشت ســازی در رابطه با فضای 
سبز و محیط زیست در تهران است. مصوبه موسوم 
به برج باغ، در ۱۹ اســفند ۸۲ تصویب شد، که اتفاقا 
مثل دیروز، پنجاه وسومین جلسه شورای شهر هم 
بوده اســت. دیروز روز ۲۲ اسفند و آخرین روز هفته 
منابع طبیعی است و اصالح این مصوبه که معتقدیم 
در طی بیش از یک دهه گذشته به باغات لطمه زده، 
در دستور کار شوراست. از ســوی دیگر، در همین 

ماه اسفند، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع 
طبیعی مقام معظم رهبری فرمودنــد: »در تهران، 
باغ ها و باغستان هایی وجود دارد که برخی به دنبال 
دست اندازی به آنها هســتند اما باید جلوی این کار 
که ضربه به زندگی و آســایش شهری است، گرفته 
شود.« اعطا در توضیحات کمیسیون به درخواست 
اعضا برای لغو این مصوبه اشــاره کــرد و گفت: »در  
ســال ۸۶، اتفاق قابل  تأملی رخ می دهد که به  نوعی 
می شود گفت نقطه گره گاهی مسأله و مشکل برج باغ 

است. مسأله این است که یک بند 
مشــابه و برگرفته از مصوبه برج 
باغ، وارد طرح جامع جدید تهران 
شــده و به تصویب شورای عالی 
شهرســازی و معماری در  سال 
۸۶ می رســد. دستورالعملی به 
نام دستورالعمل ماده ۱۴ قانون 
زمین شهری تهران پیوست که 
طرح جامع تهران می شــود. در 
بند ۲-۲-۲ این دســتورالعمل 
که در سند اصلی و مصوب طرح 
جامع قــرار دارد، آمده اســت: 
نحوه ساخت وساز در این باغات 
با رعایــت کاربری های مصوب 

طرح های مالک عمل، از نظر حداکثر سطح اشغال 
کــه در هرصورت از ۳۰ درصد تجــاوز نخواهد کرد، 
تراکم ســاختمانی مجاز و با رعایت حفظ حداکثر 
فضای ســبز و حداقل قطع درختان، معادل ضوابط 
مصوب مربوط به زیرپهنه یا منطقه بندی یا کاربری 
پالک های همجوار با اعمال یک طبقه تشویقی اضافه 
خواهد بود.« او با اشاره به تالش های حافظی، رئیس 
کمیسیون سالمت و محیط زیست و ساالری رئیس 
کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای پیشین 
که پیگیر اصالح این مصوبه بودند، درباره راهکارهای 
موجود هم گفت: »مجمــوع این تالش ها به نتیجه 
ملموسی نرسید اما مســیر اصالح این امر چیست؟ 
برای اصالح دو کار باید توأمان انجام شود. ۱ـ اصالح 
و لغو مصوبه شورا که در ماده ۱ طرح پیشنهادی ما 
مطرح شده است. ۲ـ ارایه یک پیشنهاد اصالحی به 
 عنوان جایگزین بند مربوطه در طرح جامع تهران. 
برای این منظور جمع بندی این بود که برای این که 
خود شهرداری تهران در فرآیند تصمیم گیری حضور 
فعال داشته باشد، ما در شــورا وارد بحث محتوایی 
چگونگی اصالح آن بند از طرح جامع نشویم. بنابراین 
بخش دوم پیشنهاد ما این است؛ الزام شهرداری تهران 
به تهیه پیشنهاد اصالحی جایگزین در رابطه با باغات 
برای ارایه به شورا و ارسال به شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران به  عنوان اصالح 
پیوست ۳ طرح جامع تهران. در 
این راستا کمیسیون شهرسازی 
و معماری و کمیسیون سالمت 
و محیط  زیست در بررسی های 
انجام شــده به  نظر مشــترکی 
رســیده اند.« درنهایــت و بــا 
موافقت تمام اعضا، این مصوبه 
لغو و شــهرداری تهــران ملزم 
شــد تا ظرف یک ماه پیشنهاد 
جایگزین را اعالم کند که پس از 
بررسی جزییات طرح مقرر شد تا 
شهرداری تهران طی دو ماه یک 
الیحه جدیدی برای حفاظت و 
صیانت از باغات تهران به شورای 

شهر ارایه کند.
دلیل خشک شدن چشمه 

علی احداث خط 6 مترو بود
یکی دیگر از موارد مطرح شــده در جلسه دیروز، 
بررسی دالیل خشک شدن چشمه علی در شهر ری 
بود که رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری 
شورا، شــرکت حفاری مترو را در این زمینه مقصر 
دانست. »حسن خلیل آبادی« در این باره گفت: »یکی 
از فاخرترین آثار تاریخی ایران بدون  شک چشمه علی 
یا به نام قدیمی آن »ســورنا« در شهر ری است که 
دیرینگی آن به هشت  هزار  سال می رسد.« او با اشاره 
به این که چشمه علی در  سال ۱۳۱۳ به شماره ۲۰۲ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، گفت: »در 
مجاورت چشــمه علی آثار دیگری ازجمله »باروی 
ری« یا همان دیوار دفاعــی در زمان جنگ و کتیبه 
فتحعلی شاه قاجار است که البته به صورت جداگانه 
واجد ارزش شناخته شده و در  سال ۱۳7۸ با شماره 
۲۲۸۴ به ثبت رسیده است.« رئیس کمیته میراث 
فرهنگی و گردشگری شــورای اسالمی شهر تهران 

با اشــاره به در خطر بودن جاذبه های گردشــگری 
شــهرری گفت: »این پکیج ارزشمند که به تنهایی 
مقصد گردشگری تعداد زیادی از گردشگران داخلی 
و خارجی است، اکنون در معرض خطری جدی قرار 
دارد.« خلیل آبادی درباره کم آبی شدید و در برخی 
مقاطع خشک شــدن کامل چشمه  علی هم گفت: 
»انعکاس خشک شدن آب چشمه علی در شبکه های 
اجتماعی و البته بازدید های مکــرر کمیته میراث 
فرهنگی و گردشگری شورای شــهر از این اثر، خبر 
از روز های تلخی برای مسافران 
نوروزی تهران در آستانه  سال نو 
دارد.« او درباره نتیجه بررسی ها 
هم گفــت: »بــا تحقیقاتی که 
در خصــوص چگونگــی روند 
حفاری شــرکت مترو در بخش 
جنوبی خط ۶ متــروی تهران 
به عمل آورده ام، متوجه شــدم 
شــرکت حفاری متــرو ضمن 
آسیب رســاندن به گذرگاه های 
آب چشــمه  علی و بــه تبع آن 
ورود آب چشــمه به تونل مترو 
در یک اقــدام غیرمنصفانه آب 
حاصل از این نشتی را با پمپ های 
چندگانه به جریان فاضالب شهری منتقل می کند.« 
رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری با تأکید 
بر این که طبق اســناد موجود و قابل دسترس تمام 
حق آبه چشمه  علی متعلق به زمین های کشاورزی 
شهرک عالئین شهرری اســت، گفت: »با توجه به 
دوران خشکســالی و زیر کشت رفتن ۴۰۰ هکتار از 
اراضی این منطقه، صنعت اکسیژن ساز روز های آلوده 
تهران و دسترنج کشاورزان زحمتکش منطقه ۲۰ رو 
به نابودی است. ضمن اعالم حمایت از توسعه خطوط 
ریلی شهری و رونق حمل و نقل عمومی درخواست 
دارم، همان طور که در برنامه ریزی های قبلی شاهد 
رعایت حال برج طغرل توسط شرکت حفاری بودیم، 

برای اوضاع اَســفبار چشمه  علی و کشاورزان رنجور 
منطقه ۲۰ چاره ای عاجل بیندیشند.« خلیل آبادی از 
جمع آوری کارگاه مترو در مجاورت موزه فرش خبر 
داد و در این باره گفت: »شرکت مترو کارگاهی که به 
منظور تعبیه هواکش موزه فرش احداث کرده بود را 

جمع آوری کرده است.«
اعتراض نقاشی که این  روزها تصویرش روی 

بیلبوردهای تهران است
هفته گذشــته و به مناســبت روز زن، شهرداری 
تهران در اقدامی که با تحســین فراوانی همراه شد، 
تصویر زنان موفق ایران را روی بیلبوردهای شــهر 
قرار داد؛ دیروز یکی از این زنان، در جلسه شورا و در 
قامت یک منتقد حضور پیدا کــرد. »ایران درودی« 
نقاش برجسته معاصر است که قرار بود شورای شهر 
با ایجاد موزه ای به نــام او موافقت کند ولی تاکنون 
چنین اتفاقی رخ نداده اســت. چنــد هفته پیش 
پیشــنهاد تبدیل خانه ای در منطقه ۶ به نام ایران 
درودی در صحن شورا بررسی شد که اعضا آن را به 
کمیسیون تخصصی بازگشت دادند که این موضوع 
مورد انتقاد خلیل آبادی طراح این پیشنهاد قرار 
گرفته بود. درودی دیروز در صحن شــورا به این 
موضوع اعتراض کرد و خواستار رسیدگی هر چه 
سریع تر اعضای شــورای شهر به موضوع ساخت 
موزه نقاشی اش شــد. پس از سخنان این نقاش، 
»محسن  هاشمی« رئیس شــورای شهر با اشاره 
به حضور درودی در جلسه شــورای شهر گفت: 
»طرح خانه مــوزه درودی در حال بررســی در 
کمیسیون های تخصصی شــورا است و در مسیر 
قانونی پیش می رود؛ به زودی طــرح خانه موزه 
ایران درودی در دستور کار شورا قرار می گیرد.« 
درودی که از این اتفــاق ناراحت بود با حضور در 
جمع خبرنگاران هم گفت: »من یک زن ۸۱ساله 
تنها هســتم و امروز جراحی کلیه داشــتم اما به 
شورای شــهر آمدم تا تکلیف خانه موزه ام را که 
به من قــول داده بودند، مشــخص کنم اما هیچ 
اتفاقی رخ نداد.« او با بیان این که ۶۲ ســال است 
که نقاشــی می کنم و تمام موزه هــای دنیا آثار 
نقاشــی ام را به نمایش گذاشتند، گفت: »چطور 
ممکن است که به مناسبت روز زن تصویرم را در 
شهر منتشر کنند و تمام بیلبوردهای شهر از آثار 
نقاشی من پر شود اما این گونه به من بی توجهی 
شــود.« او در ادامه ســخنان خــود گفت: »من 
خانــه ام را در پاریس فروختــه ام و یک پیمانکار 
بین المللی بــرای طراحــی و ســاخت موزه ام 
در تهران براســاس قول اعضای شــورای شهر 
انتخاب کردم اما حاال به من می گویند که رئیس 
کمیسیون حقوقی که باید تاییدیه نهایی را انجام 
دهد به شــیراز ســفر کرده! آیا این درست است 
که با هنر این کشــور این کار را انجام دهند؟ من 
هنرمندم و متاسفم برای این که مرا بازی دادند.« 
البته به نظر می آید رونــد ایجاد موزه درودی در 
جلسات آینده به تصویب و این کار به مرحله اجرا 

برسد. 

دیروز و در آخرین جلسه  سال ۹6 شورای شهر تهران، نام گذاری یک خیابان در تهران به نام نخست وزیر پیشین ایران تصویب شد

»نفت« به نام »مصدق«
 شورا دیروز موضوعات مهم دیگری هم داشت: لغو مصوبه برج باغ ها، تأیید آسیب مترو به چشمه علی در شهرری و نام گذاری سالن  اصلی ساختمان شورا به نام عباس شیبانی

 با موافقت همه اعضای شورای شهر تهران، مصوبه برج باغ ها لغو و شهرداری تهران ملزم شد تا ظرف یک ماه پیشنهاد جایگزین را اعالم کند

رئیس کمیته میراث 
فرهنگی و گردشگری شورا: 
شرکت حفاری مترو ضمن 

آسیب رساندن به گذرگاه های 
آب چشمه علی و به تبع آن 

ورود آب چشمه به تونل مترو 
در یک اقدام غیرمنصفانه 
آب حاصل از این نشتی را با 
پمپ های چندگانه به جریان 
فاضالب شهری منتقل می کند

دیروز در جلسه شورای اسالمی 
شهر تهران، احمد مسجدجامعی 
هم موضوع نام گذاری خیابانی 
به نام مهندس مهدی بازرگان را 

پیشنهاد کرد

مسجدجامعی: حال که نام گذاری 
خیابانی به نام دکتر مصدق به 

نتیجه رسید خوب است به نقش 
مهندس مهدی بازرگان در مبارزه 

با استعمار انگلیس و مدیریت 
اعتصابات نفت در دوران انقالب 

هم توجه داشت و خیابانی را به نام 
وی نام گذاری کرد


