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نایب رییس فراکسیون زنان
مجلس شورای اسالمی

منع قانونی برای ورود زنان
به ورزشگاهها وجود ندارد
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکــه هیچ منع قانونی برای ورود زنان به
ورزشگاهها وجود ندارد ،تاکید کرد که زنان تا همین
 ۳ســال پیش بدون هیچ مشکلی وارد ورزشگاهها
میشــدند و با بیان اینکه نظــرات همه نهادهای
فرهنگی ،مذهبی و سیاســی دریافت شــده است،
گفت :بنابر قانون ورود به ورزشگاهها حق زنان است.
طیبه سیاوشی شــاهعنایتی در گفتوگو با ایلنا ،با
اشاره به انتشار بیانیه شــورای مرکزی حزباهلل و
جمــعآوری امضای دانشــجویان حزباللهی برای
جلوگیری از ورود زنان به ورزشــگاهها اعالم کرد:
باتوجــه به اینکه مجلــس هماکنون در تعطیالت
بهســر میبــرد و نماینــدگان برای سرکشــی به
حوزههــای انتخابیــه بــه شهرســتانها رفتهاند،
کمیســیون فرهنگی در این رابطه موضعگیری یا
تصمیمگیری خاصی انجام نداده است.
وی با این حال ،با تاکید بر اینکه از ابتدا در جریان
مســئله ورود زنان به ورزشگاهها بوده است ،گفت:
جلسات متعددی بهعنوان نایب رییس فراکسیون
زنان و عضو کمیســیون فرهنگی مجلس با وزارت
ورزش و جوانان برگزار کردیم و این درحالی است
که هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشــگاهها
وجود ندارد.
نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اســتناد مخالفان ورود زنان به
ورزشــگاه به وصیتنامه حضرت امام خمینی (ره)
اعالم کرد :کســانی که این بیانیه را امضاء کردهاند،
در واقع گروهی از مردم هستند که با ورود زنان به
ورزشــگاهها مخالف هستند و برای تایید ادعایشان
به وصیتنامه حضرت امام اســتناد کردهاند .حال
آنکه بسیاری از شهروندان نیز با این مسئله موافق
بوده و طبیعتاً میتوانند بهنوعی دیگر به وصیتنامه
حضرت امام (ره) استناد کنند.
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی
تصریــح کرد :با این حال آنچــه اهمیت دارد این
اســت که در کاری که بهطور مشــترک با وزارت
ورزش و جوانان و ســایر دســتگاههای ذیصالح
انجام شــد ،تمامی موارد قانونــی در این رابطه را
درنظرگرفتیم و آنچه حائز اهمیت است ،این است
که زنان تا همین  ۳ســال قبل بدون هیچ مشکلی
وارد سالنهای بستکبال و والیبال میشدند و هیچ
منع قانونی هم وجود نداشت.
وی بــا بیان اینکه از  ۳ســال قبــل ورود زنان با
مشــکالتی مواجه شده ،یادآور شــد :بر این اساس
تــاش کردیم با نظر موافق مراجع ذیصالح پیش
ببریم و خوشــبختانه این قدمهای کوچک ابتدایی
موفقیتآمیــز بوده اســت.در این مــورد که مردم
نظرات مخالف خود را ابراز کنند ،مشــکلی وجود
ندارد اما مراجع رســمی به هیچ عنوان مخالفتی با
مسئله ورود زنان به ورزشگاهها نداشته است.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
در پاســخ به این ســوالی درباره روال طی شده در
راســتای تحقق مســئله ورود زنان به ورزشگاهها
گفت :معمــوالً مراجع قانونی تالش میکنند ،ابتدا
نظرات را هم از قطبهای دولتی و غیردولتی و هم
از نهادهای مذهبــی دریافت کنند و پس از آنکه
مطمئن شدند که مشــکلی نیست ،اقدام میکنند
و خوشبختانه در این مورد تمامی این مراحل طی
شده و هیچ نهاد قانونی و مذهبی نبوده که نادیده
گرفته شــود و نظرات همه قطبهــای فرهنگی،
مذهبی و سیاسی دریافت شده است.
سیاوشی با بیان اینکه اقدام صورتگرفته نخستین
گام بوده ،خاطرنشان کرد :قطعاً باید در آینده بیش
از این ،به نظرات نهادهای سیاسی و مذهبی توجه
کنیم.
وی گفت :مسئله این است که هرکسی میتواند با
استناد به بخشی از نظرات مقامات مسئول اهداف
و انگیزههای خود را پیش ببرد و این رویکرد نهتنها
در ایران ،بلکه در تمامی کشــورهای جهان مرسوم
اســت .نماینده اصالحطلب مردم تهران در مجلس
خاطرنشــان کرد :اینکه گروهــی از مردم تالش
میکنند ،این مســئله را متوقــف کنند ،باتوجه به
نظر مســاعدی که نهادهای مختلف به این مسئله
داشته و آنرا حق زنانی میدانند که نیمی از جامعه
را تشکیل میدهند ،تالش خواهیم کرد روند ورود
زنان به ورزشگاهها همچنان پیش برود؛ چرا که این
مسئله نه منع قانونی دارد و نه منع شرعی!
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس دهم یادآور شد:
وزارت ورزش بهعنوان نهادی که بیشــترین سهم
را داشــته و همچنین دیگــر نهادهای تصمیمگیر
و تاثیرگذار تمام تالش خــود را انجام دادند که از
بروز مشــکالت احتمالی جلوگیری شود و در این
راستا ،سعی کردیم تمام مسیرها ،ویژه خانمها باشد
و درمورد مســائل جزئیتر نیز ســعی شد امکانات
محدودی که وجود دارد ،بــرای خانمها بهصورت
مجزا لحاظ شــود و برخوردی میان زنان و مردان
وجود نداشــت که بخواهد منجر به بروز مشکالت
شرعی شود و درحالی که در جامعه و کوچه و بازار
بههرحــال زنان و مردان در کنــار یکدیگر زندگی
میکننــد ،در این مــورد تالش کردیــم با درنظر
گرفتن مســیرهای ورود و خروج جداگانه ،مانع از
بروز مشکالت احتمالی شویم.
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گزارش از چرایی های حاشیه نشینی

معاون وزیر:

اینجا قادر به تامین
حداقل ها نیستند

جمعیت شهری ایران 20
درصد بیشتر از میانگین
جهانی است

یاسمن خالقیان

کنار زنی که مشــغول سوزندوزیست و فقط
تا وقتی هوا روشــن اســت فرصــت کار دارد؛
دخترکی بــرادرش را محکم در آغوش گرفته؛
« ۱۰ســالمه» ،مدرسه میری؟ «نه ،باید کمک
کنم ،مدرسه از ما فاصله داره ».بقیه بچهها هم
مدرسه نمیرن؟ «میخندد»...
با یک روسری سبز موهای یکدست سفیدش
را پوشــانده؛ با فشار میسابد تا چرک از لباس
کم شــود ،در کنارش یک گودال پر از آب گل
آلود است ،بیشتر میســابد و در آخر با همان
آب؛ لباس را آب میکشــد .در دنیای او جریان
پیدا میکنم؛ میخواند و با فشــار میسابد .در
این بین گاهی نگاهش را به نگاهم گره میزند
و دوباره مشغول شستن میشود .جهان اطرافم
بیحرکت شــده و به او خیره ماندهام .بیشتر از
هفتاد ســال ســن دارد و دختر بزرگش بعد از
فوت خواهر کوچکتر به خاطر نوعی بیماری که
پیــرزن نامش را به درســتی نمیداند ،او را به
مقصد حاشیه شهری صنعتی ترک کرده است،
اما پیرزن میدانــد «دوری از درمانگاه موجب
مرگ دخترک شده» ،داستان تکراری زن تنها
در روستای دور افتاده در استان فارس .زنی که
چون دیگر مردم روزگاری در بهار زندگی بود و
امروز فراموش شده.
جاذبه رفاه شهرنشــینی ،بیآبی و فقر خانواده
آنها را به ســوی قطبهای صنعتی و بازارهای
کار کشانده اســت؛ کســانی که در شهرهای
بزرگ هــم جایی بــرای ســکونت ندارند ،در
حاشــیه شهرها ساکن میشــوند و میکوشند
خود را به اقتصاد پررونق شــهر تحمیل کنند.
آنها چارهای جز حاشیهنشــینی یا سکونت در
بافتهای فرسوده و غیررسمی شهرهای بزرگ
ندارند ،مناطقی که نه آب شرب مناسبی دارد؛
نه گاز و عالوه بر آن سیســتم درمانیشــان به
شدت ضعیف است.
روستاییان این ســرزمین سالهاست فرزندان
خود را به حومه شــهر میفرستند یا به اجبار
زادگاه را ترک کرد ه و فرزندانشان را به تنهایی
میســپارند .صدای پیرمرد تکیه به عصا داده
در سر میخواند« :مزرعهام دیگه آب نداره .یه
موقعی با کشــاورزی و دامداری سرم گرم بود.
حاال فقط خشــکی و بیآبیه .ولی یادم میاد که
یه روزایی اینجا پر از آب بود .بچههامو فرستادم
حومه شهر .با زنم تنها زندگی می کنیم .زندگی
جوریه که وقت نمیکنن بهم سر بزنن».
حــد فاصل جاده ورامین تــا قرچک به مکانی
برای سکونت غیررسمی حاشیهنشینها تبدیل

شده است .از مهاجرهای کشورهای افغانستان
و پاکســتان تا ایرانــی در این نقــاط زندگی
میکنند؛ در کنــار مزارع ،در اتاقهای کمتر از
 ۳۰متــر آجری ،بدون بــرق و گاز؛ اگر خوش
شانس باشــند آب در اختیار دارند که به گفته
ساکنین به دلیل شوری قابل خوردن نیست.
«به سختی زندگی میکنیم ،زمستونای سختی
داریم ،آب و گاز نداریم؛ فصل ســرما که میشه
مردم قندیل میبندن ،شــبا سرد میشه حتی
تابســتونا ».این صبحتهای زنی از ســاکنان
این منطقه است ،لباس او پر از رنگهای زنده
اســت ،کنار یک اتاق کوچک آجری نشســته
اســت و همینطور که به دوربین نگاه میکند،
ســعی در آرام کردن بچههــا دارد که از ورود
یک غریبه به خانه بیحصار آنها هیجان زدهاند.
«با کیســه دور اتــاق رو پوشــونده بودیم؛ اما
شــهرداری اومد و خرابش کرد ،دیوار بتنی که
نبود چند تیکه کیسه بود ».اتاق آجری بیشتر
از بیســت متر فضــا نــدارد« .دوازده نفریم».
همینطور حرف میزند و حســاب میکنم که
این تعداد «انســان» چطور در یک اتاق بیست
متری شب را به صبح میرسانند.
زن تعریف میکند کــه چطور از محل زندگی
خود؛ جایی درست نزدیک نقطه صفر مرزی در
استان سیستان بلوچستان به تهران آمدهاند تا
هم برای درمان یکی از نوهها به بیمارستانهای
تهران نزدیک باشند و هم درآمدی برای گذران
زندگی داشته باشند؛ چراکه هامون نه آبی برای
کشــاورزی دارد و نه نهادهای برای فعالیتهای
کشاورزی به آنها تعلق میگرفت« .نمیخواستم
بچههام و نوههام گرسنه بمونن ،یا بمیرن ».زن
پشــت درهای بیمارســتانهای مجهز تهران
ماند ،کاری برای همسرش پیدا نشد تا خانهای
اجاره کنند ،راهی برای بازگشــت نبود ،ماندند
و حاشیهنشین شــدند؛ حاال هم اگر کاری در
مزارع اطراف باشد؛ درآمدی روزانه دارند.
در میان وســایل اتاق آجــری میتوان ردپای
ســازمانهای خیریه «مردمنهاد» را مشــاهده
کرد ،رختخوابهــای تلمبار شــده در کنار
دبههــای آب نیمهپــر .کف اتاق را با کیســه
پوشــاندهاند .درســت در کنار زنی که مشغول
سوزندوزیست و فقط تا زمانی که هوا روشن
ِ
فرصت کار دارد؛ دخترکــی برادرش را
اســت
محکم در آغوش گرفتــه .داللها خانه را پیدا
کردهاند کارهای زیبای ســوزندوزی شــده را
به قیمتهای پایین خریــداری میکنند و در
عــوض در مغازههای پرزرق و برق شــهرهای

بزرگ به قیمتهایی گزاف میفروشــند۱۰« .
سالمه»،مدرســه میری؟ « نه باید کمک کنم،
مدرســه از ما فاصلــه داره « ».بقیــه بچهها
هم مدرســه نمیرن؟» میخنــدد و میگوید:
«آب میخــوری؟» خانههــای محل ســکونت
حاشیهنشــینها فقط اســم خانــه دارند و از
کمتریــن امکانات رفاهی برخوردار نیســتند؛
رشد حاشیهنشینی بارزترین نشانه رشد فقر در
جوامع است که هرچه گسترده میشود ،زنگ
خطر فقر و جرایم و آسیبهای اجتماعی ناشی
از آن هم در جامعه بیشتر طنینانداز میشود.
یازده میلیون نفر در حواشــی مرزهای شــهر
تهران هستند که  ۸میلیون نفرشان بد مسکن
هستند .بد مســکنها لزوما خارج از مرزهای
شهر نیســتند ولی به لحاظ کیفیت پایین بنا
و خدمات زیرســاختی شــهری از استانداردها
فاصله دارنــد .مردی کــه در نزدیکی یکی از
همین خانهها؛ سنگفروشی دارد ،تاکید میکند
کــه در خیابان زندان قرچک ســکونتگاههای
غیررســمی و حاشیهنشــینی به شــکل انبوه
وجود دارد .محلههایی فقیرنشین که مشکالت
اقتصادی و اجتماعی به وضوح در کوچههایشان
قابل رویت است .کوچههای باریک و ساکت را
صدای عبور وانتهایی میشکند که با سرعت
زیاد؛ فاضالب داخل جویها را به اطرف پخش
میکنند و فضا بیشــتر از قبل آغشته به بوی
آزاردهنده فاضالب میشود.
«برات عادی میشه ،بذار یه کم بگذره ».پسری
نوجوان گوینده این جمالت است که کتاب در
بغل دارد« .مددکار زیاد میــاد اینجا؛ اما خب
خیلی هم فایده نداره ،یه دو روز غذا میرســه
بعــد میره تا ماهــه بعد ،اینجا خیلیا بیشــتر
موقعها گرســنه میمونن« ».مددکارنیســتم،
خبرنگارم« ».آها اومدی مارو سوژه کنی ،ببین
هرچی بیشــتر بری جلو وضعیت بدتر میشه،
این ســیمها رو میبینی کــه از در و دیوار رد
شــده؟ هرچی بری جلوتر بدتر میشــه ،برق
نداریم ،آب شــوره ،اینــارم بنویس؛ اما مراقب
باش خیلی امن نیست».
یک زن کیف مدرسهای کوچک در دست دارد
و به ما نزدیک میشــود ،پشــت سرش پسری
حدودا  ۷،۸ســاله یکجا بند نمیشــود .زن به

دوربیــن نــگاه میکند و با اشــاره میخواهد
همراهش بروم تا خانهها را نشــانم بدهد« .یه
اتاق  ۳۰متری داریم که با دو تا بچه و شوهرم
با هــم زندگی میکنیم ،ماهی دویســت هزار
تومن هم اجاره میدیم ،خیلی از بچهها مدرسه
نمیرن انگار تقدیرشــون اینه؛ همینجا به دنیا
بیان همین جــا هم بمونن بدون اینکه بفهمن
بیرون از این منطقــه بعضیا چهجوری زندگی
میکنــن ».زن تاکید میکند که موسســات
خیریــه مردمی بــه این منطقه رفــت و آمد
دارند؛ اما از کمکهای دولتیها خبری نیست.
او از وضعیت بهداشــتی و آب شرب گله دارد
و آدرس منطقــهای را میدهــد که فاصله ۱۰
دقیقهای با این منطقــه دارد که در آنجا زنان
بالــغ قادر به تهیه حداقل نیازهای بهداشــتی
نیســتند و با مشــکالت و بیماریهای زنانه و
عفونت مواجه هســتند« .براشون کاری کنید،
از جــاده اصلی خیلی دورن و احتیاج به کمک
دارن».
زن آدرس دقیــق را میدهد ،خانهها همانطور
اســت که توصیف کرده؛ کاهگلــی ،قدیمی با
درهایی که قدیمی نیست و شکل ناهماهنگی
به منطقه داده اســت؛ حدود  ۲۰خانوار در این
محله زندگی میکننــد .در یکی از خانهها باز
میشــود ،فضای حیاط پر از مگس و حشرات
است .مردی حدودا  ۶۰ساله است که با همسر
و پســرش در خانه زندگــی میکنند ،خانهای
که برق آن در بیشــتر ســاعتهای روز قطع
اســت ،گاز ندارد .آنها برای هــر لیتر آب باید
 ۶۰۰تومان پرداخت کنند؛ چراکه آب قابلیت
مصرف خوراکی نــدارد و همچون دیگر نقاط
این منطقه شور است.
«دخترها که بالغ میشن هیچ امکاناتی ندارن،
عروس خــودم بچهدار نمیشــه ،میگن بخاطر
عفونــت بوده ،اینو یه مــددکار کمک کرده تا
بفهمیم ».عالوه بر مشــکالت جســمی زنان
و دختــران و عفونتهایی که بــه دلیل نبود
بهداشــت در این مناطق به وجودآمده است؛
بچهها اینجا تغذیه مناســبی هم ندارند ،خیلی
شــانس بیاورند شبها گرســنه نمیخوابند.
بچهها مدرسه نمیرن ْ؟ «بعضی وقتا پول واسه
آب نداریم ،بچهها برن مدرسه!»

حواشی خرید و فروش سواالت امتحانی ادامه دارد

لو رفتن سواالت یک ربع قبل از امتحانات نهایی!
پرونده امتحانات نهایی ســه روز گذشته بسته
شد در حالی که هنوز پاسخ روشنی به چرایی
فروش ســواالت امتحانی و لورفتن آنها قبل از
شروع امتحانات داده نشده است.
امتحانات نهایی دانش آموزان که همه ساله به
صورت هماهنگ برگزار میشــود در چندسال
اخیر با حواشی متفاوتی روبرو بوده است .سال
گذشته سختی ســواالت طراحی شده صدای
اعتراض بسیاری از دانش آموزان را بلند کرد و
امسال فروش سواالت امتحانات نهایی حاشیه
ســاز شد و حتی پای نمایندگان مجلس را هم
به ماجرا باز کرد.
علی رغم آنکه عمادی رییس مرکز ســنجش
وزارت آموزش و پــرورش چندین مرتبه اعالم
کرده امکان لو رفتن ســواالت امتحانی وجود
ندارد؛ امــا موضوع فروش ســواالت امتحانی
امسال حل نشده باقی ماند.
وی با بیــان اینکه در روند طراحی ســواالت،
انتقال به حوزههــای امتحانی و تصحیح اوراق
مراقبتهای ویژهای داریم میگوید :ســواالت
امتحانــات نهایی با شــیوههایی کــه امنیت
سؤاالت در اولویت باشد به حوزههای امتحانی
مدارس ارسال میشود .ســواالت به دو شکل
«ســی دی ســواالت» و «ســی دی رمز» ،به
مدارس ارسال میشود لذا امکان دسترسی به
سواالت در همان روز و دو ساعت قبل از آزمون
فراهم است.
به گزارش ایســنا،این در حالی اســت که در
روزهایی که گذشــت دانش آموزان دبیرستانی
به راحتی به کانال های خرید و فروش سواالت
دسترسی پیدا می کردند و حتی برخی از آنها
اعتراف میکنند  70تا  80درصد سواالتی که
خریــداری کردند با ســواالت امتحانی اصلی
تطابق داشته است.

یکی از دانش آموزان دبیرســتانی که در رشته
تجربی تحصیل میکند مدعی اســت درست
یک ربع قبل از امتحان «عربی» نمونه سواالت
به دست همکالســیهایش رسیده است .وی
در این باره میگویــد :در ایام امتحانات برخی
گروههای تلگرامی و اینســتاگرامی  80تا 100
هــزار تومان دریافت می کردند و ســواالت را
در اختیــار دانش آموزان قــرار میدادند .این
سواالت عینا شبیه سواالت امتحان نهایی نبود
اما تا  70درصد هم مطابقت داشت.
وی ادامــه میدهد :اما روزی که امتحان عربی
داشــتیم دقیقا یک ربع قبل از امتحان یکی از
همین کانالها عین برگه سواالت را به صورت
رایگان منتشــر کرد .امســال دوســتانم برای
امتحان نهایی وقت نمیگذاشتند و میدانستند
که سواالت به دستشان می رسد.
یکی دیگر از دانش آموزان دبیرســتانی هم در
این باره میگوید :هفته گذشته امتحان «زبان
فارسی» داشتیم و ما صبح روز امتحان سواالت
را داشتیم و سر جلسه آزمون که رفتیم متوجه
شــدیم ســواالت دقیقا همانهایی است که به
دست مان رسیده بود.
در همین راســتا علی اصغر یوسفنژاد نماینده
مردم ساری در مجلس شورای اسالمی از ورود
مجلس برای پیگیری لو رفتن سواالت امتحان
نهایی خبر میدهد و اظهار میکند :موضوع لو
رفتن ســواالت امتحانات نهایی متوسطه هم از
طریق مجلس و کمیســیون تخصصی و هم از
جنبه نظارتی مجلس قابل پیگیری است .عده
زیادی از خانوادهها نگران سرنوشت فرزندانشان
هستند بویژه اینکه نمرات این آزمون و معدل
آن در کنکور اثر دارد و این کار باعث میشــود
حق یک عده از بین برود.
وی میافزاید :سازمان سنجش باید پاسخگوی

8

خانوادهها باشــد و راه حل مناســبی برای این
حرکــت ارائه کنــد .خانوادهها نیــز منتظرند
ببینند سازمان سنجش چه پیشنهادی میدهد
و چگونــه این موضوع را جبــران خواهد کرد.
عاملین ایــن اقدام که برای نظام آموزشــی و
ســازمان ســنجش ایجاد هزینــه کردند باید
شناســایی و مجازات شــوند .مــن از طریق
مجلس و با ابزارهای نظارتی پیگیر این موضوع
خواهم بود .کمیسیون آموزش هم عکسالعمل
مناسبی در این زمینه نشان خواهد دهد .برای
خانوادهها و دانشآموزان قابل قبول نیست که
پیش از شروع امتحانات سواالت آزمون لو برود
و حقوق دانشآموزان دیگر به این شکل ضایع
شود.
عمادی رییس مرکز ســنجش وزارت آموزش
و پرورش نیز به اظهــارات نمایندگان مجلس
اینگونــه واکنش نشــان میدهد و به ایســنا
میگویــد :در برخی شــبکههایهای مجازی
ادعایی مبنی بر لو رفتن سواالت امتحان نهایی

وجود داشــته اما مورد اثبات شــدهای وجود
ندارد و ما اکنون ادعای اثبات شدهای در دست
نداریــم اما اگر گزارشــی از طریق پلیس فتا و
حراست به آموزش و پرورش ارسال شود ،مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
لو رفتن سواالت امتحانی دقایقی قبل از شروع
امتحانات نهایــی علی رغم تاکید مســئوالن
آموزش و پــرورش مبنی بر ضریــب امنیتی
باالی طراحی و ارسال سواالت ،موضوعی تامل
برانگیز اســت و الزم است مسئوالن آموزش و
پــرورش به مواردی چون علــل احتمالی بروز
این اقــدام کالهبردارانه نظیر روزنههای خروج
سواالت از حوزههای امتحانی و فعالیت آزادانه
ســودجویان در فضای مجازی پاســخ دهند.
فروش ســواالت امتحان نهایی به علت فضای
رقابتی و تاثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور
سراسری باعث نگرانی خانوادهها شده و فارغ از
آن به دور از عدالت است و نباید به سادگی از
کنارش عبور کرد.

راه مردم :معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و
شهرسازی با اشــاره به اینکه میانگین شهرنشینی
در جهان حدود  54درصد اســت ،گفت :حدود 74
درصد جمعیت ایران شهرنشــین هستند و آینده
کشور در شهرها شکل می گیرد.
حامد مظاهریان روزگذشــته ،در مراســم معارفه
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ارومیه
افزود :شهرهای مختلف کشور نیز با مشکالتی چون
حاشیه نشینی روبرو هستند و نگاه مدیران تصمیم
گیر نسبت به شهرها باید اصالح شود.
وی با تاکید بر اینکه گســترش حاشیه نشینی در
شــهرها یک زنگ خطر در کشور به شمار می رود،
ادامه داد :رفع این مشــکل اجتماعی نیازمند عزم
همگانی اســت و مسئوالن باید به صورت یکپارچه
در این خصوص عمل کنند.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی
بیان کرد :همان طور که مردم در انتخابات با حضور
مقتدرانه خود حمایتشــان را از نظام اعالم کردند،
مدیران نیــز باید در جهت تامیــن نیازهای مردم
تالش کنند و رفع مشکل حاشیه نشینی بخشی از
نیازها مردم به شمار می رود.

نامگذاری به نام شهید
آتش نشان حادثه پالسکو
شهردار منطقه  7از تغییر نام معبر واقع در خیابان
ســهروردی شــمالی ،کوچه قرقاول به نام شهید
حسین سلطانی یکی از شهدای آتش نشان حادثه
پالسکو خبر داد.
ســعید طلوعی شــهردار منطقه هفت تهران در
گفتگو با خرنگار راه مردم با اشاره به تدوین طرح
دو فوریتــی برای نامگذاری معابــر نزدیک محل
سکونت شــهدای آتش نشــان حادثه پالسکو به
منظور تجلیل از آنها ،گفت :شهادت آتش نشانان
فداکار ،غیور و فرزندان ایران اســامی در حادثه
آتش ســوزی و ریزش ســاختمان پالســکو قلب
تمامی ملت ایران را داغدار کرد.
وی یادآور شد :آتش نشــانان ،دالورمردان عرصه
جهاد در راه نجات انســان ها هستند که شجاعانه
و با همتی مردانه برای ملت جان فشانی کردند.
شــهردار منطقه  7عنوان کرد :ملت قدرشناس و
مسئوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی فداکاری
این فرزندان رشید و شجاع به خصوص آتش نشان
شهید حسین ســلطانی را که با شجاعت زندگی
خود را برای نجات جان دیگر انســان ها فدا نمود
فراموش نخواهند کرد.
طلوعی با پر اهمیت شمردن حفظ یاد و نام شهدا
در میان شهروندان و به ویژه نسل جوان از طریق
نامگذاری ،یادآور شــد :ما امــروز هرچه داریم از
شهداســت و کوچکترین کاری که میتوان انجام
داد به فرموده رهبر معظم انقالب زنده نگه داشتن
یاد و خاطره شهیدان است.

رفع گره های ترافیکی در
منطقه  7تهران
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری منطقه 7
با اشاره به شناســایی و رفع  12نقطه دارای گره
ترافیکــی در منطقه ،افزود :این طرح با هدف رفع
مشــکالت تردد و در راستای رفاه حال شهروندان
اجرا شد.
امیرحســین حیدرنیا با اعالم این مطلب افزود :با
برنامه ریزی و همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی
منطقــه ،نقاط حادثه خیز و گره های ترافیکی در
ســطح محدوده شناســایی و به منظور تسهیل و
تســریع توام بــا ایمنی در حرکت شــهروندان و
وســایل نقلیه؛ همچنین کاهش ســرعت ترافیک
عبوری ،این طرح اجرا شد.
وی عنوان کــرد :خیابان بهشــتی خیابان خلیل
حســینی ،خیابان خرمشــهر خیابان صابونچی،
خیابان خرمشــهر حدفاصل عربعلــی تا مرغاب،
بزرگراه رســالت خیابان شــهید کابلــی ،خیابان
قنبرزاده ،تقاطع خیابان شــهید قندی به خیابان
شــریعتی و خیابان توپچــی و ....از جمله معابری
است که این طرح در آنها به اجرا درآمده است.
معاون شهردار منطقه  7تاکید کرد :طرح رفع گره
های ترافیکی ســطح منطقه بــا اجرای اصالحات
هندســی ،نصب موانع ارتجاعــی ،نصب تابلوهای
هدایت مســیر و نصب تابلوهــای ترافیکی اعم از
ترافیکی وهشداری اجرا شد.
معــاون شــهردار منطقه  7در ادامــه تاکید کرد:
اقدامات مطالعاتی در مورد دوطرفه شدن خیابان
شــریعتی حدفاصل خیابان طالقانی تا بهارشیراز
انجام شده که پس از تصویب در کمیته معابر این
طرح اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :این طرح با هدف افزایش رفاه
حال شــهروندان ،کاهش بارترافیکی و دسترسی
آسانتر اجرا می شود.

