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 وزیر بهداشت:

شرایط خصوصی سازی آموزش پزشکی فراهم نیست

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: خصوصی سازی آموزش 
پزشکی امکان پذیر نیست، اما حتی اگر ممکن هم باشد، در حال حاضر 

شرایط این کار فراهم نیست.
سعید نمکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سالمت ایرنا درباره خصوصی 
سازی آموزش پزشکی افزود: موضوعی که به تازگی درباره خصوصی سازی آموزش 
پزشکی مطرح شد، به اشتباه منعکس شده بود. در جلسه دانشگاه آزاد اسالمی گفته 
بودم که وزارت بهداشت در شرایط فعلی و با توجه به شیوع بیماری های غیرواگیر 
و تاثیری که بخش های مختلف می توانند در این زمینه داشته باشند، به تنهایی 
توان مقابله با این بیماری ها را ندارد و همه بخش ها باید در این زمینه کمک کنند.
وی ادامه داد: یعنی بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد و دانشگاه ها باید به 
نظام سالمت در زمینه بیماری های غیرواگیر کمک کنند و اصال موضوع خصوصی 

سازی آموزش پزشکی مطرح نشده بود.
باید  آزاد  دانشگاه  که  شد  مطرح  موضوع  این  فقط  کرد:  بیان  بهداشت  وزیر 
استانداردهای وزارت بهداشت را برای تربیت نیروی انسانی در حوزه پزشکی بپذیرد، 

زیرا به هیچ عنوان از استانداردها عدول نمی کنیم.
نمکی در پاسخ به این سوال که اگر شرایط برای خصوصی سازی آموزش پزشکی 
فراهم باشد، سازوکار آن چه خواهد بود، اظهار داشت: شاید بتوان در رشته هایی 
مانند پیراپزشکی از طرف دولت سرانه آموزشی را پرداخت کرد و بخش خصوصی 
آموزش ها را ارئه کند که در این رابطه هم فکر می کنم شرایط این کار چندان 

فراهم نیست.

85درصد موارد "ایدز" در مردان است

برنامه های در  به  اشاره  بهداشت ضمن  وزارت  میانساالن  اداره  رئیس 
نظر گرفته شده برای سالمت مردان، گفت: ۹۰ درصد حوادث شغلی 
برای مردان اتفاق می افتد و ۸۵ درصد موارد ایدز نیز در مردان دیده 

می شود.
به گزارش ایسنا، دکتر ربابه عالمه در نشست خبری هفته سالمت مردان که در 
وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه عالوه بر آموزش های ارتقای سالمت برای 
مردان، یک سری بسته خدمت نیز برایشان تدوین کرده ایم، گفت: بسته خدمتی 
مردان دارای سه جز کنترل عوامل خطر و اصالح سبک زندگی، اصالح الگوی تغذیه 
و اصالح الگوی مصرف دخانیات است. در عین حال در کنار این خدمات، خدمات 
تن سنجی نیز در مراکز بهداشت انجام می شود و وضعیت فعالیت جسمانی افراد نیز 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این حوزه ها مشاوره ها به صورت کامالً علمی تبیین 

و ارائه می شود.
وی با بیان اینکه شیوع مصرف دخانیات در مردان بیش از زنان است، گفت: بر 
همین اساس مراقبین سالمت به طور فعال در مراکز سالمت خدمات مشاوره ای را 
برای ترک دخانیات ارائه می دهند. در عین حال باید توجه کرد که یکی از علل مهم 
ناتوانی در مردان اختالالت سالمت روان است که در این زمینه ما خدمات الزم را در 
مراکز سالمت ارائه می دهیم. خوشبختانه در حال حاضر در سیستم شبکه بهداشت 

روانشناس هم فعال است و ارایه خدمت دارد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در حوزه سالمت مردان، سالمت باروری است که 
ابعادی مانند عفونت های آمیزشی دارد. باید بدانیم که عفونت های آمیزشی در مردان 
بسیار بی سر و صدا ایجاد می شود. پرداختن به این مسائل در سیستم بهداشتی و 
درمانی باعث می شود که موانع فرهنگی برای رفع آنها حل شود و ما به طور فعال 

بتوانیم در این حوزه ها اقدام کنیم.

 چالش بودجه ای مدارس خارج از کشور
در سال آینده

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به درنظر گرفتن بودجه ۲۰۷ میلیارد تومانی برای 
مرکز مدارس خارج از کشور در سال آینده گفت: با این نرخ ارز در 
سال آینده با محدودیت هایی برای اداره مدارس خارج از کشور روبرو 

می شویم.
غالمرضا کریمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه پیشنهاد بودجه ای برای 
مرکز مدارس خارج از کشور، ۲۰۷ میلیارد تومان بود که افزایشی نیافته است، اظهار 

کرد: با این قیمت نرخ ارز اداره مدارس خارج از کشور در سال آینده سخت است.
وی افزود: ما در اداره مدارس با چالش مواجه خواهیم شد و با محدودیت بودجه 

روبرو هستیم.
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که باید به همین علت انجام دهیم کاهش شمار 
معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور است، گفت: یکی از برنامه های ما این است 
که هر شخصی را که تمایل داشت به تبعیت از همسرش به خارج از کشور برود 
را جذب و حقوق ریالی برای وی برقرار کنیم تا از این طریق بخشی از محدودیت 

بودجه ما جبران شود.
کریمی ادامه داد: آموزش مجازی را نیز برای دانش آموزان خارج از کشور 
توسعه می دهیم. یک سیستم آموزش مجازی برای کلیه پایه های تحصیلی از 
اول تا دوازدهم طراحی شده است تا اگر مدرسه ای برای برخی دروس معلم 
را فرا  از تدریس های مجازی دروس  با استفاده  بتوانند  نداشت دانش آموزان 

بگیرند و عقب نمانند.
به گفته وی در حال حاضر ۱۱۰ واحد آموزشی در ۸۴ شهر و ۵۴ کشور خارجی 

داریم و ۱۴ هزار دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

اخبار

یکشنبه / ۵ اسفند 13۹۷ / شماره 36۰

 باند 15 نفره سرقت از منازل تهران متالشی شد
 رئیس کالنتری 134 شهرک قدس گفت: 1۵ سارق یک باند سرقت از منازل تهران شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، سرهنگ ضرغام آذین افزود: 13 نفر از اعضای این باند مرد و دو نفر زن هستند. وی با بیان اینکه 
اعضای این باند روز گذشته طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند، ادامه داد: تاکنون برای این پرونده سرقت 1۵ شاکی به کالنتری مراجعه کرده اند و برآورد ارزش اموال مسروقه آنان در دست پیگیری است. ضرغام با بیان اینکه 6 نفر از 

اعضای این باند سابقه قتل عمد دارند، اظهار داشت: یکی از این سارقان سال گذشته به جرم قتل یکی از اعضای خانواده خود دستگیر و روانه زندان شده بود.

 گزارشی از یک برنامه تلویزیونی

ترویج همسر آزاری در صدا و سیما
 تصویر زندگی زن و مردی در صدا و سیما و پس از آن 
پخش کلیپ آنها در فضای مجازی، جنجال هایی به دنبال 
داشت، زنی که در طول ۲۰ سال زندگیش، به کرات کتک 
خورده و پس از آن ۲۷ بار برای طالق به دادگاه رفته اما هر 
بار پیشمان می شود و باز هم به کانون خانواده ای در سایه 

کتک باز می گردد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، برنامه فرمول یک شبکه یک 
صدا و سیما هر از گاهی افرادی را به این برنامه دعوت می کند 
که پس از آن صحبت های زیادی در پس آن است، این بار دست 
روی زندگی گذاشته اند که مرد در تعریف ماجرای زندگی خود با 
وقاحت اعالم می کند که هر بار برای طالق به دادگاه می رفتیم 
زنم را کتک می زدم. البته در طول زندگی هم همیشه او را کتک 

می زنم.
این مرد که حدود ۴۰ سال دارد، در این برنامه تلویزیونی می 
گوید پس از ۲۷ بار درخواست طالق، بار بیست و هشتم طالق 
گرفتیم. ۲۰ سال است که با هم زندگی می کنیم در سال بیستم، 
۲۷ بار درخواست طالق داده ایم. »دادسرای خانواده باید اسم ما را 

در کتاب رکوردهای گینس بنویسد.«
چقدر سخت است که مردی با این سن و سال که در عصر 
مدرن زندگی می کند، با این صراحت به کتک زدن زنش اقرار می 
کند. حتی می گوید: هر بار که تصمیم به طالق می گرفتیم سریع 
پشیمان می شدیم، زنم هر بار پس از کتک خوردن که به پزشکی 
قانونی می رفت و درخواست طالق می داد، با یک زنگ زدن من 

دوباره به خانه برمی گشت.
اما این زن چرا باید کرامت انسانی خودش را به خاطر تحکیم 
خانواده اش پایمال کند. یعنی چه چیزی زن را به زندگی پایبند 
کرده که حاضر بوده هر بار کتک بخورد اما دوباره به زندگیش 
برگردد. شاید به خاطر دو فرزند دخترش بوده است، شاید هم 
عالقه زیادی به همسر یا زندگی اش داشته است. اما نمی توان 
در این زمینه پیش داوری کرد. چون این زن هیچ صحبت خاصی 

نکرد وو درباره زندگی اش اظهار نظری نداشت.
در این برنامه هنگامی که این جمله از سوی همسر زن تکرار 
می شد که »هر سری متاسفانه کتک می زدم«، حس بدی وجود 
انسان را فرا می گیرد. اما او با افتخار می گوید: من کتک می زدم.
مرد دوباره در این برنامه می گوید: زمانی که به دادسرا می رفتیم 
چون پروسه قضایی آن زمان بر بود، سریع پشیمان می شدیم 
دلمان برای هم تنگ می شد، دوباره به زندگی برمی گشتیم. 
بعد بقیه ماجرای برگشت به خانه را این گونه توضیح می دهد که 
با یک تماس تلفنی که کجایی و می خواهم ببینمت، به همین 
سادگی؛ همسرم به خانه برمی گشت. البته همیشه بعد از قهر و 

کتک زدن، همسرم به خانه پدرش می رفت.
این بانو که هنوز سایه کتک زدن مرد را بر زندگیش احساس می 
کند در این برنامه نیز سکوت اختیار کرد و فقط به صحبت های 
همسرش گوش می داد و عکس العمل چندانی ندارد، اما در بخش 
کوتاهی از این برنامه گفت: خیلی وقت ها خانواده ام متوجه نمی 
شدند که ما می خواهیم طالق بگیریم. حتی نمی دانستند که من 

به دادگاه مراجعه کرده ام.
مرد نیز گفت: شاید بیش از ۱۰ بار از درخواست طالق ما را 
خانواده همسرم از ماجرا باخبر نمی شدند. سالگرد پدر زنم بود 
که به خواستگاری رفتم، برادر بزرگ همسرم به عنوان بزرگ آنها 
بود، البته گاهی مقابل برادر زنم می ایستادم. اما اکنون رابطه خوبی 

داریم.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 
کانال تلگرامی خود بخشی از این برنامه تلویزیونی را به تصویر 
کشانده و در زیر آن نوشته است: زندگی مشترک زیر سایه کتک؟ 

این مصاحبه چه معنایی دارد؟
وی چند سوال دیگر از این کلیپ داشته است، در شرایط تالش 
برای تقویت و تحکیم بنیاد خانواده، این مصاحبه چه معنایی دارد؟ 
زنی که بعد از ٢٧ بار درخواست طالق به خاطر کتک خوردن از 
همسر، توانست به زندگی مشترک ادامه دهد. تصویر این چنینی 
زندگی مشترک را برای تشویق جوانان به ویژه دختران به ازدواج، 
ارائه می دهید؟ یا طرح این الگوها برای عادی جلوه دادن خشونت 

علیه زنان است؟
این سوال در ذهن همه ماست که هدف صدا و سیما ترویج 
همسرآزاری است یا اینکه می خواهد زنان و مردان را به ساختن و 
سوختن تشویق کند، یعنی با وجود همه مشکالتی که در زندگی 
هست زنان باید با شرایط بسازند و خودشان را با زندگی وفق دهند، 

حتی اگر هر روز کتک بخورند.
زندگی کردن به چه قیمتی؟ اینکه هر روز کتک بخوری، اینکه 

جلوی دو فرزند دختر این صحنه ها را مشاهده می کنند، هر 
روز تن به شکست در زندگی بدهی اما بمانی؟ بمانی چون جایی 
نداری؟ یا اینکه می خواهی نشان دهی که زندگی همین است و 

باید بسوزی و بسازی.
ناگفته نماند که خشونت علیه زنان در سال های اخیر از خشونت 
های فیزیکی تا کالمی رشد چشمگیری داشته است، اما بسیاری 
از زنان تن به این خشونت ها می دهند. تاب آوری زیادی دارند و 
تحمل می کنند که نمونه آن این زن است که هر بار کتک می 
خورد و دم نمی زند، شاید بچه هایش را که می بیند سکوت می 
کند. اما به چه قیمتی؟ اما برخی دیگر از زنان هم هستند که نمی 

توانند این مشقت ها و تحقیرها را تحمل کنند.
شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری درباره پخش این برنامه تلویزیونی می 
گوید: بحث کتک خوردن زن و ایراد ضرب و جرح نسبت به زن از 
دیرباز به نوعی در فرهنگ ما یک امر زشت و ناپسندی نبوده است.
وی معتقد است: در این نیم قرن یا طی ۲۰ تا 3۰ سال اخیر 
رویکرد کشور ما نسبت به ایراد ضرب و جرح علیه زنان هم مانند 
خیلی کشورهای که به حقوق زنان اهمیت می دهند، منفی شده 
و این پدیده رو زشت می دانند و هیچ حقی برای شوهر که زن را 

مورد ضرب و شتم قرار دهد قائل نیست.
سجادی ادامه می دهد: در قوانین ما اگر مردی زن را مورد کتک 
و ضرب و شتم قرار دهد، نه تنها برای زن حق طالق قائل می شود، 
دیه هم به او تعلق می گیرد، مرد باید دیه را بپردازد و اگر مورد 
قصاص باشد باید قصاص شود اما اینها کافی نیست؛ چون موارد 
قصاص نادر است و خیلی کم اعمال می شود چون قصاص اعضا 
نمی تواند همان طور مقابله به مثل شود بنابراین فقط پرداخت 
خسارت می ماند. اما مطابق قوانین فعلی مجازات، حبس برای 

آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه حق طالق زن محدود به شرایط است، 
می گوید: یکی از این شرایط سوء رفتار مرد است که باعث عسر و 
حرج هم می شود، البته اکنون جامعه اعمال سوء رفتار و خشونت 
کالمی و فیزیکی علیه زن را روا نمی داند و به هر حال محاکم 

نسبت به آن واکنش نشان می دهند.
مشاور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید می 
کند که آنچه که قرار بود بیشتر از این حقوق زن را رعایت کند 
و مانع از ایراد ضرب و شتم و هرگونه خشونت کالمی و فیزیکی 
زن شود، در الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت آمده است 
ناامید شده است و اعالم کرده که  و اکنون قوه قضاییه از آن 
این الیحه جرم انگاری و اشکاالت زیاد دارد. در این الیحه انواع 

خشونت پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در 
دولت یازدهم )معاونت امور زنان و خانواده( تدوین شد که بنا به 
ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین 

نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این الیحه در پنج فصل و 9۲ ماده به منظور جلوگیری از بی 
عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به 
زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت 
های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف 

مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این 
الیحه دارای ۵۲ ماده است.

در این الیحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، 
تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری 
از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت 
و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه 

زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
همچنین حمایت های مندرج در این قانون شامل زنان باالتر از 
۱۸ سال )شمسی( تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال )شمسی( 
می  شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده 
است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، 
عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در 

صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.
الیحه تامین امنیت زنان علیه خشونت ۱۱ ماه است که در 
اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد. اخیرا نیز به موضوع مجازات 
های آن اشمکاالتیگرفته شده است که غالمحسین محسنی اژه 
ای سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرده است که این الیحه نیاز به 
اصالحات فراوان دارد و یا باید اصالح شود یا الیحه ای دیگر تهیه 
شود. وی معتقد است، در الیحه هرگونه خشونت، ضرب و جرح و 
تعرض به حیثیت زن را جرم انگاری کرده اند و مجازات حبس را 
عالوه بر دیه پیش بینی کرده اند، نسبت به آن مخالفت می شود 
و االن می گویند مشکل عمده آن، جرم انگاری و مجازات حبس 

زیاد آن است.
سجادی ادامه می دهد: قانون فعلی ما می گوید اگر کسی مورد 
ضرب و شتم قرار گیرد، باید ضارب فقط دیه بدهد؛ مانند این آقا در 
این کلیپ که ما این شعار را زیاد می شنویم. چنین فرهنگی باید 
جرم انگاری شود. برای ساختن یک فرهنگ مجبوریم این موضوع 
را جا بیندازیم و برای اینکه مردم به یک رفتار بهنجار مقید شوند 

باید موضوع را جرم انگاری کنیم تا فرهنگ سازی شود.
وی تصریح می کند: وقتی این شوهر ۲۷ بار زن را کتک زده 
است، باید فقط دیه پرداخت کند، آن هم در صورتی که زن بتواند 
اموال همسرش را شناسایی کند، ولی جرم انگاری و حبس ندارد، 
اگرچه مقابله با این رفتار نابهنجار در این الیحه که به عنوان یکی 

از مطالبات زنان است، آمده است.
سجادی می گوید: این الیحه در دولت نهم تهیه شده است، 
اکنون مخالفان زیادی دارد، اما معتقدیم تا وقتی جرم انگاری نشود 
ما شاهد این رفتارها هستیم چون مشکالت روحی و روانی در 
بسیاری از افراد در جامعه وجود دارد، به عنوان نمونه مصرف برخی 
موادمخدر باعث توهم می شود و این مسائل باعث آسیب های 

فیزیکی به زنان و کودکان می شود.
وی اضافه می کند: اگر چه اکنون به دلیل افزایش هزینه های 
زندگی حتی دیه هم جوابگو نیست و باید فرد از جیب خودش 
هزینه کند. اما چون یکی از جرایمی که در کشور ما زیاد است 
ضرب و جرح است و طبق آمار پزشکی قانونی تعداد زنانی که در 
یکسال برای معاینات و گرفتن طول درمان ضرب و شتم مراجعه 
می کنند، باالست؛ وقتی آمار باالست و جرایم مکرر ضرب و جرح 

است، پس باید جرم انگاری شود.
براساس اعالم سازمان پزشکی قانونی، در 9 ماهه سال ۱39۷ در 

کشور، ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ نفر به منظور انجام معاینات آسیب های 
ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این شمار 3۱۲ 

هزار و ۴9 نفر مرد و ۱۴6 هزار و 39۱ نفر زن بودند.
همچنین طبق اعالم احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی 
قانونی کشور، میزان همسرآزاری در سال 96 نسبت به 9۵ با رشد 
۵،۸ درصدی روبه رو بوده است این در حالی است که 9۰ درصد 
مدعیان همسرآزاری را زنان و ۱۰ درصد باقیمانده را مردان تشکیل 

می دهند.
سجادی البته معتقد است که ضرب و شتم فقط برای زنان 
نیست و بسیاری از مردان و حتی نخبگان هم مورد ضرب و جرح 
قرار می گیرند، بنابراین جرم زیاد؛ جرم انگاری الزم دارد و باید 
فرهنگ سازی شود. معتقدیم جرم انگاری از وقوع جرم، پیشگیری 
می کند چون پیشگیری از جرائم الزم است. وی ادامه می دهد: 
اخیرا ایرادهای زیادی به الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 
در قوه قضائیه گرفته شده است و صحبت روی این موضوع است 
که جرم انگاری زیاد و مجازات حبس پیش بینی شده است و نباید 
مرد را زندانی کنیم، اما ما معتقدیم یک شوهر نابهنجار باید زندانی 
شود چون رفتار او موجب آسیب به زن و فرزندش و گسستن 
خانواده می شود باید این افراد را مجازات کرد قرار نیست یک مرد 

شریف و مدیر خانواده را مجازات و زندانی کنیم.
مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری می گوید: مشکل ما در صدا و سیما نیست در فرهنگ 
جامعه است. مشکل آنهایی هستند که در مقابل این همه ظلم، 
مقاومت می کنند چون معتقدیم مظلوم هم همان قدر بد است که 

ظالم بد است و باید در مقابل ظلم ایستادگی و مقابله کرد.
وی ادامه می دهد: زنان ما به لحاظ داشتن عاطفه به فرزند و 
زندگی، کرامت خودشان را فراموش می کنند و حاضرند هرگونه 
ظلمی را در زندگی بپذیرند تا بقای خانواده را داشته و در کنار 
خانواده خود باشند اگر چه اکثریت آقایان زنان را تهدید می کنند 
که اگر زندگیت را رها کنی فرزندانم را از تو می گیرم. یا بسیاری از 

زنان مهریه را بابت حضانت می بخشند.
سجادی خاطرنشان می کند: شاید این زن هم مانند هزاران زنی 
باشد که تمام تالش خود را کرده است که برای تحکیم خانواده، 
عامل  است.  کرده  فرزندانش  و  خود  قربانی  را  کرامت خودش 
دیگری ندارد اگر آمارگیری هم شود و از زنانی که این مشکالت 
را دارند پرسیده شود که چرا زودتر برای طالق نیامده اند، اولین 
موضوع فرزندانشان است اگر فرزند نداشته باشند اسارت و رنج را 

نمی پذیرند و زودتر جدا می شوند.
وی ادامه می دهد: صدا و سیما با هر انگیزه ای این برنامه را اجرا 
کرده است باید از خودشان پرسید؛ ولی اگر با این کلیپ ها زنان را 
تشویق به تاب آوری و تحمل رنج و شعار بسوز و بساز می کنند، 
نتیجه معکوس گرفته اند چون در فضای مجازی پخش شده و 

معتقدیم فضای مجازی فرهنگ را می سازد.
سجادی می گوید: صدا و سیما اگر انگیزه داشته که این زن 
چون ۲۷ بار کتک خورده و در خانواده اش مانده است، را الگو قرار 
دهد. این برنامه نتیجه معکوس داشته و زنان را آموزش داده که 
کرامت خودشان را بیشتر از دست بدهند و با مشکالت و کتک 

کاری ها بسوزند و بسازند.

آغاز طرح بهسازی خیابان الله زار در نوروز

شهردار منطقه 1۲ اعالم کرد که با کمک کسبه و صنوف فعال، بهسازی خیابان 
الله زار را از نوروز سال آینده آغاز خواهند کرد.

علی محمد سعادتی در گفت وگو با ایسنا،  در مورد ساماندهی و بهسازی خیابان الله زار 
که در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است، گفت: پروژه به سازی خیابان الله زار 
با پروژه هایی که تاکنون انجام داده ایم متفاوت و مجزا است که نیازمند یک برنامه میان و 
بلندمدت است و باید با شیب منطقی و جدی مسائل موجود در خیابان الله زار را پیگیری 
کرد. وی با بیان این که یکی از جدی ترین مسائل در خیابان الله زار عدم ساماندهی حمل 
و نقل، وجود موتورسیکلت های متعدد، بارگیری کاال و ورود به پیاده رو و غیره است، اظهار 

کرد: در گام اول می بایست نسبت به ساماندهی نظم ترافیکی این خیابان و پیاده روها اقدام 
کرد تا شهروندان بتوانند به راحتی در این خیابان تردد کنند.

وجود  الله زار  خیابان  خاص  موضوعات  از  یکی  این که  بیان  با  منطقه ۱۲  شهردار 
ساختمان ها و اماکن متروکه و رها شده، است، گفت: مجموعه های فرهنگی – هنری 
متروکه و در معرض آسیب همچون سینماها، تئاتر و ...  از دیگر مسائل و مشکالت این 
خیابان است و همچنین نبود مراکز خدماتی به مردم اعم از مراکز فرهنگی، پذیرایی، کافه، 

کتابخانه و غیره سبب شده است که ساماندهی این خیابان نیازمند توجه بیشتری باشد.
وی با بیان این که ساختمان های ارزشمند و واجد شرایط در این خیابان به وفور وجود 
دارد که این ساختمان ها جزو سرمایه های شهر هستند، اما اگر به آنها توجه نشود ممکن 
است از دست بروند، ادامه داد:  در دوره مدیریت شهری قبل اقداماتی در راستای تملک 
خانه های قدیمی همچون تئاتر نصر و خانه اتحادیه با سیاست حفظ ارزش های تاریخی 
انجام شد و حاال هم  عزم مدیریت فعلی نیز بر این است تا از این ارزش های تاریخی و 
میراثی صیانت کند. سعادتی با بیان این که در گام اول بهسازی خیابان الله زار با هماهنگی 
اصناف، ساماندهی ترافیک را در آن خیابان آغاز کرده ایم، گفت: ما به دنبال بستن خیابان 
و تبدیل کردن آن به پیاده راه نیستیم، اما به دنبال آن هستیم که با استفاده از مشارکت 

حداکثری اصناف الله زا نسبت به بهسازی و نوسازی این خیابان اقدام کنیم.
وی با بیان این که برهمین اساس در مرحله ی اول کار بهسازی که از سال جدید آغاز 
می شود ارز پیاده روها را افزایش داده و محل هایی را به عنوان پهلوگاه های تاکسی و وانت بار 
مشخص می کنیم، اظهار کرد: مبلمان محیطی این خیابان مناسب تر خواهد شد و برخی از 

ساختمان های ارزشمند نیز با مشارکت مالکان به سمت بازپیرایی خواهند رفت.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به پارک حاشیه ای این خیابان در دو طرف، گفت: متاسفانه 
در برخی ساعات شاهد آن بودیم که در دو طرف خیابان خودرو پارک می شد که عمال در 

طرح جدید این مساله حذف می شود و پارک حاشیه ای در اختیار پیاده روها قرار می گیرد.
سعادتی با بیان این که صنف فعال در این خیابان شغل شان به گونه ای است که مخاطبان 
آنها در ساعت شب برای خرید می آیند، ادامه داد: روشنایی و لوسترفروشان این منطقه 
مخاطبان شان خانواده ها هستند و می توانیم از این ظرفیت برای افزایش زیست شبانه و 

جلوگیری از شب مردگی اقدام کنیم.
شهردار منطقه ۱۲ با بیان این که عملیات بهسازی خیابان الله زار از قسمت شمالی 
خیابان حدفاصل انقالب تا جمهوری آغاز می شود در مورد تخلیه و یا بارگیری صنف فعال 
در این خیابان، اظهار کرد: پهلوگاه هایی را برای تاکسی و حمل و نقل بار در این خیابان 
در نظر می گیریم، اما مدیریت این پهلوگاه ها در اختیار کسبه و هیات  مدیره است. مثال در 
مقابل یک پاساژ پنج پهلوگاه ایجاد می کنیم، اما مدیریت این مساله که چه کسبه ای در چه 

ساعاتی از این پهلوگاه استفاده کنند، در اختیار کسبه و هیات مدیره است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حمایت کسبه از اجرای این طرح، افزود: در گذشته 
مسئوالن ادعاهای عجیبی را مطرح می کردند و می گفتند که باید کسبه از این خیابان 
بروند! به همین دلیل کسبه نیز مخالفت های جدی را در مورد بهسازی این خیابان ابراز 
کردند، اما در حال حاضر ما نه تنها داعیه ای برای خروج کسبه از این خیابان نداریم 
بلکه معتقدیم که می توان از قوه اقتصادی این صنف به نفع بهسازی استفاده کرد، چرا 
که قطعا رفتن کسبه از این خیابان آسیب زا خواهد بود و ما می توانیم نه تنها زندگی را 
با کمک اصناف به این خیابان برگردانیم، بلکه می توان با تعیین سازوکارهای اقتصادی 
دقیق تر شرایطی را فراهم کنیم که انبارداران یا مالکان خانه های رها شده که عمدتا در 
جداره های پشتی هستند ترغیب شوند که به جای رها کردن ملک خود آن را به یک 
کافه یا رستوران تبدیل کنند و قطعا شهرداری نیز در این زمینه مساعدت های الزم را 

خواهد داشت.


