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نارضایتی جنسی از دالیل اصلی طالق است

رئیس مرکز پژوهش های علوم اسالمی انسانی صدرا، نارضایتی جنسی و 
نبود آموزش های مناسب را از دالیل اصلی طالق در جامعه ایران دانست.

به گزارش مهر، حجت االسالم رضا غالمی، طالق را عامل فروپاشی خانواده دانست 
و گفت: این مسأله خسارات جبران ناپذیر و ادامه داری به همراه دارد چرا که این پدیده 
مثل یک ویروس کشنده به جان سلول بنیادی جامعه می افتد. وی کمرنگ شدن 
سنت های گذشته، رواج سبک زندگی غربی، ضعف سیستم خودکنترلی را از عوامل 
اصلی آسیب بر پیکره خانواده در ایران برشمرد و اظهار داشت: نقطه کانونی این 
آسیب ها رواج سبک زندگی غربی است.  به گفته این کارشناس مسائل دینی، خشم 
کنترل نشده عامل مهم و اصلی دیگر فروپاشی نهاد خانواده است. به همین دلیل دین 
بر کنترل خشم تأکید کرده است.  رئیس مرکز پژوهش های علوم اسالمی انسانی 
صدرا عدم تعادل جنسی را سومین عامل فروپاشی خانواده ها دانست و ابراز داشت: 
محرک های جنسی غیرطبیعی و نامشروع اشتهای جنسی افراد را دگرگون کرده و 
این مسأله بر اثر هجمه غرب بوده است. افراد از نقطه تعادل خارج شده و نقاط ارضای 
جنسی شان تغییر کرده است. وی نارضایتی جنسی را از دیگر دالیل طالق خواند و 
گفت: تعادل بخشی جنسی در این شرایط دشوار است و مریض جنسی معموالً دیر 
درمان می شود اما ما نیازمند تربیت جنسی افراد هستیم.  غالمی با اشاره به اینکه با 
بهانه حیازدایی و مغایرت تربیت جنسی با تربیت اسالمی با اصل این موضوع مخالفت 
می کند، اظهار داشت: تربیت جنسی امیال در این دوره زمانی معقول است و تربیت 

جنسی از کلیدهای سالمت جنسی خانواده و جامعه محسوب می شود.

شهرداری ها در صدر میزان شکایت در دیوان عدالت اداری

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران، به روز 
نبودن قوانین، رعایت حقوق شهروندی، تورم قوانین و منطبق نبودن آن ها 

با نیاز های روز را دلیل قانون شکنی در کشور بیان کرد.
به گزارش میزان، سکینه اشرفی چهار دلیل را سبب قانون شکنی و دور زدن قانون 

از سوی شهروندان در کشور عنوان کرد.
وی تورم قوانین را نخستین دلیل قانون شکنی دانست و گفت: تورم قوانین 
مشکالتی را برای جامعه، شهروندان، مجریان و متولیان ایجاد کرده است. معاون 
شهردار تهران به روز نبودن قوانین را دومین عامل دور زدن قانون عنوان کرد و 
افزود: این موضوع درباره شهرداری ها بیشتر صدق می کند. یکی از مصادیق آن هم 
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است. این قانون هم برای مجریان و هم 

همکاران شهرداری مشکالتی ایجاد کرده است.
به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران، بیشترین 
شکایت ها در دیوان عدالت اداری مربوط به این ماده است. درواقع بیشترین شکایت ها 
از شهرداری ها است، در صورتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ فقط شهرداری نماینده 

ندارد و دیگران هم حق رای دارند.
آنطور که اشرفی گفته است میزان شکایت از شهرداری ها در دیوان عدالت اداری 

در دره اول و دوم قرار دارد.

رصد آسیب های اجتماعی در کنگره ملی خانواده
دبیر کنگره ملی خانواده از تاسیس دبیرخانه دائمی کنگره خانواده خبر داد 
و گفت: آسیب های اجتماعی حوزه خانواده در این کنگره به صورت ساالنه 

رصد می شود.
به گزارش مهر، فضه سادات حسینی با اشاره به آسیب هایی که حوزه خانواده را 
تهدید می کنند، اظهار داشت: امروز آسیب های زیادی خانواده های ایرانی را تهدید 
می کنند و اگر بتوانیم آن ها را شناسایی و برطرف کنیم، می توانیم مشکالت زیادی 
را برطرف کنیم. وی با بیان اینکه برای برگزاری این کنگره کارهای علمی زیادی 
صورت گرفته است، گفت: نتایج تحقیقات و پژوهش هایی که در این کنگره منتشر 
شده است، در اختیار سازمان های مردم نهاد قرار می گیرد. سادات حسینی گفت: 
دبیرخانه دائمی این کنگره راه اندازی شده است. قرار است این دبیرخانه هر ساله 
آسیب های اجتماعی که در حوزه خانواده وجود دارد را بررسی کند. دبیر علمی 
کنگره ملی خانواده با بیان اینکه متاسفانه کارگروهی در کشور ما به خوبی صورت 
نمی گیرد، گفت: ما باید بتوانیم در حوزه شبکه سازی و کار تیمی وارد شویم و بتوانیم 

مشکالت را به گوش مسئوالن برسانیم.

واکنش پلیس به ویدئویی از ۲ مأمور که »بشین و پاشو« 
می دادند

چندی پیش بود که ویدئویی از دو مامور پلیس راهنمایی و رانندگی در یکی 
از جاده های کشور در فضای مجازی منتشر شد که در آن ماموران پلیس از 
چند جوان خواسته بودند که بشین و پاشو بروند، موضوعی که رئیس پلیس 

راهنمایی و رانندگی ناجا به آن واکنش نشان داده است.
به گزارش ایسنا، سردار تقی مهری درباره انتشار این ویدئو در فضای مجازی 
گفت: در مورد بعضی برخوردهایی که در سطح معابر به وجود می آید ما توصیه ها 
و ابالغیه های فراوانی به همکاران مان داشته ایم و تاکید کرده ایم که خارج از وظایف 

قانونی خودشان اقدامی نکنند.
وی درباره دستور بشین و پاشو اظهار کرد: گاهی در مواجهه با کسانی که با 
مصرف مواد روانگردان یا مشروبات الکلی اقدام به رانندگی در سطح جاده ها می کنند، 
همکاران ما مجبورند برای اینکه ضریب هوشیاری فرد را به دست بیاورند این عمل 

را به شکل انفرادی انجام دهند.
وی افزود: حتی در مورد افرادی که می خواهند گواهینامه پایه یک یا دو بگیرند 

و سن باالیی هم دارند، بعضا چنین آزمایش هایی از سوی پزشک انجام می شود.

اخبار
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ارتباط قانون منع تنبیه بدنی با کاهش خشونت در جوامع
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت تنبیه بدنی باعث می شود خشونت در جوامع کمتر شود. به گزارش ایسنا، از سال 2۰۰5 و قانونی شدن ممنوعیت تنبیه بدنی در انگلیس بسیاری از والدین در این کشور در مورد پیامدهای منفی این برنامه روی رفتار 

کودکان اختالف نظر داشتند. با این حال نتایج یک تحقیق جدید حاکی از آن است که ممنوعیت تنبیه بدنی برای تمامی جوامع سودمند است. در این تحقیق گروهی از کارشناسان کانادایی به مطالعه روی 88 کشور جهان پرداختند تا مشخص شود آیا بین 
خشونت در میان جوانان با تنبیه بدنی ارتباطی وجود دارد؟  آنها دریافتند در کشورهایی که تنبیه بدنی در خانه و مدرسه ممنوع است میزان دعوا و درگیری در میان افراد زیر 18 سال 69 درصد کمتر از کشورهایی است که این ممنوعیت در آن ها اجرا نمی شود.

با تهران نامهربانیم

تهران، گرفتار در آشفتگی معماری
حدود 111سال است که از قانونی شدن تهران به عنوان 
پایتخت ایران می گذرد. سال هایی که این شهر به خود فراز 
و فرودهای بسیاری دید و به قدری تغییر کرد که امروزه 
می توان گفت تهران دوره قاجار شباهتی به تهران امروزی 
ندارد. شهری که اگرچه بسیاری از مسائل آن برای ما هنوز 
ناشناخته است اما به گفته یک کارشناس شهری حتی 

نسبت به وجوه شناخته شده  آن هم نامهربان بوده ایم.
سعید سادات نیا در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تهران یک 
ایران کوچک و مجموعه ای از تمامی قومیت ها، فرهنگ ها، اتفاقات 
سیاسی و اجتماعی است، گفت: تهران به روایات  مختلف، تاریخ 
مختلفی دارد. حدود ۲۰۰ سال است که پایتخت شده و حدود 
۴۰۰ سال است که حصار پیدا کرده و حدود ۷۰۰۰ سال است که 
بستر زندگی در آن ایجاد شده اما هنوز تهران را به درستی نمی 
شناسیم و صرفا هرآنچه که از تهران می دانیم از تاریخ، حفاری ها، 

بناهای شاخص و درختان و مسیل های تهران بدست آمده است.
وی ادامه داد: مردمان این سرزمین به دلیل شرایط آب و هوایی 
و موقعیت جغرافیایی تهران را برای زندگی انتخاب کردند و یکی از 
نقاط شاخص دامنه جنوبی البرز به خصوص دشت تهران و منطقه 
ری است که به دلیل رود دره هایی که داشته مردم در کنار آنها 
ساکن شدند. در واقع می توان گفت تهران در ابتدا روستا و سپس 

به شهر تبدیل شده است.
این کارشناس معماری و شهرسازی با اشاره به اینکه هرچه 
جدید  چیزهای  به  کنیم  می  تحقیق  بیشتر  تهران  مورد  در 
برمی خوریم، گفت: در یک تحقیق تازه عنوان شد که خانه های 
محله سنگلج در گودی بوده و اینکه می گفتند ساکنان اولیه تهران 
در زیر زمین زندگی می کردند حقیقتی بود که آشکار شد.حتی 
خانه های اعیانی نیز در گودی بوده که شاید این خانه ها برای در 
امان بودن از دست دشمن و یا حفاظت از سرما و گرما ساخته 
می شد. در حقیقت هنوز بسیاری از مسائل برای ما در مورد تهران 
ناشناخته است و حتی در برابر بناهای قدیمی و میراث قدیمی به 

یادگار مانده از گذشته نیز نامهربان بوده ایم.
به گفته وی، حصار ناصری و طهماسبی تهران انباشته از تاریخ 
و جذابیت های بسیاری بود که می توانست مرکز توریستی و 
فرهنگی بزرگی شود تا شهر از هزینه های آن بهره مند و از طرفی 
برای مردم نیز خاطره ساز شود. سادات نیا افزود: جریان نادیده 
گرفتن فضاهای تاریخی از حدود ۳۰ سال پیش آغاز شد و تمام 
فضاهای با ارزش مانند الله زار که یکی از خاطره انگیزترین و 
بهترین راسته ها و همچنین در ذهن شهروندان نیز نوستالژیک 
بود این روزها تبدیل به بازار کاسب کاری، بدظاهر و بیقوله شده که 
در شب تنها یک خانوار آن هم به عنوان سرایدار در آنجا زندگی 
می کند. درحالی که وقتی به تاریخ این محله  در گذشته نگاه می 
کنید می بینید که خانواده های بزرگی در آنجا زندگی می کردند و 

کافه ها و سینماها و رستوران های بسیاری در آنجا وجود داشت.
وی در ادامه گفت: با تالشی که افراد دغدغه مند در سازمان 
میراث فرهنگی در خصوص حفظ بناهای تاریخی و فرهنگی تهران 
و همچنین مشاوران در این زمینه داشتند توجهات به مرکز تهران 
جلب شده است؛ البته باید گفت در سرزمینی که بعد از ۴۰ سال 
به جای پایبند بودن به ارزش های فرهنگی، ملی و توسعه پایدار، 
حتی طرح آمایش سرزمین کنار گذاشته شده است و به جای 
برنامه ریزی بیشتر بی برنامهگی گریبانگیر این شهر شده این 

اتفاقات طبیعی است.
این کارشناس شهری تصریح کرد: تهران جاذبه های طبیعی و 
مصنوعی بسیاری از کوه های البرز، دماوند و توچال، رود دره ها و 

مسیل ها و... تا بناهای تاریخی و خانه های قدیمی مساجد و ... دارد. 
خیابان قدیمی ولیعصر از میدان راه آهن به تجریش متصل می 
شود، کاخ های سعدآباد، مناطق خوش آب و هوای دربند وسربند، 
محور شرقی-غربی انقالب به عنوان محور فرهنگی، کتابفروشی ها 
و کافه های موجود در این محور و... همه از جاذبه های این شهر 
هستند. به همین دلیل باید در قدم اول از خود بپرسیم در حفظ 
این جاذبه ها چه اقداماتی انجام داده ایم؟چقدر از بناهای ارزشمند و 
تاریخی شهری محافظت و چقدر با آنها بدرفتاری کرده ایم؟ به چه 
میزان به توسعه پایدار شهر توجه کرده ایم؟ چقدر تالش کردیم تا 
خطرها و بحران ها را به ارزش تبدیل کنیم؟ یا چه تدابیری برای 

مقابله با آسیب های بعد از زلزله اندیشیده ایم؟
وی اذعان کرد: ارزش و ماندگاری هر شهر به رفاه ساکنان و 
ارزش های مادی و معنوی ایجاد شده برای شهروندان است. در 
اینجا نیز باید از خود بپرسیم که چه برنامه هایی در این زمینه 
داشته ایم؟ طرح های جامع و تفصیلی تهران برای حفظ و ایجاد این 
ارزش ها و افزایش رفاه شهروندان چه بوده؟ مدیریت های شهری 
در این راستا چه کرده است؟ آیا به سمت حاکمیت مردم وار 
در شهرها رفته ایم؟ آیا شوراها موثر بوده اند؟ شوراهای محلی و 
تشکل های مردم نهاد چه کردند؟ آیا توانسته ایم فاصله فقیر و غنی 
را کاهش دهیم؟ آیا در پی راهی برای حل مشکل چندمیلیون 
حاشیه نشین بوده ایم؟ در حقیقت باید به فکر این باشیم که تهران 
را در سرزمین ایران قانونمند، برنامه دار و با یک افق روشن برای 

آسایش ساکنان آن تبدیل کنیم.
پایتخت  تهران  که  هنگامی  تهران  اینکه  بیان  با  نیا  سادات 
شد، بستر تحوالت مهم و موتور فرهنگی بسیار مهم ایران شد، 
اظهار کرد: تهران اتفاقات بسیاری چون تحوالت دهه ۲۰ و ۳۰ 
هجری شمسی، تحوالت مدرنیسم، تحوالت بازار، اتفاقات سال 
۴۲ و انقالب ۵۷ را پشت سرگذاشته است. اما مشکل از جایی 
شروع شد که ارزش های فرهنگی، اجتماعی و ... "رفته رفته" جای 
خود را به ارزش های مالی داد. تهران در اواخر دهه ۶۰ هنوز شهر 
زیست پذیری بود ولی حرکت به سمت سرمایه داری، سودجویی 
و نئولیبرالیسم باعث شده تا تهران به شهری غیرقابل زیست با 

توسعه نامتوازن تبدیل شود.
تهران به سبک آشفتگی دچار شده 

این کارشناس شهرسازی و معماری در ادامه به شهر شیراز اشاره 
کرد و گفت: شهر شیراز ارزش های تاریخی و فرهنگی بسیاری 
دارد؛ اما ناهماهنگی های بسیاری در آن شهر از منظر معماری و 
شهرسازی دیده می شود؛ گویی شهر به دست افراد نوکیسه ساخته 
شده و هر ساختمان مانند جیغ بنفش است. همچنین نماهای 
ایجاد شده با ترکیب آجر، فلز، شیشه و سنگ تصاویر ناخوشایندی 
در شهر ایجاد کرده است. البته باید گفت استفاده از سنگ هایی با 
وزن چند تن در نما عالوه بر اینکه زیبایی ندارد بسیار خطرناک هم 
هست. این شرایط در تهران به مراتب بدتر است زیرا تهران الگوی 
این شهرها بوده است و اگر امروزه بخواهیم از سبک تهران یاد 

کنیم باید بگوییم تهران این روزها سبک آشفتگی دارد.
وی افزود: نادیده گرفتن حقوق عمومی، برج های ساخته شده 
در مسیر درخت ها و مسیرهای آب زیرمینی و روی زمین، از بین 
بردن فضای تنفس در شهر و ایجاد آلودگی همه و همه نتیجه 
رفتارهای ما با این شهر است. در طول سال های اخیر به سمتی 
حرکت کردیم که به جای توجه به ارزش های اخالقی، فرهنگی 
و معنوی و... به فکر مال  اندوزی و سودجویی بوده ایم و همین امر 

باعث شده که تهران اینگونه شود.
وی افزود:نادیده گرفتن حقوق عمومی،برج های ساخته شده در 
مسیر درخت ها و مسیرهای آب زیرمینی و روی زمین، از بین 
بردن فضای تنفس در شهر و ایجاد آلودگی همه و همه نتیجه 
رفتارهای ما با این شهر است.در طول ۴۰ سال اخیر به سمتی 
حرکت کردیم که به جای توجه به ارزش های اخالقی ،فرهنگی 
و معنوی و...به فکر مال  اندوزی و سودجویی بوده ایم و همین امر 

باعث شده که تهران اینگونه شود.
این کارشناس شهری در ادامه تصریح کرد: ۲.۵ میلیون واحد 
مسکونی خالی در کل ایران وجود دارد که از این تعداد حدود 
۷۰۰ هزار واحد خالی در تهران و حدود ۷۰ هزار واحد در منطقه 
۲۲ قرار دارد. از آن طرف هم حدود ۱۳ تا ۱۹ میلیون نفر حاشیه 
نشین هستند. در حقیقت می توان گفت شهر از ارزش تهی شده 

است. البته با وجود افراد با فرهنگی که در کشور حضور دارند و به 
ارزش های فرهنگی و بومی پایبندند و با وجود بسترهای قدیمی، 

این شهر هنوز تا حدودی سرپا است.
وی در بخش دیگری از صبحت هایش با اشاره به اینکه احترام 
گذاشتن به اقلیت های مذهبی در محله های مختلف حائز اهمیت 
است، گفت: در گذشته جمعیت ارمنی ها در کشور بسیار بود مردم 
نیز به اقلیت های مذهبی احترام می گذاشتند. امروزه هم در برخی 
شهرها که اقلیت های دینی در محله های خاصی زندگی می کنند 
زندگی پذیری در آن محالت احساس می شود. بنابراین چه خوب 

است که این موارد به عنوان ارزش محسوب و رعایت شود.
سرزمین ما فاقد طرح آمایش سرزمین است

سادات نیا در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به تهرانی 
زیست پذیر باید چه کرد با اشاره به اینکه اگر به چند نکته توجه 
کنیم باقی مسائل نیز به تبع آن حل خواهد شد، گفت: سرزمین 
ما فاقد طرح های آمایش سرزمین است و نبود آن فاجعه محسوب 
می شود. به همین علت است که برای مثال کارخانه ذوب آهن در 
بدترین نقطه احداث و آب رودخانه را خشک می کند یا صنایع 
سنگین در کنار دریاها قرار می گیرند و محیط زیست را آلوده می 
کنند. در این راستا آب، فضا و بستر کار کشاورزی از بین می رود 
و در نتیجه مهاجرت های بی رویه اتفاق می افتد. بنابراین در قدم 

اول نیازمند برنامه درست هستیم.
وی اضافه کرد: از تشکل های فعال در این زمینه، شوراهای 
شهر و... به منظور قانون مداری و توسعه پایدار، پشتیبانی درستی 
نداشته ایم. در جاهایی که حضور مردم پررنگ دیده شده و به نظر 
مردم اهمیت داده می شود اتفاقات خوبی رقم می خورد. اما گاهی 
شاهد این هستیم که در برخی مواقع، برنامه ریزی بدون مشارکت 
مردم و از باال به پایین است. همچنین بایستی مدیرانی دلسوز و 

پاسخگو وارد این عرصه شوند تا شرایط شهری بهبود یابد.
این کارشناس شهری در پایاناظهار کرد: باید به مهندسان مشاور 
که برنامه تهیه می کردند توجه شود در گذشته آسیب زیادی به 
این افراد رسیده است و باید از آنها حمایت شود. همچنین باید 

بودجه عمرانی برای توسعه شهر اختصاص داده شود.

در دیدار دوستانه ایران و بولیوی

زنان به استادیوم رفتند
 جعفر محمدی - دیروز، زنان و دختران ایرانی به استادیوم آزادی رفتند و 
از نزدیک به تماشای مسابقه تیم ملی کشورشان و بولیوی رفتند. هر چند 
همه بانوانی که دوست داشتند این مسابقه را از روی سکوهای آزادی ببینند 
نتوانستند وارد استادیوم شوند و فقط تعداد محدودی از نزدیکان اهالی 
فوتبال اجازه یافتند، اما این اتفاق یک گام به جلو بود و مقدمه ای برای 

رسیدن بانوان ایرانی به یک »حق« کامالً بدیهی.
روی سخنم با آنانی است که حضور زنان در عرصه های اجتماعی و از جمله ورزشگاه 

ها را بر نمی تابند: 
به دور و برتان نگاه کنید! آسمان سر جایش است و به زمین نیامده! فصل ها به هم 
نخورده اند، اسالم همچنان زنده و پاینده است، نظام پابرجاست، پرچم ایران برافراشته 
است، مردم به زندگی عادی شان مشغول اند، اختالسی هم به خاطر این ماجرا رخ 

نداده است و ... .
می بینید که همه چیز سر جای خودش است و تنها از میزان »نارضایتی ناشی از 

تبعیض« اندکی کاسته شده است )هر چند که همه بانوان را راه نداده اند(.
برای نظام جمهوری اسالمی ایران در آستانه ۴۰ سالگی و اقتدارش، بسیار نازیباست 

»مسأله« اش، ورود یا عدم ورود زنان به ورزشگاه باشد.

بد است که نه برای حفظ حقوق زنانی که نیمی از جامعه را تشکیل داده اند که از 
ترس تعلیق ورزش ایران توسط نهادهای جهانی ورزش، به زنان اجازه دهیم ساعاتی را 

در ورزشگاه به تماشای مسابقات بپردازند.
زشت است که زنان و دختران ایرانی را در انتخابات و راهپیمایی ها با هر سبک 
زندگی که دارند به رسمیت بشناسیم و در رسانه های رسمی و تلویزیون ارج نهیم و 
وقتی همان ها بخواهند چند ساعتی را به ورزشگاهی بروند و مسابقه ای ببینند، کلی 

مامور و بگیر و ببند راه بیندازیم که مبادا وارد شوند!
در شأن نظام و مردم ایران نیست که هر از گاهی خبری در رسانه های جهان منتشر 
شود که دختری را بازداشت کرده اند چون می خواست با گریم مردانه وارد استادیوم 
شود! شرم آور است که در کشوری با هزاران مشکل داخلی و خارجی، هنوز بر سر و 

کله همدیگر بزنیم که زنان به استادیوم بروند یا نه؟ 
این موضوع را همین جا ختم به خیر کنیم و درهای وزرشگاه ها را که با پول همین 
مردان و زنان ساخته شده است را به روی زنان و مردان ایرانی باز کنیم، هر که خواست 

برود و هر که خواست نرود.  
قطعاً دفعات بعد که بانوان به استادیوم بروند، باز هم آسمان به زمین نخواهد افتاد و 

زندگی ادامه خواهد داشت.

شهردار تهران در خصوص دیدار خود با الریجانی و اینکه 
بدون وقت قبلی به دیدار رئیس مجلس رفته است، گفت: 
در این رابطه با رئیس مجلس تماسی برقرار کردم و آقای 
الریجانی و دفتر ایشان هم برای تایید این موضوع هستند.
به گزارش ایلنا، محمدعلی افشانی )شهردار تهران( با حضور 
در جمع خبرنگاران درخصوص زمان پایان کار خود گفت: من 
احساس مسئولیت اجتماعی دارم و گفتم هر زمان که شما اعالم 
کنید که آسیب نمی بینید، آماده ام بروم اما تا زمانی که الزم باشد 

و قانون اجازه دهد، هستم. 
وی در خصوص دیدار خود با الریجانی و اینکه بدون وقت قبلی 
به دیدار رئیس مجلس رفته است، گفت: ممنون هستم که این 
سواالت را می پرسید و متاسفم برای برخی بی اخالقی ها. تماسی 
با آقای الریجانی برقرار کردم و در خصوص موضوعی کاری بحث 
شد و بعد من به ایشان گفتم می خواهم شما را ببینم که ایشان 
گفتند فردا بیایید. گفتم فردا جلسه دولت است، پس فردا می آیم و 
ایشان از ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ وقت گذاشتند و هرچه غیر از این گفته 

شده کذب و بی اخالقی محض است.
موضوع  بررسی  برای  جلسه ای  درخصوص  تهران  شهردار 

شهرداران کالن شهرها گفت: من اصال در آن جلسه تعمدا شرکت 
نکردم. برای مسئول ماندن نه تالش می کنم و نه چنین چیزی در 
روحیه من است. تنها چیزی که من را در این سمت نگه داشته 
احساس مسئولیت است که در قبال جامعه و مردم و در قبال 

شورایی که با رای قاطع من را انتخاب کرد، دارم. کال در این فضا 
وارد نمی شوم.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که چرا در روزهایی که 
ماندن وی در شهرداری چندان مشخص نیست، دست به تغییرات 

مدیریتی زده است؟ اظهار داشت: من از ابتدا تا به امروز به مرور 
و به تدریج تغییرات در شهرداری را آغاز کرده ام. به اعضای شورا 
نیز اعالم کردم تا روز آخر عزل و نصب ها را خواهم داشت. دلیل 
ماندگاری من هم این است که مردم به صورت میلیونی اعضای 
شورای شهر را انتخاب کردند. اعضای شورا نیز بنده را انتخاب 
کرده اند. من در قبال مردم و شورایی که یکدست اصالح طلب 
است و با ۱۹ رای از ۲۱ رای انتخاب کرده، احساس مسئولیت 

اجتماعی دارم.
 افشانی درباره اتهام شنود معاونان شهرداری توسط وی گفت: 
شنیدم،  خدمتم  دوران  طول  در  که  اتهامی  کثیف ترین  شاید 
اتهام شنود بود. کسی که چنین مصاحبه ای را کرد، بالفاصله آن 

مصاحبه را تکذیب کرد. 
به دلیل اینکه این اتهام بسیار زشتی بود، بالفاصله پس از 
انتشار این خبر، من برای اولین بار در طول دوران خدمتم، 
به روابط عمومی شهرداری دستور دادم هم از سایت هایی که 
این خبر را منتشر کردند و هم از کسی که چنین ادعایی را 
مطرح کرده است، شکایت کند تا در مراجع حقوقی و قانونی 

پاسخگو باشند.

افشانی در جمع خبرنگاران:

ماجرای شنود کثیف ترین اتهامی بود که در دوران خدمتم شنیدم


