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 رئیس قوه قضائیه درخصوص 
پرونده فعاالن محیط زیست:

تشخیص بی گناهی افراد را 
برعهده دادگاه بگذارید

رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده فعاالن محیط 
زیست گفت: تشخیص بی گناهی یا گناهکار بودن 
افراد را برعهده دادگاه و قوه قضائیه بگذارید. ســید 
ابراهیم رئیسی دیروز در نشست هم اندیشی با فعاالن 
محیط زیست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه 
محیط زیست افزود: زمانی که به قوه قضائیه آمدم 
این پرونده مطرح بود. در این زمینه نکات و ابهاماتی 
وجود داشــت و گروه های کارشناسی ساعت های 
بسیاری به طور دقیق موضوع را بررسی کردند. وی 
ادامه داد: دادگاه درحال رسیدگی به پرونده است؛ 
من هم در این رابطه نظری ندارم. باید منتظر باشیم تا 
دادگاه نظر بدهد. رئیسی اضافه کرد: اینکه می گویید 
این افراد را در دانشــگاه یا محل کار می شناختید، 
شناخت شــما در همین حوزه است و ممکن است 
الیه دیگری در زندگی افراد باشد اما داوری را باید 

قاضی انجام دهد.
    

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد:

تشکیل ۱۲ پرونده برای 
حریق های عمدی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با بیان 
اینکه بیش از ۸۰ درصد آتش ســوزی ها سهوی 
و توســط عامل انسانی اســت، گفت: ۱۲ پرونده 
درخصوص حریق های عمدی تشــکیل و تمامی 

متهمان به مراجع قضایی معرفی شده اند.
سرهنگ جمشید محبت خانی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا درباره حریق در عرصه های طبیعی 
در ۴ ماهه گذشــته گفت: متاســفانه حریق در 
عرصه های طبیعی در ۴ ماهه گذشــته نسبت به 

سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه ۷ مورد از این آتش ســوزی ها 
به دلیل عوامل طبیعی مانند رعد و برق بوده است، 
ادامه داد: عامل اصلی مابقی آتش سوزی ها، انسانی 
بوده اســت که یا به صورت عمدی یا غیرعمدی 

باعث ایجاد حریق در عرصه های طبیعی شده اند.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت 
خاطرنشــان کــرد: اغلــب حریق ها بــه دلیل 
سهل انگاری در پی رهاسازی ظروف پالستیکی 
یا خرده شیشه است که باعث بروز حریق می  شود. 
همچنیــن ممکن اســت آتش روشــن کنند و 
متاسفانه آن را به طور کامل خاموش نکنند که این 

باعث آتش سوزی می شود.
    

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛

تداوم »تراکم فروشی متخلفانه« 
در برخی مناطق شهرداری

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
شــهر تهران از تداوم تراکم فروشی متخلفانه در 

برخی مناطق شهرداری خبر داد.
محمد ســاالری در گفت وگو با ایلنــا،  درباره 
تخلفات تراکم فروشــی در تهران گفت: موضوع 
تراکم فروشی باید در شــهر تهران تفکیک شود، 
تراکم فروشی قانونی و تراکم فروشی غیرقانونی. 
تراکم فروشــی قانونی در چارچــوب مفاد طرح 
تفصیلی شهر تهران که مالک عمل برای شهرداری 
و مردم اســت، انجام می شــود. وی با تشــریح 
تراکم فروشــی ممنوعه و خالف، گفــت: آن نوع 
فروش تراکم که تخلف محسوب می شود، خارج 

از مفاد طرح تفصیلی اجرا می شود. 
به این مفهــوم که بعضــا شــهرداری برای 
درآمدزایی به خصوص در دوره مدیریت شــهری 
گذشــته، به برخی پرونده ها در شورای معماری 
مناطق و یا با دســتور شــهرداری اجازه بیش از 

بارگذاری زیرپهنه طرح تفصیلی می داد. 

از گوشه و کنار

زرناز غالمی

۲۷ فروردین امسال، اعضای شورای 
شهر تهران در مصوبه ای با قید دو فوریت 
به تغییر نام چندین خیابان در پایتخت 
به نام شــماری از هنرمنــدان بزرگ 
کشــور ازجمله محمدرضا شجریان، 
علی نصیریان، محمدعلی کشــاورز، 
غالمحسین امیرخانی، داود رشیدی و 

عزت اهلل انتظامی رأی دادند.
براســاس این مصوبه مقرر شد بلوار 
فالمک جنوبی و شمالی واقع در محدوده 
شهرک قدس در منطقه ۲ شهرداری به 
نام محمدرضا شجریان؛  خیابان سپند 
در محدوده اقدســیه منطقــه یک به 
نام عزت اهلل انتظامــی و خیابان معارف 
واقع در محدوده اویــن منطقه ۲ به نام 
داود رشــیدی نامگذاری شود. اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران همچنین 
مصوب کردند خیابان ۲۴متری محدوده 
سعادت آباد به نام محمدعلی کشاورز، 
خیابان کوکب در محدوده شــهرآرا به 
نام غالمحســین امیرخانی و خیابان 
نیلوفر محــدوده اختیاریه منطقه 3 به 
نام علی نصیریان نامیده شــود. اعضای 
شورای شهر در ادامه با نامگذاری کوچه 
رهبــری در محدوده دزاشــیب به نام 
پیشنهادی سیمین دانشــور و کوچه 
دوازدهم در محدوده زرافشان شمالی به 
نام پیشنهادی علی معلم )با حفظ شماره( 
نیز موافقت کردند. اساســا هم موضوع 
نامگذاری خیابان هــای پایتخت به نام 
هنرمندان؛ با فوت جمشــید مشایخی 
بازیگر پیشکســوت عرصه ســینما و 
تلویزیون کلید خورد و شــورای شهر 
تهران خیابان ج را در شمال تهران به نام 

او تغییر داد.
 تصویب شد

  اما فرمانداری مخالفت کرد
یک ماه بعد از ایــن مصوبه،  برخی 
رسانه ها اعالم کردند که هیئت تطبیق 
مستقر در فرمانداری تهران که وظیفه 

بررسی همسویی مصوبات شورا با قوانین 
پیش از ابالغ را برعهده دارد؛ خواســتار 
توضیح »مبنا و دلیل تغییر نام« خیابان ها 
از سوی شورای شهر شده است. دیروز هم 
در خبرها خواندیم که با گذشت سه ماه از 
تصویب نامگذاری چند خیابان  در تهران 
به نام برخی هنرمندان سرشناس ایرانی، 
این مصوبه به  دلیل »مخالفت فرمانداری 
تهران« هنوز به شهرداری تهران ابالغ 
نشده است. یکی از اعضای کمیسیون 
نامگذاری شورای شــهر تهران، نیز در 
همین راستا اعالم کرد که بخشی از این 
مصوبه به شهرداری ابالغ شده و بخشی از 

آن همچنان محل مناقشه است.
حسن خلیل آبادی، با اشاره به وجود 
حساسیت نسبت به برخی نام ها تأیید 
کرد که فرمانداری تهران »نســبت به 
بخشی از این نامگذاری ها اعتراض دارد«. 
وی همچنین با رد احتمال لغو مصوبه 
افزود که مخالفت فرمانداری با مصوبه 
شورا »مالک حقوقی ندارد و به  صورت 
کلی اعالم شده است که به این نامگذاری 

اعتراض دارند«
خلیل آبادی ادامه داد: »در واقع هیئت 
انطباق به مصوبات شورا اعتراض می کند 
و ایــن اعتراض باید طبــق نص صریح 
قانون انجام شده و مشخصاً اعالم شود 
که بر اســاس این ماده قانونی نسبت به 
این مصوبه مخالفــت دارد. نامه ای که 
فرمانداری به شورا ارســال کرده است 
این ویژگی ها را ندارد و به هیچ بند قانونی 
اشاره نشده است و مالک حقوقی ندارد.« 
محمدرضا شــجریان، فروغ فرخزاد، 
سیمین بهبهانی، هوشــنگ ابتهاج و 
سیمین دانشــور ازجمله هنرمندانی 
هستند که گفته می شــود فرمانداری 
تهران با نصب نام شــان بــر خیابان ها 

مخالف است.
خلیل آبادی به خبرگزاری ایرنا گفت 
که امیدوار است با حذف دو یا سه نام از 
این لیست، بقیه نامگذاری ها انجام شود.

اما و اگرها تا جایــی پیش رفته که 

حتــی خبرهایی از لغو ایــن مصوبه به 
گوش می رسد. در جدیدترین اخباری 
که در فضای مجازی منتشر شده، گفته 
می شود که شورای شهر تهران مصوبه 
قطعی خود در مورد نامگذاری خیابان 
به نام هنرمندان را از فرمانداری تهران 
پس گرفته است. البته محسن هاشمی، 
رئیس شورای شهر تهران در گفت وگو 
با ایرناپالس این موضوع را تأیید نکرد و 
گفت: »خبری از چنین اتفاقی در دستم 
نیست و من االن نمی خواهم راجع به این 

موضوع صحبت کنم.«
نامگذاری ها در میان اعضای شورا 

هم مخالفانی داشت
موضوع تغییر تابلــوی خیابان ها و 
نشستن نام هنرمندان بر آنها؛ از همان 
آغاز حتــی در میان اعضای شــورای 
اســالمی شــهر تهران هم حاشیه ها و 
مخالفت هایی در پی داشت. یک عضو 
شورا با تأیید این مخالفت ها، گفت: »اگر 
برخی اعضای شورای شهر با نامگذاری ها 
مخالفت می کنند به معنای این نیست که 

با اصل موضوع مخالف هستند.«
سیدمحمود میرلوحی، یادآور شد: 
»اعضای شورای شهر می خواهند مردم 

در برخی موارد دچار مشکل نشوند.«
وی با بیان اینکه اســامی بزرگان و 
برجستگان کشور باید در زمان حیات 
آنان در خیابان ها و کوچه ها نقش ببندد؛ 
یادآور شد: »نباید منتظر باشیم بزرگان و 
شخصیت های فرهنگی و علمی و خدوم 
کشور از دست بروند و سپس نسبت به 
نامگذاری مکانی به نام آنان اقدام کنیم.«

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی 
شهر تهران نیز که ظاهرا مخالف جریان 
نامگذاری هاست، خاطرنشان کرد: در 
نامگذاری ها از مرم محله نظرســنجی 

نشده است.
زهرا نژادبهرام گفــت: »هویت یک 
منطقه و محله و ساختار یک خیابان و 
کوچه در طول سالیان سال بوجود آمده؛ 
اگر قرار باشد یک خیابان جدید، کوچه و 

گذر و معبر جدید را نامگذاری کنیم این 
روش نامگذاری صحیح است؟«

عضو هیات رئیسه شورا ادامه داد: »به 
نظر در این تغییر نام، تنها از شهرداران 
مناطق، نظرسنجی به عمل آمده؛ همه 
ما می دانیم خانواده هــای برخی از این 
بزرگان تمایل نداشتند نام عزیزانشان 
بر در و دیوار شهر باشد و واقعا به ما لطف 

کردند که اجازه دادند.«
 این کار را دوست ندارم 

ریاکارانه است 
با کمی اغماض مصــداق این گفته 
نژادبهرام را می توان علی نصیریان، بازیگر 
پیشکسوت تئاتر، ســینما و تلویزیون 
دانســت که از نامگذاری خیابانی به نام 
خود در تهران ابــراز نارضایتی کرده و 
گفته است: »این کار را دوست ندارم، زیرا 
در آن خودنمایی و ریاکاری وجود دارد و 

من عالقه ای به این امر ندارم.«
او که برای تماشــای پشت صحنه و 
انتخاب بازیگران فیلم »گاو« به پردیس 

سینمایی چارسو رفته بود، 
افزوده است: »حتی از شورای شهر 
هم به من زنگ زدند، همین را گفتم. حاال 
آن ها تصمیم شان چه باشد، به خودشان 

ربط دارد. من هیــچ مخالفتی با این که 
نمایندگان مردم در شورا، خیابان ها را 
به نام هنرمندان و شاعران و ادیبان تغییر 
دهند، ندارم. فقط درباره خودم اظهارنظر 

می کنم.«
بازیگر ســریال هایی چــون »هزار 
دستان« و »سربداران« درباره نام گذاری 
مراکز و سالن های هنری به نام هنرمندان 
نیز معتقد است: »این جاها کار درستی 
است، چون مربوط به تخصص و عرصه 
کاری آدم هاست. این که مدرسه ای به 
نام یک معلم نمونه شود، سالن تئاتری به 
نام یک هنرمند شود، درمانگاهی را به نام 
یک پزشک متعهد کنند یا شبیه این ها، 

خیلی هم خوب است.«
 هنرمند باید چراغ راه باشد 

نه اسم خیابان!
پیشنهاد جنجالی تغییر نام خیابان ها 
از سوی محمدجواد حق شناس، رئیس 
کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران 
به شورا داده شد که براساس آن برخی 
خیابان های تهران به نــام هنرمندانی 
چون محمدرضا شــجریان، سیمین 

بهبهانی و فروغ فرخزاد تغییر داده شود.
این پیشــنهاد اگرچه با اســتقبال 
اعضای شــورای شــهر روبه رو شد و به 
تصویب رســید و برخی این اقدام شورا 
را تحسین برانگیز و بی سابقه خواندند؛ 
برخی هــم بــه مخالفت با ایــن اقدام 
برخاســته و اعالم کردند شورای شهر 
تهران به جای حل مشــکالت شــهر و 

مردم، اسم-فامیل بازی می کنند. 
به عبارتی از همــان اوایل که بحث 
تغییر نام خیابان ها مطرح شــد؛ به این 
دلیل که گرایش های سیاســی برخی 
اسامی اعالم شده با سالیق و گرایش های 
سیاسی برخی دیگر همخوانی نداشت؛ 
باران واکنش های تند هم باریدن گرفت.

روزنامه جوان، طرح موضوع »تغییر 
نامگذاری معابر و خیابان ها« از ســوی 
شورای شهر را »پرداختن به حاشیه به 
جای متن« ارزیابی کرد و نوشت: »شهر 
تهران بی تردید نیاز ها و اقتضائات زیادی 
برای رشد و توســعه به سود شهروندان 
این کالنشهر دارد. اولویت هایی که صرفاً 
عمرانی هم نیســتند و مسائل دیگری، 
چون فرهنگی تر کردن شهر را نیز شامل 
می شــوند، اما شورای شــهر تهران از 
زمانی که روی کار آمــده توجه به امور 
دست چندم و رسانه ای کردن آن را در 

اولویت قرار داده است.«
نویســنده به ظاهر عاصی از شورای 
شــهر و خــط فکــری حاکم بــر آن؛  
اعضای شــورا را به اســتفاده ابزاری از 
»سلبریتی ها« متهم کرده و می نویسد: 
»هنرمندان در زمان حیــات نیازمند 
توجه اصولی هســتند و قاعدتاً دوست 
نخواهند داشــت که از آن ها به عنوان 
ابزاری سیاسی بهره برداری شود. همین 
حاال صد ها هنرمند پیشکسوت سینما و 
تلویزیون با مشکالت عدیده مالی دست 
و پنجه نرم می کنند. شورای شهر تهران 
اگر واقعاً قصد تکریم هنرمندان را دارد 

تمهیداتی برای کاهش آالم این عزیزان 
در نظر بگیرد، البته بدون اینکه آن را در 
بوق و کرنا کند و قصد استفاده رسانه ای 
از آن را داشته باشــد، چراکه آبروی این 
عزیزان چیزی نیســت که بتوان آن را 

قیمت گذاری کرد.«
 شورای شهر با خود 

چه فکر کرده؟!
شورای شهر بدون شک می دانست 
که نامگذاری خیابانی به نام محمدرضا 
شــجریان که طی ۴۰ ســال گذشته 
تنها یک بار در تلویزیــون ایران حضور 
داشته است؛ یا نامیدن کوی و برزنی به 
نام هوشنگ ابتهاج که سابقه عضویت 
در حزب تــوده را دارد و همــگان از او 
تصویری چپ و الئیــک در ذهن دارند 
و ای بســا فروغ فرخزاد که شــعرهای 
عاشقانه و بی پروایش به مذاق خیلی ها 
خوش نمی آید و او را شاعری عصیانگر و 
هنجارشکن می دانند یا سیمین بهبهانی 
که بارها مخالفت خود را با مقوله حجاب 
اجباری اعالم کرده است؛  به این سادگی 
نیست و با مخالفت هایی روبه رو خواهد 

شد.
بــه نظــر می رســد که شــورای 
اصالح طلب شهر تهران که اعضای آن 
در این دوره اصولگرایان و تسط دیرپای 
آنها را بر شورا پشت سر گذاشتند و بعد 
از سالیان ســال مصطفی چمران را از 
ریاست آن خلع کردند؛ عالقمند هستند 
با نامگذاری کوچه ها و خیابان ها به نام 
هنرمندانی که موردوثوق و محل اعتنای 
مردم هستند و چهره ای مردمی دارند؛ 
یک چهره اصالح طلبانه و غیرایدئولوژیک 
از خود نشــان دهند. بــه عبارتی با این 
پیشنهاد کوشیده اند این حس را القا کنند 
که گشایش و تغییراتی ایجاد شده است 
و حال از رهگذر این تغییر؛ می توان با قرار 
دادن نام برخی هنرمندان و روشنفکران 
بر تابلوی کوچه ها و خیابان ها با آنها از دِر 

آشتی درآمد. 
باید منتظر ماند و دید آینده چه در 
چنته دارد: نام محمدرضا شجریان، فروغ 
فرخزاد و ... بر تارک خیابان ها می نشیند 
یا با مخالفت های فرمانداری و ایضا افراد 
و نهادهای دیگر خیابان ها همچنان با 

اسامی فعلی نامیده می شوند.

فرمانداری تهران با نامگذاری خیابان ها به نام برخی هنرمندان مخالفت کرد

شورای شهر می دانست به این سادگی نیست؟!

یادداشت

لیال رزاقی

»شــما اینطور تصور کن که اینجا یک انبار 
کاالست و ما صرفا در صورتی که برگه ترخیص کاال 
را دریافت کنیم، می توانیم این کاالها را به بیرون 
بفرستیم... اینها با یک برگه مسئول جمع آوری وارد 
می شوند و با یک برگه ترخیص، جواز خروجشان 
داده می شود. غیر از این، ما هیچ مسئولیت دیگری 
نداریم.« اشتباه نکنید، اینجا گمرک نیست. قرار 
هم نیست، بار یا کاالیی وارد یا خارج شود. باورتان 
بشود یا نه، اینجا یکی از چندین مرکز شبانه روزی 
نگهداری از »کودکان کار و خیابان« است. اینها 
هم قســمتی از حرف های یکی از کارمندان این 
مرکز است، خطاب به مددکاری که برای پیگیری 
وضعیت یک کودک مهاجر »دستگیر شده« در 

طرح اخیر جمع آوری کــودکان کار در خیابان، 
به آن مرکز مراجعه کرده است. »سمیر« ۸ ساله 
کودک افغانستانی، یکی از ده ها کودکی است که 
تنها طی سه هفته از شروع دور تازه طرح جمع آوری 
کودکان کار درخیابان، به مراکز نگهداری سپرده 
شده اند. مراکز نگهداری شبانه روزی بهزیستی، 
همان مراکزی هستند که هر ســاله همزمان با 
شروع طرح، گاهی خارج از ظرفیت و استانداردها، 
کودکان دستگیرشده بسیاری را پذیرش می کنند. 
طرحی که متولیانش ادعا می کنند امسال، رویکرد 
جدیدی را در دستور کار قرار داده اند و آن استفاده از 
ظرفیت های یک انجمن غیردولتی با نام »حامی« 
و یک کلینیک مددکاری با نــام »آوای باران« در 
فرآیند جمع آوری کــودکان  کار در خیابان های 
تهران است. مشــاهدات عینی یک فعال حقوق 

کودک در روند پیگیــری وضعیت ترخیص یک 
کودک مهاجر دستگیرشده نشان می دهد، طرح 
جمع آوری، امسال با شدت بیشتری در حال انجام 
است کودکان جمع آوری شده تا زمان احراز هویت 
و بازدید مجریان طرح از محل سکونت شان، در این 
مراکز نگهداری می شوند. روایت های متعددی 
از این کودکان نشــان می دهــد، دوری اجباری 
از خانواده و قرارگرفتــن در وضعیت بالتکلیفی، 
آسیب های جبران ناپذیری را به روان کودک وارد 
می کند. »روز پنجشنبه که به مرکز بعثت مراجعه 
کردیم، آقایی که شبیه نگهبان ها بود، پرس وجو 
کرد که کارتان چیســت؟ گفتیم که ما از انجمن 
آمده ایم برای پیگیــری وضعیت یکی از بچه ها و 
می خواهیم با مسول مددکاری یا مدیریت مرکز 
صحبت کنیم. آن آقا رفت و یک لیست دستنویس 
آورد. پرســید: اســم بچه چیه؟ گفتیم: »سمیر 
زریوی«. خالصه با کمی کش و قوس ما را به داخل 
مرکز هدایت کردند...« اینها روایت ضحی امیری 
است. فعال حقوق  کودک و عضو کمیته  حقوقی 

انجمن حمایــت از حقوق کــودکان از دیده ها و 
شنیده هایش در بازدید سرزده از مرکز نگهداری 
کودکان کار و خیابان بعثــت. روایت تلخ پرونده 
یک کودک دستفروش دستگیر شــده در کنار 
ده ها کودک هم سن وسال دیگر که وجوه  اشتراک 
بسیاری با هم دارند. فقر، نابرابری و مهاجرت.. برای 
»سمیر« اما همه اینها در یک کفه ترازوست. در 
سوی دیگر این کفه، خودش نشسته با ۸ خواهر 
و برادر دیگری که هر روز زیر سایه ترس و نگرانی 
ناشی از نداشــتن اوراق هویتی، در خیابان های 
تهران دستفروشی می کنند، تا شاید جانی برای 
زنده ماندن باقی بمانــد. امیری توضیح می دهد 
که تا پیش از این، وقتی کودک زیر ۱۲ سال را در 
خیابان می گرفتند، انجمن هایی که کودک را به 
هر طریقی می شناختند یا از خانواده اش حمایت 
می کردند، به بهزیستی و مراکز نگهداری مراجعه 
می کردند و با ارائه ادله و توضیحاتی او را ترخیص 
می کردند. اما انگار در طرح اخیر و با ورود انجمن 
حامی به عنوان یکی از مجریان طرح، این پروسه 

پیچیده تر شده است.  پروســه ای که با توجه به 
ظرفیت محدود منابع و نیروی انسانی بازه زمانی 
طوالنی را دربرمی گیــرد و عمال نه تنها بهبودی 
در وضعیت کودک و خانواده اش ایجاد نمی کند 
بلکه، با تحمیل هزینه های مادی و روانی بیشتر 
به خانواده  شرایط کودک را سخت تر و عمال زمینه 
تشدید آسیب ها را فراهم می کند.  پرونده »سمیر«، 
یکی از ده ها پرونده ای است که این روزها با عنوان 
پرونده مددکاری زیردســت مجریان طرحی با 
عنوان جمع آوری کودکان کاروخیابان می رود. 
در کشاکش رسیدگی به این پرونده ها چه بسیار 
کودکان مهاجری که به دلیل نداشتن اوراق هویتی 
در بی خبری رد مرز می شــوند. امیری می گوید: 
وضعیت به خصوص برای این کودکان نگران کننده 
است. کودکانی که در مسیر رسیدن به تهران از انواع 
و اقسام خطرات جان سالم به دربردند، حاال ممکن 
است بدون خانواده رد مرز شوند. آن  هم در حالی که 
ممکن است هیچ کســی را در خارج از مرزهای 

شرقی ایران نداشته باشند...

روایتی از دور تازه اجرای طرح جمع آوری کودکان کار در خیابان

کودک دستگیر نشود

پیشنهاد جنجالی تغییر 
نام خیابان ها از سوی رئیس 

کمیسیون نامگذاری 
شورای شهر تهران به 

شورا ارائه و تصویب شد. 
برخی این اقدام شورا را 

تحسین برانگیز و بی سابقه 
خواندند؛ برخی هم به 

مخالفت با این اقدام 
برخاسته و اعالم کردند 

شورا به جای حل مشکالت 
شهر و مردم، اسم-فامیل 

بازی می کند

در خبرها خواندیم که 
مصوبه تغییر خیابان ها به 

نام برخی هنرمندان، به  
دلیل »مخالفت فرمانداری 
تهران« هنوز به شهرداری 

تهران ابالغ نشده است. 
محمدرضا شجریان، فروغ 
فرخزاد، سیمین بهبهانی، 
هوشنگ ابتهاج و سیمین 

دانشور ازجمله هنرمندانی 
هستند که گفته می شود 
فرمانداری تهران با نصب 

نام شان بر خیابان ها مخالف 
است

 شماره   289   /   یکشنبه  23  تیر   1398  /    11 ذی القعده 1440  /   14  ژوئیه   2019


