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معاون مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعطیلی مدارس در فردای انتخابات به عهده مدیران کل استان ها واگذار شده است.
زهرا اسماعیلی درباره تعطیلی مدارس در فردای روز انتخابات گفت: تعطیالت مدارس به مدیران کل استان ها واگذار شده است.

وی افزود: شمارش آرا در هر استان به دلیل جمعیت متفاوت فرق دارد. 
معاون رسانه مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرور کشور تصریح کرد: مدیران کل خود براساس زمان شمارش آرا مدارس را تعطیل 

می کنند.

    گزارش 

جمعی از فعاالن گردشــگری حامی حســن روحانی با همراهی محســن هاشمی و 
جمعی از کاندیداهای شــورای شهر تهران گردهم آمدند تا از سیاست های گردشگری 
دولت بویژه در عرصه بین الملل که ســبب خیزش گردشگری شده است، حمایت کنند. 
در این گردهمایی که جمعی از معلوالن نیز در آن حضور داشــتند و محســن هاشمی 
فرزند مرحوم هاشمی رفســنجانی در حمایت از آنها سخن گفت، شماری از مدیران و 
فعاالن گردشگری، صنایع دستی، صنعت هوانوردی، راهنمایان تور و کمیته های میراث 
فرهنگی حضور داشتند. این گردهمایی در خانه والیباِل سالن حجاب درحالی برگزار شد 
که مدعوین با آوای ُدهل و ســرنا به این مراسم دعوت می شدند و بانوانی با لباس های 

سنتی شهرهای ایران، این مراسم را میزبانی می کردند.
تهران شهری نیست که گردشگران از همه امکاناتش استفاده کنند

محســن هاشمی منتخب شورای شهر تهران که حضورش در این مراسم با استقبال 
زیاد شــرکت کنندگان همراه بود، در سخنانی به وضعیت گردشگری شهر تهران که با 
کمبودها و محدودیت هایی مواجه اســت، اشــاره کرد و افزود: تهران در این سال ها به 
عنوان شهری فراملی مطرح نبوده و الزم است در آن شاخص های فراملی و بین المللی 
فراهم شود تا این شهر در وضعیتی قرار گیرد که سرمایه خارجی و گردشگران به سمت 

آن هدایت شوند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر شــهر تهران در شرایطی نیست که گردشگران خارجی 
بــه راحتی از همه امکانات آن بهره مند شــوند، محدودیت های در بخش اســتفاده از 
کارت های اعتباری و رزرو خدمات مورد نیاز از خارج کشور همچنان وجود دارد. ترانزیت 
فرودگاه بین المللی تهران نیز در مقایسه با دبی و استانبول وضعیت مناسبی ندارد، با این 
که اینکه مزیت های زیادی نســبت به این دو شهر دارد. این شرایط فراملی بودن شهر 

تهران را زیر سوال برده است.
هاشمی ادامه داد: ما می توانیم با تغییر رویه در شهر تهران با استفاده از سرمایه گذاری 
خارجی، از ۴ تا ۵ میلیون مسافر به ۴۰ میلیون گردشگر برسیم. اگر موفق شویم در این 

بخش سرمایه هایی را جذب کشور کنیم، شغل و رفاه عمومی نیز ایجاد خواهد شد.
وی گفت: اگر اجاره دهیم در تهران هتل ســاخته شود، قطعا سرمایه گذاران خارجی 
به این شــهر سرازیر می شوند و گردشــگران خارجی نیز با امنیت کامل به تهران سفر 

می کنند و از امکانات آن بهره مند خواهند شد.
او با تاکید بر این که گردشــگری نباید در برنامه دولتی و شورای شهر مغفول بماند، 
اظهــار کرد: تهران باید به عنوان شــهری فراملی بتواند میزبان مراســم های مختلف 
بین المللی باشــد و از این طریق درآمد شایانی کسب کند و به این وسیله شغل فراهم 
شود. اشــتغال زایی از طریق گردشــگری ارزان ترین روش اســت، کشورهای زیادی 
توانســته اند اقتصاد تورمی خود را از طریق گردشگری بازسازی کنند و در کنار کسب 

درآمد و ایجاد شغل به رفع دیگر مشکالت شان بپردازند.
فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: الزم است همه ما با جدیت در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت کنیم و از این شانسی که نظام جمهوری اسالمی در اختیارمان 

قرار داده بهره ببریم.
این نامزد شــورای شهر تهران در ســخنانی در حمایت از جامعه معلوالن نیز گفت: 
در کل کشــور قوانین مربوط به جامعه معلوالن و بهزیســتی در حدود ۱۰ درصد و در 
شهر تهران شــاید در حدود ۳۰ درصد اجرا می شود. شهرداری تهران نسبت به اجرای 
قوانین مربوط به بهزیســتی و معلوالن در مکان های عمومی، ساختمان های دولتی و 

خصوصی و وسایل نقلیه باید به اجرای تمام آیین نامه های مربوطه ملزم شود.
باهیچکسواردمجادلهبیمنطقنمیشویم

در ادامه این گردهمایی حســین کمالی وزیر کار دولت هاشــمی رفســنجانی که در 
حمایت از اقدامات و سیاســت های دولت روحانی سخن گفت، افزود: در دولت یازدهم 
تورم کنترل شــد، در بخش کشــاورزی بدهی های دولت به کشاورزان پرداخت شد و 
صادرات گندم اتفاق افتاد و بخش صنایع شــروع به کار کرد، درحالیکه عده ای ســعی 
داشــتند اعالم کنند در این دولت کارخانجات و صنایع تعطیل شــده است، اما ماجرا از 
این قرار بود که آن کارخانجات و صنایع از دولت قبل، تعطیل تحویل گرفته شده بود.

دبیرکل حزب اسالمی کار اضافه کرد: این دولت بی برنامه و بی سیاست نیست و با 
امیدواری، رو به آینده حرکت می کند و تالش دارد وضعیت را تغییر دهد.

او تاکید کرد: ما در این دولت این سیاســت را قائل شــده ایم که با هیچ کســی وارد 
مجادله بی منطق نشــویم و دوســتی و وحدت ملی را سرلوحه خود قرار دهیم. به همه 
افراد؛ آشــنا و مخالف احترام بگذاریم و حقــوق اقلیت را پاس بداریم، نه اینکه بگوییم 

دیده نشود.
کمالی اظهار کرد: بنا داریم اگر مخالفان روش های ناپسندی را پیشه کردند، اهانتی 
داشــتند، برخورد بدی کردند با اخالق خوب و بیان مطالب مناسب براساس فرهنگ و 
اخالق اســالمی زمینه ای را فراهم کنیم تا بعــد از انتخابات، گفتمان فرهنگی و ملی 

بوجود آید.
آیاتهرانآماده۲۰میلیونگردشگراست؟

الهام فخاری نامزد دیگر شــورای شهر از فهرســت امید اصالحات که سیاست های 
شهردار تهران را در مدیریت شــهری و ایجاد هویت گردشگری زیر سوال برد، اظهار 
کرد: آرزو داشــتم درباره تغییر وضعیت شهرمان از سطحی منطقه ای به جهانی سخن 
بگویم، اما شوربختانه در شرایطی این سخنان را مطرح می کنم که بازار گردشگری را 
به ترکیه، ارمنستان و دبی واگذار کرده ایم. باید ریشه این ناکارآمدی را شناسایی کنیم.

وی اضافه کرد: امروز در وضعیتی هســتیم که شــهرداری از نظر مردم یکی از سه 
دســتگاه ناکارآمِد دچار فساد شناخته می شود و بعد از چهار دوره شورای شهر آن هنوز 
با مشــکالت جدی دست به گریبان است. ما با یک مثلث ویرانگری روبه روی هستیم 
که شورای شــهر را ناکارآمد کرده است. اولین ضلع این مثلث بروکرداسی نفتی ایران 
است، شهرداری تا ســال ۱۳۷۰ از نفت تغذیه می شد و پاسخگوی مردم نبود. دومین 
ضلع این مثلث ســرمایه های رانتی برآمده از تراکم فروشــی و ضابطه فروشی است و 
ضلع سوم هم که از سال ۸۴ پدید آمده، حاکم شدن مشی پادگانی در این شهر است.

او ســپس خطاب به حاضران در این گردهمایی این ســوال را مطرح کرد که آیا از 
شهرداری که در آن دوره )۱۳۸۴( انتخاب شده راضی هستید، آیا از اینکه شیوه مدیریت 
شــهر پادگانی شده تا شــهردار آن در نهایت به مقام ریاست جمهوری دست پیدا کند، 
راضی هستید؟ طبیعی است که با این وضعیِت روز به روز ناکارآمد، فساد ریشه می دواند 
و شــورای شهر به جایی نمی رسد. شــهرداری از نظمیه به بلدیه تبدیل شده و نظارت 

پذیر نیست.
نماینده زنان و جوانان در فهرســت امید اصالحات در انتخابات شــورای شهر، ادامه 
داد: تهران دروازه ورود گردشــگران خارجی است، اما در وضعیت آبرومندانه ای به سر 
نمی برد، فرودگاه آن درحالیکه می توانست در جایگاهی مشابه فرودگاه دبی باشد، ولی 
وضعیت خوبی ندارد، بعد هم مدعی هســتند که برای توسعه زیرساخت های این شهر 
اقدام کرده اند. زیرساخت گردشگری یعنی هتل، ترانزیت شهری و امنیت اجتماعی، آیا 
این شــهر این زیرساخت ها را دارد؟ آیا آماده ۲۰ میلیون گردشگر است؟ در تهران بعد 
از انقالب فقط دو هتل ۵ ستاره ساخته شده است و با رویه اشتباهی که در پیش گرفته 

شده، فرصت های شغلی به استانبول و دبی واگذار شده است.
داریوش کاردان، از مجریان و صدا پیشگان که یکی دیگر از سخنران های گردهمایی 
فعاالن گردشــگری حامی حسن روحانی بود، اظهار کرد: تقریبا در هیچ اجتماع سیاسی 
تاکنون شرکت نکرده بودم و نخستین حضورم در گردهمایی اخیر هنرمندان در حمایت 
از رییس جمهور بوده اســت و آنجا گفتم؛ امروز که آمده ام هیچ گزینه ای جز آمدن به 
اینجا نداشــته ام. همه شما آگاهید و مطمئنا می دانید چه خبر است. االن عصری نیست 
که بشــود چیزی را مخفی کرد. زمانی به ما گفتند به شما پول و یارانه می دهیم، پول 
دادند! قرار بود نفت بر سر سفره مردم بیاورند که پول نفت هم رفت. به جایی رسیدیم 
که التماس می کردیم یک بشــکه نفت صادر کنیم و تعجب می کنم که برخی از مردم، 

آن شرایط را یادشان رفته است.
وی ادامه داد: ما به جایی رســیده بودیم که سایه ناامنی بر سر کشور افتاده بود و آن 
شرایط از پشت ابر بی تفاوتِی کسانی که نیامدند و در انتخابات شرکت نکردند پدید آمد، 

اما امروز یک بار دیگر فریب خوردن از مردم ما بعید است، ما به عقب برنمی گردیم.

 تهران در این سال ها شهر فراملی
 نبوده است

وضعیت تعطیلی 
مدارس در فردای 

انتخابات

عاقبت استخدام های نجومی در شهرداری

کودکان قربانی اصلی طالق عاطفی در خانواده ها هستند که متاسفانه در معرض آسیب های بسیاری 
قرار می گیرند.

امان اهلل قرایی مقدم جامعه شــناس ؛با بیان اینکه کودکان بدسرپرســت کودکانی هستند که برخی از 
آن ها والدین خود را از دست داده اند و برخی هم با وجود پدر و مادر در خانواده هایشان مورد بی مهری  قرار 
گرفته اند، گفت: برخی والدین با رفتار و کردار نادرست و توجه نکردن به شیوه درست تربیت فرزندانشان 
به جای اینکه آن ها را مثبت و مفید بار بیاورند و برای آینده آماده کنند، متاســفانه بیشــتر با مشــکالت 

تربیتی و شخصیتی مواجه می کنند.
 این جامعه شناس با اشاره به اینکه کودکان بدسرپرست ممکن است در خانواده های ثروتمندی حضور 
داشــته باشند که والدینشان به جای توجه به مســائل عاطفی، تربیتی، بیشتر به خوشگذارنی و میهمانی 
مشغول هستند، اظهار داشت: این کودکان به لحاظ قانونی سرپرست دارند اما والدینشان به نیازهای آن ها 

توجه نمی کنند. 

 وی با اشــاره به عوامل افزایش کودکان بدسرپرست در جامعه اظهار داشت:افزایش طالق عاطفی و 
وقوع طالق رســمی تاثیر منفی بر روی کودکان دارد و آن ها را در معرض انواع آســیب های اجتماعی 

قرار می دهد. 
 این جامعه شــناس با اشاره به کودکانی که در خیابان ها، پارک ها و ایستگاه های مترو مشغول به کار 
هســتند،گفت: بهزیستی و شهرداری با تاسیس خانه های سبز و اورژانس های اجتماعی به منظور کاهش 
آســیب کودکان ورود کرده اند تا وضعیتشان بهبود پیدا کند، اما والدین باید توجه داشته باشند که محیط 

عاطفی منزل رابه گونه ای فراهم کنند که کودکان به آسیب کشیده نشوند. 
 قرایی مقدم با بیان اینکه کودکانی که سرپرست ندارند مسئولیتشان برعهده دولت است تا ار آن ها در 
مراکز خاص نگهداری و بعد از تربیت شغلی و .. آماده زندگی کنند، خاطرنشان کرد: همه ی وزارتخانه ها، 
ســازمان ها از وزارت کشور و شــهرداری و قوه قضائیه تا صدا و سیما باید در این زمینه ورود کنند تا این 

پدیده کم رنگ تر شود.

طالق عاطفی؛ سوهان روح کودکان

خبر آنالین:
پرونده باز اســتخدام  شــورای شــهر را نبایــد از یاد برد. 
استخدام هایی که براســاس برنامه شورای شهر در سال ۹۲ 
متوقف شــده بود مگر براساس یک شرط که آن هم دستور 
شهردار پای حکم استخدام بود. با این حال بسیاری می گویند 
که این استخدام ها سیاسی و در جریان انتخابات در شهرداری 
رخ داده اســت و بیم آن می رود که با کاندید شــدن دوباره 
قالیباف در شهرداری این استخدام های انتخاباتی تکرار شود.

کلید واژه »استخدام شهرداری« را که در گوگل جست و جو 
می کنی با آیین نامه شش فصلی و ۹۹ ماده ای روبه رو می شوی 
که هیئت وزیران در سال ۱۳۸۱ به استناد تبصره )۳۸( قانون 
بودجه اصالحی ســال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرده و در 
آخر به امضــای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور 
وقت رسیده است. آیین نامه ای که فصل سوم آن با ۱۶ ماده 
و تبصره درباره حقوق و مزایای کارکنان شــهرداری سخن 
گفته اســت و سایر فصولش به شــرایط استخدام، وضعیت 
تحصیالت و ســن، زمــان بازنسشــتگی و وضعیت رفاهی 
کارکنان شهرداری اشاره دارد. قوانین و مقرراتی که گویا مو 
الی درزش نمی رود اما اگر واژه نجومی را در کنار کلید واژه 
استخدام شــهرداری در گوگل جست وجو کنید تصورات تان 
تغییر خواهد کرد. ماجرای پیوست واژه »نجومی« به سازمان 
عریض و طویلی مانند شــهرداری از آنجا شروع شد که یک 
گزارش از واگذاری امالک زیر قیمت به برخی افراد وابســته 
به شــهرداری به بیرون و رســانه ها درز پیــدا کرد اما کمی 
بعدتر نجومی ها گریبان شــهرداری را گرفت و استخدام هم 
به جمع نجومی های شــهرداری  پیوست. این بار انتشار یک 
فایل صوتی افشاگر یک تخلف جدید بود. سخن از استخدام 
بی رویه »خودی ها، اقوام و خویشان، مداحان و ...« بود. این 
فایل صوتی که توسط رحمت اهلل حافظی، عضو شورای شهر 
تهران بر روی کانال تلگرامش منتشــر شد، حکایت از یک 
تخلف بزرگ در استخدام شهرداری داشت. این فایل مربوط 
به جلســه غیر علنی شورای شهر بود که خود حافظی در آن 
جلسه از گزارش مهم ســازمان بازرسی در مورد تخلفات در 
شــرکت بهره برداری متروی تهران و بــی توجهی رئیس 

شورای شهر نسبت به آن تذکر داده بود. 
البته ماجرای استخدام و آزمون های استخدامی در شهرداری 
هم پیش از این اســتخدام های نجومی برای شهرداری خبر 
ساز شــده بود. آزمونی که به خاطر ابهاماتی که در پذیرش 
افراد داشت با نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور لغو 
شد. آزمونی که قرار بود دست ۵ هزار نفر از پرسنل قراردادی 
شرکت های »خدمات اداری شهر« و »هادیان شهر« را در دو 
نوبت در شــهردای بند کند اما با انتقادهای بسیاری روبه شد. 
برخی این آزمون را سیاسی خواندند و برخی دیگر معتقد بودند 
که این آزمون فرصت برابر جــذب نیروها را نقض می کند. 
البته رئیس سابق سازمان دهیاري و شهرداري هاي کشور نیز 
درباره دلیل قانونی لغو این آزمون گفته بود: »از  سال گذشته 
هر گونه تصمیم براي اســتخدام در شهرداري های کشور به 
این ســازمان محول شده است، در حالی که شهرداری هیچ 

درخواستی براي دریافت مجوز نداده است.«
حافظی از چه تخلفی پرده برداشت؟

براســاس آنچه که رحمت اهلل حافظی در این جلسه گفته، 
ســازمان بازرسی کل کشــور در گزارش ۹۳ صفحه ای خود 
در مورد شــرکت بهره برداری متروی تهران نسبت به جذب 
۴۲۰۰ نفر نیروی مازاد طی سال های ۹۱ و ۹۲ اعالم تخلف 
کرده است. پرسنلی که تعداد آنها ۸۲ درصد افزایش داشته و 
میزان حقوق و اضافه کاری آنها از حدود ۴ میلیارد تومان در 
سال ۹۰ به حدود ۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۲رسیده، یعنی 
معادل ۲۷۵ درصد افزایش یافته است. چنانچه سرانه حقوق 

این پرسنل این شرکت بین ۹ تا ۱۱ میلیون تومان است.
امــا این تخلف تنها به حقوق و مزایا کالن یا ســرپیچی 
شــهرداری از قانون منع اســتخدام ختم نمی شد. در بخش 
دیگری از این گزارش به ســن و تحصیالت اســتخدامی ها 
اشــاره شده اســت. به گفته رحمت اهلل حافظی، ۴۰۰ نفر از 

پرسنل جذب شده این شرکت باالی ۴۰ سال سن دارند که 
مدرک تحصیلی ۵۰ درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین 
۳۰ درصد نیز زیر پنجم ابتدایی یا بیســواد هستند، اما نکته 
مهم دیگر اینکه ۳۰۰ نفر از نیروهای شــرکت بهره برداری 
مترو منتســب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان 

بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است.
پرداخت حقوق های کالن در شــهرداری از 

جیب مردم
شاید برای شما هم این پرسش به وجود آمده باشد که این 
حقوق و مزایا از کدام بخش درآمد شــهرداری پرداخت شده 
است؟ گرچه تا کنون پاسخ قانع کننده و دقیقی به این پرسش 
داده نشده اما آن طور که حافظی و تندگویان اعضای شورای 
شهر گفته اند به استناد گزارش ۹۳ صفحه ای سازمان بازرسی 
کل کشــور، افزایش قیمت بهای بلیط متروی تهران برای 

جبران کسری حقوق این کارمندان مازاد مترو بوده است.
محمد مهدی تندگویان، عضو و رئیس کمیته شهرسازی 
شــورا نیز با انتقاد از اســتخدام های بی ضابطه در شهرداری 
تهــران و پرداخت حقوق کارکنــان از طریق افزایش قیمت 
بلیط مترو گفته اســت: »میزان حقوق پرســنلی که بیش از 
۸۰ درصد افزایش داشــته را نباید شهروندان با افزایش نرخ 
بلیط مترو پرداخت کننــد.« به گفته او، افزایش قیمت بلیط 
بایــد برای بهبود کیفیت حمل و نقل صرف شــود نه برای 
پرداخت حقوق. تندگویان در ادامه به پایشی در رابطه با میزان 
رضایتمندی مسافران اشاره کرده که نتیجه آن این بوده که 
خطوط مترو و ایســتگاه ها با افزایش مسافر روبه رو نبوده و 
این یعنی میزان رضایتمندی مردم به تناسب توسعه خطوط 
افزایش نداشــته است. تندگویان گفته است: »استخدام های 
بی ضابطه در شــهرداری در حالی اســت که برای استخدام 
یک نیروی متخصص با مشــکالت بسیاری مواجه هستیم 
و در بحث بکارگیــری نیروهای غیر متخصص ۱۰۰ درصد 

با مشکل مواجهیم.«
سکوت و رد اعتراض در شورا

ســکوت و رد اعتراض تنها واکنش هــای مهدی چمران 
رئیس شورای شــهر به این تخلف بود. سکوتی که به گفته 
رحمت اله حافظی، عضو اصولگرای شــورا در برابر سازمان 
بازرسی کل کشور نیز ادامه داشت. براساس آنچه که حافظی 
گفته، ســازمان بازرسی به چمران درباره استخدام بی ضابطه 
۴۲۰۰ نفر در مترو نامه نوشــته اما او به اعضای شورا در این 
باره چیزی بروز نداده است. چمران اما در یک نشست خبری 
ســکوت خود را شکست و درباره این پنهانکاری خود گفت: 
»مگر همه نامه هایی که به رئیس مجلس می رســد، برای 
همه اعضای مجلس می فرســتند؟ ما یک مجلس کوچکیم 
و قانون برای ما تعیین تکلیف کرده اســت. سازمان بازرسی 
در ارتباط با مترو، نامه به من می نویســد. من باید از شهردار 
توضیح بخواهم، نه اینکه به اعضای شــورای شهر بنویسم. 
اعضای شورای شــهر هیچ وظیفه ای ندارند، اگر قرار است 
مســایل را فاش کنند که سازمان بازرسی هم می تواند فاش 
کند. نامه ها باید به شــهرداری برود و پاسخ بیاید، حتی پس 
از بررسی ها، بســیاری از موارد را سازمان بازرسی به دادگاه 
می فرستد. دادگاه هم ممکن است تخلف را رد یا قبول کند. 
بنابراین دادگاه تصمیم می گیرد که تقصیر با شهرداری است 

یا نیست.«
هشدار نسبت به استخدام های بی ضابطه این 

بار در شرکت واگن سازی
پرونده استخدام های نجومی مترو تا به امروز همچنان باز 
مانده اســت. پرونده ای که با وقوع حوادث دیگری از جمله 
پالســکو و بیلبوردهای نجومی مســیر فراموشی را سپری 
می کرد. بــا این حال حاال جزییات تــازه اي از این تخلفات 
از سوي محسن ســرخو، یکي دیگر از اعضاي شوراي شهر 
طرح شــد: »اطالعاتی که من از کمیته طبقه بندی مشاغل 
شرکت بهر ه برداری مترو کسب کرده ام حاکی از این است که 
متاسفانه بعضی از این افراد بدون این که واجد شرایط باشند، 
تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئوالنی 

داشته اند که عضو »ستادهای انتخاباتی« در  سال ۹۲ بوده اند، 
در پســت هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن 
نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام ها هم داشتن 
نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.« او به سایت دیده بان 
گفته است که  سال ۹۲ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، 
استخدام های بی رویه ای در شرکت بهربرداری مترو صورت 
گرفت که ایــن نیروها آن قدر زیاد بودند کــه ما تا امروز با 
وجود افزایش ایستگاه ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید 
نداشته و هیچ مجوز استخدامی جدیدی را صادر نشده است. 
او این هشدار را داده که مدیری که در آن سال ها در شرکت 
بهره برداری اقدام به اســتخدام این نیروها کرده بود حاال با 
سمت مدیرعاملی در شرکت واگن سازی مشغول به کار است 
و این نگرانی وجود دارد که در آســتانه انتخابات  ســال ۹۶، 
بار دیگر استخدام های بی رویه، این بار در شرکت واگن سازی 

صورت بگیرد.
آب  کجــا  از  بی ضابطــه  اســتخدام های 

می خورند؟
»عریض و طویل بودن« یکی از ویژگی های شــهرداری 
تهران است که در سال هایی که از عمر این سازمان گذشته 
بارها و بارها افراد بســیاری از اعضای شــورای شهر گرفته 
تا مســئوالن و کارشناســان از آن انتقاد کرده اند. سازمانی 
با ۷۰ هزار پرســنل که نه تنها نظارت بر آنها دشــوار است 
بلکه پرداخت حقوق آنها تنها از طریق درآمدهای شهرداری 
همچون عوراض و مالیات امکان پذیر نخواهد بود و شاید به 
همین خاطر است که این سازمان به سراغ درآمدسازی های 
آسانی چون تراکم فروشی و برج سازی رفته است. حقیقتی 
که احمد حکیمی پور، عضو شــورای شــهر نیز بر آن تاکید 
کرده و گفته اســت: »در دور اول که در شورای شهر حضور 
داشــتم، کل پرسنل شهرداری ۲۵ نفر بود، اما در حال حاضر 
و دوره چهارم شــورای شهر شهرداری ۷۰ هزار پرسنل دارد. 
شهرداری باید کوچک شود تا قدرت اجرایی آن باالتر رود.« 
همین انتقادها اما سبب شــد که سال ۹۲ کوچک سازی در 
شهرداری کلید بخورد. آن طور که علیرضا دبیر به خبرآنالین 
گفته اســت: »از سال ۹۲ در برنامه شــورای شهر قرار شد 
شــهرداری دیگر اجازه نداشته باشد نیرو بگیرد و دیگر فقط 
شخص شــهردار می تواند نامه بنویســد و نیرو بگیرد و اگر 
این اتفاق رخ ندهد تخلف رخ داده اســت.« محســن سرخو 
همچنین درباره این اســتخدام ها گفته است: »از همان سال 
۹۲، دیگر اجازه استخدام جدید به مترو ندادیم و قرار شد که 
مترو هر قدر هم که گسترش پیدا کرد، از همان نیروهایی که 
قبال جذب کرده، استفاده کند اما تعداد این نیروها، آنقدر زیاد 
اســت که در سه سال گذشته، هنوز بسیاری از آنها در جایی 

مشغول به کار نشده اند اما حقوق دریافت می کنند.« 
سرخو اما این استخدام  های بی ضابطه را سیاسی می داند. او 
گفته است: »وقتي گزارش سازمان بازرسي به دست ما رسید، 
واضح بود که این استخدام ها با اهداف انتخاباتي انجام شده 
است و کساني که به صورت فله ای استخدام شده اند، نزدیکان 

همان کســانی هســتند که در انتخابات ریاست جمهوری از 
شــهردار تهران حمایت کرده بودند اما اســمی به دست ما 
نرسید. حاال اســامی این افراد هم به دست اعضاي شورای 
شهر رسیده و ما بیم این را داریم که این اتفاق باز هم تکرار 
شــود زیرا مدیری که نقش مستقیم در اســتخدام بی رویه 
نزدیکان برخي ها داشــت، با وجود برکنارشــدن از ســمت 
مدیریت شرکت بهره برداری متروي تهران به بخش دیگری 

رفته و هیچ بعید نیست که کارش را تکرار کند.«
 استخدام های نجومی را پای شورای چهارم 

ننویسید!
گرچه ماجرای استخدام های نجومی در شهرداری در دوره 
نظارت شورای شــهر چهارم خبری شد اما برخی از اعضای 
شورای شهر متعقدند که نباید ماجرای استخدام های نجومی 
را به پای شورای شهر چهارم نوشت چرا که این استخدام ها 
ســال ۹۱ اتفاق افتاده اســت. اما مسئله اصلی این است که 
آیا شورای شــهر توان نظارت کافی بر عملکرد شهرداری را 
داشــته اســت؟ علیرضا دبیر در این باره به خبرآنالین گفته 
اســت: »اوال اینکه بحث ۴هزار نیرو نیســت بحث ۲۸۰۰ 
نیرو اســت و در ســال ۹۱ اتفاق افتاده و به شورای چهارم 
ربطی نــدارد. من فکر می کنم هر اتفاقی بیافتد ما می توانیم 
از شهردار ســوال کنیم که همیشه می گویند این کار زشت 
است، ولی اگر بتوانیم حسابرســی ها را به جایی مثل دیوان 
 محاسبات بفرســتیم دیگر این اتفاقات نمی افتد.« او البته در 
ادامه صحبت هایش از اقدامات شورای شهر چهارم در زمینه 
جلوگیری از این قبیل تخلفات داده و گفته اســت: »همین 
چند روز پیش متوجه شدیم سازمان تاکسی رانی ۳ نیرو گرفته 
است و فهمیدیم که تخلف انجام داده است. ما امسال تثبیت 
نیرو ها را داشــتیم و نیروی جدید نداشتیم. در واقع سال ۹۲ 
منابع انسانی شهرداری ۶۴ هزار ۷۰۰ نفر بوده، و امروز به ۵۷ 
هزار و ۲۰۰ نفر رسیده اســت و اگر کسی را استخدام کنند 
تخلف اســت.« محمد حقانی اما شورا را فاقد ابزار نظارتی بر 
شــهرداری می داند. او گفته: »من بار ها گفته ام در این رابطه 
شورا ابزار نظارتی ندارد، من بارها گفتم باز هم می گویم؛ شورا 
حاصل خروجی ۳۱ نفر اســت، ما نمی توانیم نظارت کنیم و 
تنها می توانیم از طریق رسانه ها حرف بزنیم. دولت هم اصال 
در این رابطه مقصر نیست، دولت نهم و دهم می توانست به 
شهرداری کمک کند ولی وقتی شــهردار به رئیس جمهور 
وقت فحش می دهد، انتظار دارد دولت به او کمک کند؟ االن 
هــم که بدترین حرف ها را دارند به دولت می زنند، دولتی که 
همه ی ما می دانیم به ســختی دارد حقوق هایش را پرداخت 
می کند؛ هنوز آقای روحانــی دارد آواربرداری می کند.« حاال 
اما که شــورای شــهر چهارم آخرین روزهای کاری اش را 
می گذارند و شــهر در هیاهوی انتخاب شورای شهری جدید 
است، رســیدگی به پرونده باز اســتخدام های بی ضابطه در 
شهرداری نیازمند شورای شهر ناظر و قوی تر است. باید دید 
که آیا پرونده باز اســتخدام های شهرداری در شورای پنجم 

بسته خواهد شد؟

اجتماع فعاالن گردشگری حامی روحانی

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه شناسنامه متوفی 
عکس ندارد و نمی توان از شناســنامه متوفی برای انتخابات 
سوءاســتفاده کرد، گفت: ایرانیان خارج از کشور می توانند با 

گذرنامه و پاسپورت رای بدهد.
ســیف اهلل ابوترابیان در نشســت خبری که امروز در ثبت 
احوال برگزار شــد گفت: در زمان های عــادی برای صدور 
شناســنامه المثنی یک ماه زمان پیش بینی می شــود، اما با 
توجه به انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو، در روز گذشته 
رییس ســازمان ثبت احوال به واحدهای اجرایی اعالم کرد، 
کسانی که درخواست المثنی تا روز ۲۷ اردیبهشت را بدهند تا 
۲۸ اردیبهشت شناسنامه خود را تحویل می گیرند. در برخی از 
اداره های سازمان در شهرستان ها یک تا ۲۴ ساعت شناسنامه 
صادر می شود. وی افزود: به دلیل حجم جمعیت در شهر تهران 
صدور شناسنامه المثتی زمانبر است. اگر افراد تا ۲۷ اردیبهشت 
درخواست صدور شناسنامه کنند تا پیش از برگزاری انتخابات 
برای آنان صادر می شود. سخنگوی ثبت احوال تصریح کرد: 

اگر فردی مدعی گم کردن شناســنامه است و می خواهد با 
دریافت شناسنامه المثنی ســوء استفاده کند و با ۲ شناسنامه 
رای دهنــد به عنوان متخلف با وی برخورد می شــود چراکه 
شماره ملی فرد وجود دارد و فرد تنها می تواند با یک شناسنامه 
رای دهــد. وی تصریح کرد: اگر فردی کارت ملی خود را گم 
کرده باشــد یا شــماره کارت خود را نداشته باشد با تماس به 
ادارجات ثبت احوال با ارائه مشخصات شخصی شماره کد ملی 
را دریافت می کنند. ابوترابی گفت: شناســنامه متوفی عکس 
ندارد. شناسنامه هایی که عکس ندارند نمی توانند رای دهند. 
لذا نمی توان از شناسنامه فرد متوفی سواستفاده کرد. وی بیان 
کرد: شرایط شرکت در انتخابات ۱۸ سال تمام است و افرادی 
که شناسنامه آنان عکس ندارد نمی توانند رای دهند. اگر فردی 
شناســنامه اش عکس نداشته باشــد در این روزها میتواند با 
مراجعه به ادارات ثبت احوال شناسنامه اش را عکس دار کند.

ابوترابیان یاد آور شــد: ایرانیان خارج از کشور نیز می توانند با 
ارائه گذرنامه و پاسپورت نسبت به رای دادن اقدام کنند.

امکان رأی دادن باشناسنامه متوفی وجود ندارد
صدور شناسنامه در۲۴ساعت

استاد پژوهشگاه زلزله می گوید: عملیات هایی که برای مقاوم 
سازی پل صدر انجام شده این پل را تضعیف کرده است.

هزینه های نامشــخص و زیاد ساخت طبقه دوم پل صدر و از 
سویی تاثیر بسیار کم طبقه دوم صدر بر کاهش ترافیک منجر 
به انتقادات زیادی از ســاخت این پل شد اما حاال دکتر فریبرز 
ناطقی الهی، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله از یکی از مسائل 
اساســی تر این پل می گوید؛ ایمنی. او در یادداشتی در وبالگش 
خبرآنالین در رابطه با ایمنی پل صدر نوشته است: در این تصویر 
پایه پل طبقه باال که در میان عرشه پل صدر محصور شده است 
و کامال درگیر با ان اســت را نمایش مي دهد. قابل توجه است 
که در اثر تغییرات مشــخصات پل، کاري که در حال حاضر بر 
روي پل در حال انجام اســت، تغییر مکانهاي سازه را در زمان 
زلزله احتمالی تغییر داده و امکان ضربه زدن عرشــه به وســط 
ستون محصورشــده طبقه باال بصورت برشي آن هم در محلي 
که فقط خمش حاکم و براي آن طراحي شــده اســت را امري 

فاجعه آمیز مي  کند! او در ادامه نوشــته است: لذا بدونه نتیجه 
گیري تخریبي از هر نهــادي امیدوارم به این امر حیاتي توجه 
شود و اگر قرار اســت فعالیتي در شهر براي ایمني انجام شود 
منجر به نابودي کل سیستم نشود، چه بسا اکثر مقاوم سازي ها 
براي زلزله علي رغم ظاهر آراسته گزارشات و دفترچه محاسبات 

بجز تضعیف سازه با هزینه باال باطني مخرب دارند. 

پل صدر را ایمن نکنید؛ ضعیف تر می شود!


