
امالک نجومی برگ منفی در کارنامه شهردار تهران است 
که با گذشت ماه ها از این ماجرا موضوع آن همچنان بر سر 

زبان ها است.
واژه »نجومی« را فیش های حقوقی دولتی ســر زبان ها 
انداختنــد. واژه ای کــه بعدتر دامن شــهرداری را گرفت و 
به عنوان پســوندی همیشــگی به دنبال امالک منســوب 
به شــهرداری در رســانه ها کاربرد پیدا کرد. در پی ان هم 
قراردادهای نجومی و استخدام های نجومی هم بوجود امد.

به گزارش خبر انالین ششــم شهریور ماه ۹۵، مدتی پس 
از ماجرای فیش های حقوقی رســانه های مختلف از اقدامی 
غیرقانونی در شــهرداری تهران خبر دادنــد. خبری که از 
فروش امالکی در باالی شــهر تهران به مدیران شــهری، 
نمایندگان شورای شــهر و مجلس با میانگین قیمت حدود 

متری 2 میلیون تومان حکایت داشت.
در اخبار منتشــر شده در سایت معماری نیوز گفته شد که 
سازمان بازرســی کل کشــور در نامه ای که همراه با ارائه 
گزارشی مبسوط بوده مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره 
بروز تخلفی چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی امالک 
اموال عمومی در شــهر تهران خطاب قرار داده  اســت. در 
این نامه بــه غیرقانونی بودن فروش امالک به تعداد زیادی 
از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس 
و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شــورا و شهرداری با 
قیمت های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور 

مستقیم شهردار تهران اشاره شده است. 
واکنش به امالک نجومی با تکذیب

به دنبال مخابره این خبر در رســانه ها، مســئوالن و به 
خصوص اعضای شــورای شهر که خود قسمتی از ماجرای 
فروش امالک نجومی توســط  شــهرداری تهران بودند و 
نامشان در لیست گزارش آمده بود به این خبر واکنش نشان 
دادند و آن را تکذیب کردند. برخی از اعضای شــورای شهر 
از جمله احمــد حکیمی پور و محمد حقانــی در واکنش به 
این خبر اقدامات شــهرداری تهران را فــرا قانونی خواندند 
و ابوالفضل قناعتی از اعضای هیأت رئیســه شــورای شهر 
تهران هم گفت که واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره 

به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است.
کمی بعد قالیباف شهرداری تهران در واکنش اولیه به این 
خبر، واگذاری امتیازات پروانه و زمین را براســاس مقررات 
دانســت و گفت که تخفیف ها بر این اســاس این مقررات 
بوده و در فروش امالک و زمین های شهرداری، اولویت حل 
مسائل کارکنان بوده اســت. قالیباف البته در بخشی دیگر 
از ســخنانش پای افراد دیگری را نیز در به ماجرای فروش 
امالک باز کرد و گفت: »برخی موارد برخی تعاونی هایی که 
برای شــهرداری تهران و کارکنان نیــز نبودند مورد کمک 
شــهرداری قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با 

کمک شهرداری مشکالتش مرتفع شده است.« 
زدن مهر قانون بر امالک نجومی شهرداری و استفاده از 
نام شورا و مصوباتش برای موجه جلوه دادن امالک نجومی 
سبب شد تا حکیمی پور، عضو شــورای شهر تهران به این 
اظهارات قالیباف واکنش نشــان دهــد و بگوید: »قالیباف 
مدعی شــده که این کار قانونی بــوده که ما نمی دانیم این 
قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه ســال ٧٨ شورا 
اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است 
ولی در پایان کار شورا یا باید اصالح یا لغو می شد که ما هیچ 
کدام را نداریم. ظاهرا شــورای بعدی در حد تبصره مواردی 
را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز 

بحث دارم.«
مهر تایید قوه قضاییه بــر واگذاری  امالک به 

خواص
ماجرای امالک نجومی از زمانــی که در فضای مجازی 
پیچید تا زمانی که پایش به مراجع قضایی باز شــد، حواشی 
بســیاری را با خود به همــراه داشــت، از نام هایی مالکان 
امالک نجومی، بازداشت یاشــار سلطانی تا پرده برداری از 
واگذاری چنــد هزار متر زمین به یک مؤسســه خیریه که 
توسط همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران اداره می شود. 
البتــه ماجرای دیگر هم در میان بود که باید قوه قضاییه آن 
را تایید می کرد و آن گزارشــی بود که سایت معماری نیوز 
منتشر کرده بود، موضوعی که بسیاری از رسانه ها در همان 

روزهای اول مطرح شــدن امالک نجومی و بازداشت یاشار 
ســلطانی پیگری می کردند. در ٧ شهریور ماه ۹۵ محسنی 
اژه ای ســخنگوی قــوه قضاییه در یک نشســت خبری به 
این ماجرا پایان داد و گزارش تخلف شــهرداری تهران در 
واگذاری امالک به خواص را تایید کرد اما گفت:   »گزارشی 
اگر به ســازمان بازرسی برسد، این ســازمان وارد می شود. 
گــزارش چند مرحلــه دارد. تا زمانی که نهایی نشــده و به 
امضای رئیس کل بازرسی و صاحبان امضا نرسیده، گزارش 
رسمی به حســاب نمی آید. این گزارشها طبقه بندی شده 
است. اگر تخلفی احراز شده باشد، به دستگاه متخلف می رود 
و از باالترین مســئول درخواست اصالح می کنند. اگر جرم 
واقع شده باشد به دستگاه قضایی داده می شود. این مطلب 
در ابتدای کار بوده و گزارش رســمی بازرســی کل کشور 
نیست. گزارش هایی رســیده. یکی از مراحل این است که 
به دســتگاه می گویند توضیح دهد. این در این مرحله بوده. 
مطالبی مطرح شــده، بازرسی کل کشور گزارش را نهایی و 
نظر قطعی نداده.« بــا این حال اما نزدیک به دو ماه بعد از 
طرح این مفاســد در شهرداری و تمامی حرف و حدیث ها از 
جمله نامه قالیباف شهرداری تهران به دادستان کل کشور و 
گالیه و درخواست برای برخورد با مخدوش کنندگان اعتماد 
عمومی، حجت االسالم محمد جعفری دادستان کل کشور 
در یک مصاحبه تلویزیونــی درباره پرونده واگذاری امالک 
شــهرداری از »تخلف قطعی« در این نهاد خبر داد و گفت: 
»در مجموع ۴۵ نفر »خارج از ضابطه قانونی« از شهرداری 
ملک گرفته اند که این امالک باید بازگردانده شود و قرارداد 
این افراد باطل بود و باید فســخ شود و تاکنون قرارداد ۳۶ 
نفر باطل شده است.« به فاصله یک ماه در آذر ۹۵، محسنی 
اژه ای بار دیگر در برابر رســانه ها حضوریافت و از احضار۳۰ 
نفر در پرونده امالک نجومی شهرداری به دادسرا خبر داد و 
گفت که پرونده با قدرت در حال پیگیری است و احضار این 
افراد به این معنا متهم یا مجرم بودن در این پرونده نیست.

2۳ آذر مــاه نیز محمــد جعفری دولت آبادی دادســتان 
تهران که در تشــریح آخریــن وضعیت پرونــده واگذاری 
امالک شــهرداری تهران، از احضــار ۳۰ نفر در این پرونده 
خبر داد و گفت: »در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی 
دارای مســؤولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از 
همه افراد بــا توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آن ها، اتخاذ 
تصمیم خواهد شــد. دادســتان تهران با بیان این که وجوه 
تخفیف داده شده به کسانی که اســتحقاق نداشته اند، باید 
بازگردانده شــود، به صورت رسمی برای اولین بار حرفی از 
تخلف اعضای شــورای شهر زد و گفت: بعضًا واگذاری های 
دیگری نیز از ســوی شهرداری تهران انجام شده که از آن 
جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که، ملکی با 
موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده 
اســت. هم چنین ورزشــکاری که نام او در لیست واگذاری 
امالک قرار دارد، عنوان کرده که به موجب مصوبه شورای 
شــهر 2۰۰ میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است. او 
افزود: یکی از کارمندان شــهرداری که از وی تحقیق شده، 
در تحقیقات اعالم کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری 
ملکی با 1٧ ســال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در 
منطقه فلکه دوم تهران پارس با سی درصد تخفیف دریافت 
کرده اســت. فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا 
کرده که یک واحد مســکونی در منطقه 22 داشته که پس 
از رایزنی با شــهرداری، ملکی بــا متراژ ۴۴۳ متر با تخفیف 
در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان 
شــهرداری اســت، اعالم کرده در ســال 1۳۹۰ یک واحد 

آپارتمان با 1۰ درصد تخفیف به او واگذار شده است.
واکنش اعضای اصالح طلب شــورا به امالک 

نجومی
احمــد حکیمی پور یکی از اعضای اصالح طلب شــورای 
شــهر که نامش از ابتدای افشــای ماجرای امالک نجومی 
بارها و بارها در رســانه ها شنیده می شد از جمله افرادی بود 
که واکنش های قاطعانه ای در این رابطه داشت. حکیمی پور 
در یکی از جلسات شــورای شهر که بعد از ماجرای افشای 
امالک شهرداری برگزار شــده بود در واکنش به اظهارات 
چمران مبنی بــر اینکه او باید به خاطــر دراختیار قرار داد 
گزارش امالک شــهرداری به یکی از رسانه ها عذرخواهی 
کند، گفت: از همه اعضای شورا می خواهم که حاشیه نروند 
و اگر قرار بر عذرخواهی باشــد، باید همه اعضای شــورا از 
مردم عذرخواهی کنند. حکیمی پور با درخواســت از هیات 
رئیسه شــورا برای انتشار گزارش جلســه ای که نخستین 

بار موضوع واگذاری امالک شــهرداری در آن مطرح شــد، 
گفت: اگر مرد هستیم و روی حرفمان اصرار داریم باید این 
گزارش منتشر شود تا معلوم شود راستگو کسیت و کذاب چه 
کســی است. وی تاکید کرد که هرگز نگفته کسی که اسناد 
واگذاری امالک را در اختیار رســانه ها قرار داده، آدم پستی 

است بلکه گفته بودم که این اقدام، »خوب« نبوده است.
محمد مهدی تندگویان ســخنگوی فراکســیون اصالح 
طلبان شــورای شهر تهران نیز یکی دیگر از کسانی بود که 
به امالک نجومی واکنش نشــان داد و بر افراد اصولگرای 
شــورا تاخت. او در پاسخ به برخی حواشــی ایجاد شده در 
شورای شهر تهران در پی اعالم تحقیقات واگذاری امالک 
از سوی دادستان تهران و اعالم نام یکی از اعضای شورای 
شــهر تهران به عنوان فردی که اسناد را در اختیار خبرنگار 
مورد نظر قرار داده اســت، گفت: همه اعضای فراکســیون 
اصالح طلبان شورای شهر موضع گیری خوبی در این زمینه 
داشته اند اما جناح مقابل این نوع برخوردها را همیشه داشته 
اســت، هرچند که معتقدم مردم به قضاوت منطقی در این 
زمینه رســیده اند که بتوانند زوایای مختلف یک موضوع را 
بررسی کنند. تندگویان با بیان اینکه ما نمی توانیم به جای 
قوه قضاییه که در حال حاضر رســیدگی به این پرونده را در 
دســتور کار قرار داده، اعالم نظر کنیــم، گفت: با این حال 
مردم شــاهد هســتند که جناح مقابل نه تنها به جای قوه 
قضاییه اعالم نظر می کند، بلکه اتهام و انگ نیز می زند. در 
حالی که تعدادی از اعضای حزب شــان جزو لیستی هستند 
که اتهامات به آنها وارد شده است هرچند که ما سعی کرده 
ایم که یک برخورد منطقی با این مســاله و حواشی داشته 

باشیم.
طرح تحقیق و تحفص رای نیاورد

در روزهای اول افشای امالک نجومی رحمت اله حافظی، 
نماینده اصولگرای شــورای شــهر تهران و محمد ساالری 
نائب رئیس فراکســیون اصالح طلبان شــورای شهر تهران 
تنها کســانی بود که از مجلس درخواست کردند که تحقیق 
و تفحص از شــهرداری را آغاز کند. پیشــنهادی که پس از 
طرح آن با اما و اگرهای فراوانی روبه رو شــد اما در آخر 12 
شــهریورماه ۹۵، 21نماینده عمدتا اصالح طلب، طرحی را 
مبنی بر تحقیق و تفحص از شــهرداری امضا کردند. کمی 
بعد اما در حالی که قرار بود مجلس طرح تحقیق و تفحص 
از شهرداری تهران را دنبال کند زمزمه های لغو این موضوع 
به گوش رســید. نمایندگان مخالف تحقیق از شهرداری با 
اســتناد به برخی مفاد آیین نامه داخلی مجلس معتقد بودند 
اگر پرونده ای توســط دســتگاه قضایی در دســت بررسی 
باشــد مجلس نمی تواند به موضوع ورود کند. سرانجام اما 
طرح تحقیق و تفحص از شــهرداری به کمیسیون عمران 
مجلس واگذار شــد و محمود صادقی و عبدالکریم حسین 
زاده بــه نمایندگی از امضاکنندگان طرح تحقیق و  تفحص 
از شــهرداری در کمیســیون عمران دالیل خود را مبنی بر 
اصرارشــان بر این طرح، عنــوان کردند! امــا در آخر نظر 
کمیســیون عمران منفــی از آب در آمد و این کمیســیون 
گزارشی در رد تحقیق و تفحص از مجلس نوشت. گزارشی 
که در صحن مجلس خوانده شــد و نتیجه آن مخالفت تمام 
قــد مجلس با رای اکثریــت آرای نماینــدگان  در آخرین 

روزهای سال ۹۵ شد. 
نقــش چمــران در رد تحقیــق و تفحص از 

شهرداری
مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهــران و از اعضا 
اصولگرای شــورای شهر تهران شــاید یکی از کسانی بود 

که در رد تحقیق و تفحص از شــهرداری در مجلس نقش 
بسیاری داشت. 

او کــه در جریــان تحقیق و تفحص از شــهرداری گفته 
بود، که موافق تحقیق و تفحص از شــهرداری است، گفته 
بود: »هم شــورای شهر و هم قوه قضائیه در حال تحقیق و 
نظارت هستند و قبل از اینکه دیگران این کار را انجام دهند، 
شورای شهر بهتر و زودتر طرح تفحص را اجرا خواهد کرد.« 
این اظهارات اما روی دیگری هم داشــت. کمی قبلتر و در 
همان ابتدای مطرح شدن پرونده امالک نجومی شهرداری 
او و قالیباف کسانی بودند که با شکایت از یاشار سلطانی او 

را به دادگاه احضار کردند. 
چمــران ضمن تکذیب خبر واگــذاری امالک با تخفیف 
1٧۰میلیونی در رابطه با نامه سازمان بازرسی به شهرداری و 
شــورا گفته بود: »نامه ای که گفته می شود  سازمان بازرسی 
به شهرداری و شورا ارســال کرده، به دست من یا قالیباف 
نرسیده اســت«. او همچنین گفت که »حضور دو جناح در 
شــورای شهر، نباید باعث شود مسائل داخلی به خارج شورا 
کشیده شود« و بدون اشــاره مستقیم افزود که »عده ای از 
بیرون فضای شــورا، برنامه ریزی هایی می کنند که درست 
نیست«. او همچنین از دستگاه قضایی خواست تا به »چنین 
دروغ پردازی هایی« رسیدگی کند. او در این زمینه گفته بود: 
»اگــر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشــید که همه بازنده 
خواهیم بود.« رئیس شورای شهر تهران همچنین به دنبال 
افشای واگذاری زمین به خیریه ای که همسر قالیباف در آن 
فعالیــت می کرد از این اقدام شــهرداری دفاع کرده و گفته 
بود: »بیمارســتان مرکز خیریه امام رضا)ع( از مراکز درمانی 
شاخص کشور است و کمک شــهرداری و شورای شهر به 

این مرکز به همین دلیل است.« 
پرونده امالک نجومی همچنان در بالتکلیفی

گرچه تحقیق و تفحص از شــهرداری تهران با رای منفی 
مجلس به صورت رســمی منتفی شد اما شورای شهر پیش 
از ورود مجلس با احضــار قالیباف موضوع واگذاری امالک 
 نجومی را در صحن علنی شــورای شــهر تهران بررســی 

کرد. 
بررسی که تنها صحن علنی شورای شهر را فقط عرصه ای 
برای انتقاد اعضا علیه یکدیگر تبدیل کرد و سخنان قالیباف 
در شورای شــهر به جای باز کردِن کالف واگذاری امالک 
نجومی، این کالف را پیچیده تر کرد. در این جلســه عموما 
تمــام طرفین ماجرا، همان حرف هایی را تکرار کردند که در 
دو ماه گذشته زده بودند. قالیباف یک بار دیگر در این جلسه 
وجود اختالس در مورد واگذاری امالک یا سایر فعالیت های 
شــهرداری را از بیخ و بن تکذیب کرد و گفت: »نامه ای که 
برخی رسانه ها به آن دامن زده اند، گزارش سازمان بازرسی 
نیســت بلکه نامه به یکی از کارکنان است برای جمع آوری 

اطالعات. 
در این نامه نوشــته شــده که شــهرداری 22۰۰ میلیارد 
اختالس داشــته است. مردم وقتی این نامه را دیدند، نگران 
شــدند و با خود گفتنــد، این چه اصول گرایــی و مدیریت 
جهادی اســت اما دادستان کل کشــور پس از بررسی ها با 
شفافیت تمام اعالم کرد در واگذاری ها به هیچ عنوان، جرم 

و فساد صورت نگرفته است. 
22۰۰ میلیــارد اختالس اصــال وجود خارجــی ندارد.« 
با ایــن حال همچنــان برخی از اعضای شــورای شــهر 
پیگیــر پرونــده امــالک نجومی هســتند اما شــهرداری 
 هنوز هم گــزارش امالک نجومی را به شــورا ارائه نکرده 

است.
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رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تعطیلی ۱۹ غرفه در نمایشگاه خبر داد.
به گزارش ایسنا، همایون امیرزاده در مراسم امضای تفاهمنامه  بین معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بانک شهر 
برای ارائه تسهیالت به ناشران و تاسیس کتاب فروشی ها که ظهر امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در سرای اهل قلم نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران برگزار شد گفت: تا کنون ۱۹ غرفه در این دوره از نمایشگاه به خاطر  نقد کردن بن کارت های الکترونیکی تعطیل شده است.
او همچنین اظهار کرد: عالوه بر تعطیلی غرفه های این ناشران که اقدام به این کار کرده اند آن ها اجازه حضور در نمایشگاه بین المللی 

کتاب سال بعد را هم نخواهند داشت. چشم انداز 

  خبر 

یک جمعیت شــناس بــا انتقاد از ارائــه  آمارهای 
حاشیه نشــینی توســط نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: در ارتباط با حاشیه نشینی هرفردی 
هر رقم و هر آماری را ارائه کند اشــتباه است زیرا 
هیچ آماری درخصوص حاشیه نشینی در کشور وجود 

ندارد.
شــهال کاظمــی پــور در گفت وگــو با ایســنا، 
ضمن اشــاره به آنکه در مناظره هــای انتخاباتی و 
همچنین برنامه هــای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی 
میزان  بــر  مبنــی  آمارهایــی  ریاســت جمهوری 
حاشیه نشــینی در کشــور ارائه می شــود گفت: هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد و 
هرفردی هر رقمی را ارائه کند اشــتباه است. با این حال سوال من از آنها این است که 

آمارها را بر چه اساس ارائه می دهند و چه روش محاسباتی دارند؟.
وی تصریح کرد: اگر آمارهای خود را براساس مصالح ساختمانی به کار رفته در منازل 
افراد از جمله کپرنشینی و امثال آن و به طور کلی مسکن های غیرمتعارف ارائه می دهند 
باید گفت که این روش محاسباتی صحیحی برای به دست آوردن میزان حاشیه نشینی 

در کشور نیست.
این جمعیت شــناس ادامه داد: برای مثال در سیســتان و بلوچســتان در کپر زندگی 
می کننــد اما نمی توان به آنها گفت حاشیه نشــین زیرا زندگی در کپر، ســبک زندگی 
آنهاســت. کاظمی پور همچنین خاطرنشان کرد: از لحاظ جامعه شناختی، حاشیه نشینی 
را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و همچنین فرهنگی می توان در نظر گرفت. برای مثال 
در مباحث جامعه شناســی عنوان می شود هرکس رفتارهای به هنجار ندارد، برای مثال 
در خیابان ها ویراج می دهد به نوعی حاشیه نشــین است این در حالی است که در حال 
حاضر نمی توان چنین معیاری را سنجش میزان حاشیه نشینی در کشور در نظر گرفت.

وی افــزود: این حاشیه نشــینی که مســووالن و نامزدهای انتخاباتی به آن اشــاره 
می کنند و دائما متذکر می شوند که روند آن در کشور رو به رشد است، منظور »مسکن 
غیرمتعارف« بوده که هم در درون شــهرها و هم در حاشیه شهرها وجود دارد. معتقدم 
ســهم این نوع مسکن ها در کشور در حال کاهش اســت. این جمعیت شناس در ادامه 
با بیان اینکه اگر حاشیه نشــینی را مســکن غیرمتعارف بدانیم، روند آن در کشور رو به 
کاهش است، گفت: در حال حاضر اجازه  ساخت و سازهای غیرمتعارف در شهرها کمتر 
صادر می شــود. این در حالی است که ممکن است شهرک های اغماری ایجاد شود اما 
نمی توان این شــهرک ها را به معنای خاص حاشیه نشینی تلقی کرد و  افراد ساکن در 

آنها در حاشیه شهرها زندگی کرده و معیارهای خاص حاشیه نشین ها را ندارند.
کاظم پور تاکید کرد: حاشیه نشــینی به معنای زندگی فاقد امکانات اولیه، نامتعارف و 
بدون امکانات است و در حال حاضر به ویژه از طریق همین شهرک سازی ها و ساخت 

شهرک های جدید و همچنین ساخت و ساز مسکن رو به کاهش است.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: مسووالن باید در نظر داشته باشند که حاشیه نشینی 
به تبع مهاجرت پیش می آید به همین دلیل برای کنترل و مهار آن باید روند مهاجرت 
را کنترل کنند.این جمعیت شناس تاکید کرد: به هیچ عنوان نمی توان آماری از میزان و 
شیوع حاشیه نشینی در کشور ارائه داد. این در حالی است که برخی با معیارهای اشتباه 
مدعی می شوند که 1۰ تا 1۵ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم که این ادعای غلطی 
اســت و اگر قرار باشــد افراد با معیارهای خود روند حاشیه نشــینی را در کشور بررسی 
کنند من هم به عنوان یک جمعیت شــناس از نگاه جامعه شناختی و از نظر فرهنگی و 

اجتماعی می توانم مدعی شوم که فالن درصد حاشیه نشین در کشور داریم.
کاظم پور در پایان تاکید کرد: باید از مســووالن پرسیده شود که با چه مالکی به این 
آمارها می رسند و مدعی می شوند که روند حاشیه نشینی در کشور رو به افزایش است.

           تکلیف امالک نجومی شهرداری به کجا رسید؟آماری از »حاشیه نشینی« و شیوع آن در کشور وجود ندارد

19 غرفه در 
نمایشگاه کتاب 

تعطیل شد

برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان خرداد
رئیــس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی وزارت آموزش و 
پرورش از موافقت سازمان اموراستخدامی برای جذب 1۴هزار 
و ۵۰۰ نیروی انســانی جدید خبر داد و گفت: احتماال تا پایان 
خرداد اولین نوبت آزمون اســتخدامی را برای جذب 1۰ هزار 

نفر برگزار خواهیم کرد.
اسفندیار چهاربند، با اشاره به بازنشستگی بیش از ۶۰۰ هزار 
نفر از فرهنگیان طی 1۰ سال آینده اظهار کرد: این میزان از 
بازنشســتگان به علت حجم وسیع جذب نیرو در دهه ۶۰  و 
اویل دهه ٧۰ اســت و اکنون این افراد در آستانه بازنشستگی 

قرار گرفته اند.
وی افــزود: یکــی از چالش های مهم و جــدی آموزش 
و پرورش در ســال های آینده نحــوه جذب و تربیت معلمان 

جدید خواهد بود. نیازمند تعامل با همه نهادهای تصمیم گیر و 
سیاستگذار هستیم تا این خالء را پر کنیم.

رئیــس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی وزارت آموزش و 
پرورش در پاســخ به اینکه آیا در ســال جاری هم آموزش و 
پرورش آزمون اســتخدامی برگزار می کند؟ گفت: احتماال تا 
پایان خرداد اولین نوبت آزمون اســتخدامی را برگزار خواهیم 

کرد.
چهاربند ادامه داد: تا اکنون براســاس آنچه قطعی شــده 
و ســازمان امــور اســتخدامی پذیرفته اســت 1۰ هزار نفر 
فارغ التحصیالن ســایر دانشــگاه ها را جــذب خواهیم کرد. 
ایــن افراد در دوره یکســاله حرفه آموزی شــرکت می کنند. 
مجــوز جذب ۴۵۰۰ نفر دیگر برای تعهــد دبیری و ورود به 

دانشــگاه های تربیت دبیر و فرهنگیان اخذ و تالش می کنیم 
این سهمیه را افزایش دهیم.

وی درباره احتمال ســهمیه بندی در آزمون های استخدامی 
بــا توج به کمبود نیروی معلم مرد اظهار کرد: اساســا جذب 

نیروی انسانی در آموزش و پرورش با همه دستگاه ها متفاوت 
است. ما باید براســاس نیاز خودمان نیرو جذب کنیم. نیاز ما 
در دو جنس دختر و پسر الزم االجراست و نمی توانیم بگوییم 
که به علت مســاوات اســتخدام، ۵۰ درصد مرد و ۵۰ درصد 
زن جذب می کنیم. بلکه باید ببینیم در دبیرستان پسرانه چند 
معلم مرد نیاز داریم و در مدارس متوسطه دخترانه چند معلم 

زن نیاز داریم.
رئیــس مرکز برنامه ریزی منابع انســانی وزارت آموزش و 
پرورش ادامه داد: بنابراین جنســیت در نیاز سنجی ها بسیار 
کلیدی و حســاس است. شــاید در دیگر دستگاه ها جنسیت 
چندان مطرح نباشــد اما در آموزش و پرورش لزوما به ویژه 

در دوره متوسطه اول و دوم باید این موضوع را لحاظ کنیم.

شناسایی هویت جسد 10 معدنچی دیگر

رئیــس انجمــن علمــی طــب ســنتی از 
معاونت هــای درمان دانشــگاه ها، پلیس فتا و 
نظام پزشــکی و مراجع قضایی درخواست کرد 
تا فعالیت های غیرقانونی برخی از مدعیان طب 

سنتی را در فضای مجازی کنترل کنند.
دکتر نفیسه حسینی یکتا، درباره شرایط فعلی 
فعالیت در حوزه طب ســنتی در کشــور گفت: 
شرایط فعلی در زمینه ارائه خدمات طب سنتی 
نابسامان است. در فضای مجازی و حقیقی افراد 
مختلفی را تحت نام درمانگران طب سنتی می بینیم؛ در یک نگاه کلی می توان افرادی را که 
خدمات طب سنتی ارائه می کنند به دو گروه تقسیم کرد؛ دسته اول پزشکان و پیراپزشکانی 
هستند که در چارچوب قوانین و ضوابط حاکم بر کشور در کنار فعالیت های خود پس از دانش 
آموختگی در رشته خود به آموزش و پژوهش در طب سنتی می پردازند و متناسب با جایگاه 
تشــکیالتی و حوزه عملکردی خود ارائه خدمت می کنند. همچنین گروه دیگر متخصصان 
طب ســنتی هستند که بعد از گذراندن مقطع پزشکی عمومی، مقطع دکترای تخصصی را 
ســپری کرده و مجهز به طب نوین و سنتی شــده و در سالمتکده ها و درمانگاه ها فعالیت 
می کنند. وی ادامه داد: پزشــکان عمومی گروه دیگری هستند که به صورت خودجوش با 
گذراندن دوره ها و در محضر اساتید، بخشی از طب سنتی را فرا گرفته اند. این پزشکان پس 
از گذراندن دوره های مورد تایید وزارت بهداشــت و دانشگاه های علوم پزشکی که در حال 
برگزاری اســت، می توانند در محدوده تعیین شده در آئین نامه پزشکان دوره دیده، فعالیت 
داشته باشند. تشــکیل این دوره ها و حضور پزشکان عالقمند در این دوره ها و موفقیت در 
آزمون نهایی می تواند گام موثری در ساماندهی ارائه خدمات در طب سنتی باشد؛ به عبارت 
دیگر هر چه به سمت شناسنامه دار کردن ارائه دهندگان خدمات درمانی رویم، افق امن تر و 
مطمئن تری را می توانیم پیش روی این رشته تخصصی ترسیم کنیم.به گفته حسینی یکتا، 
این دوره ها در حال حاضر در چند شهر و استان توسط دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن 

علمی در حال اجراست.
شیادی با نام حکیم در فضای مجازی

وی به غیرپزشکانی که در حوزه طب سنتی فعالیت می کنند نیز اشاره کرد و افزود: دسته 
دیگر غیر پزشــکانی هســتند که کار درمان انجام می دهند و از نظر دانش طب سنتی در 
سطوح مختلفی قرار دارند. بر اساس ماده ٨ قانون تشکیل وزارت بهداشت، آئین نامه اجرایی 
آن و ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، خوراکی و آشامیدنی و ماده ۳۳ 
قانون نظام پزشکی، آنها اجازه معاینه و ساخت دارو و تجویز آن را ندارند. البته برخی از این 
افراد در حوزه طب سنتی اطالعات ارزشمندی دارند که نباید نادیده گرفته شود، ولی برخی 

دیگر شیادانه و سودجویانه از استیصال مردم سوء استفاده می کنند.
حسینی یکتا ادامه داد: هر روز در فضای مجازی و حقیقی افرادی را با نام استاد، حکیم و 
سمت هایی از این دست می بینیم که کالس های آموزشی برگزار می کنند یا اقدامات درمانی 
انجام می دهند. این اقدامات به هیچ وجه قانونی نیســت. انجمن علمی طب سنتی ایران از 
تمامی مســئولین مرتبط با این حوزه اعم از معاونت های درمان دانشگاه ها، پلیس فتا، نظام 
پزشکی و مراجع قضایی مصرانه درخواست ورود جدی به این حوزه را دارد؛ زیرا آنچه آسیب 

می بیند سالمت مردم عزیز ایران است که همه در برابر آن مسئول هستیم.
نظر انجمن علمی طب ســنتی درباره جریان طب اســالمی و رواییرئیس انجمن علمی 
طب ســنتی تاکید کرد: بیشتر  علما و مراجع عظام و اساتید حوزه بر این باور هستند که در 
آموزه های دین مبین اسالم نکات آموزنده و راهگشایی در حوزه سالمت وجود دارد که باید 
مورد استفاده قرار گیرد و با بصیرت بهره برداری شود، ولی اینکه نظامی جامع برای تشخیص 
و درمان تمام بیماری ها وجود داشــته باشد را تایید نمی کنند. متاسفانه اخیرا جریاناتی ایجاد 
شده  است که ادعا می کنند با استفاده از روایات قادر به درمان همه انواع بیماری ها هستند و 
مردم را از درمان های استاندارد و روش های ثابت شده در طب سنتی و نوین محروم و مکتب 
جداگانه ای را معرفی می کنند. حسینی یکتا همچنین از مسئولین مرتبط در این بخش و از 
تصمیم گیران در حوزه های علمیه و از سازمان های نظارتی بر امور درمان درخواست کرد که 
به صورت جدی به این امور رسیدگی کنند؛ چرا که سالمتی جسمی و روحی جامعه امانتی در 
دست متصدیان امور مرتبط با نظام سالمت است.وی افزود: اگر این جریانات مدیریت نشود، 
بیم آن می رود که شاهد وقایع اسفناکی باشیم؛ چنانچه در حال حاضر نیز پرونده های شاکیان 
در مراجع ذیربط وجود دارد. ضوابط حاکم بر ارائه خدمات درمانی مشخص و واضح است، به 

همین دلیل درخواست  نظارت جدی و ساماندهی این موضوع را داریم.

درخواست انجمن علمی طب سنتی از پلیس فتا

یک جمعیت شناس با انتقاد از ارائه  آمارهای حاشیه نشینی توسط نامزدها:

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش خبر داد

مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان گفت: هویت جسد 
1۰ تن از معدنچیان جانباخته که روز گذشته و بامداد امروز به 
پزشکی قانونی منتقل شده بود، شناسایی و تحویل خانواده ها 
شد. حســین زارعی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: احراز 
هویت این افراد با اســتفاده از اثر انگشــت، بررسی برخی از 
آزمایش ها و همچنین تطابق و شناســایی توسط خانواده ها 

صورت گرفته است .وی اسامی 1۰ معدنچی احراز هویت شده 
را به شرح زیر اعالم کرد:

1- ابراهیم گنجی
2- مجید نیکی

۳ - حسین محبوبی نرگس چال
۴ - مجید علیخانی

۵ - مهدی سوسرایی
۶ - قاسمعلی صادقیان
٧ - ابوالقاسم برآبادی
٨ - هادی سوسرایی

۹ - مجید طالبی سوسرایی
1۰ - عباس دامن زن

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان گلستان خاطرنشان کرد: 
تاکنون جســد ۴2 معدنچی به مراکز پزشکی قانونی منتقل 
شــده که از این تعداد هویت ۳2 معدنچی شناسایی و تحویل 
خانواده ها شــده اســت. زارعی بیان کرد: تمامی اجساد احراز 
هویت شــده بومی منطقه هســتند و اتبــاع خارجی در بین 

معدنچیان جانباخته وجود ندارد.


