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براساس گزارش قرائت شده در مجلس؛

دانشگاه آزاد در حادثه واژگونی 
 اتوبوس علوم تحقیقات 

مقصر شناخته شد

براســاس گزارش کمیســیون آموزش در 
خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد 
علوم تحقیقات که در مجلس قرائت شد، دانشگاه 
آزاد به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل 
دانشــجویان در واحد علوم تحقیقات و شرکت 

مهران گشت در این حادثه مقصر هستند.
به گزارش ایســنا، ســیدحمایت میرزاده، 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گزارش این کمیســیون در خصــوص حادثه 
واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات 
را در جلسه علنی صبح دیروز مجلس قرائت کرد.

طبق جمع بندی این گزارش، دانشگاه آزاد 
اســامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل 
و نقل دانشــجویان در واحد علوم و تحقیقات و 
شرکت مهران گشت در این حادثه و در مواردی 

که ذکر شد مقصر هستند.
همچنین با بررسی صورت گرفته مشخص 
شد که اســتفاده از تله کابین برای جابه جایی 
حدود ۴۰ هزار دانشجوی این واحد و با توجه به 
قرارگیری ساختمان های دانشگاه در محل های 

مختلف این مجموعه امکان منطقی ندارد.
همچنین براســاس ایــن گــزارش موارد 
متعــددی از ســهل انگاری مدیران دانشــگاه 
آزاد و رؤســا و معاونان واحد علوم تحقیقات در 
خصوص بی تدبیری در این حادثه وجود دارد که 
این موارد شامل قبل از حادثه )نظیر عدم رعایت 
موارد ایمنی راه و عدم نظارت بر پیمانکار( و بعد 
از حادثه )نظیر باقــی ماندن موارد عدم ایمنی( 
است که از سوی کمیســیون در حال پیگیری 
از مقامات قضائی و نتیجــه آن متعاقباً به اطاع 

خواهد رسید.
    

 ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی 
در معرض بیابانی شدن هستند

معــاون آبخیــزداری، امور مراتــع و بیابان 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: 
ایران در هر دهه ۶۵ میلیمتر به ســمت بیابانی 
شــدن پیش رفته اســت و حدود ۱۰۰ میلیون 
هکتار از اراضی کشــور در معرض بیابانی شدن 

قرار دارند.
خسرو شهبازی در گفت و گو با ایسنا با اشاره 
به اینکه در مجموع حــدود ۱۰۰ میلیون هکتار 
از اراضی کشــور ما بر اثر فرســایش بادی، آبی، 
شوری زایی و تخریب فیزیکی، شیمیایی خاک 
در معرض بیابانی شدن قرار دارند، تصریح کرد: 
بر اساس مطالعات ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری در حال حاضــر ۳۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار هکتار از اراضی کشــور تبدیــل به بیابان 
شده اند و در قالب کویر، تپه های ماسه ای، اراضی 

شور و نمکزارها شناخته می شوند.
    

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد

 ورود روزانه ١۵٠ جوان  
به چرخه اعتیاد

دبیرکل اسبق ســتاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه طی چهار دهه هفت میلیون میلیون 
دستگیری با احتســاب رقم افرادی که برای بار 
چندم دستگیر می شوند، در مورد جرائم مرتبط 
مستقیم با مواد مخدر در کشور وجود دارد، گفت: 
تعداد معتادان در کشــور ثابت و ایســتا نیست 
و روزانه حداقل ۱۵۰ جــوان جدید وارد چرخه 

اعتیاد می شوند.
به گزارش ایســنا، علی هاشمی در نشست » 
نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت ملی« افزود: در 
این حوزه تاکنون کار علمی و پژوهشی منسجمی 
نشده اســت. از منظر جهانی چهار بحران بزرگ 
وجــود دارد که شــامل بحران اتمی، زیســت 

محیطی، فقر و مواد مخدر می شود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

اســم »اماک« کــه می آید آدم 
ناخودآگاه یــاد پرونــده جنجالی 
»اماک نجومی« می افتد. ماجرای 
»واگذاری اماک« در شــهرداری 
انگار تمامی نــدارد. اماک نجومی 
ماجرایی اســت مربوط به افشــای 
واگــذاری چند میلیــاردی اماک 
شــهرداری تهران به برخی مدیران 
ارشد و اعضای شــورای شهر تهران 
در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف 
و شــورای چهارم شــهر تهران. این 
اطاعات نخستین بار از سوی سایت 
معماری نیوز به مدیر مسئولی یاشار 

سلطانی رسانه ای شد.
تیرماه گذشــته دادستان تهران 
پس از حدود دو سال، پرونده اماک 
نجومی را مختومه اعام کرد و گفت: 
»برای بخــش عمــده پرونده های 
اماک نجومی قرار صادر و حدود ۴۰ 
قرارداد فسخ و برای کسانی که تا ۱۵ 
درصد قرار کارشناسی اختاف قیمت 
داشــتند، منع تعقیب صادر کردیم. 
همچنین ســه نفر از کارشناسان که 
اظهارات خاف واقع داشتند، تحت 
تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم 
حبس صادر شــده اســت و حدود 
هفت  میلیارد تومان به شــهرداری 
برگشت و این پرونده در بخش اماک 
مختومه شده اســت«. او البته گفته 
برای ۱۰ تا ۱۱ نفــر از مدیران، هنوز 
تصمیم گیری نشده و این موضوع در 
دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.

در همه جای دنیا، اغلب رسانه ها، 

اسناد فساد را افشــا می کنند و مقام 
قضایی ایــن ســرنخ ها را پیگیری 
می کنــد و بــه نتیجه می رســاند. 
برای مثــال در ماجــرای واترگیت، 
پیگیری ها و افشای برخی اطاعات 
از ســوی دو خبرنگار و پیگیری های 
مســتمر سردبیرشــان، بنیامیــن 
بردلی، سبب اســتعفای نیکسون، 
رئیس جمهــور آمریکا شــد؛ اما در 
کشور ما هر دم از این باغ بری می رسد 
و حاال هــم معاون نظارت شــورای 
شهر تهران از عدم جدیت شهرداری 
تهــران در بازپس گیری و قانون مند 
کردن ۳۰۰۰ ملک شــهرداری خبر 

داده و انتقاد کرده است.
جدیت الزم برای بازپس گیری 

امالک وجود ندارد
افشــین حبیــب زاده درمــورد 
آخرین وضعیت بازپس گیری اماک 
شهرداری تهران، به ایسنا می گوید: 
متاسفانه اهتمام و جدیت الزم برای 
بازپس گیری اماک وجود ندارد. او 
با بیان این که در اواخر ســال ۱۳9۶ 
شــورای شــهر تهران مصوبه ای به 
استناد بند ۶ قانون ۵۵ شهرداری ها 
داشــت که براســاس آن شهرداری 
مکلف بود هرگونــه واگذاری ملک 
به اشــخاص حقیقی و حقوقی را به 
تصویب انجمن شهر یا شورای شهر 
برســاند، اضافه کرد: متاسفانه طی 
ســال های متمادی این واگذاری ها 
به تصویب شــورای شــهر یا انجمن 
شهر سابق نرســید. معاون نظارت 
شورای شهر تهران با بیان این که در 
اواخر ســال ۱۳9۶ طی مصوبه ای از 
شهرداری و سازمان اماک خواستیم 

که پرونده همه اماک واگذاری شده 
را به شورای شــهر بیاورد تا عملیات 
قانونی روی آنها انجام شــود، ادامه 
داد: لیست اماک باید به کمیسیون 
مربوطه داده می شد و پس از بررسی 
به صحن شــورای شــهر می آمد تا 
اگر این واگذاری ها در خدمت شــهر 
و شــهروندان بود تاییــد می کردیم 
و اگر ایــن واگذاری دچار خدشــه 
شــده و تغییر کاربری شــده بود آن 
را بازپس می گرفتیم که متاســفانه 
تاکنون که حدود یک ونیم ســال از 
این مصوبه می گذرد حتی یک الیحه 
واگذاری نیز به شــورای شهر ارسال 
نشده تا نســبت به تصمیم گیری و 

تعیین تکلیف اقدام کنیم.
لیست امالک واگذار شده را به 

شورای شهر بیاورند
به گفته حبیب زاده، این اماک، 
اموال بیت المال اســت که در اختیار 
شهرداری قرار دارد و باید در مواردی 
که به نفع شهر و شهروندان است در 
راستای قانون ۵۵ شهرداری ها حق 
بهره برداری از آن به اشخاص حقیقی 
و حقوقی سپرده می شد و منفعت آن 
نیز باید به شهر و شــهروندان برسد 
که این اتفاق به نظر می رسد نیفتاده 
است. او با بیان این که تمام حرف ما 
این است که لیســت اماک واگذار 
شده را به شورای شهر بیاورند تا پس 
از بررســی آنها را تایید یا رد بکنیم، 
در مورد علت تعلل شهرداری گفت: 
متن مصوبــه ما الــزام قانونی دارد و 
شهرداری باید ظرف سه ماه گزارشی 
در خصوص واگذاری اماک به افراد 
حقیقی و حقوقی ارائــه می کرد، اما 

تاکنون گزارش رسمی نداده هرچند 
که اعداد و ارقامــی در گزارش های 
غیررسمی ارائه کردند و حتی اماک 
را شناســایی کرده و مشخص شده 
است که کاربری کدام یک از اماک 
تغییر کرده و استفاده غیر می شود، 
اما جدیت مورد انتظار شورا را ندارند.
شورای شهر تهران  آمار دقیق 

امالک را ندارد
معاون نظارت شورای شهر تهران 
با بیان این که اندکی بیش از ۳۰۰۰ 
ملک از سوی شــهرداری تهران به 
افراد حقیقی و حقوقی واگذار شــده 
اســت، ادامه داد: همــه این اماک 
باید در شورای شــهر بررسی شود و 
مهر تایید شــورا را بگیرند. به گفته 
حبیب زاده، شورای شهر تهران  آمار 
دقیق و نهایی در مورد اماکی که حق 
بهره بــرداری از آن به افراد حقیقی و 
حقوقی سپرده شده است را ندارند. 
او در پاسخ به این ســوال که شورای 
شــهر چه اقدامی در این باره انجام 
می دهد بــا بیان این که متاســفانه 

مصلحت اندیشــی هایی درخصوص 
بازپس گیری اماک انجام می شود، 
اظهار کرد: بعضا دیده شده است حتی 
هنگامی که برای بازپس گیری ملک 
به واحد مربوطه مراجعه می کنند با 
تلفن رئیس شان برگردانده می شوند 
که این مسئله اصا قابل قبول نیست. 
پیگیری تذکرمــان یک روند قانونی 
دارد و پیگیــر آن هســتیم، چراکه 
متاســفانه مصوبه شــورا اجرا نشده 
و تذکرات و مکاتبــات ادامه خواهد 
داشت و به نظر می رســد با جدیتی 
که شورای شهر دارد به نتیجه خوبی 

می رسیم.
در این میــان مــردم همچنان 
مشــتاق این هســتند کــه بدانند 
ماجــرای امــاک نجومی بــه کجا 
ختم شــد. بد نیســت به دنبال این 
موضوع مروری داشــته باشــیم به 
ماجرای پرونده هــای ناتمام اماک 
نجومی. دادستان تهران اواخر سال 
9۶ درحالی که  از اظهاراتش این طور 
برمی آمد که پرونده اماک نجومی 
بسته شده است، در توضیحی کوتاه 
اعام کــرد ۱۸۲ فقره قــرار نهایی 
در این پرونده صادر شــده اســت، 
۱۲ پرونــده منتهی به صــدور قرار 
جلب به دادرسی شــده و برای ۱۷۰ 
پرونده قرار منع تعقیب صادر شــده 
است. او گفته بود مبنای صدور قرار 
منع تعقیب، قراردادن تفاوت قیمت 
در زمان واگذاری امــاک و قیمت 
هیئت کارشناسی تعیین شده از سوی 
بازپرس دادسرا بوده است. بر همین 
 اساس، ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع 
تعقیب برای آنها صادر شده است، یا 
ملکی نگرفته اند یا قرارداد واگذاری 
اماک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد 
هم با توجه به اینکــه بهای واگذاری 
ملک بــا قیمت هیئت کارشناســی 
تفاوت کمی داشــت، ثمــن معامله 
متعارف ارزیابی شد و قصد مجرمانه 

احراز نشد.
ماجرای ١2 پرونده تخلف در 

شهرداری تهران چه بود؟
این توضیحات دادســتان تهران 
معقول و مقبــول اســت؛ اما کمی 
درباره زمان تفاوت وجود دارد؛ زیرا 
دادســتان تهران پس از طرح شدن 
موضوع اماک نجومی با دســتوری 
که از دادستان کل کشــور دریافت 
کــرد، در کوتاه ترین زمــان ممکن 
بررسی این پرونده را شروع کرد؛ اما 
درباره این ۱۲ پرونده و البته ماجرای 
هزار و ۳۰۰ ملکی که اعضای شــورا 
درباره آن صحبت می کنند، توضیح 
و ورود جدی و ملموســی نداشــته 
اســت. یک هفته بعــد از تعطیات 

نوروز سال گذشــته که »محمدعلی 
نجفی«، شهردار سابق تهران، بهشت 
را به سرپرست ســپرد، در حواشی 
حرف های خداحافظی از ۱۲ پرونده 
تخلف در شــهرداری تهران صحبت 
کرد که برای دادستانی تهران ارسال 
کرده بود. با این حســاب که این ۱۲ 
گزارش آن زمان ارســال شده بوده 
و حاال بیش از یک ســال از آن زمان 
می گذرد، انتظار این است که درباره 
برخی از این موارد جزئیات بیشتری 

گفته شود.
درعین حــال پــس از گزارش 
تحویل و تحول شهرداری تهران که 
محمدعلی نجفی حــدود ۱۰۰ روز 
پس از قرارگرفتن در این مسئولیت 
ارائه داد، صحبــت از ۶۷۰ ملک که 
غیرقانونــی واگذار شــده بودند و 
تنها ۶۰ مورد آنها بازپس داده شده 
بودند، شد. در ادامه که دیگر نجفی 
پایش به دادســتانی کشیده شده و 
وارد فاز اســتعفا شد، برخی اعضای 
شــورای پنجم دربــاره این اماک 
توضیحات بیشــتر و تکمیلی دادند 
و در ادامــه صحبت از هــزار و ۳۰۰ 
ملک به میان آمــد. البته این ادعاها 
هنوز نه از جایی واکنش داشته و نه 
دادستانی درباره آن حرفی به میان 

آورده است.
عالقه ای به پیگیری ندارند

حاال که مدیــران و مســئوالن 
دوره قبلی مدیریت شــهری پس از 
۱۲ یا به عبارتی ۱۴ ســال رفته اند و 
بنابر ســنت و قانون نانوشته مدیران 
در سیســتم اجرایی، کمتر مدیری 
دیده شده که پاســخگوی تخلفات 
یا تصمیمات اشــتباه خود باشــد. 
حاال هم به نظر می رســد شــهردار 
اصاح طلــب، مدیــران و اعضــای 
شورای شهر اصاح طلب تهران هم 
بنایی چندان جــدی در پیداکردن 
مقصــر ندارند و همین کــه بتوانند 
بخشی از دارایی های شهر را در این 
دوران بی پولی به شــهر برگردانند، 

هنر کرده اند.  

یک مسئول از واگذاری 3٠٠٠ ملک شهرداری به »افراد غیر« خبر داد!

دریغ از آن دارایی های نادیده ملی

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

اوتیســم، بیماری که کمتر مردم جامعه 
با آن آشــنایی دارند، اختالی ژنتیکی و به 
ندرت اکتســابی اســت؛ بنابر گزارش های 
مرکز توانبخشی بهزیســتی کشور می توان 
گفت: در دنیا از هر شــصت و پنج تولد، یک 
نفر دچار »اختال اوتیسم« می شود و کشور 
ما نیز از نظر ابتا به این بیماری از این قاعده 
مستثنی نیست. باتوجه به آمارهای گزارش 
شده از سوی ســازمان توانبخشی بهزیستی 
حدود هفت هزار کودک مبتا به اوتیســم 
در کشور شناسایی شــده اند که بیش از سه 
هزار نفر از آنها از خدمات توانبخشی بیماران 
اوتیســم بهره می برند؛ البته در این میان نیز 
بیماران اوتیســم دیگری نیز وجود دارند که 
چون بیماری حادی ندارند یا اینکه خانواده ها 
از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند و در 

مناطق محروم به ســر می برند، همچنین به 
سبب نبود آگاهی و دانش کافی والدین، این 
دسته از افراد اوتیسم شناسایی نمی شوند، به 
همین ترتیب ممکن است آمار و ارقام افراد 
مبتا به اوتیســم رقمی باالتر از این میزان 
گزارش شده باشد که به دلیل نبود اطاعات 
دقیــق، نیز زمینــه الزم برای رســیدگی و 
فراهم آوردن شرایط آموزشــی خاص این 
دســته از مبتایان به اختال طیف اوتیسم 
همچنان مهیا نشده است؛ متاسفانه امروزه 
به دلیــل نبود امکانات آموزشــی الزم برای 
باال بردن آگاهی و اطاع رسانی خانواده ها، و 
همچنین عدم متخصصین مجرب و خدمات 
آموزشی مناسب، ساالنه شاهد تولد نوزادان 
اوتیسمی هستیم که بدلیل کمبود امکانات، 
نبود مراکز تخصصی و متخصصین توانمند و 
کارآزموده برای ارائه خدمات گفتار درمانی و 
رفتار درمانی، و همچنین هزینه های گزاف و 
سنگین مراکز خصوصی، کودکان اوتیسم از 

فضای ارتباطی و اجتماعی بدور مانده اند.
 Autism( اختــال طیــف اوتیســم
Spectrum Disorder( از جملــه 
بیماری های عصبی-رشدی پیچیده کودکان 
اســت که کودکان باتوجه به نحوه تعامات 
و ارتباطــات اجتماعی در طیفــی از خفیف 
تا شدید دســته بندی می شــوند که انجام 
الگوهای تکراری رفتــار، عایق و فعالیت ها 
از ویژگی های بارز این دســته از افراد مبتا 
به اختال طیف اوتیسم محسوب می شود. 
بطور کلی می توان گفت عایم این بیماری 
از بدو تولد تا ۳ سال اول زندگی بروز می یابد 
و شناســایی زودرس بیمــاری اوتیســم و 
تاش برای جلوگیری از روند پیشــروی این 
بیماری می تواند به تدریــج به کنترل و مهار 
آن و بازگشــت کودکان بــه چرخه عادی 
زندگی کمک کند. اساسا این اختال بر رشد 
طبیعی مغز در حیطــه مهارت های ارتباط، 
کام، زبان و همچنیــن تعامات اجتماعی 

افراد تاثیــر می گذارد که ایــن امر می تواند 
ناشــی از نارسایی سیســتم عصبی کودک 
و یا سبک تعاملی نامناســب والدین باشد. 
از اینرو براســاس مطالعات و پژوهش های 
انجام شــده می توان اظهار داشت »کانر« از 
نخستین افرادی بود که »ســندروم کانر« 
یا »ســندروم اوتیســم اولیه کودکی« را در 
برخورد بــا کودکانی که الگوهــای رفتاری 
خاصی همچون انزوا طلبی، گوشه گیری را از 
خود بروز می دادند و بیشتر ترجیح می دادند 
در تنهایی خود به سر ببرند را شناسایی کرد. 
کارشناسان روانشناس و متخصصین درمانگر 
معتقدند والدین کودکان دچار اوتیســم با 
والدین کودکان مبتا به ســایر اختاالت و 
ناتوانی های دیگر تفــاوت چندانی ندارند و 
مهمترین مساله در پیدایش ریشه های این 
اختال مسائل زیســتی و عصب شناختی 
می باشــد. امروزه باتوجه به اهمیت اختال 
طیف اوتیسم، پیشــرفت های جدیدی در 
حوزه غربالگری این اختال رخ داده اســت 
بطوریکه تشخیص و شناسایی عایم اوتیسم 
در نوزادان زیر شــش ماه یکی از دســتاورد 
های مهم در این حوزه محســوب می شود. 
عایم این دســته از کودکان در ســه حوزه 

کام، رفتار های تکراری و عاقه مندی های 
آنان نمــود پیدا می کند؛ بــه لحاظ ظاهری 
می توان گفت کودکان طیف اوتیســم هیچ 
تفاوتی با ســایر کــودکان ندارنــد و تنها از 
لحاظ رفتــاری و نحوه برقــراری ارتباطات 
اجتماعی و تعامات رفتاری خود تفاوت هایی 
با سایر کودکان دارند؛ بیشــتر به رفتارها و 
بازی های کلیشــه ای و تکراری می پردازند 
و همچنیــن احســاس همدلی به نســبت 
اندکی را از خود نشان می دهند. تا به حال از 
ســوی محققان، جامعه پزشکی و همچنین 
روانشناسان و متخصصین رواندرمانگر درمان 
مشخصی برای ریشه کن کردن بیماری طیف 
اوتیسم شناسایی نشده است، از اینرو آگاهی 
خانواده هــا و جامعه در ســالهای ابتدایی از 
بیماری اوتیسم کودکشان می تواند، تغییرات 
شگرفی را در زندگی فرزندشان ایجاد کند؛ 
همچنین تاکید بر مجموعه ای از درمان های 
رفتاری و ارتباطــی، آموزشــی، دارویی با 
همراهی و بهره مندی از کمک متخصصین 
روانشــناس به تدریج اثرات این بیماری را 
تقلیل می دهد و شــرایط را برای حضور این 
کودکان در جامعــه و انجــام فعالیت های 

اجتماعی فراهم می کند.

سندروم درخودماندگی را بیشتر بشناسیم!

شهردار سابق تهران 
پس از آن که بهشت 

را به سرپرست سپرد، 
در حواشی حرف های 

خداحافظی از ١2پرونده 
تخلف در شهرداری تهران 

صحبت کرد. حاال بیش 
از یک سال از آن زمان 

می گذرد و هنوز خبری از 
آن ١2 پرونده نیست

معاون نظارت شورای 
شهر تهران از عدم جدیت 

شهرداری تهران در 
بازپس گیری و قانون مند 

کردن 3٠٠٠ ملک شهرداری 
که به غیر واگذار شده است، 

خبر داد و گفت: متاسفانه 
اهتمام و جدیت الزم برای 
بازپس گیری امالک وجود 

ندارد
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