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خواب زمستانی در صنعت گردشگری
در حالــی که بر اســاس پیش بینی های رســمی 
بین المللی تا 10 ســال آینده 126 میلیون شغل 
جدید در صنعت گردشــگری ایجاد می شــود، اما 
سهم ایران چندان قابل توجه نیست و این مساله 
کام ما را در روز هایی که به نام هفته گردشــگری 

نام گذاری شده است، تلخ می کند.
صحبــت درباره گزارش شــورای جهانی ســفر و 
گردشگری است که با تحلیل روند این صنعت در 
سال های 201۹ و 2021، آمار هایی را ارائه کرده و 
یک پیش بینی هم برای دهه پیش رو داشته است.

بخشــی از این آمارها خوشــایند اســت؛ چراکه 
نشان می دهد در ســال 2021، کشور ما توانسته 
خودش را در جمع 20 کشــور اول جهان، از نظر 
سهم اقتصاد گردشگری در تولید ناخالص داخلی 
)GDP( قرار دهد و با عدد ۴۸.1 میلیارد دالر، در 

رتبه نوزدهم جای گرفته ایم. 
عددی نزدیک به کشــور هایی مانند ترکیه )۵۹.۳ 
میلیارد دالر(، عربستان )۵1.۵ میلیارد دالر(، کره 
جنوبــی )۴۸.۸ میلیارد دالر( و ســوئیس )۴۴.۵ 
میلیــارد دالر(. البتــه فاصله مان با کشــور های 
صدرنشین بســیار زیاد اســت؛ آمریکا )12۷1.2 
میلیارد دالر(، چین )۸1۴.۳ میلیارد دالر(، آلمان 
)2۵1 میلیــارد دالر( و ژاپن )206 میلیارد دالر(. 
به هر حال این رتبه برای ما ارزشــمند اســت و 
قابــل توجه، اگرچه بررســی دقیق تر این گزارش 
نشــان می دهد که جابه جایی های ایجاد شده در 
این رتبه بندی ارتباط مستقیم با دو سال کرونایی 
داشته وگرنه در سال 201۹ و پیش از آغاز کرونا، 
بیستمین کشور این رتبه بندی بیش از ۷6 میلیارد 
دالر اقتصاد گردشگری داشته، اما در سال 2021، 
هفت کشور از فهرست بیست تایی، درآمدی کمتر 

از این عدد داشته اند.
در خصوص آمار ۴۸ میلیارد دالری مورد اشــاره 
شــورای جهانی سفر و گردشــگری که عدد قابل 
توجهی است، 2 نکته قابل اشاره است اوال این که 
مبنای محاســبه این رقم برای دالر ۴200 بوده یا 
دالر بازار آزاد که هرکدام از این 2 مبنا می تواند در 
رقم نهایی موثر باشــد و نکته دوم این که احتماال 
این عدد شــامل گردش مالی حوزه گردشــگری 
داخلی نیز می باشــد و به معنی آورده ۴۸ میلیارد 

دالری گردشگران خارجی به کشور نیست. 
گردشــگری داخلی یکی از حوزه هایی اســت که 
می توانــد آورده زیادی برای صنعت گردشــگری 
داشــته باشــد و حتی در مواردی ضرورت توجه 
به آن اولویت بیشتری بر جذب گردشگر خارجی 

دارد.
طبــق گزارش هــای بین المللی، تا ســال 20۳2 
میالدی، سهم صنعت گردشگری از تولید ناخالص 
داخلی در کل جهان هر ســال ۵.۸ درصد رشــد 
خواهد داشــت، یعنی دو برابر نرخ رشــد متوسط 
ســاالنه. مهم تر این که طی یک دهه آینده، 126 
میلیون شــغل جدید به واســطه گردشــگری در 
جهــان ایجاد خواهد شــد که نگرانــی در همین 
جاســت، چراکه ســهم قابل بیانی از آن نداریم و 
تقســیم آن، به این شــکل پیش بینی شده است: 
6۴.۸ درصد از 126 میلیون شــغل جدید در آسیا 
و اقیانوســیه، 11.۸ درصد در آفریقا، ۸ درصد در 
آمریکای شــمالی، 6.۹ درصد در اروپا، ۴.۷ درصد 
در آمریــکای التیــن و فقط ۳.1 درصــد آن در 

خاورمیانه خواهد بود. 
همچنین در بررســی سهم کشــور ها نیز، 2۵.۵ 
درصد این مشــاغل جدید در چین، 20.۴ درصد 
در هنــد، ۵.۳ درصد در آمریــکا، ۴.2 درصد در 
اندونــزی، 2.۸ درصد در تایلنــد، 2.۵ درصد در 
فیلیپیــن و 2.۳ درصد در مکزیــک خواهد بود و 
ســهم همه کشــور های دیگر روی هم ۳۷ درصد 
پیش بینی شــده که به دلیل کوچک بودن اعداد 
مربوط به هر یک از آن ها، در گزارش جهانی درج 

نشده است. 
هرچند در ایــن حوزه موضوعاتی مانند نســبت 
جمعیت، وضعیت سیاســی و فرهنگی خاورمیانه 
و کارشــکنی ها در توسعه گردشگری این منطقه، 
به ویژه ایران، اثرگذار اســت، اما به هر حال با این 
آمار و ارقام جهانی، تردیدی نیست که باید نگران 
آینده صنعت گردشگری بود؛ صنعتی که می تواند 
بخشــی از اقتصاد نفتی ما را پوشــش دهد و به 
درآمدی پایدار برای کشور تبدیل شود، اگر نگاهی 

جدی و راهبردی به آن داشته باشیم.
شــرکت  عامــل  مدیــر  زاده،  حســین  روح اهلل 
مادرتخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی در 
این باره گفت:»تا زمانی که زیرساخت های داخلی 
را تقویــت نکنیم و فرآیند هــای موجود در حوزه 
گردشگری اصالح نشود، نمی توانیم منتظر تغییر 
وضعیت این صنعت در کشور باشیم.« حسین زاده 
افزود:»توجه ویژه به زیرســاخت ها، ایجاد مشوق 
برای ســرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده 
از الگو های موفق صنعت گردشــگری در جهان از 
جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار بگیرد تا 
با استفاده از آن ها بتوانیم این صنعت را در کشور 

توسعه دهیم. 
او افزود: با توســعه گردشگری بسیاری از صنوف 
و صنایــع دیگر نیــز پویا خواهد شــد و طبیعتا 
اشتغال زایی مناسبی را هم با خود به همراه خواهد 

داشت.«

گزارش 

شناسایی ۵3۸ بیمار جدید کرونا 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، روز گذشته، سه بیمار 
مبتال به کووید1۹ در کشــور جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 1۴۴ هزار 

و ۴2۹ نفر رسید.
همچنین بر اســاس اعالم وزرات بهداشت، مجموع 
بیماران کووید1۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۴۹ هزار 
و 1۸6 نفر رســید. تا کنون ۷ میلیون و ۳2۵ هزار و 
۹62 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شــده انــد.1۴۸ نفر از بیمــاران مبتال به 
کووید1۹ در بخش  مراقبت های ویژه بیمارســتان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۵۴ میلیون و 112 
هزار و ۳10 آزمایش تشــخیص کووید1۹ در کشور 
انجام شده است. در حال حاضر هیچ شهرستانی در 
وضعیت قرمز قرار ندارد. 16 شهرستان در وضعیت 
نارنجی، 200 شهرســتان در وضعیــت زرد و 2۳2 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
تا کنون 6۵ میلیــون و ۸۵ هزار و ۹0۳ نفر ُدز اول، 
۵۸ میلیــون و ۴۸6 هزار و ۴2۹ نفــر ُدز دوم و ۳1 
میلیــون و 22۴ هزار و ۳۵6 نفر، ُدز ســوم و باالتر 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به 1۵۴ میلیون و ۷۹6 هزار و 

6۸۸ ُدز رسید.

تکثیرماهی »سی بس« ممنوع است
در پی اعالم رئیس موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی 
مبنی بر تکثیر گونه میگوی »کروما« و ماهی »سی 
بس« در ایران، سرپرســت معاونت محیط  زیســت 
دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط  زیست 
با اشــاره به غیربومی بودن ماهی »سی بس« گفت: 
پرورش ماهی »سی بس« بر اساس استاندارد جهانی 

ممنوع اما تکثیر میگوی کروما بالمانع است.
 رئیــس موسســه تحقیقاتی علوم شــیالتی پیش 
از ایــن گفته بود: با کمک بخــش خصوصی از اروپا 
گونه جدیــدی از میگو به نام کروما که بومی خلیج 
فارس و دریای عمان اســت، وارد شــده که پس از 
اخذ مجوزهای الزم و مطالعات انجام شده قرار است 
در کشور پرورش داده شود. دستاورد دیگر موسسه 
تحقیقات شــیالت که در مرداد امسال در بندر امام 
خمینی و ایستگاه پرورش و  تکثیر ماهیان دریایی 
وابســته به پژوهشــکده آبزی پروری جنوب کشور 

رونمایی شد، تکثیر ماهی »سی بس« بود.

سن امید به زندگی در ایران از ۵۹ به 
۷۶ سال رسید

رئیس ســازمان نظام پزشــکی گفت: سن امید به 
زندگی از ۵۹ به ۷6 ســال رســیده است و باید به 
پزشــکان در حوزه طب ســالمندی آموزش داده و 

بودجه الزم به حوزه سالمندی تخصیص داده شود.
محمد رئیس زاده گفت: ســن امیــد به زندگی در 
گذشته ۵۹ ســال بود که امروزه به حدود ۷6 سال 
رسیده اســت. نگاه ما به جمعیت سالمند باید بهتر 
شود؛ زیرا فرد مسن قهرمانان زندگی هستند و باید 
از تجربه این افراد اســتفاده کننــد. وی گفت: باید 
همکاران ما در حوزه طب ســالمندی آموزش داده 
شــوند و بودجه الزم به حوزه ســالمندی تخصیص 

داده شود.

تحصیل 10 هزار دانش آموز کم شنوا در 
مدارس عادی

معاون برنامه ریزی آموزشــی و توانبخشی سازمان 
آموزش و پرورش اســتثنایی گفت: در حال حاضر 
حدود ۴ هزار و 16۹ دانش آموز با آســیب شنوایی 
در مدارس اســتثنایی داریم کــه ۳2۷ نفر از آن ها 
اتباع هســتند و حدود 10 هــزار دانش آموز هم با 
آسیب شنوایی در سیستم تلفیقی - فراگیر تحصیل 
می کنند. اســماعیل برقــی به لزوم اطالع رســانی 
و آمــوزش خانواده هــا و آحاد جامعه بــا نیازهای 
دانش آموزان استثنایی بخصوص افراد دارای آسیب 

شنوایی تاکید کرد. 

بازی های آنالین فیلتر شدند
طبق گزارش ها به نظر می رسد موج فیلترینگ بزرگی 
به سمت بازی های آنالین هجوم آورده است. چندی 
پیش شــاهد مسدود شــدن بازی »کلش آو کلنز« 
بودیم و حال باید اســامی بازی هایی مانند »کاالف 
دیوتی موبایــل، فورتنایت، دوتا CSGO  2 « را به 
این لیست اضافه کنیم. سرور های »کانتر استرایک« 
که یکی از محبوب ترین بازی هــای آنالین در بین 
کاربران ایرانی محسوب می شود نیز از دسترس خارج 

شده اند.

کشف 10 تن چوب قاچاق
فرمانده انتظامی شهرستان آوج از کشف 10 تن چوب 
قاچاق توسط ماموران یگان امداد این شهرستان خبر 
داد.ســرهنگ علی زرینی گفت: ماموران یگان امداد 
حین کنترل محورهای مواصالتی به یک دســتگاه 
کامیون مشــکوک و آن را متوقــف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان آوج اظهار کرد: در بازرسی از این 
خودرو، مقدار 10 تن چوب از نوع اوکالیپتوس، گردو، 
انجیر و آلو که فاقد هرگونه مجوزقطع و حمل چوب 
بودند، کشف شد.زرینی افزود: طبق نظر کارشناسان 
ارزش تقریبی چوب کشف شده 100 میلیون ریال 
برآورد شده است که در این راستا یک نفر با تشکیل 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
همچنین وی ضمن اشــاره اینکه قطع درختان، به 
تاراج بردن منابع ملی بوده و تبعات زیست محیطی 
زیادی را در پی دارد، تاکیید کرد: در صورت مشاهده 
فعالیت غیر قانونــی قاچاقچیان چوب و محصوالت 

وابسته مراتب را سریعا به پلیس 110 اطالع دهید.

خبر

همدلی|  مدارس غیردولتــی که از اواخر 
دهه 60 شــروع شد، همواره یکی از مسائل 
چالش برانگیز حوزه آموزش و پرورش کشور 
بوده است، بســیاری وجود این مدارس را 
برخالف عدالت آموزشــی دانســته و به آن 
انتقاد دارنــد و می گویند این مدارس باعث 
نابرابری فرصت های آموزشــی و کشــاندن 
نظام طبقاتی به درون مدارس کشــور و به 

جمع کودکان این سرزمین می شود.
با تمام انتقاداتــی که به مدارس غیردولتی 
وجــود دارد، امــا ایــن مدارس خــود با 
چالش هــای زیــادی روبرو هســتند. ابهام 
در اســتاندارد فضاها و کیفیت آموزشــی 
و همچنیــن باال بــودن شــهریه مدارس 
غیردولتی از نظر اولیــای دانش آموزان در 
کنار تعهدات اجرا نشده دستگاه ها از جمله 
چالش های مرتبط با مدارس غیرانتفاعی به 

شمار می روند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، مدارس 
غیردولتی در ســه درجــه مختلف کیفی، 
خدمات خود را ارائه می کنند .مدارس درجه 
یک مدارسی خاص هستند که با اختالط دو 
عنصر قدرت و ثروت تاسیس شده اند. زبان 
دوم خارجی، یک ورزش تخصصی، شــنا و 
یوگا از مهارت هایی است که در این مدارس 
آمــوزش داده می شــود. اردوی خارجی با 
هزینه هــای چند ده میلیونــی و وعده های 
غذایی مختلف از امکاناتی است که فقط در 

چنین مدارسی یافت می شود.
مــدارس درجه دو و درجه ســه نیز دارای 
شرایط ویژه ای هستند که البته در قیاس با 
مدارس درجه یک، حرفی برای گفتن ندارند. 
کالس های روباتیک، مشــاعره و استخر با 
شهریه های باال شرایطی است که بر مدارس 
درجه دو حاکم است. در مدارس درجه سوم 
بســته به ویژگی های یک مدرسه، شهریه 
تعیین می شود و نســبت به مدارس درجه 
یک و دو از امکانات کمتری برخوردار است 
امــا در قیاس با مــدارس دولتی صدها پله 
باالتر اســت. درجه بندی مدارس غیردولتی 
که بر اساس امکانات و میزان شهریه صورت 
می گیرد باعث طبقانی شدن تحصیل حتی 
در چارچوب این مدارس هم شده است.این 
تبعیض های آموزشی در حالی است که در 
اصــول مختلف قانون اساســی به صراحت 
عنوان شــده که دولت موظف اســت همه 
امکانات خود را           برای آموزش رایگان به کار 
ببندد و همه اقوام از حقوق مسلم برای این 

آموزش برخوردار هستند.
 هرچقدر پول بدهید، آش می  خورید

یکــی از مســائل مهم مــدارس غیردولتی 
موضوع شهریه این مدارس است، موضوعی 
که باعث می شــود حتی در این مدارس نیز 
دانش آموزان به انــدازه پولی که می دهند، 
امکانــات  و  بــه اصطــالح آش بخورنــد 

دریافت کنند. همیــن چندی پیش احمد 
محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توســعه مشارکت های مردمی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در این زمینه 
گفت: »شــهریه هر مدرسه با مدرسه دیگر 
و هر استان با اســتان دیگر متفاوت است. 
به همین دلیل هم افزایش شهریه به صورت 
درصدی اعمال نشده و متناسب با عملکرد 

مدارس به دنبال افزایش شهریه هستیم.«
امسال شهریه مدارس غیردولتی با افزایش 
۳۵درصدی نســبت به سال گذشته روبه رو 
شــده اســت.آن گونه که آموزش و پرورش 
اعالم کرده اســت حداقل شــهریه مدارس 
غیرانتفاعی ســال تحصیلی 1۴01-1۴02 
مبلغ ۴ میلیون تومان و حداکثر ۳۵ میلیون 
تومان است. اما بســیاری می گویند هزینه 
تحصیل در مدارس غیرانتفاعی بسیار بیشتر 
از مبلغی اســت که آموزش و پرورش اعالم 
می کند، چرا که این مــدارس به بهانه های 
مختلف مانند اردوهــای داخلی یا خارج از 
کشــور، کالس های فوق برنامــه و ... مبالغ 
قابل توجهی از خانواده ها دریافت می کنند.

براســاس گزارش برخی از رسانه ها، برخی 
از مــدارس غیرانتفاعی در شــمال شــهر 
تهــران، شــهریه 1۵0 میلیــون تومانی از 
دانش آمــوز دریافــت می کننــد و امکانات 
خاصــی مثل آموزش دو زبــان خارجی به 
آنان ارائه می دهنــد. برخی از دانش آموزان 
این مدارس الکچری حتــی در کنکور هم 
شرکت نمی کنند تا از دانشگاه های خارجی 
پذیــرش بگیرنــد و به همیــن دلیل، این 
مدارس، به سکوی فرار استعداد های کشور 

به کشــور های دیگر تبدیل شــده اند و این 
موضوع، تبعیضی آشکار است.

 رشد قارچ گونه مدارس غیرانتفاعی
 بــا تمام انتقاداتی که به مدارس غیردولتی 
می شــود اما هرســال به تعداد این مدارس 
افزوده می شــود. تابســتان پارسال ابراهیم 
سحرخیز، معاون اسبق وزارت بهداشت در 
گفت وگو با ایســکانیوز از افزایش دوبرابری 
مــدارس غیرانتفاعی در کشــور خبر داد و 
گفت: »ســال 1۳۹2 یــک میلیون و 100 
تا یــک میلیون و ۵0 هــزار دانش آموز در 
مدارس غیردولتی داشــتیم و در سال ۹۹ 
این تعداد بــه دو میلیــون و 1۹ هزار نفر 
انســانی و گزینش  نیروی  رســید.«جذب 
در مــدارس غیردولتــی نیــز موضوعــی 
چالش برانگیزاســت. بســیاری می گوینــد 
گزیش در مدارس غیردولتی چندان جدی 
نیســت. مدارس غیرانتفاعــی، کارمندان و 
معلمان خود را جدا از سیســتم استخدامی 

آموزش و پرورش جذب می نماید.
انتقادات به گزینش معلمان غیرانتفاعی در 
حالی است که هرگونه اخالل در روند جذب 
نیروهای باانگیزه و قوی برای ورود به شغل 
معلمی می تواند پاشنه آشیل موفقیت نظام 

تعلیم و تربیت کشور باشد.
خوب  مدارس  این  معلم های   شرایط 

نیست
فقط موضوع گزینش این مدارس نیســت 
که به باور برخی مساله ساز به نظر می رسد، 
وضعیــت درآمــدی معلم های شــاغل در 
مدارس غیرانتفاعی نیز موضوعی مساله ساز 
اســت که می توان آن را به چالش های این 

مدارس اضافه کرد. 
اگرچه گفته می شود بیمه، حقوق و مزایای 
معلمان مــدارس غیرانتفاعی مطابق قوانین 
وزارت کار است، نداشتن بیمه، نبود امنیت 
شغلی، قرارداد های موقت، برخوردار نبودن 
از مزایای درنظر گرفته شــده برای معلمان 
رســمی آموزش  و پرورش و نبود ســنوات 
شغلی، همه موید آن است که شرایط برای 
غیرانتفاعی هــا اصال خوب نیســت. حقوق 
بیشتر معلمان مدارس غیرانتفاعی کمتر از 
مبالغی است که در قرارداد ها ثبت می شود. 
بنابراین آنهــا از حداقل حقوق قانونی خود 

محروم هستند.
تلخ تر آن که اعتراضات آنها به دلیل این که 
حامی ندارند، معموال محکوم به ســکوت یا 
اخراج آنان است. در این میان، موضوعی که 
تلخ تر جلوه می کند این اســت که معلمان 
معترض به شــرایط مالی و حقوقی خود در 
پیگیری مشکالت شــان، همیشه شنیده اند: 
»درنظر آموزش وپرورش، شما معلم رسمی 
نیستید«، درحالی که طبق تعریف یونسکو، 
کســانی که در مدارس تدریس کنند، معلم 
شــناخته می شوند.بسیاری نبودگوش شنوا 
برای شــنیدن مشکالت و مطالبات معلمان 
شاغل در مدارس غیرانتفاعی را به سهام دار 
یا موسس بودن مسئوالن آموزش و پرورش 
در مــدارس غیرانتفاعــی گــره می زنند و 
می گویند بسیاری از مســئوالن رده باالی 
آمــوزش  و پرورش خود موســس، صاحب 
یا ذی نفع در مدارس غیردولتی هســتند و 
این موضوع ســد راه احقاق حقوق معلمان 

غیرانتفاعی شده است.

همدلی از وضعیت مدارس شهریه ای گزارش می دهد 

چالش های مدارس غیرانتفاعی

همدلی| آمارهای مدیریت شــهری پایتخت می گوید ۳۷ 
درصــد از مردم تهران در بافت فرســوده زندگی می کنند، 
آماری نگران کننــده از زندگی در بافــت ناپایداری که هر 
حادثه ای هرچند کوچک، می توانــد برای آنها به فاجعه ای 
تبدیل شــود به بهای نابودی زندگی و  دار و ندارشان تمام 
شود. اما این بافت فرســوده در برخی مناطق بیشتر است، 
مناطق قدیمی تهران همچون 12، 1۵ و...که هرچقدر تالش 
شــود تا از این بافت ناکارآمد کاسته و به بافت نوسازی شده 
اضافه شــود باز هم نیازمند تالش مضاعفی اســت. علیرضا 
زاکانی، شــهردار تهران روز گذشــته با اشاره به مخاطرات 
فرسودگی شهر آن را تهدیدی برای شهروندان عنوان کرد و 

از برنامه های جدید در این باره گفت. 
بافت فرســوده به خاطر گذرگاه های تو در تو و کوچه های 
الغر و نحیف و ناایمن آدم ها را فرســوده می کند. آدم های 
گرفتار این بافت ها می دانند که رها شدن از آن یعنی چیزی 
نزدیک به رویا. در ســال های گذشــته اگرچه وعده های 
بسیاری برای نوســازی بافت های فرسوده داده شد، اما این 
مشــوق ها به دلیل ناکارآمدی موثر نبوده اســت و به نوعی 

خود دچار فرسودگی بودند.
 فرسودگی تهران؛ عامل تهدید زندگی شهروندان 

علیرضــا زاکانــی شــهردار تهــران روز گذشــته در آئین 
آغاز ســاخت بیش از 10 هزار واحد مســکونی با اشاره به 
کم توجهی به نوســازی در بافت های فرسوده طی سال های 
گذشــته گفت: قرارگاه جهادی مسکن و تالش های سازمان 
نوســازی در خصوص ایجاد مسکن و الگوهای جدید دنبال 
می شود. همچنین بنا شد تا با ارائه خدمات تشویقی نسبت 
به افزایش طبقات ساخت نیز توجه داشته باشیم و بر همین 
اساس امکانی فراهم شد تا ساخت بیش از 100 متر دارای 
یک طبقه تشــویقی و ســاخت بیش از ۴00 متر به شرط 

تأمین معبر دارای 2 طبقه اضافه باشد.
او تصریح کرد: مشارکت در ساخت از طریق صدور تسهیالت 
و پروانــه و از طریــق تأمین زمین، پروانه و مشــارکت در 
ساخت توسط تمامی مجموعه های نظامی، اداری، اجرایی، 
بخش خصوصی و ســایر نهادها پیش می رود از ســال ۹0 
تا ســال 1۴00 شــاهد ســقوط در صدور پروانه بوده ایم و 
فرسودگی شــهر تهدیدات زیادی را برای شهروندان ایجاد 

می کند. زاکانی با اشاره به بافت فرسوده گفت: یک میلیون 
مســکن در تهران کم است و می توان در بافت فرسوده این 

مسکن ها را ساخت.
 محدود شدن بسته های تشویقی نوسازی

رضا شنگی، شهردار منطقه 1۷ نیز با بیان اینکه در سنوات 
گذشــته روند نوســازی در منطقه1۷ و مناطــق پایین تر، 
بهتــر بود اما حاال بــا ضوابط و دســتورالعمل هایی که در 
سنوات گذشــته در شورای شــهر تهران مصوب شده و با 
توجه به اینکه بســته تشویقی در ســال های گذشته کمتر 
شده، شهروندان تمایل کمتری برای نوسازی امالک دارند، 
گفت: البته هنوز در قســمت ساخت و ســاز تجمیعی اقبال 
مردم خوب اســت، چــرا که معموال مــردم مناطق جنوب 
تهران به تنهایی توانایی نوســازی امالک فرســوده خود را 
ندارند، بنابراین کار را به دســت سرمایه گذاران می سپارند 
و ســرمایه گذاران برای توجیه اقتصادی باید چند پالک را 
با هم تجمیع کنند. شــنگی با بیان اینکه در صورت مطالبه 
مردم برای ســاخت تجمیعی، ســرمایه گذاران نیز مایل به 
انجام این گونه نوســازی هســتند گفت: اما به طور گسترده 
حتی تمایل به ساخت تجمیعی نسبت به سال های گذشته 

کاهش یافته است.
او دربــاره چرایی عدم تمایل مردم و ســرمایه گذاران برای 
نوسازی بافت فرســوده گفت: در راستای توسعه و نوسازی 
  امالک فرسوده، شهرداری های مناطق می توانند صرفا نسبت 
به روند صدور پروانه و کاهش زمان صدور پروانه براســاس 
طرح تفصیلی و دســتورالعمل های صادره با همکاری سایر 
ارگان ها عمل کنند. چراکه ضوابط و دســتورالعمل ها حتما 

باید از ســوی شورای شــهر تهران به مناطق ابالغ شود. او 
تاکید کرد: مالکان بافت فرســوده مانند ســنوات گذشــته 
نسبت به نوســازی امالک خود استقبال نشان نمی دهند و 
بررســی های ما نشان داده اســت که با کند شدن یا حتی 
می توان گفت توقف فرآیند نوســازی بافت فرسوده به علت 
دســتورالعمل ها و ضوابط شورای شــهر در ادوار گذشته، 
بسته های تشویقی محدود شد و به همین دلیل مردم مانند 

قبل از فرآیند نوسازی استقبال نمی کنند.
 وعده تسهیل صدور پروانه در بافت فرسوده

کم توجهی به مشوق های ســاخت و ساز در بافت فرسوده، 
عملیــات در این مناطق را با چالش های زیادی همراه کرده 
است. یکی از مالکان خانه کلنگی در منطقه مولوی با اشاره 
به مخاطرات زندگی در این مناطق می گوید: برای ســاخت 
یک خانه ۹0 متــری کلنگی به شــهرداری مراجعه کرده 
اما در مقابل اعالم شــد که کمتــر از ۴0 متر و تنها مجوز 
ســاخت سه طبقه ارائه می شود. او با بیان اینکه این قوانین 
هیچ ســازنده ای را مجاب به ساخت و ساز نمی کند، گفت: 
متاســفانه این وضعیت به کرات در مناطق بافت فرسوده به 
چشم می خورد و  این در شرایطی است که وعده های زیادی 

در این باره داده می شود. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران روز گذشته با 
اشاره به برنامه های جدید برای نوسازی بافت فرسوده وعده 
افزایــش مجوز صدورپروانه های ســاختمانی را داد و گفت: 
پیش بینی ما این اســت در بستر مشوق های موجود 6 هزار 

پروانه تا پایان سال در بافت فرسوده صادر شود.
حمیدرضا صارمی معاون شهرســازی و معماری شهرداری 
تهران در آئین آغاز ساخت بیش از 10 هزار واحد مسکونی 
که صبح دیروز در مجموعه جنگ افزارســازی برگزار شد با 
اشــاره به قرارگاه مســکن گفت: این قرارگاه با ۴ هدف در 
تهران راه اندازی شد و قرار بر این شد تا در بستر این قرارگاه 
فرآیند صدور پروانه کاهش یابد، بافت فرسوده نوسازی شود 

و مسکن ساخته شود.
وی گفــت: حــدود 200 هزار پــالک فرســوده در تهران 
وجــود دارد که می توان در این پالک ها مســکن ســاخت 
سیاست تولید مســکن در محیط شهری و در بستر تمامی 

زیرساخت ها است.

چاره جویی های موقت برای بحران فرسودگی در بافت شهری

وعده های فرسایشی برای بافت های فرسوده
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