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 پیدا و پنهان 
طرح ترافیک جدید پایتخت

با روی کار آمدن شــورای ششم و تیم مدیریت شهری 
جدیــد زمزمه های تغییر اجرای طرح ترافیک به گوش 
می رســد، به گونه ای که مجتبی شــغیعی معاون وقت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و رییس فعلی 
ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم 
کرده بود که »نســل های جدید اجرای طرح ترافیک و 
روش های مدیریت ترافیک مدام در حال به روزرســانی 
اســت و باید مدیریت شــهری تهران هم به سمت آن 
حرکت کند و تیمی بر اساس نظر شورای ترافیک تهران 
از مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
تهران تشکیل شده است که این تیم روی طرح جدید 
درحال بررسی و فعالیت است تا بتوانند این طرح جدید 
را به ســمت عادالنه تر شدن نزدیک کنند و بهایی که 
از مردم بابت طرح ترافیک دریافت می شــود، نوعی از 
عوارض شهری به شمار می رود. «وی با تأکید بر اینکه 
مبلغ دریافتی باید متناسب با میزان عوارضی باشد که 
یک خودرو برای شهر ایجاد می کند، افزوده بود:»عوارض 
باید بر اساس زمان، مکان و ایجاد آالیندگی متغیر باشد 
و نباید یک عدد ثابت برای شهر تنظیم شود. بنابراین 
تالش می شــود که این طرح به ســمت پویاتر شدن 
عوارض حرکت کند. جریان ترافیکی در سطح شهر دائم 
درحال تغییر اســت. برای مثال باید عوارض در زمان  و 
مکان هایی که ترافیک وضعیت بحرانی دارد، تغییر کند 

تا مردم تشویق شوند که شبکه معابر را خلوت کنند.«
به گزارش ایســنا، شــفیعی جزئیات این تغییرات و یا 
شاخص و رویکرد جدید را به طور کامل تشریح نکرده، 
اما سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل 
ونقل شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه از سال آینده، 
طــرح ترافیک تغییر می کند و به این منظور، برگزاری 
جلســات کارشناسی آغاز شده اســت، می افزاید: این 
موضــوع با توجه به آثار و نتایــج اجتماعی، اقتصادی، 
جمعیتی، ترافیکی و ... در دســت بررسی است و قرار 
است، اصالحات مورد نظر در طرح ترافیک از سال آینده 
اعمال شود که این موضوع، نیازمند مطالعات کارشناسی 
همه جانبه است تا بعد از رسیدن به طرح نهایی، مدل 

اصالح طرح ترافیک اجرایی شود.
وی با بیــان اینکه بر خالف گذشــته در حال حاضر، 
جمعیت زیادی در  مرکز شــهر ســکونت ندارند و هر 
روز نیز از ســاکنان آن کاسته می شود، می گوید: یکی 
از دالیل اصلی خالی شــدن این محدوده از جمعیت، 
چگونگی اجرای طرح ترافیک است که برای سکنه آن 
دردسرساز شده و به همین دلیل، عطای ادامه زندگی 
در این محدوده را به لقایش می بخشند و گستره وسیعی 
از مرکز شهر، عماًل با حداقل جمعیت ساکن به حیات 
خود ادامه می دهد و خواه ناخواه، اجرای طرح ترافیک 
در این موضوع مؤثر است که کمیسیون عمران و حمل 
و نقل با جدیت پیگیر این موضوع اســت تا بعد از سه 
دهه، شاهد به روزرســانی طرح ترافیک به نفع زندگی 
شهروندان و سرزندگی در شهر باشیم.بنابراین گزارش، 
با اینکه مدیران شــهری جزییاتــی از این تغییر بیان 
نکردند؛ اما شهرام جبارزادگان کارشناس ترافیک معتقد 
است که تغییر طرح ترافیک، سه پیش نیاز الزم دارد که 
هیچ کدام را نداریم و می گوید: ظاهراً مجموعه مدیریت 
شــهری اعم از شورای شهر و شهرداری تهران بر تغییر 
طرح ترافیک اتفاق نظر دارند؛ اما اولین ســؤالی که در 
این میان مطرح می شود، این است که طرح ترافیک چرا 
باید تغییر کند و قرار است چه اتفاقی بیفتد و چه تحولی 
روی دهــد که تغییر طرح ترافیــک را اجتناب ناپذیر 
می کند؟وی با بیان اینکه در نــگاه اول، طرح ترافیک 
می تواند دو منظور داشته باشد. یا باعث تسهیل در ورود 
و تردد خودروها در محدوده طرح شود و یا موجب ایجاد 
محدودیت بیشتر از طریق انجام اقداماتی نظیر ازدیاد 
تعرفه ورود به محدوده، افزایش وسعت محدوده اجرای 
طرح و کاهش زمان اعمال محدودیت شود، می افزاید: 
ناگفته پیداست که پیش نیاز اجرای هر طرح شهری به 
ویژه اگر با اعمال یا تشدید محدودیت برای شهروندان 
همراه باشــد، نیازمند اقدامات نرم افزاری مورد نظر و 
زیرساخت های سخت افزاری مورد نیاز است و اگر این 
امکانات و ملزومات از قبل فراهم نشــده باشند، اجرای 
آن طرح به دلیل محروم کردن بخشی از شهروندان از 
حقوقــی که قبل از این از آن برخوردار بوده اند، نه تنها 
به رضایتمندی آنها منجر نمی شود؛ بلکه به نارضایتی 

عمومی از عملکرد مدیریت شهری نیز دامن می زند.
جبــارزادگان ادامــه می دهد: به نظرم قبــل از اینکه 
بخواهیم در مورد مختصات و مشــخصات طرح جدید 
ترافیک سؤال کنیم، باید از مجریان این طرح بپرسیم 
که چه تعداد واگن مترو و چند دستگاه اتوبوس به شبکه 
ریلی و ناوگان اتوبوســرانی تهران اضافه کرده اند یا قرار 
اســت اضافه کنند؟ آیا امکان جابه جایی چند مســافر 
جدید با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را فراهم 

کرده اند یا قرار است فراهم کنند؟

گزارش

آمار هولناک منتسب به آلودگی هوا 
رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
با اشــاره به انجام مطالعه ای برای کمی ســازی اثرات 
بهداشتی و اقتصادی منتســب به آالینده ذرات معلق 
PM ۲.۵، به تشــریح عوارض این معضل بهداشــتی 
در کشــور پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد همه 
مرگ های منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات 
معلق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ 
افزایش یافته اســت.دکتر عباس شاهسونی با اشاره به 
عوارض آلودگی هوا بر ســالمت افراد، گفت: مواجهه با 
آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته چهارمین عامل 
مرگ در جهان پس از خطرات متابولیک، رژیم غذایی 
و دود سیگار است. این در حالی است که در کشورهای 
در حال توسعه، آلودگی هوا سومین ریسک فاکتور مرگ 
است. در واقع مطالعات جهانی نشان داده است آلودگی 
هوای آزاد و داخل در مناطق شهری و روستایی سالیانه 
منجر به بیش از هفت میلیون مرگ زودرس می شود.

شاهسونی با اشاره به آخرین مطالعه وزارت بهداشت در 
ایران در زمینه آلودگی هوا تحت عنوان »کمی ســازی 
اثرات بهداشــتی و اقتصادی منتسب به آالینده ذرات 
معلــق PM ۲.۵« توضیــح داد: ایــن مطالعه در ۲۷ 
شهر تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایالم، 
 سنندج، همدان، خرم آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، 
شهرکرد، یزد، ارومیه، کرمان،   قزوین، بیرجند، قم،  زابل، 
بجنورد، زنجان، بوشهر، اردبیل و زاهدان در سال ۱۴۰۰ 

با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر انجام شده است.

 افزایش مراجعات 
به دلیل افسردگی و اضطراب 

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی 
کشور بیشترین تماس های برقرار شده با ۱۴۸۰ را به 
دلیل مشکالت افسردگی و اختالالت اضطرابی اعالم 
کرد.بهــزاد وحیدنیا درباره تماس های برقرار شــده با 
سامانه ۱۴۸۰ ســازمان بهزیستی طی ۶ ماهه ابتدای 
سال جاری گفت: بالغ بر ۸۶۴ هزار تماس در ۶ ماهه 
اول ســال ۱۴۰۱ با خطوط ۱۴۸۰ برقرار شده است 
که حدود ۱۱ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش پیدا کرده اســت. ۱۲ درصد این تماس ها به 
دلیل مشــکالت افســردگی، اختــالالت دوقطبی و 
اختالالت اضطرابی بوده اســت.وی درباره جنســیت 
تماس گیرندگان گفت: زنان به نســبت بیشــتری از 
مــردان با خطــوط ۱۴۸۰ تماس برقــرار می کنند و 
دلیل آن این اســت که به طور کلی خانم ها نسبت به 
مشکالت و مسائل خانوادگی حساسیت بیشتری دارند 
یا از نظرات مشورتی بیشتر استفاده می کنند، این الگو 
در مشاوره های حضوری نیز دیده می شود.همچنین در 
برنامه های آموزشی میزان استقبال زنان از برنامه های 

فرهنگی و آموزشی بیشتر از آقایان است.

 کمبود بیش از ۹000 خودروی امدادی
 در هالل احمر

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
کمبود بیش از ۹۰۰۰ دســتگاه انواع خودروی امدادی 
برای تکمیل لجســتیک زمینی این سازمان خبر داد.

مهدی ولی پور درباره وضعیت نــاوگان زمینی امداد و 
نجات گفــت: در حال حاضر حــدود ۴۲۰۰ خودروی 
امدادی سبک، نیمه سنگین و سنگین شامل آمبوالنس، 
خودروی نجات، تریلر، کامیون، کامیونت، موتورسیکلت، 
اتوبوس آمبوالنس و ... بــرای ارائه خدمات امدادی در 
جمعیت هالل احمر وجود دارد. این در حالی است که 
از بین این تعداد خودرو، بیش از ۱۶۰۰ دستگاه خودرو 
مستهلک و فرســوده است و برای استفاده در عملیات 
امداد و نجات در حوادث و ســوانح مناســب نیســت. 
ولی پور با اشــاره به این که تعــداد خودروهای امدادی 
کشور، پایین تر از استانداردهای مورد نیاز است، افزود: 
طبق استاندادرها باید ۱۱ هزار و ۵۵۵ خودروی امدادی 
برای ارائه خدمات امداد و نجات در اختیار این سازمان 
باشد. با این حســاب بیش از ۹ هزار دستگاه خودروی 

امدادی در کشور کمبود داریم.

 مزایده ۵ هزار معدن 
تیشه بر ریشه محیط زیست

عبــاس محمدی، کارشــناس محیط زیســت گفت: 
بزرگ تریــن تهدید برای کره ی زمیــن، تغییر کاربری 
عرصه های طبیعی اســت و معدن کاوی بدترین شکل 
تغییر کاربری زمین است. در معدن کاوی، هیچ گاه امکان 
بازگرداندن زمین به شکل نخست وجود ندارد، و حتی 
ترمیم نسبی آن هم بسیار دشوار است. مدیرکل دفتر 
حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور دیروز 
درواکنش به انتقادات وارد شــده بــه واگذاری ۵۰۰۰ 
معدن به شرکت های خصوصی با بیان اینکه تمام معادن 
بر اســاس قوانین و ضوابط بررسی خواهند شد، گفت: 
بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند 
بنابرایــن فعالیت معدن  در این مناطق ممنوع اســت.

مسعود جاللی اظهار کرد: مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای 
مجاز شــدن فعالیت تمام این  معدن ها در عرصه های 
مرتعی نیســت. تمامی این معادن باید بر اساس قانون 
استعالم شــوند و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط 
موجود در این حوزه، تمام معادن را بررســی کنیم.وی 
ادامه داد: بر اســاس قانون، بهره بــرداری از معادنی که 
در جنگل هــا، پارک های جنگلی، ذخیره گاه های منابع 
طبیعی، عرصه های جنگل کاری شده و عرصه هایی که 
در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و 
ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه ها را نخواهیم داد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی 
کشور ادامه داد: بر اساس ضوابط ۵۰۰۰ معدن، بسیاری 
از آن ها حذف خواهند شــد و آن تعدادی هم که مجوز 
فعالیت می گیرند، برخورد سختگیرانه ای خواهیم داشت 
تا هم هنگام بهره برداری و هم بعد از بهره برداری تمام 

ضوابط رعایت شود.

خبر

همدلی| ســتاره لطفــی: ۳۰۰۰ طلبه 
به مــدارس ورود کرده اند تا ســواد دینی 
دانش آمــوزان را ارتقا بدهند و هویت دینی 
انان را تقویت کنند. این خبر را دیروز دبیر 
ســتاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش 
و پرورش  اعالم کرد. حجت االســالم حمید 
نیکزاد با اشاره به ضعف دینی دانش آموزان 
گفتــه ضعف در ســواد دینــی و اعتقادی 
به حدی رســیده اســت که حتــی برخی 
دانش آموزان در ابتدائیات و ضروریات دین 
سوال و ابهام اساسی دارند به همین خاطر 
اکنون حدود ۳۰۰۰ طلبه موفق به ورود به 
مدارس به عنوان معلم در نقاط حاشــیه ای 

شهرها و مناطق کم برخوردار شده اند.
آمارهای متفاوتی از حضور طالب در مدارس 
وجــود دارد. برخی از آمارهای غیررســمی 
از نیروهای شــاغل در  می گوید۴۵۰۰ نفر 
آمــوزش  و پــرورش با مــدرک تحصیالت 
حوزوی مشــغول به کار هســتند. البته دو 
سال پیش »محســن حاجی میرزایی« وزیر 
آموزش و پرورش، آمار بیشــتری از طالب 
آماده به کار در مدارس خبر داد.  او در ۱۱ 
بهمن ۹۹در این زمینــه گفت:»این امکان 
فراهم شــده تا برای بهره گیری از ظرفیت 
حوزه های علمیه برادران و خواهران، طالب 
بتوانند در هشــت رشته آزمون استخدامی 
شــرکت کنند و پس از شــرکت در دوره 
یک ساله، به کارگیری شوند. طالب قرار است 
از طریق مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه های 
علمیه وارد آموزش و پرورش شوند. آموزش 
و پرورش و دانشگاه فرهنگیان ۲۵ هزار نفر 
طالب زن و مرد را اســتخدام می کند و به 

کار می گیرند.«
 تالش حــوزه علمیه برای حضور در 

مدارس
تالش وافر حوزه علمیه برای حضور بیشتر 
و پررنگ تر در مدارس از ســال ها قبل آغاز 
شــده بود، اما در چند ســال اخیر بیشتر 
مطرح شده اســت و در دولت جدید نیز با 
جدیــت پیش می رود. به گونه ای که اکنون 
بــه اقرار دبیر ســتاد همکاری هــای حوزه 
علمیه و آموزش و پــرورش، حدود ۳۰۰۰ 
طلبه کــه برای تبلیغــات مذهبی آموزش 
دیده  و تربیت شــده اند بــه عنوان »معلم« 
در مدارس مشــغول به کار شــده اند. این 
در حالی اســت که در جهان امروز مشاغل، 
علوم و دانش های موجود در جهان به سوی 

تخصصی شدن پیش می روند .
ماجرا به همین جا ختم نمی شــود، آن طور 
کــه اعالم شــده حوزویان در رشــته های 
مختلف و درس هــای مختلف و حتی برای 
استخدام شوند.  میت وانند  ابتدایی  آموزگار 
در صورتی که آنان در حوزه، درس حوزوی 

و طلبگی برای فعالیت در مســاجد و اماکن 
دینــی آموختند تا بعــد از پایان طلبگی و 
تلمذ مناسک دینی و مذهبی را اجرا کنند 
یا در آن حوزه ها فعالیت داشــته باشند، نه 
در مــدارس درس هایی مانند تاریخ، جامعه 
شناســی و ... تدریس کنند. مگر این که از 
کســوت روحانی درآینــد و در آن زمینه ها 
تحصیــل کــرده و در یک شــرایط برابر با 
متقاضیان این حرفه و شغل برای به دست 
آوردن آن، رقابت کنند و در صورت قبولی 
بتوانند بــه عنوان معلم مدارس مشــغول 
بــه فعالیت شــوند. ناگفته پیداســت یک 
طلبه که ســال ها در حــوزه دروس دینی 
را خوانده اســت نمی تواند یک شــبه معلم 
تاریــخ، جغرافیا و... شــود و این دروس را 
بــرای دانش آموزان تدریــس کند. آن هم 
دانش آموزان امروزی که بــه مدد اینترنت 
و ارتباطــات گاه دانش و اطالعات شــان از 
معلمین خود نیز بیشتر است و در مواردی 

آنان را به چالش می کشند.
 انتقاد از جذب طالب به عنوان معلم 

در مدارس
جــذب طالب به عنوان معلم در مدارس، آن 
هم در رشــته هایی غیر از علــوم دینی و با 
شروطی مثل حضور در دوره های کوتاه مدت، 
بدون انتقاد و اعتراض نبوده اســت. همین 
پارســال تعدادی از انجمن های آموزشــی 
و پژوهشــی در این زمینه اعتراض کردند. 
انجمن تاریخ کشــور نیز با نوشــتن نامه به 
رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به این 
موضوع اعالم کرد. دو سال پیش نیز روسای 
۷ انجمن تخصصــی علوم اجتماعی و تاریخ 

با انتشــار نامه ای خطاب به وزیر آموزش و 
پرورش نســبت به اجازه استخدام به طالب 
ســطح ۲ و ۳ حوزه های علمیــه به عنوان 
دبیر تاریخ و علوم اجتماعی دبیرســتان های 
کشــور، اعتراض کردند و هشدار دادند که 
قرار گرفتــن دانش  آموختــگان حوزوی در 
جایگاهی کــه دانش تخصصی آن را ندارند، 
از اعتبار اخالقــی و اجتماعی آنها می  کاهد 
و بــه تعارضات غیراصولی بین نظام حوزوی 
و دانشگاهی دامن می  زند.الزم به ذکر است 
کــه جذب طالب در مدارس به عنوان معلم 
به دو روش صورت می گیرد، که انتقادات به 
روش دوم مطرح اســت. مسیر اول، شرکت 
در کنکــور سراســری و ورود به دانشــگاه 
فرهنگیــان اســت کــه پس از طــی دوره 
تدریس  معلم مشغول  به عنوان  چهارســاله 
می شــوند. اما مسیر دوم شــرایط را تغییر 
می دهد. آنجا که مشخص می شود، طالب و 
دانشجویانی که مدرک سطح ۲ یا کارشناسی 
دارند و خدمت ســربازی خود را گذرانده اند 
می توانند جذب آموزش و پرورش شــوند و 
نه تنها در رشته های علوم تربیتی و دینی که 
در هشت رشته متنوع، یعنی دبیری عربی، 
مربی امور تربیتی، دبیری معارف اســالمی، 
آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارســی، 
دبیــری علــوم اجتماعی، دبیــری تاریخ و 
دبیری فلسفه می توانند به استخدام آموزش 

و پرورش در آیند.
 طــالب تخصص بــرای تدریس در 

مدارس ندارند
اگرچه در حال حاضر چندین هزار طلبه در 
مدارس به عنوان معلم مشــغول به فعالیت 

هستند، اما این موضوع هنوز از سوی بخش 
زیادی از جامعه به ویژه والدین دانش آموزان 
پذیرفته شــده نیست و به آن انتقاد دارند و 
می گویند حضــور طالب به عنوان معلم در 
مدارس توجیــه منطقی ندارد. چرا که آنان 
تخصص الزم برای تدریس به دانش آموزان 

را ندارند.
عالوه بر این دانش آموخته گان رشــته های 
تخصصی دانشــگاهی و آموزگاری که تنها 
امکان و بازار شــغلی آنها در وزارت آموزش 
و پرورش و شغل معلمی تعریف شده است 
نیز از منتقدین سرسخت ورود روحانیون به 
مدارس هســتند، چرا که  با ورود حوزویان 
بــه مدارس، آنان فرصت شــغلی خود را از 

دست داده اند. 
مســاله قابل تامل دیگــر در بحث حضور 
طالب در مدارس این اســت کــه آنان به  
هم هســتند.  بیشــتری  امتیازهای  دنبال 
همین مرداد امســال کمپینی تحت عنوان 
» اســتخدام طالب سطح یک در آموزش و 
پرورش را خواســتاریم« از سوی طالب راه 
افتــاد در این کمپین آمده بــود:» با توجه 
به اینکه طالب با ســطح شش سال درس 
طلبگی و حوزوی را گذرانده اند یعنی معادل 
کارشناســی و باالتــر از آن، اما در پذیرش 
ورودی آموزش و پرورش گفته شده سطح 
۲. لذا از شــما درخواســت پذیرفته شدن 
طالب ســطح یــک را در ورودی آموزش 
مســئولین  از  و  خواســتاریم  پــرورش  و 
می خواهیم در جهت پرورش نســل انقالبی 
و کادر انقــالب در آینــده اهتمام ورزیده و 

طالب را در این مسیر حمایت نمایند.«

واکنش به حضور3000 طلبه درآموزشگاه های برخی مناطق کشور 

چشم روحانیون به مدارس

در شــرایطی که خانه دار شــدن به آرزویی دست نیافتنی 
برای مردم تبدیل شــده، سیاســت گذاران این بخش هر از 
چندگاهی با دادن وعده هایی جدید تالش می کنند تا نشان 
دهند اگر نمی توان کار اساســی برای حل اساســی مشکل 
انجام داد دست کم می توان با گفتاردرمانی با آنها هم دردی 
کرد. بررسی این ادعا که نهادهای مسئول در این زمینه کار 
جدی انجام نداده اند، کار ســختی نیست و کارنامه دولت و 
شهرداری تهران در زمینه ساخت و ساز مسکن و همچنین 
مجوزها و البته قیمت ها در یک ســال گذشته خود گویای 
همه چیز اســت. طبق عادات مالوف هر زمان که مشــکل 
جدی در یک موضوع پدیدار می شود، نهادهای مرتبط اقدام 
به تشــکیل قرارگاهی برای حل مشــکالت می کنند و این 
بار نیز قرعه به نام مســکن افتاده اســت. شهردار تهران از 
تشــکیل قرارگاه مســکن و فروش متری زمین خبر داد و 
با بیان این که ۵۱ درصد مردم تهران اجاره نشــین هستند 
اعالم کرده که خرید مســکن در تهران ۶۷ سال برای یک 
فــرد عادی زمان می برد. علیرضا زاکانی دیروز نیز مجدد به 
این موضوع تاکید کرد و گفت: مسکن را از آرزو به امر کاماًل 
در دسترس تبدیل می کنیم.حدود سه سال پیش و قبل از 
تشدید قیمت مسکن مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن 
در تهران به یک قرن رســیده بود. این شــاخص در اواخر 
دهه ۷۰ حدود ۱۲ سال بود. علیرضا زاکانی، شهردار تهران 
می گوید:»چند نســل باید بگذرد که یــک خانواده خانه دار 
شــوند. در تهران هر اتفاقی که می افتد نقطه آغاز آن اتفاق 
در سراســر کشور است. گرانی مسکن و گرانی اجاره نشینی 
از تهران شروع شده است. ان شاءاهلل گشایشی هم از تهران 

شروع و در کل کشور تسری می یابد.«
 خانه دار کردن مردم یا سودجویی عده ای خاص؟

برای رفع مشکل کمبود مسکن در تهران روش های مختلفی 
در نظر گرفته شده و اعالم شده قرار است که فروش متری 
مسکن در تهران هم آغاز شود. در دوره های قبل شهرداری 
تهران بحث فروش متری مســکن مطرح شــده بود. البته 
خیلی تجربــه موفقی نبوده و مردم هم اســتقبال نکردند. 
فروش متری مسکن به گواه کارشناسان در دوره جدید نیز 
با مشکالتی همراه اســت که اعالم قیمت حبابی و هشدار 
کارشناســان برای خرید از بورس کاال یکــی از مهم ترین 
آنهاســت. آخــر مهرماه »صنــدوق ارزش مســکن« برای 
فــروش متری خانه ها در بورس راه اندازی شــده و صندوق 

بازنشستگی کشــور، اولین چراغ پذیره نویسی را با پشتوانه 
ملکی ۹۰۰متری در مالصدرای تهران روشــن کرده است. 
اما سوال این است که فروش  متری به تحویل فیزیکی خانه 
هم منجر می شــود یا خیر؟ به باور کارشناســان آن چیزی 
که دولت درباره فروش متری مســکن می گوید با  آنچه در 
واقعیات امکان اجرا دارد فاصله و شکاف بسیار زیادی دارد.

علیرضا باغانی، کارشناس بورس در این باره گفت: متاسفانه 
وقتی قرار است بازاری در بازار سرمایه ایجاد شود، در ارکان 
بازار سرمایه رقابت کاذبی را شروع می کنند. در حال حاضر 
نماد بازار مســکن که در بازار سرمایه ایجاد شده، فرابورس 
انجام داده و قرار است شهرداری هم در بورس کاال امالکی 
را واگذار کند. اتفاقی که در انتهای این داســتان ها، تحویل 
فیزیکی مســکن وجود ندارد. چون ســازوکار این واگذاری 
متری مســکن شفاف نیست. فروش متری در بازار سرمایه، 
خریداران را از نوســانات مســکن برخوردار می کند اما آنها 
را خانه دار نمی کند. زمانی مســکن بورســی می شــود که 
واســطه ای به نام »معامالت امالک« حذف شود.« او معتقد 
است، این فروش متری مسکن یک نمایش تبلیغاتی است.

اما حمیدرضا صارمی، معاون شهرســازی و معماری شــهر 
می گوید شــکل گیری این قرارگاه براســاس منفعت مالی 
نبوده است، بلکه براساس رویکرد منافع عمومی بوده است و 
سودآوری هدف نیست بلکه آرامش جامعه هدف شهرداری 

تهران است.
 چشم انتظاری 67 ساله برای خانه دار شدن

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره اقدامات قرارگاه 
مســکن و تخفیف عوارضی که اخیرا در شورای شهر تهران 
تصویب شــد گفت: چون قیمت مسکن در تهران و بسیاری 
از کالن شهرهای کشور تابع شاخص های کالن کشور است 
بنابراین اقداماتی که شهرداری در نظر گرفته به هیچ عنوان 

در کاهش قیمت مسکن موثر نیست.
او درباره خانه دار شــدن ۵۰درصد تهرانی ها تاکید می کند، 
آقای زاکانی گفته ۶۷سال طول می کشد که یک نفر در تهران 
خانه دار شود: »اظهارنظر شهردار تهران یعنی اینکه تهرانی ها 
حتما تا ۶۷سال آینده مســتاجر می مانند. به هر صورت در 
حال حاضر خود دولت هم در حوزه مسکن سرگردان است، 
چون نه زمین این ساخت  وســازها مشخص است، نه وام آن 
قطعی شده اســت. االن می گویند در شهرســتان ها زمین 
می دهند تا مردم خودشــان آن را بسازند. با آنکه دولت قول 

داده چهارمیلیون مســکن را در یک دوره تولید کند، اما به 
نظر می رسد تولیدهای انبوهی مانند »مسکن مهر« تضعیف 

شده و شاهد انبوه سازی متمرکز نخواهیم بود.
 وعده های شهرداری درباره خانه دار کردن مردم

پیش از این نیز در بیســتم بهمن ماه ســال گذشته زاکانی 
با اعالم اینکه شــهرداری نمی تواند نســبت به مسکن مردم 
بی تفاوت باشد، از بخشنامه ای خطاب به همه مدیران ستادی 
و شــهرداران مناطق خبر داد که طی آن دســتور تشــکیل 
قرارگاه جهادی مســکن در شــهرداری تهران را صادر کرد. 
شــهردار تهران در توئیتر خود درباره این قرارگاه نوشت: » از 
همه مدیران مربوطه شــهرداری مطالبات ذیل را خواستارم: 
۱( راه اندازی قرارگاه جهادی تامین مســکن در شــهرداری 
تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع زدایی از همه 
فرآیند هــا. ۲( به حداقل رســاندن زمان و حذف فرآیند های 
موازی و زائد برای صدور مجوز های الزم برای تولید مســکن 
در شــهر تهران. ۳( در اولویت قرار دادن و به کارگیری همه 
ابزار های مورد نیاز برای سرعت بخشــی به نوسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد.  ۴( شناســایی همه ظرفیت های تولید 
مســکن در شــهر تهران و تالش برای فعال سازی آن ها. ۵( 
به میــدان آوردن همه امکانات شــهرداری تهران )شــامل 
زمین، مجوز ها و جز آن( برای تامین مســکن به ویژه مسکن 
استطاعت پذیر.  ۶( فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر الزم جهت تامین مســکن 

برای افراد و گروه های بی بضاعت و کم استطاعت.«
او در جای دیگــری اعالم کرد:»موضوع قــرارگاه جهادی 
معطوف به نیاز مسکن بود و سال ها در تهران نگاهی حاکم 
بــود که فــارغ از نیاز مردم، توجه به این بــود که تهران با 
افزایــش قیمت، گرانــی و بدون توجه به نیــاز مردم اداره 
شــود. ما امروز میراثی داریم که یک میلیون مسکن برای 
شــهروندان تهرانی کم داریم. در چنین شــرایطی پاسخ به 
این کمبودها، حاشیه نشینی و گرانی مفرط در حوزه مسکن 
تملکی و استیجاری بود اما این متفاوت از رویکردی بود که 
انقالب اسالمی به ما یاد داد که نیاز مردم را ببینید و گره از 
مشکل مردم باز کنید.«اظهارنظرها درباره وعده های جدید 
شــهرداری از جمله فروش متری مسکن واقعیتی است که 
تمام مسئوالن از آن باخبرند، با این وجود  باز هم شهرداری 
برای فروش متری خانه ها و رونق ساخت وســاز در تهران به 

طرق گذشته پافشاری می کند.

هدف زاکانی از تشکیل قرارگاه مسکن چیست؟

شعار خانه سازی شهرداری پس از ناکامی دولت
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