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تصمیم گیری برای کالس های جبرانی 
پنج شنبه 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به اســتفاده از ظرفیت روزهای پنج شنبه برای برگزاری 
کالس های جبرانــی به ویژه در اســتان تهران در پی 
تعطیلی های اخیــر مدارس گفت: ایــن عقب ماندگی 
تحصیلی از طریق برگزاری دوره های جبرانی پنج شنبه ها 
رفع می شود البته خود شورای مدرسه باید در این باره 
تصمیم بگیرد.به گزارش ایسنا، معصومه نجفی پازوکی 
درباره راهکارهای جبران افــت یادگیری دانش آموزان 
در پی تعطیلی های ماه گذشته مدارس اظهار کرد: این 
چالش در اســتان تهران پررنگ تر است و این حجم از 
تعطیلی ها را در سایر استان ها شاهد نبودیم.وی افزود: 
در پی تعطیلی ۲۶ ماهه مدارس به واسطه کرونا، دولت 
تصمیم گرفت طرح تثبیــت و جبران یادگیری را اجرا 
کند و دوره های آموزشی در تابستان برای دانش آموزانی 
که دچار افت تحصیلی شده بودند برگزار شد اما بنا به 
دالیلی هنوز بخش دوم طــرح را آغاز نکرده ایم.معاون 
آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
مباحثی مبنی بر استفاده از ظرفیت روزهای پنج شنبه 
برای برگزاری کالس های جبرانی به ویژه در استان تهران 
مطرح است گفت: این عقب ماندگی تحصیلی از طریق 
برگزاری دوره های جبرانی پنج شــنبه ها رفع می شود. 
البته خود شورای مدرسه باید در این باره تصمیم بگیرد. 
معلمانی را داشــتیم که گفتند در همان فضای مجازی 
وقت و انرژی بسیاری گذاشته اند و دانش آموزانشان کامال 
مسلط هستند و مشکلی ندارند لذا اجرای این برنامه به 
تشخیص شورای مدرسه است و معلم است که ارزیابی 
می کند بچه ها دچار مشکل هستند و باید جبران شود 
یا نیازی نیست.نجفی پازوکی تاکید کرد که جبران افت 
یادگیری در ایام آموزش غیرحضوری یک موضوع جدی 
است گفت: البته آمارها حاکی از آن است که شبکه شاد 
در آن روزها فعال بوده و روزانه ۱۲ میلیون کاربر در این 
شبکه حضور داشتند و گفتمان آموزشی در جریان بوده 
اســت.وی ادامه داد: اما به هرصورت با توجه به وقفه ای 
که در آموزش حضوری رخ داد معلم باید وقت و انرژی 
بیشتری صرف کند.محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پرورش نیز در آخرین اظهار 
نظر خود در این باره گفته اســت: برای جبران خألهای 
ایجاد شده می توان از نوبت بعدازظهر و نیز پنج شنبه ها 
استفاده کرد که معلمان عالقه مند، گروه های جهادی و 
خیرین حضور یابند و همچنین می توان در صورت تأمین 
اعتبار برای این ظرفیت های خالی برنامه ریزی کرد. برای 
ســرویس مدارس نیز موضوع بازگشت هزینه روزهایی 
که آموزش غیرحضوری بوده مدنظر اســت و همچنین 
بر برگشــت هزینه کالس های فــوق برنامه در مدارس 

غیردولتی نیز تأکید شده است.

آتش سوزی در مرکز نگهداری معلوالن 
اراک و مرگ یک معلول

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مرکزی از وقوع 
آتش ســوزی در مرکز نگهداری معلــوالن اراک و فوت 
یک معلول در این حادثه خبر داد.ربیع اله قربانی افزود: 
یک معلول ذهنــی در یکی از مراکز نگهداری معلوالن 
زیرپوشــش بهزیستی در حرکتی اقدام به روشن کردن 
فندک در کنار تخت یک بیمار اعصاب و روان می کند.

وی اظهار کرد: متأســفانه در این حادثه بیمار اعصاب و 
روان که به منظور جلوگیری از آســیب وارد کردن، به 
تخت بســته شده بوده دچار آتش ســوزی شده و فوت 
می کند.به نقل از دادگســتری اســتان مرکزی، قربانی 
تصریح کرد: دستورات قضایی جهت بررسی بیشتر این 
حادثه دلخراش و برخورد با مسببین احتمالی در دستور 

کار است.

بودجه ۷۵ هزار میلیاردی شهرداری 
تهران تصویب شد

مبلغ ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان به عنوان بودجه 
سال آینده شهرداری تهران تنظیم شد.به گزارش مهر، 
بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در دستور 
کار یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران 
قرار گرفت.در ابتدا، محمد آخوندی رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه شــورای شهر تهران با بیان اینکه الیحه 
سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته 
است، گفت : شــهرداری تهران بودجه ۷۸ هزار و ۴۷۵ 
میلیارد تومانی را ارائه داد و مبنای بودجه ســال آینده 
برنامه چهارساله توسعه است و عملکرد ۹ ماهه شهرداری 

تهران بررسی شد.
وی ادامه داد: پیش بینی ســه ماه آخر سال بر اساس 
گزارش های شهرداری حقوق دستمزدها بررسی شدند.

آخوندی گفت: بعد از گزارش های شهرداری قرار شد تا 
پایان دی ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان محقق شده است و 
مابقی هنوز به ثبت نرسیده است و نتیجه گرفته ایم عدد 
تحقق امسال از عدد تصویب شده بیشتر می شود.عضو 
شورای شهر تهران با اشاره به حمل و نقل عمومی گفت: 
۳۳ درصد سهم حمل و نقل عمومی جهش بسیار خوبی 
برای سال آینده دارد.آخوندی با اشاره به رقم کمیسیون 
تلفیق گفــت: ۷۵ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان تراز 
کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده تنظیم شد.در 
ادامه مهدی چمران رئیس شــورای شهر تهران گفت: 
امســال در حوزه حمل و نقل عمومی اقدامی صورت 
نگرفته اســت و مردم به حمل و نقل عمومی احتیاج 
دارند.وی ادامه داد: بر همین اساس بنا شد رقم عمده ای 
به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد و قرار شــد ۱۰ 
هزار میلیارد تومان اضافه تر از آنچه که در الیحه بودجه 
برای حمل و نقل در نظر گرفته شــده به حمل و نقل 
عمومی تخصیص یابد که تا پایان سال بتوانیم حداقل 
۲ هزار دستگاه به شهر تهران بی افزاییم.در ادامه مبلغ 
۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری و افزایش ۱۰ 
هزار میلیارد تومانی برای بودجه حمل و نقل شهرداری 

تهران به تصویب رسید.

خبر

 پاسخ به پرتکرارترین سواالت 
درباره »بیمه اختیاری«

قانون تأمین اجتماعی این امکان را فراهم کرده تا افرادی 
که مشــمول هیچ بیمه ای نیســتند نیز تحت پوشش 
بیمه ای این ســازمان قرار گیرند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، مطابق قانون تأمین اجتماعی، مشــموالن پوشش 
بیمه ای این سازمان به دو دسته »بیمه شدگان اجباری« 
یعنی افــرادی که در کارگاه های مشــمول قانون کار و 
قانون تأمین اجتماعی شاغل هســتند و »بیمه شدگان 
خویش فرما« تقسیم می شود و بیمه خویش فرما نیز خود 
به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد تقسیم می شود.بیمه اختیاری امکانی ویژه برای کسانی 
است که بعد از یک دوره اشتغال و بیمه پردازی، در حال 
حاضر تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و تمایل دارند 
سوابق بیمه پردازی خود را تا رسیدن به سن برخورداری از 
خدمات بلندمدت تأمین اجتماعی ادامه دهند.این افراد در 
صورتی که حداقل ۳۰ روز سابقه بیمه پردازی قبلی داشته 
باشند، می توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری 
سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir یا مراجعه 
حضوری به شــعب و کارگزاری های رسمی این سازمان 
در سراسر کشور، درخواست انعقاد قرارداد بیمه اختیاری 
را تکمیل کــرده و پس از انعقاد قرارداد، حق بیمه خود 
را نیز در زمان تعیین شده پرداخت کنند تا خود و افراد 
تحت تکفل شان تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی 
قرار گیرند.بدیهی اســت این گروه از بیمه شــدگان در 
صورتــی که حق بیمه مقــرر را در موعد مقرر پرداخت 
نکنند، قرارداد بیمه آنان باطل می شود هرچند متقاضی 
می توانــد در چارچوب ضوابط، مجدداً و در صورت احراز 
شــرایط قرارداد جدید منعقد کند.نــرخ پرداخت حق 
بیمه بــرای متقاضیان ادامه بیمه به صــورت اختیاری 
۲۷ درصد دســتمزد یا درآمد ماهانه متقاضی است و با 
پرداخت این حق بیمه، فرد بیمه شده تحت پوشش همه 
خدمات بلندمدت )شــامل مستمری های بازنشستگی، 
ازکارافتادگــی، بازماندگان و خدمات درمانی( و تعهدات 
کوتاه مدت سازمان تأمین اجتماعی به غیر از بیمه بیکاری 
خواهد بود.مهدی شــکوری مدیرکل امور بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه اختیاری و برخی 
پرسش های متقاضیان این نوع بیمه گفت: فرزندان اناث 
مستمری بگیر که مستمری پدر یا مادر بیمه شده خود را 
دریافت می کنند، می توانند خود جداگانه نسبت به انعقاد 
قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری اقدام کنند و با انعقاد 
قرارداد بیمه اختیاری، مستمری آنها قطع نمی شود و در 
صورت احراز شــرایط استفاده از مستمری بازنشستگی 
یا ازکارافتادگی، می توانند بین ادامه دریافت مســتمری 
پدر یا مادر مرحوم یا دریافت مســتمری بازنشستگی و 
ازکارافتادگی خود، یکی را انتخاب کنند.وی با اشــاره به 
اینکه حداکثر سن قابل قبول برای متقاضی ادامه بیمه 
به صورت اختیاری، ۵۰ سال است، افزود: متقاضیان این 
بیمه، در صورت داشتن سن بیش از ۵۰ سال باید معادل 
مازاد ســن نسبت به ۵۰ سال، سابقه قبلی بیمه پردازی 
داشته باشند، گفت: خرید خدمت سربازی به عنوان سابقه 
معادل مازاد سنی، در احراز شرایط انعقاد بیمه اختیاری 
افراد باالی ۵۰ ســال مؤثر است. عالوه بر این در اجرای 
قانون نقل و انتقال ســوابق، انتقال سوابق پرداخت حق 
بیمه اختیاری به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی 
در صورت پذیرش سوابق از سوی صندوق مقصد، بالمانع 

است.
 ادامه بیمه به صورت اختیاری در ایام مرخصی 

بدون حقوق
مدیرکل امور بیمه شــدگان سازمان تأمین اجتماعی در 
مورد امکان ادامه بیمه به صورت اختیاری در ایام مرخصی 
بدون حقوق افراد شــاغل در مؤسســات و شرکت های 
دولتی مشــمول قانون تأمین اجتماعی، گفت: با توجه 
به اینکه افراد شــاغل در مؤسسات و شرکت های دولتی 
مشــمول قانون تأمین اجتماعی در ایام مرخصی بدون 
حقوق، از حالت اشتغال خارج می شوند و تابع هیچ یک از 
نظام های بیمه ای نیستد؛ در صورت تمایل و احراز شرایط 
مقرر می توانند نسبت به ادامه بیمه خود به طریق ادامه 
بیمه به طور اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل 
آزاد با رعایت سایر شرایط مقرر، اقدام کنند.وی در مورد 
مقررات بیمه اختیاری برای اتباع خارجی نیز افزود: اتباع 
خارجی که دارای حداقل ۳۰ روز ســابقه پرداخت حق 
بیمه قابل قبول نزد سازمان باشند، می توانند در صورت 
احراز ســایر شــرایط قانونی و ارائه مجوز اقامت معتبر، 
نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری اقدام 
کنند.شکوری درباره تعلق یا عدم تعلق هزینه سفر بیمار 
و همراه بیمه شــدگان به بیمه شدگان اختیاری گفت: از 
تاریخ یکم آبان ۱۳۸۵ پرداخت کمک هزینه کفن ودفن، 
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی )پروتز و اروتز( و کمک 
هزینه سفر بیمار و همراه به بیمه شدگان ادامه بیمه به 
طور اختیاری امکانپذیر است.وی با یادآوری اینکه انعقاد 
قرارداد با متقاضیانی که دارای ۱۰ ســال ســابقه قبلی 
هستند، بدون لحاظ شرط سنی امکانپذیر است، گفت: 
امــکان پرداخت حق بیمه این نوع بیمه به صورت یکجا 
تا اسفندماه هر سال امکانپذیر است. حتی اگر بیمه شده 
مایل باشد پرداخت حق بیمه یکجا تا اردیبهشت سال بعد 
از آن نیز به صورت علی الحســاب ممکن است و طبیعتاً 
بعد از مشخص شدن میزان افزایش دستمزدها در سال 
جدید، مابه التفاوت حق بیمه از این بیمه شدگان دریافت 

خواهد شد.
 معاینات پزشکی پیش از بیمه برای چه کسانی 

الزامی است؟
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اعالم 
اینکه متقاضیان ادامه بیمه به صورت اختیاری در ابتدای 
قرارداد باید مورد معاینه پزشکی برای اطالع از وضعیت 
سالمت آنان قرار گیرند، گفت: متقاضیانی که ظرف ۱۰ 
ســال قبل از تاریخ درخواســت یا انعقاد قرارداد، دارای 
حداقل یک سال سابقه بیمه پردازی با نرخ کامل باشند 
و ۹۰ روز آن در یک سال منتهی به تاریخ درخواست یا 
قرارداد باشد، از انجام معاینات پزشکی معاف خواهند بود.

 گزارش

همدلی| مهسا بهادری- تعطیلی بیش از 
پاییز  در  تورهای گردشگری  90 درصد 
امسال ســایه بی کاری را به جان این 
صنعت انداخت و کمی بعد رئیس هیات 
مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، 
گردشــگری و زیارتی استان تهران از 
تکرار لغو سفر گردشگران به ایران در 
فصل بهار خبر داد. وضعیتی که معلول 
اتاقات بازمانده از کرونا و البته اتفاقات 
سیاســی واجتماعی در کشــور بوده 
است. به بهانه همین موضوعی خبرنگار 
اجتماعی همدلی با »اردشــیر اروجی« 
کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری 

پرداخت که در ادامه می خوانید.

 در شــرایط فعلی که زمان مناسبی 
برای ســفر به جنوب کشــور است، 

وضعیت گردشگری به چه شکل است؟
در حــال حاضر وضعیت گردشــگری ایران 
چندان خوب نیســت، باتوجه به اینکه ما در 
حال حاضر گردشگری ارزانی برای مسافران 
خارجی داریم، باز هم اوضاع چندان باب میل 
نیست، می گویم ارزان برای مسافران خارجی 
به این خاطر که می تواننــد دالر را به ریال 
تبدیل کنند و به نسبت زمانی هزینه ای که 
پرداخت می کننــد از زیبایی های و امکانات 
زیادی لذت ببرند؛ اما این گردشــگری ارزان 
بــرای خارجی ها به جهت اوضاع سیاســی، 
اســتقبال خوبــی از گردشــگری در ایران 
نمی شــود. این درباره گردشــگران خارجی 
صدق می کند. درباره گردشگران داخلی هم 
باید بگویم، به خاطر پایین بودن سطح درآمد، 
مردم کال گردشــگری را از سبد هزینه های 

خود کنار گذاشته اند.
 اینکه گردشــگران خارجی به ایران 
ایجاد وضعیت  به خاطر  نمی کنند  سفر 
دیگر  کشورهای  جانب  از  ایران هراسی 

است؟
بخشــی از این ماجرا که مهاجران به کشور 
نمی آیند به مسائل سیاسی مرتبط می شود. 
به طور مثال شرکت های گردشگری خارجی 
گردشــگرانی که می خواهند به ایران بیایند 
بیمه نمی کنند و ایران را در لیست قرمز خود 
قرار داده اند و حتی کشــورهایی هستند که 
هشــدار داده اند که گردشگران به ایران سفر 

نکنند.
 در حال حاضر آماری از وضعیت لغو 
تورهای گردشگری در دسترس هست؟

ســازمان  معضــالت  از  یکــی  متاســفانه 
گردشگری ما این است که آماری برای ارائه 
در دســترس قرار نمی دهد، حتی ســازمان 
جهانی گردشــگری هم بابت همین مسئله 
به ایران ایراد وارد می کند و این پرســش را 
دائــم مطرح می کند که چرا ما یک ســایت 
که آمار دقیق ارائــه بدهد نداریم. اولین کار 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی این است که یک سایتی داشته باشد 
تا آمار دقیقی را ارئه دهد و این آمار هر ســه 

ماه یک بار به روزرسانی شود. چه بسا که در 
تمام دنیا این گونه است باید اطالعاتی باشد 
که توضیح دهد هریک از افرادی که به ایران 
می آینــد با هدف تجــاری می آیند، با هدف 

تفریحی یا هدف گردشگری؟
این  از  در حال هیچ یــک   

موارد مشخص نیست؟
نه متاســفانه ما آمــاری نداریم 
که بتوانیــم تفکیک کنیم؛ اما در 
حال حاضر همه اهداف با مشکل 
مواجه اســت ولی ایــران هم از 
لحاظ گردشــگری کویری و هم 

طبیعت گردی بسیار قوی است. حتی پیش 
از این که این مســئله قطعی اینترنت پیش 
بیاید، بوم گردی ها هم در حال رونق گرفتن 
بودند و مورد اســتقبال واقع شده بودند. اما 
اینترنت ها که قطع شد این نوع از گردشگری 

هم تقریبا رو به نابودی رفت.
 چه راه کاری برای بهبود این وضعیت 

وجود دارد؟
اصلی ترین، مهم ترین و اولین راه بهبود این 
این شــرایط ایجاد تعامل با جهانیان است، 
اگر ما با جهان تعامل نداشته باشیم، صنعت 
گردشــگری رونق نمی گیرد. دومین راه این 
است که ما برنامه بلندمدت گردشگری مان 
را تصحیح کنیم و کشورهایی که ما مقاصد 
گردشگری شــان هستیم را مشخص کنیم و 
مطابق با خواســته های آن ها بازاریابی کنیم 
و زمینه را بــرای ورود آن ها آماده کنیم اما 
متاســفانه این مسیر وجود ندارد. بحث سوم 
ناوگان هوایی ماست که خیلی فرسوده است 
مشکالت زیادی دارد. مشکل بعدی ما ضعف 
اینترنت بین المللی اســت که در این مسئله 
تاثیر گذار اســت و فعال ایــن چهار موضوع 
مهم ترین مســائلی اســت که باید به آن ها 

رسیدگی شود.

  وجهه اجتماعــی ایران که در ایران 
واسطه مسائل مختلف کمی  به  سال ها 
تخریب شده چگونه می تواند بهبود پیدا 

کند؟
ما مشکل اجتماعی نداریم چون 
وقتی گردشگران به ایران می آیند 
ایرانی ها  مهموان نوازی  از  همواره 
تعریف می کنند اما آن چیزی که 
است  منفی گذاشته سیاست  اثر 
که روی این حــوزه تاثیر منفی 
جدی ای گذاشته است. من بارها 
هم گفتــه ام که ما باید به صورت 
شــفاف بایدها و نبایدهای خودمان را اعالم 
کنیم، این کاری اســت که تمام کشورهای 
دنیــا انجــام می دهند و فهرســت بایدها و 
نبایدهای خودشــان را اعــالم می کنند. تا 
موافقان و مخالفان حق انتخاب داشته باشند.

 لغو 90 درصدی
امیر پویان رفیعی شــاد هــم درباره وضعیت 
گردشــگری به خبرآنالین می گوید: »سفر 
نیمــی از گردشــگران فصل بهــار ایران در 
بالتکلیفی است تا شاید ایران از لیست قرمز 
و عدم توصیه ســفر گذر کند و اجازه دهند 
که به ایران ســفر کنند. هفت کشور آلمان، 
اسپانیا، برزیل ، اســترالیا، سوئد ، دانمارک 
و انگلیس که بیشــترین گردشــگران را به 
مقصد ایران می فرســتند توصیه ممنوعیت 
ســفر به ایران را در ســایت وزارت خارجه 
خود درج کرده اند. و وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری در واکنش به لغو تورهای ورودی 
در ۲ فصــل و عــدم شــفافیت در برگزاری 
تورهای فصل های آینده، طرح های ضربتی و 

تورهای آشنا سازی اجرا خواهد کرد.«
این فعال حوزه گردشگری، که  مدتی پیش 
در نامه ای به عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، از او 

خواسته بود برای وضعیت گردشگری ایران 
چاره اندیشــی کند، بیــان می کند:»ایران 
که فصل گذشــته خــود را بخاطر اتفاقات، 
اعتراض ها و نا آرامی ها که در کشــور رقم 
خورده بود از دســت داد حاال برای تورهای 
بهار ســال ۱۴۰۲ در بالتکلیفی و کنسلی 

قرار دارد.«
او ادامه می دهد: »نیمــی از تورهای فصل 
بهار که با توجه به شــرایط ایران و کندی 
اینترنــت در همان ماه های پیش کنســل 
شــد و نیمی از آژانس هــا هم که از مقاصد 
خاص گردشــگر به ایران می آوردند، بیکار 
شــدند و نیمی دیگر از تورها که ما انتظار 
برگزاری آنها را برای اردیبهشت تا نیمه اول 
خردادماه توســط بعضی از آژانس ها داریم 
در بالتکلیفی و وضعیت نامعلوم قرار دارند. 
بعضی از اتباع منتظر هستند که کشورشان 
بــه آنها اجازه ســفر بدهــد و گروهی هم 
منتظر هســتند که شرایط امنیتی ایران به 

نظر مطلوبشان برسد.«
او می گوید: »اگرچــه صحبت همه فعاالن 
تورگردان این است که فصل بهار گردشگری 
ایران هم از دســت رفت و باید تا پاییز سال 
آینده بــا گردشــگری ورودی خداحافظی 
پنهانی کنیم؛ اما با تالش های بســیاری از 
فعــاالن تورهای بســیار محدود،کوچک و 
فرضا انفرادی پیش بینی می شود که برگزار 
شــود؛ البته اگر دیپلماسی و شرایط به نفع 
گردشــگری پیش رود.« رفیعی شاد ادامه 
می دهد:»بیشــتر این تورهــای کوچک از 
اروپا و تعدادی از کشورهای آسیایی شرقی 
هســتند؛ما از نیمه دوم فروردین تا اواسط 
خرداد منتظر هســتیم که ببنیم چه اتفاقی 
می افتد و آیا ایران از لیســت خطر بعضی از 
کشورها خارج می شــود و کشورها به اتباع 
خود اجازه سفر به ایران را می دهند یا نه؟«

بررسی وضعیت حضور گردشگران خارجی در گفت وگو با یک کارشناس؛ 

اینترنت؛ یکی از علل کاهش گردشگری ایران

همدلی| ستاره لطفی- با آنکه سقف جمعیتی شهر تهران 
مطابق سند طرح جامع پایتخت مصوب سال ۸۶ در افق سال 
۱۴۰۴، ۸/۷ میلیون نفر تعیین شــده است، اما دیروز استاندار 
تهران از زندگی نزدیک به  ۲۰ میلیون نفر در تهران خبر داد.

روز گذشــته علیرضا فخاری در سی و چهارمین جلسه ستاد 
بازآفرینی شــهری  گفت امروز با احتساب اتباع حدود ۱۸ و 
نیم تا ۱۹ میلیون جمعیت در تهران داریم و ســالی حدود ۵ 
درصد به جمعیت استان اضافه می شود که این امر قابل توجه 
و تأمل است.این اولین بار نیست که جمعیت تهران  خبرساز 
می شود،  سال هاســت که برنامه ریزان شهری، اقتصاددانان و 
جامعه شناسان نسبت آینده این کالن شهر ابراز نگرانی کرده اند. 
حتــی برخی از آنان در پیش بینی های خود می گویند بحرانی 
طبیعی در این شهر مانند تبعات سیل و زلزله احتمالی می تواند 

شهر را به لبه پرتگاه نابودی بکشاند.
اســفند سال گذشته نیز رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر 
تهران گفت: مدت هاســت که جمعیت تهران به حد اشــباع 
رسیده و خدمات شهری پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست 
.زهرا شمس احسان عضو شورای شهر تهران گفت: بیش از دو 
سده از آغاز انتخاب تهران به عنوان مرکز سیاسی اداری کشور 
می گذرد و این شهر از لحاظ افزایش جمعیت، گسترش افقی و 
عمودی و تنوع فعالیت ها و خدمات همواره روند رو به رشدی 
را طی کرده است؛ به گونه ای که مدت هاست که جمعیت این 
شهر به حد اشباع رسیده و خدمات شهری پاسخگوی نیازهای 
شهروندان نیست.یعنی میل شدید شهروندان ایرانی به ادامه 
زندگی در مرکز سیاسی کشور و یا شهرهای پیرامونی اش در 
حالی است که در چند سال اخیر، تالش های اثربخشی از سوی 

مسئوالن برای تمرکززدایی از مرکز انجام نگرفته است.
 چالش های افزایش جمعیت در تهران

انفجار جمعیت در تهران مســائل بی شــماری از آسیب های 
اجتماعی تا بحران های زیست محیطی را به دنبال داشته است، 
شــرایطی که اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود، مخاطرات 

زیادی از آن متولد می شود.
پایتخت دود زده ایران در حال حاضر با انبوهی از مشــکالت 
زیســت محیطی دســت و پنجه نرم می کند. تراکم جمعیت، 

فشار بر بهره برداری از منابع را افزایش داده است. نمونه هایی 
مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تامین آب شرب، فرونشست 
زمین، تخریب باغ ها، کمبود ســرانه فضای سبز، تولید باالی 
زباله، نبود مدیریت یک پارچه پسماند و هجوم حیوانات موذی 
مانند موش، ســفیدبالک ها و غیره را در سال های اخیر مردم 
شــاهد بوده اند.  این مشکالت زیست محیطی جدا از تخریب 
زیست بوم ها و اکوسیستم های جانوری و گیاهی شهر تهران، بر 
ســالمت روان و جسم ساکنان نیز اثر گذاشته است. مجموعه 
مشــکالت در پایتخت، تهران را به شــهری تبــدل کرده که 
کارشناســان می گویند از نظر ســرمایه اجتماعی بین دیگر 

استان ها بدترین وضعیت را دارد.
پیش تر سجاد فتاحی، جامعه شناس، در مورد تبعات جمعیت 
تهران به همشــهری گفته بود : »تهران مــدل، الگو و تبلوری 
از ایران اســت. مســئوالن باید بدانند که تهران بمب ساعتی 
اســت که هر روز به انفجار آن نزدیک و نزدیک تر می شــویم. 
ممکن است این انفجار با یک زلزله به وقوع بپیوندد یا شورش 
حاشیه نشــینان شــهری، یا آمار جرم و جنایت بی شمار و یا 
بیماری هایی مانند کرونا که نظام درمانی، توان پاسخگویی به 
جمعیت را ندارد. همه اینها بحران های سیاســی، اقتصادی و 
جمعیتی را ایجاد خواهد کرد که رهایی از آن بسیار سخت و 

گاه امکان ناپذیر خواهد بود.«
 قوانینی برای کاهش مهاجرت یه تهران وجود ندارد

در حالی جمعیت تهران به مرز انفجار رسیده است که قوانینی 
برای کاهش مهاجرت به این اســتان وجود ندارد و هر فرد و 
خانــواده هر لحظــه که تصمیم گرفت می توانــد به پایتخت 
مهاجرت کند. راه کارهای مسئولین این شهر نیز برای کاهش 
مهاجرت به پایتخت، راهکارهای عجیب یوده که بیشتر به طنز  
شبیه بوده است.چند سال پیش  سیدحسین هاشمی، استاندار 
وقت تهران در این زمینه گفت:»امکان ایجاد ممنوعیت برای 
مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر کشورهای 
پیشرفته، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را باال برد تا از ورود 
جمعیت کم کرد«. این ســخنان را مقامی بیان کرد که حل 
مشکالت ساکنان تهران و تســهیل شرایط زندگی برای وی، 

یکی از کلیدی ترین مسئولیت های وی بود.

گفتنی است تهران میان ۱۵۰ کالن شهر جهان، رتبه ۲۴را از 
نظر جمعیت و بزرگی به خود اختصاص داده اســت. همچنین 
براساس رده بندی ۲۰۱۹مرسر، با بررسی شاخص های کیفیت 
زندگی، از بین ۲۳۰شهر جهان، درجایگاه ۱۹۹ قرارگرفته است. 
با این حال، پارامترهای اقتصــادی واجتماعی، برای خیلی از 

افراد، زندگی در تهران را به یک انتخاب تبدل کرده است.
 محرومیت ؛ عامل هجوم به پایتخت 

کارشناســان افرایش جمعیت در این شهر را به سوءمدیریت 
کالن کشور ربط می دهند و می گویند عدم محرومیت زدایی از 
دیگر شهرها و روستاها باعث سیل مهاجرت به سوی پایتخت 
شده است. تجمع مراکز صنعتی و دانشگاهی و رفاهی از جمله 
عواملی هستند که سیل مهاجرت ها را به سوی پایتخت شدت 
بخشیدند و تمامی معادالت و برنامه های از پیش تعیین شده 

مدیریت شهری را دچار سردرگمی کردند
در حالی جمعیت تهران در حال انفجار است و جمعیتی بیش 
از ظرفیت اش را در خود جای داده اســت که درصد زیادی از 
جمعیت پایتخت به حاشــیه شهر پرت شدند یا مستعد پرت 
شدن به سمت آن هستند. همین چندماه پیش رئیس سازمان 
امور اجتماعی درباره آمار حاشیه نشــینی در تهران گفت: اگر 
سکونت گاه های غیررسمی را در نظر بگیریم، بیش از ۴۰۰ هزار 

نفر در حاشیه شهر زندگی می کنند.
بدیهی اســت برون رفتن از بحران نوظهور کنونی که به نوعی 
از آن می توان به انفجار جمعیت در شهرهای نزدیک به مرکز 
سیاسی کشور و خالی شدن بسیاری از مناطق ارزشمند کشور 
از جمعیت یاد کرد، هرچند چندان آسان نیست، بی توجهی 
بــه آن قطعاً در آینده خســارات فراوانــی را در حوزه تأمین 
رفاه شــهروندان به وجود خواهد آورد که همین، ضرورت در 
پیش گرفتن برنامه های جدی برای جلوگیری از بحران های 

جمعیتی را بیشتر کرده است.

بر اساس یک اعالم جدید نزدیک به20 میلیون نفر در تهران زندگی می کنند

جمعیت؛ بمب ساعتی پایتخت


