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از گوشه و کنار

حاشیهای بر متن تهران بزرگ؛

سه نوبته شدن امتحانات نهایی
دانشآموزان مناطق سیلزده

پشت بامهایی که اجاره داده میشوند!
بامخوابیابتداازمنطقه 22شهرداریتهرانشروعورسانهایشد،تاجاییکهشهردارتهرانناچارشددربارهآن
اظهارنظرکند.معضلیکهشهردارتهرانباانکارآن،گفتخبریدراینمورددریافتنکردهاست!امابامخوابیدرمنطقه
 22باقی نماند و راه به سمت محالت دیگر هم کشید و به ساختمان و برجهای باالی شهر هم رسید و اینک در مناطق 1و2
شهرتهرانودربرجهاینیمهسازهممشاهدهمیشود.درکنار بامخوابی،معضلکانکسخوابیدرتهرانهمجدیشده
است؛یکرفتارشناسبامخوابیرابامعضلگورخوابیمقایسهمیکندومعتقداست،بامخوابینقطهآغازکانکسخوابی
استودرنهایتهمبهحاشیهنشینیمیرسدوموجبافزایشآسیبهایاجتماعیخواهدشد.

آذر فخری

بامخوابــی ،یکــی از بهتریــن
خاطرات آنهایی اســت کــه پیش از
دهه شــصت جوانی ،نوجوانی و حتی
کودکی کردهاند .زمانیکه شــبهای
گرم تابســتان ،خانواده به پشت بام یا
بهارخواب کوچ میکرد و حتی بساط
شــام نیز روی همین پشت بامها پهن
میشــد؛ مهمانیها همانجا برگزار
میشد .برای آنهایی که تجربه خواب
در خنکای شــبهای تابستانی پشت
بام را تجربه کردهاند؛ مواجه شــدن با
پدیدهبامخوابی،بهگرهایروانیتبدیل
شده است .بسیاری از مردم با شنیدن
رواج چنین پدیدهای ناگهان احساس
غم و اندوهی شــدید میکنند؛ اینکه
وضعیت اقتصادی و معیشتی ما مردم
بهجاییرسیدهاستکههماجارهدهنده
پشــتبام و هم اجارهکننده آن ،از سر
استیصالناچاربهچنینکاریشدهاند؛
هرچندهمیشههستندافرادیکهازهر
آب گلآلودی ماهی میگیرند و از هر
تخممرغیتامیتوانندپشممیتراشند.
بامخوابی ،درکنارهمــه دردهای
جامعه ،خبر از یک فاجعــه میدهد؛
در جاییکه خانههای بســیاری خالی
هســتند ،هنوزهســتند عدهای که
حاضر نیستند کمی کوتاه بیایند و این
خانههای خالی را به قیمت مناســب
اجاره بدهند .هنوزهستند کسانی که
سرمایهشــان را فقط بر خرید ملک و
افزودن تعداد امالکشان ،گذاشتهاند
و این چنین پشتبامهای شهرتهران،
تبدیلشدهاستبهمکانهاییبرایفقط
خواببیخانمانهاییکهبازدنسپیده

باید جای خواب خود را ترک کنند .این
پدیدهالبتهمختصبیکاران،یاکارگران
ســاختمانی و طیف کم درآمد جامعه
نیست؛ در میان این افراد ،دانشجویانی
هم دیده میشــوند که ناتوان از یافتن
جایی برای گذران شب ،بخشی از یک
پشت بام را اجاره کرده و چادر خود را بر
آنگستردهاند.برخیصاحبخانههاهم
باگذاشتنیککانکسبرپشتبامخانه
خود و اجاره دادن آن کســبوکار نان و
آبداریبرایخودتدارکدیدهاند!
بیکاری،مهاجرت،بیسرپناهی
شــهرهای بزرگ همواره با معضل
مهاجــرت مواجه بودهاند و هســتند.
این مسئله در ســالهای اخیر ،شدت
بیشتری پیدا کرده است ،از بین رفتن
محیط زیســت و تغییرات اقلیمی که
موجب معطــل ماندن کشــاورزی و
حتی از بین رفتن آن شــده ،تعطیلی و
ورشکستگی کارگاهها و کارخانههای
تولیدی و الجــرم افزایــش بیکاران،
ســاکنان شهرســتانها و روســتاها
را وامــیدارد هر چه دارنــد و ندارند را
بفروشند و راهی شــهرهای بزرگ و از
جمله تهران شوند .و این دقیقا آغاز یک
فاجعهاست؛تهرانبرایحضوراینافراد
هیچ تدارکی ندیده است ،و این مهاجر
کهحتینمیتواندسرپناهیدرحاشیه
شهر دست و پا کند ،به پشت بامهایی
پناهمیبردکهاکنونباورودآژانسهای
امالک ،قیمت آنها هــم هر روز باالتر
میرود؛ایناستماجرایتجارتپشت
بامخوابی!
مجیدابهری،رفتارشناساجتماعی
حرفهایی در این مورد دارد«:مخاطب
اصلی بامخوابی ،کارگران شهرستانی
هســتند ،اگر بخواهم تمرکزم را روی
مســئله بامخوابی بگذارم باید بگویم،

بامخوابــی معمــوال در مناطقی رخ
میدهد که مجتمعهای ســاختمانی
انبوه در آن نقاط بهطور گســترده در
دست ایجاد و تاسیس هستند و نیاز به
کارگراننیمهماهروسادهبرایپیشبرد
ساختمانسازیشاندارند».
ابهری درباره تعدد این بامخوابها
در مناطق مختلف تهران میگوید«:در
حال حاضر در منطقه  22شــهرداری
تهران ،شهرکهای اطراف آن و اطراف
دریاچهخلیج فارسو مناطقپیرامونی
شهرک هشتگرد ،کارگران بامخوابی را
تجربهمیکنند،مسئلهایکهنقطهآغاز
کانکسوحاشیهنشینیاست».
به نظر ابهری کارگرانی که بهصورت
مشــارکتی توانایی پرداخت اجارهبها
ندارندودوریازمحلکارآنهارامجبور
به انتخاب مراکــزی نزدیک به محل
کارشــان میکند ،معمــوال مجبوربه
خوابیــدن در برجهــا و مجموعههای
آپارتمانیوبرجهاینیمهتماممیشوند.
بعضی از کارکنان این برجها نیز از این
محل درآمد حداکثر استفاده را میبرند
و با فراهــم کردن رخــت خوابهای
مستعملوکارتنیخچالکهتقریباهم
اندازه قد یک انسان است ،شبانه از 10
هزار تومان تا  25هــزار تومان دریافت
میکنند ،البته این بخــش ویژه برای
کســانی اســت که درآمد بیشــتری
دارند«:در بخش عــادی کرایهها 2تا5
هزارتومان است .این بخش عادی فقط
برای خوابیدن اســت و هیچ امکانات
دیگری ندارد .بهطــور مثال در هنگام
بارش باران ،آنهایی که در بخش ویژه
خوابیدهاند میتوانندبه طبقاتپایینی
رفته و آنجا شــب را صبح کنند اما در
بخشعادی،افراداجازهاینکارراندارند
و در هر حال افراد باید باالفاصله بعد از

در حال حاضر در منطقه
 22شهرداری تهران،
شهرکهای اطراف آن
و اطراف دریاچه خلیج
فارس و مناطق پیرامونی
شهرکهشتگرد ،کارگران
بامخوابی را تجربه
میکنند،مسئلهایکه
نقطهآغازکانکسنشینیو
حاشیهنشینیاست
طلوع آفتاب جای خوابشــان را ترک
کنندوازساختمانبیرونبروند.
ابهریبهپیآمدهایجسمانیچنین
معضلیهماشارهمیکند«:بیماریهای
پوســتی ،ســرماخوردگی مزمــن،
بیماریهای ویروسی حاصل بامخوابی
است.اگرایننحوهسکونتاپیدمیشود
احتماال مانند گورخوابــی میتواند به
معضلیتبدیلشودکهحاشیهنشینیرا
افزایش میدهد و بهتبع آن آسیبهای
اجتماعیدیگریپدیدمیآورد».
هماجارهوهمفروشپشتبام!
آنچهگفتهشدالبتهمربوطبهاجاره
پشت بام است که گاه به صورت شبانه
استوگاهمدتدار.اماعلینوذرپور،عضو
شورای شهر تهران ،ضمن تأیید وجود
چنینمعضلیبهساختاتاقکهاییدر
پشتبامهماشارهمیکند«:دربرخیاز
مناطقضعیفوکمبرخوردارشهرتهران
چنین موضوعی وجود دارد و مالکین
قسمت پشت بام خود را بهصورت یک
اتاقبهافرادیکهمعموالًجزودهکهای
پایین جامعه محسوب میشوند ،اجاره
میدهند.اینساختمانهاسبک،موقت

و ناایمن هســتند .اجارههایشان هم
بسته به نوع سازه و محدوده مسکونی
متفاوتاستوبیشتردرساختمانهای
دووسهطبقهقدیمیرخمیدهد».
نوذرپور بــه موردی جالب اشــاره
میکند«:در محلههای حاشیهنشین
شهر تهران (که شامل  40محله است)
پشــت بام خانهها اجاره داده شــده و
وجهی هم توسط اجارهکننده به مالک
ساختمان پرداخت میشود یا اینکه به
مســتاجر اجازه داده میشود در پشت
بام ســاختمانی ،مثال اتاقکی درست
کند؛ 10تا 15ســال از آن بهرهبرداری
کند و پس از آن به مالک واگذار کند».
نوذرپورالبتهبرایاثباتحرفهایشبه
گزارشهای روزانه مأموران و کارگران
خدمات شهری در سطح منطقه اشاره
میکند .که خود درگیر چنین مشکلی
هستندومشتریچنینبازاری.
ازکانکسنشینیتابدمسکنی
طبقاعالمآماروزیرراهوشهرسازی،
١٩میلیون نفــر در ایران بدمســکن
هستند .سه میلیون بدمسکنی که در
وضعیتهای غیر قابل تصور در حاشیه
کالنشهرهازندگیمیکنند.
آنچنان که علی چگنی ،دبیرکل
دفتربرنامهریزیواقتصادمسکنوزارت
راه و شهرســازی می گوید«:علیرغم
آنکه برخی شــاخصهای مســکن
روند رو به رشدی را نشان میدهد؛ اما
حدود یک ســوم جمعیت شهرنشین
کشــور با پدیده «بدمسکنی» مواجه
هستند و در سرپناههای نامناسب در
بافتهای فرســوده و حاشیه شهرها
و ســکونتگاههای غیررسمی زندگی
میکنند.همچنینبخشیازخانوارهای
تحتپوششنهادهایحمایتیواقشار
کمدرآمدنیزازنظرمسکندچارمضیقه
هســتند .وقتی روستانشینان و حتی
ساکنان شهرستانها راهی شهرهای
بــزرگ و کالنشــهری چــون تهران
شدند .متوجه شدند که توان پرداخت
اجارهبهارابهدلیلپایینبودندستمزد
و رکود اشــتغال ندارند ،پس به سوی
حاشیههای شــهر روانه شدند .در این
سنشینیاتفاقبهنسبت
میاناماکانک 
سنشینینیز
تازهایاست.هرچندکانک 

یکی از انواع حاشی هنشینی و سکونت
موقتاست،امابراساساینتفکرکههر
یشود برای
مکان دارای سقفی ،خانه م 
جمعیتحاشیهنشینپایتختازامنیت
وآسایشبیشتریبهنسبتزاغ هنشینی
سها
برخوردار اســت .بنابراین کانک 
خان ه جمعیت حاشیهنشــین مرف هتر
ل ســکونت برای
است که البته معض 
بیخانمانها مشکالت و آسیبهای
متعدد حاشیهنشینی را برای ساکنان
کانکسها حل نمیکند .این مســاله
تبدیلبهزخمیشدهکهبهآسیبهای
مختلفاجتماعیدامنمیزند.هرچند
برخی مسئوالن هم چنان در وضعیت
انکار به ســرمیبرند و معتقدند چنین
نوع سکونتی در تهران شایع نیست ،اما
هشدار مســعود رضایی ،نایبرئیس
کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به
خطرشیوعکانکسنشینیدرپایتخت
نشان میدهد این آسیب را باید جدی
گرفت.

دربرخیمناطقضعیفو
کم برخوردار شهر تهران
مالکینقسمتپشتبام
خود را بهصورت یک اتاق
به افرادی که معموالً جزو
دهکهایپایینجامعه
محسوب میشوند ،اجاره
میدهند.اینساختمانها
سبک،موقتوناایمن
هستند .اجارههایشان
هم بسته به نوع سازه و
محدودهمسکونیمتفاوت
است
پشتبامها،کانکسها
وآژانسهایمسکن!
مالکان آژانسهای مسکن تهران
می گویند این پدیده شیوه تازهای از
سکونت در تهران است .فروشندگان
و نصابان کانکس نیــز میگویند این
پدیده بیشتر در حومه شهر متقاضی
دارد .برخی مشــاوران امالک تهران
از وجــود محدود ایــن کانکسها در
مناطق میانی شهر و ازجمله منطقه
 ٢٢هم خبر میدهند.
رئیساتحادیهمشاورانامالکایران
میگوید«:زندگی در فضاهای مشــاع
در کانکسها قانونی نیست و خریداران
تنهامیتوانندازاینکانکسهادرزمین
شخصیخودشاناستفادهکنند».
حســام عقبایی تاکید می کند که
کانکسها سند مالکیت ندارند و انجام
معامالت در واحدهای صنفی مشاوران
امالک برای خرید یا رهن و اجاره آنها
قانونینیست.سازندههاوفروشندههااما
میگویند،بیشترکانکسهایمسکونی
دست دوم را به دهکهای پایین جامعه
با نرخهای نازل اجاره دادهاند و معموال
برای اجاره این واحدها از مبادی رسمی
اقدام نمیکنند .البته مــورد اجارهای
در چنین مــواردی کمتر پیش میآید
و همه به دنبال خریــد این واحدهای
سیار هســتند .به گفته یک فعال بازار
مســکن«:این پدیده در برخی مناطق
تهران بهصورت اجــاره کانکس دیده
میشــود اما ایجاد کانکس در پشــت
بام خانهها و فضای مشــاع غیرقانونی
اســت .با اینحال برخورد جدی با این
موارد غیرقانونی در ساختار شهر انجام
نمیشودوباپرداختپولتوسطمالکان
بهسادگیقابلحلاست».
کانکس؛قیمتخرید،اجارهبها!
یکی از دفاتر فروش این کانکسها
ستعیینشدنی
میگوید«:قیمتکانک 
نیست؛چراکهبهعواملمختلفیبستگی
دارد .او که در مــواردی به دهکهای
درآمدی پایین جامعه برای ســکونت
کانکسفروختهمیگوید:کانکسهای
مســکونی گرانتر از ســایر انواع آن
هستند .قیمت آنها از متری٢٠٠هزار
تومان شروع شده و تا متری ٩۵٠هزار
تومان هم میرســد .با اعمال این نرخ،
بستهبهمتراژاینواحدها،قیمتفروش
ن تومان هم
آنها گاهی تا ۵٠میلیــو 
پیشمیرود».

یادداشت

آن مرد همواره میآید!
آسیه ویسی

یکیازمهمترینوچالشبرانگیزترینمسائلدربحرانهایی
چون سیل و زلزله و حوادث طبیعی و غیرطبیعی ،عدم توجه به
نیازهای زنانه است .یا شاید بهتر است بگویم بود.
چرا که در ســیل اخبر با توجه به پویشهــای مردمی در
شبکههای اجتماعی مختلف و خبررسانیها و درخواستها،
مردم این نیازها را جدی گرفتند و بخشی از کمکهای خود را
به نیازهای خاص زنان اختصاص دادند.

در این میان البتــه باید و حتما به حضور مســتمر زنان و
اطالعرسانی آنان در مناطق آسیبدیده اشاره کرد .این زنان
بهعنوان امدادگر دولتی یا وابســته به نهادهای مدنی ،تالش
کردند موارد مربوط به زنان حتیاالمکان دیده و شنیده شود.
این زنان حتی در برابر انواع موجهای مخالف ،تهمتها ،مسخره
شدنهاوتوهینها،درسکوتوبیتوجهیکاملفقطایستادند
و کار خود را انجام دادند.
شاید همین مقاومت در ســکوت و اســتمرار و پایداری
بر این خواســته بهعنوان یک نیاز انســانی بود که باعث شد

رفتهرفتــه بســیاری از مردان نیــز وارد این ماجرا شــوند و
بیشترین بخش کمکهای خود را بر نیازهای زنان و دختران
متمرکزکنند.
چند روز پیش ،خبری شنیدم که هم خوشحالکننده بود
و هم امیدوارکننده .خبر این بود کــه یکی از تولیدکنندگان
پوشــاک در بــازار تهــران دوره افتــاد و از فروشــندگان و
تولیدکنندگانی که اکثرا مرد هســتند خواست اگر تصمیم
دارند کمک جنســی بکنند فقط به نیاز زنان توجه کنند .این
آقای تولیدکننده گامهای نخســت را به تنهایی برداشت ،اما
وقتی به نیمههای بازار رسید ،متوجه شد که اکثر مردانی که
از آنان کمک خواسته با او همراه شدهاند .این مردان توانستند
در طول دوشبانه روز ،صدها پک یا بسته مخصوص زنان تهیه
کنند و خودشان هم آنها را به مناطق آسیبدیده بردند و به
دست زنان رساندند.

اما نکته جالبی که این مردان مسئول و مهربان را متعجب
کرد ،این بود کــه میزان کمک به به زنان بســیار زیاد بود و در
بعضی مناطق ،زنانی بودند که این کمکها را نپذیرفتند چون
از قبل به دستشان رسیده بود .اما البته روستاهای دورافتاده یا
قطع ارتباط شدهای هم بودند که هنوز کمکی به آنها نرسیده
بود و این افراد خود را به آن مناطق رساندند.
تمام اینها را گفتم که بگویم کافی است در سکوت و بدون
غرزدن و گله و شکایت کردن ،کاری را که میدانیم درست است
انجام دهیم؛ در نهایت راهی که در پیــش گرفتهایم رهروان
شایسته خود را پیدا خواهد کرد.
کاری که زنان در شــبکههای اجتماعی شــروع کردند و
نداهایی که دادند برای توجه به اقالم زنانه ،بیپاســخ نماند و
دیدیم که حتی مردان نیز وارد این میدان شــدند و مردانه به
داد زنان رسیدند.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
شوپرورش از سه نوبته شدن امتحانات
وزارت آموز 
نهاییدانشآموزانمناطقسیلزدهخبرداد.
خسروساکیدربارهوضعیتبرگزاریامتحانات
نهایی دانشآموزان مناطق سیلزده اظهار کرد :به
استنادرأیصادرهدرنوزدهمینجلسهکمیسیون
معین شــورای عالی آموزشوپــرورش در تاریخ
۲۱فروردین مــاه ،برای دانشآمــوزان پایههای
دوازدهم و سوم متوســطه نظری ،فنیوحرفهای و
پیشدانشگاهینظامقدیمعالوهبرامتحاناتخرداد
وشهریوریکنوبتدیگردرتیریامردادبرگزارخواهد
شدتادانشآموزانمناطقسیلزدهکهبهتشخیص
مدیرکل استان روند آموزشــی آنها مختل شده
است با تمایل و آمادگی خود در هر یک از نوبتهای
(خرداد،تیریامردادوشهریور)شرکتکنند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی
وزارت آمــوزش و پرورش اضافه کــرد که نمرات
نوبتهایتیریامردادوشهریوردرستونخرداددرج
وقبولیخردادمحسوبمیشود.

آغاز تخریب  ۲۰ویال
در حریم رودخانه زایندهرود

احمد خســروی وفا گفت :در راستای مبارزه با
هرگونه ساخت و ســاز غیرمجاز در حریم و بستر
زایندهرودتخریبمستحدثاتغیرمجاز ۲۰ویالی
دیگردرباغبهادرانآغازشدهاست.
رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت:
در راستای مبارزه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز
در حریم و بســتر زاینده رود ،تخریب مستحدثات
غیرمجاز  ۲۰ویالی دیگر در باغ بهادران با دستور
قاطعقضاییازصبحدیروزآغازشدهاست.ویافزود:
از اسفندماه سال گذشته تاکنون  ۴۹ویال تخریب
شــده که حدود  ۵۰هزار مترمربع از اراضی دولتی
در بستر زاینده رود آزاد ســازی شده است .رئیس
کل دادگستری اســتان اصفهان با اشاره به اینکه
مقدماتاجرایدستورقضاییدرخصوصتخریب
ســایر اماکن و ویالهای غیرمجاز احداثی در بستر
رودخانه فراهم و در دســتور کار است ،عنوان کرد:
دستگاه قضایی استان با قاطعیت با هر گونه تصرف
اراضیملیومنابعطبیعیبرخوردنمودهومتخلفان
رابهمجازاتقانونیخواهدرساند.

افزایش  ۱۵درصدی عوارض
ورود به محدوده طرح ترافیک

اجرای طــرح ترافیــک  ۹۸در حالــی از ۱۷
فروردینماه در تهران آغاز شــده که بر اســاس
تغییرات جدید ،بهای عوارض طرح برای ساکنان
محدوده  ۵۰درصد کمتر از بقیه شهروندان تعیین
شده است.
طرح جدید ترافیک در دومین سال اجرا ،تغییر
چندانی نسبت به سال  ۹۷نداشته و تنها با تصویب
شورای اســامی شــهر تهران نرخ ورود به طرح
ترافیک به میزان ۱۵درصد افزایش یافته است.
در طرح ترافیــک ســال  ۹۸امتیازاتی برای
ساکنان محدوده طرح ترافیک و دارندگان معاینه
فنی برتر در نظر گرفته شــده که بر اســاس آن،
ســاکنان محدوده طرح ترافیک پس از ثبتنام
در ســامانه «تهران من» ،با ارائه سند مالکیت یا
اجاره ملــک خود به همراه فیش پرداخت شــده
عوارض نوســازی و پســماند به دفاتــر خدمات
الکترونیک شــهر ،عالوه بر یکبار خروج رایگان
پیش از ســاعت  ۸:۳۰و یکبار ورود رایگان پس
از ساعت  ۱۷به محدوده ،از تخفیف  ۵۰درصدی
بهرهمند خواهند شد .همچنین حداقل نرخ ورود
به محدوده طرح ترافیک بر اساس مصوبه شورای
شهر برای خودروهای با معاینه فنی برتر و تردد در
ساعات غیر اوج ترافیک در سال آینده  ۱۴هزار و
 ۴۹۰تومان و حداکثر نرخ برای خودروهای بدون
معاینه فنی برتر در ســاعات اوج  ۴۱هزار و ۴۰۰
تومان خواهد بود.

