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سه نوبته شدن امتحانات نهایی 
دانش آموزان مناطق سیل زده 

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش از سه نوبته شدن امتحانات 

نهایی دانش آموزان مناطق سیل زده خبر داد.
خسرو ساکی درباره وضعیت برگزاری امتحانات 
نهایی دانش آموزان مناطق سیل زده اظهار کرد: به 
استناد رأی صادره در نوزدهمین جلسه کمیسیون 
معین شــورای عالی آموزش وپــرورش در تاریخ 
۲۱فروردین مــاه، برای دانش آمــوزان پایه های 
دوازدهم و سوم متوســطه نظری، فنی وحرفه ای و 
پیش دانشگاهی نظام قدیم عالوه برامتحانات خرداد 
و شهریور یک نوبت دیگردر تیر یا مرداد برگزارخواهد 
شد تا دانش آموزان مناطق سیل زده که به تشخیص 
مدیرکل استان روند آموزشــی آن ها مختل شده 
است با تمایل و آمادگی خود در هر یک از نوبت های 

)خرداد، تیر یا مرداد و شهریور( شرکت کنند.
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 
وزارت آمــوزش و پرورش اضافه کــرد که نمرات 
نوبت های تیر یا مرداد و شهریور در ستون خرداد درج 

و قبولی خرداد محسوب می شود.
    

 آغاز تخریب ۲۰ ویال 
در حریم رودخانه زاینده رود

احمد خســروی وفا گفت: در راستای مبارزه با 
هرگونه ساخت و ســاز غیرمجاز در حریم و بستر 
زاینده رود تخریب مستحدثات غیرمجاز ۲۰ ویالی 

دیگر در باغ بهادران آغاز شده است. 
رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: 
در راستای مبارزه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز 
در حریم و بســتر زاینده رود، تخریب مستحدثات 
غیرمجاز ۲۰ ویالی دیگر در باغ بهادران با دستور 
قاطع قضایی از صبح دیروز آغاز شده است. وی افزود: 
از اسفندماه سال گذشته تاکنون ۴۹ ویال تخریب 
شــده که حدود ۵۰ هزار مترمربع از اراضی دولتی 
در بستر زاینده رود آزاد ســازی شده است. رئیس 
کل دادگستری اســتان اصفهان با اشاره به این که 
مقدمات اجرای دستور قضایی در خصوص تخریب 
ســایر اماکن و ویال های غیرمجاز احداثی در بستر 
رودخانه فراهم و در دســتور کار است، عنوان کرد: 
دستگاه قضایی استان با قاطعیت با هر گونه تصرف 
اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد نموده و متخلفان 

را به مجازات قانونی خواهد رساند.
    

افزایش ۱۵ درصدی عوارض 
ورود به محدوده طرح ترافیک

اجرای طــرح ترافیــک ۹۸ در حالــی از ۱۷ 
فروردین ماه در تهران آغاز شــده که بر اســاس 
تغییرات جدید، بهای عوارض طرح برای ساکنان 
محدوده ۵۰ درصد کمتر از بقیه شهروندان تعیین 

شده است.
طرح جدید ترافیک در دومین سال اجرا، تغییر 
چندانی نسبت به سال ۹۷ نداشته و تنها با تصویب 
شورای اســالمی شــهر تهران نرخ ورود به طرح 

ترافیک به میزان ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در طرح ترافیــک ســال ۹۸ امتیازاتی برای 
ساکنان محدوده طرح ترافیک و دارندگان معاینه 
فنی برتر در نظر گرفته شــده که بر اســاس آن، 
ســاکنان محدوده طرح ترافیک پس از ثبت نام 
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 یک بار خروج رایگان 
پیش از ســاعت ۸:۳۰ و یک بار ورود رایگان پس 
از ساعت ۱۷ به محدوده، از تخفیف ۵۰ درصدی 
بهره مند خواهند شد. هم چنین 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 ۱۴ هزار و 
۴۹۰ تومان و حداکثر نرخ برای خودروهای بدون 
معاینه فنی برتر در ســاعات اوج ۴۱ هزار و ۴۰۰ 

تومان خواهد بود.

از گوشه و کنار

آذر فخری

بام خوابــی، یکــی از بهتریــن 
خاطرات آن هایی اســت کــه پیش از 
دهه شــصت جوانی، نوجوانی و حتی 
کودکی کرده اند. زمانی که  شــب های 
گرم تابســتان، خانواده به پشت بام یا 
بهارخواب کوچ می کرد و حتی بساط 
شــام نیز روی همین پشت بام ها پهن 
می شــد؛ مهمانی ها همان جا برگزار 
می شد. برای آن هایی که تجربه خواب 
در خنکای شــب های تابستانی پشت 
بام را تجربه کرده اند؛ مواجه شــدن با 
پدیده بام خوابی، به گره ای روانی تبدیل 
شده است. بسیاری از مردم با شنیدن 
رواج چنین پدیده ای ناگهان احساس 
غم و اندوهی شــدید می کنند؛ این که 
وضعیت اقتصادی و معیشتی ما مردم 
به جایی رسیده است که هم اجاره دهنده 
پشــت بام و هم اجاره کننده آن، از سر 
استیصال ناچار به چنین کاری شده اند؛ 
هر چند همیشه هستند افرادی که از هر 
آب گل آلودی ماهی می گیرند و از هر 
تخم مرغی تا می توانند پشم می تراشند. 
بام خوابی، درکنارهمــه دردهای 
جامعه، خبر از یک فاجعــه می دهد؛ 
در جایی که خانه های بســیاری خالی 
هســتند، هنوزهســتند عده ای که 
حاضر نیستند کمی کوتاه بیایند و این 
خانه های خالی را به قیمت مناســب 
اجاره بدهند. هنوزهستند کسانی که 
سرمایه شــان را فقط بر خرید ملک و 
افزودن تعداد امالک شان، گذاشته اند 
و این چنین پشت بام های شهرتهران، 
تبدیل شده است به مکان هایی برای فقط 
خواب بی خانمان هایی که با زدن سپیده 

باید جای خواب خود را ترک کنند.   این 
پدیده البته مختص بیکاران، یا کارگران 
ســاختمانی و طیف کم درآمد جامعه 
نیست؛ در میان این افراد، دانشجویانی 
هم دیده می شــوند که ناتوان از یافتن 
جایی برای گذران شب، بخشی از یک 
پشت بام را اجاره کرده و چادر خود را بر 
آن گسترده اند. برخی صاحب خانه ها هم 
با گذاشتن یک کانکس بر پشت بام خانه 
خود و اجاره دادن آن کســب وکار نان و 

آب داری برای خود تدارک دیده اند!
بیکاری، مهاجرت، بی سرپناهی

شــهرهای بزرگ همواره با معضل 
مهاجــرت مواجه بوده اند و هســتند. 
این مسئله در ســال های 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 کارگاه ها  و کارخانه های 
تولیدی و الجــرم افزایــش بیکاران، 
ســاکنان شهرســتان ها و روســتاها 
را وامــی دارد هر چه دارنــد و ندارند را 
بفروشند و راهی شــهرهای بزرگ و از 
جمله تهران شوند. و این دقیقا آغاز یک 
فاجعه است؛ تهران برای حضور این افراد 
هیچ تدارکی ندیده است، و این مهاجر 
که حتی نمی تواند سرپناهی در حاشیه 
شهر دست و پا کند، به پشت بام هایی 
پناه می برد که اکنون با ورود آژانس های 
امالک، قیمت آن ها هــم هر روز باالتر 
می رود؛ این است ماجرای تجارت پشت 

بام خوابی!
مجید ابهری، رفتارشناس اجتماعی 
حرف هایی در این مورد دارد:»مخاطب 
اصلی بام خوابی، کارگران شهرستانی 
هســتند، اگر بخواهم تمرکزم را روی 
مســئله بام خوابی بگذارم باید بگویم، 

بام خوابــی معمــوال در مناطقی رخ 
می دهد که مجتمع های ســاختمانی 
انبوه در آن نقاط به طور گســترده در 
دست ایجاد و تاسیس هستند و نیاز به 
کارگران نیمه ماهر و ساده برای پیشبرد 

ساختمان سازی شان دارند. «
ابهری درباره تعدد این بام خواب ها 
در مناطق مختلف تهران می گوید:»در 
حال حاضر در منطقه ۲۲ شــهرداری 
تهران،  شهرک های اطراف آن و اطراف 
دریاچه خلیج فارس و مناطق پیرامونی 
شهرک هشتگرد، کارگران بام خوابی را 
تجربه می کنند، مسئله ای که نقطه آغاز 

کانکس و حاشیه نشینی است. «
به نظر ابهری کارگرانی که به صورت 
مشــارکتی توانایی پرداخت اجاره بها 
ندارند و دوری از محل کار آن ها را مجبور 
به انتخاب مراکــزی نزدیک به محل 
کارشــان می کند، معمــوال مجبوربه 
خوابیــدن در برج هــا و مجموعه های 
آپارتمانی و برج های نیمه تمام می شوند. 
بعضی از کارکنان این برج ها نیز از این 
محل درآمد حداکثر استفاده را می برند 
و با فراهــم کردن رخــت خواب های 
مستعمل و کارتن یخچال که تقریباهم 
اندازه قد یک انسان است، شبانه از ۱۰ 
هزار تومان تا ۲۵ هــزار تومان دریافت 
می کنند، البته این بخــش ویژه برای 
کســانی اســت که درآمد بیشــتری 
دارند:»در بخش عــادی کرایه ها ۲ تا ۵ 
هزارتومان است. این بخش عادی فقط 
برای خوابیدن اســت و هیچ امکانات 
دیگری ندارد. به طــور مثال در هنگام 
بارش باران، آن هایی که در بخش ویژه 
خوابیده اند می توانند به طبقات پایینی 
رفته و آن جا شــب را صبح کنند اما در 
بخش عادی، افراد اجازه این کار را ندارند 
و در هر حال افراد باید باالفاصله بعد از 

طلوع آفتاب جای خواب شــان را ترک 
کنند و از ساختمان بیرون بروند. 

ابهری به پی آمدهای جسمانی چنین 
معضلی هم اشاره می کند:»بیماری های 
پوســتی، ســرماخوردگی مزمــن، 
بیماری های ویروسی حاصل بام خوابی 
است. اگر این نحوه سکونت اپیدمی شود 
احتماال مانند گورخوابــی می تواند به 
معضلی تبدیل شود که حاشیه نشینی را 
افزایش می دهد و به تبع آن آسیب های 

اجتماعی دیگری پدید می آورد.«
هم اجاره و هم فروش پشت بام!

آن چه گفته شد البته مربوط به اجاره 
پشت بام است که گاه به صورت شبانه 
است و گاه مدت دار. اما علی نوذرپور، عضو 
شورای شهر تهران، ضمن تأیید وجود 
چنین معضلی به ساخت اتاقک هایی در 
پشت بام هم اشاره می کند: »در برخی از 
مناطق ضعیف و کم برخوردار شهر تهران 
چنین موضوعی وجود دارد و مالکین 
قسمت پشت بام خود را به صورت یک 
اتاق به افرادی که معموالً جزو دهک های 
پایین جامعه محسوب می شوند، اجاره 
می دهند. این ساختمان ها سبک، موقت 

و ناایمن هســتند. اجاره های شان هم 
بسته به نوع سازه و محدوده مسکونی 
متفاوت است و بیشتر در ساختمان های 

دو و سه طبقه قدیمی رخ می دهد.«
نوذرپور بــه موردی جالب اشــاره 
می کند:»در محله های حاشیه نشین 
شهر تهران )که شامل ۴۰ محله است( 
پشــت بام خانه ها اجاره داده شــده و 
وجهی هم توسط اجاره کننده  به مالک 
ساختمان پرداخت می شود یا این که به 
مســتاجر اجازه داده می شود در پشت 
بام ســاختمانی، مثال اتاقکی درست 
کند؛ ۱۰ تا ۱۵ ســال از آن بهره برداری 
کند و پس از آن به مالک واگذار کند.« 
نوذرپور البته برای اثبات حرف هایش به 
گزارش های روزانه مأموران و کارگران 
خدمات شهری در سطح منطقه اشاره 
می کند. که خود درگیر چنین مشکلی 

هستند و مشتری چنین بازاری.
از کانکس  نشینی تا بدمسکنی

طبق اعالم آمار وزیر راه و شهرسازی، 
۱۹ میلیون نفــر در ایران بدمســکن 
هستند. سه میلیون بدمسکنی که در 
وضعیت  های غیر قابل تصور در حاشیه 

کالنشهرها زندگی می کنند. 
آن چنان که علی چگنی، دبیرکل 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرســازی می گوید:»علی رغم 
آن که برخی شــاخص های مســکن 
روند رو به رشدی را نشان می دهد؛ اما 
حدود یک ســوم جمعیت شهرنشین 
کشــور با پدیده »بدمسکنی« مواجه 
هستند و در سرپناه های نامناسب در 
بافت های فرســوده و حاشیه شهرها 
و ســکونتگاه های غیررسمی زندگی 
می کنند. هم چنین بخشی از خانوارهای 
تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار 
کم درآمد نیز از نظر مسکن دچار مضیقه 
هســتند.  وقتی روستانشینان و حتی 
ساکنان شهرستان ها راهی شهرهای 
بــزرگ و کالنشــهری چــون تهران 
شدند. متوجه شدند که توان پرداخت 
اجاره بها را به دلیل پایین بودن دستمزد 
و رکود اشــتغال ندارند، پس به سوی 
حاشیه های شــهر روانه شدند. در این 
میان اما کانکس  نشینی اتفاق به نسبت 
تازه   ای است. هر چند کانکس  نشینی نیز 
یکی از انواع حاشیه  نشینی و سکونت 
 موقت است، اما بر اساس این تفکر که هر 
مکان دارای سقفی، خانه می  شود برای 
جمعیت حاشیه  نشین پایتخت از امنیت 
و آسایش بیشتری به نسبت زاغه  نشینی 
برخوردار اســت. بنابراین کانکس  ها 
خانه  جمعیت حاشیه نشــین مرفه  تر 
 است که البته معضل  ســکونت برای 
بی  خانمان  ها مشکالت و آسیب  های 
متعدد حاشیه  نشینی را برای ساکنان 
کانکس  ها حل نمی  کند. این مســاله 
تبدیل به زخمی شده که به آسیب های 
مختلف اجتماعی دامن می زند. هر چند 
برخی مسئوالن هم چنان در وضعیت 
انکار به ســرمی برند و معتقدند چنین 
نوع سکونتی در تهران شایع نیست، اما 
هشدار مســعود رضایی، نایب  رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به 
خطر شیوع کانکس نشینی در پایتخت 
نشان می  دهد این آسیب را باید جدی 

گرفت.

پشت بام ها،کانکس ها
 و آژانس های مسکن!

مالکان آژانس های مسکن تهران 
می گویند این پدیده شیوه تازه ای از 
سکونت در تهران است. فروشندگان 
و نصابان کانکس نیــز می گویند این 
پدیده بیشتر در حومه شهر متقاضی 
دارد. برخی مشــاوران امالک تهران 
از وجــود محدود ایــن کانکس ها در 
مناطق میانی  شهر و ازجمله منطقه 

۲۲ هم خبر می  دهند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک ایران 
می گوید:»زندگی در فضاهای مشــاع 
در کانکس ها قانونی نیست و خریداران 
تنها می  توانند از این کانکس  ها در زمین 

شخصی خودشان استفاده کنند.«
حســام عقبایی تاکید می کند که 
کانکس  ها سند مالکیت ندارند و انجام 
معامالت در واحدهای صنفی مشاوران 
امالک برای خرید یا رهن و اجاره آن ها 
قانونی نیست. سازنده ها و فروشنده  ها اما 
می  گویند، بیشتر کانکس  های مسکونی 
دست دوم را به دهک  های پایین جامعه 
با نرخ  های نازل اجاره داده  اند و معموال 
برای اجاره این واحد ها از مبادی رسمی 
اقدام نمی  کنند. البته مــورد اجاره  ای 
در چنین مــواردی کمتر پیش می آید 
و همه به دنبال خریــد این واحد های 
سیار هســتند. به گفته یک فعال بازار 
مســکن:»این پدیده در برخی مناطق 
تهران به صورت اجــاره کانکس دیده 
می  شــود اما ایجاد کانکس در پشــت  
بام خانه  ها و فضای مشــاع غیرقانونی 
اســت. با این حال برخورد جدی با این 
موارد غیرقانونی در ساختار شهر انجام 
نمی شود و با پرداخت پول توسط مالکان 

به سادگی قابل حل است.«
کانکس؛ قیمت خرید، اجاره بها!

یکی از دفاتر فروش این کانکس  ها 
می  گوید: »قیمت کانکس  تعیین  شدنی 
نیست؛ چرا که به عوامل مختلفی بستگی 
دارد. او که در مــواردی به دهک  های 
درآمدی پایین جامعه برای ســکونت 
کانکس فروخته می  گوید: کانکس  های 
مســکونی گران  تر از ســایر انواع آن 
هستند. قیمت آن ها از متری ۲۰۰ هزار 
تومان شروع شده و تا متری ۹۵۰ هزار 
تومان هم می رســد. با اعمال این نرخ، 
بسته به متراژ این واحدها، قیمت فروش 
آن ها گاهی تا ۵۰میلیــون  تومان هم 

پیش می  رود«.

حاشیه ای بر متن تهران بزرگ؛

پشتبامهاییکهاجارهدادهمیشوند!

یادداشت

آسیه ویسی

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل در بحران هایی 
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 پویش هــای مردمی در 
شبکه های اجتماعی مختلف و خبررسانی ها و درخواست ها، 
مردم این نیازها را جدی گرفتند و بخشی از کمک های خود را 

به نیازهای خاص زنان اختصاص دادند. 

در این میان البتــه باید و حتما به حضور مســتمر زنان و 
اطالع رسانی آنان در مناطق آسیب دیده اشاره کرد. این زنان 
به عنوان امدادگر دولتی یا وابســته به نهادهای مدنی، تالش 
کردند موارد مربوط به زنان حتی االمکان دیده و شنیده شود. 
این زنان حتی در برابر انواع موج های مخالف، تهمت ها، مسخره 
شدن ها و توهین ها، در سکوت و بی توجهی کامل فقط ایستادند 

و کار خود را انجام دادند. 
شاید همین مقاومت در ســکوت و اســتمرار و پایداری 
بر این خواســته به عنوان یک نیاز انســانی بود که باعث شد 

رفته رفتــه بســیاری از مردان نیــز وارد این ماجرا شــوند و 
 بیشترین بخش کمک های خود را بر نیازهای زنان و دختران 

متمرکز کنند.
چند روز پیش، خبری شنیدم که هم خوشحال کننده 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 گام های نخســت را به تنهایی برداشت، اما 
وقتی به نیمه های بازار رسید، متوجه شد که اکثر مردانی که 
از آنان کمک خواسته با او همراه شده اند. این مردان توانستند 
در طول دوشبانه روز، صدها پک یا بسته مخصوص زنان تهیه 
کنند و خودشان هم آن ها را به مناطق آسیب دیده 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 کمک ها را نپذیرفتند چون 
از قبل به دست شان رسیده بود. اما البته روستاهای دورافتاده یا 
قطع ارتباط شده ای هم بودند که هنوز کمکی به آن ها نرسیده 

بود و این افراد خود را به آن مناطق رساندند. 
تمام این ها را گفتم که بگویم کافی است در سکوت و بدون 
غرزدن و گله و شکایت کردن، کاری را که می دانیم درست است 
انجام دهیم؛ در نهایت راهی که در پیــش گرفته ایم رهروان 

شایسته خود را پیدا خواهد کرد. 
کاری که زنان در شــبکه های اجتماعی شــروع کردند و 
نداهایی که دادند برای توجه به اقالم زنانه، بی پاســخ نماند و 
دیدیم که حتی مردان نیز وارد این میدان شــدند و مردانه به 

داد زنان رسیدند.  

آن مرد همواره می آید!

بام خوابی ابتدا از منطقه 22 شهرداری تهران شروع و رسانه ای شد، تا جایی که شهردار تهران ناچار شد درباره آن 
اظهارنظر کند. معضلی که شهردار تهران با انکار آن، گفت خبری در این مورد دریافت نکرده است! اما بام خوابی در منطقه 

22 باقی نماند و راه به سمت محالت دیگر هم کشید و به ساختمان و برج های باالی شهر هم رسید و اینک در مناطق ۱ و 2 
شهر تهران و در برج های نیمه ساز هم مشاهده می شود. در کنار  بام خوابی، معضل کانکس خوابی در تهران هم جدی شده 
است؛ یک رفتارشناس بام خوابی را با معضل گورخوابی مقایسه می کند و معتقد است، بام خوابی نقطه آغاز کانکس خوابی 

است و در نهایت هم به حاشیه نشینی می رسد و موجب افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد. 

در برخی مناطق ضعیف و 
کم برخوردار شهر تهران 
مالکین قسمت پشت بام 
خود را به صورت یک اتاق 
به افرادی که معموالً جزو 
دهک های پایین جامعه 

محسوب می شوند، اجاره 
می دهند. این ساختمان ها 

سبک، موقت و ناایمن 
هستند. اجاره های شان 

هم بسته به نوع سازه و 
محدوده مسکونی متفاوت 

است 

در حال حاضر در منطقه 
22 شهرداری تهران،  

شهرک های اطراف آن 
و اطراف دریاچه خلیج 

فارس و مناطق پیرامونی 
شهرک هشتگرد، کارگران 

بام خوابی را تجربه 
می کنند، مسئله ای که 

نقطه آغاز کانکس نشینی و 
حاشیه نشینی است
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