
رویکرد نمایندگان
به صدای معترضان

در جلسه غیر علنی خانه ملت چه گذشت

پیش بینی ها نشــان می دهد در ادامه ســال جاری شرایط دما و 
بارندگی برای احیای دریاچه ارومیه مطلوب نیست. به گزارش 
ایلنا، فیروز قاسم زاده، ســخنگوی صنعت آب با اعالم این خبر 
گفت: در حــال حاضر تراز دریاچه ۱۲۷۰.۱ ســانتی متر و حجم 
آب آن یک میلیارد متر مکعب است، البته از تراز حداقلی باالتر 

است اما شرایط دریاچه متأسفانه بحرانی است...

اوضاع دریاچه ارومیه بحرانی است

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۸۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ اکتبــر   ۳     ۱۴۴۴ ربیــع االول   ۶     ۱۴۰۱ مهــر   ۱۱ دوشــنبه 
صفحه  ۴صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید: سهم پایتخت از  اتوبوس استاندارد ، پیام سازمان اطالعات سپاه در  پی شهادت پاسداران و  بسیجیان حریم  امنیت در  زاهدان، به جز مهدی ترابی!  و یادداشت هایی از  اردوان امیراصالنی،  بابک زمانی، سامان توکلی

بررسی ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در سطح کشور پس 
از فوت مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سنندجی در مقر 

پلیس، از مهم ترین موضوعات مورد بررسی نمایندگان 
در اولین جلسه بعد از تعطیالت یک هفته ای مجلس در 

جلسات غیر علنی و علنی روز گذشته مجلس بود

مطالبه برابری جنسیتی به امری جهان شمول تبدیل شده است. 
زنان نه تنهــا خواهان قرار گرفتن در جایگاه هایی شــبیه جایگاه های 
مردان و برخورداری از فرصت ها و فضاهای یکســان در ابراز وجود 
و توانمندی هــا و قابلیت های خویش هســتند، بلکــه خواهان امر 
مهم تری نیز هستند؛ در جنسیت شان دیده و خالصه نشوند، به عنوان 
انسان مد نظر قرار بگیرند و این هویت انسانی شان در ورای جنسیت 
زنانه شــان مورد تأیید قرار بگیرد. ایــن مطالبه، نه فقط قواعد نهادی 
تنظیم گر رســمی مبتنی بر نگاه های جنسیتی را به چالش می کشد، 
بلکه فرهنگ اجتماعی غیررســمی را نیز مورد نقد قرار می دهد که 
زنان را در اموری همچــون تولیدمثل و خانه داری تعریف می کند و 
ناتوان از ارزش گذاری صحیح رفتارهای خاص زنانه اســت. البته با 
تحوالت رخ داده در گوشــه و کنار جهان و شــگل گیری رو به فزون 
زمینه هــا برای حضور زنان در عرصه های مختلف ورزشــی، هنری، 
اقتصادی، سیاسی و مدیریتی، فرهنگ اجتماعی پوست اندازی هایی 
جــدی داشــته اســت و رفته رفتــه تبعیض هــای درون خانوادگی 
میان دختر و پســر نه تنها بســیار کمتر شــده، حتی دختران به دلیل 
موفقیت های تحصیلی و شغلی بهتر در کانون توجه قرار می گیرند. 
همین طور زنان، ابتدا به ساکن، نه در طبع لطیف شان که در جوهره 
انسانی قابل احترام شان دیده می شوند.  رویکرد توسعه انسانی یکی 
از جامع ترین شاخص ها در ارزیابی موقعیت کشورها را در اختیار ما قرار 
داده اســت؛ شاخصی که به جای اتکای صرف بر درآمد سرانه یا رشد 
اقتصادی، به توزیع امکانات نیز توجه دارد؛ توزیعی که بر دو زیرشاخص 
دیگر این شــاخص اثر تعیین کننده دارد: ۱- امید به زندگی در بدو تولید 
یا متوسط طول عمر افراد جامعه که با دسترسی به امکانات بهداشتی 
و درمانی ارتباط دارد و ۲- میزان آموزش یا ســواد که با دسترســی به 
امکانات تحصیلی ارتباط دارد. در اصل، رویکرد توســعه انسانی با این 
پرســش ســر و  کار دارد که غایت نهایی توسعه چیست؟ غایت چیزی 
جز ارتقای قابلیت های افراد در پیگیری اهداف مطلوب زندگی شــان 
نیســت؛ اهدافی همچون عمر طوالنی و باکیفیت داشــتن، از آموزش 
کافی بهره مند شــدن و توانایی مشــارکت جدی در تصمیم گیری های 
سیاسی مهم اثرگذار بر زندگی را داشتن. به بیانی دیگر، هر چه توانایی 
افراد در رهایی از قلمروی جبرهای محیطی حاکم بر زندگی شان بیشتر 
باشد، ســطح باالتری از توسعه را دارند، قابلیت شــان قوی تر است و 
درجه آزادی شان در نیل به اهداف مطلوب زندگی بیشتر است. فردی 
که توانایی رهایی از تله فقر را ندارد و به ناچار درگیر مصائب مختلف 
آن اســت، قابلیت باالیی ندارد. اگر هم اســتعدادهایی داشــته باشد، 
نمی تواند آنها را شــکوفا کند. بنابراین، از این منظر، کار و درآمد مکفی 
به عالوه امکانات عمومی بهداشتی و آموزشی، عوامل اساسی ارتقای 
قابلیت های افراد است. رویکرد توسعه انسانی هم مبتنی بر نگاه ذاتی 
به کرامت آدمی اســت و هم نگاه کارکردی به عوامل اثرگذار بر رشد و 
توسعه را بازتاب می دهد. از منظر ذاتی، حق هر انسانی است که به طور 
شایسته زندگی کند و قابلیت های خود را افزایش دهد. از منظر کارکردی، 
سیاســت های معطوف به زمینه ســازی برای دسترسی به بهداشت، 
درمــان و آموزش عمومی و ایجاد محیط باکیفیت تر، به رهایی افراد از 
قلمــروی جبرها ازجمله تله فقر کمک می کند و از این طریق موجب 
تسریع رشد از محل افزایش بهره وری و پیشرفت فناوری می شود. از این 
نگاه، هرچه زمینه برای مشــارکت عموم مردم، چه مردان و چه زنان، 
برای بازیگری در حوزه های مختلف فراهم شود، از هر دو ُبعد، توسعه 
انســانی به مدارهای باالتری ارتقا می یابد. از بعد ذاتی انسانی، این به 
معنای تکریم همه افراد جامعه صرف نظر از جنسیت شــان است. از 
بعد کارکردی، به معنای اســتفاده از توانمندی ها و قابلیت های نیمی 
از جامعه در جهت پیشــبرد امور در حوزه های مختلف اســت. برای 
درک این موضوع، کافی اســت برای یک لحظه تصور خط های تولید 
در حوزه هــای مختلف بدون زنان را داشــته باشــیم؛ چنین موقعیتی 
همراه با افت شدید اســتانداردهای زندگی است. در برخی از کشورها 
از جمله کشورهای اروپایی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان باال و تقریبا در 
حد مردان است. در کشــورهای دیگر این نرخ کمتر ولی درخور توجه 
است. با نرخ های مشارکت اقتصادی از ۲۰ تا ۸۰ درصدی، می توان آثار و 
پیامدهای کنار گذاشته شدن زنان در حوزه های مختلف بر استانداردهای 
زندگی را به خوبی لمس و حس کرد. یک مثال دیگر؛ چین معموال در 
المپیک ها در رتبه اول قرار می گیرد و بعد کشورهای آمریکا و روسیه و 
سایر کشــورهای اروپایی قرار دارند. همه می دانیم نیمی از مدال های 
امتیازآور این کشــورها و در نتیجه جایگاه برتر آنها، مدیون تالش های 
ورزشکاران زن این کشورهاست.  به دلیل اهمیت نقش زنان در تحوالت 
اقتصادی، اجتماعی، ورزشــی و مدیریتی، شاخص توسعه انسانی به 
تفکیک جنســیتی نیز ارائه می شود تا مشخص شود فرایند توسعه در 
کشورهای مختلف جهان از منظر برابری جنسیتی در چه وضعی قرار 
دارد. هرچه زنان به لحاظ شــغلی، جایگاه های مدیریتی، طول  عمر و 
میزان تحصیالت  در موقعیت های بهتــری قرار بگیرند، فاصله زنان و 
مردان در شاخص توسعه انسانی کمتر می شود که نشان دهنده وضع 
بهتر از این منظر اســت. در عین حال، می توان با رجوع به آمار و ارقام 
شــاخص توسعه انسانی و شــاخص های دیگر نشــان داد هرچه این 
اختالف کمتر باشد، چالش های زیست محیطی و مخاطرات اخالقی ای 
همچون سوءاستفاده از جهل اطالعاتی دیگران و درگیر شدن در فساد 
نیز کمتر است. مورد کشورهای اسکاندیناوی به خوبی مؤید این بحث 
است؛ ضریب همبستگی میان توسعه انسانی بر حسب جنسیت زنانه و 

فضایل اخالقی جامعه قوی و باالست.

توسعه انسانی و برابری جنسیتی
سـرمـقـالـه

علی دینی ترکمانی

در طــی این ســال ها بــه نوعی بیمــاری به نام «ســندروم 
پرونده های باز» مبتال بوده ایم. هنوز پرونده یک مســئله فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی و خارجی حل و بســته نشــده و بالفاصله 
مسئله دیگری ســر باز کرده است. پس از مســئله جنگ ایران و 
عــراق ، پرونده تحریم هــای اقتصادی غرب علیه ایران باز شــد. 
هم زمان با شروع تحریم ها، موضوع ممنوعیت استفاده از ویدئو و 
سپس ماهواره به مسئله اصلی فرهنگ و جامعه ایران تبدیل شد. 
بعد از آن نیز با اعتراضات دانشــجویی و حمله به کوی دانشگاه 
و دانشجویان، قتل های زنجیره ای، مهاجرت نخبگان، بحران های 
زیست محیطی و کم آبی ناشی از سدسازی و مجوزهای بی حساب 
حفر چــاه برای برداشــت آب های عمیق و فرونشســت زمین و 
جنگل خواری، وقوع زلزله و سیل های مخرب و پرخسارت، فسادها 
و اختالس های مالی و بانکی، تصادفات جاده ای پرتلفات انسانی 
و اقتصادی، آلودگی هوای کالن شهرها و پدیده ریزگردها، افزایش 
آسیب های اجتماعی نظیر طالق و دزدی و مصرف مواد مخدر و 
جرائم مالی و خشــونت ها، فیلترینگ، افزایش تصاعدی بی کاری 
و تــورم، حوادث ۸۸ و ناآرامی ها و اعتراضات ۹۶ و ۹۸، شــلیک 
به هواپیمای اوکراینی، پاندمی پرتلفات کرونا و جان باختن مهسا 
امینی و اعتراض های پس از آن و... روبه رو بوده است. یکی از نتا یج 
این تلنبار شدن پرونده هاِی بازِ مسئله ها و تکرارشوندگی بحران ها 
در ایران و بسته نشدن آنها، کاهش امید اجتماعی و تصویر آینده ای 
مبهم بــرای تغییر و اصالح وضع موجود و رفتن به ســوی امید 
خویشتن یابانه از سوی جامعه است. امید خویشتن یابانه حداقل به 
دو شیوه خود را نشان داده است، یکی مهاجرت از ایران و دیگری 
اعتراض در داخل. در ســال های اخیر ســیل مهاجرت ایرانیان به 
خارج از کشور تنها به نخبگان و متخصصان محدود نبوده؛ بلکه 
به فرار گسترده ســرمایه داران، کارآفرینان و حتی نیروهای دارای 
حداقل مهارت های فنی انجامیده اســت. «اعتراض» نیز یکی از 
شیوه های یک جامعه بالغ و نسل های نو اجتماعی به ویژه جوانان 
و نوجوانــان برای خلق امید اجتماعی اســت. خلــق امید برای 
شنیده شدن، دیده شدن و پذیرفته شدن و گفت وگو درباره ارزش ها 
و خواســته ها و دغدغه های انسانی اش از سوی نظام حکمرانی. 
خلق امید برای تغییر و اصالح رویکردها و سیاست ها و رویه های 
نادرســت در حل مســئله های سیاســی، اجتماعی و فرهنگی و 
اقتصادی. مواجهه با اعتراض نســل های اجتماعــی نو، انکاری 
بوده اســت. علت هم این است که زیست جهان سیاست گذاران 
با زیســت جهان نسل های نو اجتماعی تفاوت دارد. نسل مکاتب 
ایدئولوژیک و آرمان گرا حاضر است که در راه باورهایش دیگری را 
نادیده بگیرد و حذف کند؛ اما نسل های اجتماعی جدید به دنبال 
تعامل و مدارا و زندگی با دیگری  است. در حکمرانی ایدئولوژیک 
قوانین و سیاست های اجتماعی و فرهنگی بر پایه سنت نوشته و 

اجرا می شود. 
ادامه در صفحه ۵

پیامد و راه چاره 
سندروم پرونده های باز

یـادداشـت

 منصور ساعی*

 ساختمان و مسکن گران ترین کاالیی است که هر فرد ایرانی در تمام 
عمر خود خریــداری کرده یا از آن بهره می برد. طبق آمار رســمی 
متوســط قیمت مســکن به عنوان مثال در بهار ۱۴۰۰ در شهر تهران 
حدود ۳۳ میلیون تومان و در شــهر اراک حــدود ۱۱ میلیون تومان 
بوده است. در بهار ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در تهران ۴۲ میلیون 
اعالم شــده اســت. مدت زمان انتظار خانه دار  شــدن کــه با لحاظ 
پس انداز «یک سوم» میانگین درآمد ســرانه خانوار ایرانی محاسبه 
می شــود، در تهران ۴۹ ســال و میانگین این مدت در کل کشور ۳۱ 
سال است. همچنین سهم مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور 
تا ۷۰ درصد عنوان می شــود. عالوه بر «گران ترین بودن»، ساختمان 
و مســکن به عنوان «پرکاربردترین» کاال نیز شناخته می شود؛ چرا که 
اکثر افراد عمده اوقات شــبانه روز خود را در یک چهاردیواری و زیر 
یک سقف سپری می کنند. ازاین رو اهمیت باالیی دارد که این کاال با 
چه کیفیتی در دســترس مردم قرار می گیرد. به ویژه اینکه ایران در 
منطقه ای با خطر زیاد از نظر لرزه خیزی قرار دارد و مناطق مختلف 
شهری و روســتایی با انواع مخاطرات از سیل و توفان و فرونشست 
مواجه هســتند. در تمام کشــورها حاکمیت، قوانین سخت گیرانه و 
نظارت های دقیقی بر نحوه تولید و توزیع کاالهایی که با ســالمت، 
بهداشت و ایمنی مردم سروکار دارد، وضع کرده و به اجرا می گذارد. 
طبق قانون در کشــور ما وزارت راه و شهرســازی مســئولیت تأمین 
کیفیت ساختمان ها با وظایفی مانند تدوین نظامات اداری و مقررات 
فنی، تعیین صالحیت شــاغالن و نظارت بر اجرای ضوابط از سوی 

ســازمان ها و عوامل ذی ربط را بر  عهده دارد؛ اما با توجه به نواقص 
موجود در ســطوح مختلف حقوقــی، اداری، اجرائی و نظارتی این 
کاال به صورت عمومی با کیفیت مناســبی در دســترس مردم قرار 
نمی گیــرد. در بروز ضعف ها و کم کاری هــای حاکمیتی این تکلیف 
مردم اســت که به مطالبه گری حقوق خویش بپردازند و چون این 
مطالبه گــری ملزوماتی مانند اطالع و آگاهــی از وضعیت موجود 
دارد، ایــن وظیفه نخبــگان و متخصصان و رســانه های عمومی و 
مطبوعات اســت که به امر اطالع رسانی مبادرت ورزند. طبق قانون 
و مقررات جاری کشور در حوزه ساختمان و مسکن در حال حاضر و 
بــا توجه به رویه های موجود، موارد زیر از حقوق مصرف کنندگان و 

بهره برداران ضایع می شود:
۱- اکثر ساختمان های شهری فاقد نقشه های سازه ای قابل اطمینان 
هستند. نقشه ها در اغلب موارد یا بدون انجام مطالعات اختصاصی، 
از کارهای مشــابه کپی برداری می شود یا تمام الزامات آیین نامه ای 
در طرح سازه ها رعایت نمی شود. ســپس نقشه هایی به این شکل 
تهیه شده، از سوی دفاتر طراحی بدون حضور طراح مسئول، مهر و 
امضا و تأیید می شــود. در حین اجرا هم همین نقشه ها بارها تغییر 
می کند و تغییرات انجام شــده اغلب بدون بررسی و صرفا مابازای 
پرداخت وجه از طرف مالک، از ســوی همــان دفاتر کپی و صوری 

کار تأیید می شود.
۲- اکثر ســاختمان های شــهری بــدون حضور مؤثر ســازندگان و 
مجریان متخصص و از ســوی افراد فاقــد صالحیت از هر صنف و 

قشری ساخته می شود.
۳- مطالعات، بازرســی ها، آزمایش خاک و همچنین آزمایش های 
جوش و بتون اسکلت با ابهامات بسیار و در مواردی با نفوذ مالکان 
در شــرکت های مربوطه برای تأیید گرفتن و الپوشانی کردن نواقص 

انجام می شود.
۴- نظارت مســتقیم نحوه اجرای ســاختمان ها از سوی مهندسان 

ناظر که مأموران شــهرداری محســوب می شــوند، انجام می گیرد. 
وضعیت نظارت ها غالبا به این شــکل اســت که شهرداری ها برای 
بــرآورد منافع مالی خود از ساخت وســازها، به گزارش های خالف 
ناظران توجه چندانی ندارند یا اینکه برخی ناظران خود در تبانی با 

مالکان بر نحوه ساخت غیرفنی مهر تأیید می گذارند.
۵- سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول نظارت بر حسن انجام 
خدمات اعضای خود است. قابل بررسی و تحقیق است که به عنوان 
مثال ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران در شش ماه نخست 
امســال چه میزان و به چه نحو بر فعالیــت اعضای خود کنترل و 
نظارت داشــته و این نحوه نظارت چه نســبتی از کل فعالیت های 
مهندســان عضو را پوشــش می دهد؟ پاسخ به دســت آمده قطعا 

گویای درصد ناچیزی از فعالیت های اعضای این سازمان است.
۶- طبق قانون، شــهرداری ها مســئول و مرجع نظــارت بر اجرای 
ساختمان ها هستند؛ اما مطلقا به نظارت بر سازه ساختمان ها ورود 
نمی کنند و تنها مواردی مثل افزایش ســطح اشغال و ارتفاع بنا را 
که منبعی برای دریافت عوارض از مالکان اســت، مورد توجه قرار 

می دهند.
۷- در قانــون جاری مواردی مثل شناســنامه فنــی ملکی و بیمه 
تضمیــن کیفیت ســاختمان به عنوان ملزومات ســاخت و پایان  کار 
دیده شــده؛ ولی تاکنون اســتفاده مؤثــری بــرای افزایش کیفیت 
ســاختمان های معمول شــهری از این موارد قانونی نشــده است. 
مسکن و ســاختمانی که به قیمت چند ده میلیون تومان به دست 
مصرف کننده می رسد، در واقع به شرط حصول موارد مطروح فوق 
به آن قیمت رســیده است و پولی که مردم برای تهیه یک مسکن یا 
ساختمان می پردازند، با توجه به پایان  کاری که از سوی شهرداری ها 
صادر شــده، با لحاظ شرایط قانونی بوده است؛ اما کاالیی که مورد 
اســتفاده و بهره برداری قرار می دهند، عموما فاقد ملزومات کیفی 

است.

یادداشت

حقوق ازدست رفته مردم در ساخت وساز

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
حامد خانجانی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۳ بخوانید

نســترن فرخه: همه چشــم انتظار خبری از شکستن حکم اعدام هستند، یکی چشــم به زمین دوخته و حرفی 
نمی زند، دیگری قطره های اشــک را از روی صورت خســته خود پاک می کند، یکی مادر است و دیگری همسر، 
یکی بی تابی می کند و دیگری از ترس آینده پســر سه ساله اش چهره ای مبهوت به خود گرفته است. پسربچه ای 
که حاال پدرش باعنوان زورگیر اتوبان نیایش معروف شــده، پدر ۲۱ ساله ای که در مرداد ماه با حمل سالح سرد، 
از راننده ماشــینی در ترافیک اتوبان، زورگیری می کند و گوشــی همراه زن راننده را می قاپد و همان لحظه هم 

فرار می کند.

هم زمان با انتشــار فیلمی از این زورگیری، خبر دســتگیری و حکم اعدام علیه او صادر شد و حتی در شهریور ماه، یعنی چند هفته بعد 
از دســتگیری زورگیر جوان، رسانه ها اعالم کردند «حکم اعدام ســارق جوانی که فیلم زورگیری اش از زنی جوان در بزرگراه نیایش باعث 

دستگیری اش شد و پرده از ده ها فقره از زورگیری او در پایتخت برداشت، روز گذشته در دادگاه انقالب به او ابالغ شد». 

 سیاهی به بار می آورد سیاهی به بار می آوردمحرومیت هایی که

بدل دیپلماتیک
 گزارشی از احتمال تغییر  هوشمندانه فضای مسدود دیپلماسی؛ نمازی ها آزاد شدند 

و پول های بلوکه شده ایران در شرف آزادی قرار گرفت

  کارشناسان می پرسند  گشایشی در سیاست خارجی رخ خواهد داد  یا  راهبردی   برای یک 
خبردرمانی و عبور موقت از موانع اقتصادی شکل گرفته است 

  گفت وگوی «شرق»  با خانواده زورگیر اتوبان نیایش  گفت وگوی «شرق»  با خانواده زورگیر اتوبان نیایش

شــرق: شــرایط اکران فیلم های ســینمایی خوب نیست. 
وضعیت بی رونق ســینما را این روزها می توان از ســالن های 
خلــوت و آمار فــروش پایین فیلم ها متوجه شــد؛ فیلم هایی 
که به نظر می رســید در جلب نظر تماشــاگران سینما موفق 
عمــل خواهند کرد، اما آمارها از شکستشــان در گیشــه خبر 
با ســابقه  تهیه کننــدگان  از  ســاداتیان  می دهد.   ســیدجمال 
ســینمای ایران، با اشــاره به فروش فیلم هــای روی پرده، به 
«شــرق» گفت: «اگر فروش شش ماه اول سال ۱۴۰۱ را معیار 
قرار دهیم و با همین متر، فروش شــش ماه نخســت ســال 
۹۸ و قبــل از همه گیری کرونا را ارزیابی کنیــم، می بینیم که 
در ســال ۹۸ در شش ماه نخســت، ۲۷ میلیون قطعه بلیت 
فروخته شــد و در شــش ماه ســال جــاری ۱۴ میلیون بلیت 
فروخته شده اســت و همین فروش نشان می دهد در شرایط 
معمول هم فروش ســینما چشمگیر نبوده و قطعا این روزها 
ســینما به هیچ وجه در شــرایط خوبی به لحــاظ درآمدزایی 

قرار ندارد».

پیش بینی گریز بازار 

امید به آزادی  دانشجویان 
بدون تشکیل پرونده قضائی

«شرق» وضعیت فروش فیلم ها   را بررسی می کند
حال سینما 

هم خوب نیست

۴

۲

این گزارش را در صفحه  ۱۱ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: امیر عباس قاسمی، میزان

قلعه نویی در جست وجوی 
اعتبار از دست رفته

معامالت در بازارهای مالی   تقریبا متوقف شده و فعاالن 
بازار از سردرگمی معامله گران می گویند

با وساطت نهاد رهبری فقط ۱۵ دانشجو  در بازداشت هستند

۹


