
 تبعید خودخواسته
در پی رسوایی فساد

 معمای پیچیده
 ناپدید شدن »سها«   

خانه به دوشی  دانشجویان  
خوابگاهی 

دستت را به من بده

 گزارشی از پیشرفته ترین مراکز  توانبخشی 
در سراسرکشور 

 تخلیه خوابگاه  ها در پی شیوع کرونا موجب 
مشکالتی مثل ترک تحصیل توقف پروژه ها شد

   خوان کارلوس پادشاه پیشین اسپانیا  پس از انتشار خبرهایی 
مبنی بر اتهام فساد مالی  به تبعید خود خواسته رفت

خانواده رضانژاد با گرفتن وکیل پیگیر احتمال 
ربوده شدن دخترشان هستند
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مسأله دستفروشان و فضاهای شهری 
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 3 میلیون و 225هزار محصل
در آستانه بازماندن از  تحصیل

 معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش می گوید
تعداد زیادی از دانش آموزان به وسایل هوشمند آموزشی دسترسی  ندارند

15 حه
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15 حه
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والدت حضرت امام علی النقی الهادی )ع( مبارک  باد

لبوم »ناصری« پنهانکاری درباره آ

جامعه شناس شهری
حسین ایمانی جاجرمی

سال هاست که در اکباتان که محل زندگی ماست، دارم عکس 
می گیرم و می بینم که چطور دستفروش ها هر سال فضاهای بیشتری را 
گذر  گذاشته ام  آنها  خاطر  به  را  راسته  یک  اسم  حتی  گرفته اند. 
آنجا فضا برای پیاده روی کم است و ممکن است  دستفروشان. 
مزاحمت هایی هم ایجاد کند و همچنین فکری هم برای نیازهایشان 
مثل سرویس بهداشتی نشده است. اما این انتقاد هم همیشه وجود 
دارد که چطور مدیریت شهری زمین بزرگی به مگامال می دهد ولی 
برنامه ای برای فقرا و کم درآمدها ندارد. این اشکال به دستگاه های 
رسمی برمی گردد که سیاست های اجتماعی ندارند یا اگر دارند، ضعیف 
از  نفر  میلیون ها  است،  خراب  اقتصادی  اوضاع  وقتی  است. 
جایگاهشان سقوط می کنند و باید برای آنها هم راه کسب درآمد ایجاد 
کنید و فضایی برایشان درنظر بگیرید. هر زمان اوضاع اقتصادی بد   و 
بیکاری بیشتر می شود و فرصت های شغلی کاهش پیدا می کند. تعداد 
دستفروش ها و تنوع شان هم بیشتر می شود. مسأله فراتر از شهر 
می بینیم.   شهر  در  را  اقتصادی  بد  اوضاع  نموِد  فقط  ما  و  است 
دستفروشی هم جنبه های مثبت دارد و هم جنبه های منفی. قبال از 
دستفروشی به عنوان شغل کاذب و پارازیتی نام برده می شد ولی شاید 
دو، سه دهه است که به آن به عنوان ابتکارات گروه های کم درآمد نگاه 
که  می شود  توصیه  هم  شهرداری ها  و  دولت  ها  به  و  می شود 
دستفروش ها را به رسمیت بشناسند و اگر برایشان برنامه داشته 
خیابان  مثل  جایی  شد.  خواهد  کمتر  هم  مشکالتش  باشند، 
ولیعصر)عج(  که فضاهای تجاری در آن گران قیمت است، برای کسی که 

می  خواهد کاسبی کند، یک فرصت است، حتی ممکن است گروه های 
سازمان یافته ای هم پشت دستفروش ها باشند. اما هرچقدر این 
شغل را به رسمیت بشناسید، آن را تعریف کنید و برایش فضا معلوم 
کنید، مسأله کمتر می شود. حتی ممکن است برایش اتحادیه تعریف 
کنیم و آنها سازمان یافته شوند. قرار نیست همه شهر گران قیمت 
باشد و دستگاه های مدیریت شهری موظف اند در مناطق خیلی گران 
هم فضاهایی با قیمت کمتر درنظر بگیرند. همان طور که در گران ترین 
بیشتر  روز  در  که  دارد  وجود  فضاهایی  کواالالمپور  خیابان های 
ارزان قیمت  پارکینگ اند و در شب هم تبدیل به غذافروشی های 
می شوند. اما ما به جای این برنامه ها سراغ پاکسازی می رویم.  درعین 
حال فضاهای عمومی تعریف و کاربری های مشخصی دارند. پیاده رو 
برای رفت وآمد است و همان طور که یک کاسب نباید آن را اشغال کند، 
دستفروش هم نمی تواند این کار را بکند، مگر اینکه تعریف شده باشد. 
گاهی در برنامه هایی که مدیریت شهری فضاهایی برای ساماندهی 
دستفروشان درنظر می گیرد، مزیت های مکان های تجاری را نادیده 
می گیرد. نمی توانید به دستفروش ها در جاهای پرت فضا بدهید، چون 
مزیت آنها در دسترس بودن شان است. ما در گذشته فضایی برای این 
کار داشتیم که به مرور زمان تملک شده اند. جایی مثل گذر فرهنگ و 
هنر در خیابان کارگر قرار بود به شکل زمانی و موقت در اختیار هنرمندان 
قرار بگیرند، اما با سودجویی های فردگرایانه سریع تملک شدند و 
این  از  آگاهی ندارد و نمی تواند  نچرخیدند. چون طبقه محروم ما 
فرصت ها به شکل عادالنه استفاده کند. چنین فضایی اگر تعریف 
شود،  هزارنفر می توانند در قالب چرخشی از آن استفاده کنند، اما این 
یک کار پیچیده است. آسان ترین راه هم این است که با ضرب و زور 
دستفروش ها را جمع کنید که تا زمانی که متغیرهای اصلی یعنی اوضاع 

اقتصادی بد است، این راه حل آسان فایده ای ندارد. 

همشهری آنالین

 پای پلیس اینترپل و قوه قضائیه هم
به ماجرای یک اثر تاریخی کاخ گلستان باز شد 

)عج( منع شدند دستفروشان دوباره از بساط گستری در خیابان ولیعصر

پا نمی شود روزها بساطی بر
حه8 و 9

صف

یادداشت

  رضوان حکیم زاده: »نگرانی جدی وجود دارد که با تأمین نشدن تبلت    تعدادی از دانش آموزان مناطق محروم به جمعیت بازماندگان از 
تحصیل افزوده شوند. امید  است دستگاه ها و سازمان ها با احساس مسئولیت اجتماعی درباره این امر ملی مشارکت داشته  باشند«

انفجار در بیروت

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

7 برابر شدن اعتبارات دولتی  برای ساخت 

خبر

]ایرنا[ منابع خبری روز سه شنبه از قوع انفجار در انبار مواد محترقه در بندر بیروت گزارش 
دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، آتش سوزی بزرگی در یکی از انبارهای مواد محترقه 
واقع در بندر بیروت رخ داده است. براساس این گزارش، صدای انفجار به قدری شدید بوده 
که در پایتخت و حومه شنیده شده است و نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام 
شدند. در همین رابطه خبرنگار شبکه خبری المیادین به نقل از یک منبع امنیتی گزارش 
داد: این انفجار تروریستی نبوده است. بنابر گزارش المیادین، صدها نفر در این انفجار 
زخمی و به بیمارستان نزدیک مکان انفجار منتقل شدند. از سوی دیگر وزیر بهداشت 
لبنان با تایید خبر وقوع انفجار در بندر بیروت گفت: »انفجار مواد محترقه باعث وقوع این 
حادثه شده است و براثر این انفجار شمار زیادی زخمی شدند.« تا زمان تنظیم این خبر 

)سه شنبه شب( اطالعات بیشتری از جزییات حادثه منتشر نشده بود.

]ایرنا[   وزیر آموزش و پرورش گفت: »دولت در سال های اخیر اقبال خوبی از مدرسه 
سازی کرده به طوری که در سه سال گذشته اعتبارات این بخش هفت برابر شده است.«

محسن حاجی میرزایی اظهار داشت: »براساس سند تحول باید متوسط فضای 
آموزشی در کشور به ازای هر دانش آموز هشت متر و ۳۰ سانتی متر باشد که هم اینک به طور 
متوسط پنج متر و ۳۰ سانتی متر است.« وی ادامه داد: »در ۱۰ استان کشور سرانه آموزشی   به 
ازای هر دانش آموز زیر پنج سانتی متر است که سیستان و بلوچستان و تهران به ترتیب در 
رده های اول و دوم این ۱۰ استان قرار دارند البته استان تهران به دلیل تحرک باالی جمعیت و 
مکان یابی نامناسب دچار این معضل شده است. «وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: »به 
منظور جبران کمبود فضاهای آموزشی در کشور عالوه بر هفت برابر شدن اعتبارات دولتی 
خیران نیز مشارکت خوبی داشته اند به طوری که میزان مشارکت از ۸۰۰ میلیون تومان به ۲ 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.   «


