
متروپل
نتیجه شهرسازی رانتی!

یادداشتی  از  پیروز حناچی

به باور یک متخصص حوزه آموزش و بر اســاس پژوهش هایی 
کــه انجــام داده، مؤسســات برند کنکــور می توانند شــش تا 
هفــت هزار رتبه داوطلب را جابه جــا کنند که طبیعتا یک عده 
خاص امکان اســتفاده از این مؤسســات را دارند و معموال در 

شهرستان های دورافتاده چنین منابعی وجود ندارد.

پولی شدن کنکور 
عامل تکثرزدایی دانشجو

نگاهی به چالش های موجود در  برگزاری آزمون کنکور

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۹۰ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۲۹     ۱۴۴۳ شــوال   ۲۷     ۱۴۰۱ خــرداد   ۸ یکشــنبه 
صفحه ۶همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید:  ادعای رهاسازی ۵ هزار نوزاد در ۱۰ روز رد شد، ماجرای تیراندازی در تهران، لغو یک رسیتال و حقوق مغفول هنرمند  و یادداشت هایی از  محمدتقی آزاد ارمکی، احسان هوشمند، ناصر ذاکری، احمد افروز، مهدی زارع

مخلص کالم «عبور از قانون، ایجاد رانت می کند و رانت به 
بحران ختم می شود» و البته درد وقتی بیشتر می شود که 
برخی افراد از قانون الزم االجرا مستثنا هستند. این اتفاق 
ممکن است برای کسانی که سرمایه و ارتباطات بیشتری 

دارند، به راحتی رخ دهد؛ نمونه اش متروپل آبادان

برخی یا بســیاری از تصمیم های عمرانــی، اداری و فرهنگی به 
وفاداری سیاســی، زدوبند اداری و نگاه امنیتی پیوند خورده اســت؛ 
گویی همه چیز به لعابی تصنعی از وفاداری سیاســی  آغشته است. 
بــرای تصمیم گیری ابتــدا به میــزان خودی بودن و نــه معیارهای 
حرفــه ای توجــه می کنیم. در یــک کالم زدوبندی بر پایــه وفاداری 
سیاسی که به  اشــتباه ظاهری امنیتی نیز به خود می گیرد به ویژگِی 
اصلی تصمیم گیری عمومی بدل شده است. سیستم های سیاسی در 
معرض تســخیر هستند. تسخیر را جدی بگیریم. تسخیر یک سیستم 
سیاســی گاه توسط یک قوم و قبیله، گاه توسط یک فرقه و یک حزب 
و گاه با ترکیبی از منفعت و عوام زدگی انجام می شود. نماینده سابق 
آبادان گفته اســت: «هر مسئول و ســرمایه گذاری که در سطح کالن 
و با پروژه های چند صد میلیاردی کار می کند، حتما یک ســری روابط 
هم دارد و این شــاید الزمه کار باشــد». این سخن در کشور ما به یک 
امر عادی و به یک هنجار تبدیل شــده اســت. ایــن یعنی نهادهای 
نظارتی، مدیریتی و سیاسی مستقیم مسئول فجایعی مانند فروریزی 
ساختمان «متروپل» در آبادان هستند و در مقام نخست باید پاسخ گو 
باشند. هریک به صورت جداگانه و شفاف؛ چراکه فرایندهای رسمی و 

کارشناسی اسیر چنین فضایی است.
در نوشــته های علمی به زبان فارســی به تفصیل درباره مدیریت 
حرفه ای، حکمرانی خوب، حکمرانی شــرکتی و ده ها مقوله دیگر از 
این دست سخن گفته شــده است. شاید از لحاظ نظری دراین باره کم 
نداشته باشــیم، اما کمتر درباره شرایط سیاسی، اجتماعی و  فرهنگِی 
تحقق چنین ایده های خوبی سخن گفته ایم. کمتر درباره فهم مدیران 
ارشد کشــور از چند و چون چنین موضوعاتی و ترتیبات نهادی انجام 
چنین اقداماتی گفت وگو شده است. بی تعارف بگویم ما دانشگاهیان و 
فعاالن سیاسی یا روشنفکری در ایران بیشتر در قالب نق زدن و تحقیر 
خود به چنین موضوعاتی پرداخته ایم. حتی آنگاه که خود بر مســند 
قدرت نشســته ایم نتوانســته ایم چنین نظاماتی را در حوزه مدیریتی 
خــود پایدار کنیم. قبال هم گفتــه ام و باز هم تأکید می کنم که «دولت 
را از تســخیر البی های بساز-بفروش توســعه ای نجات دهید. دولت 
در تاریخ ایران همواره در معرض تســخیر بوده است. رئیس جمهور 
در معرض تســخیر دستگاه اداری اســت. فرهنگ در معرض تسخیر 
عوا م گرایان است. سیاست در معرض تسخیر نفوذی هاست. صنعت 
و توسعه در معرض تسخیر باندهای ثروت است». سیاست گذاری در 
دولِت تســخیری در نوساِن بین وکیِل تخریب سد و کفیِل امدادرسانی 
در سیل است. سدها را می ســازیم یا تخریب می کنیم و سپس وکیل 
سیالب خودساخته می شویم، چون دائما در نوسان تسخیر «البی»گری 
میان این یا آن گروهیم. چه باید کرد؟ به نظرم یک راه حل مهم عبارت 
اســت از سیاســت زدایی، کاهش نگاه امنیتی و جلوگیری از افراط و 
تفریط در وفاداری سیاســی به اداره امور عمومــی؛ تا بتوان به تدریج 
معیارهای حرفه ای را در سیاســت گذاری عمومی بنیان نهاد. از منظر 
گسســت اجتماعی، بارها گفته ام و از تکرار آن خسته نمی شوم که در 
همه جای دنیا عوام زدگی وجود دارد، اما معموال رژیم های سیاســی 
ســعی می کنند که نظام تصمیم گیری را به آدم های ناپخته و افرادی 
که از بلوغ اجتماعی الزم برخوردار نیســتند، نسپارند. در فرانسه همه 
نیروهای سیاسی بسیج می شوند که در دور دوم انتخابات به هرکس 
که وابســته به جبهه نژادپرست ملی گرای فرانسه است، رأی ندهند و 
آنها را از دســتیابی به مقدرات سیاسی خود بازمی دارند. جبهه ملی 
فرانســه گاه بیش از ۲۰ یــا ۳۰ درصد آرای مردمی را دارد اما شــمار 
نمایندگانش در همان زمان به پنج درصد هم در پارلمان نمی رســد؛ 
اما در اینجا گویی تعمدی وجود دارد که به صورتی «سیستماتیک» و 
با دست خود مقدرات مردم را به کسانی بسپاریم که از لحاظ فرهنگی 
کمتریــن فرهیختگی، از لحاظ اجتماعی کمتریــن بلوغ اجتماعی، از 
لحاظ مدیریتی و سیاســی کمترین مهارت و تجربه را دارند. هشــدار! 
رواج عوام زدگــی و یک جانبه گرایــی در فرایند تصمیم گیری فرهنگی 
ملت را به سوی گسست اجتماعی و فرهنگی می برد. ما عمیقا درگیر 
عوام زدگی و یک جانبه گرایی در سیاســت رســمی فرهنگی هستیم. 
عوام زدگی دولت ها و رسانه های رسمی آنان سبب می شود «آنتی تز» 
آنها نیز در عوام زدگی شــکل بگیرد و گسســت های اجتماعی عمیق 
شوند و به  ســوی نفاق و تضاد پیش بروند. از منظر فرهنگ عمومی؛ 
«آشــنا داری؟» نخستین پرسشی است که اغلب ما ایرانیان (از جمله 
خودم) برای انجام امور اداری با آن دســت به گریبان هستیم، این یک 
بیماری عمومی  اســت که بسیاری از ما به آن دچاریم، به  همین  دلیل 
است که سازوکارهای حرفه ای به خوبی بنیان گذاری نشده است. این 
پدیده قدمتی چندصدساله دارد و شــاید همه ما آلوده به آن باشیم. 
باید به این پدیده به مثابه بیماری عمومی در میان ما ایرانیان نگریسته 
شــود. خود را نقد کنیم. هر رژیم سیاســی و هر دولتی که بر ســر کار 
بیاید اســیر چنین وضعیتی است. «ِإنَّ اّهللاَ الَ ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّی ُیَغیُِّروْا 
َما ِبأَْنُفِسِهْم». تغییر باید در فرهنگ عمومی رخ دهد و تک تک ما باید 
آن را از خود آغاز کنیم. همه ما متهم فاجعه آبادان هســتیم. باید این 
معنا که «امور عمومی را به صورتی حرفه ای و استاندارد انجام دهیم» 
تکرار و تکرار و تکرار شــود تا به ملکه ذهن عمومی و به یک گفتمان 
قدرتمند تبدیل شود. راه حل در تکرار و در گفتمان سازی حرفه ای است، 
و اال دانش و علم به این امور که وجود دارد! باید آن قدر حرفه ای گری 
و استانداردسازی امور عمومی را تکرار کنیم تا در عمق وجدان جامعه 
بنشیند. «تکرار»، خود یک راه حل فرهنگِی پیشگیرانه است. به پایه های 

«متروپل» تصمیم گیری بیندیشیم که سخت در معرض خطر است.

تحریــم، به عنوان اقدامی تنبیهی، معموال آســیبش به مردم 
می رســد. چــه تحریم نفتــی، چه تحریــم غذایی، چــه تحریم 
دارویی، چه تحریم هوایی و... مردمان ســرزمین مان را از حقوق 
انســانی محــروم می کند. تحریم هــا عالوه بر آنکه به ســالمت 
جسم شــهروندان ضرر می زند یا سالمتی شان را تهدید می کند یا 
سفره شان را کوچک می سازد، روان آنها را نیز آزار می دهد. برآورد 
این لطمه های روحی شــاید در کوتاه مدت قابل محاسبه نباشد،
اما در میان مدت آثار ناگواری دارد که اکنون بخش هایی از آن در 

جامعه ما قابل مشاهده است.
از ســوی دیگر هرچند  ممکن است برخی قدرت ها ادعا کنند 
به دالیل سیاســی و به بهانه های نظامی و دیپلماتیک، تحریم ها 
را سامان داده اند، اما بی تردید دودش بیش و پیش از هرکس به 

چشم مردم می رود.
گزارش اخیــر خانم آلنا دوهــان صراحتا بر ایــن نکته تأکید 
داشــت که: «تحریم ها وضعیت مردم ایران را بدتر کرده و منجر 
به تورم و فقر فزاینده و کاهش منابع برای رســیدگی به نیازهای 

اولیه افراد کم درآمد و اقشار آسیب پذیر شده است».
 در چنین شرایطی همگان باید تالش کنند با قطع کردن دست 
کاســبان، تحریم ها را رفع کنند. ایــن تالش ها (همان گونه که در 
ســال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به سرپرســتی دکتر ظریف انجام شد و 
در ســال ۱۴۰۰ از ســوی دکتر عراقچی ادامه یافت) به کورسوی 
امیدی تبدیل شــد که تا حدی پریشــانی جامعه را کم کرد و نور 
امیــد را بر دل ها تاباند. اینکه چه کســانی و با چــه انگیزه هایی 
چوب الی چــرخ آنها گذاشــتند و اوضاع امروز چگونه اســت، 
موضوع فعلی بحث نیســت؛ بلکه نکته دیگری مدنظر است که 

به آن اشاره می کنم.
به تازگــی که خبر انجام یک بازی دوســتانه بین ایران و کانادا 
منتشــر شد و می رفت تا خرده نشاطی بین عالقه مندان فوتبال به 
وجود آورد، پدر یکی از جان باختگان هواپیمای اوکراینی ســعی 
زیــادی کرد تا با کمــک برخی نهادهای بین المللــی این بازی را 
معلق کند. قطعا داغی که بر دل این پدر نشســته، بسیار سنگین 
است و دولت برای تســلی خاطر او و همانندان او باید هر کاری 
که می توانــد انجام دهد؛ اما اینکه این پدر، قدم در راهی بگذارد 
که هیچ نفعی به حال مردم عادی ندارد، نوعی نمک پاشیدن به 
زخم آنها ســت. گرچه ممکن اســت او تصور کند مثال دارد حال 
دولتمردان ایران را می گیرد  اما مســتقیما پنجه در پنجه مردمی 
انداخته که خواســته کوچکی مانند تماشای یک مسابقه فوتبال 

را دارند.
اصــوال قابل فهم نیســت که یک ایرانی بــه جنگ میلیون ها 
ایرانی بیاید؛ حتی اگر غصه ای داشــته باشــد که مقصرش حتما 
مردم نیســتند. تحریم ســازی، به همان اندازه که از آمریکا قبیح 
اســت، از هر فرد دیگری هم ناپذیرفتنی است. اشاعه رفتارهایی 
مانند این پدر، ممکن است دل اپوزیسیون را خنک کند، اما قطعا 
هیچ ایرانی درگیر تحریم را به سمت الیک دادن ترغیب نمی کند.

«متروپِل» تصمیم گیری

تحریم مردم

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

کیومرث اشتریان

محمد مهاجری

   مخلص کالم «عبور از قانون، ایجاد رانت می کند و رانت به بحران 
ختم می شــود» و البته درد وقتی بیشتر می شود که برخی افراد از 
قانون الزم االجرا مستثنا هستند. این اتفاق ممکن است برای کسانی 
که سرمایه و ارتباطات بیشتری دارند، به راحتی رخ دهد؛ نمونه اش 

متروپل آبادان.
اگر از ارتفاع باال به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه می شــویم 
بنایی با این حجم، در بافتی متراکم، در بین ساختمان های دو طبقه 
و در خیابان  تنگ و شــریان هایی با عرض محدود، بارگذاری شــده 
اســت. همین تصویر به ما نشــان می دهد کســی که مجوز چنین 
ســاختمانی را گرفته، ارتباطاتی نامتعارف داشــته که بقیه مالکان 
آن محدوده، از آن برخوردار نبوده اند. این عارضه شهرسازی رانتی 

است.
واقعیت این اســت که پیدایش احجام نامتجانس در شــهرها، 
نتیجــه وابســتگی درآمد شــهرداری ها بــه ساخت وســاز بدون 
حســاب و کتاب و کنترل و برنامه اســت؛ خصوصا اگر در ساخت و 
طراحــی آنها، مقــررات ملی دقیقا مورد توجه قرار نگرفته باشــد 
و کنتــرل الزم در اجرای آن از ســوی ناظران بی طرف و مســئول، 
انجام نشــده باشــد؛ پروژه هایی ناقص به جهت فنی ولی با ظاهر 

پر زرق و برق که هر لحظه امکان بروز فاجعه در آنها وجود دارد.
الزم بــه ذکر اســت که اصــال مخالف جــذب ســرمایه برای 
شــکل گیری طرح های بزرگ در شهرها نیستم؛ اما این گونه برخورد 
کــه همه چارچوب های قانونی را نادیــده گرفته و منجر به صدور 
مجوزهای خــاص و مســئله دار از مســیرهای میان بر می شــود، 
برباددهنــده همه ســرمایه های اجتماعی، مــادی، معنوی و فنی 

است.
شــهرداری ها در ایران عموما از ضعف سیستم کنترل و نظارت 

رنــج می برنــد و این موضــوع ارتباط مســتقیمی بــا دخل وخرج 
شــهرداری ها و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها (کســری بودجه) 
دارد. نظام مدیریت شــهری و شــهرداری ها نیازمنــد کنترل دقیق 
درآمد و هزینه و ایجاد نظام خزانه واحد و انضباط مالی هســتند؛ 
شــاید اصلی تریــن وظیفه شــوراهای شــهر در مقیــاس محلی، 
شهرداران در مقیاس مدیریت و وزارت کشور در مقیاس حاکمیت، 
همین است. بی توجهی به این امر مهم، به رانتی شدن شهرداری  ها 
سرعت می بخشد؛ درســت مانند دولت ها که کسری بودجه خود 
را با چاپ اســکناس جبران می کنند و تــورم و گرانی از تبعات این 

اقدام است.
تأکید بر تأمین منابع مالی سالم و پایدار و کنترل جدی هزینه های 
جاری و غیرضروری شــهر، برای تحقق تعادل بین درآمد و هزینه 
شهر ضروری است و این نکته ارتباط مستقیمی با شکل گیری کالبد 
شهر و ساخت احجام سنگین در مناطق پرتراکم و گران شهر دارد.
نکتــه دیگــر آنکه قطعــا ســاختمان متروپل برخــالف روح 
طرح جامع و تفصیلی مصوب شــهر شــکل گرفته اســت و بعید 
می دانم این ســاختمان، مجوز کمیســیون ماده ۵ شــهر آبادان را 
هم گرفته باشــد. در واقع طرح های شهرســازی بــه دلیل توجه 
بــه ارتباط مســتقیم جمعیــت، فعالیت و فضا، بــه  طور طبیعی 
اجــازه چنین بارگــذاری را در نقــاط متراکم نمی دهــد. این عدم 
صدور مجوز، دلیلش روشــن اســت؛ در فیلم های پخش شــده از 
ساختمان متروپل شــاهدیم که خودروهای ســنگین امدادرسان 
و آتش نشــانی به سختی به ســاختمان نزدیک می شوند و قدرت 
مانور آنها محدود اســت. همچنین در شــرایط عادی شریان های 
شــهری، کشــش چنین بار ترافیکی را ندارند. به عالوه با توجه به 
ســوابق مکاتبات موجود، علت ریزش، عدم رعایت مقررات ملی 
در اجرا و طراحی ســاختمان بوده اســت. البته الزم به ذکر است 
که به کارگیری مجریان ذی صالح در اجرا و کنترل پروژه هایی با این 
حجم، ضروری است که به نظر می رسد در ساخت متروپل آبادان 

به این مهم توجه نشده است.
گزارش های ناظر پروژه نیز حاوی نکات مهمی است. اطالعات 
فنی نشــان می دهد سازمان نظام مهندسی اســتان و وزارت راه و 

شهرسازی نسبت به کیفیت ساختمان معترض بوده اند و در چنین 
شــرایطی تا برطرف شــدن اشــکاالت فنی، هرگونه بهره برداری از 
ســاختمان نباید صورت گیرد و با تعارف و توصیه و صرفا مکاتبه و 

تذکر مشکل حل نمی شود.
نکته دیگر اینکــه متروپل هنوز به صورت کامل به بهره برداری 
نرســیده بود؛ در غیر این صورت احتماال میزان تلفات بیشتر می شد. 
رعایت نکردن مقــررات ملی، آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی ســاختمان، 
کنترل حریــق و... می توانــد دوام، کیفیت و بهــره وری و ایمنی و 
پایداری ســاختمان را پاییــن آورد. این حادثه نشــان دهنده وجود 
مشــکل جدی در نظام مدیریت شــهری اســت. شــهرداری ها به 
ویروس شهرداری رانتی مبتال شده اند که این ویروس، تأثیر خود را 

در کنترل ایمنی ساختمان نشان می دهد.
به عبارت ابتدای این نوشــته بر می گردم؛ نباید ایمنی و مقرارت 
ملی و قانون با ســرمایه مالکان قابل داد و ســتد باشد. این رویکرد 
مولد مشکالت بعدی است. از ســوی دیگر زیر پا گذاشتن مقررات 
و ضوابط شهرســازی می تواند باعث جذب پول کثیف به ســمت 

شهرداری ها شود.
ضوابــط قانونی برای همه و بدون مالحظه باید رعایت شــود. 
مســیرهای تجدید نظــر قانونی در طرح تفصیلی نیز باید شــفاف 
باشــد؛ یعنی تصمیمات، پشت درهای بســته گرفته نشود و اگر از 
مدیران مربوطه پرسیده شود چرا این تصمیم را گرفته اید، بتوانند با 

جرئت از تصمیم خود به  صورت فنی دفاع کنند.
حادثه متروپل زنگ خطری اســت که به ما هشدار می دهد باید 
به داد نظام مدیریت شهری برسیم. ما در شهرداری تهران در مدت 
۳۳ ماه ثابت کردیم که پایبندی به قانون و ضوابط ساخت وســاز و 
«شهرنفروشی» امکان پذیر است؛ به طوری که در پایان دوره شورای 
پنجم، میزان وابســتگی بودجه شــهرداری به درآمدهای ناشی از 
حوزه شهرســازی، از حــدود ۷۵ درصد به زیــر ۵۰ درصد کاهش 

یافت.
متروپل اولین نمونه ایــن اتفاقات نبود  اما می تواند آخرین آنها 
باشــد؛ اگر به داد مدیریت شــهری برســیم، شــفافیت تصمیمات 

نهادینه شود و قانون جای رابطه را بگیرد.

یـادداشـت

متروپل، نتیجه شهرسازی رانتی!

شهردار سابق تهران
پیروز حناچی

حمله روســیه به اوکراین با توجیه «جلوگیری از گسترش ناتو به شــرق»، تنش میان این بزرگ ترین ائتالف 
نظامی جهان و روسیه را بیش از گذشته به مرکز توجه تبدیل کرده و به همین دلیل سالگرد پایان رسمی جنگ 

سرد این بار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. 

جنگ روســیه علیه اوکراین و ســالگرد پایان رســمی جنگ سرد امسال تقارن جالبی داشــتند؛ ۲۷ می ۲۰۲۲، بیست وپنجمین سالگرد 
امضای «ســند بنیان گذاری» میان ایاالت متحده و روســیه بود و در همین تاریخ جنگ اوکراین وارد چهارمین ماه خود شــد. این جنگ در 
حالی زنگ خطر آغاز جنگ سردی دیگر میان شرق و غرب را به صدا درآورده که ۲۵ سال قبل خوش بینی زیادی درباره تنش زدایی میان 

روسیه و ناتو وجود داشت. اما آنچه مسلم است این است که صلح میان روسیه و غرب، همواره آرمانی دور از دسترس بوده است.

جهان در نقطه صفر جهان در نقطه صفر 

«شرق» بررسی کرد؛ چه عواملی دست به دست هم می دهند که شهر برای شهروندان ناایمن شود؟ موریانه های متروپل

پس از اعالم آمار برج های خطرناک تهران، حاال نوبت به اصفهان و قم رسیده است که 
با ساختمان های  پر  خطر می توانند میزبان حادثه متروپل دیگری شوند

در سالروز پایان رسمی جنگ سرد، ناقوس جنگ سرد تازه ای به  صدا درآمده استدر سالروز پایان رسمی جنگ سرد، ناقوس جنگ سرد تازه ای به  صدا درآمده است

عادل فردوسی پور، مجری شناخته شده دو دهه اخیر صداوسیما، بعد 
از مدت ها ممنوعیت در فضای رسانه ای، باالخره سروکله اش پیدا شد 
و با گفت وگویی به نسبت متفاوت با علی دایی، به جمع هوادارانش 
در دنیای رســانه برگشت. او گفت وگویی مفصل با «شهریار» فوتبال 
ایران برای سایت اختصاصی اش تدارک دیده که بخش نخست این 
مصاحبه به مدت تقریبی ۳۰ دقیقه منتشــر شــده و بخش دومش 
باقی مانده اســت. حضور عادل فردوســی پور و علــی دایی در یک 
قاب مشــترک، از آن دست اتفاقاتی اســت که حال نه چندان خوب 
مخاطبان ورزشــی را که احتماال دل خوشی هم از تلویزیون ندارند، 
خــوب می کند. ایــن گفت وگو مدل همان مصاحبه های به نســبت 
خاص عادل اســت که هم زمان می تواند طرف مقابل را اســیر یک 

داستان حماسی کند و سپس او را تا مرز خنده پیش ببرد...

چشم در مقابل چشم

دایی - فردوسی پور 
قربانیان مشترک محبوبیت

یک بام و دو هوای 
سیاست ها

۲و۳

۵

در گفت وگو با کارشناسان توقیف محموله نفتی ایران از سوی 
آمریکا و پاسخ این اقدام با توقیف ۲ نفتکش یونانی بررسی شد

بعد از افزایش قیمت مواد غذایی به بهانه مبارزه با قاچاق 
این بار تعرفه صادرات غذا حذف شد

واکنش نمایندگان به اقدام متقابل ایران علیه یونان
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گزارش تیتر یک را در صفحه های ۸و۱۰ بخوانید
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از  َبیل تا دلگشا
روایت  احمد غالمی از مکان ها و آدم ها 
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