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شهرنوشت

یک جامعه شناس با اشاره به کاهش اعتماد 
اجتماعی در کشور گفت: چند سالی است که 
اعتماد اجتماعی در ایران رو به کاستی می رود 
و این امر در اعتراضات اخیر تشدید شده است؛ 
حال آنکه کاهش اعتماد اجتماعی زمینه ساز 

فروپاشی سیاسی می شود.
امان اهلل قرایی مقدم در گفتگو با »توسعه 
ایرانی« افزود: زمانی که مسووالن به وعده های 

خود جامه عمل نمی پوشانند و یا اینکه نسبت به 
مسائل و مشکالت افراد جامعه واکنش چندانی 
نشان نمی دهند دیگر مردم اعتماد اجتماعی 
نخواهند داشــت و اعتراضات خود را با روش 

دیگری مانند تجمع نشان  خواهند داد.
این جامعه شناس در پاسخ به سوال خبرنگار 
ما مبنی بر اینکه علت اصلــی کاهش اعتماد 
اجتماعی در جامعه کنونی چیست، یادآور شد: 
شکاف بین نسلی و نادیده گرفتن خواسته ها 
و نیاز افراد به خصــوص جوانان و نوجوانان در 
افزایش کاهش اعتماد اجتماعی نقش بسزایی 
دارد. به عبارت ســاده تر زمانــی که تعامالت 
اجتماعی دچار خأل و اشکال می شود و یا به هر 
دلیلی از بین می رود. به طور حتم شاهد کاهش 

اعتماد اجتماعی خواهیم بود.
وی ادامه داد: این روزها نســل خاکستری 
به دلیل نادیده گرفته شــدن دیگر تاب آوری 
چندانی در برابر مشکالت و مسائل ندارند. از این 

رو به دنبال احقاق حقوق خود هستند.

قرایی مقدم با بیان ایــن مطلب که انتظار 
می رفت دولت از گذشته برنامه ریزی مناسبی 
برای حل معضل نبود اعتماد اجتماعی داشته 
باشد، یادآور شد: متاسفانه در سال های گذشته 
علی رغم گوشزدهای مکرر از سوی کارشناسان 
و جامعه شناسان، دولت هیچ برنامه ای برای 
افزایش همدلی در میان افراد جامعه نداشت. 
بنابرایــن بروز ایــن نوع اعتراضــات اتفاقی 

بسیاری بدیهی به نظر می رسد.

نقش فاصله طبقانی 
در کاهش اعتماد اجتماعی
این جامعه شناس گفت: باید 

یادآور شد که نبود 
اعتماد اجتماعی 
می توانــد زمینه 
ســاز ســقوط 
سیاسی شود، 
چــرا کــه در 

شرایط موجود مشارکت اجتماعی به حداقل 
خواهد رسید و این چند دستگی در میان افراد 
جامعه تبعات منفی سیاسی بســیاری را به 

دنبال خواهد داشت.
قرایی مقدم یادآور شد: متاسفانه کاهش 
مشــارکت اجتماعی نه تنها جامعه را هدف 
می گیرد بلکه مشــکالت اقتصادی و سیاسی 
عدیده ای را به دنبال خواهد داشت. به عنوان 
مثال دیگر در این شرایط مردم با برنامه های 
گروهی از قبل تعیین شده همراهی چندانی 

نخواهند داشت.
وی افزود: افزایــش فاصله طبقاتی یکی از 
مهمترین دالیل کاهش اعتماد اجتماعی است. 
متاسفانه طی ســال های اخیر شاهد افزایش 
فاصله طبقاتی در جامعه هستیم، اتفاقی که 
منجر به توسعه فقر در کشور شد و چند شغله 
بودن هم نتوانست هزینه های جاری خانواده 

را پوشش دهد.
این جامعه شناس در خصوص اینکه نقش 
خانواده در کاهش اعتماد اجتماعی چیست، 
متذکر شد: خانواده در کاهش اعتماد اجتماعی 
نقش بســزایی دارد. به گونــه ای که می توان 
پایه گذار کمرنگ شــدن اعتماد اجتماعی را 

خانواده دانست.
قرایی مقدم عصیانگری را شاخصه اصلی 
کاهش اعتماد اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: 
در جامعه ای که اعتماد اجتماعی وجود نداشته 
باشــد به یقین همدلی و آرامش چندانی به 

چشم نخواهد خورد.
وی افزود: افزایش نــزاع خیابانی، 
نبود اعتماد میان افراد و مسائلی 
از ایــن دســت از ابتدایی ترین 
معایب حذف اعتماد اجتماعی 

در جامعه است.
 قرایی مقدم گفت: ســرمایه 
اجتماعی به عنوان یکی از 
اصلی ترین مولفه های 
اعتمــاد اجتماعی 
اســت. به عبارت 
ساده تر اعتماد 
عی  جتما ا

علت ســرمایه اجتماعی اســت. تا جایی که 
اعتماد اجتماعی از شــرایط عمــده و کلیدی 
برای مالکیت هر جامعه ای محسوب می شود. 
به گونه ای که اگر اعتماد اجتماعی در ســطح 
جامعه حذف شود. دیگر مشروعیت نظام و آن 
توســعه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از 

بین خواهد رفت. 
وی در ادامــه بیــان کرد: حــذف اعتماد 
اجتماعی باعث از بین رفتن مشروعیت نظام 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شــد. 
اعتماد اجتماعی یک نــوع فرآیند میان افراد 
جامعه و سازمان ها است. باید توجه داشت که 
اعتماد اجتماعی می تواند به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم بر میزان روابط اجتماعی که افراد 
با یکدیگر دارند، تاثیرگذار باشــد؛ به عبارت 
ساده تر هرچه میزان روابط میان افراد،گروه ها 
و سازمان ها بیشتر باشد، به همان میزان روابط 
اجتماعی نیــز از ثبات و پایداری بیشــتری 
برخوردار اســت. بنابراین اعتمــاد اجتماعی 
نتیجه تعامالت اجتماعی موجود است، حال 
چنانکه تعامالت اجتماعــی افزایش یابد به 
طور حتم شاهد افزایش اعتماد اجتماعی نیز 

خواهیم بود. 
قرایی مقدم در رابطه با دیگر نتایج کاهش 
اعتمــاد اجتماعی گفــت: کاهــش اعتماد 
اجتماعــی می تواند زمینه ســاز از بین رفتن 
انضباط اجتماعی شــود به عبارت ســاده تر 
اگر این ســرمایه اجتماعی از بین برود، دیگر 
نمی توان انتظار خدمات رسانی های اجتماعی 

را نیز داشت.

قرایی مقدم در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

کاهشاعتماداجتماعیزمینهسازفروپاشیسیاسیمیشود
زمانی که مسووالن به وعده های 
خود جامه عمل نمی پوشانند و یا 

اینکه نسبت به مسائل و مشکالت 
افراد جامعه واکنش چندانی نشان 

نمی دهند دیگر مردم اعتماد 
اجتماعی نخواهند داشت و 

اعتراضات خود را با روش دیگری 
مانند تجمع نشان خواهند داد

چند سالی است که اعتماد 
اجتماعی در ایران رو به کاستی 
می رود و این امر در اعتراضات 

اخیر تشدید شده است؛ حال آنکه 
کاهش اعتماد اجتماعی زمینه ساز 

فروپاشی سیاسی می شود
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الهام صمدزاده

داروهای وارداتی هند
از داروخانه ها جمع شد

ایســنا:مدیرکل داروی 
رو  ســازمان غــذا و دا
دربــاره ریــکال دو درصد 
ی  نســیون ها سوسپا ز  ا
کوآموکســی کالو ابــوت 

ساخت کشور هند توضیح داد. 
محمد پیکان پور  با بیان این که داروهای وارداتی 
هم مانند داروهای داخلی بــه لحاظ اندازه گیری 
ماده مؤثره توســط ســازمان غذا و دارو بررسی و 
کنترل کیفی می شــوند، گفت: در بررســی های 
صورت گرفتــه دو درصد از سوسپانســیون های 
کوآموکسی کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی 
میزان ماده موثره نسبت به دامنه مجاز مورد تایید 
 ســازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین دلیل 

جمع آوری شد.
وی ادامه داد: از شش آنتی بیوتیک وارداتی، تنها 
یک آنتی بیوتیک و از بین پنج بَچ از این آنتی بیوتیک 
یک بچ و به لحاظ تعدادی دو درصد از داروی مذکور 
جمع آوری شــد که علت آن کمتــر بودن جزئی 

میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود.
    

تولید کارت ملی در کشور
خبرآنالین:  ســیف اهلل 
ابوترابی، ســخنگوی وقت 
سازمان ثبت احوال کشور 
گفت: پس از حدود ۲ سال 
و نیم  وقفــه در تولید کارت 
های ملی هوشــمند به دلیل نبود تراشــه های 
الکترونیک آن که در داخل تولید نمی شد و امکان 
واردات آن نیز به دلیل تحریم ها نبود، تحویل کارت 
های هوشمند به افرادی که ثبت نام کرده بودند به 

تعویق افتاد. 
نهایتا در شهریورماه سال جاری هاشم کارگر، 
رئیس ســازمان ثبت احــوال کشــور از تحویل 
کارت های ملی هوشــمند خبر داده و گفته بود: 
در ابتدای آغاز به کار معوقاتی در حوزه کارت ملی 
داشتیم به شکلی که دو سال و نیم این موضوع به 

تعویق افتاده بود. 
لذا با هماهنگی سراسر کشــور تالش شد در 
این راستا گام موثری برداشته شود و خوشبختانه 
امروز با توان داخلی کشــور بیش از پنج میلیون 
کارت ملی تحویل داده شده و تا سه ماه آینده مابقی 
کارت های متقاضیان نیز به شــهروندان تحویل 

داده خواهد شد.
وی تاکید کــرده بود: تولید انبــوه کارت ها را 
از اواخر دی ماه ســال ۱۴۰۰ شــروع کردیم و با 
استفاده از توان داخلی و شرکت های دانش بنیان 
در این مدت توانستیم بیش از ۷ میلیون کارت ملی 

هوشمند را صادر کنیم.
    

کنکور دو نوبته شده
نه دو مرحله ای 

رئیس مرکز ســنجش 
آموزش و پــرورش گفت: 
آزمون سراســری دو نوبت 
شده نه دومرحله ای؛ اگر به 
هر دلیلــی داوطلب آزمون 
را خراب کنــد، این فرصت کمــک می کند تا در 
 دو نوبت و در زمــان کوتاه تر از یک ســال بتواند 

آزمون دهد. 
وی افزود: نمــرات کل داوطلبــان در آزمون 
سراســری هر مرحله تا ۲ ســال برای آنها ذخیره 
می شود. هرســال میانگین معدل دانش آموزان 
مقطع دوره دوم متوســطه رو به کاهش اســت تا 
تمرکز آنهــا روی کنکور باشــد. دروس عمومی 
از آزمون سراســری حذف نشده اســت. کنکور 
 دو مرتبــه امــا انتخاب رشــته یکبــار صورت 

می گیرد.
    

روند روبه رشد
آمار مسافران متروی تهران

مدیرعامــل شــرکت 
بهره برداری متروی تهران 
و حومه گفت: تعداد مسافر 
روزانــه متروی تهــران و 
حومــه در آبان ماه ســال 
جاری، رکورد ســال های اخیر بهره برداری مترو 
را شکست و در روز یکشــنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ 
 این میزان به رقم ۱ میلیون و ۵۱۲ هزار مسافر در 

روز رسید.
به گزارش ایلنا، مســعود درستی با بیان اینکه 
تمام کارکنان و پیمانکاران شــرکت بــرای ارائه 
خدمات مناسب به شهروندان تالش می کنند افزود: 
امیدوارم که شاهد بهبود مستمر خدمات رسانی در 

متروی تهران و حومه باشیم.

از گوشه و کنار 

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر کمبود ۱.۵ میلیون 
واحد جای پارک در پایتخت گفت: کمبود شدید سرانه جای پارک در تهران به حدی 
است که شهرداری نمی تواند به تنهایی این معضل را حل کند، بلکه مدیریت شهری باید 
تسهیالت و مشوق های الزم را فراهم کند تا بخش خصوصی برای ورود به میدان احداث 
پارکینگ های عمومی رغبت پیدا کند، زیرا مهمترین راهکار رفع معضل کمبود جای 

پارک در پایتخت، ساخت مجتمع های پارکینگی است.
به گزارش ایلنا، کمبود جای پارک یکی از معضالت اساســی شــهر تهران است 
که با یک بررسی میدانی ســاده و گشــت وگذاری کوتاه در خیابان های پایتخت، 
به راحتی می توان متوجه آن شد؛ مســاله ای که در دهه های اخیر به دلیل افزایش 
جمعیت تهران، رشــد تعداد خودروها و عدم توســعه متناســب پارکینگ های 
عمومی تشــدید شــده اســت و به صورت روزمره اهالی شــهر تهران بخصوص 
 دارندگان خودروهای شــخصی را آزار می دهد و به افزایــش ترافیک و آلودگی هوا 

دامن می زند.
وظیفه اصلی حل مشکل کمبود جای پارک روی دوش شهرداری تهران است و در 
همین راستا، اخیرا زهرا شمس احسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر در تذکری 
در صحن علنی پارلمان شــهری تهران با بیان این که در شرایط محدود بودن منابع 
مالی شهرداری، رویکرد توسعه ساختمانی و فیزیکی برای معاونت ها و سازمان های 
تابعه شهرداری تهران ضرورتی ندارد، تاکید کرده است که شهرداری باید زمین های 
مستعد تحت مالکیت خود یا زمین های معرفی شده توسط متقاضی یا توسعه گر محلی 

با مالکیت خصوصی را برای احداث پارکینگ های عمومی و محله ای در نظر بگیرد.

تعداد پارکینگ های عمومی تهران، 
کمتر از یک سوم استاندارد جهانی

معضل کمبود جای پاک و بخصوص کمبود تعداد مجتمع های پارکینگ عمومی 
در تهران، نه تنها با بررسی میدانی ساده در سطح شهر مشخص می شود، بلکه آمارهای 
رسمی مسئوالن شهری نیز از این حکایت دارد که تعداد پارکینگ های عمومی تهران 
کمتر از یک سوم استانداردهای جهانی است؛ به نحوی که مطابق آمار ارائه شده توسط 
حجت االسالم سید محمد آقامیری، عضو شورای شــهر تهران، در حالی که طبق 
استانداردهای جهانی باید در هر یک کیلومتر مربع از سطح شهر، ده مجتمع پارکینگی 
با حداقل ۳۰۰ کیلومتر جای پارک وجود داشته باشد، در تهران در هر کیلومتر مربع 
تنها سه مجتمع پارکینگ عمومی وجود دارد و بنابراین می توان گفت تهران حدود 

۵۰۰ مجتمع پارکینگی کم دارد.
در چنین شرایطی سوال مهم این است با توجه به اینکه شهرداری تهران زمین های 
بایر، رهاشده یا بالاستفاده زیادی در اختیار دارد که مناسب ساخت پارکینگ های 
عمومی هستند و از طرفی مسئولیت اصلی رفع معضل کمبود جای پارک در تهران 
برعهده شهرداری است، در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن تمام منابع و محدودیت های 
موجود در اداره شهر تهران، شهرداری دقیقا باید چه برنامه ای برای حل مساله جای 

پارک و افزایش تعداد مجتمع های پارکینگی در سطح پایتخت اجرا کند؟
خبرنگار ایلنا این سوال را با سید محمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران در میان گذاشته و او در پاسخ گفته است: معضل کمبود 
جای پارک در سطح شهر تهران بسیار وخیم تر از آن است که شهرداری بتواند به تنهایی 
آن را حل کند، به نحوی که برآوردها نشان می دهد که تهران حدود یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد جای پارک کم دارد و کمبود شدید سرانه جای پارک در تهران، به شکلی 

نیست که شهرداری بتواند بدون کمک گرفتن از بخش خصوصی آن را جبران کند.
وی افزود: شهرداری تهران باید شرایط را تسهیل کند تا بخش خصوصی رغبت پیدا 
کند که برای ساخت مجتمع های پارکینگی وارد میدان شود؛ به طور مثال، شهرداری 
می تواند از بخش خصوصی بخواهد که زمین های خود را برای احداث پارکینگ های 
عمومی تخصیص دهد و چند طبقه از مجتمع های پارکینگی احداث شــده را برای 

واحدهای اداری و تجاری در نظر بگیرد و از این طریق به درآمدزایی بیشتر بپردازد.

امالک شهرداری، به تنهایی 
برای جبران کمبود پارکینگ عمومی کافی نیست

آقامیری با تاکید بر اینکه شهرداری امالک زیادی در اختیار ندارد که بتواند آن ها را 
به پارکینگ عمومی تبدیل کند، عنوان کرد: کمبود سرانه خدمات شهری مختلف در 
سطح پایتخت، فقط مربوط به کمبود جای پارک نیست و ما در مسائل دیگر از جمله 
فضای سبز یا زمین بازی کودکان نیز دچار کمبودهایی هستیم و شهرداری باید همه 
این کمبودها را جبران کند. بنابراین ما نمی توانیم از شهرداری انتظار داشته باشیم که 
تمام امالک و زمین های خود را صرفا برای احداث پارکینگ عمومی در نظر بگیرد و به 

مسائل دیگر توجه نداشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری می تواند 
بخشی از زمین هایی که در آن ها بوستان های کوچک یا زمین بازی ایجاد شده است، 
برای احداث پارکینگ های طبقاتی عمومی در زیر این زمین ها در نظر بگیرد. یعنی بر 

روی زمین، فضای سبز محدود، تجهیزات ورزشی، وسایل بازی کودکان، سرویس 
بهداشتی و نیمکت های شهری وجود داشته باشد و در زیر زمین، پارکینگ طبقاتی 
احداث شود. البته بازهم زمین های موجود در تهران برای ایجاد چنین فضاهایی محدود 
است و به همین دلیل است که می گوییم امالک و اراضی موجود در اختیار شهرداری، 

به تنهایی کفاف جبران کمبود تعداد پارکینگ های عمومی در پایتخت را نمی دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: راهکار اصلی رفع معضل کمبود جای پارک در تهران، ایجاد 
تمایل در بخش خصوصی برای ورود به میدان ساخت پارکینگ های عمومی است. البته 
همین حاال مدیریت شهری پایتخت، مشوق های زیادی برای این کار در نظر گرفته 
است و افرادی که زمین های مناسب خود را برای پارکینگ عمومی تخصیص می دهند 
و در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، می توانند چند طبقه از مجتمع های پارکینگی 
خود را برای واحدهای تجاری یا اداری در نظر بگیرند یا مثال در طبقه انتهایی پارکینگ 

طبقاتی خود، یک تاالر پذیرایی تاسیس کنند.

تهرانی ها به طور متوسط ۲۰ دقیقه 
برای پیدا کردن جای پارک معطل می شوند

آقامیری با بیان این که احداث مجتمع های پارکینگی، بیش از افزایش ظرفیت 
پارک حاشیه ای می تواند به حل مشــکل کمبود جای پارک در تهران کمک کند، 
عنوان کرد: در حال حاضر مساله کمبود جای پارک در تهران به قدری حاد است که 
یک خودروی شخصی به طور متوسط در سطح شهر باید ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دنبال جای 
پارک باشد تا بتواند محل مناسبی پیدا کند و حتی در ساعت های شلوغ روز و در مناطق 

پرتردد، ممکن است میزان این معطلی به ۳۰ تا ۴۰ دقیقه افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: معطلی شدید 
رانندگان برای یافتن جای پاک در تهران و مسیر طوالنی که معموال آن ها برای پیدا 
کردن محل مناسب پارک خودروی خود طی می کنند، هم باعث تشدید ترافیک در 
سطح شهر می شود و هم به افزایش آلودگی هوا دامن می زند، اما اگر خودروها بتوانند 
زودتر جای پارک پیدا کند، حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زودتر خاموش می کنند، یعنی هم 
مسیر کمتری را در ترافیک شهری برای پیدا کردن جای پارک طی خواهند کرد و هم 

میزان انتشار آالیندگی آن ها کمتر خواهد شد.

تشدید ترافیک و آلودگی هوا 
بر اثر کمبود جای پارک در پایتخت

نماینده مردم تهران در پارلمان شهری پایتخت تاکید کرد: حل معضل کمبود جای 
پارک در تهران، هم به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک می کند و هم باعث کاهش 
زمان هدررفت شهروندان می شود و آرامش فکری آن ها را بیشتر می کند؛ بنابراین رفع 
این معضل، یکی از مهمترین موضوعاتی است که شهرداری باید برای آن، اقدامات 
عاجل انجام دهد و بهترین راهکار در این زمینه نیز احداث پارکینگ های عمومی در 

سطح شهر است.
وی در پایان تصریح کرد: ساخت مجتمع های پارکینگی در سطح شهر، موضوعی 
نیست که تمام بار آن را روی دوش شهرداری بیندازیم و قطعا باید بخش خصوصی نیز 
برای این کار وارد میدان شود؛ کما این که در کشورهای پیشرفته هم این طور نیست 
که دولت و شهرداری ها به تنهایی برای احداث پارکینگ طبقاتی اقدام کنند و بیشتر 

پارکینگ های عمومی در اختیار بخش خصوصی قرار دارند.

عضو شورای شهر تهران:

پایتخت ۱.۵  میلیون »جای پارک خودرو« کم دارد

گزارش


