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آفتاب یزد گزارش میدهد

تهران مستاجرانش را میراند

معضالت عبور و مرور

حســام عقبایی ،نایب رئیــس اتحادیهی امالک
در این خصوص به ایســنا گفت« :رشــد قیمت
مســکن باعث شده تا بســیاری از مستاجران به
شهرهای اقماری تهران مهاجرت کنند که همین
موضوع مشــکالت عبور و مرور را رقم میزند .در
ماههای اخیر و به دنبال افزایش قیمت مســکن
و اجارهبها در شــهر تهران شاهد روند مهاجرت
اقشــار اجارهنشــین از تهران به سمت شهرهای
اطراف از جمله کرج ،شــهریار ،پردیس ،رودهن و
غیره هســتیم؛ این جابهجایی از نظر رفت و آمد
ابعاد منفی دارد .ممکن است حاشیهنشینی ،قدرت
خرید مستاجران را باال ببرد ولی باعث مشکالت
اجتماعی و معضالت عبور و مرور میشود».

ایجاد مسکن استیجاری توسط دولت

اجارهنشــینان ایــن روزها ضعیفتــر از هر روز
میشــوند .انــدازهی خانههــای آنها هــر روز
کوچکتر و محلههایشان هر روز ارزانتر میشود.
اجارهنشینها روی سراشیبی در حرکتند ،سقوطی
که بیشــباهت به ســقوط آزاد نیست که حتی
مولکولهــای هوا نیز در برابــر آن اصطکاکی در
بســاط ندارند .اما چرا برای پدیدهی با این سطح
از اهمیت ،تدبیری اندیشیده نمیشود؟ در صورت
وجود برنامهها و سیاستگذاریها در این مورد ،چرا
نتیجهی مطلوب حاصل نشده است؟ نایب رئیس
اتحادیه امالک در این باره گفت« :در میان مدت
هم انتظار این است که دولت مسکن استیجاری را
استارت بزند تا حداقل در شهرهای بزرگ مقداری
واحد تزریق شــود و مقداری بازار اجاره را کنترل
کند .بعد از این برنامه میانمــدت ،دولت برنامه
بلندمدت در مســکن استیجاری را در دستور کار
قرار دهد .خوشبختانه دولت و مجلس با این طرح
موافقند و میتوانند آن را در بودجه  ۱۳۹۸لحاظ
کنند .در مســکن اجتماعی که دولت کار خاصی
نکرد ولی میتواند در عرصه مســکن استیجاری
ورود پیدا کند».

رقمهایغیرمتعارفاجارهبها

شــرایط بد اقتصادی بیشــترین تاثیر خود را بر
قیمت مسکن گذاشته است .در چنین شرایطی که
اقتصاد همه چیز را به نوســان درآورده است،
کسانی پیدا میشوند که از آب گلآلود ماهی
بگیرند و جویای سود شخصی به قیمت خالی
کردن جیب و خم کردن کمر دیگران باشــند .در
مورد مسکن به ویژه بحث اجاره نیز این اتفاق افتاد.
عقبایی در این باره گفت« :اصلیترین شــاخص
اجارهبها قیمت مسکن است که در ماههای اخیر
حدود  ۵۰درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست
که باید اجارهبها نیز به همین میزان رشد کند ،اما
افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد،
نه رشد ســال  .۱۳۹۷در حال حاضر مستاجران
امکان پرداخت رقمهــای غیرمتعارف اجارهبها را
ندارند».
لزوم حرکت کوتاهمدت دولت

اخبار و شــرایط اقتصــادی نشــان میدهد که
قیمتها از این هم باالتــر خواهد رفت .صحبت

سرریز جمعیت تهران به کرج

مسکن از اولین نیازهای یک انسان است .براساس
هرم آبراهام مازلو روانشناس سرشناس آمریکایی،
نیاز به مســکن از اولین نیازهای انسان است که
همردیف با نیازهــای فیزیولوژیکی و غریزی قرار
میگیرد .آفتــاب یزد دربارهی خــروج طبقهی
متوسط از تهران با یک جامعهشناس به گفتوگو
نشســته اســت .نادر صادقیان در این خصوص
میگویــد« :مهاجرت به اطــراف تهران پدیدهی
جدیدی نیســت .حدود یک دهه است که تهران
با این پدیده روبهرو است .کسی که ایران زندگی

سیاستگذاران و برنامهریزان چه کردهاند؟

صادقیان ادامه میدهد« :پدیده حاشیهنشــینی
شامل حال مهاجران ضعیف نیز میشود؛ کسانی
که از شــهرهای دیگر به تهران مهاجرت کردهاند
ولی موفق به تهیهی مسکن در تهران نشدهاند .به
تازگی با افزایش قیمت مسکن ،این پدیده تشدید
شده اســت .در اطراف بیشتر شــهرهای بزرگ،
حاشــیههایی بزرگ ایجاد شده اســت .در حال
حاضر میلیونها نفر در حاشــیهها جمع شدهاند.
اما این سوال مطرح میشود که در دو سه دههی
اخیر استراتژیستها ،سیاستگذاران و برنامهریزان
شهری چه کردهاند که االن کار به اینجا کشیده و
شهر به چنین وضعیتی دچار شده است؟»

طرح از فارس

آفتاب یزد – سمیرا نوری :حاشیهی تهران پر است
از خانههایی که قرار بود موقت ساخته شود ،ولی
حاال به محل زندگی همیشــگی عدهای از مردم
تبدیل شــده است .مشــکالت مالی و ناتوانی در
خرید یا اجارهی مســکن در تهران ،هر روز عدهی
بیشــتری از مردم را به حواشــی شهر میکشاند.
مکانهایی که هیچگاه به عنوان محل زندگی مورد
عالقهی افراد تعریف نمیشود ولی به ناچار باید آن
را به عنوان محل زندگی مورد انتخاب قبول کنند.
حاشیههایی که برای همه حاشیه است ،اما برای
کســانی که در آن گذران زندگی میکنند ،پناه،
جای خواب و خوراک و عشــق ورزیدن و آسودن
است .همه چیز در همان به حاشیه میرود .آدمها
با تمام ابعاد زندگی و رویاهایشان به حاشیه رانده
میشوند.
حاشیهی تهران هزار آرزو را در سینهی خود نهفته
اســت .آرزوهایی که جایی را در شهر برای رشد و
پرورش یافتن ،پیدا نکردند .آرزوهایی که تبعیض را
به بهترین شکل ممکن هجی میکنند؛ به زیبایی
و آســانی برای کسی رنگ حقیقت میگیرند ولی
بــرای دیگری هزار ناز و ادا درمیآوردند و شــاید
حتــی چنان گم و گور شــوند کــه صاحب آرزو
هیچگاه به گرد پایشــان نیز نرسد .حاشیهی شهر
ن جایی اســت که سال تا ماه مسیر آرزوهای
هما 
خوشرنگ و شیرین به آنجا نمیافتد.
این روزها حاشیهنشینی به بیشترین حد خودش
رســیده است .حاشیهی پایتخت بیشتر از همهی
حاشیهها ،معنای این واژه را به معنای رنج نزدیک
کرده است .آنهایی که ناچارند به تهران رفتوآمد
داشته باشــند ،اما جایی در تهران ندارند ،روی به
حاشــیههای شــهر آوردهاند .نامش تهران است،
پایتخت است ،اما بیرحمترین روزگار در اطراف آن
در جریان است .معضل حاشیهنشینی تنها مربوط
به خانههای حلبی و زاغهها نمیشود ،شهرکهایی
که اطراف تهران را پر کردهاند نیز گونهی جدیدی
از این حاشیهنشینی را رقم میزنند .حواشی که در
حال جذب طبقهی متوسط است .همان طبقه که
وجودش در هر جامعه ضروری است.

فقط از گرانی اســت و حتی ثابت شدن قیمتها
نیز چندان در ذهن نمیگنجد .اجاره بها نیز از این
قاعده مســتثنی نخواهد بود .عقبایی در این باره
گفت« :هرچه به مردادماه نزدیکتر میشویم رشد
اجارهبها ملموستر میشود .خیلی از مستاجران به
دلیل این رقمهای نامتعارف هنوز در حال گردش
در بازار هســتند که آیا میتواننــد خانهی مورد
نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور
میشوند به افزایش قیمت مالکین تن بدهند .لذا
در شــرایط فعلی بازار اجاره ملتهب است و الزم
اســت دولت حرکتی کوتاهمدت در این بخش از
طریق ارائه تســهیالت ویژه به بعضی دهکهای
مســتاجر انجام دهد تا توان خود را هم سطح با
رشد اجارهبها باال ببرند .اقدام دیگر میتواند افزایش
حقــوق کارکنان و کارمندان دولت باشــد که در
قدرت پرداخت مستاجران اثرگذار است .همچنین
مشــاوران امالک وظیفه دارند موجران را توجیه
کنند که رشــد اجارهبها متناسب با توان مخاطب
باشــد و ارزش خانه را با سود بانکی و سایر بازارها
مقایسه نکنند».

کند خیلی واضح این پدیده را میبیند .بارزترین
نمود آن ،ســرریز جمعیتی بزرگ از تهرانیها به
کالنشــهر کرج و سایر شهرکهای تازهساخت در
اطراف تهران است».

شهرهای اقماری کشش ندارد

اختــاف بین طبقات معضلی اســت که هر روز
شدیدتر میشود .اما در حال حاضر معضل دیگری
به این مســئله افزوده شده است و آن هم تبدیل
جامعه به یک ترکیب بزرگ فقیر و غنی اســت.
ترکیبی زشــت و ناهمگون .صادقیان در این باره
میافزاید« :شهر فروشی ،عدم مهار گرانی مسکن
و همچنین افزایش جمعیــت این جهنم را برای
تهرانها ایجاد کرده است .معموال طبقهی متوسط
اکثریت عددی و کمی ایران را در اختیار داشــت.
ولی االن روز به روز الغرتر میشــود و در جامعه
یک دو قطبی تشکیل میشود؛ مولتی میلیاردرها
در یک سوی آن و میلیونها خانوار فقیر در سوی
دیگر .کســی که نتواند یک خانهی  50متری را
اجاره کند ،دیگر جزئی از متوســط نیست ،بلکه
ضعیف است .سیاستهای اقتصادی و شهری چند
دهه اخیر طبقه متوســط را به طبقهی پایینتر
رانده است».

اما مگر میشــود بــه همین ســادگی مهاجرت
مســتاجران از تهران را به نظاره نشست؟ کسانی
که به این شهر خدمترسانی کردهاند ،در ادارات
و ســازمانهای آن مشغول به کار بودهاند و تهران
را بــه تهران تبدیل کردهانــد ،حال به کجا روند؟
آیا زندگی در پایتخت به همین بیرحمی است؟
آفتــاب یزد در این باره بــا رئیس انجمن صنفی
انبوهســازان تهران گفتوگو کرد .حسن محتشم
به آفتاب یــزد میگویــد« :االن وضعیت طوری
شــده است که حتی شهرک اندیشه هم آنچنان
پاســخگوی سرریز جمعیت تهران نیست .نه تنها
اندیشــه بلکه عموم شــهرهای اقماری آمادگی
پذیرش این ســیل جمعیــت را ندارند .مهاجرت
جمعیت تهران به شــهرهای اقمــاری ،ترافیک
شــدیدتر ،هدررفت وقت و سخت شدن زندگی را
در پی خواهد داشت .کال در پایتختهای دنیا قرار
نیست که همه جمعیت در پایتخت جمع شوند.
اما اگر جمعیتی الزام دارند که در شــهر شلوغ و
پایتخت بمانند باید توان خرید داشته باشند».

نگاه منحط به مسکن

واحدهای خالی از سکنه

طبقهی متوسط الغرتر میشود

این جامعهشــناس در ادامــه میافزاید« :االن در
درون هر خانواده چند دانشجوی بیکار است .اعتیاد
و مشکالت روحی ،روانی بیداد میکند .مسئوالن
باید در این خصوص جوابگو باشند که چرا امکان
اجارهی یک خانه  50متری را از ایرانیها سلب
کردهانــد .بحرانی بودن وضعیت ،شــکاف
طبقاتی و شکاف فرهنگی پیامدهای این
وضعیت اســت .این شاخص آشکار و
روشــنی در منحط بودن نوع نگاه
به شهر و مسکن است .تاکنون
مدیریــت شــهری و بهبود
وضعیت شهرنشــینی در
تهــران حاکــم نبوده
اســت ،بلکه همه به
فکر داللــی و پول

درآوردن بودند .شــهری که دو قطبی شده است
هر روز تبعیضهــای بیشــتری را در خود بروز
میدهد که بیشــتر انواع فشــارها روی اکثریت
جامعه یعنی قشــر ضعیف اســت ،در حالی که
اقلیت ناچیزی زندگی لوکس و تجملی دارند .روز
به روز درهای که میان این دو قشــر ایجاد شــده
است ،عمیقتر و جامعه بیمارتر میشود .بزرگترین
آســیب تضاد طبقاتی همین ضعیفتر و فقیرتر
شــدن اکثریت مردم جامعه است .بدین ترتیب
جامعه غیرمتعادلتر میشــود و انواع معضالت و
آسیبهای اجتماعی در آن ظهور میکند».

چنین مشکالتی که به یکباره چنین تند وخشن
ظهور میکنند ،قطعا ریشــهای در گذشــته نیز
داشتهاند .شاید بیانصافی باشد که تمام مشکالت
را بــه گــردن زمان حاضــر بیندازیم .بیشــک
بیتدبیریها یا کجتدبیریهایی در سالهای پیش
اعمال شده است که حاال کشور چنین به تنگنای
مســکن و مهاجرت افتاده است .محتشم در این
باره میافزاید« :در دورهی قبلی شــهرداری که به
آســانی تراکم در اختیار سازندگان قرار میگرفت
واحدهای زیادی ساخته شد ،از جمله در منطقه
 22که ظرفیت  500هــزار واحد خالی برای آن
تعریف شده ولی هنوز به طور کامل پر نشده است.
اگر همین  500واحد مستقر شوند ،تردد سختتر
میشود».
اعطای مسکن با  50درصد قیمت

این کارشــناس در ادامه میگوید« :ما در تهران
تعدادی از جوانان را داریم که در داخل شهر خانه
داشتند و حاال ازدواج کردند ولی نمیتوانند از شهر
خارج شوند پس مشکل پیدا میکنند .خانوادهی
این جوانــان در تهران اســت و میخواهند کنار
خانوادهی خود زندگی کننــد .در حالی که همه
خانوادههــا توان خرید خانه در تهــران را ندارند.
پیشنهاد این اســت که وزارت راه و شهرسازی با
کمک شــهرداریها در کالنشهرهایی مثل تهران
نقاطی را برای ســاخت واحدهای کوچک بدون
پارکینــگ در نظــر بگیرند و همیــن واحدهای
کوچک و ارزان را با دریافت  50درصد قیمت آن
بفروشند و  50درصد باقیمانده را اجاره بگیرند تا
زمانی که مستاجر توان مالی پرداخت بقیهی پول
را داشته باشد .این اتفاق انجام پذیر است .چرا که
شــهرداری هم میتواند در جریان بازسازی بافت
فرســوده ،این پروژه را نیز مدنظر داشــته باشد و
خانههای کوچک و ارزان جایگزین بافت فرسوده
شود .در شهر لندن چند سالی است که این پروژه

در حال اجراست».
اجارهبها ضریبی از قیمت مسکن

محتشــم در خصوص اینکه آیــا افزایش قیمت
خانه میتوانــد تا این حد بر افزایش نرخ اجارهبها
تاثیرگذار باشد یا نه میگوید« :اینکه واحد باالی
 100متر با پارکینگ بسازند ،اشتباه است .وقتی
افراد نمیتوانند خانه بخرند رو به اجاره میآورند.
البته باید اضافه کرد که افزایش قیمت مسکن چیز
عجیبی نیست؛ وقتی ارزش پول ملی کم میشود
همه چیز گران میشــود .مصالح ســاختمانی از
اقالمی است که در تولید اثر دارد .اقالم وارداتی از
گرانی تاثیر میپذیرد .وقتی دالر در عرض دو ماه
صددرصد جهش میکند پس بیشتر کاالها گران
میشود .مسکن هم بخشی زمین و بخشی ساخت
است .پس قیمت آن باال میرود .حتی مسکن به
اندازهی دالر افزایش نیافته اســت .افزایش قیمت
مســکن از  10درصد تا  50درصد بوده است .در
کالنشهر تهران بیشترین افزایش یعنی  50درصد
را داشته اســت .وقتی قیمت مسکن باال میرود،
اجــاره نیز که ضریبی از قیمت ملک اســت ،باال
میرود .مبنای اجاره براســاس قیمت ملک است.
قیمــت ملک هر زمان بــاال رود قیمت اجاره باال
میرود .مســتاجرانی که قبال قرارداد بستهاند تا
سررسید قراردادشــان با افزایش اجارهبها روبهرو
نمیشوند ولی کسانی االن بعد از افزایش قیمتها
میخواهند خانه اجاره کنند باید به نرخ روز اجاره
کنند».
رقابت برای واحدهای کوچک

داشتن یک خانهی نقلی و کوچک آرزوی هر زوج
جوان و هر خانوادهی کم جمعیتی است .خانهای
که از آن خودشــان باشــد و ناچار نشوند اندک
درآمدشان را صرف اقامت در هتلی یک ساله کنند.
زمانی خرید این خانههای کوچک چند سالی بعد
از ازدواج میســر میشد .یک زوج میتوانستند با
یک برنامهریزی در زمان پیشبینیشــده خانهی
مدنظر را بخرند .اما حاال همین خانههای کوچک
نیز طاقچه باال میگذارند .محتشــم در ادامه در
این بــاره میافزاید« :افزایش قیمت مســکن به
ضرر کمدرآمدها اســت .کمدرآمدهــا متقاضی
واحدهای کوچک هســتند و بدین ترتیب رقابت
برای این گونه واحدها زیاد اســت .قانون عرضه و
تقاضا در این جا حکم میکند که با افزایش قیمت
مسکن ،واحدهای کوچک افزایش قیمت بیشتری
خواهد داشــت .همچنین باید در نظر داشت که
نمیتوان گفت کسی به تهران نیاید .مهاجرت به
تهران همیشه وجود دارد .همچنین جمعیت 9-8
میلیونی تهران نیز خانه میخواهند .نه تنها پس از
ازدواج ،بلکه پس از طالق نیز این جمعیت نیاز به
خانه دارند».
مسکن مهر موفق نبوده

رئیس انجمن صنفی انبوهســازان میافزاید« :من
این طرح برای شــورای شهر مطرح کردم .با این
طرح میتوانیم بخش عمدهای از جوانها را نجات
دهیم .شهرداری هم امکان و توان این کار را دارد.
میتوانند در مناطقی از شهر خانه  40-30متری

مهیا کنند .همه حاضرند خانه داشته باشند حتی
اگر پارکینگ نداشته باشد .شهرداری برای این کار
آمادگی دارد .اما وزارت راه و شهرســازی هم باید
اعالم آمادگی کند .مسکن مهر موفق نبوده است
ولی مســکن اجتماعی یا همین طرح واحدهای
کوچک و ارزان را جایگزینی برای آن قرار داد».
توزیع نامناسب مسکن

در تهران خانههایی که سالهاســت ساخته شده
ولی همچنان کســی به چشــم خریــدار به آن
نمینگرد .محتشم در این باره میگوید« :وقتی که
متقاضی نمیتواند خرید کند ،تقاضا به سوی اجاره
میرود و اصل عرضه و تقاضا خود را نشان میدهد.
ما هرساله انباشت تقاضا را داریم .وزارت شهرسازی
گفته باید سالی یک میلیون واحد بسازیم .یکی از
مشــکالت این بوده که توزیع مناسب در مناطق
مورد تقاضا صورت نگرفته اســت .در تهران 500
هزار واحد خالی اســت .واحدهایی که در نقاطی
ســاخته شــده که اصال متقاضی ندارد .پس این
واحدها به افرادی واگذار میشــود که از خارج از
تهران به این شــهر میآیند و تــوان خرید دارند.
بدین ترتیب به جمعیت شهر اضافه میشود».
مهاجرت اجباری

حاال تهران فقط یک شــهر نیســت ،شــهرهای
اطراف نیز جمعیت تهران اضافه شدهاند .نمیتوان
این شــهرها را جدا از تهران دانســت .مردمی که
چند ســاعت در طول روز را بــرای کار در تهران
میگذراننــد ،جــدا از جمعیت تهران نیســتند؛
دستکم بخشی از جمعیت روزهای تهران هستند.
مســیر شهرهای اقماری به تهران هر روز پر تردد
میشود .تهرانیهایی که برای از دست ندادن کار
قدیمی خود ناچارند از ساعتهای نخست بامداد و
در گرگ و میش دلگیر صبح از خانه بیرون بزنند و
راهی تهران ،زادگاه خود شوند .مسیر و عادتی که
روز به روز فرسایشیتر و نفسگیرتر میشود و از
انسان ،تنها یک افسرد ه میسازد .محتشم در این
خصوص میگوید« :میتوان تهرانیهای مهاجر به
شهرهای اقماری را در شــرایط خوب و مناسبی
قرار داد تا مجبور نشوند هر روز برای کار به تهران
بیایند .در شهرهای اطراف تهران باید شرایط کار
ایجاد کرد کــه رفتهها برنگردنــد و تهران کمی
تنفس کند ،ولی االن رفت و آمد مشــکلزا شده
و کندی و ترافیک را در جادهها رقم زده اســت.
شهرهای اقماری باید پیشرفت کنند ،نه مثل االن
که حتی متروی درستی هم ندارند».
مرثیهســرایی برای مهاجران اجبــاری تهران ،از
حوصلهی این گزارش خارج اســت .مهاجرانی که
ناچارند زادگاه خود را به دلیل عدم توان پرداخت
اجارهبهــا ترک کنند و بدین ترتیب با معضالت و
آسیبهای ناشی از این مهاجرت روبهرو شوند .به
هیچ وجــه نمیتوان این مهاجرت را یک پیروزی
ناخواسته در کاهش جمعیت تهران تلقی کرد ،چرا
که این مهاجرت به شــیوهای سالم و درست و در
فضایی همراه با اختیار و اشــتیاق صورت نگرفته
است .مهاجرتی که در آن نه برای تهرانی که خالی
از طبقهی متوسط میشود ،نفعی است و نه برای
مهاجرانی که وادار به ترک شهر مادری میشوند.

جوابیه موسسه مدیریت و برنامه ریزی به آفتاب یزد
روزنامــه آفتاب یزد مطلبی تحت عنوان قرارداد
شــهرداری (معاونت حمل و نقــل و ترافیک) با
موسسه ای عالی آموزش و پژوهش و مدیریت
برنامــه ریــزی تحت امــر اقتصاددان شــهیر
کشــورمان مسعود نیلی  ،مشاور محترم ریاست
جمهوری منتشر و موسســه آموزشی مدیریت
و برنامه ریزی جوابیه ای برای آن ارســال کرد.
ظاهرا ً انتشــار این مطلب موجب سوء تفاهمی
کوچک شده است  .بدیهی است که ذکر پارهای
توضیحات ضروری است .رویه نقد این مطلب به
صورت کلی به پژوهشهای دولتی به صورت عام
بوده است و خواسته است تا اینگونه پژوهشها
را نقد کند .جایگاه مســعود نیلی اســتاد تمام
اقتصاد دانشگاه شریف و حرمت او میان اهل قلم
بر همگان محرز اســت ،کما اینکه این روزنامه
نیــز تاکنون بارها وظیفه خود دیده اســت تا از
این شــخصیت برجسته علمی کشــور در برابر
هجمههــای ناحق به وی دفــاع کند .صد البته
مبلغ این قرارداد به موسســ ه آموزشــی دولتی
تعلق گرفته اســت و نه شــخص مسعود نیلی .
قطعاً اگر سوء برداشــتی در اثر خواندن مطلب
مذکور رخ داده باشد در اثر ضعف قلم نویسنده
بوده اســت ،نه نیت کلی رســانه آفتاب یزد  .به
همین ســبب وظیفه خود دانستیم تا به دلیل

عالقه قلبی از این مرد محترم و چهره شــاخص
دانشگاهی کشــور پوزش بخواهیم ،متن جوابیه
عیناً در ذیل منتشر میشود:
با توجه به اینکه در صفحه اول شــماره 5223
آن روزنامه که در تاریخ  1397/04/24منتشــر
شده است ،تیتر نادرست «قرارداد یک میلیارد و
هفتصد میلیونی شــهرداری با نیلی» و ادامه آن
در صفحه  ،7خواهشــمند است دستور فرمایید
به استناد قانون مطبوعات ،جوابیه زیر در همان
محل و به همان اندازه در نخستین شماره پس
از دریافت این نامه ،چاپ و منتشر گردد .بدیهی
اســت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
و برنامهریزی ،پیگیریهــای حقوقی الزم را از
مجاری قانونی برای پیشــگیری از ادامه انتشار
چنیــن اخبار کذب و تشــویش اذهان عمومی
انجــام خواهد داد .در ایــن ارتباط الزم میداند
نکات زیر را یادآوری کند:
 -1چنان که در مشــروح خبر هم آمده ،طرف
قرارداد یاد شــده ،ریاســت موسســه نیست،
بلکه موسســه بهعنوان یک شــخصیت حقوقی
طرف قرارداد ســازمان حمــل و نقل و ترافیک
شــهر تهران است و طبق اساســنامه مصوب و
در چارچــوب وظایف و مســئولیتهای قانونی
خــود به مطالعــه و اجرای چنیــن پروژههایی

میپردازد .پیشــینه دکتر مســعود نیلی نشان
میدهــد کــه وی هیــچ گاه در پژوهشهای
بســیار خود ،به حوزههای که بیرون از تخصص
ایشــان (رشــته اقتصاد) اســت ،ورود نکرده و
همــواره ،اخالق علمــی و حرفــهای را رعایت
کرده است.
 -2نویســنده چنین القا میکنــد که مالکیت
موسسه بهعنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی،
متعلق بــه دکتر نیلی اســت ،در حالی که اوال
موسســه چنان کــه در نامش پیداســت ،هم
آموزشــی و هم پژوهشی است و دوما وابسته به
نهاد ریاستجمهوری است که در سال  1367با
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی راهاندازی
شــده و تا سال  1390هم زیر مجموعه سازمان
برنامه و بودجه کشور بوده است.
 -3نیروی انسانی موسسه ،در برگیرنده اعضای
هیئت علمی آموزشــی و پژوهشی است و دوما
وابســته به نهاد ریاســتجمهوری است که در
ســال  1367با مصوبه شــورای عالــی انقالب
فرهنگی راهاندازی شــده و تا ســال  1390هم
زیر مجموعه ســازمان برنامه و بودجه کشــور
بوده است.
 -3نیروی انسانی موسسه ،در برگیرنده اعضای
هیئت علمی آموزشــی و پژوهشی در سه رشته

آزمون سراسری سازمان سنجش ،در رشتههای
سیســتمهای اقتصــادی (شــامل گرایشهای
فوقالذکر دانشــجو میپذیــرد و از آنها در کنار
برنامهریــزی ،حملونقل و انــرژی) ،مدیریت و
اساتید خود و سایر صاحبنظران و کارشناسان
حقوق است که همگی بر پایه قوانین و مقررات
دانشــگاهها و موسســات پژوهشــی کشور در
وزارت علــوم و پس از طی همه مراحل گزینش
پیشــبرد خدمات و فعالیتهای پژوهشی مورد
علمی و اخالقی،جذب شــده اند .نام رشــتهها
نیاز در نهاد ریاستجمهوری و دیگر دستگاههای
نشــانگر میانرشــتهای بودن موسسه است که
دولتی و عمومی خواهان همکاری بهره میبرد.
الزمه پرداخت همــه جانبه به طرحهای مهم و
 -5نویســنده میتوانست با کمی جستوجو به
کاربردی مورد نیاز کشور مانند آنچه با سازمان
این واقعیت پی ببرد که در اجرای ماده  29قانون
ترافیک و حملونقل شــهرداری تهران به توافق
مناقصــات و آییننامه
رســیدهایم «خدمــات
پژوهشــی در ارتبــاط با مبلغ قرارداد مورد اشــاره به موسسه اجرایی آن دستگاههای
سیاستگذاری و مطالعات آموزشی دولتی تعلق گرفته است و نه اجرایی دولتی و عمومی
حملونقل و ترافیک شهر شخص مسعود نیلی که بدین وسیله از میتوانند قراردادهایی با
تهران» اســت .همچنین ایشان پوزش میخواهیم
این ابعاد را با دانشگاهها،
پژوهشــکدهها و مراکز
پژوهشگران ،کارشناسان
پژوهشی دولتی از طریق ترک تشریفات و بدون
و کارکنان شــریف موسســه نیز همگی بر پایه
برگزاری منقاصه منعقد کنند.
مقــررات ســازمان اداری و اســتخدامی و بــا
البتــه تا آنجا کــه ما بهعنوان موسســه مطلع
رشتههای تحصیلی مرتبط با مشاغل خود به کار
هســتیم،کارفرمای محتــرم ایــن قــرارداد
گرفته شدهاند.
اســتعالمهای مورد نیاز را از چند دانشــگاه و
 -4متاســفانه نویســنده ،مدعی بــه کارگیری
موسســه تحقیقاتی دیگر هم اخذ کرده اســت.
جوانــان بیکار فامیل با مدرکی دانشــگاهی در
لذا در این خصوص هیچ استثنا یا امتیازی برای
این طرح اســت که البته باید بتواند در دادگاه
موسسه لحاظ نشده است.
صالح این ادعا را اثبات کند .موسســه هر ساله
 -6با توجه به پیشینه پژوهشی تقریبا  30ساله
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و از طریق

موسســه در حوزههای مربوط به ماموریتهای
خود و اجرای حــدود  100پروژه مطالعاتی که
فهرســت آنها تماما در تارنمای موسســه ثبت
اســت ،نشــان از کیفیت بــاال و محتوای غنی
علمی آثار پدید آمده دارد ،موسســه بر خالف
گفته نویسنده ،هیچ گاه مدعی ارائه راه حلهای
جادویــی در بروندادهــای خــود نبــوده ،ولی
روشمندی و انصاف علمی را به طور مســتمر
مدنظر قرار داده است.
 -7اشــاره به جایگاه آقای دکتر مســعود نیلی
بهعنوان مشــاور رئیسجمهــور در خبری که
کوچکترین ارتباطی با ایشان ندارد ،صرفا قلب
واقعیت اســت و نه اطالعرســانی ،جالب اینکه
موسسه در طی ســالهای گذشته و در دوران
روسای سابق آن نیز مطالعاتی از این دست را با
شهرداری تهران و سازمان حملونقل و ترافیک
شهر تهران داشته است.
در پایان امیدواریم آن روزنامه با چاپ این جوابیه
قدمهای موثرتری در جهت حفظ فضای سالم و
شفاف اطالعرسانی برداشته و به ارتقای کمی و
کیفی همکاریها در این رابطه یاری رساند و با
احترام به قلمی کــه خداوند به آنچه مینگارد،
ســوگند یاد کرده ،جز راست ننویسد و پیش از
هر درج هر خبری ،در درستی آن تحقیق کنند.

