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شهرنوشت

مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران گفت: تازه ترین آمارها 
حاکی اســت که جمعیتــی بالغ بر 
۷ میلیــون و ۱۳۶ هزار نفــر در این 
بافت ها که ۱۱ درصد جمعیت شهری 
و حدود ۸ درصد از ســطح شهرها را 
شامل می شود، ساکن هستند و بالغ 
بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در این 

محدوده ها زندگی می کنند.
به گزارش  ایلنــا،  محمد آئینی، 
افزود: از مجموع ۱۶۲ هزار هکتاری 
که به عنوان محدوده های بازآفرینی 
شــهری و محالت هدف طــرح در 
کمیســیون ماده ۵ شــهرها تعیین 
محدوده شــدند، حــدود ۵۸ هزار و 
۹۵۶ هکتار به عنوان سکونتگاه های 
غیررسمی و بافت حاشیه ای شناخته 
می شوند که بیش از ۹۰ درصد از آنها 
در درون محدوده های شــهری قرار 

دارند. 
 معاون وزیر راه و شهرســازی در 
بیان ویژگی های این بافت ها توضیح 
داد: از آنجاییکه این محدوده ها خارج 
از نظام برنامه ریزی شــهری کشور 
احداث شده، فاقد طرح مصوب بوده 
و از اســتحکام الزم برخودار نیستند 
که یکی از مولفه های بدمســکنی در 

کشور موضوعات ساخت وساز بافت 
حاشیه ای است.

آئینی بــا اعــالم اینکــه طبق 
آمارها ۵۳ درصد بناها در بافت های 
حاشــیه ای ناپایدار بوده و از مقاومت 
الزم برخــوردار نیســتند و چنانچه 
حوادث غیرمترقبه ای همچون زلزله 
رخ بدهد عمده تلفات انسانی در این 
محدوده ها خواهد بــود، اعالم کرد: 
بالغ بــر ۹۲۵ هزار واحد مســکونی 
ناپایدار در این محدوده ها وجود دارد 
که باید برای مقاوم ســازی و رفع این 
ناپایداری اقدام شــود. همچنین از 
آنجاییکه این محدوده ها به شــکل 
خودرو ساخته شــدند در خصوص 
ســرانه های زیربنایی )شــبکه های 
آب، بــرق، فاضــالب، گاز، مخابرات 
و...( و سرانه های روبنایی )آموزشی، 
بهداشتی، درمانی، عمومی و...( دچار 

کمبودهای جدی هستند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی 
توضیح داد: بررســی ها در ۳۵ شهر 
حاکی است که به جز سرانه مذهبی و 
کارگاهی، باقی سرانه ها در بافت های 
حاشــیه پایین تر از متوســط سرانه 
همان شهر است. بنابراین مجموعه 
این عوامل به همراه مسائل اجتماعی 

و فقر اقتصادی سبب شده تا ساکنان 
بافت های حاشیه ای در حوزه اشتغال، 
معیشت، بهداشت، و.. نیازمند حمایت 
و توانمندسازی باشند که مقرر است 
تا ســاماندهی مجموعه این عوامل با 
برنامه سند ملی مصوب به انجام برسد.

سند توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه ای تدوین شد

کنــون  آیینــی گفــت: هم ا
ســندی بر اســاس تکلیــف ماده 
۱۲۰ قانون ششــم برنامه توسعه در 
خصوص توانمندســازی ســاکنان 
سکونتگاه های غیررسمی تدوین شده 
و در کمیسیون های دولت در دست 

بررسی و تصویب است.
معاون وزیــر راه و شهرســازی 
با اشــاره به اینکه حدود ۹۰ درصد 
واحدهای احداث شده در بافت های 
حاشیه ای قابلیت درجاسازی را دارند 
و نیازی به جابه جایی وجود ندارد در 
خصوص اهداف سند ملی بازآفرینی 
شــهری در خصوص ســاماندهی 
بافت های حاشــیه ای اعالم کرد: با 
تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و 
حل موضوع مسکن برای ساکنان این 
بافت ها بخشــی از مشکالت موجود 

در بافت های حاشیه ای کاهش پیدا 
می کند و اینها مواردی اســت که در 

سند ملی بر آنها تاکید شده است.
وی موضوع دیگر تاکید شــده در 
سند ملی را پیشــگیری از گسترش 
سکونتگاه های حاشــیه ای موجود 
عنوان کرد و افزود: پیش نگری و توجه 
به رخدادهای ملــی و بین المللی در 
گسترش سکونتگاه های حاشیه ای 
بســیار تاثیرگذار است که در سند با 
شیوه های آینده پژوهی تالش شده تا 
برای این موضوع نیز راهکارهایی در 
نظر گرفته شود. واقعیت این است که 
عموما نظام برنامه ریزی شهری برای 
کم درآمدها فکری نکرده و این بخش 

رها شده است.

استراتژی شرکت رفع محرومیت 
از محالت حاشیه ای است

مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران بر اســتراتژی شرکت 
برای رفــع محرومیــت از محالت 
حاشــیه ای تاکید کــرد و گفت: به 
منظــور رفع محرومیــت از محالت 
حاشیه ای شــرکت در تالش است تا 
ســطح برخورداری این محالت را از 
خدمات روبنایی، زیربنایی و مسکن 

به متوســط محالت برخودار شــهر 
برساند. آئینی با یادآوری اینکه شرکت 
بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۳۷۴ 
تحت عنوان شرکت عمران بهسازی 
شــهری ایران موفق شــد تا ردیف 
بودجه ای را برای اینکار دریافت کند 
و بانک جهانی نیز برای رفع مشکالت 
بافت های مساله دار شهری در سال 
۱۳۸۲ بیش از ۳۰۰ میلیون دالر وام 
برای شهرهای بندرعباس، زاهدان، 
کرمانشاه، سنندج و تبریز تخصیص 
داد، اعالم کرد: از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ در 
مجموع ۴۵۳ پروژه در محالت هدف 
تعریف و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۳ 
نیز ســندملی بازنگری شــد که در 
این بازنگری بر انجام اقدام مشترک 
دستگاه ها برای ساماندهی تاکید شد.

معاون وزیــر راه و شهرســازی 
گفت: با تعریف اقدام مشترک برای 
ســند ملی راهبردی احیا، بهسازی، 
نوســازی و توانمندسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شهری بالغ بر ۹ 
هزار فعالیت و پــروژه در قالب اقدام 
مشــترک برای ۶۵۰محله تعریف 
شــد که ۳۵۱ محله از ایــن تعداد 
کل در ســکونتگاه های غیررسمی و 
بافت های ناکارآمد شهری در ۲۳۵ 

شهر تعریف شد.

اتمام و تحویل ۱۱۴۳ پروژه احیا، 
بهسازی و نوسازی 

آیینی از اتمــام و تحویل ۱۱۴۳ 
پروژه احیا، بهســازی، نوســازی و 
توانمندســازی بافت های فرسوده 
و ناکارآمد شــهری با اعتباری بالغ 
بــر یکهــزار و ۶۵۰ میلیاردتومان از 
ابتدای اجرای طرح تاکنون خبر داد 
و گفت: حدود ۳۷۱ پــروژه با درصد 
پیشــرفت فیزیکی ۵۰ درصد نیز در 

دست اجرا دارد.
بــه گفتــه وی، شــهرداری ها 
نیز تاکنــون یکهــزار و ۸۶۹ پروژه 
شــهری را با اعتباری بالغ بر ۶ هزار 
میلیاردتومان تکمیل کرده اســت. 
سهم ســایر دســتگاه ها نیز حدود 
۶۹۲ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۶۵۶ 

میلیاردتومان است.

تکمیل ۱۳ هزار پروژه احیا 
در طول برنامه هفتم توسعه

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم 
کرد: پیشنهاد شده تا ۱۳ هزار پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیاردتومان 

در طول برنامه هفتم توسعه تکمیل 
شود که انجام اینکار در سال با اعتبار 
۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان انجام 
می شــود تا این مناطق بــه لحاظ 
برخوداری در خدمــات زیربنایی و 
روبنایی به حد متوسط همان شهرها 

برسند.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران از آمادگی ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، کمیتــه امداد امام 
)ره(، هالل احمر، سازمان بهزیستی و 
بنیاد مستضعفان برای ارایه خدمات 

در محالت هدف خبر داد.

ضرورت تدوین و تصویب طرح های 
توسعه شهری در بافت های حاشیه 

آئینی سند دار کردن واحدهای 
مســکونی بافت های حاشیه ای را 
که عموما با قولنامه انجام شده است 
بخشــی از برنامه هــای پیش روی 
شــرکت عنوان کرد و افزود: عموما 
در ایــن محالت حــدود ۷۰ درصد 
ســاکنان امــکان گرفتــن پروانه 
ســاخت و ســاز را به دلیل داشتن 
اســناد قولنامه ای ندارند. نوسازی 
واحدهای مســکونی در بافت های 
حاشــیه ای عموما با مشکل مواجه 
است و شهرداری نمی تواند به چنین 
واحدهایی پروانه ساخت وساز بدهد. 
بنابراین باید بــرای این محدوده ها، 
طرح های توسعه شــهری تدوین و 

تصویب بشود.
مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران یادآور شــد: بیش از 
۹۰ درصد محدوده های حاشــیه ای 
در محدوده شــهری واقع اند و بیش 
از ۹۰ درصــد واحدهای مســکونی 
واقع شــده در این مناطــق نیازمند 
جابه جایی نیســتند و در ۱۰ درصد 
محالت حاشــیه ای باید جابه جایی 
انجام بشود. بنابراین ۹۰ درصد این 
محدوده قابلیت اینکه ســاماندهی 
شوند و ساخت و ســازهای نوین در 
آنها انجام شود و مقاوم سازی شوند 

را دارا هستند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی 
تصریح کرد: بافت های حاشــیه ای 
ظرفیت مناسبی برای تولید مسکن 
را در قالب طرح نهضت ملی مسکن 

دارد که در دست بررسی است.
وی افزود: با تهیه طرح های مصوب 
تفصیلی ویژه که کاربری ها و تراکم ها 
را تعیین می کنــد و همچنین حل 
موضوع ســند برای امــکان گرفتن 
تسهیالت توسط ساکنان بافت های 
حاشــیه ای امکان مقاوم سازی برای 
ســاکنان بافت ها فراهم خواهد شد 
که این موضوع ها در دستور کار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

۱۱ درصد جمعیت شهری حاشیه نشین شدند
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مبارزهبابدحجابیدربهشتزهرا
بااصالح۹۸سنگقبر!

مدیرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا گفت: در 
چند ماهه اخیر و پس از هماهنگی با خانواده متوفیان، 
۹۸ سنگ قبر که تصاویر مکشوفه داشتند، جمع آوری 
و اصالح شد.  به گزارش فارس سعید غضنفری افزود:ما 
همچنان بر روی عقاید خود هســتیم. واقعاً در شأن 
آرامستان مؤمنان نیست که تصویر خانم های مؤمن 
را به شکل کشف حجاب و بی حجاب روی سنگ های 

قبر حکاکی کنند.
    

آمادهباشمراکزدرمانیپایتخت
درپیآلودگیهوا

معاون هماهنگــی امور 
عمرانی اســتانداری تهران 
گفت: بیمارستان ها و مراکز 
درمانی پایتخت بــا توجه به 
کاهش کیفیت هوا برای روز 
دوشنبه در حال آماده باش هستند. به گزارش ایرنا عابد 
ملکی افزود: خودداری گروه های حساس، سالمندان، 
بیماران قلبی، عروقی، ریوی و تنفسی وکودکان از تردد 
و فعالیت در فضای باز، خودداری از فعالیت های ورزشی 
در فضای باز و جانمایی پایگاه های سیار فوریت های 
پزشکی اعم از اورژانس و هالل احمر در مناطق شلوغ، 

متراکم و پرتردد شهر از دیگر مصوبات این جلسه بود.
    

فرصتبرایمتقاضیان
فرزندخواندگیکودکانبیمار

مدیرکل کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیستی 
کشور با اشاره به هزار کودک و نوجوان دارای معلولیت 
یا نیازمند درماِن بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر 
که در مراکز بهزیستی به سر می برند، گفت: متقاضیان 
اندکی برای فرزندخواندگی این کودکان اعالم آمادگی 
 کرده انــد، اما با توجه بــه زمان نســبتا طوالنی برای 
پذیرش سرپرســتی کودکان، ســازمان این امکان را 
برای متقاضیان کودکان باالی پنج ســال و همچنین 
کودکان دارای معلولیت یا نیازمند درمان قائل شــده  
که خارج از نوبت به تقاضای آنان رسیدگی کند. سعید 
بابایی، با اشاره به اینکه هر ساله حدود ۲هزار کودک به 
فرزندخواندگی به خانواده ها سپرده می شوند، به ایسنا 
گفت: این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۳۱ 
هزار خانواده در فرآیند فرزندخواندگی به سر می برند؛ 
به عبارتی دیگر در ازای هر کودک قابل واگذاری برای 
فرزندخواندگــی بیش از ۱۵ خانــواده اعالم آمادگی 
کرده اند، اما در مورد کودکانی کــه دارای معلولیت یا 

نیازمند درمان هستند، وضعیت به این گونه نیست.
    

تهرانحدود۶هزارسگ
بدونصاحبدارد

مدیرعامــل ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری 
تهــران با بیان اینکــه تهران 
حدود ۵ تا ۶ هزار سگ بدون 
صاحــب دارد، از آغــاز کار 
تحقیقاتی به منظور ساماندهی سگ های بدون صاحب 
خبر داد. به گزارش ایلنا، محمد عزیزی، ضمن اشاره به 
واگذاری مأموریت ساماندهی حیوانات مضر شهری به 
سازمان مدیریت پسماند از ابتدای امسال، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه آماری از تعداد دقیق سگ ها در سطح شهر 
تهران در دسترس نبود لذا با بررسی های کارشناسی، 
بازدیدهای میدانی و احصاء پیام های مردمی از طریق 
ســامانه ۱۳۷، کانون های آلودگی و محل های تردد 

سگ های بالصاحب شناسایی شد.
    

پیکرآخرینمفقودیسیلاستهبان
پیداشد

پیکر آخرین مفقودی ســیل استهبان که مربوط 
به کودکی یک ســاله بود، پیدا شــد.  مهدی خوبیار، 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان فارس 
توضیح داد: با این عملیات امدادرســانی، پیکر هر ۲۲ 
تن مفقودی سیل روز جمعه منطقه رودبال استهبان 

تحویل شد.
    

قطعیگستردهاینترنتدرتهران
دیروز بســیاری از کاربران 
از قطعی گســترده اینترنت 
های خانگی و همراه در تهران 
خبر دادند. خبرگزاری تسنیم 
گــزارش داده کــه اختالل 
اینترنت در برخی از مناطق تهران بر اثر »فرســودگی 
خطوط و تجهیزات انتقال نیرو« بوده است. اما برخی دیگر 
از رسانه ها گزارش داده اند که »اختالل برق« در یکی از 
ساختمان های شرکت ارتباطات تمام شبکه اینترنت را 
دچار مشکل کرده است. شرکت مخابرات ایران نیز در 
اطالعیه ای اعالم کرده که ایــن قطعی ارتباطی به این 

شرکت ندارد. این اختالل عصر دیروز برطرف شد.

از گوشه و کنار 

در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی که صحنه هایی بسیار دردناک از 
بدرفتاری با معلوالن ساکن در یک محل نگهداری معلوالن که از آن با عنوان 
»مرکز توانبخشی غیر دولتی نگهداری معلولین ذهنی احسان اهواز« نام برده 
شده، را نشان می داد، بهزیستی خوزستان این اقدام خصوص توضیحاتی ارائه 
کرد و کمپین معلوالن با انتشار توئیتی از وضعیت بغرنج بهداشتی، تغذیه ای 

و درمانی این مرکز خبر داد.
در این ویدیو صحنه هایی از بدرفتاری و خشونت و کوبیدن فرد روی زمین از 
سوی پرسنل مرکز نشان داده شده بود و در همان صحنه معلول دیگری بدون 
لباس روی زمین نشسته بود و در صحنه ای دیگر نیز یک معلول در حال تشنج 

بدون پرستار یا مراقب روی تخت به حال خود رها شده بود.
همچنین در حالی که طی روزهای جاری دمای هوا در خوزســتان به ۵۰ 

درجه می رسد، در اتاق استراحت معلوالن فقط یک پنکه روشن است.
کمپین معلوالن نیز در توئیت خود گفته اســت: »گزارش های رســیده از 
خشونت و بدرفتاری با معلوالن در این مرکز حکایت دارد: معلوالن در وضعیت 
بغرنج بهداشتی، تغذیه ای و درمانی نگهداری می شوند. اگر کسی تشنج کند 

کسی به فریادش نمی رسد«.
جعفر شربیانی، کارشــناس اداره کل روابط عمومی بهزیستی کشور، در 
گفت وگو با ســایت خبری رکنا اعالم کرد که بررســی ها در مورد این مرکز 
توانبخشی از سوی سازمان بهزیســتی کشور »آغاز شده است و توضیحات به 

زودی اعالم می شود«.

توضیح بهزیستی خوزستان 
روابط عمومی اداره کل بهزیســتی استان خوزســتان در پاسخ به انتشار 
این ویدئو توضیحی را منتشــر کرد: در بخش هایی از ایــن توضیحات آمده 

است:»مرکز فوق الذکر خصوصی و غیردولتی بوده و سابقه حدود بیست سال 
فعالیت تخصصی در حوزه نگهداری معلولین ذهنی پســرانه باالی ۱۴ سال 

را دارد.
فیلم مذکور مربوط به چندین ماه قبل اســت که دو نفر از پرســنل مرکز 
توانبخشــی برای کنترل یکی از توانخواهان دارای معلولیت ذهنی اتیســم و 
اختالالت رفتاری خیلی شــدید، اقدام به مهار فیزیکی با اســتفاده از لباس 

کردند«.
در ادامه این توضیحات آمده است: »توانخواه مذکور به دلیل نوع معلولیت و 
اختالالت رفتاری خیلی شدید، علیرغم ارائه خدمات پزشکی و توانبخشی، به 
طور مستمر به خود و دیگران آسیب می رساند و خانواده نیز حاضر به نگهداری 
توانخواه نمی باشــد و معلول مذکــور نیز در حال حاضــر در مرکز نگهداری 
می شــود و با معاینه بدنی تخصصی صورت گرفته هیچگونه آسیب، کبودی و 

... مالحظه نشده است و از نظر جسمی سالم است«.
در ادامه با اشــاره به اینکه یک نفر توانخواه بدون لباس در فیلم مشــاهده 
می شود توضیح داده شد که فرد مذکور در ســالن کنار حمام برای استحمام 

آماده شده است.
همچنین در بخشی از فیلم تعدادی از معلولین را نشان می دهد که پنکه ای 
برای آنها روشن شده اســت که بنا بر توضیحات ارائه شده بهزیستی هوزتان؛ 
این امر به دلیل این است که این فیلم مربوط به قبل از شروع فصل گرما بوده، 

کما اینکه مرکز مجهز به سیستم سرمایشی مناسب است.
با این حال در انتهای این توضیحات گفته شــده اســت: »به دلیل اهمیت 
و حساســیت موضوع، دادستان عمومی و انقالب شهرســتان اهواز به همراه 
هیاتی با حضور در مرکز ضمن بررســی وضعیت معلولیــن و نحوه مراقبت از 
آن ها، پیگیری دقیق موضوع و برخورد قانونی با افراد خاطی احتمالی را صادر 

کردند و همچنین جلسه کمیته نظارت بر مراکز غیر دولتی بهزیستی استان 
در محل مرکز و سپس در بهزیستی استان برگزار و تصمیمات اولیه به قرار ذیل 
صورت پذیرفت: دو نفر مراقب مذکور به دلیل نحوه مهار غیر اصولی و نامناسب 
توانخواه توســط صاحب امتیاز مرکز اخراج و به مراجع قانونی جهت تصمیم 
گیری معرفی شدند. همچنین مسئول فنی مرکز به دلیل عدم نظارت کافی، 
تعلیق و صاحب امتیاز مرکز با حفظ سمت و تا انتخاب مسئول فنی جدید انجام 
وظیفه می کند. همچنین اخطار کتبی برای مرکز توسط کمیسیون نظارت بر 

مراکز غیر دولتی بهزیستی خوزستان نیز صادر شده است«.
در انتهای این توضیحات آمده است: »نگهداری و کنترل معلوالن در مراکز 
شــبانه روزی به دلیل اختالالت رفتاری و روانی تعداد زیادی از توانخواهان، 
بسیار ســخت و طاقت فرســا بوده و نیازمند دقت، تعهد و تخصص می باشد و 
سازمان بهزیستی نیز با تالش شبانه روزی و صادقانه کارکنان خدوم و تالشگر 
خود بر فعالیت مراکز نگهداری مربوطه نظارت مستمر دارد و با هر گونه قصور 

و تخلف برخورد قانونی به عمل می آورد«.

انتشار ویدئویی دردناک از بدرفتاری با یک معلول ذهنی در اهواز

بهزیستیخوزستانتوجیهکرد،کمپینمعلوالنهشدارداد

گزارش


