
ریحانه جوالیی

»۱۹ میلیــون نفــر در محالت 
حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی 
ساکن هســتند.« این خبری بود که 
چنــد روز پیــش در خبرگزاری ها و 

شبکه های مجازی منتشر شد. 
براســاس اطالعات، تهران ۳۷۴ 
محله دارد که وجود مسائل و مشکالت 
متعدد در همه بخش ها سبب شده تا 
اداره این کالن شهر نیازمند مشارکت 
و تعامل دوســویه مدیران شهری و 
شهروندان باشــد. در این میان اداره 
شهری به این وسعت نیازمند تعامل 
و مشارکت از پایین به باالست چراکه 
بسیاری از مسائل و مشکالت شهری 
می تواند در بستر وجود زیرساخت ها و 
با حضور شهروندان و مشارکت واقعی 
آنان در حل مشکالت صورت پذیرد تا 
آنجا که اگر مسائل و مشکالت شهری 
در همه حوزه ها از بخش های کوچک 
یعنی محالت آغاز شود می تواند منجر 
به نتایــج مطلوب در حــوزه ارتقای 
زندگی شهرنشینی شــود. البته باید 
در نظر گرفت که بسیاری از محالت 
فرسوده و قدیمی شهر نیازمند سند 
توسعه هستند تا با اختصاص بودجه 
و برنامه ریزی منطبق بــا نیاز محله 
توسعه یابند و این امر ممکن نخواهد 
شد مگر آنکه ســند توسعه محالت 
تدویــن و به خصــوص در بافت های 
فرسوده و ناپایدار پایتخت به مرحله 
اجرا درآید. با توجه بــه اینکه اجرای 
طرح های شهرســازی و عمرانی در 
محله های شهر تهران نیاز به تدوین 
سند توســعه محالت دارد، همچنان 
خبری از تدوین این سند مهم از سوی 
شهرداری تهران نیست. این در حالی 
است که از ابتدای فعالیت دوره جدید 
مدیریت شهری تهران، محله محوری 
طرح های بزرگ و کوچک شــهری 

ازجمله مســائلی بود که هم اعضای 
شورای شــهر تهران و هم دو شهردار 
پیشین پایتخت بر آن تأکید داشتند. 
هرچند در اواخر دوره قبلی مدیریت 
شهری با هدف اجرای طرح نوسازی 
بافت فرســوده در محالت پایتخت 
سند توسعه محالت مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران در حال تدوین بود، اما به 
نظر می رسد که تدوین اسناد مذکور 
یا اصــالح آن در دوره جدید به دالیل 

نامعلومی متوقف  شده است.
 از حرف تا عمل 

فرسنگ ها فاصله است
بافت های فرسوده شهری و زندگی 
مردم در این مناطق موضوع جدیدی 
نیست. سال هاست مسئولین به این 
قضیه پی برده اند و در مورد آن صحبت 
می کنند؛ اما دریغ از اندکی رسیدگی 
و بهبود شرایط. بیشتر از دو سال پیش 
بود که اکبــر ترکان، نماینــده ویژه 
رئیس جمهور گفت بافت محله های 
فرســوده باید اصالح شــود، اما این 
موضوع هم مانند بیشــتر مسائل در 
حد حرف باقی ماند و خبرهای کم یا 
ضدونقیضی از اصالح بافت فرسوده و 
بهتر شدن سطح زندگی مردم ساکن 

این مناطق حکایت می کند. 
بااین حال، اطالع دقیقی از اینکه 
چه تعداد خانه توســط وام نوسازی 
مســکن در طی این سال ها بازسازی 
یا نوسازی شده اند، در دست نیست. 
به گفته هوشنگ عشــایری، معاون 
وزیــر راه و شهرســازی از ابتــدای 
دولــت یازدهــم تنها 50  هــزار نفر 
تســهیالت نوســازی بافت فرسوده 
دریافــت کرده انــد. عالوه بــر این 
بانک های عامل عمدتــاً از پرداخت 
وام 50  میلیون تومانی مصوب دولت 
یازدهم خــودداری می کنند و مردم 
نیز از باال بودن نرخ سود وام نوسازی 
گالیه مندنــد، این در حالی اســت 
که براســاس مصوبــه هیات دولت، 
بانک هــای عامل باید وام نوســازی 

را با ســود ۹درصد پرداخــت کرده و 
مابه التفاوت آن را دولت پرداخت کند.
مهاجرت ها، دلیل ناموفق بودن 

طرح های نوسازی
حل مســئله بافت های فرسوده 
به ویژه در کالن شــهری مانند تهران 
آســان نیســت، زیرا غالب محالت 
جنوب شــهری بافت فرسوده دارند. 
مسئوالن در ارتباط با نوسازی بافت 
فرســوده نیازمند دو اقدام اساسی و 
هم زمان هستند و اگر از انجام هریک 
از آن هــا غافل شــوند، معضل بافت 
فرسوده همچنان در شهرهای بزرگ 
ایران ادامه خواهد داشــت. ساکنان 
بومی مناطق فرسوده شاه کلید حل 
مشکالت هســتند، آن ها باید در این 
مناطق باقی بمانند و در غیر این صورت 
باید منتظر عواقب شوم خروج آن ها از 

محل زندگی شان بود.
عالوه بر این بافت های فرســوده 
انتخاب مناسبی برای روستا نشینان 
و افــراد کم درآمد هســتند و آن ها 
اغلب بــرای ورود به دنیای شــهری 
راهی جز سکونت در مناطق فرسوده 
نمی شناســند. بنابرایــن اگر قیمت 
زمین و خانه در ایــن مناطق اندک و 
قابل پرداخت باشــد روستانشینان 
را به طمــع شهرنشــینی می اندازد. 
به صورت کلــی می تــوان گفت اگر 
ســکونت مهاجران و اقشار کم درآمد 
در مناطق فرسوده آسان باشد در این 
صورت اجرای طرح های نوسازی بافت 
فرسوده و تشویق ساکنان بومی مناطق 

به حضور در منطقه بی نتیجه است.
 آمار جمعیت 

مناطق فرسوده باالست
آخرین خبــر و آمارها حاکی از آن 
است که جمعیتی حدود ۱۱ میلیون 
در محالت حاشیه نشــین و حدود ۸ 
میلیون نفر در بافت فرســوده و بافت 
تاریخی کشور ساکن هستند که رقم 
باالیی اســت؛ یعنــی ۱۹ میلیون از 
جمعیت ۶0 میلیون شهرنشین کشور 

در این مناطق سکونت می کنند. 
به نقل از ایســنا و بــه گفته تقی 
رســتم وندی، رئیس ســازمان امور 
اجتماعی کشــور قرار است سال ۹۸ 
آغاز یک تحول عمده در حوزه اقدامات 
و مداخالت دســتگاه های دولتی در 
محالت هــدف بازآفرینی شــهری 
باشد. با توجه به اسناد منتشرشده این 
جمعیت ۱۹ میلیون نفری که در این 
مناطق ساکن هستند به فقر شهری، 
مشکالت کالبدی مسکن، پسماند، 
عقب ماندگی از نظام آموزشی و پایین 
بودن بهداشت مبتال هستند و بنابراین 
الزم است در این محالت با هم افزایی 
همه دستگاه ها  اقدامات و مداخالت 

مربوطه شکل بگیرد. 
بــا اســتناد بــه صحبت هــای 
رستم وندی، ائتالفی بین هالل احمر، 
سازمان فنی حرفه ای و معاونت زنان 
و وزارت کشــور ایجاد شده است که 
تالش می کند در ۲۲ اســتان کشور 
مدل خاصی را که در حوزه کارآفرینی 

طراحی شده اســت به اجرا دربیاورد 
و امید می رود که با برنامه ریزی های 
صورت گرفته ســال ۹۸ سرآغاز یک 
تحول خوب در حــوزه مداخالت این 

سکونتگاه ها باشد.
 افزایش آسیب های اجتماعی 

در بافت های فرسوده 
سازمان مدیریت بحران می گوید 
۷۸  هــزار هکتــار و وزارت راه، آن را 
۱۳0 هــزار هکتــار اعــالم می کند. 
موضوع بر سر مســاحت بافتی است 
که سال هاست در رابطه با آن هشدار 
می دهنــد و به اصطــالح فرســوده 
می نامنــدش، امــا مســئله مهم تر 
آدم هایی هســتند کــه در این بافت 
زندگی می کنند؛ آدم هایی که حتی 
بر سر تعدادشــان هم اختالف است 
اما یک موضوع در موردشان مشترک 
اســت، درصد باالیی از آســیب های 
اجتماعی ایران، میان آن ها به وجود 

می آید و بزرگ می شود.
به جــرأت می تــوان گفــت که 
متأسفانه در کشور ما آن طور که باید 
به بافت فرســوده توجه نشده است، 
درحالی که از نظر ســازمان مدیریت 
بحران بایــد حساســیت های الزم 
نســبت به این موضوع در میان مردم 
و مسئوالن به وجود بیاید.  فقر شهری، 
تاب آوری پایین و بحران هویت ســه 
معضلی اســت که در محدوده های 

فرسوده شهری با آن مواجه هستیم. 
حرف وحدیث هــا دربــاره بافت 
فرسوده در ایران و اتفاقاتی که در آن 
می افتد، کم نبوده اســت. مسئوالن 
وزارت راه و شهرســازی همیشــه از 
اختصاص دادن بودجه های مختلف 
برای نوسازی آن ها گفته اند و مسئوالن 
اجتماعی، درباره وقوع اتفاقات مختلف 
و آســیب های اجتماعی در این بافت 
هشــدار داده اند اما در واقعیت هیچ 
تالشــی برای پایــان دادن بــه این 
وضعیت انجام  نشده است و وعده ها در 
حد حرف باقی ماندند. گزارش ها این 
واقعیت را برمال کرده اند که ۶5 درصد 
از آســیب هاي اجتماعــي تهران در 
بافت هاي فرسوده پایتخت اتفاق افتاده 
و نشان می دهد بیشتر افرادي که در 
بافت هاي فرسوده زندگي مي کنند در 
معرض انواع آسیب هاي اجتماعي قرار 
دارند که این موضوع نسل جوان جامعه 
را تهدید مي کند. با توجــه به اینکه 
حاشیه نشیني، بافت هاي فرسوده و 
محالت اقماري بســترهاي مناسبي 

 براي بروز و تقویــت ناهنجاري هاي 
اجتماعي هستند، در تهران هم بیشتر 
آسیب هاي اجتماعي مانند کودکان 
کار و خیابــان، خرده فروشــي مواد 
مخــدر، زندگي مهاجــران داخلي و 
خارجي و همچنیــن اختفاي برخي 

بزهکاران در این گونه محالت است.
البته ایــن آســیب ها در مناطق 
فرسوده به یک شکل نیســتند و در 
مکان هــای مختلف، نمــود و قوت 
مختلفی دارند. شــدت آسیب های 
اجتماعی در بافت های فرسوده شهری 
نیز متفاوت است و خود بافت در قوت 
و شدت نوع آســیب تأثیرگذار است. 
به عنوان مثال برخی مناطق به دلیل 
سرقت بسیار معروف می شوند. برخی 
دیگر از مناطق بــه دلیل فروش مواد 
مخدر و مناطق دیگری هم هستند که 

به دلیل فحشا شهرت پیدا می کنند. 
زلزله در بافت های قدیمی 

فاجعه بارتر است
فارغ از مشکالت و مسائل اجتماعی 
که بافت های فرسوده با خود به همراه 
دارند، با توجه به قرار گرفتن شــهری 
مثل تهران روی گسل های حساس و 
متعدد، در صورت وقوع زلزله؛ شاهد 
مرگ افراد بســیاری در این مناطق 
هســتیم. نکته مهم اینکــه به دلیل 
نفوذناپذیری بافت های فرسوده عماًل 
امدادرســانی در زمان بــروز حادثه 
غیرممکن اســت و کار آواربرداری و 
بیرون کشیدن انسان ها از زیر آوار ماه ها 
به طول می انجامد؛  ازاین رو ســازمان 
مدیریت بحران به عنوان نهاد باالدستی 
باید با کمک شهرداری ها و نهادهای 

ذی ربط در این مورد تدبیر کند
در پایــان الزم به ذکر اســت، در 
خوش بینانه ترین حالت ممکن اصالح 
کامل بافت  فرســوده شــهری ۱0 و 
۱5 ســال زمان می برد. از سوی دیگر 
بعد از گذشــت این زمان مســاحت 
زیادی بافت فرسوده جدید خواهیم 
داشــت که باید برای نوسازی آن ها 
اقدام کنیم. برای نوسازی بافت های 
 فرســوده نیازمند برنامه های توسعه 
شهری و تأمین منابع مالی موردنیاز 
و نیز مشارکت ســاکنان این مناطق 
هستیم. مهم ترین مسئله جذب این 
افراد به فعالیت های اقتصادی شهری 
اســت، زیرا بافت های فرسوده اغلب 
نیروهای کاری جــوان و خوبی دارند 
و می توان از این طریق برای اشــتغال 

آن ها نیز چاره ای اندیشید. 
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موافقت مجلس با کلیات طرح 
تشدید مجازات اسیدپاشی

کلیات طــرح یک فوریتی تشــدید مجازات 
اسیدپاشــی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن به 
تصویب رسید. به گزارش ایلنا، روز گذشته در صحن 
علنی مجلس گزارش کمیسیون قضایی حقوقی در 
مورد طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایت از بزه دیدگان ناشــی از آن در دستور کار 
مجلس قرار گرفت و نمایندگان آن را مورد بررسی 
قرار دادند. بر این اساس کلیات این طرح با ۲0۶ رأی 
موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳0 
نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. الزم به 
ذکر است محمدرضا صباغیان بافقی، محمدعلی 
پور مختار و علیرضا سلیمی به عنوان مخالفان و نادر 
قاضی پور، محمد کاظمی و زهرا سعیدی به عنوان 
موافق کلیات این طــرح در صحن علنی صحبت 
کردند. دولت و کمیسیون هم نسبت به کلیات این 

طرح نظر موافق داشتند.
    

در اصفهان روی داد
 مرگ و مسمومیت ۲۹ تن 

به دلیل مشروبات تقلبی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از 
روز پنجشنبه تاکنون با موجی از مسمومیت و جان 
باختن براثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی حاوی 
متانول در اصفهان روبرو شدیم؛ به گونه ای که در ۳ 
بیمارســتان اصفهان، ۲5 نفر به این دلیل مراجعه 
کرده اند. به گزارش ایســنا، دکتــر طاهره چنگیز 
افزود: متأسفانه تاکنون ۴ نفربر اثر مصرف مشروبات 
الکلی تقلبی حاوی متانول در اصفهان فوت کرده اند 
و تعدادی از مسمومین نیز در بخش های مختلف 
بیمارســتان های اصفهان ازجمله در بخش های 
مراقبت های ویژه بســتری و ۳ نفر نیز تحت دیالیز 
هستند.  به گفته وی، سن این افراد کمتر از ۳5 سال 
بوده اســت و از بابت توزیع مجدد مشروبات الکلی 
تقلبی حاوی متانول، نگرانی وجــود دارد؛ گرچه 
مقامات انتظامی و آگاهی به شدت درصدد پیگیری 
این موضوع هستند. چنگیز یادآور شد: مردم و به ویژه 
جوانان مراقبت کنند که گرفتار رفتارهای پرخطر و 

درنهایت مرگ زودرس نشوند.
    

وزارت بهداشت به اخبار منتشره در 
این خصوص پاسخ داد

شیوع آنفلوانزای پرندگان در 
آذربایجان شرقی

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت در پاسخ به اخباری درباره شیوع آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در آذربایجان شــرقی و امکان 
سرایت انسانی آن، تأکید کرد که مورد گزارش شده 
در استان آذربایجان شرقی یکی از موارد معدودی 
بوده که در ســال جاری مشــاهده و بالفاصله هم 
به آن پاســخ داده شــد؛ به این صورت که عملیات 
معدوم ســازی پرندگان و پاک ســازی محیطی 
انجام شده است. به گزارش ایسنا، محمدمهدی گویا 
ضمن اشاره به وظایف وزارت بهداشت و سازمان های 
محیط زیست و دامپزشکی در جلوگیری از شیوع 
آنفلوانزای پرنــدگان، درعین حال دربــاره موارد 
گزارش شده این بیماری در کشــور گفت: از سال 
گذشته تاکنون موارد طغیانی بیماری آنفلوانزای 
پرندگان به شــدت کاهش یافته اســت. بی تردید 
یکی از دالیل مهم آن نیز برنامه واکسیناســیون 
پرندگان و مراقبت هایی بوده که در همین راســتا 
توسط سازمان های دامپزشکی و محیط زیست و 
وزارت بهداشت به صورت گسترده در سطح کشور 

به عمل آمده است.

از گوشه و کنار آمار حاشیه نشین ها و ساکنان بافت های فرسوده شهری رو به افزایش است

دور  از  مدار  رشد  و  در چرخه  فقر  و  آسیب 

یادداشت

مهین برخورداری-  کارشناس تعلیم و تربیت

متأسفانه امروز شاهد این هستیم که مدرسه نتوانسته 
همپای سرعت شبکه های مجازی، برای تربیت دانش آموزان 
حرکت کند و چیزی تحت عنوان برنامه شــاد در کالس ها 
تعریف  نشده است. باید به شادی های کودکانه جهت داده 
شــود و برنامه های مفرحی با حفظ اصول تربیتی در قالب 

فوق برنامه برای کودکان در مدارس تدارک دیده شود.
در مدارس ایران چیزی تحت عنوان برنامه شاد تعریف 
 نشده است. البته هدف غایی سند تحول بنیادین دستیابی 
به حیات طیبه و قرب الی اهلل اســت که می تــوان ذیل آن 
برنامه های فرح بخش ســالم طراحی و اجــرا کرد. بخش 

عمده ای از برنامه ها و رویه های حاکم بر آموزش وپرورش از 
سال ها قبل و از بیرون به آن تحمیل شده و منحصر به این 
دولت و آن دولت نیست. ممکن است وزیری بیاید و کارهایی 

انجام دهد که آن  هم بعضاً با مخالفت هایی روبرو می شود.
برنامه درســی رســمی مدارس مشــخص اســت و 
دانش آموزان در طول هفته دروســی چــون هنر و ورزش 
دارند کــه معموالً به آن هــا آن طور که بایدوشــاید توجه 
نمی شــود. بااین حال برپایی کاروان های شــادی، جشن 
و ســرور را در برنامه رســمی مدارس کمتر شــاهدیم و 
برنامه های تدوین شده مطابق نسل امروز ما نیست. برنامه 
آموزشــی امروز  دهه هشتادی ها، متناســب با دوره دهه 
شصتی هاست. سیستم آموزشی حرکت کند و الک پشتی 

دارد درحالی که نسل امروز با فضای مجازی مأنوس است؛ 
مدرسه نتوانسته همپای سرعت شبکه های مجازی، برای 

تربیت دانش آموزان حرکت کند.
 اگر مدرسه برنامه شاد داشته باشد به افزایش عالقه مندی 
دانش آموزان به مدرسه کمک می کند. آن ترانه های مبتذل 
هم که اخیراً در مدارس همخوانی می شد چیزی بود که از 
خانه و از دل جامعه به مدرسه رفته و احتماالً مدیر و معاون 
مدرسه به آن تن داده اند. به هر حال باید بپذیریم که نسل 
امروز، به اصطالح بله قربان گو نیست و اگر چیزی را یاد گرفته 
باشد در مدرسه تکرار می کند. وقتی در مدرسه برنامه شاد 
وجود ندارد، دانش آموز بــه روش های دیگر و از جای دیگر 

شادی را به مدرسه و جمع دوستانه اش می برد.

ما شاهد این موضوع هســتیم که مدرسه به آموزش 
مهارت های زندگی و حقوق شهروندی فکر نکرده و بیشتر 

روی آموزش متمرکز شده است. 
وقتی خــوراک مناســب فرهنگی تهیــه نمی کنیم 
نتیجه اش روی آوردن به موســیقی های مبتذلی اســت 
که آســیب های فراوان بســیاری دارد و در هیچ کجای 
دنیای پذیرفته نیســت که کودک هشت، ۹ ساله چنین 
موســیقی هایی را بشــنود و تکرار کند. بلــوغ زودرس 
و ورود زودهنــگام به دنیــای بزرگ ســالی ازجمله این 
آسیب هاســت که تبعات بســیاری دارد. یکی از عوامل 
تسهیلگر بلوغ زودرس همین ادبیات کالمی غیرمناسب 
است. فیلم و موســیقی خوب کودک و نوجوان در کشور 
اندک اســت و باید به شــادی های کودکانه جهت داده 
شــود و برنامه های مفرحــی با حفظ اصــول تربیتی در 
 قالب فوق برنامــه برای کــودکان در مــدارس تدارک 

دیده شود.

لزوم جهت دهی به شادی های کودکانه 

65 درصد از آسیب هاي 
اجتماعي تهران در 

بافت هاي فرسوده اتفاق 
افتاده است که نشان 

می دهد بیشتر افرادي 
که در این مناطق زندگي 
مي کنند در معرض انواع 

 آسیب هاي اجتماعي 
قرار دارند

آخرین آمارها حاکی از آن 
است که جمعیتی حدود 
۱۱ میلیون نفر در محالت 
حاشیه نشین و حدود ۸ 
میلیون نفر در بافت های 
فرسوده و تاریخی کشور 

ساکن هستند
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