
مجله ایران مهـر| شـامره  5 | 10شهــریور 94



صفحه 2 | شماره 5 | 10 شهـریور 94 MEHR NEWSAGENCY

فهرست         مطالب

شناسنامه        مجله

حاشیه نشینی به وســعت یک کشــور......................................................

ــز........................................... ــین در تبری ــیه نش ــزار حاش ــد ه چهارص

72 محله حاشــیه نشــین با 2500 هکتــار مســاحت ..........................

وقتی یــک ســوم جمعیــت اردبیــل حاشــیه نشــین شــد...................

یـک هزار و 100 کودک بی هویت در منطقه حصـه............................

نزدیــک ترین اســتان بــه پایتخــت و حاشــیه هایــش...........................

اسـتان کم جمعیـت امـا پـر حاشـیه........................................................

اسـتان بوشـهر و چهار شـهر با حاشـیه هـای فـراوان........................

حضــور بیش از ۶50 هزار اتباع خارجی در شــرق اســتان تهــران.......

مشـهد..................... حاشـیه  در  نفـر  هـزار  و 200  میلیـون  یـک 

سکونت 24 هزار نفر در حاشیه شهر بیرجند............................................

50 درصد جرائم خراسان شمالی در حواشی شهرها روی می دهد.............

لردگان تنها شهر حاشیه نشین چهار محال و بختیاری............................

400 هزار نفر حاشیه نشـین، در خوزسـتان............................................

دست و پنجه نرم کردن زنجان و ابهر و خدابنده با حاشیه ها.................

سـمنان  با حاشـیه یا  بـی حاشـیه؟.........................................................

200 حاشیه نشـین در ده محله شـیراز....................................................

روستاهای خالی از سکنه و گریز به حاشیه های شهر................................

 شناسـایی17 محلـه حاشـیه نشـین در قـم.....................................

بلعیـده..................  را  سـنندج  جمعیـت  از  نیمـی  نشـینی  حاشـیه 

ــر............ ــی ناپذی ــن جدای ــواری دو  رک ــن خ ــنی و زمی ــیه نش حاش

کرمانشـاه.................................. در  نشـین  حاشـیه  نفـر  هـزار   ۳00

وجود 550 هکتار بافت فرسـوده در شـهرهای اسـتان.........................

حاشیه نشنی در اکثر شهرهای گلستان.....................................................

9 درصد جمعیت رشت در حاشیه..............................................................

بن بسـت حاشـیه نشـینی.........................................................................

ملودی سوزناک کپر نشـینی.....................................................................

ساوه و خمین دو شـهر حاشـیه نشـین...................................................

پنـج هزار خانـواده در وضعیـت حاشـیه نشـینی................................... 

۶5 هکتار سکونتگاه های غیر رسمی در مالیر...........................................

یزد حاشـیه چندانی نـدارد.......................................................................... 

3

26

17

40

58

74

7

28

13

34

54

68

11

31

20

43

60

76

24

49

66

80

84

15

36

56

70

21

47

65

79

مدیر مسئول: علی عسگری

شورا ی سردبیری: سـید امیرحسن دهقانی، سید 
نویـد برکچیـان، مریـم خلیلـی، محمـد عـکاف

دبیر ویژه نامه:  آزاده سهرابی

مدیر هنری: محبوبه عزیزی               

بــا تشــکر از: دبیــران اســتانی خبرگــزاری مهر و 
سرپرســتان ۳1 اســتان خبرگــزاری مهر

شماره تماس:     88809500
Township@mehrnews.com :پست الکترونیک

آدرس: ایــران، تهــران، خیابــان اســتاد نجــات الهــي، 
کوچــه بیمــه، پــالک 18

ــود را   ــب خ ــاالت و مطال ــد مق ــی توانن ــدان م عالقمن
ــد. ــال کنن ــر ارس ــران مه ــه ای ــرای مجل ب



MEHR NEWSAGENCYصفحه ۳ | شماره 5 | 10 شهـریور 94

وقتی صحبت از حاشیه نشینی می شود یعنی صحبت از غیر رسمی ها به میان می آید. مردمانی که 
خدمات شهری دریافت نمی کنند، در خانه های بدون سند و حتی آلونک هایی که نمی شود نام خانه بر 
آنها گذاشت زندگی می کنند. بچه هایی که شاید هرگز روی مدرسه رفتن را به خود نبینند. جرم هایی که 
خیلی دیر کشف می شوند. خانه هایی که با کوچکترین بالی طبیعی در هم می شکند. فقر، زنان بدسرپرست 
یا بی سرپرست، امید پایین به زندگی و خالصه چه بخواهیم و چه نخواهیم وقتی صحبت از حاشیه نشنی 
می شود داریم از آسیبی فراتر از محدوده دو کلمه ای اش صحبت می کنیم. آسیب هایی که شمارش 
می تواند صفحات یک مجله را پر کند. در تمام زیر مجموعه های اقتصادی،اجتماعی بهداشتی، رفاهی، 
فرهنگی،سیاسی حتی حرف برای گفتن دارد. شاید در ادامه تنها یک آمار گذری بر آمار حاشیه نشینی در 
استان های کشور شده باشد تا یادمان باشد هیچ استانی در کشورمان نیست که با این پدیده رو به رو نباشد 
؛اما آنچه مهم است این است که یادآوری می کند برخورد با پدیده حاشیه نشینی با هر علتی که در هر 
نقطه این سرزمین پدید آمده و به هر میزان که ممکن است در استانی غیر قابل کنترل شده باشد،نیازمند 
عزم جدی مدیران پایتخت نشین برای رفع آن است. نیازمند ایجاد یک ساختار صحیح برای آنکه به همان 
سرعتی که حاشیه نشنینی رو به فزونی است، به همان سرعت سامان پیدا کند. در این شماره با پرونده 

ویژه ما درباره حاشیه نشینی همراه باشید و در شروع با آمارهای گذری....

آمارها از حاشیه نشینی می گویند؛

حاشیه نشینی به وسعت یک کشور
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اصفهان
اصفهــان بــا همــه تالشــش بــرای کاســتن از حاشــیه نشــنی اما یــک منطقــه ویژه حاشــیه 
نشــین دارد. »حصــه منطقــه آزاد اصفهــان اســت«، ایــن جملــه توصیــف ســاکن 20 ســاله 
ایــن منطقــه از محــل زندگــی اش اســت چــرا کــه معتقــد اســت از تمــام قومیــت هــای 
ــه و  ــه آزادان ــن منطق ــتان در ای ــوریه، عراق، ترکیه و افغانس ــورهای س ــی کش ــی و حت ایران
بــدون هیــچ چارچوبــی زندگــی مــی کنند.شناســایی یــک هــزار و 100 کــودک بــی هویت 

در منطقــه حصــه نمونــه ای از معضــالت حاشــیه نشــینی در ایــن منطقــه اســت.
در حــال حاضــر بیــش از 400 خانــواده ســوریه ای و 80 خانــواده ترکیــه ای بــه جمع حاشــیه 
نشــینان حصــه اضافــه شــده انــد ضمــن آنکــه هنــوز هویــت آنهــا نیــز مشــخص نیســت. 
اصفهــان در حــال تبدیــل شــدن بــه قربانــی بــزرگ حاشــیه نشــینی اســت و مهاجــران این 

شــهر بــه نوعــی جمعیتــی بیشــتر از خــود اصفهانی هــای بومــی دارنــد.
دالالنــی هســتند کــه در حاشــیه شــهر اصفهــان و بــه ویــژه  در شــمال شــهر اصفهــان و از 
کمربنــد خوراســگان تــا پشــت خمینــی شــهر بیشــترین تفکیــک هــای غیــر مجــاز را دارند 

و درآمدهــای هنگفتــی در کنــار ایجادمعضالتــی بــرای متــن شــهر اصفهــان داشــته اند.

البرز
 آمـــار دقیقـــی از میـــزان حاشـــیه 
نشـــینی در کـــرج وجـــود نـــدارد 
چهـــارم  یـــک  تقریبـــا  امـــا 
در  کـــرج  شـــهری  جمعیـــت 
ـــکونت  ـــین س ـــیه نش ـــق حاش مناط
دارنـــد.از مناطـــق اســـالم آبـــاد و 
ــوان  ــه عنـ ــار« بـ ــط 4 حصـ »خـ
ــنی  ــیه نشـ ــارز حاشـ ــق بـ مناطـ
در کـــرج مـــی تـــوان نـــام بـــرد. 
حصـــار   4» خـــط  »منطقـــه 
ــب  ــادی در قلـ ــت زیـ ــا جمعیـ بـ
ـــت  ـــده اس ـــع ش ـــرز واق ـــتان الب اس
ــده  ــائل پیچیـ ــر مسـ ــه درگیـ کـ
فرهنگـــی و اجتماعـــی اســـت.

ــالم  ــین آسـ ــر نشـ ــه مهاجـ محلـ
آبـــاد بـــه نـــام هـــای مختلفـــی 
مشـــهور اســـت، ایـــن محلـــه در 
ایـــام قدیـــم نـــام زور آبـــاد را بـــا 
خـــود بـــه یـــدک مـــی کشـــید و 
ـــر از آن  ـــی ت ـــای قدیم ـــان ه در زم
بـــا نـــام »تپـــه مـــرادآب« یـــاد 
مـــی کردنـــد. محلـــه ای آلونـــک 
نشـــین بـــا وســـعت 1۶5 هکتـــار 
کـــه روی تپـــه ای از شـــهر بـــه 
ـــر بنـــا  ارتفـــاع یکهـــزار و 480 مت

شـــده اســـت.

ایالم
ــت 550  ــا جمعی ــالم ب ــتان ای اس
هــزار نفــری کــم جمعیــت تریــن 
ــی  ــمار م ــه ش ــور ب ــتان کش اس
ــن بیــن شهرســتان  رود کــه در ای
ایــالم بــا بیــش از 150 هــزار نفــر 
ــن و  ــت تری ــم جمعی ــی از ک یک
ــتانی  ــز اس ــن مراک ــروم تری مح
ــه شــمار مــی رود. رای شــهری  ب
مثــل ایــالم تــا چنــد ســال آینــده 
جمعیت حاشــیه نشــینی بیشــتر از 
ــی  ــالم م ــهر ای ــود ش ــت خ جمع
ــد  ــی توان ــئله م ــن مس ــود و ای ش
ــک مرکــز  ــوان ی ــه عن ــالم را ب ای
اســتان در معــرض تهدیــدات 

ــد. ــرار ده ــزرگ ق ــیار ب بس

بوشهر
ــی شــهرهای بوشــهر و  ــزرگ اســتان بوشــهر یعن دو شــهر ب
ــینی  ــق حاشیه نش ــی مناط ــترین فراوان ــان دارای بیش برازج
هســتند و بــا مشــکالت و چالش هایــی در ایــن زمینــه 
مواجــه هســتند. ؛ هــر چنــد کــه در شــهرهای جنوبــی 
ــر در  ــن ام ــز ای ــم نی ــلویه و ج ــگان، عس ــد کن ــتان مانن اس
حــال شــکل گیری اســت، امــا آمــار آن قابــل توجــه نیســت. 
در شــهر بوشــهر، در محــالت تنــگک صفــری، تنــگک 
ــرتل ریشــهر،  ــی، س ــه، رایان ــگک، زنگن ــری، تن ــد جعف محم
ــان  ــهر برازج ــتیم. در ش ــینی هس ــاهد حاشیه نش ــزاده ش امام
در محــالت حســین آبــاد، علــی آبــاد، آبرســانی، خانــه کارگــر، 
ــف  ــیری و نج ــر، گرمس ــاد، والفج ــرزا آب ــه، می ــاب باغچ چه

ــتند. ــتقر هس ــینیان مس ــیه نش ــاد حاش آب

آذربایجان غربی
ــی در  ــور کل ــه ط ــمی ب ــای رس ــاس آماره ــر اس ب
ــه و  ــش از 72 محل ــی، بی ــان  غرب ــتان آذربایج اس
منطقــه حاشــیه  نشــین بــا 2500 هکتــار مســاحت 
و ۳00 هــزار نفــر جمعیــت وجــود دارد، از 17 
ــتان دارای مناطــق  ــتان، 1۳ شهرس ــتان اس شهرس
حاشــیه نشــین و شهرســتان هــای پلدشــت، 
تــکاب، شــوط و ماکــو فاقــد ایــن مناطــق هســتند.

شهرســتانهای ارومیــه، پیرانشــهر و بــوکان نســبت 
ــیه  ــترین حاش ــتان بیش ــهرهای اس ــایر ش ــه س ب
ــدود ۳00  ــی ح ــه جمعیت ــتند ک ــین را دارا هس نش
هــزار نفــری حاشــیه نشــینان را تشــکیل مــی دهد.

آذربایجان شرقی
ــا بیشــترین احتمــال  ــوان مرکــز اســتان ب ــه عن ــز ب در اســتان آذربایجــان شــرقی ،تبری
ــا  ــا داشــتن 18 محلــه حاشــیه نشــین ب ــه روســت. شــهری کــه ب حاشــیه نشــینی رو ب
معضــل بــزرگ و عواقــب فرهنگــی و اجتماعــی بــد آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد.

بــه گفتــه مســئولیان هــم اکنــون 80 هــزار خانــوار در مناطــق حاشــیه نشــین تبریــز در 
شــمال، جنــوب و غــرب تبریــز زندگــی مــی کننــد اکثــر خانوارهــای حاشــیه نشــین پــر 
ــت  ــر از جمعی ــزار نف ــدود 400 ه ــای کارشناســی ح ــق برآورده ــت هســتند و طب جمعی
تبریــز را حاشــیه نشــینان تشــکیل مــی دهنــد کــه در 18 محلــه پر جمعیــت در شــمال و 

جنــوب زندگــی مــی کننــد .
ــوب  ــرب و جن ــیه ای شــمال، شــمال غ ــده در مناطــق حاش ــور عم حاشیه نشــینان به ط
ایــن شــهر ســاکن شــده اند کــه از میــان ایــن مناطــق می تــوان محله هــای 
آخماقیــه، حافــظ، خلیل آبــاد، داداش آبــاد، ســیالب، طالقانــی، ایــده لو،خلیــل آبــاد، اللــه، 
ماراالن،قــره باغی،همــت آبــاد، منبــع و یوســف آباد را نــام بــرد کــه حــدود ۳0 کیلومتــر 

ــد. ــز را اشــغال کــرده ان ــع از مســاحت تبری مرب

 اردبیل
در ســایه غفلــت هــا و بــی توجهــی بــه نیــاز 
ــکاری  ــر و بی ــده ناشــی از فق ــش آم هــای پی
طــی ســال هــای گذشــته حاشــیه نشــینی به 
ــه اســت کــه  حــدی در اردبیــل افزایــش یافت
بــه گفتــه شــهردار اردبیــل جمعیــت ســاکنان 
ــت  ــوم جمعی ــک س ــه ی ــق ب ــن مناط در ای
ــزار  ــت 500 ه ــت. از جمعی ــیده اس ــهر رس ش
نفــری اردبیــل 1۶7 هــزار نفــر در ایــن مناطق 

زندگــی مــی کننــد.
معضـالت  دهـد  مـی  نشـان  هـا  بررسـی 
شهرنشـینی در دو شـهر پرجمعیـت اسـتان 
بـه  آبـاد  پـارس  و  اردبیـل  شـامل  اردبیـل 
مراتب بیشـتر اسـت. این دو شـهر بیشـترین 
تعـداد سـکونتگاه های غیـر رسـمی را دارند 
امکانـات شـهرهای  از  اسـتفاده  و وسوسـه 
بزرگ و دسـت یابی بـه فرصت های شـغلی 
و معیشـتی مطلـوب تـر موجـب شـده اسـت 
گرایـش بـه حاشـیه نشـینی در این دو شـهر 

بیشـتر باشـد.
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چهارمحال و بختیاری
در چهارمحــال و بختیــاری پدیــده حاشــیه نشــینی کمتــر از مناطــق دیگــر کشــور مشــاهده مــی 
شــود چــرا کــه اکثــر شــهرهای و روســتاهای اســتان چهارمحــال و بختیــاری به شــهرهای اســتان 
اصفهــان نزدیــک هســتند و بیشــتر مهاجــر هــا شــهرهای اصفهــان را بــه علــت داشــتن امکانــات 
و زمینــه کار بیشــتر نســبت بــه شــهرهای چهارمحــال و بختیــاری ترجیــح مــی دهنــد و همیــن 
عامــل موجــب شــده اســت کــه پدیــده حاشــیه نشــینی در اکثــر شــهرهای اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری کمتــر مشــاهده شــود.
وجــود واحــد هــای صنعتــی بــزرگ در اصفهــان و زمینــه ایجــاد کار در ایــن واحــد هــا ماننــد ذوب 

آهــن و فــوالد مبارکــه موجــب شــده اســت کــه مــردم بــه ایــن اســتان مهاجــرت کننــد
، در اســتان چهارمحــال و بختیاری مهمترین شــهری که با مســئله حاشــیه نشــینی روبرو شــده اســت، 
شــهر لــردگان اســت. اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســتانی کوچــک اســت امــا دارای روســتاهای 
فراوانــی اســت کــه بیشــتر ایــن روســتاها در شهرســتان لــردگان واقــع شــده اند.در شهرســتان لــردگان 

حــدود بیــش از ۳۰۰ روســتا وجــود دارد کــه ایــن روســتا بــا مشــکالت مختلــف روبرو هســتند.

زنجان
فرمانــدار زنجــان پیــش از ایــن از وجــود 
هفــت ســکونتگاه غیــر رســمی در ایــن 
ــود ۲۰  ــی ش ــه م ــر داده .گفت ــهر خب ش
ــری  ــزار نف ــت ۴۰۰ ه ــد از جمعی درص
شــهر زنجــان در ســکونت گاه هــای 
زندگــی مــی کننــد.   غیــر رســمی 
اســام ابــاد، بــی ســیم، کــوی فاطمیــه، 
خــان در، مهدیــه، ســایان، بویــوک 
آبــاد، را از جملــه ســکونتگاه هــای غیــر 
ــرد:  ــراز ک رســمی زنجــان برشــمرد و اب
ــا ۲۸ هــزار نفــر جمعیــت  ــاد ب اســام آب
بزرگتریــن ســکونتگاه غیــر رســمی 
زنجــان است.ســه شــهر زنجــان و ابهــر 
و خدابنــده در اســتان زنجــان بــا پدیــده 

ــتند ــه هس ــینی مواج ــیه نش حاش

فارس
کالنشــهر شــیراز ۲۰۰ هــزار نفر حاشــیه 
ــت  ــر جمعی ــان دیگ ــه بی ــین دارد، ب نش
انــدازه  بــه  شــیراز  نشــین  حاشــیه 
ــا  ــاکنان آن ب ــه س ــت ک ــهر اس ــک ش ی
فرهنگهــای متفــاوت گردهــم جمع شــده 
ــم  ــوع جرائ ــرای وق ــرایط را ب ــد و ش ان
مهیــا کــرده انــد. و ۱۰ محلــه بــه عنــوان 
مناطــق کمتــر توســعه یافتــه کــه فاقــد 
ــی  ــر و حت ــراد مهاج ــغلی، اف ــارت ش مه
در برخــی از مواقــع از خدمــات اجتماعــی 
محــروم هســتند و مســائل و مشــکالت 
خــاص خودشــان را دارنــد شناســایی 

ــدند. ش

قم
همیـــن  سکونت گاه هایشـــان 
کامـــکار  قلعـــه  نزدیکی هاســـت. 
و شـــهرک فاطمیـــه در نیـــروگاه... 
ــهرک  ــر ...شـ ــاد... توانیـ ــماعیل آبـ اسـ
ــه  ــی کـ ــر... محله هایـ ــب االمـ صاحـ
ـــی  ـــم خیل ـــد و ه ـــی نزدیک ان ـــم خیل ه
دور... نقاطـــی از شـــهر کـــه بیشـــترین 
جرایـــم و آســـیب های اجتماعـــی در 
آنهـــا رخ می دهـــد.در مجمـــوع ۱۷ 
غیـــر  ســـکونت گاه های  در  محلـــه 

رســـمی در قـــم وجـــود دارد.

کرمان
۳۱ نقطــه شــهر کرمــان بــه عنــوان حاشــیه 
ــا کنــون شناســایی شــده اســت.  نشــین ت
ــه ۱۰  ــه ب ــی ک ــار اراض ــزار و ۵۳۹ هکت ه
منطقه تقســیم شــده بودند در حاشــیه شــهر 
ــون  ــا کن ــان رصــد شــده اســت کــه ت کرم
ــار  ــا وســعت ۵۵ هکت ــاد ب در شــهرک اهلل آب
۳۹۲ قطعــه، امیرآبــاد بــا ۱۵ هکتار وســعت 
ــا شــش هکتــار  ۲۴۰ قطعــه، ده یاســایی ب
۹۰ قطعــه، اراضــی مســتوره، حســن آبــاد، 
طاهرآبــاد و محمدآبــاد با ۳۳۲ هکتــار ۴۰۰ 
قطعــه، رضاآبــاد و مومــن آبــاد بــا وســعت 
۶۰ هکتــار ۱۱۰ قطعــه و در شــهرک گلهــا 

ــن آزادســازی شــد. ــار زمی ۱۸۰ هکت

کردستان
مناطــق حاشــیه نشــین ســنندج نیمــی از 
جمعیــت شــهری یعنــی ۵۴ درصــد از جمعیــت 
ایــن شــهر را در خــود جــای داده اســت. در 
حــال حاضــر در ۱۳ محلــه شهرســتان ســنندج 
ــا مســاحتی  ــر رســمی ب ســکونتگاه هــای غی
ــوج دوم  ــود دارد، . م ــار وج ــر ۱۶۱ هکت ــغ ب بال
حاشــیه نشــینی در چهــار ســکونتگاه غیرمجاز 
ــه  ــنندج از جمل ــهر س ــیه ش ــتاهای حاش روس
ــت،  ــزار جمعی ــار و ۴۰ ه ــا ۳۴۳ هکت ــر ب نایس
ــا  ــه ب ــار و ۱۵ هــزار، ننل ــاد ۱۷۵ هکت حســن آب
ــا  ــزه ب ــت گری ــزار و در نهای ــار و ۱۰ ه ۵۹ هکت
ــزء  ــت ج ــر جمعی ــزار نف ــج ه ــار و پن ۲۹ هکت
ــکونت گاه  ــده دارای س ــهر ش ــتاهای ش روس
ــت فرســوده  ــان باف ــا هم ــای غیررســمی ی ه
ــکونتگاه  ــوم س ــوج س ــتند. م ــنندج هس در س
هــای غیــر مجــاز در اواســط ســال ۹۱ در هفت 
روســتای اقمــاری بــه وجــود آمــد، بیــان کــرد: 
ــکه  ــرخه دزج، خش ــان، س ــار، دوش ــاوله، ق آس
دول، دربنــده و کانــی مشــکان جــز روســتاهای 
جدیــدی هســتند کــه ســکونتگاه هــای غیــر 
ــوع  ــن موض ــده و ای ــداث ش ــاز در آن اح مج
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــک باع ــده نزدی در آین

ــود. ــی ش ــی م ــکالت اجتماع مش
رحمانــی آبیــدر بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 
شــهر  در  فرســوده  بافــت  هکتــار   ۳۴۶
ــت  ــزان باف ــن می ــود دارد، از ای ــنندج وج س
فرســوده ۱۷۶ هکتــار واجــد ارزش میراثــی و 
۱۲۳هکتــار فاقــد ارزش میراثــی و ۴۵ هکتــار 

ــتند. ــی هس ــیه ای نهای ــوده حاش فرس

قزوین
ــه  ــر دارای س ــال حاض ــن در ح ــهر قزوی ش
ســکونتگاه غیــر رســمی حاشــیه نشــین 
ــا و کــوی  ــه اللوه ــاغ نشــاط، محل شــامل ب
ــاط  ــاغ نش ــان ب ــن می ــه از ای ــت ک ــار اس به
ــاص  ــود اختص ــه خ ــت را ب ــترین جمعی بیش
داده اســت. محالتــی چــون: چوبینــدر، 
مشــعل دار، ناصرآبــاد، نجــف آبــاد، نظــام آباد 
هــم جــزو محــالت حاشــیه نشــین قزویــن 
ــالت  ــن مح ــوند همچنی ــی ش ــوب م محس
قدیمــی کــه علــی الظاهــر درمحاصــره بافت 
جدیــد شــهر قــرار دارنــد ماننــد هــادی آبــاد 
و آبگیلــک هنــوز هــم بافــت حاشــیه نشــین 
دارنــد و از ایــن معضــالت رهایــی نیافتــه اند.

ــن  ــب آنکــه ۳۰۸ روســتای اســتان قزوی جال
ــده اســت ــکنه ش ــی از س خال

سمنان
حاشــیه نشــینی در شهرســتان شــاهرود پدیــده 
نویــن و زاده دوران جدیــد نیســت لیکــن مــردم 
ــا واژه هایــی چــون  ــار ســال هاســت ب ایــن دی
کولــی، زاغــه نشــین، حاشــیه نشــین، مهاجــر، 
افاغنــه و ... آشــنا هســتند، گروهــی کــه عمدتــا 
ــه زندگــی  ــرای رســیدن ب مهاجــر هســتند و ب
بهتــر شــهر و دیــار و بعضــا کشــور خــود را ترک 
ــاده  ــینان در ج ــیه نش ــده حاش ــد. عم ــرده ان ک
هــای مواصالتــی حومه شــهرها و روســتاهایی 
ماننــد بســطام، رودیــان، مغــان و ... زندگــی می 
کننــد کــه در ایــن صــورت اســکان آنهــا هیــچ 

ارتباطــی بــا بنیــاد مســکن نــدارد.

خراسان جنوبی
شــهر بیرجنــد همچــون تمــام شــهرهای کویــری و نیمــه کویــری کشــور ایران تــا تحــوالت چند 
دهــه پیــش در اقتصــاد کشــور، رشــدی بســیار کنــد داشــت، امــا پــس از اســتان شــدن خراســان 

جنوبــی رشــد غیرقابــل تصــور جمعیــت را در ایــن اســتان داشــته اســت.
هــم اکنــون۲۴ هــزار نفــر در حاشــیه شــهر بیرجنــد ســاکن هستند.ســکونتگاه های غیــر رســمی 
محــات شــمال شــهربیرجند شــامل موســی بــن جعفــر، جوادیــه،: ســه نقطــه کارگــران، رجائی و 

موســی بــن جعفــر معرفــی شــده انــد.

خراسان رضوی
حضــور ۳۰۰ هــزار تبعــه غیــر ایرانــی مجــاز و غیــر مجــاز در مشــهد، خشکســالی هــای مســتمر، 
بــاال بــودن قیمــت زمیــن و مســکن در نواحــی شــهری مشــهد و ضعــف نظــارت دســتگاه های 
حاکمیتــی از مهمتریــن دالیــل گســترش جمعیــت حاشیه نشــینی بنــا بــر گفتــه کارشناســان در 

مشــهد مقــدس اســت.
ــر رســمی  ــر در مشــهد اســکان غی ــزار نف ــدود ۸۸۳ ه ــال ۱۳۸۶ ح ــار سرشــماری س ــر آم ــا ب بن
داشــتند کــه ایــن تعــداد در حــال حاضــر بــه حــدود یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفر رســیده اســت.۴ 
ــا  ــمی ی ــای غیررس ــکونتگاه ه ــرار دارد و س ــیه ق ــهر مشــهد در حاش ــار از اراضــی ش ــزار هکت ه
مناطــق حاشــیه ای بــا گســتره ای شــامل ۱۳ درصــد از مســاحت مشــهد مقــدس حــدود ۳۲ درصد 
جمعیــت ایــن کالنشــهر را در خــود جــا داده  اســت و بــه گفتــه کارشناســان در مجموع چهــار هزار 

و ۷۳ هکتــار از مســاحت مشــهد شــامل ســکونتگاه هــای غیررســمی اســت.
ر حــال حاضــر ۶ ســکونتگاه غیــر رســمی بــه مســاحت ۴ هــزار و ۷۳ هکتــار در مشــهد وجــود دارد 
کــه از میــان آن ســه منطقــه در دســتور کار و اولویــت مطالعاتــی مرکــز پژوهــش هــای اســالمی 

شــهر مشــهد قــرار گرفتــه اســت.
مجمــوع ۸ پهنــه اســکان غیررســمی در مشــهد وجــود دارد کــه شــامل التیمــور، شــهرك شــهید 

رجائــی، گلشــهر، خواجــه ربیــع، دروی، جــاده قوچــان، ســیدی و ســیس آبــاد اســت.

خراسان شمالی
معضــل حاشــینه نشــینی در غالــب شــهرهای مهــم خراســان شــمالی وجــود دارد امــا بیشــترین 
ــه  ــه گون و نگــران کننــده تریــن نمــود ایــن معضــل در بجنــورد، مرکــز ایــن اســتان روی داده ب
ای کــه اکنــون بیــش از یــک ســوم از جمعیــت ۲۱۴ هــزار نفــری ایــن شــهر در ۲۶ ســکونتگاه 
غیررســمی و حاشــیه ای مرکــز خراســان شــمالی زندگــی مــی کننــد، ســکونت گاه هایــی کــه 
ــخص  ــه مش ــودن منطق ــتایی ب ــا روس ــهری و ی ــز کال ش ــوارد نی ــی م ــورده و در برخ ــور خ هاش
نیســت. چهــار منطقــه از جملــه صنــدل آبــاد، باقرخــان و کالتــه محمدعلــی پهلــوان روســتایی 

ــه دیگــر شــهری اســت،  اســت و ۲۲ منطق

خوزستان
ــون رده دوم کشــور در بخــش  ــم اکن ــیه نشــین ه ــت حاش ــر جمعی ــزار نف ــا ۴۰۰ ه ــتان ب خوزس
ــه  ــژه ای ب ــه کار وی ــی اســت ک ــن در حال ــه خــود اختصــاص داده اســت، ای حاشــیه نشــینی را ب

ــن معضــل انجــام نشــده اســت ــی ای منظــور ســاماندهی و ریشــه کن
بــرای نمونــه روستانشــینان ۴۱ روســتای اســتان خوزســتان، محــل زندگــی خــود را تــرک کردنــد 
تــا خانــه هــا، مــزارع و مراتــع شــان در اختیــار پــروژه ســاخت ســد گتونــد علیــا قــرار گیــرد و در زیر 
دریاچــه ســد مدفــون شــود امــا ســهم ایــن تعــداد روســتایی از پــروژه ســاخت ســد، کــوچ اجبــاری 
از روســتا بــه حاشــیه شــهرها، آوارگــی، از دســت دادن زمیــن هــای کشــاورزی و در نهایــت فقــر و 

بیــکاری بــوده اســت.
اســتان خوزســتان بــا ۴۰۰ هــزار نفــر حاشــیه نشــین، جایــگاه دوم را در کشــور دارد کــه وضعیــت 

مطلوبــی بــرای ایــن اســتان نیســت.
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کرمانشاه
ــت در  ــر جمعی ــزار نف ــا ۳00 ه ــن 250 ت بی
نشــین  حاشــیه  محــالت  و  شــهرک ها 
کرمانشــاه وجــود دارد کــه رســیدگی بــه 
نیازهــای ایــن جمعیــت و رفــع آنهــا مســتلزم 
و  علمــی  صحیــح،  برنامه ریــزی  یــک 
ــون  ــیه ای چ ــق حاش ــت. مناط ــی اس اصول
دولــت آبــاد، حکمــت آبــاد، صادقیــه، شــاطر 
ــاغ  ــتا، ب ــاگالن، آناهس ــاد، چغ ــاد، جعفرآب آب

ابریشــم و...از آن جملــه اســت.

 گلستان
ــژه گــرگان  ــه وی ــر شــهرهای اســتان ب اکث
ــوان  ــه عن دارای بافــت هــای حاشــیه ای ب
ســکونتگاه غیــر رســمی هســتند کــه ایــن 
ســکونتگاه هــا پــس از تفکیــک گلســتان از 
مازنــدران و مهاجــرت جمعیــت فــراوان بــه 
ایــن شــهر، وضعیــت حادتــری پیــدا کــرده 
ــدود  ــه ح ــر از آن دارد ک ــا خب اســت؛ آماره
17 درصــد از جمعیــت شــهر گــرگان در 
ــتند. ــاکن هس ــیه نشــین س محــالت حاش

کــوی  ماننــد  گــرگان  در  محالتــی 
محتشــم، اســالم آبــاد، کــوی عرفــان، 
ــه  ــه از جمل ــه حســن و اوزین ــراب، قلع انجی
ــر رســمی اســت کــه  ســکونتگاه هــای غی
هــر روز کالبــد آن رشــد بیشــتری پیــدا مــی 
ــد بدلیجــه،  ــد مانن ــی در گنب ــد و محالت کن
افغــان آبــاد و ســیدآباد نیــز از دیگــر 
ســکونتگاه هــای غیــر رســمی هســتند کــه 
ــوردار  ــی برخ ــرایط خوب ــاکنان آن از ش س
ــزرگ  ــهر ب ــن دو ش ــار ای ــتند؛ در کن نیس
گلســتان، حاشــیه نشــینی در ســایر شــهرها 
ــرعت در  ــا س ــز ب ــتان نی ــتاهای اس و روس

ــت. ــری اس ــکل گی ــال ش ح

 مرکزی
حاشــیه نشــینی و مهاجــرت در شــهر 
خمیــن بــا بــروز و ظهــور مشــکالتی 
بدمســکنی  و  مســکنی  بــی  چــون 
عامــل  بزرگتریــن  کــه  شــده  ایجــاد 
ســکونت  ایجــاد  و  نشــینی  حاشــیه 
ــود. ــی ش ــوب م ــمی محس ــای غیررس ه

ــاس  ــن عب ــهر خمی ــیه ای ش ــز حاش مراک
ــاد و شــاهین  ــاد، احمــد آب ــاد، فیــروز آب آب
هســتند کــه اکثریــت ایــن حاشــیه نشــین 
ــوار  ــم ج ــهرهای ه ــتاها و ش ــا از روس ه
بــه خمیــن مهاجــرت کــرده اند.طبــق 
ــاکنان  ــد از س ــدود 70 درص ــا ح برآورده
حاشــیه نشــین هــای شــهر خمیــن را 
روســتاییانی تشــکیل مــی دهنــد کــه 
بــه دلیــل نارضایتــی هــای اقتصــادی 
ــن  ــن زمی ــن رفت ــا از بی ــی و ی و اجتماع
هــای کشــاورزی و منبــع درآمدشــان، بــه 
ــایش  ــر و آس ــی بهت ــاخت زندگ ــد س امی
ــد. ــه شــهر خمیــن روی آورده ان بیشــتر ب

ــا حــدی رشــد داشــته کــه  ــده ت ــن پدی ای
ــاوه،  ــمی س ــر رس ــای غی ــکونت گاه ه س
از 12 نقطــه حاشــیه نشــین در ســال 84، 
هــم اکنــون بــه 24 منطقــه افزایــش 

ــت. ــه اس یافت

لرستان
کوچــه هــای تــو در تو و پیــچ در پیــچ، صحنه 
ها و منظــره های خاکســتری از پســربچه ای 
کــه خاکبــازی مــی کنــد تــا جوانی کــه کمی 
آن طــرف تر بــا چهــره ای تکیده ســیگاری را 
ُپــک مــی زنــد؛ زنــی کــه بــا چــادر مشــکی 
اش چهــره دختربچــه اش را مــی پوشــاند تــا 
در حیــن عبــور از جلــوی مــرد معتــاد چشــم 
هــای معصومــش درگیــر زشــتی هــا نشــود 
و مــردی کــه فقــر از ُکــت پوســیده اش مــی 
بــارد... اینجــا حاشــیه های یک شــهر اســت، 
متنــی کــه بیــش از هــر حاشــیه ای شــهر را 
آزار مــی دهد.جلوتــر مــی رویــم، بــه قلب گل 
ــا شــاید  ــاد، ی ــاد در خــرم آب ســفید و علــی آب
ــا  ــرد، ی ــاد بروج ــالم آب ــاد و اس ــم آب ابراهی
شــهرکی در نزدیکــی شــهر ازنــا، شــاید هــم 
مســیر خیابــان معلــم شــمالی و ضلــع جنوب 
ــی  ــر را طــی م ــدان بســیج پلدخت ــی می غرب
ــی کــه هســت درد مشــترکی  ــم؛ هرجای کنی
ســاکنانش را مــی آزارد، اینجــا، یعنی حاشــیه 

هــای شــهرهای لرســتان درد مــی کنــد.
ــرم  ــینی را از خ ــیه نش ــت حاش ــرنخ روای س
آبــاد راهــی بروجــرد مــی کنیــم، جایــی کــه 
ــای  ــیه ه ــار از حاش ــه ۳00 هکت ــک ب نزدی
ــد،  شــهر را حاشــین نشــین هــا پــر کــرده ان
محالتــی از ابراهیــم آبــاد، اســالم  آبــاد 
گرفتــه تــا اســد آبــاد و ... کــه از »آبــاد« بودن 
ــچ!  ــر هی ــت و دیگ ــوند اس ــک پس ــا ی تنه

ــین دارد. ــیه نش ــه حاش ــتان 27 نقط لرس

همدان
هــم اکنــون آمــار دقیقــی از ســاکنان 
حاشــیه نشــین همــدان وجــود نــدارد و 
ــا 200 هــزار  ــه مــی شــود بیــن 120 ت گفت
ــتند  ــین هس ــیه نش ــدان حاش ــر در هم نف
کــه بــا توجــه بــه تراکــم جمعیــت حاشــیه 
نشــینی در همــدان نیــاز بــه مدیریــت صــد 
ــه  ــار منطق ــدان 597 هکت ــدان دارد.هم چن
ــرای  ــتعد ب ــه مس ــا منطق ــین ی ــیه نش حاش
توانمندســازی دارد. ه هــم اکنــون جمعیــت 
ــه 200  حاشــیه نشــینی در شــهر همــدان ب
ــیه  ــوار حاش ــیده و 70 خان ــر رس ــزار نف ه
نشــین بــه 700 خانــوار تبدیــل شــده 

ــت. اس
ــار و شــهر  ــدان دارای 595 هکت  شــهر هم
ــر  ــای غی ــکونتگاه ه ــار س ــر ۶5 هکت مالی
ــری،  ــام، منوچه ــار ام ــت. حص ــمی اس رس
ــج  ــه پن شــهرک ولیعصــر، خضــر و مزدقین
منطقــه شــهر همــدان بــرای اجــرای طــرح 
ــارد و  ــه۶۳ میلی ــد ســازی هســتند ک توانمن
۳۶2 میلیــون تومــان در ایــن راســتا هزینــه 

ــت. ــرده اس ک

گیالن
ــاران، پاســکیاب،  ــوس و مســکن در ســال 1۳85، محــالت جم ــن سرشــماری نف ــق آخری طب
ــد  ــش از 9 درص ــر ، بی ــزار و 800 نف ــر 52 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــر ب ــک و نخودچ ــتخر عین اس
جمعیــت شــهر رشــت را تشــکیل مــی دهنــد کــه حاشــیه نشــنین هســتند.محله جمــاران: ایــن 
محلــه بــا تراکــم جمعیتــی 192.8 نفــر در هکتــار، متراکــم ترین محله در رشــت اســت. بررســی 
ــران  ــتان، کارگ ــه 40 درصــد سرپرس ــد ک ــی ده ــه نشــان م ــن محل ــوار در ای ــتان خان سرپرس
ــدار و درآمــد  ــای کار هســتند. کــه عــدم اشــتغال پای ــکار جوی روزمــزد و ۳.۶ درصــد از آنهــا بی
کــم مــی توانــد آن هــا را بــرای گــذران معیشــت و تأمیــن معــاش خانــواده بــا مشــکل مواجــه 
کنــد. بــا وجــود اینکــه اکثــر ســاکنین ایــن محلــه باســوادند ولــی تنهــا 9.۳درصدشــان دارای 

تحصیــالت دانشــگاهی بــوده و مابقــی تحصیــالت دیپلــم و زیــر دیپلــم دارنــد.

نام استان:مازندران
وجــود ســکونت گاه هــای غیر رســمی و حاشــیه نشــینی در جنــوب شــهر بهشــهر و در کوهپایه 
ایــن شــهر، بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــی، ســالمت مــردم شــهر بهشــهر را نیــز بــا تهدید 

جــدی مواجه ســاخته اســت.
بــا  اســت.  برابر4۳0هکتــار  قائمشــهر  شــهر  غیررســمی  ســکونتگاههای  مســاحت 
احتســاب400هکتار بافــت فرســوده مســاحتی بالــغ بر8۳0هکتــار از شــهر قائمشــهر کــه حــدود 
ــیه  ــدران حاش ــتان مازن ــد.در اس ــی ده ــود را تشــکیل م ــی ش ــامل م ــهر را ش ۳0 درصــد از ش
نشــینی بــه معنــای حلبــی آبــاد نداریــم بلکــه ســکونتگاههای غیــر رســمی تعریفــی اســت کــه 
در مازنــدران بــرای ایــن گونــه حاشــیه نشــینی ارائــه مــی شــود.در مازنــدران 11منطقــه آلــوده 
وجــود دارد .در ایــن مناطــق نــوع ســکونتگاهها و فضــای ســاختمانی  بــه نحــوی اســت کــه بــه 

ــد. ــد خدمــات دهــی کنن ــی بای ــودن دســتگاههای اجرای ــر ب ــل آســیب پذی دلی
شهرســتانهای چالــوس نوشــهر بهشــهر بابلســر تنکابن و قائمشــهر، بیشــترین ســکونتگاههای 
غیــر رســمی دارد.طبــق آمــار، ۶41 هکتــار از مســاحت ســه هــزار هکتــاری شهرســتان ســاری، 
۳47 هکتــار از مســاحت 2700 هکتــاری قائمشــهر، 420 هکتار ار مســاحت شــهری بابــل، 159 
هکتــار از مســاحت آمــل، 170 هکتــار از مســاحت شــهری چالــوس،   107 هکتــار از مســاحت 
شــهر نوشــهر، 80 هکتــار از مســاحت شــهر تنکابــن و... و. در اســتان مازنــدران فرســوده اســت 

کــه نیــاز مبــرم بــه نوســازی دارد.

هرمزگان
بندرعبــاس از جملــه نخســتین شــهرهایی اســت کــه معضــل حاشیه نشــینی را داخــل 
ــرده اســت. در حــال حاضــر حــدود نیمــی از  ــه ک ــد شــمالی تجرب محــدوده شــهر و در کمربن
شــهر بندرعبــاس )12محلــه( کــه ۳0 درصــد جمعیــت شــهر را در خــود جــای داده اســت جــزو 
ــی از  ــوان یک ــاس به عن ــهر بندرعب ــود. ش ــوب می ش ــوده محس ــین و فرس ــالت حاشیه نش مح
ــرای  پنــج شــهر هــدف از ســوی بانــک جهانــی تعییــن شــده و طــی دو ســال، ایــن بانــک ب
کمــک بــه ســاخت مراکــز درمانــی، مدرســه، خیابــان کشــی، احــداث پــارک، روشــنایی معابــر 
ــازی   ــازماندهی و استاندارد س ــئولیت س ــال 85مس ــرد و از س ــدام ک ــاس اق ــیه بندرعب در حاش

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــی در اس ــازمان های متول ــده س ــر عه ــمی ب ــکونتگاه های غیررس س
براســاس جدیدتریــن مطالعــات دو هــزار و ۳00 هکتــار بافــت فرســوده در هشــت شــهر اســتان 
شناســایی شــده کــه از ایــن میــزان یــک هــزار و 1۶7 هــزار هکتــار در شهرســتان بندرعبــاس 

اســت.
در هشــت شــهر بــزرگ و مهــم اســتان هرمــزگان حــدود دو هــزار و ۳۳0 هکتــار بافت فرســوده 
ــت  ــم باف ــم، شــهرهای کوچــک ه ــن هشــت شــهر مه ــر از ای ــه غی ــود دارد و ب مصــوب وج
هــای فرســوده دارنــد. در شــهر بندرعبــاس مجمــوع ســکونتگاههای غیررســمی و بافــت هــای 
فرســوده حــدود ســه هــزار و 500 هکتــار اســت کــه نشــان مــی دهــد حــدود نیمــی از اراضــی 

شــهر بندرعبــاس دارای اســکان غیررســمی و بافــت فرســوده اســت.
در مجمــوع 20 هــزار نفــر و یــا پنــج هــزار خانــوار در بندرعبــاس در وضعیــت نامناســب شــهری 
ــه طــور ضــروری چــاره اندیشــی شــود چــون در  ــد ب ــواده بای ــرای 500 خان ــد کــه ب ــرار دارن ق
مناطــق پرخطــری قــرار گرفتــه انــد و نیازمنــد جــا بــه جایــی هســتند و حوادثــی همچــون زلزله 

و یــا بارندگــی هــای شــدید و ســیل ایــن خانوارهــا را بــه شــدت دچــار مشــکل مــی کنــد.

کهگیلویه و بویر احمد
جمعیــت کهگیلویــه و بویراحمــد بــر پایــه سرشــماری مرکــز آمــار ایــران در ســال 85 بیــش از ۶۳4 هــزار نفــر بــوده کــه 52 درصــد آن  در روســتاها و 
48 درصــد در شــهرها ســکونت داشــتند. امــا براســاس سرشــماری ســال 90 نفــوس و مســکن در اســتان، ایــن معادلــه برعکــس شــده و 52 درصــد 
جمعیــت کهگیلویــه وبویراحمــد در شــهرها و 48 درصــد در روســتاها ســاکن هســتند کــه البتــه ایــن رونــد همچنــان در حــال افزایش اســت.کهگیلویه 
و بویراحمــد تــا ابتــدای دهــه ۶0 تنهــا دارای ســه شــهر یاســوج، گچســاران و دهدشــت بــود امــا اینــک و در نیمــه دهــه 90 ایــن تعــداد بــه 17 شــهر 
رســیده کــه ایــن خــود گواهــی بــر افزایــش رونــد شهرنشــینی طی ســه دهــه اخیــر در این اســتان بــر اثــر مهاجــرت بــوده اســت.حاال ۶8 هــزار نفــر از 

جمعیــت شهرســتان بویراحمــد تنهــا در اطراف شــهر یاســوج ســاکن هســتند.

پرونده حاشیه نشینی
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در اوایــل دهــهٔ پنجــاه خورشــیدی و پــس 
از وقــوع انقــالب ســفید، بــه دلیــل ایجــاد 
ــراد  ــز، اف ــی در تبری ــدد صنعت ــای متع کارخانه ه
ــراف،  ــتاهای اط ــهرها و روس ــاکن ش ــکار س بی
به دنبــال یافتــن شــغل در ایــن مراکــز و اقامــت 
ــز ســرازیر شــدند.  ــن شــهر، به ســمت تبری در ای
ــود  ــرای خ ــی ب ــدت کوتاه ــینان در م حاشیه نش
ــاکن  ــا س ــن خانه ه ــاختند و در ای ــه ای می س خان
می شــدند. خانه هــای آنــان از ابتدایی تریــن 
امکانــات رفاهــی همچــون آب، بــرق، گاز و 
تلفــن بی بهــره بــود. گســترش ایــن امــر باعــث 
ایجــاد محله هــای بــزرگ حاشیه نشــین در 
پیرامــون تبریــز شــد و در طــی چندســال، چهــرهٔ 
ــکالت  ــا مش ــر داده و آن را ب ــهر را تغیی ــن ش ای

ــرد. ــه رو ک ــددی روب متع
نفــر   400٬000 حــدود  در  تبریــز  امــروزه 
داده اســت.  را در خــود جــای  حاشیه نشــین 
مناطــق  در  عمــده  به طــور  حاشیه نشــینان 
حاشــیه ای شــمال، شــمال غــرب و جنــوب 
ــن  ــان ای ــه از می ــده اند ک ــاکن ش ــهر س ــن ش ای
ــوان محله هــای آخماقیــه، حافــظ،  مناطــق می ت
خلیل آبــاد، داداش آبــاد، ســیالب، طالقانــی، ایــده 
ــره باغی،همــت  ــه، ماراالن،ق ــاد، الل ــل آب لو،خلی
آبــاد، منبــع و یوســف آباد را نــام بــرد کــه حــدود 
ــع از مســاحت تبریــز را اشــغال  ۳0 کیلومتــر مرب

ــد. ــرده ان ک

ــزرگ  ــی ب ــه معضل ــروزه ب ــینی ام ــیه نش حاش
ــهرهای  ــوص کالنش ــه خص ــهرها و ب ــرای ش ب
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت ب ــده اس ــل ش ــور تبدی کش
ــور دارای  ــای کش ــتان ه ــد اس ــا ۶0 درص تقریب
مناطــق حاشــیه نشــین هســتند و در ایــن میــان 
ــهم  ــود س ــه خ ــه نوب ــز ب ــز نی ــهر تبری کالنش

ــا را دارد. ــینی ه ــیه نش ــن حاش ــی از ای باالی
ــیه  ــق حاش ــری مناط ــزار نف ــت 450 ه جمعی
ــزرگ در  ــل ب ــن معض ــای ای ــز گوی ــین تبری نش
ــکل  ــن مش ــل ای ــه ح ــوده ک ــهر ب ــن کالنش ای
ــه  ــب در زمین ــای مناس ــه راهکاره ــد ارائ نیازمن
ــوی  ــی از س ــی و فرهنگ ــی، امنیت ــای اجتماع ه

ــت. ــئوالن اس مس
ــه  ــه فاصل ــهر ک ــی ش ــالت داخل ــی از مح اندک
گرفتــه و وارد مناطــق حاشــیه نشــین می شــوی 
ــن دو  ــی را بی ــای باالی ــاوت ه ــی تف ــی توان م
منطقــه احســاس کنــی  کــه ایــن تفــاوت هــا در 
ــر  ــب ب ــگ غال ــا و فرهن ــه ه ــوع و شــکل خان ن

ــه مشــهود اســت. ــن منطق ای

الزم نیســت در زمینــه هــای عمرانــی تخصــص 
ــتحکام  ــه اس ــا متوج ــی ت ــته باش ــادی داش زی
ــم  ــا نی ــی، ب ــا باش ــه ه ــن خان ــم ای ــیار ک بس
نگاهــی بــه ســاختمان هــای حاشــیه شــهر نیــز 
ــه ای  ــوع زلزل ــه وق ــد ک ــه ش ــوان متوج ــی ت م
در حــد چنــد ریشــتر مــی توانــد فاجعــه بزرگــی 
ــان  ــن می ــه در ای ــاورد ک ــود بی ــه وج ــهر ب در ش
قــرار گرفتــن تبریــز در خــط گســل زلزلــه عمــق 

ــد. ــی کن ــه را بیشــتر م فاجع

lمــردم مناطــق حاشــیه نشــین تافته 
ــه تبریز هســتند جــدا بافت

ــز  ــه از تبری ــن منطق ــاکنان ای ــد یکــی از س احم
اســت کــه مــی گویــد: حــدود چهــار ســال پیش 
ــود  ــتای خ ــردن کار از روس ــدا ک ــه پی ــه بهان ب
ــوب  ــردن کار خ ــدا ک ــا پی ــم ام ــز آمدی ــه تبری ب
تنهــا یــک رویــا بــود کــه فقــط یــک یــا دومــاه 
بعــد از آمــدن بــه ایــن شــهر متوجــه غیرممکــن 
بــودن آن شــدیم امــا راه برگشــتی هــم به روســتا 
ــی  ــی مشــکالت مال ــل برخ ــه دلی ــتیم و ب نداش
ــن قســمت از شــهر  ــه ســکونت در ای ــور ب مجب

ــدیم. ش
وی ادامــه مــی دهــد: بیشــتر مردمــی کــه در این 
ــد از شهرســتان هــا و  منطقــه زندگــی مــی کنن
ــه  ــد و ب ــده ان ــز آم ــه تبری روســتاهای اطــراف ب
دلیــل وجــود برخــی مشــکالت هماننــد نیافتــن 
کار در ایــن قســمت ســاکن شــده انــد کــه ایــن 
ــن  ــت فرهنگــی ای ــده اســت باف ــر ســبب ش ام
قســمت از شــهر متفــاوت با دیگــر مناطق باشــد. 
ــا انتقــاد از نبــود برخــی مراکــز درمانــی  احمــد ب
و بهداشــتی در ایــن ناحیــه گفــت: نبــود مراکــز 
درمانــی در ایــن نقطــه از شــهر ســبب بــه وجــود 
ــردم  ــن م ــف در بی ــای مختل ــاری ه ــدن بیم آم

منطقــه شــده اســت.
وی ادامــه داد: بارهــا از ســوی مســئوالن شــاهد 

ســر دادن شــعار توســعه متــوازن و متعادل شــهر 
ــیه  ــق حاش ــردم مناط ــا م ــم ام ــوده ای ــز ب تبری
نشــین تافتــه جدابافتــه شــهر تبریــز هســتند که 

ــد. ــده ان ــات شــهری دور مان از تمامــی امکان
مناطــق حاشــیه نشــین بــه پناهــگاه معضــالت 

اجتماعــی تبدیــل شــده اســت
بــه ســراغ یکــی از مغــازه داران واقــع در منطقــه 
ــای  ــمت ه ــی از قس ــه یک ــز ک ــال تبری مالزین
حاشــیه نشــین محســوب مــی شــود، مــی روم و 
از وی در خصــوص وضعیــت منطقــه می پرســم، 
ــن قســمت  ــت در ای ــود امنی ــد: نب ــی گوی وی م
ــه  ــن مشــکالت منطق از شــهر یکــی از بزرگتری
اســت زیــرا در ســاعات خاصــی از شــبانه روز بــه 
آســانی مــی تــوان شــاهد تــردد معتــادان و حتــی 

توزیــع مــواد مخــدر بــود.
اســماعیل ادامــه مــی دهــد: رفــت و آمــد در ایــن 
مناطــق بســیار ســخت بــوده و از ســاعت خاصی 
ــوان در کوچــه پــس کوچــه هــای ایــن  نمــی ت
مناطــق تــردد کــرد زیــرا امنیــت الزم بــرای این 

امــر وجــود نــدارد.
ــی  ــود را از اهال ــی دارد، خ ــه ســن باالی ــادره ک ن
ــد:  ــی گوی ــد و م ــی کن ــی م ــه معرف ــن منطق ای
ــد  ــده ان ــاخته ش ــه ای س ــه گون ــا ب ــازل م من
کــه هــر کــدام از ایــن خانــه هــا بــه راحتــی بــا 
یکدیگــر ارتبــاط دارنــد و این ســبب شــده اســت 
کــه در طــول روز و حتــی شــب هیــچ امنیتــی در 

ــان نداشــته باشــیم. منازلم
وی ادامــه مــی دهــد: بارهــا کــه خانــه را بــرای 
چندیــن دقیقــه تــرک کــرده ایــم شــاهد ســرقت 
از منازلمــان بــوده ایــم کــه ایــن امر ســبب شــده 
ــد  ــرای چن ــی ب ــان را حت ــه هایم ــگاه خان هیچ

دقیقــه نیــز خالــی نگذاریــم.
ــردم مناطــق حاشــیه  ــا، م ــد: م ــی افزای ــادره م ن
نشــین جزئــی از شــهر تبریــز بــه حســاب نمــی 
آییــم و نمــی توانیــم از نعمــت آســایش و امنیــت 

بررسی پدیده حاشیه نشینی در آذربایجان شرقی

چهارصد هزار حاشیه نشین در تبریز

 آذربایجان شرقی
 علی دایالریفائزه زنجانی

تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان 
شرقی با بیشترین احتمال حاشیه نشینی 
رو به روست. شهری که با داشتن ۱۸ 
محله حاشیه نشین با معضل بزرگ 
و عواقب فرهنگی و اجتماعی بد آن 

دست و پنجه نرم می کند.

پرونده حاشیه نشینی
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شــهر برخــوردار باشــیم.

ــق  ــی در مناط ــز آموزش ــود مراک lکمب
ــز حاشــیه نشــین تبری

ــی  ــه م ــن مناطــق وارد ک ــه ای ــه کوچ ــه کوچ ب
شــوی، مــی توانــی چهــره مظلــوم کودکانــی را 
ببینــی کــه یــا مشــغول بــازی دســته جمعــی بــا 
یکدیگــر هســتند و یــا در حــال خوانــدن کتــاب 
مــدارس خــود، کودکانــی کــه قربانــی رویاهــای 
ــواده  ــا دیگــر اعضــای خان بلنــد پــدر و مــادر و ی

ــد. خــود شــده ان
ســراغ دختــر 12 ســاله ای مــی روم کــه گوشــه 
ــته و  ــتانش نشس ــراه دوس ــه هم ــه ب ای از کوچ
در حــال خوانــدن کتــاب درســی خــود اســت، از 
وی در خصــوص مدرســه هــای موجــود در ایــن 
ــن  ــرای رفت ــد: ب مناطــق مــی پرســم، مــی گوی
بــه مدرســه بایــد فاصلــه زیــادی را از خانــه طــی 
کنیــم کــه ایــن امــر ســبب شــده اســت حتــی 
بســیاری از والدیــن کــودکان خــود را از رفتــن به 

ــد. ــاز بدارن مدرســه ب

ــینان  ــیه نش ــه حاش ــد خان 90l درص
ــتند ــتاندارد هس ــز غیراس تبری

ــای  ــت ه ــس اداره باف ــدزاده، رئی ــف محم یوس
فرســوده شــهری ســازمان راه و شهرســازی 
ــم  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربایج
اکنــون 80 هــزار خانــوار در مناطــق حاشــیه 
نشــین تبریــز در شــمال، جنــوب و غــرب تبریــز 
زندگــی مــی کننــد، گفــت: طبــق مصوبــه 
دور دوم ســفرهای اســتانی دولــت گذشــته 
ســاماندهی حاشــیه نشــینی تبریــز جــزو برنامــه 
ــا  ــون ب ــم اکن ــت و ه ــرار گرف ــی ق ــای مل ه
ــاط  ــن مناســب در نق ــار زمی اختصــاص 41 هکت
مختلــف شــهر تبریــز بدنبــال انتقــال بخشــی از 
زاغــه نشــین هــا بــه ســکونت گاه هــای رســمی 
و اســتاندارد هســتیم . محمــدزاده افــزود: بــا 
ــکن در  ــازی و مس ــان شهرس ــی کارشناس بررس
ــوار حاشــیه نشــین در  ــه اول ســه هــزار خان وهل
ضلــع جنوبــی اتوبــان پاســداران بــه ایــن مناطق 
منتقــل خواهنــد شــد کــه تاکنــون 120 میلیــارد 

ــت . ــده اس ــه ش ــرای آن هزین ــال ب ری
رئیــس اداره بافــت هــای فرســوده شــهری 
ــه  ــا اشــاره ب ســازمان راه و شهرســازی اســتان ب
ــن مناطــق  ــای ای ــه ه ــودن خان ــتاندارد ب غیراس
گفت: متاســفانه اکثــر جمعیــت 400 هــزار نفری 
حاشــیه نشــین تبریــز در مناطــق شــمالی شــهر 
اســتقرار یافتــه انــد کــه 90 درصــد خانــه هــای 
آنهــا غیــر اســتاندارد ســاخته شــده اســت . معاون 
ــن  ــز در ای ــز نی ــهردار تبری ــی ش ــی و عمران فن
ــات انجــام  ــر اســاس مطالع ــت: ب خصــوص گف
شــده، ساخت وســازها و اســکان صــورت گرفتــه 
در ضلــع شــمالی تبریــز و به مــوازات اتوبــان 
ــینی را  ــد حاشیه نش ــدودا ۶0 درص ــداران ح پاس
تشــکیل داده و 40 درصــد مابقــی حاشیه نشــینی 
حاشــیه ای  ســطح  از  پراکنــده  به صــورت 
مخصوصــا در جنــوب و غــرب تبریــز بــه وجــود 

ــده اســت. آم
محبــوب عبداله پــور بــا اشــاره بــه ســکونت 400 
هــزار نفــر در مناطــق حاشیه نشــین تبریــز گفت: 
ایــن موضــوع تهدیــد آفریــن بــوده و در صــورت 
بــروز حــوادث طبیعــی، امــکان ارائــه ی هرگونــه 
عملیــات امــداد و نجــات را مختــل خواهــد کــرد.

معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار تبریــز بــا تأکید 
ــال 1۳28  ــهرداری در س ــن ش ــه قوانی ــر این ک ب

ــدی الزم را  ــال حاضــر کارآم نوشته شــده و در ح
ــن  ــدی قوانی ــرف ناکارآم ــزود: ازیک ط ــدارد، اف ن
و از طــرف دیگــر عــدم مدیریــت واحــد شــهری 
کالن شــهرها  در  به خصــوص  و  شــهرها  در 
ســکونت های  یــا  غیرمجــاز  ساخت وســاز 

ــت. ــعه داده اس ــمی را توس غیررس
وی بــا بیــان این کــه اخیــرا در شــهرداری 
ــهردار  ــده و ش ــائل پیش بینی ش ــن مس ــز ای تبری
و شــورای شــهر تبریــز بــر مدیریــت هماهنــگ 
تأکیــد دارنــد، تصریــح کــرد: هماهنگــی مدیران 
ــر  ــم منج ــد حرای ــت واح ــه مدیری ــهرداری ب ش
شــده و بــا مشــخص شــدن مدیــر ایــن قســمت 
تــا حــد ممکــن ساخت وســازها در حرایــم، مقــرر 

گردیــده بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت 
ــش رود. ــز پی ــهرداری تبری ــوی ش ــه از س گرفت

ــرای  ــا اج ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــور اظه عبداله پ
ــده الحــاق  ــه در آین ــی ک ــن سیاســت ها، زمان ای
ــه شــهر تبریــز اتفــاق می افتــد، دیگــر  حرایــم ب
ــش روی  ــا پی ــینی ی ــش حاشیه نش ــاهد افزای ش
ســکونت گاه هایی کــه غیــر امــن هســتند، 

ــود. ــم ب نخواهی
وی بــا اشــاره بــه اتفاقــات تلــخ گذشــته ازجملــه 
ــان  ــه ی ورزق ــت: در زلزل ــان گف ــه ی ورزق زلزل
و اهــر همــه همــت کــرده و مشــکل حــل 
ــز و مناطــق  ــن اتفــاق در تبری ــی اگــر ای شــد ول
حاشیه نشــین آن رخ دهــد، خســارات جانــی، 

ــا  ــه ب ــی قابل مقایس ــی احتمال ــی و اجتماع مال
دیگــر زلزله هــای اتفــاق افتــاده در ســطح کشــور 
ــوع  ــن موض ــت ای ــه اهمی ــد ب ــه بای ــت ک نیس

ــیم. ــف باش واق
مسیرگشــایی در مناطــق حاشــیه نشــین در 
ــت ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــهرداری تبری ــت ش اولوی

ــهرداری  ــرد ش ــه عملک ــاره ب ــا اش ــور ب عبداله پ
تبریــز در ســال جــاری، مســیر گشــایی های 
مناطــق  دسترســی  بــرای  ضــروری 
حاشیه نشــین را کــه در طــرح تفضیلــی نیــز 
شــهرداری  اول  اولویــت  پیش بینی شــده اند، 
ــداران،  ــا پاس ــرقی ت ــر ش ــه  کوث ــت و ادام دانس
ــداد  ــاد، امت ــا اتح ــالم ت ــداد ثقه االس ــع امت تقاط
ــده  ــه ای ــرب ب ــرق و غ ــال ش ــری و اتص 45 مت
ــال و  ــاد و مالزین ــر احمدآب ــی آخ ــو و دسترس ل
یوســف آباد بــه اتوبــان پاســداران را ازایــن  دســت 
پروژه هــای اولویــت دار شــهرداری برشــمرد.

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری تبریز، مســیر 
گشــایی در منطقــه ی مالزینــال را در ردیــف این 
پروژه هــا اعــالم و تصریــح کــرد: پــروژه اســکان 
حاشیه نشــینی 220 واحــدی بــرای افــرادی کــه 
ــد،  ــی می کنن ــن زندگ ــکونت گاه های ناام در س
ــداد  ــر تع ــرور ب در نظــر گرفته شــده اســت و به م
ایــن پروژه هــا به صــورت تصاعــدی افــزوده 

خواهــد شــد.
و  دولــت  همــکاری  درخواســت  بــا  وی 
دســتگاه های اجرایــی بــا شــهرداری تبریــز 
ــغ   ــاری بال ــال 9۳ اعتب ــرآورد س ــق ب ــت: طب گف
بــر 10 هــزار میلیــارد تومــان خــارج از اعتبــارات 
عمرانــی بودجــه ی شــهرداری تبریز بــرای تداوم 
ــه  ــینان ب ــال حاشیه نش ــازی ها و انتق ــن بازس ای
ــه  ــت ک ــاز اس ــکونی موردنی ــن مس ــق ام مناط
حــدود هفتــاد درصــد ایــن مبلــغ بــرای احــداث 
ــال  ــرای انتق ــی ب ــکونی و مابق ــای مس واحده
خدمــات شــهری از قبیــل آب و فاضــالب، بــرق، 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــن ب گاز و تلف

فرماندهــی  جتماعــی  lمعــاون 
ــردم  ــرقی: م ــان ش ــی آذربایج انتظام
ــی در  ــکاری خوب ــین هم ــیه نش حاش

ــد ــرم ندارن ــا ج ــورد ب برخ
ســرهنگ علــي اســمعیل پور، معــاون اجتماعــی 
ــز  ــرقی نی ــان ش ــي آذربایج ــي انتظام فرمانده
دربــاره جرایــم روی داده در قســمت های حاشــیه 
ــی  ــد:: طبیع ــی گوی ــا م ــگار م ــه خبرن ــین ب نش
اســت کــه مناطــق حاشــیه نشــین محــل امنــی 
ــن  ــرا ای ــد زی ــان باش ــکاران و مجرم ــرای بزه ب
ــدام  ــی اق ــار عموم ــد دور از انظ ــی توانن ــراد م اف
بــه هــر گونــه قانــون شــکنی بکننــد .بــاال بودن 
ــواد مخــدر  ــار جرایمــی همچــون مصــرف م آم
ــای  ــق گوی ــن مناط ــروش آن در ای ــد و ف و خری
ــواد  ــب اســت. بیشــترین مشــتریان م ــن مطل ای
مخــدر در خــود مناطــق حاشــیه نشــین هســتند 
ــان  ــتگیری مجرم ــر دس ــر خط ــوی دیگ و از س
ــر اســت پــس در  توســط نیــروی انتظامــی کمت
ــه  ــدام ب ــوان اق ــی ت ــر م ــن مناطــق راحــت ت ای

ــه جرمــی کــرد. انجــام هــر گون
وی ادامــه داد: انجــام عملیــات پاکســازی در 
ــر  ــه براب ــدود س ــین در ح ــیه نش ــق حاش مناط
ســایر مناطق شــهر اســت و حساســیت ویــژه ای 
بــر روی ایــن قســمت هــا وجــود دارد. هیچکس 
ــروی  ــت نی ــه از گش ــد ک ــا کن ــد ادع ــی توان نم
ــرا  ــده زی ــته ش ــق کاس ــن مناط ــی در ای انتظام
ــه حداقــل چندیــن عملیــات پاکســازی در  ماهان

پرونده حاشیه نشینی
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ــه  ــی ک ــود در حال ــی ش ــام م ــه انج ــن منطق ای
ــاه  ــاط شــهر هــر شــش م ــن نق ــی در بهتری حت

ــتیم. ــات هس ــن عملی ــاهد ای ــار ش ــک ب ی
ــد:  ــی گوی ــن م ــمعیل پورهمچنی ــرهنگ اس س
مــردم ایــن مناطــق مقابلــه خوبی بــا ایــن جرایم 
ــردم  ــی اســت یکــی از م ــرا کاف ــد زی نمــی کنن
حاشــیه نشــین در هنــگام مشــاهده یــک جــرم 
ــواد مخــدر تماســی  ــروش م ــد و ف ــد خری همانن
ــایی  ــند و در شناس ــته باش ــس 110 داش ــا پلی ب
ــک  ــول ی ــد.ر ط ــاری کن ــا را ی ــرم م ــرد مج ف
ــا  ــر ب ــاه اول ســال جــاری حــدود 5۳ هــزار نف م
110 تمــاس گرفتــه انــد کــه اکثــرا مربــوط بــه 
ــوده  ــواد مخــدر ب ــادان م شناســاندن محــل معت
اســت کــه بیشــتر ایــن افــراد از مناطــق مختلــف 
شــهر تمــاس حاصــل کــرده انــد در حالــی کــه 
هیچگونــه تماســی از مناطــق حاشــیه نشــین به 

ــس نشــده اســت. پلی

lشــهردار تبریز:قوانیــن ناکارآمــد 
ــت اس

ــهردار  ــی ش ــاون عمران ــور، مع ــوب عبداله پ محب
تبریــز نیــز در گفتــگ بــا خبرنــگار مــا ناکارآمدی 
قوانیــن قدیمــی، عــدم اســتقرار مدیریــت واحــد 
ــی  ــادی و اجتماع ــل اقتص ــایر عل ــهری و س ش
اســت، قوانیــن شــهرداری در ســال 1۳28 
ــدی الزم را  ــال حاضــر کارآم نوشته شــده و در ح
نــدار را دلیــل حاشــیه نشــینی مــی دانــد و مــی 
گویــد: .اخیــرا در شــهرداری تبریــز ایــن مســائل 
مدیــران  هماهنگــی  بــا  و  پیش بینی شــده 
شــهرداری بــه مدیریــت واحــد حرایــم خواهیــم 
رســید و بــا مشــخص شــدن مدیــر ایــن قســمت 
ــر  ــم ب ــازها در حرای ــن ساخت وس ــد ممک ــا ح ت
ــوی  ــه از س ــورت گرفت ــزی ص ــاس برنامه ری اس

ــی رود. ــش م ــز پی ــهرداری تبری ش
عبدالــه پــور مــی گویــد : پــروژه اســکان 
حاشیه نشــینی 220 واحــدی، بــرای افــرادی کــه 
ــد در  ــن زندگــی می کنن در ســکونت گاه های ناام
نظــر گرفته شــده اســت امــا بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــراد  اشــاره کــرد کــه جابجایــی ایــن تعــداد از اف
کــه حــدود 450 هــزار نفــر را تشــکیل مــی دهند 

ــی  ــه باالی ــه هزین ــرژی و البت ــد صــرف ان نیازمن
اســت.طبق بــرآوردی که ســال گذشــته داشــتیم 
ــارات  ــارج از اعتب ــال خ ــارد ری ــزار میلی 100 ه
عمرانــی بودجــه ی شــهرداری تبریز بــرای تداوم 
ــه  ــینان ب ــال حاشیه نش ــازی ها و انتق ــن بازس ای
مناطــق امــن مســکونی موردنیــاز اســت. هفتــاد 
ــای  ــداث واحده ــرای اح ــغ ب ــن مبل ــد ای درص
ــات  ــال خدم ــرای انتق ــه آن ب ــکونی و بقی مس
ــرق، گاز و  ــالب، ب ــل آب و فاض ــهری از قبی ش

ــرآورد شــده اســت. ــن ب تلف

ــالت  ــی مح ــای دسترس ــه وی پروژه ه ــه گفت ب
ــداران  ــان پاس ــه اتوب ــف آباد ب ــال و یوس مالزین
و همچنیــن مســیر گشــایی کــوی ســبالن 
در ائــل گلــی، از پروژه هایــی اســت کــه در 
ــه ی  ــود. ادام ــی ش ــی م ــوص اجرای ــن خص ای
ــداد  ــع امت ــداران، تقاط ــا پاس ــرقی ت ــر ش کوث
ثقه االســالم تــا اتحــاد، امتــداد 45 متــری و 
اتصــال شــرق و غــرب بــه ایــده لــو و دسترســی 
ــه  ــف آباد ب ــال و یوس ــاد و مالزین ــر احمدآب آخ

اتوبــان پاســداران از پــروژه هــای ضــروری برای 
ــت. ــهر اس ــه ش ــق ب ــن مناط ــال ای اتص

ــرای  ــا اج ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب او در پاس
ــز،  ــهرداری تبری ــد در ش ــای جدی ــت ه سیاس
آیــا شــاهد توقــف حاشــیه نشــینی در ایــن 
شــهر خواهیــم بــود نیــز مــی گویــد: بــا اجــرای 
تبریــز،  شــهرداری  جدیــد  سیاســت های 
ــه شــهر  ــم ب ــده الحــاق حرای ــه در آین ــی ک زمان
ــش  ــاهد افزای ــر ش ــد، دیگ ــاق می افت ــز اتف تبری
ــا پیــش روی ســکونت گاه هایی  حاشیه نشــینی ی
کــه غیــر امــن هســتند، نخواهیــم بــود. عــالوه 
ــهر  ــهرداری کالنش ــه ی ش ــالش مجموع ــر ت ب
ــرای  ــی اســتان ب ــران اجرای ــز و همــت مدی تبری
ــهر،  ــیه ی ش ــای حاش ــکن ه ــازی مس ایمن س
احســاس  خــود  بایــد  نیــز  حاشیه نشــینان 
مقاوم ســازی  بــرای  و  کــرده  مســئولیت 

خانه هــای خــود داوطلــب شــوند.

lشهرستان اهر،رتبه دوم
شهرســتان های  از  یکــی  اهــر  شهرســتان 
ــز آن شــهر  ــه مرک آذربایجــان شــرقی اســت ک
ــوده و جمعیــت ایــن شهرســتان بیــش از  اهــر ب
140 هــزار نفــر اســت کــه نزدیــک صــد هــزار 
نفــر آن در شــهر اهــر و مابقــی در روســتاها 

ــتند. ــاکن هس س
پدیــده حاشــیه  نشــینی پدیــده ای شــهری اســت 
کــه بــا توجه بــه رشــد شهرنشــینی بــی  رویــه در 
ــهر  ــه ش ــتا ب ــای روس ــود مهاجرت ه ــر و وج اه

شــکل گرفتــه و گســترش یافتــه اســت.
شهرســازی  و  راه  اداره  معــاون  پورقهرمــان 
شهرســتان اهــر اظهــار داشــت: براســاس مــاده 
7 قانــون ایمنــی راه و راه آهــن، هرگونــه ســاخت  
ــا 12.5  ــی راه روســتایی ت ــم قانون و ســاز در حری
ــرف راه  ــیه دو ط ــا حاش ــاده ت ــط ج ــر از وس مت

ــود. ــی می ش ــی تلق غیرقانون
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تجــاوز بــه حریــم راه ها 
در کشــور بــرای برخــی افــراد بــه امــری طبیعــی 
ــوارد  ــترین م ــت: بیش ــت، گف ــده اس ــل ش تبدی
ــر  ــتان اه ــا در شهرس ــم راه ه ــه حری ــاوز ب تج
مربــوط بــه راه هــای روســتایی و در جــاده هــای 
اهــر- کلیبــر و اهــر - مشــگین شــهر اســت کــه 
بــا پیگیــری هــای انجــام شــده از طریــق مراجع 
ــع  ــرای رف ــررات ب ــون و مق ــق قان ــی طب قضای

تجــاوز اقــدام شــده اســت.
ــر  ــتان اه ــازی شهرس ــاون اداره راه و شهرس مع
ــا ســاخت  ــا اشــاره بــه اینکــه طــرح برخــورد ب ب
ــر مجــاز در حاشــیه جــاده هــای  و ســازهای غی
ــه اداره  ــر - مشــگین شــهر ب ــر و اه اهــر- کلیب
راه و شهرســازی ارائــه شــده، ادامــه داد: ســاخت 
و ســازهای غیرمجــاز در حریــم جاده هــا از قبــل 
صــورت گرفتــه و برخــورد بــا متخلفیــن و افــراد 
ســودجو بــا همــکاری مقامــات قضائــی و 

ــود. ــد ب ــر خواه ــهرداری میس ش
59مــورد ســاخت و ســاز غیرمجــاز در محــدوده 

اراضــی کشــاورزی شناســایی شــده اســت
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  اســدی  محمــد 
ــار  ــن خصــوص اظه ــز در ای ــر نی شهرســتان اه
داشــت: ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در حریم 
شــهر اتفــاق مــی افتــد و اگــر در روســتاها ایــن 
ســاخت و ســازها انجــام شــود بطــور یقیــن جهاد 
کشــاورزی شــاکی شــده و شــکایت خــود را بــه 

ــد. ــی کن ــی اعــالم م مراجــع قضائ
ــری اراضــی  ــظ کارب ــتای حف ــزود: در راس وی اف
کشــاورزی، 59 مــورد ســاخت و ســاز غیرمجــاز 
در محــدوده اراضــی کشــاورزی شناســایی کــه 9 
مــورد منجــر بــه قلــع و قمــع و پرداخــت جریمــه 
ــا  نقــدی شــده و در حریــم شــهر نیــز ۶ مــورد ب
تعییــن اکیــپ در طــرح قلــع و قمــع قــرار خواهد 

گرفــت.
ــر  ــر نف ــرای ه ــال 1۳۶5 ب ــا س ــه داد: ت وی ادام
ــن کشــاورزی  ــرانه زمی ــع س ــر مرب ــزار مت 11 ه
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــی متاس ــت، ول ــی گرف ــق م تعل

احمد یکی از ساکنان این 
منطقه از تبریز است که 
می گوید: حدود چهار 

سال پیش به بهانه پیدا 
کردن کار از روستای 

خود به تبریز آمدیم اما 
پیدا کردن کار خوب تنها 
یک رویا بود که فقط یک 

یا دوماه بعد از آمدن به 
این شهر متوجه غیرممکن 

بودن آن شدیم اما راه 
برگشتی هم به روستا 

نداشتیم و به دلیل برخی 
مشکالت مالی مجبور به 

سکونت در این قسمت از 
شهر شدیم|

پرونده حاشیه نشینی
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ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز باعــث شــده که 
از ســال 75 تــا ســال 9۳ بــرای هــر نفــر ایرانی 7 
هــزار متــر مربــع ســرانه زمیــن کشــاورزی تعلق 
ــزان 4  ــی ایــن می ــازه زمان ــرد کــه در ایــن ب بگی

هــزار متــر مربــع کاهــش یافتــه اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اهــر تصریح 
ــی در  ــای زراع ــن ه ــم زمی ــر بخواهی ــرد: اگ ک
محــدوده شــهر را در اختیــار ســاخت و ســاز قــرار 

دهیــم نیــز مقــدور نیســت.
وی گفــت: بایــد در راســتای حفــظ باقــی مانــده 
اراضــی کشــاورزی بــا تغییــر کاربــری غیرمجــاز 
ــتلزم  ــن کار مس ــود و ای ــورد ش ــدت برخ ــه ش ب
همــکاری و مســاعدت دســتگاه هــای قضایــی، 
ــتر  ــل بیش ــراه تعام ــه هم ــی ب ــی و نظارت اجرای

ــت. ــا اس ــاری ه ــداری و دهی بخش

lبرخــورد بــا ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز در اهــر

یعقــوب شــهبازپور دادســتان عمومــی و انقــالب 
شهرســتان اهــر در ایــن خصــوص اظهــار 
داشــت: امــروز یــک وحــدت نظــر میــان 
داگســتری، شــهرداری و اداره راه و شهرســازی در 
زمینــه  برخــورد بــا ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
شــکل گرفتــه کــه همیــن امــر نیــز ســبب شــده 
دســتگاه هــای اجرایــی بــا قــرار گرفتــن در کنــار 
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــتر را ب ــی، بس ــتگاه قضای دس
ــد. ــم کنن ــاز، فراه ــازهای غیرمج ــاخت و س س

ــای  ــورد ه ــه برخ ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاز در  ــازهای غیرمج ــاخت و س ــا س ــی ب قضای
ــت:  ــت، گف ــد یاف ــه خواه ــر ادام ــتان اه شهرس
ــدام  ــد اق ــا بای ــن برخورده ــا ای ــان ب ــه همزم البت

ــورت  ــز ص ــگیری نی ــوزه ی پیش ــی در ح اساس
ــرد. گی

شــهبازپور بــار دیگــر بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
مــا نیــز بــه عنــوان مجریــان قانــون از تخریــب 
خوشــحال  غیرمجــاز  ســازهای  و  ســاخت 
ــتگاه  ــدا، دس ــان ابت ــر از هم ــزود: اگ ــتیم، اف نیس
هــا پــای کار بیاینــد و جلوی ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز را بگیرنــد هزینــه هــا و ســرمایه هــای 

ــت. ــد رف ــن نخواه ــی، از بی مل
ــاد  ــهرداری و بنی ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مســکن موظــف هســتند ســکونتگاه هــای غیــر 
ــت: اداره  ــد، گف ــاماندهی کنن ــز س ــمی را نی رس
ــری  ــد تدبی ــاد مســکن و شــهرداری اهــر بای بنی
پیشــه کننــد تــا مهاجرانــی کــه از روســتاها بــه 

ــد. ــاماندهی کنن ــرده را س ــرت ک ــهر مهاج ش
ــف  ــای مختل ــتگاه ه ــکاری دس ــرورت هم ض
بــرای مقــاوم ســازی بافــت هــای فرســوده اهــر

اســالمی  انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــر 
ــه  ــه برنام ــان اینک ــا بی ــز ب ــر نی ــتان اه شهرس
ــای  ــکونتگاه ه ــازی س ــاماندهی و توانمندس س
ــط ابــالغ  ــه دســتگاه هــای ذیرب ــر رســمی ب غی
ــک  ــت ی ــم گذش ــت: علیرغ ــار داش ــده، اظه ش
ســال از ایــن برنامــه هنــوز اقدامــات بخصوصــی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــوص ص ــن خص در ای

عــادل فیضــی ادامــه داد: ســکونتگاه هــای غیــر 
ــد  ــر بای ــتان اه ــاز در شهرس ــمی و غیرمج رس
ــا از آســیب هــای اجتماعــی  ســاماندهی شــود ت

ــود. ــری ش ــته و جلوگی ــی کاس و فرهنگ
ــاخت  ــری از س ــه جلوگی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــکونتگاه  ــاماندهی س ــاز و س ــازهای غیرمج و س
ــهرداری  ــتور کار ش ــمی در دس ــر رس ــای غی ه
قــرار دارد، افــزود: متاســفانه ســالهای گذشــته در 

برخــی از مناطــق شــهر اهــر ســاخت و ســازهای 
غیرمجــاز انجــام شــده اســت کــه امــروز تخریب 

ایــن بناهــا مشــکل را دوچنــدان مــی کنــد.
فیضــی همچنیــن از بازســازی 80 درصــد 
ــهری در  ــتایی و ش ــوده روس ــای فرس ــت ه باف
شهرســتان اهــر خبــر داد و اظهــار داشــت: بــرای 
مقــاوم ســازی بافــت هــای فرســوده شــهری و 
روســتایی همــکاری و همراهــی دســتگاه هــای 

ــود. ــد ب ــروری خواه ــان ض ــات رس خدم

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه چندیــن محلــه و 
منطقــه شــهر اهــر از نظــر بهداشــتی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و غیــره وضعیــت خوبــی ندارنــد، 
ــر  ــتان اه ــه شهرس ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
جــزو شــهرهای حاشــیه نشــین در کشــور مطرح 
شــده، طــرح ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیــر 
رســمی و غیرمجــاز در ایــن شهرســتان بــا 

ــت. ــری اس ــال پیگی ــت درح جدی
مــردم مســئوالن را در راســتای مبــارزه بــا 
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز یــاری کننــد

ــار  ــر اظه ــهر اه ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــد  ــی تایی ــه نقشــه تفضیل ــی ک ــا زمان داشــت: ت
ــب  ــاٌل از تخری ــرد فع ــرار بگی ــا ق ــار م و در اختی
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز صــرف نظــر کرده 
ــری  ــاز جلوگی ــازهای غیرمج ــاخت و س و از س

ــرد. ــم ک خواهی
حســنعلی قهرمــان فــرد افــزود: در حــال حاضــر 
مشــکل عمــده شــهر و روســتاها، ســاخت و ســاز 
غیرمجــاز اســت کــه مــردم بــا نظــارت و رصــد 
خــود و پیگیــری فعالیــت افــراد ســودجو از طریق 
قانونــی، می تواننــد مســئوالن را در راســتای 

ــاری کننــد. ــا ایــن امــر ی ــارزه ب مب
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت و ســازهای غیرمجاز 

ــت،  ــتاها اس ــهر و روس ــی در ش ــکل اساس مش
ادامــه داد: مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بایــد 
ــه ســاخت  ــا نظــارت جــدی و ســرعت دادن ب ب
ــات  ــروز تخلف ــام از ب ــت انج ــازهای در دس و س

ــد. ــری کنن ــی جلوگی احتمال
قهرمــان فــرد بــا اشــاره بــه رونــد موجــود 
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در شهرســتان اهر، 
گفــت: در حــال حاضــر ســاخت و ســاز غیرمجــاز 
در شــهر و روســتاها یــک چالش اساســی اســت.

ــه  ــر ادام ــهر اه ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــه تخریــب بناهــا باشــد فقــط در  ــا ب داد: اگــر بن
محــدوده جــاده اهــر – کلیبــر حداقــل بایــد 100 
ــی  ــود نوع ــراء ش ــع اج ــع و قم ــرح قل ــورد ط م
ــد  ــردم ایجــاد خواه ــن مســئوالن و م ــش بی تن

ــرد. ک
ــع  ــن وض ــا ای ــرد: ب ــح ک ــرد تصری ــان ف قهرم
اقتصــادی مــردم و هزینــه ای کــه بــرای ســاخت 
ــالع  ــا اط ــرود ت ــن ن ــرده از بی ــرف ک ــاز ص و س
ثانــوی از تخریــب بناهــای غیرمجــاز خــودداری 

ــم. مــی کنی

ــان  ــا متخلف ــورد ب ــری و برخ lجلوگی
ســاختمانی نیازمنــد عــزم جــدی 

مســئوالن اســت
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــر نی ــتان اه ــدار شهرس فرمان
اینکه بیشــترین ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در 
محــدوده شــهر اهــر قــرار گرفتــه اســت، اظهــار 
داشــت: بیشــترین ســاخت و ســازهای غیرمجــاز 
در قالــب ســکونتگاه هــای غیــر رســمی بصورت 
ــه  ــده ک ــود آم ــهر بوج ــیه ش ــترده در حاش گس
تخریــب ایــن ســکونتگاه هــا امکانپذیــر نیســت 

بلکــه بایــد مدیریــت شــوند. 
فرمانــدار اهــر بــا بیــان اینکــه وضعیــت 
نابســامان کیچیــک چــای بایــد ســاماندهی 
ــد  ــه 70 درص ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــود، گف ش
جمعیــت شهرســتان در شــهر اهــر زندگــی مــی 
کننــد، تمــام ســاختارهای شــهر و مــکان هــای 
تفریحــی و غیــر تفریحــی در اختیــار شــهرداری 
باشــد تــا بتوانــد بــه همــه امــور رســیدگی کــرده 

ــد. ــه ده ــات ارائ ــردم خدم ــرای م و ب
ــه  ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــین ه ــیه نش حاش
دلیــل عوامــل متعــددی زادگاه خــود و کمتــر بــه 
دلیــل عوامــل جــاذب شــهری، زادگاه خویــش را 
تــرک مــی کننــد و بــه شــهر هــا روی مــی آورند 
کــه امیــد اســت در شهرســتان اهــر نیــز بــه ایــن 
ــا ســاماندهی  موضــوع توجــه اساســی شــود و ب
حاشــیه نشــینان از افزایــش تعــداد آنها و ســاخت 

و ســازهای غیرمجــاز جلوگیــری شــود.

محبوب عبداله پور، 
معاون عمرانی شهردار 

تبریز نیز در گفتگو با 
خبرنگار ما ناکارآمدی 

قوانین قدیمی، عدم 
استقرار مدیریت واحد 

شهری و سایر علل 
اقتصادی و اجتماعی 

است، قوانین شهرداری 
در سال ۱۳۲۸ نوشته شده 

و در حال حاضر 
کارآمدی الزم را ندارد| 

پرونده حاشیه نشینی
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سکینه اسمی

بر اساس آمارهای رسمی به طور کلی 
از  بیش  آذربایجان  غربی،  استان  در 
۷۲ محله و منطقه حاشیه  نشین با ۲۵۰۰ 
هکتار مساحت و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت 
وجود دارد، از ۱۷ شهرستان استان، ۱۳ 
شهرستان دارای مناطق حاشیه نشین و 
شهرستان های پلدشت، تکاب، شوط و 

ماکو فاقد این مناطق هستند.

ــی  ــان م ــی نش ــای اجمال ــی ه ــد بررس ــر چن ه
دهــد وجــود مناطق حاشــیه نشــین و ســکونتگاه 
هــای غیرمجــاز بیــش از ایــن آمــار و ارقام باشــد 
ــل تامــل اســت رشــد روز افــزون  امــا آنچــه قاب
ــترس  ــهرها و گش ــه ش ــتائیان ب ــرت روس مهاج

معضــل حاشــیه نشــینی اســت.
هــر ســال بــه جمعیــت حاشــیه نشــینان اســتان 
بــه میــزان قابــل توجهــی اضافــه مــی شــود این 
در حالــی اســت کــه بســیاری از مــردم در نواحــی 
ــروم  ــی مح ــه زندگ ــات اولی ــیه ای از امکان حاش
هســتند و بــا توجــه بــه محــدود بــودن امکانــات 
شــهری و افزایــش جمعیــت مناطــق حاشــیه ای 
ــی  ــتر م ــهر بیش ــن ش ــی ای ــکالت اجتماع مش

شــود.
ــه  مهاجــرت از روســتاها و شــهرهای کوچــک ب
ــود مشــکالت  ــل وج ــه دلی ــزرگ ب شــهرهای ب
ــش  ــل افزای ــن دالی ــی تری ــادی، از اصل اقتص
جمعیــت حاشــیه نشــین شــهرهای اســتان 
محســوب مــی شــود کــه باعــث توســعه بیــش 
ــدون در نظــر  ــهرها، ب ــن ش ــیه ای ــدازه حاش از ان
گرفتــن مولفــه هــای مــورد نیــاز زندگی شــهری 

ــت ــده اس ش
ــرت  ــان، مهاج ــیاری از کارشناس ــاد بس ــه اعتق ب
از روســتاها و شــهرهای کوچــک بــه شــهرهای 
بــزرگ بــه دلیــل وجــود مشــکالت اقتصــادی، از 
اصلــی تریــن دالیــل افزایــش جمعیــت حاشــیه 
نشــین شــهرهای اســتان محســوب مــی شــود 
کــه باعــث توســعه بیــش از انــدازه حاشــیه ایــن 
ــای  ــه ه ــن مولف ــر گرفت ــدون در نظ ــهرها، ب ش

مــورد نیــاز زندگــی شــهری شــده اســت.
برخــی از کارشناســان مســائل اجتماعــی معتقدند 
ــی  ــینی نگاه ــیه نش ــث حاش ــه بح ــون ب تاکن
جــدی و اصولــی نشــده اســت، در واقــع حرکــت 
ــرای  ــوزی ب ــا دلس ــراه ب ــتا هم ــن راس ــا در ای ه
افــرادی بــوده اســت کــه در ایــن مســیر گرفتــار 

شــده انــد و هرگــز بــه ایــن موضــوع بــه صــورت 
عمیــق و علمــی نــگاه نشــده اســت کــه زندگــی 
بــه هــر نحــو و بــه هر شــکل ممکــن در حاشــیه 
ــش و  ــان بخ ــار زی ــه آث ــد چ ــی توان ــهر م ش
عواقــب منفــی اجتماعــی در پــی داشــته باشــد.

ــوی  ــار ق ــای فش ــر دکل ه ــر، زی ــی در فق زندگ
بــرق، کوچــه هــا و معابــر خاکــی، نبــود امکانــات 
ــش  ــت  افزای ــود امنی ــی، نب ــتی، آموزش بهداش
آســیب هــای اجتماعــی از جملــه اعتیــاد و طالق 
بــه همــراه بــزه هــای متعــدد بخشــی از تصویــر 
نامطلــوب مناطقــی اســت که حاشــیه نشــینی را 

بــا خــود یــدک مــی کشــند.
اهالــی مناطــق حاشــیه نیشــین از حداقــل 
ــتند ــوردار نیس ــم برخ ــهروندی ه ــازات ش امتی

یکــی از ســاکنان مناطــق حاشــیه ای شــهر 
ارومیــه در خصــوص مســایل و مشــکالت پیــش 
ــش از  ــت: بی ــینی گف ــیه نش ــق حاش روی مناط
10 ســال اســت کــه از روســتا بــه مرکــز اســتان 
مهاجــرت کردیــم تــا شــاید وضعیــت معیشــتی 
ــن  ــا چنی ــه تنه ــا ن ــیم، ام ــته باش ــبی داش مناس
ــود را از  ــودن خ ــتایی ب ــوق روس نشــد بلکــه حق

ــم. ــت دادی دس
یوســفی بــا بیــان اینکــه مــردم مناطــق حاشــیه 
ــم  ــهروندی ه ــازات ش ــل امتی ــن از حداق نیش
برخــوردار نیســتند افــزود: هــم اکنــون وضعیــت 
معیشــتی مناســبی هــم نداریــم، بــه طــوری کــه 
آب، بــرق یــا گاز نداریــم و فریادمــان کمتــر بــه 

ــی رســد. گــوش مســئوالن م
بســیاری از اهالــی ایــن مناطــق بــه امیــد یافتــن 
ــور  ــود مجب ــتی خ ــت معیش ــود وضعی کار و بهب
ــاکن  ــق س ــن مناط ــده و در ای ــرت ش ــه مهاج ب
شــده انــد امــا نــه تنهــا تغییــر در بهبــود وضعیت 
ــکالت  ــا مش ــر روز ب ــه ه ــده بلک ــی نش زندگ
ــی،  ــات آموزش ــود امکان ــه کمب ــادی  از جمل زی

ــتیم ــه هس ــی و... مواج ــتی، رفاه بهداش
وی بــا بیــان اینکــه ارائــه حداقل خدمــات رفاهی 
ــیه  ــق حاش ــردم مناط ــی م ــاز اصل ــهری نی و ش

نشــین اســت اظهارداشــت: بســیاری از اهالی این 
ــه امیــد یافتــن کار و بهبــود وضعیــت  مناطــق ب
ــده و  ــرت ش ــه مهاج ــور ب ــود مجب ــتی خ معیش
در ایــن مناطــق ســاکن شــده انــد امــا نــه تنهــا 
تغییــر در بهبــود وضعیــت زندگــی نشــده بلکــه 
هــر روز بــا مشــکالت زیــادی  از جملــه کمبــود 
امکانــات آموزشــی، بهداشــتی، رفاهــی و... 

مواجــه هســتیم.
ســراغ یکــی از زنــان ســاکن در منطقــه حاشــیه 
نشــین ارومیــه مــی رویــم از او کــه در خصــوص 
ــی  ــه م ــی از ت ــی پرســیم آه عمیق مشــکالت م
کشــد وی بــا اشــاره بــه اینکــه درد و مشــکالت 
ــت:  ــدارد گف ــی ن ــین تمام ــیه نش ــق حاش مناط
ــتر از  ــاه بیش ــی و رف ــد زندگ ــه امی ــت ب سالهاس
یکــی از شــهرهای محــروم بــه ارومیــه آمــده ایم 
امــا بــا اینکــه در ایــن مــدت صاحــب دو فرزنــده 
شــده ام ولــی درد و مشــکالت و فقــر مــا تمامــی 

ــدارد. ن
ــا بیــان اینکــه ایــن منطقــه از کمتریــن  منــور ب
امکانــات بهداشــتی و آموزشــی برخــوردار اســت 

ــاری  ــار بیم ــب دچ ــدان ش ــر فرزن ــه داد: اگ ادام
ــا هــزاران زحمــت در داخــل شــهر  شــود بایــد ب

ــد باشــیم. ــر بای ــگاه و دکت ــال درمان دنب
وی کوچــه هــای خانگــی، اســتحکام کــم 
ــت را از دیگــر مشــکالت  ــود امنی ســاختمان، نب
ــت: از  ــرد و گف ــوان ک ــق عن ــن مناط ــی ای اهال
مســئوالن مــی خواهیــم بــا سرکشــی از نزدیــک 
بــا مشــکالت ایــن اهالــی آشــنا شــوند تــا شــاید 
ــدا  ــکالت پی ــن مش ــل ای ــرای ح ــکاری ب راه

ــد. کنن

lحاشــیه نشــینی معلــول عــدم توجه 
بــه روستاهاســت

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان 
غربــی در خصــوص موضــوع حاشــیه نشــینی و 
مشــکالت ناشــی از آن گفــت: موضــوع حاشــیه 
نشــینی در آذربایجــان غربــی معلــول عــدم توجه 
بــه روستاهاســت، هــر پدیــده ای علتــی دارد اگــر 
بــه روســتاهای اســتان بــه عنــوان کانــون تولیــد 
ــتایی  ــای روس ــاخت ه ــد و زیرس ــی ش ــه م توج
ــزون  ــد روز اف ــاهد رش ــت ش ــی یاف ــعه م توس
مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرهای اســتان 

ــم. نبودی
هــادی بهــادری بــا انتقــاد از وضعیــت نامناســب 
ــه و شــهرهای  مناطــق حاشــیه نشــین در ارومی
اســتان ادامــه داد: بــا رشــد روز افــزون مهاجــرت 
هــا و حاشــیه نشــینی در اســتان نیازهــا در بخش 
ــز  ــی و ... نی ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــای مختل ه
ــی  ــخ ده ــدم پاس ــه ع ــد ک ــی یاب ــش م افزای
ــت  ــه محدودی ــه ب ــا توج ــا ب ــه نیازه ــب ب مناس
امکاناتــی آســیب هــای اجتماعــی را در پــی دارد.

اکنــون  هــم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شهرســتانهای ارومیــه، پیرانشــهر و بــوکان 
ــه ســایر شــهرهای اســتان بیشــترین  نســبت ب
حاشــیه نشــین را دارا هســتند عنــوان کــرد: 
ــروز  ــر موجــب شــده اســت ب ــن ام متاســفانه ای
آســیب هــای اجتماعــی و جرایــم متعــدد در ایــن 

بررسی پدیده حاشیه نشینی 
درآذربایجان غربی

7۲ محله حاشیه 
نشین با ۲500 هکتار 

مساحت

آذربایجان غربی

یکی از ساکنان مناطق 
حاشیه ای شهر ارومیه 
در خصوص مسایل و 
مشکالت پیش روی 

مناطق حاشیه نشینی 
گفت: بیش از ۱0 سال 

است که از روستا به مرکز 
استان مهاجرت کردیم 
تا شاید وضعیت معیشتی 

مناسبی داشته باشیم، اما نه 
تنها چنین نشد بلکه حقوق 
روستایی بودن خود را از 

دست دادیم|

پرونده حاشیه نشینی
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ــیه  ــده حاش ــا پدی ــتقیمی ب ــه مس ــق رابط مناط
ــد. ــته باش ــینی داش نش

ــد براهتمــام جــدی مســئوالن  ــا تاکی بهــادری ب
درمقابلــه بــا ایــن معضــل افــزود: بــرای مقابلــه 
ــده  ــن پدی ــترش ای ــد وگس ــگیری از رش و پیش
بایــد بــا شــناخت دقیــق علتهــا و تعریــف صحیح 
ــرده و  ــن ک ــی را تدوی ــه مدون ــا، برنام فرآینده
سیاســت هــای مشــخص شــده را بــا همــکاری 
ــط  ــای ذیرب ــازمان ه ــی دســتگاههای و س تمام

ــرد. پیــش ب
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان غربی 
بهداشــت، آمــوزش و پــرورش، خدمــات شــهری 
و عمومــی ئ برخــورداری از حداقــل هــای 
زندگــی را از نیازهــای امــروز و اساســی مناطــق 
حاشــیه نشــین اســتان دانســت و افــزود: جمعیــت 
ــینان  ــیه نش ــری حاش ــزار نف ــر ۳00 ه ــزون ب اف
ــا  ــات هســتند کــه ب ــاالی خدم ــد حجــم ب نیازمن
ــن  ــارات ای ــات و اعتب ــت امکان ــه محدودی توجــه ب
موضــوع تاکنــون به درســتی محقق نشــده اســت.

ــه  ــد ب ــینی بای ــیه نش ــکل حاش lمش
ــود ــل ش ــه ای ح ــورت ریش ص

بهــادری، قانــون  گریــزی، زمیــن  خــواری و 
تفکیــک غیرمجــاز اراضــی توســط ســودجویان 
ــژه  ــه بوی ــی  روی ــای ب ــرت ه و دالالن و مهاج
ــدف  ــا ه ــهرها ب ــه ش ــتاها ب ــرت از روس مهاج
یافتــن کار و زندگــی بهتــر، ریشــه اصلــی ظهــور 
و گســترش حاشــیه  نشــینی در شــهرهای استان 
عنــوان کــرد و اظهارداشــت: حــل این مشــکل و 
معضــل نیــز بایــد بــه صــورت ریشــه ای اتفــاق 

ــد. بیافت
وی ادامــه داد: ارائــه خدمــات بــه مناطــق حاشــیه 
ــر  ــی آن ه ــه مشــکالت اهال ــه ب نشــینی و توج
ــی،  ــالت اجتماع ــیب و معض ــش آس ــد کاه چن
ــر  ــویی دیگ ــا از س ــی دارد و ام ــی را در پ فرهنگ
ــن  ــهرها دام ــینی را در ش ــیه نش ــکل حاش مش
ــل  ــن معض ــد ای ــتا بای ــن راس ــد در ای ــی زن م

ــهرهای  ــی در ش ــه ای و اصول ــورت ریش ــه ص ب
ــود. ــل ش ــتان ح اس

ــان  ــتاندار آذربایج ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــبت  ــد نس ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب غرب
بــه مســائل توســعه شــهری بــی تفــاوت 
ــون، از  ــر قان ــه ب ــا تکی ــت ب ــیم و الزم اس باش
ــری  توســعه حاشــیه نشــینی در اســتان جلوگی
ــن  ــا قوانی ــردم ب ــی م ــدم آگاه ــم گفت:ع کنی
ــراد  ــده ای ازاف ــرای ع ــت را ب ــط، فرص وضواب
متخلــف و ســودجو بــرای فریــب مــردم 
ــا  ــازد و ب ــی س ــم م ــد فراه ــم درآم ــار ک واقش
ــل  ــهرها و تبدی ــراف ش ــای اط ــرف زمینه تص
آن بــه ســکونتگاههای غیــر رســمی کــه فاقــد 
ــازی  ــط شهرس ــه و ضواب ــن نام ــه آیی هرگون
هســتند، ضمــن برهــم زدن کالبــد شــهر، 
ــددی  ــکالت متع ــا مش ــهری را ب ــت ش مدیری
ــا اطــالع رســانی  ــد ب مواجــه مــی ســازد و بای
ــردم  ــوم م ــه عم ــهرها ب ــم ش محــدوده و حری
ــکل  ــع ش ــن مان ــردم از قوانی ــازی م و آگاهس
در  مناطقــی  چنیــن  گســترش  و  گیــری 

ــد. ــزرگ ش ــهرهای ب ش
وی یــاد آور شــد: بــه همیــن منظــور و بــا 
ــیه ای  ــق حاش ــعه مناط ــا توس ــه ب ــدف مقابل ه
ــزرگ، وزارت  ــهرهای ب ــژه در ش ــه وی ــهر ب ش
کشــور دســتورالعملی را بــرای بررســی وضعیــت 
ــروری و الزم  ــای ض ــه ه ــق و برنام ــن مناط ای
ــا توجــه بــه آن،  بــرای آنهــا صــادر کــرده کــه ب
ــژه ای وضعیــت مناطــق حاشــیه  در جلســات وی
نشــین شــهر ارومیــه و دیگــر شــهرهای بــزرگ 
اســتان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و راهکارهای 

ــی شــود. ــورد نظــر اتخــاذ م م

آذربایجــان  در  نشــینی  lحاشــیه 
دارد افزایشــی  رونــد  غربــی 

ــس  ــه در مجل ــردم ارومی ــدگان م ــی از نماین یک
و  اســالمی در خصــوص مســایل  شــورای 
ــا  ــگار م ــه خبرن ــینی ب ــیه نش ــکالت حاش مش

ــکل  ــه ش ــینی ب ــینه  نش ــفانه حاش ــت: متاس گف
چشــمگیری در اســتان در حــال افزایــش اســت 
کــه در وهلــه اول مســئوالن بایــد در ایــن 
خصــوص و کنتــرل ایــن پدیــده چــاره اندیشــی 

ــد. کنن
عابــد فتاحــی بــا بیــان اینکــه مهاجــرت 
از روســتاها بــه دلیــل کمبــود امکانــات و 
ــعه  ــل توس ــه دالی ــدد از جمل ــکالت متع مش
حاشــیه نشــینی در اســتان شــده اســت عنــوان 
کــرد: نبــود امکانــات مناســب بهداشــتی و 
ــود  ــب، نب ــر مناس ــاده و معاب ــود ج ــی، نب رفاه
آب، بــرق و گاز و حتــی مــدارس مناســب و 
مــورد نیــاز بــرای برخــورداری از آمــوزش 
شــکایت  باالتریــن  بیــکاری  و  اســتاندارد 
ــردم مناطــق حاشــیه نشــین از شــهرداری و  م

ــت. ــوده اس ــدگان ب نماین
وی ادامــه داد: وجــود چنیــن مشــکالتی در ایــن 
مناطــق ســبب ایجــاد ناهنجاری هــای اجتماعــی 
شــده و تاکنــون کار بــه خصوصــی بــرای مــردم 
حاشــیه نشــین انجــام نشــده و ادامــه ایــن رونــد 
ــن رو الزم  ــال دارد از ای ــه دنب ــی ب ــات منف تبع
اســت بــرای جلوگیــری از رونــد افزایــش حاشــیه 
ــی  ــرای جایگزین  نشــینی، پروژه هــای درســتی ب

در ایــن مناطــق اجــرا کنیــم.
فتاحــی با تاکیــد بــر اینکــه بــروز جرایــم و افزایش 
آن در مناطــق حاشــیه نشــینی رابطــه مســتقیمی 
بــا فقــر مــردم ایــن مناطــق دارد گفــت: متاســفانه 
اهالــی این مناطــق بــه امید بهبــود شــرایط زندگی 
از جــا و مــکان اصلــی خــود مهاجــرت کــرده انــد 
ــف مــردم و  ــن راســتا شــاهد فرهنــگ مختل در ای
افزایــش بــزه و جرایــم نیــز هســتیم کــه نیازمنــد 

ــژه مســئوالن اســت. توجــه وی

lلــزوم تحدیــد حــدود مناطــق ویــژه 
اجتماعــی در آذربایجــان غربــی

ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــاون سیاســی، امنیت مع
ــه گســترش  ــا اشــاره ب آذربایجــان غربــی نیــز ب

ــزوم  ــر ل ــتان ب ــینی در اس ــیه نش ــده حاش پدی
تحدیــد حــدود مناطــق ویــژه اجتماعــی اســتان 
ــدود  ــد ح ــدم تحدی ــت: ع ــرد و گف ــد ک تاکی
ایــن مناطــق در اســتان بویــژه در ارومیــه، 
مانــع از برنامــه ریــزی هــای هدفمنــد و انجــام 

ــت. ــده اس ــرای آن ش ــی ب ــات اساس اقدام
ــاماندهی  ــه س ــان اینک ــا بی ــر ب ــا رادف علیرض
مناطــق  و  غیررســمی  ســکونتگاههای 
ویــژه اجتماعــی در اســتان یــک ضــرورت 
ــاماندهی  ــدم س ــزود: ع ــت اف ــر اس انکارناپذی
ــیب  ــات و آس ــد تبع ــی توان ــق، م ــن مناط ای
هــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی را بــه 
ــد  ــاس تاکی ــر اس ــذا ب ــد؛ ل ــته باش ــال داش دنب
ــتان  ــی اس ــام عال ــور و مق ــرم کش ــر محت وزی
دســتگاههای  و  فرمانــداران  کمــک  بــا  و 
بــرای  مختلفــی  هــای  برنامــه  اجرایــی، 
ــرا  ــت اج ــور در دس ــق مذک ــاماندهی مناط س

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
معــاون سیاســی اســتاندار همچنیــن بــه 
موضــوع ســاخت و ســازها در بافــت قدیمــی و 
فرســوده شــهرها اشــاره کــرد و گفــت: ســاخت 
در  ارتفاع ســازی  و  غیراصولــی  و ســازهای 
ــدون در  ــهرها ب ــی ش ــوده و قدیم ــت فرس باف
ــی و  ــی، آموزش ــات فرهنگ ــن الزام ــر گرفت نظ
ــق  ــن مناط ــود ای ــه خ ــود ک ــث می ش ...، باع
بــه مناطــق ویــژه اجتماعــی در مرکــز شــهرها 
ــز  ــر نی ــن ام ــرای ای ــد ب ــه بای ــل شــود ک تبدی
ــود. ــی ش ــاره اندیش ــل، چ ــک معض ــوان ی بعن

رادفــر همچنیــن در رابطــه بــا مســائل و 
ــتان  ــی اس ــژه اجتماع ــق وی ــکالت مناط مش
ــتان  ــزو 11 اس ــی ج ــان غرب ــت: آذربایج گف
ــه مســائل حاشــیه  کشــور اســت کــه توجــه ب
نشــینی در آنهــا اولویــت دارد و از آنجــا کــه در 
ــم  ــار جرائ ــی، آم ــژه اجتماع ــق وی ــر مناط اکث
باالســت و بیــن ایــن دو رابطــه معنــاداری 
وجــود دارد الزم اســت کــه بــه مســائل و 
مشــکالت ایــن مناطــق بصــورت جــدی 

رســیدگی و توجــه شــود.
وی خدمــات شــهری شــامل مسیرگشــایی، 
خیابــان کشــی، آســفالت معابــر، خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی، امکانات آموزشــی، ورزشــی 
و تفریحــی و خدمــات انتظامــی و امنیتــی را 
جــزو نیازهــای اولویــت دار و پایــه مناطــق ویــژه 
ــن  ــت: در همی ــمرد و گف ــتان برش ــی اس اجتماع
راســتا بــا کمــک فرمانــداری هــا و دســتگاههای 
ــی و  ــف فرهنگ ــای مختل ــه ه ــی، برنام اجرای
ــری از  ــا هــدف ســاماندهی و جلوگی اجتماعــی ب
شــیوع آســیب هــای اجتماعــی در ایــن مناطــق 

ــت. ــرا اس ــال اج در ح
افــزون  روز   گســترش  روی  هــر  بــه 
ــه توســعه  ــار عــدم توجــه ب شهرنشــینی در کن
و  کوچــک  شــهرهای  در  هــا  زیرســاخت 
روســتاها از عوامــل مهــم رشــد حاشــیه 
نشــینی در آذربایجــان غربــی شــده هــر چنــد 
ــت و  ــا نیس ــور م ــص کش ــکل مخت ــن مش ای
امــروز بیشــتر کشــورها بــا ایــن معضــل دســت 

ــد. ــی کنن ــرم م ــه ن و پنج
ــایل و  ــش مس ــای کاه ــاذ راهکاره ــا اتخ ام
مشــکالت آســیب هــای اجتماعــی، فرهنگــی 
ــا  ــد ت ــی توان ــتان م ــق در اس ــن مناط و... ای
حــد زیــادی ضمــن اینکــه التیــام بخــش 
دردهــای بــی پایــان اهالــی ایــن مناطــق بــوده 
بلکــه گامــی مهــم در راســتای توســعه متــوازن 
ــد. ــته باش ــراه داش ــز هم ــتان نی ــهرهای اس ش
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افــرادی کــه اغلب شــهری نیســتند و مهاجران فقــر زده ای هســتند 
کــه نــه زندگــی روســتایی و عشــایری پاســخگوی آن ها بــوده و نه 

شــهر آن هــا را بــه آغــوش گــرم پذیرفته اســت.
ــر  ــرار از فق ــدف ف ــا ه ــه ب ــینی ک ــیه نش ــی حاش ــی بینابین زندگ
ــه  ــش از تجرب ــب بی ــه مرات ــده ب ــی انجــام ش اقتصــادی و اجتماع
قبلــی حاشــیه نشــینان آن هــا را دچــار معضــالت مختلــف کــرده 

ــت. اس
در ایــن میــان کــودکان بــه حــال خــود رهــا شــده حاشــیه نشــین 
حتــی از اولیــه هــای زندگــی کــودکان شــهری برخــوردار نیســتند. 
ــن  ــرای ای ــح ب ــوزش صحی ــازی و آم ــذت ب ــت، ل ــش، امنی آرام
کــودکان تعریــف نشــده و بیگانــه اســت و زندگــی روی خوشــی بــه 

آن هــا نشــان نمــی دهــد.

lنگاه معصومانه به آمار باالی وقوع جرم
ــرای  ــدی ب ــا تهدی ــه تنه ــر ن ــای اخی ــال ه ــیه نشــینی در س حاش
ــز  ــرای خــود ســاکنان نی ــوده بلکــه ب ســالمت فرهنگــی شــهر ب

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــیاری ب ــکالت بس مش
ــش حاشــیه نشــینی را از  ــه برخــی کارشناســان افزای ــی ک ــا جای ت
دالیــل افزایــش وقــوع جــرم در اردبیــل مــی داننــد و در واقــع ایــن 

مناطــق را جــرم خیــز تلقــی مــی کننــد.
بــه طوریکــه معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــینی در  ــیه نش ــترش حاش ــت گس ــد اس ــل معتق ــتری اردبی دادگس

اردبیــل جرایــم اجتماعــی را افزایــش داده اســت.
یوســف خــدادادی مــی گویــد :بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده 
بیــش از 80 درصــد جرایــم در حاشــیه شــهرها اتفــاق مــی افتــد و 
ایــن امــر ایجــاب مــی کنــد تــا تمــام دســتگاه هــا بــا همــکاری و 
تعامــل بیشــتر بــا یکدیگــر در صــدد مقابلــه جــدی بــا ایــن معضل 

برآینــد.
هــر چنــد ایــن تاکیدات بــه جــا اســت امــا تکلیــف کودکانی کــه در 
دامــن جرایــم رشــد و نمــو مــی کننــد مشــخص نیســت. در واقع به 
نظــر مــی رســد دســتگاه هایــی کــه خــدادادی بــرای رفــع مشــکل 
از آن هــا طلــب همــکاری دارد تاکنــون برنامــه مشــخص و معینــی 

بــرای حمایــت از کــودکان بــه اجــرا درنیــاورده انــد.
خشــونت و جــرم آن هــم بــا تنــوع و گســتردگی در حالــی توســط 
ــگاه  ــه ن ــود ک ــی ش ــزارش م ــق گ ــن مناط ــادران از ای ــدران و م پ
معصومانــه به مــرور بــه وقوع چنیــن اتفاقاتــی عــادت کــرده و آن را 
بخشــی از زندگــی مــی دانــد و زمــان زیــادی نمــی گــذرد کــه خود 

در ایــن بــازی ظالمانــه نقــش ایفــا کننــد.

lفقر فرهنگی سایه شوم تربیتی
در ایــن میــان نکتــه پنهــان مانــده فقــر فرهنگــی پــدران و مــادران 
ســاکن شــده در حداقــل امکانــات اســت کــه تاثیر مســتقیم خــود را 

روی پــرورش کــودکان وا مــی نهــد.
خــط فقــر فرهنگــی زندگــی ایــن کــودکان را بــا کــودکان شــهری 
کــه بــه فاصلــه گاهــا 20 دقیقــه ای از آن هــا ســکونت دارنــد جــدا 

ســاخته اســت.
هــر چند معــاون امــور عمرانی اســتانداری اردبیــل، معــاون اجتماعی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری اردبیــل، اعضــای شــورای 
ــرورت  ــه ض ــا ب ــل باره ــهردار اردبی ــل و ش ــهر اردبی ــالمی ش اس
ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی و حاشــیه نشــینی تاکید 
داشــته انــد امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن تاکیــدات روی کاغذهــا جا 

مانــده و ســرعت مطلوبــی در اجراییــات مشــاهده نمــی شــود.
کــودکان حاشــیه نشــین در حالی بــه مانند پــدران و مــادران فقیــر خود 
بــرای امــرار معــاش بــه ســمت کار کــردن کشــانده مــی شــوند کــه 
دســتگاه های حمایتــی که معتقدند از چشــم تیزبینشــان هیچ آســیبی 

پنهــان نمــی مانــد نســبت بــه ایــن موضــوع بــی تفــاوت اند.

ایــن کــودکان بــرای جبــران فقــر اقتصــادی کمــک دســت والدیــن 
مــی شــوند و روزهایــی که قــرار اســت بــرای درس خوانــدن و بازی 
کــردن ســپری شــود بــا مشــاغل نازلــی همچــون دســت فروشــی، 

نمکــی و ... ســپری مــی شــود.
حضــور ایــن کــودکان در شــهرها چهــره نامطبوعــی بــه شــهر داده 
و کــودک در حالــی از یــک ســو مجبــور بــه کار کــردن اســت کــه از 
ســوی دیگــر نیــز شهرنشــینان بــه دیــده موجــودی حقیر و مســتعد 

هــر گونــه کار خــالف بــه وی مــی نگرنــد.

lموج آسیب های اجتماعی انتظار می رود
یــک جامعــه شــناس مــی گویــد آســیب اجتماعــی امــروز مناطــق 
حاشــیه نشــین پدیــده مخربــی نیســت کــه طــی چنــد ســال اخیر و 

بــا یــک ســاماندهی کوتــاه مــدت رفــع شــود.
ناصــر محمــدی تاکیــد دارد کــه اگــر امــروز مشــکالت مهار نشــود 
کودکان حاشــیه نشــین نســلی از آســیب هــای اجتماعــی را بــا خود 

بــه نســل بعــد حمــل خواهنــد کرد.
نگرانــی جامعــه شناســان از تــداوم آســیب هــا در نســل هــای بعدی 
بــه دلیــل بــی توجهــی بــه کودکانــی اســت کــه مرتبــا در معــرض 

آســیب انــد.
در واقــع اینکــه ســکونتگاه هــای غیــر رســمی به عنــوان کانــون های 
جــرم شــهر را از هــر ســو تهدیــد کننــد دور از انتظــار نیســت. چــرا کــه 

نتیجــه تربیــت غلــط امــروز در کوتــاه مــدت عیــان خواهــد شــد.
تــا چنــد ســال پیــش کســی نمــی دانســت پدیــده مخربــی بــه نــام 

حاشــیه نشــینی در کمیــن شــهر اردبیل اســت.

بررسی پدیده حاشیه نشینی در اردبیل

وقتی یک سوم جمعیت اردبیل حاشیه نشین شد

ونوس بهنود

در سایه غفلت ها و بی توجهی به نیاز های پیش آمده ناشی از فقر و بیکاری طی سال های 
گذشته حاشیه نشینی به حدی در اردبیل افزایش یافته است که به گفته شهردار اردبیل 

جمعیت ساکنان در این مناطق به یک سوم جمعیت شهر رسیده است.
صدیف بدری می گوید: از جمعیت ۵۰۰ هزار نفری اردبیل ۱۶۷ هزار نفر در این مناطق 

زندگی می کنند.

 اردبیـــل
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شــهری کــه بــه عنــوان مرکــز اســتان بــا زمیــن هــای رهــا شــده 
در پیرامــون خــود وسوســه مهاجــرت و یــا تغییــر مــکان زندگــی را 
فراهــم ســاخته بــود و نبــود هیــچ چشــم ناظــری تــا ایــن فرصــت 
را فراهــم آورد کــه حاشــیه نشــینی بــه باقــی مشــکالت فرهنگــی 

ایــن شــهر اضافــه شــود.
ایــن روزهــا عــدم تعــادل چهــره فرهنگــی شــهر اردبیــل در ســایه 
بــروز و ظهــور پدیــده حاشــیه نشــینی نقــل هــر محفلــی و محــل 
ایــراد هــر ســخنرانی کارشناســی شــده اســت. برخــی کارشناســان 
ــه تنهــا برنامــه هــای کوچــک  ــگاه جامــع ن ــود ن ــد نب ــد دارن تاکی
ــر  ــای دیگ ــوج ه ــه م ــاند بلک ــد رس ــام نخواه ــه فرج ــی را ب فعل

مشــکالت فرهنگــی در کمیــن ایــن شــهر نشســته اســت.
یکــی از ســاکنان محلــه ایــران آبــاد اردبیــل مــی گویــد: وقتــی در 
روســتا خشکســالی و بیــکاری بیــداد مــی کنــد مجبــور شــدم زن 
و بچــه ام را بــردارم بــه شــهر بیایــم شــاید گرهــی بــاز شــود.صابر 
بخشــنده مــی گویــد بــرای اینکــه کار مناســبی پیــدا کنــد به شــهر 

آمــده اســت.
وقتــی از وضعیــت زندگــی در شــهر نیــز ســوال مــی کنــم راضی به 
نظــر نمــی رســد. بخشــنده از کمبودهایــی مــی گویــد کــه بــه نظر 
حقــوق اولیــه هــر فــرد اســت و از اینکــه شــهر نیز نســبت بــه وی و 

خانــواده اش بــی مهــری کــرده بــه شــدت دلگیــر اســت.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد معضــالت شهرنشــینی در دو شــهر 
پرجمعیــت اســتان اردبیــل شــامل اردبیــل و پــارس آبــاد بــه مراتب 
بیشــتر اســت. ایــن دو شــهر بیشــترین تعــداد ســکونتگاه هــای غیر 
رســمی را دارنــد و وسوســه اســتفاده از امکانــات شــهرهای بــزرگ 
و دســت یابــی بــه فرصــت هــای شــغلی و معیشــتی مطلــوب تــر 
موجــب شــده اســت گرایــش بــه حاشــیه نشــینی در ایــن دو شــهر 

بیشــتر باشــد.
بــا ایــن وجــود نه تنهــا حاشــیه نشــینان از ایــن امکانــات بهــره کافی و 
وافــی نمــی برند بلکــه بــا خیل عظیــم مشــکالتی مواجه هســتند که 

یکــی از اصلــی ترین آن نداشــتن تکیــه گاه فرهنگی اســت.

lدست رد شهر بر سینه حاشیه نشین
مهاجــران ســاکن شــده در ســکونتگاه هــای غیــر رســمی در بدنــه 
شــهری نیــز پذیرفتــه نیســتند. بــه دلیــل تفــاوت فرهنگــی رفته بر 

ایــن گــروه و ســاکنان شــهری خــط حایــل بیــن ایــن دو همــواره بر 
جــای مانــده و بــه هیــچ وجــه پــاک نمــی شــود.

تــا جایــی کــه یکــی از شــهروندان اردبیلــی مــی گویــد تــا بــه حال 
نــه ســکونتگاه غیــر رســمی دیــده ام و نــه مــی خواهــم ببینم.

دلیــل فاطمــه ســجادی فقــر فرهنگــی ایــن مناطــق اســت و معتقــد 
اســت همیــن کســانی کــه در ایــن مناطــق زندگــی مــی کننــد کلــی 
مشــکل بــه بــار مــی آورنــد چــون آداب زندگــی شــهری را نمــی دانند.

در عیــن حــال شــهروند دیگــری تاکیــد دارد کــه حاشــیه نشــین ها 
در داخــل شــهر رفتارهــای نامناســب از خــود نشــان مــی دهنــد و 

برخــی اعمــال مجرمانــه مرتکــب مــی شــوند.

lوقوع 80 درصدی جرایم در حاشیه شهرها
در واقــع نگرانــی ایــن دو شــهروند چنــدان دور از آمارهــای منطقــی 

اســتخراج شــده نیســت.
بــه گفتــه معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جرم دادگســتری 
ــم  ــل جرای ــینی در اردبی ــیه نش ــترش حاش ــل گس ــتان اردبی اس

ــت. ــش داده اس ــی را افزای اجتماع
ــام  ــات انج ــاس تحقیق ــر اس ــه ب ــد دارد ک ــدادادی تاکی ــف خ یوس
ــاق مــی  ــم در حاشــیه شــهرها اتف شــده بیــش از 80 درصــد جرای
ــا  ــا ب ــتگاه ه ــام دس ــا تم ــد ت ــی کن ــاب م ــر ایج ــن ام ــد و ای افت
همــکاری و تعامــل بیشــتر بــا یکدیگــر در صــدد مقابلــه جــدی بــا 

ــد. ــن معضــل برآین ای
بــا ایــن وجــود همچنــان کــه دالیــل بــروز حاشــیه نشــینی مــورد 
ــوده و  ــه نب ــورد توج ــز م ــزی نی ــرم خی ــل ج ــت، دالی ــت اس غفل
صــرف برخــورد قهــری بــه عنــوان ســهل تریــن راه مقابلــه تلقــی 

مــی شــود.

lضرورت ساماندهی با نگاهی جامع نگر
ــی  ــور عمران ــاون ام ــه مع ــود ک ــته ب ــال گذش ــاه س ــن م بهم
اســتانداری اردبیــل بــه توقــف رشــد حاشــیه نشــینی در شــهرهای 

ــرد. ــد ک ــتان تاکی ــز اس ــژه مرک ــه وی ــتان ب ــف اس مختل
علــی آذرنــژاد در آییــن تقدیــم الیحــه بودجــه شــهرداری اردبیــل 
ــه  ــی ب ــت وقت ــزان شــهری گف ــه ری ــران و برنام ــه مدی خطــاب ب
ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی تاکیــد می شــود بایــد از 

توســعه بــی رویــه چنیــن ســکونتگاه هایــی ممانعــت شــود.
وی افــزود: بایــد بــا ســاماندهی مناســب کاربــری اراضــی مختلــف 
مشــخص شــود تــا اجــازه ســاخت و ســاز هــای بــی رویــه ســلب 

شــود.
ایــن تاکیــدات در حالــی اســت که ســتاد توانمند ســازی ســکونتگاه 
ــته  ــای گذش ــال ه ــی س ــز ط ــل نی ــمی در اردبی ــر رس ــای غی ه
حضــوری فرمالیتــه داشــته و عمــال در مهــار ایــن معضــل اقدامــی 

ــه اجــرا در نیــاورده اســت. درخــور ب
ــل  ــر رســمی در اردبی ــای غی ــکونتگاه ه ــی س ــر برخ ــد عم ــر چن ه
متجــاور از 20 ســال اســت بــه نظــر مــی رســد خــروج ســاکنان ایــن 
ــا برنامــه هــای الک پشــتی،  ــوده و ب ســکونتگاه هــا غیــر ممکــن ب
مدیریــت شــهری خــود در مقابــل حاشــیه نشــینی ســر خــم کــرده 

ــت. اس
عــالوه بــر ایــن در اغلــب برنامــه هــای ســاماندهی بــه ســاماندهی 
ــهردار  ــه ش ــود بطوریک ــی ش ــد م ــا تاکی ــکونتگاه ه ــی س فیزیک
اردبیــل تعییــن تکلیــف اراضــی بایــر را خواســتار شــده و در اظهارات 
مســئوالن برنامــه جامعــی کــه بتوانــد بــه تمامــی ابعــاد ایــن پدیده 

توجــه داشــته باشــد بــه چشــم نمــی خــورد.

ــای  ــه ه ــاماندهی خان ــر از س ــق ت ــکالت عمی lمش
ــاز ــر مج غی

تاکیــد جامعــه شناســان و رفتــار شناســان مطالعــه علــل بــروز ایــن 
ــت هــا اســت. برخــی  ــن عل ــر اســاس ای ــی ب ــده و چــاره جوی پدی
معتقــد نــد برنامــه هــای ســطحی نگــر صــرف صــورت مســئله را 
تغییــر دادن و بــی توجهــی بــه دالیــل عمیــق تــر بــروز ایــن پدیده 

اســت.
در واقــع اینکــه اراضــی بایــر اطــراف شــهر اردبیــل تعییــن تکلیــف 
شــده و ســکونتگاه هــا ســاماندهی شــود یــک پــای مهــار معضــل 

حاشــیه نشــینی اســت.
برنامــه ریــزی هایــی کــه بــدون شــنیدن نظــرات و دغدغــه هــای 
ــر برخــی کارشناســان  ــه تعبی ــی شــود ب حاشــیه نشــین هــا اجرای

ــان موقــت اســت. درم
در حالــی کــه معضــالت عمیــق تــری طــی ســال هــای آتــی در 

ســایه بــی توجهــی امــروز، شــهر اردبیــل را تهدیــد مــی کنــد.

پرونده حاشیه نشینی
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بررسی پدیده حاشیه نشینی در اصفهان

یک هزار و ۱00 کودک بی هویت در منطقه حصه

اصفهـــان

ــه  ــس و ن ــه راه پ ــه ن ــی ک ــان و زمان ــن می در ای
ــته از راه  ــافران خس ــن مس ــرای ای ــی ب راه پیش
ــی  ــودجویان و دالالن ــتند س ــده، هس ــی مان باق
کــه از آب گل آلــود ماهــی گرفته و برای رســیدن 
بــه اهــداف خــود مهاجــران تــازه از راه رســیده را 
مــورد هــدف قــرار داده و بــا وعــده و وعیدهــای 
واهــی کــه بــه آنهــا می دهنــد بــا دریافــت پــول 
ــران را  ــت وی ــای بس ــای از پ ــت خانه ه هنگف
ــب  ــا قال ــه آنه ــان ب ــهر اصفه ــیه های ش درحاش

می کننــد.
ــن  ــت«، ای ــان اس ــه آزاد اصفه ــه منطق »حص
ــه توصیــف ســاکن 20 ســاله ایــن منطقــه  جمل
ــد  ــه معتق ــرا ک ــت چ ــی اش اس ــل زندگ از مح
ــی  ــی و حت ــای ایران ــت ه ــام قومی ــت از تم اس
کشــورهای ســوریه، عراق، ترکیه و افغانســتان 
در ایــن منطقــه آزادانــه و بــدون هیــچ چارچوبــی 

ــد. ــی کنن ــی م زندگ
بچــه هایشــان شناســنامه بــرای ادامــه تحصیــل 
ــه  ــل ب ــه 9 ســال دارد و از آم ــد و پریســا ک ندارن
اصفهــان آمــده بــه پــاره شــدن شناســنامه اش به 
دنبــال دعــوای پــدر و مــادرش اشــاره می کنــد و 
ــال  ــه دنب ادامــه می دهــد: دو ســال اســت کــه ب
ــت  ــنامه ام را از دس ــادرم شناس ــدر و م ــوای پ دع
ــه  ــنامه نگرفت ــم شناس ــی برای ــوز کس داده و هن

اســت.

lشناســایی یــک هــزار و 100 کــودک 
بــی هویــت در منطقــه حصــه

ــئول  ــدی مس ــم یــار احم در ایــن میــان خان

ــا  ــو ب ــه حصــه در گفتگ ــران منطق بســیج خواه
مهــر از شناســایی یــک هــزار و 100 کــودک بی 
هویــت در منطقــه حصــه اشــاره می کنــد و مــی 
افزایــد: بســیاری از کــودکان ایــن منطقــه هویت 

ــد. مشــخصی نداشــته و شناســنامه ندارن
ــی  ــوری و برخ ــای س ــگ زده ه ــرت جن مهاج
ــان ســفر  ــه اصفه ــه ب ــه از ترکی ــی ک از مهاجران
کرده انــد بــه منطقــه حصــه نیــز از دیگــر 
معضــالت حاشــیه های ضمیمــه شــده بــا متــن 

ــتند. ــان هس اصفه
ــان ســعدی  ــان مشــاور امــالک خیاب ــن می درای
محلــه حصــه کــه از آب گل آلــود ماهــی گرفتــه 
و بــر خــالف مخالفت هــای مکــرر بومیــان ایــن 
منطقــه خانه هایــی را کــه بــدون هیچگونــه 
ابعــاد 40 تــا 70 متــری  اســتانداردی و در 
ســاخته را بــا قیمت هــای گــزاف در اختیــار ایــن 
مهاجــران قــرار داده و امنیــت و زندگــی روزمــره 

ــرده اســت. ــل ک ــه را مخت ــن منطق ــان ای بومی
ــاع  ــال دف ــران 8 س ــی از ایثارگ ــالمیان یک اس
مقــدس کــه یکــی از ســاکنان منطقــه حصــه و 
بیــش از 20 ســال اســت در ایــن منطقــه زندگــی 
ــی  ــش در خصــوص زندگ ــد از دغدغه های می کن
ــد: چــرا مردمــان  ــه ســخن می گوی در ایــن محل
ــاع  ــای دف ــه ج ــگ زده ب ــورهای جن ــن کش ای
ــرت  ــر مهاج ــورهای دیگ ــه کش ــان ب از وطنش
ــرای  ــم ب ــال نجنگیدی ــا 8 س ــر م ــد مگ می کنن
ــیدیم. ــروزی رس ــه پی ــت ب کشــورمان و در نهای

مهاجــرت ســوریه ای هــا امنیــت حصــه را زیــر 
ــرده اســت صفــر ب

ــع  ــدر، توزی ــواد مخ ــع م ــش توزی ــه افزای وی ک
مشــروبات الکلــی و فحشــا را از نتایــج مهاجــرت 
جنــگ زده هــا بــه منطقــه حصــه می دانــد ادامــه 
ــی 10  ــران ط ــن مهاج ــور ای ــا حض ــد: ب می ده
ــر  ــه زی ــه ب ــه حص ــت منطق ــته امنی ــاه گذش م

ــر رســیده اســت. صف
ــران  ــی مهاج ــای سیاس ــه دعواه ــن ب او همچنی
کشــورهای مختلــف در حصــه اشــاره مــی کنــد 
و می گویــد: اقلیــت مهاجــران ایــن منطقــه 
بــه محــض هــر گونــه اتفاقــی در ســطح 
کشورهایشــان بــه صــورت جامعــه آمــاری 
کوچکتــر در ایــن منطقــه بــا پرتــاب ســنگ بــه 

ــد. ــی افتن ــم م ــان ه ج

ــروی امنیتــی در  lفقــر یــک ســاله نی
ــه حص

ــان حصــه از  ــد اســت بومی اســالمیان کــه معتق
ــه  ــه ب ــن منطق ــده در ای ــاد ش ــای ایج ناامنی ه
ــد  ــگ آمده ان ــه تن ــگان ب ــرت بیگان ــل مهاج دلی
ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد: ای ــی گوی م
ــدازه ای  ــا ان ــه ت ــی ک ــروی انتظام ــک نی کیوس
ــن منطقــه را تامیــن می کــرد از یــک  امنیــت ای
ســال گذشــته تاکنــون جمــع آوری شــده و هنوز 
علــی رغــم پیگیری هــای صــورت گرفتــه 

ــت. ــده اس ــام نش ــرای آن انج ــی ب جایگزین
وی اضافــه می کنــد: نگــه داری ســگ در منــازل 
از دیگــر معضــالت ایجــاد شــده به دنبــال حضور 
مهاجــران خارجــی در منطقــه حصــه اســت کــه 
بــر خــالف اعتــراض اهالی ایــن منطقــه توجهی 

بــه آن نشــده اســت.
ایــن ســاکن منطقــه حصــه عــدم وجــود مرکــز 
ــی را یکــی دیگــر از معضــالت  بهداشــتی درمان
منطقــه حصــه اعــالم می کنــد و ادامــه می دهــد: 
ــن راســتا ضــروری اســت کــه مرکــزی در  در ای
ــد  ــه رش ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ــل ب ــن مح ای
ــات  ــوع خدم ــن ن ــه ای ــاز بیشــتر ب ــت و نی جمعی

ــود. ــدازی ش ــل راه ان ــن مح در ای

lجــوالن مــار و مــوش در کوچــه پس 
ــه ــای حص کوچه ه

وی جــوالن دادن مــار و مــوش در کوچــه پــس 
ــالت  ــر معض ــز از دیگ ــه را نی ــای حص کوچه ه
منطقــه حصــه اعــالم کــرد و ابــراز داشــت: بارها 
ــدم  ــم، ع ــات مزاح ــوص حیوان ــا در خص و باره
ــفالت  ــا و آس ــه ه ــا در کوچ ــع آوری زباله ه جم
ــهرداری  ــا ش ــی را ب ــه نگاری های ــب نام نامناس
ــه نتیجــه  ــوز ب منطقــه 10 انجــام داده ام کــه هن

نرســیده ایم.
اســالمیان ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر 
ــواده  ــواده ســوریه ای و 80 خان بیــش از 400 خان
ــه  ــینان حص ــیه نش ــع حاش ــه جم ــه ای ب ترکی
ــت  ــوز هوی ــه هن ــن آنک ــد ضم ــده ان ــه ش اضاف

ــت. ــخص نیس ــز مش ــا نی آنه
خانــم زاهــدی نیــز کــه از دیگــر ســاکنان 
منطقــه حصــه اســت بــا ابــراز نگرانــی از هجــوم 
فرهنگ هــای مختلــف بــه ایــن منطقــه از شــهر 
ــه  ــه ب ــرف از حص ــا ح ــد: ت ــان می گوی اصفه
ــه  ــرغ ب ــج و م ــای برن ــی ه ــد گون ــان می آی می
ــئوالن  ــا مس ــود ام ــه می ش ــا روان ــه ه درب خان
ــج و روغــن  ــی برن ــد کــه حصــه گون ــد بدانن بای
نمــی خواهــد حصــه امنیــت می خواهــد و 

مریم یاوری

ضمیمه شدن جنگ زده های سوریه ای و ترکیه ای به حاشیه نشینان منطقه حصه اصفهان این روزها زندگی 
و امنیت را بر ساکنان بومی این منطقه تنگ کرده و معضالت موجود در این منطقه را صد برابر کرده است.

آنهایی که غیرقانونی در کوچه پس کوچه های اصفهان زندگی می کنند،  به اجبار جنگ و یا به امید شغل، 
درآمد و زندگی بهتر غربت را بر ماندن در وطنشان ترجیح داده و با کوله باری از آرزو به اصفهان 

آمده اند، بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی انتظارشان را می کشد.

پرونده حاشیه نشینی
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ــتند. ــگ هس ــنه فرهن ــش تش مردم

lخانه امید ایرانیان بکام مهاجران
ــه  ــان در منطق ــد ایرانی ــه امی ــت خان او از فعالی
حصــه نیــز ســخن بــه میــان مــی آورد و 
می گویــد: ایــن موسســه نیــز بیشــترین خدمــات 
خــود را بــه مهاجــران کشــورهای خارجــی 
ــی  ــت زندگ ــه وضعی ــر ب ــد و کمت ــه می ده ارای

ــردازد. ــی پ ــی م ــران ایران مهاج
ــس  ــدی، رئی ــوروش محم ــان ک ــن می ــا در ای ام
ــران در  ــی ای ــی اجتماع ــیب شناس ــن آس انجم
گفتگــو بــا مهــر معتقــد اســت حاشــیه نشــینان 
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــه ب ــتند ک ــی هس مهاجران
ــزرگ مهاجــرت کــرده  ــه شــهرهای ب زندگــی ب
و بــا اســتقرار در حاشــیه شــهرها قصــد ضمیمــه 
ــد  ــته و قص ــزرگ راداش ــهرهای ب ــه ش ــدن ب ش
ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــات آنه ــام امکان ــد از تم دارن

وی بــا بیــان اینکــه مهاجــران کــه عمومــا بدون 
تخصــص هســتند با هــزار امیــد و آرزو به حاشــیه 
ــا  شــهرهای بــزرگ می آینــد، اضافــه می کنــد: ب
ایــن وجــود ایــن افــراد بــه دلیــل عــدم تخصص 
در مراکــز صنعتــی و اقتصــادی شــهرهای بزرگ 
ــی  ــت بزرگ ــا شکس ــوند و ب ــه نمی ش بکارگرفت

ــوند. ــه می ش مواج

ــگ شــهر  ــرش فرهن lمهاجــران پذی
ــد نشــینی را ندارن

رئیــس انجمــن آســیب شناســی اجتماعــی ایران 
ــه شــهرهای  ــه ب ــی ک ــان اینکــه مهاجران ــا بی ب
بــزرگ مــی آینــد نمی تواننــد بــه لحــاظ 
اجتماعــی و فرهنگــی خــود را بــا فضــای موجــود 
در کالنشــهرها هماهنــگ کننــد می گویــد: ایــن 
ــینی را  ــهر نش ــگ ش ــرش  فرهن ــران پذی مهاج
ــه ســمت حاشــیه نشــینی  ــن رو ب ــد و از ای ندارن

کشــانده می شــوند.
وی روی آوردن بــه توزیــع و فــروش مــواد 
مخــدر، اســتفاده از ظرفیــت کــودکان بــرای 
تکــدی گــری در ســطح کالنشــهرها و همچنین 
اســتفاده از ظرفیــت آنهــا بــرای حضــور در 
ــیه  ــای حاش ــز راهکاره ــرقت را نی ــای س بانده
ــان  ــع مشــکالت اقتصادی ش ــرای رف نشــینان ب
ــی  ــوم مهاجران ــد: عم ــه می ده ــد و ادام می دان
کــه بــه شــهرهای بــزرگ می اینــد دیگــر راهــی 
بــرای برگشــت به شهرســتان خــود را ندارنــد و از 
ایــن رو بــرای مانــدگاری در کالنشــهرها بــه هــر 

کاری تــن می دهنــد.
محمــدی کــه بــر ایــن بــاور اســت تمــام 
ــان  آســیب های موجــود در حاشــیه شــهر اصفه

و دیگــر کالنشــهرهای کشــور بــه متــن شــهرها 
تزریــق می شــود، اضافــه می کنــد: در ایــن 
راســتا ضــروری اســت کــه بــا ایجــاد کارگاه  های 
تولیــدی و امکانــات تفریحــی و فضاهــای 
ــامان  ــا بس ــع ن ــه وض ــدودی ب ــا ح ــی ت فرهنگ

حاشــیه های شــهر اصفهــان ســامان داد.
کرمانشاهی ها بیشترین مهاجران حصه

وی کــه عمــده مهاجــران منطقــه حصــه 
ــژه  ــه وی ــرب و ب ــتان های غ ــان را از اس اصفه
ــد:  ــد ، می گوی ــالم می کن ــاه اع ــتان کرمانش اس
ــی  ــه قربان ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــان در ح اصفه
بــزرگ حاشــیه نشــینی اســت و مهاجــران 
ایــن شــهر بــه نوعــی جمعیتــی بیشــتر از خــود 

اصفهانی هــای بومــی دارنــد.
ــی  ــی اجتماع ــیب شناس ــن آس ــس انجم رئی
ایرانبــا تاکیــد بــر اینکــه بــا رونــد روبــه 
اصفهــان  بــه  مهاجــران  حضــور  رشــد 
ــان  ــران در اصفه ــابق ته ــای س ــی آباده قوط
نبایــد  شــکل خواهــد گرفــت، می گویــد: 
از آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی ایــن 
ــوان  ــه آن مــی ت قوطــی آبادهــای کــه از جمل
ــاره  ــری اش ــدی گ ــا و تک ــاد، فحش ــه اعتی ب

ــود. ــل ب ــرد غاف ک
فتــح اهلل معیــن،  عضــو شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان نیــز بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــزم ب ــورا مل ــهرداری و ش ش

تفصیلــی هســتند، می گویــد:  در ایــن راســتا 
خدمــات ارایه شــده از ســوی شــهرداری اصفهان 
در محــدوده طــرح تفصیلــی اســت و از آنجایــی 
کــه برخــی از حواشــی شــهر اصفهــان امــروز بــه 
ــات  ــه خدم ــه شــده اند ارای محــدوده شــهر اضاف
ــت. ــهرداری اس ــه ش ــزء وظیف ــز ج ــا نی ــه آنه ب

عــدم موفقیــت در ایجــاد کمربنــد ســبز اصفهــان 
افزایــش حاشــیه نشــینی را رقــم زد

وی کــه از اجــرای طــرح کمربنــد ســبز در 
اطــراف شــهر اصفهــان بــه منظــور جلوگیــری از 
حاشــیه نشــینی در ایــن شــهر ســخن بــه میــان 
ــه  ــم چــرا و ب ــد: نمــی دان ــه می کن می آورد، اضاف
چــه دلیلــی شــهرداری موفــق بــه اجــرای طــرح 
ــن  ــان نشــد و ای ــبز در اصفه ــد س ایجــاد کمربن
ــیه  ــد حاش ــه رش ــش رو ب ــه افزای ــر در نتیج ام

ــم زد. ــان را رق ــینی در اصفه نش
ــه  ــان ک ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
محــدود کــردن حاشــیه نشــینی در شــهر 
کار  دســتور  در  برنامه هــای  از  را  اصفهــان 
مدیریــت شــهری اصفهــان می دانــد،  ابــراز 
می کنــد: در ایــن راســتا شــهرداری هــای 
مناطــق بایــد بــا ایــن مســاله جــدی تــر برخــورد 
ــود را از  ــق خ ــود در مناط ــای موج ــد و فض کنن

ــد. ــظ کنن ــده حف ــن پدی ای

lخــالء قانونــی بــرای مقابلــه بــا 
حاشــیه نشــینی

ــد اســت در حــال حاضــر جهــاد  وی کــه معتق
کشــاورزی تنهــا ارگانــی اســت کــه مــی توانــد 
بــه صــورت قانونــی بــا  تفکیــک اراضــی 
ــوارد  ــون م ــد و تاکن ــورد کن ــاورزی برخ کش
ــی  ــی معرف ــتگه قضای ــه دس ــز ب ــادی را نی زی
کــرده اســت، می افزایــد: بــر ایــن اســاس 
بایــد یــادآور شــوم کــه خــالء قانونــی در 
ــود  ــینی وج ــیه نش ــا حاش ــه ب ــوص مقابل خص
ــام  ــر اهتم ــن ام ــه ای ــد ب ــئوالن بای دارد و مس

ــند. ــته باش ــتری داش بیش
معیــن الحــاق برخــی روســتاهای اطــراف شــهر 
ــر  ــز از دیگ ــهر را نی ــن کالنش ــه ای ــان ب اصفه
دالیــل رشــد حاشــیه نشــینی در اصفهــان مــی 
ــد:  الحــاق روســتاهای حاشــیه  ــی گوی ــد و م دان
ــط و  ــظ محی ــت حف ــه جه ــان ب ــهر اصفه ش

فضــای ســبز از دیگــر معضــالت شــهر اصفهــان 
ــد در نظــر داشــته  ــن راســتا بای ــه در ای اســت ک
باشــیم بــا کــه امــکان افزایــش حاشــیه نشــینی 
ــن  ــد از ای ــت و نبای ــتر اس ــق بیش ــن مناط در ای

ــل باشــیم. مســاله غاف
ــب  ــر مناس ــاز و غی ــر مج ــای غی وی تفکیک ه
صــورت گرفتــه در شــهر اصفهــان را نیــز از 
دیگــر دالیــل توســعه حاشــیه نشــینی در شــهر 
ــد:  ــه می ده ــد و ادام ــی کن ــوان م ــان عن اصفه
دالالنــی هســتند کــه در حاشــیه شــهر اصفهــان 
و بــه ویــژه  در شــمال شــهر اصفهــان و از 
ــهر  ــی ش ــت خمین ــا پش ــگان ت ــد خوراس کمربن
بیشــترین تفکیــک هــای غیــر مجــاز را دارنــد و 
ــی  ــار ایجادمعضالت ــی در کن ــای هنگفت درآمده

ــد. ــته ان ــان داش ــهر اصفه ــن ش ــرای مت ب

ــا  ــه ب ــوان مقابل ــهرداری اراده و ت lش
ــدارد ــینی را ن ــیه نش حاش

عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
را کار  نشــینان  بــا حاشــیه  برخــورد  کــه 
ــد:  ــی کن ــه م ــد اضاف ــی دان ــیار ســختی م بس
شــهرداری اصفهــان اراده ای بــرای مقابلــه بــا 
حاشــیه نشــینی نــدارد و کادر فعلــی ایــن ارگان 
ــا  نیــز تــوان ســاماندهی طــرح هــای مقابلــه ب

ــد. ــینی را ندارن ــیه نش حاش
بــه دنبــال جمــع آوری کیوســک نیــروی 
انتظامــی در منطقــه حصــه کــه یکــی از اصلــی 
ــان  ــهر اصفه ــینی ش ــیه نش ــاط حاش ــن نق تری
اســت ســردار عبدالرضــا آقــا خانی، فرمانــده 
انتظامــی اســتان اصفهــان در گفتگــو بــا خبرنگار 
ــه  ــک را ب ــن کیوس ــع آوری ای ــل حم ــر دلی مه
گونــه ای مخفــی شــدن جرایــم در منطقــه حصه 
عنــوان مــی کنــد و مــی افزایــد:  بــا وجــود ایــن 
ــرده  ــه هــا ب ــه داخــل خان کیوســک جــرم هــا ب
شــده بــود و از یــک ســال پیــش ایــن کیوســک 

ــت. ــده اس ــع آوری ش جم
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
چــرا پــس از گذشــت یــک ســال هنــوز 
خدمــات امنیتــی بــه منطقــه حصــه ارایــه نمــی 
ــه از   ــژه حص ــرح وی ــد: ط ــی کن ــود، اضافه م ش
15 اردیبهشــت مــاه مجــددا آغــاز بــه کار خواهــد 

ــرد. ک

پرونده حاشیه نشینی
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بیش از ۴ سال از استان شدن البرز می گذرد. مرکز البرز کالنشهر 
کرج است که جمعیتی بیش از ۲ میلیون نیم نفر را در دل خود جای 
داده است. کرج معروف به ایران کوچک، پذیرای اقوام مختلف 
ایرانی از گوشه گوشه کشور است. وجود فرهنگ های مختلف در 
این شهر نشان از حضور افرادی دارد که برای دستیابی به شرایط بهتر 
اقتصادی، کرج را مقصد نهایی خود برای زندگی انتخاب کرده اند. ساره نوری

وجــود کارخانــه هــای بــزرگ صنعتــی و تولیدی، 
معــادن و غیــره باعــث شــده کــه بســیاری از هم 
ــد. در  ــهر را برگزینن ــن ش ــی در ای ــان زندگ وطن
ــد  ــدم بزنی ــه ق ــان هــای مرکــزی شــهر ک خیاب
شــاید بــه ایــن فکــر فــرو رویــد کــه همــه چیــز 
خــوب اســت و خبــری از فقــر و حاشــیه نشــینی 
نیســت ولــی کافیســت بــرای رفتــن بــه چالوس 
ــه  ــی ک ــد جای ــور کنی ــهر عب ــدی ش از کمربن
ــه  ــتر فاصل ــه ای بیش ــهر 15  دقیق ــز ش ــا مرک ب
نــدارد. منطقــه آلونــک نشــین اســالم آبــاد کــه 
در گذشــته معــروف بــه زورآبــاد بــود، منطقــه ای 
اســت نســبتا بــزرگ بــا مســاحت 1۶5 هکتــار و 
بیــش از ۳0 ســال اســت کــه از شــکل گیریــش 
ــت  ــم اس ــا نامنظ ــه ه ــت خان ــذرد. باف ــی گ م
زمانــی کامــال در حاشــیه بــود ولــی حــاال 
ــهر  ــم در دل ش ــم ک ــه دارد ک ــمتی از منطق قس

جــا مــی شــود.
ــرج در  ــوده ک ــت فرس ــم باف ــک شش ــود ی وج

ــت ــزرگ اس ــدی ب ــاد تهدی ــالم آب ــه اس محل
بــه گفتــه خیلــی از شــهروندان شــبهای منطقــه 
ــت،  ــت اس ــش زش ــا و روزهای ــاد زیب ــالم آب اس
ــه  ــه خاطــر خان زیبایــی شــبهای ایــن منطقــه ب
ــا روی  ــه گوی ــت ک ــدی اس ــم ق ــد و نی ــای ق ه
هــم ســاخته شــده اســت. چــراغ هــای روشــن 
ــه  ــای ب ــری زیب ــب تصوی ــه در ش ــن منطق ای
رهگــذران مــی دهــد ولــی در روز دیــدن 
تصاویــری از رهــا شــدن زبالــه در خیابــان 

ــتقرار  ــن اس ــالب و همچنی ــد فاض ــوی ب ــا، ب ه
ــا اســت. از  ضایعــات فروشــی هــا زشــت و نازیب
همــه مهمتــر وجــود بیــش از یــک ششــم بافــت 
فرســوده اســتان البــرز در ایــن منطقــه، نیــز مانند 
تاولــی بــزرگ بــر قلــب منطقــه نمایــان اســت.  
ــادی  زندگــی مــردم در حاشــیه شــهر تبعــات زی
در پــی دارد بــه همیــن منظــور بازســازی 
بافت هــای فرســوده و ســاماندهی مناطــق 
قدیمــی شــهر کــه در بســیاری از مواقــع 
در حاشــیه شــهر واقــع شــده انــد از جملــه 
طرح هــای ضــروری اســت کــه بایــد بــا ســرعت 
ــی  بیشــتری در ســطح اســتان اجرایــی شــود ول
بــا گذشــت مدتهــا هنــوز ایــن طــرح کامــل بــه 
اجــرا در نیامــده اســت و مشــکالت محلــه زورآباد 
از جملــه عــرض کم خیابــان هــا، نبــود فاضالب 
مناســب، نبود مدرســه، بانــک و پارکینــگ و غیره 
... دامنگیــر مــردم ایــن منطقــه شــده بــه طــوری 

ــت. ــرده اس ــی ک ــهروندان را عاص ــه ش ک
ــه در  ــه ک ــن منطق ــا ای ــدن ب ــنا ش ــرای آش ب
ــی  ــد کم ــده بای ــع ش ــم واق ــهر ه ــیه ش حاش
توضیــح داد؛ عــرض برخــی خیابــان هــا از 
ــر از  ــه کمت ــن منطق ــی ای ــان اصل ــه خیاب جمل
ــودرو  ــه دو خ ــوری ک ــه ط ــت ب ــر اس 10 مت
ــد. در  ــور کنن ــم عب ــار ه ــد از کن ــی توانن نم
ــرض  ــه ع ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــال 88 ق س
ــی  ــد ول ــر یاب ــر تغیی ــه 1۶ مت ــی ب ــان اصل خیاب
ــان  ــک، مهم ــت و ترافی ــر اس ــان ۶ مت همچن

ناخوانــده و دردسرســاز همیشــگی خیابــان 
ــت. ــه اس ــن منطق ــای ای ه

ضایعــات  هــای  مغــازه  lوجــود 
اهالــی بــر دل  تاولــی  فروشــی 

ــته  ــاری داش ــی بیم ــر کس ــد اگ ــر بگیری در نظ
ــه نزدیــک تریــن مرکــز  باشــد و بخواهــد او را ب
درمانــی برســاند چــه مســیر تنــگ و کــم عرضی 
را بایــد بپیمایــد تــا بــه خیابــان هــای بــا عــرض 
بزرگتــر برســد تــا بیمــار خــود را بــه بیمارســتان 

برســاند.
ایــن منطقــه همچنیــن فاقــد هرگونــه پارکینگ 
ــه ایــن  عمومــی اســت. همچنیــن منطقــه ای ب
بزرگــی فاقــد هرگونــه امکانــات رفاهــی اســت. 
ایــن تفــاوت امکانــات و شــرایط در ایــن منطقــه 
ــان هــا از  در حــدی اســت کــه در برخــی از خیاب
یــاد مــی بــری کــه اینجــا کــرج اســت و تــردد از 
ایــن محلــه هــا تصاویــر محرومیت شــهرهایی را 
بــرای مــا متصــور مــی کنــد کــه فرســنگ هــا از 
پایتخــت بــه دور هســتند و آنهــا را محرومتریــن 
ــا  ــد ام ــی آورن ــاب م ــه حس ــور ب ــق کش مناط
ــد کــه در  ــد تصــور کن کســی حتــی شــاید نتوان
انتهایــی منطقــه عظیمیــه کــرج کــه جــزو یکــی 
ــا  ار بهتریــن مناطــق کــرج اســت، منطقــه ای ب

ایــن ســطح از محرومیــت واقــع شــده اســت.
یکــی دیگــر از تــاول هــای کــه بــر دل منطقــه 
ــی  ــات فروش ــای ضایع ــود مغازه ــته، وج نشس

اســت کــه اهالــی آنهــا را بــه کنایــه لقــب 
طالفروشــی داده انــد.

ــینی در  ــیه نش ــی از حاش ــار دقیق lآم
ــدارد ــود ن ــرج وج ک

ــاد  ــه قدمتــی کــه منطقــه اســالم آب ــا توجــه ب ب
دارد عمــده مشــکالت مــردم بالتکلیفــی در همه 
زمینــه هــای خدمــات شــهری اســت کــه دامــن 
مــردم و منطقــه را گرفتــه اســت. بــه طــوری که 
ــد  ــادی معتقدن بســیاری از شــهروندان اســالم آب
کــه ســتاره ای در آســمان شــهر ندارنــد. بــا توجه 
بــه ســاخت و ســازهایی کــه در منطقــه صــورت 
گرفتــه خانــه هــای ســاخته شــده توســط مــردم 
اســتاندارد نیســت اگــر زمیــن روزی روی خــوش 
بــه مــردم این منطقــه نشــان ندهــد و رانشــی در 
بــر داشــته باشــد تالفــات زیــادی دامنگیــر مردم 

منطقــه خواهــد شــد.
ــرای بررســی بیشــتر و اطــالع از آمــار حاشــیه  ب
نشــینی در کــرج بــه ســراغ مدیــرکل امــور 
ــی  ــرز م ــتانداری الب ــی اس ــی و فرهنگ اجتماع
ــن  ــه ای ــم، حمیدرضــا عســگری در پاســخ ب روی
پرســش کــه آیــا آمــاری از میــزان حاشــیه 
نشــینی در کالنشــهر کــرج وجــود دارد یــا خیــر؟ 
ــیه  ــزان حاش ــی از می ــار دقیق ــرد: آم ــار ک اظه
ــک  ــا ی ــدارد تقریب ــود ن ــرج وج ــینی در ک نش
چهــارم جمعیــت شــهری کــرج در مناطــق 

ــد. ــکونت دارن ــین س ــیه نش حاش

بررسی پدیده حاشیه نشینی در البرز

نزدیک ترین استان به پایتخت
 و حاشیه هایش

ز لـبـــر ا

پرونده حاشیه نشینی



صفحه 18 | شماره 5 | 10 شهـریور 94 MEHR NEWSAGENCY

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا حقــوق 
شــهروندی در ایــن مناطــق رعایــت می شــود یا 
خیــر؟ افــزود: اســم دوم مناطــق حاشــیه نشــینی 
ــق  ــت و مناط ــمی اس ــر رس ــکونتگاهای غی س
ــول  ــارج از اص ــه خ ــتند ک ــی هس ــژه اجتماع وی
ــه ســاخت و ســاز  شهرســازی و قانونــی اقــدام ب
کــرده انــد بــه همیــن علــت از ســرانه مختلــف 
بهداشــتی و درمانی، آموزشــی، علمــی و فرهنگی 
ــود  ــرانه ای وج ــم س ــر ه ــتند و اگ ــروم هس مح
ــه  ــی فاصل ــتاندارد الزم خیل ــد از اس ــته باش داش

دارد.

دلیــل  پایتخــت  بــا  lهمجــواری 
ــرج  ــینی در ک ــیه نش ــش حاش افزای

اســت
ایــن مســئول ادامــه داد: بــه علــت پاییــن بــودن 
ــق  ــی در مناط ــی و فرهنگ ــای آموزش ــرانه ه س
ــوارد  ــی م ــهروندان در برخ ــینی، ش ــیه نش حاش
ــه  ــه ب ــی توج ــوند ول ــی ش ــرم م ــب ج مرتک
نیازهــای شــهروندانی کــه بــه هــر دلیــل مجبور 
ــزو  ــتند ج ــق هس ــن مناط ــکونت در ای ــه س ب
تکالیــف دســتگاهای حاکمیتــی و اجرایی اســت.

ــی  ــی و فرهنگ ــور اجتماع ــرکل اداره کل ام مدی
اســتانداری البــرز همجــواری البــرز بــا پایتخت را 
یکــی دیگــر از دالیــل افزایــش حاشــیه نشــینی 
ــت  ــی در پایتخ ــه زندگ ــت: هزین ــت و گف دانس
بــاال اســت بــه همیــن خاطــر بســیاری پایتخــت 
را محــل درآمــد و اســتان البــرز را محــل زندگــی 
انتخــاب مــی کننــد و همیــن مســئله بــه افزایش 
مناطــق حاشــیه نشــین در البــرز دامن زده اســت.

ــاره ســاماندهی مناطــق حاشــیه نشــین  وی درب
گفــت: ســاماندهی ایــن مناطــق کار بســیار 

ــت. ــه اس ــر هزین ــی پ ــترده و خیل گس
ــکونت  ــوع س ــزود: موض ــه اف ــگری در ادام عس
گاههــای غیــر رســمی اســتان البــرز و بــه 
ــی  ــورای اجتماع ــرج در ش ــتان ک ــژه شهرس وی
کشــور مطــرح شــد و اســتاندار البــرز گزارشــی از 
ســکونتگاههای غیــر رســمی را بــه اطــالع ایــن 

ــاند. ــورا رس ش

lیکــی از راه حــل هــای از بیــن بــردن 
حاشــیه نشــینی توزیــع عادالنــه 

ــت ــتاها اس ــدی در روس درآم
ــاد و »خــط 4 حصــار«  وی از مناطــق اســالم آب
ــنی در  ــیه نش ــارز حاش ــق ب ــوان مناط ــه عن ب
ــط «4  ــه خ ــت: »منطق ــرد و گف ــاد ک ــرج ی ک
حصــار بــا جمعیــت زیــادی در قلــب اســتان البرز 
واقــع شــده اســت کــه درگیــر مســائل پیچیــده 

ــت. ــی اس ــی و اجتماع فرهنگ
ــی و  ــم پژوهش ــک تی ــتقرار ی ــگری از اس عس
ــر  ــار« خب ــط 4 حص ــه »خ ــی در منطق اجتماع
ــی کار  ــم کارشناس ــن تی ــرد: ای ــد ک داد و تاکی
میدانــی و علمــی در رابطــه بــا مشــکالت خاص 
ــل  ــام داد و حاص ــین انج ــیه نش ــق حاش مناط
ــت  ــزارش اس ــه گ ــات 400 صفح ــن تحقیق ای
ــای  ــاس روش ه ــر اس ــی و ب ــال علم ــه کام ک
ــورای  ــه ش ــت و ب ــده اس ــن ش ــی تدوی پژوهش

ــت. ــده اس ــال ش ــور ارس ــی کش اجتماع
ــزارش  ــن گ ــال ای ــا ارس ــت: ب ــن مســئول گف ای
ــاری  ــال ج ــی کشــور در س ــه شــورای اجتماع ب

ــد. ــد ش ــی انجــام خواه ــات مطلوب اقدام
عســگری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
بســیاری از امکانــات در شــهرها ارائــه مــی شــود 
و همیــن دلیــل باعــث شــده کــه روســتاییان بــه 

شــهرها مهاجرت کننــد آیــا متولیان امــر تدبیری 
ــم  ــتاها ه ــات در روس ــه امکان ــد ک ــیده ان اندیش
ارائــه شــود؟ افــزود: درصــد بــاالی از افــرادی که 
ــتاییان  ــد روس در حاشــیه شــهرها ســکونت دارن
ــد  ــب درآم ــه کس ــتا زمین ــر در روس ــتند. اگ هس
ــرد.  ــی گی ــورت نم ــرت ص ــود مهاج ــم ش فراه
یکــی از راههــای از بیــن بــردن حاشــیه نشــینی 
ــت  ــه ظرفی ــع عادالن ــزرگ، توزی در شــهرهای ب
هــای درآمــدی در روســتاها اســت. اداره کل 
روســتایی اســتانداری و جهــاد کشــاورزی و دیگر 
ــزاری  ــا برگ ــد ب ــی توان ــی م ــتگاههای متول دس
ــه و  ــی روی کارگاههــای آموزشــی از مهاجــرت ب
دامــن زدن بــه پدیــده حاشــیه نشــینی جلوگیری 

ــد. کن
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکه شــیب مهاجرت 
روســتاییان بــه شــهر ُکنــد شــده اســت، گفــت: 
متاســفانه وقــوع پدیــده خشکســالی مــی تواند به 

پدیــده حاشــیه نشــینی دامــن بزنــد بــه همیــن 
منظــور بایــد چرخــه اقتصــادی در روســتاها 
ــی و  ــم آب ــورت ک ــر اینص ــود در غی ــر ش فعالت
ــه  ــتاییان ب ــرت روس ــیب مهاج ــالی ش خشکس

ــد. ــی کن ــد م شــهر را تن
ــد گفــت؛ حاشــیه نشــینی یکــی از  ــان بای در پای
معضالتی اســت کــه گریبان بســیاری از شــهرها 
را گرفتــه اســت، تبعــات ایــن پدیــده خاکســتری 
روی فرهنــگ شــهروندی تاثیــری غیرقابــل 
انــکار دارد و باعــث گســترش بـِـزه در جامعــه می 
شــود بنابرایــن بایــد برنامــه ریــزان اجتماعــی و 
شــهری از ایــن پدیــده غافــل نشــوند چــرا کــه 
ــران  ــارات جب ــوزه خس ــن ح ــا در ای ــت ه غفل

ــد. ــی کن ــه وارد م ــه جامع ــری را ب ناپذی
ــگ  ــت هــای مســکونی نابســامان و ناهماهن اف
ــیه  ــی حاش ــادی از زندگ ــهرها نم ــیه ش در حاش
ــوس  ــا اتوب ــار ی ــا قط ــر ب ــتند. اگ ــینی هس نش

ــوارد  ــیاری از م ــید، در بس ــرده باش ــافرت ک مس
دیــده ایــد کــه محلــه هــای مجــاور بــا ایســتگاه 
قطــار و یــا ترمینال هــای مســافربری از ســاختار 
ــراد  ــوال اف ــد. معم ــده ان ــکیل ش ــی تش متفاوت
ــا اســتقرار در ایــن محلــه هــا کــه  کــم درآمــد ب
معمــوال خــارج از بافــت متمرکز شــهری هســتند 

ــد. ــی کنن ــپری م روزگار را س
ــه  ــرز و ب ــتان الب ــا اس ــینی ب ــیه نش ــده حاش پدی
ــه دارد،  ــدی دیرین ــرج پیون ــتان ک ــژه شهرس وی
ــری  ــر پذی ــه مهاج ــگان ب ــرز را هم ــتان الب اس
مــی شناســند. وجــود زندانهای بــزرگ کشــور در 
شهرســتان کــرج نیــز دلیلــی دیگــر بــرای رشــد 
ــهر  ــن کالنش ــینی در ای ــیه نش ــه حاش ــی روی ب
ــی از  ــت یک ــه جمعی ــی روی ــش ب ــت. افزای اس
ــای  ــت، و ویژگی ه ــرج اس ــهر ک ــکالت ش مش
بــروز  موجــب  مهاجــر  گروه هــای  برخــی 
ــدن  ــد آم ــر حاشیه نشــینی، پدی ــی نظی پدیده های
ــزان  ــاال رفتــن می ــر و همچنیــن ب محــالت فقی

ــود. ــی ش ــت م ــرم و جنای ــات و ج تخلف
شــرایط خوابگاهــی کــرج باعــث ســرازیر شــدن 

جمعیــت بــه ایــن شــهر شــده اســت
ــی از  ــرج یک ــه ک ــت ک ــر دور داش ــد از خاط نبای
ــترین  ــت و بیش ــور اس ــرح کش ــهرهای مط ش
ــژه  ــه وی ــادی ب ــه اقتص ــرمایه گذاری در زمین س
احــداث شــهرک های صنعتــی در آن انجــام 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــل ای ــن دلی ــه همی ــه ب گرفت
ــده گســترده حاشــیه نشــینی مواجــه اســت  پدی
کــه باعــث بــروز جرایــم متنــوع از جملــه 
ســرقت، اعتیــاد و .. در آن شــده اســت کــه 
اقدامــات پیشــگیرانه انتظامــی - امنیتــی و 
ــخگوی  ــه پاس ــد ک ــژه ای را می طلب ــی وی قضای
امنیــت مــورد نیــاز آن باشــد. افزایــش جمعیــت 
بــه واســطه مهاجــر پذیــری در کالنشــهر کــرج 
باعــث تحوالتــی در بخش هــای فرهنگــی، 

ــت. ــده اس ــی ش ــادی و امنیت اقتص
ــی  شــهر کــرج دارای موقعیــت خــاص جغرافیای
اســت وجــود مراکــز علمــی، تحقیقاتــی و 
صنعتــی، مجــاورت بــا پایتخــت و وجــود اتوبــان 
ــور و  ــای کش ــایر بزرگراه ه ــرج و س ــران - ک ته
ــاری و  ــهرک های اقم ــترش ش ــن گس همچنی
ــبیه  ــتر ش ــه بیش ــکونی ک ــای مس مجموعه ه
خوابــگاه اســت، باعــث ســرازیر شــدن جمعیــت 

ــده اســت. ــن کالنشــهر ش ــه ای ب

ــی در  ــای فرهنگ ــرانه ه ــع س lتوزی
مناطــق حاشــیه نشــین رعایــت نمــی 

ــود ش
ــات  ــت خدم ــام معاون ــم مق ــری قائ ــر نصی اصغ
ــوص  ــن خص ــرج در ای ــهرداری ک ــهری ش ش
مــی گویــد: حاشــیه نشــینی را مــی تــوان چنیــن 
تعریــف کــرد؛ بــه فضاهــای از شــهر گفتــه مــی 
شــود کــه در آن شــهروندان در وضعیــت مناســب 
زندگــی شــهری بــه ســر نمــی برنــد و معمــوال 

فضاهــا موقتــی اســت.
نصیــری در ادامــه مــی افزایــد: در مناطقــی کــه 
ــت  ــت کیفی ــم اس ــینی حاک ــیه نش ــده حاش پدی
زندگــی مناســب نیســت و توزیــع ســرانه هــای 

ــت نشــده اســت. فرهنگــی رعای
ــه  ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب ــن مســئول در پاس ای
ــهر  ــیه نشــین ش ــن مناطــق حاش ــاخص تری ش
کــرج کدامنــد؟ مــی گویــد: پدیــده حاشــیه 
نشــینی را مــی توانیــد در مناطقــی ماننــد 
ــش  ــاد، بخ ــالم آب ــاد، اس ــدی آب ــهرابیه، مه س
کوچکــی از منطقــه ۶ شــهری در کــرج، منطقــه 

پرونده حاشیه نشینی
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ــار  ــار حص ــه چه ــن منطق 11، 12 و 4 و همچنی
ــد. ــاهده کنی مش

ــرج  ــهر ک ــا در کالنش ــود زندانه lوج
موجــب شــتاب حاشــیه نشــینی شــده 

ــت اس
ــار، و  ــزل حص ــگاه ق ــدان و ندامت ــود زن وی وج
ــی  ــی از دالیل ــرج را یک ــا در ک ــدان ه ــر زن دیگ
مــی دانــد کــه بــه رشــد پدیــده حاشــیه نشــینی 
کمــک کــرده انــد، و مــی گویــد: مهاجــران برای 
دیــد و بازدیــد بــا زندانیــان بــه کــرج مــی آینــد و 
متاســفانه در حاشــیه شــهر مانــدگار مــی شــوند.

نصیــری پاییــن بــودن قیمت مســکن در حاشــیه 
شــهرها را دلیــل تمرکــز قشــر کــم درآمــد و بــه 
ــد:  ــان مــی کن ــد و بی ــژه روســتاییان مــی دان وی
ارائــه خدمــات در حاشــیه شــهرها نیازمنــد تامین 
ــم  ــی توانی ــورت م ــن ص ــت در ای ــت اس امنی
خدمــات مختلــف را در ایــن مناطــق شــهر ارائــه 

کنیــم.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب 
فاضــالب و همچنیــن بهداشــت در مناطــق 
ــد:  ــد و مــی گوی حاشــیه نشــین اشــاره مــی کن
ــا  ــالب ب ــع فاض ــق دف ــن مناط ــوال در ای معم
ــب  ــع مناس ــدم دف ــت و ع ــه اس ــکل مواج مش
فاضــالب باعــث بــروز مشــکالت زیســن 

ــود. ــی ش ــتی م ــی و بهداش محیط

lبســیاری از مناطــق حاشــیه نشــین 
ــد ــم شــهرها واقــع شــده ان در حری

نصیــری بــه پاییــن بــودن ســرانه فضــای ســبز 
پایــدار در ایــن مناطــق اشــاره مــی کنــد و مــی 
ــرای توزیــع ســرانه هــای فرهنگــی در  ــد: ب گوی
ایــن مناطــق شــهر بایــد برنامــه ریــزی مدونــی 
صــورت گیــرد، دیگــر دســتگاههای دولتــی بایــد 

بــه کمــک شــهرداری بیاینــد.
قائــم مقــام معاونــت خدمات شــهری شــهرداری 
ــق  ــیاری از مناط ــد: بس ــی ده ــه م ــرج ادام ک
حاشــیه نشــین در حریــم شــهرها واقــع شــده اند 
بــه همیــن منظــور و بلحــاظ قانونــی شــهرداری 
موظــف بــه ارائــه خدمــات بــه مناطقــی کــه در 

حریــم شــهرها هســتند، نیســت.
ــیه  ــد: در مناطــق حاش ــی ده ــه م ــری ادام نصی

ــد در  ــه ان ــم شــهر قرارگرفت نشــینی کــه در حری
ــاق  ــبز اتف ــای س ــت فض ــظ و حراس ــه حف زمین
ــود  ــی کــه وج ــد در صورت ــی افت ــی نم خاص
ــد  ــی توان ــکونت، م ــه س ــبز در محل ــای س فض

ــود. ــی ش ــاط اجتماع ــش نش ــث افزای باع

lبرخــی از نهادهــای دولتــی در حفــظ 
و نگهــداری زمیــن کوتاهــی کردنــد

نصیــری در ادامــه بــا اشــاره به ســاخت ســازهای 
غیرمجــاز در شــهر کــرج، مــی افزاید: در گذشــته 
ــیاری از  ــت و بس ــدت گرف ــازها ش ــاخت و س س
ــی  ــن کوتاه ــداری زمی ــظ و نگه ــا در حف نهاده
کردنــد کــه منجــر بــه ســاخت و ســازهای 
ــر  ــکونتگاهای غی ــدن س ــبز ش ــاز و س غیرمج
ــی  ــد در پ ــهر ش ــار ش ــه و کن ــمی در گوش رس
ــده حاشــیه نشــینی در  ــگاری پدی ایــن ســهل ان

ــت. ــه ای داش ــی روی ــد ب ــرج رش ــهر ک کالنش
ایــن مســئول بهــره منــدی از حقوق شــهروندی 
را حــق همــه شــهروندان مــی دانــد و مــی گوید: 
ــات شــهری کوتاهــی  ــه امکان شــهرداری در ارائ
ــبک  ــه س ــاغ ب ــداث ب ــی اح ــد و در پ ــی کن نم
ایرانــی در شــهر اســت. در ایــن بــاغ هــا مــکان 
هــای تعبیــه خواهــد شــد کــه کــودکان اوقــات 
ــای  ــه ه ــوزش در زمین ــا آم ــود را ب ــت خ فراغ

ــد. ــف بگذرانن مختل
ــری  ــده مهاجــر پذی ــه اینکــه پدی ــا اشــاره ب وی ب
در اســتان البــرز و کالنشــهر کــرج بیــش از دیگــر 
اســتان هــا و شــهرها اتفــاق مــی افتــد، یــادآور می 
شــود: بایــد بــه پدیــده حاشــیه نشــینی توجــه ویژه 

ــان نقــش شــورای  ــن می ای داشــته باشــیم، در ای
شــهر در توزیــع عادالنــه امکانــات و خدمــات 
تاثیرگــذار اســت بایــد بودجــه شــهری بــه تناســب 

ــد. ــه شــهرداری هــای مناطــق اختصــاص یاب ب
قائــم مقــام معاونــت خدمات شــهری شــهرداری 
ــد ســرانه هــای  ــد: بای ــان مــی گوی کــرج در پای
آموزشــی و فرهنگــی در ســطح شــهر و در 
مناطقــی ماننــد اســالم آبــاد و خــط چهــار حصار 
بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــود. در ایــن میــان 
نقــش دولــت انکارناپذیــر اســت اگــر امکانــات به 
ــده  ــود پدی ــع ش ــهرها توزی ــه در ش ــور عادالن ط

حاشــیه نشــینی نیــز کــم رنگتــر مــی شــود.

ــه اســالم شــهری  ــاه ب lنگاهــی کوت
کــه دیگــر حاشــیه نیســت

محلــه مهاجــر نشــین آســالم آبــاد بــه نــام های 
ــام  ــه در ای ــن محل ــت، ای ــهور اس ــی مش مختلف
ــدک مــی  ــه ی ــا خــود ب ــاد را ب ــام زور آب ــم ن قدی
ــا  ــر از آن ب ــی ت ــای قدیم ــان ه ــید و در زم کش
نــام »تپــه مــرادآب« یــاد مــی کردنــد. محلــه ای 
آلونــک نشــین بــا وســعت 1۶5 هکتــار کــه روی 

تپــه ای از شــهر بــه ارتفــاع یکهــزار و 480 متــر 
ــا شــده اســت. بن

ایــن محلــه زمانــی کامــال در حاشــیه شــهر کرج 
بــود ولــی در حــال حاضــر بخــش هــای از ایــن 
ــرج  ــهر ک ــی در دل ش ــیه و مابق ــه در حاش محل

قــرار گرفتــه اســت.
ــه در  ــن محل ــای ای ــه ه ــه خان ــل اینک بدلی
ــده  ــر بین ــگاه ه ــد ن ــده ان ــع ش ــدی واق بلن
ــود  ــه خ ــرج ب ــهر ک ــه ش ــدو ورود ب ای را در ب
ــه  ــن محل ــا در ای ــه ه ــد، کوچ ــی کن ــب م جل
ــچ و  ــتند. پی ــده هس ــم و قاع ــی نظ ــک، ب باری
تــاب مــی خورنــد و شــکل پلکانــی می شــوند، 
بافــت درونــی محلــه هــای بــه قــدری متفاوت 
اســت کــه بــه محــض ورود بــه عنــوان بیگانــه 
ــگاه مــردم ایــن  ــوع ن شــناخته مــی شــوید و ن

ــد. ــی کن ــدید م ــما تش ــس را در ش ح
ــه و  ــت از بچ ــر اس ــا پ ــه ه ــا و کوچ ــان ه خیاب
ــان  ــه هایش ــه روی خان ــه رو ب ــای ک ــان ه زن
مشــغول صحبــت و پــاک کــردن ســبزی 
خــوردن هســتند، تقریبــا وســط همــه کوچــه هــا 
ــت  ــالب شس ــه فاض ــود دارد ک ــی وج ــوی آب ج
ــوال  ــده و معم ــا ش ــا در آن ره ــه ه ــوی خان و ش

ــد. ــی ده ــی م ــوی نامطبوع ب
جــزء الینفــک خیابــان هــای ایــن محلــه آجــر 
ــر  ــت در ه ــاختمانی اس ــح س ــیمان و مصال و س
کوچــه و خیابانــی ســاخت و ســازی وجــود دارد. 
معمــوال ایــن ســاخت و ســازها شــامل ســاخت 
اتــاق بــاالی پشــت بــام خانــه هــا اســت بدیــن 
وســیله شــهروندان ایــن محلــه فضــای کوچــک 

ــه هایشــان را وســعت مــی بخشــند. خان
ــی  ــار دقیق ــر، آم ــان ام ــه کارشناس ــق گفت طب
ــژه  ــه وی ــرز ب ــتان الب ــینی در اس ــیه نش از حاش
کالنشــهر کــرج وجــود نــدارد. بــه طــور تقریبــی 
یــک چهــارم مــردم اســتان البــرز زندگی حاشــیه 
نشــینی دارنــد. آمــار بــاالی طــالق، خشــونت در 
خانــواده هــا، اعتیــاد و دیگــر جرائــم اســتان البرز 
ــاخص  ــور ش ــتانهای کش ــر اس ــان دیگ را در می

ــرده اســت. ک
ــود  ــران وج ــب نظ ــیاری از صاح ــه بس ــه گفت ب
ــرز خــود  ــزرگ کشــور در اســتان الب زندانهــای ب
دلیلــی بــرای رواج زندگی حاشــیه نشــینی اســت. 
ــان  ــزه در می ــواع بِ ــود ان ــت از وج ــار حکای آم

ــت. ــین اس ــیه نش ــه ای حاش محل

در مناطق حاشیه 
نشینی که در حریم 

شهر قرارگرفته اند در 
زمینه حفظ و حراست 

فضای سبز اتفاق خاصی 
نمی افتد در صورتی 
که وجود فضای سبز 

در محله سکونت، می 
تواند باعث افزایش نشاط 

اجتماعی شود|

پرونده حاشیه نشینی



صفحه 20 | شماره 5 | 10 شهـریور 94 MEHR NEWSAGENCY

ــری  ــزار نف ــت 550 ه ــا جمعی ــالم ب ــتان ای اس
ــه شــمار  ــن اســتان کشــور ب ــت تری ــم جمعی ک
مــی رود کــه در ایــن بیــن شهرســتان ایــالم بــا 
بیــش از 150 هــزار نفــر یکــی از کــم جمعیــت 
تریــن و محــروم تریــن مراکــز اســتانی به شــمار 

ــی رود. م
اســتان ایالم بــه دالیــل مختلفــی طی ســالهای 
اخیــر بــه یــک اســتان مهاجــر پذیــر تبدیل شــده 
اســت و در ایــن بیــن مهاجــرت مــردم روســتا و 
محرومــان بــه داخــل شــهر ایــالم  معضلــی بــه 
نــام حاشــیه نشــینی در ایــن شــهر محــروم و کم 

جمیعــت را شــکل داده اســت.
حاشــیه نشــینی عــالوه بــر زشــت شــدن چهــره 
شــهر باعــث محرومیــت دو چنــدان شهرســتان 
ایــالم شــده چراکــه خدمــات در شــهر جوابگوی 
ــینی نیــز رونــد  ــت و حاشــیه نش مــردم نیس

ــرده اســت. ــد ک ــات را کن خدم
متاســفانه در ســالهای اخیــر اطــراف شــهر ایــالم 
کــه از زمینهــای طبیعــی، کشــاورزی  حتــی کوه 
هــا شــکل گرفتــه بــود، امــروز بــه خانــه هایــی 
ــد  ــال رش ــارچ در ح ــل ق ــه مث ــده ک ــل ش تبدی
هســتند و طــی ســالهای اخیــر نیــز رونــد رو بــه 

ــته اســت. ــدی داش رش
ــیه  ــث حاش ــی در بح ــکالت اساس ــی از مش یک
ــرق و  ــائل آب، ب ــالم مس ــهر ای ــینی در ش نش
ــان را  ــات رس ــای خدم ــتگاه ه ــه دس ...اســت ک
دچــار خســارتهای میلیــاردی کــرده اســت چراکه 
اکثــرا بــه طــور غیــر مجــاز اســتفاده مــی شــود.

ــدان  ــت دوچن ــث محرومی ــینی باع ــیه نش حاش
ــت ــده اس ــالم ش ــهر ای ش

محمــد اکبــری از شــهروندان ایــالم اظهــار 
داشــت: متاســفانه شــهر ایــالم از لحــاظ شــهری 
ــکالت  ــه مش ــت چراک ــگ اس ــیار ناهماهن بس
زیــادی از جملــه حاشــیه نشــینی هــا زیــاد وجود 

دارد.
وی بیــان داشــت: تــا همیــن چنــد ســال پیــش 
ــه  ــر گرفت ــالم در ب ــهر ای ــراف ش ــا اط ــوه ه ک
بودنــد و حــاال تصــرف شــده و بــه خانــه 
ــر زشــت  مســکونی تبدیــل شــده کــه عــالوه ب
ــیار  ــکالت بس ــث مش ــهر باع ــره ش ــدن چه ش

ــت. ــده اس ــز ش ــی نی ــادی اجتماع زی
ایــن شــهروند عنــوان کــرد: واقعــا از مســئوالن 
تقاضــا داریــم بــرای شــهر فکــری کننــد 
ــالم  ــک ای ــهر کوچ ــد در ش ــن رون ــه ای چراک
ــث  ــئله باع ــن مس ــه دارد و ای ــان ادام همچن

ــده  ــهر ش ــه در ش ــا متروک ــه ه ــترش خان گس
ــت. اس

ــالم  ــل ای ــرای شــهری مث ــرد: ب ــح ک وی تصری
تــا چنــد ســال آینــده جمعیــت حاشــیه نشــینی 
بیشــتر از جمعــت خــود شــهر ایــالم مــی شــود 
ــوان  ــه عن ــالم را ب ــد ای ــی توان ــن مســئله م و ای
یــک مرکــز اســتان در معــرض تهدیــدات بســیار 

ــرار دهــد. ــزرگ ق ب
اکبــری افــزود: زمینهای کشــاورزی اطراف شــهر 
نیــز هــر ســال کمتــر مــی شــود و بــا یــک نــگاه 
مــی تــوان دریافــت حاشــیه نشــینی و ســاخت و 
ســازها بدون حســاب و کتــاب در حال گســترش 

اســت.

lعامــل بســیاری از آســیب هــای 
اجتماعــی همیــن حاشــیه نشــینی 

اســت
اصغــر عبــاس زاده کارشــناس مســائل اجتماعــی 
در اســتان ایــالم اظهــار داشــت: متاســفانه بایــد 
گفــت حاشــیه نشــینی در شــهر ایــالم بــه یــک 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــیبهای اجتماع ــگاه آس جوالن

ــت. اس
ــه  ــای ب ــی ه ــق بررس ــت: طب ــان داش وی بی
ــواد  ــل م ــی مث ــیبهای اجتماع ــده آس ــل آم عم
مخــدر، طــالق خودکشــی، فقــر و محرومیــت در 
ایــن مناطــق بیشــتر و ســایر نقــاط شــهر اســت.

ــون  ــم اکن ــت: ه ــان داش ــناس بی ــن کارش ای
ــتان  ــز در اس ــرم خی ــق ج ــی از مناط ــز یک نی
ایــالم همیــن مناطــق حاشــیه نشــین هســتند 
ــی  ــتر م ــز بیش ــه روز نی ــفانه روز ب ــه متاس ک

ــاد،  ــین  اعتی ــیه نش ــق حاش ــود و در مناط ش
فقرفرهنگــی، انــواع بزهــکاری نیــز وجــود 

دارد.
عبــاس زاده بیــان داشــت: شــهر محرومــی مثــل 
ایــالم کــه بــا مشــکل بیــکاری رنــج مــی بــرد، 
ــکاری در  ــش بی ــث افزای ــینان باع ــیه نش حاش

شــهر نیــز شــده انــد.
ــرای حــل معضــل  عبــاس زاده تصریــح کــرد: ب
ــگیرانه و  ــات پیش ــد اقدام ــینی بای ــیه نش حاش
ــد  ــم نیازمن ــن مه ــام داد و ای ــدت انج ــاه م کوت
ــای  ــتگاه ه ــر دس ــهرداری و دیگ ــکاری ش هم

ــت. ــی اس اجرای
ــرای مناطــق حاشــیه نشــینی کــه  وی افــزود: ب
ــی  ــد اقدامات ــت بای ــده اس ــود آم ــه وج ــز ب نی
مهمــی در بحــث پیشــگیری از آســیبهای جــدی 
تــر انجــام شــود تا مــردم دچــار مشــکل نشــوند.

پیشــرفت حاشــیه نشــینی در شــهر ایــالم باعــث 
کنــدی خدمــات شــده اســت

ــتانداری  ــی اس ــاون عمران ــوالدی مع ــاپور پ ش
ــک  ــینی ی ــیه نش ــت: حاش ــار داش ــالم اظه ای
ــالم اســت چراکــه  معضــل اساســی در شــهر ای
خدمــات رســانی بــه مــردم را در بخشــهای 

ــت. ــرده اس ــکل ک ــار مش ــف دچ مختل
ــیه  ــق حاش ــاماندهی مناط ــان داشــت: س وی بی
نشــین اســتان ایــالم یکــی از مهمتریــن 
ــد  ــن رون ــه ای ــت چراک ــتان اس ــای اس اولویته
باعــث آســیبهای فــراوان در اســتان مــی شــود.

معــاون عمرانــی اســتانداری ایــالم بــه افزایــش 
ــی نشــدن  ــده شــوم حاشــیه نشــینی و عمل پدی
طــرح احیــای بافــت فرســوده اشــاره کــرد و ابراز 

داشــت: بایــد یــه طــور جــد بــا معضــل حاشــیه 
نشــینی برخــورد کــرد و از همــان مراحــل 
ــا از گســترش و  ــت ت ــوی آن را گرف ــی جل ابتدای

ــرد. ــری ک ــدی جلوگی ــکالت بع ــروز مش ب
ــرای  ــالم ب ــتان ای ــت: در اس ــان داش ــوالی بی پ
مناطــق حاشــیه نشــین در فضــای شــهری 
ــن مناطــق  ــف نشــده و ای ــی تعری ــات خوب خدم
ــرای  ــل خطــری ب ــوان عام ــه عن ــد ب ــی توانن م
آســیب هــای اجتماعــی باشــند کــه بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
معــاون عمرانــی اســتانداری ایــالم یکــی 
ازعوامــل و پیامدهــای مهاجــرت جمعیت روســتا 
ــت  ــینی دانس ــیه نش ــده حاش ــهر را پدی ــه ش ب
ــکالت  ــروز مش ــث ب ــده باع ــن پدی ــزود: ای و اف
و  فرهنگــی  امنیتــی،  اجتماعــی،  متعــددی 

ــود. ــی ش ــهرها م ــیه ش ــادی درحاش اقتص
ایــن مســئول تاکیــد کــرد: سیاســت مســئوالن 
اســتان ایــالم بــر ایــن اســت کــه توزیــع 
خدمــات فرهنگــی، رفاهــی و تفریحی در ســطح 
ــر  ــن ام ــه ای ــیم ک ــته باش ــالم داش کل شــهر ای
ــز  ــام در مرک ــک و ازدح ــش ترافی ــب کاه موج
شــهر می شودسیاســت مســئوالن اســتان ایــالم 
ــع خدمــات فرهنگــی،  ــن اســت کــه توزی ــر ای ب
ــالم  ــهر ای ــی و تفریحــی در ســطح کل ش رفاه
ــر موجــب کاهــش  ــن ام ــه ای ــته باشــیم ک داش
ــود. ــهر می ش ــز ش ــام در مرک ــک و ازدح ترافی

وی تصریــح کــرد: مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم 
تنهــا بــر عهــده فرمانــداران یــا شــهرداران 
ــر  نیســت بلکــه همــه در ایــن رابطــه تکلیــف ب

ــد. ــده  دارن عه
وی ادامــه داد: دولــت در صــدد افزایــش امکانــات 
ــم  ــر نتوانی ــی اگ زیرســاختی در روستاهاســت ول
ــن  ــد را در ای ــب درآم ــتغالزایی و کس ــه اش زمین
مناطــق فراهــم کنیــم، بــاز هــم شــاهد مهاجرت 
روســتاییان بــه شــهرها و توســعه معضل حاشــیه 

نشــینی خواهیــم بــود.
ــک  ــار داشــت: حاشــیه نشــینی ی ــوالدی اظه پ
ــه  ــوه قضائی ــت و ق ــزرگ اســت و دول معضــل ب
ــک جلســه  ــا ی ــند و ب ــای کار باش ــد پ ــه بای هم

ــم. ــع کنی ــم حاشــیه نشــینی را رف نمــی توانی
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه ســاخت و ســازهای 
ــالم،  ــهر ای ــیه ای ش ــق حاش ــاز در مناط غیرمج
ــه همــه مســئوالن اســتان  ــن زمین ــزود: در ای اف
ــف  ــه وظای ــون ب ــر قان ــد براب موظــف و مکلف ان

ــد. ــل کنن ــود عم خ

بررسی پدیده حاشیه نشینی
 در ایالم

استان کم جمعیت 
اما پر حاشیه

م یــــال ا

ایالم  شهر  که  حالی  در 
و  کوچکترین  از  یکی 
مراکز  محرومترین 
به  کشور  در  استانی 
معضل  رود،  می  شمار 
حاشیه نشینی روستاییان 
شهر  مشکالت  روند  به 

است.  افزوده 

رمضان نوری

پرونده حاشیه نشینی
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در شــهرها و بــه ویــژه در کالن شــهرها و مراکــز 
ــا  اســتان ها، بافت هایــی وجــود دارنــد کــه عمدت
مهاجریــن روســتایی و فقیــران شــهری را در خود 
ــه  ــارج از برنام ــوز و خ ــدون مج ــای داده و ب ج
ــهری، در  ــعه ش ــی توس ــمی و قانون ــزی رس ری
درون یــا خــارج از محــدوده قانونــی شــهرها بــه 

وجــود آمــده انــد.
دو شــهر بــزرگ اســتان بوشــهر یعنی شــهرهای 
بوشــهر و برازجــان دارای بیشــترین فراوانــی 
ــا مشــکالت  مناطــق حاشیه نشــینی هســتند و ب
ــتند. ــه هس ــه مواج ــن زمین ــی در ای و چالش های

در شــهرها و بــه ویــژه در کالن شــهرها و مراکــز 
ــا  اســتان ها، بافت هایــی وجــود دارنــد کــه عمدت
مهاجریــن روســتایی و فقیــران شــهری را در خود 
ــه  ــارج از برنام ــوز و خ ــدون مج ــای داده و ب ج
ــهری، در  ــعه ش ــی توس ــمی و قانون ــزی رس ری
درون یــا خــارج از محــدوده قانونــی شــهرها بــه 

وجــود آمــده انــد.
ــم  ــاکنان ک ــی، س ــات ناکاف ــا، خدم ــیمای نازیب س
تــوان، مشــاغل نامطمئــن وغیــر رســمی، از ویژگی 
هــای ایــن بافت هــا بــوده و محیطــی آمــاده بــرای 

ــد.  ــرش نابهنجاری هــای اجتماعــی دارن پذی
در اســتان بوشــهر نیــز پدیــده حاشــیه نشــینی 
بــه عنــوان یــک چالــش خودنمایــی مــی 
ــاهد  ــتان ش ــف اس ــهرهای مختل ــد و در ش کن
ایــن پدیــده هســتیم.اما دو شــهر بــزرگ 
ــهر و  ــهرهای بوش ــی ش ــهر یعن ــتان بوش اس
برازجــان دارای بیشــترین فراوانــی مناطــق 
و  بــا مشــکالت  و  حاشیه نشــینی هســتند 
ــتند. ــه هس ــه مواج ــن زمین ــی در ای چالش های

lمعرفی اجمالی استان بوشهر
بــه گفتــه معــاون برنامه ریــزی اســتاندار بوشــهر 

اســتان بوشــهر بــه عنــوان یکــی از اســتان های 
ســاحلی جنــوب ایــران بــا مســاحتی بالــغ بــر 2۶ 
هــزار کیلومتــر مربــع، طبــق آخریــن تقســیمات 
کشــوری دارای 10شهرســتان و ۳7 شــهر اســت.

رضــا عــوض پــور گفــت: طبــق آخریــن 
ــال 1۳90 از کل  ــماری س ــار سرش ــات آم اطالع
جمعیــت یــک میلیــون و ۳0هــزار و ۳8۶ نفــری 
اســتان،  704هــزار و ۳9۳ نفــر )۶8.۳  درصــد( در 
مناطــق شــهری و ۳25 هــزار و 99۳ نفــر )۳1.7 
درصــد( در مناطــق روســتایی زندگــی مــی کنند.

وی بیــان کــرد: شــاخص ســهم اشــتغال 
اســتان در بخــش خدمــات بــا 58.9 درصــد 
بیشــترین شــاغلین را در خــود جــای داده، بخش 
کشــاورزی تنهــا بــا 15.8 درصــد کمتریــن 
شــاغلین و بخــش صنعــت 25.۳ شــاغلین را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. 
ــال 1۳92،  ــار س ــق آم ــه داد: طب ــور ادام عوض پ
نــرخ فعالیــت در کل اســتان بوشــهر، ۳7 درصــد، 
نــرخ بیــکاری اســتان 9درصــد، نــرخ فعالیــت در 
مناطــق شــهری ۳7.1 درصــد، نــرخ بیــکاری در 
ــت در  ــرخ فعالی ــد، ن ــهری 9.۶ درص ــق ش مناط
مناطــق روســتایی ۳۶.8 درصــد و نــرخ بیــکاری 
در مناطــق روســتایی اســتان 7.7 درصــد اســت.

معــاون امــور عمرانی اســتاندار بوشــهر امــا درباره 
حاشــیه نشــینی در اســتان گفــت: در ایــن اســتان 
ــی حاشیه نشــینی را در دو شــهر  بیشــترین فراوان

بــزرگ اســتان یعنــی بوشــهر و برازجــان شــاهد 
ــی  ــهرهای جنوب ــه در ش ــد ک ــر چن ــتیم؛ ه هس
اســتان ماننــد کنــگان، عســلویه و جــم نیــز ایــن 
ــار آن  ــا آم ــال شــکل گیری اســت، ام ــر در ح ام

قابــل توجــه نیســت.
باســتی ادامــه داد: در شــهر بوشــهر، در محــالت 
تنــگک صفــری، تنــگک محمــد جعفــری، 
تنــگک، زنگنــه، رایانــی، ســرتل ریشــهر، 

امامــزاده شــاهد حاشیه نشــینی هســتیم.
ــالت  ــان در مح ــهر برازج ــه داد: در ش وی ادام
حســین آبــاد، علــی آبــاد، آبرســانی، خانــه کارگر، 
چهــاب باغچــه، میــرزا آبــاد، والفجر، گرمســیری 
و نجــف آبــاد حاشــیه نشــینیان مســتقر هســتند.

محدوده هــای  مســاحت  افــزود:  باســتی 
حاشیه نشــین در شــهر برازجــان، جمعــا 28۶ 
هکتــار و جمعیــت آن در ســال 88 مجموعــا 

14هــزار و 797 نفــر بــوده اســت. 

lعلــل ایجــاد مناطــق حاشــیه نشــین 
در اســتان بوشــهر

بوشــهر،  اســتاندار  عمرانــی  امــور  معــاون 
کاهــش  و  جنــگ، خشکســالی  مهاجــرت، 
فعالیت هــای کشــاورزی را از عمــده دالیــل 
ایجــاد مناطق حاشــیه نشــین در اســتان دانســت.

محمدحســن باســتی تصریــح کــرد: ابعــاد 
ــش بهــای  ــدی حاشیه نشــینی شــامل افزای کالب

زیــر ســاختهای شــهری، پیدایــش ســیمای 
ــالف  ــاد اخت ــازی، ایج ــهری شهرس ــای ش نازیب
طبقاتــی، همجــواری هــای نامطلــوب و در هــم 
ریختگــی بافتهــا، ســاخت و ســازهای غیــر 
قانونــی و غیــر رســمی در حریــم نیــروگاه اتمــی 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: ابعــاد اجتماعــی حاشیه نشــینی 
ــم از  ــش خشــونت های شــهری اع شــامل افزای
ــی،  ــی، خانوادگ ــا گروه ــردی ی ــونت های ف خش
چــون  خشــونت هایی  افزایــش  و  خیابانــی 
ســرقت، تخریــب امــوال عمومــی، افزایــش فقــر 
ــم  ــکاری، تراک ــی، بی ــاعد زندگ ــرایط نامس و ش
جمعیتــی بــاال، درهــم ریختــن ارزش  هــای 
ــنی،  ــی، س ــی، قوم ــارض طبقات ــی، تع اجتماع
فرهنگــی، کمبــود یــا نقصــان فرایندهــای 
اجتماعــی،  تعلــق  و  هویــت  شــکل گیری 
ــمانی و  ــی، جس ــای روان ــا و بیماری ه عارضه ه
اعتیــاد، گســترش فســاد و خریــد و فــروش مــواد 

ــت. ــی اس ــژه اجتماع ــق وی ــدر در مناط مخ
باســتی ادامــه داد: ابعــاد اقتصــادی شــامل 
ــای  ــدی بازاره ــهری و ناکارآم ــر ش ــش فق افزای
رســمی زمیــن و مســکن، رواج فعالیت هــای 
غیــر رســمی و شــغل های کاذب شــهری، 
افزایــش بیــکاری، اســتفاده غیــر مجــاز از 
خدمــات و تاسیســات شــهری)برق و آب ....( و 
هــدر رفتــن ســرمایه های ملــی، اتــالف منابــع و 
ســرمایه های ملــی بــه دلیل ســاخت و ســازهای 
غیــر فنــی و غیــر اصولــی، تحمیــل هزینه هــای 
اضافــی بــر دولــت بــه دلیــل ســاخت و ســازهای 

ــت. ــا اس ــم روده ــاز در حری ــر مج غی
وی افــزود: ابعــاد زیســت محیطــی حاشــیه 
ــتی،  ــای بهداش ــامل آلودگی ه ــز ش ــینی نی نش
دفــع ناقــص و نامناســب زباله هــا، کمبــود 

شـــهر بو بررسی پدیده حاشیه نشینی در بوشهر

استان بوشهر و چهار شهر با 
حاشیه های فراوان

شهرهای  یعنی  بوشهر  استان  بزرگ  شهر  دو 
فراوانی  بیشترین  دارای  برازجان  و  بوشهر 
و  مشکالت  با  و  هستند  حاشیه نشینی  مناطق 

هستند. مواجه  زمینه  این  در  چالش هایی 
ابراهیم قیصریبتول سهراب پور

پرونده حاشیه نشینی
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فضــای ســبز، پاییــن بــودن بهداشــت محیطــی 
ــوذی و  ــرات م ــی حش ــالت، فراون ــن مح در ای
ســگ های ولگــرد در ایــن محــالت، نگهــداری 
دام بــه شــیوه ســنتی، هدایــت دام هــا بــه بیــرون 
ــات  ــار و تبع ــه آث ــه از جمل ــرای تغذی ــزل ب از من

ــتند. ــینی هس ــیه نش حاش

ــده  ــکل گیری و رواج پدی ــل ش lدالی
ــهر ــتان بوش ــینی در اس حاشیه نش

ــی اســتاندار بوشــهر گفــت:  ــاون امــور عمران مع
در یــک بررســی نهایــی، دالیــل شــکل گیــری 
و رواج پدیــده حاشــیه نشــینی در پیرامــون 
ــواردی  ــه م ــوان ب ــی ت ــتان، م ــهرهای اس ش
همچــون علل ســاختاری و غیرســاختاری شــامل 
ــت  ــام مدیری ــایی نظ ــادی، نارس ــاختار اقتص س
ــت  ــت فعالی ــهری، محدودی ــزی ش ــه ری و برنام
ــود و محدودیــت زمیــن،  هــای کشــاورزی، کمب
وزن بــاالی هزینــه هــای مســکن، عــدم توجــه 
ــت در  ــکن ارزان قیم ــذاری مس ــرمایه گ ــه س ب
محلــه هــای فقیــر نشــین، نبــود رویکــرد، برنامه 
ــت  ــر در مدیری ــع نگ ــای جام ــت ه ــا و سیاس ه
ــه  ــدم برنام ــهری، ع ــزی ش ــه ری ــام برنام و نظ
ریــزی اجتماعــی همــراه بــا برنامــه ریــزی هــای 

ــرد. ــاره ک ــدی و ... اش کالب

ــه  ــام گرفت ــات انج ــن اقدام lمهمتری
در خصــوص پدیــده حاشیه نشــینی 

ــتان در اس
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار بوشــهر تصریــح 
کــرد: تهیــه طــرح ســاماندهی و توانمنــد ســازی 
ســکونتگاه هــای غیر رســمی شــهرهای بوشــهر 
و برازجــان، مهــم تریــن اقدامــات انجــام گرفتــه 
ــده حاشــیه نشــینی در اســتان  در خصــوص پدی

هســتند.
ــرح  ــن ط ــات ای ــرد: مطالع ــه ک ــتی اضاف باس
در بوشــهر در ســال 1۳8۶ شــروع و در ســال 
1۳88 بــه تصویــب دبیرخانــه توانمندســازی 
ســکونتگاه های غیــر رســمی شــرکت مــادر 
ــران  ــهری ای ــازی ش ــران و بهس تخصصــی عم
رســیده اســت و جمعــا 48 پــروژه برابــر بــا 
1۳0میلیــارد ریــال بــرای اجــرای آن پیــش بینی 

ــت. ــده اس ش
ــال  ــان در س ــهر برازج ــرح ش ــه داد: ط وی ادام
ــال  ــده و در س ــاز ش ــاور آغ ــط مش 1۳88 توس
1۳90 بــه تصویــب رســیده اســت کــه جمعــاٌ بــه 
ــار و معــادل 15هــزار نفــر از  مســاحت ۳14 هکت
جمعیــت شــهر را شــامل مــی شــود و جمعــا 127 

ــروژه دارد. پ

lبرنامه هـای اجرائی سـکونتگاههای 
غیر رسـمی در اسـتان بوشـهر در سال 

92 و93
ــراز  ــهر اب ــتاندار بوش ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
داشــت: احــداث پــروژه هــای خانــه بهداشــت در 
محلــه رایانی شــهر بوشــهر، پایــگاه بهداشــت در 
محلــه تنگک2 بوشــهر، دبســتان شــش کالســه 
ــارک  ــداث پ ــهر و اح ــگک ۳ بوش ــه تن در محل
در محلــه گرمســیری برازجــان از جملــه برنامــه 
هــای اجرائــی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی در 

اســتان در ســال 92 و9۳ هســتند.
شهرســتان عســلویه از شهرســتان هــای جنوبــی 
اســتان بوشــهر اســت کــه در ســال هــای 
ــد  ــت و رش ــه جمعی ــد بی روی ــا رش ــته ب گذش

ــت. ــوده اس ــه ب ــینی مواج ــیه نش ــده حاش پدی

شهرســتان عســلویه بــه دالیــل مختلفــی 
ــتان  ــک شهرس ــه ی ــر ب ــال های اخی ــی س ط
مهاجرپذیــر تبدیــل شــده اســت و در ایــن بیــن 
مهاجــرت مــردم روســتاها و کارجویــان از ســایر 
ــورهای  ــاع کش ــن اتب ــور و همچنی ــاط کش نق
ــده  ــث ش ــتان باع ــن شهرس ــه ای ــایه ب همس
ــینی در  ــیه نش ــام حاش ــه ن ــی ب ــت معضل اس
شــهر عســلویه و نخــل تقــی و حتی روســتاهای 

ــرد. ــکل گی ــاور ش مج
ــه  ــت ک ــی اس ــیوه ای از زندگ ــینی ش حاشیه نش
ــی  ــه ســه شــیوه مرســوم زندگــی یعن نســبت ب
ــا  شــهری، روســتایی و عشــایری تفــاوت دارد؛ ب
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ویژگی ه
ــی  ــی معین ــت فیزیک ــود، باف ــه خ مخصــوص ب
ــد و  ــی ده ــتا م ــا روس ــهر ی ــه بخشــی از ش را ب
ــت  ــد  ریخ ــو و ب ــعه ناهمس ــای توس از پیامده

ــت. ــهری اس ش

ــه  ــش بی روی ــت و افزای lرشــد جمعی
مهاجــرت بــه شــهر عســلویه

حاشیه نشــین ها بــه دلیــل فقــدان تطبیــق 
از  روســتایی،  حتــی  و  شــهری  محیــط 
ــه  ــوند و ب ــس زده می ش ــهری پ ــای ش محیط ه
تدریــج بــه کانون هــای پیوســته یــا جــدا از هــم 
ــد. ــاه می آورن ــتاها پن ــهرها و روس ــراف ش در اط

ــرت  ــه مهاج ــش بی روی ــت و افزای ــد جمعی رش
ــزرگ  ــه عنــوان فرصــت ب ــه شــهر عســلویه ب ب

اشــتغال و کار در کشــور، باعــث بــه وجــود آمــدن 
مشــکالت و معضــالت از جمله حاشــیه نشــینی، 
اعتیــاد و تخریــب چهــره زیبــای شــهر در برخــی 
ــلویه و  ــهر عس ــه ش ــتان از جمل ــاط شهرس از نق

نخــل تقــی شــده اســت.
نبــود نظــارت کافــی از ســوی دســتگاه های 
ــه  ــق ب ــن مناط ــل ای ــه و تبدی ــی مربوط اجرای
ــاد  ــی معت ــز و حت ــراد قانون گری ــکونت گاه اف س
باعــث شــده تــا ســاکنان حاشیه نشــین بــا 
آســیب های جــدی اجتماعــی نیــز مواجــه 

ــند. باش

lعوامــل اصلــی حاشیه نشــینی در 
ــلویه عس

برخــی کارشناســان معتقدنــد بیــکاری، مهاجرت 
ــود  ــه شهرســتان عســلویه، کمب ــش از حــد ب بی
ــه  ــه خان ــی کرای ــات و مســکن ارزان، گران امکان
ــاعد  ــرایط مس ــود ش ــردم و نب ــی م و کم بضاعت
ــینی در  ــیه نش ــی حاش ــل اصل ــادی عوام اقتص

ــت. ــلویه اس ــتان عس شهرس
از ایــن رو ایجــاد اشــتغال و تدوین سیاســت برای 

جلوگیــری از گســترش مهاجــران بــه ســکونتگاه 
هــای غیــر رســمی مــی توانــد موفــق واقع شــود 
و رونــد توســعه ایــن مناطــق را تــا جــای ممکــن 

کاهــش دهــد.
ــز در رســانه ها مطــرح شــد کــه وزارت  ــرا نی اخی
راه و شهرســازی در راســتای حــذف حاشــیه 
ــی  ــارس در عســلویه ایجــاد م نشــینی، شــهر پ
ــا  ــی مطــرح شــده اســت در رابطــه ب ــد و حت کن
ــلویه،  ــتان عس ــت در شهرس ــاماندهی جمعی س
هماهنگی هــای الزم انجــام مــی شــود تــا 
ــار  ــج کن ــه تدری حاشیه نشــینی ها کــم رنــگ و ب
 رونــد؛ شــهر پــارس عــالوه بــر اســتاندارد بــودن، 

ــود. ــد ب ــلویه خواه ــهر عس ــر از ش ارزان ت

ــم  ــی ک ــت مال ــاال و بضاع ــه ب lکرای
ــینی ــیه نش ــل حاش ــا عام غیربومی ه

یکــی از فعــاالن اجتماعــی و فرهنگــی عســلویه 
اظهــار داشــت: رشــد فضــای فیزیکــی و جمعیت 
شهرســتان عســلویه در ســال هــای اخیرا بســیار 

شــتابان بــوده اســت.
مختــار خواجــه افــزود: ایــن ســیل جمعیــت کــه 
ــلویه روی  ــتان عس ــه شهرس ــاط ب ــر نق از دیگ
ــد  ــد گــر چــه امی ــه مســکن دارن ــاز ب ــد نی آوردن
ــی  ــارس جنوب ــتغال در پ ــان، اش ــیاری از آن بس
بــود ولــی برخــی از ایــن جمعیــت غیــر بومــی در 
شــغل های کاذب مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

دلیــل  مهمتریــن  داد:  ادامــه  خواجــه 

ــه  ــلویه، هزین ــتان عس ــینی در شهرس حاشیه نش
هــای بــاالی اجــاره منــزل در عســلویه و نخــل 

تقــی اســت.
شــرکت های  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی 
ــه  ــن زدن ب ــی در دام ــش مهم ــکاری نق پیمان
ــد؛  ــه دارن ــاره خان ــای اج ــن قیمت ه ــاال رفت ب
ایــن شــرکت ها، بــدون چانــه زنــی تســلیم 
ــبب  ــن س ــه ای ــوند ک ــای کاذب می ش قیمت ه

ــت. ــا اس ــت ه ــن قیم ــاال رفت ب

ــه در  ــاع بیگان ــترده اتب ــور گس lحض
عســلویه و نخل تقــی

ــر  ــم دیگ ــوع مه ــرد: موض ــح ک ــه تصری خواج
ــت  ــز اهمی ــی، حائ ــل تق ــلویه و نخ ــه در عس ک
ــرادی از کشــورهای پاکســتان  اســت حضــور اف
ــن  ــه ای ــن شــهرها اســت ک ــه ای و افغانســتان ب
حضــور، باعــث حاشــیه نشــینی شــده اســت کــه 
ــد  ــتند بای ــوز دار هس ــر مج ــن، اگ ــن مهاجری ای
ــی هســتند  ــر غیرقانون ــد و اگ سروســامان بگیرن

ــوند. ــراج ش ــتان اخ ــد از شهرس بای
ــز  ــاد نی ــراد معت ــفانه اف ــه داد: متاس ــه ادام خواج

ــه ایــن  در حاشــیه ایــن دو شــهر، جلــوه بــدی ب
شــهرها داده اســت کــه نیــاز اســت شــهرداران و 
مســئوالن نظــارت دقیقــی بــر کامــل نقــاط این 

دو شــهر داشــته باشــند.
ایــن فعــال فرهنگــی و اجتماعــی گفــت: 
بســیاری از حاشیه نشــین های ایــن دو شــهر، 
شــغل های روز مــزد، مشــغول هســتند اگــر 
ــد  ــد می توانن ــی ببینن ــالت و آموزش های تحصی
در فرصت هــای شــغلی منطقــه مشــغول شــوند 

ــوند. ــوردار ش ــری برخ ــد بهت و از درآم
خواجــه در پایــان خاطرنشــان کــرد: افــراد معتــاد 
و گداهــا بایــد از ســطح ایــن دو شــهر جمــع آوری 
شــوند و همچنیــن اجــاره مســکن نیــز کاهــش 
ــی  ــل تق ــدر نخ ــراف بن ــا در اط ــه بس ــد چ یاب
و عســلویه، خانــواده هــای غیربومــی وجــود 
ــواده،  ــن خان ــاختمان، چندی ــک س ــه در ی دارد ک
ــم  ــار ه ــم، کن ــاه ک ــت و رف ــطح بهداش ــا س ب

ــد. ــده ان ــکونت گزی س

lرشــد حمعیــت و نبــود مســکن ارزان 
در عســلویه و نخــل تقــی

نائــب رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان 
ــار  ــا اظه ــگار م ــا خبرن ــو ب ــلویه در گفتگ عس
وجــود  بــا  عســلویه  شهرســتان  داشــت: 
ظرفیت هــای فــراوان در توســعه، نیــاز بــه 

دارد. مــدون  برنامه ریــزی 
مهــدی غالمپــور بیــان داشــت: شهرســتان 
عســلویه، از لحــاظ رشــد جمعیــت، رشــد و 
ــیار  ــتاها بس ــهرها و روس ــی ش ــعه فیزیک توس
ســریع بــوده اســت و ایــن نیــاز بــه برنامــه ریزی 

ــر دارد. ــده نگ آین
ــد  ــلویه مقص ــروزه، عس ــه داد: ام ــور ادام غالمپ
ــی  ــل کــرده و حت ــان تحصی بســیاری از کارجوی
کــم ســواد اســت و ایــن موجــب، نیــاز هایــی در 

ــه اســت. منطق
ــغلی  ــای ش ــت ه ــداهلل فرص ــزود: بحم وی اف
منطقــه، باعــث اشــتغال عــده ای زیــادی در 
ــفانه  ــت و متاس ــده اس ــلویه ش ــتان عس شهرس
ــه شــغل هــای کاذب، مشــغول  عــده ای هــم ب

ــد. ــده ان ش
غالمپــور گفــت: مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن 
ــت و  ــکن، بهداش ــه مس ــاز ب ــت، نی ــیر جمعی س
ــای  ــاخت ه ــی و زیرس ــات ورزش ــان، امکان درم
آمــوزش دارنــد کــه نیــاز اســت همزمــان ایجــاد 

ــوند. ش

lگسترش حاشیه نشینی به روستاهای 
اطراف عسلویه

مهــدی غالمپور ادامه داد: االن در شــهر عســلویه 
و نخــل تقــی بــرای عــده ای از افرادی که شــغل 
ــن و شــغل هــای کاذب  ــا دســتمزد پایی هــای ب
ــان بــه  ــدارد برخــی از آن دارنــد مســکن وجــود ن
ــد  ــی رون ــکان م ــرای اس ــراف، ب ــتاهای اط روس
ــلویه و  ــهرهای عس ــراف ش ــز در اط ــی نی برخ
نخــل تقــی، ســاکن هســتند کــه محــل زندگــی 

ــا مــردم بومــی دو شــهر تفــاوت دارد. ــان ب آن
وی افــزود: از طرفــی گرانــی کرایــه خانــه و کــم 
بضاعتــی مــردم مهاجــرت کــرده باعــث ایجــاد 
ــل  ــلویه و نخ ــهرهای عس ــینی در ش حاشیه نش
تقــی و حتــی روســتای بیدخــون شــده اســت بــه 
طوریکــه تنهــا طــی چنــد ســال اخیــر بــر میزان 
ــری  ــم گی ــورت چش ــه ص ــینی ب ــیه نش حاش

ــه دارد. ــد ادام ــن رون ــزوده شــده اســت و ای اف
این عضو شــورای اســالمی شهرســتان عســلویه 

پرونده حاشیه نشینی
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تصریــح کــرد: مشــکلی کــه در حــال حاضــر در 
شهرســتان عســلویه وجــود دارد ایــن اســت 
تعــدادی از همیــن افــرادی کــه شــغل های کاذب 
دارنــد خریــد و فــروش مــواد مخــدر انجــام مــی 

ــاز اســت جمــع آوری شــوند. ــد کــه نی دهن
شــهر پــارس بــرای جلوگیری از حاشــیه نشــینی 

در عســلویه ایجــاد می شــود
مهــدی غالمپــور خاطرنشــان کــرد: روی آوردن 
بــه شــغل هــای کاذب و حتــی وارد شــدن 
بیــکاران بــا ســطح ســواد پاییــن بــه شهرســتان 
از کشــورهای همســایه، موجبــات رقــم خــوردن 
ــهرهای  ــراف ش ــا در اط ــی نازیب ــای فیزیک فض

ــده اســت. ــی ش عســلویه و نخــل تق
نائــب رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان 
عســلویه گفــت: رشــد شــهر عســلویه تــا حــدی 
ــرا، وزارت راه و شهرســازی  ــوده اســت کــه اخی ب
ــای  ــه نیازه ــه ب ــا توج ــت ب ــرده اس ــالم ک اع
ــد  ــن شــهر، الزم اســت شــهر جدی جــدی در ای
ــات آن  ــود. مطالع ــاد ش ــلویه ایج ــارس در عس پ
ــن  ــود و ای ــی ش ــام م ــت، انج ــط وزارت نف توس
شــهر جدیــد مــی توانــد در جلوگیــری از حاشــیه 
نشــینی و همچنیــن سروســامان گرفتــن عده ای 

ــر باشــد. ــاکنان بســیار موث از س

lمجلـس از طـرح هـا و برنامـه هـای 
توانمندسـازی حاشیه نشـین ها حمایت 

کند مـی 
نماینــده دیــر، کنــگان، جــم و عســلویه در 
ــز اظهــار داشــت:  مجلــس شــورای اســالمی نی
ــم  ــات مه ــا و موضوع ــینی از پدیده ه حاشیه نش

ــت. ــهرها اس ــزرگ و کالن ش ــهرهای ب در ش
حجت االســالم موســی احمــدی افــزود: در 
شــهرهای عســلویه و نخــل تقــی، اســتعداد 
حاشیه نشــینی وجــود دارد و االن هــم در اطــراف 
ــی  ــرا غیربوم ــه اکث ــرادی ک ــهر، اف ــن دو ش ای
ــی و  ــاختار زندگ ــد و س ــی می کنن ــتند زندگ هس
ــا مــردم ایــن دو  ــان ب فضــای محــل زندگــی آن

ــاوت دارد. ــهر تف ش
احمــدی افــزود: بایــد در رســانه های اســتان بــه 
ایــن موضــوع بیشــتر پرداخته شــود و مســئوالن 
ــروز  ــن ام ــز از همی ــتان ها نی ــان شهرس و متولی
طــوری برنامه ریــزی کننــد کــه شــهرهای 
ــته  ــگ داش ــان و هماهن ــاختار یکس ــه، س منطق
باشــند و توســعه تمــام نقــاط شــهرها یکنواخت و 

هماهنــگ باشــد.

وقــوع  مســتعد  lحاشیه نشــین ها 
ــتند ــن هس ــگاه مجرمی ــرم و پناه ج

ایــن عضو کمیســیون انــرژی مجلــس افــزود: در 
شــهرهای عســلویه و نخــل تقــی و روســتاهای 
اطــراف، هنوز حاشــیه نشــینی بــه مرحلــه تهدید 
کننــده نرســیده اســت ولــی حاشــیه نشــین هــا 
بســیار مســتعد آســیب هــای اجتماعــی و وقــوع 

جــرم و پناهــگاه مجرمیــن هســتند.
حجــت االســالم احمــدی ادامــه داد: یکــی 
از دالیــل اصلــی ایجــاد حاشــیه نشــینی در 
ــان از دیگــر  ــن و کارجوی عســلویه، ورود مهاجری
نقــاط کشــور اســت و اتباع کشــورهای همســایه 
نیــز، در ایــن شــهرها، بــرای کار و اشــتغال حضور 
دارنــد. توجــه بــه مســکن و امکانــات اولیــه برای 
آنــان بســیار مهــم اســت و بایــد دولــت مســکن 
ارزان در شــهرهای مســتعد حاشــیه نشــینی 

ــد. ایجــاد کن
ــر  ــان اینکــه پیگی ــا بی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای

جــدی اشــتغال مــردم و جوانــان منطقــه هســتم 
ــال مــی  ــی، آن را دنب ــوان دغدغــه اصل ــه عن و ب
ــی  ــوع مهم ــتغال موض ــرد: اش ــه ک ــم، اضاف کن
ــوان  ــا رفــع معضــل بیــکاری، می ت اســت کــه ب
ــویی  ــی و همس ــرای یک نواخت ــدازه ای ب ــا ان ت
همــه نقــاط شــهرهایی کــه حاشیه نشــین دارنــد، 
کمــک کــرد و از وقــوع آســیب های اجتماعــی و 

ــرد. ــری ک ــم جلوگی جرائ
احمــدی در پایــان گفــت: مجلــس شــورای 
ــازی  ــای توانمندس ــا و برنامه ه ــالمی از طرح ه اس

می کنــد. حمایــت  حاشیه نشــین ها 
ــتان  ــر در اس ــای اخی ــال ه ــینی در س حاشیه نش
بوشــهر بــه ویــژه در شــهرهایی همچون بوشــهر 
و برازجــان و عســلویه و . . . افزایــش زیــادی 
داشــته اســت و الزم اســت کــه ایــن موضــوع به 

ــرد. ــرار بگی ــورد توجــه ق صــورت جــدی م
مختلــف  بخش هــای  در  راهکارهایــی 
مشــکالت  و  چالش هــا  بــا  مقابلــه  بــرای 
ــن موضــوع را  ــه ای ــود دارد ک ــینی وج حاشیه نش
بــا معــاون عمرانــی اســتاندار بوشــهر بــه گفتگــو 

نشســتیم.

ــا در  ــا و راهکاره ــن راهبرده lمهمتری
ــدی ــش کالب بخ

ــو  ــهر در گفتگ ــتاندار بوش ــی اس ــاون عمران مع
ــن  ــم تری ــت: مه ــار داش ــا اظه ــگار م ــا خبرن ب
راهبردهــای اســتان در بخــش کالبــدی مناطــق 
حاشــیه نشــین را می تــوان افزایــش کمــی 
و کیفــی تســهیالت و امکانــات موجــود در 
نظــارت  تقویــت  و  مســکونی  واحدهــای 
شــهرداری بــر ســاخت و ســازها در ســطح 

کــرد. عنــوان  محله هــا 
محمــد حســن باســتی ادامــه داد: تقویــت 
محورهــای ارتباطــی دسترســی، بهبــود وضعیت 
ــر و بهبــود کمــی و کیفــی حمــل و  شــبکه معاب
ــن  ــای بی ــکاری ه ــت هم ــی، تقوی ــل عموم نق
بخشــی نهادهــای مســئول شــبکه زیرســاختی 
و نظــام منــد شــدن برخــورداری واحدهــای 
مســکونی از انشــعابات آب و بــرق، از دیگــر 
راهبردهــای اســتان در بخــش کالبــدی مناطــق 

حاشیه نشــین خواهنــد بــود.

بخــش  در  راهبردهــا  lمهمتریــن 
اجتماعــی

مردمــی  مشــارکت های  ســازماندهی  از  وی 
محله هــا،  ســاماندهی  اهــداف  راســتای  در 
انعطــاف شــهرداری در تامیــن مالــی پروژه هــای 
مشــارکتی و افزایــش آگاهی هــای عمومــی 
ــم  پیرامــون خطــرات ناشــی از ســکونت در حری
نیــروگاه بــه عنــوان مهمتریــن راهبردهــای 
ــق  ــی مناط ــش اجتماع ــهر در بخ ــتان بوش اس

ــرد. ــاد ک ــین ی ــیه نش حاش
ــای اســتان  ــه داد: از دیگــر راهبرده باســتی ادام
ــیه  ــق حاش ــی مناط ــش اجتماع ــهر در بخ بوش
ــاد  ــه ایج ــهیل زمین ــه تس ــوان ب ــین می ت نش
و فعالیــت تشــکل های مردمــی در ســطح 
ــر شــورایاری ها در  محله هــا، تامیــن حضــور موث
تصمیمــات مربــوط بــه محلــه هــا در نهادهــای 
ــش و  ــن نق ــهری، تبیی ــت ش ــا مدیری ــط ب مرتب
ــور  ــاماندهی ام ــی در س ــت محل ــگاه مدیری جای
محلــه ای بــرای ســاکنان و همچنیــن نهادهــای 

ــرد. ــاره ک ــهری اش ــت ش مدیری
وی تقویــت تعامــل بیــن شــورایاری محله هــای 
ــهر،  ــالمی ش ــورای اس ــن ش ــدف و همچنی ه
ــا و  ــه ه ــاکنان محل ــن س ــل بی ــت تعام تقوی
معتمــدان محلــی و نهــاد شــورایاری بــه عنــوان 
ــش  ــهر در بخ ــتان بوش ــای اس ــر راهبرده دیگ

ــرد. ــاد ک ــین ی ــق حاشیه نش ــی مناط اجتماع

بخــش  در  راهبردهــا  lمهمتریــن 
اقتصــادی

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار بوشــهر، اســتفاده 
ــه منظــور توســعه  ــت نهادهــای اداری ب از ظرفی
اقتصــادی محلــه هــای هــدف و ایجــاد اشــتغال 
ــه  ــرای ســاکنان، افزایــش مهــارت هــای حرف ب
ای بــا تاکیــد بــر جوانــان و زنــان، فراهم ســاختن 
بســتر اجــرای فعالیت هــای اقتصــادی بــر 
ــرایط  ــاد ش ــا، ایج ــای محله ه ــاس ظرفیت ه اس
ــری اقتصــادی ســاکنان  ــرای بهــره ب مناســب ب
ــه  ــیدن ب ــمیت بخش ــرایط الزم رس ــن ش و تامی

فعالیت هــای اقتصــادی مجــاز در محله هــا 
را مهمتریــن راهبردهــای اســتان در بخــش 
ــرد. ــوان ک ــین عن ــق حاشیه نش ــادی مناط اقتص

مهمترین راهبردها در بخش محیط زیست
محمدحســن باســتی اضافــه کــرد: تقویــت 
ــر  مشــارکت و همــکاری مــردم در نظافــت معاب
ــای  ــری از برنامه ه ــه، بهره گی ــع آوری زبال و جم
شــهرداری و اســتفاده از ظرفیت هــای محیطــی 
در توســعه فضــای ســبز، تامیــن همــکاری بیــن 
ــرات  ــش اث ــا کاه ــال ی ــورد انتق ــی در م بخش
زیســت محیطــی محــل دفــن زبالــه، توجــه بــه 
ارتقــای کیفیــت بهداشــت محیــط محلــه هــای 
ــط ، ســاماندهی  هــدف توســط نهادهــای ذی رب
وضعیــت جمــع آوری و دفــع فاضــالب و کنتــرل 
ــای ســطحی  ــع آب ه ــت مســیرهای دف و هدای
بــه خــارج از مراکــز مســکونی، مهمتریــن 
ــط زیســت  ــتان در بخــش محی ــای اس راهبرده

ــود. مناطــق حاشــیه نشــین خواهــد ب

lراه هــای جلوگیــری از گســترش 
شیه نشــینی حا

ــرای  ــی ب ــدا راهکارهای ــرد: ابت ــح ک وی تصری
جلوگیــری از گســترش پدیــده شهرنشــینی 
ــق  ــا از طری ــم داد ت ــرار خواهی ــتور کار ق در دس
اراضــی  کاربــری  از  مربوطــه  دســتگاه های 
صیانــت شــود و همچنیــن در مناطقــی کــه بنــا 
بــه هــر دلیــل ایــن پدیــده اتفــاق افتــاده، دو نــوع 

را می طلبــد. برخــورد 
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار بوشــهر ادامــه 
داد: در آن مناطقــی کــه حاشــیه نشــینی، 
مخاطــرات جــدی امنیتــی و اجتماعــی را 
در حــوزه شهرســازی بــه دنبــال دارد بایــد 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــا آن بخش ــوند، ام ــع ش جم
ــه ســمتی  ــر هســتند، ب ــل تدبی شهرســازی قاب
ــاکنان آن  ــکالت س ــه مش ــت ک ــم رف خواهی
حــل شــده و در قالــب قوانیــن و مقــررات، 

ــد. ــت کنن ــات دریاف خدم
محمدحســن باســتی تاکید کــرد: اغلب ســاکنان 
محــالت شهرنشــین در اســتان بوشــهر، کســانی 
هســتند کــه مشــکالت آنــان قابــل تدبیر اســت.

پرونده حاشیه نشینی
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ــد  ــاد دارن ــده حاشــیه نشــینی از برخــی اعتق پدی
ــا سیاســت هــای تشــویقی از وقــوع  کــه بایــد ب
پدیــده حاشــیه نشــینی جلوگیــری کــرد و عــده 
ــا  ــد ب ــه بای ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــز ب ای نی
برنامــه ریــزی صحیــح در امــور شــهری و 
ــیه ای  ــق حاش ــش مناط ــازه پیدای ــتایی اج روس

ــداد. ــور ن ــد را در کش جدی
ــعه  ــه توس ــه ب ــا توج ــران ب ــور ای ــروز در کش ام
ــده  ــترش پدی ــاهد گس ــهرها، ش ــزون ش روزاف
مهاجــرت بــوده و همیــن امــر باعــث گســترش 
ــف در  ــهرهای مختل ــون ش ــوازن و ناهمگ نامت
ــزی  ــه ری ــاط گوناگــون مــی شــود کــه برنام نق
ــم  ــر ه ــای شــهری ب ــه ه مســئوالن را در زمین
مــی زنــد. عــالج پدیــده حاشــیه نشــینی بــرای 
ــت  ــی اس ــده ضرورت ــش آم ــکالت پی ــع مش رف

ــود. ــی ش ــه آن نم ــبی ب ــه مناس ــه توج ک

lمهاجــرت روزافــزون باعــث توســعه 
نامتــوازن شــهرها شــده اســت

ــروز  ــت: ام ــار داش ــدی اظه ــار احم ــین ی حس
ــل  ــه دلی ــران ب ــتان ته ــای اس ــتان ه شهرس
ویژگــی هــای جغرافیایــی، سیاســی، اقتصــادی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و ... شــاهد بیشــترین 
ــف  ــای مختل ــتان ه ــان شهرس ــرت در می مهاج
ــواده  ــراد و خان ــه طــوری کــه اف کشــور اســت ب
هــا بــه دلیــل نزدیکــی ایــن مناطــق بــه پایتخت 
ایــران، شهرســتان هــای اســتان تهــران را بــرای 

ــد. ــی کنن ــاب م ــی انتخ زندگ
ایــن کارشــناس مســائل اجتماعــی افــزود: 

ــای  ــال ه ــی س ــرت ط ــده مهاج ــش پدی افزای
ــزون جمعیــت در  گذشــته باعــث افزایــش روزاف
شهرســتان هــای اســتان تهــران شــده و همیــن 
ــهرها و  ــون ش ــوازن و ناهمگ ــعه نامت ــر توس ام
ــینی در  ــبه نش ــام حاش ــه ن ــده ای ب ــاد پدی ایج
ــراه  ــه هم ــران را ب ــتان ته ــف اس ــاط مختل نق

ــت. ــته اس داش
وی ادامــه داد: در کنــار مهاجــرت فزاینــده 
بســیاری از خانــواده هــای ایرانــی بــه شهرســتان 
هــای اســتان تهــران، ایــن مناطــق شــاهد 
ــاع خارجــی  مهاجــرت و حضــور مهاجریــن و اتب
اســت و همیــن امــر موضــوع حاشــیه نشــینی را 
ــا اهمیــت  در شهرســتان هــای اســتان تهــران ب

ــت. ــرده اس ــته ک ــر از گذش ت
یــار احمــدی اضافــه کــرد: برخــی عوامــل جذب 
ــده باعــث مهاجــرت برخــی  ــع کنن ــده و دف کنن
افــراد از یــک منطقــه و حضــور در منطقــه دیگــر 
ــده  ــر باعــث ایجــاد پدی ــن ام ــی شــود و همی م
ــهرهای  ــاط و ش ــی نق ــینی در برخ ــیه نش حاش

کشــور شــده اســت.

ــاع  ــزار اتب ــش از 650 ه ــور بی lحض
ــران ــتان ته ــرق اس ــی در ش خارج

ســردار ســیروس فتحــی بــا اشــاره بــه مهاجــرت 
ــه  ــه ب ــاع بیگان ــن و اتب ــی از مهاجری شــمار باالی
شهرســتان هــای شــرق اســتان تهــران اظهــار 
داشــت: در حــوزه انتظامــی شــرق اســتان تهران، 

بیــش از دو میلیــون نفــر زندگــی مــی کننــد.
فرمانــده نیــروی انتظامــی شــرق اســتان تهــران 

ــش از  ــه بی ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــزود: آماره اف
۶50 هــزار تبعــه خارجــی در شــرق اســتان تهران 
زندگــی مــی کننــد کــه البتــه بــه ایــن آمــار باید 
ــه  ــاع خارجــی غیرمجــاز را هــم اضاف برخــی اتب

کــرد.
علــی صادقــی فرمانــدار قرچــک نیــز در جلســه 
کارگــروه تخصصــی امــور اجتماعــی، فرهنگــی 
شهرســتان قرچــک کــه دی مــاه 9۳ برگزار شــد 
بــا اشــاره بــه روبــرو بــودن شهرســتان قرچــک 
بــا پدیــده مهاجــرت اظهار داشــت: در شهرســتان 
قرچــک اقــوام مختلفــی اعــم از آذری، لــر، کــرد، 
شــمالی، خراســانی و مهاجریــن افغانــی زندگــی 
می کننــد. شهرســتان قرچــک را مــی تــوان بــه 
عنــوان ایــران کوچــک نامگــذاری کــرد، پدیــده 
ــی  ــیب های اجتماع ــود آس ــرت در ذات خ مهاج
دارد، بحــث هویــت فــردی، ملــی و اعتیــاد 
دامنگیــر خانواده هــا شــده اســت. در ارتبــاط 
ــا توانمندســازی و افزایــش دوره هــای مهــارت  ب
زندگــی و کــم شــدن آســیب های اجتماعــی در 
شهرســتان قرچــک همــت مضاعــف مســئوالن 

امــری ضــروری اســت.

lپیامدهــای ناگــوار اجتماعــی حاصــل 
از حاشــیه نشــینی در شــهرها

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران نیــز با 
اشــاره بــه آثــار مخــرب پدیــده حاشــیه نشــینی 
ــیه  ــت: حاش ــار داش ــف اظه ــهرهای مختل در ش
ــه  ــدون برنام ــه ب ــهرها ک ــی ش ــینی در برخ نش
ــی  ــی رخ م ــذاری قبل ــت گ ــا سیاس ــزی و ب ری

دهــد، باعــث ایجــاد مشــکالت عدیــده ای برای 
دســتگاه هــا و متولیــان امــر خواهــد شــد.

ســید حســین نقــوی حســینی افــزود: مهاجــرت 
بــی رویــه و افزایــش حاشــیه نشــینی، پیامدهای 
ــکاری،  ــش بزه ــر افزای ــی نظی ــوار اجتماع ناگ
و  جنایــت  افزایــش  شــهرها،  ناهمگونــی 

محرومیــت نســبی بــه همــراه دارد.

ــهری  ــزان ش ــه ری ــکالت برنام lمش
ــینی ــیه نش ــا حاش ــه ب ــرای مقابل ب

علــی حیدریــان نیــز بــا اشــاره بــه وجــود پدیــده 
مهاجــرت و حاشــیه نشــینی در شهرســتان 
ورامیــن و مناطــق پیرامونــی آن اظهــار داشــت: 
ــران  ــتان ته ــرق اس ــای جنوبش ــتان ه شهرس
نظیــر ورامیــن همــواره بــا پدیــده مهاجــر پذیری 

ــد. ــوده ان ــرو ب روب
پدیــده  افزایــش  افــزود:  ورامیــن  شــهردار 
ــای  ــال ه ــی س ــق ط ــن مناط ــرت در ای مهاج
ــر  ــی نظی ــتان های ــده شهرس ــبب ش ــر س اخی
ــه  ــود ب ــرو ش ــوازن روب ــعه نامت ــا توس ــن ب ورامی
ــام  ــه ن ــده ای ب ــروز پدی ــاهد ب ــه ش ــوری ک ط

ــتیم. ــاط هس ــی نق ــینی در برخ ــیه نش حاش
وی ادامــه داد: پدیــده حاشــیه نشــینی عــالوه بــر 
ایجــاد ناهمگونــی، برنامــه ریــزان شــهری را بــا 
مشــکالت مهــم و عدیــده ای در زمینــه توســعه 
ــاط  ــه نق ــانی ب ــت رس ــهر و خدم ــی ش و آبادان

ــازد . ــی س ــرو م ــف روب مختل
امــروز تمامــی مســئوالن و برنامــه ریزان کشــور 
ــران از  ــتان ته ــه اس ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ب
ــه  ــبت ب ــری نس ــر پذی ــم مهاج ــن حج باالتری
ــت و  ــوردار اس ــور برخ ــای کش ــتان ه ــایر اس س
همیــن امــر باعــث ایجــاد ســکونتگاه هــای غیر 
رســمی و مناطــق حاشــیه ای در نقــاط مختلــف 

ــی شــود. اســتان تهــران م

ــیه  ــط حاش ــتهای غل ــی سیاس lبرخ
ــد ــی کن ــدید م ــینی را تش نش

ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد احم ــید محم س
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــته ب ــط گذش ــتهای غل سیاس
ــر  ــت: اگ ــار داش ــینی اظه ــیه نش ــده حاش پدی
ــردم  ــرای م ــهرها ب ــی ش ــات الزم در برخ امکان
ــا در  ــواده ه ــور خان ــاهد حض ــود ش ــم ش فراه
کالنشــهرها و شــهرهای بــزرگ نخواهیــم بــود.

ــد  ــزود: بای ــی اف ــوم اجتماع ــناس عل ــن کارش ای
ــط و  ــتهای غل ــی سیاس ــه برخ ــم ک ــول کنی قب
عــدم توجــه بــه شــهرهای کــم برخــوردار ســبب 
گســیل مــردم بــه کالنشــهرها و شــهرهای 

ــت. ــده اس ــر ش ــزرگ ت ب

ــتان  ــهرهای اس ــعه ش ــرای توس lب
و  علمــی  نــگاه  بایــد  تهــران 

داشــت اســتراتژیک 
وی ادامــه داد: وقتــی افــراد مشــاهده مــی کننــد 
کــه در محــل سکونتشــان برخــی امکانــات 
وجــود نــدارد و همین امکانــات در کالنشــهرها و 
شــهرهای مجــاور هســت، بــار ســفر بســته و بــه 
مناطــق برخــوردار مهاجــرت مــی کننــد و همین 
امــر پدیــده حاشــیه نشــینی را تشــدید مــی کنــد.

احمــدی اضافــه کــرد: نبایــد در توســعه شــهرها 
ــد آن  ــه بای ــرد بلک ــل ک ــل عم ــق منفع و مناط
ــروز  ــرد، ام ــت ک ــی مدیری ــورت علم ــه ص را ب
ــرای  بســیاری از کشــورهای پیشــرفته جهــان ب
توســعه شــهرهای خــود نــگاه اســتراتژیک دارنــد 

افزایش پدیده مهاجرت طی سال های گذشته باعث افزایش روزافزون جمعیت در شهرستان های استان 
تهران شده و همین امر توسعه نامتوازن و ناهمگون شهرها را در پی داشته است.

جمله مسائلی است که امروز ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، مدیران اجرایی و فعاالن و نخبگان این 
حوزه را به خود معطوف کرده و اگرچه در طول سال های گذشته، طرح ها و ایده های گوناگونی برای مقابله با این 
پدیده پیشنهاد و عملیاتی شده اما همچنان شاهد گسترش حاشیه نشینی در بسیاری از شهرهای کشور هستیم. محمد   حسن 

محمودی

تهـــران  

بررسی پدیده حاشیه نشینی در استان تهران

حضور بیش از ۶50 هزار اتباع خارجی در شرق استان تهران

پرونده حاشیه نشینی
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و همیــن امــر ســبب مــی شــود کــه بتواننــد بــا 
برخــی پدیــده هــا نظیــر حاشــیه نشــینی مقابلــه 

ــد. کنن

lتوســعه بــدون برنامــه شــهر در 
ــده ای  اســتان تهــران مشــکالت عدی

ــت ــته اس ــراه داش ــه هم ب
ایــن فعــال اجتماعــی عنــوان کــرد: امروز اســتان 
تهــران از جملــه اســتان های کشــور بــوده  که از 
بیشــترین میزان مهاجرپذیــری برخوردار اســت و 
ــان متأســفانه شــاهد ایجــاد مناطــق  ــن می در ای
ــهرهای  ــی در ش ــگاه علم ــدون ن ــیه ای ب حاش
ــالت  ــه معض ــتیم ک ــتان هس ــن اس ــف ای مختل

ــه همــراه دارد. جــدی را ب
وی افــزود: داشــتن اســتراتژی مشــخص و 
ــای  ــه ه ــی برنام ــه برخ ــه ب ــه و توج ــا برنام ب
ــد  ــر آمایــش ســرزمین مــی توان فرابخشــی نظی
ــای  ــتان ه ــران و شهرس ــتان ته ــئوالن اس مس
مختلــف را در بــرون رفــت از ایــن مشــکل 

ــاند. ــک رس کم
احمــدی یــادآور شــد: در ایــن میــان یکــی 
ــیه  ــده حاش ــا پدی ــه ب ــن ارکان مقابل از مهمتری
نشــینی، مشــارکت همگانــی و اســتفاده از 

ظرفیــت خــود مــردم اســت، بایــد ایــن احســاس 
در میــان افــراد مختلــف ســاکن در اســتان تهران 

ــود. ــاد ش ــر ایج ــئوالن ام و مس
حاشــیه نشــینی از جملــه پدیــده هــای اجتماعی 
اســت کــه بیشــتر شــهرها و اســتان های کشــور 
بــا آن درگیــر هســتند، در ایــن میــان ایــن 
ــه شــکل ویــژه  معضــل در برخــی اســتان هــا ب

ــود دارد. ــری نم و حادت
ــل  ــه دلی ــران ب ــتان ته ــای اس ــتان ه شهرس
همجــواری بــا پایتخــت و داشــتن ویژگــی 
هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعی 
از پتانســیل باالیــی بــرای مهاجــر پذیــری 
برخــوردار هســتند و همیــن امــر ســبب گســیل 
ــن مناطــق شــده  ــه ای ــراوان ب ــای ف ــواده ه خان

ــت. اس

lحاشــیه نشــینی و ایجــاد ناهنجــاری 
هــای اجتماعــی و فرهنگــی

ــه الزم  ــدم توج ــینی، ع ــیه نش ــده حاش در  پدی
ــکالت و  ــاد مش ــبب ایج ــق س ــن مناط ــه ای ب
ــی  ــادی م ــی زی ــی و فرهنگ ــالت اجتماع معض

ــروی  ــئولیت  نی ــان مس ــن می ــه در ای ــود ک ش
انتظامــی بــرای برخــورد بــا ایــن ناهنجــاری هــا 

ــت. ــوار اس ــخت و دش ــیار س بس
مســئوالن انتظامــی شــرق اســتان تهــران اعتقاد 
ــه  ــی توجهــی ب ــه حاشــیه نشــینی و ب ــد ک دارن
ــه گســترش ناهنجــاری هــا و  ــه زمین ایــن مقول
بداخالقــی هــای اجتماعــی را فراهــم مــی آورد.

ــده ای  ــران و پدی ــتان ته ــرق اس lش
ــام حاشــیه نشــینی ــه ن ب

ســردار ســیروس فتحــی فرمانــده نیــروی 
ــریح  ــا تش ــران ب ــتان ته ــرق اس ــی ش انتظام
ــه  ــن منطق ــری ای ــف مهاجرپذی ــای مختل زوای
ــه  ــد رو ب ــا رون ــران ب ــتان ته ــار داشــت: اس اظه
ــری طــی ســال هــای گذشــته  رشــد مهاجرپذی

ــت. ــوده اس ــرو ب روب
فرمانــده نیــروی انتظامــی شــرق اســتان تهــران 
ــه  ــدون برنام ــه و ب ــی روی ــرت ب ــزود: مهاج اف
ــه  ــرای برنام ــده ب ســبب ایجــاد مشــکالت عدی
ریــزان و مســئوالن مــی شــود بــه طــوری کــه 
ــیه نشــینی، مشــکالت  ــر ایجــاد حاش ــالوه ب ع

ــه  ــی را ب ــی و اجتماع ــی، اخالق ــدد فرهنگ متع
ــت. ــد داش ــراه خواه هم

وی ادامــه داد: در ایــن میــان شــرق اســتان 
مهاجرپذیــری  در  باالیــی  آمــار  از  تهــران 
ــق  ــه مناط ــل آنک ــه دلی ــت و ب ــوردار اس برخ
شــهری گنجایــش کافــی بــرای مهاجــران جدید 
ــاد  ــهر ایج ــیه ای در ش ــق حاش ــدارد، مناط را ن
ــزان و  ــه ری ــرکار برنام ــن ام ــود و همی ــی ش م

ــازد. ــی س ــخت م ــئوالن را س مس

lبرنامــه هــای فرهنگــی نیــروی 
انتظامــی بــرای مواجهــه بــا تهدیــدات 

ــینی ــیه نش حاش
ــرق  ــه در ش ــرد: البت ــه ک ــی اضاف ــردار فتح س
ــداد  ــرت تع ــر مهاج ــالوه ب ــران ع ــتان ته اس
ــزار  ــی، صدهاه ــای ایران ــواده ه ــی از خان باالی
نفــر از اتبــاع خارجــی نیــز در ایــن منطقه ســکنی 
گزیدنــد و همیــن امــر کار را شــرق اســتان 

ــت. ــرده اس ــوارتر ک ــران دش ته
ــی  ــی توجه ــینی و ب ــیه نش ــه داد: حاش وی ادام
ــاری  ــترش ناهنج ــه گس ــه زمین ــن منطق ــه ای ب
ــی  ــم م ــی را فراه ــای اجتماع ــی ه و بداخالق
ــن  ــم در ای ــه طــوری کــه بخشــی از جرائ آورد ب

ــد. ــی ده ــق رخ م مناط

ــددکاری  ــز مشــاوره و م lایجــاد مراک
اجتماعــی در شــرق اســتان تهــران

ــا  ــو ب ــز در گفتگ ــلیمی نی ســرهنگ علیرضــا س
ــیه  ــده حاش ــت: پدی ــار داش ــر اظه ــگار مه خبرن
نشــینی بــه دلیــل تنــوع قومــی ســاکنان آن بــا 
ــی  ــف، برخ ــوم مختل ــا و آداب و رس ــگ ه فرهن

ــراه دارد. ــه هم ــود ب ــا خ ــکالت را ب مش
معــاون اجتماعــی نیــروی انتظامی شــرق اســتان 
ــروی انتظامــی شــرق اســتان  ــزود: نی تهــران اف
تهــران تــالش دارد در زمینــه مواجهــه بــا پدیــده 
حاشــیه نشــینی بــا انجــام کارهــای فرهنگــی و 

اجتماعــی بــه موفقیــت هایــی برســد.
ــتان  ــرق اس ــی ش ــروی انتظام ــه داد: نی وی ادام
تهــران یــک مرکــز مشــاوره بــه مرکزیــت 
شهرســتان ورامیــن و چهــار دایــره مــددکاری در 
کالنتــری هــای تحــت پوشــش بــرای خدمــت 
رســانی بــه مــردم و شــهروندان راه انــدازی کرده 

ــت. اس

امروز در کشور ایران با 
توجه به توسعه روزافزون 

شهرها، شاهد گسترش 
پدیده مهاجرت بوده و 

همین امر باعث گسترش 
نامتوازن و ناهمگون 

شهرهای مختلف در نقاط 
گوناگون می شود که 

برنامه ریزی مسئوالن را 
در زمینه های شهری بر 

هم می زند. عالج پدیده 
حاشیه نشینی برای رفع 

مشکالت پیش آمده 
ضرورتی است که توجه 
مناسبی به آن نمی شود|

پرونده حاشیه نشینی
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بنا بـر آمـار سرشـماری سـال 1۳8۶ حـدود 88۳ 
هـزار نفر در مشـهد اسـکان غیر رسـمی داشـتند 
کـه ایـن تعـداد در حـال حاضـر بـه حـدود یـک 

میلیـون و 200 هـزار نفـر رسـیده اسـت.
بیشـتر افـراد مهاجری کـه به شـهرها روی می 
آورنـد، شـغل ندارنـد و از نظـر اقتصـادی دچار 
بحـران هسـتند از ایـن رو برای امـرار معاش به 
پـول نیـاز دارنـد و در چنیـن بحرانـی اسـت که 
انگیـزه هـای ارتـکاب جـرم نیـز خود را نشـان 

دهد. مـی 

4l هزار هکتار از اراضی شـهر مشـهد 
در حاشـیه قرار دارد

سـکونتگاه های غیررسـمی یا مناطق حاشـیه ای 
با گسـتره ای شـامل 1۳ درصد از مساحت مشهد 
مقدس حـدود ۳2 درصـد جمعیت این کالنشـهر 
را در خـود جـا داده  اسـت و بـه گفته کارشناسـان 
در مجمـوع چهـار هـزار و 7۳ هکتـار از مسـاحت 
مشهد شـامل سـکونتگاه های غیررسـمی است.

رئیـس مرکـز پژوهـش هـای شـورای اسـالمی 
شـهر مشـهد در ایـن رابطـه مـی گویـد: در حال 
حاضـر ۶ سـکونتگاه غیـر رسـمی به مسـاحت 4 
هزار و 7۳ هکتار در مشـهد وجـود دارد که از میان 
آن سـه منطقـه در دسـتور کار و اولویت مطالعاتی 
مرکـز پژوهش های اسـالمی شـهر مشـهد قرار 

گرفته اسـت.
بـرات علـی بـا اشـاره بـه اینکـه نسـبت تمامـی 
سـکونتگاه هـای غیر رسـمی شناسـایی شـده به 
کل شـهر 7 درصد اسـت ادامـه داد: در مجموع 8 
پهنه اسـکان غیررسـمی در مشـهد وجود دارد که 

شـامل التیمور، شـهرک شـهید رجائی، گلشـهر، 
خواجـه ربیـع، دروی، جـاده قوچـان، سـیدی و 

سـیس آباد اسـت.
وی افـزود: بـر اسـاس گـزارش مدیریـت آمـار و 
تحلیـل اطالعـات شـهرداری مشـهد این شـهر 
نیز همچون سـایر کالنشـهرهای کشـور با پدیده 
حاشیه نشـینی و اسـکان غیررسـمی روبرو است.

وی بیـان کـرد: مناطق محـروم و آسـیب پذیری 
همچـون هاللی شـمال، شـمال شـرق، شـرق و 
جنـوب شـرقی ایـن شـهر مذهبـی را در برگرفته 
و عـالوه بـرآن مجمـع الجزایـری از محـالت 
نامتعـارف حتی در میـان مناطق مرفه نشـین نیز 

بـه چشـم می خـورد.
خاکپـور اذعـان کرد: سـکونتگاه های غیررسـمی 
بافـت هایی هسـتند که به طـور عمـده مهاجران 
روسـتایی و تهی دسـتان شـهری را در خود جای 
داده و بـدون مجـوز و خـارج از برنامـه ریـزی 
رسـمی و قانونی توسعه شـهری در درون یا خارج 

از محـدوده شـهرها به وجـود آمـده اند.
وی ادامـه داد: اینگونـه بافـت هـا فاقـد سـند 
مالکیـت و از نظـر ویژگیهـای کالبدی، زیسـت 
ازخدمـات  برخـورداری  همچنیـن  و  محیطـی 
و زیرسـاختهای شـهری هماننـد بافـت هـای 
فرسـوده دچارکمبـود هسـتند و لـذا عـدم توجه 
بـه ایـن بافـت هـا موجـب ایجـاد آسـیب های 

بـزرگ بـه بدنـه اجتمـاع می شـود.
lحاشیه های مشهد پر رنگ تر می شود

نماینده مردم مشـهد در مجلس شـورای اسالمی  
نیـز در ایـن رابطـه بیـان کـرد: بـه دلیـل فقـدان 
نظـارت در روسـتاهای اطـراف مشـهد و رشـد 

از محـدوده شـهری  سـریع روسـتاهای خـارج 
مشـهد شـاهد وضعیتی خاص و پدیده رو به رشـد 

جاشـیه نشـینی در اطراف مشـهد هسـتیم.
امیر حسـین قاضی زاده بیان کرد: مشـکل حاشیه 
نشـینی متاسـفانه به یکـی از معضـالت خاص و 
جـدی و همچنیـن رو بـه افزایـش شـهر مشـهد 
اسـت که مسـئوالن بـه ویـژه شـهرداری بایـد با 
نـگاه ویـژه و فعالـی در این حـوزه ورود پیـدا کند.

وی بیـان کـرد: بخـش اعظمـی از معضـالت 
اجتماعـی ماننـد کـودکان فـراری، کـودکان کار، 
زنـان کار، اعتیاد، مواد مخدر و سـایر آسـیب های 
مربـوط بـه آن بـا حاشـیه نشـینی در مشـهد گره 
خـورده و مشـکالت ایـن کالنشـر را دو چنـدان 

اسـت. کرده 
شـورای  مجلـس  اجتماعـی  کمیسـیون  عضـو 
اسـالمی در این رابطـه گفت: اجـرای دقیق طرح 
هـادی روسـتا و نیـز توجـه کامـل و حساسـیت 
باالی شـورا و دهیـاری ها در زمینـه تغییرکاربری 
هـا و ممنوعیـت کامـل سـاخت و سـاز در محیط 
از  تعییـن شـده همـه  از عرصـه  هـای خـارج 
اقداماتـی اسـت کـه باید بـرای مقابلـه و مدیریت 

معضـل حاشـیه نشـینی بـه کار گرفت.
وی افزود:مبـارزه بـا زمیـن خـواران کـه اقـدام به 
خریـد زمین مسـتضعفان و فـروش چنـد برابر آن 
می کنند از دیگر موضوعاتی اسـت که مسـئوالن 
و متولیـان باید با انجـام کامل وظایف خـود با آن 

مقابلـه کنند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود یـک میلیـون 
جمعیـت حاشـیه نشـین در مشـهد آخریـن آمـار 
رسـمی در ایـن زمینه اسـت گفـت: به طـور حتم 
بـا جمعیتـی باالتـر از این رقـم به عنوان حاشـیه 

نشـین روبـرو هسـتیم.
وی تاکیـد کـرد: برنامـه جامـع و حسـاب شـده و 
رعایت دقیـق قوانین و قانـون گـذاری اصولی در 
شـوراها می تواند مدیریت معضل حاشـیه نشینی 

در مشـهد را میسـر کند.
قاضـی زاده بـا بیان اینکه دسـتگاه های مسـئول 

و متولیـان به جای نشسـتن و تماشـای رشـد روز 
افزون و بیمارگونه حاشـینه نشـینی در این شـهر 
بایـد بـه وظایـف و مسـئولیت هـای خـود عمـل 
کننـد ادامه داد: مشـهد بـه عنوان یک کالنشـهر 
معضالت مشـابه همـه کالنشـهرها را دارد که در 
ایـن میان بـه دلیل حضـور میلیونهـا زائـر و افراد 
فـراوان داخلـی و خارجی مسـائل و معضالت این 
گـروه نیز بـه مجمـوع معضـالت این کالنشـهر 

افزوده شـده اسـت .
نماینده بخش مرکزی شـورای شـهر نیـز در این 
رابطـه اظهـار کـرد: بخش مرکزی شـهر مشـهد 
شـامل 2۳0 روسـتا با جمعیت 400 هزار نفر است 
کـه کمترین عدالـت و معیارهای مدیریتـی در آن 

لحاظ شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه عـدم توجـه بـه نیازهـای 
روسـتائیان و مناطـق محـروم بـه طـور طبیعـی 
موجـب ایجاد شـیب به سـمت مهاجرت به شـهر 
ها و ایجاد آسـیب هـای اجتماعی می شـود ادامه 
داد: بایـد بـا توسـعه و توجـه جـدی بـه امکانـات 
روسـتایی از مـوج مهاجـرت ها به شـهر کاسـت.

محمـد فانی بیان کرد:  متاسـفانه مشـکل حاشـیه 
نشـینی در مشـهد تنهـا به یک شـعار تبدیل شـده 
اسـت و هیـچ اقدام موثـری تاکنـون بـرای رفع آن 
توسـط مسـئوالن و مدیـران انجـام نشـده اسـت 
در حالیکـه مشـکالت ایـن منطقه از شـهر شـامل 
دغدغه هـای مردم محـروم و کم برخوردار می شـود.

وی افـزود: بـه طـور مثـال در بازدیـدی کـه 
امسـال از حاشـیه شـهر مشـهد توسـط شـورا 
انجام شـد یکـی از مـدارس این منطقه شـامل 
یـک کالس 9 متـری بـا 25 دانـش آمـوز مـی 
مناسـب  فضـای  کمبـود  علـت  بـه  کـه  شـد 
بخـاری ایـن کالس بـه سـقف پیـچ شـده بود.

وی یکـی از مهمتریـن دالیـل افزایـش حاشـیه 
نشینی در مشـهد را مهاجرت روسـتاییان دانست و 
ادامـه داد: کشـاورزان و دامـداران ما در روسـتاها با 
مشـکالتی چون خشکسـالی،  گران بودن علوفه و 
عدم پرداخت یارانه های روسـتایی مواجه هسـتند.

وی اضافـه کرد: به طـور مثال در بحث بهداشـت 
و سـالمت روسـتائیان در دولـت تدبیـر و امید 58 
مرکـز درمانی تاسـیس شـد کـه 4 مرکـز درمانی 
آن تنهـا در سـاعات ادارای پزشـک دارنـد و لـذا 
برای جلوگیری از مهاجرت روسـتائیان به شـهرها 

بایـد امکانـات رفاهی آنهـا را فراهـم کنیم.

lارتباط حاشیه نشینی با فقر
در ایـن رابطـه طاهـره عـودی کارشـناس ارشـد 
روانشناسـی مـی گوید: حاشـیه نشـینان بـه لحاظ 
اجتماعـی دارای موقعیتـی متزلـزل بـوده و در طبقه 
پایینی از اجتماع قرار دارند، فقیرنـد و در کوچه و پس 
کوچـه ها و محـالت کم درآمـد زندگی مـی کنند .

وی بیـان کرد: این مـردم از درآمـد اقتصادی پایینی 
برخوردارند و بیشـتر به  کارهـای اقتصادی غیرمولد 

مشـغولند و جمع زیادی از آنها نیـز کارگرند .
وی اذعـان کرد: رشـد حاشـیه نشـینی را اگـر نتوان 
نشانه اصلی رشـد فقر دانسـت، اما نمی توان از کنار 
این واقعیت نیز گذشـت که هرچه حاشـیه نشـینی 
گرداگرد شـهرهای بزرگ کشور گسـترده می شود، 

زنگ خطر فقـر هم صدایـش بلندتر می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جاذبـه رفاه شهرنشـینی 
بسـیاری از روسـتائیان و حاشـیه نشـین هـا را از 
زادگاه خویـش جـدا مـی کنـد و بـه سـوی قطب 
هـای صنعتـی و بازارهـای کار مـی کشـاند بیان 
کـرد: از انجـا کـه زندگـی در شـهر ها تناسـبی با 
درآمـد این افـراد نـدارد لـذا این افـراد در حاشـیه 

حضور ۳۰۰ هزار تبعه غیر ایرانی مجاز و غیر مجاز در مشهد، 
خشکسالی های مستمر، باال بودن قیمت زمین و مسکن در نواحی 
شهری مشهد و ضعف نظارت دستگاه های حاکمیتی از مهمترین 
دالیل گسترش جمعیت حاشیه نشینی بنا بر گفته کارشناسان در 

مشهد مقدس است. بابک رحیمیان

بررسی پدیده حاشیه نشینی در خراسان رضوی

یک میلیون و ۲00 هزار نفر در حاشیه مشهد

 خراسان رضوی

پرونده حاشیه نشینی
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شـهر سـاکن شـده و خـود را بـر اقتصـاد شـهر 
تحمیـل مـی کنند.

lحاشیه نشینی و ارتکاب به جرم
عـودی یادآور شـد: بیشـتر افـراد مهاجـری که به 
شـهرها روی مـی آورنـد شـغل ندارنـد و از نظـر 
اقتصـادی هـم دچـار بحـران هسـتند از ایـن رو 
بـرای امـرار معاش بـه پول نیـاز دارنـد و در چنین 
بحرانـی اسـت کـه انگیـزه هـای ارتـکاب جـرم 

مهاجـران فراهـم می شـود.
ایـن کارشـناس روانشناسـی بیان کـرد: انسـان ها 
معمـوال  در زادگاه خـود مواظب رفتار خود هسـتند و 
سـعی می کنند خطایی از آنان سـرنزند اما در حاشیه 
ها این تـرس می ریزد و بسـتر جرم خیز می شـود .

عـودی یـادآور شـد: حاشـیه ها بـه طـور معمول 
بسـترهای   و  بـرای مجرمـان  امنـی  پناهـگاه  
مناسـبی بـرای وقـوع جـرم در جامعـه هسـتند.

lحاشیه نشینی برایند نابرابری است
وی گفـت: با نگاهی گذرا به حاشـیه شـهر مشـهد 
می تـوان متکدیـان، دوره گردهـا، کارگران سـاده و 
مردمـی را  دیـد کـه نه شـیوه زندگـی، نـه کار و نه 
دیگر شـرایط آنان به محیط شـهری شـبیه نیست.

عودی افزود: افراد سـاکن در حاشـیه شـهر مشـهد 
در واقـع محرومانـی هسـتند کـه تحت فشـارهای 
اقتصـادی، اجتماعـی و  فرهنگی کمر خم کـرده اند 
و با مهاجرت به شـهرهای بـزرگ چـاره ای جز پناه 

بـردن بـه آلونک های حومه مشـهد نداشـتند.
وی حاشـیه نشـینی را ناهنجاری خاص و منحصر 
بـه فردی حاصـل از برآینـد نابرابری هـا در جامعه 
دانسـت و افـزود: اغلب حاشـیه نشـین ها بـه امید 
کسـب زندگـی و درآمـد بهتـر بـه کالنشـهرها  
مهاجـرت می کننـد و به اجبار در حاشـیه شـهرها 

اسـکان پیدا مـی کنند.

lتخاصم در برابر تفاهم
وی یادآور شـد: باید حاشـیه نشـینی در شهر مشهد 
را جـدی گرفت زیـرا این نگرانـی  وجـود دارد که در 
آینده ای نه چندان دور، آسـیب های اجتماعی مبتال 

بـه آن کل جامعه را تحت الشـعاع قـرار دهد .
وی ادامـه داد: انطبـاق و سـازگاری در حاشـیه 
شـهرها بسـیار پاییـن اسـت و مردمـی کـه از 
فرهنـگ های متفـاوت و نگـرش هـای متفاوت 
مجبـور بـه زندگـی در حاشـیه شـهرهای بـزرگ 
شـده اند اغلـب نه بـا تفاهـم، بلکه بـا تخاصم در 
کنـار یکدیگـر زندگـی می کننـد و طبیعی اسـت 
کـه آن ها احسـاس امنیـت را تجربـه  نمی کنند 
و نمـی تواننـد از نظـر شـغلی، کاری و خانوادگـی 

آرامشـی احسـاس کننـد.
عـودی تاکید کرد: آرزوها و امیال سـرکوب شـده آن 
ها و رسـیدن به زندگـی ایده آل در سـراب  مهاجرت 
بـه شـهرهای بـزرگ و تمایـل به کسـب موفقیت 
هـای یک شـبه در ذهـن  جوانـان می تواند بسـیار 

خطرنـاک و منتج به نتایج بسـیار منفی شـود .
وی اظهـار کـرد: از آنجـا کـه ایـن قشـر اغلـب 
کارگـر بـا دسـتمزدهای بسـیار پاییـن هسـتند، 
ناچارنـد بـرای کسـب درآمـد کافی سـاعت های 
طوالنـی کار کننـد و به ایـن ترتیب، انـدک اندک 
و در طـول زمـان پیوندهـای خانوادگی شـان کم 

رنـگ و کـم رنـگ تـر می شـود.
وی گفت:  مشـکالت مالـی، اغلب کـودکان را از 
پرداختـن به تحصیل باز داشـته و از همـان دوران 
طفولیـت آن هـا را بـه کارگرهای ضعیـف و بیمار 

مبدل می سـازد.

وی گفـت: افـرادی کـه همواره به چشـم حقـارت، 
ضـد اجتماعـی بـودن و خطرنـاک بـودن بـه آنهـا 
نگریسـته می شـوند افرادی که همـواره از کمترین 
خدمـات شـهری، بیمـه، بهداشـت، تغذیـه و رفـاه 
برخوردارند لذا در معرض بیشـترین آسیب قرار دارند 

و سـایر شـهروندان را نیـز تهدید مـی کنند.

lکارت دعوت برای روستائیان
در ایـن رابطـه اسـتاندار خراسـان رضـوی اعتقاد 
دارد متاسـفانه برخـی برنامـه هـای پخش شـده 
از تلویزیـون حکـم کارت دعوت برای روسـتائیان 
را داشـته و روسـتائیان را بـه مهاجرت به شـهرها 

ترغیـب مـی کند.
علیرضا رشـیدیان بیان کـرد: واقعیت این اسـت که 
نسـبت به مسـائل روسـتایی و جمعیت مولد و موثر 
کشـور یـا روسـتائیان غفلـت شـده اسـت و بـرای 
پیشـگیری از مهاجرت آنها باید توجـه دولتمردان به 

رفاه و توسـعه روسـتاها معطوف شـود.
وی گفت:در معضل حاشـیه نشـینی، اصل را باید 
بـه موضوع کانـون های شـکل گیـری مهاجرت 
یعنـی روسـتاها داد و بر ایـن نکته پافشـاری کرد 
کـه اگر مشـکل مهاجـرت حل نشـود بـه معلول 

پرداخته شـده نـه علت.
وی افـزود: بـی توجهـی بـه روسـتائیان و کانون 
هـای تولیـد در ایـن مناطـق و تاخیـر در ارائـه 
خدمـات بـه طور حتـم سـیر مهاجـرت از روسـتا 
به شـهر و سرگشتگی و گمگشـتگی اجتماعی در 

حاشـیه شـهرها را دامـن مـی زند.
اسـتاندار خراسـان رضـوی با تاکیـد بر اینکـه برای 
پیشـگیری از مهاجرت روسـتائیان هیـچ راه حلی به 
جز توجه و ایجاد امکانات زندگی در روسـتاها نداریم 
ادامه داد: فراهم سـازی امکانـات و به ویژه تامین نیاز 
های روسـتائیان در هر زمینه ای از جمله تحصیل و 
امکانـات رفاهی بدون شـک از مـوج مهاجرت ها به 
ویژه در نسـل جـوان می کاهـد و به طبع از حاشـیه 

نشـینی نیز جلوگیری می کند.
رشـیدیان اذعان کرد: یکی از عواملـی که همواره 
موجـب تشـویق روسـتائیان بـه مهاجـرت شـده 
برنامـه هـای تلویزیونی اسـت زیرا ایـن برنامه ها  
سـیمای زندگی شـهری را بیش از حد مناسـب و 

ایـده آل جلوه مـی دهند.
وی بیـان کـرد: در حـال حاضر شـاهد هسـتیم که 
سـن جمعیتی کشـاورزان به بیش از 50 سال رسیده  
و عـالوه بـر مهاجـرت جوانـان به شـهر ها آسـیب 
هایی همچـون نرخ طالق روسـتائیان را بـه عنوان 

سـرمایه اجتماعی کشـور تهدید مـی کند.
 وی راه حل رفع حاشـیه نشـینی را در ایجاد بستر 
هـای الزم در روسـتاها عنـوان کرد و گفـت: باید 
در حـال حاضر زمینـه بازگشـت روسـتائیان را به 

روسـتاها فراهم کنیم.

lبمب ساعتی با عنوان حاشیه نشینی
یـک محقق و اسـتاد دانشـگاه نیـز در ایـن رابطه 
گفت: حاشیه نشـینی بـه مثابه یک بمب سـاعتی 
بالقوه اسـت زیـرا وقتـی ما بـا حضور میلیـون ها 
انسـان در حاشـیه یـک شـهر همچـون مشـهد 
مواجه هسـتیم نمـی توانیم امنیتی برای آن شـهر 

قائل شـویم.
محمد حسـین پاپلی یزدی اذعان کرد: بـرای اداره 
شـهر ها باید قوانینی جدید و کاربـردی در مجلس 
تصویـب شـود و در کشـور ما بـا توجه به شـرایط 
مختلـف فرهنگـی هـر کالنشـهر بایـد قوانین و 
ضرورت هـای به خصوصی رعایت شـود تـا بتوان 

شـاهد مدیریت یکپارچه شـهری بود.

مدیر مسـئول و صاحب امتیـاز فصلنامه تحقیقات 
جغرافیایـی  با بیان اینکه توانایی اسـتفاده صحیح 
از سـرمایه شـهر ها در مدیریت هـای فعلـی وجود 
نـدارد اظهار کـرد: شـهرداری مشـهد روزی 800 
میلیـون تومـان سـود بانکی می دهـد اگـر توزیع 
عادالنه سـرمایه و سـود را در شهر شـاهد نباشیم 
توسـعه غیر متوازن و حاشیه نشـینی بیشـتر دامن 

زده خواهد شـد.
وی بـا اشـاره به اینکـه متاسـفانه در دانشـگاه ها 
و همچنیـن مدیریـت شـهری کمتر به نظـرات و 
دانـش های بومی توجـه و یا نظر آنهـا در تصمیم 
گیـری هـا اعمـال مـی شـود بیان کـرد: بیشـتر 
نظریاتـی که در کشـور مـا و در دانشـگاه ها وجود 
دارد بـا شـرایط زندگـی در کشـور مـا همخوانـی 
نـدارد و لـذا ایـن موضـوع نیـز خـود به برخـی از 
مشـکالت از جمله حاشـیه نشـینی دامن می زند.

l ماندگاری در روسـتاها رمـز موفقیت 
دولت و کشـور

عضو شـورای اسـالمی شهرستان مشـهد در این 
رابطـه اظهـار می کنـد: مـا زمانی مـی توانیـم از 
توسـعه در بخش مدیریت شـهری صحبت کنیم 
که بتوانیم به توسـعه متوازن در مدیریت شـهری 
برسـیم چـرا کـه اصلـی تریـن شـاخص توسـعه 

بـرای هر مجموعـه ای توسـعه متوازن اسـت.
محمـد حسـین جهانبخـش راه تحقـق توسـعه 
متـوازن را توجـه به مسـائل و مشـکالت روسـتا 
هـا دانسـت و تصریـح کـرد: روسـتاها بـه عنوان 
نخسـتین پایه مردمی کالنشـهر مشـهد اسـت و 
چنانچـه مـا بتوانیم عدالـت را در بخـش مدیریت 
روسـتاها اعمـال کنیـم در آینده شـاهد ماندگاری 

در روسـتاها خواهیـم بـود.
وی بیـان کـرد: بـه همیـن منظـور بایـد ابتـدا 
نیازهـای مردم روسـتا و امکانات اولیـه ای که نیاز 

هـر جامعـه اجتماعـی اسـت را فراهـم کنیم.
عضـو شـورای اسـالمی شهرسـتان مشـهد راه 
بـرون رفـت از توسـعه حاشـیه شـهر مشـهد را 
پرداختن به مناطق حاشـیه، حاشـیه شـهر مشهد 

یعنـی روسـتاها دانسـت.

lمجلـس طرح توسـعه روسـتا هـا را 
بررسـی مـی کند

نماینده مردم مشـهد و کالت در مجلس شـورای 
اسـالمی نیـز در همین راسـتا بیان کـرد: مجلس 
شـورای اسـالمی در حال بررسـی طرح توسـعه و 

عمران روسـتا ها اسـت.
حجت االسالم محمدحسین حسـین زاده  بحرینی 
اذعـان کرد: متاسـفانه به دلیـل سـوء مدیریت در 
چنـد سـال اخیر ما شـاهد تبدیل شـدن روسـتاها 
از مراکـز تولیـدی بـه مراکـز مصرفی هسـتیم به 
طوریکـه روسـتائیان بعضـی محصـوالت خـود 
ماننـد گنـدم، آرد،  گوشـت و حبوبـات را از بیـرون 

روسـتا تامین مـی کنند.
وی بـا بیان اینکه مهاجرت روسـتائیان به حاشـیه 
شـهر مشـهد روندی رو به افزایش داشـته اسـت 
ادامـه داد: بـرای رفـع ایـن مشـکل بایـد بـرای 
روسـتائیان امنیـت شـغلی ایجـاد کنیـم کـه در 
همین راسـتا طـرح »توسـعه و عمران روسـتاها« 

در مجلـس در حـال بررسـی اسـت.
وی در خصـوص نقـش روسـتاها و شـهرها بیان 
کـرد: روسـتاها باید مراکـز تولید کننده و شـهرها 

بـه عنـوان مراکـز مصرف کننـده تعریف شـوند.
حجت االسـالم بحرینی بـا بیان اینکه متاسـفانه 
در جامعـه مـا جامعـه ای کـه بایـد، اصالتـا تولید 

کننده باشـد بـه تدریـج در حـال تبدیل شـدن به 
جامعـه مصرف کننده اسـت افـزود: ایـن موضوع 
نـه تنهـا باعـث مهاجـرت از روسـتاها به حاشـیه 
شـهر شـده کـه درسـطح کالن باعث وابسـتگی 
کشـور به سـایر کشـورهای تولیدکننده در برخی 

از محصـوالت دامـی و کشـاورزی می شـود.

lتولید کنندگانی که مصرف کننده شدند
وی تاکیـد کرد: متاسـفانه از آنجا که شـغل اصلی 
روسـتائیان کشـاورزی اسـت به علت مشـکالتی 
چون خشکسـالی مجبور بـه مهاجرت در حاشـیه 
شـهرها هسـتند که آنجا بـه جای نقـش تولیدی 

نقـش مصرفی را بـر عهـده دارند.
وی تشـریح کـرد: بعضـی از روسـتائیان هنـگام 
مهاجرت به شـهرها بـه دلیل حداقل هـای رفاهی 
و یـا جاذبه های شـهری نه تنهـا در آنجـا ماندگار 
بلکه در شـغل هایی چون دسـت فروشی مشغول 
بـه کار می شـوند کـه اصال جنبـه تولیدی نـدارد.

lمعضـل حاشـیه نشـینی در بیرجنـد 
اسـتان خراسـان جنوبـی

حجت االسـالم بحرینی در راسـتای ارایـه راه حل 
بـه منظور بـرون رفـت از این مشـکل بیـان کرد: 
برای کاهش آسـیب هـای شـغلی و اجتماعی باید 
متناسـب با ظرفیت های هر روسـتا ابـزار تولیدی 
در اختیـار آنهـا قـرار بگیـرد آن هم نه بـه صورت 
سـنتی بلکـه به شـکل نیمه صنعتـی باید بـه آنها 

امکانات داده شـود.
وی بـا اشـاره به اینکه سـهم باالیی از مشـکالت 
روسـتا از سـوی دولـت اسـت  اضافه کـرد: منظور 
از دولـت نـه عنـوان قـوه مجریـه بلکـه دولت به 
معنـای حاکمیـت نقـش مهمـی در مشـکالت 
روسـتا دارد چـرا کـه خالـی شـدن روسـتاهای ما 
از سـاکنان اصلـی اش یا بـه علت قانـون گذاری 

اشـتباه یـا در نحـوه اجرای آن اسـت.
وی ادامـه داد: ریشـه ایـن بحـث را بنـده آسـیب 
شناسـی کـردم و از وقتـی جهادسـازندگی را بـه 
جهاد کشـاورزی ملحق کردیم روسـتاهای ما بی 
متولـی ماند لـذا در همین راسـتا طرح »توسـعه و 
عمـران روسـتاها« در مجلس بررسـی می شـود 
و امیدواریـم به برنامه ششـم توسـعه اضافه شـود 
زیـرا کشـور احتیاج بـه سـازمانی دارد کـه وظیفه 

اصلـی آن رسـیدگی به روسـتاها باشـد.

lبسـته پیشـنهادی حاشـیه نشـینی 
مشـهد تصویـب شـده اسـت

معاون سـابق هماهنگی امور عمرانی اسـتانداری 
خراسـان رضـوی نیـز در ایـن رابطـه از تدویـن و 
سـاماندهی  بـرای  پیشـنهادی  بسـته  تصویـب 

حاشـیه کالنشـهر مشـهد خبـر داد.
محمدحسـن واحـدی با بیـان اینکه سـند و بسـته 
پیشـنهادی سـاماندهی حاشیه کالنشـهر مشهد با 
امضای اسـتاندار در سه نسـخه برای معاونت برنامه 
ریـزی و نظـارت راهبـردی نهاد ریاسـت جمهوری 
و وزاره راه و شهرسـازی ارسـال شـده اسـت افـزود: 
این بسـته پیشـنهادی شـامل وضع موجود حاشـیه 
نشـینی در مشـهد، مسـائل و چالش های اساسی و 
پیشـنهادات اجرایی در قالب مباحث مختلـف اعم از 

اجتماعـی، اقتصـادی، امنیتی و زیربنایی اسـت.
واحـدی افـزود: در این بسـته یـک جـدول پروژه 
یابی و نیز اعتبـارات مورد نیاز بـرای آن نیز تعیین 
شـده اسـت که امید می رود بـا تایید و در دسـتور 
کار قـرار گرفتـن تمهیـذات ویـژه ای بـرای حـل 

این مشـکل اندیشـیده شود.

پرونده حاشیه نشینی
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در در دولـت گذشـته برخـی خدمـات از جمله لوله 
کشـی آب، گاز و برق به برخی روسـتا های اطراف 
شـهر بیرجنـد انجام شـد کـه با ایـن اقـدام عمال 
خیال حاشـیه نشـینان را از  دریافت چنین خدماتی 
آسـوده کرد و افرادی که سـالها به دلیل سـاخت و 
سـاز غیرقانونی از خدمـات محروم بودنـد در طول 
چنـد روز مشـکالت پیش روی خـود را رفع شـده 
یافتنـد و ایـن خود باعث رونق حاشـیه نشـینی در 
اطراف شـهر بیرجند شـد و افزایـش فعالیت زمین 
خـواران در روسـتاهای اطراف شـهر بیرجنـد را در 
پـی داشـت کـه در ایـن رابطـه افـرادی سـودجو 
زمیـن هـای کشـاورزی و اراضـی ملـی خـارج از 
محـدوده را بـا وعـده قـرار گرفتـن در محـدوده 

شـهری بـه افـراد مهاجرت کـرده می فروشـند.
شـهر بیرجنـد همچـون تمـام شـهرهای کویری 
و نیمـه کویـری کشـور ایـران تـا تحـوالت چند 
دهـه پیش در اقتصاد کشـور، رشـدی بسـیار کند 
داشـت، اما پس از اسـتان شـدن خراسـان جنوبی 
رشـد غیرقابـل تصـور جمعیـت را در این اسـتان 

ایم. داشـته 
 اگر چـه در ابتدای امر اسـتان شـدن مهاجرت ها 
را از روسـتاها و شـهرهای اطراف در حاشـیه شهر 
بیرجنـد شـاهد بودیم اما بـا اقدامات مسـئوالن تا 
حـدودی جلوی ایـن روند گرفته شـد و امروز پس 
از گذشـت یک دهه از استان شـدن شاهد ساخت 
و سـازهای غیر مجار در روسـتاهای حاشـیه شهر 

مرکـز اسـتان خراسـان جنوبـی هسـتیم کـه اگر 
امـروز برای آن تدبیر اساسـی اندیشـیده نشـود در 
آینـده نـه چنـدان دور معضـالت زیـادی  را برای 

اسـتان به وجود خواهـد آورد.
به اذعان کارشناسـان روسـتاهای اطـراف بیرجند 
بـه دلیـل گسـترش جمعیـت در چنـد سـال اخیر 
دچـار مشـکالت حـاد پایـه ای و سـنگینی شـده 
انـد که اگـر امـروز مسـئوالن بـرای آن چـاره ای 
نیندیشـند درآینـده نـه چنـدان دور کنتـرل و حل 
ایـن معضالت از دسـت مسـئوالن اسـتانی خارج 
خواهـد بـود چراکـه معضـالت در روسـتای های 
اطـراف بیرجنـد بـدون برنامـه ریـزی مسـئوالن 
درحـال رشـد اسـت و معضـالت اجتماعـی در 
این روسـتاها دیـری نخواهـد پایید کـه تبدیل به 

معضـل امنیتی شـود.

lخشکسـالی هـا عامـل بـروز پدیـده 
حاشـیه نشـینی در بیرجنـد

هم اکنون روسـتاهایی حاجی آباد و امیرآباد شـهر 
بیرجند با کمبود زیرسـاخت هـای مختلف مواجه 
هسـتند و برخی از این روسـتاها جمعیـت  آنها به 
بیش از هشـت هـزار نفر می رسـد کـه برنامه ای 
بـرای الحـاق به شـهر و یـا خـروج این روسـتاها 
از ایـن بالتکلیفـی نیسـت و اعتبارات شهرسـتان 
بیرجنـد نیـز اگرچـه این روسـتاهای حاشـیه را در 
اولویت قـرار داده امـا بازهم پاسـخگوی این روند 

فزاینـده افزایش جمعیت در این روسـتاها نیسـت.
 اگرچه مسـئوالن عالی رتبه اسـتان وجود حاشیه 
نشـینی در اسـتان را منکر شـده و مـی گویند که 
معضل حاشـیه نشـینی نداریم اما فرماندار بیرجند 
در فردویـن ماه امسـال در جمع مسـئوالن ادارات 
شهرسـتان بیرجند اظهارداشـت: خشکسالی های 
1۶ سـاله در اسـتان سـبب شـده کـه جمعیـت 
زیادی از روسـتاهای درگیر با موضوع خشکسـالی 

بـه مرکز اسـتان مهاجـرت کنند.
علیرضـا منصـوری عنـوان کـرد: ایـن امر سـبب 
بـروز حاشـیه نشـینی در بیرجنـد و مشـکالت 
و تبعـات بعـد از آن شـده کـه ایـن موضـوع در 

اعتبـارات در نظـر گرفتـه نمی شـود.

lسـکونت 24 هـزار نفـر در حاشـیه 
شـهر بیرجنـد

معـاون عمرانـی فرمانـدار بیرجنـد بـا اشـاره بـه 
سـکونت 24 هـزار نفـر در حاشـیه شـهر بیرجند، 
گفـت: حاشـیه نشـینی سـبب برخـی مشـکالت 
شـده که بایـد در بحث اعتبـارات این شهرسـتان 

مـورد توجـه ویـژه مسـئوالن قـرار گیرد.
سـید مهـدی رونقـی 29 فرودیـن ماه امسـال در 
کمیته برنامه ریزی شهرسـتان بیرجند اظهارکرد: 
صـرف شـاخص هـا و عـدد نبایـد در اعتبـارات 
مـالک باشـد چراکـه بعضـی از شهرسـتان هـا 
مسـائل و مشـکالتی دارنـد کـه بایـد بـه صورت 

ویـژه در اعتبـارات دیـده شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 24 هـزار نفر 
در حاشـیه شـهر بیرجنـد سـاکن هسـتند، بیـان 
کرد: حاشـیه نشـینی در بیرجند از جملـه مواردی 
اسـت کـه در سـایر نقاط و شهرسـتانهای اسـتان 
مشـابه آن را نداریم و حاشـیه نشینی سبب برخی 
مشـکالت شـده که باید در بحث اعتبـارات دیده 

. د شو
معـاون عمرانی فرمانـدار بیرجند از دسـتگاه های 
اجرایـی شهرسـتان کـه بـه صـورت بیشـتر در 
مناطـق حاشـیه شـهر مشـکل دارند درخواسـت 
کـرد تا مشـکالت خود را بـه کمیته منتقـل کرده 

تـا از طریـق فرمانـداری پیگیری شـود.

در  آب  مجـاز  غیـر  انشـعاب   297 l
اطـراف شـهر بیرجنـد طـی دو مـاه

 مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 
خراسـان جنوبـی بـا بیـان در دو مـاه گذشـته از 
افـرادی که انشـعاب غیرمجاز آب در روسـتا های 
اطـراف شـهر دارنـد فراخـوان داشـته ایـم، گفت: 
در ایـن مـدت 297 نفـر بـرای معرفـی انشـعاب 
بـه آب و فاضـالب روسـتایی  غیرمجـاز خـود 

مراجعـه کـرده انـد.
علـی اکبـر بسـکابادی حاشـیه نسـینی را یکی از 
معضالت شـهرهای بزرگ از جمله مراکز اسـتان 
ها دانسـت و افزود: یکی از روش هـا جلوگیری از 
حاشـیه نشـینی ندادن ارائـه خدمـات زیربنایی به 
مـردم اسـت که ایـن اقـدام را دولت در چند سـال 

اخیر در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت.
وی اضافـه کـرد: بـا ایـن اقـدام دولـت مـردم به 
روش ها غیـر قانونی اسـتفاده از خدمات زیربنایی 

روی آورده انـد.

و  شـهر  جمعیـت  بیـن  lتناسـبی 
زیرسـاخت هـا در بیرجنـد وجـود ندارد

محمد گل محمـدی کارشـناس علـوم اجتماعی 
درگفتگـو بـا مـا اظهـار کـرد: شـهر بیرجنـد طی 

استان خراسان جنوبی نیز طی ۱۰ سال گذشته مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهر 
بیرجند باعث بروز معضل حاشیه نشینی شده که هر چند برخی مسئوالن هنور آن را به عنوان 
معضل حاشیه نشینی  و تعریفی که از آن می شود قبول ندارند اما مشکالتی  همچون ساخت 
و سازهای غیر مجاز در روستا های اطراف شهر بیرجند که متاسفانه روز به روز در حال 

افزایش است را شاهد هستیم و جای نظارت مسئوالن متولی خالی است. حکیمه        مصطفاییفاطمه زیراچی

جنوبی خراسان 

بررسی پدیده حاشیه نشینی در خراسان جنوبی

سکونت ۲۴ هزار نفر در حاشیه شهر بیرجند

پرونده حاشیه نشینی
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سـالهای اخیر با افزایش جمعیتـی ناگهانی مواجه 
شـده اسـت کـه ایـن عامـل ناشـی از مهاجـرت 
روسـتائیان به شـهر بوده اسـت. در شـهر بیرجند 
تناسـبی بیـن جمعیـت شـهر و زیرسـاخت های 
موجـود وجـود نـدارد کـه ایـن ناشـی از افزایـش 

جمعیـت شـهر درچنـد سـال اخیر اسـت.
وی احداث شـهرک مهرشـهر بیرجند و سـکونت 
جمعیـت هفـت هـزار نفـری درایـن منطقـه را 
ازعوامل محسـوس جمعیت شـهر بیرجند عنوان 
کـرد و بیان داشـت: احداث شـهرک هـای جدید 
در اطـراف شـهر و گسـترش چشـمگیر فضـای 
شـهر نشـان از افزایـش جمعیـت شـهر بیرجنـد 

اسـت.
علـل  مهمتریـن  اجتماعـی  علـوم  کارشـناس 
مهاجـرت روسـتائیان بـه شـهر را خشکسـالی 
هـای 17 سـاله اخیـر و نبـود آب عنـوان کـرد و 
افزود: درگذشـته مهمتریـن منبع آبی روسـتائیان 
خراسـان جنوبـی چشـمه و قنـات بوده اسـت که 
به مـرور زمـان بیشـتر ایـن چشـمه هـا و قنوات 

خشـک و یـا کـم آب شـده اند.

lبرنامه منسـجمی بـرای  توقـف روند 
مهاجـرت هـا ارائه نمی شـود

ایـن کارشـناس علـوم اجتماعـی بـا بیـان اینکه 
پدیـده مهاجـرت از روسـتا سـال ها اسـت کـه در 
خراسـان جنوبی کلید خورده اسـت، بیان داشـت: 
مسـئوالن دسـت اندرکار و کارشناسان معضالت 
ایـن پدیده را هشـدار مـی دهند ولی هنـوز برنامه 
منسـجمی از سـوی دولت بـرای توقف ایـن روند 

ارائه نشـده اسـت.
وی هشـدارداد: بیشـتر افـراد مهاجـرت کننـده 
بـه بیرجنـد از روسـتاهای اطـراف هسـتند و آمار 
جمعیت شـهر بیرجند روز به روز در حـال افزایش 

. ست ا
وی تاکیـد کـرد: طرح آمایش سـرزمین خراسـان 
جنوبـی توسـط کارشناسـان و اسـاتید دانشـگاه 
طراحی شـده اسـت کـه امید اسـت مسـئوالن با 
توجـه بـه تغییـر سـیکل جمعیتـی اسـتان دراین 
طـرح، مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها را جدی 
بگیرنـد و برنامه منسـجمی برای توقـف این روند 

دهند. ارائـه 

lجمعیـت 8500 نفـری حاجـی آبـاد 
فضـای سـبز و دبیرسـتان ندارنـد

مهـدی دسـتگردی دهیار روسـتای حاجـی آباد با 
بیـان اینکه ما بـه دنبـال ارتقای روسـتای حاجی 
آبـاد بـه شهرهسـتیم، گفـت: الحـاق روسـتای 
حاجـی آبـاد بـه شـهر بیرجنـد و یـا پیوسـتن این 
روسـتا بـه شـهر جداگانه بـه فرمانداری پیشـنهاد 
شـده ولی تاکنون اجرایی نشـده اسـت. همچنین 
بـه فرمانـداری بیرجنـد پیشـنهاد شـده کـه ایـن 
روسـتا بـا روسـتای امیرآبـاد بیرجنـد بـا جمعیت 
هفـت هـزار و 500 الحاق شـود و بـه یک بخش 

شـود. تبدیل 
دهیـاری روسـتای امیرآباد شهرسـتان بیرجند نیز 
یکی از مشـکالت روسـتای امیرآباد را نبود روستا 
سـاحلی عنوان کرد و گفـت: این روسـتا در حریم 
رودخانه قـرار دارد که خطرات سـیل همـواره این 

روسـتا را تهدید مـی کند.
وی با اشـاره به سـاخت و سـازهای غیـر مجاز در 
اطراف روسـتای امیرآباد شـهر بیرجنـد نیز گفت: 
ایـن سـاخت و سـازها بـا رونـد رو بـه رشـد ادامه 
دارد کـه تاکنـون بـرای توقـف روند این سـاخت 
و سـازهای غیرمجاز جلسـاتی متعـددی با حضور 

دهیـاری در بیرجند گرفته شـده اسـت.
دهیـار روسـتای امیرآبـاد بیرجنـد بـا بیـان اینکه 
روسـتای امیرآبـاد در سـال 90  دارای شـش هزار 
نفـر جمعیت بـوده اسـت، افـزود: در سـال جاری 
جمعیت این روسـتا هشـت هـزارو 500 هـزار نفر 

برآورد شـده اسـت.

نظـام  نشـینی  حاشـیه  lگسـترش 
شـهری بیرجنـد را دچـار مشـکل کرده 

اسـت
علـی حسـینی، کارشـناس جمعیت شناسـی می 
روسـتا های خراسـان  از  مهاجـرت  اوج  گویـد:  
جنوبـی از هشـت سـال گذشـته آغـاز شـده کـه 
هم اکنـون نیز ایـن روند با شـیب مالیـم درحال 

افزایـش اسـت.
وی با بیان اینکه  براسـاس سرشـماری سـال 90 
حـدود 28.5  درصـد جمعیت کشـور در روسـتاها 
سـاکن هسـتند، گفت:  این شـرایط با چند درصد 
تفـاوت، بـرای اسـتان خراسـان جنوبی نیـز وجود 

دارد.
روسـتایی  جمعیـت  کاهـش  رونـد  افـزود:  وی 
همچنـان ادامـه دارد و پیـش بینـی مـی شـود 
جمعیـت روسـتاها تـا سـال 1410 از 28.5 درصد 

فعلـی بـه 22 درصـد برسـد.
وی یکـی از ابعاد مهاجرت هـا را افزایش جمعیت 
شـهرها و بـه تبع آن تشـدید مشـکالت زیسـت 
مهاجـر  جمعیـت  افـزود:  و  برشـمرد  محیطـی 
روسـتایی عمومـا در اطـراف شـهرها سـاکن می 

شـوند که این خـود تبعـات فرهنگـی و اجتماعی 
بسـیاری بـه دنبـال دارد.

وی بـا بیـان اینکـه خشکسـالی ها عامـل اصلی 
در بروز پدیده حاشـیه نشـینی در خراسـان جنوبی 
اسـت، بیان کـرد: باادامه این روند خشکسـالی ها 
که شـاهد هسـتیم مـوج جدیـد مهاجـرت در این 

اسـتان آغاز خواهد شـد.

lرونـق زمیـن خـواری در روسـتاهای 
اطـراف بیرجنـد

نیـز  بیرجنـد  شهرسـتان  مرکـزی  بخشـدار 
در  متاسـفانه  گفـت:  مهـر،  بـا  درگفتگویـی 
روسـتاهای حاشـیه شـهر بیرجند از جملـه حاجی 
آبـاد، امیر آبـاد، چهکند، دسـتگرد، علی آبـاد لوله، 
حسـین آبـاد سـادات و شـمس آبـاد شهرسـتان 
بیرجنـد شـاهد پدیـده حاشـیه نشـینی هسـتیم 
کـه افزایـش جمعیـت در شـهر بیرجنـد بـه ایـن 

روسـتا ها سـر ریـز شـده اسـت.
علیرضـا جعفـری تصریح کـرد: امکانـات محدود 
در روسـتا های اطـراف شـهر بیرجنـد جوابگـوی 
ایـن جمعیت گسـترده نیسـت و در این روسـتاها 

بـا کمبـود زیرسـاخت مواجه هسـتیم.
بخشـدارمرکزی شهرسـتان بیرجنـد بیـان کـرد: 
به دلیـل مهاجـرت زیاد به روسـتای های حاشـیه 
شـهر مـردم اقـدام بـه سـاخت و سـاز غیرمجـاز 
درخـارج از طـرح هـادی ایـن روسـتا ها کـرده اند 
کـه ایـن خانه ها بـدون پروانـه سـاخت و مجوز و 

اسـتحکام الزم سـاخته شـده است.
وی بیـان داشـت: بخشـی از زمیـن هـای ایـن 
آبـاد  روسـتاها بخصـوص در روسـتای حاجـی 
بیرجند توسـط افراد سـودجو و زمین خـوار تملک 
و برای سـاخت و سـاز غیر مجـاز به مـردم واگذار 
شـده اسـت و ایـن رونـد در چنـد سـال گذشـته 

شـدت گرفته اسـت.
جعفـری اضافه کـرد: در این روسـتاهای حاشـیه 
شـهر بیرجند شـاهد شـدت پدیـده زمیـن خواری 
در چند سـال گذشـته بـوده ایـم و که هنـوز ادامه 
دارد و افـراد سـودجو زمیـن هـای  تصاحب شـده 
را بـا قیمـت هـای توافقی به مـردم می فروشـند.

وی گفـت: در سـال جـاری بـا پیگیـری هـای 
صـورت گرفتـه تا حـدودی از شـدت این سـاخت 
و سـازها کاسـته شـده ولـی باید گفـت همچنان 

ادامـه دارد.
بخشـدار مرکـزی شهرسـتان بیرجند بیـان کرد: 
سـاخت سـازهایی کـه خـارج از طـرح هـادی 
روسـتایی انجام می شـود دولـت مجـوز آب، گاز، 
بـرق و خدمـات زیربنایـی را بـه ایـن افـراد نمـی 

دهـد.
زیـادی  جمعیـت  اکنـون  هـم  داد:  ادامـه  وی 

در روسـتاهای اطـراف بیرجنـد بـدون خدمـات 
زیربنایی هسـتند و گاها دریافت غیرقانونی برق و 

آب از همسـایگان و تیرهـای بـرق دارنـد.
جعفـری بـا بیـان اینکـه در داخـل طـرح هـای 
هادی روسـتایی دهیـاران به شـهروندان خدمات 
زیربنایـی ارئـه می دهند، افزود: بیشـتر سـاخت و 
سـازهای غیـر مجـاز در ایـن روسـتا هـا در خارج 
از محـدوده طرح هادی روسـتایی صـورت گرفته 
کـه دولـت هیچ تعهـدی بـرای ارئـه خدمـات به 

ایـن افراد نـدارد.
بخشـدارمرکزی شهرسـتان بیرجند عنـوان کرد: 
در روسـتاهای اطـراف شـهر زیرسـاخت هـای 
مناسـبی وجـود نـدارد و این روسـتا با مشـکالت 

آموزشـی، بهداشـتی، فرهنگـی دچار هسـتند.
وی بـا بیان اینکـه جمعیت روسـتای حاجـی آباد 
شهرسـتان بیرجنـد در سـال 90 کمتـر از 400 
خانـوار بوده اسـت، گفـت: درسـال 92 ایـن تعداد 
خانـوار بـه هـزار نفر بـا جمعیت هشـت و هـزار و 

500 نفرافزایـش یافتـه اسـت.
بخشـدارمرکزی شهرسـتان بیرجنـد ادامـه داد: 
جمعیت برخی از روسـتاهای اطراف شـهر بیرجند 

از جملـه حاجـی آبـاد طـی دو سـال اخیـر 400 
درصد رشـد داشـته اسـت.

وسـعت  درصـدی   40 lگسـترش 
بیرجنـد و عـدم پرداخـت یک ریـال به 

شـهرداری
عضو شـورای اسـالمی شـهر بیرجند در خصوص 
افزایش حاشـیه نشـینی در شـهر بیرجنـد، گفت: 
جاذبه هـای شـهری باعث جـذب برخـی از افراد 
بـه شـهر شـده و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن افـراد 
بضاعـت مالی برای اسـکان در مرکز شـهر ندارند 
حاشـیه شـهر را برای سـکونت انتخاب می کنند.

مهـدی بهتریـن یکـی دیگـر از عوامـل افزایـش 
حاشیه نشینی در شـهر بیرجند را خشکسالی های 
چندیـن سـاله اخیر در خراسـان جنوبی دانسـت و 
افـزود: کاهش درآمد مردم براسـاس خشکسـالی 
هـای چندین سـاله اخیر باعـث  افزایش حاشـیه 

نشـینی در بیرجند شـده است.
وی تصریـح کـرد: بـه دلیل عـدم رعایـت عدالت 
در خدمـات دهـی بـه روسـتائیان باعث شـده که 
درچندیـن سـال اخیر بـا اوج مهاجرت از روسـتاها 

به شـهر مواجه شـویم.
عضـو شـورای اسـالمی شـهر بیرجنـد عنـوان 
کـرد: بـا الحـاق مهر شـهر بـه بیرجند یک شـبه 
40 درصد جمعیت شـهر گسـترش یافـت که این 
عامـل باعث شـده کـه شـهرداری بیرجنـد نتواند 
خدمـات مناسـبی در ایـن منطقـه به شـهروندان 

کند. ارائـه 
وی یکـی از مشـکالت حاشـیه نشـینی را رواج 
شـغل هـای کاذب دانسـت و افـزود: ایـن شـغل 
هـای کاذب در زمینـه هـای اقتصـادی، امنیتـی، 
فرهنگـی و اجتماعی جامعـه را دچـار اختالل می 

. کند
بهتریـن با اشـاره به اینکـه ما در موسـی بن جعفر 
و مهرشـهر بیرجنـد دچـار مشـکالت بهداشـتی 
هسـتیم، افزود: مشکالت بهداشـتی حاشیه های 

شـهر به مسـئوالن متولی منتقل شـده اسـت.
برای حاشـیه نشـینی روسـتا های اطـراف بیرجند 

برنامه ای نیسـت
 مدیرکل بهزیسـتی خراسـان جنوبی در گفتگو با 
مهـر، با بیـان اینکـه درکارگـروه سـکونتگاه های 
غیر رسـمی محالت شـمال شـهربیرجند از جمله 
موسـی بـن جعفـر، جوادیـه، کارگـران بـه عنوان 
سـکونتگاه های غیـر رسـمی معرفـی شـده انـد، 
اعتبـار را عامـل اصلـی بـرای عـدم ارائـه برنامـه 
برای مشـکالت روستاهای حاشـیه ای شهر ذکر 
کـرد و گفت: بـه دلیل ایـن کمبود اعتبار بررسـی 
معضالت حاشـیه نشـینی در اطراف شهر بیرجند 

سـال آینـده در دسـتور کار قرار مـی گیرد.
محمد حسـن اکبری مطلـق کمبود بیان داشـت: 
از تمام فرمانداری های اسـتان خواسـته شـده که 
سـکونتگاه های غیررسـمی خـود را بـه دبیرخانه 

کارگروه ارسـال کنند.

lطـرح سـکونتگاه های غیـر رسـمی 
خراسـان جنوبـی نیازمنـد بازنگـری

معـاون سیاسـی و اجتماعـی فرمانـدار بیرجند در 
تعریـف سـکونت گاه هـای غیـر رسـمی بیرجند 
گفـت: سـه نقطـه کارگـران، رجائی و موسـی بن 
جعفـر بـه عنـوان سـکونتگاه های غیـر رسـمی 

بیرجنـد معرفـی شـده اند.
طـرح  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  جزنـدری  علـی 
نیازمنـد  بیرجنـد  رسـمی  غیـر  سـکونتگاه های 
بازنگـری اسـت، عنـوان کـرد: بایـد روسـتاهای 

پرونده حاشیه نشینی
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اطراف شـهر بیرجند در این طرح گنجانده شـوند.
به گفتـه این مسـئول درکارگروه سـکونتگاه های 
غیررسـمی خراسـان جنوبـی پیشـنهاد شـده  که 
برخی روسـتا های اطراف شـهر بیرجنـد به عنوان 
سـکونتگاه های غیـر رسـمی معرفـی شـود کـه 

تاکنـون ایـن اقدامی صـورت نگرفته اسـت.
در حـال حاضر روسـتاهای اطراف بیرجنـد با روند 
رو بـه افزایـش جمعیـت مواجـه هسـتند و اکنون 
بیـش از 25 هزار تنها طی سـه سـال اخیـر به این 
روسـتاهای حاشـیه ای هجـوم برده انـد و با خرید 
و احـداث غیرقانونـی زمیـن مشـکالت زیـادی 
درزمینـه هـای اجتماعـی، امنیتی و فرهنگـی  در 

ایـن روسـتا را ایجاد کـرده اند.
بیرجنـد، اظهارکـرد:  معـاون عمرانـی فرمانـدار 
500 خانـوار در خـارج از طـرح هـادی روسـتایی 
در روسـتاهای اطـراف بیرجند نسـبت به سـاخت 

و سـاز غیرقانونـی اقـدام کـرده انـد.
 در 10 سـال اخیـر بـه واسـطه شـکل گیـری 
خراسـان جنوبـی بـه عنـوان یـک اسـتان نوپـا و 
باالتـر رفتـن جاذبـه هـای آن  تعـدادی از مـردم 
روسـتاهای خراسـان جنوبـی بـه مرکـز اسـتان 

مهاجـرت کـرده انـد.
رونقـی ادامه داد: در 10 سـال اخیر با اوج مهاجرت 
مـردم از روسـتاها بـه شـهر بیرجند مواجـه بودیم 
امـا در حـال حاضـر آنچـه کـه بـه عنـوان یـک 
پدیده افسارگسـیخته مطرح بود و حاشـیه نشینی 
اطـالق گرفـت در خراسـان جنوبـی وجود نـدارد 
چـرا کـه ایـن افـراد در قالب یـک طـرح مصوب 
سـاماندهی و امکانـات الزم در اختیـار آنهـا قـرار 

اسـت. گرفته 
معـاون عمرانی فرمانـدار بیرجند بـا تاکید براینکه 
در مرکـز خراسـان جنوبی مطلقا حاشـیه نشـینی 
وجـود نـدارد، افـزود: اگـر چه در شـمال شـهر در 
گذشـته برخـی نسـبت بـه تغییـر کاربـری زمین 
اقـدام کـرده اند که نمی توان نام حاشـیه نشـینی 
را بـرآن گذاشـت بلکـه تخلـف بـوده و بـه آنهـا 

خدمـات ارائـه نمـی دهیم.
وی تصریـح کـرد: در روسـتاهای اطـراف شـهر 
بیرجنـد 24 هـزار نفـر جمعیـت داریـم این جمعیت 
معـادل برخی شهرسـتان هـای اسـتان اسـت و در 
این روسـتاها خارج از محدوده طرح هادی روسـتایی 
سـاخت و سازهایی صورت گرفته اسـت و نمی توان 
بـه ایـن جمعیت هـم اطالق حاشـیه نشـینی کرد.

معـاون عمرانـی فرمانـدار بیرجنـد در پاسـخ بـه 
سـوالی مبنـی بـر اینکـه آیـا روسـتاهای اطـراف 
شـهر بیرجند برای بیرجند یک ظرفیت یا آسـیب 
هسـتند، گفـت: برخـی روسـتاهای اطراف شـهر 
بیرجنـد در گذشـته بـا 50 خانوار روسـتا بـوده اند 
و در حـال حاضـر نیـز با جمعیـت دو هـزار و 500 
خانـواز نیـز اهالـی این روسـتا هـا از تعرفـه های 

روسـتایی اسـتفاده مـی کنند.
رونقـی بیان کـرد: مـا در اطـراف شـهر بیرجند با 
سـکونتگاه هایـی رو بـه رو هسـتیم کـه عنـوان 
روسـتا نام گرفتـه اند ولی از لحاظ سـاخت و سـاز 

و اقتصـاد قالـب آنهـا ویژگـی روسـتا را ندارند.
وی بـا تاکیـد براینکـه بایـد بـرای روسـتاهای 
اطـراف شـهر بیرجنـد تدابیـری اندیشـیده شـود، 
افـزود: بـه نظـرم مهمتریـن راهـکار ایـن اسـت 
کـه بـه دالیـل مختلف ایـن روسـتاها بـه جامعه 

شـهری الحـاق شـود.
وی درخواسـت مـردم روسـتاهای اطـراف شـهر 
بیرجنـد مبنـی بـر ایجـاد زیرسـاخت هـا توسـط 
شـهرداری بیرجنـد را غیـر قانونـی عنـوان کرد و 
افـزود: در چنـد سـال گذشـته اقدامات زیـادی در 

روسـتاهای اطـراف بیرجند انجام شـده و شـرایط 
ایـن روسـتاها بـه گونـه ای بـود کـه دولـت نمی 

توانسـت بـه ایـن روسـتاها خدمـات ارائـه کند.
رونقـی با اشـاره به اینکـه برخـی از مـردم اذعان 
دارنـد کـه از غیـر قانونـی بـودن زمیـن هـا در 
روسـتاهای اطـراف بیرجنـد اطالعی نداشـته اند، 
گفـت: برای هـر یـک از افـراد به صـورت مرتب 

بـرگ اخطاریـه تخریـب صـادر شـده اسـت.
وی عنـوان کـرد: در چند سـال گذشـته که حکم 
تخریـب تعـدادی از واحدهای مسـکونی از طرف 
مسئوالن صادر شـد مردم در دادگاه مظلوم نمایی 

کردنـد و حکـم به نفـع مردم صادر شـده اسـت.
معـاون عمرانـی فرمانـدار بیرجنـد با بیـان اینکه 
حمایـت قضایـی از احـکام صـادر شـده در زمینه 
تخریـب واحدهای مسـکونی نمی شـود، تصریح 
کـرد: گاها فرمانـدار و مسـئوالن ذیربط بـه دلیل 
اجرای حکم در چند سـال گذشـته محکوم شده اند.

رونقی گفت: بخشـی از روسـتای امیرآباد و حاجی 
آبـاد به دلیـل وجود مرغـداری در این روسـتاها در 
طـرح هادی روسـتایی قـرار نگرفته و افـرادی که 
بـه صـورت غیـر قانونـی در ایـن محـدوده خانـه 
احـداث کـرده انـد از مسـئوالن انتظـار حـل این 
مشـکل را دارنـد ایـن در صورتـی اسـت کـه این 

مرغـداری ها مجـوز قانونی بـرای فعالیـت دارند.
انعطاف مسـئولین درحاشـیه نشـینی روسـتاهای 

اطـراف شـهر تاثیر گـذار بوده اسـت
بخشـدار مرکزی بیرجند نیز اظهارکـرد: مهاجرت 
مردم خراسـان جنوبـی به دلیل خشکسـالی های 
اخیـر بوده اسـت و نـه تنها مهاجـرت از روسـتاها 
و شهرسـتان اطـراف بیرجنـد را داشـته ایـم بلکه 
افـرادی از اسـتان هـای کرمـان و سیسـتان و 
بلوچسـتان نیـز در روسـتاهای اطـراف بیرجنـد 

هستند. سـاکن 
محمـد جعفـری بیـان کـرد: نبـود اشـتغال در 
روسـتاها، کاهش درآمـد و تقریبا انعطـاف پذیری 
مسـئوالن در حاشـیه نشـینی روسـتاهای اطراف 

بیرجنـد تاثیرگـذار بوده اسـت.
وی اضافـه کـرد: رافـت مسـئوالن در چند سـال 
اخیـر باعـث شـده کـه افـرادی کـه بـه صـورت 
غیرقانونی نسـبت به احداث مسـکن اقـدام کرده 
انـد بدون پرداخـت هیچ گونه جریمـه ای در قالب 

طرح هـادی روسـتایی قـرار گیرند.
بخشـدار مرکـزی بیرجنـد در خصـوص تخریـب 
حاشـیه  روسـتاهای  در  مجـاز  غیـر  واحدهـای 

بیرجنـد گفـت: در یکی دو سـال گذشـته تخریب 
واحدهای مسـکونی در روسـتاهای حاشـیه شهر 

بیرجنـد نداشـته ا یم.
جعفـری بیـان کـرد: بـرای سـرو سـامان دادن 
بـه روسـتاهای اطـراف بیرجنـد تیم کارشناسـی 
اسـتان  در  زیربـط  هـای  دسـتگاه  از  متشـکل 

تشـکیل شـده اسـت.

lزمین بـرای احداث فضاهـای عمومی 
در روستاهای حاشـیه ای نداریم

وی بـا بیـان اینکه در چند سـال گذشـته بـا روند رو 
به رشـد زمین خـواری در روسـتاهای اطراف بیرجند 
مواجه بوده ایم، گفت: سـاخت و سـازهای غیرمجاز 
در روسـتاهای حاشـیه شـهر بیرجنـد بـه گونـه ای 
بـوده که زمینی بـرای احـداث فضاهای سـبز، خانه 
بهداشـت باقـی نگذاشـته و این یکی از مشـکالت 

جدی مسـئوالن در این روسـتاها اسـت.
بخشـدار مرکزی بیرجنـد از مردم خواسـت تا قبل 
از خریـد زمیـن و سـاخت و سـاز در روسـتاهای 
اطـراف حاشـیه شـهر بیرجنـد بـرای اطمینـان از 
قانونـی بـودن زمیـن بـه دهیـاری و بخشـداری 
مراجعـه تـا در دام زمیـن خـواران گرفتار نشـوند.

جعفـری تصریـح کرد: حاشـیه نشـینی معضالت 

فرهنگـی، اجتماعی و امنیتـی زیادی در پـی دارد 
که یکی از مشـکالت اساسـی در زمینه سـاخت و 
سـازهای غیر مجاز در روسـتاهای حاشیه بیرجند 
و عـدم نظارت کافی اسـت و وظیفه بخشـداری و 
دهیـاری نظارت بر سـاخت و سـازهای مجـاز در 

این روسـتا ها اسـت.
جعفـری بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـتر زمیـن های 
اطـراف شـهر بیرجنـد توسـط مشـاورین امالک 
بـه صـورت غیرقانونـی و قول نامـه ای بـه مردم 
فروخته می شـوند، تصریـح کرد: ایـن بنگاه های 
غیر قانونی در دو سـال اخیر در روسـتاهای حاشیه 
شـهر بیرجند رشـد یافتـه و گاها برخی از شـورای 
هـای اسـالمی در واگـذاری غیرقانونـی زمیـن 

تخلفاتـی انجـام داده اند.
وی یادآورشـد: همـه این عوامل دسـت به دسـت 
هـم داده تـا بـا مشـکالت جـدی در روسـتاهای 

اطراف شـهر بیرجنـد مواجه شـویم.
بخشـدار مرکـزی بیرجنـد بـا بیـان اینکـه حـل 
مشـکالت ایـن روسـتاها در اولویـت مسـئوالن 
مرکـز اسـتان بـوده اسـت، بیـان کـرد: در سـال 
گذشـته 140 میلیـارد تومـان در پنـج روسـتای 

اطـراف بیرجند هزینه شـده اسـت که البتـه مردم 
نیـز در ایـن زمینـه مشـارکت داشـته انـد.

جعفـری بیان کرد: در روسـتاهای اطـراف بیرجند 
با کمبود زیرسـاخت های بهداشـتی و فرهنگی و 

فضای سـبز مواجه هسـتیم.

12l مشاور امالک در یک روستا
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه قانـون و دسـتگاه هـای 
اجرایـی اجـازه ارائـه خدمـات در خـارج از طـرح 
افـراد  نمـی دهـد، گفـت:  را  هـادی روسـتایی 
متخلـف بـا اقدامـات غیـر قانونـی خـود از قانون 

توقـع ارائـه خدمـات را دارنـد.
بخشـدار مرکـزی بیرجنـد از فعالیـت 12 بنـگاه 
معامالتی امالک در روسـتای حاجـی آباد بیرجند 
خبـرداد و گفـت: اگـر ایـن امـالک ها پـول های 
کالنـی بـه جیـب نمـی بردنـد روز بـه روز تقاضا 
بـرای ایجاد بنـگاه معامالتـی زمین و مسـکن در 

این روسـتاها نداشـتیم.
جعفـری در روسـتاهای اطـراف بیرجنـد زمیـن 
هـای مزروعـی را در قالـب زمیـن هـای 100 تـا 
200 متـری بـا قیمـت پاییـن بـه مـردم فروخته 
شـده اسـت، گفـت: زمانـی دولـت برخـورد های 
قانونـی بـرای سـاخت و سـازهای انجـام شـده 

در ایـن زمیـن هـا را دنبـال مـی کنـد  مـردم می 
گوینـد ما از غیـر قانونی بودن ایـن زمین ها مطلع 
نبودیـم اما مسـاله قابل تامـل این اسـت وقتی از 
مـردم درخواسـت می شـود کـه از امـالک ها که 
قـرار داد این خرید را بسـته اند شـاکی شـوند می 

گوینـد ما ایـن اقـدام را انجـام نمـی دهیم.
وی افـزود: حمایـت و عدم شـکایت برخـی مردم 
از زمیـن خـواران نشـان از این اسـت که بـا زمین 

خـواران دسـت در یک کاسـه دارند.
وی ادامـه داد: برخی افراد پشـت پـرده در مباحث 
زمیـن خـواری در ایـن محـدوده هـا مـردم را 
تحریک می کننـد که در فرمانداری و اسـتانداری 
تجمـع و از مسـئوالن درخواسـت ارائـه خدمـات 

باشند. داشـته 
وی بـا اشـاره به اینکـه ما بـه دنبال این هسـتیم 
که سـه روسـتای حاجی آبـاد، دسـتگرد و چهکند 
را آرام و آرام بـه شـهر بیرجنـد الحـاق کنیـم، 
گفـت: بخـش مرکـزی بیرجنـد دارای 52 هـزار 
سـکنه اسـت که 50 درصـد این جمعیـت در پنج 
روسـتای امیر آباد، حاجـی آباد، دسـتگرد، چهکند 

و علـی آبـاد لولـه زندگی مـی کنند.

پرونده حاشیه نشینی
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ــینی  ــیه نش ــر حاش ــورد از نظ ــر، بجن ــئوالن ام ــر مس ــه نظ ــا ب بن
یکــی از اصلــی تریــن شــهرهای دارای بیشــترین حاشــیه نشــین 
در کشــور بــه شــمار مــی رود، معضلــی کــه بــدون شــک تبدیــل 
ایــن شــهر به مرکــز اســتان و انباشــت موقعیــت هــا در آن یکــی از 

ــروز آن اســت. مهــم تریــن دالیــل ب
ســال هاســت کــه مســئوالن شــهری و مدیــران خراســان شــمالی 
ــورد و  ــرای رفــع آن در بجن ــا درک حساســیت حاشــیه نشــینی ب ب
همچنیــن دیگــر شــهرهای پرجمعیــت اســتان طــرح هــا و چــاره 
هــای مختلفــی را در دســتور کار قــرار داده انــد و هــر چنــد در برخی 
مواقــع و مناطــق طــرح هــای اجرایــی نیــز نتیجــه داده اســت امــا 
هیــچ گاه مشــکل حاشــیه نشــینی در یــک منطقــه آن طــور کــه 
ــرای  ــم روشــن اســت اج ــت آن ه ــع نشــده، عل ــاید رف ــد و ش بای
طــرح هــای مقطعــی و ســاماندهی جزیــره ای نمــی تواند مشــکل 

حاشــیه نشــینی را بــه صــورت ریشــه ای رفــع کنــد.
ــش  ــش و افزای ــال زای ــه روز در ح ــینی روز ب ــیه نش ــع حاش در واق
بــوده و بــدون طرحــی جامــع کــه در برگیرنــده نیازهــای اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و ... ســاکنان ایــن نواحــی باشــد نمــی تــوان 

بــه رفــع ریشــه ای ایــن معضــل امیــد داشــت.
از طــرف دیگــر بایــد مســئوالن و مدیــران شــهرها هوشــیار بــوده 
و بــا پیــش بینــی و نظــارت درســت بــر مناطــق پیرامونی شــهرها، 
معضــل حاشــیه نشــینی هــای جدیــد را در همــان ابتــدا بــا اجــرای 

طــرح هــای متعــدد کنتــرل کننــد.

ــول درازمــدت  lمعضــل حاشــیه نشــینی؛ محص
مجموعــه ای از عوامــل

ــل  ــه ، معض ــن زمین ــهری در ای ــور ش ــد ام ــناس ارش ــک کارش ی
ــای اقتصــادی،  ــاخص ه ــف در ش ــینی را نتیجــه ضع ــیه نش حاش
آموزشــي، بهداشــتي، فرهنگــي، تجــاري، ورزشــي، فضــاي ســبز و 
... و از طــرف مقابــل بازتــاب هــاي اجتماعــي ایــن ضعــف هــا مــی 
دانــد و مــی افزایــد: حاشــیه نشــینی عــالوه بــر ایــن کــه ســالمت 

ــه خطــر  اجتماعــی، فرهنگــی، جســمی و ... حاشــیه نشــینان را ب
مــی انــدازد، اهالــی شــهرها را نیــز تهدیــد مــی کنــد.

حســین دســتجردی بــا اشــاره بــه ایــن کــه آســیب هــای حاشــیه 
نشــینی از مناطــق پیرامونــی بــه داخــل و مرکــز شــهرها ســرازیر 
ــد: افزایــش آســیب هــا و ناهنجــاری هــای  مــی شــود، مــی گوی
ــترش  ــاي گس ــتین پیامده ــي از نخس ــهرها یک ــي در ش اجتماع

ــه شــمار مــی رود. حاشــیه نشــیني ب
وی اضافــه کــرد: اعتیــاد، کــودکان کار و خیابانــي، کارتــن 
ــل و  ــواد مخــدر، قت ــاق م ــري، ســرقت، قاچ ــا، تکــدي گ  خواب ه

... تنهــا نمونه هایــي از جرایــم و آســیب هایــی هســتند کــه حاشــیه 
ــد. ــه آنهــا دامــن مــی زن نشــینی ب

بــه گفتــه دســتجردی در واقــع ضعــف در زیرســاخت هــای 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی و ... در مناطق حاشــیه ای و توســعه 
نامتــوازن شــهری ســبب می شــود تــا ســاکنان مناطق حاشــیه ای 
ــم فــوق الذکــر  ــار در معــرض و محیــط آســیب هــا و جرای باالجب
قــرار گرفتــه و خواســته و یــا ناخواســته بــه ســمت و ســوی ایــن 
جرایــم و آســیب هــا ســوق یابنــد چــرا کــه دســت یابــی بــه گزینه 
هایــی دیگــر و رســیدن بــه موفقیــت هــای اجتماعــی و اقتصــادی 

در چنیــن محیــط هایــی ســخت و نــادر خواهــد شــد.
ــن  ــع ای ــا حاشــیه نشــینی و رف ــه ب ــد: مقابل ــی کن ــح م وی تصری
مشــکل نیــز بســیار ســخت و هزینــه بــر اســت چــرا کــه معضــل 
حاشــیه نشــینی محصــول دراز مــدت مجموعــه ای از عوامــل بوده 
ــاخت  ــی س ــا حت ــرح و ی ــک ط ــرای ی ــا اج ــا ب ــوان تنه ــی ت و نم
مســکن جدیــد بــرای مناطــق حاشــیه ای بــه رفــع آن امیــدوار بود.

بــه گفتــه دســتجردی حاشــیه نشــینی مجموعــه ای از آســیب های 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و ... را در خود جای داده و رفع ریشــه 

ای آن نیازمنــد برنامــه درازمــدت در همــه ایــن عرصــه هــا اســت.

lرفع حاشیه نشینی نیازمند اجرای برنامه جامع
مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری خراســان شــمالی 
ــا  ــتان ب ــیه نشــینی در شــهرهای اس ــه معضــل حاش ــز در زمین نی
تأکیــد بــر برنامــه ریــزی اصولــی دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 
بــرای ارتقــای مناطــق حاشــیه نشــین شــهرها، اظهــار مــی کنــد: 
برنامــه ریــزی صحیــح و همــکاری تمامــی دســتگاه هــای اجرایی 
ــه  ــین را ب ــیه نش ــق حاش ــورداری مناط ــطح برخ ــد س ــی توان م

میانگیــن شــاخص هــای ســایر مناطــق نزدیــک تــر کنــد.
حســین برومنــد البتــه مناطــق حاشــیه نشــین را تعریــف درســتی 
نداســته و مــی گویــد: تعریــف درســت در ایــن رابطــه مناطــق ویژه 
اجتماعــی اســت کــه شــامل مناطــق بــی دفــاع شــهری، حواشــی 

شــهر و بافــت هــای فرســوده مــی شــود.
ــورد  ــمی در بجن ــای غیررس ــکونتگاه ه ــد: س ــی کن ــه م وی اضاف
ــه صــورت نگــران کننــده ای وجــود  و دیگــر شــهرهای اســتان ب
داشــته و بــرای رفــع آن الزم اســت در برنامــه ریــزی هــای 
شــهری، مســئوالن خدمــات دهــی بــه ایــن مناطــق را در اولویــت 
برنامــه هــای خــود قــرار دهنــد تــا عقــب ماندگــی هــای چندیــن 

ــران شــود. ــه مــرور جب ســاله ب
برومنــد بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد ســاماندهی و توانمنــد ســازی 

معضل حاشینه نشینی در غالب شهرهای مهم خراسان شمالی وجود دارد اما بیشترین و نگران 
کننده ترین نمود این معضل در بجنورد، مرکز این استان روی داده به گونه ای که اکنون بیش از 
یک سوم از جمعیت ۲۱۴ هزار نفری این شهر در ۲۶ سکونتگاه غیررسمی و حاشیه ای مرکز خراسان 
شمالی زندگی می کنند، سکونت گاه هایی که هاشور خورده و در برخی موارد نیز کال شهری و یا 

روستایی بودن منطقه مشخص نیست. علی خادمی

بررسی پدیده حاشیه نشینی در خراسان شمالی

50 درصد جرائم خراسان شمالی در حواشی شهرها روی می دهد

شمالی خراسان 

پرونده حاشیه نشینی
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ــال 82 و  ــت در س ــت دول ــط هیئ ــین توس ــیه نش ــق حاش مناط
مصوبــه ایــن ســتاد، اظهــار مــی کنــد: در ایــن مصوبــه مقــرر شــده 
ــه مســائل فرهنگــی، اجتماعــی،  ــا در مناطــق حاشــیه نشــین ب ت
ــرد. بهداشــت، ســالمت، نشــاط و ... توجــه بیشــتری صــورت گی

وی بــا بیــان ایــن کــه در حــال حاضــر اقدمــات الزم بــرای ارتقــای 
مســائل فــوق در مناطــق حاشــیه نشــین بجنــورد انجــام شــده و به 
زودی ایــن اقدامــات در شهرســتان هــای شــیروان و اســفراین نیــز 
اجرایــی مــی شــود، مــی گویــد: در مناطــق ویژه شــهرهای اســتان 
ــی و ... در  ــی، اجتماع ــتی، فرهنگ ــای بهداش ــاخص ه متوســط ش
ســطح بســیار پاییــن تــری قــرار گرفتــه، بــه همیــن دلیــل نیــز می 
بایســت برنامــه ریــزی هــا در راســتای ارتقــای ایــن شــاخص هــا 

صــورت گرفتــه و اجــرا شــود.
بــه گفتــه مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری خراســان شــمالی 
ــاله و  ــن س ــی چندی ــد اقدام ــیه نشــینی نیازمن ــع معضــل حاش رف
اجــرای برنامــه ای جامــع و در بــر گیرنــده تمامــی مــوارد اقتصادی، 

اجتماعــی، فرهنگــی و ... ســاکنان ایــن مناطــق اســت.
برومنــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه در شــهر بجنــورد، بــه عنــوان مرکز 
خراســان شــمالی 2۶ منطقــه ویــژه اجتماعــی شناســایی شــده کــه 
چهــار منطقــه از جملــه صنــدل آبــاد، باقرخــان و کالتــه محمدعلی 
پهلــوان روســتایی اســت و 22 منطقــه دیگــر شــهری اســت، مــی 
افــزود: بــرای رســاندن مناطــق ویــژه بجنــورد بــه میانگیــن دیگــر 
مناطــق نیاز بــه تدویــن و اجــرای برنامــه ای حداقل پنج ســاله اســت.

ــک  ــینی ی ــیه نش ــکل حاش ــس: مش ــده مجل lنماین
شــبه حــل نمــی شــود

ــس  ــمالی در مجل ــان ش ــتان خراس ــج شهرس ــردم پن ــده م نماین
ــینی در  ــیه نش ــل حاش ــه معض ــز در زمین ــالمی نی ــورای اس ش
شــهرهای اســتان از جملــه بجنــورد مــی گویــد: حاشــیه نشــینی 
ــی در  ــل مختلف ــه عوام ــوده ک ــی ب ــده و چندوجه ــی پیچی معضل

ــد. ــش دارن ــری آن نق ــکل گی ش
قاســم جعفــری مــی افزایــد: یکــی از مهــم تریــن عوامــل ایجــاد 
ــاوت هــای  ــراد و تف ــاه در زندگــی اف حاشــیه نشــینی موضــوع رف
آن در زندگــی هــای روســتایی و شــهری اســت چــرا کــه در واقــع 
کمبــود امکانــات و رفــاه در روســتاها ســبب شــده تــا روســتاییان به 

امیــد یافتــن زندگــی بهتــر کولــه بــار شــهر بــر دوش گیرنــد.
اکنــون حاشــیه نشــینی در بجنــورد و پیرامــون بســیاری از 
شــهرهای دیگــر شــکل گرفتــه و نمــی تــوان آن را هــم یک شــبه 

ــرد. ــل ک ــاره ح ــک ب و ی
وی ادامــه داد: غالــب روســتاییان بــا مهاجــرت بــه شــهر بــه دلیــل 
عــدم تمکــن مالــی مناســب اقــدام بــه ســکونت در مناطق حاشــیه 
ــرده و در نتیجــه تداخــل فرهنگــی،  ای و ارزان قیمــت شــهرها ک
اجتماعــی، اقتصــادی و ... روی مــی دهــد کــه نتیجــه ایــن تداخــل 

ــالت  ــروز معض ــود و ب ــا، نم ــن تضاده ــل ای ــواری در تعام و دش
مربــوط بــه حاشــیه نشــینی اســت.

جعفــری بــا بیــان ایــن کــه رفــع معضــل حاشــینه نشــینی نیازمنــد 
ــی  ــد: متأســفانه در زمان ــی گوی ــزی گســترده اســت، م ــه ری برنام
کــه حاشــیه نشــینی در اطــراف یــک شــهر در حــال شــکل گیــری 
اســت بــه آن توجــه چندانــی نمــی شــود حــال آن کــه در مقطــع 
شــکل گیــری حاشــیه نشــینی مــی تــوان بــا هزینــه ای بــه مراتب 

کمتــر آن را حــل و از گســترش آن جلوگیــری کــرد.
بــه گفتــه وی در هــر صــورت اکنــون حاشــیه نشــینی در بجنــورد و 
پیرامــون بســیاری از شــهرهای دیگــر شــکل گرفتــه و نمــی تــوان 

آن را هــم یــک شــبه و یــک بــاره حــل کــرد.
ــه حتــی  ــد: در ایــن زمین ایــن نماینــده مجلــس تصریــح مــی کن

ــدان  ــد چن ــی توان ــز نم ــینان نی ــیه نش ــرای حاش ــون ب ــع قان وض
مشــکل گشــا باشــد چــرا کــه بار هــا شــاهد بودیــم در مشــکالت 

ــود. ــی ش ــون دور زده م ــا قان ــا و بار ه ــی، بار ه ــن چنین ای
جعفــری یکــی از مهــم تریــن راهکارهای مقابلــه با معضل حاشــیه 
نشــینی را جلوگیری از ســاخت و ســاز های غیراصولــی و غیرقانونی 
ــئوالن و  ــد مس ــد: بای ــی گوی ــد و م ــی دان ــهرها م ــیه ش در حاش
مدیــران در زمینــه حاشــیه نشــینی قوانیــن موجــود را بــا قاطعیــت 
اجــرا کننــد امــا متأســفانه در حــال حاضــر غالــب مســئوالن در این 
زمینــه نگــران ایجــاد نارضایتــی عمومــی و تبعــات اجتماعــی آن 

هســتند.
ــع معضــل حاشــیه نشــینی و مســائل  ــی رف ــد: وقت وی مــی افزای
مربــوط بــه آن پــاس کاری مــی شــود، روشــن اســت کــه آســیب 
هــا و مشــکالت متعــدد آن دســت بــه دســت هــم داده و حاشــیه 
نشــینی را بــه عنــوان مشــکلی فرامــوش شــده بــه همــراه آســیب 

هــا و ناهنجــاری هــای متعــدد آن باقــی مــی گــذارد.

lمهاجرت و حاشیه نشینی؛ از رؤیا تا واقعیت
ــوده و هماننــد تمامــی  حاشــیه نشــینی پدیــده ای چنــد وجهــی ب
پدیــده هــای اجتماعــی- اقتصــادی دیگــر دارای تبعــات و 
پیامدهایــی اســت، یکــی از نخســتین پیامدهای گســترش حاشــیه 

نشــینی کــه همــواره نیــز از ســوی کارشناســان هشــدار داده مــی 
ــن مناطــق اســت. ــی در ای ــای اجتماع ــش آســیب ه شــود، افزای

یــک کارشــناس ارشــد جامعــه شناســی در مــورد حاشــیه نشــینی و 
پیامدهــای آن مــی گویــد: غالــب حاشــیه نشــینان شــهرها از جمله 
در بجنــورد، آن دســته از روســتاییانی هســتند کــه در پــی بیــکاری 
و کــم درآمــدی در روســتاهای خــود، بــه امیــد رســیدن بــه زندگــی 
ــه  ــا رســیدن ب ــد و ب ــه شــهر را بســته ان ــار ســفر ب ــه ب ــر کول بهت
ــت  ــر اس ــی ارزان ت ــکن در حواش ــرخ مس ــه ن ــا ک ــهر، از آنج ش

ــد. باالجبــار در ایــن مناطــق ســاکن شــده ان
محمــد نیســتانی مــی افزایــد: بــه عنــوان نمونــه در بجنــورد، طــی 
چندیــن ســال بــه تدریــج بــا افزایــش تعــداد مهاجــران روســتاها، 
ــش  شــمار ســکونت گاه هــای غیررســمی در حاشــیه شــهر افزای
یافــت و از طــرف دیگــر افزایــش جمعیــت مرکز خراســان شــمالی 
و روســتاهای حاشــیه ای ســبب شــد تــا ایــن روســتاها بــه مــرور 
ــورد روســتاهاي  ــورد متصــل شــوند موضوعــی کــه در م ــه بجن ب
باقرخــان یــک و دو روی داد و ایــن روســتاها خــالف میــل 
مســئوالن وقــت در ســال هــاي گذشــته بــه شــهر بجنــورد ملحق 

شــدند.
وی بــا بیــان ایــن که بــر اســاس آمارهــا بعــد از تأســیس خراســان 
ــه مرکــز اســتان،  ــورد ب شــمالی در ســال 8۳ و ارتقــای شــهر بجن
ــد  ــه بع ــن شــهر خصوصــا از ســال 85 ب ــه ای ــزان مهاجــرت ب می
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد: ب ــی کن ــار م ــت، اظه ــودی یاف ــد صع رون
افزایــش مناطــق حاشــیه ای و حاشــینه نشــینان در بجنــورد، 
خدمــات رســانی دســتگاه هــای مختلــف بــه اهالــی ایــن مناطــق 

ضــروری بــود امــا ایــن خدمــات رســانی هــا بــه دالیــل مختلــف، 
هیــچ گاه بــا نیازهــا و تعــداد افــراد ســاکن در ایــن مناطــق منطبــق 

ــود. نب

lمصائــب مناطــق حاشــیه ای؛ کــم کاری مســئوالن 
یــا ارمغــان روســتاییان مهاجــر؟

ــف  ــای مختل ــف ه ــا و ضع ــد: کمبوده ــی کن ــه م ــتانی اضاف نیس
موجــود در مناطــق حاشــیه ای کــه برخــی از آنهــا ناشــی از کــم 
کاری مســئوالن و برخــی نیز از ذات حاشــیه نشــینی نشــأت گرفته 
بــود، ســبب شــد تــا ســاکنان ایــن مناطــق روز بــه روز بیشــتر خود 
را در کمبــود و محدودیــت ببیننــد و نخســتین نمــود ایــن کمبودهــا 
نیــز بــروز آســیب هــای اجتماعــی مختلــف در ایــن مناطــق بــود.

بــه گفتــه وی حاشــیه نشــینان بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی و 
اجتماعــی غالبــا نمــی توانند شــغل مناســبی در شــهر پیــدا کنند در 
نتیجــه باالجبــار ســراغ مشــاغل کاذب و کــم منزلــت رفتــه و یا در 
مشــاغل کم مهــارت بخــش هــای ســاختمانی و خدماتی مشــغول 
بــه فعالیــت مــی شــوند کــه ایــن موضــوع آنهــا را در محدودیــت 

هــای اجتماعــی و اقتصــادی بیشــتری قــرار مــی دهــد.
ایــن کارشــناس ارشــد جامعــه شناســی مــی افزایــد: از طــرف دیگر 
بــه دلیــل آن کــه در حاشــیه نشــینی افــراد با خــرده فرهنــگ های 

مختلــف و از اقــوام و قبایــل متفــاوت در کنــار یکدیگــر زندگــی می 
کنند روشــن اســت کــه بــا یکدیگــر بــه مشــکل خــورده و از طرف 
دیگــر بــه راحتــی نیــز نمــی تواننــد در جامعــه شــهری حــل شــده 
و جزئــی از آن شــوند در نتیجــه همــواره خــود را در حاشــیه بهــره 
ــگاه  ــی، جای ــای اجتماع ــت ه ــات شــهری، موقعی ــدی از امکان من
شــهروندی و ... مــی بیننــد کــه ایــن موضــوع خــود ســبب افزایش 

انــواع آســیب هــا و جــرم هــا در بیــن آنهــا مــی شــود.
نیســتانی تصریــح مــی کنــد: فاصلــه بیــن فقیــر و غنــی، تفــاوت 
متــن و حاشــیه، بازمانــدن از موقعیــت هــای اقتصــادی و اجتماعی، 
ضعــف فرهنگــی و نبــود امکانــات فرهنگــي مناســب ماننــد مراکز 
ــت ناهمگــون حواشــی  فرهنگــي و آموزشــي، ناهماهنگــی در باف
شــهرها و ... همــه و همــه دســت بــه دســت هــم داده و بــه شــکل 

بــروز آســیب هــای اجتماعــی مختلــف خودنمایــی مــی کنــد.
حواشــی بجنــورد؛ جامعــه متراکــم آلــوده بــه خــالف جدامانــده از 

توســعه شــهری!
یــک اســتاد علــوم اجتماعــی دانشــگاه هــای خراســان شــمالی نیز 
در زمینــه آســیب هــا و پیامدهای حاشــیه نشــینی می گویــد: وقتی 
ــل نداشــتن  ــه دلی ــیه شــهرها ب ــاکن در حاش ــان س ــی و جوان اهال
تخصــص و تحصیــالت مناســب، ضعــف مالــی و ... نمــی تواننــد 
شــغل مناســبی بــرای خــود دســت و پــا کننــد روشــن اســت کــه 
بــه همــراه خانــواده هــای خــود در تأمیــن معیشــت دچــار مشــکل 
ــل  ــار عوام ــته گرفت ــورت ناخواس ــه ص ــه ب ــوند و در نتیج ــی ش م

مخــرب اجتماعــی و آســیب هــای متعــدد مــی شــوند.
ــه دلیــل بافــت  ــر ایــن ب ــد: افــزون ب منوچهــر رضایــی مــی افزای

به گفته مدیرکل امور اجتماعی 
استانداری خراسان شمالی رفع معضل 
حاشیه نشینی نیازمند اقدامی چندین 

ساله و اجرای برنامه ای جامع و در 
بر گیرنده تمامی موارد اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و ... ساکنان
 این مناطق است|

پرونده حاشیه نشینی
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خــاص مناطــق حاشــیه ای و ایــن موضــوع کــه متأســفانه مناطــق 
ــاغل  ــاالن مش ــی گاه فع ــورد مخف ــه در بجن ــیه ای از جمل حاش
غیرقانونــی و خالفــکاران اســت، ســاکنان ایــن مناطق خــواه ناخواه 
بــا تخلفــات و جرایــم بیشــتری روبــرو مــی شــوند و بــه مــرور بــه 
ــده از  ــالف جدامان ــه خ ــوده ب ــم آل ــه متراک ــن جامع ــی از ای جزئ

ــی شــوند. ــدل م توســعه شــهری، ب
وی اظهــار مــی کنــد: افزایــش ناهنجــاری هــای شــهری، 
ســرخوردگی هــای روحــی و روانــی، تعــارض فرهنگــی بــا دیگــر 
ــد و  ــد خری ــی مانن ــش جرایم ــزاع، افزای ــری و ن شــهروندان، درگی
ــردم،  ــس م ــراي نوامی ــت ب ــاد مزاحم ــدر، ایج ــواد مخ ــروش م ف
ــر عمومــي، ســرقت و خودکشــي  ــادان در معاب حضــور عینــي معت
و ... تنهــا برخــی از پیامدهــای حاشــیه نشــینی در شــهرها از جملــه 

ــت. ــورد اس در بجن
رضایــی اظهــار مــی کنــد: مجموعــه شــرایط اجتماعــی و اقتصادی 
ــای  ــاری ه ــن ناهنج ــده ای ــود آورن ــه وج ــیه ای ب ــق حاش مناط
اجتماعــی بــوده و تــا زمانــی کــه شــرایط پایــه ای آن، چــه در زمینه 
اقتصــادی و چــه در زمینــه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و ... درســت 
نشــود نبایــد بــه رفــع آســیب هــای حاشــیه نشــینی امیــدوار بــود.

ــی و فرهنگــی، نداشــتن مهــارت  ــا بیــان ایــن کــه فقــر مال وی ب
ــع  ــد، توزی ــای آبرومن ــرای کســب درآمده و تخصــص مناســب ب
ــه  ــور ب ــینان را مجب ــیه نش ــهری و ... حاش ــات ش ــه امکان ناعادالن
ارتــکاب جرایــم مختلــف مــی کنــد، تصریــح مــی کنــد: در ایــن 
زمینــه فعالیــت دســتگاه هــای بازدارنــده و قضایــی بــه تنهایــی، به 
هیــچ عنــوان منجــر بــه رفــع ریشــه ای ایــن معضــالت و آســیب 

هــا نمــی شــود.

lلــزوم مدیریت حواشــی شــهر پیــش از گســترش 
ــیه نشینی حاش

ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــز ، ب ــهری نی ــور ش ــد ام ــناس ارش ــک کارش ی
شــمار قابــل توجهــی از 2۶ منطقــه حاشــیه ای بجنــورد در نتیجــه 
الحــاق روســتاهای اطــراف مرکــز خراســان شــمالی بــه ایــن شــهر 
ایجــاد شــده انــد، مــی افزایــد: اگــر مدیریــت شــهری مناســبی در 
ســال هــای گذشــته صــورت مــی گرفــت و تبعــات الحــاق ایــن 
روســتاها بــه شــهر بــدون ایجــاد زیرســاخت هــا بررســی می شــد، 
ــهرهای  ــن ش ــی از مشــکل دارتری ــورد یک ــروز بجن ــن ام ــه یقی ب

کشــور از نظــر مناطــق حاشــیه ای نبــود.
ــد  ــن رون ــم ای ــوز ه ــه هن ــن ک ــان ای ــا بی ــاهمرادی ب ــد ش محم
ــورد  ــیه ای بجن ــه حاش ــتا و منطق ــن روس ــده و چندی ــف نش متوق
انــدک انــدک در حــال الحــاق بــه شــهر هســتند، اضافــه مــی کند: 
بایــد مدیــران شــهری بجنــورد از هــم اکنــون بــه فکــر مدیریــت 
ایــن مناطــق باشــند درغیــر ایــن صــورت چنــد ســال آینــده شــهر 
بجنــورد را کمربنــدی از مناطــق حاشــیه ای بــا انــواع آســیب هــا و 

معضــالت فــرا مــی گیــرد.

وی اظهــار مــی کنــد: بســیاری از روســتاییان از شهرســتان هــای 
مختلــف خراســان شــمالی وقتــی عــزم مهاجــرت بــه بجنــورد می 
کننــد بــه دلیــل عــدم توانایــی تأمیــن و یــا اجــاره مســکن در داخل 
شــهر، در روســتاهای حاشــیه ای و مناطــق اطــراف بجنورد ســاکن 

مــی شــوند.
نبــود شــغل و درآمــد پاییــن سرپرســت خانــوار، مهاجــرت از روســتا 
ــده،  ــب ش ــاي تخری ــاختمان ه ــوب س ــیماي نامطل ــهر، س ــه ش ب
ــودن ســطح بهداشــت عمومــي، وجــود خــرده فرهنــگ  ــن ب پایی
هــا و فقــر فرهنگــي، نبــود امکانــات آموزشــي و رفاهــي، اعتیــاد و 
باالبــودن بهــاي زمیــن و هزینــه ســاخت و ســاز رســمی از جملــه 
ــت در مناطــق حاشــیه ای  ــار جــرم و جنای ــودن آم ــاال ب ــل ب دالی

ــت. اس
بــه گفتــه شــاهمرادی پاییــن بــودن نــرخ پروانــه هــای ســاختمانی 
ــه  ــتاییان را ب ــورد روس ــهر بجن ــیه ش ــکن در حاش ــاره مس و اج
مهاجــرت بــه مرکــز خراســان شــمالی ترغیــب مــی کنــد بــه ایــن 
امیــد کــه بــا ســاکن شــدن در ایــن مناطــق از مواهب شهرنشــینی 

برخــوردار مــی شــوند.
ــاکن در  ــر و س ــتاییان مهاج ــاید روس ــد: ش ــی ده ــه م وی ادام
ــهرها  ــب ش ــی مواه ــورد از برخ ــهر بجن ــیه ای ش مناطــق حاش
برخــوردار شــوند امــا در مقابــل بــه دلیــل قــرار گرفتــن در بافــت 
ــا مشــکالت و معضــالت  ــیه ای، ب ــون و نامناســب حاش ناهمگ
ــود  ــتایی خ ــق روس ــری از مناط ــزرگ ت ــتر و ب ــب بیش ــه مرات ب

ــوند. ــی ش ــه م مواج

ــی  ــمالی در حواش ــان ش ــم خراس ــد جرائ 50l درص
ــی دهــد شــهرها روی م

ــز در  ــمالی نی ــان ش ــی خراس ــروی انتظام ــی نی ــاون اجتماع مع
خصــوص معضــالت حاشــیه نشــیني در مرکــز ایــن اســتان مــی 
گویــد: امــروزه حاشــیه هــای شــهر تبدیــل بــه نقــاط امنــی بــرای 
مجرمیــن شــده و زمینــه را بــرای فعالیــت و پنــاه مجرمیــن فراهــم 

ــرده اســت. ک
ســرهنگ علــي اســالمی آســیب هــای اجتماعــی در ایــن مناطــق را 
بــه دلیل شــرایطي نظیر مشــکالت اقتصــادي، اعتیــاد، وجود مســکن 
هــای نیمــه کاره و غیراســتاندارد، وضعیت نامناســب بهداشــت، تجمع 
زبالــه هــا، بافــت هــاي مســکوني فرســوده و... مــي دانــد و مــي افزاید: 
وقتــی اینگونــه آســیب هــا در جامعــه بــه وجــود مــی آیــد، بــا افزایش 
آنهــا وضعیــت به مرحلــه ای می رســد کــه امنیــت اجتماعــی و فردی 

در معــرض خطــر قــرار مــی گیــرد.
ــات  ــیه ای خدم ــق حاش ــد در مناط ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وي ب
ــراد  ــه اف ــی ب ــد یــک شــهروند واقع ــه دی ــه شــده و ب شــهری ارائ
حاشــیه نشــین نــگاه کــرد، مــي گویــد: اگــر خدمــات شــهری بــه 
ایــن مناطــق بــرده شــود و همــه افــراد ملــزم شــوند در چارچــوب 
ــر  ــی تاثی ــی و روان ــاظ روح ــا از لح ــد، قطع ــت کنن ــون حرک قان
بیشــتری بــر ایــن افــراد خواهــد داشــت و پایبنــدی آنهــا بــه قانون 

ــد. ــی یاب ــش م ــز افزای نی
معــاون اجتماعــی نیــروي انتظامــي خراســان شــمالی در ادامــه بــا 
اشــاره بــه اینکــه مســئله حاشــیه نشــینی نبایــد بــه حــال خــود رها 
ــی ایجــاد مــی  شــود چــرا کــه پیامدهــاي منفــی در بحــث امنیت
کنــد، اظهــار مــي دارد: در بحــث اقتصــادی بایــد رشــد متــوازن یــا 
ــه طــور مســاوی بیــن شــهر و روســتا  ــا ب توســعه یافتگــی، تقریب

تقســیم شــود.
ــا راهکارهــای جلوگیــری از وقــوع جــرم در مناطــق  او در رابطــه ب
حاشــیه اي شــهرها مــي افزایــد: بیــش از نیمــی از جرائــم مختلــف 

اســتان در مناطــق حاشــیه شــهرها روی مــی دهــد.
ــا  ــرم ه ــن ج ــل ای ــد: تحلی ــی کن ــح م ســرهنگ اســالمی تصری
نشــان مــی دهــد ســطح فرهنــگ و آگاهــی نداشــتن افــراد ســاکن 
ــن  ــه ای ــکاب ب ــی ارت ــل اصل در مناطــق حاشــیه ای یکــی از دالی
جرایــم بــوده و در ایــن راســتا بایــد تمامــی دســتگاه هــا و نیــروی 
انتظامــی بــا همــکاری یکدیگــر دو فرهنــگ شــهری و روســتایی 
ــای  ــیب ه ــیاری آس ــوع بس ــا از وق ــد ت ــک کنن ــم نزدی ــه ه را ب

ــود. ــری ش ــم جلوگی ــی و جرائ اجتماع
ــوار،  ــت خان ــن سرپرس ــد پایی ــغل و درآم ــود ش ــه وی نب ــه گفت ب
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر، ســیماي نامطلــوب ســاختمان هــاي 
ــود  ــي، وج ــودن ســطح بهداشــت عموم ــن ب ــب شــده، پایی تخری
ــي  ــات آموزش ــود امکان ــي، نب ــر فرهنگ ــا و فق ــگ ه ــرده فرهن خ
ــاخت و  ــه س ــن و هزین ــاي زمی ــودن به ــاد و باالب ــي، اعتی و رفاه
ســاز رســمی از جملــه دالیــل بــاال بــودن آمــار جــرم و جنایــت در 

ــیه ای اســت. ــق حاش مناط

پرونده حاشیه نشینی
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کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی گرایــش 
کار و رفــاه اجتماعــی در بــا اشــاره بــه علــت های 
اصلــی مهاجــرت مــردم از یــک منطقــه، گفــت: 
ــی در  ــی و اجتماع ــات رفاه ــود امکان ــدم وج ع
یــک روســتا موجــب مــی شــود کــه مــردم یــک 
روســتا مهاجــرت کننــد و مــردم روســتا بــه خاطر 
ــل  ــه تحصی ــد ادام ــف مانن ــای مختل ــت ه عل
فرزنــدان و بهــره منــدی از امکانــات بیشــتر اقدام 

بــه مهاجــرت کننــد.
ــهم  ــش س ــت: کاه ــان داش ــی اذع ــی صمیم عل
ــل  ــی از عام ــاورزی یک ــای کش ــن ه ــراد از زمی اف
ــن مهــم  هــای دیگــر در مهاجــرت اســت کــه ای
بیشــتر بــه واســطه اینکه پــدر بزرگــی زمیــن های 
خــود را بیــن فرزنــدان تقســیم مــی کنــد و کوچک 
شــدن زمیــن هــای کشــاورزی در نســل هــای دوم 
و وســوم کفــاف زندگــی افــراد را نمــی دهــد و ایــن 

افــراد مجبــور بــه مهاجــرت مــی شــوند.
ــکاری  ــت: بی ــان داش ــگاه اذع ــتاد دانش ــن اس ای
ــه  ــی شــود ک ــی موجــب م ــد مکف ــود درآم و نب
افــراد جویــای کار بــه شــهرها مهاجــرت کننــد.

بســیاری از ســودجویان نیــز از پدیــده مهاجــرت 
اســتفاده مــی کننــد و بــا تغییــر کاربــری اراضــی 
و ســاختن ویالهــای مجلــل بــه تخریــب 

ــد ــی پردازن ــت م طبیع
وی ادامــه داد: هــم اکنــون نیــز خشکســالی 
ــر  یکــی از عامــل هــای مهــم مهاجــرت در اکث
مناطــق کشــور به شــمار مــی رود کــه در اســتان 
ــیاری از مناطــق  ــاری در بس چهارمحــال و بختی

ســبب مهاجــرت شــده اســت.
کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی گرایــش 
کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد: بحــران 
مهاجــرت هــم بــرای مناطــق مهاجــرت شــده و 

هــم مناطــق مهاجــر پذیــر مخاطراتــی را دارد که 
ــه شــود. ــه آنهــا پرداخت الزم اســت ب

ــا،  ــرت ه ــرات مهاج ــه مخاط ــاره ب ــا اش وی ب
اظهــار داشــت: خالــی از ســکنه شــدن بســیاری 
ــن  ــیاری از زمی ــن بس ــن رفت ــتاها و از بی از روس
هــای کشــاورزی از مخاطــرات مهاجــرت اســت 
کــه مشــاهده مــی شــود و هــم اکنــون مهاجرت 
ــداری  ــی و دام ــه باغبان ــود ک ــی ش ــب م موج
ــن  ــی از بی ــع طبیع ــد و مناب ــته باش ــود نداش وج
بــرود. وی ادامــه داد: بســیاری از ســودجویان 
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــرت اس ــده مهاج ــز از پدی نی
بــا تغییــر کاربــری اراضــی و ســاختن ویالهــای 

ــد. ــی پردازن ــت م ــب طبیع ــه تخری ــل ب مجل
ــوارد مهمــی  ــت: یکــی از م ــی صمیمــی گف عل
کــه هــم اکنــون مشــاهده مــی شــود ایــن اســت 
کــه ایــالت و عشــایر کــه فرهنــگ اصیــل ایران 
ــه رخ مــی کشــند امــروز یکجانشــین شــده  را ب
ــل و کــوچ و مســیر کــوچ رو و  ــد و دیگــر از ای ان
صنایــع دســتی ایــالت و عشــیار خبــری نیســت.

حاشــیه شــهر هــای بــزرگ بدلیــل ارزان بــودن 
مســکن و زمیــن و بــدون ضابطــه بــودن محــل 
زندگــی مهاجــران خواهــد بــود کــه معمــوال بــا 
ــراه  ــی هم ــی و اجتماع ــده فرهنگ ــائل عدی مس

اســت
کارشــناس ارشــد مــددکاری اجتماعــی گرایــش 
کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد: طبــق نظریه 
ــق  ــه مناط ــی ب ــران وقت ــیکاگو مهاج ــر ش دوای
ــهرها  ــیه ش ــد در حاش ــی کنن ــوچ م ــهری ک ش
ســاکن مــی شــوند چــون تــوان تهیــه مســکن 
ــد وســعی مــی  در مناطــق مرفــه نشــین را ندارن
کننــد بــا حداقــل هــای زندگــی ســپری کننــد و 

پدیــده حاشــیه نشــینی شــکل مــی گیــرد.

وی اظهــار داشــت: حاشــیه شــهر هــای بــزرگ 
ــدون  ــن و ب ــکن و زمی ــودن مس ــل ارزان ب بدلی
ضابطــه بــودن محــل زندگــی مهاجــران خواهــد 
بــود کــه معمــوال بــا مســائل عدیــده فرهنگــی و 

اجتماعــی همــراه اســت.
وی عنــوان کــرد: تحقیقــات مختلــف اجتماعــی 
ــاط  ــه در نق ــی و چ ــه داخل ــیه نشــینی چ از حاش
ــای  ــت و زوای ــده اس ــام ش ــا انج ــف دنی مختل
ــف مشــکالت اجتماعــی حاشــیه نشــینی  مختل
ــاد  ــی آب ــر کشــیده شــده اســت و حلب ــه تصوی ب
هــا محــل تحقیقــات گســترده جامعــه شناســان 

ــت. ــوده اس ب
علــی صمیمــی ادامــه داد: یکــی از جامعــه 
شناســان بــه نــام کــه در حــوزه حاشــیه نشــینی 
تحقیقــات گســترده ای انجــام داده اســت دکتــر 
پرویــز پیــران اســت کــه ایــن جامعــه شــناس بــا 
حاشــیه نشــین هــا زندگــی کــرده اســت و مــی 
تــوان بــه نتایــح تحقیقــات ایــن محقــق بــرای 
برســی هرچــه بهتــر ایــن موضــوع مراجعــه کرد.

lراهکارهـای بهبـود وضعیت مهاجرت 
و جلوگیری از حاشـیه نشینی

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه راهــکار هــای 
ــود وضعیــت مهاجــرت و  ــرای بهب پیشــنهادی ب
حاشــیه نشــینی شــهرها، تصریــح کــرد: اصــالح 
ــزارع  ــردن م ــز ک ــاورزی و مکانی ــاختار کش س
ــه  ــن یکپارچ ــتائیان و همچنی ــاورزی روس کش
ــن هــای کشــاورزی نقــش مهمــی  ســازی زمی

در کاهــش مهاجــرت از روســتاها دارد.
این محقــق و پژوهشــگر بیــان کــرد: اســتفاده از 
ابــزار و طــرح هــای آبیــاری نویــن در کشــاورزی 
بــه منظــور اســتفاده بهینــه از منابــع آب بــا توجه 

بــه بــروز خشکســالی و همچنیــن اجــرای طــرح 
ــی در کشــاورزی،  ــع تبدیل ــف صنای ــای مختل ه
ــذب  ــور ج ــه منظ ــداری و... و. ب ــداری، دام باغ
نیروهــای انســانی روســتاها از دیگــر راهکارهای 

کاهــش مهاجــرت در روســتاها اســت.
وی یــاداور شــد: فراهــم آوردن امکانــات و 
ــرای ســاکنین  ــزات رفاهــی و اجتماعــی ب تجهی
ــه  ــرای دسترســی هرچــه بهترآنهــا ب روســتاها ب
ــی و ...  ــتی، تفریح ــی، بهداش ــای آموزش فضاه
از دیگــر راهکارهــای کاهــش مهاجــرت در 

ــت. ــتاها اس روس
صمیمــی عنــوان کــرد: اقدامــات تشــویقی مانند 
ــوز  ــای مج ــه ه ــی و هزین ــا مالیات ــت ه معافی
ــق  ــه کار در مناط ــل ب ــه تمای ــرادی ک ــرای اف ب

ــد. ــتایی دارن روس
وجــود واحــد هــای صنعتــی بــزرگ در اصفهــان 
و زمینــه ایجــاد کار در ایــن واحــد هــا ماننــد ذوب 
آهــن و فــوالد مبارکــه موجــب شــده اســت کــه 

مــردم بــه ایــن اســتان مهاجــرت کننــد
یکــی از جامعــه شناســان اســتان چهارمحــال و 
ــده مهاجــرت و  ــز در خصــوص پدی ــاری نی بختی
حاشــیه نشــینی شــهرها گفــت: اســتان اصفهان 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاور اس ــه مج ک
ــتر  ــات بیش ــتر و امکان ــعه بیش ــرار دارد از توس ق
برخــوردار اســت و هــم اکنــون بســیاری از مــردم 
ــرت  ــان مهاج ــتان اصفه ــه اس ــتان ب ــن اس ای

ــد. ــرده ان ک
الهــه صمیمــی ادامــه داد: طــی برســی هــا حدود 
بــاالی 700 هــزار نفــر از مــردم شــهر اصفهــان 
چهارمحالی هســتند کــه بــه واســطه کار از قدیم 
االیــام بــه ایــن اســتان ســفر کــرده انــد و در انجا 

ســاکن شــده انــد.
وی یــادآور شــد: پدیــده حاشــیه نشــینی کمتر در 
ایــن اســتان مشــاهده مــی شــود چــرا کــه اکثــر 
ــال و  ــتان چهارمح ــتاهای اس ــهرهای و روس ش
بختیــاری به شــهرهای اســتان اصفهــان نزدیک 
هســتند و بیشــتر مهاجــر هــا شــهرهای اصفهان 
بــه علــت داشــتن امکانــات و زمینــه کار بیشــتر 

در چهارمحال و بختیاری پدیده حاشیه نشینی کمتر از مناطق دیگر کشور مشاهده می شود چرا که اکثر 
شهرهای و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری به شهرهای استان اصفهان نزدیک هستند و بیشتر مهاجر 
ها شهرهای اصفهان را به علت داشتن امکانات و زمینه کار بیشتر نسبت به شهرهای چهارمحال و بختیاری 
ترجیح می دهند و همین عامل موجب شده است که پدیده حاشیه نشینی در اکثر شهرهای استان چهارمحال 

و بختیاری کمتر مشاهده شود. بهاره   صمیمی

بررسی پدیده حاشیه نشینی در چهارمحال و بختیاری

لردگان تنها شهر حاشیه نشین 
چهار محال و بختیاری

چهار محال و بختیاری

پرونده حاشیه نشینی
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ــاری  ــه شــهرهای چهارمحــال و بختی نســبت ب
ــب  ــل موج ــن عام ــد و همی ــی دهن ــح م ترجی
شــده اســت کــه پدیــده حاشــیه نشــینی در اکثــر 
شــهرهای اســتان چهارمحــال و بختیــاری کمتر 

مشــاهده شــود.
ــی  ــای صنعت ــد ه ــود واح ــرد: وج ــوان ک وی عن
ــن  ــه وجــود کار در ای ــزرگ در اصفهــان و زمین ب
ــه  ــوالد مبارک ــن و ف ــد ذوب آه ــا مانن ــد ه واح
موجــب شــده اســت کــه مــردم بــه ایــن اســتان 

ــد. مهاجــرت کنن

lلــردگان تنهــا شــهر حاشــیه نشــین 
چهــار محــال و بختیــاری

ــن  ــاری مهمتری ــال و بختی ــتان چهارمح در اس
شــهری کــه بــا مســئله حاشــیه نشــینی روبــرو 
شــده اســت، شــهر لــردگان اســت. اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اســتانی کوچــک اســت 
امــا دارای روســتاهای فراوانــی اســت کــه بیشــتر 
ایــن روســتاها در شهرســتان لــردگان واقع شــده 
انــد.در شهرســتان لــردگان حــدود بیــش از ۳00 
روســتا وجــود دارد کــه ایــن روســتا با مشــکالت 

ــرو هســتند. مختلــف روب
ــن  ــی از مهمتری ــالی یک ــود آب و خشکس کمب
مشــکالت روســتاها اســت کــه نقــش مهمــی در 
مهاجــرت روســتائیان این روســتاها دارد. در ســال 

ــی  ــای عمران ــروژه ه ــز انجــام پ ــر نی ــای اخی ه
ماننــد ســد ســازی در منطقــه نیــز نقــش مهمــی 
در مهاجــرت مــردم داشــته اســت. لــردگان 
ــتر  ــی بیش ــت و همزبان ــود قومی ــت وج ــه عل ب
ــدف  ــهر ه ــن ش ــتاها مهمتری ــردم روس ــا م ب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــرت ب مهاج
نایــب رئیــس انجمــن محیــط زیســتی تســنیم 
ــیه  ــهرها و حاش ــه ش ــرت ب ــوص مهاج در خص
نشــینی افــراد در کنــار شــهرها بــه خبرنــگار مــا  
ــه واســطه کــوچ  گفــت: مهاجــرت هــا بیشــتر ب

ــاری اســت. ــای اجب ه
هومــان خاکپــور ادامــه داد: مــردم جوامــع بومــی 
ــا از  ــف کشــور عمدت ــی در مناطــق مختل و محل
ــه  ــی شــوند ک ــور م ــار مجب ــاری و اجب روی ناچ
ــان  ــگ ش ــه فرهن ــی ک ــی و محل ــل زندگ مح
بــه آنجــا تعلــق دارد را تــرک کننــد و بــه خاطــر 
ــر  ــد و از نظ ــم دارن ــزی ه ــت ناچی ــه بضاع اینک
ــین را  ــهر نش ــردم ش ــا م ــت ب ــوان رقاب ــی ت مال

ــیه  ــی شــوند در حاش ــور م ــار مجب ــه اجب ندارندب
ــد. شــهرها ســکونت کنن

ــری  ــات کمت ــهرها امکان ــیه ش ــزود: حاش وی اف
دارد و از امتیــاز هــا و امکانــات شــهری کمتــری 
برخــوردار اســت و همیــن امــر مشــکالت بعــدی 

را ایجــاد مــی کنــد.
ــوند  ــرت می ش ــه مهاج ــور ب ــه مجب ــی ک مردم
عمدتــا بــه خاطــر اینکــه از ریشــه های فرهنگــی 
ــق  ــه تعل ــی ک ــد و از جای ــه می گیرن ــود فاصل خ
ــی و  ــاظ روح ــوند، از لح ــی ش ــته اند دور م داش

ــی دچــار مشــکالتی مــی شــوند روان
وی اظهــار داشــت: حاشــیه نشــینی ایــن مهاجــر 
هــا نــه بــه نفــع مهاجــران اســت و نــه بــه نفــع 
شــهر نشــین هــا و شــهرهایی کــه پذیــرای ایــن 
مهاجــر هــا شــده اســت و مشــکالت مختلفــی 

بــرای دو بخــش ایجــاد مــی شــود.
ایــن کارشــناس ادامــه داد: مردمــی کــه مجبــور 
ــر  ــه خاط ــا ب ــوند عمدت ــی ش ــرت م ــه مهاج ب
ــه  ــود فاصل ــی خ ــای فرهنگ ــه ه ــه از ریش اینک
ــد  ــته ان ــق داش ــه تعل ــی ک ــد و از جای ــی گیرن م
دور مــی شــوند، از لحــاظ روحــی و روانــی دچــار 

ــوند. ــی ش ــکالتی م مش
ــر و  ــردم مهاج ــتی م ــر معیش ــت: از نظ وی گف
ــه  ــوند ب ــی ش ــار مشــکل م ــیه نشــین دچ حاش
ــا دارای  ــر ه ــن مهاج ــتر ای ــه بیش ــطه اینک واس

ــتند. ــت هس ــا طبیع ــط ب ــت مرتب معیش
ــت در  ــر معیش ــا از نظ ــع ه ــه داد: توق وی ادام
ــت و  ــم اس ــیار ک ــی بس ــی و بوم ــع محل جوام
ــه  ــی ب ــع محل ــران از جوام ــه مهاج ــی ک هنگام
ســمت شــهر هــا مــی آینــد وحاشــیه نشــین می 
ــد شهرنشــین  ــه مانن ــتند ک ــور هس ــوند مجب ش
ــا توقعــات شــهر نشــینی  ــد و ب هــا زندگــی کنن
و مخــارج بــاال روبــرو مــی شــوند و اینجــا 
ــا  ــین ه ــیه نش ــا و حاش ــر ه ــه مهاج ــت ک اس
ــی و  ــی و فرهنگ ــوزه اجتماع ــکالت ح ــا مش ب

ــوند. ــی ش ــه م ــادی مواج اقتص
ــا بیــان  ایــن دانــش آموختــه دانشــگاه تهــران ب
اینکــه حاشــیه نشــین هــا کمتــر از حمایــت هــا 
شــهرها روبرو هســتند و معمــوال در تامین هزینه 
هــا خــود بــا مشــکل مواجــه مــی شــوند، اظهــار 
داشــت: شــهرهایی کــه پذیرایــی مــردم مهاجــر 
هســتند دچــار مشــکل مــی شــوند و مهمتریــن 
مشــکل در حــوزه تفــاوت هــای فرهنگی اســت.

وی ادامــه داد: در رفتارهــای اجتماعــی شــهر 
ــر  ــا و مهاج ــین ه ــیه نش ــا حاش ــا ب ــین ه نش
ــرو مــی شــوند و شــهر هــا  ــا مشــکل روب هــا ب
ــا  ــر ه ــن مهاج ــوال از پذیرفت ــر معم ــر پذی مهاج
هیــچ توســعه شــهری پیــدا نمــی کننــد و از هیچ 

ــوند. ــی ش ــوردار نم ــز برخ ــی نی منفعت
خاکپــور بــا بیــان اینکــه عمدتــا دو عامــل مهــم 
در جوامــع در ایجــاد مهاجــرت و حاشــیه نشــینی 
ــه داد: یکــی از  شــهرها نقــش مهمــی دارد؛ ادام
عوامــل پدیــده هــای طبیعــی ماننــد ســیل، زلزله 
و یــا خشکســالی و از بیــن رفتــن منابــع درآمدی 
جوامــع محلــی اســت کــه موجــب مهاجــرت می 
شــود کــه ایــن گونــه مــردم بــه واســطه اینکــه 
شــغل و محــل درامــد خــود را از دســت داده اند و 
یــا اینکــه محــل ســکونت خــود را از دســت داده 

انــد رو بــه مهاجــرت مــی آورنــد.
ــده  ــل پدی ــوص عام ــرد: در خص ــد ک وی تاکی
هــای طبیعــی دولــت بایــد ســریعا کمــک کنــد 
و امکانــات را در منطقــه فراهــم کنــد تــا از 

ــد. ــری کن ــرت جلوگی مهاج
وی ادامــه داد: بســیاری از مهاجــرت بــه واســطه 
انجــام پــروژه هــا بــزرگ عمرانــی دولتــی ماننــد 
احــداث ســد اتفــاق مــی افتــد کــه مــا در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری شــاهد آن هســتیم کــه 
ــتایی  ــی و روس ــع محل ــادی از جوام ــش زی بخ

مجبــور بــه تــرک روستاهایشــان مــی شــوند چرا 
کــه روســتای آنهــا زیــر دریاچــه هــای ســد هــا 

مــی رونــد.
ــتاها  ــن روس ــردم ای ــه داد: م ــق ادام ــن محق ای
مجبــور مــی شــوند کــه شــغل و کار و خانــه خود 
را باالجبــار رهــا کننــد و بــه لحــاظ اینکــه برنامه 
ریــزی جــدی و آینــده نگــری نیــز در خصــوص 
ــن  ــی هــا نمــی شــود متاســفانه ای ــن جابجای ای
افــراد مجبــور هســتند حاشــیه یکــی از شــهرها 
را اختیــار کننــد و در کنــار شــهرها زندگــی کننــد.

وی بیــان کــرد: در ایــن جــور مواقــع بایــد 
ــا در  ــروژه ه ــن پ ــی ای ــات اجرای ــدا در مطالع ابت
ــط  ــتاهای مرتب ــی روس ــوزه اجتماع اقتصــاد و ح
پــروژه مطالعــات بیشــتری شــود و صرفــا هــدف 
ســاختن پــروژه نباشــد و مــا بــا مطالعــات 
بیشــتری بــه تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی ایــن 

ــم. ــا بپردازی ــروژ ه پ
ــون در  ــم اکن ــا ه ــت: م ــان داش ــور اذع خاکپ

بســیاری از نقــاط کــه پــروژه هــا بــزرگ ماننــد 
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــوند ش ــی ش ــاخته م ــد س س
خانــه و امــالک روســتائیان اطــراف پــروژه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش ــداری م خری
ــت  ــه اس ــاس منطق ــر اس ــد ب ــن خری ــت ای قیم
ــه در  ــک خان ــد ی ــوی خری ــد جوابگ ــی توان نم
ــطه  ــن واس ــه همی ــود و ب ــهری ش ــط ش محی
مــردم ایــن روســتاها مجبــور هســتند به حاشــیه 

ــد. ــه کنن ــه تهی ــد و خان ــهرها برون ش
 مهمتریــن شــهر حاشــیه نشــین اســتان 
ــه  ــت ک ــردگان اس ــاری ل ــال و بختی چهارمح
ــا مشــکالت و  بیشــتر از ســایر مناطــق دیگــر ب

معضــالت حاشــیه نشــینی روبــرو اســت
وی ادامــه داد: در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
بیشــترین روســتاهایی کــه مردمش در پــی انجام 
پــروژه هــای عمرانــی مجبور بــه مهاجرت شــده 
ــتان  ــن اس ــردگان و اردل ای ــتان ل ــد در شهرس ان
ــن  ــتر در ای ــاری بیش ــی اجب ــتند و جابجای هس

مناطــق اســتان مشــاهده شــده اســت.
ــوچ  ــتاها ک ــن روس ــردم ای ــا م ــزود: عموم وی اف
کــرده انــد و به حاشــیه شــهر لــردگان روی آورده 
انــد و یکــی از شــهرهای حاشــیه نشــین اســتان 
ــه  ــت ک ــردگان اس ــاری ل ــال و بختی چهارمح
ــا مشــکالت و  بیشــتر از ســایر مناطــق دیگــر ب

ــت. ــرو اس ــینی روب ــیه نش ــالت حاش معض
وی ادامــه داد: علــت اینکــه مهاجــر کننده بیشــتر 
شــهر لــردگان را انتخــاب کــرده انــد بــه واســطه 
ایــن بــوده اســت کــه ارتبــاط و قومیت بیشــتری 
ــهر  ــن ش ــه ای ــد و ب ــته ان ــهر داش ــن ش ــا ای ب

نزدیــک تــر بــوده انــد.

شــدن  خشــک  و  lخشکســالی 
ــرت در  ــی مهاج ــل اصل ــع آب عام مناب

روســتاهای لــردگان
ــه  ــوص ب ــن خص ــز در ای ــردگان نی ــدار ل فرمان
ــک  ــالی و خش ــت: خشکس ــر گف ــگار مه خبرن
شــدن منابــع آب در برخــی از روســتاهای 
ــی در  ــل اصل ــردگان یکــی از عوام ــتان ل شهرس
ایجــاد حاشــیه نشــینی در لــردگان بــوده اســت.

ابوالقاســم کریمــی ادامــه داد: شهرســتان لردگان 
یکــی از بــزرگ تریــن شهرســتان هــای اســتان 
اســت کــه بیشــترین روســتاها را در خــود جــای 

داده اســت.
وی ادامــه داد: نبــود امکانــات در روســتاها و 
خشــک شــدن منابــع آب و نبــود شــغل از عوامل 
ــهرهای  ــه ش ــتائیان ب ــرت روس ــی در مهاج اصل
شهرســتان لــردگان و حاشــیه نشــینی در اطــراف 

شــهرها اســت.
وی گفــت: شــهر لــردگان هــم اکنــون مهمترین 
ــیه  ــده حاش ــا پدی ــه ب ــت ک ــه اس ــهر منطق ش

ــرو شــده اســت. نشــینی روب
وی بیــان کــرد: یکــی از راهکارهــای مهــم برای 
جلوگیــری از مهاجرت آب رســانی به روســتاهای 
ــی  ــت ط ــه دول ــت ک ــده اس ــکل ش ــار مش دچ
فعالیــت هــای گذشــته بــه بســیاری از روســتاها 
بــا پمپــاژ آب از رودخانــه هــا مشــکل آب را حــل 
ــیار  ــانی س ــا آبرس ــی ب ــت و همچین ــرده اس ک
ــده  ــل ش ــتاها ح ــیاری از روس ــکل آب بس مش
اســت و از مهاجــرت و حاشــیه نشــینی در شــهر 

ــری شــده اســت. ــا جلوگی ه
ــردگان ادامــه داد: بایــد تــالش شــود  ــدار ل فرمان
کــه مشــکلالت روســتائیان در محــل حــل شــود 
و امکانــات در منطقــه ایــن روســتاها توســعه یابد 

تــا مهاجــرت کمتــر اتفــاق بافتــد.

پرونده حاشیه نشینی
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ــا پاهــای برهنــه غــرق در شــادی و  ــی ب کودکان
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ــای کودکان ــازی ه ب
ــه در  ــه، همیش ــا ن ــوند ی ــی ش ــار م ــه بیم اینک
ــتند.  ــه زدن هس ــال پرس ــروم در ح ــق مح مناط
دختــران در ایــن گونــه مناطــق از نبود روشــنایی 
کافــی خیابــان هــا رنــج بــرده و دانــش آمــوزان 
نیــز در روزهــای بارانــی همــه غــرق در آب هــای 
ســطحی بــوده و بــا مصیبــت فراوانــی خــود را به 
ــل  ــه تحم ــور ب ــا مجب ــانند ام ــی رس ــه م مدرس

ایــن مشــکالت هســتند.
وقتــی ســری بــه خانــه هــای ایــن مناطــق مــی 
زنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه فرزنــدان اینگونه 
مناطــق قریــب بــه اتفــاق همگــی اهــل کار بوده 
ــه  ــد. البت ــودک کار نامی ــا را ک ــود آنه ــی ش و م
ــار  ــز در کن ــن مناطــق نی ــان ای بســیاری از جوان
ــته و  ــرار داش ــال ق ــن و س ــم س ــای ک ــه ه بچ
عــالوه بر اینکــه در حــال تحصیــل هســتند، کار 

نیــز مــی کننــد.

توســعه حاشــیه  lجنــگ عامــل 
خوزســتان در  نشــینی 

معضــل حاشــیه نشــینی در اســتان خوزســتان که 
در طــول جنــگ بــه دلیــل تخریــب روســتاهای 
ــیع  ــای وس ــرت ه ــورت مهاج ــه ص ــرزی ب م
صــورت گرفــت، از عــدم امــکان ادغــام جمعیــت 
ــادی،  ــت اقتص ــهری در باف ــین ش ــیه نش حاش
ــهری  ــی ش ــک زندگ ــی ی ــی و خدمات اجتماع
معمولــی و نســبتا مطلــوب ریشــه دوانــده اســت.

ــن  ــع ای ــرای رف ــئوالن ب ــه مس ــود اینک ــا وج ب
معضــل در شــهرهای کوچــک و بــزرگ اســتان 
ــیده اند،  ــیاری اندیش ــدات بس ــا و تمهی راهکاره
ــا نفــوذ در دل و جــان  ــده ب امــا ظاهــرا ایــن پدی
ــدن از  ــدن و دل کن ــدا ش ــد ج ــتان قص خوزس

ــدارد. ــرت را ن ــخ مهاج ــت تل حقیق

lسدها و گسترش حاشیه نشینی
همچنیــن ســاخت ســدها در خوزســتان و بــه زیر 
آب رفتــن روســتاها باعــث شــد اغلب روســتائیان 
ــغول  ــی مش ــه زمان ــق ک ــن مناط ــاکن در ای س
ــرای یافتــن کار،  ــد ب دامــداری و کشــاورزی بودن
ــه اهــواز  ــه ســایر شــهرهای خوزســتان از جمل ب
مهاجــرت کردنــد و برخــی مناطــق حاشــیه 

ــد. نشــین را ایجــاد کنن
بــرای نمونــه روستانشــینان 41 روســتای اســتان 
خوزســتان، محــل زندگــی خــود را تــرک کردنــد 
ــار  ــان در اختی ــع ش ــزارع و مرات ــا، م ــه ه ــا خان ت
پــروژه ســاخت ســد گتونــد علیــا قــرار گیــرد و در 
زیــر دریاچــه ســد مدفــون شــود امــا ســهم ایــن 
ــوچ  ــد، ک ــاخت س ــروژه س ــتایی از پ ــداد روس تع
اجبــاری از روســتا به حاشــیه شــهرها، آوارگــی، از 
دســت دادن زمیــن هــای کشــاورزی و در نهایت 

فقــر و بیــکاری بــوده اســت.

ــان  ــگ همچن ــد از جن ــتان بع lخوزس
ــژه ــد توجــه وی نیازمن

مناطــق حاشــیه و محــروم همانطــور کــه از 

نامشــان پیــدا اســت از امکانــات کامــل محــروم 
بــوده و بــه آنهــا مناطــق کــم برخــوردار هــم می 
گوینــد. متاســفانه برخــی از ایــن مناطــق معموال 
بــا مشــکالتی از قبیــل آب هــای ســطحی، خانه 
ــر عمومــی، نداشــتن  ــود دکت هــای فرســوده، نب
داروخانــه، نداشــتن ســرویس هــای عمومــی، گاز 
و نبــود مدرســه دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.

نداشــتن سیســتم فاضــالب یکــی از مشــکالت 
ــت.  ــواز اس ــروم اه ــق مح ــی مناط ــده برخ عم
ــارک  ــود پ ــبز، نب ــای س ــود فض ــن کمب همچنی
ــی از  ــای ورزش ــن ه ــتن زمی ــه ای و نداش محل

ــت. ــردم اس ــن م ــکالت ای ــر مش ــه دیگ جمل
ــا  ــک ب ــردم اندیمش ــده م ــی نماین ــی دارای عیس
ــا  ــد: اســتان خوزســتان ب ــه آمــاری مــی گوی ارائ
400 هــزار نفــر حاشــیه نشــین، جایــگاه دوم را در 
ــن  ــرای ای ــی ب ــت مطلوب کشــور دارد کــه وضعی

اســتان نیســت.
ــالمی  ــالب اس ــدای انق ــد: از ابت ــی افزای وی م
ــران و  ــی در راســتای عم ــات خوب ــون اقدام تاکن
ــا  ــه ام توســعه اســتان خوزســتان صــورت گرفت
ــه دلیــل هشــت ســال جنــگ و تخریــب زیــر  ب
ــد  ــان نیازمن ــتان همچن ــن اس ــا ای ــاخت ه س

ــت. ــژه اس ــه وی توج

lمناطــق حاشــیه ای بســتر 55 درصد 
جرایــم اهواز

ــی  ــاون اجتماع ــوی مع ــان موس ــرهنگ رحم س
نیــروی انتظامــی اســتان خوزســتان در خصــوص 
مناطــق حاشــیه ای ایــن اســتان مــی گویــد: بــر 
ــم  ــد از جرای ــش از 55 درص ــا بی ــاس آماره اس
ــا  ــین ه ــیه نش ــط حاش ــواز توس ــهر اه کالن ش

انجــام مــی شــود.
ــیاری از  ــفانه بس ــد: متاس ــی کن ــوان م وی عن
مناطــق حاشــیه نشــین شــهر اهــواز بــه مراکــز 
ــواد مخــدر، تجمــع ســارقان  ــروش م ــد و ف خری

ــل شــده اســت. از مجمــوع 20  و مجرمــان تبدی
ــود دارد 10  ــواز وج ــهر اه ــه در ش ــری ک کالنت
کالنتــری ایــن شــهر مناطــق حاشــیه نشــین را 

ــد. ــی ده پوشــش م
ــات  ــون جلس ــد: تاکن ــی کن ــار م ــوی اظه موس
بســیاری در خصــوص مراکــز و مکان هــای جرم 
خیــز کالن شــهر اهــواز برگــزار شــده اســت امــا 
حلقــه مفقوده و پنهان مشــکالت شــهر اهــواز در 
ایــن بخــش پراکندگــی عملکــرد دســتگاه هــای 
ــزار  ــر اســت. در حــال حاضــر 400 ه ــی ام متول
نفــر در حاشــیه شــهرهای اســتان زندگــی مــی 
کننــد و آمــار ارتــکاب جــرم در مناطــق حاشــیه 

نشــین بســیار بــاال اســت.
ــتری  ــرم دادگس ــوع ج ــگیری از وق ــاون پیش مع
ــد:  ــی گوی ــوص م ــن خص ــز در ای ــتان نی خوزس
اســتان  مختــص  نشــینی  حاشــیه  پدیــده 
خوزســتان نیســت و متاســفانه بــه دالیــل 
مختلفــی از جملــه جنــگ، خشکســالی، روحیــه 
تنــوع طلبــی و ... همــواره شــاهد مهاجــرت افراد 
از شــهرهای کوچــک و روســتاها بــه شهرســتان 

ــم. ــوده ای ــا ب ه
حجــت االســالم و المســلمین عبدالحمیــد امانت 
بهبهانــی تصریــح مــی کنــد: برخــی دســتگاه ها 
ــتان،  ــه در اس ــی فقی ــده ول ــر نماین ــه دفت از جمل
ــن  ــی در ای ــروی انتظام ــیج و نی ــهرداری، بس ش
ــد کــه  زمینــه اقدامــات مناســبی صــورت داده ان
ایــن خدمــات تاثیــر مطلوبــی بــر کاهش آســیب 
هــای اجتماعــی و جرائــم در ایــن مناطق داشــته 

اســت.
ــا بیــان ایــن کــه طــی ســال هــای اخیــر  وی ب
ــن  ــم خشــن، در ای ــژه جرائ ــه وی ــم، ب ــار جرائ آم
مناطــق بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت، عنوان 
ــات و  ــه و جماع ــه جمع ــور ائم ــد: حض ــی کن م
ــون و کارشناســان ســایر دســتگاه هــا در  روحانی
ــی  ــق م ــن مناط ــراهای ای ــاجد و فرهنگس مس

خوزســتان

بررسی پدیده حاشیه نشینی در خوزستان

۴00 هزار نفر حاشیه نشین، در خوزستان

خوزستان با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت حاشیه نشین هم اکنون رده دوم 
کشور در بخش حاشیه نشینی را به خود اختصاص داده است، این در 
حالی است که کار ویژه ای به منظور ساماندهی و ریشه کنی این 

معضل انجام نشده است کوثر  کریمی

پرونده حاشیه نشینی
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ــاکنان  ــی س ــگ عموم ــای فرهن ــه ارتق ــد ب توان
ــان در خصــوص مســائل  ــی آن ــوزش عموم و آم

ــد. ــف کمــک کن مختل
ــتری  ــرم دادگس ــوع ج ــگیری از وق ــاون پیش مع
ــت  ــن نشس ــر در ای ــای حاض ــتان از اعض خوزس
خواســت تــا عملکــرد دســتگاه خــود را در 
خصــوص حاشــیه نشــینی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــالم  ــتان اع ــگیری اس ــورای پیش ــه ش دبیرخان

ــد. کنن
عبدالحســن مقتدایــی اســتاندار خوزســتان اظهار 
مــی کنــد: در مناطــق محــروم شــهرهای اســتان 
ــود  ــاز وج ــاس نی ــم و احس ــکل داری ــدر مش آنق
ــن مناطــق  ــاکن در ای ــراد س ــا اف ــه عمدت دارد ک
ــر  ــهرهای دیگ ــه ش ــرت ب ــه مهاج ــور ب را مجب
ــار  ــین در کن ــیه نش ــق حاش ــترش مناط و گس
شــهرها کــرده اســت کــه نمونــه آن شهرســتان 

ــت. ــواز اس اه
ــه  ــی ک ــک در نقاط ــدون ش ــد: ب ــی افزای وی م
مــردم آن بــه امکانــات ضــروری دسترســی 
ــه  ــد ک ــی آی ــش م ــختی پی ــرایط س ــد ش ندارن
کنتــرل آن کمــی دشــوار مــی شــود. بــر همیــن 
ــه در  ــی ک ــزی و اعتبارات ــه ری ــا برنام ــاس ب اس
نظــر گرفتــه شــده اســت، قصــد داریــم امکانــات 
ــم.  ــاص دهی ــن اختص ــن اماک ــه ای ــتری ب بیش
امســال اعتبــارات عمرانــی به ســمتی ســوق داده 
مــی شــود کــه بــا هــدف کاهــش محرومیــت ها 
ــه خصــوص در مناطــق محــروم و حاشــیه ای  ب

ــه خواهــد شــد. هزین
ــش  ــرای کاه ــد: ب ــی کن ــوان م ــی عن مقتدای
مشــکالت مناطــق حاشــیه شــهرها بایــد همــه 
دســتگاه هــا از جملــه گاز، بــرق، آب، فاضــالب، 
بهداشــت و آمــوزش پــرورش همــکاری خوبــی 

ــند. ــته باش داش
ــه  ــد: برنام ــی کن ــوان م ــتان عن ــتاندار خوزس اس
ــه  ــر زمین ــا در ه ــه و تقاض ــرای عرض ــزی ب ری
ای کارســاز اســت. وقتــی تــوازن بــه هــم خــورد 
ــوع  ــن موض ــوان اولی ــه عن ــا ب ــه و تقاض عرض
ــط انســانی، اقتصــادی،  ــی شــود. رواب مطــرح م
اجتماعــی، سیاســی و اخالقــی همــه یــک اصــل 
ــوازن را  ــا ت ــه ه ــن زمین ــد در ای ــتند و بای هس

ــرد. ــت ک رعای
وی افــزود: وقتــی یــک جمعیــت تقاضایــی 
داشــته باشــد و پاســخی نبینــد قطعــا بــه گونــه 
دیگــری عمــل مــی کنــد. مســئوالن بایــد برای 
همــه مســائل برنامه ریــزی هــای الزم را داشــته 

باشــند.
اســتاندار خوزســتان تصریــح کــرد: افــرادی کــه 
در مناطــق حاشــیه زندگــی مــی کننــد بــه دلیــل 
محرومیــت، فقــر و ارزان بــودن امکانــات بــه این 

ــب  ــی در قل ــد. حت ــی کنن ــرت م ــق مهاج مناط
شــهرهای بــزرگ جهــان هم حاشــیه نشــینی در 

قالــب کارتــن خوابــی مشــاهده مــی شــود.
ــرای  ــئوالن ب ــر مس ــد: اگ ــادآور ش ــی ی مقتدای
مســائلی از قبیــل آب، خــاک و یــا اشــتغال 
ــا  ــند. قطع ــته باش ــزی الزم را نداش ــه ری برنام
ایجــاد مشــکل مــی کننــد. حاشــیه نشــینی تنها 
ســکونت غیــر رســمی نیســت ضمــن اینکــه هر 
چیــزی کــه ســالمت جامعــه را بــه خطر بینــدازد 
بــرای شــهر مشــکالتی را در پــی خواهد داشــت. 
وی تاکیــد کــرد:  متاســفانه اکنــون ســنت هــای 
ــه  ــراد ن ــده و اف ــته ش ــته شکس ــی و گذش قدیم
ــه در  ــد بلک ــده ان ــدرن نش ــی و م ــا صنعت تنه
تعــارض بیــن ســنت و مدرنیتــه جــا مانــده انــد.

اســتان  حاشــیه  نقطــه   15  l
شــوند مــی  ســاماندهی 

ــه  ــا ب ــراد تنه ــه اف ــه داد: همیش ــی ادام مقتدای
دلیــل نبــود امکانــات بــه مناطــق حاشــیه ســفر 
نمــی کننــد بلکــه برخــی از حاشــیه نشــینی هــا 
بــه دلیــل گریــز از مســائل ضــد فرهنــگ صورت 

ــرد. مــی گی
وی عنــوان کــرد: نمــی شــود یــک روزه 
مشــکالت را حل کــرده و جامعــه گســترده ای را 
جابــه جــا کــرد. برخــی افــراد دوســت دارنــد کــه 
ــون  ــند و چ ــان باش ــار خودش فرزندانشــان در کن
ــن کار را  ــی ای ــه راحت ــد ب ــی دارن اســتطاعت مال
انجــام مــی دهنــد امــا در مقابــل کســی کــه این 
اســتطاعت را ندارنــد بــه مناطــق حاشــیه رو مــی 

ــد. ــی بمان ــش باق ــار فرزندان ــا در کن آورد ت
ــن  ــوازن بی ــرد: ت ــار ک ــتان اظه ــتاندار خوزس اس
امکانــات ســازمان هــای امــدادی و جامعــه هدف 
آنهــا بایــد رعایــت شــود. وقتــی اعــالم می شــود 
کــه بایــد افزایــش جمعیــت داشــته باشــیم قطعا 
الزم اســت تــا ســاز و کارهــای مــورد نیــاز هــم 
فراهــم شــود. بایــد بــرای افزایــش تولدهــا 
ــداز هــای دراز  ــزی داشــته و چشــم ان برنامــه ری

ــرد. ــدت ترســیم ک م
ــرای 15 نقطــه  ــاری ب ــت: اعتب ــان گف وی در پای
حاشــیه اســتان در نظــر گرفتــه شــده تــا در زمینه 
ــا  ــازی آنه ــتغال و بهس ــت، اش ــوزش، بهداش آم
ــای الزم  ــزی ه ــه ری ــد برنام ــود. بای ــه ش هزین
صــورت بگیــرد تــا مبــادا خدماتــی کــه از ســوی 
مســئوالن اجرایــی اســتان بــه ایــن مناطــق ارائه 
مــی شــود منجــر بــه جــذب دوبــاره افــراد شــود.

ــق  ــه مناط ــرورش ب ــوزش و پ ــژه آم ــگاه وی ن
ــیه حاش

ــرکل آمــوزش  ــن محمــد تقــی زاده مدی همچنی
و پــرورش خوزســتان عنــوان مــی کنــد: در 

پیگیــری مســائل علمــی و آموزشــی بایــد توجــه 
ــر  ــد. اگ ــیب زا باش ــاط آس ــه نق ــژه ب ــگاه وی و ن
قــرار باشــد کــه همیشــه نــگاه و توجــه مــا تنهــا 
بــه منطقــه ای باشــد کــه برخــوردار بــوده و بــه 
معلــم و مدرســه خــوب نیــز دسترســی داشــته و 
حتــی از امکانــات مناســب هــم برخــوردار اســت 
قطعــا نــگاه موثــر، علمــی و کارشناســی صــورت 

ــه اســت. نگرفت
وی بیــان مــی کنــد: نــگاه اول مــا بایــد بــه نقاط 
ــا و  ــش ه ــم چال ــا بتوانی ــد ت ــر باش ــیب پذی آس
مشــکالت موجــود را کاهــش بدهیــم. ایــن نقاط 
آســیب زا را بــر اســاس شــاخص های مشــخصی 
در مناطــق و نواحــی مختلــف شناســایی کــرده و 
بــر اســاس آن برنامــه آموزشــی و علمــی خاصی 

را تدویــن کــرده ایــم.
ــه  ــتان ادام ــرورش خوزس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
مــی دهــد: بایــد بتوانیــم بــر اســاس ایــن برنامــه 
ــه  ــن هم ــترک بی ــک محــور مش ــوان ی ــه عن ب
ــرورش  ــوزش و پ ــدرکار در آم ــت ان ــل دس عوام
و ســایر دســتگاه هــا و نهادهــا بــه یــک هــدف 
ــاس آن کار را  ــر اس ــیده و ب ــده رس مشــخص ش

ــم. ــال کنی دنب
ــتیم  ــد هس ــد: معتق ــی کن ــد م ــی زاده تاکی تق
کــه آمــوزش و پــرورش تنهــا متعلــق بــه 
ــن  ــه ذه ــت بلک ــرورش نیس ــوزش و پ ــود آم خ
خانــواده هــا و مســئوالن نیــز بایــد بــا مســائل و 
ــی  ــر شــود. در حقیقــت زمان مشــکالت آن درگی
ــک  ــه ی ــوند ک ــی ش ــع م ــکالت رف ــن مش ای
ــق نســبت  ــی و درک و فهــم عمی همــت عموم
ــت  ــم و تربی ــای تعلی ــه ه ــا و مؤلف ــه فرآینده ب
ــوزش و  ــار آم ــه در کن ــا هم ــرد ت ــورت بگی ص
ــکالت را  ــائل و مش ــن مس ــد ای ــرورش بتوانن پ

ــد. ــال کنن دنب
ــی  ــورت کل ــه ص ــد: ب ــی گوی ــان م وی در پای
ــه مناطــق  ــژه ای ب ــگاه وی ــرورش ن آمــوزش و پ
ــت  ــق را در اولوی ــن مناط ــته و ای ــروم داش مح
کاری خــود قــرار داده اســت. ایــن مســئله 
کامــال مشــخص اســت کــه نــگاه خــاص بایــد 
بــه مناطــق کــم برخــوردار باشــد چــون مناطقی 
کــه خودشــان همــه امکانــات را دارنــد قطعا همه 
ــروم  ــق مح ــا مناط ــد ام ــار دارن ــز را در اختی چی

ــتند. ــه نیس اینگون

l توجــه بــه حاشــیه شــهرها اولویــت 
ــت دوم وزارت بهداش

 علــی ســیاری معاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در خصــوص وضــع 
ــهرها  ــیه ش ــق حاش ــالمت مناط ــت و س بهداش
بیــان مــی کنــد: اولویــت اول دولــت، روســتا بــود 
ــرای  ــی کــه ب ــن خدمات کــه امســال عمــده تری

آنهــا الزم بــود از جملــه خانــه و مراکز بهداشــتی، 
ــودرو،  ــن خ ــن دارو، تامی ــک، تامی ــن پزش تامی
ــدان را اولویــت  خدمــات بهداشــت و دهــان و دن

ــتیم. اول گذاش
وی مــی افزایــد: در گام بعــدی اولویــت دوم خــود 
ــزار  ــر 250 ه را حاشــیه شــهرها و شــهرهای زی
نفــر قــرار دادیــم. بــرای هــر ســه تــا چهــار هــزار 
نفــر یــک مراقــب ســالمت در نظــر گرفتیــم که 

مــدرک کارشناســی مرتبــط را دارد.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و 
ــن  ــد: در ای ــی کن ــح م ــکی تصری ــوزش پزش آم
ــده بهداشــت  ــک پرون ــرد ی ــر ف ــرای ه طــرح ب
و ســالمت تشــکیل مــی شــود. همچنیــن بــرای 
هــر 12 هــزار نفــر یــک پایــگاه ســالمت و برای 
۳0 تــا 50 هــزار نفــر نیــز یــک مرکــز ســالمت 

ــم. در نظــر گرفتی
ــالمت  ــز س ــد: در مرک ــی کن ــد م ــیاری تاکی س
عــالوه بــر ارائــه خدمــات اولیــه، خدمــات 
ــه  ــز ارائ ــی نی ــای اجتماع ــیب ه ــکی و آس پزش
مــی شــود. در حــال حاضــر بــرای یــک میلیــون 
ــل  ــهرهایی مث ــیه ش ــر در حاش ــزار نف و ۳00 ه
ــه 750  ــده ک ــروع ش ــرج ش ــز و ک ــهد، تبری مش
ــه خوزســتان  هــزار نفــر از ایــن تعــداد متعلــق ب

ــتند. هس
وی در پایــان مــی گویــد: بخشــی از اعتبــارات را 
ــدات الزم  ــق کــرده و تمهی ــه اســتان هــا تزری ب
ــی  ــی م ــش بین ــت و پی ــده اس ــام ش ــم انج ه
ــا چنــد مــاه آینــده خدمــات الزم را  کنیــم کــه ت
ــم. ــرار بدهی ــن مــردم ق ــار ای ــی در اختی ــه خوب ب

راه اندازی پایگاه سالمت در مناطق حاشیه
ــز بهداشــت  ــس مرک ــیدیان رئی ــعید س ــید س س
خوزســتان اظهــار مــی کنــد: در برنامــه ای کــه 
ــرای حاشــیه شــهرهای خوزســتان اجــرا مــی  ب
شــود 750 هــزار نفــر در مناطــق شــهرهای 
ــام  ــت ن ــه ثب ــک و امیدی ــواز، اندیمش کارون، اه
کردنــد. برنامــه مــا بــرای ایــن مناطــق در 
ــامل  ــالمت ش ــگاه س ــدازی پای ــت راه ان حقیق
نیروهــای مراقــب ســالمت و همچنیــن راه 

ــت. ــالمت اس ــز س ــدازی مرک ان
رئیــس مرکــز بهداشــت خوزســتان یــادآور مــی 
شــود: در گام اول پایــگاه ســالمت را بــه زودی در 
شهرســتان کارون راه انــدازی کــرده و بعــد هم در 
اهــواز آن را افتتــاح مــی کنیــم. پیــش بینــی مــا 
ایــن اســت کــه 58 پایــگاه ســالمت را در اســتان 

راه انــدازی کنیــم.
ــه  ــتاها ب ــردم از روس ــد: م ــی کن ــوان م وی عن
شــهر مراجعــه کــرده انــد و در گذشــته ۳0 درصد 
جمعیــت در شــهرها و 70 درصــد نیز در روســتاها 
ــر 70  ــال حاض ــا در ح ــد ام ــی کردن ــی م زندگ
ــز در  ــد نی ــهر و ۳0 درص ــت در ش ــد جمعی درص

پرونده حاشیه نشینی
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ــد. روســتا زندگــی مــی کنن
ســیدیان یــادآور شــد: مهاجــرت مــردم از 
ــیه  ــه حاش ــه ب ــد ک ــث ش ــهر باع ــه ش ــتا ب روس
ــدان  ــن مناطــق چن ــفانه ای ــد و متاس شــهر برون
وضعیــت مطلوبــی ندارنــد چــون توســعه انســانی 
ــن طــرح را  ــت نداشــتیم. ای ــن جمعی ــرای ای را ب
ــوی  ــه از س ــیه ای ک ــق حاش ــرای مناط ــط ب فق
ــرا  ــت اج ــده اس ــالم ش ــا اع ــه م ــتانداری ب اس
ــر  ــئوالن ام ــه مس ــود اینک ــا وج ــم.  ب ــی کنی م
از ســاماندهی مناطــق حاشــیه نشــین خبــر 
ــتان  ــد اس ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــد ول ــی دهن م
خوزســتان هنــوز تــا دســت یافتــن بــه جایگاهی 
ــه ســاماندهی مناطــق حاشــیه  مناســب در زمین

ــادی دارد. ــه زی ــین فاصل نش
خوزســتان مناطــق بســیاری دارد کــه برچســت 
ــد  ــه ان ــه خــود گرفت حاشــیه نشــینی را ســالها ب
ــواز  ــع آب اه ــه منب ــان منطق ــن می ــی در ای ول
ــود  ــه نب ــت ک ــی اس ــن مناطق ــی از مهمتری یک
ــی  ــج م ــاکنان آن را رن ــدت س ــه ش ــات ب امکان

ــد. ده
بررســی شــرایط زندگــی در منبــع آب بــه عنــوان 
محلــه ای از ســایر مناطــق شهرســتان اهــواز که 
بــا درد و رنــج حاشــیه نشــینی دســت و پنجــه نر 
مــی کننــد مــی تواند شــرایط ســخت زندگــی در 
ایــن مناطــق را بــه خوبــی نشــان دهــد. شــرایط 
ســختی و کمتریــن امکانــات و شــرایط رفاهی از 
دردهایــی اســت کــه اهالــی ایــن مناطــق بــا آن 

دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
محلــه منبــع آب همســایه حصیرآبــاد از محــالت 
کارگرنشــین اهــواز اســت. خیابــان اصلــی منبــع 
ــام دارد. کــوی منبــع  ــاوی ن آب، شــهید کریــم ب
آب کــه از اولیــن اجتماعــات حاشــیه نشــینی در 
ــه شــمار می آیــد، در حــوزه اســتحفاظی  اهــواز ب
منطقــه هفــت شــهرداری و در شــرق اهــواز واقع 
اســت. این محلــه در ســال 1۳88 دارای وســعتی 
بیــش از 750 هــزار متــر مربــع و جمعیتــی 
ــم  ــه ه ــن محل ــود. ای ــر ب ــزار نف ــادل 22 ه مع
ــا مســائل متعــدد کالبــدی، اجتماعــی،  اکنــون ب
اقتصــادی و زیســت محیطــی مواجــه اســت کــه 
مــی تــوان بــه ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز، 
نداشــتن پروانــه ســاخت و ســند قانونی، نارســایی 
ــی،  ــت محیط ــی زیس ــهری، آلودگ ــات ش خدم
بیــکاری، اشــتغال کاذب و مــواردی از آن دســت 

ــه اشــاره کــرد. در منطق
کــوی منبــع آب، چــه از لحــاظ قدمــت و چــه از 
ــه  ــن محل ــت از بزرگتری ــعت و جمعی ــاظ وس لح
ــمار  ــه ش ــواز ب ــمی اه ــر رس ــکان غی ــای اس ه
مــی آیــد کــه در قلــب شــهر قــرار دارد. در ســال 
1۳5۶ بــه دســتور دکتــر شــیرانی، شــهردار اهواز، 
ایــن ناحیــه را کــه در آن زمــان کــوه بــود، صــاف 
ــه  ــکن ب ــی مس ــی تعاون ــه نمایندگ ــد و ب کردن
هریــک از کارگــران شــهرداری 1۶0 متــر مربــع 
ــه آنهــا  زمیــن تعلــق گرفــت و در ســال 1۳57 ب
ــه  ــاکنان ک ــر س ــا دیگ ــد. بعده ــل داده ش تحوی
ــه  ــد ب اکثرشــان را مهاجــران تشــکیل مــی دادن
صــورت بــی ضابطــه و غیررســمی بــه تســطیح 
ــا  ــا بن ــان را در آنج ــه هاش ــد و خان ــوه پرداختن ک

ــان ادامــه دارد. ــد همچن ــن رون ــد کــه ای کردن
در منطقــه منبــع آب در زمینــه آبهــای ســطحی 
ــن  ــراف ای ــی از اط ــدارد ول ــود ن ــکلی وج مش
ــه  ــا را ب ــتند، آبه ــیب هس ــه دارای ش ــق ک مناط
ــن  ــه ای ــوند و ب ــی ش ــت م ــن هدای ــمت پایی س
ترتیــب مناطــق پائیــن دســت بــا مشــکل روبــرو 

ــتند. هس

ــه  ــام خان ــه ن ــمتی ب ــع آب قس ــه منب در منطق
هــای ســازمانی وجــود دارد کــه ایــن خانــه 
ــاخته شــده و دارای ســرباالیی  ــاع س ــا در ارتف ه
هــای بســیار تیــزی هســتند. مــردم بــرای 
اینکــه از خیابــان هــای اصلــی بــه ســمت ایــن 
ــط  ــی راب ــای آهن ــه ه ــد از پل ــد بای ــازل برون من
ــان هــای ســازمانی  ــی و خیاب ــان اصل بیــن خیاب
اســتفاده کننــد. ایــن پلــه هــا بــه دلیــل گرمــای 
ــه در  ــی ک ــای باالی ــواز و دم ــد اه ــش از ح بی
فصــل تابســتان و حتــی بهــار بــر شــهر حاکــم 
ــر  ــه ای ب ــد تازیان ــده و مانن ــیار داغ ش اســت بس

ــیند. ــی نش ــراد م ــن اف ــتان ای دس
ســرباالیی هــای ایــن خیابــان هــا بســیار 
ــرای  ــا ب ــان ه ــی از خیاب ــوده و برخ ــگیر ب نفس
تــردد راحــت تــر مــردم پلــه هــای ســنگی را بعد 

ــد. ــاخته ان ــی س ــط آهن ــای راب ــه ه از آن پل
امیــری یکــی از اهالــی ایــن منطقــه مــی گویــد: 
بیشــترین روزهــای ســال، شــب آب منــزل قطع 
شــده و تــا صبــح وصــل نمــی شــود. حتــی برای 
دو روز و یــا بیشــتر بــه صــورت کامــل قطــع می 
شــود. وقتــی بــا شــماره 122 تمــاس گرفتــه و از 
ــا مــی شــویم اعــالم  ــت را جوی کارشناســان عل
ــتند و  ــرات هس ــال تعمی ــه در ح ــد ک ــی کنن م
قاعدتــا نبایــد آب بــه صــورت کامــل قطع باشــد 

و تنهــا بایــد بــا افــت فشــار روبــرو شــوید.
ــا بلکــه  ــرای م ــا ب ــه تنه ــد: آب ن ــی افزای وی م
بــرای هــر انســانی مایــه حیــات اســت. وقتــی از 
دوســتان و آشــنایانی کــه در ســایر مناطــق اهواز 
ــی آب  ــزان قطــع و وصل ــد می ــی کنن ــی م زندگ
ــوده و  ــر ب ــی پرســیم بســیار کمت منزلشــان را م
حتــی بــه مراتــب شــاهد قطعــی هــم نیســتند.

امیــری ادامــه مــی دهــد: نمــی دانم علــت قطعی 
هــای مکــرر آب منــازل ایــن منطقه چیســت؟ اما 
تنهــا درخواســتی که از مســئوالن دارم این اســت 
ــن  ــی ای ــد زندگــی اهال ــت ب ــه متوجــه وضعی ک

ــار قطعــی  ــا هــر ب منطقــه شــده و بداننــد کــه ب
ــرای  ــی ب ــد آب معدن ــه خری ــد نســبت ب آب، بای
ــدام  ــی اق ــره و معمول ــای روزم ــتفاده در کاره اس

کنیــم.

lمعتــادان مزاحــم یکــی از مشــکالت 
اصلــی خانــواده هــا

ــا  ــد: م ــه مــی گوی ــن منطق ــی ای خانمــی از اهال
ــود  ــک خ ــدان کوچ ــم فرزن ــرات نداری ــی ج حت
ــرا در ایــن منطقــه  ــه تنهــا بگذاریــم زی را در خان
افــراد معتــادی فراوانــی پرســه مــی زننــد. هرگاه 
بــا پلیــس تمــاس مــی گیریــم فتیــم نســبت بــه 
جمــع آوری ایــن معتــادان اقــدام مــی کننــد امــا 
ــد  ــد از چن ــه بع ــت ک ــن اس ــر ای ــئله مهمت مس

ــی شــوند. ــاره آزاد م ســاعت دوب
ــن منطقــه  ــان ای ــد: مشــکل جوان وی مــی افزای
اشــتغال یــا هــر چیــز دیگــری کــه هســت بایــد 
ــی کــه در  ــواده هــای مختلف ــا خان حــل شــود ت
منطقــه زندگــی مــی کننــد حداقــل بــرای بیرون 
ــی  ــه و ترس ــود دغدغ ــای خ ــه ه ــن از خان رفت

نداشــته باشــند.

lکــودکان شــاد مشــغول بــازی در آب 
هــای فاضــالب

ــا و  ــه ه ــس کوچ ــه پ ــه کوچ ــری ب ــی س وقت
ــع آب مــی  ــه منب ــف منطق ــان هــای مختل خیاب
ــب  ــان را جل ــه نظرم ــزی ک ــم بیشــترین چی زنی
مــی کنــد، بــازی کــودکان بســیار زیــاد بــا هــم 
ــن  ــت. ای ــا اس ــه ه ــا و کوچ ــان ه ــن خیاب در ای
کــودکان معصــوم غــرق در شــادی هــای خــود 
مشــغول بــازی در آب هــای فاضــالب مــی 

ــوند. ش
متاســفانه در بیشــترین نقــاط ایــن منطقه شــاهد 
ــواده  ــی هســتیم کــه خان ســرریز فاضــالب های
هــا نیــز بــه بــازی کــودکان خــود در میــان ایــن 

فاضــالب هــا بــی توجــه هســتند. بــا هــر زنــی 
کــه در ایــن منطقــه صحبــت مــی شــود از 
ــب و  ــفالت نامناس ــا آس ــالب و ی ــرریز فاض س
دســت اندازهــای مختلــف محلــه شــکایت مــی 

ــد. کن
ــا  ــد: م ــی گوی ــه م ــن منطق ــان ای ــی از جوان یک
ــم.  ــه شــادی و ســر زندگــی داری ــاز ب ــان نی جوان
متاســفانه ظاهــر منطقــه منبــع آب چنــدان 
چنگــی بــه دل نــزده و باعــث رنجــش خاطــر مــا 
مــی شــود. در ایــن منطقــه فاصلــه طبقاتــی بــا 
ســایر مناطــق بــه راحتــی بــه چشــم می خــورد. 
اصــال روی ایــن را نداریــم کــه بــه دوســتان خود 
کــه در ســایر مناطــق زندگــی مــی کننــد بگوئیم 
ــه و  ــه مــا ســری زده و آنهــا را مهمــان خان ــا ب ت

محلــه خــود کنیــم.
ــت  ــی دوس ــد: خیل ــی ده ــه م ــور ادام ــی پ عل
ــان هــم ســن و ســال خــود  ــا جوان داریــم کــه ب
بــه تفریــح در پــارک هــای ســطح شــهر پرداخته 
و در اواســط شــب بــه خانــه هــای خــود برگردیم 
امــا اگــر وســیله نقلیــه ای از خود نداشــته باشــیم 
بایــد فکــر چنیــن شــادی هایــی را از ســر بیــرون 
کنیــم. چــون اگــر بخواهیــم بــا آژانســی بــه خانه 
ــت  ــی را پرداخ ــه اضاف ــد هزین ــا بای ــم ی برگردی
ــت آورده آن  ــه دس ــادی ب ــه ش ــا اینک ــم و ی کنی
شــب را بــا غرغرهــای راننــده بــه علــت وضعیت 
ــراوان  ــای ف ــت اندازه ــفالت و دس ــب آس نامناس

بــه بــاد دهیــم.

بیــرون  بــرای  دختــران  lتــرس 
مانــدن از خانــه در تاریکــی شــب

یکــی از دختــران جــوان ایــن منطقــه مــی گوید: 
ــای  ــا ج ــه و ی ــازار رفت ــه ب ــرای کاری ب ــر ب اگ
دیگــری کاری داشــته باشــم بایــد حتمــا قبــل از 
تاریــک شــدن هــوا بــه خانــه برگــردم. وضعیــت 
روشــنایی ایــن منطقــه اصــال مناســب نبــوده و 
ــه هــای  ــه خان ــد در روشــنایی روز ب ــران بای دخت

ــد. خــود برگردن
ــن  ــوان ای ــران ج ــد: دخت ــی افزای ــادمانی م ش
منطقــه هیــچ محلــی بــرای شــادی خود نداشــته 
و اغلــب مجبــور هســتند در خانــه بماننــد. البتــه 
بســیاری از دختــران نیــز بــه خاطــر وضعیــت بــد 
اقتصــادی خانــواده هــای خود مجبــور بــه کار در 
مرکــز شــهر هســتند و در ایــن شــرایط نیــز بــه 
ــه  ــه خان ــا ب ــم کاری مراکــز فــروش ت ــل تای دلی
ــم شــب  ــد ســاعت از 9 و نی ــود برگردن ــای خ ه

هــم گذشــته اســت.
وی عنــوان مــی کنــد: تقاضایــی که از مســئوالن 
داریــم ایــن اســت کــه بــه فریــاد جوانــان منطقه 
ــاید  ــد. ش ــا کنن ــال آنه ــه ح ــری ب ــند و فک برس
ــا  ــا ب ــوده و ی ــه کار ب ــغول ب ــان مش ــر جوان اگ
روشــنگری مشــاوران بــه تحصیــالت خــود 
ــار  ــا کن ــان ه ــز در خیاب ــد هرگ ــی دادن ــه م ادام

ــد. ــی کردن ــف نم ــود را تل ــت خ ــر وق یکدیگ
ــتر  ــرس بیش ــه از ت ــن منطق ــدران ای ــی از پ یک
پــدران از رواج بیــش از حــد مصــرف قلیــان میان 
فرزندانشــان مــی گویــد: متاســفانه اکثــر پســران 
ایــن منطقــه نســبت بــه اســتعمال قلیــان عالقه 
فراوانــی داشــته و هــر کــدام از آنهــا یک یــا حتی 
بیشــتر از دو قلیــان دارنــد. روزهــا و گاها نیز شــب 
هــا تــا صبــح بــه جــای آینــده نگــری بــرای خود 
ــه  ــه هــا دوره نشســته و نســبت ب جلــوی در خان

اســتعمال قلیــان اقــدام مــی کننــد.
ــن  ــه ای ــا ب ــه م ــد: هم ــی افزای ــوی م ــی عل عل
مســئله کــه اســتعمال دخانیــات از هــر نوعــی که 

پرونده حاشیه نشینی
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باشــد مضــر اســت واقف هســتیم امــا بایــد فریاد 
زد و گفــت گــوش شــنوایی بــرای ایــن حــرف ها 
ــر هــم در حــال  ــی اگ ــا حت ــدان م نیســت. فرزن
ــطح  ــا در س ــتان و ی ــع دبیرس ــل در مقط تحصی
ــند.  ــی کش ــان م ــم قلی ــاز ه ــند ب ــگاه باش دانش
تفریــح ســالم آنهــا در حــال حاضــر قلیــان اســت 
و مــن از ایــن مســئله بســیار مــی ترســم چــون 
اســتعمال هــر نوعــی از دخانیــات فرزندانمــان را 
ــر  ــا ت ــی مهاب ــات ب ــرای امتحــان ســایر دخانی ب

ــد. مــی کن

ــور دوره  ــازان کش ــده س ــادران آین lم
ــان هــای مختلــف نشــین خیاب

ــه  ــن منطق ــان ای ــده عشــوری یکــی از زن فری
مــی گویــد: زنــان محلــه بیشــتر وقــت خــود را 
ــه دوره نشــینی و صحبــت  ــازل ب ــل در من مقاب
ــرا  ــم چ ــی دان ــد. نم ــی پردازن ــر م ــا یکدیگ ب
ــن  ــا ای ــواز ت ــی در اه ــتغال خانگ ــت اش وضعی
حــد ضعیــف اســت در صورتــی کــه در اســتان 
ــه  ــی ب ــن وضعیت ــان چنی ــد اصفه ــی مانن های

ــورد. ــی خ ــم نم چش
ــهر  ــه ش ــری ب ــر س ــد: اگ ــی کن ــوان م وی عن
اصفهــان و یــا حتــی روســتاهای تابــع آن 
بزنیــد متوجــه مــی شــوید کــه زنــان ســاکن در 
ایــن شــهر در خانــه بــه پــاک کــردن حبوبــات، 
ــف  ــای مختل ــت ه ــی دی در پاک ــتن س گذاش
محصــوالت چــای و غیــره، مغــز کــردن پســته 
و فنــدق و بســیاری از کارهــای دیگــر مــی 

ــد. پردازن
ــه  ــن منطق ــد: در ای ــی کن ــح م ــوری تصری عش
زنــان بــه خاطــر اینکــه شــغل خانگــی نداشــته 
ــه هــر دلیلــی ماننــد ســواد پائیــن، نمــی  ــا ب و ی
تواننــد در بیــرون از خانــه مشــغول به کار باشــند، 
مجبــور بــه هــم نشــینی جلــوی در خانــه هــای 

خــود هســتند.
ــن  ــادران ای ــی از م ــد: خیل ــی کن ــح م وی تصری
منطقــه دوســت دارنــد کــه در ارتبــاط بــا مســائل 
مختلــف اجتماعــی و یــا حتــی درســی بــه 
فرزنــدان خــود کمــک کننــد اما بــه دلیل ســطح 
ســواد پائینشــان قــادر بــه انجــام ایــن گونــه امور 
ــای  ــواده ه ــادی خان ــت اقتص ــتند. وضعی نیس
ســاکن در ایــن منطقــه چنــدان مناســب نیســت 

و زنــان بایــد بــا انجــام مشــاغل خانگــی بــازوی 
اقتصــادی مــردان خــود باشــند امــا شــرایط ایــن 

ــا فراهــم نیســت. ــرای م مشــاغل اصــال ب

lایســتگاه اتوبــوس امــا بــدون توقف 
اتوبــوس

وقتــی بــه آخریــن راســتای خیابــان هــای اصلی 
ــوی ایســتگاه  ــد یــک تابل ــع آب ســری بزنی منب
اتوبوســی مــی بینیــد کــه هرگــز توقــف اتوبوس 
را بــه چشــم خــود ندیــده اســت. آخرین ایســتگاه 
اتوبــوس هــای منبــع آب روبــروی بانــک 
صــادرات ایــن منطقــه اســت و بــا تابلــوی واقعی 
آخریــن ایســتگاه منطقــه چنــد خیابانــی فاصلــه 

دارد.
حتــی اگــر اتوبــوس در آخریــن ایســتگاه واقعــی 
ــه در  ــی ک ــم مردم ــاز ه ــد ب ــف کن ــود توق خ
ــد  ــد بای ــه زندگــی مــی کنن ــن منطق انتهــای ای
ــاده  ــود پی ــای خ ــه ه ــا خان ــادی را ت ــه زی فاصل
روی کننــد حــاال چــه رســد بــه اینکــه اتوبــوس 
نیــز چنــد خیابــان قبــل از ایســتگاه واقعــی خــود 

ــد. ــف کن توق
ــن  ــت تری ــی از پرجمعی ــع آب یک ــه منب منطق
مناطــق شــهری اســت کــه معموال هــر خانــواده 
ــه  ــن منطق ــادی دارد. ای ــدان زی ــداد فرزن ــز تع نی
ــر  ــیاری دیگ ــت و بس ــی، مل ــک مل ــود بان از وج
ــی  ــی خصوص ــا حت ــی و ی ــای دولت ــک ه از بان

ــت. ــروم اس مح
ــت  ــی اس ــا بانک ــادرات تنه ــک ص ــوی بان تابل
کــه در منطقــه منبــع آب بــه چشــم مــی خــورد. 
همــه مــردم ایــن منطقــه بایــد بــرای انجــام امور 
ــا  ــک ی ــا در بان ــی خــود ســاعت ه بانکــی و مال
جلــوی عابــر بانــک منتظــر بماننــد تــا نوبــت به 

آنهــا برســد.

lخانه هایی در دل کوه
ــم ابریشــم کار عضــو شــورای شــهر اهــواز  مری
اظهــار مــی کنــد: مســائلی کــه کــوی منبــع آب 
اهــواز دارد بســیار عدیــده بــوده و متاســفانه چنین 
ــهرداری  ــق ش ــیاری از مناط ــکالتی در بس مش
ــورد.  ــی خ ــم م ــه چش ــواز ب ــت اه ــه هف منطق
ــاختمانی  ــو س ــر ج ــع آب از نظ ــای منب ــه ه خان
اصــال مناســب نبــوده و امنیــت کافــی را نــدارد.

ــوه و در  ــه در دل ک ــی ک ــه های ــزود: خان وی اف
ــه  ــر لحظ ــد ه ــده ان ــاخته ش ــه س ــن منطق ای
ممکــن اســت کــه بــا ریــزش کــوه از بیــن رفتــه 
ــه  ــن اســت ک ــده ای ــان دهن ــئله نش ــن مس و ای
ــه در خطــر  ــن منطق ــا در ای جــان شــهروندان م

ــت. اس
عضــو شــورای شــهر اهــواز تصریــح کــرد: 
منطقــه منبــع آب دارای جمعیــت بســیار باالیــی 
اســت کــه تعــداد اتوبــوس هــای اســتفاده 
ــر  ــه ه ــدارد. ب ــت را ن ــاف جمعی ــده در آن کف ش
ــه  حــال شــهروندان ممکــن اســت وســیله نقلی
ــرویس  ــوع س ــن ن ــه ای ــته و ب ــخصی نداش ش
ــف  ــه از وظای ــی ک ــل عموم ــل و نق ــی حم ده

ــند. ــد باش ــت نیازمن ــئوالن اس مس
ابریشــم کار بیــان کــرد: تعــداد مراکــز بهداشــتی 
ــت  ــه جمعی ــبت ب ــه نس ــن منطق ــود در ای موج
فضاهــای  همچنیــن  اســت.  کــم  بســیار 
آموزشــی، ورزشــی، تفریحــی و بــه صــورت کلی 
زیرســاخت هــای شــهری و حتــی عبــور و مــرور 
ــهروندان در  ــه ش ــتند ک ــدی نیس ــه در ح منطق

ــند. ــت باش ــه راح ــن منطق ای
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان ایــن 
ــتند،  ــی هس ــز راض ــا نی ــل ه ــه حداق ــه ب منطق
عنــوان کــرد: متاســفانه بــه دلیــل اعتبــارات کــم 
شــهرداری منطقــه هفــت نمــی توانیــم کارهــای 
ــز  ــهرداری مرک ــرا از ش ــام داده و اکث الزم را انج
بــه آنهــا کمــک مــی شــود امــا بــاز هــم کمبــود 

ــد. دارن

عضــو شــورای شــهر اهــواز یــادآور شــد: تراکــم 
جمعیــت در منطقــه منبــع آب دو یــا حتــی ســه 
برابــر منطقــه هــای دیگــر اســت. بارهــا از ایــن 
منطقــه بازدیــد داشــته و راهکارهایــی نیــز ارائــه 
شــده اســت ولــی از نظــر اعتبــارات بســیار 
ــت  ــهردار صحب ــا ش ــه ب ــم. البت ــکل داری مش
شــده و مقــرر شــد تــا پایــان ســال از شــهرداری 
مرکــزی اعتباراتــی را بــه ایــن منطقــه اختصاص 

ــد. دهن
ابریشــم کار تاکیــد کــرد: مــردم در ایــن منطقــه 
ــا  ــود ب ــایش خ ــرای پیشــرفت و آس ــد ب ــز بای نی
شــهرداری همــکاری الزم را داشــته باشــند. 
بــه عنــوان مثــال اکثــر خانــه هــای ایــن 
منطقــه فاقــد ســند بــوده و یــا اینکــه عوارضــی 
پرداخــت نمــی کننــد. البتــه منظــور از همــکاری 
ــات  ــداری از امکان ــه نگه ــهرداری در زمین ــا ش ب

ــت. ــه اس ــه منطق ــده ب ــاص داده ش اختص
ــا و  ــه ه ــع شیش ــی از مواق ــه داد: برخ وی ادام
ــرده در ایســتگاه هــای  ــه کار ب ــی هــای ب صندل
عمومــی اتوبــوس کــه در منبع آب اســتفاده شــده 
شکســته مــی شــوند. گاهــا مشــاهده مــی شــود 
کــه کولرهــای ایــن ایســتگاه هــا را نیــز بــرده اند 
بنابرایــن شــهروندان بایــد در نگهــداری از حداقل 
هایــی کــه شــهرداری بــه آنهــا اختصــاص مــی 

دهنــد همــکاری بیشــتری داشــته باشــند.
ــرد: راه  ــان ک ــواز بی ــهر اه ــورای ش ــو ش عض
انــدازی ایســتگاه اتوبــوس، فضــای ســبز و ســت 
ــرای  ــی ب ــای باالی ــه ه ــی هزین ــای ورزش ه
شــهرداری در پــی دارد ولــی در ایــن منطقــه بــه 
خوبــی از چنیــن امکاناتــی نگهــداری نمی شــود.

ــه  ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــم کار در پاس ابریش
چــرا اتوبــوس هــای عمومــی تــا آخریــن 
ایســتگاه موجــود در منطقــه نرفتــه و یــا اینکــه 
ــتند،  ــی نیس ــه کاف ــای منطق ــه ه ــطل زبال س
ــر اســاس فضــا  ــکار شــهرداری ب گفــت: پیمان
و جمعیتــی کــه بــر عهــده مــی گیــرد وظیفــه 
دارد تــا بحــث جمــع آوری زبالــه هــا را پیگیری 
کنــد. مســئله اتوبــوس هــا را نیــز حتمــا 
پیگیــری مــی کنــم ولــی مــردم بایــد بــه ایــن 
نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه شــورای شــهر 
رابــط بیــن شــهرداری و مــردم اســت بنابرایــن 
ــورا  ــه ش ــود را ب ــق خ ــکالت مناط ــد مش بای
اطــالع دهنــد تــا نســبت بــه رفــع آنهــا اقــدام 

ــم. کنی
وضــع زندگــی در ســایر مناطــق حاشــیه نشــین 
شــهر اهــواز و برخــی شــهرهای بــزرگ اســتان 
خوزســتان نیــز شــرایط بهتــری نســبت بــه منبع 
آب نــدارد بــه همیــن دلیــل بایــد یک عظــم ملی 
و اســتانی بــرای حــل مشــکالت مــردم ســاکن 

در ایــن مناطــق اتخــاذ شــود.

پرونده حاشیه نشینی
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ــا شــده  ــی ســیم« کــه  در داخــل محــدوده شــهر بن ــه »ب محل
حــد فاصــل انصاریــه تــا کوچــه مشــکی، بــا خانــه هــای قــد و 
ــا کوچــه هــای کوچــک و جــوی هــای  ــد و باریکــش ب ــم ق نی
ــی  ــاده روهای ــا پی ــد، ب ــور مــی کن ظریفــی کــه از داخــل آن عب
ــه  ــه  ن ــت ک ــی از جمعی ــا انبوه ــاده رو نیســتند ب ــبیه پی ــه ش ک
پارکــی دارنــد، نــه رســتوران مناســبی نــه فضــای ســبزی و نــه  
ــه  ــاد« ک ــا »اســالم آب ــر را و ی ــی دیگ ــات رفاه ــی از امکان خیل
ــواده هــا  ــا مغــازه هــای بــی شــمارش کــه اقتصــاد خان حــاال ب
ــه   ــایان« ک ــه »س ــده و محل ــروف ش ــد  مع ــی کن ــن م را تامی
کنــار خانــه هــای ویالیــی بــا آلونــک هــای محقــر جــا گرفتــه 
و ویرانــی آن هــا بــه  نســیمی بنــد اســت، همــه نمونــه هایــی از 

ــر رســمی هــا هســتند. همیــن غی

lحاشیه ای که به متن تبدیل شد
منطقــه اســالم آباد)صفرآبــاد( را شــاید بتــوان تنهــا نمونــه موفق از 
حاشــیه نشــینی دانســت کــه بــا توجــه بــه توســعه شــهری زنجان 
ــل شــود،  ــن تبدی ــه مت ــر توانســت از حاشــیه ب طــی دو دهــه اخی
موقعیــت خــاص منطقــه اســالم آبــاد موجــب شــد خیلــی زود بــه 
منطقــه مطلــوب بــرای داد و ســتد تبدیــل شــود و امــروز  اگــر یک 
تحلیــل منصفانــه صــورت بگیــرد ایــن منطقــه بــه عنــوان منطقــه 
تاثیرگــذار در  اقتصــاد  بــازار شــهر  و حتــی اســتان زنجــان مطــرح 

مــی شــود.
ــه  ــا ب ــان و بن ــت زم ــه گذش ــا ب ــمی ه ــر رس ــم غی ــدر ه  هرچق
ــه   ــرا ک ــم اســت چ ــزی ک ــک چی ــاز ی ــت شــوند ب ضــرورت تثبی
اصولــی و برنامــه مــدار بنــا نشــده انــد، آن هــا حاشــیه هایــی بــوده 

ــن. ــر از مت ــد ارزان ت ان
ــداری  ــکاری و ن ــه بی ــت ک ــی اس ــانهای های ــر از انس ــا پ اینج
روســتا واداراشــان کــرده بــه امیــد یافتــن کار و ادامــه تحصیــل 
ــهر در  ــه ش ــم ک ــاال گیری ــد، ح ــهر بیاین ــه ش ــان ب فرزندانش

ــد. ــیه باش حاش
موقعیــت خــاص منطقــه اســالم آبــاد موجــب شــد خیلــی زود بــه 
ــن  ــروز   ای ــود و ام ــل ش ــتد تبدی ــرای داد و س ــوب ب ــه مطل منطق
ــهر  ــازار ش ــاد  ب ــذار در  اقتص ــه تاثیرگ ــوان منطق ــه عن ــه ب منطق

ــود ــی ش ــرح م مط
ــن  ــیاری در ای ــی  بس ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــکالت فرهنگ مش
حاشــیه هــا عیــان اســت. اعتیــاد، کــم ســوادی، رشــد یــک بعدی، 
طــالق و... کــه  اصــل ناآگاهــی، فقــر فکــری و اقتصــادی اســت.

ســاکنان ســکونت گاه هــای غیــر رســمی مقصــر نیســتند، همــه 
آنانــی کــه بایــد شــرایط را بــرای زندگــی امــن و آرام فراهــم مــی 
ــر  ــد بایــد پاســخگو باشــند، حــاال کــه آن هــا مهاجــرت را ب کردن
قــرار ترجیــح داده و آمــده اند بایــد  توانمند سازیشــان در اولویت باشــد.

lشهرداری و خواسته های اهالی حاشیه نشین
یکــی از اهالــی منطقــه فاطمیه)مــال دره( کــه بــه گفتــه خــودش 
ــیدگی  ــدم رس ــت از ع ــاکن اس ــه س ــن منطق ــال ۶8 در ای از س
مســئوالن بــه مشــکالت اهالــی ایــن منطقــه گالیــه مــی کنــد و 
مــی گویــد بــه رغــم پیگیــری هــای متعــدد و مســتمر از  دســتگاه 
هــای مرتبــط تاکنــون جــواب روشــن و قانــع کننــده ای دریافــت 

ــم. نکــرده ای
خلیــل تــاران بــا بیــان اینکــه شــهرک فاطمیــه فاقــد راه 
رسترســی مناســب اســت  و ایــن امــر موجــب وقــوع تصادفــات 
ــه  ــان ب ــهرداری زنج ــفانه ش ــد: متاس ــی گوی ــده، م ــدد ش متع
هیــچ یــک از  درخواســت هــای اهالــی در ایــن زمینــه رســیدگی 

ــد. ــی کن نم
بــه گفتــه او کــوی فاطمیــه فاقــد مدرســه، نانوایــی و راه مناســب 
ــهری  ــه ش ــک منطق ــات ی ــوق و امکان ــن حق ــت و از کمتری اس
برخــوردار نیســت و مــی گویــد: حتــی یــک روســتا دارای امکانــات 

ــه کــوی فاطمیــه اســت. بیشــتری نســبت ب
 تــاران همچنیــن مــی گویــد: متاســفانه مســئوالن شــهری اجــازه 
نوســازی بــه واحدهــای فرســوده در کــوی فاطمیــه را نمــی د هنــد 
ــا داشــتن  ــم واحدهــای ســاختمانی خــود را  ب و عمــال نمــی توانی

قبالــه و قولنامــه  بســازیم.
ــد:  در  ــی گوی ــم م ــایان ه ــاکن س ــی شــهروند س ــه محب فاطم
ایــن محلــه هــا از هیــچ امکانــات رفاهــی و آموزشــی بهــره منــد 
نیســتیم. مــن عالقمنــدم در کالس هــای فرهنگــی و آموزشــی 
ــا از  ــودکان م ــدارم، ک ــا دسترســی ن ــه آنه ــا ب ــم ام شــرکت کن

یــک پــارک مناســب بــی بهــره انــد.
ــه هــا  ــد:  در ایــن محل ــه ســایان مــی گوی یکــی از ســاکنان محل
ــن  ــتیم. م ــد نیس ــره من ــی به ــی و آموزش ــات رفاه ــچ امکان از هی
ــم  ــرکت کن ــی و آموزشــی ش ــای فرهنگ ــدم در کالس ه عالقمن
امــا بــه آنهــا دسترســی نــدارم، کــودکان مــا از یــک پارک مناســب 

بــی بهــره انــد
ــه  ــب در زمین ــت نامناس ــه وضعی ــی ب ــهروند زنجان ــن ش ای
ــرار  ــد و ق ــی کن ــاره م ــه اش ــن منطق ــاکنین در ای ــردد س ت
و  قدیــم  جــاده  محــدوده  در  ســایان  شــهرک  گرفتــن 
همچنیــن آزادره زنجــان- قزویــن را یــادآور مــی شــود و مــی 
ــن  ــی از ای ــن راه ــه بی ــایط نقلی ــردد وس ــم ت ــه رغ ــد: ب گوی
ــاده و  ــن پی ــرای عابری ــی ب ــب ایمن ــن ضری ــق کوچکتری منط
ــر  ــایان در نظ ــه س ــاکنین منطق ــه س ــایط نقلی ــن وس همچنی

ــت. ــده اس ــه نش گرفت
حســن محمــدی ســاکن محلــه بــی ســیم هــم مــی گویــد: بــی 
ــع در  ــر واق ــوز معاب ــا هن ــه ام ــکل گرفت ــت ش ــال هاس ــیم س س

ــت. ــده اس ــف نش ــتی تعری ــه درس ــی آ ن  ب ــان اصل خیاب

lهفت سکونتگاه غیر رسمی در زنجان
ــدار زنجــان پیــش از ایــن از وجــود هفــت ســکونتگاه غیــر   فرمان
ــر  ــه: ســکونتگاه هــای غی ــر داده و گفت ــن شــهر خب رســمی در ای
رســمی در زنجــان بایــد بــه صــورت مناســب و کارشناســی 
ســاماندهی شــوند. رشــد فزاینــده جمعیــت شــهر زنجــان و گرانــی 

ــت. ــینی اس ــروز حاشیه نش ــل در ب ــن عام ــکن مهم تری مس
وی بــا بیــان اینکــه ســکونتگاه هــای  غیر رســمی رو به گســترش 
بــه عنــوان یکــی از زمینــه هــای ناپایــداری توســعه شــهری اســت 
ــطه  ــه واس ــان ب ــهر زنج ــت ش ــده جمعی ــد فزاین ــه داد: رش ادام
مرکزیــت، ارایــه خدمــات رفاهــی نســبتا مطلــوب و گرانی مســکن 
ــش حاشــیه نشــینی و اســکان  ــه ســاز افزای در داخــل شــهر زمین
ــان و  ــتگاه های خدمات رس ــت. دس ــمی اس ــر رس ــق غی در مناط
ــتی  ــهرداری و بهزیس ــل ش ــی از قبی ــوزه اجتماع ــتگاه های ح دس
ــد برنامه ریزی هــای خــود را در راســتای ســاماندهی ایــن  موظف ان
ــد ــی کنن ــارات مشــخص را پیش بین ــن کــرده و اعتب ــه تدوی مقول

فرمانــدار شهرســتان زنجــان  بــا اشــاره بــه وجــود حاشــیه نشــینی 
در روســتاهای مجــاور شــهر زنجان  واقع شــدن روســتای شــورجه 
در داخــل بافــت شــهری زنجــان را یــادآور شــد و  ادامــه داد: برخــی 
از روســتاهای زنجــان همچــون دو اســب، پاییــن کــوه و دیــزج آباد 
بــا معضالت حاشــیه نشــینی روبــرو هســتند و ایــن امــر در صورت 
عــدم توجــه بــه عنــوان یــک چالــش اساســی مطــرح خواهد شــد.

ــان در  ــهر زنج ــت ش ــد جمعی ــکان 20 درص lاس
ــمی ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه س

رییس اداره کمیســیون هــای تخصصــی اداره کل راه و شهرســازی 
ــری  ــزار نف ــت 400 ه ــت: 20 درصــد از جمعی ــتان زنجــان گف اس
ــی  ــی م ــر رســمی زندگ ــای غی شــهر زنجــان در ســکونت گاه ه

کننــد.
ــمی در  ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــزود: س ــدی ، اف ــا حمی حمیدرض
شــهرهای زنجــان و ابهــر کــه توســعه یافتــه تــر از ســایر شــهرها 
هســتند  شــکل گرفتــه اســت کــه در ابهــر تــا کنــون ایــن محــل 

ــه نشــده اســت. ــن محــدوده و مطالع ــا تعیی ه
ــه،  ــان در، مهدی ــه، خ ــوی فاطمی ــیم، ک ــی س ــاد، ب وی  اســالم اب
ــاد، را از جملــه ســکونتگاه هــای غیــر رســمی  ســایان، بویــوک آب
ــر  ــزار نف ــا 28 ه ــاد ب ــالم آب ــرد: اس ــراز ک ــمرد و اب ــان برش زنج

ــت. ــان اس ــمی زنج ــر رس ــکونتگاه غی ــن س ــت بزرگتری جمعی
حمیــدی بیــان داشــت: اســالم آبــاد و بــی ســیم اکنــون جــزو مناطق 

تثبیــت شــده هســتند و داخــل محــدوده شــهر قــرار گرفتــه انــد.
ــمی  ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــاد س ــل ایج ــوص دلی وی، در خص
ــس از  ــور پ ــا در کل کش ــا عمدت ــل ه ــن مح ــرد: ای ــار ک اظه
ــاورزی  ــودن کش ــه نب ــه صرف ــی آن، ب ــی و در پ ــات ارض اصالح

بررسی پدیده حاشیه نشینی در زنجان

دست و پنجه نرم کردن 
زنجان و ابهر و خدابنده

 با حاشیه ها
در  حوالی  همین  که  انسانهایی 
کنند  می  زندگی  شهر  های  حاشیه 
آن  نداری  که   هستند  هایی  همان 
ها را واردار به گزینش زندگی در 
دست  با  که  است  کرده  ای  محله 
های خالی بنا شده و اگر سودی هم 
های  فروشنده  برای  بوده  درمیان 
سودجویی بوده که قانون را زیر پا 
گذاشتند تا آجرهای این ساختمان ها 

برود. باال 

سولماز شهبازی

   زنجـــان

پرونده حاشیه نشینی
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رخ داد، مهاجــرت از روســتا بــه شــهر و نبــود برنامــه ریــزی بــرای 
ســاماندهی  و کنتــرل ایــن امــر منجــر بــه ایــن شــد کــه افــرادی 
کــه تــوان  خریــد خانــه  در محــدوده شــهر را ندارنــد در حاشــیه هــا 

ــد. ســکونت کنن
ایــن محــل هــا عمدتــا در کل کشــور پــس از اصالحــات ارضــی و 
در پــی آن، بــه صرفــه نبــودن کشــاورزی رخ داد، مهاجرت از روســتا 
بــه شــهر و نبــود برنامــه ریــزی بــرای ســاماندهی  و کنتــرل ایــن 
امــر منجــر بــه ایــن شــد کــه افــرادی کــه تــوان  خریــد خانــه  در 

محــدوده شــهر را ندارنــد در حاشــیه هــا ســکونت کننــد
بــه گفتــه ایــن مســئول ، در زنجــان بــرای ســکونتگاه هــای غیــر 
ــرای  ــوت ب ــوان پایل ــه عن ــده و ب ــه ش ــی تهی ــرح های ــمی ط رس
محلــه هــای مهدیــه، ســایان، اســالم آبــاد و بــی ســیم، چنــد طرح 
ــی، فرهنگســرا و طــرح هــای توانمنــد ســازی تهیــه شــده  عمران
ــاد اســت  اســت کــه از جملــه آن هــا ســاخت درمانــگاه اســالم آب

ــز شــده اســت. کــه کارگاه اجرایــی  آن تجهی
ــای  ــتگاه ه ــرای دس ــال 89 ب ــرد: از س ــر نشــان ک ــدی خاط حمی
ــروژه  ــوم پزشــکی و شــهرداری پ ــم از بهزیســتی، عل ــف اع مختل
هایــی تعیــن شــده کــه در در ســکونتگاه هــای غیــر رســمی اجــرا 
کننــد امــا عملکــرد هیــچ گــدام از آن هــا جــز علــوم پزشــکی کــه 
ــوده  ــت بخــش نب ــای اموزشــی مناســبی داشــته رضای ــه ه برنام

ــت. اس
ــتان  ــمی اس ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــتاد س ــد: س ــادآور ش وی ی
بــه ریاســت اســتاندار اســت کــه متاســفانه  آنچنــان کــه شایســته 
اســت فعــال نبــوده اســت. البتــه ســتاد شهرســتانی آن بــه ریاســت 
فرمانــدار زنجــان و دبیــری شــهردار بــه تازگــی فعــال شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت متعــدد ســکونتگاه هــای غیر رســمی 
متذکــر شــد: مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی  از جملــه بیــکاری 
در ایــن مناطــق بیشــتر مشــاهده مــی شــود. ناپایــداری ســکونتگاه 
ــه هــا اســت و   هــای غیــر رســمی از دیگــر مشــکالت ایــن محل
ــن  ــرای ای ــود اســناد رســمی ب وضعیــت اقتصــادی نامناســب و نب
ملــک هــا مانــع بهســازی و نوســازی  آن  و در نتیجــه اســتحکام 

پاییــن و خطــر پذیــری بــاالی بناهــا شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیر رســمی 
در زنجــان شــروع شــده اســت اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه کاهــش 
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر و وجــود  فضــای الزم بــرای جــادادن 
مهاجــران جدیــد در داخــل محــدوده شــهری و همچنیــن نظــارت 
بیشــتر شــهرداری امــکان گســترش ســکونتگاه هــای غیر رســمی 
کاهــش یافتــه اســت.البته در محلــه ســایان امــکان گســترش ایــن 
حاشــیه نشــینی وجــود دارد کــه بایــد بــا اعمــال نظــارت دقیــق از 

ســوی شــهرداری مانــع آن شــد.
ــر ســاخت هــای ســکونتگاه هــای  ــت زی وی در خصــوص وضعی
ــی  ــاد و ب ــای اســالم آب ــه ه ــر رســمی زنجــان اظهارکرد:محل غی
ســیم کــه تثبیــت شــده انــد از همــه امکانــات بهــره منــد هســتند 
ــه  ــایان ب ــی از س ــش های ــان دره و بخ ــه، خ ــوی فاطمی ــا در ک ام
دلیــل اینکــه معابــر رســمی ندارنــد امــکان گاز کشــی نبوده اســت.

حمیــدی تصریــح کــرد: مــا بــا نــدادن امکانــات بــرای مقابلــه بــا 
گســترش ســکونتگاه هــای غیــر رســمی موافــق نیســتیم و تاکیــد 
داریــم بایــد ســرانه هــای ایــن ســکونتگاه هــا کــه حــاال دیگــر در 
محــدوده شــهر قــرار گرفتــه انــد بــا ســرانه ســایر نقــاط شــهر در 
تعــادل باشــد و بــا ایجــاد امنیــت در  ایــن ســکونتگاه هــا آرامــش و 

امنیــت بیشــتری بــرای بازســازی و بهســازی برقــرار شــود.
ــتی،  ــی، بهداش ــای آموزش ــرانه ه ــفانه س ــرد: متاس ــراز ک وی اب
ــدک اســت؛ گرچــه  ــر رســمی  ان رفاهــی در ســکونتگاه هــای غی
در طــرح تفضیلــی پیــش بینــی شــده امــا هنــوز عملیاتــی نشــده 

ــت. اس

lارتقــاء خدمــات در روســتاها مانــع حاشــیه نشــینی 
مــی شــود

یــک عضــو شــورای اســالمی اســتان زنجــان نیــز حاشــیه نشــینی 
را  از تبعــات مهاجــرت دانســت و گفــت: در صورتیکــه خدمــات  در 
روســتاها و  شــهرهای کوچــک  تقویــت شــود مهاجــرت و بــه تبــع 

آن حاشــیه نشــنی کمتــر خواهــد شــد.
عبــاس راشــاد بــا بیــان اینکــه حاشــیه نشــینی در سراســر کشــور 
ــا همــکاری  ــوان ب ــراز کــرد:  ایــن مشــکل را مــی ت وجــود دارد اب

ــی،  ــع طبیع ــاورزی، مناب ــاد کش ــم از جه ــف اع ــای مختل نهاده
ــرد. ــت ک ــتری و ...  مدیری ــازی، دادگس ــهرداری، راه و شهرس ش

وی خاطــر نشــان کــرد: حاشــیه نشــینی تبعــات منفــی فراوانــی در 
ــرای شــهرها  حــورزه اجتماعــی، اقتصــادی، رفاهــی و فرهنگــی ب

ــی دارد. در پ
ــه  ــه دبیرخان ــان اینک ــا بی ــهر  ب ــورای اســالمی ش ــن عضــو ش ای
ســکونتگاه هــای غیر رســمی در  اداره کل راه و شهرســازی مســتقر 
اســت افــزود: مســئول ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی 
ــود  ــکالت موج ــع مش ــرای رف ــد ب ــی توانن ــت و م ــخص اس مش

ــد. ــالش کنن ت
ــر رســمی در شــهرها  ــوع ســکونت گاه غی ــه داد: دو ن ــاد  ادام راش
ــیم  ــی س ــای ب ــه ه ــد محل ــده مانن ــت ش ــی تثبی ــود دارد یک وج
ــای  ــه ه ــت نشــده همچــون محل ــاد و دیگــری تثبی و  اســالم آب
ــی  ــوب غرب ــع جن ــه در ضل ــدت  ک ــوی وح ــان دره، ک ــایان، خ س

ــد. ــرار دارن ــان ق زنج
آســفالت، هدایــت آب هــای ســطحی، پوشــش و اصــالح کانــال و 
نصــب ســطل زبالــه  و بازگشــایی برخــی معابــر از جملــه  خدمــات 
ــرای ســکونتگاه هــای غیــر رســمی تثبیــت  پیــش بینــی شــده ب
ــی شــد و بخشــی در  ــود کــه بخشــی از آن  امســال اجرای شــده ب

بودجــه 94 شــهرداری مــد نظــر اســت

وی اظهــار کــرد: منظــور از ســکونتگاه غیــر رســمی تثبیــت نشــده 
ســکونت گاه هایــی اســت کــه محــدوده آن هــا مشــخص نشــده و 
احتمــال توســعه آن وجــود دارد همانگونــه کــه در فاطمیه و ســایان 
ــا مالکیــت قولنامــه ای اســت و  طــرح هــا لکــه گــذاری شــده ام
ــکل  ــاماندهی مش ــرای س ــکان ب ــهرداری و مال ــن ش ــواره بی هم

ــود دارد. وج
ایــن عضــو. شــورای شــهر زنجــان  مشــاع یــا نســخ بــودن ســند 
ــکل  ــده را مش ــت نش ــمی تثبی ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــای س ه
بزرگــی برشــمرد و یــادآور شــد:  پارســال بــرای  ســکونتگاه هــای 
غیــر رســمی کــه تثبیــت شــده انــد  اعتبــارات عمرانــی مناســبی 
در نظــر گرفتــه شــد تــا فاصلــه خدمــات عمرانــی ایــن مناطــق بــا 

ســایر مناطــق شــهر  در تعــادل باشــد.

lطرح مسکن مهر سبب ساز حاشیه نشینی
ــدار کــه  ــا همــان کــوی شــریعتی در شــهر قی ــاد ی منطقــه زور آب
پیــش از ایــن قــرار بــود طــرح مســکن مهــر در آنجــا اجــرا شــود 
،امــروز بــه یــک محلــه حاشــیه نشــین تبدیل شــده اســت؛ حاشــیه 

ای کــه از متــن فراتــر رفتــه اســت.
ــت در راســتای ســاخت مســکن مهــر در  ســال 89 مســئوالن وق
شــهر قیــدار منطقــه ای را در بهتریــن نقطــه شــهر خدابنــده آمــاده 
کردنــد ولــی بــه جــای مســکن مهــر تملــک هــا و خریــد فــروش 
ــدی از  ــکل جدی ــا ش ــت ت ــورت گرف ــط دالالن ص ــن توس زمی

ــدار ایجــاد شــود. حاشــیه نشــینی در شــهر قی
قیــدار مرکــز شهرســتان خدابنــده  اســت ایــن شــهر 85 کیلومتــر 
ــه شــهر  ــه دارد و در ســال 1۳42 ب ــتان زنجــان فاصل ــز اس از مرک

تبدیــل شــده اســت. ایــن شــهر تاریخــی اســتان زنجــان زمانــی 
یــک روســتای کوچــک بــوده کــه بــه نــام شــهر پیغمبــر معــروف 

ــوده اســت. ب
ایــن شــهر در ســالهای اخیــر رشــد و توســعه زیــادی کــرده اســت 
ــی رســد و  ــر م ــزار نف ــب 40 ه ــت آن قری ــه جمعی ــه طــوری ک ب
ــر  ــه 7 نف ــر ب ــالمی از 5 نف ــورای اس ــای ش ــارم اعض در دوره چه

ــت. ــش یاف افزای
رشــد شــهر نشــینی، افزایــش مهاجرتهــای روســتایی باعــث شــده 
تعــدادی از ســاکنان روســتاها خانــه هــای خــود را رهــا کــرده و بــه 
حاشــیه ایــن شــهر پنــاه بیاورنــد بــه طــوری کــه منطقــه ای بــه 
ــا احــداث  ــد آمــده کــه از ۶ ســال قبــل مــردم ب ــاد پدی ــام زور آب ن

آلونکــی کوچــک ســکونت گزیــده انــد.
شــورای دوره ســوم تعــدادی از کوچــه هــای ایــن منطقــه را جدول 
ــش  ــا افزای ــت ام ــا گذاش ــر آنه ــه ب ــام محمدی ــرده و ن ــذاری ک گ
مســاحت و ســازه هــا باعــث شــده اســت کــه ایــن منطقــه هــر روز 

گســترش یابــد و ســاخت و ســازها افزایــش پیــدا کنــد.
رشــد شــهر نشــینی، افزایــش مهاجرتهــای روســتایی باعــث شــده 
تعــدادی از ســاکنان روســتاها خانــه هــای خــود را رهــا کــرده و بــه 
حاشــیه ایــن شــهر پنــاه بیاورنــد بــه طــوری کــه منطقــه ای بــه 
ــا احــداث  ــد آمــده کــه از ۶ ســال قبــل مــردم ب ــاد پدی ــام زور آب ن

آلونکــی کوچــک ســکونت گزیــده انــد
بیــش از 500 خانــوار در دامنــه کــوه هــای قیــدار زندگــی مــی کنند 
کــه از داشــتن گاز و آب ســالم بهداشــتی بــی بهــره انــد و بــرق آنها 
نیــز بــه صــورت آزاد و بــا نصــب کنتــور در تیــر بــرق از فاصلــه یک 

کیلومتــری تأمیــن می شــود.
رضــا از ســاکنان ایــن مناطــق مــی گویــد: مــن از چهــار ســال قبل 
در ایــن منطقــه ســاختمان احــداث کــرده ام و بــرق مــا از طریــق 
کابــل تأمیــن مــی شــود و بــا وزش بــاد ســیم هــای بــرق از هــم 
جــدا مــی شــود و ایــن خطــرات زیــادی بــرای خودمــان و کودکانی 

کــه بــازی مــی کننــد دارد.
وی نبــود گاز شــهری را مشــکل دیگــر عنــوان کــرده و مــی افزاید: 
ــردن  ــن ک ــرای روش ــل ب ــت، گازوئی ــق از نف ــن مناط ــی ای اهال

ــد. ــد و از گاز شــهری محرومن بخــاری هــا اســتفاده مــی کنن

lقرار بود اینجا مسکن مهر ساخته شود
ــه  ــات گل ــود امکان ــه از نب ــه اســت ک ــن منطق ــاکن ای حســین س
کــرده و مــی گویــد: از شــهرداری انتظــار داریم کــه مســیر خیابانها 

را مشــخص کنــد تــا ســاخت و ســازها قانونــی شــود.
مرتضــی رحیمــی از روزنامــه نــگاران اســتان زنجــان هــم کــه در 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــود منطق ــد وج ــا تأیی ــدار ســکونت دارد ب شــهر قی
ــی  ــات ب ــن امکان ــاکنان از کمتری ــه س ــدار ک ــهر قی ــاد در ش زورآب
بهــره انــد، گفــت: زندگــی در ایــن مناطــق بســیار مشــکل اســت 
ــکالت را  ــوا مش ــردی ه ــاران و س ــرف و ب ــارش ب ــوص ب و بخص

ــد. مضاعــف مــی کن
وی افــزود: در دولــت نهــم در ایــن محــل بــرای احــداث ســاختمان 

پرونده حاشیه نشینی
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ــس،  ــده مجل ــت، نماین ــتاندار وق ــور اس ــا حض ــر ب ــکن مه مس
مســئولین شهرســتان و اســتان کلنــگ زنــی شــد ولــی وجــود افراد 
ذی نفــوذ کــه ایــن مناطــق را خــود ســرانه تفکیــک کــرده و بــه 

افــراد مختلــف فروختــه بودنــد مانــع از ایــن شــد.
رحیمــی اضافــه کــرد: حــل مشــکل حاشــیه نشــینی شــهر قیــدار 
ــه  ــص بودج ــا تخصی ــا ب ــت دارد ت ــه دول ــار و توج ــه اعتب ــاز ب نی
ــرق رســانی، گاز رســانی و آب ســالم بهداشــتی مرتفــع  مشــکل ب

ــود. ش
خبرنــگار شهرســتان خدابنــده اضافــه کــرد: ســاکنان ایــن مناطــق 
بــرای گرفتــن بــرق مبالغی را بــه حســاب شــهرداری، اداره بــرق در 
ــد  ــرای اشــتراک بــرق واریــز کــرده ان هنــگام گرفتــن اســتعالم ب

ولــی متاســفانه هیچگونــه خدماتــی بــه آنهــا ارائــه نمــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــده ب ــتان خدابن ــدار شهرس ــتا فرمان ــن راس در همی
وجــود حاشــیه نشــینی در شــهر قیــدار گفــت: در ســال 89 بــرای 
ســاخت  مســکن مهــر محــدوده ای شناســایی شــد کــه بــه نــام 
کــوی شــریعتی قــرار بــود نامگــذاری شــود ولــی بــه دلیــل تملــک 
صــورت گرفتــه توســط  مــردم مســکن مهــر در آنجــا احداث نشــد 

و طــرح در محــدوده ای دیگــر اجــرا شــد.

lساماندهی زورآباد با مشکل مواجه است
ــریعتی«  ــه زورآباد»ش ــه ک ــن منطق ــزود: ای ــی اف ــاب اهلل فتح ب
نــام گرفتــه بــه صــورت غیرمجــاز و غیرمنظــم ســاخت و ســاز در 
ــان  ــال در وســط خیاب ــوان  مث ــه عن آنجــا انجــام شــده اســت  و ب

ــت. ــده اس ــداث ش ــاختمان اح س
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ســاماندهی ایــن منطقــه با مشــکل 
ــدول  ــدوده ج ــن مح ــوان در ای ــی ت ــه م ــت و ن ــده اس ــه ش مواج
ــده  ــذار نش ــه واگ ــن منطق ــرق و گاز در ای ــی آب و ب ــذاری و حت گ

ــت. اس
ــوی  ــه ک ــته منطق ــالهای گذش ــه در س ــان اینک ــا بی ــی  ب فتح
ــزود: طــی  ســالهای  ــود اف ــه حــال خــود رهــا شــده ب شــریعتی ب
گذشــته منطقــه کــوی شــریعتی از ســوی شــهرداری و فرمانــداری 
ــاخت و  ــارت س ــدم نظ ــل ع ــه دلی ــد و ب ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه  ص ــن منطق ــازهایی در  ای س
فرمانــدار شهرســتان خدابنــده، منطقــه زور آباد»کــوی شــریعتی« 
ــوان کــرد و گفــت: اگــر  ــدار  عن ــن نقــاط شــهر قی را  جــزو بهتری
ــوان  ــدار عن ــهر قی ــاارزش در ش ــر و ب ــه ای برت ــم منطق بخواهی
کنیــم همیــن منطقــه زورآبــاد اســت کــه مــی توانســت بــه منطقه  

باالنشــین شــهر تبدیــل شــود.
فتحــی بــا بیــان اینکــه وضعیــت موجــود در حوزه حاشــیه نشــینی 
ــزود: در  ــت اف ــی  اس ــازی برخ ــول دالل ب ــدار محص ــهر قی در ش
ــال   ــه دنب حــال حاضــر مســئوالن اســتان بعــد از شــهر زنجــان ب

ســاماندهی و رفــع معضل حاشــیه نشــینی در شــهر  قیدار هســتند.
وی عــدم وجــود مدیریــت واحــد شــهری در شــهر قیــدار را یــادآور 
شــد و بــا اشــاره بــه اوقافــی بــودن زمیــن های شــهر قیــدار افــزود: 
از یــک طــرف شــهرداری بایــد در مدیریــت شــهری ورود داشــته 
ــردم  ــه م ــاف ب ــرف اوق ــا از ط ــن ه ــر زمی ــرف دیگ ــد و از ط باش
واگــذار شــده و مــردم در  ایــن زمیــن هــا ســاخت و ســاز کردنــد. 
 فتحــی بــا بیــان اینکــه بعــد از جلســات متعــدد بحــث مدیریــت 
ــد  ــزود: رون ــه شــهرداری واگــذار شــده اســت اف ــدار ب شــهری  قی
موجــود در زمینــه ســاماندهی شــهر قیــدار و جاشــیه نشــینی در این 
شــهر نیازمنــد تعامــل و همــکاری اوقــاف اســت و در حــال حاضــر 
قراداهــای زمیــن از ســوی اوقــاف بــه مــردم ارائــه شــده کــه اصال 

زمینــی وجــود نــدارد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد وضعیت موجود در زمینه حاشــیه نشــینی 
در شــهر قیــدار رفــع شــود و ایــن امــر را نیازمنــد تعامــل همــکاری 
ــاف و  شــهرداری  ــه خصــوص اوق ــط ب همــکاری نهادهــای مرتب
ــاد در صــورت وجــود  ــه زور آب ــزود: منطق ــرد و اف ــوان ک ــدار عن قی
یــک مدیریــت شــهری واحــد مــی توانســت بهتریــن نقطــه شــهر 

باشــد.

اســکان هــای غیــر رســمی همانگونــه کــه زاییــده ضعــف و نقص 
در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی اجتماعــی اســت معضــالت 
بــی شــمار دیگــری را نیــز در پــی دارد و متاســفانه نــه تنهــا ایــن 

پدیــده متوقــف نمــی شــود بلکــه گســترش روز افزونــی دارد.
حاشــیه نشــینی اغلــب در شــهرهای دارای ظرفیــت هــای  
ــی  ــاهده م ــا مش ــتان ه ــز اس ــم از مراک ــادی اع ــل اقتص بالفع
ــکونت در  ــه  س ــا را وادار ب ــردم، آن ه ــای م ــه نیازه ــود ک ش
ــن  ــد. در چنی ــی کن ــره م ــر مخاط ــتاندارد و پ ــر اس ــرایط غی ش
ــه مناطــق  ــه ب ــه جانب ــت و توجــه هم ــا تقوی ــه تنه شــرایطی ن
محــروم بــرای پیشــگیری از مهاجــرت الزم اســت بلکــه اتخــاذ 
ــکاف  ــش ش ــرای کاه ــح  ب ــی صحی ــای مدیریت ــت ه سیاس

ــت. ــروری اس ــز ض ــی  نی طبقات
ــا  ــان ب ــتان زنج ــده در اس ــر و خدابن ــان و ابه ــهر زنج ــه ش س

ــتند ــه هس ــینی مواج ــیه نش ــده حاش پدی
ــر ســاخت هــا و  ــی شــک   برخــورد ســلبی ، عــدم تامیــن زی ب
ــی  ــمی نم ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــات در س ــات و امکان خدم
توانــد دوام چندانــی داشــت باشــد و مانــع اســکان غیــر رســمی 
نمــی شــود. بنابرایــن بهتریــن شــیوه ،ســاماندهی ایــن مناطــق 
اســت و در صورتیکــه در مواجهــه بــا حاشــیه نشــینی کــه پدیــده 
ای مخــرب و آســیب زا اســت اقــدام ســازنده ای صــورت نگیــرد 
ــد جبــران  ــه شــهر مــی زن خســارت هایــی کــه ایــن معضــل ب

ناپذیــر خواهــد بــود.

ــب  ــا  در قال ــکونتگاه ه ــن س ــاماندهی ای ــازی و س ــد س توانمن
ــر  ــای غی ــکونتگاه ه ــازی س ــد س ــی توانمن ــتاد مل ــکیل س تش
ــه  ــورد توج ــال 8۶ م ــی از س ــند مل ــاس س ــر اس ــمی  و ب رس
ــه تبــع ایــن ســتاد در ســطح محلــی ،»  ــوده اســت و ب دولــت ب
اســتانی« نیــز ســتادی تحــت عنــوان ســتاد اســتانی ســاماندهی 
و توانمنــد ســازی ســکونتگاه هــای غیررســمی بــا عضویــت 17 
دســتگاه مدیریــت شــهری بــه ریاســت اســتاندار  تشــکیل شــده  

ــت . اس
ــان در  ــهر زنج ــت ش ــد جمعی ــه 20 درص ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ســکونتگاه هــای غیــر رســمی زندگــی مــی  کننــد بایــد 
ــتی در  ــز بهداش ــداث مراک ــا اح ــی  ب ــتی درمان ــات بهداش خدم
ــوزی پیشــگیری  ــای آم ــه ه ــز توســعه برنام ــن مناطــق و نی ای
ــی   ــتی خدمات ــی بهداش ــای آموش ــرانه ه ــتی س ــط بهزیس توس

ــود. ــت ش ــق تقوی ــن مناط ای

lحاشیه نشینی زاییده  دافعه  مبدا
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان زنج ــالمی اس ــورای اس ــس ش ریی
ــت  ــا و سیاس ــه کمبوده ــو  نتیج ــک س ــینی از ی ــیه نش حاش
ــد   ــش هــای جدی ــت چال ــای اشــتباه و از ســویی عل ــذاری ه گ
ــار آن  ــان ب ــار زی ــده  و آث ــن  پدی ــفانه  ای ــت: متاس ــت  گف اس

ــت. ــده اس ــرل نش ــوز کنت هن
ســعید خــدادادی روز خاطــر نشــان کــرد: حاشــیه نشــینی یــک 
ــد  ــیاری از بع ــی بس ــات منف ــه تبع ــت  ک ــی اس ــده اجتماع پدی
ــی دارد. ــهرها در پ ــرای ش ــی  ب روانی،اقتصادی،کالبدی،اجتماع

وی افــزود: توزیــع نامتــوازن منابــع  و کــم توجهــی بــه مناطــق 
ــه  ــردم ب ــش م ــش گرای ــب افزای ــتایی موج ــروم  و روس مح

ــت. ــده اس ــر ش ــهرهای بزرگت ــه ش ــرت ب ــمت مهاج س
ــان اینکــه  در  ــا بی رییــس شــورای اســالمی اســتان زنجــان  ب
ــترهای  ــهرها، بس ــیاری از  ش ــتایی و بس ــروم روس ــاط مح نق
ــان  مغفــول  اشــتغال،خدمات رفاهــی تفریحــی، آمــوزش و درم
ــه  ــا زمین ــن کمبوده ــرد: همی ــح ک ــت تصری ــده اس ــع ش واق
مهاجــرت بــه ســمت کالن شــهرها و شــهرهای بزرگتــر و 

ــت. ــرده اس ــم ک ــا را فراه ــتان ه ــز اس مراک
ــرای  ــای اتخــاذی ب ــی سیاســت ه ــر شــد: حت ــدادادی متذک خ
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــز نتوانســته راه حل ــرت معکــوس نی مهاج
ــه  ــان  روســتاها شــکل خان از مهاجــرت باشــد چــرا کــه همچن

ــد. ــالمندان را دارن ــای س ه
وی در خصــوص آثــار و پیامدهــای مهاجــرت  بــه شــهرها  
ــیه  ــری حاش ــکل گی ــهری و ش ــت ش ــش جمعی ــت: افزای گف
ــرای  ــد فیزیکــی شــهر هــا، افزایــش تقاضــا ب ــر کالب هــا ، تغیی
ــران  ــه پی ــتاها و غلب ــی روس ــه جمعیت ــهری ،تخلی ــات ش خدم
و ســالخوردگان ،تنــوع و آمیختگــی فرهنگــی در شــهرها و  
ــا امنــی  ــه مصــرف کننــده و ن تبدیــل جمعیــت تولیــد کننــده ب

ــت. ــرت اس ــی  مهاج ــای منف از پیامده
ــینی را   ــیه نش ــان  حاش ــتان زنج ــالمی اس ــورای اس ــس ش ریی
ــرد: مشــکالت  ــراز ک یکــی از معضــالت شــهری برشــمرد و اب
فرهنگی،اجتماعی،فقــر اقتصــادی، بیــکاری، مشــاغل کاذب، 
ــی  ــرت و زندگ ــاورد مهاج ــر ره ــکل دیگ ــا مش ــاد و  صده اعتی

ــت. ــیه شهرهاس در حاش
خــدادادی گفــت: ناتوانــی اقتصــادی مهاجــران موجــب ســکونت 
آن هــا در حاشــیه شــهرها شــده و بــه مــرور ایــن حاشــیه هــا بــه 
شــهرها ملحــق مــی شــوند در نتیجــه ناتوانــی در خدمــات دهــی 
ــت  ــهرها مدیری ــف ش ــاط مختل ــات در  نق ــرانه خدم ــه س و فاصل

ــا چالــش مواجــه مــی کنــد. شــهری را نیــز ب
ــا توجــه  وی تصریــح کــرد: سیاســت گــذاری منســجم و دقیــق ب
بــه موقــع و کافــی بــه مناطــق محــروم، افزایــش ســطح درآمــد و 
رفــاه عمومــی  و توزیــع متــوازن امکانــات و منابــع  مــی توانــد در 

جلوگیــری از مهاجــرت و حاشــیه نشــینی موثرباشــد.
ــام  ــه ام ــان اینک ــا بی ــتان زنجــان ب ــس شــورای اســالمی اس ریی
راحــل معتقــد بودند حکومــت اســالمی  وســیله ای بــرای  برقراری 
عدالــت اســت و  مــردم به ویــژه محرومــان ولــی نعمتان هســتند و 
بایــد بــه آن هــا خدمت کــرد تاکیــد کــرد: ضروریســت مســئوالن، 
امــروز نیــز اهــداف انقــالب اســالمی را بازبینــی کــرده و در جهــت 

تحقــق آن بکوشــند.

پرونده حاشیه نشینی
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ــزو  ــهرها، ج ــی ش ــد حواش ــاد دارن ــی اعتق رخ
مناطــق مســتعد ارتــکاب جــرم هســتند و فقــدان 
ــی  ــمار فراوان ــود ش ــی، وج ــی کاف نظــارت امنیت
از افــراد نیازمنــد و بیــکار، ســواد انــدک، فقــدان 
روشــنایی کافــی در معابــر و وضعیــت جغرافیایی 
ــی  ــینان مجرمان ــیه نش ــق از حاش ــی مناط برخ

ــی ســازد. اجتماعــی م
امــا برخــی دیگــر بــر ایــن عقیــده هســتند کــه 
زاغــه نشــینان را نمــی تــوان بــه تنهایــی عامــل 
تمامــی مشــکالت و معضــالت اجتماعــی 
ــه واســطه  ــب ب ــن قشــر اغل ــه ای دانســت چراک
جبــر جغرافیایــی، اجتماعــی و فرهنگــی مجبــور 
ــکونت در  ــا س ــود و ی ــار خ ــرت از دی ــه مهاج ب

ــد. ــده ان ــر ش ــهرهای بزرگت ــی ش حواش

lرســیدگی بــه زاغــه نشــینان در 
کاهــش جرایــم موثرنــد

نکتــه قابــل بحــث در ایــن بیــن نحــوه تعامــل و 
برخورد دولت و مســئوالن اســتانی و شهرســتانی 
ــت  ــینی اس ــیه نش ــده حاش ــا پدی ــمنان ب در س
چراکــه نحــوه برخــورد مســئوالن در برابــر ایــن 
پدیــده در همــه جوانــب زندگــی اجتماعــی مردم 

شهرســتان مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد.
عــدم دریافــت امکانــات مناســب از ســوی 
حاشــیه نشــینان مــی توانــد حواشــی شــهرها را 
بــه مناطقــی مســتعد جرایــم خــرد و کالن کند و 
از ســوی دیگــر رســیدگی بــه زاغــه نشــینان می 
توانــد در کاهــش جرایــم و حتــی آبادانــی شــهر و 

دیارمــان موثــر باشــند.
ــطه  ــه واس ــینان ب ــیه نش ــن حاش ــیاری از ای بس
شــرایط ســخت زندگــی و معیشــت انســانهایی 
قانــع هســتند و از مســئوالن تنهــا مــی خواهنــد 
تــا حداقــل امکانــات را در اختیارشــان قــرار دهند 
از گوشــه چشــمی بــه زندگــی شــان، حــق 

اســتفاده از آب بهداشــتی، بــرق، ســرپناهی بــرای 
ــخت  ــدم س ــا ع ــی بعض ــا حت ــر و ی ــذران عم گ
گیــری در محــل زندگــی شــان تــا آمــاده ســازی 
شــرایط حداقلــی بــرای زندگــی، چراکه بســیاری 
ــرایطی  ــهرها در ش ــی ش ــاکن حواش ــراد س از اف
زیســتند کــه حتــی شــرایط بــرای استحمامشــان 

ــا نبــوده اســت. نیــز مهی
در برخــی اســتان هــای کشــور، مســائلی پیــش 
ــرای  ــه ب ــد ک ــود دارن ــاده وج ــاده و س ــای افت پ
ســایر اســتان هــا تخلفاتــی اجتماعــی و فرهنگی 
محســوب مــی شــوند و ایــن مــوارد باعــث مــی 
ــرای  ــت ب ــی راح ــه زندگ ــدم تجرب ــا ع ــود ت ش
ــم اجتماعــی را  برخــی از حاشــیه نشــینان، جرای

ــن آنهــا افزایــش دهــد. در بی
جلوگیــری از حاشــیه نشــینی در شــهرهای 

اســتان ســمنان ضــروری اســت
اســتاندار ســمنان چنــدی پیــش در نشســتی بــا 
ــه ایجــاد حاشــیه نشــینی در شــهرهای  اشــاره ب
ــی،  ــائل اجتماع ــه مس ــبت ب ــاوت نس ــی تف ب
ــزرگ اســتان  ــر حواشــی شــهرهای ب ــت: اگ گف
ــای الزم را  ــمنان برخورداری ه ــهر س ــد ش مانن
ــعه  ــند، توس ــته باش ــی نداش ــات اجتماع از توجه
ــر ســوال اســت  ــز زی ــزرگ نی ــن شــهرهای ب ای
ــوان گفــت اگــر ایــن شــهرها  همچنیــن مــی ت
ــدی  ــی ج ــود توجه ــراف خ ــتاهای اط ــه روس ب
نداشــته باشــند، حاشــیه نشــینی در انتظــار آنهــا 

ــت. اس
محمــد وکیلــی بــا بیــان اینکــه حاشــیه نشــینی 
اخالقــی،  تهدید هــای  اطــراف شــهرها،  در 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی را بــرای مــردم 
آن بــه همــراه دارد بیان داشــت: حاشــیه نشــینی 
مشــکلی اســت کــه همــه کالن شــهرهای 
ــد  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــور ب کش
همچنیــن آن را مــی تــوان مشــکل اصلــی 

ــت. ــهری دانس ــران ش مدی
ــزرگ  ــهرهای ب ــه نشــینی در ش ــزود: زاغ وی اف
ــهرها  ــن ش ــی ای ــالق اجتماع ــر اخ ــور، ب کش
ــد  ــد دانســت رش ــس بای ــته اســت. پ ــر گذاش اث
ــه  ــود ک ــق می ش ــی محق ــدار زمان ــعه پای و توس

ــد. ــعه یابن ــز توس ــراف نی ــهرهای اط ش
ســمنان  اســتان  در  دولــت  عالــی  مقــام 
خاطرنشــان کــرد: اگــر شــهرهای بــزرگ از 
نیروهــای کارشــناس و مهندســان توانمنــد برای 
ــعی  ــد س ــد، بای ــتفاده می کن ــهری اس ــور ش ام
ــز از  ــراف نی ــتاهای اط ــهرها و روس ــا ش ــود ت ش

ــود. ــوردار ش ــا برخ ــن نیروه ای

بــا  برخــورد  در  علت هــا  lبــروز 
بررســی  حاشیه نشــینی  پدیــده ی 

شــود
نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســمنان و 
ــز  ــالمی، نی ــورای اس ــس ش ــهر در مجل مهدیش
ــه پدیــده حاشــیه نشــینی گفــت: در  ــا اشــاره ب ب
ــه جــای توجــه  ــد ب ــده  بای ــن پدی ــا ای برخــورد ب
بــه معلــول، بــروز علت هــا را بررســی و بــا 
ــرف  ــرای برط ــی ب ــع و علم ــزی جام برنامه ری

ــرد. ــالش ک ــده ت ــن پدی ــردن ای ک
علیرضــا خســروی ادامــه داد: امــکان از میــان 
بــردن ایــن معضــل اجتماعــی وجــود دارد 
بــه شــرط این کــه شــناخت و برنامه ریــزی 
مقطعــی،  برنامه ریــزی  جانشــین  علمــی 

ــود. ــداری ش ــاده پن ــا س ــری و ی ظاه
ــه دلیــل  ــان اینکــه حاشــیه نشــینی ب ــا بی وی ب
ــرای  ــت: ب ــان داش ــت، بی ــه اس ــر در جامع فق
ــر  ــاد فق ــد تمــام ابع ــده بای ــن پدی ــا ای برخــورد ب
ــرای  ــت ب ــی بایس ــا م ــود ام ــاظ ش ــهری لح ش
ــای  ــوزه ه ــهری و ح ــق ش ــازی مناط توانمندس
ــورت  ــب ص ــدی و مناس ــای ج ــی کاره اجتماع

ــرد. گی
ــورای  ــس ش ــران مجل ــیون عم ــو کمیس عض
اســالمی حاشــیه نشــینی و افزایــش بیــکاری را 
زمینــه ســاز جــرم دانســت و عنــوان کــرد: ارائــه 
برنامــه های مختلــف فرهنگــی در پیشــگیری از 

آســیب هــای اجتماعــی تاثیرگــذار اســت.
ــزی  ــان اینکــه عــدم برنامــه ری ــا بی خســروی ب

ــت هــای فرســوده و حاشــیه نشــینی  ــرای باف ب
ــالت  ــه معض ــن ب ــن اماک ــود ای ــی ش ــث م باع
اجتماعــی تبدیــل شــوند، گفــت: بایــد بــه 
ــا و  ــش ه ــا چال ــی ب ــی و اصول ــورت مبنای ص
آســیب هــای اجتماعــی در جامعــه برخورد شــود.

وی افــزود: بحــث بافــت هــای فرســوده و 
ــر  ــه اگ ــی هســتند ک حاشــیه نشــینی موضوعات
بــرای آنهــا برنامــه ریــزی صحیــح نشــود، 
مشــکالتی بــرای جامعــه ایجــاد مــی کننــد ولی 
چنانچــه بــا برنامــه بــه جلــو برویــم این مشــکل 

ــرد. ــم ک ــار خواهی را مه
نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســمنان و 
مهدیشــهر در مجلــس شــورای اســالمی، افــزود: 
بایــد آســیب هــای اجتماعی جامعــه را شناســایی 
و بــرای رفــع آنهــا، راهــکار و برنامــه ارائــه دهیم.

ــه آن  ــمنان ب ــتان س ــینی در شهرس ــیه نش حاش
ــود ــی ش ــده نم شــکل دی

اجتماعــی  و  سیاســی  معاونــت  سرپرســت 
فرمانــداری ســمنان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه خوشــبختانه 
ــه شــکل  ــن شهرســتان حاشــیه نشــینی ب در ای
ــدارد، گفــت: متاســفانه حاشــیه  خــاص وجــود ن
نشــینی معضــالت زیــادی را بــا خــود بــه همــراه 

دارد.
رمضانعلــی نوچــه ناســار بیــان داشــت: ســاخت 
هــای غیــر مجــاز در شهرســتان را پیگیــری مــی 

کنیــم تــا موجــب معضــالت نشــود.
ــیه  ــه حاش ــب ک ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــد،  ــی کن ــون م ــهر را دگرگ ــای ش ــینی نم نش
افــزود: زاغــه هــا اصولــی ســاخته نمــی شــود و 
دولــت هــم نمــی توانــد خدماتــی را در آن منطقه 
ارائــه دهــد و همیــن امــر، موجــب تخلفــات زیاد 

ــی شــود. م
ــالت  ــی، معض ــکالت فرهنگ ــار مش ــه ناس نوچ
اجتماعــی، اعتیــاد و درگیــری هــا را از مهمتریــن 

معضــالت حاشــیه نشــینان بــر شــمرد.

lخدمــت رســانی بــه 23 هــزار 
حاشــیه نشــین در برنامــه  تحــول 

نظــام ســالمت
معــاون امــور بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

در سمنان پدیده حاشیه نشینی غالبا چالشی بزرگ 
برای مسئوالن و این قشر آسیب پذیر جامعه و 
همچنین سوژه ای مناسب برای پژوهشگران حوزه 

های اجتماعی محسوب می شود. محمد حسین 
عابدی

اعظم ساالر

بررسی پدیده حاشیه نشینی 
در سمنان

سمنان  با حاشیه 
یا  بی حاشیه؟

     سمـــنان

پرونده حاشیه نشینی
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ــام  ــول در نظ ــای تح ــی از برنامه ه ــمنان یک س
ــه حاشــیه نشــینان  ــت رســانی ب ســالمت خدم
شــهرها و ســکونتگاه های غیــر رســمی دانســت 
ــده  ــام ش ــای انج ــاس فعالیت ه ــت: براس و گف
وضعیــت  خوشــبختانه  خصــوص  ایــن  در 
شــاخص های بهداشــتی درمانــی در مناطــق 
حاشــیه نشــین ســمنان رضایــت بخــش اســت.

ــن  ــت ای ــماری جمعی ــی از سرش ــر جندق جعف
مناطــق از طریــق طــرح تحــول ســالمت 
خبــرداد و گفــت: تــا کنــون 2۳ هــزار نفــر 
جمعیت حاشــیه نشــین این شــهرها سرشــماری 
و اطالعــات آنهــا وارد ســامانه ســالمت ایرانیــان 
شــده و در آینــده نزدیــک بــا بخــش خصوصــی 
ــه  ــرای ارائ ــوزه ب ــن ح ــال ای ــتگاه های فع و دس
ــم  ــهروندان ه ــش از ش ــن بخ ــه ای ــات ب خدم

ــد. ــد ش ــد خواه ــرارداد منعق ــتانی ق اس
ــگاه و  ــش پای ــدازی ش ــوز راه ان ــذ مج وی از اخ
ــین  ــیه نش ــی در حاش ــتی درمان ــز بهداش مرک
شــهرهای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم 
ــت: در  ــراز داش ــر داد و اب ــمنان خب ــکی س پزش
در  پایگاه هــای ســالمت  اســتقرار  راســتای 
حواشــی شــهرهای ایــن اســتان، مقــرر شــده تــا 
ســه پایــگاه و یــک مرکــز بهداشــتی درمانــی در 
ســمنان، یــک پایــگاه در دامغــان و یــک پایــگاه 

ــود. ــاد ش ــار ایج در گرمس
ایــن مقــام مســئول از اولویــت بنــدی نیازهــای 
ــرداد  ــمنان خب ــهرهای س ــینان ش ــیه نش حاش
و گفــت: در حــال حاضــر مناطــق حاشــیه 
ــان، گرمســار و  نشــین شــهرهای ســمنان، دامغ

مهدیشــهر شناســایی شــده اند.
جندقــی بــا بیــان اینکــه جمعیت حاشــیه نشــین 
ــش  ــت پوش ــاز، تح ــر مج ــکونتگاه های غی و س
مراکــز بهداشــتی هســتند، بیــان داشــت: بــا ایــن 
همــه بــرای ارائه خدمــات بــه جمعیت ســاکن در 
برخــی مناطــق تــازه تاســیس نظیر مســکن مهر 
ــج در حــال  ــه تدری ــل اینکــه جمعیــت ب ــه دلی ب
ســکونت در ایــن مناطق اســت و قبــال واحدهای 
بهداشــتی درمانــی در ایــن ســایت ایجــاد نشــده 
ــه خدمــات بهداشــتی درمانــی  ــرای ارائ اســت، ب
مشــکل وجــود دارد لــذا بــا اجــرای ایــن برنامــه، 
مشــکل این گونــه مناطــق شــهری نیــز مرتفــع 

مــی شــود.
ــرح  ــل ط ــرای کام ــا اج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
تحــول ســالمت، شــاخص های ســالمت در 
حاشــیه شــهرها ارتقــاء مــی یابــد، ادامــه داد: بــا 
ــه  ــر س ــدود ه ــه ازای ح ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
ــهروندان  ــه ش ــناس ب ــک کارش ــر ی ــزار نف ه

ــرد. ــت ک ــه خدم ــتان ارائ اس

lضــرورت حفــظ بیــش از پیــش 
کرامــت انســانی

ــا  ــل ه ــر حداق ــه اگ ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
ــینان  ــیه نش ــن حاش ــب ای ــی مناس ــرای زندگ ب
در شــهرهای خــود و یــا شــهرهای میزبــان 
ــه  ــن ب ــان ت ــود، هیچکدامش ــا ب ــران مهی مهاج
ــهرها و  ــی ش ــی در حواش ــوه زندگ ــن نح چنی
ــن  ــد لیک ــی دادن ــی نم ــات حداقل ــدون امکان ب
منصفانــه نیســت تــا کرامــت انســانی آنهــا را زیر 
پــای گذاشــته و همــه آنهــا را منشــاء مشــکالت 

ــد. ــی نامی اجتماع
البتــه ســکه حاشــیه نشــینی روی دیگــری نیــز 
ــه  ــیاری از جامع ــاد بس ــه اعتق ــم ب دارد و آن ه
ــاد،  ــر، اعتی ــوم فق ــای ش ــده ه ــان، پدی شناس
ــودک  ــری، ک ــدی گ ــرد و کالن، تک ــم خ جرای
آزادی و... اســت. بســیاری از این حاشــیه نشــینان 
ــهرهای  ــد در ش ــی خواهن ــتند و م ــر هس مهاج
مقصــد نیــز همــان شــیوه زندگــی در دیــار خــود 
را داشــته باشــند کــه ایــن تعــارض فرهنگــی هر 
دو ســوی محــور حاشــیه نشــینی یعنــی جامعه و 
زاغــه نشــینان را بــا مشــکالت عدیــده ای روبــه 

ــازد. ــی س رو م
ــده  حاشــیه نشــینی در شهرســتان شــاهرود پدی
ــد نیســت لیکــن مــردم  ــن و زاده دوران جدی نوی
ــون  ــی چ ــا واژه های ــال هاســت ب ــار س ــن دی ای
ــر،  ــیه نشــین، مهاج ــه نشــین، حاش ــی، زاغ کول
افاغنــه و ... آشــنا هســتند، گروهــی کــه عمدتــا 
ــی  ــه زندگ ــیدن ب ــرای رس ــتند و ب ــر هس مهاج
بهتــر شــهر و دیــار و بعضــا کشــور خــود را تــرک 

ــد. ــرده ان ک
ــاهرود  ــتان ش ــاب شهرس ــل انتخ ــی از دالی یک
بــه عنــوان جامعــه هدف بــرای حاشــیه نشــینان 
غیــر بومــی، وضعیــت جغرافیایــی ایــن منطقــه 

ــرق  ــمال ش ــار راه ش ــر چه ــر س ــوع ب ــت وق اس
ایــران، آب و هــوای مناســب، نزدیکــی بــه 
ــاورزی  ــق کش ــدس، رون ــهد مق ــت و مش پایتخ
ــد  ــی از مقاص ــه یک ــاهرود را ب ــداری، ش و باغ

ــت. ــرده اس ــدل ک ــران ب مهاج
ــینانی  ــیه نش ــتند حاش ــان هس ــن می ــا در ای ام
ــطه  ــه واس ــتند و ب ــن دیارهس ــل همی ــه اه ک
ــاد  ــکاری، اعتی ــر، بی ــل فق ــکالتی از قبی مش
ــهرها  ــیه ش ــه حاش ــی ب ــکالت خانوادگ و مش

ــد. ــده ان ــده ش ران
 ایــن گــروه عمدتــا از روســتاهای حومــه شــاهرود 
بــه ایــن شــهر مهاجــرت کــرده انــد و اغلــب علت 
مهاجــرت خــود را وجــود بیــکاری در روســتای خود 
ــه  ــداوم در منطق ــروز خشکســالی م ــد. ب ــی دانن م
امکان کشــاورزی را از بســیاری جوانان روســتاهای 
اطــراف شــاهرود گرفتــه اســت و بــه واســطه گران 
ــش  ــدات در بخ ــش تولی ــه دام و کاه ــدن علوف ش
ــل  ــا تمای ــت ت ــده اس ــب ش ــا موج ــه دام ه تغذی
ــود را از  ــدن در زادگاه خ ــه مان ــتایی ب ــان روس جوان
دســت بدهنــد امــا متاســفانه هســتندعده ای از این 
حاشــیه نشــینان بــه واســطه مشــکالت خانوادگی 

راهــی دیــار خــود شــده انــد.

lبســیاری از حاشــیه نشــینان بومــی 
هســتند

ــاره علــل  کارشــناس روانشناســی اجتماعــی درب

اجتماعــی و فرهنگــی مهاجــرت بــه شــهرها می 
گویــد: متاســفانه در عیــن نابــاوری هســتند عــده 
ــر اســاس  ــا ب ــار خــود را تنه ــه شــهر و دی ای ک
ــد و  ــا والدیــن تــرک کــرده ان قاعــده لجبــازی ب
ــه انجــام  ــرای درآمــد بیشــتر و عــدم تمایــل ب ب
کارهایــی ماننــد دامــداری و کارگــری بــه 

ــد. ــده ان شــاهرود آم
ــوی  ــه الگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــوذر کمال اب
ــر کــرده اســت، ادامــه  زندگــی در روســتاها تغیی
مــی دهــد: بســیاری از جوانــان ســاکن در 
ــرای  ــدران خــود را ب روســتاها دیگــر مشــاغل پ
ــر نمــی تابنــد و متاســفانه ایــن قبیــل  ــزاق ب ارت
پیشــه هــای روســتایی را کســر شــأن مــی داننــد 
ــی،  ــدار اجتماع ــی هش ــه نوع ــر ب ــن ام ــه ای ک
ــیه  ــه حاش ــود چراک ــی ش ــی م ــی تلق فرهنگ
نشــینی، فقــر، اعتیــاد و بزهــکاری از پیامــد های 

ــت. ــر اس ــن ام ای
وی ادامــه مــی دهــد: برخــی از جوانان ســاکن در 
روســتاها بــه دنبــال شــغل بهتــر راهــی شــهرها 
مــی شــوند و جالــب اینجاســت کــه پــس از عدم 
موفقیــت در کســب پیشــه ای درخــور، بــه همان 
مشــاغل روســتایی ماننــد کارگــری مشــغول می 
شــوند امــا بــر حســب غــرور نســبت بــه اتخــاذ 
تصمیــم مهاجــرت، از آن منصــرف نمــی شــوند 
ــرای  در حالــی کــه همیــن کارهــا را در روســتا ب

خــود و خانــواده شــان انجــام خواهنــد داد.
ایــن کارشــناس روانشناســی اجتماعــی، در 
ــه  ــن حاشــیه نشــینی و جامع تشــریح رابطــه بی
هــدف، مــی گویــد: امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــاهرود،  ــتان ش ــینان شهرس ــیه نش ــده حاش عم
ــه  ــی هســتند ک ــر ایران ــی و بعضــا غی ــر بوم غی
ــر  ــد بهت ــب درآم ــرای کس ــا ب ــده عمدت ــن ع ای
راهــی شــهرهای بزرگتــر می شــوند و نخســتین 
ــی  ــارض فرهنگ ــن تع ــن بی ــان در ای مشکلش
ــا ســبک زندگــی شــان اســت. جامعــه هــدف ب

کمالــی اظهــار دارد: تعــارض بیــن فرهنــگ هــا 
ــه بســیاری  ــود ک ــی ش ــی مشــکل زا م از آنجای
ــد همــان شــیوه  از حاشــیه نشــینان مــی خواهن
ــه  ــود را در جامع ــهر خ ــا ش ــور ی ــی در کش زندگ
ــد و  ــاده کنن ــیار پی ــای بس ــاوت ه ــا تف ــدف ب ه

ــا میســر نیســت. ــن امــر غالب ای
ــیه  ــل حاش ــده دلی ــد: عم ــی ده ــه م وی ادام
نشــینی ایــن افــراد فقــر مــادی اســت چراکــه 
اگــر بــا فقــر دســت و پنجــه نــرم نمــی کردنــد 
ــن  ــن ای ــد لیک ــی مانن ــود م ــالد خ ــا در ب قطع
ــی  ــکان زندگ ــا ام ــود ت ــی ش ــب م ــر موج فق
ــیه  ــه حاش ــته و ب ــهری را نداش ــق ش در مناط
ــال  ــه دنب ــفانه ب ــد، متاس ــاه بیاورن ــهرها پن ش
ایــن حاشــیه نشــینی اعتیــاد، بزهــکاری هــای 

پرونده حاشیه نشینی
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ــری، مشــکالت  ــزرگ، تکــدی گ کوچــک و ب
ــد. ــی آی ــار م ــه ب ــز ب ــی و ... نی اجتماع

ــد  ــران نتوانن ــی مهاج ــار دارد: وقت ــی اظه کمال
ــدف  ــهرهای ه ــود را در ش ــی خ ــی رویای زندگ
بیابنــد، مجبــور بــه ارتــکاب جرایــم ریــز و 
ــرای  ــکالتی را ب ــه مش ــوند ک ــی ش ــت م درش

ــی آورد. ــود م ــه وج ــه ب جامع

lنقــش مســئوالن در ســاماندهی 
ــینی ــیه نش ــده حاش پدی

ــئوالن در  ــش مس ــاره نق ــناس درب ــن کارش ای
ــی  ــز م ــینی نی ــیه نش ــده حاش ــا پدی ــورد ب برخ
گویــد: عمدتــا دو نــوع برخــورد بــا حاشــیه 
ــود دارد نخســت اینکــه مســئوالن  نشــینان وج
ــره  ــر از چه ــن قش ــذف ای ــال ح ــه دنب ــا ب تنه
جامعــه مــی گردنــد و بــه بیــان ســاده تــر برخــی 
مســئوالن مخصوصــا در ایامــی ماننــد نــوروز که 
ــی  ــر م ــهر را تغیی ــره ش ــوری چه ــافران عب مس
ــال  ــه دنب ــهر، ب ــه ش ــظ وجه ــرای حف ــد، ب دهن
ــینان  ــه نش ــی زاغ ــای زندگ ــردن زوای ــان ک پنه

ــتند. هس
ــا انتقــاد از ایــن شــیوه برخــورد، ادامــه  کمالــی ب
ــرای  ــد ب ــی حاضرن ــفانه برخ ــد: متاس ــی ده م
حفــظ چهــره شــهری و خالــی نشــان دادن 
فضاهــای شــهر از حاشــیه نشــینان، ایــن قشــر 
ــت و  ــورت موق ــه ص ــی ب ــرده و حت ــرد ک را ط
بــرای ایــام خاصــی ماننــد نــوروز، وجهــه شــهر 
ــن  ــه ای ــد ک ــظ کنن ــه صــورت ظاهــری حف را ب
امــر قطعــا برازنــده ارزش هــای انســانی نیســت.

وی ادامــه اظهــار دارد: امــا شــیوه دوم ایــن اســت 
ــه  ــاماندهی زاغ ــه س ــبت ب ــئوالن نس ــه مس ک
ــای  ــل ه ــه دارای حداق ــزی ک ــینان در مراک نش
ــینان را  ــیه نش ــت، حاش ــی اس ــی اجتماع زندگ
ســاماندهی کــرده و نســبت بــه حمایــت از آنهــا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــورت موق ــه ص ــد ب هرچن
ــان  ــه دیارش ــت ب ــرای بازگش ــا ب ــف آنه تلکی

ــد. ــی کنن ــداری م ــا نگه ــود، از آنه ــن ش روش
کمالــی در تائیــد ایــن شــیوه برخــورد، مــی گوید: 
ــد در  ــی توان ــن شــیوه م ــی رســد ای ــه نظــر م ب
کاهــش آســیب هــای اجتماعی ناشــی از حاشــیه 
ــر باشــد و در ایــن روش هــم زاغــه  نشــینی موث
نشــینان نافــع هســتند و هــم جامعــه از ایــن باب 

نفــع مــی بــرد.

ــود  ــی خ ــینان از زندگ ــیه نش lحاش
ــد ــی گوین م

ــت  ــاره عل ــینان درب ــیه نش ــن حاش ــی از ای یک
مهاجــرت خــود بــه شــاهرود مــی گویــد: دوازده 
ــس از ازدواج، از  ــه پ ــا دو هفت ــش و تنه ســال پی
زابــل بــه شــاهرود آمــدم و تنهــا دلیــل ایــن امــر 
ــود و  ــرای خ ــر ب ــی بهت ــن کار و زندگ ــز یافت نی

ــدم. ــی دی همســرم م
ــت انتخــاب شــاهرود  ــاره عل غــالم حســین درب
ــوان هــدف مهاجــرت ادامــه مــی دهــد:  ــه عن ب
ــول  ــان پ ــزار توم ــا 100ه ــل ب ــاه عس ــرای م ب
ــرای یافتــن  ــه مشــهد مقــدس آمــدم و ب نقــد ب
ــاره  ــه یکب ــی و ب ــزی قبل ــه ری ــدون برنام کار ب
ــا در شــاهرود  ــه تهــران کــردم ام قصــد ســفر ب
بــه واســطه اتمــام پــول نقــد توقــف کــردم لیکن 
ــس از دو روز  ــه پ ــتیم ک ــن گذاش ــر ای ــرار را ب ق
ــزد راهــی تهــران شــوم. کارگــری و دریافــت م

ــه  ــاهرود ب ــه ش ــدو ورود ب ــار دارد: در ب وی اظه
کارگــری ســاختمان پرداختــم و در همینجــا 
مانــدگار شــدم لیکــن بــرای همســرم در رودیــان 
منزلــی اجــاره کــردم امــا بــه واســطه اعتیــاد بــه 
ــه  ــری ب ــی در کارگ ــدم توانای ــدر و ع ــواد مخ م

ــدم. ــه نشــینی را برگزی ــار زاغ اجب
ــه از  ــان اینک ــا بی ــل، ب ــل زاب ــن اه ــن هموط ای
ــد دارد: در دو  ــتم، تاکی ــیمان هس ــرت پش مهاج
ســال ابتدایــی مهاجــرت، زندگــی برایــم ســخت 
نبــود امــا اعتیــاد روزگار مــن و همســرم کــه تــا 
آن زمــان صاحــب دو فرزنــد نیــز شــده بودیــم را 
ــدارم چراکــه  ــا راه بازگشــت ن دگرگــون کــرد ام
خانــواده ام بــه گمــان زندگــی خــوش بــرای من 
ــن  ــن چنی ــع ای ــه در واق ــواده ام هســتند ک و خان

نیســت.
غالمحســین در توضیــح عوامــل عــدم توانایــی 
ــی  ــی دارد:نم ــار م ــزل، اظه ــه من ــت ب دربازگش
ــردم  ــک برگ ــل و روســتایمان َکَم ــه زاب ــم ب توان
چــرا کــه روی مقابلــه بــا پــدرم را در ایــن حــال 
ــه  ــاری ام ب ــر گرفت ــوی دیگ ــدارم و از س و روز ن
ــز  ــطام نی ــا بس ــفر را ت ــی س ــدر توانای ــواد مخ م

ــته اســت. ــم نگذاش برای
وی ادامــه مــی دهــد: متاســفانه امــروز از راه جمع 
ــازل  ــری همســرم در من ــا و کارگ ــه ه آوری زبال
اصطالحــا بــاالی شــهر ارتــزاق مــی کنیــم امــا 
نگــران آینــده فرزندانــم هســتم چــرا کــه امــروز 

ــت و  ــاله اس ــش س ــارا ش ــاله و س ــی 10س عل
ــد. ــه ان ــه مدرســه نرفت متاســفانه هیچکــدام ب

همســر غالمحســین نیــز دربــاره شــرایط زندگی 
بــا وی مــی گویــد: در اوایــل همــه چیــز خــوب 
بــود امــا کــم کــم متوجــه اعتیــاد همســرم شــدم 
و از آنــروز روی خــوش در زندگــی مــان ندیــده ام 
مدتــی در یونــس آبــاد اتاقــی را از پیرزنــی اجــاره 
ــوت آن  ــل ف ــه دلی ــه آن هــم ب ــم ک ــرده بودی ک

مرحومــه از دســتمان رفــت.
معصومــه اظهــار دارد: ای کاش بــه زندگــی پیش 
ــه دوران  ــرا ک ــتم چ ــی گش ــاز م ــرت ب از مهاج
ــتم و  ــت داش ــالم را دوس ــتیم، غ ــی را داش خوب
زندگــی برایــم رنــگ و طعمــی داشــت امــا امروز 
ــی ام  ــا زندگ ــه تنه ــردم ن ــازل م ــا کار در من ب
رنــگ و بویــی نــدارد بلکــه از همــه چیــز خســته 
ام چراکــه مــدت ســه ســال اســت دیگــر رنــگ 

ــده ام. ــزل مســکونی مســقف را ندی من
ــدک اســت  ــان ان ــد: درآمدم ــی ده ــه م وی ادام
چــرا کــه مــن در مــاه 10روز مــی توانــم کار کنم 
ــه  ــدت س ــون م ــچ! و اکن ــین ... هی و غالمحس
مــاه اســت در خانــه ای مخروبــه و بــدون پنجــره 
زندگــی مــی کنیــم کــه بســیار در گرمایــش آن 

بــا مشــکل مواجــه هســتیم.
ــردم،  ــازل م ــرش در من ــاره کار همس ــالم درب غ
ــا کار کــردن او مخالفــم چــرا کــه  مــی گویــد: ب
زن نبایــد در خــارج از خانــه کار کنــد لیکن ســعی 
مــی کنــم هرجــا کــه او کاری پیــدا کنــد خــودم 

ــروم. ــه جــای وی ب ب

ــح  ــه تصحی ــالم را اینگون ــخن غ ــه س معصوم
مــی کنــد کــه: ایــن ادعــا کــذب اســت چراکــه 
بــه هنــگام نیــاز مصــرف مــواد مخــدر مــرا برای 
یافتــن مقــداری پــول بــه خــارج از اتــاق هدایــت 
ــول  ــا پ ــط ب ــد فق ــی گوی ــا م ــد و عمدت ــی کن م

ــرد. برگ
وی ادامــه مــی دهــد: در اتاقــی کــه زندگــی مــی 
کنیــم بــه جــز بــرق کــه آنــرا هــم از خانــه بــاغ 
همســایه گرفتــه ایــم، هیــچ چیــز نداریــم. فاصله 
ــت و  ــر اس ــا آب 200 مت ــان ت ــی م ــل زندگ مح
ــاور  ــای مج ــاغ ه ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــان  ــی م ــوی نزدیک ــاری آب را در ج ــرای آبی ب
رهــا کننــد وگــر نــه در غیر ایــن صــورت بایــد از 
جــای دیگــر آب بیاوریــم و ایــن تنهــا مشــکلمان 
نیســت بلکــه سرماســت کــه مــا را اذیــت مــی 

ــد. کن

lدر مقابــل مســئوالن زبانمــان قاصــر 
اســت

ــای  ــاره کمــک ه ــوی حاشــیه نشــین درب اینبان
ــاد شــدید  ــه واســطه اعتی ــد: ب ــی گوی ــی م دولت
ــک  ــذ کم ــدر از اخ ــواد مخ ــه م ــین ب غالمحس
ــا خــودم  ــه ب ــی عاجــز هســتم چراک هــای دولت
مــی گویــم در مقابــل مســئوالن چــه چیــز برای 

ــن دارم؟ گفت
ــاک  ــود را پ ــک خ ــه اش ــی ک ــه درحال معصوم
ــئوالن  ــه مس ــد: ب ــی ده ــه م ــد، ادام ــی کن م
ــت و  ــاد اس ــوهرم معت ــم ش ــم؟ بگوی ــه بگوی چ
ســرپناهی نداریــم؟ مــی گوینــد چــرا تــرک نمی 
کنــد و چگونــه اســت کــه خــرج اعتیــاد خــود را 
ــدارد و فکــر  دارد امــا خــرج زندگــی روزمــره را ن
ــز درســت اســت. ــه سخنشــان نی ــم ک ــی کن م

وی ادامــه مــی دهــد: اگــر بگویــم فرزنــدم را در 
مدرســه نــام نویســی کنیــد مــی دانــم کــه غالم 
نمــی گــذارد چرا کــه علــی را بــرای کارگــری به 
مکانــی )نامعلــوم( مــی بــرد و معتقد اســت ســارا 
بــا رفتــن بــه مدرســه و قیــاس وضعیــت خــود با 
ســایرین از خانــواده خــود بیــزار مــی شــود پــس 

چــه بایــد کــرد جــز خــون دل خــوردن.
معصومــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
غالمحســین خــرج اعتیــاد خــود را چگونــه مــی 
یابــد، اظهــار دارد: عمدتــا نســبت بــه جمــع اوری 
ــر را  ــن ام ــی ای ــای بازیافت ــه ه ــن زبال و فروخت
ــوارد  ــیاری از م ــا در بس ــازد ام ــی س ــق م محق
ــی  ــا م ــول را از کج ــدار پ ــن مق ــم ای ــی دان نم
ــزل  ــارج از من ــم را در خ ــده زمان ــون عم آورد چ
کارگــری و یــا بــه دنبــال کار ثابــت مــی گــردم.

وی بــا اشــاره بــه پــل زیــر گــذر جــاده رودیــان 
بــه شــاهرود، مــی افزایــد: غــالم را دوســت دارم 

پرونده حاشیه نشینی
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و همینطــور فرزندانــم را امــا بارهــا بــا خــود فکــر 
ــن  ــه پایی ــود را ب ــل خ ــن پ ــرده ام از روی ای ک
پــرت کنــم امــا نمــی توانــم چراکــه فکــر زندگی 
ســارا بــدون مــن برایــم ســخت اســت هرچنــد 
ــده ای متصــور نیســتم  ــرای او آین ــز ب اکنــون نی

چراکــه او نیــز ماننــد مــن بدبخــت اســت.

ــی  ــینی م ــیه نش ــئوالن از حاش lمس
ــد گوین

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان شــاهرود نیــز 
ــت،  ــدگاه دول ــین از دی ــیه نش ــف حاش در تعری
گفــت: حاشــیه نشــین بــه اشــخاصی گفتــه مــی 
ــل  ــه دلی ــود ب ــتای خ ــه از شــهر و روس ــود ک ش
شــرایط نــا مناســب اقتصــادی مهاجــرت کــرده 
و بــه واســطه عــدم توانایــی مالــی مناســب، قادر 

بــه تهیــه خانــه هــای مناســب شــهری نیســتند.
ــن اشــخاص  ــا خاطرنشــان کــرد: ای حســن غرب
ــادی،  ــکالت اقتص ــطه مش ــه واس ــفانه ب متاس
ــه روی  ــا س ــه دو ی ــاغل درج ــه مش ــا ب عمدت
ــان  ــه میزب ــراد جامع ــا اف ــه عموم ــد ک ــی آورن م
ــد. ــن نمــی دهن ــه آنهــا ت ــان ب مخصوصــا جوان

وی افــزود: مشــکالتی از قبیــل بهداشــت، 
درمــان، اعتیــاد، بــد رفتــاری بــا همســر و 
فرزنــدان، تعــارض فرهنگــی، دوری از خانــه، 
ــه  ــان و ... از جمل ــه میزب ــا جامع ــی ب ــا همگون ن

مشــکالت موجــود در ایــن قشــر هســتند.
ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال که 
چــه تمهیداتــی بــرای حاشــیه نشــینی اندیشــیده 
ــوزه  ــینی در ح ــیه نش ــت: حاش ــان داش ــد، بی ای
ــم  ــی توانی ــا م ــدارد و م ــرار ن کاری بهزیســتی ق
ــه  ــی ک ــر ســن قانون ــودکان زی ــط ک ــط و فق فق
ــتند را  ــت هس ــد سرپرس ــا ب ــت و ی ــی سرپرس ب
در مراکــز تخصصــی خــود مــورد حمایــت قــرار 

ــم. دهی
غربــا بــا اشــاره بــه دو مرکــز نگهــداری کــودکان 
ــتان  ــت در شهرس ــد سرپرس ــت و ب ــی سرپرس ب
ــرای دختــران  شــاهرود، گفــت: ایــن دو مرکــز ب
و پســران در دو مقطــه ســنی شــیرخوارگاه و 

ــات  ــرایط خدم ــدان ش ــه واج ــه هم ــان ب نوجوان
ــد. ــی ده م

بهزیســتی  اداره  خدمــات  افــزود:  وی 
شهرســتان شــاهرود دربــاره تکــدی گــران 
ــن  ــد همچنی ــی کن ــدق نم ــاال ص ــنین ب در س
ــورت  ــه ص ــاهرود ب ــتی ش اورژانس12۳بهزیس
ــا گشــت هــای مســتمر نســبت  شــبانه روزی ب
ــودکان و  ــب ک ــا مناس ــت ن ــزارش وضعی ــه گ ب
یــا حاشــیه نشــینان بــه مراجــع ذی ربــط اقــدام 

ــد. ــی کن م
رئیــس بهزیســتی شهرســتان شــاهرود در ادامــه 
ــتان  ــی شهرس ــس اجتماع ــت: اورژان ــان داش بی
آمادگــی دارد نســبت بــه گــزارش هــای مردمــی 
دربــاره کــودکان کار، حاشــیه نشــینان، بــد 

ــد. ــدام کن ــواده و ... اق ــا خان ــاری ب رفت

lحاشــیه نشــینان بــه بنیــاد مســکن 
ــد ارتباطــی ندارن

یکــی از مســئوالن بنیــاد مســکن انقــالب 
اشــاره  بــا  شــاهرود  شهرســتان  اســالمی 
بــه معضــل حاشــیه نشــینی در شهرســتان، 
ــاده هــای  ــت: عمــده حاشــیه نشــینان در ج گف
مواصالتــی حومــه شــهرها و روســتاهایی ماننــد 
بســطام، رودیــان، مغــان و ... زندگــی مــی کننــد 
کــه در ایــن صــورت اســکان آنهــا هیــچ ارتباطی 

ــدارد. ــکن ن ــاد مس ــا بنی ب
ایــن مســئول کــه نخواســت نــام خــود را فــاش 
کنــد، بیان داشــت: بنیــاد مســکن تنها مــی تواند 
تنظیــم گــزارش از شــکایات در رابطه به ســاخت 
و ســازهای غیــر مجــاز و یــا ســکونت هــای غیر 
مجــاز در باغــات، مــزارع و ... روســتایی و ارســال 

آن بــه مقامــات بــاال دســتی اقــدام کنــد.
ــالمی  ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــزود: بنی وی اف
تنهــا متولــی واگــذاری زمیــن، ســاماندهی 
ــتاها و ...  ــادی روس ــرح ه ــتایی، ط ــر روس معاب
اســت و حاشــیه نشــینی بــه ارگان هایــی چــون 
فرمانــداری، قــوه قضائیه، بهزیســتی، شــهرداری 

ــت. ــط اس و ... مرتب
ــاد  ــت: بنی ــن گف ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای

ــا ســاخت  ــد در رابطــه ب مســکن تنهــا مــی توان
ــع  ــه مراج ــتایی ب ــاز روس ــر مج ــازهای غی و س
قضایــی گــزارش دهــد و جالــب اینجاســت کــه 
ــون  ــائلی چ ــی مس ــیون بررس ــی در کمیس حت
ــو  ــکن عض ــاد مس ــال بنی ــینی، اص ــیه نش حاش
نیســت هــر چنــد در زمــان فرمانــداری مهنــدس 
هاشــمی بنیاد مســکن تنها عضــو افتخــاری این 
ــن  ــدارد لیک ــق رای ن ــه ح ــت ک ــون اس کمیس
ــود در  ــوال خ ــخ س ــال پاس ــه دنب ــد ب ــما بای ش

ــد. ــق رای دارن ــه ح ــید ک ــی باش مراجع

ــران  ــینان کارگ ــیه نش ــده حاش lعم
ــتند ــی هس فصل

شــهردار رودیــان نیــز عمــده حاشــیه نشــینان را 
ــر حاشــیه  ــد و گفــت: اکث ــی نامی کارگــران فصل

نشــینان در فصــول میــوه حوالــی میــدان والیت 
ــداران  ــا باغ ــد ت ــی آین ــم م ــرد ه ــاهرود گ ش
ــدام  ــان اق ــه باغاتش ــا ب ــال آنه ــه انتق ــبت ب نس
کننــد امــا ایــن عزیــزان متولــی خاصی در شــهر 

ــد. ندارن
محمدرضــا بیــاری خاطــر نشــان کــرد: در حــوزه 
ــه ای  ــا برنام ــاص ی ــل خ ــان مح ــهری رودی ش
ــرای ســاماندهی ایــن قبیــل کارگــران  مــدون ب
ــر  ــهرهای دیگ ــل ش ــاکنان اه ــاال س ــا احتم و ی
ــه  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــدارد لیک ــود ن وج
ــدوده  ــا در مح ــتقرار آنه ــع و اس ــطه تجم واس
شــهری شــاهرود، متولی ســاماندهی و رســیدگی 

ــهر اســت. ــن ش ــهرداری ای ــان ش ــه امورش ب
وی ادامــه مــی دهــد: شــاید در آینــده و بــا تعامل 
ــاماندهی  ــرای س ــی را ب ــوان فضای مســئوالن بت
ــر  ــین در نظ ــیه نش ــر حاش ــا کارگ ــر عمدت قش
ــن  ــتر در ای ــات بیش ــرای اطالع ــا ب ــت ام گرف
زمینــه مــی بایســت بــا شــورای اســالمی شــهر 

ــرد. گفتگــو ک

lحاشیه نشین نداریم
یکــی از اعضــای شــورای شــهر رودیــان نیــز در 
ــاره حاشــیه نشــینان،  ــب درب اظهــار نظــری جال

گفــت: در رودیــان اصــال حاشــیه نشــین وجــود 
ــدارد. ن

ایــن عضــو شــورای اســالمی کــه مصاحبــه خود 
بــا مــا را منــوط بــه عــدم درج نــام خــود دانســت، 
بیــان داشــت: نــه تنهــا در رودیــان بلکه در ســایر 
نقــاط شهرســتان شــاهرود نیــز پدیــده ای بــه نام 
ــه  ــری ک ــدارد و تصاوی ــود ن ــین وج ــیه نش حاش
ــی  ــه نشــینان و ... م ــر نشــینان، ذاغ شــما از کپ
ــم  ــا در فیل ــزرگ و ی ــهرهای ب ــا در ش ــد ی بینی

هــای ســینمایی نمــود پیــدا مــی کننــد.
وی ادامــه داد: اگــر چنــد کارگــری کــه در فصول 
برداشــت محصــول از اســتان هــای عمدتــا 
جنوبــی ایــران بــه شــاهرود و مخصوصــا رودیان 
ــد  ــد را حاشــیه نشــین بنامی ــی کنن مهاجــرت م
ــر  ــن قش ــه ای ــتید چراک ــتباه هس ــال در اش کام

ــه در  ــد چراک ــی برخوردارن ــی خوب ــن مال از تمک
ــه  ــت هزین ــی پرداخ ــورت توانای ــن ص ــر ای غی
رفــت و آمــد خــود و خانــواده هــای عمدتــا 
ــه  ــر جمعیتشــان را از سیســتان و بلوچســتان ب پ

ــتند. ــز نداش ــاهرود را نی ش
ــت:  ــه گف ــان در ادام ــورای رودی ــو ش ــن عض ای
شــخصی کــه مــی توانــد هزینــه ایــاب و ذهــاب 
ــا اســتان  ــر را از سیســتان ت ــا هفــت نف شــش ی
هــای شــمالی بپــردازد قطعــا توانایــی پرداخــت 
اجــاره بهــای منزلــی کوچــک را نیــز در رودیــان 
ــا داشــتن تنهــا  دارد چراکــه هــم اکنــون بنــده ب
ــل نداشــتن  ــه دلی ــات ب ــد برخــی اوق یــک فرزن
پــول کافــی توفیــق زیــارت حــرم امــام رضــا)ع( 

ــدارم. ــز ن را نی
وی بــا بیــان اینکــه زندگــی در باغــات و در 
منــازل روســتایی حاشــیه نشــینی نیســت، بیــان 
ــون مراجعــه کنیــد حاشــیه  ــه قان داشــت: اگــر ب
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــخصی گفت ــه ش ــین ب نش
ــه دور باشــد و در  کیلومترهــا از شــهر و تمــدن ب
عیــن فقــر، در شــرایط بهداشــتی نامناســب و بــا 
مشــکالت عدیــده روبــرو باشــد لیکــن رودیــان 
بــا وجــود فاصلــه شــش کیلومتــری از شــاهرود، 

ــود. ــی ش ــوب نم ــیه محس حاش

پرونده حاشیه نشینی
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در فراگــرد نوســازی و توســعه، شــهرها رونــد 
پیشــرفت ســریعی دارنــد، شــهرهای بــزرگ در این 
فراگــرد مرتــب در حــال تغییــر و تحــوالت فیزیکی 
و کالبــدی اســت، ایــن تغییــر و تحــوالت نــه تنهــا 
در حــوزه کالبــد بلکــه در حــوزه هــای عمیــق تری 

نیــز خــود را نشــان مــی دهــد.
ــای  ــاد فرصته ــای ایج ــه معن ــعر ب ــعه ش توس
بیشــتر اشــتغال اســت و ایــن فرصتهای اشــتغال 
ــه در  ــرادی ک ــرای اف ــود ب ــد ب ــه ای خواه جاذب
ــاط  شــهرهای کوچــک، مناطــق روســتایی و نق
ــالی،  ــر خشکس ــی نظی ــی عوامل ــروم در پ مح
کاهــش منابــع طبیعــی و... اشــتغال خــود را 
از دســت داده انــد. ایــن جاذبــه باعــث مــی 
شــود خانــواده هــا بــه امیــد یافتــن اشــتغال بــه 
ــه خاطــر  ــا ب ــد ام ــوچ کنن ــر ک شــهرهای بزرگت
عــدم توانایــی مالــی در تامیــن مســکن در ایــن 
ــی  ــای آن زندگ ــیه ه ــد در حاش ــهرها، ناچارن ش

ــد. کنن
معضــل حاشــیه نشــینی از جملــه مباحثی اســت 
که نــه تنها در شــهر شــیراز بلکــه در اکثــر کالن 
شــهرهای کشــور وجــود دارد امــا در شــیراز ایــن 
ــان  ــد میزب ــه ای اســت کــه بای ــه گون مشــکل ب
کــم کاری در روســتاها و حتــی اســتانهای کمتــر 

توســعه یافتــه همســایه خــود باشــد.
ــل  ــوان یکــی از مراح ــی ت ــیه نشــینی را م حاش
ــرا زمانیکــه  اولیــه مهاجــرت و کــوچ دانســت زی
یــک خانــواده در شهرســتان و روســتاهای 
ــت  ــرای پیشــرفت و موفقی ــط را ب اطــراف، محی
فراهــم نمــی بینــد اقــدام بــه مهاجــرت مــی کند 
و در ایــن موقــع اســت کــه حضــور یک خانــواده 
ــا تــوان مالــی پاییــن در یــک کالن  روســتایی ب
شــهر بــا نــرخ بــاالی زندگــی آنهــا مجبــور بــه 
امــرار معــاش از راه هــای نامناســب و زندگــی در 
محــالت توســعه نیافتــه کالن شــهر مــی کنــد.

زرق و بــرق زندگــی شــهر نشــینی بــرای جوانان 
ــا را  ــک، آنه ــهرهای کوچ ــی ش ــتایی و حت روس
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــه مهاجــرت ب ــور ب مجب
آرمانهــای خیالــی خــود می کند کــه در بــدو ورود 
بــه کالنشــهرها بــه گونــه ای دیگــر نمایــان می 
شــود و تمامــی آنهــا تفــاوت اجتماعــی خــود بــا 

محیــط را بــه خوبــی احســاس مــی کنــد.
ــن  ــا تامی ــی و ی ــای اجتماع ــاوت ه ــران تف  جب

ــه  ــور ب ــن را مجب ــه هــای زندگــی مهاجری هزین
انجــام کارهــای مختلــف مــی کنــد کــه همیــن 
ــم و  ــادی از جرائ ــش زی ــد بخ ــث ش ــد باع رون
تخلفــات شــهری از حاشــیه نشــینی آغــاز شــود 
ــه  ــر ب ــی بهت ــرای زندگ ــه ب ــواده ای ک ــرا خان زی
ــی  ــور م ــروز مجب ــرده ام ــفر ک ــهر س کالن ش
ــد. ــالش کن ــرای زندگــی کــردن ت ــه ب شــود ک

ــدام در  ــر ک ــه ه ــی ک ــا جوانان ــواده و ی ــدر خان پ
ــوع  ــود دارای ن ــک خ ــهرهای کوچ ــتا و ش روس
زندگــی متوســط بودنــد امــروز در حاشــیه شــهر 
شــیراز در کمتریــن ســطح زندگــی و بــرای رفــع 
مشــکالت خــود نیــز دســت بــه هــر کاری مــی 
زننــد هــر چنــد کــه برخــی از ایــن مهاجریــن نیز 
ــهری کالن  ــه ش ــا جامع ــود را ب ــد خ ــی توانن م

هماهنــگ کننــد.
ــن  ــز در همی ــیراز نی ــروز ش ــینی ام ــیه نش حاش
مباحــث اســت بــه گونــه ای کــه تفــاوت هــای 
طبقــات اجتماعــی در شــیراز باعــث شــده 
حاشــیه نشــینان در محــالت توســعه نیافتــه بــه 
ــا دیگــران در ظاهــر  دلیــل اینکــه خودشــان را ب
ــتفاده از روش  ــا اس ــد ب ــان دهن ــگ نش هماهن

ــد. ــی کنن ــد م ــب درآم ــف کس ــای مختل ه
ــد کــه حاشــیه نشــینی  کارشناســان اعتقــاد دارن
نــه تنهــا باعــث شــده کــه جرائــم در کالنشــهر 
ــی  ــای فرهنگ ــه تفاوته ــد بلک ــد یاب ــیراز رش ش
ــه  ــف حاشــیه نشــین و شهرنشــین منجــر ب طی
ناســازگاریهای فرهنگــی بیــن حاشــیه نشــینان 

ــود. ــی ش م
ــواده  ــان خان ــازگاری فرهنگــی در جوان ــن ناس ای
ــا  ــود آنه ــی ش ــث م ــین باع ــیه نش ــای حاش ه
ــگ  ــا فرهن ــود را هرچــه ســریعتر ب ــد خ بخواهن
ــه در  ــد ک ــگ کنن ــان هماهن ــهر میزب ــب ش قال
ــرای  ــی را ب ــی عمیق ــهای فرهنگ ــت چالش نهای

ــت. ــد داش ــی خواه ــا در پ آنه
ــی از  ــتقر در یک ــدگان تاکســی مس ــی از رانن یک
مجموعــه تجــاری شــیراز ، بــا اشــاره بــه اینکــه 
نیمــی از دختــران و پســرانی که پاســاژگردی می 
ــیراز  ــیه ای ش ــی و حاش ــق جنوب ــد از مناط کنن
هســتند، گفــت: همــواره شــاهد افزایــش حضــور 
ــه  ــتیم ک ــاری هس ــز تج ــن مراک ــان در ای جوان
هــر کــدام بــا جدیــد تریــن مــدل هــای لبــاس و 
ظاهــر در ایــن محــل حضــور دارنــد کــه در نــگاه 

مــی تــوان آنهــا را از خانــواده هــای مرفــه شــهر 
ــب  ــاعت ش ــر س ــه در اواخ ــا زمانیک ــت ام دانس
ــر  ــد نظ ــزل را دارن ــمت من ــه س ــن ب ــد رفت قص

شــما کامــال تغییــر مــی کنــد.
ــان  ــن جوان ــه داد: اگــر ای محســن صالحــی ادام
را دختــران تشــکیل مــی دهنــد کــه در ســاعات 
ــه طــور شــریکی یــک تاکســی  ــی شــب ب پایان
مــی گیرنــد و زمانیکــه مــا آدرس مقصد را ســوال 
مــی کنیــم مکانــی را بــه مــا اعــالم مــی کننــد 
ــی  ــرات م ــی ج ــم خیل ــاعات روز ه ــه در س ک

ــرد. ــردد ک ــالت ت ــن مح ــد در ای خواه
ــدی  ــه ح ــا ب ــی آنه ــکالت مال ــزود: مش وی اف
ــی  ــه واقع ــد کرای ــش از 50 درص ــه بی ــت ک اس
تاکســی را نمــی تواننــد پرداخت کننــد در حالیکه 
لبــاس هــای آنهــا چیــز دیگــری را مــی گویــد به 
همیــن دلیــل راننــدگان تاکســی زمانیکــه مقصد 
ــان اول  ــه را هم ــد کرای ــی کنن ــوال م ــا را س آنه

دریافــت مــی کننــد.

lمنبــع اکثــر جرائــم در شــیراز از 
حاشــیه نشــینی اســت

ــتانداری  ــی اس ــی و انتظام ــر کل امنیت ــا مدی  ام
ــی  ــروع تمام ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارس ، ب ف
ــت،  ــینی اس ــیه نش ــات از حاش ــم و تخلف جرائ
گفــت: حاشــیه نشــینی بــه عنــوان  یــک پدیــده 
مشــکل دار در اکثــر کالن شــهرها مطــرح اســت 
ــه خشکســالی هــای  ــا توجــه ب ــه خصــوص ب ب
ــد در  ــن رون ــم ای ــور حت ــه ط ــارس ب ــتان ف اس

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــیراز افزای ش
ــه  ــف ک ــای تاس ــزود: ج ــدی زاده اف ــد احم احم
ــهر  ــارس و ش ــتان ف ــم در اس ــر جرائ ــع اکث منب
ــن حاشــیه نشــینی هاســت. ــز از همی شــیراز نی

وی بــا بیــان اینکــه بــرای مدیریــت کــردن ایــن 
مجموعــه نیازمنــد همــکاری تمامــی دســتگاهها 
بــرای مدیریــت کــردن،  هســتیم، گفــت: 
پیشــگیری و ســاماندهی حاشــیه نشــینی هــا و 
رونــد فرهنگــی آنهــا نیازمنــد همــکاری تمامــی 
دســتگاه هــا هســتیم زیــرا کار بــه حــدی بــزرگ 
ــه  ــادر ب ــی ق ــه تنهایــی هیــچ ارگان اســت کــه ب

ــا نیســت.  ــع مشــکالت آنه رف
 مدیــر کل امنیتــی و انتظامــی اســتانداری فارس 
ادامــه داد: اولیــن تخلفــی کــه در مناطق حاشــیه 

ــرق  ــدن آب، ب ــد دزدی ــی ده ــیراز روی م ای ش
ــن کار  ــه ای ــی اســت ک ــر مباحــث خدمات و دیگ

شــروعی بــرای دیگــر مــوارد جــرم اســت.
احمــدی زاده تاکیــد کــرد: برنامــه ریــزی هــای 
مختلفــی بــرای رفــع ایــن مشــکالت در شــیراز 
ــود  ــادی وج ــای کار زی ــان ج ــا همچن ــده ام ش
دارد زیــرا خشکســالی اســتان فــارس ادامــه دارد 
و گــروه هــای مختلفــی از روســتاها و شــهرهای 

کوچــک بــه ســمت شــیراز آمــده انــد.

200l هزار حاشیه نشین در شیراز
امــا مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
ــق  ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارس  ب ــتانداری ف اس
آمــار ســال 90 در حــال حاضــر 200 هــزار حاشــیه 
ــات  ــت: مطالع ــد، گف نشــین در شــیراز وجــود دارن
در خصــوص حاشــیه نشــینی در شــیراز  در ســال 
ــوان مناطــق  ــه عن ــه ب 85 انجــام شــده و 10 محل
ــد مهــارت شــغلی،  ــه کــه فاق ــر توســعه یافت کمت
افــراد مهاجــر و حتــی در برخــی از مواقــع از خدمات 
اجتماعــی محــروم هســتند و مســائل و مشــکالت 

ــدند. ــایی ش ــد شناس ــان را دارن ــاص خودش خ
ــی  ــه داد: کارگروه ــوی ادام ــد موس ــی محم عل
در اســتان در جهــت ســاماندهی وضعیــت 
حاشــیه نشــینی ایجــاد شــده کــه در اولیــن قــدم 
اقــدام بــه راه انــدازی خانــه محلــه در مکانهــای 

ــم. ــرده ای ــده ک ــخص ش مش
ــه  ــک خان ــه ی ــر محل ــرد: در ه ــح ک وی تصری
محلــه داریــم کــه تمامــی دســتگاه هــای مربوط 
بــه توانمنــدی اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
ــه  ــق برنام ــند و طب ــته باش ــت داش ــد فعالی بای
و زمانبنــدی  مشــخص از طریــق منابــع و 
اعتباراتــی کــه در اختیــار دســتگاه هــا اســت باید 

ــد. ــه کنن ــرویس ارائ س
 مدیــر کل امــور اجتماعــی و فرهنگی اســتانداری 
ــه تنهــا  فــارس تاکیــد کــرد: چنیــن محالتــی ن
در شــیراز بلکــه در شهرســتانهایی همچــون 
مرودشــت و کازرون نیــز وجــود دارد کــه در ایــن 

شــهرها نیــز خانــه محلــه ایجــاد شــده اســت.
موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار تعــداد 
جمعیــت مــا در ســال 90 کاهــش حاشــیه 
ــال 90  ــت: س ــد، گف ــی ده ــان م ــینی را نش نش
ــت  ــش جمعی ــال 85 کاه ــا س ــه ب ــه مقایس ک
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ــه نشــان از آن  ــم ک ــته ای ــیه نشــین را داش حاش
ــر برنامــه هــای  دارد کــه ایــن افــراد تحــت تاثی
ــگاه  ــردن جای ــاال ب ــرای ب ــالش ب ــی ت فرهنگ

ــد. ــود دارن ــی خ اجتماع
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــرد: ام ــد ک وی تاکی
ــان مشــکالت در حاشــیه نشــینی وجــود  همچن
ــای  ــزی ه ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــد ب دارد و بای
ــز  ــق نی ــن مناط ــه ای ــم ک ــعه دهی ــود را توس خ
ــز از  ــاکنان نی ــوند و س ــه ش ــات اولی دارای امکان

ــوند. ــد ش ــره من ــهر به ــی ش ــات واقع خدم
مدیــر کل فرهنگــی و اجتماعــی اســتانداری 
فــارس افــزود: زمانیکــه کــه امکانــات را در اختیار 
ایــن محــالت قــرار دهیــم در آن زمــان نیــز بایــد 
ــی  ــر روش زندگ ــار تغیی ــا انتظ ــاکنان آنه از س

ــیم. ــته باش ــی را داش ــردی و اجتماع ف
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره بــه وضعیــت حاشــیه نشــینی 
در شــهر شــیراز گفت: بیشــترین مشــکل حاشــیه 
نشــینی کالنشــهرها در کشــور مربــوط بــه شــهر 
ــر کالنشــهرها  ــس از آن دیگ مشــهد اســت و پ
از جملــه شــیراز از ایــن موضــوع رنــج مــی بــرد.

زاغه نشینی شیراز / مخروبه های شیراز
ــه  ــراد ب ــی از اف ــه داد: برخ ــادری ادام ــر ق جعف
دلیــل مشــکالتی کــه در شــهرها و روســتاهای 
کوچــک خــود دارنــد بــه شــهر ســفر کــرده و در 

ــد. ــی کنن حاشــیه شــهرها ســکونت م
وی بــا بیــان اینکــه حضــور ایــن افراد مشــکالت 
زیــادی را بــرای شــهرها بــه وجــود آورده، اظهــار 
داشــت: ایجــاد روســتاها چــه در حریــم و چــه در 

خــارج از حریــم مشــکل قانونــی دارد.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
ــاد  ــز بنی ــم نی اســالمی ادامــه داد: در داخــل حری
مســکن، شــهرداری و... مســئول پیگیــری ایــن 
موضوعــات هســتند امــا متاســفانه هیچکــدام از 
ایــن دســتگاه هــا بــه وظایــف خــود بــه خوبــی 
ــانه  ــئولیت ش ــار مس ــر ب ــرده و از زی ــل نک عم

ــد. ــی کنن ــی م خال
قــادری گفــت: ســاخت و ســازهای بــی حســاب 
ــا خــارج از محــدوده روســتا  در حریــم شــهرها ی
ــد  ــن رو بای ــود آورده از ای ــه وج ــکالتی را ب مش
ایــن موضــوع بــه صــورت جــدی پیگیری شــود.

وی بــا تاکیــد بــر رفــع مشــکالت حاشــیه 
ــی کــه ســاخت وســاز  ــان کــرد: زمان نشــینی بی
مبتنــی بــر ضوابــط شهرســازی نباشــد  کاربــری 
رعایــت نشــود و... بــه طــور حتــم بــا اولیــن زلزله 
ــه  ــکالتی ب ــزد و مش ــی ری ــرو م ــاختمانها ف س

ــد. ــی آی ــود م وج
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای 
ــر ایــن افــراد حاشــیه  اســالمی افــزود: عــالوه ب
نشــین هزینــه ای را  بــه دســتگاه هــای خدمــات 
رســان از جملــه آب، بــرق، گاز و... پرداخــت نمــی 
کننــد و ایــن امــر باعــث تحمیــل هزینــه هــای 

ــی شــود. ــا م ــه دســتگاه ه ــاردی ب میلی
ــن مشــکالت  ــر ای وی اظهــار داشــت: عــالوه ب
ــه  ــن حاشــیه نشــینی هــا ب ــا ای ــز ب دیگــری  نی
وجــود مــی آیــد از ایــن رو ضــروری اســت کــه 
ــرورت در  ــک ض ــورت ی ــه ص ــوع ب ــن موض ای
دســتور کار قــرار گیــرد و هــر چــه ســریعتر بــرای 

ــود. ــدام ش ــع آن اق رف

ــه  ــل مناطــق حاشــیه نشــین ب lتبدی
ــکاری ــون بزه کان

عضــو مرکــز مطالعــات راهبــردی ناجــا و فرمانده 
ــوص  ــارس در خص ــتان ف ــی اس ــابق انتظام س

حاشــیه نشــینی در شــیراز بــه خبرنــگار مــا 
ــزرگ،  ــهرهای ب ــینی در ش ــیه نش ــت: حاش گف
ــودن مبلمــان شــهری و گســتردگی  نامناســب ب
بافتهــای فرســوده باعــث بــروز ناهنجــاری های 

ــود. ــی ش ــهرها م ــن ش ــی در ای اجتماع
ســردار ســیروس ســجادیان ادامــه داد: ســاماندهی 
حاشــیه نشــینان در شــهرهای بــزرگ یکــی 
از ضــروری تریــن توســعه امنیــت پایــدار در 
شهرهاســت زیــرا کــه ســرریز ناامنــی ایــن مناطق 
توســط افــراد بزهــکاردر حاشــیه نشــین هــا تهدید 
ــه  ــی شــوند ک ــردم محســوب م ــرای م بزرگــی ب
معتــادان و افــراد بیــکار عمومــا مبــادرت به ســرقت 

ــد. ــی کنن ــای خــرد در ســطح شــهرها م ه
ایــن کارشــناس انتظامی حاشــیه نشــینی را بازتاب 
توســعه نامتــوازن دانســت و بیــان کــرد: این معضل 
در مناطــق توســعه یافتــه رخ مــی دهد بدیــن گونه 
ــعه  ــه از توس ــری ک ــاط دیگ ــردم نق ــرای م ــه ب ک
محــروم مانــده انــد مناطــق حاشــیه ای کــه نظارت 
ــه  ــه جاذب ــل ب ــرد تبدی کمتــری صــورت مــی پذی

مــی شــود.
وی بیــان کــرد: معمــوال افــراد بعــد از مهاجــرت 
بــه قطــب توســعه بــه لحــاظ اینکــه از تخصــص 
ــر  ــر پذی ــه مهاج ــام در جامع ــرای ادغ ــی ب کاف
برخــودار نیســتند ناچــار مــی شــوند بــه کارهایی 
ــه مهــارت و تخصــص  ــازی ب ــد کــه نی رو بیاورن

نــدارد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــه واســطه 
نداشــتن مهــارت، اغلــب از داشــتن شــغلی کــه 
ــروم  ــد مح ــن کنن ــود را تامی ــاش خ ــد مع بتوانن

ــتند. هس
ســردار ســجادیان گفــت: حاشــیه نشــینها پــس 
از مهاجــرت بــه قطــب توســعه اغلــب نــه پــول و 
نــه شــناخت کافــی دارنــد تــا بتواننــد در مناطــق 
ــوند  ــاکن ش ــهر س ــه ش ــبتا مرف ــا نس ــه و ی مرف
ــه  ــه ب ــی ک ــه ســاختن ســرپناه های در نتیجــه ب
ــود در  ــی ش ــده م ــاد خوان ــی آب ــالح حلب اصط

ــد. ــی آورن ــیه شــهرها رو م حاش
ــکالت  ــه مش ــت ک ــت: اینجاس ــار داش وی اظه
ــایر  ــرای س ــیب زا ب ــای آس ــروه ه ــی گ امنیت
شــهروندان ایجــاد مــی شــود زیــرا  حلبــی آبادها 
تبدیــل بــه محلی بــرای برخــورد افــراد محــروم ، 
کــم درآمــد و عمومــا کــم ســواد مــی شــود و این 
ارتبــاط نزدیــک در کنــار نداشــتن درآمــد مطلوب 

ومشــروع یــا شــغل مناســب و همچنیــن حاکــم 
ــج  ــه تدری ــون ب ــر و ناهمگ ــگ فق ــودن فرهن ب

تبدیــل بــه کانونهــای بزهــکاری مــی شــود.
عضــو مرکــز مطالعــات راهبــردی ناجــا تصریــح 
ــن  ــه از تامی ــردی ک ــر ف ــارت دیگ ــه عب ــرد: ب ک
ــواده محــروم اســت و  ــرای خــود و خان معــاش ب
از فرهنــگ فقــر و ناهمگــون در محــل رنــج مــی 
بــرد ، ناچــارا و بــه مــرور زمــان به ســمت کســب 
و کار غیرمجــاز کشــیده مــی شــود زیــرا چیــزی 
بــرای از دســت دادن نــدارد کــه بــه خاطــر آن از 

برخــورد بــا قانــون حــذر کنــد.
ــوازن و  ــعه نامت ــه توس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــم  ــه ه ــعه یافت ــتر توس ــاط بیش ــدار در نق ناپای
ــی آورد و اقشــاری  ــار م ــه ب ــادی ب آســیبهای زی
ــد،  ــی کن ــر م ــا آســیب پذیرت ــان قطبه را در هم
افــزود: ایــن مســئله را نیــز در شــهر شــیراز مــی 
ــورد  ــاص در م ــور خ ــه ط ــود و ب ــاهد ب ــوان ش ت
حاشــیه نشــینی در شــیراز ایــن معضــل در ســه 
ــت  ــی در باف ــوده، یک ــهود ب ــهر مش ــه از ش نقط
قدیمــی مرکــز شــهر، دوم در بخشــهایی از نقــاط 
حاشــیه ای شــهرمانند مهــدی آبــاد، ســلطان آباد 
ــدوده  ــری در مح ــرغان و.... و دیگ ــرکان، ش ، ت
هــای خــارج از مناطقــی کــه جــزء شــهر شــیراز 

ــد. ــه شــمار مــی رون ب
ــوع  ــن موض ــریح ای ــه تش ــجادیان ب ــردار س س

ــه  ــهر ب ــز ش ــورد مرک ــت: در م ــت و گف پرداخ
واســطه توســعه نامتــوازن و خالــی شــدن 
بافــت قدیــم شــهر ازجمعیــت نســبتا متمــول و 
فرهیختــه بــه نفــع مناطــق شــمال غــرب شــهر 
و حضــور تعــداد اندکــی از مــردم اصیــل محلــی 
ــزی  ــای مرک ــه ه ــد ،محل ــم درآم ــن ک و متدی
ایــن شــهر از قبیــل ســنگ ســیاه و... را مســتعد 
ــتانهای  ــتاها و شهرس ــران از روس ــور مهاج حض
اســتان و ســایر شــهرهای کشــور و اتبــاع خارجی 
ــبب  ــه س ــرده ک ــادان ک ــادی معت ــوارد زی و در م
ــز  ــالت نی ــل در آن مح ــاکنین اصی ــی س ناراحت

ــت. ــده اس ش
ــهر  ــینی درش ــیه نش ــورد حاش ــزود: در م وی اف
ــر  کــه بیشــترین آســیب پذیــری امنیتــی را در ب
ــی  ــب مهاجران ــف و اغل ــای مختل ــروه ه دارد گ
کــه از ســایر نقــاط آســیب پذیــر فــارس بــه آن 
ــه  ــد آن مناطــق را ب ــرده ان ــه مهاجــرت ک منطق

کانونــی بــرای بــروز ناهنجــاری هــا و رفتارهــای 
خــالف امنیــت اجتماعــی از جملــه خریــد ، توزیع 
ــرد و کالن  ــم خ ــدر و جرائ ــواد مخ ــرف م و مص

ــد. تبدیــل کــرده ان
ــار  ــا اظه ــردی ناج ــات راهب ــز مطالع عضــو مرک
داشــت: در واقــع آنچــه کــه باعــث شــده برخــی 
از اهالــی محلــی هــم به ایــن گــروه هــا بپیوندند 
توســعه نامتــوازن شــهر بــوده بــه گونــه ای کــه 
ــل  ــوه و بالفع ــات بالق ــهر از امکان ــی از ش بخش
ــر  ــه ه ــری ب ــش دیگ ــا بخ ــت ام ــوردار اس برخ
دلیلــی از مزایــای پیشــرفت محــروم مانــده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: همیــن موضــوع باعــث شــده کــه 
تعــدادی از جمعیت شــیراز به واســطه برخــوداری 
کمتــر از امکانــات، اشــتغال و... تبدیــل بــه قشــر 
ــت  ــرای از دس ــزی ب ــه چی ــوند ک ــی ش محروم
ــاش  ــب مع ــرای کس ــی ب ــته و راه دادن نداش
ــای  ــه کاره ــارا ب ــد و اجب ــود ندارن ــی خ و زندگ

ــد. ــی آورن ــالف رو م خ
ــر  ــروه آخ ــا گ ــه داد: ام ــجادیان ادام ــردار س س
یعنــی حاشــیه نشــینان خــارج از مرزهــای شــهر 
نیزکســانی هســتند کــه نتوانســته انــد خــود را بــا 
ــل در کشــور  ــد توســعه ای کــه از مدتهــا قب رون
شــروع شــده هماهنــگ وادغــام کننــد و در 
مقابــل نیــز گام موثــری از ســوی متولیــان امــر 

بــرای آنهــا در اقتصــاد بــر داشــته نشــده اســت.
ــه در  ــا ک ــروه ه ــن گ ــی از ای ــت: بخش وی  گف
ــود را  ــی خ ــاد بوم ــور اقتص ــعه کش ــد توس فرآین
ــان  ــی آن ــر زندگ ــر ب ــب فق ــد اغل ــرده ان ــا ک ره

ــت. ــده اس ــتولی ش مس
ــه جــز  ــرد: ب ــان ک ــی بی ــن کارشــناس انتظام ای
ایــن ســه گــروه کــه بــه صــورت بالقــوه و بالفعل  
ــهروندان  ــایر ش ــرای س ــی را ب ــت اجتماع امنی
ــروه چهارمــی در حــال  ــی اندازند،گ ــه خطــر م ب
شــکل گیــری اســت کــه از چنــد ســال قبــل بــه 
واســطه خشکســالی اخیــر کــه معــاش خــود را از 
دســت داده انــد کســانی هســتند کــه بســیاری از 
ــش  ــی در بخ ــعه نایافتگ ــطه توس ــه واس ــا ب آنه
ــد مــی تــوان  هــای دیگــر هــم ادغــام نشــده ان
دامــن زدن بــه ناهنجاریهــای اجتماعــی از قبیــل 
ــن  ــواد مخــدر را در ای ــم م ســرقت و ســایر جرای

گــروه هــم دیــد.

پرونده حاشیه نشینی
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ــری  ــر پذی ــن خصیصــه مهاج ــال ای ــن ح ــا ای ب
هرگــز منتهــی بــه بحران حاشــیه نشــینی نشــده 
ــری  ــکل گی ــا ش ــر ب ــالیان اخی ــا در س ــود ام ب
حاشــیه نشــینی نگــران کننــده در قزویــن، ایــن 
موضــوع بــه یکــی از بحــران هــای بالقــوه ایــن 

ــل شــده اســت. اســتان و شــهر تبدی
حاشــیه نشــینان بیشــتر افــراد مهاجــری هســتند 
کــه بــه علــت دافعــه هایــی کــه در زادگاه شــان 
ــه  ــر ب ــکاری کمت ــد جنــگ و بی وجــود دارد، مانن
دلیــل جاذبــه هــای شــهر، زادگاه خــود را تــرک 

ــد. ــی آورن ــه ســوی شــهرها روی م ــرده و ب ک
ــا  ــق ب ــدم تطبی ــل ع ــه دلی ــو ب ــک س ــا از ی آنه
محیــط شــهرها و از ســوی دیگــر بــر اثــر عوامل 
پــس ران شــهری از محیــط هــای شــهری پــس 
زده مــی شــوند و بــه تدریــج در کانــون هــای بــه 
هم پیوســته یــا جــدا از هــم در قســمت هایــی از 

شــهر ســکنی مــی گزیننــد.
ــه  ــایر جنب ــکن و س ــوع مس ــکونت، ن ــل س مح
هــای زندگــی ظاهــری آنهــا بــا محــل ســکونت 
متعــارف شــهرها متفــاوت اســت همچنیــن آنان 
ــا  از نظــر وضعیــت فرهنگــی و اقتصــادی نیــز ب
ــن  ــه ای ــد، ب ــی دارن ــهری تمایزهای ــت ش جمعی
گــروه از افــراد کــه به تعبیری»شــبه شــهروند« و 
نــه شــهروند کامــل هســتند حاشــیه نشــین مــی 

گوینــد.
برهمیــن اســاس حــدود 20 میلیــون نفــر از کل 
جمعیــت کشــور در ســکونت گاه هــای غیرمجاز 
ــع آن  ــه تب ــد و ب ــی کنن ــی م و حاشــیه ای زندگ
قزویــن نیــز بــه دالیــل متعــددی میزبــان تعــداد 
قابــل توجهــی از جمعیت حاشــیه نشــینی اســت 
کــه در برخــی مناطــق اســتان و بیــش از همــه 
شــهرهای اقبالیــه )ســلطان آبــاد ســابق( و 

ــن ســاکن هســتند. قزوی
ــای  ــه ه ــول ده ــه در ط ــینی گرچ ــیه نش حاش
متمــادی بــا زندگــی مــردم اســتان قزویــن 
ــده هرگــز در  ــا ایــن پدی عجیــن شــده اســت ام
قالــب بحــران بالقــوه ای بــروز نیافتــه بــود ولــی 
وقــوع حوادثــی ماننــد حادثــه نظــام آباد در ســال 
ــان  ــده ای می گذشــته کــه طــی آن تنــش فزاین
مهاجــران و ســاکنان اصلــی نظــام آبــاد بــه وجود 
آمــد، نشــان داد حاشــیه نشــینی در قزویــن مــی 
ــرد بنابرایــن  ــه خــود بگی ــد رنــگ بحــران ب توان
ــه  ــا مطالعــه چنــد و چــون ایــن پدیــده ب بایــد ب
ــدار آن پرداخــت. ــرل پای ــق و کنت شــناخت عمی

قزویــن در معــرض حاشــیه نشــینی مــدرن قــرار 
دارد

ــده  ــوع پدی ــی وق ــن در ریشــه یاب اســتاندار قزوی
ــرت  ــل مهاج ــن از عام ــینی در قزوی ــیه نش حاش
یــاد مــی کنــد و مــی افزایــد: خواســته یــا 
ــی در  ــول و تغییرات ــری تح ــک س ــته ی ناخواس
ــوزه تقســیمات کشــوری و شــهری رخ داده و  ح
جمعیــت شــهری و روســتایی دچــار تغییــر شــده 
ــردم در  ــد م ــدود ۳0 درص ــال 57 ح ــر در س و اگ
ــد امــروز بیــش از 70 درصــد  شــهر ســاکن بودن
جمعیــت اســتان در شــهرها ســاکن شــده انــد و 
اگــر ایــن وضعیــت مدیریــت نشــود بــرای همــه 

ــد شــد. ــن خواه مشــکل آفری
مرتضــی روزبــه مــی گویــد: قزویــن نبایــد دچــار 
مســائل حاشــیه نشــینی مــی شــد امــا متاســفانه 
ــا  ــن م ــه قزوی ــور از جمل ــهرهای کش ــر ش اکث
دچــار آن شــده انــد کــه قزویــن هــم از گذشــته 
بــا ایــن مشــکل روبــرو شــده اســت لــذا تاکیــد 
ــه  ــود و هم ــت نش ــه غفل ــن زمین ــم در ای داری

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق مســائل م
ــه مــی دهــد: توســعه حاشیه نشــینی در  وی ادام
قزویــن، محصــول توســعه نامتــوازن شــهری در 
قزویــن اســت کــه ادامــه رشــد شــتابان حاشــیه  
نشــینی به طــور قطــع معضــالت زیــادی ایحــاد 

مــی کنــد.
ــب ناهمگــون  ــن مســئول اظهارداشــت: ترکی ای
جمعیتــی کــه در اســتان بــه  دلیــل حاشــیه 
نشــینی مــدرن اتفــاق افتــاده معضــالت کیفری، 
ــراه  ــه  هم ــز ب ــادی نی ــی زی ــی و اجتماع فرهنگ
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــن بی ــه در ای ــت ک ــته اس داش
ویژگــی دشــت بــودن قزویــن گســترش شــهرها 
ــد  ــه و نبای ــورت گرفت ــتری ص ــرعت بیش ــا س ب
ــه هــر قیمتــی در توســعه  ــادی و ب منطــق زورآب

ــد. ــاق بیفت شــهری اتف
ــه  ــرت ب ــای مهاج ــا پیامده ــه ب ــه در رابط روزب
ــان  ــز بی ــینی نی ــیه نش ــاد حاش ــن و ایج قزوی

ــتایی  ــهری و روس ــت ش ــی جمعی ــرد: جابجای ک
مــی توانــد مشــکالت سیاســی، اجتماعــی، 
فرهنگــی ایجــاد کندکــه یکــی از ایــن پیامدها در 
شــهرهای بــزرگ شــاهد حاشــیه نشــینی مــدرن 
اســت کــه شــاید از نــوع حلبی آبــاد و کپرنشــینی 

ــده اســت. ــا نگــران کنن ــرای م ــا ب نباشــد ام
اســتاندار قزویــن یادآورشــد: رویکــرد مــا نــگاه به 
آینــده اســت و از فرمانــدار قزویــن انتظــار داریــم 
ــرای  ــا عــزم جــدی ب ــاه ب ــن مــدت کوت در همی
حــل مســائل شهرســتان قزویــن و بررســی ایــن 

مشــکالت اقــدام کنــد.
محــالت حاشــیه نشــین قزویــن فراتــر از 

اســت رســمی  آمارهــای 
شــهر قزویــن در حــال حاضــر دارای ســه 
ســکونتگاه غیــر رســمی حاشــیه نشــین شــامل 
بــاغ نشــاط، محلــه اللوهــا و کــوی بهــار اســت 
کــه از ایــن میــان بــاغ نشــاط بیشــترین جمعیت 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــمی  ــای رس ــق آماره ــه طب ــن گرچ ــن بی در ای
ــالت  ــوان مح ــه عن ــکونت گاه ب ــه س ــن س ای
ــی  ــن معرف ــر رســمی قزوی حاشــیه نشــین و غی
مــی شــوند بــا ایــن حــال دکتــر حســن بحرینــی 
معتقــد اســت کــه تعــداد محالت حاشــیه نشــین 

ــورد اســت. ــن ســه م ــن بیشــتر از ای قزوی
اســتاد شهرســازی دانشــگاه بیرمنگام مــی گوید: 
در بازدیــد از مجموعــه شــهر قزویــن متوجــه می 
ــدر، مشــعل  ــی چــون: چوبین شــویم کــه محالت
دار، ناصرآبــاد، نجــف آبــاد، نظــام آبــاد هــم جــزو 
محــالت حاشــیه نشــین قزویــن محســوب مــی 
ــی  ــه عل ــی ک ــالت قدیم ــن مح ــوند همچنی ش
ــرار  ــهر ق ــد ش ــت جدی ــره باف ــر درمحاص الظاه
دارنــد ماننــد هــادی آبــاد و آبگیلــک هنــوز هــم 

نام مهاجرت و حاشینه نشینی با نام و تاریخ شهر قزوین عجین 
شده به گونه ای که تا قزوین و حیات آن بوده این شهر میزبان 
آن  فرزندان  بعدها  که  بوده  نشینانی  حاشینه  و  مهاجران 
محسوب شده اند، بر همین اساس بسیاری از خاندانهایی که 
موسوم به قزوینی های اصیل هستند در اصل مهاجرانی بودند 

که از سرزمین های دور و نزدیک وارد این شهر شدند.
هاشم   اللهیاری

بررسی پدیده حاشیه نشینی در قزوین

روستاهای خالی از سکنه و گریز به حاشیه های شهر

           قــزویـــن

پرونده حاشیه نشینی
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بافــت حاشــیه نشــین دارنــد و از ایــن معضــالت 
رهایــی نیافتــه انــد.

ــن  ــده تری ــا عم ــا و کرده ــی ه lافغان
ــتان ــای اس ــین ه ــیه نش حاش

همزمــان بــا دوران اوج جنــگ تحمیلــی و ســال 
ــور و  ــی کش ــتانهای غرب ــس از آن اس ــای پ ه
ــود  ــی ب ــیل مهاجران ــان س ــن میزب ــه قزوی البت
کــه از اقلیــم کردســتان عــراق بــه ســوی اســتان 
هــای غربــی ایــران روانــه و چــه بســا کــه هنــوز 
هــم مانــدگار شــدند. البتــه مهاجــرت کردهــای 
عــراق بــه نواحــی غربــی ایــران پیــش از آن نیــز 
ــی  ــگ تحمیل ــوع جن ــا وق ــا ب ــود ام روی داده ب
ــه در  ــش روی داد ک ــش از پی ــا بی ــرت آنه مهاج
ــای  ــتان ه ــس از اس ــز پ ــن نی ــن قزوی ــن بی ای
آذربایجــان غربــی، همــدان، زنجــان از ایــن موج 

ــد. مهاجــرت هــا بــی نصیــب نمان
ــه  ــراق ب ــای ع ــران کرده ــوج مهاج ــس از م پ
قزویــن و ســایر اســتانها و رونق اقتصادی بیشــتر 
ــران  ــگ، مهاج ــس از جن ــالهای پ ــن درس قزوی
ــین  ــده پیش ــان ناخوان ــه میهمان ــز ب ــی نی افغان
ــا جایــی کــه امــروزه محالتــی  اضافــه شــدند ت
ماننــد چوبینــدر، نظــام آبــاد، نجــف آبــاد، مشــعل 
ــتان  ــه و تاکس ــای اقبالی ــین ه ــیه نش دار و حاش
ــاع  ــور اتب ــه حض ــتند ک ــی هس ــه محالت از جمل
ــتان  ــی اس ــایر نواح ــش از س ــا بی ــی در آنه افغان
اســت ضمــن اینکــه از داخــل کشــور نیــز 
مهاجــران عمــده ای از اســتان هــای کردســتان 
و کرمانشــاه و اســتانهای مرکــزی ماننــد کرمــان 

ــوددارد. ــن وج ــزد درقزوی و ی
ــا  ــه ب ــی در رابط ــر یثرب ــه دکت ــن رابط در همی
احتمــال تنــش هــای فرهنگــی کــه بیــن مــردم 
ــا  ــد: ب ــی گوی ــود دارد م ــران وج ــن و مهاج قزوی
ــتر  ــا بیش ــی ه ــه قزوین ــن اینک ــر گرفت در نظ
ــی، پاکســتانی و  آذری و شــیعه و مهاجــران افغان
ُکــرد  عمدتاً ســنی هســتند مــی تــوان از احتمال 
تنش هــای مذهبــی و قومیتــی میان بومــی ها و 
مهاجــران حاشــینه نشــین ســخن گفــت بــا ایــن 
ــاال نیســت و از طرفــی  حــال تعــداد مهاجــران ب
ــه دور از  ــز ب ــن نی ــردم قزوی ــی م ــبک زندگ س

ــی اســت. ــی و قومیت ــش هــای مذهب تن
اســتاد انســان شناســی شــهری دانشــگاه اوهایــو 
یادآورشــد: در هــر حــال ایــن خــود نوعــی تهدید 
ــی  ــایر تهدیدات ــار س ــه در کن ــت ک ــوه اس بالق
ــزه کاری،  ــش ب ــران، افزای چــون شــورش مهاج
انهــدام هویــت هــای شــهری، معضــالت 
ــن  ــائلی از ای ــی و مس ــی و امنیت ــادی، روان اقتص

ــرای آینــده اســتان قزویــن  ــد ب دســت مــی توان
خطرآفریــن باشــد و بایــد پیــش از آنکــه موضوع 
ــا اختصــاص بودجــه و اســتمداد  حــادی شــود  ب
از تخصــص کارشناســان علــوم اجتماعــی، 
اقتصــادی، امنیتــی و شهرســازی ایــن تهدیــدات 

ــرد. ــع ک را مرتف

ــه هایــی کــه حاشــیه  l روســتا- محل
ــد نشــینی را تشــدید کردن

ــا اجرایــی کــردن طرحــی  طــی ســالیان اخیــر ب
کــه روســتاهای حوالــی قزویــن را بــا ایــن شــهر 
بــه صــورت غیرمنفصــل ادغــام مــی کــرد 
بســیاری از روســتاهای حوالــی شــهر قزویــن در 
قالــب محالتــی از ایــن شــهر در آمدنــد بــا ایــن 
ــن  ــتای باراجی ــد روس ــواردی مانن ــز م ــال ج ح
ــزو  ــروز ج ــا ام ــه ه ــتا- محل ــن روس ــب ای غال

ــتند. ــن هس ــیه نشــین قزوی مناطــق حاش
ایــن مناطــق روســتایی در جریــان برخــورداری از 
مواهــب و امکانات شــهری، روســتاهایی هســتند 
کــه بــه دلیــل انفصــال از شــهر جــزو محــالت 
ــان  ــا در جری ــوند ام ــی ش ــن محســوب نم قزوی
آســیب از مضــرات ســکونت گاههــای شــهری 

ــد. ــرار دارن ــف اول ق در ردی
ــل  ــه دلی ــا ب ــاری ه ــه دهی ــز بودج ــی نی از طرف
شــهر بــودن بــه این»روســتا- محلــه هــا« تعلق 
ــن  ــن در ای ــت زمی ــن قیم ــرد، بنابرای ــی گی نم
ناحیــه پاییــن اســت کــه ایــن مســئله بهتریــن 
فرصــت را بــرای ایجــاد حاشــیه نشــینی فراهــم 

ــد. مــی کن
نمونــه ایــن وضعیــت، چوبینــدر، نظــام آبــاد و باغ 
نشــاط اســت که دارای ســاکنین بومــی بافرهنگ 
ــی  ــل قبول ــه لحــاظ معیشــتی در ســطح قاب و ب
اســت امــا بــا ادغــام غیراصولــی در شــهر قزویــن 
ــرای  ــی ب و تحمیــل شــرایط بالتکلیفــی، محمل

پذیــرش مهاجــران افغانــی شــده اســت.
عضــو شــورای اســالمی شــهر قزویــن در همین 
ــه  ــد: موضــوع مناطــق منفصل ــی گوی ــه م رابط
قزویــن یکــی از مــواردی اســت کــه بامخالفــت 
ــت  ــده اس ــه ش ــتاندار مواج ــهر و اس ــورای ش ش
ــا ادغــام روســتاهای اطــراف قزویــن  چــرا کــه ب
بــه شــهر در قالــب محــالت منفصله، مشــکالت 
ــن  ــرای ای ــم ب ــهر و ه ــرای ش ــم ب ــیاری ه بس

روســتاها ایجــاد مــی شــود.
حســین صلــح جــو ادامــه داد: تعــداد ایــن 
ــی از  ــه یک ــت ک ــورد اس ــدود 14 م ــتاها ح روس
اصلــی تریــن مشــکالت ایــن بود کــه روســتایی 
کــه پیوســته در همــان بافــت روســتایی وجــود 

ــی  ــهر م ــام در ش ــس از ادغ ــت و پ ــته اس داش
بایســت تبدیــل بــه شــهر شــود حــال آنکــه نــه 
ــرعت وارد  ــن س ــه ای ــات را ب ــوان امکان ــی ت م
ــن نواحــی  ــه ســاکنان ای ــن مناطــق کــرد و ن ای
مــی تواننــد ســریع تــر در فرهنــگ شــهر جــذب 

ــوند. ش

lرفــع معضــالت فرهنگــی مهــم 
ــینی ــیه نش ــرل حاش ــن راهکارکنت تری

ــت  ــع محرومی ــن رف عضــو شــورای شــهر قزوی
ــی  ــن راهکارهای ــم تری ــای فرهنگــی را از مه ه
مــی دانــد کــه مــی توانــد مانــع از بحران حاشــیه 

نشــینی در قزویــن شــود.
ــع  ــال رف ــن ح ــا ای ــت: ب ــو اظهارداش ــح ج صل
ــیه ای  ــق حاش ــای مناط ــت ه ــه محرومی هم
ــی  ــه آرمان ــک برنام ــدت ی ــاه م ــن در کوت قزوی
ــا اتخــاذ یــک رویکــرد  ــوان ب ــا مــی ت اســت ام
ــای  ــت ه ــور محرومی ــه مح ــدت و برنام بلندم
ــل توجهــی  ــع آن بخــش قاب ــه تب فرهنگــی و ب
از محرومیــت هــای ایــن نواحــی را مرتفــع کــرد.

ــه  ــه گون ــد: سیســتم شــهرداری ب وی مــی افزای
ای اســت کــه درآمدهــای حاصــل از هــر محلــه 
ــد  ــی کن ــه م ــه هزی ــان ناحی ــه را در هم و ناحی
ــدی  ــن درآم ــین قزوی ــیه نش ــق حاش ــا مناط ام
بــرای شــهرداری ندارنــد از طرفــی نیــز بــا رکــود 
ــد  ــی توان ــال نم ــهرداری عم ــاز ش ــاخت و س س
بودجــه چندانــی را بــرای ایــن مناطــق مصــروف 
ــهر  ــورای ش ــم ش ــا تصمی ــال ب ــن ح ــا ای دارد ب
ــی  ــن نواح ــرای ای ــهر ب ــارات ش ــایر اعتب از س
ســرمایه گــذاری هــای فرهنگــی صــورت مــی 
ــال 94  ــه س ــاس در بودج ــن اس ــر همی ــرد ب گی
ــر  ــق در نظ ــن مناط ــرای ای ــی ب ــارات خوب اعتب

ــده اســت. ــه ش گرفت
ایــن مســئول مــی گویــد: در مجموعــه شــورای 
ــا  ــه ب ــددی در رابط ــای متع ــه ه ــهر دغدغ ش
حاشــیه نشــینی و رفع تهدیــدات از آن وجــود دارد 
برهمیــن اســاس در جدیدتریــن مــورد چنــد تــن 
از معتمــدان و بــزرگان محلــی اعــم از شــخصیت 
ــه  ــین ب ــیه نش ــق حاش ــرادی از مناط ــا و اف ه
ــا اعضــای شــورای شــهر  جلســات مشــترکی ب

ــد. دعــوت شــده ان
وی ادامــه مــی دهــد: در ایــن جلســات مشــترک 
مجموعــه ای از مهــم تریــن مشــکالت و 
تهدیــدات ایــن نواحــی شناســایی شــده و طبــق 
برنامــه راهکارهایــی بــرای رفــع مشــکالت 
در 9 محــور مطــرح شــده کــه تقویــت فرهنــگ 
عمومی، تحکیــم بنیــان خانــواده، فرهنگ عفاف 

و حجــاب، ایثــار و شــهادت، تقویــت هویت شــهر 
و انتقــال آن بــه حاشــیه نشــینان و ایجــاد مراکــز 
فرهنگــی چــون قرائــت خانــه و مســجد از جمله 

ــه اســت. ــن برنام محورهــای ای

ــازی در  ــتباهات شهرس ــد از اش lنبای
ــرد ــت ک ایجــاد حاشــیه نشــینی غفل

ــور فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری  ــاون ام مع
قزویــن نیــز در بیــان علــل بــروز حاشــیه نشــینی 
در قزویــن مــی گویــد: حاشــیه نشــینی معضلــی 
ــل ایجــاد آن  ــد در بررســی دالی ــه نبای اســت ک
از مســائل شهرســازی و اشــتباهاتی کــه در 

ــرد. ــت ک ــد، غفل ــی ده ــازی روی م شهرس
ــا پیامدهــای  محســن حــق شــناس در رابطــه ب
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــازی ب ــوع از شهرس ــن ن ای
اظهارداشــت: پــس از شهرســازی معیــوب و 
مشــکل دار معضــالت فرهنگــی و اجتماعــی در 
شــهر بــروز مــی کنــد کــه حاشــیه نشــینی یکی 

ــت. ــکالت اس ــن مش از همی
ــع  ــرای رف ــد: ب ــی ده ــه م ــئول ادام ــن مس ای
معضــالت ناشــی از حاشــیه نشــینی بایــد ابتــدا 
ــا  ــکل و ب ــدون مش ــا ب ــازی م ــاختار شهرس س
ــد  ــدت و بلن ــاه م ــدات کوت ــن تمهی در نظرگرفت
مــدت شــهری باشــد در آن صــورت دیگــر افــراد 
ســودجو محیــط هایــی از ایــن دســت را محمــل 
مناســبی بــرای فعالیــت هــای خــود نمــی یابنــد.

ــیه  ــکالت حاش ــع مش ــر رف ــور پیگی وزارت کش
ــا اســت ــین ه نش

حســن کاشــی بــا اشــاره بــه عــزم وزارت کشــور 
بــرای حــل مشــکالت حاشــیه نشــین هــا مــی 
گویــد: طبــق شــصت و ششــمین مصوبــه 
ــی  ــوان عال ــه عن ــور ب ــی کش ــورای اجتماع ش
تریــن مرجــع تصمیم گیــری درمســائل اجتماعی 
ــرای  ــتان ب ــر اس ــه ای در ه ــی کمیت و فرهنگ
بررســی و رفــع مشــکالت امنیتــی، اجتماعــی و 
فرهنگــی ســکونتگاه هــای غیررســمی حاشــیه 
نشــین تشــکیل شــده اســت کــه جلســات ایــن 
ــتانی  ــازی اس ــد س ــتاد توانمن ــل س ــه ذی کمیت
ســکونت گاه هــای غیر رســمی و حاشــیه نشــین 

ــود. ــی ش ــزار م برگ
مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری 
قزویــن ادامــه مــی دهــد: طبــق مصوبــات ایــن 
ــر  ــای زی ــتگاه ه ــک از دس ــر ی ــرای ه ــورا ب ش
مجموعــه وزارت خانــه هــا و یــا ســایر ارگان هــا 
برنامــه هــا و وظایفــی تعریــف شــده اســت کــه 

ــود. ــری ش ــه پیگی ــز مربوط ــد در مراک بای
ــر  ــای غی ــروز ســکونتگاه ه ــد: ام ــی افزای وی م

پرونده حاشیه نشینی
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ــه  ــود ب ــا خ ــی را ب ــیه ای تهدیدات ــمی حاش رس
ــدات  ــع تهدی ــن رف ــع ای ــه رف ــد ک ــراه دارن هم
ــه  ــا برنام ــن مناطــق ب ــی و اجتماعــی از ای امنیت
ای کــه هــر یــک از دســتگاه هــای ذیربــط ارائــه 

ــت. ــروری اس ــد ض ــی دهن م
ــی  ــه های ــه برنام ــت: ارائ ــار داش ــی اظه کاش
ــدات اجتماعــی، امنیتــی و  جهــت کاهــش تهدی
فرهنگــی یکــی از وظایــف دســتگاه هاســت کــه 
اجــرا شــدن آنهــا نیازمنــد طــرح در ایــن کمیتــه، 

ــارات اســت. ــن اعتب ــب و تامی تصوی
وی اظهارداشــت: گذشــته از نقــاط حاشــیه 
نشــین، مدیــران بایــد بــاب اســتفاده از تخصــص 
ــه  ــف برنام ــای مختل ــوزه ه ــان ح کارشناسش
هایــی نیــز بــرای نقاطــی کــه در معــرض تهدید 
ــا  ــع از آســیب ه ــا مان هســتند، داشــته باشــند ت

ــود. ــوع ش ــش از وق پی

lحاشــیه نشــینی بحــران ســوم 
قزویــن

اســتان قزویــن در شــرایط عــادی بــا دو بحــران 
جــدی بــی آبــی و نیــز ورشکســتگی واحدهــای 
متعــدد صنعتــی خــود مواجــه اســت کــه در ایــن 
ــیه  ــروز حاش ــه ب ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت ــن م بی
نشــینی در اســتان، ایــن پدیــده را هــم در ردیــف 
بحــران هــای ایــن اســتان قلمــداد کــرد بــا ایــن 
تفــاوت کــه بحــران حاشــیه نشــینی بــه شــکل 

ــوه در اســتان وجــود دارد. بالق
هــر روز درب و پنجــره خانــه ای در روســتا بســته 
مــی شــود و تولیدگــری بــار ســفر مــی بنــدد تــا 
ــدد،  ــدگان بپیون ــم مصــرف کنن ــل عظی ــه خی ب
آنقــدر کــه مانــدن یــک جــوان در روســتا باعــث 
تعجــب شــده و گاهــی از میانگیــن ســنی حــدود 
ــه  ــرای جمعیــت روســتایی ســخن ب ۶0 ســال ب
میــان مــی آیــد کــه واقعیــت تلــخ پایــان روســتا 

را نشــان مــی دهــد.
ایــن گــروه بــه عنــوان حاشــیه نشــین در حاشــیه 
ــر کاری  ــه ه ــد و ب ــی گزینن شــهرها مســکن م
ــد کــه  ــد زندگــی کنن ــا بتوانن ــد ت ــن مــی دهن ت
ایــن آمدنهــا نشــان از پیامدهــای ناهنجــاری ها، 
ــالط فرهنگــی و گسســت  ــت، اخت بحــران هوی
هــا زا بدنبــال دارد و ایــن اتفــاق درحالــی رخ مــی 
دهــد کــه بشــر در عمــر طوالنــی تاریخ، همــواره 
ــال 1800  ــوده و در س ــین ب ــودی روستانش موج
تنهــا ۳ درصــد جمعیــت جهــان شهرنشــین بوده 

ــد. ان
براســاس نتایــج بــه دســت آمــده از سرشــماری 
ــور  ــهری کش ــت ش ــال، 1۳85 جمعی ــی س مل
ــکیل  ــر تش ــزار و 75 نف ــون و 245 ه را 48 میلی
ــون و  ــداد ۳۶ میلی ــال 75 تع ــه در س ــی داد ک م
817 هــزارو 789 نفــر بــوده و از آن ســو جمعیــت 
ــون و 227  ــدود 22میلی ــال  ح ــتایی در س روس
ــت در  ــن جمعی ــه ای ــوده ک ــر ب ــزار و 771 نف ه
ــه  2۳ میلیــون و 2۳7 هــزار و ۶99 نفــر  ســال  ب
رســید کــه کاهــش جمعیــت روســتایی بــه ایــن 
ــه روســتاییان در 10 ســال گذشــته  معناســت ک
ــدادی  ــا تع ــد ی ــرده ان ــرت ک ــهرها مهاج ــه ش ب
روســتا بــه شــهر تبدیــل شــده انــد و بــه عبــارت 
دیگــر جمعیــت شــهری درحــال حاضــر درحدود 
۶8.4 درصــد و جمعیــت روســتایی ۳1 /5 درصــد 
و جمعیــت غیرســاکن یــک درصــد جمعیــت کل 

کشــور اســت.
ــه  ــش ب ــاد گرای ــر در ایج ــل موث ــی از عوام یک
مهاجــرت از روســتاها بنیانهــای اقتصــادی 
اســت کــه ایــن بــدان معناســت کــه تنگناهــای 

اقتصــادی در تقویــت انگیــزه و گرایــش بــه 
مهاجــرت موثــر بــوده انــد، وجــود شــکاف 
ــهری و  ــق ش ــان مناط ــی می ــی، اجتماع فرهنگ
روســتایی در ایجــاد مهاجــرت از روســتا به شــهر 
نیــز موثــر اســت و بیــن ویژگیهــای شــخصی و 
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر و نیــز ویژگیهــای 
ــزان  ــتایی و می ــق روس ــی مناط ــی و فضای مکان
ــا  ــه معن ــتایی رابط ــرت روس ــه مهاج ــش ب گرای

داری وجــود دارد.
همچنیــن جاذبــه شــهرها از دیگــر عوامــل موثــر 
بــر مهاجــرت بشــمار مــی رود کــه ایــن عوامــل 
ممکــن اســت اقتصــادی، اجتماعــی یــا فرهنــگ 
ــه اول  ــه در وهل ــد ک ــهری باش ــرق ش و زرق و ب
جوانــان روســتایی را بــه ســوی خــود جــذب مــی 

کنــد.
ــر در  ــان فق ــرت را ارمغ ــر مهاج ــده ای دیگ ع

مناطــق روســتایی مــی داننــد و در ایــن خصوص 
مؤنــث ســازی و ســالخورده ســازی از پیامدهــای 
ــا  ــت، ام ــهر اس ــه ش ــتا ب ــای روس ــرت ه مهاج
شــاید مهاجــرت بــرای کســب زندگــی مهمترین 
ــهری  ــتا، ش ــای روس ــرت ه ــرای مهاج ــل ب دلی
اســت و پیــش بینــی مــی شــود همچنــان ادامــه 

داشــته باشــد.
ــرت  ــوان از مهاج ــاید بت ــرت ش ــواع مهاج در ان
ــت  ــت و برگش ــه اس ــرای همیش ــه ب ــی ک دایم
ــاق  ــی بســیار کــم اتف ــکان اول ــه م ــن ب مهاجری
مــی افتــد و مهاجــرت فصلــی کــه اکثــر 
دهقانهــای جــوان بخصــوص ســاکنین مجــاور 
ــرای  ــی ب ــر زراعت ــای غی ــل ه ــهرها در فص ش
یافتــن کار و اشــتغال بخشــی از ســال را بــه 
شــهر هــا مهاجرت مــی کننــد و بــا شــروع کار و 
فعالیــت زراعتــی دوبــاره بــه مناطــق اصلــی خود 

ــرد. ــام ب ــد را ن ــی گردن ــاز م ب
    در بیــن عوامــل اقتصــادی، کمبــود تســهیالت 

ــی  ــد و م ــه مهمترن ــکاری از بقی ــتا و بی در روس
تــوان گفــت کــه بــا ارائــه امکانــات و تســهیالت 
ــا در  ــوص ب ــه خص ــتاها ب ــرای روس ــاز ب موردنی
ــاد  ــوان و ایج ــل ج ــارات نس ــن انتظ ــر گرفت نظ
ــی  ــوان از هجــوم ب ــی ت ــتاها م ــتغال در روس اش
ــری  ــهرها جلوگی ــه ش ــران ب ــن مهاج ــه ای روی

ــرد. ک

اقتصــاد  توانمندســازی  lرضــوی: 
روســتاها بــا کمــک دولــت محقــق می 

ــود ش
بــه گفتــه ســیدابوالفضل رضــوی معــاون 
اول  معــاون  محــروم  مناطــق  و  روســتایی 
رئیــس جمهــوری دولــت بــرای توانمنــد ســازی 
ــا  ــره ب ــم به ــهیالت ک ــتاها تس ــادی روس اقتص
ــای  ــت ه ــرای فعالی ــد را ب ــار درص ــزد چه کارم

روســتاهای  در  ســرمایه گذاری  و  اقتصــادی 
ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــور در دس کش

رضــوی اظهارداشــت: در ایــن طــرح در صورتــی 
کــه مجمــوع ســرمایه روســتاییان در تشــکل هــا 
و تعاونی هــا بــه 2 میلیــارد تومــان برســد، دولــت 
ــهیالت ارزان  ــان تس ــه آن ــان ب ــارد توم ۶ میلی
قیمــت بــا بهــره 4 درصــد پرداخــت خواهــد کرد.

ــت  ــدت بازپرداخ ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــا 10 س ــن 8 ت ــهیالت بی ــن تس ــاط ای اقس
ــی  ــتاییان م ــزود: روس ــت اف ــده اس ــن ش تعیی
تواننــد کارت دریافــت یارانــه خــود را بــه عنــوان 
ــد. ــرار دهن ــهیالت ق ــن تس ــت ای ــه دریاف وثیق

بــه گفتــه وی، بــا موافقــت رئیــس جمهــوری در 
صورتــی کــه روســتاییان نقــاط مــرزی 15 درصد 
ــهیالت  ــود تس ــت س ــند، دول ــته باش آورده داش
ــن  ــد تعیی ــر درص ــق صف ــن مناط ــان را در ای آن

خواهــد کــرد.
ــادی  ــرح اقتص ــرای ط ــگام در اج ــن پیش قزوی

ــتاها ــدن روس ش
ــاب 20  ــا انتخ ــن ب ــتان قزوی ــان اس ــن می در ای
ــن  ــرای ای ــت اج ــه قابلی ــاخص ک ــتای ش روس
ــرح  ــردن ط ــی ک ــرای عملیات ــد ب ــرح را دارن ط
پیشــگام شــده کــه ایــن کار بــا تــالش مدیــرکل 
دفتــر امــور روســتایی اســتانداری قزویــن امســال 

ــدن اســت. ــرا ش ــال اج در ح
ــروری  ــت: م ــی اظهارداش ــی انبوه ــم حبیب کری
ــه  ــتایی در س ــعه روس ــای توس ــه ه ــر برنام ب
دهــه گذشــته نشــان مــی دهــد در گذشــته نــگاه 
فقرزدایــی بــه روســتا در اولویــت برنامــه هــا قرار 
داشــت و نتیجــه کارهــا نیــز نتوانســت بــه ماندن 
روســتائیان منجــر شــود و جمعیــت روســتایی از 
70 درصــد بــه ۳0 درصــد کاهــش یافتــه اســت و 

ــداوم دارد. ــد همچنــان ت ایــن رون

ــوده  ــه مفق ــتغال حلق ــت و اش lمعیش
ــتا روس

وی افــزود: در حــال حاضــر حلقــه مفقــوده 
ــت  ــتغال اس ــت و اش ــتایی معیش ــعه روس توس
زیــرا در گذشــته نــگاه توســعه بــا الهــام از بانــک 
جهانــی و فقرزدایــی صــورت مــی گرفــت و بــه 
ــتاها  ــه روس ــی ب ــای مردم ــل نهاده ــن دلی همی
ــر را  ــد و فق ــا دســت روســتایی را بگیرن ــد ت رفتن
ــی  ــد کارآفرین ــه بای ــی ک ــد در حال کاهــش دهن

ــت. ــی گرف ــرار م ــه ق ــورد توج م
حبیبــی انبوهــی یادآورشــد: اگــر بخواهیــم 
توســعه روســتایی شــکل بگیــرد و شــاهد کاهش 
مهاجــرت باشــیم بایــد زمینــه مانــدن روســتایی 
ــا تامیــن شــغل مناســب فراهــم کنیــم کــه  را ب
متاســفانه امــروز در اســتان قزویــن روســتاهایی 
ــه  ــه هم ــوت ک ــتاهای الم ــد روس ــم مانن داری
ــرات را  ــرق، گاز، مخاب ــد آب، ب ــاختها مانن زیرس
ــش  ــه و دان ــکنه و مدرس ــی از س ــا خال ــد ام دارن
آمــوز شــده اســت و در کنــار آن برخــی روســتاها 
ــاد  ــا ایج ــیزند در بخــش خرمدشــت ب ــد ش مانن
کارگاه خیاطــی زمینــه اشــتغال 50 نفــر را فراهــم 
ــدن فراهــم  ــرای مان کــرده کــه جذابیــت الزم ب

ــده اســت. ش

و  روســتایی  نخبــگان  lجــذب 
ــی ــذاران محل ــرمایه گ ــتفاده از س اس

مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی اســتانداری 
قزویــن یادآورشــد: بــا اجــرای طــرح ویــژه دولت 
ــی  ــتفاده از اهال ــا اس ــا ب ــم ت ــی کنی ــالش م ت
روســتاها زمینــه شناســایی تحصیــل کــردگان و 
نخبــگان روســتایی را فراهــم کنیــم لــذا در هــر 
بخــش یــک روســتا انتخــاب شــده و در مجمــوع 
ــا  ــو انتخــاب شــده ت ــوان الگ ــه عن ــتا ب 20 روس
بتوانیــم طــرح اقتصــادی شــدن روســتاها را 

ــم. ــی کنی اجرای
ــار  ــتائیان انتظ ــت: از روس ــی گف ــی انبوه حبیب
ــرح  ــرای ط ــت در اج ــه دول ــاد ب ــا اعتم ــم ب داری
اقتصــادی در روســتاها مشــارکت جــدی داشــته 
ــی  ــور اهال ــا حض ــا ب ــن کار تنه ــرا ای ــند زی باش
روســتا ممکــن مــی شــود و دولــت تنهــا 

بسترســاز کارهاســت.
وی اضافــه کــرد: روســتائیان باید خودشــان طرح 
هــای اقتصــادی عملیاتــی را پیشــنهاد کننــد که 
ــه  ــا س ــل دو ی ــتا حداق ــر روس ــتا ه ــن راس در ای
طــرح قابــل اجــرا را بایــد ارائــه کنــد تــا مقدمــات 

اجرایــی شــدن آن را فراهــم کنیــم.
ایــن مســئول گفــت: محــدوده عالقمنــدی 
ــتاها و  ــادی روس ــای اقتص ــتائیان و جغرافی روس

پرونده حاشیه نشینی
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توجــه بــه منابــع کشــاورزی، دامــداری، صنعتــی، 
معدنــی و گردشــگری هــر روســتا مــی توانــد در 
ــه در صــورت آورده  ــده شــود ک ــب طــرح دی قال
ــد  ــز برخــوردار خواهن از کمــک هــای دولتــی نی

ــد. ش
ــن  ــتانداری قزوی ــتایی اس ــور روس ــرکل ام مدی
ــت  ــت دول ــرار نیس ــرح ق ــن ط ــد: در ای یادآورش
ســرمایه گــذاری کنــد بلکــه خــود مردم پیشــگام 
هســتند و تنهــا تســیهل گــری در پرداخــت وام 
ــک  ــتاییان و کم ــت آورده روس ــره، تقوی ــم به ک
ــع طبیعــی در صــورت  در واگــذاری اراضــی مناب
لــزوم دیــده شــده و تــالش خواهیــم کرد بــا رفع 
ــک  ــتاها کم ــت روس ــه معیش ــی ب ــع قانون موان

ــم. کنی
ایــن مســئول اظهارداشــت: ایــن الگــو در 
کشــورهای توســعه یافتــه نیز اجــرا شــده و موفق 
بــوده و امیدواریــم مــا نیــز با اســتقبال روســتائیان 
ــرده و  ــک ک ــتاها کم ــاد روس ــه اقتص ــم ب بتوانی

ــم. ــت کنی ــاکنان آن را تقوی ــت س معیش
ــن طــرح انتخــاب  ــزود: روســتاهایی در ای وی اف
شــده انــد کــه بــه معنــای واقعی روســتا هســتند 
بــه ایــن معنــا کــه جمعیــت ســاکن در آنهــا یــا 
ثابــت بــوده و یــا در ســالهای اخیــر روبــه افزایش 

بــوده اســت.

ــه  ــم توجــه ب ــت یازده lرویکــرد دول
ــت ــت روستاهاس معیش

حبیبــی انبوهــی گفــت: یکــی از موانــع در 
اقتصــادی شــدن روســتاها عــدم آمــوزش 
کاربــردی اســت کــه بــه کارآفرینــی منجر شــود 
ــه ای  ــی و حرف ــازمان فن ــتا س ــن راس ــه در ای ک
ــوزی  ــارت آم ــری در مه ــش موث ــد نق ــی توان م
روســتائیان در رشــته هــای مختلــف ایفــا کنــد.

ــاز  ــکل س ــتایی مش ــد روس ــت واح ــود مدیری نب
ــت اس

ــن  ــان کــرد: در مدیریــت روســتایی چندی وی بی
دســتگاه متولــی بخشــی از کارهــا هســتند کــه 
ــروم  ــق مح ــتایی و مناط ــعه روس ــت توس معاون
ریاســت جمهــوری، ســازمان دهیاریهــای و 
شــهرداری هــای وزارت کشــور و بنیاد مســکن از 
جملــه آنهــا محســوب مــی شــوند کــه اگــر ایــن 

کار متمرکــز شــود نتایــج بهنــری خواهد داشــت.
وی افــزود: برخــی روســتاهای مــا نیازمنــد 
بازنگــری در طــرح هــادی روســتایی اســت 
ــت  ــتا درخواس ــن ۳00 روس ــتان قزوی ــه در اس ک
ــی  ــرا گاه ــد زی ــرح را دارن ــن ط ــری در ای بازنگ
ــذا  ــود ل ــاز ش ــاخت و س ــم س ــی دهی ــازه نم اج
تخلــف ســاختمانی صــورت مــی گیــرد و گانــی 
ــه مهاجــرت هــم مــی شــود کــه ایــن  منجــر ب
سیاســت غلــط اســت و طــرح هــادی را توســعه 
نمــی دهــد و بــرای روســتایی هــم مشــکل ســاز 

ــود. ــی ش م
حبیبــی گفــت: در راســتای سیاســت هــای 
ــا  ــوام ب ــی ت ــه نگاه ــد ک ــر و امی ــت تدبی دول
ــه  ــه ب ــتا دارد توج ــه روس ــت ب ــاد و معیش اقتص
توانمنــدی های خــود روســتا و اســتفاده از قابلیت 
روســتائیان جــدی گرفتــه شــده و دو اقــدام 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس ــوری و عمل تئ

اســت.
ــتایی در  ــعه روس ــند توس ــرد: س ــه ک وی اضاف
ــتا و  ــده روس ــق آین ــه اف ــده ک ــه ش ــتان تهی اس
ــد و  ــده را مشــخص مــی کن مســیر حرکــت آین
الزامــات توســعه در آن پیــش بینــی شــده اســت 
کــه در ایــن راســتا 20 روســتای شــاخص تعییــن 
و در آن الگوســازی شــده تــا بتوانیــم از توانمندی 
هــای روســتائیان اســتفاده کنیــم و بســتر الزم را 
بــرای توســعه بــا مشــارکت بخــش خصــوص و 

ــم. ــردم فراهــم کنی م
ــر امــور روســتایی اســتان قزویــن  ــرکل دفت مدی
ــه  ــتا س ــر روس ــرح در ه ــن ط ــد: در ای یادآورش
ــل اجــرا پیشــنهاد خواهــد شــد  طــرح کالن قاب
تــا مســیر توســعه بخوبــی مشــخص شــود و بــه 
مــوازات آن طــرح مشــارکت مــردم در فعالیتهای 

اقتصــادی و اجتماعــی اجــرا خواهــد شــد.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرد: در اج ــح ک ــی تصری حبیب
روســتائیان هــر آورده ای داشــته باشــند و تعاونی 
تشــکیل دهنــد مــی تواننــد چهــار برابــر آورده از 
ســوی دولــت تســهیالت بــا نــرخ ســه درصــدی 
دریافــت کننــد کــه اگــر ایــن طــرح بخوبــی و بــا 
اســتقبال روســتائیان اجــرا شــود مــی توانیــم بــا 
تقویــت تولیــد و اشــتغال و ایجــاد درآمــد قــدرت 
ــرت  ــم و از مهاج ــاال ببری ــتائیان را ب ــد روس خری

هــم جلوگیــری کنیــم.
ــی  ــال همدل ــت: در س ــئول اظهارداش ــن مس ای
ــق  ــن راه تحق ــت بهتری ــت و مل ــی دول و همزبان
ــه انجــام کارهــای  ایــن شــعار تشــویق مــردم ب
گروهــی و تشــکیل تعاونــی اســت تــا مــردم بــا 
ــای  ــت و مشــارکت در طــرح ه ــه دول ــاد ب اعتم
ــق اقتصــادی روســتاها کمــک  ــه رون اشــتغالزا ب

ــد. کنن

lروستاهایی با قابلیت اشتغالزایی
ــر  ــت: اگ ــتان گف ــه بس ــتای زرج ــار روس دهی
اشــتغال و معیشــت در روســتاها حــل شــود مــی 
تــوان کارهــای بزرگــی کــرد و جلــوی مهاجــرت 
ــران  ــق ای ــه مناط ــعه هم ــه توس ــت و ب را گرف

ــرد. ــک ک کم
زیرســاخت  کــرد:  بیــان  مــددی  محمــد 
ــه  ــت و زرج ــوب اس ــیار خ ــا بس ــتاهای م روس
ــر و  ــوار و 487 نف ــتن 159 خان ــا داش ــتان ب بس
شــبکه اینترنــت پرســرعت، آب، بــرق، گاز و 
مخابــرات، طــرح هــادی و خیابــان کشــی 
و دفتــر خدمــات روســتایی و نزذیکــی بــه 
شــهرهای محمدیــه، قزویــن و آبیــک از بهترین 

روســتاهای اســتان محســوب مــی شــود.
وی اضافــه کــرد: ســال 85 تعــداد ســاکنان ایــن 
ــدت هشــت  ــه در م ــود ک ــوار ب ــتا 121 خان روس

ــن  ــت ای ــه عل ــید ک ــوار رس ــه 159 خان ــال ب س
افزایــش جمعیــت وجــود امکانــات خــوب 
زیربنایــی بــود کــه بــا اجــرای طــرح هــای ویــژه 
توانســتیم در چنــد ســال روســتای نمونه شــویم.

دهیــار زرجــه بســتان گفــت: دهیــاری هــا هــم 
نقــش مهمــی در پویایــی روســتا دارنــد و از ســال 
8۶ کــه فعالیــت دهیــاری افزایــش یافتــه شــاهد 

تحــول اساســی در روســتا هســتیم.
ــه  ــن طــرح ک ــن مســئول اظهارداشــت: در ای ای
ــت  ــر حمای ــی شــود اگ ــت اجــرا م از ســوی دول
ــود  ــک خ ــا کم ــم ب ــرد قادری ــورت گی الزم ص
کارهــای  کشــاورزی  حــوزه  در  روســتائیان 
ــم و معیشــت روســتائیان  اقتصــادی انجــام دهی

ــم. ــت کنی را تقوی
ــذاران  ــرمایه گ ــه س ــرد: در منطق ــه ک وی اضاف
محلــی هــم داریم کــه حاضــر شــدند در کارهای 
اقتصــادی روســتا مشــارکت کننــد و ســه طــرح 
بــزرگ ایجــاد نهالســتان صنعتــی، تولیــد قــارچ 
ــکاری الزم  ــه هم ــد ک ــه ش ــوگاز ارائ ــوه و بی انب
صــورت نگرفــت و ســرمایه گــذار پشــیمان شــد.

مــددی تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا ایــن طــرح 
جدیــد حمایــت الزم از ایــن گونــه ســرمایه 
گــذاران صــورت گیــرد و مــا هــم پیگیر هســتیم 
ــت  ــذار درخواس ــرمایه گ ــن س ــددا از ای ــا مج ت
کنیــم تجدیدنظــر کــرده و در ایــن روســتا حضور 
ــرا  ــود را اج ــتغالزایی خ ــای اش ــرح ه ــد و ط یای

ــد. کن
ــاران  ــار روســتای زرجــه بســتان کــه از دهی دهی
ــت  ــه اســتان اســت معتقــد اســت اگــر دول نمون
موانــع را بــردارد خــود روســتائیان انگیــزه و تــوان 
کافــی بــرای اجــرای طــرح هــای درآمدزایــی را 
دارنــد و اجــرای طــرح اقتصــادی کردن روســتاها 
ــارکت  ــادی و مش ــی و جه ــزم مل ــا ع ــا ب تنه

ــل اجراســت. روســتائیان قاب

lگلیــم بافــی و صنعــت بســته بنــدی 
راهــکار اقتصــادی در روســتای زرجــه 

بســتان
باالخــان مــددی عضــو شــورای اســالمی 
ــن  ــت: در ای ــم گف ــتان ه ــه بس ــتای زرج روس
روســتا اســتعداد گلیــم بافــی، فعالیت کشــاورزی 
و صنایــع بســته بنــدی خوبی وجــود دارد کــه اگر 
دولــت حمایــت کنــد مــی توانیــم بــرای تقویــت 

ــم. ــتفاده کنی ــاکنان از آن اس ــت س معیش
ــرای  ــل ب ــد حداق ــی توان ــن کار م ــزود: ای وی اف
یــک هــزار نفــر از ســاکنان روســتا شــغل ایجــاد 
ــرت  ــم از مهاج ــرح قادری ــن ط ــا همی ــد و ب کن

ــم. ــری کنی جلوگی

پرونده حاشیه نشینی
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شــاهرخ مالیــی دیگــر عضــو شــورا هــم گفــت: 
بارهــا خواســته ایــم طــرح توســعه کشــاورزی و 
ــم  ــعه دهی ــف را توس کشــت محصــوالت مختل
ــع  ــه مناب ــوط ب ــکالت مرب ــل مش ــه دلی ــه ب ک
ــذا از مســئوالن  ــم ل ــده ای طبیعــی از اجــرا بازمان

ــم. ــکاری و مســاعدت داری ــار هم ــی انتظ دولت
حشــمت علــی جمشــیدی عضــو دیگــر شــورای 
ــن روســتا  ــت: در ای ــه بســتان گف اســالمی زرج
ــی و  ــم باف ــم گلی ــی توانی ــم و م ــی داری دارقال
ــت  ــر دول ــم و اگ ــعه دهی ــی را توس ــرش باف ف
ــی  ــدد قال ــای متع ــردن داره ــر ک ــه دای در زمین
ــز مــی  ــن کار نی حمایــت الزم را انجــام دهــد ای
توانــد بــه اقتصــادی شــدن روســتا کمــک کنــد.

هــای  زمیــن  تفکیــک  عــدم  افــزود:  وی 
ــی  ــائل اوقاف ــی و مس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
بــودن زمینهــا و ســخت گیــری در دادن مجوزها 
ــرف  ــر برط ــه اگ ــت ک ــکالتی اس ــر مش از دیگ
ــتان را  ــه بس ــتای زرج ــد روس ــی توان ــود م ش
متحــول کــرده و درآمــد پایــداری بــرای ســاکنان 

ــد. ــاد کن آن ایج
ــتا  ــن روس ــرد: در ای ــان ک ــورا بی ــو ش ــن عض ای
ظرفیــت راه انــدازی طــرح پــرورش ماهــی 
ــرای  ــم ب ــی توانی ــم و م ــم داری ــون ه و بوقلم
جوانــان خودمــان کار ایجــاد کنیــم و اجــازه 

ــد. ــرت کنن ــهر مهاج ــه ش ــم ب ندهی

قزویــن  اســتان  روســتای   308l
خالــی از ســکنه شــده اســت

ــا  ــت: ب ــن گف ــتاندار قزوی ــی اس ــاون عمران مع
خالــی شــدن ۳08 روســتای اســتان و مهاجــرت 
بــه شــهرها تنهــا بــا اقتصــادی کــردن مناطــق 
ــد مهاجــرت را  ــوان رون ــی ت و ایجــاد اشــتغال م
ــت هــای مســتعد روســتاها را  معکــوس و ظرفی

ــرد. شــکوفا ک
ــته  ــالهای گذش ــت: در س ــی گف ــر حبیب  منوچه
ــزار و 150  ــک ه ــتان ی ــتاهای اس ــداد روس تع
ــتا  ــفانه ۳08 روس ــروز متاس ــه ام ــود ک ــادی ب آب
خالــی از ســکنه شــده و تعداد روســتاهای اســتان 
بــه 842 روســتا رســیده کــه بــرای جلوگیــری از 
ایــن پدیــده بایــد چــاره اندیشــی و برنامــه ریــزی 

ــود. ش

ــد:  ــن یادآورش ــتاندار قزوی ــی اس ــاون عمران مع
ــی  ــدن برخ ــی ش ــتائیان و خال ــرت روس مهاج
مناطــق روســتایی نگــران کننــده اســت و 
افزایــش جمعیــت شــهری بــه 7۳ درصــد و 
ــد  ــی ده ــن کشــوری نشــان م ــر از میانگی باالت
تــدوام بــی توجهــی بــه اقتصــاد، عمــران 
وآبادانــی روســتاها پیامدهــای بیشــتری خواهــد 

داشــت.
ایــن مســئول اظهارداشــت: بایــد برنامــه ریــزی 
ــا  ــت از فرصته ــتیبانی دول ــت و پش ــا حمای و ب
ــوب  ــای مطل ــت ه ــا از ظرفی ــم ت ــتفاده کنی اس
کشــور در همــه مناطــق بخوبــی بهــره بــرداری 

ــم. ــکوفا کنی ــا را ش ــود و ظرفیته ش
ــتور کار  ــم در دس ــه مه ــت: دو برنام ــی گف حبیب
اســت کــه تهیــه طــرح ســند توســعه روســتایی 
ــرای  ــه ب ــتای نمون ــاب 20 روس ــتان و انتخ اس
اجــرای برنامه هــای اقتصــادی از جمله آنهاســت 

ــم. ــی کنی ــی م ــه آن را عملیات ک
معــاون عمرانــی اســتانداری قزویــن تصریــح کرد: 
از هــر بخــش یــک روســتا کــه ظرفیــت و قابلیــت 
اجــرای طــرح هــای اقتصــادی، گردشــگری 
ــا  ــه ب ــده ک ــاب ش ــد انتخ ــته باش ــعه را داش وتوس
همــکاری دهیــاران و بخشــداران نســبت بــه 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــا اق ــت ه ــایی ظرفی شناس
ــدل  ــتاهای عب ــد: روس ــئول یادآورش ــن مس ای
ــن  ــاد و قشــالق در شهرســتان ابیــک، کلنجی آب
ــرز،  ــاد در الب ــال آب ــاورس، کم و اردالن در آوج، ب
ــان در  ــزرک و خون ــن، ط ــه، خوزنی ــاهین تپ ش
بوئیــن زهــرا، اک، رادکان، داکان، چــوزه و یحیــی 
آبــاد در تاکســتان، گازرخــان، آتــان، رجایــی 
ــتان  ــرد در شهرس ــدی، رزج ــج، بکن ــت، کل دش
ــرای اجــرای طــرح اقتصــادی کــردن  ــن ب قزوی

ــت. ــده اس ــاب ش ــتاها انتخ روس
ــزار  ــتا 11ه ــن 20 روس ــرذ: در ای ــه ک وی اضاف
ــزار  ــر ۳9 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــوار ب و 492 خان
و 828 نفــر ســکونت دارنــد کــه 12 درصــد 
جمعیــت روســتایی اســتان را شــامل مــی شــود.

ــتان 95  ــتاهای اس ــرذ: در روس ــان ک ــی بی حبیب
ــر ۳22  ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــوار ب هــزار و 47۳ خان
ــا  ــه ب ــد ک ــی کنن ــی م ــر زندگ ــزار و 787 نف ه
اقتصــادی کــردن معیشــت روســتاها مــی تــوان 

ــرد. ــن ک ــتغال را تامی ــادی از اش ــم زی حج
ایــن مســئول گفــت: بــرای رســیدن بــه هــدف 
ــد  ــادی بای ــاد و اقتص ــتاهایی آب ــتن روس و داش
ابتــدا ظرفیــت هــای روســتایی را شناســایی کرد 
ــرا ایــن مناطــق از اســتعدادهای گردشــگری،  زی
ــد کــه  اقتصــادی، کشــاورزی مســتعد برخوردارن
ــا و ســرمایه  در صــورت اســتفاده مناســب از آنه
گــذاری در برخــی حــوزه هــا مــی تواننــد درآمدزا 
بــوده و بــه تحــول مناطــق هــم کمــک کننــد.

مناطــق  عمــران  در  lروســتائیان 
کننــد مشــارکت 

حبیبــی اظهارداشــت: مشــارکت مــردم روســتاها 
ــا  ــود و ب ــق ش ــد محق ــق بای ــی مناط در آبادان
ــا  ــتاها را ب ــعه روس ــوان توس ــزی بت ــه ری برنام
کمــک افــراد محلــی اجرایــی کــرد کــه ایجــاد 

ــت. ــروری اس ــردم ض ــزه در م انگی
حبیبــی یادآورشــد: در نیکویــه یــک شــهرک 80 
ــا زیرســاختهای مناســب دایــر شــده  هکتــاری ب
امــا چــون مشــارکت مــردم محقــق نشــده هیــچ 
ســرمایه گــذاری بــرای اجــرای طــرح و توســعه 
اعــالم آمادگــی نکــرده و رغبتــی در میــان افــراد 
کارآفریــن نیــز ایجــاد نشــده اســت لــذا تنهــا بــا 
ــم  ــی توانی ــردم م ــارکت م ــاد و مش ــب اعتم جل

کارهــا را بــه ســرانجام برســانیم.

امــور  تســهیلگر  بایــد  lادارات 
باشــند روســتایی 

ــت:  ــه گف ــتانداری در ادام ــی اس ــاون عمران مع
ادارات دولتــی بایــد شــرایطی را فراهــم کننــد تــا 
کارهــا در کمتریــن زمــان انجــام شــود و مدیران 
تســهیلگر کارهــا باشــند و اگــر نتوانیــم از موانــع 
دســت و پاگیــر دولتــی عبــور کــرده و  راهــکاری 
منطقــی ارائــه کنیــم هیــچ کاری جلــو نمــی رود.

ایــن مســئول یادآورشــد: ایجــاد انگیــزه در 
ــد کاری  ــت و بای ــم اس ــیار مه ــتائیان بس روس
ــتاها  ــدن روس ــادی ش ــتر اقتص ــا بس ــم ت کنی
بخوبــی مهیــا شــود تــا کارهــا ســامان یابــد و بــا 
توجــه بــه نیــاز روز مــردم کارهــا را جلــو ببریــم.

وی افــزود: اگــر روســتاها بــا اجــرای طــرح 
ــرای  ــده و ب ــده ش ــادی دی ــب اقتص ــای مناس ه
جوانــان شــغل ایجــاد شــود دیگــر شــاهد خالــی 
شــدن روســتاها و متروکــه شــدن مراکــز تولیــد 

ــود. ــم ب ــاورزی نخواهی کش

lاقتصــاد مقاومتی در روســتاها شــکل 
مــی گیــرد

اقتصــاد مقاومتــی یعنــی بومــی کــردن اقتصــاد 
ــه خــارج وابســته نباشــیم و از آنجــا مرکــز  ــا ب ت
تولیــد گوشــت، لبنیــات، نــان و حبوبات و ســبزی 
ــر  ــت اگ ــتی در روستاهاس ــع دس ــوه و صنای و می
از ظرفیــت هــای ایــن مناطــق درســت اســتفاده 
کنیــم میتوانیــم ابعــاد ایــن اقتصــاد را شــکوفا و 

اجرایــی کنیــم.
ــا برخــورداری از ظرفیــت هــای خــوب اســتان  ب
ــن در  ــده ای روش ــیم آین ــرای ترس ــت ب الزم اس
روســتاهای اســتان گام اساســی برداشــته شــود و 
امــروز کــه نــگاه و رویکــرد دولــت تدبیــر و امیــد 
ــار  ــی در کن ــران و آبادان ــه عم ــدی ب ــه ج توج
ــا اقتصــادی کــردن روستاهاســت تــا  معیشــت ب
ــتائیان  ــد روس ــد بای ــوس رخ ده ــرت معک مهاج
ــزرگ  ــاهد ب ــر ش ــا دیگ ــد ت ــتقبال کنن ــم اس ه

شــدن شــهرها نباشــیم.
ــالهای  ــه در س ــی ک ــی خوب ــه های ــم برنام علیرغ
ــه  ــاهد ارائ ــده و ش ــرا ش ــتاها اج ــته در روس گذش
خدمــات زیربنایــی در بســیاری از مناطق محــروم و 
روســتاها بــوده ایــم امــا هنــوز شــاهد مهاجــرت به 
شــهرها هســتیم کــه تــداوم ایــن رونــد بــه تولیــد، 
ــه  ــد ک ــی زن اشــتغال و اقتصــاد کشــور آســیب م
انتظــار میــرود بــا اجــرای این طــرح بتــوان ظرفیت 
هــای پنهــان روســتاها را آشــکار و فعــال کــرد و به 
ــی و اقتصــادی کــردن  ــا درآمدزای ــا ب کار گرفــت ت
روســتاها از رونــد مهاجــرت جلوگیری و بــه افزایش 

رفــاه مــردم روســتایی کمــک کــرد.

پرونده حاشیه نشینی
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سر و صدای بچه های قد و نیم 
این  پالستیکی  دمپایی  با  که  قد 
می دوند،  طرف  آن  و  طرف 
آن  برداشته.  جا  از  را  کوچه 
طرف تر سه نوجوان سیگار به 
لب به دیواری که هر لحظه ترس 
و  داده اند  تکیه  دارد،  فروریختن 
گپ می زنند. چند خانه نیمه ساخته 
رها شده اند و آنهای دیگر هم یا 

یا آجری. و  دارد  کاهگلی  نمای 

زینب آخوندی

زن هــا زیرانــداز کهنــه ای انداخته انــد جلــوی در و ســبزی 
پــاک می کننــد. بیشــتر خانه هــا طــوری ســاخته  شــده اند 
ــوز در  ــی هن ــد. برخ ــداری دام بوده ان ــل نگه ــال مح ــا قب ــه گوی ک
زیرزمین هایشــان گوســفند و بــز نگــه می دارنــد. درب یکــی 
ــه کمربســته و  ــادر ب ــاط چ ــی وســط حی ــاز اســت. زن ــا ب از خانه ه
ــا  ــاط ب ــه حی ــی گوش ــی کوچک ــک کاهگل ــوید. اتاق ــاس می ش لب
یــک پــرده برزنتــی از فضــای بیــرون جــدا شــده. نرگــس  بــا چهار 

ــت. ــه اس ــهر غریب ــن ش ــوهرش در ای ــد و ش فرزن
ــم  ــد. ک ــی می کنن ــم زندگ ــراف ق ــتاهای اط ــواده اش در روس خان
آبــی و بیــکاری موجــب شــده بــا ســه فرزنــدش بــه قــم بیایــد تــا 
شــوهرش کارگــری کنــد و خــودش خانــه داری امــا نــه کاری برای 

کارگــری هســت و نــه خانــه ای بــرای زندگــی...
ــن کلمــه زندگــی در حاشــیه شــهرها  مهاجــرت شــاید کلیدی تری
ــد از  ــده ۳0 درص ــال آین ــج س ــا پن ــه ت ــینان ک ــد. حاشیه نش باش
شهرنشــینان را تشــکیل خواهنــد داد چــه در حریــم ریــل راه 
آهــن زندگــی کننــد و چــه زیــر دکل فشــار قــوی بــرق، درد هــای 

ــاری... ــوچ اجب ــی  و ک ــی آب ــکاری و ب ــد؛ بی ــترکی دارن مش
سکونت گاه هایشــان همیــن نزدیکی هاســت. قلعــه کامــکار و 
شــهرک فاطمیــه در نیــروگاه... اســماعیل آبــاد... توانیــر ...شــهرک 
ــد و هــم  ــی نزدیک ان ــی کــه هــم خیل ــر... محله های صاحــب االم
خیلــی دور... نقاطــی از شــهر کــه بیشــترین جرایــم و آســیب های 

ــد. ــا رخ می ده ــی در آنه اجتماع
روســتاها کــه بــی آب می شــوند، کشــاورزی تعطیــل مــی شــود و 
جوانــان ناامیــد از زندگــی در روســتا، راه شــهر را در پیــش می گیرند 
تــا ســرنخ کالف پیــچ در پیــچ زندگــی را دوبــاره بــه دســت بگیرنــد 
امــا همیــن مهاجــرت بــی رویــه و نیــاز بــه مســکن ارزان قیمــت 

حاشیه نشــینی را بــه متــن زندگــی شــهری امــروز مــی آورد.
حاشیه نشــینی بیمــاری بســیاری از شــهرهای ایران اســت. مشــهد 
یــک میلیــون و 200 هــزار حاشیه نشــین دارد، تبریــز ۳40 هــزار و 
اهــواز ۳50 هــزار نفــر. همــه ایــن شــهرها خصوصیاتــی دارنــد کــه 

موجــب تشــدید مهاجــرت بــه آنهــا شــده اســت.
قــم ســال ها اســت در صــدر اســتان های مهاجرپذیــر کشــور قــرار 
گرفتــه و همیــن موضــوع موجــب شــده حاشیه نشــینی و زندگی در 
ســکونت گاه های غیــر رســمی یکــی از مشــکالت این اســتان باشــد.

17l محله در سکونت گاه های غیر رسمی
محســن بهشــتی، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان قــم بــا اشــاره 
بــه شــاخصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و شهرســازی کــه بــرای 

ــن  ــا در ای حاشــیه نشــینی ذکــر می شــود گفــت: مشــکلی کــه م
راســتا در اســتان قــم داریــم ســکونت گاه های غیــر رســمی اســت 

کــه تــا کنــون 17 منطقــه از آن شناســایی شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن ســکونت گاه ها در اراضــی بــه وجــود آمــده کــه 
از ســوی مراجــع غیــر رســمی تفکیــک شــده اســت، ســرانه های 
ــه  ــدارد ب ــبز و ... را ن ــای س ــی، فض ــی، خدمات ــاز آموزش ــورد نی م

همیــن دلیــل کیفیــت زندگــی در آنهــا پاییــن اســت.
بــه گفتــه وی یــک مشــکل دیگــر در ایــن زمینه هــم وجــود دارد و 
آن هــم رشــد ســکونت گاه ها در محــدوده ای خــارج از حریــم شــهر 
ــاد و  ــماعیل آب ــد اس ــی مانن ــال حاضــر در مناطق ــه در ح اســت ک

نزدیکــی مســجد جمکــران دیــده می شــود.

lتخلفات ساخت و ساز و حاشیه نشینی
مدیــرکل راه و شهرســازی افــزود: ایــن مناطــق هــم بــه ایــن دلیل 
کــه خــارج از محــدوده خدمات شــهری هســتند امکانــات زیربنایی 
ماننــد آب، بــرق، شــبکه معابــر و ... ندارنــد و همین کیفیــت زندگی 

در آنهــا را بســیار پایین آورده اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه در زمینــه ســاماندهی ایــن 
ســکونت گاهها وجــود دارد ادامــه داد: اگــر بخواهیــم ایــن محدوده هــا 
ــا چنــد  را داخــل طــرح تفصیلــی آورده و بــه آنهــا خدمــات بدهیــم ب
مشــکل روبــه رو می شــویم. یکــی از مشــکالت ایــن اســت کــه طرح 
تفصیلــی شــهر ناپیوســته می شــود. مشــکل دیگــر هــم ایــن اســت 
کــه ایــن محدوده هــا مطابــق بــا ضوابــط شهرســازی ایجــاد نشــده 
در نتیجــه حتــی اگــر جزئــی از شــهر باشــد و خدمــات بگیــرد بــاز هم 

مــکان مناســبی بــرای زندگــی نیســت.
بهشــتی معتقــد اســت اضافــه کــردن ایــن محدوده هــا بــه طــرح 
تفصیلــی موجــب می شــود قــراردادن دولــت در مقابــل عمــل انجام 
ــاز در  ــرل ســاخت و س ــل شــده و کنت ــد تبدی ــک رون ــه ی شــده ب

اســتان قــم غیــر ممکــن شــود.
ــر  ــهر زی ــین ش ــق حاشیه نش ــه مناط ــه ب ــا اینک ــد ب او می گوی
ســاخت بدهیــم مشــکل حــل نمی شــود بلکــه بایــد مســکن بــرای 
ــتاندارد  ــرایط اس ــد در ش ــا بتوانن ــرد ت ــه ک ــد تهی ــم درآم اقشــار ک

ــد. ــی کنن زندگ
ــر  ــم و ســکونت گاه های غی ــد شــهری ق ــت ناکارآم بخشــی از باف
رســمی مربــوط بــه کســانی اســت کــه در مناطــق ســه و۶ شــهر 
ــرق زندگــی می کننــد. کســانی  ــر دکلهــای فشــار قــوی ب قــم زی
ــرض خطــر اســت و در  ــر روز در مع ــان و سالمتی شــان ه ــه ج ک

ــد. ــر می کنن ــرایط روزگار س ــن ش بدتری

lزندگی زیر دکل های برق
ــود کــه  ــار در منطقــه پردیســان از اقداماتــی ب اختصــاص ۳2 هکت
ــش از  ــن بخ ــی ای ــه زندگ ــاماندهی ب ــرای س ــته ب ــت گذش دول
مــردم قــم آغــاز کــرد امــا بــه ســرانجام نرســید. مدیــران شــهری 
می گوینــد ایــن قطعــه زمیــن هنــوز از ســوی دولــت تحویــل داده 

ــرد. ــزی ک ــوان روی آن برنامه ری ــا بت ــده ت نش
ــن قطعــه  ــد اختصــاص ای ــرکل راه و شهرســازی قــم می گوی مدی
زمیــن در ســال 87 بــه تصویــب هیئــت دولــت رســیده تــا مردمــی 
ــه  ــد ب ــی می کنن ــوی زندگ ــرق ق ــار ب ــای فش ــر دکل ه ــه زی ک
پردیســان برونــد و شــهرداری زمین هــای زیــر دکل را تبدیــل بــه 
فضــای ســبز کنــد امــا ایــن مصوبــه دولــت بــرای اجرایــی شــدن 

نیــاز بــه یــک ســاز و کار حقوقــی دارد.
ــن مناطــق  ــه در ای ــی ک ــا مردم ــد آی ــد دی ــدا بای ــد ابت وی می گوی
ــا  ــد و آی ــان دارن ــی در پردیس ــه زندگ ــل ب ــد تمای ــی می کنن زندگ
طــرح درســتی بــرای ایــن  انتقــال آمــاده شــده کــه دولــت بتوانــد 

ــد. زمیــن را واگــذار کن
او معتقــد اســت بایــد یــک شــرکت متولــی ایــن کار شــده و با ســاز 
ــای  ــپس زمین ه ــه و س ــل گرفت ــا را تحوی ــاص زمین ه و کار خ

زیــر دکل را آزاد کنــد تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود.
ــم  ــرق ه ــای ب ــر دکل ه ــر مشــکل ســکونت گاه های زی ــی اگ حت
حــل شــود، بــاز مســئله شــهرک های اقمــاری کــه هــر روز ماننــد 
قــارچ از هــر گوشــه شــهر ســر بلنــد کــرده و ســاخت و ســازهای 
ــوز  ــرده هن ــاد ک ــهر را ایج ــیه ای ش ــق حاش ــه مناط ــبانه ای ک ش

ــده اســت. الینحــل باقــی مان

lشهرداری جدی تر برخورد کند
ــد اســت شــهرداری  ــم معتق ــرکل راه و شهرســازی اســتان ق مدی
نبایــد بــه ایــن خانه هایــی کــه بــه ایــن روش ســاخته می شــوند و 
بعدهــا پناهگاهــی می شــوند بــرای آســیب های اجتماعــی، پروانــه 

ســاختمانی بدهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تفکیــک اراضــی وظیفــه نظــام مهندســی 
ســاختمان اســت گفــت: وقتی تفکیــک درســت صــورت نمی گیرد، 
ــود؛ از  ــه می ش ــر گرفت ــک در نظ ــر باری ــک و معاب ــات کوچ قطع
طرفــی کاربــری هــای الزم بــرای فضــای ســبز، آمــوزش، درمــان، 
مســجد و ... در نظــر گرفتــه نمی شــود و در نتیجــه مجمــوع ایــن 
مشــکالت بــا ســاخت و ســاز غیــر قانونــی و بــی ضابطــه بافتــی از 
شــهر را می ســازد کــه مامــن انــواع آســیب های اجتماعــی اســت.

ــکل  ــهر ش ــی در ش ــق اینچنین ــی مناط ــه داد: وقت ــتی ادام بهش
ــه  ــاز ب ــاختن آن نی ــردن و توانمند س ــات ک ــران ماف ــد، جب بگیرن
ــد خانه هــای مســکونی را  هزینه هــای هنگفــت دارد چــرا کــه بای
ــن  ــته از ای ــاخت. گذش ــگاه س ــه و درمان ــجد و مدرس ــد و مس خری
ــا  ــه بافت ه ــه در اینگون ــه ای ک ــی ضابط ــازهای ب ــاخت و س س
ــارات  ــه خس ــد زلزل ــه ای مانن ــوع حادث ــگام وق ــد هن ــاق می افت اتف

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــری ب جبران ناپذی
ــر  ــه وجــود آمــدن ســکونت گاه های غی وی یکــی از ریشــه های ب
رســمی را مشــکالت اقتصــادی موجــود در جامعــه می دانــدو 
ــا ایــن مســئله برخــورد  ــر ب معتقــد اســت شــهرداری بایــد جدی ت
کــرده تــا ایــن بافت هــا گســترش پیــدا نکــرده و محــالت جدیــد 

بررسی پدیده حاشیه نشینی در قم
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بــه ایــن 17 محلــه اضافــه نشــوند.
ــروز  ــمت ب ــه س ــن را ب ــواره ذه ــینی هم ــیه نش ــخن از حاش س
ــه  ــوری ک ــه ط ــرد ب ــی می ب ــیب های اجتماع ــا و آس ناهنجاری ه
همــواره اینگونــه تصــور می شــود کــه افراد حاشــیه نشــین افــرادی 
ــرای جامعــه و حاشــیه شــهر ها نیــز مناطــق  خالفــکار و مضــرر ب

ــد. ــاب می رون ــه حس ــهر ب ــرای کل ش ــن ب ناام
گرچــه ایــن نــوع نــگاه بــه علــت وقــوع و بــروز برخــی از 
ــهر  ــاط ش ــایر نق ــتر از س ــه بیش ــق ک ــن مناط ــا در ای ناهنجاری ه
اســت شــکل گرفتــه امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه شــود که 
چــرا در حاشــیه نشــینی کــه مســئله ای انــکار ناپذیــر در بســیاری 
ــون  ــهر ها و بخصــوص کالن شــهرهای کشــور اســت، تاکن از ش
ــده و شــاید در برخــی مناطــق  ــه خــود ندی ــرای حــل ب چــاره ای ب

ــه گســترش اســت. ــی رو ب حت
ــف  ــه تعری ــن زمین ــه در ای ــه شناســانی ک ــه ســخنان جامع توجــه ب
ــه  ــورد توج ــد م ــا بای ــد قطع ــه می دهن ــی را ارائ ــای خوب و راهکاره
مســئوالن قــرار گیــرد تــا بــا برنامــه ریزی هــای مناســب بتــوان ایــن 
مناطــق را از گــرداب مشــکالت و ناهنجاری هــا نجــات داد. مناطقــی 
کــه بــه گفتــه جامعه شناســان نجــات آن و ایجــاد برنامه هــای 
فرهنگــی و آموزشــی در آن قطعــا بــه نفــع کل شــهر و مــردم اســت.

lحاشــیه نشــینی صرفــا مربــوط بــه ســکونت گاه ها 
نیســت

یــک اســتاد دانشــگاه و جامعه شــناس ، بــا اشــاره بــه پدیده حاشــیه 
نشــینی بــا بیــان اینکــه در بحــث جامعه شناســی، حاشــیه نشــینی 
ــع  ــوان کــرد: در واق ــه ســکونت گاه ها نیســت عن ــوط ب ــا مرب صرف
هــر فــرد یــا گروهــی کــه احســاس تعلــق بــه کل جامعــه در وی 
ضعیــف باشــد و یــا ایــن احســاس تعلــق را نداشــته باشــند حاشــیه 
نشــین یــا انســان حاشــیه ای می دانیــم کــه یکــی از مصادیــق آن 

ــت. ــکونتگاه ها اس در س
دکتــر داوود شــعبانی در ایــن زمینــه بــا تأکیــد بر اینکــه بــرای ارائه 
هرگونــه راهــکار بــرای از بیــن بــردن حاشــیه نشــینی و یــا تنزیــل 
آن بایــد ایــن مســئله را از لحــاظ کمــی و کیفی مــورد بررســی قرار 
ــه راهــکار  ــل و عوامــل و ارائ ــوان کــرد: در بررســی عل ــم، عن دهی
بایــد ایــن نکتــه را مــورد ارزیابــی قــرار داد کــه در حاشــیه نشــینی 
هــر عنصــری کــه مســتقیما بــا ایــن مســئله ارتبــاط داشــته باشــد 
ــام  ــرت را ن ــوان مهاج ــه می ت ــن زمین ــه در ای ــت ک ــت« اس »عل
ــوان  ــا عن ــر مســتقیم باشــد ب ــر غی ــرد و هــر عنصــری کــه تأثی ب
»عامــل« حاشــیه نشــینی عنــوان می شــود کــه در ایــن زمینــه نیز 

ــرد. ــوان ک ــر را عن ــوان فق می ت

lبایــد افــرادی کــه بــا تجریه بیشــتر و موفق تر هســتند 
در مناطق حاشــیه نشــین بــه خدمت گرفته شــوند

ــت و عوامــل و موشــکافی آنهــا  ــان اینکــه شــناخت عل ــا بی وی ب
ــوان  ــه عن ــت: ب ــد، گف ــذار باش ــل تأثیرگ ــه راه ح ــد در ارائ می توان
مثــال هنگامــی کــه مــا مســئله فقــر در حاشــیه نشــینی را مــورد 
ــه  بررســی قــرار می دهیــم بایــد بــه دیگــر عنصر هــای ایــن مقول
ــر  ــر اقتصــادی و فق ــر آموزشــی، فق ــر فرهنگــی، فق همچــون فق
ــب  ــا موج ــه اینه ــرا هم ــم زی ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــی را م آگاه

ــود. ــینی می ش ــیه نش ــترش حاش گس
ــن  ــای ای ــایی اختالف ه ــزوم شناس ــر ل ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
مناطــق بــا ســایر مناطــق برخــوردار شــهر ابــراز داشــت: 
ــود دارد  ــین وج ــیه نش ــق حاش ــه در مناط ــکونتگاه هایی ک س
عمدتــا بــه عنــوان ســکونتگاه های رســمی و قابــل قبــول 
ــه  ــق را ب ــن مناط ــمی ای ــع رس ــد و مراج ــاب نمی آی ــه حس ب
ــر از  ــن ام ــه همی ــد ک ــول نمی کنن ــهری قب ــق ش ــوان مناط عن
ــق در  لحــاظ روان شــناختی اجتماعــی یــک احســاس عــدم تعل
ــاد  ــد ایج ــی می کنن ــق زندگ ــن مناط ــه در ای ــرادی ک ــن اف بی

. می کنــد
ــیه  ــق حاش ــی در مناط ــهری و رفاه ــات ش lخدم

ــد ــه باش ــورد توج ــتر م ــین بیش نش
وی عنــوان کــرد: همیــن احســاس عــدم تعلــق موجــب 
می شــود کــه ســایر افــراد جامعــه بــه آن هــا بــه عنــوان 
افــرادی غیــر مفیــد و قانــون ســتیز نــگاه کننــد و همیــن نکتــه 
ــرخوردگی در  ــی س ــاد نوع ــب ایج ــد موج و ادامــه ایــن رون

افــرادی کــه در مناطــق حاشــیه نشــین زندگــی می کننــد شــود 
ــه تصــور  ــه دور از جامع ــود را ب ــرور خ ــه م ــز ب ــراد نی ــن اف و ای
ــون شــکنی را  ــدام ناهنجــار و قان ــه اق ــر گون ــازه ه ــرده و اج ک

بــه خــود می دهنــد.
وی در ادامــه بــر لــزوم توجــه بــه عدالــت آموزشــی در کلیــه مناطق 
ــرای توجــه  شــهری اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن زمینــه حتــی ب
ــا تجریــه بیشــتر  بــه مناطــق حاشــیه نشــین بایــد افــرادی کــه ب
ــه شــوند و  ــه خدمــت گرفت ــن مناطــق ب ــر هســتند در ای و موفق ت
حتــی الزم اســت خدمــات شــهری و رفاهــی در مناطــق حاشــیه 

نشــین بیشــتر مــورد توجــه باشــد.
شــعبانی بــا تأکیــد براینکــه متأســفانه نســبت بــه حاشــیه نشــینی 
همــواره نــگاه کلیشــه ای وجــود دارد، گفــت: بایــد بــرای بررســی 
ــتفاده  ــد اس ــه و توانمن ــا تجری ــگران ب ــوع از پژوهش ــن موض ای
ــوان  ــق بت ــات عمی ــی و مطالع ــای میدان ــا پژوهش ه ــا ب ــود ت ش

ــه داد. ــدی را ارائ ــای مفی راهکاره

ــا بیــان اینکــه بایــد اقدامــات عمرانــی و برنامــه ریزی هــای  وی ب
مناســب بــرای مناطــق حاشــیه نشــین مــورد توجــه باشــد، گفــت: 
رابطــه حاشــیه نشــینی و گــذران اوقــات فراغــت از مســائل بســیار 
مهــم اســت زیــرا افــرادی کــه در ایــن مناطــق زندگــی می کننــد 
بایــد وقتشــان بــا برنامه هــای مفیــد و ســازنده و آموزشــی پــر شــود 
ــرادی برخــوردار در  ــوان اف ــه عن ــد ب ــر آمــوزش بتوانن ــا عــالوه ب ت

جامعــه زندگــی کننــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا تأکیــد بــر اینکــه نباید بــه افــرادی کــه در 
ایــن مناطــق زندگــی می کننــد بــه عنــوان انســان های نابهنجــار 
ــگاه و تکــرار آن باعــث می شــود  ــوع ن ــن ن ــگاه شــود، گفــت: ای ن
کــه برخــی اقدامــات نابهنجــار بــرای افــراد حاشــیه نشــین عــادی 

تلقــی و بــه مــرور بــر تکــرار آن نیــز تأکیــد داشــته باشــند.
ــه همچــون  ــن نیازهــای اولی ــه اشــتغال، ازدواج، تأمی وی توجــه ب
امنیــت، مســکن، خــوراک و تحصیــالت را از جمله مســائلی عنوان 

کــرد کــه در مطالعــات حاشــیه نشــینی بایــد مــورد توجــه باشــد.
فاصلــه بیــن مناطــق حاشــیه نشــین و مناطــق بــاالی شــهر در قم 

کــم اســت
ــی ،  ــائل جامعه شناس ــنده در مس ــق و نویس ــک محق ــه ی در ادام
مهاجــرت و مســائل اقتصادی را در مســئله حاشــیه نشــینی پررنگ 
ــهرهای  ــا ش ــتا و ی ــه در روس ــرادی ک ــت: اف ــرد و گف ــف ک توصی
ــا ســاختار محــل زندگــی خــود خــو  ــد ب کوچــک زندگــی می کنن
ــوع  ــک ن ــد و هنگامــی کــه وارد شــهر می شــوند دچــار ی گرفته ان
ــود  ــب می ش ــه موج ــوند ک ــی می ش ــفتگی فرهنگ ــارض و آش تع
تــا بــا روابــط و خصوصیــات خــاص محــل زندگــی خــود فاصلــه 

ــد. بگیرن
حســین حســینی تبار کریمــی بــه مســائل اقتصــادی تأثیرگــذار در 
زندگــی حاشــیه نشــینی نیــز اشــاره و بیــان کــرد: زندگــی فقیرانــه، 
تراکــم بــاالی جمعیــت، عــدم وجــود خدمــات اجتماعــی و رفاهــی 
موجــب می شــود تــا فــرد بــا دیــدن مناطــق برخــوردار کــه دارای 

همــه ایــن امکانــات اســت بــه ســوی یــک نظــام مقایســه ای روی 
ــیب های  ــات آس ــان موجب ــت زم ــا گذش ــه ها ب ــن مقایس آورد و ای

ــد. اجتماعــی و ناهنجاری هــا را فراهــم کن
وی بــه شــهر قــم و مســئله حاشــیه نشــینی در ایــن شــهر اشــاره و 
عنــوان کــرد: در قــم فاصلــه بیــن مناطــق حاشــیه نشــین و مناطق 
بــاالی شــهر کــم اســت و ایــن رونــد مقایســه ای بیشــتر به چشــم 

می خــورد.
حســینی تبــار بــا اشــاره بــه برخــی از موضوعــات و ناهنجاری هــا 
ــروز  ــی و ب ــد و فحاش ــرح، تهدی ــرب و ج ــدر، ض ــواد مخ ــد م مانن
بیشــتر ایــن مســائل در حاشــیه نشــینی بــر لــزوم توجــه به مســائل 
روانــی و اجتماعــی و حقوقــی در ایــن مناطــق تاکیــد و بیــان کــرد: 
مشــکل عمــده ای کــه در ایــن مناطــق وجــود دارد عــدم توجــه بــه 

مســائل حقوقــی و قضائــی اســت.
ــه  ــرم س ــوع ج ــگیری از وق ــات پیش ــه در ادبی ــان اینک ــا بی وی ب
تعریــف در ایــن زمینــه وجــود دارد بیــان کــرد: آگاهی هــای 

حقوقــی باعــث می شــود تــا در جامعــه یــک نــوع آگاهــی شــکل 
ــه عنــوان جــرم  ــا افــراد بداننــد چــه مــوارد و اقداماتــی ب بگیــرد ت

ــت. ــرح اس مط
ــه اول تعریــف جــرم  ایــن پژوهشــگر اجتماعــی ادامــه داد: در وهل
مســائله را بایــد بــا ایجــاد آگاهــی و ســواد حقوقــی ایجــاد کــرد تــا 
ــاد  ــه ایج ــراد و جامع ــرم در اف ــوع ج ــگیری در وق ــوع پیش ــک ن ی

ــود. ش
ــای  ــد جمعیت ه ــز بای ــوع دوم نی ــگیری ن ــه داد: درپیش وی ادام
پرخطــر و افــراد خــاص را مــورد آموزش هــای تخصصــی قــرار داد 
ــرادی رفــت  ــه ســراغ اف ــد ب ــز بای ــه ســوم پیشــگیری نی و در وهل
کــه در معــرض جــرم قــرار گرفته انــد ماننــد افــراد زندانــی و معتــاد 
کــه ایــن افــراد را بایــد مــورد بازپــروری قــرار داد تــا شــرایط ایجــاد 

بازگشــت آنهــا بــه جامعــه فراهــم شــود.

lهمــه بایــد نســبت بــه حاشــیه نشــینی احســاس 
مســئولیت داشــته باشــند

حســینی تبــار در ادامــه بــر لــزوم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی در 
مناطــق حاشــیه نشــین تأکیــد کــرد و ادامــه داد: بایــد بــا گســترش 
خدمــات رفاهــی از ایجــاد شــکاف بیــن مناطــق شــهری جلوگیری 
شــود و ایــن مســئله را بــه خوبــی بدانیــم کــه وجــود یــک منطقــه 
حتــی کوچــک حاشــیه نشــین می توانــد بــه عنــوان آســیبی بــرای 
تمــام شــهر تلقــی گــردد پــس بــر ایــن اســاس بایــد تمــام شــهر 
ــه حاشــیه نشــینی احســاس  و مســئوالن و شــهروندان نســبت ب

مســئولیت داشــته باشــند.
وی گســترش فضــای ســبز و مکان هــای تفریحــی، ایجــاد 
امکانــات بهداشــتی، تأســیس فضاهــای دانشــگاهی و آموزشــی در 
مناطــق حاشــیه نشــین را از جملــه مســائلی عنــوان کردکــه بایــد 
مــود توجــه قــرار گیــرد تــا ایــن مناطــق چیــزی جــدای از شــهر و 

ــا مناطــق برخــوردار در نظــر گرفتــه نشــود. ی

پرونده حاشیه نشینی
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حاشـیه نشـینی در شـهر سـنندج از سـالهای بعد 
از پیـروزی انقـالب اسـالمی آغـاز شـد و بعـد از 
هشـت سـال دفاع مقـدس جان تـازه ای بـه خود 
گرفت ولی اوج رشـد حاشیه نشـینی در شهرهای 
مختلـف اسـتان کردسـتان بـه ویـژه شهرسـتان 
سـنندج را بایـد مربوط به اواسـط دهـه 70 و دهه 

دانست. هشـتاد 
هر چنـد کـه کارشناسـان دالیـل مختلفـی را در 
خصـوص افزایـش حاشـیه نشـینی اعـالم مـی 
کننـد ولـی سـه دلیـل مشـخص عامـل تشـدید 
ایـن پدیده مخـرب در شـهرهای مختلف اسـتان 
کردسـتان بـه ویـژه سـنندج اسـت :نبـود نظارت 
هـای الزم از سـوی مدیـران شـهری، بیـکاری و 
عدم دسترسـی به اشـتغال مناسـب و  طرح های 
سدسـازی اجرا شـده در کردسـتان و گسیل مردم 

سـاکن در روسـتاها بـه مناطق شـهری.
وضعیـت حاشـیه نشـینی در سـنندج بـه حـدی 
نگـران کننـده و بحرانـی اسـت کـه در طـول 
سـوی  از  اعتبـاری   2010 تـا   2004 سـالهای 
بانـک جهانـی برای پنج شـهر کشـور کـه دارای 
بیشـترین میـزان حاشـیه نشـین بودنـد، پرداخت 
شـد که سـنندج نیز یکی از این شـهرها در کشور 

. د بو
در حالـی کـه قـرار بـود اعتبـار اختصـاص پیـدا 
کـرده از سـوی بانـک جهانـی مقدمـه ای بـرای 
توسـعه مناطق حاشـیه شهر سـنندج و بافت های 
فرسـوده باشـند و پس از آن هر سـال وزارت خانه 
هـای متولـی از جملـه راه و شهرسـازی در ایـن 
حـوزه اعتبـار ویژه تخصیـص دهند که متاسـفانه 
در سـنندج تنهـا به اعتبـار بانـک جهانی بسـنده 
شـد و این طـرح نـه تنها به سـرانجام نرسـید که 

اقدامـی در راسـتای ادامـه آن صـورت نگرفت.
بیش از 50 درصد سـنندجی ها در مناطق حاشـیه 

دارند سکونت 
اسـتانداری  اجتماعـی  امـور  سـابق  کل  مدیـر 

کردسـتان کـه خـود در حـوزه بافـت فرسـوده و 
مناطـق حاشـیه شـهر سـنندج مطالعاتی داشـته 
اسـت، با اشـاره به وضعیـت نگران کننده حاشـیه 
نشـینی در مرکز اسـتان کردسـتان گفت: مناطق 
حاشـیه نشـین سـنندج نیمی از جمعیت شـهری 
یعنـی 54 درصـد از جمعیت ایـن شـهر را در خود 

جـای داده اسـت.
عطـااهلل رحمانی آبیدر با اشـاره به اینکـه، در حال 
حاضر در 1۳ محله شهرسـتان سـنندج سکونتگاه 
های غیر رسـمی با مسـاحتی بالغ بـر 1۶1 هکتار 
وجـود دار، ادامـه داد: موج دوم حاشـیه نشـینی در 
چهـار سـکونتگاه غیرمجـاز روسـتاهای حاشـیه 
شـهر سـنندج از جملـه نایسـر بـا ۳4۳ هکتـار و 
40 هـزار جمعیت، حسـن آبـاد 175 هکتـار و 15 
هـزار، ننلـه بـا 59 هکتـار و 10 هـزار و در نهایت 
گریزه بـا 29 هکتـار و پنج هزار نفـر جمعیت جزء 
روسـتاهای شـهر شـده دارای سـکونت گاه های 
غیررسـمی یـا همـان بافـت فرسـوده در سـنندج 

. هستند
وی بـا اعـالم اینکـه موج سـوم سـکونتگاه های 
غیـر مجاز در اواسـط سـال 91 در هفت روسـتای 
اقمـاری به وجـود آمـد، بیـان کـرد: آسـاوله، قار، 
دوشان، سـرخه دزج، خشـکه دول، دربنده و کانی 
مشـکان جـز روسـتاهای جدیـدی هسـتند کـه 
سـکونتگاه هـای غیـر مجـاز در آن احداث شـده 
و ایـن موضـوع در آینـده نزدیـک باعث بـه وجود 

آمـدن مشـکالت اجتماعـی می شـود.
رحمانـی آبیـدر بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون ۳4۶ 
هکتار بافت فرسـوده در شـهر سـنندج وجود دارد، 
ادامـه داد: از این میزان بافت فرسـوده 17۶ هکتار 
واجـد ارزش میراثـی و 12۳هکتـار فاقـد ارزش 
میراثـی و 45 هکتـار فرسـوده حاشـیه ای نهایی 

. هستند

حاشیه نشـینی  چهـارم  lمـوج 

اسـت راه  در  کردسـتان  در  شـهری 
رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی کردسـتان نیز در 
خصوص موج جدید حاشـیه نشـینی در شهرهای 
مختلـف ایـن اسـتان بـه ویـژه شـهر سـنندج به 
خبرنـگار مهـر گفت: موج چهارم حاشـیه نشـینی 
شـهری در کردسـتان به دلیل خشکسـالی در راه 

ست. ا
طیـب قدیمـی به سـه مـوج هجـوم جمعیـت به 
مناطق حاشـیه شـهرها در کردسـتان اشـاره کرد 
و گفـت: مـوج چهـارم حاشیه نشـینی شـهری در 
کردسـتان بـه دلیـل خشکسـالی در راه اسـت و 
بـه همین دلیـل اگـر طـی امسـال و سـال آینده 
در ایهـن زمینـه اقدامـی صـورت نگیـرد وضعیت 
شماری از شهرهای اسـتان کردستان در آینده ای 

نـه چنـدان دور نگـران کننـده تر می شـود.
در همین حال یک اسـتاد دانشـگاه هفتـه قبل در 
یـک همایش علمـی در خصـوص مدیریت جامع 
شـهری در اسـتان کردسـتان آمار نگران کننده از 
وضعیـت حاشـیه نشـینی در سـنندج را ارائـه کرد 
کـه بـر اسـاس آمـار ارائـه شـده در این نشسـت، 
میزان حاشـیه نشـینی در شـهر سنندج سـه برابر 

میانگین کشـوری اسـت.
حاشـیه نشـینی در سـنندج سـه برابـر میانگیـن 

کشـور
دانشـیار دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان با اشـاره 
بـه مطالعـات علمـی صـورت گرفتـه و همچنین 
آمارهای موجود و منتشـر شـده از سـوی سازمان 
هـای مسـئول و متولـی در ایـن بخـش گفـت: 
متاسـفانه بحـث حاشـیه نشـینی در بسـیاری از 
مناطـق کشـور دیـده می شـود و ایـن میـزان در 

سـنندج سـه برابـر میانگین کشـوری اسـت.
بـه  خـود  سـخنان  ادامـه  در  نقـدی  اسـداهلل 
مسـئله حاشـیه نشـینی و وجود سـکونتگاه های 
غیررسـمی در شـهرها اشـاره کرد و اظهار داشت: 
در ایـران سـکونتگاه غیـر رسـمی وجـود نـدارد و 

تمامـی ایـن مناطـق، مناطق حاشـیه نشـین غیر 
اسـتاندار هسـتند و مناطقی به عنوان سـکونتگاه 
هـای غیـر رسـمی شـناخته می شـوند کـه فاقد 
هرگونـه امکانـات اولیـه ماننـد آب، بـرق، گاز و 
تلفن باشـد کـه در تمامـی مناطقی که بـه عنوان 
سـکونتگاه غیر رسـمی در کشـور معرفی شده اند 

ایـن امکانـات وجـود دارد.
دانشـیار دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان گفـت: 
متاسـفانه بحـث حاشـیه نشـینی در بسـیاری از 
مناطـق کشـور دیـده می شـود و ایـن میـزان در 
سـنندج سـه برابـر میانگین کشـوری اسـت. و به 
همیـن دلیـل بایـد بـرای چـاره ایـن درد برنامـه 
ریـزی بهتری در دسـتور کار مدیران و مسـئوالن 

اسـتان قـرار گیرد.
وی به مهمترین مشـکالت حوزه شهرنشینی نیز 
اشـاره کرد و بیان داشـت: از دیـدگاه های مختلف 
حاشیه نشـینی، بیکاری، رشـد ناهنجار و بی رویه 
شـهرها، گسـترش اعتیاد، کمبود امکانات رفاهی 
و خدماتی شـهری و مسـائل و مشـکالت زیست 

محیطی از مهمترین این مشـکالت اسـت.

lالحـاق روسـتاها بـه سـنندج عامـل 
تشـدید کننـده حاشـیه نشـین

در حالـی کـه وضعیـت شـهر سـنندج بـه گفتـه 
مسـئوالن و مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی در 
حـوزه حاشـیه نشـینی نگـران کننـده اسـت کـه 
متاسـفانه مقوله حاشـیه نشینی در شـماری دیگر 
از شـهرهای اسـتان کردسـتان از جملـه بانـه، 
مریـوان، قـروه و حتـی سـقز نیـز طی چند سـال 

اخیـر آغاز شـده اسـت.
یکـی از نگـران کننـده تریـن مباحث مربـوط به 
حاشیه نشـینی و سـکونت گاه های غیررسمی در 
شـهرهای اسـتان کردستان گسـترش روستاهای 
اطراف شـهرها و تبدیل به شـهر شـدن آنهاسـت 
کـه این موضوع هم در سـنندج و هم در شـماری 
دیگر از شـهرهای اسـتان کردسـتان دارای سابقه 

است.
نمونـه عینـی این وضعیـت را مـی توان در شـهر 
سـنندج و در روسـتاهای نایسـر، ننله، حسـن آباد 
و گریـزه مشـاهده کـرد کـه طـی کمتـر از مدت 
10 سـال جمعیـت آنهـا 100 و گاهـا 500 برابـر 
شـد و بعـد از ملحـق شـدن بـه شـهر سـنندج به 
عنـوان منطقـه منفصل شـهری امـروز در باتالق 

مشـکالت گیـر افتـاده اند.
مدیریـت مناقـط حاشـیه و همچنیـن همـکاری 
و تعامـل ادارات و سـازمان هـای دولتی مسـئول 
اولیـن نکته در خصوص چاره اندیشـی بـرای این 
پدیده خطرناک اسـت که متاسـفانه تاکنـون این 
مهم در اسـتان کردسـتان نادیده گرفته شـده و با 

داستان حاشیه نشینی در سنندج موضوع 
تازه ای نیست و سالهای سال است که 
پدیده  این  با  کردستان  استان  مرکز 
مخرب دست و پنجه نرم می کند و با 
تنها این درد درمان  گذشت زمان نه 
نشده است که هر روز بر دامنه آن 

شود. می  گسترده 

چنورصادقیآرمان نصرالهی

بررسی پدیده حاشیه نشینی در کردستان

حاشیه نشینی نیمی از جمعیت سنندج را بلعیده

کردسـتان

پرونده حاشیه نشینی



MEHR NEWSAGENCYصفحه 57 | شماره 5 | 10 شهـریور 94

تغییر مدیران حوزه شـهری سیاسـت هـا و برنامه 
ریـزی هـا در ایـن بخـش نیز بـه کلـی تغییر می 

کنـد و هر مسـئولی سـاز خـود را مـی زند.
در حالـی آمارهـا حکایت از سـکونت بیـش از 50 
درصـدی مـردم سـنندج در مناطـق حاشـیه دارد 
ولـی بی تفاوتی مدیران مختلف ادارات و سـازمان 
هـای دولتـی در این بخـش به نظر نگـران کننده 
تـر از ایـن آمار اسـت و به همین دلیـل نیز حداقل 
طـی یـک دهه اخیـر نـه تنهـا درمانی بـرای این 
درد در راسـتای کاهش میزان حاشـیه نشـینی در 
سـنندج تجویز نشده اسـت که روند رشـد حاشیه 

نشـینی نیز چند برابر شـده اسـت.

lعوامل تاثیر گذار بر حاشیه نشینی
اصالحـات ارضـی و افزایـش درآمدهای ناشـی از 
افزایـش قیمـت نفـت و اجـرای بعضـی از پـروژه 
های عمرانـی نظیر پـروژه های آبرسـانی، تامین 
آب آشـامیدنی، برنامـه های راه سـازی گسـترش 
موسسـات آموزشـی و بهداشـتی و غیره از عوامل 
تاثیرگـذار در توسـعه شـهر و همچنیـن هجـوم 
ناگهانی و بی رویه روسـتاییان به شـهر محسـوب 

می شـود.
در ایـن سـال ها شـهر بـه لحاظ سـاخت وسـاز و 
جمعیـت گسـترش پیدا کـرد ولـی فراهـم کردن 
خدمـات زیربنایی در محـدوده هایی که به شـهر 
ملحـق شـده متاسـفانه همواره بـه آینـده موکول 

شـده اسـت و می شـود.
سـیل مهاجـرت روسـتاییان بـه شـهرها از دهـه 
هـای مذکـور در کردسـتان آن هـم بیشـتر در 
مرکز اسـتان آغاز شـد و مـردم در محـالت کانی 
کوزله، عباس آباد و قشـالق سـکنی گزیدند، این 
محـالت اکنون از خدمات شـهری بهـره منداند و 

جـزو شـهر محسـوب می شـوند.
در دهـه 80 تعـدادی از روسـتاهای اطـراف سـنندج 
هم چون نایسـر، حسـن آباد، ننله و گریـزه که مورد 
هجوم مردم از نقاط مختلـف قرار گرفتند و جمعیت 
آنهـا در عرض دو، سـه سـال افزایش بسـیار زیادی 
پیـدا کرد به گونـه ای که قوانین و مقررات روسـتاها 
پاسـخگوی نیاز مردم سـاکن شـده در این روستاها 
نبـود دولـت وقـت در سـال 89 تصمیم گرفـت آنها 
را به عنوان نواحی منفصل شـهری به شـهر ملحق 
کند تـا بدین گونه قوانین شـهری در آنجـا  اعمال و 

حاکم شـود.
ایـن اقـدام  نـه تنهـا منجر بـه حل مشـکالت و 
نارسـایی هـای نواحـی مذکـور نشـد بلکـه طمع 
عـده ای سـودجو را برانگیخت و تعـداد دیگری از 
روسـتاهای اطراف شهر سـنندج ) آسـوله، سرخه 
دزج و دوشـان( نیـز مورد تاخـت و تاز عـده ای به 
خیـال اینکـه در صـورت افزایش جمعیـت آنها به 

شـهر ملحـق خواهند شـد، قـرار گرفت.
ولی به گفتـه دولت مـردان دولـت یازدهم،برنامه  
دولـت تدبیـر و امیـد الحاق ایـن مناطق به شـهر 
نیسـت بلکـه بازنگری طرح هـای هـادی وانجام 
اقدامـات و تدابیری در راسـتای محدود کـردن  و 
ممانعت از گسـترش سـاخت وسـازهای بی رویه 

در این روسـتاها اسـت.
حال از 29 شـهر اسـتان  شـهرهای سـنندج، بانه، 
سـقز، مریوان،قـروه، کامیاران،بیجـار، دیوانـدره و 
دهـگالن دارای بافت فرسـوده و سـکونتگاه های 
غیررسـمی شناسایی شـده  به مسـاحت 2 هزار و 

145 هکتار اسـت.

نواحـی  در  شـهری  خدمـات  lارائـه 
منفصـل بعـد از اتمـام طـرح بازآفرینی

شـوراهای  و  شـهری  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
اسـتانداری کردسـتان با اشـاره به اینکه در تعریف 
قانونـی ناحیـه منفصل شـهری به عنوان حاشـیه 
شـناخته نمی شـود، گفت: از نواحی نایسـر، حسن 
آبـاد، ننلـه و گریزه طبـق قانون به عنوان حاشـیه 
نمـی توانیم نام ببریـم ولی به دلیل نابسـامانی ها 
و نبـود خدمات شـهری در آنجا بیشـتر بـه عنوان 
حاشـیه شـناخته شـده و از آنها نـام می برنـد و از 
ایـن نظر مـی توانـد تعریـف حاشـیه هم داشـته 

. شد با
آرتیـکاس اقبـال بیـان کـرد: در مناطـق مثـل 
ننلـه، نایسـر، حسـن آبـاد و گریـزه در سـنندج 
نیمـه  از  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل   اداره 
دوم سـال 9۳ پـروژه ای بـه نـام بازآفرینـی را 
آغـاز کـرده اسـت کـه پـس از مطالعـه مشـاور 
ایـن پـروژه و داده هـای جمـع آوری شـده آنها 
مدیریـت شـهری بـرای ارائـه خدمات شـهری 

برنامـه ریـزی و اقـدام خواهـد کـرد.
وی با بیـان اینکه تاکنون گزارشـی ازپیشـرفت 
ایـن پـروژه ارائه نشـده اسـت، بیـان کـرد: این 
پـروژه نـه تنهـا در سـنندج بلکـه در شـهرهای 
قروه، سـقز، بانـه و مریـوان هم اجرا می شـود.

 وی بـا بیـان اینکـه زیرسـاخت هـای خدمـات 
شـهری در نواحی منفصل شـهری اسـتان خیلی 
ضعیـف اسـت،عنوان کـرد: ایـن نواحی چـون در 
گذشـته روسـتا بودند و امروز که تبدیل به منطقه 
شـهری شـدند خدمات آنها در حد شـهر نیسـت، 
در طـرح مذکـور زیرسـاخت هـای الزم در ایـن 

مناطـق مـورد مطالعه قـرار مـی گیرد.
عـالوه بـر سـنندج در دیگـر شهرسـتان هـای 
افزایـش  دلیـل  بـه  روسـتاهایی  هـم  اسـتان 
جمعیـت جـزو نواحـی منفصـل شـهری شـدند 
که شـامل روسـتای قلعـه در قـروه، توپریزه در 
کامیـاران، قـوخ در سـقز، تازه آباد و موسـک در 

مریـوان اسـت.
متاسـفانه قبـل از الحـاق ایـن مناطق به شـهر 
مـی بایسـت ردیـف اعتباری بـرای آنهـا تعیین 
شـودکه ایـن اقـدام صـورت نگرفـت و اکنـون 
مشـکالت  بزرگتریـن  و  مهمتریـن  از  یکـی 
نواحـی منفصـل شـهری هم نبـود اعتباراسـت.

بازنگـری طـرح هـادی روسـتاهایی کـه مـورد 
هجـوم جمعیـت قـرار گرفتنـد

شـوراهای  و  شـهری  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
در  اینکـه  بیـان  بـا  کردسـتان  اسـتانداری 
شهرسـتان هـای مریـوان و بانـه در خصـوص 
مشـکل  بـا  غیرمجـاز  سـازهای  و  سـاخت 
در  کـرد:  عنـوان  هسـتیم،  مواجـه  بیشـتری 
غیرمجـاز  مسـکونی  واحـد  هـزار   8 مریـوان 

ازسـالیان گذشـته بـدون اخـذ پروانـه سـاخته 
. شـدند

اقبـال یکـی از برنامـه هـای اسـتانداری بـرای 
روسـتاهای که مورد هجـوم مردم قـرار گرفتند 
را بازنگـری و مطالعـه طـرح هـادی روسـتایی 
ذکـر کـرد و افـزود: به صـورت کامـال محرمانه 
بازنگـری طرح هادی انجام می شـود و سـپس 
نتایـج آن در اختیـار مدیـران اجرایـی قـرار در 
حوزه عمرانـی  برای اتخـاذ تصمیماتـی در این 

خصـوص، قـرار مـی گیرد.
وی ادامـه داد: از دیگـر برنامـه هـا و تصمیمات 
مدیـران اسـتان این اسـت که شـورای حفاظت 
از اراضـی بـرای مقابلـه هر چه بیشـتر بـا زمین 
خـواران وارد جریـان شـوند و از اقدامـات ایـن 

افـراد ممانعـت کنند.

lدولتـی کـه هالـه حاشـیه نشـینی را 
پرنـور کـرد و رفت

عـالوه بـر تصمیـم بـدون برنامـه دولت اسـبق 
در الحـاق مناطقـی به شـهر بـه عنـوان نواحی 
منفصـل شـهر،صدور مجوزاحـداث سـاختمان 
هایی در خـارج از محـدوده شـهری در تعدادی 
از شهرسـتان های اسـتان نیـز از دیگـر عوامل 

گسـترش سـکونتگاه های غیررسـمی اسـت.
بـه  تـوان  ایـن سـاختمان هـا مـی  از جملـه 
سـاختمان دانشـگاه پیـام نـور بانـه اشـاره کرد، 
کـه بـه صـورت غیرقانونـی در محـدوده خارج 
شـهر احـداث شـده و همیـن امـر نیـز موجـب 
رونـق و ترویج تخلـف و ایجاد سـکونتگاه های 

غیررسـمی در ایـن منطقـه شـده اسـت.
بـرای بازنگـری و تعییـن تکیـف چنیـن قانـون 
شـکنی هایـی بایـد راه حـل قانونی پیدا شـود که 
تاکنون راه حل مشـکل گشـایی پیدا نشـده است.

بانـه و مریـوان به دلیل سـاخت و سـاز غیرمجاز ، 
سـودجویان و سوء اسـتفاده گرانه بیشتر با معضل 

سـکونتگاه های غیررسـمی مواجه هستند.

از  تومـان  میلیـارد   12 lاختصـاص 
سـوی بانک جهانـی برای سـاماندهی 

اسـکان غیررسـمی در سـنندج 
 شـهرداری سـنندج در سـال 80 برای شناسایی 
نقـاط حاشـیه ایـن شـهر قـراردادی با شـرکت 
مشـاور بـوم نگار   پـارس منعقـد کـرد و نتیجه 
دو سـال مطالعه مشـاور ایـن طرح ایـن بود که 
تقریبـا  5۳ درصـد جمعیـت شهرسـنندج در 15 
درصـد شـهر زندگی مـی کننـد، که مسـئوالن 
وقـت این آمـار را غیرواقعی خواندند و خواسـتار 

بازبینی آن شـدند.

 بعـد از بازبینـی هـم اعـالم شـد درصـد زیادی 
از جمعیـت شـهر در مناطقـی هسـتند کـه جزو 
اسکان غیررسـمی و فرسوده اسـت.این مطالعه 
تلنگـری در مسـئوالن آن دوره ایجـاد کـرد و 
موجب شـد سـنندج نیز جـزو پنج شـهر پایلوت 
کشـور بـرای دریافت تسـهیالت بانـک جهانی 
که بـه منظـور سـاماندهی اسـکان غیررسـمی 

اختصـاص مـی یافـت، انتخاب شـود.
شـهرداری  معمـاری  و  شهرسـازی  معـاون 
سـنندج در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر درخصوص 
مطلـب فوق گفـت: 40 پـروژه در حـوزه احداث 
مدرسـه، فضـای سـبز، احیـای شـبکه معابـر، 
تعریـف شـبکه بـرق و فاضـالب و غیـره برای 
بانـک  بایسـت  مـی  و  شـد  تعریـف  سـنندج 
جهانـی تسـهیالت الزم بـرای اجـرای آنهـا را 

پرداخـت مـی کـرد.
منصـور قزاقـی بـا بیـان اینکـه تهیـه طـرح و 
شهرسـنندج  سـطح  ادارات  برعهـده   زمیـن 
و هزینـه اجـرا نیـز از وظایـف بانـک جهانـی 
بـود، افـزود: حـدود 12 میلیـارد تومـان اعتبـار 
از سـوی بانـک جهانی بـرای اجرای پـروژه ها 

داده شـد. تخصیـص 
بانـک  ادامـه همـکاری  وی یکـی از شـرایط 
جهانـی  را تعییـن ردیـف اعتبـاری در هر شـهر 
غیـر  هـای  سـکونتگاه  توانمندسـازی  بـرای 
رسـمی ذکر کرد و گفـت: ردیف اعتبـاری برای 
ایـن بحـث در سـنندج مشـخص نشـد و بعد با 
شـدت گرفتن تحریـم ها علیـه کشـورمان هم 
ارتبـاط ما بـا بانک جهانـی قطع شـد و تعدادی 
از پـروژه هـا نیمـه تمـام مانـد و تکمیـل آنهـا 

برعهـده دولت گذاشـته شـد.
وی به اصالحیه سـند توانمندسـازی سکونتگاه 
های غیررسـمی اشـاره کـرد و اظهارداشـت: در 
اصالحیه این سـند شـاخص های تعییـن بافت 
مختلـف شـهری در پنـج بخـش شـامل بافـت 
تاریخـی، میانـی فرسـوده، بافـت هـای دارای 
پیشـینه روسـتایی، سـکونتگاه های غیر رسمی 

و حاشـیه ای تقسـیم بندی شـند.

l محـالت خـودرو هویـت شـهرهای 
اسـتان را بلعیدنـد

 عـالوه براینکـه نوع سـازه هایی کـه در نواحی 
منفصـل شـهری مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه 
غیراسـتاندارد اسـت و در صـورت وقـوع زلزلـه 
امـکان تخریـب 100 درصدی آنها وجـود دارد، 
ایـن نـوع سـاخت و سـازها لطمـه زیـادی بـه 

هویـت شـهرهای اسـتان وارد کردنـد.
از دیگـر موانـع و مشـکالت مهـم در نواحـی 
منفصل شـهری این اسـت که زمین هـای این 
مناطـق فاقـد سـند هسـتند وحتـی  درصـورت 
تمایـل افـرادی هـم بـرای سـاخت واحدهـای 
مسـکونی مطابق بـا اسـتاندارد هـای موجود به 
دلیـل وجـود این مشـکل اعطـای مجـوز برای 

سـاخت در ایـن منطقـه امـکان پذیر نیسـت.
طبـق قانون شـهرداری مجـاز به صـدور پروانه 
بـرای زمیـن هـای فاقـد سـند رسـمی نیسـت 
و ایـن درحالـی اسـت کـه زمیـن هـای نواحی 
ای  قولنامـه  آنهـا  اکثریـت  شـهری  منفصـل 

هسـتند.
شـهرداری  معمـاری  و  شهرسـازی  معـاون 
سـنندج معقتـد اسـت در صـورت حـل مشـکل 
درصـد   40 تـا   ۳0 از  بیـش  مذکـور  قانونـی 
مشـکالت نواحـی منفصـل شـهری برطـرف 

شـد. خواهـد 

پرونده حاشیه نشینی
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حاشـیه نشـنینی در اثـر عـدم توزیـع متـوازن 
امکانـات، خشـکالی هـای پـی در پـی، عـدم 
اشـتغال مناسـب در روسـتا و در نتیجه مهاجرت 

افـراد بـه حاشـیه شـهرها بـه وجـود مـی آید.
سـاکنین مناطق حاشـیه نشـین در شـرایط بسیار 
بدتـر از زمان قبـل از مهاجـرت خود در سـکونت 
از  گاه هـای غیررسـمی زندگـی مـی کننـد و 
کمتریـن خدمـات و امکانـات برخـوردار هسـتند.

اسـت  هایـی  اسـتان  جملـه  از  نیـز  کرمـان 
کـه حاشـیه نشـینی در آن رخ نمـوده و چهـره 
شـهرهای بـزرگ از جمله مرکـز این اسـتان را 
مخـدوش کـرده اسـت. امـا طی سـال گذشـته 
اقـدام در خصـوص مقابلـه بـا ایـن معضـل در 

کرمـان آغـاز و نتایـج خوبـی حاصـل شـد.
هرچنـد هنـوز تـا رسـیدن بـه نقطـه مطلـوب 
فاصلـه زیـادی وجـود دارد اما آغاز ایـن حرکت 
نویـد بخـش روزی اسـت کـه ایـن آفـت برای 

همیشـه از کرمـان رخـت بربنـدد.

نشــینان  حاشــیه  lســاماندهی 
مســتضعف

اسـتاندار کرمـان در آخریـن اظهار نظـر خود در 
ایـن خصـوص از ادامـه قاطـع این اقدامـات در 
سـال جـاری خبـر داد و گفت: افراد مسـتضعفی 
انـد  خـورده  را  کار  فریـب  افـراد  فریـب  کـه 

سـاماندهی مـی شـوند.
علیرضـا رزم حسـینی همچنیـن از شناسـایی 20 
زمیـن خـوار بـزرگ در کرمـان خبـر داد و افـزود: 
ایـن افراد غیـر بومی بوده و از سـایر اسـتان ها به 
کرمـان آمـده و اقـدام به زمیـن خواری کـرده اند.

lآزادسـازی 23000 هکتار از اراضی 
لت و د

یـداهلل موحـد رئیـس کل دادگسـتری اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه برخـورد قانونی با حاشـیه 
نشـینان و زمین خوارن ابراز داشـت: طی سـال 

گذشـته حرکـت هـای خوبـی در ایـن زمینه در 
اسـتان کرمـان صـورت گرفت.

وی از تشـکیل هـزار و 2۳7 پرونـده در زمینـه 
زمیـن خـواری در کرمـان طـی سـال گذشـته 
خبـر داد و افـزود: بـا بررسـی این تعـداد پرونده 
دولـت  اراضـی  از  هکتـار   ۳0 و  هـزار  چهـار 

آزادسـازی شـد.
موحـد بـا تاکید بـر لـزوم آگاه سـازی جامعه در 
خصـوص آسـیب هـای ناشـی از ایـن معضل و 
همچنیـن اقدامـات انجام شـده گفت: بـا وجود 
وضعیـت  تـا  هنـوز  گرفتـه  اقدامـات صـورت 
مطلـوب و ریشـه کنـی حاشـیه نشـینی فاصله 
داریـم و بایـد بـا جدیت بـه ایـن راه ادامـه داد.

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه تاکنـون 2۳ هـزار هکتـار از اراضـی 
تصـرف شـده دولتـی از چنـگ زمیـن خـوران 
آزادسـازی شـده اسـت،  یـادآور شـد: حاشـیه 
نشـینی معضـالت و آسـیب هـای فراوانـی را 
بـه همـراه دارد و بایـد اقدامـات پیشـگیرانه از 
بـروز این معضـل مـورد توجـه ویژه مسـئولین 

گیرد. قـرار 

lبـه دنبال ریشـه کنـی کامل حاشـیه 
نشـینی در کرمان هسـتیم

فرمانـدار کرمـان نیـز یکـی از مشـکالت مرکز 
اسـتان کرمان را بحث حاشـیه نشـینی دانسـت 
و گفـت: یکـی از دالیـل حاشـیه نشـینی عـدم 
ایجـاد کار و اقتصـاد مناسـب و خشکسـالی در 

مناطق روسـتایی اسـت.
مـردم  داشـت:  ابـراز  توحیـدی  محمدعلـی 
روسـتاها در اثر شـرایط سـخت به امیـد زندگی 
کمتریـن  بـا  و  آورده  پنـاه  بـه شـهرها  بهتـر 
امکانـات و خدمـات در حاشـیه شـهرها سـکنی 

مـی گزیننـد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم پیشـگیری از حاشـیه 
نشـینی تصریـح کـرد: بـرای ایـن منظـور باید 

زمینـه اشـتغال، رفـاه اجتماعـی و معیشـتی در 
روسـتاها بـاال رود.

ایـن مسـئول گفـت: بـا عـزم جـدی اسـتاندار 
کرمـان؛ در سـال 9۳ اقدامـات خوبـی در ایـن 
خصـوص انجـام و بعـد از شناسـایی ۳1 نقطـه 
شـهر کرمـان اقـدام در ایـن زمینـه آغـاز شـد.

وی از شناسـایی هـزار و 5۳9 هکتـار اراضی که 
بـه 10 منطقـه تقسـیم شـده بودنـد در حاشـیه 
شـهر کرمـان خبـر و ادامـه داد: در شـهرک اهلل 
آباد بـا وسـعت 55 هکتـار ۳92 قطعـه، امیرآباد 
بـا 15 هکتـار وسـعت 240 قطعه، ده یاسـایی با 
شـش هکتار 90 قطعه، اراضی مسـتوره، حسـن 
بـا ۳۳2 هکتـار  آبـاد، طاهرآبـاد و محمدآبـاد 
400 قطعـه، رضاآبـاد و مومـن آبـاد بـا وسـعت 
۶0 هکتـار 110 قطعـه و در شـهرک گلها 180 

هکتـار زمین آزادسـازی شـد.

اراضـی  هکتـار   800 lآزادسـازی 
کرمـان شـهر  در  دولتـی 

توحیـدی از رفـع تصـرف هـزار و 191 هکتـار 
اراضـی در اسـتان کرمـان خبـر داد و افـزود: از 
ایـن میـزان 800 هکتـار از اراضـی مربـوط بـه 

شـهر کرمـان بوده اسـت.
وی ابـراز داشـت: مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی با 
جدیـت در کرمـان ادامـه دارد و هدف ما ریشـه 

کنـی ایـن معضـل در منطقه اسـت.
فرمانـدار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه اراضـی 
دولتـی بعـد از آزادسـازی تحویل نماینـده قانونی 
کشـاورزی  اراضـی  کـرد:  تصریـح  شـود،  مـی 
که کاربـری آنهـا تغییـر داده شـده بـود در اختیار 
مالـکان اسـت با این تفـاوت که بایـد در چارچوب 

کاربـری قانونـی در آن زمیـن کار کننـد.
توحیـدی یـادآور شـد: در حـال حاضـر شـاهد 
هسـتیم اراضی کشـاورزی بعد از آزادسازی کم 
کـم در حـال بازگشـت بـه کاربـری اولیـه خود 
هسـتند و مالـکان فعالیـت کشـاورزی را در آنها 

آغـاز کـرده اند.

lکرمـان کمتریـن تراکـم جمعیتـی را 
دارد

وی بـا اشـاره بـه وسـعت 1۳ هـزار هکتـاری 
شـهر کرمـان ابـراز داشـت: ایـن شـهر دارای 

تراکـم  و  بـوده  نفـری  هـزار   500 جمعیـت 
اسـت کـه  نفـر  در هـر هکتـار 42  جمعیتـی 

داراسـت. را  جمعیتـی  تراکـم  کمتریـن 
فرمانـدار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه حاشـیه 
نشـینی باعث خالی شـدن متن شـهر می شـود 
یـادآور شـد: نمی توان اجـازه گسـترش بیش از 
انـدازه شـهر را دارد و مدیریت اسـتان به جد به 

مقابلـه با حاشـیه نشـینی ادامه مـی دهد.
وی با اشـاره بـه اینکـه در طرح تفصیلـی زمین 
هـای مسـکونی، آموزشـی و... کامال مشـخص 
شـده انـد، گفـت: افـرادی کـه قصد خریـداری 
زمیـن مسـکونی دارنـد بایـد توجـه کننـد کـه 
زمین مـورد نظرشـان در محدوده  قانونی شـهر 

. شد با
عـدم اقـدام جـدی مسـئولین در سـال هـای 
گذشـته، خشکسـالی هـای پـی در پـی اسـتان 
روسـتاییان  مهاجـرت  نتیجـه  در  و  کرمـان 
برخـی افـراد را به خیال بهـره منـدی از زندگی 
شهرنشـینی و خدمات شـهروندی روانه شهرها 
کـرد افـرادی کـه بـه علـت عـدم تمکـن مالی 
مجبور به سـکونت در حاشـیه شـهرها و زندگی 
در سـکونت گاه هـای غیرمجـاز شـدند کـه از 
خدمـات شـهری نیـز محـروم بودنـد. در ایـن 
میـان زمیـن خـوارن و حاشـیه سـازان با سـوء 
اسـتفاده از سـادگی مـردم زمینـه ایجاد حاشـیه 
هـا را فراهـم کـرده  و بـا فـروش زمیـن هـای 
دولتی و اقدام به سـاخت و سـازهای غیرقانونی 
بـر ایـن معضـل دامـن زدنـد و کار بـه جایـی 
رسـید که امروز وسـعت شـهر کرمان سـه برابر 
میـزان تعییـن شـده در طـرح جامـع تفصیلـی 

است. شـده 

lآغـاز گامهـای محکـم بـرای مقابله 
از  بخشـهایی  خـواری/  زمیـن  بـا 
شـهرکهای حاشـیه ای تخریـب شـد

در ایـن میـان وعـده هـای مسـئولین نیـز در 
خصـوص مبـارزه با ایـن پدیده عملی نمی شـد 
تـا اینکـه اسـتاندار کرمـان طـی سـال گذشـته 
گام هـای اساسـی در ایـن زمینـه برداشـت و با 
جدیـت در ایـن بحـث مقابله با حاشـیه نشـینی 
و ریشـه کنـی سـکونت گاه هـای غیرمجـاز 
ورود پیـدا کـرده بـه گونـه ای بسـیاری از ایـن 

بررسی پدیده حاشیه 
نشینی در کرمان

حاشیه نشنی و 
زمین خواری 

دو  رکن 
جدایی ناپذیر

کرمــان

حاشیه نشینی آفتی است که سالیان دراز تیشه به ریشه شهرهای 
بزرگ و مراکز استان ها زده است که معضالت و آسیب های 

فراوانی را به همراه دارد.
حاشیه نشینی بستر بروز جرائم بوده و جزیره های فقر را در حاشیه 

شهرها با چهره ای نامناسب به وجود آورده است. اسما    محمودی

پرونده حاشیه نشینی
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سـکونت گاه هـا تخریـب شـدند.
بـه  ایـن خصـوص  در  رزم حسـینی  علیرضـا 
خبرنـگار مهـر ریشـه کنی حاشـیه نشـینی را از 
اولویـت هـای کاریـش دانسـت و ابراز داشـت: 
وسـعت شـهر کرمـان براسـاس طـرح جامـع 
تفصیلـی 14 هـزار هکتـار اسـت امـا در حـال 
حاضـر شـهر کرمـان سـه برابـر ایـن میـزان 

توسـعه یافتـه اسـت.
حاشـیه  پدیـده  بـروز  را  امـر  ایـن  دلیـل  وی 
و  دانسـت  کرمـان  شـهر  اطـراف  در  نشـینی 
افـزود: تا ریشـه کن شـدن ایـن معضـل از پای 
نخواهیـم نشسـت و بنـا داریم ظرف یک سـال 
آینـده با انجـام اقدامات الزم حاشـیه نشـینی را 
در کرمـان ریشـه کن کنیـم. در زمینه مبـارزه با 
زمیـن خـواری برخی بناهـا تخریب شـد چراکه 
بـه ناحـق و غیرقانونـی سـاخت و سـاز صورت 

بود. گرفتـه 

lحاشـیه نشـینی عاملـی مخـرب در 
مسـیر توسـعه کرمـان اسـت

رزم حسـینی حاشـیه نشـینی را عاملـی بر سـر 
راه توسـعه و پیشـرفت شهرها دانسـت و گفت: 
عـزم مـا توسـعه و آبادانی اسـتان کرمان اسـت 
و موانـع و مشـکالت موجـود بر سـر ایـن راه را 

بایـد برطـرف کنیم.
نماینده عالـی دولت در اسـتان کرمان با اشـاره 
به اینکه مناطق حاشـیه نشـین را منشـا آسـیب 
هـای اجتماعـی و جرائـم دانسـت و تصریـح 
ایـن پدیـده آسـیب هـای بسـیاری در  کـرد: 
امنیتـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  هـای  زمینـه 
برای شـهرها به همـراه دارد و مقابلـه ان امری 

ضـروری اسـت.
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اسـتفاده غیرمجـاز 
حاشـیه نشـینان از گاز، آب و بـرق ابراز داشـت: 
ایـن در حالـی اسـت کـه اسـتفاده از ایـن قبیل 
عـوارض  کـه  اسـت  افـرادی  حـق  امکانـات 
دولتـی و حق شـهروندی را پرداخت مـی کنند.

وی بـا تاکیـد بر لـزوم ابادانـی روسـتاها ابراز 
داشـت: مهاجـرت روستانشـینان بـه شـهرها 
بـا هـدف برخـوداری از زندگـی بهتـر یکـی 
حاشـیه  پدیـده  بـروز  عـوال  تریـن  مهـم  از 

اسـت. نشـینی 
سـردار چناریـان: حاشـیه نشـینی برخواسـته از 

مشـکالت اجتماعـی مـردم اسـت
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان نیـز اظهـار 
داشـت: حاشـیه نشـینی پدیـده ای اجتماعـی 
بـوده و معضلـی اسـت کـه در اکثر نقاط کشـور 
موضوعـات  بـا  معتقدیـم  دارد.  وجـود  دنیـا  و 
اجتماعـی باید براسـاس شـیوه موثـری که می 
توانـد این معضالت و نارسـایی هـای اجتماعی 

را حـل کنـد اقـدام کرد.
سـردار حسـین چناریـان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
کارکـرد در این زمینـه باید اجتماعـی، فرهنگی 
و اقتصـادی باشـد، افـزود: حاشـیه نشـینی در 
و  مشـکالت  از  برخواسـته  ای  پدیـده  واقـع 

معضـالت اجتماعـی مـردم اسـت.
وی ادامـه داد: نیروی انتظامی یکی از سـازمان 
هایی اسـت که مـی تواند در جهت پیشـگیری، 
کاهش و مقابله با حاشـیه نشـینی نقـش آفرینی 
کنـد امـا ایـن نقـش؛ کلیـدی و موثـر نبـوده و 
نقـش اصلـی در ایـن حـوزه به عهـده سـازمان 

هـای متولی سـاماندهی امور شـهری اسـت.
سـردار چناریـان ابـراز داشـت: نقـش اصلی در 
بـا حاشـیه نشـینی متوجـه  خصـوص مقابلـه 

دسـتگاه هـای متولـی سـاماندهی، نظـارت و 
کنتـرل امـور شـهری بـوده و نیـروی انتظامـی 
مسـئولیت برقـراری امنیـت اجتماعـی مـردم را 
بـر عهـده دارد کـه در ایـن خصـوص تفاوتـی 
بیـن مردمـی کـه درون  شـهر یـا بیرون شـهر 

سـاکن باشـند وجـود نـدارد.
وی ارائـه خدمـات مربـوط بـه حـوزه امنیـت 
وظیفـه  را  مـردم  اقشـار  همـه  بـه  اجتماعـی 
نیـروی انتظامی دانسـت و تصریح کـرد: نیروی 
انتظامـی از نظـر مسـائل امنیـت اجتمـاع هیـچ 

گونـه مرزبنـدی نـدارد.

lخدمـات مناسـب از مهاجـرت مردم 
جلوگیـری مـی کند

سـردار چناریان با اشـاره به اینکـه پلیس در هر 
نقطـه ای بـه امدادخواهـان خدمت رسـانی می 
کنـد، افـزود: حاشـیه نشـینی عمدتا در شـرایط 

خاصـی به وجـود می آیـد و بحران هایـی نظیر 
جنـگ، زلزله، سـیل و خشکسـالی در ایجاد این 
پدیـده موثـر هسـتند. سـازمان هایی مشـخص 
مسـئول مدیریـت چنین بحـران هایی هسـتند 
و اگـر در زمـان بـروز بحـران خدمات مناسـب 
در زمـان مناسـب بـه مـردم ارئـه شـود مـردم 
مهاجـرت نکـرده و در نتیجه حاشـیه نشـینی به 

وجـود نمـی آید.
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان کنتـرل عوامل 
موثـر در بروز حاشـیه نشـینی را در مقابله با این 
پدیـده بسـیار حائـز اهمیـت دانسـت و افـزود: 
ارائـه خدمـات در زمـان بـروز بحـران اصلـی 
ترین مسـاله برای جلوگیری از حاشـیه نشـینی 
اسـت. بایـد دیـد آیـا سـازمان هـای متولـی در 
زمان بـروز بحـران به درسـتی بـه وظایف خود 
عمـل کـرده انـد چرا کـه عـدم خدمت رسـانی 
مناسـب باعـث بروز حاشـیه نشـینی می شـود.

پلیـس  کـه  مسـاله  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مسـئولیت مسـتقیم در مقابله با حاشـیه نشـینی 
وضعیـت  خصـوص  در  داشـت:  ابـراز  نـدارد، 
امنیتـی در مناطـق حاشـیه نشـین کرمـان ابراز 
داشـت: خدماتـی کـه در حریـم شـهر بـه مردم 
ارائـه مـی شـود بـه سـاکنین مناطـق حاشـیه 
نشـنی نیـز ارائـه مـی شـود. پلیـس در هنـگام 
خدمـت رسـانی خـط حریـم شـهری را مدنظـر 
قـرار نمـی دهد و بـه همه مـردم خدمـات الزم 

را ارائـه مـی کنـد.
سـردار چناریان حاشـیه ها را کانـون تولید جرم 
و ناامنـی دانسـت و افـزود: نبایـد اجـازه دهیـم 
ایـن کانـون هـا شـکل گیرنـد و چـرا کـه ایـن 
مناطق بـه کانون هایـی برای گسـترش ناامنی 

هـا تبدیـل می شـوند.

نشـینی  حاشـیه  بـروز  از  lبایـد 
کنیـم پیشـگیری 

وی بـا اشـاره بـه عـدم برقـراری قائـده هـای 
اجتماعـی در مناطـق حاشـیه نشـینی گفت: در 
ایـن مناطـق به علـت وجـود خـرده فرهنگ ها 
و تعارضـات فرهنگـی طبیعتـا اختالفات شـدت 
گرفته و مشـکالت افزایـش می بایـد و این امر 
منجـر به بـروز نـزاع، سـرقت، قتـل و اعتیاد در 

سـکونت گاه هـای غیررسـمی می شـود.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بیان داشـت: 
بـا توجـه بـه اینکـه در مناطق حاشـیه نشـینی 
هیـچ گونـه قائده شـهروندی نـدارد ایـن اماکن 
بـه کانـون هـای ناامنـی تبدیل مـی شـوند. از 
نظـر نیـروی انتظامـی خدمت رسـانی بـه مردم 
داخـل و بـرون شـهرها یکسـان اسـت اگـر چه 
حاشـیه ها زحمـت پلیـس را دوچنـدان می کند 
امـا خدمـات امنیتـی و انتظامـی در همـه نقاط 

به مـردم ارائـه مـی کنیم.
وی ضمـن ابراز تاسـف از شـکل گیـری چنین 
کانـون هایی که باعـث ایجاد ناامنی می شـود، 
ابـراز داشـت: امیدواریـم در آینـده ای نزدیک و 
بـا احسـاس مسـئولیت دسـتگاه هـای مربوطه؛ 
حاشـیه نشـینی ایجاد نشـود و در صورت ایجاد 
سـریعا سـاماندهی شـود کـه تبدیـل بـه کانون 

بـی انضباطـی، ناامنی و خالف نشـود.
سـردار چناریان بیان داشـت: حاشـیه هـا عمدتا 
بسـتر و کانونـی برای ایجـاد جرائـم، تخلفات و 
بسـیاری از معضـالت و مشـکالت مـردم حتی 
در نقـاط شـهری و نقاطـی غیـر سـکونت گاه 
هـای غیـر رسـمی مـی شـوند. سـکونت گاه 
هـای غیر رسـمی همیشـه عاملی بـرای ناامنی 

مناطـق شـهری و شـهروندان هسـتند.
حاشـیه نشـینی طـی سـالهای اخیـر در کرمان 
به شـدت گسـترش یافته اسـت هر چنـد مقابله 
بـا ایـن مسـئله در دسـتور کار مدیـران دولـت 
یازدهـم قـرار گرفتـه اسـت امـا کـم کاریهـای 
بـروز  موجـب  گذشـته  در  گرفتـه  صـورت 
مشـکالت عمده اجتماعـی اقتصـادی و امنیتی 

در ایـن مناطـق شـده اسـت.

lحاشـیه نشـینی تـا چـه انـدازه می 
توانـد در بـروز جرم تاثیر گذار باشـد؟

دادسـتان کرمـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
حاشـیه نشـینی تـا چـه انـدازه مـی توانـد در 
بروز جـرم تاثیر گذار باشـد؟گفت:بحث حاشـیه 
نشـینی یکـی از معضالتـی اسـت کـه از دیرباز 
گریبانگیـر شـهرهای بـزرگ بـوده اسـت کـه 
عـالوه بر خسـارت هـای اقتصادی کـه به یک 
شـهر وارد مـی کنـد در بحـث تولیـد جـرم نیز 

اثر بـه سـزایی دارد.
بیشـتر جرائمـی که در سـطح شـهر اتفـاق می 
افتد ناشـی از افعالی اسـت که حاشـیه نشـینان 
انجـام مـی دهنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 
شـناختی روی آن ها وجـود ندارد چـرا که اکثرا 
به صـورت موقت از شـهرهای دیگر در حاشـیه 

شـهر سـکونت پیدا مـی کنند.
ایـن افـراد حاشـیه نشـین یکسـری جرائـم را 
در حاشـیه شـهر انجـام داده و پـس از آن بـه 
حاشـیه شـهر دیگـر جابـه جـا و منتقـل مـی 
شـوند بنابرایـن حاشـیه شـهرها مـی توانـد بـه 
عنـوان یکـی از کانـون هـای جـرم محسـوب 
شـود هرچند که در حاشـیه  شـهر افراد شریفی 
نیـز وجـود دارنـد امـا بـا بررسـی هـای انجـام 
شـده عمـده جرائـم در حاشـیه شـهرها اتفـاق 

افتد. مـی 
وی ادامـه داد:یکـی از دغدغـه هـای دسـتگاه 
هـای قضایـی بـه عنـوان پیشـگیری از جـرم، 
بـا حاشـیه نشـینی اسـت کـه  بحـث مقابلـه 
خوشـبختانه در شـهر کرمـان دغدغه مشـترک 
امنیتـی و  اجرایـی، قضایـی،  همـه مسـئولین 
و  بـود  نیشـینی  حاشـیه  بـا  مقابلـه  انتظامـی 
همگـی بـر این بـاور بودنـد کـه باید با حاشـیه 

نشـینی برخـورد شـود.
اقدامات مثبتی از سـوی دسـتگاه هـای اجرایی 
در کرمـان انجـام شـده اسـت در ایـن اقدامات 
شـخص اسـتاندار و فرمانـدار حضـور داشـتند 
فرماندهـی  و  اطالعـات  کل  اداره  توسـط  و 
انتظامـی و اعضای شـورای تامیـن در خصوص 
انجـام  اقداماتـی  نشـینی  حاشـیه  بـا  مقابلـه 

گرفـت.
این مقام مسـئول در ادامه گفت:مسـئله حاشـیه 
نشـینی بـه عنـوان یـک معضل مطـرح و بـا آن 
مقابله شـد که بعضا بیشـتر اراضی تصرف شـده 
متعلـق بـه دولـت بود کـه توسـط افراد سـودجو 
مـورد تصـرف و قطعه بنـدی قرار گرفتـه بود که  

بـه افـراد متقاضـی واگذار شـده بود.
ایـن زمیـن هـا عـالوه بـر تولیـد جـرم مشـکل 
دیگـری که بـه وجـود آورده بودنـد این بـود که 
اراضـی مربوط به دولـت و منابع طبیعـی و بعضا 
اراضـی بـوده اسـت کـه در آن هـا طـاغ زارهـا 
وجـود داشـته و بـه شـکل جنگلـی بـوده اند که 
متاسـفانه طـاغ زارهـا تخریب شـده و یـا اراضی 

کشـاورزی تغییـر کاربـری داده شـده بود.
مشـکل دیگـری که بحـث حاشـیه نشـینی به 
وجـود آورده بـود مربـوط بـه بخـش آالیندگی 
هـا بـود کـه منجـر بـه آلـوده شـدن محیـط 
نیـز  هـا  زمیـن  بعضـی  و  بـود  زیسـت شـده 
روی زون آبـی شـهر کرمـان قـرار داشـت کـه 
مجموعـه ایـن عوامـل باعث شـد همـه ارگان 
هـا و سـازمان هـا روی ایـن موضـوع متمرکـز 
شـوند و بـا افـراد متخلف و زمیـن خـوار مبارزه 
کننـد کـه خوشـبختانه بخـش عظیمـی از این 
اراضـی رفـع تصـرف و به دولـت برگشـت داده 

شـده اسـت.
در کل حاشیه شهر خوشـبختانه رفع تصرف انجام 
شـده اسـت و دیوارهـا و بناهایـی کـه غیرقانونـی 
سـاخته شـده بود تخریب گردید و تاسیساتی چون 
آب و بـرق و ..  نیـز که به صـورت غیرقانونی انجام 

شـده بود جمع آوری شـد.
بـه گفتـه وی در سـال 94 شـاهد افزایـش ایـن 
اقدامـات در خصـوص مقابلـه بـا زمیـن خـواران 
و افـرادی کـه به هـر نحـو اقـدام بـه تفکیک به 
صـورت غیرقانونی مـی کنند برخورد خواهد شـد. 

پرونده حاشیه نشینی
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از ایــن مقولــه توســط  تعاریــف مختلفــی 
ــده  ــرح ش ــی مط ــوم اجتماع ــران عل صاحبنظ
اســت. برخــی معتقدنــد کــه حاشــیه نشــینان در 
ــذب  ــا ج ــد ام ــی می کنن ــهر زندگ ــدوده ش مح
نظام هــای اقتصــادی، اجتماعــی و... شــهر 

ند. نشــده ا
یــک کارشــناس علــوم اجتماعــی در ایــن رابطــه 
بــه خبرنــگار مــا گفــت: در واقع حاشــیه نشــینان 
ــه دالیلــی چــون  اغلــب افــرادی هســتند کــه ب
عــدم امکانــات مناســب در زادگاه خود )روســتاها( 
بــه شــهرها مهاجــرت می کننــد امــا تــوان 
ــری   ــرش فک ــی و نگ ــار اجتماع ــادی، رفت اقتص
آنهــا امــکان زندگــی در مرکــز شــهر را بــه آنــان 
نمی دهنــد و بــه ناچــار بــه حاشــیه شــهرها پنــاه 

ــد. ــکنی می گزینن ــا س ــرده و در آنج ب
ــوی  ــه داد: از س ــرون ادام ــا پ ــالم رض ــر غ دکت
ــعه  ــان توس ــا هم ــهر ی ــی ش ــد طول ــر رش دیگ
ــا الحــاق برخــی از  ــوازن فضــای شــهری ب نامت
ــرای رشــد  ــی دیگــر ب ــه شــهر عامل روســتاها ب
ــردم  ــاید بســیاری از م ــن معضــل اســت و ش ای
ایــن محــالت علــی  رغــم تفکــر خــود مبنــی بــر 
شــهر نشــینی، همان روســتایی ســاکن در شــهر 
و بــا همــان فرهنــگ روســتا هســتند کــه اغلــب 
ــر شــهرها  ــب ب ــا فرهنــگ غال ــان ب فرهنــگ  آن

ــات دارد. مناف
وی افــزود: بــا رشــد شــتابان شــهر نشــینی و بــه 
دنبــال آن حاشــیه نشــینی طــی دهــه اخیــر، در 
شــهر کرمانشــاه نیــز انفجــاری رخ داده و در ایــن 
مــدت در حاشــیه شــهر کرمانشــاه شــهرک های 
زیــادی شــکل گرفــت و جمعیــت زیــادی حــدود 

۳00 هــزار نفــر در آنهــا ســاکن شــدند.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: آنچــه کــه در این 
بیــن مهــم و مطــرح اســت، وجــود افراد با ســطح 
تحصیــالت نــه چنــدان رشــد کــرده در محــالت 
ــن معضــل  ــود ای ــه خ ــین اســت ک ــیه نش حاش
ــر  ــا نظــام اقتصــادی ضعیــف حاکــم ب همــراه ب
ــه  ــادی را متوج ــیب های زی ــالت آس ــن مح ای
خــود حاشــیه نشــینان و ســایر شــهروندان 

کرمانشــاهی می کنــد.
درایــن گــزارش پیگیــر اقدامــات مســئولین 

ــدن  ــم ش ــری از وخی ــرای جلوگی ــاه ب کرمانش
وضعیــت ایــن آپاندیســیت شــهری و راهکارهای 
کاهــش آســیب های ناشــی از ایــن معضــل 
ــه چــه  ــن زمین ــون در ای ــم تاکن ــا دریابی اســت ت
اتفاقــی افتــاده و در آینــده چــه خواهــد شــد کــه 

ــود. ــدن آن نش ــه ترکی ــر ب منج

ــین در  ــیه نش ــر حاش ــزار نف 300l ه
ــد ــی می کنن ــاه زندگ کرمانش

فرمانــدار کرمانشــاه در خصــوص »اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــرای جلوگیــری از رشــد 
بــی رویــه و انفجارگونــه حاشــیه نشــینی 
کاهــش  بــرای  نظــر  مــد  راهکارهــای  و 
آســیب های ناشــی از حاشــیه نشــینی در شــرایط 
ــه  ــی ک ــائل مهم ــی از مس ــت: یک ــی« گف کنون
کرمانشــاه بــا آن دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد 

ــت. ــینی اس ــیه نش ــوع حاش ــن موض همی
فضــل اهلل رنجبــر گفــت: بیــن 250 تــا ۳00 هزار 
نفــر جمعیــت در شــهرک ها و محــالت حاشــیه 
نشــین کرمانشــاه وجــود دارد کــه رســیدگی بــه 
ــتلزم  ــا مس ــع آنه ــت و رف ــن جمعی ــای ای نیازه
ــی  ــی و اصول ــح، علم ــزی صحی ــک برنامه ری ی

ــت. اس
ــن  ــا ای ــه ب ــی در رابط ــرد اصل ــزود: رویک وی اف
ــتاها  ــه روس ــن ب ــیدگی و پرداخت ــوع رس موض
ــت روســتاها  ــه جمعی ــد بکوشــیم ک اســت و بای

ــم. ــدار کنی را پای
ــتاها را  ــردم در روس ــدگاری م ــئول مان ــن مس ای
یکــی از مــوارد کاهــش حاشــیه نشــینی عنــوان 
کــرد و گفــت: ایــن نکتــه مهمــی اســت کــه در 
سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد و همچنیــن 

مــا در اســتان لحــاظ شــده اســت.
ــه  ــل توجــه ب ــن دلی ــه همی ــه داد: ب ــر ادام رنجب
ــژه  ــه وی ــف ب ــاد مختل ــتایی در ابع ــران روس عم
در ارتقــا در آمــد روســتائیان و اشــتغال آنــان 
ــه  ــتر ب ــیدگی بیش ــت و رس ــتاها و تقوی در روس
ــت و  ــر اس ــد نظ ــتایی م ــاخت های روس زیرس
می توانــد در پایــداری جمعیــت در روســتاها و 
عــدم مهاجــرت آنهــا بــه حاشــیه شــهرها موثــر 

ــد. باش

فرمانــدار کرمانشــاه تاکیــد کــرد: بایــد بــا اجــرای 
ــتاییان  ــرت روس ــت از مهاج ــت های درس سیاس

بــه شــهرها جلوگیــری کنیــم.
رنجبــر افــزود: مــا هم اکنــون بــا جمعیتــی 
ــگ  ــان جن ــد از جری ــه بع ــتیم ک ــه هس مواج
تحمیلــی و یــا در جریــان جنــگ تحمیلــی 
ــاکن  ــاه س ــهر کرمانش ــرده و در ش ــرت ک مهاج

شــده اند و بــا مشــکالتی مواجــه هســتند.
تشــکیل »ســتاد توانمندســازی مناطــق حاشــیه 

نشــین شــهر کرمانشــاه« و اجــرای 5 طــرح 
وی تصریــح کــرد: بــرای رفع مشــکالت حاشــیه 
نشــین هــا  تشــکیل »ســتاد توانمندســازی 
مناطــق حاشــیه نشــین شــهر کرمانشــاه« را در 
ــا ادارات  ــم و جلســاتی را ب ــرار دادی دســتور کار ق

ــم. ــزار کردی ــط برگ ذیرب
فرمانــدار کرمانشــاه از در دســتور کار قــرار 
ــاد  ــا همــکاری جه ــن و اجــرای 5 طــرح ب گرفت
برنامه ریــزی  معاونــت  حــوزه  دانشــگاهی، 
ــی  ــت سیاســی- امنیت ــوزه معاون کرمانشــاه و ح
و  اقدامــات  طــی  کرمانشــاه  اســتانداری 
تصمیمــات همیــن ســتاد خبــرداد و گفــت: ایــن 
طرح هــا بــا رویکــرد علمــی و اجرایی)کاربــردی( 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرا ق ــتور اج در دس
رنجبــر افــزود: همچنیــن طی امســال )ســال 9۳( 
ــا شــورای شــهر کرمانشــاه و  ــی ب هماهنگی های
ــش  ــال پی ــه در س ــم ک ــام دادی ــهرداری انج ش
رو )ســال 94( بــا اولویــت ویــژه برنامه هــای 
ــی در  ــات رفاه ــاخت ها، امکان ــه زیرس ــوط ب مرب
مناطــق حاشــیه نشــین را مــد نظــر قــرار داده و 

ــم. ــش دهی افزای
وی از اختصــاص ســه میلیــارد ریــال بــرای 
ــوان  ــه عن ــردی ب ــی و کارب ــای تحقیقات طرح ه
پایــه کار خبــرداد و گفــت: هم اکنــون ایــن 
موضــوع در حــال مبادلــه موافقــت نامــه و مراحل 

ــت. ــی اس نهای
ــا  ــرد م ــد: رویک ــادآور ش ــاه ی ــدار کرمانش فرمان
ــن اســت کــه در  ــه مناطــق حاشــیه نشــین ای ب
ــه  ــار محل ــه چه ــهری ب ــه ش ــال 94  و بودج س
ــز  ــه و کهری ــوکان، کرناچــی )دره دراز( ، صادقی ن
ــی  ــز جمعیت ــترین تمرک ــه بیش ــه ک ــل کهن پ

ــه  ــوان نقط ــه عن ــدند ب ــاق ش ــتند و الح را داش
ــد  ــده ان ــناخته ش ــهر ش ــهری )ش ــل ش منفص
ــه  ــل( توج ــای منفص ــورت مکان ه ــه ص ــا ب ام
برنامه هایــی  و  طرح هــا  و  شــود  ویــژه ای 
ــات رفاهــی، توجــه  ــارک، امکان ماننــد احــداث پ
بــه زیرســاخت های معابر،گازکشــی و برخــی 
ــود.  ــاظ ش ــه لح ــز در بودج ــر نی ــات دیگ امکان
بــرای  برنامه هایــی  اجــرای  از  رنجبــر 
توانمندســازی و مــوارد مرتبــط بــا اشــتغال افــراد 
ــا آموزش هــای فنــی  ســاکن در ایــن محــالت ب

و حرفــه ای خبــرداد.
ــورای  ــای ش ــگاه ه ــاد پای ــن از ایج وی همچنی
ــح  ــرداد و تصری ــالت خب ــن مح ــالمت درای س
ــت  ــرف بهداش ــالمت از ط ــورای س ــرد:  ش ک
علــوم  دانشــگاه  و  کرمانشــاه  شهرســتان 
ــط ادارات  ــت و  راب ــتور کار اس ــکی در دس پزش
و مــردم می شــوند و عــالوه بــر مشــارکت 
ــر  ــه دیگ ــتی، در زمین ــائل بهداش ــا مس در ارتق
ــالت  ــن مح ــردم ای ــف م ــای مختل نیازمندی ه
نیــز رابطــی بیــن آنهــا و مســئوالن بــوده و آنهــا 
را بــه مســئوالن منعکــس می کننــد و یــک 

ــتند. ــی هس ــگاه مردم پای
ــه  ــی ک ــزود:  در مکاتبات ــاه اف ــدار کرمانش فرمان
بــا ادارات خدمــات رســان چــون آب و فاضــالب 
ــالمی،  ــورای اس ــهرداری، ش ــرق، ش ــهری، ب ش
مخابــرات و ...داشــتیم از ایــن ادارات خواســته ایم 
کــه دربودجــه ســال 94 اولویــت ویــژه ای بــرای 

ــوند. ــل ش ــا قائ ــن طرح ه ای

lکمبــود اعتبــارات و عــدم مشــارکت 
حاشــیه نشــینان در رفــع مشــکالت

ــر راه  ــر س ــع ب ــن موان ــی از مهمتری ــر، یک رنجب
اجــرای برنامه هــای اســتان بــرای کاهــش 
آســیب های حاشــیه نشــینی را کمبــود اعتبــارات 
ــی از  ــرای خیل ــرای اج ــت: ب ــرد و گف ــوان ک عن
ــار  ــود اعتب ــا کمب ــانی ب ــات رس ــای خدم طرح ه

ــتیم. ــه هس مواج
ــالت را از  ــن مح ــردم ای ــارکت م ــدم مش وی ع
دیگــر موانــع مهــم در اجــرای طــرح ها برشــمرد 
و تصریــح کــرد: روحیــه مشــارکت  پذیــری ایــن 
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مــردم ضعیــف اســت و در اجــرای طرح هــا 
ــد. ــاری نمی کنن ــط را ی ــای مرتب نهاده

ــیق« در  ــط تنس ــرح »خ ــرای ط lاج
ــاه کرمانش

فرمانــدار کرمانشــاه از اجــرای طــرح »خــط 
تنســیق« یــا کمربنــد فضــای ســبز بــرای 
ــرداد و  ــینی خب ــیه نش ــد حاش ــری از رش جلوگی
ــوزه  ــکاری ح ــا هم ــم ب ــم داری ــت:  تصمی گف
ــتانداری و برخــی از ادارات  ــی اس ــت عمران معاون
ماننــد جهادکشــاورزی، مدیریــت امــور اراضــی، 

ــی، شــهرداری و شــورای اســالمی  ــع طبیع مناب
ــرای کاهــش  ــه شــهر ب ــی روی شــهر از رشــد ب
ــرح  ــرای ط ــا اج ــینی ب ــیه نش ــت حاش جمعی

ــم. ــری کنی ــور جلوگی مذک
ــی  ــوال خطوط ــیق معم ــط تنس ــزود: خ وی اف
ــدود  ــاز را مح ــاخت و س ــه س ــه دامن ــت ک اس
کــرده و نهایــت آن را مشــخص می کنــد. بیشــتر 
از ایــن خــط کســی حــق ســاخت و ســاز نــدارد 
ــه  ــعه بی روی ــرای توس ــی ب ــم مانع و می خواهی

ــم. ــهر ایجادکنی ش
رنجبــر تاکیــد کــرد: ایــن طــرح و سیاســت کــه 
از نتایــج جلســات »ســتاد توانمندســازی مناطــق 
ــون  ــت هم اکن ــاه« اس ــین کرمانش ــیه نش حاش
آغــاز شــده و  روی آن بســیار تاکید داریــم و آن را 

ــم. ــال می کنی دنب
وی یــادآور شــد: یکــی از اولویت هــای کاری 
مــا بحــث رســیدگی بــه مناطــق حاشــیه 
ــازی  ــه بخشــی از آن توانمندس نشــین اســت ک
مناطــق حاشــیه نشــین اســت کــه بــا همــکاری 
ــز آن را  ــگاهی نی ــاتید دانش ــا و اس ــگاه  ه دانش
ــت  ــا جدی ــز ب ــم و در ســال 94 نی ــال می کنی دنب

بیشــتری دنبــال می شــود.

ســیار،  کتابخانــه  lاتوبوس هــای 
ــا  ــی ب ــاط فرهنگ ــرای ارتب ــه ای ب بهان

ــینان ــیه نش حاش
 معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمانشــاه نیــز در 

خصــوص برنامــه هــا و اقدامــات این ســازمان در 
بحــث کاهــش آســیب های حاشــیه نشــینی در 
شــهر کرمانشــاه گفــت: در بحــث فرهنگــی ایــن 
مناطــق طــی امســال و خصوصــا در برنامه هــای 
ســال 94 تمرکــز خوبــی را روی محالت حاشــیه 

ــته ایم. ــین گذاش نش
پوریــا جاللــی  تصریــح کــرد: از جملــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه  می تــوان بــه افتتــاح دو 
اتوبــوس کتابخانــه ســیار اشــاره کــرد کــه 
تمرکزشــان روی مســائل فرهنگی حاشــیه شــهر 
ــز   ــی نی اســت و دو کارشــناس روانشــناس و دین

آنهــا را همراهــی می کنــد.
وی افــزود: صرفــا کتــاب بهانــه ای بــرای ارتبــاط 
ــا بچه هــا و والدیــن  ــن کارشناســان ب گرفتــن ای

آنهــا اســت کــه 90 درصــد مــادران بــوده انــد.
معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمانشــاه بــا بیــان 
اینکــه ســاختمان فرهنگســرا در آن مناطــق 
ــه  ــروع ب ــازه ش ــهرداری ت ــت و ش ــود نیس موج
احــداث فرهنگســرا کــرده اســت، گفــت: عــالوه 
بــر اینکــه در ســال آینــده برنامــه حداقــل احداث 
دو یــا ســه فرهنگســرا در ایــن مناطــق را خواهیم 
داشــت، بــا ســازمان هــای مــردم نهــادی چــون 
جمعیــت امــام علــی )ع( کــه خیلــی هــم خــوب 
ــای  ــم و کالس ه ــکاری کردی ــد هم کار می کن
آموزشــی را بــرای ایــن محــالت برگــزار کردیــم.

برگــزاری 100 درصــد رایــگان کالس هــای 
ــرای حاشــیه نشــینان در ســال آتــی آموزشــی ب

در  مثــال  بــرای  کــرد:  تصریــح  جاللــی 
ــای محــالت  ــرای بچه ه ــر ب فرهنگســرای کوث
حاشــیه نشــین کالس هــای تقویتــی – کنکوری 
رایــگان را برگــزار می کنیــم و حــدود 40 عنــوان 
کالس فرهنگــی رایــگان بــرای آنــان طــی 
ــا از  ــدود ۳4 ت ــه ح ــم ک ــزار کردی ــال برگ امس

ــت. ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــا م کالس ه
 وی افــزود: بــرای ســال آینــده هــم کالســهای 
اینچنینــی و اوقــات فراغــت را  مــد نظــر داریــم 
کــه بخشــی در دل فرهنگســرا و بخشــی هــم در 
اماکنــی کــه در ســطح همــان مناطــق هســتند 

برگــزار شــود.
معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمانشــاه تصریــح 
کــرد: بــرای ایــن منظــور در ســال آینــده اعتبــار 
خوبــی مــد نظــر اســت کــه رقــم قطعــی 
ــال  ــرای مث ــا ب ــت ام ــخص نیس ــال مش آن فع
در طــرح اوقــات فراغــت ۶0 تــا 70 درصــد 
ــه  ــه ب ــورت گرفت ــرآورد ص ــق ب ــارات طب اعتب
مناطــق حاشــیه شــهر اختصــاص دارد کــه 
ــت  ــورا قطعی ــد در صحــن ش ــس از تایی ــه پ البت

بــد. می یا
جاللــی، از برگــزاری 100 درصــد رایــگان 

کالس هــای دوره هــای آموزشــی طــی تابســتان 
ــرداد. ــهر خب ــیه ش ــق حاش ــده در مناط آین

lبــا اســتعداترین افــراد در حاشــیه ها 
هستند

ــب اســتعدادهای  ــدام را جل ــن اق وی هــدف از ای
ایــن مناطــق در بیــن کــودکان، نوجوانــان و 
ــر ایــن  ــوان کــرد و گفــت: عــالوه ب ــان عن جوان
ــاد  ــاوری و اعتم ــه خودب ــک روحی ــم ی می خواهی
ــن  ــم و از بی ــاد کنی ــان ایج ــس را در آن ــه نف ب
ســازمان هــای مــردم نهــادی کــه در ایــن 
مناطــق فعالیــت می کننــد ، کمــک مــی گیریــم 
کــه گروه هــای تخصصــی، هنــری یــا علمــی را 
از بیــن ایــن افــراد مســتعد انتخــاب و با آنــان کار 

ــرود. ــرز ن ــتعدادها ه ــن اس ــه ای ــم ک کنی
وی ادامــه داد: بــه اعتــراف اســاتید هنــری، اهالی 
مناطــق حاشــیه شــهر از بــا اســتعدادترین افــراد 
ــد  ــه در طــول چن ــی هســتند ک ــن هنرجوهای بی
ســال گذشــته در فرهنگســراهای شــهرداری 

ــم. داشــته ای
ــت:  ــاون فرهنگــی شــهرداری کرمانشــاه گف مع
ــین  ــیه نش ــای حاش ــرای خانواده ه ــن ب همچنی
ــبک  ــورد س ــی ای در م ــدات فرهنگ ــز تولی نی
ــال  ــه س ــم ک ــالمی داری ــی - اس ــی ایران زندگ
ــواده   ــن خان ــا ای ــد و ب ــی  رس ــام م ــه انج ــد ب بع
هــا بــه صــورت ممتــد و مســتمر در هــر منطقــه 
ــرار مــی  ــی را ق ــط  های ــم. راب ــاط مــی گیری ارتب

دهیــم کــه در راســتای ســبک زندگــی اســالمی 
ــراد داشــته باشــیم. ــن اف ــه ای ــی را ب آموزش های

ــج  ــی پن ــه فرهنگ ــد برنام 90l درص
ســاله کرمانشــاه تدویــن شــده اســت

جاللــی یــادآور شــد: در ســال 9۳ اقدامــات خوبی 
ــینان  ــیه نش ــث حاش ــرای بح ــدود ب ــو مح ول
ــت  ــت معاون ــده فعالی ــود و عم ــتور کار ب در دس
ــث  ــال در بح ــی امس ــهرداری ط ــی ش فرهنگ
ــرا، در  ــداث فرهنگس ــزاری روی  اح ــخت اف س
ــن برنامــه 5 ســاله  ــزاری روی تدوی بحــث نرم اف
توســعه کرمانشــاه بــا کمــک اســاتید فــن در این 
ــون در  ــم اکن ــز ه ــه نی ــن برنام ــود و ای ــوزه ب ح
ــان را روی  ــتر تمرکزم ــت. بیش ــام اس ــال اتم ح
ــای الزم را  ــه برنامه ه ــتیم ک ــوزه گذاش ــن ح ای
ــش  ــه پی ــا برنام ــد ب ــال بع ــم و در س ــا کنی مهی

ــم. ــت نکنی ــور حرک ــروژه  مح ــم و پ روی
وی تاکیــد کــرد: قطعــا ســعی مــی کنیــم ســال 
ــیه  ــق حاش ــرای مناط ــه ب ــه ای ک ــده برنام آین
ــد  ــه اجــرا در آی ــه مرحل ــم ب نشــین لحــاظ کردی

ــی برســیم. ــج خوب ــه نتای ــم ب ــه بتوانی ک
معــاون فرهنگی شــهرداری کرمانشــاه در خصوص 
اتمــام تدویــن برنامــه پنــج ســاله کرمانشــاه گفت: 
ــن شــده و   ــور تدوی ــه مذک حــدود90 درصــد برنام
اردیبهشــت ســال آینــده قطعــی خواهــد شــد و بــه 

ــالغ می شــود. ــرا اب ــرای اج شــهرداری ب
ــف مشــکالت و معضــالت حاشــیه  ــاد مختل ابع
ــرای  ــرا ب ــتور اج ــای در دس ــینی و راهکاره نش
ارتقــاء ســطح کیفی و کمــی اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگی در اســتان کرمانشــاه موضوعی اســت 
کــه در سلســله گــزارش هــای آتــی خبرگــزاری 

ــال خواهــد شــد. مهــر در کرمانشــاه دنب
ایجــاد پایــگاه هــا و مراکــز ســالمت در مناطــق 
حاشــیه نشــین یکــی از آیتــم هــای اجــرای طرح 
نظــام تحــول ســالمت دولــت بــود کــه در آغــاز 
هفتــه ســالمت امســال کلیــد خــورد و در برخــی 
ــزرگ  ــهرهای ب ــین ش ــیه نش ــق حاش از مناط

کشــور بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
ــی و... از  ــتی، اجتماع ــث بهداش ــه مباح ــه ب توج
جملــه فاکتورهــای مــد نظــر بــرای ایجــاد ایــن 
پایــگاه هــا و مراکــز ســالمت در نقاط حاشــیه ای 
اســت که بــا حضــور کارشناســان و کاردانــان  در 
پایــگاه های ســالمت و روانشناســان و پزشــکان 

در مراکــز ســالمت محقــق مــی شــود.

lایجــاد پایــگاه هــا و مراکــز ســالمت 
معضــالت  از  پیشــگیری  راهــکار 

اجتماعــی
سرپرســت واحــد طــرح وگســترش مرکــز 
ــا و  ــگاه ه ــن پای ــود ای ــاه وج ــت کرمانش بهداش
ــای  ــیب ه ــش آس ــالمت را در کاه ــز س مراک
اجتماعــی در ایــن مناطــق بســیار موثــر دانســت 
و گفــت: بــا حضــور روانشناســان در مراکــز 
ــای  ــیب ه ــلما آس ــق مس ــن مناط ــالمت ای س
اجتماهــی ناشــی از مشــکالت روانــی در مناطــق 

ــد . ــی یاب ــش م ــیار کاه ــور بس مذک
سرپرســت واحــد طــرح وگســترش مرکــز 
بهداشــت کرمانشــاه، پیــش از احــداث ایــن 
ــن  ــناس از ای ــاوران روانش ــور مش ــز و حض مراک
ــود  ــال وج ــین خ ــیه نش ــق حاش ــر در مناط نظ
داشــت کــه بــا حضــور آنــان رفــع شــده و شــاهد 
کاهــش بســیاری از مشــکالت در ایــن مناطــق 

ــود. ــم ب خواهی
جلیلیــان حضــور روانشناســان در ایــن مناطــق را در 

پرونده حاشیه نشینی
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ــاد و  کاهــش معضــالت اجتماعــی ای چــون اعتی
آســیب هــای ناشــی از آن و معضــالت اجتماعی از 

ایــن دســت بســیار تاثیرگــذار دانســت.
 سرپرســت واحــد طــرح وگســترش مرکــز 
بهداشــت کرمانشــاه در پایــان یــادآور شــد و 
ــدازی  ــرای راه ان ــات الزم ب ــرد: جزئی ــد ک تاکی
مراکــز بهداشــت در حاشــیه هــای شــهر 
کرمانشــاه آمــاده بــوده و در آینــده نزدیــک و بــه 
محــض مشــخص شــدن مجــری کار بــه مرحله 

ــد. ــی آی ــرا در م اج
ــی  ــگاه هــای ســالمت پیــش بین ــداد پای وی تع
شــده بــرای افتتــاح در مرحلــه اول را 14 پایــگاه 
ــرد  ــالم ک ــز اع ــج مرک ــالمت را پن ــز س و مراک
ــاد،  ــت آب ــون دول ــیه ای چ ــه در مناطــق حاش ک
حکمــت آبــاد، صادقیــه، شــاطر آبــاد، جعفرآبــاد، 
چغــاگالن، آناهســتا، بــاغ ابریشــم و... راه انــدازی 

ــد شــد. خواهن
ــا شــتاب و  ســکونتگاه هــای گســترده ای کــه ب
اغلــب در حاشــیه شــهرهای بــزرگ کشــور و بــه 
ــدون مجــوز رســمی  ــه، ب صــورت خــود انگیخت
ــوند  ــی ش ــکیل م ــزی تش ــه ری ــدون برنام و ب
مشــکالت بســیاری بــا حجــم، ســرعت و تنــوع 
بــی ســابقه ای را بــرای خــود و شــهرهای مجاور 

ــه وجــود مــی آورد. ب

ــرم  ــروز ج ــا ب ــینی ب ــیه نش lحاش
رابطــه ای مســتقیم دارد

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه در 
خصــوص رابطــه حاشــیه نشــینی بــا بــروز جــرم 
در مناطــق حاشــیه نشــین کرمانشــاه گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه حاشــیه نشــینی اغلــب نشــات 
گرفتــه از فقــر، تشــدید نــرخ مهاجــرت روســتایی 
ــروز اشــتغال غیــر  – شــهری و... اســت شــاهد ب
ــن مناطــق هســتیم کــه  ــی در ای رســمی و انگل

مــی توانــد زمینــه ســاز بــروز جــرم باشــد.
ــت  ــزود: اکثری ــزی اف ــرث عزی ــرهنگ کیوم س
ــد  ــواد و درآم ــق س ــن مناط ــاکن در ای ــراد س اف
پایینــی داشــته و نــرخ بیــکاری و تراکــم جمعیت 
ــر  ــت و تقدی ــیار باالس ــق بس ــن مناط ــز در ای نی
ــدی  ــع بن ــا جم ــه ب ــت ک ــم اس ــی حاک گرای
ــده  ــی از پرون ــد باالی ــده ، درص ــر ش ــوارد ذک م
هــای قضایــی از همیــن مناطــق حاشــیه نشــین 

تشــکیل می شــود.
ــودکان  ــزان ک ــفانه می ــرد: متاس ــح ک وی تصری
کار، میــزان انحرافــات و جــرم در مناطق حاشــیه 
نشــین بســیار بــاال بــوده و چهــره نامناســبی را از 

ایــن نقــاط ترســیم کــرده اســت.
ــا  ــاه ب ــتان کرمانش ــا اس ــده ناج ــین فرمان جانش
ــد  ــی ده ــان م ــات نش ــه مطالع ــر اینک ــد ب تاکی
ــا جــرم رابطــه مســتقیم  کــه حاشــیه نشــینی ب
دارد گفــت: تنــوع، تجمــل و اختــالف فاحــش و 
چشــمگیر طبقــات اجتماعــی ســاکن شــهرهای 
ــه  ــنگینی هزین ــی و س ــن گران ــزرگ، هم چنی ب
ــا  ــود ت ــی ش ــث م ــی باع ــاری زندگ ــای ج ه
ــاکنان  ــب س ــه اغل ــص ک ــران غیرمتخص مهاج
ــیه کرمانشــاه  ــیه شــهرها و خصوصــا حاش حاش
هســتند و درآمــد آنهــا کفــاف خرجشــان را نمــی 
دهــد بــرای بــرآوردن نیازهــای خــود دســت بــه 

ــد. ــی بزنن ــو غیرقانون ــرکاری ول ه

lجرایمــی کــه بیشــترین فراوانــی را در 
مناطــق حاشــیه نشــین کرمانشــاه دارند

عزیــزی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا، مبنی 
بــر اینکــه چــه جرایمــی بیشــترین فراوانــی را در 

ــت:  ــیه نشــین کرمانشــاه دارد، گف مناطــق حاش
ــه  ــی ب ــات اجتماع ــی انحراف ــن مناطق در چنی
ســرعت رشــد مــی کنــد و جرایمــی چــون نــزاع 
ــای  ــل عمــد، ســرقت و اختف دســته جمعــی، قت
ــد و فــروش مــواد مخــدر  امــوال مســروقه، خری
ــرای  ــد ب ــاذی و تهدی ــی، اخ ــروبات الکل و مش
کســب مــال دیگــران، خشــنونت هــای جنســی، 
تخریــب محیــط هــای شــهری، اســتفاده 
ــرق، گاز  غیرمجــاز از شــبکه هــای توزیــع آب، ب
ــازه  ــاد مغ ــون ایج ــی ای چ ــات صنف و... و تخلف
ــی  و  ــد مجــوز قانون ــف فاق ــای مختل وکارگاه ه
هم چنیــن معضالتــی چــون خودکشــی رخ 
می دهــد و بیشــترین فراوانــی را در مناطــق 

ــد. ــیه ای دارن حاش
وی تصریــح کــرد: چــون ســاکنان ایــن مناطــق 
معمــوال مهاجــران روســتاها و ایــل هــا هســتند 
کــه در یــک محــل و نزدیــک بــه هــم زندگــی 
مــی کننــد ممکــن اســت درگیــری هــای  جزیی 
ای نیــز داشــته باشــد کــه بیــن دو نفــر صــورت 
ــه  ــی و ب ــری های ــن درگی ــا در اینچنی ــرد ام گی
ــی  ــراد از یکدیگــر، حت ــن اف ــداری ای ــت جانب عل
بــه دنبــال یــک دعــوای کــودکان، ممکن اســت 
شــاهد یــک نــزاع دســته جمعــی شــدید باشــیم 
کــه معمــوال منجــر بــه کشــته و زخمــی شــدن 

عــده ای از منازعــه کننــدگان نیــز شــود.
اختفــای امــوال مســروقه در حاشــیه هــا، توزیــع 
مــواد مخــدر و تولیــد و فــروش مشــروبات الکلی

ــا  ــاه، ب ــتان کرمانش ــا اس ــده ناج ــین فرمان جانش
ــه  ــاج مجرمان ــهرها آم ــن ش ــه مت ــان اینک بی
ــا  ــین ه ــیه نش ــرقت حاش ــرای س ــی ب مطلوب
ــیه ای  ــالت حاش ــن مح ــزود: هم چنی ــت اف اس
ــوال  ــردن ام ــی ک ــرای مخف ــکان ب ــن م بهتری
ناشــی از ســرقت اســت و از آنجایــی کــه در ایــن 
محلــه هــا کنتــرل پلیســی و انتظامــی محــدود 
ــی امــن  ــه محل ــل ب ــن محــالت تبدی اســت، ای
و ســرپناهی مناســب بــرای مجرمــان مــی شــود.

ســرهنگ عزیــزی، توزیــع مــواد مخــدر در ایــن 
ــت:  ــت و گف ــول دانس ــهل الوص ــق را س مناط
دلیــل ایــن اتفــاق احســاس امنیتــی اســت کــه 
توزیــع کننــدگان ایــن مــواد در مناطــق حاشــیه 

ــد . نشــین دارن
ــان  ــی از جوان ــق برخ ــن مناط ــزود: در ای وی اف
ــد و  ــغل خری ــه ش ــان، ب ــی نوجوان ــکار و حت بی
ــا  ــده و ی ــادرت ورزی ــدر مب ــواد مخ ــروش م ف
مــکان و وســایل مــورد اســتفاده از آن را در اختیار 
متقاضیــان قــرار مــی دهنــد و از راه کســب 

ــد. ــی کنن ــد م درآم
جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان از ســاخت 
ــیه نشــین و  ــی در مناطــق حاش مشــروبات الکل
ــت:  ــرداد و گف ــاه خب ــیه کرمانش ــا حاش خصوص
توزیــع ایــن مشــروبات در مناطــق داخل شــهری 

ــرد. ــی گی ــان مناطــق صــورت م ــا هم و ی
وی اخــاذی و تهدیــد بــرای گرفتن مــال دیگران 
را از دیگــر جرایمــی برشــمرد کــه بــا اســتفاده از 
چاقــو و ابزارهــای مشــابه دیگــر بیشــتر توســط 
ــان رایــج اســت و تصریــح کــرد: مجرمــان  جوان
ــیه ای  ــق حاش ــهرها و مناط ــب در کالن ش اغل
چــون نقــاط حاشــیه نشــین کرمانشــاه ارتــکاب 

ــد. جــرم دارن
ــرم  ــن ج ــان ای ــب مجرم ــزود: اغل ــزی اف عزی
ــوده بــه صــورت گروهــی  کــه حاشــیه نشــین ب
ــا  ــد ت ــی زنن ــرم م ــن ج ــکاب ای ــه ارت ــت ب دس
ــه و چنانچــه  ــر رفت ــا باالت ــت آنه درصــد موفقی
ــرو شــوند آن  ــی روب ــا مقاومــت شــخص قربان ب
ســد را بشــکنند و تــرس خــود آنهــا نیــز در چنین 
شــرایطی بــرای ارتــکاب جــرم از بیــن مــی رود.

ــوان  ــه عن ــی ب ــای جنس ــونت ه ــه خش وی ب
دیگــر جــرم رایــج در مناطــق حاشــیه ای اشــاره 
و تصریــح کــرد: باندهایــی ماننــد کرکــس و بــاغ 
ــد  ــب و محم ــاش ش ــون خف ــرادی چ ــار و اف ان
ــد  ــوده ان ــیه ای ب ــق حاش ــاکنان مناط ــه س بیج
ــن  ــاال رفت ــات و ب ــود امکان ــل نب ــه دلی ــه ب ک
ســن ازدواج و عــدم فراهــم بــودن شــرایط بــرای 
ازدواج اقــدام بــه تشــکیل باندهایــی کــرده انــد تا 
بتواننــد بــه ایــن نیــاز درونــی و محرومیــت های 

ــد. ــن رابطــه  پاســخ دهن خــود در ای
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
ــدرن  ــه م ــوارض جامع ــینی را از ع ــیه نش حاش
دانســت کــه بــه ایــن شــکل تشــدید مــی شــود 
ــراد جامعــه  ــا وجــود ایــن معضــل، اف و گفــت: ب

حریــم خــود را در معــرض دســتبرد دیگــران مــی 
ــه حاشــیه  ــه در منطق ــردی ک ــع ف ــد. در واق بینن
ــود  ــای موج ــی ه ــد، زیبای ــی کن ــی م ای زندگ
ــدد  ــد و درص ــی دان ــود نم ــال خ ــهر را م در ش

ــد. ــی آی ــر م ــب آن ب تخری
عزیــزی در خصــوص آمــار بــاالی خودکشــی در 
مناطــق حاشــیه ای نیــز گفــت: ایــن موضــوع از 
ــر کالن  ــه گریبانگی ــت ک ــی اس ــر معضالت دیگ
ــیه  ــون کرمانشــاه و مناطــق حاش شــهرهایی چ
ای آن اســت و مطالعــات نشــان مــی دهــد 
ــه  ــا و محل ــواده ه ــاال در خان ــی ب ــم جمعیت تراک
هــا، تحصیــالت و مهــارت هــای شــغلی انــدک 
ــی هــم  و شــیوع بیمــاری هــای جســمی و روان
ــات  ــا کــم اطالعــی از مســائل و موضوع ســو ب
ــی  ــداوم زندگ ــث ت ــالمتی باع ــتی و س بهداش
ــتی  ــالت آن و همزیس ــیننی، معض ــیه نش حاش
ــه  ــه زمین ــود ک ــی ش ــرات آن م ــا خط ــی ب دائم
مناشــبی را بــرای اقــدام بــه خودکشــی بــه وجود 

ــی آورد. م
وی یــادآور شــد: اســتفاده غیرمجــاز از شــبکه های 
ــات  ــه تخلف ــکاب ب ــرق، گاز و... و ارت ــع آب، ب توزی
صنفــی چــون وجــود مغــازه و کارگاه هــای مختلف 
فاقــد مجــوز از دیگــر صدمــات حاشــیه نشــینی به 
ــه از  ــت ک ــاه اس ــون کرمانش ــهرهایی چ کالن ش
نظــر اقتصــادی نیــز ضررهــای زیــادی را متوجــه 

کالن شهرکرمانشــاه مــی کنــد.
ــروز  ــه ب ــه ب ــا توج ــت: ب ــزی گف ــرهنگ عزی س
جرایــم چــون جرایــم مذکــور در مناطــق حاشــیه 
ــرح  ــواره ط ــتان هم ــای اس ــاه، ناج ای کرمانش
پاکســازی مناطــق آلــوده را در دســتور خــود 
ــه  ــدام ب ــار اق ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن ــته و ه داش
ایــن کار و خصوصــا در مناطــق حاشــیه ای شــهر 
کرمانشــاه مــی کنــد کــه طــی آن درصــد باالیی 

ــوند. ــتگیر می ش ــز دس ــان نی از متخلف

ــین   ــیه نش ــام حاش ــوان تم ــی ت lنم
ــا  ــر ب ــا درگی ــرم و ی ــراد مج ــا را اف ه

ــت ــی دانس ــالت اجتماع معض
عضو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد و اســتادجامعه 
شناســی دانشــگاه رازی کرمانشــاه در خصــوص 

پرونده حاشیه نشینی
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رابطــه بــروز جرایــم و معضالتــی چــون تکــدی 
گــری، اعتیــاد و... بــا پدیــده یــا واقعیــت 
اجتماعــی حاشــیه نشــینی در کرمانشــاه بــه 
خبرنــگار مــا، گفــت: آنچــه کــه در مــورد 
ــه  ــوده ک ــن ب ــت ای ــم اس ــینی مه ــیه نش حاش
ــود در  ــای موج ــت ه ــوت و فرص ــاط ق ــه نق ب
ــا چــه از ســوی مســئولین و  ــن ســکونتگاه ه ای
چــه در تحقیــق هــای انجــام شــده، توجه نشــده 
اســت و بــه عنــوان یــک پدیــده منفــی معرفــی 
شــده و یــا ایــن مناطــق را صرفــا مناطــق جــرم 
ــار  ــود آم ــی ش ــه م ــد و گفت ــرده ان ــی ک زا معرف
ــاد اســت. مشــاغلی  ــن مناطــق زی ــم در ای جرای
کــه در ایــن مناطــق شــکل می گیــرد مشــاغلی 

ــت. ــمی اس ــل غیررس ــا حداق ــب و ی نامناس
ــی  ــفانه در بررس ــزود: متاس ــمی اف ــا قاس علیرض
ــتر  ــق بیش ــن مناط ــوص ای ــق در خص و تحقی
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــوق م ــکال ف اش
ــاد  ــی ی ــده اجتماع ــن پدی ــک درد از ای ــوان ی عن
ــرار  ــر ق ــد نظ ــرای آن م ــی ب ــا درمان ــده ام ش

ــت. ــه اس نگرفت
نشــینان  حاشــیه  اغلــب  داد:   ادامــه  وی 
ــوان اقتصــادی  ــت نداشــتن ت ــه عل کرمانشــاه ب
ــوده  ــین و... ب ــر نش ــین، کپ ــک نش ــی، آلون کاف
ــارف  ــر متع ــی غی ــا مصالح ــا ب ــکونتگاه ه و س
ســاخته شــده کــه ســیمای نامناســب بــه چهــره 
ــن  مناطــق حاشــیه نشــین داده اســت، شــاید ای
ــی  ــهری یک ــالت ش ــا مح ــاوت ب ــاختار متف س
ــرم  ــا ج ــق ب ــن مناط ــدن ای ــط ش ــل مرتب از عل

ــد. باش
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
کرمانشــاه تصریــح کــرد: چــون در ایــن محیــط 
خدمــات رســانی بــه رونــق زندگــی و اقتصــادی 
ــه ای از  ــک چرخ ــا ی ــس اینج ــد پ ــی انجام نم
ــد  ــود می آی ــه وج ــین ب ــوج فقیرنش ــاع و م اجتم
کــه تکــرار مــی شــود و بــه نوعــی فقــر مزمــن 
در ایــن محــالت منجــر مــی شــود کــه خــود نیز 

ــروز جــرم اســت. ــه ب زمین

ــیه  ــت از حاش ــا حمای ــوداگران ب lس
ــی  ــود م ــرباز خ ــا را س ــینان، آنه نش

ــد کنن
وی گفــت: بــا توجــه بــه فقــر حاشــیه نشــینان و 
فضــای حاشــیه نشــینی یــک عده ســو اســتفاده 
ــود  ــه وج ــن ب ــن بی ــم در ای ــوداگر ه ــن و س ک
آمــده و ســعی دارنــد از شــرایط نامناســب موجود 
ــاق  ــن اتف ــد کــه ای ــع خــود اســتفاده کنن ــه نف ب
ــت  ــح و حمای ــه، مصال ــروش قولنام ــق ف از طری
ــیه  ــرای حاش ــرایطی را ب ــی ش ــای غیرقانون ه
نشــینان فراهــم مــی کننــد کــه حاشــیه نشــینان 
نیــز بــرای تامیــن نیازهــای خــود بــه ســمت این 
ــرای  ــه ای ب ــود زمین ــه و خ ــش یافت ــراد گرای اف

ــروز برخــی جرایــم مــی شــود. ب
قاســمی بــه برخــی ویژگــی هــای حاشــیه 
ــن  ــب ای ــز اشــاره کــرد و گفــت: اغل نشــینان نی
ــتاها  ــد و از روس ــتایی دارن ــینه روس ــراد پیش اف
مهاجــرت کــرده و فرهنــگ شهرنشــینی را 
ــر  ــرایط بهت ــتن ش ــد داش ــه امی ــد و ب ــی دانن نم
بــه شــهرها مهاجــرت کــرده انــد امــا چــون توان 
اقتصــادی ملحــق شــدن بــه شــهر را ندارنــد بــه 
ــی  ــکنی م ــاه آورده و در آن س ــق پن ــن مناط ای

ــد. گزینن
ــاس حاشــیه  ــع شناســی، در قی ــن اســتاد جام ای
ــی  ــا و حت ــا دنی ــاه ب ــتان کرمانش ــینان اس نش
ــینان  ــیه نش ــت: حاش ــور گف ــاط کش ــایر نق س

اســتان کرمانشــاه بــه طــور میانگیــن از وضعیــت 
مناســب تری نســبت بــه حاشــیه نشــینان 
کشــورهای جنوبــی و در حــال توســعه هســتند.

وی تصریــح کــرد: بــرای مثــال حاشــیه نشــینان 
ــون  ــری چ ــورهای دیگ ــل و کش ــد، برزی در هن
ــد  ــا ســکنی دارن ــان ه ــن در گوشــه خیاب آرژانتی
امــا حاشــیه نشــینان اســتان کرمانشــاه حداقل در 
کنــار شــهر بــا مصالحــی ابتدایــی ســکونتگاهی 

ســاخته انــد.
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
کرمانشــاه افــزود: هم اکنــون در شــهرهای چــون 
تهــران حاشــیه نشــینان در مناطقــی چــون حلبی 
آبــاد و در ســکونتگاه هــای از جنــس کپــر، چــادر 
و .. ســر مــی کننــد امــا حاشــیه نشــینان  اســتان 
کرمانشــاه  نســبت بــه ســایر نقــاط کشــور و دنیا 
ــالف  ــا اخت ــد ام ــری برخوردارن ــت بهت از وضعی
ــاورش در  ــی مج ــر نواح ــا دیگ ــق ب ــن مناط ای
شــهر باعــث شــده ایــن نقــاط به عنــوان حاشــیه 

هــا معرفــی شــوند.
وی تصریــح کــرد: اختــالف ایــن حاشــیه هــا بــا 
ــاه  ــتان کرمانش ــهری در اس ــمی ش ــق رس مناط
ــاد اســت کــه آبســتن نارضایتــی حــاد  آنقــدر زی
شــده، امــا در مجمــوع محیــط حاشــیه نشــینی 
در شــان و کرامــت انســانی مــردم ایــن مناطــق 

نیســت.

ــده  ــه وجــود آم ــات ب قاســمی در خصــوص ادبی
از حاشــیه نشــینی کــه ارتبــاط مســتقیمی بیــن 
معضــالت، جرایــم و.. بــا پدیــده حاشــیه نشــینی 
ــفانه بعضــا  ــت: متاس ــز گف ــد نی ــی کن ــاد م ایج
ــه  ــه ای ب ــان حرف ــه  مجرم ــی شــود ک ــده م دی
ــی و  ــارت آنچنان ــتغال، مه ــتن اش ــل نداش دلی
ــق از  ــن مناط ــر در ای ــر فق ــای دیگ ــه ه زمین
ــان ســو اســتفاده کــرده و از بیــن ایــن مــردم  آن
ســربازگیری مــی کننــد و در جرایــم و معضالتی 
چــون تکــدی گــری آنــان را بــه کار مــی گیرنــد.

ــت  ــف حمای ــه شناســی ، ضع ــتاد جامع ــن اس ای
هــای رســمی را عامــل جــذب آنــان بــه حمایــت 
ــوان کــرد و گفــت: چــون  هــای غیررســمی عن
ــه  ــوند ب ــی ش ــمی نم ــت رس ــراد حمای ــن اف ای
ــمی  ــای غیررس ــت ه ــتفاده از حمای ــمت اس س

مــی رونــد و حتــی همدیگــر را نیــز حمایــت مــی 
ــه  ــت هم ــورت سرنوش ــن ص ــه ای ــه ب ــد ک کنن

آنهــا ماننــد هــم مــی شــود.

lفــرد حاشــیه نشــین بــرای حفاظــت 
از خــود در مقابــل باندهــا، جــذب آنهــا 

مــی شــود
وی تصریــح کــرد: هم چنیــن بــا توجــه بــه 
اینکــه رویارویــی بــا ســاختار قــدرت غیرقانونــی 
ــیه  ــراد حاش ــردی اف ــوان ف ــا در ت ــا اساس بانده
نشــین نیســت و در نتیجــه ممکــن اســت در زیر 
مجموعــه ایــن باندهــا قــرار گرفتــه تــا خــود را از 

ــد. ــظ کنن ــا حف خطــر آنه
ــده از  ــدات برآم ــا و تهدی ــوان ه ــه ت ــمی ب قاس
اجتماعــات غیــر رســمی تحــت عنــوان حاشــیه 
ــات  ــج مطالع ــت: نتای ــرد و گف ــاره ک نشــینی اش
ــردم  ــب م ــه اغل ــد ک ــی ده ــان م ــف نش مختل
ــت نســبی  ــک رضای ــق ی ــن مناط ــاکن در ای س

ــد. دارن
ــق  ــن مناط ــردم ای ــب م ــرد: اغل ــح ک وی تصری
ــه شــهر مهاجــرت  ــد و ب پیشــینه روســتایی دارن
ــی  ــهر راض ــه ش ــدن ب ــن آم ــد و از ای ــرده ان ک
ــیه  ــون حاش ــی چ ــاط ارزان قیمت ــوده و در نق ب
شــهرها موفــق بــه اســکان شــده انــد بنابرایــن 
امیــد دارنــد کــه روزی وضعیتشــان بهتــر شــده و 

بــه متــن شــهر برونــد و حاضــر بــه بازگشــت بــه 
روســتا نیســتند.

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
کرمانشــاه افــزود: بــه نوعــی زندگــی در حاشــیه 
شــهر اینهــا را امیــدوار بــه مرکــز نشــینی 
ــا  ــیه آنه ــه حاش ــد ک ــا معتقدن ــد و آنه ــی کن م
ــتای  ــان روس ــا هم ــدا ی ــه در مب ــی ک را از انزوای
محــل زندگــی در آن قرار داشــتن درآورده اســت. 
ــاس  ــق احس ــن مناط ــور در ای ــن از حض بنابرای
ــی  ــی نم ــد نهای ــد و آن را مقص ــی ندارن نارضایت

ــد. دانن
ــا  ــه آنه ــز ب ــی نی ــه های ــه نمون ــزود:  البت وی اف
ــین  ــیه نش ــق حاش ــه از مناط ــده ک ــی ش معرف
ــق  ــه مناط ــرده و ب ــدا ک ــری پی ــت بهت وضعی
مرکــزی شــهر نقــل مــکان کــرده انــد کــه ایــن 

ــه اســتقرار در ایــن مناطــق  ــار نیــز آنهــا را ب اخب
امیدوارتــر کــرده ومانع ازبازگشتشــان به روســتاها 
مــی شــود و شــاید ایــن امیــد بــه نقــل مــکان از 
مناطــق حاشــیه بــه مرکــز شــهر زمینــه ای برای 
ــوان  ــا ت ــرم وارتق ــمت ج ــه س ــان ب ــش آن گرای

ــد. ــان  باش اقتصادیش

lاســتفاده از ظرفیت حاشــیه نشــینان 
بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیده

ــح  ــگاه رازی تصری ــی دانش ــع شناس ــتاد جام اس
کــرد: در شــرایط کنونــی کشــور و اســتان 
کرمانشــاه بایــد یــک بســتر بازنگــری در 
ایــن  از  بســیاری  در  و  فــوق  دیدگاه هــای 
تصــورات و ذهنیــات کــه در بیــن مــردم، 
کارشناســان و مســئوالن بــوده ایجــاد شــود کــه 
اســکان غیررســمی نــه تنهــا بــه عنوان مشــکل 
بلکــه بایــد بــه عنــوان بخشــی از راه حــل تامین 
مســکن اقشــار کــم درآمــد شــهری مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق
ــکان و  ــکل اس ــن ش ــرد: ای ــح ک ــمی تصری قاس
ــودی  ــال ناب ــذرا و در ح ــده گ ــه پدی ــکونت ن س
ــه  ــازی و ن ــل بهس ــدی غیرقاب ــه کالب اســت و ن
ــا و  ــت ه ــه قابلی ــه دارد، بلک ــوای بزهکاران محت
تــوان هــای نهفتــه ای دارنــد کــه مــی تــوان در 
برنامــه ریــزی و چــاره جویــی مشــکالت از آنهــا 

ــرد. ــتفاده ک اس
ایــن دکتــری جامــع شناســی، گفــت: بایــد یــک 
نــگاه متفــاوت بــه ایــن مســئله داشــت و در بعــد 
ــگاه  ــینی ن ــیه نش ــه حاش ــی ب ــم وقت کالن ه
مــی شــود، شــکل گیــری شــیوه شــهر نشــینی 
ــا  ــه ب ــهرها ک ــا مجــاور ش ــداری در درون ی ناپای
ســیمایی ناخوشــایند و خــارج از فضاهای رســمی 

و برنامــه ریــزی شــده تجلــی پیــدا مــی کنــد.
وی گفــت: پتانســیل هــای مثبتــی کــه در نقــاط 
حاشــیه نشــینی بــرای برنامــه ریــزان  مــی تــوان 
در نظــر گرفــت، نیروی انســانی جــوان و فــراوان 
موجــود در ایــن مناطــق بــوده قابــل ذکــر اســت 
ــا دانــش و مهــارت الزم آنهــا  کــه اگــر بتــوان ب
را بــه ســرمایه انســانی و اجتماعــی تبدیــل کــرد 
کــه در مقابــل تعارضــات قانونــی شــکل منفــی 

پرونده حاشیه نشینی



صفحه ۶4 | شماره 5 | 10 شهـریور 94 MEHR NEWSAGENCY

بــه خــود نگیرنــد و چنانچــه بســتر ســازی در این 
زمینــه انجــام شــود مــی تــوان از مشــارکت آنان 

اســتفاده کــرد.
قاســمی افــزود: جمعیــت جــوان موجــود در 
ایــن مناطــق یــک ظرفیــت در آنجــا بــوده کــه 
آمادگــی یادگیــری داشــته و مــی تــوان بــه آنــان 
مهــارت آموخــت کــه وارد جامعــه اصلــی شــده و 

مشــارکت اجتماعــی داشــته باشــند.
ــای ارزان  ــه ه ــه خان ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
قیمتــی کــه توســط حاشــیه نشــینان ســاخته می 
ــات  ــا، خدم ــامیدنی آنه ــن آب آش ــا تامی ــود ی ش
درمانــی و خدمــات حمــل و نقــل و... اینکــه 
هزینــه هــای زیــادی را در مقایســه بــا ســاکنان 
مناطــق مرکــزی شــهر بــرای دولــت بــه وجــود 
ــی  ــد م ــم ندارن ــی ه ــات باالی ــاورده و توقع نی
تــوان بــه نــکات مثبتــی رســید کــه مــی توانــد 

ــد. ــا کمــک کن ــت آنه ــود وضعی در بهب

lرهیافــت هــای بــرون رفــت از 
معضــل حاشــیه نشــینی

ــاه،  ــگاه آزاد کرمانش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــا  ــده ی ــن پدی ــع ای در خصــوص راهکارهــای رف
واقعیــت اجتماعــی نیــز گفــت: در ایــن خصوص 
ــات،  ــی مطالع ــرد ط ــا رویک ــت ی ــار رهیاف چه
نگاه هــا و جمــع بنــدی هــای مختلــف از 
ــات کارشناســانه مطــرح شــده اســت کــه  نظری
از جملــه ایــن رهیافــت هــا، رویکــرد "پیشــنهاد 
ــرح  ــینی" مط ــیه نش ــده حاش ــی پدی ــه کن ریش

ــه دارد. ــه کاران ــی محافظ ــه نگرش ــت ک اس
وی رویکــرد دیگــر را، رهــا کــردن پدیــده حاشــیه 
نشــینی بــا نگــرش لیبــرال عنــوان کــرد و گفــت: 
ــده  ــه  پدی ــت ک ــد اس ــز معتق ــر نی ــرد دیگ رویک
حاشــیه نشــینی را بایــد ریشــه ای حــل کــرد و این 
ــود دارد. ــس خ ــکال را در پ ــرش رادی ــرد نگ رویک

قاســمی رویکــرد چهــارم را  اصــالح پدیــده 
ــه  ــالح طلبان ــرش اص ــا نگ ــینی  ب ــیه نش حاش

ــرد. ــوان ک عن
ــگاه رازی در  ــی دانش ــع شناس ــتاد جام ــن اس ای
توضیــح رویکــرد اول یعنــی ریشــه کنــی پدیــده 
حاشــیه نشــینی تصریــح کــرد: در ایــن رویکــرد 
ــز  ــاره ای ج ــه چ ــن اســت ک ــر ای ــر س بحــث ب
ــظ  ــرای حف ــا ب ــدازی بلدوزره ــب و راه ان تخری
ــت  ــن رهیاف ــه ای ــدارد ک ــود ن ــت شــهر وج امنی
ــد و چــه بســا  ــاک مــی کن صــورت مســئله را پ
نقاطــی از شــهر کرمانشــاه ایــن اتفــاق صــورت 

ــد نظــر حاصــل نشــد. ــت و نتیجــه م گرف
ــه  ــه تنهــا امیــدی ب وی افــزود: ایــن رهیافــت ن
حاشــیه نشــینان نمــی دهــد بلکــه انگیــزه مقابله 

و اغتشــاش هــم ایجــاد مــی کنــد. البته مــواردی 
در رابطــه بــا ایــن رهیافــت اتفــاق افتــاده و 
کســانی کــه بــه ایــن نگــرش معتقــد بودنــد آن 
را اجرایــی کردنــد و نتیجــه مــورد نظــر حاصــل 

نشــد.
ــت:  ــز گف ــت دوم نی ــح رهیاف ــمی در تصری قاس
ــه  ــه در آن ب ــت ک ــی اس ــت دوم، رهیافت رهیاف
کشــورهای توســعه یافتــه توجــه شــده اســت که 
در ایــن کشــورها کــه بــا پدیــده حاشــیه نشــینی 
روبــرو بودنــد بــا ایــن اعتقــاد کــه بــه مــرور ایــن 
ــود  ــهری بهب ــای ش ــده و فض ــل ش ــکل ح مش
ــه  ــرده و ب ــا ک ــد حاشــیه نشــینان را ره ــی یاب م

ــد. حــال خــود گذاشــته ان
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار و ویژگی 
مــا بــا کشــورهای توســعه یافتــه متفــاوت اســت 
رهیافــت دوم از نظــر ارزش هــای انســانی قابــل 
ــی  ــر ب ــا نف ــون ه ــه میلی ــه ب ــت ک ــول نیس قب
توجهــی شــود و بــه امیــد اینکــه مســئله خــود به 
خــود حــل خواهــد شــد و ایــن افــراد دهها ســال 

بــه حــال خــود رهــا شــوند.
ــاه،  ــگاه آزاد کرمانش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــه  ــوم را ک ــت س ــه رهیاف ــد ب ــراد معتق ــر اف تفک
ــه  ــت ک ــد دانس ــری تن ــتند، تفک ــی هس رادیکال
قوانیــن بــازی را نپذیرفته و  ســاختارهای اساســی 

ــا نظــام  ــد کــه ت و کالن درســت شــود و معتقدن
ــل  ــرد قاب ــای خ ــام ه ــود نظ ــالح نش کالن اص
ــین  ــیه نش ــی حاش ــا حت ــتند و آنه ــالح نیس اص
هــا را بســتر جنبــش هــای اجتماعــی مــی داننــد 
ــا  ــت دوم مســئله را ره ــد رهیاف ــز مانن ــا نی و آنه
کــرده انــد تــا ســازو کارهــای ناعادالنــه جامعــه 

ــن رود. از بی

lضــرورت توانمندســازی حاشــیه 
ــا ــین ه نش

وی تاکیــد کــرد: رهیافــت چهــارم بــه ضــرورت 
ــه  ــادل منطق ــی و تع ــت اجتماع ــراری عدال برق
ــکن  ــن مس ــد و در آن تامی ــی کن ــه م ای توج
ــی از  ــای ناش ــرت ه ــش مهاج ــی، کاه همگان
مشــکالت موجــود در مناطــق و....را دیــده و یک 
توســعه پایــدار و همــه جانبــه را مــد نظــر دارنــد .

قاســمی افــزود: در ایــن رهیافــت برنامــه هایــی 
بــرای حــل مســئله در کوتــاه مدت،میــان مــدت 
ــت آن در  ــول واقعی ــق قب ــدت از طری ــد م و بلن
ــش  ــه کوش ــن زمین ــده و در ای ــه ش ــر گرفت نظ

ــود. ــی ش م
وی تصریــح کــرد: در ایــن رهیافــت بــه تحوالت 
ــود  ــی ش ــه م ــرد توج ــطوح خ ــی در س تدریج
ــای  ــل ه ــه راه ح ــود ک ــی ش ــه م و در آن گفت
ــت و رنــج  ســاختاری نبایــد بــه قیمــت غفل
موجــود در ایــن اجتماعــات تمــام شــود و نبایــد 

ــوند. ــوش ش ــراد فرام ــن اف ای
ایــن جامــع شــناس کرمانشــاهی گفــت: در 
ــازی  ــد س ــر توانمن ــتر ب ــارم بیش ــت چه رهیاف
حاشــیه نشــینان توجــه شــده اســت و سیاســتی 
کــه بــه عنــوان مناســب تریــن راه حــل در ایــن 
رهیافــت پیــش گرفتــه مــی شــود همیــن بحــث 
ــان  ــرد هم ــن راهب ــه ای ــت ک ــازی اس توانمندس
ــه  ــی ب ــری و تورباف ــوزش ماهیگ ــداق آم مص
ــه تهــی دســتان و حاشــیه  جــای ماهــی دادن ب

ــت. ــینان اس نش
ــده  ــد پدی ــی خواه ــرد م ــن راهب ــزود: ای وی اف
حاشــیه نشــینی بــه نحــوی مدیریــت شــود کــه 
بــر پایــه قانــون مــداری، شــفافیت، پاســخگویی 
ــی و  ــانی، اجتماع ــای انس ــرمایه ه ــی س و تمام

ــه شــود. ــه مشــارکت گرفت ــی اشــان ب مال
قاســمی ادامــه داد: ایــن رهیافــت ســعی در 
توانمنــدی آنــان بر پایــه نیــرو وتوانایی آنــان دارد 
کــه خــود آنهــا نیــز از ســرمایه هــا و امکاناتی که 
ــری  ــه نحــو بهت ــود ب ــی ش ــم م برایشــان فراه

ــد. اســتفاده کنن
ــرد:   ــح ک اســتاد دانشــگاه رازی کرمانشــاه تصری
ــی  ــت های ــا و سیاس ــگاه ه ــا ن ــن راهکاره ای
اســت کــه در قبــال حاشــیه نشــینی از قــرن 19 
ــه کار گرفتــه  تاکنــون در کشــورهای مختلــف ب
شــده اســت و ممکــن اســت هــر دولتــی یکــی 
ــن  ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــا را ب ــن سیاســت ه از ای
ــرای کشــور  ــا ب ــرار دهــد ام ــد نظــر ق ــده م پدی
ــک  ــازی ی ــت توانمندس ــاه سیاس و شهرکرمانش
سیاســت مناســب اســت و بــرای اجــرای آن بایــد 
زمینــه ســازی بــرای تشــکیل نهادهــای محلــی 
ــرای  ــا ب ــازی در آنه ــت س ــه ظرفی ــک ب و کم

ــرد. ــورت گی ــور ص ــدی ام ــارکت در تص مش
وی بــه رســمیت شــناختن حــق ســکونت و 
تامیــن مســکن بــرای همــه و برقــراری حمایــت 
قانونــی را از فاکتورهــای تحقــق رهیافــت چهارم 
ــی و  ــای محل ــی نهاده ــت: وقت ــت و گف دانس
ــت  ــت و کمــک دول ــا مدیری ــی ب مردمــی ومحل
در ایــن مناطــق ایجــاد شــود کــه ظرفیــت 
ســازی شــود و حــق ســکونت آنهــا بــه رســمیت 
شــناخته شــده و مــورد حمایــت قانونــی نیــز قرار 
گیرنــد یــک امنیــت خاطــر بــرای ســاکنان ایــن 
محــالت بــه وجــود مــی آیــد کــه خــود عامــل 
پیشــگیرانه ای بــرای گرایــش بــه ســمت جــرم 

ــت. اس
قاســمی تاکیــد کــرد: اگــر خــود آنهــا نیــز 
مشــارکت کــرده و قــدم هایــی بردارنــد و از 
ــی را  ــز اقدامات ــان نی ــز مجری ــر نی ــوی دیگ س
انجــام دهنــد، بــه تدریــج شــاهد بهبــود فضــای 
ــق  ــاس تعل ــود و احس ــم ب ــان خواهی ــی آن زندگ
می کننــد و تعلــق خاطــری بــه شــهر پیــدا کــرده 
و از اینکــه شــهروند درجــه دو بــه حســاب آمــده 
ــم  ــرور ک ــه م ــگاه ب ــن ن ــتند و ای ــت نیس ناراح
ــانی  ــی انس ــرای زندگ ــرایط ب ــده و ش ــگ ش رن

ــود. ــی ش ــاد م ــا ایج ــری در آنه ت

پرونده حاشیه نشینی
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تغییـــر موازنـــه جمعیـــت شـــهری و 
ــر ــه اخیـ ــتایی در دهـ روسـ

جمعیـــت کهگیلویـــه و بویراحمـــد بـــر پایـــه 
ــال  ــران در سـ ــار ایـ ــز آمـ ــماری مرکـ سرشـ
85 بیـــش از ۶۳4 هـــزار نفـــر بـــوده کـــه 52 
ـــهرها  ـــد در ش ـــتاها و 48 درص ـــد آن  در روس درص

ســـکونت داشـــتند.
امـــا براســـاس سرشـــماری ســـال 90 نفـــوس 
ـــس  ـــه برعک ـــن معادل ـــتان، ای ـــکن در اس و مس
شـــده و 52 درصـــد جمعیـــت کهگیلویـــه 
وبویراحمـــد در شـــهرها و 48 درصـــد در روســـتاها 
ــد  ــن رونـ ــه ایـ ــه البتـ ــتند کـ ــاکن هسـ سـ

همچنـــان در حـــال افزایـــش اســـت.
ـــه  ـــدی جامع ـــش دو درص ـــال افزای ـــن ح ـــا ای ب
شهرنشـــین و کاهـــش دو درصـــدی جمعیـــت 
ـــوب  ـــده نامطل ـــده پدی ـــان دهن ـــتاییان، نش روس
ـــاز  ـــهرها و کارس ـــه ش ـــتاییان ب ـــرت روس مهاج
ــرای کاهـــش  ــئوالن بـ ــودن تـــالش مسـ نبـ
ـــت. ـــوس اس ـــرت معک ـــرت و مهاج ـــرخ مهاج ن

ـــه ۶0  ـــدای ده ـــا ابت ـــد ت ـــه و بویراحم کهگیلوی
ـــاران و  ـــوج، گچس ـــهر یاس ـــه ش ـــا دارای س تنه
ـــه 90  ـــه ده ـــک و در نیم ـــا این ـــود ام ـــت ب دهدش
ـــن  ـــه ای ـــیده ک ـــهر رس ـــه 17 ش ـــداد ب ـــن تع ای
ـــینی  ـــد شهرنش ـــش رون ـــر افزای ـــی ب ـــود گواه خ
ـــر  ـــر اث ـــتان ب ـــن اس ـــر در ای ـــه اخی ـــه ده ـــی س ط

ـــت. ـــوده اس ـــرت ب مهاج

بافـــت  هکتـــار   550 lوجـــود 
فرســـوده در شـــهرهای اســـتان

ـــهرها  ـــه ش ـــتاها ب ـــرت از روس ـــد مهاج ـــا رش ام
ـــده  ـــینی ش ـــیه نش ـــده حاش ـــاد پدی ـــب ایج موج
کـــه بـــه عنـــوان »دمـــل چرکیـــن« همـــواره 
تهدیـــدی جـــدی بـــرای ســـاکنان ایـــن 
ــد.  ــاب می آیـ ــه حسـ ــهرها بـ ــا و شـ بافت هـ
ــه ای  ــن حادثـ ــا کوچکتریـ ــه بـ ــدی کـ تهدیـ
ماهیـــت نگـــران کننـــده خـــود را نشـــان 

. می دهـــد
بـــه گفتـــه کارشناســـان هـــم اکنـــون بیـــش 
از 550 هکتـــار بافـــت فرســـوده در شـــهرهای 
ــود دارد  ــد وجـ ــه و بویراحمـ ــتان کهگیلویـ اسـ
ـــب  ـــی مناس ـــات ده ـــع خدم ـــا مان ـــه تنه ـــه ن ک
دولـــت بـــه مـــردم شـــده بلکـــه هزینـــه 

خدمـــات دولتـــی را بـــاال بـــرده اســـت.
شـــهر گچســـاران بـــا 1۶4 هکتـــار رکـــوردار 
ــتان اســـت و  میـــزان بافـــت فرســـوده در اسـ
ـــه شـــش  ـــرار دارد ک ـــوج ق ـــهر یاس ـــس از آن ش پ
ـــد. ـــرده ان ـــوده دوره اش ک ـــت فرس ـــا باف ـــه ب محل

ـــیه  ـــت حاش ـــن وضعی ـــن بی ـــال در ای ـــن ح ـــا ای ب
نشـــینی در شـــهر یاســـوج کـــه از قضـــا بـــا 
کمبـــود زمیـــن نیـــز مواجـــه اســـت، از هـــم 
ـــر روز  ـــه ه ـــت ک ـــده ای اس ـــر و کالف پیچی بدت
پیچیـــده تـــر مـــی شـــود و بـــاز کـــردن گـــره 

هـــای آن ســـخت تـــر اســـت.
ـــل ارزان  ـــه دلی ـــوال ب ـــتایی معم ـــران روس مهاج
ـــاری  ـــتاهای اقم ـــن در روس ـــت زمی ـــودن قیم ب
شـــهر یاســـوج ســـاکن مـــی شـــوند و ایـــن 
باعـــث مـــی شـــود ایـــن روســـتاها بـــزرگ و 
ـــون  ـــوند و چ ـــل ش ـــهر متص ـــه ش ـــم ب ـــم ک ک
ـــدارد،  ـــود ن ـــازها وج ـــاخت و س ـــر س ـــی ب نظارت

ـــه  ـــور ب ـــه ای ناج ـــون وصل ـــق همچ ـــن مناط ای
ـــوند. ـــی ش ـــل م ـــهر وص ش

ـــداری  ـــز فرمان ـــال 1۳42 مرک ـــهر از س ـــن ش ای
ـــپس در  ـــوده و س ـــد ب ـــه و بویراحم کل کهگیلوی
ســـال 1۳55 بـــه مرکزیـــت کل اســـتان ارتقـــا 
ـــال 1۳44  ـــوج در س ـــه یاس ـــت. اگرچ ـــه  اس یافت
ـــزار  ـــی و 10 ه ـــان اصل ـــک خیاب ـــط دارای ی فق
ــترش و  ــروزه از گسـ ــود، امـ ــت بـ ــر جمعیـ نفـ
ـــوری  ـــه ط ـــده ب ـــوردار ش ـــادی برخ ـــعه زی توس
ـــعت  ـــر وس ـــر 18 کیلومت ـــغ ب ـــون بال ـــه تاکن ک
ـــت دارد. ـــر جمعی ـــزار نف ـــت و 120 ه ـــه  اس یافت

ــن  ــل ایـ ــن دالیـ ــی از مهمتریـ ــه یکـ اگرچـ
ـــهر  ـــن ش ـــت اداری و سیاســـی ای ـــعه، مرکزی توس
ـــوج  ـــهر یاس ـــد ش ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــا ب ـــت ام اس

ـــه ای  ـــرطان گون ـــد س ـــال رش ـــدت در ح ـــه ش ب
اســـت کـــه در آینـــده ای نزدیـــک ســـالمت 
شـــهروندان و حتـــی طبیعـــت بکـــر آن را بـــه 

ـــدازد. ـــی ان ـــر م خط

ــات  ــه خدمـ ــادر بـ ــهرداری قـ lشـ
ـــت ـــهر نیس ـــیه ش ـــه حاش ـــانی ب رس

شـــهردار یاســـوج بـــه خبرنـــگار مهـــر مـــی 
ــاز در  ــازهای غیـــر مجـ گویـــد: ســـاخت و سـ
ـــای  ـــه ه ـــاد کوچ ـــوج و ایج ـــهر یاس ـــراف ش اط
ـــک  ـــگ و باری ـــای تن ـــان ه ـــوج، خیاب ـــج و مع ک
ــی،  ــن تفریحـ ــدن اماکـ ــی نشـ ــش بینـ و پیـ
فرهنگـــی و آموزشـــی، خدمـــات رســـانی بـــه 
ایـــن مناطـــق را نیـــز مشـــکل کـــرده اســـت.

محمـــد علـــی جاویـــد مـــی افزایـــد: رشـــد و 
ـــه  ـــهر هزین ـــیه ش ـــی حاش ـــعه غیرکارشناس توس
ـــی  ـــل م ـــهرداری تحمی ـــر ش ـــادی را ب ـــای زی ه
ـــانی  ـــات رس ـــه خدم ـــادر ب ـــاد ق ـــن نه ـــد و ای کن

ـــت. ـــاط نیس ـــن نق ـــه ای ب
ـــرای  ـــد ب وی حاشـــیه نشـــینی را مهمتریـــن تهدی
ـــی  ـــان م ـــد و بی ـــی دان ـــوج م ـــهر یاس ـــده ش آین
ـــای  ـــیه ه ـــته از حاش ـــای گذش ـــال ه ـــد: در س کن
ـــیه  ـــون حاش ـــد و اکن ـــت ش ـــوج غفل ـــهر یاس ش
شـــهر، یاســـوج را بـــا مشـــکل مواجـــه کـــرده 

ـــت. اس
جاویـــد ادامـــه مـــی دهـــد: در ایـــن مناطـــق 
کوچـــه هایـــی وجـــود دارد کـــه بـــا ســـاختار 
شـــهری ناســـازگار هســـتند و فضاهـــای 
ــانی و ...  ــات رسـ ــی، خدمـ ــی، آموزشـ عمومـ
ـــا در  ـــن فضاه ـــاد ای ـــده و ایج ـــی نش ـــش بین پی
ـــادی  ـــیار زی ـــای بس ـــه ه ـــد هزین ـــده نیازمن آین

ــت. اسـ
وی تصریـــح مـــی کنـــد: اگـــر االن بـــه فکـــر 
مناطـــق پیرامونـــی شـــهر یاســـوج نباشـــیم در 
ــد  ــهر را تهدیـ ــتری شـ ــرات بیشـ ــده خطـ آینـ

خواهـــد کـــرد.

68l هـــزار نفـــر در حاشـــیه شـــهر 
یاســـوج ســـاکن هســـتند

معـــاون عمرانـــی اســـتاندار کهگیلویـــه و 
بویراحمـــد هـــم مـــی گویـــد: ۶8 هـــزار نفـــر 
ــا در  ــد تنهـ ــتان بویراحمـ ــت شهرسـ از جمعیـ

ــتند. ــاکن هسـ ــوج سـ ــهر یاسـ ــراف شـ اطـ
پژمـــان نیـــک اقبـــال مـــی افزایـــد: حاشـــیه 
ـــامانی  ـــاد نابس ـــب ایج ـــوج موج ـــینی در یاس نش
ـــهرداری  ـــانی ش ـــات رس ـــادی در خدم ـــای زی ه
ـــت. ـــده اس ـــان ش ـــات رس ـــای خدم ـــرکت ه و ش

ـــهر  ـــر در ش ـــزار نف ـــد: 115 ه ـــی کن ـــان م وی بی

بررسی پدیده حاشیه نشینی در کهگیلویه و بویر احمد

وجود 550 هکتار بافت فرسوده در شهرهای استان

شریف اسالمی

در یک قرن پیش به دلیل زندگی کوچ نشینی، سیاه چادرهای بافته شده از موی بز، سقف خانه اغلب مردم این استان بوده 
اما در قرن اخیر و با افزایش یکجانشینی و گسترش جمعیت روستایی و شهرنشینی، سیاه چادرها جای خود را به خانه هایی 

از خشت، گل، سنگ، آجر و... دادند.
همچنین با رشد جمعیت و سیل مهاجرت، نیاز به مسکن در استان بیشتر و از طرفی هزینه باالی ساخت مسکن، گرانی و 

اجاره بهای باال موجب بنای هزاران واحد مسکونی غیر اصولی در حاشیه شهرهای استان شد.

احمد بویر  و  کهگیلویه 

پرونده حاشیه نشینی
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ـــد و  ـــی برن ـــره م ـــهری به ـــات ش ـــوج از خدم یاس
ـــه  ـــات ب ـــن خدم ـــه ای ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

ـــود. ـــی ش ـــز داده م ـــهر نی ـــیه ش حاش
نیـــک اقبـــال مـــی گویـــد: در ایـــن مناطـــق 
ـــای  ـــر فض ـــک مت ـــاد ی ـــی ایج ـــی پیش بین حت
ـــا  ـــبز در آنه ـــای س ـــرانه فض ـــده و س ـــبز نش س

صفـــر اســـت.
وی وضعیـــت بهداشـــتی نامناســـب، خدمـــات 
رفاهـــی انـــدک، مصـــرف گرایـــی و بیـــکاری 
ــاغل کاذب  ــه مشـ ــی آن روی آوردن بـ و در پـ
از جـــدی تریـــن مشـــکالت حاشـــیه نشـــینی 

اســـت.

lروســـتایی کـــه بـــه دلیـــل رشـــد 
ـــد ـــهر ش ـــینی ش ـــیه نش ـــدید حاش ش

ـــه  ـــن منطق ـــتاندار همچنی ـــی اس ـــاون عمران مع
ـــد و  ـــی کن ـــاره م ـــوج اش ـــراف یاس ـــادوان در اط م
ـــال  ـــش از س ـــا پی ـــادوان ت ـــهر م ـــد: ش ـــی گوی م
ـــوج  ـــهر یاس ـــاری ش ـــتاهای اقم 8۶ یکـــی از روس
بـــود امـــا بـــه دلیـــل رشـــد بـــاالی حاشـــیه 
ـــهر  ـــه ش ـــی ب ـــر اصول ـــورت غی ـــه ص ـــینی ب نش
ــاختهای  ــه زیرسـ ــی کـ ــد در حالـ ــل شـ تبدیـ

ـــود. ـــا نب ـــدن آن مهی ـــهر ش ش
وی بـــا بیـــان اینکـــه مهاجـــرت بـــی رویـــه 
کالف کار را از دســـت مســـئولین خـــارج کـــرد 
ـــد،  ـــرل کنن ـــت را کنت ـــتند وضعی ـــا نتوانس و آنه
عنـــوان مـــی کنـــد: عـــدم رعایـــت اصـــول و 
ـــا  ـــاخت ه ـــی الزم در س ـــی و اجرای ـــط فن ضواب
ـــالل در کار  ـــهر موجـــب اخت ـــن ش ـــازها در ای و س
ـــده  ـــی ش ـــتگاههای خدمات ـــانی دس ـــات رس خدم

اســـت.

ـــهرهای  ـــه ش ـــات ب ـــال خدم ـــال انتق ـــک اقب نی
کوچـــک و روســـتاها را تنهـــا راه درمـــان و 
کاهـــش حاشـــیه نشـــینی مـــی دانـــد و مـــی 
ــاختاری و  ــب سـ ــرح مناسـ ــه طـ ــد: تهیـ گویـ
ـــه  ـــت، مقابل ـــه ارزان قیم ـــداث خان ـــردی، اح راهب
بـــا بـــورس بـــازی زمیـــن و جلوگیـــری از 
ـــت  ـــف دول ـــاورزی از وظای ـــی کش ـــب اراض تخری
ـــت. ـــینی اس ـــیه نش ـــری از حاش ـــه جلوگی درزمین

lبـــروز مشـــکالت بهداشـــتی و 
ـــق 10  ـــینی در اف ـــیه نش ـــی حاش امنیت

ســـاله
ـــه  ـــا ب ـــوج تنه ـــهر یاس ـــیه ش ـــکالت حاش  مش
ـــردد  ـــی گ ـــر نم ـــاختاری ب ـــهری و س ـــائل ش مس
ـــی،  ـــکالت اجتماع ـــا مش ـــق ب ـــن مناط ـــه ای بلک

ـــرم  ـــه ن ـــت و پنج ـــز دس ـــی نی ـــی و امنیت فرهنگ
ـــد. ـــی کنن م

ـــتاندار  ـــی اس ـــی و امنیت ـــاون سیاس ـــه مع ـــه گفت ب
کهگیلویـــه و بویراحمـــد، افزایـــش بـــی رویـــه 
ـــوج  ـــهر یاس ـــینی در ش ـــیه نش ـــت و حاش جمعی
ـــال دارد. ـــه دنب ـــادی را ب ـــی زی ـــیبهای اجتماع آس

فتـــاح محمـــدی، حاشـــیه نشـــینی و افزایـــش 
ــد  ــی دانـ ــرم مـ ــاز جـ ــه سـ ــکاری را زمینـ بیـ
و مـــی گویـــد: حاشیه نشـــینی در اطـــراف 
ـــب  ـــوج موج ـــژه یاس ـــه وی ـــتان ب ـــهرهای اس ش
ـــق  ـــی در اف ـــتی و امنیت ـــاد مشـــکالت بهداش ایج

10 ســـاله می شـــود.
وی بیـــان مـــی کنـــد: ســـکونتگاه هـــای 
غیـــر رســـمی یکـــی از مهمتریـــن معضـــالت 
ـــر  ـــت و اگ ـــی اس ـــی و امنیت ـــی، اجتماع فرهنگ

ــده  ــود در آینـ ــرای آن نشـ ــری بـ ــروز فکـ امـ
ــاز خواهـــد بـــود. خطرسـ

ــیاری  ــد: بسـ ــی کنـ ــح مـ ــدی تصریـ محمـ
از مـــردم در ایـــن مناطـــق از شـــرایط بـــد 
ـــتند  ـــوردار هس ـــی برخ ـــی آموزش ـــکونتی و حت س
و ایـــن مناطـــق فاقـــد امکانـــات بهداشـــتی، 
ـــن  ـــود ای ـــه نب ـــتند ک ـــی هس ـــی و ورزش آموزش
ـــی  ـــی در پ ـــی و فرهنگ ـــات اجتماع ـــات تبع امکان

دارد.
ـــای  ـــری ه ـــا کارب ـــی ب ـــد: فضاهای ـــی گوی وی م
ـــای  ـــی فض ـــی و حت ـــتی، ورزش ـــی، بهداش آموزش
ســـبز در مناطـــق حاشـــیه شـــهرهای اســـتان 
ـــالت  ـــق دارای معض ـــن مناط ـــدارد و ای ـــود ن وج
و آســـیب هایـــی نظیـــر نـــزاع هـــای دســـته 
جمعـــی، قاچـــاق مـــواد مخـــدر، ســـرقت و ... 

هســـتند.
 ایـــن روزهـــا شـــهرهای اســـتان و بـــه 
خصـــوص یاســـوج چـــوب برخـــی بـــی 
ــتهای  ــتاها و سیاسـ ــه روسـ ــا بـ ــی هـ توجهـ
ـــه  ـــتی ک ـــورد. سیاس ـــی خ ـــته را م ـــط گذش غل
ـــتغال  ـــاد اش ـــر ایج ـــه فک ـــه ب ـــای آنک ـــه ج ب
ــت  ــود وضعیـ ــتاها و  بهبـ ــد در روسـ و تولیـ
ــال  ــه دنبـ ــد، بـ ــتاییان باشـ ــتی روسـ معیشـ

ــتاها بـــه شـــهر بـــود. تبدیـــل روسـ
اینگونـــه بـــود کـــه جـــاده هایـــی آســـفالته 
ای کـــه بـــه روســـتاهای محـــروم و صعـــب 
ـــواری  ـــیری هم ـــا مس ـــد تنه ـــی رفتن ـــور م العب
را بـــرای مهاجـــرت روســـتاییان بیـــکار و 
فاقـــد شـــغل و درآمـــد بـــه شـــهرها ایجـــاد 
ـــد  ـــه امی ـــود را ب ـــور خ ـــک ش ـــا کش ـــد ت کردن
ـــهر  ـــد ش ـــه قن ـــد و البت ـــا کنن ـــهر ره ـــد ش قن

شـهرهای شـمالی کشـور بـه خصـوص اسـتان گلسـتان بـه دلیل 
داشـتن شـرایط مناسـب آب و هوایـی و همچنیـن ظرفیـت هـای 
فـراوان توسـعه ای همواره مـورد مهاجـران و کارجویان قرار داشـته 
اند و همین امر در توسـعه حاشـیه نشـینی شـهرهای گلسـتان تاثیر 

است. داشـته 
مهاجرت از اسـتان های دیگر به گلسـتان و اسـکان آنها در حاشـیه 
شهر، گذشـته از نازیبایی منظر و معماری شهری، شـرایط اشتغال را 
برای گلسـتانی ها سـخت کـرده و مشـکالت اجتماعی را بـه همراه 

است. آورده 
سـاخت و سـاز در حاشـیه شـهر و روسـتاهای اسـتان بـه دلیـل 
نبـود نظـارت از سـوی مسـئولین و کمبـود منابـع مالی از سـوی 
فـرد سـازنده باعث شـده تا بناهای سـاخته شـده در ایـن مناطق 

اغلـب ناپایدار و فاقد اسـتانداردهای الزم باشـد از ایـن رو نگرانی 
بـرای مقاومت و اسـتحکام ایـن بناهـا در هنگام بالیـای طبیعی 
نیـز یکـی دیگر از مشـکالتی اسـت کـه نمی تـوان بـه راحتی از 

آن چشـم پوشید.
برخـی از کارشناسـان در ایـن زمینـه معتقدنـد کـه بیـکاری و نبـود 
شـرایط مسـاعد اقتصادی، عوامل اصلی حاشـیه نشـینی است؛ علی 
رغـم اینکه گلسـتانی ها هـم از این دو مشـکل رنج می برنـد با این 
حـال به عنـوان اسـتانی مقصـد بـرای مهاجرت از سـایر اسـتان ها 
شـده اند. تـا جایی که رشـد سـریع مهاجـرت در حاشـیه شـهرها و 
روسـتاهای گلسـتان ظـرف 10 سـال اخیر باعث شـده کـه منظر و 
معماری شـهری آسـیب دیده و شـرایط خوبی به لحـاظ فرهنگی و 

اجتماعی در اسـتان نداشـته باشیم.

lخانه هایی که بدون مجوز ساخته شده اند
بازدیدهـای میدانـی خبرنـگار مهـر از مراکـز حاشـیه نشـین شـهر 
گـرگان نشـان مـی دهـد، اکثر افـرادی کـه در ایـن مناطق سـاکن 
هسـتند عـالوه بـر ایـن کـه از سـطح پاییـن اقتصـادی و اجتماعی 
جامعـه بـه شـمار مـی رونـد، دچـار امکانـات سـاختاری در منطقـه 

مسـکونی خـود نیز هسـتند.
کـوی عرفان که به اسـالم شـهر نیـز معروف اسـت، از ایـن مناطق 
اسـت. خانـه هایـی کـه بـدون مجوز سـاخته شـده انـد و اکنـون از 
نظـر امکانات زیرسـاختی ماننـد آب، بـرق، گاز و تلفن دچار مشـکل 
هسـتند. آن هایـی هم که موفق به کسـب مجوز شـده انـد، قادر به 
پرداخـت هزینه های این اشـتراکات نیسـتند. البته برخی هـم از این 

طریق سـودجویی مـی کنند.
یکـی از سـاکنان این منطقـه که حدود سـه سـال اسـت در انتهای 
جنوبـی کـوی عرفـان خانـه ای 80 متـری سـاخت اسـت، از اخـذ 
مجوزهـای الزم در چنـد مـاه اخیـر خبـرداد. وی کـه در ایـن سـه 

بررسی پدیده حاشیه نشینی در گلستان

حاشیه نشنی در اکثر 
شهرهای گلستان

الهام رئوفی فر

افراد  از  گروهی  غیررسمی  اسکان 
در حاشیه شهرها، حاشیه نشینی را به 
وجود آورده است. پدیده ای که در 
اسکان  تنها مختص چالش های  ظاهر 
های  آسیب  ایجاد  باعث  اما  است 
اجتماعی و شهری بخصوص برای سایر 

است. شده  شهروندان 

ن گلســتا

پرونده حاشیه نشینی
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سـال فقـط از نعمت برق برخـوردار بود، گفـت: برق را هـم از طریق 
همسـایه خـود تامین کردیم، ولی مشـکل اینجاسـت کـه هربار که 
قبـض مـی آید من مجبور هسـتم کل مبلـغ را پرداخت کنـم تا برق 

منزل مـن را قطـع نکند.
وی که نخواسـت نامش فاش شـود، ادامـه داد: قبل از عیـد گاز را به 
کوچه مـا وصل کردند ولی هنـوز گاز نداریم برای همین از کپسـول 
اسـتفاده می کنیم و به طـور میانگین هر هفته ۳5کلیو کپسـول گاز 

داریم. مصرف 
 ایـن سـاکن کوی عرفـان که کودکی 7 سـاله نیـز دارد، گفت: سـه 
سـال پیـش از روسـتای محـل زندگـی خـود بـرای کار بـه گرگان 
مهاجـرت کردیـم و آن زمـان از فـردی که سـاکن زمین هـای این 
منطقـه بـود، زمیـن را خریداری کـردم و کم کم شـروع به سـاختن 

ایـن خانه کـردم.
وی کـه آرماتـور بنـد سـاختمان اسـت، از پرداخت 8 میلیـون تومان 
جریمـه بـه کمیسـیون مـاده 100 خبـرداد و بـا بیـان ایـن کـه بـه 
تازگی آب آشـامیدنی نیز به منطقه کشـیده شـده اسـت، گفت: قبال 
مجوزهـا را راحتتـر می گرفتیم ولی اکنون کارشناسـان سـختگیرتر 
شـده انـد و نظـارت بیشـتری دارنـد، ولـی بـا این حـال اکثـر آن ها 

رضایـت دارنـد با پـول مجـوز بدهند.
در ایـن محـل کـودکان زیـادی حضـور داشـتند کـه اکثـر آن ها یا 
مدرسـه نمـی رفتند و در شـهر دستفروشـی می کردنـد و برخی هم 

مدرسـه مـی رفتنـد و هم دستفروشـی مـی کردند.
 کم توانان اقتصادی به حاشیه شهرها پناه می برند

یـک کارشـناس ارشـد برنامـه ریزی شـهری با بیـان ایـن نکته که 
افـرادی که از لحاظ اقتصادی در حاشـیه هسـتند از لحاظ جغرافیایی 
هم متاسـفانه در حاشـیه سـکونتگاه ها قرار مـی گیرند، افـزود: این 

بحث یکـی از وظایف مدیریت شـهری اسـت.
محمـد تابنـده در گفتگـو بـا خبرنگار مـا ضمن یـادآوری ایـن نکته 
کـه در کالن شـهرها در یـک مقطعـی پاکسـازی حاشـیه نشـینی 
انجام شـد، گفـت: نظریه پـردازان حوزه شـهری این اقـدام مدیریت 
شـهری را پـاک کـردن صـورت مسـاله دانسـتند و خواسـتار یافتن 

راهـکار اساسـی بـرای حل این مشـکل شـدند.
وی در خصـوص خدماتـی کـه از سـوی شـهرداری ها به سـاکنان 
غیـر رسـمی داده می شـود، اظهـار کـرد: این افـراد در حریم شـهر 
زندگـی مـی کننـد هرچنـد کـه اقـدام آنهـا غیـر قانونـی اسـت اما 

شـهرداری طبـق وظایفـش ناچار بـه ارائـه خدمـات به آنهاسـت.
این مدرس دانشـگاه، پیگیری از وقوع حاشـیه نشـینی قبل از ایجاد 
آن و نظـارت قـوی تـر مدیریت شـهری در سـاخت و سـازهای این 
مناطـق را راهـکاری بـرای کنتـرل رشـد حاشـیه نشـینی شـهرها 
دانسـت و تصریح کرد: سـاخت و سـاز غیر مجاز در حواشی شهرها، 

باعث توسـعه حاشـیه نشـینی است.
وی خوسـتار نظـارت همـه جانبـه و دقیـق در حوزه سـاخت و سـاز 
از سـوی مدیریـت شـهری شـد و گفـت: یـک خـال قانونـی بـرای 
سـازندگان غیـر مجـاز وجـود دارد چراکه بسـیاری از این افـراد پس 
از سـاخت غیـر مجـاز بـه کمیسـیون مـاده 100 مراجعه کـرده و با 

پرداخـت جریمـه مالـک رسـمی می شـوند.

lبرخورد کیفری مانع ساخت و ساز غیر قانونی می شود
تابنده ادامه داد: ما باید قانونی داشـته باشـیم تا کسـانی کـه اقدام به 
سـاخت و سـاز غیر قانونی در حاشـیه شـهر می کنند با آنها به دلیل 

اینکـه موجـب اتـالف منابع ملی مـی شـوند، برخورد کیفری شـود، 
ایـن مـورد باید در قانـون گنجانده شـود؛ در بسـیاری از کشـورهای 
توسـعه یافته برخـورد قانونی بـا سـازندگان غیر مجاز باعث شـده تا 

ایـن عمل کاهـش یابد.
ایـن کارشـناس ارشـد برنامـه ریزی شـهری اضافـه کـرد: مدیریت 
شـهری بـه لحـاظ قانونـی هـچ دسـت آویـزی نـدارد کـه بخواهد 
برخـورد جـدی، جـدای از جریمـه نقـدی با متخلفین داشـته باشـد.

وی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه یـک سـری اقدامـات پیشـگیری 
درخصـوص حاشـیه نشـینی بایـد انجام شـود، افـزود: ایـن اقدامات 
نیازمنـد یـک سـری بسـترها و زمینه هـای قانونـی اسـت؛ مادامی 
که شـهروند بداند در قبال سـاخت و سـاز غیر مجاز برخـورد قانونی 
بـا وی صـورت مـی گیـرد هرگز دسـت به ایـن اقـدام غیـر قانونی 

نخواهـد زد. برخـورد قهـری عامـل بازدارندگـی اسـت.
 ایـن مـدرس دانشـگاه عمـده سـاخت و سـازهای غیرمجـاز را در 
حریـم و یـا در پیرامـون حریـم شـهری دانسـت و تصریح کـرد: در 
این اراضی، توسـعه آتی شـهرها باید صـورت بگیرد و جـدای از آن، 
در شـهرهایی مانند گرگان اراضـی پیرامون شـهرمانند عرصه های 

منابـع طبیعی و کشـاورزی نقـش تنفسـگاه را برای شـهر دارد.
وی ادامـه داد: مدیریـت شـهری مـی توانـد در اراضـی کـه احتمال 
وقـوع حاشـیه نشـینی هسـت، برنامـه داشـته باشـد و طـرح هـای 
توسـعه و عمـران شـهر را در برنامـه هـای خاصی مانند طـرح های 
تفصیلـی ببینند و بـرروی ایـن زمین ها کاربـری دارای سـنخیت با 

حریـم را تعییـن کنند.

lتوجه به اسـتحکام بنا و زیباسـازی حاشـیه نشینی، 
یک ضرورت اسـت 

محمد تابنده توانمندسازی حاشیه نشینی را یکی از راهکارهای مناسب 
برای سـاکنان غیر رسـمی که اکنون در شـهرهای اسـتان اقامت دارند، 
دانسـت و تصریـح کـرد: توجه بـه اسـتحکام بنا و زیباسـازی حاشـیه 

نشـینی، اعم از روسـتا و شـهرها یک ضرورت اسـت.
اکثر شـهرهای اسـتان به ویژه گـرگان دارای بافت های حاشـیه ای 
به عنوان سـکونتگاه غیر رسـمی هستند که این سـکونتگاه ها پس 
از تفکیـک گلسـتان از مازنـدران و مهاجرت جمعیت فـراوان به این 
شـهر، وضعیت حادتری پیـدا کرده اسـت؛ آمارها خبـر از آن دارد که 
حـدود 17 درصد از جمعیت شـهر گرگان در محالت حاشـیه نشـین 

هستند. ساکن 
محالتـی در گـرگان مانند کوی محتشـم، اسـالم آبـاد، کـوی عرفان، 
انجیـراب، قلعه حسـن و اوزینـه از جمله سـکونتگاه های غیر رسـمی 
اسـت که هر روز کالبد آن رشـد بیشـتری پیـدا می کنـد و محالتی در 
گنبـد مانند بدلیجـه، افغان آباد و سـیدآباد نیـز از دیگر سـکونتگاه های 
غیر رسـمی هسـتند که سـاکنان آن از شـرایط خوبی برخوردار نیستند؛ 
در کنار این دو شـهر بزرگ گلسـتان، حاشـیه نشینی در سـایر شهرها و 

روسـتاهای اسـتان نیز با سـرعت در حال شـکل گیری اسـت.

lمهاجرت به شـهرهای اسـتان به خصوص گرگان و 
گنبد به سـرعت ادامه دارد

مدیـر کل شـهری و شـورای اسـتانداری گلسـتان در توضیح رشـد 
حاشـیه نشـینی در شـهرهای اسـتان بـه خبرنـگار ما، گفـت: طبق 
آمـاری کـه در دسـت اسـت، مهاجـرت بـه شـهرهای اسـتان بـه 
خصـوص مرکـز اسـتان، شهرسـتان گنبـد و تعـدادی از شـهرهای 

اسـتان بـه سـرعت ادامـه دارد.
 عبدالرضـا چراغعلـی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه ایـن رونـد پرهزینـه 
مهاجـرت بـه شـهرهای اسـتان متاسـفانه متوقـف نشـده، اظهـار 
کـرد: رشـد کالبـدی ناپایدار حاشـیه شـهرها، هزینه های سـنگینی 
را متوجه مدیریت شـهری در شـهرهای اسـتان و برخی روسـتاهای 

بـزرگ کرده اسـت.

lتشـدید خشکسـالی، گلسـتان را به اسـتان مقصد 
مهاجـرت تبدیـل کرده

وی ادامـه داد: تشـدید خشکسـالی در اسـتان هـای مبـدا مهاجرت 
ماننـد خراسـان جنوبـی، خراسـان شـمالی، سیسـتان و بلوچسـتان 
و سـمنان باعـث شـده تا گلسـتان به عنـوان اسـتانی مقصـد برای 

مهاجـرت بـه شـمار آید.
این مسـئول گلسـتانی اظهار کرد: اگـر برنامه ریزی بـرای کنترل و 
جلوگیری از سـرعت حاشیه نشـینی صورت نگیرد، مهاجرت تشدید 
خواهد شـد چراکـه یکی از اماکـن مورد نظـر و مقصـد مهاجرت در 

اسـتان های گفته شـده شـهرها و روستاهای گلسـتان است.
بـه گفته چراغعلی، با توجه به چالشـی که در اکثر شـهرهای اسـتان 
وجـود دارد، اگـر رونـد مهاجرت متوقف نشـود هزینه های سـنگین 
و جبـران ناپذیـری بـرای معمـاری، شهرسـازی و حتـی موضوعات 

فرهنگـی و تاریخـی دربر خواهد داشـت.
وی خواسـتار داشـتن برنامه شـهرداری ها بـرای جلوگیـری از ادامه 
این روند شـد و تصریـح کرد: نیاز اسـت تدابیر و اقدامـات الزم برای 
جلوگیـری از اقدامـات غیـر مجاز حاشـیه نشـینی برای روسـتاهای 
بـزرگ کـه کیفیـت الزم را دارنـد و شـهرهای اسـتان کـه هـدف 

مهاجـرت هسـتند، پیش بینی شـود.
مدیـر کل شـهری و شـورای اسـتانداری گلسـتان اعالم کـرد: آمار 
نگران کننده ای از افزایش جرایم اجتماعی در حوزه حاشـیه نشـینی 
وجود دارد که نشـان مـی دهد بیشـترین جرایم بزهکاری ریشـه در 

حاشیه نشـینی دارد.
وی بـا بیـان ایـن نکته کـه باید زنـگ خطـر این ماجـرا را بـه صدا 
در بیاوریـم، افـزود: در نشسـت های زنجیـزه ای که با شـهرداران و 
شـوراها داشـتم خواسـتم تا در این زمینـه برنامه ریزی جدی داشـته 
باشـند. امـا برخی اقدمـات باید ملی باشـد و دولتمـردان کمک کنند 
تـا مهاجـرت از مبدا اتفـاق نیافتد و مشـکالت معیشـتی و اقتصادی 
مـردم در ایـن مناطـق را مـد نظـر قـرار دهنـد تا مشـکل در شـهر 

خودشـان حـل شـود و نیاز بـه مهاجرت نباشـد.
 این مسـئول گلسـتانی اضافـه کـرد: بخشـی از اقدامـات بازدارنده، 
باید توسـط مدیـران محلـی در دوبخش فعالیـت نرم افـزاری مانند 
تدویـن لوایح و مقررات و سـخت افـزاری مثل جلوگیری از سـاخت 
و سـاز غیـر مجـاز و توسـعه برنامـه ریـزی نشـده کالبـدی حاشـیه 

شود. شـهرانجام 
رفع یا کاهش مشـکالت حاشـیه نشینی در شـهرها نیازمند اقدامات 
گوناگونـی اسـت که بـا همکاری دولـت، بخش خصوصـی و جامعه 
سـاکن در ایـن سـکونتگاه هـا قابـل انجـام اسـت. صـرف نظـر از 
تدویـن راهکارهـای مناسـب بـرای سـاماندهی سـکونتگاه هـای 
غیـر رسـمی، اتخـاذ سیاسـتی از سـوی مسـئوالن کشـوری بـرای 
جلوگیـری از مهاجرت سـاکنان اسـتان هـای مبدا مـی تواند کمک 
ارزنده به ادامه روند نابسـامانی افزایش حاشـیه نشـینی در شـهرها و 

روسـتاهای گلسـتان باشد.

پرونده حاشیه نشینی
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محدودیــت در اســتفاده از منابــع و عــدم توســعه 
ــار  ــا اقش ــم آورده ت ــه ای را فراه ــی، زمین یافتگ
کــم در آمــد و آســیب پذیرتــر، هرچــه بیشــتر بــه 
حاشــیه شــهر رانــده شــده و از ایــن رو بــا افزایش 
مشــکالت زیســت محیطــی بــه دلیــل اســتفاده 
مســکونی از اراضــی کشــاورزی حاشــیه شــهر و 
ــروز مســائل اقتصــادی  و اجتماعــی مختلــف،  ب
شــهر رشــت چهــره متفاوتــی بــه خــود گرفتــه و 

دچــار تغییــرات مختلفــی شــود.

lســکونتگاه هــای غیــر رســمی، 
محصــول کاســتی هــای مدیریتــی

اگــر چــه برخــی از محــالت ایــن شــهر کــه بــا 
ســابقه اســکان غیــر رســمی شــکل گرفتــه انــد، 
در حــال حاضــر جایــگاه خــود را ثبیت کــرده و به 
بخــش انــکار ناپذیــری از شــهر تبدیــل شــده اند 
امــا، بــه دلیــل بافــت فرهنگــی موجــود در ایــن 
محــالت و شــرایط حاکــم بــر آنهــا کــه عمومــًا 
ــت،  ــی اس ــای اجتماع ــیب ه ــده آس برانگیزانن
شــرایط نامطلــوب فرهنگــی و اجتماعــی همواره 

باعــث بــروز آســیب هــای جــدی مــی شــود.
ــیه  ــالت حاش ــکالت مح ــن مش ــاخص تری ش
نشــین، وجــود آســیب هــای اجتماعــی در بیــن 
ــورد  ــای م ــزان زمینه ــودن می ــاال ب ــاکنان، ب س
اســتفاده بــرای ســاخت و ســاز بــا مالکیت نســق، 
نبــود خدمــات شــهری، وضعیــت نامناســب 
ــدوده  ــارج از مح ــری در خ ــرار گی ــت و ق بهداش

ــت. ــری اس ــکل گی ــان ش ــهری در زم ش
بــر اســاس گزارشــی کــه بــه دســتور ســتاد ملــی 
توانمنــد ســازی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی 
ــروه  ــتان و گ ــتاد در اس ــن س ــده ای توســط نماین
ــهر در  ــد ش ــان راهون ــاور طراح ــین مش مهندس

ســال 89-1۳88 در اســتان گیــالن صــورت 
گرفــت، بــا اتــکا بــه شــاخص هــای ســکونتگاه 
ــه،  ــت محل ــامل: قدم ــمی ش ــر رس ــای غی ه
ــوع  ــکونت، ن ــت س ــتر جه ــی بس ــت اراض کیفی
مصالــح مــورد اســتفاده، ســیمای عمومــی محله، 
ــرار  ــهری، ق ــات ش ــدی از خدم ــره من ــوع به ن
ــکل  ــان ش ــی در زم ــدوده قانون ــن در مح گرفت
گیــری، نــوع مالکیــت زمیــن، رعایــت ضوابــط و 
مقــررات شــهری، میــزان رشــد کالبــدی و میزان 
ــه  ــودکان، ب ــان و ک ــمی زن ــر رس ــتغال غی اش
ترتیب محلــه های جمــاران، پاســکیاب، اســتخر 
ــلیمانداراب  ــاد و س ــظ آب ــر، حاف ــک، نخودچ عین
ــکونتگاه  ــا س ــاط ب ــاز را در ارتب ــترین امتی بیش
ــد کــه از  هــای غیــر رســمی بــه دســت آورده ان
ــه  ــکیاب ب ــاران و پاس ــان محــالت جم ــن می ای
لحــاظ وضعیــت نــا مطلــوب کالبــدی، جمــاران ، 
ســلیمانداراب و معلولیــن بــه لحــاظ آســیب های 
ــن و اســتخر عینــک از نظــر  اجتماعــی و معلولی
در صــد بــاالی بیــکاری، جــزو محــالت آســیب 
پذیرتــر بــا شــرایط حادتــر شناســایی شــده انــد.  
ــن  ــاخص تری ــزارش، ش ــن گ ــاس همی ــر اس ب
ــالت  ــن مح ــوان در ای ــی ت ــه م ــکالتی ک مش
ــن  ــن ای ــه مشــترک بی ــه وج ــرد ک ــاهده ک مش
ــای  ــیب ه ــود آس ــت، وج ــز هس ــالت نی مح
اجتماعــی در بیــن ســاکنان، بــاال بــودن میــزان 
ــرای ســاخت و ســاز  زمینهــای مــورد اســتفاده ب
ــهری،  ــات ش ــود خدم ــق، نب ــت نس ــا مالکی ب
ــری  ــرار گی ــت و ق ــب بهداش ــت نامناس وضعی
ــکل  ــان ش ــهری در زم ــدوده ش ــارج از مح در خ
گیــری اســت. از ایــن رو بــی مناســبت ندیدیــم 
تــا نگاهــی اجمالــی و البتــه آمــاری بــه وضعیــت 

ــیم. ــته باش ــق داش ــن مناط ای

ــکن  ــوس و مس ــماری نف ــن سرش ــق آخری طب
ــکیاب،  ــاران، پاس ــالت جم ــال 1۳85، مح در س
اســتخر عینــک و نخودچــر بــا جمعیتــی بالــغ بــر 
52 هــزار و 800 نفــر ، بیــش از 9 درصــد جمعیت 

شــهر رشــت را تشــکیل مــی دهنــد.
محلــه جمــاران: ایــن محلــه بــا تراکــم جمعیتــی 
192.8 نفــر در هکتــار، متراکــم تریــن محلــه در 
ــوار در  ــتان خان ــی سرپرس ــت. بررس ــت اس رش
ــد  ــه 40 درص ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــن محل ای
سرپرســتان، کارگــران روزمــزد و ۳.۶ درصــد 
ــدم  ــه ع ــتند. ک ــای کار هس ــکار جوی ــا بی از آنه
اشــتغال پایــدار و درآمــد کــم مــی تواند آن هــا را 
بــرای گــذران معیشــت و تأمیــن معاش خانــواده 
بــا مشــکل مواجــه کنــد. بــا وجــود اینکــه اکثــر 
ســاکنین ایــن محلــه باســوادند ولــی تنهــا 
ــگاهی  ــالت دانش ــان دارای تحصی 9.۳درصدش
بــوده و مابقــی تحصیــالت دیپلــم و زیــر دیپلــم 

ــد. دارن
بنابــر اطالعاتــی کــه بــه صــورت میدانی کســب 
شــده اســت، بیــش از نیمــی از خانوارهــای ایــن 
محلــه از وضعیــت کلــی محلــه ناراضــی هســتند 
ــودن ارزش  ــن ب ــه کار، پائی ــی ب ــی دسترس ول
اقتصــادی زمیــن و مســکن در محلــه و نزدیکــی 
بــه اقــوام و خویشــان از عمــده عوامــل مهاجرت 
و ســکونت مهاجــران در ایــن محله بــوده و اغلب 
ــکن و  ــن و مس ــب زمی ــت مناس ــا قیم خانواره
پائیــن بــودن اجــاره بهــا را علــت انتخــاب ایــن 

محلــه بــرای ســکونت بیــان مــی کننــد.
ــازی  ــد س ــازمان توانمن ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
ســکونتگاه هــای غیــر رســمی در گیــالن، 
ــند  ــتن س ــل نداش ــه دلی ــی ب ــیاری از اهال بس
مالکیــت حــق اســتفاده رســمی از حداقــل 

امکانــات زیربنایــی زندگــی شــهری ماننــد 
ــط  ــته و توس ــرق و ... را نداش ــی، ب ــه کش آب لول
انشــعابات غیرقانونــی نیازهــای خــود را بــرآورده 
مــی کننــد. ســاکنان  ایــن محلــه79.17 درصد از 
آب لولــه کشــی شــهری، 8۶.82 درصــد از بــرق، 
8۳.7۳ درصــد از گاز و 8۳.۶1 درصــد از تلفــن 
بهــره منــد بــوده  و همچنیــن 87.۳درصــد ایــن 
خانوارهــا از سیســتم فاضــالب اگــو اســتفاده می 

ــد.. کنن
میــزان رضایتمنــدی 44.4 درصــد از خانوارهــای 
ســاکن ایــن محلــه از وضعیــت منــزل مســکونی 
شــان در حــد کــم و 11.۶ درصــد در حــد خیلــی 

کــم اســت.
محلــه جمــاران دارای ســاخت و ســازهای 
ــل  ــم دو کاب ــی در حری ــر قانون ــر مجــاز و غی غی
ــو ولــت و همچنیــن  فشــار قــوی ۶۳ و 200 کیل
ــه گوهــر رود اســت کــه هیــچ  در حریــم رودخان

ــدارد. ــی ن ــه قانون ــه جنب گون
در بحــث نگــرش ســاکنین نســبت بــه عملکــرد 
دســتگاه هــای خدمــت رســان، ســاکنین 
ــن  ــت را از شــرکت گاز و کمتری بیشــترین رضای
رضایتمنــدی را از کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( 

ــد. ــته ان ــهرداری داش و ش
ــت  ــب اولوی ــه ترتی ــکالت ب ــن مش ــده تری عم
ــود  ــفالت، نب ــت نامناســب آس ــد از: وضعی عبارتن
امکانــات ورزشــی و وجــود افــراد مزاحــم کــه در 
ــاش  ــوق هــای اراذل و اوب ــان وجــود پات ایــن می
در ایــن محلــه و خریــد و فــروش مــواد مخــدر،، 
اصلــی تریــن عامــل نبــود امنیــت بــرای زنــان و 

ــه شــمار مــی آیــد. کــودکان ب
ناحیــه  دو-  عینک)منطقــه  اســتخر  محلــه 
یک(:ایــن محلــه بــا تراکــم جمعیتــی 8۳.۳ نفــر 
ــرک  ــر ت ــد مهاج ــش از 55 درص ــار، بی در هکت
زبــان دارد کــه 88.2 درصدشــان دلیــل مهاجــرت 
خــود را اشــتغال مــی داننــد. 7۳.7 درصــد از 
ــه دارای مشــاغل  ــن محل ــوار ای ــتان خان سرپرس
ــد از  ــه ۶4.4 درص ــتند ک ــی هس ــی و موقت فصل
شــاغلین فصلــی محلــه اســتخر عینــک، 5 مــاه 
و بیشــتر را در ســال بیــکار هســتند و همچنیــن 
4۶.۶ درصــد از شــاغلین ایــن محلــه بــه 
دستفروشــی، 22.۶ درصــد جمــع آوری و فــروش 
زبالــه، 4.8 توزیــع مــواد مخــدر و 2۶ درصــد بــه 
ســایر مشــاغل مشــغولند. از مقادیــر گفتــه شــده، 
تنهــا 10.9درصــد از شــاغالن بــا مهــارت و 

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــص مش تخص
ــل از ســال 1۳51  ــا قب ــه ت ــن محل پاســکیاب: ای
ــار شــهر رشــت  ــک روســتا در کن ــوان ی ــه عن ب
وجــود داشــته کــه در طــرح جامــع ســال 1۳51 
ــی  ــه شــهر الحــاق م ــن محــل ب ــداری از ای مق
ــه  ــن محل ــی ای ــز مابق ــال 1۳72 نی ــود. در س ش
ــارت  ــه عب ــده و ب ــاق ش ــت الح ــهر رش ــه ش ب
دیگــر ایــن روســتا بــه علــت نزدیکــی بــه شــهر 
رشــت در طــی زمــان بــه عنــوان یــک محلــه از 

بررسی پدیده حاشیه نشینی در گیالن

9 درصد جمعیت رشت در حاشیه
مریم قاضی زاده

 شهر رشت با رشد باالی 
شدن  برابر   ۵( جمعیت 
بین  فاصله  در  جمعیت 
سال  آخرین  و  اولین 
و  نفوس  سرشماری 
 )۱۳۸۵ تا  مسکن۱۳۳۵ 
و افزایش میزان مهاجرت به این شهر در 
دهه های اخیر، با پدیده اسکان غیر رسمی 

دست و پنجه نرم می کند.

ن گیـــال

پرونده حاشیه نشینی



MEHR NEWSAGENCYصفحه ۶9 | شماره 5 | 10 شهـریور 94

شــهر محســوب شــده اســت. تراکم جمعیتــی در 
محلــه پاســکیاب 118 نفــر در هکتــار بــوده که از 

تراکــم جمعیتــی شــهر رشــت باالتــر اســت.
الگــوی مهاجــرت بــه پاســکیاب عمدتــاً از ســایر 
ــای  ــروه ه ــی گ ــت. بررس ــت اس ــالت رش مح
قومــی ســاکن در محلــه بیانگــر ایــن اســت کــه 
اقــوام مختلــف ایرانــی در محلــه ســکونت گزیده 
ولــی قومیــت گیلــک بــا 91.7 درصــد بیشــترین 

ــت. ــهم را داراس س
مشــاغل غیررســمی رایــج در ایــن محلــه 
ــدر  ــواد مخ ــروش م ــد و ف ــی و خری دستفروش
ــه  ــای محل ــد از خانواره ــه 1۶.5 درص ــت ک اس
پاســکیاب حداقــل یــک نفــر شــاغل در بخــش 
ــراد شــاغل در ایــن  ــر اف ــد و اکث غیررســمی دارن
بخــش در بیــرون از محلــه بــه فعالیــت مشــغول 

ــتند. هس
ــه از  ــن محل ــاکنان ای ــدی س ــره من ــزان به می
ــورداری از آب  ــامل برخ ــی ش ــر بنای ــات زی خدم
ــد،  ــزان 40 درص ــه می ــهری ب ــی ش ــه کش لول
ــن  ــد و تلف ــد، گاز 82.11 درص ــرق9۳.9 درص ب

90.۶8درصــد اســت.
نخودچــر: ایــن محلــه نیــز ماننــد محلــه 
ــتاهای  ــزو روس ــال 1۳72 ج ــا س ــکیاب ت پاس
ــه در  ــده ک ــی ش ــوب م ــت محس ــراف رش اط
ــر  ــی 10۳.9 نف ــم جمعیت ــا تراک ــر ب ــال حاض ح
در هکتــار، دورتریــن منطقــه شــهری نســبت بــه 

ــت. ــهر اس ــز ش مرک
ــر  ــه نخودچ ــه محل ــران ورودی ب بررســی مهاج
ــه  ــول ده ــه در ط ــه محل ــت ک ــر آن اس بیانگ
ــوده  ــر ب ــرای ۳752 مهاج ــا 1۳85 پذی 1۳75 ت
ــز  ــی و نی ــت مال ــا وضعی ــکان ب ــب م ــه تناس ک
ارزانــی زمیــن و مســکن، بیشــترین علــت تغییــر 
ــود.  ــی ش ــوب م ــران محس ــن مهاج ــل ای مح
الگــوی مهاجــرت بــه ایــن محلــه عمدتاً از ســایر 

ــت. ــت اس ــالت رش مح
ــه  ــه از آب لول ــن محل ــاکنان ای ــد س 54.1 درص
ــود را  ــامیدنی خ ــد و آب آش ــره ان ــی به کشــی ب
ــره  ــد. به ــی کنن ــن م ــاه تامی ــر چ ــق حف از طری
ــر  ــات زی ــایر خدم ــی از س ــر قانون ــرداری غی ب
ــده  ــث ش ــن باع ــرق، گاز و تلف ــد ب ــی مانن بنای
ــه  ــه ب ــن محل ــردم ای ــی از م ــد باالی ــا درص ت
ایــن امکانــات دسترســی داشــته باشــند بــا ایــن 
وجــود، 70.7 درصــد از خانوارهــا از سیســتم 
ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــو اس ــالب اگ فاض
ــن  ــت. همچنی ــی اس ــف و قدیم ــتم ضعی سیس
ــه وارد      ــه رودخان ــی ب ــد اهال ــالب 5.1 درص فاض
می شــود کــه ایــن مســئله ســالمت و بهداشــت 

ــدازد. ــی ان ــر م ــه خط ــدت ب ــه ش ــی را ب اهال
77.2 درصــد از خانوارهــای محلــه نخودچــر 
ــارت  ــه مه ــه ب ــد ک ــت دارن ــاغلی فعالی در مش
ــاغلین در  ــع آن، ش ــدارد و بالطب ــاز ن ــی نی خاص
ایــن مشــاغل نیــز مهــارت خاصــی ندارنــد. ۶8.8 
درصــد از ســاکنان ایــن محــل نیــز بــه مشــاغل 
کاذبــی ماننــد دستفروشــی، جمــع آوری و فروش 

ــواد مخــدر مشــغولند. ــع م ــه و توزی زبال
هــر چنــد در ایــن گــزارش مجالــی برای بررســی 
ســایر محلــه هایــی کــه دارای ســکونتگاه هــای 
غیــر رســمی هســتند وجــود نــدارد امــا بررســی 
ــان  ــل انتخابش ــه دلی ــه ک ــار محل ــن چه همی
ــری اســت  ــی ت ــت بحران ــرای بررســی، وضعی ب
ــد، نشــان  ــایر محــالت دارن ــه س ــه نســبت ب ک
دهنــده وضعیــت نامطلــوب اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی در ایــن مناطــق اســت. محلــه هایــی 
کــه اگــر چــه برچســب ســکونتگاه غیــر رســمی 

را بــر پیشــانی دارنــد امــا بــی شــک، مردمانشــان 
شــهروندانی محســوب مــی شــوند که ماننــد هر 
ــات  ــورداری از خدم ــق برخ ــر ح ــهروند دیگ ش
شــهری، بهداشــتی و فرهنگــی را داشــته و 

ــژه هســتند. ــه وی ــد توج نیازمن
ــیه  ــل، »حاش ــازمان مل ــات س ــاس مطالع براس
ــد  ــوم خواه ــزاره س ــی ه ــش اصل ــینی« چال نش
ــود و طبــق برآوردهــا در5 ســال آینــده )یعنــی  ب
ســال2020( رقــم حاشــیه نشــینان شــهری 
جهــان تقریبــا بــه  1400 میلیــون نفــر افزایــش 
ــورهای  ــام کش ــن رو در تم ــت از ای ــد یاف خواه
دنیــا، حــل معضــل حاشــیه نشــینی بــه عنــوان 
ــزی  ــه ری ــائل در برنام ــن مس ــی از مهمتری یک
ــر  ــی در نظ ــهری و فرهنگ ــی، ش ــای اجتماع ه
گرفتــه شــده کــه دولتهــا را بــر آن داشــته تــا بــه 
دنبــال یافتــن راه حــل جــدی و مناســبی بــرای 

ــند. ــده باش ــن پدی ای

در کشــور ایــران نیــز هرچنــد اقدامات زیــادی در 
ایــن بــاره صــورت گرفته اســت امــا، در بســیاری 
ــی  ــل مختلف ــه دالی ــور ب ــهرهای کش از کالنش
ــه  ــه برنام ــوان ب ــی ت ــا م ــن آنه ــه از مهمتری ک
ــاده  ــی و س ــی، مقطع ــر اصول ــای غی ــزی ه ری
ــیه  ــق حاش ــت مناط ــاره کرد،جمعی ــه اش پنداران
نشــین پابــه پــای مناطــق شــهری رشــد کــرده 
و احتمــال آنکــه بــه ســطح باالتــری از جمعیــت 

ــود دارد. ــز وج ــد نی ــهری برس ش
ــز همانطــور کــه در گــزارش  در شــهر رشــت نی
هــای قبلــی بــه آن اشــاره شــد، تداخــل جمعیت 
حاشــیه نشــین بــا جمعیــت شــهر، ســبب بــروز 
مشــکالت فراوانــی شــده کــه اندیشــیدن چــاره 
ای منطقــی و البتــه الزم االجــرا را ضــروری مــی 

ســازد.
ــی  ــتاد مل ــتور س ــه دس ــالهای 88 و 89 ب در س
ــر رســمی،  توانمــد ســازی ســکونتگاه هــای غی
ــروه  ــتان و گ ــتاد در اس ــن س ــده ای توســط نماین
مهندســین مشــاور طراحــان راهونــد شــهر 
ــر  ــای غی ــکونتگاه ه ــت س ــی از وضعی گزارش

ــر  ــه ب ــد ک ــه ش ــت تهی ــهر رش ــمی در ش رس
اســاس ایــن گــزارش، 1۳ محلــه در شــهر رشــت 
ــدند. ــایی ش ــین شناس ــیه نش ــوان حاش ــه عن ب

ــی  ــتاد مل ــتور س ــه دس ــالهای 88 و 89 ب در س
ــر رســمی،  توانمــد ســازی ســکونتگاه هــای غی
ــروه  ــتان و گ ــتاد در اس ــن س ــده ای توســط نماین
مهندســین مشــاور طراحــان راهونــد شــهر 
ــر  ــای غی ــکونتگاه ه ــت س ــی از وضعی گزارش
ــر  ــه ب ــد ک ــه ش ــت تهی ــهر رش ــمی در ش رس
اســاس ایــن گــزارش، 1۳ محلــه در شــهر رشــت 

ــدند ــایی ش ــین شناس ــیه نش ــوان حاش ــه عن ب
ــه  ــه برنام ــتای تهی ــه در راس ــزارش ک ــن گ ای
ــمی و  ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه ــاماندهی س س
اقدامــات توانمندســازی اجتماعــات آنهــا بــا 
تاکیــد بــر بهســازی شــهری رشــت بــا دیــدگاه 
شــهر نگــر تهیــه شــد، بــه دنبــال ارائــه طرحــی 
ــای  ــرای ارتق ــازی ب ــتر س ــداز  بس ــم ان ــا چش ب

شــرایط محیطــی بــه نحــوی پایــدار و فراگیــر در 
جهــت رشــد ســالمتی ، امنیــت ، امیــد، ایمــان و 
کرامــت انســانی در ســکونتگاههای غیر رســمی 
ــکان  ــترش اس ــه گس ــری ب ــش نگ ــود، پی موج
ــرای  ــه ســازی ب ــده در زمین ــر رســمی در آین غی
ــر  ــه و زی احــداث مســکن مناســب ،خدمــات پای
بناهــا در حــد اســتطاعت و دسترســی گــروه های 
کــم در آمــد در فضــای رســمی شــهری و زمینــه 
ســازی بــرای بهــره منــدی از امتیــازات شــهری 
و تعییــن فرهنــگ شــهری بــرای ســاکنان ایــن 
ســکونتگاه هــا بــه همــراه مشــارکت هــم 
ــات  ــا و اقدام ــری ه ــم گی ــا در تصمی ــه آنه جانب
ــه راهــکاری  ــا بتوانــد ضمــن ارائ ــود ت محلــی  ب
عملــی بــرای توانمنــد ســازی ایــن محــالت، از 

ــد. ــری کن ــز جلوگی ــترش آن نی گس
ــده  ــا مطالعــه کامــل ایــن طــرح توســط نگارن ب
ــر  ــالوه ب ــرح ع ــن ط ــه در ای ــد ک ــخص ش مش
فعالیتهــای آمــاری گســترده، بــرای دســت یابــی 
بــه اطالعــات طبقــه بنــدی شــده در خصــوص 
مشــخصات کلــی ایــن محــالت، نیازســنجی 1۳ 

محلــه حاشــیه نشــین در بخــش هــای خدمــات 
زیربنایــی، مســائل اجتماعــی، بهداشــتی، محیط 
زیســتی، فرهنگــی و اقتصــادی نیــز لحاظ شــده 
ــه  ــالت، ب ــن مح ــدام از ای ــر ک ــی ه و در بررس
کمبودهــای هــر محلــه در بخــش هــای مختلف 

اشــاره شــده اســت.
ــوان  ــه عن ــرح ب ــن ط ــر، ای ــاده ت ــی س ــه بیان ب
یــک راهنمــای علمــی و عملــی، قابلیت اســتفاده 
بــرای تدویــن برنامــه هــای مشــخص در 
راســتای ســاماندهی بــه وضعیــت پدیده حاشــیه 
نشــینی در شــهر رشــت را داراســت. امــا در 
گفتگویــی کــه بــا یکــی از کارشــناس مجریــان 
ایــن طــرح انجــام شــد، صحبــت از کــم لطفــی 
مســئوالن به ایــن طــرح و خــاک خــوردن آن در 

ــان آمــد. ــه می ــی ب بایگان
بــرای روشــن شــدن موضــوع بــه ســراغ 
مدیــرکل امــور شــهری اســتانداری گیــالن رفته 

ــا  ــرح را جوی ــن ط ــتفاده از ای ــدم اس ــت ع و عل
شــدیم. وی در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر توضیح 
مــی دهــد: اســتانداری گیــالن صرفــاً بــه عنوان 
ــف  ــرده و وظای ــل ک ــی عم ــاد حاکمیت ــک نه ی

ــدارد. ــی ن اجرای
ســاحره میــر ســیدی ادامــه مــی دهــد: طــرح را 
ــی اســت  ــرده ام و طــرح بســیار خوب ــه ک مطالع
امــا اســتفاده از آن، اقدامــات دســتگاه هایــی مثل 
راه و شهرســازی کــه خــود نیــز از متولیــان تهیــه 

ایــن طــرح بــوده اســت را مــی طلبــد.
سرپرســت اداره کل امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
ــن  ــدن ای ــی نش ــاره اجرای ــز درب ــتانداری نی اس
طــرح بــه خبرنــگار مــا می گویــد: درایــن 
ــود،  ــده ب ــه ش ــل تهی ــت قب ــه در دول ــرح ک ط
ــی  ــورد بررس ــت م ــین رش ــیه نش ــق حاش مناط
ــن  ــای ای ــا و تهدیده ــه و فرصت ه ــرار گرفت ق
محــالت شناســایی شــده انــد. همچنیــن نیازهــا 
و مراکــزی کــه بایــد در نقــاط مختلــف بــه ارائــه 
خدمــات بپردازنــد مشــخص شــده بــود امــا عدم 
پیــش بینــی منابــع مالــی مانــع از اجرایــی شــدن 

پرونده حاشیه نشینی
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آن شــده و ایــن طــرح فقــط در حــد کاغــذ باقــی 
مانــد و اعتبــاری بــرای تحقــق آن در نظــر گرفته 

نشــد.
یونــس رنجکــش مــی افزایــد: در دولــت 
ــر روی  ــت ب ــز دول ــل تمرک ــه دلی ــز ب ــی نی فعل
ــه  ــاص بودج ــام و اختص ــه تم ــای نیم پروژه ه
ــن  ــری از هــدر رفت ــه آنهــا، در راســتای جلوگی ب
ســرمایه ها اختصــاص بودجــه بــرای شــروع 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــروژه بعی ــن پ ای
هرچنــد بــه گفته مدیــکل شــهری اســتانداری، 
ــدم  ــاره ع ــد درب ــازی بای اداره کل راه و شهرس
ــد  ــخگو باش ــرح پاس ــن ط ــدن ای ــی ش اجرای
ــالن ورود  ــازی گی ــرکل راه و شهرس ــا، مدی ام
اســتانداری بــه ایــن حــوزه را بــه عنــوان 
ــه  ــد و ب ــی دان ــی اســتان الزم م ــاد حاکمیت نه
ــی  ــه تنهای ــی کند:ب ــوان م ــر عن ــگار مه خبرن
ــه ایــن مســاله ورود کــرد. نهــاد  نمــی شــود ب
حاکمیتــی بایــد بــا ورود بــه ایــن مســاله، 
ــن  ــاره تعیی ــن ب ــا را در ای ــازمان ه ــف س تکالی
ــزم  ــز مل ــی را نی کــرده و دســتگاه هــای اجرای

ــد. ــف کن ــن تکالی ــرای ای ــه اج ب
و  راه  دهــد:  مــی  ادامــه  خــاوری  علــی 
تکالیــف محــدودی داشــته و  شهرســازی 
ــل  ــی مث ــک دســتگاه اجرای ــد کار ی ــی توان نم

شــهرداری را انجــام دهــد.
ــوی  ــا از س ــه آی ــوال ک ــن س ــواب ای وی در ج
اداره کل راه و شهرســازی بــرای حــل ایــن 

ــه شــده  ــه اســتانداری ارائ معضــل پیشــنهادی ب
ــور  ــه ط ــد: ب ــی ده ــخ م ــر؟ پاس ــا خی ــت ی اس
ــوارد  ــی م ــر ول ــوع خی ــن موض ــخص در ای مش
ــاره ای از  ــل پ ــه دلی ــوده کــه ب ــادی ب مشــابه زی
ــه آن را  ــه ورود ب ــی ب ــتانداری تمایل ــائل، اس مس

ــت. ــته اس نداش

lراه و شهرســازی دربــاره پدیــده 
حاشــیه نشــینی،نمی توانــد ورود یــک 
جانبــه داشــته و شــخصاً بحــث هــای 

ــرد ــده بگی ــه عه ــی را ب اجرای
ــال راه و  ــر ح ــد: در ه ــی کن ــد م ــاوری تاکی خ
شهرســازی دربــاره پدیــده حاشــیه نشــینی،نمی 
توانــد ورود یــک جانبــه داشــته و شــخصاً بحــث 

ــرد. ــه عهــده بگی ــی را ب هــای اجرای
ــرل  ــر نقــش شــهرداری در کنت ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــی از راهکارهای ــد: یک ــی گوی ــده م ــن پدی ای
ــیه  ــث حاش ــوان بح ــی ت ــق آن م ــه از طری ک
ــعه  ــری از توس ــرد، جلوگی ــرل ک ــینی را کنت نش
اســت در حالیکــه  مناطــق  ایــن  یافتگــی 
ــاله  ــن مس ــه ای ــدی ب ــچ ورود ج ــهرداری هی ش
نداشــته و کمتریــن نظارتــی در بحــث ســاخت و 

ــدارد. ــود ن ــق وج ــن مناط ــاز در ای س
طــرح ایــن مســاله از ســوی مدیــرکل راه و 
ــراغ شــهردار  ــه س ــا ب ــد ت ــل ش ــازی دلی شهرس
ــا  ــاره جوی ــن ب ــر وی را در ای ــه و نظ ــت رفت رش

ــویم. ش

lایجــاد دفاتــر تســهیل گــری؛ راهــی 
بــرای حــل مشــکالت

ــاخت و  ــاره س ــدم درب ــت ق ــی ثاب ــد عل محم
ــیه ای و  ــق حاش ــی در مناط ــازهای غیرقانون س
عــدم برخــورد جــدی بــا ایــن رونــد بــه خبرنــگار 
مهــر توضیــح مــی دهــد: ســاخت و ســاز هــای 
ــه در مناطــق حاشــیه نشــین بیشــتر از  ــی روی ب
اینکــه بــه مســائل اقتصــادی مربــوط باشــد، بــه 
ــت  ــم اس ــق حاک ــن مناط ــر ای ــه ب ــی ک فرهنگ

ــود. ــی ش ــوط م مرب
وی ادامــه مــی دهــد: متاســفانه تــا زمانــی کــه در 
بافــت غیــر حاشــیه موضوعــات را غیــر اقتصــادی 
کــرده و افــرادی کــه مــی خواهنــد در حوزه ســاخت 
و ســاز ســرمایه گــذاری کننــد را بــه ســاخت و ســاز 
غیــر قانونــی در مناطق حاشــیه ترغیب مــی کنیم، 
نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه رونــد ســاختو ســاز 

در ایــن مناطــق متوقــف شــود.
ــد در  ــه بای ــن رابط ــد : ای ــی افزای ــدم م ــت ق ثاب
جــای دیگــری تقویــت بشــود تــا خــالف ســازی 
ــر  ــاف ب ــود مض ــرل ش ــیه کنت ــق حاش در مناط
ــد  ــز بای ــهرداری نی ــی ش ــق و نواح ــه مناط اینک
ــند. ــته باش ــات را داش ــا تخلف ــورد ب ــدرت برخ ق

وی دربــاره برنامــه هــای شــهرداری بــرای 
ــه  ــین و ارائ ــیه نش ــق حاش ــه مناط ــاماندهی ب س
خدمــات شــهری بــه ایــن مناطــق مــی گوید:یک 
ســری مطالعــات دربــاره محالتــی که نگاه حاشــیه 
ای بــه آنهــا وجــود داشــته انجــام داده ایــم و نــگاه 

مــا بــه موضــوع، ایجــاد دفاتــر تســهیل گــری در 
ــن مناطــق اســت. بســیاری از ای

ثابت قــدم بــه توافق ســه جانبــه دولت، شــهرداری 
ــه  ــهری ک ــازی ش ــران و بهس ــازمان عم ــا و س ه
پیگیــر مســاله ســکونتگاه هــای رســمی در کشــور 
ــه  ــد: شــهرداری ب ــی کن ــار م اســت اشــاره و اظه
ــا  ــت ت ــری اس ــهیل گ ــر تس ــاد دفات ــال ایج دنب
ــن مناطــق  ــذاری در ای ــر گ ــه و تاثی ــزان مداخل می
ــر  ــن دفات ــاد ای ــا ایج ــانده و ب ــر رس ــه حداکث را ب
ــط شــهری، مشــاغل، محوطــه  ــاماندهی محی س
ســازی هــای شــهری و مباحثــی از ایــن دســت را 

ــد. ــام ده ــالت انج ــن مح در ای
ــیه نشــینی و  ــده حاش ــه پدی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
آســیب هــای برآمــده از آن طــی چندیــن ســال 
ــرور  ــده و م ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــته ب گذش
زمــان باعــث ترکیــب جمعیــت حاشــیه نشــین 
بــا مناطــق شــهری شــده اســت، بــه طــور حتــم 
ایــن مســاله نیازمنــد ارائــه یــک راهــکار عملــی 
ــاماندهی  ــرای س ــرا ب ــدت و الزم االج ــد م بلن
اســت کــه بــی شــک نقــش آفرینــی انکارناپذیــر 

ــد. ــی طلب ــش م ــش از پی ــت را بی دول
بــا این حــال آنچه مشــخص اســت اینکــه کالف 
ــه  ــد ب ــت بای ــینی در رش ــیه نش ــردرگم حاش س
دســت مســئوالن بــاز شــود.از ایــن رو خبرگزاری 
مهــر ایــن آمادگــی را دارد کــه منعکــس کننــده 
اقدامــات مســئولین در راســتای بهبــود وضعیــت 

حاشــیه نشــینی در شــهر رشــت باشــد.

جلوتــر مــی رویــم، بــه قلــب گل ســفید و علــی آبــاد در خــرم آبــاد، 
ــهرکی در  ــا ش ــرد، ی ــاد بروج ــالم آب ــاد و اس ــم آب ــاید ابراهی ــا ش ی
ــم شــمالی و  ــان معل ــا، شــاید هــم مســیر خیاب نزدیکــی شــهر ازن
ضلــع جنــوب غربــی میــدان بســیج پلدختــر را طــی مــی کنیــم؛ 
هرجایــی کــه هســت درد مشــترکی ســاکنانش را مــی آزارد، اینجا، 

یعنــی حاشــیه هــای شــهرهای لرســتان درد مــی کنــد.
اینجا حاشیه شهر خرم آباد است...

کمــی قــدم مــی زنیــم، در محلــه ای کــه از »آبــادی« فقــط نامش 
را بــه ارث بــرده اســت، چهــره غریبــه مــان بــرای اهالــی آشــنای 
محــل تازگــی دارد، اینجــا حاشــیه شــهر خــرم آباد اســت، شــهری 
کــه از شــمال تــا جنوبــش حاشــیه هــا هــر جــا خــودش را طــوری 
معنــا کــرده اســت تــا حاشــیه نشــینی بــرای ایــن شــهر نامانــوس 

نباشــد.
محلــه دارای تراکــم جمعیتــی باالیــی اســت، مشــکالت اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــایه اس ــان در و همس ــل ده ــف نق ــای مختل ــیب ه و آس

دیگــر شــاید بــرای همــه ایــن روایــت هــا روزمــره شــده باشــد.
ــم،  ــو کن ــا او گفتگ ــا ب ــرم ت ــی گی ــی را م ــر جوان ــوی دخت جل
ــم  ــراری ه ــای تک ــن حرفه ــی همی ــت ول ــازه نیس ــش ت حرفهای

زخــم دلمشــغولی هــا و مشــکالت را تــازه مــی کنــد. مــی گویــد 
ــه  ــر کوچ ــر ه ــادی دارد و س ــکار زی ــان بی ــه جوان ــن محل ــه ای ک
حداقــل 10 جــوان بیــکار دیــده مــی شــود و حضورشــان کــه گاه از 
ســرناچاری و گاه از ســر بیــکاری اســت برخــی اوقــات تبدیــل بــه 

ــی شــود. ــه م ــاکنان محل ــرای س ــت ب ــدم احســاس امنی ع
زن خانــه داری کــه از دور مــا را مــی پاید تــا در جریــان گفتگویمان 
قــرار بگیــرد؛ جلــو مــی آیــد و بی ســوال شــروع کــرده و از مشــکل 

اعتیــاد جوانــان محلــه شــکایت مــی کند.
صحنه های سیاه و خاکستری در کوچه رنگین کمان

ــت  ــا انگش ــی آورد و ب ــل م ــش دلی ــرای حرفهای ــال ب زن میانس
ــد  ــا بگوی ــد ت ــی ده ــانمان م ــه را نش ــای محل ــه ه ــای کوچ انته
ــام  ــم و ن ــتاده ای ــه ایس ــه ای ک ــن کوچ ــی در همی ــی حت گاه
ــیاه و  ــای س ــه ه ــد، صحن ــی کش ــدک م ــان« را ی ــن کم »رنگی

ــدازد. ــی ان ــایه م ــادان س ــق معت ــرف و تزری ــتری مص خاکس
حرفهــای زن خانــه دار کــه گل انداختــه اســت ســر و کله بقیــه در و 
همســایه هــا هــم پیــدا می شــود، مــردی کــه شــاهد حرفهــای زن 

ــه  ــه ب ــه محل ــد ک ــی گوی ــد و م ــی کن ــدی م ــر تایی ــا س اســت ب
ایــن بزرگــی و شــلوغی فقــط یــک کالنتــری دارد کــه آن هــم از 
مرکــز منطقــه خیلــی دور اســت طوریکــه وقتــی نــزاع و درگیــری 
در محــل رخ مــی دهــد تــا رســیدن مامــوران زمــان گاه طوالنــی 

مــی شــود.
ــوده و  ــای فرس ــت ه ــت باف ــهر از وضعی ــای ش ــیه ه ــردم حاش م
خانــه هــای نامقــاوم نیــز مــی گوینــد و اینکــه بســیاری از کوچــه 
هــا آســفالت نیســتند و اکثــر آنهــا در شــب مشــکل روشــنایی دارند 
تــا مجموعــه مشــکالت شــهری حاشــیه نشــین هــا کامــل شــود.

lآش همان است و کاسه هم همان!
دختــر دانــش آمــوزی کــه می بینــد همــه از مشــکالت مــی گویند 
خــودش را وارد بحــث کــرده و او هم گالیــه ای را روانه گزارشــمان 
ــه دو  ــن محل ــه در ای ــد ک ــی گوی ــر دبیرســتانی م ــد. دخت ــی کن م
ــن  ــم در بدتری ــه ه ــر دو مدرس ــود دارد و ه ــه وج ــه دختران مدرس

جــای محلــه بــرای تــردد دختــران قــرار دارنــد.

بررسی پدیده حاشیه نشینی در لرستان

نبن بست حاشیه نشینی ســـتا لر
کوچه های تو در تو و پیچ در پیچ، صحنه 
ها و منظره های خاکستری از پسربچه 
ای که خاکبازی می کند تا جوانی که کمی 
آن طرف تر با چهره ای تکیده سیگاری 
را پُک می زند؛ زنی که با چادر مشکی اش 
چهره دختربچه اش را می پوشاند تا در 
حین عبور از جلوی مرد معتاد چشم های 
معصومش درگیر زشتی ها نشود و مردی که فقر از ُکت 
پوسیده اش می بارد... اینجا حاشیه های یک شهر است، 

متنی که بیش از هر حاشیه ای شهر را آزار می دهد.

فاطمه     حسینی

پرونده حاشیه نشینی
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ن ســـتا لر

دخترنوجــوان معتقــد اســت کــه مــدارس پســرانه بهتــر جانمایــی 
ــروی  ــا روب ــه دقیق ــی دختران ــه راهنمای ــی مدرس ــد ول ــده ان ش
کالنتــری محــل قــرار دارد و دیــدن هــر روزه صحنــه هــای تــردد 
افــراد مختلــف از جملــه بزهــکاران بــه ایــن محــل شــاید مناســب 

ــران نوجــوان نباشــد. دخت
اهالــی محلــه گالیــه مشــترکی هــم دارنــد و آن وضعیــت خــرده 
ــار توســط پلیــس  ــه هــر ب ــواد مخــدر اســت کــه البت فروشــان م
دســتگیر مــی شــوند ولــی خیلــی زود ســر پســت خــرده فروشــی 

ــا آش همــان باشــد و کاســه هــم همــان! ــد ت خــود برمــی گردن
روایت تکراری حاشیه نشینی از شمال تا جنوب لرستان

ســرنخ روایــت حاشــیه نشــینی را از خــرم آبــاد راهــی بروجــرد مــی 
کنیــم، جایــی کــه نزدیــک بــه ۳00 هکتــار از حاشــیه هــای شــهر 
ــاد،  ــم آب ــی از ابراهی ــد، محالت ــر کــرده ان را حاشــین نشــین هــا پ
اســالم  آبــاد گرفتــه تــا اســد آبــاد و ... کــه از »آبــاد« بــودن تنهــا 

یــک پســوند اســت و دیگــر هیــچ!
حاشــیه نشــینی در ازنــا نیــز روایــت تکــراری خــرم آبــاد و بروجــرد 
ــه  ــی کــه شــهرکی در نزدیکــی جــاده اراک و در فاصل اســت، جای
ــات شــهری  ــن امکان ــوار و کمتری ــا 100 خان ــا شــهر ب نزدیکــی ب
روزگار مــی گذراننــد. مســئوالن شــورا مــی گوینــد کــه دو شــهرک 
ــا  ــا ملحــق شــده  اند ام ــه شــهر ازن ــی ب المهــدی و شــهید فریدون
ــه  ــینی و ارائ ــیه نش ــا از حاش ــهرک ه ــن ش ــروج ای ــری از خ خب

خدمــات نیســت.
ــی  ــوب لرســتان م ــه جن ــزارش حاشــیه نشــینی را ب ســر خــط گ
ــر در جنــب  ــه حاشــیه نشــین پلدخت ــم، جایــی کــه پنــج محل بری
هواشناســی، شــمال منطقــه درزیــا، انتهــای خیابــان معلم شــمالی، 

شــمال پــارک میــرزا کوچــک خــان جنگلــی و ضلــع جنــوب غربی 
میــدان بســیج بــا مشــکالت مختلــف دســت در گریبــان هســتند.

اینجــا روایــت حاشــیه نشــینی همــان اســت کــه بــود، فروشــندگی 
مــواد مخــدر و آلونــک هایــی کــه کنــار جــاده ترانزیتــی پــا گرفتــه 
انــد تــا تریلــی هــای عراقــی را بشــویند و دوغ بفروشــند کســب و 

کار برخــی از ســاکنان ایــن محــالت اســت.
ــیه  ــر در حاش ــزار و 500 نف ــه دو ه ــک ب ــالت نزدی ــن مح در ای
ــد  ــی آین ــا م ــه دنی ــد، فرزندانشــان در حاشــیه ب ــی کنن زندگــی م
ــی در  ــول شــاعر زندگ ــه ق ــد، ب ــی میرن و پدرانشــان در حاشــیه م
ــگاه  ــب پرت ــر ل ــیه ب ــت، حاش ــخت اس ــی س ــن خیل ــیه زمی حاش

ــد! ــقوط کن ــزد و س ــت بلغ ــن اس ــت، آدم ممک اس

lروایــت اســتاندار از غــده خطرناکــی کــه شــهر را 
بیمــار کــرده اســت

ــکالت  ــن مش ــی مت ــا راه ــینی از کج ــیه نش ــش حاش ــا چال و ام

شــهرهای لرســتان شــد. پاســخ ایــن ســوال را اســتاندار لرســتان 
ــح مــی دهــد: کــوچ روســتائیان موجــب  ــن مقدمــه و توضی ــا ای ب
گســترش حاشــیه نشــینی در شــهرها شــده پــس اگــر در روســتاها 
ــهرها  ــینی در ش ــیه نش ــه حاش ــع ب ــود در واق ــاد نش ــتغال ایج اش

ــم. ــرده ای کمــک ک
هوشــنگ بازونــد اهمــال برخــی شــهرداری هــا را یکــی دیگــر از 
عوامــل گســترش حاشــیه نشــینی در شــهرها مــی دانــد و اضافــه 
مــی کنــد: وضعیــت کنونــی حاشــیه نشــینی در شــهرها ناشــی از 
تعلــل کمیســیون مــاده پنــج و کــم کاری برخــی شــهرداری هــا 

ــت. اس
ــن در  ــه م ــد: تجرب ــی ده ــه م ــه ادام ــش را اینگون ــد حرفهای بازون
برنامــه ریــزی شــهری نشــان مــی دهــد کــه گروهــی از متولیــان 
دور میــزی تحــت عنــوان کمیســیون مــاده پنــج جمــع شــده انــد و 
ایــن افــراد هســتند کــه در بحــث کاربــری هــای مختلــف تصمیم 
مــی گیرنــد. در برخــی مــوارد در کمیســیون مــاده پنــج تصمیمــات 
ــه حاشــیه نشــینی  اشــتباهی هــم اتخــاذ و خروجــی آن منجــر ب
شــده و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر ایــن تصمیمــات نبــود مــردم 

خودســرانه تصمیــم بــه ســاخت و ســاز نمــی گرفتنــد.
ــتی  ــیون بایس ــن کمیس ــای ای ــه اعض ــت ک ــد اس ــتاندار معتق اس
ــن  ــر ای ــه اگ ــد ک ــف کنن ــردم تعری ــرای م ــری را ب یکســری کارب
ــد و منتظــر  ــی کنن ــردم کار خودشــان را م ــد م کار را انجــام ندهن
ایــن افــراد نمــی ماننــد بنابرایــن حاشــیه نشــینی و ســاخت و ســاز 
غیرمجــاز بــه عنــوان یــک غــده خطرنــاک و بیمــاری بــر پیکــره 

ــده عــارض مــی شــود. ــوان یــک موجــود زن ــه عن شــهرها ب
اگر شهرداری ها قرص و محکم می ایستادند...

بازونــد بــه تشــریح وضعیــت کنونــی حاشــیه نشــینی در شــهرهای 
لرســتان مــی پــردازد تــا نتیجه بگیــرد کــه هویــت و چهــره کنونی 
شــهرها نشــان مــی دهــد کــه اعضــای کمیســیون مــاده پنــج بــه 

چــه صورتــی تصمیــم گرفتــه انــد!
وی معتقــد اســت کــه اگر در شــهری حاشــیه نشــینی وجــود دارد و 
خیابــان هــای آن نامناســب بــوده و فاقــد مبلمان شــهری مناســب 
اســت چنــدان مــردم مقصر نیســتند و بایــد ســهم تقصیــر و اهمال 

مســئوالن را هــم دیــد.
ــی  ــتان م ــهرهای لرس ــینی در ش ــیه نش ــات حاش ــتاندار از تبع اس
گویــد و اینکــه اگــر در شــهر ســکونتگاه هــای غیر رســمی شــکل 
بگیــرد یــک نــوع بیمــاری در ایــن موجــود زنــده ایجــاد مــی شــود 
کــه ســال هــا بــرای درمــان ایــن بیمــاری بایســتی هزینــه شــود.

ــه  ــز ب ــتان نی ــتاندار لرس ــی اس ــاون عمران ــی مع ــد اصالن محم
ــع  ــه تب ــازها و ب ــاخت و س ــه در س ــات صــورت گرفت ــش تخلف نق
آن گســترش حاشــیه نشــینی در شــهرها اشــاره مــی کنــد و مــی 

ــالت  ــینی و معض ــیه نش ــل از حاش ــای حاص ــارت ه ــد: خس گوی
ــادی را  ــه هــای زی ــی هزین ناشــی از ســاخت و ســازهای غیرقانون

ــت. ــد انداخ ــا خواه ــهرداری ه ــردن ش ــر گ ب
ــر  ــازهای غی ــاخت و س ــه از س ــد ک ــی خواه ــهرداریها م وی از ش
ــادآور مــی شــود: ســاخت و ســازهای  مجــاز جلوگیــری کننــد و ی
غیر مجــاز معضــالت اجتماعــی را بــه همــراه دارنــد لذا شــهرداری 
هــا بایســتی قــرص و محکــم جلــوی تخلفــات ایســتاده و بــر همه 

مســائل اشــراف جامــع و همــه جانبــه داشــته باشــند.
لرستان و 27 نقطه حاشیه نشین

و امــا تــا اینجــای کار پاســخی بــه ســوال چرایــی شــکل گیــری 
ــا  ــال ب ــی ح ــد، ول ــتان داده ش ــهرهای اس ــینی در ش ــیه نش حاش
وضعیــت کنونــی و نگرانــی هــا در زمینــه آســیب هــای ناشــی از 
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــتگاه ه ــئولیت دس ــده مس ــن پدی ای

ــت؟ چیس
ــا  ــتان ب ــتان لرس ــتی اس ــرکل بهزیس ــودی زاده مدی ــون عم همای
یــادآوری اینکــه تاکنــون 27 نقطه حاشــیه ای در اســتان شناســایی 
ــد،  ــی گوی ــن مناطــق م ــات بهزیســتی در ای شــده اســت، از خدم
ــه  ــا برنام ــی ت ــات اجتماع ــای خدم ــگاه ه ــاد پای ــی از ایج خدمات

ــرای کــودکان حاشــیه نشــین. ــزی ب ری
ــی در  ــات اجتماع ــگاه خدم ــه پای ــدازی س ــودی زاده از راه ان عم
مناطــق حاشــیه ای شــهرهای اســتان لرســتان ســخن مــی گویــد 
ــه  ــتی در برنام ــازمان بهزیس ــدف س ــه ه ــود ک ــی ش ــادآور م و ی
ــا را  ــه فعالیته ــت ک ــن اس ــی  ای ــای اجتماع ــیب ه ــش آس کاه
ــه ســمت مناطــق حاشــیه ای ســوق دهــد چــرا کــه بیشــترین  ب
مشــکالت ایــن حــوزه بــه مناطــق حاشــیه ای مربــوط مــی شــود.

ــیه  ــودکان حاش ــه ک ــتان ب ــتی اس ــات بهزیس ــورد خدم وی در م
نشــین شــهرهای اســتان اینگونــه توضیــح مــی دهــد: ارائــه ایــن 
خدمــات همــواره از ســوی بهزیســتی لرســتان بــه کــودکان مناطق 
ــاد  ــن نه ــتور کار ای ــتان در دس ــهرهای اس ــیه ش ــیب زا و حاش آس

ــرار دارد. ق
ــیب زدا در  ــای آس ــاد کانونه ــتان از ایج ــتی لرس ــرکل بهزیس مدی
مناطــق حاشــیه نشــین هــم ســخن گفتــه تــا بگویــد: بــا اقدامــات 
ــیه ای  ــق حاش ــیب زدا در مناط ــا آس ــن کانونه ــه ای ــورت گرفت ص
ــاد و پشــته ایجــاد  ــی آب ــه گل ســفید، عل ــاد از جمل شــهر خــرم آب

شــده اســت.

lبرخــی دســتگاه هــا بــه وظایــف فرهنگــی خــود در 
مناطــق حاشــیه نشــین عمــل نمــی کننــد

عمــودی زاده البتــه معتقــد اســت کــه مدیــران برخــی دســتگاه هــا 
بــه وظایــف خــود بــرای توجــه بــه مســائل فرهنگــی در مناطــق 
ــا بگویــد: تصــور  ــه خوبــی عمــل نمــی کننــد ت حاشــیه نشــین ب
ــن اســت کــه ســاماندهی مناطــق حاشــیه ای  ــران ای بیشــتر مدی
تنهــا بــر عهــده ســازمان بهزیســتی یــا کمیتــه امــداد قــرار دارد.

وی حرفهایــش را اینگونــه ادامــه مــی دهــد: بــه لحاظ روانشناســی 
هنگامیکــه بــه منطقــه ای توجــه نشــود بــه طــور طبیعــی 
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در آن منطقــه بــه بــار 
ــام  ــه ن ــه شــکل گیــری جمعیتــی ب خواهــد آمــد کــه ایــن امــر ب

جمعیــت حاشــیه نشــین منجــر خواهــد شــد.
ــق  ــه مناط ــر ب ــه اگ ــه البت ــد ک ــی کن ــادآوری م ــئول ی ــن مس ای
ــترهای  ــردن بس ــم ک ــاظ فراه ــه لح ــهرها ب ــین ش ــیه نش حاش
ــورت  ــژه ای ص ــه وی ــی توج ــای فرهنگ ــه ه ــازی و برنام شهرس
گیــرد فرهنــگ آن مناطــق نیــز بــا محیــط ســازگار خواهــد شــد.

ــق  ــده در مناط ــه ش ــات ارائ ــودن خدم ــی ب lناکاف
ــین ــیه نش حاش

مدیــرکل بهزیســتی لرســتان در پاســخ بــه ســوال در مــورد خدمات 
ــته  ــالهای گذش ــیه نشــین طــی س ــه مناطــق حاش ــده ب ــه ش ارائ
ــه اســتقرار  ــر ایجــاد پایــگاه هــای خدمــات اجتماعــی، ب عــالوه ب
یــک مرکــز بهزیســتی غیردولتــی در منطقه گل ســفید شــهر خرم 
ــی  ــوی عل ــه ک ــددکاری در منطق ــک م ــک کلینی ــاد، احــداث ی آب
آبــاد و 40 »ســی بــی محلــه اجتمــاع محــور« در مناطــق حاشــیه 

ای اشــاره مــی کنــد.
عمــودی زاده ادامــه مــی دهــد: در بحــث کنتــرل و کاهــش آســیب 
هــای اجتماعــی دو ســرپناه شــبانه، پنــج تیــم ســیار و ســه مرکــز 

پرونده حاشیه نشینی
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»دی آی ســی« مشــغول فعالیــت هســتند کــه هــر کدام متناســب 
ــا در  ــدف م ــه ه ــه جامع ــی ب ــات متنوع ــت خدم ــوع فعالی ــه ن ب

مناطــق حاشــیه ای ارائــه مــی دهنــد.
وی در توضیــح فعالیتهــای پایــگاه هــای خدمــات اجتماعــی دایــر 
شــده مــی گویــد کــه ایــن پایــگاه هــا چهــار هــزار و ۳۳5 نفــر از 
ــد را شناســایی و همگــی  ــوده ان ــرادی کــه در معــرض خطــر ب اف

ــد. آنهــا شناســنامه دار شــده ان
ــارت  ــی مه ــای آموزش ــزاری دوره ه ــودی زاده برگ ــه عم ــه گفت ب
ــور  ــه منظ ــدز ب ــت ای ــگاه مثب ــدازی باش ــی، راه ان ــای زندگ ه
پیشــگیری از ایــن بیمــاری، ارائــه کمــک هــای مالــی بــه خانــواده 
ــرای  ــی ب ــط اجتماع ــوع رواب ــوزش ن ــده و آم ــیب دی ــای آس ه
ــی  ــردار اقدامات ــوع بیمــاری هــای پرخطــر و واگی ــری از وق جلوگی
اســت کــه در مســیر بهبــود وضعیــت فرهنگــی در مناطــق حاشــیه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتی ص ــط بهزیس ای توس
ــه رغــم همــه فعالیــت هایــی کــه مســئوالن امــر از آن ســخن  ب
ــوال  ــه س ــین ب ــیه نش ــق حاش ــردم مناط ــخ م ــد پاس ــی گوین م
ــک  ــا ی ــه آنه ــده ب ــه ش ــات ارائ ــورد خدم ــر در م ــگار مه خبرن
»نــه« بــزرگ اســت، پاســخ منفــی کــه اگــر بــرای مثبــت شــدن 
آن تالشــی همــه جانبــه بــا همــکاری همــه دســتگاههای مرتبــط 
صــورت نگیــرد بایــد منتظــر ســقوط مناطــق حاشــیه نشــین از لبه 
پرتــگاه بــود، ســقوطی کــه فقــط موجب آســیب به حاشــیه نشــین 

ــر خــود خواهــد کــرد. هــا نمــی شــود، بلکــه شــهر را درگی

lبروجــرد تقســیم بنــدی مــی شــود/ اولویــت بندی 
بررســی مشکالت

ــز در  ــرد نی ــژه بروج ــداری وی ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
ایــن رابطــه در گفتگــو بــا مــا مــی گویــد: در کمیســیون اجتماعــی 
ــه  ــه 10 منطق ــه بروجــرد را ب شهرســتان مصــوب شــده اســت ک
تقســیم بنــدی کنیــم تــا بهتــر بتوانیــم در راســتای رفع مشــکالت 

ــم. گام برداری
احمــد گودرزیــان ادامــه مــی دهــد: در ایــن تقســیم بنــدی مقــرر 
شــده کــه مناطــق بیشــتر از نظــر فرهنگــی مــورد ارزیابــی قــرار 
بگیرنــد تــا حداقــل امکانــات مــورد نیــاز در اختیــار مناطــق آســیب 

دیــده بــا درصــد بیشــتر قــرار گیــرد.
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــیب ه ــد اســت بیشــتر آس ــان معتق گودرزی
ــیه  ــق حاش ــری و ...در مناط ــدی گ ــدر، تک ــواد مخ ــکاری، م بزه
نشــین شــهر اتفــاق مــی افتــد و ایــن تقســیم بنــدی بــه ارتقــای 

ــد. ــی انجام ــین م ــیه نش ــق حاش ــی مناط ــت اجتماع امنی
ــر  ــی، فق ــن اجتماع ــه قوانی ــنایی ب ــدم آش ــد: ع ــی افزای وی م
فرهنگــی و پایین بــودن ســواد اجتماعــی افــراد در اینگونــه مناطق 
مشــاهده مــی شــود کــه مهاجــرت و ورود افــراد بــا هویــت هــای 

ــر علــت شــده اســت. نامعلــوم نیــز مزیــد ب

lارائه خدمات ویژه به مناطق حاشیه نشین
ــد  ــاماندهی چن ــر س ــال حاض ــد: در ح ــی کن ــد م ــان تاکی گودرزی
منطقــه مشــخص از بروجــرد را بــه عنــوان پایلــوت در دســتور کار 
قــرار داده ایــم و در کمیســیون اجتماعــی مــاه آینــده بــه تصویــب 

مــی رســانیم.
معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــداری ویــژه بروجــرد بــه 
مشــکالت بهداشــتی مناطــق حاشــیه نشــین نیــز اشــاره مــی کند 
و مــی افزایــد: متاســفانه در قســمت جنــوب شــهر بروجــرد وجــود 
احشــام و دام و رهــا ســازی فضــوالت حیوانــی نیــز مشــکلی اســت 
کــه رســیدگی و پاکســازی ایــن محلــه هــا از وجــود دام در دســتور 

ــه اســت. ــرار گرفت کار ق
وی بهبــود مبلمــان شــهری، ارائــه خدمــات آب و بــرق وگاز، ایجــاد 
مراکــز بهداشــتی، مذهبــی و تفریحــی در مناطــق حاشــیه نشــین 
ــه  ــرح منطق ــب ط ــده در قال ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــز اقدام را ج
بنــدی دهگانــه شــهر عنــوان مــی کنــد و معتقــد اســت ارائــه ایــن 
خدمــات موجــب ارتقــاء ســطح اجتماعــی و فرهنگی مردم حاشــیه 

نشــین بروجــرد مــی شــود.
بــه هــر روی بــه نظــر مــی رســد آنچــه بیــش از ســاختار کالبــدی 
و فیزیکــی حاشــیه نشــینی شــهرها را متاثــر کــرده وضعیت ســطح 
فرهنگــی و اجتماعــی خانــواده هــای حاشــیه نشــین اســت کــه در 
ایجــاد آســیب هــای اجتماعــی در ایــن مناطــق خــود را نشــان می 

دهــد، موضوعــی کــه در صــورت عــدم ســاماندهی و توجــه جــدی 
مــی توانــد بــه ســایر نقــاط شــهر بــه عنــوان یــک موجــود زنــده 
ســرایت کــرده و ایــن بیمــاری تبعــات جبــران ناپذیــری در تغییــر 

ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی شــهر بــه دنبــال داشــته باشــد.
ــی در  ــینی زندگ ــیه نش ــای حاش ــه ه ــن مولف ــم تری ــی از مه یک
قلمــرو جغرافیــای شــهری امــا دور افتادگــی از مرکــز شــهر و عــدم 
ــا در مناطــق  ــه عموم ــات شــهری اســت ک ــدی از خدم ــره من به

ــروز مــی کنــد. قدیمــی و فقیــر نشــین ب

امــا در شهرســتان ازنــا مــی تــوان مناطقــی را یافــت که هیــچ کدام 
از ویژگــی هــای قدیمــی و فقیرنشــین بــودن را دارا نیســت امــا می 
تــوان ایــن مناطــق را در دســته مناطــق حاشــیه نشــین بــه شــمار 

آورد.
مســکن مهــر کــه در بســیاری از اســتان هــای کشــور بــا اســتقبال 
ــی  ــل جانمای ــه دلی ــا ب ــتان ازن ــد در شهرس ــه ش ــان مواج متقاضی
نامناســب همچنــان فاصلــه زیــادی تــا فراهــم شــدن زیرســاخت 
هــا و امکانــات رفاهــی و اجتماعــی دارد و مــی تــوان ایــن منطقه را 
بــه عنــوان یــک منطقــه حاشــیه نشــین نویــن نــام بــرد کــه برخی 

از ویژگــی هــای مناطــق حاشــیه نشــین را داراســت.
ایــن منطقــه پــس از ســال هــا انتظــار متقاضیــان تــا حــد زیــادی 
ــوار در  ــدود 100 خان ــون ح ــا کن ــده اســت و ت ــذاری ش ــاده واگ آم
ایــن واحــد هــا ســاکن شــده انــد و بــا واگــذاری کامــل حــدود 500 

خانــوار در ایــن منطقــه ســکونت خواهنــد داشــت.
ایــن منطقــه علیرغــم بافــت نــو ســاختمانی همچنــان بــا 
ــز شــهر، جمــع آوری  ــا مرک ــل ت ــل حمــل و نق مشــکالتی از قبی
زبالــه و عــدم وجــود مراکــز رفاهــی، آموزشــی و فرهنگــی مواجــه 

ــت. اس
بــا وجــود زیــر ســازی و خیابــان بنــدی ایــن منطقــه هنوز آســفالت 
خیابــان هــا انجــام نشــده و ســاکنان ایــن واحــد هــا بــا مشــکالت 

ــتند. ــی مواجه هس فراوان
ــه حــدود 1 کیلومتــری ســاختمان هــای مســکن  ــا وجــود فاصل ب
مهــر تــا مرکــز شــهر ســرویس حمــل و نقــل بــرای ســاکنان ایــن 
واحدهــا وجــود نــدارد و پــس از غــروب آفتــاب نیــز بــه دلیــل بافت 
بیابانــی اطــراف منــازل حیوانــات ولگــرد در ایــن منطقــه موجــب 

اذیــت و آزار اهالــی مــی شــوند.
همچنیــن عــدم وجــود مراکــز رفاهــی، فرهنگــی و آموزشــی مانند 
ــن  ــده ای ــبب ش ــه س ــهربازی و مدرس ــبز، ش ــای س ــجد، فض مس

منطقــه هیــچ بهــره ای از خدمــات اجتماعــی و شــهری نبــرد.
ــا مهــر بیــان  ــا در گفتگــو ب یکــی از متقاضیــان مســکن مهــر ازن
ــه ام  ــل گرفت ــه را تحوی ــاه اســت کــه خان ــک م داشــت: حــدود ی
ــوز در آن ســاکن  ــد هن ــل مشــکالتی کــه وجــود دارن ــه دلی ــا ب ام

ــده ام. نش
میرزایــی بــا اشــاره بــه موقعیــت مکانــی مســکن مهــر ازنــا افــزود: 
حمــل و نقــل عمومــی در ایــن مــکان وجــود نــدارد و دسترســی به 

نقــاط مرکزی شــهر مشــکل اســت.

ــا  ــن واحده ــون در ای ــوار اکن ــدود 80 خان ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــوار در  ــدود 500 خان ــد ح ــل رون ــا تکمی ــزود: ب ــتند اف ــاکن هس س

ــوند. ــی ش ــاکن م ــا س ــتان ازن ــر شهرس مســکن مه
ــی،  ــه رفاه ــات اولی ــه امکان ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای وی اف
ــا  ــر ازن ــکن مه ــدوده مس ــی در مح ــی و تفریح ــی، مذهب آموزش

ــود. ــیده ش ــاره ای اندیش ــرای آن چ ــد ب ــه بای ــدارد ک ــود ن وج
ــا از  ــدار ازن ــر فرمان ــار نظ ــن اظه ــه در آخری ــت ک ــن در حالیس ای
ــه محــض آغــاز  تکمیــل زیرســاختهای مختلــف مســکن مهــر ب

فصــل گرمــا و ایجاد شــرایط بــرای اجــرای عملیــات عمرانــی خبر 
داد تــا شــاید ایــن خانــه هــای در حاشــیه قــرار گرفتــه از حاشــیه 

نشــینی بیــرون بیاینــد.
منطقــه دیگــری کــه در حاشــیه شــهر ازنــا نزدیک بــه جــاده اراک 
قــرار دارد بــه شــهرک شــهید فریدونــی معــروف اســت کــه حــدود 
100 خانــوار در آن زندگــی مــی کننــد و تــا مرکــز شــهر ازنــا فاصله 

ناچیــزی دارد.
علیرغــم الحــاق ایــن شــهرک بــه شــهر ازنــا مــردم ایــن شــهرک 
ــات  ــه عــدم بهــره منــدی از امکان ــا مشــکالت متعــددی از جمل ب

حمــل و نقــل، مــکان هــای آموزشــی، تفریحــی و ... اســت.
ــاده  ــز دارای ج ــتان نی ــتاهای شهرس ــر روس ــه اکث ــی ک در حال
آســفالته هســتند امــا ورودی ایــن شــهرک کــه طــول آن کمتــر از 
1 کیلومتــر اســت هنــوز آســفالت نشــده و خاکــی اســت و در فصل 

ــا مناســبی دارد. زمســتان نیــز وضعیــت بســیار ن
ــای  ــی از اعض ــی یک ــن نجف ــش از ای ــت پی ــی اس ــن در حال ای
ــهید  ــدی و ش ــهرک المه ــود: دو ش ــه ب ــا گفت ــهر ازن ــورای ش ش
فریدونــی بــه شهرســتان ازنــا الحــاق شــده  اند، امــا هیــچ بودجه  ای 
بــه اینهــا اختصــاص داده نشــده و شــهرداری ایــن شهرســتان توان 

ــدارد. ــا را ن ــن محله  ه ــهروندان ای ــه ش ــی ب خدمات  ده
ــه  ــت ک ــال اس ــش از 15 س ــینی بی ــیه نش ــل حاش ــده و معض دی
در شــهر پلدختــر شــکل گرفتــه و بــه عنــوان یکــی از مشــکالت 

ــت. ــرح اس ــهری مط ش
حاشــیه نشــینی نیــز ماننــد دیگــر پدیــده هــای اجتماعی عــوارض 
و مشــکالتی بــرای جامعــه بــه همــراه دارد ایــن معضــل در حــوزه 
ــدی، اقتصــادی و  ــی، درآم ــف و بخــش هــای خدمات هــای مختل

ســکونت مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت.
حاشــیه نشــینی ســکونت غیــر اســتاندارد و مهاجــرت بــی رویــه را 
گســترش داده وبحــران حاشــیه نشــینی عــالوه بــر اثــرات ســوء و 
مخــدوش کــردن چهــره و منظــر شــهر، تبعــات اعتیــاد، طــالق، 
ــده فرهنگــی،  ــع مــواد مخــدر و معضــالت و مشــکالت عدی توزی

اجتماعــی، اقتصــادی و امنیتــی را درپــی داشــته اســت.
بــه طــور عمــده مردمــان مناطــق فقرنشــین کــه بــه راحتــی نمــی 
ــد و  ــود را برطــرف کنن ــای اقتصــادی و معیشــتی خ ــد نیازه توانن
ــه  ــار دســت ب ــد باالجب ــی اقامــت در درون شــهر را ندارن ــوان مال ت

مهاجــرت زده و حاشــیه نشــینی را بــر مــی گزیننــد.
فقــدان خدمــات زیرســاختی و زیربنایــی، فرســودگی بافت، تنگــی 

پرونده حاشیه نشینی
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معابــر و آســیب هــای فرهنگــی و اجتماعــی را مــی تــوان از جملــه 
ــت. ــهر دانس ــکالت حاشیه ش ــن مش مهم تری

کارشــناس عمــران شــهرداری پلدختــر در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا 
گفــت: اکثر ســاکنان مناطق حاشــیه نشــین شــهرپلدختر قشــر کم 
درآمــد و مهاجــر هســتند کــه بــه علــت مشــکالت اقتصــادی توان 
خریــد زمیــن در داخــل محــدوده شــهر را ندارنــد و بــه علــت عــدم 
آگاهــی بــه ضوابــط شــهری و بــه دلیــل بضاعــت کــم مالــی بــا 
توجــه بــه تــوان اقتصــادی نتوانســته انــد خــود را بــا ســاکنان متــن 
نشــین تطبیــق دهنــد و اقــدام بــه خریــد زمیــن هــای ارزان قیمت 

بــا مشــکل مالکیتــی مــی کننــد.

lمعضالت و مشکالت حاشیه نشیان پلدختر
عطــاءاهلل بهارونــد افــزود: ایــن قشــر ضعیــف و کــم درآمد بــه علت 
عــدم نیــاز بــه اجازه ســاخت و ســاز و نبــود نظــارت و کنتــرل دولتی 
بــه حاشــیه نشــینی روی آورده و مبــادرت بــه ســاخت و ســاز غیــر 
مجــاز خانــه مســکونی بــدون هماهنگــی شــهرداری مــی کنــد که 
بعضــی ازمشــکالت اجتماعــی و فرهنگــی را بــه وجــود مــی آورند.

ایــن کارشــناس مــی گویــذ: بــه عنــوان مثــال  حاشــیه نشــینان، 
تناســب عــرض گــذر )کوچــه( را رعایــت نمــی کننــد و بــه شــغل 
هــای کاذب نظیرمــواد فروشــی، ماشــین شــویی و ســیگار فروشــی 

اقــدام مــی کننــد.
وی بــه معضــالت و مشــکالت حاشــیه نشــینی پلدختر اشــاره کرد 
و گفــت: پاییــن بــودن مشــارکت ایــن قشــردر مســائل اجتماعــی و  

فرهنگــی جامعــه از جملــه این مشــکالت اســت.
ــد  ــک و رش ــاد ترافی ــینی، بیکاری،ایج ــهر نش ــگ ش ــر فرهن فق
ــکالت  ــاد مش ــی، ایج ــت محیط ــی زیس ــهر، آلودگ ــار ش ناهنج
ــر  ــاد از دیگ ــترش اعتی ــا آن و  گس ــط ب ــائل مرتب ــکن و مس مس
ــر اســت. مشــکالت و معضــالت حاشــیه نشــیان در شــهر پلدخت

ــیه  ــد حاش ــل 40 درص ــتاها عام ــرت از روس lمهاج
ــر ــینی در پلدخت نش

وی افــزود: ۳0 تــا 40 درصــد علــل اصلــی ایجــاد حاشــیه نشــینی 
مربــوط مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر پلدختــر اســت بــه طوریکه 
ــهر را  ــدوده  ش ــکونت در مح ــه س ــی ب ــران تمایل ــی از مهاج برخ

ندارنــد و مــی خواهنــد در حاشــیه شــهر ســکنی گزیننــد.
ــیان  ــینه نش ــت: حاش ــر گف ــهرداری پلدخت ــران ش ــناس عم کارش
درمحلــه هــای جنــب هواشناســی، شــمال منطقــه دردیــا، انتهــای 
خیابــان معلــم شــمالی یــا شــمال پــارک میــرزا کوچــک جنگلــی و 
ضلــع جنــوب غربــی میــدان بســیج شــهر پلدختــر بــا 450 خانواربا 

جمعیــت  دو هــزارو 500 نفــر ســکونت دارنــد.
بخشــی از حاشــیه نشــینان کــه  بــه شــهر مهاجــرت مــی کننــد به 
دنبــال  فرصــت هــای شــغلی هســتند بــه طوریکــه یکــی از علــل 
روی آوردن آنهــا بــه شــهر،اختالف درآمــدی بیــن قشــر شــهری و 

روســتایی اســت.

ــه نیزموجــب  ــری دو طایف ــزاع و درگی ــد ن حــوادث اجتماعــی مانن
ــزه  ــی شــود. نداشــتن انگی ــه شــهر م ــتا ب ــا از روس مهاجــرت آنه
کشــت وکار یکــی دیگــر از علــل روی آوردن روســتاییان بــه شــهر 

ــت. اس
حمایــت انــدک دولــت ، عــدم تمایــل نســل جدیــد بــه کار 
کشــاورزی موجــب شــده کــه زمیــن هــای مزروعــی خــود را قطعه 
قطعــه کــرده و بــه فــروش رســانده و راهــی شــهر شــوند تــا اوضاع 

معیشــتی خــود را افزایــش دهنــد.

ــیه  ــرای حاش ــر ب ــهر پلدخت ــات ادارات ش lاقدام
ــینان نش

بهارونــد بــه اقدامــات ادارات شــهر پلدختــر بــرای حاشــیه نشــینان 
ــینان  ــیه نش ــه حاش ــر ب ــای پلدخت ــزود: اداره ه ــرد و اف ــاره ک اش
ــه  ــی را ارائ ــر بنای ــات زی ــن و  خدم ــرق، گاز، تلف ــهرامتیاز آب، ب ش

ــد. ــرده ان ک

lحاشیه نشینی - پلدختر
ــه  ــه ب ــی، توج ــای حمایت ــرای سیاســت ه ــه تســهیالت و اج ارائ
حاشــیه نشــینی در برنامــه ریــزی کالن کشــور، فرهنــگ ســازی 
ــه  ــینی از جمل ــیه نش ــب حاش ــه عواق ــانی در زمین ــالع رس و اط

ــت. ــه اس ــن زمین ــا در ای راهکاره
ــف  ــردن تکلی ــخص ک ــین، مش ــیه نش ــق حاش ــاماندهی مناط س
ــرای ارتقــای خدمــات  ــی ب ــه راهــکار قانون ســاخت و ســازها ، ارائ
ــت درمناطــق  ــود امنی ــرای بهب ــالش ب ــه شــهروندان و ت دهــی ب

ــن بخــش اســت. ــا در ای ــیه نشــین از دیگــر ضــرورت ه حاش
ــن  ــد ضم ــای کالن بای ــذاری ه ــت گ ــر در سیاس ــوی دیگ از س
ــه  در نظــر گرفتــن معافیــت هــای عــوارض و هزینــه هــای پروان
هــای ســاختمانی در بافــت هــای فرســوده، پیشــگیری از ســاخت 
و ســازهای غیرمجــاز در حواشــی شــهرها، بهبــود وضع معیشــت و 
اشــتغال، تحصیــل و تفریح در شــهرهای کوچــک و روســتاها مورد 

توجــه قــرار گیــرد.
ایــن کارشــناس عمــران شــهری معتقــد اســت کــه دولــت بایــد به 
قشــر روســتاییان توجــه بیشــتری کــرده و مســئله اشــتغالزایی آنها 
را مــورد  بررســی قــرار دهــد و بــا توجــه بــه  پتانســیل واســتعداد و 
ظرفیــت هــای آنهــا برنامــه ریــزی کند تــا آنهــا بتواننــد با اشــتیاق 

ــتا بمانند. در روس
ــتا  ــعه روس ــت: توس ــر گف ــهرداری پلدخت ــران ش ــناس عم کارش
ــدن در روستاســت و  ــای مان ــت بخــش کشــاورزی از راهه و تقوی
دولــت مــی توانــد در ایــن زمینــه یکســری خدمــات تشــویقی ارائه 

ــد. کن
وی یــادآور مــی شــود کــه دولــت از طریــق جهادکشــاورزی، بنیــاد 
مســکن و کمیتــه امــداد در ارائــه خدمــات تشــویقی بــه روســتائیان  
ــی بیشــتردر  ــه زندگــی و درآمــد زای ــد زیرافزایــش هزین ــدام کن اق

شــهر موجــب مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر مــی شــود.

ــه خدمــات  ــه دلیــل عــدم ارائ محــالت حاشــیه نشــین شــهرها ب
ــا  ــا ب ــان ه ــر و خیاب ــاختار معاب ــه س ــهری در زمین ــب ش مناس
مشــکالت جــدی مواجه هســتند، مشــکالتی کــه در صــورت عدم 
رفــع در زمــان وقــوع حــوادث بــه نقطــه بحرانــی تبدیــل خواهنــد 

شــد.

lاســتان زلزلــه خیــز و کانونهــای بحرانــی بــه نــام 
مناطــق حاشــیه نشــین

ســابقه وقــوع زلزلــه هــای مختلــف در شــهرهای اســتان لــرزه خیــز 
لرســتان نشــان مــی دهــد کــه بــرای امدادرســانی در محالت حاشــیه 
نشــین همــواره مشــکالت جــدی وجــود داشــته اســت بــه طوریکــه 
ایــن مناطــق بــا وجــود حجــم و تراکــم جمعیتــی بــاال دارای کوچــه 
هــا و خیابانهــای تنــگ و غیراســتاندارد بــوده کــه اعــزام خودروهــای 

امــدادی را بــا مشــکالتی مواجــه مــی کــرده اســت.
در ایــن راســتا طــی ســالهای گذشــته تعریــض برخــی از معابــر و 
خیابانهــای ایــن محــالت بــه ویــژه در مرکــز اســتان در دســتور کار 
ــه  ــه در محل ــات صــورت گرفت ــی از اقدام ــا در یک ــت ت ــرار گرف ق
حاشــیه نشــین علــی آبــاد نســبت بــه احــداث خیابــان و تعریــض 

معابــر اقــدام شــود.
ــرح  ــوان ط ــا عن ــه ب ــاد ک ــی آب ــه در عل ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــی  ــورد خیل ــد خ ــین کلی ــیه نش ــه حاش ــن محل ــازی ای توانمندس
زود بــا تغییــر مدیریــت ارشــد اســتان و تغییــرات مکــرر در ســطح 
شــهرداری خــرم آبــاد ابتــر و نیمه تمــام باقــی ماند تــا اســتمرار کار 

ــرد. ــرار گی ــت ق مــورد غفل

lبافــت هــای فرســوده و مناطــق حاشــیه نشــین در 
معــرض بیشــترین آســیب

ــه در  ــن رابط ــتان در ای ــتان لرس ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــا  ــا مهــر مــی گویــد کــه نخســتین رکــن در مواجهــه ب گفتگــو ب
ــرای  حــوادث طبیعــی پیشــگیری و انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ب

ــت. ــارات اس ــات و خس ــش تلف کاه
رضــا آریایــی معتقــد اســت کــه در هنــگام وقــوع حــوادث بافــت 
ــترین  ــرض بیش ــین در مع ــیه نش ــق حاش ــوده و مناط ــای فرس ه
آســیب قــرار دارنــد و یــادآور مــی شــود: بهســازی مناطــق حاشــیه 
نشــین و انجــام اقدامــات پیشــگیرانه در ایــن مناطــق بایــد اولویــت 

ــان باشــد. کاری متولی
وی بــا یــادآوری اینکــه واحدهــای مســکونی بافت حاشــیه نشــین 
ــا صــادر شــده  ــرای آنه ــه ب ــه پروان ــد و ن ــه مجــوز ســاخت دارن ن
اســت اضافــه مــی کنــد: ایــن مناطــق همچنیــن بــه دلیــل عــدم 
رعایــت اســتانداردهای ســاخت و ســاز واقعــا در معــرض خطــر قرار 

ــد. دارن
آریایــی بــه وضعیــت خانــه هــای نامقــاوم در مناطــق و محــالت 
حاشــیه نشــین اشــاره کــرده و مــی گویــد: بــا توجــه بــه غیرمجــاز 
بــودن ســاخت و ســازها در ایــن مناطــق دســت مســئوالن 
ــه منظــور نوســازی و بهســازی ایــن  ــرای اعطــای تســهیالت ب ب

ــز بســته اســت. ــاوم نی ــای نامق واحده

lبرنامه هایی که نیمه تمام باقی ماند
ــیه  ــالت حاش ــی مح ــازی برخ ــرح توانمندس ــرای ط ــه اج وی ب
نشــین خــرم آبــاد ماننــد گل ســفید و علــی آبــاد اشــاره مــی کنــد 
و مــی گویــد: متاســفانه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه نیمــه تمــام 

ــد. باقــی مان
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان لرســتان بــا یــادآوری اینکــه به 
طــور مثــال در محلــه علــی آباد خــرم آبــاد واحدهــای مســکونی در 
مســیر شــیب دار احــداث شــده و هــر کــدام تکیــه گاه هــم هســتند 
اضافــه مــی کنــد: بــا ایجــاد خیابــان در ایــن محلــه و نیمــه تمــام 
ــه گاه  ــدن کار توانمندســازی برخــی واحدهــای مســکونی تکی مان
خــود را از دســت داده انــد و اســتحکام ایــن واحدهــا بســیار پاییــن 

اســت.
ــه  ــد ک ــی خواه ــهری م ــت ش ــر در مدیری ــان ام ــی از متولی آریای
ــوده را  ــای فرس ــت ه ــین و باف ــیه نش ــق حاش ــاماندهی مناط س
جــدی بگیرنــد و مــی گویــد: در صورتیکه همتــی در دســتگاه های 
متولــی امــر از جملــه شــهرداری هــا و اداه کل راه و شهرســازی بــه 
ــن  ــع بخشــی از مشــکالت در ای ــه رف ــوان ب ــی ت ــد م ــود بیای وج

پرونده حاشیه نشینی
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ــود. ــدوار ب ــه امی زمین
وی بــه طــرح مصــوب شــده در گذشــته بــرای تخریــب واحدهــای 
ــان  ــه صاحب مســکونی حاشــیه نشــین و اعطــای مســکن مهــر ب
ــورت  ــه در ص ــت ک ــد اس ــد و معتق ــی کن ــاره م ــا اش ــن واحده ای
ــوان ایــن طــرح را عملیاتــی کــرد. ــی مــی ت برنامــه ریــزی اصول

ــگام  ــردد ماشــین در برخــی محــالت هن lامــکان ت
ــدارد ــوع حــوادث وجــود ن وق

ریایــی بــا یــادآوری اینکــه مدیریــت بحــران در زمینــه ســاماندهی 
ــه طــی ســالهای گذشــته  ــه کرگان برخــی محــالت شــهر از جمل
ــاوم  ــازی و مق ــارات بهس ــرف اعتب ــت از ص ــته اس ــارکت داش مش
ــد و  ــی ده ــر م ــالت خب ــن مح ــوده در ای ــق فرس ــازی مناط س
امیــدوار اســت در ســایر محــالت حاشــیه نشــین متولیــان امــر پای 

ــاره اندیشــی جــدی داشــته باشــند. ــد و چ کار بیاین
ــادآوری اینکــه  ــا ی ــت بحــران اســتان لرســتان ب ــرکل مدیری مدی

پیــش از بازگشــایی خیابــان در محلــه علــی آبــاد امــکان حرکــت 
آمبوالنــس بــرای امدادرســانی و خودروهــای پلیــس بــرای تامیــن 
امنیــت نبــود مــی گویــد کــه ایــن مشــکل در حــال حاضــر رفــع 
شــده اســت ولــی بایــد رونــد توانمندســازی ایــن محلــه ادامــه یابد.

ــه  ــاد از جمل ــرم آب ــالت خ ــی مح ــت در برخ ــد اس ــی معتق آریای
ــردد ماشــین در  بافــت هــای فرســوده و حاشــیه نشــین امــکان ت
ــد کــه در راســتای  ــدارد مــی گوی هنــگام وقــوع حــوادث وجــود ن
ــدازی یــگان امــداد  ــه راه ان رفــع بخشــی از ایــن مشــکل اقــدام ب
موتــوری کــرده ایــم کــه البتــه موتــور نیــز در برخــی محــالت بــه 

ــدارد. ــور ن ــر امــکان مان ــی و وضعیــت معاب دلیــل شــیب پلکان

lتراکــم جمعیتــی بــاال در محــالت حاشــیه نشــین و 
هشــداری کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود

وی بــه نکتــه ای قابــل تامــل نیــز اشــاره مــی کنــد و یــادآور مــی 
شــود کــه در محــالت حاشــیه نشــین بــه رغــم وجــود خانــه هــای 

ــه  ــتیم ب ــی هس ــاالی جمعیت ــم ب ــاهد تراک ــم ش ــاحت ک ــا مس ب
طوریکــه در هــر کــدام از ایــن واحدهــای مســکونی خانــوار زیــادی 
ســاکن هســتند و همیــن امــر در هنــگام وقــوع حــوادث مــی توانــد 
بــه عنــوان یــک نقطــه و کانــون آســیب پذیــر منجــر بــه تلفــات 

بــاالی انســانی و خســارات جــدی شــود.
بــه هــر روی وضعیــت مناطــق حاشــیه نشــین در ابعــاد مختلــف 
ــای  ــه از آســیب ه ــددی ک ــل بررســی اســت، مشــکالت متع قاب
اجتماعــی و فقــر فرهنگــی شــروع شــده و بــه معضــالت عمرانــی، 
فقــر امکانــات رفاهــی و در نهایــت عــدم وجــود بســترها و 
ــود. ــی ش ــم م ــوادث خت ــانی در ح ــرای امدادرس ــا ب ــاخت ه زیرس

کــم توجهــی بــه تامیــن امکانــات زیرســاختی و روبنایــی در ایــن 
ــای  ــون ه ــا کان ــهرها را ب ــوادث ش ــوع ح ــگام وق ــق در هن مناط
ــارات  ــات و خس ــد تلف ــی توان ــه م ــازد ک ــی س ــه م ــی مواج بحران
حــوادث را بــه طــرز قابــل تاملــی بــاال ببــرد؛ موضوعــی کــه نبایــد 

ــد. ــهری دور بمان ــور ش ــزان ام ــه ری ــم برنام از چش

ــاه  ــه رف ــتیابی ب ــای دس ــه در روی ــی ک مهاجران
نســبی گاه از ســرزمینهای دور، خســته و پرامیــد 
خــود را بــه حاشــیه شــهرها رســانده انــد و 
ــد.  ــی برن ــر م ــیرین بس ــی ش ــراب زندگ در س
ــی  ــالت در برخ ــی از معض ــینی یک ــیه نش حاش
ــن  ــدران و همچنی ــتان مازن ــتانهای اس از شهرس
شــهرهای شــرق مازنــدران و بهشــهر اســت کــه 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــت مختلف جمعی
ــودن  ــه دلیــل پاییــن ب و مــردم ایــن محــالت ب
ــر  ــای غی ــش ه ــارت در بخ ــواد و مه ــطح س س
رســمی اقتصــاد جــذب و بــه شــغل هــای کاذب 

ــد. ــتغال دارن اش
وجــود خانــه هــای خشــتی و گلــی، ســنگ چین 
ــا  ــش آن ب ــوزن و پوش ــای نام ــی ه و دیوارچین
گونــی، پــرده یــا حلــب از جملــه ویژگــی هــای 
منــازل مــردم در ســکونتگاه هــای غیــر رســمی 
ــواده  ــن خان ــه در ای ــت ک ــیه شهرهاس در حاش
هــا بــه دلیــل فرزنــدان زیــاد در خانــواده شــاهد 
بیتوتــه کــردن چنــد نفــر در یــک اتــاق هســتیم 
کــه بعضــا" هــم دولــت از ارائــه خدمــات بــه این 
شــهروندان خــودداری مــی کنــد و شــاید توجهی 

بــه نیازهــای اولیــه ایــن افــراد نشــود.
ــیه  ــردم حاش ــکالت م ــده مش ــکاری از عم بی
نشــین اســت و عمــده مــوارد کار و اشــتغال آنــان 
در رابطــه بــا جمــع آوری ضایعــات و زبالــه هــای 
کثیــف، ســاختن ابــزار و آالتــی نظیــر داس، بیل، 
کلنــگ، چاقــو، تبــر، بــا اســتفاده از آهــن، جمــع 
آوری و فــروش زباله هــا و ضایعــات، تکــدی 

ــی و... اســت. ــری، نوازندگ گ
ــراف  ــهرها و اط ــین در ش ــیه نش ــق حاش مناط
آن منبــع و مرکــز انجــام انحرافــات و کــج روی 
ــواد  ــروش م ــد و ف ــل خری ــی مث ــای اجتماع ه
مخــدر، دزدی و ســرقت، فحشــاء و... محســوب 
ــن مناطــق   ــی در ای ــی شــوند و طــالق عاطف م
ــکالت،  ــن مش ــه ای ــه هم ــد ک ــی کن ــداد م بی

معضــالت و ناهنجــاری هــای مختلــف اجتماعی 
نیازمنــد خردجمعــی در کاهــش معضــل حاشــیه 
نشــینی و بــرون رفــت از ایــن مســئله و معضــل 

ــت. اس
وجــود ســکونت گاه هــای غیر رســمی و حاشــیه 
نشــینی در جنــوب شــهر بهشــهر و در کوهپایــه 
ایــن شــهر، بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــی، 
ســالمت مــردم شــهر بهشــهر را نیــز بــا تهدیــد 

جــدی مواجــه ســاخته اســت
ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــهر در گفتگ ــهردار بهش ش
گفــت : وجــود ســکونت گاه هــای غیــر رســمی 
و حاشــیه نشــینی در جنــوب شــهر بهشــهر و در 
کوهپایــه ایــن شــهر، بــه عنــوان یــک معضــل 
ــهر را  ــهر بهش ــردم ش ــالمت م ــی، س اجتماع
ــت؛  ــاخته اس ــه س ــدی مواج ــد ج ــا تهدی ــز ب نی
کــه رســیدگی بــه آن و ارائــه راهکارهایــی 
جهــت مقابلــه بــا گســترش ایــن مســئله امــری 

ــت. ــروری اس ض

ــا توجــه بــه شــرایط  حمیــد آزمــوده ادامــه داد: ب
ــی  ــر فراوان ــهر از نظ ــده دربهش ــود آم ــه وج ب
ــه  ــه نظــر مــی رســد ک ــات اجتماعــی، ب انحراف
بایــد راهکارهــای مناســب ارائــه شــود و همــه بــا 

ــم. ــل گام برداری ــن معض ــع ای ــم در رف ه
ــه  ــود ک ــور ش ــد تص ــت: نبای ــار داش وی اظه
وجــود یــک مســئله و معضــل در جامعــه، حتمــًا 
ــت؛  ــئوالن اس ــف مس ــرد ضعی ــی از عملک ناش
بلکــه بســیاری از مســائل در تمــام دنیــا از یــک 
ــروی  ــت و یکســان پی ســری فرمــول هــای ثاب
مــی کننــد و لذا مســئوالن بــه پذیــرش و مطالعه 
ــا برداشــتن گام  ــادرت کننــد و ب ایــن مســئله مب
هایــی ولــو کوچــک در راســتای برطــرف کــردن 
مســئله، خاطره خوبــی از دوران مســئولیت شــان 

ــد. ــادگار گذارن ــه ی ــردم ب در ذهــن م
شــهردار بهشــهر بــا بیــان اینکــه پیــش از 
هراقدامــی در مــورد مناطــق حاشــیه نشــین کــه 
حجــم باالیــی از انحرافــات اجتماعــی را بــه خود 

اختصــاص داده انــد الزم اســت کــه ایــن مناطق 
از لحــاظ ســکونتگاهی ســاماندهی شــوند خاطــر 
ــاماندهی  ــن س ــه ای ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک نش
صــورت نگیــرد اجــرا کــردن طــرح هــای دیگــر، 

ــا مشــکل مواجــه خواهــد بــود. ب
وی بیــان داشــت: شــهرداری بــا همــکاری 
ــددی را  ــای متع ــرح ه ــون ط ــداری، تاکن فرمان
ــین در  ــیه نش ــق حاش ــاماندهی مناط ــرای س ب
ــز در  ــی نی ــرار داده اســت و اقدامات ــتور کار ق دس
ــه در برخــی  ــه انجــام شــده اســت ک ــن زمین ای
ــه  ــم ک ــوده ای ــه ب ــدی کار مواج ــا کن ــوارد ب از م
ــات  ــه انجــام اقدام ــر موجــب شــد ک ــن ام همی
ــوده بلکــه  ــت بخــش نب ــا رضای ــه تنه ــدی ن بع
ــود آورده  ــه وج ــز ب ــری را نی ــای دیگ ناهنجاریه

ــت. اس
ــی  ــات منف ــرل تبع ــرد: کنت ــه ک ــوده اضاف آزم
حاشــیه نشــینی مســتلزم ایــن اســت که ســرعت 
ســاماندهی ســکونتگاه هــای غیــر رســمی 

بررسی پدیده حاشیه نشینی در مازندران

ملودی سوزناک کپر نشینی

مازنــدران

امر  متولیان  اگرچه 
وجود و بروز پدیده 
در  را  نشینی  حاشیه 
مازندران رد می کنند 
حاشیه  به  سفر  با  اما 
می  استان  شهرهای 
توان پرده از زندگی 
 « اصطالح،  به  که  برداشت  آنانی  تلخ 

برداشت. خوانندش  می  بدنشین« 

 مریم رضایی

پرونده حاشیه نشینی
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مازنــدران

ــد. ــش یاب افزای
ــه برخــی حاشــیه  ــا اشــاره ب شــهردار بهشــهر ب
نشــینی هــا در مناطقــی نظیــر قنبــر آبــاد، کوهی 
خیــل، ســورکی محلــه، گلشــهر، 17 شــهریور و 
نــواب صفــوی  اظهــار داشــت: علّت اصلــی بروز 
کــج رفتــاری هــا در مناطــق جــرم خیــز فقــدان 
نوعــی کنتــرل اجتماعــی در ایــن مناطــق اســت 
ــن  ــه ســاکنان حاشــیه نشــین در ای و از آنجــا ک
مناطــق از روســتاهای مختلــف بــه ایــن مناطــق 
آمــده انــد معمــواًل افــراد، فاقــد هویــت واحــد و 
ــق  ــاس تعلّ ــن رو احس ــتند و از ای ــترک هس مش

اجتماعــی در میــان آنهــا پاییــن اســت.
ــه  ــراد ب ــه اینکــه ســوق دادن اف ــا اشــاره ب وی ب
ســمت انجــام کارهــای گروهی هدفمنــد از جمله 
ــق  ــاس تعل ــت احس ــم در تقوی ــای مه راهکاره
ــد تســهیالتی  ــادآور شــد: بای اجتماعــی اســت ی
فراهــم شــود تــا افــراد مناطق کــم برخــوردار، هر 
چــه بیشــتر بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــترک 
ــرار  ــم ق ــار ه ــودمند در کن ــای س و انجــام کاره
گیرنــد و دوشــادوش هــم بــه فعالیــت بپردازنــد.

آزمــوده در ادامــه بــا اشــاره بــه مطالعــات 
محققیــن بــر روی ســکونت گاه هــای غیــر 
رســمی بهشــهر خاطــر نشــان کــرد: ایــن 
ــش از 85  ــه بی ــد ک ــی ده ــان م ــات نش تحقیق
درصــد  ســاکنین ســکونت گاه هــای غیــر 
رســمی نســبت بــه آینــده محــل ســکونت خــود 
ــدن در محــل  ــه مان ــل ب ــوده و تمای خوشــبین ب
زندگــی فعلــی خــود داشــته و تنهــا 11 درصــد از 
ــه  ــه مشــارکت در بهســازی محل ــل ب آنهــا تمای
ــی  ــم فرق ــی ه ــد و مابق ــود را دارن ــکن خ و مس

ــدارد. ــان ن برایش
وی گفــت: مهــم تریــن مشــکالت در بهســازی 
ایــن ســکونت گاه هــا شــامل عــدم یــک ارتبــاط 
ــط  ــای مرتب ــا و نهاده ــش ه ــن بخ ــی بی منطق
ــای  ــرح ه ــت روان ط ــع از حرک ــه مان ــت ک اس
ــدان  ــت.همچنین فق ــده اس ــازی ش ــد س توانمن
ــرای  ــرای اج ــتقل ب ــاد مس ــازمان و نه ــک س ی
ــق،  ــن مناط ــازی ای ــد س ــای توانمن ــرح ه ط
معیارهــای  نظیــر  الزم  معیارهــای  فقــدان 
کالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی، مدیریتــی و 
حقوقــی جهــت مقایســه ســکونت گاه هــای غیر 
ــت  ــور اولوی ــه منظ ــا ب ــن معیاره ــا ای ــمی ب رس
بخشــی جهــت توانمنــد کــردن آن هــا از دیگــر 

ــت. ــکالت اس مش
ســاکنین ســکونت گاه هــای غیــر رســمی نمــی 
تواننــد بــه تنهایــی تغییــر و تحــول عمــده ای در 
ــود  ــدی و بهب ــط کالب ــازی محی ــا بهس ــه ب رابط
شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی خــود انجــام 

ــد دهن
شــهردار بهشــهر اضافــه کرد: ســاکنین ســکونت 
گاه هــای غیــر رســمی نمــی تواننــد بــه تنهایــی 
تغییــر و تحــول عمــده ای در رابطــه با بهســازی 
ــادی و  ــرایط اقتص ــود ش ــدی و بهب ــط کالب محی
اجتماعــی خــود انجــام دهنــد و از طــرف دیگــر 
ــه  ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــز ب ــی نی ــای قانون نهاده
رفــع ایــن مشــکالت نیســتند کــه در ایــن رابطه 
نیــاز بــه مشــارکت مردمــی بــه منظــور توانمنــد 

ســازی ضــروری اســت.
ــد  ــازی بای ــد س ــای توانمن ــرح ه ــت: ط وی گف
منطبــق بــا ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی 
ــمی  ــر رس ــای غی ــکونت گا ه ه ــدی س و کالب
طراحــی شــود و ارائــه نســخه واحــد بــرای 
ــر رســمی کشــور  ــای غی ــام ســکونت گاه ه تم
ــاوت  ــه تف ــوان نمون ــه بعن خــودداری شــود. )  ک

بســیار بــارز و اشــکاری در حاشــیه نشــینان  
ــه  ــا منطق ــروان بهشــهر ب ــاد و زی ــه قنبراب منطق
عبــاس ابــاد نــکا وجــود دارد کــه نیازمنــد طــرح 

ــت(. ــاوت اس ــای متف ه
وی گفــت: جهــت موفقیــت بیشــتر ایــن طــرح 
ــد  ــه توانمن ــک برنام ــی شــود ی ــا پیشــنهاد م ه
ســازی بــرای یکــی از ســکونت گاه هــای غیــر 
رســمی شــهری منتخــب، تهیــه و اجــرا شــود و 
ــت  ــف آن و تقوی ــاط ضع ــع نق ــی و رف ــا بازبین ب
ــه، آن  ــن برنام ــن از ای ــوت و الگــو گرفت ــاط ق نق
را بــه دیگــر ســکونت گاه هــا تعمیــم داد کــه این 
ــر باشــد امــا  امــر ممکــن اســت کمــی زمــان ب

ــود. درصــد موفقیــت آن بیشــتر خواهــد ب
ــب  ــازی وجل ــاد س ــازی، اعتم ــگ س وی  فرهن
مشــارکت مردمــی و ایجــاد فرصــت هایــی 
ــوارد  ــر م ــاکنین از دیگ ــاش س ــرار مع ــت ام جه
بیــان کــرد و گفــت:  باتوجــه بــه اینکــه ســاکنین 
ایــن ســکونت گاه هــای در زیــر خــط فقــر بســر 
ــد و  ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــر ب ــد و فق ــی برن م
ــذا  ــت، ل ــرک اس ــه تح ــده هرگون ــل بازدارن عام
توانمنــد ســازی اقتصــادی ایــن ســکونت گاه هــا 

ــرورت دارد. ــازی ض ــگ س ــد از فرهن بع
وی بازســازی نهادهــای اجتماعــی بومــی از 
ــا نفــوذ محلــی و  طریــق بــه کار گیــری افــراد ب
توجــه بــه زیرســاخت هــا و نیازهــای اساســی و 

ــتند. ــهری هس ــات ش ــن خدم تامی
شــهردار بهشــهر در پایــان گفــت: مناطــق 
ــاوت  ــت متف ــل وضعی ــه دلی ــین ب ــیه نش حاش
ــل  ــن حداق ــد تدوی ــهر، نیازمن ــاط ش ــایر نق از س
اســتانداردهای ســاخت و ســاز منطقــه ای مجزا از 
اســتانداردهای موجــود شــهری اســت کــه آییــن 
نامــه هــا و دســتور العمــل هــای ســاخت و ســاز 
شــهری موجــود قابــل تعمیــم بــه ایــن ســکونت 
گاه هــا نیســت و نیازمنــد تدویــن ضوابــط خاص 

اســت کــه بایــد در کنــار فرهنــگ ســازی، 
اشــتغال، بازســازی و توانمندســازی، مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی جــدی ق
ــداری در  ــه پیشــنهاد فرمان ــا ب ــزود: بن آزمــوده اف
5/12/89 مبنــی بــر جمع آوری حاشــیه نشــینان 
در منطقــه ســورکی محلــه واقــع درجنــوب محله 
قنبــر ابــاد بــا هزینــه  بیــش از 700 میلیــون ریال 
ــه 15  ــن رابط ــه در همی ــد ک ــن کار انجــام ش ای
ــر ازحاشــیه نشــینان  ــت ۶0 نف ــا جمعی ــوار ب خان
ایــن منطقــه بــه زادگاه اصلــی فرســتاده شــده اند 
ــه دلیــل عــدم اجــرای درســت  کــه متاســفانه ب
ــی  ــه کوه ــز در منطق ــش نی ــن پژوه ــرح، ای ط

خیــل هنــوز اجــرا نشــده اســت.
ــی  ــی از معضالت ــینی یک ــیه نش ــل حاش معض
اســت کــه امــروزه شــهرهای مختلــف بــا 
آن دســت بــه گریبــان هســتند و مهاجــرت 
ــیه  ــت در حاش ــهرها و اقام ــه ش ــتاییان ب روس
ــای  ــل ه ــه حداق ــردن ب ــنده ک ــهرها و بس ش
زندگــی، عــدم امکانــات و اشــتغال مناســب 
بــرای افــراد بــی بضاعــت، بــی پولــی و بیــکاری 
ــن معضــل  ــده ای ــدید کنن ــل تش ــه عوام از جمل
اســت کــه نیازمنــد تــالش مســئولین و فرهنــگ 

ــت. ــه اس ــن رابط ــب در ای ــازی مناس س
فرمانــدار قائــم شــهر در خصــوص حاشــیه 
نشــینان در ایــن شهرســتان گفــت: در ایــن گروه 
ــته  ــه در گذش ــد ک ــتان بودن ــته در شهرس دو دس
سمنادشــت بــر اســاس مصوبــات شــورای تامین 
منطقــه تخریــب و پاکســازی شــد و یــک گــروه 
ــت  ــان مدیری ــرو در زم ــه راه کنس ــت س در پش

ــت. ــب صــورت گرف ــع آوری، تخری ــده جم بن
ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــدی در گفتگ ــدی محم مه
ــن  ــکونی ای ــد مس ــک واح ــا ی ــرد: تنه ــان ک بی
افــراد در ســه راه کنســرو هنــوز پابرجاســت کــه 

ــت. ــب آن اس ــال تخری ــهرداری بدنب ش

وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکســری از ایــن 
افــراد در نقــاط مختلــف شــهر حضــور داشــتند، 
اظهارداشــت: ایــن افــراد در نقــاط مختلــف شــهر 
بــه تکــدی گــری مشــغول بودنــد کــه بــا کمک 
نیــروی انتظامــی و بهزیســتی آنها را جمــع آوری 

ــم. کردی
فرمانــدار قائــم شــهر خاطرنشــان کــرد: در قائــم 
ــم و در  ــام حاشــیه نشــین نداری شــهر چیــزی بن
گذشــته ایــن افــراد در قائــم شــهر زندگــی مــی 
ــق  ــن مناط ــر ای ــال اخی ــا در چندس ــد ام کردن

ــدند. ــازی ش ــب و پاکس تخری

l مطالعــات توانمندســازی شــهرهای 
آمــل و نــکا در دســت بررســی

ــازی  ــه توانمندس ــه برنام ــر تهی ــوی دیگ از س
ســکونتگاه هــای غیررســمی یکــی از سیاســتها 
تخصصــی  مــادر  شــرکت  برنامه هــای  و 
عمــران و بهســازی شــهری ایــران اســت و هــم 
ــون برنامــه توانمندســازی ســکونتگاه هــای  اکن
غیررســمی ســاری پــس از بررســی بــه تصویــب 
رســید و مطالعــات توانمندســازی شــهرهای آمل 
و نــکا انجــام و در دســت بررســی بــرای تصویب 

ــی اســت. نهای
ــازان  ــران  و مســکن س ــل شــرکت عم مدیرعام
مازنــدران از تهیــه و تدویــن برنامه توانمندســازی 
شــهرهای بابــل، قائــم شــهر و ســایر ســکونتگاه 

هــای غیررســمی مازنــدران خبــر داد. 
مهــدی حدادیــان دربــاره رونــد تصویــب برنامــه 
ــزود:  ــکا اف ــاد ن ــه عباس آب ــازی محل توانمندس
ــن  ــرای تدوی ــتان ب ــتاد شهرس ــه س ــج جلس پن
ــکا  ــاد ن ــه عباس آب ــازی محل ــه توانمندس برنام
برگــزار شــد کــه در اواخــر ســال 90  ایــن برنامــه 
تهیــه و پــس از بررســی بــه تصویــب ســتاد نــکا 
رســید و برنامــه توانمندســازی عباس آبــاد نــکا در 
ســتاد اســتانی توانمنــد  ســازی حاشیه نشــینی بــه 

تصویــب رســید.
ــازان  ــران و مســکن  س ــل شــرکت عم مدیرعام
مازنــدران دربــاره وضعیــت اجتماعــی عباس آبــاد 
ــکا 2.8  هکتــار  ــاد ن ــکا گفــت: محلــه عباس آب ن
ــت دارد کــه  ــر جمعی مســاحت و هــزار و 150 نف
بــه لحــاظ برخــی نارســایی های فرهنگــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و کالبــدی مشــکالت 

ــود آورد. ــکا بوج ــهر ن ــرای ش ــده ای را ب عدی
ایــن مســئول ادامــه داد: عباس آبــاد نــکا از جملــه 
مناطــق بســیار مســئله  دار ایــن شــهر بــوده کــه 
اکثــر ســاکنان آن به مشــاغل کاذب، غیررســمی 
ــروش  ــری و ف ــون تکدی گ ــی همچ و غیرقانون
ــروز  ــوده کــه موجــب ب ــواد مخــدر مشــغول   ب م
معضــالت متعــددی بــرای ســایر مناطــق 

شــهری شــده اســت.
ســکونتگاه هــای غیررســمی بــا توجــه بــه 
روابــط  نامناســب  ترکیــب  و  گســیختگی 
اجتماعــی و مشــکالت اقتصــادی، بســتری 
نامناســب بــرای وضــع موجــود و آینــده شــهرها 

هســتند.
ــمی  ــکونتگاههای غیررس ــزود: س ــان اف حدادی
ــب نامناســب  ــه گســیختگی و ترکی ــا توجــه ب ب
روابــط اجتماعی و مشــکالت اقتصادی، بســتری 
نامناســب بــرای وضــع موجــود و آینــده شــهرها 
ــه  ــبت ب ــرورت دارد نس ــذا  ض ــند، ل ــی باش م
ســاماندهی ایــن مناطــق از شــهرها بویــژه شــهر 

ــرد. ــورت گی ــوری ص ــدام ف ــهر اق قائمش
وی مســاحت ســکونتگاههای غیررســمی شــهر 
قائمشــهر را برابر4۳0هکتــار بیــان کــرد و گفــت: 

پرونده حاشیه نشینی
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بــا احتســاب400هکتار بافــت فرســوده مســاحتی 
بالــغ بر8۳0هکتــار از شــهر قائمشــهر کــه 
حــدود ۳0 درصــد از شــهر را شــامل مــی شــود 

ــد. ــی ده را تشــکیل م
ــازان  ــران و مســکن س ــل شــرکت عم مدیرعام
ــای  ــکونتگاه ه ــزود: در س ــدران اف ــتان مازن اس
غیررســمی  قائمشــهر جمعیتی بیــش از 2۳ هزار 
ــه تامیــن  نفــر زندگــی مــی کننــد کــه توجــه ب
ــاکن  ــهروندان س ــه ش ــاز اولی ــورد نی ــات م خدم
ــرای  ــا و مناطــق شــهری را ب ــه ه ــن محل در ای

ــد. ــی کن ــدان م مســئولین شهرســتان دو چن

ــی  ــای حلب ــه معن lحاشــیه نشــینی ب
ــم ــاد نداری آب

ــر  ــرکل دفت ــادمان مدی ــی ش ــال عل ــن ح در عی
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری مازنــدران 
نیــز در گفتگــو بــا خبــر نــگار مهــر درخصــوص 
ــدران اظهــار داشــت: در  حاشــیه نشــینی در مازن
ــای  ــه معن ــینی ب ــیه نش ــدران حاش ــتان مازن اس
حلبــی آبــاد نداریــم بلکــه ســکونتگاههای غیــر 
ــرای  ــدران ب رســمی تعریفــی اســت کــه در مازن

ــی شــود. ــه م ــه حاشــیه نشــینی ارائ ــن گون ای

ــت  ــتانداری گف ــی اس ــر اجتماع ــر کل دفت مدی
ــی  ــه شناس ــینی در جامع ــیه نش ــف  حاش :تعری
بــه مهاجرتهایــی کــه بــه نــوع معیشــت و 
مهاجــرت بســتگی دارد گفتــه مــی شــود کــه بــا 
ســکونتگاههای غیــر رســمی  در مازندران بســیار 

ــت.  ــاوت اس متف
ــه  ــدران 11منطق ــه در مازن ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــوع  ــق ن ــن مناط ــزود:در ای ــود دارد اف ــوده وج آل
ســکونتگاهها و فضــای ســاختمانی  بــه نحــوی 
اســت کــه بــه دلیــل آســیب پذیــر بــودن 
دســتگاههای اجرایــی بایــد خدمــات دهــی کنند.

ــی  ــس اجتماع ــی اورژان ــات ده ــادمان خدم ش
ــورد  ــوزش م ــاوره و آم ــه مش ــتی در زمین بهزیس
نیــاز بــرای توانمنــد ســازی  افــراد را از خدمــات 
ــمرد. ــق برش ــن مناط ــتی در ای ــازمان بهزیس س

ــدران  ــتانداری مازن ــی اس ــر اجتماع ــر کل دفت مدی
خاطــر نشــان کــرد: علــوم پزشــکی هــم در مناطق 
ــرای  ــتی را ب ــهای الزم بهداش ــر سرویس ــر خط پ
جلوگیــری از آلودگیهــای احتمالــی ارائــه مــی دهد.

ــهر  ــهر بهش ــوس نوش ــتانهای چال وی  شهرس
ــکونتگاههای  ــهررا، س ــن و قائمش ــر تنکاب بابلس
ســازمان  گفــت:  برشــمردو  رســمی  غیــر 

بهزیســتی ایــن مناطــق را تحــت پوشــش قــرار 
ــد. ــی ده ــه م ــاز را ارائ ــورد نی ــات م داده و خدم

شــادمان بیــکاری، بــی ســوادی، اعتیــاد، تکــدی 
ــان و...   ــی سرپرســتی زن گــری، همســر ازاری، ب
از تبعــات مناطــق و ســکونتگاههای حاشــیه 

نشــین برشــمرد.
ــدود 5  ــق را ح ــاکناین مناط ــراد س ــداد اف وی تع
ــن   ــه ای ــزود:در کلی ــرد و اف ــالم  ک ــا اع ــزار ت ه
ــتگاههای  ــه دس ــه ب ــا توج ــا ب ــق آماره مناط

ــاوت دارد. ــده تف ــات دهن خدم
بــا اینکــه متولیــان امــر وجــود حاشــیه نشــینی در 
مازنــدران را رد مــی کننــد امــا بــه گفته قاســم جان 
بابایــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران، 
ــدران  ــتان مازن ــکالت اس ــینی از مش ــیه نش حاش
ــود را  ــاص خ ــای خ ــات و پیامده ــه تبع ــت ک اس
داراســت و در ایــن راســتا 120 هــزار نفــر در اســتان 

بصــورت حاشــیه نشــینی بســر مــی برنــد.
ــدران  ــرد: در مازن ــه ک ــی اضاف قاســم جــان بابای
نیــز حاشــیه نشــینی وجــود دارد و در برخــی 
مناطــق از امکانــات الزم برخــوردار نیســتند،  
در اســتان 120 هــزار نفــر بصــورت حاشــیه 
نشــین ســکونت دارنــد کــه بــرای ایــن مناطــق 

پایگاههــای بهداشــتی طراحــی شــده و در ایــن 
راســتا آمادگــی حمایــت از ســرمایه گــذاری 

ــم. ــی داری ــش خصوص بخ
طبــق آمــار، ۶41 هکتــار از مســاحت ســه هــزار 
هکتــاری شهرســتان ســاری، ۳47 هکتــار از 
مســاحت 2700 هکتــاری قائمشــهر، 420 هکتار 
ار مســاحت شــهری بابل، 159 هکتار از مســاحت 
آمــل، 170 هکتــار از مســاحت شــهری چالــوس،   
107 هکتــار از مســاحت شــهر نوشــهر، 80 
هکتار از مســاحت شــهر تنکابــن و... و. در اســتان 
ــه  ــرم ب ــاز مب ــه نی ــت ک ــوده اس ــدران فرس مازن

ــازی دارد. نوس
ــری از حاشــیه  ــگ ســازی جلوگی ــار فرهن در کن
نشــینی بعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل 
ــق  ــتغال در مناط ــاد اش ــن معضــل، ایج ــع ای رف
روســتایی، افزایــش مانــدگاری در روســتاها، 
ــوزش،  ــردن آم ــر ک ــت، فراگی ــش بهداش افزای
ــوس،  ــرت معک ــرایط مهاج ــردن ش ــم ک فراه
هــای  تیــم  از  اســتفاده  فرهنــگ ســازی، 
ــی از عوامــل بحــران  پژوهشــی و بررســی میدان
ــی از حاشــیه  ــا حــد بســیار باالی ــد ت زا مــی توان

ــد. ــگیری کن ــینی پیش نش

اگر چه حاشـیه نشـینان آسـیب زا و منحرف نیسـتند؛ ولی شرایط و 
موقعیـت جغرافیایی آنها ایجاب می کند مسـائل اجتماعی و آسـیب 
هایـی ایجاد شـود. حاشـیه نشـینی عامل به وجـود آورنـده فرهنگ 
خاصی اسـت که بـا فرهنگ متـداول حاکم بـر جامعه تفـاوت دارد.

حاشـیه نشـینی و مهاجـرت در شـهر خمیـن بـا بـروز و ظهـور 
مشـکالتی چـون بـی مسـکنی و بدمسـکنی ایجـاد شـده کـه 
بزرگترین عامل حاشـیه نشـینی و ایجاد سـکونت های غیررسـمی 

محسـوب مـی شـود.
حاشـیه نشـینان خمین بـا معضالت مختلفـی از جملـه معضل دفع 

زباله و مشـکالت بهداشـتی فراوان، مشـکالت آمد و شد، گسترش 
انحرافـات اجتماعی، مسـئله تامین کار، انـواع نارضایتی های جمعی 
و احسـاس عـدم تعلـق و بیگانگی با شـهر، روبرو هسـتند. حاشـیه 
نشـین این احسـاس را دارد که شـهر خانه او نیسـت. لذا پیوسـته در 

تعارضـات اجتماعـی و روحی به سـر مـی برد.

lخمین چهار سکونت گاه غیررسمی دارد
حسـین پاکزاد، شـهردار خمین در این بـاره گفت: مراکز حاشـیه ای 
شـهر خمین عباس آبـاد، فیروز آباد، احمد آباد و شـاهین هسـتند که 

اکثریت این حاشـیه نشـین ها از روسـتاها و شـهرهای هـم جوار به 
خمیـن مهاجرت کـرده اند.

وی افـزود: ایـن حاشـیه نشـین هـا از امتیـازات آب، بـرق، گاز و 
فاضـالب به طـور غیر قانونی بهره مند شـده اند، البتـه بعضی از آنها 
به خاطـر اعتقـادات دینی، پیگیـر دریافت ایـن امتیازات بـه صورت 

قانونی هسـتند.
پاکـزاد گفـت: زمیـن هایـی که آنهـا شـروع به سـاخت و سـاز می 
کننـد، همـه فاقـد سـند هسـتند کـه طبـق کمسـیون 100 قانـون 

شـهرداری هـا بایـد بـا آنـان برخورد شـود.
شـهردار خمین افزود: طبـق این کمسـیون به زمین هـای زیر 150 
متـر مجوز سـاخت داده نمی شـود و اکثر ایـن زمین هـا نهایتا 120 
تا 1۳0 متر هسـتند که اگر زمیـن در کاربری غیر مسـکونی، فضای 
سـبز و جـاده ای قـرار داشـته باشـد، تخریب می شـود و اگـر دارای 
کاربـری مسـکونی باشـد بـرای گرفتـن مجـوز، باید جریمـه نقدی 

پرداخـت کنند.
پاکـزاد اظهـار داشـت: برخوردهـای قانونـی بـا افـراد ایـن مناطـق 
متفـاوت اسـت؛ بعضـی از این حاشـیه نشـینان بسـیار بـی بضاعت 
هسـتند و بـا تمـام بنیـه مالی خـود قصـد سـاخت خانـه دارنـد، اما 
بعضـی از آنها دارای شـغل های غیرقانونی و حتی مضر هسـتند که 
حتـی االمکان با آنها برخورد شـده و از فعالیت و سـاخت و سـاز آنها 

جلوگیـری می شـود.

lافزایش حاشیه نشینی در خمین طی سال های اخیر
سـیدمهدی سـاداتی، فرماندار شهرسـتان خمیـن نیز در ایـن زمینه 
گفـت: مهاجرت و حاشـیه نشـینی در خمین، طی سـال هـای اخیر 
افزایـش داشـته و اکثریت آنهـا داری شـغل و درآمـد پایـدار و ثابت 

. نیستند
وی اظهار داشـت: یکـی دیگر از عوامل حاشـیه نشـینی و مهاجرت 
ایـن اسـت کـه خشکسـالی در روسـتاها و زمیـن هـای کشـاورزی 
تشـدید شـده، لـذا پدیـده مهاجرت به شـهر خمیـن، بیـش از پیش 

افزایـش پیـدا کرده اسـت.
موضوع حاشـیه نشـینی در شـهر خمیـن و مهاجرت به این شـهر از 
اسـتان های اطراف و سـکونت در حاشـیه شـهر، در تمامی مسـائل 
اجتماعی این شـهر تاثیر گذاشـته و حتـی در آمـوزش و پرورش هم 

بـا افزایش بیـش از حـد و ازدحام دانـش آموزان روبرو هسـتیم
فرمانـدار خمیـن گفـت: موضوع حاشـیه نشـینی در شـهر خمین و 
مهاجـرت به این شـهر از اسـتان های اطراف و سـکونت در حاشـیه 
شـهر، در تمامی مسـائل اجتماعـی این شـهر تاثیر گذاشـته و حتی 
در آمـوزش و پـرورش هـم با افزایـش بیش از حـد و ازدحـام دانش 

آمـوزان روبرو هسـتیم.

بررسی پدیده حاشیه نشینی در مرکزی

ساوه و خمین دو شهر حاشیه نشین

مرکـــزی

بهرام چاپلقی

معضل حاشیه نشینی و افزایش آن در سال های اخیر در شهر خمین، گریبانگیر مدیریت شهری شده 
است و ساکنان مناطق حاشیه ای، ناهنجاری هایی را برای زندگی اجتماعی ایجاد کرده اند. در واقع 

حاشیه نشینی مترادف با آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. 

پرونده حاشیه نشینی
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سـاداتی اظهار داشـت: این حاشـیه نشـین ها عموما خانه هایشـان 
را در زمیـن هایـی مـی سـازند کـه دارای سـند مالکیت نیسـت و از 
کسـانی خریداری شـده که زمین های وسـیع مزروعی خودشـان را 

تقسـیم و تفکیـک کـرده و به ایـن افراد می فروشـند.
وی افـزود: در مناطقـی همچـون عبـاس آبـاد، فیـروز آباد، شـاهین 
و احمـد آبـاد خمیـن، زمیـن هایی با وسـعت بسـیار زیاد هسـت که 
کاربـری زراعـی و فضـای سـبز دارنـد، امـا صاحبـان ایـن زمین ها 
شـروع به تفکیـک زمین کـرده و آنهـا را در قواره هـای کوچک 70 
تـا 100 متـری می فروشـند که خودشـان را به طـور غیـر قانونی از 
پرداخت حـق و حقوق زمیـن به شـهرداری معاف کننـد و در نتیجه 
این وضعیت خاص را برای شـهر و مسـئوالن شـهر به وجـود آورده 

ند. ا

lحاشیه نشینی مولد مشاغل کاذب است
علی بیات، سـخنگوی شـورای شـهر خمین در مورد حاشـیه نشینی 
در خمیـن گفت: اکثریت مهاجران دارای شـغل نیسـتند و هیچگونه 
در آمدزایـی ندارند و متاسـفانه با جداسـازی زباله ها در سـطل های 
زبالـه، امـرار معاش مـی کنند که این مسـاله مشـکالت بهداشـتی 
بـرای فرد و اطرافیان و همچنین آسـیب های عاطفی را برای سـایر 

افـراد اجتمـاع به وجود مـی آورد.
زمیـن های حاشـیه خمیـن، معموال زمین هـای مزروعـی و فضای 
سـبز بـا متراژ بـاال هسـتند، بنابراین چون تغییـر کاربـری این زمین 
هـا هزینه بـر اسـت، مالکان به جهـت پرداخـت نکردن ایـن هزینه 
هـا، زمیـن هایشـان را در قـواره هـای کوچـک و غیراسـتاندارد بـه 

صورت قولنامـه ای می فروشـند
وی افـزود: زمین های حاشـیه خمیـن، معموال زمین هـای مزروعی 
و فضای سـبز با متراژ باال هسـتند، بنابراین چون تغییـر کاربری این 
زمیـن ها هزینـه بر اسـت، مالکان بـه جهـت پرداخت نکـردن این 
هزینه هـا، زمیـن هایشـان را در قواره هـای کوچک و غیراسـتاندار 

تفکیـک می کننـد و آنهـا را به صـورت قولنامه ای می فروشـند.
بیـات گفـت: افـرادی کـه در حاشـیه شـهر اقدام به سـاخت و سـاز 
مـی کننـد چـون فاقـد مجـوز هسـتند، شـروع بـه سـاخت و سـاز 
فـوری و شـبانه مـی کنند؛ لـذا خانـه هـای این مناطـق اسـتاندارد 
نبـوده، اسـتحکام بسـیار پایینـی دارنـد و در مقابـل حـوادث طبیعی 
هیچگونه مقاومتی ندارند که این یک مشـکل اساسـی بـرای مردم 

و مسـئوالن شـهر خمیـن محسـوب می شـود.

lبـا افرادی کـه زمین هـای مزروعی را بـرای کاربری 
مسـکونی فروخته اند برخورد شـود

ابراهیـم رضایـی، نماینـده خمیـن در مجلـس گفـت: افـرادی کـه 
خـالف قانون عمل کـرده و زمین هـای مزروعی خـود را به صورت 
قولنامـه ای برای سـاخت و سـاز خانه فروختـه اند، باید بازخواسـت 
شـوند و تمام کسـانی که سـاخت و سـاز می کنند طبق قانـون باید 

مجـوز بگیرند.
وی افـزود: مسـئوالن شـهری بایـد طـرح هـای جامعـی را بـرای 
جلوگیـری از حاشـیه نشـینی برنامـه ریزی کننـد و شـهرداری باید 
زمیـن های مناسـب را برای سـاخت و سـاز و اسـکان این افـراد در 
نظـر بگیـرد، در غیـر این صـورت هرکس بـه صـورت غیرقانونی و 
غیراصولی در هر منطقه از حاشـیه شـهر، اقدام به سـاخت و ساز می 
کنـد و چـون عموما این بخش از جامعه، قشـر مسـتضعف هسـتند، 
همـان سـرمایه کمـی کـه دارنـد را نیز از دسـت مـی دهنـد و دچار 

آسـیب های بیشـتر می شـوند.
رضایـی اظهـار داشـت: پلیـس سـاختمانی شـهرداری باید بـه طور 
مسـتمر شـهر را رصد کنـد و از اقدام به سـاخت و سـاز بـدون مجوز 
یا فـروش زمین بـه صـورت غیرقانونی جلوگیـری کند تا کسـی در 

دام زمیـن فروشـان و دالالن نیفتد.
وی افـزود: معمـوال ایـن نظـارت بـه موقـع انجـام نشـده و پـس از 
سـاخت غیرقانونی خانـه اعمال می شـود که در نتیجه هـم خانه به 
صورت غیر اصولی سـاخته شـده؛ هم فـردی که زمیـن را خریداری 
کـرده آسـیب می بینـد، هـم صاحب زمیـن هـا و دالالن بـه منافع 
خودشـان رسـیده انـد و هم حق و حقوق شـهری از بین رفته اسـت.

نماینـده مـردم خمین گفت: افـرادی  که قصـد دارند شـبانه و بدون 
مجـوز سـاخت و سـاز کنند، بایـد توجیه شـوند و به موقع از سـاخت 
و سـاز آنهـا جلوگیـری شـود؛ زیـرا ایـن سـاخت و سـاز غیراصولی، 

خطراتـی را بـرای افـراد و خانـواده شـان به همـراه دارد و عـالوه بر 
آن نظم شـهر بـه هم ریختـه و حق و حقوق شـهروندان نیـز از بین 

رود. می 
علـت اصلی بروز حاشـیه نشـینی این اسـت که روسـتاها مـورد بی 
توجهـی قرار گرفته اند و زندگی روسـتایی روز بـه روز از بین می رود 

و ایـن افراد مجبورند به حاشـیه هـای شـهرها مهاجرت کنند
رضایی خاطرنشـان سـاخت: علـت اصلی بروز حاشـیه نشـینی این 
اسـت کـه روسـتاها مـورد بـی توجهـی قـرار گرفتـه انـد و زندگی 
روسـتایی روز بـه روز از بین مـی رود و این افراد مجبورند به حاشـیه 

هـای شـهرها مهاجـرت کنند.
وی افـزود: زندگـی، نشـاط و اقتصـاد روسـتایی بایـد بـه روسـتاها 
برگردانده شـود، سیاسـت هـای ابالغی از سـوی امام خمینـی)ره( و 
رهبـر معظم انقالب نیز اشـاره به توجه کامـل به روسـتاها دارند. اما 
متاسـفانه روسـتاها طی سـال های اخیر مغفـول مانده انـد و نتیجه 
آن معضلی اسـت که در حال حاضر مشـاهده می کنیم که سیسـتم 
به هـم خـورده و روسـتایی تبدیل به مهاجر و حاشـیه نشـین شـده 

ست. ا
طبق برآوردها حدود 70 درصد از سـاکنان حاشـیه نشـین های شهر 
خمین را روسـتاییانی تشـکیل می دهند که به دلیـل نارضایتی های 
اقتصـادی و اجتماعـی و یـا از بیـن رفتـن زمیـن های کشـاورزی و 

منبـع درآمدشـان، به امید سـاخت زندگی بهتر و آسـایش بیشـتر به 
شـهر خمین روی آورده اند.

امـا این تصمیم گیری شـتاب زده، باعث شـده تا این افـراد از طرفی 
با سـکونت در حاشـیه شـهر، آسـیب هایـی را بـرای خـود و جامعه 
ایجـاد کننـد و هـم در معـرض انـواع دیگر آسـیب هـای اجتماعی 
ناشـی از شهرنشـینی کـه بـه این آسـیب هـا آشـنایی ندارنـد، قرار 

بگیرنـد و معضـالت زیـادی برای شـهر خمیـن ایجاد شـود.
بـا توجـه به ایـن مسـائل و همچنیـن رونـد رو بـه افزایش حاشـیه 
نشـینی در خمین در سـال های اخیر، می طلبد تا تمامی مسـئوالن 
شـهری با بررسـی تخصصی و همه جانبه موضوع، طـرح جامعی را 
بـرای جلوگیری از رشـد ایـن پدیده و کاهش آسـیب های ناشـی از 

حاشـیه نشـینی برنامه ریزی کنند.

lافزایش مهاجرپذیری در ساوه
افزایـش مهاجرپذیری در سـاوه به دلیل اسـتقرار بزرگ ترین شـهر 
صنعتـی کشـور در ده کیلومتری این شـهر، چنـدان دور از ذهن نبود 
و طی 20 سـال گذشـته، خیـل مهاجـران از نقاط مختلف کشـور به 
سـاوه سـرازیر شـدند. از سـوی دیگـر عـدم شـرایط مناسـب برای 
اشـتغال در روسـتاها نیـز، بخـش عمـده ای از روسـتاییان منطقه را 

به حاشـیه سـاوه کشاند.
بـا ورود مهاجران به سـاوه، سـودجویان، دالالن و صاحبـان امالک 
و باغـات اطـراف این شـهر، فرصـت را غنیمت شـمرده و دسـت به 
کار بـرای عرضه زمین بـه مهاجران که اغلب از قشـر ضعیف بودند، 
شـدند. زمین ها با قیمت پایین و ابعاد دلخواه، توسـط سـودجویان در 
اختیار اقشـار ضعیف قرار گرفت و سـاخت و سـازها به صورت شبانه 

انجـام شـد و نهایتـا طـی چند سـال، تعـداد مناطق حاشـیه نشـین 
سـاوه به طـور فزاینـده ای افزایش پیـدا کرد.

از ایـن گـذرگاه سـودجویان و دالالن پـول هـای کالنـی بـه جیب 
زدنـد و در نهایـت مشـکالت عدیـده ایـن مناطـق، کم کـم متوجه 
دسـتگاه های خدمات رسـان بـه خصوص شـهرداری شـد، چرا که 
ارائـه خدمات بـه 20 منطقه حاشـیه ای کـه به صورت غیـر اصولی 
و با سـاخت و سـازهای غیر مجاز بنا شـده است، کار بسـیار دشوار و 

نیازمنـد هزینـه های گزافی اسـت.
حاشـیه نشـینان که نیازمنـد خدمات برای سـکونت در ایـن مناطق 
بودند از مسـئوالن، متقاضـی دریافت خدمات شـدند و برخی عوامل 
ماننـد تبلیغـات انتخاباتـی و وعـده هـای کاندیداهـای انتخابات به 
اهالـی ایـن مناطق، دسـتگاه های ذیربـط را مکلف بـه ارائه خدمات 

در این سـکونت گاه هـا کرد.
بـا غالـب شـدن جمعیـت ایـن مناطـق نسـبت بـه شـهر سـاوه، 
درخواسـت مردم حاشـیه نشـین برای به رسمیت شـناختن سکونت 
گاه هـای غیر رسـمی شـدت گرفت، تـا این کـه در بازنگـری طرح 
تفصیلـی شـهر سـاوه در سـال 92، بیشـتر ایـن مناطـق در آغوش 
شـهر جـای گرفتنـد و ارائـه خدمات شـهری بـه آنـان الزامی شـد. 
ایـن رشـد ناهمگـون شـهر در حالی اتفـاق افتاد کـه ایـن مناطق از 
حداقل اصول شهرسـازی و زیرسـاخت های فرهنگی و شهرنشینی 

بـی بهـره بود.

lمیزان جمعیت حاشیه نشین ساوه باالست
یک حاشـیه نشـین سـاکن منطقه عباس آباد سـاوه به خبرنـگار ما 
گفـت: هـم اکنون مـا از برخـی خدمـات شـهری و رفاهـی محروم 
هسـتیم و مـی دانیـم کـه علـت ایـن محرومیـت، سـاخت و سـاز 
سـکونت گاه هـای ما بـه صورت غیـر قانونی اسـت امـا خانوارهای 
زیـادی در این منطقـه زندگی می کننـد و باید از خدماتـی مانند گاز 

بهـره مند شـوند.
احمد توحیدلو افزود: شـاید االن بیشـتر ساکنان شـهرداری را مقصر 
ایـن شـرایط مـی دادند، امـا در اصـل مسـئوالن متولی هسـتند که 
نتوانسـتند زمیـن قانونـی و ارزان قیمـت متناسـب بـا درآمـد قشـر 
ضعیـف در سـاوه فراهـم کننـد، تـا مـا بـه چنین شـرایط دشـواری 

نشـویم. گرفتار 
دیگر شـهروند حاشـیه نشـین واقـع در منطقه غـرب امامزاده سـید 
اسـحاق)ع( سـاوه نیـز گفـت: زمیـن هایـی کـه اکنـون در آن بـه 
صورت غیرقانونی سـاخت و سـاز می شود، در گذشـته زمین زراعی 
بـوده کـه تفکیـک و بـه افـرادی مانند مـا فروختـه شـده و چنانچه 
مالحظـه مـی کنیـد شـرایط زندگـی به دلیـل معابـر خاکـی و نبود 

خدمات بسـیار دشـوار اسـت.
داوود خانمحمـدی افـزود: با وجود این که سـاخت و سـاز در این منطقه 
بـا برخـورد شـهرداری همـراه اسـت امـا هنـوز به صـورت شـبانه این 
سـاخت و سـازها انجام می شـود و ما به دلیل غیرقانونی بودن سـاخت 
ایـن سـکونت گاه هـا، نمی توانیـم متقاضـی دریافت خدمات شـهری 
شـویم، بنابراین سـال ها باید در چنین شـرایط دشـواری زندگی کنیم.

پرونده حاشیه نشینی



صفحه 78 | شماره 5 | 10 شهـریور 94 MEHR NEWSAGENCY

lسـاخت و سـازهای غیراسـتاندارد و ایجاد مخاطره 
بـرای جـان افراد

یک فعال بخش مسـکن در سـاوه گفت: بیشـتر سـاخت و سازهای 
غیرمجاز در حاشـیه شـهر سـاوه که به صـورت شـبانه و غیراصولی 
انجـام مـی شـوند، از اسـتحکام کامـل برخـوردار نیسـتند و اغلـب 
مشـاهده می شـود که برخـی از این سـاختمان هـا، بـدون توجه به 
حداقل اصول مهندسـی در سـاخت و سـاز بر روی زمین و بدون پی 

ریزی سـاخته شـده اند.
عبـاس ابراهیمی افـزود: این سـاختمان ها که بخشـی از سـاخت و 
سـاز حاشـیه شـهر سـاوه را به خود اختصـاص داده انـد، از مقاومت 
الزم در برابـر سـوانح طبیعـی برخـوردار نیسـتند و در صـورت بـروز 
زمیـن لرزه بـا قـدرت پایین نیـز، با خسـارت هـای سـنگین مواجه 

می شـوند.
این فعال بخش مسـکن اظهار داشـت: این سـاخت و سـازها عالوه 
بـر تخریب محیـط زیسـت، موجب برهـم زدن جلوه شـهر شـده و 
ارایـه خدمـات به شـهروندان را با مشـکل مواجه می کنـد و با توجه 
بـه مهاجرپذیـری و افزایش نیاز به مسـکن در شـهر سـاوه، تاکنون 
اقـدام جدی از سـوی مسـئوالن بـرای سـاماندهی این مهـم انجام 

نشـده است.
ابراهیمـی بیـان کـرد: مالـکان باغ ها و اراضی حاشـیه شـهر سـاوه 
چنـد سـال اسـت کـه امـالک خـود را بـدون توجه بـه عواقـب آن 
قطعـه بندی و در اختیـار متقاضیان قرار می دهند و متولیان مسـکن 
در سـاوه در گذشـته این امـر را جدی نگرفتنـد که نتیجـه آن ایجاد 

منطقه حاشـیه نشـین در این شـهر بوده اسـت.
وی افـزود: اگر مسـئوالن ذیربـط با ورود بـه این موضـوع، زمین ها 
را خریـداری و بـه صـورت قانونـی در اختیار متقاضیان مسـکن قرار 
مـی دادنـد، هم اکنون شـهر سـاوه با چنین مشـکالتی مواجـه نبود 
و مـا امـروز عالوه بـر سـاخت و سـاز اصولی، شـاهد جلوه شـهری 

مناسـب در این شـهر بودیم.

l ارائـه خدمـات به مناطق حاشـیه نشـین تبدیل به 
معضل شـده است

کامـران جوادی، شـهردار سـاوه نیز گفـت: یکی از معضـالت بزرگ 
مدیریـت شـهری در سـاوه، رشـد حاشـیه نشـینی و چالـش ایجـاد 
امکانـات برای خانواده های سـاکن در مناطق حاشـیه نشـین اسـت 
کـه پرداختـن بـه آن، بخشـی از تـوان مدیریـت شـهری کـه بایـد 
صرف ارتقای سـطح کیفیت خدمات شـهری شـود را گرفته اسـت.

وی افـزود: توسـعه شهرنشـینی باید روند مشـخصی داشـته باشـد، 
اما رشـد نامتوازن شهرنشـینی در سـاوه طی سـال های گذشـته، به 
میـزان قابل توجهـی افزایش یافته و پدیده حاشـیه نشـینی را نیز در 

این شـهر افزایش داده اسـت.
شـهردار ساوه گفت: ظهور حاشیه نشـینی در شهرهایی همچون ساوه، 
پرداختـن بـه پیامدهـای مختلـف این پدیـده در حـوزه هـای مختلف 

اجتماعی، فرهنگی و توسـعه شـهری را  ضروری سـاخته اسـت.
سـاوه،  نشـینان  حاشـیه  از  بخشـی  کـرد:  خاطرنشـان  جـوادی 
روسـتاییانی هسـتند که به حاشـیه شـهر آمده اند و بروز این مسـاله 
بـه علـت نارضایتـی از شـرایط زندگـی در روسـتاها و ناشـی از این 
مسـاله اسـت که ارائـه خدمـات در روسـتاها، مبتنـی بر نیـاز جامعه 

روسـتایی نبوده اسـت.

lتوسـعه صنعـت بـدون توجـه به توسـعه مسـکن 
حاشـیه نشـینی را رقـم زد

مهـدی حسـینی، معـاون واحـد شهرسـازی شـهرداری سـاوه نیـز 
بـا بیـان این کـه مناطـق حاشـیه نشـین، سـاوه را در بر گرفتـه اند، 
گفـت: میزبانـی بزرگتریـن شـهرک صنعتـی کشور)شـهر صنعتی 
کاوه( و نزدیکی شهرسـتان سـاوه با چهار اسـتان کشـور، زمینه رشد 

جمعیـت مهاجـر را در سـاوه فراهـم کرده اسـت.
وی افـزود: بـا توجه به این که شـهر صنعتـی کاوه عامل بیشـترین 
حجـم مهاجـرت به سـاوه بـوده، در ابتـدا ایـن مجموعـه مناطقی را 
برای سـکونت شـاغالن بخـش صنعت در ایـن منطقـه فراهم کرد 
امـا در طـرح های توسـعه ای بعـدی، بخش مسـکن نادیـده گرفته 
شـد کـه این امر به رشـد مناطق حاشـیه نشـین در سـاوه دامـن زد.

حسـینی اظهارداشـت: کم توجهی شـهر صنعتی به بخش مسـکن 
موجب شـد کـه کارکنـان آن که عمدتـا از کارگران و اقشـار ضعیف 
جامعـه بودند بـه سـمت مسـکن ارزان قیمـت گرایش پیـدا کنند و 
عـدم همکاری بین بخشـی از سـوی دسـتگاه های ذیربـط، موجب 
شـد کـه گروهـی از سـوداگران با اسـتفاده از عـدم اطـالع و آگاهی 
متقاضیان مسـکن به قوانیـن و ضوابط، باغ های حاشـیه شـهر را با 

مدیریـت خود قطعـه بندی کـرده و به ایـن اقشـار فروختند.
بـا ابالغ بازنگری طرح تفصیلی شـهرداری سـاوه در سـال 92 عمال 
نقاط حاشـیه نشـین که خدمـات و اصـول شهرسـازی آنـان در حد 
یـک روستاسـت بـه شـهر پیوسـتند و موجب شـد کـه این شـهر با 

مشـکالت عدیده ای مواجه شـود
وی ادامـه داد: ایـن پدیـده تـا حـدی رشـد داشـته که سـکونت گاه 
های غیر رسـمی سـاوه، از 12 نقطه حاشـیه نشین در سـال 84، هم 

اکنـون بـه 24 منطقـه افزایش یافته اسـت.
حسـینی گفت: در شـرایطي که مـا هزینه هـاي زیادي بـراي ایجاد 
فضـاي سـبز و نگهـداري آنها مـي پردازیم، شـاهد تفکیـک باغ ها 
و خشـکاندن عمدي آنها و سـاخت و سـاز غیرمجاز در آنها هسـتیم 

و ایـن اقـدام نـه تنهـا بـه فضـاي سـبز آسـیب مـي رسـاند، بلکـه 
مشـکالت فراوانـي براي شـهر بـه وجود مـی آورد. 

وی گفـت: هـم اکنـون نیـز امـالک زیـادی در اطراف شـهر سـاوه 
وجود دارد که پس از عرضه توسـط افردا سـودجو، توسـط متقاضیان 
کـم درآمد مسـکن بـه صـورت شـبانه و غیـر اصولـی سـاخته می 
شـوند و سـپس بـا اعمال فشـار از سـوی برخی مسـئوالن بـا تغییر 

کاربـری بـه آنـان خدمـات ارائه می شـود.
وی اظهـار داشـت: بـا ابـالغ بازنگری طـرح تفصیلی به شـهرداری 
سـاوه در سـال 9۳، عمال نقاط حاشـیه نشـین سـاوه کـه خدمات و 
اصـول شهرسـازی آنـان در حـد یـک روسـتا اسـت، بـه این شـهر 
پیوسـتند و موجـب شـد کـه ایـن شـهر در مدیریـت شـهری بـا 

مشـکالت عدیـده ای مواجـه شـود.
حسـینی اضافـه کـرد: اگـر فکری اساسـی بـرای ایـن روند و رشـد 
نامناسـب حاشـیه نشـینی در سـاوه نشـود، این شـهر در چند سـال 
آینـده بـا شـرایط نامسـاعدی مواجـه خواهد شـد، زیـرا هـم اکنون 
بیـش از 50 درصـد از امـالک مسـکونی سـاوه، فاقد سـند مالکیت 
بوده و قولنامه ای اسـت که این مسـاله در شـان شـهری نزدیک به 

تهـران نبـوده و مدیریـت شـهری را زیر سـوال مـی برد.
وی پایان دادن به شـرایط نامسـاعد حاشیه نشینی در سـاوه را بسیار 
ضـروری دانسـت و گفـت: باید با مشـارکت مـردم و مالـکان بزرگ 
باغـات محدوده شـهر سـاوه کـه هم اکنـون از شـرایط کشـاورزی 
خارج شـده و مسـتعد برای سـاخت و سـازهای غیر مجاز هسـتند را 
بر اسـاس برنامه و سیاسـت های شهرسـازی سـاماندهی کرده و در 

اختیار اقشـار کـم درآمد قـرار دهیم.
حسـینی اضافـه کـرد: مـردم منتظـر تصمیـم مسـئوالن نمـی 
نشـینند و بـه دنبـال نیازهای اساسـی خـود هسـتند، بنابراین هر 
گونـه تعلـل از سـوی مسـئوالن در رفـع نیازهـای اساسـی مردم 
مانند مسـکن، مشـکالت جبـران ناپذیر ایـن چنینی را بـه همراه 

داشـت. خواهد 

پرونده حاشیه نشینی



MEHR NEWSAGENCYصفحه 79 | شماره 5 | 10 شهـریور 94

lناهنجـاری هـای اجتماعی بـه دنبال حاشـیه 
نشـینی بروز مـی کنند

محمـد بهاروند، معـاون اسـتاندار مرکـزی و فرماندار سـاوه 
نیـز گفـت: امروز حاشـیه نشـینی به یـک چالش بـزرگ در 
برخی شـهرها مانند سـاوه تبدیل شـده زیرا گسترش حاشیه 
نشـینی معضالت اجتماعی زیادی را به همـراه دارد بنابراین 
الزم اسـت تـا بـا تدابیر الزم از رشـد حاشـیه نشـینی در هر 

شـهر جلوگیری شود.
وی خاطرنشـان کـرد: بـرای تخریـب آلونـک هایـی که در 
حاشـیه شـهرها سـاخته شـده، هزینـه زیـادی پرداخت می 
شـود لـذا می طلبد بـا نظارت هـای دقیق از سـاخت و سـاز 
غیـر مجـاز در حاشـیه شـهرها جلوگیری بـه عمل آیـد زیرا 
هر جا که حاشـیه نشـینی شـکل بگیرد چهره زشـتی به آن 
منطقـه مـی دهـد و در کنار آن سـایر معضـالت اجتماعی و 

ناامنـی را هم شـاهد خواهیـم بود.

lمناطـق حاشـیه ای بایـد از نظـر فرهنگـی و 
اجتماعـی توانمنـد شـوند

هاشـم زال، رئیـس کمیسـیون فرهنگی شـورای اسـالمی 
شـهر سـاوه نیـز، گفـت: مناطـق حاشـیه نشـین از نظـر 
برخـورداری از امکانـات، در شـرایط مطلوبی نیسـتند و باید 
خدماتـی بـه آنهـا داده شـود تـا هـم از نظـر امکانـات و هم 
از نظـر مهـارت هـای اجتماعی و فرهنگـی، توانمند شـوند.

وی افـزود: ایـن مناطـق و محله هـا تا قبـل از قـرار گرفتن در 
محدوده قانونی شـهر با مسائل و مشـکالت اجتماعی فراوانی 
مواجـه بـوده انـد و با پیوسـتن بـه محـدوده قانونی شـهر، این 
مشـکالت را نیـز با خـود به محـدوده شـهری وارد کـرده اند و 
اکثر سـاکنان این مناطق با حقوق شـهروندی و مهـارت های 

اجتماعی نیز آشـنایی چندانـی ندارند.

lچنانچـه نظـارت کافـی بـر مناطـق حاشـیه 
نشـین صورت نگیـرد، ایـن نقاط خواسـتگاهی 
بـرای رشـد و پـرورش تفکـرات و اعمـال بـزه 

کارانـه می شـود
وی ادامـه داد: حاشـیه نشـینی به هیـچ وجه فرآیند سـالمی 
بـه حسـاب نمی آیـد و پیشـرفت ایـن معضـل، آسـیب های 
مختلف اجتماعـی را در پی خواهد داشـت که جبـران ناپذیر 
اسـت؛ افراد حاشیه نشـین در کنار از دسـت دادن ریشـه های 
خانوادگـی، سـنتی و فرهنگـی، بـا فرهنگ شهرنشـینی نیز 
کنـار نیامـده و همچنیـن از پس مشـکالت اقتصـادی خود 
بر نمـی آیند، لـذا چنانچـه نظارت کافـی بر مناطق حاشـیه 
نشـین صورت نگیـرد، این نقاط خواسـتگاهی برای رشـد و 

پـرورش تفکـرات و اعمال بـزه کارانه می شـود.
زال بـا بیان اینکه سـازمان خاصـی متولی حـل این معضل 
فرهنگـی مناطق حاشـیه شـهر نیسـت، گفت: یـک نهاد به 
تنهایـی نمی توانـد این معضـل را ریشـه کن کنـد، بنابراین 
انجـام اقدامـات فرهنگـی و اجتماعـی در ایـن مناطق عزم 

جـدی تمامی دسـتگاه هـای فرهنگی را مـی طلبد.
تقریبـا تمامـی سـاکنان مناطق حاشـیه نشـین تازه شـکل 
گرفتـه، مشـکالت یکسـانی را در بحـث کمبـود خدمـات 
رفاهی و وضعیت نامناسـب معیشـت مطرح کردند، اما نکته 
قابـل تامل این اسـت که کمتر کسـی از آنان خـالء خدمات 
فرهنگـی و اجتماعـی مـورد نیـاز را احسـاس و مطـرح می 

. د کر
از سـوی دیگر مسـئوالن نیـز به این مسـاله اذعان داشـتند 
کـه مناطـق حاشـیه ای عـالوه بـر مشـکالت رفاهـی و 
خدمـات شـهری، نیاز مبـرم بـه کار فرهنگی دارنـد. با توجه 
بـه اینکه با گسـترش سـاوه، ناخودآگاه حاشـیه نشـین های 
ایـن شـهر در دل آن قرار گرفته اند و در طرح تفصیلی شـهر 
سـاوه نیز، سـازمان های مربوطه موظف به ارائـه خدمات به 
ایـن مناطق شـده انـد، به نظر می رسـد تنهـا را باقـی مانده 
تـالش در جهـت ارتقای سـطح فرهنگی این مناطق اسـت 
تـا حتـی االمـکان، آسـیب های ناشـی از قـرار گرفتـن این 

حاشـیه نشـین ها در محدوده شـهری، کاهـش یابد.

زندگــی در مناطــق حاشــیه ای و فقیرنشــین بــا تمایــالت کجروانــه 
پیونــدی ناگسســتنی دارد ، وضــع اجتماعــی نامناســب ماننــد پاییــن 
ــرگرم  ــی و س ــات تفریح ــود امکان ــالت، نب ــطح تحصی ــودن س ب
کننــده، داشــتن مســاکن غیرمتعــارف، وجــود محیط غیربهداشــتی و 
جمعیــت زیــاد در خانــوار، آبســتن آســیب هــای اجتماعــی فراوانی در 
بندرعبــاس است.کارشــناس ارشــد جامعــه شناســی مهمتریــن ایــن 

آســیب هــا را افزایــش جــرم در بیــن حاشــیه نشــینان مــی دانــد. 
مهاجــران بندرعبــاس کــه دارای نظــام اجتماعــی متفاوتــی نســبت 
بــه شهرنشــینان هســتند نظــام اجتماعــی بندرعبــاس را تحــت تاثیر 
ــده  ــه عقی ــد. ب ــه ان ــره انداخت ــه مخاط ــت آن را ب ــرار داده و امنی ق
بســیاری از صاحــب نظــران مناطــق حاشــیه ای در شــهر بندرعباس 
مأمــن بســیاری از معتــادان، زورگیــران و متکدیانــی هســتند کــه هر 
روز در ایــن شــهر تــردد مــی کننــد. وضــع بهداشــتی ایــن محــالت 
نیــز بســیار اســفناک اســت ، فاضــالب منــازل بــه کوچــه هــا مــی 
ریــزد و در کوچــه هــا نیــز هیــچ شــبکه فاضالبی بــرای جمــع آوری 

آب هــای ســرگردان وجــود نــدارد.
مهــدی رضایــی عضــو ســازمان نظــام مهندســی اســتان هرمــزگان 
در گفتگــو بــا مهــر معتقــد اســت: شــکل گیــری و گســترش بافــت 
هــای حاشــیه ای متاثــر از شــرایط اقتصــادی اســت بــا هر تغییــر در 
اقتصــاد کشــور ، رشــد حاشــیه نشــینی در بندرعبــاس کنــد یــا تنــد 

مــی شــود.
وی عنــوان کــرد: بندرعبــاس از جملــه نخســتین شــهرهایی اســت 
کــه معضــل حاشیه نشــینی را داخــل محــدوده شــهر و در کمربنــد 
شــمالی تجربــه کــرده اســت. در حــال حاضــر حــدود نیمــی از شــهر 
ــت شــهر را در خــود  ــه ۳0 درصــد جمعی ــه( ک ــاس )12محل بندرعب
جــای داده اســت جــزو محــالت حاشیه نشــین و فرســوده محســوب 
می شــود. شــهر بندرعبــاس به عنــوان یکــی از پنــج شــهر هــدف از 
ســوی بانــک جهانی تعییــن شــده و طــی دو ســال، این بانــک برای 
کمــک بــه ســاخت مراکــز درمانــی، مدرســه، خیابــان کشــی، احداث 
پــارک، روشــنایی معابــر در حاشــیه بندرعبــاس اقــدام کرد و از ســال 
ســکونتگاه های  استاندارد ســازی   و  ســازماندهی  85مســئولیت 
غیررســمی بــر عهــده ســازمان های متولــی در اســتان قــرار گرفــت.

رضایــی اظهارداشــت: صاحــب زمیــن بــودن بــرای افــراد در 
ــه جهــت  ــن شــهر ب ــی شــود و ای ــاز محســوب م ــاس امتی بندرعب
داشــتن منابــع مختلــف از جملــه اقتصــادی و بــازار خــوب اشــتغال 

ــت. ــده اس ــع ش ــران واق ــینان و مهاج ــیه نش ــند حاش ــورد پس م
معــاون ســابق عمرانــی اســتانداری هرمــزگان ادامــه داد: در چرخــه 
زندگــی ایــن شــهر بــزرگ جنــوب کشــور هــر ســال صدهــا مهاجــر 
مســتمند وارد بندرعبــاس مــی شــود تکــه زمینــی در حاشــیه شــهر 
تصــرف کــرده در شــکلی پیــش پــا افتــاده و غیــر اســتاندارد خانه ای 
مــی ســازد و ســرانجام بــا اقدامــات قانونــی مالکیــت آن را بدســت 

مــی آورد و ایــن رونــد از ابتــدا تاکنــون ادامــه داشــته اســت.
نکتــه اینجاســت کــه بــا وجــود اقداماتــی کــه بــرای توانمندســازی 
و نوســازی بافت هــای فرســوده از ســوی ســتاد توانمند ســازی  
ــکل  ــن مش ــوز ای ــه، هن ــورت گرفت ــی ص ــک جهان ــک بان ــا کم ب
پابرجاســت زیــرا طبــق قانــون ، وام نوســازی منــازل بافــت فرســوده 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــنددار داده می ش ــای س ــه خانه ه ب
ــت و  ــت اس ــند مالکی ــد س ــوده فاق ــت فرس ــازل باف ــیاری از من بس
بــا وجــود مهلــت دوســاله شــهرداری بــرای مالکیــت قانونــی ایــن 
منــازل، بســیاری از ســاکنان محــالت بافت هــای فرســوده بــه ایــن 
ــی  ــت اقدام ــن ســند مالکی ــه گرفت ــاده و نســبت ب ــی ننه ــر وقع ام
ــوده در  ــت فرس ــازی باف ــرعت نوس ــی س ــن رو حت ــد. از ای نکرده ان
بندرعبــاس بــه کنــدی پیــش مــی رود چه رســد بــه بافــت حاشــیه ای.

lنگاهی به اولین حاشیه سازان
اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه تاریــخ حضــور اولیــن حاشــیه 
ــه واکاوای زندگــی شــهری  ــه ورود ب ســازان بیاندازیــم مجبــور ب
ــود  ــا وج ــه ب ــتیم ک ــیدی هس ــه 50 خورش ــاس در ده بندرعب
ــایه  ــن س ــر قوانی ــا ب ــرت ه ــزان مهاج ــی می ــای مقطع برخورده
ــکل  ــه ش ــالمی ب ــالب اس ــدای انق ــه در ابت ــن روی ــد و ای افکن
ــهری  ــده ش ــن آین ــر گرفت ــدون در نظ ــری ب ــترده ت ــیار گس بس
ــا واژه هــای دهــان پرکنــی  مثــل بندرعبــاس کــه هــم اینــک ب
ــدرگاه  ــن بن ــا بزرگتری ــه ی ــیای میان ــاد آس ــر دروازه اقتص نظی
ــود  ــت و در نب ــداوم یاف ــود، ت ــی ش ــده م ــور خوان ــاری کش تج

بررسی پدیده حاشیه نشینی در هرمزگان

پنج هزار خانواده در وضعیت حاشیه نشینی

رضا زرگر

بندرعباس به عنوان یکی از شهرهایی که در ۴۰ سال گذشته به علت موقعیت اقتصادی خاص، پذیرای 
مهاجران زیادی بوده با حاشیه نشینی گسترده ای روبروست و در ۱۵ سال گذشته، خشکسالی در 
هرمزگان به این روند دامن زده است. حاشیه نشینان بندرعباس بیشتر از روستاهای اطراف به این شهر 
مهاجرت کرده و مهمترین عامل مهاجرت آنان فقر اقتصادی و عدم منابع درآمدی و معیشتی است.

هرمزگــان

پرونده حاشیه نشینی
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یــک سیســتم نظارتــی قدرتمنــد و اهمــال و کــم کاری در 
ــی از  ــل توجه ــیار قاب ــزان بس ــه می ــا 70 ب ــه ۶0 ت ــدای ده ابت
ــه  محــالت حاشــیه ای در اطــراف شــهر بندرعبــاس قــارچ گون
ــند  ــچ س ــدون هی ــا ب ــد ت ــت را وادار کردن ــد و دول شــکل گرفتن
ــرده  ــن ب ــرق و تلف ــر آب و ب ــی نظی ــان خدمات ــی برایش مالکیت
و هــم اینــک شــرایط بــه نحــوی اســت کــه شــهرداری بــرای 
تملیــک اراضــی در طــرح ایجــاد معابــر خــود، تــوان برخــورد بــا 
معارضینــی کــه سالهاســت کــه در ایــن مناطــق صاحــب خانــه 

ــدارد. ــده را ن ــک ش و مل
ــان  ــا بی ــزگان ب ــرکل راه و شهرســازی هرم فرشــید دســتوان مدی
اینکــه براســاس جدیدترین مطالعــات دو هــزار و ۳00 هکتــار بافت 
فرســوده در هشــت شــهر اســتان شناســایی شــده، گفــت: از ایــن 
میــزان یــک هــزار و 1۶7 هــزار هکتــار در شهرســتان بندرعبــاس 

اســت.
ــن شــهر را  ــر روی گســل زاگــرس ای ــاس ب ــن بندرعب ــرار گرفت ق
در ردیــف یکــی از شــهرهای زلزلــه خیــز کشــور قــرار داده اســت. 
بیشــترین زمیــن لــرزه هــای ثبــت شــده در اســتان هرمــزگان در 
شــهر بندرعباس، قشــم، بســتک و بندرکنــگ رخ داده و حساســیت 
هــا نســبت بــه ایــن شــهرها بیشــتر شــده اســت. زمیــن لــرزه های 
ســال 84، 8۶، 89 و 92 در قشــم، بســتک، بندرکنــگ و بندرعبــاس 
بــا قــدرت پنج بــه بــاال خســارتهای زیــادی را بــه بــار آورد. علیرغم 
هشــدارها و توصیــه هــای کارشناســان در خصــوص بافــت هــای 
ــهر  ــینی در ش ــیه نش ــترش حاش ــاهد گس ــان ش ــوده همچن فرس

بندرعبــاس هســتیم.
ــه  ــرای نوســازی و ارائ ــر طــرح هــای مختلفــی ب در ســالهای اخی
ــوده  ــت فرس ــازی باف ــازی و بازس ــرای نوس ــی ب ــهیالت بانک تس
شــهر مصــوب شــد امــا هیچــگاه ایــن تســهیالت بــه شــهر تزریق 
نشــد و خانــه ای نوســاز نشــد. آنچــه مســئوالن همچــون مســکن 
و شهرســازی، شــهرداری، اســتانداری و نظام مهندســی ســاختمان 
انجــام مــی دهنــد وعــده و جلســاتی اســت کــه خروجــی آن بــرای 

مــردم ملمــوس نیســت.
مدیــرکل راه و شهرســازی هرمــزگان بــه خبرنــگار مهــر 
ــتادهای  ــوده س ــای فرس ــت ه ــکل باف ــع مش ــرای رف ــت: ب گف
توانمندســازی بافــت هــای فرســوده در ســطح ملــی و در 
ــز در  ــد نی ــر و امی ــت تدبی ــت و در دول ــکل گرف ــا ش ــتان ه اس
ــا و  ــدوده ه ــدار مح ــی پای ــی بازآفرین ــند مل ــوص س ــن خص ای
محلــه هــای هــدف و برنامــه هــای احیــا و بهســازی و نوســازی 

ــد. ــوب ش ــهری مص ش
ــع  ــرای رف ــق ب ــات دقی ــام مطالع ــه انج ــاره ب ــا اش ــتوران ب دس

مشــکالت بافــت هــای فرســوده در هرمــزگان، افــزود: در هشــت 
ــزار و ۳۳0  ــدود دو ه ــزگان ح ــتان هرم ــم اس ــزرگ و مه ــهر ب ش
ــن  ــر از ای ــه غی ــود دارد و ب ــوب وج ــوده مص ــت فرس ــار باف هکت
هشــت شــهر مهــم، شــهرهای کوچــک هــم بافت هــای فرســوده 
دارنــد. در شــهر بندرعبــاس مجمــوع ســکونتگاههای غیررســمی و 
بافــت هــای فرســوده حــدود ســه هــزار و 500 هکتــار اســت کــه 
نشــان مــی دهــد حــدود نیمــی از اراضــی شــهر بندرعبــاس دارای 

ــت فرســوده اســت. اســکان غیررســمی و باف
ــح کــرد: در مجمــوع  ــزگان تصری ــرکل راه و شهرســازی هرم مدی
20 هــزار نفــر و یــا پنــج هــزار خانــوار در بندرعبــاس در وضعیــت 
ــه  ــد ب ــواده بای ــرای 500 خان ــد کــه ب نامناســب شــهری قــرار دارن
طــور ضــروری چــاره اندیشــی شــود چــون در مناطــق پرخطــری 
ــی  ــتند و حوادث ــی هس ــه جای ــا ب ــد ج ــد و نیازمن ــه ان ــرار گرفت ق
همچــون زلزلــه و یــا بارندگــی هــای شــدید و ســیل ایــن خانوارها 

را بــه شــدت دچــار مشــکل مــی کنــد.
ــه رغــم انجــام مطالعــات ســنگین در  ــان اینکــه ب ــا بی دســتوان ب
شــهر بندرعبــاس هنــوز بــرای ســاماندهی و توانمندســازی بافــت 
هــای فرســوده راه طوالنــی در پیــش داریــم، اظهارداشــت: رویکرد 
ــی و  ــم افزای ــد ه ــی کن ــری م ــات پیگی ــن مطالع ــه ای اساســی ک
هدفمنــد شــدن ایــن برنامــه هــای نوســازی بافــت هــای فرســوده 

ــوه  ــاز و کار و نح ــده س ــن ش ــه تدوی ــندی ک ــب س ــت. در قال اس
مشــارکت در زمینــه بافــت هــای فرســوده مشــخص و وظیفــه هر 

دســتگاهی تعییــن شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای اجــرای ایــن طرح بــه منابع پشــتیبان 
نیــاز داریــم کــه بخشــی از آن در قالــب اراضــی ســرمایه ای تامیــن 
مــی شــود کــه ۳50 هکتــار اراضــی در اختیــار عمــران و بهســازی 
قــرار گرفــت و همچنیــن ســاختار صنــدوق هــای پشــتیبان در حال 
شــکل گیــری اســت کــه منابــع همــه دســتگاه هــا در بافــت های 
ــازی  ــتاد توانمدس ــر س ــر نظ ــز زی ــورت متمرک ــه ص ــوده را ب فرس

اســتان هــا قــرار مــی دهــد.
ــا  ــگار م ــا خبرن ــاس در گفتگــو ب ــی زاده شــهردار بندرعب ــاس امین عب
گفــت: ســکونت گاه های غیررســمی و بافت هــای فرســوده موانعــی در 
راه ســاختن شــهر پایــدار هســتند و ایــن در حالی اســت کــه 40 درصد 

بافــت شــهر بندرعبــاس را بافــت فرســوده تشــکیل می دهــد.
ــعه  ــن مشــکالت ســرعت توس ــفانه ای ــه متأس ــان اینک ــا بی وی ب
شــهر را کاهــش داده اســت و هم اکنــون افزایــش جمعیــت شــهر 
بندرعبــاس بــا توســعه شــهر متناســب نبــوده اســت، تصریــح کرد: 
ــرف  ــر کارشناســی برط ــا اندیشــه و تفک ــهر ب ــر مشــکالت ش اگ
ــرای آینــده شــهر بندرعبــاس  ــی را ب نشــود نمی توانیــم افــق خوب

متصــور باشــیم.

ــیه  ــاکنان حاش ــی از س ــار دقیق ــون آم ــم اکن ه
نشــین همــدان وجــود نــدارد و گفتــه مــی شــود 
بیــن 120 تــا 200 هــزار نفــر در همــدان حاشــیه 
نشــین هســتند کــه بــا توجــه بــه تراکــم جمعیت 
ــت  ــه مدیری ــاز ب ــدان نی ــینی در هم ــیه نش حاش

ــدان دارد. ــد چن ص
ــال  ــاه س ــه در 15 تیرم ــی ک ــق گزارش ــا طب ام

گذشــته در خبرگــزاری مهــر در خصوص حاشــیه 
نشــینی بــا تیتــر »شناســایی 597 هکتــار منطقه 
حاشــیه نشــین در همــدان/ خانــه هایــی کــه 24 
ســاعته ســاخته می شــوند« منتشــر شــد و آمار و 
اطالعاتــی که مســئوالن در ایــن گــزارش اعالم 
کردنــد، مشــاهده مــی شــود کــه اقــدام چنــدان 
ــم گذشــته  ــری در بیــش از یــک و ســال نی موث

در زمینــه توانمنــد ســازی مناطــق حاشــیه 
نشــین شــهر همــدان انجــام نشــده چراکــه هیچ 
تغییــری در آمــار ارائــه شــده دیــده نمــی شــود.

ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
ــو  ــه در گفتگ ــن زمین ــالمی در همی ــورای اس ش
ــا حاشــیه  ــان اینکــه در رابطــه ب ــا بی ــر ب ــا مه ب
ــر  ــزون ب ــی اف نشــینی در شــهر همــدان جمعیت

ــه از  ــش نقط ــا ش ــج و ی ــر در پن ــزار نف 120 ه
ــار  حاشــیه شــهر همــدان ســاکن هســتند، اظه
داشــت: وضعیــت ســاکنان حاشــیه نشــین 

ــت. ــم اس متراک
ابراهیــم کارخانــه ای بــا بیــان اینکه در مســاحت 
کمــی از شــهر تعــداد افــراد زیــادی زندگــی مــی 
ــن  ــه در نظــر گرفت ــه ب ــرد: توج ــان ک ــد، بی کنن

بررسی پدیده حاشیه نشینی در همدان

۶5 هکتار سکونتگاه های 
غیر رسمی در مالیر

همـــدان

اکرم محمدی

حاشیه نشینی در چند سال اخیر به یکی از معضالت شهر همدان 
تبدیل شده چراکه در پی مهاجرت های بی رویه از روستا ها و 
شهر های محروم به همدان این مناطق هر روز متراکم تر و 

بیشتر می شود.
توجه به مناطق حاشیه نشین در سفر مقام معظم رهبری به 
همدان مطرح شد که در این راستا پنج نقطه از شهر همدان به 
عنوان حاشیه نشین و یا مناطق طرح توانمندسازی شناخته شد.

پرونده حاشیه نشینی
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ــفر  ــهر در س ــیه ش ــازی حاش ــد س ــرح توانمن ط
مقــام معظــم رهبــری بــه همــدان، پــس از آن در 
زمــان اســتاندار وقــت اقداماتــی در حاشــیه شــهر 

انجــام شــد.
ــیه  ــای حاش ــام نیازه ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
نشــین هــا و خدمــات رفاهــی عمومــی از جملــه 
ــورد  ــره م ــتی و غی ــی، بهداش ــی، آموزش ورزش
ــد  ــرر ش ــت و مق ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح
ــود،  ــرار داده ش ــئله ق ــن مس ــرای ای ــی ب اعتبارات
ادامــه داد: برخــی اقدامــات در حاشــیه شــهر 
ــط  ــا همــکاری دســتگاه هــای ذی رب همــدان ب
ــت مســکن و شــهر ســازی انجــام  ــا محوری و ب

ــد. ش
ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
ــا گذشــت  ــه ب ــان اینک ــا بی ــورای اســالمی ب ش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــن موضــوع کمت ــان ای زم
ــوان کــرد: بخشــی از حاشــیه شــهر  گرفــت، عن
ــرد  ــی گی ــرار م ــهری ق ــدوده ش ــزو مح ــه ج ک
بایــد مــورد توجــه جــدی شــهرداری قــرار گیــرد 
ــی ایــن  چراکــه حاشــیه نشــینان شــهروند قانون

ــتند. ــهر هس ش
کارخانــه ای بــا بیــان اینکه اعتبــارات شــهرداری 
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه امکانــات و 
تســهیالت عمومــی و فضاهــای عمومــی بــرای 
حاشــیه نشــینان در نظــر گرفتــه شــود بــه گونــه 
ــی  ــه تســهیالت رفاه ــد ک ــی برس ــه زمان ای ک
ــراز  ــود، اب ــیم ش ــهر تقس ــردم ش ــه م ــن هم بی
داشــت: شــهرداری  تهــران بــه مناطــق حاشــیه 
ــه  ــتند توج ــی نداش ــت خوب ــه وضعی ــین ک نش
ــی،  ــی، خدمات ــای عموم ــر فضاه ــرده و از نط ک
ــاالی شــهر اســت و  ــد ب ــره همانن رفاهــی و غی
همــه امکاناتــی کــه در بــاالی شــهر وجــود دارد 
ــود  ــز وج ــهر نی ــیه ش ــن و حاش ــق پایی در مناط

دارد.
وی بــا بیــان اینکــه هــر قــدر بــه ســمت عدالــت 
ــدازه توانســته ایــم  ــه همــان ان حرکــت کنیــم ب
وظیفــه خــود را بــه نحــو بهتــری انجــام دهیــم، 
ــروم و  ــردم مح ــت م ــب رضای ــرد: جل ــان ک بی
نیازمنــد از اهــداف اصلــی نظــام اســالمی اســت.

ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه شــهرداری در 
تقســیم اعتبــارات بایــد توجــه کنــد، بیــان کــرد: 
بســیاری از مناطــق شــهر از معابــر مناســب 
ــد  ــکالتی مانن ــتن مش ــتند و داش ــوردار نیس برخ
نبــود خدمــات آب و گاز نیــز از جملــه مشــکالت 

مناطــق حاشــیه نشــین اســت.
ــئله  ــه مس ــان اینک ــا بی ــه ای ب ــم کارخان ابراهی
حاشــیه شــهر در همــدان بســیار گســترده اســت 
ــزود:  ــاز دارد، اف ــارات بســیاری نی و حــل آن اعتب
توصیــه مــی کنــم شــهرداری توجــه بــه مناطــق 
حاشــیه نشــین را در اولویــت برنامــه هــای خــود 

ــرار دهــد. ق

lهمــدان 597 هکتــار منطقــه حاشــیه 
ــرای  ــتعد ب ــه مس ــا منطق ــین ی نش

توانمندســازی دارد
ــازان  ــران و مســکن س ــل شــرکت عم مدیرعام
اســتان همــدان نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا 
ــه  ــار منطق ــدان 597 هکت ــه هم ــان اینک ــا بی ب
حاشــیه نشــین یــا منطقــه مســتعد بــرای توانمند 
ســازی دارد، اظهــار داشــت: ســکونت گاه هــای 
ــدان  ــینی در هم ــیه نش ــا حاش ــمی ی ــر رس غی
شــامل پنــج منطقــه منوچهــری، دیــزج، حصــار 

ــه مــی شــود. ــام، خضــر و مزدقین ام

محمــد علــی اســدی بــا بیــان اینکــه توجــه بــه 
ــام معظــم  ــفر مق ــیه نشــین در س مناطــق حاش
رهبــری بــه همــدان مطــرح شــد و همــدان جزو 
شــهرهایی اســت کــه بــا راهنمایــی و مدیریــت 
ارشــد وقــت اســتان )بهروزمــرادی(، مســئوالن، 
ــه  ــط ب ــای ذیرب ــتگاه ه ــام دس ــداران و تم فرمان
صــورت بســیجی وار در بحــث محرومیــت 
زدایــی ایــن مناطــق کار کردنــد، افــزود: یکــی از 
خصوصیاتــی کــه همــدان را بــه عنــوان پایلــوت 
بســیج محرومیــت زادیــی قــرار داد ایــن بــود که 
ــت از  ــی دول ــف عموم ــزی از ردی ــا چی ــغ ن مبل
طریــق شــرکت عمــران و مســکن ســازان بــرای 

ایــن مناطــق ارســال شــد.
ــان از  ــارد توم ــم میلی ــش و نی ــه داد: ش وی ادام
ــق  ــروژه تزری ــن پ ــه ای ــی ب ــارات مل محــل اعتب
شــد و همیــن باعــث شــد تــا تمــام دســتگاه هــا 
ــارات  ــه از محــل اعتب ــه طوریک ــوند ب بســیج ش
اســتانی از ســال 85 تــا امــروز حــدود 50 میلیــارد 
تومــان در مناطــق حاشــیه نشــین هزینــه شــده 

ــت. اس
مدیــر عامــل شــرکت عمــران و مســکن ســازان 

اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه پنــج اســتانی که 
قبــال بــرای توانمنــد ســازی انتخــاب شــده بودند 
ــد و  ــتفاده کردن ــی اس ــک جهان ــارات بان از اعتب
بانــک جهانــی پــول و اعتبــاری بــرای ایــن پنــج 
ــر  ــی در نظ ــت زدای ــتای محرومی ــتان در راس اس
گرفــت و بــه صــورت قــرض بــه آنهــا پرداخــت 
ــارات  ــراز داشــت: شــهر همــدان از اعتب ــرد، اب ک
جهانــی اســتفاده نکــرد و یــک بســیج عمومــی 
ــیه  ــق حاش ــه مناط ــهرها ب ــت ش ــد و اولوی ش

نشــین و محــروم داده شــد.
اســدی بــا بیــان اینکــه نخســتین کارهایــی کــه 
در بافــت حاشــیه انجــام گرفــت موضــوع ایجــاد 
و ترمیــم شــبکه هــای زیربنایــی بــود، ادامــه داد: 
تمــام دســتگاه هــای ذی ربــط خدمــات رســان 
ــه  ــود را ب ــات خ ــت خدم ــد اولوی ــعی کردن س

مناطــق حاشــیه نشــین بدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در برخــی از مناطــق کامــال 
مســئله خدماتــی زیــر بنایــی ماننــد آب، بــرق و 
ــا  80 درصــد  ــدود70 ت ــا ح گاز انجــام نشــده ام
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــل ش ــکالت ح مش
مشــکل فاضــالب ایــن مناطــق نیــز تا حــدودی 
ــز  ــده نی ــی مان ــه باق ــداری ک ــده و مق ــل ش ح
ممکــن اســت یکســری از مشــکالت کالبــدی و 

ــی داشــته باشــد. مباحــث فن
ــازان  ــران و مســکن س ــل شــرکت عم مدیرعام
اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه یکســری 

اقدامــات روبنایــی ماننــد آســفالت، پیــاده رو 
کشــی، و غیــره نیــز بــه طــور کامــل در مناطــق 
حاشــیه نشــین انجــام نشــده امــا خدماتــی خوبی 
ــت  ــه عل ــرد: ب ــوان ک ــت، عن ــده اس ــه ش ارائ
مشــکالتی مثل نبــودن آســفالت خدمت رســانی 
بــه یکســری از مناطق حاشــیه شــهر باقــی مانده 

ــد. ــیدگی کن ــد رس ــهرداری بای ــه ش ک
ــان اینکــه اقدامــات  ــا بی محمــد علــی اســدی ب
ــام و  ــیه انج ــق حاش ــی در مناط ــی خوب فرهنگ
ــه ایجــاد شــده اســت،  تاکنــون چندیــن کتابخان
اظهــار داشــت: اقدامــات فرهنگــی انجــام شــده 
ــی در  ــی خوب ــین تاثیرات ــیه نش ــق حاش در مناط

ــت. ــته اس ــان داش ــذب جوان ــتای ج راس
ــا بیــان اینکــه شــرکت عمــران و مســکن  وی ب
ســازان ســه رودخانــه و کانــال فاضــالب را دیوار 
کشــی و رو پوشــانی کــرده کــه در ارتقــا ســطح 
ــراز  ــت، اب ــوده اس ــر ب ــتی موث ــالمت بهداش س
ــه وظایــف  ــا ب داشــت: دســتگاه هــای دیگــر بن

ــد. ــه داده ان ــی ارائ ــات خوب خــود خدم
مدیــر عامــل شــرکت عمــران و مســکن ســازان 
ــان اینکــه طبــق آخریــن  ــا بی اســتان همــدان ب

آمــار ســال در ســال 85 جمعیــت حاشــیه نشــین 
ــود کــه قطعــا اکنــون  همــدان101 هــزار نفــر ب
حــدود 20 تــا۳0 درصــد افزایــش جمعیت داشــته 
ــد  ــا تشــکیل ســتاد توانمن ــرد: ب ــان ک اســت، بی
ــزان  ــه می ــه چ ــد مشــخص شــود ک ــازی بای س

توانمنــد ســازی انجــام شــده اســت.
ــط  ــته فق ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــدی ب اس
ــق  ــازی مناط ــد س ــتاد توانمن ــه س ــار جلس یکب
محــروم تشــکیل شــد و بازنگــری مناطــق 
مــورد بحــث قــرار گرفــت، عنــوان کــرد: تعــداد 
ــای  ــه ه ــه تشــخیص دبیرخان جلســات ســتاد ب
ــال  ــر فع ــه اگ ــت ک ــتانی اس ــتانی و شهرس اس

ــد. ــد ش ــال خواه ــم فع ــتاد ه ــا س ــوند قطع ش
وی بــا بیــان اینکــه بحــث محرومیــن زدایــی در 
همــدان بــا ســرعتی بیشــتر از ســایر نقاط کشــور 
ــال  ــر فع ــه داد: عــالوه ب انجــام مــی شــود، ادام
ــتان و  ــازی در شهرس ــد س ــتاد توانمن ــردن س ک
اســتان بایــد فکــری بــه حــال گســترش مناطق 
حاشــیه نشــین شــود کــه ســهم مدیریــت 

ــه بیشــتر اســت. ــن زمین شــهری در ای
رئیس کمیســیون فنــی، عمرانــی، امــور زیربنایی 
و امــالک شــورای اســالمی شــهر همــدان نیــز 
ــه  ــان اینک ــا بی ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب در گفتگ
هــم اکنــون مناطــق حاشــیه نشــین بــه عنــوان 
ــود،  ــی ش ــرح م ــازی مط ــد س ــق توانمن مناط
ــری  ــام معظــم رهب ــفر مق ــار داشــت: در س اظه

بــه همــدان دســتور داده شــد کــه بــرای 
مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه تدابیری 
ــاه  ــز از رف ــن مناطــق نی ــه ای اندیشــیده شــود ک

ــوند. ــوردار ش ــبی برخ ــی نس اجتماع
حمیدرضــا طبــی مســرور بــا بیــان اینکــه 
براســاس فرمایــش رهبــری ادارات ذی ربــط 
ــق  ــازی مناط ــد س ــام توانمن ــه انج ــف ب موظ
ــم  ــاس تصمی ــن اس ــر ای ــه ب ــدند ک ــروم ش مح
گیــری و کمیتــه توانمنــد ســازی تشــکیل شــد، 
عنــوان کــرد: کمیتــه توانمنــد ســازی پنــج نقطه 
ــتعد  ــه مس ــی ک ــوان مناطق ــه عن ــهری را ب ش
ــا  ــرد ام ــخص ک ــتند مش ــک هس ــت کم دریاف
بعــد هــا مشــخص شــد کــه مناطقــی دیگــری 
ــه از  ــد ک ــیدگی دارن ــه رس ــاز ب ــه نی ــتند ک هس

ــد. ــده ان ــا مان ــازی ج ــد س ــت توانمن فهرس
ــا بیــان اینکــه شــورای شــهر فهرســتی از  وی ب
مناطــق جــا مانــده از توانمنــد ســازی تهیــه کــرد 
و اســم آن را مناطــق الحاقــی بــه توانمند ســازی 
گذاشــت و ســعی کــرد خدماتــی کــه بــه مناطق 
ــق  ــه مناط ــد ب ــی ده ــه م ــازی ارائ ــد س توانمن
ــرد: مناطــق  ــوان ک ــود، عن ــز داده ش ــی نی الحاق
ــه،  ــدان مزدقین ــازی در هم ــد س ــی توانمن اصل
ــزج و  ــام، دی ــری و ام ــار مطه ــری، حص منوچه

خضــر اســت.
امــور  فنــی، عمرانــی،  رئیــس کمیســیون 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــالک ش ــی و ام زیربنای
همــدان بــا بیــان اینکــه قســمت هایــی از فقیره، 
ــاد، حصــار مطهــری و  ــد آب ــاد، مجی ــی آب راه عل
مناطقــی کــه دوره حلقــه ای از قســمت هــای از 
ــا شــمال غــرب شــهر همــدان  جنــوب غــرب ت
ادامــه پیــدا کــرده جــز مناطــق حاشــیه نیشــینی 
ــد،  ــازی دارن ــد س ــه توانمن ــاز ب ــه نی ــتند ک هس
ادامــه داد: آخریــن جلســه ســتاد توانمنــدی 
ــکیل و در آن  ــاری تش ــال ج ــل س ــازی اوای س
ــا  ــان شــد ام ــط بی ــات ادارات ذی رب شــرح خدم
مشــکل اصلــی حاشــیه نشــینی تغییــر کاربــری 

ــت. ــا اس ــه ای ه ــا و ریزدان ه

lزمیـن هـای مناطـق حاشـیه نشـین 
براسـاس ضوابـط تفکیک نشـده اند و 
در مناطـق توانمنـد سـازی زمیـن های 

50 یـا 60 متـری نیـز وجـود دارد
طبــی مســرور بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل اینکــه 
ــن هــای مناطــق حاشــیه نشــین براســاس  زمی
ضوابــط تفکیــک نشــده انــد و در مناطــق توانمند 
ســازی زمیــن هــای 50 یــا ۶0 متــری نیــز وجود 
دارد، افــزود: زمیــن هــای مناطق حاشــیه نشــین 
تفکیــک شــده امــا خدماتــی کــه بایــد داده شــود 
مــد نظــر قــرار گرفتــه نشــده و دیگــر بــه زمیــن 

70 متــری نمــی تــوان خدمــات داد.
وی بــا بیــان اینکــه مســئله دیگــر کاربــری های 
ناهماهنــگ بــا محــل اســت بــه ایــن معنــی که 
کاربــری هــا را فضــای ســبز تعریــف کــرده انــد 
در حالــی که ســاختمان مســکونی ســاخته شــده 
ــا  ــردم در آنج ــت م ــال اس ــد س ــن و چن و چندی
ــازل  ــه من ــت: ب ــراز داش ــد، اب ــی کنن ــی م زندگ
ــاخته  ــاز س ــر مج ــای غی ــه در فض ــکونی ک مس

شــده واقــع بینانــه پرداختــه نشــده اســت.
امــور  فنــی، عمرانــی،  رئیــس کمیســیون 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــالک ش ــی و ام زیربنای
ــن هــای مناطــق  ــان اینکــه زمی ــا بی همــدان ب
ــند  ــتند و س ــادی هس ــرا ع ــین اکث ــیه نش حاش
ــن  ــه ای ــی ک ــت: از آنجای ــان داش ــد، اذع ندارن
زمیــن هــا عــادی اســت، کمیســیون مــاده 

پرونده حاشیه نشینی
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ــا را  ــن ه ــن زمی ــف ای ــن تکلی ــرای تعیی ــج ب پن
دســتورالعملی نــدارد و زمانــی کــه پرونــده ای به 
کمیســیون بــرده مــی شــود بــه دلیــل نداشــتن 
ــادی در  ــای ع ــد ه ــرای پرون ــل ب ــتور العم دس
ــود. ــی ش ــودداری م ــرح آن خ ــیون از ط کمیس

حمیدرضــا طبــی مســرور عنــوان کــرد: مشــکل 
اصلــی مناطــق حاشــیه نشــین نبــودن خدمــات 

زیــر بنایــی و زیــر ســاختی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اکثــر مناطق حاشــیه نشــین 
خدمــات زیــر ســاختی مثــل آب، بــرق و گاز 
ندارنــد، ادامــه داد: در زمــان ســفر رهبری و ســفر 
ــه  ــتور ارائ ــدان دس ــه هم ــوری ب ــت جمه ریاس
خدمــات بــه مناطــق حاشــیه نشــین و مدتــی به 

ایــن مناطــق خدمــات داده شــد.
رئیس کمیســیون فنــی، عمرانــی، امــور زیربنایی 
ــا  ــدان ب ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــالک ش و ام
بیــان اینکــه امــروز مــردم بــرای آب، بــرق و گاز 
بــه شــهرداری و اســتانداری مراجعــه مــی کننــد 
امــا هیــچ تدبیــری بــرای ایــن مســئله در مناطق 
ــن  ــه داد: زمی ــدارد، ادام ــود ن ــیه نشــین وج حاش
ــیه  ــق حاش ــری در مناط ــای 50، ۶0 و 70 مت ه
نشــین همــدان ســال هاســت کــه تفکیک شــده 

انــد و در اختیــار مــردم قــرار دارنــد.
واگــذاری انشــعابات بــه فضاهــای غیر مســکونی 
ممنــوع اســت و قانــون نیــز آن را تاییــد مــی کند

طبی مســرور بــا بیــان اینکه واگــذاری انشــعابات 
ــوع اســت و  ــر مســکونی ممن ــای غی ــه فضاه ب
ــان کــرد:  ــد، بی ــد مــی کن ــز آن را تایی ــون نی قان
همــه واحــد هــای باقــی مانــده کــه خدمــات زیر 
ــه  ــر مســکونی هســتند چراک ــد غی ــی ندارن بنای
ــده و  ــف ش ــن تکلی ــه تعیی ــا هم ــکونی ه مس

ــا دارد. ــر بن ــده مشــکل زی آنچــه مان
وی بــا بیــان اینکــه تغییــر کاربــری هــا در اختیار 
شــورای شــهر نیســت و شــورا صالحیت ورود به 
تغییــر کاربری هــا را نــدارد، ابراز داشــت: شــورای 
شــهر درخصــوص تغییــر کاربــری هــا پیشــنهاد 
ارائــه مــی کنــد امــا نمــی توانــد مصوبــه داشــته 

باشــد.
امــور  فنــی، عمرانــی،  رئیــس کمیســیون 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــالک ش ــی و ام زیربنای
همــدان بــا بیــان اینکــه حتــی چندیــن بار شــورا 
مطــرح کــرد کــه تغییــر کاربــری هــا بــه صورت 
ــورت  ــه ص ــردم ب ــا م ــود ت ــام ش ــه ای انج پهن
ــاال  ــرد: احتم ــان ک ــد، بی ــه نکنن ــه مراجع جداگان

ــود. ــوب ش ــورا مص ــوع در ش ــن موض ای
حمیدرضــا طبــی مســرور بــا بیــان اینکــه 
تغییــر کاربــری مســئله ای نیســت کــه شــورای 
ــت راه  ــه هم ــود بلک ــد در آن وارد ش ــهر بتوان ش
ــاورزی  ــاد کش ــتانداری، جه ــازی، اس ــهر س و ش
و غیــره را مــی خواهــد و همــه بایــد دســت بــه 
دســت هــم دهنــد تــا ایــن مشــکل حــل شــود، 
اظهــار داشــت: در دوره هــای گذشــته فکــر مــی 
ــوان فضــای  ــه عن ــر حاشــیه شــهر ب ــد اگ کردن
ســبز معرفــی شــوددیگر مــردم در فضــای ســبز 
ــینی  ــیه نش ــد و حاش ــی کنن ــاز نم ــاخت و س س
گســترش پیــدا نمــی کنــد در صورتــی کــه ایــن 

ــود. تفکــر اشــتباه ب
ــا اعــالم فضــای ســبزها  ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــه  ــازها ب ــاخت و س ــا س ــده ت ــدا ش ــی پی مجال
صــورت غیــر قانونــی انجــام شــود و زمیــن های 
فضــای ســبز بــه مســکونی تبدیــل شــود، عنوان 
ــز  ــی شــهرداری نی ــداد نیروهــای اجرای کــرد: تع
زیــاد نیســت کــه بتواننــد هــز روز ایــن مناطــق 

ــد. را کنتــرل کنن
ــین  ــیه نش ــق حاش ــاحت مناط lمس
ــا  ــرق ت ــت و از ش ــیع اس ــدان وس هم
غــرب همــدان گســترده شــده اســت

امــور  فنــی، عمرانــی،  رئیــس کمیســیون 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــالک ش ــی و ام زیربنای
همــدان بــا بیــان اینکــه مســاحت مناطــق 
حاشــیه نشــین همــدان وســیع اســت و از شــرق 
تا غــرب همــدان گســترده شــده اســت و کنترلی 
ــه  ــی ک ــرد: فضای ــان ک ــت، بی ــوده اس ــز نب نی
مــی توانســته بــه صــورت قانونمنــد بــه فضــای 
مســکونی تبدیــل شــود بــه صــورت غیــر مجــاز 
بــه فضــای مســکونی تبدیــل شــده و در زمینــه 
اعــالم فضــای ســبز و کمــر بنــد ســبز همــدان 

ــد. ــام ش ــی انج ــر کارشناس ــم غی تصمی
طبــی مســرور بــا بیــان اینکــه در مدت 15 ســال 
ــد ســبز  ــه کمربن ــه نشــان داده ک گذشــته تجرب
ــیه  ــترش حاش ــری از گس ــه جلوگی ــت ب نتوانس
نشــینی کمــک کنــد، اضافــه کــرد: بــرای کســی 
ــم  ــدود دارد مه ــان مح ــی و زم ــوان مال ــه ت ک
ــه  ــت چراک ــل چیس ــری مح ــه کارب ــت ک نیس
وقتــی بــه دســتگاه ذی ربــط مراجعــه مــی کنــد 

ــه وی مجــوز ســاخت و ســاز داده نمــی شــود  ب
در نتیجــه ناچــار بــه ســاخت و ســاز غیــر مجــاز 

ــی شــود. م
وی بــا بیــان اینکــه در خصوص تشــکیل نشــدن 
ســتاد توانمنــد ســازی مناطــق حاشــیه نشــین به 
ــات  ــن جلس ــر ای ــا اگ ــتم ام ــر نیس ــال مقص دنب
تشــکیل نمــی شــود مصوباتــی کــه در جلســات 
ــه داد:  ــود، ادام ــی ش ــد اجرای ــوده بای ــته ب گذش
نمــی خواهیــم غیــر مجــاز ســازی را افزایــش و 
از فــرد متخلــف حمایــت کنیــم امــا زمانــی کــه 
منزلــی ســاخته شــده و بارهــا دســت بــه دســت 
گشــته دیگــر نمــی تــوان کاری کــرد از طرفــی 
راضــی نیســتیم مــردم ایــن مناطــق در مســائل 
رفاهــی دچــار مشــکل باشــند و بایــد تصیمــات 
گذشــته درخصوص حاشــینه نشــینی همــدان به 

منصــه اجــرا گذاشــته شــود.
امــور  فنــی، عمرانــی،  رئیــس کمیســیون 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــالک ش ــی و ام زیربنای
همــدان بــا بیــان اینکــه در مــورد حاشــیه 
ــل هســتند،  ــط دخی نشــینی همــه ادارات ذی رب
ادامــه داد: انجــام جلســات ســتاد توانمنــد ســازی 
ــد  ــی خواه ــازی را م ــهر س ــت اداره راه و ش هم
ــه اســتانداری درخواســت جلســه دهــد و از  ــا ب ت
شــهرداری، شــورا شــهر، دســتگاه هــای خدمات 
رســان آب، بــرق، گاز، مخابــرات و غیــره دعــوت 
ــا  ــه ت ــد ک ــه دهن ــزارش ارائ ــار و گ ــا آم ــد ت کن
ــد ســازی مناطــق حاشــیه  ــدازه در توانمن چــه ان
نشــین موفــق بــوده ایــم و اگــر موفــق نبودیــم 
ــتای  ــی در راس ــای اجرای ــنهادات و راهکاره پیش
جلوگیــری از گســترش مناطــق حاشــیه نشــین 
ارائــه شــود تــا در طــرح تفصیلــی آینــده مــد نظر 

ــرد. ــرار گی ق

lسـتاد توانمنـد سـازی هرچه سـریع 
تـر در فاصله هـای کوتاه جلسـات خود 
را تشـکیل دهـد و اتـاق فکـری ایجـاد 
شـود تـا حـرف هـای متخصصـان هم 

شود شـنیده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرور ب ــی مس ــا طب ــد رض حمی
همــه ســاختمان هایــی کــه در مناطــق حاشــیه 
ــب  ــوان تخری ــی ت ــده را نم ــاخته ش ــین س نش

کــرد و برابــر قانــون اگــر ایــن ســاختمان هــا بــه 
ــی  ــب م ــاده 100 رای تخری ــرود م ــاده 100 ب م
دهــد، بیــان کــرد: ســتاد توانمنــد ســازی هرچــه 
ســریع تــر در فاصلــه هــای کوتــاه جلســات خود 
را تشــکیل دهــد و اتــاق فکــری ایجــاد شــود تــا 

حــرف هــای متخصصــان هــم شــنیده شــود.
معــاون برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــدار 
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــن زمین ــز در ای ــدان نی هم
هــم اکنــون جمعیــت حاشــیه نشــینی در شــهر 
همــدان بــه 200 هــزار نفــر رســیده و 70 خانــوار 
ــده  ــل ش ــوار تبدی ــه 700 خان ــین ب ــیه نش حاش
ــق  ــازی مناط ــت:  توانمندس ــار داش ــت، اظه اس
ــادف  ــال 8۳ مص ــدان از س ــهر هم ــیه ش حاش
ــتان  ــه اس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــفر مق ــا س ب
کلیــد خــورد و در ســال 85 در قالــب طــرح 
توانمندســازی بــا کلنــگ زنــی از ســوی اســتاندار 
وقــت ایــن طــرح بــه مشــاور مربوطــه تحویــل 

داده شــد.
محمــد علــی محمــدی بــا بیــان اینکــه در 
ــهر  ــیه ش ــازی حاش ــد س ــرح توانمن ــرح ط ط
ــزج، منوچهــری،  ــام، دی ــه حصــار ام ــج منطق پن
خضــر و مزدقینــه بــه وســعت 597 هکتــار بــرای 
توانمندســازی شناســایی شــدند، ادامــه داد: 
ــن مناطــق در ســال 8۳ حــدود 100  جمعیــت ای
ــت کل  ــا 20 درصــد از جمعی ــر ب ــر براب ــزار نف ه

ــود. ــدان ب ــتان هم شهرس
وی افــزود: پــروژه هــای پیشــنهادی طــرح 
توانمنــد ســازی در هفــت کارگــروه زیرســاختی، 
زیســت  فرهنگــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
محیطــی، ظرفیــت ســازی و مســکن و ســرپناه 
مصــوب شــده و هم اکنــون جمعــا ۳75 پــروژه از 

ــت. ــده اس ــرا ش ــرح اج ــن ط ای
ــا  ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــه ب ــان ایتک ــا بی وی ب
تاکنــون 5۶ میلیــارد و 821 میلیــون تومــان 
اعتبــار از ســوی دســتگاه هــای مختلــف از 
جملــه اداره بــرق، آب، مخابــرات، کمیتــه امــداد، 
ــم  ــه رق ــده ک ــه ش ــره هزین ــرکت گاز و غی ش
ــق  ــن مناط ــازی ای ــرای بهس ــی ب ــل توجه قاب
ــرت  ــا آزادی مهاج ــوان کرد:ب ــت، عن ــوده اس ب
ــینی  ــیه نش ــی حاش ــد قارچ ــهرها و رش ــه ش ب
ــیه  ــق حاش ــاد مناط ــته و ایج ــالهای گذش در س

طبی مسرور با بیان اینکه 
در مدت ۱5 سال گذشته 

تجربه نشان داده که 
کمربند سبز نتوانست به 
جلوگیری از گسترش 

حاشیه نشینی کمک کند، 
اضافه کرد: برای کسی 

که توان مالی و زمان 
محدود دارد مهم نیست 

که کاربری محل چیست 
چراکه وقتی به دستگاه 

ذی ربط مراجعه می کند 
به وی مجوز ساخت و ساز 

داده نمی شود در نتیجه 
ناچار به ساخت و ساز غیر 

مجاز می شود|

پرونده حاشیه نشینی
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ــده  ــاد ش ــادی ایج ــکالت زی ــهرها مش ای در ش
ــرح  ــدای ط ــدان در ابت ــتان هم ــه در شهرس ک
توانمنــدی شهرســتان بــا شناســایی 15 منطقه از 
شهرســتان بــرای اجــرای ایــن طــرح فقــط پنــج 

ــد. ــاب ش ــه انتخ منطق
یکــی دیگــر از اعضــای شــورای شــهر همــدان 
ــون یــک چهــارم از مــردم  ــز گفــت: هــم اکن نی
همــدان در حاشــیه زندگــی مــی کننــد و ایــن امر 
ــردم و شــهرداری  ــرای م ــزرگ ب ــی ب ــه معضل ب

ــل شــده اســت. ــدان تبدی هم
ــران  ــه مدی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــا میرزای رض
ــاخت و  ــت از س ــا جدی ــد ب ــهری بای ــق ش مناط
ســازهای غیــر اصولی و توســعه حاشــیه نشــینی 
در شــهر همــدان جلوگیــری کننــد، اضافــه کــرد: 
هــم اکنــون 9 منطقــه حاشــیه نشــین در شــهر 
ــای  ــاز ه ــاخت و س ــه س ــود داردک ــدان وج هم
ــات  ــه خدام ــع ارائ ــر مان ــی در معاب ــر اصول غی
بخصــوص در مواقــع بحرانــی بــه ایــن مناطــق 

ــت. ــده اس ش
وی حرکــت شــهرداری در اجــرای طــرح هــای 
ــرای ســاخت و ســاز  شــهری را مانعــی بــزرگ ب

ــد  ــزود: بای ــت و اف ــی دانس ــر اصول ــای غی ه
ــاخت و  ــه س ــردم ب ــل از ورود م ــهرداری قب ش

ــد. ــدا کن ــزی ورود پی ــه ری ــا برنام ــازها ب س
ــه اینکــه طــرح  ــا توجــه ب ــا ایــن تفاســیر و ب ب
تفصیلــی آینــده همــدان بــه زودی تهیــه 
خواهــد شــد بایــد ســتاد توانمنــد ســازی 
ــی  ــه عمــال فعالیت ــدان ک مناطــق حاشــیه هم
ــا  ــد ت ــزاری جلســات کن ــه برگ ــدام ب ــدارد اق ن
آمــار و اطالعــات دقیقــی بــه دســت آیــد 
و بــرای تهیــه طــرح تفصیلــی در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــان ام متخصص
ــازی  ــد س ــتاد توانمن ــکیل س ــا تش ــی ب از طرف
ــری از  ــتای جلوگی ــی در راس ــد راهکارهای بای
گســترش حاشــیه نشــینی در همدان اندیشــیده 
ــات  ــات جلس ــدن مصوب ــی ش ــزان اجرای و می
ســال هــای گذشــته ســتاد مــورد بررســی قــرار 

ــرد. گی
ــای  ــکونتگاه ه ــا س ــینی ی ــیه نش ــل حاش معض
ــف  ــای مختل ــتان ه ــن اس ــمی در بی ــر رس غی

ــت  ــر مدیری ــدان گریبانگی ــتان هم ــور و اس کش
شــهری شــده بطوریکــه آمارهــای موجود نشــان 
ــهر  ــت ش ــوم جمعی ــک س ــدود ی ــد ح ــی ده م
همــدان در 595 هکتــار از مناطق حاشــیه ســاکن 
هســتند کــه وجــود خــرده فرهنــگ هــا در ایــن 
مناطــق ناهنجــاری هایــی را ایجــاد کرده اســت.

ــرف  ــیب زا و منح ــینان آس ــیه نش ــه حاش گرچ
نیســتند امــا حاشــیه نشــینی متــرادف بــا آســیب 
هــا و انحرافــات اجتماعــی اســت چراکــه شــرایط 
ــا  ــد ت ــی کن ــاب م ــی ایج ــت اجتماع و موقعی
منحرفــان در ایــن مناطــق ظهــور و بــروز 

ــند. ــته باش ــتری داش بیش
ــازی  ــران و شهرس ــی عم ــیون فن ــو کمیس عض
شــورای اســالمی شــهر همــدان در ایــن 
خصــوص در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان 
ــدان دو  ــینی در هم ــیه نش ــورد حاش ــه در م اینک
ــاس  ــت: براس ــار داش ــود دارد، اظه ــدگاه وج دی
دیــدگاه نخســت مناطــق حاشــیه نشــین همــان 
ــه  ــتند ک ــمی هس ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه س
ــاز  ــاخت و س ــرای س ــی ب ــچ عوارض ــون هی چ
پرداخــت نکــرده انــد و فقــط از امکانــات رفاهــی 

ــوند. ــی ش ــد م ــره من ــل به حداق

lاطــالق ســکونتگاه هــای غیــر 
ــه ایــن مناطــق اجحــاف در  رســمی ب

ــت ــاکنان اس ــق س ح
حجــت اســالم ســید مجیــد موســوی بــا 
ــا دیــدگاه نخســت  بیــان اینکــه دیــدگاه دوم ب
ــکونتگاه  ــالق س ــت اط ــد اس ــاد و معتق در تض
هــای غیــر رســمی بــه ایــن مناطــق اجحــاف 
ــراز داشــت: مــردم  در حــق ســاکنان اســت، اب
ســاکن در مناطــق حاشــیه یــا ســکونتگاه 
ــر  ــی ب ــود مبن ــق خ ــمی از ح ــر رس ــای غی ه

ــد. ــرف دارن ــکونت ح ــل س ــاب مح انتخ
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه عمــده کار ســخت 
ــر عهــده حاشــیه نشــینان اســت  ــان آور ب و زی
ــا بهــره  و از کمتریــن مواهــب و حقــوق و مزای
ــیه  ــالت حاش ــر مح ــه داد: اگ ــد، ادام ــی برن م
نشــین از ابتــدا بــه خوبــی مدیریــت مــی شــد 
ــی  ــاد نم ــکالت ایج ــیاری از مش ــون بس اکن

شــد.
عضــو کمیســیون فنــی عمــران و شهرســازی 
ــان  ــا بی ــدان ب ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ش
ــکیل  ــینی و تش ــیه نش ــترش حاش ــه گس اینک
ــوزون  ــاختار نام ــا س ــت ب ــر جمعی ــالت پ مح
ــا  ــد ه ــتاندارد ص ــر اس ــای غی ــر و بناه معاب
ــراز  ــد، اب ــی کن ــاد م ــی ایج ــیب اجتماع آس
ــات  ــود آب و امکان ــالی و کمب ــت: خشکس داش
ــه شــهر هــا ســبب  در روســتاها و مهاجــرت ب

ــت. ــده اس ــینی ش ــیه نش ــاد حاش ایج
ــه  ــان اینک ــا بی ــوی ب ــالم موس ــت االس حج
ــام  ــان تم ــک انس ــورد ی ــه در م ــه ک همانگون
امــور از جملــه بهداشــت، تغذیــه، مســکن، 
تحصیــل و غیــره مــورد توجــه قــرار مــی 
گیــرد یــک شــهر ایــده آل نیــز بایــد بــا نــگاه 
همــه جانبــه و بــه دور از افــراط و تفریــط اداره 
شــود، ابــراز داشــت: در راســتای سیاســت 
و مدیریــت بــرای شــهر نزدیــک بــه ۶00 
ــور  ــی ام ــدان تمام ــت هم ــر جمعی ــزار نف ه
ــط  ــازی، محی ــهر س ــاری و ش ــه معم از جمل
زیســت، خدمــات شــهری و غیــره بایــد بــرای 

همــه مــردم شــهر بــر طبــق فرهنــگ ایرانــی 
ــود. ــرا ش ــن و اج ــالمی تدوی اس

بافــت  هکتــار   850 و  lهــزار 
ــود  ــدان وج ــتان هم ــوده در اس فرس

رد دا
ــدان  ــتان هم ــازی اس ــهر س ــرکل راه و ش مدی
نیــز در ایــن خصــوص در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مــا بــا بیــان اینکــه هــزار و 850 هکتــار بافــت 
فرســوده در اســتان همــدان وجــود دارد، اظهــار 
داشــت: راه و شــهر ســازی اســتان همــدان در 
ــازی  ــازی و نوس ــرح بهس ــه ط ــتای تهی راس
بافــت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری 
بــرای هــزار و 700 هکتــار از بافــت هــای 

ــرده اســت. ــدام ک ــهری اق ش
محمــد رودبــاری بــا بیــان اینکــه شــهر 
همــدان دارای 595 هکتــار و شــهر مالیــر ۶5 
ــر رســمی اســت،  ــار ســکونتگاه هــای غی هکت
بیــان کــرد: حصــار امــام، منوچهــری، شــهرک 

ولیعصــر، خضــر و مزدقینــه پنــج منطقــه شــهر 
ــرای اجــرای طــرح توانمنــد ســازی  همــدان ب
هســتند کــه۶۳ میلیــارد و ۳۶2 میلیــون تومــان 

ــرده اســت. ــه ک ــن راســتا هزین در ای
ــر  ــدی، زی ــروژه کالب ــان اینکــه 191 پ ــا بی وی ب
اجتماعــی،  فرهنگــی،  اقتصــادی،  ســاختی، 
زیســت محیطــی و مســکن بــرای مناطــق 
ــر  ــت: از دیگ ــراز داش ــت، اب ــده اس ــف ش تعری
ــی و اداره راه و  ــادر تخصص ــرکت م ــداف ش اه
ــوالن  ــه ج ــار در منطق ــازی 15 هکت ــهر س ش
ــن  ــور در ای ــوت کش ــوان پایل ــه عن ــدان ب هم

ــد. ــک ش ــه تمل منطق

lحاشــیه نشــینی مدیریت شــهری را 
ــی کند ــد م تهدی

مدیــرکل راه و شــهر ســازی اســتان همــدان بــا 
ــه بانک هــای  ــان اینکــه هــزار و ۳07 واحــد ب بی
عامــل بــرای گرفتــن تســهیالت ســاخت 
در بافت هــای فرســوده بــه بانــک معرفــی 
ــزار و  ــداد 11 ه ــن تع ــرد: از ای ــان ک ــده اند، بی ش
ــرارداد  ــد ق ــا بانک هــای عامــل عق 981 واحــد ب
کــرده و تــا پایــان ســال گذشــته نزدیــک بــه 11 

ــده اند ــاح ش ــد افتت ــزار و 571 واح ه

200l هــزار نفــر از جمعیــت همــدان 
درســکونت گاه هــای غیررســمی و 

ــد ــی کنن حاشــیه شــهر زندگــی م
ــز  ــدان نی ــورای اســالمی شــهر هم ــس ش رئی
ــیه  ــا حاش ــا م ــو ب ــوص در گفتگ ــن خص در ای
ــدان  ــهر هم ــالت ش ــی از معض ــینی را یک نش
بیــان کــرد و بــا بیــان اینکــه 200 هــزار 
گاه  درســکونت  همــدان  جمعیــت  از  نفــر 
هــای غیررســمی و حاشــیه شــهر زندگــی 
ــی از  ــدان یک ــت: هم ــار داش ــد، اظه ــی کنن م
ــکونت  ــاماندهی س ــگام در س ــهرهای پیش ش
ــه  ــت و ب ــور اس ــمی کش ــر رس ــای غی گاه ه
عنــوان پایلــوت کشــوری در نظــر گرفتــه 

ــت. ــده اس ش
ــهر  ــه ش ــان اینک ــا بی ــری ب ــر نظ ــی اکب عل
همــدان بــه عنــوان پایلــوت اقداماتــی در 
ــر  ــای غی ــکونت گاه ه ــاماندهی س ــه س زمین
ــه داد: حاشــیه  رســمی انجــام داده اســت، ادام
نشــینی مدیریــت شــهری را تهدیــد مــی کنــد.

وی همــدان را یکــی از شــهرهای پیشــگام در 
ــمی  ــر رس ــای غی ــکونت گاه ه ــاماندهی س س
ــون  ــه و تاکن ــان اینک ــا بی ــت و ب ــور دانس کش
ــع مشــکالت و  ــرای رف ــی ب ــای خوب ــرح ه ط
ــت،  ــده اس ــام ش ــق انج ــن مناط ــالت ای معض
افــزود: بایــد اعتبــارات بخــش ســاماندهی 
ــر رســمی شــهر همــدان  ســکونتگاه هــای غی
بــرای رفــع کامــل مشــکالت تخصیــص یابــد.

ــا  ــدان ب ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــون  ــک میلی ــش از ی ــدان بی ــه هم ــان اینک بی
ــه  ــا توج ــت دارد و ب ــر جمعی ــزار نف و 850 ه
بــه تعریــف جدیــد کالن شــهرها یکــی از 
ــرد:  ــوان ک کالن شــهرهای کشــور اســت، عن
رفــع تبعیــض از طریــق بررســی بودجــه هــای 
ــی  ــف شــورای عال اســتانی کــه یکــی از وظای

ــت. ــور اس ــای کش ــتان ه اس
ــن تفاســیر آنچــه مســلم اســت حاشــیه  ــا ای ب
نشــینی مقدمــه ای بــر آســیب هــای اجتماعــی 
اســت و بایــد بــا توجــه بــه حــل ایــن مشــکل 
راه را بــر توســعه آســیب هــای اجتماعــی 

ــت. بس

پرونده حاشیه نشینی
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ــترش  ــا گس ــد ب ــی ش ــه م ــی ک ــان های بیاب
جمعیــت از آنهــا بــه عنــوان مــکان هایــی 
بــرای ایجــاد کارگاه، کارخانــه، پــارک و کاربــری 
هــای خدماتــی و هــر چیــزی بــه جــز کاربــری 
مســکونی اســتفاده کــرد، توســط زمیــن خــواران 
و افــراد ســودجو تملــک و تفکیــک شــدند و بــه 
مــردم کــم بضاعتــی کــه امــکان خریــد زمیــن 
در هســته مرکــزی شــهر و محلــه هــای داخــل 

ــد. ــتند، فروختن ــهر را نداش ــم ش حری
ــهر  ــمین ش ــب شش ــار لق ــا افتخ ــزد ب ــی ی وقت
ــه  ــت و جامع ــود گرف ــه خ ــران را ب ــی ای صنعت
ــرازیر  ــزد س ــه ی ــر ب ــتانهای دیگ ــری از اس کارگ
شــدند، بــه تدریــج اســتقبال از این ســکونتگاه ها 
بیشــتر و بیشــتر شــد تــا جایــی کــه ایــن روزهــا 
ــای غیررســمی  شــاهد گســترش ســکونتگاه ه
و حاشــیه نشــینی در شــهر تاریخــی ایــران 

ــتیم. هس
مشــکالت ایــن ســکونتگاه هــا تنهــا بــه 
مخــدوش شــدن چهــره شــهر ختــم نمــی شــود 
و مشــکالت بزرگتــر در دل کوچــه هــا و محلــه 
ــه  ــکالتی ک ــت، مش ــق اس ــن مناط ــای ای ه
گاهــی تــا عمــق خانــواده هــا نیــز پیــش رفتــه 
ــیاری را  ــی بس ــی و اجتماع ــکالت فرهنگ و مش
بــرای یــزد رقــم زده اســت مشــکالتی کــه بــی 
ــران  ــدن از آنهــا خســارات جب شــک، غافــل مان
ــد  ــال خواه ــه دنب ــه ب ــرای جامع ــری را ب ناپذی

ــت. داش

عامــل  تریــن  اصلــی  lمســکن 
نشــینی حاشــیه  توســعه 

ــزد  یکــی از اســاتید جامعــه شناســی دانشــگاه ی
در مــورد علــل گســترش حاشــیه نشــینی اظهــار 
ــت  ــی اس ــن عامل ــی تری ــکن، اصل ــت: مس داش
ــه ســمت حاشــیه هــای شــهر و  کــه مــردم را ب

ســکونتگاه هــای غیررســمی کشــانده اســت.
ــه  ــی ک ــرد: از زمان ــوان ک ــانی عن ــا افش علیرض
ــد،  ــکل گرفتن ــمی ش ــای غیررس ــکونتگاه ه س

کــم بــودن خانــه هــای اســتیجاری، بــاال بــودن 
نــرخ اجــاره بهــا در داخــل شــهر بــرای افــراد کم 
بضاعــت و گــران بــودن ملــک و زمیــن نســبت 
ــیه  ــق حاش ــتقبال از مناط ــق، اس ــن مناط ــه ای ب
ــراد  شــهر بیشــتر و بیشــتر شــد و بســیاری از اف
ــیه نشــینی  ــه از مشــکالت حاش ــم اینک ــه رغ ب
ــرای اینکــه دخــل و  ــه ناچــار ب ــد، ب ــع بودن مطل
ــکن  ــد، مس ــته باش ــی داش ــان همخوان خرجش

ــد. ــق انتخــاب کردن ــن مناط ــود را در ای خ
وی بــا اشــاره بــه کمبودهــای ســکونتگاه هــای 
غیررســمی در یــزد بیــان کــرد: در ایــن مناطــق 
بــه نــدرت مــی تــوان پــارک، کتابخانــه، زمیــن 
ورزشــی و دیگــر امکانــات ســرگرم کننــده بــرای 
ــی باشــد،  ــم فضای ــر ه ــرد و اگ ــدا ک ــان پی جوان
ــر  ــده ب ــار ســال آین ــا چه ــه ســه ت احــداث آن ب
مــی گــردد و پیــش از ایــن مــردم در ایــن مناطق 
ــی  ــه ســر م ــی ب ــات رفاه ــل امکان ــر کام در فق

ــد. بردن

ــاع  ــا اتب ــی ب ــران ایران lازدواج دخت
ــین ــیه نش ــق حاش ــی در مناط خارج

ــان اینکــه در مناطقــی از حاشــیه  ــا بی افشــانی ب
ــه  ــود دارد ک ــون مشــکالتی وج ــزد اکن ــهر ی ش
شــاید زندگــی بــرای هــر فــردی در ایــن مناطق 
ــن  ــب ای ــزود: در اغل ــد، اف ــوار کن ــیار دش را بس
ــه جــز مشــکالت رفاهــی و شــهری،  مناطــق ب
مشــکالت فرهنگــی بیــداد مــی کنــد و بــه رغم 
تــالش هــای انجــام شــده از ســوی مســئوالن 
ــگ و ...  ــت، فرهن ــر، امنی ــدرکاران ام و دســت ان
ــی  ــی برخ ــه حت ــوی ک ــه نح ــه ب ــار خدش دچ
ــه در مناطــق حاشــیه ای شــهر  ــی ک ازدواج های
یــزد صــورت مــی گیــرد، تاســف بــار اســت بــه 
عنــوان نمونــه در ایــن مناطــق بــه وفــور شــاهد 
ــه  ــی ب ــاع خارج ــا اتب ــی ب ــران ایران ازدواج دخت
ویــژه افاغنــه هســتیم کــه ایــن امــر خود آســیب 

ــال دارد. ــه دنب ــی ب های
ــا  ــه ازدواج ه ــب اینگون ــه اغل ــان اینک ــا بی وی ب

کــه فجایــع بســیاری را بــه دنبــال خــود دارنــد، 
ــد،  ــر جامعــه اتفــاق مــی افت ــراد فقی ــان اف در می
افــزود: افــراد فقیــر نیــز اغلــب در حاشــیه شــهر 
ــد  و ســکونتگاه هــای غیررســمی ســکونت دارن
ــا، طــالق  ــن ازدواج ه ــورد از ای ــد م ــوع چن و وق
ــی کــه بــی سرپرســت  ــاری و کودکان هــای اجب
یــا بدسرپرســت و گاهــی بــدون شناســنامه 
و هویــت مســتند در ایــن مناطــق، شــرایط 
ناهنجــاری در حاشــیه شــهر به وجــود مــی آورد.

افشــانی یکــی از مهمتریــن راه حــل هایــی کــه 
مــی تــوان بــرای جلوگیــری از وخیــم تــر شــدن 
اوضــاع حاشــیه نشــینی در یــزد بــه کار گرفــت، 
ــیه  ــق حاش ــکاران مناط ــداد بی ــردن تع ــم ک ک
نشــین از یــک ســو و بهبــود و ســاماندهی اوضاع 

مســکن در هســته مرکــزی شــهر دانســت.
وی تاکیــد کــرد: در کنــار رفــع مشــکالت 
ــد  ــرخ خری ــل ن ــع تعدی ــور قط ــه ط ــکاری، ب بی
و اجــاره مســکن و ســاماندهی نظــام اجــاره 
ــیار  ــینی بس ــیه نش ــاماندهی حاش ــینی در س نش
ــکالت  ــوان مش ــر بت ــود و اگ ــد ب ــذار خواه اثرگ
ــی  ــج م ــه تدری ــرد، ب ــل ک ــوزه را ح ــن دو ح ای
تــوان معضــل حاشــیه نشــینی و ســکونتگاه های 
ــرف  ــزد برط ــد ی ــهری مانن ــمی را در ش غیررس

ــرد. ک
امــا شــهردار یــزد نیــز در مــورد حاشــیه نشــینی 
ــن دارد و او  ــرای گفت ــیاری ب ــای بس ــزد حرفه ی
مقصــر اصلــی در توســعه حاشــیه نشــینی را فقط 

مــردم کــم بضاعــت نمــی دانــد.
محمدرضــا عظیمــی زاده اظهــار داشــت: شــکل 
گیــری ســکونتگاه هــای غیررســمی مرحلــه بــه 
ــع  ــد از سرچشــمه مان ــه انجــام شــده و بای مرحل
پیشــروی آن شــد و بــه نظــر مــی رســد تخریــب 
منــازل در ســکونتگاه هــای غیررســمی منصفانه 

نباشــد.
ــری  ــکل گی ــی ش ــأ اصل ــرد: منش ــان ک وی بی
ــن خــواری و  ســکونتگاه هــای غیررســمی، زمی
ــه نحــوی کــه  تصــرف اراضــی دولتــی اســت ب

ــتفاده از  ــا اس ــودجو ب ــراد س ــواران و اف ــن خ زمی
غفلــت دســتگاه هــا، اقــدام بــه تصــرف اراضــی 
ــه  ــا ب ــروش آنه ــک و ف ــهر و تفکی ــیه ش حاش
قیمــت ارزان بــه مــردم مــی کننــد کــه در ایــن 
ــتانداری، راه و  ــر اس ــی نظی ــتگاه های ــتا دس راس
ــت  ــود مراقب ــی خ ــد از اراض ــازی و ... بای شهرس
کننــد تــا ایــن اراضــی بــه چنــگ زمیــن خــواران 

ــد. نیفت
عظیمــی زاده، یــادآور شــد: ســاخت و ســاز، 
ــن ســکونتگاه  ــری ای ــدی شــکل گی ــه بع مرحل
ــد  ــهرداری بای ــه ش ــن مرحل ــت و در ای ــا اس ه
بــه طــور جــدی وارد عمــل شــود امــا متاســفانه 
در بســیاری از مــوارد شــاهد ســاخت و ســازهای 

ــتیم. ــت هس ــی کیفی ــبانه و ب ش

lزمیــن خــواری، منشــأ اصلــی شــکل 
گیــری ســکونتگاه هــای غیررســمی

وی ادامــه داد: بعــد از اینکــه ســاخت و ســاز 
انجــام شــد، مرحلــه بعــدی ممانعــت از پیشــروی 
حاشــیه نشــینی، کمیســیون مــاده 100 اســت که 
علــی القاعــده بایــد در ایــن مــوارد حکــم تخریب 
صــادر کنــد امــا بــه خاطــر وضعیــت بد معیشــتی 
مــردم و مشــکالت مالــی آنهــا، بــا ســازندگان بنا 
در ایــن مناطــق بــا رأفــت اســالمی برخــورد می 
ــا  ــه ه ــه خان ــت ک ــکل اس ــن ش ــه ای ــد و ب کن
ــکالت، در  ــه مش ــم هم ــه رغ ــده ب ــاخته ش س

مناطــق حاشــیه شــهر ابقــا مــی شــوند.
ــم  ــواردی ه ــرد: در م ــوان ک ــزد عن ــهردار ی ش
ــدون  ــت و ب ــا جدی ــاده 100 ب ــه کمیســیون م ک
ــی  ــب م ــدور رای تخری ــه ص ــدام ب ــاض اق اغم
ــا  ــت اداری در اغلــب مــوارد ب ــوان عدال ــد، دی کن

ــد. ــی کن ــت نم ــب موافق تخری
بــرای  اساســی  راهکارهــای  از  یکــی  وی، 
جلوگیــری از گســترش حاشــیه نشــینی را اقــدام 
بــه موقــع متولیــان امــر در زمــان الزم برشــمرد 
ــر راه و  ــی نظی ــر ارگانهای ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــدای  ــان ابت ــتانداری و ... از هم ــازی، اس شهرس
امــر از اراضــی خــود مراقبــت کــرده و اجــازه ورود 
ــرای  و تجــاوز زمیــن خــواران و افــراد ســودجو ب
تفکیــک و فــروش زمیــن هــا را ندهنــد، هرگــز 

ــت. ــم داش ــدی را نخواهی ــکالت بع مش
شــهردار یــزد بــا اشــاره بــه مدل حاشــیه نشــینی 
در شــهر یــزد عنــوان کــرد: حاشــیه نشــینی یــزد 
اغلــب توســعه روســتاهای نزدیــک بــه شــهر یزد 
بــوده اســت و در مــواردی نیــز ســکونتگاه هــای 
غیررســمی خــارج از حریــم شــهرها شــکل 

ــد. گرفتــه ان

lخدمــات رســانی آب و بــرق و گاز 
ــیه ای و  ــق حاش ــاکنان مناط ــرای س ب

ــردم ــات م توقع
وی ادامــه داد: بــر اســاس قانــون، این ســکونتگاه 
هــا حــق دریافــت هیچگونــه امکاناتــی را ندارنــد 
امــا دســتگاه هــای خدمــات رســان بــدون توجــه 
بــه مجوزهــای ســاخت و ســاز، بــه خانــه هــای 
ســاخته شــده در ایــن مناطــق، آب و بــرق و گاز و 
تلفــن و ... مــی دهنــد و ایــن امــر بــرای ســاکنان 
ایــن مناطــق توقعــات جدیــد نظیــر ارائــه 

خدمــات شــهری و ... ایجــاد مــی کنــد.
عظیمــی زاده در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ــکونتگاه  ــاماندهی س ــرح س ــه ط ــان اینک ــا بی ب
ــات آن  ــرح و مطالع ــز مط ــمی نی ــای غیررس ه
آغــاز شــد، عنــوان کــرد: واقعیــت آن اســت کــه 
ــت و  ــیار باالس ــرح بس ــن ط ــرای ای ــه اج هزین

بررسی پدیده حاشیه نشینی در یزد

یزد حاشیه چندانی ندارد

د یـــــز

نیره شفیعی پور

روزگاری نه چندان دور، یزد در بافت تاریخی آن خالصه می شد اما به تدریج شهر گسترش یافت و محله های 
کوچک و بزرگ و جدیدی به هسته مرکزی یزد اضافه شدند و حریم شهر را شکل دادند و خارج از حریم شهر 

نیز تا چشم کار می کرد، بیابان بود و کویر.
این روزها با گسترش جمعیت و افزایش مهاجرت ها، یزد دیگر منحصر به هسته مرکزی و چند محله جدیدتر 

نیست و خانه ها تا دل بیابان پیشروی کرده اند و نمی توان مرزی میان بیابان و شهر قائل شد.
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پرونده حاشیه نشینی

ــر اســت. ــان ب ــرای آن زم اج
وی افــزود: بــر اســاس ایــن طــرح بایــد مناطــق 
حاشــیه شــهر و ســکونتگاه هــای غیررســمی بــه 
شــهر الحــاق شــود امــا واقیعــت ایــن اســت کــه 
ایــن مناطــق بایــد بــه حــدی از توانمندی برســند 
ــهر  ــمی ش ــق رس ــه مناط ــا را ب ــوان آنه ــه بت ک

الحــاق کــرد.
ــای  ــکونتگاه ه ــت: س ــد اس ــزد معتق ــهردار ی ش
غیررســمی در واقــع ماننــد کــودک عقــب مانــده 
ای هســتند کــه الجــرم متولــد شــده انــد، اکنون 
ــد تــالش  ــوان آنهــا را کشــت بلکــه بای نمــی ت
ــد  ــی بای ــد شــوند یعن ــز توانمن ــا نی ــا آنه ــرد ت ک
ــا  ــکونتگاه ه ــن س ــه ای ــال ک ــرد ح ــالش ک ت
ــکونت  ــرای س ــرایط ب ــل ش ــده، حداق ــاد ش ایج

ــد. ــه وجــود بیای ب
ــن اســت کــه ایــن روزهــا وضعیــت  واقعیــت ای
ــین  ــیه نش ــمی و حاش ــای غیررس ــکونتگاه ه س
ــر  هــای اطــراف یــزد خــوب نیســت و عــالوه ب
ــم و  ــه ک ــی ک ــای رفاه ــکالت و کمبوده مش
ــر  ــع هســتند و گــذری ب بیــش همــه از آن مطل
ایــن مناطــق، همــه ناگفتــه هــا را هویــدا خواهــد 
کــرد، مشــکالت فرهنگــی در ایــن مناطــق بیداد 

ــد. ــی کن م
در ایــن مناطــق اغلــب مــردم روســتاهای اطراف 
ــه و کارگــران مهاجــر از ســایر  ــاع بیگان ــزد، اتب ی
ــن  ــم آمیخت ــد و در ه ــده ان ــاکن ش ــهرها س ش
ــاوت، آســیب هــای جــدی  ــگ هــای متف فرهن
ــان  ــت، هم ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب اجتماع
ــرف  ــزد را ظ ــفانه ی ــه متاس ــی ک ــیب های آس
چنــد ســال گذشــته از شــهری امــن و امــان بــه 
شــهری تبدیــل کــرد کــه اکنــون آمــار ســرقت، 
ــی در آن  ــات خانوادگ ــاد و اختالف ــالق، اعتی ط

ــد. ــداد مــی کن بی
ایــن مشــکالت اغلــب از همیــن حاشــیه هــای 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه و البت ــأت گرفت ــهر نش ش
ــب  ــت و در اغل ــزد نیس ــهر ی ــه ش ــر ب منحص
مناطــق کشــور، مشــکالت اجتماعــی و آســیب 
ــه  ــد ک ــی کن ــور م ــروز و ظه ــی ب ــا از مناطق ه
ــر  ــفانه فق ــود دارد و متاس ــادی وج ــر م در آن فق
مــادی و فقــر فرهنگــی، زمانــی کــه بــا یکدیگــر 
پیونــد پیــدا مــی کننــد، مشــکالت بســیاری رقم 

ــد زد. خواهن
ــدارد  ــی ن ــزد، مناطــق حاشــیه ای چندان شــهر ی
ــر  ــون درگی ــهر اکن ــه از ش ــه منطق ــا س و دو ی
ــاد،  ــن آب ــت، حس ــینی اس ــیه نش ــل حاش معض
بلــوار اســتقالل و مناطقــی از آزادشــهر اما همین 
مناطــق نیــز آبســتن وقایعــی هســتند کــه عبــور 

ــت. ــر نیس ــادگی امکانپذی ــه س ــا ب از آنه
بســیاری از مشــکالت حاشــیه نشــینی در 
شــهرهای مختلــف یکســان اســت و مشــکالت 
فرهنگــی، بهداشــتی، آموزشــی و اقتصــادی 
مــردم ایــن مناطــق در بســیاری از شــهرها 
مشــترک اســت امــا معضــل حضــور اتبــاع 
ــکالت  ــاز، مش ــوع غیرمج ــم از ن ــه آن ه بیگان
حاشــیه نشــینان یــزد را دو چنــدان کــرده و ایــن 
مشــکل در کمتــر اســتاني مشــاهده شــده اســت.

ــت  ــر باف ــالوه ب ــه ع ــاع بیگان lاتب
تاریخــی بــه حاشــیه شــهر یــزد نیــز 

ــد ــرده ان ــوخ ک رس
ــه تنهــا در  ــر ن ــه طــی ســالهای اخی ــاع بیگان اتب
ــت تاریخــی بلکــه در حاشــیه شــهر رســوخ  باف
کــرده انــد و بــا اســتفاده از موقعیــت مــردم ایــن 
مناطــق، دردســرهای بزرگــی بــرای آنهــا ایجــاد 

ــد. ــرده ان ک
ــیه  ــه در حاش ــی ک ــن معضالت ــی از مهمتری یک
ــورد،  ــی خ ــم م ــه چش ــور ب ــه وف ــزد ب ــهر ی ش
ازدواج دختــران ایرانــی بــا اتبــاع بیگانــه بــه ویژه 
افاغنــه اســت، دخترانــی کــه پــس از یــک ازدواج 
ــود  ــوهران خ ــد، ش ــد فرزن ــد چن ــون و تول نامیم
ــار  ــی ب ــه تنهای ــون ب ــد و اکن ــرده ان ــم ک را گ
مســئولیت بــزرگ کــردن چنــد فرزنــد بــا هویت 

ــی کشــند. ــر دوش م ــوم را ب ــای نامعل ه
ــوار  ــه در بل ــت ک ــی اس ــی از زنان ــه یک ریحان
اســتقالل همــه او را بــه خاطــر شــرارت فرزنــدان 
نوجوانــش مــی شناســند، زنــی کــه خــود نیــز در 
ــد  ــم ق ــد و نی ــد ق ــار فرزن ــب چه ــی  صاح جوان
ــم و  ــات ک ــا امکان ــهر ب ــیه ش ــت و در حاش اس

ــد. ــی گذران ــی م ــدود، زندگ مح
ــت  ــه، حکای ــی ریحان ــر زندگ ــی ب ــرور کوتاه م
در حاشــیه  کــه  اســت  بســیاری  دختــران 
ــن  ــه ای ــی ب ــا آگاه ــزد ب ــتان ی ــهرهای اس ش

سرنوشــت دچــار مــی شــوند.

حاشــیه  دختــران  مشــترک  lدرد 
ــاع خارجــی  ــه عقــد اتب نشــینی کــه ب

ــد ــی آین در م
ریحانــه مــی گوید :هنــوز وارد 1۳ ســالگی نشــده 
بــودم کــه گلمــراد بــرای کنــدن چــاه بــه خانــه 
مــا در یکــی از روســتاهای تفــت مــی آمــد و در 
ایــن رفــت و آمدهــا مــن را از پــدرم خواســتگاری 
کــرد و پــدر بــرای اینکــه از شــر مــا کــه هشــت 
دختــر قــد و نیــم قــد بودیــم، راحــت شــود، مــرا 

راضــی بــه ایــن وصلــت کــرد.
ــت  ــتان داش ــت افغانس ــراد تبعی ــزود: گلم وی اف
ــه  ــک صیغ ــا ی ــدارک ب ــص م ــر نق ــه خاط و ب
99 ســاله بــه هــم محــرم شــدیم تــا مدارکــش 
ــرار  ــا برق ــن م ــی بی ــد دائم ــود و عق ــل ش کام
ــی از  ــراد در یک ــر کار گلم ــه خاط ــا ب ــود ام ش
کــوره هــای اطــراف شــهر یــزد، بــه ایــن منطقه 
ــادر و  ــدر و م ــه پ ــت ک ــی نگذش ــم و مدت آمدی
خواهرهایــم هــم بــه خاطــر خشــک شــدن بــاغ 
ــا  ــه ب ــد و هم ــزد آمدن ــه ی ــدرم ب ــب کار پ صاح
هــم در یــک خانــه 100 متــری زندگــی را آغــاز 

ــم. کردی
ــا  ــد آوردم ام ــار فرزن ــال، چه ــش س ــرف ش ظ

ــده  ــت نش ــی ثب ــا در جای ــد م ــوز عق ــون هن چ
بــود، نتوانســتم بــرای فرزندانــم شناســنامه 
ــنامه  ــی شناس ــد ب ــار فرزن ــون چه ــرم و اکن بگی
ــه  ــش ب ــال پی ــه س ــز از س ــان نی دارم و پدرش
ــری  ــچ خب ــه و هی ــرای کار رفت شــهر دیگــری ب

از او نــدارم.
ــد بزرگــم االن 11 ســاله اســت  وی گفــت: فرزن
ولــی هیــچ مدرســه ای او را راه نمــی دهنــد بــه 

خاطــر همیــن االف کوچــه و خیابانهاســت.

ــیه  ــای حاش ــواده ه ــالت خان lمعض
ــق را دو  ــن مناط ــکالت ای ــین مش نش

ــت ــرده اس ــدان ک چن
ــارف  ــد، ع ــی گوین ــه م ــای ریحان ــایه ه همس
ــون  ــت و چ ــاد اس ــه معت ــاله ریحان ــر 11 س پس
ــه او شــک نمــی  ــوز بچــه اســت و کســی ب هن
ــی  ــام م ــادان را او انج ــایر معت ــد س ــد، خری کن

ــد. ده
نظیــر ایــن زندگــی در حاشــیه هــای شــهر یــزد 

ــت  ــم نیس ــن ک ــراف خلدبری ــژه در اط ــه وی ب
ــات  ــر اقدام ــه خاط ــا ب ــواده ه ــب خان ــا اغل ام
غیرقانونــی کــه انجــام داده انــد، ایــن مشــکالت 
خــود را پنهــان مــی کننــد امــا حضــور و 
ــر روز  ــهر، ه ــیه ش ــا در حاش ــی آنه نحــوه زندگ
ــن مناطــق را بیشــتر  مشــکالت و معضــالت ای

ــد. ــی کن م
ــوند و  ــی ش ــوه م ــی بی ــه در جوان ــی ک دختران
کودکانــی کــه بــه خاطــر نداشــتن اســناد هویتی، 
ــی بهــره مــی  ــز ب از حداقــل هــای آموزشــی نی
ماننــد و بــی ســوادی و عقــب ماندگــی فرهنگــی 
ــهر  ــار مشــکالت ش ــر ب ــاری ب ــر روز ب ــا، ه آنه

ــد. اضافــه مــی کن

ــه  ــمی ک ــای غیررس ــکونتگاه ه lس
ــن  ــمی و ام ــه رس ــاع بیگان ــرای اتب ب

ــت اس
در مناطقــی از شــهر نظیــر اکرمیــه و اکــرم آبــاد 
نیــز در واقــع گســترش شــهر، شــهر را به روســتا 
متصــل کــرده امــا ایــن روســتاها اکنــون گرچــه 
بــرای یزدیهــا ســکونتگاه هــای غیررســمی بــه 
ــژه  ــه وی ــه ب ــرای افاغن ــا ب ــد ام ــی رون ــمار م ش

اتبــاع غیرمجــاز آنهــا، ســکونتگاهی کامــال 
ــن اســت. رســمی و ام

طــی یکــی دو ســال اخیــر متاســفانه متکدیــان 
ــد و  ــته ان ــا پیوس ــع آنه ــه جم ــز ب ــی نی واردات
ایــن منطقــه از یــزد را در ســیطره خــود 

درآورده انــد.
ــه در  ــا ک ــز از آنج ــق نی ــن مناط ــداران ای باغ
ــب  ــزی نصی ــول، چی ــت محص ــگام برداش هن
خودشــان نمــی شــود و قبــل از برداشــت 
ــازه را  ــی اج ــت ب ــه برداش ــی منطق ــا، اهال آنه
ــه  ــن باغهــا را ب ــد، عطــای ای انجــام مــی دهن
لقایشــان بخشــیده انــد و اغلــب باغهــای ایــن 
ــده و در  ــا ش ــه ره ــکل متروک ــه ش ــه ب منطق
ــز باغهــای خشــکیده تبدیــل  برخــی مــوارد نی
بــه خانــه هایــی بــرای ســکونت ســاکنان ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش منطق
معــاون عمرانــی اســتاندار یــزد در مورد حاشــیه 
ــار داشــت:  ــزد اظه ــن مناطــق ی نشــینی در ای
ــزد ســبب شــده  حاشــیه نشــینی در اطــراف ی

عــالوه بــر مشــکالت ســاخت و ســازهای 
ــای  ــاری ه ــتاندارد، ناهنج ــاز و غیراس غیرمج
اجتماعــی و فرهنگــی روز بــه روز افزایــش 

ــد. ــدا کن پی

lاغلــب حاشــیه نشــینی هــا بــا 
ــی  ــی دولت ــاز اراض ــرف غیرمج تص

همــراه اســت
ــب  ــزود: اغل ــینی اف ــا سیدحس ــید محمدرض س
ــه  ــاوز ب ــرف و تج ــا، تص ــینی ه ــیه نش حاش
اراضــی دولتــی را بــه دنبــال داشــته امــا 
ــدک در  ــدک ان ــینی ان ــیه نش ــفانه حاش متاس
ــال گســترش  ــه و در ح ــز شــکل گرفت ــزد نی ی

ــت. اس
ــه  ــه هزین ــرایطی ک ــرد: در ش ــوان ک وی عن
ــرای ایجــاد فضــای ســبز در  هــای بســیاری ب
ــاغ هــا در اطــراف شــهر  یــزد مــی پردازیــم، ب
خشــکانده مــی شــوند و اراضــی آنهــا تفکیــک 

ــه مــی شــود. ــه خان ــل ب و تبدی
ــا  ــه ب ــد کــرد: تنهــا راه مقابل سیدحســینی تاکی
ایــن ســاخت و ســازها، شناســایی متخلفــان و 

ــا آنهــا اســت. برخــورد جــدی و قانونــی ب


