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شهرنوشت

در کشــور ما پدیدۀ حاشیه نشینی 
همواره به عنوان یک مســئله مدیریت 
شهری و آسیب اجتماعی مطرح بوده 
اســت. در محدوده  حاشیه نشــین ها 
سال هاســت بخــش قابل توجهی از 
سرمایه های انســانی، مالی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی با انواع آسیب های 
اجتماعی دســت به گریبان هستند و 
راهی برای خروج از این وضعیت اسف بار 

تاکنون پیدا نکرده اند.
آسیب های اجتماعی متراکم شده 
در این مناطق به دلیــل فقر اقتصادی 
ساکنان و عوامل دیگر، امکان تغییر خود 
به خودی و ارتقای محیط زندگی مناسب 
را تقریبا ناممکن کــرده و پای دولت و 
حتی بخش هایی از نهاد های کشور را به 

این مساله کشانده است.
یکــی از برنامه هایی کــه در دولت 
قبل بــرای حــل معضالت ناشــی از 
حاشیه نشینی تدارک دیده شد، ایجاد 
دفاتر تسهیل گری در این مناطق بوده 

است.
این فکر مبتنی بر این بود که رویکرد 
مؤثــر و مناســب در امر ســاماندهی 
سکونتگاه های غیررسمی، باید براساس 
مشــارکت مردم و ســاکنان محالت 
حاشیه نشین باشــد که از دل این ایده، 
»دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی« در 

وزارت کشور راه اندازی شد.
این دفاتــر مجموعــه ای حقوقی 
متشکل از کارشناســان در حوزه هایی 
تعریف شــده هســتند که وظیفه آنها 
اعتمادسازی، آگاه سازی، نهادسازی، 
پیگیری اجرای پروژه هــای مورد نیاز 
جامعه محلــی و ترغیب ســاکنان به 

مشارکت هرچه بیشتر در فرآیند حل 
مسائل و پیشرفت و توسعه محله است. 

منظور از تســهیل گری نیز، آسان 
کردن موفقیــت یک گروه اســت که 
ممکن است با هدفی خاص دور هم گرد 
آمده باشند. در این میان نقش تسهیل گر 
که می تواند یک شخص یا یک تیم باشد، 
این است که به افراد کمک کند تا خود را 
تقویت کنند؛ او با اطالع کامل از روندها و 
تعامالت میان یک گروه، دانش خود را به 
کار می بندد تا ساختار الزم را برای گروه 
فراهم آورد تا در کمترین زمان ممکن، 
بهترین نتیجه به صورت مشــارکتی 

حاصل شود.
با گذشت پنج ســال از اجرای این 
برنامه، مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، در قالب یک گزارش،  عملکرد 
این دفاتر را بررســی کرده است که در 
ادامه بخش هایی از این گزارش را از نظر 

می گذرانیم.

 تالش در راستای حل
 مشکالت کالبدی محالت

بنابر گزارش مرکز پژوهش ها، اولین و 
بیشترین نمود عملکرد دفاتر تسهیلگری 
و توسعه محلی مربوط به وجوه کالبدی 
محالِت هدف بــوده و اهم تالش های 
صورت گرفته در این زمینه عبارتند از: 
پیگیری و مطالبه گری اجرای پروژه های 
کالبدی و زیرساختی نظیر شبکه آب، 
برق، گاز، تلفن، زمین و مسکن، خدمات 
شهری، اصالح و بهبود کیفیت معابر و 

سایر پروژه های کالبدی و فیزیکی.
در این گزارش از دیگر اقدامات این 
دفاتر ذیل دســتاوردها؛ به شناسایی 
مشکالت مردم در زمینه عدم بهره مندی 
از خدمات و زیرساخت ها نظیر عدم توان 

مالی برای پرداخت هزینه آنها و موانع ارائه 
خدمات در محله، هماهنگی دستگاه های 
خدمات رسان و هم افزایی توان اجرایی و 
مالی آنها در بهبود وضعیت محله، حل 
مسائل مرتبط با بهبود وضعیت معابر، 
نامگذاری کوچه ها، حل مسائل بهداشت 
محیــط، برنامه ریزی برای اســتفاده 
ســودمند و بهینه از فضاهای متروک و 

بالاستفاده اشاره شده است. 

پیگیری بحث آموزش
 جامعه محلی به ویژه کودکان

ازسوی دیگر، آموزش جامعه محلی 
برای شناسایی درست مسائل و راه های 
رفع آنها و مشــارکت در حل مشکالت 
محله، شناسایی گروه های آسیب دیده 
و در معرض آســیب و ارجاع و پیگیری 
حل مسائل آنان از طریق دستگاه های 
حمایتــی و نیز  شناســایی گروه های 
کم توان در خانواده ها و پیگیری برای حل 
مشکالت و مطالبات آنان از دستگاه های 
ذیربط؛ از جمله نقاط قــوت این دفاتر 

ارزیابی شده است.
 شناســایی کودکان بازمانــده از 
تحصیل و کمک به بازگرداندن آنان به 
چرخه تحصیل و آموزش، کمک به حل 
مشکالت اوراق هویتی ساکنان محالت 
حاشــیه و بهره مندی برخی از حائزین 
شــرایط برای خدمات اولیه و ابتدایی 
در حوزه آموزش و بهداشت، شناسایی 
مسائل حقوقی محله اعم از مسائل ملکی، 
خانوادگی، فردی و... و ارائه مشاوره های 
اولیه حقوقی و ارجــاع به متخصصان و 
وکال؛ از دیگر اقداماتی اســت که مرکز 
پژوهش ها در ارزیابی عملکرد این دفاتر 
آنها را مثبت و ازجمله نقاط قوت ارزیابی 

کرده است.  

تغییر رویکرد و تالش برای 
استفاده از ظرفیت های مردمی

بــه اعتقــاد کارشناســان مرکز 
پژوهش ها تجارب ملی و بین المللی در 
موضوع حاشیه نشینی نشان می دهد 
که راه برون رفــت از این وضعیت تکیه 
کردن به توان و استفاده از ظرفیت های 
مردمی اســت و راه حل پایدار مسئله 
حاشیه نشینی منوط به تغییر رویکرد 
موجود و حرکت به ســمت نهادسازی 
مردمی اســت. در تجربه الگوی دفاتر 
تســهیلگری تالش برای تحقق این دو 
مؤلفه را می توان مشاهده کرد؛ هم تغییر 
رویکرد داده شده و هم تالش شده است 
تا از  ظرفیت های مردمی استفاده شود. 
اقدامات انجام گرفته توســط دفاتر در 
این زمینه عبارتند از:  شناسایی بازیگران 
اصلی و برقراری ارتباط با افراد ذی نفوذ 
محله برای حل مسائل موجود، حمایت از 
فعالیت سازمان های مردم نهاد در محله و 
ایجاد نهادهای محلی به ویژه در بخش 
زنان، جوانان، نوجوانان، گروه های هنری 
و ورزشی، ارتقای آگاهی و مطالبه گری 
افراد محلی و تشکیل گروه ها و تیم های 
محلی برای پیگیری حل مشــکالت و 
مســائل محله با تکیه بر ظرفیت های 

ساکنان.

ضعف در اعتمادسازی 
و جلب مشارکت حداکثری

 انجام هرگونه اقدام تســهیلگرانه و 
مداخله اجتماعی موفق و اثربخش در 
حوزه های اجتماعی، منــوط به وجود 
سطح قابل قبولی از اعتماد به عامالن و 

مجریان است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
می گوید برخی از دفاتر تسهیل گری و 

توسعه محلی، در اعتمادسازی و جلب 
مشارکت حاشیه نشین ها موفق نبوده اند 
که عامل اصلی آن ضعف در اســتفاده 
از کارشناســان بومی، توانمند و آگاه به 
شــرایط اجتماعی و خلقیات ساکنان 

محالت هدف است.
ضعف در هماهنگی بین دستگاهی و 
ناهماهنگی بین دستگاهی برای اجرای 
پروژ های تعریف شده از دیگر نقاط ضعف 

این دفاتر اعالم شده است.
به اعتقاد گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس بخشی از این مســاله ناشی از 
آشنایی ناکافی مسئوالن سایر دستگا ه ها 
با اقدامات این دفاتر و باور نداشــتن به 
ظرفیت آنهاســت و بخــش دیگر به 
موازی کاری و تعارض با سایر طرح های 

تسهیل گرانه برمی گردد.
ابهام، تداخل و گاه تضــاد قوانین و 
مقــررات موجود نیز مانعــی جدی در 
فرآیند حل مسائل محالت هدف ایجاد 
کرده است. این گونه ابهامات ساختاری 
و نهادی منجر به نوعی تعلیق و بی ثباتی 
در وضعیت دفاتر تسهیل گری و توسعه 

محلی شده است. 

نامشخص بودن نتایج
 و اثربخشی عملکرد دفاتر

 از جمله نقدهای کارشناســان در 
زمینه عملکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه 
محلی، کم توجهی به موضوع اثربخشی 
فعالیت ها و اقدامات صــورت گرفته و 
نامشــخص بودن نتایج در پرتو اهداف 
تعریف شده برای طرح است. به طوری 
که علی رغم گذشت پنچ ســال از آغاز 
به کار این دفاتر، همچنان شاخص ها و 
سنجه های الزم برای پایش وضعیت و 

عملکرد دفاتر نهایی نشده است. 
این در حالی است که ارزیابی فرایند 
و اقدامات دفاتر تسهیل گری و توسعه 
محلی بــرای هرگونه تصمیم گیری در 
راســتای اصالح و بهینه سازی فرآیند 
توانمندســازی محالت حاشیه نشین 
امری الزم و ضروری اســت. همچنین 
برخی کارشناســان معتقدنــد دفاتر 
نتیجه محور نیستند و تنها بر دامنه ای 
از فعالیت های روبنایی متمرکز هستند. 

غلبه رویکرد و نگاه کالبدی
 بر عملکرد دفاتر

 یکی از نقدهای وارد در این گزارش 
بر طرح های تعریف شده برای محالت 
حاشیه نشین و اقدامات توسعه ای به طور 
کلی، تمرکز بیشتر بر وجوه کالبدی در 

مقام برنامه ریزی، عمل و ارزیابی است. 
در همیــن زمینــه طــرح دفاتر 
تسهیلگری و توسعه محلی نیز علی رغم 
همه تالش هــا و تأکیدات بــر مفهوم 
احساس تعلق محلی، همچنان با معضل 
غلبه نگاه کالبدی در ســاختار و فرایند 
درگیر اســت. به گونه ای که بیش از ۴۶ 
درصد از مسائل اولویت دار محالت هدف 

کالبدی بوده اند. 

بررسی مرکز پژوهش  ها همچنین 
نشــان می دهــد عناویــن طرح های 
مصوب و عملیاتی شــده در این دفاتر 
نیز از کالبدی بودن حــدود ۶۰ درصد 
از پروژه های ثبت شــده برای محالت 
حکایت دارد.  غلبه رویکرد و نگاه کالبدی 
در شــهرداری ها، به عنوان نهادی که 
مستقیم و غیرمستقیم بیشترین نقش و 
تأثیر را بر اجرای طرح ها و اقدامات دفاتر 
تسهیل گری و توسعه محلی دارند، به 
عنوان یکی از علت های این نقیصه تعیین 

شده است. 

ابهام در چشم انداز
 و برنامه ریزی بلندمدت دفاتر

 شکل گیری محالت حاشیه نشین 
و ســکونتگاه های غیررسمی در طول 
زمــان و فرایندی بلندمــدت به وقوع 
می پیوندد؛ همچنین، این پدیده، مانند 
همه رویدادها و وضعیت های اجتماعی، 
وابستگی باالیی به مسیر طی شده خود 
دارد و مداخله و تغییر در آن به سادگی 

امکان پذیر نیست. 
براســاس اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس طرح دفاتر تسهیل گری و توسعه 
محلی، مبتنی بر اقدام در سطح ُخرد و 
محلی، برنامه ریزی در افــق کوتاه و در 
نهایت میان مدت را در دستور کار داشته 
است؛ در حالی که واقعیت پیچیده و چند 
بُعدی محالت حاشیه نشین، به گونه ای 
است که ناگزیر از برنامه ریزی بلندمدت 

و جامع است.

ضعف ساختار و کیفیت پایین 
نیروی انسانی

به اعتقاد این مرکز در برخی از دفاتر 
کارشناســان به دلیل عدم آشنایی با 
خلقیــات و ویژگی هــای اجتماعی و 
فرهنگی ساکنان جامعه هدف، نداشتن 
سابقه و تجربه کاری، غلبه رویکردهای 
دانشــگاهی، نامناســب بــودن نظام 
پرداخت و انگیزش کارشناسان، ضعف 
در فرایند آموزش کارکنان، اشتغال به 
امور اداری و عدم حضور مؤثر در میدان 
توان و کیفیت الزم جهــت انجام امور 

تسهیل گرانه را در محالت هدف ندارند.

جمع بندی با طرح یک چالش
 و چند پیشنهاد

در جمع بندی این گزارش آمده است 
که مجریان در این طرح با چالش های 
مختلفی روبه رو بوده اند که مهمترین 

آن تعارض با سایر دستگاه ها بوده است.
تهیه کننــدگان ایــن گــزارش 
پیشــنهادهایی نیز به سیاستگذاران 
داشته اند که واگذاری دفاتر تسهیل گری 
و توســعه محلی به مدیریت شــهری، 
متناسب با مالحظات و اقتضائات الزم 
و بازنگری و اصالح الگوی برنامه ریزی 
بلندمدت طــرح مبتنی بــر واقعیات 
عملیاتی میدان، ارتقای سازوکارهای 
نظارتی وزارت کشــور، ســازمان امور 
اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط بر فرایند 
و عملکرد دفاتر تسهیل گری، ... و استفاده 
حداکثری از حضور و مشارکت واقعی 
مردم محلی در پیشبرد فعالیت دفاتر، در 
همه زمینه ها از شناسایی و برنامه ریزی 

تا اجرا و نظارت از جمله آن است.

ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی ازسوی مرکز پژوهش ها 

سامان دهی محالت حاشیه نشین؛ شاید هیچ وقت 
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نفیسه   محمدزاده

غرق شدن همزمان 5 نوجوان
در آب انبار روستای سیادک زاهدان

5 نوجوان هنگام شنا در حوض انبار روستای سیادک 
زاهدان به علت ناآگاهی از عمق و آشنا نبودن به فنون شنا 
دچار غرق شدگی شده و جان خون را از دست دادند. به 
گزارش عصرایران،  رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی 
دانشگاه علوم پزشــکی زاهدان با اعالم این خبر، گفت: 
این حادثه در ســاعت 7 و 23 دقیقه صبح چهارشنبه به 
مرکز اورژانس زاهدان اعالم شــد. فریبرز راشدی تاکید 
کرد: حوض انبار، هوتک، رودخانه هــا و کانال های آب 
حریم امنی برای شنا و تفریح نیست خانواده ها بیشتر از 
فرزندان مراقبت کنند. روستای سیادک در نزدیکی شهر 

زاهدان قرار دارد.
    

وزیر آموزش و پرورش:

 عشایر و استان های مرزی
 ۲۷ هزار معلم نیاز دارند

وزیر آمــوزش و پــرورش 
گفت: پیش بینی شده 27 هزار 
معلم در بخش عشایری و برخی 
استان های مرزی نیاز داریم که 
امســال ۹ هزار معلم برای این 
مناطق تامین خواهند شد. به گزارش ایلنا، یوسف نوری 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان 
عشایر کشور در مشــهد افزود: اعزام معلم ثابت برای این 
مناطق نخستین گام برای ایجاد عدالت تربیتی در این مسیر 
است. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مرحله بعدی، تامین 
و تکمیل تجهیزات و زیرساخت های فضای آموزشی است 
چراکه در برخی مدارس عشــایر هنوز کانکس و مدارس 

سنگی خشکه چین داریم.
    

زاکانی خبر داد:

اختصاص ۷۷ میلیون یورو
 برای تأمین ۱۱۳ دستگاه واگن

شهردار تهران با بیان اینکه برای تأمین ۱۱3 دستگاه 
واگن با شرکت واگن سازی تهران وارد انعقاد قرارداد شده ایم، 
گفت: دولت برای این امر 77 میلیون یورو اختصاص داده 
است. به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در حاشیه آیین انعقاد 
تفاهم نامه همکاری مشترک شــهرداری تهران و قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا )ص( برای احداث خط ۱۰ مترو و 
آغاز مونتاژ دستگاه حفاری تونل مکانیزه این خط در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه خط ۱۰ مترو ۴۴ کیلومتر است و 35 
ایستگاه دارد، اظهار کرد: این خط در دو فاز اجرا می شود که 

فاز اول امسال و فاز دوم سال آینده آغاز خواهد شد.
    

مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی مطرح کرد؛

ضرورت تسریع در صدور شناسنامه 
کودکان بی سرپرست

مدیرکل کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیســتی بــا بیان 
حســاس و مهم بودن موضوع 
فرزندخواندگی گفت: زمان در 
تمامی ابعاد این موضوع باید به 
حداقل برسد.سعید بابایی در جلســه هماهنگی صدور 
شناسنامه و مراحل فرزندخواندگی فرزندان بی سرپرست 
و بدسرپرست؛ خاطرنشان کرد: صدور شناسنامه سبب 
جلوگیری از آســیب های اجتماعی است که مستقیم به 

فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست وارد می شود.
    

رئیس  مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

غربالگری حجاج قبل از بازگشت
به کشور آغاز می شود

رئیس  مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی تاکید کرد: غربالگری حجاج 
بیت اهلل الحرام قبل از بازگشت به کشــور آغاز می شود. به 
گزارش ایسنا، دکتر محمد مهدی گویا افزود: برای این کار 
برنامه ریزی های الزم از سوی وزارت بهداشت و سازمان حج و 
زیارت انجام شده و در قدم اول غربالگری سندرمیک و سپس 
تست تشخیصی سریع برای مسافران به انجام می رسد. بنابر 
اعالم وبدا، رئیس  مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: چنانچه نتیجه تست فردی مثبت باشد 
به سرعت اقدامات الزم از سوی وزارت بهداشت به مرحله 

اجرا خواهد رسید.
    

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

واکسیناسیون دانش آموزان
اجباری نیست

ســخنگوی وزارت آموزش 
و پرورش با بیــان اینکه الزامی 
برای واکسیناسیون دانش آموزان 
وجود ندارد، گفــت: آموزش و 
پرورش ثبت نــام دانش آموزان 
در مدارس را مشروط به واکسیناسیون نکرده است. صادق 
ســتاری فرد افزود: توصیه ما این است که واکسیناسیون 
دانش آموزان بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شود، 

اما الزامی برای این کار وجود ندارد.

از گوشه و کنار 

معاون سازمان ثبت اســناد با بیان اینکه در دو سال اخیر 
بیش از ۶۰ درصد پرونده های ورودی ما در حوزه اجرا مربوط 
به مهریه بوده است، این موضوع را یک زنگ خطر عنوان کرد.

به گزارش  مهر، نوسانات قیمت سکه در سال های گذشته 
تنها اقتصاد مردم را به چالش نکشــیده اســت بلکه بنیان 

خانواده ها را نیز با بحران روبرو کرده است.
مهریه هایی که در زمان ارزانی، سر به فلک می گذاشت، 
حاال با چند برابر شدن قیمت سکه کمر هر خانواده ریشه دار 
و تنومندی را خواهد شکست چه برسد به خانواده های نوپا و 
مسئله دار. تدبیرهای قضایی و حقوقی اگرچه در جهت رفع 
چالش های گرانی ســکه برای دوام خانواده ها بوده است اما 
تأثیر صددرصدی نداشته و کماکان مهریه های باال و افزایش 
بی رویه قیمت سکه باعث شده اســت که نه تنها تدبیرهای 
قضایی بــرای کاهش پرونده های مهریه مؤثــر نیافتد بلکه 
دستگاه قضایی را نیز کماکان در کش و قوس سکه و مهریه 

قرار داده است. اگر چه برای مهریه ســقف تعیین شده و بر 
اساس قانون کسی برای طلب کردن تعداد معین شده بیشتر 
با دشواری مواجه اســت، اما همین تعداد تعیین شده نیز با 
سکه های ۱5 و ۱۶ میلیون تومانی در توان بسیاری از زوج ها 

نیست .
مهریه های سنگین هر چند در این روزها جای خود را مانند 
گذشته نمی بینند و تنها خانم ها دیگر تمایلی به سکه های زیاد 
و گاه به تاریخ تولد خود ندارند، اما همچنان نگرانی در رابطه 
با آینده و ثبات زندگی مشترک را دارند. با این حال موضوعی 
مهریه به مصداق ســکه نه تنها به حل ایــن موضوع کمک 

نمی کند بلکه چالش هایی را نیز به وجود می آورد.

موضوع اجرایی گذاشتن پرونده های مهریه 
زنگ خطر است

در همین رابطه معاون امور اسناد ســازمان ثبت اسناد 

و امالک کشــور در گفتگو با خبرنگار مهــر گفت: ورودی 
پرونده های مهریه برابر با یک بحران اقتصادی و گران شدن 

سکه است که باید برای حل آن چاره اساسی اندیشید.
مهدی اقبال، افزود: در دو سال اخیر که مشکالت معیشتی 
و بحران اقتصادی و افزایش قیمت ســکه را داشتیم بیش از 
۶۰ درصد از پرونده های ورودی مــا در حوزه اجرا مربوط به 

مهریه بود.
معاون رئیس سازمان ثبت اسناد تصریح کرد: 3۰ تا ۴۰ 
درصد پرونده ها مربوط به امور دیگری بوده و مهریه در صدر 
بوده اســت بنابر این موضوع پرونده هــای مهریه یک زنگ 

خطر است.
اقبال به تأثیرات اوضاع اقتصادی و افزایش قیمت ســکه 

اشاره کرد و گفت: با این اوصاف کیان خانواده متزلزل می شود 
و این یک بحران اســت و باید از ســوی دستگاه های متولی 

چاره ای اساسی اندیشید.

کاهش شیب صعودی زندانی شدن مردان بدهکار
البته با نگاهی به آمار زندانیان مهریه در چندین ســال 
گذشــته می توان گفت که جمعیت مردان بدهکار صداق 
از آمار 25۰۰ زندانی در اردیبهشــت سال ۱3۹7 به مرور در 
سال ۱3۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱22۹ محبوس کاهش 
می یابد و در ادامه با تاکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص 
»عذر حبس بدهکاران دیــون غیرمعوض« و البته دغدغه و 
اهتمام مسئولین قوه قضائیه این اعداد در سال های ۱3۹۹ 
و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عــدد ۹۴5 و ۸2۱ زندانی مهریه تقلیل 

می یابد.
اگر چه تا پایان اردیبهشــت امســال و بر اســاس آمار 
اســتخراجی ۶۰۰ مرد ایرانی به دلیــل ناتوانی در پرداخت 
مهریه در زندان به سر می برند اما با افزایش مجدد قیمت سکه 
ممکن است آمارها باز هم شیب صعودی را طی کنند که این 
مهم نیازمند چاره اساسی برای حفظ حقوق زنان از سویی و 
همچنین توجه به شرایط اقتصادی مردان از سوی دیگر دارد.

زنگ خطر به صدا درآمده است

افزایش پرونده های مهریه در مرحله اجرا

گزارش


