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 41، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***، آزاده جاللي موسوي**، مهديه مصطفي پورشاد*پويا عالءالديني
  

هـاي    هـا و نقـاط ضـعف فعاليـت          آوردها، چـالش     اين مقاله به سنجش دست     :طرح مسئله 
هاي غيررسمي طي طرح بهسازي شـهري         گاه  معطوف به بهسازي و توانمندسازي سكونت     

  . پردازد مي) 1388 الي پايان 1383اجرا شده طي دورة (و اصالحات بخش مسكن 
آوردها و مـشكالت      سطح اول مربوط به دست    . شود   مطالعه در دو سطح عرضه مي      :روش

افزون بر اين، جهت سنجش . كلي و مديريت طرح در زمينة بهسازي و توانمندسازي است
هاي بهسازي و توانمندسازي در سطح محلي، يكي از پنج  آوردها و مشكالت فعاليت دست

هاي بررسي اسناد     مطالعه بر اساس يافته   . گيرد  مورد توجه قرار مي   ) بندرعباس(هر پروژه   ش
هاي   هاي غيررسمي بندرعباس، مصاحبه     در سكونتگاه   وران و اطالعات پروژه، ارزيابي بهره    

هاي عميق با مديران و مـسئوالن         نفعان در بندرعباس و مصاحبه      ساختارمند با ديگر ذي     نيمه
  . هري و اصالحات بخش مسكن تنظيم شده استطرح بهسازي ش

آوردهـاي طـرح ايجـاد گـرايش مثبـت بـه موضـوع         تـرين دسـت    يكـي از مهـم  :هـا   يافته
  .سكونتگاههاي غيررسمي در سطوح مختلف بخش عمومي بوده است

كـشي آب،     هـا، لولـه    هاي بهـسازي خيابـان      اي از مداخالت در زمينه       همچنين، رشته  :نتايج
ي خور، و ساخت مراكز بهداشت و درمـان منـافع متعـددي بـراي               ساخت مدارس، بهساز  

هاي و   در عين حال طرح با چالش     . ساكنان محلي در شهر بندرعباس به همراه داشته است        
  .رو بوده و در انجام شماري از تمهيداتش ناكام مانده استه مشكالت بسياري روب

  
ررسمي، طرح بهسازي هاي غي گاه بندرعباس، توانمندسازي، سكونت: ها كليدواژه

  شهري و اصالحات بخش مسكن، مديريت شهري 
  13/03/90: تاريخ پذيرش     15/05/89 :تاريخ دريافت

                                                           
 >palaedini@ut.ac.ir<اي، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران  ريزي شهري و منطقه  برنامهيدكتر* 

  ،ريزيكارشناسي ارشد مديريت و برنامه** 
  ،ريزي اجتماعي كارشناسي ارشد برنامه*** 

هايگاهوضعيت رفاهي اهالي سكونتارتقاي
 غيررسمي در ايران
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  مقدمه
هاي غيررسمي روبه     گاه  بسياري از شهرهاي ملل در حال توسعه با مشكل گسترش سكونت          

ذاري و  گـ     ها به واسطة مسائلي چون ناكارآمـدي نظـام سياسـت            گاه  اين سكونت . رو هستند 
اي و شهري، فقر، و نابرابري اقتـصادي و فـضايي شـكل             ريزي در سطوح ملي، منطقه    برنامه
نظمـي و   هايي از قبيل فقدان رسميت، نقصان خدمات شهري، بـي           اند و داراي ويژگي   گرفته
تمهيـدات  . هـاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي هـستند       پذيري كالبدي، و سطوح نازل شـاخص آسيب

يابي مجـدد و عرضـة          هاي غيررسمي مشتمل بر تخريب، مكان       گاه  سكونتپيشين در مواجهه با     
لـذا طـي   . انـد  مسكن عمومي، و تأمين زمين و خدمات در اكثر كشورها با شكست مواجه شده     

توانمندسـازي و بهـسازي مـشاركتي بـا تأكيـد بـر امنيـت سـكونت و                  دورة متأخر تمهيـدات     
محلـي  ريجي از طريق بسيج مردمي و توسـعة         اعتمادسازي، ارتقاي ظرفيت نهادها، و بهبود تد      

 ,UN-Habitat, 2003(هـا قـرار گرفتـه اسـت      المللـي و دولـت   در دستور كار نهادهاي بين

2006a, 2006b .(  
در ايران نيز مشكل اسكان غيررسمي به تدريج شكلي حاد به خود گرفته اسـت؛ چنـان            

 ميليون نفر تخمـين زده      10 تا   7هاي غيررسمي كشور حدود       گاه  كه اكنون جمعيت سكونت   
در مواجهـه بـا مـسئلة       . )1388طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مـسكن،         (شود    مي

دولـت در سـه دهـة اخيـر رويكردهـاي           / هاي غيررسمي كشور، بخش عمومي      گاه  سكونت
هاي   اعتنايي به فعاليت    اين رويكردها شامل بي   . گوناگون و بعضاً متعارضي اتخاذ كرده است      

، تـالش  )هاي نخست پس از انقالب   در سال (ي زمين و بعضاً تصرف عدواني       بازار غيررسم 
در عرضة مسكن عمومي يا تأمين زمين و خـدمات، ممانعـت و گهگـاه تخريـب، و نهايتـاً                    

اغلـب  (گاه غيررسمي       گيري سكونت   عمالً، در بسياري موارد، پس از شكل      . اند  پذيرش بوده 
و افزايش مطالبات اهالي، راهي به جـز   ) ها        نعتخارج از محدودة قانوني شهري به رغم مما       

ها توسط بخش عمومي جهت ساكنان وجـود          عرضة تدريجي خدمات شهري و زيرساخت     
هـا و فقـدان    برنامـة خـدمات و زيرسـاخت      البته نظر به عرضـة نـاقص و بـي         . نداشته است 
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 ايـن   هـاي غيررسـمي،     گـاه   افزاري و مشاركتي جهت ارتقاي وضعيت سكونت        هاي نرم   جنبه
تــوان در زمــرة تمهيــدات بهــسازي و توانمندســازي مطلــوب مطــابق  هــا را نمــي  فعاليــت

: 1387بنگريد به عالءالديني و امين ناصـري،        (المللي اخير به حساب آورد        رويكردهاي بين 
86-83 .(  

نقطة عطف توجه دولت ايران به پذيرش صريح رويكـرد بهـسازي و توانمندسـازي          اما  
سـند توانمندسـازي    «هـاي غيررسـمي كـشور و تـصويب            گـاه     ونتمشاركتي در قبـال سـك     

بنگريـد بـه دبيرخانـة سـتاد ملـي       (گـردد   باز مي  1382در سال   » هاي غيررسمي   گاه  سكونت
در در پيوند بـا ايـن سـند،         . )1382هاي غيررسمي،     گاه  دهي سكونت   توانمندسازي و سامان  

هـا تحـت      ي و اصالح سياسـت    هاي بهسازي، توانمندساز    اي از فعاليت    مجموعه 1383سال  
 بـا همكـاري و وام اعطـايي بانـك           1عنوان طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن       

و واحـد مـديريت آن در شـركت    ) World Bank, 2004(بندي نهـايي شـد    جهاني صورت
قرار بود طرح پس از    . مستقر گشت ) وزارت مسكن و شهرسازي   (عمران و بهسازي شهري     

بخـشي   ها و عموميـت       دت هفت سال ديگر با اهداف ارتقاء فعاليت       ساله به م    يك دورة پنج  
سالة نخست دو     مرحلة پنج . تمديد شود، اما بنا به مالحظاتي تنها مرحلة اول طرح اجرا شد           

بـا اهـداف ارتقـاي وضـعيت رفـاهي اهـالي            (قسمت اصلي بهسازي شهري يا جـزء الـف          
گـذاري جهـت      سياست(ب  و اصالحات بخش مسكن يا جزء       ) هاي غيررسمي   گاه  سكونت

به اضافة قسمت مديريت پروژه يا جزء ج را در بـر  ) بخش مسكن با رويكرد بازار ـ محور 
هـا را بـدون       در حال حاضر، دولـت ايـران ادامـه و تعمـيم جغرافيـايي فعاليـت               . گرفت  مي

  .مساعدت بانك جهاني به عهده گرفته است
ة فراگيـر در زمينـة      طرح بهسازي شهري و اصـالحات بخـش مـسكن نخـستين برنامـ             

هاي غيررسـمي اسـت؛ از ايـن رو سـنجش             گاه  بهسازي شهري و توانمندسازي در سكونت     
دهد كه در  ها مهمي به دست مي آوردها، چالشها و نقاط ضعف طرح ياد شده، آموخته    دست

                                                           
1- Urban Upgrading and Housing Reform Project (UUHRP) 
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امـا، صـرف نظـر از چنـد         . بندي و تعميم طرحهاي مشابه آتي به كار خواهـد آمـد             صورت
ارزشـيابي منتـشرشده در مـورد پـروژه دربرگيرنـدة           /ي، تنهـا ارزيـابي    گزارش كوتـاه داخلـ    

هـاي    گـاه   هاي بهسازي و توانمندسازي سـكونت       هاي فعاليت     مشاهداتي كلي در باب چالش    
به ويژه نارسايي در تعريـف      در اين مطالعه    ). 1389ايراندوست،  (غيررسمي كرمانشاه است    

ي در مقياس شهر، تعريف غيردقيق      محالت هدف، دخالت كالبدي صرف، ضعف تأثيرگذار      
ها، پيش گرفتن روش همسان براي تمام محالت و ارتباط ضعيف با مـردم                نيازها و اولويت  

  .ها برجسته شده است به عنوان نقاط ضعف فعاليت
نامة كارشناسي ارشد خود به مطالعة طرح يادشده         در پايان ) 1389(آزاد    همچنين، بهمني 

نتـايج پـژوهش    . هاي هدف شهر زاهـدان پرداختـه اسـت          گاه  توران در سكون    از منظر بهره  
هاي طرح در اكثـر مواقـع در زمـرة اولويتهـاي اصـلي                دهد كه فعاليت    ميداني وي نشان مي   

هـا،      اما طوالني شدن زمان اجراي اكثر پروژه      . اند  ساكنان و از اين منظر با اقبال روبه رو بوده         
ها و    كاره ماندن و اجراي ناقص بعضي پروژه        هرساني، نيم  فقدان تمهيدات الزم جهت آگاهي    

  .كيفيت پايين تأسيسات ساخته شده موجب نارضايتي مردم شده است
هاي فراگير با رويكرد بهـسازي شـهري و توانمندسـازي از سـابقة انـدكي در                   اجراي طرح 

تر گفته شد اقداماتي كه در راسـتاي ايـن رويكـرد              كشور برخوردار است و همان طور كه پيش       
در ميـان ابزارهـايي كـه بـراي         . اند نيازمند ارزيابي و ارزشيابي هستند       بندي و اجرا شده     ورتص

در دسـترس اسـت، ارزيـابي       ) عيـار   نه الزاماً ارزشيابي تمـام    (اي    سنجش توفيق اقدامات توسعه   
) هاي انفرادي و گروهي     هاي طرح و مصاحبه     از طريق مشاهده، مطالعة اسناد و داده       (1وران  بهره

چـون  . سـنجد   شده را از منظر گروه هدف اصـلي طـرح مـي             اي انجام   ا و اقدامات توسعه   طرحه
اي نقشي ندارنـد، يكـي از        وران نهايي در بيشتر مواقع در طراحي و اجراي اقدامات توسعه            بهره

شود آن است كه به گروه هدف فرصـت          وران كه به صورت كيفي اجرا مي        مزاياي ارزيابي بهره  
  ).Salmen, 2002بنگريد به (ريزان برساند   به گوش برنامهدهد صداي خود را مي

                                                           
1- beneficiary assessment (BA) 
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آوردها، چالشها و نقـاط ضـعف فعاليتهـاي معطـوف بـه               در اين مقاله به سنجش دست     
هاي غيررسمي طي طرح بهسازي شهري و اصـالحات   گاه بهسازي و توانمندسازي سكونت  

 و بخشي از جزء     يعني جزء الف  ) 1388 الي پايان    1383اجرا شده طي دورة     (بخش مسكن   
سـطح اول مربـوط بـه       . مطالعـه در دو سـطح عرضـه ميگـردد         . شـود   ج طرح پرداخته مـي    

. آوردها و مشكالت كلي و مديريت طرح در زمينـة بهـسازي و توانمندسـازي اسـت                  دست
هاي طـرح در   آوردها و مشكالت در سطح محلي، فعاليت افزون بر اين، با هدف ثبت دست      

در . گيـرد   وران مورد سـنجش قـرار مـي         درعباس از منظر بهره   هاي غيررسمي بن    گاه  سكونت
هـاي طـرح بهـسازي شـهري و اصـالحات بخـش مـسكن و نيـز                      ادامه، اول اهـم فعاليـت     

پـس از آن، چـارچوب    . شـوند   هاي غيررسمي هدف در بندرعباس معرفـي مـي          گاه  سكونت
ارائـه  هـاي آموختـه و پيـشنهادها          هـا، و دسـت آخـر درس         تحليل و روش پژوهش، يافتـه     

  .گردد مي
  

  معرفي طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن 
همان طور كه در مقدمه ذكر شد، مرحلة نخست طرح بهسازي شهري و اصالحات بخـش                

ساله و در سه جزء بهسازي شهري، اصالحات بخش مـسكن و           مسكن جهت يك دورة پنج    
: ار زيـر خالصـه كـرد   تـوان بـه قـر    هـاي آن را مـي   فعاليت. مديريت پروژه تدوين شده بود 

هاي محلي و ارتقـاي ظرفيـت مـديريت شـهري در             بهسازي شهري، توانمندسازي جماعت   
؛ طراحـي   )بندرعباس، زاهدان، كرمانشاه، تبريز و سـنندج      (هاي گزيدة پنج شهر       گاه  سكونت
هــاي بهــسازي و توانمندســازي  هــاي بهينــه جهــت تعمــيم پــروژه هــا و چــارچوب نظــام

 بـه  1هاي نهادي؛ تهيـة راهبـرد توسـعة شـهري      و ارتقاي ظرفيتهاي غيررسمي   گاه  سكونت
هاي عمومي در بخش مسكن؛ و انجـام برخـي          صورت نمونه در چند شهر؛ اصالح سياست      

از آن  . هاي آثار زيست محيطـي      سازي ارزيابي   هاي مكمل موارد قبلي از قبيل نهادينه        فعاليت
                                                           
1- City Development Strategy (CDS) 
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ازي و توانمندسـازي پـروژه اسـت، از    هاي بهـس     جا كه هدف اين مقاله تنها ارزيابي فعاليت       
تر كه در سند مرجع طرح جهـت طـرح بهـسازي شـهري و اصـالحات                   ذكر جزئيات بيش  

  . شود خودداري مي) World Bank, 2004(بخش مسكن مندرج است 
  

  ها هاي هدف در بندرعباس و پيشينة مطالعه در مورد آن گاه سكونت
اي طرح بهسازي شهري و اصـالحات بخـش         اي كه پيش از اجر      هاي مطالعه  بر اساس يافته  

، يـك   )1383الديني،    سيف(هاي غيررسمي بندرعباس انجام شده بود         گاه  مسكن در سكونت  
چنين  هم. سوم واحدهاي مسكوني شهر در آن زمان در مناطق اسكان غيررسمي قرار داشتند 

الحات طرح بهسازي شهري و اصـ     (شده در آغاز طرح مورد مطالعه        سنجي انجام   طي امكان 
بهشت : گاه غيررسمي در شهر بندرعباس شناسايي شدند        ، ده سكونت  )1384بخش مسكن،   

زهرا، نخل ناخدا، خواجه عطا، پشت شهر، نايبند، دوهزار، ايسيني، توحيد، ششصد دستگاه،      
و نيـز   (گرفتـه جهـت تعريـف مـداخالت           متعاقباً طي ارزيابي اجتمـاعي صـورت      . و سورو 
سـورو، دوهـزار، نايبنـد شـمالي،        هـاي       گـاه   سـكونت ) زشيابيبندي نظام پايش و ار      صورت

اهـالي  هاي اين ارزيابي اجتمـاعي   طبق يافته. ناخدا مورد توجه قرار گرفتند  كمربندي و نخل  
تـر از سـرماية اجتمـاعي           شدند و بيش    تر مهاجر محسوب مي       هاي گزيده، كه كم     گاه  سكونت

كاري، دسترسـي محـدود بـه         يكاري يا كم  سنتي برخوردار بودند، با مشكالتي چون فقر و ب        
هـاي سـطحي، فاضـالب،                    خدمات اجتماعي و فرهنگي و نيز فقـدان سـامانة زهكـشي آب            

كردند، اما اغلـب دسترسـي بـه آب           آوري زباله دست و پنجه نرم مي       روشنايي معابر، وجمع  
آمـده   دست همچنين، براساس اطالعات به   . كشي، برق، تلفن و خدمات بهداشتي داشتند        لوله

ها اغلب بزرگ و مصالح به كار       گاه  هاي اين سكونت    از ارزيابي اجتماعي، هرچند زمين خانه     
ها رعايـت نـشده بـود     نمود، اما حداقل معيارهاي ساخت در آن      ها قابل قبول مي     رفته در آن  

در پـي ارزيـابي   ). 1387؛ عالءالـديني و جـواهري پـور،    Alaedini et.al, 2007بنگريد به (
اعي يادشده، نهايتاً سه محله تحت طرح بهسازي شهري و اصـالحات بخـش مـسكن                اجتم
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 نفـر و    25966ايـسيني بـا جمعيـت       : اين محـالت عبارتنـد از     . آماج مداخالت قرار گرفتند   
   هكتـار، و بهـشت  93 نفـر و مـساحت       5825هكتار، شمال دوهزار با جمعيت    178مساحت  

هـاي اصـلي پـروژه در ايـن       عاليـت ف.  هكتـار 40 نفـر و مـساحت    4923زهرا بـا جمعيـت      
  . خالصه شده است1ها در جدول شمارة  گاه سكونت

  
  هاي غيررسمي بندرعباس گاه هاي انجام شده در سكونت فهرست زيرپروژه: 1جدول شمارة 

  توضيح  پروژه  رديف

1  
شامل تعمير معبر، آسفالت، جوي، روشنايي و پيـاده رو در             بهسازي معابر 

حـدود  ( ايـسيني و بهـشت زهـرا         شمال دوهزار، دوراهـي   
  )ريزي شده است  متر مربع آسفالت100000

  ها فراهم آوردن دسترسي كامل ساكنان به شبكه تعمير و تكميل شبكة آب و فاضالب  2
  دبيرستان در دوراهي ايسيني و راهنمايي در ايسيني  احداث مدارس  3
  ر و مركز بهداشتي ايسينيمركز بهداشتي شمال دوهزا  درماني ـ احداث مراكز بهداشتي  4
  تبديل گود ايسيني به بوستان  احداث بوستان  5
  خورهاي اصلي و فرعي و پل  بهسازي خورها  6
  كنار خور گورسوزان  ساخت ورزشگاه  7

ســازي و  هــاي ظرفيــت  فعاليــت  8
  توانمندسازي

ســازي در مــديريت شــهري و توانمندســازي     ظرفيــت
  هاي محلي    جماعت

  
ها جهت    اخيراً به سنجش برخي فعاليت    ) 1389(كه پوراحمد و همكاران     الزم به ذكر است     

هـا بـا      انـد، امـا ايـن فعاليـت         هاي غيررسمي بندرعباس پرداختـه      گاه  بهبود وضعيت سكونت  
گاه هدف يادشده       تمهيدات طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن در سه سكونت          

  . انطباق دقيقي ندارند
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  لعة حاضرچارچوب تحليل و روش مطا
وران در    ها از طرح و ارزيابي بهره       همان طور كه ذكر شد هدف از اين پژوهش ثبت آموحته          

هاي كمي پايه و گروه شاهد و مقاصد و محـدوديتهاي            نظر به فقدان داده   . مورد فعاليتهاست 
ارزيـابي  . شـود   عيار طـرح نمـي     پژوهشگران، در مطالعة حاضر اقدام به انجام ارزشيابي تمام        

. شـود  اي بكار گرفته مي     وران ابزاري كيفي است كه با هدف بهبود تأثير اقدامات توسعه           بهره
اي از منظر گـروه هـدف طـرح بررسـي             هاي توسعه   وران، طرحها و مداخله     در ارزيابي بهره  

وران شناسايي وجوه مختلف طـرح و بررسـي           نخستين گام در جهت ارزيابي بهره     . شود  مي
ر، جهت سنجش كلي طرح و شناسـايي وجـوه مختلـف آن،             در مطالعة حاض  . كلي آن است  

افـزون بـر    . اي آن مورد بررسي قـرار گرفتنـد         اسناد و اطالعات طرح و نيز گزارشهاي دوره       
 با مـدير پـروژه، مـديركل دبيرخانـة سـتاد ملـي              1389هاي ارديبهشت الي تير       اين، طي ماه  

، سـاير مـسئوالن در      سـازي پـروژه     توانمندسازي، مـسئول واحـد توانمندسـازي و ظرفيـت         
هـا، بعـضي نماينـدگان شـهرداري و      پروژه، نمايندة سازمان شهرداري هاي گوناگون قسمت
. هاي مديريت شهري، و برخي كارشناسان محلي پروژه مصاحبة عميق به عمل آمـد               دستگاه

هـاي آن بـه         ها شامل زمينه و پيشينة طرح، مشكالت و چـالش          محورهاي بحث در مصاحبه   
هـاي         درس در نهايـت  آوردها، ميـزان پيـشرفت كـار، و          ر اجرايي و مالي، دست    ويژه از منظ  

 طرح را از منظر كلي و با توجه به تمامي شـهرهاي             ،اين بخش از مطالعه   . آموختة طرح بود  
  .نمود هدف بررسي مي

وران و مصاحبه با ديگر ذي نفعـان          در بندرعباس فعاليت ميداني مشتمل بر ارزيابي بهره       
ابزارهاي پژوهش ارزيابي . بود) هاي خدمات شهري مايندگان شهرداري و سازمانبه ويژه ن  (

هـاي ميـداني در      فعاليت. جمعي بودند وران مشاهدة مستقيم و مصاحبة انفرادي و دست   بهره
.  در محالت هدف شهر بندرعباس توسط گروه پژوهش انجام شـدند           1389خرداد ماه سال    

از سـاكنان و متـصديان واحـدهاي تجـاري محلـي          نفـر    45به طور مشخص، مجموعـاً بـا        
ايـسيني، نخـل    (همچنين كل نواحي هدف، از جمله ايسيني        . مصاحبه و گفتگو به عمل آمد     
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، بهشت زهرا و شمال دوهزار    )پيرمرد، درخت سبز و تمام نقاط اطراف كانال ايسيني تا انتها          
 مـشاهدات تمـام     هـا و    تالش شـد تـا مـصاحبه      . مورد مشاهده قرار گرفت   ) 31كوي ملت   (

.  بودند، اعم از سني و جنسيتي، در بـر گيرنـد            هايي را كه تحت تأثير طرح قرار گرفته         گروه
هـاي محلـي          هاي تكميلي با مسئوالن شهرداري، سازمان آب و فاضـالب، شـركت             مصاحبه

شده، نمايندگان سازمان نوسازي مـدارس، و         متصدي امور كالبدي، مسئوالن مدارس ساخته     
همچنـين، جلـسات بحـث      . انجام شـدند   بندي  ن محلي مديريت طرح جهت مثلث     نمايندگا

هـاي    هاي خودياري كه در قالب يكي از فعاليت         گروهي متمركز با اعضاي دو دسته از گروه       
در . پروژه در محلة شمال دوهزار تشكيل شده بودند بـه صـورت جداگانـه برگـزار شـدند                 

 نفـر از اعـضا شـركت    5لت برگزار شد، نخستين جلسه، كه با حضور گروه خوديار كوي م     
.  نفر از اعضاي گـروه خوديـار حاضـر بودنـد           8داشتند و در جلسة دوم، در محلة دوهزار،         

هرچند كه در گفتگوها شركت     (هاي خوديار نيز در اين جلسات حاضر بود           گر گروه   تسهيل
خـست  جلـسة ن  ). نداشت و تنها اقدامات الزم جهت برگـزاري جلـسه را انجـام داده بـود               

جلـسة بحـث    .  دقيقـه بـه طـول انجاميـد        45نزديك به يك ساعت و جلسة دوم در حدود          
گروهي ديگري نيز با فعاالن محلي در محلة نخل ناخدا در مـورد اقـدامات پـروژة كـاهش              

 نفر از فعـاالن محلـي شـركت         7در اين جلسه    . مخاطرات رفتارهاي پرخطر صورت گرفت    
هـا، از تمـامي               در كنـار ايـن فعاليـت      . يم ساعت بـود   تر از ن    داشتند، و مدت زمان جلسه كم     

هاي كالبدي در سطح محالت هدف بازديد به عمل آمد و مـشاهدات مربوطـه ثبـت                   پروژه
  . گرديد

هاي طرح در شهر بندرعباس سه شاخص رضـايت، پايـداري، و                  جهت سنجش فعاليت  
آوردهـاي آن، و      ستهمچنين، مشكالت و چالشهاي طرح، د     . مشاركت مد نظر قرار گرفتند    

در . ها و بحثهاي گروهي متمركز بودند هاي آموخته محورهاي مورد توجه در مصاحبه درس
شد كـه هـر يـك بـا زبـان خـود               وران طرح اجازه داده مي      جريان مصاحبه و گفتگو به بهره     

نكات قابل مالحظـة مطـرح شـده در       . هايش را در خصوص اجراي طرح بيان نمايد         ديدگاه
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بدين ترتيب هنگام تحليل  . گرفت  هاي ديگر نيز مورد بحث قرار مي        ر مصاحبه هر مصاحبه د  
اطالعات به دست آمده نكاتي برجسته شده است كه اكثر مصاحبه شـوندگان بـر آن تأكيـد          

  . اند داشته
  
  ها يافته

  آوردهاي طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش  دست) 1
  ) هدفتمامي شهرهاي(آوردهاي كلي طرح در سطح ملي  دست

 درصـد   50طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن در نهايت موفق به جذب تنهـا               
هاي مورد            هرچند بر اين اساس طرح نتوانست تمامي فعاليت       . شده گرديد  بيني  از اعتبار پيش  

آوردهاي قابـل تـوجهي داشـته         نظر خود را به مرحلة اجرا برساند، اما در هر صورت دست           
  . است

هاي غيررسـمي در        گاه  ورد طرح ايجاد گرايشي جديد به مسئلة سكونت       آ  نخستين دست 
بنـدي طـرح بهـسازي        توان گفت مرحلة صـورت      مي. سطوح گوناگون بخش عمومي است    

هاي   گاه  سند ملي توانمندسازي سكونت   «ساز تدوين     شهري و اصالحات بخش مسكن زمينه     
ني بر بهـسازي شـهري و       در اين سند گرايش و رويكرد جديدي مبت       . شده است » غيررسمي

بر مبناي اين سـند،     . هاي غيررسمي در نظر گرفته شده است        گاه  توانمندسازي براي سكونت  
هـاي غيررسـمي مـسئوليت هماهنـگ كـردن          گـاه   دبيرخانة ستاد ملي توانمندسازي سكونت    

همچنين، . هاي غيررسمي را بر عهده گرفته است       گاه  هاي مربوط به بهسازي سكونت      فعاليت
هـا نيـز      ي استاني توانمندسازي نه تنها در استانهاي هدف طرح بلكه در ساير اسـتان             ستادها

هاي غيررسـمي اسـتان خـود         گاه  اند و مطالعاتي در خصوص بهسازي سكونت       تشكيل شده 
هـاي غيررسـمي      گـاه   به عالوه، جهت اقدامات ستاد توانمندسازي سكونت      . اند  صورت داده 

اي از ارتقـاي توجـه بـه     همچنين، نمونه. ه استاي در سطح ملي تصويب شد     رديف بودجه 
 هكتـار زمـين در   350رتبـه اختـصاص      هاي غيررسمي در سطح مقامـات عـالي         گاه  سكونت
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هاي غيررسمي بنا به دستور رئيس جمهور         گاه  بندرعباس به عنوان تضمين بهسازي سكونت     
  .است

. رود مـي آوردهـاي ايـن طـرح بـه شـمار       سازي در مديريت شهري نيز از دست     ظرفيت
هـاي    هاي مـسئول ارائـة خـدمات شـهري بـا روش             آشنايي مديريت شهري و ساير سازمان     

هـا،    در برخي مكـان   . رود كه طي اين طرح حاصل شده است         روزآمدتر توفيقي به شمار مي    
هـاي   گاه طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن رويكرد جامع به بهسازي سكونت     

هاي كه بـا      به طور مثال، نتايج مصاحبه    . ينه كرده است  غيررسمي را در مديريت شهري نهاد     
هاي خدمات شهري در بندرعباس صـورت گرفتـه نـشان از              نمايندگان شهرداري و سازمان   

در راستاي اين رويكرد جديد     . هاي غيررسمي دارد    گاه  تغيير رويكرد آنان نسبت به سكونت     
ري و اصـالحات بخـش    ميليارد ريال از محل طـرح بهـسازي شـه   144در حالي كه حدود  
هاي غيررسمي بندرعباس اختصاص يافـت، شـهرداري بنـدرعباس نيـز              گاه  مسكن در سكونت  

 ميليارد ريال از اعتبارات خود را بدين منظور هزينه كرد و استان هرمزگان نيـز         50 تا   40حدود  
مخـارج اخيـر   .  ميليارد ريال اعتبار اضافي جهت اين امر درخواست نمـوده اسـت    206بيش از   

هاي غيررسمي در بنـدرعباس بـه عنـوان     گاه گر توجه مديريت شهري به موضوع سكونت   نشان
هـاي شـهرداري بنـدرعباس در         همچنين، افزايش كيفي و كمي تعامالت و فعاليت       . نمونه است 

  . هاست گاه مناطق هدف در عمل به معني پذيرش مسئوليت در قبال اين سكونت
بهـسازي شـهري و اصـالحات بخـش مـسكن      توان به طـرح   آورد ديگري كه مي     دست

ايـن  . نسبت داد مجموعة مطالعات و اسنادي است كه در قالب اين طرح تهيـه شـده اسـت       
ها تنظيم شده بـستر مناسـبي را بـراي            هايي كه بر اساس آن      مطالعات و اسناد و دستورالعمل    

ها اي از پژوهـش     مجموعـه . هاي آتي در خصوص بهسازي شهري فراهم آورده است          فعاليت
هـاي بهـسازي،      دربارة ساختار بهسازي شهري در سطوح مختلـف و تـأمين مـالي فعاليـت              

محيطـي، و تـدوين مجموعـة         محيطي و تهية سند ارزيـابي زيـست         مطالعات ارزيابي زيست  
  .اي از اين دست هستند ها نمونه  سازي در شهرداري آموزشي جهت ظرفيت
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  رعباسهاي غيررسمي بند گاه آوردهاي طرح در سكونت دست
كـشي آب و فاضـالب، سـاخت          ها، لوله   هاي بهسازي خيابان    اي از مداخالت در زمينه      رشته

مدارس، بهسازي خور، و ساخت مراكز بهداشت و درمـان منـافع متعـددي بـراي سـاكنان                  
هـا، شـايد بهـسازي        در ميـان ايـن فعاليـت      . محلي در شهر بندرعباس به همراه داشته است       

هـاي   در واقـع يافتـه    . دامي باشد كه در قالب طرح اجرا شده است        ترين اق  ها برجسته     خيابان
هـاي اصـلي سـاكنان ايـن نـوحي نيـز فقـدان                دهد كه يكي از اولويت      اين مطالعه نشان مي   

هـا     روهـا و خيابـان   بهسازي پيـاده . هاي مناسب و ايمن جهت رفت و آمد بوده است      خيابان
در . ا را از انزوا خـارج سـاخته اسـت         ه  رفت و آمد در محالت هدف را تسهيل نموده و آن          

. برند  ها براي كوتاه كردن مسير خود بهره مي         حال حاضر، رانندگان متفرقه هم از اين خيابان       
آوري زباله، و گشت نيروي  راني، سيستم جمع  همچنين، ارائة خدماتي چون خطوط اتوبوس     

  . ها تسهيل شده است هاي محله  انتظامي با بهسازي خيابان
هـاي      ويرانـي سـاختمان     به  آموزان و وضعيت خطرناك و رو        به تعداد زياد دانش    با توجه 

قبلي در مناطق هدف شهر بندرعباس، ساخت مدارس جديـد نيـز از نيازهـاي اصـلي ايـن                   
جا كه سازمان نوسازي مدارس بـراي سـاختن مـدارس جديـد در      از آن. ها بوده است    محله

 اين مدارس هم از سـوي سـاكنان و هـم از             رو بوده، ساخت    مناطق هدف با مشكالتي روبه    
  .سوي مسئوالن آموزش و پرورش مورد استقبال قرار گرفته است

يكي ديگر از اقدامات بسيار تأثيرگذار طرح بر شرايط بهداشتي و جلب رضايت ساكنان   
، و خـور دوراهـي      )خـور گورسـوزان   (زهرا، شمال دوهزار      محلي بهسازي خورهاي بهشت   

هسازي خور در محلة ايسيني رفت و آمد در آن را به طرز بارزي بهبود               ب. ايسيني بوده است  
آباد، رفـت و آمـد        پيش از بهسازي خور، در بخشي از محله، مشهور به لجن          . بخشيده است 

  . بسيار دشوار بود
ساخت ورزشگاه در محلة ايسيني شور و اشتياقي در ميان جوانـان محلـه ايجـاد كـرده                  

مسئوالن اسـتاني   .  ميداني هنوز ورزشگاه به پايان نرسيده بود       است، هرچند در زمان مطالعة    
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توجهي براي تكميل و گسترش       نيز به اين ورزشگاه عالقمند هستند تا جايي كه بودجة قابل          
اي نيز    در جريان گسترش ورزشگاه، مقامات استاني فضاي سرپوشيده       . اند  آن اختصاص داده  

داث بوسـتاني در محلـة ايـسيني فـضاي حفـره            همچنين، احـ  . اند  براي بانوان در نظر گرفته    
هاي سطحي بود به فضايي دلنـشين بـدل سـاخته     مانندي را كه قبالً محل تجمع زباله و آب        

  . هاي محله است اين فضاي دلپذير محلي براي گذران اوقات فراغت خانواده. است
تر گفته شد، طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مـسكن موفـق           طور كه پيش      همان

يكـي از   . هاي غيررسمي شده اسـت      گاه  به ايجاد تحرك در شهرداري در خصوص سكونت       
اندازي واحـدي     هاي توانمندسازي طرح راه         اقدامات شهرداري بندرعباس به واسطة فعاليت     

اندركاران طـرح بهـسازي شـهري و     هاي محلي، دست   به منظور تسهيل تعامل ميان جماعت     
  : هاي زير است  دهندة خدمات شهري با فعاليت  ارائههاي اصالحات بخش مسكن، و سازمان

 ها در سطح محلي گاه دهي جلسات گفتگو با ساكنان سكونت سازمان •
از جمله اجراي طـرح شـهردار محـالت كـه از            (محور    هاي اجتماع   دهي فعاليت   سازمان •

هاي محلـي را بـه شـهرداري      توانند نيازهاي جماعت    شوند و مي    سوي مردم انتخاب مي   
 .)ها و و تصميمات اتخاذ شده را پيگيري نمايند س كنند و پروژهمنعك

هـاي اهـل      نفعان گوناگون طرح جهت ترسيم نيازها و اولويت         وران و ذي    گفتگو با بهره   •
 محل

 جلب مشاركت ساكنين محلي •
ها بر اساس طرح ابتكـاري شـركت عمـران و     اين گروه(هاي خوديار   دهي گروه   سازمان •

سـاز تمهيـداتي بعـدي توانمندسـازي از جملـه            اند تا زمينه    بهسازي شهري تشكيل شده   
هـاي                ها زنان محلي هـستند كـه در قالـب طـرح             اعضاي گروه . پذيري باشند   طرح بانك 

 خود را به مسائل مـالي     ها فعاليت   در عمل اين گروه   . اند  خدمات مالي خرد گردهم آمده    
. انـد  دستور كار خـود قـرار داده     اند و حل و فصل مسائل محلي را نيز در             محدود نكرده 

 از سطح محلـه      آوري زباله   درخواست اليروبي خور محله، ايجاد بوستان محلي، و جمع        
 .)هاست از جمله اقدامات قابل ذكر اين گروه
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الزم به ذكر است كه تجربة طرح مورد بحث حاكي از آن است كه اختصاص بخشي مجـزا                  
را   ها استمرار آن      هاي غيررسمي در شهرداري     اهگ  هاي مربوط به سكونت     به هماهنگي فعاليت  

  .كند تضمين مي
 
  ها و نقاط ضعف طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن  چالش) 2

  )تمامي شهرهاي هدف(ها و نقاط ضعف كلي طرح در سطح ملي  چالش
برخي از اقـداماتي كـه در ايـن    . سازي با اشكاالتي روبه رو بوده است        طرح در مرحلة آماده   

بـراي مثـال، در   . بندي اجرا با مـشكل مواجـه شـدند    بودند، در صورت   رحله تعريف شده    م
هاي گونـاگوني داشـتند، يـا از نظـر           يافته به طرح مدعي     هاي اختصاص   بسياري موارد زمين  

اي صـرف برطـرف       در عمل، پول و زمان قابـل مالحظـه        . هاي خاك نامناسب بودند     ويژگي
ديگـر از ايـن دسـت، نـواقص و اشـكاالتي بـود كـه                مثال  . كردن اين مشكالت شده است    

هاي خدمات شهري را نيازمند اصـالح و تجديـد نظـر      شده از سوي سازمان هاي ارائه   پروژه
بـر   هـا زمـان     شده داراي نواقص متعددي بودند كه اصـالح آن          هاي ارائه   اغلب پروژه . كرد  مي
هاي غيررسمي هـدف      گاه طرح ارائة الگويي ويژه را جهت بهسازي شهري در سكونت         . بود

در . داد الشعاع قـرار مـي   خود قرار داده بود، اما در عمل مشكالت گوناگون اين امر را تحت            
چـه در شـهرهاي هـدف           ها چندان تفـاوتي بـا آن        بسياري از موارد كيفيت بسياري از پروژه      

 هـاي  هگـا  البته الزم به ذكر است كه برخي از مشكالت به ماهيت سـكونت           . متداول بود نداشت  
  .گردد غيررسمي باز مي

اقدامات پيچيدة طرح بهسازي شهري و اصـالحات بخـش مـسكن نيازمنـد همـاهنگي                
سـازي   بايست از مرحلة آماده     اندركار بود كه مي     نفع و دست    هاي ذي   تعداد زيادي از سازمان   

 اندركاران اصلي يـا     نفعان و دست    اما بسياري از اين ذي    . كردند  در جريان طرح مشاركت مي    
  . اساساً در جريان طرح حضور نداشتند يا خيلي دير به آن پيوستند

پي را سبب شـده       در  مشكل ديگري كه به طرح آسيب فراوان وارد كرده و تأخيرهاي پي           
تغييرات متعدد متصديان در واحـد مـديريت پـروژه          . تغيير مديريت در دو سطح بوده است      
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يريت شهري نيز هر يـك از شـهرهاي         در سطح مد  . موجبات تأخير در طرح را فراهم آورد      
به عنوان مثال، طرح در طول عمر خود در بنـدرعباس           . اند  هدف شاهد تغييرات متعدد بوده    

پس از هر تغييـر واحـد مـديريت پـروژه           .  شهردار بوده است   3 استاندار و    4شاهد تصدي   
تـرين      كـم . دمجبور بود مسئوالن جديد را در زمينة مفاهيم و اقدامات و اهداف طرح توجيه كن              

  . بود بندي ها و آمدوشدها ديد تأخير در برنامة زمان  آسيبي كه طرح از اين دگرگوني
پي، ناتواني در جـذب كارمنـدان بـا تجربـه و              در  در كنار آثار سوء تغييرات مديريتي پي      

تـرين داليـل ايـن امـر پـايين بـودن              يكي از عمـده   . متخصص مورد نياز نيز دردسرساز بود     
شركت عمران و بهسازي شهري به جاي آن كه كاركنان طرح . نوان شده استمزدها ع دست

. ها بـا شـركت ثـالثي قـرارداد بـسته بـود          را به استخدام خود درآورد، جهت انجام پرداخت       
شـد اغلـب رضـايت        مزدي كه به آنان پرداخت مـي        شرايط استخدام كاركنان و ميزان دست     

اري از متخصصان باتجربه و شايستة طـرح آن را          از اين رو بسي   . نمود  كاركنان را جلب نمي   
  .رها كردند

در ابتدا، طرح در نظر . مزد پيمانكاران و مشاوران نيز با مشكل همراه بود         پرداخت دست 
داشت كه نظام غيرمتمركزي را براي پرداخت ايجاد نمايد، ولـي در عمـل از عهـدة آن بـر                    

هـا،    ين امر موجب تـأخير در اجـراي پـروژه         افتاد و ا    ها اغلب به تأخير مي      الزحمه  حق. نيامد
يكـي از  . ها، و در نهايت نارضايتي پيمانكاران و سـاكنان محلـي شـد       پايين آمدن كيفيت آن   

هـاي   حسابرسي بـا رويـه  /ها ناشي از ناآشنايي مسئوالن حسابداري        داليل تأخير در پرداخت   
 ديگر ايـن كـه      . طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن بود         بانك جهاني و ماهيت   

ريزي براي اعتبارات ملي مربوط به اين طرح سقف ساليانه تعيـين              سازمان مديريت و برنامه   
سال خـرج نمايـد حتـي     توانست بيش از سقف معيني در يك در عمل طرح نمي . نموده بود 

 يكـي   -شـد     اعتبارات ملي نيز از دو منبع تأمين مـي        . اگر اعتبارات بانك جهاني موجود بود     
 ولي اعتبـارات    -مومي و دومي اعتبارات داخلي شركت عمران و بهسازي شهري           بودجة ع 

  .گرفت داخلي شركت به راحتي در اختيار طرح قرار نمي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 41 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاه پژوهشيـ فصلنامة علمي 

  
84 

مزدها، فرآيند عقد قراردادها نيز با مشكالتي همـراه           نظر از مشكل پرداخت دست      صرف
برگزاري مناقصة  . نبودهاي غيردولتي ممكن      به طور مثال، امكان عقد قرارداد با سازمان       . بود
بنابراين جذب  . ها ميسر نبود    المللي نيز در بسياري موارد به دليل پايين بودن مبلغ پروژه            بين

هـاي داخلـي و       در عمل، به دليل محدود بودن شركت      . المللي دشوار شده بود     مشاوران بين 
  .بر شدند ها بيش از انتظار هزينه شدة پروژه انحصار ايجاد

ترين داليل اين امر      يكي از مهم  . نامة راهبردي مشخصي را دنبال نمايد     طرح نتوانست بر  
توان در آن دانست كه مديريت        دليل ديگر را مي   . تغييرات يادشده در سطح مديريت آن بود      

به داليل مشابه طرح قـادر  . اضطراري روبه رو بودند و كاركنان طرح همواره با موقعيت شبه      
  . يش نيز نشدبه طراحي يك نظام ارزيابي و پا

سـازي طـرح حـس مالكيـت جامعـه و             مشاركت و همكاري جامعة در طراحي و پياده       
. كنـد   دهد و پايداري طـرح را تـضمين مـي           وران نسبت به طرح را افزايش مي        رضايت بهره 

هايي كه در قالب طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مـسكن تعريـف و اجـرا                  فعاليت
ايـن  . سنجي و ارزيابي اجتماعي بودنـد      طالعات اولية امكان  شدند بر مبناي نتايج حاصل از م      

هاي ساكنان محلي و با روش مـشاركتي اجـرا            مطالعات به منظور شناسايي نيازها و اولويت      
هاي غيررسمي به تصوير كـشيدند، در    گاه  اما هر دو جامعه را در مقياس كل سكونت        . شدند
در عمل  . جموعة همسايگي تعريف شوند   ها در سطح محله و زير م        كه قرار بود پروژه     حالي

از اين  . هاي توانمندسازي و مشاركتي طرح ايجاد كرد        اين عدم تناسب مانعي در راه فعاليت      
هاي توانمندسازي در طرح خيلي دير آغاز شدند و سرانجام هم از روش و مدل  رو، فعاليت

  .خاصي پيروري نكردند
  :ه قرار زير هستندهاي بخش توانمندسازي ب    برخي ديگر از چالش

نهـاد را   هاي مـردم   هاي غيردولتي و سازمان  تغييرات در دولت نهايتاً همكاري با سازمان  
هـاي    الـشعاع فعاليـت     هاي توانمندسازي همواره تحت     افزون بر اين، فعاليت   . دشوار ساخت 

 سـازي   همچنين در شرايطي كه تجربة الزم براي طراحي و پيـاده          . كالبدي طرح قرار داشتند   
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المللـي باتجربـه      هاي توانمندسازي در كشور وجود نداشـت، اسـتخدام مـشاور بـين              پروژه
هـاي    تجربگي در اين زمينـه بـه خـصوص در مـورد مـشاوران فعاليـت                بي. پذير نشد   امكان

حتي در مواردي مشاور از انجام شرح خدمات پروژه نـاتوان           . توانمندسازي دردسرساز شد  
فسخ قرارداد و تجديـد مناقـصه بـراي انتخـاب           . ه فسخ شد  ماند، و سرانجام قرارداد مشاور    

هاي اين بخش  بر بود كه سبب تأخير و حتي ناتمام ماندن پروژه         مشاور مجدد فرآيندي زمان   
هرچند، واحد توانمندسازي موفق به طراحي چندين پـروژه در جهـت توانمندسـازي              . شد

طراحي شده نهايي يـا اجرايـي       هاي    شد، اما فرصت طرح به اتمام رسيد و بسياري از پروژه          
  .نشدند
  
  ها و نقاط ضعف طرح در بندرعباس  چالش

هاي غيررسمي بندرعباس     گاه  در مورد مشاركت جامعة محلي در تمهيدات معطوف به سكونت         
هرجا اهـالي منـافع     . بايد با احتياط سخن گفت؛ شايد واژة همكاري در اين زمينه گوياتر باشد            

از اين منظر، سـاكنان حتـي در        . اند  اند با پيمانكاران همكاري كرده     خود را در اجراي طرح ديده     
امـا  . اند هايشان بوده   برخي موارد حاضر به مهيا كردن مصالح مورد نياز بهسازي در جلوي خانه            

تر نسبتاً محدود بوده و تنهـا مـورد مـشاركت مـستقيم شـامل                 مشاركت ساكنان در معناي دقيق    
نكتـة قابـل توجـه در مـورد         . محلي به عنوان نگهبان شده است     استخدام برخي از افراد جامعة      

در مناطقي كه شهرداري تعامل بهتري با سـاكنين         . مشاركت جامعة محلي نقش شهرداري است     
  .تري به خود گرفته است داشته است، همكاري و مشاركت نيز شكل مطلوب

اكنان محلـي را بـه      ها رضايت اكثـر سـ         تر اشاره شد، بهسازي خيابان        طور كه پيش        همان
ترين اين مشكالت ناتواني      يكي از مهم  . جلب كرده، اما با مشكالتي نيز روبه رو شده است         

در نهايـت،   . ها بـوده اسـت      شهرداري در جلب رضايت برخي مالكان براي تعريض خيابان        
 رو و ايجاد نتيجة آن فقدان پياده. بعضي از ساكنان حاضر به واگذاري زمين مورد نياز نشدند

آمـد    و  خيز در بسياري از جاهاست كه در كنار افـزايش ميـزان و سـرعت رفـت                  نقاط حادثه 
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  . خودروها موجبات ناامني محله و نارضايتي ساكنان را فراهم آورده است
تر منـاطق طـرح       همچنين، سازمان آب و فاضالب ساخت شبكة فاضالب را براي بيش          

تـر جاهـا تنهـا راه دفـع فاضـالب             در بيش بنابراين،  . پرهزينه و گاهي ناممكن دانسته است     
  .همچنان چاه جذبي كم عمق است كه كارآيي الزم را ندارد

گرچه ساكنان محلي و مسئوالن از ساخت مدارس راضي هستند، اما با توجه به افزايش         
. تـري دارنـد     آموزان و فرسودگي و كمبود مدارس اين مناطق نيـاز بـه مـدارس بـيش                دانش

بـه  . هاي مختلف مسئله سـاز بـوده اسـت    د ناهماهنگي ميان سازمانهمچنين در برخي موار   
رسـاني دارد و        اي كه در دوراهي ايسيني ساخته شده اسـت مـشكل بـرق              طور مثال، مدرسه  

  . طلبد تر ادارة برق منطقه را مي همكاري بيش
امـا در   . هاي موفق طرح دانست     به طور كلي بهسازي خورها را بايد در شمار زيرپروژه         

خانـة فاضـالب      ها مربوط به تصفيه     ترين آن    خور ايسيني مشكالتي وجود دارد كه مهم       مورد
بوي . ريزد خانه به خور ايسيني مي     شده در اين تصفيه     فاضالب تصفيه . شهر بندرعباس است  

رسد پـس از بهـسازي خـور          به نظر مي  . پسماند براي ساكنين محله ايسيني آزاردهنده است      
خانـه قـادر بـه     اندگارتر شده است؛ شايد به دليل اين كه تصفيه بوي بد پسماند شديدتر و م     

  .تري در كانال است رهاسازي پسماند بيش
  

  هاي آموخته و پيشنهادها درس
ــازي      ــهري و توانمندس ــسازي ش ــه به ــوف ب ــدامات معط ــنجش اق ــه س ــه ب ــن مقال در اي

هاي غيررسمي تحت طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن پرداختـه              گاه  سكونت
آوردهاي طرح در دو سـطح سـنجيده          ها و نقاط ضعف و همچنين دست            چالش. ده است ش

در سطح نخست، طرح در مقياس ملي و در تمامي شهرهاي هدف مـد نظـر بـوده                  . اند شده
هـاي تمـامي    آوردها و چالش وران، دست در سطح ديگر، با تكيه بر ابزار ارزيابي بهره       . است
  . اند  هاي غيررسمي شهر بندرعباس بررسي شده گاه هاي اجراشده در سكونت پروژه
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هاي غيررسمي در     گاه  ترين پيامد مثبت طرح ايجاد گرايش جديد نسبت به سكونت           مهم

گرايش مورد بحث پيدايش چندين نهاد در سطح ملي، . سطوح مختلف بخش عمومي است
هـاي آتـي در        توانند به عنوان ضمانتي بـراي فعاليـت         استاني و شهري را سبب شده، كه مي       

همچنـين، در نتيجـة ايـن طـرح،         . هاي غيررسمي قلمـداد شـوند         گاه  زمينة بهسازي سكونت  
  .هاي غيررسمي كشور تخصيص يافته است گاه اعتبارات قابل توجهي جهت سكونت

 50جا كه طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن تنها موفق بـه جـذب                   از آن 
توان نتيجه گرفت كـه طـرح نتوانـسته اسـت             يده، مي بيني شده گرد    درصد از اعتبارات پيش   

اي كه در خصوص اين طرح شـايان          نخستين نكته . هاي خود را اجرا نمايد      بسياري از برنامه  
هـا در ايـران رخ داده و در نهايـت             توجه است تأخيري است كه به سبب نو بودن فعاليـت          

نه تنهـا كارمنـدان كـه       . ب آورد ها به حسا    توان آن را يكي از عوامل ناتمام ماندن فعاليت          مي
. انـد  هـاي طـرح را نداشـته         مديران درگير در طرح نيز تجربـة كـافي در خـصوص فعاليـت             

هاي مشاور نيز با همين مشكل مواجـه          شركت. تجربگي به اين سطح محدود نشده است       كم
نـد، ماننـد   ا افـزاري داشـته   هـايي كـه ماهيـت نـرم      تـر در فعاليـت      تجربگي بـيش    كم. ندا  بوده

انـدركاران    آمـوزش دسـت   . سازي و نهادسازي دردسرساز بوده است       توانمندسازي، ظرفيت 
نفعـان    طرح بهسازي شهري و اصالحات بخش مسكن و درگير كردن طيف وسـيعي از ذي              

   .توانست تا حد زيادي اين مشكل را برطرف سازد مي
اندركاران طرح را جبـران كنـد اسـتخدام           تجربگي دست   توانست كم  هايي كه مي    يكي از راه  

اما، در عمل، قوانين موجود در ايران به راحتـي اجـازة اسـتخدام ايـن                . المللي بود  مشاوران بين 
المللـي، راه ديگـر آمـوزش      در شرايط كمبود خدمات مشاورة بين     . قبيل مشاوران را نداده است    

  . ولي نهايتاً اين امر نيز به طور بايد و شايد محقق نشده است. استمشاوران ايراني بوده 
گيـر طـرح      المللي، مشكل ديگري كه گريبان      در كنار محدوديت استفاده از مشاوران بين      

طـي اجـراي    . شده ناسازگاري فرآيند مالي موجود در ايران با قوانين بانـك جهـاني اسـت              
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ها شـده    ساز تأخير در اجراي زيرپروژه     لي سبب هاي ما     پروژه، به دفعات، تأخير در پرداخت     
تري جهت سازگاري اين دو شـيوة مـالي ايجـاد             شايد الزم بود كه كه همكاري بيش      . است
هـا   هاي بانك جهاني در فرآيند مناقصه       هاي جاري در ايران با رويه       خواني رويه   ناهم. شد مي

جدد در دستوركار دولت ايران     هرگاه همكاري م  . گير بوده است    و انعقاد قراردادها نيز چشم    
ها پيش   و بانك جهاني قرار گيرد، ضروري است مسئلة چگونگي انعقاد قراردادها و مناقصه            

  .از شروع كار حل شود
هاي ديگر طرح ناتواني آن در به كارگيري نيروي كار متخـصص مـورد                      از جملة كاستي  

فـراد و عـدم تناسـب آن بـا          بخشي از اين مشكل به دسـتمزد بـاالي ايـن ا           . نياز بوده است  
مديران طرح نتوانستند سـازوكاري بـراي       . گردد  دستمزد معمول در نظام اداري ايران باز مي       

اي   پرداخت حقوق كاركنان طرح نيز با مشكالتي عديـده        . پرداخت دستمزد اين گروه بيابند    
 داشته  همراه شده كه تا حدي ريشه در فقدان رديف ويژة اين امر از محل وام بانك جهاني                

  . است
هـاي داخلـي كـشور بـه آن          كه متأسفانه همة پـروژه    (فقدان سازوكار پايش و ارزشيابي      

سـازي از     شـايد اگـر در مرحلـة آمـاده        . نيز لطماتي به طرح وارد آورده است      ) دچار هستند 
شد، از بسياري از تأخيرها جلوگيري بـه          طراحي نظام پايش و ارزشيابي اطمينان حاصل مي       

همچنين قابل ذكر اسـت كـه، نظـر بـه      . يافت   كيفيت اقدامات نيز افزايش مي     آمد و   عمل مي 
، در  )در كنار مقاصد و محـدوديتهاي پژوهـشگران       (هاي كمي پايه و گروه شاهد        فقدان داده 

الزم است در آينده هنگام اجراي      . عيار طرح ممكن نبوده است     مطالعة حاضر ارزشيابي تمام   
  .نيازهاي اطالعاتي و اجرايي ارزشيابي آثار توجه شودطرحهايي از اين دست از آغاز به 

دهد كه جلـب مـشاركت و همكـاري          هاي طرح در بندرعباس نشان مي       بررسي فعاليت 
 بـوده    اجتماع محلي در مناطقي كه تعامل بين مردم و شهرداري وجود داشته قابل مالحظـه              

هـاي سـاكنين      اولويتاي مشكالت اساسي، طرح به بسياري از         همچنين، به رغم پاره   . است
روبـي خورهـا،      هاي سـطحي، الي         كشي و هدايت آب     ها، زه   محل، از جمله بهسازي خيابان    
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آوري زباله و ايجاد فضاي سـبز بـراي    فراهم آوردن دسترسي به خدمات حمل و نقل، جمع       
هـا از     همچنـين محلـه   . ها به منظور گذران اوقات فراغت، جامة عمل پوشانده است          خانواده

البته محالت هدف طرح در     . ها افزايش يافته است     اند و ميزان امنيت در آن      خارج شده انزوا  
  . بندرعباس همچنان نيازمند بسياري از خدمات هستند
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هـاي        گـاه   ، مرور تجربة كوتاه توانمندسازي سـكونت      )1389. (ايراندوست، ك  −
  .59-78، صص 20، شمارة جغرافيا و توسعهنمونة شهر كرمانشاه، : غيررسمي

ــي آزاد، ب − ــابي )1389. (بهمن ــره ارزي ــاي از وران به ــسازي طرحه  و به
شـيرآباد   و سوزي آباد، سيك  غيررسمي كريم  هاي  گاه  توانمندسازي سكونت 
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  سـال اي، منطقه و شهري پژوهشهاي و مطالعات، بندرعباس عطا، شهر خواجه

   .29-54، صص 5، شمارة 2
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  .سازمان عمران و بهسازي شهري

ــ ســيف − ــه، )1383. (ديني، فال ــرا    چــارچوب برنام ــزي روش گ ــاء ـ ري ارتق
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 .76-87صص 

هاي فرودست و نقش   ، چالش محله  )1387(پور    جواهري. و م . عالءالديني، پ  -
ــهري ــديريت ش ــدرعباس، : م ــوردپژوهي بن ــايش  م ــاالت هم ــة مق مجموع

، مركـز مطالعـات فرهنگـي شـهر         خالق شهروندي شناسي فرهنگي و ا     انسان
 .تهران، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
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