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ـ مدير طرح توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي استان آذربايجانشرقي  مرضيه فرقاني
و شهرسازي  سربااليي وليعصر-استان آذربايجان شرقي سازمان مسكن
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و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي ايران با هدف دسـتيابي بـه سند ملي توانمندسازي
اجماع نظر در حل معضالت مبتال به شهرها در ارتباط با پديده سـكونتگاههاي غيررسـمي 

و اصـالحات بخـش. تدوين شده است در قالب اين سند وهمچنين طرح بهسازي شـهري
و بانك جهاني مسكن  از محل اعتبارات پروژه هاي همكاري دولت جمهوري اسالمي ايران

شهر هدف كشور آغاز5اقداماتي در سكونتگاههاي غيررسمي شهر تبريز به عنوان يكي از 
كه با آغاز مطالعات وتصويب طرح امكـان 1383سابقه اين اقدامات به سال. گرديده است

عنوان طرح مطالعات حاشيه نشيني شهر تبريز كـه سنجي سكونتگاههاي غيررسمي تحت 
و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي استان نيز به تصـويب  متعاقباً در ستاد توانمندسازي

ـ. رسيده است برميگردد مداخالت درايـن بافـت بـا اجرايـي شـدن پـروژه هـاي كالبـدي
و ظرفيت سازي بوده  كه نتايج گرانبهايي فيزيكي همزمان با آغاز پروژه هاي توانمندسازي

و  نظير همراهي مردم محله بـا طـرح، فعـال شـدن نهادهـاي غيردولتـي درايـن محـالت
و  . همراهي آنها با طرح، تغيير نگرش دستگاههاي بهره بردار دولتي به اين منـاطق . . را.

هدف از اين مقاله ارائه تجارب بدست آمده از اجراي طرح بهسـازي. به ارمغان آورده است
ري در سكونتگاههاي غيررسمي شهر تبريز است كـه در آن سـعي گرديـده بـه جـاي شه

مداخالت پروژه محور در سكونتگاههاي غيررسمي، مداخالت اجتماع محـور مـالك عمـل 
 قرار گيرد

در قالب اين مقاله سعي خواهد شد ضمن معرفي كليه پروژه هاي عمرانـي در بدين ترتيب
ه اي غير رسمي، اقدامات مربوط به پروژه هـاي توانمنـد حال انجام در محدوده سكونتگاه

و ظرفيت سازي نيز كه به طور همزمان وهمامنگ بـا پـروژه هـاي عمرانـي در ايـن  سازي
و نتايج بدست آمده از آنها معرفي گردند   محدوده صورت گرفته

)
، توانمندسازي، ظرفيت سازي،امكان سنجي،مداخالت اجتماع محور:��.-�, +*�
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:همقدم
رس سكونت به عنوان پديده اي چند بعدي در نظام اسكان پيرامـون كالنشـهرهايميگاههاي غير

ي سـكونتي پيرامـون كالنشـهرها را تشـكيل هـا درصد جمعيت ساكن در كـانون30تا20كشور بين 
و تحول نيافته حاصل درآمدهاي نفتي. دهند مي سالهاي اين پديده اگر چه ريشه در شهرنشيني ناقص
و پيش بيني 60-1350 شود رشد بيشتري نيـزميدارد اما در سالهاي اخير به شدت رشد يافته است

ي زيـادي را هـا شهري آسيبه بعنوان يكي از چالشهاي مديريتاين پديد. در سالهاي آتي داشته باشد
و بهبود وضعيت آن م توانـد نظـاميبراي جوامع شهري به همراه داشته است كه عدم مديريت مناسب

.شهرها را به شدت تحت تاثير قرار دهد اجتماعي
رس سكونتگاههايدر برخورد با يدر طـول سـالهاندولـت ايـراو حاشيه نشيني شهرها،ميغير

و بازگردانـدن اول:گذشته دو تفكر عمده را مورد تاكيد قـرار داده اسـت ، تشـويق مهـاجرت معكـوس
و راههـاي مهاجران روستائي به روستاها از طريق سرمايه گذ اري گسترده در بخش كشاورزي روستاها

د ، ساماندهي اسكان دوم.مورد تاكيد بوده است 1350-60هاي هه روستائي بود كه اين تفكر در طول
و مسكن بـهميغير رس در شهرهاي بزرگ بود كه اين تفكر با رسميت يافتن نظام برنامه ريزي شهري

و شهرسازي مورد تائيد مـديران برنامـه70اين تفكر از دهه. گرديد تدريج وارد مباني مديريت شهري
و شهرسازي قرار گرفته است و وزارت مسكن دهـد مـي مقايسه ايـن دو تفكـر نشـان. ريزي شهرداري

و سازماندهي سكونتميدولت جمهوري اسال رساگ ايران به سمت تفكر ساماندهي حركتميههاي غير
و اين امر مورد تاكيد سازمانها مي و بهسازي شهري به ويـژه از ديـدگاه نوسازي. باشدميي ذيربط كند

رس پديده سكونت،حاشيه نشيني را بعنوان يك ساختار عملياتي دولـت تعريـف نمـودهميگاههاي غير
و بهسازي جهت ساماندهي اين موضوع تشكيل شده است كه  و شركت عمران در صورت برنامـه است

رس از سكونتتوان تهديدات ناشيميريزي مناسب  و مولـد هـا را به فرصـتميگاههاي غير ي سـازنده
.تبديل نمود

ازمين صرفاًها از اين رو دخالت در اين بافت بايست از نوع اقدامات كالبـدي، اصـطالحا بازسـازي
و بدون بازخورد نقش مردم در فرآينـد  و دوباره ساختن كه به نوعي نگرش از باال به پايين نوع تخريب

و تهيه طرحبرنامه ري ي مذكور به اهداف مـورد نظـر دسـتها شود طرحميباشد چرا كه موجبها زي
و موثر از مشاركت مردمها بررسي تجارب طرح. نيابند ي شهري موفق در دنيا حاكي از بكارگيري به جا

به مفهوم همكاري شهروندان با برنامه ريزي شهري است كه اين امر حس مسـئوليت نسـبت بـه امـور
ايـران نشـانميي دولـت جمهـوري اسـال هـا بررسي برنامـه. بخشدميط به مردم را در آنها ارتقاء مربو
از مي و مديريت مناسب دهد كه توانمندسازي مناطق حاشيه نشين شهرهاي بزرگ بدون برنامه ريزي

و داوطلبانه مردم در مناطق حاشيه نشين امكان تحقق اهدافيسازمانها طرف و حضور موثر و دولتي
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رس سكونت سياستهاي كالن دولت در خصوص در همـين راسـتا حجـم. وجـود نـداردميگاههاي غير
و روند رو به افزايش سكونت گاههاي غير رس و تصويب سندي را باعث شـدميگسترده در كشور تهيه

و مشاركت مرد و نحوه فعاليت هماهنگ بخش بين دولت براي چاره جوئي مشـكالتميكه چهارچوب
رساسكان  و سـاماندهي سـكونت گاههـاي غيـر. سازدميرا مشخصميغير سند ملي توانمنـد سـازي

و همكاري بانـك. به تصويب هيئت محترم دولت رسيد19/11/82در تاريخميرس اين سند با حمايت
و بسـتر سـازي بـراي توانمنـد سـازي اجتماعـات ايـن جهاني  براي ظرفيت سـازي مـديريت شـهري

رسسكونتگاهها در پي سا ساله اسـت12اين طرح، برنامه. استميماندهي مشكالت سكوتگاههاي غير
شهر تبريز، سنندج، كرمانشاه، بندر عباس، زاهدان به عنوان مناطق پايلوت5كه در مرحله نخست در 

و بانك جهاني با اعطاي وام در ساماندهي اسكانمياجرا  رسشود شـهر هـدف مشـاركت5اينميغير
صد از اعتبارات اختصاص يافته از سوي بانك جهاني به ايران در كالنشهر تبريز هزينـهدر7ميكند كه 

و تعداد  و بهسازي مركز درماني، مراكز آموزشـي،16خواهد شد طرح در مرحله نخست شامل احداث
و  كانون پرورش فكري، بهسازي معابر، اجراي شـبكه فاضـالب، اصـالح شـبكه آبرسـاني، تـامين بـرق

از.شودميشهر تبريز اجرا روشنايي در را20همچنين با توجه به اين كه بـيش درصـد شـهر تبريـز
بر دهد كه اين مناطقميمناطق حاشيه نشين تشكيل  هزار نفر را در خود جاي داده اسـت 320بالغ

توانـد چشـم مـي تبريـزميبه همين لحاظ اجراي برنامه پايلوت توانمندسازي سكونت گاههاي غير رس
و محلي جهت تصميم گيري آينده فراهم سـازد اندا بـراي سـاماندهي.ز مناسبي براي مسئوالن دولتي

درميمشكالت سكونتگاههاي غير رس و الزم است دستگاههاي اجرايي و ارائـه طرحهـاي مهـم تدوين
و ارتقاء نحوه پيشبرد پروژهزير و از تجارب بانك جهاني رد هـا بنايي همت بيشتري از خود نشان دهند

.حد استاندارد بين المللي استفاده كنند

:شهر تبريزميچارچوب اقدامات طرح در سكونتگاههاي غيررس-الف

ق بخكليه اقداماتي كه در و اصالحات و الب طرح بهسازي شهري ش مسكن زير نظر مديريت طرح
و بـه نماي و بهسازي شهري ايران دگي مـديريت طـرح مسـتقر در نـ شركت مادر تخصصي عمران

و شهرسازي استان در چهار ا سازمان مسكن و محله هدف سيالب قوشخانه، حمد آباد، مال زينـال
و يا انجام خواهد گرفت در پنج محور قابل طبقه بندي استخليل آباد  :تا به حال انجام گرفته

 فيزيكي-ي عمراني كالبديها اجراي پروژه: محور اول-
و اجتماعيي توانها انجام پروژه: محور دوم-  مند سازي
ي اقتصاديها انجام پروژه:محور سوم-
ي مربوط به ظرفيت سازي شهرداريهاها انجام پروژه:محور چهارم-
ي مربوط به مطالعات زيست محيطيها انجام پروژه:محور پنجم-
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:اقدامات انجام گرفته در قالب پنج محور-
و اجراي پروژهمدرخصوص:محور اول كـه اقدامات صورت گرفتـه عمراني-ديي كالبها حور اول

اين اقدامات بـا تخصـيص. به شرح ذيل قابل طبقه بندي است منطبق بر تقاضاهاي مردم محلي است
و دولت جمهوري اسـال همكارييها ميليارد ريال از اعتبارات پروژه 120مبلغ  ايـرانميبانك جهاني

:عملياتي گرديده است
 متر مربع در محله سيالب قوشخانه 1750يي پسرانه امام موسي صدر به مساحت احداث يك باب مدرسه راهنما-1
و راهنمايي عالمه-2 و بهسازي دو باب مدرسه پسرانه دبستان و ابن سينا در محله سيالب قوشخانهحتعميرات  لي
وياحداث ساختمان آموزش-3 ميكسه طبقه  1796سـاحت سالن ورزشي در هنرستان دخترانه اسـتاد شـهريار بـه

 سيالب قوشخانه محله متر مربع در حوالي
در محله)س( متر مربع در حياط مدرسه ابتدايي دخترانه حضرت سكينه 520احداث سالن ورزشي به مساحت-4

 مال زينال

 متر مربع در محله احمد آباد 811احداث يك باب كتابخانه به مساحت-5
پ-6  متر مربع در محله سيالب قوشخانه 263ارك چشم انداز به مساحت احداث توسعه كتابخانه موجود
 متر مربع در محله سيالب قوشخانه 615احداث يك باب درمانگاه در پارك چشم انداز به مساحت-7
 زينالمال متر مربع در محله 805ونوجوانان به مساحت احداث مركز كانون پرورش فكري كودكان-8
 الزم به توضيح است طبق اسـتعالم بـه عمـل( كيلومتر8ب در محله سيالب قوشخانه به طول اجراي طرح فاضال-9

و فاضالب استان اجراي طرح فاضالب اين محله در آخرين اولويت آن شركت قرار داشته است كه از  آمده از شركت آب

).طريق اين طرح به اولويت سال جاري تبديل شد

 كيلومتر5/9ساني در محله سيالب قوشخانه به طول اجراي طرح اصالح شبكه آبر-10
و روشنايي در محله سيالب قوشخانه به طـول-11 كيلـومتر بـا آخـرين اسـتانداردهاي8/12اجراي طرح تامين برق

 جاري اداره برق
و-12 ازب.... اجراي طرح بهسازي معابر خيابان سيالب قوشخانه شامل احداث جـوي، پيـاده رو، آسـفالت خيابـان عـد

 مربوط به تاسيسات زير بنايي فوق الذكر اتمام عمليات اجرايي
ي منتهي به خيابان سيالب قوشخانه براساس طرحهاي استاندارد ارائـه شـدهها اجراي طرح پله گذاري در كوچه-13

 توسط مشاور

و تجهيز زمين ورزشي موجود-14 ، مربـع متـر 10000عرصه به مساحت اجراي سالن ورزشي سرپوشيده زمين پاس

)عمليات آن هنوز آغاز نگرديد است( متر مربع 1400اعياني

و تجهيز زمين فوتبال موجود به مساحت-15  متـر 21000عرصه اجراي سالن ورزشي سرپوشيده پارك چشم انداز

)عمليات آن هنوز آغاز نگرديد است( متر مربع 1440، اعياني مربع
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 متر مربع 2200براساس جديدترين متد احداث كتابخانه در كشور به مساحت كتابخانهاجراي يك باب-16

)است نگرئيدهعمليات آن هنوز آغاز( در محله مال زينال

 نمايي از سكونتگاههاي غير رسمي شهر تبريز
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 وضـــعيت بعـــد از بهســـازي مدرســـه عالمـــه حلـــي وضـــعيت قبـــل از بهســـازي مدرســـه عالمـــه حلـــي

 وضعيت بعد از بهسازي مدرسه ابن سينات قبل از بهسازي مدرسه ابن سيناوضعي

 ورزشي مدرسه استاد شهريار سالنو ساختمان آموزشي استاد شهريار هنرستان سايت حياط

 عمليات اجرايي مدرسه امام موسي صدر مدرسه امام موسي صدر قبل از تخريب سايت
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 كانون پرورش فكري عمليات اجرايي پرورش فكري سايت پروژه كانونمحله مالزينال

 عمليات اجرايي توسعه كتابخانه چشم انداز توسعه كتابخانه چشم انداز سايت پروژه

) فونداسيون(ي پروژه درمانگاه چشم اندازيعمليات اجرا پروژه درمانگاه چشم انداز سايت

 پروژه كتابخانه احمد آباديعمليات اجراي پروژه كتابخانه احمد آباد سايت
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 حضرت سكينه مدرسهت اجرايي سالن ورزشيعمليا)س(حضرت سكينه دبستان حياط

 عمليات لوله گذاري فاضالب خط فرعي عمليات لوله گذاري فاضالب خط اصلي

 عمليات اجرايي طرح فاضالب عمليات منهول گذاري فاضالب
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 وضعيت موجود پله هاي محله سيالب قوشخانه

 محله سيالب قوشخانهينمايي از طرح پله گذار

:خصوص پروژه هاي عمراني كالبديل توجه در نكات قاب-
و فضاهاي خالي موجود در اين محالت به دليل وجود تراكم بـااليها استفاده حداكثري از ظرفيت-

 ساختماني
سـطي اجرايـي كـه تو هـا نسبت به پروژهيرغم حجم كوچك آنهاعلها اثر بخشي بسيار باالي پروژه-
ويسا .با صرف مبالغ هنگفتي انجام گرفته استر دستگاهها
و همفكري اهالي محالت بدون اعمال تفكرات از باال به پايين-  اجراي پروژه ها با همراهي
و تعامل بسيار باالي دستگاههاي دولتي در عملياتي- ها اين پروژه نمودن مشاركت
اجها تقبل برخي هزينه- اداز طرف دستگاههاي و آب،مختلف استانترارارايي به عنوان نمونـه اداره

شـهرداري تبريـز بـدون اخـذ.ي فاضالب را بر عهده گرفته اسـتهاو فاضالب استان تحويل كليه لوله
وي انشـعابها استاندار آذربايجان شرقي دستور تامين هزينه. هزينه اقدام به صدور مجوز حفاري نمود

و. صادر نمودندرا از محل اعتبارات استانيراي مورد نظرها مطالعه پروژه و شهر سازي سازمان مسكن
.دادندمختلف را به طور رايگان در اختيار طرح قرار پروژه هايزمينهاي مورد نياز،تبريز شهرداري
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وژهانجام پرو:محور دوم :توانمند سازي شاملهاي اجتماعي

پ-1 و اثر بخشي ي بهسازي شهري در سكونتگاههاي غير رسميها روژهپروژه ارزيابي اجتماعي
و بهره برداري از آن در محالت هدف شهر تبريزيپروژه راه انداز-2  خانه محله
رس-3 و پيشگيري از اعتياد در سكونتگاههاي غير  شهر تبريزميپروژه بررسي رفتارهاي پر خطر
 پروژه كودكان-4

و اثـر بخشـي پـروژه پروژه عملياتي شده در اين محور مربوط بـ ي هـاه طـرح ارزيـابي اجتمـاعي
و نهايي گرديده است اين پروژه در نهايت.بهسازي است كه توسط مهندسين مشاور باغ شهر بنا انجام

:به سه جمع بندي اساسي رسيده است شامل
 اولويتهاي مشكالت از نظر مردم محلي) الف
و نيازها از نظر مسئولين خدمات)ب  شهريعناوين مشكالت
 بررسي وضعيت مداخالت تعريف شده در طرح)ج

و الويت-الف اجتماعي طبقه بندييها اولويتهاي مشكالت از نظر مردم در دو گروه اولويتهاي كالبدي
:و الويتهاي كالبدي مردم به طور خالصه شامل از نظر اين مطالعات مشكالت. است گرديده

 وضعيت نامناسب معابر-

 انباشت زباله-

و گاز- و لوله كشي آب  وضعيت بد روشنايي
عدم وجـود امكانـات بـراي گذرانـدن اوقـات-

 فراغت دختران
 فقدان شعبه بانك-

 فقدان درمانگاه، كتابخانه، فرهنگسرا-

 فقدان فضاهاي ورزشي-

 عدم وجود وسايط نقليه عمومي-

و- هاتراكم زياد جمعيت در محله  خانه
و پليسي فقدان مراكز-  امنيتي

 پايين بودن قيمت اراضي-
 تبعيض از سوي مديريت شهري-

و اقتصادي مردمم و الويتهاي اجتماعي :به شرح ذيل طبقه بندي گرديده استشكالت
و مشروبات الكلي به وضوح در محالت عتياد باالا- و فروش مواد مخدر
و عدم وجود فرصتهاي شغلي-  بيكاري
و مهارتيهامهعدم وجود برنا- و فقدان كالسهاي آموزشي ي فرهنگي در محالت
و كنترل عدم اعتماد خانواده- حد ها به جوانان  بيش از
 استفاده از الگوهاي نامناسب فرهنگي از طريق ماهواره-
و پخت نان- ترك تحصيل جوانان-  كيفيت نامناسب نان
ز- و و زود هنگام-اننامنيت پايين جوانان  ازدواج اجباري
و تحقير اين محالت- و مسئوالن به محالت آنها  نگرش منفي شهروندان
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و نيازها از ديدگاه مسئوالن خدمات شهري اهـم مـوارد بـه-ب در قسمت مربوط به عناوين مشكالت
:است ذيل اعالم گرديدهطور خالصه به شرح 

 خدمات شهريعدم تعامل بين نهادهاي مختلف-
و نيروي كارشناسي متخصص سكونتگاههاي- رسمحدود بودن نيروهاي انساني  در اين نهادهاميغير
 فقدان طرحهاي توسعه شهري كارآمد مختص اين محالت-
 محالتمورد نياز براي توانمندسازي عدم وجود اعتبارات-
و توقعات- و ادارات و غير منطقي مردم عدم شناخت كافي مردم از وظايف مسئوالن  باال
 در اين محالتمينبود نهادهاي عمو-
 خدمات شهري در اين محالت مامورين عدم امنيت-
و نگرش نادرست به مشاغل موجود در محالت به عنوان مشاغل غير رسمي-  تعريف


	�� �����: محور سوم� ����� ������� �:
شاتارپروژه-1 و توانمند سازي رسغالن آن قائ صنايع دستي  شهر تبريزميدر سكونتگاههاي غير
رس) فني(ي پايهها پروژه آموزش مهارت-2  شهر تبريزميجهت ارتقاء وضعيت معيشت در سكونتگاههاي غير

رسيپروژه تشك-3 و آموزش بانك پذيري در سكونتگاههاي غير  شهر تبريزميل گروههاي كارآفرين

و آموزش مهارتهاي پايه استها ور شامل پروژهاقدامات انجام گرفته مربوط به اين مح .ي ساماندهي صنايع دستي

رسپ)1 توسط جهاد) محالت هدف( شهر تبريزميروژه ساماندهي صنايع دستي در سكونتگاههاي غير
و نهايي شده است اين پروژه را به صورت خالصه اصل اقدامات. دانشگاهي واحد آذربايجان شرقي انجام

:بيان نمود توان اينگونه مي
و فـراهم  هدف اصلي اين پروژه تهيه بانك اطالعاتي شـاغالن صـنايع دسـتي در محـالت هـدف

و نمودن مدل آموزشي مناسب به منظور توانمندسازي افراد انتخاب شده از طريق برنامه هاي آموزشـي
و تقاضا محور است .مشاوره اي هدفمند

به12در اين طرح بيش از وها خانههزار مراجعه مستقيم  108ي ساكنين محالت انجام گرفتـه
ايـن افـراد در پـنج گـروه بـراي تشـكيل.ي آموزشي انتخاب گرديده انـدها نفر جهت شركت در دوره

رسميشركتهاي رس در هـا ايـن گروههـا براسـاس نتـايج دوره. سازماندهي شده اندميو گروههاي غير
و در حال حاضر در به معرفي محصوالو ملي نمايشگاههاي محلي، استاني و توانمنديهاي خود اقدام ت

حي محصوالت جديد مبتني بر تقاضاي بازار قـراراطر مرحله استاندارد سازي محصوالت خود براساس
.دارند

و الزامـات آن از يـك مـدل اين پروژه در تمام مراحل خود با توجـه بـه مفهـوم توانمنـد سـازي
اميعل و تجربه اجراي و انتقـال ايـن استفاده نموده است ين پروژه از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت
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و يافت عله تجربه و مـديريت هـاي مرتبط در تمام سازمانها آن براي مديريتميهاي ي هـاي كشـوري
و اصالحات بخش مسكن است .شهري از وظايف آتي طرح بهسازي شهري

:موضوع اساسي را مورد توجه قرار داده است6اين پروژه
و انتخاب افراد هدف براساس مدل شناسايي عميقشناسايي-1  شاغالن هدف
و نيازهاي آموزشي تقاضا محور براساس نياز سنجي ميدانيها بررسي ظرفيت-2
و ارايه الگوي توانمند سازي مناسب بومي-3  مدل سازي
و اجراي برنامه آموزشي مناسب در محالت-4  ساماندهي
ش-5 و تسهيل گري مورد نياز رسحمايت و غير رسميمياغالن هدف در ايجاد گروههاي
.ي سازمان داده شدهها آزادسازي هدايت شده تشكلو آشكارسازي-6

 برگزاري كالس هاي آموزش صنايع دستي نمونه گيري پروژه صنايع دستي

آ  موزشي در قالب پروژه صنايع دستيبرگزاري كالس هاي
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)در قالب طرح تاسيس شده(اعضاي تعاوني ورني بافان

جهـت ارتقـاء وضـعيت) فنـي(ي پايهها به پروژه آموزش مهارت دومين پروژه از محور سوم مربوط)2
رسمعيشت  مطالعات) گمبا(بهبود ايمان است كه توسط گروه مشاورانزتبريميدر سكونتگاههاي غير
و مهـم آموزش مهارتهاي پايه از محوري.آغاز گرديده است آن اخيراً ي بهسـازي هـا تـرين پـروژه تـرين

و اصالحات بخش مسكن است :كندمياهدافي كه اين پروژه دنبال. شهري
بها بهبود فرصت- و زناني شغلي  راي مردان
و تامين درآمد قابل قبول-  كسب
و مهارت اصالح شيوه- ي مرتبط با خانوادههاي زندگي
و شغلها توانمند كردن اقشار غير فعال در حوزه- و اقتصادي بر حسب درآمد ي مختلف اجتماعي

ان عرضـه كه آموزشي كه بـه فراگيـر اين استي مذكوري حائز اهميت در بدو اجراي پروژه نكته
و يـا زمينـه را بـراي ايجـاد اشـتغال مي و ارتقاي سطح درآمد آنها شود شود بايد منجر به ايجاد شغل

در.فراهم آورد و به دست آوردن شـغل و نيز راههاي كسب درآمد و اشتغال بنابراين شناخت بازار كار
به. شودميگستره محالت هدف از الزامات پروژه محسوب  و نياز بازار كـار محلـي در واقع بدون توجه

در نطفه عقـيميموزش هر گونه مهارتهايآبدون دقت در راههاي كسب درآمد ساكنين محالت هدف،
و صرفاً شد به يك دوره خواهد ماند .آموزش بدون پشتوانه محدود خواهد
رسها آموزش مهارت و هدايت مشاغل غير وميي پايه در واقع بايد ساماندهي رايجو ابتدايي داير

هـر داتيو با تمهيـ لطمه اي نزند تا به درآمد فعلي ساكنين اين محالت را هم در بر بگيرد در محالت
س اراچند .گرددتقاي سطح درآمد آنها فراهم ده زمينه



١٤ 

15/11/88 نشست كميته كارشناسي پروژه مهارت هاي پايه با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي

:ي ظرفيت سازي شهرداريهاها انجام پروژه:ور چهارممح
و شوراهاي اسال-1 و طراحي برنامه آموزشي شهرداري  شهرهاميپروژه بررسي نهادي
 پروژه خدمات مشاور فني ظرفيت سازي مديريت مالي شهرداريها-2
ها پروژه خدمات مشاور فني ظرفيت سازي مديريت منابع انساني شهرداري-3
ها خدمات مشاور فني ابزار مديريتي ظرفيت سازي شهرداريپروژه-4
ها پروژه خدمات مشاور فني چهارچوب نهادي ظرفيت سازي شهرداري-5

و طراحـي برنامـه آموزشـي شـهرداري ي هـا پروژه انجام گرفته در اين محور پروژه بررسي نهادي
و نهاي مديريتهدف است كه توسط شركت خدمات شهرهاي در. ده استشي ايرانيان تهيه اين پروژه

در24/9/88روستايي در تاريخوچهارمين جشنواره پژوهشهاي شهري  به عنوان پروژه برگزيـده ملـي
و روستايي انتخاب گرديده است .حوزه مديريت شهري

:كندمياين پروژه اهداف زير را دنبال
سك-1 :رسمينتگاههاي غيروتدوين نقش عملياتي براي شهرداريها در بهسازي

و ظرفيت سازي شهرداري- ها بررسي مباني نظري بهسازي شهري
و مقررات مرتبط شهرداري در زمينه بهسازي سكونتگاههاي غير رسمي-  بررسي قوانين
 تنگناهاي شهرداري در مديريت فرايند بهسازي سكونتگاههاي غير رسميوها بررسي محدوديت-
و وظايف شهرداري در فرآيند-  بهسازي شهري با توجه به چارچوب قانوني موجودتعيين نقش

:ي پنج شهر هدفها مميزي خالء ظرفيتي شهرداري-2
درو در اين فصل ساختار سازماني، مسائل مالي و نيروي انساني هر شهرداري به تفكيك درآمدي

رس بايست در بهسازي سكونتميرابطه با نقشي كه  وندايفا نمايميگاههاي غير تحليـل مورد بررسـي
همچنين بر اساس نيازهاي هر شهرداري، نياز سنجي آموزشي هـر شـهرداري مشـخص.گيردميقرار 

.گرديده است
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و مسئوليتهاها بررسي ظرفيت شهرداري- و تعيين موانع اجراي وظايف
و منابع انسانيها شناسايي خالء ظرفيتي شهرداريها در زمينه مهارت- ي فني
و برنامقايسه نيازهاي آمو-3 :هاي آموزشي سازمان شهرداريهامهزشي
هاي آموزشي ارائه شده توسط سازمان شهرداريها بررسي برنامه-
 سنجش اثرات برنامه آموزشي بر فراگيران-
 با توجه به تجارب گذشتهها تهيه چهارچوب جديد براي آموزش شهرداري-
و درسنام-4 :سكونتگاههاي غير رسميآموزشي در بهسازيهتدوين برنامه آموزشي
و فني-  تدوين برنامه آموزشي براي جبران كمبود منابع انساني
ي مركز آموزشي سازمان شهرداريهاهاي آموزشي در همخواني با برنامهها ارائه درسنامه-
 طراحي دستور العمل آموزشي عام براي هر دسته از شهرهاي منتخب-

در شهرداريو كارشناسان اري كارگاه آموزشي ظرفيت سازي مديرانرگزب 9/10/88 تبريز ها
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:انجام پروژه هاي مطالعات زيست محيطي: محور پنجم-
و تهيه برنامه زيست محيطي سكونتگاههاي غير،در خصوص محور پنجم مطالعات محيط زيست

و نهايي گرديده استميرس اين اهداف. شهر تبريز توسط مهندسين مشاور مديريت پروژه رهياب انجام
:در دو بخش خالصه گرديده است پروژه
:تهيه برنامه مديريت محيط زيست شامل) الف
 برنامه مديريت محيط زيست- مطالعه محدود محيط زيست-
و پايش- غربالگري زيست محيطي-  اقدامات كاهشي
و ظرفيت-  سازي آموزش
ها براي اطمينان از رعايت تهيه راهنماي زيست محيطي به منظور تعيين چگونگي ارزيابي زيرپروژه)ب

و اجتماعي بانك جهاني سياست  هاي زيست محيطي

11/5/88 آموزشي زيست محيطي برگزاري كارگاه

و پيشنهادات-ب :جمع بندي
و« براساس رويكرد نويني تحت عنواني ارائه شده محورهاكليه توانمند سازي اجتمـاع محلـي

و هدف عمده آن ترويج اقدامات چنـد بعـدي» ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي آغاز گرديده است
و به عبارتي جايگزيني مداخالت اجتماع محـور به جاي اقدامات تك بعدي مرسوم در اي ن سكونتگاهها

.به جاي مداخالت پروژه محور است
هاي متعددي در گذشته از طرف مسئولين مختلف شهرها در اين سكونتگاهها سابقه اجراي برنامه

و  و مصرف مواد مخدر، مسيرگشـائيها و توزيع د همـواره وجـو ... شامل بررسي موارد وقوع جرم، اعتياد
از. داشته است ولي به همان دليل پروژه محور بودن آنها نتايج مورد نظر حاصل نگرديـده اسـت يكـي

و پوشـش همـين نقصـان بـه مهمترين برجستگي اجراي اين پروژه ها در شهرهاي پنجگانه هدف، رفع
و به موازات هم كههر. در راستاي پيشبرد اهداف طرح بوده است،صورت انجام اقدامات همزمان چند



١٧ 

از چالش هاي زيادي تا اجراي كامل اين رويكرد بر سر راه است ولي همين تجارب ارزنده افـق روشـني
.دهدميآينده به دست 

آن در راستاي اين طرح همزمان با تعريف پروژه و آغـاز عمليـات اجرايـي پـروژه ارزيـابي،هاي عمراني
و اثرها وژهپراجراي اجتماعي از نظر اخذ ديدگاههاي مردم قبل از   پـروژه اجرايي حينبخشي عمراني

هـاي عمرانـي در راسـتاي توسط مشاور اهل فن انجام گرفته كه مرحله دوم آن نيز بعد از اتمام پـروژه
مورد بررسـي ...ومها در كاهش جرائم، افزايش آگاهي، افزايش مشاركت مرد تاثيرات اجراي اين پروژه

و افـزايش عات انجام پروژهدر كنار اين مطال.قرار خواهد گرفت هاي اقتصادي در جهت تـامين معـاش
آغـاز گرديـده بـه دهي سـكونتگاههاي غيـر رسـمي به عنوان يك اصل مهم در سـامان درآمد خانوارها 

طوريكه پروژه ساماندهي فعاليتهاي مربوط به صنايع دستي در اين سكونتگاهها به همراه پروژه آموزش 
و مهارت و خودضعيت معيشت كه به دنبال هاي پايه جهت ارتقاء پروژه تشـكيل گروههـاي كـارآفرين

و بـينيكـار محلـ آموزش بانك پذيري جهت جذب اين افراد آموزش ديده در بازار راو ملـي المللـي
ظرفيـت ها اقـداماتي در خصـوص از طرفي در كنار همه اين پروژه. انجام پذيرفته است، خواهد داشت

و كارشناسان  ليان اصلي شهر با تهيه طرح پروژه هدف به عنوان متو هايشهرداري شهرسازي مديران
و طراحي برنامه هاي آموزشي شـهرداريها صـورت گرفتـه كـه هـدف آن سـپردن كليـه بررسي نهادي

و اقدامات انجام گرفته به شهرداري جهت و نهادينه شدن اين رويكرد است ادامه طرح .پايدار نمودن
نماتوانميواقع در برگزاري يك كارگـاه آموزشـي عملـي به مثابه ود روند اين گونه مداخله دقيقاًدعا

به آموزشاست كه در آن به  و مداخلـه در ايـن نـوعو انتقال دانش فني مربوط نحوه اعمال مديريت
بـه مـوازات سـاماندهي فيزيكـي-اقـدامات همزمـان كالبـدي در نهايت اينكه. اهتمام مي گرددبافتها 

در مداخلهن صادي ،و فرهنگي به شيوه توانمند سازي اين سكونتگاه ها از مهمترين اركااجتماعي ،اقت
و فعـاليتي اسـت كـه بـه. سكونتگاه هاي غير رسمي است بديهي است اين اقدامات زود بـازده نبـوده

و محلي نيازمند فعال نمودن تشكل هـاي مـردم نهـاد  همراه توسعه برنامه هاي دولتي در سطوح ملي
)NGO ,CBO(نيز هست كه نمونه آن ها در پنج شهر هدف فعاليت خود را آغاز نموده اند.
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:و ماخذ مراجع

 سند ملي توانمند سازي-١
و محدوده هاي فرسوده شـهري-2 انتشـارات–رهيافت هايي براي سكونتگاه هاي غير رسمي

و مـد–سازمان شـهرداري هـاي كشـور:ترجمه 2008بانك جهاني  يريت طـزح بهسـازي شـهري
 1388-اصالحات بخش مسكن 

و اسناد موجود در نمايندگي مديريت طرح بهسازي شـهري در اسـتان آذربايجـان-3 مدارك
 شرقي 

مطالعات ارزيابي اجتماعي پروژه هاي توانمند سازي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر تبريـز-4
 1387-مهندسين مشاور باغ شهر بنا

جهاد دانشگاهي–مطالعات ساماندهي صنايع دستي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر تبريز-5
 1387–واحد آذربايجان شرقي 

و طراحي برنامه هاي آموزشي شهرداري هاي پنج شهر هـدف-6 –مطالعات بررسي نهادي
 1388-خدمات مديريت ايرانيان

 1388-)گمبا(مشاور بهبود ايمان–) فني(پايه مهارت هاي مطالعات آموزش-7
و مدارك مهندسين مشاور صدر آب پويا-8  1388دستگاه نظارت طرح هاي عمراني-اسناد
و ساماندهي سكونتگاه هـاي-9 و معماري هفت شهر ويژه توانمندسازي  نشريه شهر سازي

و تابستان–غير رسمي  1387-بهار
10- Approaches to urban slums: a multimedia soucebook on adaptive and 
proactive strategies _ the international bank for reconstruction and 

development/theworldbank2008


