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تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی
اجتماعات آنها با تأکید بر بهسازی شهری اسالم آباد غرب با دیدگاه شهرنگر
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شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

زمان اجرا:

0931

مکان:

شهر اسالم آباد غرب

چکیده

شهر اسالم آباد غرب به عنوان دومین شهر استان کرمانشاه با سابقه تاریخی طوالنی که قدمت آن شاید به قدمت
سکونت در فالت ایران باشد ،در حال حاضر بعنوان یکی از کانون های اصلی فعالیت در استان و منطقه غرب
کشور محسوب می شود .این شهر در سال  5831وسعتی معادل  5551هکتار داشته و حدود  39998نفر جمعیت
و  69912خانوار را در خود جای داده است .موقعیت مناسب کشاورزی و وجود صنایعی نظیر کارخانه قند
منجر به ورود مهاجرین و تشکیل سکونتگاههای فقیر و غیررسمی در حاشیه این شهر شده است .چنان که حدود
 5266درصد جمعیت آن ( 58188نفر) در سکونتگاه های غیررسمی ساکن هستند.
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خالصه گزارش
مرحله اول :

هدف از انجام مطالعات این مرحله ،شناسایی میزان فقر شهری در مقیاس کل شههر اسهت تها از طریهج ایجهاد
بانک اطالعاتی جامع در این زمینه و با استفاده از سنجه های عینی ،محالت فرودست شهری در داخهل و بیهرون
محدوده شهر شناسایی و اولویت بنهدی شهوند .بهه ایهن ترتیهب اه

از انجهام مطالعهات اولیهه در ابعهاد مختله

اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی ،زیست محیطی و کالبدی در مقیاس کل شهر برای شناسایی محهالت فرودسهت از
روش  AHPاستفاده شده است .روش عمومی به کار گرفته شده در این بخش مشتمل بهر تحلیهلههای اسهنادی،
مطالعات و بازدیدهای میدانی ،مصاحبه ،تکمیل ارسشنامه و در نهایت کاربسهت مهدلهای آمهاری و تحلیهلههای
ریاضی در کنار طراحی بانک اطالعهات سیسهتپ اشهتیبانی تصهمیپ گیهری ))Decision Support System
بوده است .بر این اساس انج محله امامزاده عباسعلی ،دامداری ،سنگ معدن ،شرف آباد و علیرضهاوندی بعنهوان
محالت هدف برای ادامه مطالعات شناسایی شده اند.

مرحله دوم :

هدف از انجام این مرحله توان سنجی بخش دولتی /عمومی و شناسایی نهادهای غیردولتی فعال در محله های
هدف است .به این ترتیب در این مرحله به شناخت دامنه خدمات رسانی و بهسازی کالبدی در محهالت ههدف،
توان سهنجی بخهش ههای دولتهی و عمهومی از دو حیه ،مهالی ،تجهیزاتهی و نیهروی انسهانی همچنهین امهال

و

مستغالت تحت مالکیت و تحلیل و تأیید برنامههای کنونی و آتی نهادها ارداخته شده است.
مطالعات حاصل از این مرحله حاکی است که عمده اقدامات صورت گرفته در محهالت ههدف اسهالم آبهاد
غرب در زمینه زیرساختی و سپ

اجتماعی – توانمندسازی بوده و اایین ترین سهط خهدمات دههی مربهو بهه

نهادهای مدیریت توسعه شهری در ابعاد عمرانی و خدمات رسانی است.
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همچنین تحلیل برنامه ها نشان می دهد که رویکردهای مثبت نگر نظیر بهسازی ،نوسازی و برنامه های زمین و
خدمات در سکونتگاههای غیررسمی اسالم آباد غرب به صورت مدون مورد استفاده قرار نگرفتهانهد .چنهان کهه
فعالیتهای انجام شده در این سکونتگاهها تنها به توسعه زیر ساختها و خدمات شهری بهه صهورت غیهر هدفمنهد و
بدون زمینه سازی محدود بوده است.

مرحله سوم :
هدف از مطالعات این مرحله نیاز سنجی مردمی و شناخت ساختار اقتصهادی– اجتمهاعی و کالبهدی محهالت
هدف است .براین اسهاس از روش ههای ایمهایش ،تمهام شهماری کالبهدی ،جلسهات بحه ،گروههی متمرکهز و
مصاحبه عمیج با ساکنین برای شناسایی مسایل ،مشکالت ،قابلیت ها و ظرفیت ها در سط محدوده مورد مطالعهه
استفاده شده است .سپ

با بکارگیری نظام مسئله یابی در هریک از محالت هدف ،مطالعات جمع بندی شهده و

مسایل هر محله بطور مشخص تعیین شد .براین اساس استراتژی های کالن ساماندهی در  8محور ارتقای محیطی
و بهسازی کالبدی ،توانمندسازی اجتماعی ،نهادسازی محلی و ظرفیت سازی تدوین شده است.

مرحله چهارم :

هدف از انجام این مرحله تدوین راهبردها و برنامه های کالن به منظور ارتقها کیفیهت زنهدگی سهکونت در
محله های هدف ،رفع تبعیض در خدمات رسانی شهری و فراهپ آوردن زمینه ههای توانمنهد سهازی اجتماعهات
محلی طرح و راه حلهای ساماندهی منجر به بهسازی محالت با کسهب توافهج در گهزینش راه حهل مطلهوب بها
بخشهای مردمی ،دولتی و عمومی و هماهنگ نمودن راه حل ایشنهادی با دیگر برنامه های توسعه شهری است.
به این ترتیب در این مرحله با نگرش سیستمی و استفاده از رویکرد برنامهه ریهزی اسهتراتژیک ابتهدا سهنجش
وضعیت محالت با تلفیج داده های وضع موجود محالت و نیازها و خواسته ههای مهردم و برنامهه ههای مهدیریت
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شهری در قالب جداول  SWOTارداخته شده و سپ

براساس آن به استخراج راهبردهها و راهکارهها بها تحلیهل

راهبردی در قالب برنامه اقدام شده است.
الزم به ذکر است که برنامه های ایشنهادی با توجه به معیارهای ضرورت در رفع نیاز ساکنان ،آمهاده نمهودن
زمینه برای اجرای سایر برنامه ها ،اثرگذاری در جلب اعتماد ساکنان ،بسترسازی برای مشارکت ،بکارگیری توان
و ظرفیت اهالی ،سهولت اجرا ،میزان هزینه بر بودن اولویت بندی شده اند.

مرحله پنجم :

هدف مرحله انجپ تدوین برنامه عملیاتی ( ) ACTION PLANساماندهی محله های هدف ،عملیاتی کهردن
بهسازی کالبدی ،ارتقا کیفیت محیط سکونت و تامین خدمات اایه و توانمند سازی اجتماعات محهالت ههدف
است.
بنابراین در این مرحله به فرآیند تعری

اقدامات اجرایی برای ساماندهی محالت هدف و برآورد هزینهههای

مالی ،ارزیابی ایامدهای آنها در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ارداخته شده است .بر این اساس
اروژههای ایشنهادی برای ساماندهی محالت ههدف در چهارچوب محورههای چهارگانهه و در راسهتای اجرایهی
نمودن فرآیند ایشنهادی اهداف کالن ،راهبردها ،سیاست های اجرایی و راهکارها در هریهک از محهالت ارا هه
شده اند.
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