عنوان پروژه:

تهیه برنامه ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی
اجتماعات آنها با تأکید بر بهسازی شهری گنبد کاووس با دیدگاه شهرنگر

کارفرما:

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

زمان اجرا:

7831

مکان:

شهر گنبد کاووس

چکیده

شهر گنبد کاووس بعنوان يكي از شهرهاي مهم استان گلستان به لحاا اابلتا هااي ششاد و سوساعه از يا
طرف و نتز فعال بودن مؤلفه هاي موثر دش ششد جمعت و مهااجر ،دش دهاه هااي ا تار ششاد بساتاش ساريعي شا
سجربه کردهاس  .دش اين شاستا عدم هماهنگي مديري
جامع دش سثبت

شهري دش اشائه ادما ،و نحاوه بر اوشد مرااوش طار

کاشبريها و همچنتن فعال بودن فرايند جدايي گزيني اکولوژيكي زمتنه شانش بستاشي از مهاجران

شا به حواشي و محال ،اديمي شهر سبب شده که امروزه شااهد شاك گتاري محاال ،فرودسا
هستتم .اين شهر دش سال  5831حدود  561521نفر جمعت
دشصد از جمعت

و  6312782هكتاش مسااح

يعني  55121نفر دش سكونتگاه هاي غترشسمي ساکن بوده اند.
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دش ايان شاهر
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خالصه گزارش
مرحله اول:

هدف از انجام مطالعا ،اين مرحله شناسايي متزان فقر شهري دش مقتاس ک شاهر اسا
بان

ساا از طرياج ايجااد

اطالعاسي جامع دش اين زمتنه با استفاده از سنجه هاي عتني محاال ،فرودسا شاهري دش دا ا و بتارون

محدوده شهر شناسايي و اولوي

بنادي شاوند .باه ايان سرستاب اا

ااتصادي اجتماعي جمعتتي زيس

از انجاام مطالعاا ،اولتاه دش ابعااد مختلا

محتطي و کالبدي دش مقتاس ک شهر براي شناسايي محاال ،فرودسا

از

شوش سلفتقي (آماشي و ااتصادي) استفاده شده اس .
به اين سرستب که از منظر ااتصادي شا ص بتكاشي باش سكفا

اشزش زماتن و مالكتا

ماوشد برشساي ااراش

گرفته و از منظر آماش مدلهاي آماري سحلت آماشي – شياضي؛ سحلت شگرستوني؛ سحلت ساکسونومي؛ سحلتا
A.H.P؛ سحلت  D.S.Sموشد استفاده اراش گرفته اند .سپ
گزينش محال ،دشاولوي

بعاد از سعتاتن محاال ،اساكان غترشسامي نساب باه

برنامه اادام شده اس .

مرحله دوم:
هدف از انجام اين مرحله سوان سنجي بخش دولتي /عمومي و شناسايي نهادهاي غتردولتي فعاال دش محلاه هااي
هدف اس  .به اين سرستب دش اين مرحله به شنا

دامنه دما ،شساني و بهسازي کالبدي دش محاال ،هادف

سوان سنجي بخش هاي دولتي و عمومي از دو حتث مالي سجهتزاسي و نتروي انساني همچنتن امالک و مستغال،
سح مالكت

و سحلت و سأيتد برنامههاي کنوني و آسي نهادها اردا ته شده اس .

مطالعا ،حاص از اين مرحله حاکي اس
دش زمتنه زيرسا تي و سپ

که عمده ااداما ،صوش ،گرفته دش محال ،هدف گنبد کاووس

اجتماعي – سوانمندسازي بوده اس  .همچنتن سحلت برناماه هاا نراان ماي دهاد کاه
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شويكردهاي مثب نگر نظتر بهسازي نوسازي و برنامه هاي زمتن و دما ،دش ساكونتگاههاي غترشسامي گنباد
کاووس به صوش ،مدون موشد استفاده اراش نگرفتهاند .چنان که فعالتتهاي انجام شده دش اين سكونتگاهها سنها باه
سوسعه زير سا تها و دما ،شهري به صوش ،غتر هدفمند و بدون زمتنه سازي محدود بوده اس  .به عاالوه دش
ااداما ،انجام شده دو حلقه مهم از برنامه هاي ساماندهي مفقود هستند .يكي شسمي سازي يا دسا
امنت مالكت

اس

کام ساأمتن

و ديگري برنامه سوانمندسازي که زمتنه اايداشي ااداما ،انجام شده و بهبود وضع ااتصاادي

فقتران شا فراهم آوشد.
مرحله سوم:

هدف از مطالعا ،اين مرحله نتاز سنجي مردمي و شنا

سا تاش ااتصاادي– اجتمااعي و کالبادي محاال،

هدف اس  .براين اسااس از شوش هااي اتماايش سماام شاماشي کالبادي جلساا ،بحاث گروهاي متمرکاز و
مصاحبه عمتج با ساکنتن براي شناسايي مساي
استفاده شده اس  .سپ

مركال ،اابلت

با بكاشگتري نظام مسئله يابي دش هري

ها و ظرفت

ها دش سطح محدوده موشد مطالعاه

از محال ،هدف مطالعا ،جمع بندي شاده و

مساي هر محله بطوش مرخص سعتتن شد .براين اساس استراسژي هاي کالن ساماندهي دش  4محوش اشسقاي محتطي
و بهسازي کالبدي سوانمندسازي اجتماعي نهادسازي محلي و ظرفت سازي سدوين شده اس .
مرحله چهارم:

هدف از انجام اين مرحله سدوين شاهبردها و برنامه هاي کالن به منظوش اشسقاا کتفتا

زنادگي ساكون

دش

محله هاي هدف شفع سبعتض دش دما ،شساني شهري و فراهم آوشدن زمتنه هااي سوانمناد ساازي اجتماعاا،
محلي طر و شاه حلهاي ساماندهي منجر به بهسازي محال ،با کساب سوافاج دش گازينش شاه حا مطلاوب باا
بخرهاي مردمي دولتي و عمومي و هماهنگ نمودن شاه ح اترنهادي با ديگر برنامه هاي سوسعه شاهري اسا .
به اين سرستب دش اين مرحله باا نگارش ستساتمي و اساتفاده از شويكارد برناماه شيازي اساتراسژي
وضعت

ابتادا سانجش

محال ،با سلفتج داده هاي وضع موجود محال ،و نتازها و واسته هااي ماردم و برناماه هااي ماديري
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شهري دش االب جداول  SWOTاردا ته شده و سپ

براساس آن به استخراج شاهبردهاا و شاهكاشهاا باا سحلتا

شاهبردي دش االب برنامه اادام شده اس  .همچنتن برنامه هاي اترنهادي با سوجه به معتاشهااي ضاروش ،دش شفاع
نتاز ساکنان آماده نمودن زمتنه براي اجراي ساير برنامه ها اثرگذاشي دش جلب اعتماد ساکنان بسترسازي باراي
مراشک

بكاشگتري سوان و ظرفت

اهالي سهول

اجرا متزان هزينه بر بودن اولوي

بندي شده اند.

مرحله پنجم:

هدف مرحله انجم سدوين برنامه عملتاسي ( ) ACTION PLANساماندهي محله هاي هدف عملتاسي کاردن
بهسازي کالبدي اشسقا کتفت

محتط سكون

اس  .بنابراين دش اين مرحلاه باه فرآيناد سعريا

و سامتن دما ،اايه و سوانمند سازي اجتماعا ،محاال ،هادف
اااداما ،اجراياي باراي سااماندهي محاال ،هادف و بارآوشد

هزينه هاي مالي اشزيابي اتامدهاي آنها دش زمتنه هاي ااتصادي اجتماعي و زيس

محتطي اردا تاه شاده اسا .

بر اين اساس اروژههاي اترنهادي براي ساماندهي محال ،هدف دش چاشچوب محوشهاي چهاشگانه و دش شاستاي
اجرايي نمودن فرآيند اترنهادي اهداف کالن شاهبردها ستاس
اشائه شده اند.
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هاي اجرايي و شاهكاشها دش هري

از محال،

