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چکیده

شهر خوي مركز شهرستان خوي با وسعتي حدود  0333هكتار و  464181نفر جمعیت در شمال استان آذربايجان
غربي واقع شده كه طي دو سه دهه گذشته با مشكل وجود سكونتگاه هاي غیررسمي مواجه شده است .اين
سكونتگاهها ابتدا در قسمت هاي شمالي و سپس غرب شهر شكل گرفته و طي سال هاي اخیر در بخش هاي
شرقي شهر رشد يافته است .به طوريكه حدود 41043نفر از جمعیت شهر ( 6/1درصد) در سكونتگاههاي
غیررسمي هدف اين مطالعه ساكن هستند .ضعف برنامه ريزي مشخص مديريت شهري براي پاسخگويي به نیاز
سرپناه كم درآمدها و مهاجرين فقیر ،فاصله نسبتاً زياد اراضي پیش بیني شده جنوب شهر جهت گسترش آتي
آن و ناتواني در نظارت و كنترل ساخت و سازها از جمله عوامل موثر بر شكل گیري و رشد سكونتگاه هاي
غیررسمي در اين شهر به شمار مي روند.
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خالصه گزارش
مرحله اول:

هدف از انجام مطالعات اين مرحله ،شناسايي میزان فقر شهري در مقیاس كل شههر اسهت تها از طريهج ايجهاد
بانک اطالعاتي جامع در اين زمینه و با استفاده از سنجه هاي عیني ،محالت فرودست شهري در داخهل و بیهرون
محدوده شهر شناسايي و اولويت بنهدي شهوند .بهه ايهن ترتیهس پهس از انجهام مطالعهات اولیهه در ابعهاد مختلهف
اقتصادي ،اجتماعي ،جمعیتي ،زيست محیطي و كالبدي در مقیاس كل شهر براي شناسايي محهالت فرودسهت از
روش  AHPاستفاده شده است .روش عمومي به كار گرفته شده در اين بخش مشتمل بر تحلیهلههاي اسهنادي،
مطالعات و بازديدهاي میداني ،مصاحبه ،تكمیل پرسشنامه و در نهايت كاربسهت مهدلهاي آمهاري و تحلیهلههاي
رياضي در كنار طراحي بانک اطالعهات سیسهتم پشهتیباني تصهمیم گیهري ))Decision Support System
بوده است .بر اين اساس چهار محله جمشیدآباد ،مالباغي ،تخته پل و يهديلر بعنهوان محهالت ههدف بهراي ادامهه
مطالعات شناسايي شده اند كه حدود  5.1درصد از مساحت كل شهر رادربردارند.
مرحله دوم:

هدف از انجام اين مرحله توان سنجي بخش دولتي /عمومي و شناسايي نهادهاي غیردولتي فعال در محله هاي
هدف است .به اين ترتیس در اين مرحله به شناخت دامنه خدمات رساني و بهسازي كالبدي در محهالت ههدف،
توان سهنجي بخهش ههاي دولتهي و عمهومي از دو حیه ،مهالي ،تجهیزاتهي و نیهروي انسهاني همچنهین امهال

و

مستغالت تحت مالكیت و تحلیل و تأيید برنامههاي كنوني و آتي نهادها پرداخته شده است.
مطالعات حاصل از اين مرحله حاكي است كه عمده فعالیتهاي انجام شده در اين سكونتگاهها تنها بهه توسهعه
زير ساختها و خدمات شهري به صهورت غیهر هدفمنهد و بهدون زمینهه سهازي محهدود بهوده اسهت .همچنهین در
اقدامات انجام شده دو حلقه مهم از برنامه هاي ساماندهي مفقود هستند .يكي رسمي سازي يا دسهت كهم تهأمین
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امنیت مالكیت و ديگري برنامه توانمندسازي كه زمینه پايداري اقدامات انجام شده و بهبود وضع اقتصادي فقیران
را فراهم آورد.
مرحله سوم:

هدف از مطالعات اين مرحله نیاز سنجي مردمي و شناخت ساختار اقتصهادي– اجتمهاعي و كالبهدي محهالت
هدف است .براين اسهاس از روش ههاي پیمهايش ،تمهام شهماري كالبهدي ،جلسهات بحه ،گروههي متمركهز و
مصاحبه عمیج با ساكنین براي شناسايي مسايل ،مشكالت ،قابلیت ها و ظرفیت ها در سطح محدوده مورد مطالعهه
استفاده شده است .سپس با بكارگیري نظام مسئله يابي در هريک از محالت هدف ،مطالعات جمع بندي شهده و
مسايل هر محله بطور مشخص تعیین شد .براين اساس استراتژي هاي كالن ساماندهي در  1محور ارتقاي محیطي
و بهسازي كالبدي ،توانمندسازي اجتماعي ،نهادسازي محلي و ظرفیت سازي تدوين شده است.
مرحله چهارم:

هدف از انجام اين مرحله تدوين راهبردها و برنامه هاي كالن به منظور ارتقها كیفیهت زنهدگي سهكونت در
محله هاي هدف ،رفع تبعیض در خدمات رساني شهري و فراهم آوردن زمینه ههاي توانمنهد سهازي اجتماعهات
محلي طرح و راه حلهاي ساماندهي منجر به بهسازي محالت با كسهس توافهج در گهزينش راه حهل مطلهوب بها
بخشهاي مردمي ،دولتي و عمومي و هماهنگ نمودن راه حل پیشنهادي با ديگر برنامه هاي توسعه شهري است.
به اين ترتیس در اين مرحله با نگرش سیستمي و استفاده از رويكرد برنامهه ريهزي اسهتراتژيک ابتهدا سهنجش
وضعیت محالت با تلفیج داده هاي وضع موجود محالت و نیازها و خواسته ههاي مهردم و برنامهه ههاي مهديريت
شهري در قالس جداول  SWOTپرداخته شده و سپس براساس آن به استخراج راهبردهها و راهكارهها بها تحلیهل
راهبردي در قالس برنامه اقدام شده است.
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الزم به ذكر است كه برنامه هاي پیشنهادي با توجه به معیارهاي ضرورت در رفع نیاز ساكنان ،آمهاده نمهودن
زمینه براي اجراي ساير برنامه ها ،اثرگذاري در جلس اعتماد ساكنان ،بسترسازي براي مشاركت ،بكارگیري توان
و ظرفیت اهالي ،سهولت اجرا ،میزان هزينه بر بودن اولويت بندي شده اند.
مرحله پنجم :

هدف مرحله پنجم تدوين برنامه عملیاتي ( ) ACTION PLANساماندهي محله هاي هدف ،عملیاتي كهردن
بهسازي كالبدي ،ارتقا كیفیت محیط سكونت و تامین خدمات پايه و توانمند سازي اجتماعات محهالت ههدف
است.
بنابراين در اين مرحله به تعريف اقدامات اجرايي براي ساماندهي محالت هدف و برآورد هزينههههاي مهالي،
ارزيابي پیامدهاي آنها در زمینه هاي اقتصادي ،اجتماعي و زيست محیطهي پرداختهه شهده اسهت .بهر ايهن اسهاس
پروژههاي پیشنهادي براي ساماندهي محالت هدف در راستاي اجرايي نمودن فرآيند پیشهنهادي اههداف كهالن،
راهبردها ،سیاست هاي اجرايي و راهكارها در هريک از محالت ارائه شده اند .اين پیشنهادات مشخصاً شامل دو
بخش اقدامات و پروژههاي كالبدي و اقدام اجتماعي فرهنگي است.
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