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چکیده

شهر مياندوآب بعنوان يكي از شهرهاي مهم استان آذربايجان غربي به لحاظ قابليتهاي رشد و توسعه از يك
طرف و نيز فعال بودن مؤلفههاي موثر در رشد جمعيت و مهاجرت ،در دهههاي اخير رشد بسيار سريعي را تجربه
كردهاست .در اين راستا عدم هماهنگي مديريت شهري در ارائه خدمات و نحوه برخورد مشاور طرر جرامد در
تثبيت كاربريها و همچنين فعال بودن فرايند جدايي گزيني اكولوژيكي زمينره رانر

بسرياري از مهراجران را بره

حواشي و محالت قديمي شهر سبب شده كه امروزه شاهد شكلگيري محالت فرودست در اين شهر هستيم .اين
شهر در سال  ،5831حدود  551518نفر جمعيت داشته كه حدود  5.05درصد از جمعيت آن يعنري  55111نفرر
در سكونتگاه هاي غيررسمي ساكن بوده اند.
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خالصه گزارش
مرحله اول :

هدف از انجام مطالعات اين مرحله ،شناسايي ميزان فقر شهري در مقياس كل شرهر اسرت ترا از طريرج ايجراد
بانك اطالعاتي جامد در اين زمينه و با استفاده از سنجه هاي عيني ،محالت فرودست شهري در داخرل و بيررون
محدوده شهر شناسايي و اولويت بندي شوند به اين ترتيب در ايرن سرط برا اسرتفاده از شراخا هراي كالبردي،
جمعيتي ،اقتصادي و اجتماعي سرشماري سال  5831مركز آمار ايران با تحليل و تلفيج شراخا هراي منت رب و
نظرات مديريت شهري  ،به تعيين محدوده هاي ناپايدار شهري در سط حوزه هاي آماري پرداخته شرده اسرت.
سپس با استفاده از بازديد هاي ميداني به تدقيج مرز  51محله كه در اين حوزه هراي ناپايردار قررار داشرته انرد در
سط بلوک هاي مركز آمار پرداخته شد .شاخا هاي كالبدي ،جمعيتي ،اقتصادي و اجتماعي سرشرماري سرال
 5831در سط شهر و بر روي مرز هاي تدقيج شده اين محالت بررسي شده و برا اسرتفاده از مردل هراي آمراري
تحليل آماري – رياضي ،ميانگين داده ها و امتياز هر محله از هر شاخا محروميت يا توسعه ،تحليل رگرسيوني،
تحليل  A.H.Pو تحليل محروميت محالت اسكان غيررسمي به امتياز دهي پايداري و محروميت و فقر در سرط
شهر پرداخته شده است .نهايتا از بين  51محله بررسي شده با اضافه شدن شاخا هاي كيفي اقتصادي ،اجتماعي،
زيست محيطي ،جمعيتي و كالبدي از برداشت و بازديد هاي ميداني ،با تكرار تمامي روش هاي آماري (بررسري
شده در سط شهر) در سط  51محله براي شاخا هاي كمي و كيفي محالت اكبرنژاد ،سرليمان آبراد ،حاشريه
جاده شاهين دژ ،قجلوشرقي و غربي ،باكري ،پشت بيمارستان ،امام علي ،سالم آباد و ملت براي ادامره مطالعرات
به عنوان سكونتگاه هاي غيررسمي مورد مطالعه برگزيده شدند.
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مرحله دوم :
هدف از انجام اين مرحله توان سنجي ب

دولتي /عمومي و شناسايي نهادهاي غيردولتي فعرال در محلره هراي

هدف است .به اين ترتيب در اين مرحله به شناخت دامنه خدمات رساني و بهسازي كالبدي در محرالت هردف،
توان سنجي ب

هاي دولتي و عمومي از دو حيث مالي ،تجهيزاتي و نيروي انساني همچنين امالک و مستغالت

تحت مالكيت و تحليل و تأييد برنامههاي كنوني و آتي نهادها پرداخته شده است.
مطالعات حاصل از اين مرحله حاكي است كه عمده اقدامات صورت گرفته در محالت هدف مياندوآب در
زمينه زيرساختي و سپس اجتماعي – توانمندسازي بروده اسرت .همچنرين تحليرل برنامره هرا نشران مري دهرد كره
رويكردهاي مثبت نگر نظير بهسازي ،نوسازي و برنامه هاي زمين و خدمات در سكونتگاههاي غيررسرمي مرورد
مطالعه به صورت مدون مورد استفاده قرار نگرفتهاند .چنان كه فعاليتهاي انجام شده در اين سركونتگاهها تنهرا بره
توسعه زير ساختها و خدمات شهري به صورت غير هدفمند و بدون زمينه سازي محدود بوده است.

مرحله سوم :

هدف از مطالعات اين مرحله نياز سنجي مردمي و شناخت ساختار اقتصرادي– اجتمراعي و كالبردي محرالت
هدف است .براين اسراس از روش هراي پيمراي  ،تمرام شرماري كالبردي ،جلسرات بحرث گروهري متمركرز و
مصاحبه عميج با ساكنين براي شناسايي مسايل ،مشكالت ،قابليت ها و ظرفيت ها در سط محدوده مورد مطالعره
استفاده شده است .سپس با بكارگيري نظام مسئله يابي در هريك از محالت هدف ،مطالعات جمد بندي شرده و
مسايل هر محله بطور مش ا تعيين شد .براين اساس استراتژي هاي كالن ساماندهي در  1محور ارتقاي محيطي
و بهسازي كالبدي ،توانمندسازي اجتماعي ،نهادسازي محلي و ظرفيت سازي تدوين شده است.
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مرحله چهارم :

هدف از انجام اين مرحله تدوين راهبردها و برنامه هاي كالن به منظور ارتقرا كيفيرت زنردگي سركونت در
محله هاي هدف ،رفد تبعيض در خدمات رساني شهري و فراهم آوردن زمينه هراي توانمنرد سرازي اجتماعرات
محلي طر و راه حلهاي ساماندهي منجر به بهسازي محالت با كسرب توافرج در گرزين

راه حرل مطلروب برا

ب شهاي مردمي ،دولتي و عمومي و هماهنگ نمودن راه حل پيشنهادي با ديگر برنامه هاي توسعه شرهري اسرت.
به اين ترتيب در اين مرحله برا نگررش سيسرتمي و اسرتفاده از رويكررد برنامره ريرزي اسرتراتژيك ابتردا سرنج
وضعيت محالت با تلفيج داده هاي وضد موجود محالت و نيازها و خواسته هراي مرردم و برنامره هراي مرديريت
شهري در قالب جداول  SWOTپرداخته شده و سپس براساس آن به است راج راهبردهرا و راهكارهرا برا تحليرل
راهبردي در قالب برنامه اقدام شده است .همچنين برنامه هاي پيشنهادي با توجه به معيارهراي ضررورت در رفرد
نياز ساكنان ،آماده نمودن زمينه براي اجراي ساير برنامه ها ،اثرگذاري در جلب اعتماد ساكنان ،بسترسازي برراي
مشاركت ،بكارگيري توان و ظرفيت اهالي ،سهولت اجرا ،ميزان هزينه بر بودن اولويت بندي شده اند.

مرحله پنجم :

هدف مرحله پنجم تدوين برنامه عملياتي ( ) ACTION PLANساماندهي محله هاي هدف ،عملياتي كرردن
بهسازي كالبدي ،ارتقا كيفيت محيط سكونت و تامين خدمات پايه و توانمند سازي اجتماعات محرالت هردف
است .بنابراين در اين مرحلره بره فرآينرد تعريرا اقردامات اجرايري برراي سراماندهي محرالت هردف و بررآورد
هزينه هاي مالي ،ارزيابي پيامدهاي آنها در زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي پرداختره شرده اسرت.
بر اين اساس پروژههاي پيشنهادي براي ساماندهي محالت هدف در چارچوب محورهاي چهارگانه و در راستاي
اجرايي نمودن فرآيند پيشنهادي اهداف كالن ،راهبردها ،سياست هاي اجرايي و راهكارها در هريك از محالت
ارائه شده اند.
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