عنوان پروژه:

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

کارفرما:

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

زمان اجرا:

8811

مکان:

شهر سمنان

چکیده

شهر سمنان بعنوان يكي از شهرهاي مهم استان سمنان به لحاظ قابليتهاي رشد و توسعه از يك طرر

و يير

فعال بودن مؤلفره هراي مرو ر در رشرد يمعيرت و مهراير د در دهره هراي ا يرر رشرد بيريار سرريعي را ت ربره
كردهاست .در اين راستا عدم هماهنگي مديريت شهري در ارائه دما و يحوه بر ورد مشاور طرر يرامد در
تثبيت كاربريها و همچنين فعال بودن فرايند يدايي گ يني اكولوژيكي زمينره رايرب بيرياري از مهرايران را بره
حواشي و محال قديمي شهر سبب شده كه امروزه شاهد شكلگيري محال فرودست در اين شهر هيتيم .اين
شهر در سال 5831د حردود  587631يفرر يمعيرت و  8881هكترار ميراحت داشرته كره حردود  5517درصرد از
يمعيت يعني  51651يفر در سكويتگاه هاي غيررسمي ساكن بوده ايد.
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خالصه گزارش
مرحله اول :

هد

از اي ام مطالعا اين مرحلهد شناسايي مي ان فقر شهري در مقياس كل شرهر اسرت ترا از طريرج اي راد

بايك اطالعاتي يامد در اين زمينه با استفاده از سن ه هاي عينيد محرال فرودسرت شرهري در دا رل و بيررون
محدوده شهر شناسايي و اولويت بنردي شرويد .بره ايرن ترتيرب ار

از اي رام مطالعرا اوليره در ابعراد مختلر

اقتصاديد ايتماعيد يمعيتيد زييت محيطي و كالبدي در مقياس كل شهر براي شناسايي محرال فرودسرت از
روش تلفیقياستفاده شده است .براين اساس در ابتدا طبج مطالعا يظري د بر ي شا صهراي ممراري در يظرر
گرفته شده و سپ

موقعيت محال مختل

شهر بر اساس اين شا صها بررسي ميگردد و در يهايرت منراطقي

كه از يظر شا صهاد در وضعيت چندان مناسبي قرار يداريدد به عنروان سركويتگاههراي غيررسرمي يرا فقيريشرين
شررنا ته شررده ايررد .در روش دومد فررر

بررراين اسررت كرره شررا صهررا هنگررامي مرريتواينررد يشرراندهنرده واقعرري

سكويتگاههاي غير رسمي باشند كه از يظر مردم _ صوصاً مردم فقير _ بررمورده شرويد .بنرابراين تكنيركهراي
مورد استفاده در ايرن روشد كيفري بروده و بيشرتر برر اسراس مشراهدهد مصراحبه و بحر هراي گروهري متمركر
(  )FGDاست .به اين ترتيب محال چهل دستگاهد زائقاند عمرايكود كديورد كوشمغاند ملحيه و قطعه  51بره
عنوان سكويتگاه هاي فقير و غيررسمي شهر شناسايي شديد.
مرحله دوم :

هد

از اي ام اين مرحله توان سن ي بخب دولتي /عمومي و شناسايي يهادهاي غيردولتي فعرال در محلره هراي

هد

است .به اين ترتيب در اين مرحله به شنا ت دامنه دما رسايي و بهيازي كالبدي در محرال هرد د

توان سن ي بخب هاي دولتي و عمومي از دو حي

ماليد ت هي اتي و ييروي اييايي همچنين امالک و ميتغال

تحت مالكيت و تحليل و تأييد بريامههاي كنويي و متي يهادها اردا ته شده است.
. Foucs Group Discussion
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مطالعا حاصل از اين مرحله حاكي است كه عمده اقداما صرور گرفتره در محرال هرد
زمينه زيرسا تي و سپ

سرمنان در

ايتماعي – توايمندسازي بوده و اايين ترين سطح ردما دهري مربروه بره يهادهراي

مديريت توسعه شهري در ابعاد عمرايي و دما رسايي است .همچنرين تحليرل بريامره هرا يشران مري دهرد كره
رويكردهاي مثبت يگر يظير بهيازيد يوسازي و بريامه هاي زمين و دما در سكويتگاههاي غيررسمي سرمنان
به صور مدون مورد استفاده قرار يگرفتهايد .چنان كه فعاليتهاي اي ام شده در اين سكويتگاهها تنهرا بره توسرعه
زير سا تها و دما شهري به صور غير هدفمند و بدون زمينه سازي محدود بوده است.

مرحله سوم :

هد
هد

از مطالعا اين مرحله يياز سن ي مردمي و شنا ت سا تار اقتصرادي– ايتمراعي و كالبردي محرال
است .براين اسراس از روش هراي ايمرايبد تمرام شرماري كالبرديد يليرا بحر

گروهري متمركر و

مصاحبه عميج با ساكنين براي شناسايي ميايلد مشكال د قابليت ها و ظرفيت ها در سطح محدوده مورد مطالعره
استفاده شده است .سپ

با بكارگيري يظام ميئله يابي در هريك از محال هد د مطالعا يمد بندي شرده و

ميايل هر محله بطور مشخص تعيين شد .براين اساس استراتژي هاي كالن سامايدهي در  1محور ارتقاي محيطي
و بهيازي كالبديد توايمندسازي ايتماعيد يهادسازي محلي و ظرفيت سازي تدوين شده است.

مرحله چهارم :

هد

از اي ام اين مرحله تدوين راهبردها و بريامه هاي كالن به منظور ارتقرا كيفيرت زيردگي سركويت در

محله هاي هد د رفد تبعيض در دما رسايي شهري و فراهم موردن زمينه هراي توايمنرد سرازي ايتماعرا
محلي طر و راه حلهاي سامايدهي من ر به بهيازي محال

با كيرب توافرج در گر ينب راه حرل مطلروب برا

بخشهاي مردميد دولتي و عمومي و هماهنگ يمودن راه حل ايشنهادي با ديگر بريامه هاي توسعه شرهري اسرت.
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به اين ترتيب در اين مرحله برا يگررش سييرتمي و اسرتفاده از رويكررد بريامره رير ي اسرتراتژيك ابتردا سرن ب
وضعيت محال با تلفيج داده هاي وضد مويود محال و ييازها و واسته هراي مرردم و بريامره هراي مرديريت
شهري در قالب يداول  SWOTاردا ته شده و سپ

براساس من به استخراج راهبردهرا و راهكارهرا برا تحليرل

راهبردي در قالب بريامه اقدام شده است .همچنين بريامه هاي ايشنهادي با تويه به معيارهراي ضررور در رفرد
يياز ساكناند مماده يمودن زمينه براي ايراي ساير بريامه هاد ا رگذاري در يلب اعتماد ساكناند بيترسازي برراي
مشاركتد بكارگيري توان و ظرفيت اهاليد سهولت ايراد مي ان ه ينه بر بودن اولويت بندي شده ايد.

مرحله پنجم :

هد

مرحله ان م تدوين بريامه عملياتي ( ) ACTION PLANسامايدهي محله هاي هد د عملياتي كرردن

بهيازي كالبديد ارتقا كيفيت محيط سكويت و تامين دما اايه و توايمند سازي ايتماعا محرال هرد
است .بنابراين در اين مرحلره بره فرمينرد تعرير

اقرداما ايرايري برراي سرامايدهي محرال هرد

و بررمورد

ه ينه هاي ماليد ارزيابي ايامدهاي ميها در زمينه هاي اقتصاديد ايتماعي و زييت محيطي اردا تره شرده اسرت.
بر اين اساس اروژههاي ايشنهادي براي سامايدهي محال هد
ايرايي يمودن فرميند ايشنهادي اهدا

در چارچوب محورهاي چهارگايه و در راستاي

كالند راهبردهاد سياست هاي ايرايي و راهكارها در هريك از محال

ارائه شده ايد.
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