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چكيده:
در این مقاله ،دست آوردها و نارساییهای تمهیدات بهسازی و توانمندسازی در سکونتگاههای
غیررس��می سنندج ،تحت طرح بهس��ازی شهری و اصالحات بخش مس��کن ،سنجیده می
ش��ود .رویکردی کیفی جهت گردآوری اطالعات مرتبط با پروژه ها اتخاذ شده است .به غیر
از مش��اهدات میدانی و بررس��ی اس��ناد طرح ،حدود  60مصاحبه با بهره وران ،مدیران طرح،
اعضای س��تاد توانمندس��ازی ،پیمانکاران و دیگر افراد ذیربط صورت گرفته اس��ت .بر اساس
یافته ها ،تمهیدات بهس��ازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در سنندج که در گام
دوم یعنی پس از کرمانش��اه ،بندرعباس و زاهدان آغاز ش��دند ،با بس��ته شدن اعتبارات بانک
جهانی در پایان مرحلۀ نخس��ت پنج سالۀ طرح ،در بس��یاری موارد ناکام مانده اند .همچنین،
فعالیتهای طرح در س��نندج با مش��کل حمایت کم در سطح استان و تغییر پی در پی مدیران
دس��تگاههای مس��ئول روبرو شده اند .ش��هرداری و شورای شهر س��نندج (و نیز سازمانهای
غیردولتی و تا حدی شورای شهر) نهادهای اصلی درگیر در فعالیتهای طرح بوده اند .در عین
حال ،ظرفیت شهرداری (و نهادهای درگیر دیگر) در سطح نازلی قرار داشته و نیازمند توجهی
ویژه بوده است .پروژهای انجام شده از قبیل آب رسانی ،بهسازی معابر و مجموعۀ تمهیدات
توانمندس��ازی ،صرف نظر از تمام مشکالتش��ان ،مورد نیاز اهالی و بس��یار مفید بوده اند .اما
برخی از پروژه ها تاکنون به بهره برداری نرسیده اند و در کل پایداری تمهیدات محل تردید
است .نکتۀ آموزنده آن است که اجرای مطلوب پروژه ها و نهادینه سازی و پایداری تمهیداتِ
میان بخشی و چندبخشی در سکونتگاههای غیررسمی نیازمند جلب حمایت همۀ دستگاهها
و توجه کافی به ارتقای ظرفیت آنها به شکلی فراگیر و عمیق است.
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مقدمه:

شهری کشور مشتمل بر
غیررسمی
طی سالهای اخیر ،مهمترین تمهیدات دولت ایران در پیوند با سکونتگاههای
ِ
ِ
تصویب سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (دبیرخانۀ ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی
سکونتگاههای غیررسمی ،)1382 ،تشکیل ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (با دبیرخانۀ
مستقر در سازمان عمران و نوسازی شهری) و فعالیتهای اصلی طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن،
که با مس��اعدت بانک جهانی صورت بندی و تأمین مالی ش��ده ( ،) World Bank2004بوده اس��ت .این
فعالیتها ،که اکنون تحت نظر ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاهها غیررسمی در شرف تعمیم و گسترش
هستند ،بر پایۀ رویکردهای جدید بین المللی معطوف به سکونتگاههای نابسامان شهری شامل توانمندسازی و
بهس��ازی مش��ارکتی با تأکید بر امنیت سکونت و اعتمادسازی ،ارتقای ظرفیت نهادها ،و بهبود تدریجی محالت
از طریق بس��یج مردمی و توسعۀ اجتماع محور ش��کل گرفته اند (بنگرید به Mitlin and Satterthwaite,
.)2004; UN-HABITAT, 2006a; UN-HABITAT, 2006b; UN-HABITAT, 2003
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تحت طرح بهس��ازی شهری و اصالحات بخش مس��کن ،مجموعه ای از فعالیتهای بهسازی و توانمندسازی در
س��کونتگاههای غيررسمي مراکز پنج استان (بندرعباس ،کرمانشاه ،زاهدان ،سنندج و تبريز) طي سالهاي 1383
الی  1388انجام ش��ده اس��ت .قرار بوده است طرح پس از این دورۀ پنج ساله به مدت هفت سال دیگر با اهداف
ارتقاء و توس��عۀ تمهیدات تمدید ش��ود ،اما بنا به مالحظاتی تنها مرحلۀ اول طرح اجرا شده و دولت ایران ادامه و
تعمیم جغرافیایی فعالیتها (در س��کونتگاههای دیگر) را از طریق ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای
غیررسمی ،بدون مساعدت بانک جهانی ،بر عهده گرفته است.
بدیهی اس��ت که سنجش دست آوردها و کاس��تیهای فعالیتهای طرح در شهرهای یادشده حائز اهمیتی کانونی
جهت صورتبندی تمهیدات آتی در س��کونتگاههای تحت پوشش و دیگر نواحی کشور است .متأسفانه مطالعات
اجتماعی اولیه در شهرهای هدف (به طور نمونه بنگرید به  )Alaedini, et al, 2007به شکلی انجام نشده
اند که مبنای انجام ارزشیابی تمام عیار فعالیتها در پایان کار قرار گیرند .از جمله ،مقیاس پژوهشهای میدانی اولیه
جهت گردآوری داده ها با مقیاس پروژه هایی که متعاقب ًا در س��کونتگاهها انجام ش��ده مطابقت ندارد و همچنین
طی مطالعات اجتماعی اولیه در هیچکدام از شهرها گروه شاهدی برای سنجش آثار محیطی (سوای از پیامدهای
طرح) در نظر گرفته نش��ده اس��ت .از این رو س��نجش دست آوردها و نارس��اییهای طرح تنها به شکلی محدود
و با تس��امح میس��ر می گردد که در هر صورت رهگشاست .تاکنون تالش��هایی در این زمینه در سکونتگاههای
هدف شهرهای بندرعباس (عالءالدینی و همکاران ،)1389 ،کرمانشاه (ایراندوست )1388 ،و زاهدان
غیررس��می ِ
ِ
(بهمنی آزاد )1389 ،صورت گرفته است .یافته های این مطالعات در برخی موارد مشابه و در بعضی دیگر متقاوت
هستند .در مجموع ،طی این مطالعات ،ایجاد گرایش جدید نسبت به سکونتگاههای غیررسمی در سطوح مختلف
عمومی اس��تانها و انجام پ��اره ای فعالیتهای کالبدی ضروری در محالت هدف دس��ت آوردهای اصلی
بخ��ش
ِ
فعالیتها و تأخیر در اجرا ،کیفیت پایین برخی پروژه های کالبدی ،ناکام ماندن تعدادی از تمهیدات نرم افزاری و
مشارکت کم اهالی از جملۀ کاستیهای آنها محسوب شده اند.
ارزشیابی آثار نسبت ًا کم بوده و بستر اجتماعی و
از آنجا که ژرفای پژوهشهای فوق به سبب موانع یادشده در امر
ِ
س��ازمانی نیز در هر یک از شهرهای هدف متفاوت است ،اقتضا دارد یا مطالعات عمیقتری در این زمینه صورت
بندی شود (که دشوار است) و یا تحقیقات مشابهی در دیگر شهرهای هدف هم انجام گیرد تا نهایت ًا جمع بندی
بهتری از دست آوردها و کاستیهای فعالیتهای طرح میسر گردد .مقالۀ حاضر ،در راستای مسیر دوم ،به سنجش
فعاليتهای بهس��ازی و توانمندسازی در س��کونتگاههاي غيررسمي سنندج از منظر ذینفعان می پردازد .در بخش
بعدی نخست سکونتگاههای هدف و تمهیدات بهسازی و توانمندسازی تدوین شده جهت آنها معرفی می شود
و پس از آن روش تحقیق توصیف می گردد .نتایج پژوهش میدانی متعاقب ًا به ش��کلی کلی و نیز پروژه به پروژه
مورد بحث قرار می گیرد.

سکونتگاههای هدف در سنندج و روش مطالعۀ حاضر
طی امکان سنجی انجام یافته در آغاز اقدامات طرح 13 ،سکونتگاه غیررسمی در سنندج شناسایی شدند که از
آن میان سکونتگاههای فرجه ،عباس آباد/کانی کوزله و تقتقان جهت مطالعات ارزیابی اجتماعی/نیازسنجی و
صورت بندی و اجرای پروژه های کالبدی ،اقتصادی-اجتماعی و ظرفیت سازی هدف قرار گرفتند .نظر به شمار
فعالیتها در فرجه و عباس آباد ،این دو سکونتگاه جهت پژوهش حاضر انتخاب شده اند .طبق نتایج سرشماری
 ،1385فرجه و عباس آباد در آن زمان  57589نفر ( 13625خانوار) جمعيت داشته اند .مشخصات پروژه های
انجام شده تحت طرح در این سکونتگاهها در جدول شمارۀ  1عرضه شده است.

جدول شمارۀ  :1پروژههای انجام شده در محلههای عباسآباد و فرجه
نام محله

فرجه

کالبدی

احداث و اجرای شبکه آب و فاضالب ،احداث مدرسۀ 20کالسۀ بهمنی،
بهسازی معابر ،احداث شبکۀ برق،

کتابخانۀ شمارۀ ،1کتابخانۀ شمارۀ 2ارتقای صنایع دستی ،توسعۀ
اقتصادی-اجتماعی
مهارتهای پایه ،کاهش رفتارهای پرخطر ،آموزش مسایل زیست محیطی
ظرفیت سازی
ظرفیتسازی
احداث و اجرای شبکۀ آب و فاضالب ،احداث مدرسۀ  9کالسه ،بهسازی
کالبدی
معابر ،اصالح شبکۀ برق ،راه اندازی مرکز کانون پرورش فکری
اقتصادی-اجتماعی ارتقای صنایع دستی ،توسعۀ مهارتهای پایه ،کاهش رفتارهای پرخطر،
آموزش مسایل زیست محیطی
ظرفیتسازی
ظرفیت سازی
منبع :طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن

دست آوردها و کاستیهای این پروژه ها پس از بررسي و تحليل اسناد طرح از طریق مشاهدات ميداني و مصاحبه
با  60نفر از بهره وران و دیگر ذینفعان میس��ر گش��ته است .بهرهوران شامل ساکنان دو محلۀ عباسآباد و فرجه
اعم از زنان خانهدار ،س��المندان و بازنشس��تگان ،دانشآموزان ،معلمان ،دانشجویان،کاسبان و کارگران بوده اند.
همچنین با دس��تاندركاران و مس��ئوالن طرح در س��طح ملی و اس��تانی از جمله مدیران پروژه ،مسئوالن ستاد
استانی ،مسئول پروژۀ ظرفیتسازی شهرداری ،مسئول بخش توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهرداری،
معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی ،مس��ئول خانۀ بهداش��ت عباسآباد ،یکی از استاد دانشگاه علوم
پزش��کی سنندج ،و مدیران شرکتها و س��ازمانهای غیردولتی مشاور طرح در پروژههای اجتماعی و توانمندسازی
مصاحبه های عمیق صورت گرفته اس��ت .جهت س��نجش میزان تحقق اهداف و پای��داری تمهیدات پنج حوزۀ
كالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي ،نهادی و توانمندسازی مورد کاوش قرار گرفته است.
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عباس آباد

پروژه ها

نام پروژه
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سنجش دست آوردها و نارساییهای تمهیدات
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مشاهدات کلی
یکی از دس��ت آوردهای طرح ایجاد رویکرد مورد نظر نس��بت به س��کونتگاههای غیررسمی در برخی نهادهای
مدیریت ش��هری به ویژه ش��هرداری اس��ت .همچنین به واس��طۀ فعالیتهای طرح درجه ای از هماهنگی میان
دس��تگاههای مدیریت ش��هری تمرین شده است .مث ً
ال ،طی طرح ،نخس��ت شبکۀ آب و فاضالب احداث شده و
متعاقب آن بهس��ازی معابر و اصالح ش��بکۀ برق صورت گرفته اس��ت تا از اتالف منابع و ایجاد مزاحمت گزاف
برای س��اکنان جلوگیری شود .افزون بر این ،بس��یاری از تمهیدات ،به ویژه مطالعات و فعالیتهای توانمندسازی،
به دس��ت س��ازمانهای غیردولتی و شرکتهای محلی و افراد بومی کرد انجام شده است که از نقاط قوت طرح در
سنندج محسوب می شود.
صرف نظر از نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی ،شهرداری سنندج (و تا حدی شورای شهر) نقش مهمی را
در پیش��برد اهداف طرح بر عهده گرفته است .در عین حال ظرفیت شهرداری سنندج در سطح نازلی قرار داشته
و نیازمند توجهی ویژه بوده است .بر اساس مصاجبه های انجام شده ،به نظر می رسد ستاد توانمندسازی استانی
نسبت ًا غیرفعال بوده ،تعداد کمی جلسه برگزار کرده ،و در ایجاد هماهنگی بین سازمانی توفیق کمی داشته است.
از این رو ،حمایت از عناصر گوناگون طرح (با توجه به میان بخش��ی وچندبخش��ی بودن فعالیتها) ،مث ً
ال از مدیر
نس��بت ًا کم تجربۀ محلی ،ناکافی بوده اس��ت .البته در س��نندج اهداف اولیۀ طرح در زمینۀ تمرکززدایی نیز (مانند
دیگرشهرهای هدف طرح) مغفول افتاده اند.
اف��زون بر این ،فعالیتهای طرح در س��نندج (و نیز تبریز) در گام دوم طرح یعنی پس از کرمانش��اه ،بندرعباس و
زاهدان آغاز شدند و با بسته شدن اعتبارات بانک جهانی در پایان مرحلۀ نخست پنج سالۀ تمهیدات در بسیاری
موارد ناکام مانده اند .هرچند انتظار می رفت که ،با استفاده از تجارب فعالیتها در سه شهر نخست طرح ،اجرای
پروژه ها در سنندج با آهنگی شتابان میسر گردد و به ویژه تمهیدات ظرفیت سازی در نهادهای مدیریت شهری
و توانمندسازی اهالی سکونتگاههای هدف در سطحی مطلوبتر انجام پذیرد و از خطاهای استراتژیک پرهیز شود،
در عمل چنین نش��ده اس��ت .این مشاهده خود تامل برانگیز اس��ت ،زیرا قرار است آموخته ها در یک جا حداقل
موجب تس��ریع و بهبود کارها در دوره های زمانی و مکانهای بعدی گردد .ظاهراً مرحلۀ آماده س��ازی فعالیتها در
سنندج به درستی انجام نشده و دچار وقفه گشته است .افزون بر این ،مطالعۀ مشاور امکان سنجی با دشواریهایی
از جمله فقدان تجربه روبرو شده است .پیشنهادهای مستخرج از امکان سنجی نیز به درستی مبنای تعریف پروژه
ها قرار نگرفته اند؛ اعمال نفوذ غیرکارشناسانه در انتخاب پروژه ها از یک سو و تالش در جذب سریع اعتبارات
در زمانی کوتاه (با توجه به وقفه های مکرر و اتالف وقت زیاد پیش از آن) از سوی دیگر تا حدی در فعالیتهای
سنندج مشهود است .همچنین به نظر می رسد نتایج ارزیابی اجتماعی گسترده ای که متعاقب ًا در سکونتگاههای
هدف انجام شده تأثیر چندانی بر فرآیند انتخاب پروژه ها نداشته است.
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فعالیته��ای ط��رح با برخی عوامل منفی بیرونی و غی��ر مترقبه نیز مواجه بوده اند .به ویژه مس��ئوالن محلی در
طول طرح بارها عوض شده و تجارب و ظرفیتهای به وجود آمده از دست رفته اند .همچنین نظر دولت نسبت
به همکاری با س��ازمانهای غیردولتی و تش��ویق فعالیتهای آنها در طول دورۀ طرح تغییر کرده و به نسبت منفی
ش��ده اس��ت .به غیر از این عوامل بیرونی ،ریزدانگی و فقدان زمین در سکونتگاههای غیررسمی سنندج مشکلی
به مراتب بزرگتر در مقایس��ه با دیگر ش��هرهای هدف به وجود آورده اس��ت .به طور نمونه ،بر اساس مصاحبه با
دست اندرکاران طرح ،به نظر می رسد مراکز اورژانس و توانبخشي اجتماعي جهت معلوالن ،که در دستور كار و
بسیار مورد نیاز بوده اند ،به سبب انتخاب زمينهای وقفی و عدم موافقت نهایی سازمان اوقاف متعاقب ًا از فهرست
فعالیتها حذف شده اند .بر پایۀ بررسي به عمل آمده ،در حال حاضر فقط يك درمانگاه و يك پايگاه بهداشتي در
عباسآباد و فرجه وجود دارند که باید به  22000خانوار اين دو محله خدمات عرضه کنند.
آگاهی رسانی به مردم و مسئوالن ،جلب مشارکت و اعتماد مردم محل و ایجاد حس مالکیت نسبت به فعالیتها
در آنان (به غیر از درگیر کردن س��ازمانهای غیردولتی محلی که بس��یار مثبت بوده اس��ت) نیز در سطوحی نازل
م��ورد توجه ق��رار گرفته اند .مث ً
ال اکثر س��اکنان محالت از فعالیتهای توانمندس��ازی طرح بی اطالع هس��تند.
همچنین ،طی مصاحبه های انجام شده ،برخی مسئوالن محلی به مغفول ماندن مسألۀ مالکیت مسکن و مسکن
نامناس��ب در سکونتگاهها اش��اره کرده اند که در حیطۀ فعالیتهای طرح نبوده است .ناآشنایی برخی مسئوالن با
اهداف و رویه های طرح نه تنها موجب کندی پیش��رفت کارها ش��ده بلکه برخی س��وء تفاهمها را نیز به وجود
آورده اس��ت .به عنوان مثالی دیگر ،به نظر می رس��د برخی از مس��ئوالن انتظار داشته اند طرح بتواند مشکالت
اقتصادی سکونتگاههای هدف را نیز رفع کند .به گفتۀ یکی از مسئوالن ستاد استانی توانمندسازی و ساماندهی
س��کونتگاههای غیررسمی «برای اینکه بفهمی بیکاری در این سکونتگاهها چقدر است کافی است در وسط روز
مثل  10یا  11صبح به یکی از خیابانها یا کوچههای این س��کونتگاهها بروی و دعوا کنی .آن وقت میبینی در
چه مدت کوتاهی چه تعداد زیادی مرد از جوان تا میانس��ال جمع میش��وند .اینها همه نشان از بیکاری ساکنان
این س��کونتگاهها خصوص ًا مردان دارد ».مش��کل بیکاری و کم کاری در س��کونتگاههای غیررسمی سنندج به
واقع بزرگ اس��ت .هرچند از طرح بهس��ازی انتظار تغییر این وضعیت نمی رفته ،اما در هر صورت مقتضی بوده
اس��ت توجه بیشتری به اطالع رسانی درست در مورد حیطۀ فعالیتهای آن شود .نظر به مسایل یادشده ،بسیاری
از پاس��خگویان این مطالعه بر این عقیده اند که مجموعۀ فعالیتهای طرح در س��نندج از نگاه مهندسی به مسایل
شهری فراتر نرفته یا اندکی فراتر رفته است.
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احداث و اصالح شبكه های آب و فاضالب
اين پروژه با اعتباري بالغ بر هجده ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و هفتصد و چهل و يك هزار ريال از تاريخ
 1386/11/15آغاز شده و تا سال  1389به طور کامل به پايان رسيده است .فعالیتها شامل  22كيلومتر لولهگذاري
در مح�لات فرج��ه ،عباسآباد و تقتقان ب��وده ( 12كيلومتر خط لولۀ فاض�لاب 10 ،كيلومتر خط لولۀ آب750 ،
انش��عاب آب و  750انشعاب فاضالب) که توسط شركت آب و فاضالب شهري استان كردستان به بهرهبرداري
رس��يده است .بر اساس مشاهدات و نظر
بهره وران مصاحبه شده ،احداث سامانه
های آب را می توان از پروژه های موفق
طرح قلمداد کرد .به گفتۀ ساکنان ،پیش
از آن ،آب ش��رب از طری��ق ی��ک لولۀ
آب خارج شده از آن زردرنگ
قدیمی که ِ
و ب��ا امالح بس��یار همراه ب��وده به آنان
میرسیده است .تجربۀ حرفه ای شرکت
آب و فاض�لاب و پیمان��کاران بر اجرای
نسبت ًا مطلوب پروژه تاثیرگذار بوده است.
البته ظاهراً در بعضی موارد شرکت آب و
فاضالب در تحویل کار از پیمانکار تعلل به خرج داده است.
برای ممانعت از دوباره کاری قرار ش��ده لوله های فاضالب نیز پیش از بهسازی معابر نصب شوند .متاسفانه این
لول��ه ها هنگام تحقیق میدانی جهت این مقاله همچنان به س��امانه ه��ای اصلی فاضالب وصل نبودند .احتما ًال
از این رو در برخی معابر دهانۀ س��امانۀ محلی فاضالب به ش��کلی نامناس��ب با میله های متقاطع پوشانده شده
و پیرامون آن بوی نامطبوعی به مش��ام می رس��د که نارضایتی اهالی را موجب گش��ته است .به گفتۀ ساکنان،
تقاضاهای مکرر از مراجع جهت رفع مش��کل به جایی نرس��یده است .یکی دیگر از مسایلی که باعث نارضایتی
(و تا حدی بیاعتمادی) مردم شده طول زمان اجرای فعالیتها بوده که در بعضی جایها به بیش از  4سال رسیده
است .طی این زمان طوالنی ،ساکنان مجبور بوده اند با سروصدای زیاد ،اختالل در آمد و شد ،انسداد برخی معابر
و کاهش ایمنی در بعضی مس��یرها (به ویژه برای س��الخوردگان و کودکان در فصول بارانی با توجه به شیبهای
موجود) دست و پنجه نرم کنند.
احداث مدارس
مدرس��ۀ راهنمايي  9كالس��ۀ تربيت در فرجه طی دورۀ ساخت به بهار آزادی موسوم بوده و پس از بهره برداری
در آغاز س��ال تحصیلی  1389-90تغییر نام داده اس��ت (این تغییر باعث بروز اندکی س��ردرگمی در میان اهالی
هم شده است) .اعتبار پروژه هشت ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال بوده است .اين مدرسه دارای 1006
مترمرب��ع عرص��ه 1360 ،مترمربع زيربنا در دو طبقه و همكف و زيرزمين ،كتابخانه ،س��الن اجتماعات ،س��امانۀ
اخطار آتشس��وزي ،رمپ دسترس��ي معلوالن و محوطۀ الحاقي با فضاي سبز است .ساختمان مطابق با مبحث
 19مقررات ملي ساختمان در زمينۀ صرفهجويي در انرژي احداث شده است .هرچند که پروژه زمانبر بوده است
و کیفیت آن نیز به رغم اقناع بس��یاری از اس��تانداردها اش��کاالتی دارد ،اما اهالی فرجه از آن رضایت دارند .به
گفتۀ آنان این مدرسه توانسته مشکالت تحصیلی فراوانی را از دوش ساکنان بردارد .پیش از احداث این مدرسه
محصالن مجبور بوده اند مس��افتهایی طوالنی را جه��ت حضور در نزدیکترین مدارس طی کنند .اکنون ضریب
نفوذ مراکز آموزشی در این منطقه به میزان قابل مالحظهای افزایش یافته است .اين مدرسه با ظاهر و امكاناتي
كه دارد کاربرد اجتماعی دیگری نیز یافته است .به طور مشخص ،مدرسه تبدیل به مکانی برای اجتماعات مختلف
مردم محل و تبادل افکار عمومی شده است که به لحاظ اجتماعی یکی از موفقیتهای طرح به شمار میآید.

مدرسۀ دیگری موسوم به بهمنی نیز قرار بوده با  20کالس زير نظر ادارۀ كل نوسازي مدارس استان كردستان
در عباس آباد مورد بهره برداری قرار گیرد .ساخت مدرسۀ بهمنی با اعتبار پانزده ميليارد و پانصد ميليون ريال از
پنجم مرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد و هفت در محلۀ عباسآباد اجرايي شده است .به رغم آنکه پروژۀ مذکور
در تاريخ  1388/12/26تحويل قطعي شده ،اما پيشرفت فيزيكي فعالیتها در حدود  70بوده و عمليات ساخت و
ساز در آن هنوز به پايان نرسيده است .اين مدرسه با  2470متر مربع عرصه و  2700مترمربع زيربنا در سه طبقه
و همكف و زيرزمين داراي كتابخانه ،سالن اجتماعات ،سامانۀ اخطار آتشسوزي ،رمپ دستي معلوالن و محوطۀ
الحاقي با فضاي س��بز است .هنگام بازدید میدانی از این پروژه توسط نگارندگان هیچگونه فعالیت ساختمانی در
آن به چش��م نمی خورد .ظاهراً عدم تخصیص اعتبار موجد این فترت ش��ده و آموزش و پرورش (ادارۀ نوس��ازی
مدارس) گشایش این مدرسه را در اولویت قرار نداده است .این خود احتما ًال نشان از انتخاب بد پروژه دارد.
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بهسازي معابر
اين پروژه زير نظر ش��هرداري س��نندج با اعتبار سي و چهار ميليارد و نهصد و هشت ميليون و چهارصد و بيست
و هش��ت هزار ريال در پنجم ارديبهش��ت ماه هزار و سيصد و هش��تاد و هشت آغاز شده است .تمهیدات اصلی
ش��امل يكصد و چهل هزار مترمربع آس��فالت و جدولگذاري بوده است .هنگام بازدید میدانی جهت مقالۀ حاضر
پیشرفت فعالیتها  52اعالم شد .از این رو ،تنها خيابانهاي اصلي به طور کامل بهسازی شده است .جدولكشي
و آس��فالت معابر در برخي نقاط نيمهتمام و بس��یاری از كوچهها هنوز خاكي هستند .شيب زياد بعضی از معابر ،به
سبب قرار داشتن دو محلۀ عباس آباد و فرجه بر تپه های شرق سنندج ،مشکل آفرین است .برخی از كوچههاي
ش��يبدار به شکلی مناس��ب با پلهها و جداول منظم سامان داده شده اند .اما در دیگر جایها خاکی بودن و شیب
زیاد معابر موجب لیز خوردن عابران و پاش��یدن گل و الی اس��ت .به نظر می رسد آسفالت خیابانها حائز کیفیت
مطلوب نیس��ت و به س��بب سرمای منطقه در بس��یاری جایها ترک خورده است .همچنین ،فقدان پیاده رو که از
مش��کالت اکثر ش��هرهای ایران است در برخی جایها محسوس و مسأله ساز است .در کل ،ناتمام ماندن بخشی
از فعالیتها و کیفیت ساخت و ساز در بعضی موارد حکایت از نظارت ضعیف بر فعالیتها دارد که به الطبع موجبات
نارضایتی ش��ماری از اهالی را فراهم آورده اس��ت .به گفتۀ برخی از مس��ئوالن مصاحبه شده شمول یافتن جادۀ
حلقوی (رینگ) در تمهیدات (احتما ًال غیرکارشناس��انه) تا حدی موجب انح��راف منابع و افت کیفیت فعالیتهای
اصلی شده است.
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احداث و اصالح شبكۀ برق
پروژۀ احداث و اصالح ش��بكه برق و تأمين روش��نايي با اعتبار ش��ش ميليارد و ششصد و هشتاد و يك ميليون و
چهارصد و يك هزار ريال از  1387/12/20آغاز گردیده و تا سال  1390با صددرصد پيشرفت پایان یافته اعالم
شده است .هرچند تيرچههاي برق چوبي تبديل به تيرچههاي سيماني شده ،اما به نظر می رسد در توزيع كابلها
از نظام و شكل خاصي پيروي نشده است؛ بهطوري كه ظاهراً بعضی خانوارها خودشان اقدام به گرفتن انشعاب
از تيرهاي برق كرده اند .البته اين مشكل بيشتر در فرعيها و كوچههاي تنگ و باريك مشاهده می شود و وضع
خيابانهاي اصلي به مراتب بهتر است .در کل برق رسانی نسبت به پروژههاي آب و فاضالب و بهسازي معابر
بسيار سادهتر و كمهزينهتر بوده ولی چندان خوب انجام نشده است .البته ساکنان بیشتر به دسترسی اهمیت می
دهند تا به مسایل دیگر که اغلب به سبب ریزدانگی و بی نظمی فضایی محالت بروز یافته اند .از این رو ،اکثراً
از انجام فعالیتها راضی هس��تند و معتقدند گسس��ت کالبدی و ذهنی آنان نسبت به بافت اصلی شهر به واسطۀ
آن تا حدی کاهش یافته است.
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تأسیس مرکز فرهنگی/خانۀ محله/کانون پرورش فکری کودکان فرجه
مرکز فرهنگی/خانۀ محله/کانون پرورش فکری کودکان فرجه دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون و هشتصد و
هشتاد و چهار هزار ريال اعتبار داشته و از  1387/3/13آغاز شده است .متأسفانه احداث اين مرکز که قرار است
 90مترمربع عرصه و  580مترمربع زيربنا داش��ته باش��د همچنان در مراحل اولیه قرار دارد (پیش��رفت آن قبل از
بازدید میدانی جهت این مقاله  65درصد اعالم شده بود ،اما مشاهدۀ مستقیم حاکی از میزانی بسیار کمتر از این
بود) .این مکان شکلی مخروبه به خود گرفته و به محل دفع زباله و جوالنگاه جانوارن ولگرد تبدیل شده است.
طوالنی ش��دن زمان اجرای پروژه (نزدیک به  3س��ال) ،آلودگی مکان آن و احس��اس ناامنی نزد برخی ساکنان
موجب کاهش اعتماد و نارضایتی در محله شده است.
احداث کتابخانه
احداث دو کتابخانه در عباسآباد (شمارۀ  1و شمارۀ  )2ظاهراً اتمام یافته است .اما این مراکز هنوز تجهیز نشده
و درب آنها بس��ته اس��ت .طبق گفتۀ بهره وران بالقوه ،جهت توضیح و توجیه تأخیر در بهره برداری از کتابخانه
اطالع رسانی نشده و پرسشهای اهالی از شورای شهر یا شهرداری نیز
بی پاسخ مانده است .البته درست هم معلوم نیست مسئولیت پروژه با ادارۀ کتابخانه ها (ارشاد)
است یا شهرداری .این وضعیت نشان دهندۀ فقدان حس مالکیت نزد نهاد متولی نسبت
به پروژه هاست که پایداری فعالیتها را نیز زیر سوال می برد.
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تمهیدات توانمندسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی
پروژۀ آموزش صنايع دستي با عنایت به هنرهاي محلي و در جهت توانمندسازي ساكنان محالت ،خصوص ًا زنان
(که در س��نندج و به ویژه س��کونتگاههای غیررسمی آن نرخ مش��ارکت اقتصادی بسیار پایینی دارند) ،اجرا شده
اس��ت .فعالیتها ،مش��تمل بر آموزش کسب و کار و حسابداري آس��ان ،هنرهاي دستي بومي به ویژه فرشبافی،
طراحي و بافت لباس كردي و گيوهبافي ،از ابتدای سال  1387با نظارت مشاور عالی و سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري استان كردستان آغاز شده و در آخر تیرماه  1388پایان یافته اند .این پروژه به صورت
محدود و آزمایش��ی اجرا ش��ده اس��ت (از این رو بس��یاری از اهالی از مکان و زمان اجرای آن باخبر نبوده اند) و
مجریان آن همه محلی بوده اند .شواهد موجود بر اساس مصاحبه با برخی شرکت کنندگان در دوره ها حاکی از
توفیق نسبی فعالیتها (به طور نمونه تهیۀ لباس کردی) در امر تسهیل اشتغال مولد است.
مجموع��ه ای دیگر از فعالیتهای توانمندس��ازی تحت عنوان «آموزش
مهارته��ای پای��ه جهت ارتقای وضعیت معیش��ت و محی��ط زندگی در
سکونتگاههای غیررسمی شهر سنندج» نیز در سطحی بزرگتر متعاقب
بررس��ي وضعيت بازار و اصناف اجرا ش��ده اس��ت .اين پروژه از تاريخ
 1387/9/13آغاز ش��ده و دو ميليارد و يكصد و بيست و پنج میلیون و
چهارصد و بيست و پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ريال اعتبار داشته
است .طی فعالیتها که توسط یک سازمان غیردولتی محلی (به صورت
شرکت مش��اور) صورتبندی و اجرا گشته آموزش��های الزم با توجه به
نیازه��ای بازار محلی جهت  900نفر در س��ه دس��ته (مهارتهای فنی،
مهارتهای پایه و مهارتهای مرتبط با س��بک زندگی) عرضه شده است
(موسسۀ دانشپژوهان کاردوک.)1389 ،
در پایان دوره های یادش��ده تس��هیالتی جهت هنرجویان عرضه نشده
اس��ت (چه صنایع دستی و چه آموزش مهارتهای پایه) و ادارۀ آموزش
فنی و حرفه ای هم ظاهراً همکاریی در این زمینه نش��ان نداده اس��ت.
به سخن دیگر ،فعالیتهای مفید و تاثیرگذار این پروژه ها نهادینه نشده
و پایدار نمانده اند.
پروژۀ كاهش رفتارهای پرخطر (س��وء مصرف مواد و دیگر رفتارها) در
دو بخش كلي بررس��ي وضعيت موجود و ظرفيتس��ازي و سازماندهي
عمليات حساسس��ازي صورتبندی شده است .دس��تگاه بهرهبردار اين
پروژه س��ازمان بهزيس��تي استان كردس��تان و فعالیتهای اصلی شامل
آشنايي ساكنان سكونتگاههای هدف با خطرات رفتارهاي پرخطر مانند
اعتياد به مواد مخدر و ش��يوع بيماريهايي مانند ايدز بوده اند .طی این
پروژه مش��اور موفق به تش��کیل و آموزش گروههای محلی هم شده
اس��ت .اما احتما ًال به س��بب عدم پیگیری بهزیستی نشانی از پایداری
این فعالیتها در محالت به چشم نمی خورد.
س��رانجام آنکه تعدادی کارگاه زیست محیطی نیز برای تعداد کمی از
س��اکنان نیز (ظاهراً برخی از کس��انی که در فعالیتهای توانمندس��ازی
فوق ش��رکت داش��ته اند) برگزار شده اس��ت .در کل ،طی پروژه های
توانمندس��ازی به واس��طۀ بکارگیری نیروهای محل��ی مجموعه ای از
اقدامات مفید تمرین ش��ده ام��ا نظر به پایان یافتن طرح بهس��ازی و
نهادینه نشدن فعالیتها پایدار نمانده است.
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ظرفيتسازي در مدیریت شهری
طی تمهیدات طرح در سنندج ،تالشهایی در زمینۀ ظرفيتسازي نهادي ،كه يكي از چهار محور اصلي پروژههاي
طرح بهس��ازي ش��هري و اصالحات بخش مسكن به ش��مار ميآيد ،صورت گرفته است .قسمت اصلی فعالیتها
در قالب برگزاري کارگاه جهت کارکنان مدیریت ش��هری انجام شده است .از جمله نشستی جهت بررسي نقش
دولت ،ش��هرداري و شوراي شهر در بهسازي سكونتگاههاي غيررس��مي در سنندج توسط واحد توانمندسازي و
ظرفيتس��ازي طرح بهس��ازي و اصالحات بخش مسكن براي مديران و كارشناسان شهرداري سنندج و فعاالن
بخش بهس��ازي ش��هري در تابستان تشکیل شده است .افزون بر این ،يك دورۀ كارگاه آموزشي  2روزه با هدف
ارتقاي دانش درخصوص مس��ائل و پيچيدگيهاي سكونتگاههای غیررسمی ويژۀ مديران و كارشناسان معاونت
شهرس��ازي شهرداري سنندج در زمس��تان  87برگزار شده اس��ت .در طول اين كارگاهها عالوه بر ارائۀ مباحث
نظري درخصوص س��كونتگاههاي غيررس��مي از پروژههاي اجرايي طرح بهسازي ش��هري و اصالحات بخش
مس��كن سنندج بازديد بهعملآمده اس��ت .چند کارگاه دیگر نیز ،به ویژه در مورد مسایل زیست محیطی ،جهت
ظرفیت سازی در سنندج برگزار شده اند.
این فعالیتها مفید ولی ناکافی بودهاند .به گفتۀ برخی از مسئوالن طرح ،با توجه به ظرفیت کم شهرداری و عدم
هماهنگی میان نهادهای مدیریت ش��هری و نیز رویکرد نس��بت ًا منفعل س��تاد توانمندسازی ،مقتضی بوده است
کانونی تمهیدات در نظر گرفته ش��ود .الزم به ذکر است که مجموعۀ مفیدی از
ظرفیت س��ازی به مثابه فعالیت
ِ
مس��تندات در حوزۀ ظرفيتس��ازي مالي اداري ،نهادي و مديريتي شهرداريها تحت نظر مدیریت مرکزی طرح
در تهران با همکاری سازمان شهرداریها توليد شده و در هر صورت بستر مناسبی را برای فعالیتهای آتی فراهم
آورده است.
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جمع بندی
تمهیدات بهس��ازی و توانمندسازی اجراشده در سکونتگاههای غیررسمی سنندج تحت طرح بهسازی شهری و
اصالحات بخش مسکن ،از جمله بهسازی معابر ،آبرسانی ،احداث مدرسه ،برقرسانی و فعالیتهای توانمندسازی
و اجتماعی ،بیتردید بر رویکرد مدیریت ش��هری تاثیرگذار ب��وده و موجب ارتقای وضعیت اهالی محالت هدف
شدهاند .اما این تمیهدات به رغم دستآوردهایشان مشکالت فراوانی هم داشتهاند .برخی از این مشکالت به دیر
ش��روع شدن فعالیتها و بسته شدن نابهنگام طرح ،بافت خاص سکونتگاهها (ریزدانگی و فقدان زمین) ،تغییرات
پیدرپی مسئوالن و دگرگونی رویکرد دولت (به ویژه نسبت به سازمانهای غیردولتی) باز میگردد .بعضی دیگر
هم ریش��ه در اجرای نامطلوب مرحلۀ آمادهس��ازی ،تالش در جذب س��ریع اعتبارات با توجه به زمان از دس��ت
رفته ،نظارت ناکافی بر پروژههای کالبدی ،انتخاب غیرکارشناس��انۀ برخی پروژههای بدون اولویت ،ظرفیت کم
ش��هرداری به رغم عالقمندی ،و به ویژه انفعال س��تاد توانمندسازی و حمایت نشدن طرح درسطح استانی دارد.
در نتیجۀ این نارس��اییها برخی از پروژه ها تاکنون به بهره برداری نرس��یده اند و در کل پایداری تمهیدات محل
تمهیدات میان بخشی
تردید است .نکتۀ آموزنده آن است که اجرای مطلوب پروژه ها و نهادینه سازی و پایداری
ِ
و چندبخشی در سکونتگاههای غیررسمی نیازمند جلب حمایت همۀ دستگاهها و توجه کافی به ارتقای ظرفیت
آنها به شکلی فراگیر و عمیق است.
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