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چكيده:
ش��هر بندرعباس از جمله شهرهای مهم كشور اس��ت كه به داليل متعدد نظیر رويکردهای توسعه ای كالن 
كش��ور، اس��تقرار صنايع و فعالیتهای بزرگ مقیاس، افزايش حجم تردد دريايی و ... به سرعت از نظر جمعیتی رو 
به افزايش نهاده و رش��د محالت نامتعارف و غیررس��می در آن شدت بیشتری گرفته است. چنان كه هم اكنون 
بیش از 31 درصد از جمعیت اين ش��هر در سکونتگاه های غیررس��می ساكنند. محله چاهستانیها از جمالت اين 
س��کونتگاه ها در ش��هر بندرعباس است كه با مشکالت عديده ای روبروس��ت. اين محله با توجه به ويژگی های 
كیفیت كالبدی و چگونگی ش��کل گیری و توس��عه آن به عنوان يکی از سکونتگاه های غیر رسمی دهگانه شهر 
بندرعباس شناس��ايی شده است. نوشتار حاضر ضمن بررس��ی الگوهای مداخله در سکونتگاه های غیررسمی، به 
نحوه مداخله )توانمندس��ازی و بهس��ازی( در  محله چاهس��تانیها پرداخته است. در پايان نیز با توجه به مطالعات 

صورت گرفته، به ارائه راهبردها و پروژه های مناسب با هدف پرداخته شده است. 

واژگان کليدی: سکونتگاه های غیررسمي، بندرعباس، توانمندسازی، محله چاهستانیها

60

که طی  * این مقاله با استفاده از داده های "طرح توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس" 
سالهای 90-1389 در مهندسین مشاور پرداراز انجام شده، نگاشته شده است.

)m_shaikhi81@yahoo.com( عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -
- کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی.
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مقدمه: 
س��کونتگاه های غیررس��می و حاشیه ای از جمله چهره های بارز فقر شهری به شمار می روند كه در درون يا 
مجاور شهرها )به ويژه شهرهای بزرگ( به شکلی خودرو، فاقد مجوز و برنامه ريزی، با تجمعی از اقشار كم درآمد 
و س��طح نازلی از كمیت و كیفیت زندگی ش��کل می گیرند. اين امر، مش��کالت جدی و بی ش��ماری را به دنبال 
داش��ته كه ش��امل سطوح بااليی از بیکاری در شهرها، فش��ار فوق العاده بر خدمات و زير ساخت های شهری، و 
نارس��ايی های شديد در فراهم آوردن مسکن برای ساكنان شهری است. چنان كه براساس گزارش سازمان ملل 
متحد، حاشیه نش��یني و آلونك نش��یني چالش اصلي هزاره سوم معرفي شده است. براين اساس در جهان از هر 6 
نفر، يك نفر در زاغه ها زندگي مي كنند و بدون عمل مشترک دولت و مشاركت ساكنان، جمعیت يك میلیاردي 

 .)2006:1 ,Jennervik( زاغه ها در سال 2030 به دو میلیارد نفر خواهد رسید
در ايران نیز به موازات شهرنش��ینی، رش��د شتابان و بی رويه سکونتگاه های غیر رسمی و نامتعارف در درون يا 
مجاور ش��هرها، به يکی از مس��ايل جدی كشور تبديل شده اس��ت. چنان كه طبق برخی برآوردها بیش از هشت 
میلیون نفر از جمعیت كش��ور در اين سکونتگاه ها مستقرند، كه اين نسبت در برخی كالن شهرها به بیش از 30 
درصد می رس��د. ش��هر بندرعباس نیز از جمله اين ش��هرها به ش��مار می رود كه حدود 31 درصد جمعیت آن در 
سکونتگاه های غیررسمی ساكنند. اين شهر به دلیل افزايش جمعیت به صورتی ناموزون رشد يافته و همین عدم 
انس��جام در توس��عه كالبدی، منجر به پیدايش محله های برنامه ريزی نشده با سیمای افسروده شده است. براين 
اساس مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی اين شهر در دستور كار برنامه ريزان و سیاستگذاران قرار گرفته است 
كه هدف از اين امر بهس��ازی س��کونتگاه های غیررسمی و توانمندسازی س��اكنین اينگونه از سکونتگاه هاست. 
محله چاهس��تانیها از جمله سکونتگاه های غیررسمی در ش��هر بندرعباس است كه با مشکالت كالبدی، زيست 
محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی روبرو اس��ت. در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ديدگاه ها و الگوهای مداخله 
در س��کونتگاه های غیررس��می پرداخته شده است. سپس با معرفی محله چاهستانیها به ارائه مسائل و مشکالت 

اين محله و الگوی مداخله در آن پرداخته شده است. 

بررسی ديدگاه ها پيرامون نحوه مداخله در سكونتگاه های غيررسمی

در رابطه با موضوع س��کونتگاه های غیررس��می و نحوه مواجهه با آنها، تاكنون ديدگاه ها و نظريات عديده ای 
مطرح شده است كه در اينجا به خالصه ای از آن ها اشاره می شود. از منظر ديدگاه اكولوژی نواحی فقیر شهری 
به پستی ژن ساكنین آن نواحی نسبت داده می شوند. براساس نظريه پردازان اين گروه حتی اگرگروه های مهاجر 

قومی و نژادی ديگری در اين محله ها ساكن شوند، باز هم اين نواحی فقیر باقی خواهند ماند. 
)افروغ، 1377: 96(

ديدگاه اقتصاد سیاس��ي فضا كمتر به راه حل ها و ش��یوه هاي ساماندهي و بهسازي اين مجموعه هاي سکونتي 
پرداخته و راه حل را در گرو تغییرات اساسی و بنیادين در نظام اجتماعي، سیاسي و اقتصادي ديده و تغییرات ساختاري 
س��رمايه داري وابسته در جهات توسعه نیافته را پیش شرط اساسي حل مسائل شهري، تمركززدايي و حاشیه نشیني 
مي داند.)شیخی، 1381: 38( اين ديدگاه به علل پیدايش سکونتگاه هاي مختلف مي پردازد و مي كوشد با ريشه 

مسئله درگیر شود.  
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ديدگاه سازمان و مديريت اجتماعي، با دربرداشتن ديدگاه هاي گسترده بر عوامل مختلفي در شهر و شهرنشیني 
تأكید دارد اما غالب نظريه پردازان، بنیان نظري اين ديدگاه رابه "ماكس وبر" نس��بت مي دهند. وی معتقداس��ت 
كنش و واكنش  دائمي افراد و گروه ها در موقعیت هاي اجتماعي صورت مي گیرد كه يکي از جنبه هاي آن كالبد يا 
محیط فیزيکي است )پیران، 1367: 103(. آر، ئي، پاهل )R. E. Pahl( نیز از سرآمدان ديدگاه وبري جديد، بر 
مديريت شهري، برنامه ريزان شهري و توسعه گراها تأكید ورزيده و با بکارگیري اصطالح »دروازه بان اجتماعي« 
به عنوان كساني كه منابع كمیاب شهري را سازمان بخشیده و آن را تحت كنترل و نظارت دارند، آنها را مهمترين 

عامل در توزيع فضايي معرفي مي كند. 
ديدگاه لیبرالي به عنوان زمینه هاي ايجاد ديدگاه هاي مشاركتي بصورت سنتي اصوال بر تحکیم حکومت هاي 
محلي به عنوان جايگاهي براي رش��د ارزش هاي آزادي، مش��اركت مردم و كارآيي تأكید دارد. لیبرال ها حکومت 

محلي را به عنوان عاملي براي ايجاد توازن در قدرت ملي و تعادل بخشي به توزيع قدرت تلقي مي كنند.
در مقاب��ل ديدگاهه��ای مبتنی بر اقتصاد سیاس��ی فضا كه عمدتًا متوجه ريش��ه ها و بنیادهای شهرنش��ینی و 
ش��هرگرايی جهان س��وم بوده و بیشتر عوامل اقتصادی موثر در ش��کل دهی بدان را مورد كاوش و تحلیل قرار 
داده اند، ديدگاههای مبتنی بر توانمندس��ازی و س��اماندهی سکونتگاههای خودرو بیشترين تالش خود را متوجه 
نحوه واكنش تهیدس��تان و كم درآمدهای شهری به حل مس��اله مسکن و سرپناه خود و راه حلها و راهکارهای 

توانمندسازی آنها و سامان بخشی سکونتگاههای خودرو كرده اند.
امروزه رويکرد فراگیر اين اس��ت كه بهترين وس��یله برای راه اندازی فرآيند امروزی توس��عه در دل اجتماعات 
غیررس��می، ساماندهی و بهسازی كالبدی اس��ت كه در جريان آن راهبرد توانمندسازی قابل اجرا و پیاده كردن 
اس��ت. مشاركت فعال و فراگیر و ظرفیت سازی نهادينه شده با توجه به ساختارهای ملموس و مقطعی بهسازی 
كالبدی، قابل تداوم و گس��ترش است. چنانچه از طريق س��اماندهی بتوان به هدف توانمندسازی اجتماعات كم 
درآمد در س��کونتگاه های غیررس��می دست يافت، بهبود و پیشرفت تدريجی محیط زندگی آنها متصور است، در 

اين صورت جداسازی آنها كم رنگ می شود و پیوند با تمام شهر ممکن می گردد. )صرافی،1381(

انواع الگوهای مداخله در اسكان غيررسمی و آسيب شناسی آنها

از همان ابتدای ظهور اسکان غیررسمی بنا به شرايط اجتماعی و اقتصادی و نیز نگرش های حاكم، رويکردها 
و الگوهای مختلفی برای حل مس��أله در دس��تور كار قرار گرفت. در اين میان ناديده گرفتن سکونتگاه های فقیر 
نش��ین نخس��تین نگرش رايج بوده كه از مکتب لیبرالیسم استخراج شده است. راه حل پیشنهادی اين ديدگاه در 
اساس، تحمل اين قبیل مکانها و رها كردن آن در دست نامرئی بازار است، كه خود به هر تقدير چاره ای خواهد 

انديشید.
با گذشت زمان و عدم تحقق اهداف و روشن شدن اين نکته كه توسعه اقتصادی نمی تواند تحول مورد انتظار 
را در سکونتگاه های كم درآمد ايجاد و مشکل را حل كند، شیوه های قهرآمیز و به نحوی برخورد حذفی با پديده 
و در نتیجه عملیات تخلیه اجباری و تخريب سکونتگاه به رويکردی فراگیر بدل شد. اما تجارب مختلف رويکرد 
فوق نش��ان داد كه اين ش��یوه برخورد و مداخله مشکل را حل نکرده بلکه مش��کل را به پیرامون شهرها منتقل 

می كند. 
خودياری از ديگر روش های به كارگرفته ش��ده در س��کونتگاه های غیررسمی بوده است. منظور از خودياری 
استفاده از نیروی كار، مهارت ها، استعداد سازماندهی و توان مديريت خانوار در ساخت و بهسازی واحد مسکونی 
خود است )الكويان، 1364: 67(. با اين حال عدم وجود حق مالکیت برای ساكنان، توان اندک فقرا برای سرمايه 
گذاری در س��اخت و س��از و به تبع آن طوالنی شدن دوره ساخت و ناپايداری مسکن سبب شده كه رويکرد فوق 

مورد قبول اغلب برنامه ريزان قرار نگیرد. 
مس��کن عمومی از ديگر رويکردهای فراگیر برای حل مشکل سکونتگاه های غیررسمی به شمار می رود. اين 
الگو باالترين س��طح مداخله دولت را دربردارد. هزينه باالی طرح، ناهمخوانی نقش��ه واحدها با س��بك زندگی، 
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تأكید بر استانداردهای غیر واقع بینانه، عدم توان پرداخت اقساط از سوی مالکان از جمله عللی بود كه منجر به 
شکست اين طرح شد.)شکويی، 1355: 179( 

پس از الگوی مس��کن عمومی،الگوی مکان و خدمات بود كه هدف آن ارائه قطعات زمین با زيرس��اخت های 
اساسی برای گروه های هدف است. تأخیر اداری و كمبود نیروی ماهر، جابه جايی مردم و گردهم آمدن مردمی 

با تنوع قومی و نژادی، كسری منابع مالی از مشکالت اين طرح به شمار می رود. 
به طور كلی مش��کالت طرح های مکان و خدمات و ديگر سیاست ها و ناكامی آن ها، به رويکرد ارتقاء بخشی 
يا بهس��ازی  سکونتگاه های فقیر نشین منجر ش��د. اين رويکرد طی دو دهه گذشته بیش از هر رويکرد ديگری 
مورد توجه سیاست گذاران و مديران شهری در كشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. بهسازی در حقیقت 
كنار گذاش��تن برخی رويکردهای حذفی و پذيرفتن واقعیت پديده س��کونتگاه های غیررس��می از سوی مديريت 
شهری و سیاست گذاران شهری است. ارتقاء بخشی محله های تهیدستان با افزايش ارزش همراه است. افزايش 
ارزش زمین و مس��کن، افزايش درآمد، ارتقای بهداش��ت و مهارت ها را به همراه دارد. همچنین از ديگر مزايای 
ارتقابخشی می توان به اين نکات اشاره كرد كه ساختار اجتماعی موجود را نگه می دارد، نظام اقتصادی را به هم 
نمی ريزد، مس��کن با هزينه كم را حفظ می كند، مش��کالت و پیامدهای منفی تجديد اسکان را به همراه ندارد، يا 

به حداقل می رساند. )Aldrich&Ranvinder,1995: 409 نقل از ايراندوست،1388، 123( 
ب��ا اي��ن وجود از نیم��ۀ دوم دهۀ 1980 به بعد راهبرد توانمندس��ازي به همراه بهس��ازي توصیه ش��د. روش 
توانمندسازي، راهبردي جهاني براي تامین مسکن اقشار فقیر محسوب مي شود كه در نشست عمومي سازمان 
مل��ل نیز در س��ال 2000 موردپذيرش قرار گرفت. اي��ن رويکرد به مثابه يك سیاس��ت اجتماعی از اين نگرش 
سرچش��مه می گیرد كه كاهش فقر ش��هری نیازمند مديريت همزمان جنبه های كالب��دی، اقتصادی و اجتماعی 
است. اين راهبرد بر بسیج تمامي امکانات و عوامل بالقوه براي تامین مسکن و بهبود شرايط زندگي سکونتگاه هاي 
غیررس��مي تأكید دارد و به مردم اين فرصت را مي دهد كه ش��رايط مس��کن و محیط زندگي خود را با توجه به 
اولويت ها و نیازهايش��ان بهبود بخش��ند. )جباري، 1376 ( اين الگو، رويکرد اخیر برای مواجه با سکونتگاه های 

غیررسمی به شمار می رود. 

Upgrading- 1 
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معرفی نمونه موردی و الگوی مداخله در آن 

در اين مرحله ابتدا محله چاهستانیها معرفی شده و سپس با توجه به شناخت بدست آمده به تحلیل و ارزيابی 
و پیش��نهاد الگوی مداخله در آن پرداخته ش��ده اس��ت. برای ش��ناخت هرچه دقیق تر از وضع موجود اين محله، 

اطالعات زيادی در قالب روش های زير جمع آوری و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. 
• اسناد و مدارک؛ در اين مرحله از آمار و اطالعات مركز آمار ايران، طرح های توانمندسازی، جامع و تفصیلی 

كه در رابطه با شهر بندرعباس تهیه شده، استفاده شده است. 
• مش��اهدات میدانی و بررس��ی های كارشناس��ان؛ در اين روش با قدم زدن در محله چاهس��تاني ها و توجه 
به ويژگي ها و س��اختار كالبدي � فضاي��ي، محله بندي و دارايي هاي محله، حوزه فراگی��ر اجتماعي � اقتصادي، 
تشخیص جريان حیات و سرزندگي در محله و فضاهاي حضور و فعالیت ساكنین، فضاهاي جمعي و نقاط مکث 

آن از ديگر مواردي بود كه به طور متناوب و در ساعات متفاوتي از روز مورد بررسي و مشاهده قرار گرفت. 
• تمام ش��ماری جمعیت وس��اختمان؛ اين بخش از گردآوري اطالعات ش��امل كلیه ويژگي هاي كالبدي )نوع 
كاربري، متراژ، طبقات، عمربنا، كیفیت بنا، نوع س��ازه و مصالح بکار رفته و . . .( و جمعیتي )ش��امل تعداد افراد 
س��اكن، خانوار، مدت اقامت و . . .( بوده اس��ت. اطالعات گردآوري ش��ده وارد نرم افزار GIS ش��ده و س��پس 

نقشه هاي تحلیلي مورد نیاز تولید شدند.
• پرسشنامه های خانوار؛ به منظور شناخت عمیق تر مسائل و مشکالت، به ويژه شناخت ويژگي هاي اجتماعي 
و اقتصادي در طرح حاضر در محله چاهس��تانیها با اس��تفاده از روش پیمايش��ي )Survey Method( و ابزار 

پرسشنامه )200 پرسشنامه( به گردآوري اطالعات اقدام شده است. 
• مصاحبه عمیق با گروه های ذينفع و ذينفوذ؛ در اين مرحله به تعدادی مصاحبه عمیق با ساكنین، معتمدين، 
مس��ئولین محلی و س��اير گروهای ذی نفع و نفوذ طرح بهسازی و توانمندسازی محله چاهستانیها پرداخته شده 

است.  
• جلس��اتF.G.D با گروههای مردمی؛ برحس��ب معیارهايي چون گروههاي س��ني، تركیب جنسي، سطح 
تحصی��الت، هوي��ت فرهنگ��ی و توزيع آن در محل��ه، همچنین در نظ��ر گرفتن 4 زير محله موج��ود در محله 
چاهس��تانیها نس��بت به تعیین ساختار كمي و كیفي ش��ركت كنندگان اقدام گرديد. براين اساس تعداد 17 جلسه 

بحث متمركز گروهی در محله چاهستانیها برگزار شد. 

1- شناخت و امكان سنجی
محله چاهس��تانیها از جمله س��کونتگاه های غیر رسمی شهر بندرعباس به شمار می رود كه با وسعتی معادل 
106 هکتار و جمعیت 15504 نفر)پرداراز، تمام شماری سال 1389(، در شمال شهر بندرعباس واقع شده است. 
اين محله از شمال با بزرگراه شهید رجايی، از شرق با شهرک امام رضا، از جنوب با بلوار امام حسین و از غرب 
با خور گورسوزان محصور شده است. جدول زير مشخصات جمعیت اين محله در سال 1389 را نشان می دهد.

جدول شماره  1: مشخصات و ويژگی های كلی محله چاهستانیها در سال 1389

مأخذ: تمام شماری محله چاهستانیها سال 1389- مهندسن مشاور پرداراز.

جمعیت)نفر(شاخص ها

محله چاهستانیها     15504        106,63    147           3930         3,94      3209          1,22

تراكم ناخالص مساحت)هکتار(
جمعیتی 

)نفر در هکتار(

تعداد 
خانوار

بعد
خانوار

تعداد واحد
مسکونی

تراكم خانوار
 در واحد مسکونی
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مطالعات كارشناسی در مورد اين محله نشان می دهد كه عامل دوره هاي زماني در شکل گیري هويت جمعي 
محله اي عمدتًا جديد و برخاسته از زندگي كردن در مکان مشترک موثر بوده است. به نحوي كه هر چه از جنوب 
غربي محله )هسته هاي اولیه شکل گیري محله( به طرف شمال شرقي محله )به مثابه كانون هاي جديد( حركت 
ش��ود، از تمايزات هويتي مبتني بر مبداء مهاجرت )خاس��تگاه مشترک( كاسته ش��ده و هويت جديد ادغام يافته 

)محل زندگي مشترک( در حال شکل گیري است.
جدول شماره  2: هويت مشترک بر اساس زير محله ها در محله چاهستاني ها

زير محله                      قومیت )طايفه( غالب                             دوره شکل گیري
مینابي ها                              مینابي                                                1350-60
چاهستاني ها                            چاهستاني                                  1360-70
نخل پیرمرد                              تختي                                                1365-75
كوي گلستان         تختي ، چاهستاني، مینابي و كهنوجي  )رودبار(                 1380 تا كنون

مآخذ : مهندسین مشاور پرداراز، 1390
در نگاه اول به نظر مي آيد كه س��اكنین محله چاهس��تاني ها با توجه به نام آن، بیش��تر مهاجرين روس��تاي 
چاهس��تان در 60 كیلومتري ش��مال شرقي بندرعباس باش��ند كه داراي هويت واحدي محسوب مي شوند. اما با 
مش��اهده و بررس��ي هاي عمیق تر، هويت هاي متمايز محله اي خودنمايي مي كند؛ زي��ر محله هاي نخل پیرمرد، 
چاهستاني ها، كوي گلستان و محله مینابي ها بخشي از هويت هاي گوناگون و متفاوت محله اي را نمايان مي كند. 

نقشه شماره 1 : موقعیت محله چاهستانیها در شهر بندرعباس

تصوير شماره 1 : زیر محالت موجود در محله چاهستاني ها
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تصاوير زير شمای كلی از محله چاهستانیها است كه به نوعی بیانگر مسائل و مشکالت اين محله نیز است. 
تصوير شماره 2 : نمونه ای از تصاوير مربوط به محله چاهستانیها

2- تحليل و ارزيابی
براس��اس مطالعات و شناخت وضع موجود محله چاهستانیها، ويژگی های 
پهنه های نیازمند جابجايی و توان سنجی خانوارهای ساكن در اين محدوده  
و همچنین چش��م انداز و اهداف و سازمان فضايی بهینه ای كه برای ارتقاء 
محیطی، مس��کن و زندگی س��اكنان اين محله در نظر گرفته شده، در قالب 
ي��ك برنامه ريزی اس��تراتژيك)راهبردی(، با اس��تفاده از ديدگاه سیس��تمی 
تحلی��ل/ ط��رح/ اجرا و تركیب��ی از برنامه ريزی هدف س��و و  برنامه ريزی 

مشکل سو، پیشنهادها، راهبردها و سیاست های بهسازی و توانمندسازی اين محله تعیین و ارائه شده است. 
تحقق اهداف كالن و س��ازمان فضايی مطرح ش��ده در فوق، كلید تحقق چشم انداز محله در افق طرح است. 
برای تحقق اهداف كالن و سازمان فضايی، الزم است راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرايی)اهداف خرد( 
مناس��بی در محله هدف تدوين و به اجرا درآيد كه اس��تخراج هر يك از راهبردها و سیاست ها، در ابتدا مستلزم 
شناس��ايی مسائل و مشکالت اين محله و مسايل استراتژيك آن است. همچنین از آنجاكه مطالعات انجام شده 
بايد بتواند مس��ائل ساختاری متنوع و س��اير پیچیدگي هاي مرتبط با فرايند توسعه در اجتماعات محلی را پاسخ 
ده��د، ضروري اس��ت كه با توجه به اهداف و محتواي طرح ، براس��اس اهمیت، اولوي��ت بندي میان موضوعات 
صورت گیرد. ازاين رو پس از شناس��ايی مسائل و مش��کالت يك محله بايد به استخراج مسائل استراتژيك آن 

پرداخت. جدول شماره 3 ، به مسائل و مشکالت مهم و مسائل استراتژيك محله چاهستانیها پرداخته است.

جدول شماره  3: شناسايی مسائل و مشکالت استراتژيك محله چاهستانیها 
                 مسايل و مشكالت

- نارسايی سیستم  دفع فاضالب 
- پوشش نامناسب معابر 

- فرسودگی لوله های آب آشامیدنی و تیرهای برق رسانی
- نبود روشنايی در معابر و كوچه ها 

- فقدان امنیت در محله به سبب وجود اعتیاد، سرقت و دزدی 
- نداشتن كوچه ها و خیابان های مناسب

- فقدان نفوذپذيری
- فرسودگی و كیفیت نامناسب مصالح ساختمان ها 

- ساخت و ساز در مناطق پر خطر 
- كمبود خدمات آموزشی، فرهنگی 
- نبود فضای سبز و اماكن ورزشی 

- نبود مراكز درمانی 
- وجود فقر اقتصادی

- فقدان سند مالکیت و عدم صدور سند 
- ساخت و ساز غیر مجاز

- وجود بیکاری و ناپايداری شغلی

مسائل استراتژيك
- نبود شبکه ارتباطی منظم 

- نارسايی شديد سیستم دفع فاضالب 
- ساخت و ساز در مناطق پرخطر 

- فقدان مالکیت رسمی زمین و امالک 
- اعتیاد  و خريد و فروش مواد مخدر 

- بیکاری جوانان 
- ضعف مشاركت اجتماعی سازمان يافته 

- پايین بودن اعتماد نهادی و تعمیم يافته 
- ناپايداری درآمد و معیشت 

- كمبود سرانه خدمات عمومی 
- لزوم جابجايی خانوارهای ساكن در پهنه های پرخطر

مآخذ : مهندسین مشاور پرداراز، 1390
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پس از شناسايی مسائل و مشکالت، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديدهای محله چاهستانیها مورد بررسی 
قرارگرفته و سپس با تحلیل های كارشناسان از تقاطع هر كدام از موارد، به مجموعه ای از راهبردهای مداخله به 

منظور توانمندسازی اجتماعات محلی پرداخته شده است. 
بررس��ی ها و مطالعات صورت گرفته در محله چاهس��تانیها حاكی از آن است كه ساكنین محله از رفاه پايینی 
برخوردار بوده و با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می كنند. به اين ترتیب دستیابی به سطح رفاه اجتماعی 
� اقتصادی قابل قبول امری ضروری اس��ت. از آنجا كه هدف طرح انجام ش��ده، توانمندس��ازی سکونتگاه های 
غیررس��می با بهره گیری از توان ها و دارايی های اجتماعات محلی بوده، به اين ترتیب بخش��ی از بهبود وضعیت 
رفاهی س��اكنین در گرو توانمندی ها و مش��اركت آنان اس��ت. همچنین با توجه به اينکه سطح مهارت و امنیت 
اجتماع��ی در محله مورد مطالعه پايین بوده و خانوارهای س��اكن در آن از وضعیت اقتصادی مناس��بی برخوردار 
نیس��تند، به اين منظور راهبردهايی با اين مضمون بايد مورد توجه قرار گیرد كه بهبود س��المت فردی و جمعی، 
ارتقاء سطح معیشت خانوارها، ارتقاء مهارت های پايه و ارتقاء امنیت اجتماعی از جمله اين راهبردها هستند. در 
اين میان توجه به س��المت فردی و اجتماعی افراد نیز نقش عمده ای را ايفا می كند. با توجه به تمايل مديريت 
شهری بندرعباس به ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، اين امر فرصت مناسبی است كه مديريت شهری با 

بهبود وضعیت سالمت افراد از طريق تشکل های محلی در راستای ارتقاء سالمت اجتماعی قدم بردارد. 
س��کونتگاه های غیررس��می بیش از اين كه محل س��کونت يك قوم باشند، محل س��کونت اقشار كم درآمد 
جامعه به ش��مار می روند. از اين رو تنوع فرهنگی و طايفه ای در اين محله، به عنوان مانعی برای مش��اركت و 
همکاری بین گروهی به ش��مار می رود. به اين ترتیب افزايش س��ازگاری قومی – فرهنگی س��اكنین و ارتقای 
ش��أن اجتماع��ی محله بايد به عنوان يکی از راهبردهای مهم اين ط��رح مدنظر قرار گیرد. به اين ترتیب ارتقای 
س��طح مشاركت عمومی و س��رمايه اجتماعی نیز هدف ديگری در همین راستا اس��ت كه بايد از طريق ظرفیت 
س��ازی اجتماعی نهادهای محلی، سازوكار نهادينه مشاركت مردم در امور محله و ارتقای سطح اعتماد اجتماعی 

نهادی صورت پذيرد. 
در اين میان نبايد از تقويت س��اختار اجتماعی � اقتصادی محله چاهستانیها غافل شد. اولويت دادن به تقويت 
س��ازمان اجتماعی و اقتصادی محله چاهس��تانیها امری ضروری اس��ت كه اين محله را با تکیه بر ظرفیت های 

درونی از طردشدگی اجتماعی و به حاشیه رانده شدن آنها به شهر بندرعباس برهاند. 
به اين ترتیب و پس از شناخت محله چاهستانیها و مسائل و مشکالت آن، ابتدا به ارائه چشم انداز پايه برای 
محله پرداخته شد، سپس اين چشم انداز با توجه به مسائل استراتژيك تدقیق و درنهايت چشم انداز نهايی محله 
چاهستانیها تدوين شد. برای ارائه چشم انداز نهايی اين محله به عواملی چون قابلیت تقويت محورهای اطراف 
و لبه های فعالیتی، وجود پتانسیل های مناسب توسعه، رفع و تعديل مشکالت ساختاری موجود توجه شده است.

براين اساس چشم انداز نهايی محله چاهستانیها به شرح زير است: 
• محله ای با توسعه متوازن در پیوند يکپارچه با شهر

• محله ای پاک و ايمن با ساختار كالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی ارتقاء يافته
• محله ای توانمند و برخوردار از سازكارهای اصالح، پويايی درونی و توسعه پايدار

پس از ارائه چشم انداز، اهداف كالن برآمده از اين چشم اندازها و راهبردهای تحقق اهداف تدوين شده است.
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 جدول شماره 4، چشم انداز، اهداف و راهبردهای پیشنهاد شده برای محله چاهستانیها را نشان می دهد. 
جدول شماره  4:چشم انداز، اهداف و راهبردهای طرح برای محله چاهستانیها
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3- الگوی پيشنهادی )کالبدی، اجتماعی و اقتصادی( 
آش��کار اس��ت كه هرگونه مداخله در هر سکونتگاهی بايد با در نظر داشتن چش��م انداز، اهداف و راهبردها و 
سیاس��تهای از قبل پیش بینی ش��ده صورت بگیرد. پژوهش حاضر نیز از اين قضیه مستثنی نبوده و برای تعیین 

مداخله در آن از فرآيند مشخصی پیروی شده است. 
همانطور كه قبال ذكر ش��د، بهترين الگوی مداخله در اس��کان غیررس��می، بهس��ازی و توانمندس��ازی است. 
در پژوهش حاضر نیز از الگوی فوق اس��تفاده ش��ده اس��ت. براين اس��اس چارچوب برنامه هاي پیشنهادي برای 
مداخله در محله چاهس��تانیها به عنوان يکی از س��کونتگاههای غیررسمی ش��هر بندرعباس، براساس استراتژي 
ارتقاء اس��کان غیررس��مي در آن شهر بوده است. چنان كه بهس��ازي و ارتقا فیزيکي محله، توانمندسازي، ارتقاء 
سطح زندگي گروههاي كم درآمد از طريق بهبود وضعیت اشتغال، تقويت نهادهاي مدني، ارتقاء خدمات رفاهي، 
آموزش��ي و بهداشتي، توسعه زيرساخت ها، پايداركردن برنامه ارتقاء آن از طريق نهادينه كردن نظام برنامه ريزي 
توس��عه و مش��اركت هاي مردمي و افزايش ظرفیت هاي تولید مورد توجه قرار گرفته اس��ت. هماهنگ س��ازي 
برنامه هاي يکپارچه ش��هري، جلوگیري از رش��د بي رويه محله مورد مطالعه و اصالح رويه هاي موجود مديريت 

شهري از جمله موارد قابل ذكر در چارچوب برنامه هاي پیشنهادي است.
به طور كلی هرگونه مداخله كالبدی در يك محدوده حداقل يکی از سه هدف زير را دنبال می كند:

- توسعه؛
- سازماندهی مجدد همان  وضع موجود؛

- استقرار جديد.
انتخاب هريك از مداخالت فوق به عوامل گوناگونی بستگی دارد و هیچیك از سه اين حالت به شکل مستقل 

اتفاق نمی افتد و گاه باهم تركیب می شوند و به صورت پیچیده ای در می آيند.
در طرح انجام ش��ده، پس از تدوين راهبردهای پیش��نهادی در محله چاهس��تانیها در رابطه با تحقق سازمان 
فضايی بهینه پیشنهادی، می توان برای اين محله يك ايدئوگرام توسعه در نظر گرفت كه كلیاتی از راهکارهای 

عملیاتی پیشنهادی جهت ساماندهی محله چاهستانیها در اين طرح را در برمی گیرد. 

ايدئوگرام توسعه 
برای ارائه ايدئوگرام توسعه در محله چاهستانیها، به گونه ای عمل شده است كه اين ايدئوگرام بتواند چگونگی 
تغییر و تحوالت و س��ازمانیابی مجدد پیش بینی ش��ده در اين محله را در طول اجرای طرح به طور ش��ماتیك و 

دياگرامیك به نمايش بگذارد.
به دلیل موقعیت محله ی چاهس��تانیها در 
شهر بندرعباس توسعه ی بیرونی آتی محله با 
توجه به بسته بودن از سمت غرب و شمال و 
جنوب، تا حدودی از سمت شرق صورت می 
پذيرد. همچنین چند مركز فعالیتی و خدماتی 
در محله در نظر گرفته شده است كه جمعیتی 

را جذب و پراكنده می كند.
در الگوی توس��عه درونی ناحیه چاهستانیها 
چند راهبرد ساختاری عمده مدنظر بوده است: 
اتصال ش��رق به غرب محله، اتصال شمال به 
جنوب محله، معب��ر احداثی در حريم بزرگراه 

رجاي��ی، افزايش خوانايی س��اختار ش��بکه درونی و مرز مح��الت، جابجايی پهنه صنعتی، اتص��ال به پهنه های 
مسکونی غربی و شرقی، حفظ و احیاءنقاط مرجع ادراكی
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سازمان فضايی
هر زيس��ت بوم كه س��کونتگاه های انسانی هم گونه ای از آنها است، به مثابه يك سیستم پويا و باز بوده و از 
ديدگاه سیس��تمی و ساختارگرايی، س��ازمان فضايی اين سیستم، بیانگر سلسله مراتب عملکردی و نقش هريك 
از اجزای تش��کیل دهنده آن و نحوه ارتباط بین اين اجزا اس��ت. همچنین عملکرد كلیت اين سیس��تم در درون 

سیستمی فراتر و نحوه ارتباطات بیرونی اين سیستم با سیستم های ديگر است. 
برای ارائه سازمان فضايی محله مورد مطالعه به چشم انداز و اهداف كالن تعیین شده برای محله و همخوانی 
هرچه بیشتر سازمان فضايی با رويکرد توسعه پايدار توجه شده است. با توجه به هدف مذكور، چهار معیار اصلی 
برای ارزيابی قابل تعريف است كه اين معیارها در واقع  جنبه های مختلف رويکرد توسعه پايدار می باشند. اين 

جنبه ها يا معیارها، عبارتند از: پايداری اقتصادی؛پايداری اجتماعی؛پايداری كالبدی؛پايداری زيست محیطی.
براين اساس و با توجه به مطالعات صورت گرفته در بخش های مختلف كالبدی، زيست محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی سازمان فضايی ذيل تهیه شده است. بايد اشاره كرد كه برای استخراج سازمان فضايی نهايی با توجه 
به هدف طرح، وفاداری به وضع موجود تا حد ممکن مالک عمل بوده، اما هرجا كه برای بهبود شرايط و تحقق 

اهداف طرح نیاز به تغییر در وضع موجود بوده، اين تغییر لحاظ شده است. 
تصوير شماره  4: سازمان فضايی بهینه محله چاهستانیها

تعريف پروژه های کالبدی، بهسازی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و ظرفيت سازی و..
پس از تحلیل ش��رايط موجود و كاربری اراضی پیشنهادی محله چاهستانیها، چارچوب كلی برنامه ها و پروژه ها 
تعیین ش��ده اس��ت. در اين بخش به تعريف پروژه هايی پرداخته شده كه در راستای برنامه های ارائه شده هستند. 
اين پروژه ها به صورت لیستی با اولويت اجرايی و با توجه به برنامه های ارائه شده تعريف شده اند. به اين ترتیب 
تعداد 76 پروژه در ابعاد مختلف كالبدی، زيس��ت محیطی، اجتماعی و اقتصادی تهیه ش��ده كه در اين مقاله تنها 

به پروژه های پیشتاز و اولويت دار محله چاهستانیها اشاره شده است. 
پروژه ه��ای اولوي��ت دار، پروژه هايی هس��تند كه جزو اولويت ه��ای محله بوده يا به عن��وان پیش نیاز اجرای 
پروژه های ديگر اس��ت. اين پروژه ها عمدتًا به امکانات و زيرس��اخت های كمتری برای اجرا نیاز داش��ته و جزو 
پروژه های اولويت دار محله هس��تند. معیارهايی كه برای انتخاب اين پروژه ها به كار رفته اند عبارت اس��ت از: 
اعتمادس��از بودن، كوتاه مدت بودن، زود بازده بودن، كم هزينه بودن، مش��اركتی ب��ودن، امکان انطباق با طرح 

نهايی و عدم تغییر در ساختار آن، انطباق با نیازها و اولويت های ساكنان. 
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براين اساس اين معیارها پروژهای اولويت دار محله چاهستانیها مشخص شد كه عبارتند از:
1. تشکیل شورای توانمندسازی محله                          2. تأسیس خانه محله

3. تشکیل و تجهیز جايگاه نگهبان محله                      4. تامین روشنايی معابر
5. جمع آوری زباله و نظافت محله                              6. اصالح و تعمیر شبکه آبرسانی محله

7. تأسیس درمانگاه و داروخانه                                   8. ايجاد مركز كار، اشتغال و مهارت افزايی محله 
9. ايجاد بازار روز و بازار میوه و تره بار محله                10. جانمايی و نصب سطل های زباله در محله

نتايج نهايی و پيشنهادات 
س��کونتگاههاي غیر رسمي و نابس��امان شهري، شکل بي ضابطه اي از تجمع مکاني گروه هاي كم درآمد و 
اغلب مهاجر در نقاط آس��یب پذير ش��هر است كه به صورت كاماًل خودرو و فاقد مجوز رسمي از نهادهاي قانوني 
شهر ايجاد مي گردند. اين گونه سکونتگاه ها هر چند جلوه ای از فقر است اما بازتاب كاستی ها و نارسايی های 

سیاستهای دولتی و بازار رسمی نیز محسوب می شوند. 
چنان كه براس��اس گزارش س��ازمان ملل متحد، زاغه ها و حاش��یه ها نتیجه اثرات خط مشي ها و برنامه ريزي 
نابسنده و ناكام، اداره نامناسب، مقررات ناكافي، دادو ستدهاي بد زمین، بحران هاي خانه سازي و فقدان بنیادين 
اراده سیاس��ي هستند )Mohanty, 2006:12(. هريك از اين عوامل، مشکالتي را براي اجتماعات فقیرنشین 
ش��هري بوجود آورده و ش��انس هاي بهینه سازي مزاياي شهرنش��یني را نفي مي كند. به اين ترتیب قابلیت پايدار 

.)2002 ,Majale ( براي توسعه انساني، زندگي شهري و دستیابي به معیشت پايدار محدود می شود
با اين وجود طی س��ده های گذش��ته رويکردهای متفاوتی )از برخورد ناديده گرفتن تشويقی تا توانمندسازی 
و بهس��ازی( برای مواجه با اينگونه از س��کونتگاه ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در حال حاضر و پس از طرح 
تجارب مختلف جهاني، رويکرد اخیر "توانمندسازي" اجتماعات ساكن و بهسازي كالبدي محیط، فضا و مساكن 
ساكنان است. بايد اشاره كرد كه رهیافت فوق نه تنها صورت مساله را پاک نمی كند، بلکه آن را به عنوان يك 
واقعیت پذيرفته و همکاری بین بخشی و مشاركت سازمان يافته ساكنین اين محالت پايه های اصلی سیاست 
راهگش��ايی مس��اله قرار می گیرند. ولی پیاده وعملی ش��دن اين روش ها خود نیازمند ظرفیت سازی در هر دو 
عرصه بويژه ساكنین سکونتگاهها است به عبارت ديگر از آنجا كه اكثر اين خانوارها كم درآمد و فقیر محسوب 
می ش��وند و با دورهای باطل فقر گرفتارند، مشاركت موثر آنان در فرايند توانمندسازی نیازمند تدارک بسترها و 

زمینه های الزم در سطوح مختلف است. 
 پژوهش حاضر با استفاده از روش ذكر شده به محله چاهستانیها در شمال شهر بندرعباس را مورد مطالعه قرار 
داده اس��ت. اين محله در س��ال 1389، حدود 15504 نفر جمعیت داشته كه نسبت به سال 1385 )تعداد 13028 
نفر( از رشد 2,8 درصد جمعیتی برخوردار بوده است. خاستگاه اكثر ساكنین محله چاهستانیها تركیبی از روستای 

چاهستان و شهر تخت در شهرستان بندرعباس، و روستاهای شهرستان میناب است. 
برای شناخت بیشتر اين محله و مسائل و مشکالت ساكنین آن، از روش های مختلف كمی و كیفی استفاده 
شده است. يافته ها حاكی است كه ساكنین محله چاهستانیها با مشکالت زيادی در زمینه های مختلف كالبدی، 
زيس��ت محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هس��تند. در اين میان كمبود س��رانه خدمات عمومی، پايین بودن 
س��رمايه اجتماعی در میان س��اكنین و ناپايداری درآمد و معیشت از جمله عمده ترين مشکالت ساكنین به شمار 
می رود. براين اس��اس پروژه های مختلف كالبدی، زيس��ت محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیش��نهاد شده است. 
احداث مراكز آموزش��ی )دبستان تا دبیرس��تان(، احداث مراكز فرهنگی نظیر كتابخانه، احداث درمانگاه، پارک و 
فضای سبز، ايجاد شبکه انتقال فاضالب شهری، ساماندهی و الي روبي خور گورسوزان، ايجاد تشکلهای محلی، 
تش��کیل شورای توانمندس��ازی محله، ايجاد مركز كار، اش��تغال و مهارت افزايی محله و تعیین تکلیف مالکیت 

واحدهای مسکونی با مالکیت غیر رسمی از جمله پروژه های پیشنهادی در اين محله به شمار می رود. 
به عالوه به منظور بهس��ازی محله چاهس��تانیها، به ارائه سازمان فضايی برای اين محله پرداخته شده كه در 
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آن نظام محله بندی  عرفی در محله چاهستانیها مورد استفاده قرار گرفته است. براين اساس در اين محله نظامی 
از محله بندی عرفی بدس��ت آمده كه هم هويت فرهنگی و هم هويت جمعی محله ای را ش��امل می ش��ود. در 
نهايت با استفاده از مقايسه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهای پیش رو در خصوص تحقق سازمان فضايی 
پیشنهاد شده، راهبردها و سیاستهايی تدوين شده است كه اجرايی شدن آنها نقش مهمی را در پیشبرد طرح در 

مسیر اصلی خواهد داشت. 
بايد اش��اره كرد كه از آنجا كه رهیافت نظري طرح انجام ش��ده، توانمندس��ازي در ساختار بومي و محلي شده 
ش��هر بندرعباس و نمونه موردي محله چاهس��تاني ها بر پايه اتکا بر ظرفیت هاي اجتماع محلي و پتانس��یل هاي 
اجتماعي آن بوده، اجرای پروژه ها مشاركتي و البته با حضور تسهیلگر )نهادي( امکان پذير خواهد بود. از آنجا كه 
در اين مرحله س��اختار و شاكله نظام اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي محله به خوبي شناسايي شده، سازوكارهاي 
اجتماعي مناس��بي براي تدوين برنامه  اجرايي مشاركت محور در محله چاهستاني ها قابل طراحي است. شناخت 
فوق مي تواند به عنوان الگويي براي توسعه محلي در محله چاهستانیها با رويکرد توانمندسازي به شمار رود.  
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