گزارشـی از برگزاری همایش بینالمللی سکونتگاههای فقیرنشـین شهری،
به سـوی بهسـازی و بازآفرینـی پایدار
شـقایق صـدیقوزیـری

1

برنامهریـزی و مشـارکت در برگـزاری همایشهـا ،یکی از اقدامات نرمافزاری شـرکت مادر تخصصی عمران و بهسـازی شـهری
ایران اسـت که در راسـتای ترویج و اطالعرسـانی در سـطوح مختلف کنشگران بازآفرینی شـهری و مدیریت برنامههای فرهنگی
مرتبـط صورت میپذیرد .همایش بینالمللی سـکونتگاههای فقیرنشـین شـهری ،به سـوی بهسـازی و بازآفرینی پایـدار ،از جمله
ایـن همایشهاسـت کـه در تاریخهـای  15و  16اردیبهشـتماه سـال جـاری بـا همکاری دانشـگاه کردسـتان و حمایـت مالی و
معنـوی شـماری از سـازمانها ،نهادهـای دولتی ،خصوصی و مردمنهـاد ،در این دانشـگاه برگزار گردید.
در ایـن سـومین تجربـه دانشـگاه کردسـتان در برگـزاری همایشهـای بینالمللـی ،2پـس از طـی مراحـل اولیـه و اخـذ موافقت
هیئتامنـای دانشـگاه کردسـتان و وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،دبیرخانـه همایـش در بهمنمـاه  ،1393بـه طور رسـمی
تشـکیل و برنامهریـزی مقدماتـی جهـت برگـزاری آن آغاز گردید که در ادامه شـرحی از ایـن برگزاری ،به اسـتناد مدارک واصله
از دبیرخانـه همایـش ،ارائه شدهاسـت.

شماره۵۳-۵۴
 -1ایــن گــزارش بــه اســتناد مــدارک دریافتــی از دبیرخانــه همایــش بینالمللــی «ســکونتگاههای فقرنشــین شــهری ،بــه ســوی بهســازی و بازآفرینــی
پایــدار» تهیه شــده اســت.
 - 2اولیــن و دومیــن همایشهــای بینالمللــی برگزارشــده از ســوی دانشــگاه کردســتان ،بهترتیــب عبارتنــد از" :ســکونتگاههای ســنتی زاگــرس"؛
 1387و "طراحــی شــهری از تئــوری تــا عمــل"؛ .1391

اهداف اصلـی همایش

 شناخت چند وچونی دگرگونیهای سکونتگاههای فقیرنشین شهری در ایران و جهان
 بررسی و به اشتراک گذاشتن آموختههای بهسازی و بازآفرینی شهری پایدار
 بررسی نقش نظام برنامهریزی و مدیریت شهری در شکلگیری و ساماندهی پدیده سکونتگاههای خودانگیخته و فقیرنشین شهری
 تبادلنظر برای نگاشتن چارچوب رویکردی فراگیر برای چاره چالش سکونتگاههای تهیدستان و بهسازی و بازآفرینی آنها

محـورهای همایش


















سیر دگرگونی سکونتگاههای خودانگیخته شهری
سکونتگاه فقرا ،از تخریب تا بهسازی و بازآفرینی
دولت و مسکن فقرا ،از تأمین تا تسهیلگری
حق به شهر و اجتماعات فقیر شهر
حکمروایی خوب شهری و سکونتگاههای فقیرنشین
رویکردهای پیشنگرانه و پیشگیرانه گسترش محدودههای نابسامان شهری
تابآوری شهری و سکونتگاههای فقیرنشین
هویت ،فرهنگ شهروندی ،مشارکت و ظرفیتسازی محلی
تأمین مالی مسکن فقرا
قوانین ،مقررات ،ضوابط و استانداردهای مسکن و سکونتگاههای تهیدستان
مدیریت زمین ،حق تصرف و برنامهریزی مسکن فقرا
مخاطرات محیطزیستی و سکونتگاههای فقیرنشین
طرحهای پیشگام و بهسازی و بهبود محلههای تهیدستان
آموزههای موفق بازآفرینی و بهسازی شهری
اقتصاد فقرا ،بخش غیررسمی و فقرزدایی در اجتماع محلی
شهرهای جدید و مسکن در توان مالی فقرا
نقش بخش خصوصی ،عمومی ،غیر دولتی و مدیریت محلی در بهسازی و بازآفرینی پایدار

پس از رایزنی با متخصصان داخلی و بینالمللی از حوزههای مختلف مرتبط با همایش در خصوص نحوه همکاریشان در برگزاری
همایش ،اولین تفاهمنامهها و حمایتهای مادی و معنوی جهت برگزاری همایش مشترک میان دانشگاه کردستان و شرکت عمران
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شهر سنندج ،مرکز استان کردستان ،در کنار شهرهای بندرعباس ،زهدان و کرمانشاه ،سردمدار اسکانهای غیررسمی در کشور بوده و
بیش از  60درصد بافت جمعیتی آن ،در مناطق غیررسمی و فقیرنشین شهری اسکان دارند .شرایط نامناسب کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی
حاکم بر سکونتگاههای فقیرنشین این استان و چیرگی کاربست رویکرد کالبدی ،بدون پرداختن به نیازها و خواستهها و اولویتهای اجتماع
محلی ،ضعف مشارکت و قرار نگرفتن گروههای ذینفع در فرایند برنامهریزی و اجرا ،موجب شده تا پس از سالها آزمون بهسازی در این
مناطق ،هنوز هم سکونتگاههای فقیرنشین ،چالشی بنیادین برای توسعه شهری به شمار آیند.
از آنجا که رویکرد بازآفرینی شهری پایدار ،با بهرهگیری از مشارکت جامعه محلی ،ظرفیتسازی و توانمندسازی آنها ،گسترش زیرساختها
و خدمات ،تعریف برنامههای پیشگام و  ،...قابلیت رفع نیازهای آغازین کامیابی در بهسازی سکونتگاههای غیررسمی را داراست و با خلق
فرایندهایی مستمر و پویا ،زمینههای نیل به شرایطی پایدار برای شهرها را فراهم میآورد ،دستاویزی برای برگزاری همایش مذکور گردید.
تالش بر آن بود تا طی دو روز برگزاری ،افزون بر شناسایی توان و ظرفیت علمي و كاربردي موجود در گستره فقر شهری و دگرگونیهای
سکونتگاههای تهیدستان شهری ،با تأکید بر اهداف و محورهای زیر ،نیازهای آموزشی و ظرفیتی در این زمینه ،مورد بررسی قرارگیرد.

و بهسازی شهری ایران (نماینده وزارت راه و شهرسازی) ،منعقد گردیده و کمیتههای علمی و اجرایی همایش ،به ترتیب ،با عضویت
منتخبین شورای راهبردی همایش ،و با همکاری نهادهای استانی و سازمانهای مرتبط ملی ،به شرح زیر ،شکل گرفت.
کمیته علمــی همایش
کیومرث ایراندوست

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

شماره۵۳-۵۴

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای کمیته علمی همایش
(به ترتیب حروف الفبا)

سمت

1

گیتی اعتماد

پژوهشگر شهری و عضو هیئت مدیره جامعه مهندسان مشاور ایران

2

محمدسعید ایزدی

3

ناصر برکپور

معاون وزیر ،مدیر عامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

4

مصطفی بهزادفر

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

5

پرویز پیران

عضو هيئت مديره آكادمى سوييس براى توسعه و عضو قطب علمى طراحى
شهري دانشگاه شهيد بهشتى

6

گراهام تیپل

عضو هیئت علمی دانشگاه نیوکاسل انگلستان

7

مهرداد جواهریپور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

8

رحمتاهلل حافظی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو شورای اسالمی
شهر تهران

9

مجتبی رفیعیان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

10

مجید روستا

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری

11

محمد شیخی

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

12

اسماعیل شیعه

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

13

مظفر صرافی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

14

حبیب اهلل طاهرخانی

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

15

مهیار عارفی

عضو هیئت علمی دانشگاه سینسیناتی -ایاالت متحده امریکا

16

منا عرفانیانسلیم

17

پویا عالءالدینی

مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت مادرتخصصی عمران و
بهسازی شهری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

18

هوشمند علیزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

19

فرزین فردانش

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

20

امید قادرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

21

غالمرضا کاظمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

22

بیژن کلهرنیا

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

23

موسی کمانرودی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

24

پیتر کیلت

عضو هیئت علمی دانشگاه نیوکاسل انگلستان

25

آلن گیلبرت

عضو هیئت علمی دانشگاه کالج لندن انگلستان

26

علیرضا محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

27

ابوالفضل مشکینی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیتمدرس

28

اسداهلل نقدی

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

29

فرشاد نوریان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

30

علی نوذرپور

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور











برگزاری نشستهای متعدد جهت تدوین و تصویب پروپوزال همایش
برگ ــزاری نشســتهای متع ــدد ب ــا مس ــئولین برنام ــه اس ــکان بش ــر س ــازمان مل ــل متح ــد و کارگ ــروه بهس ــازی
مناط ــق نابس ــامان ش ــهری آس ــیا و اقیانوس ــیه
تدوین اهداف و محورهای همایش
داوری چکیده مقاالت
داوری اصل مقاالت همایش و اعالم شرایط ارائه مقاالت
برنامهریزی نشستهای تخصصی و اعضای هیئت رئیسه آنها
بحث و تبادلنظر بهمنظور انتخاب سخنرانان کلیدی همایش
برنامهریزی روند و چگونگی ارائه مقالهها
برنامهریزی روند و چگونگی کیفیت نمایشگاههای جانبی
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کمیته اجرایی همایش
دبیر کمیته اجرایی همایش

سمت

کیومرث حبیبی

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

مدیر هماهنگی

سمت

محمدبشیر رباطی

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضای کمیته اجرایی همایش
(به ترتیب حروف الفبا)

نهاد /سازمان مجری

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جبار احمدپور
غالمرضا آیینی
حسن حسنخانی
جواد دهدهجانی
صمد رسولی
رضا شریفی
حشمتاهلل صیدی
فرزام فاروقی
منصور قزاقی
فرهاد لشکری

مؤسسه توسعه و توانمندسازی ژیار
کمیته روابطعمومی دانشگاه کردستان
معاونت عمرانی استانداری کردستان
دانشگاه کردستان
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
معاونت عمرانی استانداری کردستان
شرکت عمران و مسکنسازان استان کردستان
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سنندج
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

11

نریمان مصطفایی

شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری
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دبیر کمیته علمی همایش

سمت

اهـم اقدامات کمـیته علمـی همایش

اهـم اقـدامات کمـیته اجرایـی همایش













تش ــکیل دبیرخان ــه و کمیتهه ــای مختل ــف همای ــش در ام ــور اجرای ــی مش ــتمل ب ــر کمیت ــه برگ ــزاری همای ــش،
کمیت ــه اس ــکان ،کمیت ــه تبلیغ ــات ،کمیت ــه اس ــتقبال ،کمیت ــه ت ــدارکات و کمیت ــه ام ــور علم ــی
برگزاری جلسات متعدد با مسئولین شهر سنندج و استان کردستان بهمنظور جلب حمایت آنها در برگزاری همایش
جذب حامیان مادی و معنوی و انعقاد قرارداد با آنها
هماهنگی و نظارت بر امور چاپ و انتشارات
دعـــوت از شـــهرداریها ،ســـازمانهای مردمنهـــاد ،ادارات عمـــران و بهســـازی و دیگـــر ســـازمانهای ممکـــن
بهمنظـــور بهرهمنـــدی از تجـــارب موفـــق هریـــک و ارائـــه آنهـــا در همایـــش
ن کردس ــتان
برنامهری ــزی ب ــرای برگ ــزاری نمایش ــگاهی از تج ــارب موف ــق نهاده ــای دولت ــی و مردمنه ــاد اس ــتا 
و دیگـــر اســـتانها ،بهمنظـــور معرفـــی توانمندیهـــای آنهـــا
هماهنگی برای برگزاری مراسم شب فرهنگی کردستان با اجرای برنامههای موسیقی کردی و بازدید از موزه سنندج
انجام هماهنگیهای الزم جهت اخذ ویزای میهمانان و شرکتکنندگان خارجی همایش
انجـــام هماهنگیهـــای الزم بـــرای بهرهمنـــدی از همراهـــی افـــراد مســـلط بـــه زبـــان انگلیســـی بـــا میهمانـــان
خارجـــی و نیـــز بهرهگیـــری از سیســـتمهای ترجمـــه همزمـــان
برنامهریزی و اجرای اموری چون ثبتنام شرکتکنندگان ،پذیرایی ،ناهار و ...
ط سفرهای رفت و برگشت میهمانان ویژه داخلی و خارجی همایش
هماهنگی بلی 
هماهنگی برنامه سفر به پالنگان در روز سوم همایش

روز اول همایش1395/2/15 ،

ریاسـتدانشگاهکردسـتان
(دکترفردین اخـالقیانطاب)

 محدودبودن آموزشهای عمران شهری در سطح دانشگاهها
 نقش فساد و رانتخواری در تشکیل محلههای حاشيهنشــين
 مشکالت آلودگی ،ترافيک و کمبود سرانهها در این مناطق

معاون توسعه امور آموزشـی و فرهنگـی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
(دکتر محمدرضا واعظ مهدوی)

شماره۵۳-۵۴

گـزارشدبیرعلمـیهمایش
(دکترکیومـرث ایراندوسـت)

 تأثیر عملكرد نامناسب مديران و مسئوالنشهری بر شکلگیری و گسترش پدیده حاشيهنشيني
 کاســـتی برنامهریـــزی منطقـــه و آمایـــش در تمركـــز و قطببنـــدي شـــهرها و مهاجـــرت بـــه شـــهر و
رشـــد ســـكونتگاههاي غيررســـمي در چنـــد دهـــه گذشـــته
 لزوم توجه به برنامهریزی مشارکتی در فقرزدایی
 روند شتابان شهریشدن
 شهریشدن فقر
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بدینترتیــب همایــش بینالمللــی ســکونتگاههای فقیرنشــین شــهری؛ بــه ســوی بهســازی و بازآفرینــی پایــدار ،در ســاعت
 ۹صبــح روز  15اردیبهشـتماه  1395بــا تــاوت آیاتــی چنــد از قــرآن کریــم و اجــرای ســرود ملــی آغــاز بـهکار نمــود و بــا
ســخنرانی آقایــان دکتــر ایراندوســت ،دکتــر اخالقیــان طــاب ،دکتــر واعظمهــدوی ،مقــدم ،مســجدجامعی و دکتــر ایــزدی،
ادامــه یافــت .محورهــای اصلــی ســخنرانی هــر یــک از نامبــردگان ،بــه شــرح زیــر اســت.






نبود انتخاب برای فقرا و ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت شهر
سکونت در محلههای فقیرنشین و غيررسمی
لزوم توجه به حکمروایی خوب ،شهر فراگیر ،پایدار و زیستپذیر
ضرورت پرداختن به چالش و روند کار همایش

 آمادگی سازمان مدیریت و برنامهریزی برای حمایت از برنامههای فقرزدایی و توانمندسازی

نماینده هبیـتات در ایران
(دکترسیامک مقـدم)

 برنامهریزیهای الزم براي رفع موانع و مشكالت و رفع فقر شهري
 آمادگی و اراده دولت و وزارت راه و شهرسازی برای فقرزدایی و ساماندهی پدیده
 نياز به برنامهريزي و مشاركت همگاني برای بهبود وضعيت سكونتگاههای فقیرنشین
 تأثیـر عوامـل همزمـان و مرتبـط بـر تشـکیل محلههـای فقیرنشـین؛ عواملـی چـون رشـد جمعيـت ،مهاجرت
روسـتاييان بـه شـهرها ،فقـر ،كمبـود خدمـات پايـه ،دسترسـي محـدود بـه بازارهـاي مالـي ،زميـن و مالكيـت
 تجارب هبیتات در سراسر جهان و آمادگی انتقال و به اشتراکنهادن آموختهها

مهمان ویـژه از شـورایاسـالمی شـهر تهران
(دکتراحمد مسـجد جامعـی)

سـخنرانیهای کلـیدی

سـخنرانیهای کلیـدی روز اول همایـش ،بـا ارائههایی از آقایـان دکتر تیپل ،دکتر کیلـت و دکتر عارفی ،بـا عناوین و محورهایی
به شـرح زیر ،همـراه بود.

دکـتر گـراهام تیـپل از دانشگاه نیوکاسـل
عنوان :رویکرد توانمندسازی و پس از آن؛ چالشهای جدید راهبرد جهانی مسکن
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 تمرکز منابع در كالنشهرها ،تشديد نابرابری و فقر در حاشيه شهرها
 وجود صاحبنظران و نظريهپردازان بنام در زمينه فقر و توسعه و ناموفق بودن در عمل
 لزوم توجه جدی به فقر و حاشیهنشینی در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا

معاون وزیر راه و شـهرسـازی
(دکـتر محمدسـعید ایزدی)

 لـزوم تلاش ملـی برای كاهش مشـكالت و نابسـامانيهای موجود حول مسـکن و محلههای شـهري و تأکید
مقامـات کشـور بر این مسـئله
 درسگرفتن از تجربههاي غلط و ناموفق

 گرایشهای اصلی برخورد با چالش در دورههای زمانی مختلف
 مفهوم مسکن برای همه
 پیشرفت در تأمین مسکن و نقش مؤسسات اعتباری مسکن و دولتها در تأمین مسکن
 لزوم تمرکز رویکرد توسعه شهری بر چالش مسکن فقرا

دکـتر پیتر کیلت از دانشگاه نیوکاسـل
عنوان :یکپارچهشدن غیررسمی :مطالعه قومنگارانه سی سال دگرگونی در یک سکونتگاه غیررسمی

 اصطالح slum
 بررسی یکپارچهشدن فرایند تکامل سکونتگاههای غیررسمی در یک نمونه موردی از کلمبیا

در ایــن نشســت ،درخصــوص مباحــث مطرحشــده توســط ســخنرانان کلیــدی روز ،بحــث و تبــادل نظــر شــده و حاضــران،
ســئواالت خــود را بــا اعضــای نشســت مطــرح کردنــد.

نشـستدوم:ابعاداجتماعـی-فرهنگـی
هیئت رئیسـه نشـست :مهرداد جواهریپور (دبیر) ،پویا عالءالدینی ،حسین ایمانیجاجرمی ،اسداهلل نقدی
جمـعبندی نشـست:

 ارزش مطالعات طوالنیمدت در مطالعات سکونتگاه غیررسمی
 تثبیـت در طـول زمـان و دگرگونـی اشـتغال و مسـکن ،زیرسـاختهای اجتماعـی و فیزیکـی ،وضعیـت قانونی
تولیـد فضای شـهری

دکـترمهیارعارفـیازدانشگاهسـینسـیناتیآمریکا
عنوان :پارادوکس توانمندسازی :میراث بانک جهانی در ایران










اساسیبودن موضوع ارتباط شهروندی و مشارکت در جوامع خودانگیخته
نقد حاشيهنشيني
ذهنیت حاشیهای (حاشیهنشینی) بسیار بدتر از حاشیهنشیني
حستعلق و مالکیت ،از عوامل اصلی مشارکت فقرا در بهبود سکونتگاههای خودانگیخته
لزوم بازنگری سیاستها و شرایط فراخور گونههای مختلف در سکونتگاهها
افزایش حستعلق فقرا به مکان زندگی خود
استفاده از سرمایه اجتماعی در بهسازی و ساماندهی محلههای خودانگیخته
نیاز به ظرفیتسازی در اجتماع محلی

نشـست سـوم :مدیریت و برنامـهریزی شـهری
هیئت رئیسـه نشـست :غالمرضا کاظمیان (دبیر)،بیژن کلهرنیا ،احمد سعیدنیا ،علیرضا محمدی
جمـعبندی نشـست:
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 درسهایی از غیررسمی بودن با همه اختالفات و پیچیدگیها
 استراتژیهای رایج سیاستمداران در مقابل سکونتگاههای غیررسمی
 ایران و سیاستهای بانک جهانی در شهرهای تبریز ،سنندج ،کرمانشاه ،زاهدان و بندرعباس
 شکستها و موفقیتهای تجربه بانک جهانی در ایران

نشـستهای تخصصـی

 402چکیدهمقالــه واصلــه بــه دبیرخانــه همایــش از کشــورهای مختلــف ،پــس از مرحلــه اول داوری توســط کمیتــه علمــی ،بــه
بیــش از  280چکیــده بــرای ارســال اصــل مقــاالت ،تقلیــل یافــت .در مرحلــه بعــد ،بیــش از  190اصــل مقالــه بــه دبیرخانــه
همایــش ارســال شــد کــه پــس از داوری نهایــی 60 ،مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و  75مقالــه بــه صورت پوســتر پذیــرش گردید.
بنابـر برنامهریـزی انجامشـده« ،مقـاالت منتخـب سـخنرانی همایش» و «پرسـش و پاسـخ با سـخنرانان کلیـدی» ،در قالب 10
نشسـت تخصصـی طـی دو روز همایـش ،ارائـه شـد کـه جمعبندی پنج نشسـت برگزارشـده در روز اول ،به شـرح زیر اسـت.

نشـست اول :پرسـش و پاسـخ با سـخنرانان کلـيدي
هیئت رئیـسه نشـست :فرزین فردانش (دبیر) ،مهیار عارفی ،گراهام تیپل ،پیتر کیلت

نشـستچهارم:جنبـههایکالـبدی-مکانـی
هیئت رئیسـه نشـست :گیتی اعتماد (دبیر) ،Walter Leimgruber ،حسن سجادزاده ،محمد سلیمانی
جمـعبندی نشـست:








پیشنهاد یک چارچوب و ساختار منسجم مکانی برای پیشبرد اهداف تمامی کنشگران
ایجاد نهاد توسعه محلی در محلههای خودانگیخته
ایجـاد فضاهـای بـاز جمعـی (کوچک مقیـاس) برای ارتقـای کیفیت و رشـد نواحی فقیرنشـین و طراحی آن بـا توجه به
زندگـی درونگرای مـردم ایران
توجه به راهکارهایی چون تجمیع در بافتهای خودانگیخته شهری
لزوم تعریف ضوابط طرحهای توسعه با توجه به شرایط فقرا
تأکید بر دید کلنگر به شهر ،بهعنوان یک موجود زنده و نگاه بیشتر به تفاوتها تا شباهتها
آفریدنی بودن شهر نه ساختنیبودن
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پیشگیری از شکلگیری و تعمیق فرهنگ تلقی فقر بهعنوان روش و الگوی ناچار زیست گروههای اجتماعی محروم
تأکید بر مأموریت اساسی مدیران شهری در اولویتبخشی به بهبود شاخصهای عینی و سنجشگر
پایدارسازی برنامهریزی اجرایی و تفویض اختیار به سطوح محلی
تأکید بر ارتباط سه محور اصلی یعنی مدیران شهری ،برنامهریزان و گروههای هدف
پیادهسازی مدیریت یکپارچه شهری ،بهعنوان راهگشاترین شیوه برای توانمندسازی سکونتگاههای خودانگیخته شهری
بازنگری در چارچوب طرحهای توسعه شهری و ضوابط و مقررات شهری

نشـست پنجم :مفاهـیم نظـری و سـیر دگرگونـی
هیئت رئیسـه نشـست :مظفر صرافی (دبیر) ،محمد حسین شریفزادگان ،مهشید صحیزاده ،مجتبی رفیعیان
جمـعبندی نشـست:







مشکل سکونتگاههای فقیرنشین در مرحله اول امری اجتماعیست و سپس اقتصادی و درنهایت کالبدی  -فضایی
توجه توأمان به سطوح کالن و خرد ،در تدوین سیاستهای الزم جهت تجدید حیات شهری سکونتگاههای فقیرنشین
ضرورت کاهش آسـیبهای اجتماعی ،ایجاد بهبود در فضای کسـبوکار بنگاههای خرد و کوچک شـهری و سـپس بهبود
فضـای کالبـدی شـهری در قالبسـاز و کارهـای اجتماعمحـور بهمنظور کاهـش فقر و نابرابـری در اینگونه فضاهای شـهری
طرح مهمترین عوامل مؤثر بر شـکلگیری و گسـترش فقر در اجتماعات محلی شـهری در ایران ،مشـتمل بر تعدیلهای
سـاختاری در سـطح کالن اقتصـاد ،عاملیت فرد ،فقر مسـکن ،انـزوا و بیقدرتـی خانوارها ،ضعف مشـارکت ،تقدیرگرایی و
تمایـل بـه اقتدار ،توزیع نامناسـب ثروت و عدم مقتدرسـازی
ضرورت اتخاذ رویکرد پراگماتیک در رابطه با موضوع بازآفرینی بافتهای هدف شهری

روز دوم همایش1395/2/16 ،

روز دوم همایــش بــا ســخنرانیهای کلیــدی آغــاز ،و بــا برگــزاری کارگاه آموزشــی هبیتــات و نشسـتهای تخصصــی همزمــان
ادامــه یافتــه و در نهایــت بــا اجــرای برنامــه اختتامیــه ،به پایان رســید.

افسانه  :4وقتی که قیمت مسکن پایین میآید ،بحران مسکن وجود دارد
افسانه  :5رویای مالکیت
افسانه  :6هدف اصلی حاکمان باید ایجاد یک جامعه صاحبخانه باشد
افسانه  :7همه خانوادههای فقیر میتوانند صاحب خانه شوند
افسانه  :8سکونتگاههای غیررسمی هیچوقت مسکن مناسب و معقولی را فراهم نمیکنند
افسانه  :9منابع بسیار کمی وجود دارند
افسانه  :10سرمایههای مرده بسیاری در سکونتگاههای غیر رسمی وجود دارند
نتیجهگیــری و تجلــی امیــد :چالشهــای ســختی در ســکنیدادن جمعیــت وجــود دارد ،هیچوقــت نمیتــوان همــه
مشــکالت را حــل کــرد ولــی بــا اســتفاده از تجربیــات و شکسـتهای ســایر کشــورها میتــوان مشــکالت را بهطــور
موثرتــری حــل نمــود
دکتر مجـید روسـتا ،عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
عنوان :توسعه ،فقر شهری ،فرصتها؛ ضرورت تغییر نگاه به فقرا در مدیریت داراییها

سـخنرانیهای کلـیدی

ســخنرانیهای کلیــدی روز دوم همایــش ،بــا ارائههایــی از آقایــان دکتــر ایــزدی ،دکتــر گیلبــرت و دکتــر روســتا ،بــا عناویــن
و محورهایــی بــه شــرح زیــر ،همــراه بــود.
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عنوان :بازآفرینی و توانمندسازی محدودهها و محلههای ناکارآمد شهری در ایران

 چالشهای پیشرو و پیامدهای ناشی از تداوم آنها در بافتهای فرسوده شهری
 رویکردها و سیاستهای مواجه و عملکرد اجرایی برنامههای بازآفرینی شهری
 رویکردهاي توانمندسازی ،محلهگرایی و مشارکتمحوری
 الزامات و ترتیبات قانونی بازآفريني بافتهای ناکارآمد

دکتر آلن گیلبرت از دانشگاه کالج لندن

1

عنوان :ایدههای پوچ در برابر واقعیت در سیاستگذاری مسکن کشورهای جنوب

طرح شاخصهای فقر و ناتوانی اجتماعات و محالت غیررسمی ،به شرح زیر:
 ضعف سرمایه اجتماعی
 جدا افتادگی و طرد شدگی
 فقر ذهنی و روحی
 فقر دسترسی و زیر ساختی
ذکر برنامههاي توانمندسازي محلي

معرفــی ده افســانه دربــاره مســکن کــه کشــور ایــران نبایــد بــه آنهــا اعتمــاد کنــد بلکــه میتوانــد در ایــن زمینــه،
از تجربیــات و اشــتباهات ســایر کشــورها بیامــوزد:

 تأمين نيازهاي گروههاي آسيبپذير

افسانه  :2جهان بدون زاغه

 اجـراي مشـاركتي برنامههـاي اجتماعـي -اقتصادي با همكاري مشـترك سـازمانهاي غيردولتـي بينالمللي و ملي
و تشـكلهاي مردمـي و محلي

افسانه  :1کمبود مسکن میتواند کام ً
ال برطرف شود

افسانه  :3کشورهای ثروتمند ،سیاستهای مسکن معقولی دارند
 -1به دلیل عدم حضور دکتر آلن گیلبرت در این همایش ،متن سخنرانی ایشان توسط دکتر گراهام نیپل ،ارائه شده است.

 افزايش امكان دسترسي به خدمات اجتماعي ويژه

 برنامه ظرفيتسـازي در چارچوب برنامه توانمندسـازي سـازمانهاي غيردولتي  ،تشكلهاي مردمي و شهرداريهاي
سـهيم در اين پروژه
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دکتر محمدسعید ایزدی ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

کارگاه آموزشـی برنامـه اسـکان بشـر «سازمان ملل متحد» (هبیـتات)

 حاشیهنشـینی و اسـکان در سـکونتگاههای غیررسـمی در سـنندج سـه برابر میانگین کشـوری اسـت و بیش از نیمی از
جمعیـت شـهر را فراگرفته
 ضـرورت توجـه بـه تحوالت و ابعـاد جمعیتی آن ،در تدوین و پیشـبرد یک رویکـرد فراگیر برای برنامهریـزی و مدیریت
مبتنـی بر بهسـازی و بازآفرینی مناطق فقیرنشـین
 ضرورت مطالعه جدید پدیده اسکان غیررسمی به ویژه با تأکید بر شهر سنندج و منطقه پیرامونی

نشـستهفتم :تجارببهسـازیو توانمندسـازی
هیئت رئیسـه نشـست :محمد شیخی (دبیر) ،امیر شکیبامنش ،اسماعیل شیعه ،سیدسعید زاهد زاهدانی
جمـعبندی نشـست:
در ایــن کارگاه کــه بــا عنــوان «تجــارب خــوب بهســازی مشــارکتی ســکونتگاههای فقیرنشــین شــهری» ،و در چهــار محــور
نظــارت برتوســعه شــهری ،نظــارت درونــی شــهرها ،ســازماندهی جدیــد شــهرها و تجدید حیات شــهرها ،توســط خانم کرســتین
ســومر ،مســئول واحــد ارتقــای ســکونتگاههای فقیرنشــین هبیتــات ،بهعنــوان تســهیلگر و گرداننــده کارگاه ،انجــام شــد،
مــوارد زیــر موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت.
 مرور تجارب موفق
 تجربه سریع شهری شدن
 تداوم شرايط جهانيشدن شهرها
 نیـاز بـه برنامهریـزی و مشـارکت بیـن دولتهـای مرکـزی ،مراجـع محلی و شـهری ،شـهرداریهای محلـی ،اعضای
انجمنهـای علمـی مؤسسـات و سـازمانهای حرفـهای و ...
شماره۵۳-۵۴

 دسـتورکار جدیـد شـهری برنامـه اسـکان بشـر سـازمان ملـل متحـد ( )UN-Habitatفرصتـی منحصـر به فـرد برای
رسـیدگی بـه چالشهـای شهرسـازی
 لزوم ارتباطات بینالمللی برای غلبه بر این چالشها

نشـستهای تخصصـی

نشستهای تخصصی در روز دوم ،به شرح زیر دنبال شد.

نشـستشـشم:سـکونتگاههایفقیرنشـیناستانکردسـتان
هیئت رئیسـه نشـست :اکبر محمدی (دبیر) ،ابراهیم زارعی ،امیر قادری ،فرهاد لشگری
جمعبندی نشـست:





توجه به ناکارآمدی مدیریت و ضعف طرحهای توسعه شهری ،بهعنوان مهمترین عامل توسعه غیررسمی مسکن در استان
معرفی مهاجرت ،بهعنوان عاملی مهم در رشد جمعیت فقرا و حاشیهنشینی در شهرهای استان کردستان
وجـود رابطـهای عمیق میان نگرش حاشیهنشـینان به مسـائل شـهر و محله و عدم مشـارکت ،آسـیبزا بـودن محالت،
فقـر ،و عدم احسـاس تعلق
پیدایش و گسـترش سـکونتگاههای فقیرنشـین شـهری ،برآیند وجود موانع سـاختاری و ناکارآمدی سیاسـتهای گذشته
و کنونـی در تأمیـن مسـکن گروه هـای کمدرآمد







به رسميتشناختن قانوني و حقوقي مالکيت زمين ،مسکن و قانونمندسازي
عدم امنیت مالکيت غيررسمي از ديدگاه قانوني
تأکید بر نقش اساسی بخش غیردولتی واقعی
لزوم ورود دولتها برای تأمین سرمایه و برخی زیرساختها
ضرورت تعمیمپذیری تجارب خوب به کل شهر

نشـست هشـتم :زیسـتبوم ،محـیط و تابآوری
هیئت رئیسـه نشـست :محمد شیخی (دبیر) ،حسن سجادزاده ،اسماعیل شیعه ،سعید خضری
جمعبندی نشـست:






آسیبپذیر بودن سکونتگاههای فقیرنشین از نظر کالبدی و محیطی
تأکیـد بـر اهمیـت تـابآوری بهمـوازات کاهـش فقر شـهری ،ارتقای هویـت و منزلـت مکانی و حفاظـت از ارزشهـا و تحقق
حکمروایی شـهری
تأکید بر اهمیت و ضرورت بررسی پایداری و زیستپذیری محالت غیررسمی
عـدم نیـاز بـه تمرکـز بـر روی یـک الگـوی خاص شـکل یـا توسـعه شـهری ،کـه خـود از مزایـای برنامهریـزی برای
تـابآوری شهرهاسـت
نیاز به اقدام در زمینه بهبود و پایداری محالت برای ارتقای تاب آوری آنها

نشـستنهم:فقـر،سـکونتگاههایفقیرنشـینواقتصادشـهر
هیئت رئیسـه نشـست :نریمان مصطفایی(دبیر) ،علی موحد ،صنیعزاده ،شیرزاد یزدانی
جمعبندی نشـست:





توجه به مباحث زیستمحیطی و اکولوژیک در طرحها و برنامهها
نیاز به بازبینی الگوهای توسعه و نگاه بومهمیارانه اقتصادی
نیاز به بومیسازی و روآوردن به دانش بومی ،بهجای رویآوردن به الگوهای برونزا
نیـاز بـه الگویـی برای رسـیدن به توسـعه با توجه به مشـخصات جامعـه محلی براسـاس ویژگیهای اقتصـادی ،اجتماعی
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 نقش کليدي سازمانهاي غيردولتي و متخصصین






معرفی مشارکت مردمی و اقدام از پایین ،بهعنوان عنصر کلیدی در تجارب موفق بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای فقیرنشین
تأکید بر کسب مهارت و خوداشتغالی ،بهعنوان یکی از برنامههای مهم و تأثیرگذار در زمینه توانمندسازی
ضرورت ایجاد نظام مالی پایدار حامی پروژه در فرایندهای مشارکتی
ضرورت استفاده از سرمایه اجتماعی در راستای رفع معضالت و آسیبهای سکونتگاههای فقیرنشین








و فیزیکی آن
برنامهریزی منطقهای ،تعریف روستاهای مرکزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان
توانمندسازی روستاهای فعلی از لحاظ کشاورزی ،تکنولوژی و بردن کارگاهها به این مناطق
رسمیتبخشیدن به اقتصاد غیررسمی از طریق بازنگری و تقویت قوانین و مقررات در بحث اقتصاد غیررسمی
تقویت اقتصاد بومی و محلی و تقویت بخش خصوصی در شهرها
توجه به نقش حمایتی و تسهیلگری دولت در این زمینه
نقش اقتصاد و اشتغال در بهسازی و توانمندسازی

نشـست دهم :شـهرهای جدید ،مسـکن و خدمات پایه

 شـکلگیری سـاختهای كالبـدی نابرابـر در فضاهـای سـكونتگاهی ،در نتیجـه نابرابـری قدرت و ثروت ،نارسـایی
در نظـام مدیریـت فضـا در جامعـه و عرصه سـرزمینی
 ناممکـن بـودن حـذف و پاكسـازی ایـن فضاهـا؛ و ضـرورت پذیرفتن این نـوع الگوی سـكونت ،به عنوان بخشـی
از راهحـل خودانگیختـه مردمـی ،در مقابـل ناتوانـی تصمیمگیران و مجریان (اعـم از مدیریت ملی و محلی اسـكان
غیررسمی)

معاونعمرانـیاسـتاندارکردسـتان
(مهندس امیر قادری)

هیئت رئیسـه نشـست :پویا عالءالدینی (دبیر) ،حبیباهلل طاهرخانی ،موسی کمانرودی ،حسین حاتمینژاد
جمـعبندی نشـست:
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برنامـه اخـتتامـیه

مراســم اختتامیــه همایــش ،بــا اجــرای ســرود ملــی ایــران آغــاز و بــا ســخنرانی آقایــان دکتــر حافظــی ،مهنــدس قــادری و
دکتــر بــازرگان ،ادامــه یافــت .محورهــای اصلــی ســخنرانی نامبــردگان ،در ادامــه عنــوان شدهاســت .در خاتمــه نیــز ،بیانیــه
پایانــی همایــش و رویکردهــا و سیاس ـتهای حاصلــه قرائــت گردیــد.

 ديرينهبودن مسئله اسکان غيررسمی
 تبعيض و نابرابری در توزیع امکانات و منابع؛ هزینهکردن  ۷۰درصد منابع مالی شـهرداریها در هشـت کالنشـهر
کشور
 لزوم تغيير رويکرد طرحهای توسعه شهری و تمرکز بر رویکرد بازآفرینی در تهیه طرحها

251

شماره۵۳-۵۴

250






تأکیـد بـر تأمیـن مسـکن اقشـار کمدرآمـد جامعه بهعنـوان یکـی از معضالت اصلـی بخش مسـکن در اکثر شـهرهای بزرگ
کشـورهای درحالتوسـعه از جملهایـران؛ و از طرفـی تأکیـد بر مسـکن ،بهعنـوان یکـی از مهمترین عوامل محیطـی مرتبط با
کیفیـت زندگی ،سلامت روحـی و روانـی و اميد بـه زندگي
طرح ابعاد مختلف مسکن ،مشتمل بر ابعاد مكاني ،كالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي ،مالي و روانشناختي
معرفـی رویکـرد توسـعه درونـی در بافتهای شـهری ناکارآمد موجود و تأکید بر تأمین مسـکن از طریق برنامههای بهسـازی و
نوسـازی ،بـه عنـوان یکـی از مهمترین سیاسـتهای دولت در تأمین مسـکن
عدم توانایی شهرهای جدید در تأمین مسکن گروههای فقیر
تأکید بر سهم باالی مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهرنشین ایرانی
متحمل رنج و آسیبشدن خانوارهای کمدرآمد ،باالخص به دلیل نادیدهگرفتهشدن در اغلب برنامههای ملی و محلی
تأکید بر فرآیند پیوند دادن دانش اجتماعی به عمل اجتماع ،بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای برونرفت در این بخش

عضـوهیئتعلمـیدانشگاهشـهیدبهشـتی
(دکـتر کاوه بازرگان)

عضـو شـورای اسالمـی شـهر تهران
(دکـتر رحمتاهلل حافظـی)

 رونمايـي از وبسـایت کارگـروه منطقـهای بهسـازی مناطق نابسـامان شـهری آسـیا -اقیانوسـیه(،1)APMCHUD
بهعنـوان محلـی بـرای بـه اشتراکگذاشـتن تجربیـات بهسـازی و بازآفرینـی شـهری
 ثبـت آثـار و فعالیتهـای حرفـهای در دنیـای مجـازی ،بهعنـوان راهـی بـرای تسـریع فراینـد نشـر و توزیـع آن و
شناختهشـدن مؤلفیـن آثـار
1 - http://www.rsuwgmeeting.org/

بیانیـه پایانـی همایش (سـند سـنندج)

متــن بیانیــه همایــش بینالمللــی ســکونتگاههای فقیرنشــین شــهری (ســند ســنندج) کــه توســط کمیتــه علمــی همایــش،
بــه سرپرســتی جنــاب آقــای دکتــر فرزیــن فردانــش تدویــن شــده بــود ،توســط ایشــان قرائــت گردیــد .متــن کامــل بیانیــه
بــه شــرح زیــر اســت:
مــا شــرکتکنندگان در همایــش بینالمللــی ســکونتگاههای فقیرنشــین شــهری کــه از  15تــا  16اردیبهشــتماه
ســال  ،1395بــه میزبانــی دانشــگاه کردســتان ،در شــهر ســنندج ،اســتان کردســتان ،جمهــوری اســامی ایــران ،برگــزار
شــد ،بــا سپاســگزاری از برگزارکننــدگان ایــن همایــش ،بهویــژه دانشــگاه کردســتان ،و حامیــان آن ،بــه ویــژه شــرکت
مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران (وزارت راه و شهرســازی) ،ســازمانهای دولتــی ،عمومــی و مردمنهــاد
اســتان کردســتان و دفتــر برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد در تهــران ،و دیگــر دســتگاههای همــکار ،بــه
واســطه ســازماندهی کارآمــد برنامههــای همایــش ،و تشــکر از مــردم و مســئوالن اســتان کردســتان و شــهر ســنندج ،به
خاطــر میهماننــوازی شایســته؛ بــا آگاهــی از اهــداف همایــش ،کــه عبــارت بودنــد از :بررســی ،شــناخت ،و تبادلنظــر
دربــاره ســاماندهی ،بهســازی و بازآفرینــی شــهری پایــدار ،ســکونتگاههای فقیرنشــین شــهری ،بــا توجــه بــه تصویــب
اهــداف توســعه پایــدار ،رونــد رشــد و تمرکــز جمعیــت در نقــاط شــهری ،تهدیدهــای ناشــی از دگرگونیهــای اقلیمــی
در مقیــاس جهانــی و ضــرورت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و ارتقــای تــابآوری اجتماعــات شــهری در ایــران؛ بــا امیــد
بــه ایــن کــه توصیههــای ایــن همایــش در برنامههــا و سیاسـتهای ملــی و گفتگوهــای اجــاس مهــم ســال جــاری،
بهویــژه اجــاس ســوم اســکان بشــر (هبیتــات ســه) ،بــا تصویــب در چارچــوب ســندی ملیــی مدنظــر قرارگیــرد؛ بــا
عنایــت بــه ســخنرانیها ،گفتگوهــا و مباحثاتــی کــه در طــول ایــن نشســت بــه انجــام رســید ،بدیــن وســیله مــوارد
زیــر را بیــان میداریــم:
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فرایند بازآفرینی و بهسازی سکونتگاههای فرودست شهری بر رویکردهای زیر استوار است:
مهار چرخه بحران و فقر شهری؛

تحقق عدالت اجتماعی و فضایی و کاهش تبعیض؛

توازن بین وجوه کالبدی و اجتماعی در بهسازی شهری؛

استفاده از اندیشهها و مفاهیم تحولآفرین و توسعهگرا؛

مهار آسیبهای اجتماعی با توجه ویژه به نیازهای گروههای آسیبپذیر؛

لزوم برقراری حکمروایی شایسته؛

توانمندسازی و بهسازی مشارکتی اجتماعات شهری؛

لزوم ایجاد سازوکارهای قانونی برای تضمین امنیت تصرف؛

بازنگری در نظام مدیریت و برنامهریزی شهری و افزایش همکاری درون و بین سازمانی؛ و

برنامهریزی شهری یکپارچه برای حفظ پیوستگی با کلیت شهر.

سـیاسـتهای کلـیدی
سیاستهای کلیدی زیر در فرایند بهسازی شهری و بازآفرینی سکونتگاههای فرودست حائز اهمیت است:
دسترسی برابر به فرصتهای زیست شهری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیطی؛

پایش و ارزیابی مستمر برنامههای بهسازی شهری با بهرهگیری از نماگرهای مناسب؛

برپاســازی ترتیبــات نهــادی و رویههــای ســازمانی معطــوف بــه برنامهریــزی و مدیریــت شــهری یکپارچــه و

تحولگــرا؛

برنامـههای جانبـی همایش

در حاشــیه برگــزاری همایــش ،نمایشــگاههایی از تجــارب موفــق ســازمانهای حامــی همایــش و مردمنهــاد در امــور مرتبــط،
مراســم شــب فرهنگــی کردســتان (در شــب  15اردیبهشـتماه) و تور یـکروزه پالنــگان (در  17اردیبهشـتماه) ،برگــزار گردید.
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رویکـرد

پیادهســازی شــبکه نهــادی ســازمانی چندعملکــردی و چندالیــهای توانمنــد در ســطوح محلــهای ،شــهری،

منطقــهای و ملــی؛
 تشکیل و ارتقای ظرفیت نهاد توسعه اجتماعمحور در سکونتگاههای فرودست شهری؛
ارتقای زیرساختها ،خدمات توسعه محلی و ایجاد فضاهای عمومی؛

بهسازی و نوسازی مسکن امن ،متناسب با توان مالی خانوار؛

کارآفرینــی و توســعه ظرفیــت اشــتغال بــا بهرهگیــری از فناوریهــای ســازگار بــا محیــط زیســت در چارچــوب

اقتصــاد ســبز؛
تنظیم مجدد مقررات و ضوابط توسعه شهری سازگار با توانمندسازی؛

یادگیــری اجتماعــی ،یادگیــری گروههــای همتــا و افزایــش مهــارت کار بــا مــردم در ســازمانهای دولتــی،

عمومــی و مردمنهــاد؛
تعامل و یکپارچگی برنامههای بهسازی شهری با طرحهای توسعه شهری؛

تضمیــن تخصیــص کمکهــای بالعــوض و یارانــه دولتــی بــرای مداخلــه در ســکونتگاههای فرودســت شــهری؛

و
ارتقــای منزلــت اجتماعــی ســاکنان و ســکونتگاههای فرودســت شــهری و مقابلــه بــا شــکلگیری فرهنــگ

فقــر.

