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با تاکید بر بحث سرمایه گذاری زمین
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چکیده
در دهههاي اخير ،افزوده شدن جمعیت ساکنان محالت فرودست شهری توجه سازمان های جهانی و به
خصوص مرکز اسکان بشر 1را برای ارائه برنامه های گوناگون بهسازی براي این محالت و نیز ارتقاء وضعیت
زندگی ساکنان آنها ،به خود جلب کرده است ،لیکن شکاف موجود بین برنامه های ارائه شده و سرمایه گذاری ها
سبب گردیده است تا برخی از این برنامه ها با کاستی هایی در اجرا مواجه گردند .در همین راستا ،برنامه ای
تحت عنوان برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری ( )SUFبه منظور برنامه ریزی مالی برای
بخش های مختلف برنامه های بهسازی از جمله بخش سرمایه گذاری زمین در این محالت ،توسط سازمان
اسکان بشر مطرح شده است که برنامه ریزی مالی براي اقدامات بهسازی در محالت فرودست شهری را هدف
قرار می دهد.
در این مقاله ،تالش می شود تا با بررسی مفاهیم اساسی و فرآیند کلی برنامه تسهیل بهسازی محالت
فرودست شهری( ، )SUFبه بحث زمین و سرمایه گذاری زمین به عنوان یکی از وجوه اصلی بهسازی اینگونه
محالت پرداخته شود.
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واژگان کلیدی:
تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری ،برنامه ریزی مالی ،سرمایه گذاری ،زمین.
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2-bankable

مقدمه
بر اساس تخمین ها ،حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان ،رقمی در حدود یک ششم از جمعیت آن ،در محالت
فرودست شهری زندگی می کنند .عظمت این پدیده و سرعت گسترش آن نشان می دهد که علی رغم تالش
زیاد دولت ها و موسسات توسعه ای برای حمایت از بهسازی محالت فرودست شهری ،هنوز تغییر قابل توجهی
در زندگی ساکنان محالت فرودست شهری به وجود نیامده است .بر اساس بررسی ها بخشی از عدم کارایی
دولت ها در حمایت از بهسازی این محالت به وجود شکاف های عمیق میان برنامه های بهسازی ارائه شده
و منابع مالی و سرمایه گذاری های در دسترس بازمی گردد .این شکاف -که به سبب رشد سریع و بی قاعده
شهرنشینی رو به گسترش است – تالش دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره را بی نتیجه خواهد
گذارد.
مرکز اسکان بشر ،به منظور پاسخ به این معضل و ارائه راهکارهای مناسب ،فعالیت های متمرکز و مستمری
را پیگیری کرده است که برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFیکی از نتایج آن است.
2
این برنامه برای تأمین کمک های جهانی به منظور طراحی و اجرای پروژه های بهسازی و مسکن بانک پذیر
محلی ،طراحی شده است به نحوی که گروه های ساکن کم درآمد و نمایندگان محلی آنها بتوانند سرمایه های
بومی را به عنوان بخش قابل توجهی از منابع مالی بهسازی پایدار محله ای و مسکن اقشار کم درآمد ،بر اساس
ساختار بازپرداخت اجتماع محور ،جذب کنند .این برنامه وجوه مختلفی را پیگیری می کند که اساسی ترین آنها،
بحث زمین است .زمین كه به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن و برنامه های بهسازی مطرح شده ،سهم عمده ای

از منابع مالی را به خود اختصاص می دهد .در محالت فرودست شهری ،عدم دسترسی ساکنان به حق مالکیت
زمین و نیز سیستم های عملیاتی مدیریت زمین ،دسترسی آنها به منابع مالی رهنی (که مستلزم داشتن حقوق
رسمی زمین است) را غیر ممکن می سازد .از سویی دیگر با اعطای حق مالکیت و باال رفتن ارزش زمین ها در
این مناطق ،امکان رانده شدن ساکنان به مکانی دورتر و حاشیه های خارج از شهرها وجود خواهد داشت .بنابراین
اهمیت برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFدر پاسخ به وضعيت حساس و پیچیدگی بحث
زمین در بهسازی محالت مذکور و ایجاد دسترسی به منابع مالی ،بیش از پیش روشن می گردد.

• اولین وظیفه برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFارائه خدمات مشاوره ای طراحی
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ماهیت برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری()SUF
برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFکه در سال  2004توسط سازمان اسکان بشر
پایه ریزی شده است نوعی از همکاری فنی و ابزار سرمایه گذاری است که هدف آن آزمایش و توسعه ابزارها و
روش های جدید مالی برای گسترش سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بهسازی محالت فرودست شهری
در مقیاس وسیع است .این برنامه توسط دولت های انگلستان ،نروژ و سوئد سرمایه گذاری شده است و یک
فرضیه اساسی دارد و آن اینکه تنها زمانی محالت فرودست شهری می توانند با موفقیت بهسازی شوند که
ساکنان محالت فرودست شهری به طور جدی در برنامه ریزی و طراحی پروژه های بهسازی درگیر شوند و
بتوانند با سایر ذیمدخالن کلیدی همکاری قوی ای داشته باشند.
برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( ، )SUFبا بازیگران محلی کار می کند تا پروژه های
بهسازی محالت فرودست شهری را به صورت به اصطالح بانک پذیر درآورد -در این حالت ،عالوه بر
بانک های کوچک ،توسعه دهندگان امالک ،موسسات اعتباری مسکن ،ارائه دهندگان خدمات ،موسسات خرد
مالی و شرکت های صنعتي جذب پروژه ها خواهند شد .به عبارت دیگر هدف از تعریف این برنامه ،ایجاد جذابیت
در پروژه های بهسازی هم برای ساکنان محالت فرودست شهری و هم برای بانک هاست.
گرایشات مطرح شده در این برنامه عبارتند از :رویارویی با پدیده شکاف میان منابع مالی و برنامه های بهسازی
محالت فرودست شهری؛ پاسخگویی و استفاده بهینه از تمرکززدایی از مدیریت عمومی دولت مرکزی و تفویض
قدرت به قانونگذاران محلی؛ آزادسازی صنعت خدمات مالی بومی و استفاده از آن در جهت برنامه ریزی مالی
بهسازی ها در قالب وام های بانکی برای ساخت و سازهای قابل استطاعت ،رهن و یا وام های بهسازی مساکن،
و یا سرمایه گذاری های مالی بازارهای سرمایه محلی؛ و افزایش فعاليتهاي اجتماعی و سطح پس انداز در
محالت فرودست شهری.
این برنامه طراحی و اجرای پروژه های فیزیکی را بر عهده ندارد بلکه تنها ابزاری را فراهم می آورد که موجب
توسعه پروژه ها از لحاظ مالی خواهند شد .عقیده پایه گذاران این برنامه بر اینست که منابع موجود در محالت
فرودست شهری و نیز سرمایه های بخش خصوصی می بایستی در تالشی هماهنگ به کمک بهسازی وضعیت
زندگی در محالت فرودست شهری و سکونتگاه های غیررسمی آیند .اما نکته اساسی در فرآیند بهسازی ،عدم
دسترسی ساکنان این محالت به اعتبارات رسمی برای بهسازی مساکن است .از اینرو برنامه تسهیل بهسازی
محالت فرودست شهری( )SUFتالش می کند تا منابع و اعتبارات را بر اساس تالش های خود ساکنان به
منظور بهبود شرایط محیطی و ارتقاء وضع مساکن ،برای این محالت تأمین کند.
در حال حاضر ،پروژه های آزمایشی برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFدر کشورهای
غنا ،سریالنکا ،اندونزی و تانزانیا در حال انجام است و رویکردهای متفاوتی برای حمایت از اهداف این برنامه
مورد آزمایش قرار گرفته است .اما در هر حال ،عملیات اصلی در نظر گرفته شده برای این برنامه در تمامی
کشورها یکسان بوده و شامل چهار عملیات خدمات مشاوره ،عملکرد ارجاعی ، 3بسته بندی مالی و ایجاد و
توسعه تولیدات مالی است:
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شده برای کمک به اعضای SUF (NGOها ،بدنه حرفه ای ،شهرداریها ،بانک های تجاری و موسسات بازار
سرمایه ) در برنامه ریزی مالی برای بهسازی محالت فرودست شهری ،مسکن اقشار کم درآمد و پروژه های
زیرساختی مشترک است.
• عملکرد دیگر  ،SUFعملکرد ارجاعی است که هدف آن برقراری ارتباط میان نیازهای شناخته شده با
حمایت های نهادی محلی ،منطقه ای و بین المللی است که این مهم از طریق جذب متخصصین و شبکه های
همکاری برنامه های چندجانبه و NGOهاي بین المللی به پروژه های محلی ،با رجوع به اجتماع محلي است.
این حمایت ها ،بسته بندی مالی برای برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( ،)SUFاصالحات
سیاستی و قانونی ،تقویت ظرفیت شهرداریها و ارتقاء سایر جنبه های بهسازی محالت فرودست شهری را
سرعت می بخشد.
• در سومین قدم ،به منظور متناسب کردن پروژه های بهسازی محالت فرودست شهری و نیز پروژه های
مسکن اقشار کم درآمد ،ایجاد بسته های مالی با هدف دسترسی به اشکال متنوعی از سرمایه گذاری و نیز
استفاده از انواع تولیدات و اوراق سرمایه گذاری صورت می گیرد .این عملیات در راستای بانک پذیر کردن
پروژه ها و جذب تأمین کنندگان مالي بومی با سرمایه های خصوصی (برای سرمایه گذاری با ریسک و بازگشت
مطمئن برای قرض پول و یا سرمایه گذاری در دوره های طوالنی مدت) تعریف شده است.
• آخرین عملیات تعریف شده برای برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( ،)SUFایجاد و توسعه
انواع مختلف ابزار و تولیدات برای اشکال مختلف سرمایه های بومی موجود از قبیل وام ها ،اوراق شهرداری و
غیره است .در برخی از موارد این سرمایه ها شامل گارانتی های بین المللی نیز می شوند.
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4-(Strategic Low-income
Urban Management
)!System (SLUMS
5-(Slum/Shack Dwellers
International (SDI

مالحظات مفهومی
در طرح ریزی برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFپیش فرض ها و مالحظات مفهومی
در نظر گرفته شده اند تا از موفقیت اجرای این برنامه اطمینان حاصل گردد .نخست آنکه یک استراتژی فرضی
نیاز است تا پارامترهای الزم برای پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFو مداخله های
الزم برای توانمندسازی محیط برای ایجاد حق مالکیت ،حقوق شهروندان ،و حقوق موسسات اعتباری وام دهنده
شناسایی شده و از آن طریق بیان روشنی از توافقات و طرفین توافق برای هر یک از پروژه های توسعه ای
ارائه گردد.
پیش فرض دوم آنست که سکنی دادن کارگران کم درآمد در سیستم های اصالح شده "مدیریت
شهری استراتژیک اقشار کم درآمد" 4در هسته های شهری به منظور توسعه پایدار اقتصاد شهری الزمست.
مشارکت کنندگان در بهسازی محالت فرودست شهری به خوبی می توانند در ساختاردهی به برنامه ریزی مالی،
اجرا ،پایش و ارزیابی چنین توسعه هایی نقش ایفا کنند.
از سویی دیگر ،پیشرفت وضعیت زندگی در محالت فرودست شهری و ارتقاء محیط شهری به طور همزمان
اتفاق می افتد ،از اینرو ،این گونه بهسازی ها ،برای اجتماع شهری ،اقتصاد آن و نیز ایمنی محیط شهری مفید
واقع خواهند شد.
یکی دیگر از مالحظاتی که در برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFلحاظ گردیده است،
این است که برنامه ریزی برای در دسترس بودن زمین و خدمات برای مسکن اقشار کم درآمد همواره از لحاظ
کمی و کیفی و نیز زمان در کشورهای توسعه یافته کمتر از حد نیاز برآورد شده است و این پدیده موجب
همه گیری جهانی محالت فرودست شهری شده است .در نتیجه شهرگرایی نتوانسته است موجب آزادسازی
انبوه زمین مورد نیاز برای مسکن کم درآمدها گردد.
و دست آخر اینکه ،نقش زنان در موفقیت برنامه ها غیرقابل اغماض است .موفقترین گروه پس انداز گروهی
است که توسط زنان راه اندازی می شود و بر پایه فرآیندهای یادگیری همسطح استوار است که توسط موسسه
بین المللی ساکنین محالت فرودست شهری 5در برخی از کشورها ایجاد شده است.

تمامی این فرآیندها می توانند به عنوان نشانه های اساسی رویکرد " حذف عدم آزادی نسبت به توسعه " که
قادر به تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی است ،تعریف شوند.

فرآیند تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری()SUF
فرآیند برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری – مطابق نمودار– شامل هفت مرحله است ،که سه
مرحله ابتدایی آن مربوط به اقدامات اساسی  SUFبوده و مابقی مراحل در نتایج ،بررسی می شوند.
 :Aبرنامه توسعه و طراحی پروژه () PDDP 7
مفهوم کلی پروژه پیشنهادی توسط کارفرمای پروژه (گروه اجتماعی ،صاحبان امالک ،تعاونی اجتماعات،
انجمن مسکن ،توسعه دهنده یا شهرداری یا هر ترکیبی از اینها) تولید خواهد شد .در برنامه توسعه و طراحی
پروژه ( )PDDPموقعیت زمین پروژه ،در داخل بافت شهر  .طرح ساختاری شهر برای این محدوده ،مشخص
خواهد شد.همچنین این برنامه تعیین خواهد کرد که چند نفر در طرح اسکان داده خواهند شد.همچنین به منظور
تأمین خدمات مورد نیاز برای ساکنین آتی طرح ،برنامه توسعه ی زیرساخت ها توسط شهرداری به عنوان یکی
از نیازهای طرح ،به این برنامه ملحق می گردد.
یک طرح کلی پروژه یا برنامه جامع پروژه که شامل مواردی از قبیل مالکیت زمین و مرزهای مطالعه شده آن
به همراه نحوه تأمین زیرساخت های شهری (خیابان ها ،فاضالب ها ،پیاده روها ،آب لوله کشی ،بهداشت ،برق
و )...می باشد ،تهیه خواهد شد.این برنامه به منظور رسیدن به اهداف خود (پاسخگویی به مسائل گفته شده در
باال) نیاز خواهد داشت که محدودیت های توسعه سایت ،و نحوه برخورد با آن ها را نشان دهد .جایی که عوامل
نامعین و نامشخص هستند ،برنامه نیاز خواهد داشت که پروژه را بر اساس فرض های خود پیش ببرد.
یکی از عناصر اساسی در ارتباط با  ،PDDPارزیابی اثرات زیست محیطی ( )EIAپروژه می باشد هر
چند که این ارزیابی توسط چارچوب قوانین محلی خواسته شده باشد .مسئله مهم ،یا به عبارت دیگر خروجی
 EIAاین است که بحث اصلی بین کارفرما و اجتماع محلی را حل وفصل خواهد کرد به نحوی که مشخص
می شود که توسعه پروژه چرا در این مکان ویژه ضروری است و چه مزایای زیست محیطی با باززنده سازی
عاید خواهد شد.
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مالحظات عملیاتی برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری()SUF
 .1سرمایه قابل واگذاری از طریق بخش خصوصی اصو ًال به پروژه های توسعه با طرح های بازپرداخت
مشخص و از پیش تعیین شده تعلق می گیرد که از آن طریق بازده مالی مورد توجهی با ریسک اعتباری قابل
قبول و مدیریت پذیر را ایجاد کند .این بخش خارج از سیستم و کنترل بخش دولتی عمل می کند اما پایه ها و
قواعد مشارکت آن توسط دولت مقرر می گردد.
 .2اتحادیه گروه های پس انداز و قرضه قشر فقیر شهری (سازمان های اجتماع محور ساکنین محالت
فرودست شهری) از طریق تشریح ساختار اولیه بازپرداخت با نرخ سود اولیه کم (در بسیاری از موارد با سود کمتر
از یک درصد) عملکرد متناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را موجب خواهند شد.
 .3شهرداریها بهترین مقر برای برنامه ریزی زمین و خدمات (زیرساخت های نظیر جاده ها ،زهکش ها ،سیستم
تخلیه فاضالب و منابع آب) که از ملزومات توسعه محالت پایدار هستند ،می باشند.
 .4هر سه گروه (سرمایه گذاران بخش خصوصی ،اتحادیه گروه های پس انداز و شهرداری ها) با یکدیگر
می توانند پروژه های به اصطالح بانک پذیری را طرح ریزی کنند که به توسعه های متناسب ،قابل استطاعت
و قابل دسترسی از طریق اقشار کم درآمد ،غیر مشمولین ،و محدوده های مسکونی (به عنوان ستون فقرات
موفقیت اقتصاد شهری و جوامع پایا) می انجامد.
 .5نقش و وظیفه دولت در سطح ملی تسهیل و حمایت از این فرآیند است ،در این صورت توسعه برای تمامی
شهروندان میسر خواهد بود و فقر به شکلی اساسی از بین خواهد رفت.

87

6

 -6این بخش از کتاب راهنمای
طراحی  SUFاستخراج شده
است.
& 7-Project Design
Development Plan

شماره30-29
پاییز و زمستان 88
88

چهار چوب کلی یک  PDDPشامل هفت قسمت کلی بوده که به شرح ذیل می باشد:
 -1تشريح استراتژي توسعه :در این قسمت ،استراتژی توسعه برای مقابله با مشکالت موجود و بهسازی
محالت فرودست شهری مشخص می شود.
 -2تشریح پروژه آزمایش :در این قسمت ،موضوعاتی از قبیل موقعیت ،مالکیت ،مساحت قطعه ،تعاریف مرز
و اندازه ها ،نحوه استفاده از زمین در وضع موجود ،چشم انداز توسعه ،ظرفیت مورد انتظار و افراد مورد نظر براي
خدماتدهي ،و اقدامات و زمان مورد نياز براي انجام آنها تعيين خواهد شد.
 -3افراد درگیر در پروژه آزمایشی :در این قسمت افرادی که در پروژه درگیر هستند اعم از سازمان های دولتی،
غیر دولتی NGO،ها ،موسسات ملی ،اجتماعات ملی مشخص شده و ارتباط الزم با آن ها برقرار می گردد.
 -4استراتژی فروض توسعه پروژه :این قسمت خود دارای سه بخش می باشد .در ابتدا فرض کلی پروژه
مطرح می شود .سپس فرض خروجی از فرض کلی مشخص شده و در نهایت خصوصیات جزئی به تفکیک

 :Bبرنامه مالی پروژه ()PBP 8
با دانستن اطالعات حاصله از بخش اول( )PDDPو اطالعات بخش سوم(برنامه اجرای پروژه ،)PIP،برنامه
مالی پروژه ( )PBPبراي تمامی هزینهها تشخیص داده شده ،نحوه تأمین اعتبارات مالی این هزینهها و روش
بازپرداخت با زمانبندی هر یک ،معین خواهد شد .همچنین برنامه مالی پروژه ( )PBPتمامی موضوعات مالی،
از قبیل امتیازات شراکتی (مالی و امکان واگذاری زمین برای پروژه) ،یارانه ها( از دولت یا دیگر منابع) و دیگر
تضمینها و افزایشات اعتبارات که ممکن است برای پروژه قابل دسترس باشد را تشریح مینماید.
برنامه مالی پروژه ( )PBPدر تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFشامل دو بخش می باشد .در
بخش اول که برگه پشتیبانی کارفرما نام دارد ،به منظور استخراج مسائل و مشکالت اصلی ،از کارفرما در ارتباط
با عناصر کلیدی پروژه سواالتی پرسیده میشود .در بخش دوم که نمایه برنامه مالی نام دارد ،محتویات برنامه،
اقدامات مورد نیاز ،مسئول هر اقدام ،موضوعات مهم /وضعیت موجود ،زمان تکمیل برای تمامی قسمتهای
پروژه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFمشخص میشود.
 :Cبرنامه اجرای پروژه () PIP 9
این برنامه به منظور هماهنگی تمامی فعالیتها و مسئولین در جهت تکمیل و یا بهبود مساکن و زیرساختهای
مرتبط با آنها استفاده خواهد شد .به بیان دیگر ،برنامه اجرای پروژه ( ،)PIPابتدا یک ابزار مدیریت پروژه برای
تمام طول پروژه میباشد .برنامه اجرای پروژه ( )PIPبعد از اینکه توافقات مالی در برنامه مالی پروژه انجام شد
و طرح توسعه پروژه تهیه گردید ،شروع خواهد گرديد.
برنامه اجرای پروژه ( )PIPوسعت یک پروژه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFرا مشخص
میکند .به عنوان مثال ،مقدار زمین ،اطالعات بررسی شده ،خیابانها و زیرساختهایی که در زمین توسعه
خواهند یافت ،تعداد مساکن ساخته شده ،زمانبندی و توافقات مالی که در بخش برنامه مالی پروژه انجام شده
است ،در این برنامه تدقیق میگردد .به عبارت دیگر ،برنامه اجرای پروژه ( )PIPمشخص میکند چه کسی،
در چه زمانی ،چه کاری را انجام میدهد که این فرایند توسط مدیر پروژه انجام میگردد .مالک این برنامه،
کارفرمای پروژه بوده و کسی است که نهایت ًا سرمايه این پروژه را فراهم ميكند.
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مورد بررسی قرار گرفته شده و الزامات آن ها ،مسئول اجرای آن اقدامات ،افراد موافق با این فرض و مسئول
تکمیل آن مشخص می شود.
 -5برنامه مالی پروژه آزمایشی :برنامه مالی پروژه شامل پنج مرحله می باشد .در مرحله اول هزینه پروژه
آزمایشی پیشنهادی برآورد می گردد .بدین منظور هزینه تملک زمین ،ايجاد و يا توسعه زیرساخت ها (بهسازي
خیابان ها ،فاضالب ،آب،پاکسازی زمین ،برق ،فضاهای عمومی) ،هزینه توسعه مسکونی ،حفاظت و نگهداری،
افراد متخصص مشغول در پروژه (معمار ،شهرساز ،مهندس) و هزینه های مرتبط با بحث مالی مشخص
خواهد شد .سپس اقدامات مالی پروژه و روشهاي بازپرداخت در چهار مرحله گرفتن مالکیت زمین ،توسعه
زیرساخت ها ،فاز ساخت مساکن انبوه و خانهسازي مشخص می شود .در مرحله بعد گزینه های تامينكننده
مالی مورد بررسی قرار میگیرد .در مرحله چهارم ،برنامه مالی و زمانبندی پروژه پیشنهاد میگردد که در این
مرحله مسئولیت افراد ،مدیریت ریسک ،امنیت ساختار سرمایهگذاری ،توافقات ضمانتنامهها ،افزایشاعتبارها و
محدودیتها مشخص میشود و در مرحله نهایی توافقات قانونی صورت خواهد گرفت.
 -6برگه دوره افزایش اعتبار پروژه آزمایشی :در این مرحله دوره زمانی اعتبارات و نحوه افزایش و تقویت
آنها مشخص میگردد.
 -7برنامه اقدامات پروژه آزمایشي :در مرحله آخر ،به طور عمومی ،ابتدا برنامه مدیریت اجرای پروژه مشخص
می شود .سپس فلوچارت مدیریت پروژه و در نهایت جدول زمانی برای تصمیمات اجرایی تعیین و ارائه
میگردد.
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10-Adverse possession

زمین و سرمایهگذاری در برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری ()SUF
بهسازی محالت فرودست شهری مقولهای پیچیده است و دسترسی ناعادالنه به زمین و نبود امنیت مالکیت
بر ایجاد محالت فرودست شهری در شهرها و پیچیدگی دامن خواهد زد .بر همین اساس ،هر گونه رویکرد
ملی و یا شهری برای بهسازی محالت فرودست شهری باید به گونهای باشد که از ذخیره کافی زمین برای
تمامی گروههای درآمدی اطمینان حاصل کند که این مهم نیز نیازمند تأکید بر چالش مالی بهسازی این
محالت و برنامهریزی برای آن خواهد بود .در شرایط عادی ،به طور معمول ،سرمایهگذاریهای رهنی برای
ساخت و یا خرید مسکن در اختیار مشتریان قرار داده میشود و این در حالیست که سرمایههای رهنی برای
رفع نیازهای اقشار فقیر که دارای مشاغل غیررسمی هستند و ترجیح میدهند مساکن خود را به صورت
تدریجی ساخته و استطاعت ساخت و برنامهریزی استانداردهای محالت با درآمد متوسط را ندارند ،مناسب و
کارساز نخواهد بود .در نتیجه باید به گونهای عمل کرد تا این گروهها به طور جدی در برنامههای بهسازی
لحاظ شده و درگیر شوند.
تجارب موجود از  4کشور غنا ،سریالنکا ،تانزانیا و اندونزی چالشهای اساسی زمین در بهسازی محالت
فرودست شهری را دسترسی به سرمایهگذاریهای زمین و مسکن ،گونههای مختلف مالکیت زمین ،امنیت حق
مالکیت ،بازار زمین در اینگونه محالت ،روابط نهادی و حاکمیت زمین معرفی میکند.
در اینگونه محالت ،هیچ یک از اعضای اجتماع محلی موجود دسترسی به سرمایههای رهنی نداشتهاند .این
مسئله از مکانیزم تعریف شده برای دریافت سرمایهها ناشی میشود که مستلزم دارابودن پسانداز شخصی،
ساختارهای پسانداز متکی بر اجتماعات محلی و سایر شرایط است .بنابراین ،با توجه به سرمایه و پسانداز
شخصی ناچیز ساکنان این مناطق و نیز عدم دسترسی آنها به وثیقههای بانکی ،این گروه از دستیابی به
سرمایههای موجود برای ساختوساز و بهسازی محروم میمانند.
مسئله دیگر در دسترسی به منابع مالی موجود ،گونههای مختلف مالکیت و همزمان عدم دسترسی به حق
مالکیت است .حقوق زمین در محالت فرودست شهری شامل چند دسته کلی می شود:
• حقوق غیررسمی و تصرفی :در بسیاری از محالت فرودست شهری ،زمین و یا منازل مسکونی ،بدون عقد
قرارداد رسمی با مالک قانونی تصرف شدهاند .این روش در بسیاری از کشورها نظیر سریالنکا بسیار مرسوم
است .اما دولتهای سریالنکا و اندونزی ،در راستای برنامه بهسازی محالت فرودست شهری ،ترتیبی را اتخاذ
کردهاند تا متصرفان با ارائه قبوض آب ،برق و  ...پرداختشده و یا رسید مالیات پرداختشده گواهی حق تصرف
زمین را دریافت کنند.
10
• مالکیت ناسازگار  :در برخی موارد متصرفان برای سالهای متمادی به صورت غیرقانونی زمینها را
اشغال کردهاند  .به همین منظور،کشورهای مورد بررسی ،نظیر اندونزی و تانزانیا ،شرایطی را فراهم کردهاندكه
ساكنان اين زمينها با مراجعه به دادگاه و اثبات اشغال زمین به مدت بیش از  ( 10و برخی موارد  ) 12سال،
می توانند حق مالکیت دریافت کنند.
• مالکیت اجارهای  :در کشورهایی نظیر غنا و تانزانیا آمار متصرفان اجارهای بسیار باالست .در این شرایط با
پرداخت اجاره  12ماه تا دوسال به طور یکجا ،میتوانند از سرمایههای موجود برای مسکن و بهسازی استفاده
کنند.
• حق مالکیت سنتی یا مذهبی :در این روش رهبر مذهبی یا سنتی نقش مهمی در اعطای مالکیت غیررسمی
به ساکنان محالت مورد بحث دارد .در تانزانیا به منظور تعریف این نوع از مالکیت ،این مالکیت به گواهی
سکونت تغییر یافته است.
• مدلهای مداخلهگر  :از این روش در تانزانیا و اندونزی استفاده شده است که بر اساس آن گواهی سکونت
پنج سالهای به متصرفان اعطا میشود تا به مرور زمان بتوانند محیط سکونت خود را ارتقاء دهند .پس از پنج
سال ،اقشار کمدرآمدی که توان خرید ملک را نداشته باشند میتوانند تقاضای مالکیت خود را به شهرداری
اعالم کنند.

• مالکیت گروهی  /تعاونی :در این حالت مالکیت گروهی به جمعی از متصرفان محالت فرودست شهری
اعطا میشود.
نتیجه حاصل از فعالیتهای برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری نشان میدهد که تنها مدلهای
مداخلهگر میتوانند برای سرعت بخشیدن به فعالیتهای بهسازی فردی مساکن در اینگونه محالت کافی
باشد.
روند تجارب برنامه مورد بحث( ، )SUFنشان میدهد تمامی پروژهها دارای جنبهای از قانونمندکردن هستند
تا از این طریق بتوانند حق مالکیت رسمی را به اجتماعات اعطا کنند .عالوه براین ،در برخی موارد سعی بر
برقراری ارتباط میان ضوابط و افزایش درآمد نهادهای قانونی محلی ناشی از افزایش مالیات امالک میباشد.
از آنجا که این فعالیتها مستلزم صرف هزینههای زیاد هستند ،هرچه منابع مالی مورد نیاز برای برنامه بیشتر
باشد ،به رویکردها و استراتژیهای ابداعی بیشتری نیاز خواهد یود .بررسی فعالیتهای انجام شده در جهت
تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری در کشورهای مختلف نشان میدهد بخش عمدهای از استراتژیهای
ارائه شده توسط  ،UNESCAP/UN-HABITATدر راستای این مهم بوده و مبتنی بر زمین است.
برخی از استراتژیهای مذکور عبارتند از :
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• اشتراک زمین .مالکان بخش دولتی و یا خصوصی با ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و محالت فرودست
وارد مذاکره میشوند تا بتوانند استراتژی مشترکی را به منظور توسعه زمینهای خصوصی یا عمومی اشغالشده
به صورت قانونی ارائه دهند .در این فرآیند ،این حق به اجتماعات اعطا میگردد تا بتوانند بخشی از زمینها را
برای بهسازی اوضاع محدوده استفاده کنند .در حالیکه بخش دیگر زمینها نیز توسط دولت و یا توسعهدهندگان
به منظور اهداف تجاری مورد استفاده قرار میگیرد ،توسعهدهندگان از توسعه سود خواهند برد ،در حالیکه
به زمینهای عمومی نیز امنیت مالکیت بخشیده میشود .در برخی موارد ،جابجایی و یا سرمایهگذاری روی
زیرساختها میتواند موضوع برنامهریزی مالی قرار گیرد.
نکته کلیدی در اشتراک زمین ،باال رفتن ارزش زمینهاست.
• توسعه مجدد زمین .بسیاری از قطعات مجاور زمینها تجمیع میشوند ،مرزهای امالک حذف شده و ایده
جدیدی از توسعه ،برنامهریزی و اجرا میشود .صاحبان اصلی امالک به تناسب سهم اصلی آنها ،سهمی از توسعه
جدید خواهند برد.
به عالوه ،ارائه امکانات و تسهیالت به عنوان بخشی از ساختار برنامه معرفی میگردد.
• قانونگذاری .انواع قوانین در اجرا متفاوت هستند .هر چند ،این بحث  ،اعطای قانونی زمین به متصرفان
سکونتگاههای غیررسمی را در برمیگیرد .در خصوص زمینهای خصوصی ،قانونگذاری شامل مذاکره بر سر
قیمت خرید و یا قیمت اجاره برخی و یا تمامی زمینها میشود .در مورد زمینهای دولتی نیز معمو ًال اجارههای
طوالنی مدت اعطا میگردد .در هر دو مورد  ،عموم اعضای اجتماع موجود سود میبرند.
• کاربری زمین و ضوابط برنامهریزی آسان .بسیاری از منطقهبندیها و ضوابط کاربری زمین که درصدد
بودند تا فوایدی را عاید اقشار فقیر کنند ،نتیجه عکس از خود بر جای گذاردند .این ضوابط میتوانند قیمتها را
از حد دسترسی اقشار با درآمد پایین و یا متوسط دور کنند .در این مورد ،ضوابط منعطف و طراحیشده محلی
میتوانند سرمایهگذاری گروههای اجتماعی را تسهیل کرده و ذخیره زمین قابل استطاعت را افزایش دهد.
این ضوابط میتوانند شامل :استفاده از مدلهای مسکنسازی چندطبقه و واحدهای مسکونی ردیفی؛ کاهش
نیازهای ناشی از اندازه جادهها و خیابانها؛ استفاده از مواد و تکنیکهای محلی و غیره باشند.
• ارزشگذاری و مالیاتهای پیشرفته .بسیاری از مراجع قانونی محلی نه تنها قادر به ارزشگذاری مناسب
امالک نیستند بلکه حتی نمیتوانند مالیات مصوب زمینها را اخذ کنند .ارتقاء ارزشگذاری و جمعآوری مالیاتها
میتواند جریان قابل اطمینانی از درآمد را ایجاد کند که مراجع قانونی محلی را قادر به طراحی برنامههای
سرمایهگذاری چندساله شامل دسترسی به بازارهای سرمایه میکند.
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درس هایي از تجارب پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری()SUF
برنامه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFکه توسط مرکز اسکان بشر انجام می شود ،هنوز
نسبت ًا جدید می باشد .با وجود این درس هایی در ارتباط با نحوه برخورد با مسئله زمین در نوآوری های انجام
شده در بهسازی سکونتگاهها و ساکنان این محالت فرودست شهری در حال ظهور است .این بخش از مقاله به
دنبال مشخص کردن درس های ویژه در زمینه زمین از پروژه های آزمایشی انجام شده می باشد که مهمترين
آنها به شرح ذیل می باشد:
• مکانیزم های رسمی تحویل زمین در پاسخگویی به نیازهای فقرا ناکام بوده است.
در گذشته  ،این فرض مطرح بوده که دولت ها باید مسئولیت تامین زمین را برای گروه های کم درآمد
بر عهده داشته باشند .با این وجود  ،هیچ کدام از نمونه های آزمایشی تسهیل بهسازی محالت فرودست
شهری( )SUFتوانایی دولت را در فراهم آوردن زمین کافی و مناسب از لحاظ موقعیت برای پاسخگویی به
نیازهای خدماتی ،اثبات نکرده است .تجارب کسب شده در کشورهای آسیایی نشان می دهد به دلیل اینکه
بحث زمین در بیشتر کشورهای آسیایی با خرید و فروش و سودهای باالی اقتصادی پيوند خورده است ،این
فرایند ،به یک بحث تجاری تبدیل شده است ،استراتژی تامین زمین برای مسکن اجتماعی و افراد کم درآمد
توسط دولت ،با توجه به ناتوانی دولت در رقابت با بازار عرضه و تقاضای زمین شهری و قیمت های کاذب این
زمین ها ،در آسیا رد شده و نامناسب می باشد.
• به رسمیت شناختن حقوق زمین میتواند در جذب سرمایههای افراد و نهاد ها موثر باشد.
اشکال معمول مالکیت ،یا حتی حس امنیت مالکیت ،اغلب اوقات برای تسریع سرمایهگذاری فردی در
بهبود مسکن کافی است .زمانی که مالکیت زمین قانونمند شد ،فرصت های زیادی برای سودرساندن به
دولت و اجتماعات محلی فراهم میگردد .اجتماعات بطور معمول انتظار دارند تا زمانی که دارایی آنها واجد
شرایط پرداخت مالیات باشد ،به عنوان یک پرداختکننده منظم مالیات بر دارایی باشد .این مالیات با ادغام در
بودجههای دولت محلی ،یک پایه سرمایهگذاری برای زیرساختها فراهم میآورد .بنابراین برنامهریزی برای
بهسازی محالت فرودست شهری به دلیل اینکه یک جریان مالیات است و نحوه مصرف آن تولیدشده ،برای
دولت محلی مفید خواهد بود .برای نمونه در غنا ،اجتماعات محلی ،در مورد اختصاص دادن درصدی از مجموعه
مالیات افزوده بر دارایی به سرمایهگذاری در تسهیالت محلی موافقت کردهاند .اگر این میزان در طول سال حفظ
شود ،پايهاي محکم برای پایداری بلند مدت سرمایهگذاری تسهیالت محلی فراهم میآورد.
• معامله زمین پیچیده است .تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFبه جرياني قوی از پروژهها
نیاز دارد.
موارد و درس های گرفته شده از پروژه های مختلف در طی سالهای گذشته ،ثابت کرده است که بخث
زمین در فرآیند تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFاز پیچیدگی فراوانی برخوردار است .از نمونه
مشکالت میتوان به مواردی از قبیل عدم جابجایی ساکنان محالت فرودست شهری پس از گرفتن زمین
معوض و فروش زمین معوض ،درخواست غرامت از کارفرما به دلیل جابجایی و عدم توجه به سودهای ناشی
از افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خود ،عدم تطابق مرزهای قطعات زمین در نقشههای و سایت و ضرورت
برداشت کالبدی(میدانی) کل زمین(غنا) ،زمانبر و هزینهبر بودن انتقال مالکیت زمینهای پروژه از دولتی به
شخصي(اندونزی) و عدم هماهنگی بین سازمانها در زمینه انتقال مالکیت (سریالنکا) اشاره نمود.
در نتيجه ،فرآيند معامله زمين ميبايستي طي انجام اقدامات و پروژههاي متفاوتي كه نتيجه مثبت دارند،
صورت گيرد.
• اطالعات دقیق ،به روز و در دسترس برای پیریزی پروژههای بهسازی محالت فرودست شهری الزم
است.
یکی از پیامهای کلیدی که از تجارب برنامههای تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFبدست
آمده است ،این است که اطالعات مرتبط با زمین به ندرت دقیق ،به روز و در دسترس میباشد که این امر
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به دلیل کمبودهای مالی سازمانهای متولی ثبت اسناد،کمبود ظرفیتهای نظارتی ،کمبود اطالعات و  ...بوده
که موجب به خطر افتادن بحث معامله و انتقال زمین میگردد .از سوی دیگر ،سازمانهای متولی بحث مالی،
به دلیل انجام فرآیند مدیریت ریسک ،نیاز به اطالعات دقیق و مشخص در زمینه زمین داشته و مقیاس این
اطالعات در حد تکتک خانهها خواهد بود .به عبارت دیگر ،اطالعات حاصله از جمع آوری داده های وضع
موجود ،جزئیات ضروری را برای تصمیمگیری اجتماعات محلی در خصوص اینکه چه کاری را چگونه انجام
دهند ،فراهم میکند .همچنین این اطالعات ،مذاکرات در ارتباط با ساخت و ساز را نه تنها برای دولت ،بلکه
برای بانکها و سایر موسسات مالی که وامها را تهیه کردهاند ،آسان میکند.
• استراتژیها و سیاستهای مقیاس شهری برای بهسازی محالت فرودست شهری ضروری است.
یکی از مهمترین اجزاء بهسازی پایدار محالت فرودست شهری ،نگاه معطوف به اینده و نیازهای وضع موجود
می باشد .بدین منظور استراتژیهای کالن در سطح شهر در خصوص برنامهریزی تخصیص زمین و کاربری
اراضی و زیرساختها نیاز است .بدین منظور نیاز به سیاستها و مداخالت بر پایه شکلدهی مجدد سیستماتیک
برای گسترش سودهای حاصله از پروژههای بهسازی در محالت فرودست شهری در مقیاسهای باالتر
ضروری میباشد .پروژههای مختلف در کشورهای مختلف در جهت کاهش سکونتگاههای فقیر شهری در سطح
شهر و فراهم آوردن زیرساختهای کافی برای سکونت ساکنان آنها و حمایت های مالی دولتها و سازمانهای
ملی و محلی در سطح کشور و شهرها ،نشاندهنده سوق داشتن جهت رویکردها به سمت مقیاسهای کالن تر
از سطح خود سکونتگاه و تقویت و توجه به وضعیت کل شهر میباشد.
• رویکرد چند ذینفع 11گزینههای توسعه پایدار زمین را افزایش میدهد.
هنگاميكه تمامی ذینفعان بتوانند اطالعات و عقاید خود را تقسیم کنند ،حل موضوعات مرتبط با زمین راحتتر
میشود .این رویکرد شانس ایجاد راه حلهایی که در آن سود برده و پایهای را برای توسعه یک استراتژی بلند
مدت و پایدار سطح شهری توسعه زمین و قابل سرمایهگذاری برای همه را افزایش دهد .این یکی از اصولی
میباشد که موجب بوجود آمدن تسهیالت سرمایهگذاری تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری()SUF
شده است .این امر موجب افزایش کارآیی افراد پروژه و جلوگیری از دوباره کاری میگردد .همچنین با کار
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گروهی این افراد در کنار یکدیگر ،از بعد فنی پروژه نیز موجب بهبود کیفیت و کارایی برنامه تهیه شده
درزمینههای مختلف پروژه تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFخواهد شد که تجارب استخراج
شده از پروژههای انجام شده در کشورهای دیگر گواه این مدعاست.
• یادگیری و تبادل علم برای تغییر ضروری است.
بسیاری از پروژهها در حال استفاده از رویکردهای جدید میباشند و سابقهای در این زمینه در حال پیریزی
میباشند .بنابراین ایجاد یک رشته از این تجارب موفق در جهت رسیدن به رویکردهای بلند مدت ضروری
است .تسهیالت سرمایهگذاری محلی یک کتابخانه زنده فراهم میآورد که می تواند سیاستها را به عمل
ارتباط دهد .بنابراین با مستندسازی این فرایند یادگیری ،میتوان راهبردهای محلی را به راهبردهای ملی تبدیل
نمود .با توجه به تجارب مختلف در کشورها ،تمایل به استفاده از پروژههای تسهیل بهسازی محالت فرودست
شهری( )SUFبه عنوان یکی از انواع پروژههای موفق در زمینههای بهسازی محالت فرودست شهری در
کشورها و سطوح مختلف دولتی در حال افزایش میباشد.
• تمرکززدایی :دولت محلی میتواند ارزش مشخصی را از طریق راهبردهای بهسازی محالت فرودست
شهری اضافه و یا به دست آورد.
روند جهانی برای تمرکززدایی از دولتها منجر به دادن اختیار به دولتهای محلی به خصوص در بحث زمین
به عنوان یکی از اجزای مهم مدیریت زمین میباشد .با این تغییرات ،به دلیل افزایش اختیارات دولتهای محلی،
با دخالت در محالت فرودست شهری و فراهم آوردن تسهیالت و زیرساختهای مناسب برای این سکونتگاهها،
ارزش افزودهاي حاصل ميشود که باید نحوه استفاده از آن مشخص گردد .ولی تجارب کشورهای مختلف از
جمله اندونزی در زمینه تمرکززدایی ،موفق نبوده و تداخل کاری بین سازماني و موازیکاری آنها موجب بروز
تناقضات در بحث کنترل زمین و نحوه استفاده از زمین گردید که قابل توجه میباشد.
• مناسب بودن منطقهبندی کاربری زمین ،اندازه قطعات و استانداردهای ساختمانی ،برای تضمین توسعه
زمین که برای سکونتگاههای کم درآمد شهری قابل استطاعت باشد ،حیاتی است.
اندازهگذاری مناسب قطعات زمین برای تضمین قابلیت استطاعت ضروری میباشد .برای نمونه ،قطعات
بزرگ زمین ممکن است فراهم آوردن زیرساختها و توسعه مساکن را غیر قابل استطاعت نماید .در مقابل،
قطعات کوچکتر ،موجب افزایش کارایی در زیرساختها شده و میتواند هزینههای ساختوساز را کاهش دهد.
به بیان دیگر ،هرگونه تغییر در عوامل ذکر شده در باال ،موجب تغییر در وضعیت قابل استطاعت بودن طرح برای
افراد کمدرآمد بوده ،لذا بررسی و پیشنهادات متناسب با وضعیت موجود ،راهکارهای حل این مشکل است .نکته
قابل توجه که از تجارب مختلف در کشورهای مختلف استخراج شده این است که اگر تغییر در یکی از موارد
فوق الذکر ضروری باشد(به دالیل مختلف مانند کاهش خطرات محیطی ،حفظ کیفیت زندگی ،تطابق با فرهنگ
بومی) و این امر موجب کاهش قابلیت استطاعت ساکنین گردد ،باید با اقدامات موازی و داخلی در درون پروژه
و ایجاد یارانههای مختلف برای ساکنان فقیر این مشکل را حل کرد.
• در برخی زمینهها ،فقرای شهری نیاز به حمایت جهت خرید زمین دارند.
زمانی که از سوي دولت ،ترجیح داده شودکه زمین کافی با امنیت مالکیت برای فقرای شهری فراهم
شده است ،این افراد گزینهای جز خرید این زمینها و اسکان مجدد در آنها نداشته و این موضوع نیازمند
ارائه تسهیالت میباشد .خریداری زمین در زمینه تخصیص مجدد با توجه به برنامههای بازتوسعهای دولت،
معمو ًال باید با یک حمایت قوی دولتی از اجتماعات کمدرآمد به همراه باشد .بنابراین جایی که اجتماع محلی
از مستاجران تشکیل شده و راهحلهای رضایتبخشی در آنها بکار گرفته شده ،برخی اوقات خریداری زمین
تنها گزینه است ولی این خرید باید با کمک و حمایت دولت صورت گیرد .نمونههای حمایتهای انجام شده در
تانزانیا با اعطای وام به ساکنان از طریق سازمانهای غیردولتی و دولتی و حمایت آنها جهت خرید زمین مورد
نیاز خود جهت جابجایی ،نشاندهنده موفق بودن این کمکها و حمایتها میباشد.
• مهم است که نیازهای مستاجران پاسخ داده شود.

نتیجه گیری
به عنوان نتیجهگیری ،خالصه دیدگاههای مطرح شده در مقاله ،با در نظر گرفتن تجارب عملی درس های
فراگرفته شده از تجارب پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFدر قالب  5سوال اصلی،
مهم و کاربردی ،پاسخ داده شده و جمع بندی گردیده است.
 -1آیا خانوارهای فقیر توانایی دارند که در درون بازار به زمین دستیابی پیدا کنند؟
بله ،ولی معمو ًال نه در داخل بازار رسمی زمین .مکانیزمهای تحویل رسمی زمین هنوز نتوانستهاند با رشد
سریع شهرنشینی در هیچ کشوری در پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFهماهنگ
باشد .از سوی دیگر برنامهریزی نامناسب و غیرقابلاستطاعت و مقررات ساختمانی ،بسیاری از افراد را مجبور به
وارد شدن به بازار های غیررسمی زمین کرده و به اشغال حومه شهر و فضاهای عمومی میرساند.
 -2آیا پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( ،)SUFامنیت مالكيت بیشتری را درون
پروژههای آزمایش خود فراهم کردند؟
درکل ،پروژههای تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFمنجر به افزایش امنیت در نحوه تصرف
شده زیرا تمامی پروژهها شامل یک جنبه قانونگذاری(که فراهم کننده امنیت رسمی نحوه تصرف برای
اجتماعات را فراهم می آورد) بوده است .با توجه به هرگونه نحوه تصرفی که وجود داشته ،تمامی پروژهها به
عنوان یک وظیفه ،هدف امنیت بخشی به حقوق مالكيت زمین در وضع موجود ،به عنوان بخشی از فرآیند
بهسازی و وسیلهای جهت بانکپذیرکردن پروژه و تالش جهت امنیتبخشی به سرمایهگذاری مسکن قابل
استطاعت را دنبال کردهاند.
 -3چگونه امنیت نحوه تصرف بر دستیابی به سرمایهگذاری تاثیر میگذارد؟
سرمایهگذاری رهنهای مرسوم ،نیاز به شکلهایی از نحوه تصرف داشته که برای فقرا قابل دسترسی
نیست .هیچ کدام از صاحبان مسکن پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFبدون
سرمایهگذاریای که در این نوع پروژه مطرح میشود ،نمیتوانند به سرمایه رهني دست پیدا نمایند و بانک
زمانی وارد مسئله شده و وام اعطا مینمایند که از طریق امنیت ،نحوه تصرف زمین ،نظام بازپرداخت و کاهش
ریسک ،نظاممند گردد .بنابراین اگر نحوه تصرف ،امنیت کافی داشته باشد ،به دلیل ریسک پایین پروژه ،هم افراد
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مالکیت زمین و مسکن برای همه مهم نیست .این مهم است که برای ساکنان مستاجر ،نیاز آنها به خانه حل
شود .همچنین برای این ساکنین الزم نیست که در همان محل قبلی سکونت خود زمین تهیه شده و اسکان
داده شوند .نکته قابل ذکر این است که هزینه بازپرداخت برای اجاره مسکن این افراد ،با اعطای وام ،تجهیز و
تسهیل میگردد .همچنین تجارب کشورهای مختلف (سریالنکا) در این زمینه گواه این مطلب است که با توجه
به آمار  70درصدی مستاجرین در محالت فرودست شهری و تمایل آنها به جابجایی بدون گرفتن خسارت
و غرامت به سکونتگاههای دیگر ،توجه به نیاز این گروه ضروری میباشد و به خوبي ميتواند موجب تسهیل
فرآیند تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری()SUFگردد.
• سیستمهای وام و پسانداز ،وسایلی جهت دستیابی به سرمایه تجاری برای توسعه زمین فراهم میآورد.
بدون وضوح و روشنی در بحث نحوه تصرف زمین ،پتانسیل کمی برای دستیابی به سرمایه گذاری تجاری
برای بهسازی محالت فرودست شهری وجود دارد .با وجود این ،نیاز به اطالع ازنحوه تصرف زمین و دسترسی
به اعتبار با یک سیستم قوی وام و پسانداز ،ضروری میباشد.سیستمهای وام و پسانداز نه تنها ظرفیت
سرمایهگذاری ایجاد میکنند ،بلکه صالحیت مدیریت و سازمان را نیز ایجاد مینمایند .از سوی دیگر سیستمهای
وام و پسانداز به این دلیل که بانکها بدون داشتن امنیت مالی به افراد کمدرآمد وامي اعطا نميكنند ،مهم
هستند .به عبارت دیگر اگر مردم ثابت کنند که نمیتوانند وامهای خودشان را بازپرداخت کنند ،بانک ها حساب
آنها را مسدود کرده و دارایی آنها را به عنوان خسارت جمع مي كند ولی اگر سیستم وام و پس انداز وجود داشته
باشد ،این مشکل بوجود نمیآید.
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و هم موسسات مالی وارد بحث سرمایهگذاری شده و به نوعی دسترسی به بازار سرمایه در پروژه های تسهیل
بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFفراهم میگردد.
-4چگونه افزایش ارزش زمین ،فقر اجتماعات را تحت تاثیر قرار میدهد؟
در تمامی پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFدر کشورهای مختلف ،ارزش زمین
افزوده شده است .در بسیاری از کشورها به دلیل موقعیت مناسب این سکونتگاهها ،فشار توسعهای موجب رشد
ارزش افزوده زمین میگردد .به طور کلی این افزایش ارزش زمین میتواند فرصتهایی رابرای اجتماعات محلی
جهت کسب درآمد از تغییر کاربریها و توسعه مختلط ،افزایش تراکم و بهبود دسترسی به زیرساختها و خدمات
پایه فراهم آورد .همچنین نکته قابل توجه ،ضرورت در نظر گرفتن پدیده فروش زمین به افراد با سطح درآمدی
باالتر به دلیل افزایش مشهود ارزش زمین است.
-5چقدر واقعبینانه است که در کشورهای در حال توسعه سیستمهای مدیریت کارکردی زمین انتظار داشت و
پروژه های تسهیل بهسازی محالت فرودست شهری( )SUFچگونه با این مسئله برخورد کرده است؟
در حقيقت ،غیرواقعبینانه است که انتظار سیستمهای مدیریت کارکردی زمین داشته و تاثیر اساسی آن بر
بازار زمین و بهسازی محالت فرودست شهری را ناديده گرفت .رویکرد چند ذینفع به حل مسائل و مشکالت
کمک کرده ولی در کل راه حل دیگری جز وارد عمل شدن و مشخص کردن وضعیت مالکیت و حل مشکالت
تاخیر در فرآيند اداری تغییر مالکیت زمین وجود ندارد .در واقع مهمترین مسئله ،تالش در جهت رو به جلو بردن
پروژه می باشد هرچند که تاخیرهایی اجتنابناپذیر در ارتباط با نحوه تصرف زمین و دیگر پروژهها ممکن است
وجود داشته باشد.
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