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در  نشینی  حاشیه  معضل  کارشناسان  عقیده  به  گرچه 

نتیجه بی برنامگی و بی توجهی به توسعه متوازن در سطح 

کالن پدید آمده اما سبزوار با اجرای برنامه های مختلف 

توانسته پیشتازی سه استان کشور را در بازآفرینی شهری 

از آن خود کند.درحالی که برخی محافل به دالیلی مانند 

نداشتن اطالعات کافی یا مقاصد دیگر، حاشیه نشینی 

را ناشی از عملکرد شهرداری ها می دانند کارشناسان 

اجتماعی و تاریخی، نقطه آغاز این معضل اجتماعی را از 

دوره اصالحات ارضی و تداوم آن را در نتیجه غفلت از اجرای 

برنامه های عدالت محور و توانمندسازی اقشار پایین جامعه 

از سوی دولت های مختلف می خوانند.به عنوان مثال، 

سجاد امیدوارفر، کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

در مقاله”نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین” 

عواملی همچون رشد جمعیت، مهاجرت، مسائل اقتصادی، 

خالء قانونی و  را از مهمترین عوامل توسعه روزافزون حاشیه 

پدیده  معتقدند  نیز  تاریخ  داند.کارشناسان  می  نشینی 

مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی، همزمان با اصالحات 

ارضی در حکومت پیشین و اوایل سال ۱۳۴۲ شمسی شدت 

گرفت و بسیاری از مردم ساکن در روستاها، دام، منزل و 

تمامی ضروریات زندگی خود در روستا را فروخته و زندگی 

شهری را به زندگی روستایی ترجیح دادند.طبق گفته اساتید 

تاریخ، برخی کشورها از سال ها پیش برای نابودی کشاورزی 

ــران برنامه داشتند و با ایجاد و  و زندگی روستایی در ای

مشارکت در فعالیت واحدهای صنعتی مونتاژ توانستند تا حد 

زیادی، اهداف خود را محقق کنند. در حقیقت سیاست های 

امپریالیستی کشورها هدفی را دنبال می کرد که با تراکم 

جمعیت در مناطق شهری، میزان نارضایتی های عمومی و 

نافرمانی مدنی در طول زمان افزایش یابد که چنین نیز شده 

است.در این راستا وقتی امکانات اولیه زندگی در روستاها 

موجود نباشد، طبیعی است که مهاجرت به شهرها افزایش 

و به تبع آن، ایجاد بافت های فرسوده و حاشیه نشین نیز به 

دلیل مشکالتی همچون درآمد اندک و نبود اشتغال مناسب، 

افزایش خواهد یافت.اهمیت این معضل اجتماعی تا حدی 

است که اکثر دولت ها برای ساماندهی بافت های فرسوده و 

حاشیه نشین، برنامه هایی را طراحی و تدوین می کنند ولی 

در عمل به دلیل موازی کاری های متعدد، هر یک از دستگاه 

ها، دیگری را مقصر دانسته و سعی در این دارند که از انجام 

مسئولیت های خود در این زمینه شانه خالی کنند.مسئول 

حوزه بازآفرینی شهری سبزوار در این زمینه گفت: براساس 

آمار مرکز بهداشت، با افزایش سه منطقه ولی عصر، قدس 

و کاملیا در سال 97 به مناطق هدف شهرستان جمعیت 

حاشیه نشین این شهر به ۶۸ هزار و 9۰۳ نفر رسیده است.

ابوالقاسم سنایی فرد با بیان این مطلب افزود: این جمعیت 

۲9 درصد از جمعیت کل شهر و ۱۵ و نیم درصد از مساحت 

۵۸۵ هزار و ۱۴ هکتاری سبزوار را به خود اختصاص داده 

است.وی همچنین اضافه کرد: به گفته مرکز بهداشت در 

سال 9۵ جمعیت مناطق هدف سبزوار ۵۳ هزار و ۱۰ نفر 

بوده است که در آن زمان۲۳ درصد از جمعیت کل شهر و ۱۴ 

درصد از مساحت۵۲7 و نیم هکتاری مساحت شهرستان 

را از آن خود کرده بود.او با اظهار اینکه  پس از اجرای طرح 

توانمندسازی و بازآفرینی محالت هدف در سبزوار در سال 

های 9۴ تا 9۶ با اجرای ۱۰9 برنامه اقدام اتفاقات خوبی 

در سکونتگاه های غیررسمی این شهر رخ داد، بیان کرد: 

طی این دو سال 9۵ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان به اجرای 

این طرح ها اختصاص یافت که از آن میزان 7 درصد سهم 

اعتبارات ملی و مابقی سهم اعتبارات شهرستانی بود.سنایی 

فرد گفت: از مبلغ ۵۵ میلیارد تومان چیزی معادل ۵۸ درصد 

محقق و ۴۲ درصد آن باقی مانده اســت.وی اضافه کرد: 

براساس آیین نامه ملی اجرایی بازآفرینی شهری، ادارات هر 

شهرستانی موظف هستند ۳۰ درصد از اعتبارات خود را به 

توانمندسازی و بازآفرینی محالت اختصاص دهند که سبزوار 

توانست طی آن دوسال اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان را 

محقق کند.مسئول حوزه بازآفرینی شهری سبزوار در ادامه از 

تدوین و تهیه برنامه اقدام و پایدار سازی محالت هدف سبزوار 

برای سال  های 97 تا ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: در این طرح 

۱۰۸ برنامه اقدام با اعتباری بالغ بر ۶7 میلیارد تومان پیش 

بینی شده که  خوشبختانه در ستاد استانی بازآفرینی شهری 

مصوب شد.وی در ادامه به افزایش محالت هدف سبزوار از 

7 به ۱۰ منطقه اشاره کرد و گفت: مناطق ولی عصر، قدس 

و کاملیا به مناطق نیروگاه، عیدگاه میانی، شمالی و جنوبی 

و همچنین سه روستای کالته سیفر، صالح آباد و قلعه نو 

دهراز اضافه شده اند.سنایی فرد همچنین به عقد قرارداد 

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی با یک نهاد محلی 

برای مدت ۱۸ ماه جهت توانمندسازی دو منطقه قلعه نو و 

کاملیا اشاره کرد و گفت: از ۱۸ محله کشوری راه یافته به 

این طرح، دو محله از سبزوار برای ارائه خدمات شهرسازی 

و تسهیل گری انتخاب شده که به زودی کار اجرایی آنان 

در این شهرستان آغاز خواهد شد.او در ادامه اضافه کرد: 

با افزایش جمعیت در مناطق هدف بر وظیفه دستگاه های 

خدمات رسان و نهادهایی همچون شهرداری افزوده می 

شود و مدیران شهری تالش می کنند که گام های موثری را در 

راستای ارائه خدمات به مردم ساکن در این مناطق بردارند.

وی با اظهار اینکه تالش ما بر خودکفایی محله محور محالت 

هدف است، بیان کرد: تاکنون دوره های آموزشی متعددی 

در زمینه های اشتغال، کارآفرینی و توسطNGOها ، ادارات، 

فنی و حرفه ای برای ساکنان این محالت برگزار شده که 

نتایج مثبتی را در پی داشته است.مسئول حوزه بازآفرینی 

شهری سبزوار از اعطای وام روستایی به ساکنان محالت 

هدف این شهر نیز خبر داد و گفت: با معرفی واجدین شرایط 

به اداره کار و تعاون، وام های روستایی برای اشتغالزایی و 

کارآفرینی در روستا به آنان اختصاص می یابد که این مهم 

ضمن جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در ایجاد 

اشتغال هم سهم قابل توجهی خواهد داشـــت.او گفت: 

کمیته پیشگیری و پیش نگری از سکونتگاه های غیررسمی 

نیز با همکاری فرمانداری، شهرداری، بنیاد مسکن و راه و 

شهرسازی کار خود را به صورت جدی تر آغاز کرده تا با تکیه 

بر توانمندسازی روستایی مانند روستای کهنه آب از الحاق 

آن به شهر جلوگیری شود.در پایان برای توانمندسازی بیشتر 

محالت هدف سبزوار که انصافا شاهد اتفاقات خوبی در چند 

سال اخیر در آن بوده ایم مثل احیای هنرهای دستی اهالی 

در راستای توانمندسازی و درآمدزایی)باتوجه به مهاجر 

بودن اهالی این مناطق از روستا به شهر(،ایجاد درمانگاه 

ویژه اهالی، احداث مهدکودک جهت کودکان این محله 

با ارائه برنامه های خاص با توجه به درآمد اهالی، احداث 

امکانات رفاهی، فرهنگی، پارک محله های بیشتر جهت 

بهره مندی اهالی از تفریحات و سرگرمی ، ایجاد گلخانه 

های مختلف کشاورزی و گیاهی برای رونق اشتغالزایی 

وپیشنهاد می شود.

مسئول حوزه بازآفرینی شهری سبزوار تشریح کرد:

توسعه سبزوار را با مشارکت  توانمندسازی محالت هدف با 10۸ برنامه اقدام به گام دوم رسید
شهروندان محقق می کنیم

و  ــوزه مدیریت شهری به جهت گستردگی، تعدد، تنوع  ح

پراکندگی نیازها، مطالبات، مشکالت و چالش های شهری و 

شهروندی با مباحثی چون عمران، خدمات شهری، ترافیک و 

حمل و نقل، مبلمان شهری، زیباسازی، ساخت و ساز و صدور 

پروانه، عوارض محلی، آسفالت، بازگشایی، اجرای طرح های 

تفصیلی و جامع، شهرسازی، سرمایه گذاری و ده ها مقوله دیگر 

به عنوان نهادی عمرانی، خدماتی و اجرایی معرفی و شناخته 

شده است.مجموعه مدیریت شهری از دیگر سو به جهت ارتباط 

مستقیم با مردم و شهروندان، به عنوان اصلی ترین خدمات 

گیرندگان از سیستم مدیریت شهری، ناگزیر از توجه جدی به 

نیازها و مطالبات مختلف اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و تفریحی 

و... شهروندان نیز می باشد و شاید از همین روست که امروزه به 

جهت تغییر کارکردها و رویکردهای خدماتی شهرداری ها، این 

نهاد مردمی از یک دستگاه صرفا خدماتی در دهه های گذشته، 

به یک دستگاه اجتماعی تبدیل شده و بخش عمده ای از برنامه 

ریزی ها و خدمات این مجموعه به سمت فعالیت های اجتماعی 

و فرهنگی سوق پیدا کرده است.یقینا توسعه زیر بنایی پایدار 

شهر سبزوار که از دیر باز خواسته به حق شهروندان و مدیران 

تالشگر آن بوده امروز در سایه تعامل و همدلی مثبت و هم سو 

میان اعضای شورای اسالمی شهر، شهرداری و شهروندان به 

عنوان مثلث تعامل و ایجاد بسترهای مناسب توسعه و پیشرفت، 

تحقق عینی یافته و توانسته است سبزوار را به کارگاه بزرگ 

عمران و آبادانی تبدیل نماید، به طوری که تدوین برنامه های 

چشم انداز راهبردی شهرداری نوید بخش دستیابی به اهداف 

توسعه شهر بوده و در سایه اهمیت بخشی به اصل برنامه ریزی 

و مدیریت برنامه محور، کهن شهر دیار سربداران به آن سطح از 

جایگاه مورد انتظار در پروسه توسعه دست خواهد یافت.در هر 

حال، معتقدیم که سیستم اجرایی شهرداری هرگز به تنهایی 

بر مشکالت فائق نخواهد آمد اما با صداقت، عدالت اجتماعی، 

انضباط مالی و تسریع در امور شهروندان عزم مدیریتی خود را 

برای حل مشکالت مردم به کار گرفته و با علم به اینکه ما وظیفه 

ای جز خدمتگزاری به مردم نداریم تمام تالش خود را جهت 

ایجاد اعتماد میان شهروندان و شهرداری به کارخواهیم بست 

و قطعا با یاری همشهریان فکور و صبورمان شهری مطلوب، 

پاک، سرسبز و با امکانات خوب شهری که حق آنان می باشد را 

در آینده ای نزدیک خواهیم داشت. 

سید علی کوشکی؛ شهردار سبزوار

یادداشت

وزیر راه و شهرسازی خبرداد: 

سبزوار، پشتیبان سه استان در حوزه بازآفرینی شهری

وزیر راه گفت: سبزوار در بازآفرینی شهری نمونه خوبی برای 

کشور و پشتیبان ۳ استان دیگر اســت. آخوندی در سفر به 

غرب استان در بازدید از راه های این حــوزه و پــروژه راه آهن 

سبزوار افزود: بافت تاریخی و قدیمی و نیز حاشیه نشینی را در 

سبزوار شاهد هستیم که باعث شده حدود۵۰ هزارنفر از۲۵۰ 

هزارجمعیتی که این شهرستان دارد در حوزه های حاشیه ای 

زندگی کنند.وی به مهم بودن بحث بازآفرینی شهری در سبزوار 

اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه هماهنگی بین شهرداری، 

فرمانداری و وزارت خانه باعث شده است، بیش از ۱۰۰ پروژه 

بزرگ و کوچک تعریف شود تا جهت خدمات رسانی به حاشیه 

شهر و بازآفرینی شهری اقدام نمایند.آخوندی با بیان اینکه پروژه 

راه آهن از سال 9۵ فعال شده افزود: پروژه راه آهن از سال9۵ 

پیشرفت بسیار خوبی داشته و زیرسازی حدود ۳۰ کیلومتر از آن 

به پایان رسیده است.وی گفت: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 

در سال97 برای پروژه راه آهن گذاشته شده است و برای اتمام 

و بهره برداری آن حدود۱77 میلیارد تومان دیگر نیاز است.


