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کنکاشی در برنامه تسهیل 
بهسازی محالت 

فرودست شهری )SUF (؛
با تاكید بر بحث سرمايه گذاری زمین

ثمين اسكندری
آرمان فتح جاللی

دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد برنامه ريزی 
شهری و منطقه ای -  دانشگاه تربيت مدرس



چكيده 
به  افزوده شدن جمعيت ساكنان محالت فرودست شهری توجه سازمان های جهانی و  اخير،  در دهه هاي 
خصوص مركز اسکان بشر1 را برای ارائه برنامه های گوناگون بهسازی براي اين محالت و نيز ارتقاء وضعيت 
زندگی ساكنان آنها، به خود جلب كرده است، ليکن شکاف موجود بين برنامه های ارائه شده و سرمايه گذاری ها 
سبب گرديده است تا برخی از اين برنامه ها با كاستی هايی در اجرا مواجه گردند. در همين راستا، برنامه ای 
برای  مالی  برنامه ريزی  منظور  به   )SUF( شهری  فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  برنامه  عنوان  تحت 
بخش های مختلف برنامه های بهسازی از جمله بخش سرمايه گذاری زمين در اين محالت، توسط سازمان 
اسکان بشر مطرح شده است كه برنامه ريزی مالی براي اقدامات بهسازی در محالت فرودست شهری را هدف 

قرار می دهد. 
بهسازی محالت  تسهيل  برنامه  كلی  فرآيند  و  اساسی  مفاهيم  بررسی  با  تا  می شود  مقاله، تالش  اين  در 
فرودست شهری)SUF( ، به بحث زمين و سرمايه گذاری زمين به عنوان يکی از وجوه اصلی بهسازی اينگونه 

محالت پرداخته شود.

واژگان کليدی: 
تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری، برنامه ريزی مالی، سرمايه گذاری، زمين.
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مقدمه
بر اساس تخمين ها، حدود يك ميليارد نفر از مردم جهان، رقمی در حدود يك ششم از جمعيت آن، در محالت 
فرودست شهری زندگی می كنند. عظمت اين پديده و سرعت گسترش آن نشان می دهد كه علی رغم تالش 
زياد دولت ها و موسسات توسعه ای برای حمايت از بهسازی محالت فرودست شهری، هنوز تغيير قابل توجهی 
در زندگی ساكنان محالت فرودست شهری به وجود نيامده است. بر اساس بررسی ها بخشی از عدم كارايی 
دولت ها در حمايت از بهسازی اين محالت به وجود شکاف های عميق ميان برنامه های بهسازی ارائه شده 
و منابع مالی و سرمايه گذاری های در دسترس بازمی گردد. اين شکاف- كه به سبب رشد سريع و بی قاعده 
شهرنشينی رو به گسترش است – تالش دولت ها برای رسيدن به اهداف توسعه هزاره را بی نتيجه خواهد 

گذارد. 
مركز اسکان بشر، به منظور پاسخ به اين معضل و ارائه راهکارهای مناسب، فعاليت های متمركز و مستمری 
نتايج آن است.  از  بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( يکی  برنامه تسهيل  پيگيری كرده است كه  را 
اين برنامه برای تأمين كمك های جهانی به منظور طراحی و اجرای پروژه های بهسازی و مسکن بانك پذير2  
محلی، طراحی شده است به نحوی كه گروه های ساكن كم درآمد و نمايندگان محلی آنها بتوانند سرمايه های 
بومی را به عنوان بخش قابل توجهی از منابع مالی بهسازی پايدار محله ای و مسکن اقشار كم درآمد، بر اساس 
ساختار بازپرداخت اجتماع محور، جذب كنند. اين برنامه وجوه مختلفی را پيگيری می كند كه اساسی ترين آنها، 
بحث زمين است. زمين كه به عنوان نهاده اصلی توليد مسکن و برنامه های بهسازی مطرح شده، سهم عمده ای 
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از منابع مالی را به خود اختصاص می دهد. در محالت فرودست شهری، عدم دسترسی ساكنان به حق مالکيت 
زمين و نيز سيستم های عملياتی مديريت زمين، دسترسی آنها به منابع مالی رهنی )كه مستلزم داشتن حقوق 
رسمی زمين است( را غير ممکن می سازد. از سويی ديگر با اعطای حق مالکيت و باال رفتن ارزش زمين ها در 
اين مناطق، امکان رانده شدن ساكنان به مکانی دورتر و حاشيه های خارج از شهرها وجود خواهد داشت. بنابراين 
اهميت برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( در پاسخ به وضعيت حساس و پيچيدگی بحث 

زمين در بهسازی محالت مذكور و ايجاد دسترسی به منابع مالی، بيش از پيش روشن می گردد.

)SUF(ماهيت برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری
بشر  اسکان  سازمان  توسط   2004 سال  در  كه   )SUF(شهری فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  برنامه 
پايه ريزی شده است نوعی از همکاری فنی و ابزار سرمايه گذاری است كه هدف آن آزمايش و توسعه ابزارها و 
روش های جديد مالی برای گسترش سرمايه گذاری های بخش خصوصی در بهسازی محالت فرودست شهری 
در مقياس وسيع است. اين برنامه توسط دولت های انگلستان، نروژ و سوئد سرمايه گذاری شده است و يك 
فرضيه اساسی دارد و آن اينکه تنها زمانی محالت فرودست شهری می توانند با موفقيت بهسازی شوند كه 
ساكنان محالت فرودست شهری به طور جدی در برنامه ريزی و طراحی پروژه های بهسازی درگير شوند و 

بتوانند با ساير ذيمدخالن كليدی همکاری قوی ای داشته باشند.
پروژه های  تا  می كند  كار  محلی  بازيگران  با   ،  )SUF(شهری فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  برنامه 
بر  عالوه  حالت،  اين  در  درآورد-  بانك پذير  اصطالح  به  صورت  به  را  شهری  فرودست  محالت  بهسازی 
بانك های كوچك، توسعه دهندگان امالك، موسسات اعتباری مسکن، ارائه دهندگان خدمات، موسسات خرد 
مالی و شركت های صنعتي جذب پروژه ها خواهند شد. به عبارت ديگر هدف از تعريف اين برنامه، ايجاد جذابيت 

در پروژه های بهسازی هم برای ساكنان محالت فرودست شهری و هم برای بانك هاست. 
گرايشات مطرح شده در اين برنامه عبارتند از: رويارويی با پديده شکاف ميان منابع مالی و برنامه های بهسازی 
محالت فرودست شهری؛ پاسخگويی و استفاده بهينه از تمركززدايی از مديريت عمومی دولت مركزی و تفويض 
قدرت به قانونگذاران محلی؛ آزادسازی صنعت خدمات مالی بومی و استفاده از آن در جهت برنامه ريزی مالی 
بهسازی ها در قالب وام های بانکی برای ساخت و سازهای قابل استطاعت، رهن و يا وام های بهسازی مساكن، 
انداز در  و يا سرمايه گذاری های مالی بازارهای سرمايه محلی؛ و افزايش فعاليت هاي اجتماعی و سطح پس 

محالت فرودست شهری.
اين برنامه طراحی و اجرای پروژه های فيزيکی را بر عهده ندارد بلکه تنها ابزاری را فراهم می آورد كه موجب 
توسعه  پروژه ها از لحاظ مالی خواهند شد. عقيده پايه گذاران اين برنامه بر اينست كه منابع موجود در محالت 
فرودست شهری و نيز سرمايه های بخش خصوصی می بايستی در تالشی هماهنگ به كمك بهسازی وضعيت 
زندگی در محالت فرودست شهری و سکونتگاه های غيررسمی آيند. اما نکته اساسی در فرآيند بهسازی، عدم 
دسترسی ساكنان اين محالت به اعتبارات رسمی برای بهسازی مساكن است. از اينرو برنامه تسهيل بهسازی 
محالت فرودست شهری)SUF( تالش می كند تا منابع و اعتبارات را بر اساس تالش های خود ساكنان به 

منظور بهبود شرايط محيطی و ارتقاء وضع مساكن، برای اين محالت تأمين كند.
در حال حاضر، پروژه های آزمايشی برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( در كشورهای 
غنا، سريالنکا، اندونزی و تانزانيا در حال انجام است و رويکردهای متفاوتی برای حمايت از اهداف اين برنامه 
مورد آزمايش قرار گرفته است. اما در هر حال، عمليات اصلی در نظر گرفته شده برای اين برنامه در تمامی 
كشورها يکسان بوده و شامل چهار عمليات خدمات مشاوره، عملکرد ارجاعی3 ، بسته بندی مالی و ايجاد و 

توسعه توليدات مالی است:

ارائه خدمات مشاوره ای طراحی   )SUF(برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری اولين وظيفه   •
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شده برای كمك به اعضای SUF )NGOها، بدنه حرفه ای، شهرداريها، بانك های تجاری و موسسات بازار 
سرمايه ( در برنامه ريزی مالی برای بهسازی محالت فرودست شهری، مسکن اقشار كم درآمد و پروژه های 

زيرساختی مشترك است. 
• عملکرد ديگر SUF، عملکرد ارجاعی است كه هدف آن برقراری ارتباط ميان نيازهای شناخته شده با     
حمايت های نهادی محلی، منطقه ای و بين المللی است كه اين مهم از طريق جذب متخصصين و شبکه های 
همکاری برنامه های چندجانبه و NGOهاي بين المللی به پروژه های محلی، با رجوع به اجتماع محلي است. 
اصالحات   ،)SUF(شهری فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  برنامه  برای  مالی  بسته بندی  حمايت ها،  اين 
را  فرودست شهری  بهسازی محالت  جنبه های  ساير  ارتقاء  و  تقويت ظرفيت شهرداريها  قانونی،  و  سياستی 

سرعت می بخشد.
• در سومين قدم، به منظور متناسب كردن پروژه های بهسازی محالت فرودست شهری و نيز پروژه های 
نيز  و  از سرمايه گذاری  متنوعی  اشکال  به  با هدف دسترسی  مالی  بسته های  ايجاد  اقشار كم درآمد،  مسکن 
كردن  بانك پذير  راستای  در  عمليات  اين  می گيرد.  سرمايه گذاری صورت  اوراق  و  توليدات  انواع  از  استفاده 
پروژه ها و جذب  تأمين كنندگان مالي بومی با سرمايه های خصوصی )برای سرمايه گذاری با ريسك و بازگشت 

مطمئن برای قرض پول و يا سرمايه گذاری در دوره های طوالنی مدت( تعريف شده است.
• آخرين عمليات تعريف شده برای برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF(، ايجاد و توسعه 
انواع مختلف ابزار و توليدات برای اشکال مختلف سرمايه های بومی موجود از قبيل وام ها، اوراق شهرداری و 

غيره است. در برخی از موارد اين سرمايه ها شامل گارانتی های بين المللی نيز می شوند.

مالحظات مفهومی
در طرح ريزی برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( پيش فرض ها و مالحظات مفهومی 
در نظر گرفته شده اند تا از موفقيت اجرای اين برنامه اطمينان حاصل گردد. نخست آنکه يك استراتژی فرضی 
نياز است تا پارامترهای الزم برای پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( و مداخله های 
الزم برای توانمندسازی محيط برای ايجاد حق مالکيت، حقوق شهروندان، و حقوق موسسات اعتباری وام دهنده 
شناسايی شده و از آن طريق بيان روشنی از توافقات و طرفين توافق برای هر يك از پروژه های توسعه ای 

ارائه گردد. 
"مديريت  شده  اصالح  سيستم های  در  كم درآمد  كارگران  دادن  سکنی  كه  آنست  دوم  فرض  پيش 
اقتصاد شهری الزمست.  پايدار  به منظور توسعه  اقشار كم درآمد"4 در هسته های شهری  استراتژيك  شهری 
مشاركت كنندگان در بهسازی محالت فرودست شهری به خوبی می توانند در ساختاردهی به برنامه ريزی مالی، 

اجرا، پايش و ارزيابی چنين توسعه هايی نقش ايفا كنند. 
از سويی ديگر، پيشرفت وضعيت زندگی در محالت فرودست شهری و ارتقاء محيط شهری به طور همزمان 
اتفاق می افتد، از اينرو، اين گونه بهسازی ها، برای اجتماع شهری، اقتصاد آن و نيز ايمنی محيط شهری مفيد 

واقع خواهند شد.
يکی ديگر از مالحظاتی كه در برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( لحاظ گرديده است، 
اين است كه برنامه ريزی برای در دسترس بودن زمين و خدمات برای مسکن اقشار كم درآمد همواره از لحاظ 
پديده موجب  اين  برآورد شده است و  نياز  از حد  يافته كمتر  نيز زمان در كشورهای توسعه  و  كمی و كيفی 
همه گيری جهانی محالت فرودست شهری شده است. در نتيجه شهرگرايی نتوانسته است موجب آزادسازی 

انبوه زمين مورد نياز برای مسکن كم درآمدها گردد.
و دست آخر اينکه، نقش زنان در موفقيت برنامه ها غيرقابل اغماض است. موفقترين گروه پس انداز گروهی 
است كه توسط زنان راه اندازی می شود و بر پايه فرآيندهای يادگيری همسطح استوار است كه توسط موسسه 

بين المللی ساكنين محالت فرودست شهری5  در برخی از كشورها ايجاد شده است. 
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تمامی اين فرآيندها می توانند به عنوان نشانه های اساسی رويکرد " حذف عدم آزادی نسبت به توسعه " كه 
قادر به تغيير وضعيت اجتماعی و اقتصادی است، تعريف شوند. 

 )SUF(مالحظات عملياتی برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری
بازپرداخت  طرح های  با  توسعه  پروژه های  به  اصواًل  بخش خصوصی  طريق  از  واگذاری  قابل  سرمايه   .1
مشخص و از پيش تعيين شده تعلق می گيرد كه از آن طريق بازده مالی مورد توجهی با ريسك اعتباری قابل 
قبول و مديريت پذير را ايجاد كند. اين بخش خارج از سيستم و كنترل بخش دولتی عمل می كند اما پايه ها و 

قواعد مشاركت آن توسط دولت مقرر می گردد. 
محالت  ساكنين  محور  اجتماع  )سازمان های  شهری  فقير  قشر  قرضه  و  انداز  پس  گروه های  اتحاديه   .2
فرودست شهری( از طريق تشريح ساختار اوليه بازپرداخت با نرخ سود اوليه كم )در بسياری از موارد با سود كمتر 

از يك درصد( عملکرد متناسب برای سرمايه گذاری بخش خصوصی را موجب خواهند شد.
3. شهرداريها بهترين مقر برای برنامه ريزی زمين و خدمات )زيرساخت های نظير جاده ها، زهکش ها، سيستم 

تخليه فاضالب و منابع آب( كه از ملزومات توسعه محالت پايدار هستند، می باشند.
يکديگر  با  و شهرداری ها(  اتحاديه گروه های پس انداز  )سرمايه گذاران بخش خصوصی،  4. هر سه گروه 
می توانند پروژه های به اصطالح بانك پذيری را طرح ريزی كنند كه به توسعه های متناسب، قابل استطاعت 
و قابل دسترسی از طريق اقشار كم درآمد، غير مشمولين، و محدوده های مسکونی )به عنوان ستون فقرات 

موفقيت اقتصاد شهری و جوامع پايا( می انجامد.
5. نقش و وظيفه دولت در سطح ملی تسهيل و حمايت از اين فرآيند است، در اين صورت توسعه برای تمامی 

شهروندان ميسر خواهد بود و فقر به شکلی اساسی از بين خواهد رفت.

  6)SUF(فرآيند تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری
فرآيند برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری – مطابق نمودار– شامل هفت مرحله است، كه سه 

مرحله ابتدايی آن مربوط به اقدامات اساسی SUF بوده و مابقی مراحل در نتايج، بررسی می شوند.
) PDDP 7( برنامه توسعه و طراحی پروژه :A

اجتماعات،  تعاونی  امالك،  اجتماعی، صاحبان  )گروه  پروژه  كارفرمای  توسط  پيشنهادی  پروژه  مفهوم كلی 
انجمن مسکن، توسعه دهنده يا شهرداری يا هر تركيبی از اينها( توليد خواهد شد. در برنامه توسعه و طراحی 
پروژه )PDDP( موقعيت زمين پروژه، در داخل بافت شهر . طرح ساختاری شهر برای اين محدوده، مشخص 
خواهد شد.همچنين اين برنامه تعيين خواهد كرد كه چند نفر در طرح اسکان داده خواهند شد.همچنين به منظور 
تأمين خدمات مورد نياز برای ساكنين آتی طرح، برنامه توسعه ی زيرساخت ها توسط شهرداری به عنوان يکی 

از نيازهای طرح، به اين برنامه ملحق می گردد.
يك طرح كلی پروژه يا برنامه جامع پروژه كه شامل مواردی از قبيل مالکيت زمين و مرزهای مطالعه شده آن 
به همراه نحوه تأمين زيرساخت های شهری )خيابان ها، فاضالب ها، پياده روها، آب لوله كشی، بهداشت، برق 
و...( می باشد، تهيه خواهد شد.اين برنامه به منظور رسيدن به اهداف خود )پاسخگويی به مسائل گفته شده در 
باال( نياز خواهد داشت كه محدوديت های توسعه سايت، و نحوه برخورد با آن ها را نشان دهد .جايی كه عوامل 

نامعين و نامشخص هستند، برنامه نياز خواهد داشت كه پروژه را بر اساس فرض های خود پيش ببرد.
هر  می باشد  پروژه   )EIA( محيطی  زيست  اثرات  ارزيابی   ،PDDP با  ارتباط  در  اساسی  عناصر  از  يکی 
چند كه اين ارزيابی توسط چارچوب قوانين محلی خواسته شده باشد. مسئله مهم، يا به عبارت ديگر خروجی 
EIA اين است كه بحث اصلی بين كارفرما و اجتماع محلی را حل وفصل خواهد كرد به نحوی كه مشخص 
می شود كه توسعه پروژه چرا در اين مکان ويژه ضروری است و چه مزايای زيست محيطی با باززنده سازی 

عايد خواهد شد.
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 چهار چوب كلی يك PDDP شامل هفت قسمت كلی بوده كه به شرح ذيل می باشد:
با مشکالت موجود و بهسازی  اين قسمت، استراتژی توسعه برای مقابله  1- تشريح استراتژي توسعه: در 

محالت فرودست شهری مشخص می شود.
2- تشريح پروژه آزمايش: در اين قسمت، موضوعاتی از قبيل موقعيت، مالکيت، مساحت قطعه، تعاريف مرز 
و اندازه ها، نحوه استفاده از زمين در وضع موجود، چشم انداز توسعه، ظرفيت مورد انتظار و افراد مورد نظر براي 

خدمات دهي، و اقدامات و زمان مورد نياز براي انجام آن ها تعيين خواهد شد.
3- افراد درگير در پروژه آزمايشی: در اين قسمت افرادی كه در پروژه درگير هستند اعم از سازمان های دولتی، 

غير دولتی،NGO ها، موسسات ملی، اجتماعات ملی مشخص شده و ارتباط الزم با آن ها برقرار می گردد.
ابتدا فرض كلی پروژه  4- استراتژی فروض توسعه پروژه: اين قسمت خود دارای سه بخش می باشد. در 
مطرح می شود. سپس فرض خروجی از فرض كلی مشخص شده و در نهايت خصوصيات جزئی  به تفکيك 



مورد بررسی قرار گرفته شده و الزامات آن ها، مسئول اجرای آن اقدامات، افراد موافق با اين فرض و مسئول 
تکميل آن مشخص می شود.

5- برنامه مالی پروژه آزمايشی: برنامه مالی پروژه شامل پنج مرحله می باشد. در مرحله اول هزينه پروژه 
آزمايشی پيشنهادی برآورد می گردد. بدين منظور هزينه تملك زمين، ايجاد و يا توسعه زيرساخت ها )بهسازي 
خيابان ها، فاضالب، آب،پاكسازی زمين، برق، فضاهای عمومی(، هزينه توسعه مسکونی، حفاظت و نگهداری، 
مشخص  مالی  بحث  با  مرتبط  هزينه های  و  مهندس(  شهرساز،  )معمار،  پروژه  در  مشغول  متخصص  افراد 
بازپرداخت در چهار مرحله گرفتن مالکيت زمين، توسعه  اقدامات مالی پروژه و روش هاي  خواهد شد. سپس 
تامين كننده  بعد گزينه های  انبوه و خانه سازي مشخص می شود. در مرحله  فاز ساخت مساكن  زيرساخت ها، 
مالی مورد بررسی قرار می گيرد. در مرحله چهارم، برنامه مالی و زمان بندی پروژه پيشنهاد می گردد كه در اين 
مرحله مسئوليت افراد، مديريت ريسك، امنيت ساختار سرمايه گذاری، توافقات ضمانت نامه ها، افزايش اعتبارها و 

محدوديت ها مشخص می شود و در مرحله نهايی توافقات قانونی صورت خواهد گرفت.
6- برگه دوره افزايش اعتبار پروژه آزمايشی: در اين مرحله دوره زمانی اعتبارات و نحوه افزايش و تقويت 

آنها مشخص می گردد.
7- برنامه اقدامات پروژه آزمايشي: در مرحله آخر، به طور عمومی، ابتدا برنامه مديريت اجرای پروژه مشخص 
ارائه  و  تعيين  اجرايی  تصميمات  برای  زمانی  جدول  نهايت  در  و  پروژه  مديريت  فلوچارت  سپس  می شود. 

می گردد.        

)PBP 8( برنامه مالی پروژه  :B
با دانستن اطالعات حاصله از بخش اول)PDDP( و اطالعات بخش سوم)برنامه اجرای پروژه،PIP(، برنامه 
مالی پروژه )PBP( براي تمامی هزينه ها تشخيص داده شده، نحوه تأمين اعتبارات مالی اين هزينه ها و روش 
بازپرداخت با زمان بندی هر يك، معين خواهد شد. همچنين برنامه مالی پروژه )PBP( تمامی موضوعات مالی، 
از قبيل امتيازات شراكتی )مالی و امکان واگذاری زمين برای پروژه(، يارانه ها) از دولت يا ديگر منابع( و ديگر 

تضمين ها و افزايشات اعتبارات كه ممکن است برای پروژه قابل دسترس باشد را تشريح می نمايد.
برنامه مالی پروژه )PBP( در تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( شامل دو بخش می باشد. در 
بخش اول كه برگه پشتيبانی كارفرما نام دارد، به منظور استخراج مسائل و مشکالت اصلی، از كارفرما در ارتباط 
با عناصر كليدی پروژه سواالتی پرسيده می شود. در بخش دوم كه نمايه برنامه مالی نام دارد، محتويات برنامه، 
اقدامات مورد نياز، مسئول هر اقدام، موضوعات مهم/ وضعيت موجود، زمان تکميل برای تمامی قسمت های 

پروژه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( مشخص می شود.

) PIP 9( برنامه اجرای پروژه :C 
اين برنامه به منظور هماهنگی تمامی فعاليت ها و مسئولين در جهت تکميل و يا بهبود مساكن و زيرساخت های 
مرتبط با آنها استفاده خواهد شد. به بيان ديگر، برنامه اجرای پروژه )PIP(، ابتدا يك ابزار مديريت پروژه برای 
تمام طول پروژه می باشد. برنامه اجرای پروژه )PIP( بعد از اينکه توافقات مالی در برنامه مالی پروژه انجام شد 

و طرح توسعه پروژه تهيه گرديد، شروع خواهد گرديد.
برنامه اجرای پروژه )PIP( وسعت يك پروژه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( را مشخص 
به عنوان مثال، مقدار زمين، اطالعات بررسی شده، خيابان ها و زيرساخت هايی كه در زمين توسعه  می كند. 
خواهند يافت، تعداد مساكن ساخته شده، زمان بندی و توافقات مالی كه در بخش برنامه مالی پروژه انجام شده 
است، در اين برنامه تدقيق می گردد. به عبارت ديگر، برنامه اجرای پروژه )PIP( مشخص می كند چه كسی، 
در چه زمانی، چه كاری را انجام می دهد كه اين فرايند توسط مدير پروژه انجام می گردد. مالك اين برنامه، 

كارفرمای پروژه بوده و كسی است كه نهايتًا سرمايه اين پروژه را فراهم مي كند.
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)SUF( زمين و سرمايه گذاری در برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری
بهسازی محالت فرودست شهری مقوله ای پيچيده است و دسترسی ناعادالنه به زمين و نبود امنيت مالکيت 
بر ايجاد محالت فرودست شهری در شهرها و پيچيدگی دامن خواهد زد. بر همين اساس، هر گونه رويکرد 
ملی و يا شهری برای بهسازی محالت فرودست شهری بايد به گونه ای باشد كه از ذخيره كافی زمين برای 
اين  بهسازی  مالی  چالش  بر  تأكيد  نيازمند  نيز  مهم  اين  كه  كند  حاصل  اطمينان  درآمدی  گروه های  تمامی 
محالت و برنامه ريزی برای آن خواهد بود. در شرايط عادی، به طور معمول، سرمايه گذاری های رهنی برای 
ساخت و يا خريد مسکن در اختيار مشتريان قرار داده می شود و اين در حاليست كه سرمايه های رهنی برای 
صورت  به  را  خود  مساكن  می دهند  ترجيح  و  هستند  غير رسمی  مشاغل  دارای  كه  فقير  اقشار  نيازهای  رفع 
تدريجی ساخته و استطاعت ساخت و برنامه ريزی استانداردهای محالت با درآمد متوسط را ندارند، مناسب و 
كارساز نخواهد بود. در نتيجه بايد به گونه ای عمل كرد تا اين گروه ها به طور جدی در برنامه های بهسازی 

لحاظ شده و درگير شوند.
اندونزی چالش های اساسی زمين در بهسازی محالت  تانزانيا و  از 4 كشور غنا، سريالنکا،  تجارب موجود 
فرودست شهری را دسترسی به سرمايه گذاری های زمين و مسکن، گونه های مختلف مالکيت زمين، امنيت حق 

مالکيت، بازار زمين در اينگونه محالت، روابط نهادی و حاكميت زمين معرفی می كند.
در اينگونه محالت، هيچ يك از اعضای اجتماع محلی موجود دسترسی به سرمايه های رهنی نداشته اند. اين 
مسئله از مکانيزم تعريف شده برای دريافت سرمايه ها ناشی می شود كه مستلزم دارابودن پس انداز شخصی ، 
ساختارهای پس انداز متکی بر اجتماعات محلی و ساير شرايط است. بنابراين ، با توجه به سرمايه و پس انداز 
به  از دستيابی  اين گروه  بانکی ،  وثيقه های  به  آن ها  نيز عدم دسترسی  و  مناطق  اين  ناچيز ساكنان  شخصی 

سرمايه های موجود برای ساخت و ساز و بهسازی محروم می مانند.
مسئله ديگر در دسترسی به منابع مالی موجود ، گونه های مختلف مالکيت و همزمان عدم دسترسی به حق 

مالکيت است. حقوق زمين در محالت فرودست شهری شامل چند دسته كلی می شود :
• حقوق غيررسمی و تصرفی : در بسياری از محالت فرودست شهری ، زمين و يا منازل مسکونی ، بدون عقد 
قرارداد رسمی با مالك قانونی تصرف شده اند. اين روش در بسياری از كشورها نظير سريالنکا بسيار مرسوم 
است. اما دولت های سريالنکا و اندونزی ، در راستای برنامه بهسازی محالت فرودست شهری ، ترتيبی را اتخاذ 
كرده اند تا متصرفان با ارائه قبوض آب ، برق و ... پرداخت شده و يا رسيد ماليات پرداخت شده گواهی حق تصرف 

زمين را دريافت كنند.
• مالکيت ناسازگار10 :  در برخی موارد متصرفان برای سال های متمادی به صورت غير قانونی زمين ها را 
اشغال كرده اند . به همين منظور ،كشورهای مورد بررسی ، نظير اندونزی و تانزانيا ، شرايطی را فراهم كرده اندكه 
ساكنان اين زمين ها با مراجعه به دادگاه و اثبات اشغال زمين به مدت بيش از 10 ) و برخی موارد 12 ( سال ، 

می توانند حق مالکيت دريافت كنند.
• مالکيت اجاره ای : در كشورهايی نظير غنا و تانزانيا آمار متصرفان اجاره ای بسيار باالست . در اين شرايط با 
پرداخت اجاره 12 ماه تا دوسال به طور يکجا ، می توانند از سرمايه های موجود برای مسکن و بهسازی استفاده 

كنند. 
• حق مالکيت سنتی يا مذهبی : در اين روش رهبر مذهبی يا سنتی نقش مهمی در اعطای مالکيت غيررسمی 
اين مالکيت به گواهی  از مالکيت ،  اين نوع  تانزانيا به منظور تعريف  به ساكنان محالت مورد بحث دارد . در 

سکونت تغيير يافته است.
• مدل های مداخله گر : از اين روش در تانزانيا و اندونزی استفاده شده است كه بر اساس آن گواهی سکونت 
پنج ساله ای به متصرفان اعطا می شود تا به مرور زمان بتوانند محيط سکونت خود را ارتقاء دهند. پس از پنج 
سال ، اقشار كم درآمدی كه توان خريد ملك را نداشته باشند می توانند تقاضای مالکيت خود را به شهرداری 

اعالم كنند.

 3
0-

29
ره

ما
ش

88
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پاي

90

10-Adverse possession  



• مالکيت گروهی / تعاونی : در اين حالت مالکيت گروهی به جمعی از متصرفان محالت فرودست شهری 
اعطا می شود.

نتيجه حاصل از فعاليت های برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری نشان می دهد كه تنها مدل های 
كافی  اينگونه محالت  در  مساكن  فردی  بهسازی  فعاليت های  به  بخشيدن  برای سرعت  مداخله گر می توانند 

باشد.
روند تجارب برنامه مورد بحث)SUF( ، نشان می دهد تمامی پروژه ها دارای جنبه ای از قانونمند كردن هستند 
تا از اين طريق بتوانند حق مالکيت رسمی را به اجتماعات اعطا كنند. عالوه براين ، در برخی موارد سعی بر 

برقراری ارتباط ميان ضوابط و افزايش درآمد نهادهای قانونی محلی ناشی از افزايش ماليات امالك می باشد.
از آنجا كه اين فعاليت ها مستلزم صرف هزينه های زياد هستند ، هرچه منابع مالی مورد نياز برای برنامه بيشتر 
باشد ، به رويکردها و استراتژی های ابداعی  بيشتری نياز خواهد يود. بررسی فعاليت های انجام شده در جهت 
تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری در كشورهای مختلف نشان می دهد بخش عمده ای از استراتژی های 
ارائه شده توسط UNESCAP/UN-HABITAT، در راستای اين مهم بوده و مبتنی بر زمين است . 

برخی از استراتژی های مذكور عبارتند از : 

• اشتراك زمين. مالکان بخش دولتی و يا خصوصی با ساكنان سکونتگاه های غيررسمی و محالت فرودست 
وارد مذاكره می شوند تا بتوانند استراتژی مشتركی را به منظور توسعه زمين های خصوصی يا عمومی اشغال شده 
به صورت قانونی ارائه دهند. در اين فرآيند، اين حق به اجتماعات اعطا می گردد تا بتوانند بخشی از زمين ها را 
برای بهسازی اوضاع محدوده استفاده كنند. در حاليکه بخش ديگر زمين ها نيز توسط دولت و يا توسعه دهندگان 
حاليکه  در  برد ،  خواهند  سود  توسعه  از  توسعه دهندگان  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد  تجاری  اهداف  منظور  به 
به زمين های عمومی نيز امنيت مالکيت بخشيده می شود. در برخی موارد ، جابجايی و يا سرمايه گذاری روی 

زيرساخت ها می تواند موضوع برنامه ريزی مالی قرار گيرد.
نکته كليدی در اشتراك زمين ، باال رفتن ارزش زمين هاست. 

• توسعه مجدد زمين. بسياری از قطعات مجاور زمين ها تجميع می شوند، مرزهای امالك حذف شده و ايده 
جديدی از توسعه ، برنامه ريزی و اجرا می شود. صاحبان اصلی امالك به تناسب سهم اصلی آنها ، سهمی از توسعه 

جديد خواهند برد. 
به عالوه ، ارائه امکانات و تسهيالت به عنوان بخشی از ساختار برنامه معرفی می گردد.

• قانون گذاری. انواع قوانين در اجرا متفاوت هستند . هر چند ، اين بحث ، اعطای قانونی زمين به متصرفان 
سکونتگاه های غيررسمی را در برمی گيرد. در خصوص زمين های خصوصی ، قانون گذاری شامل مذاكره بر سر 
قيمت خريد و يا قيمت اجاره برخی و يا تمامی زمين ها می شود. در مورد زمين های دولتی نيز معمواًل اجاره های 

طوالنی مدت اعطا می گردد. در هر دو مورد ، عموم اعضای اجتماع موجود سود می برند. 
• كاربری زمين و ضوابط برنامه ريزی آسان. بسياری از منطقه بندی ها و ضوابط كاربری زمين كه درصدد 
بودند تا فوايدی را عايد اقشار فقير كنند ، نتيجه عکس از خود بر جای گذاردند. اين ضوابط می توانند قيمت ها را 
از حد دسترسی اقشار با درآمد پايين و يا متوسط دور كنند. در اين مورد ، ضوابط منعطف و طراحی شده محلی 
دهد .  افزايش  را  استطاعت  قابل  زمين  ذخيره  و  كرده  تسهيل  را  اجتماعی  گروه های  سرمايه گذاری  می توانند 
اين ضوابط می توانند شامل : استفاده از مدل های مسکن سازی چندطبقه و واحدهای مسکونی رديفی ؛ كاهش 

نيازهای ناشی از اندازه جاده ها و خيابان ها ؛ استفاده از مواد و تکنيك های محلی و غيره باشند. 
• ارزش گذاری و ماليات های پيشرفته. بسياری از مراجع قانونی محلی نه تنها قادر به ارزش گذاری مناسب 
امالك نيستند بلکه حتی نمی توانند ماليات مصوب زمين ها را اخذ كنند . ارتقاء ارزش گذاری و جمع آوری ماليات ها 
برنامه های  به طراحی  قادر  را  قانونی محلی  ايجاد كند كه مراجع  را  از درآمد  اطمينانی  قابل  می تواند جريان 

سرمايه گذاری چندساله شامل دسترسی به بازارهای سرمايه می كند.
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)SUF(درس هايي از تجارب پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری
برنامه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( كه توسط مركز اسکان بشر انجام می شود، هنوز 
نسبتًا جديد   می باشد. با وجود اين درس هايی در ارتباط با نحوه برخورد با مسئله زمين در نوآوری های انجام 
شده در بهسازی سکونتگاهها و ساكنان اين محالت فرودست شهری در حال ظهور است. اين بخش از مقاله به 
دنبال مشخص كردن درس های ويژه در زمينه زمين از پروژه های آزمايشی انجام شده می باشد كه مهمترين 

آن ها به شرح ذيل می باشد: 
• مکانيزم های رسمی تحويل زمين در پاسخگويی به نيازهای فقرا ناكام بوده است.

درآمد  گروه های كم  برای  را  زمين  تامين  مسئوليت  بايد  دولت ها  كه  بوده  اين فرض مطرح   ، در گذشته 
فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  آزمايشی  نمونه های  از  كدام  هيچ   ، وجود  اين  با  باشند.  داشته  عهده  بر 
شهری)SUF( توانايی دولت را در فراهم آوردن زمين كافی و مناسب از لحاظ موقعيت برای پاسخگويی به 
نيازهای خدماتی، اثبات نکرده است. تجارب كسب شده در كشورهای آسيايی نشان می دهد به دليل اينکه 
بحث زمين در بيشتر كشورهای آسيايی با خريد و فروش و سودهای باالی اقتصادی پيوند خورده است، اين 
فرايند، به يك بحث تجاری تبديل شده است، استراتژی تامين زمين برای مسکن اجتماعی و افراد كم درآمد 
توسط دولت، با توجه به ناتوانی دولت در رقابت با بازار عرضه و تقاضای زمين شهری و قيمت های كاذب اين 

زمين ها، در آسيا رد شده و نامناسب می باشد.
• به رسميت شناختن حقوق زمين می تواند در جذب سرمايه های افراد و نهاد ها موثر باشد.

در  فردی  سرمايه گذاری  تسريع  برای  اوقات  اغلب  مالکيت،  امنيت  حس  حتی  يا  مالکيت،  معمول  اشکال 
به  سودرساندن  برای  زيادی  های  فرصت  شد،  قانونمند  زمين  مالکيت  كه  زمانی  است.  كافی  مسکن  بهبود 
دولت و اجتماعات محلی فراهم می گردد. اجتماعات بطور معمول انتظار دارند تا زمانی كه دارايی آن ها واجد 
شرايط پرداخت ماليات باشد، به عنوان يك پرداخت كننده منظم ماليات بر دارايی باشد. اين ماليات با ادغام در 
بودجه های دولت محلی، يك پايه سرمايه گذاری برای زير ساخت ها فراهم می آورد. بنابراين برنامه ريزی برای 
بهسازی محالت فرودست شهری به دليل اينکه يك جريان ماليات است و نحوه مصرف آن توليد شده، برای 
دولت محلی مفيد خواهد بود. برای نمونه در غنا ، اجتماعات محلی، در مورد اختصاص دادن درصدی از مجموعه 
ماليات افزوده  بر دارايی به سرمايه گذاری در تسهيالت محلی موافقت كرده اند. اگر اين ميزان در طول سال حفظ 

شود، پايه اي محکم برای پايداری بلند مدت سرمايه گذاری تسهيالت محلی فراهم می آورد.
• معامله زمين پيچيده است. تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( به جرياني قوی از پروژه ها 

نياز دارد. 
ثابت كرده است كه بخث  پروژه های مختلف در طی سالهای گذشته،  از  موارد و درس های گرفته شده 
زمين در فرآيند تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( از پيچيدگی فراوانی برخوردار است. از نمونه 
از گرفتن زمين  از قبيل عدم جابجايی ساكنان محالت فرودست شهری پس  به مواردی  مشکالت می توان 
معوض و فروش زمين معوض، درخواست غرامت از كارفرما به دليل جابجايی و عدم توجه به سودهای ناشی 
از افزايش كيفيت واحدهای مسکونی خود، عدم تطابق مرزهای قطعات زمين در نقشه های و سايت و ضرورت 
برداشت كالبدی)ميدانی( كل زمين)غنا(، زمان بر و هزينه بر بودن انتقال مالکيت زمين های پروژه از دولتی به 

شخصي)اندونزی( و عدم هماهنگی بين سازمان ها در زمينه انتقال مالکيت )سريالنکا( اشاره نمود.
در نتيجه، فرآيند معامله زمين مي بايستي طي انجام اقدامات و پروژه هاي متفاوتي كه نتيجه مثبت دارند، 

صورت گيرد.
• اطالعات دقيق ، به روز و در دسترس برای پی ريزی پروژه های بهسازی محالت فرودست شهری الزم 

است. 
يکی از پيام های كليدی كه از تجارب برنامه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( بدست 
آمده است، اين است كه اطالعات مرتبط با زمين به ندرت دقيق ، به روز و در دسترس می باشد كه اين امر 
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به دليل كمبودهای مالی سازمان های متولی ثبت اسناد،كمبود ظرفيت های نظارتی، كمبود اطالعات و ... بوده 
كه موجب به خطر افتادن بحث معامله و انتقال زمين می گردد. از سوی ديگر، سازمان های متولی بحث مالی، 
به دليل انجام فرآيند مديريت ريسك، نياز به اطالعات دقيق و مشخص در زمينه زمين داشته و مقياس اين 
اطالعات در حد تك تك خانه ها خواهد بود. به عبارت ديگر، اطالعات حاصله از جمع آوری داده های وضع 
موجود، جزئيات ضروری را برای تصميم گيری اجتماعات محلی در خصوص اينکه چه كاری را چگونه انجام 
دهند، فراهم می كند. همچنين اين اطالعات، مذاكرات در ارتباط با ساخت و ساز را نه تنها برای دولت، بلکه 

برای بانك ها و ساير موسسات مالی كه وام ها را تهيه كرده اند، آسان می كند.
• استراتژی ها و سياست های مقياس شهری برای بهسازی محالت فرودست شهری ضروری است.

يکی از مهمترين اجزاء بهسازی پايدار محالت فرودست شهری، نگاه معطوف به اينده و نيازهای وضع موجود 
می باشد. بدين منظور استراتژی های كالن در سطح شهر در خصوص برنامه ريزی تخصيص زمين و كاربری 
اراضی و زير ساخت ها نياز است. بدين منظور نياز به سياست ها و مداخالت بر پايه شکل دهی مجدد سيستماتيك 
باالتر  مقياس های  در  شهری  فرودست  محالت  در  بهسازی  پروژه های  از  حاصله  سود های  گسترش  برای 
ضروری می باشد. پروژه های مختلف در كشور های مختلف در جهت كاهش سکونتگاه های فقير شهری در سطح 
شهر و فراهم آوردن زيرساخت های كافی برای سکونت ساكنان آنها و حمايت های مالی دولت ها و سازمان های 
ملی و محلی در سطح كشور و شهرها، نشان دهنده سوق داشتن جهت رويکردها به سمت مقياس های كالن تر 

از سطح خود سکونتگاه و تقويت و توجه به وضعيت كل شهر می باشد.
 • رويکرد چند ذينفع11  گزينه های توسعه پايدار زمين را افزايش می دهد.

هنگاميکه تمامی ذينفعان بتوانند اطالعات و عقايد خود را تقسيم كنند، حل موضوعات مرتبط با زمين راحت تر 
می شود. اين رويکرد شانس ايجاد راه حل هايی كه در آن سود برده و پايه ای را برای توسعه يك استراتژی بلند 
مدت و پايدار سطح شهری توسعه زمين و قابل سرمايه گذاری برای همه را افزايش دهد. اين يکی از اصولی 
 )SUF(می باشد كه موجب بوجود آمدن تسهيالت سرمايه گذاری تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری
با كار  از دوباره كاری می گردد. همچنين  افراد پروژه و جلوگيری  افزايش كارآيی    Multi-Stakeholder-11شده است. اين امر موجب 



شده  تهيه  برنامه  كارايی  و  كيفيت  بهبود  موجب  نيز  پروژه  فنی  بعد  از  يکديگر،  كنار  در  افراد  اين  گروهی 
درزمينه های مختلف پروژه تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( خواهد شد كه تجارب استخراج 

شده از پروژه های انجام شده در كشورهای ديگر گواه اين مدعاست.
• يادگيری و تبادل علم برای تغيير ضروری است.

بسياری از پروژه ها در حال استفاده از رويکردهای جديد می باشند و سابقه ای در اين زمينه در حال پی ريزی 
می باشند. بنابراين ايجاد يك رشته از اين تجارب موفق در جهت رسيدن به رويکردهای بلند مدت ضروری 
به عمل  را  تواند سياست ها  فراهم می آورد كه می  زنده  كتابخانه  است. تسهيالت سرمايه گذاری محلی يك 
ارتباط دهد. بنابراين با مستندسازی اين فرايند يادگيری، می توان راهبردهای محلی را به راهبردهای ملی تبديل 
نمود. با توجه به تجارب مختلف در كشورها، تمايل به استفاده از پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست 
انواع پروژه های موفق در زمينه های بهسازی محالت فرودست شهری در  از  شهری)SUF( به عنوان يکی 

كشور ها و سطوح مختلف دولتی در حال افزايش می باشد.
فرودست  بهسازی محالت  راهبردهای  از طريق  را  ارزش مشخصی  تمركززدايی: دولت محلی می تواند   •

شهری اضافه و يا به دست آورد.
روند جهانی برای تمركززدايی از دولت ها منجر به دادن اختيار به دولت های محلی به خصوص در بحث زمين 
به عنوان يکی از اجزای مهم مديريت زمين می باشد. با اين تغييرات، به دليل افزايش اختيارات دولت های محلی، 
با دخالت در محالت فرودست شهری و فراهم آوردن تسهيالت و زيرساخت های مناسب برای اين سکونتگاه ها، 
ارزش افزودهاي حاصل مي شود كه بايد نحوه استفاده از آن مشخص گردد. ولی تجارب كشورهای مختلف از 
جمله اندونزی در زمينه تمركززدايی، موفق نبوده و تداخل كاری بين سازماني و موازی كاری آنها موجب بروز 

تناقضات در بحث كنترل زمين و نحوه استفاده از زمين گرديد كه قابل توجه می باشد.
اندازه قطعات و استانداردهای ساختمانی، برای تضمين توسعه  • مناسب بودن منطقه بندی كاربری زمين، 

زمين كه برای سکونتگاه های كم درآمد شهری قابل استطاعت باشد، حياتی است.
قطعات  نمونه،  برای  می باشد.  استطاعت ضروری  قابليت  تضمين  برای  زمين  قطعات  مناسب  اندازه گذاری 
بزرگ زمين ممکن است فراهم آوردن زيرساخت ها و توسعه مساكن را غير قابل استطاعت نمايد. در مقابل، 
قطعات كوچکتر، موجب افزايش كارايی در زيرساخت ها شده و می تواند هزينه های ساخت و ساز را كاهش دهد. 
به بيان ديگر، هرگونه تغيير در عوامل ذكر شده در باال، موجب تغيير در وضعيت قابل استطاعت بودن طرح برای 
افراد كم درآمد بوده، لذا بررسی و پيشنهادات متناسب با وضعيت موجود، راهکارهای حل اين مشکل است. نکته 
قابل توجه كه از تجارب مختلف در كشورهای مختلف استخراج شده اين است كه اگر تغيير در يکی از موارد 
فوق الذكر ضروری باشد)به داليل مختلف مانند كاهش خطرات محيطی، حفظ كيفيت زندگی، تطابق با فرهنگ 
بومی( و اين امر موجب كاهش قابليت استطاعت ساكنين گردد، بايد با اقدامات موازی و داخلی در درون پروژه 

و ايجاد يارانه های مختلف برای ساكنان فقير اين مشکل را حل كرد.
• در برخی زمينه ها، فقرای شهری نياز به حمايت جهت خريد زمين دارند.

فراهم  شهری  فقرای  برای  مالکيت  امنيت  با  كافی  زمين  شودكه  داده  ترجيح  دولت،  سوي  از  كه  زمانی 
نيازمند  اين موضوع  اين زمين ها و اسکان مجدد در آن ها نداشته و  افراد گزينه ای جز خريد  اين  شده است، 
ارائه تسهيالت می باشد. خريداری زمين در زمينه تخصيص مجدد با توجه به برنامه های باز توسعه ای دولت، 
معمواًل بايد با يك حمايت قوی دولتی از اجتماعات كم درآمد به همراه باشد. بنابراين جايی كه اجتماع محلی 
از مستاجران تشکيل شده و راه  حل های رضايت بخشی در آنها بکار گرفته شده، برخی اوقات خريداری زمين 
تنها گزينه است ولی اين خريد بايد با كمك و حمايت دولت صورت گيرد. نمونه های حمايت های انجام شده در 
تانزانيا با اعطای وام به ساكنان از طريق سازمان های غير دولتی و دولتی و حمايت آنها جهت خريد زمين مورد 

نياز خود جهت جابجايی، نشان دهنده موفق بودن اين كمك ها و حمايت ها می باشد.
• مهم است كه نيازهای مستاجران پاسخ داده شود.
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مالکيت زمين و مسکن برای همه مهم نيست. اين مهم است كه برای ساكنان مستاجر، نياز  آنها به خانه حل 
شود. همچنين برای اين ساكنين الزم نيست كه در همان محل قبلی سکونت خود زمين تهيه شده و اسکان 
داده شوند. نکته قابل ذكر اين است كه هزينه بازپرداخت برای اجاره مسکن اين افراد، با اعطای وام، تجهيز و 
تسهيل می گردد. همچنين تجارب كشورهای مختلف ) سريالنکا( در اين زمينه گواه اين مطلب است كه با توجه 
به آمار 70  درصدی مستاجرين در محالت فرودست شهری و تمايل آنها به جابجايی بدون گرفتن خسارت 
و غرامت به سکونتگاه های ديگر، توجه به نياز اين گروه ضروری می باشد و به خوبي مي تواند موجب تسهيل 

فرآيند تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF(  گردد.
• سيستم های وام و پس انداز، وسايلی جهت دستيابی به سرمايه تجاری برای توسعه زمين فراهم می آورد.

بدون وضوح و روشنی در بحث نحوه تصرف زمين، پتانسيل كمی برای دستيابی به سرمايه گذاری تجاری 
برای بهسازی محالت فرودست شهری وجود دارد. با وجود اين، نياز به اطالع ازنحوه تصرف زمين و دسترسی 
ظرفيت  تنها  نه  پس انداز  و  وام  می باشد.سيستم های  پس انداز، ضروری  و  وام  قوی  سيستم  يك  با  اعتبار  به 
سرمايه گذاری ايجاد می كنند، بلکه صالحيت مديريت و سازمان را نيز ايجاد می نمايند. از سوی ديگر سيستم های 
وام و پس انداز به اين دليل كه بانك ها بدون داشتن امنيت مالی به افراد كم درآمد وامي اعطا نمي كنند، مهم 
هستند. به عبارت ديگر اگر مردم ثابت كنند كه نمی توانند وام های خودشان را بازپرداخت كنند، بانك ها حساب 
آنها را مسدود كرده و دارايی آنها را به عنوان خسارت جمع مي كند ولی اگر سيستم وام و پس انداز وجود داشته 

باشد، اين مشکل بوجود نمی آيد.

نتيجه گيری
به عنوان نتيجه گيری، خالصه ديدگاه های مطرح شده در مقاله، با در نظر گرفتن تجارب عملی درس های 
فراگرفته شده از تجارب پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( در قالب 5 سوال اصلی، 

مهم و كاربردی، پاسخ داده شده و جمع بندی گرديده است.
1- آيا خانوارهای فقير توانايی دارند كه در درون بازار به زمين دستيابی پيدا كنند؟

بله، ولی معمواًل نه در داخل بازار رسمی زمين. مکانيزم های تحويل رسمی زمين هنوز نتوانسته اند با رشد 
سريع شهرنشينی در هيچ كشوری در پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( هماهنگ 
باشد. از سوی ديگر برنامه ريزی نامناسب و غير قابل استطاعت و مقررات ساختمانی، بسياری از افراد را مجبور به 

وارد شدن به بازار های غير رسمی زمين كرده و به اشغال حومه شهر و فضاهای عمومی می رساند.
درون  را  بيشتری  مالکيت  امنيت   ،)SUF(شهری فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  پروژه های  آيا   -2

پروژه های آزمايش خود فراهم كردند؟
دركل، پروژه های  تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( منجر به افزايش امنيت در نحوه تصرف 
برای  تصرف  نحوه  رسمی  امنيت  كننده  فراهم  قانون گذاری) كه  جنبه  يك  شامل  پروژه ها  تمامی  زيرا  شده 
اجتماعات را فراهم می آورد( بوده است. با توجه به هرگونه نحوه تصرفی كه وجود داشته، تمامی پروژه ها به 
از فرآيند  عنوان يك وظيفه، هدف امنيت بخشی به حقوق مالکيت زمين در وضع موجود، به عنوان بخشی 
بهسازی و وسيله ای جهت بانك پذير كردن پروژه و تالش جهت امنيت بخشی به سرمايه گذاری مسکن قابل 

استطاعت را دنبال كرده اند.
3- چگونه امنيت نحوه تصرف بر دستيابی به سرمايه گذاری تاثير می گذارد؟

دسترسی  قابل  فقرا  برای  كه  داشته  تصرف  نحوه  از  شکل هايی  به  نياز  مرسوم ،  رهن های  سرمايه گذاری 
بدون   )SUF(شهری فرودست  محالت  بهسازی  تسهيل  پروژه های  مسکن  صاحبان  از  كدام  هيچ  نيست. 
سرمايه گذاری ای كه در اين نوع پروژه مطرح می شود، نمی توانند به سرمايه رهني دست پيدا نمايند و بانك 
زمانی وارد مسئله شده و وام اعطا می نمايند كه از طريق امنيت، نحوه تصرف زمين، نظام بازپرداخت و كاهش 
ريسك، نظام مند گردد. بنابراين اگر نحوه تصرف، امنيت كافی داشته باشد، به دليل ريسك پايين پروژه، هم افراد 
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و هم موسسات مالی وارد بحث سرمايه گذاری شده و به نوعی دسترسی به بازار سرمايه در پروژه های تسهيل 
بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( فراهم می گردد.

4-چگونه افزايش ارزش زمين، فقر اجتماعات را تحت تاثير قرار می دهد؟
در تمامی پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( در كشورهای مختلف، ارزش زمين 
افزوده شده است. در بسياری از كشورها به دليل موقعيت مناسب اين سکونتگاه ها، فشار توسعه ای موجب رشد 
ارزش افزوده زمين می گردد. به طور كلی اين افزايش ارزش زمين می تواند فرصت هايی رابرای اجتماعات محلی 
جهت كسب درآمد از تغيير كاربری ها و توسعه مختلط، افزايش تراكم و بهبود دسترسی به زيرساخت ها و خدمات 
پايه فراهم آورد. همچنين نکته قابل توجه، ضرورت در نظر گرفتن پديده فروش زمين به افراد با سطح درآمدی 

باالتر به دليل افزايش مشهود ارزش زمين است.
5-چقدر واقع بينانه است كه در كشورهای در حال توسعه سيستم های مديريت كاركردی زمين انتظار داشت و     

پروژه های تسهيل بهسازی محالت فرودست شهری)SUF( چگونه با اين مسئله برخورد كرده است؟
در حقيقت، غير واقع بينانه است كه انتظار سيستم های مديريت كاركردی زمين داشته و تاثير اساسی آن بر 
بازار زمين و بهسازی محالت فرودست شهری را ناديده گرفت. رويکرد چند ذينفع به حل مسائل و مشکالت 
كمك كرده ولی در كل راه حل ديگری جز وارد عمل شدن و مشخص كردن وضعيت مالکيت و حل مشکالت 
تاخير در فرآيند اداری تغيير مالکيت زمين وجود ندارد. در واقع مهمترين مسئله، تالش در جهت رو به جلو بردن 
پروژه می باشد هرچند كه تاخير هايی اجتناب ناپذير در ارتباط با نحوه تصرف زمين و ديگر پروژه ها ممکن است 

وجود داشته باشد.
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