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چکیده

رشد روزافزون جمعیت شهری در هند، پیرو پیشرفت های اقتصادی ایجاد شده در دهة اخیر میالدی، مسئله زاغه نشینی 
و گسترش بافت های مسئله دار شهری را به عنوان یکی از مسایل مهم مدیریت  شهری در هند مطرح کرده است. هرچند 

تمامی کشورهای درحال توسعه به این مشکل مبتال هستد؛ اما هندی ها در این خصوص رتبة دوم جهان را دارند.
 از طرف دیگر، جمعیت باالی ساکن این بافت ها، برای ارتقای وضعیت محدوه ها در شهرهای هند، امکان بهره مندی از 
روش مداخلة کشورهای چین و ترکیه را به لحاظ اقتصادی با مشکل تأمین منابع مواجه می کند. با این حال پیچیدگی و 
گستردگی موضوع باعث رویکرد انفعالی هندی ها به این بافت ها نشده است. آنها حتی از طریق مدل خود، در مدت 10 
سال توانسته اند وضعیت محدوده های سکونت شامل جمعیتی حدود 60 میلیون نفر )معادل جمعیت ایران در سال 75( 
را ارتقا دهند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که چگونه مدیریت شهری هند برای اسکان زاغه نشینان، به جای منابع 

مالی تبعیدی، به توانمندسازی ساکنان پرداخته و از این طریق به نوسازی مشارکتی بافت های شهری دست یافته اند.
فرضیة این تحقیق عبارت است از اینکه تجربة هند به طور عام و مدیریت شهری به طور خاص، بهبود وضعیت این بافت ها 
را از طریق افزایش قابلیت ساکنین )مهارت آموزی( یا اصطالحاً، افزایش توان تولید و قابلیت مدیریت پول گرم پی گیری 

می کند. این مدل کمتر به پول های  سردی همچون وام های کم بهره و یا کمک های بالعوض دولتی متکی است.
برای اثبات این فرضیه با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان تجربة شهر احمدآباد و سازمان های مردم نهاد این شهر، 

از طریق جمع آوری اسناد و انجام مطالعات میدانی پرداخته خواهد شد.

واژگانکلیدی

بافت های مسئله دار شهری، توانمند سازی اقتصادی، پول  گرم، پول  سرد.
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مقدمه

خصوصاً  شهرها،  به  مهاجرت  بی رویه  افزایش  و  جمعیت  رشد 
شهرهای بزرگ باعث بروز مشکالت و مسایل زیادی در کشور های 
در حال توسعه شده است . براساس برآورد، امروزه در حدود 650 
و  فقر  شامل  زندگی،  تهدید کنندة  شرایط  در  شهرنشین  میلیون 
انتظار  و  می کنند  زندگی  زیست محیطی  نامطلوب  کیفیت های 
پیدا  افزایش  برابر  دو  به  رقم  این  تا سال 2025 میالدی  می رود 
در  شهرها  سریع  گسترش   .)Allen & You, 2002 : 12( کند 
در  که  شهری  مسئله دار  بافت های  سریع  رشد  با  جهان  سراسر 
اشکال گوناگونی همچون زاغه ها و بافت های فرسوده شهری نمود 
شهر  محدوده های  این  ویژگی های  از  است.  بوده  همراه  یافته اند، 
که  بوده  نامناسب  و  محله های کثیف  غیر رسمی،   سکونت گاه های 
فاقد مسکن پایدار و  خدمات باکیفیت هستند. حضور این بافت ها 
کیفیت  کاهش  سبب  دارد،  ساکنین  برای  که  تبعاتی  بر  عالوه 

زندگی شهری در این شهر ها نیز می شود. 
دالیل به وجود  آمدن  و رشد این بافت ها را غالباً در مواردی چون 
کمبود زمین و مسکن برای اقشار کم درآمد، فقدان برنامه ریزی و 
دسته بندی  شهر ها  به  بی رویه  مهاجرت  به موقع،  مدیریت  شهری 
این جاست  اصلی  نکتة  اما   .)UN-HABITAT, 2007( می کنند 
که علت ایجاد چنین بافت هایی بیشتر ضعف اقتصادی و کاهش 
سرمایه های اجتماعی است؛ از جمله درآمد اندک ساکنین وکاهش 
شهری  محدوده های  این  ساکنین  اقتصادی،  فرصت های  میزان 
است  داده  تغییر وضعیت موجود سوق  به  به سوی عدم  تمایل  را 

)نمودار 1(. 
در این چارچوب است که راه حل توانمندسازی به عنوان رویکرد 
مؤثر در برخورد با بافت های مسئله دار شهری مطرح می شود. این 
جوامع  درونی  منابع  بر  تمرکز  علت  به  آن  از  امروزه  که  رویکرد 
پایدار توسعه تعبیر می شود؛ در سرتاسر جهان  محلی به رویکرد 
بین المللی  سازمان های  توسط  حتی  و  قرارگرفته  استفاده  مورد 
نظیر صندوق بین المللی پول و دفتر اسکان بشر سازمان ملل به 

عنوان یک روش رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
در میان کشور های مختلف فعال در این عرصه، هند از جایگاهی 
ویژه برخوردار است. تجربة این کشور به بیان بسیاری از آمارها به 
لحاظ رویکرد به توانمندسازی اقتصادی و شیوه های تأمین منابع 

مالی در آنها تجربه ای موفق ارزیابی می شود )نمودار 2(.
اینکه دلیل موفقیت چیست؟ و راه حل، از  کدامیک از رهیافت های 
توانمندسازی پیروی می کند؟ موضوع نوشتار حاضر است. در این 
راستا سؤاالت خرد دیگری نیز مطرح است و از جمله ، الگوی هند 
چه جامعه ای را جامعة توانمند می داند؟ الگوی آنها  شیوه های تأمین 
منابع خود را چه می داند؟ این منابع به چه اندازه ای هستند؟ و به 
چه ترتیبی مدیریت می شوند که توانسته اند این میزان از بهره وری 

را سبب شوند؟
در پاسخ به این سؤاالت و با اتکا به تجربة ارتقای وضعیت بافت های 
افزایش  کند  ثابت  دارد  نوشتار قصد  این  احمدآباد،  در  مسئله دار 
مهارت و بهره گیری از پولی که از این راه بدست می آید به همراه 

 

نمودار1. دالیل اصلی عدم نوسازی بافت های مسئله دار. مأخذ : نگارنده.
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         الگوی تأمین منابع مالی در توانمند سازی اقتصادی ساکنین بافت های مسئله دار شهری هند
کیوان خلیجی

تأثیرات  توسعه،  فرایند  در  ذی نفعان  و  ساکنین  درگیر کردن 
مسئله دار  محدوده های  در  محلی  جوامع  توسعة  بر  پایدارتری 

شهری داشته است.    
توانمندسازی  به  مختلف  رویکردهای  بررسی  به  ابتدا  راه  دراین 

تجربه  رهیافت ها،  این  گونه بندی  با  سپس  و  می شود  پرداخته 
احمد آباد به عنوان یک تجربة نسبتاً موفق در تأمین منابع توسعه، 
مورد ارزیابی قرار گرفته تا بتوان دالیل این موفقیت و میزان تأثیر 

آن را در دستیابی به توسعه ای پایدارتر ارزیابی کرد. 

 

.UN-HABITAT - GUO, 2009. Note: 2010 data are predictions : نمودار2. جایگاه هند در برنامه بهبود وضعیت بافت های مسئله دار شهری. مأخذ

رهیافتهایمختلفبهتوانمندسازیاقتصادی
و  ظرفیت ها  افزایش  باعث  که  است  فرایندی  توانمند سازی 
سرمایه های افراد یا گروه ها برای انتخاب می شود و انتخاب ها را به 
Alspo & Hein-(  سوی نتیجه ها و اعمال مطلوب سوق می دهد

sohn, 2005 :5 (. در نتیجه این فرایند، افراد کم قدرت یا بی قدرت 
اجتماع دسترسی و کنترل بیشتری روی منابع، دانش و کاالهای 
از  )که  فرمان برداری  و  تبعیض  ایدئولوژی های  و  می یابند  مادی 
خالل دارایی های نابرابر و نابرابری کنترل بر منابع تقویت می شود 
در حقیقت  توانمندسازی  می کشاند.  به چالش  را  است(  پایدار  و 
تالشی برای باز توزیع قدرت و منابع جهت یاری به فقر است که با 
مشارکت کامل مردم در تصمیمات و فرآیندهایی همراه است که 

)UNDP,1995:82( .به زندگی آنها شکل می دهد
را  توانمندسازی  به  رویکردها  در  تحول  می توان  کلی  نگاهی  در 
افزایش  توانمندسازی را در  اول  در دو دسته خالصه کرد. دسته 
میزان درآمد خالصه می کنند و دسته دوم به دنبال افزایش فرصت 
اهداف  و  هدف  گروه های  به  توجه  با  رویکرد ،  دو  هر  انتخاب اند. 
توانمندسازی می توانند به شیوه های مختلفی به کار گرفته شوند. 

این روش ها در چهار قالب  دسته بندی می شوند .

1.رهیافتخودپایدارمالی
کمک  و  کوچک سازی  که  است  این  بر  اعتقاد  رهیافت  این  در   
به بنگاه های کوچک اقتصادی و تولید کشاورزی به توانمند سازی 
اقتصادی در افراد کمک نموده، منجر به افزایش درآمد شده و به 
دنبال آن بهداشت، تغذیه و سطح سواد فقرا و زنان و بچه هایشان 
باال می رود و این توانمندی اقتصادی منجر به توانمندی سیاسی، 
این رهیافت  برنامه  های  آنها می شود. موضوع  اجتماعی و حقوقی 
بیشتر افزایش دسترسی زنان به اعتبارات خرد و خودپایداری مالی 
که  آنهایی  و  موجود  کوچک  بنگاه های  هدف،  گروه های  و  است 
محسوب  اعتبار گیرندگان  به عنوان  دارند  را  بنگاه  ایجاد  توانایی 

می شوند. 
2.رهیافتکاهشفقر

از  راهبردی  به عنوان  که  قبلی  رهیافت  برخالف  رهیافت  این   
سوی آژانس های بزرگ توسعه )مثل بانک جهانی( اتخاذ می شد، 
بیشتر توسط سازمان های  غیردولتی بکار گرفته شده است. در این 
رهیافت توانمندسازی به عنوان یک برنامة توسعة یکپارچه در نظر 
گرفته می شود که کمک اصلی آن  برای کاهش فقر و به طور نهادی 
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توسعة محلی پایدار بوده است. گروه های هدف آن ها مردان، زنان و 
کودکان فقیر است. آن ها توانمند سازی را در افزایش رفاه خانوار و 
سازماندهی گروهی برای فعالیت در توسعه محلی می دانند )ازکیا 

و ایمانی،1384 : 4ـ 3(.
3.رهیافتکارآفرینی

با  اعتبار برای گروه های کم درآمد  این رهیافت، دسترسی به   در 
یا  خود  برای  اشتغال  ایجاد  می شود.  امکان پذیر  کارآفرینی،  توان 
این  اهداف  از  درآمدزایی  نیز  و  دیگران  برای  اشتغال  فرصت های 
رهیافت است. کسانی که بدین ترتیب به اعتبار دسترسی می یابند، 
به فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی اضافه می شوند؛ البته این 
افراد الزاماً فقیر نیستند بنابراین، دسترسی کارآفرین به اعتبارات 
در صورتی می تواند در توسعة توانمند سازی نقشی داشته باشد  که 
توزیع اعتبارات جزئی از برنامة جامع، حمایت از بخش کارآفرینی 

خرد در اقتصاد تلقی شود )دیهیم و وهابی، 1382 : 68(.
4.رهیافتحمایتی

دسترسی  است،  کرده  مطرح  ملل  سازمان  که  رهیافت،  این  در   
به اعتبار )توانمندشدن( لزوماً به معنای کار مولد نیست و امکان 
حداقل  تأمین  و  فقر  کاهش  هدف  با  اعتبار  به  افراد  دسترسی 
در حدی فراهم می شود که فقیر توان بازپرداخت آن را داشته  باشد 

)همان(.
استفاده از هریک از این چهار روش باتوجه به بزرگی جامعة هدف، 
ساختار های اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع می تواند به عنوان 
ابزاری کارآمد در توانمندسازی به کار آید. این که هند از میان این 
نیازمند  برگزیده ؛  فوق  معیار های  به  توجه  با  را  کدامیک  شیوه ها 
بررسی تجربة شهر های این کشور در پاسخ گویی به این مسئله است.
احمدآبادبستریفراهمبرایگسترشبافتهایمسئلهدار

کشور هند از یک ساختار سه سطحی برای ادارة امور این دموکراسی 

و  ایالت  مرکزی،  دولت  رده،  سه  شامل  که  می گیرد  بهره  بزرگ 
حکومت محلی می شود و از سال 1990م. در پی تحوالت سیاسی 

در هندوستان بکار گرفته شده است.
در آغاز این تحوالت به دلیل مشخص نبودن روابط مالی، مسئولیت 
ادارة شهرها  این اجزای سه گانه و دولت های محلی در  از  هر یک 
ناکامی هایی  با  شهری  زیرساخت های  و  خدمات  تأمین  خصوصاً 
مواجه می شود. این فضای مبهم اوایل دهة 90 شهرهای د رحال 
پیشرفت بزرگ هند مانند احمدآباد را با مشکالت متعددی مواجه 
افزایش وسعت بافت های مسئله دار شهری در  ساخت و منجر به 

احمدآباد شد.
ایالت گجرات و  بزرگترین شهر  از سوی دیگر شهر احمد آباد که 
هفتمین نقطة پرجمعیت کشور هند است1، به لحاظ اقتصادی نیز 
در عرصة بافت پارچه و صنایع وابسته به تولید آن، دارای جایگاه 
مهمی در اقتصاد هند است. این صنایع در نیمة دهه 1980 به دلیل 
بحران صنعت نساجی شهر با بیکاری گسترده مواجه شد. در اثر 
نبود برنامه توسط دولت، برای مقابله با این بحران بخش وسیعی از 
نیروی کار این صنایع، جذب بازار کار غیر رسمی )جدول1( شدند. 
از آن است که  آمارهای مؤسسه تحقیقات توسعة گجرات حاکی 
77 درصد نیروی کار و 46 درصد از درآمدهای شهر احمدآباد از 
 National Sample Survey( محل این بازار کار غیر رسمی است

 .)Organization, 2002 :70
این بستر مستعد، منجر به رشد جمعیت زاغه نشین در احمدآباد  
شد؛ تا آنجا که در سال 2002 بالغ بر 41 درصد جمعیت احمدآباد 
زندگی  مسئله دار  بافت های  در  نفر  میلیون   3/5 به  قریب  یعنی 

 .)Ibid : 75( می کردند

تحولرویکردهادراحمدآباد
عمده تالش هند در برابر معضالت بافت های مسئله دار مربوط به 
است. سیاست های دولت مرکزی  استقالل هند  از  سال های پس 
نظریة  از  منبعث  بیشتر  استقالل  از  پس  اولیة  سال های  از  هند 
و  وسیع  تخریب های  با  دوره  این  بود.  زاغه«  بدون  »شهرهای 
که  همان گونه  بود.  همراه  باززنده سازی  و  مجدد  سکونت گزینی 
این  عمده  ضعف  چند  بیانگر   1970 دهه  در  بعدی  رویکردهای 
رویکرد بود؛ اول اینکه، هزینة این اقدامات با توجه به وسعت این 
عهده  از  آن  هزینه های  تأمین  که  آنجا  تا  بود  باال  بسیار  بافت ها 
دولت و شهرداری برنمی آمد. دوم  این اقدامات منجر به جابه جایی 
جمعیت فقیر و سکونت دوبارة آنها در بافت های دیگر شهری و به 
دنبال آن ایجاد زاغه ای جدید در اطراف شهرها می شد. از همین رو 
بود که در انتهای دهة 1970 رویکرد به بافت های مسئله دار شهری 
در هند تغییر کرد و به سمت ارتقای وضعیت آنها هدایت شد. برنامة 
بهبود وضعیت سکونت گاه ها2، برنامة خدمات و محدوده ها3، بهبود 
و  پایه ای شهر5  تأمین خدمات  برنامة  زاغه های شهری4،  محیطی 

 

جدول1. مشاغل غیر رسمی در احمدآباد. 
 National Sample Survey Organization, Employment and : مأخذ

 Unemployment Situation in Cities and Towns in India, 2004 - 05, NSS
 61st Round )July 2004 – June 2005(, NSSO, Ministry of Statistics and

.Program Implementation
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برنامه های ملی توسعة زاغه ها6 همه از نمونه های این برنامه ها ست 
شهری  مسئله دار  بافت های  ماهیت  از  بهتر  درک  به  توجه  با  که 

طرح و بکار گرفته شد.
در سطح ایالتی نیز قوانینی چون»قانون محدوده های زاغه نشینی 
گجرات« که در سال 1973 به تصویب رسید و در سال 1988 به 
اجرا گذاشته شد، به دولت محلی اجازه می داد تا زیرساخت های 
آنها  هزینه  و  کرده  تأمین  را  زاغه نشین  محدوده های  برای  الزم 
»شرکت  نیز  اجرایی  اقدامات  زمینه  در  نماید.  اخذ  مردم  از  را 
تأمین خانه  به  تا نسبت  ایجاد شد  زاغه های گجرات«7  پاکسازی 
برای گروه های کم درآمد اقدام کند. اما این شرکت موفق نبود و 
تنها توانست16700 خانه بسازد که 10درصد آنها هیچ گاه مورد 
استفاده قرار نگرفت. دلیل این امر ساخت خانه هایی بود که از شهر 
آنها  از  به استفاده  بنابراین ساکنین حاضر  فاصلة زیادی داشتند؛ 
نبودند. در این زمان بود که شرکت پاکسازی زاغه های گجرات، به 
علت  تصویب قوانین مربوط به خصوصی سازی و الزام این قوانین 
به عدم مداخله دولت در بازار مسکن و فعالیت های تجاری، تمام 

وظایف خود را به شرکت خصوصی خانه سازی گجرات داد.
برنامة دیگری که در سطح ایالت گجرات انجام شد، برنامة توسعة 
جوامع محلی در شهرها8 بود که به دنبال  بهبود شرایط زندگی، 
بود. در همین سال  برای ساکنین فقیر شهر  بهداشت و تحصیل 
ملزم  را  شهرداری ها  که  شد  تصویب  ایالتی  شورای  در  قانونی 
کیفیت  بهبود  برای  را  درآمد خود  از  درصدی  تا حداقل  می کرد 

خدمات پایه ای در بافت های مسئله دار هزینه کنند.
بافت های  با  مدارا  نوعی   1990 سال  تا  نیز  شهرداری  رویکرد 
مسئله دار بود. شهرداری به آنها اجازه خرید و فروش در عرصه های 
سوم  یک  شهرداری  دهة1990  خالل  در  اما  می داد؛  را  عمومی 
زیرساخت های  و  پایه  بهبود خدمات  برای  را  خود  ساالنة  بودجه 
برنامه های  از  دیگر  یکی  احمدآباد هزینه می کرد.  زاغه های شرق 
نوسازی »جواهر  مأموریت  ملی مطرح شد،  مقیاس   در  ویژه که 
تمامی  از  ممکن  نحو  هر  به  می کرد  تالش  که  بود  نهرو«  لعل 
فعالیت هایی که در شهرهای بزرگ صورت می گرفت برای کمک 
به ساکنین بافت های مسئله دار استفاده نماید. این برنامه، پیشنهاد 
تا 25درصد تمامی پروژه های تولید مسکن بزرگ که  می کرد20 
توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی صورت می گیرد باید برای 

بخش با  توان اقتصادی کمتر جامعه بکار گرفته شود.
در دسترس  سرپناه  فراهم کردن  برای  بسیار  پیچیدگی های  وجود 
)ارزان قیمت( که از کیفیت مناسب برخوردار باشد و بتواند ناتوانی 
و  مسکن  به  دستیابی  در  را  محلی  و  ایالتی  دولت های  تاریخی 
خدمات پایه حل کند؛ تمامی تالش ها را در هند تحت الشعاع خود 
قرار داده است. در همین دوران است که شهرداری احمدآباد رفع 
بهبود  با هدف  را  بافت های مسئله دار شهری  بهسازی   محرومیت 

محیط و کیفیت زندگی  ساکنین پیگیری کرده است.

برنامةشبکةزاغهها؛ارتقایوضعیتبافتهایمسئلهدار
•برنامةشبکهزاغهها9

ویژه ای  مالی  و  نوآوری های ساختاری  زاغه ها  دارای  برنامة شبکة 
ارتقای  آن ها  از  یکی  می کرد؛  دنبال  را  عمده  هدف  دو  که  است 
زیرساخت های  فیزیکی بود که از طریق اتصال این مجموعه ها به 
شبکه تأمین آب شهری و فاضالب تأمین می شد و دیگری بهبود 
.)Bhatt, 2004 : 12( وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنین زاغه ها

این برنامه به دنبال بهبود زندگی و وضعیت محیطی شهر از طریق 
ارتقاي وضعیت بافت های مسئله دار شهری است. در حقیقت هدف 
توانمندسازی در این برنامه، ارتقای وضعیت سکونتگاه ها و افزایش 

دسترسی آنها به خدمات است.
نمی توان  که  است  شده  ترسیم  دیدگاهی  چنین  با  برنامه  این   
طریق  از  را  فرسوده  بافت های  و  زاغه ها  از  حجم  این  باسرعت 
جابه جایی و یا نوسازی درجایی از میان برداشت؛ بلکه می بایست 
به سراغ راه حلی تدریجی و مرحله به مرحله رفت تا هم امکان تأمین 
منابع برای شهرداری ها فراهم باشد و هم مشارکت ساکنین در این 

فرآیند برانگیخته شود.
برنامة شبکة زاغه ها از سال 1995 بر مبنای مشارکت شهرداری 
و  خصوصی   بخش  شهری10  ،  مردم نهاد  سازمان  دو  با  احمدآباد 
بانک سوا11 تعریف و اجرا شد )نمودار3(. شهرداری احمدآباد در 
ایجاد هماهنگی میان  و  اینکه وظیفة مدیریت  فرآیند ضمن  این 
تمامی این اجزا را برعهده دارد، به عنوان متولی، توسعه فیزیکی 
آب  انشعابات  مانند  پایه ای  خدمات  تأمین  و  محیطی  بهسازی  و 
دارد      برعهده  را  شهر  در  آنها  کف سازی  معابر،  روشنایی  برق،  و 

.)Dutta, 2000 : 12(
در کنار دولت محلی بخش خصوصی نیز به عنوان شریک موظف 
قبال  در  محدوده ها  این  توسعة  هزینه های  از  برخی  پرداخت  به 
برخورداری از حق توسعه در سایر نقاط شهر و یا عوارض قانونی 
دلیل  به  خصوصی  بخش  اما  شهرداری هاست.  به  پرداخت  قابل 
عدم وجود قوانین متناسب، هیچگاه جایگاهی  در خور در این طرح 

نیافت و به زودی از این برنامه کنار کشید. 
در مقابل، عمدة بار توسعة اجتماعی و ترغیب مردم به مشارکت 
در برنامه، بر عهدة سازمان های مردم نهاد است. این گروه وظیفه 
اعتماد  و جلب  مردم  مشارکت  برای  الزم  شرایط  یک سو  از  دارد 
را  مردم  دیگر  طرف  از  و  آورد  فراهم  را  شهری  مدیریت  به  آنها 
برای مشارکت مالی در  پروژه ها و نگهداری از امکانات ایجاد شده، 
آموزش داده و توانمند کند. این برنامه با توجه به تجارب بدست 
آمده حضور مردم را در تمامی مراحل الزم می داند. این در حالی ست 
که مردم برای پرداخت هزینه های مشارکت در طرح ها از توانایی 
الزم برخوردار نیستند. از این رو، حضور  یک نهاد اقتصادی و مالی 
که ضمن تأمین اعتبارات الزم، مردم را برای بازپرداخت آنها  نیز 
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توانمند کند، امری ضروری است.
را  زیادی  درس های  خود  اجرای  طی  در  مجموع  در  برنامه  این 
برای مدیریت شهری در هند به دنبال داشته است. ابتدا قبول این 
واقعیت که نوسازی و جابه جایی جمعیت هزینه های زیادی را برای 
مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت و این روش اساساً ناپایدار 
است. دوم اینکه می شود به پتانسیل های حضور مردم در فرآیند 
توسعه امیدوار بود و از طریق تأمین بخشی از هزینه های تأمین 
خدمات آنها را در فرآیند توسعه درگیر نمود. این کار بعدها باعث 
همچنین  و  شد  خواهد  شهری  تجهیزات  از  مناسب تر  نگهداری 
تبدیل  تسهیل گر  نهادهایی  به  حمایتی  نهادهایی  از  شهرداری ها 

خواهند شد.
•نظامتأمینمنابعمالی

در  ویژه  نمونه ای  به عنوان  را  احمدآباد  تجربة  که  دالیلی  از  یکی 
عرصه بین المللی مطرح کرده؛ شیوة مبتکرانة تأمین منابع مالی 
ذی نفعان،  از  مجموعه ای  اقتصادی  مشارکت  مبنای  بر  که   است 
استفاده از منابع مالی خرد، ترویج فرهنگ پس انداز و استفاده از 
سوبسید های دولتی که از طریق ایجاد نهاد های محلی12 پشتیبانی 

می شود، طراحی و اجرا شده است. 
شهرداری در گزارشی که در سال 2002 منتشر کرد؛ هزینة ارتقای 
وضعیت زیرساخت ها در بافت ها را با توجه به اهداف برنامة شبکه 
ازای هر قطعه تخمین  به  روپیه  به 6000  نزدیک  زاغه ها مبلغی 
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نمودار3. اجزای برنامه شبکه زاغه ها و وظیفه هریک در فرآیند ارتقای وضعیت. ماخذ: نگارنده.

می زند که هر یک از بخش های سه گانه )ذینفعان عمده( ساکنین 
در قالب نهاد های محلی، شهرداری و بخش خصوصی یک سوم از 
هزینه ها را تأمین خواهند کرد. به عالوه ساکنین موظف به پرداخت 
این  نگهداری  هزینه های  به عنوان  روپیه   100 به  نزدیک  مبلغی 
زیرساخت ها هستند که به عنوان سپرده نزد بانک »سوا« به صورت 

ودیعه قرار می گیرد. 
هزینه های دیگر نظیر، هزینة احداث سرویس بهداشتی خصوصی، 
آب  نظیر  شهری  زیر ساخت های  اصلی  خطوط  به  اتصال  هزینة 
عدم  صورت  )در  خصوصی  بخش  سهم  پرداخت  حتی  و  برق  و 
همراهی؟( در این طرح ها از جمله عمده ترین هزینه هایی است که 

شهرداری احمدآباد آن را تأمین می کند )جدول2(.
روپیه   15900 به  نزدیک  مبلغی  پرداخت  به جای  مردم  بنابراین 
خدمات  این  به  دسترسی  برای  روپیه   2100 به  قریب  چیزی 
پرداخت خواهند کرد. پرداخت این مبلغ نیز برای ساکنین کاری 
دشوار است. بانک سوا برای حل مشکل، ضمن ارائه آموزش های 
استفادة  زمینة  مهارت،  افزایش  و  ساکنین  به  اقتصادی  و  مالی 
باقی مانده  می آورد. 13800روپیه  فراهم  را  خرد  اعتبارات  از  آنها 
و  یارانه ها  نظیر  گوناگونی  منابع  محل  از  و  شهرداری  توسط  نیز 

کمک های مالی دولت مرکزی  تهیه می شود.
الف(اعتباراتخرد

نهاد  در  موجود  بروکراسی  و  اداری  فساد  علت  به  احمدآباد  در 
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 Ahmedabad Slum Networking Program, )2005(, submitted to the Human : جدول2. هزینه پروژه و سهم هر یک از ذینفعان در برنامه شبکه زاغه ها. مأخذ
Settlement Management Institute for the Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment

مدیریت شهری، ساکنین بافت های مسئله دار شهری عماًل نسبت 
مدیریت  مقابل،  در  و  بی اعتمادند  شهری  مدیریت  عملکرد  به 
شهری نیز به دلیل عدم پرداخت حق انشعابات در این محدوده ها 
می زند.  آنها سر باز  زندگی  کیفیت  بهبود  برای  اقدامی  هر گونه  از 
برای حل این اختالفات و کاستن از این فضای بی اعتمادی و در 
در  آن  هزینه های  پرداخت  و  نوسازی  به  مردم  ترغیب  عین حال 
برنامة شبکة زاغه ها از حلقه ای واسط ـ بانک »سوا« و سازمان های 

مردم نهاد محلی ـ بهره  می گیرد. 
به  ابتدا  اعتماد  این  ایجاد  برای  مردم نهاد  سازمان های  و  »سوا« 
سراغ مردم رفته و ضمن متشکل کردن آنها در اجتماعات محلی 
از  پس  می کنند.  آغاز  آنها  با  را  مالی  و  اقتصادی  آموزش های 
مالی،  برنامه ریزی  اهمیت  پول،  مدیریت  مانند  مالی  آموزش های 
بیمه  سرمایه گذاری،  قرض گرفتن،  مصرف،  نحوة  کردن،  پس انداز 
کارآفرینی، چرخة  مانند  فعالیت(  و  )کار  اقتصادی  آموزش های  و 
کسب و کار، هزینه ها، حسابداری پایه، فروش  و  بازاریابی و طراحی 
اقتصادی  فعالیت  عرصة  به  پا  گروه ها  موفق  کار  و  کسب  برنامة 

می گذارند. 
کرده اند،  آغاز  را  خود  اقتصادی  فعالیت های  که  محلی  گروه های 
فعالیت  می گیرد  نظر  در  آنها  برای  بانک  که  مشاورینی  کمک  با 
بانک  در  حسابی  اقتصادی،  فعالیت  آغاز  در  گروه  این  می کنند. 
از  پس  ماه  هر  که  روپیه(   100 نفر  )هر  می کنند  باز  خود  برای 

کسر هزینه های خود مبلغی را به عنوان سود در آن سپرده گذاری 
می کنند. این گروه و حساب اعضایش در حقیقت وثیقة مردم برای 

بهره گیری از خدمات وام های برنامة شبکة زاغه هاست. 
طریق  از  مسکن  هزینه های  تأمین  برای  زیادی  تقاضای  هند  در 
دریافت وام وجود دارد که عمدتاً از طریق مراجع غیر رسمی و با 
بهره های باال تأمین می شود. اقبال به وام های دولتی نیز با توجه به 
وثیقه هایی که بانک ها طلب می کنند، بسیار اندک است. »یونگ« 
مشکالت دریافت وام را برای بهبود سکونت گاه های شهری، نبود 
قانونی در این زمینه در هند، امنیت وام، کنترل استفاده از وام ها در 
ساخت و ساز و نه در سایر حوزه ها و ایجاد ظرفیت جهت بازپرداخت 
اعتبارات خرد درهند معرفی می کند  از چالش  های عمده  را  آنها 
ارائه شده  خرد  اعتبارات  که  این روست  از   . )Young, 2007 : 23(
با  تا17درصد(  باال)14/5درصد  نسبتاً  بهره  علی رغم  سوا  توسط 
اقبال مواجه شده است )Sewa Bank , 2012(. )جدول3(. آمارها 
بازپرداخت  مردم  توسط  وام ها  از  96درصد  حدود  می دهد  نشان 
شده اند )Harvard University, 2000:20(. این امر نشان از کارایی 
احمدآباد  در  وام  دریافت  سیستم  و  وثیقه  تأمین  در  شیوه  این 
از مشکالت مطرح شده توسط  برخی  این در حالی است که  دارد. 
یونگ همچنان در احمدآباد باقی است. تنها 50 درصد وام ها در 
حوزه های مورد نظر پرداخت شده و 50 درصد آنها به فعالیت های 

.)Mahila, 2002 : 12( دیگر اختصاص یافته اند
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 http://www.sewabank.com/financialdata.htm :جدول3. وضعیت سپرده ها و وام ها در بانک سوا گویای حجم کم دریافت وام نسبت به سپرده گذاری است. ماخذ

ب(یارانههایدولتی
که  بود  برنامه هایی  اولین  از  احمدآباد  در  زاغه ها  شبکة  برنامة 
از بودجه های برنامة ملی توسعة زاغه ها و مأموریت ملی  توانست 
نوسازی شهری جواهر لعل نهرو که نگاهی کاماًل اقتصادی و مبتنی 
بر بازار به توسعه شهرهای هند داشتند استفاده کند. آنها توانستند 
دولت مرکزی و شهرداری ها را قانع کنند که کمبود 24/7 میلیونی 
مسکن در کنار هزینه باالی ساخت هر واحد مسکونی 250/000 
هزار روپیه مشخص می کند که اگر تمامی بودجه برنامه مأموریت 
نهرو صرف ساخت مسکن شود  لعل  نوسازی شهری جواهر  ملی 
تنها 1/5 میلیون واحد ساخته خواهد شد. که فاصله زیادی با رفع 

نیاز مسکن دارد. در مقابل، هزینة بهبود وضعیت، بسیار کمتر از 
 MHUPA,:54( است )این مقدار )20/000 روپیه به ازای هر واحد
2012(. بنابراین منطقی به نظر می رسد که دولت محلی و مرکزی 
بخشی از یارانه های دریافتی را در این محدوده ها هزینه کنند. با 
پروژه های  صرف  دریافت شده  منابع  از  عظیمی  بخش  وجود  این 
ساخت مسکن برای گروه های کم درآمد و نه بهبود وضعیت زاغه ها 
شده است. این امر حاکی از آن است که با وجود تأمین هزینه های 
برنامه شبکه زاغه ها توسط شهرداری، دولت محلی چنین رویکردی 

را به طور کامل به رسمیت نمی شناسد. 

نتیجهگیری 

شهری  مسئله دار  بافت های  مشکل  وسعت  دیدیم  چنان که 
این  مشکالت  حل  برای  دولتی  منابع  کمبود  و  هندوستان  در 
توان  از  استفاده  به  ناچار  را  محلی  دولت  شهری  محدوده های 
ساکنین این بافت ها کرده است. این امر عالوه بر کمک به تأمین 
مشارکت  باعث  وسیع تر  محدوده های  توسعه  نیاز  مورد  منابع 
ساکنین در نگهداری از تأسیسات شهری ایجاد شده و بالتبع  افزایش 

اعتماد متقابل دولت محلی و ساکنین را به همراه داشته است. 
راهی که احمدآباد در قالب برنامه شبکة زاغه ها پیگیری می  کند 
متکی بر فرآیندی اجتماعی است که با بهره گرفتن از توان و انگیزه 
سازمان های مردم نهاد در آموزش ساکنین و باال بردن مهارت آنان 

فرصت های مختلفی را در اختیار آنان قرارداده تا با قرارگیری در 
کیفیت  و  وضعیت سکونتگاه ها  ارتقای  موجب  تدریجی  فرآیندی 
عدم  از  ناشی  که  دولتی  یارانه های  کم  جذب  شود.  آنها  زندگی 
تمایل دولت های محلی به این برنامه بوده سبب کاهش اتکا به این 

منابع در طول برنامه شده است.
و  فقر  کاهش  رهیافت  از  بهره گیری  بر  مبتنی  الگو  بنابراین 
در  است.  بوده  همزمان  صورت  به  توانمندسازی  در  کارآفرینی 
محلی  گروه های  مالی  منابع  از  استفاده  رهیافت ها  این  چارچوب 
و کمک به افزایش آنها از طریق افزایش سطح مهارت ها مقدم بر 

دریافت هرگونه اعتبار و یا کمک مالی خارجی است )نمودار4(.
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نمودار4. فرآیند توانمندسازی اقتصادی ساکنین بافت های فرسوده شهری. ماخذ: نگارنده.

پینوشت

* این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »منظر شهری هند« و برداشتهای میدانی سفر مطالعانی آن در سال 1390 است که در پژوهشکده نظر انجام شد.
1. به همین دلیل دولت هند این شهر را به عنوان یک مگاسیتی می شناسد.

Slums Improvement Program : SIP  .2
Services & Sites: SS .3

 Emviromental Improvement of Urban Slums : EIUS .4
 Urban Basic Services Program : UBSP .5

 NatIonal Slum Devel Opment Plans : NSDP .6
 Gujarat Slum Clearance Board : GSCB .7

 Urban Community Development : UCD .8
 Slums Network Program : SNP .9

  Mht )Mahila Housing Trust( & Saath .10
 Self Employed Women Assosiation : SEWA .11

 CBOs .12
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