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 چکیده

 بسیار را پهنه این در شهری حیات فرایند که اند مواجه متعدد مسایل و معضالت از ای مجموعه با شهری فرسوده های بافت

 صدمات از باالیی حجم با و تهدیدات از ایتازه ابعاد با شهرها شهرنشینی، و شهر گسترش و رشد با همزمان. است ساخته مشکل

 در شهرها پذیریآسیب ارزیابی اساس این بر. شوندمی مواجه خود در ثروت و جمعیت تمرکز علت به آن از ناشی هایآسیب و

 گذر در وضعیتی چنین .است ناپذیراجتناب امری خسارات کاهش برای مناسب راهکارهای تدوین و محیطی مخاطرات مقابل

 های بافت حیات شرایط به توجه با اخیر لهای سا در. است شده ها پهنه این در ماندگاری و سکونت انگیزه کاهش موجب زمان

 .است گرفته قرار توجه مورد پیش از بیش ها آن در هدفمند مداخله دارد، وجود ها پهنه این در که معضالتی و شهری فرسوده

 با مناسب ارتباطی اند نتوانسته ناکارآمدی و فرسودگی علت به شهری های بافت از بخشی شهرها، سریع تغییرات پی در امروزه

 بافت در غیرعامل پدافند ریزی برنامه ضرورت هدف پژوهش حاضر. کنند برقرار برداران بهره به دهی خدمات و خود محیط

 بالیای وقوع از اعم شرایط بسیاری در بحران نتیجه پژوهش نشان می دهد مدیریتبا روش توصیفی می باشد. شهری  فرسوده

 به تواند می... و قحطی جنگ، قبیل از اقتصادی و سیاسی های بحران وقوع تا گرفته سوزی آتش و زلزله سیل، مانند طبیعی

 پس و حین پیش، کاربردی های تصمیم اتخاذ و راهکار و می توان گفت یافتن. کند کمک شرایط بهتر چه هر مدیریت و کنترل

 بازگرداندن و آن اثرات کاهش ها، بحران برخی از جلوگیری جهت در آن از بهینه استفاده و موجود منابع ساماندهی و بحران از

 اند از ضرورت مدیریت بحران می باشد. شده دچار آن به و گرفته قرار ها بحران این معرض در که مردمی به زندگی عادی شرایط

 زیرا باشد، می معماران و شهرسازان شهری، مدیران های چالش ترین مهم از یکی فرسوده بافت گسترده سطح همچنین وجود

 .گردد می قدیمی شهر حاشیه در نوپا شهرهایی وایجاد آن ناهمگون توسعه و شهر زوال موجب ها بافت این به توجه عدم

 غیرعامل  پدافند ،شهری فرسوده بافت بحران، مدیریتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه -1
 شهری ساز و ساخت در رایج الگوهای از استفاده آنها که ماحصل هائی برنامه و ها طرح تهیه از دهه چندین گذشت از پس

اقتصادی،  های قابلیت به توجه با و شده بنا صحیح قوانین و براساس اصول شهرها که بود این بر انتظار است، مختلف درکشورهای

 پاسخ شهرها واقعی نیازهای به نتوانستند تنها نه الگوها متأسفانه این ولی یابند. توسعه و رشد ای منطقه و فرهنگی اجتماعی،

 آن جامعه بر حاکم های نظام از تابعی کشور هر شهرسازی عوامل زدند مجموع دامن نیز را مشکالتی و موانع عموما   دهند بلکه

با  مطابق را نیاز مورد ابزارهای و کرده پیروی مشخصی و نسبتا  مشابه الگوهای از کشورها ی، شهر ریزی برنامه در اگرچه و است

 اجتماعی -اقتصادی و سیاسی متفاوت علت ساختارهای به (. ولی1377کنند)مزیتی،  می تنظیم و تهیه شهرسازی قواعد کلی

الگوهای  بررسی موضوع (. بنابراین،1980می سازد)قریب،  متمایز یکدیگر از را آنها متفاوتی، کشور ویژگی های هر در موجود

 ریزی برنامه نوع این زیرا کرد، بررسی منفرد و مجزا صورت موضوعی به توان نمی را شهری توسعه های طرح تهیه و ریزی برنامه

 داشته انطباق باالتر سطوح فضای های سیاست کامل با طور به باید آن های سیاست که است کالبدی ریزی برنامه از سطوح یکی

 جایگاه تبیین برای اولیه کشور شرایط هر فضایی ریزی برنامه نظام کلی ساختار شناسایی (. به عبارتی،1379باشد)سعید نیا، 

 ریزی طرح اجرایی الگوهای بستر ریزی برنامه نظام وضعیت با مرتبط مقررات و این قوانین بر عالوه است. شهری مطالعات

 بررسی عملکرد همچنین. آید می شمار به وساز ساخت الگوهای شناسایی الزم برای شرایط از آن با آشنایی و شود می محسوب

 ساز و ساخت الگوهای شناسایی به نهایت در اجرایی، های و روش ابزارها ریزی، برنامه امر در مسئول های سازمان و نهادها

 نمودن لحاظ بدون الگویی هر کارگیری به یا و که شناخت است (. بدیهی1379گردد)مزیتی،  می منجر کشور هر شهری در

 در شهری ساز و ساخت کنترل و هدایت شد. نظام خواهد آن ناکارایی یا و الگو صحیح کارکرد عدم موجب الذکر، عناصر فوق

 طریق دو از کشور در شهری ساز و کنترل ساخت و هدایت مبنا این بر است. ریزی برنامه و حقوقی نظام اجتماعی، از متأثر کشور

(. مالی و حقوقی ابزارهای)ریزی و شهرسازی برنامه ابزارهای طریق از 2 ها، طرح ها، برنامه انواع از طریق 1: است گرفته شکل

 است شهری توسعه های بر طرح نظارت و اجرا تصویب، بررسی، تهیه، های عرصه در نهادین و مشکالت تنگناها واجد نظام این

می  اشاره آن به ادامه که در است نهفته سازمانی بین و ارتباطات ساختاری قانونی، های در نارسایی مشکالت از بسیاری ریشه و

 اهداف نیازها، بر منطبق آنکه بیش از کشور وساز شهری ساخت نظام (.1388شهرساز،  و مسکن وزارت و 1379 سعیدنیا،)شود

 انعطاف قابل غیر نظام این اسناد مصوب و است استوار مرکزی دولت نظرات و امکانات ها، بر سیاست باشد ها شهرداری امکانات و

که ( 1378 ن، همکارا و ماجدی)باشد می( تصویب زمان) مرکزی دولت نظرات و( تهیه هنگام)کارشناسی نظریات با مطابق و

 خواست مقابل در و است کالبدی و سلسله مراتبی ها بیشتر طرح گونه این ذات و شود می ابالغ ها شهرداری به اجرا جهت بعدا 

 درکشور دهد می نشان کشورها در شهری ساز و ساخت نظام (. مطالعه1372تحوالت ایستادگی می کند)زیستا،  و ها و گرایش ها

ساختمان مشاهده  کنترل امر در شهرداری ها شود می حداکثر مشاهده و مستقیم ۀمداخل و است ایالتی حکومتی نظام آلمان

 بر زیادی تأکید و باشد بازتر می ساختمان کنترل نظام و 1عرفی حقوقی نظام انگلستان (. درکشورARL, 2005می شود)

 اعطای در محیط زیست طرفداران و همسایگان)ثالث اشخاص حقوق حداکثر رعایت و خصوصی بخش ۀوسیل به ساختمان کنترل

قانون  تابع سنتی، و نه تمرکزگرایا سیستم با کشوری عنوان به (. فرانسهHall, 1994شود) می شهری ساز و ساخت اجازه

 و ساخت فنی های استاندارد و کیفی های جنبه ها در شهرداری حداقل ۀمداخل حال درعین و باشد می انعطاف کم و 2نوشته

 کیفی استانداردهای به نسبت اطمینان و حصول برای تضمین و بیمه نظام ترین جامع از عوض و در شود می مشاهده ساز

 طرح قابل منظر دو از در ایران شهری ساز و ساخت هدایت و کنترل های روش بررسی (. ضرورت1382 غفاری،)است برخوردار

 به منفی چه پیامدهای شهری ساز و ساخت کنترل و هدایت در کارساز و مناسب های به روش توجهی کم آنکه نخست: است

 فعلی ساختار نظام و قوانین در تغییرات برخی شدن ایجاد با یعنی کشور شرایط کنونی به توجه با آنکه دوم و است داشته دنبال

قابل  کشور شهری ساز و ساخت نظام در موجود تنگناهای از برون رفت برای راهکارهایی چه بیشتر تغییرات قبول آمادگی و

اند درسال  شده تعریف آن نظایر نشینی و حاشیه غیررسمی، اسکان چون واژگانی با که خودرو ههای سکونتگا .است بینی پیش

 20حدود که حدی است، به بوده گسترش روبه شدت به کالنشهر تهران منطقه در ویژه به و کشور شهرهای کلیه در های اخیر



 
 ساختارها وضعیت به توجه با این نسبت و می کنند زندگی سکونتگاهها قبیل این در تهران استان جمعیت کل از درصد 30 الی

 یافت.  خواهد نیز چشمگیری افزایش قطعا  مهاجرت و جمعیت رشد روند و

 مبانی نظری پژهش -2
. دارد توسعه شهری های طرح تهیه معادل ای دیرینه آن، و کمبودهای مشکالت و کشور در شهرسازی الگوهای بررسی

 چارچوب مورد در را متفاوتی خصوصی نظرات و عمومی بخش دانشگاهی، مراکز در شهری کشور امور متخصصان و کارشناسان

 با اما نیست، تازه موضوعی این بنابراین. ارائه دهند توانند می کشور شهرسازی نیازهای با آنها و تناسب ها طرح محتوای و

 گوی نیازهای پاسخ و شهری توسعه های کاستی ساز چاره کاملی که و جامع های حل راه هنوز که کرد بیان توان اطمینان می

 گذشته از تر پیچیده کشور بسیار شهری مشکالت اخیر های سال در. است شکل نگرفته باشد، امروز شهروندان افزایش به رو

 شهری کالبدی و سیما زیست، شهری، محیط اقتصاد خدمات، تأمین بافت، فرسودگی ترافیک،مسکن،  چون مسائلی. است شده

 بزرگ از (. یکی32، 1387 کلهرنیا،)ست زمانی بیشترا هر از شهری بحران چاره یافتن ضرروت و بحرانی رسیده ای مرحله به

 این در. باشد می شهرها های پیرامون لبه برای مدون و منظم ای برنامه نداشتن در ایران شهری های طرح های کاستی ترین

 کشاورزی، های زمین ها، باغ روستاها،. کند نشینی می عقب شهرها کالبدی توسعه هجوم برابر در و جاندار زنده طبعیت ها لبه

 سیمان و ها، سنگ ساختمان ها، خیابان به را خود جای و روند بین می از تدریجا  ساله هزار چند حیاتی با ها کاریز ها و قنات

 شکل ها لبه همین در مهاجرنشین غیررسمی محالت بیشتر کند، می حمله ها لبه این شهرها به پیشتاز حیات موج. دهند می

 شمار به محوری و اساسی مسائل محرومیت از و فقر شهرنشینی، فزآینده رشد به توجه (. با46، 1385مهندسین، )گیرند  می

 شده باعث بزرگ شهرهای در طبقاتی شکاف تر شدن عمیق و شهری فقر پدیده رشد. مواجه هستند آن شهرها با که رود می

 کنار توسعه بر روند از که گیرند شکل خاص جغرافیایی در فضاهای محلی اجتماعات غالب در درآمد کم های گروه است که

 بهبود و ارتقاء امید به هستند که سابقه با شهرنشینان و مهاجران از ها گروه این .هستند شده رانده حاشیه به اصطالح به و مانده

 پی در فراوان تالش با غیررسمی بازار در کار مسکن و نامناسب شرایط و خطرها پذیرش با و اند دراز نهاده راهی در گام زندگی،

 پدیده رشد و پیدایش .کنند تضمین شهر در را خود بقای راه از این تا هستند خود نیازهای رسمی تأمین در خود جبران ناتوانی

 سطوح از برخاسته دالیل این. باشد مختلفی می دالیل دارای آنها حاشیه و شهرها در مساکن نابهنجار و غیررسمی اسکان

 قدرت میان و ثروت متعادل و مناسب توزیع عدم. دارد سایر مسائل به نسبت بارزتری تبلور آن مدیریت سوء است که مختلفی

 برخوردارتر مناطق آن به دنبال و شود می محلی و ای منطقه سطوح در هایی عدم تعادل به منجر کشور در مختلف اقشار و مناطق

 های شاخص مناسب توزیع در که این جمعیت. شوند می شده، گرفته قرار حاشیه در مناطق پذیرای جمعیت شده داده بها و

 (.23، 1387 معصومی،)آورند می شهرها هجوم سمت به بینند می خود متوجه را عمیقی یک شکاف پایداری

 مسکن و تملک است زمین ارزان و نامجهز و غیررسمی بازار سرپناه در جستجوی محصول موجود پذیر آسیب محالت

 اتاق تبدیل با درآمد خانوار کم اما رهاند می شهری مناطق در نشینی اجاره تله هزینه از را درآمد کم های خانوار غیررسمی،

 حاشیه سکونتگاه جغرافیای زیرا گردد، مواجه می شدیدتری خدماتی های محرومیت با حاشیه، ملکی در پناه سر یک به ای اجاره

 فضای نادیده گرفتن پایه بر آن در زمین تخصیص های سازوکار گرفته و شکل شهر خدماتی مراکز از فاصله اساس عموما  بر ای

 مشخصه با نواحی .این مناطق است در زمین ارزانی دالیل از یکی عامل این که داشته است قرار معابر و خدمات برای ضروری

 شهری خدمات و استانداردها فاقد و شهرسازی ریزی برنامه لحاظ به شوند، می شامل را حریم شهرها بیشتر غیررسمی های محله

ندارد  وجود مناطق این در شهری های زیرساخت گیرد، قرار می ساکنین اختیار در سختی به برق و آب نواحی در این. هستند

 شهری مدیریت اصلی در رکن یک عنوان به پلیس نظارت باشد، می وسیعی روبرو مشکالت با نواحی این به ارتباطی مسیرهای و

 اساسی ضعف یک دارای مناطق شهری در جنایات و جرم از جلوگیری منظور به و نواحی شهری به دادن سامان و سر منظور به

 به بزرگساالن آموزش برای چه و کودکان چه برای تربیت و تعلیم برای آموزشی منظم و مدون یک برنامه لحاظ از. باشد می

(. 24، 1384شعبانی، )شود می مشاهده بزرگی نقصان یک آموزش شهروندی و شهری مسائل با برخورد چگونگی و منظور نحوه

ساختار  سپس و ملی های سیاست در اساسی بازبینی نخست باید گام در غیررسمی های محله رشد به رو این روند با مقابله برای



 
 محیط (.آن است دولتی به های دستگاه پایبندی و کشور در اسکان و الگوی سازماندهی مهم نکته)گیرد صورت شهری مدیریت

 پیدایش علت وارونه، در استداللی گاه که است اجتماعی های آسیب برانگیزاننده ها و نابهنجاری پذیرای ها محله این زندگی

 سرانه شده، برده کار به مصالح نظر از در ایران غیررسمی محالت کالبدی شرایط چند هر. شوند قلمداد می ها سکونتگاه این

لیکن  نیست، جنوب کشورهای از بسیاری در شرایط وخامت این به زیربنائی و اجتماعی خدمات از برخورداری مسکونی و

 پایدار توسعه ضد بحرانی و کانونی را آنها اجتماعی، روزافزون فساد و و فقر شهری نواحی دیگر با قیاس در تبعیض و محرومیت

 ایفای موانع از شهرها، کالن بطن در امروزه، قرارگیری و گذشته در شهرها با غیررسمی های مجاورت محله. است نموده انسانی

 جای تردید و است اقتصاد شدن جهانی از برآمده های فرصت استفاده از در آنها پیشتازی و ملی توسعه در شهرها نقش کلیدی

 می محروم نیز های اجتماعی حمایت از بسیاری و شده رانده حاشیه به از شهروندان بسیاری سازی، جهانی فرآیند در که نیست

ساکن  جمعیت اکثریت برخورداری موجب ایران، گذشته در دهه دو طی شهری های زیرساخت (. توسعه6، 1388صرّافی، )شوند

 های غیررسمی سکونتگاه ها، زیرساخت این تأمین رغم به اما. استشده  گاز کشی لوله و برق آشامیدنی، آب از ها محله این

 نیز ها محله این پیرامون اراضی .است فرهنگی و سبز فضای انتظامی، درمانی، خدماتی، آموزشی، فضاهای و مراکز حداقل فاقد

دچار  زمین، سوداگری رشد نتیجه در یابد می افزایش قیمت محیط، شدن شهری و درآمد کم های زندگی خانوار و سکونت با که

 می آنها دیده در مناسب معابر و خدماتی فضاهای فاقد توسعه مسکونی انداز چشم و شده برنامه بی های دادوستد و تفکیک

 فضاهای و توسعه معابر زمینه در شهری های طرح بینی پیش تحقق جاری مانع روندهایکه  است داده نشان تجربه. شود

 اراضی حداقل ذخیره بدون رو از این. است غیررسمی محالت اولیه های هسته ویژه پیرامون به شهر حاشیه اراضی در خدماتی

 ساکن درآمد کم جمعیت نیاز مورد خدمات به تأمین نمی توان غیررسمی اسکان در زمین بانک قالب معابر در و خدمات برای

 که طوری به است مفاسد اجتماعی بروز شهرها، در ها محله این ویرانگر تبعات (. از4، 1387داشت)خاتم،  امیدی این مناطق در

 پیامدهای از آشکاری و بارز های گری نمونه تکدی و غارت قتل، مخدر، مواد فحشا، و فساد اخالقی سرقت، دزدی، افزایش

 در هم جرائم و امنیت مسأله. است یافته تبلور حومه شهر در زندگی نازل سطح با غیررسمی صورت به باشد که می مهاجرت

 و شهر، تفاوت بطن از افتادن دور موجود، شرایط خاطر به این مناطق شد اشاره قبال  که طور همان. گیرد می جای این موضوع

 فشار و آنها با برخورد مردم نحوه و نشینان حاشیه همین توسط ها تفاوت دیدن این جامعه، اقشار دیگر با زندگی سطح شکاف

 تاکنون (. اما27، 1383 پیران،)دهد پرورش می فرد در را پذیری جرم شخصیت این خود به شده خود ذکر عوامل از حاصل روانی

 مدیران غالب گذشته در که تبیین کرد چنین توان می را نرسیده اجراء مرحله به یا اصال   و شده ناقص شده، تدوین های برنامه

 در جهت تالش جای به و بود جامعه معضل عنوان به این قشر مورد در جامعه اجتماعی ضعف از برخاسته دیدگاهی که با شهری

 بین از در سعی شهر، از بطن دورافتاده و شهری زیرساخت و خدمات از منظور برخورداری به گروه این توانمندسازی و ساماندهی

 تعدد مدیریت، سوء ناتوانی، از ناشی دیدگاه بیشتر این. است بوده آن پیامدهای به توجه بدون محدوده آنها سازی پاك و بردن

 تمکن مالی عدم و ها سکونتگاه این به رسیدگی و کنترل آنها در بین ناهماهنگی و شهری مدیریت امور در های دخیل دستگاه

 هنجارها بررسی و ای تفکرپایه هیچ بدون بولدوزر قانون از استفاده و پدیده از این محالت پاکسازی هدف. است بوده آنها ساکنین

 خاك محله در توان می را آن بارز نمونه شود که سبب را عظیمی مشکالت تواند می آن موردپیامدهای در جامعه رفتارهای و

 مردم به به توجه بدون و فیزیکی دید یک با اوضاع به سروسامان دادن و آبادسازی قصد به تخریب این. بود تهران شاهد سفید

 منتهی مطلوبی به نتایج تواند نمی نباشد مردم برای و مردم با که ریزی رسد برنامه می نظر به. شد انجام شهر اصلی رکن عنوان

 نیست ای ساده مورد شهری درمحالت مددکاری های فعالیت کاهش و رسمی کنترل عدم ای و محله نظام خوردن هم بر. شود

 .بگذریم آن از کنار راحتی به که

 1مفهوم حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی -2-1

حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی، کوچ نشینی، کپرنشینی همگی به یک معنا هستند و اگر بخواهیم تعریفی از این 

حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده ی اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب  "اصطالحات ارائه دهیم، باید گفت: 

                                                           
1 -Informal Settlements 



 
(. همچنین حاشیه نشین به افرادی گفته می شود که به 40ص1383زمانی،  )اصغری"اجتماعی آن نشده اند –نظام اقتصادی 

دلیل مشکالت معیشتی در شهر تاب مقاومت نیاورده و به حاشیه شهرها پناه آورده اند تا از هزینه های زندگی در مرکز شهر در 

بضاعت مالی با توجه به توان اقتصادی،  حاشیه نشینان کسانی هستند که به دلیل "امان باشند و در تعریفی دیگر می توان گفت: 

نتوانسته اند خود را با ساکنین مرکز نشین تطبیق دهند این عدم سازگاری اجتماعی سبب مهاجرت آنها به مناطقی است که 

(. یکی از این نقاط حاشیه نشین در شهر اسالمشهر محله میان 32ص1381)اعتماد، "بتوانند زمینه جذب آنها را فراهم کنند

 اد)شهرك امام حسین کنونی( است که دارای مسائل و مشکالت خاص خود است.آب

اسکان غیر رسمی، واکنش به شرایط و فرایندهایی است که از چارچوب زمانی و مکانی بالفاصل آن مسئله فراتر می رود. 

نیز عرف و عادات معمول، طرقی  ساختار مالکیت و قوانین و مقرراتی که نحوه ارتباط دولت، مالکین و مردم را مشخص می کند و

که دولت های حاکم از آنها تعبیر و تفسیر می کنند و به ویژه طرز تلقی و نحوه نگرش دولت های حاکم به سکونتگاه های غیر 

(. 70ص1380رسمی عواملی هستند که در مجموع ماهیت و هویت و نیز نحوه عمل این سکونتگاه ها را تشکیل می بخشد)شیخی، 

وانع توسعه پایدار شهری قطب بندی شهر به بخش برخوردار و محروم است، که شکل گیری اغلب این مناطق محروم یکی از م

 عمدتا  در کنار کالنشهرها می باشد.

  بافت فرسوده راهکارها و سیاستهای مدیریت شهری در ساماندهی -3
 راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی در ایران و جهان

 نادیده انگاری یا بی تفاوتیالف( سیاست 

منادیان توسعه برونزا و نظریه پردازان دانشگاهی غرب معتقدند که حلب شهرها، مکان پناه گرفتن مردمی بی جا و آواره و رانده 

شده است که چون خس و خاشاك روان بر سیالب به همراه سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به جامعه شهری سر ریز 

بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی)اسکان غیررسمی( در اولین گشته اند، 

دیدگاه، اثری از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن است، طبعا  چنان گذار پراهمیت و تاریخ سازی 

نشینی نفی یا متوقف ساخت. در جریان تحوالت شهرهای مغرب زمین  را نمی توان به دلیل آثار جنبی کم ارزش چون آلونک

چنین پدیده ای در محالت فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است. از این رو پیدایش و تداوم اسکان 

ا و رها کردن آن غیررسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است. راه حل پیشنهادی این در اساس، تحمل این قبیل مکان ه

در دست نامرئی بازار است، که خود به هر تقدیر چاره ای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی 

(. 35ص1366ارزان قیمت نیز باید در رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل در آید)پیران، 

نوعی جبرگرایی و ساختارگرایی مشاهده می شود و نگرش خوشبینانه نسبت به موضوع دارد، اما مهاجرت  هرچند در این نظریه

 (.65ص1383روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و آن را محل آسایش ساکنان شهر خوشبخت تلقی کرده است )بیگدلی، 

 اجتماعی و ساختار جامعه -ب( تحول در نظام اقتصادی

اجتماعی و فضایی کشورهای در  -ان مخالف نظام سرمایه داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادنظریه پرداز

حال توسعه را ناممکن دانسته و حتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند آنها زدایش پدیده مذکور را منوط به از میان 

مایه داری جهانی در ارتباط اند، در این دیدگاه نیز نوعی جبرگرایی و برداشتن نظام هایی می دانستند که به هر شکلی با سر

ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بدبین است. بر این اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان 

فی و مذموم شمرده می شود غیررسمی بی فایده است. با این وجود در این نطریه نیز، مهاجرت روستائیان، به شهرهای بزرگ ن

و نشانه وابستگی به سرمایه داری جهانی به حساب می آید. تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شده که در نیمه دوم 

به جای واژه های مختلف حصیرآباد، حلبی آباد، زاغه نشینی، اتاق نشینی... واژه اسکان غیررسمی برای انواع مسکنی  1980دهه

ان بیرون از قواعد رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفا  از توسعه اقتصاد ناشی که مهاجر

 (.67ص1383نشده، بلکه به برنامه ریزی به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط است)بیگدلی، 



 
 ج( سیاست تخریب و پراکنش

نسبت به پدیده اسکان غیررسمی و آواره کردن ساکنین آن را دارد. این شیوه این سیاست صرفا  اجرایی با نگرش منزجرانه 

ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیررسمی است از دیدگاه آکادمیک و برنامه ریزی منفورترین 

که موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز شیوه ها می باشد. چراکه نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیررسمی نخواهد داشت، بل

فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی پیدایش اسکان غیررسمی جز از خود اسکان غیررسمی که 

تابعی بیش نیست، توجه ندارد. پدیده اسکان غیررسمی پیامد روند تکاملی و تحوالت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

ع و نشأت گرفته از سیاست های کالن برنامه ریزی است. از این رو جامعه)به مفهوم دولت ومردم( و خصوصا  برنامه ریزان جوام

موظفند برای رفع عوامل ریشه ای و روبنایی اسکان غیررسمی بکوشند از نمونه های اجرائی شیوه فوق مورد مانیل با تخریب 

 2،14،16در سطح شهر تهران در مناطق مختلف از جمله مناطق  زار نفر نام برد.ه11هزار آلونک و انتقال قهری حدود3حدود

چند بار تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعدیلی، توافقی و عوام 14و2شیوه مذکور به اجرا درآمده است، به طوری که در مناطق 

 به اجرا در آمده است.1375سال  شهرداری در خصوص آلونک نشینان علی آباد بوده که در16فریبانه به آن در منطقه

 د( ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعار

گرایش اولیه دولت های جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیررسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای انتقال ساکنان 

طرح های بازسازی یا بهسازی میالدی رایج گشت این فعالیت معموال  در پی 1960به ساختمان های مذکور بود، که در دهه 

محالت شهرها صورت می گرفت. و برنامه های ویژه و جامعی برای اسکان کم در آمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات 

و انواع محدودیت ها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرت ها ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها، امکان اسکان 

به منظور جابجایی زاغه نشین های داخل شهر تهران، از 1340سلب گردد. در ایران تاسیس کوی سیزده آبان در دهه از آنها

اینگونه بوده است. در همان زمان برنامه ای برای اسکان مهاجران کم درآمد جدید وجود نداشت و به شدت از حضور آنها در 

 ت.محدوده قانونی شهر تهران ممانعت به عمل آمده اس

 ه( ارائه زمین و خدمات

برنامه زمین و خدمات با تأیید وکمک بانک جهانی در کشورهای 1970در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه

جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با شبکه زیر بنایی حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می 

ن اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک کوشد هزینه های آن را از استفاده کنندگا

 و حاشیه نشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا محور اساسی است که عبارتند از: 

ناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پذیرندگی، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت م

پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد. بازگشت سرمایه، بدین مفهوم که بازگشت 

تکرار شوندگی، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت ، امکان  سرمایه تا حد ممکن جهت امکان تکرار آن تامین می شود.

مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما  1970ر پروژه وجود دارد. این راهبرد در دههتکرا

پس از مدتی کاستی های آن آشکار شد. گذشته از اینکه بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایه 

اتوانی های مدیریتی ، ناتوانی گروههای پایین تر کم درآمدها در پرداخت هزینه ها، مقابله داری می گردد. مشکالت اساسی آن ن

بعضی از گروههای موجود)اسکان غیر رسمی( و بأالخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنامه ریزی و بازار مالی یا ساخت 

جمع بندی شد که برای حل مشکل کم درآمدها نیاز به رابطه  وساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه

 استادانه تر و به هم پیوسته تری بین بازار دولت و خانوارهاست.

 آزاد سازی و تثبیت اقتصادیخ(

رویکرد جدیدی که پس از سیاست های پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاست های موسوم 

ی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبلغان و مروجان اصلی آنها بودند. با به آزاد ساز



 
این تفاوت که صندوق بین المللی پول وسیاست های تثبیت اقتصادی تأکید بیش از حد داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ 

است های مذکور به طور عام در کشورهای جنوب یدی نمی پرداخت. نتایج سکردن نسبی مسائل توسعه صرفا  به مسائل اقتصا

، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن 1980رضایت بخش نبود ، به طوری که در آمریکای التین در دهه

ثال نرخهای ترجیهی )که در نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیه نشینی در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده شد. به طور م

 طرحهای آماده سازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت( نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.

 سیاست توانمند سازید(

سیاست های آزاد سازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست های مسکن مربوط به آن به طور  1980در سالهای پایانی دهه 

خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی 

وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محدود نبوده، 

ر مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد وبرنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوین یافته و بلکه این بار جمع بندی تجاربی بود که د

بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازیبه خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی 

سکن که می توان گفت در قالب رویکرد جدید در این رویکرد سیاست های م سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد.

با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای می گیردبه مقوالت اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به 

ولت بازار طور همه جانبه ای می کوشد که پروژه های منفرد برای مسکن کم درآمدها را به اقتصاد کالن برنامه های اقتصاد د

 مالی برنامه ریزی کالبدی و ... ، پیوند بزند.

 در کنترل و نظارت ساخت و ساز عمل مالک مقررات و قوانین -4
 (بعدی اصالحات با 1347) شهری عمران و نوسازی قانون و شهروندی

 و سازهای شهری و ساخت بر ها شهرداری نظارت و کنترل نحوه و شهری توسعه فرایند به راجع آن محتوای و مزبور قانون

 عمران و نوسازی پرداخت عوارض نحوه شهری، سازهای و ساخت تخلفات به رسیدگی برای شده بینی پیش قانونی تمهیدات

 اشاره تصریحا  شهروندان وظایف و به حقوق بایست می منطقی شکل به قانون این در .است آن مانند و ها شهرداری به شهری

 حقوقی تنظیم:  شامل برمی آید مزبور قانون از آنچه. دهد نشان نمی را چیزی چنین نیز مزبور قانون محتوایی بررسی اما شود،

 مزبور حقوقی گفتمان روح. است عوارضی – مالیاتی مؤدی واژه از استفاده اقتصادی با رابطه صورت به ها شهرداری و افراد رابطه

 کننده پرداخت مؤدی و( شهرداری حقوق) عوارض، کننده دریافت شهرداری به صورت شهروندی موضوع با ارتباط در

روح  با الزم همنوایی و هماهنگی نیز مهم قانون این مجموع در. است شده بندی صورت( شهرداری در قبال افراد وظایف)عوارض

 (.83، 1378 حسینی، نجاتی)ندارد را شهروندی

 (1375 مصوب)ساختمان وکنترل مهندسی نظام قانون و شهروندی

 توسعه و به تقویت قانون این 2 ماده در. است ساختمان کنترل و مهندسی نظام حقوقی مقررات و ضوابط تدوین قانون این هدف

 با که بندی تنها. است اشاره شده مهندسان و صنفی نظام منافع مهندسی، رشد موجبات اسالمی، معماری و شهرسازی فرهنگ

 آگاهی رشد و شهرسازی و معماری ترویج اصول به آن در که است مزبور ماده 4 بند کند، می پیدا ارتباط محلی جامعه اعضای

 به نیز قانون این در. است شده اشاره آن هوری بهر و افزایش سازی ساختمان ملی مقررات و اصول این به نسبت عمومی های

 که حالی در. است شده استفاده عموم لفظ از آن جای به و است کار نرفته به شهروند واژه کشور در ساز و ساخت میثاق عنوان

 .هستند محلی مدنی جامعه ارکان از یکی ها (NGO)و کند می ایفا ( راNGOغیردولتی) سازمان یک نقش نظام این

 راهکارهای ارائه شده برای حاشیه نشینی-5



 
واقع برخی اوقات راهکارهای ارائه  های باز و وسیع مجهول المالک در در واقع پیشگیری بهتر از درمان است مثل کنترل زمین

های موضعی وسطحی محدود می شوند که فقط نشانه ها را نابود می کنند در حالی که باید به بررسی ریشه ها  شده به راه حل

 پرداخت و آنها را حل کرد.

 :نددر واقع هر اقدامی در زمینه مقابله با حاشیه نشینی باید از استراتژی سه مرحله ای ذیل تبعیت ک

 باید راه ورود تازه واردان به مادر شهرهای منطقه از طرق ذیل مسدود گرد.  :مرحله اول 

 .راهکارهای کالبدی )مثل نوار سبز( وراهکارهای قانونی) مثل وضع مقررات( : الف

 .های وسیع بال صاحب( زمین و حریم رودخانه ها های نظارتی )مسدود کردن دامنه ارتفاعات، راه حل ب:

حمایت از حاشیه نشینان و زاغه نشینان داخل محدوده شهر با برنامه ریزی جهت ارائه خدمات ساکنان شهر به آنان : مرحله دوم 

 .فرهنگی این حمایت مستلزم دقت و راهکارهای خاص می باشد اقتصادی، دلیل مشکالت خاص اجتماعی،ه اما ب

تاری در برنامه های کالن ملی از طریق ایجاد امکانات خدماتی و زمینه واقع راهکاراصلی، ایجاد تحوالت ساخ در: مرحله سوم 

 های مهاجر فرصت فراهم شود، شهرهای کوچک است تا زمینه های تثبیت جمعیت در کانون های اشتغال در نقاط روستایی و

دسترسی به شرایط بهتر  از فقر ونباید به معنای محروم کردن مهاجران از فرار  در واقع مسدود کردن راه ورود شهر)مرحله اول(

به  در این مورد شومآخر معتقد است ))ضروری است که بخش مهمی از تالشهای عمرانی به عوض شهرهای بزرگ،. زندگی باشد

 .ایجاد کشاورزی صنعتی و هدایت شده در نواحی روستائی وشهرهای کوچک اختصاص یابد ((

 :ینان تا کنون به یکی از سه شیوه ذیل بوده استاما به طور کلی استراتژی برخورد با حاشیه نش

در این روش گاهی یک محله به طور کامل از بین می رودکه عالوه بر ایجاد برخوردهای خشن وایجاد نارضایتی،  :تخریب کامل -1

 نتایج کامل ایجاد نمی کند )مثل برخورد با خاك سفید تهران(.

مورد مورد توجه سازمان ملل هم قرار گرفته تحت عنوان ارتقای وضعیت سکونتگاهای این راهکار که : تخریب و نوسازی مجدد -2

برق وگاز  که شامل بهبود شرایط زندگی از طریق ارائه خدمات اساسی مثل آب و غیر متعارف و زاغه های شهری انجام می شود.

 .ایجاد مدارس و آموزش و پرورش مناسب است و اصالح معابر وسیستم دفع فاضالب و

 ارائه آن به ساکنان قبلی می کنند. از تخریب مناطق حاشیه ای زاغه نشینی اقدام به ساخت منازل جدید و بعد مورد هر در

 .جرم وجنایت شد%40میر کودکان و  مرگ و %90این طرح درگواتماال انجام شد که منجر به کاهش

دور ریختنی نیستند  برخالف تصور کاالئی آب آورده واسمیت خاطر نشان می کند))حاشیه نشینان  دیوید :توانمند سازی -3

مشخص شد که وجود آنها نقش مهمی در اقتصاد شهری داشته  1970های پژوهشی در جوامع فقیر در دهه  بلکه پس از بررسی

وی کار در عین حال نوعی نیر پوشاك خود را فراهم کرده و خوراك، در واقع آنان با کمک نا چیز دولت قادرند مسکن، است((

 این روش با تکیه بر توان حاضر وبی درنگ برای فعالیت های در حال گسترش بخش رسمی درون شهرها را مهیا سازند. ذخیره،

بالعوض که شخصیت وکرامت  های مستقیم و های بالقوه حاشیه نشینان مطرح شده معتقد است که دولتها به عوض کمک

امکان دسترسی به  می باید از طریق ارتقای سطح آموزش و ایجاد مهارت الزم وانسانی حاشیه نشینان را خدشه وارد می کند 

فقرای شهری  بهبود سطح زندگی را برای حاشیه نشینان و افزایش درآمد و هایی از این قبیل زمینه اشتغال و بازار کار وفعالیت

 .فراهم آورده )مثال منطقه کارتیبا برزیل(

 :عدد دیگری ارائه شده که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شودعالوه بر موارد فوق راهکارهای مت

  .افزایش درآمد روستائیان با ایجاد اشتغال و توجه بیشتر به روستا و -1

  .ارزان دلیل نیروی کار فراوان و بی تشویق سرمایه داران شهری برای سرمایه گذاری در این محالت -2

  .گذاری در شهرهای کوچک در روستاها با ایجاد مزیت اقتصادیتشویق سرمایه داران شهری برای سرمایه  -3

ویژه در محور ه های کاردر مناطق حاشیه نشینی جهت جذب نیروی کار با تجربه و فعال به این مناطق ب افزایش مزیت -4

 .آموزش و پرورش و سالمت

  خانه های بهداشت و...( احداث و به روزرسانی مراکز آموزشی و خدماتی )مدارس، -5



 
 .وتاه کردن دست زمین خواران و بورس بازان از این مناطقک -6

 دسترس جهت تخصص یابی نیروهای جوان فعال و بیکار این مناطق. های شغلی ارزان و در ارائه آموزش -7

 شهرداریها نقش

 اهل برای تمامی حاضر حال در آن اخیر سال چند عملکرد لحاظ به نظر مورد کیفیت حصول در جاری های روش کفایت عدم

 مسامحه از و جلوگیری کاری محکم منظور به و کار گردش تنظیم هنگام در است مشخص نمودار در چنانچه ولی است بدیهی فن

 صریح صورت به مورد به هم بنا منطقه شهرداری کنترلی نقش که است شده بینی پیش مراحلی ، انتظار قابل و محتمل کاریهای

 از بخشی مبادا تا شود می اضافه این معرکه به هم ساز و ساخت مرکزی ستاد نیاز صورت در حتی و شده اضافه تلویحی بعضا  و

 عریض سازمان از هائی بخش نقش نمائید مجموعه اضافه این به!  گردد دار خدشه اندرکار دست مجموعه کنترل و هدایت وظایف

 نقشی یا و رنگ هیچ دارای آن کار گردش رنگین و چارتهای الذکر فوق نظام در که را مضاعف کنترل مانند شهرداری طویل و

 جائز هم آب خوردن ایشان حضور بدون گاهی و شده ظاهر بسیار پررنگ جاری شهای رو و ها بخشنامه مجموع در ولی نیستند

 ؟! بلند آن نوع از آنهم ساختمان ساختن به برسد چه نیست

 گیری نتیجه -6

 کشورهای بیشتر از توسعه حال در کشورهای در شهرنشینی رشد سرعت .است شهری زندگی گسترش حال در سرعت به جهان

را  بسیاری معضالت و شتابان مسائل روند این و بوده همراه شتابان و سریع روندی شهرنشینی با نیز ایران در. است یافته توسعه

 توسعه و است شده انجام نظارتی و فکری، کنترل اساس گونه هیچ بدون شهرنشینی رشد چون. داشته است دنبال به شهرها برای

 های بافت توسعه مسأله به غیرمتعارف های و قیمت مسکن زمین، تورم نبوده آن فیزیکی توسعه اندازه به در آن ها زیرساخت

 و اجتماعی اقتصادی، نامتعادل که رشد باورند این بر توسعه مسائل اندرکاران دست تمام .است زده دامن غیررسمی بیشتر

 های خشکسالی قبیل از اقلیمی جدید هم مشکالت طرفی از. است شده روستا و شهر رابطه خوردن بر هم موجب فرهنگی

 مهاجرت کرد شهرها به روستائیان متعدد های گروه آن پی و در گردیده روستاها در زندگی شرایط شدن سخت گسترده، باعث

 آسیب و محالت مهاجرت. است نشده منجر مهاجرت کنترل به آن و نظایر روستایی توسعه همچون اقداماتی دیگر سوی از. هاند

 اسکان .هستند ای و منطقه ملی سطح در نتری کال عوامل از ناشی خود و معلول دارند حکم دست، این از های پدیده و پذیر

 کرده اشغال شهریهای  پژوهش در را خاصی اهمیت و جایگاه شهری، و مشکالت مسائل نمای تمام آیینه عنوان غیررسمی به

 می ها شهر متمادی سالیان اتخاذ شده نادرست سیاست از ناشی رسد می نظر به و معضل خواندش توان نمی که مشکلی. است

 ساماندهی مستلزم شهری پایدار توسعه دستیابی به. است گرفته ریشه ها پدیده و ابعاد تمامی در آمده و هوجود ب اکنون که باشد

دل  در توسعه فرآیند ایجاد برای راه بهترین نظران، عقیده صاحب به. است موجود نابسامان های بافت این توانمندسازی سکنه و

 که این نکته مهم. است فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، همراه توانمندسازی به کالبدی، بهسازی و سازماندهی اجتماعات، این

 و ای منطقه سطوح یکپارچه در مدیریت ایجاد پذیر، آسیب های بافت و توانمندسازی ساماندهی برای بنیادین و اصلی عامل

 ایجاد با بلکه شود، آنها بر عوامل تأثیرگذار کنترل و مهاجران حرکت نحوه بینی پیش تواند باعث می تنها نه امر این. است محلی

. کرد خواهد شهرها در موجود های نابهنجار بافت توانمندسازی و ساماندهی به زیادی کمک همه سونگر و گسترده دیدی

 گونه این. باشد ها محله این ساکنان فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، توانمندسازی شامل بایست می چیز از هر بیش توانمندسازی

 مسئولیت شهروندانی به را آنان سازد، می توانمند روند ارتقا در اقتصادی مشارکت به را درآمدها کم که حال در عین اقدامات

 گرفته دست کم نباید نیز آن واقعی مفهوم به غیردولتی های نقش سازمان میان این در. کرد خواهد تبدیل جو مشارکت و پذیر

 همراه می تنفر با گاهی و دلسوزی نوعی با جامعه دید تفاوت یشود، و م یاد غیررسمی سکنه به عنوان آن از که قشری .شود

 خود محله و از شهر غیررسمی سکنه. هستند مواجه مشکل با شان اولیه زندگی نیازهای به دستیابی در که هستند کسانی باشد،

 شهرداری .ندارد معنایی یا بسیار کم آنها میان در مشارکت برخوردارند، پایینی تعلق شهروندی احساس از و ندارند باالیی رضایت

 محصوالت، و امالك یا فروش و ساز و ساخت عوارض از حاصل درآمدهای به متکی بودن و پایدار درآمدهای نداشتن علت به ها



 
 گونه این سازماندهی به ملزم را خود لحاظ حقوقی از ها شهرداری دیگر، سوی از. نگرند می دیدگاه اقتصادی از شهری مناطق به

را  ها شهرداری توانند می که است قومی پیوندهای و های اخالقی جنبه عموما   و بینند نمی غیررسمی های و سکونتگاه ها بافت

 ساکنان نمودن توانمند و زمینه ساماندهی در گذشته ناموفق تجارب به استناد با و همه این با .انگیزد بر تها باف این به توجه به

 حل برای واقع در. است خارج به تنهایی توان شهرداری از ما شهرهای در معضل این با برخورد که توان دریافت می تها، باف این

 مردمی نیاز مشارکت و محلی قوای به توجه البته صد و واحد شهری و منسجم مدیریت یک پرتو در ملی عزم به این معضل؛

  .است

 :است بهتر محلی اجتماعات سطح در های غیررسمی سکونتگاه فعالیت به بخشیدن رسمیت منظور به

 برد خواهد پیش توسعه سمت به را جوامع این و نموده تقویت مختلف های شکل در را شهری فقرای. 

 بخشد می ارتقاء را عمومی امنیت و کند می کمک اجتماعی ضد و نامطلوب اجزای پاکسازی به. 

 امکان و فعالیت، حقوق کردن قانونی این بر عالوه می شود، برای سرمایه گذاری تر امن محیطی محلی اجتماع آن پی در که

 و شده، برخورداری ذکر موارد بر عالوه غیررسمی بخش شدن رسمی .می دهد افزایش را فقرا میان از درونزا رهبری ظهور

 مجموع در و باشد شهری درآمدزا مدیریت برای تواند می نیز و کند می پذیر را امکان رسمی آموزش مالی، منابع به دسترسی

 کیفیت که است( آموزشی و مالی)رسمیهای  حمایت از برخورداری مثابه به شدن رسمی همچنین .دهد افزایش را وری بهره

 .شود می منجر محلی جامعه و شاغالن شرایط اقتصادی بهبود به نتیجه در و داده افزایش را بخش این خدمات در و کاال

 :از عبارتند که باشد محور دو حول غیررسمی باید محالت ساماندهی در شهرداری استراتژی

 حاشیه و مرکز در بین درآمدی صحیح منابع توزیع و سکنه نمودن توانمند ساماندهی، طریق از موجود وضع بهبود 

 .آنها وضعیت عمومی بهبود در جهت شهر

 زمینه در این شهر، سطح در مجدد های سازی آلونک قالب در غیرمجاز و غیررسمی سکونت کاهش و بازدارندگی 

 .باشد مفید بسیار تواند محلی می مردم و انتظامی نیروی همکاری
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