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  بسمه  تعالي

  

 اي ريزي اجتماعي و توسعه منطقهبرنامه ، عضو هئيت علمي و مديرگروه1دكتر محمد شيخي :نگارنده

  دانشگاه عالمه طباطبائي

  

  هاي ناشي از اسكان غيررسمي در منطقه كالن شهرينقش مديريت شهري در كنترل آسيب

   كيده چ

شرايط ويژه شهر و شهرنشيني در كشور ما دارد و اسكان غيررسمي اگر چه ريشه در توسعه بروزن زا و 

هاي اخير به اما در سال  مسأله جدي كالن شهرهاي ايران بوده است، 1350حداقل از نيمه دوم سال سالهاي دهه 

. شدت رشد كرده و تبديل به معضل اصلي و غيرقابل انكار غالب كالن شهرها و شهرهاي مياني كشور شده است

توانسته است بدل به بخشي از راه حل اسكان هاي رسمي ريزي و كنترلچه در غياب برنامه اسكان غيررسمي اگر

تلقي شود اما خود موجد و موجب  "گذز از آسيب به نوعي راه حل "كم درآمدهاي شهري شده و با اين نگاه 

ط با ساكنين اقتصادي، كالبدي، زيست محيطي و حتي روان شناختي در ارتبا - اجتماعيهاي شماري از آسيب

خود و يا شهر ما در و مجموعه نظام شهري و شهرنشيني كشور شود كه با توجه به گسترش ابعاد آن، نيازمند 

. هاي موثر و كارآمدي است كه سرانجام به مهار و كنترل آن بيانجامدهاي بيشتر و تدوين و كاربست روشبررسي

در دو  - بعنوان ضرورتي اجتناب ناپذير –شهري قه كالندر اين ميان نقش مديريت شهري و به ويژه مديريت منط

كارهاي مديريت و راه) آمايشي و منطقه اي(هاي كالن در سطح برنامه ريزي و مديريت كالن حلراه   عرصه 

در اين مقاله سعي شده است پس از تعريف . هاي ناشي از اين نوع اسكان قابل طرح استقطعي آسيبمموضعي و 

جايگاه مديريت شهري و راه حلها و  هاي ناشي از آن، نقش وع آسيبانواو علل و عوامل شكل گيري، پديده و مرور 

  .راهكارهاي بلند مدت و بنيادي و هم كوتاه مدت و موضعي مورد اشاره قرار گيرد

  شناسي، راهكارهااسكان غيررسمي، مديريت منطقه كالن شهري، آسيب: هاكليد واژه

                                                 
1

  - M-Shaikhi@yahoo.com 
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   مقدمه 

هاي توسعه محسوب مي شود؛ در عين ني مظهر و مبناي تمدن بوده و امروزه نيز از شاخصشهر و شهرنشي

اند كه بيش ها و مسائلي هم بودهن شهرهاي امروزين موجد و موجب شماري از آسيبغازين شهرها تا كالحال از آ

الگوي . كندباط پيدا مياز آنكه به ذات شهر و شهرنشيني مربوط باشند، به زمينه، بستر، شكل و فرايند آن ارت

عي و كالبدي كه شهر در آنجا و زمينه محيطي، طبياقتصادي، فرهنگي و حتي بستر  -شهرنشيني و زمينه اجتماعي

  . خود تعيين كننده سالمت، پويندگي و بالندگي و يا غير آن است نما مي كند،نشو و 

قي نمانده است كه شهرنشيني خود به مهمترين بخش توسعه ملي بدل شده و ترديدي با) امروزين(شهر 

، شهرها كه از نظر اقتصادي پويا و ...موجب ارتقاء استانداردهاي زندگي براي بخش مهمي از مردم دنيا شده است

زائي متحرك هستند، اقتصاد ملي را توسط خلق ثروت، ايجاد و پشتيباني توسعه اقتصادي و اجتماعي و اشتغال

  ... فرماندهي مي كنند

ريزي نشده و يا خوب مديريت نشوند، اگر آنها نه شهر همه، حال اگر آنها خوب برنامه با اين"

هاشان ها، باشند، بسياري از توانشهر برخي از ساكنين باشند، هنگاميكه آنها مولد نابرابريفقط بلكه 

، عدالتي، تبعيضخواهد رفت و در آن صورت زمينه بسيار مساعدي براي گسترش فقر و بياز دست

".هاي اجتماي شوندنايت و نارسائيهاي محيطي و نيز جرم و جتخريب
1  

اي از آن ياد مي شد و امروز هم در ايران واژه شناخته شده 2اي كه زماني با عنوان حاشيه نشيني پديده

ها آسيب براي اطالق به آن برگزيده شده يكي از انواع 3اي مشكالت اصطالح اسكان غيررسمياست كه به دليل پاره

ناشي ) نوع، نحوه، شكل و سيماي آن(ئي است كه از اسكان كم درآمدهاي شهري  -هاحلهو در نگاهي ديگر را –

در حال حاضر برابر آمارهاي غيررسمي بين . شده و امروزه مشكل اصلي و جدايي ناپذير مناطق كالن شهري ماست

 50عريف اسكان غيررسمي است و از سالهاي دهه شهرهاي كشور شامل تدرصد مساحت و جمعيت كالن 30تا  15

  .به اين طرف نيز مرتباً در حال افزايش بوده است

                                                 

  WUF4سمينار  Background Paperبرگرفته از  -  1
2  - Marginal Settlement  
3  - In formal Settlement  
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هاي متفاوتي نيز چه در ادبيات نظري پيرامون موضوع و چه در قالب اقدامات اجرائي در مقابله با اين پديده حلراه

گاري، جابجائي، ارتقاء كيفيت مسكن، مسكن ناديده ان  در كشور شكل گرفته كه بر روي طيفي از پاكسازي، تخريب،

  . قابل ارزيابي است -ملعبيشتر در عالم نظر  -توانمندسازي   ارزان قيمت، اخيراً

هاي شهري دامن زده است كه در صورت عليرغم اين اما ابعاد پديده مرتباً در حال گسترش بوده و به برخي بحران

لذا توجه به اين پديده چه از زاويه . هائي اساسي مواجه كندا چالشتداوم در آينده مي تواند مديريت شهري را ب

  . هاي تعديل، كنترل و مهار آن بسيار ضروري استحلشناسي و چه از نظر ارائه راهديد آسيب

  

  تعريف مسأله ) الف

ارائه تعريفي  هاي غيررسمي و دامنه وسيع شكلي و محتوائي آن عمالًهاي بسيار زياد سكونتگاهبا توجه به تفاوت

لذا با تعميمي كلي و با توجه به مخرج مشترك تعاريف مي توان . جامع و مانع از اسكان غيررسمي ممكن نيست

   : *ن غيررسمي مورد اشاره قرار داردهاي اسكامشخصه هاي زير را به  عنوان ويژگي

  

 :زير باشدهاي ها و مشخصهاي از ويژگيسكونتگاهي كه واحد مجموعه: اسكان غير رسمي

  )حداقل در مراحل اوليه(فقدان نظارت، كنترل و مديريت رسمي دولت و نهادهاي عمومي  •

  )رسمي(رشد سريع از نظر كالبدي و جمعيتي در عين حال بي برنامه و بي ضابطه  •

  ها و امكانات آنهاتكيه بر حركت خود جوش ساكنان و متكي بر خواست، انگيزش، توان •

  و روبنايي و حداقل امكانات زندگي ضعف شديد در خدمات زير  •

هاي معمول و متعارف رسمي و تملك و تصرف زمين، تفكيك و استفاده از زمين، خارج از چارچوب •

  بدون اخذ مجوزهاي الزم

  

  

  1385پاييز  18مقاله اي از نگارنده در محله مديريت شهري شماره به رك  ،براي بررسي دقيقتر* 
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ي فرسوده شهري و اسكان غيررسمي اختالط مفهومي ايجاد شده و تفاوت هاي اخير بين بافتهادر سال

نظرهائي وجود دارد كه نگارنده در جاي ديگري معيارهاي تفكيك اين دو گونه محل اسكان در شهرها را به شرح 

  :  1زير مورد توجه قرار داده است

  نوع اسناد حقوقي مالكيت

ها، فقدان اسناد رسمي مالكيت نزد ساكنان مهمترين شاخص هاي داراي اسكان غير رسمي يكي ازدر محدوده

ها عمدتا ساكنان داراي الگوهاي تصرف غير قانوني و غير رسمي زمين و واحد مسكوني خود هدر اين محدود. است

  .مي باشند

 

  سطح اشغال

سعي در استفاده باشد و ساكنان  گيري محالت غيررسمي براساس ضوابط و مقررات نمي با توجه به اينكه شكل

  ها نسبت به ساير محالت شهر باالتر است سطح اشغال در اين سكونتگاه. حداكثري از ملك را دارند

  

  قيمت زمين

هاي با  گيري اوليه، با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي ساكنان آن، در زمين محالت غيررسمي در زمان شكل

قيمت زمين در اين . شوند مي اي ايجاد ن پرداخت هيچ هزينههاي دولتي و بدو قيمت بسيار پايين و يا در زمين

  .يابد محالت با گذشت زمان و با ايجاد خدمات و امكانات زيربنايي و روبنايي در آنها به مرور افزايش مي

 

  قدمت محله

ن پول گيرند كه جريا مي  اين محالت زماني شكل. باشد گيري محالت غيررسمي ارتزاق از شهر اصلي مي الزمه شكل

كه اين فرايند . باشد هاي مهاجرپذيري در آن به وجودآمده وسرمايه و رشد اقتصادي در شهر اصلي باال و جاذبه

  .بنابراين عمر محالت غيررسمي كمتر از ساير مناطق شهر است. مستلزم گذشت زمان است

  

                                                 

  1386 –مهندسين مشاور پرداراز  -اسكان غيررسمي كرجطرح توانمندسازي  -  1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

5 

  كيفيت اراضي بستر جهت سكونت

دار و نامناسب براي توسعه  هاي مسأله گيري آنها در زمين كليكي از فاكتورهاي مهم شناسايي محالت غيررسمي ش

هاي منابع طبيعي،  ها، زمين دار، حريم بزرگ راه زمين هاي واقع در حريم خطوط انتقال برق، شيب. شهري است

  .گيرند مي هايي هستند كه محالت غيررسمي در آنها شكل از جمله زمين.... وبدون مالك خصوصي و 

  

  و تفريحيامكانات ورزشي 

گيري نياز  هاي شهري و با توجه به اينكه در زمان شكل گيري بر طبق طرح محالت غيررسمي با توجه به عدم شكل

   باشند عموماً فاقد امكانات ورزشي و تفريحي مي. است ترين نياز، ساكنين آن بوده به سكونت مهم

 

  متوسط سطح قطعات مسكوني

ساكنين اين . باشدتر ميبافت هاي شهري پايين  موما نسبت به سايرهاي خودرو مساحت قطعات عدر سكونتگاه

هاي درآمدي پايين جامعه هستند و درآمد پاييني دارند و با كوچك شدن قطعات از دو  ها جزء دهكده سكونتگاه

به  پردازند و عامل دوم كه اول اينكه هزينة كمي بابت زمين مي. كنند لحاظ متناسب با توان مالي خود عمل مي

  .خواهند پرداخت رسد اين است كه هزينه كمتري براي ساخت تر مي نظر مهم

  

   دوام و شيوه ساخت ناپايدار استفاده از مصالح بي 

دوام در ساخت و عدم رعايت  دوام و كم هاي  مساكن در محالت غيررسمي، استفاده از مصالح بي يكي از ويژگي

در اين محالت . نوع سازه بنا نيز غيرمهندسي و بنايي ساز است .باشد ضوابط و مقررات ساختماني در آنها مي

شرايط نامناسب اقتصادي، . شود مسكن غالباً توسط خود شخص و يا با مشاركت ساير افراد محله ساخته مي

  .باشد غيرقانوني ساختن و ترس از تخريب از جمله داليل اين نوع ساخت مي

  

www.SID.ir
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  وضعيت بهداشت محيط

هاي اين  هاي سطحي و فاضالب، يكي از مشكالت و ويژگي هاي مناسب دفع آب د زيرساختبا توجه به عدم وجو

همچنين دفع . است... هاي سطحي، دفع آب فاضالب منازل در سطح معابر، وجود گنداب و  محالت، تجمع آب

ت بر روي هم هايي در سطح محال ها در مكان زباله. گيرد مي زباله در اين محالت نيز به روش غيربهداشتي انجام

   .شود هاي اطراف تخليه مي شود و يا به طور غير بهداشتي و در زمين انباشته مي

  

  ساخت و ساز غير قانوني و خارج از برنامه

. هاي توسعه شهري است گيري آنها خارج از برنامه هاي محالت غيررسمي، غيرقانوني بودن و شكل ترين ويژگي مهم 

  . گيرد مي ا بدون مجوز و يك شبه انجامساخت و ساز در اين محالت عموم

  

  سيماي عمومي محله

هاي فاقد نماسازي، معابر با پوشش نامناسب ،  هاي عمومي محالت غيررسمي وجود ساختمان از جمله ويژگي

هاي  هايي از ساختمان مانند انبار يا سرويس استفاده از سنگ، بلوك سيماني، الستيك و چوب برروي سقف قسمت

-هاي تيره و گرفته محيط، وجود وسايل كهنه برروي بام منازل، استفاده از فضاي معابر براي خشك نگبهداشتي، ر

ها، بوهاي نامطبوع، بازي كودكان در كنار جوي آب و در يك كالم آشفتگي و اغتشاش بصري و  كردن لباس

  .سيماي نامطلوب است
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  گيري اسكان غيررسمي علل و عوامل شكل) ب

گيري پديده اسكان غيررسمي و فرايند تكوين و تحول آن به ويژه در سالهاي اخير نحوه شكلدر ارتباط با 

  : شوددر اينجا به اختصار يك جمع بندي كلي ارائه مي. 1مباحث مفيدي مطرح شده است

گيري الگوي توسعه غيردرون زا و متكي ها به درآمد نفت و شكلبا افزايش درآمدهاي نفتي و اتكاء شديد دولت

-به نفت توجه به بخش كشاورزي و به تبع آن روستا و جامعه روستايي به حداقل رسيده و حجم وسيعي از سرمايه

هاي شديد شهر و روستا دامن زد و از اين امر به تفاوت. شهرها صورت گرفتنها در شهرها و به ويژه كالگذاري

اي و شكاف توسعه بين مناطق را موجب شد كه در فقدان آمايش سرزمين و منطقه سوئي نابرابريهاي شديد

هاي گسترده در نظام اسكان و استقرار جمعيت و فعاليت در سطح اي موجب مشكالت ونارسائيمديريت منطقه

 هاي متوالي توسعه و عدم توسعه عمالً بخشهاي مهمي از شرق و جنوب كشور و نيزطي دوره. كشور گرديد

شهرها شدند؛ اين در ها و شهرهاي كوچك روانه شهرهاي بزرگ و كالنجمعيت  قابل توجهي از روستاها، آبادي

حالي بود كه جذب جمعيت به اين شهرها نه ناشي از صنعتي شدن اقتصاد صنعتي آنها بلكه به دليل تورم بخش 

كه بخش مهمي از كم درآمدهاي شهري را  خدمات، اشتغال غيررسمي و غالباً پادوئي، حاشيه اي و غير مولد بود

  .به همانگونه كه در حاشيه اقتصادي شهر، در حاشيه كالبدي آن جاي دادجذب كرده اما 

جمع كثيري از مهاجرين به كالن شهرها به صورت غيرمستقيم و پلكاني و يا حتي مستقيم و بالواسطه به 

ا پناه آورد و شكلي از سكونتگاه و الگويي از سكونت هاي مسأله دار درون يا حاشيه كالن شهرهاراضي و مكان

و هاي اخير بخش مهمي از مساحت و جمعيت شهرها را ايجاد كردند كه با گسترش و توسعه در سال) غيررسمي(

  .در خود جاي داده است) درصد 30تا  10بين (شهرهاي ما را به ويژه كالن

  .توان به برخي از آنها اشاره كردبل تأملي دارند كه مياين سكونتگاهها در جاي خود كاركردهاي مثبت و قا

هـاي رسـمي شهرسـازي و    طـرح  در حل مسأله مسكن و زمين براي اقشار كم درآمـدي كـه   )1

  .مسكن ناديده گرفته شده اند

درصـد از   30تـا   10حـدود  (كاستن از بار دولت در ارتباط با تـامين مسـكن كـم درآمـدها      )2

  )تفاضاي مسكن

                                                 

  81براي اطالع بيشتر رك مجله هفت شهر سال سوم شماره هشتم و نهم تابستان  -  1
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نشيني بخـش مهمـي از   ه واحد مسكوني شخصي و مستقل و رهائي از اجارهحل مسأله نياز ب )3

  هاساكنين اين سكونتگاه

  ... پيوند و همگن در محالت هم... اي، قومي و بازيابي هويت محله )4

  

ها طي فرايند رشد شهري برون زا، شتابزده، ناموزن وان فراموش كرد كه گسترش اين سكونتگاهتدر عين حال نمي

  : ها و مسائلي است كه به طور خالصه به آنها اشاره مي شودهنگ منشاء انواع آسيبو ناهما
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  هاي ناشي از اسكان غيررسمي آسيب) ج

  هاي اجتماعي و فرهنگي آسيب -1- ج

  : هاي مشابه مناطق كم درآمدهاي شهري مي شود شامل اسكان غيررسمي موجد شماري از آسيب

با توجه به رسوخ و هم نشيني اقشار مجرم و مسأله دار شهري،  :ناامني و ناايمني محيط اجتماعي •

بحران هويت، فقر شديد و شهري شدن آن، تراكم باال و در نتيجه كاهش تاثير نظارت اجتماعي، 

  ...عوامل رسمي ايمني و نظارت و  كمتاثيرگذاري 

ها چون اعتياد انواع آسيبمستعد بروز ... با توجه به وجود فقر، بيكاري، ناپايداري و  :فساد اجتماعي  •

  و فحشا

هاي مرجع، يكنواختي و فقدان گروهبا توجه به  :يكنواختي فرهنگي و تثبيت الگوي فرهنگي فقرا •

ساكن و تكرار الگوهاي فرهنگي رايج در اين محالت و تثبيت نسبي همگني زياد تركيب جمعيتي 

  رفتارهاي فقرا و مجال نيافتن تنوع ساختار و تركيب ساكنين 

به واسطه شهري شدن فقر و روستايي شدن شهر و كندي  :مشكالت جدي در روند شهري شدن •

دي و در نتيجه كاهش سطح اخالق به فرهنگ شهري و شهرونروال و روند شهري شدن و به گذار 

  دات شهروندي و حتي كاهش سطح مشاركت در مراحل بعدي رشدتعه
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  هاي كالبدي آسيب -2- ج

ساخت مسكن با مصالح غيرمقاوم و شيوه ساخت اوليه و بنائي و عدم : رمقاوم بودنناپايداري و غي •

  ... رعايت حداقل ضوابط ساخت، سطح اشغال باال و تراكم در مجموع باال 

آموزشي، بهداشتي و (عدم وجود يا ضعف شديد در خدمات زيستي  ضعف شديد خدمات زيستي •

و تامين آنها بصورت غيررسمي كه مستلزم ...) برق، گاز  آب،(و زيرساختهاي شهري ...) درماني، رفاهي 

  . پذيرش خطرات و آسيبهاي جسمي، رواني است

ناشي از ساختار ناهمگون كالبدي و توسعه ناموزون : آشفتگي در ساخت و بافت و سيماي بصري شهرها •

ن ساختار و ناهماهنگ و برهم زدن انسجام ساختاري شهر و حداقل ايجاد تأخير در زوند شهري شد

 توسعه هماهنگ كالبدي / كالبدي
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  )رواني و جسمي(هاي زيست محيطي آسيب -3- ج

دهي هاي غيررسمي و ناشي از عدم سرويسمشكل اصلي و غالب سكونتگاه: رفع پسماندها و فاضالب  •

ها و و در نتيجه جاري شدن فاضالب ،مناسب نهادهاي رسمي و فقدان برنامه و طرح براي دفع فاضالب

  .هاي بويائي و بصري در محيط استها و آلودگيفع سطحي آن كه خود منشاء انواع بيماريد

ها بر اراضي فاقد مالكيت و يا غالباً اين سكونتگاه: ساخت در اراضي ناپايدار، مسأله دار و مخاطره آميز •

ضي پست، واقع رار امعموالً د. (شكل گرفته اند) حداقل در كوتاه مدت(هاي غير مزاحم داراي معارض

اين امر عالوه بر فقدان امنيت تصرف و نگراني هاي ...) هاي برق فشار قوي و ها، زير دكلبر مسيل

هايي چون سرطان، عصبي و هاي جسمي براي ساكنين و در دراز مدت بيماريرواني موجب آسيب

ها، يا در زش، روي گسلمضاف بر اين وقوع بر اراضي در معرض رانش، فرسايش و سنگ ري. رواني است

كند كه گاه به قيمت زندگي ساكنين جبران ناپذيري را بر آنها بار ميمحيطي خطرات ... امتداد آنها و 

  .شودتمام مي
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  هاي ناشي از آن نقش و جايگاه مديريت شهري در كنترل پديده و آسيب) د

هاي ناشي از آن طي دو دهه و به ويژه دهه اخير رانها و بحبا توجه به ابعاد مسأله اسكان غيررسمي و آسيب

هاي ملي و محلي در جهت مهار و كنترل پديده صورت هاي نظري و عملي قابل توجهي در سطح مديريتتالش

اسكان  1ها از نگاه صرف پاكسازي، تخريب و جابجائي به نگرش توانمندسازي نگرشگرفته است و در مجموع 

هاي متعددي تهيه شده و طرح. سازي، نهادسازي و مقتدرسازي ارتقاء يافته است غيررسمي مبتني بر ظرفيت

اما به موازات اين همه، پديده اسكان . اقدامات اجرايي از سوي نهادهاي متعدد و گاه موازي در حال انجام است

مسأله هم به غيررسمي به طور متوالي در حال گسترش بوده و روندي افزايشي دارد كه چنانكه گفته شد اين 

اي و نيز به مسائل خاص محلي و موضعي در شهرها و مشكالت منطقه الگوي توسعه برون زا و هم به مسائل و

. لذا پذيرش مفروضات زير شرط اساسي توجه به راه حلهاي مسأله به شمار مي رود. كانونهاي سكونتي ارتباط دارد

كارهاي و نيز راه) ايدر سطح آمايشي و منطقه(هاي كالن لحدر زير به اختصار پس از بيان مفروضات مداخله راه

  : ها مورد اشاره قرار گرفته است مديريت موضعي آسيب

  مفروضات پايه  -1-د

حل بنيادي مساله و آسيب هاي ناشي از آن نيازمند تغيير در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  •

هايي دارد كه نتيجه و انعكاس آن در سطح شهر بروز جامعه است در نتيجه اين مسئله ريشه در بنياد

 .پيدا مي كند وحل آن صرفا توسط مديريت شهري ممكن نيست

مسئله داراي ابعاد و جوانب متعدد و متنوع است كه با نگرش صرف تك بعدي يا بخشي مديريت  •

هاي بين بخشي يشهري قابل حل نبوده و نخواهد بود در نتيجه نياز به نگرش جامع و فراگير و همكار

  و درون بخشي

قابل توجه اما رو به (مسئله بدون جلب همياري، مشاركت، همكاري و استفاده از توانمندسازي  •

  .طلبدها الينحل بوده يا الاقل انرژي فراواني را ميساكنين اين سكونتگاه) فرسايش

پيشنهادات عام زير ) داردهاي نظري قابل بحث و چالش برانگيزي كه زمينه(با توجه به مفروضات فوق  •

  :جهت كنترل مسئله قابل طرح است

                                                 
١

  - empowerment  
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 )آمايشي و منطقه اي(ريزي و مديريت كالن هاي كالن در سطح برنامهحلراه -2-د

ها نيز در همين سطح حلگردد راهاي برميبا توجه به اينكه ريشه مسايل بيشتر به سطح ملي و منطقه •

 .قابل بحث است

اقتصادي و بسترسازي انحاء فقر و بهبود سطح رفاه -عادالنه و موزون اجتماعي هاي توسعهتدارك زمينه •

اي بودن و به حاشيه راندن و جايگزيني برانداختن رسم خودرويي، حاشيه(اجتماعي در كلي سرزمين 

  ) ...اي هماهنگ، همنواخت، پايدار و انسانيآن با توسعه

-هاي غير رسمي و تنظيم نحوه برخورد با تيپجموعهشناسي منطقه اي كانون ها و مبندي و گونهگونه •

  هاي متفاوت آنها

هاي غيررسمي شناسي توسعه اسكانشهرها و آسيبهاي عملكردي شهرها و به ويژه كالنتعريف حوزه •

  هاي در معرض آنهاو پهنه

هري هاي كالن شهاي اسكان كم درآمدها و بسترسازي اسكان آنها در حوزهبازشناسي و معرفي پهنه •

  ...)هاي سكونتي پايدارآماده سازي زمين و خدمات، برنامه ريزي مجموعه(

 هاي غير رسمي و ارتقاي سطح سكونت آنهاتوانمند سازي مجموعه سكونتي و كانون •

  

 راهكارهاي كنترل و مديريت موضعي آسيب ها -3-د

درحال حاضر در برخي  اي بنيادي فوق ضرورت دارد اما واقعيت آن است كههحلگيري راهاگرچه پي ••••

هاي زيستي و غير ها و مجموعهدرصد جمعيت در كانون 40درصد مساحت و  30كالن شهرها تا 

ريزي مقطعي و موضعي براي آنها نمي تواند از كنند كه حل مسايل حاد آنها و برنامهرسمي زندگي مي

 :در اين جهت راه كارهاي عام زير قابل طرح است! دستوركار خارج شود

بل از هرچيز پذيرش واقعيت اسكان غير رسمي به عنوان بخشي غير قابل انكار از شهر و جامعه ق •

  شهري

ها و اقدامات اجرايي هاي غير رسمي و تعريف خط مشيبندي اسكانشناسي و دستهبازشناسي، گونه •

  مناسب با هريك

  جهت توانمند سازي و ساماندهي ) ميان بخشي(تدارك نهادي بين بخشي  •
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سازي، نهادسازي و هاي توانمند سازي با رويكردهاي جديد و باهدف ظرفيتاي طرحي نمونهاجرا •

  هاي غير رسمي هويت بخشي سكونتگاه

در عين توجه (كردن ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني در انطباق با شرايط ساكنين پذيرانعطاف •

  )به پايداري

  اجتماعي- اصلي شهر و نيز در فرايند توسعه اقتصادي ها در بافتتسهيل فرآيند جذب اين سكونتگاه •

  ريزي شهري و مسكن به حل مساله مسكن كم درآمدهاي شهريتوجه جدي برنامه •
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