
   شھرسازی وويژگيھای ساختاریء تعيين کننده دروضع موجود کشور          

   ن آاشتغال و ويژگيھای ساختاری : شھرسازی - 2           

  مھدی کاظمی بيدھندی              

   

  مقدمه           

اين که در ديدگاھیمورد ودر ، کلیوربط برنامه ريزیگی انرا در جمعيت وتعيين کنند ولهمق ، اين بحث قبلیبخش رد     

از  ھدف5زم بياد آوری استکه ،  .مختصرمطرح نموديم بطور؛  پيگيری مينمائيمرابطه با برنامه ريزی شھری ، در سايت

 البته  – ، اشتغال وغيره جمعيت شناسی:  چون مورد مقو5تی ،نظرياتی در ارائهو پژوھش اين سايت ،در ھان بحثيا طرح

مان م انسانی چون خود دراين زمينه نيازمند استفاده ازپژوھشھای صاحب نظران علو نيست ؛ - شوردروضع موجود کانھم 

 بخش شھریوتحو5ت ريتغيمورد نظردر پديده ھای تعيين کنندگیو چگونگی  ميزان برجسته نمودن : نيتبنابراين . ميباشيم 

مان طرح مشکEت  قصده بيان ديگرب .استشورعرصه کدر استقرارھا» فضائیء يابی سازمان«تاثيرشان دران ازبيش و ،

ياری طلبيدن ازسروران صاحب ،  مانھدف درواقع. داردی قرارروی شھرساز ءپيش دراين زمينه کهاست ئیناشناخته ھا و

     . پيش تبيين نمايند را بيش از ھای خود ابعاد ناشناخته پديده ھای مورد بحثتا با پژوھش ،نظردراين زمينه ھاست 

 و تاثير متقابلشان بريکديگر، سازمانيابی فضائیجمعيت و مربوط بهبحث در:  مEحظه شددربخش قبلی نگونه که ھما    

، جمعيت  افزايش يا کاھش گياھی به مربوطساختاری  ھایويژگي يکی ؛ بوداھميت جمعيت حائز مقولهويژگیء دو شناسائی

حو5ت ، شھرنشينی وت نترل زادولد باشدک ق به کنترل وياعدماينکه تشوياز بيش ، اندرعمده گذارما تاثيربرداشت ه بکه 

 ای شھری بايد اين مھم را درنظرريھگذاسياست در ، که ھستيمباور اينربدين ترتيب ب . ستاقتصادی اجتماعی ناشی ازآن

خواھيم مواجه  ، با منفی شدن درصد رشد جمعيتحتی درچند دھه ديگر، بيشتر ءاينده با کاھش رشد جمعيتدر داشت که

  .اين روند نخواھند داشت تاثيرچندانی در ھم دول احتمالی تشويق زادسياستھای  -بازھم بنظرما  - ؛ انھم بگونه ايکه بود

، مورد بحث قرارگرفت  کهويژگی ديگری  تافزايش ويا کاھش رشد گياھی جمعيويژگيھای مربوط به عEوه بر      

  . بوددرون بخش شھری کشوردر  - امروزه بيشتر - انابجائی ج ایھرايشگاجتماعی جمعيت وبEخره  تحرک مسئله

  ،درواقع آرايش استقرارفضائی جمعيت وامکانات درزمان ومکان را شکل ميدھد ، گرايشھای جابجائی جمعيت که      

مستند ی پژوھشھابيان ديگربه  .نشده استن آتوجه چندانی به  تا کنون ،کشوروضع موجود در بطورکلی ، کهمسئله ايست

که جا  ؛د نی مطرح ميباشعدراين زمينه پرسشھای اساسی متنوبھمين علت  .نداريم  رو ءازانرا پيششد ه ای وتئوريزه 

، بصورتيکه  گونگی انراپيش بپژوھش وتحليل زوايای ناشناخته ان پرداخته وچزبيش ا،  صاحب نظردارد سروران 

   .، تبيين نمايند دريافتامکان را درحدای شھری حو5ت حال واينده استقرارھت بتوان به استناد ان

  : ، عبارت اند ازھای مطرح شده بدست اورد توجه به بحثازمشاھدات و برخی نتايجی که ميتواناما تا اينجا ،     

   . خواھد داشتکماکان ادامه ، شھری کشوروضعيت موجود ، بويژه دربخش جابجائی وتحرک جمعيتی در - )الف    

 نرسيدهفضائی  به مرحله تثبيتروند شھرنشينی کنونی ھنوز: گفت  ھا ميتوانئي بجا ء  تداوم اين جا نتيجهدر - )  ب    

  .  خواھد داشتادامه متمرکز درکEنشھرھا ، بصورت استقرار" ، عمدتااستقرارھا وناپايداری 

مطابق با امار " اگر بعضا. ست  نھاشھری انمنطقه کE" شھرھا ودرواقع عمدتاکEن"ھا فعEمقصد اين جابجائي - ) پ   

صد رشد جمعيت کEنشھرھا نشان داده ميشود ، علت معيت برخی شھرھای متوسط بيش ازدرکسب شده در صد رشد ج

مشاھده " ی که بعضاطرح چنين برداشت" اصو5 . شھری نميباشدجمعيت مرتبه ھای کوچکتررشد  درصد ان بيشتر شدن



  ، ترند، متعلق به مراتب شھری کوچکمقايسه با کEن شھرھا اينگونه شھرھا که در چون. ی استدقتميشود ناشی ازبی 

صد رشد جمعيت شھرکرج دراين در "فرضا : بعنوان مثالی مشخص. اغلب به قلمرو منطقه کEن شھری تعلق دارند 

مرتبه شھری  د جمعيت کرج مربوط بهشولی ر. صد رشد جمعيت کEن شھر تھران است سالھا بطور محسوسی بيش در

   .  استافزايش جمعيت شھری منطقه کEنشھری تھران ؛ بلکه ناشی ازان نيست 

توان  جابجا شده ھا که جھتازان بودن ، ، قطبیشده داشته  یقطب" ھرزمان بيشترخصلتی کامE ھا جابجائی  - )ت   

ھای صورت اشکال مختلف استقرارميمانند ؛ وبدين  ان نداشته ودرحاشيه رای شھرجامعه شدن با) انتگره ( يگانه 

. را شکل ميدھند مجازغيراستقرارھای ، چند پارگی فضای شھری ، حاشيه نشينی وجدانشينی : حاشيه ای ، ازانجمله

شان  دراينده اکثريت گوئی ،مواجه ايم که  ينیوارددرعمل با شھرنشينی وتازه  بنظر ميرسد ، ، کمی اغراق با درنتيجه

   ! داشتاستقرارخواھند متن در ھاازان درحاشيه واقليتی

   خود یھرچند نسب ، حال شھرنشينی ما وارد مرحله تثبيت فضائیيا اينکه ،  چنين وضعيتی ادامه دارد ھنگاميکهتا ، لذا   

ودرواقع ميبايد ھماھنگ  ، شھرھا بويژه تھرانمورد ک3ندر ، ونه سياست گذاری وبرنامه ريزیھرگ بدون ترديد؛  نشده

   .  باشدکشور» ء بخش شھری «در توسعهمشخص ) استراتژی ( راھبرد   کيجزئی از

 که بتوان به بگونه اي مورد بحث ، مشخصء تحرکات جمعيتی ورصد شناسائی:  که مھم توجه داشتاکنون بايد به اين    

ھای توصيفی بررس:  که؛ پذيرش اين مھم استشت ارا بردء کشورھدايت بخش شھریجھت استناد ان گامھای بعدی ، در

 . د بودننخواھ کافی ، اگرچه 5زمند ولی،ماری ھستند ، جھت چنين تبيينیآھای ويا تصوير ھابرداشتمبتنی بر"که صرفا

 شده) تئوريزه(نظريه پردازیبتوان حاصل پژوھشھای مربوطه را  ، تاميبايد خصلت يابی شده پديده ھای مورد نظر

ان  تحرک ھای جمعيت وبطورکلیجابجائي ابیخصلت ي"، ھنگاميکه مشخصايل بچنين ھدفین جھتبنابراين  .ارائه نمود

ھد اوخ »ساختار اشتغال«، شرايط حاکم برچنين ويژگيھائی ء، مھمترين عامل تعيين کننده ، بدون شک باشدمورد نظر

 وارايش استقرار تحرکبر اقتصادیُبعدء  متقابلتاثير، درواقع  اشتغالساختاره بای ھمه جانبه  يا اينکه با توجه. د بو

   .  لحاظ نموده ايم ، راوبعکس جمعيت 

  

  و سازمانيابی فضا گرايشھای استقرارھای جمعيتیال و تاثير ويژگيھای ساختاری آن براشتغ        

  

 ھای جمعيتی ازيھای جابجائيشناسائیء ويژگ ، يعنیرو ءپيش» مسئلهء« انچه بعنوان : ، ميتوان گفت  در اين زمينه      

ميزان : اشتغال ، ازجھاتی چون ساختار ، تنگاتنگ؛ رابطه بسيارقلمرو ملی مطرح است نحوه وشکل استقراران درمنظر

  .  باروند جابجائيھای جمعيتی خواھد بود  غيره ،وکارء ، بازدھی ، مناسباتدھی کار، کيفيت ، سازماناشتغال 

 جھات را ازوسپس استقرارھا  جابجائی، ھائی استکه بی اطEعات وخصلت يا شناسائی انيمپی دراين زمينه انچه در      

اين يا ان مرتبه گرايش استقرار به  انتگره ويا جدامانده ، انجا ،يا اينجا ، متمرکز وغيرمتمرکز " کيفی ، فرضاکمی و

 ء ی مربوطهويژگيھا تبيين چنين اطEعات والبتهب استناد اتا بتوان ب . ، مشخص نمايد رامربوط به انشھری وجھات ديگر

   . نمود بنوعی ترسيم و ، خصلت يابیرا حتی المقدور دراينده جمعيت وامکانات رآرايش فضائی استقرا گرايشھای ،ان 

بلکه درجستجوی ويژگيھائی . نيست شاغليناشتغال ويا تعداد شاغلين وغير جستجوی انيم فقط ميزاناين ، انچه دربنابر   

تبيين " مشخصاسپس حد امکان پيشاپيش شناسائی ودر رای جمعيت وامکانات ھاائيھستيم که بتوان مبتنی برانھا جابج

  .  نمود 



برای اينکه ابعاد فقدان . اين زمينه است ان شديد پژوھشھای قابل استناد دراين زمينه مشکل عمده پيش رو فقداما در    

 شاخص ل وتعاريف وبه وضعيت اشتغالی  نظری اجما ضروريست ، ، گيرد 5زم استارمورد شناسائی قرذکور بيشترم

Eداشته باشيم  ،  وضع موجود به ان استناد ميشوددر" ھائی که فع.  

  

 مسئله اشتغالنکاتی چند در رابطه با        

   

اطEعاتی است که  ، ست ميباشدشاغل دردتعريف شاغل وغيرميزان اشتغال و رابطه بااطEعات وشناختی که در         

کم وبيش ھمانند پيش  ، ايرانده نيست که مرکزامارکسی پوشيبر .کنون ارائه داده است تا ايرانرمرکزاما"معمو5

،  مردم درتصميم گيری ھا مشارکت چندانی ندارندمراکزامارسايرکشورھای درحال توسعه ای که  به وشبيه انقEب از

برای . د نيدھصEح ميداند نشان م کهنطورآاماررا ، وردی آحتی من درو مصلحتی"برداشت ھای بعضابه استناد با

  . ارد ذوبيکاری را ببحث گمقوله کار ابتدا ميبايد روش مواجه شدن با ،روشن شدن اين مسئله 

 اين نيروی. دنمحسوب ميشو جامعه لقوه ان بانيروی کار ، جمعيت کلبخشی از ای جامعهدرھر ھمانطور که ميدانيم     

 -عيت کشورمازکل ج معين درصدی : کهاست اين اساسربرروال کا. ميباشد کل جمعيت درصد مشخصی از" معمو5 کار

 .ايد لقوه به حساب  باروی کاربصورت ني – وغيره!  ھسال به با5 ويا فEن سال به پائينداز" نه اينکه فرضا

صد کل رپنجاه ودو سه د تاحد پنجاه صد مشخص ود راين در ی شمالیويا امريکا اروپادر" کشورھای صنعتی فرضادر

پنجاه ودوسه  ،بگيريم نظردرنفرمليون  300متحده را حدود  بعنوان مثال اگر جمعيت ايEت  . استکشور ھر جمعيت

در : اکنون ھنگامی که ميگويند. محسوب ميشوند بالقوه ان کشورنفر نيروی کار ليونيم 155کمی بيش از ويا صد ان در

يعنی با  ؛است درصد  18بيش از  یورد ھای غير رسمآوبا بر. دصدر 8.5بيکاری با امار رسمی  امريکا ھم اکنون 

بيکار  ،نفر مليون 27قريب به رسمی وردھای غيررآو با بنفر مليون 14ھم اکنون قريب  ،شمالی اماررسمی امريکا

تقريبا کل  پيشرفته ھمانند اکثرکشورھای که لمانورآدر کش در نظر گرفت ؛ميتوان را لمان آنمونه ديگر کشور. دارد 

  کشورھای بلوکسايرازاغلب لھستانی و" سياهکار" معروف به (  انمجازونيروی کارغير ؛ ثبت شده است شنيروی کار

  تعداداکنون اگر .ثبت شده اند"کامEمجاز بيکارانبھرحال  ،ولی .براورد ميشوندمليون نفريکحدود "احتمE)  شرق سابق

نيروی  جمعيت دارد تعدادنفر مليون 85که امروزه قريب به ، درکشورالمان  :دھيم مورد توجه قراررا لمانآ بيکاران

  بدين ترتيب .ندبيکار صددر 8.5 اکنون حدود ھم ازاين تعداد.خواھد شدنفر ميليونبالقوه اش حدود چھل وسه تا چھارکار

بالقوه را بھمان اھيم نيروی کاردرايران اگر بخو ، اما. شودميآورد برنفر مليون 3.5لمان کمی بيش ازآتعداد بيکاران در

! کنيم ميبا انھا مقايسه "سايرامورھم ما خود را مرتباچون در -!  واقع بايد چنين حساب کردکه در - نسبت حساب کنيم

عEوه بران بايد توجه .خواھد شدنفرن ليوم 40تا  38 ءحدودنفر مليون 77 حدود عيتمبالقوه ايران با جپس نيروی کار

ميشوند محسوب شاغل " رسماشاغEن ويا نيروی کاری که زما بخش مھمی اکشوردر ھای پيشرفتهروداشت برخEف کش

واقع بايد ھرچند که شاغلند ولی درھم ،  يک بررسی وارزيابی منصافانه انھا رايکاری پنھان تشکيل ميدھد ؛ که درب، را 

اد نيروی کار بالفعل ان بدون تعد ، ون نفرباشدملي 38"فرضالقوه ايران   ابرنيروی کاراگ ! ورد آجزء بيکاران بحساب 

رقمی که ھنگام معرفی دولت به مجلس ارائه شد، حد  ، کردن بيکاران پنھان چه تعداد است ؟ به شھادت امار رسمیکسر

ھم مواجه  نفر مليون 21تا  18و17.5با توجه به امار ھای منابع ديگر با رقم ھای . مليون نفر بوده است  20اکثر 

البته بخش مھمی از نيروی  .ميدھد  اين رقم را بيکاری پنھان تشکيلھم با توجه به اينکه بخش مھمی ازان .يم شدخواھ

Eعات مستندی ازان نيافتيم " کارکه عمEپژوھش ن واقعيت است که دراين زمينه  مويد اي" که احتما5! ھيچگونه اط

  . مستند چندانی انجام نشده است 



حدود ارقام پيش ، در را بيکاری پنھان تشکيل ميدھدبالفعل عليرغم اينکه بخش عظيمی ازان کارحال اگرنيروی       

؟ طبيعی استکه ميزان ان تفاضل ميان اشتغال بالقوه وبالفعل  استچه حدی گفته باشد ، دراينصورت ميزان بيکاری در

اما  .تعجب نکنيد   ؟ !است جب اوری وتعنکردنی  ؟  رقم باور!مليون نفر  16يعنی دست کم بيش از . خواھد بود 

 لقوه بانيروی کاردرصد : بتوصيه  سازمان ملل   ؛بعللی که ويژه اين جوامع است اغلب کشورھای توسعه نيافته در

. ميگيرند نظردرصد کل جعيت در سی وپنج ششويا درحدود کشورھای صنعتی ازکمترنسبت بکل جمعيت ھرکشوررا 

  > داوطلبانه < "، ظاھرا ب ماندگی بيش ازيک سوم نيروی کاربالقوه شانوبدليل عقه اند ، اين کشورھا توسعه نيافتچون 

   ،داده فرھنگیپوششی ، داشتن شغل حقبه اين عقب ماندگی ومحروميت از"و5مالبته مع.قرارميگيرند کار خارج ازبازار

ما اين محروميت بيشتربانوان را شامل شورکدر .اين جوامع ميداننددر گی نت ھای خانوادووجود سُ فرھنگ انرا ناشی از

 ؟!>داوطلبانه < بصورت "ظاھراحق داشتن شغل البته از،  يا مردانه بودن کارمربوطهانه داروميشود که تحت عنوان خ

   .محروم ميشوند

لقوه را بانيروی کاريعنی بجای اينکه ميزان  –با توجه به مEحظات فوق  ايران رابالقوه درحال اگر نيروی کار      

  نيرویو -بگيريم نظريک سوم کل جمعيت دردوسه درصد بيش ازنصف کل جمعيت بدانيم ، انرا دوسه درصد بيش از

درحدود بيست لقوه کشوررقمی  اينصورت  تعداد نيروی کاربائيم درجمعيت فرض نمادرصد کل  35را حدود بالقوه کار

با ناديده گرفتن اين واقعيت که بخش ، البته  ويا اشتغال بالفعل شاغلين تعداداگرحال  . خواھد شدنفروشش تا ھفت مليون 

تا شش  اران حدود پنج بنابراين حجم بيک ، باشدمليون نفر انرا بيکاری پنھان تشکيل ميدھد ، قريب بيست يکمھمی از

  .خواھد شد مليون نفر

 بلکه   ؛  نيست انغيرواقعی ويا  یواقعتعداد  وحتی بيکاری یزيادو کم ،ظر دربحث حا، اما مسئله پيش روی ما   

   که بتوان با توجهشاغلين بصورتی استوغير شاغلين وضعيت کيفی وکمی يعنی ،کمی وکيفی نيروی کارسائی  شنا

        .دريافت  ،جمعيت وامکانات  فضائی رايشآ ی جمعيتی ودرنتيجهھائي را درجابجانآ، تاثيرمذکور ء نتايج هب

تعيين ميکنند ، نه داده ھای وضع موجود  شرايطھای جمعيت را وجابجائي ارگرايش استقرکه ،  انجااکنون از     

  . واقعيت رصد نمود؛ تا بتوان گرايشھای مذکوررا مبتنی برداشت بايد انرا ھمانگونه که ھست درنظر! مارآمرکز

وضع موجود راشتغال دراگربه ساختا،  اکنون .در غير اينصورت بررسی ھا نتيجه قابل کاربردی نخواھند داشت 

بصورتی نيست که بتوان نيروی کارنی جامعه ، وضع عمومی شرايط کنوجه نمائيم ؛ مEحظه خواھد شد که درتو

 )فردی که بصورت غيرداوطلبانه بدون اشتغال مانده(غير شاغل مانند جوامع صنعتی انرا به دو گروه شاغل و

جويای (را اشتغال کاذب ھمی ازنيروی کاربخش م -غيرشاغل شاغل و -  اين دوگروهه عEوه برکبل،  تقسيم نمود

 نيروی کارھمبخش ديگری ازو ) تی نيستباشتغال ثايافتن  بهقادراجتماعی  وضع موجود اقتصادیدر کهکاری 

 "انھم عمدتا ، بصورت بيکاری پنھانبايد  راانھانداشته و چندانی اجتماعیشاغلند ، اما درواقع حاصل کار گرچه

بھره وبازدھی : جمله انازط به نيروی کارچنين وضعيتی کليه شاخصھای مربو در. داشتنظر، درتیبخش دولدر

،  شدبا ازھمه شرايطی که برمناسبات کارحاکم ميبرد تکنولوژی ، ومھم تر ميزان تخصصی شدن وکار ،کار وری

        .دنيگيرم بخود ويا متفاوت با جوامع صنعتی خاصحالتی  ، ساختاری مورد بحثويژگيھای بعلت 

 مد آکار ھایتوسعه وتحول شھری ما برای ارائه الگو» ھدايتء «اکنون انچه شھرسازی وسياست گذاريھای       

شناسائی کمی وکيفی ويژگيھای مورد  ، دنه ان نياز دارب، چنانکه ھستند  ونه مشکل افرين! ودرواقع ، مشکل گشا 

       .ست  خصلت يابی انھا ، ھمهازوبيش  بحث



حبنظران  ھای توسعه نيافته ويا درحال توسعه ، ازسوی صاث ، دروضعيت ويژه مورد بح شرايطرابطه با در      

داده ارائه  اين مسئله که جھت تبيين و برداشتی ھرتحليلازصرف نظرالبته . نظريات متنوعی تاکنون ارائه شده است 

لذا .  اوت ھای ساختاری مطرح شده ميباشدوجود تف د ، انچه ھمه ء اين نظريه پردازان دران اتفاق نظردارن ، اند

ميزان کمی وکيفی و که ابعاد ، شرايط کنونی فقدانش احساس ميگردد ، پژوھشھای ھمه جانبه ميدانی استکهانچه در

  . تبيين نمايد  ومستدل ، اين ويژگيھا را بصورت مستند

  

   عواقب وضعيت پيشء رو        

  

   ويژگيھایدارای  ما جامعهتاھنگاميکه ساختاراشتغال در  ؛ بصورت مختصرمطرح گرديدبا توجه به انچه        

،  اشتغال کاذب وبيکاری پنھان تشکيل ميدھدانرا ازش عمده ای بخ"؛ يا اينکه مشخصااست  گفنهپيش ساختاری

   : مطرح نمود بصورت زير انراتعيين کننده  يا درواقع عواقب نتايجبرخی ازميتوان 

کار بصورت ذخيره نيروی  ،باقی ميماند رابيکارکه ھرجامعه بالقوه برحسب معمول بخشی از نيروی کارراگ ---     

اشتغال کاذب ويا بيکاری پنھان  رابالقوه ما درشرايطی که بخش مھمی از نيروی کارا ؛ يمورآبحساب  ان جامعه

بخشھای بعلت وجود  صورت انر، د د شدنخواھ ھای مضاعفمذکوردارای بخشرنيروی کا هذخيرتشکيل ميدھند ، 

ذخيره ازميزان اش بسيار بيشترذخيره ايکه .  خواھد امددرنيروی کار »فوق ذخيره  «بصورت مضاعف مذکور، 

  .   نظر گرفته ميشود ورت متعارف درنيروی کاری است که بص

ی کاربالقوه ، گرايشھا درکل ، نسبت بکل نيرو شدن ميزان اشتغال کاذب وبيکاری پنھانيا ناچيزو تا محو ---       

متقابل ، اشکال مختلف اشتغال عمل نتيجه تاثيرجمعيتی درگرايشھای استقرار ، مورد اين بحثروند اقتصادی ودر

ثير متقابلی بازھم تداوم حاصل چنين تا .يکديگر خواھد بود ، بر ، اشتغال کاذب وبيکاری پنھان رسمی يعنی  شاغلين

  . عوارض مطرح شده خواھد بود  عواقب واستقرارھا وساير ھا ، عدم تثيت نسبیجابجائي

 ابعاد اقتصادی اجتماعی  ِھمهادی مدوام ودرنتيجه ان توسعه دررشد اقتص صورتيکه با، در بفرضاکنون  ---    

اينکه در وعEوه بررفته  ميانيج اشتغال کاذب وبيکاری پنھان ازبتدر. فضائی ، مواجه شويم  – یوفيزيکسياسی 

کليه عوارض مطرح شده ھم بتدريج   .مواجه خواھيم شد  توسعه يافته تریوضعيت شاخصھای نيروی کاربا مورد 

   .  تعديل خواھند شد 

خارج شده  – تشديد شده   –عادی ه شاھد تحو5ت فوق باشيم جابجائيھای جمعيتی ازحالت غيردر صورنی ک  ---    

     نيزاکولوژی کار ای ت فرضیيچنين وضع، درنتيجه در ملی خواھد داشتبيت درقلمروثبه تگرايش ريج وبتد

  .به وضعيتی تثبيت شده تری ميرسد  بيشتر ھرزمان

پژوھشھای گسترده تری را ميطلبد ، ، برای شناسائی ابعاد وويژگيھای مختلف اش ھنوزھم  ، وضعيت موجود که    

مشروط کننده  ه بدون لحاظ وتوجه به چگونگیاين زمينچه اندازه سياست گذاريھائی که دربروشنی نشان ميدھد تا 

به بيانی ديگر نتيجه گيريھای اوليه بيش از  ويا.  انجام شده است ، مشکل افرين ومسئله ساز بوده اند  ھای ساختاری

يکسو لزوم تدوين يک راھبرد قابل دفاع جھت ھدايت توسعه در بخش شھری کشور واز سوی ديگر پيش از

        .در سياست گذاری وبرنامه ريزی ھای در جريان را نشان ميدھد –ريج دحال بت - ضرورت تجديد نظر اساسی

   

  1391ذر آمھدی کاظمی بيدھندی       


