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 العات مسکن وکارگاه مط توسط گروه پژوھشیمختلفی که  پژوھشھای ،اساسحاضربرنوشته       

 شده ،م انجا LAHAB FAU USP پاولومعماری وشھرسازی دانشگاه سائوده دانشکاسکان بشر

، ) رزيلب(محتوای اصلی ان شامل اطQعات مربوط به شھرھای سائوپاولو. ديده استتدوين گر

ھای ه شھربسياری ک ھایتفاوتوجودبا. است )ايتاليا(فلورانسو) اسپانيا(، بارسلون ) ارژانتين (روزاريو

درمحدوده کQنشھريشان با نابرابری : وجه مشترک انھا اين استکه اما ، دارند کديگريبامذکور

اغلب مسئولين حاليکه انھم در .امکان دسترسی به زمين ومحل مسکونی مواجه اندبسياردرزمينه 

  برنامه لب مطالعات مورد بحث درقا .انجام دھند جھت رفع اين معضل اقداماتی را،صدد بوده اند در

 URB-AL  ) ھمکاری واجرای پروژه ھای مشترک شھری ميان اروپا وامريکای [تين برنامه(  

  ، انجام شده توسط پژوھشگران محلی که درھرکدام ازشھرھای نامبرده  )دياگنوستيک( بررسیشامل 

رضه شده ع ،ھای بعدی خواھند بودکه مبنی پيشنھادھا وتوصيه نھايت بصورت جمع بندی ايانچه در

ھای مسکونی ، شرايط وکاستي ءکدام ازاين شھرھا شامل خصلت يابیدياگنوستيک مربوط به ھر .است 

Qورفع کاستيھای به نيازھا  جھت پاسخگوئیت دسترسی به مسکن ، ھمچنين سياستھای دولتھا درمشک

ھادھای چگونگی ن شھرسازی،:  صورتيکه جوانب مختلفب. استمربوط بھرکدام ازشھرھای نامبرده 

  .توجه قرارگيرند  مورد ھا ازاين کشورھرکدام وسايرويژگيھای اجتماعی درامکانات مالی  ،موجود



تحت "مسائل شھری کQ: که اين واقعيت را نشان ميدھد ھرزمان بيشترھا ، نتيجه اين پژوھش     

توسعه ايست  وی اقتصادی وياھمه الگ، سياست گذاريھای مربوطه وبيش از ونتيجه شرايط سياسیثيرتا

 اين جوامع حاصل وبازتاب يااينکه ، وضعيت شھری درھرکدام از. که دراين جوامع درجريان است 

  .  ميباشد  شان مربوطه جوامعواقعيت اقتصادی وسياسی موجود در

 زمينه ازارگانھای مربوطه دراين ھای گذاريھا وسياست چگونگی برنامهھا ،با توجه به اين واقعيت     

وحال ارگانھای مربوطه ھای گذشته سياست :اينکهيا. بودخواھنديارتعيين کننده ای برخورداراھميت بس

  .خواھند داشت تاثيرشکل گيری معضQت پيش رو ازھرجھت در

مختلف ، برای درک چگونگی  ھایتومشخص تفاو ھمه جانبهاوری استکه ، شناسائی  [زم بياد     

ھروضعيت ونتيجه گيری شناخت تجربيات عينی در.  اشت،اھميت قابل توجه ای خواھد دتحقق انھا 

درک تجربه ھای عينی ازجھات ساختاری  ھای مشابه ديگر،تفاوت ھا، مقايسه انھا با وضعيت نقادانه ء

 ھرکدام تری از، موجب شناخت دقيق حالتبويژه فرھنگی درھرواقتصادی  -اجتماعی ءحقوق نھادی ، -

  .  خواھد شد  از اين وضعيت ھا ،

دسترسی   ء ناشی ازمشکQت که مسائل شھریشھری ، درمحدوده ھای کQن درشھرھای بزرگ     

ويا مسکن به ابعاد مسئله سازی رسيده ، پاسخگوئی ازطريق اعمال سياستھای  شھروندان به زمين

با رد بحث بيشترمحدوده ھای شھری موچون . ضروری استل گشا بسيارشھری کارامد ومشک

  .توليدی مواجه اند  –رات الگوی اقتصادی يازتغيوتحو[ت پويائی شھری متاثر جمعيتفشارافزايش 

، براساس ھا دراين کشور، دردھه ھای اخير، سازماندھی مجدد اقتصادیھمه اينھا درحالی استکه ،    

صرفه درجھت بحداقل رساندن ھزينه ھای توليد وبويژه  -ارليبراليزه نمودن باز -يرات ساختاری يتغ

 وھمزمان با ان به حداقل رساندن مزايای وامتيازھای جامعه رفاه که اکثريتنيروی کارزجوئی ا

  .جامعه از ان بھره مند ميشدند ، بوده است  نيازمند



ويژگيھای باتوجه ب بايد سياستھای شھری چه درامريکای [تين وچه دراروپا درمقياس بيش يا کم ،   

پيش دسترسی اسان تربه زمين يامسکن ، بيش از کهائی باشد اد سازوکارھجھت ايجھرکدام ، در

  .ممکن نمايد  را شھری

موجب    ،کهھای شھری بگونه ای بوده گذاريدولتی درسياستذشته راھبردپنجاه سال گدربرزيل در     

ينی واسکان الونک نش بيش ازپيشودرنتيجه گسترش درحاشيه شھرھا اسکان جمعيت بيشتری 

سايرجوامع [تين امريکائی بوقوع انچه درين زمينه تفاوت چندانی با اوضع برزيل در. شد مجازغير

 انچه بعدھا. ن پيش تربوقوع پيوست يک قروبيش مشابه ای  روند کم ، اروپادر اما .پيوسته ندارد

جبران وبرطرف نمودن مشکQت عه رفاه سعی درجام درقالبتضمين شده  اجتماعی سياست ھا وحقوق

که جامعه رفاه تضمين ومزايائی  حقوق، اما امروزه با کاھش . داشت  ارانناشی از ءبوجود امده

 اما. مواجه ميباشندستی وتگناھای جديدی درزمينه مسکن،کاکQنشھرھای اروپائی ھم با حتی ، مينمود

ه رفاه مزايا جامعنداشته اند که ازبا اين تفاوت که ، جوامع امريکای [تين ھيچگاه درشرايطی قرار

يرات يتغازمتاثر،مشکQت جديدی استکهاين جوامع امروزه شاھديم ، انچه دربعکس  ؛د شونبرخوردار

شتغال حجم اکاھش ھمچون يراتی ي؛ تغاست مده پيش ا ين جوامع ، ءتوليد –اقتصاد ساختاری در

ای [تين کامري :که ی ديگروشرايط مشقت بار ، فزونی يافتن مشکQتشدن شرايط کاررسمی ، بدتر

   . انھا برھاند مشقت ھا ی ناشی ازازوجامعه را شتهاز ميان بردا انھا رانشده ن موفق تاکنو

شرايط اجتماعی اقتصادی ازنظر،چنانکه گفته شد، شھری مورد بحث درميان چھارمنطقه کQن    

   . وجود دارد ھای بسياری نھادی ، تفاوت - سياسیھمچنين ساختارو

شھرستان وجمعيتی  39يع وخدمات وسيع ، متشکل از با وجود صنا منطقه کQنشھری سائوپاولو    

توليد .  ميباشد  ،جمعيت ليون نفريم 10سائو پاولو با بيش از نفر، ازان جمله شھرميليون  20 بيش از

  )يورو 3.974(رئال 14.384،  2004درمنطقه کQنشھری سائوپاولو درسال PIBناخالص  سرانه

    .بوده است ) يورو2.687( رئال  9.724ور ملی کشازمتوسط توليد سرانه رانھم با[ت

  



    Sao Paulo سائو پاولو         

که اغلب بصورت غير  ، ھای موجود) فاو[(الونک  زياد تبديل شمار بسيار  ،سائو پاولودر شھر      

طريق بازسازی طلوب ، ازم" برپاشده اند ، به واحد ھای مسکونی نسبتاضوابط مجاز وخارج از

ظيم قوانين مربوطه در جھت بھبود وضعيت پيش رو ھمواره جزء اھداف اصلی سياست فيزيکی وتن

مدشان ادرمقابل افزايش جمعيت وشمارخانواده ھای که در .گذاری وبرنامه ريزی شھری بوده است 

ويا ) سوسيال ( اجتماعی ارائه مسکن  نميدھد ؛ احداث ورا  ن ،مسکبازارکفاف تامين مسکن خود از

پيش رو دراين زمينه  ھایپاسخگوی نيازبتواند  ، به ان ميزانی نبوده کهيگری مانند ان راھکارھای د

انھم  .د نرا شامل ميشوشھر محدودهمجاز کنونی يک پنجم ھای درحاشيه وغيرامروزه وضعيت. باشد 

حفاظت  مناطقمجازرا فضاھائی تشکيل ميدھند که متعلق به بصورتيکه يک سوم ازاين فضاھای غير

نشان ميدھند که تا يک سوم جمعيت شھرستان  را الونک اخرين براوردھا . يط زيست ھستند شده مح

  . يا ساخت وسازھای غير مجاز تشکيل ميدھند  ،اننشين

مسکن در سائو پاولو ، راھکارھا ، اقدامات و برنامه ريزی ھای متنوعی را مشکل  رفع ويا تعديل    

غيرمجاز ، بھبود کيفيت مجموعه زمينھای ه الونک نشينی ووسامان دادن باسکان شھری وسر: ميطلبد 

 ھای مسکونی ، ساخت وسازھای مربوط به بخش دولتی  ، اصQح وبازسازی ساختمانھای فرسوده ،

  . شده وغيره  يا رھا

مالی بسيار است ؛  در واقع ، مھمترين  مشکل پيش رو نه فقط ضرورت فراھم اوردن ، امکانات   

ھای  بخش سطوح مختلف تصميم گيرياريھا درھم اھنگ نمودن اقدامات وسياست گذ انبلکه مھمتر از

   . مسئوليت دارند ، ميباشد اين زمينه دولتی، که در

  

  Rosarioروزاريو        

دلتای  رژانتين  ومحورمھم توسعه صنايع درآروزاريو دومين شھرمھم سيستم شھری جمھوری       

ی روزاريو که محدوده کQن شھری انرا شامل ميگردد، نزديک به مجموعه شھر. است  Prata پراتا



رشد جمعيت در . ميليون  نفر جمعيت دارد  که يک ميليون نفر ان جمعيت شھر روزاريو است  1.2

در صد بوده ، در حاليکه  4.27 حدود 2001تا  1992محدوده کQنشھری روزاريو بين سالھای 

  .صد فراتر نرفته است رد 0.06ھمين مدت از ان درصد رشدشيه نقاط شھرستان درجمعيت بق

که کQنشھر روزاريو مرکز  Santa Fe  هانتا فِ ايالت  سَ در PIPسرانه توليد نا خالص داخلی       

پزوی ارژانتين  18.812(د[ر امريکا  6.411بطور متوسط  2005تا  1991 ان است ؛ در سالھای

  .بوده است ) يورو  5.074و يا 

درصد جمعيت  ساکن در  11.8   2001براساس سرشماریمحدوده کQنشھری روزاريو در       

ر صد از واحدھای مسکونی موجود با کاستی ھای د 23.19و  نيازھای پايه نا کافی محدوده مذکور با

در صد  10محل سکونت ھای نامناسب ، الونک ، کپر ويا محقر نشين ،   .مواجه بوده اند ، متنوعی 

  . مسکونی کQنشھر روزاريو را تشکيل ميداده است  کل واحدھای

شروع شده ودر  90سالھای دھه اقع مبين بحران اقتصادی استکه درارژاتين ازوامارمذکوردر   

سالھا محدوده کQن شھری روزاريو ، از  ايندر. امه داشته است دباشدت بيشتری ا 2000سالھای 

سوی ديگربصورت عاملی زت پيشرفته تبديل شده وايک سو ، به بتدريج به منطقه ای باعرضه خدما

بدين  . شده بودند ، در امد، که دراثرسالھای بحرا ن اقتصادی فقيرتربرای جذب جمعيت ايا[ت ديگر

محله  نشھر، مانند  وجدامانده داخل محدوده کQ نشينترتيب درنتيجه اين تغييروتحو[ت مکانھای فقير

ير وتحو[ت اثر اين تغيدر. را گسترش داد   Villa Gobernador Galvez الوزويQ گوبرنادور گ

، چند پارگی ، جدانشينی وعدم تعادل تشديد ناھماھنگی  ناخواستهء ھایبا واقعيتبود که روزاريو ھم ، 

  . مواجه شد ای مختلف شھراجتماعی اقتصادی بين بخش ھ

 تب ھم بصوررسانی وفاضQمحدوديت امکانات گسترش شبکه اب منطقه کQن شھری روزاريودر     

مشکلی که بنوبه خود امکان .  ه استامدھای گسترش وبھبود امکانات شھردر محدود کنندهيکی از

اقتصادی اخير روند سرمايه ھمه اينھا بحران عQوه بر. عی راھم محدود مينمودمسکن اجتمااحداث 

  .بميزان محسوسی کاھش داد را نيز اين زمينهدر ھای بخش خصوصی گذاري



  

  Barcelonaبارسلون       

مجاز مواجه بود ؛ ای بزرگ با عارضه احداث مسکن غيربارسلون نيز ھمچون اغلب کQنشھرھ      

شتر شده ، موجب پيدايش محله بيافزايش يافت ، که رشد جمعيت  60تا  50درسالھای  ه ايکه عارض

اين وضعيت بوقوع ت محسوسی درتغييرا در ان سالھا بدون اينکه؛ الونک نشين متعددی گرديد ھای 

جمعيت ،  دراخرين براورد. است بارسلون افزايش يافته درپنج سال گذشته جمعيت کQن شھر.  بپيوندد

نفردرھسته مرکزی  1.562.738که از ان جمله   ، نفر بوده 3.077.154ان   محدوده کQنشھری

سال در) م.ست بارسلون اکزان شھرايالتی که مر( Catalunhaکاتالونيا .  بارسلون ساکن بوده اند

 کشور اسپانيا ملی سرانه از، بيشتريورو  PIB   20.000 اشسرانه توليد ناخالص داخلی   2001

   .بوده است  يورو ، 16.000

 ؛به نقاط حاشيه ان است ل مشاھده است ، جابجائی جمعيت ازمرکز کQنشھرانچه در بارسون قاب     

جمعيت  امروزه ازيک سواگر . داشته استجمعيت درداخل کشورجائی از جابحکايت که انھم بيشتر 

است ؛ جمعيت ميليون نفر 3درحدود تثبيت شده " بگونه نسبتا AMB بارسلون محدوده کQنشھری

درصدی مواجه  3با رشد  2001تا  1990درسالھای  RMBمجموعه منطقه کQن شھری بارسلون 

  .بوده است 

در  .، کشوراسپانيا با يکدوره ازتوسعه اقتصادی ھمراه شد ای توسعهبا اغازطرحھ 1962درسال      

؛ انھم نمودند ھی بخش مسکن درشھراقدام به فعال کردن وسامان دان زمان مقامات محلی دربارسلون 

، بھمين سبب . درحالی که درسطح فدرال نيزطرح جذب بخشھای حاشيه نشين دردستورکارقرارداشت 

سطح ھربارسلون ويا دراحداث واحدھای مسکونی درش1972تا  1965ی درفازھای مختلف درسالھا

 – واحدھای جذب وھماھنگی ھمسايگی - UVAدرقالب برنامه ای تحت عنوان  ان منطقه کQنشھری

اواخرمرحله ای که اقدامات فوق انجام ميشد ، نھاد شھری مسکن دربارسلون  برچيده . جريان داشت 



مسئله بھبود کمی وکيفی اکنون پس ازعمليات مذکور. را اعQن نمود شھر شدن الونکھا مستقردرحاشيه

  . مطرح ميگرديد  مجموعه ھای مسکونی برجای مانده 

مھار ومقابله با گرايش شديد : در چنين شرايطی مسئله بسيار مھم ديگری که پيش روی قرارداشت    

. ن ميزان انرا تعيين می نمود مسکافزايشی که در عمل بازار . افزايش قيمت مسکن  واجاره بھا بود 

حمايت شده ، بويژه برای [يه ھای اجتماعی واحدھای مسکونی  تعداداين گرايش روزبه روزازدراثر

 -1995تحليل سه طرح مسکن اخيرمربوط به سالھای  .شد  که امکانات مالی کمتری داشتند ، کاسته 

ء واحد ھای مسکونی حمايت بوضوح کاھش پی درپی  1998 -2001و  1996 -1998 ، 1992

  . در صد  نشان ميدھد  10و 21،  39:  شده در ھرکدام از مراحل فوق را انھم بميزان ، بترتيب 

  

   F lorencia –فلورانس       

  بصورت يک محدوده اداری  متفاوت با  بقيه مناطق کQنشھریء ايتاليا Toscanaمنطقه تسکان      

 )مرکز اين ناحيه (فلورانس شھر. ميباشد  است ، يک منطقه کQنشھریبزرگتر از  دارای قلمروئی که

شامل   Fiorentina فيورنتينھزار نفر جمعيت دارد ؛ درحاليکه محدوده کQنشھری  350ود حد

جمعيت شان نزديک به  Pistoiaوپيستويا Prato ، پراتو Florenciaمجموعه  شھری فلورانس 

ميباشد ميليون نفر 3.6ی حدود جمعيتدارای  سکان تُ  ه ه  کل منطقانھم در حاليک. يک ميليون نفراست 

بوده است ؛ درحاليکه در   1970تا  1960مربوط به سالھای  " رشد جمعيت درناحيه تسکان عمدتا .

ودر شھرفلورانس   - 3.5رشد جمعيت در ناحيه فلورانس باکاھش  2001تا  1991 سالھای اخير،

  .شددرصد مواجه  -11.7

يورو ، کمی بيش سرانه توليد  24.000سرانه توليد ناخالص داخلی اش  2001طقه تسکان در من    

  .يورو بوده است  22.000ناخالص ايتاليا  

ی مسکونی ، زمينه پاسخگوئی به نيازھادرامد، در ايتاليا سيستم حمايت از [يه ھای اجتماعی کمدر    

سازمان داده شده  ، همبتنی برمصوبات مربوط ، یاداری مختلف -طريق ساختارھای تکنيکیتا کنون از



؛  است 60بيشتر مربوط به سالھای جھت پاسخگوئی به نيازھای مسکونی نحوه کنونی حمايت . اند 

شھرھای ن درنقاط روستائی وضعيت مسکان جابجائی جمعيتی ازی ھمراه باتوسعه صنعتسالھائی که 

شکل ازحمايت سه  سکان بادرمنطقه تُ  ارائه مسکن وتوليد  . بزرگ را بصورت نامناسبی در اوره بود

ھا به دولت تعلق داشته وھدف کيت انواحدھائی که مال ،احداث واحدھای يارانه ای : دولتی ھمراه شد 

ساخت ؛  بوده است جامعهدرامد تر ھای مسکونی [يه ھای کمبه نياز احداث انھا پاسخگوئیاز

انھا خصوصی بوده  وھدف از  ت، واحد ھائی که مالکي با مشارکت بخش دولتیوسازھای حمايت شده 

ايجاد  ؛امدھای متوسط بوده است با در ،مندتراجتماعی نياز احداث انھا ، تامين مسکن [يه ھای

ازيک ات مشابه که شھری واقداممصوبات ساخت وسازھای ازطريق تغيير" تسھيQت ، انھم عمدتا

مالی اضافی برای ازسوی ديگربار،تری انجام شوند و با محدوديت ھای کموسازھا سھل تر ساختسو

    .دولت نداشته باشند 

ء پيشگفته نشان ميدھد که ، شھرنشينی گانه چھار مطالعات تا ريخی ومقايسه وضعيت ھای شھری    

صورتيکه روند در . شدت يافت به بعد  دھه ھفتاد، بويژه از 50دھه درسريع که در امريکای [تين 

اما دراين .  بوقوع پيوسته بودپيش تر  قرناروپا دستکم يک در ، با امريکای [تين  شھرنشينی مشابه

وضعيت  ھای وسيع و دوم  بعلت خرابی ، درسالھای اوليه پس پايان جنگمورد بايد توجه نمود

 شاھد جابجائی  مقياس بمراتب محدود تری ، البته در ھم ، اروپاجنگ ، دربعد از نابساماناقتصادی 

، ھای ھرچند محدود درنتيجه اين جابجائي . ھستيم ان ناشی ازھای جمعيتی مشابه ومسائل ومشکQت 

حاشيه   ا معضQتی ھمچون کمبود مسکن وگسترشا بويژه کQنشھرھای اروپائی نيزببرخی ازشھرھ

روپا ااما در. له گسترش حاشيه نشينی دربرخی ازشھرھای اسپانيا وغيره انجماز. نشينی مواجه شدند 

انھم از طريق  ،، جامعه رفاه ربمبتنی ھای دراثرسياستامکانات وامتيازھای اجتماعی بوجود امده ، 

ه دسترسی ببازارامQک ومستقQت ،  بخشھای عمومی وھم چنين تنظيمھای وسيع درسرمايه گذاري

، نبوده ودارازان برخامريکای [تين ھرگزانچه ؛ ، بميزان زيادی تسھيل شده بودمناسب "نسبتا مسکن

   ی مواردامريکای [تين ھم دردراگرچه  .درامريکای [تين وضع بصورت ديگری درجريان بود



 نداشته نيازھای موجود حجم تناسبی باھيچگاه  ولی اين کوششھا ؛ھائی دراين جھت انجام شد کوشش

 مربوط به ، سياستھای جھاندر ادامه يافت ، تا مرحله ايکه بھمين صورتوضعيت بQخره   . است

 امکان"عمQ،  ان پساز به اين جوامع توصيه گرديد ؛ باتاکيد برتعديل ساختاریاقتصادی  بازسازی

،  پاسخگوئی به انھا جھت ضروری وامکانات رو ميان حجم نيازھای پيش،  برقراری حداقل تعادل

  .دست رفت  بکلی از

نابسامانی ومشکQتی که ضرورت . ند شھرھای امريکای [تين امروزه شاھد نابسامانی ھای بسيار    

 ھای مربوط به شھرگذاريسياستدروتجديد نظر اصQح ، د ی ، ھمچونجستجوی را ھکارھای کارام

را به تقاضای روبه افزايش شدن امکانات کافی برای پاسخگوئی ، جھت فراھم و مالکيت   سازی

بفرض (  امريکای [تين رھایشھانچه توسط بازار، ساخت وسازھای مجاز،  در. ضروری ميگرداند 

 کافیزھای جامعه شھری نامقايسه با ميزان نياعرضه ميشود ، در )بيشتر در برزيل تا در ارژانتين

 توسط  تضمين شدهامتيازھای وکاستن از نئوليبرالاعمال سياست ھای دھه پس ازامروزه ، دو . ميباشند

ان جمله ، گسترش نابرابری ھای اجتماعی با مشکQت متنوعی از  ھم ، شھرھای اروپائیجامعه رفاه 

  .مواجه اند رسی به مسکن ، امد ، برای دستنائی اقشار کم درومشکQت مربوط به ناتوا

جھت متصل شده ودر) جھانی شده( محدوده ھای شھری که به شبکه ھای گلوبال درحاليکه ،      

توده ھای کم . شش مينمايند کوادی وفرھنگی شبکه شھرھای مذکورھماھنگی با استاندارھای اقتص

، ن از شھروطرد شد ماندنحاشيه درامکان   دراستانه "، بعضا تھيدست اين جوامع  درامد ويا

ممکن د تفاوت وفاصله ميان ايندو وضعيت انچنان زياد است که ، نميتوان استاندار اما .بسرميبرند 

حاشيه ، حتی گسترش دراندن حاشيه ممانع ازدر کهگرفت ، وھنجارھای شھرسازانه ای را بکار 

 بيش از ھرچيز انچه  ؛ شد  درشھرھای امريکای [تينمجازافزايش بی وقفه استقرارھای غير وماندن 

  . ھستندبا ان روبرو اين جوامع وضعيت اقتصادی اجتماعی ای استکه که حاصل وتبلور 

ميبايد حداکثر بصورت  ، که وضعيت پيش رو مند نمودنچنين شرايطی نقش وعملکرد ، قانون در     

 مسئوليتی بسيار ، بعھده گرفتن  بصورت مکمل سرمايه گذاری اساسی درمسکن باشداقدامات مقتضیء 



جھت پاسخگوئی به نيازھای مسکونی وسروسامان دادن به شرايط مسکونی وانتگراسيون ، وسيع تر

    .تند ھسازشھر طرديا در حال  درحاشيه قرارگرفته و ی است کهانبوھی از جماعت
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بھره  ازنظر، ) آرژانتين(و روزاريو ) برزيل(سائوپائولو  که مطرح گرديدند ،دو وضعيت شھری ھر

کQن شھری دارد که  ءسائو پائولو ويژگيھای.  وضعيت متفاوتی قراردارندمندی ازمسکن اجتماعی در

 درحاليکه کل محدوده کQن شھری روزاريو ؛ است جمعيت نفرميليون 10بيش  ان دارایمحدوده شھری 

ای مربوط به اينھا شرايطی که بمشکQت و تگناھبا ھمه .  ميباشدميليون  1.2جمعيت اش کمی بيش 

  . اند جھات با يکديگر مشابهدام ويژگی ميدھد دربسياری ازکھرسکن درم يتوضع

Qت مسکونی بغايت تشديد بنوبه خود با کمبود ومشک  (RMSP ) منطقه کQن شھری سائوپا ولو

بوده ، انھم بصورتيکه مسئله قابل توجه ديگر ،   ھزارواحد361حدود مسکنی شده ، با برآورد کمبود

واحد   298.484اخرين برآورد نشان ميدھد . گاه چندين خانوار دريک واحد مسکونی است  سکونت

خصوصی درمنطقه کQن ونی  ی وضعيت واحدھای مسکنا بسامان. مسکونی دچار چنين وضعيتی باشند 

افزون ساخت وسازھای يعنی گسترش روز واقعيت ديگری نيز ميباشد ؛ علتسائوپاولو شھری ء 

بيش از نيمی از ھمچنين نامناسب بودن نظام مالکيت زمين ، که  ،در حاشيه کQن شھر ،مجازغير

کاستيھای  .ميشود شامل ، ماه است راحد اقل درسه حقوق که سطح درامدشان کمتر خانواده ھائی

. ميگيرد  بررا در نيمی از اين واحدھای مسکونی  از تاسيسات بھداشتی ھم بيش و  ساختیزير

قابل مQحظه درحاليکه درروزاريو ساخت وسازھای غيرمجازنسبت به کل واحدھای مسکونی درصد 

 ھمروزاريو محدوده کQنشھری د ؛ ھرچند درنمده ای مطرح نمی باشء عبصورت ويژگی وای نداشته 

بنظر ميرسد . چندان رايج نيست و عموميت نيافته ھا ، ولی اين تصرفوجود داشته غيرمجاز  ھایتصرف



يکه در برزيل اين مسئله مشکQت مربوط به ماکيت زمين بيشتر در رابطه به بھای زمين باشد ؛ در حال

 نيز زمين  مالکيتختاراس ءعوامل پيچيدهبه مجموعه ای از -بھای زمين  -علل اقتصادی عQوه بر

  .  گرددمي  مربوط

  با برخی ازکمبودھا  ) 82.407( بيش ازيک سوم واحد ھای مسکونی  درمحدوده کQنشھری روزاريو   

 صد است  در 41.29ھای مسکونی محدوده شھری صدشان نسبت به کل واحد؛ اين واحدھا درمواجه اند 

       مسکونی است ھرواحدنت بيش ازيک خانواردرسکومشکQت مسکنھای نامناسب يکی ازھم درروزاريو

را واحد ھای مسکونی اين  ءببرسانی ، دفع فاضQآساختی ، ھمچون ؛ مشکلی که عرضه خدمات زير

ين خدمات مQحظه ميشود ؛ اما عرضه ااگر چه دراين سالھا بھبودھائی در .با مشکQت مواجه مينمايد 

جود بصورت عمده مشکQت کQن شھری روزاريو مطرح ھای زير ساختی وساختاری موحال کاستيبھر

   .د نميباش

وضعيت کنونی دوشھرمورد بحث مبين اين واقعيت ھستند که ، روند ساخت گيری  فضای شھری        

نتيجه ومتاثر ازوضعيت اقتصادی اين شھرھا ست ، آنچه موجب تشديد شھرنشينی پرشتاب وگسترش 

قطب ھای  شھرھائی ھستند که ميبايد انھا را بصورت. سب ، ميشوند حاشيه نشينی با کيفيت شھری نامنا

رونق اقتصادی شان ، تحت له معينی ازحمرنمود که ، در) کاراکتريزه ( ابی جاذب شھری ای خصلت ي

 ت به بسط وگسترش ينھاشرايطی که در. ، با فوق عرضه نيروی کارمواجه گرديده اند پيش گفتهشرايط 

  . روبرو خواھد شد  مذکورای کQنشھری ، با ويژگيھ

شھرنشينی  تسريعبا توسعه صنعتی کشورکه موجب " ، گسترش اقتصادی مستقيما در سائو پاولو      

؛  شدھای وسيع ھمراه با وجود اينکه  شھرنشينی مذکوربا کاستی ونابساماني اما ، .گرديد ، در رابطه بود

  .  م با ويژگيھائی که مطرح گرديد، ضروری بود ولی وجود ان برای تحرک وزمينه سازیء توسعه ، انھ

که ، مجموعه ای بزرگ شامل نقاط شھری کم وبيش   توسعه ء مذکور، ھنگامی امکان تحقق يافت     

، حال ھرچند با تناقضات ، ناھنجاری ر، در منطقه کQنشھری سائو پاولوارتباط بايکديگه ودرپيوست بھم



ساخت وسازھای مجاز وغير که  باساختی و شکل گيری توام زير امکانات  وکاستی ھای فراوان ازنظر

  . بوجود امده بودفضائی وبسط شھرنشينی مربوط به ان است ،  استقراراز ويژگيھای بارز چنين 

 ت ھای  نخست بندری وسپس صنعتی له رشد  اقتصادی در ارتباط با فعاليحمورد روزاريو ، مردر      

 ،قرن بيستم ، موجب پيدايش  يک جريان مھاجرتی ، جابجائی نيروی کاراز قرن نوزدھم وادامه ان در

ھا شھرنشينی ء توام با انواع کاستي بسط باعث ،امد جويای کاری کهمھاجرين کم در. به اين ناحيه شد 

توسعه عملکردی محورھای شھرنشينی مذکوردرمراحل اوليه اش بيشترحول .  امکانات گرديد وکمبود 

  رت  ، بصوتا بفرض درمقايسه با سائو پاولو. وراه آھن بود  جاده ای ، وتوسعه بندری رفت امد ، شبکه 

مه فعاليت ھا ، حال ھرچند با کاستی وسته  يا بسط شھرنشينی متاثر از بافتھای شھری کم وبيش بھم پي

   . ونابسامانی ھای فراوان 

رت رسمی تعيين گرديد ، ھرچند تا بصو1973درسال " نھايتاقلمرو منطقه کQنشھری سائو پاولو      

با اين ھمه . ر باشد وبه امروز فاقد ارگان قانونی مشخصی است که معرف دولت منطقه متروپليتان مذک

که به تھيه پروژه ھا ، مطالعات ومشاورت ھای ، تاکنون يک ارگان برنامه ريزی  1975از سال 

شرکت برنامه ريزی کQنشھری ( Emplasaتحت عنوان   می پرداخته ، مربوط به کمک ھای فنی

تا کنون فعاليت ھای  1993اين شرکت از سال . ، وجود داشته است ) با مسئوليت محدود  پاولوسائو

)  پQن متروپليتان (شھری ازجمله کارھای انجام شده دراين شرکت ، تھيه طرح کQن. ستمختلفی داشته ا

نکه توان چندانی برای به اجرای در اوردن ان بدون اي انھم ،بوده  2010/1994سائو پاولو بزرگ 

     .وجود داشته باشد

درالگوی » کمپرنسيو«معادل » ديرکتور« (    PDE راھبردی  ءدر سطح شھری ، طرح ديرکتور   

ور بصورت  گام کطرح مذ. ارائه داده است  2002را درسال  ) م . است  شھرسازی انگلوساکسن

پيشرفت  چون به حساب ميامد ؛ رسازی در کQنشھر سائو پالو،گذاريھای مسکن وشھاستسيمھمی در

ولی باھمه .  داشت اعمال ضوابط مربوطه قابل مQحظه ای ، بويژه درسيستم اداری شھروتسھيل در

  . اينھا پيشنھاد ھايش تا کنون به د[يل مختلف امکان تحقق نيا فته اند 



ان در سال ) استراتژيک ( دوين طرح راھبردی روزاريو ھم ميتوان به ت وند برنامه ريزی شھردر ر 

سال با تکميل جزئيات ان در. ه ميداد ارائ؛ طرحی که نگرشی کQن شھری را  اشاره داشت  1995

درضمن پيشنھاد ايجاد شورای نظارت  که کQنشھر) استراتژيک ( بصورت طرح راھبردیء  2004

 با ھمه اينھا .  کردمينيز تعيين ،  عمومی را برمحدوده شھری ، در رابطه با مسائل زيرساختی وخدمات

بازھم مسائل کQنشھر وپيشنھادھای مطرح شده  ، انچنان که بايد در دستور کار مقامات محلی وايالتی 

  .قرار نگرفت 

مطرح شده ،  ءعQوه بر اين برنامه ريزی ھا [زم است ، به روند تمرکز زدئی در ھردو کQنشھر    

وھمراه با  ءشھرداری جز 31ھنگاميکه عدم تمرکز با ايجاد  2002ائوپالودر سال در س .اشاره داشت 

مھمی در اين ارائه گرديد، گام  2004منطقه ای بتصويب رسيده ودرسال ) جامع(طرح ديرکتور انھا ،

پيشنھاد ) CMDs )Centros Municipais de Distrit0درروزاريو مرکزشھرداريھای ناحيه . جھت برداشته شد

اما ايده گسترش خودگردانی . را پيگيری نمودند 1995به عدم تمرکزمصوبه درسال  مربوط  ھای

ايالتی که شھر ( شھرداری ھا وتعميق عدم تمرکز ، چون  مصوبات مذکور از طرف ايالت  سانتا فه 

  . ه ، دچار وقفه شده است دھنوز به اجرا درنيام)  م . روزاريومرکز ان است 

اجتماعی ان در رابطه ھستند ، لحظه کنونی بطور مستقيم بامسکن واقدامات  ئی کهاز نظر ساختارھا   

باره نحوه کاربرد  ء ساختارھای مالی وھمچنين بحث دربرای ھردو کشور ، زمان سازماندھی مجدد

درآرژانتين ) صندوق ملی مسکن (  FONAVI: امکانات مالی اختصاص داده شده دراين زمينه است 

جديدی برای  شروعدر برزيل که ، ھدفشان ) ق ملی مسکن ومصلحت اجتماعی صندو(  FNHISو 

تدوين برنامه ھای ويژه مطابق با ويژگيھای ھرگروه از متقاضيان اساس ، بر نظام مالیء سياست مسکن

در برزيل خانواده ھائی که در امدشان  در ماه ( ، يا بررسی اولويت ھا برای گروھھای کم در امد 

رابطه با کمک به گسترش احداث مسکن برای [يه ھای در.  ميباشد)   باشد وق  حداقلاز سه حقکمتر

ت ابا وضع مالي 1989سال که ، درايالت سائوپاولو درمتوسط اجتماعی ، ياد اوری اين نکته مھم است 

) سوسيال(واختصاص ان بمسکن اجتماعی ) ماليات برگردش کا[وخدمات(  ICMS از1%بميزان 



امد بصورت ھرچند تامين در .اجرای طرحھای جديد ، فراھم شدوجديدی برای امکان تحقق منبع درامد 

نين سياستی را اتخاذ چايالتھا ، سايربوده برزيل فقط منحصربه ايالت سائو پاولوپيشگفته ، درکشور

  .نکرده اند 

امکان  ھردووضعيت شھری ، جھت احداث مسکن ھای اجتماعی بيشتر،يکی از عوامل مھم در        

؛ بفرض امکان دسترسی به زمينھای متعلق به بخش عمومی  دسترسی به زمين ارزان قيمت درانھاست

شيوه ھای بھمين سبب کاربرد . احداث نمود  نظر راا در مقياس با[ ، واحدھای مورد که بتوان در انھ

ھداف مورد بحث را ، امکان تحقق االکيت را تقويت نموده م ءشھرسازانه که بتواند عملکرد اجتماعی

  .افزايش دھد ، بسيار ضروری مينمايد 

اينھا وسايراقدامات ديگرمويد اين واقعيت ھستند که، ضروی است بطورمداوم دررابطه با تصميمات     

به طرح  اين زمينه ، اتخاذ مينمايند،ان دروسياست گذاريھائی که، بخش دولتی وارگانھا ی مربوطه 

را به سود  ھا وتصميمات ارگانھای مختلفهانبه پرداخت ؛ تا بتوان سياستمسئله ، توضيح ونقد ھمه ج

عQوه بران ارتباط مداوم با جامعه مدنی ھم ، جھت . سوق دادزمان بيشترھماھنگی ويکدست شدن ھر

ھای اجرائیء منطقی وعملی تر، قابل اھميت اتخاذ سياست ھاو طرحايجاد زمينه [زم برای  امکان

اداری دولت محلی، در مدت بيش از دودھه  نورد روزاريو تداوم کار مسئوليدر م.  بسيار است 

درانجام  تداومی که. جب تعميق کارسازتر روند برنامه ريزی ھا در اين زمينه شد وم 1985- 2007

اما در سائو پاولو ھرچند نوعی ھمفکری درمورد چگونگی . موثر بود يک پارچه وھماھنگ ترامور

، در انجام امورمربوطه  درموجب تاخير زياد مسئولين اغلب،" ، اما جابجائی نسبتا برنامه ھا وجود دارد

  .شده است 

از طرف ديگر در ھردوشھر  سياست عمده در مورد مشکل حاشيه نشينی وخاصه استقرار ھای      

ايط سامان دادن ، تثبت وبھبود شربا ھدف  غير مجاز ، برپايه ارجعيت دادن  به برنامه ھای شھرسازی

تاسيسات بھداشتی  ( ساختھای [زم با اجرای حداقل زير انھم کنونی استقرارشان ، لحمسکونت ، در

  .بوده است )  وغيره شبکه ابرسانی ، فاضل اب، جمع اوری ودفع ابھای سطحی



احداث واحدھای جديد  " ميزان تقاضای موجود وابعاد نياز به مسکن ، مسلمابھرصورت در مقابل        

بنابر اين بدون شک ، تصميمات راھبردی ايکه ھردو شھر در برنامه  . يت ضروری است بفور

اين تصميمات ميتوانند شامل .  وسياست گذاری ھايشان انھا را ضروری ميدانند ، ميبايد به اجرا در ايند 

؛   ريسک ھای مختلف در ساخت وسازھا  برنامه ھای کمک فنی برای پيشگيری از:  مواردی ھمچون

وراھکارھای شھرسازانه برای امکان سکونت در واحدھای مسکونی که خالی  بکار گيری  ضوابط

ھائی که چاره انديشی برای زمين عQوه بران بايد،. ا اينکه بدون سکونت مانده اند ، باشد نگداشته شده وي

ينی درمقابل بعنوان جايگز"کاربرد ھای نا مناسب ، بويژه دربافت ھای فرسوده دارند ؛ انھم عمدتا

پذيرش وقبول اين واقعيت که  ،  بQخره. ، مورد توجه قرارگيرد  نيازمداوم به گسترش حاشيه شھر

تقويت امکان اجرای تصميمات پيش گفته را اصQح وساماندھی مالکيت زمين ، اھميت اساسی در 

  .خواھد داشت 

شھرھای  روزاريو   ، در واقع باتوجه به وضع موجود وويژگيھای ان : بنابراين ، ميتوان گفت    

در انھا بھبود  که واقعيتی. ھستند  ساير شھرھای امريکای [تين ءجودوسائوپالو مبين واقعيت  وضع مو

يعنی نقش مسکن در اين کشورھا نه  . کاھش نابرابری اجنماعی دارد در قش اساسینوضعيت مسکن 

امکان جذب وانتگره شدن در جامعه شھری ،  ست ، بلکه شرط  تنھا فراھم شدن سرپناه برای خانوده ھا

  .، نيزھست  ورود به بازار کار وبھره مندی از ساير مزايای اجتماعی جامعه شھر

  

  ادامه در بخش  بعدی           

  


