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جوانان و برنامه های نوسازی 
بافتهای نابسامان شهری

مهندس مجید كیانپور
معاون وزير راه و شهرسازي جمهوري اسالمي ايران 

 مديرعامل شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران
info@udro.org.ir
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چكيده:
جمعیت جهان در دو سده اخیر افزايش چشمگیری يافته است. بطوری كه در حال حاضر رشد جمعیت در بسیاری 
از كشــورهای درحال توسعه بیش از رشد اقتصادی اســت. مطالعات اخیر نشان داده اند كه افزايش يک درصد 
رشد نیروی كار، نیازمند سه درصد رشد اقتصادی است. كشورهای درحال توسعه هنوز از نرخ رشد جمعیت بسیار 
بااليی برخوردار می باشــند و بسیاری از نماگرهای اقتصادی در بسیاری كشورهای درحال توسعه در چند سال 
اخیر رشــد منفی داشــته اند. در اين میان 1.2 میلیارد نفر از جمعیت دنیا جز افراد جوان هستند و در اين بین 62 
درصد از جمعیت جوان دنیا در منطقه آســیا - اقیانوســیه زندگی می كنند. تقريبا 84 درصد جمعیت اين منطقه 
در كشورهايی زندگی می كنند كه حداقل يک سوم از جمعیت آنها روزانه كمتر از 2 دالر درآمد دارند كه عموما 
در مناطق نابســامان شــهری زندگی می كنند. تخمین زده شده اســت كه در سال 2030، بیش از 60 درصد از 
ساكنان شهری زير 18 سال خواهند بود. افزايش جمعیت جوان و تالش سیاسی اجتماعی كشورهای فقیر برای 
دســتیابی به حداقل استانداردهای معیشتی از يک طرف و محدوديت منابع زيرزمینی و ناكارآمدی فناوری های 
موجود در تأمین نیاز غذايی جمعیت روبه تزايد، جهان را با چالش عظیمی روبرو ساخته است. چالش هايی چون 
دسترسی محدود به منابع، آموزش، يادگیری، فرصت های شغلی و اقتصادی از جمله مهمترين مشکالتی هستند 
كه جوانان اينگونه مناطق با آن روبرو هســتند. لذا در كشورهاي با تركیب جمعیت جوان، سیاست هاي جمعیتي 
و برنامه ريزي ها  بايســتی به گونه ديگري مورد مداقه قرار مي گیرد. اين گونه كشــورها از لحاظ نیروي كار با 
مشــکل چنداني )از لحاظ تعداد( روبرو نیســتند اما همین جوان بودن جمعیت نیز اقتضائات خاص خود از قبیل 
اشتغال،مســکن، مســايل مربوط به ازدواج، اوقات فراغت، آموزش و... را مي طلبد. بنابراين توجه به نیاز جوانان 
و اســتفاده از پتانســیل آنها در حوزه هاي مختلف و اختصاص امکانات به اين قشــر از اولويت هاي برنامه ريزي 
درسطوح مختلف مديريتي است. تركیب جمعیت جوان كشورها فرصت مغتنمی را در اختیار برنامه های نوسازی 
بافتهای نابســامان شــهری قرار می دهد كه ضرورت دارد دولت ها و برنامه ريزان با ارائه برنامه های ابتکاری 

پتانسیل های بالقوه اين جمعیت را به فعل درآورده و نهايت بهره برداری را بنمايند.

واژگان كليدی: برنامه های نوسازی، منطقه آسیا- اقیانوسیه، جوانان، 
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بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی، 
جمعیــت جهان در طی دهه هــای اخیر افزايش 
چشمگیری يافته است. بطوری كه در حال حاضر 
رشــد جمعیت در بسیاری از كشــورهای درحال 
توســعه بیش از رشد اقتصادی اســت. مطالعات 
اخیر نشــان داده اند كه افزايش يک درصد رشد 
نیروی كار، نیازمند سه درصد رشد اقتصادی است. 
كشورهای درحال توسعه هنوز از نرخ رشد جمعیت 
بســیار بااليی برخوردار می باشــند و بسیاری از 
نماگرهای اقتصادی در بسیاری كشورهای درحال 
توســعه در چند سال اخیر رشــد منفی داشته اند. 
درحالیکه در بســیاری از جوامع توسعه يافته نرخ 
رشد جمعیت تثبیت شده و بعضا روند كاهشی يافته 

است.
     به عبارت ديگــر از مجموع حدود 90 میلیون 
نفر جمعیتی كه به طور ســاالنه بر جمعیت جهان 
افزوده می شود حدود 84 میلیون نفر)93.3 درصد( 
در كشــورهای درحال توسعه و6 میلیون نفر )6.7 
درصد( نـــیز در كشورهای توسعه يـافته به دنیـا 

می آيند. در اين میان 1.2 میلیارد نفر از جمعیت دنیا جز افراد جوان هســتند و در اين بین 62 درصد از جمعیت 
جوان دنیا در منطقه آسیا - اقیانوسیه زندگی می كنند. تقريبا 84 درصد جمعیت اين منطقه در كشورهايی زندگی 
می كنند كه حداقل يک ســوم از جمعیت آنها روزانه كمتر از 2 دالر درآمد دارند كه عموما در مناطق نابســامان 
شهری زندگی می كنند. تخمین زده شده است كه در سال 2030، بیش از 60 درصد از ساكنان شهری زير 18 

سال خواهند بود.
جمهوری اســالمی ايران نیز در خالل سه دهه گذشته رشــد جمعیت بسیار بااليی را تجربه نموده است كه به 
تبعیت از اين تحوالت ســاختار سنی جمعیت به شــدت متحول شده و كشور با پديده ای به نام جمعیت جوانی 
مواجه شــده است. روند تکوين مشخصه های ساختاری و ســاختمان سنی جمعیت در خالل چند سال گذشته 
باعث شده است كه ايران در زمره يکی از جوان ترين كشورهای جهان محسوب گردد. البته جوانی جمعیت تنها 
مختص كشــور ما نبوده و اين موضوع در مورد اكثر كشورهای درحال توسعه مصداق دارد. اما به دلیل افزايش 
شديد جمعیت در دهه اول انـــقالب اسالمی )65 – 1355( و وارد شدن اين جـــمعیت به مـقاطع سنی بـاالتر 
) 29 – 15 ســاله( در سال های اخیر، باعث شده اســت تا ايران پس از اردن به عنوان جوانترين كشور در بین 

كشورهای جهان ) كه بیش از يک میلیون نفر جمعیت دارند( محسوب گردد.
جمعیت جوان در ايران در فاصله ســال های 90 – 1375 با نوســان همراه بوده است و شاهد افزايش و كاهش  
هرچند اندک اين جمعیت بوده ايم. در ســال 1375 جمعیت جوان 28.4 درصد كل جمعیت كشــور را به خود 
اختصاص داده بود كه اين درصد در ســال 1385 به 35.4 رسیده و سپس در فاصله 5 ساله 90 – 1385 اندكی 
كاهش يافته و به 30.8 درصد كل جمعیت رســیده اســت. با وجود اين كاهش، همچنان نزديک به يک سوم از 

جمعیت كشورمان در سنین 15 تا 29 سال قرار دارند.  
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 افزايــش جمعیت جوان و تالش سیاســی 
اجتماعی كشــورهای فقیر برای دستیابی به 
حداقل استانداردهای معیشتی از يک طرف 
و محدوديت منابــع زيرزمینی و ناكارآمدی 
فناوری های موجــود در تأمین نیاز غذايی 
جمعیــت روبه تزايــد، جهــان را با چالش 
عظیمی روبرو ســاخته اســت. چالش هايی 
چون دسترســی محدود به منابع، آموزش، 
يادگیری، فرصت های شغلی و اقتصادی از 
جمله مهمترين مشکالتی هستند كه جوانان 

اينگونه مناطق با آن روبرو هستند.
لذا در كشــورهاي با تركیب جمعیت جوان، سیاست هاي جمعیتي و برنامه ريزي ها  بايستی به گونه ديگري مورد 
مداقه قرار مي گیرد. اين گونه كشــورها از لحاظ نیروي كار با مشــکل چنداني )از لحاظ تعداد( روبرو نیستند اما 
همین جوان بودن جمعیت نیز اقتضائات خاص خود از قبیل اشتغال،مســکن، مســايل مربوط به ازدواج، اوقات 
فراغت، آموزش و... را مي طلبد. بنابراين توجه به نیاز جوانان و اســتفاده از پتانسیل آنها در حوزه هاي مختلف و 

اختصاص امکانات به اين قشر از اولويت هاي برنامه ريزي درسطوح مختلف مديريتي است.
    به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، برنامه ريزی های آينده مسکن بايد به گونه ای صورت گیرد كه در آن گروه 
ها هدف به طور شــفاف مشــخص گردند و جوانان به عنوان يک گروه عمده هدف مستقیما مخاطب برنامه ای 
مسکن قرار گیرند. اشتغال، ازدواج و مسکن سه نیاز مهم و عمده جوانان است كه متولیان كشور، بخش عمده ای 

از تالش های خود را حول اين سه محور متمركزكرده است.
    از آنجا كه حل هر مشکلی مستلزم شناخت ويژگی های آن مشکل است، برای حل مسائل جوانان، شناسايی 

ويژگی ها و ابعاد مسايل مبتال به جوانان امری ضروری است. 
دســتگاه های اجرايی، نهادها و سازمانهای دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم با مقوله مسکن جوانان مرتبط 
هســتند و می بايد با اســتفاده از قابلیت های خود و يا تکالیف قانونی در زمینه تامین مسکن و يا فراهم نمودن 
امکانات الزم برای آن نقش موثر ايفا نمايند. درمقابل ســازمانها و موسســات عمومی و غیردولتی نیز بر اساس 
تکالیف قانونی و با ترغیب و تشــويق و اســتفاده از حمايت آحاد جامعه و امکانات در دســترس در زمینه تامین 

مسکن جوانان اقدام نمايند.
     بررسی سیاست های دولت جمهوری اسالمی ايران در زمینه تولید و عرضه مسکن مبین آن است كه همیشه 
دولت با اهداف عدالت جويانه ای در بازار عرضه مسکن برای گروه های ويژه كم درآمد و آسیب پذير وارد شده و 
تالش نموده است تا از آنها حمايت نمايد. در كلیه برنامه های توسعه ای قبل و بعد از انقالب شکوهمند اسالمی 
ايران، دولت با تبیین سیاســتهای مهم خود در بازار عرضه مســکن و يا تدوين ضوابطی به نفع گروه های ويژه، 

آنها را محور توجه قرار داده و سعی كرده است تا به نوعی از آنها حمايت نمايد.
از سوی ديگر، بافت های ناپايدار شهری كه به علل مختلف درحال گسترش و افزايش اند و از معضالت بزرگ 
جامعه بشــمار آمده و برنامه ريزان و سیاســتگذاران را با مشــکالت جدی مواجه كرده اند نیز با ساختار سنی و 
جنسی جوان خود نسبت به ساير مناطق شهر نیازمند توجه و برنامه ريزی ويژه اند. بررسی ويژگی های جمعیتی 
و اجتماعی چند نمونه از بافت های ناپايدار شهری در ايران نشان می دهد كه بیش از 30 درصد جمعیت در اين 
بافتها بین 15 تا 29 سال قرار دارند كه بیانگر جوان بودن اين بافت های ناپايدار است. بیشتر از نیمی از جمعیت 
جوان ســاكن در ســکونتگاه ها كه سرپرستی خانوار را برعهده داشتند، مستأجر بوده و حتی در سکونتگاهايی به 

80.7 درصد نیز می رسد. 
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     در بررســی وضع ســواد و سطح تحصیالت با نتايج تأسف باری در بین جوانان ساكن در بافت های ناپايدار 
روبرو هســتیم. اشتغال نیز به عنوان يکی از مسائل بســیار مهم در جامعه و به عنوان دغدغه اصلی هر جوانی 
مطرح است. درصد جمعیت شاغل در سن 15 تا 29 ساله در سکونتگاه ها بسیار پايین است. به دلیل بیکاری باال 
در بافت های ناپايدار شهری، فقر به عنوان يکی از مشخصه های اصلی اين مناطق درآمده است. نتايج تحقیقات 
در نمونه های مطالعه شــده بافت فرسوده نشان می دهد كه بیشتر از 60 درصد در تمامی سکونتگاه ها، ويژگی 
خانواده فقیر را ناتوانی در تهیه غذا می دانند و اين نشــاندهنده اين است كه مردم در اين سکونتگاه ها به شدت 
فقیر و كم درآمد هســتند درحدی كه كسی كه توانايی تهیه غذا را داشته باشد فقیر به حساب نمی آيد و عوامل 
ديگری مانند اجاره نشــینی، بیکاری و... در رتبه های بعدی قرار دارند. نبود كار منجر به فقر و فقر نیز منجر به 
آسیب اجتماعی در هر جامعه ای می شود. در بررسی كیفیت گذران اوقات فراغت جوانان ساكن در سکونتگاه های 
غیررسمی از ديدگاه خود آنان به اين نتیجه می رسیم كه اكثر جوانان كیفیت گذران اوقات فراغت خود را در حد 

بد و بسیار بد ارزيابی كرده اند. 
اين در حالی اســت كه تركیب جمعیت جوان كشــورها فرصت مغتنمی را در اختیار برنامه های نوسازی مراكز 
نابســامان شــهری قرار می دهد كه ضرورت دارد دولت ها و برنامه ريزان با ارائه برنامه های ابتکاری پتانسیل 
هــای باالقوه اين جمعیــت را به فعل درآورده و نهايت بهره برداری را بنمايند. لذا ضروری اســت ضمن دخیل 
كردن مردم، رهبری و مشــاركت آنان در فرايند برنامه ريزی توســعه شهری بر اهمیت نقش جوانان و بررسي 
مســايل مرتبط به آنان، به منظور روشــن شدن جنبه هاي ديگري از مشکالت و مسايل تاكید نموده و شرايطی 
را برای ارتقاء محیط زندگی ســاكنان مناطق نابسامان از طريق مشاركت همه آحاد بويژه جوانان در اين فرايند 

فراهم نمايیم. 
شــركت مادر تخصصی عمران و بهســازی شــهری ايران بعنوان دبیرخانه كارگروه بهسازی مناطق نا بسامان 
شهريآســیا و اقیانوســیه، برنامه های جامعی در اين راستا با هدف ارتقاء محیط و سکونت گاه ها از طريق ايجاد 
ارتباط، گردآوری اســناد و تشکیل بانک اطالعات و انتقال تجارب به كشورهای عضو را تدوين نموده و امیدوار 
اســت با مشاركت همه اعضای اين شــبکه تخصصی اين برنامه ها را به  اجرا درآورد. امید است با همفکری و 
مشاركت همه كشورهای منطقه در چارچوب برنامه ريزی جامع و رويکردی بنیادين به اهداف خود در ساماندهی 

مناطق نابسامان شهری نائل گرديم.


