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Abstract 
Background and Aim: Informal spaces and informal settlements are expressed as a hidden contaminated space. This 
contamination is felt more naturally in other areas. On the other hand, every urban space needs a series of communications 
that can be complex or simple. Urban space with complex communications has a superficial layer of the type of interactions 
in the city. This space is a source of pollution due to its multiplicity and extensive connections with different people. Pollution 
is defined as the level of surface pollution that people leave with their communication in space. The aim of this research is to 
study and analyze the strategic relationship between coronary heart disease and its severity of impact on informal spaces and 
informal settlements.  
Method: The present article investigates the effect of coronary heart disease in informal settlements with a quantitative and 
descriptive-analytical method. In this study, SPSS and SWOT software were used for analysis. The sample size in this project is 
estimated at 313 people who are city officials and specialists and residents of informal settlements in Golestan city in Tehran 
province. 
Findings: Urban spaces, especially informal settlements, are one of the urban spaces with complex communications. Because 
the type of communication in such spaces due to economic, social and cultural conditions is much wider and much more 
polluted than other urban spaces. With the outbreak of coronary heart disease in 2020 (Covid 19), the conditions for this type 
of settlements, especially in Golestan city in Tehran province, became more critical. 
Conclusion: The results show that coronary heart disease has a multifaceted and multilayered effect on such spaces. Informal 
settlements in the regions (Golestan city in Tehran province) are introduced as a source of superficial and functional pollution 
due to the high volume of traffic and lack of order and hygiene at the level of roads and settlements.
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چكيده
زمينه و هدف: فضاهاى غيررسمى و سكونتگاه هاى غيررسمى به عنوان يك فضاى آلوده پنهان معرفى مى گردند. اين آلودگى در زمان طبيعى بيش از 
مناطق ديگر احساس مى شود. از طرفى فضاى شهرى با ارتباطات پيچيده، يك اليه سطحى از نوع تعامالت در شهر را در بر دارد. اين فضا به دليل 
چندگانه بودن و ارتباطات گسترده با افراد گوناگون، منبع آلودگى مطرح مى شود. آلودگى مد نظر از بُعد آلودگى سطحى بوده كه افراد با ارتباط خود 
در فضا بجاى مى گذارند. هدف پژوهش، بررسى و تحليل راهبردى ارتباط بيمارى كرونا و شدت تأثير آن بر فضاها و سكونتگاه هاى غيررسمى مى باشد.
روش: مقاله حاضر با روش كمى و به صورت توصيفى-تحليلى اقدام به بررسى تأثير بيمارى كرونا در سكونتگاه هاى غيررسمى نموده است. در اين 
مطالعه از نرم افزارهاى SPSS  و SWOT به منظور تجزيه و تحليل استفاده شده است. حجم نمونه در اين پروژه تعداد 313 نفر برآورد گرديده است 

كه از مسئولين و متخصصان شهرى و اهالى و ساكنان سكونتگاه هاى غيررسمى شهر گلستان در استان تهران مى باشند. 
يافته ها: فضاهاى شهرى و مخصوصًا سكونتگاه هاى غيررسمى در شهر گلستان در استان تهران، يكى از فضاهاى شهرى با ارتباطات پيچيده است. چرا كه 
نوع ارتباطات در اين گونه فضاها به دليل شرايط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بسيار گسترده و بسيار آلوده تر نسبت به ديگر فضاهاى شهرى مى باشد. 

با شيوع بيمارى كرونا در سال 2020 (كوويد 19)، شرايط براى اين نوع سكونتگاه ها و باالخص براى شهر گلستان استان تهران بحرانى تر گرديد. 
نتيجه گيرى: نتايج نشان مى دهند كه بيمارى كرونا تأثير چند سطحى و چند اليه بر اين گونه فضاها گذاشته است. سكونتگاه هاى غيررسمى (شهر 
گلستان دراستان تهران) با توجه به حجم باالى تردد و عدم نظم و بهداشت در سطح معابر و سكونتگاه ها، به عنوان يك منبع آلودگى فرا سطحى و 

عملكردى معرفى مى گردند. 
كليد واژه ها سكونتگاه غيررسمى، تحليل راهبردى، دسترسى، كرونا، شهر گلستان استان تهران
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مقدمه
در ايران شهرنشينى بى رويه و شتابان، بستر  مسائل و معضالتى را 
براى محيط هاى شهرى فراهن كرده است. يكى از اين مسائل مهم، 
اهميت  و  جايگاه  كه  است  شهرى  حاشيه نشينى  گسترش  و  رشد 
مسائل  مهمترين  دارد.  اجتماعى  و  شهرى  پژوهش هاى  در  خاصى 
وجود  و  امنيت  نبود  بيكارى،  و  فقر  وجود  حاشيه نشين،  محالت 
انواع آسيب هاي اجتماعى، بي عدالتي هاي اجتماعي-اقتصادي و عدم 
رسيدگى شهردارى به اين محالت مى باشد (نقدى و صادقى، 1385). 
گسست حاشيه نشينان از جامعه شهرى و عدم تعلق شهروندى مانع 
مشاركت توسعه اى مردم اين مناطق مى گردد (محسنى، 1389). با 
سكونتگاه ها  گونه  اين  به افزايش  رو  روند  و  وسعت  حجم،  به  توجه 
ضرورى است كه براى اين مسأله چاره انديشى شود. در فارسى لفظ 
راهبرد معادل مفهوم استراتژى به كار رفته است (ابوترابيان، 1382) 
و آن را راه و روش رسيدن به اهداف تعريف مي كنند (پاكزاد، 1385). 
برنامه ريزى  آن  براى  كه  باشد  مقصدى  به  رسيدن  هدف،  اگر  حال 
شده است، راهبرد (استراتژى) نشان دهنده مسيرهاى اصلى ممكنى 
است كه راهبرد گزينى را به آن نزديك مى گرداند (همان، 1385). 
ايجاد  بر  كه  است  سيستماتيك  شيوه اى  راهبردى  برنامه ريزى 
داشتن  نظر  در  با  اولويت دار  اقدامات  بين  پيوستگى  برقرارى  و 
(بهزادفر  دارد  تكيه  خارجى  عوامل  همچنين  و  منابع  و  توانايى ها 
بسيار  اطالعات  جمع آورى  نيازمند  ترتيب  بدين  زمانيان،1387).  و 
(برايسون،  بود  خواهد  مختلف  گزينه هاى  جوى  و  جست  و  وسيع 
مناسب  سازگارى  راهبردى،  برنامه ريزى  در  نهايى  هدف   .(1381
نتايج راهبرد با عوامل داخلى و خارجى توسعه مي باشد. اين نوع از 
برنامه ريزى بيشتر فعاليتگرا است و در مقايسه با برنامه ريزى سنتى با 
تصميم گيرى و اجرا سر و كار دارد (دانشپور، 1382). براساس گزارش 
سازمان ملل، سكونتگاه هاى غيررسمى (حاشيه نشينى) چالش اصلى هزاره 
سوم معرفى شده است. امروزه يكى از چالش هاى عمده ناپايداركننده در 
كشورمان، گونه اى شهرنشينى با مشكالت حاد موسوم به اسكان غيررسمى 
مناطق يا حاشيه نشينى مى باشد. گسترش ناهمگون شهرى در ايران طى 
و  برنامه ريزى  مديريت،  نظام  ناكارآمدى  ديگر،  طرفى  از  و  اخير  دهه هاى 
كه  است  شده  باعث  سرزمين  آمايش  و  ملى  توسعه  برنامه هاى  ضعف 
افزايش  روند  باشد.  همراه  فراوانى  معضالت  با  ما  كشور  در  شهرنشينى 

شهرنشينى در كشور، سبب شده است كه ساختار فرسوده مديريت شهرى 
مديريت  يك  سايه  در  كه  بالقوه  موجود  منابع  و  ظرفيت ها  همچنين  و 
پاسخگويى  توانايى  كند،  طى  را  شدن  بالفعل  مسير  مى تواند  توانمند 
كشور  خاص  موضوع  اين  باشد.  نداشته  را  مشكالت  عظيم  حجم  اين  به 
كشورهاى  جمعيت  درصد   42 حاضر  حال  در  كه  نحوى  به  نيست؛  ما 
مى كنند.  زندگى  سكونتگاه ها  همين  در  توسعه  حال  در  يا  و  سوم  جهان 
نظام دسترسى يكى از مهمترين عوامل بر ايجاد ساختار و استخوان 
زمانى  بازه هاى  در  تاريخ  طول  در  كه  سكونتگاه هاست  اصلى  بندى 
خاص و به علت تغيير نيازهاى ساكنان و مطابق با شرايط زمانى 
به  دسترسى  نظام  سازماندهى  صورت  در  است.  بوده  خود  مكانى  و 
عنوان شاه راهاى حياتى، بافت سكونتگاه ها غيررسمى مناطق  قادر 
به ادامه حيات خود بوده و امكان رشد و توسعه هر چه بيشتر شهر 
ايران،  شهرى  جامعه  كنونى  وضعيت  به  توجه  با  مى كند.  فراهم  را 
چالش هاى  مهمترين  از  مناطق   غيررسمى  اسكان  يا  حاشيه نشينى 
براى  مناسب  راهكارهاى  ارائه  كه  آنجا  از  مى شود.  محسوب  شهرى 
نواحى  اين  كامل  شناخت  بدون  پايدار،  و  جانبه  همه  تحول  ايجاد 
امكانپذير نمى باشد، انجام پژوهش حاضر و پژوهش هاى مشابه براى 
برنامه ريزى هاى  در  شده  فراموش  و  آسيب پذير  نواحى  اين  شناخت 

توسعه ضرورى مى باشد. 

روش
زمانى كه چندين شاخص براى ارزيابى در نظر گرفته مى شود، كار 
كه  مى گيرد  باال  زمانى  كار  پيچيدگى  ميگردد.  پيچيده تر  ارزيابى 
معيارهاى چندين گانه با هم در فضا و از جنس هاى مختلف باشند. 
در اين حالت تصميم گيرى ساده نبوده و معيارهاى تصميم گيرى، 
انتخاب بين گزينه ها را با مشكل مواجه مى سازد و لذا به يك ابزار 
تحليل عملى قوى نياز خواهد بود. در اين مطالعه از نرم افزارهاى 
SPSS و SWOT به منظور تجزيه و تحليل استفاده شده است. حجم 

نمونه در اين پروژه تعداد 313 نفر برآورد شده است كه از مسئولين 
و متخصصان شهرى و اهالى و ساكنان سكونتگاه هاى غيررسمى شهر 

گلستان در استان تهران مى باشند.  
ساده  تصادفى  صورت  به  و  يابى  مدل  صورت  به  گيرى  نمونه 



 57 رقيه ودايع خيرى و احسان درستكار /  تحليل سكونتگاه هاى غيررسمى از منظر كاربران فضا و تأثيرپذيرى از بيمارى كرونا 

انجام مى شود و بعد از توزيع و جمع آورى پرسشنامه ها در جامعه 
تحليل  براى    SPSS افزار  نرم  از  و  شده  انجام  محاسبات  آمارى، 

داده   ها استفاده مى گردد. 
توزيع  تحقيق  نمونه  هدف  ساكنان  از  نفر  بين 313  پرسشنامه 
را  سواالت  تمام  پاسخگو  افراد  كه  شود  حاصل  اطمينان  تا  گرديد 
درك كرده تا در صورت نياز اصالحاتى در سواالت انجام شود. پس 
مورد  و  گرديد   SPSS افزار  نرم  وارد  داده  ها  پرسشنامه،  تكميل  از 

تجزيه و تحليل قرار گرفت.
آلفاى  روش  از  آزمون  پايايى  تعيين  منظور  به  تحقيق  اين  در 
هماهنگى  محاسبه  براى  روش  اين  است.  شده  استفاده  كرونباخ 
گيرى  اندازه  را  مختلف  خصيصه هاى  كه  گيرى  اندازه  ابزار  درونى 
ابتدا  كرونباخ  آلفاى  ضريب  محاسبه  براى  مى رود.  كار  به  مى كند 
و  پرسشنامه  سوال هاى  مجموعه  زير  هر  نمره هاى  واريانس  بايد 
واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار 

ضريب آلفا را محاسبه مى كنيم.

كه در آن :
J =تعداد سواالت پرسشنامه ، مصاحبه يا آزمون

 = واريانس سوال j ام
 = واريانس كل

پيشينه 
ويالسازى  تأثير  بررسى  به  پژوهشى  در  همكاران  و  پور  رمضانى 
(اسكان غيررسمى) بر ابعاد كالبدى-فيزيكى، اجتماعى و اقتصادى 
(مطالعه موردى: شهر چمستان) پرداختند. روش تحقيق، توصيفى– 
تحليلى است و جامعه آمارى متشكل از اهالى شهر چمستان، كسبه 
و گردشگران حاضر در شهر مى باشند. براى گردآورى اطالعات مورد 
بهره  مشاهده  و  مصاحبه  پرسشنامه،  ابزار  كتابخانه اى،  روش  از  نياز 
گرفته شده است. نوع نمونه گيرى به صورت تصادفى بوده كه براى 
و  آزمون  اسكوئر  كاى  آزمون  از  داده ها  پردازش  و  تحليل  و  تجزيه 
همكاران،  و  پور  (رمضانى  است  شده  گرفته  بهره   SPSS افزار  نرم 
اسطوره  و  غيررسمي  سكونتگاه هاي  كتاب  در  ايراندوست   .(1392
حاشيه نشيني با يك ديد جامع به بررسي تمامي ابعاد سكونتگاه هاي 

و  شهري  فقر  تعريف  به  ابتدا  كتاب،  اين  در  مي پردازد.  غيررسمي 
ارتباط آن با سكونتگاه هاي غيررسمي پرداخته شده است. در فصل 
دوم، تمامي مكاتب و نگرش هاي مرتبط با سكونتگاه هاي غيررسمي؛ 
در فصل سوم، روند شكل گيري سكونتگاه هاي غيررسمي؛ در فصل 
چهارم، روند مداخله و برخورد با سكونتگاه هاي غيررسمي؛ در فصل 
پنجم، نگاهي گذرا به سكونتگاه هاي غيررسمي در ايران به مسائل و 
مشكالت و قوانين و مقررات مرتبط با اين سكونتگاه ها و همچنين 
كاستي هاي آنها پرداخته مي شود و در فصل ششم به بيان راهكارهايي 
مى شود  پرداخته  سكونتگاه ها  اين  بخشي  ارتقاء  و  برخورد  منظور  به 
(ايراندوست، 1389). رستگار و گلشاهى و احمدى در مقاله اى تحت 
عنوان بررسى عوامل مؤثر در توانمندسازى كودكان كار و خيابان: 
نقش سرمايه اجتماعى و كارآفرينى اجتماعى با استفاده از مدل هاى 
و  همسايگى  پيوند  معيارهاى  هنجارها،  شبكه  بر  مبتنى  كمى 
اعتماد و مشاركت مدنى، به سنجش ميزان سرماية اجتماعى (تعاون، 
نشان  تحقيق  اين  يافته هاى  پرداخته اند.  متقابل)  اعتماد  و  همكارى 
مى دهد كه محدوده مورد مطالعه از پتانسيل بااليى در زمينة همكارى 
و تعاون برخوردار است و بين سرمايه اجتماعى و توانمندسازى محله 
رابطه معنادارى وجود دارد (رستگار و همكاران، 1391). فتح زاده و 
توانمندسازى  منظور  به  راهبردى،  برنامه ريزى  به  پژوهشى  در  زاهد 
و  احمدآباد  سيالب،  نشين  حاشيه  (محالت  نشين  حاشيه  محالت 
يانوق دره سى تبريز) پرداختند. در اين پژوهش سعى شد در چارچوب 
تهديدات  و  فرصت  ضعف،  قوت،  عوامل  استراتژيك،  برنامه ريزى 
 ،SWOT تكنيك  قالب  در  آن  تحليل  با  و  شناسايى  محالت 
از  گيرى  بهره  با  محالت  توانمندسازى  براى  استراتژى  مناسب ترين 
مدل QSPM، توأم با برنامه هاى اقدامى توانمندسازى معرفى گردد. 
روش مطالعه، توصيفى و تحليلى بوده و اطالعات موردنياز با استفاده 
از پرسشنامه از 25 نفر از كارشناسان سازمان ها و اساتيد دانشگاه، 
كولموگروف- آزمون  طريق  از  داده ها  بودن  نرمال  و  آورى  جمع 

و  داخلى  عوامل  ارزيابى  ماتريس  تشكيل  گرفت.  انجام  اسميرنف 
خارجى تاثيرگذار بر توانمندسازى محالت و تحليل آن ها در تكنيك 
SWOT، نشان داد كه شاخص هاى اجتماعى-فرهنگى مهمترين عامل 

در توانمندسازى محالت مى باشد (فتح زاده و زاهد، 1394). مصطفى 
پور در پژوهشى به بررسى نقش سكونتگاه هاى غيررسمى و حاشينه 
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نشينى بر ميزان آسيب هاى اجتماعى پرداخت. اين پژوهش با هدف 
بررسى نسبت حاشيه نشينى با آسيب هاى اجتماعى در شهر تهران 
پرداخته و تالش دارد ضمن تحليل چند بُعدى اين مساله، به معرفى 
انحرافات  از  پيشگيرى  منظور  به  اجرايى  راهبردهاى  و  سياست ها 
  SWOT اجتماعى در مناطق حاشيه نشين با استفاده از مدل تحليلى
بپردازد (مصطفى پور، 1397). روى١ و همكاران در پژوهشى به ايجاد 
فضاى سبز در سكونتگاه هاى غير رسمى به عنوان يك برنامه ريزى 
شهرى خالق پرداختند. اين تحقيق به بررسى تاثير تغيير اقليم بر 
مردم فقير شهرى از طريق يك جزء از اكوسيستم شهرى-ساختارهاى 
سبز شهرى(UGS)- در دارالسالم تانزانيا مى پردازد. اهميت موضوع 
براى ساكنان غير رسمى شهرها و دامنه خدمات برگرفته از آن شامل؛ 
تغييرات در طول زمان به اين خدمات UGS و استخراج و شيوه هاى 
اقتباس در حال ظهور مى باشد. اين مطالعه سه نتيجه كليدى دارد. 
براى  بيشترى  اهميت  از  فرهنگى  اكوسيستمى  خدمات  اينكه،  اول 
ساكنان غيررسمى برخوردار است، هر چند دامنه اى از خدمات ديگر 
آب  عوامل  خاطر  به  غيررسمى  اسكان  اينكه،  دوم  مى كند.  مهار  را 
منتهى  امر  اين  شده اند.  متحمل  را  توجهى  قابل  تغييرات  هوايى  و 
شده  است.  برگرفته  خدمات  كيفيت  و  كميت  تدريجى  كاهش  به 
غيررسمى  سكونتگاه هاى  ساكنان  تغييرات،  اين  به  پاسخ  در  سوم، 
بيشتر به شخص خود و گاهى اوقات بر روى منابع و قابليت هاى 
بر  كه  دارند  وجود  نوآورانه   فعاليت هاى  برخى  هستند.  متكى  خود، 
روى نهادهاى خارجى تاثير مى گذارند، اما دسترسى به حمايت هاى 
خارجى براى جوامع غيررسمى به طور مداوم پايين باقى مانده  است 
به  پژوهشى  در  گامپيرتو  و  كواسيس   .(2018 همكاران،  و  (روى 
غيررسمى  سكونتگاه هاى  متابوليك  الگوهاى  از  يكپارچه اى  تحليل 
كه  مى پردازد  مساله  اين  چالش  به  تحقيق  اين  پرداختند.  شهرى 
چگونه مى توان پديده پيچيده تغيير سريع سكونتگاه هاى غير رسمى 
شهرى را بدون كاهش بيش از حد، ساده نمود و تمركز محدود بر 
كسرى بودجه سكونتگاه هاى غيررسمى را توصيف كرد. سياست هاى 
انرژى به عنوان يك نمونه براى نشان دادن نواقص  مرسوم در توليد 
يك  محققان،  مى شوند.  گرفته  نظر  در  سياست  با  مرتبط  اطالعات 
گرفتند  كار  به  را  رسمى  غير  سكونتگاه هاى  از  معنايى  باز  نمايش 

1.  Roy

كه مى توانند تنوع استراتژى هاى انطباقى مورد استفاده توسط انواع 
مختلف اسكان، براساس رويكرد متابوليسم اجتماعى را ثبت كنند. 
نتايج نشان مى دهد كه با افزايش اندازه و پيچيدگى، آن ها از نظر 
اقتصادى و سياسى به حاشيه رانده شده و نمى توانند وارد شهر گردند. 
ما استدالل مى كنيم كه در مورد سياست انرژى، تجزيه و تحليل بايد 
فراتر از تعريف مشكالتى از قبيل دسترسى به انرژى در سطح فرد 
باشد و بر روى ارزيابى چند مقياسى از جمله سطوح خانوار و جامعه 
مطالعه كند تا توان خروجى انرژى را از طريق دستگاه هاى برون گرا٢ 

و زيرساخت افزايش دهد (كواسيس و گامپيرتو، 2017).
محيط شناسى

شهر گلستان در استان تهران، شهرى است كه در 25 سال گذشته 
بدون هيچ گونه برنامه زيربنايى مدونى شكل گرفته است و اكنون 
ساكنان و رانندگان اين شهر را با مشكالت فراوانى مواجه كرده است. 
شهر گلستان در استان تهران طى سه دهه گذشته آرام آرام در بستر 
زمان شكل گرفته و همين امر موجب شده اين شهر شكلى ناموزون 
به  شهرى  حوزه  كارشناسان  گفته  به  نيز  آن  اصالح  و  بگيرد  خود  به 
زمانى طوالنى نياز دارد. با نگاهى به وضعيت ساخت و ساز در اين 
شهر نشان مى دهد 50 درصد از خانه هاى اين شهر، زير 50 متر مربع 
وسعت دارند و 200 هكتار از آن جزء بافت هاى فرسوده هستند. اين 
محله  و  شهرك   8 داراى  نفر،  هزار   300 از  بيش  جمعيتى  با  شهر 
سنتى است كه برخى از شهرك ها همانند شهرك قلعه مير و شهرك 
سبزدشت ويژگى  سكونتگاه هاى غيررسمى را دارا بوده و برخى ديگر 
همانند كوى گلستان و شهرك الهيه داراى ويژگى شهرسازى اصولى 
و  ساخت  متأسفانه  مى باشند.  شده  مديريت  عدم  حاشيه  با  مركزى 
سازهايى كه در شهر گلستان در استان تهران صورت مى گيرد داراى 

سه تخلف گسترده مى باشد: 
1- افزايش طبقات فوقانى

2- عدم رعايت الزامات مهندسى
3- حذف پاركينگ

حدود  در  مساحتى  با  شهرگلستان  محله  شش  حاضر  حال  در 
206 هكتار در محدوده سكونتگاه هاى غيررسمى قرار دارند كه در 
اين زمينه اقداماتى در خصوص انتخاب محالت هدف و اقدامات و 

2.  exosomatic
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جلسات محلى انجام گرديده است. از جمله مهمترين سكونتگاه هاى 
شهرستانى  و  استانى  مسئولين  توسط  كه  شهرستان  اين  غيررسمى 

شناسايى گرديده اند، عبارتند از: محالت سلطان آباد، باغ مهندس، 
حاشيه رودخانه شاد چاى ، ميمنت آباد و سبزدشت

نقشه 1. نقشه شهر گلستان در استان تهران، منبع شهردارى گلستان، 1399

يافته ها
طرق  به  داده ها  آن  طى  كه  است  فرايندى  داده ها  تحليل  و  تجزيه 
تا  مى شوند  پردازش  نهايت  در  و  بندى  دسته  آورى،  جمع  مختلف 
زمينه برقرارى ارتباط بين داده ها و انجام تحليل هاى علمى به منظور 
شده  طرح  پرسشنامه اى  بخش،  اين  در  گردد.  فراهم  فرضيه  آزمون 
كه پس از پر كردن پرسشنامه ها، تجزيه داده ها و تحليل وضعيت 

يافته هاى توصيفى در نرم افزار SPSS انجام شده است.
ساكنين  از  نفر   313 بين  پرسشنامه  پايايى،  تعيين  جهت 
سكونتگاه هاى غيررسمى توزيع و پس از پاسخ دادن، پرسشنامه ها 
جمع آورى گرديد و مقدار آلفاى كرونباخ با استفاده از نرم افزار 
عدد  موجود،  اشكاالت  كردن  برطرف  با  كه  شد  محاسبه   SPSS

از  بزرگتر  كرونباخ  آلفاى  ضريب  چون  آمد.  دست  به   0/919
0/7 است، پس مى توان دريافت كه پرسشنامه از پايايى مطلوبى 

برخوردار است و ضريب همبستگى بااليى را نشان مى دهد. 

آزمون T براى ارزيابى شاخص ها
مطابق جدول 1 با توجه به داده هاى جدول زير مى توان بيان كرد 
كه اين شاخص ها مى توانند از مولفه هاى مهم در بهبود ارتقا كيفيت 

اين سكونتگاه   ها باشند.
تحليل وضعيت شاخص ها

و  دسترسى  شاخص هاى  براى  آمده  بدست  ميانگين هاى  مطابق 
زيست  شاخص  كالبدى،  شاخص  اجتماعى،  شاخص  باز،  فضاهاى 
محيطى بر پايه آلودگى سطحى (كرونا) به ترتيب 1/89، 1/85، 
شاخص  شده،  حاصل  نتايج  اساس  بر  كه  مى باشند   1/81  ،1/65
زيست محيطى بر پايه آلودگى سطحى (كرونا) در بدترين وضعيت 
اين  در  چهارشاخص،  هر  و  دارد  قرار  ديگر  شاخص هاى  به  نسبت 
در  راهكارهايى  ارائه  با  و  مى باشند  نامطلوبى  وضعيت  در  محدوده 

فصل بعد اين شاخص ها را بهبود خواهيم بخشيد.
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نمودار 1.وضعيت شاخص نظام دسترسى و فضاهاى باز

نمودار 2. وضعيت شاخص اجتماعى

نمودار 3. وضعيت شاخص كالبدى

نمودار 4. وضعيت شاخص زيست محيطى بر پايه آلودگى سطحى 
(كرونا)

جدول 1. نتايج آزمون t تك نمونه اى براى ارزيابى شاخص هاى ساماندهى نظام دسترسى و فضاهاى باز

T
df

درجه آزادى
Sig. 

(2-tailed)

سطح معنادارى

95% Confidence Interval of the Diffrence

LowerUpper

7,9348312.000.7831.8292 -نظام دسترسى و فضاهاى باز
16,398312.000.6304.6622 -شاخص اجتماعى
17,624312.000.8292.8803 -شاخص كالبدى

شاخص زيست محيطى بر پايه 
15,670312.000.8660.9057 -آلودگى سطحى (كرونا)

T - test جدول 2: آزمون
Test Value = 2                                       

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

Lower Upper

myangin 21,083- 312 000. 28264.- 3090.- 2563.-
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براى تحليل يافته هاى محدوده مورد مطالعه، در ادامه جهت تكميل 
تحليل   ها از تكنيك SWOT استفاده شده است. SWOT به عنوان ابزارى 
در تفكر راهبردى معرفى مى گردد كه اثرگذارى عوامل كنترل ناشدنى 
محيط سيستم بر آن را به رسميت مى شناسد. شناسايى و تجزيه و تحليل 
هر يك از عوامل داخلى و خارجى شهر گلستان در استان تهران منتهى 

به تهيه فهرست نقاط قوت و ضعف (ناشى از تجزيه و تحليل عوامل 
داخلى تاثيرگذار بر بافت ها) و فرصت ها و تهديدها (ناشى از تجزيه و 
تحليل عوامل خارجى تاثيرگذار بر بافت ها) شده است. در اين روش 
پس از شناسايى نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهديدها و ارزش دهى 

و نمره دهى به آنها، راهبردها و استراتژى هاى مناسب ارائه شده است. 
جدول 3. ماتريس ارزيابى عوامل داخلى

قوت ها

نمره نهايىرتبهضريبعوامل داخلى
S1: محدوده خدماتى شهر گلستان در استان تهران، محدوده بسيار وسيعى از فضاهاى شهرى، 

0/0830/24اراضى كشاورزى، قلمستان ها و حوزه هاى روستايى

S20/0720/14: وجود يكپارچگى قومى و قبيله اى در محله
S30/0420/08: وجود تناسب نسبى بين سرانه هاى فعاليت هاى خدماتى با سرانه هاى استاندارد

S40/0720/14: كم بودن اختالف درآمدى بين خانوارهاى ساكن
S50/0840/32: استفاده از مصالح نيمه بادوام، آجر و طاق در ساخت اكثر واحدهاى مسكونى

ضعف ها

W10/1040/4: وجود اقشار كم درآمد و فقير
W20/0940/36: وجود كيفيت زندگى شهرى پايين 

W30/0530/15: تراكم باالى جمعيتى
W40/0640/24: ضعف شديد زيربناهاى شهرى

W50/0830/24: عدم انسجام فضايى ناهمگونى نماها و قطع كردن بافت شهر
W60/0940/36: پارك هاى حاشيه اى و معضل ترافيك

W70/0840/32: ناپايدارى و عدم استحكام بنا در واحدهاى ساختمانى

W80/0630/18: وجود كاربرى   هاى ناسازگار در محله
W90/0520/10: عدم شكل گيرى و فعاليت هاى مدنى و غيردولتى

13/27مجموع
جدول 4. ماتريس ارزيابى عوامل خارجى

تهديدها

نمره نهايىرتبهضريبعوامل داخلى
O10/0930/27: امكان تحرك ارتقاء اجتماعى خانوارهاى كم درآمد

O20/0830/24: امكان افزايش ميزان روشنايى در شهر
O30/1140/44: امكان ايجاد پاركينگ هاى عمومى و طبقاتى

O40/1040/40: ايجاد پياده  راه ها و ارتقاء و افزايش حضورپذيرى مردم
O50/0730/21: غالب بودن فضاى سبز جهت تلطيف هوا

O60/0730/21: بهبود شرايط زيستى به واسطه برنامه ريزى محله محور و در نتيجه افزايش حس تعلق به مكان
O70/0420/08: اتخاذ رويكرد مشاركتى در طرح توانمندسازى و بهسازى محله

فرصت ها

T10/0420/08: عدم شناخت علمى از ساماندهى سكونتگاه هاى غيررسمى
T20/0740/28: ضعف مديريت شهرى و رواج رويكرد بخشى نگرى

T30/0640/24: روند رو به رشد ساخت و سازهاى بى رويه و غيرقانونى 
T40/0430/12: ايجاد خطر از طريق عدم توجه به سيستم بهداشتى و آموزشى

T50/0640/24: روند رو به رشد اغتشاشات در سازمان ادراكى و بصرى در محله
T60/0530/15: افزايش تراكم جمعيتى و آسيب هاى اجتماعى ناشى از ورود ساكنين فرودست

T70/0720/14: كمبود فرصت هاى شغلى و گسترش مشاغل غيررسمى
T80/0520/10: عدم الزامات قانونى جهت ارائه خدمات شهرى

13/2مجموع
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تحليل راهبردى ابزارى است كه در مديريت براى يك هدف 
و كمك به يك سازمان جهت انجام بهتر كارها و اطمينان از اينكه 
هستند،  شده  تعيين  راستاى  در  فعاليت  حال  در  سازمان  اعضاى 
هستند  فضاهايى  باز  فضاهاى   .(2011 (بريسون١،  مى رود  بكار 
اين  مى كنند.  عبور  آن  از  يا  گرفته  قرار  آن  در  روز  هر  افراد  كه 
و  (ساالريفر  دارند  شهروندان  زندگى  در  مهمى  بسيار  نقش  فضاها 
نابسامانى  محالت  غيررسمى،  سكونتگاه هاى   .(1396 معصومى، 
هستند كه خارج از برنامه رسمى توسعه شهرى و به صورت خودرو 
 .(1393 همكاران،  و  (مردانژاد  يافته اند  گسترش  و  گرفته  شكل 
اسكان غيررسمى از پيامدهاى نامطلوب شهرنشينى در جهان معاصر 
نابرابرى هاى  و  شتابان  شدن  صنعتى  دنبال  به  ويژه،  به  كه  مى باشد 
منطقه اى شكل گرفته و شهرها و خصوصا كالنشهرها را با مشكالت 
عديده اى مواجه ساخته است (زيارى و نوذرى، 1388: 21). اجراى 
برنامه هاى نو استعمارى در كشورهاى در حال توسعه تحت عنوان 
برنامه هاى توسعه در راستاى شكست ساختار اجتماعى و اقتصادى 
سنتى اين گونه كشورها عمل كرده و به همراه خود پديده اى به نام 
سكونتگاه هاى غيررسمى را به ارمغان آورده است (ربانى و همكاران، 
1385 :89). حاشيه نشينى به بخش هايى از شهر گفته مى شود كه از 
منظر ابعاد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ساير ابعاد زندگى شهرى 
در حاشيه قرار گرفته اند. در ادبيات بررسى و رويارويى با اين تيپ 
نشينى،  آلونك  نشينى،  زاغه  نظير  متعددى  واژگان  از  جمعيت،  از 
حاشيه نشينى، حلبى آباد، ژور آباد، گود نشينى، اسكان و سكونتگاه 
(ابوطالبى،  است  شده  استفاده  آن  كالبدى  مصاديق  و  رسمى  غير 
1388). مانوئل كاستل٢ در كتاب مساله شهرى، درباره گروه هاى 
حاشيه اى در شهرهاى در حال توسعه مى گويد: شهرنشينى با آهنگ 
شتابنده اى گسترش مى يابد و به رغم ناكافى بودن امكانات اشتغال 
براى مهاجران، امكانات و تسهيالت زيربنايى و اجتماعى شهرى نيز 
متناسب با افزايش جمعيت شهرها تامين نمى شود و در اثر كمبود 
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نامتعارف  سكونتگاه هاى  فيزيكى  و  اجتماعى  زيربنايى،  تسهيالت 
ايجاد شده و آنها از روند متعارف شهرنشينى و استانداردهاى زندگى 
باز مى مانند (كاستل، 1997: 42). واقعيت اين است كه انتقال ناگهانى 
بسيارى از ساكنان سكونتگاه هاى غيررسمى سنتى و رسمى روستايى به 
در  شهرنشينى  متناسب  و  الزم  تمهيدات  كه  نوينى  و  نامشخص  معيشت 
ابعاد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و كالبدى فراهم نمى باشد، آن ها را به 
سكونتگاه هاى ناپايدارى كشانده است كه با هدف نهايى ُسكنى در شهر 
و به اميد طى دوره  گذار، انتخاب شده اند. عالوه بر اين، مسأله بالتكليفى 
خطر  در  دائم  را  ساكنان  كه  قانون  نظر  از  سكونتگاه ها  اين  از  بسيارى 
نااميدى  احساس  موجب  مى دارد،  نگاه  رسمى  تعرض  و  تخليه  تخريب، 
همبستگى  و  اجتماعى  مشاركت  تالش،  مانع  و  خانوارها  امنيت  عدم  و 
فرهنگى  نامطلوب  امرى كه پيامدهاى  است؛  شده  شهرى  با جامعه  آن ها 
(حتى براى نسل هاى آتى آن ها و محيط هاى مجاور) در بردارد. اگرچه 
فرآيند و چگونگى شكل گيرى سكونتگاه هاى غيررسمى در زمان ها 
و مكان هاى مختلف، متأثر از عوامل درون ساختارى مانند شغل و 
ويژگى هاى  و  است  جغرافيايى  عوامل  مانند  برون ساختارى  و  نژاد 
مترتب  آنها  از  هريك  بر  خاصى  كالبدى  و  اقتصادى  و  اجتماعى 
كه  دارد  وجود  عمومى  و  كلى  ويژگى هاى  يكسرى  ليكن  است، 

قابليت تعميم به همه اين سكونتگاه ها را دارا مى باشد.
سكونتگاه هاى  در  پايين  كيفيت  با  فضاهاى  از  استفاده  نحوه 
دليل  به  سوم،  جهان  كشورهاى  در  ويژه  به  مناطق  غيررسمى 
ضرورت  نياز  به  اجتماعى،  توانمندى هاى  همچنين  و  محدوديت ها 
اجتماعى براى بقا تبديل شده است. لذا فعاليت هاى ضرورى، انتخابى 
به  نسبت  متفاوتى  صورت  به  سكونتگاه ها،  اين  در  نيز  اجتماعى  و 
 .(215  :1389 (گل،  مى گيرد  صورت  رستمى  شهرى  فضاهاى 
فضاهاى شهرى به عنوان بستر زندگى و تعامالت اجتماعى و محل 
انجام فعاليت هاى ضرورى، اختيارى و اجتماعى، بايد از كيفيت هاى 
كالبدى-عملكردى، فرهنگى-معنايى و اقتصادى-اجتماعى مناسب 
شهرى  فضاهاى  نيز،  غيررسمى  سكونتگاه هاى  در  باشند.  برخوردار 
على رغم فقدان بسيارى از كيفيت هاى الزم، بستر زندگى اقشار كم 

جدول 5. ارزيابى موقعيت

(s) ضريب نهايى(w) ضريب نهايى(o) ضريب نهايى(t) ضريب نهايى
0/922/351/851/35



 63 رقيه ودايع خيرى و احسان درستكار /  تحليل سكونتگاه هاى غيررسمى از منظر كاربران فضا و تأثيرپذيرى از بيمارى كرونا 

درآمد و محل رخداد انواع فعاليت هاى شهرى است (حبيبى و گرامى، 
1397). در اواخر دهه 1970 يك شيوه جديد از جانب بانك جهانى 
و سازمان ملل متحد و مؤسسه بين المللى اياالت متحده١ به تدريج 
اتخاذ شد كه بر اساس آن، دولت ها زمينه و تسهيالت بهبود شرايط 
فقرا را شكل داده و اين اجتماعات فقير هستند كه خود، راه ارتقاى 
خود را مى يابند. در واقع توانمندسازى، ايجاد چهارچوب هاى قانونى، 
اقتصادى  كارايى  افزايش  براى  اجتماعى  و  مالى  اقتصادى،  نهادى، 
و كارآمدى اجتماعى در توسعه بخش مسكن است (پاگ٢، 2003: 
328). بنابراين مى توان گفت سرمايه اجتماعى به دليل وجود طيف 
گسترده اى از توانمندى هاى نهفته در آن، به عنوان يكى از مؤلفه هاى 
تأثيرگذار بر توانمندسازى جوامع نگريست كه اين توانمند كردن 
كيفيت  سطح  بردن  باال  بر  ناظر  بيشتر  عينى  ابعاد  در  خود  نوبه  به 
زندگى عمومى از طريق ايجاد شرايط مطلوب و بهينه در زمينه هاى 
گذران  چگونگى  و  آموزش  اشتغال،  بهداشت،  تغذيه،  فقرزدايى، 
اوقات فراغت است. فضا حوزه اى گسترش يابنده و در عين حال 
فيزيكى  جسمانى،  ابعاد  در  را  محيطى  يا  جايگاه  و  بوده  فراگيرنده 
كه  است  فضايى  معمارى  فضاى  مى نمايد.  تعريف  روانشناختى  و 
عملكردهاى  به  و  شده  محدود  مختلف،  شكل هاى  به  سطوح  توسط 
تعيين شده پاسخ مى گويد كه موضوع و جوهر اصلى معمارى است. 
نظرى  حوزه  در  توجه  مورد  مهم  بسيار  مقوله هاى  از  يكى  همچنين 
مفهوم گرايى  عنوان  تحت  كه  است  موضوعى  معمارى،  عملى  و 
(كانسپت)،  مايه  درون  مانند  عباراتى  مى باشد.  مطرح  معمارى  در 
مورد  مختلفى  هاى  جايگاه  در  (كانسپچوال)  مفهوم گرا  معمارى 
 .(2  :1396 اسفنديارى،  و  (شوشترى  مى گيرند  قرار  استفاده 
كيفيت هايى كه متعلق به عرصه ذهنى هستند، كيفيت هايى به شمار 
مى روند كه درون ضمير فرد ساكن هستند. در مقابل با كيفيت هاى 
مرتبط با عرصه عين كيفيات متعلق به شىء مى باشند كه به شكل 
جهان  حقايق  با  و  گرفته  قرار  ذهن  معرض  در  خارجى  موجوديتى 
خارج سرو كار دارند. از آنجا كه فضاى عمومى صحنه اى است كه 
در آن نمايش زندگى اجتماعى، در معرض ديد عموم، قرار مى گيرد. 
مولفه هاى سازنده كيفيت زندگى اجتماعى در فضاى شهرى در واقع 
خصوصياتى هستند كه فضاى شهرى را بسان بسترى جهت ايجاد و 
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تقويت مناسبات و روابط بيرونى، تعامالت، تغييرات و رويايى هاى 
اجتماعى وقوع زندگى اجتماعى شكل مى دهد. اين مولفه ها در واقع 
به بُعد اجتماعى فضاى شهرى پرداخته و به مردم و فعاليت آنها جهت 
خلق، بهره بردارى و مديريت اين فضاها اشاره دارد. فضاهايى كه 
دربردارنده مفهوم دسترسى آزاد براى عموم و فراهم نمودن زمينه اى 
است  اجتماعى  تعامالت  و  جمعى  فعاليت هاى  وقوع  جهت  كالبدى 
(مدنى پور، 1384). بر اين اساس، مهمترين بُعد از ابعاد اجتماعى 
يا به عبارتى ديگر مهمترين كيفيت زندگى اجتماعى فضاى شهرى، 
مفهوم  به  اجتماعى  تعامالت  آنهاست.  در  اجتماعى  تعامالت  وقوع 
در  جمعى  فعاليت هاى  بروز  يا  و  فرد  چند  يا  دو  ميان  پويا  كنش 
فضاى شهرى است. اين دسته از فعاليت ها به زعم يان گل، وابسته 
به حضور ديگران در فضاست و شامل تعامل فعال همچون صحبت 
تماشاى  مانند  منفعل  تعامالت  و  كردن  احوالپرسى  و  سالم  كردن، 
(گل، 1389).  مى گردد  مردم  صحبت هاى  به  دادن  گوش  و  مردم 
در اينجا بايد يادآور شد شرط اصلى بروز فعاليت هاى جمعى چه به 
صورت فعال و چه به صورت منفعل، وجود شرايط محيطى مناسب 
و حضور ديگر افرادى است كه جهت انجام فعاليت هاى اختيارى و 
ضرورى به فضا مراجعه نموده اند (تانگ٣، 1998). رضايتمندى از 
فضا توسط كاربران آن يكى از اصول اصلى در بهبود فضا خواهد بود 
سكونتى  رضايتمندى  نيز،  طرفى  از  ماجدى، 1395).  و  (درستكار 
 .(1398 خيرى،  و  (درستكار  باشد  داشته  اهميت  بسيار  مى تواند 
تعامالت اجتماعى در رضايتمندى سكونتى نيز تأثير دارد (شاهرخ 
و درستكار، 1395). به نوعى نيز مى توان عنوان كرد كه دستيابى 
درستكار،   ) باشد  فضا  در  ارتباطات  خروجى  مى تواند  پايدارى  به 
1396). هر فضاى شهرى نياز به يك سرى ارتباطات دارد كه اين 
ارتباطات مى تواند پيچيده يا ساده باشد. فضاى شهرى با ارتباطات 
پيچيده، يك اليه سطحى از نوع تعامالت در شهر را دارد. اين فضا 
به دليل چندگانه بودن و ارتباطات گسترده با افراد گوناگون، منبع 
آلودگى مطرح مى شود. آلودگى مد نظر از بُعد آلودگى سطحى بوده 
كه افراد با ارتباط خود در فضا بجاى مى گذارند. اما، فضاى شهرى با 
ارتباطات ساده به يك يا دو نوع ارتباط ختم مى شود كه از آلودگى 
كمترى برخوردار است. فضاهاى شهرى و مخصوصًا سكونتگاه هاى 
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غيررسمى، يكى از فضاهاى شهرى با ارتباطات پيچيده است. چرا 
اقتصادى،  شرايط  دليل  به  فضاها  گونه  اين  در  ارتباطات  نوع  كه 
اجتماعى و فرهنگى بسيار گسترده و بسيار آلوده تر نسبت به ديگر 
 2020 سال  در  كرونا  بيمارى  شيوع  با  مى باشد.  شهرى  فضاهاى 
شد.  بحرانى تر  سكونتگاه ها  نوع  اين  براى  شرايط   ،(19 (كوويد 
سكونتگاه هاى غيررسمى مناطق  با توجه به حجم باالى تردد و عدم 
منبع  يك  به عنوان  سكونتگاه ها،  و  معابر  سطح  در  بهداشت  و  نظم 
آلودگى فرا سطحى و عملكردى معرفى مى شود. در اين سكونتگاه ها 
و  بهداشتى  پروتكل هاى  به  توجه  بدون  افراد  كه  مى شود  مشاهده 
افراد  ديگر  با  ارتباط  برقرارى  به  اقدام  اجتماعى،  فاصله  رعايت 
غيررسمى  سكونتگاه هاى  مشكل  و  معضل  كه  اينجاست  مى كنند. 
مى شود.  نمايان  فراگير  بيمارى هاى  مثل  خاص  شرايط  در  مناطق  
كرونا باعث شد كه كمبود در اين نوع سكونتگاه ها نسبت به ديگر 

مناطق بيشتر نمايان و ظهور كند. 

نتيجه گيرى
هر فضاى شهرى نياز به يك سرى ارتباطات دارد كه اين ارتباطات 
پيچيده،  ارتباطات  با  شهرى  فضاى  باشد.  ساده  يا  پيچيده  مى تواند 
يك اليه سطحى از نوع تعامالت در شهر را دارد. اين فضا به دليل 
چندگانه بودن و ارتباطات گسترده با افراد گوناگون، منبع آلودگى 
كه  بوده  سطحى  آلودگى  بُعد  از  نظر  مد  آلودگى  مى شود.  مطرح 
با  شهرى  فضاى  اما،  مى گذارند.  بجاى  فضا  در  خود  ارتباط  با  افراد 
ارتباطات ساده به يك يا دو نوع ارتباط ختم مى شود كه از آلودگى 
سكونتگاه هاى  مخصوصًا  و  شهرى  فضاهاى  است.  برخوردار  كمترى 
غيررسمى، يكى از فضاهاى شهرى با ارتباطات پيچيده است. چرا كه 
نوع ارتباطات در اين گونه فضاها به دليل شرايط اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى بسيار گسترده و بسيار آلوده تر نسبت به ديگر فضاهاى 
شهرى مى باشد. با شيوع بيمارى كرونا در سال 2020 (كوويد 19)، 
سكونتگاه هاى  شد.  بحرانى تر  سكونتگاه ها  نوع  اين  براى  شرايط 
غيررسمى مناطق  با توجه به حجم باالى تردد و عدم نظم و بهداشت 
فرا  آلودگى  منبع  يك  عنوان  به  سكونتگاه ها،  و  معابر  سطح  در 
مشاهده  سكونتگاه ها  اين  در  مى شود.  معرفى  عملكردى  و  سطحى 
مى شود كه افراد بدون توجه به پروتكل هاى بهداشتى و رعايت فاصله 

اجتماعى، اقدام به برقرارى ارتباط با ديگر افراد مى كنند. اينجاست 
شرايط  در  مناطق   غيررسمى  سكونتگاه هاى  مشكل  و  معضل  كه 
خاص مثل بيمارى هاى فراگير نمايان مى شود. كرونا باعث شد كه 
كمبود در اين نوع سكونتگاه ها نسبت به ديگر مناطق بيشتر نمايان 
و ظهور كند. در اين بين كه نه راهبردها و نه برنامه هاى تدوين شده 
و به اجرا درآمده كارايى ندارد، شيوع بيمارى كرونا به عنوان يك اهرم 
ضد عملكردى در اين فضاها ظهور مى يابد. ظهور اين بيمارى و در 
پى آن محدوديت هاى اجرايى و برنامه ريزى مى تواند فشار زيادى را 
بر ساكنين اين مناطق وارد كند. ارتباطاتى كه در مناطق  نيز بيشتر 
به چشم مى خورد گواه آن است كه رعايت محدوديت هاى كرونايى 
آتى  پژوهش هاى  بود.  خواهد  ناممكن  غيررسمى  سكونتگاه هاى  در 

مى تواند اين نوع تاثيرات را بررسى كند.
پيشنهادات: 

آسفالت كردن خيابان هاو رنگ آميزى جداول و پل هاى هوايى  -
ايجاد  براى  محله  باز  فضاهاى  كيفى  و  كمى  مشكل  حل   -

محدوديت هاى فاصله اى
ساماندهى نقاط جرم خيز و افزايش امنيت شهرى  -

ايجاد و ارتقا نورپردازى فضاهاى شهرى  -
تجمع  فضاهاى  ارتقاى  طريق  از  اجتماعى  تعامالت  ارتقاى   -

همگانى با حفظ پروتكل هاى بهداشتى
در  خانوار  درآمد  سرانه  افزايش  و  شغلى  فرصت هاى  افزايش   -

جهت پيشگيرى از تأثيرات منفى شيوع كرونا
ساماندهى شبكه آبرسانى محالت شهر گلستان در استان تهران   -

جهت جلوگيرى از شيوع بيمارى كرونا
ارتقاى سيستم شبكه حمل و نقل عمومى در سطح شهر بر اساس   -

نياز واقعى جامعه و جلوگيرى از تجمع مسافران
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