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مسکن

تصویر واقعی
شهرهای خالق،
«فقیر اما جذاب»
است .در
برابر ایدههای
مثبت کمک
صنایع خالق
به رشد شغلی
و بازسازی
اقتصادی شهری،
ضروری است
توجه کنیم که
صنایع و اقتصاد به
اصطالح خالق بر
شغلهای متزلزل
و بدون حمایت
اجتماعی مبتنی
هستند
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مبتنی بر رشد اشتغالزا و فقرزدا و دربرگیرنده بخش غیررسمی
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و نیروی کار غیرماهر نشود ،بر نابرابریها خواهد افزود.
«اشــتفان کراکه» در مقاله «ایدئولوژی رشد شهری جدید:
شهرهای خالق» از مجموعه مقاالت کتاب «شهرها برای مردم
نه برای سوداگری :نظریه شهری انتقادی و حق به شهر» از این
موضوع بحث میکند که راهبردهای فرهنگی ایده «شهرهای
خالق» میتوانند در بازسازی شهرهای مناطق صنعتی قدیمی
نقش موثری بازی کنند ،اما عمدتا به عنوان یک تقویتکننده
چهره شهر و نه به عنوان ماشین تولید شــغل .توانایی بالقوه
اقتصاد فرهنگی برای جبران فرصتهای شغلی رو به کاهش در
صنایع «قدیمی» مختلف از نظر کمی محدود است ،در نتیجه
هیچ شهری نمیتواند برای حفظ اقتصادش صرفا بر رشد صنایع
فرهنگ تکیه کند.
تصویر واقعی شــهرهای خالق« ،فقیر اما جذاب» اســت .در
برابر ایدههای مثبت کمک صنایع خالق به رشــد شــغلی و
بازسازی اقتصادی شــهری ،ضروری اســت توجه کنیم که
صنایع و اقتصاد به اصطالح خالق بر شغلهای متزلزل و بدون
حمایت اجتماعی مبتنی هســتند .روابــط کار در این صنایع
زیر ســیطره کار آزاد دائمی ،قرارداد کار موقتی و شرکتهای
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تکنفره است.
الگوی بنیادین اقتصادی طرح جامع تهران نیز مبتنی بر «تهران
شهری هوشمند ،جهانی و با اقتصاد دانشبنیان» و طرحهایی
چون پهنه فناوریهای نوین حکیمیه ،مرکز فعالیتهای نوین
شمال محور انقالب ،مرکز تجارت جهانی ،مرکز ارتباطات مدرن
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و جهانی برج میالد است.
اما این تنها نقیصه و بیعدالتی در نظام اقتصاد ،کسب و پیشه
شهری نیست .نظام اقتصاد شــهری تهران دچار چند غفلت و
بیعدالتی مهم دیگر نیز هست.
نخســت ،غفلت از بخش اقتصاد غیررسمی است و حتی طرد
آن .جدا از قصور در ادای تکالیفی چون ماده ( )16قانون بهبود
مستمر محیط کسبوکار ،ماده ( )30قانون حمایت از مشاغل
خانگی ،مواد ( )3و ( )85قانون نظام صنفی ،مدیریت شهری به
جای کمک به ارتقای شاغالن بخش اقتصاد غیررسمی (از جمله
دستفروشان) برای تحرک اجتماعی و گذار از اقتصاد غیررسمی
به رسمی (مطابق توصیهنامه سازمان بینالمللی کار) با انواع
موانع و محدودیتها موجبات تنزل آنها میشود.
دوم ،استانداردگرایی طردکننده است .در مساله برنامهریزی
شهری مســکن و ضوابط ساختوساز این مســاله به تفصیل
بحث شــده که چگونه تعیین حداقل قطعه فراتر از میانگین
قطعهبندی و بر اساس استانداردهای طبقات متوسط و مرفه و
همچنین تعیین ضوابط ساخت غیرمنعطف و هزینهبر موجب
شهروندزدایی از کمدرآمدها و بدمسکنی و طرد فقرا به حاشیه
شهر شد .این مساله در خصوص کســبوکار کمدرآمدها نیز
صادق است ،هم در ضوابط ،هم در سازمان نهادی و رویکردها
و هم در نحوه طراحــی این شــهروندزدایی از کمدرآمدها را
شاهدیم.
از ضوابط مشــاغل ،اندازه واحد ،شــکل و موقعیت آن گرفته
تا رویکرد طردکننده به مشــاغل عمدتا کمدرآمدها در قالب

