تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه
مهین نسترن  -دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
کامران ربیعی  -استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
کامیار عبدخدا  - 1کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دریافت1394/06/26 :
تاریخ پذیرش1394/10/26 :

واژ گان کلیدی :اشتغال غیررسمی ،شهرهای مرزی ایران ،شهر بانه ،دستفروشی.

 1نویسنده مسئول مقالهkamyarabdekhoda@gmail.com :

91

شمارهچهارهم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1394

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه

چکیده:
مبادالت تجاری و مرزی شهر بانه تا پایان دهه شصت در مقیاس محدود انجام میشد اما در نخستین سالهای دهه
هفتاد و با ایجاد بازارچه مرزی سیرانبند ،مبادالت تجاری در این شهر رونق یافت .با افزایش ورود کاالهای قاچاق و ورود
ساالنه میلیونها مسافر به این شهر ،زمینه برای ایجاد مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی ،اجاره سوئیت و ...فراهم شد.
ا گرچه رونق تجارت در شهر بانه اثرات مثبت همچون ایجاد اشتغال  ،افزایش توان اقتصادی و ...داشتهاست ،اما تمرکز
شدید فعالیتهای غیررسمی در محدوده کوچکی از شه ر بانه سبب ایجاد مشکالت فراوانی از جمله ازدحام جمعیت ،آلودگی
صوتی و هوا ،ترافیک وکاهش کیفیتزیستی در محدوده مرکزی شدهاست .بنابراین به نظر میرسد انجام پژوهشهایی به
منظور کاهش مشکالت ناشی از تمرکز فعالیتهای غیررسمی در محدود ه مرکزی شهر بانه به عنوان محدودهای که بیشترین
تأثیر را از این فعالیتها میپذیرد ،ضروری مینماید .هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی
در شهر مرزی بانه و ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن میباشد .در پژوهش حاضر با توجه به ابعاد گسترده
مسئل ه تحقیق ،از ابزارها و روشهای متنوعی از قبیل مصاحبههای میدانی با اهالی ،فروشندگان و کارشناسان و تحلیل
ی نظری تحقیق ،محدوده تمرکز تجارت
ثانویه استفاده شد .در این پژوهش با استفاده از شاخصهای مستخرج از مبان 
غیررسمی در شهر بانه تعیین و تدقیق گردیده و تأثیرات تمرکز تجارت غیررسمی بر این محدوده مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج تحقیق نشان میدهد نزدیکی به مرز و وجود تعلقات اجتماعی با آن سوی مرز ،کمبود فرصتهای شغلی در منطقه و
قاچاق کاال از عوامل اصلی تمرکز اشتغال غیررسمی در این شهر میباشد .در نتیجه افزایش اشتغال غیررسمی سبب تغییرات
کاربری از مسکونی به تجاری و رشد قار چگونه مجتمعهای تجاری ،توسعه افقی و عمودی شهر ،افزایش مشاغلکاذب و
ازدحام و ترافیک در شهر شدهاست .برای کاهش مشکالت ناشی از تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر بانه میتوان به مدیریت
صحیح بازارچه ،تسریع در توسعه زیرساختها ،کاهش تمرکز مجتمعهای تجاری و خدمات در هسته مرکزی و تهیه طرح
ساماندهی ترافیک هسته مرکزی اشاره نمود.
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 . 1مقدمه
شهرهای مــرزی ایــران در دهههای اخیر به دلیل رونــق تجارت
غیررسمی و افزایش میزان گردشگران ،تغییرات زیادی را داشتهاند
که برپایداری اینگونه شهرها تأثیر بسیار زیادی گذاشته است .با
توجه به اینکه نقش تجاری شهر بانه در دهههای اخیر بسیار
پررنگ شده ،تأثیرات زیادی بر تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی
و کالبدی شهر گذاشته اســت .بخش بزرگی از کاالهای قاچاق
در فروشگاههای شهر بانه و در فضایی متمرکز به شعاع  500متر
از مرکز شهر در مجتمعهای تجاری و پاساژها عرضه میشوند.
عالوه بر مجتمعهای تجاری ،وجود تعداد بسیار زیاد دستفروش
و دورهگرد ،زمینه را برای افزایش مشاغل غیررسمی در محدوده
مرکزی شهر فراهم کرده است .عدم امکان اخذ عوارض گمرکی
ً
ازکاالهای وارداتی و همچنین ارائه کاالها با قیمت نسبتا پایین
سبب شده است ،بسياری از مسافران و گردشگران ،برای خرید
به ایــن شهر مسافرت کــنــنــد).(Hajinezhad & Ahmadi,2010
محدوده مرکزی در طول شبانهروز پذیرای مسافران و شاغالن
بسیار زی ــادی مـیبــاشــد ،بــه طــوریکــه طبق آم ــار منتشرشده،
جمعیت شهر در طول روز حدود  120هزار نفر و در شب  85هزار
نفر میباشد .از این میان روزانه  35هزار مسافر و کارگر روزمزد از
سایر شهرها تنها به محدوده مرکزی شهر سرازیر میشوند؛ یعنی
حــدود  41درصــد در طــول روز به جمعیت شهر افــزوده میشود
( .)Mahmoodi,2013ا گــر چه رونــق تجارت غیررسمی در شهر
بانه سبب افزایش درآمد مردم و جذب سرمایه به این شهر شده
است اما تغييراتی مانند افزایش قيمت زمين و مسکن در شهر
را میتوان از جنبههای منفی این پدیده دانست که باعث بروز
ناهنجاریهایی در بازار زمين در شهر بانه شده است .همچنین
بخش زیادی از کاربریهای مسکونی در بافت مرکزی شهر تبدیل
به مجتمعهای تجاری شده و مشکالت فزایندهای را ایجاد کرده
است .از جمله این مشکالت میتوان به ازدحام و ترافیک ،ایجاد
آلودگیها ،عــدم خدماترسانی مناسب و کمبود تأسیسات و
ً
تجهیزات شهری خصوصا در محدوده مرکزی شهر اشاره نمود .با
توجه به ماهيت غيررسمی بودن تجارت در سطح شهر و وابستگی
گردشگری نيز به تجارت غيررسمی ،ميزان خطر موجود برای افت
گردشگری در شهر بانه همچنان وجود دارد.
در پژوهشهای قبلی بیشتر به بررسی اثــرات تجارت غیررسمی
بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و معیشتی کل شهر و فراتر از آن
پرداخته شده و تا کنون پژوهش مستقلی در مورد دالیل وجود
تجارت غیررسمی و تأثیرات آن بر مرکز شهر به عنوان کانون تمرکز
فعالیتهای غیررسمی انجام نشده است .در این پژوهش تالش
گردید عواملی که سبب تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی
بانه شده است ،مورد بررسی قرارگرفته و سپس پیشنهادهایی
در زمینه کاهش اثــرات منفی آن بر مــحــدوده مرکزی شهر بانه
ً
ارائه گردد .بررسی و انجام پژوهشهایی در این زمینه خصوصا
در شهرهای مــرزی ایــران میتواند گامی مهم به منظور ارتقای
کیفیت زندگی ،عدالت اجتماعی و رفاه سا کنان اینگونه شهرها
باشد.

 . 2پیشینه و بحث نظری
 . 2.1اشتغال غیررسمی
اصطالح اشتغال غیررسمی یک مفهوم مبهم بوده و ارائه تعریف
دقیقی از آن کار دشــواری است .در یک تعریف عمومی ،مشاغل
غیررسمی به طیف گستردهای از مشاغل موقت یا زیرزمینی ایجاد
شده در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه اطالق میشود.
یکی از دالیل پیچیدگی مفهوم غیررسمی و ابهام در آن این است
که مشاغل غیررسمی در مناطق مختلف به نــامهــای مختلفی
شناخته میشوند و واژه غیررسمی یا صفتهای جایگزین با اسامی
مختلفی همچون اقتصاد ،بخش ،فعالیت و کار بهصورت ترکیبی،
اسامی متعددی را تشکیل میدهند ) .)Colin,1998:2اصطالح
مشاغل غیررسمی مناسبترین و دقیقترین عنوان برای نامیدن
این گروه از فعالیتها با ویژگیهای مشخص همچون کاربر بودن،
کوچک مقیاس بودن ،ورود آسان ،مالکیت فردی و خانوادگی و...
میباشد .این اصطالح برای نخستین بار در اوایل دهه  1970به
دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها و محدود شدن قدرت
جذب نیروی کار در بخش صنعت در اقتصادهای در حال توسعه
به کار گرفتهشد) .(Bakhtiari & Khubkhahi, 2011:129بر مبنای
تحقیق انجا م شده در این زمینه ب ه وسیله دفتر بینالمللی کار،
هارت(1مردمشناس) دریافت ،طبقه کمدرآمدی که قادر به پیدا
کــردن کــار م ــزدوری در بخش صنایع یا بخش عمومی نیستند،
طیف گستردهای از فعالیتها را برای کسب درآمد ،تدبیر و طراحی
میکنند .بدین لحاظ وی اصطالحات اشتغال رسمی و غیررسمی را
به ترتیب به مشاغل حقوق بگیری و خود اشتغالی تعمیم میدهد
( .)Hart,1978:66-70در تعریف دیگر فعالیتهای غیررسمی
را خدماتی میداند که از س��وی افــراد در بخش خصوصی انجام
میگیرد و فاقد هرگونه کنترل و نظارت رسمی میباشد& .(John
)Michael,2010
فــانــخــوســر )1996( 2بخش غیررسمی را ک ــارگ ــران خ ــود اشتغال
و کارگران حقوق بگیری که در کارگاههای کمتر از پنج نفر کارکن
مشغول کــار میباشند و جــزو کــارگــران ماهر نمیباشند ،در نظر
میگیرد ( .)Funkhouser,1996:56جان کروس موضوع فروشندگان
خیابانی را در شهر مکزیکوسیتی در مکزیک مورد بررسی قرار داده
و به این نتیجه میرسد که با توجه به ویژگیهای شاغالن در این
بخش ،امکان حذف فیزیکی این مشاغل وجود نــدارد .بنابراین
ایــن مشاغل باید بــه شکل منظمی سازماندهی شوند.(John
) Cross,1995:23ویکز 3توجه خود را به مؤسسه معطوف داشته،
نوع و چگونگی ارتباط بین مؤسسه و دولت را به عنوان عامل اصلی
ش رسمی از غیررسمی قلمداد میکند (Ahmadi
تشخیص بخ 
) .& Taher,2007:8هنیلی 4بر اســاس سه تعریف مختلف ،به
اندازهگیری بخش غیررسمی در برزیل برای سالهای  1992تا 2000
پرداخته اســت .بر اســاس تعریف وی در مشاغل غیررسمی افراد
از نظر امــرار معاش به آن وابستهاند و از نظر تخصص و فن بسیار
Hart
funkhouser
Weeks
Henilee

1
2
3
4

جدول :1مقایسهای بارز بین مشاغل رسمی و غیررسمی -منبع Hart ,1978: 66-70:
مشاغل غیررسمی

مشاغل رسمی
بزرگ مقیاساند.

کوچک مقیاساند.

مدرن و جدیدند.

سنتی هستند.

بیشتر مالکیت عمومی دارند.

مالکیت فردی یا خانوادگی است.

سرمایهبر بوده و به سرمایه انبوه نیاز دارند.

کاربر هستند.

فعالیت آنها به منظور سودآوری است.

فعالیتهای معیشتی هستند.

دارای فناوری وارداتی هستند.

از فناوری بومی استفاده میکنند.

از بازار حمایتی (برای مثال سهمیه تعرفه) برخوردارند.

دارای بازار غیرمنظم و رقابتی هستند.

ورود به آنها مشکل است.

ورود به آن آسان است.

نیاز به مهارتهای رسمی (برای مثال تحصیالترسمی) دارند.

نیازمند مهارتهای غیررسمیاند.

بیشتر کارگران تحت حمایت قانون قــرار دارنــد و به وسیله قانون کار یا تعداد کمی از کارگران این بخش تحت حمایت قانون کار و یا تحت پوشش
تأمین اجتماعی قرار دارند.
پوشش تأمین اجتماعی حمایت میشوند.

93

شمارهچهارهم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1394

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه

ً
محدودند و منابعشان غالبا از قاچاق کاالست ). (Ranani,2010
در ایران نیز در دهه اخیر مطالعاتی درباره بخش غیررسمی انجام
ن در مطالعهای بخش غیررسمی
شــده اســت .هــدایــت و باقریا 
را مــتــرادف با فعالیتهای خدماتی قــرار داده و به اثــرات بخش
خدمات بر متغیرهای اقتصادی همچون تــورم ،بیکاری و درآمد
پرداختهاند .ایــن مطالعه از فعالیتهایی مانند عمدهفروشی،
دورهگردی و  ...بهعنوان بخش غیررسمی نام برد ه است (Hedayt
 .)& Bagherian,1889:11رنانی در مطالعهای نوع ارتباط بنگاه با
دولت ،برخورداری از حمایتهای شغلی ،وضعیت شغلی کارکنان،
نوع گــروه شغلی و نوع گــروه فعالیت شاغالن و انــدازه بنگاه را به
عنوان معیارهای تفکیککننده بخش غیررسمی از بازار کار شهری
برشمرده اســت .رنانی در مطالعه دیگری بــرای بــرآورد و محاسبه
اشتغال بخش غیررسمی ای ــران ،از سه ویژگی مهم شغلی افــراد
یعنی نــوع شغل ،نــوع فعالیت و وضعیت شغلی استفاده کرده
است ) .(Ranani,2010:2اعظمبیگی در مقالهای با عنوان» جایگاه
بخش غیررسمی در ایران» به بررسی علل و عوامل مؤثر در ایجاد
و گسترش این بخش در اقتصاد ایــران میپردازد .بر طبق نتایج
این تحقیق مهاجرت از روستا به شهر ،رشد شهرنشینی و دخالت
بیحد و حصر دولت در اقتصاد از جمله مهمترین عوامل میباشند
) .(Aazambeigi,1997در مطالعه نایب ،بخش غیررسمی شهری
ایــران بر اساس مالکیت بنگاه و نوع شغل و علل پیدایش بخش
غیررسمی شهری ایــران بررسی شده است .وی بخش غیررسمی
را مشاغل آزاد و حقوقبگیر خصوصی در نظر میگیرد که مالیات
پرداخت نمیکنند ).)Nayeb,2008:32-47
فصل مشترک نتایج انجام شده نشان میدهد که سطح تحصیالت
در این بخش پایین است ،مهارت اغلب به طریق کارآموزی ،خارج
از سیستم رسمی کسب مـیشــود ،مالیات پــرداخــت نمیگردد،
نسبت سرمایه به کــار در سطح بسیار پایینی اســت و مهاجران
روستایی بخش قابل توجهی از نیروی کار را در این بنگاهها تشکیل
میدهند.
 . 2.2شهرهای مرزی
شهر مــرزی به شهر و شهرستانهای نزدیک مــرز بین دو کشور،

ً
ایاالت و یا مناطق گفته میشود .معموال این اصطالح بر شهرهایی
داللــت دارد که بیشترین تمرکز آنها بر روی مبادالت و تعامالت
دوسویه مابین دو طرف مرز است
).) Ghaderi,2012:18-20
ً
معموال بازارهای غیررسمی ب ه صورت طبیعی و در شرایط غیرعادی
اقتصادی ،زاده عواملی از جمله کاهش قدرت خرید متقاضیان،
بــاال ب ــودن قیمت وارداتـ ــی ک ــاال ،عــدم کنترل و انــســداد مــرزهــا،
وضعیت بد مــردم مرزنشین و بیکاری بــوده و در شرایط عادی
حاصل عمل سودجویان و طمع بیشتر آنها میباشد؛ البته در
این حالت میزان قاچاق کاال محدود و در سطح معینی میباشد
) .(Amanpoor,Naderi,Isafi and Mansoori,2010:5در مناطق
مرزی بخش غیررسمی شکل میگیرد تا از سایر فرصتها و نیروها
و عوامل اقتصادی که توسط بخش رسمی به کار گرفته نشده ،به
خوبی استفاد ه کند ( .)Abdi,2009:58بازارچه مرزی سیرانبند به
عنوان دومین بازارچه مشترک مرزی استان کردستان با کردستان
عــراق میباشد .ایــن بــازارچــه از طریق راه ارتباطی آسفالته18 ،
کیلومتر از شهر بانه فاصله دارد و از شهر پنجون استان سلیمانیه
عراق  30کیلومتر و از خود شهر سلیمانیه حدود  160کیلومتر فاصله
دارد (.(Abdezadeh.2009
تــا کــنــون تحقیقات مــتــعــددی در زمــیـنــه اثـ ــرات رونـ ــق تــجــارت
غیررسمی در شهر بانه انجام شده اســت .رحیمی در پایاننامه
خود با عنوان»بررسی نقش مبادالت مرزی در ساختار کالبدی و
اقتصادی شهر بانه» به این نتیجه رسیدهاست که رونق مبادالت
مرزی سبب فراهم آوردن زمینه امکانات درآمدی و اشتغال برای
سا کنان و افزایش مهاجرتهای روستاهای پیرامون به شهر شده
اسـ ــت) .(Rahimi,2013خیرالدین و رازپ��ور در پژوهشی با عنوان"
بررسی پیامدهای اقتصاد غیررسمی و توریسم تجاری بر تحوالت
کالبدی شهرستان مرزی بانه " با بررسی اثرات منطقهای آن به این
نتیجه رسیدهاند که حوزه تأثیر ورود توریسم تجاری در شهرستان،
کــل کشور حتی تــا شرقیترین سکونتگاهها را در برگرفته است
) .(Kheyroddin & Razpour,2014همچنین قادری در پایاننامه
خود با عنوان» ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با تأ کید بر

نقش مبادالت مرزی نمونه موردی شهر بانه» نشان داد که رونق
و رکود مبادالت مرزی منجر به وا کنش شهر نسبت به این تغییرات
بهصورت رشد فیزیکی ،جذب جمعیت ،اشتغال و بیکاری ،تغییر
کاربریهای اراضی و تثبیت نقش شهر به بازرگانی _ خدماتی شده
است (.)Ghaderi,2012
شهرهای مرزی به دلیل موقعیت خود و مجاورت با مرزها همواره
پتانسیل قاچاق کاال و تشکیل مشاغل غیررسمی را دارا هستند.
این نواحی به دلیل فاصله از مرکز کشورکمتر توسعه مییابند و
همواره با مشکل کمبود مشاغل همراهند .شهر مــرزی بانه نیز
به دلیل موقعیت مــرزی خــود و تــوان بالقوه در تشکیل مشاغل
غیررسمی ،ا کنون به یکی از مرا کز تمرکز اشتغال غیررسمی در ایران
مبدل شدهاست.
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 . 3روش تحقیق
روش تحقیق درپژوهش حاضر مبتنی بر «روش ترکیبی» است .در
روش ترکیبی با داشتن نگاهی عملگرایانه به تحقیق ،تالش میشود
ی وکمی به طور همزمان استفاد ه گردد.
تا از ظرفیت روشهای کیف 
همچنین سعی شد تا با روش «مــثــلـثبــنــدی»(Falik,2009:41-
 43;Baliki,2005:338-339)1یعنی ترکیب دادهه ــای حاصل از
روشها و تکنیکهای مختلف با یکدیگر ،تبیینی برای یک رویداد
تجربی واحد که همان «علل تمرکز تجارت غیررسمی در شهرستان
بانه» باشد ،ارائه شود .گفتنی است که رویکرد اصلی پژوهشگران
به تحقیق بیشتر مبتنی بر رویکرد کیفی بوده است .در پژوهش
حاضر از روشهای کیفی مانند مشاهدات میدانی ،مصاحبههای
میدانی با اهالی ،فروشندگان و کارشناسان و یا تکنیکهای کمی
مانند تحلیلثانویه دادهها استفاده شد ه است .سپس با استفاده از
نرمافزارهای  GIS Autocad,محدوده تمرکز فعالیتهای غیررسمی
و تغییرات آن از جمله تغییرات کاربری اراضی ،مساحت کاربریها
و نحوه پرا کنش مشاغل غیررسمی در محدوده تدقیق شده بررسی
شده اســت .جامعه آمــاری مــورد مطالعه در این تحقیق شاغالن
بخش غیررسمی در شهر بانه و محدوده مرکزی شهر میباشد که
ً
با رونق تجارت غیررسمی در این شهر غالبا در مرکز شهر به صورت
راستههای دستفروشی و اشتغال در مجتمعهای تجاری استقرار
یافتهاند.

در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای و همچنین
مصاحبه با مسئوالن شهر ابتدا دالیل وجود تجارت غیررسمی و
عواملی که در سالیان اخیر موجب تشدید آن در شهر بانه شده،
مورد مطالعه قرار میگیرد .از مبانی نظری مطالعه شاخصهای
مربوط به اشتغال غیررسمی استخراج گردیده ،سپس با مراجعه به
مرکز شهر و با استفاده از مشاهدات میدانی و همچنین مصاحبه با
صاحبان مشاغل ،هر کدام از مشاغل موجود بر اساس شاخصهای
مد نظر در دو گروه رسمی و غیررسمی دستهبندی شدهاست .به
دلیل تعدد و تنوع مشاغل غیررسمی در محدوده مرکزی ،موقعیت
استقرار آنها به صــورت لکههایی در نقشه ترسیم شــده است.
ترسیم پرا کنش این مشاغل در نقشه با استفاده از  GISمیتواند
محدود ه تمرکز ایــن فعالیتها را بــرای تعیین محدوده اشتغال
غیررسمی مشخص نماید .از همپوشانی نقشه مشاغل غیررسمی با
ً
نقشه پرا کنش مجتمعهای تجاری که غالبا در آن کاالهای قاچاق
به فــروش میرسد و فاقد مجوز ساخت هستند ،محدوده تمرکز
اشتغال غیررسمی در شهر بانه تدقیق شدهاست .پس از آن ،اثرات
تمرکز اشتغال غیررسمی بر محدوده تدقیق شده مورد بررسی قرار
میگیرد .برای این کار محدوده مرکزی شهر بانه در سال  1375که
همزمان با شروع مبادالت تجاری شهر بانه میباشد با وضعیت
کنونی آن در سال  1393مورد مقایسه قرار گرفته است .در انتها
راهکارهایی برای کاهش مشکالت کنونی محدوده مرکزی شهر بانه
ارئه شدهاست.
ب ــرای دستهبندی مشاغل بــه دو دســتــه رســمــی و غیررسمی با
استفاده از مبانی نظری ،شاخصهای مورد نظر استخراج گردید
تا در تدقیق محدوده مشاغل غیررسمی در شهرمرزی بانه به کار
گرفت ه شوند .یکی از تنگناها و محدودیتها ،به کمبود اطالعات
آمــاری درزمینه بخش غیررسمی مربوط میشود .بدیهی است
چنانچه آمار دقیقی در مورد فعالیتهای درون این بخش وجود
داشته باشد ،دیگر اطالق بخش غیررسمی بدان نادرست است
) .) Ranani,2010ب ه منظور دستهبندی مشاغل به دو بخش رسمی
و غیررسمی معیارهای متعددی ارائ ه شد که از آن جمله میتوان
به پنج معیار مالیات ،بیمه درمانی ،مقیاس بنگاه ،گروه شغلی و
قاچاق کاال اشاره نمود.

جدول :2شاخصهای تعیین اشتغال غیررسمی در این پژوهش

محققان تأیید کننده
شاخص
()Henilee,2006( ,)Nayeb,2008
پ ـ ـ ــرداخ ـ ـ ــت
)(Ranani,2010
مالیات
(Ranani,2010) ,)Henilee,2006(،
بیمه درمانی
)(Charms,2000
()Nayeb,2008( ,)Hart, 1978
مـ ـ ــقـ ـ ــیـ ـ ــاس
))Funkhouser, 1996 ((Ranani,2010
بنگاه
()Nayeb,2008( )Hart, 1978
گروه شغلی
((Ranani,2010) ،)Henilee,2006
قاچاق کاال

((Ranani,2010) ،)Henilee,2006

تعاریف عملیاتی
اغلب مشاغل رسمی به دلیل فرار از مالیات به ثبت نرسیدهاند و عدم پرداخت مالیات توسط
مشاغل میتواند شاخص مناسبی برای تشخیص آن باشد.
عدم تعلق بیمه به شاغالن در کل حمایت اجتماعی در این زمینه میتواند در دستهبندی
مشاغل به رسمی و غیررسمی بسیار مفید باشد.
ً
معموال مشاغل غیررسمی ،مشاغلی هستند که در سطح واحــدهــای کوچک و با تعداد
کارکنان کم ،ورود آسان و با سرمایه کم در این بخش فعالیت میکنند .
ً
مشاغل غیررسمی معموال افــرادی را به خود جذب مینمایند که جذب مشاغل رسمی
نشدهاند و دارای ماهیت دون مایه هستند؛ مانند دستفروشی و دورهگردی و. ...
یکی از مهمترین شاخصههای ایجاد مشاغل غیررسمی ،کاالهایی است که مورد معامله قرار
میگیرند .ا کثر این کاالها از بخش غیررسمی و قاچاق کاال حاصل میشوند.

 1معادل  trangulationکه «زاویهبندی» و «چندبعدی کردن» نیز
ترجمه شدهاست.

 . 4یافتههای تحقیق
 . 4.1دالیل وجود تجارت غیررسمی در شهر بانه
ي شمال
شهر بانه با جمعیتی حدود  85هزار نفر در  270كيلومتر 
ع است .نزدیکی به مرز
ن واق 
ن كردستا 
ي سنندج ،مركز استا 
باختر 
و همچنین قاچاق کاال در مرز این شهر باعث شکلگيری بازارهای
عرضه محصوالت و اجناس وارداتی به این شهر شدهاست .آمارها
نشانمیدهد کهشهربانهب هتنهایی 35درصدواردات کاالیقاچاق
در غرب کشور و در کل ایران نیز  15درصد واردات کاالی غیررسمی
را به خــود اختصاص داد ه اســت که بــرای شهرکم جمعیت بانه
بسیارزیاد است و ا کثر کاالهای وارد شده در هسته تجاری شهر بانه
که مشتمل از مجتمعهای تجاری و دستفروشی میباشند ،عرضه
میگردد ( .)Saberifar,Mahmoodi and Soofi,2013مشاهدات
میدانی محقق و مصاحبه با بازاریان و فروشندگان در مجتمعهای
تجاری نشان میدهد ،ا کثر کاالهایی که به فروش میرسانند از
ً
طریق قاچاق و غالبا از چین و امارات به این شهر آورده میشوند.
همچنین صفرپور در پژوهشی که در مــورد عملکرد بازارچههای
مرزی سیرانبند انجام داده ،نشان میدهد که تراز بازرگانی بازارچه
سیرانبند مثبت بــوده اســت؛ به عبارت دیــگــرصــادرات بیشتر از
واردات آن بود ه است .همچنین با توجه به اینکه از سال 1388
میزان واردات به صفر رسیده ،در نتیجه هیچ کاالیی از طریق مرز
سیرانبند وارد ایران نشدهاست ( .)Safarpoor,2010از آنجا که این
کاالها نمیتوانند از سایر شهرهای کشور وارد بانه گردند (چرا که در
این صورت در داخل همان شهرها عرضه میشدند) و همچنین

با توجه به آمار واردات کاال از مرز سیرانبند به عنوان تنها بازارچه
مرزی بانه ،نشان میدهد که از طریق قاچاق کاال این حجم وسیع
کاال وارد شهر میگردد.
بر اســاس پژوهشهای انجام شــده در ایــن زمینه ،کشور چین،
شهر دبی در امــارات متحده عربی و شهر سلیمانیه در کردستان
عــراق ،سه پل جریانات فضایی خــارج از کشور در انتقال کاالی
غیررسمی از مبادی غیررسمی به شهرستان بانه هستند .همچنین
بر اساس اظهارات تجارشهرستان ،کولهبرهای مرزی نیز تحت نظر
این شرکتهای خصوصی غیررسمی ،کاالهای تجاری را از طریق
چارپایان و یا بهصورت انفرادی از مرز ایران _ عراق با عبور از راههای
صعبالعبور به داخل کشور انتقالمیدهند .بدیهی است در چنين
شرایطی حتی ا گر بازارچه مرزی بسته شود ،تأثيری بر فعالیتهای
تجاری و بازرگانی غيررسمی شایع در شهر و منطقه نخواهد گذاشت؛
زیرا حجم عمده کاالها بهطور قاچاق وارد شهر میشود.
با توجه به پژوهشهای قبلی ،همچنین مصاحبه با کارشناسان
و بــازاریــان شهر بانه و مشاهدات محققان میتوان دالیــل رونق
اشتغال غیررسمی در شهر بانه را موارد زیر عنوان کرد:
 -1قرارگیری شهر بانه در مرز :نقش تجاری شهر بانه به دلیل نزدیکی
به مرز و موقعیت جغرافیایی و رونق قاچاق در مرزهای شهرستان
و همچنین ساخت مجتمعهای تجاری از علل اصلی رونق تجارت
غیررسمی است.
 -2رشــد جمعیت و مهاجرت انبوه روستائیان به شهر :اقتصاد
تجاری و مبادالتی باعث جذب تعداد زیادی از نیروی کار روستایی

جدول :3عملکرد واردات بازارچه مرزی سیرانبند طی سالهای  1386به بعد -منبعSafarpoor,2010:

تصویر  :1جریان فضایی مبادالت کاالی غیررسمی به شهرستان بانه  -منبع)Kheyroddin& Razpour,2014( :
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سال
1386
1387
1388

وزن(کیلوگرم)
1907680
64011
0

ارزش دالری
2984051
90327
0

ارزش ریالی
277521652
824032336
0

عوارض دریافتی(ریال)
12890000
220000
0
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و شهرهای اطراف به شهر بانه برای اشتغال در بخش غیررسمی
شدهاست.
 -3مسائل و مشکالت مدیریت و هماهنگی فعالیتهای مبارزه
با قاچاق کــاال :در واقــع برنامه مــدون و دقیقی در مــورد جلوگیری
از قاچاق کاال وجود ندارد و این امکان را برای قاچاقچیان فراهم
آورده که به قاچاق کاال بپردازند .با ورود این کاالها به شهر بانه،
آنها با اتوبوسهای مسافربری بین شهری کاالهای قاچاق را به سایر
مرا کز مانند تهران ،تبریز ،قزوین ،زنجان و اصفهان میرسانند.
-4روحــیــه مصرفگرایی و تجمل پرستی داخــل کشور :بــاال رفتن
قدرت خرید مردم درنتیجه افزایش قیمت نفت و وارد شدن حجم
عظیم سرمایه به کشور ،همچنین پایین بودن نسبی قیمت کاالهای
مصرفی و لوکس وارداتی ،باعث ایجاد نوعی روحیه مصرفگرایی در
مردم شده و بازار مناسبی برای کاالهای قاچاق فراهم کرده است
(.(Rahimi,2013
 -5فقر و کمبود فرصتهای شغلی :یکی از دالیل رونق قاچاق کاال
در چنين مناطقی به وضعيت نامناسب اقتصادی مردم ،بيکاری
و عدم رونق بخشهای دیگر اقتصادی مربوط میشود .بنابراین
رشد روزافزون فقر را باید بهعنوان یکی از عوامل اصلی رشد مشاغل
غیررسمی محسوب نمود.
 . 4.2تدقیق محدوده تجارت غیررسمی در مرکز شهر بانه
مطالعات ميداني نشان میدهند كه تا قبل از دهه  70شمسي،
شهر بانه فاقد هرگونه محل سر پوشيده ب ه عنوان بــازار يا پاساژ
بــوده و تنها مركز عمده تجاري شهر نيز در اطــراف راسته خيابان
اصلي (با جهت شرقي_غربي) و در مركزشهر به صورت مغازههای
دو طرف خيابان مشاهده میشد .به دليل بافت فشرده و عدم
دسترسي به زمینهای خالي و باير در اطراف راسته خيابان اصلي
شهر ،هسته تجاري در قسمت شمال و شمال غربي شهر (بولوار
شهرداري ،خيابان شهدا و ميدان جهاد) شكل گرفت .تغيير هسته
تجاري به ايــن قسمت ،از يك طــرف موجب تمركز و ترا كم مرا كز
اداري (شهرداري ،بنياد مسكن ،آتشنشاني ،هالل احمر  ،بانکها)
و مرا كز خدماتي و پذيرايي و اقامتي گرديد و از سوي ديگر قيمت
زمين و مسكن را در اين مناطق باال برد.

بنابراين تغييراتي كه در اقتصاد و مبادالت تجاري در سطح شهر به
وجود آمد ،به تغيير هسته تجاري شهر انجاميد و اين مركز در محلي
شكل گرفت كه تقاضاي بيشتري براي مبادالت و خريد و فروش
كاالهاي وارداتــي در آن وجــود داشــت .به نظر میرسد که کمبود
زمینهای خالی در محدوده بازار قدیم و وجود زمینهای بایر در
محدوده میدان جهاد علت استقرار این مجتمعها دراین محدوده
باشد.
بــرای تدقیق مــحــدوده مرکزی شهر بانه از مشاهدات میدانی و
برداشت وضع موجود و همچنین برای تدقیق محدوده تجارت
غیررسمی شهر بانه از نظرات کارشناسان و مسئوالن شهری استفاده
گردیده است .یکی از مهمترین بارزههای اشتغال غیررسمی رشد
قار چگونه مجتمعهای تجاری در شهر بانه میباشد؛ بهطوری که
در  15سال گذشته تعداد این مجتمعهای تجاری از یک عدد به
 85عدد در سال  1393رسیده است .از آنجا که کاالهایی که در
ً
این مجتمعهای تجاری به فروش میروند ،عمدتا از طریق قاچاق
کاال وارد میشوند و بیشتر مجتمعهای تجاری فاقد پروانه احداث
هستند و از آنها مالیات نیز دریافت نمیگردد و شاغالن در این
بخش فاقد بیمه اجتماعی هستند ،بر طبق شاخصهای مستخرج
از مبانی تحقیق میتوانند در دسته فعالیتهای غیررسمی جا
بگیرند .در ا کثر تحقیقات انجامشده در این زمینه از مجتمعهای
تجاری شهر بانه به عنوان مرا کز تجارت غیررسمی اشاره شدهاست.
همانطور که در نقشه 2نیز مشهود است ،تمرکز این مجتمعهای
تجاری در محدوده کوچکی از مرکز شهر بانه میباشد.

نقشه :2موقعیت مجتمعهای تجاری شهر بانه در سال 1393

نقشه  :1تغییرات هسته مرکزی شهر بانه

دومین موردی که میتوان بدان اشاره نمود ،وجود دستفروشان
و دورهگـ ــردان در مــحــدوده مرکزی شهر بانه میباشد .بر اساس
ً
مــشــاهــدات مــیــدانــی و مطالعاتی کــه قــبــا در ایــن زمینه انجام
شــده اســت ،بیشتر آنها در مــحــدوده مــرکــزی شهر بانه اق ــدام به
دستفروشی میکنند .طبق مطالعات میدانی محقق در تعدادی
از این دستفروشیها سود حاصل بسیار بیشتر از مــغــازهداران در
مجتمعهای تجاری اســت و به دلیل ماهیت شغلی (کــه دارای
ویژگیهایی همچون ورود آسان ،سرمایه کم ،عدم نیاز به پرداخت
اجارهبها و مهمتر از همه ورود کاالهای قاچاق به این شهراست)
زمینه را برای رشد مشاغل غیررسمی و دستفروشی مهیا مینماید.
دسترسی آسان به کاالهای قاچاق ،ورود آسان به این مشاغل و

ســودآوری باال از علل تمرکز راستههای دستفروشی در شهر بانه
ً
میباشد  .اجناسی که در این مشاغل بفروش میرسند ،غالبا از
طریق قاچاق کاال وارد شهر بانه میشوند و شاغالن در محدوده
ً
مــرکــزی خصوصا دستفروشان و دورهگ ـ ــردان ،مالیاتی پرداخت
نمینمایند؛ همچنین فاقد هر گونه بیمهاجتماعی بوده و سرمایه
اندکی دارنــد و در دسته مشاغل غیررسمی قــرار داده شدهاند.
براساس پژوهش قادری ،گر چه این بخش را نمیتوان به معناي
خــاص كلمه بخش خدماتي _ صنعتي ناميد ،امــا بــه زعــم وی
ميتوان آنها را در دو بخش مشاغل غيررسمي _ بومي و غيررسمي _
مرزي تقسيمبندي نمود( .(Ghaderi,2012بر اساس مصاحبههای
انجام شده با دستفروشان ا کثر آنها در بازار از اطراف بانه و شهرهای
همجواری مثل سقز ،بوکان و دیواندره به این شهر روی آوردهاند.
روز را در بازار (بیشتر در اطراف میدان جهاد کشاورزی این شهر،
مجتمعهای تجاری خیام ،مروارید ،معروفی ،ماد ،خدری ،شافعی
و  )...مشغول دستفروشی و شــب را بــه محل سکونت خــود بر
میگردند.

مجتمعهای تجاری در شهر بانه بهصورت قار چگونهای رشدکرده و
سر برآوردهاند ،به گونهای که ادارات و سازمانهای متولی شهری
سعی در آمارگیری و تأثیر ایــن ساختوساز بر اشتغال شهری و
میزان رشد آن در طی چند سال اخیر ،جدا از آمار کل اشتغال شهر
کردهاند .همزمان با رونق تجارت در شهر بانه ،تعداد دستفروشان
نیز در این شهر رشد چشمگیری داشتهاست ،ب ه طوری که تعداد
شاغالن در این حوزه از  170نفر در سال  1383به  2600نفر در سال
 1393رسیده است .تعداد شاغالن در مجتمعهای تجاری نیز از
 2500نفر در سال  1383به 11هزار و  136نفر در سال  1393رسیده
است.
بــا ترسیم نقشه پرا کنش راســتـههــای دستفروشی در محدوده
مرکزی و همپوشانی آن با نقشه پرا کنش مجتمعهای تجاری،
محدوده مرکزی شهر بانه تدقیق گردید .برای تدقیق محدوده ،از
نظر کارشناسان امور شهری استفاده شدهاست .در نقشه شماره 4
محدوده اشتغال غیررسمی ترسیم شدهاست.

جدول  :4تعداد شاغالن و دستفروشان در محدوده مرکزی شهر بانه از سال  1383تا  -1393منبع(Rahimi,2013; Ghaderi,2012) :
سال

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1393

شاغالن مجتمعهای تجاری

2500

3000

3700

5000

6720

8832

11136

تعداد دستفروشان

170

270

400

650

840

1200

2600

97

شمارهچهارهم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1394

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه

نقشه :3راستههای دستفروشی در شهر بانه

نقشه  :4تعیین و تدقیق محدوده تمرکز اشتغال غیررسمی

98

شمارهچهاردهم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1394

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه

 . 4.3بررسی تغییرات در محدوده مرکزی تعیینشده
بر طبق جــدول زیــر بیشترین مقدار تغییرات کــاربــری اراض ــی در
مــحــدوده بــازار شهر بانه طی ســالهــای  1375-1393به ترتیب
مربوط به افزایش نرخ کاربری تجاری و به دنبال آن افزایش کاربری
مختلط مسکونی _تجاری بوده است که بیشترین افزایش و تغییر
کاربری در میان سایر کاربریهای شهری که متأثر از رونق مبادالت
مرزی رسمی و غیررسمی است ،متعلق به کاربری تجاری است.
کاربری تجاری در محدوده بازار در سال ،1375که همزمان با شروع
مبادالت رسمی بازارچه مرزی سیرانبند بوده 0.5671 ،هکتار بوده
که این نرخ در اثر رونق مبادالت مرزی رسمی و غیررسمی در سال
ً
 1393به  11.1780هکتار رسیده است .همان طور که قبال نیز اشاره
شد ،تعداد مجتمعهای تجاری از یک مورد در سال  1375به 85
مورد در سال  1393رسیدهاست .همچنین کاربری مسکونی که در
سال  1375برابر  25.2930هکتار بوده ،در سال  1393به 15.7800

هکتارکاهش یافته اســت .از طرفی سهم کــاربــریهــای مسکونی
_ تجاری از  1.0207هکتار در س ــال 1393به  4.5368هکتار در
سال 1393رسیدهاست.
آمار نمودار  1بیانگر رونق مبادالت مرزی بوده که پیامد آن رشد و
گسترش فوقالعاده ساختوسازهای تجاری و تغییر کاربریهای
درون شهری محدوده بــازار به کاربری تجاری در طول این دوره
 18ساله میباشد .همچنین با توجه به نمودار فوق ،بیاثر بودن
رونق مبادالت مرزی بر روی کاربریهای صنعتی و فرهنگی در این
محدوده از شهر را مشاهده خواهیم نمود .در میان تغییرات کاربری
واقع شده در محدوده بازار بانه در مدت بررسی شده ،کاربریهای
صنعتی و فرهنگی به ترتیب با کمترین تغییر مواجه شدهاند .بر
اس��اس پژوهش رحیمی ،تعداد مرا کز اقامتی در ایــن شهر رشد
چشمگیری داشته است که به دلیل قیمت باالی زمین بیشتر این
مرا کز اقامتی در خارج از محدوده مرکزی شهر بانه استقرار یافتهاند

نمودار  :1میزان تغییرات کاربری اراضی محدوده تمرکز اشتغال غیررسمی  1375-1393به درصد

( .(Rahimi,2013در محدوده مرکزی شهر بانه با رونق تجارت و
افزایش تعداد مجتمعهای تجاری ،در کنار آنها کاربریهای مربوط

به خدمترسانی به مسافران از جمله رستورانها ،کافیشاپها و
مسافرخانهها نیز رشد چشمگیری داشتهاند.

نقشه  :5مقایسه تغییرات کاربری اراضی محدوده مرکزی شهر بانه از سال 1375تا 1393
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 . 5نتیجهگیری
همانطورکه اشــاره شد ،در شهر بانه شکلگیری و توسعه کارکرد
تجارت غيررسمی در وهله نخست منبعث از بازرگانی غيررسمی
رای ــج در منطقه (کــه شــرایــط خــاص جغرافيایی و ژئوپولتيکی
ناحيه مولد آن است) و در مرتبه بعد نبود منابع درآمــدی کافی و
کمبود فرصت اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت است.
بــازارچـ ه مــرزی سیرانبند در ایــن شهرستان بیشتر به صــادرات
ً
کاال اختصاص داشته و تقریبا هیچ نقشی در واردات کاال ندارد،
بنابراین اغلب کاالهای موجود در بــازار تجاری شهرستان بانه از
طریق قاچاق وارد شهر میشود؛ مصاحبه با کارشناسان و بازاریان
شهر بانه تأییدکننده این موضوع میباشد .براساس پژوهشهای
قبلی تنها بخش محدودی از کاالهای عرضه شده در شهر بانه از
مبادی رسمی همچون گمرک و بنادر جنوب به ای��ن شهر وارد
میشود .بنابراین اقتصاد بانه را میتوان اقتصادی مبادالتی و از
پيامدهای اقتصاد تجارتی غيررسمی مــرزی دانست .همچنین
رونق تجارت غیررسمی در شهر بانه و نبود مکانی برای عرضه کاال
سبب شد که تعدادی مجتمع تجاری در شهر بانه ساختهشود که
با توجه به نبود زمینهای خالی در محدوده بازار و قیمت باالی
زمین ،اطراف میدان جهاد به عنوان مکان استقرار این مجتمعها
انتخاب گردید .ا گرچه پژوهشگرانی همچون قادری ( )2012استقرار
مجتمع تجاری خدری را به عنوان تنها مجتمع تجاری شهر بانه
در سال  1375در جانمایی سایر مجتمعها مؤثر میداند .عرضه

کــاالهــای قاچاق سبب توسعه تجارت غیررسمی در شهر بانه و
رشد قار چگونه مجتمعهای تجاری و راستههای دستفروشی در
این محدوده شده است .ایجاد مرا کزی برای خدماترسانی به
خــریــداران و فروشندگان در هسته مرکزی شهر بانه سبب تمرکز
شدیدتر فعالیتها در این محدوده شده است.
نتایج ب ه دســت آمــده از نقشههای کاربری موجود از سالهای
 1375بهعنوان سال شروع مبادالت مرزی و  1393ب ه عنوان دوره
رونق مبادالت مرزی و تحلیل نتایج مصاحبه و طر حهای جامع
و تفصیلی موجود ،نشان داد که مبادالت غیررسمی ب ه عنوان
یک محرک قوی اقتصادی توانست ه باعث تغییر سایر کاربریهای
شهری به نفع کاربری تجاری و به دنبال آن کاربری تجاری مسکونی
گردد .در پژوهشهای قبلی انجام شده در این زمینه به مواردی
چون گسترش شهر در جهت افقی ،تغییر کاربری از سایر کاربریها
به تجاری ،زیرساخت رفتن زمینهای زراعی اطراف شهر و بهبود
وضعیت معیشتی مــردم اشــاره شده اســت .با وجــود این تأثیرات
شدید ،این تغییرات را زمانی میتوان دریافت که تغییرات کاربری
اراضــی مــحــدوده مرکزی را مــورد بررسی قــراردهــیــم .در محدوده
مرکزی میزان  15.86درصد از کاربری مسکونی کاسته شده و به
ترتیب  17.68و  5.86به کاربری تجاری و مسکونی _ تجاری افزوده
شدهاست .با مشاهده درصد تغییرات کاربری به این واقعیت پی
میبریم که کاربری تجاری و مسکونی _تجاری در محدوده بازار در
اثر رونق مبادالت مرزی نسبت به سایر کاربریها دارای بیشترین

99

شمارهچهارهم

میزان تغییرات بودهاند .جالب آنکه در محدوده مرکزی شهر بانه
با وجود افزایش ترا کم و ازدحام شهری 1.13 ،درصد یعنی 0.685
ً
هکتار از فضای سبز کاسته شد ه که غالبا تبدیل به کاربریتجاری
شدهاست .به دلیل آلودگی هوا در محدوده مرکزی ناشی از ترافیک
ی سبز در این محدوده دارای
و ترا کم فعالیتها ،گسترش فضاها 
اهمیت بسیار زیادی میباشد .به طورکلی میتوان نتیجه گرفت
که توسعه شهر بانه منطبق با استانداردهای شهری نمیباشد و
همزمان با رونق مرا کز تجاری ،زیرساختها و امکانات الزم توسعه
مانند ارائه خدمات ،پارکینگ ،فضای سبز و  ...توسعهنیافت ه و تنها
در بسیاری از موارد بورسبازی زمین و منفعت شخصی مال ک بوده
است.
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در این بخش از پژوهش راهکارهایی بــرای کاهش میزان اثرات
تجارت غیررسمی بر زندگی سا کنان شهر بانه و محدوده تمرکز این
فعالیتها ارائه میگردد.
 مدیریت صحیح بازارچه و تسهیالت در واردات کاال :در صورتتسهیل در واردات کاالهای مورد نیاز از مرز سیرانبند به شهر بانه
میتوان از ورود کاالهای قاچاق جلوگیری کرد .تصویب شهر بانه به
منطقه آزاد تجاری در مرحله نهایی میباشد و بایستی تالش گردد،
زیرساختهای مورد نیاز برای آن سریعتر فراهم شود تا بتوان از
مزیتهای منطقه آزاد تجاری در ارتقای وضعیت کنونی استفاده
کرد.
 کاهش تمرکز مجتمعهای تجاری و خدمات در هسته مرکزی:درصورتی که بخشی از خدمات از هسته مرکزی انتقال یابد و از
ســاخـتوســاز ب ـیرویــه مجتمعهای تــجــاری در مــحــدوده تعیین
شده در این پژوهش جلوگیری شود ،میتوان به میزان زیادی از
مشکالت کنونی مرکز شهر بانه کاست.
 ســامــانــدهــی راســت ـههــای دســتــفــروشــی :قــرارگــیــری راســتـههــایدستفروشی در پــیــادهروهــای هسته مــرکــزی شهر سبب ایجاد
مشکالت در رفتوآمد،کاهش کیفیت محدودهمرزی ،آلودگیهای
محیطی و ...شــده اس ــت ،بــرنــام ـهریــزی ب ــرای ســامــانــدهــی این
فعالیتها بسیار ضروری مینماید.
 کاهش ترافیک عبوری از مرکز شهر و تهیه برنامه ساماندهیترافیک :میدان جهاد به عنوان یک گره ترافیکی که قسمت شمالی
ً
م دیگر متصل میکند ،غالبا مورد استفاده
و جنوبی شهر را به ه 
ترافیکعبوری قرار میگیرد .برنامهریزی دقیقی به منظور کاهش
ترافیک و تعیین سایر مسیرها برای عبور ترافیکگذری تأثیر بسزایی
د داشت.
در کاهش ترافیک خواه 
 تهیه طرح جدا گانه برای محدوده تمرکز فعالیتهای غیررسمی:یکی از مشکالت اصلی مرکز شهر بانه نبو د فضاهاي باز  ،پاركينگ و
ساير تجهيزات و تأسيسات الزم در این محدوده از شهر میباشد
که با تهیه طرح و برنامهای ویژه میتوان راهکارهای عملیتر برای
افزایش کیفیتزیستی این محدوده پیشنهاد داد.
 توجه به ساير ویژگیهای شهرستان مانند ویژگیهای انسانيو طبيعي منطقه :شهر بانه به عنوان منطقه ای با طبیعت بسیار

زیبا در صنعت گردشکری پتانسیل بسیارزیادی دارد که با ایجاد
زیرساختهای مناسب در شهر میتوان منبع درآمــدی مناسبی
برای سا کنان و کاهش گرایشات به فعالیتهای غیررسمی ایجاد
کرد.
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