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سخن نخست

ــاي  ــاالي واحده ــز ب ــا تمرک ــای اقتصــادي، ب ــي و فعالیت ه ــای جمعیت ــوان کانون ه ــهري به عن مناطــق ش
ناســازگاری بــا محیــط پیرامونــی مواجــه شــده اند، به طوری کــه موقعیــت مكانــي نامناســب و انــواع 
ــورد  ــهروندان را م ــش ش ــا آرام ــالمت و ي ــزرگ، س ــهرهاي ب ــف در ش ــاغل مختل ــي از مش ــای ناش آلودگی ه
تهديــد قــرار داده اســت؛ ايــن مشــاغل ناســازگار در شــهرهاي بــزرگ ازجملــه شــهر تهــران، زندگــي شــهروندان 
را بــا مشــكالتی مواجــه ســاخته  کــه ايــن معضــالت، در مناطــق مســكوني عــوارض حادتــري بــه دنبــال داشــته 
اســت و به عنــوان يــک موضــوع قابــل بررســی ايــن رشــد نامتــوازن و درنتیجــه  پراکنــش جغرافیايــی نامطلــوب 

ــدل شــده اســت.  ــرای آســايش شــهروندان مب ــده ب ــی تهديدکنن ــه عامل ــی، ب ــدي و صنعت فعالیت هــای تولی

ــر  ــا فعالیت هــای مغاي ــری و ممانعــت از ايجــاد و توســعه اماکــن ب ــون، جلوگی ــق قان از ســويی ديگــر مطاب
بــا اصــول بهداشــتی و مشــاغلی کــه در شــهرها بــرای شــهروندان مزاحمــت ايجــاد می نمايــد ازجملــه وظايــف 
شــهرداری ها می باشــد. بنابرايــن شناســايي و ســاماندهي مناســب مشــاغل آالينــده و مزاحــم، موضوعــي مهــم 
ــی و  ــازوی علم ــوان ب ــران به عن ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ري ــز مطالع ــذا مرک ــت. ل ــهري اس ــت ش در مديري
ــی -  ــای موضوع ــر گزارش ه ــر و نش ــق تحري ــا از طري ــد ت ــود می دان ــه خ ــران وظیف ــهرداری ته ــورتی ش مش
تخصصــی فرايندهــای مطالعاتــی و اجرايــی را در حــوزه مربوطــه بــرای مديــران، صاحبنظــران و پژوهشــگران 

تســهیل نمايــد. 

ــا و  ــي فعالیت ه ــش فضاي ــی پراکن ــه و بررس ــا بامطالع ــالش دارد، ت ــر ت ــزارش حاض ــتا گ ــن راس در همی
ــی پیامدهــاي آن از طريــق بهره گیــری از بررســی  مشــاغل ناســازگار شــهر تهــران و همچنیــن بررســی اجمال
ــد گامــی کوچــک را در بحــث مســئله يابی موضــوع  پژوهش هــای قبلــی و بانک هــای اطالعاتــی موجــود بتوان

ــردارد. ــی ب و مطالعــات تكمیل

ــاز عالقه منــدان، دانشــجويان و مديــران فعــال در ايــن  ــا انتشــار ايــن گــزارش بخشــی از نی امیــد اســت ب
ــا نظــرات ارزشــمند  ــرم درخواســت می شــود ت ــان از اســاتید و صاحبنظــران محت ــع گشــته و در پاي ــه مرتف زمین

ــار تولیــدی در ايــن مرکــز قــرار دهنــد. ــر شــدن هــر چــه بیشــتر آث خــود را جهــت غنی ت

بابک نگاهداری
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چكيده

ــه ی  ــي نامناســب و ســازمان نیافت ــت مكان ــه از موقعی ــی ک ــوان پديده هاي ــده به عن مشــاغل مزاحــم و آالين
برخــي از فعالیت هــای تولیــدي، صنعتــي و خدماتــي در فضاهــاي شــهري ناشــي شــده اند، بــر ســالمت جســمي 
و روحــي شــهروندان و نیــز ســیماي شــهرها اثــرات ســوء و نامطلــوب دارنــد. مشــاغل ناســازگار در شــهرهاي 
بــزرگ ازجملــه شــهر تهــران، زندگــي شــهروندان را بــا مشــكل مواجــه ســاخته اند کــه ايــن معضــل، در مناطــق 
مســكوني عــوارض حادتــري بــه دنبــال داشــته اســت. بنابرايــن شناســايي و ســاماندهي مناســب مشــاغل آالينده 
ــا و  ــي فعالیت ه ــش فضاي ــر، پراکن ــش حاض ــت. در پژوه ــهري اس ــت ش ــم در مديري ــي مه ــم، موضوع و مزاح
مشــاغل ناســازگار شــهر تهــران و انــواع پیامدهــاي آن موردمطالعــه و بررســي قرارگرفتــه اســت. روش تحقیــق، 
ــی و بانک هــای اطالعاتــی  ــا کمــک پژوهش هــای قبل ــاز آن، ب ــي و علمــي اســت کــه داده هــای موردنی تحلیل
ــه،  ــواع مشــاغل ناســازگار موردمطالع ــه ازنظــر ان ــج پژوهــش نشــان می دهــد ک موجــود تهیه شــده اســت. نتاي
ــد. نتايــج پژوهــش همچنیــن نشــان می دهــد کــه ازنظــر  مناطــق  15، 4، 20 و 8 وضعیــت نامناســب تری دارن
ــكاري و  ــرگاه مكانیكــي، نجــاري، صاف ــه، واحدهــاي شــغلي تعمی ــواع آلودگی هــا و مزاحمت هــای موردمطالع ان

ــد. ــت نامناســب تری دارن تراشــكاري وضعی
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فصل اول: كليات

بيان و تشريح مسئله

ــكل گیری و  ــب ش ــاز موج ــا از ديرب ــه و تقاض ــازار عرض ــره و ب ــی روزم ــاج زندگ ــن مايحت ــه تأمی ــاز ب نی
گســترش گونه هــای مختلــف مشــاغل و صنايــع در تاروپــود شــهرها شــده اســت. رشــد ســريع و فاقــد برنامــه 
ــوا،  ــای ه ــم از آلودگی ه ــینی اع ــن شهرنش ــش معضــالت نوي ــروز و افزاي ــب ب ــته موج ــع درگذش ــی صناي برخ
ــي  ــای جمعیت ــوان کانون ه ــهري به عن ــق ش ــروزه، مناط ــت. ام ــته اس ــی گش ــت محیطی و ترافیك ــی، زيس صوت
ــده اند،  ــه ش ــی مواج ــط پیرامون ــا محی ــازگاری ب ــاي ناس ــاالي واحده ــز ب ــا تمرک ــادي، ب ــاي اقتص و فعالیت ه
به طوری کــه موقعیــت مكانــي نامناســب و انــواع آلودگی هــای ناشــي از مشــاغل مختلــف در شــهرهاي بــزرگ 
ازجملــه شــهر تهــران، ســالمت و يــا آرامــش شــهروندان را مــورد تهديــد جــدي قــرار داده اســت؛ ايــن رشــد 
ــايش  ــرای آس ــده ب ــی تهديدکنن ــه عامل ــی را ب ــدي و صنعت ــای تولی ــی فعالیت ه ــش جغرافیاي ــوازن، پراکن نامت

شــهروندان مبــدل کــرده اســت.

مطالعــات موجــود حاکــی از آن اســت کــه مشــكالت پديــد آمــده از اســتقرار مشــاغل ناســازگار در محــدوده 
ــل  ــی مث ــدي و خدمات ــک تولی ــاي کوچ ــه واحده ــتر ب ــهرها بیش ــوص در کالن ش ــران به خص ــهرهاي اي ش
ــع  ــكل گیری صناي ــال ش ــت. درعین ح ــق اس ــكاری و ... متعل ــري، آب ــاري، آهنگ ــودرو، نج ــای خ تعمیرگاه ه
ــا  ــن فعالیت ه ــت. اي ــده اس ــر ش ــكالت را منج ــی از مش ــهم قابل توجه ــز س ــی نی ــه های صنعت ــزرگ و خوش ب
از يكســو در ايجــاد اشــتغال، تأمیــن کاال و خدمــات موردنیــاز شــهروندان و کمــک بــه رشــد و توســعه صنعــت 
ــدم  ــن ع ــی و همچنی ــول مكان ياب ــت اص ــدم رعاي ــورت ع ــر در ص ــوي ديگ ــد و از س ــور مؤثرن ــاد کش و اقتص
به کارگیــری روش هــاي کنتــرل آلودگــی و مزاحمــت، اســتقرار آن هــا در بافــت شــهري مشــكالت بی شــماری 
را بــه همــراه دارد کــه طبعــًا بــراي رفــع و يــا کاهــش ايــن مشــكالت الزم اســت اقدامــات و مطالعــات خاصــی 
ــا بافــت شــهری، تزاحــم و عــدم تجانســي  ــرد. بديهــی اســت کــه پیوســتگي پهنه هــای صنعتــی ب انجــام پذي
دوســويه را بــراي شــهر و شــهروندان ايجــاد کــرده کــه تشــخیص ايــن تزاحــم به منظــور تبديــل آن بــه تعامــل 
ــن  ــي اي ــدف عموم ــم انداز آن، ه ــق چش ــهر و تحق ــدار ش ــعه پاي ــت توس ــدي در جه ــردي و کالب ــت کارک مثب

ــود. ــوب می ش ــهر محس ــش ش دان

اهميت و ضرورت پژوهش

مســئله صنايــع مزاحــم در محــدوده شــهرها و به خصــوص شــهر تهــران در دهه هــای اخیــر از اصلی تريــن 
دغدغه هــای نهادهــای متولــی امــور شــهری و نیــز شــهروندان بــوده اســت. به طوری کــه در قوانیــن، مصوبــات 
ــه  ــوان ب ــال می ت ــت. به عنوان مث ــده اس ــد ش ــا تأکی ــاماندهی آن ه ــال و س ــر انتق ــددی ب ــنامه های متع و بخش

مــواردی چــون:

و  • دامداری هــا  و  تهــران  شــهر  محیط زيســت  مزاحــم  و  آلوده کننــده  صنايــع  انتقــال  آيین نامــه 
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ــوب 1369/3/13 –  ــهر )مص ــدوده ش ــارج از مح ــه خ ــران ب ــهر ته ــدوده ش ــي مح ــای داخل مرغداری ه
هیئت وزيــران(

ــوري  • ــي جمه ــي و فرهنگ ــادي، اجتماع ــعه اقتص ــاله دوم توس ــه پنج س ــون برنام ــره 82 و 83 قان تبص
ــران )73/9/20( ــالمي اي اس

ــي )تاريــخ صــدور 79/4/26  • ــه مجتمع هــای احداث ــع مزاحــم شــهر ب بخش نامــه انتقــال مشــاغل و صناي
– شــهردار تهــران(

الــزام شــهرداري تهــران بــه تهیــه و ارائــه اليحــه ســاماندهي فعالیــت صنايــع، صنــوف و مشــاغل شــهر  •
تهــران )راهنمــاي تهیــه اليحــه ســاماندهي فعالیــت صنايــع و صنــوف( )مصــوب 1387/5/15- شــورای 

اســالمی شــهر تهــران(

ــه خاورشــهر )مصــوب  • ــران ب ــده شــهر ته ــوف خــاص و مشــاغل مزاحــم و آالين ــال بخشــي از صن انتق
ــران( ــهر ته ــالمی ش ــورای اس 1387/5/15- ش

ساماندهی صنايع، صنوف و مشاغل شهر تهران )مصوب دی ماه 1390 – شورای اسالمی شهر تهران( •

و ... •

اشاره کرد.

ــای  ــاغل و فعالیت ه ــش مش ــه پراکن ــخیص و مطالع ــوع، تش ــی موض ــت چندوجه ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــوده و از  ــا ب ــران از اولويت ه ــد ته ــهری، مانن ــا در کالن ش ــاماندهی آن ه ــئله س ــه مس ــازگارجهت ورود ب ناس

ــت. ــوردار اس ــیاري برخ ــرورت بس ــت و ض اهمی

اهداف پژوهش

بر اساس مقدمه بیان شده می توان اهداف زير را برای اين دانش شهر برشمرد:
تعريف تجانس و تزاحم صنايع مستقر در شهر تهران. •
شناسايی و مطالعه پراکندگی در خصوص فعالیت های ناسازگار. •
بررسی پیامدهای فضايی ناشی از پراکندگی کنونی فعالیت های صنعتی و صنفی ناسازگار کنونی. •

قلمرو سازماني و محدوده مكاني و زماني پژوهش

تمرکــز مطالعاتــی ايــن پــروژه بــر مشــاغلی اســت کــه در حــال حاضــر در کالن شــهر تهــران اســتقراريافته اند. 
ــع و مشــاغل  ــر صناي ــای شــهری درگی ــا شــكل گیری عرصه ه ــورد پیشــگیرانه ب ــرو به ضــرورت برخ ــن قلم اي
شــهری نامتجانــس، برمی گــردد. بــر ايــن اســاس قلمــرو ايــن مطالعــات (Research Field) عرصــه ی متمايزی 

از موضوعــات متشــابه همچــون مشــاغل مزاحــم خواهــد بــود.

حوزه اقدام اين پروژه کالن شهر تهران می باشد.
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فصل دوم: مبانی نظری

ــهري در  ــعه ش ــهر و توس ــات ش ــا حی ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــور مس ــو به ط ــی، از يكس ــای صنعت فعالیت ه
ارتبــاط اســت و از ســوي ديگــر، باعــث تغییــرات وســیعی در شــرايط محیط زيســت و محیــط اجتماعــی شــهر 
ــل  ــه ای داخ ــا به گون ــتقرار فعالیت ه ــه اس ــه ک ــوم قرارگرفت ــرش عم ــورد پذي ــل، م ــن اص ــروزه اي ــود. ام می ش
حاشــیه و بیــرون شــهر الزم بــه نظــر می رســد کــه عــالوه بــر تأمیــن نیازهــاي شــهروندان، کمتريــن آســیب و 
ــراي شــهر و شــهروندان در برداشــته باشــد. ايــن امــر ضــرورت مكان يابــی و ســاماندهی فعالیت هــا  زيــان را ب
در شــهر را مطــرح می ســازد کــه هــدف نهايــی آن رفــع آلودگــی و مزاحمــت در شــهر و تأمیــن هــر چــه بیشــتر 

آســايش شــهروندان اســت.

ــع و فعالیت هــای  ــه پراکنــش صناي ــوط ب ــوق، شــناخت مســائل و مباحــث مرب ــه مالحظــات ف ــا توجــه ب ب
ــدگاه کل نگــر  ــًا مســتلزم نوعــی دي ــه آن، ضرورت ــوط ب ــط مرب ناســازگار شــهري و جســتجوي معیارهــا و ضواب
ــا ســاماندهی  و رويكــردی چندجانبــه اســت. درواقــع، مهم تريــن نتیجــه  اي کــه از بررســی مطالعــات مرتبــط ب
صنايــع در ايــران و جهــان، بــه دســت می آيــد ايــن راهبــرد اصلــی اســت کــه: هــر نــوع شناســايی آگاهانــه و 
هدفمنــد در نحــوه پراکنــش فعالیت هــای ناســازگار، نیــاز مبــرم بــه نگــرش سیســتمی يعنــی رويكــرد جامع نگــر 

و اســتفاده منابــع اطالعاتــی چنــد حــوزه ای دارد )مهندســین مشــاور کهــن دژ، 1392(.

ايــن مســئله ازآنجــا نشــأت می گیــرد کــه تعییــن اين کــه چــه بايــد و يــا می تواننــد در شــهر مســتقر شــوند 
ــت  ــند )فعالی ــته باش ــور داش ــهر حض ــد در ش ــد و نمی توانن ــی نباي ــع و فعالیت هاي ــه صناي ــاز( و چ ــت مج )فعالی
ــم  ــی خت ــن موضــوع کل ــه اي ــط ب ــش فق ــن چال ــورد اختالف نظــر اســت. اي ــز و م ــري بحث  انگی غیرمجــاز( ام
نشــده و در ورای آن بــه موضع هــا نیــز در شــهر برمی گــردد. به طــور مثــال اســتقرار يــک ســاختمان شــهرداری 
يــا مدرســه در يــک محلــه مســكونی به خودی خــود يــک فعالیــت مجــاز محســوب می شــود امــا ترکیــب ايــن 
ــا  ــت ب ــن فعالی ــازگاری اي ــث ناس ــد باع ــاص می توان ــه خ ــک محل ــان در ي ــای اطرافش ــا فعالیت ه ــا ب کارکرده

محیــط اطرافــش بشــود.

منشأهای اصلی

وضعیــت کنونــی اســتقرار فعالیت هــای ناســازگار در شــهر تهــران داراي چنــد منشــأ اصلــي اســت کــه در ابعــاد 
مختلــف زيســت محیطی، کالبــدي- فضايــي، قانونــي و ... قابل طــرح اســت کــه رئــوس آن عبــارت اســت از:

نا آمادگی كاركردی برای دوران نوين •

در ســالیان اخیــر، در کالن شــهرها در راســتای بــرآوردن نیازهــای دوران نويــن، به ضــرورت تغییــرات زيــادی 
ــاز  ــد و عــدم نی ــه فعالیت هــای جدي ــاز ب ــرات، خــود باعــث نی در فعالیت هــای شــهری رخ داده اســت. ايــن تغیی
بــه يكســری فعالیت هــای گذشــته شــده اســت. ايــن ســیر گــذار و جايگزينــی در بعضــی موضوعــات يــا مواضــع 
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ــن  ــرای دوران نوي ــردی ب ــدی و کارک ــی کالب ــا آمادگ ــوان آن را ن ــه می ت ــد ک ــاد می کن ــامانی هايی را ايج نابس
نامیــد.

نابسامانی و ناكارآمدی كالبدی •

ايــن مقولــه در شــهر تهــران در ســطح کالن مرتبــط بــا شــكل گیری پهنه هــا و راســته ها درگذشــته اســت. 
ــا  ــتند، ام ــتقرار داش ــرون از محــدوده شــهري اس ــته در بی ــال های گذش ــاي شــهري در س بســیاری از فعالیت ه
بــا رشــد مناطــق مســكوني رفته رفتــه ايــن مناطــق بــه شــهر پیوســته و داخــل محــدوده شــهري قــرار گرفتنــد. 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــی مسئله س ــه صنعت ــوص پهن ــژه در خص ــتگی ها به وي ــن پیوس ــاره ای از اي ــر، پ ــال حاض در ح
البتــه ايــن نابســامانی فقــط مربــوط بــه صنايــع نبــوده و در بعضــی مــوارد کاربری هــای دولتــی و يــا خدماتــی را 
ــد. ــی پیداکرده ان ــن خصلت ــره چنی ــی و غی ــا، نمايشــگاه بین الملل ــه پادگان ه ــان ک ــز شــامل می شــود. همچن نی

ــط، ســبب  ــروي آن از ضواب ــدم پی ــع شــهري و ع ــودن اســتقرار صناي ــد نب ــز، قاعده من ــرد نی ــاس خ در مقی
ــواع  ــا و ان ــل عملكرده ــک، تداخ ــم، ترافی ــر تزاح ــكالتي نظی ــا مش ــهر ب ــق ش ــي از مناط ــا در برخ ــده ت ش
آلودگی هــا مواجــه شــود. آلودگی هــای زيســت محیطی )آلودگــي صوتــي - هــوا و ...( ناشــي از کارکــرد 
برخــي از فعالیت هــای شــهري، مزاحمــت ناشــي از حرکــت وســايل نقلیــه ســنگین و ... نیــز وجــوه ديگــري از 
درهم ريختگــی کالبــدي و نظــام ناهماهنــگ اســتقرار فعالیت هــاي شــهري )خصوصــًا صنايــع ســنتی شــهری( 

ــن دژ، 1392(. ــاور که ــین مش ــت )مهندس ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــد ک ــمار مي رون ــه ش ب

آسيب و ناكارآمدی زيست محيطی •

ــود. از ســوي ديگــر،  ــدان مطــرح نب ــط زيســتی چن ــط محی ــا از منظــر ضواب ــالیان گذشــته، برخورده در س
ــد  ــده و فاق ــتی تدوين نش ــده به درس ــع آالين ــان صناي ــازمان و صاحب ــن س ــود مابی ــي موج ــتم های ارتباط سیس
ــرای  ــی ب ــه و ضوابط ــدون برنام ــی ب ــث پراکندگ ــل باع ــن دو دلی ــت. اي ــوده اس ــب و کارا ب ــازوکاری مناس س
ــه اهمیــت يافتــن موضوعــات  ــا توجــه ب فعالیت هــای آلوده کننــده زيســت محیطی گشــته اســت؛ کــه امــروزه ب

ــد. ــان می ده ــود را نش ــدی خ ــل ج ــک معض ــورت ي ــهرها به ص ــًا در کالن ش ــت محیطی خصوص زيس

ناكارآمدی نهادی و سازمانی •

ــي  ــهري يك ــاي ش ــتقرار فعالیت ه ــر در اس ــي و مؤث ــاي متول ــازمان ها و نهاده ــف س ــوزه وظاي ــل ح تداخ
ــده  ــی منعكس کنن ــوع به نوع ــن موض ــن اي ــی رود. همچنی ــمار م ــه ش ــع ب ــاماندهي صناي ــي س ــع اصل از موان
ــای  ــا و برنامه ه ــا طرح ه ــاط ب ــژه در ارتب ــا به وي ــی فعالیت ه ــكان گزين ــه م ــود در زمین ــي موج ــالء  اي قانون خ
مصــوب شــهري می باشــد. در ايــن راســتا، تداخــل وظايــف نهادهــا و ســازمان هاي تأثیرگــذار در نظــام اســتقرار 
فعالیت هــا بايــد مــورد بررســي و بازبینــي قــرار گیرنــد؛ به ويــژه در زمینــه هماهنگــی شــهرداري در امــور مرتبــط 
ــای  ــا و انجمن ه ــی و اتحاديه ه ــور صنف ــع ام ــی، مجام ــی، عموم ــتگاه های دولت ــكاری دس ــا هم ــاف ب ــا اصن ب
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ــادن و ... ــع و مع ــی، صناي ــاون، بازرگان ــای تع ــی و بخــش خصوصــی، اتاق ه ــرکت های تعاون ــی، ش صنف

مروری بر مطالعات گذشته در شهر تهران

ــام تشــخیص  ــی بان ــال 1369 واحدهاي ــل از س ــا قب ــق تحــت پوشــش آن ت ــران و مناط ــهرداری ته در ش
مزاحمــت وجــود داشــت کــه موضــوع را در حــد رفــع مزاحمت هــا از طريــق اجــرای بنــد 20 مــاده 55 و تبصــره 
ذيــل آن بــه انجــام می رســاند. پرونده هــا طیــف وســیعی از کاربری هــا شــامل صنايــع بــزرگ تــا کوچــک را در 
برمی گرفــت فــارغ از اين کــه برنامــه ای مــدون و جامــع در کل شــهر به منظــور هدايــت و راهبــری ســاماندهی 

صنايــع وجــود داشــته باشــد.

رخــداد ديگــری کــه ســاماندهی صنايــع را در رأس امــور برنامه ريزی هــای کشــور قــرارداد، مصوبــه خــرداد 
1346 هیئت وزيــران بــود کــه به موجــب آن در شــهر تهــران و اطــراف آن بــه شــعاع 120 کیلومتــری تأســیس 
صنعــت ممنــوع و مــوارد اســتثناء نیــاز بــه تأيیــد هیئــت دولــت داشــت. در پــی اثــرات مصوبــه فوق الذکــر بــرای 
ــال 1362  ــی مطــرح و در س ــداث شــهرک های صنعت ــتغال موضــوع اح ــد و اش ــای تولی ــه نیازه پاســخگويی ب
ــع  ــه تصويــب مجلــس شــورای اســالمی رســید. شــهرک های صنعتــی اســتان تهــران باهــدف انتقــال صناي ب

آالينــده و مزاحــم طراحــی و ســاخته شــد.

بــا مطرح شــدن موضــوع آلودگی هــای صنعتــی و لــزوم انتقــال صنايــع آالينــده مزاحــم بــه خــارج از شــهر، 
ــع تهــران« توســط مهندســین مشــاور  ــه تهیــه طــرح »مطالعــات ســاماندهی صناي شــهرداری تهــران اقــدام ب
ــی  ــای صنعت ــته های فعالیت ه ــه رش ــه کلی ــن مطالع ــده در اي ــدی به عمل آم ــاس طبقه بن ــر اس ــرد. ب ــوم ک زادب
بــه 6 گــروه تقســیم شــد: صنايــع موردنیــاز مســتقیم شــهر، صنايــع بــا آلودگــی زيســت محیطی شــديد، صنايــع 
دارای شــغل تكنولــوژی بــاال، صنايــع دارای عــدم ايمنــی شــديد، صنايــع بــا ناســازگاری کــم، متوســط و شــديد با 
ــی، محدوده هــای  ــدی گروه هــای صنعت ــر طبقه بن ــه عــالوه ب ــن مطالع ــع. در اي ــت مســكونی و ســاير صناي باف
جغرافیايــی نیــز بــه 4 دســته شــامل هســته مرکــزی شــهر، پهنــه مرکــزی، پهنــه شــمالی و پهنــه حاشــیه ای – 

ــوم، 1370(. اســتحفاظی طبقه بنــدی شــد )مهندســین مشــاور زادب

ــران  ــال 1386، ته ــوب س ــران مص ــع ته ــرح جام ــم انداز ط ــاس چش ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال اي
شــهري دانش پايــه1، هوشــمند2 و جهانــي3 تصويــر شــده کــه ايــن بــه معنــاي شناســايی عــدم تجانــس برخــي 
ــراي  ــد ب ــردي جدي ــاي کارک ــي فعالیت ه ــدن برخ ــزوده ش ــرورت اف ــهر و ض ــن ش ــود در اي ــاي موج فعالیت ه
تحقــق ايــن چشــم انداز اســت. چراکــه فضــای موجــود بــرای ورود بــه دوران نويــن نــا آمــاده و ناکارآمــد اســت.

1. شهر دانش پايه: شهری که در آن کار و فعالیت بر تولید کاال و خدمات با فناوری باال، اطالعات و ارتباطات، خدمات مالی و مولد، تولید و جذب 
علم و فناوری برای توسعه پايدار ملی استوار خواهد شد.

2. شهر هوشمند: شهری که با ساختن زيرساخت های الزم، ارتقاء محیط زيست و کیفیت زندگی بیشترين و برترين فعالیت ها و مشارکت ها را برای 
توسعه ملی برپا نمايد.

3. شهر جهانی: شهری که در پهنه آسیای جنوب غربی بیشترين شرکت ها و بنگاه های فراملیتی در آن مكان خواهند گزيد. مرکز بورس و خدمات 
مالی منطقه با جذب بیشترين سرمايه )مهندسین مشاور کهن دژ،1392(.
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ــر اســاس بنــد 20 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، شــهرداري تهــران گرديــده اســت از ايجــاد و تأســیس  ب
ــط و...( مي شــوند،  ــي ـ منظــر ـ محی ــروز آلودگــي )صوت ــه هــر نحــو از انحــاء موجــب ب ــه ب ــي ک ــه اماکن کلی
جلوگیــري کنــد. تمــام مشــاغلي کــه ايجــاد مزاحمــت )ســروصدا ـ تولیــد دود ـ فاضــالب ـ مــواد زايــد جامــد، 
مايــع و ...( می کننــد درصورتی کــه نتواننــد آلودگــي و مزاحمت هــای تولیدشــده را رفــع کننــد، توســط شــهرداري 
تعطیــل خواهنــد شــد. شــرکت ســاماندهي صنايــع و مشــاغل شــهر تهــران در راســتاي اجــراي صحیــح و اصولــي 
بنــد 20 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها جهــت شناســايي صنايــع و مشــاغل مزاحــم شــهر تهــران و انتقــال آن هــا 

بــه خــارج از محــدوده حريــم قانونــي شــهر تهــران تأسیس شــده اســت.

ــن شناســايي،  ــر انجــام يافت ــي باهــدف هرچــه بهت ــا و واحدهاي ــن شــرکت، معاونت ه درراســتاي ايجــاد اي
راهبــري و انتقــال صنايــع و مشــاغل مزاحــم شــهر تهــران ايجــاد گرديــد.

دراين بیــن، شــرکت ســاماندهي صنايــع و مشــاغل شــهرداري تهــران چنديــن طــرح مختلــف را در راســتاي 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــران در دســتور کار دارد ک ــع شــهر ته ــت مشــاغل و صناي ــه وضعی انتظــام بخشــي ب
ــن در  ــز طــرح اســتفاده از فناوري هــاي نوي ــده و نی ــارز آالين ــع و مشــاغل ب ــه طــرح جامــع ســاماندهي صناي ب
ــط  ــي مرتب ــاي موضع ــه طرح ه ــن دژ، 1392(. ازجمل ــین مشــاور که ــرد )مهندس ــاره ک ــاماندهي مشــاغل اش س
ــت  ــي معاون ــه کارفرماي ــق 4 و 19 ب ــي مناط ــاي صنعت ــاماندهي پهنه ه ــرح س ــوان ط ــز مي ت ــوع نی ــا موض ب
شهرســازي و معمــاري شــهرداري تهــران را ذکــر نمــود. همچنیــن مرکــز مطالعــات و برنامه ريــزي شــهر تهــران 
ــع و  ــه و انجــام داده اســت و طــرح ســاماندهی اســتقرار صناي طــرح ســاماندهي مشــاغل شــهر تهــران را تهی
انتقــال صنايــع نامتجانــس بــا کارکــرد و عملكــرد شــهری در همیــن مرکــز مراحــل پايانــی مطالعــات خــود را 
ــع  ــوان مناب ــد به عن ــا مي توانن ــاي آن ه ــج و خروجی ه ــور و نتاي ــاي مذک ــت، طرح ه ــي اس ــد. بديه ــی می کن ط

اطالعاتــی مؤثــر در ايــن دانــش شــهر مورداســتفاده قــرار گیرنــد.

امــا به طــور خــاص طرح هايــی کــه در رابطــه بــا موضــوع پژوهــش مطالعاتــی کــه بــه بررســی پراکندگــی 
فعالیت هــای ناســازگار شــهر تهــران پرداختــه باشــد عبــارت اســت از:

ــع و مشــاغل مزاحــم  ــاماندهی صناي ــروژه س ــوم(، پ ــران )مشــاور زادب ــع شــهر ته ــاماندهی صناي ــروژه س پ
)مشــاور فــر نهــاد(، پــروژه ســاماندهی مشــاغل بــارز آالينــده )مشــاور فــر نهــاد(، پــروژه ســاماندهی و انتقــال 
مشــاغل نامتجانــس )مشــاور نقش جهــان پــارس(، ســاماندهی اســتقرار صنايــع و انتقــال صنايــع نامتجانــس بــا 

کارکــرد و عملكــرد شــهری )مهندســین مشــاور کهــن دژ( و...

ــه اهــداف ايــن پژوهــش می باشــد.  ــذا مطالعــه طرح هــای نامبــرده از ابعــاد مختلــف از ضروريــات نیــل ب ل
ايــن ابعــاد، عبــارت اســت از:
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چگونگی وضعیت و اثرگذاری و تعامل صنايع شهری تهران. •
چگونگی الگوی کنونی استقرار فعالیت های در شهر تهران. •
چگونگی استقرار فعالیت های ناسازگار در تهران. •

تهيه و تدوين ضوابط و معيارهای ساماندهی صنايع و مشاغل شهری )1375، مشاور فرنهاد(

در ســال 1375 شــرکت مهندســین مشــاور فرنهــاد طرحــی بــا عنــوان »تهیــه و تدويــن ضوابــط و معیارهــای 
ســاماندهی صنايــع و مشــاغل شــهری« بــه کارفرمايــی دفتــر برنامه ريــزی عمرانــی وزارت کشــور تهیــه کــرد 
کــه ضمــن تعريــف و تبییــن مفاهیــم کلــی در ســاماندهی، طبقه بنــدی مشــخصی از صنايــع و صنــوف شــهر 
ارائــه شــد کــه صنايــع بــه 3 دســته صنايــع مــورد نیــاز شــهروندان، صنايــع تاريخــی و قديمــی مســتقر در شــهر 

و صنايــع خدماتــی تقســیم شــدند.

پروژه ساماندهی و انتقال مشاغل نامتجانس 1389- مشاور نقش جهان پارس

ايــن مهندســین مشــاور به منظــور شناســايی مشــاغل نامتجانــس و عوامــل ايجــاد عــدم تجانــس، برنامه هــای 
گذشــته شــهر تهــران و محیــط پیرامــون آن را ماننــد طــرح مجموعــه شــهری تهــران و حوزه هــای آن، طــرح 
ــت. در  ــرار داده اس ــل ق ــی و تحلی ــورد ارزياب ــا را م ــاغل و فعالیت ه ــاماندهی مش ــرح س ــع اول و دوم، ط جام
مرحلــه بعــدی بــا جمــع آوری نظــرات و پیشــنهادهای ذی نفعــان و صاحبــان مشــاغل و فعالیت هــای نامتجانــس 
و هم چنیــن کارگــزاران و نخبــگان، بــه اســتخراج نتايــج خــود و ارائــه آن بــا اســتفاده از مــدل تجويــز مبــادرت 
ورزيــده اســت. در صفحــات بعــد نمونــه نقشــه ها و جــداول تولیدشــده در ايــن طــرح مرتبــط بــا پراکنــش کالن 

فعالیتــی و همچنیــن پیشــنهادی جهــت ســاماندهی و انتقــال مشــاغل نامتجانــس ارائه شــده اســت:
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نقشه 1: ساختار فضايی ساماندهی استقرار مشاغل و فعالیت ها بر اساس مرکزها و پهنه های پیشنهادی طرح جامع تهران
)مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران 1389(

نقشه 2: نظام مراکز پیشنهادی فعالیت در شهر تهران )مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران 1389(

جدول 1: عناصر فضايي براي پذيرش فعالیت هاي نامتجانس در پیرامون شهر تهران )مأخذ: مهندسین مشاور نقش جهان پارس(
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عناصر فضايي دسته بندي فعاليت
محورهاپهنه ها

1234567891011
صنايع مواد غذايي و مواد آشامیدني

تولید منسوجات
دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و 

زين و يراق و تولید کفش
تولید چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه ـ غیر از 

مبلمان ـ ساخت کاال از ني و مواد حصیري
صنايع تولید زغال کک - پااليشگاه هاي نفت و 

سوخت هاي هسته اي
صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايي
تولید محصوالت الستیكي و پالستیكي
تولید ساير محصوالت کاني غیرفلزی

تولید فلزات اساسي
تولید محصوالت فلزي فابريكي به جز ماشین آالت و 

تجهیزات
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در 

جاي ديگر
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي 

برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
تولید وسايل نقلیه موتوري، تريلر و نیم تريلر

تولید ساير وسايل حمل ونقل
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي 

ديگر
بازيافت

راهنماي جدول:
1. پهنــه کوهســاران شــرقي، 2. پهنــه کوهســاران شــمالي، 3. پهنــه لويــزان، 4. پهنــه شــهر آفتــاب،  5. محــور تهــران ـ کــرج ـ قزويــن، 6. محــور 

تهــران ـ قــم، 7. محــور تهــران ـ ســاوه، 8. محــور تهــران ـ شــمال،  9. محــور خــاوران، 10. محــور دماونــد، 11. محــور ورامیــن
منبع: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران )1389(
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نقشه 3: فعالیت های نامتجانس در محورهای پیرامون شهر )مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران، 1389(

طرح جامع ساماندهی صنايع و مشاغل بارز آالينده و مزاحم شهر تهران 1390- مشاور فرنهاد

دستاورد طرح مورداشاره را می توان در موارد زير مطرح کرد:

تحلیل وضعیت شهر تهران ازنظر آلودگی و مزاحمت برای مشاغل با کارکرد شهری و غیرشهری.1. 
شناسايی مشاغل بارز آالينده و مزاحم در سطح شهر تهران و مناطق تهران.2. 
ارائه چشم انداز، راهبردها و راهكارهای ساماندهی در شهر تهران.3. 
ارائه چشم انداز، راهبردها و راهكارهای ساماندهی در مناطق شهر تهران.4. 

در بررســی مناطــق شــهر تهــران مشــاور ابتــدا بــه ذکــر شناســنامه ای از هــر منطقــه و موقعیــت آن در شــهر 
ــد.  ــح می ده ــم اندازهای آن را توضی ــخص و چش ــع مش ــرح جام ــه را در ط ــت منطق ــپس موقعی ــردازد، س می پ
ــردازد و  ــق می پ ــت مناط ــل وضعی ــه تحلی ــل ب ــل قب ــاز از مراح ــات موردنی ــت آوردن اطالع ــه دس ــد از ب بع
درنهايــت گروه هــای اصلــی صنايــع و مشــاغل مزاحــم و آالينــده را در مناطــق بــه تفكیــک صنايــع و مشــاغل 

ــد. ــی می کن ــهری معرف ــهری و غیرش ــرد ش دارای کارک

ســاماندهی اســتقرار صنايــع و انتقــال صنايــع نامتجانــس بــا كاركــرد و عملكــرد شــهری )مركــز مطالعــات 

ــران 1392( ــهر ته ــزی ش و برنامه ري

در حــال حاضــر ايــن پــروژه در مراحــل پايانــی بــوده ولــی هنــوز بــه اتمــام نرســیده اســت؛ امــا بــا توجــه 
ــف استفاده شــده اســت. ــای مختل ــای آن در بخش ه ــش شــهر از گزارش ه ــن دان ــا اي ــی ب ــت موضوع ــه قراب ب
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تعاريف مرتبط جهت شناسايی مشاغل ناسازگار

سازگاری •

ــازی  ــس جداس ــر و برعك ــار يكديگ ــازگار در کن ــای س ــری کاربری ه ــازگاری، قرارگی ــه س ــور از مؤلف منظ
ــو،  ــده دود، ب ــای تولیدکنن ــد کاربری ه ــازگار مانن ــای ناس ــت. کاربری ه ــر اس ــازگار از يكديگ ــای ناس کاربری ه
صــدا، شــلوغی، آلودگــی صوتــی، کشــتارگاه بايســتی از کاربری هــای مســكونی، آموزشــی، بهداشــتی، مذهبــی، 
فرهنگــی فاصلــه داشــته باشــند. هــدف از ناســازگاری، مكان يابــی يــا انتقــال کاربری هــای ناســازگار از ســازگار 
ــكونی  ــری از مس ــا چوب ب ــكونی ي ــی( از مس ــكاری )کارگاه ــای صاف ــازی کاربری ه ــرض جداس ــت. برف اس

ضــروری اســت )شــرکت ســاماندهی صنايــع و مشــاغل 1385(.

آلودگی و مزاحمت •

آلودگی:

به موجــب مــاده 9 قانــون حفاظــت و بهســازی محیط زيســت مصــوب ســال 1353 و اصالحیــه ســال 1370 
منظــور از آلــوده ســاختن محیط زيســت عبــارت اســت از: پخــش يــا آمیختــن مــواد خارجــی بــه آب، هــوا، خــاک 
و يــا زمیــن بــه میزانــی کــه کیفیــت فیزيكــی يــا شــیمیايی و يــا بیولوژيكــی آن را به طوری کــه بــه حــال انســان 

يــا ســاير موجــودات زنــده و يــا گیاهــان و يــا آثــار و ابنیــه زيــان آور باشــد؛ تغییــر دهــد.

مزاحمت:

مزاحمــت ايجــاد شــرايط يــا حالــت نامطلــوب و ناخوشــايند در محیــط اســت کــه موجــب اختــالل در کار و 
ــراد می شــود. ــره در اف زندگــی و احســاس آزردگــی، تنــش، پريشــانی، ناراحتــی، خشــم و غی

مزاحمت فعاليت های صنعتی:

در مفهــوم عــام و کلــی خــود عبــارت اســت از هرگونــه آثــار و پیامدهــای ناشــی از فعالیــت صنعتــی و خدماتی 
ــوم  ــر در مفه ــازد. اگ ــكل می س ــار مش ــهروندان را دچ ــرده و ش ــاد ک ــالل ايج ــینی اخت ــد شهرنش ــه در رون ک
ــرات  ــت اث ــوم مزاحم ــت، در مفه ــه اس ــت موردتوج ــد فعالی ــی فراين ــی و عین ــای بیرون ــتر جنبه ه ــی بیش آلودگ
ايــن فراينــد در حیــات جســمانی و روانــی انســان مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد. به طورکلــی مزاحمــت پديــده ای 
ــای  ــوء فعالیت ه ــای س ــار و پیامده ــی از آث ــه ناش ــوده ک ــادی ب ــی اقتص ــدی و اجتماع ــت محیطی، کالب زيس
ــع  ــته از صناي ــم آن دس ــع مزاح ــن صناي ــت؛ بنابراي ــهروندان اس ــهر و ش ــر روی ش ــی ب ــات فن ــی و خدم صنعت
شــهری هســتند کــه در محیــط طبیعــی، کالبــدی و اجتماعــی شــهر ايجــاد اختــالل کــرده و به ســالمت جســمی 

و روحــی شــهروندان آســیب برســانند.
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ماهيت دوگانه ايجاد آلودگی و مزاحمت:

بــرای شناســايی علــل و عوامــل اصلــی آلودگــی و مزاحمــت و همچنیــن يافتــن راهكارهــای مناســب بــرای 
رفــع يــا کاهــش آن هــا

الزم است که ماهیت انواع آلودگی و مزاحمت را به دو گونه تقسیم کنیم.

الف- آلودگی و مزاحمت ذاتی درونی

برخــی از اشــكال آلودگــی و مزاحمــت بــه ماهیــت فعالیــت تولیــدی و خدماتــی يعنــی فراينــد تولیــد، نــوع 
ابزارهــا، نــوع مــواد اولیــه و ســازمان کار مربــوط می شــود مثــل ايجــاد ســموم، زائــدات، ســروصدا، حمل ونقــل 

ســنگین، انبارهــای بــزرگ و غیــره.

ب آلودگی - و مزاحمت ثانوی بیرونی

برعكــس برخــی ديگــر از اشــكال آلودگــی و مزاحمــت از ذات فعالیــت ناشــی نمی شــود، بلكــه از شــرايط 
محیــط کار مثــل موقعیــت اســتقرار، تجمــع واحدهــا، مشــكالت دسترســی، محدوديــت مــكان، ضعــف مديريــت، 

ــرد. ــره سرچشــمه می گی ــود تســهیالت ايمنــی و غی کمب

بــه لحــاظ تولیــد انــواع آلودگــی و مزاحمــت ناشــی از آن، صنايــع را می تــوان بــه ســه دســته ســبز، زرد و 
قرمــز تفكیــک کــرد.

ــهر  ــاغل ش ــع و مش ــاماندهی صناي ــرکت س ــت )ش ــر اس ــرار زي ــته ها به ق ــک از دس ــر ي ــای ه ويژگی ه
ــران،1392(: ته

صنايع سبز

ايــن گــروه، شــامل: صنايــع بــا تكنولــوژی برتــر صنايــع High-tech می باشــد. ايــن صنايــع بــا تكنولــوژی  •
برتــر، صنايعــی هســتند کــه از فنــاوری باالئــی برخــوردار بــوده و عمومــًا دارای ويژگی هــای اصلــی بــه 

ــر می باشــند: شــرح زي

 حداقل دريكی از سه بستر فرايند، ماشین آالت و تجهیزات دارای سطح باالی فناوری هستند. •

محصــوالت ايــن صنايــع، تجهیــزات و خدمــات بــا فنــاوری بــاال، دارای حداکثــر بهره گیــری از روش هــای  •
تولید خــودکار هســتند.

هزينه های تحقیق و توسعه در اين صنايع در سطح باالئی قرار دارد. •

فناوری اين صنايع نسبت به فناوری ساير صنايع با نرخ سريع تری تغییر می کند. •

دارای پتانسیل ظرفیت رشد سريع می باشند. •

آاليندگی زيست محیطی اين صنايع به ازای واحد محصول تولیدی، حداقل است. •
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صنايع زرد

ــتمر  ــارت مس ــی و نظ ــی و کارشناس ــط فن ــت ضواب ــا رعاي ــه ب ــود ک ــامل می ش ــی را ش ــع زرد، گروه صناي
دســتگاه های ذی ربــط، ادامــه فعالیــت آن هــا در محــدوده، حريــم و مجموعــه شــهری بــا رعايــت ضوابــط فنــی 
ــای  ــد در مجتمع ه ــا می توانن ــت و ي ــع اس ــه بالمان ــادی مربوط ــر مب ــتقیم و مؤث ــارت مس ــی و نظ و کارشناس

درون شــهری اســتقرار يابنــد.

صنايع قرمز

ايــن گــروه، صنايعــی را دربرمــی گیــرد کــه بايــد در شــهرک های صنعتــی مســتقر شــوند و ادامــه فعالیــت 
ــی  ــی خدمات ــای صنف ــد در مجتمع ه ــوده و باي ــر نب ــهری امكان پذي ــه ش ــم و مجموع ــدوده، حري ــا در مح آن ه

ــد. ــتقرار يابن ــهری اس برون ش

فعاليت مزاحم

ــه  ــت دارای روحی ــک فعالی ــوص ي ــری )2006( در خص ــل از مونتگم ــه نق ــن دژ ب ــاور که ــین مش مهندس
ــدام به طــور مختصــر  ــن بخــش هرک ــه در اي ــی را برمی شــمارد ک ــی، ويژگی هاي شهرنشــینی و همین طــور مدن

ــد از: ــه عبارت ان ــوند ک ــی می ش بررس

گوناگونــی: بــه ايــن معنــا کــه فعالیت هــای يــک محیــط شــهری و يــا بــه بیــان درســت تر يــک مــكان، 1. 
بايــد از گوناگونــی و اختــالط برخــوردار باشــند. در ايــن زمینــه می تــوان به صــورت بنــدی يــان گل اشــاره 
ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــیم بندی می کن ــته ی تقس ــه دس ــه س ــی ب ــهری را به طورکل ــای ش ــه فعالیت ه ــرد ک ک

الف( فعالیت های ضروری، مانند مدرسه رفتن، فعالیت های مرتبط با امرارمعاش و نظیر آن

ــردن  ــا ورزش ک ــی و ي ــای تفريح ــواًل فعالیت ه ــتند و معم ــروری نیس ــه ض ــی ک ــای انتخاب ب( فعالیت ه
را شــامل می شــوند. وی معتقــد اســت هرچــه تنــوع فعالیت هــای انتخابــی در يــک مــكان بیشــتر باشــد 

ــت. ــر اس ــكان باکیفیت ت آن م

ــان گل  ــد ي ــت و از دي ــهری اس ــای ش ــک فض ــرای ي ــرط الزم ب ــه ش ــی ک ــای اجتماع ج( فعالیت ه
مهم تريــن فعالیت هــای شــهری، فعالیت هــای اجتماعــی می باشــد؛ کــه درنتیجــه ی ارتبــاط افــراد 

ــد. ــكل می گیرن ــی ش ــروری و انتخاب ــای ض ــی فعالیت ه ــر يعن ــت ديگ ــام دو فعالی ــن انج ضم

2. ســرزندگی: منظــور از ســرزندگی، داشــتن پويايــی و حیــات و جنب وجــوش اســت. بــه ايــن معنــا کــه يــک 
فعالیــت شــهری فعالیتــی اســت کــه در فضــای شــهر ايجــاد جنب وجــوش می کنــد.

3. زندگــی خیابانــی: مهم تريــن عنصــری کــه جیــن جیكوبــز در کتــاب مــرگ و زندگــی شــهرهای بــزرگ 
آمريكايــی بــرای يــک محیــط شهرنشــین خــوب بــه آن اشــاره می کنــد جــاری بــودن زندگــی در فضــای 
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شــهری، عرصــه عمومــی و دقیق تــر، در خیابــان اســت. ايــن امــر ســبب می شــود تــا رفتارهــای ناهنجــار 
اجتماعــی در عرصــه عمومــی شــهر کاهــش پیداکــرده و همچنیــن جنب وجــوش شــهری ارتقــا يافتــه و 

آن مــكان در چنیــن شــرايطی بــه لحــاظ اقتصــادی نیــز رشــد خواهــد کــرد.

4. نمــای فعــال: بــه ايــن معنــا کــه هــر فعالیــت شــهری بايــد به گونــه ای از خیابــان و يــا عرصــه عمومــی 
ــن  ــرد. ويتري ــرار بگی ــا فضــای شــهری ق ــق در اندرکنــش ب ــن طري ــوده و از اي ــدا و آشــكار ب شــهر هوي

ــت شــهری اســت. ــک فعالی ــال توســط ي ــای فع ــرای داشــتن نم ــال ب ــن مث خرده فروشــی ها بارزتري

5. رخدادهــای فرهنگــی مرتبــط بــا بســتر: وقتــی يــک فضــای شــهری، بــه لحــاظ زيربنــای اقتصــادی تأمیــن 
ــای  ــا و رخداده ــق فعالیت ه ــود را از طري ــت خ ــا مدنی ــد ت ــدا می کن ــاز پی ــد، نی ــره وری باش و دارای به
ــی و  ــه ی فرهنگ ــا زمین ــط ب ــی مرتب ــای فرهنگ ــی رخداده ــد. برپاي ــا ده ــا ارتق ــوان روبن ــی به عن فرهنگ

ــردد. ــوردار گ ــر برخ ــی غنی ت ــكان از هويت ــا آن م ــكان، ســبب می شــود ت ــک م ــی ي ــی بوم فعالیت

ــوده و  ــردم جــذاب ب ــرای م ــد ب ــه فعالیت هــای شــهری می توانن ــا ک ــن معن ــه اي ــت: ب 6. ســرگرمی و جذابی
آن هــا را بــه خــود مشــغول کننــد؛ ماننــد فعالیــت مســگرها در بــازار اصفهــان.

ــی  ــا ب ــدی فض ــه مرزبن ــند و ب ــردد باش ــع ت ــن من ــد دارای قوانی ــهری نباي ــا ش ــی: فعالیت ه 7. دعوت کنندگ
انجامنــد.

ــاد  ــی ايج ــد و در پ ــهر می گنجن ــاد ش ــتر اقتص ــواره در بس ــهری هم ــای ش ــاد: فعالیت ه ــق اقتص 8. رون
ــد. ــل می کنن ــهر عم ــره وری ش ــای به ــزوده و ارتق ارزش اف

ــه  ــزان جابه جايــی در شــهر و البت 9. حمل ونقــل مناســب: فعالیت هــای شــهری همــواره موجــب ارتقــای می
ارتقــای ســطح دسترســی بــه خدمــات و کاالهــا هســتند.

تدوين شاخص های مشاغل مزاحم و نامتجانس

ــری  ــه نتیجه گی ــوان اين گون ــدند، می ت ــرور ش ــاال م ــه در ب ــای شــهری ک ــار فعالیت ه ــه 9 معی ــه ب ــا توج ب
ــا زندگــی و فضــای شــهری محســوب  کــرد کــه فعالیت هايــی کــه دارای ايــن ويژگی هــا هســتند متجانــس ب
می شــوند و در غیــر ايــن صــورت ايــن فعالیت هــا مزاحــم زندگــی شــهری می باشــند و حضــور آن هــا در شــهر 
ــور  ــه فاکت ــن ن ــه اي ــق ماتريســی ک ــذا از طري ــی منجــر خواهــد شــد. ل ــه ايجــاد مشــكالت و محدوديت هاي ب
ــط  ــا محی ــوان يــک جــدول ارتباطــات تجانســی ب ــد می ت ــف بررســی کن ــاد مختل ــت در ابع ــرای هــر فعالی را ب

اطــراف تشــكیل داد.
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جدول 2: شاخص های تجانسات شهری ناشی از فعالیت )مهندسین مشاور کهن دژ،1392(

ــات فضايــی  ــه عــدول و تجــاوز از خصوصی ــوان هرگون ــرای شناســايی تزاحمــات شــهری می ت همچنیــن ب
بــا توجــه بــه ابعــاد فــرم، عملكــرد و معنــا را بــرای يــک فعالیــت مزاحمــت تعريــف نمــود کــه در زيــر ماتريــس 

آن نمايــش داده شــده اســت.

جدول 3: شاخص های تزاحمات شهری ناشی از خصوصیت های مرتبط با مكان )مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران،1392(

ــه تعییــن شــاخص های تعییــن میــزان  پس ازايــن در دســته بندی کامل تــری مهندســین مشــاور کهــن دژ ب
تزاحــم و تجانــس فعالیت هــای شــهری بــرای شــهر تهــران در قالــب جــداول 4 پرداختــه اســت:
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ص های تعیین میزان تزاحمات شهری فعالیت ها )مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران،1392(
جدول 4: شاخ
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روش شناسی فرايند گردآوري اطالعات

بــر اســاس جــداول بخــش قبلــی، تعییــن مشــاغل ناســازگار در شــهر تهــران، ابعــاد و شــاخص های بســیار 
گســترده ای داشــته و تعییــن میــزان ايــن ناســازگاری خــود يــک پژوهــش پرهزينــه و زمان بــر خواهــد بــود کــه 
در چارچــوب ايــن دانــش شــهر نمی گنجــد؛ امــا بــه جهــت شــناخت عمومــی از وضعیــت پراکندگــی مشــاغل 
ــه  ــوان رويكــرد زيــر را دنبــال کــرد. خاطرنشــان اينكــه نظــام ايــن پژوهــش ن ناســازگار در ســطح شــهر می ت
مبانــی تحلیــل خــود را صرفــًا بــر روش هــای کمــی )برآمــده از انگاره هــای فــرا اثبات گرايــی( قــرار داده و نــه 
بــا قــرار دادن کیفیــت در برابــر کمیــت و اتــكا بــر روش هــای کیفــی تنهــا بــه تفســیرگرايی نظــر دارد. بديــن 

لحــاظ جمــع آوری اطالعــات در ادامــه فراينــد پژوهــش از ســه روش میســر خواهــد بــود:

استفاده از طرح های مطالعاتی گذشته •

بــرای شــهر تهــران تاکنــون چنــد طــرح مطالعاتــی در خصــوص موضوعــات مرتبــط بــا ســاماندهی صنايــع 
ــد انجــام آن،  ــه شــد. مســلمًا در رون ــا پرداخت ــی آن ه ــر اجمال ــه ذک ــاًل ب ــه قب و مشــاغل انجام شــده اســت؛ ک
ــن  ــد در اي ــه باي ــت ک ــده اس ــازگار انجام ش ــای ناس ــش فعالیت ه ــوع پراکن ــی هايی در موض ــات و بررس مطالع
دانــش شــهر بــه آن هــا پرداختــه شــود امــا دو چالــش اساســی بــرای اســتفاده از ايــن مســتندات وجــود دارد. اول 
ــه علــت نداشــتن اطالعــات کافــی عــدم امــكان برداشــت دقیــق، بیشــتر  اينكــه بســیاری از ايــن مطالعــات ب
ــه پراکندگــی  ــت، ب ــک فعالی ــه تفكی ــه ب ــی و ن ــه موضع ــد داشــته و به صــورت موضوعــی و ن ــات تأکی ــر کلی ب

فعالیت هــای ناســازگار پرداخته انــد.

دوم اينكــه بــا توجــه بــه گذشــت زمــان تغییراتــی در فعالیت هــای شــهری ازلحــاظ اســتقرار رخ داده اســت 
کــه باعــث عــدم بــه روز بــودن ايــن اطالعــات شــده اســت.

استفاده از بانک های اطالعاتی موجود •

ــامانه های  ــاد س ــطه ی ايج ــی به واس ــای اطالعات ــران بانک ه ــهرداری ته ــه ش ــر در مجموع ــال حاض در ح
ــی  ــات فعالیت هاي ــع آوری اطالع ــه جم ــوط ب ــامانه ها مرب ــن س تراکنشــی (TPS) تولیدشــده اســت. يكــی از اي
ــده تشكیل شــده اســت کــه  ــرای آن هــا پرون ــون شــهرداری ها ب اســت کــه به واســطه تبصــره 20 مــاده 55 قان

ــادی پراکندگــی فعالیت هــای مزاحــم را در شــهر نشــانگر باشــد. ــا حــدود زي ــد ت می توان

روش تلفیقی •

روش ديگــر و بــرای ايــن تحقیــق اســتفاده از هــر دو روش ذکرشــده در بــاال بــرای تبییــن وضعیــت شــهر 
ــه ی  ــد گزين ــوم می توان ــن روش س ــده اي ــر نگارن ــه نظ ــد. ب ــازگار می باش ــای ناس ــش فعالیت ه ــاظ پراکن ازلح

ــد. ــدف پژوهــش باش ــرای ه مناســب تری ب
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فصل سوم: تحليلی بر وضعيت مشاغل ناسازگار در كالن شهر تهران

بررسی وضعيت كلی استقرار صنايع در شهر تهران

ــع در ســطح مناطــق 22  ــف صناي ــای مختل ــی گروه ه ــن دژ پراکندگ ــین که ــات مهندس ــر اســاس مطالع ب
ــد: ــر می باش ــه شــرح زي ــران ب ــه ته گان

بررســی وضعیــت صنايــع غذايــی واقــع در مناطــق مختلــف شــهر تهــران نشــان می دهــد، بیشــترين تعــداد 
ــی و  ــواد غذاي ــد م ــامل تولی ــن و بیشترش ــر کارک ــداد 13 کارگاه 10 نف ــا تع ــه 21 ب ــی در منطق ــع غذاي صناي

ــت. ــده اس ــا 12 کارگاه واقع ش ــه 18 ب ــپس در منطق ــامیدنی و س آش

پراکندگــی صنايــع چرم ســازی در ســطح شــهر تهــران نشــان می دهــد، کارگاه هــای دباغــی و عمــل آوردن 
چــرم و ســاخت کیــف، چمــدان، زيــن، يــراق و تولیــد کفــش و همچنیــن عمــل آوردن پوســت خــزدار در منطقــه 

11 بــا تعــداد 35 کارگاه و منطقــه 12 بــا تعــداد 21 کارگاه بیشــترين تمرکــز را دارد.

بیشــترين تمرکــز صنايــع ســلولزی شــامل تولیــد چــوب و محصــوالت چوبــی و چوب پنبــه غیــر از مبلمــان، 
ــر  ــار و تكثی ــذی و انتش ــوالت کاغ ــذ و محص ــد کاغ ــن تولی ــری و همچنی ــواد حصی ــی و م ــاخت کاال از ن س
رســانه ها در منطقــه 21 بــا تعــداد 46 کارگاه مشاهده شــده اســت. منطقــه 18 تهــران نیــز بــا تعــداد 27 کارگاه 

از گــروه صنايــع ســلولزی در رتبــه بعــدی قــرار دارد.

پراکندگــی صنايــع فلــزی در ســطح شــهر تهــران نشــان می دهــد، تولیــد محصــوالت فلــزی و ماشــین آالت 
در منطقــه 21 بــا تعــداد 144 کارگاه و منطقــه 18 بــا تعــداد 76 کارگاه بیشــترين تمرکــز را دارد.

صنايــع بــرق و الكترونیــک در منطقــه 18 بــا تعــداد 21 کارگاه شــامل تولیــد راديــو و تلويزيون و دســتگاه های 
ارتباطــی و همچنیــن تولیــد ابــزار پزشــكی و اپتیكــی و ابــزار دقیــق و ســاعت های مچــی و ... بیشــترين تمرکــز 

را دارد. منطقــه 9 نیــز بــا تعــداد 5 کارگاه در رتبــه بعــدی قــرار دارد.

پراکندگــی صنايــع نســاجی در ســطح مناطــق شــهر تهــران نشــان می دهــد، منطقــه 21 بــا تعــداد 29 کارگاه 
تولیــد پوشــاک و منســوجات و ســپس منطقــه 20 بــا تعــداد 14 کارگاه بیشــترين فراوانــی گــروه صنايــع نســاجی 

ــند. را دارا می باش

صنايــع شــیمیايی در منطقــه 21 بــا تعــداد 34 کارگاه شــامل تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیايی و همچنیــن 
تولیــد محصــوالت الســتیكی و پالســتیكی... بیشــترين تمرکــز را دارد. منطقــه 18 نیــز بــا تعــداد 9 کارگاه تولیــد 

محصــوالت شــیمیايی در رتبــه بعــدی قــرار دارد.

ــر در  ــم تريل ــر و نی ــوری، تريل ــه موت ــايل نقلی ــد وس ــامل: تولی ــازی؛ ش ــع ماشین س ــز صناي ــترين تمرک بیش
منطقــه 21 بــا تعــداد 12 کارگاه مشاهده شــده اســت. منطقــه 18 و 22 تهــران نیــز بــا تعــداد 3 کارگاه از گــروه 

ــرار دارد. ــدی ق ــه بع ــازی در رتب ــع ماشین س صناي
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ــق 4،5،12 و 21  ــت در مناط ــن صنع ــد اي ــان می ده ــران نش ــهر ته ــطح ش ــت در س ــع بازياف ــی صناي پراکندگ
واقع شــده اســت کــه بیشــترين تعــداد صنايــع بازيافــت نیــز در منطقــه 4 تهــران بــا تعــداد 4 کارگاه واقع شــده اســت.

ــن  ــف شــهر تهــران نشــان می دهــد اي ــع در مناطــق مختل ــزی واق ــی غیرفل ــع کان بررســی وضعیــت صناي
صنعــت تنهــا در منطقــه 21 تهــران بــا تعــداد 3 کارگاه، منطقــه 18 بــا تعــداد 2 کارگاه و منطقــه 16 بــا تعــداد 

ــت. ــده اس 1 کارگاه واقع ش

بررسی وضعیت مناطق 22 گانه تهران ازنظر حضور صنايع به شرح زير است:

منطقــه 21 تهــران بــا تعــداد 312 کارگاه 10 نفــر کارکــن و بیشــترو ســپس منطقــه 18 بــا تعــداد 140 کارگاه 
مناطــق 20، 9 و 11 تهــران بــا تعــداد 77، 63 و 57 کارگاه صنعتــی در رتبــه بعــدی تأثیرپذيــری از تمرکــز صنايــع 
مختلــف قــرار دارنــد. منطقــه 14 بــا تعــداد 5 کارگاه صنعتــی دارای کمتريــن تمرکــز گروه هــای مختلــف صنايــع 
می باشــد. مناطــق 8 و 22 بــا تعــداد 9 کارگاه صنعتــی و ســپس مناطــق 7 و 3 تهــران نیــز بــه ترتیــب بــا تعــداد 

10 و 11 کارگاه، ازنظــر تعــداد حضــور صنايــع در رتبــه بعــدی قــرار دارنــد.

جمع بنــدی مطالــب فــوق نشــان می دهــد، 31% از صنايــع موجــود در شــهر تهــران در منطقــه 21 تهــران 
تمرکزيافتــه اســت. درواقــع 10 گــروه مختلــف صنعتــی بــا پراکنــش انــواع آالينده هــای متنــوع آب، خــاک، هــوا 
و صــدا بــا کمیــت و کیفیت هــای متفــاوت در پهنــه ای بــا وســعت 5156 هكتــار کــه تنهــا 8.7 درصــد از مســاحت 

کل شــهر تهــران را دربرمــی گیــرد واقع شــده اســت.

نقشه 3: سیما و منظر شهری حاصل از استقرار صنايع )مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران،1392(



مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران 28

جدول 4: وضعیت استقرار صنايع در شهر تهران )مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران،1392(



29مطالعه و بررسي پراكندگي فعاليت ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پيامدهاي آن
نقشه 4: پراکندگی صنايع در شهر تهران )مأخذ: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران،1392(
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همچنیــن بــر اســاس مطالعــات شــهرداري تهــران کــه توســط شــرکت زادبــوم )1370( انجام شــده اســت، 
ــه پنــج دســته تقســیم مي شــوند: صنايــع تهــران ب

صنايع مورد نیاز مستقیم شهر. •
صنايع با آلودگي زيست محیطی شديد. •
صنايع داراي ثقل تكنولوژيكي باال. •
صنايع با عدم ايمني شديد. •
صنايع ناسازگار با بافت مسكوني. •

مطابــق ايــن مطالعــات صنايعــي کــه بايــد از تهــران خــارج شــوند، معــادل 2 هــزار واحــد بــا 6 هــزار پرســنل 
مي باشــند کــه در صــورت انتقــال بــا تغییــر کاربــري صنعتــي، فضــاي حــدود 1460 هكتــار از شــهر تهــران آزاد 

خواهــد شــد.

در اظهارنظــری ديگــر در ســال 1380 آمــار و ارقــام زيــر از ســوی شــرکت ســاماندهی صنايــع و مشــاغل 
شــهر تهــران در جرايــد اعالم شــده اســت. بــر ايــن اســاس 300 هــزار واحــد صنفــي آالينــده محیط زيســت و 
مزاحــم بــراي شــهروندان بايــد از شــهر تهــران بــه حومــه منتقــل شــوند. بــه نقــل از مديرعامــل اســبق شــرکت 
ســاماندهي مشــاغل و خدمــات شــهري: در تهــران 33 صنــف شــامل ريخته گــری، آبــكاري فلــزات، آهنگــري، 
فــروش چــوب و تختــه، درودگــري، مصنوعــات فلــزي و... آالينــده تشــخیص داده شــده اند و شــرکت ســاماندهي 
ــهرک  ــج ش ــال 69، پن ــران در س ــوب هیئت وزي ــاغل مص ــن مش ــال اي ــرح انتق ــتاي ط ــاغل در راس ــع ش صناي

صنعتــي را به عنــوان مقصــد انتقــال در نظــر گرفتــه اســت.

مطابــق مطالعــات مذکــور و اظهارنظــر شــرکت ســاماندهی، مشــاغلی کــه معمــواًل بــه علــت نداشــتن شــرايط 
کارگاهــی و فعالیتــی موجــب ترافیــک می شــوند:

آژانس هاي اتومبیل •
بنگاه اتومبیل )نمايشگاه و فروشگاه( •
تعويض شیشه اتومبیل •
نصب راديوپخش، روکش صندلي و رينگ •
نصب دزدگیر خودرو •
الستیک و تاير و آپاراتي الستیک •
فروشگاه هاي موتورسیكلت و لوازم جانبي •
مصالح فروشي •
بنگاه هاي باربري •
اتوشويي اتومبیل •
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مكانیكي •
جلوبندي سازي •
صافكاري •
نقاشي •
باتري سازي •
تون آپ و تنظیم موتور اتومبیل •
تعويض روغنی •

ــرکت  ــود )ش ــفر می ش ــذب س ــب ج ــه موج ــران ک ــهر ته ــم در ش ــغلي مه ــاي ش ــته ها و کانون ه راس
ــران، 1390(: ــهر ته ــاغل ش ــع و مش ــاماندهی صناي س

منطقه يک: 

خیابان ولي عصر )عج(: پوشاک و رستوران •
میدان تجريش: بازار تجريش قديم و پاساژها •
دربند: رستوران، فروشگاه و تنقالتي  ها •

منطقه دو: 

فرحزاد: رستوران، تفرجگاه، سنگ فروشان  •
خیابان ستارخان: لوازم لوکس اتومبیل )فروش و نصب( •
خیابان زنجان شمالي: خدمات خودرو •
ــژه  • ــزرگ، به وي ــرکت هاي ب ــي ش ــان آزادي: نمايندگ ــمال خیاب ــع ش ــوري(  ضل ــهید تیم ــهرورد )ش س

ــروش( ــس از ف ــات پ ــازان )خدم خودروس
خ بهبودي: لوازم يخچال و کولر •

منطقه سه: 

خیابان شیراز: فروش کاشي و لوازم بهداشتي •
پاسداران: پوشاک و فرش •
خیابان ونک: پوشاک  •
خیابان برزيل: خدمات خودرو •
ده ونک: خدمات خودرو •
خیابان شريعتي: )ظفر( فروش لوازم خانگی  •
میدان قدس تا همت: رستوران •
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منطقه چهار: 

خیابان شمیران نو: صنايع چوب و نجاري •
خیابان دالوران )آزادگان(: رنگ کاري •
خیابان سراج: اوقاف، مبل سازي و فروش مبلمان •
خیابان بني هاشم: کاشي و لوازم بهداشتي •
بزرگراه وفادار: خدمات خودرو •
خیابان اتحاد: مجتمع هاي صنعتي •
سازمان آب: مجتمع هاي صنعتي •
جاده دماوند: مراکز بزرگ صنعتي •

منطقه پنج: 

ده کن و بلوار تعاون:  خدمات خودرو •
خیابان باغ فیض: کابینت سازی •
بلوار آسیا، جنب رودخانه کن:  مجتمع سنگ فروشان غرب تهران •
ده کن: نگهداري گوسفند •
خیابان بیمه )اکباتان(: خدمات خودرو و کارخانه ها صنعتي •
ده پونک:  رستوران ها •

منطقه شش: 

خیابان طالقاني: تأسیسات و شوفاژ •
خیابان بهار: پوشاک بچه گانه •
خیابان کريم خان: طال، جواهر •
خیابان ايرانشهر: لوازم کپي،  تايپ •
خیابان شهید مفتح: پوشاک •
خیابان شهید مفتح هفت تیر: مانتو •
خیابان شهید مفتح انقالب: هواکش •
خیابان ولي عصر )عج(: پوشاک و کفش •

منطقه هفت: 

خیابان دماوند: خدمات خودرو •
خیابان سبالن: سمساري •
میدان سپاه: چادر برزنت •
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خیابان شهید مطهري: نمايشگاه اتومبیل •
خیابان سهروردي: کابینت آشپزخانه، موکت و کف پوش •
خیابان شريعتي- معلم: نصب لوازم اتومبیل •
خیابان حسیني: نصب لوازم لوکس اتومبیل •
خیابان شهید بهشتي: نمايشگاه اتومبیل •

منطقه هشت: 

بزرگراه دماوند: مراکز صنعتي •
میدان هفت حوض: پوشاک- فروشگاه •

منطقه نه: 

خیابان آزادي: خدمات خودرو  •
خیابان قزوين: صنايع آرد، سنگ کوبي، خدمات خودروهاي سنگین •
جاده قديم کرج: مراکز بزرگ صنعتي، انبارها •
45 متري زرند: کارخانه ها، خدمات خودرويي سنگین  •

منطقه ده: 

خیابان قزوين: گاراژها، خدمات خودروهاي سنگین  •
خیابان آزادي: خدمات خودرو، کارخانه زمزم، کارخانه هاي آردسازي  •
خیابان رودکي: پوشاک، کیف و کفش •

منطقه يازده: 

خیابان انقالب: کتاب فروشي •
خیابان جمهوري اسالمي : لوازم صوتي تصويري، پوشاک، مبل •
خیابان ولي عصر )عج(: لوازم ورزشي   •
خیابان امام خمیني: فروش ابزار و يراق و کاموا •
خیابان قزوين: پیچ و مهره فروشی، گاراژ، خدمات خودرو و میدان راضي  •
خیابان مولوي: دوچرخه، موتورسیكلت و قطعات يدکي •
سه راه پرسپولیس: ظروف يک بارمصرف •
خیابان وحدت اسالمي : لوازم چوبي، بازارچه هاي محلي •
خیابان کارگر: لوازم صنعتي، قطعات يدکي، آبگرمكن •
خیابان عباسي: نصب راديوپخش اتومبیل، طالفروشي و لوازم خانگی •
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ــوش و  ــدان ش ــرقي می ــع ش ــي در ضل ــاي اوراقچ ــزرگ از واحده ــه اي ب ــت مجموع ــن سال هاس همچنی
خیابــان فدايیــان اســالم قــرار دارد؛ جايــي کــه مــرز مشــترک میــان شــهرداري منطقــه 15 و مناطــق 16، 11 و 

12 تهــران اســت.

ــای  ــم در محله ه ــده محیط زيســت و مزاح ــاي آالين ــه 18(: واحده ــران )منطق ــي ته ــوب غرب محــدوده جن
ــزون  ــعه روزاف ــعاع توس ــر، تحت الش ــال هاي اخی ــرف س ــز ظ ــاد نی ــه 18( يافت آب ــران )منطق ــي ته ــوب غرب جن
واحدهــاي چــوب و مبلمــان قرارگرفتــه اســت؛ به طوری کــه يافت آبــاد - کــه روزگاري نه چنــدان دور، از 
ــای  ــي از بازاره ــه يك ــاال ب ــت - ح ــمار مي رف ــه ش ــران ب ــي ته ــوب غرب ــي جن ــاي بیابان ــن محله ه پرت تري
ــع رو  ــي تبديل شــده اســت. تجمـ ــروش مبلمــان و وســايل چوب ــدار خريدوف ــز تجــاري و پرطرف ــزرگ و مراک ب
بــه افـــزايش واحدهــاي تولیدکننــده قطعــات مبلمــان، دامنــه ی اســتقرار واحدهــاي تجــاري ايــن منطقــه را بــه 

محیط هــای مســكوني يافت آبــاد و محله هــاي هم جــوار آن کشــانده اســت.

بررسی پرونده های بانک اطالعات تبصره 20 ماده 55

ــرای  ــد ب ــون شــهرداری ها، شــهرداری می توان ــق تبصــره 20 مــاده 55 قان ــه کــه ذکــر شــد مطاب همان گون
مشــاغلی کــه آلودگــی و مزاحمــت ايجــاد می کنــد اقــدام اجرايــی داشــته باشــد.

جلوگیــري از ايجــاد و تأســیس کلیــه اماکــن کــه بــه نحــوی از انحــاء موجــب بــروز مزاحمــت بــراي ســاکنین 
ــن  ــرای اي ــی ب ــته پرونده هاي ــالیان گذش ــاس از س ــن اس ــر اي ــت. ب ــت در شهرهاس ــول بهداش ــف اص ــا مخال ي
مشــاغل تشكیل شــده کــه در ســالیان اخیــر نســبت بــه ايجــاد بانــک اطالعاتــی از ايــن پرونده هــا و همچنیــن 
ايجــاد ســامانه ای جهــت درج و به روزرســانی اطالعــات اقــدام گرديــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت اطالعــات 
ــث  ــوع بح ــوص موض ــی در خص ــا گرايش هاي ــت ام ــل نیس ــم کام ــاغل مزاح ــوص مش ــور در خص ــک مذک بان
بــه مــا نشــان خواهــد داد. لــذا زيــن پــس بــه بررســی خروجی هــای ايــن بانــک اطالعاتــی در ســه ســال بــا 

بازه هــای پنج ســاله )1381، 1386، 1391( می پردازيــم:

وضعيت پرونده ها در سال 1386

ــا فعالیــت  در ســال 1381 مطابــق جــدول 6 و نمــودار 1 بیشــترين پرونده هــا ازلحــاظ موضوعــی مرتبــط ب
چــوب و نجــاری و ازلحــاظ موضعــی مربــوط بــه منطقــه 4 شــهرداری بــوده اســت.
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)www.tehran.iri ،نمودار 1 وضعیت تعداد پرونده های تشكیل شده به تفكیک مناطق در سال 1381 )مأخذ: سامانه گزارش های رصد مكانی

)www.tehran.iri ،جدول 6: وضعیت تعداد پرونده های تشكیل شده در سال 1381 بر اساس عنوان مشاغل )مأخذ: سامانه گزارش های رصد مكانی
عنوان مشاغل تعداد پرونده تعداد پرونده

چوب نجاری )ساخت و مونتاژ( 155 6.6%
مواد غذائی میوه فروشی )خرده فروشی( 126 5.3%

مكانیكی 116 4.9%
آهنگری درب و پنجره 100 4.2%

نمودار 2: پراکنش پرونده های تبصره 20 در سطح مناطق، مأخذ: گزارش های رصد مكانی شهر، پرتال داخلی شهرداری تهران

ــن  ــده در اي ــه کــه مالحظــه می شــود بیشــترين فعالیــت دارای پرون ــق نمــودار 2 همان گون ــن مطاب همچنی
ــا موضــوع فعالیــت چــوب و  ــده ب ــا چــوب و نجــاری و بیشــترين محــدوده دارای پرون ســال فعالیــت مرتبــط ب

نجــاری منطقــه 8 شــهرداری تهــران بــوده اســت.
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وضعیت پرونده ها در سال 1386

در ايــن ســال بــر اســاس داده هــای بانــک اطالعــات تبصــره 20 منطقــه 4 دارای بیشــترين پرونــده و منطقــه 
20 و 18 در رتبه هــای بعــدی قــرار داشــتند.

نمودار 3: پراکنش پرونده های تبصره 20 در سطح مناطق سال 1386 )مأخذ: گزارش های رصد مكانی شهر، پرتال داخلی شهرداری تهران(

ــورد دارای  ــداد 107 م ــا تع ــاری ب ــوب و نج ــای چ ــم کارگاه ه ــت مزاح ــوع فعالی ــاظ ن ــال ازلح ــن س در اي
ــه  ــت ب ــن فعالی ــرای اي ــده ب ــای تشكیل ش ــش پرونده ه ــر پراکن ــودار زي ــه در نم ــوده ک ــده ب ــترين پرون بیش
ــه  ــای تشكیل شــده ب ــداد پرونده ه ــا تع ــق ب ــم منطب ــه بازه ــداد نشــان داده شــده اســت ک ــه تع ــک منطق تفكی

ــت. ــوده اس ــداد ب ــترين تع ــق 4 و 20 دارای بیش ــب مناط ترتی

نمودار 4: پراکنش پرونده های تبصره 20 در سطح مناطق در سال 1386، مأخذ: گزارش های رصد مكانی شهر، پرتال داخلی شهرداری تهران

بــر اســاس بانــک اطالعــات تبصــره 20 در ســال 1391 پراکنــش فعالیت هــای دارای پرونــده در شــهر تهــران 
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مطابــق نمــودار زيــر بــوده اســت. چنانچــه رونــد تغییــرات پرونــده را بــرای فعالیــت نجــاری دنبــال کنیــم شــاهد 
ســیر نزولــی ســال های اخیــر خواهیــم بــود.

)www.tehran.iri ،نمودار 5: وضعیت تعداد پرونده های تشكیل شده به تفكیک مناطق در سال 1391 )مأخذ: سامانه گزارش های رصد مكانی

نمودار 6: وضعیت تعداد پرونده های تشكیل شده در سال های اخیر در خصوص شغل نجاری )مأخذ: سامانه گزارش های رصد 

)www.tehran.iri ،مكانی

بر اين اساس منطقه 4 دارای بیشترين پرونده و مناطق 15 و 11 در رتبه های بعدی قرار داشتند.

ــت مكانیكــی و  ــوده، فعالی ــده ب ــی کــه دارای پرون ــن فعالیت ــه لحــاظ موضوعــی باالتري ــن ســال، ب در همی
ــه  ــوط ب ــی مرب ــودرو اســت. به طــور خــاص در خصــوص پراکندگ ــكاری خ ــات و صاف ــروش ضايع ــس ازآن ف پ
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ــن ســال در ســطح مناطــق شــهر  ــا در همی ــن پراکندگــی پرونده ه ــر نشــانده اي ــودار زي ــت مكانیكــی نم فعالی
تهــران اســت.

پراکنــش پرونده هــا بــرای فعالیــت مكانیكــی در ســال 1391 در ســطح مناطــق، مأخــذ: گزارش هــای رصــد 
مكانــی شــهر، پرتــال داخلــی شــهرداری تهــران

همچنیــن رونــد پرونده هــای تشكیل شــده بــرای فعالیــت مكانیكــی مطابــق نمــودار 8. بــر اســاس 
ســال های مختلــف نشــان دهنده بیشــترين شــكايات در ســال 1374 بــوده اســت.

چنانچــه منطقــه 4 را به عنــوان منطقــه بیشــترين تعــداد پرونــده در ســال 1391 مدنظــر قــرار گیــرد بیشــترين 
فعالیت هــای دارای پرونــده در ايــن منطقــه در همیــن ســال مطابــق جــدول و نمــودار 7 خواهــد بــود.

عنوان مشاغل تعداد پرونده

مكانیكی 10
چوب نجاری )ساخت و مونتاژ( 31

انبار )ضايعات آهن، فلزات، پالستیک، غیره ...( 8
تراشكاری 7

آهنگری به جز درب و پنجره 3
چوب رنگ کاری 3

نمودار 7: بیشترين فعالیت های دارای پرونده در منطقه 4
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)www.tehran.iri ،نمودار 8: وضعیت تعداد پرونده های تشكیل شده در سال های اخیر در خصوص شغل مكانیكی )مأخذ: سامانه گزارش های رصد مكانی

آنچــه از ايــن نمودارهــا و جــداول اســتنباط می شــود ايــن اســت کــه ازلحــاظ جغرافیايــی، مناطــق 4، 8،20 و 
15 دارای بیشــترين پرونــده و پراکنــش مشــاغل ناســازگار و ازلحــاظ موضوعــی مشــاغل نجــاری در ســال های 
گذشــته و مكانیكــی خــودرو در چنــد ســال اخیــر بیشــترين گرايــش مشــاغل خــرد مزاحــم را نشــان می دهنــد.

پيامدها

ــع گســترده و  ــی، تكــرار و توزي ــه علــت فراوان ــد خــرد، ب آنچــه مســلم اســت فعالیت هــای ناســازگار هرچن
ــک از گروه هــای  ــد. هــر ي ــا دارن ــی ناشــی از آالينده ه ــرات تجمع ــا، نقــش بســیاری در ايجــاد اث تجمــع آن ه
ــر منابــع آب، خــاک و هــوا به صــورت انفــرادی، درصورتی کــه  ــار قابلیــت ايجــاد اثــرات منفــی ب صنايــع در کن
ــی  ــرات منف ــی دارای اث ــور بديه ــد، به ط ــع گردن ــترک مجتم ــه ای مش ــا منطق ــی و ي ــد فضاي ــک واح در ي
ــده و  ــر نش ــت محیطی منج ــائل زيس ــه مس ــا ب ــرات تنه ــن اث ــود. اي ــد ب ــری خواهن ــت محیطی بااهمیت ت زيس
پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی را نیــز در بــر خواهــد داشــت کــه در زيــر بــه بخشــی از آن اشــاره خواهــد شــد.

رابطه آلودگی با فعاليت های ناسازگار

ــد آلودگــی صوتــی و بصــری را نیــز در  ــه آلودگــی هــوا نیســت و می توان ايــن آلودگی هــا فقــط مختــص ب
ــار بافــت مســكونی شــهر خــود يــک آلودگــی بصــری  ــه وجــود پادگان هــا در کن برداشــته باشــد به طــور نمون

ــود. ــوب می ش محس

رابطه بافت های مسئله دار با فعاليت های ناسازگار

ــه  ــت ک ــن اس ــرد اي ــان ک ــرده بی ــورت فش ــوان به ص ــا می ت ــتقرار فعالیت ه ــای اس ــم فض ــه از نظ آنچ
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ــال  ــور مث ــد. به ط ــهر باش ــرا ش ــهر و ف ــه، ش ــرا محل ــه، ف ــی محل ــهر يعن ــی ش ــام فضاي ــع نظ ــت تاب می بايس
فعالیت هــای خــرد در ارتبــاط بــا نیــاز ســاکنین محلــه در امتــداد راســتاهای اصلــی اســتقراريافته و کارگاه هــای 
ــه ای را از  ــزی شــهری، پهن ــد برنامه ري ــش داشــته باشــند. هرچن ــد گراي ــرون شــهر باي ــه بی ــر بیشــتر ب بزرگ ت
پیــش بــرای اســتقرار فعالیت هــای همگــون و همســاز تعییــن می کنــد، لیكــن عــدم توجــه بــه ضوابطــی کــه 
مانــع ورود خســران و لطمه هــای جــدی بــه محیــط انســان می شــود ســبب شــده اســت کــه پــس از اســتقرار 
فضايــی فعالیــت مزبــور، محیــط حتــی بــرای جمعیــت فعــال و بهره بــرداری از آن مناســب نباشــد. بــا توجــه بــه 
ــای  ــتقرار کارگاه ه ــرای اس ــكان ب ــب ترين م ــی، مناس ــبكه های ارتباط ــا ش ــد ب ــای ارزان در پیون ــه زمین ه اينك

ــود. ــران می ش ــر و مهاج ــد و فقی ــاکنان کم درآم ــع س ــث تجم ــتند باع ــی هس خدمات

ــع شــرايط بافــت و ارتباطــی آن می باشــد  ــی در شــهر تهــران تاب ــات فن شــكل اســتقرار فعالیت هــا و خدم
ــداد  ــًا در امت ــه شــكل خطــی عموم ــده می شــوند ک ــه ای پراکن ــا راســته ای و پهن ــه در ســه شــكل خطــی ي ک
محورهــای ارزان قیمــت اســتقرار يافتنــد. متقابــاًل بــا اســتقرار کارگاه هــا و خدمــات فنــی بــه شــكل بی ضابطــه 
ــا بافــت محلــه ای را داشــته باشــد باعــث بــروز انــواع  و عــدم وجــود مقرراتــی کــه آرايــش فضايــی مناســب ب
ــده و  ــری ايجادش ــی بص ــت و آلودگ ــی محیط زيس ــروصدا، آلودگ ــد س ــر، تولی ــد معب ــر س ــا نظی مزاحمت ه
همچنیــن باعــث فرســودگی بافــت محلــی می شــوند. اســتقرار صنايــع در شــهرها ماننــد شــهرهای قديــم بــه 
بیرونــی و درونــی تقســیم می شــود صنايعــی کــه قابلیــت هم زيســتی بــا شــهر را دارنــد درونــی و صنايعــی کــه 
بــه دلیــل انــدازه میــزان ارتباط هــا، انتشــار آلودگی هــا بايــد طبــق ضوابطــی کــه بــر محیــط آســیب نرســانند در 
خــارج شــهرها اســتقرار می يابنــد. در ايــن خصــوص تنظیــم ضوابــط و مقــررات به منظــور رعايــت ابعــاد مناســب 
ــا فعالیت هــای  ــا نــوع عملكــرد و فعالیــت، اصــول هم جــواری وهــم نشــینی، در ترکیــب ب فضايــی در رابطــه ب

ــزول کیفیــت محیــط زندگــی انســان در شــهر می شــود. ــع ن ديگــر، مان

ــن  ــی اي ــران اســت و در ط ــی ته ــالت قديم ــی از مح ــاد يك ــین آباد و مبارک آب ــه حس ــه محل ــور نمون به ط
ــری در برخــی از  ــر کارب ــه ای تغیی ــا به گون ــده می شــود؛ ام ــی در آن دي ــر رشــد و توســعه فراوان ــد ســال اخی چن
خیابان هــای محلــه ديــده می شــود اســتقرار هزينــۀ ســرانۀ خدمــات  صنعتــی و خدماتــی. فنــی در خیابــان گلــزار. 
خیابــان زنــدی. خیابــان کیانــی. خیابــان چهاردهــم و پانزدهــم منجــر مزاحمت هــای نظیــر ســد معبــر، ترافیــک، 

ــده اســت. ــای زيســت محیطی و بصــری ش ــین، آلودگی ه ــای ماش ــروصدا، صافكاری ه ــد س تولی
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تصوير 1: خیابان کیانی در محله حسین آباد با طیفی از فعالیت های ناسازگار با محیط مسكونی

ــیم  ــاوت تقس ــاًل متف ــی کام ــش فضاي ــه دو بخ ــه را ب ــه محل ــت ک ــه ای اس ــاوت به گون ــرد متف ــن عملك اي
می کنــد، بخشــی کــه فرســوده اســت دارای بناهــای غیــر مســتحكم بــوده و ساخت وســازهای قبلــی غیرقانونــی 
ــد؛ و  ــه( آســیب بســیاری خواهــد دي ــد زلزل ــوار )مانن ــروز حــوادث ناگ در آن شــكل گرفته اســت و در صــورت ب
بخشــی کــه عــاری از فعالیت هــای ناســازگار بــوده و ازلحــاظ کالبــدی و اقتصــادی بــا پاســداران مشــابهت دارد. 
ــی  ــه به صــورت غیرقانون ــوده اســت ک ــدون مجــوز شــهرداری ب ــا ب ــا و کارگاه ه ــر مغازه ه ــر اســت اکث قابل ذک
فعالیــت می کننــد وجــود ايــن طیــف فعالیــت، خــود عاملــی اســت. بــرای آنكــه قیمــت اراضــی در ايــن بخــش 
ــود  ــه خ ــوند ک ــاکن ش ــه س ــن محل ــی در اي ــر و خاص ــد و مهاج ــر کم درآم ــع آن، قش ــه طب ــد و ب ــن باش پايی

معضــالت اجتماعــی خاصــی را بــرای محلــه بــه همــراه دارنــد.

رابطه ترافيک با فعاليت های ناسازگار

ــک اســت.  ــازگار ايجــاد ترافی ــع و مشــاغل ناس ــی صناي ــی پراکندگ ــای اصل ــم يكــی از پیامده ــور حت به ط
يكــی از داليــل اصلــی بازرســي از واحدهــاي صنفــي نیــز بــه دلیــل مشــكالت ســد معبــر و کنــد کــردن ترافیــک 
محورهــاي درون شــهری و در پــي آن صــدور رأي بنــد 20 می باشــد. در همیــن رابطــه حــدود 68 درصــد از آراء 
صــادره حداقــل يک بنــد در مــورد عــدم ايجــاد ســد معبــر، فعالیــت در حاشــیه خیابــان و متــن پیــاده رو به عنــوان 
الــزام بــه صاحبــان واحدهــاي صنفــي ابــالغ می شــود. در همیــن راســتا فتــاح )1385( در مقالــه ای بــا عنــوان 
بررســی تأثیــر ســاماندهی صنايــع و مشــاغل بــر ترافیــک و حمل ونقــل درون شــهر تهــران بــه ايــن موضــوع 

پرداختــه اســت:

 هــدف ايــن تحقیــق بررســی تأثیــر دو کاربــری تجــاری و صنعتــی از بیــن کاربری هــای 12 گانــه در حمل ونقل 
و ترافیــک تهــران می باشــد. تهــران بنــا بــه داليــل تاريخــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی و حضــور صنايــع و 
مشــاغل کــه اغلــب نقــش فــرا شــهری و ملــی دارنــد، 30% صنايــع کشــور، 640000 فعالیــت شــغلی و 400000 
واحــد صنفــی را در خــود جــای داده و موجــب شــده اســت کــه 44% ســفرهای درون شــهری تهــران باهــدف تأمیــن 
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کاال، خدمــات و اشــتغال صــورت پذيــرد کــه بیــش از دو میلیــون ســفر در روز خواهنــد داشــت. لــذا در نــگاه اجمالــی 
بــا توجــه بــه ســرانه های تجــاری در تهــران کــه 8/1 و صنعتــی 2 / 7 می باشــد می تــوان دريافــت کــه ايــن آمــار 

از 4 شــهر بــزرگ کشــور نیــز باالتــر اســت.

ــد در ترافیــک نقــش مؤثــري داشــته باشــند  به طورکلــی مشــاغل و صنــوف )تولیــدي و خدماتــي( می توانن
امــا از ايــن میــان مشــاغل و صنوفــي هســتند کــه به صــورت مســتقیم و بــه علــت نداشــتن شــرايط کارگاهــي 
ــت  ــت ماهی ــه عل ــه ب ــز ن ــاغل نی ــیاري از مش ــوند. بس ــر می ش ــد معب ــک و س ــدي ترافی ــب کن ــب، موج مناس
فعالیــت؛ بلكــه بــه علــت اســتقرار نامناســب و تجمــع و تمرکــز تعــداد زيــادي از آن هــا موجــب هدايــت ســفرهاي 
ــا را در  ــیعی از کاربری ه ــیار وس ــف بس ــئله طی ــن مس ــد اي ــد ش ــک خواهن ــاط و ترافی ــه آن نق ــهری ب درون ش
ــه خاطــر  ــًا جــز صنايــع و مشــاغل مزاحــم نیســتند؛ امــا ب شــهر شــامل شــده اســت. کاربری هايــی کــه ماهیت
ــه آن را می تــوان در تصويــر زيــر مشــاهده کــرد؛  ــد نمون محــل قرارگیــری مشــكالت زيــادی را ايجــاد کرده ان
کــه وجــود يــک شــعبه دادســرا در يــک کوچــه مســكونی باعــث ترافیــک عبــوری، آلودگــی صوتــی و حتــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــای اجتماع ناهنجاری ه

تصوير 2: وجود دادسرا در يک کوچه مسكونی در خیابان عالمه

ــی  ــتوانه های قانون ــی و پش ــی و سیاس ــزم مل ــه ع ــود؛ ک ــاهده می ش ــهر مش ــیار در ش ــا بس ــن نمونه ه از اي
بايــد بــرای جابجايــی آن هــا وجــود داشــته باشــد.

عــالوه بــر ايــن تجمــع و تمرکــز غیراصولــي و بــدون برنامــه کاربری هــا، پراکنــش نامناســب آن هــا و عــدم 
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ــد  ــال باي ــز باعــث افزايــش ســفرهاي درون شــهری می شــود. به طــور مث ــي و عرضــي مشــاغل نی ــاط طول ارتب
بیــن ارائه دهنــدگان خدمــات خــودرو از قبیــل صافــكاري - نقاشــي - مكانیكــي - تــون آپ و ... يــک ارتبــاط 
شــبكه ای مناســب برقــرار شــود )بــراي تأمیــن ايــن خدمــات الزم اســت بــه نقــاط مختلفــي از شــهر ســفر کــرد 
درصورتی کــه اگــر ايــن مشــاغل نزديــک بــه هــم باشــند بــراي تعمیــر خــودرو و تأمیــن خدمــات هــر يــک از 

مــوارد يادشــده الزم نیســت بــه نقــاط مختلــف مراجعــه کــرد(.

همچنیــن کانون هــای شــغلی )عــالوه بــر تعــداد قابل توجــه آن هــا(، بــه علــت اســتقرار در شــريان های اصلــی 
و مبــادی ورودی و خروجــی شــهر، حمل ونقــل کاال و کارکنــان، انجــام امــور اداری و فقــدان مديريــت اصولــی 
بــرای تقاضــا در حمل ونقــل شــهری و ترافیــک نقــش بســیار مؤثــری دارد. در ايــن خصــوص ضمــن بررســی 
ــت محیطی  ــداف زيس ــن اه ــر تأمی ــالوه ب ــه ع ــا ک ــا و کاربری ه ــه فعالیت ه ــاماندهی اين گون ــش س ــر و نق اث
ــد از  ــر دارن ــک تأثی ــه مســتقیم و غیرمســتقیم در ترافی ــی ک ــم اســت واحدهاي ــم مه ــای ترافیكــی ه از جنبه ه
ــع معضــالت ترافیكــی، کاهــش تقاضــا و ســفرها  ــون شــهرداری ها به منظــور رف ــاده 55 قان ــد 20 م ــق بن طري
زايــد مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت. در ايــن تحقیــق از میــان 66 نــوع شــغل،47 نــوع آن هــا کــه به صــورت 
مســتقیم ترافیــک زا می باشــند و همچنیــن 82 مــورد کانــون شــغلی کــه به صــورت راســته ای )بــورس( فعالیــت 

می کننــد مطالعــه شــده اســت. )فتــاح،1385(

نتيجه گيری

در فراينــد تهیــه ايــن دانــش شــهر ســعی شــد تــا در ابتــدا بــا بررســی مفهــوم ناســازگاری صنايــع و مشــاغل 
ــا نگاهــی فضايــی بــر مطالعــات صــورت گرفتــه و همچنیــن  شــهری شــاخص های آن تبییــن شــود. ســپس ب
ــاغل  ــش مش ــت پراکن ــددی از وضعی ــی مج ــا بازخوان ــود ت ــن ب ــر اي ــالش ب ــود، ت ــی موج ــای اطالعات بانک ه
ناســازگار در شــهر تهــران ارائــه شــود. در پايــان نیــز، نــگاه اجمالــی بــر پیامدهــا و مســائل مرتبــط بــا محل هــای 
قرارگیــری صنايــع و مشــاغل ناســازگار شــهر تهــران کنــدوکاوی را بــر اثــرات جانبــی فضايــی اســتقرار مشــاغل 
ــب  ــی مناس ــای اطالعات ــود بانک ه ــت نب ــر اس ــه ذک ــا الزم ب ــرارداد. در انته ــر ق ــدی مدنظ ــا ح ــازگار را ت ناس
ــاختار  ــک س ــاد ي ــوده و ايج ــهر ب ــش ش ــن دان ــه اي ــش در تهی ــن چال ــات بزرگ تري ــام مطالع ــد انج در فراين
ــرای آن در  ــده ب ــن ش ــاخص های تبیی ــق ش ــازگار )از طري ــاغل ناس ــع و مش ــخیص صناي ــتماتیک در تش سیس
مطالعــات گذشــته( و ثبــت اطالعــات مواضــع تشــخیص داده شــده به صــورت مكانــی از اولويت هــای اصلــی در 

کلیــه مطالعــات مرتبــط بــا موضــوع بحــث در شــهر تهــران اســت.
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ــع و مشــاغل  • ــاماندهی صناي ــای س ــط و معیاره ــن ضواب ــه و تدوي ــی وزارت کشــور )1375(، »تهی ــزی عمران ــر برنامه ري دفت

شــهری«، مهندســین مشــاور فــر نهــاد

شــرکت ســاماندهی صنايــع و مشــاغل شــهر تهــران، )1391( مهندســین مشــاور فــر نهــاد طــرح جامــع ســاماندهی صنايــع و  •

مشــاغل بــارز آالينــده و مزاحــم شــهر تهــران

شرکت ساماندهی صنايع و مشاغل )1385( بررسي تأثیر ساماندهي صنايع و مشاغل بر ترافیک و حمل ونقل •

درون شهر •

ــاغل  • ــال مش ــا و انتق ــاغل و فعالیت ه ــتقرار مش ــاماندهی اس ــرح س ــران 1389 ط ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ري ــز مطالع مرک

ــارس ــان پ ــهری نقش جه ــس ش نامتجان

ــهر  • ــهری در ش ــم ش ــده و مزاح ــاغل آالين ــات مش ــان مطالع ــی اصفه ــگاه صنعت ــاوری دانش ــعه و فن ــات توس ــز مطالع مرک

ــیراز.1390. ش

ــال  • ــع و انتق ــتقرار صناي ــاماندهی اس ــن دژ س ــاور که ــین مش ــران 1392 مهندس ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ري ــز مطالع مرک

ــرد شــهری ــرد و عملك ــا کارک ــس ب ــع نامتجان صناي

معاونت فنی و عمران شهرداری تهران )1370(، مهندسین مشاور زادبوم مطالعات ساماندهی صنايع تهران، •

• www.tehran.iri )1392( ،سامانه گزارش های رصد مكانی

 • Montgomery J. (2006). Community Strengthening through Urban Sociability, Department for 

Victorian Communities, Urban Cultures Ltd.
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مد يريت محلی و حكمروايی شهری- 
جهان مسطح است- 
جهان شهرها- 
تولید  فضا- 
چكید ه مقاالت همايش ملی شهر جهانی- 
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نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د يپلماسی عمومی(- 
نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمايه انسانی شهرد اری تهران- 
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نقشه راه جهان شهر تهران- 
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مطالعه و بررسی ابعاد  زيباشناختی نقاشی های د يواری د ر سطح شهر تهران- 
مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد ی برای زمان وقوع بحران- 
جايگاه علم جامعه  شناسی د ر تبیین مسائل و مد يريت زيست محیطی شهر تهران- 
بررسی انطباق سند  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند گی شهری- 
 -(EOC) الزامات تعیین معیارهای طراحی فیزيكی مراکز عملیات شرايط اضطراری
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رهیافتی بر شناخت مد ل ها و تكنیک های مكان يابی ارائه خد مات شهری- 
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