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طرح مسئله
دستخوش

یخود
وشکلگیر 

شهریدرفرآيندرشد

اخیرشهرهاوفضاهای
دهههای 
درطي 
شهری

فضاهای


وکنوني
گذشته

روندرابطه

.دراين

شدهاند
یراتودگرگونيهایبسیاری 
تغی 
زندگياوشکاف بزرگيبهوجود

ومحیط 

میانانسان 

معني 
ودرارتباط  

م گسیخته 
از ه 
تساز و
همزمانبانابودیوتخريبفضاهایهوي 
آمدهاست.رشد فضاهایکالبدیشهری 
تها  ومناسبات،شرايطکاهشوياانحطاطروابط
تاريخيدرکنارتراکموانباشتگيفعالی 
طهای زندگيشهریراسببشده است.در
محلهها ومحی 
همبستهمیانساکنینشهریو 
آنهابهمکانهای
چنینوضعیتيتهيشدنبارمعناييفضاهاوکالبدشهریوتبديلشدن 
بهای اجتماعي و نبود امنیت ،بیگانگي شهروندان از محیط و فقدان
وقوع انواع آسی 
يدهند،
تپذيریدرقبالمخاطراتيکهسالمتوتوسعهمحیطراموردتهديدقرارم 
مسئولی 
طهایشهریراتشديدکردهاست.دواموتوسعهپايدارشهری
برنامهريزانمحی 
دلمشغولي 

تنهاوابستهبه ترمیموياطراحيفضاهایکالبدینیست ،آنچه سببپايداریطوالنييا
نقشآفرين شهرها ميشود ،اهتمام به تولید فضای اجتماعي به تعبیر هانری
کارکردهای  

لوفبور()1991است يعنيفضاييکهبهگونهایديالکتیکيازخاللکنشمتقابلساخته
ميشود(فکوهي1383،؛)240وتأملپیرامونسازوکارهايياستکهچگونگيشهروندبودن

افرادساکندرشهربايکديگرونیزحسارتباطبامحیطزندگيدرشهررابهعرصهتجربه
وعملتبديلکند .
توسعهایبهويژهازنظرنحوهتوسعهکالبدی

منطقه19تهرانبهدلیلشرايط خاص
بهرهمندیازفضاهایبايرواراضيکشاورزیوفضاهايي
وحريمشهریدرنیمقرنگذشته ،
انسانشناختي به جهت سطح
پزخانههای نیمهفعال و غیرفعال ،اهمیت  

همچون کوره
منطقهای

توسعهيافتگيوکمبرخورداریازمزايایزندگيشهری،تنوعوتراکمجمعیتيباال

انسانشناسي شهریوکاربردیاست.تغییراتبسیاریدراينمنطقه
خاص برایمطالعات 
حوزههای مختلف کالبدی ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی
برنامههای توسعه در  
در نتیجه  
رویدادهاست.تغییردرالگویمعیشتسنتيوپذيرشمشاغلجديد سبب تبديلشدن
فضای عملکردی گذشته به فضاهای بدون کارکرد و گاهي آسیبزا شده است.
سالها به
قهوهای است .کورهپزخانه که  
پزخانههای اين منطقه يکي از اين فضاهای  


کوره
زمینههای سنتي شغلي در اين منطقه داير بوده است در نتیجه گذار به
عنوان يکي از  
وضعیت جديد ،خالي از نیروی انساني شده و موقعیت را برای وقوع آسیبهای اجتماعي
زيستمحیطيفراهمکردهاست.پژوهش

متعددوشرايطزيستناسالمبهلحاظاجتماعيو
انسانشناسي کاربردی و
پزخانهها از منظر  

قهوهای از جمله کوره
زمینهای  
در موضوع  
انسانشناسي به ساماندهي فضا از
انسانشناسي توسعه ضروری است .از يک طرف توجه  

منظر تحلیلوتشريحزيستمطلوبوسرزندهبرایانسانشهریاست وازطرف ديگر
برنامهريزی و توسعه شهری است .پرسمان
ضرورت توجه به عدالت اجتماعي در  
انسانشناسيچگونگيارتقاوبهبودکیفیتزيستانساندرشهروتالشبرایاحیاوايجاد
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فضاهايي با هويت ،سرزنده و زيستپذير برای انسان است .اقدام برای ساماندهي
قهوهای با شرايط زيست نامناسب از دو منظر دارای
زمینهای  
پزخانهها به عنوان  


کوره
محیطزيستسالم

اهمیتاست.ازيکسواقداميدرراستایبرخورداریبرابرشهرونداناز
آلودگيهای

بهرهمندی برابر شهروندان از محیط سالم و امن و به دور از 
است چرا که  
زيستمحیطي است و ازسویديگر ساماندهي

زيستمحیطي بخشمهميازاهدافعدالت

آنهابرمبناینیازهایاجتماع
باشیوههایمختلفازجملهتغییرکاربری 

قهوهای
زمینهای 

محلي و با در نظر گرفتن منافع گروههای مختلف و مشارکت همه اعضا ،گام مناسب در
مسیردستیابيبهعدالتاجتماعيدرشهراست .

پرسشهای پژوهش
پزخانههاطرحشده


نهازکوره
هایپژوهشحاضرباهدفامکانشناسي استفادهبهی


پرسش

انسانشناسيواز
يافتههادرچارچوبرويکردامیکدر 
است؛بنابراينبخشقابلتوجهياز 
پرسشهای اساسيپژوهشحاضر

طريقمطالعهنزديکاجتماعمحليگردآوریشدهاست .
قهوهای به لحاظ اجتماعي ،اقتصادی،
زمینهای  
اين است آيا امکان ساماندهي  
ميتوان
گروههای ذينفع میسر است؟ چگونه  
زيستمحیطي ،قانوني و کالبدی از منظر  

گروههایذينفعرادرتوسعهمنطقهمشارکتداد؟ازمنظرگروههایذينفعچهراهبردهايي

درونشهری
قهوهای  
زمینهای  
پزخانههابهعنوانبخشياز 


برایساماندهيکوره
ميتوان 
را 
پیشنهادداد؟ 


روششناسی پژوهش
پژوهشحاضربااستفادهازروشترکیبيکیفيوکميصورتگرفتهاست.روششناسي


دادههای پايهبرایتحلیل
عمده کیفيبودهوازروشکميصرفاً جهتگردآوریبرخياز 

بهکاررفته
مهمترين فنون 
مشاهدهوپرسشنامهاز 

استفادهشدهاست .استفادهازمصاحبه ،
در مطالعه حاضر بوده است .اطالعات مربوط به سابقه و پیشینه محالت منطقه  19با
استفادهازاسنادوگزارششهرداریمنطقه 19شهرتهرانگردآوریشدهاست.اطالعات
ذیمدخلدرپروژه ازجملهصاحبان
سازمانهای  

کیفيوکمي ازطريقمصاحبهباافرادو
پزخانههاومديرانشهری وآگاهانمرتبطباموضوعواجتماعمحليبهدستآمده


کوره
1
یها
تهایمحليازجملهشورايار 
است.مصاحبه بامالکینبهصورتگروهمتمرکز ،بامديري 
و مردم محل به صورت فردی  انجام شده است .در طول پژوهش ابتدا با توجه به اهداف
پژوهش و نیاز به کسب اطالعات اولیه و اکتشافي از جامعه مورد مطالعه ،از مصاحبه باز
استفاده شد و در مرحله بعد با مبنا قرار دادن اطالعات اکتشافي و با هدف شناسايي
مالکینمصاحبهنیمهساختيافتهازمالکینومردممحل

مشکالتومسائلوانگیزههای 

focus group

1
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صورتگرفت .بدينترتیبدادههای حاصلازپژوهشحاضربهصورتمیدانيوازطريق
مصاحبهوتکمیلپرسشنامهازچهارگروهازافراد(ساکنینمحل،شورايارانمحل،مالکین

و کارشناسان مرتبط با موضوع در مديريت شهری) به عنوان ذينفعان و يا مطلعین
نامههابانظرخواهياز 50نفرازمردموساکنیندو
پرسش 

ی شده است.تکمیل
جمعآور 

لآباد.بادبیرانواعضایاصليشوراياران
دولتخواه(شماليوجنوبي)ومحلهاسماعی 
محله 
دولتخواه مصاحبه شده است .اطالعات مربوط به مالکین از طريق
لآباد و  
محله اسماعی 
الکیندردسترسجمعآوریشدهاست.باهفت نفر

مصاحبهگروهيوفردیبا 10نفرازم
ساختيافته و گفتگو انجام

از کارشناسان شهرداری در منطقه و نواحي نیز مصاحبه نیمه 
شدهاست .

پیشینه تجربی پژوهش
در ايرانمطالعاتتجربيمرتبطباپژوهشحاضردرچارچوبمطالعهبافتهای فرسودهو
امکانسنجي اجتماعي
بهسازی مناطق فرسوده بوده است و تعداد مطالعاتي که با هدف  
گزارشهای

ميتوانبه
پروژههایشهریانجامگرفتهباشدبسیارنادراستکهدراينزمینه 


سکونتگاههای غیررسمي با ديدگاه شهرنگر در

امکانسنجي ساماندهي و توانمندسازی 

بندرعباس،کرمانشاه،زاهداندرپروژهبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکن(عالءالديني
قهوهای؛
زمینهای 
قهوهایبهمقالهبازتوسعه 
زمینهای 
وديگران)35:1390،ودرموضوع 
فرصتها،

رهیافتي به سوی توسعه محلي پايدار (نوفل ،کلبادی )146-133 :1392 ،و 
حاشیهنشین

قهوهای؛ مطالعه موردی محله 
زمینهای  
شیوههای مداخله در  
چالشها و  

کشتارگاهيزد(اسمعیلپور،علیميوديگران)1393،اشارهکرد.نوفلدرمقالهخودضمن
قهوهایو
زمینهای 
قهوهایبهتجربهموفقانگلیسدرتوسعهمجدد 
زمینهای 
تحلیلنظری 
نمونهای از بازتوسعه

ميکند که
ايجاداستاديوم المپیک در شهر لندن درسال 2008اشاره  
زمینها بوده است(نوفل،کلبادی.)144:1392،

موفقاين نوع از

مبانی نظری پژوهش
اززمانظهورانديشهتوسعهبهعنوانيکمسئله جهانيدردورهبعدازجنگجهانيدوم،
هدفهای امرتوسعه دستیابيبهاستانداردهایبهترزندگيوافزايشرفاه
هموارهيکياز 
ميبايستبه
پیشفرضکهتوسعه 
اجتماعيتلقيشدهاست.درگامهایاولیهبراساساين 

عنوانامریمتأخر  نسبتبهرشداقتصادیدرنظر گرفتهشود ،اولويتواصالتبهرشد
ميشد  و فرض بر اين بود که تمرکز بر رشد اقتصادی از طريق انباشت
اقتصادی داده  
یهای پیشرفته منشأ
سرمايهگذاری در بخش صنعتي و تکیه بر فنّاور 

پسانداز ،افزايش 

افزايش سطح درآمدها و در نتیجه افزايش سطح زندگي و رفاه خواهد بود؛ اما تجربه
عليرغماينکهتعدادبسیاریازکشورهابهرشدموردنظر
دهههای1950و1960نشانداد 

زمینههابدونتغییرباقيماند .
تودههایمردمدراکثر 
اقتصادیرسیدنداماسطحزندگي 
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از دهه  1970توجه به جنبههای اجتماعي و انساني توسعه اهمیت يافت و
گفتمانهای جديد درمباحثتوسعهازجملهتوسعهمحلي ،توسعهجايگزين ،توسعهپايدار

شکل گرفتند .توسعه پايدار شهری در ادبیات جهاني برای نخستین بار در سال 1987
طزيست وتوسعهسازمانمللمتحدبانام
میالدی باانتشارگزارشکمیسیون جهاني محی 
آيندهمشترکمامطرحشد.اين گزارشکهبهگزارشبروتلندمشهوراستتوسعهپايداررا
نسلهای
يکندبدونآنکهتوانايي 
توسعهایتعريفميکندکهنیازهایزمانحالراتأمینم 

آيندهدرپاسخگوييبهنیازهايشانرابهخطربیندازد(تقيزاده.)284:1387،توسعهپايدار
طزيست ،اقتصاد و جامعه و اهداف ناظر بر اين ابعاد به ترتیب
شهری دارای سه بعد محی 
تعادلبومشناختي،عقالنیتاقتصادیوتعادلاجتماعياست.بدينترتیبپايداریشهریو

توسعهپايدار شهری معلولعواملي نظیر اقتصادپايدار شهری ،همبستگي وانسجام شهری،
مردمساالری
سرپناهبادوام،اکوسیستم پايدار ،دسترسي پايدار شهری ،زندگي پايدار شهری  ،
پايدارشهریوحکمرواييمشارکتيشهریاست(احمدی.)258:1387،درگزارشبروتلند
طزيست طبیعي،
نسلها و درون نسلها ،حفاظت از محی 
توجه به مقولههای برابری بین  
استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجديدپذير ،بقای اقتصادی ،رفاه فردی و ارضا نیازهای
اساسيجامعهموردتأکیدقرارگرفتهاست(شکوئيوکاظمي1378،؛.)124موضوعمستتر
درتوسعهپايدار شهری توجهبهعدالتاجتماعي وفضايي درشهراست.پذيرش اين اصل
کـه توسـعه پايـدار مسـتلزم برقـراری عـدالت اجتمـاعي و فضـايي درشهرهاسـت.رفـع
کمدرآمد ،توزيع بهینـه خـدمات و
بپذيری اقشار  
یهای اجتماعي ،اقتصادی ،آسی 
نابرابر 
امکانـات ،توجـه بـه نیازهـای اساسي شهروندان ،هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه
يافزايد .
پايدارم 
تعادلهایخدماتيوپراکنش
درحالتوسعهباعدم 

رونـدشـهریشـدندرکشورهای
جمعیت ورشد بيقواره شهری مواجه بوده است.به طوری که ناپايداری حاصل ازاين رشد
ادلهای فضايي ـ اجتماعي با نمودهای فقـر شـهری ،اسـکان و
ناموزون به شکل عدم تع 
اشتغال غیررسمي ،ضعف حاکمیت محلي وآلودگيهای زيستي نمايان شده است (موسوی،
.)180:1391اينامـرپايـداریشهرهاراهرچهبیشترموردسﺆالقراردادهاستوتوجهبه
ديدگاهها و رهیافتهای اصـول توسـعه پايـدار را بـیش از پیش ضروری ساخته است
(موسویوحکمتنیا .)36:1385،
سرمايهایمحليتعريفشد

محلههابهعنوان
براساسرويکردتوسعهپايدارنگرشبه 
محلهها را دارای
ميتواند پاسخگوی نیازهای حال و آينده ساکنان باشد .اين نگرش  
که  
زيرساختها و اراضي داخل شهری اعم از باير يـا

پتانسیلهايي همچون وجود 

قابلیتها و 

يتوانندبـسترتوسـعهپايـدارباشـند.بـا
يداندکهم 
دايـرويادارایقابلیتاستفادهمجددم 
حهـای
در نظـر گـرفتن ايـن نگرش «توسعه پايدار و استفاده از امکانات موجود» طر 
طرحهای توسعه میان افزای مجـدد شـهری از سـال  1995بـه
جديـدی تحـت عنـوان  
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قهوهای
زمینهای  
بعـد درکشورهای غربي شکل گرفتند (حبیبي و مقصودی )172:1381،و  
مهمترينفرصتبرایالگویتوسعهازدرونمعرفيشدند(کیوز.)26:2005:
بهعنوان 
قهوهای اولین بار درسال  1992به کار گرفته شد.در سال 1994
زمینهای 

اصطالح
قهوهای را در راستای سرعت بخشیدن به
زمینهای 

دولت کلینتون مالیات تشويقي برای
قهوهای
مینهای 
پاکسازی و توسعهشهر تثبیتکرد(اسمعیلپوروهمکاران«.)1393،ز 

زمینهايي هستند که ممکن است دارای ماده خطرناک ،آالينده و يا آلودگي باشد و

زمینهای اطراف و توسعه يا
ساماندهي زمینباهدف پیدا کردن مالکیت واقعي ،توسعه 
محیطزيست آمريکا.)1 ،2002 ،

استفاده مجدد از مکان انجام ميگیرد»(آژانس حفاظت از
زمینهايي تعريفکرده که در گذشته به
قهوهای را 
زمینهای  

محیطزيست فرانسه

وزارت
شدهاند و برای استفاده مجدد نیاز به اصالح
طور موقت توسعه يافتهيا بعد از فعالیت رها 
محیطزيست

اشغالشده،متروک ياآلوده باشد .آژانس حفاظت

يتواند
دارند حال اين فضا م 
ميکند که به علت
ميبرد و آن را زمیني تعريف 
ايرلند واژه «زمین متروک» را به کار 
ساختار ويرانگر يا حضور زباله در آن و عواملي از اين قبیل از درجه مطلوبیت،شخصیت يا
کیفیت فیزيکي آن زمین کاسته شدهباشد(لي .)214-221:2005:
نهاييهستندکهسابقاًتوسعه
قهوهایزمی 
نهای 
يتوانگفتکهزمی 
بهطورخالصهم 
واستفادهمجددازآنهابهعلتمسائلفیزيکي ،محیطي يا قانوني وحقوقي محدود

يافته 
نها برای اهداف صنعتي و يا برخي از عملکردهای خدماتي استفاده
گشته است .اين زمی 
وههای
يشدند ودروضعیت موجود دارای حجمي ازآلودگي وزبالهخطرناکهستند.شی 
م
قهوهای بر اساس نوع آنها شامل تخريب ،نگهداری ،حفظ اصالت،
نهای  
برخورد با زمی 
نهای
نوسازی،بازآفرينيوساماندهياست(اسمعیلپوروهمکاران؛.)1393مداخلهدرزمی 
يتوانبهمواردینظیرپايینبودنسطح
قهوهایبامشکالتمتعدداجراييمواجهاستکهم 

یهای توسعه
استهای محلي و مشکالت مالکیتي ،استراتژ 
دانش و آگاهي در مورد سی 
يدهد ،عدم
قهوهای ارائه نم 
نهای  
شهری که الويت بندی مناسبي برای استفاده از زمی 
هماهنگي مناسب میان کارشناسان محلي يا بین کارشناسان محلي و قوانین شهری و
باالخرهفقدانآگاهيکافيدرموردمقیاسمشکالتمربوطاشارهکرد(فربر .)24:2006،
چارچوبمفهوميپژوهش حاضرمبتني بر رويکردتوسعهپايدار شهریباتأکید بر
ینیمهفعال

بافتها
چشمانداز کالبدیدر 
زيستمحیطي وکالبدی است  .

پايداریاجتماعي،
پزخانهها مبتني بر ديدگاه بازسازی سرزندگي فضای شهری و به

و متروکه همچون کوره
لحاظ الگوی مداخله در بافت و استفاده از اجتماعات محلي مبتني بر الگوی مداخله
مشارکتيشهروندیبوده است .راهبردهایمداخالتيمتفاوتيبرایمداخلهدربافتشهری
ميتوان از
چشمانداز تاريخي  
بافتهای فرسوده ارائه شده است که در يک  
به ويژه در  
فرهنگگرايانه،فرانوگرايانه و مردمگرايانهنامبرد .بامروری

الگوهاینوگرايانهيامدرنیستي،
مداخلههای شهری

ميتوان به اين نتیجه رسید که حرکت در 
مداخلههای شهری  

بر نوع 
حرکت از تفکرات تکنوکراتیک به سمت تفکرات مشارکتي است؛ به عبارت ديگر نظر به
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جايگاه عامل انساني ،توجه برنامهريزان و مديريت شهری به سمت الگوی مداخله شهری
ميتواندالگوييازحرکتپايینبهسمتباالتعريفشود .
مشارکتياستکه 
توصیف و تحلیل موقعیت توسعهای و فرهنگی منطقه 19
منطقهای روستايي بوده است .رشد و

منطقه  19شهر تهران تا پیش از اصالحات ارضي 
برونزاوبنابهضرورترشدتهرانوتوسعهاقتصادی
توسعهکالبدیمنطقهبهدلیلتوسعه 
مهمترين
– اجتماعيوکالبدیآنصورتگرفتهودرطيپنجاهسالگذشتهبهيکياز 
شاخصهای

مناطقمهاجرپذيرشهرتهرانتبديلشدهاست .منطقهموردمطالعهبهلحاظ
توسعهای مناسباز

توسعهای ازموقعیتنامناسبي برخورداراستاماامکاناتوقابلیتهای 

ميتواند موقعیت مناسبي را در منطقه
پزخانهها  

زمینهای باز و کوره
جمله اراضي باير و  
ايجاد کند .اينمنطقهدارایبافتجمعیتيجوان،تراکمجمعیتيمتوسط،بعدخانوارباال
است،غلبهباواحدمسکونيبین70تا80مترمربعاستوبرخورداریکمترازمسکنملکي
درمقايسهبامناطقديگرتهران وجوددارد،تجهیزاتوتسهیالتشهری موقعیتي متوسط
دارند وبهلحاظکاربریشهریغلبهباکاربریمسکونياست .جمعیتمهاجرنشینمنطقه
عمدتاآذریزبانهستند .


آشغالها ،تردد افراد ناجور برای ما

«اين وضعیت محل ماست گردوخاک ،
زندگي نگذاشته است .انتظارمون از مسئوالن شهرداری اين است هر چه
انسال ،راننده آژانس ،ساکنمحله
عتر بهاينوضعیت برسند»(مردمی 
سري 
لآباد) .
اسماعی 
«اهالي  مايل هستند که مثل همه محالت شهری از خدمات اولیه و
سرانههای اساسي زندگي در يک محله شهری برخوردار شوند» (مرد 47

لآباد) .
ساله،مشاورامالک،ساکندرمحلهاسماعی 


ساختارفرهنگيمرتبطبافرهن گفقردراينمنطقهبهويژهدرناحیه 3ودراطراف
يتفاوتي نسبتبهموقعیتشکنندهاقتصادی،نومیدیو
پزخانههابرجستهاست مانند ب 


کوره
شکلگیریاينفرهنگ
ياسنسبتبهحوزهسیاسيوقابلیترضايتمندیازبرخيامکانات .
نتیجه رويکردمدرنیتهايرانيدرساخت شهروفضادرصد سال اخیراست.بر ايناساس
بخش غیرمادی ،فرهنگي و ذهنیت شهری در انطباق کامل با رشد مادی و کالبد شهری
یشده ازالگویتوسعهشهری
نبودهاست.شهردروجهکالبدیبهشکلناقصيشبیهساز 
توسعهيافته است؛امادرمنطقدرونيخودبهلحاظارتباطوپیوستگيعناصر

کشورهای
داخليشهریفاقدويژگينظموپیوستگياست.نتیجهاينکهمنطقهنوزدهشهرتهرانمتأثر
از الگوی کالن توسعه شهر تهران از منظر کالبدی دارای جذابیت بوده و سبب تداوم
يهويتوبيخاطره
ماللآور،پرتنش،ب 
مهاجرتشدهاماازدرونعامليبرایزندگيروزمره 
ميتوان به عدم رشد نظامهای فرهنگي الزم برای
است .از پیامدهای اين تنش پیوسته  
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تهای محلي
تهای شهریوبرعکستداومهوي 
شکلگیری هوي 
زندگيدرشهرتهران،عدم 
يثباتياينمنطقهرا
وقوميوقدرتمندشدنجماعتهااشارهکردکهدرنهايتشکليازب 
قالبهای مادی تعادلخويشرا
سببشدهکهحتيدرتداومرشدخودنتوانستهاستدر 
افتهاند .
يهويتيفرهنگيبريکديگرانطباقي 
يهويتيفضاييباب 
حفظکندوب 
در چنین موقعیتي با توجه به موقعیت مهاجرپذيری منطقه ،سازوکارهای جامعه
آسیبهای فرهنگ ناشي از

مهاجر برای ورود به جامعه بزرگ و فرهنگ غالب و کاهش 
خردهفرهنگ قومیتي
فرهنگهای نابرابروغريببايکديگرگرايشبهاحیا 

برخوردمستقیم
شبکههای
ازدسترفته در قالب  

محلهای 
تهای  
بوده است .جمعیت ساکن با بازسازی هوي 
همبستگي درصدد حفظ فاصله اجتماعي با فرهنگ غالب جامعه شهری تهران هستند.
تهای
شکلگیری هوي 
تهای قومیتي در يک منطقه مشخص و  
همجواری جمعی 
تمرکز و  
دستههای عزاداریمحليگويای
ئتها و 
جماعتهای محليمذهبيبهشکلهی 

محلهای و

تهایجماعتياست .
شکلگیریهوي 


هادرکنارساختمانهایمسکوني 


:کوره
تصوير1

منبع:نگارنده،فروردين 1394



ارزیابی دیدگاه اجتماع محلی از ساماندهی کورهپزخانهها
درچارچوبرويکردنظریحاکمبرپژوهشحاضريعنيتأکید برتوسعهپايدارشهریو
امکانهای موجود شهری برای ارائه خدمات عادالنه به مناطق کمبرخوردار بر
استفاده از  
گروههایذينفع
مبناینیازهایاجتماعمحليواستفادهازمشارکتاعضایاجتماعمحليو 
مصاحبههای کميو

ديگرازجملهمالکینتالششدديدگاهاعضایاجتماعمحليازطريق
يافتهها یحاصلازمطالعهمیدانيگويایايناستدردروناجتماع
کیفيتحلیلشود  .
محلي مسئله اساسي اعتماد کم به عملکرد مديريت شهری و فقدان سازوکارهای اساسي
يافتههایحاصلازپژوهش
برایمشارکتگروههای ذينفعدربرنامهتوسعهشهریاست .
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مهمترين ذينفعاناقدامشهرداریبرای
ميدهد کهساکنین محلبهعنوانيکياز 
نشان 
يتواند با مشارکت
يدانند و معتقدند که شهرداری م 
پزخانهها را مفید م 

ساماندهي کوره
کورهها را در راستای
پزخانهها را سامان داده و کاربری  

مسئلهساز 
کوره

مالکین وضعیت 
نیازهایاجتماعمحليتعريفنمايد .

بودهاند
شکلگیری اين محالت  
پزخانههايي که زماني سرمنشأ اصلي  

« 
کوره
اآلنمزاحمرشدوتوسعهمحلههستندوهمگيساکنیندوستدارندکههر
کورهها برای توسعه فضایورزشي
چه زودتر برچیده شوند .قبالً از يکي از  
دولتخواه) .
استفادهشد»(مرد40ساله،کارمند،ساکنمحله 

پزخانهها(درصد)


نگرشسانانمحلهبهساماندهيکوره
جدول:1
گويه 

زياد  تاحدودی 

کم 

پزخانهها


قدامشهرداریبرایساماندهيکوره
تاچهاندازها
يدانید؟ 
راضروریم 

 77

 3/8

 19/2

يکنید مالکین با ساماندهي
تا چه اندازه فکر م 
پزخانههاموافقتخواهندکرد؟ 


کوره

 33/3

 57/1

 9/6

تا چه اندازه فعالیت کورهپزخانه باعث ايجاد مشکل برای
شهروندانشدهاست؟ 

 92/4

 3/8

 3/8

يکنید ضرورت دارد فعالیت
تا چه اندازه فکر م 
پزخانههاادامهپیداکند؟ 


کوره

 7/7

 7/7

 84/6

پزخانههاباعثآلودگيهواشدهاست 

تاچهاندازه 
کوره

 87/5

 4/2

 8/3

پزخانهها  باعث ناامني شهروندان شده

تا چه اندازه  
کوره
است؟ 

 96/1

0

 3/9

پزخانهها  باعث سرزندگي

تا چه اندازه ساماندهي  
کوره
منطقهخواهدشد؟ 

 72

 20

8

نهها  باعث رونق
کورهپزخا 
تا چه اندازه ساماندهي  
کسبوکارواشتغالدرمنطقهخواهدشد؟ 


 64/2

 25

 10/8

پزخانهها باعثافزايشارزش

تاچهاندازهساماندهي 
کوره
زمینومسکندرمنطقهخواهدشد؟ 

 60

 16/6

 23/4

تا چه اندازه به اقدام مسئولین شهری برای ساماندهي
پزخانههااعتمادداريد؟ 


کوره

 16/6

 37/5

 45/9

تا چه اندازه شهرداری از مشارکت شهروندان برای
پزخانههااستفادهخواهدکرد؟ 

ساماندهي 
کوره

 19/2

 50

 30/8
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گروههای ذینفع و آسیبشناسی شیوه تملک اراضی
پزخانهها گويایدومسئله است:

بشناسي وضعیتموجودازحیثتملکاراضي 
کوره
آسی 
يافتههایحاصلاز
کیفیتمديريتشهریوکیفیتتملکاراضيوارتباطبامالکان.تحلیل 
مطالعه میداني گويای نظرات متفاوت و شکاف بین گروههای مورد مطالعه در ارتباط با
مترينچالشها ازجانبدوگروهساکنانومالکین وبه
چالشهایتملکاراضياست.مه 

آنها،عدمارائهاطالعاتشفاف،رفتارهای
دلیلفقدانارتباطوتعاملمﺆثرمديرانشهریبا 
،نفوذواسطهگرانواعتمادکمبهعملکردمديريتشهری

کورهها
دوگانهونابرابرباصاحبان 
است  اماازنظرکارشناسانشهرداریفقدانمنابعماليپايداروکافيبرایتملکاراضي،
کورهها،نفوذمشاوران
کورهها،حقوقمالکیتمبهم 
دستگاهها،تغییرکاربری 

ناهماهنگيبین
کورهها
چالشهای تملک اراضي  

مهمترين 
امالک ،عدم آگاهي مالکان از قوانین شهری از  
است .
کورههاازنظرذينفعانومقیاساثرگذاری 
جدول:2مسائلمربوطبهتملکاراضي 
مقیاس اثرگذاری
نوع چالش

فرامنطقه

ناکافيبودنمنابع
ماليشهرداریبرای
تملکاراضي 

*

درون
منطقه


گروههای مورد مطالعه
ساکنان



مالکین



شورایاری



کارشناسان
*

ناهماهنگيوعدم
دستگاههای

مشارکت
استگذاربا
سی 
شهرداری 

*









*

عدمتعاملبامالکان 



*

واسطهها 




فقداناطالعاتشفاف 



*

*
*





*
*

*


*







رفتاردوگانهونابرابربا
کورههاو
صاحبان 
تصمیماتچندگانه 



*



*



*

کورهها 
تغییرکاربری 

*









*

موقعیتملکيو
کورهها 
حقوقيمبهم 



*







*

موقعیتمتفاوت
کورهها 




*







*

نفوذمشاورانامالک
منطقهدرافزايش
قیمتزمین 



*



*



*
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دردسترسنبودن
بعضيازصاحبان
کورهها 




*



*



*

عدمآگاهيمالکاناز
تغییرشرايطملکدر
محدودهطرحتفصیلي 



*







*

تعددديدگاهو
پیشنهادمالکان 



*



*





اعتمادکمبه
تصمیماتمديريت
شهری 



*



*

*




نشینيدرکنارکورهها


:آلونک
تصوير2

منبع:نگارنده،فروردين 1394

ذینفع و پیامدهای احتمالی ساماندهی کورهپزخانهها
خانهها باهدفدرکآيندهنگرانه ازمشکالتپیشرو
کورهپز 
پیامدهایاحتماليساماندهي 
يافتههای پژوهش
پزخانهها  مورد مطالعه قرار گرفت  .

طرحهای شهری در  
کوره
در اجرای  
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گروههای ذينفع ديگر در
عليرغم اينکهبیشاز 
ميدهد اعضایاجتماعمحلي  
حاضرنشان 
پزخانهها قرار

زمینهای متروکه 
کوره
زيستمحیطي ناشياز 

بهای اجتماعيو
معرضآسی 
يکنند،اما بهدلیلتجربهزيستهواقعيدرمحل
کورهها استقبالم 
گرفتهاند وازساماندهي 

پزخانهها به منافعي فراتر از منافع اجتماع

در ارزيابي پیامدهای احتمالي ساماندهي  
کوره
پزخانهها رابهتفکیک

يکنند .جدولذيلمشکالتاحتماليساماندهي 
کوره
محليتوجهم 
ميدهد 
گروههایمنافعنشان 


کورههاازديدذينفعان 
جدول:3پیامدهایاحتماليساماندهي 
پیامدها

ساکنین شورایاران

مالکین

*

*

شلوغشدنترافیکمنطقهازنظرجمعیتانسانيدرصورت
رساختهایمناسب

عدمايجادزي

*





کمبودآبوامکاناتبهدلیلافزايشجمعیت 

*





مسائليمانندترافیکونداشتنپارکینگ

*





يشود 
ورودمعتادينبهمحلکهباعثپخششدنمعتادينم 

*





ايجادسروصدایزياد

*





ینیمهفعال

عدهایازکارگرانکورهها
بیکارشدن 

*





هیچمشکليايجادنخواهدکرد 

امکان شناسی استفاده بهینه از زمینهای قهوهای
قهوهایرادرپنجمحور
زمینهای 
ميتوانامکاناستفادهاز 
باتوجهبهنتايجپژوهشحاضر 
بهشرحذيلتحلیلکرد .
امکان شناسی اجتماعی
امکانشناسياجتماعيدرسه موضوع نیازشناسيمحلي،جلبمشارکتاجتماعمحلي،
جلب  رضايت مالکین مورد مطالعه قرار گرفته است .شناخت نیازهای مردم محل و
آنهايکيازمهمترينرويکردهاوابزارهایمديريت
برنامهريزیدرراستایپاسخبهنیازهای 

ميشود بلکهجلبمﺆثر
مشارکتياستکهنهتنهاباعثارتقاسرمايهاجتماعيدرمنطقه 
یهای شهری بر مبنای نظرات مردم را به دنبال
مشارکت مردم و تخصیص درست کاربر 
کورهها وتعريفکاربریجديداين
برنامهريزی برایاستفادهبهینهاز 
خواهدداشت .هرگونه  
فضاهابايدبرمبناینیازهایاجتماعمحليباشد .

مجتمعهای

« بیکاریمنبعهمهفسادهااستبهتراستشهرداریدرکنار
کارگاههای کارآفريني برای

مجتمعهای تجاری و 

مسکوني به فکر ساخت 
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ارتقاءوضعیتاشتغالجواناندراينمحالتومنطقهباشد»(مرد 65سال،
مالککوره).
پزخانههابرایساماندهيوآبادکردنوعمرانمنطقه


بايستيزمینکوره
«
لآباد) 
مورداستفادهقرارگیرد»(مرد55سال،خیاط،ساکنمحلاسماعی 


مهمترين نیازهای اجتماع محلي به ترتیب اولويت فضاهای خدماتي پزشکي و

بهداشتي،فضاهایخدماتي پوليومالي،فضاهایآموزشيوفضاهایخدماتيتجاریاست.
مشارکتپذيری نهادها و

مﺆلفهها درموفقیتتوسعه پايدارشهریمیزان
مهمترين  
يکياز 
امکانهای توسعه سنجش
مهمترين  
تگرايي اهالي و ساکنین محله است .يکي از  
مشارک 
مشارکتپذيریشهرداریمحدوداست.

ظرفیتمشارکتاست.ازنظراجتماعمحليظرفیت
ميتوان گفت 22درصدازپاسخگويانظرفیت
دادههای کميپژوهشحاضر 
بااستنادبه 
کردهاند.
مشارکتپذيری شهرداری را زياد 30 ،درصد تا حدودی و  48درصد کم ارزيابي  

توسعهای کهنیازمندمشارکتدرمنطقهباشدباچالشمواجه

ميتوان گفت هرگونه اقدام

برنامههاواقداماتالزمدرخصوصجلبمشارکتشهروندان
خواهدشدوشهرداریبايستي 
مهمترين منبع سرمايه اجتماعي در آينده استفاده کند.
شبیني و از آن به عنوان  
را پی 
طرحهای
يافتههایمطالعهمیدانيگويایايناستکهاجتماع محليآمادگيمشارکتدر 

توسعهشهریرادارد .

توسعهای ازسویشهرداری بامشارکت

«دراينمحالتبسیاریازاقدامات
مردممحليانجامشدهاست.ازجملهزمینمتعلقبهايستگاهمتروآزادگان
کهزمینملکشخصيبودوليبارايزنيمردموشوراياری ،اينملکبرای
بهرهبرداری قرارگرفت .در خصوص پل هوايي کنارگذر
استفاده مترو مورد  
بهرهبرداریرسیدهاستفعالیت
متروآزادگاننیزکهدهسالزودترازاينبه 
ومشارکتمردممحليبودهاستکهمنجربهاتمامسازهاينپلهواييبرای
جلوگیریازتصادفمردمبودهاست» (دبیر شوراياری ومديرسرایمحله
لآباد) .
اسماعی 

پزخانهها وتعريفآندرمحدوده شهری،نحوهجلب

باتوجهبهنحوهمالکیت 
کوره
مهمترين اقدامات مديريت شهری در راستای استفاده بهینه از فضای
رضايت مالکین از  
زخانههاا ست.نتايج پژوهشحاضرنشان داد کهمديريتشهریدراينخصوصبا
کورهپ 

چالشمهماعتمادمالکینبهشهرداریمواجهاست .

راهحل ماايجاداعتمادمتقابلو حتينشاندادنروحیهتقديروتشکراز
« 
شدهاند و
اشتغالزايي  

کرهاند وباعث
سالها کار 
نها  
کسانيکهدراينزمی 
بودهاند»(مرد
کورهها  
آنها همهمپابامردموکارگراندمخورخاکاين 

70ساله،مالککوره) 
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کارکردهايم و سعي

زندگيمان 

«ما را به چشم يک انسان ببینند که در 
کردهايممثمرثمرباشیموخدمتيبهکشورمانبکینم»(مرد68سالهمالک

کوره) .
نميشود.هرکسيرابرایاستعالم
«هیچاطالعاتيازطرفشهرداریداده 
ميشود که از خريد منصرف
ميفرستیم به نوعي برخورد  
به شهرداری  
انسال،
زمینها مشکلدارند»(مردمی 
ميشود کهاين 
ميشود و بعضاً گفته 

مالککوره) 
ميتواندکاربری
ميگیرد.شهرداری 
«شهرداریبیشترمنفعتخودرادرنظر 
آنها
زمینهارابعدازمعاملهبامالکینبهراحتيعوضکندوبعدازخريداز 

مثالً از طريق مسکوني کردن امالک سود بیشتری کسب کند» (مرد
انسال،مالککوره)
می 


پروژههای توسعه
متهای عادالنه ،مشارکت دادن مالکین در  
راهکار پیشنهاد قی 
شهری،ارائه اطالعاتشفاف ،تعاملبا مالکینازطريقنهادهای مدنيازجملهشوراياری
ميتواندبهجلباعتمادمالکینکمککند .
محالتوپرهیزازرويکردسوداگری 
امکانشناسی اقتصادی
قهوهای درسهموضوع
زمینهای  
برمبنایمطالعهمیدانيامکاناقتصادیاستفادهبهینهاز 
کفايت منابع مالي ،کارايي اقتصادی برای مديريت شهری و مقرون به صرفه بودن برای
کورهها دارای
مالکین مورد بررسي قرار گرفت .مديريت شهری با توجه به وسعت اراضي  
محدوديتمنابعماليبرایتملکاراضياست .

«شهرداریبرای خريدامالکبزرگمشکلنقدينگيدارد.برایبهرهبرداری
برنامههای مختلفي پیشنهاد شده
طرحها و  
کورهها  
نهای مربوط به  
از زمی 
است .طرح ايجاد فضای سبز چندمنظوره پارک ايرانیان به مساحت 180
بهعنوانپارکدانشوطبیعت) از180

هکتار است.تنهابرای 40هکتار(
هکتار مربوط به طرح مصوب پارک ايرانیان (مصوب کمیسیون  489در
شورایشهر) کهطرحاجراييآن تهیهشدهاست بخشيازهزينه بهصورت

واقعي(5درصد)تأمینشدهاست»(مرد،کارشناسشهرداریمنطقه .)19


يافتههایحاصلازمطالعهمیدانيوبرمبنایديدگاهاجتماعمحلي،راهبرد
برمبنای 
دستگاههای دولتيديگر،معاوضهملکبامالکین،اعطای

سرمايهگذار،مشارکتدادن

جلب
پروژههای شهری
امتیاز ويژه در مناقصات شهرداری به مالکین ،مشارکت دادن مالکان در  
طرحهايي با مقیاس متوسط و
ميشود .به لحاظ کارايي اقتصادی ،مشارکت در  
پیشنهاد  
سرمايهگذاربیرونيو

بهصرفهباشد.دراينزمینهجلب
مقرون 

بزرگميتواندبرایشهرداری
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رچوبهای زماني مشخص ،امکان تأسیس کارگاههای کارآفريني و

آنها در چا
توافق با  
يشود.سومینبعد
تولیدیدرمنطقهبامشارکتبخشخصوصيبهعنوانراهبردپیشنهادم 
امکان شناسي اقتصادی صرفه اقتصادی برای مالکین است .در وضعیت موجود اکثريت
کورهها بدوناستفادهوکاربرمشخصتحتتملکمالکیناست.بدينترتیبطبیعياست

زمینهای
ارائه هرگونه راهبردجهتخروجازوضعیتموجودوتغییرکاربریوساماندهي 
کورههایکوچکمقیاسبهشهرداری
مذکور،مطلوبمالکیناست.دراينزمینه واگذاری 
پروژههای متوسط مقیاس به
در چارچوب توافقشده و مشارکت مالکین با شهرداری در  
ميشود .
عنوانراهبردپیشنهاد 

امکانشناسی ارتباطاتی و ترافیکی
شرطهای اساسيرشد
ش 
افزايشکميوبهبودکیفيسفرهایشهریيکيازعواملوپی 
گستردهایبه

آنهابهصورت
شهرهایمدرنبودهاست؛بنابرايناقتصاداينشهرهاوتداوم 
مهمترين مسئله ايجاد
شبکههای حملونقلي بستگيدارد.درشهرتهران 
کمیتوکیفیت 
حملونقلي و
بافتهای کاری با کمترين هزينه  
رابطه ممکن میان بافتهای مسکوني و  
حملونقليوپرهیزازخستگيسفر
بهرهوریدرکارازطريقکوتاهشدنمسیرهای 
باالترين 
حملونقلعمومي،دوموضوعمهم
درونشهریاست.بدينترتیبدسترسيمناسبوشبکه 

فرامنطقهای

درامکانشناسيترافیکياست.دروضعیتموجودمنطقه 19دارایدسترسي
حملونقلعموميضعیفاست.تقويت
منطقهایوشبکه 

مناسبوليدارایدسترسيدرون
ميشود .
حملونقلعموميواحداثپارکینگعموميبهعنوانراهبردپیشنهاد 
شبکه 

امکانشناسی زیستمحیطی
زمینهای قهوهای باهدفجلوگیریاز
درچارچوبرويکردتوسعهپايدارشهریساماندهي 
بافتهای فرسودهتهران
قهوهای و 
زمینهای  
محیطزيست انجامميگیرد  .

تخريبوآلودگي
رابیشترازآنکهبهعنوانالگوييبرایتوسعهشهریپايدارمعرفيکند بهگوياترينالگو
توسعه شهری ناپايدار بدل کرده است .آلودگي هوا ،تولید زباله ،گرايش به سبک زندگي
ساختوسازهای

زاغهنشیني،سوداگریبرزمینوبر 
محیطزيست ،

مصرفيبهبهاینابودی
مسکن و ساير فضاهای شهری ،فاصله شديد درآمدی میان شهروندان و توزيع نابرابر و
يمعنای امکاناتشهری باعثفاصلهگرفتنشهرتهرانازالگویتوسعهپايدارشدهاست.
ب
پزخانهها ووجودصنايع آاليندهمحیط

قهوهای و 
کوره
زمینهای  
منطقه 19تهرانبهدلیل 
پزخانههاومراکزانبارضايعاتدر

منطقهایاست.ساماندهي 
کوره

دارایسطحتخريبگریفرا
ميتواندراهبردمناسببرایخروجازوضعیتموجودباشد .
اينمنطقه 
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امکانشناسی کالبدی
امکانشناسيکالبدیدرپژوهشحاضردرمحورهای زندگيمدني،هويتمدني،امروزی
يافتههایپژوهشحاضرگويای ايناستکه
بودنومبلمانشهریموردتوجهبودهاست .
وشکنندهایدارد.منطقه موردمطالعه

منطقهموردمطالعهدراينمحورها موقعیتضعیف 
فاقدفضاهایعموميواجتماعياست.فضاهاييکهتجربهزندگيدرشهررانهبهعنوانامر
برنامهريزی شده برای مصرف بلکه مکاني برای خالقیت و سرشاری زندگي
کسلکننده و  

تبديلکند.فضاهاييکهامکانتقويتتعامالتوارتباطاتاجتماعيرافراهمساختهوبه
انباشت تجربه مشترک زيست شهری کمک نمايد .به واسطه چنین کارکردهايي زندگي
مدنيدرشهرجريانيافتهو هويتمدنيشکلميگیرد .تجربه ايجادجنینفضاهاييبه
شکل سرای محالت دراين مناطق گويای سرزندگي و رونق محله است و همین موضوع
نشانگرنیازمنطقهبهطراحيفضاهایاجتماعياست.
راهاندازی سراهای
«يکي از اقدامات مهم شهرداری تهران تأسیس و  
دولتخواه و
محله درهمهمحالتشهرتهراناست.درهردومحله 
لآباد سرایمحلهتأسیس شدهاستووجودايندوسراباعث
اسماعی 
رفتوآمدکودکانوزنانبرای
رونقوسرزندگيدرمحالتشدهاست .
دورههای آموزشي و دسترسي به خدمات اولیه مربوط به
شرکت در  
خانههای
نطور شرکت کودکان در  
بهداشت و سالمت و همی 
اسباببازی و مشارکتمردمدرسفرهایکوتاهتفريحيوآموزشيدر

جنبوجوش بیشتر اجتماعيدراين محالتشدهاست
نهتنهاباعث 
يهای خرد را برای زنان در اين
بلکه ارتقاء سطح آگاهي و کارآفرين 
محالت موجب شده است .روابط اجتماعي رشد بیشتری کرده و
گفتوگوهای اجتماعي به ويژه در بین زنان
محملي برای افزايش  
محالتشدهاست.دورههای آموزشيهنری دراوقاتفراغتدختران
محلهدراينسراهاتنهامحلسرگرمشدنوپرکردناوقاتبیکاریو
انسال ،عضو شوراياری محله
دلگرمي برای آنان است» (زن می 
دولتخواه) .


کورهها
پزخانههاوايجادفضاهایجديد،بهسازیونوسازیيکياز 

تغییرکاربری 
کوره
یهایناسازگار،استفاده
بهعنواننمادهويتتاريخيوبهعنوانشاخصشهری،حذفکاربر 
ميشود.
مﺆلفههایهويتيدرمبلمانشهریپیشنهاد 
از 
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نتیجهگیری
هکتاردرمنتهيالیهجنوبغربيتهران

منطقه 19شهرداریتهرانباوسعتيبرابر 2040
تاهلل سعیدی ،تندگويان ،آزادگان و جاده ساوه آن را از ساير
بزرگراههای آي 

قرار گرفته و 
توسعهایاعمازاراضيباير،

يبديل
فرصتهایب 

مناطقجداکردهاست.اينمنطقهبهدلیل
درشتها دارای

پزخانهها  و به طور کلي  
دانه

کشاورزی ،باغات ،انبارهای ضايعات و  
کوره
برنامهريزی مناسب
استگذاری و 
امکاناتمناسببرایتوسعهاستودرصورتاعمالسی 
ميتوانبرای
چشم اندازهایآتيمطلوبيازتوسعهپايداروتحققعدالتاجتماعيرا 
شهری 
برنامههای
عليرغماينکهبهلحاظبسترهایفرهنگيواجتماعيپیشبرد 
منطقهترسیمکرد .
برنامهريزیونگاهراهبردی
یهايي همراهاستاماباتغییررويکرد 
منطقهایبادشوار 

توسعه
ميتوان زمینهاجتماعيرابرایهرگونه
مشارکتيوتقويتسرمايههای اجتماعيدرمناطق 
برنامهريزیشهریدراينمنطقهفراهمساخت .

درسطحمديريتشهریبايستيبهانسجاممديريتشهریوهماهنگيبینبخشيبا
دستگاههای متولي

همافزايي وحلمسئله توجهجدیداشت.عملکردهایبخشيبین
نگاه 
توسعهای هم بوده است.

توسعهای نداشته بلکه دارای اثرات سوء 

نه تنها اثرات مثبت 
بزا،به
پزخانهها باتغییرکارکردیتبديلبهمحیطيبهلحاظاجتماعيناامنوآسی 


کوره
زيستمحیطيمحیطيآاليندههوا،بهلحاظکالبدیناهمگونبابافتوغیرزندهوبه

لحاظ
نهبربرایمديريتشهریوفاقدفايدهاقتصادیشدهاست.مطالعهحاضر
لحاظاقتصادیهزي 
نشان داد از منظر حقوق شهروندی يکي از خواستههای جدی ساکنین اجتماع محلي
شاخصهای

پزخانهها  است .اين در حالي است که اين منطقه بر مبنای 

ساماندهي  
کوره
کورهها در چارچوب شرايط
افتهترين مناطق تهران است .مالکین  
توسعهي 

توسعه از کم 
تهای مشارکتي
فشده و شفاف آمادگي همکاری با مديريت شهری را دارند و ظرفی 
تعري 
مهمترين چالش
مردمدرچارچوبشورايارانواهاليمحلبرایهمکاریمناسباست؛اما 
بودجهای

کورهها،نحوهتأمینمنابعماليو
اختیاراتشهرداریونحوهورودآنبهساماندهي 
عليرغم اينکهبراساس طرحجامعتهران،امکانورودشهرداریبه
وکاربریاراضياست .
طرحها ی موضعي میسر است اما هماهنگي و همکاری مراجع مربوطه به ويژه
صورت  
کورههاازجانبشهرداریرا
ميتواندساماندهي 
دستگاههایمتولي 

کمیسیونماده5وساير
توسعهای منطقهاستفاده

تهای 
طرحهای موضعي از قابلی 
تسريع کند و شهرداری با تهیه 
زيستمحیطي،

زمینها دارای مزايای 
الزم را به نفع شهروندان ببرد .توسعه مجدد اين  
اجتماعيواقتصادیاست .
زيستمحیطي آنکاهشوحذفخطراتايمنيمربوطبهسالمت،

مهمترين مزايای

بومشناختي است .بهبود کیفیت زندگي ،نوسازی
محیطزيست و سالمت  

تجديد کیفیت 
نقطهای
محله،حفظمیراثجامعه،افزايشاحساسهويتمحلي ،تبديلشدنمنطقهبه 
کانوني برای رويدادهای اجتماعي ،ارائه خدمات و تسهیالت اجتماعي به شهروندان،
جايگزينيصنايعجديدبهجایصنايعقديميازمهمترين مزايایاجتماعيتوسعهمجدد
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ميتوان بهايجادشغل،ايجاددرآمد،ايجاد
زمینها است.ازمزايایاقتصادیآن 
اينگونه 
سرمايهگذاری

کسبوکار،بهبودرشداقتصادمحليوجذابیتبیشتربرای
فرصتهایجديد 

اشارهکرد .
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