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 چکیده
درشهرازمنظرتوسعهپايدارشهریایقهوههایزمینمطالعهامکانبازتوسعههدفمقالهحاضر

 پژوهشاست. کورهدر پزخانهحاضر عنوان19هایمنطقه تهرانبه موردایقهوههایزمینشهر

دارایقبالًکهروديمکارهدرتعريففضاهاييبایقهوههایینزممطالعهقرارگرفتهاست.اصطالح

کاربریصنعتيياخدماتيبودهودرحالحاضرفاقدکارکردصنعتيوخدماتياستوبهعنوان

 محیطيزيستفضایمخروبهدارایاثراتمنفياجتماعيو منظراست. کاربردیشناسيانساناز

آيهایپرسش استکه اين اينتوانميامحوری فضاهااز نیازارائهبرای مورد اعضایخدمات

برمبنایديدگاهایقهوههایزمینساماندهياينامکاناستفادهکرد؟کمبرخورداراجتماعمحلي

تالششدهاستازطريقمطالعههاپرسشمیسراست؟برایپاسخبهاينمختلفذينفعهایگروه

وبهروشیآورجمعساکنین،شورايارانوکارشناسانشهریاطالعاتمصاحبهبامالکین،میدانيو

وجودتنگناهاوموانعدررغمعليدهدمينتايجحاصلازپژوهشنشان.شودارائهتوصیفيوتحلیلي

بهنفعاجتماعمحليفراهماست.هاآنها،امکانساماندهيپزخانهمسیرساماندهيکوره

ها.پزخانه،کورهشهر،ایقهوههایزمینشهری،شناسيانسان،کاربردیسيشناانسان:کلید واژگان
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 مسئلهطرح 
دستخوشخودیریگوشکلفرآيندرشددرشهرییوفضاهاشهرهااخیرهایدههدرطي

شهریفضاهایوکنونيگذشتهروندرابطه.درايناندشدهبسیاریهایودگرگونيیراتیتغ

ارتباطختهیگسمهاز در بهوجودبزرگيزندگياوشکافومحیطمیانانسانمعنيو

رشد وسازتيهونابودیوتخريبفضاهایزمانباهمفضاهایکالبدیشهریآمدهاست.

ومناسبات،شرايطکاهشوياانحطاطروابطهاتیفعالتاريخيدرکنارتراکموانباشتگي

است.درسببشدهزندگيشهریرایهاطیمحوهامحلهشهریوکنینهمبستهمیانسا

یهامکانبههاآنچنینوضعیتيتهيشدنبارمعناييفضاهاوکالبدشهریوتبديلشدن

 انواع یهابیآسوقوع و اجتماعي امنیت، نبود و محیط از شهروندان فقدانبیگانگي

،دهنديمعهمحیطراموردتهديدقراردرقبالمخاطراتيکهسالمتوتوسیريپذتیمسئول

است.دواموتوسعهپايدارشهریکردهشهریراتشديدیهاطیمحريزانبرنامهيمشغولدل

پايداریطوالنيياسببآنچهنیست،ترمیموياطراحيفضاهایکالبدیوابستهبهتنها

مينيآفرنقشهایکارکرد شهرها اجتشود، فضای تولید به هانریاهتمام تعبیر به ماعي

ایديالکتیکيازخاللکنشمتقابلساختههفضاييکهبهگونيعني(است1991لوفبور)

بودنازوکارهايياستکهچگونگيشهروندپیرامونستأمل(و240؛1383فکوهي،)شودمي

رابهعرصهتجربهارتباطبامحیطزندگيدرشهرنیزحسوافرادساکندرشهربايکديگر

کند.وعملتبديل

نحوهتوسعهکالبدینظربهويژهازیاتوسعهخاصشرايطتهرانبهدلیل19منطقه

ضيکشاورزیوفضاهاييازفضاهایبايروارایمندبهره،وحريمشهریدرنیمقرنگذشته

کوره نیمهپزخانههمچون غیرهای و ،فعالفعال شناختيانساناهمیت جهت سطحبه

ایمنطقهباالتنوعوتراکمجمعیتيبرخورداریازمزايایزندگيشهری،وکمتگييافتوسعه

اينمنطقهتغییراتبسیاریدر.شهریوکاربردیاستشناسيانسانبرایمطالعاتخاص

نتیجه هایبرنامهدر در اقتصادیهایحوزهتوسعه فرهنگيو اجتماعي، مختلفکالبدی،

تبديلشدنسببویمعیشتسنتيوپذيرشمشاغلجديد.تغییردرالگرویدادهاست

گذ عملکردی آسیبفضای گاهي و کارکرد بدون فضاهای به است.شدهزاشته

اينفضاهایپزخانهکوره از يکي اينمنطقه کورهایقهوههای است. که بههاسالپزخانه

 از يکي استدرهازمینهعنوان بوده داير منطقه اين در شغلي بهیسنتي گذار نتیجه

نیرویانساني خالياز آسیبوضعیتجديد، برایوقوع موقعیترا و هایاجتماعيشده

پژوهشاست.کردهفراهممحیطيزيستمتعددوشرايطزيستناسالمبهلحاظاجتماعيو

 موضوع کورهایقهوههایزمیندر جمله هاپزخانهاز از وشناسيانسانمنظر کاربردی

توسعهضروریسيشناانسان يکطرفاست. از ازشناسيانسانتوجه ساماندهيفضا به

تشريحرمنظ تحلیلو استانسانشهریبرایزيستمطلوبوسرزنده از طرفديگرو

 ضرورت اجتماعي عدالت به توجه ريزیبرنامهدر است. شهری توسعه پرسمانو

درشهروتالشبرایاحیاوايجادکیفیتزيستانسانچگونگيارتقاوبهبودشناسيانسان
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هويت با زيست،فضاهايي و استسرزنده انسان برای پذير . برای ساماندهياقدام

پزخانهکوره عنوان به نامناسبایقهوههایزمینها زيست شرايط دارایبا منظر دو از

سالميستزمحیطبرخورداریبرابرشهروندانازاقداميدرراستایاهمیتاست.ازيکسو

 که مندیبهرهاستچرا از دور به و امن و سالم محیط از شهروندان هایآلودگيبرابر

ساماندهيازسویديگرواستمحیطيزيستبخشمهميازاهدافعدالتمحیطيزيست

برمبناینیازهایاجتماعهاآنتغییرکاربریمختلفازجملههایباشیوهایقهوههایزمین

 با گرفتنمنافعمحليو نظر اعضاهایگروهدر مشارکتهمه مناسبدر،مختلفو گام

مسیردستیابيبهعدالتاجتماعيدرشهراست.

 

 پژوهش های پرسش
هاطرحشدهپزخانهنهازکورهاستفادهبهیشناسيهایپژوهشحاضرباهدفامکانپرسش

وازشناسيانسانويکردامیکدردرچارچوبرهايافتهبنابراينبخشقابلتوجهياز؛است

اساسيپژوهشحاضرهایپرسشطريقمطالعهنزديکاجتماعمحليگردآوریشدهاست.

 ساماندهي امکان آيا است اقتصادی،ایقهوههایزمیناين اجتماعي، لحاظ به

محیطيزيست منظر از کالبدی و قانوني است؟هایگروه، میسر ذينفع توانميچگونه

ذينفعچهراهبردهاييهایگروهازمنظرذينفعرادرتوسعهمنطقهمشارکتداد؟یهاگروه

یشهردرونایقهوههایزمینهابهعنوانبخشيازپزخانهبرایساماندهيکورهتوانميرا

پیشنهادداد؟



 پژوهش شناسی روش
شناسيپژوهشحاضربااستفادهازروشترکیبيکیفيوکميصورتگرفتهاست.روش

پايهبرایتحلیلیهادادهجهتگردآوریبرخيازصرفاًکیفيبودهوازروشکميعمده

کاررفتهبهفنونترينمهمنامهازمشاهدهوپرسش،استفادهازمصاحبهاستفادهشدهاست.

است بوده حاضر مطالعه در سابقه. به مربوط پیشینهواطالعات منطقه با19محالت

شهرتهرانگردآوریشدهاست19اسنادوگزارششهرداریمنطقهاستفادهاز اطالعات.

هصاحبانازجملمدخلدرپروژهذیهایسازمانازطريقمصاحبهباافرادوکیفيوکمي

مديرانشهریپزخانهکوره و موضوعواجتماعمحليها بهدستآمدهوآگاهانمرتبطبا

هایاريشورامحليازجملهیهاتيريمد،با1روهمتمرکزبهصورتگبامالکین مصاحبهاست.

مردممحلبهصورتفردی اهدافو به توجه با طولپژوهشابتدا در است. انجامشده

مطالعه، مورد جامعه اکتشافياز و کسباطالعاتاولیه به نیاز بازپژوهشو مصاحبه از

اطالع دادن قرار مبنا با بعد مرحله در و شد شناسايياستفاده هدف با و اکتشافي ات

يافتهازمالکینومردممحلمالکینمصاحبهنیمهساختهایانگیزهمشکالتومسائلو
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حاصلازپژوهشحاضربهصورتمیدانيوازطريقهایدادهبدينترتیبصورتگرفت.

مالکینساکنینمحل،شورايارانمحل،افراد)نامهازچهارگروهازمصاحبهوتکمیلپرسش

 عنوان به شهری( مديريت در موضوع با مرتبط کارشناسان مطلعینذينفعانو يا و

شدهیآورجمع نامهپرسشتکمیلاست. نظرخواهيها با نفرازمردموساکنیندو50از

.بادبیرانواعضایاصليشورايارانآبادلیاسماعشماليوجنوبي(ومحله)خواهدولتمحله

 آبادلیاسماعمحله طريقخواهدولتو از مالکین به اطالعاتمربوط است. شده مصاحبه

نفرهفتباآوریشدهاست.الکیندردسترسجمعنفرازم10مصاحبهگروهيوفردیبا

کارشناس نواحياز و منطقه انشهرداریدر نیز نیمه افتهيساختمصاحبه گفتگو انجامو

شدهاست.

 

 پژوهش تجربی پیشینه
فرسودهویهابافتايرانمطالعاتتجربيمرتبطباپژوهشحاضردرچارچوبمطالعهدر

 هدف با که مطالعاتي تعداد استو بوده فرسوده مناطق اجتماعييسنجامکانبهسازی

هایگزارشبهتوانمياستکهدراينزمینههریانجامگرفتهباشدبسیارنادرشهایپروژه

وسنجيامکان ساماندهي درغیررسميهایسکونتگاهتوانمندسازی شهرنگر ديدگاه با
ينيعالءالد)بندرعباس،کرمانشاه،زاهداندرپروژهبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکن

؛ایقهوههایزمینبازتوسعهبهمقالهایقهوههایزمیندرموضوعو(1390:35وديگران،
 محلي توسعه سوی به نوفل)داريپارهیافتي کلبادی، ،1392 :133-146 و ،هافرصت(

هاچالش هایشیوهو در ایقهوههایزمینمداخله محله موردی مطالعه نشینحاشیه؛
(اشارهکرد.نوفلدرمقالهخودضمن1393)اسمعیلپور،علیميوديگران،رگاهيزداکشت

وایقهوههایزمینبهتجربهموفقانگلیسدرتوسعهمجددایقهوههایزمینتحلیلنظری

توسعهبازاز اینمونه کهکندمياشاره2008درساللندن شهر در المپیک استاديومايجاد

 (.1392:144نوفل،کلبادی،)است بوده هازمین از نوع نايموفق

 

 پژوهش مبانی نظری

دوم،جهانيدردورهبعدازجنگجهانيمسئلهاززمانظهورانديشهتوسعهبهعنوانيک

 افزايشرفاهامرتوسعههایهدفهموارهيکياز دستیابيبهاستانداردهایبهترزندگيو

بهبايستميکهتوسعهفرضپیشاولیهبراساساينهایگاماست.درشدهاجتماعيتلقي

اصالتبهرشدمتأخرعنوانامری اولويتو گرفتهشود، نظر نسبتبهرشداقتصادیدر

داده انباشتشدمياقتصادی طريق از اقتصادی رشد بر تمرکز که بود اين فرضبر و

اندازپس افزايش گذاریسرمايه، بر تکیه و بخشصنعتي منشأپیشرفتهیهایفنّاوردر

بود خواهد رفاه و زندگي افزايشسطح نتیجه در و درآمدها افزايشسطح تجربه؛ اما

کهتعدادبسیاریازکشورهابهرشدموردنظراينرغمعلينشانداد1960و1950هایدهه

.بدونتغییرباقيماندهازمینهمردمدراکثرهایتودهاقتصادیرسیدنداماسطحزندگي
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 دهه جنبه1970از به انسانياجتماعیهاتوجه اهميو وافتيتیتوسعه

داريتوسعهپان،يگزيتوسعهجا،يدرمباحثتوسعهازجملهتوسعهمحلديجدیهاگفتمان

پا توسعه گرفتند. ادبیشهرداريشکل نینخستیبرايجهاناتیدر سال در 1987بار

وتوسعهسازمانمللمتحدبانامستيزطیحميجهانونیسیباانتشارگزارشکمیالدیم

راداريگزارشکهبهگزارشبروتلندمشهوراستتوسعهپانيمطرحشد.امشترکماندهيآ

یهانسلييبدونآنکهتواناکنديمنیزمانحالراتأمیازهایکهنکنديمفيرتعیاتوسعه

داري(.توسعهپا1387:284زاده،ي)تقندازدیرابهخطربشانيازهایبهنييدرپاسخگوآينده

بعدمحیدارایشهر است،يزطیسه بر اهدافناظر و جامعه و ترتنياقتصاد به بیابعاد

ویشهریداريپابیترتنياست.بديوتعادلاجتماعیاقتصادتیقالنع،يشناختتعادلبوم

،یشهرانسجامويهمبستگ،یشهردارياقتصادپارینظيمعلولعواملیشهرداريتوسعهپا

یساالرمردم،یشهرداريپايزندگ،یشهرداريپايدسترسدار،يپاستمیسرپناهبادوام،اکوس

بروتلندرشدرگزا.(1387:258،یاست)احمدیهرشيمشارکتييوحکمروایشهرداريپا

مقوله به نسلنسلنیبیبرابریهاتوجه درون و محها از حفاظت ،يعیطبستيزطیها،

غ منابع حداقل از فرد،یاقتصادیبقار،يپذديتجدرقابلیاستفاده نیرفاه ارضا یازهایو

موضوعمستتر.(124؛1378،يوکاظميقرارگرفتهاست)شکوئدیجامعهموردتأکياساس

صلايناشپذيردرشهراست.ييوفضايتوجهبهعدالتاجتماعیشهرداريپادرتوسعه

اعيـجتمالتادـعاریرـبرقمتلزـمساردـپايعهـتوسهـک اييـفضو رتـشهرهاسدر عـف.

کمرقشاایريپذبیآسدی،قتصاا،جتماعيایهاینابرابر وتادمـخهـبهینيعزتودرآمد،

توسعهبهشنگرهمیتابهبیشترهرچهان،ندوشهرساسيایاـهزنیاهـبهـتوجت،اـمکانا

.ديافزايمارپايد

کنشاپروخدماتيیهاتعادلمعدباتوسعهدرحالیهارکشودرندـشیهرـشدـنرو

شدرينازاحاصلاریناپايدکهریطوبه.ستادهبوجهامویشهرقوارهيبشدورجمعیت

افضاييیهاادلتعمعدشکلبهزونامون ونکاـسای،هرـشرـفقیهادنموباجتماعيـ

،ی)موسوستاهشدننمايايستيزیگيهادلووآمحليحاکمیتضعف،سميرغیرلشتغاا

بهتوجهوستدادهاارقرالسؤردموبیشترچههرراشهرهااریدـپايرـماين(.ا180:1391

رهاهيدگاد یشـباراردـپايعهـتوسلوـصایهیافتهاو ستاساختهوریضرپیشاز

.(36:1385ا،یوحکمتنیموسو)

محليتعريفشدایسرمايهبهعنوانهامحلهرويکردتوسعهپايدارنگرشبهبراساس

 باشدتوانميکه ساکنان آينده و نیازهایحال پاسخگوی د دارایراهامحلهشنگرينا.

اـيبايرازعمایشهرخلداضياراوهازيرساختدجوونهمچواييهپتانسیلوهاقابلیت

اـب.ندـباشاردـپايعهـتوسسترـبتواننديمکهدانديمدمجددهستفااقابلیتدارایياورـيدا

یاـهحطر«دموجوتمکانااازدهستفااوارپايدتوسعه»شنگرنـيارفتنـگرـنظدر

توهایطرحانوـعنتـتحیدـجدي امیاسعه هـب1995لاـسزایهرـشددـمجایفزن
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ایقهوههایزمینو(172:1381دی،مقصووحبیبي)گرفتندشکلغربيکشورهایدردـبع

 (.2005:26یوز:الگویتوسعهازدرونمعرفيشدند)کفرصتبرایترينمهمبهعنوان

1994 سال در.شد گرفته کار به 1992 درسال بار اولین ایقهوه هایزمین اصطالح

 به بخشیدن سرعت راستای در را ایقهوه هایزمین برای تشويقي مالیات کلینتوندولت

 ایقهوه هایمینز(.»1393اسمعیلپوروهمکاران،کرد)تثبیت توسعهشهر و سازیپاک

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

هدف ساماندهي  يا توسعه و اطراف هایزمینتوسعه واقعي، مالکیت کردن پیدا زمینبا

.(1 ،2002 آمريکا،زيستمحیط از حفاظت )آژانس«گیردمي انجام مکان از مجدد استفاده

ایقهوههایزمین فرانسه زيستمحیط وزارت به گذشته در کهکردهتعريف هاييزمینرا

 اصالح به نیاز مجدد استفاده برای و اندشده رها فعالیت از بعد يافتهيا توسعه موقت طور

 زيستمحیط حفاظت آژانس باشد. ياآلوده ،متروکشدهاشغال توانديم فضا اين حال دارند

ب را «متروک زمین»واژه ايرلند مي کاره  بهعلت که کندمي زمینيتعريف را آن وبرد

 يا مطلوبیت،شخصیت درجه از قبیل اين از امليعو و آن در زباله حضور يا ويرانگر ساختار

(.214-2005:221)لي:باشدشده کاسته زمین آن فیزيکي کیفیت

هستندکهسابقاًتوسعهييهانیزمیاقهوهیهانیگفتکهزمتوانيبهطورخالصهم

دودمحيوحقوقيقانوناييطیمح،يکيزیهابهعلتمسائلفواستفادهمجددازآنافتهي

ا است. ياهدافصنعتیبراهانیزمنيگشته عملکردهايبرخايو استفادهيخدماتیاز

یهاوهیوزبالهخطرناکهستند.شيازآلودگيحجمیداراجودموتیودروضعشدنديم

زم با آنیاقهوهیهانیبرخورد اساسنوع تخربر شامل اصالت،،ینگهدارب،يها حفظ

یهانی(.مداخلهدرزم1393پوروهمکاران؛لیاست)اسمعياماندهوسينيبازآفر،ینوساز

بودنسطحنيیپارینظیبهمواردتوانيمهمواجهاستکييبامشکالتمتعدداجرایاقهوه

آگاه و سيدانش مورد مالکيمحلیهااستیدر مشکالت توسعهیهایاستراتژ،يتیو

الویشهر ازیبرايمناسبیبندتيکه نمیاقهوهیهانیزماستفاده عدمدهد،يارائه

ميهماهنگ محلانیمناسب محلنیباييکارشناسان قوانيکارشناسان ویشهرنیو

(.2006:24مشکالتمربوطاشارهکرد)فربر،اسیدرموردمقيکافيباالخرهفقدانآگاه

مبتنيبرحاضرپژوهشچارچوبمفهومي شهریبا بردیتأکرويکردتوسعهپايدار

فعالینیمههابافتکالبدیدراندازچشم.استوکالبدیمحیطيزيستپايداریاجتماعي،

همچونکوره متروکه مبتنيپزخانهو دها بهبازسازیدگاهيبر سرزندگيفضایشهریو

ال بر مبتني محلي اجتماعات از استفاده و بافت در مداخله الگوی مداخلهلحاظ گوی

مداخلهدربافتشهریبرایراهبردهایمداخالتيمتفاوتياست.بودهمشارکتيشهروندی

 ژهيوبه یهابافتدر ارائهفرسوده يک در که است اندازچشمشده ازتوانميتاريخي

بامروریگرايانهنامبرد.مردموگرايانه،فرانوگرايانهفرهنگرايانهيامدرنیستي،ینوگهاالگو

 نوع انتوميشهرییهامداخلهبر حرکتدر رسیدکه ايننتیجه شهرییهامداخلهبه

سمتتفکراتمشارکتياست تفکراتتکنوکراتیکبه حرکتاز به؛ نظر عبارتديگر به
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برنامه توجه انساني، عامل شهریجايگاه سمتالگویمداخله مديريتشهریبه ريزانو

تعريفشود.يازحرکتپايینبهسمتباالالگويدتوانميمشارکتياستکه

 

 19منطقه و فرهنگی  ای توسعهموقعیت  و تحلیل توصیف

 اصالحاتارضي19منطقه پیشاز تا تهران وایمنطقهشهر رشد است. بوده روستايي

وبنابهضرورترشدتهرانوتوسعهاقتصادیزابرونتوسعهکالبدیمنطقهبهدلیلتوسعه

ترينمهميپنجاهسالگذشتهبهيکيازگرفتهودرطاجتماعيوکالبدیآنصورت–

هایشاخصبهلحاظموردمطالعهمنطقه تهرانتبديلشدهاست.شهرمهاجرپذيرمناطق

مناسبازایتوسعهیهاتیقابلبرخورداراستاماامکاناتونامناسبيازموقعیتیاتوسعه

 و اراضيباير کورههایزمینجمله و پزخانهباز موتوانميها قعیتد در منطقهمناسبيرا

بعدخانوارباالاينمنطقهدارایبافتجمعیتيجوان،تراکمجمعیتيمتوسط،.کندجاديا

برخورداریکمترازمسکنملکياستومترمربع80تا70،غلبهباواحدمسکونيبیناست

متوسطيموقعیتالتشهرییتجهیزاتوتسه،وجوددارددرمقايسهبامناطقديگرتهران

جمعیتمهاجرنشینمنطقهوبهلحاظکاربریشهریغلبهباکاربریمسکونياست.دارند

.زبانهستندعمدتاآذری


ماست» گردوخاکاينوضعیتمحل برایماهاآشغال، ناجور افراد تردد ،

است. نگذاشته چهانتظارمونزندگي استهر اين شهرداری مسئوالن از

ساکنمحلهآژانس،راننده،سالانیم)مرد«برسندبهاينوضعیتترعيسر

(.آبادلیاسماع

واهالي» اولیه خدمات از شهری محالت همه مثل که هستند مايل

شوندیهاسرانه برخوردار شهری يکمحله در زندگي اساسي » 47)مرد

.(آبادلیاسماعساله،مشاورامالک،ساکندرمحله



دراطرافو3گفقردراينمنطقهبهويژهدرناحیهساختارفرهنگيمرتبطبافرهن

نومیدیونسبتبهموقعیتشکنندهاقتصادی،يتفاوتيبمانندهابرجستهاستپزخانهکوره

اينفرهنگیریگشکل.ابلیترضايتمندیازبرخيامکاناتقياسنسبتبهحوزهسیاسيو

سالصدردشهروفضاساختمدرنیتهايرانيدررويکردنتیجه ايناساس براخیراست.

انطباقیرمادیغبخش ذهنیتشهریدر فرهنگيو رشدکامل، کالبدشهریبا مادیو

 الگویتوسعهشهریازشدهیسازهیشبناقصيبهشکلشهردروجهکالبدینبودهاست.

استافتهيتوسعهکشورهای پیوستگيعناص؛ بهلحاظارتباطو منطقدرونيخود در راما

متأثرمنطقهنوزدهشهرتهراننتیجهاينکهیفاقدويژگينظموپیوستگياست.داخليشهر

تهران شهر توسعه کالن الگوی از سبب و بوده جذابیت دارای کالبدی منظر تداوماز

وبيخاطرهتيهويب،تنش،پرآورماللمهاجرتشدهاماازدرونعامليبرایزندگيروزمره

پیامدهااست. یاز تنشپیوسته توانمياين رشد عدم براییهانظامبه الزم فرهنگي
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محليیهاتيهوشهریوبرعکستداومیهاتيهویریگشکلزندگيدرشهرتهران،عدم

اينمنطقهرايثباتيبشکليازاشارهکردکهدرنهايتهاجماعتقدرتمندشدنوقوميو

تعادلخويشرامادییهاقالبستهاستدرکهحتيدرتداومرشدخودنتوانسببشده

.اندافتهيفرهنگيبريکديگرانطباقيتيهويبفضاييبايتيهويبحفظکندو

 موقعیت به توجه با موقعیتي چنین منطقه،مهاجرپذيردر جامعهی سازوکارهای

 کاهشمهاجر فرهنگغالبو بزرگو جامعه به ازهایآسیببرایورود فرهنگناشي

قومیتيفرهنگخردهگرايشبهاحیانابرابروغريببايکديگریهافرهنگمیخوردمستقبر

است. بازسازیجمعیتساکنبوده قالبرفتهازدستیامحلهیهاتيهوبا یهاشبکهدر

 همبستگي ادرصدد فاصله جحفظ تهران شهری جامعه غالب فرهنگ با هستند.تماعي

 و قومیهاتیجمعیجوارهمتمرکز يکمنطقهمشخصو یهاتيهویریگشکلیتيدر

گويایعزاداریمحليیهادستهوهائتیهمحليمذهبيبهشکلیهاجماعتویامحله

جماعتياست.یهاتيهویریگشکل


هایمسکونيهادرکنارساختمان:کوره1تصوير

 
1394منبع:نگارنده،فروردين



 ها پزخانه اندهی کورهاز سام محلی ارزیابی دیدگاه اجتماع
برتوسعهپايدارشهریودیتأکدرچارچوبرويکردنظریحاکمبرپژوهشحاضريعني

 از براییهاامکاناستفاده شهری مناطقکمارائهموجود به برخدماتعادالنه برخوردار

فعذينهایگروهمبناینیازهایاجتماعمحليواستفادهازمشارکتاعضایاجتماعمحليو

کميویهامصاحبهديگرازجملهمالکینتالششدديدگاهاعضایاجتماعمحليازطريق

 یحاصلازمطالعهمیدانيگويایايناستدردروناجتماعهايافتهکیفيتحلیلشود.

کممسئلهمحلي فقدانسازوکارهایاساسياساسياعتماد مديريتشهریو عملکرد به

ذيهایگروهبرایمشارکت برنامهتوسعهشهریاست. یحاصلازپژوهشهايافتهنفعدر
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دهدمينشان قدامشهرداریبرایذينفعاناترينمهمکهساکنینمحلبهعنوانيکياز

کوره پزخانهساماندهي مفید را داننديمها شهرداری که معتقدند مشارکتتوانديمو با

 وضعیت سامپزخانهکورهسازمسئلهمالکین را ها ان کاربری و راستایهاکورهداده در را

يفنمايد.نیازهایاجتماعمحليتعر


زمانيهاييپزخانهکوره» اندبودهاينمحالتیریگشکلاصليسرمنشأکه

همگيساکنیندوستدارندکههرهستندومحلهمزاحمرشدوتوسعهاآلن

زودتر شونددهیبرچچه قبالً. يکياز وسعهفضایورزشيبرایتهاکورهاز

.(خواهدولتساله،کارمند،ساکنمحله40مرد)«شداستفاده



 ها)درصد(پزخانهنگرشسانانمحلهبهساماندهيکوره:1جدول

کمتاحدودیزيادگويه

هاپزخانهقدامشهرداریبرایساماندهيکورهتاچهاندازها

؟دیدانيمراضروری
778/32/19

 فکر اندازه چه ساماندهيدیکنيمتا با مالکین

؟هاموافقتخواهندکردپزخانهکوره
3/3357/19/6

فعالیتکوره اندازه چه مشکلبرایتا باعثايجاد پزخانه

؟شهروندانشدهاست
4/923/83/8

 فکر اندازه چه دارددیکنيمتا فعالیتضرورت

؟ادامهپیداکندهاپزخانهکوره
7/77/784/6

5/874/28/3باعثآلودگيهواشدهاستهاپزخانهکورهتاچهاندازه

 اندازه چه پزخانهکورهتا شدهها شهروندان ناامني باعث

؟است
1/9603/9

 ساماندهي اندازه چه پزخانهکورهتا سرزندگيها باعث

؟منطقهخواهدشد
72208

 ساماندهي اندازه چه نهپزخاکورهتا رونقها باعث

؟واشتغالدرمنطقهخواهدشدوکارکسب
2/642510/8

باعثافزايشارزشهاپزخانهکورهتاچهاندازهساماندهي

؟زمینومسکندرمنطقهخواهدشد
6016/623/4

ساماندهي برای شهری مسئولین اقدام به اندازه چه تا

؟اعتمادداريدهاپزخانهکوره
6/1637/545/9

برای شهروندان مشارکت از شهرداری اندازه چه تا

؟استفادهخواهدکردهاپزخانهکورهساماندهي
2/195030/8
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 تملک اراضی شیوه یشناس بیآسذینفع و  های گروه

است:مسئلهگويایدوهاپزخانهکورهوضعیتموجودازحیثتملکاراضييشناسبیآس

یحاصلازهايافتهتحلیل.فیتتملکاراضيوارتباطبامالکانکیفیتمديريتشهریوکی

بین شکاف متفاوتو نظرات گويای میداني مطالعههایگروهمطالعه بامورد ارتباط در

وبه ازجانبدوگروهساکنانومالکینهاچالشترينمیتملکاراضياست.مههاچالش

اطالعاتشفاف،رفتارهایارائهعدم،هاآنهریبامديرانشمؤثرفقدانارتباطوتعاملدلیل

گرانواعتمادکمبهعملکردمديريتشهری،نفوذواسطههاکورهدوگانهونابرابرباصاحبان

ازنظرکارشناسانشهرداریفقدانمنابعماليپايداروکافيبرایتملکاراضي،است اما

نفوذمشاوران،هاکوره،حقوقمالکیتمبهمهاکوره،تغییرکاربریهادستگاهناهماهنگيبین

قوانینشهری از آگاهيمالکان عدم امالک، هاکورهیتملکاراضيهاچالشترينمهماز

است.
ازنظرذينفعانومقیاساثرگذاریهاکورهمربوطبهتملکاراضيمسائل:2جدول

 نوع چالش

 های مورد مطالعه گروه مقیاس اثرگذاری

  همنطقفرا
درون 

  منطقه
 کارشناسان شورایاری مالکین ساکنان

بودنمنابعيناکاف

ماليشهرداریبرای

تملکاراضي
**

ناهماهنگيوعدم

یهادستگاهمشارکت

باگذاراستیس

شهرداری

**

***عدمتعاملبامالکان

**هاواسطه

***فقداناطالعاتشفاف

انهونابرابربارفتاردوگ

وهاکورهصاحبان

تصمیماتچندگانه

***

**هاکورهتغییرکاربری
موقعیتملکيو

هاکورهحقوقيمبهم
**

موقعیتمتفاوت

هاکوره
**

نفوذمشاورانامالک

منطقهدرافزايش

قیمتزمین

***
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دردسترسنبودن

بعضيازصاحبان

هاکوره

***

عدمآگاهيمالکاناز

تغییرشرايطملکدر

محدودهطرحتفصیلي

**

تعددديدگاهو

پیشنهادمالکان
**

اعتمادکمبه

تصمیماتمديريت

شهری

*** 


 هانشینيدرکنارکوره:آلونک2تصوير

 
1394منبع:نگارنده،فروردين

 

 ها  پزخانه کورهدهی احتمالی سامان پیامدهایذینفع و 
ازمشکالتپیشرونگرانهندهيآباهدفدرکهاخانهپزکورهاحتماليساماندهيپیامدهای

اجرای یهاطرحدر پزخانهکورهشهریدر گرفتها قرار مطالعه مورد یپژوهشهايافته.
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درريگدذينفعهایگروهاينکهبیشازرغمعلياعضایاجتماعمحليدهدمينشانحاضر

قرارهاپزخانهکورهمتروکههایزمینناشيازمحیطيزيستاجتماعيویهابیآسمعرض

بهدلیلتجربهزيستهواقعيدرمحل،اماکننديماستقبالهاکورهوازساماندهياندگرفته

 ساماندهي احتمالي پیامدهای ارزيابي پزخانهکورهدر منافعيها اجتماعبه منافع از فراتر

رابهتفکیکهاپزخانهکورهجدولذيلمشکالتاحتماليساماندهي.کننديمحليتوجهم

دهدميمنافعنشانهایگروه



ازديدذينفعانهاکورهاحتماليساماندهيپیامدهای:3جدول

 مالکین شورایاران ساکنین پیامدها

** هیچمشکليايجادنخواهدکرد
ظرجمعیتانسانيدرصورتشلوغشدنترافیکمنطقهازن

 مناسبیهارساختيزعدمايجاد
* 

 *کمبودآبوامکاناتبهدلیلافزايشجمعیت

 * پارکینگمانندترافیکونداشتنيمسائل

 *شوديمباعثپخششدنمعتادينکهورودمعتادينبهمحل

 * سروصدایزيادايجاد

 * فعالینیمههاهکورازکارگرانیاعدهبیکارشدن

 

 ای قهوه های زمینامکان شناسی استفاده بهینه از 
محورپنجرادرایقهوههایزمینامکاناستفادهازتوانميباتوجهبهنتايجپژوهشحاضر

کرد.تحلیلبهشرحذيل

 

 امکان شناسی اجتماعی

 جلبمشارکتموضوعسهامکانشناسياجتماعيدر اجتماعمحلي،نیازشناسيمحلي،

 وجلب محل مردم نیازهای شناخت است. گرفته قرار مطالعه مورد مالکین رضايت

رويکردهاوابزارهایمديريتترينمهميکيازهاآندرراستایپاسخبهنیازهایريزیبرنامه

باعثارتقاسرمايهاجتماعيدرمنطقه مؤثربلکهجلبشودميمشارکتياستکهنهتنها

تخصیصدرستمشارکت و یهایکاربرمردم مبناینظراتمردم دنبالشهریبر به را

وتعريفکاربریجديداينهاکورهبرایاستفادهبهینهازريزیبرنامههرگونهخواهدداشت.

فضاهابايدبرمبناینیازهایاجتماعمحليباشد.


« کنار استبهتراستشهرداریدر یهامجتمعبیکاریمنبعهمهفسادها

 ساخت فکر به یهامجتمعمسکوني و براییهاکارگاهتجاری کارآفريني
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سال،65مرد)«ارتقاءوضعیتاشتغالجواناندراينمحالتومنطقهباشد

 مالککوره(.

آبادکردنوعمرانمنطقهپزخانهبايستيزمینکوره» برایساماندهيو ها

(آبادلیاسماعمحلساکن،سال،خیاط55)مرد«مورداستفادهقرارگیرد



ترينمهم خدماتي فضاهای اولويت ترتیب به محلي اجتماع ونیازهای پزشکي

مالي،فضاهایآموزشيوفضاهایخدماتيتجاریاست.پوليو،فضاهایخدماتيبهداشتي

ونهادهایريپذمشارکتمیزانپايدارشهریتوسعهدرموفقیتهامؤلفهترينمهميکياز

تمشارک ساکنین و اهالي است.گرايي محله از سنجشیهاامکانترينمهميکي توسعه

.شهرداریمحدوداستیريپذمشارکتازنظراجتماعمحليظرفیتظرفیتمشارکتاست.

استنادبه پاسخگويانظرفیت22گفتتوانميکميپژوهشحاضرهایدادهبا درصداز

یريپذمشارکت زياد، در30شهرداریرا حدودیو .اندکردهدرصدکمارزيابي48صدتا

نیازمندمشارکتدرمنطقهباشدباچالشمواجهکهایتوسعهاقدامهرگونهگفتتوانمي

اقداماتالزمدرخصوصجلبمشارکتشهروندانوهابرنامهخواهدشدوشهرداریبايستي

 ينیبشیپرا عنوان به آن از ترينمهمو اجتممنبع سرمايه استفاده آينده در کند.اعي

یهاطرحمحليآمادگيمشارکتدراجتماعیمطالعهمیدانيگويایايناستکههايافته

توسعهشهریرادارد.


بامشارکتازسویشهردارییاتوسعهدراينمحالتبسیاریازاقدامات»

انمردممحليانجامشدهاست.ازجملهزمینمتعلقبهايستگاهمتروآزادگ

اينملکبرایکهزمینملکشخصيبودوليبارايزنيمردموشوراياری،

استفاده مورد خصوصپلهواييیبرداربهرهمترو در گرفت. کنارگذرقرار

رسیدهاستفعالیتیبرداربهرهمتروآزادگاننیزکهدهسالزودترازاينبه

اينپلهواييبرایومشارکتمردممحليبودهاستکهمنجربهاتمامسازه

است تصادفمردمبوده ومديرسرایمحلهیاريشوراریدب)« جلوگیریاز

(.آبادلیاسماع

 
مالکیت توجهبهنحوه هاپزخانهکورهبا تعريفآندر نحوهجلبمحدودهو شهری،

 از ترينمهمرضايتمالکین بهینه استفاده راستای در فضااقداماتمديريتشهری یاز

زخانهپکوره اينخصوصاها کهمديريتشهریدر نتايجپژوهشحاضرنشانداد باست.

مواجهاست.چالشمهماعتمادمالکینبهشهرداری


حتينشاندادنروحیهتقديروتشکرازايجاداعتمادمتقابلوماحلراه»

واندشدهزايياشتغالوباعثاندکرهکارهاسالهانیزمکسانيکهدراين

)مرد«اندبودههاکورههمهمپابامردموکارگراندمخورخاکاينهاآن

کوره(مالکساله،70
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« در که ببینند انسان يک چشم به را سعيايمکارکردهمانزندگيما و

سالهمالک68)مرد«مثمرثمرباشیموخدمتيبهکشورمانبکینمايمکرده

کوره(.

برایاستعالم.شودنمياریدادههیچاطالعاتيازطرفشهرد» هرکسيرا

 شهرداری فرستیمميبه برخورد نوعي منصرفشودميبه خريد از که

،سالانیم)مرد«مشکلدارندهازمینکهاينشودميگفتهبعضاًوشودمي

مالککوره(

کاربریتواندمي.شهرداریگیردميشهرداریبیشترمنفعتخودرادرنظر»

هاآنرابعدازمعاملهبامالکینبهراحتيعوضکندوبعدازخريدازهازمین

کندمثالً کسب بیشتری سود امالک کردن مسکوني طريق )از مرد«

 ،مالککوره(سالانیم



هکاررا یهامتیقپیشنهاد در مالکین دادن مشارکت توسعههایپروژهعادالنه،

 مالاطالعاتشفاف،ارائهشهری، کینازطريقنهادهایمدنيازجملهشوراياریتعاملبا

کند.دبهجلباعتمادمالکینکمکتوانميسوداگریمحالتوپرهیزازرويکرد

 

 شناسی اقتصادی امکان

درسهموضوعایقهوههایزمینبرمبنایمطالعهمیدانيامکاناقتصادیاستفادهبهینهاز

م برای اقتصادی کارايي مالي، کفايتمنابع و بودنديريتشهری صرفه به برایمقرون

وسعتاراضي به توجه مديريتشهریبا گرفت. بررسيقرار دارایهاکورهمالکینمورد

محدوديتمنابعماليبرایتملکاراضياست.


برداریهبرایبهرخريدامالکبزرگمشکلنقدينگيدارد.ایشهرداریبر»

 یهانیزماز هاطرحهاکورهمربوطبه شدههایبرنامهو مختلفيپیشنهاد

طرح.است سبز فضای مساحتپارچندمنظورهايجاد به 180کايرانیان

استهکتار 180ازبهعنوانپارکدانشوطبیعت(هکتار)40تنهابرای.

 پارک مصوب طرح به مربوط )هکتار ايرانیان کمیسیون در489مصوب

بهصورتبخشيازهزينهدهاستتهیهشکهطرحاجراييآنشورایشهر(

(.19مرد،کارشناسشهرداریمنطقه)«استشدهنیتأم(درصد5)واقعي



محلي،راهبرداجتماعديدگاهیحاصلازمطالعهمیدانيوبرمبنایهايافتهبرمبنای

دولتيديگر،معاوضهملکبامالکین،اعطایهایدستگاه،مشارکتدادنگذارسرمايهجلب

امتی مشارکتدادنمالکاندر مالکین، مناقصاتشهرداریبه در ويژه شهریهایپروژهاز

 کارايبه.شودميپیشنهاد ،اقتصادیيلحاظ مقیاسمتوسطوهاطرحمشارکتدر با يي

بیرونيوگذارسرمايه.دراينزمینهجلبباشدصرفهبهمقروندبرایشهرداریتوانميبزرگ
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 با هاآنتوافق یهارچوبچادر امکان مشخص، ویهاکارگاهسیتأسزماني کارآفريني

سومینبعد.شوديمبهعنوانراهبردپیشنهادتولیدیدرمنطقهبامشارکتبخشخصوصي

اقتصاد شناسي امکان است. مالکین برای اقتصادی صرفه اکثريتی موجود وضعیت در

است.بدينترتیبطبیعياستتتملکمالکینحبدوناستفادهوکاربرمشخصتهاکوره

هایزمینتغییرکاربریوساماندهيراهبردجهتخروجازوضعیتموجودوهرگونهارائه

یکوچکمقیاسبهشهرداریهاکورهواگذاریمطلوبمالکیناست.دراينزمینه،مذکور

توافق چارچوب مشارکتدر و مالکینشده در شهرداری هبمتوسطمقیاسهایپروژهبا

شود.ميعنوانراهبردپیشنهاد



 ارتباطاتی و ترافیکی شناسی امکان

 عواملو بهبودکیفيسفرهایشهریيکياز اساسيرشدیهاشرطشیپافزايشکميو

بهیاگستردهبهصورتهاآنبنابرايناقتصاداينشهرهاوتداوم؛شهرهایمدرنبودهاست

درشهرتهرانبستگيونقلحملیهاشبکهکمیتوکیفیت ايجادمسئلهترينمهميدارد.

 میان ممکن یهابافترابطه و یهابافتمسکوني هزينه کمترين با ويونقلحملکاری

وپرهیزازخستگيسفريونقلحملازطريقکوتاهشدنمسیرهایدرکاریوربهرهباالترين

مهممومي،دوموضوععونقلحملشبکهودسترسيمناسببدينترتیباست.یشهردرون

یافرامنطقهدارایدسترسي19منطقهدروضعیتموجوددرامکانشناسيترافیکياست.

عموميضعیفاست.تقويتونقلحملوشبکهایمنطقهمناسبوليدارایدسترسيدرون

شود.ميعموميواحداثپارکینگعموميبهعنوانراهبردپیشنهادونقلحملشبکه



 طییمح ی زیستشناس امکان

باهدفجلوگیریازایقهوههایزمیندرچارچوبرويکردتوسعهپايدارشهریساماندهي

فرسودهتهرانیهابافتوایقهوههایزمین.گیردميانجامزيستمحیطتخريبوآلودگي

آنکه از بیشتر معرفيبهعنوانرا بهگوياترينالگوکندالگوييبرایتوسعهشهریپايدار

 است. بدلکرده شهریناپايدار سبکزندگيتوسعه گرايشبه زباله، تولید آلودگيهوا،

زيستمحیطمصرفيبهبهاینابودی سازهایوساختبرزمینوبر،سوداگریينینشزاغه،

شهروندان میان درآمدی شديد فاصله شهری، فضاهای ساير و وومسکن نابرابر توزيع

.ستعثفاصلهگرفتنشهرتهرانازالگویتوسعهپايدارشدهاباامکاناتشهرییمعنايب

آاليندهمحیطصنايعووجودهاپزخانهکورهوایقهوههایزمینتهرانبهدلیل19منطقه

ومراکزانبارضايعاتدرهاپزخانهکورهاست.ساماندهيایمنطقهسطحتخريبگریفرادارای

.برایخروجازوضعیتموجودباشددراهبردمناسبتوانمياينمنطقه
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 شناسی کالبدی امکان

زندگيمدني،هويتمدني،امروزیمکانشناسيکالبدیدرپژوهشحاضردرمحورهایا

ايناستکهییپژوهشحاضرگوياهايافتهبودنومبلمانشهریموردتوجهبودهاست.

موردمطالعهمنطقهایدارد.وشکنندهموقعیتضعیفاينمحورهامنطقهموردمطالعهدر

.فضاهاييکهتجربهزندگيدرشهررانهبهعنوانامراستواجتماعيفاقدفضاهایعمومي

کنندهکسل سرشاریزندگيريزیبرنامهو مکانيبرایخالقیتو برایمصرفبلکه شده

فراهم ساختهوبهتبديلکند.فضاهاييکهامکانتقويتتعامالتوارتباطاتاجتماعيرا

مشترکزيستشهریکمکنمايد. انباشتتجربه کارکردهايي چنین واسطه زندگيبه

ايجادجنینفضاهاييبهتجربه.گیردميهويتمدنيشکلمدنيدرشهرجريانيافتهو

همینموضوع استو رونقمحله اينمناطقگويایسرزندگيو شکلسرایمحالتدر

 .فضاهایاجتماعياستنشانگرنیازمنطقهبهطراحي

 

« اقداماتمهمشهرداریتهران از تأسیسيکي سراهایاندازیراهو

درهردومحلهمحله وخواهدولتدرهمهمحالتشهرتهراناست.

شدهاستووجودايندوسراباعثتأسیسسرایمحلهآبادلیاسماع

برایکودکانوزنانوآمدرفترونقوسرزندگيدرمحالتشدهاست.

 مربوطبهیهادورهشرکتدر خدماتاولیه دسترسيبه آموزشيو

 و سالمت و کودکانطورنیهمبهداشت شرکت یهاخانهدر

درمشارکتمردمدرسفرهایکوتاهتفريحيوآموزشيویبازاسباب

باعث ااجتماعيبیشتروجوشجنبنهتنها محالتشدهاستنيدر

 آگاهيو سطح ارتقاء اينیهاينيرآفرکابلکه در برایزنان را خرد

و کرده بیشتری رشد اجتماعي روابط است. شده موجب محالت

 افزايش برای زنانیوگوهاگفتمحملي بین در ويژه به اجتماعي

 دراوقاتفراغتدخترانآموزشيهنرییهادورهمحالتشدهاست.

بیکاریواوقاتپرکردنمحلهدراينسراهاتنهامحلسرگرمشدنو

است آنان برای دلگرمي محلهسالانیمزن)« شوراياری عضو ،

(.خواهدولت



هاکوره،بهسازیونوسازیيکيازوايجادفضاهایجديدهاپزخانهکورهتغییرکاربری

،استفادهناسازگاریهایکاربربهعنواننمادهويتتاريخيوبهعنوانشاخصشهری،حذف

 شود.ميدرمبلمانشهریپیشنهادهويتيیهامؤلفهاز
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  یریگ جهینت

الیهجنوبغربيتهرانهکتاردرمنتهي2040شهرداریتهرانباوسعتيبرابر19منطقه

 و گرفته اهللتيآهایبزرگراهقرار ساوه جاده آزادگانو تندگويان، سايرآنراسعیدی، از

اعمازاراضيباير،ایتوسعهليبديبیهافرصتاست.اينمنطقهبهدلیلمناطقجداکرده

 و ضايعات انبارهای باغات، پزخانهکورهکشاورزی، ها کلي طور به دارایهادرشتدانهو

مناسبريزیبرنامهویگذاراستیسامکاناتمناسببرایتوسعهاستودرصورتاعمال

برایتوانميجتماعيرااندازهایآتيمطلوبيازتوسعهپايداروتحققعدالتاچشمشهری

هایبرنامهاينکهبهلحاظبسترهایفرهنگيواجتماعيپیشبردرغمعليمنطقهترسیمکرد.

ونگاهراهبردیريزیبرنامههمراهاستاماباتغییررويکردييهایدشوارباایمنطقهتوسعه

هرگونهيرابرایزمینهاجتماعتوانمياجتماعيدرمناطقیهاهيسرمامشارکتيوتقويت

شهریدراينمنطقهفراهمساخت.ريزیبرنامه

بینبخشيبايوهماهنگدرسطحمديريتشهریبايستيبهانسجاممديريتشهری

متوليهایدستگاهتوجهجدیداشت.عملکردهایبخشيبینمسئلهوحلييافزاهمنگاه

 مثبت اثرات تنها اثرایتوسعهنه دارای بلکه نداشته سوء است.ایتوسعهات بوده هم

پزخانهکوره تغییرکارکردیتبديلبهمحیطيبهلحاظاجتماعيناامنوها بهزابیآسبا ،

بهورزندهیغمحیطيآاليندههوا،بهلحاظکالبدیناهمگونبابافتومحیطيزيستلحاظ

هاست.مطالعهحاضربرایمديريتشهریوفاقدفايدهاقتصادیشدبرنهيهزلحاظاقتصادی

داد شهروندینشان حقوق منظر از خواستهيکي یهااز ساکنین محليجدی اجتماع

پزخانهکورهساماندهي مبنایاستها بر اينمنطقه حالياستکه ايندر هایشاخص.

 کم از استنيترافتهيتوسعهتوسعه تهران مناطق مالکین شرايطهاکوره. چارچوب در

شدهفيتعر و دارندشفافآمادگيهمکاریبا مديريتشهریرا مشارکتيیهاتیظرفو

چالشترينمهماما؛مردمدرچارچوبشورايارانواهاليمحلبرایهمکاریمناسباست

یابودجهمنابعماليوتأمین،نحوههاکورهاختیاراتشهرداریونحوهورودآنبهساماندهي

طرحجامعتهران،امکانورودشهرداریبهبراساسينکهارغمعليوکاربریاراضياست.

 ويژههاطرحصورت به مربوطه مراجع همکاری و هماهنگي اما است میسر موضعي ی

ازجانبشهرداریراهاکورهدساماندهيتوانميمتوليهایدستگاهوساير5کمیسیونماده

تهیهکندتسريع شهرداریبا هاطرحو منطقهاستفادهایتوسعهیهاتیقابلیموضعياز

ببرد. شهروندان نفع به را الزم اين مجدد هازمینتوسعه مزايای ،محیطيزيستدارای

اجتماعيواقتصادیاست.

آنکاهشوحذفخطراتايمنيمربوطبهسالمت،محیطيزيستمزايایترينمهم

 کیفیت زيستمحیطتجديد سالمت کیفیتشناختيبومو بهبود نوسازیاست. زندگي،

تبديلشدنمنطقهبه افزايشاحساسهويتمحلي، حفظمیراثجامعه، یانقطهمحله،

 اجتماعي، رويدادهای برای شهروندان،ارائهکانوني به اجتماعي تسهیالت و خدمات

مزايایاجتماعيتوسعهمجددترينمهمجايگزينيصنايعجديدبهجایصنايعقديمياز
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ازمزايایاقتصادیآنهازمیناينگونه ايجادتوانمياست. ايجاددرآمد، بهايجادشغل،

گذاریسرمايه،بهبودرشداقتصادمحليوجذابیتبیشتربرایوکارکسبیجديدهافرصت

اشارهکرد.
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