
 

 

 مطالعات مشاغل آالینده و مزاحم شهری در شهر شیراز   
 

 مركز مطالعات توسعه و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان مدیر؛ سعید رحمانیان      

 ارشد مركزمطالعات توسعه و فناوري  كارشناس؛ حمیدرضا آخوندزاده     

  دانشگاه صنعتي اصفهان                                     
 كارشناس ارشد مركز مطالعات توسعه و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان؛ مهدی نصر

 كارشناس مركز مطالعات توسعه و فناوري ؛ السادات کدخدازاده زهره

 دانشگاه صنعتي اصفهان                                    

 

 چکیده

 مخاطب به نتایج انتقال و اندیشي جمع ویژگي دو بر مبتني و تفكري كانون رویكرد با تحقيق این
 هه  و مشههد و اصفهان تهران، شهر كالن سه يهادیدگاه و تجربيات راستا این در. است پذیرفته انجام
 چنهين هه . اسهت گرفتهه قرار تحليل و بررسي مطالعه، مورد مصاحبه و مشاهده طریق از اهواز، چنين

 طهر  از. انهد شده بررسي( امكان حد در) كشور در موجود يهانامه پایان و هاگزارش كتب، مقاالت،
 يهادیهدگاه و برقرار، تعامالتي شيراز در ساماندهي موضوع با مرتبط نهادهاي و هاسازمانهمه  با دیگر
: دسهته سهه بهه تهوان مهي را شهري مشاغل ساماندهي مشكالت و مسائل. استشده  سازي مستند آنها

 شده تعریف خدمات شرح به توجه با تحقيق این در. نمود تقسي  اجرایي-مدیریتي فني، -علمي بنيادي،
 بعهدي چند اي پدیده، ساماندهي كلي طور به .اند گرفته قرار توجه مورد مشكالت از سوم و دوم دسته
 عوامهل:  از عبارتند متغيرها و عوامل این اه  خالصه .باشد مي متعدد متغيرهاي و عوامل تابع كه است
. فضهایي -كالبهدي عوامهلو  محيطهي -زیسهت عوامل؛ اجتماعي – اقتصادي عوامل ؛تكنولوژي و فني

 نوعي مستلزم ضرورتاً آن، به مربوط ضوابط و معيارها جستجوي و ساماندهي مباحث و مسائل شناخت
 تجهار  بررسهي از كهه اي نتيجهه تهرین مه  واقع، در. است جانبه چند راهكارهاي و نگر كل دیدگاه

 دخالهت نهوع ههر: كهه اسهت اصلي« راهبرد» این آید  مي دست به جهان، و ایران در صنایع ساماندهي
 یعنهي «سيستمي نگرش» یک به مبرم نياز شهر، خدمات و صنایع ساماندهي روند در هدفمند و آگاهانه
 بها تحقيهق ایهن نتهایج لهذا .دارد مشترک اجرایي مدیریت و فرابخشي ریزي برنامه نگر، جامع رویكرد
 شهناخت هايمحهدودیت و شههرها سيسهت  پيچيدگي دیگر طر  از. است گردیده تدوین فوق دیدگاه
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 ناپهذیربينيپيش جزئيهات بينهيپيش و تحوالت سوي به رفتن از ریزانبرنامه كه كندمي ایجا  آن كامل
 امكان رویكرد این. سازند متمركز تراساسي و ترروشن موضوعات بر بيشتر را خود تالش و كنند پرهيز
 اقهدامات و گهردد اسهتوار واقعهي امكانهات و معتبر هايشناخت يپایه بر ریزيبرنامه روند كه دهدمي

 .پذیرد انجام بازنگري و اصالح با همواره گام به گام صورت به اجرایي

 

 .ساماندهي، ي صنفيهاصنو  آالینده و مزاح ، خوشه کلیدی:ی هاواژه

 

 مقدمه و بیان مساله
نياز به تامين مایحتاج زندگي روزمره و بازار عرضهه و تقاضها از دیهر بهاز موجهب 

شهده  هامختلف مشاغل و صنایع در تهار و پهود شههري هاشكل گيري و گسترش گونه

است. گاهي رشد قارچ گونه برخي صنو  در گذشته موجب بروز و افزایش معضهالت 

ي هوا، صوتي، زیست محيطي و ترافيكي گشته است. هانوین شهرنشيني اع  از آلودگي

ر، این رشد نامتوازن شهري و گاهي اوقات گسترش محدوده شهري تا روستاهاي مجهاو

را بهه عامهل تهدیهد كننهده سهالمت شههر و  هاي توليدي هه  چهون دامهداريهاواحد

شهروندان مبدل كرده است. اهميت ساماندهي این مشهاغل تاحهدي اسهت كهه یكهي از 

 ي شهرداري جهت ساماندهي آنها ایجاد شده است.هاسازمان

یع در مطالعات موجود حاكي از آن است كه مشكالت پدید آمهده از اسهتقرار صهنا

ي كوچک توليدي هامحدوده شهرهاي ایران به خصوص در كالن شهرها بيشتر به واحد

آهنگري، آبكاري و ... متعلق اسهت. ایهن  ي خودرو، نجاري،هاو خدماتي مثل تعميرگاه

تامين كهاال و خهدمات مهورد نيهاز شههروندان و  از یک سو در ایجاد اشتغال، هافعاليت

و اقتصاد كشور موثرند و از سوي دیگر در صورت عدم كمک به رشد و توسعه صنعت 

ي كنتهرل آلهودگي و ههارعایت اصول مكهان یهابي و همچنهين عهدم بكهارگيري روش

استقرار آنها در بافت شهري مشكالت بي شماري را به همراه دارد كهه طبعهاً  مزاحمت،

 براي رفع و یا كاهش این مشكالت الزم است اقدامات و مطالعات خاصي انجام پذیرد.   



 مطالعات مشاغل آالینده و مزاح  شهري در شهر شيراز 

 

67 

 

ها و اصنا  و مشاغل مزاح  شههري از جملهه معضهالتي اسهت كهه وجود كارگاه

ن و نيهز بهروز سهد معبهر در باعث آلودگي صهوتي و ایجهاد مزاحمهت بهراي شههروندا

هاي باالدسهت و اسهتانداردهاي شهوراي شده است و براساس طرح هاروها در شهرپياده

هها در سهطش شههر ممنهوع اسهت و عالي معماري و شهرسازي كشور وجود این كارگاه

هاي مربوطه بر اساس تفویض اختيار قانوني اختيار برخورد و انتقال این صهنو  دستگاه

 هاشهر را دارند. این نوع مشاغل برخي داراي سابقه تاریخي بوده و از سهال به خارج از

پيش در شهر وجود داشته اند و برخي با افزایش جمعيت و گسترش محدوده شههر بهه 

ي ههاتدریج داخل شهر قرار گرفته اند. در این زمينه كليهه مشهاغل صهنعتي كهه آلودگي

یها حضورشهان در شههر مشهكالت و  زیست محيطي، هوا و صوتي را به دنبهال دارنهد

ي خهود بكاهنهد، بایهد از ههاخسارات زیادي در پي دارد و ماهيتاً نمي توانند از آلودگي

 شهر خارج شوند.

كهاري بسهيار دشهوار و  هااما از طر  دیگر باید توجه داشت كه انتقال این واحهد

مناسهب و بها  یي در مكهانهاو شههرک ههازمان بر خواهد بود و نيازمنهد ایجهاد مجتمع

باشد. مشكالت موجود در این راه به حدي است كه برخهي از كهالن مي امكانات مكفي

ساله هنوز در ابتداي راه بوده و امروزه شاهد حضور چنهد ده  20شهرها با وجود تجربه 

 باشند كه هنوز خارج نشده اند. مي هزار مشاغل مزاح  در شهر

ي زنجيره تامين نيازها مردمند و پيامهد هاهبا توجه به اینكه این مشاغل هر یک حلق

طبيعي عرضهه و تقاضها هسهتند، لهذا تجربهه نشهان داده اسهت راهكارههاي مقطعهي و 

كنهد، امها مي ي قهري هرچند مشكل را در نقطه اي و براي مدت كوتاهي حلهابرخورد

پس از مدت كوتاهي شاهد بروز مشكل در نقطه دیگري خواهي  بهود. بهه عنهوان مثهال 

ي مسئول در برخي كالن شهرها در مراحلي اقدام به پلمپ واحهدهاي آالینهده هاازمانس

سطش شهر كرده بود اما به دليهل نبهود جها و مكهان مشهخع و اعتهرار و نارضهایتي 

 گرفتند.ها كار خود را از سر ميصاحبان اصنا ، كارگاه
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و مهزاح  از طرفي باید توجه داشت كهه توانهایي مهالي صهاحبان مشهاغل آالینهده 

ي ههاتوانایي الزم جهت انتقال سریع بهه مجتمع هاباشد و اكثر واحدمي محدود و ناچيز

ي صنعتي را ندارند. لهذا ههر گونهه طهرح و برنامهه جهامع جههت هاصنفي و یا شهرک

ساماندهي مشاغل مزاح  مستلزم در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت و بلند مدت صهاحبان 

 اركت آنها مي باشد.اصنا  و بستر سازي جهت مش

ي توليدي، تها حهد ممكهن بایهد بهه هابر اساس مشكالت فوق در امر انتقال واحد

و سایر معضالت بهود تها  هادنبال بهينه كردن وضعيت این مشاغل جهت كاهش آلودگي

امكان ادامه فعاليت آنها ميسر گهردد كهه خهود نيازمنهد برنامهه ریهزي مفصهل و تعيهين 

 باشد.مي ي ارزیابي دقيقهاو معيار هاشاخع

بر این اساس و با توجه به مشكالت بيان شده شهرداري شهيراز اقهدام بهه تعریهف 

نمهود. بهروز  "و مهزاح  شهيرازسهاماندهي مشهاغل االینهده "پروژه تحقيقاتي با عنهوان 

ي ساماندهي در كالن شهرهاي كشور بدون انجهام مطالعهات هامشكالت فراوان درطرح

   الزم، اهميت این پروژه را دو چندان مي كند.

 

  اهداف تحقیق
، اههدا  "ساماندهي مشاغل االینده و مزاح  شيراز"با توجه به هد  كالن تحقيق،

 شود:مي در سه بخش كلي زیر ارائه خرد

 و تهدیدهاي موجود هاشناسایي شيراز و تدوین نقاط قوت و ضعف و فرصت .1

 ارائه الگوي ساماندهي هر صنف به صورت جداگانه .2

 راهبردهاي ساماندهي مشاغل و صنو  آالینده و مزاح  شيراز  .3

 

 روش تحقیق

در این تحقيق ابتدا كليه اصنا  آالینده و مزاح  به چهار دسته كلي تقسهي  بنهدي 
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و  ههاي آن تعيين شده است. سهایر ویژگيهاشده است. سپس نوع آالیندگي و مزاحمت

بر ایهن اسهاس و بها توجهه بهه مطالعهات ي آنها نيز در ادامه ذكر شده است. هاشاخع

ي درون ههامفصل نوع برنامه ساماندهي هر صنو  شهامل سهاماندهي در محهل، مجتمع

 .. ارائه شده است.   .شهري یا برون شهري و 

 ریهز يهاروشاز  ي مشاغل آالینده و مزاح  شهريسامانده يراهبردها نیتدو در

 :بهره گرفته شده است

مقهاالت ، هاكتا ي، دانشگاه يهانامه انی: پايموجود سامانده يعلم يهايتئور •

 مركز مطالعات وزارت كشور يپژوهشي هاتيموجود، فعال

و  ي: آمار و اطالعات صنو  از مجمع امهور صهنفازيمورد ن يهاو داده اطالعات •

مرتبط، مصاحبه و ه   يهامرتبط، گزارش يهانامه نیيو آ نيقوان راز،يش نیاديسازمان م

 هاهیمرتبط و اتحاد يهابا سازمان يشیاند

 ي ميدانيهاانجام بازید •

در سه كهالن شههر تههران،  يسامانده يهابرنامه يابیو ارز یي: شناسايالگوبردار •

 اصفهان، مشهد

صاحبنظران و نخبگان: كارشناسان  يهادگاهیاز د يريگ بهرهتكميل پرسشنامه و   •

 يمجمع امور صنف ،يسازمان بازرگان راز،يش نیاديسازمان م

 پژوهشگران مركز مطالعات يهايشیمباحثه و ه  اند جلسات •

با استفاده از مطالعات منابع علمي، الگوبرداري از كالن شههرها، تحليهل تجربيهات 

، موجهود يدهایهتهدو  هافرصهتساماندهي در شيراز و ارزیابي نقاط قوت و ضعف و 

ي كوتهاه مهدت و بلنهد هاي كالن ساماندهي صنو  در شيراز به تفكيک برنامهههابرنامه

ي ارائهه شهده هامدت ذكر شده است. رویكرد سيستمي به موضوع ویژگي اصلي برنامهه

 است
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 هاتجزیه و تحلیل داده
تحليهل اطالعهات آن در این بخش هر یک از اهدا  خرد را بر شمرده و تجزیه و 

 ارایه شده است.

 

 ی موجود هاو تهدید هافرصت، نقاط ضعف، قوت
 

 هانقاط ضعف و چالش
و   هانقاط قوت و فرصت

 ي موجودهاتهدید

برنامه ریزي 

 شهري

و شهر  فصيليت يهاطرح ينتفاوت ب •
 ساخته شده

در  ي صنفيهامجتمع یجاداعدم توجه به  •
 يليطرح تفص

 

 هااتحادیه

عدم توان مالي اعضاي اتحادیه براي انتقال  •

 ي صنفي خدماتيهابه مجتمع

عههدم تههوان مههالي اعضههاي اتحادیههه بههراي  •

 ي صنفي خدماتيهاساخت مجتمع

 هامستاجر بودن اكثریت اعضاي اتحادیه •

تحصهههيالت پهههایين اكثریهههت متصهههدیان  •

 واحدهاي صنفي

 واحدهاي صنفي بدون پروانهتعداد زیاد  •
بدليل مسهائل  ایينقدرت ریسک پذیري پ •

 مالي و فرهنگي

توانایي مالي تعداد محدودي از  •

 هااتحادیه

پيگيري تعداد محدودي از  •

براي ساماندهي اعضاي  هااتحادیه
 اتحادیه

زیرساختهاي 

الزم براي 

 ساماندهي

 عدم موفقيت در انتقال به شهرک پل فسا •

 عدم موفقيت در انتقال به مجتمع بنكداران •

 بنكدارانمجتمع  •

 شهرک ساماندهي پل فسا •

 ي صنعتيهاشهرک •
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 هانقاط ضعف و چالش

و   هانقاط قوت و فرصت

 ي موجودهاتهدید

ي هاسازمان
 مرتبط

مرتبط  يارگانها ي و هماهنگيعدم همكار •

 يبا سامانده

دیههد سههرمایه گههذاري سههازمان ميههادین و  •

 شهرداري به مقوله ساماندهي

از نظرات و  سازمانهاي مرتبط استفاده عدم •

 هاهیمشاركت اتحاد
بهراي  هااتحادیهعدم همكاري شهرداري با  •

 تغيير كاربري و عوارر يهاهزینه دریافت

پيگيري مجمع امر صنفي و  •

سازمان بازرگاني براي حل 

 مشكالت ساماندهي

 

اجراي 

برنامه 

 ساماندهي

 عدم وجود نگاه كالن به ساماندهي •

 يقاطالعات و آمار دق نبود •

در اجراي  هاعدم توانمندي اتحادیه •
 ساماندهيي هابرنامه

در برابر انتقال  هامقاومت اعضاي اتحادیه •
 هابه مجتمع

 به شهرداري هاعدم اعتماد اتحادیه •

 يصنف يواحدها یادتعداد ز •

تجربيهههات موجهههود در  طهههرح  •
 ساماندهي بنكداران

تجربيهههات موجهههود در  طهههرح  •
 ساماندهي شهرک پل فسا

آمادگي بخهش خصوصهي بهراي  •
 سرمایه گذاري در  ساخت مجتمع
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 هانقاط ضعف و چالش

و   هانقاط قوت و فرصت

 ي موجودهاتهدید

 قوانين

حری  ضعف در اجراي قوانين مرتبط با  •

 و... 20، بند سقف تعداد، صنفي

و   روز یطبا شرا 20بند  قانون تطابقعدم  •

 كارایي بسيار پایين

 عدم شفافيت  در قوانين موجود •

 قانون نظام صنفي : •

 صدور پروانه كسب •

 آموزش و فرهنگ سازي •

 ابزارهاي كنترلي و نظارتي •
 تعدادحری  صنفي و سقف  •

 ي صنفيهاساخت مجتمع •

 مصوبه هيئت دولت : •

ي هاآیين نامه نحوه ایجاد مجتمع •
 صنفي

قانون حفاظت و بهسازي محهيط  •
 زیست

 شهرداري قانون 55ماده  20بند  •

ي هابرنامه
 ساماندهي

استفاده از تجربيات دیگر كالن  
 در ساماندهي هاشهر

وضعيت 

 اقتصادي

 وجود مشكالت اقتصادي در كشور •

 مشكل اشتغال •
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 ساماندهی هر صنف به صورت جداگانهارائه الگوی  .2

 ی خدمات خودروییها. اتحادیه1-2
ی خدمات خودروییهاجدول اطالعات اتحادیه  

 نوع آالیندگي و مزاحمت  صنف اتحادیه
محل تمركز 

 صنف

حداقل مساحت 

مورد نياز براي هر 
 واحد صنفي

 خودرو انواع نقاشي
ایجاد ، آلودگي رنگ براي مواد غذایي

 تخریب سيماي شهر، مشكالت تنفسي

ترمينال 

 باربري
60 

اتومبيل  مكانيكي
 سبک

 50 پراكنده تخریب سيماي شهر

 و صافكاري
 گلگيرسازي

 تخریب سيماي شهر، آلودگي صوتي
بلوار 
 اميركبير

100 

جلوبند و كمک فنر 

 ساز
 ، تخریب سيماي شهريآلودگي صوتي

بلوار 

 اميركبير
20 

 روغن تعویض

 وپنجرگيري
 60 پراكنده تخریب سيماي شهر

ي هامكانيک ماشين
 سنگين

ي هاتردد ماشين، تخریب سيماي شهر
 سنگين

بلوار 
 اميركبير

5000 -7000 
 

 
 نگهداري و تحت خودرو نوع اساس بر خدمات تقسي 

 سازي آماده خدمات

 خودرو

 نگهداري خدمات

 خودرو

 عمومي تعميرات

 خودرو

 بازسازي تعميرات

 خودرو

 كابين سازي، اتاق

  نصب سازي،

 هاصندلي

 شارژ روغن، تعویض

 موتور، تنظي  باطري،

 شمع تعویض

 تعمير موتور، تعمير

 سيست  دنده، جعبه

 ترمز

 قطعات بدنه، ترمي 

 خودرو  دیده آسيب

 نوسازي یا و
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 خودرو نوع اساس بر تعميرات و خدمات انواع

 راهسازي آالت ماشين سنگين نقليه وسایل سبک نقليه وسایل

 وانت شخصي، خودروهاي

 ..كاميونت بار،

 تانكر، تریلر، كاميون، انواع

 .... كمباین تراكتور،

 ...جراثقال گریدر، بولدوزر،

 

 

 مزاحمت و آلودگي تعميراتي واحدهاي

 تعميراتي واحدهاي
 سبک

 «انتظار فضاي» عنوان به روها پياده حتي و هاخيابان حاشيه استفاده از

 تعميرات محل به تعميرگاه مجاور يهاخيابان حاشيه و روها پياده تبدیل

 اي محله خدماتي واحدهاي سایر با آنها همجواري و آميختگي در

 تعميرات واحدهاي

 نقليه وسایل سنگين

 سبک

 يههاحوزه در سهبک نقليهه وسهایل سهنگين تعميراتي واحدهاي استقرار
 انجهام جههت يهاخيابان حاشيه و پياده معابر فضاي از استفاده؛ سكونتي

 در اخهتالل؛ ایجهاد شههري منظهر و سهيما بهر مطلوبي نا اثرات؛ خدمات

 و سهكونتي ارزش كهاهش زمين، اقتصادي ارزش كاهش؛ عبوري ترافيک

 اجتماعي ایمني كاهش

 تعميراتي واحدهاي

 سنگين و سبک
 سنگين نقليه وسایل

 حاشهيه در مناسهب نها اسهتقرار و عملكهردي مراتب سلسله رعایت عدم

 مجهاور كهاربري بهدون و بهایر فضهاهاي از اسهتفاده؛ شهري شلوغ معابر
 و حهری  رعایهت بهدون خروجهي ورودي، مبهادي در استقرار؛ تعميرگاه

 زائدات و ضایعات انباشتن؛ هابدنه منظر و سيما در بصري آلودگي ایجاد
 اسهتقرار؛ محهيط زیبهایي و سالمت در اختالل ایجاد و واحدها جلوي در

 ترافيهک در اخهتالل نتيجهه در و هاراه حری  رعایت بدون واحدها خطي
 واحدها پشت جبهه در  رویه بي توسعه امكان؛ عبوري
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 الگوي استقرار واحدهاي خدماتي قلمرو حوزه 

 سكونتي حوزه
 سبک خودروهاي سازي آماده واحدهاي -

 سبک خودروهاي نگهداري خدمات -

 سبک خودروهاي عمومي تعميرات -

 و منفرد الگوي
 پراكنده

 شهري حوزه
 سبک خودروهاي آماده سازي واحدهاي -

 سبک خودروهاي سازي قطعه و بازسازي واحدهاي -
 متمركز الگوي

 حوزه فرا 
 شهري

 سبک نقليه وسایل تعميراتي سنگين فني، واحدهاي -
 سنگين نقليه وسایل سنگين و سبک تعميراتي فني، واحدهاي -
 كشاورزي و عمراني آالت ماشين تعميراتي فني، واحدهاي -

 متمركز الگوي

 

 درودگری فلز کاران و هااتحادیه .2-2
 درودگری فلز کاران و هااطالعات اتحادیه جدول

 آالیندگي و مزاحمت  صنفنوع  اتحادیه
محل تمركز 

 صنف

حداقل مساحت 
مورد نياز براي 
 هر واحد صنفي

 ، تخریب سيماي شهريآلودگي صوتي آلومينيوم سازي
 بلوار نصر
 بلوار عدالت

300-150 

آهنگري در  و 
 پنجره

 ، تخریب سيماي شهريآلودگي صوتي
 بلوار نصر
 جاده خرامه

300-150 

تراشكاري و 
 فلزكاري

 آلودگي هوا : ریخته گري
 آلودگي صوتي :تراشكاري

 تخریب سيماي شهري

 بلوار اميركبير

ترمينال 
 باربري

 35:  تراشكار
 300:  ریخته گر

 100 امير كبير ، تخریب سيماي شهريآلودگي صوتي تانكر سازي

 آلودگي محيط زیست، آلودگي صوتي درودگر
شهرک 
 صنعتي

130 
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 درودگری فلز کاران و هااتحادیه ساماندهی ضوابط

 دليل نوع استقرار الگوي استقرار واحدهاي خدماتي

ریخته گري،آبكاري و توليد ظرو  

 آلومينيومي

ي صنفي برون هامجتمع

ي هاشهري یا شهرک
 صنعتي

آثار زیست محيطي و 

 آالیندگي شدید

آهنگري در   تراشكاري و فلزكاري

 درودگر تانكر سازي، و پنجره

ي درون شهري و هامجتمع

ي صنفي حری  هایا مجتمع
 شهر

عدم وجود آالیندگي شدید 

 و پر خطر

 پراكنده در سطش شهر ي خدماتيهاتعداد محدودي از واحد
لزوم دسترسي مورد نياز 

 متقاضيان

 تراشكاري و آهنگري قطعات خودرو
ي خدمات هامجتمع

 خودرویي
ي هافعاليتهمجواري با 

 مورد نياز

 در سطش شهر دفاتر نمایندگي صنو 

پذیرش در خواستهاي 

مشتریان و تسهيل خدمت 

 رساني به مشتریان

 

 ی خدمات ساختمانیهااتحادیه. 3-2

ی خدمات ساختمانیهاجدول اطالعات اتحادیه  

 نوع آالیندگي و مزاحمت  صنف اتحادیه
محل تمركز 

 صنف

حداقل مساحت مورد 

 نياز براي هر واحد صنفي

توليد تيرچه وبلوک 
 و قطعات بتوني

تخریب  ،آلودگي صوتي، توليد نخاله
 ي سنگينهاتردد ماشين، سيماي شهر

 1000 پراكنده

 خرده فروشي

 مصالش ساختماني

 ،دگي هنگام تخليه ي بارینآال
ي هاماشين ،تخریب سيماي شهر

 سنگين

بلوار 
 اميركبير

 

1500 
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 نوع آالیندگي و مزاحمت  صنف اتحادیه
محل تمركز 

 صنف

حداقل مساحت مورد 

 نياز براي هر واحد صنفي

 هاسنگبري
تخریب سيماي ، آلودگي صوتي

 ي سنگينهاتردد ماشين، شهر

 كفه برمشو

بلوار 

 اميركبير

 

1500-5000  

 و ساز وزائيکم
 كو  سنگ

تخریب سيماي ، آلودگي صوتي
 ي سنگينهاتردد ماشين، شهر

بلوار 
 عدالت

3000-1000 

 
 ی خدمات ساختمانیهااتحادیه ساماندهی ضوابط

 دليل نوع استقرار استقرارالگوي  واحدهاي خدماتي

توليد تيرچه وبلوک و قطعات 

مصالش  خرده فروشي، بتوني
 وزائيکم ،هاسنگبري، ساختماني

 كو  سنگ و ساز

ي صنفي برون شهري و هامجتمع
 یا در حری  شهر

آلودگي ، توليد نخاله

تخریب سيماي  ،صوتي
ي هاتردد ماشين، شهر

 سنگين

واحدهاي تعداد محدودي از 

 توزیعي مصالش ساختماني
 پراكنده در سطش شهر

لزوم دسترسي مورد نياز 

 متقاضيان

دفاتر نمایندگي براي خرید 
 مصالش ساختماني

 در سطش شهر

پذیرش در خواستهاي 

مشتریان و تسهيل خدمت 
 رساني به مشتریان
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 آهن فروشاناتحادیه . 4-2
 جدول اطالعات اتحادیه آهن فروشان

 نوع آالیندگي و مزاحمت  صنف اتحادیه
محل تمركز 

 صنف

حداقل مساحت مورد نياز 

 براي هر واحد صنفي

آهن 
 فروشان

تخریب سيماي ، آلودگي صوتي
 ي سنگينهاتردد ماشين، شهر

بلوار 
 اميركبير

 متر مربع 3000

 

 اتحادیه آهن فروشان ساماندهی ضوابط

 نوع استقراردليل  الگوي استقرار واحدهاي خدماتي

 ي صنفي برون شهريهامجتمع آهن فروشان
تخریب  ،آلودگي صوتي
تردد ، سيماي شهر

 ي سنگينهاماشين

 در سطش شهر دفاتر نمایندگي

پذیرش در خواستهاي 

مشتریان و تسهيل خدمت 

 رساني به مشتریان

 

 راهبردهای ساماندهی مشاغل و صنوف آالینده و مزاحم شیراز  .3
ي ساماندهي مشهاغل و صهنو  آالینهده و مهزاح  هادر نمودار زیر عناوین راهبرد

 شهر شيراز نشان داده شده و سپس هر كدام از آنها را برشمرده و تبيين شده است.
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 جلوگیری نسبی از توسعه صنوف آالینده و مزاحم در شهر .1-3

و اسناد باالدسهتي اسهت  هاجلوگيري از توسعه صنو  آالینده نيازمند وجود برنامه

تهوان تها مي كه در راهبردهاي آینده نگرانه ارائه شده است. امها در وضهعيت فعلهي نيهز

ز شهرداري و سازمان ميادین ا هاحدودي از توسعه آنها جلوگيري نمود. استعالم اتحادیه

یكي از ابزارهاي قابل استفاده در جلوگيري از ایجاد این گونه واحدها اسهت. البتهه ایهن 

پذیرد و ضهوابط جهامعي مي نيز چون در مرحله آخر اخذ پروانه كسب انجام هااستعالم

 جهت پاسخ گویي به آنها وجود نهدارد، چنهدان مهوثر نيسهت. بنهابراین الزم اسهت اوالً

سهپرده  هاچنين استعالمي یا در مراحل اوليه انجام شود و یا كنترل آن به خهود اتحادیهه

 شود ثانياً اصول اوليه جامعي جههت پاسهخ گهویي تهيهه گهردد. نتهایج گهزارش حاضهر

تواند در این زمينه مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان مثهال بهراي صهنو  آالینهده اي مي

ني هيچ گونهه مجهوزي در شههر صهادر نگهردد و یها بهراي مانند ریخته گري و بلوک ز

ي سبک و نقاشي تنها در صهورتي كهه واحهد صهنفي در هاصنوفي مانند مكانيک ماشين

گاراژها مستقر باشد و با فاصله مناسب از معابر عریض قرار گرفتهه باشهند، مجهوز داده 

 شود.    

ضهعيت صهنو  در با توجه به نبود سيست  اطالعات جغرافيایي مخهتع تعيهين و

تواند از سيست  اطالعات جغرافيایي شههرداري كهه الاقهل نهوع مي شهر، سازمان ميادین

ي هه  جهوار را تعيهين كهرده، جههت پاسهخگویي بهه ههاي هر بافت و بافتهاكاربري

شهود. مي در سهازمان ميهادین توصهيه GISاستفاده نماید. بنابراین ایجاد دفتر  هااستعالم

تواند شامل موارد زیر ها ميسي سازمان در پاسخگویي به استعالمي مورد بررهاشاخع

 باشد:

ي هه  جهوار، ههانوع صنف، تعداد صنو  فعال در منطقه مهورد نظهر، نهوع بافت

ي ارتباطي و دسترسي، عرر خيابان و پياده رو، مساحت مغهازه، نهوع صهنو  هاشبكه

 مجاور.   
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را  20بستر قانوني، ساختار سازماني و همكاري بين بخشي كنوني عمالً اجراي بند 

با مشكل مواجه كرده و آن را تا حدودي ناكارامد كرده اسهت. امها بها ایهن وجهود الزم 

مهورد  20از طریهق بنهد  هااست تا برخي موارد بسيار آالینده و مهزاح  نظيهر دامهداري

 يري قرار گيرند.تعقيب و پيگ

توانهد در نتيجهه بخهش مي و نظارت قوي بر این گونه موارد هااستمرار در پيگيري

بودن احكام صادر شده و اجراي آنها موثر باشد. البته صدور احكام باید بر اساس طهرح 

ي كلهي هاشكایات از طر  واحدهاي اطرا  محل مورد نظر باشد و نيازي به بازرسهي

شد. وضعيت چنين واحدهایي الزم است از زمان دریافت شكایات در سطش شهر نمي با

 ثبت شود. هاتا دستيابي به نتيجه، به صورت كامل در پرونده

 

 

ي سهاماندهي وجهود دارد. هاي قانوني متنوعي جهت اسهتفاده در برنامهههاظرفيت

حری  صنفي و سهقف تعهداد صهنو  از جملهه قانون نظام صنفي، محيط زیست، قانون 

 تواند مورد استفاده قرار گيرد.مواردي است كه مي

قانون نظام صنفي  از جمله قوانيني اسهت كهه مهي توانهد در راسهتاي  سهاماندهي 

 ي:هایي كه در این قانون در زمينههامشاغل قابل استفاده باشد. با استفاده از ظرفيت

 

نترلی و نظارتی، آموزش و فرهنگ سازی، حریم صنفی و صدور پروانه، ابزارهای ک 

 سقف تعداد 
وجود دارد مي توان از بسياري از مشكالتي كه بهه واسهطه عهدم برنامهه ریهزي در 

 ایجاد مشاغل شهري به وجود مي آید، جلوگيري كرد.

 آالینده و مزاحمبرخورد موردی با صنوف بسیار 

ی قانونیهااستفاده از ظرفیت  
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با اصالح سقف تعداد صنو   و رعایت آن، مي توان از رشد بي رویه صهنو  در  

ي شهري )كه یكي از دالیل اصلي بروز مزاحمت توسط مشهاغل مهي باشهد( هامحدوده

جلوگيري كرد. در شرایط موجود بهه دليهل مشهكالت ناشهي از اشهتغال، برنامهه ریهزي 

ماندهي مشهاغل، تعيهين سهقف خاصي براي آن وجود ندارد، در صورتي كه از دیهد سها

بعضهي  هاتعداد صنو  یكي از عواملي است كه مي تواند از ایجاد آالیندگي و مزاحمت

 از مشاغل جلوگيري كند. 

 ي مرتبط در فصل دوم گزارش فاز اول آورده شده است.(ها)قوانين و آئين نامه

 

 
 

موقعيهت مكهاني، نهوع فعاليهت، شناسایي دقيق تعداد واحدهاي صهنفي در شههر، 

ي همجوار، وضعيت مالكيت و پروانه كسب از جمله اطالعهاتي اسهت كهه مهي هابافت

مرجهع تواند در برنامه ریزي دقيق تر و عملياتي مورد استفاده قرار گيرد. در حال حاضر 

واحد و جامعي در این زمينه وجود ندارد. مجمع امور صنفي عموماً اطالعات مربوط بهه 

ي گزارشي را دارد. سهازمان ميهادین نيهز حسهب هاي پروانه دار به صورت فایلهاواحد

ي آالینده شيراز نموده است. اما بنظر مهي رسهد در هاوظيفه، اقدام به آمارگيري از محور

شههري انجهام  GISي هابر اسهاس نقشهه هاي سازمانهافعاليت وضعيت فعلي كه عمده

مي پذیرد ضروري است تا كار آمارگيري از واحهدهاي صهنفي توسهط شههرداري و بهه 

انجام پذیرد. مجمع امور صهنفي نيهز موظهف شهود جههت  GISصورت جامع براساس 

ه اطهالع تمدید پروانه كسب و یا صدور پروانه جدید، مراتب را جهت ثبت در سيست  ب

سازمان برساند. با وجود چنين سيست  اطالعاتي از صنو  شهر،  برنامه ریهزي اجرایهي 

جهت ساماندهي صنو  و اصالح نظام توزیع كاال و خدمات در شهر به سریع تهرین و 

ي ه  جهوار، تهراك  هادقيق ترین راه امكان پذیر مي شود. به عنوان مثال شناسایي بافت

واحدها، مكان مناسب استقرار و ... بهه آسهاني بها اسهتفاده از جمعيت محدوده، پراكنش 

 GISآمارگیری و شناسایی صنوف بر اساس 
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 انجام مي پذیرد.  هانقشه

 
ي گوناگون زیسهت محيطهي، هابررسي آالیندگي و مزاحمت صنو  داراي  جنبه 

كالبدي مي باشد كه شهرداري مي تواند حداكثر در مهورد جنبهه كالبهدي آن بهداشتي و 

الزم  20بررسي و اظهار نظر نماید. لذا جهت تسریع در امور رسيدگي به شهكایات بنهد 

است تها كميتهه اي بهدوي جههت رسهيدگي بهه موضهوع و اظههار نظهر كارشناسهي از 

)حسهب مهورد( تشهكيل  ي مربوطه نظير بهداشت، محيط زیست، دامپزشهكيهاسازمان

شود. حضور و همراهي كارشناسان شهرداري مناطق در ارزیابي و اجراي احكام صهادره 

 مي تواند اثربخشي آنها را افزایش دهد.
 

تهوان در مي در راستاي جلوگيري از توسعه صنو  آالینده، یكي از راهكارهایي كه

مشاغلي است كه به نهوعي باعهث موفقيت این امر موثر باشد، اخذ جریمه و عوارر از 

شهود كهه مي شوند. انجام این كار باعهثمي ایجاد آالیندگي و مزاحمت براي شهروندان

صاحبان این مشاغل یا با انجام تمهيداتي به دنبال حذ  و یا كاهش آالیندگي باشهند  و 

 یا اینكه مكان شغل خود را تغيير و در مكاني متناسب با آن شغل استقرار یابند. 

البته براي اخذ جریمه از مشاغل آالینده، الزم است كه قوانين و مقرراتي با در نظهر 

تهوان مي گرفتن تمامي عوامل تاثير گذار  در این امر، تدوین گردد.از جمله مواردي  كهه

به آن اشاره كرد، اخذ جریمه متناسب با نوع و شدت آالیندگي است، كه در واقهع بایهد 

 غل آالینده پر خطر و مشاغل مزاح  ك  خطر متفاوت باشد.ميزان جرائ  براي مشا

 
 

 ی مرتبطهااز سازمان 20تشکیل کارگروه اجرای بند 

 اخذ عوارض و جریمه از صنوف آالینده
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 ی ساماندهی موجودها.  بهره برداری از ظرفیت شهرک2-3

به سهمت یهافتن زمهين و سهاخت  هاپس از مصوبه مذكور احتمال دارد كه ذهنيت

سوق یابد. حال آنكه باید توجهه داشهت از چنهدین سهال پهيش زمينهي  هاسریع مجتمع

ت ساماندهي صنو  شيراز در مجاورت ميدان ميهوه و تهره بهار آمهاده تحت عنوان سای

 شده است. ظرفيت و وضعيت این سایت گزارش فاز دوم به تفصيل ارائه شده است. 

با توجه به اینكه یكي از مشكالت عمده در ساماندهي تهيه زمهين و امكانهات زیهر 

ت شهروع طهرح توانهد فرصهت مغتنمهي جههمي بنایي اوليه است، وجهود ایهن سهایت

، ت دولت باشد. البته موارد زیهر بایهد در ایهن خصهوصاساماندهي بر اساس مصوبه هي

 مورد توجه قرار گيرد:

ابتدا صنو  اولویت دار جهت انتقهال بهه سهایت توسهط كهارگروه ذكهر شهده در 

ي ساماندهي توسط مجمهع امهور صهنفي و بها همكهاري هامصوبه، تعيين شود و برنامه

 مربوطه تهيه شود. در اولویت بندي صنو  باید موارد زیر لحاظ شود:ي هاسازمان

ميزان آالیندگي و مزاحمت، توان مالي، تمایل و انگيزه واحدها جههت سهاماندهي، 

 محورهاي استقرار در شهر، تعداد واحدهاي صنف.

ان و در مرحله درودگر ،فروشندگان مصالش ساختماني ،سازندگان در و پنجره آهني

 توانند از اولویت باالتري براي انتقال برخوردار باشند.   مي ه تعميركاران خودروبعد گرو

و مجمع امور صهنفي ایفها  هاالزم است نقش محوري در ساماندهي توسط اتحادیه

گردد و صنوفي همگن و مستقر در یک یا چند محدوده جغرافيایي شهر مخاطب برنامهه 

 باشند. 

لحاظ نشود، بلكه بر اساس تجربيات برخهي كهالن  قيمت آزاد هادر واگذاري زمين

باید با حداقل قيمت و اقساط چند سهاله، بهه نحهوي كهه قابهل  هاشهرهاي دیگر؛ زمين

پرداخت توسط صنف باشد، واگذارشود. در غير این صورت به دليل عدم توان پرداخت 

 قيمت زمين طرح از همان ابتدا متوقف خواهد ماند.
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 بنابراین:

زمين بر اساس توافق با مجمع امور صنفي و رضایت نسبي آنها تعيهين  الف( قيمت

 شود.

ي مشخصي از شههرک بهراي صهنو  همگهن اولویهت دار ها ( در فاز اول زون

ي توسعه شهرک ساماندهي با تعداد محدودتري در حدود هاانتخا  شود. شروع فعاليت

ي بيشهتر و قيمهت ههاداراي تخفيفتواند باشد. این فاز اوليه شروع بایهد مي واحد 200

كمتري نسبت به آینده شهرک باشد تا بتواند در جذ  اوليه صنو  و ایجاد رونق نسبي 

 در شهرک موثر باشد. 

ي مهورد نيهاز را بهر اسهاس مصهوبه اي در هاحداقل زیهر سهاخت هاسایر سازمان

هزینهه آن قابهل ي استانداري به نحوي تامين نماینهد، كهه هاشوراي اداري و یا كارگروه

ها ي كوچهک و دریافهت اقسهاطي هزینههههاپرداخت توسط صنو  باشهد. اعطهاي وام

 تواند راه حل مناسبي باشد.مي

توانهد انگيهزه اي قهوي در سهایر مي با توجه به آنكه اجراي موفقيت آميز این طرح

مساعدت در اجرا واحدهاي صنفي ایجاد نماید، لذا الزم است حداكثر دقت در برنامه و 

 و به خصوص سازمان ميادین و شهرداري فراه  آید. هاتوسط همه سازمان

 
یي جهت ساماندهي برخي صنو  در حال پيگيري بوده هاطي چند سال اخير طرح

مهاهي فروشهان. بها ي سهنگين، هااست مانند خرده فروشي آهن آالت، مكانيک ماشهين

ي اجرایهي فعلهي را هاي بلند مدت نمي توان برنامههاتوجه به اینكه جهت اجراي برنامه

ي مذكور تا حد امكان از الگوي هاتعطيل نمود بنابراین پيشنهاد مي شود در اجراي طرح

 هاو فعاليت هاپيشنهادي در مصوبه هيئت دولت استفاده شود. یعني اوالً محوریت برنامه

ي مربوطه باشد و ثانياً سازمان ميادین بيشتر به دنبال ایفاي نقش سهتادي در هاا اتحادیهب

 تسهیل، هدایت و نظارت صنوف در حال ساماندهی 
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باشد. هدایت و نظارت وظهایف دیگهري هسهتندكه الزم  هاایجاد هماهنگي بين سازمان

ي مذكور نگاه حاك  بيشتر عمرانهي بهوده و هااست توسط سازمان انجام پذیرد. در طرح

كنولوژیكي و اجتماعي چندان مورد توجه قهرار نمهي گيهرد. ي اقتصادي، تهاسایر جنبه

بنابراین الزم است تا سازمان با انجام مطالعهات مربهوط مهوارد فهوق را نيهز در اجهراي 

، اصهالح ههالحاظ نمایهد. بهه عنهوان مثهال خهدمات جهانبي مهورد نيهاز مجتمع هاطرح

ي قبلهي از ههامكاني كاري، تسهيل دسترسي شههروندان، برنامهه ریهزي بهراي هافرایند

جمله مواردي است كه باید تدوین گردد. برنامه ریزي و توجه بهه رونهق كسهب و كهار 

صنو  پس از انتقال با اعطاي تسهيالت حمل و نقل عمومي، تبليغات عمهومي توسهط 

و ... عامل مه  دیگري است كه مي تواند  هاشهرداري براي ایجاد رونق سریع تر مجتمع

 ي شود.توسط سازمان پيگير

ي اداري و دریافت تسهيالت، گام دیگري است. تعيين عوارر هاتسهيل در فرایند

ي دیگري است كهه بایهد هاي تغيير كاربري اراضي انتخابي سرفصلهاشهرداري و هزینه

توسط شهرداري تعيين شود. تجربيات ساماندهي در كالن شهرها حاكي از آن است كهه 

ي عهوارر و ههاالزم است تا شههرداري از معافيت ي ساماندهيهاجهت پيشبرد برنامه

ي هایي چون تغيير كاربري به عنهوان مشهوق اسهتفاده كنهد و برنامهههاتخفيف در هزینه

 ي قبلي صنو  پس از انتقال نماید.  هادرآمدي خود را بيشتر معطو  به مكان

 

 . تدوین استراتژی نظام توزیع کاال و خدمات شهر3-3

ي هاافزایش جمعيت، تغيير الگوي مصهر  شههروندان، سياسهترشد سریع شهر، 

اشتغال زایي، عدم توجه به صنو  در برنامه ریزي و طراحي شهري سبب شكل گيهري 

صنو  گوناگون در نقاط مختلف شهرها شده است. شهكل گيهري و رشهد صهنو  در 

 ي اخير بدون برنامه و به صورت غير اصولي در كالن شههرهاي كشهور صهورتهاسال

یي جهت سهنجش انهواع صهنو  مهورد نيهاز هاو رویه هاپذیرفته است. تاكنون شاخع
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شهر، تعداد آنها و پراكنش صنو  در مناطق مختلف شهري و سایر موارد مرتبط تعيهين 

نشده است. لذا شكل گيري صنو  فقط بر اساس قوانين عرضه و تقاضا انجام پذیرفتهه 

 معضالتي را در پي خواهد داشت: است. اتكاي صر  بر قانون عرضه و تقاضا

 ي كالن و بلندمدت، هاعدم توجه به برنامه •

 در نظر نگرفتن روند توسعه شهر و تغيير نيازها، •

 ي مكان یابي،هابي توجهي به شاخع •

 بروز مشكالت كسب و كار براي صنو  موجود، •

 توزیع نامناسب صنو  در مناطق مختلف شهري،  •

 در نتيجه سيست  نامناسب توزیع هاافزایش قيمت •

موارد فوق از جمله معضالتي است كه نبود سيست  و الگوي مناسب توزیع كهاال و 

خدمات در پي خواهد داشت. لذا الزم است با تعيين اهدا  بلند مدت و مسير رسهيدن 

به آنها )راهبردها(، نظام توزیع كاال و خدمات در شهر شيراز با در نظر گرفتن فرهنگ و 

، اشهتغال، معمهاري، ترافيهک، هنهر، آدا  شهروندان و سایر عوامل مرتبط نظير فرهنهگ

ي بلنهد مهدت ههااقتصاد و بهداشت پرداخته شود. توجه به برنامهه ریزي، محيط زیست

اگرچهه در ، براي توسعه علمي شكل كسب و پيشه صاحبان مشهاغل در سهطش شههرها

روبروسهت امها بهه جههت حفاظهت از منهافع عامهه مراحل اوليه با مشكالت و موانعي 

است و اقدام به آن دیر یها زود اجتنها   هاوظيفه مدیران شهري و شهرداري، شهروندان

 توان:مي ناپذیر است .با تدوین چنين برنامه اي

ميزان نياز شهر به صنف در وضعيت فعلي و آینده؛ نوع و ميهزان صهنو  )خهرده  

حوه توزیع آنها در شهر؛ الگوههاي مناسهب اسهتقرار ههر عمده فروشي و ...(؛ ن-فروشي

نظيهر: صهدور پروانهه كسهب  ههاصنف را  شناسایي نمود و  بر اساس آن سهایر فعاليت

متناسب با ميزان نياز، تعيين پهراكنش صهنو  در شههر، نهوع اسهتقرار كالبهدي صهنو  

سهطش خهدمات و ...(، ابعاد كالبهدي و اقتصهادي صهنو ، افهزایش  ها، مجتمعها)راسته
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ي آتهي هاو آالینهدگي ههاصنفي به شههروندان را مشهخع نمهود و از ایجهاد مزاحمت

 جلوگيري نمود.

 

 ی مورد توجه در تدوین استراتژی:هاشاخص

 عوامل اصلي
عوامل فرعي 
 درجه یک

 عوامل فرعي درجه دو

 

 
 

 مؤثر عوامل

 عرضه بر

 
 

 
 

 
 
 
 

 بر مؤثر عوامل

 فعلي عرضه

 
 
 

 منابع طبيعي، شرایط جغرافيایي منطقهعوامل و 

 عمده(، الگوي استقرار پيشنهادي-قالب ارائه )خرده

 ي شهريهانوع بافت

 تعداد و حج  عرضه كنندگان قبلي، نوع الگوي استقرار

 اجتماعي امنيتي، مالي سياسي اداري

 فني، روش ارائه خدمات و ميزان استفاده از تجهيزات

 ي مسكوني و تجاري و ...هازیربنایي، تراك  بافت

 توان مالي صنف، هزینه اجراي هر الگوي نظام توزیع

 بر مؤثر عوامل

 آتي عرضه

 قابليت توسعه زمين

 پيش بيني عوامل فوق الذكر در آینده

 ي آتيهاقابليت توسعه در دوره

 مؤثر عوامل

 تقاضا بر
 

 

 

 بر مؤثر عوامل

 فعلي تقاضاي

 
 

 اندازه ي بازار )توان جمعيتي منطقه(

 قدرت خرید )سطش درآمد اهالي منطقه(

 حساسيت تقاضا )كشش قيمتي تقاضا در منطقه(

 ميزان تقاضاي واسطه اي

 تمایل به مصر )مصر  سرانه در منطقه(

 تقاضاي واسطه گري منطقه

 فعلي (شدت نياز )وجود مازاد تقاضاي 
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 عوامل اصلي
عوامل فرعي 

 درجه یک
 عوامل فرعي درجه دو

 ي ارتباطي شهر، ميزان و نحوه دسترسيهاشبكه

 وجود امكانات و خدمات جانبي

 بر مؤثر عوامل

 آتي تقاضاي
 پيش بيني عوامل فوق الذكر در آینده

 

 ی صنفیها. تدوین و بکارگیری استراتژی خوشه4-3

موفقيهت ساماندهي صنو  بدون نقش آفریني فعال و موثر صنو  امكهان پهذیر و 

آميز نخواهد بود. البته الزم است تا صنو  در تعامل با چندین سازمان مرتبط این نقهش 

را ایفا و به انجام رسانند. عالوه بر این بر اساس مصوبه هيئت دولت در مهورد سهاخت 

داراي نقش محوري در اجراي این برنامه هستند. از طر   هاي صنفي، اتحادیههامجتمع

یي كل نگر هستند كه شهامل همهه یها اكثهر اعضهاي هاساماندهي برنامهي هادیگر برنامه

شوند. لذا بدون همراهي و همكاري اكثر اعضا مي صنف یا یک محور جغرافيایي خاص

 نمي توان اميدي به اجرا و كسب نتایج مطلو  داشت.

اما نكته اي كه باید مورد توجه قرار گيرد این است كه اكثر اعضهاي صهنو  داراي 

ي علمهي را نخواهنهد هايالت باالیي نيستند و لذا توان برنامه ریزي مطابق با روشتحص

ي خهود و سهود و زیهان ههاداشت اما تجربيهات گهران بههایي در مهورد حيطهه فعاليت

ي ساماندهي دارند لذا الزم است تا در ساختار مشخصهي ایهن تجربيهات مهورد هابرنامه

 استفاده در برنامه ریزي قرار گيرد. 

توان پاسخي مناسب براي موارد فوق باشهد. مي ي صنفيهاتراتژي توسعه خوشهاس

 دالیل لزوم بهره گيري از این راهبرد شامل موارد زیر است:

 ي جغرافيایي مشخعهاتمركز جغرافيایي برخي صنو  مورد نظر در محور •

ي اجرایههي هالههزوم همراهههي و همكههاري اعضهها در تههدوین و اجههراي برنامههه •
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 ساماندهي

 هااعتماد آفریني در بين اعضاي صنو  نسبت به برنامه •

 هافرهنگ سازي و آموزش به عنوان پيش نياز اجراي برنامه •

 جهت برنامه ریزي، اجرا، فرهنگ سازي    هالزوم توانمند سازي اتحادیه •

 ي اجرایي هر صنفهالزوم وجود نيرویي متخصع جهت تدوین علمي برنامه •

 ختلف و چند بعدي بودن موضوعي مهاهماهنگي بين سازمان •

 رویكرد ساماندهي پایدار صنو  )نه ساماندهي مقطعي(  •

ي صهنفي توسهط نههاد واسهطي بهه عنهوان عامهل توسهعه خوشهه هاتوسعه خوشه

(CDA انجام مي شود. عامل توسعه فرد یا افرادي باتجربه و آشنا به صهنو  بهوده كهه )

است سازمان ميادین دفتري را جههت مهدیریت ي توسعه را اجرا مي كنند. الزم هابرنامه

 ي آنها ایجاد نماید.هاي توسعه و برنامههاواحد و پشتيباني مالي از عامل

 
ي سهاماندهي، همراههي و ههاهمان گونه كه بيان شهد شهرط اصهلي اجهراي طرح

ساماندهي وضعيت موجهود و هه  جلهوگيري از همكاري اصنا  است. اصنا  ه  در 

 گسترش صنو  مزاح  جدید مي توانند نقش موثري ایفا نمایند:

جلوگيري از ایجاد صنو  االینده و مزاح  جدید از طریق كنترل فرایند اعطهاي  .1

 پروانه كسب

 ي صنفي موجود؛ پروانه دار و بدون پروانههانظارت و بازرسي واحد .2

ي جزئي و دقيق سهاماندهي( بهراي اجهراي هاندهي صنف )برنامهتهيه سند ساما .3

 ي ساماندهي؛ هابرنامه

ي سهاماندهي بهر عههده هابراساس مصوبه هيئت دولت، وظایف اصلي تهيه برنامهه

 در تصویب و نظارت بر آن نقش دارند. هاخود صنو  قرار گرفته است و سایر سازمان

 هادر اجراي برنامه.اعتماد سازي و همراه كردن اعضاي صنف 1

 ی مرتبطهاو سازمان هاتوانمند سازی اتحادیه
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 اما دو نكته باید مورد توجه قرار گيرد:

هر اتحادیه عموماً فقط به جایگهاه خهود در شههر و منهافع صهنف مربوطهه و و  .1

 ضعيت موجود مي اندیشد.

عموماً داراي دانش تجربي قوي بهوده امها از دانهش كالسهيک  هااعضاي اتحادیه .2

 باالیي برخوردار نيستند.

  بسيار از وظهایف برنامهه ریهزي و اجهرا در عمهل بهر عههده بنابراین از یک طر

خواههد بهود و از طهر  دیگهر نگهاه كهالن برنامهه ریهزي شههري و سهطش  هااتحادیه

تحصيالت دانشگاهي مرتبط به ندرت وجود دارد. لذا الزم است تا برنامه توانمند سازي 

 ي مربوطه در دستور كار قرار گيرد.هااتحادیه

مي تواند در دو بعهد فرهنگهي و دانهش برنامهه ریهزي صهورت  این توانمند سازي

ي سهاماندهي انجهام شهده در سهایر كهالن شههرها، ههاپذیرد. انجهام بازدیهد از فعاليت

ي آموزشي با موضوعات نظهام توزیهع هاي اجرایي موفق، كارگاههاالگوبرداري از برنامه

خرده فروشي مدرن، ضهوابط ي هاي صنفي، سيست هاكاال و خدمات، مكان یابي مجتمع

ي برنامهه ریهزي شههري هااستقرار صنو  و الگوهاي استقرار در شهر و برخي سرفصل

ي ههاباشد. البته استفاده از ظرفيت هاي توانمند ساز اتحادیههامي تواند از جمله موضوع

داقل به استفاده از مدیر اجرایي بها حه هاموجود در قانون نظام صنفي مانند الزام اتحادیه

 مدرک كارشناسي مي تواند در فرایند توانمندسازي موثر باشد.

 ی صنفی:ها. شرح خوشه1-4-3
همان گونه اشاره شهد، سهاماندهي صهنو  مسهئله اي چنهد بعهدي اسهت كهه بها 

شهوند مي زماني كهه وارد مرحلهه اجرایهي هاپارامترهاي مختلفي درگير است این برنامه

مالحظهات متعهدد اقتصهادي، اجتمهاعي، فرهنگهي و پيچيده تر شده و نيازمنهد رعایهت 

عمراني است. از طر  دیگر ساماندهي صنو  یک برنامه كالن شههري بهوده كهه همهه 

گيرد و بدون همكاري و همراهي بخش عمهده اي مي اعضاي صنو  مورد نظر را در بر
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ي هااز اعضا امكان اجهرا نخواههد داشهت. مهوارد فهوق حهاكي از آن اسهت كهه برنامهه

 ماندهي باید انعطا  پذیر، پویا، جامع نگر و در عين حال عملياتي باشد. سا

ي صنفي به سه موضهوع اصهلي هادالیل ساختاري استفاده از راهبرد توسعه خوشه

 گردد:مي باز

تمركز فعلي صنو  همگن به صورت راسهته اي و در آینهده: تمركهز در قالهب  .1

 ي صنفيهامجتمع

دیرباز تمایل به تمركز و استقرار متمركز در چندین نقطه در شهر صنو  همگن از 

بهوده  ها، تيمچهههاي قبل تر در قالب بازارهها، بازارچهههاداشته اند. این تمركز در دوره

است كه در دوران اخير به صورت راسته اي درآمده است و به تدریج به سمت تمركهز 

 در حال تغيير است.  هادر قالب مجتمع

   سویي صنو  همگن در ارائه خدمات یا محصوالت مشابهه .2

، صنو  همگني هسهتند كهه ها، تعویض روغنهابه عنوان مثال صافكارها، مكانيک

 همگي جهت ارائه خدمات فني به خودروها، فعاليت دارند. 

 و تهدیدهاي مشترک براي صنو  همگن هاوجود فرصت .3

 ي روبرو هسهتند. بهه عنهوان مثهال:و تهدیدهاي مشترك هاصنو  همگن با فرصت

افزایش تقاضا و مشتري در حوزه خدمات خودرویي منجر به افزایش مشتري براي همه 

 صنو  صافكاري، مكانيكي و .. خواهد شد. 

ي صهنفي مهورد هاي صهنعتي را در خوشهههاي خوشهههادر ادامه مفاهي  و بخش

 دهي :مي بررسي قرار

صنو  همگن كه در ناحيهه جغرافيهایي تمركهز ي صنفي: مجموعه اي از هاخوشه

 و تهدیدهاي مشتركي مواجهند.  هایافته و با فرصت

 در این مدل دو ركن اساسي وجود دارد:

 ي اجرایي با همكاري و همراهي اعضاهاتعيين چش  انداز، اهدا  و برنامه .1
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  "عامل توسعه خوشه"استفاده از یک نهاد واسط تحت عنوان  .2

تواند یک كارشناس یها كارشهناس مي ي صنفيهاواسط در حوزه خوشه این نهاد  

ارشد باشد كه انجام وظایف مطالعات شناختي، تعيهين چشه  انهداز و اههدا ، اعتمهاد 

 را با همكاري اعضا بر عهده دارد.  هاسازي و اجراي برنامه

یهن اجراي این راهبرد نيازمند پشتيباني مالي و فكري شهرداري جهت بكهارگيري ا

نهاد واسط در توسعه خوشه است. الزم است دفتري در سازمان ميادین براي مدیریت و 

 ي توسعه خوشه ایجاد شود.هاهدایت واحد عامل

 ي اصلي درسطش خوشهه،هافعاليت: صنفیی هاتوسعه خوشهمکانیزم  .1-1-4-3

 :عبارت است از كمک به ذینفعان در

 جمعي )مشاركتي( براي آینده(vision)توسعه یک چش  اندازایجاد و .1

 مذكور تقویت ظرفيت براي عمل بر مبناي چش  انداز .2

 ي زیر باید صورت پذیرد:هااین دو هد ، فعاليت سيدن بهبراي ر

 صهنو   تقویت پيوندهاي درون خوشه. این رابطه شامل ارتباطات بين خود الف( 

، ت حمهایتي )پشهتيباني(مؤسسها، ي بهزر هاو شهركت صهنو  و همچنين رابطه بهين

 شود.مي كسب و كار و غيره راكز توسعه م، هابانک

 به ذینفعان در حصول به یک چش  انداز مشترک براي كل خوشه.كمک 

در یشهان و اشهتراک منهافع هابه ذینفعان بهراي هماهنهگ كهردن فعاليتج( كمک 

 چش  انداز مشترک براي كل خوشه.راستاي 

كه به پویایي وتغييهر  -عامل توسعه خوشه، یک چارچو  خودكار وخودگردان را 

 از طریق یک فرآیند مرحله به مرحله ایجاد مي كند. –مي بخشد  تداومدرخوشه 

 

 

 



 1392 پایيزدومشماره سال اول                      

 

   94 

 

مراحل اصلی توسعه خوشه ای به ترتیب : مراحل توسعه خوشه. 2-1-4-3

 ذیل می باشد:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار شماتیك برای توسعه خوشه

 

 هاانتخاب خوشه

امكهان ، قابليهت ارتقها ، یک انتخا  عاقالنه و درست بهر اسهاس اهميهت خوشهه

كند تا اطمينان الزم از اثربخشي وحصهول بهه نتيجهه بوجهود مي ي، كمکایپذیري و پای

یي كهه ایهن هاشود كه اطمينان ازتمركهز منهابع موجهود روي خوشههمي این باعثآید. 

رویكرد در آنها با احتمال باالي موفقيت روبرو است به واسطه مشاركت و تقسي  منهافع 

بهه ، و ... هااحيا  دوباره روابط متقابل سيستماتيک و گسترش بهترین كاربسهت، صنو 

 وجود آید.

 
 اعتمادآفرینی

عملبرنامه   

 ( اجراه)مرحل

و ارزیابی نظارت  

 مطالعات شناختی
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 مطالعه شناختی: •

البتهه بها ، پياده سازي پروژه توسعه خوشه با جمع آوري اطالعات در مورد خوشهه

 روش كامال مشاركتي آغاز مي شود.

، كنتهرل نشهدهههدایت وي هاعبارت از پتانسيل ي پيش روي ذینفعانهامحدودیت

حمایتي اسهت . فرآینهد مشهاركت در ایجهاد پشتيباني وي هاي محلي و مكانيزمهاشبكه

 .اوليه بين ذینفعان  محلي مفيد استاعتماد 

 اعتماد آفرینی: •

بهراي بدسهت آوردن حمایهت ، بنيان نهادن یک فضاي اعتماد بخش در یک خوشه

بایهد  CDAپيش نيازي ضروري است. به این منظور، كه در خوشه درگير هستند افرادي

ایهن  ابتدا اعتمادي دوطرفه را بين تک تک ذینفعان بوجود آورد و پس از شهكل گيهري

از آن براي ایجاد یا افزایش اعتماد دركل مجموعه استفاده كنهد. ایهن (، اعتماد دو طرفه)

در ، ههاكار با روابط متقابل رسمي یا غير رسمي و سپس از طریهق مشهاركت در فعاليت

 مسير اعتماد آفریني پيش مي رود.

 برنامه عمل: •

از تقاضهاهاي ذینفعهان از یهک جمهع بنهدي كلهي  كه فراتهر هااز فعاليت يفهرست 

نقشهه  ،آغاز مي شود. این فهرست، ي اوليه مطالعات شناختيهابا داده، مختلف مي باشد

اي راهنما است كه به پرورش روابط بين ذینفعان براي حصهول نتهایج ملمهوس )قابهل 

مشاهده( كمک خواهد كرد. این برنامه عمل همچنين تالشي است براي عملهي سهاختن 

یي كه با مشهاركت ذینفعهان انجهام هاچش  انداز خوشه از طریق انجام یک رشته فعاليت

 ر سال یک بار تهيه مي شود.مي گيرد. برنامه عمل بطور عادي ه

 پیاده سازی: •

بلكه شامل ، تحقق بخشيدن به یک سري اهدا  نيست، پياده سازي به مفهوم ساده

مي باشهد.  هاو تعامالت بازیگران خوشه و اجراي این فعاليت هاتغيير اساسي در فعاليت
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ه عههده بطور مهنظ  و از روي برنامهه به ،ي متفاوتهامسئوليت راهبري اجرایي فعاليت

ه از بخش خصوصي با پشتيباني مركز محلي فعاليت مهي كبویژه ذینفعاني . ذینفعان است

ي مشاركت نزدیكتر پهي مهي برنهد. در هاذینفعان به مزیت، كنند. در اجراي برنامه عمل

 زمانبازده جمعي خوشه و همچنين قدرت سا ،هاي مشترک با واسطههااین ميان فعاليت

 حاك  را افزایش مي دهد.

 نظارت و ارزیابی: •

كمهک  هافراگيرشدن بهتهرین نمونهه و نظارت كمي وكيفي برنتایج كارها به انتشار

كند واعتماد بين ذینفعان را تقویت مي نمایهد. ایهن نظهارت، شناسهایي تغييهرات در  مي

ي مشترک هاحوزه فعاليت، و عالوه بر این روابط بين ذینفعان خوشه را ممكن مي سازد

 و ساختار خوشه را با این تغييرات تطبيق مي دهد.

تمهام CDA نيازمنهد یهک ذكر شده رویكرد  :خوشهدر  هاCDAنقش. 3-1-4-3

ها براي كار در خوشه در یک دوره زماني مشخع، از سهوي CDA وقت است. اغلب 

 .نمایندگي اجرائي، تعيين و منصو  شده اند

 :تغيير مي كند. به طور خالصهها در طول زمان CDA نقش 

 بها توجهه -نقشي محوري در تشخيع پتانسيل )توانایي( توسعه یک خوشهالف(  

 .بر عهده داردرا -به سرمایه اجتماعي آن

 بها  ،بصورت خنثي و بي طهر  هاCDA، در مرحله نخست مداخله مخصوصاً ( 

ي كسهب و كهاري ههاي گروههي از طریهق برقهراري ارتباطهاماموریت تشویق فعاليت

وراي فرایند توسعه خوشه اي قهرار  در ،عنوان موتور محرکه ب ومستقي  یا غير مستقي  

 .مي گيرند

ي عهادي و ههافعاليت CDAبتدریج، وقتي اعتماد در بين ذینفعان ایجاد شهد،  (ج

 ههاروزمره را به ذینفعان واگذار مي كند و وظيفه پيشگامي را نيز همچون اجراي فعاليت

را در  ههامي توانهد فعاليتCDA ، هاي محلي مي دهد. از طریق این واسطههابه واسطه
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ي اوليه تقاضهاي بيشهتري را بهراي آن هابه ویژه زماني كه موفقيت، خوشه افزایش دهد

 در پي دارد. هافعاليت

 هادرتوانهایي واسهطه ي موجهودهاوظيفه نهائي عبارت است از پركردن شكا  (د

بصورت پيوسهته، كهه بها ههد  ایجهاد یهک  هایف و اجراي فعاليتبراي تشخيع وظا

 سيست  خود گردان در خوشه صورت مي پذیرد.

 

 ی صنفی هااجرای مصوبه هیئت دولت، ساخت مجتمع. 5-3

الگوي استقرار متمركز صنو  در مقایسه بها سهایر الگوهها داراي مزایهاي بيشهتري 

توسط مصوبه هيئت دولهت فهراه  شهده اسهت. است. لذا بستر قانوني اجراي این الگو 

ي صههنفي درون شهههري، بههرون شهههري و حاشههيه شهههري از جملههه هههاسهاخت مجتمع

 ي ساماندهي است. هابسترهاي الزم جهت اجراي برنامه

، محل استقرار، طراحي و ساخت آنها از مواردي است كهه بایهد بها هاتعداد مجتمع

تعيهين و اجهرا  هابا همكاري و همراهي اتحادیه استفاده از اسناد و مطالعات باالدستي و

شود. جهت اجراي این مصوبه، ابتدا الزم اسهت تها بها اولویهت بنهدي صهنو  شهيراز، 

صنو  اولویت دار جهت اجراي طرح ساماندهي را تعيين  كرد. سپس مطالعات جامعي 

 در مورد آنها شامل:

، پهيش بينهي رونهد رشهد، تعداد و پراكنش آنها در شهر، ميزان تقاضاي شهروندان 

ي قابل استفاده، بررسي الزامات كالبدي، اقتصهادي، زیسهت محيطهي و هاشناسایي زمين

،  توان اقتصادي اعضا، نحهوه و ميهزان مشهاركت اعضهاي صهنف در هااجتماعي مجتمع

، تعيهين نهوع كهاربري ها، انتخا  روش مناسب ساخت و انتقال واحدهاساخت مجتمع

 رخانههيو نظهارت دب هیهاتحاد يبا همراهه يمتخصص يرويتوسط نل. اراضي پس از انتقا

 انجام پذیرد.(يو مجمع امور صنف نیادي)سازمان م يستاد سامانده

توانهد مي پس از تهيه سند ساماندهي هر صنف )یا صنو  همگهن( سهایر پروسهه
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شهود مي پيشهنهادمطابق الگوي ارائه شده در مصوبه هيئت دولت انجام پذیرد. بنهابراین 

اجراي این طرح بدون تهيه سند ساماندهي هر صنف انجام نپذیرد چراكه اجهراي بهدون 

 تواند منجر به بروز مشكالت متعددي در آینده شود..مي مطالعه،

ي ههاالبته اجراي این استراتژي به صورت اثهر بخهش، نيازمنهد اجهراي سهایر طرح

ي صنفي و نظهام توزیهع دارد. بنهابراین هاهپيشين مانند موارد مصوبات مورد نياز، خوش

بهتر است ابتدا به جاي یافتن زمين و خرید آنها، به دنبال تامين پيش نيازهاي ذكر شهده 

باشي . البته باید توجه داشت كه دیدگاه هر صنف عموماً جز  نگر بوده و فقط به نقهش 

ن نگر و آینده نگرانهه و جایگاه خود در شهر توجه دارند. بنابراین الزم است طرحي كال

یي در كل شهر و حری  آن، براي استفاده صهنو  هاجهت ساخت گسترده چنين مجتمع

موجود و استقرار صنو  جدید، توسط شهرداري تهيه شود تا سایر اصنا  بتوانند سهند 

 ساماندهي صنف خود را با آن تطبيق نمایند.

 

 

آید این سازمان دو مي گونه كه از اس  سازمان ميادین و ساماندهي مشاغل برهمان 

سهاماندهي همهه  -2موضهوع ميهادین ميهوه و تهره بهار  -1وظيفه عمده بر عهده دارد: 

صنو ! یعني بحث ميادین ميوه و تره بار در یهک طهر  و موضهوع سهاماندهي سهایر 

 صنو  در طر  دیگر قرار گرفته است.

ستردگي و چند بعدي بودن طرح سهاماندهي صهنو ، الزم اسهت تها با توجه به گ

ساختار سازماني متناسب با آن اصالح شود. ساماندهي صهنو  از یهک طهر  نيازمنهد 

و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي است از طهر  دیگهر اجهراي  هادخالت سازمان

مسهتلزم  ههامجتمعو یها سهاخت  20ي ساماندهي مانند اجهراي بنهد هابسياري از برنامه

 ي مختلف شهرداري و به خصوص شهرداري مناطق است.هاهمكاري بخش

ي هابنابراین در صورتي كه ساختار سازماني مناسبي شكل نگيرد و جایگاه سهازمان

 اصالح ساختار و تعامالت سازمانی
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ي مختلف شهرداري در برنامه سهاماندهي مشهخع نگهردد، اجهراي هامختلف و بخش

شهود بها مهندسهي مجهدد مي این پيشهنهادامكان پذیر نخواهد بهود. بنهابر هاپایدار طرح

فرایندهاي سازمان، ساختار سازماني مطلو  جهت سازمان ميهادین تهيهه شهود. در ایهن 

توان با استقرار كارشناسان ساماندهي در شهرداري مناطق، از آنها بهه مي ساختار سازماني

ن بيشهتر نقهش عنوان بازوي اجرایي سازمان استفاده نمود. در این ساختار سازمان ميهادی

نماید. استفاده از پتانسيل شهرداري مناطق مزایهاي مي ستادي، هماهنگي و نظارت را ایفا

 باشد:مي زیر را دارا

و رسهيدگي بهه شهكایات، جلهوگيري از ایجهاد  هاافزایش سرعت در اجراي طرح

صنو  مزاح  جدید، افزایش نظارت بر صنو ، افهزایش كهارایي احكهام صهادر شهده، 

ي اجرایهي، همهاهنگي  در لحهاظ كهردن بحهث ههادقيق تر منطقه و تهيه طرحشناسایي 

 ي تفصيلي.هاساماندهي در طرح

ي صنفي اكثر وظایف هاهمان گونه كه مالحظه مي شود در آیين نامه ایجاد مجتمع

قرار مي گيرد و شهرداري فقهط در  هابر عهده استانداري و مجمع امور صنفي و اتحادیه

ي صنفي نقشي مسهتقي  دارد. هاات استانداري مربوط به احداث مجتمعپاسخ به استعالم

سهازمان و نههاد در فراینهد سهاماندهي صهنو  در قالهب  10مطابق آیهين نامهه حهدود 

ي صنفي دخيل مي باشند. در حالي كه تاكنون اقدامات صورت گرفتهه در ایهن هامجتمع

تهه اسهت. افهزایش نقهش زمينه عمدتاً توسط شهرداري و به تنهایي صهورت مهي پذیرف

ي اداري و هادر ایهن فراینهد از طرفهي موجهب افهزایش بروكراسهي هانهادها و سازمان

سازمان و نههاد  10كاهش سرعت كار خواهد شد اما از طر  دیگر نقش آفریني حدود 

و  هامي تواند در تسهيل اجراي كار موثر باشد. شرط الزم در ایهن زمينهه وجهود برنامهه

ساماندهي از پيش تعيين شده در هر سازمان جههت سههولت در فراینهد  معيارهاي كالن

باید در كميسيون نظهارت  هاتصمي  گيري مي باشد. به عنوان مثال طرح احداث مجتمع

به تصویب رسد. الزمه بررسي موثر هر طرح این است كه مثالً سازمان بازرگاني بتوانهد 
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مات در شهر، جایگاه این مجتمهع و نقهش با توجه به برنامه كالن نظام توزیع كاال و خد

ي صهورت گرفتهه غيهر كارشناسهي هاآن را تعيين كند. در غير این صورت عمالً بررسي

 بوده و مي تواند مجدداً منجر به بروز مشكالت و معضالتي شود. 

 

 توجه به نقش بازرگانی
اقهدامات اجرایهي ي صنفي از جمله انجهام هاي ایجاد مجتمعهابسياري از فعاليت 

ي قبلي و صدور پروانهه ها، تعيين ضوابط واگذاري و انتقال، ابطال پروانههاایجاد مجتمع

قهرار گرفتهه اسهت. بها توجهه بهه آنكهه  هاجدید بر عهده مجمع امور صنفي و اتحادیهه

زیر نظر سازمان بازرگاني فعاليت دارند و ه  چنين ریاست كميسيون نظهارت  هااتحادیه

بنابراین نقش و اثرگذاري سهازمان بازرگهاني ، هده رئيس سازمان بازرگاني استنيز بر ع

به طور غير مستقي  قابل توجه است. البته وظيفهه اصهلي سهازمان  هانيز در ایجاد مجتمع

بازرگاني اختصاص زمين و انجام ساخت و ساز نمي باشد. مه  ترین نقش این سهازمان 

 ستهازي و نظارت بر عملكرد اتحادیه، فرهنگ ساهاتوانمند سازي اتحادیه

ي بين سازماني نظير شهرداري، محيط زیست، بازرگاني و  .... هادر مورد هماهنگي

توان ایجاد ستاد ساماندهي  در استانداري را پيشهنهاد مي و تعيين وظایف هریک از آنها،

ميهادین و  نمود. ریاست این ستاد بر عهده استانداري و دبيرخانه آن بهر عههده سهازمان

مجمع امور صنفي قرار داشته باشد. البته تشكيل چنين ستادي مطهابق بها مصهوبه هيئهت 

ي صنفي اسهت كهه واگهذاري نقهش دبيرخانهه اي بهه هادولت در مورد ساخت مجتمع

و  ههاتواند با افهزایش ضهریب كارشناسهي طرحمي سازمان ميادین و مجمع امور صنفي

 كمک شایاني نماید. هامشاركت موثر صنو  به اثربخشي طرح

 
تعهارر بها منهافع "ي سهاماندهي را در هاشاید بتوان ریشه بسياري از موانع طرح

جستجو كرد. لذا به عنوان یک اقدام زیر بنایي بایهد بخهش صهنو  در  "اقتصادي مردم

 ی استانداریهاتصویب قوانین مورد نیاز در کارگروه
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 ساختار اداري و قوانين به رسميت شناخته شهود. بها بررسهي وضهعيت صهنو  شهيراز

توان نتيجه گرفت كه به جز چند اتحادیه، سایر صهنو  تهوان مهالي چنهداني جههت مي

ایجاد تغيير در شغل و محل كسب خود ندارند به گونه اي كه بسياري از آنهها در قالهب 

 كنند.مي استيجاري فعاليت

ي سههاماندهي از اصههالح نظههام توزیههع تهها ایجههاد هههااز طرفههي اجههراي كليههه طرح 

ي برون شهري همگي نيازمند حمایت مالي دولهت و اعطهاي تسههيالت دارد؛ هامجتمع

موضوعي كه در مصوبه دولت نيز مورد توجه قرار گرفته است. تعيين محل تامين چنين 

ي ههاازمنهد تصهویب در كارگروهاعتبارهایي، ميزان و نحوه تخصيع آن بهه صهنو  ني

 استانداري و شوراي اداري استان دارد. 

موضوع دیگر نحوه ارائه خدمات زیر ساختي نظير آ ، برق، گهاز و ... در اجهراي 

ي مربوطهه اسهت. بها توجهه بهه اهميهت موضهوع هاي ساماندهي توسط سازمانهاطرح

حهداكثر پتانسهيل خهود در ي مهرتبط از هاساماندهي براي شهر، الزم است كليه سازمان

ي سهاماندهي اسهتفاده نماینهد. ههاراستاي ارائه خدمات سریع، ارزان و اقساطي به طرح

مشهخع و بهه  ههابنابراین الزم است جایگاه دقيق ههر سهازمان و وظهایف آن در طرح

 ي مربوطه استانداري رسانده شود. هاتصویب در شورا و یا كارگروه

نو  آالینده جدید در شهر نيهز نيازمنهد تعيهين و جلوگيري از ایجاد و گسترش ص

اجراي ضوابط و اصول مشخع شهرسازي و ... است. به عنهوان مثهال اسهتراتژي نظهام 

ي تفصيلي شهري از هاتوزیع كاال و خدمات و یا الزام رعایت اصول ساماندهي در طرح

اند بهه عنهوان تومي ي استانداري،هادر كارگروه هاجمله مواردي است كه با تصویب آن

ي مربوطه قرار گيرد و از این پس صدور هایک سند باالدستي مورد استفاده كليه سازمان

ي هاي اراضي، برنامه ریزي و طراحي شهري شهرکهامجوزهاي صنو ، تعيين كاربري

جدید و ... با رعایت چنين اصول آینده نگرانه اي انجهام پهذیرد تها از توسهعه صهنو  

 دید جلوگيري نماید. آالینده و مزاح  ج
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 شرح استراتژی 1-5-3

با توجه به : های صنفی و وظایف سازمانهاروند طرح  ایجاد مجتمع 1-1-5-3

ي پركاربرد و موثر در ساماندهي مشهاغل آالینهده و مهزاح  ایجهاد هاآنكه یكي از روش

ي صنفي درون شهري و برون شهري مي باشد، در ادامه ضهوابط مطهرح شهده هامجتمع

  ي صنفي و تحليل و بررسي آن ارائه مي شود.هادر آیين نامه ایجاد مجتمع

ي انتقهال صهنو  موجهود ههاي صنفي نباید فقهط بهه طرحهاطرح ساخت مجتمع

نيهز مهورد توجهه  استقرار صنوف جدیدمحدود گردد، بلكه باید به عنوان بستري براي 

قرار گيرد. تا از این طریق با پيشگيري از ایجاد صنو  االینده و مزاح  جدید در شههر، 

 ي ساماندهي كاهش یابد.هاهزینه طرح
 

 ی صنفیهاموارد مطرح در آیین نامه ایجاد مجتمع: 1-3جدول 

 شرح فعاليت عنوان فعاليت 

1 
صنو  ع تشخي

 آالینده

ي صنفي هاآالینده هر شهرستان كه باید در مجتمعتشخيع صنو  

 مستقر شوند، با سازمان حفاظت محيط زیست مي باشد

2 
بررسي و تصویب 

 انتقال

از  بانتقال صنو  آالینده پس از بررسي و تصویب در كارگروهي مرك
ي بازرگاني، مسكن و شهرسازي، حفاظت محيط هانمایندگي سازمان

ي مربوط، نيروي انتظامي، ریيس شوراي اسالمي هازیست، شهرداري
شهر مربوط و مجمع امور صنفي كه با مسئوليت استاندار در مركز استان 

 ، انجام خواهد گرفت.شودو فرماندار در مركز شهرستان تشكيل مي 

3 
اقدامات اجرایي 
الزم جهت ایجاد 

 ي صنفيهامجتمع

مربوط موظفند به منظور ي هامجامع امور صنفي با همكاري اتحادیه
 .مي باشند ي صنفيهاانجام اقدامات اجرایي الزم جهت ایجاد مجتمع

4 
سرمایه گذاري 

 ساخت

ایجاد شده توسط سهامي غير دولتي یا تعاوني توسط شركت 

و در صورت لزوم با مشاركت سایر اشخاص حقيقي و  هااتحادیه

 حقوقي
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 شرح فعاليت عنوان فعاليت 

5 
تخمين اوليه زمان 

 ساخت
 سال 5

 تامين زمين مجمع 6
خرید اراضي و در غير این صورت  اراضي ملي و دولتياز استفاده 

 مستحدثات متعلق به اشخاص حقيقي یا حقوقي

7 
مجوز صدور 

احداث 

 ي صنفيهامجتمع

در حری  شهرها توسط استانداري و پس از كسب نظر شهرداري و در 

 هاو بخشداري هاتوسط دهياري هاخارج از محدوده شهر

8 
تهيه طرح احداث 

 مجتمع

ي صنفي موظفند طرح پيشنهاد خود را هاي احداث مجتمعهاشركت
و  هامشتمل بر برآورد قيمت تمام شده هر متر مربع از بناي مجتمع

را تهيه و با همكاري مجامع امور صنفي  هاهزمان بندي اجراي پروژ
 ه نمایند.ئجهت رسيدگي و تصویب به كميسيون نظارت شهرستان ارا

9 
قيمت تمام تعيين 

شده هر متر مربع 

 هااز بناي مجتمع

توسط كارگروهي مركب از نمایندگان سرمایه گذار، سازمان نظام 

زي، مجمع مهندسي ساختمان استان، استانداري، سازمان مسكن و شهرسا

امور صنفي مربوط، كميسيون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجري 
 طرح

10 
 

ضوابط تعيين 

واگذاري و نقل و 

 بهانتقال 
 ي صنفيهامجتمع

ي صنفي و مجامع امور صنفي هاي احداث مجتمعهاهمكاري شركت با

مربوط تهيه و پس از تصویب كميسيون نظارت شهرستان به تصویب 
 استاندار خواهد رسيد.

11 
انتقال واحدها به 

 مجتمع

مطابق  ي صنفيهامجتمعاحداث  مكلفند پس از واحدهاي صنعتي
نسبت به تعطيل واحد صنفي خود و انتقال فعاليت به واحد قرارداد، 

 .مستقر در مجتمع اقدام نمایند

12 
ابطال پروانه كسب 

 سابق

محل جدید، پروانه كسب محل پس از انتقال فعاليت واحد صنفي به 

قبلي ابطال مي شود و جهت محل جدید، پروانه كسب مطابق قانون و 
 مقررات نظام صنفي صادر خواهد شد.
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 شرح فعاليت عنوان فعاليت 

13 
تامين امور انتظامي 

 و ترافيكي
 هانيروي انتظامي مسئوليت تامين امور امنيتي و انتظامي و ترافيكي مجتمع

 را عهده دار مي باشد.

 تسهيالت مشوق 14
ي قانوني را هاوزارت امور اقتصادي و دارایي موظف است حمایت

ي صنفي منتقل مي هانسبت به صاحبان واحدهاي صنفي كه به مجتمع

 گردند به عمل آورد.

15 
تامين زیر 
 هاساخت

منظور ایجاد ي اجرایي مربوط به هااستانداران موظفند با همكاري دستگاه

ي صنفي نسبت به تامين زمين مناسب و همچنين ایجاد زیر هامجتمع
ي الزم از قبيل آ ، برق، گاز، تلفن، راه دسترسي و تخصيع هاساخت

ي اقتصادي هاتسهيالت بانكي از محل اعتبارات طرحهاي استاني، بنگاه
ت اقدام زودبازده و كارآفرین و یا سایر منابع دیگر مطابق قوانين و مقررا

 نمایند.

در این آیين نامهه توجهه و : ضوابط تشخیص صنوف آالینده و مزاحم 2-1-5-3

تمركز اصلي بر صنو  آالینده است كه شناسایي آن برعهده سهازمان محهيط زیسهت و 

ي مربوطهه كهه بها مسهئوليت هابررسي و تصویب آن دركهارگروهي مركهب از سهازمان

استاندار تشكيل مي شود، قرار دارد. حال آنكه مطابق معيارهاي سهاماندهي، بسهياري از 

مشاغل مشمول طرح انتقال از جنس مزاح  مي باشند و نه آالینده، كه سهازماني جههت 

 تعيين و شناسایي این گونه صنو  در آیين نامه مشخع نشده است. 

موجود در شيراز بيشتر از جنس خدماتي و خدمات فنهي صنو  مزاح  و آالینده  

ي مربوطه بيشهتر از جهنس آلهودگي صهوتي اسهت. تشهخيع هامي باشند كه آالیندگي

آالیندگي هر واحد صنفي با توجه بهه محهل اسهتقرار آن واحهد و فاصهله آن بها بافهت 

مسكوني صورت مي پذیرد. این روش باعث مي شود كه برخي از صهنو  هه  نهوع و 

مالً مشابه آالینده و برخي غير آالینده تشخيع داده شوند. حتي صنو  مشابه مسهتقر كا

در یک راسته نيز ممكن است احكام متفاوتي دریافت كنند. حهال آنكهه بحهث احهداث 
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ي صنفي و انتقال به آنها، نيازمند همراهي اكثریت اعضاي یک اتحادیهه اسهت. هامجتمع

نفي در محل كسب قبلي به فعاليت خود ادامه دهنهد ي صهااگر قرار باشد نيمي از واحد

در این صورت هيچ كس حاضر به ترک محل كسب خهود و انتقهال بهه محلهي جدیهد 

نخواهد شد. بنابراین الزم است تا آالیندگي و مزاحمت یک صنف بهه طهور كلهي و در 

 مورد كليت هر شغل مطالعه و تعيين شود.

چنهد بعهدي بهودن موضهوع سهاماندهي،  لذا همان گونه كه گفته شد، با توجهه بهه

تصمي  گيري در مورد انتقهال صهنو  بایهد بها در نظهر گهرفتن همهه ابعهاد آلهودگي و 

مزاحمت و سایر ابعاد ذكر شده انجام پذیرد نه فقط با سنجيدن وضعيت ههر صهنف بها 

 ي آالیندگي.هاشاخع

مه صهنو  در ضمن برنامه ریزي براي صنو  باید با دید كالن و در نظر گرفتن ه

 انجام پذیرد نه صدور حك  براي تعدادي خاص از صنو .

در مورد تعيين صنو  آالینده و مزاح  باید در قالب یک  هابنابراین تصمي  گيري 

ي ذكر شهده در گهزارش فهاز هاي مرتبط و با بررسي كليه شاخعهاروه از سازمانگكار

 صادي، اجتماعي، فني(ي زیست محيطي، كالبدي، اقتهااول انجام پذیرد. )شاخع

ي ساخت و سهاز هاواگذاري فعاليت: ی صنفیهاضوابط ایجاد مجتمع 3-1-5-3

در راستاي هد  كهالن نظهام اقتصهادي كشهور یعنهي واگهذاري  هابه اتحادیه هامجتمع

به خود مردم،صورت پذیرفته اسهت كهه داراي مزایهاي مشههودي هه  چهون  هافعاليت

كاهش قيمت تمام شده هر واحد صنفي، طراحي واحهدها مطهابق نيهاز واقعهي صهنف، 

تعيين مكان مناسب با در نظر گرفتن منافع صنف، همراهي و مشاركت صنو  در انتقال 

 ست.هابه مجتمع

 گيرد:  اما یک نكته اساسي باید مورد توجه قرار 

و انجام ساخت و سازها، فقط منهافع صهنف را در  هاصنو  در مكان یابي مجتمع 

را نيز مورد توجهه قهرار دههد، وجهود  هانظر مي گيرند و نگاهي كالن كه سایر شاخع
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نخواهد داشت. بنابراین الزم است شههرداري، محهيط زیسهت و سهازمان بازرگهاني بها 

ات هرصنف و مجتمع نسبت به كل شههر ضهوابط نگاهي كالن و با توجه به نقش و اثر

 خاصي را تعيين و اعمال نماید. 

را در امر ایجهاد  هااتحادیه سازمان محیط زیستاز جمله مالحظاتي كه الزم است 

یاري نماید و با تعيين ضوابط هر صنف را ملزم بهه رعایهت آن نمایهد شهامل  هامجتمع

 موارد زیر است:

 حفاظت از منابع محيط طبيعي •

 ساخت-حفاظت از محيط انسان •

 كاهش آلودگي •

 هاي كاهش آلودگي در مجتمعهاتعبيه سيست  •

نيز الزم است با در نظر گرفتن مالحظات زیر مشاوره و ضوابط خهاص  شهرداری

 ساخت هر مجتمع را اعالم نمایند:

 كاهش تراك  و ازدحام در محيط شهري •

 خدماتيتامين دسترسي آسان به مراكز توليدي و  •

 ایجاد تعادل ميان فضا و فعاليت •

 زیباسازي فضاي كار  فعاليت •

 ي تاریخي و فرهنگي صنایع شهرهاحفظ ارزش •

 حفظ ارزش زمين و ساختمان •

نيز الزم است با در نظر گرفتن مالحظات زیر مشاوره و ضهوابط  سازمان بازرگانی

 خاص ساخت هر مجتمع را اعالم نمایند:

 تامين نياز شهروندان  •

 ظ و تقویت قدرت اقتصادي شهرحف •

 تعادل بين نياز شهروندان و ميزان عرضه •
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 ي توزیع كاال و خدماتهابهبود شبكه •

 رشد و گسترش صنو  و توسعه آنها •

 در نظام اقتصادي شهر هاتقویت بنيه و نقش مجتمع •

ي مربوطه نگاه آینده نگرانه ونرخ رشد هادر همه موارد فوق الزم است سازمان

به گونه اي انجام پذیرد كه ه  پاسخ گوي  هالحاظ نمایند تا ساخت مجتمعهرصنف را 

توسعه واحدهاي صنفي موجود باشد و ه  ورود واحدهاي صنفي جدید مطابق با نياز 

 اقتصادي شهر را آسان سازد. 

خدماتي نيز از اصول مهمي است -ي توليديهااصل دسترسي شهروندان به مجتمع

د نياز و پراكنش آنها در شهر را مشخع مي سازد. بهترین راه ي مورهاكه تعداد مجتمع

 و واگذاري تصمي  به خود آنها است. هاتعيين این مسئله، توانمندسازي اتحادیه
 

 های ساخت مجتمعهاانواع روش
 الزامات معایب مزایا نوع روش 

1 

 

ساخت توسط 

 تعاوني )اتحادیه(

 وجود انگيزه اجرایي باال

 اعتماد آفریني بين اعضاتسهيل 

 لحاظ كردن منافع صنف در طرح

 ي اجراهاكاهش هزینه

ي تجربي صنف در هااعمال دیدگاه

 طراحي و مكان یابي

كنترل و نظارت دروني توسط 

 اعضا

تعامل كمتر صنو  با 

 یكدیگر

عدم نگاه كالن در برنامه 

 هاریزي

نداشتن اطالعات كامل 

 ي شهرهاراجع به بافت

 آینده نگريعدم توان 

توجه كمتر به ابعاد 

 اجتماعي و زیست محيطي

 تسهيالت مالي اعطایي
ایجاد تسهيالت و خدمات 

 جانبي مجتمع
ي قدی  توسط هاخرید بافت

 شهرداري)اختياري(
 هاتوانمند سازي اتحادیه

بهره گيري از دانش ضمني 
 صنو 
بر اساس  هامكان یابي مجتمع

 ي ذكر شدههاشاخع
برنامه جامع براي هر تهيه 

مجتمع )كليه ابعاد طرح 
ساماندهي به صورت اختصاصي 

 مطالعه شود(
ارائه تخفيفات ویژه براي صنو  

 اوليه

 

اتحادیه و بخش 

 خصوصي

2 

اتحادیه و 

 شهرداري

استفاده از بانک اطالعات 

 جغرافيایي شهر

كالن در برنامه امكان اعمال نگاه 

 هاریزي

لحاظ كردن ابعاد اجتماعي و 

 زیست محيطي درساماندهي

 ي طرحهاافزایش هزینه

 وجود بي اعتمادي نسبي

ارجحيت منافع اقتصادي بر 

 ي ساماندهيهاسایر جنبه

ي سليقه اي هااجراي طرح

 مدیران
اتحادیه، 

شهرداري، بخش 
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 الزامات معایب مزایا نوع روش 

ي هاتسهيل در بهره گيري از زمين خصوصي

 دولتي

ي تغيير هاتسهيل در كاهش هزینه

 كاربري و عوارر

ي هامدیریت واحد كليه طرح

 ساماندهي

 هاوجود نظارت عاليه بر طرح

 تسریع در اجراي طرح

تغيير مدیران اجرایي و 

 هاتغيير برنامه

و  هالحاظ نكردن دیدگاه

 منافع صنو 

در نظر گرفتن امكان اجاره 
 واحدها
 

 

3 
شهرداري و 

 بخش خصوصي

 اجراي سریع طراحي و ساخت

 ایجاد منفعت براي شهرداري

 

 غلبه دیدگاه سرمایه گذاري

ي هاتعویق در برنامه

 ساماندهي

عدم واگذاري صحيش 

 به صاحبان صنو  هابنگاه

سوداگري و ایجاد بازار 

 كاذ  خرید و فروش

از بين رفتن اعتماد به 

 شهرداري

 

دیگري كهه از جمله مقوالت : تفاوت توان اقتصادی واحدهای صنفی 4-1-5-3

باید مورد توجه قرار گيرد، تفاوت توان  هادر موضوع ساماندهي مشاغل و ایجاد مجتمع

اقتصادي واحدهاي صنفي و به خصوص ایجاد تمهایز بهين واحهدهاي صهنفي مالهک و 

ي صنفي مستاجر است. با توجه بهه متفهاوت بهودن تهوان اقتصهادي واحهدهاي هاواحد

و تسهيالت تشویقي متفاوتي جههت انتقهال  هاامهصنفي مالک و مستاجر، الزم است برن

بها تعامهل چنهد جانبهه شههرداري، سهازمان  هاآنها در نظر گرفته شود. تعيين این مشوق

 بازرگاني، اداره امور اقتصاد و دارایي و استانداري امكان پذیر است.  

موضوعي كه عموماً مورد غفلت : برنامه ریزی برای محل قبلی صنوف 5-1-5-3
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ر مي گيرد: برنامه ریزي و تعيين كاربري و نوع صنو  جهت استقرار در محل قبلهي قرا

ي ساماندهي تنها به انتقال اكتفا مي هاصنو  آالینده و مزاح  مي باشد. عموماً در برنامه

شود و برنامه اي جهت مكان قبلي تدوین نمي گردد. در ایهن بخهش الزم اسهت مهوارد 

 زیر مورد توجه قرار گيرد:

 تعيين نوع كاربري اراضي در صورت انتقال واحدهاي صنفي در صورت لزوم.1

.تعيين نوع صنو  جایگزین با توجه نظام توزیع كاال و خدمات شههر و ضهوابط 2

 ساماندهي

 ي الزم جهت استقرار صنو  جدیدها. تدوین استاندارد3

جههت با توجه به مطالب فهوق : ی صنفی در شیرازهاپراکنش مجتمع 6-1-5-3

 گردد: مي ي صنفي در شيراز موارد زیر پيشنهادهاایجاد  مجتمع

 شهر: در كوچک يهامجتمع ي خالي موجود در شهر و ایجادهااستفاده از زمين .1

ي موجود در سطش شههر كهه در حهال حاضهر بهراي كهاربري هابا استفاده از زمين

 مناسبي براي ایجاد مجتمع باشد،خاصي استفاده نمي شوند، به شرط آنكه داراي شرایط 

ي صنفي خدماتي براي صنو  و مشاغل آالینده اي كه استقرار آنها در هاتوان مجتمعمي

حهداقل  ههاباشد ایجاد كرد.البته الزمهه آن امهر ایهن اسهت كهه ایهن زمينمي شهر مجاز

ایر واحد را داشته باشند.البته بایهد در نظهر داشهت كهه سه 50مساحتي به اندازه حداقل 

عوامل موثر بر مكان یک مجتمع از جمله مسيرهاي ارتباطي،عهدم همجهواري بها مراكهز 

 .شود مسكوني، آموزشي و... نيز باید رعایت

 ي برون شهري:ها.پراكنش مناسب مجتمع2

ي بهرون شههري، تسههيل اسهتفاده ههایكي از عوامل موثر بهر مكهان یهابي مجتمع

باشد. از این رو در انتخا  مكهان آنهها بایهد ها ميشهروندان از خدمات اینگونه مجتمع

براي تمامي شهروندان در هر كجاي شهر مناسب باشد. بها  هادقت كرد كه مكان مجتمع

 توجه به مطالب فوق و با توجه به توسعه شهر شيراز در جهت غربهي شهرقي، پيشهنهاد
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مخصوصه  ي برون شهري براي شهر شيراز در چهار گوشه شهر و هاگردد كه مجتمعمي

 ي شمال غربي و جنو  شرقي استقرار یابند. هادر جهت

وجهود مشهاغل و  بهدون شههر یهک اقتصهادي رشد مسلماً: مکان یابی 7-1-5-3

 يهاظرفيت توسعه صنو  و مشاغل به فرآیند با همزمان اگر اما شود نمي ميسر اصنا 

 اقتصهادي رشهد تنهها نهه نشود مبذول الزم توجه نيز كالبدي، زیست محيطي، اجتماعي

 .داشت خواهد همراه به نيز زیادي يهابلكه نابساماني شد، نخواهد حاصل مطلو 

  یابی تعریف جامع مکان
صهنعت و شههر،  باتوجه به مفاهي  توسعه پایدار شههري و حفهظ همهاهنگي ميهان

 :مي شود فیموضوع مكان یابي و ساماندهي صنایع شهري به صورت زیر تعر

طبقهه بنهدي  ساماندهي صنایع شهري عبارت است از روند تعریف ومكان یابي و 

غيرمجهاز( و تعيهين حهوزه و  صنایع مورد نياز و مفيد براي شهر )معرفي صنایع مجاز و

همهه جانبهه بهر عملكهرد آنهها، بهه  شكل استقرار آنها در نواحي مختلف شهر و نظارت

 .هروندان داشته باشدبراي شهر و ش نحوي كه بيشترین فایده و كمترین زیان را

ي صحيش و یها حتهي عهدم برنامهه هایكي از مسائلي كه به دنبال عدم برنامه ریزي

مناسب در این زمينه در شهرها تجلي یافت عدم مكان یابي و یها مكهان یهابي ناصهحيش 

ي مختلف شهري بوده است. مكهان یهابي صهحيش مراكهز مختلهف هاخدمات و فعاليت

ي هاي اقتصهادي را در زمينههههاتوانهد موجبهات صهرفه جویياقتصادي در شهرها مي 

مختلههف فههراه  نمههوده و محههيط زیسههت مناسههب شهههري را بههراي شهههروندان فههراه  

نماید.یكي از مهمترین بخشهایي كه در تحليل فضایي مسهایل شههري مهورد مطالعهه و 

ایهن  بررسي قرار مي گيرد، مسئله مكان یابي بهينهه مهي باشهد. چراكهه در نظهر گهرفتن

ي اكولوژي شهرها شده و مسائل بغهرنج و پيچيهده هاموضوع باعث بره  خوردن تعادل

اي را در ابعاد مختلف به شهرها تحميل مي نماید.براي سروسامان بخشيدن به شههرهاو 

ي مختلف و مورد نياز و توزیع مناسب امكانهات، تعيهين هاتخصيع زمين براي كاربري
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یا به عبارت دیگر مكان یابي بهينه مراكز خهدمات شههري محل بهينه استقرار این مراكز 

 ضروري مي باشد. 

 
 عوامل موثر بر انتخا  محل توزیع كاال و خدمات

 ي ه  جوارهامطالعه ناحيه ي محل احداث و بافت

 سيست  وشبكه ي ارتباطي

 راحت تامين شدن مواد اوليه ي مورد نياز صنف

 مناسب براي مكان صنفدر نظر گرفتن وسعت كافي و 

 نوع مشتري و ميزان فروش

 شرایط زیست محيطي منطقه

 رقابت فيزیكي

 الگوي سيست  ترافيكي در منطقه

 

 منابع
 .سازمان ميادین و ساماندهي مشاغل 20ي بند هاپرونده

، مركزمطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شریف (.1385)ي صنعتيهادرآمدي بر خوشه

   تهران.

  .مهندسين مشاور، مطالعات ساماندهي و صنایع تهران (.1370. )زاد و بوم

ي مزاح  شههري هاساماندهي و استقرار بهينه صنایع و كارگاه (.1380. )قرخانلو، مهدي

 40 ،يهایيي جغرافههامجلهه پژوهش .)مطالعه موردي: بافت مركزي شهركرمانشاه(

 (.مهرماه)

یهابي( مراكهز خهدمات شههري )نمونهه  تحليل فضایي )مكان (.1378. )جمال ،محمدي

پایهان نامهه (، ي توزیع خرده فروشي در شهر اصفهانهایابي سيست  موردي: مكان
 .، دانشگاه اصفهانتخصصي دكتري
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 .ي صنو  آالیندههات مدیره اتحادیهأمصاحبه با اعضاي هي

 .رئيس اداره امور اصنا  اداره بازرگاني فارسمصاحبه با 

مصاحبه با ریئس هيئت مدیره  واعضاي اتحادیه بنكداران و ریئس هيئت امناي مجتمهع 

 .بنكداران

 مصاحبه با كارشناس بهداشت حرفه اي اداره بهداشت شيراز

 .مصاحبه با مدیریت شهرک ساماندهي پل فسا

 .مصاحبه با معاون مجمع امور صنفي

 .تهران .ي صنعتي و خدماتيهامحيط زیست شهري و فعاليت (.1382. )بهرام ،معلمي

  .تهران .ساماندهي صنایع و خدمات شهري (.1379. )جواد، زاده مهدي

 


