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 چکیده

، عدم زاییاشتغال هاییاستسرشد سریع شهر، افزایش جمعیت، تغییر الگوی مصرف شهروندان، 
صنوف گونـاگون در ناـام ملتلـ   گیریشکلو طراحی شهری سبب  ریزیبرنامهتوجه به صنوف در 
غیر اصولی در  صورتبهاخیر بدون برنامه و  هایسالو رشد صنوف در  گیریشکلشهرها شده است. 

جهت سنجش انواع صنوف مـورد  هاییرویهو  هاشاخصکشور انجام شده است. تاکنون  یشهرهاکالن
نیاز شهر، تعداد آنها و پراکنش صنوف در مناطق ملتل  شهری و سایر موارد مرتبط تعیین نشده است. 

ن عرضه و تااضا انجام پذیرفته است. مـوارد فـوا از صنوف فاط بر اساس قوانی گیریشکلاز این رو 
جمله معضالتی است که نبود سیستم و الگوی مناسب توزیع کاال و خدمات در پی خواهد داشت. لـذا 

بردها(، نظام توزیع کـاال و خـدمات در الزم است با تعیین اهداف بلند مدت و مسیر رسیدن به آنها )راه
 ترافیـ،، هنـر، فرهنگ و آداب شهروندان و سایر عوامل مـرتبط نظیـر فرهنـگ،شهر با در نظر گرفتن 

 اقتصاد و بهداشت پرداخته شود. محیط زیست، اشتغال، معماری،
 استراتژی نظام توزیع کاال و خدمات شهر در حد امکان ارائه گردد. دراین مااله سعی شده تا
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 . مقدمه1

بـه سـه دسـتهن بنیـادی،  تـوانمیدهی مشاغل شـهری را مسائل و مشکالت سامان

چند بعدی  ایپدیده دهی،سامان طورکلیبهاجرایی تاسیم نمود.  -فنی، مدیریتی -علمی

خالصـه اهـم ایـن عوامـل و متغیرهـا  .باشدمیتابع عوامل و متغیرهای متعدد است که 

 اند از نعبارت

 فنی و تکنولوژی عوامل  •

 اجتماعی  -عوامل اقتصادی  •

 محیطی  -عوامل زیست •

 فضایی  -عوامل کالبدی •

معیارها و ضوابط مربوم بـه آن، دهی و جستجوی شناخت مسائل و مباحث سامان

ای ترین نتیجهمهمنگر و راهکارهای چند جانبه است. در واقع، مستلزم نوعی دیدگاه کل

« راهبـرد»این  آیدمیدهی صنایع در ایران و جهان، به دست انکه از بررسی تجارب سام

 اصلی است کهن 

دهی صـنایع و خـدمات شـهر، مند در روند سـامانهر نوع دخالت آگاهانه و هدف

یعنی رویکرد جامع نگر، برنامـه ریـزی فرابلشـی و « نگرش سیستمی»مبرم به ی، نیاز 

 مدیریت اجرایی مشترک دارد.

های شناخت کامل آن ایجـاب چیدگی سیستم شهرها و محدودیتاز طرف دیگر پی

ناپـذیر بینیجزئیـات پیش بینـیریزان از رفتن به سوی تحـوالت و پیشبرنامه کند کهمی

تر متمرکـز سـازند. تر و اساسـیو تالش خود را بیشتر بر موضوعات روشن پرهیز کنند

های معتبـر و امکانـات ی شناختریزی بر پایهبرنامهدهد که روند می این رویکرد امکان

گـام بـه گـام همـواره بـا اصـال  و  صـورتبهو اقدامات اجرایـی  واقعی استوار گردد

 .بازنگری انجام پذیرد
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 . اهمیت موضوع2
 جغرافیـایی -یسیاس و تاسیمات قضایی سیستم مراتب از سلسله بلشیمانند شهر 

آگـاهی،  حکومـت، مـدیریت، سـط  مانند نوع ملتلفی هایشاخصه هر کشور براساس

 گیـرد. نظـاممی و... شـکل گیریتصـمیم در نظام مردم و مشارکت اجتماعی مندیعالقه

را  عناصر شهری میان دارد. روابط امور شهر، سعی مطلوب اداره باهدف شهری مدیریت

 ی، مانند شهری مدیریت سیستم بودن ایرشته میانو  گستردگی دلیلسازد. به هماهنگ

 تـواننمی سیسـتم ایـن شـناخت و بدون دارد دخالت در آن ملتلفی باز، عوامل سیستم

 ریزی، شـناختداد، زیرا هنر برنامـه شکل تغییر آن اهداف را در جهت عناصر و روابط

عناصـر در  مجموعـه این که نحویاصر است، بهعن آن بین و ایجاد روابط عناصر سیستم

 و میـزان روابط کش  عدم اجزاء همچنین به توجهیبی .کنند عمل سیستم هدف جهت

منسـجم،  گیریتصـمیم نظـام یـ، هرگز به گیریتصمیم نظام از عناصر در تاثیر هری،

 .منجر نلواهد شد مطلوب اهداف به موثر و معطوف

 و از عناصـر و اجـزاء رسـمی گسـترده، متشـکل سـازمان یـ، شـهری یریتمـد

 بـا هـدف شـهری حیات و کالبدی اجتماعی، اقتصادی موثر در ابعاد ملتل  غیررسمی

 .است و پایدار شهر مربوطه جانبه همه توسعه و هدایت اداره، کنترل

 ؛اسـت شـهری فراینـد توسـعه شـهری، تاویـت مـدیریت سیستم تئوری، هدف

 و راحـت زنـدگی بـرای مناسـبی و محـیط زمینـه جامعه متعارف در سط  که نحویبه

 ایـن شود. در قالـب فراهم و اقتصادی اجتماعی هایویژگی تناسبکارآمد شهروندان، به

 شـهری ریتمـدی هایسیسـتم تمـام خـرد فراگیـر بـرای هدف سه توانمی کالن هدف

  :کرد زیر تعیین شر به

 شهر فیزیکی از محیط حفاظت •

 پایدار و اجتماعی اقتصادی توسعه تشویق •

 هـایافـراد و گـروه بـه ویـژه باتوجه شهروندان تمامی کار و زندگی ارتااء شرایط •

 درآمدکم

یابی به اهداف فوا، از دهی مشاغل آالینده و مزاحم شهری در راستای دستسامان
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ضروری ترین برنامه هاست. امـروزه کـالن شـهر شـیراز بـه عنـوان مرکـز اقتصـادی و 

فرهنگی جنوب کشور، و شهری با جاذبه های گردشگری فراوان و بافت تاریلی بسیار 

روبرو است که از جنبـه هـای ملتلـ   ارزشمند، با پراکنش نا صحی  مشاغلی در شهر

زیست محیطی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی شهر را با مشکل مواجه سـاخته اسـت. بـا 

-اجتمـاعی، کالبـدی-دهی مشاغل طرحی با ابعـاد فنـی، اقتصـادیتوجه به اینکه سامان

فضایی است، الزم است تا قبل از انجام اقدامات اجرایی و عملیـاتی، برنامـه و نگرشـی 

 ن در این زمینه حاصل گردد.کال

 

 . اهداف تحقیق3
 دهی مشاغل در شهر شیرازتدوین برنامه های مناسب جهت سامان •

تدوین برنامه جهت ارتاا و بهبود کسب و کار مشاغل پس از انتاال به شهرک هـا  •

 و مجتمع ها

 دهی مشـاغل، کـاهش ارائـه سـاختارهای مناسـب جهـت تسـهیل در امـر سـامان •

بان مشاغل در همکاری با طر  و افزایش انگیزه جهت تغییـر وضـعیت های صاحهزینه

 موجود 

 

 . روش تحقیق4
بلکه  ست،ین یفنو  یکالبد ای یطیمح ستیز ،یاقتصاد یموضوع دهیسامان ندیفرا

 ،یشود که با عوامـل ملتلـ  اقتصـاد یمحسوب م ییو فضا یشهر یزیبرنامه ر ینوع

 ایپدیـده دهی،سـامان ندیدارد. در واقع فرآ ،ینزد یبستگ یو کالبد یطیمح ،یاجتماع

 .باشدمیمتعدد  یرهایتابع عوامل و متغاست که  یچند بعد

 اند از نعبارت رهایعوامل و متغ نیاهم ا خالصه

  یو تکنولوژ یعوامل فن •

  اجتماعی – یعوامل اقتصاد •
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  یطیمح -ستیعوامل ز •

  ییفضا -یعوامل کالبد •

دهی با نگرشی ویژه برنامـه ریـزی و الزم است تا طر  های سامانبر همین اساس 

اجرا شود. مهم ترین ویژگی این نگرش و بینش، اعتااد به سیسـتم بـودن نظـام تصـمیم 

 گیری و مدیریت شهری می باشد.

 لذا در این راستا پروژه با بکارگیری روش های زیر انجام پذیرفته استن

 ای مورد نیازهموضوعی در اانهخانجام مطالعات کتاب 

 ها، مااالتنامهدهی، کتاب ها، پایانمطالعه و بررسی گزارش طر  های سامان

 

 شهر خدمات و کاال توزیع نظام استراتژی . تدوین5

رشد سریع شهر، افزایش جمعیت، تغییر الگوی مصرف شهروندان، سیاسـت هـای 

 گیریشـکلو طراحـی شـهری سـبب  ریزیبرنامه، عدم توجه به صنوف در زاییاشتغال

و رشـد صـنوف در  گیریشـکلصنوف گوناگون در ناام ملتل  شهرها شـده اسـت. 

رهای کشـور صـورت غیر اصولی در کـالن شـه صورتبهاخیر بدون برنامه و  هایسال

جهت سـنجش انـواع صـنوف مـورد نیـاز  هاییرویهو  هاشاخصپذیرفته است. تاکنون 

شهر، تعداد آنها و پراکنش صنوف در مناطق ملتل  شهری و سایر موارد مرتبط تعیـین 

صنوف فاط بر اساس قوانین عرضـه و تااضـا انجـام  گیریشکلنشده است. از این رو 

 پذیرفته است. 

 بر قانون عرضه و تااضا معضالتی را در پی خواهد داشتناتکای صرف 

 عدم توجه به برنامه های کالن و بلندمدت،  •

 در نظر نگرفتن روند توسعه شهر و تغییر نیازها، •

 ی مکان یابی،هاشاخصبی توجهی به  •

 بروز مشکالت کسب و کار برای صنوف موجود، •

 توزیع نامناسب صنوف در مناطق ملتل  شهری،  •
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 یمت ها در نتیجه سیستم نامناسب توزیعافزایش ق •

موارد فوا از جمله معضالتی است که نبود سیستم و الگوی مناسب توزیع کـاال و 

خدمات در پی خواهد داشت. از این رو الزم است با تعیین اهداف بلند مـدت و مسـیر 

رفتن بردها(، نظام توزیع کاال و خدمات در شهر شیراز بـا در نظـر گـرسیدن به آنها )راه

 معمـاری، ترافیـ،، هنـر، فرهنگ و آداب شهروندان و سایر عوامل مرتبط نظیر فرهنگ،

هـای بلنـد ریـزیاقتصاد و بهداشت پرداخته شود. توجه به برنامه محیط زیست، اشتغال،

اگرچـه  مدت برای توسعه علمی شکل کسب و پیشه صاحبان مشاغل در سط  شـهرها،

موانعی روبروست اما به جهـت حفاظـت از منـافع عامـه در مراحل اولیه با مشکالت و 

ها است و اقدام به آن دیر یـا زود اجتنـاب شهروندان، وظیفه مدیران شهری و شهرداری

 با تدوین چنین برنامه ای می توانن ناپذیر است.

میزان نیاز شهر به صن  در وضعیت فعلی و آینده؛ نوع و میـزان صـنوف )خـرده  

...(؛ نحوه توزیع آنها در شهر؛ الگوهای مناسـب اسـتارار هـر  عمده فروشی و -فروشی

بر اساس آن سایر فعالیت ها نظیرن صدور پروانه کسب متناسب  صن ؛ شناسایی نمود و

با میزان نیاز، تعیین پراکنش صنوف در شهر، نوع استارار کالبـدی صـنوف )راسـته هـا، 

ایش سـط  خـدمات صـنفی بـه مجتمع ها و ...(، ابعاد کالبدی و اقتصادی صنوف، افـز

شهروندان را مشلص نمود و از ایجاد مزاحمت ها و آالینـدگی هـای آتـی جلـوگیری 

 نمود.
 

 شرح استراتژی نظام توزیع. 6

بسیاری از شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسـعه کـه دوراندیشـی الزم در 

آنهـا متـاثر  مسیر و چارچوب شکل گیری کسب و پیشه شهری این زمینه را نداشته اند،

از الگوهای نادرست مصرف و نیز فرهنگ تجارت بین المللـی ناشـی از جهـانی شـدن 

هـای انفعـالی ها در بروز ی، سری واکـنشبوده و تنها ناش ماامات شهری و شهرداری

 نسبت به این تهاجم نمایان شده است.
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ی خود در حوزه های تولید و مصرف اثر مـی گـذارد، بـه فرایند توزیع نیز به نوبه

د منجـر بـه توانـمیگونه ای که هـر شـکل از اخـتالف در کـارکرد نهادهـای تـوزیعی 

ایجاداختالالتی در حیطه ی تولید و مصرف گردد. هنگامی که نهادهای توزیع از کارکرد 

ه ی کـافی، مناسبی برخوردار نباشد حتی در صورت وجـود کـاال و خـدمات بـه انـداز

مصرف کنندگان به همه ی کاالها و خدمات مـورد نیـاز خـود بـا قیمـت مناسـب و در 

زودترین زمان دست نلواهند یافت و هدف کلـی نظـام اقتصـادی کـه تـامین نیازهـای 

 مصرفی جامعه است محاق نلواهد شد.

نفر از جمعیت هر شـهر 1000در کشورهای توسعه یافته بطور میانگین به ازای هر 

نفر ی،  17واحد صنفی وجود دارد در حالی که در ایران بطور میانگین به ازای هر ی، 

 واحد صنفی فعالیت می کند.
 

 . شبکه فعلی توزیع کاال و خدمات7
در ممالـ، 20این نوع شبکه توزیع از ویژگی های اقتصاد شهر نشینی اوایـل قـرن 

شمار اندکی کـاال بـود. غربی بوده است و از خصوصیاتش، وجود تعداد زیادی دکان با 

که در حاشیه ی شهرها و محله ها به کسب و کار مشـغول بودنـد. بـه مـرور زمـان بـا 

افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی پیشرفت فنـی و افـزایش انتلـاب هـای مصـرف 

گوی نیازهای مادی مصـرف کننـدگان د جوابتوانمیکننده این گونه توزیع سنتی کاال ن

 باشد.

بودن شبکه هـای توزیـع کـاال و خـدمات در پهنـه ی اقتصـادی  در صورت ناکارا

جامعه آثار سویی همچون نابسامانی توزیع، افزایش بی رویه ی قیمت کـاال و خـدمات، 

اتالف منابع، کاهش قدرت خرید، بی عدالتی، آشفتگی در مکانیزم بازار، بروز نوسـانات 

و....را بـه جـای خواهـد  شدید در بهای کاال و خدمات، نابسامانی های زیست محیطـی

 گذاشت.
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 . علل تغییر نظام های توزیع از کالسیك به مدرن8
ی تحول نظـام هـای توزیـع سـنتی به عنوان زمینه  توانمیعوامل و شرایط زیر را 

 دانستن

با توسعه و گسترش نظام های تولیدی و متنوع شدن تولیدات آنهـا و پیـدایش  -1

برای شکل گیری نهادهای توزیعی جدید که بتوانـد مازاد محصوالت، ضرورت تازه ای 

این کاالها را با حداقل هزینه و در زودترین زمان به دسـت مصـرف کننـدگان برسـانند 

 احساس گردید.

با توسعه و گسترش شهرها و جدایی گزینـی مـابین تولیدکننـدگان و مصـرف  -2

ه ای را برای متحول کنندگان از ی، طرف و رقابت بین تولیدات و تبلیغات مناسب زمین

 شدن نظام های توزیع سنتی فراهم نمود.

گسترش رفـاه شـهری کـه ناشـی از پیشـرفت هـای سـریع تکنولـوژی بـود و  -3

ترین زمان و با کمترین هزینـه زمینـه ای ضرورت دست یابی به کاال و خدمات در کوتاه

 را می طلبد که می بایستی نهادهای توزیع پربارتر ایجاد گردد.

 تغییر الگو و فرهنگ مصرف  -4

 شکل گیری ابزارهای جدید مبادله -5

 استراتژی نظام توزیع کاال و خدمات شهری:
ای بلنـد مـدت، برنامـه» «اسـتراتژی»در ی، تعری  ساده و با توجـه بـه ایـن کـه 

منـدی هـای یکپارچه و فراگیر در راستای ماموریت های سازمان است که با تلفیق تـوان

تغییرات و مزیت های محیطی و در صورت اجـرای آن اهـداف کـالن محاـق درونی با 

یابی بـه برنامه ریزی برای دست «ستراتژی نظام توزیع کاال و خدمات شهریا»؛ «گرددمی

کـارا، رقـابتی، پویـا بـرای ایجـاد  صـورتبهی، نظام توزیـع کـاال و خـدمات شـهری 

امه باید به نحوی باشـد کـه بتوانـد باشد. این برنمطلوبیت، رفاه و آسایش شهروندان می

-اهداف و وظای  سیستم توزیع شهری را محاق نماید هم چنین بایـد شـامل سرفصـل

 های زیر باشدن
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 ها، مدل تصمیم گیری و تعیینشاخص. 9
میزان نیاز شهر به صن  در وضعیت فعلی و آینده؛ نـوع و میـزان صـنوف )خـرده 

؛ الگوهای مناسـب اسـتارار هـر توزیع آنها در شهرعمده فروشی و ...(؛ نحوه  -فروشی

 صن .

 
 1جدول شماره 

 

در این راستا استراتژی نظام توزیع از طریـق ارائـه الگـو بـرای چگـونگی توسـعه 

های تجاری و اقتصادی شهر و نیز نحوه تعامل عملیات اقتصادی مربوطه بـا سـایر کانون

محـیط  اشـتغال، معمـاری، ترافیـ،، هنـر، اجزا فیزیکی و ادراکی شهر ازجمله فرهنگ،

بهداشت و ... فعالیت مشاغل شهری را با رویکرد تامین توسـعه پایـدار  اقتصاد، زیست،

 شهری برنامه ریزی می نماید.

اصلی ترین برتری این استراتژی؛ هدایت و جهت دهی جریانات اقتصادی مشـاغل 

پویـا اسـت کـه در راستای توسعه پایدار شهر می باشد. این طر ، ی، طر  منعطـ  و 

 قابلیت اصال  بر اساس تغییر شرایط را دارد.

الزمه تدوین این برنامه شناخت وضعیت موجود مشاغل شهر، طراحی چشم انـداز 

کارهایی برای حل مشکالت مشاغل شهر و رسـیدن برای این مشاغل و در پایان ارائه راه

 به وضعیت مطلوب بود. 

از سرشماری وجود ندارد و بهتـرین برای شناخت وضعیت موجود هیچ راهی غیر 

 می باشد. GISروش استفاده از 

 

 وظای  سیستم توزیع در اقتصاد شهری

 از میان بردن فاصله ی زمانی و مکانی موجود بین عرضه و تااضا

 کاستن از فاصله ی زمانی بین خرید کاال و پرداخت بها و ارزش کاال

 اختالف قیمت کاالها در مکان ها و زمان های ملتل برقراری موازنه و حداقل نمودن 
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 ی مورد توجه در تدوین استراتژی: هاشاخص
 ی مورد توجه در تدوین استراتژیهاشاخص: 2جدول 

 عوامل اصلی
عوامل فرعی 
 درجه ی،

 عوامل فرعی درجه دو

 بر مؤثر عوامل

 عرضه
 

 بر مؤثر عوامل

 فعلی عرضه

 

 منابع طبیعی، شرایط جغرافیایی منطاهعوامل و 
 عمده(، الگوی استارار پیشنهادی-قالب ارائه )خرده

 های شهرینوع بافت
 تعداد و حجم عرضه کنندگان قبلی، نوع الگوی استارار

 اجتماعی امنیتی، مالی سیاسی اداری
 فنی، روش ارائه خدمات و میزان استفاده از تجهیزات

 های مسکونی و تجاری و ...زیربنایی، تراکم بافت

 توان مالی صن ، هزینه اجرای هر الگوی نظام توزیع

 بر مؤثر عوامل

 آتی عرضه

 قابلیت توسعه زمین
 پیش بینی عوامل ذکر شده در آینده

 های آتیقابلیت توسعه در دوره

 بر مؤثر عوامل

 یتااضا

 بر مؤثر عوامل

 فعلی تااضای

 ی بازار )توان جمعیتی منطاه(اندازه

 قدرت خرید )سط  درآمد اهالی منطاه(
 )کشش قیمتی تااضای در منطاه( یحساسیت تااضا

 ایمیزان تااضای واسطه
 )مصرف سرانه در منطاه( تمایل به مصرف
 گری منطاهتااضای واسطه

 فعلی( یشدت نیاز )وجود مازاد تااضا
 های ارتباطی شهر، میزان و نحوه دسترسیشبکه

 وجود امکانات و خدمات جانبی
 بر مؤثر عوامل

 آتی تااضای
 شده در آینده بینی عوامل ذکرپیش
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ی را که باید یبه جز جغرافیای جمعیت و تهیه طر  های جمعیتی، از جمله متغیرها

در نظر بگیریم، قدرت خریـد و چگـونگی میـزان خـرد کـردن پـول توسـط مشـتریان 

پتانسیل بازار راهم مورد محاسبه قرار داد، به این صـورت  توانمیدر این زمینه  باشدمی

که پتانسیل قدرت خرید واحد جغرافیایی )ناحیه یا منطاه شهری ( ضربدر تعـداد مـردم 

. باشـدمیرا در اختیار ما قرار دهد. رقابت فیزیکی از دیگر متغیرها د این ویژگی توانمی

تمامی مراکز خرید و فروش در صدد برقرار ساختن ی، خط رقابت و جمع آوری سود 

بیشتری هستند. بنابراین در ایجاد ی، مرکز جدید در ی، منطاه شهری بایـد تمـام ایـن 

ی بایـد نحـوه آرایـش فضـای آنهـا و عوامل را مورد توجه قرار داد و قبل از مکـان یـاب

 تسهیالتی را که در اختیار دارند به خوبی مشلص و معین گردد.

و الگـوی  باشـدمیاز جمله متغیرهای مهم دیگر متغیر سیسـتم و شـبکه ارتبـاطی 

 طورکلیبهسیستم ترافیکی در منطاه مورد مطالعه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

رقابت و نحوه ی دسترسی از عوامل اصلی تشکیل دهنده ی  گفت که جمعیت، توانمی

.البتـه انتلـاب آیدمیجغرافیایی مراکز فروش یا سیستم های توزیـع بـه حسـاب  مطالعه

قـانونی و  منطاـی، روان شـناختی، فروشگاه های بزرگ به عواملی نظیر عوامل فیزیکی،

  اقتصادی بستگی دارد.
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 : پارامترهای مطالعه جغرافیایی مراکز فروش یا سیستم های توزیع1 نمودار

 
 
 

  

 پارامترها

 محدوديت هاي جغرافيايي-الف

 نوع مشتري-ب

 وسعت واجاره بها-ج

 نوع محل-د
 فرم و شكل مورد نظر بازار-و
 

 مطالعه مركز فروش

 جمعيت -الف

 الگوي خريد-ب

 رقابت-ج

 اقالم مصرفي-د

 تضمين ميزان مشتري-ه

 شبكه ارتباطي -و

 دست يابي به هدف-ي

 استراتژي داخلي مركز فروش

 بدست آوردن تصوير مقدماتي محل-الف

 نيازهاي مشتري-ب

 تخمين فروش-ج

 مطالعات نهايي فروشگاه و انتخاب محل

 مشتري

جغرافياي بازاريابي 

جججججبااايببازارياب
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 دهیسامان کالن اهدافابعاد و 

 
 دهیکالن سامان اهدافابعاد و  :2نمودار 

 

 . پیشنهادها10

دهی( بـرای اجـرای دهی صن  )برنامه های جزئی و دقیق سامانتهیه سند سامان •

 دهیبرنامه های سامان

 دهی شبکه های توزیع کاال و خدماتسامان •

 ایجاد بازارهای الکترونیکی و مجازی •

 GISیابی بازارها با استفاده از اندازی بازارها بر اساس میزان جمعیت و مکانراه  •
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استفاده ازظرفیـت هـای قـانونی )صـدور پروانـه، ابزارهـای کنترلـی و نظـارتی،  •

 آموزش و فرهنگ سازی، حریم صنفی و سا  تعداد(

 توزیع مناسب صنوف در مناطق ملتل  شهری،  •

 ی اجراییهاتعیین چشم انداز، اهداف و برنامه •

 دهی در الگوی استارار متمرکزتوجه و لزوم سامان •

 

 گیرینتیجه. 11
اکنون پس از بررسی و تحلیل اطالعات و استفاده از اصول و ضوابط علمی مطـر  

دهی مشاغل آالینـده و مـزاحم در بردهای کالن ساماندهی، در این قسمت راهدر سامان

شیراز ارائه می شود. این راهبردها با دو رویکرد آینده نگرانه )بلنـد مـدت( و وضـعیت 

موجود )کوتاه مدت( تدوین شده است. رویکرد آینده نگرانـه بیشـتر نـاظر بـه فعالیـت 

آن چندین سـال هایی است که فراهم ساختن زیرساخت های اجرایی و تحاق بلشیدن 

به طول می انجامد اما دارای تاثیر بلند مدت بـوده و بـه نـوعی شـرایط توسـعه پایـدار 

صنوف در شهر را فراهم می آورد. با اجرای این برنامه ها از ی، طـرف ایجـاد صـنوف 

شهری صـورت مـی  ریزیبرنامهدر چارچوب مشلص و با لحاظ کردن تمامی ضوابط 

نده و مزاحم جدید در شهر جلوگیری می شـود؛ از طـرف پذیرد و از ایجاد صنوف آالی

مستمر و پایـدار  صورتبهدهی صنوف موجود توسط صاحبان نفع اصلی و دیگر سامان

 انجام می شود. 

برنامه های کوتاه مدت، برنامه هایی هستند که در مدت کوتاه تری قابل اجرا بـوده 

ه ها جهت رفـع برخـی معضـالت و نتایج سریع تری را در پی خواهد داشت. این برنام

کوتاه مـدت قابـل اسـتفاده اسـت. البتـه الزم اسـت تاکیـد شـود کـه  صورتبهفعلی و 

دهی صنوف در شیراز برنامه ای با رویکرد سیسـتمی اسـت کـه الزم اسـت همـه سامان

برنامه های مذکور عملیاتی شود. در غیر ایـن صـورت در برخـی مـوارد شـاهد بهبـود 

 ر حالی که در برخی موارد معضالت دو چندان می شود. وضعیت خواهیم بود د
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