
 

 انسان شناسی فرهنگی اقتصاد شهر تهران

 )با تکیه بر تغییر اقتصاد از تولید به مصرف(

 زهره نظام محله

 

 چکیده

شهر به عنوان فضایی انسان ساخت تحت تاثیر عوامل زیادی مانند اقتصاد دارای نوعی پویایی 

است. اقتصاد حاکم بر آن نیز با وجود سیستم هایی مانند تولید، توزیع، مصرف، فضا و کالبد آن 

 را دستخوش تغییر می نماید. 

می توانیم تغییر در فضای  ما از طریق  مطالعه چگونگی تغییرات ایجاد شده در این سیستم ها

 شهری را بفهمیم و از همین راه ویژگی ها و فرهنگ زیسته شهروندان را نیز دریابیم.

تهران یکی از کالن شهرهای ایران است که به دلیل پایتخت بودنش مورد توجه دولت بوده، 

ه که درنتیجه پول رانتی به دست آمده در سطح این شهر و شهرهایی نظیر آن تزریق می شد

 باعث پدیده نخست شهری در دهه های اخیر گردیده است. 

همین امر اقتصاد مبتنی بر تولید را درشهر دچار نوعی رکود کرده و اقتصادی مبتنی بر مصرف را 

 در حال جایگزین نمودن است . 

بدین منظور حتما نیاز است شهرداری و ارگان هایی که مسئولیت مدیریت شهری  را دارند در 

سیاست های اقتصادی خود تغییر ایجاد کنند تا از فرو رفتن شهر و فضای شهری در سیستم های 

مالی که قبال  امتحان خود را در سیستم های سرمایه داری جهانی پس داده است ، جلوگیری 

 شود. 

 ، فرهنگ زیسته شهروندانتهران، اقتصاد مبتنی بر تولید، اقتصاد مبتنی برمصرف، بازارهای مالی واژگان:کلید



 مقدمه:

شهر به عنوان یک فضا در پیوند با اقتصاد قرار گرفته و عوامل انسانی در آن تغییر ایجاد می کنند. بنابراین شهر را 

در  جریان دارد.ای در آن ین شهر پویا بوده و اقتصاد تپندهتنها نمی توان یک مکان زیست در نظر گرفت بلکه ا

ابتدای تشکیل شهرها در ایران اگر آنها را در پی افزایش جمعیت روستاها بدانیم تا زمانی اقتصاد تولیدی مبتنی بر 

کشاورزی را در خود داشته اند و در کنار آن بازارهایی که محل توزیع مازاد این تولیدات بوده شکل گرفته 

ز در دستور کار بازار قرار گرفته و تولیدات دیگری نیز به است. با این وجود رفته رفته توزیع کاالهای دیگری نی

آن اضافه شده است. اما در دوره های بعدی با ورود صنعتی شدن، و اقتصاد سرمایه داری تولیدات به صنعت 

تغییر نمود اما با ورود پول نفت به شهر اقتصاد مالی برای کنترل این پول رشد و توسعه یافت و در دهه های اخیر 

رت پیدا کرد. این تغییر اقتصادی اندک اندک بخش تولید در شهر را دچار افت نموده و بیشتر اقتصادی مبتنی قد

بر مصرف را جایگزین نمود و تحت تاثیر این امر بخش توزیع قدرتمند گردید. همین تغییر اقتصادی باعث شد 

مالی، واسطه های مالی نظیر بانکها، و  شکل کالبدی شهر دچار تمایز گردد و بیشتر فضاها تحت سلطه بازارهای

پاساژها و مجتمع های تجاری قرار گیرد. در نتیجه ذهنیت شهروندان نسبت به تولید به مصرف تغییر کرد و دیگر 

کاالها ارزش تولیدی خود را در هنگام مصرف به دست مردم نداشته و تنها پولی که بابت آن پرداخت می شود 

وز هم تحت تاثیر پول تزریق شده از نفت باشد ارزش در حد کفایت نداشته بنابراین ما اهمیت می یابد که اگر هن

ر شاهد مصرف رو به تزایدی هستیم که بروز خود را در کالبد شهر به شکل پرسه زنی و خرید می در سطح شه

 بینیم که تحت تاثیر تمایل بیشترشهروندان به مکان های مصرف بوده تا تولید و کار.
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 طرح مسئله:

ساخت بوده به مثابه یک واقعیت اقتصادی نیز قابل تعریف است زیرا ثروت شهر عالوه بر اینکه فضایی انسان

شهری و این ثروت در سطح آن، تا اندازۀ زیادی بر بعد اقتصادی حیاتبزرگی را در خود متمرکز کرده و توزیع 

 .ی کاربردی شهر موثر بوده استفضاها

بنابراین اگر بتوان به مساله تخصیص عوامل تولید، توزیع و مصرف در داخل و بین مناطق شهری پرداخت، 

ت می پردازند قابل شناسایی و تحلیل ماهیت اقتصادی شهر به عنوان فضایی که گروه های انسانی در آن به فعالی

 است. 

مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر مصرف باعث شده اقتصاد مبتنی بر توزیع رشد تبدیل شدن اقتصاد  ؛با این وجود

که در زیرگروه بوده وتوسعه یافته و قدرتمند گردد که در واقع همان، قدرت یافتن بازارها و واسطه های مالی 

دچار دگرگونی همین تغییر در وضعیت کنونی، شکل و ساختار فضاهای شهری را  .قرار می گیرنداقتصاد مالی 

و بسیاری از فضاهای تولیدی شهر در حال فرورفتن در سیستم های مبتنی بر مصرف نظیر پاساژها، بانک نموده 

 ها، مجتمع های تجاری و... است.

چندین هزار نفری دورۀ ناصری که  با سرازیر شدن پول نفت ظرف یک  هایشهر نیز به عنوان یکی از تهران؛

. این شهر تحوالت ه، از این قاعده مستثنی نبوده و نیستسده به شهری با بیش از ده میلیون نفر جمعیت تبدیل شد

و نامنظمی را از  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی عمیقی را پشت سر گذاشته و مهاجرت های پی در پی

و همین خصیصه باعث رشد سریع جمعیت شهری و تبدیل شدن آن به یک کالن شهر منطقه  سرگذرانیده است

 (. 20-82:0931غیبی، )ملی گردید که چنین فرایندی، پدیدۀ نخست شهری را به دنبال داشته است -ای

های اقتصادی و به دنبال ای جمعیت و فعالیتها، نحوۀ توزیع منطقههمین امر دلیلی بر توسعۀ فضایی سکونتگاه

های اخیر توازن گردید. اما رشد شتابان و بدون برنامۀ آن در دهه های اقتصادیآن تمرکز بیش از پیش فعالیت

 .(23-28همان9 )ای در سطح شهر شده استدر توسعۀ مناطق را برهم ریخته و منجر به نوعی نابرابری منطقه

جمعیتی پیوسته، باوجود داشتن رشد ناهمگن  -گسترش فضایی از این رو تهران به عنوان پایتخت، در یک

  اجتماعی و... مکان اصلی تمرکز صنعت ، سرمایه و خدمات بوده است. -عناصر توسعه و تمرکز منابع اقتصادی

های کند و این فعالیتکاستلز، تسلط نظام اقتصادی، اساس سازماندهی فضایی را تعیین میمطابق گفتۀ امانوئل

اند که سازماندهی فضا را برعهده دارند. اکنون نیز با وجود اقتصاد تقریبا تک محصولی و سرزیرشدن اقتصادی

پول نفت نقش شهرها چیزی جز یک روساختار نبوده و وارد شدن این پول و سرمایه بدون پشتوانه منطق پولی را 

دگی مبتنی بر مصرف تغییر داده است. در شهر دگرگون کرده و سبک زندگی در شهر را از تولید به سبک زن



که در واقع همان تغییر ذهنیت و نگاه فرهنگی شهروندان از تولید به فرهنگ مصرف است.  حال مسئله اساسی 

این بوده که تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید تحت تاثیر ورود پول بدون پشتوانه به شهر به اقتصاد مبتنی بر مصرف 

ار دگرگونی نموده است؟ و آیا این دگرگونی در جهت تخریب فضاهای شهری چگونه فضاهای شهری را دچ

  است؟ و آیا این تخریب، فرهنگ زیسته شهر را  به سمت زوال و نابودی می کشاند؟ و چگونه؟

برای پاسخگویی به مسئله اصلی که طی روند تغییر اقتصاد شهر رخ داده می بایست به سواالت خردتری نیز 

 پاسخ گفت9 

 گی های کالبدی و فضاگونه شهر تهران چیست؟ و تحت تاثیر چه عواملی شکل گرفته است؟ویژ .8

 منظور از اقتصاد مبتنی بر تولید واقتصاد مبتنی بر مصرف در شهر تهران چیست؟ .3

در اقتصاد شهر  ،این اقتصاد مبتنی بر مصرف چگونه عامل قدرت یافتن بازارهای مالی و بخش توزیع .2

 تهران می گردد؟

ایجاد روند این تغییر اقتصادی در زمان کنونی چه تاثیر داشته و چه تغییری در فضاهای شهری تهران  .4

 است؟ و آیا می توان آن را یکی از دالیل عدم شکل گیری هویت محله ای دانست؟کرده 

 شهروندان تهران چه ذهنیتی درباره پول و درآمدی که کسب یا خرج می کنند دارند؟ .5

اد تولیدی به اقتصاد مصرفی چه تاثیری بر ذهنیت آنها در مورد درآمد و هزینه شان روند تغییر اقتص .6

داشته است؟ یعنی شهروندان تهران چگونه در سطح شهر درآمد خود را خرج می کنند؟ و گذران 

 زندگی دارند؟

 شهرداری تهران به عنوان یک نهاد که شهر را سازماندهی می کند چگونه می تواند تخریب فضاهای .7

  شهری توسط اقتصاد مصرفی را مدیریت نماید؟

اقتصاد شهری تهران با نگاه و رویکردی فرهنگی است  از این پژوهش مطالعۀهدف اصلی  مطابق براین گفته ها

نماید و به شهر فقط به عنوان یک فضا که هویتی تنها اقتصادی که آن را از صرف زاویۀ دید اقتصادی خارج می

بسیاری از مسائل ایجاد شده در شهر تهران شود که انجام این پروژه زمانی مشخص می اهمیتنگرد. داشته نمی

شده، از زاویۀ دیگر)فرهنگی ( پرداخته شود و از پیچیدگی این مسائل بعدی )اقتصادی( به آن میکه نگاهی تک

 .اندکی کاسته گردد

ای از اندیشمندان مختلف وجود دارد9 عدهدر خصوص ارتباط بین فرهنگ و توسعۀ اقتصادی در شهر دو عقیده 

های تولید و تحوالت و تغییرات آنها بوده و شیوه اند که اصل اساسی،  اقتصاد، به تبعیت از مارکس براین عقیده

فرهنگ تابعی از تحوالت اقتصادی و تکنولوژیکی است. به این معنا که فرهنگ تابع نظام اقتصادی و شیوۀ 

پا و همراه می سازد. دیگر دانشمندان به تبعیت خود را با تحوالت و تغییرات مذکور همتولیدی است و همواره 



شناس نامدار ماکس وبر معتقدند که پایه و اساس هرگونه پیشرفت و توسعه، فرهنگ است و در واقع، از جامعه

دی نیست، بلکه فرهنگ کند. به نظر این عده، توسعۀ فرهنگی همگام با توسعۀ اقتصااقتصاد از فرهنگ تغذیه می

  .باشدمقدم و فراتر از آن می

 روش از به دلیل گستردگی و عدم تمرکز موضوعی بر مطالعات اقتصادشهری تهران برای این مطالعه

گردد که ها اطالق میتحلیل تحلیلای از کیفی  به گسترهفراتحلیلاست. روش استفاده شدهفراتحلیل کیفی 

ای از تحقیقات گذشته وارد روش پژوهش شد. فراتحلیل از قبل خالصه کردن توده به عنوان رهیافت موثری در

گذارد. بلکه با بررسی کند، ذهنی نیست و برخی مطالعات را به خاطر ضعیف بودن کنار نمیداوری نمیپیش

توانیم یل ما میدهد، با رویکرد فراتحلتری به دست میترو عینیها، نتایج قویتجربی اثر کیفیت پژوهش بر یافته

 .( 943 82:0ظهیری،)های نظری را آشکار کنیمهای موجود در پیشینه، دانش و برخی موارد ضعفبرخی از شکاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    فرهنگی آن -کالبد شهری تهران و تحلیل اقتصادی

ی و های کالبدبر ویژگی این تحوالت تهران به عنوان پایتخت کشور تحوالت بسیاری را از سرگذرانیده که

( 8215طبق تقسیمات اداری کشور)سال  تهران با این وجود است.ای داشتهحیات شهری آن تاثیرات گسترده

 منطقه بوده که هر منطقه بنا بر ظرفیت فضایی به نواحی کوچکتری نیز تقسیم شده است.33شامل 

 

 

های متمادی است. جمعیت ر گذاشته، جمعیت و رشد آن طی دههاز جمله عواملی که بر کالبد شهر تهران اث

 نفر بوده که روند رو به افزایشی را نشان می دهد.77:1000، حدود  8215تهران مطابق آخرین آمار در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 (1831شهر تهران به تفکیک مناطق ): 2شکل  (1831) تفکیک نواحی شهر تهران به: 1شکل 
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)هزار نفر( 1811-31هاي  سالجمعیت شهر تهران طی : 1نمودار   



که سهم جمعیت شهر تهران از جمعیت کشور طی دو دهه گذشته کاهش  بوده شناختی قابل توجهاز نظر جمعیت

به که از دالیل آن می توان (8215-8255های درصد در فاصله سال 7/88درصد به حدود  4/82یافته است ) از 

  کرد.اشاره های تمرکززدایی از تهران سیاست

های اطراف ردر شهتوانیم را میشهر تهران با روند رو به رشد جمعیتی مواجه بوده اما این رشد رغم اینکه علی

های اخیر کاهش یافته و بر طوری که رشد شهر تهران طی دههبه بینیمتهران به مراتب بیشتر از شهر تهران ب

جمعیت از مرکز ثقل ِ عالوه بر این؛ ما با یک انتقالِاطلس شهر تهران(. )استجمعیت پیرامون آن افزوده شده

دست داده و بر در طی آن مناطق مرکزی شهر جمعیت خود را از  که هستیممواجه شهر تهران به پیرامون آن 

 4منفی بوده و منطقه  84و  30،82، 6جمعیت مناطق  که رشدطوری به گردد.ای افزوده میجمعیت مناطق حاشیه

-باالترین رشد جمعیت را داشته 33معیت و منطقه باالترین سهم ج

 .( http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=80)اند

ی سکونت و زندگی دراین های باالای پیرامونش عمدتا به دلیل هزینهکاهش جمعیت شهر تهران نسبت به شهره

های کارگری ماهر گروهبا خروج شده ما با تغییراتی در ساختار اجتماعی مواجه شویم یعنی  که سببشهر است 

اسکان  دمی توانهمین امر که و ساده از شهر تهران ما با کاهش سکونت این گروه در سطح شهر مواجه هستیم 

 .را منجر شودهای کم درآمد در حاشیه تهران ن و سکونت دهکبیشتر دهک های درآمدی باال را در شهر تهرا

در شهر  درصد از فضاهای فعالیت50دهد که حدود تار فعالیت در شهر تهران نشان مینیز ساخاز منظر اقتصادی 

، تهران همچنان مهمترین قطب صنعتی 8215باشد. براساس اطالعات مرکز آمار در سال به عنوان فعالیت پایه می

درصد شاغالن بخش 1/22درصد ارزش افزوده و :14/3درصد کارگاه های صنعتی،  01/24بوده و  کشور

صنعت کشور را به خود اختصاص داده است.  صنعت، مسکن، مستغالت، فعالیت های مرتبط با عمده فروشی، 

زوده می ایجادکننده ارزش اف خرده فروشی، تعمیر وسائل نقلیه و کاالها جز پنج فعالیت اقتصادی عمده

عمومی  مستغالت و فعالیت کسب و کار، صنعت، خرده فروشی، خدمات 8275در سال  .(920 82:8پورموسوی، )باشد

درصد از تولید ناخالص شهر، مهم ترین رشته های فعالیت  7و  5/7، 5/84، 86، 37و ساختمان به ترتیب با داشتن 

واقع بخش که در  درصد تغییر یافته است. 1/6، 38، 85، :3به ترتیب به :827بوده اند. این نسبت در سال 

از میزان بخش صنعت  ر تولید ناخالص تهران داشته،با وجود تعداد بسیار اندک شاغالن، سهم باالیی دمستغالت 

 کاسته شده و خرده فروشی نیز افزایش داشته است. 

http://atlas.tehran.ir/Default.aspx?tabid=80


گانه شهر تهران تا حدودی ساختار و قشربندی اجتماعی را تحت  33چگونگی توزیع این فعالیت ها در مناطق 

مرزهای محله ای درون این مناطق را نیز تاثیر قرار داده و پهنه های جمعیتی معناداری را ایجاد کرده،  فرهنگ و 

 دستخوش تغییر نموده است.

یک تا سه خدمات تجاری، گردشگری و دفاتر اداری سازمانهای برون مرزی مانند نمایشگاه، در مناطق  -

 ساختار فعالیتی آن را بیان می کند. سفارتخانه وجه مشخصه

صنایع مبل سازی، رنگرزی، فروش مصالح ساختار منطقه چهار را هشت محور فعالیتی که طیفی از  -

ساختمانی و تعمیر خودرو را دربرمی گیرد، تشکیل می دهد. استقرار مراکز نظامی نیز چهره خاصی به این 

 منطقه داده است.

 سکونی بوده و فعالیت مهمی در آن به چشم نمی خورد.5وجه عمده منطقه  -

 انی و آموزشی و برخی دفاتر تجاری است.استقرار مراکز بزرگ بیمارست 7و6مشخصه عمده منطقه  -

 عمدتا فعالیت های بازرگانی مستقر هستند. 1در منطقه  -

 است. :غلبه فعالیت ها حمل و نقل  و انبارداری وجه مشخصه اصلی فعالیت ها در منطقه  -

رگ در از فعالیتها از ادارات مرکزی و صنایع بزبه دلیل قرارگیری بازار، طیف وسیعی  80/88/83در مناطق  -

 مستقر شده است. 83و88تا راسته های تجاری در منطقه  80مناطق حاشیه 

با فعالیت هایی همچون فروشی ها، الستیک فروشی ها و تعمیر وسایل نقلیه  82وجه غالب فعالیت در منطقه  -

 است.

ساکنان عمدتا دارای وجه سکونتی بوده و مراکز فعالیتی آن عمدتا جهت ارائه خدمات به  85و  84منطقه  -

 ایجاد شده اند.

طیفی از فعالیت های انبارداری، حمل و نقل، مبل سازی، کیف سازی و آلومینیوم سازی ها  87و86در مناطق  -

 مستقر شده اند.

مرکز استقرار فعالیت های صنعتی مانند بازیافت و صنایع فلزی و برخی از از یک طرف  30و  :8، 81مناطق  -

گر فعالیت هایی مانند انبارهای ضایعات، تعمیر وسائل نقلیه سنگین، کوره صنایع پوشاکی بوده و از طرف دی

 .آجرپزی در آن مستقر شده اند

 



 

 

 

 

 دانسته به صورت قطاعیتوان می  ،های غالب درآنتحت تاثیر فعالیت تهران را، ساختارکالبدی شهر درمجموع

میرانات و ری( که دارای یک مرکز تجاری اصلی در ناحیه مرکزی شهر و شمال بازار  و دو مرکز فرعی مهم)ش

ها است. واحدهای صنعتی تهران، در مناطق جنوبی و غرب تهران فروشی در میدانو چندین مرکز خرده

ت صنعتی در مناطق غربی های صنعتی کوچک در مناطق جنوبی و کارخانجا، به طوری که ، کارگاهبودهمستقر

های جمعیتی ویژه تهران که  به نوعی همین امر توانسته پهنه .(950 8273عابدین درکوش، )و جنوب غربی واقع شده است

است را  زهای متفاوت موجودنشانگر هویت خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و ارائه دهنده چشم اندا

های مختلف به دالیل متعددی از میزان جمعیت آن کاسته یا به در دوره رهایی بوده کهتهران از جمله شه. بسازد

 آن افزوده گردیده است. 

 

 

 نظر از شهر فضايي سازمان: 7شکل

 تجاري، اداري، غالب فعاليت

(5831) صنعتي و خدماتي  

مديران و  قانونگذاران ؛شغلي وضعيت براساس شاغل جمعيت  :8شکل متخصصان ؛شغلي وضعيت براساس شاغل جمعيت  :4شکل   

ساده کارگران ؛شغلي وضعيت براساس شاغل جمعيت : 1شکل صنعت ؛شغلي وضعيت براساس شاغل جمعيت  :6شکل   



شهری در میان  جایگاه نخستِ را دررشد شهرنشینی و ایجاد صنایع بوده که به دنبال آن تهران  آن یکی از دالیل

ر پی آن مهاجرت را منتج شده است که حجم این مهاجرت تحت تاثی دردیگر شهرهای ایران قرار داده و 

زاسیون یافت. در دوره مدرنیمیای و انقالب، افزایش یا کاهش های توسعهعواملی چون9 اصالحات ارضی، طرح

های مختلف ، شکافی اولیه میان سکونت گروههای توسعه بر منطقه شمالی تهراناول به دلیل تمرکز برنامه

ی شهر ایجاد گردید. طی این دوره محله های مهاجرنشین و کارگری عمدتا در منطقه جنوبی شهر توسعه اجتماع

گسترش سطح شهر و تمایز محالت کارگری آن، پیوستگی فضایی در الگوی اسکان  یافتند. اما به رغم

 مهاجرین، بر روند گسیختگی و جدایی غلبه دارد. 

های اقتصادی در شهر، زمین شهری مرکز شهر و تراکم فعالیتشمسی در نتیجه رشد جمعیت  40در دهه 

های صنعتی به حاشیه شهریعنی جنوب و غرب تسریع شد. عالوه برآن بنابراین انتقال کارگاه ارزشمند گردید 

صنایع در مناطق دورتری استقرار  و  شبکه ارتباطی و حمل و نقل در منطقه و برنامه های تمرکز زدایی اینبهبود 

 اه آن جمعیت شاغل در این صنایع تمایل بیشتری به استقرار در نواحی پیرامون آن یافتند.همر

های عمرانی های صنعتی در تهران طی برنامهگذاریهای تمرکززدایی و کاهش سرمایهرفته رفته با اعمال سیاست

های بین استانی رشد کرده و سهم تهران در مهاجرت های کشورسوم و چهارم به تدریج مراکز دیگر استان

 کاهش می یابد. 

های شهری و ادغام نواحی های اداری در مقابل رشد حاشیهب اسالمی موجب درهم شکستن مقاومتانقال

دست در ساختار مهمی در ادغام اقشار کارگر و تهیهای اولیه انقالب مرحله ای در شهر شد. بنابراین سالحاشیه

های مدیریت قالب در سراسر کشور و کاهش کنترلماعی و فیزیکی شهر گردید.  رکود اقتصادی ناشی از اناجت

جنگ ایران و عراق و تقویت  های کشور تبدیل کرد. اما با پایانشهری، مجددا تهران را به مرکز مهاجرت

های دیگر از عمرانی در استان هایخی پروژههای رسمی بر ساخت و ساز در تهران و شروع برها و کنترلنظارت

-که جابه دستان شهری  روبرو هستیمهای اسکان تهیپس از پایان جنگ با سیاستروند مهاجرت کاسته شد. 

 گردد.های داخلی در منطقه میجاییران به پیرامون آن موجب رشد جابهجایی جمعیت ازداخل شهر ته

معناداری را در توان رابطۀ موجود و کار و اشتغال می ه صنایعهای شهر تهران ببه دلیل وابستگی مهاجرت

اسکان اند، ر مناطق غربی که صنایع قرارگرفتهمهاجرین بیشتر د 8275پراکندگی مهاجرین مشاهده نمود. در سال 



با کاهش مهاجرت در این   8215که تقریبا ال مانند است. اما در سال  های مرکز به شمالیافتند. و در بخش

 ایم اما باز هم می توان این تراکم را در بخش غربی مشاهده نمود.روبرو بوده منطقه

 

 

 

 

 

 

 

متوجه شدیم که چند عامل در شکل دهی   توضیحاتی که از نظر کالبدی درباره شهر تهران داده شده با توجه به

که در واقع مناطق  قابل مشاهده است؛ که بیشترین تراکم را در دایره دوم فضایی یکی جمعیتآن موثر است9 

 هستند.  80/87/84

 -که باعث شکل گیری فضاهای مرکز دوم مهاجرت؛

پیرامون  در سطح شهرشده، که باز هم مناطق  جنوبی و 

مرکزی شهر را در بر می گیرد از دالیل آن هم می توان به 

 ارزان بودن زمین در این مناطق اشاره کرد. 

تغال است . یعنی که مبتنی بر اش؛ که باعث شکل دهی نوعی از تغییرات فضایی شده تولیدسطح سوم 

تولیدات صنعت و استقرار صنایع باعث شکل دهی فضای کارگری در اطراف خود شده و اغلب نیز گروه های 

مهاجر را دربرمی گیرد ، تولیدات خدماتی نوعی کارمندان اداری و متخصصین را در اطراف خود اسکان داده  

 جرین و فروشندگان شده است. است، دیگر تولیدات تجاری؛ که باعث شکل گیری گروه های تا

( فضاهای تجاری و بازار را داشته، در حاشیه 88/83/6/7ما در مرکز شهر)مناطق  ،در پیرو این سبک از تولیدات

و در حاشیه نیز فضاهای صنعتی اختالط بین کارکرد مسکونی، تجاری، تفریحی و فرهنگی را داشته آن نوعی 

، و اسکان دائم آنها در مناطق 5841و خصوصا دهه  5881هاي  هاي اين دسته از کارگران فصلي در دهه با توجه به سير مهاجرت

کارگران در روستاهاي مبداء و ميان اقوام و فاميل خود داشتند،  اي تهران، بر اساس نوع روابط قومي و خويشاوندي که هر کدام از اين حاشيه

ها در روستاهاي مبداء و روستاهاي همجوار افزايش يافت و بدنبال آن بخشي ديگر  هايي در بين ديگر افراد و خانواده تمايل به چنين مهاجرت

مهاجرت تدريجي و ماليم در بين روستاهاي منطقه آذربايجان، به تهران مهاجرت کردند. اين روند به يک  5811از روستائيان از اوايل دهه 

بزرگ در يک فرصت مناسب آماده خصوصا اردبيل، سراب، ميانه، هشترود و زنجان تبديل شد و زمينه را براي مهاجرت گسترده و 

 ، توسط موسسه ميراث فردا(51کرد)پژوهش هاي مردم نگاري محالت تهران، منطقه 

 

 5831: تراکم جمعيت شهر تهران در سال 3شکل



عی قشربندی اجتماعی را از نظر درآمد وهزینه در شهر ایجاد نموده است که این سطح از فعالیت و تولید نو

است. که هویت محله ای را به دلیل ایجاد نوعی آنومی به مخاطره انداخته است و از دالیل آن می توان  یکی به 

ند این دیدگاه دورکیم اشاره کرد؛ صنعتی شدن نیازهای را شعله ور می سازد و دیگر کدهای اخالقی نمی توان

این میل به زیاده خواهی را کنترل نمایند. از منظر او مشکل اساسی در این است که نظام سرمایه داری می کوشد 

کدهای اقتصادی مثل نفع شخصی را به جای کدهای اخالقی بنشاند و همین سرچشمه بحران در جامعه 

 است. در این صنایع  اشتغالو دیگری مهاجرت به دالیل  (.945 8211)کوثری، است

که شهر تهران را از صنعت تولیدی اما در دهه های اخیر در شهر تهران ما با نوعی تغییر اقتصادی مواجه شدیم 

 به صنعت مالی کشانده است. یعنی همان اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر مصرف. 

ه در سالهای پس از کالن کشور به ویژریشه این امر را می بایست  با اهمیت یافتن درآمدهای نفتی در اقتصاد 

اصالحات ارضی  دانست که تا کنون نیز ادامه یافته و با وجود تالشهایی که در سالهای بعد از انقالب انجام شد 

اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری از وابستگی به تولید باز هم نتایج بهینه ای دریافت نگردید. در پی آن 

به درآمدهای حاصل از فروش نفت یا مازاد ملی متکی شده وبدین ترتیب دولت به اصلی  تغییر پایگاه داده و

و به  (947 :821)رهنمایی، ق آن در جوامع شهری تبدیل گردیدترین متولی توزیع و هزینه کردن این درآمدها و تزری

این پول به شهر اقتصاد دچار دلیل پایتخت بودن تهران ، این کالن شهر از اهمیت ویژه ای برخودار شد. با تزریق 

تغییر گردید و شکل آن از تولید به توزیع متمایز شد. به همین دلیل بازارهای مالی مانند بورس شکل گرفت 

وحتی شکل سنتی بازار بزرگ تهران نیز تغییر کرد و بسیاری از کارگاه های تولیدی آن بسته شد و بازار تبدیل 

ر بدل گردید. عالوه بر آن واسطه های مالی مانند بانک ها  در سطح به یک مرکز بزرگ توزیع در سطح کشو

کنترل شهر رشد سریع یافته و فضاهای تولیدی کوچک را در خود بلعیده اند. دلیل این امر را یکی می توان 

تزریق پول بدون پشتوانه در سطح شهر و مصرف آن توسط شهروندان دانست. یعنی شهروندان بیشتر پول خود را 

این واسطه های مالی پس انداز کنند. این امر باعث گردید که بخش توزیع تحت تاثیر مصرف قدرتمند  در

 گردد. 

 

 

 

واژه رانت را در فارسي به بهره جويي ترجمه کرده اند و معموال به کسي مي گويند که : درآمد وي از کار به دست نمي ايد. رانت، 

ه بهاء يا هزينه متعارف کاال، يا خدمات توليد شده است و به صورت دخالت در بازار با ارزش اضافي حاصل براي عرضه کننده نسبت ب

(.  4: 5833محدود کردن عرضه، داشتن امتياز خاص و کسب هزينه هاي خاص بايد حاصل شود ) مهدوي وفا،   



جتمع های تجاری و عالوه بر این تاکید بر توزیع تحت تاثیر مصرف باعث شده شکل نوینی از بازارها مانند م

پاساژها شکل گیرد که فضاهای شهری را در نوردیده و در حال تغییر آنهاست زیرا این فضاها هم قدرت پولی 

را داشته و هم فضای آسوده ای را برای خریداران فراهم می کنند زیرا تحت تاثیر اندیشه سرمایه داری این 

در فضا و لوکس بودن کاالها و ایجاد حس نیاز ایجاد رفاه  خریداران هستند که اهمیت می یابند وتنها از طریق

برای این منظور نیاز است که به وضعیت مصرف در سطح شهر کاذب این بازارها می توانند به سود خود برسند. 

 تهران بپردازیم و درآمد ها و هزینه های را بررسی نماییم.

در کنار توزیع فعالیت های اقتصادی که پهنه های جمعیتی را در کالبد شهر تهران شکل می دهند، وضعیت 

نوعی ساختار فضایی مخصوص به خود را پدید آورده و تفاوت درآمد و سبد هزینه خانوارهای ساکن تهران نیز 

 گانه تهران ایجاد نموده است.33های قابل توجهی را در مناطق 

انیم متوسط هزینه یک خانوار در دهک های مختلف هزینه ای را بررسی کنیم و ببینیم که این خانواده اگر ما بتو

ها چگونه درآمد کسب شده خود را خرج و مصرف می کنند می توانیم  تا حدودی به سطح رفاه بین مناطق 

خود  هایچگونه هزینه  مختلف شهری تهران دست یابیم. و بفهمیم که این گروه های متفاوت از نظر درآمدی،

درآمد خود را در سطح شهر چگونه به مصرف می رسانند؟ دانستن این قضیه باعث می  را مدیریت می کنند و

گردد تا نهادهای مدیریتی نظیر شهرداری به سمت اینکه سیاستهای یکسانی را برای رفاه شهروندان هر منطقه به 

 ه جداگانه تصمیم بگیرد.کارگیرد ، نرفته و سعی نماید که برای هرمنطق

عالوه بر این درآمد وهزینه شهروندان این امکان را برای ما فراهم می کند که از ذهنیت آنها نسبت به  مصرف 

آگاهی یابیم و از تسریع روند رفتن به سمت یک اقتصاد مصرفی که هزینه سنگینی را برای شهردرپی داشته، 

  ه ریزی بدین منظور یافت.فرصتی برای برنامجلوگیری کنیم تا بتوان 

 8210بررسی های آماری انجام شده بیانگر آن است که متوسط هزینه ساالنه یک خانوار در شهر تهران در سال 

میلیون ریال و 22با هزینه ای معادل  87میلیون ریال می باشد که کمترین میزان مربوط به منطقه  5/44حدود 

این دو عدد بیانگر آن است میلیون ریال طی سال است. 11زینه ای معادل بیشترین میزان مربوط به منطقه یک با ه

برابر متوسط شهری  5/8میلیون ریال است که در حدود 1/64که اختالف بین کمترین و بیشترین میزان در حدود 

، 87، 86، 85، 84، 83، 88، 80، :، 1، 7است. براساس آمار موجود متوسط هزینه ساالنه یک خانوار در مناطق 

 وباالتر از متوسط شهر است. 33و  6، 5، 4، 3، 2، 8و پایین تر از متوسط شهر و مناطق 33، 38، 30، :8، 81



میلیون ریال و کمترین میزان به  :6، و 77، 11، با 3، 2، 8در این میان بیشترین میزان به ترتیب مربوط به مناطق 

مشاهده می شود که مناطق شمالی شهر  میلیون ریال است. 34و  85/32، 32با  81، :8، 87ترتیب مربوط به مناطق 

 در مقایسه با مناطق جنوبی شهر دارای متوسط هزینه باالتری هستند.  

هزینه های یک خانوار به دو بخش خوراکی و غیرخوراکی تقسیم بندی می شود که هرکدام شامل اقالم مختلف 

است. در این میان ، هزینه های غیرخوراکی شامل موارد متعددی از جمله هزینه مسکن، حمل و نقل، ارتباطات، 

از این رو می ستقیم با امکانات شهری دارد. تفریحات و سرگرمی ها و ...  است که این میزان از هزینه ها ارتباط م

از امکانات شهری بیشتر توان گفت هرچه درآمدهای یک خانوار بیشتر باشد، نرخ بهره وری آن خانوار نیز 
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است که در  غیرخوراکی همان گونه که از نمودارها مشخص است در شهر تهران بیشتر هزینه ها مربوط به بخش 

دهک های باالی جامعه در مناطق شمالی نسبت به دهک های پایین جامعه در مناطق جنوبی با تفاوت فاحشی 
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بایست مطابق سیاست های یکسان  از این رو تولید و توزیع کاالها و خدمات برای شهروندان نمیروبه روست. 

سازی و مدیریت یکپارچه قرار گیرد.  زیرا هر منطقه مطابق با شرایط شهروندان و سطح رفاه خود دست به 

  مصرف می زنند.

مصرف گرایی یعنی از کاالها به منظور رفع نیازها و امیال استفاده نمود. این عمل نه تنها شامل خرید کاالهای 

ست. در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی می شود، بلکه دربرگیرنده خدمات نیز ه مادی

اصلی تبدیل شده است. برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خالقیت و نوآوری تکنولوژیکی 

ا مصرف گرایی مصرف می شود. مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیر

خدمات نیاز به درک  ،نه تنها مسئله مصرف گرایان است بلکه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کاالها

انقالب خصوصیات و ویژگی های آن دارند. مصرف گرایی یکی از پدیده های اقتصادی است که پس از 

گرایش به  هروندان تهرانیسی این است که چرا شرونق چشم گیری پیدا کرد.  سوال اسادر تهران صنعتی 

هنگامی که و چه ذهنیتی درباره پول و چگونگی مصرف آن در سطح شهر دارند؟ ؟ دنمصرف گرایی دار

زیربنای مناسب تولید و درآمدی وجود نداشته باشد و درعین حال بر مصرف تاکید شود، آسیب های متعددی 

تن قدرت خرید مردم، مصرف گرایی رواج می یابد در جامعه بروز می کند. در شرایط رونق اقتصادی و باال رف

ولی عوامل فرهنگی در تعیین حدود آن بسیار موثر اند. از جمله عوامل مهم کنترل  مصرف 9 تشویق مردم به پس 

انداز و سرمایه گذاری، ارائه الگوهای صحیح مصرف و ایجاد زمینه مناسب جهت فعالیت اقتصادی است. ) به 

مواجهیم رونق اقتصادی در شهر با ما  در دوره های اولیه شهرنشینی در ایران به ویژه تهرانتزریق پول نفت دلیل 

و همین امر باعث می گردد که مصرف گرایی رواج یافته و جز فرهنگ و سبک زندگی روزمره و عادات گردد 

رکود اقتصادی در  که تغییر و ترک آن اندکی دشوار است بنابراین تغییرو نوسان در قیمت نفت که باعث نوعی

که تنها راهکار موجود برای جلوگیری از رواج مصرف  شهر می گردد باعث فشار بر مردم شهری می شود.( 

گرایی در شرایطی که رونق اقتصادی با پول بدون پشتوانه وارد شده به شهر رخ می دهد همان پس انداز و 

در سطح شهر گردیده و در پیرو وارد شدن  سرمایه گذاری است که همین عامل باعث رونق بازارهای مالی

هرچه بیشتر پول بدون پشتوانه این بازار قدرت بیشتری یافته و در نتیجه بسیاری از فضاها و بنگاه های تولیدی را 

و خود دست به تخریب فضاهای تولیدی در شهر زده و عامل قدرت یافتن هر بیشتر بخش   در خود فرو می برد.

 ود دلیل بر ادامه یافتن سیکل معیوب اقتصادی و رواج مصرف گرایی است.توزیع می گردد که خ



برای نمونه می توان به وجود بانک ها به عنوان واسطه های مالی در شهر اشاره کرد یا پاساژها که نوعی از رواج 

مصرف گرایی در سطح شهر است یعنی شکل جدیدی از لوکس بودن کاالها و فضای آسایشی که هنگام خرید 

کان ها حضور پررنگی داشته دد که بسیاری از شهروندان ترجیحا در این مدر پاساژ فراهم است باعث می گر

 باشند و ما با نوعی فرهنگ پرسه زنی در سطح شهر مواجه شویم.

 

 

 

 

. که رواج پیدا کرد ایراندر اثر گسترش سرمایه داری در بوده کهمصرف گرایی نوین مستلزم برنامه ریزی 

هدفش از همان ابتدای پیدایش سودسازی بود. برای چنین هدفی تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر 

و مجددا تولید بیشتر مدنظر است.  به عبارت دیگر در یک چرخه، هدف ، فروش کاالهای بیشتر و در نتیجه سود 

یداران اصلی کاالهای سرمایه داری باید باشند. اما به بیشتر است. ابتدا فکر می کردند که طبقات باال و اشراف خر

از آنجا که طبقات باال از تدریج متوجه شدند که سرمایه داری با تولید انبوه نیاز به مصرف کنندگان انبوه دارد. 

یه، کمیت کافی برخوردار نبودند، پس بنابراین نیاز به مصرف کنندگان انبوه به زودی نمایان شد. در تولیدهای اول

نخست رفع نیازهای بیولوژیک را مدنظر داشتند. اما از آنجا که نیازهای بیولوژیک انسان محدود است، لذا باید 

نیاز غیر بیولوژیک هم در جایی محدود می نیازهای غیربیولوژیک در جوامع برای مصرف کاالها بوجود آید. 

رواج کاالهای بی دوام ، کان پذیر بود9 یکی شود بنابراین نیازهای کاذب پدید آوردند که تحت دو وضعیت ام

یکی فرهنگ مصرف گرایی و کاالهای لوکس و چشم و همچشمی. در نتیجه در شهرها فروشگاه های بزرگ و 

لوکس چون هایپراستار ها تاسیس شد. بنابراین رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی فرهنگ شهرنشینی 

 ف بیشتر از یکدیگر سبقت می گرفتند. افراد در خرید بیشتر و مصر تبدیل شد.

چگونگی شیوه های مصرف و شاکله اصلی آنها در اقتصاد اجتماعی مردم ایران بیانگر این واقعیت است که ما 

جامعه ای مصرفی هستیم و این درحالی است که دیاگرام مصرف ما به هیچ وجه با تولید ملی مان متناسب نیست 

 مستثنی نمی باشد.تهران نیز از این قاعده 

ل در تهران از سالهاي گذشته تا امروز هر روز شاهد گشوده شدن رو به تزايد مغازه ها يا پاساژهاي تجاري هستيم. اين روند رو به رشد محصو

ه شهر انعکاس فضايي آن مي باشد. همين مطلب را اگر از زاويه اي ديگر تمايل اقتصاد خرد غيرتوليدي در ساختار کالن حاکم بر جامعه است ک

نگاه کنيم، يعني محدوديت هاي ساختاري موجود بر سر راه تاسيس مراکز توليدي و فقدان مديريت کالن پولي براي هدايت جذب سرمايه هاي 

 (. 75رد تجاري است ) حائري، بي تا: خرد به سمت انباشت مولد، بروز آن در شهر همين ازدياد مکان ها و فضاهاي خ



 

 

)مصرف و تولید انرژی ، مصرف و تولید اقالم خوراکی ، مصرف و تولید آب ، مصرف و تولید اقالم غیر 

و لذا این شکاف میان مصرف و تولید از طریق درآمدهای نفتی پر می ....(نان برق ، روغن ، گوشت و خوراکی، 

شود. واژه مصرف مبتنی بر نیاز و ضرورت است و اگر فرآیند تولید در کنار مصرف نباشد، به بیراهه رفتن است. 

یکی از علل رواج مصرف گرایی در کشوری چون ایران همانند بودن با سیاست کشورهای صنعتی است. از آنجا 

ه حیات کشورهای صنعتی به تولیدشان وابسته است لذا با استراتژی هایی همچون ایجاد بازارهای جدید برای ک

تولیدات خود و گسترش بازار مصرف با تبلیغات گسترده و پایین آوردن عمر مفید محصوالت تولیدی خود و.... 

 موجب افزایش مصرف کاالهای تولیدی خود در میان جوامع شدند. 

الگوی مصرف نیازمند اصالح ساختار تولید در حوزه منابع شهری است. در واقع بحث در این است که اصالح 

در فرایند عرضه و تقاضا )تولید و مصرف منابع کشور( اصالح الگوی مصرف نیازمند اقدام عاجل در زمینه 

 اصالح ساختار تولید منابع موجود و یا تالش در جهت تولید منابع جدید است.

 

 

 که  -خواه اجتماعی یا فردی و یا تواما -الگوی مصرف را نمی توان از نظامهای ارزشی و هنجاریمجموع  در

ست. انمایانگر ذهنیت آنان  یعنی گزینشهای مصرفی مردم معرف شخصیت مصرف کننده است، جدا ساخت.

و عامالن یک قشربندی  کاالها و خدمات ، سوای کیفیات طبیعی شان، دارای عالیم رمزی نیز هستند و شاخصها

اجتماعی محسوب می شوند. افراد با دسترسی یافتن به کاالهای خاص بر طبق موازین و مقیاس های جامعه نه 

در شهر تهران با وجود   .(66-930 8211)بمانیان، تنها از منزلت و مقام خود، بلکه از جایگاه دیگران نیز آگاهی می یابند

مال و جنوب، این کاالهای غیر خوراکی هستند که به شکل عناصر هویت نوعی قشربندی و تفکیک فضایی ش

بخش عمل می کنند. یعنی یک فردی که در قشر باالی جامعه و از نظر فضای شهری در شمال تهران زندگی می 

کند از کاالهای لوکس بیشتری استفاده کرده و به همین میزان ما در این مناطق پاساژها و مجتمع های تجاری 

شتری را مشاهده می نماییم. و این فرد هرگز حاضر نمی شود به منطقه ای غیر از منطقه همسطح خود مهاجرت بی

 هزار ميليارد توماني صنعت برق  12درصدي مصرف انرژي در تهران/نياز  6افزايش 

 

رت يک تهديد ارزش افزوده را به دنبال داشته باشد و به توليد ملي کمک کند يک فرصت در غيراينصومعاون وزير نيرو افزود: اگر مصرف انرژي 

 وي ادامه داد: صنعت برق با وجود تحريم ها و مشکالت منابع مالي بدون خاموشي به تامين نياز مردم پرداخته است. بزرگ محسوب مي شود.
امين و توزيع برق است، افزود: اين صنعت با وجود پرهزينه بودن توانسته بخش عظيمي از امکانات فالحتيان با بيان اينکه وظيفه اين وزارتخانه ت

 ساخت تجهيزات توليد و توزيع را در داخل تامين کند.
 8به  ون تومانوي ادامه داد: درآمدهاي اين صنعت بدون تغيير مانده در حاليکه طي گذشت دو سال هزينه يک کيلومتر شبکه انتقال برق از يکصد ميلي

هزار ميليارد تومان است  11معاون وزير نيرو در ادامه تصريح کرد:پروژه هاي در حال اجراي اين صنعت در کشور حدود  ميليارد تومان رسيده است.

 پوشش مي دهد.هزار ميليارد تومان بوده که اين امر هزينه جاري اين صنعت را به سختي  1در حاليکه که کل هزينه هاي دريافتي برق حدود 
ري کشور براي رفع گذا قانون بخش مساعدت نيازمند: افزود داشته  فالحتيان با بيان اينکه کمبود منابع مالي صنعت برق بدهي هاي سنگيني را به دنبال

 .هستيم  موانع
مگاوات  311هزار و  8هزار مگاوات ظرفيت اسمي بايد وارد مدار شود اين درحالي است که تنها 1وي افزود: با توجه به افزايش مصرف برق ساالنه 

: داشت اظهار شده اضافه بار پيک به مگاوات هزار 8  معاون وزير نيرو با اشاره به اينکه در سالجاري نيروگاه هاي کشور اضافه مي شود.به ظرفيت 

فالحتيان با  فوق توزيع را مي طلبد.بخش توليد و به همين ميزان در بخش توزيع و  در توماني ميليارد هزار 7 گذاري سرمايه لزوم پيک افزايش اين
معاون وزير نيرو  الزم خاموشي را به دنبال دارد. بيان اينکه از صنعت برق بايد حمايت بيشتر صورت گيرد ادامه داد: عدم حمايت ها و تامين منابع

فالحتيان با بيان  زي واقعي در اين بخش صورت گيرد.تصريح کرد: نگاه به صنعت برق بايد از حالت دولتي به اقتصادي تغيير پيدا کند و خصوصي سا
 ين صنعت را دچار مشکل کرده است.زينه ها در قبال درآمدها ابرابري داشته افزود: عدم برابري رشد ه 6تاکنون هزينه انشعاب رشد  38اينکه از سال 

با  وي همچنين تصريح کرد: صنعت برق دور بودن از هر گونه سياست زدگي و تعامل با نگاه واقع بينانه را مي طلبد چرا که حل مشکالت برق تنها

کسب و کار  عت برق با تدابير جديد بايد رفع شود ووي خاطر نشان کرد: مشکالت سرمايه گذاري در صن حمايت و تعامل صورت مي گيرد.
-http://www.yjc.ir/fa/news/4557138/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-6) پيمانکاران رونق يابد

%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-
%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86  ) 

http://www.yjc.ir/fa/news/4557138/افزايش-6-درصدي-مصرف-انرژي-در-تهراننياز-21-هزار-ميليارد-توماني-صنعت-برق


این گروه از نظر تفریحات نیز  داشته باشد حتی اگر پول هنگفتی را بابت اجاره بهای ساختمان پرداخت نماید.

یا سینما و تئاتر بالطبع می بایست در این متفاوت عمل می کنند. مثال حضور در انجمن ها و کانون های فرهنگی 

گروه بیشتر باشد. شهرداری با توجه به مدیریت مکانی که همان سیاست یکسان سازی یا همگانی کردن امکانات 

بوده، رشد مصرف این کاالها را با توجه به سیاست های سرمایه داری نوین یعنی توده ای کردن برای این اقشار 

غیر فرهنگی  و در دسترس قرار دادن آن ها را  افزایش داده آن هم بدون درنظر داشتن  کاالها چه فرهنگی یا

میزان تولید و فشاری که به منابع شهری برای این تولید می آید. البته این شرایط در زمانی که رونق اقتصادی در 

این فاصله تولید و مصرف را سطح شهر وجود داشته باشد مشکلی را ایجاد نکرده زیرا پول نفت و بدون پشتوانه 

از طریق قدرت بخش توزیع پر می کند. و زمانی حاد بودن این مسئله خود را نشان می دهد که پول نفت تزریق 

 شده دچار نوسان و افت گردد.

 راهبردها و راهکارها:

ی درستی در زمینه شهرداری به عنوان نهادی که مدیریت بهینه شهری را برعهده دارد می بایست بتواند برنامه ریز

اقتصاد شهر تهران داشته باشد . اما باید این نکته را اشاره کرد که در ایران برداشت مدیران در سطح شهری  و 

مدیریت آن عموما مالیه شهرداری است در صورتی که بخش کوچکی را می تواند دربر گیرد. در واقع 

کند. بدین منظور بایستی در  ابتدا ما به درآمد و هزینه  شهرداری باید بتواند سیاست های اقتصاد شهری را تدوین

بخش عظیمی از  8265های شهرداری اشاره کنیم9  شهرداری از ارگانهای وابسته به دولت است که تا سالهای 

درامدهایش توسط دولت تامین می شد. اما بعد از این سال  دولت کم کم کمک های خود را از شهرداری 

. در نتیجه شهرداری به سمت فروش تراکم  (3)آهنگری، بی تا9 منابع جدیدی جایگزین گردد برداشت بدون اینکه

ساختمانی و... رفت یعنی زمین و ساختمان.  در اینجا بایستی اشاره کرد که در ابتدا به دلیل تزریق پول توسط 

رفتند و دلیل این امر هم قدرت بنگاه های تولیدی از بین دولت به شهرها، یعنی همان اقتصاد رانتی، بسیاری از 

یافتن بخش واسطه گری مالی بوده که شهرداری نتوانسته مدیریت فضا را در دست خود داشته باشد و بسیاری از 

فضاها را در اختیار این بخش واسطه ای مالی قرار داده است. برای مثال خرید یک بخش تولیدی نان توسط 

 .(988 8213، )عابدین درکوشبانک یا پاساژهای تجاری

بنابراین شهرداری در ابتدا بایستی بتواند درآمد خود را از طریق مالیت های محلی تامین کند و سپس مدیریت 

فضا را با استفاده از مدیریت منابع مالی در اختیار بگیرد. یعنی بایستی مطابق با سطح درآمدی و هزینه هایی که 

واسطه های مالی را مدیریت کرد. و دیگر بیشتر سرمایه این واسطه هر یک از شهروندان در سطح شهر نیاز دارند 



های مالی را در بخش تولید مصرف کرد. زیرا در زمان کنونی بیشتر سرمایه ها بر بازارهای مالی و بخش توزیع 

ده بوده و عمران شهر هم راستای با آن در حال رشد است که در واقع همان ساخت و ساز اتوبانها و خیابانها بو

که از  قرار گیردبه همین دلیل بایستی بسیاری از فضاهای شهری در اختیار پاسازها، بانک ها و خیابانها است . 

 نظر اقتصاد شهری در حال تخریب بسیاری از فضاهای تولیدی است. 

 عالوه بر آن شهرداری می تواند متناسب با سطح رفاه مناطق شهری درآمد خود را از طریق عوارض شهری و

فروش خدمات به دست آورد. زیرا بیشتر هزینه هایی که شهروندان تهرانی متحمل می شوند در بخش غیر 

 زمانی که بتوان مصرف را در سطح شهر کنترل کرد می توان تولید را به کار انداخت.خوراکی بوده است. 
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