ساماندهی انبارها در سطح منطقه  11با هدف ارتقا کیفیت سکونت
منطقه  11شهر تهران با وسعتی حدود  1200هکتار و جمعیتی حدود  240هزار نفر از مناطق مهم مرکزی شهر تهران
به شمار میآید .از ویژگیهای خاص این منطقه تنوع فعالیتها و کاربریها میباشد که بهصورت راستههای تخصصی
ایفای نقش میکنند .بسیاری از این بازارها سالهاست که در موقعیت خود تثبیت شدهاند و علیرغم دگرگونیهای
عمدهای که در ساختار تهران صورت پذیرفته همچنان تداوم فعالیت آنها مشهود است و بسیاری از آنها هنوز رقیبی
در سطح تهران ندارند و ازاینجهت یکی از عوامل هویتبخش به منطقه محسوب میشوند .مهمترین این بازارها شامل
بازارهای تخصصی کتاب در خیابان انقالب ،بازارهای تخصصی فروش لوازم موتور سیکلت و دوچرخه در میدان گمرک،
فروش پیچ و مهره ،لوازم خودرو و ماشین آالت سنگین در میدان قزوین ،بنکداران مواد غذایی در خیابان انبار نفت ،بازار
ابزار و یراق ،قفل و کلید ،البسه نظامی ،لوازم ایمنی و آتش نشانی در خیابان امام خمینی و میدان حسن آباد ،بازار لوازم
صوتی و تصویری ،لوازم پزشکی ،لباس و پوشاک ،لوازم ورزشی در مجاورت خیابان ولیعصر و غیره می شوند .این
راستههای تجاری و بازارهای تخصصی علیرغم تامین اشتغال منطقه و شهر تهران با گسترش روزافزون فعالیتهای
تجاری از یکسو و کمبود فضا از سوی دیگر در بافتهای مسکونی مجاور خود نفوذ کردهاند و تاثیرات مختلفی را بر
این بافتها گذاشتهاند که از مهمترین این موارد میتوان به تبدیل برخی واحدهای مسکونی به انبار اشاره نمود .بر این
اساس هدف این پژوهش "ساماندهی انبارها در سطح منطقه  11بهمنظور ارتقا سطح کیفی سکونت در منطقه" می
باشد که بدین منظور از روش های میدانی ،نظرسنجی و مصاحبه با ساکنین و کاسبان ،مصاحبه با اتحادیه ها و مدیریت
شهری ،تحلیل داده های ثانویه و تحلیل های مکانی استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد که فضای کافی
در سطح منطقه برای احداث انبارهای جدید و ساماندهی وضعیت کنونی وجود دارد اما کیفیت محیط مسکونی در
مجاورت برخی از راسته بازارها با احداث انبار نیز تغییر چندانی نخواهد کرد و الزم است تا واحدهای کسب و کار و
انبارهای موردنیاز آن ها به صورت توامان برنامه ریزی شوند .در این پژوهش سناریوهای مختلف جهت ساماندهی هر
یک از راسته ها مورد بررسی قرار گرفته و اولویت بندی اجرای آن ها مشخص شده است.

