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 ی مديريتيخالصه

 

 مقدمه

ها های تهران قدیم، به نوعی بیانگر سرزندگی و پاکیزگی شهر تهران هستند. در این عکسها و فیلمعکس

-زمانی که بر تعداد ماشینها در خیابان های اصلی شهر است. اما  شود، وجود ماشینآنچه کمتر دیده می

های شخصی افزوده شد و این سیاست در پی، گرفته شد که برای افزای، رفاه شژهروندان، هژر خژانواده 

ها در سطح شهر و شهرهای بزرگ افزوده شژد. در تواند ی  خودرو داشته باشد، بر تعداد ماشینایرانی می

ی بصری، کالبدی گونه در مدت زمان کوتاه چهرهها و افزای، آنها چرفت، وجود ماشینحالیکه گمان نمی

و حتی زیست محیطی شهر تهران را تغییر خواهد داد و به فضایی بیگانه با نیازهای روانی و تعاملی انسان 

 تبدیل خواهد کرد.

ها ، پلهابا افزای، خودروها، نیاز خودروها بیشتر از نیاز انسانها مد نظر قرار گرفت، نیاز به معابر، بزرگراه    

های قدیمی و حتژی ارزشژمند تخریژب شژدند، بیشتر شد به طوری که برای رفع این نیاز بسیاری از خانه

 بسیاری از درختان بریده شدند تا راه را برای عبور بیشتر ماشین ها باز گردد. 

روهژا، پیژاده  اند و باعث توجه کمتر بژهها چیره شدهها بر زندگی اجتماعی انساندر تهران امروز ماشین   

از داخل   تفاوتبی  "ماشین سواری"بنا بر فرهنگ  اند. مسافران  مراکز تاریخی، فرهنگی و هویتی شهر شده

 کنند.ها گذر میماشین به سردر بناهای تاریخی و فرهنگی نگاه  کرده و از روبروی آن

ای بژه تصژور ور فزآینژدهاگر تردد در خیابان، هدف اصلی خیابان باشد، محققان شهری و ناظران به طژ   

ننژد. خیابژان وجژودی کخیابان به عنوان ی  فضای اجتماعی و نه فقط ی  مجرا برای حرکت توصیه می

های اجتماعی و فرهنگی است؛ خیابان ارتباطی و طراحی آن منعکس کننده برخی از انگیزهاجتماعی بوده  

سژازد و اراتباطژات و تعژامالت را آسژان هم میکند، پیوند میان مردم را فرارا میان ساختمان ها ایجاد می

راه کند: خیابان ی  شژاهدهد، او بیان میشناختی از خیابان ارااه میجاکس تعریفی بیشتر جامعه  .کند می

شوند و با اندازه و ناهمگنی زنژدگی ها با یکدیگر مواجه میای که در آن غریبهشهری مرکزی است، عرصه

 (.24: 1393آیند)علیخواه، ره کنار میچهشهری، به صورت چهره به

هژا بژا ها اسژت. در واقژع خیابژاناین رویکردها به شهر به نوعی بیانگر اهمیت حرکت انسانها در خیابان   

باید و بعد اجتماعی خیابان در برقراری تعامالت و ارتباطات شهروندان به عنوان ها معنی میحرکت انسان

-گیرد. این در حالی است که با تسخیر خیابانخیابان، مورد توجه قرار میعنصر مهم در هویت بخشی به  

 راه سازی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توسط ماشین ها، حرکت عابران پیاده و پیادههای تهران 

محل حضور همه شهروندان و مشژارکت آنژان در "در حالی که پیاده راه به عنوان یکی از اشکال خیابان   

هژای مختلفژی از شان است. این فضاها در مقیاس همه شژهر عمژل کژرده و پژذیرای گژروهندگی جمعیز
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راه ها عالوه بر نقژ، ارتبژاطی و دسترسژی، مکژانی امژن و راحژت بژرای تمژاس شهروندان هستند. پیاده

شژهری (. اما جای خالی ایژن عنصژر  54:  1389جو،  آورد)کاشانیاجتماعی، گردش و تماشا و ... فراهم می

-های اجتماعی که دارند مژیراه ها با نق،تواند پیامدهای اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد. پیادهمی

توانند تاثیر مطلوبی را در محیط شهری داشته باشند، فضاهای فراغتی شهروندان را تأمین کنند و در کنار 

تواننژد جایگژاه راهژا مژییاورنژد. پیژادههای امن را به ارمغان بآن احساس آرام، در رفت و آمد در مکان

بسژتگی و همژاهنگی اجتمژاعی را نیژز افژزای، تعامالت اجتماعی باشند و موازی با برقراری تعامالت، هم

 دهند. 

های صنعتی بازارهای موجود در محدوده طرح کاسته شده و به ار، از جنبهزسازی خیابان اللهراهبا پیاده   

ی چنین ایجاد اصناف فرهنگژی و هنژری در محژدودهگردد. همآن افزوده میهای مصرفی و لوکس  جنبه

شان در ها و سپری شدن اوقات فراغتطرح، موجب تقویت حضور بازدیدکنندگان و مشتریان درآخر هفته

صورت پیژاده و زار موجب افزای، حضور شهروندان در این محدوده بهسازی اللهراهگردد. پیادهخیابان می

)عسگری و گرددمودن اوقات فراغت آنان با خرید و استفاده از امکانات فرهنگی و هنری موجود میسپری ن

 (.1390زاده، زمان

ای در عمژل بژا مسژاال شژهری و منژافع گروهژی از زار به عنژوان اقژدام توسژعهراه سازی اللهاما پیاده   

های تاریخی، هویتی و فرهنگی نوعی از ویژگیزار  واجد تاجتماعات انسانی در تضاد قرار دارد. خیابان الله

گیژرد، حضژور و از سوی دیگر دارای کاربری تجاری است که منافع گروهی از صنف الکتریکی را در بر می

در کنژار یکژدیگر ناسژازگاری، فعالیژت و عملکردهژای ویت تاریخی و فرهنگی این خیابژان  این صنف و ه

تواند بر این سازی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی این خیابان میراهپیادهمتناقضی را ایجاد کرده است و  

گیژری ابعژاد تضاد دامن بزند و وضع موجود بعد از اجرای طرح نه تنها بهبود نیابد بلکژه منجژر بژه شژکل

هژای اکتشژافی صژورت گرفتژه بژا برخژی از وسیعی از مساال انسانی، اجتماعی و اقتصادی گردد مصاحبه

-پژوهشی را در خصوص پیژاده  1391طور مثال مهندس عسگری که در سال  ن و پژوهشگرانی)بهمسئوال

ی برخژی از انجام داده است( نشان از آن دارد که مخالفت و مقابله  1391زار در سالسازی خیابان اللهراه

ط شهرداری اصناف همچون صنف الکترکی توانسته است در مواردی از انجام اقداماتی در این خیابان توس 

اطالعی از اقدام تواند عوامل فراوانی داشته باشد، که تضاد منافع، بیجلوگیری نماید. این برخورد قهری می

 های ناموفق و... بخشی از این عوامل هستند.طراحی شده، داشتن تجربه

است. تاریخ و  های فرهنگی و تاریخی است که در خود جای دادهزار در پتانسیلویژگی مهم خیابان الله    

زار نیز بیانگر قطب فرهنگی این محله و خیابان در شهر تهران است. محدوده بافت فرهنگی ی اللهگذشته

 یاس  و نو حافظ  تئاتر بعدها و پارس  تئاتر و نصر تئاتر دهقان، تئاتر ملی، تئاترو تاریخی الله زار متشکل از 

تهژران تبژدیل  نمایشژی هنرهای و سینما و تئاتر کانون خیابان هستند که این خیابان را به خیابان این در
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های این خیابان، محل فروش مصنوعات لوکس بودنژد ها و فروشگاهاند، به عالوه در گذشته نیز مغازهکرده

های مژدرن بژا ساخت. وجود ساختمانگرایی را به یکی از عناصر شهرنشینی مبدل میکه به نوعی مصرف

مدرن مانند خانه بوشهری و گراند هتل معمژاری و ارزش فرهنگژی و تژاریخی ایژن های سنتی و  معماری

تژرین کژانون ای شژاید مهژمها مهم و در دورهزار یکی از کانونخیابان الله"،کند.  خیابان را نیز بیشتر می

کژه  توان یافژت. زمژانی بژودترین ارزشی است که در این خیابان میفرهنگی  تهران بوده است و این مهم

ها در این سژینماها نمژای، داده زار قرار داشتند و بهترین فیلمبهترین سینماهای پایتخت در خیابان الله

ترین کاالها را از هر نوع عرضژه های تهران که نفیسترین و زیباترین مغازهشدند، زمانی بود که آراستهمی

ا و روزهای تعطیل که مردم تهران از کار فراغت بودند، زمانی بود که عصره  زار گرد آمدهکردند، در اللهمی

زدند و با رفتن به سینما و تئاتر و خژوردن بسژتنی و زار میداشتند، همراه با خانواده سری به خیابان الله

های آراسته و شی ، چند سژاعتی از اوقژات فراغژت خژوی، را ها و ساختمانقدم زدن و تماشای ویترین

تژر چنژین نقشژی را در پیکژر تر و فرهنگیتواند با محتوای بسیار غنیزار میکردند، اکنون اللهسپری می

زار فضژاهای ی اللژههژی  گژذرگاهی، بژه انژدازه"(. 349: 1389) پوالونژد، "تهران امروزی بر عهده بگیرد

ل تواند تبدی( می270:  1389)پوالوند،  "هزار متر مربع فضای فرهنگی  15فرهنگی ندارد، الله زار با حدود  

یعنی گذرگاه نشاط، گژذرگاه زنژدگی و مرکژز توضژیح "به گذرگاه فرهنگی تهران گردد. گذرگاه فرهنگی  

 (. 272: 1389)پوالوند،  "زارفرهنگ اصیل ایرانی و این هی  جایگاهی ندارد جز در الله

انست، مکانی دترین مکان گردشگری شهروندان تهرانی توان الله زار را تجلی مدرنیته و مهمدر واقع می   

هژای ها، تئاترها، سینماها و فعالیژتگرایی، تلفیق معماری سنتی و مدرن، هتلمصرفکه شهرنشینی را با  

کشد، اما با تمام پشتوانه تاریخی و فرهنگی خیابان اللژه زار فرهنگی و روشنفکرانه به خوبی به تصویر می

-مژی ای که در مراجعه به این خیابانه گونهاین خیابان امروزه محل استقرار صنف الکتریکی شده است. ب

شاهد تردد سریع عابران)خریداران و فروشندگان(، سروصدای ناشی از عبور مژداوم موتورسژوران و...   توان

 . بود

قدم زدن در این خیابان و مشاهده بناهای تارخی و هویژت تژاریخی ایژن خیابژان،  هژن   ،این  عالوه بر   

اش، بژا کند که چگونه این خیابان بژا وجژود بناهژای تژاریخی و فرهنگژیانسان را با این چال، مواجه می

ایژن بناهژای تژاریخی و   زیسژت و حیژات اجتمژاعی داشژته باشژد.تواند  های تجاری میفعالیتعملکرد و  

هژای دیگژری از گذشژته دارنژد، شان سژخن از داسژتانهنگی با به رخ کشیدن معماری مدرن و سنتیفر

و سروصدای افژرادی کژه بژرای   30فکرانه در دهه  داستان شلوغی و سروصدای ناشی از گفتگوهای روشن

هویژت و آمدنژد. بافژت  ( به این خیابان می40دیدن فیلم، تئاتر و گذران اوقات فراغت خود)بیشتر در دهه

زار بیانگر ارزش تاریخی و فرهنگی این خیابژان اسژت، در حژالی کژه ایژن خیابژان در تاریخی خیابان الله

گذشته کانون روشنفکری و فرهنگی در ایران بوده است اما با گذشت زمان و تحوالت سیاسی و اجتماعی 
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مه ایجاد کاربری تجاری در ایژن ی پایین جامعه و در اداهای فرهنگی برای اقشار طبقهباعث ایجاد کاربری

گیرد. در واقع یکی از مساال اجتماعی که ایژن خیابان بوده است که با هویت تاریخی آن در تضاد قرار می

خیابان با آن مواجه است، همجواری ناخوشایند میان فعالیت هژای تجژاری در بافژت تژاریخی و فرهنگژی 

ی خیابان تحمیل کرده اسژت، از جملژه مسژاال محلژه  های اجتماعی را نیز بر ایناست. همین امر آسیب

-هژا و افژراد بژیخوابطالق، زنان سرپرست خانوار، زنان خیابانی، کودکان کار و خیابان، کارتن"فردوسی  

زار که تبدیل به مرکز تجاری شده است (. یکی از مساال خیابان الله1388خانمان و اعتیاد است)سالمت،  

زمان با پایان ساعات کاری کسبه،  این خیابان به طیل و ساعات پایانی شب هماین است که در روزهای تع

مردگی مواجه است، به محل مناسژبی بژرای ی شبهای منطقه که با پدیدهمانند برخی از دیگر از خیابان

امکژان شود. به عالوه افزای، کاربری تجژاری در خیابژان باعژث فقژدان  پذیر تبدیل میتجمع افراد آسیب

ی ؛ اداره1396شژهر،  )بعد پویامراوده و تعامل اجتماعی به دلیل ازدحام و کیفیت نازل محیطی شده است

ی ساماندهی، بهسازی ی پروژهها(. در حالی که یکی از کارویژه1390های کاربردی دانشگاه تهران،پژوه،

 تواند باشد.ی مساال اجتماعی میزار و کاه، برخزار بهبود شرایط خیابان اللهو نوسازی خیابان الله

که هر عملکرد اجتماعی دارای کارویژه و منافع خاص خود است، این همجواری از سوی دیگر از آنجایی   

تضاد منافع گروهی از اصناف الکتریکی و منافع عمومی و جمعی شهروندان را به همراه دارد. تضاد منژافع 

هایی شود که از قدرت اجرایی و عملکردی ز مناسبات و فعالیتتواند منجر به فرسای، بخشی ابه مرور می

زار صنف الکتریکی بعد از انقژالب در ایژن خیابژان چنژان پایینی برخوردار هستند، چنانکه در خیابان الله

جایی این صنف از این خیابژان را مطژرح توسعه یافته است که به راحتی نمیتوان سخن از تغییر و یا جابه

 کرد. 

تواند همانطور که منافع عمومی را با احیای بافت ن مسئله را نباید در نظر دور داشت که این طرح میای   

هژای تواند منافع گروهی از صنف الکتریکی که سژالفرهنگی و تاریخی خیابان بازنمایی و تامین کند، می

نجر به نارضایتی و تأثیرات متمادی در این خیابان به کسب و کار مشغولند را به مخاطره بیندازد و حتی م

هژای ارزیژابی تژاثیرات دفکژه یکژی از هژمنفی بر معیشت و وضعیت زندگی این گروه گژردد. از آنجژاای

های شهری، بررسژی دالیژل ضژعف یژا قژوت ایژن های اجتماعی پذیرش پروژهبررسی پتانسیل"اجتماعی  

) "هژای شژهری اسژتش اجتماعی پروژهها و در نهایت ارااه سازوکارهای علمی برای تقویت پذیرپتانسیل

تواند منافع اقتصادی و معیشت شود که این پروژه تا چه میزان می(، این مسئله مطرح می1393علیخواه،  

راه منجژر بژه تضژاد اصناف مستقر در خیابان را به مخاطره بیندازد و تحت تاثیر قرار دهد. آیا ایجاد پیاده

گردد؟ و همواره با این دغدغه هستیم که این طرح چگونژه نگی نمیهای تجاری و فرهبیشتر میان فعالیت

های فرهنگی را با عملکردهای تجژاری تواند تعارض میان بافت تاریخی و فرهنگی و بالطبع آن فعالیتمی

 حل کند و به سازگاری میان آنها منجر گردد؟
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زار از جملژه ت اصژناف خیابژان اللژهدر واقع در حین انجام پروژه و پس از آن، ایجاد اخژتالل در فعالیژ   

مساال و مشکالتی است که نارضایتی بسیاری را در کسبه دامن میزند،کاه، درآمژد اصژناف، کژاه، در 

بها باعث شکل گیری تالش مالکان واحدهای تجاری برای ممانعت از اجژرای پژروژه ارزش سرقفلی و اجاره

زار نه تنها باعث کاه، مشتریان آنها خواهد شژد و از لهسازی خیابان الراهگردد. طرح بازسازی و پیادهمی

جایی کسبه در نظر گرفته نشده است، بژه مژرور بژا مقاومژت و که هی  جایگزین دیگری برای جابهآنجاای

ها و روابط شغلی را ای از نق،این صنف شبکه "های متعدد این صنف روبرو خواهیم بود. چنانچه مخالفت

ای از کاالهای زار به وجود آورده و نحوه عملکرد آن به این صورت است که بخ، عمدهاللهی  در محدوده

مورد نیاز اصناف مستقیما توسط خود آنها از تولید کنندگان و یا واردکنندگان خریداری و در این محدوده 

هژداری کژاال، به متقاضیان عرضه میگردد و با توجه به اینکژه در ایژن محژدوده عملکردهژای انبژاری و نگ 

های ای از روابط و نق،فروشگاهی و نمایشگاهی واحدهای صنفی در کنار هم استقرار یافته است مجموعه

شغلی مانند انبارداری، حمل و نقل و تخلیه و بارگیری در این محدوده شکل گرفتژه و عژالوه بژر مالکژان 

هژا( ویزیتژوری ها، وانتیها، چرخی  یواحدهای تجاری مشاغلی مانند نگهبانی و سرایداری، باربری) موتور

هژای انبژاری و... در این محدوده مشغول به فعالیت بوده و بخشی از آنها نیز در واحدهای صنفی و کاربری

توانژد اتژا مژی  (. بنابراین1396) بعدپویاشهر،  "عمدتا به شکل مجردی و خانه های کارگری ساکن هستند 

ت را مورد بررسی قرار دهد و وارد گفتگو بژا مالکژان واحژدهای کارهای کاه، صدمات و جبران خساراراه

 تجاری به عنوان زیان دیدگان این پروژه گردد. 

جایی صنف بژزرگ الکتریکژی از ایژن از سوی دیگر یکی از مساالی که این طرح با آن مواجه است جابه   

د مدت اتفاق افتد، که شهرداری تواند در بلنجایی صنف الکتریکی در صورتی میخیابان است، امکان جابه

تهران در راستای توسعه این طرح برخی از امالک را به تمل  خود درآورد، در این صورت شهرداری تهران 

نیز با مشکالت مالی و مباحث حقوقی و تمل  بسیاری مواجه خواهد بود. عالوه بر این بناهای فرهنگژی و 

هستند که شهرداری تهران برای احیا ایژن بناهژا نیازمنژد تاریخی این خیابان نیز در تمل  شخصی افراد  

مذاکره و گفتگو با این مالکان است.  به عنوان مثال، سینما رودکی)متروپل سابق( در تمل  فردی با نژام 

آقای بهبهانی است که در طی انجام مطالعات مقدماتی توسط گروه پژوه، با ایشان گفتگو صورت گرفته 

ر قالب تسهیلگری ارتباط ایشان با مدیران شهری برقرار گژردد تژا ایژن سژینما است و تالش شده است د

 بتواند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهد. 

همانطور که مطرح شد، وجود صژنف الکتریکژی و قژدرت اقتصژادی و صژنفی آنهژا میتوانژد مسژاال و    

به این صنف، مساال ترافیکی است کژه  مشکالتی را برای این طرح ایجاد کند. یکی دیگر از مساال مربوط

بارگیری این صنف در خیابان الله زار و رفت و آمد مشتریان و کسبه، بر بار ترافیکژی محژدوده افژزوده و 

رفت و آمد عابران را نیز با مشکل مواجه کرده است. بنابراین نظام حرکتی و دسترسی این خیابان از جمله 
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اید مورد توجه قرار گیرد. بژا توجژه بژه اینکژه ایژن خیابژان یکژی از مسایلی است که در طرح ارااه شده ب

کند و این خیابژان و خیابژان محورهای مهم شهری است و تنها دسترسی از جنوب به شمال را فراهم می

های اطراف آن مانند سعدی و جمهوری نیز دارای طرح ترافی  هستند، البته باید به این نکته اشاره کرد 

میدانی بار اصلی ترافی  از شمال به جنوب و عکس را دو خیابان سعدی و فردوسژی در   که در مشاهدات

توانژد زار مژیسازی خیابان اللهراهزار برعهده دارند. از سوی دیگر و با وجود شرایط فعلی پیادهدوطرف الله

اطژراف ماننژد   زار گردد و حتی بار ترافیکژی خیابژان هژایباعث اخالل در دسترسی مشتریان خیابان الله

زار سازی اللهراهسعدی، جمهوری و فردوسی را نیز افزای، دهد. باید این مهم را در نظر داشت که با پیاده

های ایژن خیابژان وجژود های اطراف و دسترسی به مغازههایی برای کاه، بار ترافیکی خیابانحلچه راه

به خیابان الله زار قرار گیرند تا مشتریان خژود را از توانند در راستای منافع کسها میحلدارد، آیا این راه

هژای را برای شهروندان تهرانژی بژا ترافیژ  سژنگین و هزینژه 12دست ندهند و مسیر حرکت در منطقه 

 سوخت ناشی از این ترافی  مواجه نسازد. 

زار، بیشژتر رسد با توجه به ماهیت پژروژه سژاماندهی، بهسژازی و نوسژازی خیابژان اللژهنظر میاگرچه به

زار به عنژوان ی اعتبار فرهنگی خیابان اللهاعاده"و به   ای نمود پیدا کند،پیامدهای مثبت این اقدام توسعه

زار به یکی از مراکز خرید یکی از مراکز اصلی گذران اوقات فراغت در پایتخت، تبدیل تدریجی خیابان الله

هژای فرهنگی عرضه کاالها و خدمات و نیژز اسژتفاده از ارزش فروشی با تأکید پر رونق شهر در قالب خرده

ی زار در جهت ایجاد ی  محیط شهری جذاب و پرمحتوا که زمینژهمعماری، مکانی و تاریخی خیابان الله

با این حال شناخت محیط اجتماعی   کم  کند. اما  (1389)پوالوند،  "باشد ارتباط فرهنگی در آن غنی می

های سژاکنان تحقق اهداف و نتایج قابل انتظار آن، عوامل موثر بر چگونگی نگرش   پروژه، موانع و مشکالت

بینژی شژده در طژرح، ها از خدمات و مزایژای پی،نفعان اصلی طرح و میزان و چگونگی استفاده آنو  ی

و  بینی نشده در روند اجراهای تحقق پایداری پروژه در اجتماع محلی و سایر عوامل و شرایط پی،مکانیزم

ی راهکارهای اصالح و ارتقاء پیامدهای مطلوب پروژه مساال مهمی است که در مدیریت آن به منظور ارااه

 این طرح باید به آن پرداخته شود.

 هژای کالبژدی، دارای گژردد کژه ایژن اقژدام عژالوه بژر هژدفاهمیت این پروژه زمژانی دوچنژدان مژی   

سژازی اوقژات ای، تعامالت و همبستگی اجتمژاعی، غنژیهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی است. افزهدف

بخشژی بخشی از هوّیت تاریخی و فرهنگی شهر تهران و هویتاجتماعی، احیای  هایفراغت، کاه، آسیب

ی مذکور است. در تاریخی، افزای، امنیت شهری و ارتقاء کیفیت زندگی عمومی و... برخی از اهداف پروژه

تضاد منافع گروهی، تضاد منافع اجتماعی و عمژومی، تعژارض و ناسژازگاری حالی که در کنار این اهداف،  

های تجاری، فرهنگی و تاریخی را شاهد هستیم. بنابراین پرس، اصلی ایژن پژژوه، میان بافت و فعالیت
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زار بژا هژدف سژاماندهی، سازی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی اللهاینگونه قابل طرح است که: پیاده راه

 زار چه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را خواهد داشت؟و نوسازی خیابان اللهبهسازی 

 

 ایمعرفي اقدام توسعه

زار« ، »ساماندهی، بهسازی، نوسازی و احیژای بافژت تژاریخی خیابژان اللژهاتااقدام مورد بررسی در این    

 12ی  دستور کار شهرداری منطقهای با این عنوان در  است. الزم به  کر است که در حال حاضر کد پروژه

زار« در اسژناد مژالی شژهرداری سژازی خیابژان اللژهراهوجود ندارد و طرح مورد اشاره تحت عنوان »پیاده

گردد. به پیشنهاد پژوهشگر اتا و موافقت شهرداری منطقژه، مقژرر شناسایی می  1397در سال    12منطقه

 شده باشد.شده است دایره اجرای اتا بی، از کدپروژه تعریف 

ای مورد بررسی در این طرح در نگاه نخست ماهیتی ترافیکی دارد. زیرا در طرح مورد نظژر اقدام توسعه   

تژر گردد. امژا بژا نگژاهی دقیژقروسازی به اصالح الگوی تردد و افزای، امنیت عابران پیاده منجر میپیاده

-تاریخی، تغییرات در معماری و اِلمان ترمیم و احیای بافت شود که هدف از اجرای این طرح،میمشخص  

زار و نیز احیای بافت فرهنگی، راه اندازی تماشاخانه، سینما، تئاتر های شهری برای نمود بافت تاریخی الله

و جذب افراد و گروهای فرهنگی است. پس این اقدام در عمل دارای ماهیت تاریخی، زیباسازی و فرهنگی 

 نیز هست.

درصد وسعت باروی دوم و همین نسبت از بناها و فضاهای واجد  80هکتار،  1600با وسعت    12منطقه     

به نژوعی »مرکژز تژاریخی« تهژران بژزرگ  12های هویتی تهران را در خود جای داده است. منطقه ارزش 

زار( در ای مورد نظر )خیابان اللهی اقدام توسعهناحیه تقسیم شده است که محدوده  6است. این منطقه به  

های تجژاری شژهر تهژران یکی از راستهزار با جهت شمالی جنوبی، واقع شده است. خیابان الله  1ی  حیهنا

های فردوسی و سعدی از میدان امام خمینی تا خیابژان انقژالب امتژداد یافتژه است که به موازات خیابان

ی تقسژیم شژده اسژت. زار نو( و جنوباست. این خیابان توسط خیابان جمهوری به دو قسمت شمالی )الله

متر است. خیابان الله زار که به صژورت   1650زار که موضوع احیای آن مطرح است  طول کل خیابان الله

 چین قرمز رنگ در تصویر زیر جانمایی شده، در محله فردوسی ژ الله زار واقع شده است.نقطه
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 تهران شهر  12ی ی منطقهزار در نقشه : موقعیت خیابان الله1تصویر 

زار بورس محصوالت الکتریکی، کوچه برلن و مهران بورس پوشاک و بچگانه، کوچژه رفژاهی خیابان الله   

های سعدی و فردوسی در حاشیه محدوده مطالعه به ترتیب به عنوان بورس بورس خنچه عروس و خیابان

-تمایز مکانی، در بخژ،های مذکور به رغم  شوند. راستهالکتروموتور و چاپ و فروش شبرنگ شناخته می

ها مکان یژا واحژد فعژالیتی در ایژن راسژته  5745ها در هم تداخل دارند. در کل  ی  از راسته  هایی از هر

زار واحد در براصلی الله  3754زار جنوبی،  واحد در بر اصلی الله  2073موجود بوده است، که از این تعداد  

اند)عسژکری و مهران و رفاهی استقرار داشته-ی برلنهاواحد در کوچه  1991های منتهی به آن و  و کوچه

 (. 19: 1390زمانزاده، 

گانژه تعریژف شژده در   5هژای  هژا و سیاسژتزار در راستای الگوهای محرک توسعه در محور اللهپروژه   

های های ارتقاء دسترسی و حرکت، ساماندهی عرصهارچوب طراحی شهری بوده و شامل پروژههقسمت چ

های اقتصادی، جابجایی یژا تغییژر کژاربری صژنوف ناسژازگار و همگانی، ارتقاء کیفیت بافت، ایجاد محرک

نقطژه مطالعات و اسناد فرادست به آن اشاره شده اسژت و    یدر تمام  .هستند های تبلیغی ترویجی  فعالیت

در محژدوده موسژوم بژه  یزار شژمالو الله  یآن هاست؛ قرار گرفتن محدوده الله زار جنوب  یمشترک تمام

و   استیس   نیآن است. منطبق بر هم  رد  یشهر  یسرزندگ  یایشهر تهران و لزوم حفظ و اح  یخیمرکز تار

و طرح جامع شهر تهران بوده است، طرح ها  1404چشم انداز کالن که برگرفته از سند چشم انداز تهران 

مطالعات   نیاز ا  یشهر تهران انجام شده است که در برخ  یخیمحدوده مرکز تار  یبرا  یو مطالعات متعدد

 ه محژور اللژه زار بژه صژورت خژاص بژه محژدود  زیژن  العژاتاز مط  یبه محور الله زار اشاره شژده، و برخژ

 اند.پرداخته
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شهر تهران، بژه صژورت مشژخص  12  یمنطقه  یلیشهر تهران و به تبع آن طرح تفص  یلیطرح تفص  در   

از  یو اجتمژاع یکالبژد  یهااصژالح سژاختار ازمنژد یمحدوده الله زار در ارتباط با محدوده اطراف خژود  ن

راه  ادهیژپ ص) محور الله زار به طور مشخیکیبناها، اصالح ساختار تراف  یو باز ساز  یجمله؛ مرمت، بهساز

و ...   یشژهر  یسژرزندگ  یایژاح  ،یناسازگار با محدوده شهر  یهای(، اصالح کاربردر نظر گرفته شده است

 است.

 

 شناسيروش 

 اجتمژاعی  تژأثیر  ارزیژابی  ( اسژتوار اسژت.1SIAرویکرد اصلی پژوه، بر اصول ارزیابی تژأثیر اجتمژاعی) 

 یژا  پژروژه  برنامژه،  اقژدام،  تأثیرات  منظم  تحلیل  برای  الزم  دان،  که  است  اجتماعی  علوم  از  ایزیرمجموعه

 اسژت تأثیر تحت شانمحیط  که هاییاجتماع و افراد  یهروزمر  زندگی  کیفیت  رب  پیشنهادی  سیاست  تغییر

 فردی یا اجتماعی سطح  در  پیشنهادی اقدام  که  دارد  اشاره  تغییراتی  به اجتماعی  تأثیرات  .کند می  فراهم  را

 طوربژه و نیازهایشان برآوردن یهنحو یکدیگر، با افراد روابط  و تفریح کار، زندگی، یهشیو و آوردمی بار به

هژا در این نژوع از پژژوه،(.  1391)بارج،  دهد می  تغییر  را  جامعه  اعضای  عنوانبه  انطباقشانی  هشیو  کلی

 ازجملژهبینی پیامدهای اقدام نفعان، تعیین تأثیرات اقدام و پی،ی، شناسایی  یابی  دامنهشناسایی اقدام،  

و ابزارهژای   هژافنواسژطه اسژتفاده از  توان بهترین مراحل آن است. از سوی دیگر، این پژوه، را میمهم

های کیفژی و کمژی(. روش مختلف از منظر رویکرد روشی، پژوهشی ترکیبی نیز نام نهاد)استفاده از روش 

 هدف کاربردی است.  ازنظرمسیر توصیفی و  نظر از مورداستفاده

 ی آماری به شرح زیر وجود دارد:در این پژوه، چند جامعه

سژازی و نوسژازی ساماندهی، بهشهرداری تهران و پروژه   12ی  ی اسناد موجود در رابطه با منطقه. کلیه1

های پژوهشی، مطالعات شهرداری، طرح تفصیلی، )شامل اطالعات حاصل از سرشماری، طرحزارخیابان الله

 طرح توجیهی پروژه، سند توسعه محله، و...(.

و نوسژازی   بهسژازی  های مورد بررسی در این پژوه، به قرار زیر بوده است: سژاماندهی،برخی از طرح   

ره( تژا )  ینژیخمحدفاصل میدان امام  زار )اللهی خیابان  سازراهادهیپسنجی  مطالعات امکان  ،زاراللهخیابان  

با رویکرد توسعه گردشژگری و تهران )طرح ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر    خیابان جمهوری،

سژنجی احژدا  مطالعه امکان ، 12منطقه و ترافی  در  ونقلحملانداز سیاست افق چشم  (،مؤمنانهزیست  

خیابژان انقژالب تژا حدفاصژل  )  زاراللژهساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابژان    ،زاراللهدر خیابان    راهادهیپ

نامژه توسژعه بر  تهران،بی.طرح تفصیلی یکپارچه شهر  زار جنوی خیابان اللهروسازادهیپ  خیابان جمهوری(،

 
1ـ  Social Impact Assessment 
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اولویژت اقژدامات اجرایژی ) تهژرانارتقاء کیفیت زندگی در مراکز تاریخی شهر    ،12محله فردوسی منطقه  

 . محله بهارستان و فردوسی( و...

در دسژترس بژوده اسژت و تژالش  گیری هدفمند ودر مطالعات اسنادی صورت گرفته شده روش نمونه   

روژه که قابلیت دسترسی داشته باشند مورد بررسژی قژرار گیژرد. ابژزار شده است تمامی اسناد مرتبط با پ

 های اطالعاتی بوده است.مورد استفاده نیز فی،

 241831،  1395اس سرشژماری سژالشهرداری تهران که جمعیت آن بر اسژ  12. کلیه ساکنان منطقه2

-، با استفاده از ابزار مصاحبه(. در این بخ1396سازمان آمار ایران، بوده است)79479و تعداد خانوار    نفر

مند به گفتگو با افراد قدیمی و مطلع سطح منطقه اقدام خواهد شد. اشژباع نظژری نیژز نامه و روش هدف

 های مورد بررسی خواهد بود.ی کفایت نمونهدهنده نشان

نفژر 24972بهارستان و فردوسی( که جمعیژت آن    هایی بالفصل پروژه)محلهی ساکنان محدوده. کلیه3

نامه و روش هدفمند به گفتگژو بژا افژراد قژدیمی و مطلژع در این بخ، با استفاده از ابزار مصاحبه.  1است

هژای مژورد ی کفایژت نمونژهدهندهی مورد بررسی اقدام خواهد شد. اشباع نظری نیز نشانسطح محدوده

 بررسی خواهد بود. 

در این بخ، از پژوه، با استفاه از فرمول برآورد حجم نمونه   زار،ی فعال در خیابان اللهی کسبه. کلیه4

های منتهی به آن در قالب پرسشنامه اقدام به گفتگژو زار و کوچهی خیابان اللهنفر از کسبه  400با حدود  

 صورت خواهد پذیرفت. 

گیری هدفمند روه از افراد با استفاه از روش نمونهزار. در برخود با این گخیابان الله. مراجعان و مشتریان  5

در دسترس با مراجعان به این خیابان مصاحبه انجام خواهد شد. اشباع نظری نیز کفایت نمونژه در ایژن   و

 بخ، را مشخص خواهد نمود.

شژماری صژورت در این مرحله تالش خواهد شد تا تمام  زار،های مستقر در خیابان الله. نهادها و سازمان6

های های مستقر در این خیابان مصاحبه صورت گیرد. برخی از نهادها و سازمانگیرد و با نهادها و سازمان

های ملت، ملژی، انصژار و مسژکن مورد گفتگو در این طرح به قرار زیر هستند: روزنامه کیهان، شعب بان 

ی فردوسی زار، سرای محلهکافه ایوان، مهمانپذیر یاس و هتل سعدی، مسجد الله  ار،زفعال در خیابان الله

 زار.ژ الله

 های مرتبط با طرح. نهادها و سازمان7

در این مرحله با روش هدفمند نهادهای مرتبط شناسایی و با آنها مصاحبه صژورت گرفژت. الزم بژه  کژر 

ای با حضژور روش بحث گروهی بهره برده شد و در جلسهی صنف الکتریکی از  است در برخورد با اتحادیه

 
 تهران(  12نفر)پورتال شهرداری منطقه  8467و محله فردوسی16505. محله بهارستان  1
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 3ی صژنف الکتریکژی، اداره اوقژاف ناحیژههیات مدیره این اتحادیه در خصوص پروژه گفتگو شد. اتحادیه

 .تهران و معاونت میرا  فرهنگی 12تهران، پلیس راهور منطقه

 های خارج از محدوده و مرتبط با موضوع پژوه،. نهادها و سازمان8

گیری در دسترس به مصاحبه با مژدیران و مسژئوالن ایژن نهادهژا و این مورد با استفاده از روش نمونه  در

هژای تئژاتر و خانژه نمژای، ها اقدام شد. اشباع نظری کفایت مصاحبه را تعیین نمود. اداره برنامژهموسسه

گژی هنژری تهژران ژ وزارت ارشاد اسالمی، تئاتر مستقل تهران، مجتمع سینمایی مرکزی، مجموعژه فرهن

 .مدیر کافه رومنس سینما ایران، مجموعه آکادمی تئاتر شانو و

 ی شهری. متخصصان حوزه9

با استفاده از روش هدفمند افراد زیر انتخاب و با استفاده از فن مصاحبه با این افژراد بژه گفتگژو پرداختژه 

مدیر سینما رودکژی، مهنژدس  شد. مهندس مسعود متولی، کارشناس شرکت بعدپویا شهر، آقای بهبهانی،

ی سینما و دکتر ایزدی، دکتری معماری با گرای، مرمت شهری، معاون مرباغی، مدیر پروژه بازسازی خانه

 وزیر راه و شهرساز.

 نفع. مدیران شهری، محلی و نهادهای  ی10

گرفت. در مورد شورایاری گیری هدفمند با افراد زیر گفتگو صورت  در این مرحله با استفاده از روش نمونه

بحث گروهی با حضور اعضای شورایاری، مدیر اجتماعی ناحیه و مدیر محلژه صژورت گرفژت ژ شژورایاری 

زار)احمدی، تنعمی، صادقی، ظهیری، امیری، حیدری، اشرفی و خانم نادری(، معاونت محله فردوسی ژ الله

و بناهای تژاریخی معاونژت شهرسژازی و تهران، مدیریت بافت    12حمل و نقل و ترافی  شهرداری منطقه

ریژزی و تهران، معاونژت برنامژه12معماری شهرداری تهران، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه

 زار.تهران و ستاد ساماندهی خیابان الله12توسعه شهری شهرداری منطقه

 

 هايافته

محیطژی، فرهنگژی و ی، اجتماعی، زیسژتزار فعالیتی جمعی است و دارای ابعاد اقتصاداحیای خیابان الله

توان تنهژا کالبدی با کارکردهای متفاوت است، در این پژوه، بر اساس رویکرد نظری کارکردگرایی، نمی

بر ابعاد مثبت این پروژه دست گذاشت، بنابراین با مفروض قرار دادن کارکردهای مثبت، منفی، ناخواسژته 

توان ترسیم زار« را میساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابان اللهو پنهان مدل مفهومی تأثیرگذاری اقدام »

به صورت تصژویر یابی متغیرهای تحت تاثیر این اقدام شناسایی و  نمود. در این پژوه، و در مرحله دامنه

 .زیر ارااه شده است
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  ساماندهی،بهسازی، نوسازی و احیای بافت الله زارپروژه : مدل تأثیرات 2تصویر  
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هژای بر همین اساس با توجه به این که برای برآورد پیامدها منابع متفاوتی وجود دارد، و همچنژین ویژگی   

جدول مجژزا ارااژه های زیادی دارند، در قالب دو  پیامدهای حین اجرای اقدام و پیامدهای پس از اجرا تفاوت

 اند:شده

 ها : پیامدهای احتمالی حین اجرای پروژه و منبع بیان آن1جدول 
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  * * * * * * * * * کاه، رونق اقتصادی 

  *   * * * * * * کاه، فعالیت اصناف 

    * * * * *   کاه، درآمد اصناف 

 * *   * * * *  * تغییر کاربری

 * * * * * * * * * * کاه، آسای، روحی و روانی 

عدم سهولت دسترسی به خدمات  

 شهری 
 * * * * * *    

 * * * * * * * * * * کیفیت محیط شهریکاه، 

 * *  * * * * *  * عدم دسترسی مبلمان شهری

   * * * * * *  * پذیری عدم سهولت دسترسی

  *         عدم سهولت عبور و مرور عابران

 * *  * * * * *  * افزای، ترافی 

  *         کاه، ایمنی و امنیت محور

      * *   * افزای، آلودگی هوا 

      * *   * آلودگی صوتی

        *   تخریب بناهای تاریخی و ارزشمند 
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  * *  * *  * * * افزای، رونق اقتصادی 

     * * * *   کاه، رونق اقتصادی 

 * *  * * * * * * * افزای، درآمد اصناف 

 * *   * * * *  * تغییر کاربری

 * *  * * * * * * * افزای، ارزش امالک

     * * * *   کاه، ارزش امالک

 * *   * * * * * * بها امالک افزای، اجاره

     * *     بها امالک کاه، اجاره

  *     * * * * گذار افزای، جذب سرمایه

  *       *  زاییافزای، اشتغال

 * *  * * * * * * * عدم تمرکز راسته تجاری

  * *  * * * * * * حفظ بناهای تاریخی و ارزشمند 

  *    * * * * * احیای بافت فرسوده

 * * *  * * * * * * بهبود سیما و منظر شهری

  *         ایجاد جذابیت بصری

 * *  * * * * *  * ایجاد مبلمان شهری

   * * * * * *  * پذیریبهبود دسترسی

  *         بهبود وضعیت عبور و مرور عابران

 * *  * * * * *  * کاه، ترافی 

  *         افزای، تنوع کاربری

  *  * * *  * * * هاساماندهی موتورسیکلت

 * *   * * * * * * دفاع شهریحذف فضای بی

  *         افزای، ایمنی و امنیت محور

  * *        کاه، آلودگی هوا

  * *        کاه، آلودگی صوتی

  * *   *   *  افزای، هویت اجتماعی 
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های  کاه، مساال و آسیب

 اجتماعی
* * * * * * * * * * 

 * * *   * * * * * افزای، امنیت اجتماعی

 * * * * * * * * * * افزای، آسای، روحی و روانی 

  * *       * افزای، مسئولیت اجتماعی 

 * *    *   *  افزای، عدالت جنسیتی

  *       * * حیات شبانه

 * * *   * * * * * افزای، مشارکت اجتماعی 

 * * *   * * * * * افزای، ارتباطات اجتماعی 

  * *       * افزای، اعتماد اجتماعی 

  * *       * افزای، انسجام اجتماعی 

سهولت دسترسی به خدمات  

 شهری 
* * * * * * * * * * 

 * * *   * * * * * ارتقا کیفیت زندگی 

 * * *   * * * * * فردی رعایت حقوق 

 * * * * * * * * * * یشهر تیریبه مد اعتماد کاه، 

 * * *   * * * * * فراغت  اوقات سازی غنی

 *  *   * * * * * ی اجتماع  افزای، نشاط

 *  *   * * * * * ی اجتماع  المتافزای، س

   *       * ی اجتماع  افزای، رفاه 

   *   * * *   ی اجتماع عدالتایجاد 

   *        پذیریافزای، جامعه

 * * * * * * * * * * حفظ خاطره تاریخی و جمعی 

 * * *  * * * * * * افزای، حس تعلق خاطر 

 * * *  * * * * * * فرهنگی  -هویت تاریخی

 * * *  * * * * * * توسعه گردشگری 

 * * * * * * * * * * افزای، کیفیت محیط شهری 
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 (کاربست)مديريت پیامدها 

رسژانی و پی، از اقدامات مرتبط با نظام اجرا، در این طرح، الزم اسژت تمهیژداتی بژرای آمژوزش، اطژالع

 کژه یزمژانمشارکت مردمی اندیشیده شود تا موجب کارایی و پویایی هر چه بیشتر نظام ارتباطی شود. تا 

کنند که از سوی مسژئوالن ای قرار نگیرند، احساس میطور فعال در جریان اقدام توسعهمتأثران پروژه، به

انژد. بژر برآمژده  هژاآنشرایط زنژدگی  تغییر    درصددها  اند و مسئوالن بدون توجه به آنشهری دیده نشده

رسانی ممکژن اسژت موجژب ها نیز چنین نگرشی نسبت به اقدام حاضر وجود دارد. عدم اطالعاساس داده

هژا و تغییرات ناشی از اجرای اقدام در متژأثران شژود کژه از طژرف آن  هایی در خصوص آیندهبروز نگرانی

 یابد. شکل می هایی در مقابل اقداممقاومت

طبیعی است که در چنین صورتی این متأثران، همکاری الزم را در اجژرای پژروژه بژه عمژل نیاورنژد و    

ای اسژت، تژأمین نگژردد. هژای توسژعههای موفقیت اقدامکه از الزمه  موردنظرمشارکت عمومی    جهیدرنت

همبستگی اسژت، همبسژتگی شود، زیرا مشارکت نیازمند  فرآیند جلب مشارکت عمومی از آگاهی آغاز می

-رسژانی و آگژاهیداشتن آگاهی است. هرچه اطژالع  درگروشود و اعتماد نیز  ی اعتماد محقق میدر سایه

ها نیژز بژاالتر خواهژد رفژت. از تر صورت گیرد، احتمال جلب اعتماد آنتر و صادقانهبخشی به مردم شفاف

ای ند گرفت، زیژرا اطالعژات در اختیژار عژدههای اطالعاتی نیز شکل نخواهرانت طرفی در چنین شرایطی

رسژانی و های پیشنهادی مرتبط با آمژوزش، اطژالعشود. برای این منظور فهرست اقدامخاص محصور نمی

 .شده استمشارکت در جدول زیر گنجانده 
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 مشارکت مردمی رسانی و  های مربوط به آموزش، اطالع:  فهرست اقدام3جدول 

ف 
دی
ر

 

 ها فهرست اقدام
ماهیت اصلی  

 اقدام 

 زمان 

 نهاد مربوطه 
پی، 

از  

 اجرا 

حین  

 اجرا 

پس  

از  

 اجرا 

1 

ی اقدام و صاحبان  ی مداخلهی بان  اطالعاتی امالک حوزهتهیه

ی جلب رضایت و  نفعان و نحوهمنظور شناخت دقیق  یها بهآن

 مشارکت آنان 

   ✓ رسانی اطالع

 مدیریت محله ژ 

 ژ روابط عمومی 

 137ی ژ سامانه

2 

و   وکارهاکسبسازی صاحبان امالک به ویژه اداره اوقاف، آگاه

نهادهای واقع در خیابان )به ویژه مسجد( نسبت به کلیات و  

در قالب  ها ی منافع آنجزایات طرح و تأثیر آن بر آینده

ا توجه به  رسانی و یا برگزاری جلسات مشترک ببروشورهای اطالع 

 نگرش منفی موجود 

   ✓ رسانی اطالع
 ژ روابط عمومی 

 ژ مدیریت محله 

3 

 کارهای کاه، تأثیرات منفی های ایمنی و راه انتقال توصیه

ناشی از عملیات عمرانی)به ویژه آالیندگی محیطی( به کسبه و   

 ی طرح ی مداخلهنهادهای حوزه

   ✓ آموزش
 ژ مدیریت و شورایاری محله 

 137ی ژ سامانه

4 
ی سکونت باال در  باسابقهدرگیر کردن مطلعان محلی و افراد  

 رابط بین شهرداری و شهروندان  عنوانبهمحدوده  
 ژ مدیریت و شورایاری محله    ✓ مشارکت 

5 

های  ای و شبکهاستفاده از بروشور، تیزر تبلیغاتی، گزارش رسانه

نفعان پروژه و سایر  رسانی به  یاجتماعی مجازی جهت اطالع

 شهروندان 

 ژ روابط عمومی    ✓ رسانی اطالع

6 

های مردمی از طریق معرفی  نظارتسازی  کارگیری و فعالبه

ی حضوری،  توسط بنر یا مراجعه 1888و  137های نظارتی سامانه

 ی بازخوردرسانی و ارااهو تشویق کسبه و مردم به اطالع

  ✓  مشارکت 
 1888ی ژ سامانه

 137ی ژ سامانه

7 

گماردن فرد یا افرادی در محل اجرای پروژه با مسئولیت   به کار 

-پاسخ کهیطوربهایت ترافی  در محل عملیاتی راهنمایی و هد 

 های مردمی هم باشند گوی پرس،

  ✓  رسانی اطالع
 ژ پلیس راهور منطقه 

 ژ پیمانکار طرح 

 ژ روابط عمومی   ✓  رسانی اطالع انداز خیابان نصب بنرهای مرتبط با چشم 8

9 
  منظور به محدوده ترافیکی وضعیت یدرباره بهنگام  رسانیاطالع

 سفر حین اجرای اقدام  جذب  کاه،
  ✓  رسانی اطالع

 تهران  ترافی  کنترل ژ

 عمومی  روابط ژ

10 

ایجاد هماهنگی منسجم بین واحدهای داخلی شهرداری و هم بین  

ی چگونگی، برنامه خصوص دربارهشهرداری و نهادهای دیگر به 

 بندی اجرای طرح ریزی و زمان

 رسانی اطالع

 و مشارکت 
 ژ روابط عمومی   ✓ 

11 

ی اجرای پروژه با مرکز اورژانس و  هماهنگی زمان شروع و محدوده

های شهری( برای در  نشانی )و مسئوالن زیرساختسازمان آت،

 نظر گرفتن مسیر جایگزین در صورت بروز حادثه 

 ژ روابط عمومی   ✓  رسانی اطالع

12 

ی عبور و مرور  و نحوه راهپیادهسازی برای استفاده بهینه از فرهنگ

های کسب و کارهای خیابان  و پارک خودروها و موتورسیکلت

کار گماردن افرادی در  های مختلف مانند بهزار از طریق روشالله

بندی  بان و موتوربان، یا استفاده از تابلوها یا رنگقالب پارک

 یکیپوش در مسیر به منظور حفظ ایمنی و نظم ترافمتمایز کف

 ✓   آموزش

 ژ روابط عمومی 

 ژ م اجتماعی و فرهنگی 

 ژ مدیریت محله 

13 

نظرسنجی از کسبه و مسجد محله برای طراحی و نوسازی خیابان  

ها در راستای جلب رضایت و  زار و اجازه اعمال نظر به آنالله

 مشارکت 

   ✓ مشارکت 
 ژ روابط عمومی 

 ژ م اجتماعی و فرهنگی 
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ای، راهکارهای تدوین نظام اجرا، با هدف مدیریت اجرایی پیامدها با رویکرد اقدامات زنجیرهبرای طراحی و     

مژدت طژرح در مدت و میژان. با توجه به پیامدهای کوتاهاند شدهیگردآوردر قالب جدول    اتا  گروهپیشنهادی  

 است.طراحی شدهزمان حین اجرا، جدولی با هدف مشابه برای پیامدهای حین اجرای طرح نیز 
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 های الزم برای مدیریت پیامدهای اقدام )پی، از اجرا( : فهرست اقدام4جدول 
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1 
نهادهای  ها و نفعان، سازمانتشکیل ستادی به منظور هماهنگی بین  ی

 درگیر در پروژه
✓   

 ونقل و ترافی ژ م حمل

 ریزی و توسعهژ م برنامه

 ژ روابط عمومی 

 ی اجتماعی ژ افزای، سرمایه

 ژ افزای، انسجام اجتماعی 

 ژ افزای، مشارکت اجتماعی 

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ افزای، عدالت اجتماعی 

  ✓  اجرای گام به گام آن تقسیم پروژه به چند فاز اجرایی و   2

 ونقل و ترافی ژ م حمل

 ژ م فنی و عمران

 ژ پیمانکار

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ کاه، اخالل در ترافی 

 ژ کاه، تغییرات الگوی زندگی روزمره

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ژ کاه، تغییرات منظر شهری 

3 

مسجد محله و اداره اوقاف از نفعان به ویژه کسبه، ایجاد اعتماد در میان  ی

طریق رایزنی و بیان این موضوع که هدف از اجرای طرح، تغییر کاربری و یا  

 زار نخواد بودهای خیابان اللهتغییر در فعالیت
✓   

 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی 

 ژ روابط عمومی 

 ی اجتماعی ژ افزای، سرمایه

 ژ افزای، انسجام اجتماعی 

 اجتماعی ژ افزای، مشارکت 

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ افزای، عدالت اجتماعی 

4 
های احتمالی با پروژه و  تأمین منافع مسجد به منظور جلوگیری از مخالفت

 جلوگیری از پروژه، از طریق اقداماتی مانند مرمت بنای مسجد
✓   

 ونقل و ترافی ژ م حمل

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ی اجتماعی سرمایهژ افزای، 

 ژ افزای، انسجام اجتماعی 

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 
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 های الزم برای مدیریت پیامدهای اقدام )پی، از اجرا( : فهرست اقدام4ی جدول ادامه 
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5 

کارهای متضاد با بافت فرهنگی و تاریخی خیابان  تسهیل انتقال کسب و 

ی زار جنوبی( از طریق تخفیفات عوارض یا مالیات، ارااه زار)به ویژه الله الله

 تسهیالت بانکی و مشاوره تخصصی به کسبه
 ✓  

 ژ م مالی و اقتصاد شهری

 ژ روابط عمومی 

 ژ کاه، تغییرات عدالت اجتماعی 

 های اجتماعی ژ کاه، آسیب

 ی اجتماعی کاه، تغییرات سرمایهژ 

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 های شغلی ژ بهبود فرصت

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ها ی کاربریژ بهبود سرانه 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 

6 
برای مستاجران و کسبه  … در نظر گرفتن برخی تخفیفات در عوارض، مالیات و

 توجه به زیان تجاری طی اجرای پروژه موقت با 
 ژ م مالی و اقتصاد شهری ✓  

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ژ کاه، تغییرات عدالت اجتماعی 

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 
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7 

ی  هایی در عوارض و...(  برای کسبههای تشویقی)شامل تخفیفطراحی بسته

زار)کالس های سازگار با بافت تاریخی ژ فرهنگی اللهمشتاق به تغییر فعالیت

 و...(هنری، آتلیه، کافه، رستوران 
 ژ م مالی و اقتصاد شهری   ✓

 ژ کاه، تغییرات عدالت اجتماعی 

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 های شغلی ژ بهبود فرصت

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ها ی کاربریژ بهبود سرانه 

8 
»تهران قدیم، تئاتر و هنر« در فرآیند  بخ، مرتبط با استفاده از عناصر هویت

 طراحی 
✓   

 ژ م فنی و عمران

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ پیمانکار

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ بهبود نگرش نسبت به خیابان 

 ژ بهبود گذران اوقات فراغت 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 انگیزژ افزای، تجارب معنادار و خاطره

 محلیژ افزای، حس تعلق و هویت 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

 ژ تغییر در ارزش بهای زمین

 های شغلی ژ بهبود فرصت
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در نظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در طراحی خیابان و  

هایی مانند مبلمان شهری )از جمله جلوگیری از انسداد راه نیروهای  المان 

 نشانی( در زمان حادثه(امدادی)اورژانس و آت،
✓   

 معماری ژ م شهرسازی و 

ژ ستاد مدیریت بحران و پدافند  

 غیرعامل منطقه

 ژ پیمانکار

 ژ بهبود دسترسی آسان و ایمن 

 ژ کاه، تغییرات ترافیکی

10 

های سطحی و نزوالت جوی در فصول آوری هدایت آبتوجه به موضوع جمع 

بارش و تبدیل آن به رواناب در جهت جلوگیری از آبگرفتگی معابر در طراحی 

 گرفته صورت 
✓   

 ژ م فنی و عمران

 ژ پیمانکار

 ژ افزای، کیفیت محیط شهری

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

11 

اجرا نشدن هی  اقدام اجرایی در زمستان به ویژه اسفندماه)پی  حواد  و  

نشانی و مرکز ویژه سازمان آت، نفعان بهتردد( با توجه به نظر تمام  ی

 اورژانس 
✓   

 ونقل و ترافی حملژ م 

 ژ پیمانکار

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ژ کاه، تغییرات عدالت اجتماعی 

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 

12 

ها که مستعد تضاد بین برانگیز پهلوگاههای مناقشهحل مشکل محدودیت

سواران و مراجعان است و در صورت سپردن مدیریت آن موتورسیکلت کسبه، 

ای را در پی خواهد به گروه خاصی نظیر هیئت امنای پاساژ، برخورد سلیقه

 های اساسی در پروژه خواهد بودداشت. این موضوع از جمله ریس 

 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی   ✓ 

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 الت اجتماعی ژ کاه، تغییرات عد

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ی خدمات ژ بهبود سرانه 

 ژ کاه، تغییرات ترافیکی
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13 

همکاری و همفکری با پلیس راهور و کارگروه پیشنهادی از ابتدای طرح به 

کارهایی برای حفظ امنیت، ایمنی و آسای، عابران پیاده با  منظور تدوین راه

ها که  رو و تردد پرحجم آنها در پیادهتوجه به توقف و پارک موتورسیکلت

 روها نیز تعرض خواهد کرد پیادهاحتماالً به 

 ✓  
 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی 

 ژ پلیس راهور 

 ژ بهبود دسترسی ایمن و آسان 

 ژ کاه، تغییرات ترافیکی

 ژ افزای، امنیت اجتماعی 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 

14 
فروشان و هنرمندان خیابانی در طراحی در نظر گرفتن فضایی برای دست

 ها روپیادهفضای 
✓   

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ پیمانکار

 ژ م خدمات شهری و محیط زیست

 ژ بهبود عدالت شهری

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ژ افزای، درآمد شهرداری 

 های اقتصادی ژ افزای، فرصت

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

15 

ی شرق و شمال شرق تهران در صورت انجام مذاکره برای پیشنهاد محدوده

های مرتبط با  جابجایی صنف الکترونیکی و لوسترفروشی )با توجه به یافته

 الگوی سکونت کسبه و مراجعان( 
 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی  ✓  

 ژ کاه، تغییرات الگوهای سکونت

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 تغییرات الگوی زندگی روزمرهژ کاه، 

 ژ بهبود الگوی مشاغل 
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   ✓ بینایان در طراحی و اجرای پروژهتوجه به تردد معلوالن، نابینایان و کم  16
 ژ م فنی و عمران

 ژ پیمانکار

 ژ بهبود عدالت شهری

 ژ افزای، کیفیت محیط شهری

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

17 
ایجاد  در نظر گرفتن امکان مکث و گفتگو در طراحی مبلمان شهری و 

 ی تعامل و کن، اجتماعی بین شهروندان زمینه 
✓   

 ژ م فنی و عمران

 ژ پیمانکار

 ژ افزای، تعامالت اجتماعی 

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ افزای، حس تعلق و هویت محلی

 ژ بهبود گذران اوقات فراغت 

 انگیزخاطرهژ افزای، تجارب معنادار و 

18 
نشانی در زمان اجرای پروژه)تجربه مشابه در پروژه  های آت،توجه به شیرخط

 ها زیر سنگ فرش قرار گرفته بود(تیر که شیرخطسی
✓   

 ژ م فنی و عمران

 ژ پیمانکار
 ژ کاه، تغییرات کیفیت محیط شهری 

19 
پذیری بناها و  آسیبی تراموا در مسیر با توجه به قدمت و خودداری از تعبیه 

 های تاریخیخانه
 ژ کاه، آالیندگی محیطی)لرزشی( ونقل و ترافی ژ م حمل   ✓

20 
های استفاده از دان، مطلعین محلی یا افرادی که به نحوی از ویژگی

 زار آگاهی دارند)همچون آقای پوالدوند( ی اللهاجتماعی و فرهنگی محدوده
 ژ م اجتماعی و فرهنگی    ✓

 افزای، مشارکت اجتماعی ژ 

 ی اجتماعی ژ افزای، سرمایه

 ژ افزای، حس تعلق و هویت محلی
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21 
های بهداشتی به منظور حفظ یا افزای،  رفاهی مانند سرویسی امکانات تعبیه 

 رضایت گردشگران 
✓   

 ژ م فنی و عمران

 ژ پیمانکار

 ی خدمات ژ بهبود سرانه 

 گردشگری  ژ افزای، ظرفیت

22 

های ها با توجه به این موضوع که با توجه به یافتهافزای، تعداد پهلوگاه

 وجود بارگیری« و »عدم از ناشی شلوغی و  پژوه، در حال حاضر »ترافی 

ترین مشکالت خیابان  ای« با اختالف بسیار زیاد مهمحاشیه پارک و بارانداز

 اند زار ارزیابی شدهالله

 ژ پیمانکار ✓  

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ژ کاه، تغییرات عدالت اجتماعی 

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 شهرداری ژ بهبود نگرش نسبت به 

 ژ کاه، تغییرات ترافیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )خالصه مدیریتی(   گزارش نهایی  زار /  بافت تاریخی خیابان الله  ، بهسازی، نوسازی و احیایارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح ساماندهی

 دد
 

 های الزم برای مدیریت پیامدهای اقدام )حین اجرا( : فهرست اقدام5جدول 

ف
دی
ر

 

 راهکار

 ماهیت 

 پیامد مربوطه نهاد مربوطه

ب 
تنا
اج

 

ل
داق
ح

 

ی
ساز

ان  
بر
ج

 

1 
سازی ها، یکسان های متروکه، مرمت نمادهی به بازسازی ساختماناولویت 

 سازی دیوارها براساس نظر کسبهتابلوها، پاک
✓  ✓ 

 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی 

 ژ پیمانکار

 ژ افزای، مشارکت اجتماعی 

 ی اجتماعی ژ افزای، سرمایه

 ژ تغییر نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

2 
ی توقف عملیات عمرانی در اواخر هفته و همچنین پوش، زواید آالینده

 محیطی به منظور کاه، تأثیرگذاری منفی بر روند فروش کسبه  
 ژ پیمانکار  ✓ 

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ژ کاه، تغییرات عدالت اجتماعی 

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 های محیطی کاه، آالیندگیژ 

 ژ کاه، تغییرات کیفیت زندگی 

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 

3 

استفاده از زمان تعطیلی کسبه برای انجام امور عمرانی با توجه به الگوی 

( به ویژه در بخ، جنوبی خیابان که 20تا  9زمانی کار کسبه)معموالً از 

 مسکونی کمتری در اطراف آن وجود داردواحدهای 
 ژ پیمانکار  ✓ 

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 های محیطی ژ کاه، آالیندگی

 ژ کاه، تغییرات کیفیت زندگی 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 
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4 
زار به ویژه در زمان اجرای  ی فعال در محدوده اللهتأمین انبار برای کسبه

 شودمیها و خودروها با مشکالت زیادی مواجه اقدام که تردد موتورسیکلت 
  ✓ 

 ژ امالک و مستغالت 

 ژ م مالی و اقتصادی شهر

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

 ژ کاه، تغییرات ترافیکی

 ژ بهبود تغییرات کاربری فضاهای مترکه

5 
های مرتبط  سازمانتالش در جهت احیا و بازسازی مشارکتی با سایر نهادها و 

 ی سینما در راستای افزای، مشارکت نظیر خانه
✓   

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ م مالی و اقتصاد شهری

 ژ روابط عمومی 

 ژ افزای، مشارکت اجتماعی 

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ بهبود گذران اوقات فراغت 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 ژ بهبود نگرش نسبت به خیابان 

 های شغلی فرصتژ تغییر در 

6 

افزای، خوانایی محلی توسط تابلوهای راهنما برای نقاط تاریخی)حتی برای  

اماکنی که هنوز احیا نشده است( در جهت راهنمایی گردشگران و همچنین  

 ایجاد و تقویت هویت تاریخی در محدوده 
✓   

ژ م خدمات شهری و محیط  

 زیست 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 فضاهای عمومی ژ بهبود مدیریت 

7 
 عمرانی عملیات اجرای در  باال استانداردهای و تخصصی های نظارت اعمال

 آالیندگی میزان ازنظر آالتماشین هایویژگی خصوصبه
✓   

 عمران و  فنی ژ م

 منطقه HSE یاداره ژ

 ژ کاه، آالیندگی محیطی 

 ژ کاه، تغییرات کیفیت محیط شهری 

 شهرداری ژ تغییر نگرش نسبت به 

 ژ کاه، تغییرات کیفیت زندگی 
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 عمران و  فنی ژ م  ✓  ها به منظور روشنایی در سراسر خیاباننصب پایه چراغ 8

 دفاع شهریژ کاه، فضای بی

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ افزای، امنیت اجتماعی 

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

 های اجتماعی ژ کاه، آسیب

9 
زار جهت استقرار  در نظر گرفتن فضایی مناسب)ثابت و یا موقت( در خ الله

 اعالم آمادگی اورژانس تهران برای تجهیز این فضااورژانس با توجه به 
  ✓ 

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ اورژانس تهران 

 ی خدمات ژ بهبود سرانه 

 ژ بهبود عدالت شهری

 ژ تغییر نگرش نسبت به خیابان 

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

10 
دفاع در محدوده و طراحی در راستای حذف این شناسایی فضاهای بی

 فضاها)به طور مثال ک نوشین و ک باربد( 
 ✓  

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ م فنی و عمران

 دفاع شهریژ کاه، فضای بی

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ افزای، امنیت اجتماعی 

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

 های اجتماعی ژ کاه، آسیب
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 ✓   تابلو طریق از آن رسانیاطالع و جایگزین مسیر یتعبیه  11
 و ترافی  ونقلحملژ م 

 ژ م فنی و عمران

 تغییرات ترافیکیژ کاه، 

 ژ کاه، تغییرات کیفیت محیط شهری 

 ژ کاه، تغییرات دسترسی آسان و ایمن

 ژ کاه، تغییرات کیفیت زندگی 

 ی اجتماعی ژ کاه، تغییرات سرمایه

12 
کشی و اتصاالت برق با توجه به آنکه عمده  حل مشکالت مربوط به سیم

 اتصاالت برق بوده استکشی و زار مربوط به سیمحواد  و حریق خیابان الله
 ی برقژ اداره  ✓ 

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 

 ژ تغییر نگرش نسبت به خیابان 

13 

های اطراف به ویژه  زار برای استفاده از پارکینگی اللهاعطای تخفیف به کسبه

نیمی از کسبه حین عملیات عمرانی)با توجه به اینکه هم اکنون نیز بی، از 

 کنند( خودرو یا موتور خود را در خیابان پارک می
  ✓ 

 ژ م مالی و اقتصاد شهری

 ونقل و ترافی ژ م حمل

 ژ بهبود کاربری فضاهای متروکه

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

14 
توجه به مسدود شدن خیابان در صورت بروز حادثه و حضور نیروهای امدادی  

 در الین سواره
 ژ افزای، دسترسی آسان و ایمن پیمانکارژ   ✓ 

15 
در صورت امکان خرید تجهیزات و لوازم برقی مورد نیاز منطقه از کسبه  

 خسارت دیده 
 ژ م مالی و اقتصاد شهری ✓  

 ژ کاه، تغییرات درآمد کسبه

 ژ تغییر نگرش نسبت به شهرداری 

 ی اجتماعی ژ افزای، سرمایه
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1 

 شهر یشینما  یهنرها  و تئاتر مرکز» عنوان به زارالله ابانیخ یبرندساز

های هنری فعالتی تئاتر و  حوزه در ابانیخاین   ینه یشیپ  به توجه با تهران«

  و تئاتر هایبرنامه یاداره کم   با تئاتر ،ی نما و مراکز یایاح قیطر از دیگر

 یخصوص هایتماشاخانه و ، ینما خانه

✓   
 ی شهردار منطقه ژ حوزه

 ژ روابط عمومی 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ بهبود نگرش نسبت به خیابان 

 اوقات فراغت ژ بهبود گذران 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 های شغلی ژ بهبود فرصت

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ژ افزای، ارزش بهای زمین

 ژ افزای، حس تعلق و هویت محلی

 انگیزژ افزای، تجارب معنادار و خاطره

2 
زار  همراهی و همکاری با سازمان میرا  فرهنگی برای ثبت ملی خیابان الله

 جلوگیری از  تغییرات کالبدی این خیابان جهت 
 ژ م شهرسازی و معماری    ✓

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 
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3 
های تاریخی نظیر عمارت  فراهم آوردن شرایط تبدیل بناها و عمارت

 و رستوران سنتی )ابراز تمایل کافه ایوان برای مشارکت( مشیرالدوله به کافه
✓   

 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی 

 معماری ژ م شهرسازی و 

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ بهبود نگرش نسبت به خیابان 

 ژ بهبود گذران اوقات فراغت 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 های شغلی ژ بهبود فرصت

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ژ افزای، ارزش بهای زمین

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

4 

های ارزشمند شامل بناهای  ژ فرهنگی برای پالک تدوین شناسنامه اجتماعی

تاریخی و همچنین واحدهای تجاری دارای قدمت تاریخی به ویژه در بخ،  

  14و حدود  30درصد از کسب و کارها قدمت باالی  30زار)حدود جنوبی الله

 ها ای برای آنسال( و تهیه رپورتاژهای رسانه 40درصد باالی 

✓   
وزارت  ژ معاونت میرا  فرهنگی

 مربوطه 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

5 

احدا  کانکس پلیس به منظور افزای، امنیت خیابان به ویژه برای بانوان با  

توجه به فراوانی جراام آشکار مرتبط با مواد مخدر و همچنین نزاع و سرقت 

 زار ی اللهدر محدوده
 ✓  

ژ فرماندهی انتظامی تهران 

 بزرگ

 افزای، امنیت اجتماعی ژ 

 های اجتماعی ژ کاه، آسیب

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

6 

ایجاد دفاتر اداری در بناهای تاریخی محدوده و در اختیار قرار دادن آن به 

های مشاور در حوزه های مرتبط چون هنرمندان، شرکتنهادها و سازمان

 ها و.... شهرسازی و معماری، دانشگاه 
✓   

 ژ م مالی و اقتصاد شهری

 ژ روابط عمومی 

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 
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7 
ی اتحادیه به  ها یا بناهای تاریخی محدوده نظیر خانهاختصاص بخشی از خانه

 ها و یا هنرمندان صنایع دستینگارخانه
✓   

 ژ م مالی و اقتصاد شهری

 ژ روابط عمومی 

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

8 
فروشان در ایام پارکینگ کریستال جهت ساماندهی دستاستفاده از  

 تعطیل)الگوبرداری از پارکینگ پروانه( جهت جذب شهروندان به این محدوده 
 ونقل و ترافی ژ م حمل   ✓

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 های شغلی ژ بهبود فرصت

 ژ بهبود مدیریت فضاهای عمومی 

 افزای، درآمد شهرداری ژ 

9 
عمومی محدوده و ترغیب شهروندان به استفاده از آن با   ونقلحمل ارتقاء سیستم 

 اقداماتی مانند افزای، ناوگان یا افزودن خطوط بر اساس نیازسنجی 
  ✓ 

 و ترافی  ونقلحملژ م 

 ژ شرکت واحد 

 ژ سازمان تاکسیرانی

 ژ افزای، حضور مردم در فضاهای عمومی

 ژ دسترسی آسان و ایمن 

10 

های اطراف به ویژه  زار برای استفاده از پارکینگاللهی اعطای تخفیف به کسبه

حین عملیات عمرانی )با توجه به اینکه هم اکنون نیز بی، از نیمی از کسبه 

 کنند( خودرو یا موتور خود را در خیابان پارک می
  ✓ 

 ژ م مالی و اقتصاد شهری

 ونقل و ترافی ژ م حمل

 ژ بهبود کاربری فضاهای متروکه

 مدیریت فضاهای عمومی ژ بهبود 

 ژ بهبود نگرش نسبت به شهرداری 

11 
تمرکز بر احیاء اماکنی همچون سینما متروپل که امکان بازسازی با حداقل  

 ی سینما و...(  را دارد ها، پردهاندازی مجدد)با توجه به شرایط صندلیهزینه و راه
 ژ ستاد هماهنگی و ساماندهی    ✓

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 بهبود مدیریت فضاهای عمومی ژ 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 های شغلی ژ بهبود فرصت
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12 
برقی سب  با توجه به طول زیاد معبر برای سهولت ی استفاده از وسایل نقلیه

 ویژه سالمندان( در صورت امکان عبور و مرور)به
 ونقل و ترافی ژ م حمل ✓  

 ژ افزای، دسترسی آسان و ایمن

 ژ کاه، تغییرات ترافیکی

13 
زار برای ی اللهکیوس ( در محدودههای گذری)کافهطراحی و یا ایجاد کافه

 مراجعان و بسترسازی تعامالت اجتماعیرفاه  
✓   

 ژ م شهرسازی و معماری 

 ژ پیمانکار

 ژ افزای، ظرفیت گردشگری 

 ژ افزای، تعامالت اجتماعی 

 ژ بهبود گذران اوقات فراغت 

14 

ها و پاساژها  ی چارچوب یا دستورالعمل برای ساماندهی تابلوهای مغازهتهیه 

ها مشابه خیابان انقالب(، و استفاده  کاربریسازی تابلوی تمام )به جای یکسان

 های خاص بندی متفاوت و متناسب برای کاربریاز رنگ
 ژ م خدمات شهری و محیط زیست   ✓

 ژ بهبود سیما و منظر شهری 

 ژ بهبود کیفیت محیط شهری 

 ژ افزای، هویت فرهنگی 

 ژ تغییر نگرش نسبت به خیابان 

15 

ها و کاه، تجردنشینی در سکونت خانوادهتالش در جهت محیا کردن امکان  

سازی برای جذب مشاغل متناسب با نیاز خانواده مانند  منطقه از طریق زمینه 

فروشی، نانوایی و احدا  مراکزی مانند مراکز سوپرمارکت، قصابی، میوه

 درمانی 

 ژ م مالی و اقتصاد شهری  ✓ 

 های اجتماعی ژ کاه، آسیب

 ژ بهبود الگوی مشاغل 

 های شغلی فرصت ژ بهبود

 ژ بهبود الگوی سکونت
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