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 خالصه مدیریتی
 مقدمه

ــه ــت ـ ای فرهنگــیشــهر مجموع ــا، فعالی ــر اســاس نیازه ــه ب ــدی اســت ک ــا کالب ــار ســاکنان آن ه و رفت

ــی خــود، درون آنانســانگرفته اســت، شــک  ــا گروه ــردی ی ــای ف ــه نیازه ــا بســته ب ــد و  ه ــت دارن فعالی

هــا وابســتگی شــدیدی بــه کننــدف فهــاها و خصوصــیات آنالگوهــای رفتــاری خــار خــود را عر ــه مــی

ای کـه نتوانـد بسـتر مناسـبی را جامعـهننـدگان داردف بنـابراین  کوهـای رفتـاری مصـر فعالیت و الگ   نحوه

 توانــد ادعــای دارا بــودن غنــای فرهنگــی نمایــد بـرای فعالیــت و رفتارهــای اعهــار خــود فــراهم آورد، نمـی

 (ف 1388پاکزاد، )

شـهرداری تهـران   13بخـ  شـمال شـرپی پایتخـت و انتهـای منطقـه    در  شـرق جدیـد،  مسافری  پایانه   

نظیـر پـارج جنگلـی   هـای مهـمجـواری ایـن مجموعـه بـا برخـی کـاربریتوجه به هم  با  شده استفاحداث

ــار،سرخه ــاربری حص ــانی، ک ــتان لواس ــنعتیبیمارس ــامی و ص ــای نظ ــکونی 1ه ــالت مس ــین مح  2و همچن

ــارکرد ــاربری و ک ــر در ک ــه تغیی ــدهای  هرگون ــرات و پیام ــد اث ــه شــرق جدی ــه پایان اپتصــادی، در مجموع

هـا و نهادهـای تحـت خواهـد داشـت و درنتیجـه افـراد، گروه  اجتماعی و محیط زیسـتی متاـاوت را در بـر

ــه اپــدامی  ــا آگــاهی از مســار  تکرشــده، شــهرداری تهــران تصــمیم ب ــاثیر نیــز تغییــر خواهنــد کــردف ب ت

 ای، تحت عنوان تغییر کاربری پایانه شرق جدید نموده استفمداخله

ــر ــدام ه ــه اپ ــأثیراتی دارای ،ایمداخل ــت ت ــه اس ــوانمی ک ــرای را آن ت ــام ب ــات انج ــو  مطالع ــه مرب  ب

ــابی ــأثیر ارزی ــاعی ت ــن دانســتف مناســ  اجتم ــأثیرات ای ــد عبارت ت ــار: از ان ــی، ســالمت ب ــاه، و ترافیک  رف

 تاــری ، و فراغــت اجتمــاعی، تعار ــات شــهری، منظــر اشــتغال، و معیشــت انتظــامی، و اجتمــاعی امنیــت

ــابرابری ــه فففاجتمــاعی و شناســیآسی  اجتمــاعی، ن ــأثیرات دیگر، اجــرای هــر پــرو هعبارتف ب ی شــهری، ت

توانـد بـه مـدیران گـاارد کـه شـناخت ایـن تـأثیرات مـیفراوانی بر زندگی اجتماعی و فرهنگی مـردم مـی

ــط   ــار س ــه ارتق ــت و درنتیج ــدهای ماب ــزای  پیام ــی، اف ــدهای منا ــاه  پیام ــتای ک ــهری در راس ش

 تـأثیرات  درجـه  و  سـطوح  ندگی، ر ایت شهروندان و همچنـین بهبـود عملکـرد خـود کمـ. کنـدف البتـهز

 ایمنطقـه  و  محلـی  از  پـرو ه  تـأثیرات  سـط   بـا  متناسـ   و  بـوده  متاـاوت  بـاهم  هاپرو ه  و  ایتوسعه  اپدام

ــه ــرا ب ــه ف ــی و ایمنطق ــداد مل ــن فدارد امت ــد  روازای ــرو ه هــرهمانن ــه مهــم شــهری پ ــرو ه ازجمل  هــایپ

 ف است پرو ه اجتماعی تاثیر ارزیابی مطالعه انجام مستلزم این پرو ه نیز ،عمرانی ترافیکی،

ایــن پــرو ه، همــین بــن کــه تــاکنون در  در بیــان  ــرورت اجــرای اتــای )ارزیــابی تــأثیرات اجتمــاعی(

ــه ــامعی ب ــ  و ج ــه کام ــد، مطالع ــرق جدی ــه ش ــاربری پایان ــر ک ــورد تغیی ــور  ویژه درم ــدهای خص پیام

شناسـایی ایـن پیامـدها امـری بسـیار   اجتماعی و فرهنگی انجام نپایرفته اسـت، ایـن در حـالی اسـت کـه

غالـت از پیامـدهای محـیط زیسـتی، ترافیکـی، دسترسـی بـه خـدمات، اپتصـادی،   مهم و  روری بـوده و

 ی و تغییــرها و مســار  اجتمــاعی، تــأثیر بــر اجتماعــات محلــشــناختی، ایمنــی و بهداشــت، آســی زیبایی

 
 های صنعتی کاوه، شادکو، چاپ و نشر کتیبه وفففمجتمع ف1

 وففف  حصار، ده ترکمن، شهرج زیتونف سرخه2
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ــرداریبهره الگــوی در ــد نتــایر جبرانزمــین می ب ــه همــراه داشــته باشــد، کــم نیســتند توان ــایری را ب ناپ

 توانند ماالی برای این مو وع باشندفهای که میپرو ه

گونــه بیــان کــرد: تــأثیرات اجتمــاعی تغییــر تــوان پرســ  اصــلی پــژوه  را ایــنبــر ایــن اســاس مــی

را افـزای  و تـأثیرات   تـوان تـأثیرات مابـت آنانـد و چگونـه مـیان کدمکاربری پایانـه شـرق جدیـد تهـر

 را کاه  داد؟ منای آن

 ایاپدام توسعه توصیف
ــت  ــرح اس ــاربری آن مط ــر ک ــوع تغیی ــه مو  ــد ک ــرق جدی ــه ش ــه  رهکتا 30مساحت  باپایان در محل

ف مکـان ایـن مجموعــه در گرفتـه اسـتشـهرداری تهـران پـرار  13منطقـه  4حصـار واپـع در ناحیـه سرخه

 شده استفتصویر زیر مشخص
 : موپعیت پرارگیری پایانه شرق جدید در شهر تهران1تصویر 

 
 

ف اسـت  شـدهواپعآزمـای     راهسـهدر ارا ـی مجـاور جـاده دماونـد پـن از  پایانه مسافربری شرق جدیـد  

ــاربریدر محــدوده ــه، ک ــن مجموع ــای اطــرا  ای ــاربریه ــن ک ــم ای ــه اه ــای خاصــی وجــود دارد ک ــا ه ه

 اند از:عبارت

هکتـار در  ـلع جنـوبی، بیمارسـتان   12سـامانه اتوبـوس تنـدرو بـا مسـاحتی حـدود    1توپاگاه خط ی.

صــندوق نســوز کــاوه، بافنــدگی مشــیر، شــرکت چــاپ و  کــاربری بهداشــت و ســالمت(، کارخانــه) لواســانی

در   نشر علمی و فرهنگـی کتیبـه، مجتمـع صـنایع مکانیـ.، شـرکت پـارس ربـا ، مجتمـع اپـامتی البـرز

سـازی زل در  ـلع جنـوبی، یـ. بـار تـا ر جهـت برگـزاری سـینی، کارخانـه رن  لع شـمالی اتوبـان یا

بــرداری )نــوین، اریــ  ســه پــالج بــار جهــت انجــام عکاســی و فیلم هــا )بــار کالســی.(،مراســم و جشــن

وففف(، ایســتگاه تقلیــ  فشــار گــاز، تولیــدی چــوی، انبــار کاشــی و ســرامی.، کارگــاه تولیــد رنــ  و مــواد 

دیگــر  داربســت ســاختمانی، تعمیرگــاه، نگهــداری دام و مــرر، چنــد بــای مغــازه از روغنــی، انبــار فلــزات و

هــای هــای صــنعتی و تجــاری در اطــرا  پایانــه شــرق جدیــد اســتف همچنــین دو پطعــه زمــینکــاربری

بــا مســاحتی حــدود  حصــارسرخهمحلــه هــا( ســایر کــاربری) ، یــ. پارکینــ  متعلــق بــه شــهرداری2بــایر

ــع 5407370 ــ، مترمربـ ــهرج زیتـ ــکونی(، شـ ــاربری مسـ ــی )کـ ــاورت غربـ ــی ون در مجـ ــارج جنگلـ پـ

 
 فپارستهران  راهسهف خط آزادی به  1

شـده در تصـاح  شــهرداری شـده( و دیگــری کـه جهـت سـاخت مدرســه وپفبنیـاد شــهید )طبـق تـابلوی در هــا متعلـق بـه ف یکـی از ایـن زمـین2

 استف  منطقه
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ــار در ورودی سرخه ــهحص ــارس تهران راهس ــدود  پ ــعتی ح ــا وس ــا  9100ب ــان ب ــتان مهرب ــار، بوس هکت

 مترمربع )فهای سبز(ف 1587مساحت 

دپیقــاد در  ــلع ســایت پایانــه شــرق جدیــد در مجــاورت اتوبــان شــهید سرلشــکر یاســینی پــرار دارد و 

ــه بزر ــراه زینشــمالی پایان ــدینگ ــراه ) ال ــی داردف بزرگ ــینی تالپ ــراه یاس ــا بزرگ ــت( ب ــراه هم ــداد بزرگ امت

هـایی اسـت کـه در نزدیکـی پایانـه شـرق جدیـد بـه بزرگـراه لشکرج )جاده تلو( نیز یکی دیگـر از شـریان

تــرین دسترســی محلـی پایانــه شــرق جدیـد، خیابــان دماونــد اســت یاسـینی اتصــال پیــداکرده اسـتف مهم

شـودف رمـو و رسـد و بـه جـاده لشـکرج تبـدی  مـیی. بلوج تا مح  پایانـه بـه انتهـا مـی  که در فاصله

بزرگـراه یاسـینی،   بـه پایانـه، در  سـایت بـرای سـهولت دسترسـی  شـده در شـرق و غـریهای تأسینلوپ

یکی از خصوصیات بارز ایـن مجموعـه اسـتف بـه همـین دلیـ  ظرفیـت دسترسـی سـواره بـه پایانـه شـرق 

توانـد در اسـت و پابلیـت پـر و خـالی شـدن سـریع آن بـه شـرق و غـری بزرگـراه یاسـینی میجدید بـا   

ــ.طرح ــین در حــال حا ــر نزدی ــردف همچن ــرار گی ــدنظر پ ــی م ــای آت ــه ه ــه پایان ــرو ب ترین ایســتگاه مت

ــد، بافاصــله  ــومتر ایســتگاه فرهنگســرا در انتهــای خــط  8ف3مســافربری شــرق جدی اســتف ایســتگاه  2کیل

 کیلـومتری دومـین دسترسـی نزدیـ. بـه پایانـه اسـتف بـر  6ف8بافاصـله    4انتهای خـط    شهید کالهدوز در

ــان ) ــود، بینی( و طــرح توســعه متــرو تهــران پی 1381اســاس مطالعــات پایــه شــرکت مشــاور آب شــده ب

صــادپیه( تــا پــرو ه توســعه یابــد و عــالوه بــر دسترســی بــه ســاختمان  -فرهنگســرا) متــرو تهــران 2خــط 

ــد، در ــرق جدی ــه ش ــتودیو  پایان ــد )اس ــأمین نمای ــز ت ــانی را نی ــهید لواس ــتان ش ــی بیمارس ــه دسترس ادام

 (ف7 و 6: 1398معماری کتوم، 

 شبکه معابر در محدوده پایانه شرق جدید : 2تصویر 

 
 

ــدار در  ــه الگــوی گســترر فهــایی و پای در تمــامی مطالعــات اســناد فرادســت، در راســتای دســتیابی ب

پطـ  گردشـگری و افـزای  فهـای مخـتلط   عنوانبـهحصـار  رخهگیـری سـ  پراربـهشهر تهران    13منطقه  

هـای ارتبـاطی، مرات  شـبکهونقـ  عمـومی، اصـالح سـاختار و سلسـلهبرای افـزای  توسـعه، توسـعه حم 

افـزای  ســطوح شــبکه در رده شــریانی، توزیــع تــراکم ســاختمانی مناســ  بــا ســاختار و ســازمان فهــایی 
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خـدماتی،   -تجـاری  هـای بـزر خـدماتی جهـت سـاخت مکان  -منطقه، تجمیـع ارا ـی کوچـ. تجـاری  

ــا هــا و پهنــهســاماندهی و تقویــت عناصــر مراکــز و راســته های خــدماتی، رفــاهی، فرهنگــی و اجتمــاعی ب

هـای توسـعه صـنعتی در چهـارچوی توسـعه ای و حاـ  و ارتقـای فرصـتای و فـرا منطقـهعملکرد منطقه

انــداز تهــران داز کــالن کــه برگرفتــه از ســند چشــمانــپایــدار اســتف منطبــق بــر همــین سیاســت و چشــم

 13تبع آن طــرح تاصــیلی منطقــه ، طــرح جــامع شــهر تهــران، طــرح تاصــیلی شــهر تهــران و بــه1404

ــر کمبــود و نارســاییشــهر تهــران به ــه لحــاا فهــاهای خــدماتی،  13هــای منطقــه صــورت مشــخص ب ب

رسـد بـا ایـن امـر بـه نظـر مـی و عـدم وجـود ارا ـی جهـت اختصـار بـه  اجتماعی، فهای سبز  –رفاهی  

ــه شــرایط و کاســتی ــد توجــه ب ــه شــرق جدی ــاهی،  هــای موجــود اختصــار ارا ــی پایان ــه خــدمات رف ب

 کاربری مختلط(  روری استف) اجتماعی، فهای سبز، گردشگری، تجاری و خدماتی

 

 شناسیرور
تـأثیرات اجتمـاعی بـه تغییراتـی ارزیـابی اسـتوار اسـتف    1اجتمـاعی  تـأثیر  ارزیـابیاین پـژوه  بـر اصـول  

آورد و شــیوه زنــدگی، کــار، اشــاره دارد کــه اپــدام پیشــنهادی در ســط  اجتمــاعی یــا فــردی بــه بــار مــی

عنوان ی انطباپشـان بـهطورکلی شـیوهتاری  و روابـط افـراد بـا یکـدیگر، نحـوه بـرآوردن نیازهایشـان و بـه

ی اسـتااده واسـطهتـوان بهایـن پـژوه  را مـی(ف رویکـرد  1390بـار ،  )  دهـد اعهای جامعه را تغییـر مـی

ــام نهــادف ایــن  اســتااده از رور کمــی و کیاــی() از فنــون و ابزارهــای مختلــف پژوهشــی ترکیبــی نیــز ن

 تحلیلی و ازنظر هد  کاربردی استف -پژوه  از نظر مسیر توصیای

حلـی و نهادهـای مـدیران م  ،2ی اسناد موجود در رابطـه بـا شـهر تهـران و منـاطق درگیـر بـا طـرحکلیه

شــهروندان ، 5مطلعــان محلــی، 4هــای مــرتبط بــا پــرو هدهــا و ســازماننها ،3در شــهرداری تهــران ناــعتی

شـرق  انـهیپادر محـدوده اثـر ی مسـتقر اهـالی و کسـبهحصـار، تهرانی، مراجعان به پـارج جنگلـی سـرخه

ــجد  ــدگان  ،د ی ــراد شــاغ  و بازدیدکنن ــدیران، اف ــهم ــال در شــهر مجموع ــای تاریحــی و گردشــگری فع ه

جامعــه آمــاری ایــن پــژوه  را  (، دریاچــه چیتگــرمطالعــه تطبیقــی) و کســبه پیرامــون مجموعــه تهــران

 دهندف   میتشکی

 

 
1. Social Impact Assessment (SIA) 

 های پژوهشی، مطالعات شهرداری، طرح تاصیلی، طرح توجیهی پرو ه وفففحاص  از سرشماری، طرح  ف اطالعات2

ــورایاری3 ــر ش ــرخه ف دبی ــه س ــه محل ــوی(، شــهردار منطق ــان 13حصــار)محمود معن ــتشــهر تهران)مرتهــی رحم ــای تیزاده( و معاون ــد ه ــع مانن نا

ــ  و ترافیــ. منطقه)سیدر ــا تربــت ــی و معــاون حمــ  و نق ــین معــاون فن جــو(، معــاون اجتمــاعی و فرهنگــی منطقــه )ســجاد ســبحانی( و همچن

ــی ســازمان پایانــه ــوارهای شــهرداپارج و هاعمران ــاور فنــی و مهندســی شــهرداری س ــاون فنــی ســازمان مش ری تهران)مهــران احســانی(، مع

ــا(،  ــرانتهران)محمــد خبازه ــاطق شــهرداری ته ــی من ــی ســازمان عمران ــت فن ــدی  معاون ــدیر پطــ  گردشــگری شــرق تهران)مه ــانی( و م )ناصــر ام

 سیف(

ــت از محیط4 ــازمان حااظ ــت)خانمف س ــاحی زیس ــتان لواسانی))مات ــان، بیمارس ــی جمالی ــید عل ــرخهس ــه س ــدیریت مجموع ــازمان (، م ــار و س حص

 منابع طبیعی وآبخیزداری شهر تهران)آپای گرانار(

ــیف 5 ــار)خانم میرزای ــرخه حص ــرای س ــلول اداری فرهنگس ــار)آپای ( مس ــرخه حص ــه س ــتقر در محل ــرای مس ــر و مهمانس ــجد ولیعص ــولی مس مت

 )آپای ر ایی(  ده سرخه حصار  -راننده تاکسی مسیر خطی تهرانپارسآپای محمدی(،  ، نگهبان بوستان مهربان )ی(اسد

 

http://www.tamin.ir/html/item/229
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 های پژوه یافته
اجتمـاعی، محـیط زیسـتی، تغییر کـاربری پایانـه شـرق جدیـد فعـالیتی جمعـی و دارای ابعـاد اپتصـادی،  

فرهنگــی و کالبــدی بــا کارکردهــای مختلــف اســتف بــا توجــه بــه ماهیــت پــرو ه، تــاثیر پــرو ه بــر خــرده 

های موجود در نظام شـهر ممکـن اسـت مابـت، مناـی، خواسـته یـا ناخواسـته و یـا آشـکار و پنهـان نظام

کـاربری پایانـه شـرق   اپـدام تتغییـرگـااری    بر ایـن فـر ، مـدل ماهـومی تـاثیربنـابراین بـا تکیـه  باشد؛

 توان به شک  زیر ترسیم نمودفجدید« را می
 : مدل ماهومی تأثیرات تغییر کاربری پایانه شرق جدید 3 تصویر

 
 

کــه بــرای بــرآورد تـأثیرات منــابع مختلاــی وجــود دارد و همچنــین همــین اســاس، بــا توجـه بــه این بـر

هــای تــأثیرات حــین اجــرا و پــن از اجــرا، ایــن تــأثیرات بــه تاکیــ. در پالــ  دو وجــود تاــاوت ویژگــی

 شده است:جدول اراره
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 هاپرو ه و منبع بیان آن و پن از اجرایتأثیرات احتمالی حین  :1 جدول

 زمان  تأثیرات

  
وه
پژ
ت 
بیا
اد

ی 
یق
طب
ت ت

عا
طال
م

 

ی 
هر
 ش
ان
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ان
زم
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ان 
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م
 

زه  
حو
ن 
کنا
سا

له 
اخ
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 سیما و منظر هنجار و نابهنجار شهری 
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * * * 

      * حین اجرا  دفاع شهری تولید فهای بی

     * * پن از اجرا  ارتقار عدالت فهایی 

 * * * * * * پن از اجرا  پارکین  عمومی ایجاد  

 * * * *  * پن از اجرا  ونق  عمومی بهبود دسترسی به حم 

 افزای  پیمت زمین 
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * * * 

 بها افزای  اجاره 
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* *  * * * 

     * * پن از اجرا  بهبود رونق اپتصادی 

 گااری سرمایهافزای  جای  
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * *  

 * * * * * * پن از اجرا  زاییافزای  اشتغال 

 افزای  آلودگی هوا 
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * *  

 افزای  آلودگی محیطی 
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * *  

 افزای  آلودگی صوتی
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * *  

  * * * * * پن از اجرا  افزای  ترافی. 

 افزای  سرانه فهای سبز 
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * *  

     * * پن از اجرا  افزای  عدالت اجتماعی

     * * پن از اجرا  افزای  عدالت جنسیتی 

   * * * * پن از اجرا  افزای  تعامالت اجتماعی 

 * * * * * * پن از اجرا  افزای  اعتماد اجتماعی 

  * * * * * پن از اجرا  افزای  انسجام اجتماعی 

  *  * * * پن از اجرا  افزای  مشارکت اجتماعی 

     * * پن از اجرا  بهبود حن تعلق مکانی 

 * * * * * * پن از اجرا  سازی اوپات فراغت غنی

     * * پن از اجرا  تغییر در الگوی مصر  فرهنگی 

     * * از اجرا پن   تغییر در سب. زندگی 

    * * * پن از اجرا  افزای  سرزندگی و پویایی 

     * * پن از اجرا  احیای حیات شبانه 

  * * * * * پن از اجرا  افزای  احساس امنیت 
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 زمان  تأثیرات
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  *  *  * پن از اجرا  افزای  آرام  و آسای  

  *  * * * پن از اجرا  افزای  احساس ر ایت 

  *  * * * پن از اجرا  کاه  احساس ر ایت 

 * * * *  * پن از اجرا  خدمات   دسترسی به

 های اجتماعی کاه  مسار  و آسی افزای  و  
حین اجرا و  

 پن از اجرا 
* * * * * * 

 

 مدیریت تأثیرات )کاربست( 
پــی  از هــا و اپشــار مختلاــی تحــت تــاثیر پــرو ه پــرار دارنــد، کــه شــهروندان از گــروهبــا توجــه بــه ایــن

ــرح، ــن ط ــرا در ای ــام اج ــا نظ ــرتبط ب ــدامات م ــوزر، اطــالع زم اســت  اپ ــرای آم ــداتی ب ــانی و تمهی رس

هــا اندیشــیده شــود تــا نظــام ارتبــاطی کــاراتر و پویــاتر شــودف تــا زمــانی کــه متــأثران پــرو ه مشــارکت آن

طــور حــتم همکــاری  زم را بــا اجــرای ای پــرار نگرفتــه باشــند، بــههطور فعــال در جریــان اپــدام توســعبــه

ــدام توســعه ــرو ه نخواهنــد داشــت و در نتیجــه مشــارکت عمــومی مــوردنظر کــه  زمــه موفقیــت اپ ای پ

شـود، زیـرا مشـارکت نیازمنـد گرددف فرایند جلـ  مشـارکت عمـومی از آگـاهی آغـاز مـیاست، تأمین نمی

شـود و اعتمـاد نیـز درگـرو دانـ  و آگـاهی اسـتف تمـاد محقـق مـیهمبستگی و همبسـتگی در سـایه اع

ــدام ــین منظــور فهرســت اپ ــه هم ــوزر، اطالعب ــا آم ــرتبط ب ــای م ــر ه رســانی و مشــارکت در جــدول زی

 شده استفگنجانده
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 رسانی و مشارکت مردمی های مربو  به آموزر، اطالع: فهرست اپدام2جدول 

ف
دی
ر

 

 فهرست اپدام 
ماهیت اصلی  

 اپدام 

 زمان 

 نهاد مربوطه 

  ا
پی

 ز
جرا 

ا
 

جرا 
ن ا

حی
جرا  

ز ا
ن ا

پ
 

1 
های  به برنامه  حصار نسبتسرخه ناعان و ساکنان محدوده  ی تیساز آگاه 

 آتی طرح 
   * رسانی اطالع

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور کاری سازمان جنگ جنگ  گروه  

 شهر تهران   13روابط عمومی شهرداری منطقه  

 شورایاری محله 

 شهر تهران   13معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  

2 
ای و شبکه اجتماعی  استااده از بروشور، تیزر تبلیغاتی، گزارر رسانه 

 گااران و سایر شهروندان یهسرما ناعان،  رسانی به تیاطالعجهت  
  *  رسانی اطالع

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

 روابط عمومی شهرداری تهران 

 دستییع صنامعاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  

3 
یناعان داخلی و خارجی در خصور  تایجاد هماهنگی منسجم بین  

 ی اجرای پرو ه بندزمان چگونگی و  

  رسانیاطالع

 و مشارکت 
*   

 نیروی انتظامی 

 روابط عمومی شهرداری تهران 

 شهر تهران   13معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه  

 

4 

آگاهی    منظوربه یژه در محدوده طرح  وبهتابلوهای شهری    استااده از

 شهروندان از پرو ه 
 زیست شهرداری تهران محیطو    یمعاونت خدمات شهر   *  ی رساناطالع 

5 
فعال در حوزه    نهادمردم های  و سازمان  مؤسساتایجاد بستر فعالیت  

 دستییع صناگردشگری و  
 دستی و هنرهای سنتیمعاونت صنایع  *   مشارکت 

6 

  هایظرفیتمناس  از    گیریبهره  زم در خصور    هایهماهنگی انجام  

جهت    ونق حم  ، ناوگان  هاشهرداری نهادهای مختلف نظیر رسانه ملی،  

 در زمینه سار و گردشگری در میان اپشار مختلف جامعه  سازیفرهن 

 

ی  رساناطالع 

 و مشارکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و    دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی

 دستیصنایع

 روابط عمومی شهرداری تهران 

 ونق  ترافی. شهرداری تهران سازمان حم  

https://www.mcth.ir/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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ر

 

 فهرست اپدام 
ماهیت اصلی  

 اپدام 

 زمان 

 نهاد مربوطه 

  ا
پی

 ز
جرا 

ا
 

جرا 
ن ا

حی
جرا  

ز ا
ن ا

پ
 

7 

های تخصصی و  گروه  دهی و توانمندسازی جوامع محلی، تشکی سازمان 

صنای و همیاران طبیعت در حااظت، حمایت، احیا، توسعه و  

 برداری از منابع طبیعیبهره 

 *   آموزر 

 تهران   اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 زیست شهرداری تهران محیطو    یمعاونت خدمات شهر 

 

8 
یزی پط   ربرنامه هماهنگی و    منظوربهتشکی  کارگروه تخصصی  

 گردشگری در شرق تهران 
   * مشارکت 

 معاونت فنی و عمران شهرداری تهران 

 زیست شهرداری تهران محیطو    یمعاونت خدمات شهر 

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

 ی تهران شهردار  ، توسعه شهری و امور شوراریزیبرنامه معاونت  

 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 

 ونق  ترافی. سازمان حم  

 زیست ها سازمان حااظت از محیط زیست انسانی، دفتر زیستگاهمعاونت محیط

 اداره راه و شهرسازی استان تهران 

  اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان،  جنگلی  هایپارج و    کاریجنگ  گروه  

 تهران 

 ی گردشگر   هایزیرساخت دفتر مناطق نمونه و  حمایت از گردشگری،    هدفتر توسع

 *   آموزر  در زمینه سار و گردشگری در میان اپشار مختلف جامعه  سازیفرهن  9

 دستیسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

 روابط عمومی شهرداری تهران 

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 

10 

ارتقار سط  فرهن  و آگاهی عمومی شهرودان تهرانی جهت جل   

مشارکت و همکاری آنان در حا ، نگهداری و استااده بهینه از فهاهای  

فهاهای  )  ها و فهاهای سبز واپع در معابر عمومیسبز، باغات، بوستان

 تارجگاهی و گردشگری( 

 *   آموزر 

 روابط عمومی شهرداری تهران 

 نگی شهرداری تهران معاونت اجتماعی و فره

 زیست شهرداری تهران محیطو    یمعاونت خدمات شهر 
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ــی و ــرای طراح ــرا،  ب ــام اج ــدوین نظ ــد ت ــدامات  باه ــرد اپ ــا رویک ــنهادها ب ــی پیش ــدیریت اجرای  م

ــژوه  در پالــ  جــدول ای، راهزنجیــره ــه یگردآورکارهــای پیشــنهادی گــروه پ ــا توجــه ب شــده اســتف ب

یرات طــرح تغییــر کــاربری پایانــه شــرق جدیــد در حــین اجــرا و پــن از اجــرا بــرآورد شــده، در تــأث آنکــه

است کـدام پیامـدها مربـو  بـه حـین اجـرا و کـدام پـن از اجـرای طـرح ر  خواهـد   شدهمشخصجدول  

ــه ت ــرای پیامــدهای مناــی  صــرفادکــر اســت کــه دادف همچنــین  زم ب ــرای راهکارهــایی کــه ب  شــدهارارهب

ــت  ــت، ماهی ــدهمشخصاس ــد  ش ــت پیام ــای تقوی ــت راهکاره ــان ماهی ــت و از بی ــای ماب ــر ه   نظرص

 فشده است
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 اپدام های  زم برای مدیریت پیامدهای  : فهرست اپدام3جدول  

 راهکار  زمان  پیامدها 
 1ماهیت 

 نهاد مربوطه 
 جبران  حداپ  سازی  اجتنای 

دفاع ایجاد فهای بی 

 شهری 

حین  

 اجرا 
منظور  روزی به تأمین نور و روشنایی مجموعه و اطرا  آن، استقرار نگهبان شبانه

نظارت و کنترل مجموعه و اطرا  آن، محصور کردن فهای مجموعه، استقرار  

 هایر متراکم در مجاور مس  یاهیاستااده از پوش  گدم  نیروی انتظامی، ع   مأموران

*   

 زیستمحیطو    یمعاونت خدمات شهر 

 فرماندهی انتظامی تهران بزر  

 معاونت فنی و عمران شهرداری تهران 
افزای  مسار  و  

 های اجتماعی آسی 

حین  

 اجرا 

و منظر نابهنجار    یماس

 ی شهر 

حین  

 اجرا 
 زیستمحیطو    یمعاونت خدمات شهر   *  ینده آ   زواردپوش   

 افزای  پیمت زمین 

حین  

اجرا و  

پن از  

 اجرا 

حصار، زیتون،  حصار )ده ترکمن، ده سرخه های محدوده سرخهزمین  یتو ع  یینتع

 حصار فعال در محدوده سرخه   مشاوران امالجسین وففف(، تعیین تکلیف    همه
*   

 اداره راه و شهرسازی استان تهران 

 زیستحااظت از محیط سازمان  

افزای  جای  

 گااری سرمایه

حین  

 اجرا 

و پن از  

 اجرا 

حصار،  سرخه  محدوده  در  تجاری  و  مسکونی  وسازهایساخت   برای  پانونی  موانع  رفع

  در  گاارسرمایه   جل   برای  مناس   اجرایی  هایمکانیسم  و  راهکارها  اراره  و  بررسی

سازی از تصمیم مدیریت شهری و  آگاهگردشگری، فعالیت تبلیغات و    توسعه  راستای

فرد برای  به مکانی جاای و منحصربه   مجموعه  تبدی های آتی در مجموعه،  برنامه

 مطالعه تطبیقی()  مشابهموفق    های از نمونه  یالگوساز ی،  گاار هیسرما

   

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  گردشگری  معاونت

 دستیصنایع  و

 تهران   شهرداری  عمران  و  فنی  معاونت

 شهرسازی   و  معماری  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

 ها افزای  آلودگی
حین  

 اجرا 

  زواردپوش   بندی مشخص و مناس  تردد خودروهای حم  مصال  و نخاله،  زمان

 یندآ 
 *  

 زیستفرماندهی یگان حااظت از محیط

 زیستمحیطو    یمعاونت خدمات شهر 

 ونق  ترافی. حم  معاونت  

 ارتقا سرمایه اجتماعی 
حین  

 اجرا 

  یطراح  ینددر فرآ  ناعی افراد ت   یاستااده از نظرات تمام  منظوربهجلسات    یبرگزار 

 پرو ه 
   

های مردمی سازمان  معاونت آموزر و مشارکت

 زیست حااظت از محیط

 
  ازنظر است و به همین دلی  در ستون مربو  به ماهیت   شدهانی ب ارتقار پیامد مابت  منظوربهکارهایی  ای، راهکه از جدول مشخص است، برای پیامدهای مابت ناشی از اپدام توسعه طورهمان،  شدهارارهدر بیان ماهیت پیشنهادهای  ف 1

 سازی و یا جبرانی بودن پیامد، عالمتی زده نشده استف  حداپ اجتنابی بودن، 
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 راهکار  زمان  پیامدها 
 1ماهیت 

 نهاد مربوطه 
 جبران  حداپ  سازی  اجتنای 

درگیری حقوپی با  

سازمان حااظت از  

 زیستمحیط

حین  

 اجرا 

منظور رفع مشک  زمین که در محدوده ارا ی ملی و پهنه  جلساتی بهبرگزاری  

 زیست پرار داردف حااظتی محیط
*   

 زیستسازمان حااظت از محیط 

 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 

و منظر    یمابهبود س

 ی شهر 

پن از  

 اجرا 

ها خار فرهنگی در فرایند  نگار با ویژگی  دیوار  بخ  واستااده از عناصر هویت

نظیر  عناصر بصری    و چیدمان  در ساماندهی  ط رعایت اصول و  وابطراحی و اجرا،  

شناسایی  ففف،  ، فهاهای سبز وهامیدان   ،هاگارگاه معابر،    مبلمان، تجهیزات شهری،

ی.    ماابهبه   طراحی فها،  و اغتشاشات بصری  هاآلودگی کاه   و  بصری    هایآلودگی 

  ومشاهیر  ،  مااخرهای  مجسمه ها و  انی و حمایت از آفرین  تندینشتیب، پ اثر هنری

ویژه    هایجلوه حمایت از هنرمندان جهت تولید و خلق آثار و  ،  رویدادهای تاریخی

هنر    ی، تلایقفرهنگی و بوم  هاینشانهو    هاارزر به    یدتأک،  بصری و نمادهای شهری 

 سنتی و ملی  های مختلف معماریرعایت سب.   مدرن با  معماری ایران و

- - - 

 زیستمحیطو    یمعاونت خدمات شهر 

 معماری   و  شهرسازی  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 

بهبود حن تعلق  

 مکانی

بهبود دسترسی به  

 ونق  عمومی حم  

پن از  

 اجرا 

  رانی،اتوبوس ناوگان  )  عمومیونق   حم   یستمس  ارتقا و افزای  سط  دسترسی به

راه افسریه،  پارس، سه راه تهران )سه   تهران  شهر  یاصل  هایمکان  ازون(    ی،تاکس،  مترو

 میدان رسالت وففف( 

 ونق  ترافی. معاونت حم   - - -

 هاافزای  آلودگی 
پن از  

 اجرا 

توجه به اصول اکولو ی.، حا  منابع طبیعی و بکر و کمترین مداخله در فهای  

تزریق  ،  و اغتشاشات بصری  هاآلودگیکاه   و  بصری    هایآلودگی شناسایی  طبیعی،  

جهت ارتقای  و مقاوم    گیاهان و درختان مناس  با اپلیم محدوده جاتی سری

  تعبیه مناس   و  دهایجاد شی  مناس  در مسیرهای پیا،  و عیت تولید اکسیژن

کارگیری مصال  مناس  و  های سطحی، بهمنظور هدایت آیها بهکانال 

ویژه در فهای تعام  و  های مولد سروصدا به زیست، توجه به فعالیت سازگاربامحیط 

 گو و گات مراجعان 

*   

 زیستمحیطو    یمعاونت خدمات شهر 

 وح  حیات  تنوع  و  طبیعی  زیستمحیط  معاونت

 کشور   آبخیزداری  و  مراتع  ها،جنگ   سازمان

 و معماری   معاونت شهرسازی

 معاونت فنی و عمران شهرداری تهران 

 افزای  ترافی. 
پن از  

 اجرا 

طراحی مسیر ترافی.  ی،  عموم  ونق حم   یستمبه س  یسط  دسترس  ی ارتقا و افزا

استااده از  ،  نطراحی محور معلو   طراحی مسیرهای دوچرخه،  پیاده و سواره،

مسیر  ها در  استقرار تابلوها و عالرم و نشانه ،  های تشویقی برای حهور افراد پیادهطرح 

 *  

 زیستمعاونت خدمات شهری و محیط

 ونق  ترافی. حم  معاونت  

 معماری   و  شهرسازی  معاونت
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 راهکار  زمان  پیامدها 
 1ماهیت 

 نهاد مربوطه 
 جبران  حداپ  سازی  اجتنای 

  یمارستانب  یبرا   یعبور و مرور اختصاص  یرهای مس  بینیورودی مجموعه، پی  

ایجاد اختال   ،  ( نشانی)آمبو نن و آت   امدادی  ینژاد و تردد خودروها  یلواسان

مجموعه، احداث پارکین  در  لع شمالی بزرگراه    های ورودیتمام  سط  در مقاطع  

های  ( و امکان دسترسی به مجموعه با پ  عابر پیاده )پ 4  شهید یاسینی )منطقه

 پوسی شک  مطابق پیشنهاد شرکت مهندسین مشاور( 

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

 

 افزای  عدالت فهایی 
پن از  

 اجرا 

در شرق    هایعاد نه کاربر   یعتوزو    ی نظیر دریاچه چیتگرگردشگر  ایجاد پط 

 رورت  پایر،  ی  برای حهور اپشار آس  یساز استااده از استانداردهای مناس تهران،  

 توان و ناتوان ی، کم جنسی،  مختلف سن  هایاستااده گروه  یمناس  برا   یفهاخلق  
- - - 

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 معماری   و  شهرسازی  معاونت

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاونت گردشگری وزارت

 دستیصنایع  و

افزای  عدالت  

 اجتماعی 

پن از  

توان و  ی، کمجنسی،  مختلف سن  هایاستااده گروه  یمناس  برا  ی رورت خلق فها  اجرا 

تعبیه پایر،  ی  برای حهور اپشار آس  یساز استااده از استانداردهای مناس ناتوان،  

طور ماال: شیار عر ی برای عبور  به)  توان جسمیافراد کممسیر ویژه برای عبور  

 نابینایان( در طراحی و اجرای پرو ه 

- - - 

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 معماری   و  شهرسازی  معاونت

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاونت گردشگری وزارت

 دستیصنایع  و

افزای  عدالت  

 جنسیتی

پن از  

 اجرا 

  افزای  تعامالت

 اجتماعی 

 

ویژه ساکنان پهنه  شهروندان تهرانی به به    یکاربر  ییرتغ  ینددر طول فرآ  رسانیاطالع

در خصور طرح و    حصار، آگاهی سازی و تبلیغاتشرپی و کاربران مجموعه سرخه 

منظور تعام  بیشتر  به   مکث و استقرار  یفهاها   یطراحی،  جل  مشارکت مردم

ن و  معلو    یرنظ  پایری  استانداردها برای حهور اپشار آساستااده از  مراجعان،  

های مختلف در مجموعه،  ، ایجاد فهاهایی جمعی و پاتوق، برپایی نمایشگاه سالمندان

 های فردی و گروهی، تنوع فهایی و تنوع عملکردی طراحی فعالیت 

- - - 

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 معماری   و  شهرسازی  معاونت

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاونت گردشگری وزارت

 دستیصنایع  و

افزای  اعتماد  

 اجتماعی 

افزای  انسجام  

 اجتماعی 
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 راهکار  زمان  پیامدها 
 1ماهیت 

 نهاد مربوطه 
 جبران  حداپ  سازی  اجتنای 

افزای  مشارکت  

 اجتماعی 

امنیت    ی افزا

 ی اجتماع

پن از  

 اجرا 

  پایانه و پط )  های متناپضامنیتی، عدم اختال  کاربریحهور نیروهای  

تزریق  ،  نورپردازی مناس  در طراحی فهاها در ش ز  استااده اگردشگری(،  

استقرار  مجموعه،  منظور افزای  نظارت جمعی در  به   یروزهای شبانه کاربری 

ا  استااده از نورپردازی مناس  در طراحی فهاه،  از فها   یفروشان در نقا  خاصدست 

در چارچوی نظام فنی و اجرایی کشور با    فهاها  سازیمقاوم و    سازی، ایمن در ش 

ناکارآمد شهری و    بافتبهسازی، نوسازی و بازسازی   ،  رعایت اصول پدافند غیرعام

 غیررسمی   هایسکونتگاه 

- - - 

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

 معماری   و  شهرسازی  معاونت

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاونت گردشگری وزارت

 دستیصنایع  و

 فرماندهی انتظامی تهران بزر  

کاه  مسار  و  

 های اجتماعی آسی 

پن از  

 اجرا 

افزای  آسای  و  

 آرام  

پن از  

 اجرا 

  هایین)سرو  یهو اول  یامکانات رفاه  ینتأمهای شهری موردنیاز،  تأمین زیرساخت

رستوران،  )  یازهای موردندر مجاورت کاربری   استراحتفهای    ، ایجاد(ی وفففبهداشت

استااده از نورپردازی مناس  در طراحی فهاها  وففف(،    کافه، مرکز خرید، بازی کودکان

 هاخانواده   برای حهور  ، سهولت دسترسی به مجموعه، ایجاد فهایی امندر ش 

 

- - - 

 امور اجتماعی و فرهنگی   معاونت

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 معماری   و  شهرسازی  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  گردشگری وزارت  معاونت

 دستیصنایع  و

 فرماندهی انتظامی تهران بزر  

 احیای حیات شبانه 

 

پن از  

 اجرا 
  هایی کاربر  ، تزریقفهاها در ش   یمناس  در طراح  یاستااده از نورپرداز

  هایی کاربر   مجموعه، استقراردر    ینظارت جمع  ی افزا  منظوربه   روزیشبانه 

  18  یاساعته    24  هایکاربری )  اجتماعینظارت    ی افزای  چندمنظوره در راستا 

، ایجاد فهایی امن  شهری  مبلمان  مناس   پرارگیری(، تأمین امنیت مجموعه،  ساعته

 هاخانواده   برای حهور

- - - 

 امور اجتماعی و فرهنگی   معاونت

 معاونت فنی و عمران 

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاونت گردشگری وزارت

 دستیصنایع  و

 فرماندهی انتظامی تهران بزر  

افزای  سرزندگی و  

 پویایی 

پن از  

 اجرا 



 ( خالصه مدیریتیگزارش نهایی)                        ارزیابی تأثیرات اجتماعی تغییر کاربری پایانه شرق جدید

 

19 
 

 راهکار  زمان  پیامدها 
 1ماهیت 

 نهاد مربوطه 
 جبران  حداپ  سازی  اجتنای 

 افزای  میزان ر ایت 
پن از  

 اجرا 

های شهری  مطالعه تطبیقی(، تأمین زیرساخت)   های موفق مشابهالگوسازی از نمونه

موردنیاز، تأمین امکانات رفاهی و اولیه )سروین بهداشتی، سط  زباله، بوفه،  

های  نورپردازی مناس  در ش ، استقرار کاربری رستوران وففف(، استااده از  

چندمنظوره در جهت تأمین نیاز کاربران و کاه  تقا ای سار، پرارگیری مناس   

مبلمان شهری، خلق محیطی جاای با استااده از محوطه آرایی و استااده از  

 ها خانواده   نما وففف، ایجاد فهایی امن برای حهورهای گیاهی، آی پوش  

- - - 

 ت امور اجتماعی و فرهنگی معاون 

 معاونت فنی و عمران 

 معاونت معماری و شهرسازی 

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 تهران   استان  شهرسازی  و  راه  اداره

  گردشگری  فرهنگی،  میراث  معاونت گردشگری وزارت

 دستیصنایع  و

 فرماندهی انتظامی تهران بزر  

افزای  سرانه فهای  

 سبز 

پن از  

 اجرا 

مناس  با منطقه،    یاهیاستااده از پوش  گ،  جاتی سریو  مقاوم    یاهاناستااده از گ

 افزای  مشارکت عمومی مردم در ایجاد، حا  و نگهداری فهاهای سبز 
- - - 

 زیستمحیط  و  شهری  خدمات  معاونت

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگ 

 تهران   اداره ک  منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 ایجاد پارکین  عمومی 
پن از  

 اجرا 

حجم تردد خودرو به مجموعه با    حداکار  با توجه به  ین پارک  بینی و احداثپی 

استااده از مطالعات تطبیقی، احداث پارکین  در  لع شمالی بزرگراه شهید یاسینی  

های پوسی شک   ( و امکان دسترسی به مجموعه با پ  عابر پیاده )پ 4  )منطقه

 هاد شرکت مهندسین مشاور( مطابق پیشن

- - - 
 معاونت فنی و عمران 

 ونق  ترافی. معاونت حم  

 سازی اوپات فراغت غنی
پن از  

 اجرا 

تلاتر،  )  ها، مراسم ملی و آرینی، استااده از صنایع خالقبرگزاری رویدادها، جشنواره

فهاهای  دستی، میراث فرهنگی وففف(، توجه به طراحی  گردشگری، موسیقی، صنایع 

سواری  های خانوادگی )دوچرخهها و فعالیتها، جمعمکث و استقرار برگزاری

های فردی و گروهی، استااده،  های گروهی وففف(، فعالیتخانوادگی، رستوران، بازی

منظور پشتیبانی خدمات پط  گردشگری،  ظرفیت روستاها اطرا  مجموعه به 

عناصری طبیعی نظیر گیاهان تزیینی استااده از  ،  طراحی کریدورها و فهاهای خالق

 های بومگردی ، ایجاد اپامتگاه تلایقی برای تزیین فهای مشترج  نماهایآی سازگار و  

- - - 

 ها( تمام معاونت)  شهرداری تهران

  دستیگردشگری و صنایع  وزارت میراث فرهنگی،

 معاونت گردشگری( )

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگ 
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 سایر پیشنهادها و نکات مهم 

ــ  مـطالـعات گروه پژوه  ـبا   منظورـبه ــنـهادـها و نـکات دارای اهمیتی ـکه ـحاصـ بهبود عملکرد مجموـعه، پیشـ

تااده از رور  تاـس پیامدهای پرو ه چندان منطقی به نظر   عنوانبهها  و بیان برخی از آن های مختلف بوده اـس

پوشی کرد، در ادامه آمده استف در بیان این مطال  در برخی موارد  ان از بیان آن نیز چشمتورسد اما نمینمی

دهانجامبه نتایر حاـص  از پیمای   وع به دو دلی   در بین مراجعان ـسرخه  ـش ده اـستف این موـ  ار اپدام ـش حـص

ترین کاربری  نزدی.ی پایانه شـرق جدید و  مجموعه  جوارهمحصـار  بوده اسـتف نخسـت آنکه مجموعه سـرخه

حصار مراجعان بالقوه به مجموعه  گردشگری به این مجموعه است و دوم آنکه مراجعان به پارج جنگلی سرخه

تواند دارای اهمیت ها میهای آنپایانه شــرق جدید خواهند بود و از این نظر شــناخت نیازها و ارزیابی نگرر 

 ها نیز در گزارر آمده استفآناراره  سازوکارشرح کام  این پیشنهادها و  فباشد 

  -توجه به عدالت اجتماعی و توزیع عاد نه فهاهای عمومی در شهر تهران با ایجاد مراکز تاریحی -1

 گردشگری در شرق پایتخت 

 ( )سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی ناتوانان برای افراد مجموعه پایانه شرق جدید  سازیمناس  -2

 های مختلف سنی و جنسی فهای مناس  برای استااده گروه رورت خلق  -3

 ی پایانه شرق جدید توجه به حهور بانوان در مجموعه -4

گردشگری شرق تهران تغییر کاربری پایانه    -حصار و مجموعه تاریحیمدیریت یکپارچه مجموعه سرخه -5

 شرق جدید(

  رورت تعیین تکلیف و عیت زمین مجموعه  -6

 ام مجموعه از پایانه شرق جدید به نامی مرتبط با ماهیت آتی مجموعه  رورت تغییر ن -7

 افزای  میزان موفقیت منظور به طرح و جل  مشارکت مردمی   خصور دری رساناطالع لزوم  -8

 های آتی حصار و امکانات موجود و طرحلزوم معرفی سرخه -9

 حصار رج سرخهرسانی در طول فرآیند تغییر کاربری به مراجعان به پااطالع -10

 گردشگری شرق پایتخت - های موفق در طرح احداث مجموعه تاریحیالگوسازی از نمونه - 11 

 رونق بخشی به روستاهای اطرا  مجموعه   -12

 افزای  نار ایتی ساکنان اطرا  محدوده پایانه شرق پدیم  - 13 

 گردشگری –و استقبال شهروندان ساکن شرق تهران از مجموعه تاریحی   جاابیت کاربریشناسایی  -14

گردشگری در    -ونق  عمومی در مجموعه تاریحیلزوم ارتقا و افزای  سط  دسترسی به سیستم حم   -15

 شرق پایتخت

 های موجود در پایانه شرق جدید تناس  طراحی مجموعه با محیط پیرامونی و همسازی کاربری - 16

 های ناهمساز با طرح آتی مجموعه بینی نق  کاربریجه و پی لزوم تو  -17

 پرار گرفتن احتمال گسترر بافت غیررسمی و مسار  مرتبط با آن  موردتوجه  - 18 

 ها نیازسنجی از شهروندان و مراجعان بالقوه، پی  از تعیین کاربری -19

 شگری شرق تهران توجه به اصول اکولو یکی و حا  فهای بکر و طبیعی مجموعه پط  گرد  -20

 گردشگری شرق تهران -شهروندان در مجموعه تاریحی  توجه به نیاز   -21
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