
1399خرداد 

می جایگاه بهبود کیفیت قلمروهای عمو

در بازآفرینی شهری



هکتار63000: مساحت شهر تهران پیشینه
میلیون نفر8حدود : جمعیت شهر تهران 

هکتار3268: شهرسازی و معماری عالی شورایمساحت بافت فرسودة مصوب 

مساحت پارسل

های بافت 

فرسوده

مساحت پارسل های تهران

درصد مساحت5فرسودگی 

تداد 

پارسل 

های بافت

فرسوده

تعداد پارسل های تهران

درصد پالک ها 23فرسودگی 

سطح مسکونی تهران

سطح 

مسکونی 

بافت

درصد11مسکونی بافت سطح 

جمعیت شهر تهران

جمعیت بافت

درصد15بافت جمعیت 



فرسوده و ناکارآمد شهریویژگی های محدوده های 
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تراکم جمعیتی بافت تراکم جمعیتی تهران

30

7

0

5

10

15

20

25

30

35

خدمات تهران  خدمات بافت فرسوده

(نفر در هکتار)تراکم جمعیتی  (مترمربع)مقایسه سرانه خدمات در بافت و تهران

مسکونیهایعرصهنوسازیدرصد43ازبیش•

(شهرمیانگینبرابرسه)جمعیتباالیتراکم•

(شهرمیانگینچهارمیک)عمومیخدماتکمبود•

گذاریسرمایهپایینهایجذابیت•

درآمدکمهایگروهسکونت•

شهریمحیطپایینکیفیت•

اجتماعیهایآسیبوجود•

اسبمنکیفیتبابرداریبهرهقابلعمومیعرصهفقدان•

ناامنوشدهرهافضاهایوجود•

محالتبهتعلقحسبودنپایین•

یفیتکارتقایبامسایلاینازبخشی

وجمعیفضایایجادشهری،فضاهای

فاقدورهاشدههایعرصهساماندهی

.استبهبودقابلالزمکیفیت



شدهرهاهایعرصهوجود•

ودبهبظرفیتدارایفضاهای•

کیفیت



هربهبود کیفیت قلمرو عمومی در ش

فضای باز شهری

امکان ایجاد و 
تسهیل تعامالت 

اجتماعی

دارای مالکیت 
عمومی

دارای دسترسی 
کالبدی، اجتماعی

و بصری

باز بودن فضا

 قابل ارائه به ساکنانخدماتارتقای سطح

 در بافتارزش افزوده ایجاد

 تعامالت اجتماعیایجاد فضای جمعی برای برقراری

 به محله برای ساکنانحس تعلق ارتقای

 فضای شهری و ایجاد امنیت فضایی و اجتماعیحضور پذیری

 محلهبصریبهبود وضعیت

فضای جمعی

معبر



اسناد فرادست
ومسسالهپنجتوسعهبرنامهبازآفرینیملیبرنامه



بهسازی محیطی در اسناد فرادست

اهدافتحققو(2520مصوبهشناسۀ)،«تهرانشهرتوسعۀسومپنجسالۀبرنامۀ»مصوبۀاجرایراستایدر

پروژهاجرایدستورالعمل،ذیلقانونیمادۀبهاستنادباوتهرانشهرمحالتتوسعۀزمینۀدرمذکورۀمبرنا

.شدتدوینمحیطیبهسازیهای

درهیلتسمنظوربهاستمؤظفشهرداریتهران،شهرتوسعۀسومپنجسالۀبرنامۀیکموچهلمادۀذیل

اماتاقدسرییکفرادست،اسنادچارچوبدرهدفمحالتبازآفرینیوسازیمقاوموبهسازینوسازی،

وهلچمادۀیکمۀتبصرمفادکهدهدانجامشهرناکارآمدوفرسودهبافتهایدربرنامهاجرایطولدررا

:شودمیدستورالعملاینمشمولزیر،مضمونبایکم

:(1)یکمتبصرۀ

ومحیطیبهسازیهایپروژهاجرایهایدستورالعملبرنامۀماه،ششمدتظرفاستموظفشهرداری"

".نمایدارائهشورابهئتهیهراناکارآمدوفرسودههایبافتمحدودۀدرابنیهسازیمقاومنیز



محدودۀدرعمومیقلمروکیفیارتقایموجبکهاقداماتازدستهآنبه

.میشوداطالقبازآفرینیهدفمحالتویژهبهناکارآمد،وفرسودهبافتهای

هازیرساختارتقای،شهریفضاهایتوسعۀوتجهیزطریقازها،پروژهاین

حداقلابروبناییخدماتبهبودوتوسعهو(مروروعبوروتأسیساتشبکه)

.میشوندتاثیرگذاریحداکثرومداخله

زیبهسا)خطیگونۀدودرمختلفمقیاسهایدرمحیطیبهسازییپروژهها

اسمقیاز(ایمحلهپاتوقهایوشهریبازفضاهای)نقطهایو(معابرمحیطی

اسنادهمچینوساکناننیازوخواستاساسبرشهر،تاهمسایگیواحد

.میشونداجراییوتعریفمطالعاتی،

محیطیهای بهسازی تعریف پروژه 

پروژۀبهسازیخیاباندعوتی



یکپارچهسازیاقدامات،•
ایجادهماهنگیووحدترویهبرایانجامامورمربوطبهتعریف•

پروژههایبهسازی،
گیتعییننقشنهادهایمتولیودستگاههایهمکاروایجادهماهن•

بینبخشهایمختلفشهرداریدرزماناجرایپروژه،
رفعموانعاجراییوتسریعدرهماهنگیهایبینبخشی،•
تعریفساختارونظامتصویبطرحهایبهسازی،•
تعیینشیوۀبهرهبرداریومتولیآن،•
تعییننظاموساختارنظارتیپروژههادرحیناجرا،•
منابعدستیابیبهالگوییمناسببهمنظورهدفمندسازیتأمین•

مالیاجرایپروژه،
اندنتعییننحوۀمشارکتوایجادزمینهالزمبرایبهحداکثررس•

.مشارکتشهرونداندرکلیهفرآیندهایپروژه

محیطیهدف از تدوین دستورالعمل بهسازی 

پروژۀپاتوقمحلیجوادیه



یارتقاجهتدرمحله،محدودۀدرپروژهاصلیعملکرد:مقیاسکوچک

پروژه،یهمسایگواحدِناساکنومیباشدآنناساکنرضایتوزندگیکیفیت

.ندهستاصلینفعانذی

گسترۀوبودهفرامحلهایپروژهتأثیروعملکرد:مقیاسمتوسط

مقیاسچککوپروژههایبهنسبتبیشتریعمومیتطرح،ازاستفادهکنندگان

.دارد

نطقهایمآنعملکردگسترۀوبودهناحیهایفراپروژهعملکرد:مقیاسبزرگ

پروژه،زاکنندگاناستفادهجمعیتومیباشدمنطقهایفرامواردازبرخیدرو

.تاسبرخوردارمقیاسمتوسطپروژههایبهنسبتبیشتریگسترۀاز

مقیاس عملکردی پروژه های بهسازی محیطی

پروژۀبهسازیخیابانایرانیت



اهدافاجتماعی•

اهدافکالبدی•

زیستیمحیطاهداف•

اقتصادیاهداف•

اهدافِ اجرای پروژه های بهسازی محیطی

یاتزمینههایرابطۀانسانباکیفتقویت•

(اعمازمصنوعوطبیعی)محیطی

مشارکتمردمیدرنگهداریوجلب•

نظارتبرفضا

امنیتدرحوزۀبالفصلسایتبهبود•

حلهمذهبیم-وتقویتهویتفرهنگیاحیاء•

سرمایههایاجتماعیمحالتحفظ•

عماریزمینۀآشناییوارتباطافرادبامایجاد•

بومی

گردشگرمحلهایوفرامحلهایجذب•

حیاتمدنیتوسعۀ•

اجتماعیعدالتتوسعۀ•

(ع)پروژۀبهسازیکنارگذرامامعلی



اهدافاجتماعی•

اهدافکالبدی•

زیستیمحیطاهداف•

اقتصادیاهداف•

اهدافِ اجرای پروژه های بهسازی محیطی

بخشینسبیبهاقداماتنوسازیتوازن•
فضاهایامنودارایفعالیتتعریفایجاد•

(درساعاتروزوشب)شده
شرایطفیزیکیوکالبدیپایدارسازی•

محدودۀمداخله
فضاهایجمعیروزانهویادورهایتقویت•

...برایمراسم،جشنهاو
یکیوتقویتالگوهایفرهنگیوفیزحفظ•

واجدارزشمحلّی
کیفیتجلوههایبصریسایتتقویت•
درافزایشسطحخدماتدربافتتسهیل•
سازیجریان¬دسترسیوروانتسهیل•

ترافیک

پروژۀبهسازیکوچۀهداوند



اهدافاجتماعی•

اهدافکالبدی•

زیستیمحیطاهداف•

اقتصادیاهداف•

اهدافِ اجرای پروژه های بهسازی محیطی

بهعواملمؤثردرحفظسالمتتوجه•

ساکنان

اهایکیفیتمحیطیمعابروفضبهبود•

جمعیمحالت

آلودگیهایمحیطیناشیازکاهش•

فعالیتهایصنعتی

پروژۀبهسازیکوچۀهداوند



اهدافاجتماعی•

اهدافکالبدی•

زیستیمحیطاهداف•

اقتصادیاهداف•

اهدافِ اجرای پروژه های بهسازی محیطی

بهبودکیفیتمحیطیدرنتیجهافزایش•

شاخصارزشامالکدرحوزۀبالفصل

پروژهها

ازپروژههایارزشافزاوبهرهبرداری•

ورمحرکتوسعهزمینهسازیبرایحض

سرمایهگذارانجهتنوسازی

ازحرفههاومشاغلمحلییاحمایت•

بدیوغیررسمیمتناسبباساختارکال

اجتماعیمحالت
پروژۀبهسازیمیدانگاهامیرکبیر

پروژۀمیدانگاهامیرکبیر



رح،مشارکتپروژههایبهسازیمحیطینیزازبدوتعریفتابهرهبرداری،شهرونداننقشفعاالنهراایفامیکنندودرتمامیمراحلانجامط

یهایاصلیسایرویژگ.حتیدرزماناجرایپروژۀسعیبراستفادهازنیروهایبومیمیباشد.ایشانبهطرقمختلفجلبواعمالمیشود

:پروژههایبهسازیمحیطیعبارتنداز

(حلهذیلبرنامۀتوسعۀم)نیازاجتماعمحلیمبتنیبرحداکثرمیزاناثرگذاریباحداقلمداخلهپروژهبراساستعریف•

ضمنتوجهبهابعادکمّیپروژه،(هویت،تعلق،آسایش،امنیتوایمنی)شاخصهایکیفیبرتأکید•

هریکدرنمایندگانگروههاوسازمانهایدخیلیکنظاممدیریتیدرتعریف،بررسی،ارزیابیوهدایتپروژهباحضورایجاد•

برنامهریزی،طراحی،اجراوبهرهبرداریازمراحل

درکلفرآیندبرنامهریزیوتعریف،تهیهطرح،اجراوبهرهبرداریمشارکتنهادیوعمومیبهابعادتوجه•

پروژهزمینههایفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیوکالبدیبهتوجه•

ونهادهایمحلیعااجتمفعالیتهایمورددرخواستبرتأکید•

(برایافرادناتوانوکمتوان)مناسبسازیفضاهاالزاماتواستاندارهایرعایت•

ویژگی های پروژه های بهسازی محیطی



سازماننوسازیشهرتهران•

گانه22شهرداریمناطق•

سازمانزیباسازیشهرتهران•

سازمانعمرانیمناطقشهرتهران•

سازمانحملونقلوترافیکشهرداریتهران•

سازمانبوستانهاوفضایسبزتهران•

سازمانمشاورفنیومهندسیشهرتهران•

سازمانآتشنشانیوخدماتایمنی•

شرکتمترو•

ترافیکشرکتکنترل•

نهادهای همکار و ذی مدخل در پروژه های بهسازی محیطی

آبوفاضالبشرکت•

شرکتتوزیعبرق•

شرکتمخابرات•

شرکتگازاستانتهران•

یادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگر•

مرکزمطالعاتژئوتکنیکومقاومتمصالحشهرداری•

تهران

دفاترتوسعۀمحله•

شورایاریهایمحله•

سازمانهایمردمنهاد•



بهسازی محیطیمعیارهای انتخاب پروژه های 

نیازسنجیدفاتر

استنادبهبرنامۀتوسعۀمحالت

بررسیسرانههایخدماتیمحالت

نظراتودرخواستهایشهرداریمناطق

میزانتحققپذیریپروژه

کاهشورفعمشکالتناشیازمداخالتپیشینسازماننوسازی

وضعیتمالکیتپروژهها

اولویتبخشیبهمحالتکمبرخورداردرتعریفپروژههایبهسازی
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1399بهسازی محیطی در سال  وضعیت جاری پروژه های 

مورد47:تعدادکلپروژههایبهسازیمحیطی

27:تأییدشده2فاز

2:5آمادهسازیفاز

6:طراحیوآمادهسازیفازیک

9:انتخابطراح
توزیعپروژههایبهسازیمحیطیبهتفکیکمناطق

0منطقه

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20
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های بهسازی محیطی در شهر تهراننقشۀ موقعیت پروژه



1399–تهران در بافت های فرسودة شهر پروژه های تعریف شدة بهسازی محیطی لیست 
مساحتعرصهپروژهمحلهمنطقهردیف

8400میدانگاهامیرکبیرشکوفه114

12000میدانگاهبریانکبریانک210

5984میدانگاهخورشیدراگاشیخصدوق320

10281پالزایدریافتیافتآبادجنوبی418

3950میدانگاهدوالبصاحبالزمان514

7200(طول900)بهسازیخیابانخوببختاتابک615

3200(قاریذوالف)خیاباناتابک-بهسازیراستهلوسترفروشاناتابک-مینابی715

680(مرکزمحلهنفرآباد)بهسازیسرایعموعباسنفرآباد820

900(مجموعهفرهنگی)مرکزخدماتمحلهبلورسازی917

1000متر285(مجموعهدرمانی)مرکزخدماتمحلهبلورسازی1017

عودالجان1112
1396+کفسازی7000)پروژههایبهسازیمحیطیبرازجان

7000(جداره

930ساماندهیگذرهایاصلینفرآبادنفرآباد1220

4000تملکواجرایکریدورسبزبلورسازیبلورسازی1317

900طرحبهسازیبوستانستارهنفرآباد1420

5420مجموعه تفریحی ورزشی غرب کن کن155

مساحتعرصهپروژهمحلهمنطقهردیف

فرحزاد162
وساماندهیشبکهجمعآوریآبهایسطحیوجداولپیادهر

سازی

کن175
2920(ومعبرارتباطی)طراحیمیدانچههایسرآسیاب

14000مترمربعمیدانچهها

تهیهطرحهدایتآبهایسطحیمحلهفرحزادفرحزاد182

5000تهیهطرحهدایتآبهایسطحیوآبرسانیباغاتبهاران،اندیشهوکن195

کن205
بهسازیشبکهجمعآوریآبهایسطحیوجداولپیادهرو

2000سازی

300بهسازیفضایورودیتکیهحضرتابوالفضلکن215

6600بهسازیمعابرپلکانیمحلۀفرحزادفرحزاد222

5146خیابانادیبکاشانیسرتخت2320

3520بهسازیخیابانصفدریبریانک2410

1500بهسازیعزآبادیزنجان2510

2088(2088)فضایسبزوورزشینارونیافتجنوبی2618

750امیرسلیمانی.بهسازیخگذرپاییندوالب2714

5000بهسازیخیابانمعیریمنیریه2811

736تکمیلپروژهورزشیشهیدتوکلینظامآباد297

1187(ارج)بهسازیخیابانابراهیمیشوش3015



1399–تهران در بافت های فرسودة شهر پروژه های تعریف شدة بهسازی محیطی لیست 
مساحتعرصهپروژهمحلهمنطقهردیف

7200(900طول)بهسازیخیابانفالحامامزادهعبداهلل319

حسنآباد-زرگنده323
ی،حیدر)بهسازیخیابانعمرانیوخیابانهایمنشعبازآن

3900(آزادمنجیری،آسمان،شریفی،قربانیونوروزی

9130(میدانشناساتاآبک)بهسازیمرکزمحلهگالبدرهگالبدره331

9200ردمحمودیتابخشیف.بهسازیخیابانمدنیحدفاصلخنظامآباد347

5000بهسازیدعوتیهفتچنار3510

4500بهسازیخیابانبرادرانمظفرفلسطین-انقالب3611

1200بهسازیگذرفصیحسنگلج3712

416پاتوقمنصوریاسدی3813

280(مترطول70)گذراتحادیهدرخیاباناللهزارفردوسی3912

1500بهسازیکوچهپیرنیادرخیاباناللهزارفردوسی4012

1260(طول210)بهسازیکوچهباربددرخیاباناللهزارفردوسی4112

1250(طول125)بهسازیکوچهگودرزیدرخیاباناللهزارفردوسی4212

420(طول70)بهسازیکوچهدهقاندرخیاباناللهزارفردوسی4312

4700بهسازیخیابانطحانیشمشیری449

9300بهسازیخیابانگودرزیوحاشیهمیدانبنفشهقیطریه451

7300بهسازیخیابانتختیتختی4612

7000ساماندهیخیاباناقبالوبازارشهرستانیصفااسدی4713



مساحت محدودۀ مداخله عنوان پروژه محلهمنطقه
(مترمربع)

وضعیت فعلیآدرس

انتخاب پیمانکارحدفاصل خیابان قزوین و بریانک12000میدانگاه بریانکبریانک10

ل فوقانی تونل امیرکبیر، حدفاصعرشۀ8400میدانگاه امیرکبیرشکوفه14
عملیات اجراییشهریور17خیابان شکوفه و 

خیابان تاجری3950میدانگاه دوالب(عج)صاحب الزمان 14
آرامستان ارامنه گریگور

2فاز طراحی

2فاز طراحیخیابان زندیه10281یافت-درمیدانگاه یافت آباد جنوبی 18

5984خورشید راگامیدانگاه شیخ صدوق20
شهیدحد فاصل خیابان شهید میرعابدینی و

انتخاب پیمانکارنبی پور

تعریف شده در بافت های فرسودة شهر تهرانمشخصات میدانگاه های 



میدانگاه بریانک

محلّۀ بریانک-10منطقۀ 

1



موقعیت پروژه–بریانک میدانگاه  

مساحت محدودۀ عنوان پروژه محلهمنطقه
(مترمربع)مداخله 

برآورد اولیه وضعیت فعلیآدرس
(میلیاردریال) 

144انتخاب پیمانکارنکحدفاصل خیابان قزوین و بریا12000میدانگاه بریانکبریانک10



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–بریانک میدانگاه  



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–بریانک میدانگاه  



امیرکبیرمیدانگاه 

محلّۀ شکوفه-14منطقۀ 

2



موقعیت پروژه–امیرکبیرمیدانگاه  

مساحت محدودۀ عنوان پروژه محلهمنطقه
(مترمربع)مداخله 

برآورد اولیه وضعیت فعلیآدرس
(میلیاردریال) 

ابان فوقانی تونل امیرکبیر، حدفاصل خیعرشۀ8400رمیدانگاه امیرکبیشکوفه14
127عملیات اجراییشهریور17شکوفه و 



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–امیرکبیرمیدانگاه  



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–امیرکبیرمیدانگاه  



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–امیرکبیرمیدانگاه  



یافت-درمیدانگاه 

(عج)محلّۀ صاحب الزمان -18منطقۀ 

3



موقعیت پروژه–یافت-درمیدانگاه  

برآورد اولیه وضعیت فعلیآدرس(مترمربع)مساحت محدودۀ مداخله عنوان پروژه محلهمنطقه
(میلیاردریال) 

2492فاز طراحیخیابان زندیه10281یافت-درمیدانگاه یافت آباد جنوبی 18



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–یافت-درمیدانگاه  



خورشید راگامیدانگاه 

محلّۀ شیخ صدوق–20منطقۀ 

4



موقعیت پروژه–خورشید راگامیدانگاه  

مساحت محدودۀ مداخله عنوان پروژه محلهمنطقه
(مترمربع)

برآورد اولیه وضعیت فعلیآدرس
(میلیاردریال) 

5984خورشید راگامیدانگاه شیخ صدوق20
حد فاصل خیابان شهید 

72انتخاب پیمانکارشهید نبی پورمیرعابدینی و



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–خورشید راگامیدانگاه  



نماهایی سه بعدی از طرح پروژه–خورشید راگامیدانگاه  



مترمربع7200محلۀ اتابک15منطقۀ بهسازی محیطی محور خوب بخت



مترمربع3200مینابی-محلۀ اتابک 15منطقۀ بهسازی محیطی راستۀ لوستر فروشان

طیب

ولیعصر

مطهری

کیانشهر باال

دهقان

اتابک

ابوذر

هام آباد

مینابی

ناحیه دو

ناحیه 
سه

ناحیه 
چهار

ناحیه 
پنج

ناحیه شش

ناحیه یک



مترمربع900محلۀ بلورسازی17منطقۀ مجموعۀ فرهنگی بلورسازی



مترمربع1000محلۀ بلورسازی17منطقۀ مجموعۀ درمانی بلورسازی



مترمربع4000محلۀ بلورسازی17منطقۀ فضای سبز بلورسازی



مترمربع14000محلۀ کن 5منطقۀ بهسازی محیطی محور سرآسیاب و فضای باز محله



مترمربع5146سرتختمحلۀ 20منطقۀ محیطی محور ادیب کاشانیبهسازی 



مترمربع3520بریانکمحلۀ 10منطقۀ محیطی محور صفدریبهسازی 



مترمربع1500زنجانمحلۀ 10منطقۀ محیطی محور عزآبادیبهسازی 



مترمربع2088یافت اباد جنوبیمحلۀ 18منطقۀ فضای سبز و ورزشی  نارون



مترمربع750گذر پایین دوالبمحلۀ 14منطقۀ بهسازی محیطی خیابان امیرسلیمانی

م سعیدی



مترمربع1187شوشمحلۀ 15منطقۀ (ارج)بهسازی محیطی خیابان ابراهیمی 



مترمربع7200امامزاده عبداهللمحلۀ 9منطقۀ بهسازی محیطی خیابان فالح



مترمربع3900حسن آباد–محلۀ زرگنده 3منطقۀ محیطی بهسازی خیابان عمرانی و خیابانهای منشعب از آنبهسازی 



مترمربع9130محلۀ گالبدره1منطقۀ بهسازی مرکز محلۀ گالبدرهمحیطی بهسازی 

میدان آبک

میدان شناسا



مترمربع1200محلۀ سنگلج12منطقۀ گذر فصیحمحیطی بهسازی 



مترمربع416محلۀ اسدی13منطقۀ فضای باز منصوریمحیطی بهسازی 



مترمربع1260محلۀ فردوسی12منطقۀ کوچۀ باربدمحیطی بهسازی 

میدان امام خمینی



مترمربع1250محلۀ فردوسی12منطقۀ کوچۀ گودرزیمحیطی بهسازی 

میدان امام خمینی



مترمربع420محلۀ فردوسی12منطقۀ کوچۀ دهقانمحیطی بهسازی 

میدان امام خمینی



مترمربع4700محلۀ شمشیری9منطقۀ محور طحانیمحیطی بهسازی 



مترمربع9300محلۀ قیطریه          1منطقۀ محور گودرزی و حاشیۀ میدان بنفشهمحیطی بهسازی 



مترمربع7300محلۀ تختی 12منطقۀ محور تختیمحیطی بهسازی 



محلۀ صفا13منطقۀ (  با مشارکت ساکنان)بن بست صادقی محیطی بهسازی 

68

ایده پردازی

تصمیم به اجرای کارگاه هایی با مشارکت واقعی خود اهالی از مرحله تصمیم گیری تا اجرا•

پایش محله و انتخاب کوچه ی شهید غیاثی برای تشکیل این کارگاه ها•

اه برگزاری کارگ
اول

اطالع رسانی و برقراری ارتباط چهره به چهره با ساکنین•

تشکیل کارگاه داخل کوچه در جوی صمیمی و اعتماد سازی نسبت به نیت و عملکرد دفتر •

رایزنی با 
شهرداری ناحیه

گرفتبه دنبال شناخت مشکالت مردم، رایزنی با شهرداری به منظور اقدامات و حمایت هایی که میتوانند از برنامه ها انجام دهند، صورت•

اه برگزاری کارگ
دوم

تحلیل مشکالت مطرح شده در جلسه اول با حضور خود مردم•

استخراج اقدامات خرد و قابل انجام با مشارکت مالی و اجرایی خود اهالی•

(یکی از برنامه های پیشنهادی مردم)جمع آوری مبلغی از هر خانواده به منظور خرید گلدان •



محلۀ صفا13منطقۀ (  با مشارکت ساکنان)بن بست صادقی محیطی بهسازی 

قبل از اجرا

بعد از اجرا



اولویت بندی اجرای پروژه ها براساس شاخص های منتج از شیوه نامه بهسازی محیطی

جلب مشارکت ساکنان و ذی نفعان در کلیه مراحل از تعریف و برنامه ریزی تا بهره برداری

تأکید بر همکاری مداوم شهرداری منطقه و ناحیه در کلیه مراحل اجرای پروژه

ارزیابی پس از اجرای پروژه های اجرا شده

پایاندر


