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 مقدمه

هاي مناسب جهت حضور ايمن شهري وجود امكانات و زير ساختيك جنبه مهم در ارتقاء سطح كيفيت زندگي 

هاي شهري است.  ناديده انگاشتن عابران پياده و در اولويت قرار گرفتن حركت سواره در عابران پياده در گذرگاه

نيزهاي شهري نقدي است كه همواره بسياري از منتقدان به مديريت شهري وارد ميسياست  كنند. در چند سال اخير 

ها راهها و آزادراههاي مختلف شهر، ساخت بزرگهاي ارتباطي بخشسابقه شرياندر تهران شاهد گسترش بي

ايم كه ساخت اتوبان امام علي)ع( در صدر آن قرار داشته است. ساخت اتوباني كه با همه مزاياي خود  فضاي بوده

الت را شقه شقه كرده و به دنبال خود احداث كالبدي شهر را دچار گسست نمود و فضاهاي عمومي بسياري از مح

هاي متعددي را جهت عبور عابران از اين فضا و ارتباط بين ساكنان محالت و مراكز خدمات روگذر و زيرگذر

اند كه از اين شهرداري تهران و بسياري از محالت قديمي آن نيز از جمله مناطقي بوده 14شهري، داشته است. منطقه 

ماندند. دو محله دوالب و حسين آباد دوالب از محالت بسيار قديمي منطقه و شهر تهران محسوب گسست در امان ن

شوندكه اگر چه در گذشته مرز و حصاري براي تفكيك اين دو محله از هم وجود نداشت، امروز وجود اتوبان مي

محالت براي استفاده از خدمات عنوان مرز و حد دو محله، مشكالتي را در زمينه دسترسي ساكنان اين امام علي به

خصوص مراكز آموزشي به وجود آورده است. جانمايي و احداث روگذر  عابر پياده شهيد رحمتي از شهري به

نيز پاسخي به نيازهاي شهروندان اين محدوده در خصوص حل مشكالت ترددي و افزايش  14سوي شهرداري منطقه 

ي و امكان دسترسي متوازن به خدمات مختلف شهري براي ساكنان هاي سالمت و توسعه پايدار شهريكي از شاخص

 هاي  دو طرف اتوبان امام علي بوده است. محله

 ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث روگذر شهید رحمتی ـ بزرگراه امام علی عنوان:

 تهران 14شهرداری منطقهکارفرما: 

 1394سال اجرا: 

 معصومه محقق: یمجر

 ma.mohaghegh15@gmail.comشناسی     کارشناس ارشد جامعه
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اما مديريت شهري از يك سو ملزم به توسعه اين فضاها در جهت رفع نيازهاي شهروندان است از سوي 

را بر محيط اجتماعي و زيستي داشته  ديگر فضاهاي ياد شده بايد به نحوي توسعه يابند كه كمترين پيامدهاي منفي

در اين محدوده و عدم امكان عبور عابر از  -1باشد. بنابراين با در نظر گرفتن مساله عبور اتوبان امام علي)ع( در فاز 

پذير هاي آسيبگوي نياز يكي از گروهسطح گذر مگر به واسطه روگذرها و اينكه احداث اين روگذر جواب

آموز( بوده و همچنين به دليل نقش واسط و ارتباطي اين روگذر جهت سال دانش 12-6 عابران پياده)كودكان

ارتباط ساكنان دو محله  دوالب و حسين آباد دوالب و دسترسي متوازن ساكنان به خدمات شهري كه قبال به آساني 

اسايي ذي نفعان ي اثرگذاري و شندر اين پژوهش با هدف بررسي وضع موجود، به بررسي حوزه گرفتصورت مي

ار  احداث روگذر در سطح محدوده مورد مطالعه طرح پرداخته و در صدد پاسخ گويي به اين پرسش هستيم كه آث

اجتماعي و فرهنگي احداث روگذر شهيد رحمتي در منطقه چهارده شهرداري تهران كدام است؟ و راهكارهاي 

 كاهش آثار منفي و افزايش آثار مثبت آن كدام است؟

 ایقدام مداخلهتوصیف ا

ان  14پروژه احداث روگذر شهيد رحمتي در منطقه  شهرداري تهران در خيابان شهيد رحمتي جنوبي روي اتوب

 14منطقه  4و محله دوالب در ناحيه  5امام علي)ع(، باعث اتصال دو محله حسين آباد دوالب در ناحيه 

اول پروژه شامل جانمايي و اجراي فنداسيون  فازشود. شهرداري تهران و غرب و شرق اتوبان امام علي)ع( مي

سازه انجام پذيرفته است.  1393متر در شرق و غرب اتوبان در نيمه دوم سال  10دو طرف عرشه پل با حفر 

متر در نظر گرفته  50هاي فلزي بوده، طول عرشه روگذر برابر با طول اتوبان و در حدود  روگذر از نوع پل

براي اين روگذر بيشتر از سه پله طراحي  -1يل واقع شدن اتوبان امام علي در فاز شده است ضمن اينكه  به دل

ميليون ريال پيشنهاد شده است اما پيش بيني 2500نشده است. بودجه پيشنهادي براي اجراي عمليات اين فاز 

 شده كه هزينه اجرا فرا تر از اين مبلغ باشد.
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 روش پژوهش

هاي آن از آوري دادههاي كمي و كيفي است كه براي جمعاز روششناسي تحقيق حاضر تلفيقي روش

آوري گردزمينه در  هاي اسناديدر ابتداي مطالعه بررسي هاي اسنادي و ميداني استفاده شده است.روش

، تاريخچه و برخي از قبيل موقعيت جغرافياييخصوص مشخصات محدوده مورد مطالعه ) اطالعات در

در . پژوهش، كتب، مقاالت موجود  مورد استفاده قرار گرفته است همفاهيم و پيشين عريفاطالعات جمعيتي( ت

كه از آن جمله شده است آوري اطالعات استفاده هاي مختلف اين روش براي جمعروش ميداني نيز از تكنيك

 توان به موارد زير اشاره نمود:مي

سال ساكن  دو  65-18نفر از زنان و مردان  300نفع و تاثيرپذير با حجم نمونه پيمايش در بين گروههاي ذي   -    

 محله دوالب و حسين آباد دوالب.

 باره مطابق با نيازها، اهداف و سئواالت تحقيق، به مطلعان كليدي هاي عميق و نيمه ساختمند. در اينمصاحبه

 اطالعات الزم گردآوري شده است. كارشناسان و مسوالن خبره و افراد اثرگذار محلي،

 ي تحت نفوذ و تاثيرپذير از پروژه، مشاهده مستقيم گروه تحقيق در طول فرآيند تحقيق، با تاكيد بر محدوده

 به منظور برآورد هرچه بهتر دامنه تاثيرات طرح و مشاهدات ميدان مطالعه )و تهيه فيلم و عكس(.

 هاي دوالب و هاي مردمي و نمايندگان گروههاي اجتماعي ساكن در محلهبا گروه كزگروهي متمر بحث

هاي اجتماعي مختلف در سطح در اين زمينه از تعدادي از نمايندگان گروهحسين آباد دوالب در دو جلسه. 

اند، دو سوي اتوبان( ساكن بوده) دو محله دوالب و حسين آباد دوالب كه در نزديكي محل احداث پروژه

ز تعدادي از اولياء دانش گيري قضاوتي به برگزاري اولين جلسه اقدام شد. در جلسه دوم نيز ااز طريق نمونه

 شان ازسمت محله دوالب به مدارس موجود در محله حسين آباد دوالب مراجعه كه فرزندانآموزاني 

 كنند از طريق نمونه گيري قضاوتي به برگزاري جلسه اقدام شد.مي

عالوه كيفي بههاي كمي وآوري شده از دادهجمع هايدامه براي برآورد پيامدها از تحليل همه دادهدر ا 

تجربيات تيم اتاف تاثيرات مهم پروژه مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس نوع و ماهيت تاثير، احتمال وقوع و زمان 

هاي است. براي تعيين كاربست ها نيز از روششده تاثير، قلمرو جغرافيايي و اجتماعي تاثير به برآورد آنان پرداخته

 كمي و كيفي به ويژه روش تفسير و تبيين استفاده شده است.
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 هاهیافت

 های حاصل از ضرورت احداث روگذریافته 

عان اكثريت قريب به اتفاق اذ ها نشان داد كهيافته در رابطه با ضرورت احداث روگذر در مكان مورد مطالعه،

شوندگان مبني بر ضرورت احداث اين روگذر بوده است و احداث آن را در راستاي رفع نيازهاي محله خود مصاحبه

درصد از ساكنان هر دو محله، احداث چنين روگذري ضرورت زيادي داشته  92.6از ديد زمينه  در اين .دانسته اند

هاي عابر پياده جزو سه اولويت باال به پلاكنان محدوده كمبود دسترسي از نظر سهمچنين با توجه به اينكه  .است

 توان به اهميت ضرورت اجراي اين پروژه دست يافت.رسيدگي در هر دو محله بوده است مي براي

دسترسي سريع و ايمن دانش آموزان به " ساكنانترين داليل ضرورت احداث از ديدگاه مهماين در حاليست كه 

دسترسي به محله دوالب " درصد( ، 18.2) "پارک و مزار شهدا ي بهدسترس"درصد(  35.1) "مدرسه و مهد كودک

ترين به ترتيب مهم "BRT (10.3)دسترسي آسانتر به ايستگاه اتوبوس "درصد( و 12)"و مراكز خريد موجود در آن

  اند.رفتهداليل به شمار 

هاي عابر پياده روگذركه سهم مهمي در افزايش استقبال و استفاده مردم از عواملي به طور حتم يكي از 

از  (درصد 88.7)نتايج بدست آمده از پيمايش نشان دهنده رضايت زياد پاسخگويان .احداث آن استمكان ،دارد

. همچنين يكي از نقاط قوت در خصوص جانمايي اين روگذر توجه به نظر ساكنان مكان انتخاب شده بوده است

ي مكان احداث نيز از سوي آنان پيشنهاد شده بود كه كارشناسان هاي مردمبوده است. در اين زمينه پيرو درخواست

 پس از بررسي آن با استاندارهاي موجود اين مكان را براي احداث برگزيدند. 

تواند به ترين عوامل موفقيت اين پروژه مي در رابطه با احداث روگذر در محدوده مورد مطالعه يكي از مهم

هاي انجام شده با اعضاي اساس نتايج بدست آمده از مصاحبه . برظاهر شود روگذرشكل استفاده ساكنان از اين 

از سوي اهالي، درخواست هاي مكرر و پيگري آنان جهت احداث، در  جه به احساس ضرورت باالبا تو يشورايار

 1.6تنها  د كهنيز نشان دا نتايج حاصل از پيمايش. خواهيم روگذرآينده نيز شاهد استقبال بسيار باالي مردم از اين 

  .انددرصد از پاسخگويان احتمال استقبال كم و بسيار كم را مطرح ساخته

در خصوص عملكرد شهرداري در خصوص حفظ و  جلسات بحث گروهيو  نتايج  مصاحبه ها براساس

و معتقد  رضايت نداشتهكنندگان از عملكرد شهرداري شركتاكثريت  نگهداري از روگذرهاي سطح محدوده،
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د كه بعد از احداث نظارت چنداني جهت رفع مشكالت و معضالت پيش آمده از جمله حضور معتادان، نظافت بودن

 وجود ندارد. به موقع ، تامين روشنايي و دفع آب ناشي از بارندگي 

 51.5همچنين در خصوص موارد اثر بخش در استفاده از روگذر هاي عابر پياده، بسياري از ساكنان )

اند كه بيشترين تاثير را بر افزايش استفاده شهروندان و اثر امنيت روگذر را از جمله مواردي دانستهدرصد( تامين 

مناسب...( را در اين زمينه موثر ها، كفپوشدرصد رعايت نكات ايمني)حفاظ و نرده 23.6بخشي خواهد داشت. 

تواند در استفاده بيشتر عابران به خصوص مي دانسته و روشنايي مناسب نيز سومين عاملي بوده كه از نظر پاسخ گويان 

هاي ساكنان از مسئوالن عامل از جمله مهم ترين درخواست 3در شب تاثير گذار باشد. اين در حالي است كه اين 

 براي توجه بيشتر به روگذر در حال ساخت نيز به شمار رفته است.

 های حاصل از تاثیرات احتمالی احداث روگذریافته 

حوزه تاثيرات اجتماعي، تاثيرات فرهنگي، تاثيرات  ششسي ها نشان داد كه احداث اين روگذر روي نتايج برر

اثير  و ترافيكي اقتصادي، تاثيرات زيست محيطي و تاثيرات كالبدي تاثير داشته كه هر حوزه شامل چندين شاخص ت

تاثيرات مثبت و تاثيرات منفي تفكيك توان در دو دسته كلي از نظر ماهيت تاثيرات احداث روگذر را ميبوده است. 

نمود كه البته شمار و عمق تاثيرات مثبت بسيار بيشتر از تاثيرات منفي بوده است. گستره تاثيرات احداث روگذر در 

سه سطح مداخله، بالفصل و فراگير مورد بررسي قرار گرفت و طول دوره تاثير بر اساس دو زمان حين اجرا و پس از 

برداري بوده است. همچنين بر ل  تفكيك بوده است كه بيشترين آن مربوط به مرحله پس از بهرهبهره برداري قاب

توان به سه دسته افراد )ساكنان نفعان طرح احداث روگذر را مياساس مطالعات ميداني كمي و كيفي تيم تحقيق ذي

)شوراياري محله دوالب و حسين  ها  محله دوالب و حسين آباد دوالب، دانش آموزان، كسبه و رانندگان( گروه

اد و معاونت 14ها )شهرداري منطقه آباد دوالب( سازمان هاي تابعه، دبستان حضرت ابالفضل، سراي محله حسين آب

ترين پيامد احداث مهمهاي پيمانكار( تقسيم نمود چند دسته تقسيم نمود: دوالب، خانه فرهنگ زيتون و شركت

تامين دسترسي ساكنان محدوده به مراكز  افزايش عدالت اجتماعي با ،وزه اجتماعيروگذر در مكان مورد نظر، در ح

به برخي از ايجا مدرسه، سوله ورزشي(، خدمات شهري) فضاي سبز، سراي محله، خانه فرهنگ، د امكان دسترسي 

 زمينه ايندر  .بوده استكاهش مسافت و سهولت دسترسي دانش آموزان به مدرسه و  BRTهايها و ايستگاهشريان

دقيقه كاهش زماني را در  12-10متر كاهش مسافت و1100از نظر مسافتي آموزان دبستاني دانش پروژه اين با اجراي
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هربار طي مسافت شاهد خواهند بود. اين مدت براي والديني كه هر روزه مجبور به همراهي فرزندان خود از مدرسه 

 متركاهش خواهد يافت  2200دقيقه واز نظر مسافتي به 44الي  40ه تا خانه هستند )طي اين مسير چهارباردر روز( ب

كه در نتيجه اين كاهش مسافت شاهد استفاده كمتر والدين از وسيله هاي شخصي جهت رساندن فرزندان به مدرسه 

ايمني عابر پياده به  صبح( در سطح محدوده نيزخواهيم بود. 5/7ظهر و  12و كاهش حجم ترافيك در پيك شلوغي)

ماشين رو و تغيير مسير بسياري از آنان از مسير فعلي موجود  روگذردليل عدم استفاده از به  خصوص دانش آموزان

. ه استدر اين پروژه از ديگر پيامدهاي شناسايي شده بود عابران طراحي نشده است،كه پياده رويي براي عبور 

حق عابران پياده در اين مسير و فراهم نمودن امكانات و تسهيالت مناسب دادن  پروژه با  مورد توجه قرار اجراي اين

جهت حضور ايمن عابران پياده، پيامدهايي نظير ترويج و گسترش فرهنگ پياده روي و افزايش ارتباطات اجتماعي 

 خود به همراه دارد. را نيز با 

از سطح گذر مگر به واسطه وجود پل بين دو  و عدم امكان عبور عابر -1امام علي)ع( در فاز  عبور اتوبان

شدن به نوعي باعث گسست اجتماعي و كم  اندي قديمي كه اكثر ساكنان آن با يكديگر نسبت فاميلي داشتهمحله

تر و بيشتر ساكنان ارتباطات به علت سخت شدن تردد به محله مجاور شد، كه با احداث اين روگذر شاهد تردد آسان

نتيجه هدو محله براي بهر مندي از امكانات موجود در دو محله به خصوص امكانات فضاي سبز خواهيم بود، كه در 

رساني احداث اين روگذر به دليل خدماتآن امكان تعامل بيشتر افراد و افزايش ارتباطات انساني فراهم خواهد شد. 

حل يكي از مشكالت ترددي ساكنان كه رود و نيز بيشتر به اهالي كه يكي از فاكتورهاي تعلق مكاني به شمار مي

 اي ساكنان اين محدوده خواهد شد. اند، باعث افزايش تعلق محلههمه روزه با آن مواجه بوده

كاهش تخريب فضاي سبز حاشيه اتوبان امام علي از جمله مهم ترين پيامدها در حوزه زيست محيطي بوده 

هر ساله آسیب فراوانی به  1ها )رفوژها(انی و کناری بزرگراهتردد عابران پیاده از میان پوشش فضای سبز می است.

آموزان را مجبور و به خصوص دانش رو در خيابان شهيد رحمتي، عابران پيادهعدم وجود پيادهرساند. این فضاها می

شده اين فضا براي در امان ماندن از تردد خودروها نموده كه موجب آسيب رساندن به اين پوشش  به استفاده از

هاي بسياري، هاي رز، درختان كاج، بيدمجنون و نهالاست. اين فضا با عرض زياد و با داشتن پوشش چمن، بوته

                                                                 
1 refuge 
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باعث زيبايي اين خيابان شده است. با اجراي اين پروژه و به وجود آمدن مسير جديد جهت تردد عابران پياده شاهد 

 اين فضا خواهيم بود.  كم شدن تردد در فضاي سبز موجود و كاهش آسيب رساني به

مطالعه حاضر همچنين نشان داد كه اجراي پروژه در محدوده مورد مطالعه، عالوه بر پيامدهاي مثبت، پيامدهاي منفي  

توان به نارضايتي ساكنان از عملكرد شهرداري به دليل طوالني شدن ترين آنها، مينيز به همراه دارد. كه از جمله مهم

ي هاهاي منفي نسبت به مديريت شهري، ضمن تحميل هزينهبيش از يك سال و ايجاد نگرش مراحل اجراي پروژه به

هاي اجتماعي روي توان به افزايش سطح تماس با آسيبدر حوزه اجتماعي نيز ميبيشتر به شهرداري اشاره داشت. 

اجتماعي زيادي در آن هاي دومحله دوالب و حسين آباد دوالب آسيبرو گذر اشاره داشت. با وجود بافت مذهبي 

ها مصرف و فروش مواد مخدر بوده است. شدت اين آسيب ها در اين دو محله به ترين آنشيوع دارند كه شايع

ها )به خصوص محله دوالب، از زمان تخريب محله اتابك و مهاجرت ساكنان آن كه اكثرا افغاني هستند به اين محله

بيشتر شده است. در مطالعه پيش رو از جمله پيامدهاي منفي  ( لي)ع(واسطه  اجراي عمليات ساخت اتوبان امام ع

به دليل آمار ي اجتماعي روي روگذر هاشناسايي شده احداث روگذر عابر افزايش سطح تماس عابران با آسيب

ه وده در ساعات اوليباالي اعتياد، وجود يكي از نقاط بي دفاع شهري در نزديكي محل احداث و كم تردد بودن محد

به ) بروز آن فراهم بودن شرايط محيطيافزايش رفتارهاي ونداليسمي به دليل  در نظر گرفته شده است. ،و پاياني روز

ا )كه  12تا  6از سوي دانش آموزان پسر گروه سني  ( علت ارتفاع زياد و عدم دسترسي از سمت اتوبان امام علي)ع(

از ديگر پيامدهاي پيش بيني شده در اين زمينه بوده   وند(از جمله مهم ترين ذي نفعان اين روگذر محسوب مي ش

 است.

در سطح محدوده تغيير منظر شهري به واسطه احداث روگذر توان به از ديگر پيامدهاي منفي در حوزه كالبدي مي

ناديده احداث بسياري از روگذرهاي عابرپياده تنها با تمركز به بعد دسترسي و نقش عملكردي آن سبب  اشاره نمود.

به بودجه در هاي زيبايي شناسي اين سازهگرفتن جنبه ا توجه  ب ها شده است. احداث روگذر عابر شهيد رحمتي نيز 

هاي موجود در سطح محدوده،  تنها با نظر گرفته شده براي آن، با افزودن يك شئي سازه اي همانند ديگر سازه

رفتن جنبه هاي زيبايي شناسي و ايجاد چشم انداز تمركز به بعد دسترسي و نقش عملكردي آن سبب ناديده گ

نامطلوب در محيط خواهد شد. اين درحالي است كه ساكنان محدوده نيز ارزيابي خوبي از عملكرد شهرداري در 

 اند.رابطه با طراحي و زيبايي روگذرهاي عابر موجود در محدوده نداشته
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تسريع دسترسي به مراكز خدمات شهري )فضاي سبز، شده،  هاي پژوهش و رتبه بندي هاي انجامتحليل دادهبراساس 

هاي خاوران، آموزان به مدرسه، تسريع دسترسي به شريانسهولت دسترسي دانش فرهنگي، آموزشي و ورزشي(،

در  و ايجاد نگرش منفي نسبت به كارايي مديريت شهري) تاخير در افتتاح پروژه( BRTغياثي، خراسان و ايستگاه 

 اند.بااليي از نظر اهميت قرار داشته هايرتبه

 ها اشاره شده است.در جداول زير به پيامدهاي مثبت و منفي احداث روگذر عابرشهيد رحمتي به ترتيب اهميت آن

 : پيامدهای منفي پروژه احداث روگذر عابر شهيد رحمتي به ترتيب اهميت1جدول

 پيامدها رديف

 مدیریت شهری) تاخیر در افتتاح پروژه(ایجاد نگرش منفی نسبت به کارایی  1

 های اجتماعی )حضور معتادان و کارتن خواب روی پل و ...(افزایش سطح تماس با آسیب 2

 تغییر منظر شهری 3

 افزایش رفتارهای وندلیسمی 4

 و نگهداری از پل (های تاخیر افتتاح تحمیل هزینههای شهرداری)افزایش هزینه 5

 در خیابان شهید رحمتی جنوبی کاهش درآمد کسبه 6
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 : پيامدهای مثبت پروژه احداث روگذر عابر شهيد رحمتي به ترتيب اهميت2جدول

 پيامدها رديف

 تسریع دسترسی به مراکز خدمات شهری )فضای سبز، فرهنگی، آموزشی و ورزشی( 1

 آموزان به مدرسهکاهش مسافت و سهولت دسترسی دانش 2

 BRTهای خاوران، غیاثی، خراسان و ایستگاه دسترسی به شریانتسریع  3

 روی در بین ساکنانترویج و گسترش فرهنگ پیاده 4

 آموزان(افزایش ایمنی عبور و مرور عابران پیاده )سالمندان و دانش 5

 ارتقاء نگرش مثبت نسبت به کارایی مدیریت شهری 6

 افزایش احساس امنیت 7

 ساکنان در محله دوالب و حسین آباد افزایش ارتباطات 8

 ایافزایش احساس تعلق محله 9

 ظهر( 12-5/12صبح و  5/7کاهش حجم ترافیک در پیک شلوغی ) 10

 کاهش تخریب فضای سبز حاشیه اتوبان 11

 کاهش احتمال سوانح رانندگی در خیابان شهید رحمتی 12
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 نظام كاربست

هايي براي اجتناب، تعديل وجبران با بيان شرايط اجراي مطلوب و موثر براي كاهش به ارائه برنامه اين قسمت  در

 تبعات منفي پروژه و تقويت آثار مهم پروژه پرداخته شده است. 

 راهكارهای پيشنهادی :3جدول

 کارگزار راهكار پيشنهادی نوع پيامد پيامد

ايجاد نارضايتي از 

کارايي مديريت 

شهری)تاخير 

 افتتاح پروژه(

 منفی

تزریق سرمایه کافی و تسریع در روند ساخت و بهره برداری قبل از 

 .96-95آغاز به کار مدارس در سال تحصیلی 

معاونت مالی و اداری، 

معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک

جلب مشارکت مردمی از طریق مسجد، مراسم مذهبی و شورایاری با 

وند اجرای پروژه و مشکالت مالی به وجود هدف اطالع رسانی از ر

 آمده در خصوص تاخیر در عملیات احداث روگذر.

معاونت اجتماعی 

شورایاری  -وفرهنگی

 محله حسین آباد و دوالب

تقویت و در گیر نمودن هر چه بیشتر نقش شورایاری ها در انتقال 

نظرات مردم حین اجرای عملیات پروژه در خصوص خدمات مورد 

ساکنان در حوزه احداث این روگذر  و پوشش دهی آن توسط  نیاز 
 شهرداری.

شورایاری محله حسین 

 آباد و دوالب

اطالع رسانی گسترده از طریق پوستر، بروشور، نصب بنر، سایت 

منطقه رادیو و تلویزیون بعد از بهره برداری روگذر در رابطه با  تالش 

شهروندان که به واسطه شهرداری برای حل یکی از مشکالت ترددی 

 احداث اتوبان امام علی)ع( رخ داده بود.

 روابط عمومی

افزايش سطح 

تماس با آسيب های 

 اجتماعي

 منفی

نورپردازی شبانه روگذر به نحوی که امکان اختفای افراد ناباب و 

 مزاحم فراحم نشود

پیمانکار پروژه، بهره بردار 

 (4پل) امور شهری ناحیه 

نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از حضور و  های مستمرگشت

مزاحمت معتادان و کارتن خواب ها و ارازل و اوباش برای عابران و 

 به ویژه دانش آموزان، زنان و سالخوردگان

 نیروی انتظامی

افزايش سطح 

تماس با آسيبهای 

 اجتماعي

 منفی

 بهره برداری و استفاده مناسب از زمین بایر مجاور روگذر در جهت

رفع نیازهای ساکنان که باعث رفت و آمد بیشتر در خیابان شهید 
ارازل در این قسمت خواهد شد  رحمتی و عدم تجمع معتادان و

وتاثیر مستقیمی در افزایش امنیت عابران  به خصوص در ساعات 

 خلوت خواهد داشت.

شورایاری محله حسین 

 آباد دوالب

نظارت اجتماعی و  جلب مشارکت اهالی و کسبه اطراف در خصوص
 جلوگیری از حضور معتادان و افراد مزاحم.

شورایاری محله حسین 
 آباد دوالب
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 کارگزار راهكار پيشنهادی نوع پيامد پيامد

 تغيير منظر شهری
 منفی

 

های خاص در سازه روگذر در نظر گرفتن اعتبار جهت طراحی المان 

های فرهنگی و تاریخی های هویتی محدوده، ویژگیبا توجه به مولفه
 برای افزایش جذابیت بصری.

سازمان زیبا سازی 

 شهرداری تهران

های روگذر و استفاده از فالور باکس ها روی ایجاد فضای سبز در لبه
نرده ها به منظور کاشت گیاهان طبیعی یا مصنوعی. در زمینه 

توان از مشارکت ساکنان محلی اطراف پل نگهداری و آبیاری هم می

این نکته را در نظر استفاده نمود.) در انتخاب نوع گیاهان باید به 
هایی استفاده شود که رشد شان باعث پوشانده داشت که از گونه

 ها نشود(.شدن حفاظ

اداره  -معاونت امور شهری

 زیبا سازی

بازبینی مداوم و نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکار در خصوص 

 نظافت روگذر.

بهره بردار پل )امور شهری 

 (4ناحیه

 پردازی مناسب برای افزایش زیبایی منظراستفاده از نور 
بهره بردار  -پیمانکار پروژه

 (4پل )امور شهری ناحیه

طراحی در رنگ آمیزی و استفاده از رنگ های متنوع به جای رنگ 

 آمیزی ساده جهت زیباسازی سیما و منظر شهری

بهره بردار  -پیمانکار پروژه

 (4پل )امور شهری ناحیه

 منفی ونداليسم

استفاده از حفاظ های طراحی بلند تر نرده های دو طرف عرشه، 

متری جهت پیشگیری از سقوط کودکان )نیم متر بلندتر از  5/1بلند 
نزدیک کردن نرده ها به یکدیگر جهت جلو گیری از حد معمول( و 

 ها.پرتاب اجسام و فرو رفتن پا میان آن

 پیمانکار پروژه

های پالستیکی جنس شیشه ضخیم یا طلقاستفاده از دیواره هایی با 

شفاف که دارای دید از هر طرف بوده جهت جلوگیری از پرتاپ 

 اجسام و آویزان شدن کودکان.

 پیمانکار پروژه

آموزان از طریق جشنواره مشکات با محور قرار دادن آموزش دانش

 موضوع حفظ و نگهداری اموال عمومی شهری.

معاونت اجتماعی و 

-اداره آموزش -فرهنگی

 های شهروندی

نفعان به خصوص دانش آموزان و فرهنگ سازی و جلب مشارکت ذی
اولیا در رابطه با آموزش حفظ و نگهداری اموال عمومی از طریق 

برگزاری جلسات و کالس های آموزشی در مدرسه، نصب بنر در 

 های آموزشی و بروشور در این زمینه.سطح محدوده و توزیع کتابچه

ونت اجتماعی و معا
-اداره آموزش -فرهنگی

 های شهروندی

نفعان اصلی از جلب مشارکت دانش آموزان به عنوان یکی از ذی

هایی نظیر طراحی نقوش متناسب با این گروه طریق برگزاری برنامه
 آموزان در رنگ آمیزی آن.روی پل و مشارکت دانش

معاونت اجتماعی و 

-اداره آموزش -فرهنگی

 شهروندیهای 
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 کارگزار راهكار پيشنهادی نوع پيامد پيامد

افزايش ارتباطات 

 اجتماعي
 مثبت

افزایش مقطع به مقطع تعداد روگذرهای عابر پیاده در مسیر عبور 

اتوبان امام علی )ع( در سطح منطقه و شناسایی بهترین محل برای 
احداث، با توجه به کمبود روگذر در زمینه عبور عابران پیاده از این 

 مسیر.

معاونت  -شهرداری منطقه
 شهری.امور 

ترويج و گسترش 

 فرهنگ پياده روی

 

 مثبت

در نظر گرفتن تسهیالت مناسب عابران پیاده روی روگذر،  نظیر 

کفپوش مناسب )جهت جلوگیری از لغزندگی(،وجود سقف و نور و 

 روشنایی مناسب...

بردار بهره -پیمانکار پروژه

 (4پل )امور شهری ناحیه

امنی در میان کاربران،  در این جلوگیری از به وجود آمدن احساس نا

توان از تمهیدات محیطی نظیر : روشنایی مناسب و زمینه می
 تمهیدات انتظامی استفاده کرد.

بردار بهره -پیمانکار پروژه

 -4پل )امور شهری ناحیه
 نیروی انتظامی

ترويج و گسترش 

 فرهنگ پياده روی
 مثبت

و طراحی اصولی آن،  توجه به ایمنی سازه با رعایت استاندارهای الزم

نوسازی و انجام تعمیرات مداوم پل جهت افزایش تمایل شهروندان 

 به استفاده از این روگذر و  در نتیجه افزایش تعداد سفرهای پیاده.

معاونت  –پیمانکار پروژه 

بردار پل بهره -امور شهری

 (4)امور شهری ناحیه

افزايش احساس 

 تعلق
 مثبت

اریخی محدوده و  نماد سازی های استفاده از پتاسیل هویت ت

مختلف در زمینه حفط آن از طریق فضاهای شهری. در این زمینه 
های استفاده بهینه از وجود این روگذر برای خلق المان هایی با ازش

تاریخی و مذهبی محله دوالب که  به حفظ هویت محدوده کمک 

 کننده باشد.

سازمان زیبا سازی 

 شهرداری تهران

های مستمر با محوریت بررسی و شناخت مشکالت پژوهشانجام 

هایی که ونیازهای شهروندان در زمینه خدمات شهری در محله
ها عبور نموده است. )به خصوص محله اتوبان امام علی)ع( از آن

 دوالب که از هویت باالیی برخوردار است(.

معاونت اجتماعی و 
 اداره مطالعات -فرهنگی

اقدام در زمینه حل مشکالت به وجود آمده در زمینه آلودگی صوتی 

شدید )با نصب سپر آگوستیکی(،  ایجاد مراکز درمانی که با عبور 

 2اتوبان در این محدوده تخریب شد.  

معاونت  -شهرداری منطقه

 امور شهری

کاهش تخريب 

 فضای سبز 
 مثبت

تردد عابران  طراحی پیاده رو مناسب در خیابان شهید رحمتی جهت

 آموزان .پیاده و به خصوص دانش
 معاونت حمل و نقل

 

 

                                                                 
ر اولویت بر اساس نتایج بدست آمده کمبود مراکز در مانی در سطح محدوده از جمله نیاز های اولویت دار ساکنان محسوب شده است که در محله دوالب د .1

آباد دوالب در اولویت اول قرار داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده از جلسات بحث گروهی متمرکز با ساکنان، و مصاحبه با دوم و در محله حسین 

 اعضای شورایاری قطعه زمین بایر در انتهای خیابان شهید رحمتی جنوبی گزینه مناسبی برای احداث مرکز درمانی پیشنهاد شده است.
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 برنامه نظام هوشمند پایش برحسب زمانبندی و موضوع

اي شده هاي پس از اجراي اقدام مداخلهدر اين بخش سعي به طراحي و تدوين نظام هوشمند پايش با هدف مراقبت

 است.

ای از ای از سوی شهردار منطقه و نمایندهی شورایاری محله، نمایندهتشکیل هیاتی متشکل از نماینده -

ای از پروژه و پیگیری اموری خواهد سوی معاونت امور شهری. این هیات مسئول انجام بازدیدهای دوره

صوصی که در آن های مخبود که در کاربست ارجاع داده شده است. این رصد با طراحی و تکمیل فرم

 ها و مراحل زمانی آن ذکر گردیده است، انجام و صورتجلسه خواهد شد. جدول کاربست

طراحی مکانیسمی موثر جهت نظارت و پایش مستمر شهرداری بر چگونگی عملکرد پیمانکار در صورت  -

معاونت داری و رفت و روب روگذر، بعد از بهره برداری به بخش خصوصی، در این صورت واگذاری نگه

امور شهری برای بررسی چگونگی عملکرد پیمانکار و پرهیز از نگاه سود انگارانه، باید پیمانکار را ملزم 

نماید تا به ارائه گزارش شرح عملکرد خود به صورت ماهیانه در فرم های تعیین شده نماید. این 

برای تکمیل در اختیار  های تعیین شده از سوی معاونت امور شهری طراحی وها باید در فرمگزارش

 پیمانکار قرار گیرد. 

انجام مطالعات نظرسنجی به صورت مستمر و ساالنه  از گروههای هدف استفاده کننده از روگذر های  -

موجود در مسیر اتوبان امام)ع( که روگذر شهید رحمتی را نیز شامل خواهد شد به منظور شناخت مسائل 

میزان رضایت استفاده کنندگان که در نتیجه شاهد افزایش  های این تسهیالت و آگاهی ازو کمبود

استفاده کنندگان از این تسهیالت خواهیم بود. معاونت امور شهری  با هماهنگی اداره مطالعات و خانه 

 ها را انجام دهد. تواند این نظر سنجیپژوهش می

 

اتوبان امام علی )ع( از مسیرکه عبور  هاییبرگزاری دیدارهای مردمی مسئوالن منطقه با شهروندان محله -

شان باعث به وجود آمدن مشکالتی در زمینه های مختلف به خصوص در  مسیر رفت و محدوده مسکونی

آمد روزانه آنان شده، به منظور بررسی وحل مشکالت و تقویت اعتماد اجتماعی بین شهروندان و 

 مسئوالن شهری.
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فرهنگی و تدوین مقررات  -در معاونت اجتماعی  "ربست اتافواحد نظارتی کا "تعریف واحدی با عنوان -

ها و عملیاتی مربوطه در این واحد، با هماهنگی و دستور شهردار منطقه جهت میزان اعمال کاربست طرح

 شدن مراحل مختلف آن برای اجتناب و کاهش تاثیرات منفی و افزایش تاثیرات مثبت پروژه.

جام ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی احداث روگذر شهید رحمتی، تهیه ساز و کارهای الزم برای ان  -

 حداقل شش ماه بعد از افتتاح.

 در جدول زير به برنامه نظام هوشمند پايش برحسب زمانبندي و موضوع اشاره شده است.

 برنامه نظام مراقبت هوشمند بر حسب زمانبندی و موضوع: 4جدول
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 موضوع
 زمان

 برداریاز بهرهبعد  مرحله ساخت

 * * هاتشکیل هیات پیگیر جهت رصد مراحل عملیاتی کاربست 1

 *  دهی پیمانکارگزارش 2

 *  انجام نظر سنجی 3

 * * تشکیل واحد نظارتی 4

 * * برگزاری دیدارهای مردمی 5

 *  ) بعد از احداث(انجام ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی 6


