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درک و شناخت ما نسبت به  یدر گرو ارتقا یااقدامات توسعه یو بهبود اثربخش یتتقو مقدمه و طرح مسأله:

است که از  یضرور ین. عالوه بر اکنندیم یاست که در قلمرو آن اقدام زندگ یافراد یو اقتصاد یاجتماع یطشرا

ابعااد  یابیتا بتوان به ارز یدبدست آ یشناخت کاف یااقدام توسعه یکاز  یساکنان محل یردرک و تفس ینحوه

هدف مورد  یجامعه داریتو اولو یاساس یازهاین یااقدام توسعه یککه اگر در اثر  یطورمختلف آن پرداخت. به

مشاهدات میدانی تیم اتاف در  الزم برخوردار شود. یاجتماع یرشو پذ یتاز مشروع تواندینم یردغفلت قرار گ

تاراکم پاارک  یمجاز و به دنبال آن حجم بااال یرغ یساخت و سازها یشکه چگونه افزااین مطالعه نشان داد 

 یو اقتصاد یبهداشت ی،فرهنگ ی،ابعاد مختلف اجتماع آباد جنوبییافت یمحله یهاو کوچه هایابانخودرو در خ

نخسات  عاهمطال یاندر ا یاتمسأله حائز اهم ینقرار داده است. بنابرا یرمحله را تحث تأث ینساکنان ا یزندگ

تالش بر آن است که با  یاست و در گام بعد یجنوب آبادیافت یساکنان محله یو مشکالت اساس یازهان ییشناسا

 یتتحقق مسئول یالزم را برا یداتشوند که تمه ارائه یشنهاداتیپ یطبقات ینگبر مالحضات احداث پارک یدتأک

تحقق  یالزم برا یداتتمه بینییشکه از پ یوقت .شددر بر داشته با یطبقات ینگاحداث پارک یپروژه یاجتماع

توجه شود  یکنشگران محل یازهایاست که به ن یضرور شودیصحبت م یااقدام توسعه یک یاجتماع یتمسئول

تحت  یممستق یرو غ یمکه به طور مستق یبه رفع مشکالت افراد تواندیم یااقدام توسعه یکچگونه  کهینو ا

 یامادهایو پ یاز بروز مشکالت احتمال توانیکه چگونه مآن یگرکمک کند و د یرند،گیاقدام قرار م ینا یرتأث

احداث  یو فرهنگ یاجتماع یراتتأث یابیانجام ارز یتکه ضرورت و اهم جاستینکرد. ا یریاقدام جلوگ ینا یمنف

 .شودیآشکار م ی،ااقدام توسعه یکبه مثابه  ی،باقر یدشه یدانم یطبقات ینگپارک

در  یمحل -یاختصاص یطبقات ینگاحداث پارکترین اهداف این پروژه، یعنی از مهم ای:اهداف اقدام مداخله

شهر تهران )طرح  یدجد یتوسعه شهر یهاطرح یاتو تحقق احکام و منو نمودن ییاجرای، باقر یدشه یدانم

فرسوده  یهادر بافت ویژهبهی، در محدوده امالک و اراض ینگرفع معضل کمبود سطوح پارکو ( یلیجامع و تفص

است. بر این اساس است که به جای « ها وجود ندارددر آن ینگسطوح پارک ینکه عمالً امکان تأمیزدانه، و ر

 یباقر دیشه دانیم یطبقات نگیاحداث پارک یفرهنگو  یاجتماع راتیتأث یابیارز عنوان:

 شهرداری تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی کارفرما: 

 1398سال اجرا: 

 (Abdolahi1980@gmail.com) یعادل عبداله: یمجر
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هاد شده است. در ی پیشنباقر یدشه یدانمدر  یمحل -یاختصاص ینگیپارکاحداث یک پارکینگ عمومی، احداث 

 یمنطقه و سازمان مشاور فن یبه شهردار ات بعمل آمدهمراجعی یافت آباد نیز طی خصوص دالیل انتخاب محله

 18 منطقه 3 یهبه عمل آمده محدوده ناح هاییبه بررس یتبا عنا» ی شهرداری تهران عنوان شد که و مهندس

 یهااز پالک یاریتوسط بس ینگپارک ینعدم تأم یلبافت فرسوده در منطقه است که به دل یشترینب یدارا

 ینا یبا اجرا» های این پروژه امیدوارند که و پیشنهاد دهنده« است یدهنگرد یسرم یفرسوده امکان نوساز

 «.یندشده جهت اخذ مجوز صدور پروانه استفاده نما یجادا یتاز ظرف توانندیمالکان م ینگپارک

 آبادیافت یمحلهی یافت آباد جنوبی احداث شود. کینگ مورد نظر در محلهمقرر است پار جامعه مورد مطالعه:

به دو  18در منطقه  ید،جد یشهر یماتبراساس تقس 1387بوده است که در سال  آبادیافتاز  یبخش یجنوب

قرار دارد و از شمال به  3 یهمحله در جنوب غرب ناح ینشده است. ا یمتقس یو جنوب یشمال آبادیافتمحله 

و از  ی؛جنوب یراز شرق به بلوار الغد آباد؛یمو ابراه یهزند یمرتض یرهاشم،م یه،حسن زند هاییابانخ هاییابانخ

دو محله  18منطقه  3 یهدر ناح یجنوب آبادیافتبر . عالوه شودیجنوب و غرب به بزرگراه آزادگان محدود م

 ان قرار دارند.الزمو صاحب یشمال آبادیافت

ارزیابی تأثیرات احداث پارکینک طبقاتی در میدان شهید باقری از منظر کنشگران محلی، یعنی  رویکرد نظری:

های غالب بر رویکرد نظری در این مطالعه است. به این معنا که مطالعه ، از ویژگی1محوراتخاذ رویکرد امیک

 ینگاحداث پارکآباد را در خصوص پیامدهای ی یافتهای افراد مختلف در محلهحاضر قصد دارد تا دیدگاه

ی خاص، در ی مورد شناسایی قرار دهد. چرا که افراد مختلف با دیدگاه خاص خودشان نسبت به یک پدیدهطبقات

کنند. بدیت ترتیب واقعیتی که در این های متفاوتی را برساخته میی، واقعیتطبقات ینگاحداث پارکجا این

ای از تواند مجموعهمطالعه به دنبال شناسایی آن هستیم یک واقعیت واحد و از پیش تعیین شده نیست، بلکه می

که کدام دسته از کنشگران در اند. یناخته شدههای مختلف باشد که توسط کنشگران متعددی برسواقعیت

کردن یک واقعیت خاص داشته باشند تالش  تر در برجستهآباد دارای نقشی حیاتی و پررنگی یافتمحله

 شود در این مطالعه مورد شناسایی قرار گیرد.می

از طریق پژوهش های این نوع شناسی مورد استفاده در این مطالعه روش کیفی است. دادهروش ی:شناسروش

کنندگان های شفاهی گردآوری شده و متمرکز بر معانی و تفسیرهای مشارکتفنون مشاهده، مصاحبه یا تعامل

ها و رفتارها در بستر در آن است. این نوع پژوهش، پژوهشی است که اطالعات خود را با ارجاع به عقاید، ارزش

                                                                 
1 Emic oriented approach 
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نفر از کارشناسان، مسئولین، مطلعین کلیدی و  47آورد. در این مطالعه با اجتماعیِ دست نخورده بدست می

 و بحث گروهی بعمل آمد. ساکنین محلی مصاحبه

 وی اجتماع هاییژگیوهای میدانی نشان داد که نتایج مشاهدات و بررسی یامدها:برآورد پهای مطالعه و یافته

و  یاقتصاد یطشرا یاحداث هایینگپارک یاست که اگر در واگذار یابه گونه آبادیافت یمحله ینساکن یِاقتصاد

 تواندیمکند بلکه نه تنها تحقق اهداف این پروژه را با مشکل مواجه می یردقرار نگ مورد توجه هاآن یاجتماع

این اساس پیامدهایی که ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارند از بر به دنبال داشته باشد.نیز را  یادیز یمنف یراتتأث

آباد جنوبی اثر ی یافتترین پیامدهایی هستند که با احداث این پارکینگ طبقاتی بر زندگی ساکنان محلهمهم

از نظر زمانی که  یراتیتأث در خصوص میزان اهمیت پیامدهای شناسایی شده تالش شد تا بر رو،گذارند. از اینمی

تأکید  ، مثل نهادینه شدن فرهنگ عدم تأمین پارکینگ،دارند های فرهنگی و آموزشی بیشترینیاز به فعالیت

 یمحله ینبه ساکن یاقتصاد هایینهاز حد معمول هز یشکه ب یراتیبر تأثشود. از نظر اقتصادی نیز تالش شد 

 .یرندقرار گ هایابیارز یتدر اولو کنندیم یلتحم آبادیافت

 یتمام شده یمتق یاشده و  بینییشپ یمتق ینکه ب یبخاطر تفاوت قابل توجه های این مطالعه نشان دادفتهیا 

 یمنازل مسکون یدرصدد نوساز کهیوجود دارد کسان آبادیافت یدر محله ینگپارک یبا نرخ فعل هاینگپارک ینا

اساس  ین. بر اکنندیمجموعه اقدام نم یندر ا ینگپارک یناز تأم ینگپارک یجبران کسر یخود هستند برا

 یجبران کسر یبرا یپرداخت یینهاتخاذ شود که هز یریتداب یازمورد ن یامنابع بودجه ینبا تأم شودیم یشنهادپ

 یانمتقاض ینالزم در ب ییزهداشته باشد تا انگ یهمخوان آبادیافت یدر محله ینگپارک یبا نرخ فعل ینگپارک

مسکن در سطح محله  یمتق یشافزا هایینهزم ینگپارک یمتبا باال بردن ق یگرد یو از سو شود یجادا ینگپارک

فراهم نشود. عالوه بر  پذیر،یباقشار آس یژهمحله، بو ینا ینبه ساکن یمضاعف اقتصاد هایینهکردن هز یلو تحم

شود و از دانش و  یطراح اقعیو یازمندانبه ن هاینگپارک یعادالنه یواگذار هاییسماست که مکان یضرور ینا

 استفاده شود. پذیریباقشار آس ییدر خصوص شناسا یمحل ینو مطلع یناطالعات معتمد

که در سطح محله  هاییینگکه پارک را آشکار کردنکته  ینتوجه به اهای صورت گرفته ضرورت نتایج مصاحبه    

ها به آن ینمالک یو دسترس شوندیم یداریخر ینگپارک یدارا یمسکون یدر واحدها شوندیم یداریخر

و  یاحداث یطبقات ینگپارک یناست. توجه به مسافت موجود ب تریعتر و سربه مراتب آسان شانینگپارک

و  یضرور یاربس نمایندیاقدام م ینگپارک یننسبت به تأم یمتر 500 یاو  یمتر 250که در شعاع  هاییواحد

 یبه عامل تواندیشده م یداریخر ینگاز پارک ینگفاقد پارک یحدهاوا یدور یزاناست. چرا که م کنندهیینتع
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امکان  ینهمچن مجموعه شود. ایندر  ینگپارک ینمحله نسبت به تأم ینا ینساکن یلتما یزانم یبازدارنده برا

ین به پارکینگ خریداری شده یکی از مشکالتی بود که ساکنین محلی به آن ساعته مالک 24تردد و دسترسی 

کردند. یعنی اگر فردی بخواهد در هر ساعاتی از شب خودرو خود را از پارکینگ خارج کند با محدودیت اشاره می

 یها نگیپارک یردر ساروز برای مالکین فراهم باشد. محدودیتی که مواجه نشود و امکان تردد در طول شبانه

های موجود در سطح محله نیز در سظح محله هم به آن اشاره شد. در این خصوص مدیران پارکینگموجود 

شب در نظر گرفته  10ی، را برای خروج خودرو بعد از ساعت مگر در موارد خاص و اضطرارهایی، محدودیت

تواند به عاملی بازدارنده تخاذ نشود میلذا اگر تدابیر الزم برای حل این مشکل در این پارکینگ طبقاتی ا .بودند

 برای عدم استقبال از این پروژه تبدیل شود.

آباد مشغول به کارهای یدی هستند که از ی یافتی شاغلین در محلههای میدانی نشان داد که عمدهیافته    

با شدت خستگی بدیهی است که افرادی که  را متحمل خواهند شد. یشتریب یدر طول روز خستگنظر جسمانی 

م به شوند تمایل دارند که در نزدیکترین جای پارک با منزل مسکونیزیادی از محل کار خود خارج می اشان اقدا

ی مکانی و زمانی قابل توجه پارک خودروی خود نمایند و از گذاشتن خودروی خود در مکانی دیگر با فاصله

 ترینیکدر نزد یشانمحله به پارک نمودن خوردروها ینساکن یلتما یانباشت یامدهایاز پاستقبال نکنند. 

که از قبل  یتیاست. وضع یگراننکردن حق و حقوق د یتو رعا توجهییب اشانیبا منزل مسکون یمکان یفاصله

 یطبقات ینگپارک رد ینگپارک یننسبت به تأم ینمحله حاکم بوده و با عدم امکان و استقبال ساکن ینبر ا یزن

 .کندیم یداادامه پ یاحداث

آباد به یک ی یافتمحله دهد که عدم تأمین پارکینگ در بین ساکنینهای میدانی نشان میمشاهدات و یافته

های به عمل آمده ساکنین امر فرهنگیِ نهادینه شده و یک امری عادی تبدیل شده است. اگرچه که طی مصاحبه

کنند ها وقتی که اقدام به نوسازی منازل خود میآن کردند ولی اکثریتآن بر ضرورت داشتن پارکینگ تأکید می

ی ساخت مجددآ تراکمی را که مقرر شده به کاربری پارکینگ اختصاص بعد از طی شدن فرایندهای کسب پروانه

بنابراین تحقق این هدف که با واگذاری پارکینگ به  کنند.یابد را به کاربری مسکونی و یا تجاری تبدیل می

اشان ها به تأمین پارکینگ برای سایر واحدهای مسکونیی تشویق آنپارکینگ دارند زمینهکه کسری کسانی

دهد تغییر کاربری چه در عمل رخ میشود، هدفی دست نیافتنی و بدور از واقعیت است. چراکه آنفراهم می

نخواهد شد که با چنین های تأمین شده به کاربری مسکونی و یا تجاری است. به عبارتی دیگر، اینپارکینگ

پارکینگ و یا فراتر از آن را در سطح محله فراهم  1000ی تأمین پارکینگ برای مثال بتوان زمینه 391واگذاری 

های ها و تنشتوان انتظار داشت که سایر اهداف جانبی این پروژه نیز از قبیل کاهش نزاعنمی ینبنابراکرد. 
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 ییندرآمد پا ین،عالوه براقابل توجهی روندی کاهشی را طی کند.  طورای بههای حاشیهخیابانی و کاهش پارک

شده  یتجار یاو  یمسکون یشده به کاربر ینتأم هایینگکردن پارک یلمؤثر در تبد یمحله به عامل ینا ینساکن

 یمتر 40 یواحد مسکون یک یاتاف نشان داد که مبلغ اجاره برا یمت یدانیم هاییرابطه بررس یناست. در هم

بعد از اتمام  کنندیم ینگپارک یناقدام به تأم کهیکسان رو،ینهزار تومان است. از ا 800 یال 700بطور متوسط 

به  یابیدست یقطر ینتا از ا کنندیم یلتبد یمسکون یشده را به کاربر ینتأم هایینگو ساز، پارک ساخت یندفرا

 ها فراهم شود.آن یبرا یحداقل یدرآمد

نشان  آبادیافت یامالک در محله ینمشاور ینو همچن یصورت گرفته با کارشناسان شهردار یمصاحبه یجنتا

 یاو  یدوبلکس یبا احداث واحدها کنندیم یمنازل مسکون یکه اقدام به نوساز یکسان ییهکل یباًداد که تقر

پس از اتمام  یول شوندیاحداث شده نم یواحدها ییهکل یبرا ینگپارک ینبا متراژ باال ملزم به تأم یواحدها

 یکدیگرمجزا از  یاند به دو واحد مسکونرا که به صورت دوبلکس احداث کرده یمراحل ساخت و ساز واحد

متراژ  یاحداث واحدها ین. همچنزنندیمربوط به احداث ساختمان را دور م ینکار قوان ینو با ا کنندیم یکتفک

مجوز ساخت و  یافتدر هاییسماز مکان یگرد یکیکوچکتر  یدهاها به واحآن یکو تفک ی،متر 149باال، مثال 

 است. ینگپارک ینساز و عدم تأم

 یتو مقررات ساخت و ساز و عدم رعا ینبه قوان یبندیعدم پا یلکه انجام داد دال هایییبررس یاتاف ط یمت    

آن است که مردم معتقد بودند که  گریانکه بدست آمد ب یجیشد. نتا یاجو یمحل ینساکن ینرا در ب ینقوان ینا

کاه  بیننادیماردم م کاهیوقت یگارد باارتیدارد. باه ع یدولت یدر رفتار نهادها یشهر ینبه قوان یبندیعدم پا

قائال  یضماردم تبعا ینبا ینقوان یکه در اجرا کنندیاجرا نم یرا نه تنها بدرست ینمسئول قوان یهاسازمان

 یناز قاوان یتخطا هاییناهو زم شودیم یشدن آنها و کاهش اعتماد نهاد ینامر منجر به بدب ینهم شوندیم

و اداره برق  یشهردار توجهییبه ب یمحل یناز ساکن یکیرابطه  یمن. در هکندیرا فراهم م یساخت و ساز شهر

 یمحلاه یهااز کوچاه یو خودروهاا را در برخا ینکه تردد ساکن ییهابرق یرت یینسبت به عدم جابجا یهناح

 یبرخ برقاداره برق نسبت به قطع  یعاقدام سر یگرد یو از سو کندیاند، اشاره مبا مشکل مواجه نموده آبادیافت

 مردم شده است.  یندر ب یضاحساس تبع یریگو شکل ینیبرق منجر به گسترش بدب یرهایاز ت یگرد

تمام  یمتو ق آبادیافت یدر محله ینگپارک یتفاوت قابل توجه نرخ فعل یلاز قب یطور که عنوان شد عواملهمان

 ینوسااز یمسکون یبا واحدها یطبقات ینگمسافت قابل توجه پارک ینو همچن یطبقات ینگآن در پارک یشده

 یمجموعه استقبال نشود. از سو ایندر  ینگپارک یننسبت به تأم یمحل ینساکن یکه از سو شودیشده باعث م

را اتخاذ کنند که  هایییاستس شوندیپروژه ناچار م ینا یبودجه یکننده ینتأم ینهادها یرکارفرما و سا یگرد
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باه  هااینگپارک یواگذار هاینهجبران هز هاییسماز مکان یکی. یندپروژه را جبران نما ینا یپرداخت هایینههز

 یدر افکاار عماوم یکردیرو ینچن یعیطب یامدندارند. پ ینگپارک یافتدر یرا برا زمال یطاست که شرا یافراد

 یارویو ساودمحور پ یانهسوداگرا هاییاستاز س یاز جمله نهاد شهردار یشهر یباشد که نهادها ینا تواندیم

 یزو ر رسودهدر بافت ف ینگپارک یکسر ینتأم یعنیپروژه،  یناز اهداف ا یمحل ینساکن یو برخوردار کنندیم

عتماد  یطیشرا ینچن یینها یامدبوده است. پ یطبقات ینگپارک یناحداث ا یبرا یاها، در اصل بهانهدانه کاهش ا

در اسات.  یشهر یهاپروژه یرشدن مردم نسبت به سا ینبدب ینو همچن یاز عملکرد شهردار یتو رضا ینهاد

شدن  یرقابتتوان به می هاینهجبران هز هاییاستکارفرما به اتخاذ س یشاحتمال گرا یامدهایپ خصوص دیگر

، در محله ینگپارک یمتق یشاز افزا یمسکن ناش یمتق یشافزا ی،رانت یهاشبکه یریگو شکل ینگپارک یدخر

 کودکان یریپذتداوم اخالل در جامعهی و همچنین و اجتماع یروان یهاتداوم تنشی، و خسارات مال یتداوم ناامن

 اشاره کرد.

اقدام  ینا یتارائه شود تا ماه یشنهاداتیتالش بر آن است پ جایندر ا :کاربست یو ارائه یامدهاپ یریتمد

 یمحلاه ینساکن یو سبک زندگ یفیتک یمحور، با هدف ارتقااجتماع یمحور به اقداماز حالت سازه یاتوسعه

 یریتماد راهکارهاایو  یشانهاداتنظاام پ ینبه تادو یدانیم هاییافتهشود. لذا با استفاده از  یلتبد آباد،یافت

هار اقادام  کاهینبا توجه باه ا ینپرداخته شود. همچن یباقر یدشه یدانم یطبقات ینگاحداث پارک یاجتماع

 یطبقات ینگکه در خصوص احداث پارک رودیبه دنبال دارد انتظار م یسازمان یاجتماع یتمسئول یک یاتوسعه

الزم را در  یرو تاداب یارداقدام را بر عهده بگ ینا یاجتماع یتمسئول 18منطقه  یشهردار ی،باقر یدشه یدانم

در  توانندیکه م یشنهاداتیراهکارها و پ ادامه. در یداقدام اتخاذ نما ینا یمنف یامدهایکنترل و کاهش پ یراستا

 .شوندیم آن راهگشا باشند ارائه یاجتماع یتپروژه و تحقق مسئول ینا یمنف یامدهایکنترل و کاهش پ
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 ایاقدام مداخله راهکارهای جبران آثار و تعدیل پیامدهای منفی

 پروژه یاقتصاد تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

1 

 یهااانگیپارک یواگااذار

 ماتیبر اسااس ق یاحداث
 آباادافتی یدر محله جیرا

 یو طراحااااا یجناااااوب

 یواگااذار یهاساامیمکان

 هانگیپارک یعادالنه

 یینااههز یهمخااوان -

جبران  یبرا یپرداخت
باا  یناگپارک یکسر

در  ینگپارک ینرخ فعل

 آباد؛یافت یمحله
ت العااااد یجااااراا -

 یدر واگذار یاجتماع

 ها؛ینگپارک

 یماتقعدم افازایش  -
و جلوگیری  ینگپارک

 یماااتق یشافااازااز 

 ؛مسکن

 یااااالتحمعااااادم  -
مضاااعف  هایینااههز

 ینبه ساکن یاقتصاد

ر  یژهمحله، بو ینا اقشا

 پذیر؛یبآس

معاونااات ماااالی و  -

شاااهری  اقتصااااد
 شهرداری

معاونااات فنااای و  -

عمرانای شاهرداری 

 تهران
سااازمان نوسااازی  -

 شهرداری تهران

های تشویقی و حمایتی و تاأمین تعریف بسته -

ی الزم باارای پرداخاات بخشااای از بودجااه
 های احداث پارکینگ؛هزینه

در محلاای  ینو مطلعاااسااتفاده از معتماادین  -

طراحی و  پذیریباقشار آس ییشناسا خصوص

  ها؛ی پارکینگهای واگذاری عادالنهمکانیسم
ها براساس میزان گذاری منطقی پارکینگقیمت -

مسافت امالک نوساازی شاده باه پارکیناگ 

 طبقاتی؛

 پروژه یاقتصاد تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

2 

 هااااییاساااتفاده از انرژ

بااام  یباار رو یدپااذیرتجد

 مجموعه

یی و جباران درآمادزا -

های بخشی از هزیناه

 جاری

و  یمعاونااات فنااا -

 یشاهردار یعمرانا

 تهران

 بام مجموعه یبر رو های خورشیدیطراحی پنل -

 پروژه یاقتصاد تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

3 

از  یبخشااااا یلتباااااد
موجااود بااه  یگااودبردار

و فضااهای  گودال باغچاه

 خدماتی و تجاری

تماام  یمتکاهش ق -
 هاینگپارک یشده

کااااهش احتماااال  -

گیری شاااااااااکل
گری زمینه های سودا

 و رانتی شدن پروژه

و  یمعاونااات فنااا -
 یشاهردار یعمرانا

 تهران

اختصاص بخشی از فضای بیرون از پارکینگ به  -
 یو تجار یخدماتفضاهای 
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 پروژه یاقتصاد تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

4 

و  یگسترش سطح کم

 یفیک

عملکااارد  یارتقاااا -
 ینگپارک یعموم

شدن پروژه به  یلتبد -

 یمرکاز خادمات یک

 چند منظوره

و  یمعاونااات فنااا -
 یشاهردار یعمرانا

 تهران

 واقع در مجاورت پروژه یخصوص ینگتملک پارک -

 پروژه یسازمان تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

5 

درون  یهایهماهنگ تیتقو

در  یسازمان نیو ب یسازمان

اهاداف  شبردیو پ یطراح
 پروژه

درون هماااااااهنگی  -

 ینو باااا یساااازمان

ی نهادهااای سااازمان
مرتبط باا پارکیناگ 

ی طبقاااتی در محلااه

 آباد جنوبییافت

معاونااات فنااای و  -

شاهرداری عمرانای 

 تهران

 ینو با یدرون ساازمانتشکیل کمیته هماهنگی 

هاای ی به منظور هماهنگ نمودن معاونتسازمان

مختلف شهرداری )اعم از معاونت حمل و نقال و 
ترافیااک شااهرداری، معاوناات امااور اجتماااعی و 

فرهنگاای، خاادمات شااهری و محاایط زیساات، 

شهرسازی و معماری، ماالی و اقتصااد شاهری(، 

ی شهر تهران، سازمان فنی، و مشاور سازمان نوساز
شهرداری تهران، سازمان اوقااف و اماور خیریاه، 

 نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط با پروژه.

 پروژه یاجتماع تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

6 

 یو مشاارکت یمحورمردم

 شدن پروژه

ی فراهم شدن زمینه -

پذیرش و مشاروعیت 

 اجتماعی پروژه؛
جلب مشارکت مردمی  -

در مراحاال مختلااف 

 پروژه؛
تحقااق عملاای شااعار  -

محور شدن نهاد مردم
 شهرداری؛

معاونت امور اجتماعی 

 و فرهنگی

اعضاای با  یو هماهنگ یهمکاربرگزاری جلسات 

ها آباد شمالی، سازندهی یافتشورایاری، مدیر محله

تر وسعه محلهو فعاالن بخش مسکن، دفتر ت ای ) دف

خدمات نوسازی(، نیاروی انتظاامی و معتمادین 
 محلی به منظور جلب اعتماد و مشارکت مردمی
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 پروژه یاجتماع تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف
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محلااه و  یاحااداث ساارا

مناسب و  یاختصاص فضا

 یبااه آن در طبقااه یکااف

 نگیهمکف پارک

و  یجلااب، سااامانده -

 یهامشاارکت یجترو

توساااعه و  ی،مردمااا

 هاااییتارتقاااف فعال
 یو اجتمااع یفرهنگ

 یامحله یاسدر مق

معاوناااات امااااور  -

اجتماعی و فرهنگی 

 18شهرداری منطقه 
اداره اجتماااااااعی  -

 3شهرداری ناحیه 

 هاییباز آسا یشاگیریکنتارل و پ یی،شناسا -

ناشای از کساری پارکیناگ و پاارک  یاجتماع

 ؛محله سطحدر ای حاشیه

ی همکااری باا دفتار خادمات نوساازی محلاه -
ی مشااااوره و آبااااد در خصاااوص ارائاااهیافت

رسانی تسهیالت نوسازی و تجمیع در بافت اطالع

 فرسوده؛

مردمی جلب مشارکت برگزاری جلسات مربوط به  -
برداری جهت تسهیل شدن بهرهنهادها  یو همکار

 های ذینع از پارکینگ طبقاتی؛گروه

 یریتمااد های مردماای درتسااهیل مشااارکت -

 ؛پارکینگ

 پروژه یاجتماع تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف
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 یهابرنامه یو اجرا یطراح

 نهینهاد یدر راستا یآموزش
 نیشاادن فرهنااگ تااأم

 نگیپارک

 ینااهنهادآمااوزش و  -

 ینشدن فرهنگ تاأم
ینااگ در باااین پارک

ی محلاااهسااااکنین 

 آباد؛یافت

آگاه کردن سااکنین  -
در خصوص پیامدهای 

منفاای عاادم تااأمین 

 پارکینگ

معاوناااات امااااور  -

اجتماعی و فرهنگی 
 18شهرداری منطقه 

اداره اجتماااااااعی  -

 3شهرداری ناحیاه 

)بااااا همکاااااری 
های مربوطه سازمان

از قبیااال طریاااق 

نشاانی، نیاروی آتش

انتظاااامی، پلااایس 
راهور، معاونت حمل 

ک و و نقل  و ترافیا

معاونت شهرساازی 

 منطقه(

آماوزش حقاوق شاهروندی و اصاول و قااوانین  -

 شهرنشینی؛
ا و آموزش رعایت اصول ایمنی در منازل، کوچه - ه

 معابر؛
آگاه کاردن سااکنین در خصاوص پیامادهای  -

 ای و بد پارک کردن خودروها؛های چند الیهپارک
طراحی و نصب تابلوهای دیجیتاالی تبلیغااتی و  -

تارهای  آموزشی مرتبط با رف رفتارهای ترافیکی، 

 شهروندی و ...حقوق پر خطر رانندگی، رعایت 
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 پروژه یاجتماع تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف
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و  هاساامیاسااتفاده از مکان

 یو نظارت یتیامن زاتیتجه

 نگیدر پارک

برقاااراری امنیااات  -

 پارکینگ
جلاااااااااوگیری از  -

فضااهای گیری شکل
 بی دفاع

معاونااات فنااای و  -

عمرانی شهرداری ) 

با همکاری نیاروی 

 انتظامی(

 یطبقات فوقان یکه کامال فضا هایییننصب دورب -

 . یدرا قابل کنترل و نظرات نما ینگپارک
خودروها به  ینکارت هوشمند به مالک یصتخص -

 یراز تردد افراد غ یریمنظور جلوگ
با داشتن  ینگدر داخل پارک یکاف یتامن یبرقرار -

ساعته به منظور امکان ورود و خروج  24نگهبان 

 ...ینساعته مالک 24

 پروژه یاجتماع تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف
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بااه  یپاااتوق محلا احاداث

عنااوان مرکااز ارتباطااات 

در  یو اجتمااااع یمحلااا

 نگیمجاورت پارک

 ی،خاطرات جمع یجادا -
حس  و یتهو تقویت -

 ی،محل تعلق
معنااا توسااط  یجااادا -

 یها و هنجارهاارزش

 ی،انسان
تقویاااات نظااااارت  -

 یاجتماع

معاوناااات امااااور  -

 اجتماعی و فرهنگی
اداره اجتمااااااعی  -

 ناحیه

 یو فرهنگ یخیتار یتپاتوق با هو یتناسب بصر -

 ؛محله
 ؛مختلف ینو سن هایتجنس یپاتوق برا طراحی -

احاطاه باه  ی،: منظر ساازیکالبد یها ویژگی -
 ی،حرکتا یرهایباودن باه مسا یکاطراف، نزد

یری، اجتمااع پاذ ی،مداریادهبودن، پ یخودمان

، وجاود تعاادل در مناسب مبلمان و ینورپرداز
 .آسان و مناسب یو آفتاب، دسترس یهسا

 پروژه یاجتماع تیریطرح مد

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار ردیف

11 

سبز و ارتقاع  یفضا یجادا

 یمحله همراه با فضا یفیک
کودکان در مجاورت  یباز

 ینگپارک

اوقاات  یفیک یارتقا -

 فراغت کودکان؛
 یسااارزندگ ارتقااای -

 محله؛

نظااااارت  تقویاااات -

 یبر فضاها یاجتماع
 ینگاطراف پارک

معاوناااات امااااور  -

 اجتماعی و فرهنگی
اداره اجتماااااااعی  -

 3ناحیه

باه  یناگاطراف پارک یاز فضا یختصاص بخشا -

 ؛کودکان یباز یسبز و فضا یفضا
 تجهیز فضای بازی کودکان؛ -
نظارت و مدیریت سرای محله بر فضای سابز و  -

 فضای بازی کودکان؛

 پروژه یاجتماع تیریطرح مد
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 یبصر ینما کردن لیتبد

باااه مرکاااز  ناااگیپارک
 یازهااااین یرسااااناطالع

 محله یو فرهنگ یآموزش

 همکاااری و تبااادل  -

باین سارای خدمات 
محلااه احااداثی و دو 

 مراکز آموزشی

معاوناااات امااااور  -

 اجتماعی و فرهنگی؛
اداره اجتمااااااعی  -

 شااهرداری ناحیااه 

ر ) 3 با همکاری مدی

سرای محله و اداره 
 آموزش و پرورش(،

طراحی و نصب تابلوهای دیجیتالی تبلیغااتی و  -

خوانی با فرهنگ مطالعه و کتابآموزشی مرتبط 
 و...
همکاری الزم در خصوص در اختیار قرار دادن  -

فضای مورد نیاز بین سرای محلاه و دو مراکاز 

 آموزشی؛
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 یبصر یدن نماکر لیتبد

 راثیابه بولتن م نگیپارک

 محله یفرهنگ

احیاف و ترویج میراث   -

فرهنگاای و تاااریخی 

 محله؛
 یبصر یفیتک یارتقا -

 ؛پروژه

معاوناااات امااااور  -

 اجتماعی و فرهنگی؛
اداره اجتمااااااعی  -

 3شهرداری ناحیه 
)با همکاری سازمان 

 میراث فرهنگی(

معرفی افراد مشهور و افتخارآفرین محله به عنوان  -

 میراث فرهنگی و تاریخی محله؛
 های ماندگار؛ییکی چهرهطراحی نقاشی موزا -

 پروژه یطیمحستیز تیریمد 

 فعالیت پیشنهادی و اقدام عملی الزم متولی هدف راهکار 
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 یفنااا ناااهیکنتااارل معا
 خودروها

کنتااارل و تعااادیل   -
آلااااودگی هااااوای 

 پارکینگ

معاونت حمل و نقل  -
و ترافیااااک )بااااا 

همکاااری پلااایس 

 راهور(

خودروهایی ای و مستمر معاینه فنی کنترل دوره -
 که در این پارکینگ تردد دارند؛

های ایساتگاه ها و تاکسایمجهز کردن اتوبوس -

 مجاور به فیلترهای جذب دوده.

 

 

 

 

 

 


