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 مقدمه -1

سازمان ملل دربارهاولین گزارش سعه در کشورهای جهان هایی که در  شته میی تو شد حاوی هیچ بحث سوم نو

سال جدی درباره شی که در  صادی نبود. برای مثال در گزار سعه در آمریکای درباره 1964ی مقوالت غیراقت ی تو

ست و... به میان نیامده و به  سیت، محیط زی سواد، برابری، جن شت، آموزش،  سخنی از بهدا شد  شر  التین منت

ست به مثابهانگیزی نظیر مشارکت، دممسائل مناقشه سیا سی یا  سعه پرداخته وکرا ی بخشی از فرایند یا هدف تو

(. امروزه مفاهیمی چون مشارکت اجتماعی، سالمت در تمامی ابعاد آن، دسترسی به 26: 1389نشده بود)فاضلی،

دادن مندان توسعععه و دخالت منابع اطالعاتی و... نیز در توسعععه اهمیت یافته اسععت. توجه به مردم به عنوان بهره

چنین توجه به تمامی آثار اجتماعی و فرهنگی یک طرح درکنار پیامدهای ها)مشععارکت( در روند توسعععه و ه آن

باشعد. در این راسعتا طرح ارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی اقتصعادی آن نیز امروزه از اهمیت زیادی برخوردار می

سی پیامدهای اجتماعی و فرهاحداث مجموعه شی به برر ساکنان محلهی ورز ساخت این مجموعه بر   ی امامنگی 

 شهرداری تهران بپردازد. 12زاده یحیی در منطقه 

 

 ی ورزشی ساخت مجموعه تأثیرات  اجتماعی ع فرهنگی ارزیابی عنوان:

 ی امامزاده یحیی)ع(محله

 تهران 12شهرداری منطقه کارفرما: 

 1394سال اجرا: 

 خلیل میرزایی: یمجر

mirzaeikhalilr@yahoo.com 
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 آن استقرار و احداث محل و مطالعه مورد یپروژه معرفي -2

شی محله امازاده یحیی در پهنه مجموعه مجموعه متر مربع در  1500به مساحتی در حدود  R221ی ورز

میدان باغ پسته بک و در غرب  -کوچه شهید محمدرضا مالباقری -خرداد 15خیابان باالتر از  -آدرس خیابان ری

 واقع می باشد. 12منطقه  2منطقه در ناحیه 

شرق ناحیه ) شمال به خیابان امیرکبیر، از جنوب به خیابان 2محله امامزاده یحیی واقع در  خرداد،  15( از 

ری منتهی می شود. در گذشته این محله جزیی از محله  از غرب به خیابان مصطفی خمینی و از شرق به خیابان

بزرگ عودالجان بوده که دارای وسعععت و محدوده ای بیشععتر از امروز بوده اسععت. جمعیت این محله براسععاس 

سال  سکن  شماری نفوس و م شد که از این تعداد  15358, 85سر نفر را  7038نفر را مردان و  8320نفر می با

 ملکرد غالب این محدوده تولیدی، تجاری و زیارتی است.زنان تشکیل می دهند. ع

ساله می باشد.  29-20طبق آمار بدست آمده باالترین رنج سنی در محله امامزاده یحیی مربوط به جوانان 

سنی در اولویت برنامه های محلی قرار گیرد. به  24)حدود  سته های این گروه  صد( بنابراین باید نیازها و خوا در

ضالت مختلف در محله امامزاده یحیی مثل اعتیاد که در وهله اول در کمین جوانان محله قرار ویژه با تو جه به مع

شتغال  7دارد. از طرفی میزان بیکاری  صد و نرخ ا شان می دهد که جمعیت بیکار محله  93در ست. این ن صد ا در

 خیلی ک  هستند و محله خیلی با معضل بیکاری روبه رو نیست. 

ضر دارای این محله در  سرای محله و  2حال حا شمه،  سرچ  2خانه فرهنگ به نام های امام زاده یحیی، 

کتابخانه می باشععد. الزم به رکر اسععت که به دلیل بافت قدیمی و فرسععوده محله امکانات فرهنگی در این محله 

سالن و سه  شد. این محله دارای  سخگوی نوجوانان و جوانان محله نمی با ست و پا سیار اندک ا شی، یک زمین ب رز

مهدکودک است. محله فاقد سالن سینما، تأتر و مراکزی نظیر فرهنگسرا و کافی نت می باشد  2چمن مصنوعی و 

و تغییرات ایجاد شده در دهه های گذشته در محله منجر به بروز انواع آسیب های اجتماعی در این محله گردیده 

 از آن جمله اند. …اب ها، درگیری های قومی و است. معتادین خیابانی، فروش مواد مخدر، کارتن خو
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محله دارای یک مجموعه ورزشی، دو سالن ورزشی و یک زمین چمن است. امکانات ورزشی برای بانوان در 

ست. تنها زمین چمن واقع  شتری ا شی واقع در این محله نیز نیازمند امکانات بی سالن ورز این محله وجود ندارد. 

ست که فقط امکان نورافکن دارد و هیچ امکانات دیگری ندارد و در محله زمین چمن مجموعه شی مرادی ا ی ورز

 به دلیل عدم امکانات کافی قابل استفاده نمی باشد.

بوستان محلی وجود دارد که این بوستان ها فاقد امکانات الزم هستند و تبدیل  10در محله امامزاده یحیی 

صد باالیی از به محلی برای حضور کارتن خواب ها، معتادی ست. در شده ا ن خیابانی و خرید و فروش مواد مخدر 

مردم محله به هیچ عنوان از پارک های داخل محله اسععتفاده نمی کنند چرا که محیط مناسععب و سععالمی برای 

سب  شند. که به دلیل نا منا شی می با سایل ورز ستان ها دارای تعدادی و ست. این بو شان نی خانواده ها و فرزندان

 ضای بوستان تقریبا بالاستفاده مانده اند. بودن ف

محله امامزاده یحیی دارای یک ایسعتگاه تندرسعتی )مجموعه ورزشعی سعید داود سعیدی( ویژه بانوان می 

 بن بست سید جالل است.  -آبشار غربی -باشد که واقع در سه راه امین حضور

 

 فراگیر(دامنه جغرافیایي و حوزه نفوذ اقدام )مداخله، بالفصل،  -2-1

 در این بخش حوزه نفور پروژه در سه بخش مداخله، بالفصل، و فراگیر، بیان می شود.

 حوزه مداخله  -

 گیرد.دامنه جغرافیایی پروژه در حوزه مداخله، در واقع خود مجموعه ورزشی محله امامزاده یحیی را در بر می

 حوزه بال فصل -

به  از شمال به خیابان امیرکبیر، شرقدامنه جغرافیایی پروژه درحوزه بالفصل، محله امامزاده یحیی است، که 

دسترسی به این محله  رسد.خرداد و از غرب به خیابان شهید مصطفی خمینی می 15خیابان ری، جنوب به خیابان
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 شهید) وزیر محمود میرزا کوچه و سیروس رراهاخرداد شرقی بعد از چه 15از خیابان ری کوچه آبشار، خیابان 

 .است پذیر امکان( جاویدی علیرضا

 حوزه فراگیر -

است. ناحیه دو شامل سه محله طراحی  12منطقه  2دامنه جغرافیایی پروژه درحوزه فراگیر، در سطح ناحیه 

کتری در خود بوده کوچ دارای محالت محله امامزاده یحییشده امامزاده یحیی، پامنار و سنگلج است. همچنین 

 .ب و محله تکیه زرگرهانوا گذر –است. مانند محله باغ پسته بک، محله میرزا محمود وزیری 

 در تصویر زیر حوزه های )مداخله، بالفصل، و فراگیر( بر روی نقشه نشان داده شده است.

 

 شهرداری تهران 12ی ورزشي در منطقه : موقعیت مكاني مجموعه1یتصویر شماره

 

 

 

 حععععوزه مععععداخععععلععععه،

 کعععوچعععه معععال بعععاقعععری 

 ی ورزشی امامزاده یحییمجموعه

ی مجموعهحوزه بالفصل 

 ورزشی امامزاده یحیی

عه حوزه فراگیر ی مجمو

 ورزشی امامزاده یحیی
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 روش شناسي تحقیق -3

سطوح خرد وکالن با از آنجا که شناخت ویژگی های ساختاری و وجوه فرایندی و نیز شناخت روابط در 

استفاده از رویکرد ترکیبی به صورت جامع تری امکان پذیر بود، بنابراین رویکردمورد استفاده در این تحقیق، 

 رویکرد ترکیبی است.

و ه  از روش کیفی به صورت هماهنگ برای تحلیل دقیق پیامدها یعنی در این طرح ه  از روش کمی 

ی امامزاده یحیی، و در بخش نفر از ساکنان محله 300پیمایشی با حج  نمونه استفاده شده است. در بخش کمی 

 کیفی نیز مصاحبه های عمیقی با مدیران شهرداری، پیمانکار، بانوان و عوامل اجرایی انجام می شود.

 

 ترین پیامدهای اجتماعي پروژهمهم -4

شی از احداث مجموعه شی ، تأثیراتیدر میان پیامدهای مختلف نا سازی و آگاه ی ورز سازی مانند توانمند

مستقی  و غیرمستقی  اهالی با مسائل بهداشتی، دسترسی به امکانات ورزشی، استفاده از وسایل ورزشی از سوی 

ی امامزاده یحیی، ایجاد فضای عمومی و افزایش تعامالت اجتماعی در این مکان، افزایش حس امنیت اهالی محله

ی امامزاده یحیی به لی امن برای ورزش، افزایش سععالمت جسععمانی اهالی محلهی وجود محدر بانوان به واسععطه

تر نسبت به گذشته به امکانات و وسایل ورزشی، افزایش مراجعات از سایر نقاط منطقه برای دلیل دسترسی آسان

نگرش  اسعععتفاده از امکانات مجموعه و ایجاد تعامالت جدید که موجب کاهش بدنامی این محله و از بین رفتن

 شوند.منفی نسبت به ساکنان این محله خواهد شد و... جزء پیامدهای مثبت تلقی می

سی     ساس مثبت و یا منفی بودن آنعالوه بر تق توان این تأثیرات ها، میبندی تأثیرات مختلف پروژه بر ا

مثبتی که تنها مربوط به اهالی ی مکانی تأثیر نیز مورد بررسععی قرار داد. عالوه بر این، تأثیرات را از نظر گسععتره

شععود مانند افزایش تعامالت و صععمیمیت و نزدیکی اهالی نیز دارای سععطح تأثیر محلی هسععتند. در محل می
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سطح اول تأثیرگذاری آنعین تواند کل زمان میی امامزاده یحیی، ه ها در محلهحال، برخی دیگر از تأثیرات که 

 منطقه را نیز متأثر سازد. 

ترین کارکرد و تأثیر این پروژه که در واقع مربوط به کارکرد خدماتی آن اسععت، که این تأثیرات اصععلی   

ای دارد. در واقع امکان اسععتفاده از خدمات ارائه تأثیری منطقه ای و حتی در برخی از ابعاد،دارای تأثیری فرامحله

ستفاده ساکنان منطقه قرار میبیی تعداد شده در این مجموعه در برخی موارد مورد ا گیرد. در ادامه شماری از 

ضوعات مختلف طبقه سب مو سی و تحلیل در این مطالعه بر ح شده در جدولی پیامدهای مختلف مورد برر بندی 

 است.

 : پیامدهای اقدام1ی جدول  شماره

ت
وی
اول

 

 اهمیت شدت ماهیت پیامد ی تاثیرمقوله
ی حوزه

 نفور

قلمرو 

 اجتماعی

احتمال 

 وقوع

1 
برقراری ارتباط 

 ساکنان با یکدیگر

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط زیاد مثبت افزایش تعامالت اجتماعی ساکنان محله

افزایش تعامالت اجتماعی و فرهنگی با 

 ساکنان محالت اطراف
 زیاد مستقی  فراگیر متوسط متوسط مثبت

افزایش اطالع ساکنان محله از اهالی دیگر 

 محله
 زیاد مستقی  بالفصل متوسط زیاد مثبت

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط زیاد مثبت شناخت اهالی محله

2 

مشارکت در 

های فعالیت

 ورزشی

های ورزشی افزایش شرکت در برنامه

 ی ورزشیمجموعه
 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

 بالفصل متوسط متوسط مثبت قهرمان پروری
غیر 

 مستقی 
 زیاد

3 
سطح سالمت 

 ساکنان

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت بهبود وضعیت سالمت اهالی محله

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت بهبود سطح سالمت بانوان محله

 اوقات فراغت 4
 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت پر شدن اوقات فراغت اهالی

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت نوجوانان پر شدن اوقات فراغت جوانان و

5 
رفت و آمد در 

 محله

کاهش رفت و آمد اهالی محله به محالت 

 دیگر
 زیاد مستقی  فراگیر متوسط متوسط مثبت

 متوسط مستقی  بالفصل متوسط متوسط منفی افزایش رفت و آمد از محالت دیگر

 ترافیک 6

 یافزایش ترافیک در محله و محدوده

 ی ورزشیمجموعه
 متوسط مستقی  بالفصل متوسط متوسط منفی

 فراگیر متوسط متوسط منفی ی اطراف محلهافزایش ترافیک در محدوده
غیر 
 مستقی 

 متوسط

 متوسط مستقی  بالفصل متوسط متوسط منفی کمبود جای پارک ماشین
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 فراگیر متوسط متوسط مثبت کاهش ترافیک در مناطق دیگر
غیر 

 مستقی 

 زیاد

 

 

7 
مزاحمت برای 

 نوامیس

کاهش مزاحمت برای بانوان محله در 

 های محلهمحله و پارک
 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

کاهش مزاحمت برای بانوان محله در 

 محالت دیگر
 فراگیر متوسط متوسط مثبت

غیر 

 مستقی 
 زیاد

8 
سر و صدای 

 جوانان و نوجوانان

و نوجوانان محله در  جمع شدن جوانان
ی ورزشی برای ورزش و بازی و مجموعه

 ی ورزشیسر پوشیده بودن مجموعه

 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

بسته شدن زمین چمن علی مرادی که 

 فضای باز بود
 زیاد مستقی  بالفصل متوسط متوسط مثبت

 وضعیت اعتیاد 9

عدم رجوع جوانان و نوجوانان به مصرف 
 مواد مخدر

 بالفصل متوسط متوسط مثبت
غیر 
 مستقی 

 زیاد

 بالفصل متوسط متوسط مثبت امکان ترک اعتیاد بعضی از معتادین
غیر 
 مستقی 

 زیاد

 ک  مستقی  بالفصل ک  ک  مثبت کاهش میزان دزدی در محله وضعیت دزدی 10

 

 

 نظام کاربست و مدیریت اجرایي پیامدها -5

 شود. در این فصل به طراحی و تدوین نظام کارآمد ارتباطی، نظام بسامد اجرا و نظام هوشمند پایش پرداخته می

 نظام کارآمد ارتباطي -5-1

ضرورت دارد در مراحل مختلف اقدام  نظام کارآمد ارتباطی نظامی شارکت افرادی که  ست که برای مداخله و م ا

شود. با توجه به تاثیرگذاری یش( مداخله و مشارکت کنند، طراحی و تدوین میای )برنامه ریزی، اجرا و پامداخله

های متعددی درگیر خواهند شععد تا شععبکه ها، سععازمانی ورزشععی امامزاده یحیی، افراد، گروهاحداث مجموعه

ها پرداخته انها و سازمارتباطی کارآمدی را تشکیل دهند. در ادامه در قالب یک زنجیره به تعریف این افراد، گروه

 شودمی
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 : زنجیره کارآمدی ارتباط1ی نمودار  شماره

اند و با آنها های اتاف مشعععارکت داشعععتهدر ادامه افرادی که با اقدام مرتبط بوده، در فرآیند گردآوری داده

 شوند.مصاحبه صورت گرفته است، با رکر سمت معرفی می

 ی مطالعات اکتشافي(مشخصات افراد همكار در به دست آوردن اطالعات در مورد پروژه )مرحله :2ی جدول شماره
 سمت مصاحبه شونده ردیف

 2شهردار ناحیه  آقای باقری تیرتاش 1

 2معاونت اجتماعی ناحیه  آقای نیک بخش 2

 2رئیس اداره عمران و ترافیک ناحیه  آقای دیبایی 3

 2ناحیه  مسئول ترافیک آقای فرخی 4

 12رئیس اداره تربیت بدنی منطقه  آقای مهریزی 5

 مدیر محله خان  جعفری 6

 دبیر شورایاری محله آقای دوستی 7

 مهندس فنی پروژه آقای خلیلی 8

 عضو هیئت امنای مسجد حاج آقا طوبایی 9

 معتمدین محل اهالی محل 10

 برنامه ریزی و توسعه شهری آقای مالکی 11

 

ورزشگاه امامزاده 
یحیی

ساکنان محله ی 
امامزاده یحیی بانوان محله ی 

امامزاده یحیی

سازمان تربیت بدنی شهر 
تهران

12شهرداری منطقه 

مربیان ورزشی

شورایاری محله ی 
امامزاده یحیی

شهرداری تهران

نوجوانان و جوانان 
محله ی امامزاده یحیی



9 
SIA.IHSS.AC.IR 
 

طرح، الزم اسععت که تمهیداتی برای اطالع رسععانی ، ارائه امکانات و تسععهیالت خاا و مشععارکت در این 

مردمی اندیشععیده شععود تا موجب کارایی هر چه بیشععتر نظام ارتباطی شععود. برای این منظور جدول زیر طراحی 

 شده است.

 های ارتباطي مربوط به آموزش، اطالع رساني و مشارکت مردميلیست اقدام : 3ی جدول شماره

 های الزملیست اقدام
ماهیت اصلی 

 اقدام

 زمان
 نهاد مربوطه

 پس از اجرا حین اجرا

 * * اطالع رسانی ی امامزاده یحییآگاه سازی ساکنان محله
مدیریت محله و شهرداری 

 منطقه

 *  امکانات محل ارائه تسهیالت خاا به اهالی
شهرداری منطقه و سازمان 

 تربیت بدنی

درگیر کردن ریش سفیدان، مطلعان محلی 

ی سکونت باال در محدوده به و افراد با سابقه

 عنوان رابط بین شهرداری و شهروندان

مشارکت 

 مردمی
* * 

مدیریت محله، روابط عمومی 

 شهرداری منطقه

 کارهای پیشنهادی برای کاهشانتقال راه

تاثیرات منفی ادراک شده از عملیات عمرانی 
 به ساکنان اطراف طرح

 * * آموزش
مدیریت محله، روابط عمومی 

 12شهرداری منطقه 

آگاه سازی ساکنان امالک اطراف پروژه از 
 ی ورزشیساخت مجموعه

  * اطالع رسانی
مدیریت محله و روابط عمومی 
 شهرداری و پیمانکار پروژه

مشکالت احتمالی ساخت اطالع رسانی 

 ی ورزشی به ساکنان محلهمجموعه

اطالع رسانی 

 و آموزش
* * 

مدیریت محله و روابط عمومی 

 شهرداری و پیمانکار پروژه

همکاری الزم با نیروی انتظامی برای 

 وضعیت امنیتی و ایمنی ملحه
 نیروی انتظامی محله * * اطالع رسانی

نصب بنرهای مبنی بر اجرای پروژه در 

 ی ورزشیاطراف محل احداث مجموعه
  * اطالع رسانی

مدیریت محله و روابط عمومی 

 شهرداری و پیمانکار پروژه

ایجاد هماهنگی منسج  بین واحدهای 

های منطقه، داخلی شهرداری )مانند معاونت

آتش نشانی و خدمات ایمنی و اورژانس و 
های پزشکی( و ه  بین شهرداری و فوریت

انن پلیس راهور( به نهادهای دیگر )م

بندی ریزی و زمانی برنامهخصوا درباره
 اجرای طرح

 * * اطالع رسانی
دفتر شهردار منطقه با 

همکاری معاونت اجتماعی و 

 فرهنگی منطقه
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 نظام بسامد اجرا -5-2

ای، راهکارهای برای طراحی و تدوین نظام بسامد اجرا، با هدف مدیریت اجرایی پیامدها با رویکرد اقدامات زنجیره

 اند. پیشنهادی تی  اتاف در قالب جدول گردآوری شده

 های مدیریت پیامدها پس از اجرا: لیست اقدام4ی جدول شماره

 مربوطهنهاد  تاثیرگذاری راهکار پیشنهادی ماهیت پیامد

افزایش برقراری 

ارتباط ساکنان با 

 یکدیگر

 مثبت

های جمعی، مسابقات برگزاری برنامه

ورزشی، دعوت از اهالی محل در 

 هاشرکت در برنامه

 افزایشی

معاونت اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری منطقه، رئیس اداره تربیت 

بدنی منطقه، مدیریت مجموعه 

 ورزشی با همکاری مدیر محله

مشارکت در افزایش 
 های ورزشیفعالیت

 مثبت

تشویق ساکنان به استفاده از 

مجموعه با دادن امکانات و تسهیالت 
ویژه به ساکنان محله و در نظر 

گرفتن مبلغ هزینه دریافتی با توجه 

 های پایین خانوادهبه بودجه

 افزایشی

معاونت اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری منطقه، رئیس اداره تربیت 
، مدیریت مجموعه بدنی منطقه

 ورزشی

افزایش سطح سالمت 
ساکنان و گذران 

 بهینه اوقات فراغت

 مثبت

 

تشویق افراد به استفاده از مجموعه 

ورزشی به طرق مختلف با دادن 

سوبسیدها و تبلیغات موثر، اجرای 
برنامه های جانبی در مجموعه از 

جمله مسابقات ورزشی، برگزاری 

مراس  های چون گلریزان های 
 رخانه ای و غیرهزو

 افزایشی

معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری منطقه، رئیس اداره تربیت 

بدنی منطقه، مدیریت مجموعه 

 ورزشی

کاهش مزاحمت برای 

 نوامیس
 مثبت

حضور فعال نیروی انتظامی در 

ساعات خلوتی محله و گشت زنی، 
های تنظی  زمانبندی سانس

مجموعه جهت برخورد نکردن آن با 

تعطیلی مدرسه دخترانه مجاور زمان 
 مجموعه ورزشی

حداقل 

 سازی

نیروی انتظامی محله و منطقه و 

 مدیریت مجموعه ورزشی

کاهش مصرف مواد 
 مخدر

 مثبت
تشویق جوانان و نوجوانان به گذران 
 اوقات فراغتشان در مجموعه ورزشی

حداقل 
 سازی

معاونت اجتماعی و فرهنگی 

 شهرداری منطقه، رئیس اداره تربیت
بدنی منطقه، مدیریت مجموعه 

 ورزشی
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افزایش حج  ترافیک 
 در محله

 منفی
های بندی سانستنظی  زمان

 ی ورزشیاستفاده از مجموعه

 سامان دهی ترافیک منطقه و محله

 

 تعدیل و
حداقل 

 سازی

ی ورزشی، پلیس مدیریت مجموعه
راهور و معاونت حمل و نقل و 

 ترافیک

های تجمع ماشین
مراجعان به 

 ی ورزشیمجموعه

 منفی

ساخت پارکینگ در نزدیکی 

 ی ورزشیمجموعه
گذاشتن سرویس رفت و آمد 

عمومی، هماهنگی با پارکینگ 

 مروارید در ابتدای خیابان پرهیزگار

 تعدیل و
حداقل 

 سازی

روابط عمومی شهرداری منطقه و 
سازمان تربیت بدنی و مدیریت 

 مجموعه ورزشی

 

 شي بر اهالي محلهفرهنگي در زمینه تاثیرات اجتماعي و ی امامزاده یحیي ای که مجموعه ورز

 گردد:های کاربردی و راهبردی ارائه ميگذارد توصیهمخصوصا بانوان محله مي

سی تی  اتاف می .1 شنا ساس نظر کار سازی اوقات بر ا توان برای افزایش تاثیرات اجتماعی و غنی 

صت فراغت بانوان محله شود. به عالوه ی امامزاده یحیی، فر شگاه به مدارس دخترانه داده  ستفاده از ورز ا

ای شدن از این طریق افراد با استعداد شناخته و عالیق ورزشی نوجوانان از سطح مدارس به سمت حرفه

شهرداری میسوق پیدا می ستعدادیابی،  سازمان تریت بدنی و ادارهکند. در جهت ا ی تواند با همکاری 

های ورزشععی در ی را راه اندازی کند تا این کمیته با برگزاری مسععابقات و آزموناورزش منطقه، کمیته

سععطح مدارس محله و حتی منطقه در مجموعه ورزشععی، نوجوانانی که اسععتعداد ورزشععی خاصععی در 

های که در مجموعه ورزشی های چون شنا، دو و میدانی، فوتسال، والبیال و دیگر ورزشهای ورزشزمینه

ها و اهداف ورزشی پرورش دهند تا بتوانند تا جود دارد را شناسایی و سپس در جهت فعالیتامکان آنها و

سطح  12ی سطح قهرمانی پیش رفته و افتخاراتی را برای منطقه به ارمغان آورند و این مه  برای ارتقاء 

 اجتماعی، فرهنگی و ورزشی منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ی امامزاده یحیی که یکی از برای زنان سععرپرسععت خانواده در محلهدر خصععوا اشععتغال زایی  .2

باشععد، توصععیه نیز می 12ی اهداف امور بانوان شععهرداری تهران و در سععطح کوچکتر شععهرداری منطقه
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مجموعه ورزشععی به بخش خصععوصععی و  "گردد با توجه به این مه  که در قبل نیز بیان شععد که می

از بانوان سعععرپرسعععت خانواده در  "ی ورزش منطقه اداره گرددادارهپیمانکار واگذار نگردد و توسعععط 

ستفاده گردد. این امر میبخش صالحدید ا شی بنا به  تواند به افزایش مشارکت های مختلف مجموعه ورز

مردمی و احسعاس تعلق خاطر به مجموعه ورزشعی گردد و عالوه بر اسعتفاده مفید و صعحیح از امکانات 

داری مجموعه گردد. داشتن حس تعلق خاطر به فضایی خاا در یک محله به ورزشی منجر حفظ و نگه

شتر به محله را می ساس تعلق بی گردد دهد و این باعث کاهش مهاجرت اهالی محل از محله میافراد اح

 باشد.که خود یکی از اهداف اصلی این طرح می

صیه میی امامزاددر بین بانوان محله "ورزش کردن"در جهت افزایش فرهنگ  .3 گردد ه یحیی، تو

ی و ناحیه 12ی فرهنگی شهرداری منطقه -ی امامزاده یحیی با مشارکت معاونت اجتماعیتا سرای محله

های فعال بانوان محله اقدام به برگزاری جلسعععات همکاری، تبلیغ و ترویج فرهنگ شعععهرداری و گروه 2

شی، تخفیفاتی برای افرا شورهای ورز سطح محله د که فعالیتورزش از طریق ارائه برو صی را در  های خا

های اطراف، دهند، معرفی امکانات ورزشعی مجموعه و تبلیغات صعحیح در سعطح محله و محلهانجام می

تشععویق نوجوانان و جوانان به اسععتفاده از امکانات ورزشععی و ورزش کردن در جهت باال بردن سععالمت 

محله برای بانوان محله در خصععوا اهمیت  های توجیهی در سععرایجسععمانی و روحی، برگزاری کالس

ی اداره، ورزش در حفظ سععالمت جسععمی و روحی و دریافت نظرات شععهروندان و بانوان محله در زمینه

 حفظ و نگهداری، نوع استفاده و هر گونه امور مربوط به مجموعه ورزشی.

کمبود امکانات و  ی امامزاده یحیی از لحاظ مهاجرت از محله به دلیلبا توجه به شعععرایط محله .4

 12ی ی امامزاده یحیی بنا به موقعیت مکانی در منطقهشعععرایط خاا محله و با توجه به اهمیت محله

)مرکز منطقه و حضعععور متبرک امامزاده یحیی )ع(( و تاکید بر توسععععه پایدار محله، سعععاخت و تجهیز 

، 12ی د شهرداری منطقهگردمجموعه ورزشی دارای اهمیت بسزایی است که در این خصوا توصیه می

شورایاری محله اقدامات  2ی و ناحیه 12ی فرهنگی منطقه-معاونت اجتماعی سرای محله و  با همکاری 
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ساکنان محلهالزم را در خصوا افزایش روحیه ی ی مشارکت و افزایش حس تعلق خاطر به محله را در 

 ست.امامزاده یحیی انجام دهند که در ریل به آنها اشاره گردیده ا

 های عمومی محله مثل سرای محله، صحن متبرک امامزاده های رایگان توجیهی در مکانبرگزاری کالس

ساکنان در  شکالت موجود در محله و دریافت نظرات  یحیی در جهت افزایش آگاهی افراد در خصوا م

ی زباله های رعایت اصول بهداشتی )جمع آورخصوا رفع مشکالت موجود، آموزش به ساکنان در زمینه

ای، عدالت اجتماعی، حقوق شععهروندی، همبسععتگی احتماعی و غیره به صععالحدید و ...(، هویت محله

 فرهنگی شهرداری منطقه.-معاونت اجتماعی

 های متروکه ها و فضاهای سبز محله، رسیدگی به وضعیت خانهافزایش امکانات محله، رسیدگی به پارک

های فرسععوده محله و دادن محله، رسععیدگی به خانه در سععطح محله، رسععیدگی به وضعععیت معتادان

ساکنان خانه سهیالت خاا به  سیدگی به ت صلی و فرعی محله، ر سازی معابر ا های مذکور، ترمی  و باز

شهرداری  صالحدید  صا معابر فرعی در جهت باال بردن امنیت و غیره به  شنایی معابر، مخصو ضعیت رو و

 .12ی منطقه

 سطهی امامزاز آنجا که محله ضور متبرک امامزاده یحیی )ع( و بافت تاریخی محله و اده یحیی به وا ی ح

ی طالچی و غیره امکان توریسعععتی شعععدن این محله وجود های قدیمی و تاریخی و زورخانهوجود خانه

صیه می شهرداری منطقه و معاونتدارد، تو سازی، معاونت فنی و گردد تا  شهر های مربوطه مثل معاونت 

شهر عمران، معا سازمان میراث فرهنگی  شهر با همکاری  سازی  سازمان زیبا  ونت اجتماعی و فرهنگی و 

های عمومی محله نماید تا با های باسعتانی و مذهبی در مکانها و جشعنتهران اقدام به برگزاری مراسع 

ست علق تواند به افزایش حس تهای داخلی و خارجی به رونق محله کمک نماید و این امر میجذب توری

 گردد.خاطر ساکنان منجر شود. افزایش حس تعلق خاطر نیز منجر به کاهش مهاجرت از محله می
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 گردد:ی محله نیز راهكارهای ارائه ميدر خصوص توسعه 

  مثل سععرای محله و مسععاجد و ،برای تمکیل اوقات فراغت افراد محله های عمومی محلهمکاناسععتفاده از 

 .... .های قدیمی و تاریخی محله و صحن متبرک امامزاده یحیی )ع(، خانه

  در هر زمینه ورزش ، هنر و.... ات متعدد محلیمسابق برگزاری طریق ازفراخوان استعدادهای محله . 

  یق اهالی به مشععارکت در تشععو نهایت و درها ، اتفاقات مه  اعیاد مختلف، عزاداری مراسعع  دربرگزاری انواع

 ها.رنامهب

  به منظور ارتقا روابط افراد محله و  -ارائه محصععوالت افراد محله در یک نمایشععگاه محلی با تخفیفات ویژه

 و اشتغال زایی به خصوا بانوان و کودکان سرپرست خانواده. رونق اقتصادی محله

  که مشعکالت ه مربوط به محل ی امورافراد محله در همه مشعارکتایجاد یک سعیسعت  یکپارچه محلی برای

شععورایاری محله و مدیر محله، ریش محل، توسععط افراد همان محل یا به صععورت همکاری با شععهرداری، 

 رفع گردد.سفیدان و روحانیون محله 

  برای رفع مشعکالت محله از افراد نظرخواهی انجام شعود. چون افراد محله، بیشعتر از افراد دیگر توانایی حل

 .مسائل محله خود را دارند

  صالح )مثل: معتمدین محل و...( به ضطراری و با تایید افراد ری شرایط ا شود تا در  صندوقی در نظر گرفته 

 .اعطاء گردد و ...مستضعفین  -افراد بیمار

 ستفاده سرمایه گذاری افراد محله ا صورت که مثال یک مکانی)مثل از  شارکت مالی و : به این  ستوان( با م ر

یک از این مکان)رستوان( سهمی داشته باشند. این مورد سبب رونق اقتصادی اجرایی مردم انجام شود و هر 

 .محله خواهد شد
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 سب برای اجرای بازی های محلی و سیس محلی منا شادی، سنتی که باعث ایجاد روحیه تا ستگی ،  ی همب

ستحک  تر خواهد کرد ست که روابط خانواده و افراد محله را م ضایی ا ز جمله ا. سالمتی و از همه مهمتر ف

 ... . طناب کشی ، مسابقات خانوادگی ، کبدی)زو( و :هابازیاین 

 مام امکان ای برای افرادتخفیفات ویژه و در انتها ارائه تواند به های تفریحی، تجاری و... که میمحله، در ت

 .باشد در نظر گرفت ... صورت کارت تخفیف و یا

 

 های کاربردی و راهبردی برای معاونت صیهی زمان اجرا و ساخت مجموعه ورزشي تودر زمینه

 اجتماعي و فرهنگي و معاونت فني و عمران ارائه مي گردد:

های شود در تسریع ساخت مجموعه اقدام نمایند زیرا بنابر نظرسنجیدر ابتدا به معاونت فنی و عمران توصیه می .1

اند. با توجه به این امر موعه اعالم کردهانجام شعععده در محله افراد تمایل زیادی را جهت اسعععتفاده از امکانات مج

تواند تاثیرات منفی در نگرش سععاکنان محله نسععبت به شععهرداری و در طوالنی شععدن روند سععاخت مجموعه می

 نتیجه عدم استقبال از مجموعه شود.

گردد و بر می 1300ی امامزاده یحیی و قدمت تاریخی این محله که به سعععال بافت تاریخی محلهبا توجه به  .2

های بعد که معماری قاجاریه اسالمی و در سال–گیری ساخت و سازهای این محله بر اساس معماری ایرانی بهره

ی معماری ر در زمینهگیری از معماران متبحشعود تا در جهت سعاخت نمای سعاختمان با بهرهاسعت، توصعیه می

سنتی و مدرن به دلیل این امر که معماری  -ایرانی سالمی و معماری قاجاریه و همچنین، توانایی تلفیق معماری  ا

سنتی  ساخت مجموعه به تلفیقی از معماری  شتند اقدام به  سمت معماری غربی دا دوران قاجاریه نیز گرایشی به 

ای بین اسعععالمی( و معماری دوران قاجاریه گردد تا ناهمخوانی -رانیایران )نمای آجری و ترکیبی از معماری ای

مجموعه ورزشی در حال احداث و محله به وجود نیایید زیرا مجموعه در مرکز محله و در نزدیکی میدان باغ پسته 

که در اسععالمی و قاجاریه اسععت. همچنین با در نظر گرفتن این امر  -بک قرار دارد که ترکیبی از معماری ایرانی

ماری ایرانی 12ی منطقه ناهای مع مایی باالیی دارند و این امر که محله -ب ی اسعععالمی و دوران قاجاریه خودن
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ای که در دل خود دارد و حضور مرقد امامزاده ی بناهای قدیمیامامزاده یحیی قابلیت توریستی شدن را به واسطه

بازسععازی گردیده، دارد وجود  1320گردد و در سععال می یحیی که بنای آن نیز به دوران هجوم مغول به ایران بر

ی ورزشععی نمایی مدرن مانند سععرای محله کمی ناهنجار با بافت محله اسععت، که بهتر اسععت در مورد مجموعه

ای خاا به معماری امامزاده یحیی توجه بیشتری صورت گیرد. همچنین، در حال حاضر حتی و جوانان نیز عالقه

 تواند در جذب جوانان به مجموعه ورزشی کارآمد باشد.اند که این خود میمودهسنتی ایرانی پیدا ن

با توجه به این امر که مجموعه ورزشی متشکل از استخر، سالن چند منظوره و سالن بدنسازی و همچنین، مکانی  .3

 د. شود داخل ساختمان نیز از معماری تلفیقی استفاده گردبرای دفتر شورایاری نیز است، توصیه می

 گیری از معماری مدرن در سععاخت و تجهیز در بخش سععالن چند منظوره در ابتدا مناسععب سععازی و بهره

ست که باید بدان توجه گردد، اما در سالن ستفاده برای مراجعه کنندگان از عواملی ا شتن امنیت ا ها و دا

چیان طراحی گردد تا شود تا در ساخت سالن چند منظوره حتی االمکان مکانی برای تماشاکل توصیه می

شتری بیانجامد.  شی را طراحی و اجرا کرد تا به جذب مراجعه کنندگان بی سابقات ورز بتوان در مجموعه م

( PVCهای پی. وی. سععی )گردد تا از کف پوشسععاخت کف پوش سععالن توصععیه میهمچنین، در جهت 

ستفاده گردد زیرا سبککفپوش ا سی  ستند، همچنین  های پی. وی.  سوزی  در برابره  و عایقمقاوم آتش 

سبی سالنهایی وی. سی .، اما مهمترین ویژگی پیهستندسرما  در مقابل گرما و منا ستفاده در  های قابل ا

های ممکن وارده ناشععی از ارتجاعی بودن مناسععب آن اسععت که آسععیب ، قابلیت جذب ضععربه وورزشععی

در  بسیار اهمیت دارد.متی ورزشکاران رساند، چرا که حفظ سالهای شدید ورزشی را به حداقل میفعالیت

ها نیز از نمای سنگی استفاده گردد تا ه  شستشوی آن راحت تر باشد و ه  نمایی زیبا را به قسمت دیواره

وجود آورد به این دلیل که مراجعه کنندگان در ابتدای ورود به سعععالن به تمیزی و زیبایی محیط توجه 

یر بسزایی دارد. همچنین، در تبلیغات و تصاویر تهیه شده از سالن کنند و در جذب مجدد مخاطبان تاثمی

 انجامد.نماید که این نیز به جذب مخاطب میزیبایی منظر توجه زیادی را به خود جلب می
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  در بخش سعالن بدنسعازی در ابتدا بهتر اسعت قسعمتی به ایروبیک اختصعاا داده شعود زیرا بیشعتر افراد

شود در سالن بدنسازی نیز روند. توصیه میهایی مییر به سراغ چنین ورزشهای اخبالخص بانوان در سال

ها بهتر تمام ی امنیت ورزشععکاران اسععتفاده گردد. در دیوارههای پی. وی. سععی به واسععطهاز کف پوش

سالن آینه صی های قدی قرار گیرد که این امر در ورزشدیوارهای  سازی و ایروبیک از اهمیت خا های بدن

های بدنسازی سعی شود از مرغوبترین آنها استفاده گردد. ر است. همچنین، در استفاده از دستگاهبرخوردا

صیه می شد، تو سالن مختص بانوان با شد که  صمی  بر این  صورتی که ت صی در  صا شود از تجهیزات اخت

ست شده و از تردمیل و دوچرخه و امکاناتی که برای بانوان قابلیت ا ستفاده  سازی کمتر ا شتری بدن فاده بی

 دارد استفاده گردد.

 شود تا از کف پوشی استخر توصیه میدر زمینه( های با خاصیت ضد رطوبتAnti Wet)   استفاده گردد

)به عنوان نمونه پلی یورتان یا اپوکسععی ویژه(، این امر عالوه بر وضعععیت کف سععازی مجموعه که باعث 

ستخر و مجموعه نمی ست خود ا ش ساختمانتخریب و ن ست، زیرا در گردد در  های اطراف نیز تاثیرگذار ا

ی امامزاده یحیی های محلهانههای مسععکونی وجود دارد و به لحاظ بافت فرسععوده خاطراف مجموعه خانه

ستفاده از کفپوش ست و تخریب وجود دارد که ا ش ضد رطوبت این امر را تقلیل میامکان ن دهد. اما، های 

ست در دیواره ستخر نیز از عایقبهتر ا ضای ا ستخر در های رطوبتی قویهای ف ستفاده گردد. زیرا ا ای نیز ا

آب در مورد تخریب و نشععسععت سععاختمان مجموعه و ی زیرین سععاختمان مجموعه اسععت و بخار طبقه

ها و تاحدودی نداشععتن زیبایی های اطراف تاثیر گذار اسععت. اما با توجه به هاهر این کفپوشسععاختمان

کاری در نما اسععتفاده شععود. اسععتفاده از گردد در زیباتر کردن نمای اسععتخر از کاشععیهاهری توصععیه می

شود با ایی در زیبایی استخر و جذب مخاطب دارد. اما، توصیه میهای رنگی مخصوصا آبی تاثیر بسزکاشی

ستفاده از رهن خالق معماران در طراحی و اجرای این امر از رنگ ستخر و دیوارها های های متنوع در کف ا

 سالن استخر استفاده گردد.
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 ه به دفتر های انجام شععده بیان شععد که قرار اسععت بخشععی از سععاختمان مجموعاز آنجا که در مصععاحبه

ای برای اعضای شورایاری اختصاا داده شود تا شود ورودی جداگانهشورایاری اختصاا یابد، توصیه می

صی بانوان  صا شد که مجموعه اخت شد. باالخص اگر قرار بر این با ورودی مجموعه از بخش اداری آن جدا با

 باشد. 

 تا بانوانی که به مجموعه مراجعه شعععود تا در سعععاختمان مجموعه اتاق کودک طراحی گردد توصعععیه می

صیه میکنند نگرانیمی شند. تو شته با ضر ای از بابت فرزندان خود ندا شود گروه فنی و عمران در حال حا

 ی گود برداری و پی سازی است برای این امر طرحی را ارائه نمایند.که هنوز ساخت مجموعه در مرحله

 شود نی برای استراحت ورزشکاران ضروری است. توصیه میهای ورزشی وجود بوفه و مکادر اکثر مجموعه

ی فوق در صععورتی که  اگر مکانی در نظر گرفته نشععده به این امر توجه شععود و برای داشععتن در مجموعه

 ای صورت گیرد.های فوق برنامه ریزی و طراحیای خارج از سالنبوفه

 شاور طرح و طراحا سین م صورتی که متراژ مجموعه به مهند دهد در ورودی مجموعه اتاقی ن اجازه میدر 

 برای تعویض لباس قرار داده شود.

 شد باکتری سبی برای ر ستر منا ستخرها ب ست و ها و میکروبا ستخر ها ا چنانچه منبع تأمین کننده آب ا

شد، ورود حتی مقادیر جزیی باکتری سال  ه  با شناگران احتمال خطر کامال  های پاتوژن )بیماریزا( توسط 

صیه میت را به همراه داردعفون صورت گیرد. به منظور شود در زمینه. تو ستخر اقدامات الزم  شت ا ی بهدا

ستخر می شنا، ا ستخر  سالمت قبل از بهره برداری از ا صفیه فیزیکی برای حفظ  سات ت سی باید مجهز به تا

ی استخر حوزچهشود در ورودی زالل سازی آب و گندزدایی به روش شیمیایی باشد. همچنین، توصیه می

ستخر از آن عبور نموده تا باکتری شود تا افراد قبل از ورود به ا ساخته  شان کلر  سطح بدن های احتمالی در 

ی بیرونی استخر برای شناگران تا قبل از ورود به استخر بدن خود های در محوطهاز بین برود. نصب دوش

 را بشویند.
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برداری به پیمانکار واگذار نگردد. این امر به دلیل این است ن بهرهشود در صورت امکان مجموعه در زماتوصیه می .4

ی امامزاده یحیی و چه محالت مجاور به این مجموعه بیایند از که مراجعه کنندگان این مجموعه چه از محله

به  باشعند و پیمانکار با توجه به در نظر گرفتن سعودآوری خود و حتی با توجهوضععیت مالی خوبی برخوردار نمی

ی دولتی را تعریف کنند، پیمانکار به دنبال سععود آوری خود این امر که سععازمان تربیت بدنی و شععهرداری تعرفه

شود مجموعه در توسط شود. توصیه میاست و این منجر به عدم حضور افراد ک  توان به استفاده از مجموعه می

 ی تربیت بدنی مدیریت گردد.خود شهرداری و اداره

شهرداری که بهره به معاونت .5 صیه میاجتماعی و فرهنگی  ست تو صلی پروژه ا شود تا از ه  اکنون تبلیغات بردار ا

تواند از سرای ی امامزاده یحیی و محالت اطراف در خصوا مجموعه صورت دهد. این امر میای در محلهگسترده

ی امامزاده یحیی و محالت دیگر همحله شععروع و تا نصععب بنرهای تبلیغاتی و ارائه بروشععورهایی به سععاکنان محل

صعععورت گیرد. تبلیغات امری بالمنازع در جهت جذب مخاطبین اسعععت و از آنجا که مخاطبان این مجموعه در 

ی امامزاده یحیی هستند باید از محله شروع شود اما، با توجه به اینکه ممکن است در ی اول ساکنان محلهمرحله

استقبال صورت گیرد بهتر است از قبل از افتتاح مجموعه اقدام به اطالع رسانی های اول یا حتی سال اول عدم ماه

ست  سریعتر مجموعه ا ساخت هر چه  شوند. اما، این امر نیز در گرو  ستفاده از مجموعه  شود تا مردم ترغیب به ا

 چون در صورت دیر ساخته شدن مجموعه امکان ریزش مراجعه کننده وجود داشته باشد. 
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 های ذیل ارائه مي گردد:ی ورزشي پس از احداث توصیهمینه بهره برداری مجموعهدر ز 

صیه می .1 ستردهتو سطح محلهشود تبلیغات گ شور در  صب بنر و توزیع برو شگاه با ن ی ای در زمینه امکانات ورز

های از عکسصعورت گیرد. تبلیغات باید به صعورتی باشعد که جذب کننده باشعد.  12ی امامزاده یحیی و منطقه

شورها و بنرها تاثیری دو چندان بر روی جذب مخاطبان دارد. همچنین، از طریق سالن های مجموعه بر روی برو

های ی امامزاده یحیی و ه  سرای محالت مجاور به ساکنان محدوده اطالع رسانیسرای محالت، ه  سرای محله

مدارس در سععطح محله و منطقه به افراد در  تواند به کمک مسععاجد وای صععورت گیرد. همچنین، میگسععترده

 ای اطالعات رسانی کرد.خصوا چنین مجموعه ورزشی

شود اقدامات الزم در طول روز و یا حتی بعد از هر سانس صورت گیرد. ی بهداشت استخر نیز توصیه میدر زمینه .2

ساس خوشایندی را برای آنها به در زمانی که مقدار کلر آب زیاد باشد برای شناگران عالوه بر مضرات پوستی، اح

شععود به طور مداوم و بعد از هر شععود. بنابراین توصععیه میی مجدد میآورد و گاها باعث عدم مراجعهوجود نمی

ستگاه سترهای سانس میزان کلر آب توسط د شود و در و غیره ان  چک کیت کمپراتور ،فتومتر ،پول ت دازه گیری 

)گندزدایی با اشعععه UV صععورت زیاد بودن میزان کلر اقدام به کاهش آن نمایند. همچنین، با اسععتفاده از اشعععه

انگسترم سریعا  3000تا  2000ای با فشار ک  ایجاد نمود )طول موج توان در یک المپ جیوهماوراء بنفش( که می

سط آب جذب می صفیه توان ازشود(. همچنین، میتو صفیهت صاف ی فیزیکی در کنار ت شیمیایی به دو روش  ی 

شار  صافی تحت ف سه و دیگر مواد جدا کننده( و  ستری از ما سازی در ب شین  شامل ته ن سازی )  کردن یا زالل 

شتر سرعت بی ستوانه جهت  شی در ا شبکه زه ک شیمیایی  ایجاد  ستفاده از مواد  شیمیایی آب که همان ا صفیه  ت

 ی آب استخر دارد.قات آن که بیشترین کاربرد را در تصفیههمچون کلر و مشت

صیه می شی و ادارهشود مدیریت مجموعهتو سیدهایی به مدارس و ی ورز سوب ی تربیت بدنی منطقه با دادن 

 اقدام به جذب مخاطب نماید. 12ی های دولتی و غیر دولتی در سطح منطقهارگان

http://tadjhizyaran.org/Default.aspx?tabid=59&CategoryID=90&List=1&Level=a&ProductID=30
http://tadjhizyaran.org/Default.aspx?tabid=59&CategoryID=90&List=1&Level=a&ProductID=30
http://tadjhizyaran.org/Default.aspx?tabid=59&txtSearch=scuba&List=1&productid=189
http://tadjhizyaran.org/Default.aspx?tabid=59&txtSearch=scuba&List=1&productid=189
http://tadjhizyaran.org/Default.aspx?tabid=59&CategoryID=7&List=1&Level=a&ProductID=42
http://tadjhizyaran.org/Default.aspx?tabid=59&CategoryID=7&List=1&Level=a&ProductID=42
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صیه می سانستو صیشود  صا شجویان به طور جداگانه ای برای های اخت کارمندان، دانش آموزان و حتی دان

 وجود داشته باشد.

صیه می ستند تو سط رو به پایین ه شرایط متو ساکنان محله از نظر مالی در  شتر  شود با توجه به اینکه بی

 تسهیالتی را برای آنان جهت استفاده از مجموعه در نظر گرفته شود، تسهیالتی نظیر :

 اقل هزینه استفاده از امکانات ورزشی برای ساکنان محلهدر نظر گرفتن حد

ی های به اسععتفاده کنندگان از مجموعه مبنی بر اینکه هر چند جلسععه اسععتفاده یک جلسععهدادن تشععویقی

 رایگان داشته باشند.

ی سععالمت و آموزش کمک گرفته شععود تا بتوان برای شععود که از خیرین در حوزهو در نهایت توصععیه می

 ک  درآمد محله امکان استفاده از مجموعه را فراه  آورد.ساکنان 

شود که برای های نخست مجموعه ورزشی ممکن است درآمد زا نباشد، توصیه میبا توجه به این امر که در سال .3

ی آب و برق و ...( و نگهداری وسعععایل و امکانات درون مجموعه با های اصعععلی مجموعه )نظیر هزینهرفع هزینه

سععترده از اهالی محل و محالت مجاور دعوت شععود تا به اسععتفاده از مجموعه رجوع کنند. همچنین، تبلیغات گ

شتریمی شود تا م صدی تخفیف داده  شتراک ماهانه با در های ثابتی را برای توان به افرادی که توان مالی دارند ا

 مجموعه به همراه بیاورد. 

صاحبه با م .4 شده و م شگاه امامزاده یحیی با توجه به برآوردهای انجام  شهرداری ورز شد  برای در قدم اول دیران ار

شهرداری نیست.  های فرهنگی، ورزشی و ، مجموعهاماشهرداری توجیه اقتصادی ندارد و عاملی برای درآمدزایی 

اند که در این زمینه راهکارهای در بخش کاربسععت ارائه شععده غیره همیشععه در مدت زمان طوالنی درآمدزا بوده

در زمینه ی مجموعه بیشترین هدف از درآمدزایی تامین مخارج مجموعه در طول سال است تا به شهرداری  است.

های ورزشی مخاطبین خود را در سطح جامعه و اداره ورزش متکی نباشد. بنابراین، با توجه به این امر که مجموعه

ل احداث مجموعه برآورد هزینه ای انجام دارند تی  اتاف بر اسعاس کمترین هزینه و مراجعه کننده در سعالهای او

 داده است که تا حدودی مخارج مجموعه را تامین می کند. 
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 : میزان درآمد استخر 

دقیقه است،  30شب با توجه به اینکه هر سانس یک ساعت و  23صبح تا  8تعداد سانس در یک روز از ساعت 

شده برای یک سانس بر اساس استخرهای دولتی بلیط در نظر گرفته  سانس وجود دارد. 10در طول یک روز 

 پنج هزار تومان

نفر مراجعه کننده در هر سانس 50× )ریال(  50،000=  2،500،000ریال   در یک سانس 

سانس در یک روز 10× )ریال(  2،500،000=  25،000،000ریال  در یک روز 

30روز ×  )ریال(  25،000،000=  750،000،000ریال  در یک ماه 

ماه 12× )ریال(  750،000،000=  9،000،000،000ریال  در یک سال 

 چند منظوره میزان درآمد سالن 

های چند منظوره به منظور سععالن فوتسععال، والیبال و در بعضععی موارد بسععکتبال مورد اسععتفاده مراجعه سععالن

و نی  است. بنابر هزینه گیرد. سالن های چند منظوره به صورت سانسی و هر سانس یک ساعت کنندگان قرار می

شععود. اما از آنجا هزار تومان در نظر گرفته می 80هزار تومان تا  50های چند منظور دولتی مبلغی ما بین سععالن

دارد باالتر بردن این مبلغ خیلی منطقی به نظر هزار تومان دریافت می 30که سعععالن سعععیدی در محله مبلغ 

توان با حداقل هزینه ه در حال احداث در شععرایط مطلوب باشععد میرسععد اما اگر شععرایط و امکانات مجموعنمی

 هزار تومان شروع کرد. 50سانسی 

500،000 ریال  اجاره یک سانس 

سانس در یک روز 10 ×)ریال(  500،000=  5،000،000ریال  در یک روز 

روز 30 ×)ریال(  5،000،000=  150،000،000ریال   در یک ماه 

ماه 12 ×)ریال(   150،000،000=  1،800،000،000ریال   در یک سال 
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صیه نیز مطرح می سال، والیبال و گردد که میدر اینجا این تو سالن چند منظوره را چند کاربره )فوت توان در ابتدا 

های دولتی و ی مدارس، ارگانتواند در ساعات خلوت روز به اجارهبسکتبال( طراحی گردد. سالن چند منظوره می

به صععورت اختصععاصععی درآید و با آنها قراردادهای ماهانه و حتی سععاالنه بسععت تا مجموعه مراجعه غیر دولتی 

 کنندگان ثابتی داشته باشد.

 میزان درآمد سالن بدنسازی و ایروبیک 

سالن ساس نحوه اداره  سازیبر ا صورت یک ماهه و هر ماه و ایروبیک های بدن سالن به  سه یعنی  12، ثبت نام  جل

ریال برای آن در نظر  200،000های بدن سازی دولتی مبلغ است. بر اساس میزان دریافتی سالن روز در هفته 3

 گرفته شد.

نفر مراجعه کننده در یک ماه )سععه روز در  500× )ریال(  200،000=  100،000،000ریال 
 هفته(

 در یک ماه

ماه 12× )ریال(   100،000،000=  1،200،000،000ریال   در یک سال 

 

ساس هزینه شگاهمبالغ فوق بر ا سال های دریافتی ورز شابه در  و کمترین هزینه و تعداد اندک مراجعه  94های م

سطح منطقه امکان  شدن مجموعه در  صورت تبلیغات و معرفی  ست. در  شده ا کننده به مجموعه در نظر گرفته 

 دریافتی نیز امکان پذیر است. هایافزایش تعداد مراجعه کننده وجود دارد. همچنین، امکان افزایش نرخ

شد که  .5 شی تنها برای بانوان با شدند که مجموعه ورز ستار این امر  سه دفاع خوا برخی از مشارکت کنندگان در جل

این امر با توجه به شاغل و دانش آموز و دانشجو بودن بسیاری از بانوان محله این امکان برای بانوان فراه  باشد و 

شی برندی برا صیه مجموعه ورز ساعات غیر ادرای نیز بتوانند به ورزش بپردازند. همچنین، تو شود تا در  ی بانوان 

باشعععند محیطی در مجموعه در نظر گرفته شعععود تا آنها بتوانند شعععد تا برای بانوانی که دارای فرزند کوچک می

توان از فضاهای بالاستفاده میفرزندانشان را در محلی امن بگذارند و بدون نگرانی به ورزش بپردازند. عالوه بر این 
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در مجموعه برای فروش محصوالت دست ساز بانوان مخصوصا بانوان سرپرست خانواده استفاده گردد. در صورتی 

شود کل این مجموعه صورت زنانه به خود ی عمل پوشانده شود توصیه میکه اگر بخواهد چنین پیشنهادی جامه

 بگیرد بنابراین الزم است:

 یک نام زنانه باشد.نام مجموعه  (1

 ی کارکنان زن باشند.کلیه (2

 درون مجموعه شرایط برای آزادی عمل زنان فراهم باشد. (3

های مخصوص زنان در رشته های گوناگون هم در سطح محله و منطقه و هم در سطح کل مسابقه (4

 شهر برگزار شود.

بودن مجموعه ورزشعی به صعورت درصعد اهالی محل خواسعتار مختلط  90اما، بنابر نظر سعنجی انجام گرفته 

 سانس یا روزهای زوج و فرد بودند.

 

 ی ورزشيی مدیریت مجموعهنحوه -2ی نمودار  شماره

 

ی ی ورزشی و نبود پارکینگ و جای پارک در حوالی مجموعهبا توجه به ک  بودن تعداد پارکینگ مجموعه

های مراجعه کنندگان در محدوده فوق در زمان بازگشایی و راه اندازی ورزشی جهت رفع مشکل تجمع ماشین

این  12کمبود استخر در منطقه ی ورزشی برای رفاه حال مراجعه کنندگان غیر از اهالی که با توجه به مجموعه

ی ورزشی برای استفاده از مجموعه 12امر ممکن است پیش بیاید که مراجعه کنندگان از نقاط دیگر منطقه 

باشد )به دلیل یک ی ورزشی از سمت خیابان ری میبیایند و بهترین و نزدیک ترین مسیر دسترسی به مجموعه

فقط آقایان
2%

فقط بانوان
7%

سانس)مختلط 
(های جداگانه

91%
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شود که ( توصیه می-شمال به جنوب–و خیابان مصطفی خمینی  -شرق به غرب–طرفه بودن خیابان امیرکبیر 

ی ورزشی امامزاده یحیی با مدیریت پارینگ و مدیریت مجموعه 12های شهرداری منطقه با هماهنگی و رایزنی

تسهیالتی این چنین  12طبقاتی مروارید واقع در کوچه پرهیزگار به مراجعه کنندگان از محالت دیگر منطقه 

ی ورزشی استفاده نمایند. ی ورزشی آمده و از فضای مجموعهه بتوانند با ماشین به حوالی مجموعهداده شود ک

باشد و آماده پذیرش می 23صبح تا  6ماشین را دارد و از ساعت  180پارکینگ طبقاتی مروارید توان جای دهی 

له دارد و طبق صحبت تی  اتاف ی ورزشی امامزاده یحیی فاصدقیقه حداکثر با مجموعه 15الی  10اینکه حدود 

با مدیریت پارکینگ هزینه پارک برای هر ماشین در صورت تعداد زیاد و هماهنگی به حداقل برای هر ماشین 

 یابد. ریال(  کاهش می 20،000تومان ) 2000

 

 ی ورزشي به پارکینگ و بالعكسدستیابي از مجموعه 1مسیر -1ی تصویر شماره
 

 کوچه شهید پرهیزگار، کوچه شهید احمد جمشیدپور، کوچه شهید محمدرضا مالباقری،  :1مسیر

 دقیقه 15الی  10متر، زمان دسترسی  458مسافت 
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 ی ورزشي به پارکینگ و بالعكسدستیابي از مجموعه 2مسیر -2ی تصویر شماره
 

 کوچه شهید پرهیزگار، خیابان ری، کوچه شهید محمدرضا مالباقری : 2مسیر 

 دقیقه 15الی  10متر، زمان دسترسی  526مسافت 
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 نظام هوشمند پایش -5-3

ای طراحی و تدوین شده است های پس از اجرای اقدام مداخلهدر این بخش نظام هوشمند پایش با هدف مراقبت

 که شامل اقدامات متعددی است.

اند،  رکر شععوند. در اتاف حاضععر به دقیق نشععدهالزم اسععت در ابتدا پیامدها و تاثیراتی که پیش بینی کامل و 

های موجود مانند مشعععخص نبودن زمان دقیق اتمام پروژه، نیمه کاره بودن پروژه، محدودیت دلیل محدودیت

ای و هچنین، انجام نشدن مطالعات ی اجرای چنین پروژهزمانی و مالی، عدم اطالع رسانی الزم در محله در زمینه

های تاثیرگذاری اقدام از جمله تاثیرات دقیق ترافیکی و اقتصععادی برای پروژه برخی جنبهفاز صععفر برای اجرای 

به پیش یاز  تاف ممکن نبود. اجرای این پروژه ن که در نظر نگرفتن هر عنصعععر بینیتی  ا های دقیق فنی دارد 

ی ی مجموعهآیندهی مطلوب شعععود. اما، یابی به نتیجهتواند منجر به عدم دسعععتبینی میکوچکی در این پیش

ی توان گفت وجود مجموعهباشععد و میبینی میی امامزاده یحیی قابل پیشورزشععی و وضعععیت ورزش در محله

تواند بسععیار مفید واقع شععود. در عین حال باید برای ورزشععی در این محله با توجه به امکانات محدود محله می

آیند وجود پارکینگ که پس از اتمام پروژه  به وجود میمشععکالتی از جمله ترافیک ایجاد شععده در محله و عدم 

 به آنها اشاره گردیده است. 3ی اقداماتی صورت گیرد که در جدول شماره

ست که نظارت ضح ا شامل بازدیدهای دورهوا ای ناهران و هایی مانند نظارت فنی حین اجرا و پس از اجرا که 

شمند هیا نظارت بر روند پیشعرفت پروژه بر اسعاس برنام ی زمانی از پیش تعیین شعده نیز هسعت، برای نظام هو

ست ش ست. عالوه بر این برگزاری ن ضروری ا سطح ملی از های دورهپایش  سئوالن و مطلعان در  ضور م ای با ح

تواند به طور مستمر بازخورد مفیدی در راستای نظارت بر وضعیت های اطراف نیز میی بالفص اقدام و محلهحوزه

 محلی به مسئوالن سطح منطقه ارائه دهد. و تغییرات

ی ورزشی امامزاده احدات مجموعه از های پسمراقب هدف با پایش هوشمند نظام تدوین و بنابراین طراحی

 باشد:یحیی شامل موارد زیر می
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 شهروندان با را خود پروژه،  تعامل ریزانبرنامه و مسئولین شودمی اهالی: پیشنهاد مشارکت جلب -1

 جلب منفی پروژه اثرات کاستن در را آنان مشارکت و نموده بیشتر را آنها هایشورایاری و پروژهاطراف 

 پروژه نفعری هایگروه نمایندگان با جلساتی ایدوره طور به تا شودپیشنهاد می منظور این نمایند. برای

 نظرات و نکات شنیدن با و دهند تشکیل های اجتماعیگروه سایر و امالک صاحبان محل، اهالی به ویژه

 نمایند. پروژه اقدام اثرات منفی کاهش جهت در آنها همکاری با مشارکتی هایبرنامه ارائه با آنان،

 ری مشارکت زمینه اجتماعی، مشاور گروه یک کمک به شهرداری تا شودمی پیشنهاد 

 .باشد تراصولی آن اجرای روش و ماندگارتر این همکاری اثرات تا نماید فراه  را مختلف نفعان

 در خود اقدامات شهرداری تا شودمی پیشنهاد دیگر: مرتبط هایسازمان و نهادها مشارکت جلب -2

 هستند، ارتباط در پروژه با نوعی به که نهادهایی سایر همکاری با از پروژه را برداری بهره و اجرا زمینه

 بلکه باشد مؤثر پروژه ترسریع اجرای در تواندمی نه تنها بخشی بین هایهمکاری این کند. هماهنگ

 .نماید کمک نیز پروژه منفی اثرات جبران در تواند،می

 پروژه ساخت دوره از ناشی پروژه منفی اثرات از برخی که آنجایی پروژه: از اجرای در تسریع -3

 اجرای در و خارج رکود حالت از پروژه الزم، مالی منابع تأمین و ترریزی اصولی برنامه با جاست به است،

 اثرات آن کار یافتن پایان با بلکه دهد.می را افزایش پروژه مالی بازدهی تنها نه امر این گردد. تسریع آن

 .رفت خواهد بین از پروژه ساخت از ناشی منفی

 ی ورزشی استفاده شود.تا حد ممکن سعی شود، از مربیان کارآزموده وحرفه ای در مجموعه -4

 هایی که مورد عالقه و توافق خود ساکنان محله باشد.و گذاشتن ورزش استفاده از نظرات ساکنان -5

 و منابع تخصیص در کل نگری بر مبتنی حامیان سوی از پیامدها تعدیل و توان گفت، جبرانو در آخر می  

 برای احداث مجموعه ی ورزشی، خصوا در 12منطقه  اینکه شهرداری به توجه با باشد، مداوم جبران و تعدیل

 این اجرای قبل از کند ومی آن دفاع اجرای از محلی ساکنان مشکالت رفع تفصیلی و طرح اهداف به دستیابی

 جبران و ساکنان تفسیر زندگی کلیت دل در که است الزم لذا گیرد،می شکل رینفعان برای هاییهزینه طرح،
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 هایمکانیس  باید مشکالت نوع این برایمحدوده پروژه.  در مسکن و زمین قیمت افزایش یا کاهش مثالً گردد.

 گردد. همجوار جلوگیری محالت ساکنان به زیان و ضرر ایجاد از امکان حد در و نظر گرفته شود الزم در

 

 و بافت تاریخی و حضعععور بارگاه  12ی ی امامزاده یحیی به واسعععطه قرار گرفتن در مرکز منطقهمحله

سزایی  شاهدهامامزاده یحیی از اهمیت ب ست. تی  اتاف با توجه به م صاحبهبرخوردار ا های میدانی خود به ها و م

ی امامزاده یحیی نکاتی را به مسععئوالن شععهرداری این نتیجه رسععیده اسععت که در جهت بهبود وضعععیت محله

 توصیه نماید: 12ی منطقه

 سعععت که ی امامزاده یحیی نقاط ضععععف زیادی دارد از آن جمله بافت فرسعععوده محله امحله

سخت گیری ست و افراد به دلیل  ساکنان محله به وجود آورده ا شکالت زیادی را برای  شهرداری و م های 

توانند به های خود بپردازند حتی نمیتوانند به نوسععازی سععاختمانسععازمان میراث فرهنگی نه تنها نمی

سازی و تعمیر خانه ساس گزاباز ضی موارد بر ا شان اقدام نمایند و در بع های معتمدین حله و مدیر رشهای

ها وجود دارد و شرایط مالی ساکنان آن نیز امری در خور اهمیت محله امکان فرو ریختن بعضی از این خانه

گیری های دولتی نیز باید در این زمینه تصمی ها و ارگان، سازمان12ی است که عالوه بر شهرداری منطقه

 ای نمایند.اساسی

 سئله ست که پاتوقی برای ی امامزاده یحیی وجود خانهی بعدی در محلهم سکنه ا های خالی از 

ست و در مواردی نیز مزاحمت شده ا ساکنان خانهمعتادین  ست. از هایی برای  های اطراف به وجود آورده ا

صیه می شهرداری وجود دارد تو شهرداری اقداماتی نظیر اطالعیه آنجا که دسترسی به مالکان توسط  شود 

 ای برای مالکان منازل فوق فرستاده و خواستار تغییر وضعیت این منازل شود.طاریهیا حتی اخ

 ست و حتی برای پارک ستفاده ا سطح محله به دلیل تجمع معتادین غیر قابل ا های موجود در 

ی امامزاده ی سععاکنان محلهمنازل اطراف پارک مشععکالتی را به وجود آورده اسععت. یکی از نیازهای عمده

شععود پارکی را تغییر کاربری داده و میدان د میدان میوه و تره بار در محله بود که توصععیه مییحیی وجو
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سازند. همچنین، در جهت رفع مشکالت فعلی پارک ساکنان محله ب ها اقداماتی نظیر میوه و تره باری برای 

 گذاشتن نگهبانی در پارک و یا دیوارکشی پارک اقداماتی صورت گیرد.

 

 ای تواند این قابلیت را برای این محله به وجود آورده تا به منطقهی امامزاده یحیی میحلهبافت تاریخی م

های اخیر صنعت توریس  در تهران با عنوان تهران گردی رونق فراوانی توریستی تبدیل گردد و از آنجا که در سال

موسعسعه تهران گردی مراجعه شعود، یافته و مورد اسعتقبال شعهروندان تهرانی قرار گرفته اسعت. اما، اگر به یک 

 جالل یخانهای چون های قدیمیی امامزاده یحیی در لیسعت تهران گردی قرار ندارد در صعورتی که خانهمحله

 کاهمی، یخانه الدوله، قوام یخانه دبیر الملک، یمدرس، خانه حسععن سععید اله آیت یخانه تهرانی، الدین

شده در  فیلمبرداری خانه این در نیز انگیز پدرساالر خاطره سریال که کامبیز مهرانگیز یخانه نصیرالدوله، یخانه

های پراکنده شعععده در محله، این محله قرار دارند. همچنین، حضعععور بارگاه امامزاده یحیی در محله، سعععقاخانه

باشععند. و از همه مهمتر های این محله میی معمارباشععی از جمله دیدنیی طالچی و مسععجد و مدرسععهزورخانه

ه بخشیده است. اما، به دلیل عدم توجه مناسب های باریک و تو در توی محله نیز جذابیت خاصی را به محلکوچه

ها و بدنامی محله به عنوان پاتوق معتادین کمتر کسعععی برای گردشعععگری از آمدن به این محله به این قابلیت

ستقبال می صیه میا شهرداری با توجه به طرح توسعهکند. تو سازی، پیادهشود  سازی و ی محله از جمله کف  رو 

سازی محله اقدام ستی منطقهاتی در زمینهبدنه  شرایط را برای جذب  12ی ی قرار دادن محله در کوریدور توری

شهرداری منطقه شگران تاریخی فراه  آورد. این هماهنگی باید بین  صورت  12ی گرد سازمان میراث فرهنگی  و 

دهد و با گیرد. شععهرداری منطقه با سععاختن تیزرهای تبلیغاتی در زمینه جذب گردشععگر اقداماتی را صععورت 

های فراوانی دارد که در ی امامزاده یحیی قابلیتهمکاری صععدا و سععیما اقدام به پخش تیزرهای فوق نماید. محله

 پس وضعیت نامطلوب و نا ایمن و بدنامی از دید پنهان گشته است. 

 صیه می شرایط آتی را در نظر گرفته و ازهای مداخلهشود در اقدامتو های اقدام ای خود با نگرش انتزاعی 

ها ممکن اسعععت در زمان یا مکان معینی آنی و بی توجه به پیامدهای بلندمدت پرهیز نماید گاهی برخی از اقدام
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مناسب ارزیابی شود اما می تواند تاثیرات جانبی بسیار آسیب رسانی را به همراه داشته باشد. بنابراین، الزم است 

ی اطراف پروژه و محله نپردازد زیرا هر شعععهرداری تنها به محدودهشعععود ای اجرا میای در محلهزمانی که پروژه

ای بر محالت مجاور و یا حتی کل منطقه و در مواردی سعععطح شعععهر تواند ه  اثر مثبت و ه  منفیای میپروژه

های متخصص در گیری از تی های خود در زمان تصمی داشته باشد. بهتر است شهرداری در قبل از اجرای پروژه

ی مورد نظر عالوه بر در نظر گرفتن ی مطالعات فاز صععفر بهره گیرد تا با نیاز سععنجی در سععطح محدودهینهزم

نیازهای سععاکنان، مشععکالت احتمالی بعد از اجرای پروژه را شععناسععایی و در جهت کاهش آنها اقدام نماید تا از 

 خسارات مالی احتمالی نیز جلوگیری شود.

 


