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فروشیعمده 1700بیش از 
فروشی واحد خرده4000و حدود 



1397/02/08معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در تاریخ 



ذی نفعان•
...(اصناف، سینماداران، کسبه و)

مطلعان•

مراجعان•

نهادهای مستقردر محدوده•

تجربه های مشابه شهری•

اتاف های انجام شده•

مرور اسناد باالدستی•

مرور طرح های مشابه شهری•

مرور ادبیات و مبانی نظری•
کسبه الله زار•

پیمایش اسنادی

یتطبیقمیدانی



ل آقای فریدونی؛ کارشناس حمل و نق
تهران12و ترافیک منطقه

1ناحیهاجتماعی آقای عنبری؛ مدیر 
تهران12منطقه

تهران12دکتر سعادتی؛ شهردار منطقه

آقای شاه میر؛ معاون اجتماعی و 
تهران12فرهنگی منطقه

آقای ارونقی؛ معاون حمل و نقل و 
تهران12ترافیک منطقه

ای آقای شادمهری؛ مدیریت بافت و بناه
تاریخی

خانم رستمی؛ مدیر مطالعات اجتماعی
تهران12منطقه

مدیران شهری

آقای حسینی؛ معاون برنامه ریزی و 
توسعه شهری

...و



اتحادیه

نهادها و سازمانهای مرتبط



آقای بهبهانی مالک سینما رودکی مهندس متولی؛ مهندسان مشاور بعد پویا شهر

دکتری معماری با گرایش مرمت دکتر ایزدی؛ 
معاون وزیر راه و شهرسازیو شهری 

خانه سینمامدیر پروژه بازسازی مهندس مرباغی 

مطلعان و خبرگان

...و



سازمان های داخل محدوده



سازمان های بیرون از محدوده

خانه نمایشهای تئاتر و برنامه اداره



سازمان های مرتبط



طرح های مطالعاتی ...وبهسازی، نوسازی، احیای بافت تاریخیپیاده راه سازی

شرکت مطالعات/الله زارامکان سنجی پیاده راه سازی خیابان مطالعات 
(1388)جامع حمل ونقل و ترافیک تهران 

ن شرکت مهندسی/مطالعه امکان سنجی احداث پیاده راه خیابان الله زار
(  1390)مشاور بهین تردد 

/1404تا سال 12افق چشم انداز سیاست حمل ونقل و ترافیک در منطقه 
(  1397تهران12شهرداری منطقه

اداره /ساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابان های الله زار و فردوسی
(1390)پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران 

ویا مهندسین مشاور بعد پ/ساماندهی، بهسازی و نوسازی خیابان الله زار 
(  1396)شهر 

12شهرداری منطقه/ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران
( 1395)تهران

(1389)شرکت مهندسین مشاور آرتانقش /پیاده روسازی خیابان الله زار 

(1373)مهندسین مشاور صفامنش/بهسازی و بازسازی خیابان الله زار

/زارساماندهی و تجدید ساختار محور تاریخی فرهنگی خیابان الله
(1384)مهندسین مشاور باوند

(1386)آقای پوالوند/زاراللهطرح باززنده سازی منظر و عملکرد خیابان 



شرکت مشاور آرتا 
(1395)نقش 

دد با توجه به احجام ترخیابان، طرح پیشنهادی این در »
اصل پیاده، فضای پیاده رو گسترش یافته و در فوعابران 

نظر کوچه ها، فضایی برای پارک موتورسیکلت و خودرو در
«استگرفته شده 
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ماهیت و توجیه های  طرح

ت طرح توجیه اقتصادی به نفع شهرداری در نظر گرفته نشدده اسددر "
(هریمدیران ش)". تنها تمرکز بر احیای بافت تاریخی و نجات شهر است

(تئاتر نصر)برای مثال
میلیون تومان 460:احیاءو مرمت 

روز اجرا در سال 100فرض 

تومان10000قیمت هر بلیت 

صندلی 600درصد برای 70ظرفیت عملکردی با 

میلیون تومان درآمد 420حدود در 

شهرداریدرصد خالص برای 20احتساب 

در سالتومانمیلیون 84حدود 

[صورت گرفته است1390این برآورد توسط مشاور در سال ]











نتایج و پیشنهاد های طرحدیدگاه طرح در رابطه با محدودهمجری و سالنام طرح

مطالعه امکان سنجی 
احداث پیاده راه در 

خیابان الله زار

مهندسین مشاور 
بهین تردد

1390

این طرح امکان سنجی احداث پیاده راه
ی را از منظر فنی و ترافیکی موردبررس

.قرار داده است

ایندرراهپیادهاحداثبهنیازنیازسنجی،فلوچارتاساسبراولحالتدر.گردیداستفادهمتدلوژیدوازپیادهعابرانویژهگذرگاهبهمعبرتبدیلنیازسنجیمنظوربه
.آمددستبهعابرانویژهگذرگاهبهنیازعدمآننتیجهکهگردیدبررسیمعبر

ایحوزه هدرآنتبعاتوابعادبار،وکاالحملازلحاظبه خصوصترافیکی،ساماندهیسناریویکعنوانبهراه سازیپیادهطرحگرفتننظردربادومحالتدر
.استراهپیادهبهمعبرتبدیللزومآننتیجهکهگرفتهقرارموردبررسیبارحملوعمومیحمل ونقلدسترسی ها،پارکینگ،

مطالعات امکان سنجی 
پیاده راه سازی خیابان 

حدفاصل میدان )الله زار 
ن تا خیابا( ره)امام خمینی 

(جمهوری

شرکت مطالعات 
جامع حمل ونقل و 

ترافیک تهران
1388

این طرح امکان سنجی احداث پیاده راه
ی را از منظر فنی و ترافیکی موردبررس

.قرار داده است

هرچهونقرورشدموجبوگشتهتلقیمنطقهاقتصادیرونقافزایشراستایدراقدامیابتداجمهوریخیابانتااکباتانخیابانازالله زارمعبرتبدیلطرحاجرای
ایندر20الی9ساعتازوانت هاحضوربهتوجهنخستپیاده،عابرانویژهگذرگاهبهالله زارخیابانازقسمتیتبدیلشد،خواهدمذکورمحدودهدرتجارتبیشتر

.استتصمیماتیچنیناتخاذدرمباحثمهم ترینازقانوناعمالوعمومدسترسیپارکینگ،محیطی،زیباسازیهمچنین.طلبدمیراخیابان

ساماندهی، بهسازی و 
نوسازی خیابان الله زار

اداره پژوهش های 
کاربردی دانشگاه

تهران
1390-89

این طرح با رویکردهای کالبدی، 
ه اجتماعی، اقتصادی و فرایندی به ارائ

پیشنهاد برای ساماندهی، بهسازی و 
.نوسازی خیابان الله زار پرداخته است

محیطباناسازگارصنوفکاربریتغییریاجابجایی
همگانیفضاهایساماندهی

محیطکیفیتارتقاء
حرکتودسترسیبهبود
توسعهمحرکپروژه هایاجرا

ترویجیـتبلیغیفعالیت های

گی طرح ارتقاء کیفیت زند
در مرکز تاریخی شهر 

ه با رویکرد توسع)تهران 
گردشگری و زیست 

(مؤمنانه

شهرداری منطقه 
شهر تهران12

1395

ری و این طرح با رویکرد توسعه گردشگ
ات زیست مؤمنانه به اولویت بندی اقدام

اجرایی محله بهارستان و فردوسی 
پرداخته است که بخشی از این طرح 

مربوط به محور الله زار است

(جداره و کف)بهسازی الله زار 
(احیاء کالبدی و عملکردی تئاتر پارس و خانه اتحادیه)مجموعه اتحادیه 

احیاء کالبدی و عملکردی تئاتر نصر
بهسازی کوچه رفاهی



نتایج و پیشنهاد های طرحدیدگاه طرح در رابطه با محدودهمجری و سالنام طرح

ارزیابی پیامدهای 
اجتماعی پروژه پیاده 
راه سازی خیابان الله زار

راهو بهسازی پیاده 
برلن د مهران

عسگری و 
1391زمان زاده 

در این پژوهش با رویکرد ارزیابی 
پیامدهای اجتماعی، پروژه پیاده 
اده راه سازی خیابان الله زار و بهسازی پی

ته مهران موردبررسی قرار گرف–راه برلن 
است

تدریجیورتبه صالله زارکردنراهپیادهتهران،شهردارینظرهموگرددبرآوردهذینفعان نظرهمکهحداقلیتوافقیکبهدستیابیجهتپروژهاینتوصیه شدهسناریو
.استتغییروتعدیلاندکیباآنکردناجراییوسال10طی

پیاده روسازی خیابان 
الله زار جنوبی

مهندسین مشاور 
آرتا نقش
1389

در این طرح احداث پیاده رو را از منظر 
رفته فنی و ترافیکی موردبررسی قرار گ

.است

ومی یابدکاهشنیزمی شوندمعبراینواردشمالیسعدیمعبربهدسترسیمنظوربهکهالله زارخیابانبهواردشدهنقلیهوسایلحجمشمالیسعدیکردندوطرفهبا*
.می شودتهکاسقابل مالحظه ایمیزانبهشمالیسعدیمعبربهدسترسیسفرزمانومسافتمیزانازهمچنینمی گرددفراهمنیزمعبرایندرپیاده روتعریضامکان

.می گیردقرارمورداستفادهترددبرایآنخطیکعمالا ,معبراینطرفدودرحاشیه ایپارکوجودباکهاست،عبورخطسهدارایالله زارخیابانحاضرحالدر*
استفادهینگ هاپارکاینازخودخودروهایبرایخیاباناینکسبه...وکریستالپارکینگصداوسیما،پارکینگپروانه،پارکینگمانندبزرگیپارکینگ هایباوجود*

خودنقلیهایلوسمی کنندمراجعهخیاباناینبهکهخریدارانیروزانتهاییساعاتدرومی کنندپارکخیابانحاشیهدرموتورسیکلت هابیشتر،روزطولدر*.می کنند
برایفضاییه ها،کوچفواصلدرویافتهگسترشپیاده روفضایپیاده،عابرانتردداحجامبهتوجهباخیاباناینپیشنهادیطرحدر*.می کنندپارکخیابانحاشیهدررا

باالله زارمحدودهدرترامواایجادموجودوضعدر*.استخودرو60برایپارکفضایشاملدرمجموعکهاست،شدهگرفتهنظردرخودرووموتورسیکلتپارک
.نمی گرددپیشنهادموجودپتانسیل های

پیاده رو سازی خیابان
الله زار شمالی

مهندسین مشاور 
آرتا نقش
1389

در این طرح احداث پیاده رو را از منظر 
رفته فنی و ترافیکی مورد بررسی قرار گ

.است

فادهمورداستترددبرایآنخطیکعمالا,مسیرازبخشیدرمعبراینطرفدودرحاشیه ایپارکباوجودکهاست،عبورخطسهدارایالله زارخیابانحاضرحالدر*
.می کنندتفادهاسپارکینگ هااینازخودخودروهایبرایخیاباناینکسبه...وکریستالپارکینگالبرز،،پارکینگمانندبزرگیپارکینگ هایباوجود*.می گیردقرار

درراخودهنقلیوسایلمی کنندمراجعهخیاباناینبهکهخریدارانیروزانتهاییساعاتدرومی کنندپارکخیابانحاشیهدرموتورسیکلت هابیشتر،روزطولدر*
برایضاییفکوچه ها،فواصلدرویافتهگسترشپیاده روفضایپیاده،عابرانتردداحجامبهتوجهباخیاباناینپیشنهادیطرحدر*.می کنندپارکخیابانحاشیه
.استخودرو47برایپارکفضایشاملدرمجموعکهاست،شدهگرفتهنظردرخودرووموتورسیکلتپارک



مجری و سالنام طرح
دیدگاه طرح در رابطه با 

نتایج و پیشنهاد های طرحمحدوده

ساماندهی، بهسازی
و نوسازی خیابان 

حدفاصل )الله زار 
خیابان انقالب تا 
(خیابان جمهوری

مهندسین 
ا مشاور بعد پوی

شهر
1396

ه این طرح با رویکرد اجتماعی ب
بل شناسایی مسائل و مشکالت ق

و بعد از اجرای پروژه پیاده 
راه سازی پرداخته است

:اجتماعیمشکالتومسائلشناساییراستایدرمطالعاتنتیجه گیریوتحلیل
ت بخشهویوفرهنگیمیراثبهنسبتاجتماعیبی تفاوتیمی توانراالله زارمحورمحدودهدراجتماعیمشکالتومسائلمصادیقازجمله
جرمحیط هایماسترس زا،محیط هایمتضمنکالبدیعناصرشکل گیریتجاری،فعالیت هایسوداگرانهنگرشغلبهذیلتهرانشهرتاریخی

ارتنظوپذیریسکونتزوالازناشیاجتماعیآسیب هایوپرخطررفتارهایسرایت پذیریکانون هایوشهریبی دفاعفضاهایوخیز
.استمردگیشبدچاربافت هایناپذیری

:می شودرتفسیزیرروایت هایپرتودرشهرداریعملکردهایوانگیزه هااهداف،سوءتعبیروبی اعتمادیبرمبتنیفضاییخیابانایندر
وبودجهکردنحیف ومیل-3کاربری هاتغییرونوسازیطریقازدرآمدکسب-2بازارواصنافسیاسیقدرتوهمبستگیبردنبیناز-1

الله زاردرشهردارینهاییهدفخصوصدرابهام-4عمومیاموالازسوءاستفاده
ریقطازمحدودهایندرفرهنگیواجتماعیمشکالتومسائلاینکاهشدرمی تواندآنچهموجودواقعیت هایومسائلگرفتننظردربا

وعمرانیکالبدی،مداخالتکناردرفرهنگیواجتماعینوسازیوساماندهیبرنامه هایطراحیشودواقعمؤثربرنامه ریزیمداخالت
.استاقتصادی

ذیرآسیب پگروه هایواقشاربربایداجتماعیمداخالتوبرنامهاصلیتمرکزمحدودهایندراجتماعیگروه هایواقشارساماندهیحوزهدر
.گیردقرار

:شهریآنومی هایمشکالتومسائلشناساییراستایدرمطالعاتنتیجه گیریوتحلیل
اینروابطووقایعتمامیعمالا محور،ایناصنافانباریلجستیکبهمسکونیکاربری هایتبدیلوتجاریکاربریسیطرهالله زارمحدودهدر

کردهیجمعنیازهایبرمبتنیوسرزندهعمومیفضایگونههرازخالیرامحدودهاینودادهتقلیلتجاریوسوداگرانهروابطبهرامحدوده
.استشهریآنومیشاخصه هایازسرشارمحدودهاینواست

جاریتزونازفروشگاهیوانباریکاربری هایخروجمحدوده،ایناصلیمعابرراه سازیپیادهوموتورینقلیهوسایلمروروعبورمحدودیت
کاهشبه تواندمیمحدودهایندرفرهنگیتوریسمرونقوپذیراییتوریستی،کارکردهایاحیاءنمایشگاهی،کاربریبهآن هاتبدیلومنطقه

.نمایدکمکمحدودهایندرشهریآنومی های
تفادهاسکالبدی،حوزه هایدرچهوترافیکیحوزه هایدرچهشهرینظمزنندهبرهمعناصرازیکهربرایجایگزینرفتاریالگوهایارائه

.می رسدنظربهضروریداردتأکیدشهروندانرفتارتغییربرکهنرم افزاریوتشویقیرویکردهایاز



د احیای بافت تاریخی و فرهنگی خیابان الله زار
د بهبود منظر شهری و ایجاد فضای شهری مطلوب

د تغییرات در معماری و اِلمان های شهری برای نمود بافت تاریخی الله زار
د افزایش امنیت شهری و حذف فضاهای بی دفاع شهری

د گسترش فضای پیاده راه سازی و بهبود پیاده روها
د غنی سازی اوقات فراغت شهروندان تهرانی

الله زارد ایجاد حیات جمعی شهروندان تهرانی با بازتولید فضای تاریخی و فرهنگی خیابان
د ترویج روحیه گردشگری

د جذب اسپانسرها و سرمایه گذاران به این خیابان

هدف های پروژه





Essen

صبح 10تا بعدازظهر 7بین ساعت 
.شوندمیها برداشته ممنوعیت

تدریجی بودن انجام این تغییرات 

سال از یک 30خیابان کتویگر طی 
خیابان پرترافیک، تبدیل به یک 

خیابان کامال پیاده گردید

با ایجاد تغییراتی در 1960در سال 
ی آن متحول شدساختار خیابان، چهره

سازی جدیدی انجام شد روها حذف و کفپیاده

نماها و های نشستن و آبمحل
فضای سبز در آن ایجاد شد

فروشندگان واحدهای تجاری 
ی ی افزایش قابل مالحظهتجربه

فروش را کامال مشاهده کردند 

ونقل عمومی های متعدد وسایل حملایجاد ایستگاه

های عمومی پارکینگ



(2018)استریت بعد از اجرای طرحکنزینگتون های

(2000ی اوایل دهه) استریت درآغاز طرحکنزینگتون های

استریت در انگلستانکنزینگتون های

ای و ترافیکی کمترعالئم جاده

های راهنماییبندی چراغی مجدد زمانمحاسبه

ی جدیدشدهمعرفی معابر پیاده اضافه

ی عابران پیاده با معابر مستقیمهم ریختهجایگزینی مسیر نامشخص و به

روهاروها و کاهش عرض سوارهتعریض پیاده

خههای متفاوت و بهبود امکانات پارک دوچرکاریپوش جدید، درختاستفاده از کف

هاریلحذف حفاظ و گارد



استانبولراه خیابان استقالل پیاده

کامال سنگفرش 

ها ها و کنسرتمحلی برای اعیاد، مراسم

خیابان استقالل ساالنه پذیرای هفت میلیون توریست خارجی ای از بناهای تاریخی و مهم سیاسیقرارگیری مجموعه



راه مسیر میراث در احمدآباد هندوستانپیاده

های ارزشمند در طول مسیر خود دارای ساختمان
های تاریخی و فرهنگی است متعلق به دوره



دانمارک کپنهاگ 

مدار مرکزی این شهر در طی یک فضاهای پیاده
تا اواخر قرن 1960ی ساله از ابتدای دهه40برنامه 

.اندبرابر افزایش یافته6گذشته به بیش از 



تهران ( سپهساالر)راه خیابان صف پیاده

مسطحکامالً سنگ کف سازی با 
یبا تعبیه عناصر سنگی و اغلب قابل جابجای

ی کیف و کفش عرضهنورپردازی با استفاده از تیرهای فلزی کوتاه

عدم پیش بینی های مناسب برای 
ی اجرا در دورهمراجعه کنندگان 

های غیر قابل جبران برای زیان
ی کوتاه اقدام به اصنافی که برای دوره

اجاره مغازه  کرده  بودند

فزایش مراجعه کنندگانا

افزایش ارزش امالک محدوده 



راه تربیت تبریز پیاده

درون بافت تاریخی 

حل مشکل ترافیک این خیابان 

بافت تاریخی فرسودگی 

محورهای کمکی که در اطراف خیابان 
امکان حذف ترافیک دارندکه تربیت قرار 

انداز این فضای شهری را به وجود آورده

( یخمینبا احداث پارکینگ طبقاتی در خیابان امام)بینی پارکینگپیش
. محور مورد توجه قرار گرفته استاین یکی از نکات مهمی است که در 

فروشی پوشاک و کیف و کفش گرفته تا لوازم پزشکی، قنادی و مبل

اندای مایل روبروی یکدیگر قرار گرفتهدو نیمکت با زاویه

راه تربیت توانایی اختالط اجتماعی مناسب داشته و پذیرای قشرهای راه، پیادهدرصد عابران این پیاده95از نظر 
. های مختلف شهر و حتی شهرها و روستاهای اطراف استمختلف مردم از بخش



راه جنت مشهدپیاده

نکرد حذف حرکت سواره هیچ گونه تأثیری در حرکت و ترافیک پیرامون این معبر ایجاد 

معبرسطحی در وسط این های هدایت آبمشکل نحوه



راه خیابان پیاده
رشتالهدی علم

وصل دو میدان قدیمی شهرداری رشت
و 

میدان سبزه 

مردم قدیمی رشت نام این خیابان را به نام 
شناسندخیابان شانزلیزه می

بازاریان معتقد بودند که 
پس از اجرای این طرح 

بازار آنها کساد خواهد شد

افزایش جمعیت در این خیابان 

قیمت ملک در این خیابان نیز افزایش یافت

های برقی ماشین



(1396)آن اقتصادی حاصل از -شهریور و تاثیرات اجتماعی17راه ارزیابی میزان موفقیت پیاده

(1396)تهران شهرداری 7فرهنگی بهسازی معابر منطقه -تاثیرات اجتماعی

(1395( )ساالرباغ سپه)راه صفها و تنگناهای وضعیت پیادهتحلیل توانمندی

(1395)شهرها راه و تاثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی طراحی پیاده

(1394)خرداد 15راه سازی خیابان ارزیابی آثار اجتماعی پیاده

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بهسازی معابر جهت تردید معلولین و سالمندان سطح 
(1393)تهران شهرداری 13منطقه

(1393)کشاورز ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ساماندهی بلوار 

ی و میدان بروجرد)ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی ساماندهی میادین و معابر خاص شهر
(1392( )ساعی در محدوده شهر ری

وتن و ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بازسازی و ساماندهی میادین رجایی، ایثارگران، پژ
(1392)سبحانی 

11طقهارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان من
(1392)تهران شهرداری 

(1391)مهران -زار و کوچه برلنراه سازی خیابان اللهارزیابی تاثیرات اجتماعی پیاده



(1391)شهریور راه سازی خیابان هفده و پیاده( ع)اجتماعی و فرهنگی بهسازی میدان امام حسینپیوست 

(1390)خمینی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تعریض خیابان امام 

(1390)شریعتی ارزیابی تاثیرات اجتماعی بهسازی خیابان 

(1389)آن راه سازی محور شهید احسانی و مرمت ارزیابی و پیوست اجتماعی و فرهنگی پیاده

(1389)ایران های شهری در راهسنجش کیفیت پیاده

(1389)فرحزاد متری غرب دره 12ارزیابی تاثیر اجتماعی احداث خیابان 

(1389)تهران شهرداری 4روسازی منطقهارزیابی آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه پیاده

(1381)نبوت سازی میدان ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح بهسازی و آرام

ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ساماندهی میدان امام خمینی





مفهوم فضا 

فضای شهری

فضای عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی

فضاهای عمومی شهری

فضای شهری موفق



راهپیادهورویپیادهپیاده،

های شهری به عنوان یکی از انواع فضاهای عمومی شهریراهپیاده

ها و ارتقاء تعامالت اجتماعیراهپیاده

ها  به عنوان نوعی از فضای گردشگری شهریراهپیاده

ها بستری برای گذران اوقات فراغتراهپیاده



به مثابه مبانی نظری پژوهش

کارکردگرایی ساختاری

شهریفضایساختار یابیویابیساختبهمربوطنظریات

نگاه انتزاعی و متفکرانه 

دیدگاه زندگی روزمره 

نظم نمایشی و نظم زیستی: نظریه دیکنز با الهام از نظریه گیدنز

رویکرد کیفیت محیط شهری

شهریو توسعه پایدار ی پایدارتوسعه

کیفیت زندگی شهری

شهریپذیری زیست









اتحادیه صنف الکتریکی 



نگرش نسبت به پروژه



مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی

همبستگی

آگاهی

اعتماد

اتحادیهاز اعضای یکی 

زار را بدون هیچو نیروهای ضدشورش برای اجرای طرحی خیابان اللهانتظامی نیروی یک زمانی "

فقط به . یمهای زیادی داشتیم اما درگیری فیزیکی نداشتزیرساختی با بلوک بستند، ما مسائل و بحث

زار کردیم و برگهایی به  اتحادیه آمدند، جلسهواحدهای صنفی دستور دادیم که تعطیل کنند تا بعد گروه

راض نه نباید به صورتی قهری با ما برخورد کنند، نه تظاهرات نه اعت. به یک توافق عقالنی رسیدیم

تعطیلشعاری ، ما فقط  اختیار واحد صنفی خودمان  داریم، اگر قرار باشد اقدامی صورت بگیرد 

(.1397آباناز اعضای اتحادیه، )"کنیممی



زار، بر مبنای تجارب پیشین، اعتمادیمتولیان مسجد بزرگ الله"

ار ای در خیابان الله زنسبت به ساختار و سازمان متولی اقدام مداخله

وع فکری صرفا برای شرنداشته و معتقد است مشورت و هم[ شهرداری]

نهاد ( برداریدر فرآیند مداخله و در مقطع بهره)کار است و در ادامه

"شودمیمسجد نادیده انگاشته 

:داشتبیانبارهایندرزاراللهخیابانبهمراجعانازیکی

دکهاجارهباشهرداریاستشهرداریسودبهفقططرحاین"

/دکنمیکسبدرآمدهمایونبابوتیرسیمثلفروشیاغذیه



قدط خواهند در اینجا هزینه کند، یا سود و منفعتی فشهرداری یا پولی اضافه آورده که می"

ت کده مشکل اصلی ما با شهرداری این اس. برای خودشان دارد و گرنه به فکر مردم نیستند

تدار آیند بدا رفروزی که قرار است شهردار منطقه بازدید بیاید، ماموران انضباط شهری می

متر کدج باشدد میلی2دهند و حتی اگر موتور سیکلت زار میزننده و بد یک سامانی به الله

م اگر قرار به نظد. شودشود اوضاع مثل قبل میدهند ولی همین که شهردار رد میتذکر می

ی از یک)"است چرا فقط یک روز منوط به آمدن شهردار و بازدید باشد چرا همیشگی نیست

(.کسبه



نیازهای الله زار





هویت فرهنگی

ی از زار اعالم کردند که یکمعاونت سازمان میراث فرهنگی با اشاره به قدمت و سابقه تاریخی و فرهنگی خیابان الله
(. 1397السالم، آذرشیخ)زار استهای سازمان میراث فرهنگی به موازات طرح ساماندهی به ثبت رساندن خیابان اللهاولویت



گردشگری



مسائل و آسیب های اجتماعی

هدا، دفاع شهری، احیای سینمازار، حذف فضای بیاجرای طرح الله"

ی ها مثل کافه لقانطه و جذب افراد و گروهای فرهنگدراه اندازی کافه

سبب افزایش پاخور خیابان و در نتیجده افدزایش امنیدت و کداهش

(.مدیران شهری)"ها خواهد شدتجمع معتادان و کارتن خواب

واعتیداد، روسدپیگری 12هدای اجتمداعی منطقده از جمله مهمترین آسدیب

های میدانی حاکی از آن است کده درمشاهدات و مصاحبه. خوابی استکارتن

های تعطیل و ساعت پایانی شب همزمان بدا پایدان یدافتن سداعت کداری روز

یددهپدهای منطقده کده بدا کسبه، این خیابان به مانند برخی دیگر از خیابان

پدذیرمردگی مواجه است، به محلی مناسبی برای تجمدع افدراد آسدیبشب

مسدتقردفداع و متروکده شدود کده در مدواردی در فضداهای بدیتبدیل می

.شوندمی

(کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ امریکا در )جاکوبز 
جرم و محیط کالبدی ارتباط نزدیکی وجود داشته بین 

از فضدا بدردارانهای سرزنده و شلوغ، تأمین امنیت و ایجاد صلح عمومی را به وسیله نظارت بهرهبا تمجید از خیاباناو 
ر یکی از راهکارهدای ایجداد نظدارت بد. انجامدداند و معتقد است که به تقویت ارتباطات اجتماعی آنان میمناسب می

نداظر بدر های عمومی است که بدین ترتیب چشمان بیشدترین و فضاها رو به خیاباها و بالکنفضاها، قرارگیری پنجره
یابدهای جرم کاهش میها بوده و به این وسیله امکان وقوع فرصتفعالیت

ر



خصدوص محددوده مندوچهری شب به بعد بده9از . کنندزار زندگی میها ملموس و محسوس در اللهخوابمصرف کنندگان مواد مخدر و کارتن"
پشدت همدین )شب به بعد مصرف کنندگان مواد مخدر جلوی موزه سدینمای ایدران10ساعت . ها استپایگاه و پناهگاه معتادین و کارتن خواب

و گهگداهی خانه بانک سپه جنب کافه ایوان خوابگاه معتادین بود که ظاهراً چهار د پنج نفری آن را گرفته. درحال تبادل تجربه هستند( عمارت
(.1397صفت، آذرنیک)"شودکردند، در منطقه بوی مواد مصرفی به راحتی استشمام میآوردند، آتیش روشن میدوستانشان را هم می

ر شدان دها نیز اعالم داشتند، عمده فعالیدتمدیران مرکز اورژانس تهران آن
هدا و ها در آن محدوده از تولیدیاست و شب( نیمه شب)غیرمتعارفساعات
.دارندها و اُوِردوز معتادان گزارش ها، درگیری اوباش، کارتن خوابکارگاه



کارتن خوابی

مصرف مواد
(سینما ایران)

خوابگاه معتادان
(جنب کافه ایوان)

خرید و فروش مواد
(کوچه باربد)

خرید و فروش 
مواد

(کوچه نوشین)



تعامالت اجتماعی
(مشتریان)



رتبهامتیازاولویت سوماولویت دوماولویت اولاستان
1ضریب تعداد2ضریب تعداد3ضریب تعداد

82481699497البرز
103061233459کردستان
441324080772191اصفهان

21639181111925خوزستان
1957153016161034آذربایجان شرقی
25753666876آذربایجان غربی
927357032321292خراسان رضوی

7215101515468مازندران
3090151512121173شهرهای شمالی







ای هستند و زیرنظر زار موقوفهدرصد واحدهای راسته تجاری الله30تا 20
.استزار ای بَرِ اللهدرصد از امالک موقوفه90مستقیم اوقاف است همچنین 

درصد از کسبه اجناس خود را در پاساژ عزیدزی و 39.4همچنین این نتایج نشان داده است که 

درصدد 8.8عالوه انبار اجناس به. کننداتحادیه، داخل مغازه یا محلی در نزدیکی مغازه انبار می

درصدد از کسدبه 4.4. زار، عمدتاً در جنوب و شرق تهران استاین کسبه در خارج خیابان الله

.های اطراف مثل سعدی، فردوسی و منوچهری انبار دارندهم اظهار داشتند که در خیابان

یک خوابگاه دانشجویی و شش پاساژ



(.گیت)در اختیار قرار دادن ریموت برای ورود به خیابان در صورت نصب مانع
.رسانی زمان شروع، مدت و محدوده اجرای جهت اختصاص مسیر جایگزین در صورت وقوع حادثهاطالع

.مبلمان شهریدقت در چیدمان 
کس به منظدور امکدان فدی( تیر و سپه ساالرسی)ایقلوههای شفرجای سنگبه( بازار)سطحهای همفرشاستفاده از سنگ

.نشانی روی آنشدن خودروهای باالبرآتش
.هاجرای گام به گام طرح به منظور بسته نشدن کل معبر در زمان اجرای طرح برای دسترسی آسان در زمان وقوع حادث

.نشانیهای آتشدقت به محل شیرخط
عدم اجرای پروژه در اسفندماه به علت حجم باالی ترافیک سواره و پیاده در محدوده

(ایستگاه یک)ایستگاه شهید اصغری
نشانی آتش5منطقه 

دقیقه3حدود 



اورژانس628پایگاه 

ماه ترینهای دیگر پرحادثهدر بین ماهاسفندماه دقیقه4-3حدود 
ت آمار ارائه شده به این علتناقض . در سال است

است که مسیرهای اعالم شده به مرکز تماس 
-های اطراف اللههای و کوچهاز خیابان115

سعدی، فردوسی، جمهوری، منوچهری، )زار
/استبوده ....(اکباتان، زوارییان و
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(.گیت)در اختیار قرار دادن ریموت برای ورود به خیابان در صورت نصب مانعد

.زاردر اختیار قرار دادن یک مکان برای ایجاد پایگاه اورژانس در خیابان اللهد

هدا و مسیر آسفالت برای خودروهای امدادی برای سهولت تردد در نتیجه کاهش سرعت خودروهای امدادی و سهولت در انتقدال بیمداران شکسدتگید تعبیه 

.تصادفات

.زمان شروع، مدت و محدوده اجرای طرح جهت اختصاص مسیر جایگزین در صورت وقوع حادثهرسانی د اطالع
.  عدم اجرای پروژه در اسفندماه به علت حجم باالی ترافیک سواره و پیاده در محدودهد  

های گزارش شده بین موتورسیکلت با عابربیشتر تصادف



ف
دی

ر

نفعانذیمنبع

ادبیات نظری و تجربی1

داران، غازه، م(بلور، چینی و لوستر، الکتریکی و پوشاک)، اصناف...(ها واداره آب و فاضالب، اداره برق، بانک)ها و نهادهای مرتبطسازمان
-اده، دوچرخهعابران پی)، کاربران خیابان(سالمندان، کودکان، نابینایان، معلوالن)پذیرمالکان و شاغالن واحدهای تجاری، اقشار آسیب

ی، نشانها و کارگران شبانه محدوده، میراث فرهنگی، معتادان، اورژانس، نیروی انتظامی، آتشخواب، کارتن(سواران، موتورسواران
و مراجعان( فردوسیمحله)دستفروشان، سواری خطی و عبوری، مشتریان، اهالی و ساکنان منطقه

2
مدیران و مسئوالن شهری

شهرداری 12منطقه 
تهران

کسبه صنف الکتریکی،  امام جماعت مسجد، اعضا شورایاری،
نشانی، اداره اوقافاداره برق و آب و فاضالب و آتش

مطلعان3
زار، ان اللهزار، متخلفین و متصرفان خیابجماعت خیابان اللههای خصوصی ساکن در خیابان ،امامکسبه و صنف الکتریکی، بخش

های فروشکنندگان مواد مخدر، قماربازان و خالفکاران محدوده از هر نوع، نوازندگان خیابانی، دستکنندگان و توزیعمصرف
ها و نهادهای فرهنگی، بنیاد مستضعفانموادغذایی و سازمان

4
های مرتبطِ خارج سازمان

از محدوده
-ههای صنایع دستی و گردشگری، هنرهای خانگی،  واحدهای تجاری، اغذیویژه بخشها و نهادهای فرهنگی بهشهرداری تهران، گروه
مند به هنرویژه شهروندان عالقههای سیار و استریت فودها وشهروندان تهرانی بههای محل، کافهفروش

5
های مرتبطِ داخل سازمان

محدوده
کسبه و صنف الکتریکیخصوصزار بهها و نهادهای خیابان اللهافرادِ همه سازمان

ویژه کسبه الکتریکیواحدهای صنفی بهصنف الکتریکی6
زارامالک تحت تملک و نظارت سازمان اوقاف و کسبه خیابان اللهاداره اوقاف7
زارکسبه خیابان اللهپلیس راهور8
زار و شهروندان تهرانیکسبه و مراجعان خیابان اللهسازمان میراث فرهنگی9

کسبه10
کنندگان مواد مخدر،  مشتریان و مراجعان،کنندگان و توزیعکسبه، مصرف

زارشهر تهران، موتورسوران محدوده الله12شهرداری منطقه 
تهران،  شهروندان تهرانی12مراجعان، کسبه، شهرداری منطقه مراجعان11





افراد یـا سـازمان هایی 
هستند که دغدغه های

ذی نفعـــان را نادیـــده 
می گیرند

ــازمان هایی  ــا س ــراد ی اف
هستند کـه تنهـا زمـانی
د دست به کنش می  زننـ

که مجبور شوند

بـه افراد یا سازمانی هایی هستند که
ــال  ــا و همــراه اعتمــاد صــورت فع ب

ه بـ. ذی نفعان به تعامـل می پردازنـد
دلیــل تغییــرات در عملکــرد آن هــا، 
الزم است کـه بـه طـور تعـاملی در 

. ندحلقه ذی نفعان حضور داشته باش
جلـــب اعتمـــاد و ایجـــاد رویکـــرد 
ــان  ــن دســته از ذی نفع همکــاری ای

رای تأثیر به سـزایی در کیفیـت اجـ
.پروژه خواهد داشت

ـــا ســـازمان هایی  ـــراد ی اف
ـــعی در  ـــه س هســـتند ک
ـــه های  ـــی دغدغ پیش بین

. ذی نفعان دارند



ـــورای  ـــهرداری، ش ش
شهر، امـام جماعـت و 
بســیم مســجد، اداره 

صـنفکسـبه، اوقاف، 
اریشورایالکتریکی و 

ـــرق، آب و  ـــای ب اداره ه
می، فاضالب، نیروی انتظا

آتشنشــانی، اورژانــس و 
نهادهای فرهنگی 

شهروندان تهرانی و گردشگران 

ه مالکان غیر از اداره اوقاف، کسب
 ها و غیر از صنف الکتریکی، اداره

بانک هــای محــدوده اللــه زار و
ه های کاسبان خیابانی مانند کافـ

ســـــــیار، اســـــــتریت فودها، 
بانیدستفروشان و نوازندگان خیا
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8ایفرامنطقهناخواستهبلندمدتمتوسطغیرمستقیمپس از اجراهویت اجتماعی

8محلیخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجراهای اجتماعیمسائل و آسیب

8ایمنطقهخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجراامنیت اجتماعی

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجراآسایش روحی و روانی

7ایمنطقهناخواستهبلند مدتزیادغیرمستقیمپس از اجرامسئولیت اجتماعی

7ایمنطقهناخواستهبلند مدتزیادغیرمستقیمپس از اجراعدالت جنسیتی

10ایفرامنطقهخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجراحیات شبانه

اعتماد به مدیریت شهری
قبل، حین و پس از 

اجرا
8ایفرامنطقهناخواستهبلندمدتمتوسطغیرمستقیم

10ایفرامنطقهخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجرااوقات فراغت

8ایفرامنطقهناخواستهبلندمدتمتوسطغیرمستقیمپس از اجرانشاط اجتماعی
5محلیناخواستهبلندمدتکمغیرمستقیمپس از اجراسالمت اجتماعی

8ایمنطقهخواستهبلندمدتکمغیرمستقیمپس از اجراسرزندگی و پویایی شهری

7محلیناخواستهکوتاه مدتمتوسطغیرمستقیمحین و پس از اجرارفاه اجتماعی
4محلیناخواستهکوتاه مدتمتوسطغیرمستقیمحین و پس از اجراعدالت اجتماعی

9ایمنطقهخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجراکیفیت زندگی

5محلیناخواستهمدتمیانزیادغیرمستقیمپس از اجراحقوق فردی و شهروندی

ی
اع

تم
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ه 
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سر

7ایمنطقهاخواستهبلندمدتمتوسطغیرمستقیمحین و پس از اجرامشارکت اجتماعی

تعامالت و ارتباطات 
اجتماعی

9ایفرامنطقهخواستهبلندمدتکمغیرمستقیمحین و پس از اجرا

6محلیناخواستهبلندمدتمتوسطغیرمستقیمحین و پس از اجرااعتماد اجتماعی
6محلیناخواستهبلند مدتمتوسطغیرمستقیمحین و پس از اجراانسجام اجتماعی
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7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجراامکانات رفاهی

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجرا(سالمت)مراکز درمانی

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجرا(فراغت)مراکز تفریحی

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجرافضای سبز
7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجرا(امداد رسانی در حوادث)نشانیآتش

مراکز اورژانس
(امدادرسانی سالمت)

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجرا

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجرا(امکانات)بهداشت

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجرانظافت عمومی

9ایمنطقهخواستهبلندمدتزیادمستقیمحین و پس از اجراپارکینگ عمومی

7ایمنطقهناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجراحمل و نقل عمومی

دد
دد

دد
دد

دد
دد

فد
ی

نگ
ره

8ایمنطقهخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجراپذیریفرهنگ 

7محلیخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمقبل، حین و پس از اجراخاطره تاریخی و جمعی
7محلیخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمقبل، حین و پس از اجرافرهنگی-هویت تاریخی

8محلیخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجراحس تعلق خاطر
8محلیخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجراتوسعه گردشگری

ی
اد

ص
قت

ا

5محلیناخواستهمدتمیانزبادغیرمستقیمحین و پس از اجرارونق اقتصادی

9ایفرامنطقهخواستهمدتمیانمتوسطمستقیمپس از اجراکسبهدرآمد 
7محلیخواستهمدتبلندزیادغیرمستقیمقبل، حین و پس از اجراتغییر کاربری
5محلیناخواستهمدتمیانکمغیرمستقیمپس از اجراارزش امالک

5محلیناخواستهمدتمیانمتوسطغیرمستقیمپس از اجرابها امالکاجاره

9ایفرامنطقهخواستهمدتمیانمتوسطمستقیمپس از اجراگذاریسرمایه

4محلیناخواستهمدتکوتاهمتوسطغیرمستقیمپس از اجرازاییاشتغال
4محلیناخواستهمدتکوتاهمتوسطغیرمستقیمپس از اجراتمرکز راسته تجاری



زه
امتیازگسترهماهیتمدتشدتنوعزمانمتغیرحو

ی
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

بد
کال

-
ی

یط
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

دد
دد

مح

5محلیناخواستهبلند مدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجراکیفیت محیط شهری

7محلیخواستهمیان مدتمتوسطمستقیمحین و پس از اجرابافت فرسوده

8محلیخواستهبلند مدتزیادمستقیمحین و پس از اجرابناهای تاریخی و ارزشمند

سیما و منظر شهری
8محلیخواستهبلندمدتزیادمستقیمقبل، حین و پس از اجرا

5محلیناخواستهبلندمدتزیادغیرمستقیمپس از اجراجذابیت بصری

5محلیناخواستهبلند مدتزیادغیرمستقیمحین و پس از اجرامبلمان شهری

7محلیناخواستهبلندمدتمتوسطمستقیمحین و پس از اجرادسترسی پذیری

5ایممنطقهناخواستهمدتکوتاهمتوسطغیرمستقیمحین و پس از اجراعبور و مرور عابران

9ایمنطقهخواستهبلندمدتزیادمستقیمقبل، حین و پس از اجراترافیک

8محلیخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجراتنوع کاربری

8محلیخواستهبلندمدتزیادمستقیمپس از اجراهاساماندهی موتورسیکت

8محلیخواستهبلندمدتزیادمستقیمقبل و پس از اجرادفاع شهریفضای بی

8محلیخواستهمدتبلندمتوسطمستقیمقبل، حین و پس از اجراایمنی و امنیت محور

ی
یط

مح
ت 
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ز

8ایمنطقهناخواستهبلندمدتمتوسطمستقیمحین و پس از اجراآلودگی  هوا

7محلیناخواستهبلندمدتمتوسطمستقیمحین و پس از اجراآلودگی صوتی







توسعه پیاده روها در کنار کاهش عرض خیابان
ن ارضایت و مشارکت متأثر

جای پارک

احتمال وقوع نزاع 

مشاغللگوی تغییر در ا

فعالکسب و کارهای درآمد افزایش 

ارزش ملک افزایش

بهبود نگرش شهروندان

خیابانفرهنگیتاریخی و هویت تقویت 

افزایش نسبی حضور گردشگران

واکنشهای منفی از سوی کسبه برق صنعتی



پیاده راه شدن خیابان

تغییرات زیاد کاربریهاانتقال تحمیلی بار ترافیکی به معابر اطراف 

شهریبی دفاع کاهش فضاهای 

موتورسیکلتخودروها و به حداقل رسیدن تردد  بهبود وضعیت آالینده ها

تغییر الگوی مشاغل

مکانبه نقل تصمیم باالتر برای تغییر کاربری توسط کسبه و یا احتمال 

زیاد مردم از طرحاستقبال 

شکل گیری زیست شبانه 

ریتغییر نگرش شهروندان به  مدیریت شه

.هویت مکانی این خیابان به وضعیت ایده آل خود نزدیک شود



ماندگاری کاربری های ناهمگن

تداخل کالبدی و محیطی

نارضایتی عابران و کسبه 

موجوددر الگوی مشاغل اندکتغییرات 

اختالل در عبور عابران
ارزش امالککاهش 

اعتراض سازمان های ذی نفع

عادی مردم وقوع نزاع و درگیری نیز بین فعاالن اقتصادی یا فعاالن اقتصادی درآمد کاهش 

بهکسمقاومت ذی نفعان به ویژه 

شهرونداننگرش تغییر اندک 

افزایش برخوردهای اجتماعی

در اجرای طرحکارشکنی



ل میزان تداخل و اختالبیشترین 

ریکاربدر اندکتغییر 

وجود الله زار به عنوان یک معبر ترافیکی، کارکرد خود را از دست خواهد داد، در حالیکه مشاغل مخیابان 
.  در آن نیازمند تردد وسایل نقلیه هستند

ایجاد فضای بی دفاع شهری هپیادبین کسبه و عابران تعارضات 

اقتصادیفعاالن درآمد کاهش شدید 

الله زارخیابان هویت آشفتگی 

بی اعتمادی نسبت به شهرداری  اندر ساعات تعطیلی خیابگردشگری

کارشکنی برخی ذی نفعان



مدیریت پیامدها

(کاربست)

نظام پایش

نظام اجرا

نظام 
ارتباطی





نظام ارتباطی



نظام ارتباطی

اطالعاتیبانک 

اطالع رسانی
...(بنر، تیزر، گزارش، شبکه های مجازی و)

پاسخگویی

هماهنگی بین سازمانی

اطالع رسانی
مشارکت

آموزش

1398/6/12







توصیه های ایمنی

درگیر کردم مطلعان محلی

فرهنگ سازی
(موتوربانپارک بان و )

نظام ارتباطی



دفتر تسهیلگری
و توسعه محلی

انتخاب و گزینش یک مکان در خارج از شهر توسط اتحادیه و اصناف الله زار 

کسب مجوزها و احداث یک بازار جدید 
جابجایی و ارائه مشوق جهت متقاضیان و ثبت نام فعالیتها خیابان شناسایی 

جهت جابجایی و انتقال فعالیت های ناسازگار( بلندمدت)تعیین زمان 

و اطالع رسانیتبلیغات 

افزایش سرمایه اجتماعی

افزایش انسجام اجتماعی

فزایش مشارکت اجتماعیا

بهبود نگرش نسبت به شهرداری

افزایش عدالت اجتماعی

نظام اجرا



اجرای گام به گام پروژه

کاهش اختالل در ترافیک

کاهش تغییرات الگوی زندگی روزمره

کاهش تغییرات درآمد کسبه

کاهش تغییرات منظر شهری
هجلب اعتماد از دست رفت

مرمت مسجد الله زار

تسهیل برای انتقال
...(تسهیالت، مشاوره، مالیات و عوارض و)



مستاجران الله زار

کاربریتهیه بسته تشویقی برای تغییر 
یا انتقال

...(آتلیه، کافه، رستوران، کالسهای هنری و)

، که  تغییر سرقفلی باید پذیره انتقال پرداخت کننددر صورت همه مستاجرهای اوقاف 
درصد پذیره تغییر شغل را 3درصد ارزش سرقفلی است و در صورت تغییر کاربری باید 1

(.1397، آذر 3اداره اوقاف ناحیهریئس .)پرداخت کند





عناصر هویت بخش و نمادهای شهری



هماهنگی درون و بین سازمانی

اظهار بی خبری
!اتحادیه
!اورژانس

!آتش نشانی
!میراث فرهنگی
آب و فاضالب

اداره برق



ارزشمندهای د فرهنگی برای پالکتدوین شناسنامه اجتماعی
(تاریخی و تجاری)

توجه به پیشینه های موجود



برندسازی



ثبت ملی خیابان الله زار

...(رستوران، کافه، دفاتر اداری و)بناهای تاریخی و کاربریهای همساز



نگارخانه و نمایشگاه های موقت

کافه سیار



مبلمان شهری و مدیریت بحران
...(آتش نشانی و اورژانس و)

هدایت آب های سطحی

عمیات عمرانی
در اسفند و آخر هفته

عملیات عمرانی در شب



مناقشه بر سر محل تخلیه بار



نتردد نابینایان  و معلوال

فضای مکث و گفتگو



تراموا و بناهای تاریخی



،و مبلمان شهری موردنیازساماندهی، تجهیز 
(هماهنگ با هویت محور)استقرار دست فروشان جهت 

اولویت بازسازی و احیای مراکز فرهنگی

پروژه های محرک توسعه



پارکینگ پروانه 



احیا و بازسازی مشارکتی

افزایش خوانایی

روشنایی در شب



اهمیت 
سرویس بهداشتی

ایستگاه سیار و ثابت اورژانس



ساماندهی 
!و یکسان سازی 

تابلوها



شناسایی فضاهای بی دفاع شهری

سیم کشی غیراستاندارد



تخفیف برای کسبه

خرید از
زیان دیدگان



تمرکز بر احیای مراکز و اماکن کم هزینه تر
(سینما متروپل)



امکانات محلی برای جذب خانواده



سپاس 
از حضور وتوجهتان

Barghamadi.h@gmail.com


