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   1( مقدمه
که به  کشور است  حاشیه نشینی و روند فزاینده آن در ایران یکی از اصلی ترین آسیب های اجتماعی 
گسترش سایر آسیب های اجتماعی نیز می باشد. در این میان محله های شبه حاشیه  نوبه خود عامل 
جزء  رسمی،  غیر  سکونتگاه های  خالف  بر  حاشیه  شبه  محالت  هستند.  برخوردار  باالیی  حساسیت  از 
از  اخیر  دهه های  طی  اما  هستند.  تاریخی  سابقه  و  هویت  دارای  و  بوده  شهر  رسمی  بافت  و  محدوده 
کن شده اند. لذا در شرایط فعلی  گشته و به نوعی ریشه  کارکردهای اصیل خود خالی  کنین و  هویت، سا
کانون آسیب های اجتماعی، مشابه  گسیختگی اجتماعی و تبدیل شدن به  از منظر بی هویتی و از هم 
کالنشهرها و در  که این محالت نوعا در مناطق مرکزی  سکونتگاه های غیر رسمی هستند؛ با این تفاوت 

کشور واقع شده اند.  کز حساس و حیاتی  مجاروت مرا

کالن )در سطح ملی( و خرد )در سطح  که وضعیت فعلی حاشیه نشینی برآیند دو جریان  گونه  همان 
محلی( است، راه حل آن نیز در دو سطح ملی و محلی تعریف می شود. در سطح ملی راهبردهایی نظیر 
کمربند حمایتی برای اقشار ضعیف  اصالح نظام اقتصادی کشور، نظام بازتوزیع عادالنه منابع، پیش بینی 
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به رسمیت  با واقعیت،  کالبدی متناسب  برنامه های  امثالهم، تدوین  و  بیمه، مسکن  جامعه در زمینه 
نهادسازی  راهبرد،  ترین  اصلی  محلی  سطح  در  اما  است.  ح  مطر و...  خانگی  و  خرد  مشاغل  شناختن 
محلی با اتکا به ظرفیت های مردمی در محالت حاشیه نشین است. در صورت متشکل شدن ظرفیت 
مردم محلی و اتصال آن به شبکه پشتیبان خارجی آنها قادر خواهند بود بر بسیاری از مسائل اجتماعی و 

اقتصادی محالت حاشیه ای فائق آیند.

      

توجه  مورد  اجتماعی،  آسیب های  و  محرومیت  معرض  در  محله های  از  یکی  بعنوان  هرندی  محله 
که خدمت  گروه های مردمی و جهادی  کنار بسیاری از  گروه های مردمی و نهادهای عمومی بوده است. در 
کانون توجه خود قرار داده اند، تعدادی از هسته های جهادی بصورت دائم و  رسانی به این محله را در 
شبانه روزی در این محله استقرار یافته و زندگی خود را وقف امور فرهنگی و اجتماعی در سطح این محله 

نموده اند.

گروه های مستقر در محله هرندی تهران پس از چندین سال فعالیت مستمر، به ضرورت تدوین یک 
تشکیل  با  مبنا  این  بر  رسیدند.  خود  فعالیت  به  دهی  جهت  منظور  به  کالن  دیدگاه  از  راهبردی  ح  طر
ح  اقدامات ذیل جهت تدوین طر گروه جهادی مستقر در محله هرندی،  از اعضای 7  جمعی متشکل 

راهبردی ـ مردمی محله صورت پذیرفت:

ح در قالب 5 جلسه بحث  گلوگاه های اصلی محله و تدوین راهبردهای اصلی طر    ـ تدوین مسائل و 
و بررسی؛

و  خیریه  تربیتی،  فرهنگی،  اشتغال،  کالبدی،  کارگروه  شامل  موضوعی  کارگروه های  تشکیل  ـ    
کارگروه با  آسیب های اجتماعی و تعیین راهبردهای تدوین شده در بخش قبل بعنوان مبنای طراحی هر 

کارگروه های مختلف؛ ح های تدوین شده در  هدف انسجام بخشی بین طر
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کالن هر بخش موضوعی   ـ تعیین چشم انداز و هدف  

  ـ بررسی وضع موجود و تشخیص عارضه ها و مسائل بر مبنای بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی، 
کارگروه ها  ح های تدوین شده برای محله، مشاهده مشارکتی و خبرگی و شناخت اعضای  بررسی سایر طر

بعنوان فعالین محله؛

   ـ تحلیل وضع موجود و تعیین ریشه های مسائل در دو زمینه بخشی و بین بخشی؛

  ـ تعیین راهبردهای اصلی حل مساله در هر بخش موضوعی؛

  ـ تدوین راهکارهای حل مساله در چارچوب راهبردهای تعیین شده؛

کارگروه های سایر بخش ها و استخراج راهکارهای بین بخشی؛    ـ نشست با 

آنها به عالوه احصا  ارزیابی راهکارها و مدل تحقق  کارشناسان جهت  با  ـ نشست های تخصصی    
راهکارهای جدید؛

  ـ استخراج راه حل های باالدستی و ترویجی جهت پیگیری در سطوح فرا محله ای؛

  ـ تعیین عنوان اقدامات پیشنهادی ناظر به تحقق راهکارهای احصا شده؛

شده  تهیه  پیشین  ح های  طر اتفاق  به  قریب  کثر  ا ح،  طر این  تدوین  مسیر  در  که  است  ذکر  به  الزم 
با  مرتبط  خبرگان  و  کارشناسان  با  متعددی  جلسات  و  گرفته  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  محله  برای 
گردید. همچنین بیش از 40 جلسه با مسوولین شهری، انتظامی و مسوولین  موضوع محله هرندی برگزار 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط اعم از فرمانداری، شهرداری، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه 
کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسالمی، اوقاف، امور مساجد، رسانه های  پاسداران، 

گردید. متعدد و... برگزار 
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ریشه ای مسائل،  راهبردهای حل  ریشه مسائل،  که عنوان مساله،  قالب جداولی  در  ح  خروجی طر
قالب  یک  در  را  پیشنهادی  پروژه های  و  اقدامات  عنوان  نهایتا  و  راهبردها  تحقق  به  ناظر  راهکارهای 

منطقی به یکدیگر متصل می سازد، پیاده سازی شده است.

که متناسب با حوزه فعالیت نهادهای پشتیبان و میزان امکانات آنان، عنوان  در مرحله بعد نیاز است 
که در آن برای هر اقدام، مجری و منابع مورد نیاز  گردد  اقدامات پیشنهادی تبدیل به برنامه تفصیلی 

مشخص شود.

ح  که آنچه در ادامه بدان اشاره شده است در سطح اهداف ، دستاوردها و اجزای طر الزم به ذکر است 
کارشناسی و  که در جلسات  کلیدی است  ح دارای ظرافت ها و نکات حساس و  ح مفصل طر است و شر

گیری قابل بحث می باشد. تصمیم 
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  2( معرفی محله هرندی
محله هرندی از سمت شمال به خیابان مولوی، از جنوب خیابان شوش، از غرب خیابان خیام و از 

شرق به خیابان صاحب جمع محدود می شود. 
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گرفته تا شهید طیب حاج رضایی است  که زادگاه بسیاری از مشاهیر از شیخ رجبعلی خیاط  این محله 
به نوعی خاستگاه انقالب اسالمی محسوب می شود. چنانکه اولین جرقه های انقالب از قبیل جلسات 
انقالب  آن در  پررنگ  گرفته است. علیرغم سابقه  این محله شکل  قیام 15 خرداد در  یا  فداییان اسالم 
اسالمی و تقدیم شهدای بسیاری از قبیل شهید دستواره، شهید حقانی، شهید هرندی و... متاسفانه در 
کارتن خوابی  حال حاضر به عنوان قطب آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، تولید و فروش مواد مخدر، 
و فحشا شناخته می شود. اهالی این محله را نیز عموما خانواده ها و افراد مستضعف تشکیل می دهند. 
البته هر دو عنصر محرومیت اقتصادی و آسیب های اجتماعی سابقه ای طوالنی در این محله دارد و به 
پیش از انقالب اسالمی باز می گردد. اما در چند دهه اخیر محله از ابعاد مثبت خود خالی شده، خانواده 
گرفته  کاران قرار  کرده اند و محله تا حد زیادی در اختیار آسیبهای اجتماعی و بزه  های اصیل محله را ترک 

است. 

یکی از معضالت محله حضور بسیاری از نهادهای خیریه با رویکرد سکوالر و یا رویکردهای انحرافی از 
گروه ها به نوعی در حال شکل دهی  گری، ترویج وهابیت، ترویج غربگرایی و... است. این  قبیل بهایی 

بسیج مستضعفین برای مقابله با انقالب اسالمی هستند)!(
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که در صورت  در حال حاضر محله هرندی با عنوان آسیب های اجتماعی شناخته می شود. به طوری 
کلید واژه های ذیل به نمایش در می آید: گوگل، تصاویر و  کلمه محله هرندی یا دروازه غار در  جستجوی 

نیمی از معتادان متجاهر تهران در این محله حضور دارند. فروش مواد مخدر بصورت علنی در جای 
کار ی ها از خرید و فروش بچه تا فحشا در سطح محله وجود دارد.  جای محله انجام می پذیرد و انواع بزه 

که  ک و نخبه در این محله حضور دارند  کودک، نوجوان و جوان پا کنار این، همچنان صدها  اما در 
بعضا صاحب عناوین علمی و ورزشی در سطح ملی هستند. همچنین بر خالف آنچه در نگاه اول از محله 
کارمند  کارگر،  کن محله افراد سالم و مفید برای اجتماع از قشر  به چشم می آید، بسیاری از خانوارهای سا

که نوعا دچار محرومیت اقتصادی می باشند. یا خویش فرما هستند 

کارتن  کولی ها،  کارگری مجردی،  کشور افغانستان(، خانه های  اقشار متنوعی اعم از اتباع خارجی )از 
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کنار خانواده های عادی و نوعا محروم در این محله  کاران و فروشندگان مواد مخدر و... در  خواب ها، بزه 
ح و برنامه مشخص است.  کدام از آنها نیازمند طر که تعامل با هر  کن هستند  سا

گرفتار شدن خانواده های سالم در دام آسیبهای  طی 4 سال اخیر، حرکت جدیدی برای پیشگیری از 
کودکان،  حوزه  در  باالخص  محله  هویت  بازآفرینی  و  محله  نخبگان  دادن  رشد  و  شناسایی  اجتماعی، 
گروه های جهادی مستقر در محله در حال پیگیری  نوجوانان و زنان آغاز شده است. این مهم از طریق 

است.

آسیب های  با  مقابله  برای  امنیتی  و  اجتماعی  نهادهای  سوی  از  ویژه ای  ح های  طر کنون  ا هم   
از این رو  از این محله تعریف شده است.  کاری و نیز محرومیت زدایی  اجتماعی، مبارزه با جرایم و بزه 
ارائه یک الگوی منسجم و علمی برای جهت دهی به عزم نهادهای دولتی، عمومی و محلی در این حوزه 

ضرورت دارد.

گزاره های ذیل بیان نمود: کلی محله را می توان در قالب  آمار و اطالعات 

............................................................................. 173 هکتار   مساحت محله:
4000  ......................................................................................   تعداد خانوار:
6 .................................................................................   تعداد افراد به خانوار :
............................................. 2 خانوار در هر واحد    تعداد خانوار به واحدهای مسکونی :
  جمعیت ثابت تقریبی :........................................................................ 24000نفر
  جمعیت شناور تقریبی :...................................................................... 200000نفر
  جمعیت اتباع بیگانه :........................................................................... 1000نفر
............................................................................. 250000 تومان   درآمد سرانه :
................................ 15 باب: شامل 9 دبستان، 4 متوسطه اول و 2 متوسطه دوم   مدرسه:
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......................................................................................... 1 باب   کتابخانه:
  مسجد:................................................................... 29 باب ) 6 مسجد غیر فعال(
............................................................................  6 پایگاه   پایگاه بسیج فعال:
........................................................................................ 2 باب   درمانگاه: 
............................................... 7 پارک: مجموعا به مساحت 26 هکتار   پارک و بوستان: 
..................................................... یک ورزشگاه و یک سالن ورزشی   مجموعه ورزشی:
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کلی   3( مساله شناسی و راهبردهای 
کالن  کاوی برخی مسائل  گانه در قدم اول با وا در این قسمت سعی بر این است تا در 5 بخش جدا
کلی را از این مسائل ارائه دهیم، در قدم بعد یک قدم از این مسائل جلوتر آمده و عالوه  محله یک تصویر 
که اثرات مخربی بر این  کالن در حوزه های مختلف  بر برخی مسائل محیط به این محله برخی مسائل 
که بر اجرای  محله دارند را مورد ارزیابی قرار میدهیم، در قسمت بعدی به برخی مسائل خواهیم پرداخت 
هرگونه راه حل در محله سایه می افکنند، بررسی همین سه قسمت مقدمه خوبی خواهد بود برای ورود 
که بررسی علل اصلی مشکالت و معضالت این محله هستند، همچنین در  به قسمت چهارم این بخش 

بخش پایانی این قسمت 7 راهکار اصلی مدنظر این برنامه را به صورت تفصیلی توضیح خواهیم داد.

مسائل محله

مافیای بزه و مواد مخدر
کم  که در این محله حا شاید در هر نقطه ای از شهر مسئله اعتیاد وجود داشته باشد، ولی مسئله ای 
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این  میشود،  دنبال  ای  یافته  سازمان  صورت  به  مخدر  مواد  مسئله  و  مواد  توزیع  که  است  این  است، 
گونه  مسئله باعث شده تا شهرت این محله به مافیای مواد مخدرش نیز باشد، این شهرت در محله به 
کامال واضح و  که مرجعیت اجتماعی و اقتصادی در این محله و میان مردم عادی  کرده است  ای رسوخ 

کز مسوول، عرصه را برای اصالح تنگتر میکنند. عیان است. این مافیا حتی با اعمال نفوذ در مرا

معتادین متجاهر 
ج از محله است، با جستجوی  وجود معتادین متجاهر یکی از تصویرهای این محله برای مخاطب خار

نام این محله تصاویر نخست همگی معتادین متجاهر و موارد مشابه آن است.

گری از ادارات محلی انفعال و یاس مردم: در نسبت بزهکاران،  در نسبت مطالبه 
کنش نشان دهد، در این  که نسبت به اتفاقات پیرامون خود وا محله زنده و و پویا محله ای است 
محله به دالیل مختلف از جمله رفت و آمد بعضا پرحجم مسئولین به محله و عدم رسیدگی پس از آن 
و همچنین رسوب بیش از حد و چند ده ساله مفاسد در منطقه و به نوعی یک انفعال یا یاس را برای 

کرده است.   کنشگران مردمی ایجاد 

گری فعاالنه و  بزهکارانه غربتی ها  کنش 
کم پرحجم غربتی ها در این محله است، این امر به دالیل مختلف از  یکی از معضالت این محله ترا
خ داده و با توجه به  گی های ریختی محله و سایر عوامل ر جمله دسترسی خوب به سایر نقاط شهر، ویژ

ج از عرف این قشر چهره بسیار بدی را برای محله رقم زده است. سبک زندگی خار

کشش بزهکاری جرم در محله
تا  امر باعث شده  با شغلهای سالم بسیار باالست، این  کشش اقتصادی و مالی بزهکاری در نسبت 
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تکثیر بزه در این محله به راحتی اتفاق بیفتد، البته عوامل مختلف فرهنگی و امنیتی همچون وجود بزه 
کرده است. سازمان یافته این امر را تشدید 

عدم  وجود ادارات مرسوم در محله در قیاس با دیگر محالت
کم و غیرموثر  کم ترا عدم وجود خدمات متعارف دولتی از جمله خدمات امنیتی و همچنین جایگیری 

کم عدم برخورداری در محله باال باشد. این نهادها باعث شده تا ترا

کز تولیدی تمرکز مرا
که این محله، محله ی تابع بازار بوده و این امر  حتی نقشه های تاریخی نیز این امر را تصدیق میکنند 
که این محله مکانی برای  که در افواه عامه این شهرت دارد  گونه ای  کرده، به  تا زمان حاضر نیز ادامه پیدا 

کرده اند و به دنبال درآمد اولیه در تهران هستند. که تازه مهاجرت  مهاجرینی است 
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کرده است      که این محله را محله تابع بازار معرفی    نقشه مربوط به سال 1270 
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کثرت خانه های مجردی
همین خاصیت تابع بازار بودن باعث شده تا این محله نسبت به سایر محالت شهر دارای خانه های 
مجردی بیشتری باشد، وجود این خانه ها عالوه بر اینکه آسیب های خود را دارد، خود یکی از عوامل 
کاری  که به محله عرق نداشته باشد برای آنجا نیز  که فردی  عدم توسعه محله تبدیل شده است، چرا

کرد. نخواهد 

بافت فرسوده معابر و منازل
عدم وجود برنامه جدی برای نوسازی محله و وجود بافت آسیب و فقر باعث شده است تا این محله 
کرده،  کوچه ها را دندانه ای  دارای بافتی فرسوده و مستهلک است، نوسازی های دانه ای نیز فضای 

عالوه بر این سلسله مراتب عبور و مرور در منطقه به خوبی ایجاد نشده است.

فقر
عموما شغل افراد در این محله شغلهایی سخت و طاقت فرسا و با بازدهی مالی بسیار پایین است، به 
همین دلیل جریانهای درآمدی پایینی به سوی محله سرازیر میشود، عالوه بر این وجود بافت فقیر خود 
نمودی از سطح دارایی بسیار پایین در محله است، جمع درآمد پایین و دارایی پایین خود از عوامل بروز 

فقر در این محله است.

پایین بودن سطح فکری/ اموزشی معنوی/مالی
که نوعی سطح فکری و و فرهنگی پایین را پدید آورد، این  گونه ای است  شرایط زندگی در این محله به 

کرده و دائما تکثیر میشود. پایین بودن طی دوره های زمانی متعدد همواره در محله رسوب 
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کز عمومی فضای سبز، مساجد، مدارس بال استفادگی مرا
گاهی  این محله دارای سرانه فضای سبز به نسبت باالیی است، ولی به دالیل متعدد از جمله عدم آ
کز را به استفاده سایرین سپرده یا اصال استفاده نمیشود، به نظر  کنترل محلی بر این امکانات، این مرا و 

کز خود از راههای بهبود این محله است.  میرسد مولدسازی و فعالسازی و تخصصی سازی این مرا

کار خیر
کار خیر تبدیل به یک برند شده  عدم وجود ارائه خدمات متمرکز و همچنین اینکه این محله برای 
کمک  که اصالح را سختتر میکند، از جمله اینکه افرادی به این  است، باعث بروز هنجارهایی شده است 
کرده و در این محله به همین خاطر میمانند، همین طور امکان استفاده از چندین نهاد خیریه  ها عادت 
به صورت همزمان برای این مددجویان فراهم میشود. در این برنامه بر همین اساس چند راهبرد ازجمله 

خدمت در برابر خدمت و مواردی از این دست ارائه شده است.

امنیت محله 
وجود مافیا و بزه و همچنین فضای شهری ناامن و بی دفاع باعث بروز تنشهای امنیتی دائمی برای 

این محله شده است.

سهل الوصول بودن درآمد روزمره برای معتادین
کاالهای پست نظیر  که یکی از مختصاتش وجود بازار  تجمع افراد معتاد خود یک جامعه را میسازد 
تامین  را  او  به خوبی  که  زندگی همین جاست  برای  راحتترین مکان  فرد معتاد  برای  ضایعاتی میشود. 

میکند.
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ارائه خدمات غیرهدفمند به کارتن خواب ها
نیز صدق میکند،  کارتن خوابها  زمینه مدیریت  اشاره شده در  کار خیر  زمینه  که در  مشابه مطالبی 

برنامه جامعی برای بهبود و اصالح این وضعیت وجود ندارد، فلذا آسیب دائما تشدید میشود.

گری  و  فرهنگ  آن تکدی 
که در  گری بر بیاید، چرا در بسیاری موارد حتی وجود برنامه جامع نیز نمیتواند از پس معضل تکدی 
کرده است، این مسئله قابل حل نیست مگر با راهکارهای فرهنگی و  فرهنگ و فکر آن مردمان رسوخ 

تربیتی. 

مهاجر پذیر بودن
که این محله جای ماندن  درصد سکونت در منازل ملکی زیر 50 درصد خود از نشانه های این است 
کرده  کوتاه مدت است، این محله به این شهرت پیدا  نیست، بلکه یک جایگاه موقت برای اسکان در 
گرفتن از آنجا  کار در بازار و سروسامان  که از شهرستان به آنجا مهاجرت میکنند، بعد از چند سال  است 

به نقاط بهتر شهر مهاجرت میکنند.

عدم تعهد به محله
مشغله فراوان و سطح فکر و فرهنگ پایین، مهاجرپذیر بودن و رسوب محرومیت همه باعث شده 
کنین تعهد پایینی نسبت به آبادانی محله داشته باشند، از راهکارهای اساسی حل معضالت این  تا سا

که بسترهایی برای مشارکت مردمی در توسعه و آبادانی محله تدوین شود. محله این است 
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مسائل محیط بر محله

کار ارزان از بازار و نزدیکی به بازار کشش نیروی 
به  تولید  برتر  خدمات  ارائه  جایگاه  عموما  مرکز،  حاشیه  مناطق  دنیا  پیشرفته  کشورهای  در  عموما 
که محله ای تابع بازار است نیز ارائه دهنده خدمات به بازار است ولی مشکل  بازارها هستند، این محله 
کشش بر خدماتی پست  و با بازدهی مالی پایین است،  که به علت بافت سنتی و خاص این بازار  آنجاست 
عالوه بر این رابطه این محله با بازار یک رابطه عادالنه نیست و و محله دست پایین تر را نسبت به بازار 

دارد.

کالن در حوزه بیمه، سالمت، مالیات  ضعف برنامه های حمایتی در سطح 
نبود  همچنین  و  ضعیف  اقشار  توانمندسازی  برای  کالن  سطح  در  جامع  و  جدی  های  برنامه  نبود 
کمتر برخوردار باعث شده است تا بسیاری  انعطاف الزم برای ارائه خدمات و رانتهای سازنده به مناطق 
گرداب فقر و آسیب های اجتماعی شوند. تعریف نشدن  ج شده و وارد  از اقشار از چرخه عادی زندگی خار
ج شده  کمربند حمایتی در حوزه های نظیر مسکن، درمان، بیمه بیکاری و... موجب می شود افراد خار
گرداب محرومیت تا آخرین حد آن شوند و راه نجاتی برای  کردن  از چرخه عادی زندگی، مجبور به طی 
کالنشهرها، محله های پرآسیبی نظیر دروازه غار  خود نیابند. تجمع جغرافیایی این اقشار در برخی نقاط 

را رقم می زند. 
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مسائل اجرای راه حل

عدم دسترسی به اطالعات جامع پیرامون بزهکاران متجاهر
در واقع زمانی که شفافیت الزم نسبت به اطالعات بزهکاران وجود نداشته باشد، هر گونه سیاستگذاری 
و اجرا در این زمینه بر پایه مستحکمی بنا نمیشود، نبود اطالعات الزم در رابطه با بزهکاران از این جمله 

گیری برنامه ریزی را به شدت سخت میکند. که تصمیم  است 

گران دولتی و غیر دولتی تعدد و تکثر مداخله 
ک ساختاری میان بازیگران و نبود متولی  تعدد باالی بازیگران در این زمینه باعث بروز نوعی اصطکا

شده است، به راستی جایگاه نهاد متولی باالدستی برای اصالح این منطقه مشخص نیست.

شتاب بیشتر مجرمیت در نسبت اصالح
این محله همیشه ضرباهنگ  که اصالح  این است  بیانگر  این محله خود  اجرا شده در  برنامه های 
پایین تری نسبت به مجرمیت در محله داشته است، این مسئله بسیار مهمی بوده و بر هرگونه اجرای 

راه حل سایه می افکند.
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علت مسایل

1. اغماض نسبت به مواد فروشی
عوامل مختلف از جمله وجود مافیا و نفوذ آن و همچنین فراموشی چندین و چند ساله نسبت به 

کند. مسئله موادفروشی باعث شده تا موادفروشی در محله ریشه دوانده و جریان را روز به روز وخیم تر 

2. بی حساب بودن ارائه خدمات رایگان
نبود برنامه و سامانه جامع برای ارائه خدمات هرگونه فعالیت را عقیم میگذارد، بر همین اساس ارائه خدمات 

گفت منابع خدمات ارائه شده در این زمینه را با انحراف روبرو میکند. غیرهدفمند شده و به نوعی میتوان 

3. بافت شهری فرسوده و به هم ریخته
بافت شهری فرسوده و به هم ریخته عالوه بر تصویرسازی بد از محله باعث میشود تا زمینه ها بروز 
کن خلوت و متروکه، فضاهای بی دفاع شهری، ضعف سلسله  ناهنجاری دائما وجود داشته باشد، اما

مراتب معابر همه زمینه های بروز این مسئله هستند. 

4. فراموش شدن هویت محله ای
کنان محله باعث شده تا آنها عرقی نسبت به محله نداشته باشند و  نبود هویت محلی در میان سا

کنند.  موضع بی تفاوتی را در این زمینه اختیار 

5. استضعاف سیاسی، فرهنگی، شغلی و مالی
که با استضعاف روبرو باشد در  استضعاف یک چرخه است، هم علت است و هم معلول، منطقه ای 
کرد ولی این دخالت  گرچه میتوان وضعیت آنها را از درون اصالح  واقع قدرت الزم برای اصالح را نداشته و ا

موثر برای رفع استضعاف را رد نمیکند. 
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6. رسوب خانواده های ناتوان
که از  بافت فقر در محله زمینه ای برای زندگی خانواده هایی از همین جنس است و خانواده هایی 

همین جنس هستند در محله میمانند و در محله رسوب میکنند. 

راهبردهای اصلی

1. انهدام باندهای مواد فروشی
گروههای مرجع اجتماعی دائما تکثیر میشوند  که وجود باندهای مواد مخدر با تبدیل به  گفته شد 
و خود از زمینه های جدی بروز بزه سازمان یافته و رسوب ناهنجاری در محله میشوند، از راه حل های 

گروههای سازمان یافته است. اساسی مبارزه سازمان یافته با این 

کردن ارائه خدمات 2. نظام مند 
که برنامه جدی به عالوه سامانه های اطالعاتی و هماهنگی جدی در زمینه ارائه خدمات  تا زمانی 
در این محله وجود نداشته باشد، منابع ارائه خدمت به انحراف رفته و قادر به اصابت به نقطه اصالح 

نیستند. این برنامه عالوه بر ایجاد سامانه حاوی ایده هایی برای روشمند شدن ارائه خدمات است. 

3. نوسازی بافت فرسوده با رویکرد حمایت از مستضعفین مستاجر
افزایش  را  کرده و میزان سکونت در محله  کم  را  تا نسبت مستاجر به مالک  ح در صدد آن است  طر

کوسیستم هویت زا در محله طراحی شده است. دهد، این امر برای نیل به ایجاد یک ا

4. نهادسازی محلی با محوریت امام محله
گروههای مرجع اجتماعی  که بر پایه دینی بنا شده باشند، در برابر  گروههای مرجع اجتماعی  ایجاد 
که میتواند قدم موثری در بهبود محله داشته باشد، از جمله  ح است  بزه از موارد پیشنهادی در این طر
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کنین به مسائل پیرامون میتوان نام برد. کاهش بی اعتنایی سا اثرات این موضوع 

5. شبکه سازی مردمی
کنان را نسبت به  کنشگری اجتماعی سا ح عالوه بر ایجاد مرجعیت اجتماعی بنا دارد تا قدرت  این طر
کارآفرینی اجتماعی مختلف  مسائل و مشکالت پیرامون باال ببرد، به همین منظور با ابزارهای اجتماعی و 

گردد. در پی این است تا این امر محقق 

6. هویت بخشی
و  تا در بلندمدت، هویت محله دارای یک بافت زنده  بر این دارد  بنا  ح  مهندسی اجتماعی این طر

کنشگر و بر اساس یک سری سنن درست و عرف های صحیح بنا شود.

7. ادغام عادالنه
که رابطه عادالنه ای میان بازار و این  کننده فقر در این منطقه این است  که از علل تشدید  گفته شد 
محله برقرار نیست، در همین راستا در بخش اشتغال بنا بر این است تا عالوه بر توانمندسازی این محله 

در برابر این آسیب دست به یک ادغام عادالنه در بازار زده شود.
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  4( برنامه های موضوعی
کالبدی 1ـ بخش 

کلیدی ترین بخش حل مساله در محله هرندی انگاشته شده  ح بعنوان  کالبدی، در این طر بخش 
برای نوسازی و ساماندهی بافت فرسوده و مساله دار محله تدبیری  که  تا زمانی  که  است. بدین معنا 

اندیشیده نشود، تداوم سکونت اقشار سالم و فرهنگی به محله تقریبا امکان ناپذیر است.

چشم انداز:
کالبدی با عنوان »کالبد در خدمت زندگی« بدین صورت تعریف شده  چشم انداز مطلوب برای بخش 

است:

شود،  تامین  تهران  شهری  محالت  متوسط  با  مطابق  آن  اهالی  نیازهای  و  آسایش  که  ای  محله 
انقالبی  و  تاریخی  از محله طرد شوند، هویت  بزهکاران  از محله طرد نشوند،  و مستاجران  مستضعفان 
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کند و تغییرات محله با محوریت اهالی و بصورت درونزا  کمک  محله احیا شود، به معیشت و رشد اهالی 
باشد.

راهبردها:
  حمایت از اختالط اقشار مختلف اجتماعی در سطح محله

گردی در محله گذرهای بوم  گردشگری با محوریت خانه ها و    بسترسازی و حمایت از 

کنار مولفه    نوسازی محله با سبک پست مدرن بطوریکه معماری و فضای شهری سنتی محله در 
کم، در قالبی جدید حفظ شود. های مدرن باالخص ترا

  نوسازی محله با رویکرد تامین مسکن حمایتی برای اقشار اجاره نشین

کی )رویکرد بازتخصیص زمین(   نوسازی بافتی بجای نوسازی پال

  تشویق افزایش مالک نشینی در محله

کرامت انسانی و نیز طرد اقشار دچار آسیب   تامین حداقلهای زندگی با هدف حفظ 

کارگاه( کار و زندگی )تلفیق خانه مسکونی و    نوسازی محله با رویکرد 

کالبدی محله؛ عادی سازی زندگی در محله   ساماندهی و بهسازی وضعیت 

کالبدی با دو رویکرد ذیل مورد توجه  به منظور ایجاد بستر سکونت اقشار سالم در محله، اصالح بافت 
گرفته است: قرار 

کید بر پهنه های واقع در لبه های محله )مجاور خیابان های مولوی، خیام، صاحب    ـ نوسازی، با تا
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جمع و بوستان زندگی(

قالیشویی ها،  پهنه  قبیل  از  محله  عمق  در  واقع  پهنه های  بر  کید  تا با  ساماندهی،  و  بهسازی  ـ    
صابون پزخانه و...

1)LR( الف ـ رویکرد نوسازی  با مدل بازتخصیص زمین

ضرورت:
به  ک  پال نوسازی  فرسوده،  بافت  در  واقع  واحدهای  نوسازی  برای  رویکرد  رایج ترین  حاضر  حال  در 
ک بصورت داوطلبانه است. اما در محله هرندی تهران، بدلیل واقع شدن واحد نوسازی در قلب بافت  پال
که  آنجا  تا  پایین قیمت گذاری می شوند؛  نوسازی شده بسیار  و دچار آسیب محله، واحدهای  فرسوده 
بدلیل عدم پوشش هزینه های تملک و ساخت، نوسازی واحدها در این محله توجیه اقتصادی ندارد. 
کز جذب افراد  در نتیجه واحدهای فرسوده در سطح محله به حال خود رها شده و تدریجا تبدیل به مرا

دچار آسیب، بزهکار و... شده اند.

کی است. در صورت نوسازی  چاره حل این مساله، جایگزینی رویکرد نوسازی بافتی بجای نوسازی پال
کلی بافت محله، قیمت نهایی واحدها بسیار باالتر از حالتی  بافتی بلوک های شهری محله، بدلیل احیای 
ک در قلب بافت فرسوده نوسازی شده باشد. در نتیجه با ایجاد توجیه اقتصادی  که یک پال خواهد بود 
گشت. برای نوسازی بافت فرسوده  برای نوسازی بافت فرسوده، رونق ساخت و ساز به محله باز خواهد 

با رویکرد بافتی، مدل بازتخصیص زمین به عنوان بهینه ترین مدل پیشنهاد می گردد.

1. Land Re-adjustment
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مالحظات رویکرد بازتخصیص زمین:
  ـ نوسازی بافتی: 

کوچک مقیاس، بافت یک بلوک شهری شامل واحدهای مسکونی،  ک های  در این مدل با تجمیع پال
گانه شهری بصورت یکپارچه نوسازی می شود. تجاری، معابر و خدمات 7 

  ـ نوسازی مرحله ای: 

کل  بر سازنده تحمیل می کند،  را  باالیی  که هزینه  کل محله،  این مدل بجای نوسازی همزمان  در 
محله طی چند فاز نوسازی می شود و درآمد حاصل از نوسازی فاز قبل، صرف سرمایه گذاری برای توسعه 

فاز بعدی می شود.

  ـ مدل مشارکتی: 

می کند،  تحمیل  گر  توسعه  بر  را  باالیی  هزینه  که  زمین  تملک  بجای  زمین،  بازتخصیص  مدل  در 
کهای فرسوده منعقد ساخته و زیربنای نوسازی شده  با مالکان پال مجموعه توسعه گر قرارداد مشارکت 

گر تقسیم می شود. بین مالک و توسعه 

کلید:  کلید به    ـ مدل 

کنین و تحمل دوره انتظار برای نوسازی  در رویکرد بازتخصیص زمین، بجای تخلیه ملک توسط سا
مالکین  مرحله،  هر  در  سپس  و  می شود  ساخته  گر  توسعه  توسط  رزرو  واحد  تعدادی  ابتدا  خود،  ملک 
کلید واحد نوساز  کلید واحد فرسوده خود،  بالفاصله پس از عقد قرارداد مشارکت و اصطالحا تحویل دادن 
واقع در همان محله تحویل می گیرند. بدین ترتیب دوره انتظار و تبعات ناشی از تحوالت قیمت و بازار در 

این مدل حذف می شود.
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  ـ توجه ویژه به مستاجرین: 

با توجه به وجود درصد باالی اجاره نشینی در این محله و افزایش قیمت ملک پس از نوسازی، توجه 
به  توجه  با  دارد.  العاده ای  فوق  اهمیت  محله  از  آنها  شدن  طرد  از  جلوگیری  و  مستاجرین  وضعیت  به 
کم ساختمانی، می توان پس  افزایش زیربنا و تعداد واحدهای مسکونی پس از نوسازی بدلیل افزایش ترا
گر بابت هزینه ساخت و سود توسعه  گرفته به مالکان و زیربنای متعلق به توسعه  کسر زیربنای تعلق  از 
کشورهای دنیا از طریق استقرار  گرفت. این امر در  گر، واحدهایی را نیز برای اسکان اجاره نشینان در نظر 
واحدهای مسکن اجتماعی بصورت مختلط با سایر واحدهای مسکونی، و یا الزام مالکان به اجاره دادن 
بخشی از واحدهای خود با اجاره بهای مصوب بصورت بلندمدت به خانواده های فاقد مسکن معرفی 

شده از سوی دولت در ازای بهره مندی از تسهیالت و معافیت های نوسازی محقق می گردد.

:LR مزیت محله هرندی برای نوسازی با رویکرد
خ بازگشت سرمایه  نوسازی بافت فرسوده با رویکرد فوق در محله هرندی دارای توجیه اقتصادی و نر

باالیی است. برخی از دالیل این موضوع عبارتند از:

کز تجاری، اداری و سیاسی   ـ  موقعیت محله در مرکز شهر و دسترسی به شریان های حمل و نقل و مرا
که در صورت ایجاد یک بافت نوساز، ارزش باالیی به محله می بخشد. شهر 

در  تجاری  کاربری  استقرار  امکان  و  تفصیلی  ح  طر در  شده  تعریف  مختلط  کاربری های  وجود  ـ    
ح را تضمین  می کند. که بازگشت سرمایه طر لبه های محله 

و...  درمانی  و  بهداشتی  فضای  سبز،  فضای  از  اعم  محله  در  شهری  خدمات  سرانه  بودن  باال  ـ    
را  اراضی  از  بیشتری  تامین خدمات شهری شده و بخش  بابت  به تخصیص زمین  نیاز  که موجب عدم 

می توان به زیربنای مفید مسکونی و تجاری تخصیص داد.
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که پایه    ـ وجود 500 واحد مسکونی تحت تملک شهرداری در محله با بیش از 7.5 هکتار مساحت 
مناسبی برای شروع فاز اول نوسازی )بعنوان سخت ترین فاز( می باشد.

ح و در نتیجه امکان جذب سرمایه گذار خصوصی  خ بازگشت سرمایه طر موارد فوق موجب افزایش نر
کنار منابع داخلی می شود. همچنین امکان فعال سازی منابع مردمی در قالب صندوق های زمین و  در 

ساختمان نیز وجود دارد.

ح مفهومی: طر
و  مسکونی  واحد   1000 نوسازی  می توان  که  است  مسکونی  ک  پال هزار   6 دارای  تهران  هرندی  محله 

تجاری را با رویکرد LR هدف گذاری نمود.

........................................................................... نوسازی 1000 واحد    هدف: 

............................100 متر مربع    زیربنای متوسط هر واحد مسکونی )با احتساب مشاعات(

  مجموع زیربنای احداثی:.......................................................... 100 هزار متر مربع

  سطح اشغال:.............................................................................. 60 درصد

.............................................................................. 5 طبقه   تعداد طبقات:

کم:.................................................................................... 300 درصد   ترا

........ 50 هزار متر مربع )5 هکتار(  مساحت زمین مورد نیاز )با احتساب معابر و خدمات شهری(:
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ح قرار داد. منابع مورد  گام نخست می توان نوسازی 200 واحد از هزار واحد مذکور را در فاز اول طر در 
نیاز جهت اجرای این فاز به قرار ذیل می باشد:

200 واحد  تعداد واحد: 

10 هزار متر مربع )یک هکتار(  زمین مورد نیاز )با احتساب معابر و خدمات شهری(: 

20 هزار متر مربع  مجموع زیربنای احداثی )با احتساب مشاعات(: 

3 میلیون تومان  متوسط هزینه ساخت یک متر مربع:  

60 میلیارد تومان  هزینه اجرای فاز اول: 

که بیش از 50 درصد از هزینه مذکور را می توان در قالب های ذیل تامین نمود: الزم به ذکر است 

 ـ جذب سرمایه گذار خصوصی یا جذب منابع مردمی در قالب صندوق زمین و ساختمان

 ـ استفاده از تسهیالت نوسازی بافت فرسوده شامل 110 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی

ح نیز از محل بازگشت سرمایه فاز اول قابل اجرا خواهد بود. ح، فازهای بعدی طر با اجرای فاز اول طر

الزامات اجرای مدل LR در محله هرندی:
 ـ رایزنی با مسوولین دولت و شهرداری در حوزه بازآفرینی شهری، همراه سازی آنها و تشکیل یک 

ستاد با حضور مسوولین دولتی و شهری جهت دریافت حمایت های قانونی مورد نیاز

با آن  قرارداد  که شرکت های پیمانکاری تخصصی تحت  نهاد توسعه گر  کل پروژه به یک  ـ تحویل   
فعالیت می کنند. 
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ح بر روی اراضی متعلق به شهرداری در محله  ـ شروع فاز اول طر

 ـ استفاده از تسهیالت نوسازی بافت فرسوده جهت پوشش دادن حدود نیمی از هزینه ساخت

 ـ طراحی و پیاده سازی الگوی معماری و طراحی شهری ایرانی ـ اسالمی جهت حفظ هویت اصیل 
محله

کار و زندگی و...  ـ ساخت واحدهای مسکونی منطبق بر نیازها و واقعیت های محله از قبیل تلفیق 

ح های پیشرفت محله در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اشتغال و... در  ـ امکان تعریف سایر طر  
کشور. پهنه های نوسازی شده بمنظور دستیابی به یک اجتماع محلی منسجم، پیشرو و الگوساز در 

جمع بندی این بخش:
یک نهاد توسعه گر با آورده نقدی معادل 30 میلیارد تومان می تواند نوسازی 1000 واحد مسکونی در 
کلید بزند. محاسبات نشان می دهد این  LR بصورت مرحله ای  بافت فرسوده محله هرندی را با مدل 
کامال بازگشت پذیر و سودآور خواهد بود. در صورت تحقق این هدف، ضمن ایجاد جاذبه  سرمایه گذاری 
کلی دگرگون خواهد شد.  الزم جهت سکونت اقشار متوسط و سالم در محله هرندی، چهره این محله به 

ب ـ رویکرد ساماندهی و بهسازی
اولویت  دارای  محله  مرکزی  پهنه های  در  بهسازی  و  ساماندهی  رویکرد  شد،  عنوان  که  گونه  همان 
گری با جلب همکاری  است. در این رویکرد اجرای اقدامات ذیل در قالب حمایت، بسترسازی یا مطالبه 

دولت و شهرداری پیشنهاد می گردد.

کید بر  ح مفهومی مناسب برای نوسازی محله هرندی با تا  ـ برگزاری رویداد علمی برای طراحی طر
گی های مثبت معماری و بافت سنتی محله؛ حفظ ویژ
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گذر تاریخی زنده و بهسازی برخی خانه های قدیمی آن محدوده بعنوان  از ایجاد یک  ـ حمایت   
ح های نمونه معماری، تبلیغات و بازاریابی؛ گردی در قالب تسهیالت، طراحی طر خانه های بوم 

کودک، پارک مشاغل، پارکهای آموزشی و ... با مخاطب   ـ تعریف پارکهای تخصصی نظیر پارک مادر و 
کل شهر در پارک های جنوب محله

 ـ رایزنی جهت استقرار ساختمان دو یا سه نهاد فرهنگی در سطح محله

 ـ تامین نیاز خانه های فاقد امکانات اولیه توسط خیرین در بستر سامانه خدمات اجتماعی محله

پزخانه(  صابون  )چهارراه  محله  مرکز  نوسازی  ح  طر اجرای  و  تدوین  در  تسریع  جهت  پیگیری  ـ   
ک متعلق به شهرداری در این محدوده؛ تعریف طرحهای  بمنظور تعیین تکلیف هرچه سریعتر ده ها پال

ح؛ ک های مذکور تا زمان اجرای طر اجتماعی، فرهنگی و اشتغال در پال

ح سُبک و هویت بخش زیباسازی در یکی از بلوکهای محله توسط   ـ تدوین و پیاده سازی یک طر
گروههای مردمی؛

خدمات  آموزشی،  فرهنگی،  ورزشی،  )تجاری،  جانبی  کارکردهای  با  جامع  مسجد  یک  ساخت  ـ   
اجتماعی و...( در مرکز محله؛

 ـ تاسیس موزه محله در یکی از خانه های تاریخی و دارای هویت محله 

کهای بالاستفاده متعلق به نهادهای عمومی در محله در قالب یک بانک اطالعات و  ـ تعیین پال  
ک های مذکور تعریف طرحهای اجتماعی، فرهنگی و اشتغال در پال

 ـ ایجاد یک بازار محلی در ضلع شمالی پارک های محله.
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2ـ بخش اشتغال:
واقع  بوده است. در  تهران  بزرگ  بازار  تابع  کامال  کنون  تا از دیرباز  وضعیت اشتغال در محله هرندی 
سکونت  نیز  و  ک  پوشا دوزی  مزدی  قبیل  از  تولیدی  پایین  سطح  مشاغل  استقرار  جایگاه  محله  این 
شاغلین سطح پایین خدماتی بازار از قبیل پادو، باربر، دستفروش، موتوری و... است. همچنین انبارها 
کنده شده اند. این امر موجب تجمع فرصت های شغلی سطح  کوچک در سرتاسر محله پرا کارگاه های  و 
کار سطح پایین در محله را تشدید می سازد و یک چرخه بی  که خود، تجمع نیروی  پایین در محله شده 
ح برای اصالح  پایان به سمت تهی شدن محله از افراد و مشاغل سطح باال را موجب می گردد. در این طر

این چرخه، اهداف و راهبردهای ذیل پیشنهاد شده است.

کالن: هدف 
راهبردهای  و  محله  مزیتهای  با  متناسب  اوال  که  نحوی  به  محله  اشتغال  بوم  زیست  دهی  شکل 
ارتقای  مسیر  ثالثا  نماید،  تامین  اهالی  برای  را  پایدار  اشتغال  ثانیا  باشد،  محله  پیشرفت  برای  منتخب 
شغلی و ارتقای فرصتهای شغلی را برای اهالی ترسیم نماید، رابعا پیوستهای فرهنگی و اجتماعی برای 
خانواده ها در بستر اشتغال سرپرست اجرایی شود خامسا چسبندگی اهالی به محله پس از ارتقای وضع 

مادی و تقویت هویت محله ای را پشتیبانی نماید.

راهبردها:
کار در مشاغل سطح پایین از طریق توسعه نوآوری و فناوری؛ کار و ابزار  توسعه و ارتقای محیط 

کار محله، به منظور تغییر ترکیب فرصتهای  شبکه سازی اجتماعی و اقتصادی میان مشاغل و نیروی 
کاهش شکاف سطوح شغلی در یک رسته؛ شغلی و 

از  محله  کارهای  و  کسب  شبکه  در  فعال  کار  نیروی  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست های  اجرای 
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کل خانواده؛ طریق تحت پوشش قرار دادن 

کن در محله با سایر محله های تهران از طریق حمایت از  حمایت از اختالط انواع مشاغل و اقشار سا
استقرار مشاغل خدمات برتر در محله؛

راهکارها و اقدامات پیشنهادی:
کانونهای فرهنگی و خیریه محله؛ کاریابی و اتصال آن به   ـ تاسیس بنگاه 

کاری تولید؛ کمک پلتفرم مقاطعه   ـ ایجاد شبکه مشاغل خانگی به 

کمک به هویت  ک و  کارگاهها و نیروهای دارای مهارت در حوزه پوشا  ـ ایجاد یک هویت واحد برای 
سفارشهای  و  ح  مطر بنکداران  بزرگ،  کنندگان  تولید  و  برندها  اتصال  طریق،  این  از  محله  برای  سازی 

نهادهای دولتی و عمومی به این انجمن؛

 ـ برگزاری رویداد در حوزه طراحی پلتفرمهای نوآورانه در حوزه مشاغل تولیدی و خدماتی رایج در 
ک و... محله از قبیل حمل بار دستی، شخصی دوزی پوشا

کار سطح پایین اما مستعد بازار به حوزه خرید و فروش از طریق اتصال   ـ حمایت از وارد شدن نیروی 
آنها به مشتری در قالب طراحی پلتفرم فروش قبل از خرید؛

کار بنگاههای خدمات برتر نوپای وابسته به بازار؛  ـ تسهیالت یا تامین فضای 

 ـ عقد قرارداد خرید تضمینی و سفارش تولید برای شاغلین نوپا؛

کارآفرینی و مهارت آموزی؛  ـ راه اندازی مدارس 

گروههای اجتماعی در  ک بال استفاده شهرداری به   ـ پیگیری جهت ارائه حق بهره برداری برخی امال
راستای اشتغالزایی برای اهالی؛
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گردی برای مسافرین بعنوان یک بستر اشتغال برای اهالی؛  ـ فعال سازی پتانسیل خانه های بوم 

کارگاههای واسط با قابلیت ایجاد مشاغل اقماری متناسب با ظرفیت محله، از   ـ حمایت از ایجاد 
کارگاهای واسط مشروط به ایجاد تعداد اشتغال معین،  کارگاهی ارزان قیمت به  طریق تخصیص فضای 

کارگاه ها و مشاغل خانگی محله؛ آموزش و اعطای سفارش تولید به 

کانونهای اجتماعی و ایفای نقش سرشبکه توسط   ـ حمایت از تجمیع مشاغل خرد وخانگی توسط 
کانونها؛

جهت  تولیدی  رسته  هر  در  تخصصی  های  هسته  اندازی  راه  و  محله  بنگاههای  سازی  شبکه  ـ   
بسترسازی برای اقدام مشترک، از طریق خدمات تسهیلگری از قبیل معرفی الگوهای موفق، ایجاد چند 

نمونه موفق مصنوعی و...

 ـ پیگیری جهت ساماندهی انبارها در یک زون مشخص

کار کودکان   ـ تقویت مدارس مهارت آموزی ویژه 

کار محله جهت پیگیری و پیاده سازی اقدامات فوق کسب و   ـ راه اندازی مرکز توسعه 
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مدل اجرایی:

اجزای مدل مذکور عبارتند از:
    1ـ سازمان هدایتگر

    2ـ پشتیبان بازار

    3ـ پشتیبان تولید
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کارگاه های خرد و خانگی کار محله شامل  کسب و      4ـ شبکه 

کار اجتماعی کسب و      5ـ مرکز توسعه 

با یکدیگر  کارگاه های خرد و خانگی موجود در هر رسته، در یک شبکه به هم افزایی  در مدل فوق، 
کارگاه مستقر در محله است، نقش سرشبکه را ایفا می کند.  که خود دارای  می پردازند. یک پشتیبان تولید 
که خود در رسته مورد  کارآفرینان اجتماعی  گروه های اجتماعی محله یا  این پشتیبان تولید، نوعا از میان 
که از برندها  کار است، انتخاب می شود. پشتیبان تولید با اتصال به پشتیبان بازارـ   کسب و  بحث، صاحب 
کسب و  ح آن رسته بوده و بدون استقرار در محله، نقش اعطای سفارش تولید به شبکه  کارآفرینان مطر یا 
کار محله را ایفا می کند ـ بخشی از سفارش های اعطا شده را خود تولید نموده و بخشی را در سطح شبکه 
کار محله توزیع نموده و تولید آن را مدیریت می کند. در این بستر خدمات توانمندساز از قبیل  کسب و 
ارائه  اعضای شبکه  به  تولید  و... توسط پشتیبان  ک دانش  اشترا گری،  و مربی  نظارت  آموزی،  مهارت 
می شود. اعطای تسهیالت جهت تامین بخشی از سرمایه ثابت برای پشتیبان تولید و اعطای تسهیالت 
کسب و  گردش به پشتیبان بازار، محرک تحقق این مدل می باشد. در این میان مرکز توسعه  سرمایه در 
کار اجتماعی از طریق تسهیلگران سمت تولید و تسهیلگران سمت بازار، اتصال اجزای مدل به یکدیگر و 
کار محله به  کسب و  تکامل و بلوغ آن را مدیریت می کند. پس از رسیدن مدل به مراحل بلوغ خود، شبکه 
کار و پشتیبان ها برداشته می شود. کسب و  خوداتکایی الزم خواهد رسید و حمایت بیرونی از مرکز توسعه 
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3ـ بخش خیریه و مشارکت های مردمی

چشم انداز: 
که عوامل محرومیت آنها بطور جامع مرتفع  تحت پوشش قرار دادن تعداد مشخصی خانواده بطوری 

کثر استعداد آنها در راستای توانمندسازی شکوفا شود. گردد و حدا

راهبردها:
    بومی سازی خیریه ها

    شبکه سازی خیریه ها

    حل مشکل خانه به خانه)خدمت از نزدیک(

    تقویت و ترویج مبانی علمی خیریه ها

    ایجاد نظام ارجاع

    محوریت یافتن خیریه به جای خیر و مددجو

راهکارها و اقدامات پیشنهادی:
کافی از ایجاد خیریه های نوپای محلی از طریق ایجاد  ح و دارای منابع    ـ پشتیبانی خیریه های مطر
کمک  یک جایگاه حقوقی نظیر صندوق خیریه مسجد با محوریت یا مشارکت فعال افراد معتمد محلی و 

ح؛ به تامین منابع آن در مراحل اولیه توسط خیریه های مطر

  ـ ایجاد بستر هم افزایی بین خیریه های تخصصی در قالب یک سامانه یا سیستم حواله ای؛

گرفتن 5 خانواده مددجو توسط  کمپین مددکاران داوطلب و نذر زمان، جهت تحت پوشش   ـ  ایجاد 
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گزینش و آموزش داوطلبان مددکاری؛ هر مددکار و ایفای نقش رابط خیریه و مددجو، پس از مراحل 

کز ترک اعتیاد،  کز تولیدی و خدماتی، مرا کز درمانی، مشاوره، مرا   ـ عقد قرارداد با تعداد مشخصی مرا
فروشگاهها و... و تعریف نوعی حواله فیزیکی یا الکترونیک جهت دریافت خدمات توسط آنان، و معرفی 

به شبکه خیریه های محله؛

  ـ برگزاری دوره های آموزشی برای خیریه های عضو شبکه؛

کمکهای خیریه    ـ استفاده از ظرفیت شبکه مویرگی همسایگی و افراد معتمد محلی برای رساندن 
کوچه، مسجد و حسینیه توسط خود خیریه ها؛ ای به مددجویان از طریق تعیین یک رابط خیریه در هر 

کمک تعیین فرمت واحد ارجاع برای انواع    ـ ارائه خدمت در قالب نظام ارجاع و معرفی نامه، به 
کارت اعتباری یا حواله یا ذیل یک سامانه؛ خدمات در قالب 

  ـ راه اندازی مرکز مشاوره در محله و ارائه خدمت به مددجوهای معرفی شده از سوی خیریه های 
طرف قرارداد؛

کردن ارائه خدمت درون خیریه و    ـ پیاده سازی سامانه ارائه خدمات اجتماعی بمنظور نظام مند 
نیز هماهنگی خیریه ها با یکدیگر؛

کمپینهای موضوعی توسط خیریه ها؛   ـ برگزاری 

  ـ حمایت از برگزاری روضه های خانگی جهت ارتباط مداوم و معنوی خیریه با مددجو؛

کاالهای تنظیم بازار، خریدهای  ـ ایجاد تعاونی های مصرف محلی از طریق فعال سازی ظرفیت    
عمده سازمانی، تعاونی مصرف ادارات و... و اتصال آن به شبکه خیریه محله؛

گداپروری،   ـ  پیاده سازی نظام خدمت در برابر خدمت میان مددجویان با هدف اجتناب از فرهنگ 
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از طریق سامانه ارائه خدمات اجتماعی؛

جهت  مرتبط  خبری  های  رسانه  با  هماهنگی  و  ها  خیریه  توسط  موضوعی  کمپینهای  برگزاری  ـ    
کمپینهای خیریه های عضو شبکه. پوشش دادن 
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4ـ بخش آسیب های اجتماعی

چشم انداز:
کشوری ترک اعتیاد تبدیل محله هرندی به هاب 

راهبردها:
  ـ ایجاد فضای هیجانی و روانی ترک اعتیاد در سطح محله؛

کمک به حل معضل آسیب های اجتماعی؛ کشور برای    ـ فعال سازی ظرفیت های مردمی در سطح 

  ـ قدرتمندسازی نهادهای مردمی، بومی و جهادی برای انتقال نقش های هدایت و مدیریت امور 
محله به دست آنها؛

کنار خدمات اجتماعی   ـ تقویت عنصر حمایت اجتماعی در 

  ـ بازسازی هویت تاریخی و انقالبی محله

راهکارها و اقدامات پیشنهادی:
  ـ حمایت از راه اندازی 20 حلقه افراد بهبود یافته در سطح مساجد و حسینیه های محله؛

ترک  خبره  مشاورین  میز  استقرار  و  و...  صلواتی  ایستگاه  قبیل  از  مردم  تجمع  بسترهای  ایجاد  ـ    
اعتیاد جهت یافتن و همراه سازی معتادین آماده برای ترک و معرفی آنها به خانه های ارجاع؛

  ـ حمایت از ایجاد 5 خانه ارجاع در سطح محله جهت تشکیل پرونده برای معتادین متقاضی ترک، 
کز ترک اعتیاد؛ ارائه مشاوره و ارجاع آنها به مرا

  ـ ایجاد نظام جامع ارائه خدمات در حوزه مشاوره، ترک، اشتغال و... مبتنی بر نظام ارجاع و عقد 
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کز بازپروری در سطح محله؛  کز تخصصی، و نه استقرار مرا قرارداد با مرا

کار رسانه ای؛ کرده محله و الگوسازی از آنان از طریق    ـ برگزاری جشن معتادین ترک 

  ـ حمایت از تربیت و استقرار طلبه ها و مبلغین تخصصی در زمینه آسیب های اجتماعی در محله

بمنظور  مند  نظام  بصورت  متجاهر  معتادین  به  معیشتی  خدمات  ارائه  مرکز  یک  اندازی  راه     
کردن آنان و ترغیب تدریجی آنها به ترک؛ شناسنامه دار 

گردآوری، ارزیابی و معرفی روش های نوآورانه و موثر ترک    ـ برگزاری رویدادهای اجتماعی در زمینه 
اعتیاد.

5ـ بخش فرهنگی

چشم انداز:
بر اساس  کنشگر و  بافت زنده و  که هویت محله دارای یک  گونه ای  مهندسی اجتماعی منطقه به 

سنن و عرف های صحیح بنا شود.

راهبردها:
  مناسک سازی در راستای ایجاد هویت محلی و انتقال دائم ارزشها از نسلی به نسل دیگر

  فعال سازی ظرفیت های مردمی و ایجاد تشکل های مردم نهاد انقالبی

کمیتی برای حمایت از استعدادهای فرهنگی محله   فعال سازی ظرفیت های حا

  تقویت و بازآفرینی هویت تاریخی و انقالبی محله
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راهکارها و اقدامات پیشنهادی:
  ـ شناسایی و متصل ساختن طلبه هم قومیتی با اهالی محله؛

  ـ فعال ساختن مساجد محله بر مبنای قومیت های دارای جمعیت قابل توجه در محله؛

  ـ ارائه خدمات اجتماعی )فرهنگی، سالمت، مشاوره، معیشت، اشتغال و...( در بستر نظام ارجاع 
تعریف شده با محوریت مساجد؛

ح مسجد معین و خواهر خواندگی؛   ـ طر

کنترل و نظارت و هدایت مجموعه های فرهنگی محله؛   ـ ایجاد چندین خانه مجردی در محل با 

  ـ ایجاد موزه محله؛

  ـ راه اندازی نشریه محلی با اطالع رسانی در رسانه های عمومی؛

کم بر محله؛ کتاب با موضوع تاریخ و ومفاخر محله و سبک زندگی و فرهنگ حا   ـ تدوین 

  ـ انتقال برخی ساختمان های نهادهای فرهنگی به دروازه غار؛

  ـ حمایت از تقویت نقش مطالبه گری در نهادهای مردمی محله از قبیل پایگاه بسیج مساجد؛

ج از محله؛   ـ اعطای بورسیه به دانش آموزان برای تحصیل در خار

  ـ ایجاد مشوق جهت جذب مدیران و معلمان ممتاز به محله؛

گزینش محلی؛   ـ اعطای دو مدرسه تعطیل در منطقه به مدارس برتر و جذب دانش آموز با 

کنار خانه های اشتغال؛   ـ تاسیس 5 مهد دینی در 

  ـ تشکیل پرونده مشاوره فردی و خانوادگی برای دانش آموزان و اتصال آن به سیستم جامع ارائه 
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خدمات اجتماعی؛

کارگاه های منتخب محله؛ کارورزی با    ـ حمایت از مهارت آموزی دانش آموزان از طریق عقد قرارداد 

کار برای تربیت دانش آموز از مرحله مهارت آموزی تا بازار؛ کسب و    ـ ایجاد مدارس 

کار به نوجوانان؛ کسب و    ـ آموزش سواد مالی و مهارت های عمومی 

ج از محل توسط افراد بومی؛   ـ برگزاری اردوی جهادی در محل و خار

و  و...(  فرهنگی  کاربردی )حوزه علمیه، ورزشی،  ـ احداث یک مسجد جامع دارای فضای چند    
ح مسجد ـ مدرسه ذیل آن؛ پیاده سازی طر

  ـ تشکیل پرونده مشاوره فردی و خانوادگی برای دانش آموزان و اتصال آن به سیستم جامع ارائه 
خدمات اجتماعی؛
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کالبدی: نظام مسائل 
چشم انداز: 

کالبد در خدمت زندگی:  محله ای که آسایش و نیازهای اهالی آن مطابق با متوسط محالت شهری 
تهران تامین شود، مستضعفان و مستاجران از محله طرد نشوند، بزهکاران از محله طرد شوند، هویت 
تاریخی و انقالبی محله احیا شود، به معیشت و رشد اهالی کمک کند و تغییرات محله با محوریت اهالی 

و بصورت درونزا باشد.
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

قوت

ـ دارا بودن 
کن  فضاها و اما
 با هویت تاریخي

ـ وجود خانه 
های با معماری 
سنتی و سازگار 

با فرهنگ 
اصیل ایرانی ـ 

اسالمی

قدمت تاریخی 
محله و نوسازی 

محدود در 
بخشهای شمالی 

 محله
)بخشهای 
کال  جنوبی 

تخریب و تبدیل 
به پارک شده 

است(

سابقه محله 
بعنوان یک 

محله فقیر نشین

بسترسازی 
و حمایت از 
گردشگری 
با محوریت 

خانه ها 
گذرهای  و 
گردی  بوم 

در محله

ح  تعریف طر
نوسازی محله 
با سبک سنتی 
و حفظ نمودن 
معماری سنتی 

محله

برگزاری رویداد علمی برای 
ح مفهومی مناسب  طراحی طر
برای نوسازی محله هرندی با 

گیهای مثبت  کید بر حفظ ویژ تا
معماری و بافت سنتی محله

کن نبودن  سا
که  مالکین 

موجب 
نوسازی با 

انگیزه سکونت 
شخصی شود

میزان باالی 
آسیبهای اجتماعی 
و بزه کاری، به هم 
ریختگی ناشی از 

تسری فعالیتهای 
بازار به محله، 
ح ترافیک طر

تعریف یک 
پهنه تاریخی و 
حمایت ویژه از 

ایجاد چند نمونه 
الگوساز در سطح 

آن و سکونت 
مالکین در آن 

پهنه

گذر تاریخی زنده و  ایجاد یک 
بهسازی برخی خانه های قدیمی 

آن محدوده بعنوان خانه های 
گردی بوم 

پایین بودن 
قیمت 

واحدهای 
که  نوساز 

موجب نوسازی 
با انگیزه 

سودآوری شود

میزان باالی 
آسیبهای 

اجتماعی و بزه 
کاری، به هم 

ریختگی ناشی از 
تسری فعالیتهای 

بازار به محله، 
محصورشدن 

ساختمان نوساز 
در یک بافت 

فرسوده

کردن  مزیت دار 
بهسازی خانه 
های تاریخی 
با رویکرد بوم 
گردی نسبت 
به نوسازی 
آپارتمانی 

)باالخص پس از 
حذف آسیبهای 

اجتماعی و 
کاربریهای مزاحم 

از محله(

ارائه تسهیالت بابت بهسازی 
خانه ها با سبک سنتی و فعال 

گردی ساختن آنها در راستای بوم 

تعریف جشنواره ها و طرحهای 
تبلیغاتی برای معرفی محله 

گردشگری سنتی بعنوان مقصد 
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

قوت

 دسترسی 
مناسب )دو 
خط مترو و 

چندین خط 
اتوبوس(

واقع شدن در 
مرکز شهر

ــ

حمایت 
از اختالط 

اقشار 
مختلف 

اجتماعی 
در سطح 

محله

استقرار 
ساختمان برخی 
نهادها و ادارات 

در محله

رایزنی جهت استقرار ساختمان 
دو یا سه نهاد فرهنگی در سطح 

محله

قوت
وجود چند پارك 

شهري بزرگ

تخریب بخشهای 
جنوبی محله 
و تبدیل آن به 

پارک

ــ

بسترسازی 
و حمایت از 
گردشگری 

تعریف پارکهای 
تخصصی 

تعریف پارکهای محلی محصور با 
کارکرد اوقات فراغت اهالی محله

تعریف پارکهایی نظیر پارک مادر 
کودک، پارکهای آموزشی و ... با  و 

کل شهر مخاطب 

تقویت 
خدمات 

اجتماعی 
در سطح 

محله

استفاده از 
فضای پارکها 

برای ارائه 
خدمات 
اجتماعی

ساماندهی خدمات به اقشار 
دچار آسیب در بخشهای جنوبی 

پارکها
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

قوت

وجود فضای 
شهری نیمه 

خصوصی 
)کوچه های بن 
بست و باریک( 

و سازگار با 
فرهنگ اصیل 
ایرانی ـ اسالمی

قدمت تاریخی 
محله و نوسازی 

محدود 
ذکر شدذکر شد

نوسازی 
محله با 
سبک 

پست مدرن 
بطوریکه 
معماری 
و فضای 
شهری 
سنتی 

محله در 
کنار مولفه 

های مدرن 
باالخص 

کم،  ترا
در قالبی 

جدید 
حفظ شود

ح  تدوین طر
مفهومی و 

اجرایی نوسازی 
محله با سبک 
پست مدرن در 

کز علمی  مرا

برگزاری رویداد علمی برای 
ح مفهومی مناسب  طراحی طر
برای نوسازی محله هرندی با 

گیهای مثبت  کید بر حفظ ویژ تا
معماری و بافت سنتی محله

قوت

وجود خدمات 
شهری و 

عمومی مختلف 
و تخصیص 

زمین به 
خدمات شهری 
به میزان الزم و 

بعضا بیشتر

سابقه قدیمی 
محله و تعریف 

کاربریهای 
عمومی محله در 
گذشته های دور 
کم سازی  که مترا
مرسوم نبوده و 
زمین از ارزش 

باالیی برخوردار 
نبود

ــ

نوسازی 
محله با 
رویکرد 
تامین 
مسکن 

حمایتی 
برای اقشار 
اجاره نشین

تخصیص اراضی 
مورد نیاز تملک 
توسط شهرداری 

برای خدمات 
عمومی در سایر 

محله ها به 
مسکن اجتماعی

ح نوسازی محله با  تعریف طر
رویکرد بازتخصیص زمین
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

ضعف

فرسودگی بناها 
)عمر 50 درصد 

ساختمانها 
بیش از 30 

سال(

قیمت پایین 
زمین و مسکن 
در محله و عدم 
توجیه نوسازی 
توسط بخش 
خصوصی به 
که  گونه ای 

هزینه ساخت 
ملک در منطقه 
تفاوت چندانی 
با قیمت فروش 

ندارد

میزان باالی 
آسیبهای 

اجتماعی و 
کاری، به  بزه 
هم ریختگی 

ناشی از تسری 
فعالیتهای 

بازار به محله، 
محصورشدن 

ساختمان 
نوساز در یک 
بافت فرسوده

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

ح  اجرای طر
نوسازی در 

قسمتی از محله 
که قابلیت تسری 
خودبخودی به 
کل محله داشته 

باشد

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر

گزینی  جدایی 
فضایی

اختالط 
اقشار 

مختلف 
اجتماعی 
در سطح 

محله

ایجاد جذابیت 
برای سکونت 
اقشار فرهنگی 
و متوسط در 

محله

ایجاد یک شهرک با 
استانداردهای مناسب جهت 

سکونت اقشار متوسط

تعریف خانه های سازمانی 
نهادهای فرهنگی در سطح محله

ایجاد فرصتهای شغلی برتر در 
سطح محله

تسهیل ساخت و 
ساز مسکونی در 

محله

تخفیف و تسهیل در صدور پروانه 
ساختمانی و مقررات مربوطه

تعداد باالی 
کهای با  پال

کاربری ثبتی 
مسکونی اما 

عملکرد تولیدی، 
که  انبار یا تجاری 

بعنوان مانعی 
در برابر نوسازی 
محله عمل می 

کند

نزدیکی به بازار 
و پایین بودن 

قیمت ملک در 
محله

نوسازی 
محله با 

کار  رویکرد 
و زندگی 
)تلفیق 
خانه 

مسکونی و 
کارگاه(

هدایت 
کارگاههای 

متعلق به غیر 
اهالی بومی به 
زونهای تعریف 
کارگاهی شده 

تخصیص زمینهای وسیع متعلق 
به شهرداری جهت ایجاد سوله و 

کارگاه و انبار اجاره 
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

ضعف

اسکان 30 
درصد خانوارها 

کن  در اما
نامناسب؛ 

ضعف امکانات 
اولیه نظیر 
سرویس 

بهداشتی، 
گرم  حمام، آب 
و... در تعداد 

قابل توجهی از 
خانه ها

سیال بودن 
جمعیت؛ 
مهاجرت 

خانواده در 
صورت توانمند 

شدن

نامطلوب بودن 
زندگی در محله 
به دالیل پیش 

گفته

تامین 
حداقلهای 

زندگی با 
هدف حفظ 

کرامت 
انسانی و 
نیز طرد 

اقشار دچار 
آسیب

شناسایی 
خانه های 

فاقد امکانات 
اولیه عمرانی و 

تامین آن توسط 
خیرین

تامین نیاز خانه های فاقد 
امکانات اولیه توسط خیرین در 
بستر سامانه خدمات اجتماعی 

محله

مستضعف و 
اجاره نشین 
بودن اهالی

سابقه تاریخی 
محله بعنوان 

یک محله فقیر 
نشین و مهاجر 

نشین

تشویق 
افزایش 
مالک 

نشینی در 
محله

نوسازی محله 
با رویکرد 

بازتخصیص 
زمین

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر

ضعف

باال بودن 
نسبت سـطوح 

مسـکوني 
مخروبـه و 

فرسـوده

تصرفی بودن 
ک  بسیاری از امال

و نامشخص 
بودن وضعیت 

مالکیت آنها

کردن  رها 
ک از سوی  امال

مالکین به 
دلیل قیمت 

پایین ملک در 
محله

نامطلوب بودن 
زندگی در محله 
به دالیل پیش 

گفته

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

تشکیل ستاد 
ساماندهی محله 

با ماموریت 
تعیین تکلیف 

خانه های 
مخروبه، تصرفی 

و...

گری جهت  ـ پیگیری و مطالبه 
 ایجاد ستاد مذکور

ـ تشکیل بانک اطالعات موارد 
مذکور
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

ضعف
زمین های 

تسطیح شده

قیمت پایین 
زمین و مسکن 
در محله و عدم 
توجیه نوسازی 
توسط بخش 

خصوصی

نامطلوب بودن 
زندگی در محله 
به دالیل پیش 

گفته

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

کاربری  تعریف 
های موقت 

کم  عمومی و 
هزینه )نظیر 
فضای سبز 
کوچک( در 

زمینهای رها 
شده

گری جهت  ـ پیگیری و مطالبه 
 ایجاد ستاد مذکور

ـ تشکیل بانک اطالعات موارد 
مذکور

ضعف

خانه های 
خالی و متروکه 

متعلق به 
شهرداری یا 

مصادر شده یا 
وقفی و...

ک  تملک امال
ح  واقع در طر

توسط شهرداری 
به قیمت پایین 

جهت اجرای 
ح در سالهای  طر

آتی

قیمت پایین 
زمین و مسکن 
در محله و عدم 
توجیه نوسازی 
توسط بخش 

خصوصی

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

تسریع در تدوین 
ح  و اجرای طر
نوسازی مرکز 

محله )چهارراه 
صابون پزخانه( 
بمنظور تعیین 
تکلیف هرچه 
سریعتر دهها 

ک متعلق به  پال
شهرداری در این 

محدوده

گری  ـ پیگیری و مطالبه 
ـ تعریف طرحهای اجتماعی، 

کهای  فرهنگی و اشتغال در پال
ح مذکور تا زمان اجرای طر

ضعف

ضعف 
نفوذپذیري 

سواره به درون 
بلوکهاي شهري

اجرای طرحهایی 
نظیر پارکهای 
جنوب محله 
که ورودیها و 
خروجیهای 

محله را محدود 
ساخته است

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

کردن  لحاظ 
مورد مذکور در 
ح نوسازی  طر

محله

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

ضعف

میزان باالی 
سکونت 

چندخانواره 
در یک واحد 

مسکونی

ضعف

گسترش فضای 
خوابگاهی و 

اسکان مجردی 
کارگری به بافت 

مسکونی

نزدیکی به بازار 
و لزوم اسکان 
شاغلین دون 

پایه بازار )پادو، 
باربر و...( در 

کار  نزدیکی محل 
خود

نیاز بازار به 
تعداد تقریبا 
مشخصی از 

مشاغل مذکور

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

تدوین برنامه ای 
برای ساماندهی 

خانه های 
خوابگاهی بدون 

افزایش قابل 
توجه اجاره بها 

برای این قشر

کردن خانه های  شناسنامه دار 
خوابگاهی، نظارت بر نحوه توزیع 

آنها در سطح محله و تعریف 
برنامه های خدمات اجتماعی و 

فرهنگی برای آنها
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

ضعف

گسترش 
فعالیتهاي 
کارگاهي و 

انبار به بافت 
مسکوني

نزدیکی به بازار 
و پایین بودن 

هزینه های تولید 
اعم از هزینه 

مکان و حمل و 
کار نقل و نیروی 

نامطلوب 
شدن محله 
برای زندگی 
و مطلوب 

شدن آن برای 
کارکردهای 

متصل به بازار

تقویت 
اشتغال 
اهالی 

بومی در 
کارگاههای 

محله

ح  تدوین طر
کار  مفهومی 
و زندگی در 

کالبدی،  ابعاد 
اقتصادی و 
اجتماعی در 
کز علمی مرا

کارگاههای متعلق به  حمایت از 
کارگاههای  اهالی بومی در مقابل 

مهاجر پذیر

نبود یا عدم 
ح  اجرای طر

و برنامه 
ساماندهی 

جغرافیایی و 
توزیع مناسب 

مشاغل و 
کاربریها در سطح 

محله

رها شدگی 
محالت مرکزی 

شهر از سوی 
نهادهای 
عمومی و 

دولتی و توجه 
بیشتر به محله 

های شمال 
شهر

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

تعیین یک زون 
مشخص برای 

کارگاهها  انبارها و 
و هدایت این 

کاربریها به سمت 
زون مذکور 

ابتدائا از طریق 
مشوقها و ضد 

مشوق ها

گری جهت  ـ پیگیری و مطالبه 
 ایجاد ستاد مذکور

ـ تشکیل بانک اطالعات موارد 
مذکور

ضعف
کارکرد پارکینگ 

و نیز بارگیری 
برای بازار

نظام سنتی 
باراندازی و 

بارگیری و عدم 
ورود رویکرد 

نوآوری اجتماعی 
به این حوزه

عدم ارتباط 
کز علمی و  مرا
نوآوری با بازار 
و نیز مشاغل 
سطح پایین

نوآوری 
اجتماعی 
در زمینه 

حمل و نقل 
بازار

تعریف یک 
سامانه و نظام 
حمل بار در بازار

برگزاری یک رویداد برای ارتقای 
فناوری حمل بار و نیز نوآوری در 

زمینه نظام حمل بار در بازار
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ضعف

عدم تکافوی 
سطوح معابر 

نسبت به حجم 
تردد

فرسوده بودن 
بافت و تعریف 

شدن معابر 
متناسب با 

حجم تردد در 50 
سال پیش

عدم مطلوبیت 
و توجیه 

اقتصادی 
نوسازی محله

یک دلیل: 
ریزدانه بودن 

واحدها و عدم 
امکان نوسازی 
در صورت عقب 
نشینی: ضرروت 
کثرا  که ا تجمیع 

توافق حاصل 
نمی شود

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

کردن  لحاظ 
مورد مذکور در 
ح نوسازی  طر

محله

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر

ضعف

نبود نظام 
سلسه مراتبی 
معابر در سطح 

محله و پیرامون 
آن

فرسوده بودن 
بافت و تعریف 

شدن معابر 
متناسب با 

حجم تردد در 50 
سال پیش

عدم مطلوبیت 
و توجیه 

اقتصادی 
نوسازی محله

یک دلیل: 
استفاده تجاری 

و تولیدی از 
بناهای محله 

که نوسازی آن را 
فاقد موضوعیت 

می سازد

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

کردن  لحاظ 
مورد مذکور در 
ح نوسازی  طر

محله

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر
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ضعف

فضای دندانه 
ای؛ نوسازی 
بی برنامه و 

دانه ای

نوسازی یک 
کنار  ک در  پال
عدم نوسازی 

کها سایر پال

عدم مطلوبیت 
و توجیه 

اقتصادی 
نوسازی محله

میزان باالی 
آسیبهای 

اجتماعی و بزه 
کاری، به هم 

ریختگی ناشی از 
تسری فعالیتهای 

بازار به محله

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

کردن  لحاظ 
مورد مذکور در 
ح نوسازی  طر

محله

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر

ضعف
توزیع 

نامتناسب 
فضای سبز

ایجاد پارکها به 
دلیل تخریب 
بخش جنوبی 

محله 

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

تعریف پارکهای 
کوچک محلی 

محصور واقع در 
پارکهای بزرگ 

کارکرد اوقات  با 
فراغت اهالی 

محله

ایجاد دسترسی مناسب از درون 
محله به پارکهای محلی

ضعف

نبود زیبایی 
بصری / عدم 
وجود هویت 

بصری متناسب 
با زمینه تاریخی 
فرهنگی منطقه

عدم علقه به 
محله

مستاجر نشین 
بودن محله از 
نوع اجاره غیر 

خانوادگی و 
اجاره نشینی 

محرومین
ساماندهی 

وضعیت 
کالبدی 

محله

تعریف طرحهای 
زیباسازی و 

تعیین وظیفه 
ک  صاحبان امال

و مغازه ها در 
اجرای آن

عدم تعریف یا 
اجرای طرحهای 

زیباسازی و 
منظر شهری 
مبتنی بر یک 

هویت مشخص

رها شدگی 
محالت مرکزی 

شهر از سوی 
نهادهای 
عمومی و 

دولتی و توجه 
بیشتر به محله 

های شمال 
شهر

ارائه و اجرای 
ح  یک طر

زیباسازی در 
سطح محله 

و استفاده 
از مشارکت 

اجتماعی اهالی 
در اجرای آن

ح  تدوین و پیاده سازی یک طر
سُبک و هویت بخش زیباسازی 
در یکی از بلوکهای محله توسط 

گروههای مردمی
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ضعف
به هم ریختگی 

محله

نبود نظام 
سلسله مراتب 

شهری با 
کز  محوریت مرا

محله، نه 
بصورت ارگانیم و 
سنتی و نه مدرن 

و برنامه ریزی 
شده

گیری  شکل 
ابتدایی 
محله بر 

مبنای هجوم 
مهاجرین 

فقیر و حاشیه 
نشینی 

تقویت 
نظام 

سلسله 
مراتب 

شهری با 
محوریت 
مرکز محله

تعریف و اجرای 
یک مرکز محله

ساخت یک مسجد جامع با 
کارکردهای جانبی )تجاری، 
ورزشی، فرهنگی، آموزشی، 

خدمات اجتماعی و...( در مرکز 
محله

رها شدگی 
محالت مرکزی 

شهر از سوی 
نهادهای 

عمومی و دولتی 
و توجه بیشتر 
به محله های 

شمال شهر

سطح مطالبه 
گری پایین 

اهالی
چرخه فقر

تقویت 
روحیه 
مطالبه 

گری اهالی

گاهی بخشی  آ
و تعریف برنامه 

های مطالبه 
گری توسط 

گروههای مردمی

کار هماهنگی  ـ ایجاد یک ساز و 
گروههای مردمی در جهت  بین 

گری  مطالبه 
ـ انتشار نشریه تک برگی محله

فرصت

امکان بازآفرینی 
فضاهای 

جمعی هویت 
بخش و 

احیاي ارزش 
تاریخي آنها از 
قبیل دروازه 
ها، حصارها، 

گاهها،  میدان 
گذرها و... 

قدمت تاریخی 
محله و نوسازی 

محدود در 
بخشهای شمالی 

محله

بسترسازی 
و حمایت از 
گردشگری 
با محوریت 

خانه ها 
گذرهای  و 
گردی  بوم 

در محله

تعریف یک 
پهنه تاریخی و 
حمایت ویژه از 

ایجاد چند نمونه 
الگوساز در سطح 

آن و سکونت 
مالکین در آن 

پهنه

که  گذر تاریخی زنده  ایجاد یک 
همزمان با در جریان بودن زندگی 
در معابر و خانه های آن بعنوان 
گردشگری و لوکیشن  یک جاذبه 

کند فیلمهای تاریخی نیز عمل 
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

فرصت

امکان احیای 
بناهای تاریخی 

خصوصی از 
قبیل منزل 

مفاخر و مشاهیر

قدمت تاریخی 
محله و نوسازی 

محدود در 
بخشهای شمالی 

محله

بسترسازی 
و حمایت از 
گردشگری 
با محوریت 

خانه ها 
گذرهای  و 
گردی  بوم 

در محله

تعریف یک 
پهنه تاریخی و 
حمایت ویژه از 

ایجاد چند نمونه 
الگوساز در سطح 

آن و سکونت 
مالکین در آن 

پهنه

تاسیس موزه محله در یکی از 
خانه های تاریخی و دارای هویت 

محله 

فرصت

نوسازی محدود 
در سطح محله 

و در نتیجه 
امکان پیاده 

سازی طرحهای 
نوسازی محله 

ای بجای 
کی طرحهای پال

ذکر شدذکر شد

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

ح  تدوین طر
اولیه نوسازی 

محله با رویکرد 
بازتخصیص 

زمین و تعیین 
برآوردهای اولیه 
و پیشنهاد ستاد 

مورد نیاز

پیگیری جهت ایجاد یک ستاد 
در سطح عالی دولت و شهرداری 

LR ح جهت اجرای طر

فرصت

کز  نزدیکی به مرا
اداری ـ سیاسی، 
تجاری و پایانه 
های حمل و 

کشور نقل 

واقع شدن در 
مرکز شهر

ــ

حمایت 
از اختالط 

اقشار 
مختلف 

اجتماعی 
در سطح 

محله

استقرار 
ساختمان برخی 
نهادها و ادارات 

در محله

رایزنی جهت استقرار ساختمان 
دو یا سه نهاد فرهنگی در سطح 

محله
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فرصت

بازگشت سرمایه 
مناسب در 

ح  نوسازی  طر
محله در صورت 

پیاده سازی 
ح  یک طر
یکپارچه؛ 

قیمت پایین 
کنار  زمین در 

مزیتهاي محله از 
قبیل دسترسی 

 های مناسب 
که افزایش چند 
برابری قیمت 

ملک در صورت 
نوسازی بافتی 
را ممکن می 
سازد)امکان 

جذب سرمایه 
گذاران 

خصوصی(

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

ح  تامین مالی طر
از طریق سرمایه 
گذاری خصوصی

ح و نحوه  تعیین هزینه ـ درآمد طر
ح در قالب اوراق  تامین مالی طر

بهادار

فرصت

تملک بخش 
قابل توجهی 

ک  از امال
محله توسط 

شهرداری 
)حدود 500 

واحد(

ک  تملک امال
ح  واقع در طر

توسط شهرداری 
به قیمت پایین 

جهت اجرای 
ح در سالهای  طر

آتی

قیمت پایین 
زمین و مسکن 
در محله و عدم 
توجیه نوسازی 
توسط بخش 

خصوصی

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

تسریع در تدوین 
ح  و اجرای طر
نوسازی مرکز 

محله )چهارراه 
صابون پزخانه( 
بمنظور تعیین 
تکلیف هرچه 
سریعتر دهها 

ک متعلق به  پال
شهرداری در این 

محدوده

گری  ـ پیگیری و مطالبه 
ـ تعریف طرحهای اجتماعی، 

کهای  فرهنگی و اشتغال در پال
ح مذکور تا زمان اجرای طر
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فرصت

وجود تعداد 
ک  زیادی امال

متعلق به 
نهادها از قبیل 

موقوفات 
ک  و امال

مصادره ای

سابقه تاریخی 
محله )در 
خصوص 

ک وقفی(  امال
و رواج جرایم 

مواد مخدر )در 
ک  خصوص امال

مصادره ای(

ساماندهی 
وضعیت 
کالبدی 

محله

ـ تعریف طرحهای 
اجتماعی، 
فرهنگی و 
اشتغال در 

کهای مذکور پال

کهای بالاستفاده متعلق  تعیین پال
به نهادهای عمومی

تهدید

محصور شدن 
بافت مسکونی، 

خدماتی و 
تجاری محله در 
کاربریهای  میان 

فرا منطقه ای 
که به محله 

بعنوان یک ابزار 
اقتصادی می 

نگرد

تابع بازار بودن 
محله

تعریف 
کارکرد، 
نقش و 
جایگاه 
محله 

در حوزه 
اشتغال و 
اجتماعی 
با توجه به 

واقعیت 
مذکور

بین بخشیبین بخشی

تهدید

فشرده و ریزدانه 
که  بودن بافت 
فقط در صورت 
تجمیع امکان 
نوسازي میدهد

سابقه محله 
بعنوان یک 

محله فقیر نشین

نوسازی 
بافتی 
بجای 

نوسازی 
کی   پال

)رویکرد 
بازتخصیص 

زمین(

استفاده 
از ظرفیت 

گروههای مردمی 
جهت ترغیب 

اهالی به تجمیع 
ک و نوسازی پال

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر
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تهدید

فشار اجتماعی 
)تجمع 

آسیبهای 
اجتماعی( 
و اقتصادی 

)تجمع 
کارکردهای 

حاشیه ای بازار( 
محله را به 

سمت غیر قابل 
سکنی بودن 

که  پیش میبرد 
در این صورت 

نابسامانی 
کالبدی و 

رهاشدگی و 
سیطره اقشار 

کار بر محله  بزه 
تشدید خواهد 

شد.

تابع بازار بودن 
محله

نوسازی 
محله با 

کار  رویکرد 
و زندگی 
)تلفیق 
خانه 

مسکونی و 
کارگاه(

زون بندی 
محله و هدایت 

کارگاههای 
متعلق به غیر 
اهالی بومی به 
زونهای تعریف 
کارگاهی  شده 

تخصیص زمینهای وسیع متعلق 
به شهرداری جهت ایجاد سوله و 

کارگاه و انبار اجاره 

حمایت از 
کارگاههای 

متعلق به اهالی 
بومی در مقابل 

کارگاههای 
مهاجر پذیر

کارگاههای اهالی  شبکه سازی 
بومی در سطح محله جهت 

تقویت آنها و ایجاد یک هویت 
واحد برای آنها )بین بخشی(

که  ح ترافیک  طر
موجب پر دردسر 
شدن زندگی در 

این محدوده 
برای اقشار 

متوسط به باال 
شده است

رها شدگی 
محالت مرکزی 

شهر از سوی 
نهادهای 

عمومی و دولتی 
و توجه بیشتر 
به محله های 

شمال شهر

عادی 
سازی 

زندگی در 
محله

ایجاد تسهیالت 
تردد برای 

ح  کنین طر سا
ترافیک

کاهش 
وزن تمرکز 
مشاغل در 
محدوده 

مرکزی 
تهران

فرابخشیفرابخشی
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تهدید

عدم اعتماد 
اهالی نسبت 
به نهادهای 

دخیل در زمینه 
نوسازی و 

سطح مشارکت 
پایین در این 

زمینه

مواجه شدن 
نهادهای رسمی 

با اهالی صرفا 
در زمان ایجاد 
محدودیت و 

جریمه

اعتماد زایی 
از سوی 

نهادهای 
رسمی و 
مسوولین

تقویت خدمات 
اجتماعی از 

سوی نهادهای 
رسمی

وعده ها و 
مصاحبه های 

بی نتیجه 
مسوولین

استفاده 
از ظرفیت 

گروههای مردمی 
جهت همراه 
سازی اهالی

تهدید

وجود درصد 
باالی اجاره 

نشینی در محله 
که باتوجه به 

مستضعف 
کثر  بودن ا

آنان، نوسازی 
یا بهسازی 
واحدها به 

معنای افزایش 
ارزش اجاره 

ای ملک و در 
نتیجه طرد آنها 
از محله بسمت 
سکونتگاههای 

غیر رسمی 
حاشیه شهر 
خواهد بود 
)یک جور 

تناقض(

کیفیت پایین 
انواع خدمات 

عمومی در محله

جذابیت 
نداشتن محله 

برای ارائه 
دهندگان 

خدمات فردی، 
اجتماعی و 

تجاری

تشویق 
افزایش 
مالک 

نشینی در 
محله

نوسازی محله 
با رویکرد 

بازتخصیص 
زمین

ح نوسازی LR در لبه  تعریف طر
های محله و پیگیری جهت ایجاد 
یک ستاد در سطح عالی دولت و 

ح شهرداری جهت اجرای طر

نوسازی 
محله با 
رویکرد 
تامین 
مسکن 

حمایتی 
برای اقشار 
اجاره نشین

تخصیص اراضی 
مورد نیاز تملک 
توسط شهرداری 

برای خدمات 
عمومی در سایر 

محله ها به 
مسکن اجتماعی

ح نوسازی محله با  تعریف طر
رویکرد بازتخصیص زمین
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

تهدید

بال استفاده 
بودن فضای 
پارکها برای 

اهالی

عدم تعریف 
کارکردهای 

تخصصی در 
پارکهای محله

نا امن بودن 
پارکها به دلیل 

تجمع افراد 
کار و دچار  بزه 

آسیب

بسترسازی 
و حمایت از 

گردشگری

تعریف 
کارکردهای 

تخصصی برای 
پارکها

تعریف پارکهای محلی محصور با 
کارکرد اوقات فراغت اهالی محله

تعریف پارکهایی نظیر پارک مادر 
کودک، پارکهای آموزشی و ... با  و 

کل شهر مخاطب 

ساماندهی خدمات به اقشار 
دچار آسیب در بخشهای جنوبی 

پارکها

وضعیت

تردد زیاد در 
محدوده و 

اطراف محله در 
طول روز

نزدیکی به بازار و 
تابع بازار بودن

تعریف 
نقش محله 
در نسبت با 

بازار

ایجاد فضای 
کالبدی مناسب 

گیری  جهت بهره 
اهالی از ظرفیت 
جمعیت عبوری

؟؟؟
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نظام مسائل اشتغال:
هدف: 

راهبردهای  و  محله  مزیتهای  با  متناسب  اوال  که  نحوی  به  محله  اشتغال  بوم  زیست  دهی  شکل 
ارتقای  مسیر  ثالثا  نماید،  تامین  اهالی  برای  را  پایدار  اشتغال  ثانیا  باشد،  محله  پیشرفت  برای  منتخب 
شغلی و ارتقای فرصتهای شغلی را برای اهالی ترسیم نماید، رابعا پیوستهای فرهنگی و اجتماعی برای 
خانواده ها در بستر اشتغال سرپرست اجرایی شود خامسا چسبندگی اهالی به محله پس از ارتقای وضع 

مادی و تقویت هویت محله ای را پشتیبانی نماید. 
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

ارزان بودن قوت
کار هزینه نیروی 

تجمع و رقابت 
کار مشاغل  نیروی 

سطح پایین در 
محله

زیاد بودن 
کار سطح  نیروی 
پایین نسبت به 

فرصتهای شغلی 
سطح پایین مورد 

نیاز در حالت 
بهینه

گذاری  سرمایه 
نامناسب 

کمیت در  حا
ارتقاء سطح 
کیفی نیروی 

کار

توسعه و ارتقای 
کار  محیط 

کار در  و ابزار 
مشاغل سطح 
پایین از طریق 

توسعه نوآوری و 
فناوری

کار قوت وجود نیروی 
پرتالش

غالب بودن اقشار 
مستضعف در 

که غیر از  محله 
تالش خود منبع 

دیگری )اعم از 
سرمایه، ارتباطات، 

رانت و...( برای 
درآمدزایی ندارند

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

کاریابی برای 
نیروهای 
خدماتی 
از طریق 

کانونهای 
فرهنگی و 
خیریه به 

که  نحوی 
تامین شغل 

سرپرست 
توسط مرکزی 

که خدمات 
فرهنگی و 
اجتماعی 

به خانواده 
ارائه می دهد 

اتفاق بیفتد

تاسیس بنگاه 
کاریابی متصل به 

کانونهای فرهنگی و 
خیریه محله
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

قوت
رایج بودن 

مشاغل خانگی 
در سطح محله

غالب بودن اقشار 
که برای  مستضعف 

گذران معیشت، 
سایر اعضای 

خانواده نیز باید 
کنند )مخصوصا  کار 

افغانی ها(

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل 

کار  و نیروی 
محله به منظور 

تغییر ترکیب 
فرصتهای 

کاهش  شغلی و 
شکاف سطوح 
شغلی در یک 

رسته

ایجاد شبکه 
مشاغل 

خانگی )با 
محوریت 
زنان( در 

رسته های 
ک،  پوشا

گیاه،  گل و 
نوشت 

افزار و مواد 
غذایی شامل 

امتیازدهی 
به اعضا، 

اتصال آنها 
به سفارش 

دهنده 
منصف 

)پشتیبان 
بازار(، اتصال 

به تامین 
کنندگان 
منصف، 

امکان به 
ک  اشترا

گذاری 
سفارش، 

مواد اولیه، 
تجهیزات 
و دانش و 

مهارت، 
نظارت و 

گری مربی 

ایجاد پلتفرم مقاطعه 
کاری تولید

زیاد بودن 
خانواده ها و افراد 

که  دچار مشکل 
بدالیل اجتماعی، 

خانوادگی یا 
بیماری قادر به 
کار بیرون منزل 

نیستند

خانواده های 
زندانیان، بدون 

همسر، همسر 
معتاد و دارای 
کودک چندین 

تعداد باالی 
خانواده های 
زن سرپرست 

در محله 
بدلیل ارزان 
بودن اجاره 

بها

راه اندازی مرکز 
کار  کسب و  توسعه 

با حضور تعدادی 
کارویژه  تسهیلگر با 

اجرای پلتفرم مذکور
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

قوت

رایج بودن 
برخی مهارتها و 
کاری  تجهیزات 

از جمله در 
ک حوزه پوشا

نزدیکی به بازار 
و سابقه تاریخی 

ایفای نقش تولید 
کنار بازار در 

محل تامین مواد 
اولیه و محل 

کاال در  فروش 
بازار، هزینه مکان 

کار نسبتا  و نیروی 
پایین، عالقه 

کارفرما به نزدیک 
کننده  بودن تولید 

جهت امکان 
مدیریت و نظارت 

کار بر 

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

 ایجاد یک 
هویت واحد 

کارگاهها  برای 
و نیروهای 

دارای مهارت 
در حوزه 
ک  پوشا

کمک به  و 
هویت سازی 
برای محله از 

این طریق

ـ راه اندازی انجمن 
ک ایرانی ـ  تولید پوشا
 اسالمی محله هرندی

ـ اتصال برندها و 
کنندگان بزرگ،  تولید 

ح و  بنکداران مطر
سفارشهای دولتی 
و حکومتی به این 

انجمن از طریق مرکز 
کار  کسب و  توسعه 

محله

قوت

سهل بودن پیدا 
کردن شغل 
در مشاغل 

خدماتی سطح 
پایین وابسته 

به بازار

نقش و جایگاه 
محله بعنوان 

محله تابع بازار : 
ایفای نقش تامین 

کار سطح  نیروی 
پایین تولیدی و 

خدماتی، خوابگاه، 
تامین حلقه های 

کاربر تولید ، انبار 
بازار

فراوان و ناپایدار 
بودن فرصتهای 
شغلی خدمات 
سطح پایین در 
که موجب  بازار 

گردش سریع 
کار در این  نیروی 
مشاغل می شود

توسعه و ارتقای 
کار  محیط 

کار در  و ابزار 
مشاغل سطح 
پایین از طریق 

توسعه نوآوری و 
فناوری

توسعه 
نوآوری در 

حوزه حمل 
بار

برگزاری رویداد 
در حوزه طراحی 

پلتفرمهای نوآورانه 
در حوزه حمل بار 

دستی
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اقدامراهکارراهبردعلت علت علتعلت علتعلتعارضهنوع عارضه

قوت

هزینه پایین 
کنار  زندگی در 

دسترسی 
مناسب به 

مشاغل، 
خدمات و ...

پایین بودن 
اجاره بها بدلیل 
نامطلوب بودن 

زندگی برای قشر 
متوسط

رایج بودن 
آسیبهای 

اجتماعی و تعدد 
کز تولیدی و  مرا
انبار در محله با 

کار غیر  نیروی 
که بافت  بومی 

مسکونی محله را 
مختل می سازد

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

ایجاد تعاونی 
مصرف ذیل 

کانونهای 
فرهنگی ـ 
اجتماعی 

محله

ایجاد تعاونی مصرف 
محلی با عضوگیری 

هدفمند، با فعال 
سازی پتانسیل 

کاالهای تنظیم بازار، 
تامین مشترک با 

تعاونی مصرفهای 
ادارات، منابع خیریه 

و...
ارزانتر بودن 

اقالم مصرفی 
بدلیل نزدیکی به 

بازارهای عمده 
فروشی

قوت

وجود فرصتهای 
کاربری  شغلی 

که سرمایه بر 
نیستند، نیاز به 

تکنولوژی باال 
ندارند و تنها 

نیازشان نیروی 
کار ماهر است.

نزدیکی به بازار 
و سابقه تاریخی 

ایفای نقش 
کاربر در  تولیدی 

کنار بازار

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

ایجاد شبکه 
مشاغل 

خانگی

ایجاد پلتفرم مقاطعه 
کاری تولید
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ضعف

تجمع 
فرصتهای 

شغلی پست 
در محله؛ 

اشتغال اهالی 
در مشاغل 

خدماتی سطح 
پایین وابسته به 

بازار)موتوری، 
فالسک، 

باربری، پادویی 
و...(

نقش و جایگاه 
محله بعنوان 

محله تابع بازار : 
ایفای نقش تامین 

کار سطح  نیروی 
پایین تولیدی و 

خدماتی، خوابگاه، 
تامین حلقه های 

کاربر تولید ، انبار 
بازار

فراوان و ناپایدار 
بودن فرصتهای 
شغلی خدمات 
سطح پایین در 
که موجب  بازار 

گردش سریع 
کار در این  نیروی 
مشاغل می شود

تک قطبی 
بودن بازار 

کشور و تامین 
نیاز بخش 

عمده ای از 
کشور توسط 

بازار بزرگ

تغییر ترکیب 
فرصتهای 

کاهش  شغلی و 
شکاف سطوح 
شغلی در یک 

رسته

حمایت از 
وارد شدن 
کار  نیروی 

سطح پایین 
اما مستعد 

بازار به 
حوزه خرید 

و فروش 
از طریق 

اتصال آنها به 
مشتری )ولو 

محدود(

پلتفرم فروش قبل از 
خرید در سطح فروش 

کننده به مصرف 

تعریف نشدن 
فرصتهای شغلی 

سطح باال)تولید و 
خدمات برتر، ...( 

در محله

عدم حمایت 
کمیت از شکل  حا
گیری هسته اولیه 

این مشاغل در 
محله

حمایت از 
اختالط نوع 

مشاغل و اقشار 
کن در محله  سا

با سایر محله 
های تهران

تسهیالت یا 
تامین فضای 
کار بنگاههای 

خدمات برتر 
نوپای وابسته 

به بازار

کار 20  ـ تامین فضای 
بنگاه خدمات برتر 

نوپا در محله با اجاره 
یارانه ای به مدت 

 دو سال
ـ اعطای مجوز استقرار 

بنگاههای مذکور در 
کاربریهای مسکونی 
محله بدون نیاز به 

پرداخت عوارض

ضعف

سکونت 
نیروهای 

مشاغل پست 
در محله: خانه 
های مجردی و 

خوابگاه

سابقه شکل 
گیری محله به 

عنوان یک محله 
حاشیه، مستضعف 

و پرآسیب باعث 
که  شده است 

کار سطح  نیروی 
پایین و مشاغل 
سطح پایین در 

محله تمرکز یابند.

کار  نیاز نیروی 
مشاغل سطح 

پایین به نزدیکی 
کار خود  به محل 

)بازار( بدلیل 
تحرک پذیری 

پایین این قشر

بین بخشی

تمرکز برخی 
گروههای 

جهادی بر 
ساماندهی 

فرهنگی 
خانه های 
خوابگاهی

اجاره و مدیریت 
5 خانه خوابگاهی 

در محله توسط 
گروههای  روحانیت و 

جهادی
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ضعف

عدم توسعه 
فناوری در 

کارگر  مشاغل 
محور: ابزار 

تولید و خدمات 
ابتدایی در 
گاها  محله 
باعث بروز 

آسیبهایی نظیر 
اعتیاد میشود، 

که فشار  چرا
کاری بر روی 

کارگر، او را ناچار 
به دوپینگهایی 

نظیر مواد مخدر 
میکند. 

عدم بازگشت 
سرمایه در مراحل 

اولیه در صورت 
گذاری  سرمایه 

بخش خصوصی در 
این زمینه )بدلیل 

مستضعف بودن 
مشتریان آن( در 

کنار عدم توجه 
کمیت به این  حا

مقوله

رها شدگی مشاغل 
سطح پایین 

باالخص مشاغل 
خدماتی سطح 
پایین از سوی 

بخشهای مختلف 
کمیت حا

توسعه و ارتقای 
کار  محیط 

کار در  و ابزار 
مشاغل سطح 
پایین از طریق 

توسعه نوآوری و 
فناوری

ـ فناوری پایه 
کردن حمل 

 بار
ـ ترویج و 

آموزش طب 
کار

برگزاری رویداد در 
حوزه ارتقاء فناورانه 

 چرخهای باری
برگزاری رویداد 

در حوزه طراحی 
پلتفرمهای نوآورانه 

در حوزه حمل بار 
دستی

ضعف

وجود افراد تنبل 
که  و بی انگیزه 

از خیریه ها 
ارتزاق میکنند

نبود نظام ارائه 
خدمات اجتماعی

عدم اعتماد خیریه 
ها به یکدیگر و به 

کالن یک پلتفرم 

نگاه به 
لیست افراد 

و اطالعات 
خیریه به 

عنوان مزیت 
اصلی و منبع 

قدرت خود

بین بخشی

ایجاد نظام 
خدمات 

خیریه مبتنی 
کمترین  بر 

ک  به اشترا
گذاری 

اطالعات بین 
خیریه های 

محله

ایجاد یک سامانه 
جهت تعیین 

همپوشانی خیریه ها 
با یکدیگر
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ضعف

نسبت باالی 
کار بی  نیروی 

کم  سواد و 
مهارت در محله 
نسبت به نیروی 

کار ماهر و 
تحصیلکرده

گزینی  جدایی 
فضایی: تهی شدن 

محله از نیروهای 
کیفیت و پیشران  با

و انباشت تاریخی 
نیروهای غیرماهر 
و دچار آسیب در 

محله باعث نوعی 
انزوا از سایر محله 

ها شده است 

نامطلوب بودن 
شرایط اجتماعی 

محله برای 
سکونت اقشار 

کنار  فرهنگی در 
عدم و جود جاذبه 

شغلی برای آنان

تسری اثرات 
نامطلوب 

بازار اعم از 
خانه های 

خوابگاهی، 
کارگاههای 

مخل آسایش 
کارتن  و 

که  خوابهایی 
از حاشیه بازار 

ارتزاق می 
کنند

حمایت از 
اختالط نوع 

مشاغل و اقشار 
کن در محله  سا

با سایر محله 
های تهران

ایجاد 
جذابیت 
سکونت 

اقشار 
کارآفرین

نوسازی یک بلوک 
شهری به صورت 

شهرکی

ضعف
کم بودن نیروی 

کار جوان سالم و 
بومی محلی

مهاجرت جوانان 
سالم پس از 

تشکیل خانواده از 
محله

بدنامی محله 
گستره  بدلیل 

آسیبهای 
اجتماعی

بین بخشی

مقابله مداوم 
با آسیبهای 

که  جهری 
موجب 

بدنامی محله 
می شود
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ضعف

منحصر بودن 
فرصتهای 

شغلی تولیدی 
به بنگاههای 

خرد و خویش 
فرمایی

مسکونی بودن 
کن  کاربری اما

تولیدی و برخورد 
شهرداری با آن در 

صورت توسعه و 
ایجاد برند

نامتناسب بودن 
قواعد شهری 
با واقعیتهای 

محله از جمله 
عدم تفکیک بین 
کارگاههای بومی 

محله با سایر 
کارگاهها

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

ـ تغییر در 
قواعد شهری 
جهت اعطای 

مجوز به 
بنگاههای 

بومی و 
 خانوادگی

ـ راه اندازی 
هسته های 

تخصصی 
در هر رسته 

تولیدی 
جهت 

بسترسازی 
برای اقدام 

مشترک

گفتمان سازی و  ـ 
گری جهت  مطالبه 

تبعیض مثبت در 
کارگاهی  کار  قواعد 
بین محالت پایین 

 شهر و باالشهر
کار  ـ تامین فضای 

مشترک و تسهیالت 
کارگاههای خرد  برای 

نوپا به منظور ایجاد 
هسته های مشترک 

تخصصی

ضعف

نوع غالب 
مشاغل، 

روزمزدی و 
ناپایدار است

رقابت پذیری 
پایین مشاغل 
با قابلیت رشد 

اما درآمد  اولیه 
پایین)نظیر تولید 

خانگی( در برابر 
مشاغل خدماتی 

سطح پایین بدون 
قابلیت رشد ولی 
درآمد اولیه باال، 

باعث شده است 
تا محله به مشاغل 
گذار نکند. باالتری 

عدم حمایت از 
کار در دوره  نیروی 

گذار به سوی 
پایدارسازی شغل 

توسط نهادهای 
حامی

رها شدگی 
مشاغل سطح 

پایین از 
سوی دولت و 

کمیت حا

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

ـ اعطای 
سوبسید در 

مراحل اولیه 
تولید  برای 

که  مشاغلی 
جای رشد 

 دارد.
ـ متصل و 

مشروط 
کردن 

حمایتهای 
خیریه و 
فرهنگی 

به موضوع 
اشتغال 

جهت رشد 
پیوسته 
و مالیم 

مخاطب

ـ عقد قرارداد خرید 
تضمینی و سفارش 
تولید برای شاغلین 

 نوپا
ـ راه اندازی مرکز 

کار و  کسب و  توسعه 
کارآفرینی و  مدارس 

 مهارت ورزی
ـ راه اندازی پلتفرم یا 

نظام ارائه خدمات 
اجتماعی به طوری 

که حمایت از شاغلین 
نوپا را در اولویت قرار 

دهد
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ضعف

نوع غالب 
تولیدات، سطح 

پایین و فاقد 
استاندارد است

عدم سرمایه گذاری 
ح  برندهای مطر
و پیوند نخوردن 
شرکتهای معتبر 

تولیدی و خدماتی 
کوچک  به مشاغل 

و خانگی

کوچک و زیرزمینی 
بودن تولید 

کنندگان محلی و 
توجیه نداشتن 

مواجه شدن 
ح با  برندهای مطر

تعداد زیادی تولید 
کننده خرد و غیر 

استاندارد

عدم تامین 
هزینه مبادله 
گرفتن  ارتباط 

برندهای 
ح با  مطر

تولیدکنندگان 
خرد محلی در 

گذار دوره 

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

حمایت 
از مرتبط 
ساختن 

شرکتهای 
ح و  مطر

صاحب برند 
با شبکه 
مشاغل 

محله

ـ ارائه خدمات 
تسهیلگری و ارائه 
تسهیالت سرمایه 

گردش برای دوره  در 
گذار جهت ارتباط 
ح با  برندهای مطر

 شبکه مشاغل محله
ـ پلتفرم مقاطعه 

کاری تولید

موقعیت نزدیکی به بازارفرصت
جغرافیایی 

حمایت از 
اختالط نوع 

مشاغل و اقشار 
کن در محله  سا

با سایر محله 
های تهران

حمایت از 
وارد شدن 

جوانان 
مستعد 

محله به 
حوزه خرید 

و فروش 
از طریق 

اتصال آنها به 
مشتری )ولو 

محدود(

پلتفرم فروش قبل از 
خرید در سطح فروش 

کننده به مصرف 

فرصت

کن و  وجود اما
اراضی متعدد 

به منظور 
راه اندازی 
کارگاههای 

تولیدی

متروک واقع شدن 
ک  بسیاری از امال
و تملک بسیاری 

ک توسط  امال
شهرداری و سایر 

نهادها

پایین بودن 
قیمت ملک نوساز 

و به صرفه نبودن 
نوسازی در محله

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

فعال سازی 
ک متعلق  امال

به شهرداری 
در راستای 

تولید اجتماع 
محور

ارائه حق بهره برداری 
ک بال  برخی امال

استفاده شهرداری 
گروههای  به 

اجتماعی در راستای 
اشتغالزایی برای 

اهالی
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فرصت

امکان راه 
اندازی مشاغل 

خدماتی و 
خدمات برتر 

پشتیبان بازار در 
محله)خدمات 
حقوقی، مالی، 

طراحی، فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات، 

بازاریابی، ...( 
که مناطق  چرا

حاشیه مرکز در 
دنیا معموال 

جایگاه خدمات 
برتر تولید 

هستند.

نیاز بازار به 
خدمات برتر مذکور 

و مزیت نسبی 
محله در این زمینه 

به دلیل نزدیکی 
به بازار

حمایت از 
اختالط نوع 

مشاغل و اقشار 
کن در محله  سا

با سایر محله 
های تهران

تسهیالت یا 
تامین فضای 
کار ینگاههای 

خدمات برتر 
نوپای وابسته 

به بازار

کار 20  ـ تامین فضای 
بنگاه خدمات برتر 

نوپا در محله با اجاره 
یارانه ای به مدت 

 دو سال
ـ اعطای مجوز استقرار 

بنگاههای مذکور در 
کاربریهای مسکونی 
محله بدون نیاز به 

پرداخت عوارض

فرصت

وجود فضاهای 
کار در خانه های 

سنتی)حیاط، 
زیرزمین و ...(

معماری قدیمی و 
نوسازی محدود 

خانه ها

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 
کار محله نیروی 

ایجاد شبکه 
مشاغل 

خانگی

ایجاد پلتفرم مقاطعه 
کاری تولید

فرصت

قوی بودن 
شبکه قومی و 

فامیلی در برخی 
اقشار و اقوام 

کن در محله سا

وجود برخی 
قومیتهای خاص 

که از ابتدا بصورت 
قومی به محله 

کرده اند مهاجرت 
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فرصت

دسترسی 
به ترمینال 
جنوب، راه 

آهن، باربری، 
شریانهای 

خروجی تهران و 
بازارهای اصلی 

شهر

موقعیت 
جغرافیایی 

تغییر ترکیب 
فرصتهای 

شغلی

فعال سازی 
پتانسیل 

خانه های 
گردی  بوم 

برای 
مسافرین 

بعنوان یک 
بستر اشتغال 

برای اهالی

حمایت از ایجاد 
گردی  10 خانه بوم 

جهت اسکان 
مسافرین در محله

فرصت

وجود نیروی 
کار مهاجرت 

کرده به عنوان 
فرصتی برای 
رابط اشتغال 

روستایی با بازار

نیاز بازار به مشاغل 
خدماتی سطح 

که نیروی  پایین 
کار ارزان قیمت را 
از مناطق محروم 

کشور به خود 
کند جذب می 

تغییر ترکیب 
فرصتهای 

کاهش  شغلی و 
شکاف سطوح 
شغلی در یک 

رسته

حمایت از 
وارد شدن 
کار  نیروی 

سطح پایین 
اما مستعد 

بازار به 
حوزه خرید 

و فروش 
از طریق 

اتصال آنها به 
مشتری )ولو 

محدود(

 پلتقرم های فروش 
قبل از خرید/از 

تولید به مصرف، از 
شهر مبدا مهاجرت 

و از بازار

تهدید
 جذابیت 

درآمد مشاغل 
مجرمانه

پیوند خوردن 
محله با مشاغل 

که  مجرمانه 
ریسک باال و 

درآمد بسیار باال 
دارند به صورتی 
که فرد با الگوی 

کار مجرمانه، یک 
ساله زندگی خود را 

تامین میکند.

عدم برخورد قاطع 
و مداوم با مشاغل 

مجرمانه

ـ برخورد قهری و 
ریشه ای مداوم 

با مشاغل 
 مجرمانه 

ـ برنامه برای 
مقابله با آسیب 
که  های جهری 
موجب بدنامی 

محله میشود

بین بخشیبین بخشی
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تهدید

وجود بستر 
امرار معیشت 

برای معتادین 
متجاهر نظیر 

گردی و... زباله 

نزدیکی به بازار 
و جریان بسیار 
شدید ورودی 

کاال،  و خروجی 
افراد و پول به این 

منطقه و ارتزاق 
کارتن خوابها از 

مازاد این جریان

تک قطبی بودن 
کشور و تامین  بازار 

نیاز بخش عمده 
کشور توسط  ای از 

بازار بزرگ

سابقه تاریخی 
گیری  شکل 

بازار
بین بخشی

تهدید

کم تاثیر بودن 
اهالی محله در 

مالکیت مشاغل 
کارگاهی  و انبار 

و ...)صرفا به 
کارگری( عنوان 

کار  کثرا مالک  ا
خود و ارزش 

اضافی آن نیستند 
و قدرت چانه 

زنی برای افزایش 
سهم خود از ارزش 

اضافی را ندارند

 از دالیل آن 
میتوان به 

نداشتن سرمایه، 
کار،  کسب و  شم 

امید و چشم انداز 
و ارتباطات و 

دسترسی به منابع 
رانت نام برد.

قرار نگرفتن در 
که  شبکه ای 

قدرت چانه 
زنی اعضا 
را بصورت 

تدریجی 
افزایش دهد

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی

ـ حمایت 
از ایجاد 

کارگاههای 
واسط با 

قابلیت ایجاد 
مشاغل 
اقماری 

متناسب 
با ظرفیت 

 محله
ـ تجمیع 

مشاغل خرد 
و خانگی 

توسط 
کانونهای 
اجتماعی 

محله و 
ایفای نقش 

سرشبکه 
توسط 
کانونها

ـ عقد قرارداد خرید 
تضمینی و سفارش 

کارگاههای  تولید بین 
کانونهای  واسط و یا 

کارآفرینی اجتماعی با 
مشاغل خرد و خانگی 

 محله
ـ تخصیص فضای 

کارگاهی ارزان قیمت 
کارگاهای واسط  به 

مشروط به ایجاد 
تعداد اشتغال معین 

از طریق آموزش و 
 اعطای سفارش تولید

ـ تامین هزینه 
تسهیلگری طی 

دوره یک ساله برای 
کارآفرینی  کانونهای 

اجتماعی
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تهدید

خدمات 
غیرهدفمند 
که  خیریه ها 

کار و  انگیزه 
کم  تالش را 

میکند

نبود نظام ارائه 
خدمات اجتماعی

عدم اعتماد خیریه 
ها به یکدیگر و به 

کالن یک پلتفرم 

نگاه به 
لیست افراد 

و اطالعات 
خیریه به 

عنوان مزیت 
اصلی و منبع 

قدرت خود

بین بخشی

ایجاد نظام 
خدمات 

خیریه مبتنی 
کمترین  بر 

ک  به اشترا
گذاری 

اطالعات بین 
خیریه های 

محله

ایجاد یک سامانه 
جهت تعیین 

همپوشانی خیریه ها 
با یکدیگر

تهدید

 عدم تعریف 
فرآیند رشد 

شغلی در داخل 
که باعث  محله 
میشود فرد بعد 

گرفتن به  از پا 
بیرون از محله 

منتقل شود

نبود ارتباط 
شبکه ای بین 

بنگاههای خرد 
جهت ایجاد ضریب 

فزاینده)قدرت(

نداشتن چشم 
انداز از مراحل 
و غایت ایجاد 

ارتباطات شبکه 
ای

انجام نشدن 
یا عدم اطالع 
از نمونه های 
گلخانه  موفق 

ای

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی

شبکه سازی 
بنگاههای 

محله از 
طریق 

خدمات 
تسهیلگری از 
قبیل معرفی 

الگوهای 
موفق، 

ایجاد چند 
نمونه موفق 

مصنوعی 
و...

ـ اتصال بنگاههای 
محله به پلتقرم های 
فروش قبل از خرید/

از تولید به مصرف، از 
شهر مبدا مهاجرت 

 و از بازار
ـ راه اندازی صندوق 
های قرض الحسنه 

 وقف محور
ـ بسته خدمات 

تسهیلگری
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ت
وضعی

کارگاه  وجود 
کوچک در  های 
ک،  حوزه پوشا

کفش و ...

نقش و جایگاه 
محله بعنوان 

محله تابع بازار : 
ایفای نقش تامین 

کار سطح  نیروی 
پایین تولیدی و 

خدماتی، خوابگاه، 
تامین حلقه های 

کاربر تولید ، انبار 
بازار

شبکه سازی 
اجتماعی و 

اقتصادی 
میان مشاغل و 

کار محله  نیروی 

ـ راه اندازی 
هسته های 

تخصصی 
در هر رسته 

تولیدی 
جهت 

بسترسازی 
برای اقدام 

 مشترک
ـ حمایت 

از ایجاد 
کارگاههای 

واسط با 
قابلیت ایجاد 

مشاغل 
اقماری 

متناسب 
با ظرفیت 

 محله
 ـ ایجاد یک 

هویت واحد 
کارگاهها  برای 

و نیروهای 
دارای مهارت 

در حوزه 
ک  پوشا

کمک به  و 
هویت سازی 
برای محله از 

این طریق

ذکر شد
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ت
وضعی

وجود انبارهای 
متعدد در محله

نقش و جایگاه 
محله بعنوان 

محله تابع بازار : 
ایفای نقش تامین 

کار سطح  نیروی 
پایین تولیدی و 

خدماتی، خوابگاه، 
تامین حلقه های 

کاربر تولید ، انبار 
بازار

پایین بودن 
قیمت ملک در 

محله به نسبت 
سود حاصل از 

کردن اجناس  انبار 
باالخص با توجه 
به نوسانات بازار 

در دهه اخیر

بین بخشی

ساماندهی 
انبارها در 
یک زون 
مشخص

ت
وضعی

کودکان  وجود 
کار

گی فرهنگی  ویژ
برخی اقشار خاص 

نظیر غربتی ها و 
افغانی ها

بین بخشی
برنامه های 

فرهنگی ویژه 
کار کودکان 

محرومیت اهالی 
کردن  کار  و نیاز به 

اعضای خانواده 
جهت تامین 

معیشت

نیاز بازار به برخی 
کم درآمد  مشاغل 

نظیر پادویی و 
که نوعا  کاری  وسط 
نوجوانان مخاطب 

آن هستند

تغییر ترکیب 
فرصتهای 

کاهش  شغلی و 
شکاف سطوح 
شغلی در یک 

رسته

مهارت 
آموزی به 

کار کودکان 

تقویت مدارس 
مهارت آموزی ویژه 

کار کودکان 
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نظام مسائل خیریه:
هدف:

که عوامل محرومیت آنها بطور جامع مرتفع   تحت پوشش قرار دادن تعداد مشخصی خانواده بطوری 
کثر استعداد آنها در راستای توانمندسازی شکوفا شود. گردد و حدا
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قوت

گر اسم شخص  یا  ا
کار  مجموعه به عنوان 

خیریه معروف شود 
و جا بیفتد دیگر نیاز 

به اینکه جهت تامین 
منابع خیریه دنبال 

خّیر باشد نیست.

برند شدن محله 
کار خیریه  برای 
و راحتی جذب 

منابع 

بومی سازی 
خیریه ها

پشتیبانی خیریه های 
ح و دارای منابع  مطر

کافی از ایجاد خیریه های 
نوپای محلی

ـ ایجاد یک جایگاه حقوقی 
نظیر صندوق خیریه مسجد 
با محوریت یا مشارکت فعال 
کمک  افراد معتمد محلی و 

به تامین منابع آن در مراحل 
اولیه توسط خیریه های 

ح مطر

قوت

همکاری و هم افزا 
شدن نسبی خیریه 

های تخصصی با 
یکدیگر جهت پوشش 

دادن ابعاد مختلف 
نیازهای یک مددجو

کز  تکثر و تعدد مرا
خیریه در محله

شبکه سازی 
خیریه ها

ایجاد بستر هم افزایی 
بین خیریه های 

تخصصی در قالب یک 
سامانه یا سیستم 

حواله ای

راه اندازی سامانه هم افزایی 
خیریه ها و تعیین نظامات آن

ضعف

بسیاری از مددجویان 
در صورت صرفا 

متصل شدن به درگاه 
ارائه خدمت قادر به 

دریافت خدمت مورد 
نیاز خود نیستند 
و نیاز به همراهی 

مددکار دارند

ـ ضعف شخصیت، 
ظاهر و روابط 

اجتماعی سطح 
که موجب  پایین 
طرد از طرف فرد 
 مقابل می شود.
ـ نظام مددکاری 

ضعیف در امر 
خیریه

حل مشکل خانه 
 به خانه

)خدمت از 
نزدیک(

تقویت شبکه مددکاری

کمپین مددکاران  ـ ایجاد 
داوطلب و نذر زمان جهت 
گرفتن چند  تحت پوشش 
خانواده مددجو توسط هر 

گزینش و  مددکار پس از 
آموزش و ایفای نقش رابط 

 خیریه و مددجو 
ـ برگزاری دوره آموزشی برای 

مددکاران داوطلب

ضعف

در مورد برخی 
مددجویان به 

دلیل وضع ظاهری 
نامناسب نظیر اعتیاد 

قبلی و یا اتباع بودن 
و... درگاههای 
خدمت مانند 

پزشک و پاسگاه و ... 
خدمات مطلوبی را به 

آنها ارائه نمیکنند و 
مانند سایرین با آنها 

رفتار نمیشود

ـ توجیه نبودن 
فرد ارائه دهنده 
خدمت در درگاه 

 معرفی شده
ـ نظام مددکاری 

ضعیف در امر 
خیریه

حل مشکل خانه 
 به خانه

)خدمت از 
نزدیک(

ـ قرارداد با درگاههای 
خدمت معین و تعیین 

یک رابط مقیم از پرسنل 
آن درگاه

قرارداد با 10 درگاه خدمت در 
حوزه مشاوره، درمان، ارزاق 

و... و معرفی به شبکه خیریه 
های محله
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ضعف

عدم وجود 
استاندادهای خیریه: 
تعریف دقیق و شفاف 
مستحق انجام نشده 

است، شاخص و 
معیار مناسبی در این 

حوزه وجود ندارد و 
کار سلیقه ای پیش 

می رود.

نبود نگاه 
سیستمی

تقویت و ترویج 
مبانی علمی 

خیریه ها

تعریف دقیق مددجو 
و مسیر توانمندسازی 

محرومین مبتنی بر 
مبانی علمی 

برگزاری دوره های آموزشی 
برای خیریه های عضو شبکه

ارائه خدمت به ضعف
صورت رویداد 

خدمت لزوما به 
مستحق نمی رسد 
کس زودتر  بلکه هر 
گرفت  در صف قرار 

که معموال افراد  ـ 
حرفه ای هستند ـ 
خدمات بیشتری 
کند و  دریافت می 
مستحقان آبرودار 
از دریافت خدمت 

باز می مانند

بومی سازی 
خیریه ها

استفاده از ظرفیت شبکه 
مویرگی همسایگی و 

افراد معتمد محلی برای 
کمکهای خیریه  رساندن 

ای به مددجویان 

تعیین یک رابط خیریه در 
کوچه، مسجد و حسینیه  هر 

توسط خود خیریه ها

عدم امکان 
کردن  مشروط 

ارائه خدمت به 
گام  مددجو به 
برداشتن او در 

مسیر پیشرفت 
تعیین شده یا 
کردن  مشروط 

خدمت به مددجو 
به ارائه خدمتی 

توسط او به محله

ارائه خدمت در قالب ایجاد نظام ارجاع
نظام ارجاع و معرفی نامه

قرارداد با 10 درگاه خدمت در 
حوزه مشاوره، درمان، ارزاق 

و... و معرفی به شبکه خیریه 
 های محله

ـ تعیین فرمت واحد ارجاع 
برای انواع خدمات در قالب 

کارت اعتباری یا حواله یا ذیل 
یک سامانه
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ضعف

که  تقویت فرایندی 
موجب فقر مددجو 

شده با پوشش دادن 
تبعات مسیر غلط 

زندگی مددجو از 
طریق خیریه

غفلت از ریشه ها 
و علت فقر مددجو 

باالخص ضعف 
فکری و فرهنگی او 
و پرداختن صرف  
به آثار آن /  عدم 

وجود پیوستهای 
فرهنگی و 

کار  اجتماعی در 
خیریه

تقویت و ترویج 
مبانی علمی 

خیریه ها

مشروط ساختن ارائه 
خدمات به دریافت 

مشاوره

راه اندازی مرکز مشاوره در 
محله و ارائه خدمت به 

مددجوهای معرفی شده 
از سوی خیریه های طرف 

قرارداد / برگزاری دوره های 
کز خیریه آموزشی برای مرا

ضعف

همپوشانی خیریه ها 
و دریافت خدمات 

توسط مددجو از 
چندین خیریه

ـ تنوع و تکثر 
 نهادهای خیریه

ـ نبود سازوکار 
کننده  هماهنگ 
اطالعات و دسته 

بندی اطالعات 
گروههای  در بین 

فعال

شبکه سازی 
خیریه ها

پیاده سازی سامانه 
ارائه خدمات اجتماعی 

کردن  بمنظور نظام مند 
ارائه خدمت درون خیریه 
و نیز هماهنگی خیریه ها 

با یکدیگر

ایجاد سامانه مددکاری و ارائه 
خدمات اجتماعی مبتنی 

کمترین  کد ملی و نیاز به  بر 
گذاری  ک  میزان به اشترا

اطالعات / برگزاری دوره های 
کز خیریه آموزشی برای مرا

ضعف

عدم وجود 
شاخصهای رشد و 

خروج از وضعیت فقر 
برای مددجویان؛ 
عدم وجود فرایند 

شفاف غربالگری  و 
نیازسنجی برای 

مددجو

نبود نگاه 
سیستمی

تقویت و ترویج 
مبانی علمی 

خیریه ها

تعریف فرایند غربالگری 
مددجو

تعریف فرمهای ارزیابی 
مددجو از جنبه های 

مختلف/ برگزاری دوره های 
کز خیریه آموزشی برای مرا
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ضعف

نظام مند نشدن ارائه 
خدمات درون خیریه 

که  گونه ای  ها به 
خدمات تیپ تعریف 

شود و مددجو پس 
از ورود و غربالگری به 
سمت درگاه خدمات 
تیپ مربوطه هدایت 

شود. در مقابل، لزوم 
فکر و چاره اندیشی 

برای هر مددجو

نبود نگاه 
ایجاد نظام ارجاعسیستمی

تعریف خدمات تیپ و 
تعریف فرایند و درگاه هر 

که میزان  یک از خدمات 
مشخصی از ارائه خدمت 

طی سال را تعهد داده 
است

عقد قرارداد با تعداد 
کز درمانی،  مشخصی مرا
کز تولیدی و  مشاوره، مرا

کز ترک اعتیاد،  خدماتی، مرا
فروشگاهها و... و تعریف 

نوعی حواله فیزیکی یا 
الکترونیک جهت دریافت 

خدمات توسط آنان

ضعف

تعریف نشدن 
خدمات خیریه ذیل 

یک جنبش اجتماعی 
هویت بخش؛ بلکه 

برعکس، خدمات 
خیریه بعنوان یک 

مخدر محسوب می 
شود

کم بودن  ـ حا
نگاه لیبرال و غیر 

انقالبی بر اقدامات 
خیریه )حتی در 

کز خیریه  مورد مرا
 انقالبی ها(

ـ عدم وجود 
پیوستهای 

فرهنگی و 
کار  اجتماعی در 

خیریه

بومی سازی 
خیریه ها

ـ ارتباط مداوم و معنوی 
 خیریه با مددجو

کار عهد  ـ ایجاد ساز و 
محلی

 ـ برگزاری روضه های خانگی
ـ تعیین رویدادهای خیریه 

هویت بخش در  نشست های 
 هم اندیشی

ـ تدوین و جمع آوری امضا 
برای عهد محلی با اولویت 

افراد معتبر سابق و فعلی 
محله 

ضعف

گرایش به سمت 
کمبود  توزیع ارزاق و 

منابع جهت تامین 
سایر نیازهای مددجو

کننده  تعیین 
بودن خّیر و نه 

خیریه در تجهیز 
منابع

حمایت از 
محوریت یافتن 

خیریه بجای خّیر 
و مددجو

کمپینهای  برگزاری 
موضوعی توسط خیریه 

ها

هماهنگی با رسانه های 
خبری مرتبط جهت پوشش 

کمپینهای خیریه های  دادن 
عضو شبکه

ضعف

نبود اولویت بندی 
برای جذب مددجو 

)آیا اولویت با افراد 
دارای قابلیت 

توانمندی است یا 
کار  کلی از  افراد به 

افتاده یا ...(

تعیین نشدن 
کز  هدف نهایی مرا

خیریه و چشم 
انداز آنها برای 
تاثیرگذاری بر 

محله

تقویت و ترویج 
مبانی علمی 

خیریه ها

تدوین سند راهبردی 
خیریه ها

ترویج این موضوع در قالب 
دوره های آموزشی برای 

خیریه ها
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ضعف

ضعیف بودن 
ابعاد مشاوره و 

توانمندسازی فکری 
مددجو جهت حل 

ریشه ای معضل فرد

ـ در حاشیه بودن 
نگاه ریشه ای و 

 توانمندسازی
ـ عدم وجود 
پیوستهای 

فرهنگی و 
کار  اجتماعی در 

خیریه

حل مشکل خانه 
 به خانه

)خدمت از 
نزدیک(

تمرکز یک مددکار بر روی 
هر خانواده جهت ریشه 

یابی معضالت و همراهی 
گام با مددجو در  گام به 

مسیر توانمندسازی

کمپین مددکاران داوطلب  ـ 
ـ راه اندازی مرکز مشاوره در 

محله

فرصت

آمادگی بسیاری 
از مددجوها برای 

اصالح مسیر زندگی 
خود

رسیدن به 
وضعیت ته خط 

و مشاهده تبعات 
روش غلط زندگی 

خود

بین بخشی

برگزاری رویدادهای 
مبتنی بر هیجان جهت 

ایجاد جّو مثبت برای 
ترک آسیبها در محله

ـ برگزاری 10 حلقه بهبود 
یافتگان در مساجد و 

 حسینیه های محله
ـ برگزاری ایستگاههای صلواتی 

متعدد در محله جهت 
شناسایی و جذب افراد دچار 

 آسیب مستعد بهبود
ـ راه اندازی خانه ارجاع جهت 

هدایت افراد دچار آسیب به 
کز مرتبط  مرا

تهدید

ناپایدار بودن خدمات 
خیریه و متوقف شدن 

آن در صورت خروج 
فعالین غیر بومی از 

محله؛ درونی نشدن 
خدمات اجتماعی در 

محله و عدم شکل 
گیری شبکه خیریه 
توسط اهالی بومی

نبود سازوکاری 
همسایگی و 

اجتماعی الزم 
برای همیاری 

مردمی و نظام از 
گسسته محلی  هم 

به علت فقر و 
ناداری اقتصادی و 

اجتماعی

بومی سازی 
خیریه ها

ـ پیاده سازی نظام 
 خدمت در برابر خدمت

ـ ایجاد تعاونی های 
 مصرف محلی

ـ استفاده از ظرفیت 
شبکه مویرگی همسایگی 

و افراد معتمد محلی 
کمکهای  برای رساندن 

خیریه ای به مددجویان 

ـ تعیین یک رابط خیریه در 
کوچه، مسجد و حسینیه  هر 

 توسط خود خیریه ها
ـ حمایت از ایجاد تعاونی های 

مصرف از طریق فعالسازی 
کاالهای تنظیم بازار،  ظرفیت 

خریدهای عمده سازمانی، 
 تعاونی مصرف ادارات و...

ـ ایجاد یک جایگاه حقوقی 
نظیر صندوق خیریه مسجد 
با محوریت یا مشارکت فعال 

 افراد معنمد محلی
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تهدید

رایج شدن فرهنگ 
گیری و ارثی  مواجب 

شدن آن در برخی 
اقشار

ـ تعدد خیریه ها و 
اعطای غیر نظام 

مند خدمات

بومی سازی 
خیریه ها

پیاده سازی نظام 
خدمت در برابر خدمت

ـ پژوهش: طراحی نظام 
خدمت در برابر خدمت 

کارت  کار  و طراحی ساز و 
 اعتباری برای پیاده سازی آن

ـ پژوهش و اجرا: طراحی 
سامانه درون خیریه جهت 

پیاده سازی نظام خدمت در 
برابر خدمت

تجمع افراد رسوبی و تهدید
مفت خور در محله

معروف شدن 
محله به وجود 

خیریه های 
متعدد

بومی سازی 
خیریه ها

ـ پیاده سازی نظام 
 خدمت در برابر خدمت

ـ استفاده از ظرفیت شبکه 
مویرگی همسایگی و 

افراد معتمد محلی برای 
کمکهای خیریه  رساندن 

 ای به مددجویان 
ـ ارائه خدمت در قالب 

 نظام ارجاع و معرفی نامه
ـ تعریف فرایند غربالگری 

مددجو

ـ تعیین یک رابط خیریه در 
کوچه، مسجد و حسینیه  هر 

 توسط خود خیریه ها
 ـ ذکر شد
ـ ذکر شد

تهدید
جهت داده شدن 
خیریه ها از سوی 

خیرین و مددجویان 

منابع خیرین 
که غالبا بابت 

یک نیت خاص 
ولو اشباع شده 
تخصیص داده 

شده و نیز تقاضای 
که  مددجویان 
ممکن است با 

نیاز واقعی آنان 
منطبق نباشد

حمایت از 
محوریت یافتن 

خیریه بجای خّیر 
و مددجو

کمپینهای  برگزاری 
موضوعی توسط خیریه 

ها

هماهنگی با رسانه های 
خبری مرتبط جهت پوشش 

کمپینهای خیریه های  دادن 
عضو شبکه
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تهدید

محدود بودن امکان 
هدایت مددجو در 

مسیر صحیح زندگی 
از طریق مشروط 

ساختن ارائه خدمات 
به او

ـ لیز خوردن 
مددجو به سمت 

سایر خیریه ها 
بدلیل تکثر و 

کز  ناهماهنگی مرا
خیریه با یکدیگر 

کردن  )بازی 
مددجو با خیریه 

 ها(
ـ نبود سازوکار 

کننده  هماهنگ 
اطالعات و دسته 

بندی اطالعات 
گروههای  در بین 

فعال

شبکه سازی 
خیریه ها

پیاده سازی سامانه 
ارائه خدمات اجتماعی 

کردن  بمنظور نظام مند 
ارائه خدمت درون خیریه 
و نیز هماهنگی خیریه ها 

با یکدیگر

ایجاد سامانه مددکاری و ارائه 
خدمات اجتماعی مبتنی 

کمترین  کد ملی و نیاز به  بر 
گذاری  ک  میزان به اشترا

اطالعات 

وضعیت

بر خالف سایر حاشیه 
شهرها اینجا لزوما 

همه نیازمند نیستند، 
پس ارائه یک نوع 

خدمت به همه اهالی 
درست نیست

نزدیکی به بازار، 
واقع شدن در 
مرکز شهر و در 

نتیجه سکونت 
اقشار متنوع 

جهت استفاده از 
مزیتهای دسترسی 

محله

ارائه خدمت در قالب ایجاد نظام ارجاع
نظام ارجاع و معرفی نامه

قرارداد با 10 درگاه خدمت در 
حوزه مشاوره، درمان، ارزاق 

و... و معرفی به شبکه خیریه 
 های محله

ـ تعیین فرمت واحد ارجاع 
برای انواع خدمات در قالب 

کارت اعتباری یا حواله یا ذیل 
یک سامانه

وضعیت

محدود بودن امکان 
تبعیض مثبت بین 
مددجویان بدلیل 

اعتراض سایرین

وجود شبکه اطالع 
رسانی مردمی 
گسترده  بسیار 

میان اهالی

بومی سازی 
خیریه ها

کردن سایر  بسیج 
کمک  مددجویان برای 
داوطلبانه به مددجوی 

نیازمندتر )خدمت در 
برابر خدمت(
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قوت

وجود افراد به ته خط 
که به دلیل  رسیده 

چشیدن نهایت تلخی 
زندگی غلط آمادگی نسبی 

باالتری را برای بازگشت 
دارند.

تجاری شدن مدیریت 
کمپ های ترک اعتیاد در 

که شرایط  تهران، به طوری 
برای لغزش مزمن و تعمیق 

کنند. اعتیاد فراهم می 

ایجاد برنامه های هیجانی با 
محوریت امامت محله برای ترک 

دادن معتادین ته خطی

برگزاری جشن ترک معتادین 
کرده محله ترک 

2.زمینه سازی دولت برای نقش 
آفرینی معتادین بهبودیافته 

کز  در جهت تاسیس و اداره مرا
کاهش آسیبهای  ترک اعتیاد و 

 اجتماعی

کمپ ترک  اعطای مجوز 10 
اعتیاد به معتادین بهبودیافته 

محله 

قوت

انگیزه باالی شهروندان 
تهرانی نظیر افراد مشهور، 

دغدغه مندان اجتماعی 
جهت ایفای نقش 

داوطلبانه برای همراهی 
ح های آسیب های  در طر
اجتماعی نسبت به سایر 

محالت

گیری محله به  سابقه شکل 
عنوان یک محله حاشیه، 

مستضعف و پرآسیب

کیفی از افراد  کمی و  بهره مندی 
مشهور منتخب توسط امامت 

محله و یا نهادهای محلی با 
کرود فاندینگ رویکرد 

امکان سنجی 5 پروژه فرهنگی 
اجتماعی با مشارکت امامت 

محله و یا نهادهای محلی

قوت
وجود بزهکاران عاقبت به 

که   خیر متعلق به محله 
قابل الگو شدن هستند.

تحوالت تاریخی و فرهنگی 
کشور کالن 

1.بازسازی هویت تاریخی و 
انقالبی محله با ابزار رسانه و 

کتاب نشر 

تولید 10 محصول رسانه ای در 
کلیپ و مستند از  کتاب،  قالب 

شخصیت های تاریخ معاصر 
ج آن محله و خار

قوت

وجود الگوهای شخصیتی 
نظیر ورزشکاران متعلق به 

که قابل اشاعه در  محله 
سطح محله هستند.

تحوالت تاریخی و فرهنگی 
کشور کالن 

1.بازسازی هویت تاریخی و 
انقالبی محله با ابزار رسانه و 

کتاب نشر 

تولید 10 محصول رسانه ای در 
کلیپ و مستند از  کتاب،  قالب 

شخصیت های تاریخ معاصر 
ج آن محله و خار
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قوت

وجود شهروندان و هسته 
های اجتماعی سالم در 

که علی رغم  میان اهالی 
کم آسیب ها در محله  ترا

زندگی و فعالیت می کنند.

بنیه تاریخی و با هویت 
محله در سده اخیر

1.تقویت اراده جمعی مردم 
محله با مکانیسم رهبری 

اجتماعی و مذهبی برای مطالبه 
گری حقوق قانونی شان از 

دستگاهها

کتابچه راهنمای   تولید 3 
گری تخصصی در رابطه  مطالبه 

با سه دستگاه سازمان بهزیستی، 
نیروی انتظامی و شهرداری

2. قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

 هماهنگی و زمینه سازی با 
سازمان تبلیغات اسالمی برای 

اعزام 10 طلبه جهادی جهت 
استقرار در محله به عنوان امام 

جماعت

3. تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

 هماهنگی و زمینه سازی با 
سازمان تبلیغات اسالمی برای 

اعزام 10 طلبه جهادی جهت 
استقرار در محله به عنوان امام 

جماعت

4. بهره مندی از مکانیسم 
خواهرخواندگی به منظور شتاب 
کودکان و نوجوانان دهی تربیت 

هماهنگی برای اعزام 100 نوجوان 
از 10 نهاد مردمی مستقر در محله 

گذران دوره های آموزشی  برای 
و اوقات فراغت در ایام تابستان 

به پایگاه های بسیج، هیئات 
کانون های فرهنگی  مذهبی و 

یکی از محالت منتخب شهر 
تهران
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کم بسیار باالی ضعف ترا
معتادین متجاهر

1. وجود مافیای قاچاق 
مواد مخدر بانفوذ در 

دستگاه انتظامی و عدم 
امکان برخورد با سرحلقه 
های اصلی تولید و توزیع 

بین بخشیبین بخشیمواد مخدر

2. وجود بستر وجود امرار 
معیشت معتادین متجاهر 

گردی و... به  از طریق زباله 
دلیل نزدیکی به بازار

ضعف
گرفتاری بزهکاران در 

کم و تکثری از جرائم و  ترا
آسیب های متنوع

1. شناخته شدن محله به 
کننده  عنوان محله تسهیل 

تقویت رویکرد ارائه خدمات ارتکاب جرم
و حمایت های اجتماعی به 

صورت خانه به خانه از طریق 
شبکه مددکاری

ح  امکان سنجی مداخله در طر
ها و برنامه های خیریه های 

مستقر در محله
گیری  2. سابقه شکل 

محله به عنوان یک محله 
حاشیه، مستضعف و 

پرآسیب 

محل تجمع و فعالیت ضعف
زنان روسپی

1. شناخته شدن محله به 
کننده  عنوان محله تسهیل 

ارتکاب جرم

2.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

 هماهنگی و زمینه سازی با 
سازمان تبلیغات اسالمی برای 

اعزام 10 طلبه جهادی جهت 
استقرار در محله به عنوان امام 

جماعت

کمبود مددسراهای   .2
بانوان برای سالم سازی و 

ساماندهی زنان روسپی در 
نسبت آمار باالی این زنان

3. زمینه سازی دولت 
برای نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  اداره مددسرای بانوان و 

آسیبهای اجتماعی

اعطای مجوز 10 مددسرای 
بانوان به معتادین بهبودیافته 

محله 
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خشونت و جرائم سازمان ضعف
یافته

ـ دسترسی آسان به مشاغل 
مجرمانه، پردرآمد و 

مخاطره آمیز، به صورتی 
که در این فرایند بزهکارانی 

جسور و حرفه ای را در 
طول پنج الی ده سال بر 

شهر تهران تحمیل می 
کند.

بین بخشیبین بخشی

وجود مافیای قاچاق مواد 
مخدر بانفوذ در دستگاه 

انتظامی و عدم امکان 
برخورد با سرحلقه های 

اصلی تولید و توزیع مواد 
مخدر

بین بخشیبین بخشی

ضعف

عجین شدگی افراد با 
کودکی  آسیب ها از سن 

گرفتار شدن نسل های  و 
آتی در همین چنبره

فروپاشی نظام خانواده و 
شکلگیری خانواده های 

جدید

تقویت رویکرد ارائه خدمات 
و حمایت های اجتماعی به 

صورت خانه به خانه از طریق 
شبکه مددکاری

 ایجاد شبکه مددکاری ذیل 
امامت محله به استعداد 100 نفر

وجود ناامیدی مفرط و ضعف
زوال زندگی در محله

1. عدم مشروعیت بخشی 
دولت و نهادهای اداری با 
عدم استقرار دفاتر خود در 

این محله

 تقویت اراده جمعی مردم محله 
با مکانیسم رهبری اجتماعی 

گری  و مذهبی برای مطالبه 
حقوق قانونی شان از دستگاهها

هماهنگی با 5 نهاد دولتی 
برای استقرار 5 شعبه از 5 آنها 

در محله

2. تجاری شدن مدیریت 
کمپ های ترک اعتیاد در 

که شرایط  تهران، به طوری 
برای لغزش مزمن و تعمیق 

کنند. اعتیاد فراهم می 

اجرای سیاست درهای باز 
کمپ های ترک اعتیاد ونظارت 
کمپ  عمومی مردم بر وضعیت 

کیفی  ها به منظور ارتقای سطح 
آنها.

 هماهنگ سازی سازمان 
بهزیستی، نیروی انتظامی و 

شهرداری برای فراهم نمودن 
بازدیدهای مستمر و نظارت 

مردمی و حمایت اجتماعی آنها 
کمپ ها و  از معتادین مستقر در 

مددسراها
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لغزش مزمن ضعف

1. برخورد تحقیرآمیز و غیر 
برنامه مند نیروی انتظامی 

با معتادین

اجرای سیاست درهای باز 
کمپ های ترک اعتیاد ونظارت 
کمپ  عمومی مردم بر وضعیت 

ها به منظور ارتقای سطح 
کیفی آنها

ح با  امکان سنجی اجرای طر
همکاری افراد مشهور و ستاد 

میارزه با مواد مخدر

2. تجاری شدن مدیریت 
کمپ های ترک اعتیاد در 

که شرایط  تهران، به طوری 
برای لغزش مزمن و تعمیق 

کنند. اعتیاد فراهم می 

3. زمینه سازی دولت 
برای نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  کز ترک اعتیاد و  اداره مرا

آسیبهای اجتماعی

کمپ ترک  اعطای مجوز 10 
اعتیاد به معتادین بهبودیافته 

محله 

ضعف
آسودگی بزهکاران برای 
انجام هر نوع بزهکاری 

و جرم

1. دسترسی آسان به 
مشاغل مجرمانه، پردرآمد 
و مخاطره آمیز، به صورتی 

که در این فرایند بزهکارانی 
جسور و حرفه ای را در 

طول پنج الی ده سال بر 
شهر تهران تحمیل می 

کند.

2. اعتماد به نفس پایین 
مردم محله و فقدان اراده 

الزم آنها برای مطالبه 
حقوق قانونی خود از 

نهادها و دستگاههای 
دولتی
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ضعف

معتادین منفصل و 
طردشده یا فراری از 

خانواده و زادگاه، و نبود 
امکان حمایت اجتماعی و 

عاطفی از آنها

1.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

2.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

3. زمینه سازی دولت 
برای نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  کز ترک اعتیاد و  اداره مرا

آسیبهای اجتماعی

ضعف
تحقیر، خردشدگی و 

بیچارگی مفرط معتادین 
متجاهر

1. برخورد تحقیرآمیز و غیر 
برنامه مند نیروی انتظامی 

با معتادین

1.اجرای سیاست درهای باز 
کمپ های ترک اعتیاد ونظارت 
کمپ  عمومی مردم بر وضعیت 

ها به منظور ارتقای سطح 
کیفی آنها

2. تجاری شدن مدیریت 
کمپ های ترک اعتیاد در 

که شرایط  تهران، به طوری 
برای لغزش مزمن و تعمیق 

کنند. اعتیاد فراهم می 

2. زمینه سازی دولت برای 
نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  کز ترک اعتیاد و  اداره مرا

آسیبهای اجتماعی
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ضعف

جداشدگی و بدبینی 
کینه و  مفرط و وجود 

حس انتقام نسبت به 
جامعه

1. برخورد تحقیرآمیز و غیر 
برنامه مند نیروی انتظامی 

با معتادین

1.تقویت اراده جمعی مردم 
محله با مکانیسم رهبری 

اجتماعی و مذهبی برای مطالبه 
گری حقوق قانونی شان از 

دستگاهها

2. تجاری شدن مدیریت 
کمپ های ترک اعتیاد در 

که شرایط  تهران، به طوری 
برای لغزش مزمن و تعمیق 

کنند. اعتیاد فراهم می 

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

گزینی فضایی؛  3. جدایی 
تهی شدن محله از 

کیفیت و  نیروهای با
پیشران و انباشت تاریخی 

نیروهای غیرماهر و دچار 
آسیب در محله باعث 

نوعی انزوا از سایر محله ها 
شده و جامعه ای درخود را 

تشکیل داده است.

3.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

4. بهره مندی از مکانیسم 
خواهرخواندگی به منظور شتاب 
کودکان و نوجوانان دهی تربیت 
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ضعف

بهداشت بسیار پایین 
و امکان انتقال سریع 

بیماری )مانند ایدز، 
هپاتیت، زگیل تناسلی(

تجاری شدن مدیریت 
کمپ های ترک اعتیاد در 

که شرایط  تهران، به طوری 
برای لغزش مزمن و تعمیق 

کنند. اعتیاد فراهم می 

اجرای سیاست درهای باز 
کمپ های ترک اعتیاد ونظارت 
کمپ  عمومی مردم بر وضعیت 

ها به منظور ارتقای سطح 
کیفی آنها

3. زمینه سازی دولت 
برای نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  کز ترک اعتیاد و  اداره مرا

آسیبهای اجتماعی

فرصت

گرفتن  امکان ارتباط 
با صاحب منصبان و 

کرده  متنفذین مهاجرت 
از محله

1.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

2.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

3.بهره مندی از مکانیسم 
خواهرخواندگی به منظور شتاب 
کودکان و نوجوانان دهی تربیت 
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فرصت
کم باالی سمن ها،  ترا
گروه های  خیریه ها و 

جهادی فعال در محله

1. شناخته شدن محله به 
کننده  عنوان محله تسهیل 

ارتکاب جرم

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.اعتماد به نفس پایین 
مردم محله و فقدان اراده 

الزم آنها برای مطالبه 
حقوق قانونی خود از 

نهادها و دستگاههای 
دولتی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

3.بهره مندی از مکانیسم 
خواهرخواندگی به منظور شتاب 
کودکان و نوجوانان دهی تربیت 

فرصت
امکان ارتباط و 

سازماندهی معتادین 
بهبودیافته اهل محله 

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

3.زمینه سازی دولت برای 
نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  کز ترک اعتیاد و  اداره مرا

آسیبهای اجتماعی
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فرصت

کمی انباشته  وجود ترا
از تجربه مداخله برای 

بهبود وضعیت محله در 
نهادهای مردمی و محلی

1. اعتماد به نفس پایین 
مردم محله و فقدان اراده 

الزم آنها برای مطالبه 
حقوق قانونی خود از 

نهادها و دستگاههای 
دولتی

فرصت
وجود نهادهای داوطلبانه 

تخصصی آشنا به آسیب 
های محله در تهران

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

فرصت
قوی بودن شبکه قومی و 
فامیلی در محله در میان 

برخی قومیت ها

تقویت اراده جمعی مردم محله 
با مکانیسم رهبری اجتماعی 

گری  و مذهبی برای مطالبه 
حقوق قانونی شان از دستگاهها

2. قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 
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فرصت

امکان مشارکت دهی و 
درگیرسازی معتادین در 
برنامه های اجتماعی – 

مذهبی

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

3.زمینه سازی دولت برای 
نقش آفرینی معتادین 

بهبودیافته در جهت تاسیس و 
کاهش  کز ترک اعتیاد و  اداره مرا

آسیبهای اجتماعی

فرصت
امکان مشارکت دهی و 
کولی ها در  درگیرسازی 

برنامه های اجتماعی

تقویت اراده جمعی مردم محله 
با مکانیسم رهبری اجتماعی 

گری  و مذهبی برای مطالبه 
حقوق قانونی شان از دستگاهها
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تهدید

تعدد خیریه های مستقل 
کمک های  و متمایل به 

که تنبلی و  اعانه ای 
وادادگی را در محله تثبیت 

کند. می 

1. مداخالت متکثر و 
ناهماهنگ نهادهای 

دولتی و غیر دولتی، به 
که اوال دستگاهها  طوری 
وظایف خود را بر اساس 
قانون انجام نمیدهند و 
کدام به دنبال منافع  هر 

سازمانی خود هستند.

تقویت اراده جمعی مردم محله 
با مکانیسم رهبری اجتماعی 

گری  و مذهبی برای مطالبه 
حقوق قانونی شان از دستگاهها

2. اعتماد به نفس پایین 
مردم محله و فقدان اراده 

الزم آنها برای مطالبه 
حقوق قانونی خود از 

نهادها و دستگاههای 
دولتی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

3. اعتماد به نفس پایین 
مردم محله و فقدان اراده 

الزم آنها برای مطالبه 
حقوق قانونی خود از 

نهادها و دستگاههای 
دولتی
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تهدید

سهولت اشاعه آسیب 
های به افراد سالم در 

منازل خوابگاهی و 
مجردی

وجود مافیای قاچاق مواد 
مخدر بانفوذ در دستگاه 

انتظامی و عدم امکان 
برخورد با سرحلقه های 

اصلی تولید و توزیع مواد 
مخدر

گزینی فضایی؛  3. جدایی 
تهی شدن محله از 

کیفیت و  نیروهای با
پیشران و انباشت تاریخی 

نیروهای غیرماهر و دچار 
آسیب در محله باعث 

نوعی انزوا از سایر محله ها 
شده و جامعه ای درخود را 

تشکیل داده است.

تهدید

امکان سوء استفاده و 
تبلیغات منفی شبکه 

های معاند برون مرزی 
از هرگونه برنامه اصالحی 

نظام برای محله

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 
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تهدید

پیچیدگی باالی 
سازماندهی نهادهای 

ح  داوطلب و شکنندگی طر
کالن اصالحی های 

مداخالت متکثر و 
ناهماهنگ نهادهای 

دولتی و غیر دولتی، به 
که اوال دستگاهها  طوری 
وظایف خود را بر اساس 
قانون انجام نمیدهند و 
کدام به دنبال منافع  هر 

سازمانی خود هستند.

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

تهدید
امکان سازماندهی آسیب 

دیدگان توسط شبکه 
های خیریه ای معاند

مداخالت متکثر و 
ناهماهنگ نهادهای 

دولتی و غیر دولتی، به 
که اوال دستگاهها  طوری 
وظایف خود را بر اساس 
قانون انجام نمیدهند و 
کدام به دنبال منافع  هر 

سازمانی خود هستند.

1.تقویت حمایت اجتماعی 
کنار خدمات اجتماعی از  در 

طریق عنصر امام محله و نظام 
همسایگی

2.قدرتمندسازی نهادهای 
مردمی، بومی و جهادی برای 

انتقال نقش های هدایت و 
مدیریت امور محله به دست 
ح  آنها و هماهنگ سازی طر

های توسعه ای نهادها و 
گر دستگاههای مداخله 

وضعیت
نزدیکی به پایانه های 

مسافربری مانند راه آهن، 
ترمینال جنوب و ...

شکل زیست قومی وضعیت
کنان محله سا
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از دست دادن مناسک اجتماعی و مذهبی
گسست 

فرهنگی بین 
نسلی و عدم 

انتقال ارزش ها 
از نسلی به 
نسل دیگر

مناسک 
سازی 

برنامه های منظم جلسات هفتگی 
سخنرانی توسط سخنرانان برجسته 

نظیر پناهیان، قاسمیان، تراشون 
و ... به یاری یک هیئت برجسته 

معین
استفاده از ظرفیت هیئت های بزرگ بعنوان معین 

هیئت های محلی

روضه خانگی و بازدیدهای دوره 
ای از منازل توسط مسئولین و ائمه 

جماعات

دوره سکونت پایین در محله )سیال بودن 
جمعیت(

ـ اقدامات هویت بخش

ـ راهکار بین بخشی

بی حسی و رهاشدگی و بی
دغدغگی نسبت به مسائل 

و پیرامون

محله 
رهبر 

محلی 
اجتماعی 

ندارد

از هم 
گسیختگی و 

نبود انسجام 
اجتماعی

فعال سازی 
ظرفیت 

های 
مردمی 
و ایجاد 

تشکل های 
مردم نهاد 

انقالبی

کارکردهای جدید به   اعطای 
گروههای فعال

مرجع سازی رهبران بالقوه محلی از طریق ارائه 
خدمات نهادهای رسمی به واسطه این افراد 

ایجاد و بزرگنمایی نمادهایی برای 
افتخار محله و ایجاد پیوست های 

اجتماعی در این زمینه برای تربیت 
علمدار اصالح در محله

عدم 
پشتیبانی 

همه 
جانبه از 

فعالین 
اجتماعی 

محلی

گروههای  تعیین رابط قضایی با ائمه جماعات و 
جهادی

نسبتهای 
فامیلی 
افراد با 
کسانی 

که خالف 
میکنند

-

ـ شناسایی و متصل ساختن طلبه هم قومیتی با 
اهالی محله )فریدونشهری(

ـ فعال ساختن مساجد محله بر مبنای 
قومیتهای دارای جمعیت قابل توجه در محله
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فعال نبودن 
مساجد

کارکرد  ضعیف بودن 
اجتماعی مساجد برای 

خانواده

از هم 
گسیختگی و 

نبود انسجام 
اجتماعی

فعال سازی 
ظرفیت 

های 
مردمی 
و ایجاد 

تشکل های 
مردم نهاد 

انقالبی

کردن مساجد فعال 

ارائه خدمات اجتماعی )فرهنگی، سالمت، 
مشاوره، معیشت، اشتغال و...( در بستر نظام 

ارجاع تعریف شده با محوریت مساجد کتفا به برگزاری نماز در  )ا
بهترین حالت(

ـ نبود یا جذاب نبودن 
برنامه های فرهنگی 

و مناسک مذهبی 
مساجد

ح مسجد معین و خواهر خواندگی طر

کم بودن ائمه جماعات 
اثرگذار، دارای دغدغه 
اجتماعی و انقالبی در 

سطح محله

مدیریت  تغییرات الگوی سکونت

حمایت از متصل ساختن طاّلب انقالبی و 
دغدغه مند به مساجد سطح محله

کم بودن جوانان فعال 
در محله

ایجاد جذابیت برای سکونت اقشار 
فرهنگی در محله

کالبدی: نوسازی بافت فرسوده

کالسهای  راه اندازی لیگ ها، جشنواره ها و 
فرهنگی ـ ورزشی

آسیب: مقابله با عوامل بدنامی محله

اندیشه ورزی

عدم تاثیرگذاری مساجد 
در مسائل و خدمات 

عمومی محله

تشکیل هیئت های محلی و تصمیم 
حتی برای ریزترین مسائل مانند 

نظافت

o       مطالبه از نهادهای قانونی

o       خدمات محلی

گذاری o       قاعده 

o       مکانیسم دفاعی

o       تامین مالی فقر و...
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وجود غربتی ها

بی هویت 
شدن محله

برگزاری 
اقدامات 

هویت ساز 
محلی و 

اصالح 
معضالت 

این حوزه 

کار بر روی منشاهای جمعیتی  ـ 
غربتی ها

ـ ایجاد فضاهای شغلی نیمه رسمی متناسب 
با نوع مشاغل آنها )محلهایی برای اجرای 

برنامه های خیابانی، دستفروشی و...(

ـ بازتولید ساخت اجتماعی آنها 
بصورت آبرومندانه و تدریجی

ـ تشویق آنها به رعایت استانداردهای ظاهری 
کردن آن در  از قبیل نوسازی بناها از طریق مد 

اجتماع غربتی ها

گروههای مرجع موثر بر آنها ـ تمرکز بر 

نبود امید
اعتالی شخصیت فرد به وسیله 

اعطای مسئولیت اجتماعی
ج از محل  برگزاری اردوی جهادی در محل و خار

توسط افراد بومی

دوره سکونت پایین در محله
افزایش درصد مالک نشینی تا سطح 

متوسط تهران

کالبدی: نوسازی بافت فرسوده

آسیب: مقابله با عوامل بدنامی محله

خانه های مجردی
ساماندهی، نظارت و تعریف 

پیوست های فرهنگی 

کنترل و  ایجاد چندین خانه مجردی در محل با 
نظارت و هدایت مجموعه های فرهنگی محله

ایجاد و نظارت بر خوابگاههای مجردی اطراف 
ترمینال جنوب به صورت پیشگیرانه

کردن متاهل ها از این خانه ها جدا 

بدنامی محله

برداشته شدن نام دروازه غار به 
کردن محله و  وسیله چند تکه 

کردن  تاسیس سرای محله و محدود 
قسمتی از آن به این نام

گسترده احداث سرای محله مجزا و تبلیغات 

ـ موزه محلهبین بخشی )اشتغال(

گذر تاریخیبین بخشی )کالبدی( ـ تعریف یک یا چند 

بین بخشی )آسیب(: مقابله مداوم 
با آسیبهای متجاهرانه

ـ نشریه محلی با اطالع رسانی در رسانه های 
عمومی

هویت بخشی و برجسته سازی 
مفاخر محله

کتاب با موضوع تاریخ و ومفاخر محله و  ـ تدوین 
کم بر محله سبک زندگی و فرهنگ حا

ـ تهیه فیلم و مستند از وقایع تاریخی محله و 
رویش ها و نخبگان بومی محله

ـ انتقال بخشی از ساختمان نهادهای فرهنگی 
به دروازه غار

گمنام در محله ـ تدفین شهید 
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کیفیت پایین نهادهای خدماتی و فرهنگی

کارکرد  اهمال و 
منفی نهادهای 

دولتی و 
عمومی

فعالسازی 
ظرفیت 

های 
کمیتی حا

گری مردمی مطالبه 

ـ ایجاد نقش مطالبه گری در پایگاه بسیج 
مساجد

ـ ترویج روحیه مطالبه گری در بستر نشریه محلی

اعطای بورسیه به دانش آموزان برای تحصیل 
ج از محله در خار

مدیران ناشایسته فرهنگی و اجتماعی
سرمایه گذاری بر روی آوردن مدیران 

قوی و بازسازی زیرساخت

جذب مدیران و معلمان ممتاز به محله

اعطای دو مدرسه تعطیل در منطقه به مدارس 
گزینش محلی برتر و جذب دانش آموز با 

گذاری روی توسعه طرحهای  عدم سرمایه 
تربیتی موفق محله

گسترش دو الگوی مسجد مدرسه و 
صبح رویش

جذب نیروی سرباز معلِم دانشجو و طلبه

احداث یک مسجد جامع دارای فضای چند 
کاربردی )حوزه علمیه، ورزشی، فرهنگی و...( و 

ح مسجد ـ مدرسه ذیل آن پیاده سازی طر

تشکیل دسته نظامی ذیل مسجد ـ مدرسه

کنار خانه های اشتغال تاسیس 5 مهد دینی در 

تشکیل پرونده مشاوره فردی و خانوادگی برای 
دانش آموزان و اتصال آن به سیستم جامع ارائه 

خدمات اجتماعی

تنبلی

ایرادات فردی 
و مهارتی

اقدامات 
تربیتی در 

سطوح 
فردی 

مهارت آموزی
کده، جوانکده،  کده و وطن  گسترش ایده زیست 

کار، حمایت مدرسه محور در  کسب و  مدرسه 
الگوی مسجدمدرسه نبود مهارت همه جانبه زندگی

فشار نمودهای طبقاتی )احساس حقارت و 
احساس تبعیض(

تعریف سرفصلهای تربیتی توسط 
کودکان  فعالین فرهنگی محله برای 

و نوجوانان جهت ارتقاء  غنای 
درونی و عدالت طلبی

اعتالی شخصیت فرد به وسیله 
اعطای مسئولیت اجتماعی

ج از محل  برگزاری اردوی جهادی در محل و خار
توسط افراد بومی
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کار تربیتی تهدید نبود اعتماد نسبت 
مربیان امین و انقالبی 

عدم سابقه حضور نمونه 
های موفق 

ایجاد الگوهای 
متعالی و 

تکثیرشونده در 
تربیت رسمی 

و جراحی های 
ساختاری در 

سازوکار رسمی 

کردن مدارس موجود ·      هیئت امنایی 
·      ـ ایجاد نقش 

مطالبه گری در پایگاه 
بسیج مساجد

عدم استفاده از ظرفیت مردمی در ضعف
اداره و پیش بردن مدارس

عدم توانمندسازی و عدم 
ورود سازمانی و برنامه 

دار نیروهای انقالبی برای 
متشکل سازی جمع های 

مردمی

کیفیت و  کردن بحث مدیران بی  ·      رسانه ای 
مجرم و برخورد قهری با مردم نهادهای معلوم 

الحال و فاسد

·      ـ ترویج روحیه 
مطالبه گری در بستر 

نشریه محلی

بین بخشیوجود مردم نهادهای بعضا معاندتهدید
·      معرفی چندین مدیر شایسته توسط جهادی 
گری و پشتیبانی از سوی سپاه  های محل و البی 

برای جایگذاری آنها

·      اعطای بورسیه 
به دانش آموزان برای 

ج از محله تحصیل در خار

بین بخشینبود امنیت برای مربیانتهدید
·      مدارس خالی: فعالسازی تنها یکی از آنها 

در مرحله اول با ظرفیت بسیار پایین برای 
تربیت نیرو،

·      جذب مدیران و 
معلمان ممتاز به محله

ضعف 
و 

تهدید

مدیران 
ناالیق

کار)در  کاسب 
که مدیر  حدی 

کار  کودکان  از 
پول میگیرند(، 

بی قانون، 
بعضا مغرض 

و مشکوک به 
ارتباط با جریان 

های معاند، عدم 
وجود مدیریت 
و کادر با اخالق 

درمدارس

عدم ورود سازمانی و برنامه 
دار نیروهای انقالبی برای 
کم  جایگزینی با نیروهای 

کیفیت فعلی

·      اعطای دو مدرسه 
تعطیل در منطقه به 
مدارس برتر و جذب 

گزینش  دانش آموز با 
محلی

آموزش و پرورش هیچ 
نظارتی روی مدارس این 

منطقه ندارد

·      تزریق نیروهای ارزشی وجهادیه توجیه به 
کالس  مدارس، هم برای بحث علمی و هم برای 

های تفکر در این مدارس

·      جذب نیروی سرباز 
معلِم دانشجو و طلبه

نیروی خوب 
گر  نمیاند یا ا
بماند اذیت 

میشود

·      تقویت جایگاه طلبه امین در جایگاه یک 
که برنامه های رصد جامع متربی را بر  مرشد 

عهده دارد

·      احداث یک مسجد 
جامع دارای فضای چند 

کاربردی )حوزه علمیه، 
ورزشی، فرهنگی و...( و 

ح مسجد  پیاده سازی طر
ـ مدرسه ذیل آن

عدم انجام تکالیف قانونی و ضعف
نظارتی توسط آموزش و پرورش

شهرت منطقه و وجود 
که اقتضای  بافت آسیب 

این مسئله را دارد

·      مدیریت مطالبات مردمی به سمت اصالح 
نظامات موجود

·      تشکیل دسته نظامی 
ذیل مسجد ـ مدرسه
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فرصت
استعدادها و ظرفیت های برتر 

به بیرون از محله برای تحصیل 
میروند

نبود الگوی موفق با محیط 
ایجاد الگوهای تربیتی مناسب

متعالی و 
تکثیرشونده در 

تربیت رسمی 
و جراحی های 

ساختاری در 
سازوکار رسمی 

گسترش دو الگوی مسجد مدرسه و صبح        ·
رویش

·      تاسیس 5 مهد دینی 
کنار خانه های اشتغال در 

فرصت
پذیرش باالی دانش آموزان 

که قصد  کسانی  درمقابل 
کارفرهنگی دارند

کسی با محبت  تا حاال 
و فقط به خاطر خود این 

کارفرهنگی نکرده  بچه ها 
است

·      تشکیل پرونده 
مشاوره فردی و خانوادگی 

برای دانش آموزان و 
اتصال آن به سیستم 

جامع ارائه خدمات 
اجتماعی

توجیه نبودن مادران دانش ضعف
آموزان

کثرا شاغل هستن چون  یا ا
در بحث اقتصادی خیلی 

ضعیفند،یا اصال اهمیتی به 
بچه ها نمیدن

مددکاری 
فرهنگی و 

ضمیمه های 
غیررسمی 

آموزش رسمی

تشکیل هیئت و برنامه های جانبی فرهنگی و 
جذب مادران

       راهکارهای بین 
بخشی در بخش فرهنگی حتی برای ضروری ترین 

کارهای بچه ها هم حاضر 
نیستند در مدارس حاضر 

شوند!

فرصت 
و 

ضعف

دانش آموزان سرکار میروند و 
که اصال مناسب  کارهایی هست 

نیست

بین بخشی

توانمندسازی 
اقتصادی و 

آموزش اقتصاد 
به دانش آموزان

کار دانش آموزان  که بازار  راهکار این است 
توسط خود مدرسه تامین بشود...درابتدا هنر 

یا مهارت درآمدزا یاد داده شود و حتی محلی 
گرفته شود  کارهایشان درنظر  را برای فروش 

گسترده  کارهایشان تبلیغات  یا..یابرای فروش 
انجام شود...

       ایجاد »کده«های 
توانمندسازی به منظور 

حمایت از مرحله آموزش 
کسب  کار)مدارس  تا بازار 

کار( و 

برای همین حضورشان در مدرسه 
کم رنگ میشود بسیار 

       آموزش های سواد 
مالی و اقتصادی 
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ضعف
کافی نسبت به  گاهی  نبود آ

ظرفیت ها، ضعف ها و استعداد 
های دانش آموزان

نبود سازوکار درست آموزش 
کالن و پرورش، ریشه 

گاهی  بسط آ
نسبت به 

شخصیت دانش 
آموزان

کردن ثبت نام در مدارس به مشاوره         منوط 
گفتار درمانی های پیش از ثبت نام و 

       برگزاری دوره 
ای)ترمی( جلسات 

مشاوره ای و بررسی 
شخصیت

کمک های غیرمسئوالنه و بدون 
نگاه بلندمدت و پایدار توسط 

کننده کمک  نهادهای 

عدم وجود نهاد ناظر قوی و 
گر به منظور پایش و  تنظیم 

هدایت منابع*

تعیین نهاد 
متولی 

      حمایت از برگزاری اردوها و برنامه های 
گروهها و  فرهنگی مشروط به ارائه طرحنامه همه 

کنار هم قرار دادن آن ها در 

       تیپ بندی 
اردوها)عقیدتی، بینشی، 

تفریحی، نظامی و...(

گزارش های نوبه ای ارزیابی و پایش از        تهیه 
پیوست های فرهنگی آموزش 

       حضور سپاه به 
گر،  عنوان نهاد تنظیم 

کننده و پایشگر  هماهنگ 
برنامه ها

گروههای مختلف  گریدبندی و درجه بندی        
و ارائه حمایت در دوره های بعد بر مبنای این 

پایش ثانویه



گی های اقتصادی - اجتماعی  بررسی ویژ

محله هرندی در آیینه آمار

 نسخه اول
 اندیشکده پایا

تهیه و تألیف: گروهی از پژوهشگران 
ین بروزرسانی 4 تیر 1398 آخر
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محله هرندی در آیینه آمار
که در سالهای اخیر از آن به عنوان قطب آسیبهای اجتماعی  محله هرندی یا همان منطقه 12 تهران 
گونی  گونا مطالعات  منطقه  این  در  شوش،  و  خانی آباد  حدفاصل  منطقه ایست  میشود،  یاد  تهران  در 
که از جمله آنها مطالعات آماریست، از جمله ضعفهای اساسی در این زمینه میتوان  گرفته است  صورت 
گزارش قصد داریم تا از میان 6600 آمار از  کمبود تحلیل های آماری بر روی این آمار نام برد، در این  به 
گذاشته و عالوه بر ایجاد یک درک آماری از این منطقه با استفاده از تعریف برخی  این منطقه پا را فراتر 
گزارش به برخی منشاها و علل این معضالت بپردازیم. اطالعات آماری موجود  سناریوهای آماری در این 
بر اساس آمارگیری سال 94 بدست آمده و حاوی اطالعاتی از سطح سواد، تابعیت و قومیت، وضعیت 
سواد، درآمد و شغل، سابقه سکونت، آسیبهای درگیر و برخی اطالعات دیگر در رابطه با آسیبهای درگیر و 

برخی امکانات رفاهی است.
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  تحلیل اسامی
همچون  مذهبی  زمینه  با  نام هایی  دارای  سرپرستان  از  نفر   5400 خانوار  سرپرست   6600 میان  از 
را  آمار  کل  درصد   81 رقم  این  که  بودند  خدا  صفات  حسین،  حسن،  علی،  محمد،  اهلل،  از  ترکیب  هایی 

شامل می شود.
کم تابعیت و قومیت   ترا

که شامل تهرانی اصفهانی،  کن در منطقه 43 درصد یا 2900 خانوار با قومیت فارس  از میان خانوار سا
کی و استان خراسان و سایرین میباشد، 21 درصد خانوار ترک و آذری بوده، 11 درصد از خانوار تابعیت  ارا
لر بختیاری و فریدون شهر با 12 درصد این یعنی  کستانی دارند و سایر قومیت  ها شامل  افغانستانی و پا
بر اساس شهرت در منطقه  که  کن هستند  لر بختیاری و فریدون شهر در منطقه سا تقریبا 800 خانواده 
کار خرید و توزیع و مواد مخدر فعالیت دارند، شمالی)گیلکی و مازنی  با 1 تا 2 درصد هستند، سایر  کثرا در  ا

قومیت ها نیز زیر یک درصد ترکیب قومیتی منطقه را شامل می شوند.



برنامه جامع پیشرفت محله هرندی
117



برنامه جامع پیشرفت محله هرندی
118

  وضعیت درآمدی و اقتصادی
که درآمد دارند، درآمدهای  21 درصد از سرپرستان دارای درآمد خاصی ندارند، 43 درصد از کسانی هم 

زیر درآمد مصوب یعنی 700 هزار تومان هستند و 36 درصد از افراد درآمد باالی 700 هزار تومان دارند.
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کار در سال 1394 تعیین شده است ولی  مبنای 700 هزار تومان بر اساس حقوق رسمی مصوب اداره 
که درآمد باالی حقوق مصوب دارند  که از میان همان 36 درصدی  نکته مهم در این میان این است 
تعداد باالیی همچنان درآمدهای زیر 1 میلیون تومان و حدود یک میلیون را دارند، سرجمع همه آمار 
که با این وجود 64 درصد از  که چرا در رابطه با این منطقه نشان  دهنده فقر مطلق در این منطقه است 
که بر اساس نظر مددکار حدود  گونه ای  افراد به هیچ وجه درآمد مکفی ندارند یا اصال درآمد ندارند، به 
1609 خانواده نیاز به حمایت های مالی و اقتصادی برای خانواده های بی بضاعت و در معرض آسیب 
که درآمد داشته  اند میزان قابل توجهی از حمایت  های شغلی  گفت در میان افرادی  دارند. حتی می توان 

گریبان گیر آنهاست. همچون بیمه برخوردار نیستند و عدم ثبات شغلی همچنان 
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  سطح تحصیالت
از اهالی منطقه دارای تحصیالت  تا 25 درصد  از اهالی منطقه بیسواد هستند، 24  تا 30 درصد   27
ابتدایی بوده و 20 درصد از افراد سرشماری شده تحصیالت خود را تا راهنمایی ادامه داده  اند، همچنین 
20 درصد نیز دارای تحصیالت دیپلم و دبیرستان داشتند، در این میان تنها 5 تا 6 درصد حائز مدارک 

که در میان آنها تنها 5 نفر مدرک دکتری دارند. دانشگاهی بودند 

  نمودار شماره سه: سطح سواد و تحصیالت
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که در نمودار پیداست 50 تا 75 درصد اهالی منطقه از سواد مناسبی برخوردار نیستند و به  همانطور 
دلیل ترک تحصیل نتوانسته  اند تا مقاطع باالتر تحصیل خود را ادامه دهند. همین نشان  دهنده وضعیت 
گزارشات  که باال بردن سطح آموزش ها را می طلبد، عالوه بر این با توجه به  نامناسب فرهنگی محله است 
و  بهداشت  زندگی،  با  رابطه  در  مناسب  آموزش های  نیازمند  افراد  از  باالیی  درصد  گزارشگران  توصیفی 
که آموزشهای متناسب در این حوزه را برای آنان میطلبد. بر اساس آمار موجود نیازهای  تربیت هستند 

مورد نیاز آموزشی در این منطقه از قرار زیر است:

  نمودار شماره چهار: اولویت های آموزشی منطقه از دیدگاه مددکار
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  وضعیت تاهل و تجرد
5000 سرپرست خانواده در این منطقه متاهل بوده و 379 فرد یا مجموعه مجرد هستند، همچنین 
کن  گرفته و تعداد 1075 سرپرست بی همسر ناشی از فوت یا طالق در منطقه سا 115 مورد متارکه صورت 

هستند. همچنین 30 مورد ازدواج موقت ثبت شده و نشده در طی آمارگیری ثبت شده.

  نمودار شماره پنج: وضعیت تاهل   
و  کنین در منطقه در معرض آسیب های جنسی  از سا تقریبا 20 درصد  که  آمار فوق بدین معناست 

ج از خانه هستند یا حداقل نیازمند خدمات یا پشتیبانی  های جایگزین خانواده هستند. روابط خار
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  زنان سرپرست خانوار
سرپرست  زن  منطقه  این  خانوار  از  درصد   16 یعنی  این  هستند،  سرپرست  زن  مورد   1086 کل  در 
هستند، همچنین 586 خانواده از موارد مجردی یا بدون همسر و متارکه نیز مردسرپرست هستند. در 

این میان تعداد 410 نفر از این زنان سرپرست سن زیر 50 سال دارند و مابقی باالی 50 سال سن دارند.

  نمودار شماره شش: وضعیت سرپرست خانوار    
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    نمودار شماره هفت: وضعیت سنی زنان سرپرست خانوار    

چه زنان سرپرست خانوار زیر 50 سال و چه زنان سرپرست خانوار باالی 50 سال مشکالت و معضالت 
گزارش های توصیفی مواردی از در معرض آسیب هایی  و آسیب های به خصوص خود هستند، چنانچه در 
ج  کمک های فوری در مورد آنها در که نیاز به  همچون تن  فروشی در رابطه با زنان زیر 50 سال وجود داشته 
که بعضا خود  شده است، زنان سرپرست باالی 50 سال نیز نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند 

آنها از پس تامین این خدمات برنمی  آیند.
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  میزان بیکاری
که برابر با 1400 خانواده این منطقه است،  درصد بیکاری بنابر اظهارات خود افراد 21 درصد میباشد 
کاذب مشغول هستند.  گزارشات توصیفی مددکاران درصد باالیی از افراد شاغل نیز در بخش  ولی بنا بر 
بر اساس بررسی مددکار در جامعه محلی 1256 سرپرست خانوار نیاز به نوع مداخله از نوع ایجاد بستر 

اشتغال هستند.

  متوسط میزان سکونت در محله
کن 17 سال است، از میان افراد سرپرست 30 درصد  میزان متوسط سکونت در منطقه برای اعضای سا
از  که  کل خانوار  از خانوار وضعیت سکونت زیر یک سال یا اظهار نشده دارند این یعنی 2022 خانوار از 
که زیر یک سال سکونت داشته  اند، 804 خانواده نیز بین  کرده   اند  این میان تنها تعداد 482 خانوار اعالم 
کل خانوار است، مابقی خانوار  که این رقم برابر  12 درصد از  یک تا سه سال در منطقه سکونت داشته  اند 
کل  که برابر با 57 درصد  که برابر با 3780 خانواده هستند سکونت باالی 3 سال در منطقه را دارا هستند 
خانوار است. از میان این خانوار 30 درصد از خانوار یعنی حدود 2000 خانوار سکونت باالی 15 سال در 
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کرده   اند. منطقه را تجربه 
کن در محله  که تا میزان قابل توجهی می    توان به ظرفیت افراد سا ارقام فوق نشان دهنده این هستند 
از مشکالت این منطقه به صورت نهادینه در  که بسیاری  نیز هست  از این  کرد، همچنین نشان  توجه 
منطقه وجود دارد و ناشی از سکونت غیردائم افراد منطقه نیست. ولی همین آمار یک نکته مشخص نیز 
کار  گوشزد می  کند؛ 30 درصد از افراد سکونت غیر دائم در منطقه دارند و این هم به معنای سختی بیشتر 

که باید در منطقه اعمال شود. و هم به معنای نوع خاص سیاست  هایی است 

  نمودار شماره هشت: میزان سکونت در محله   
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کنان   اولویت های مشکالت از دیدگاه سا
بر اساس نظرسنجی از اهالی 55 درصد آنها اولویت اول خود را مسائل اقتصادی )اشتغال و بیکاری، 
درامد اندک، اجاره و رهن منزل، هزینه تحصیل و ... می  دانستند، 19 درصد اعتیاد )اعضاء خانواده ،حضور 
نیازهای  درصد   8 ناامنی،  احساس  درصد   7 میدانستند،  خود  مشکل  را   ) خواب  کارتن  و  معتاد  افراد 
درمانی اعضاء خانواده و وضعیت بهداشتی )فردی، مسکن( و نداشتن بیمه درمانی را به عنوان مشکل 
کرده   اند و سه درصد نیز مشکالتی از جمله مشکالت فرهنگی، بافت مسکن فرسوده و  اصلی خود اعالم 

کرده   اند.  مسائل ازدواج را از اولویت  های خود اعالم 

کنین          نمودار  شماره نه: اولویت مشکالت از دیدگاه سا
بافت مسکونی  را  که تعداد 100 خانوار مشکل اصلی خود  این است  این میان  مورد جالب توجه در 

فرسوده می  دانند.
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کودکان در معرض آسیب   میزان 
از  بازمانده  کودک   58 همچنین  و  هستند  کار  کودک   212 محل  کنین  سا خود  خوداظهاری  طبق 
کنین نمی  توان این آمار را آمار دقیقی دانست. تحصیل نیز وجود دارد، ولی به دلیل نوع اظهارات خود سا

  پوشش  های حمایتی
کثر 60 درصد اهالی  وضعیت پوشش  های حمایتی با توجه به وضعیت منطقه قابل قبول نیست، حدا
نظر  به  بی  بهره   اند، نقش سازمان   های حمایتی  این پوشش  از  مابقی  و  بیمه   ای هستند  دارای پوشش 
بهزیستی  کن در منطقه 194 معلول تحت پوشش  از میان 251 معلول سا که  گونه   ای  به  ضعیف است 

کسینه نشده   اند. کنون وا نیستند. 144 خانواده تا

    نمودار شماره ده: وضعیت پوششش بیمه ای     
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برابر  تقریبا  نیستند  بیمه   ای  که دارای پوشش  کنینی  تعداد سا نیز مشهود است  نمودار  چنانچه در 
سازمان  های  ضعیف  فوق   العاده  پوشش  نشان  دهنده  این  و  دارند  بیمه   ای  پوشش  که  است  کسانی  با 

حمایتی در این منطقه است.

  وضعیت رفاهی و مسکونی
گذاری و سازمانی،  کنین در منازل اجاری سکونت دارند، و مابقی در منازل شخصی، وا 54 درصد از سا
که حدود 600  از نظر امکانات رفاهی برخی منازل این منطقه در وضعیت بغرنجی به سر می  برند به صورتی 
خانه آشپزخانه ندارند، حدود 340 خانه سرویس بهداشتی ندارند  همچنین 315 خانه از داشتن حمام 

محرومند.

  نمودار شماره یازده: وضعیت مالکیت در خانه های مسکونی    
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کمبودهای رفاهی خانه های مسکونی       نمودار شماره دوازده: 
سرویس  و  حمام   که  هم  خانه هایی  از  توجهی  قابل  تعداد  که  چرا هست  نیز  بدتر  این  از  آمار  این 
بهداشتی دارند نیز از حمام و سرویس بهداشتی مشترک با سایر خانواده   ها استفاده می  کنند و در معرض 
که در یک مورد در یک خانه 25 خانواده  گونه   ای  انواع و اقسام بیماری   ها و مسائل عفونی هستند به 
که بالغ بر 80 نفر می  شوند و همگی از سرویس بهداشتی مشترک استفاده می  کنند.  مجرد زندگی میکنند 
که دارای سرویس بهداشتی و حمام نیز هستند وضعیت مناسبی  همچنین حتی از بسیاری از خانه   هایی 
گزارش نشده است. بر اساس بررسی مددکار اجتماعی 382 خانواده نیاز به پرداخت تسهیالت مناسب به 

خانواده ها جهت نوسازی بافت فرسوده و پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن دارند.
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  سرپرستان خانوار آسیب  دیده یا در معرض آسیب مجدد
متوسط سن سرپرست خانوار در این منطقه 48 سال می  باشد، تعداد 802 سرپرست خانوار در این 

منطقه سابقه مصرف مواد مخدر دارند، همچنین 205 نفر از سرپرستان سابقه زندان را دارند.

گروه  های مرجع اجتماعی   میزان ارتباط با 
سالن  و  ورزشگاه  همچون  اجتماعی  مرجع  گروه  های  با  مستمر  ارتباط  کنان  سا از  درصد   39 تنها 
در  جدی  ضعف  های  نشان   دهنده  که  دارند  سینما  و  فرهنگ  سرا  مسجد،  محله،  سرای  ورزشی،  های 
کانون   های اجتماعی موجود در منطقه می  باشد، ضعف  های این حوزه می   تواند در بسیج   کنندگی برای 

ایجاد اصالحات و امور اجتماعی خود را نشان می  دهد.

  درصد خانه های مجردی
که سرپرست آنها فردی مجرد است. حداقل 5 درصد از خانه   های این منطقه خانه   هایی هستند 

  امکان استفاده از اوقات فراغت اشخاص در محله
جانبی  فرصت ها  جهت  این  از  و  محرومند  فراغت  اوقات  داشتن  از  خانوار  سرپرستان  از  درصد   59
داشتن اوقات فراغت را از دست می  دهند. دلیل اصلی این مشکل را می  توان مشکالت معیشتی و شغلی 

و همچنین درگیری با برخی معضالت اجتماعی دانست.

  تمایل افراد به تغییر در وضع موجود
در میان سرپرستان موجود در منطقه تنها حدود 28 درصد تمایل به مشارکت اجتماعی دارند و 72 
کسازی جواب مثبت  کار ندارند، ولی با این وجود 51 درصد نسبت به تمایل به پا درصد تمایل به این 
که همین نشان   دهنده عدم  کند  داده   اند، همچنین 49 درصد افراد نیز تمایل دارند تا بافت محله تغییر 

رضایت تقریبا مطلق اهالی از وضعیت منطقه است.
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کنین را در سه دسته  بندی زیر مورد بررسی قرار داد: در این میان می  توان سا

که حاضر به مشارکت اجتماعی هستند کمتر از متوسط سنی منطقه(    الف: قشر جوانت  ر )افراد 
میانگین سنی سرپرست خانوار در منطقه 48 سال است با فیلتر این رده سنی 3500 سرپرست خانوار 
که سنی پایین تر از میانگین سنی منطقه دارد، از این تعداد تنها  کل  6600 سرپرست خانوار وجود دارد  از 
کل ولی رقم امیدوار  از  1023 سرپرست خانوار تمایل به مشارکت اجتماعی دارند، این یعنی 28 درصد 

کسازی محل را دارند. کل مایل به تغییر بافت و پا که 50 درصد از  تعداد  کننده این است 

که مایل به تغییر فعاالنه در محله است   ب: قشر تحول   خواه: قشری 
تنها 28 درصد از افراد هم تمایل به تغییر دارند و هم حاضر به همکاری هستند. از این قشر 50 درصد 

گروههای مرجع اجتماعی در ارتباط هستند. از افراد با 

کار و مخالف تغییر   ج: قشر محافظه 
کسازی محل دارند، این تعداد  49 درصد از سرپرستان خانوار نه تمایل به تغییر بافت و نه تمایل به پا
که تمایل  حتی حاضر به مشارکت اجتماعی نیز نیستند، حدود 5 درصد از افراد نیز محافظه   کار هستند 
گروه  های مرجع  خ ارتباط با  که نر به تغییر دارند ولی حاضر به مشارکت نیستند، نکته جالب اینجاست 
که  اجتماعی همچون مسجد و سرای محله در این قشر تنها 30 درصد است. شاید اینگونه عنوان شود 
که این قشر با توجه به احساس بیگانگی  دلیل این امر وجود افراد با تابعیت خارجی در آمار است، چرا
دارای  افراد  از  تنها 14 درصد  50 درصد  این  میان  از  ولی  دارند  برای مشارکت  پایینی  فوق   العاده  تمایل 

تابعیت خارجی هستند.
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کنین   راهکار پیشنهادی سا
و  خواب  کارتن  و  خیابانی  معتادان  ساماندهی  با  اول  درجه  در  معتقدند  منطقه  افراد  از  درصد   69
که ایجاد امنیت الزم  گونه  ای  رسیدگی به وضعیت امنیت محل در درجه اول اهمیت راهکارهاست، به 
کسازی فضای سبز و ...( اولویت اول حدود  گشت زنی های پلیس، پا در محله)کیوسک پلیس، افزایش 
1070خانواده برای مداخله است و در درجه بعدی 7 درصد از افراد معتقدند رسیدگی به وضعیت بهداشت 
کز بهداشتیدرمانی و ارائه خدمات  است، 100 خانوار هم ایجاد محیط امن در پارک  محل و احداث مرا
کز خرید شامل میوه و تربار و تعاونی ها را راهکار  ها و فضای تفریحی جهت استفاده خانواده ها و ایجاد مرا
که بهسازی فضاهای بی دفاع  کرده   اند، به همین میزان افرادی هم بوده   اند  پیشنهادی اول خود اعالم 
کرده   اند و  شهری محله و تفکیک بافت مسکونی از تجاری را از جمله راهکارهای پیشنهادی خود اعالم 
کز آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و اشتغال زایی با حدود 68 خانوار به عنوان پایین ترین  ایجاد مرا

اولویت برای راهکارها اعالم شده است.
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کنین برای بهبود وضعیت       نمودار شماره سیزده: راهکارهای پیشنهادی سا

  نتیجه گیری
با توجه به بررسی    های انجام شده در رابطه با این منطقه می   توان وضعیت معیشتی منطقه را بغرنج، 
کم  کنین را بسیار  گاهی و سواد میان سا حضور سازمان   های حمایتی را ضعیف و غیرقابل قبول و سطح آ

که خود مزید بر مشکالت آن است. کرد، محله از دیدگاه آمار دچار مشکالت ناامنی فراوان بوده  توصیف 






