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 (سازیظرفيت و نهادسازی توانمندسازی، اقدامات) شهری بازآفرینی مسير در شيراز آبادسهل محله تجربه
 

 ؿذُ اًجام ؿذُ،تؼييي پيؾ اص ٍ هـخص واسوشدّاي تا ٍ هشحلِ پٌج دس ؿيشاص ؿْش غيشسػوي ّايتافت تَاًوٌذػاصي ٍ ػاهاًذّي هغالؼات
 ول همياع دس ؿْشي فمش هيضاى ؿٌاػايي ّذف تا فميشًـيي ّايهحلِ ؿْشي، فمش گؼتشُ تشسػي تا ًخؼت هشحلِ دس اػاع ايي تش اػت؛
 وٌٌذُتؼشيف ّايؿاخص اص اػتفادُ تا ػپغ ٍ ؿذًذ ؿٌاختِ ؿْشي فشٍدػت هحالت اتتذا ؿْشًگش، ديذ تا ديگش ػثاست تِ. ؿذًذ تؼييي ؿْش
 هحالت ًْايت دس ٍ ؿذُ ؿٌاػايي آًْا ّايٍيظگي ٍ غيشسػوي ّايتافت فشٍدػت، هحالت ايي دس تا ؿذ تالؽ غيشسػوي، ّايتافت
 .ؿًَذ پيـٌْاد تَاًوٌذػاصي ٍ ػاهاًذّي سيضي،تشًاهِ جْت ّذف

ؿذًذ ؿٌاػايي ؿْش يافتگيتَػؼِ تٌذيپٌِْ تِ تَجِ تا ؿْشي فميش هحلِ 66 اص تيؾ هغالؼات ايي دس
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 تؼشيف ّايؿاخص اػاع تش ػپغ. 

هحلِ 16 تؼذاد تيي ايي دس وِ ؿذًذ، ؿٌاػايي غيشسػوي هحالت ؿذُ،
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 ػتاد جلؼِ اٍليي دس ٍ هؼشفي ؿٌاػايي، ّذف هحالت ػٌَاى تِ 
ػاصهاى گزؿتِ، دس ؿذُ اًجام الذاهات تشسػي ضوي دٍم، هشحلِ دس ّذف هحالت ؿٌاػايي اص پغ. سػيذًذ تصَية تِ اػتاى تَاًوٌذػاصي

ٍلتي، ّاي ٍلتي سػاىخذهات ًْادّاي هشدهي، ّايتـىّل غيشد  تِ ػَم هشحلِ دس. گشفتٌذ لشاس اسصياتي هَسد ٍ ؿذُ ؿٌاػايي ػوَهي ٍ د
 ػاختاس ؿٌاخت ٍ هشدهي ًياصػٌجي ّذف تا هٌتخة، ّايهحلِ والثذي ٍ اجتواػي التصادي، ّايٍيظگي ؿٌاخت ٍ پيوايؾ تشسػي،

ٍلتي ّايدػتگاُ ظشفيت ٍ ؿذ پشداختِ والثذي ٍ اجتواػي -التصادي  هٌظَس تِ هشحلِ ايي. گشفت لشاس تشسػي هَسد صهيٌِ ايي دس هشتَعِ د
ن ل، هشاحل هغالؼات ًتايج ًْايت دس. ؿذ اًجام تَاًوٌذػاصي ٍ تْؼاصي تشًاهِ تذٍيي صهيٌِ آٍسدى فشّا  اػتاًي ػتاد تصَية تِ ػَم ٍ دٍم ٍا
 تْؼاصي ّايتشًاهِ ٍ اّذاف پيـٌَيغ. ؿذ تذٍيي هحالت، تَاًوٌذػاصي جْت ّذفوٌذ ٍ هٌاػة ّايتشًاهِ چْاسم، هشحلِ عي ٍ سػيذ

ثشدي ّايعشح ٍ تَاًوٌذػاصي ٍ والثذي  اسائِ گضاسؿي دس ٍ تْيِ تاالدػت ّايعشح تشسػي ٍ هشٍس عشيك اص ّذف هحالت ػاهاًذّي سّا
 .ؿذ
 دس پيـٌْادي ّايپشٍطُ ٍ ؿذ پشداختِ ّذف گاًِدُ هحالت ػغح دس ػولياتي ّايپشٍطُ ٍ ّاتشًاهِ اسائِ تِ تَاًوٌذػاصي پٌجن هشحلِ دس

 هالي، ًظش اص ّاپشٍطُ اهىاًؼٌجي هغالؼات ًْايت دس ٍ ؿذ تؼشيف ًياص هَسد اػتثاس تشآٍسد تا هختلف ّايتخؾ دس هحالت اص يه ّش ػغح
 . ؿذ اًجام... ٍ هحيغيصيؼت التصادي، اجتواػي، پياهذّاي اسصياتي ٍ غيشدٍلتي ّايتخؾ هـاسوت ًْادي، ّايظشفيت

 دُ هياى اص آًْا، ػاوٌيي صًذگي ػغح استماء هٌظَس تِ ؿذُ ؿٌاػايي ّذف هحالت دس اجشايي ػوليات ؿشٍع جْت وِ اػت تَضيح تِ الصم
 آتادػْل هحلِ تجشتيات ؿشح تِ لؼوت ايي دس وِ ؿذًذ اًتخاب اٍل گام دس تغوتغ ٍ آتادػْل ػؼذي، هحلِ ػِ ؿذُ هـخص هحلِ

 .ؿَدهي پشداختِ
 ؿيشٍدي تلَاس تِ جٌَب اص دًا، ػاصيالػتيه واسخاًِ تِ ؿوال اص اػت؛ ؿذُ ٍالغ ؿيشاص ؿْش ؿشلي جٌَبِ دس آتادػْل غيشسػوي ػىًَتگاُ

هي هحذٍد( تشيجؼتَى) دٍساى ؿْيذ خياتاى تِ غشب اص ٍ ؿيشاص فاضالب خاًِتصفيِ ٍ ػالهي دّىذُ هٌغمِ تِ ؿشق اص احوذآتاد، اساضي ٍ
 .اػت ؿذُ تشآٍسد ًفش ّضاس 25 جوؼيت تمشيثي تؼذاد ٍ داسًذ ػىًَت هٌغمِ ايي دس خاًَاس ّضاس 5 حذٍد ؿذُ، اػالم آهاسّاي اػاع تش. ؿَد
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 .شذًذ اًتخاب GIS تحليل افشارًزم اس استفادُ با ٍ شْزي تَسعِ تعزيفکٌٌذُ عوذُ شاخص 14 پايِ بز فقيز هحالت. 
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 ..گَدگلَب دباغي، هيذاى، کَشک پايکتا، گَدشيزي، دّپيالِ، چَپاى، علي شيخ بس، کتس آباد،سْل سعذي، هحالت. 

 

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهياریویژه کارکنان شهرداری  
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ٍليي ٍ داسًذ لشاس تَجِ هَسد تشًاهِ ايي سوي هْوتشيي ٍ اصلي واًَى ػٌَاى تِ هشدم تَاًوٌذػاصي، ّايتشًاهِ فشآيٌذ دس ايٌىِ تِ ًظش  ٍ ا

 اّويت تيـتشيي اص آًْا ّايپتاًؼيل ّوچٌيي ٍ هؼائل ٍ ًياصّا تِ تَجِ ؿًَذ،هي هحؼَب تَاًوٌذػاصي فشآيٌذ دس ريٌفغ جاهؼِ هْوتشيي
 .اػت تشخَسداس

 ٍ دٍلت آًْا، هياى استثاعي پلي ػٌَاى تِ هحالت، ايي ػاوٌاى ّايپتاًؼيل ٍ ًياصّا هؼائل، ؿٌاػايي ضوي وِ ًْادي ايجاد اػاع ايي تش
 تا هحلي ًْاد تأػيغ ٍ اًذاصيساُ آتادػْل هحلِ تَاًوٌذػاصي فشآيٌذ دس دليل ّويي تِ ياتذ؛هي ضشٍست وٌذ، ًمؾ ايفاي ؿْشي هذيشيت

محله خانه» ػٌَاى
3

 تِ تَاىهي خالصِ عَس تِ هحلِ خاًِ ايي تأػيغ داليل جولِ اص وِ گشفت لشاس هذًظش هؤثش الذاهات اًجام تشاي «

ٍليي دس تَػؼِ هحشن ّايپشٍطُ اجشاي لضٍم» ًظيش هَاسدي  تذٍيي لضٍم» ،«اجتواػي ًْاد ػاخت تش هثٌي عشح هـاٍس پيـٌْاد» ،«گام ا
دػتگاُ ٍ هشدم تيي استثاط حلمِ ايجاد لضٍم» ٍ «هحلِ تِ تؼلك حغ ٍ هىاى َّيت ايجاد لضٍم» ،«ػاوٌاى اجتواػي پزيشيًمؾ ػاصٍواس

 اص يىي «هحلِ خاًِ» اًذاصيساُ لزا،. تَد هحلي هشدم ًياصّاي تِ پاػخ پي دس آتادػْل هحلِ تَاًوٌذػاصي پشٍطُ. وشد اؿاسُ «اجشايي ّاي
 الذاهي آتاد،ػْل هحلِ دس هحلِ خاًِ تأػيغ. دسآهذ اجشا هشحلِ تِ وِ تَد آتادػْل هحلِ تَاًوٌذػاصي عشح ؿذُ تؼييي پيؾ اص ّايتشًاهِ
 ػتاد پيـٌْاد تِ وِ تَد هحلِ ػاوٌاى ديگش ٍ اجتواػي ًْاد ّايتشًاهِ ٍ هغالثات تصويوات، ؿٌاختي سػويت تِ ساػتاي دس هْن

 خاًِ ؿىلگيشي ٍ ايجاد دس هشدم خَد. ؿذ اػتخشاج هحلِ خاًِ دس هشدم حضَس تا هحلي هشدم ًياصّاي. گشفت ؿىل اػتاى تَاًوٌذػاصي
ٍلَيت هـىالت، اػتخشاج. وشدًذ صيادي ووه ًيض هحلِ  تَاًوٌذػاصي ٍ ػاصيظشفيت جْت دس هؼتوش حضَس ٍ ّاحل ساُ تذٍيي تٌذي،ا

 جْت هٌاػة هىاًي تِ ًياص تِ تَجِ تا اها. ؿذهي تشگضاس هحل هؼجذ دس اهٌا ّيأت جلؼات ّا،فؼاليت ؿشٍع اتتذاي دس. ؿذهي هـاّذُ
 دس هتشهشتغ 266 هؼاحت تِ صيشتٌايي تا ؿْشي تْؼاصي ٍ ػوشاى ؿشوت تَػظ ػاختواًي تَاًوٌذػاصي، الذاهات اًجام ٍ جلؼات تشپايي

گشديذ احذاث ؿيشاص ؿْشداسي اّذايي صهيي
4

تِ ٍ تـىيل ريل اػضا حضَس تا ّذف هحالت اهٌاي ّيأت هحلِ، خاًِ واسِ تِ ؿشٍع اص پغ. 
 :ؿذ تشگضاس جلؼات يىثاس ّفتِ دٍ ّش صَست
 هحل، ؿَساياس هٌغمِ، ؿْشداس هحل، هؼتوذ ،(ؿْشي تْؼاصي ٍ ػوشاى ؿشوت) فاسع ػاصاىهؼىي ٍ ػوشاى ؿشوت ًوايٌذُ هحل، سٍحاًي
 ايًوايٌذُ ؿْشداسي، فشػَدُ تافت ًَػاصي ٍ احيا ػاصهاى اص ايًوايٌذُ اًتظاهي، ًيشٍي اص ػضَي ؿْشداسي، فشٌّگي هؼاًٍت اص ايًوايٌذُ

 .ؿيشاص ؿْشداسي ٌّشي فشٌّگي هؼاًٍت اص ايًوايٌذُ تْذاؿت، هشوض اص
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 با لذا دارد، آراهش خَد خاًِ در کس ّز کِ چزا است، ساکٌاى بِ ٍحذتبخش ٍ َّيتبخش عاهل ٍ هحلِ ساکٌاى هأهي عٌَاى بِ «خاًِ» ًام اًتخاب داليل. 

 .داشت خَاّذ آراهش خاًِ ايي در ًيش هحلِ کِ بَد هْن ايي تذاعي ّذف ًام ايي اًتخاب
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 .است کزدُ کار بِ شزٍع رسواً 88 هاُ بْوي در ٍ شذ افتتاح 88 پائيش در ٍ کلٌگشًي 88 هاُ اسفٌذ در آباد سْل هحلِ خاًِ. 

 


