




گزارش

جناب آقای دکتر عیسی علیزاده

مدیر عامل محترم سازمان زیباسازی شهر تهران

با سالم و احترام

همان گونه که نیک مستحضرید پروژه پیرایش و آرام سازی پهنه ی خیابان انقالب اسالمی با مأموریت آراستگی نما، منظر 

و پیاده محوری، از اردیبهشت سال 1393، در دوره مدیریتی جناب آقای دکتر جمال کامیاب در سازمان زیباسازی شهر 

تهران و با حمایت ریاست شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی این پروژه، جناب آقای مجتبی عبداللهی معاون خدمات 

شهری شهرداری آغاز شد و اجرای آن در دوره مدیریت آن جناب نیز ادامه و فرجام یافت.

 

این پروژه بر دو مطالعه بنیادین استوار بود؛ یکی پژوهش سرکار خانم دکتر گیتی اعتماد، با موضوع »ارتقاء نما و منظر 

خیابان آزادی و انقالب« و دیگری پژوهش آقای دکتر سید امیر منصوری با عنوان »الگوها و اسناد ارتقاء کیفی میدان 

انقالب«. از مطالعه این دو پژوهش یاد شده، 67 فعالیت استخراج که در چهار سرفصل »پیرایش و حذف زوائد بصری 

جداره ها«، »شست وشو، پاکیزگی و بهسازی نمای ساختمان ها«، »ساماندهی تابلوهای کسب و کار« و »اولویت بخشی 

پیاده بر سواره«  قابل دسته بندی و باز تعریف است.

در دو ماه نخست فعالیت دفتر پروژه، عالوه بر شناسایی میدانی موقعیت جغرافیایی و معارفه با کنشگران محل 

ماموریت، با تنظیم، طراحی و نشر بروشور معرف سیاست ها و اهداف پروژه و هم چنین برنامه ریزی نشست های 

تشریحی، کوشیده شد تا نسبت به اقناع کاربری ها و ذی نفعان در محل ماموریت اقدام شود. 

از ماه سوم فعالیت با تنظیم برنامه زمانبندی نسبت به پیرایش مبلمان و سازه های فرسوده شهری طی یک بازه زمانی 

پنجاه روزه آرام سازی فضای عمومی پهنه حاصل آمد. 

با تهیه طرح ساماندهی نمای بنای ساختمان صفوی در ابتدای خیابان آزادی در میانه شهریور ماه نخستین مداخله پروژه 

در امالک بخش خصوصی )ساختمان ها( با حذف زواید منصوبه بر نما، بهسازی جداره و ساماندهی تابلوها کلید خورد. و 

پس از آن  ساختمان ها یکی در پس دیگری با فراهم شدن طرح پاکیزگی و احیانا بهسازی نما و ساماندهی تابلو با رعایت 

اصل پراکندگی محل برپایی کارگاه ها به منظور پیشگیری از ایجاد مانع برای عابران استمرار یافت. 

از مجموع ١١٧ساختمان موجود در پهنه، صرفا ١۸ ساختمان در مداخله )شست وشو، بهسازی نما، رنگ آمیزی پایدار، 

مرمت و ساماندهی تابلو( فعالیت پروژه قرار نگرفت اما ٣ساختمان خارج از محدوده، واقع در خیابان های وصال، کارگر 

شمالی و ابوریحان نیز مداخله شد.



در این پروژه سردر دانشگاه تهران پس از چهل و هفت سال مرمت و رنگ آمیزی شد و هم چنین دویست و هشتاد 

مترمربع از پیاده راه در اشغال موتورسیکلت ها و ویترین اصناف، آزاد و به پیادگان باز پس داده شد. 

تامین روشنایی پیاده راه در راستای پیاده محوری و نیز اجرای ۵ دیوارنگاره نقاشی و سرامیکی متناسب با فضا به 

مساحت تقریبی هزار و یکصد متر مربع و هم چنین بهسازی نمای )محراب، مأذنه، گنبد و جداره( مسجد سیدالشهدا به 

شیوه آبرومند و در خور پیشینه معماری ایران از جمله موفقیت های این پروژه به شمار می آید. هم چنین به منظور رونق 

کسب و کار کاربریها و نیز پیشگیری از نصب تابلوهای نامتناسب اجرای طرح واقعیت افزوده )نوا( برای دسترسی بهتر 

مشتریان و کاهش نیاز به تابلوهای آلوده کننده ی محیط، از دیگر اقدامات بدیع و فرجام یافته پروژه است. 

به منظور حضانت از اقدامات انجام شده در ساماندهی نما و منظر پهنه خیابان انقالب آیین نامه شورای صیانت از پهنه 

خیابان انقالب تدوین و نخستین نشست این شورا به ریاست جناب آقای هادی صادقی برگزار شد.

 اما ناکامی هایم در پروژه انقالب:

• کف سازی پیاده راه حلقه میدان انقالب

• کف سازی جلوخان دانشگاه تهران

• حذف سازه )آلونک( منصوب بر جداره غربی سردر دانشگاه تهران

• اصالح نرده های بی آرتی علیرغم طراحی و نمونه اجرا شده

• ساخت و نصب مجسمه استاد دانشجو، دکتر شریعتی و جمال زاده

• بی توجهی ام در برنامه پروژه به فضای سبز

• تعویض سایر کیوسک های یازده گانه مطبوعات

چالش ها و موانع پروژه:

• نبود زیرساخت حقوقی نما و منظر شهری

• بدگمانی تاریخی مردم نسبت به فعالیت های شهرداری

• تعدد مراجع تصمیم گیر و بانفوذ در محل ماموریت پروژه 

• کم انگیزگی مالکان کهن سال و مستاجران جوان

• غلبه نگاه مدیریت شهری به خودرو و نه پیاده

• طوالنی بودن فرآیند تنظیم قرارداد در سازمان )میانگین 1۵۵ روز(

• تردد انسانی بسیار باال در پهنه )ضرورت رعایت احتیاط ویژه و کاهش سرعت فعالیت( 

• طوالنی بودن فرایند رسیدگی به صورت حساب های پیمان کاران جزء در سازمان )میانگین 3۲ روز(

• تعطیالت اجباری مکرر کارگاه ها )محرم، صفر، نوروز، دهه فجر، مهرماه، وفات مشاهیر و...( 

• بالیای طبیعی، وزش 6 نوبت طوفان با سرعت بیش از 6۵ کیلومتر و ٢ نوبت باران سیل آسا طی فعالیت



آنچه پیش رو دارید، مستندی است از تصاویر فعالیت های پروژه و گزارش کمی اقدامات انجام شده. بی شک اراده آن 

جناب در تداوم توجه به نما و منظر شهری به مثابه حقوق شهروندی، با تدوین و کوشش برای تصویب قانون نما و منظر 

شهری و پایداری بر رعایت این حق انسانی نزد مدیران شهری، راه گشای آینده ای روشن برای زندگی شهروندی بدل از 

شهرنشینی خواهد بود. 

در پایان وظیفه خویش می دانم از اعتماد جناب آقای دکتر جمال کامیاب در واسپاری این وظیفه و تجربه سترگ و نیز 

جناب آقای هادی صادقی معاون درآمد و تبلیغات شما که شجاعانه مسئولیت حمایت ستادی از پروژه را به همراه جناب 

آقای دکتر کیهان محمدخانی بر عهده داشتند و هم چنین یار و دوست عزیزم جناب آقای حسن منوری مدیر امور اصناف 

در راهنمایی های ارزنده و مشفقانه اش سپاسگزار باشم. بدون شک و به دور از هر گونه تعارف، آنچه حاصل آمده نتیجه 

کوشش و همکاری تمامی دست اندرکاران این پروژه، از کارکنان سخت کوش دفتر پروژه تا پیمانکاران اجرایی، مدیران و 

همکاران ستادی سازمان زیباسازی است. 

سید محسن هاشمی

مهرماه 139۴



ساختمــان
11۰
خیابان آزادی

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمــان
۲1۰
خیابان انقالب، نبش منیری جاوید

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمــان
1۲۰۲
خیابان انقالب، بعد از فخر رازی

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختامن
13۵7
میدان انقالب، نبش خیابان کارگر شاملی

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
هراتی
ضلع جنوب غربی میدان انقالب

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختمــان
آتــنا
خیابان انقالب، پیش از 1۲ فروردین

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختامن
اسکو
خیابان انقالب، نبش خیابان اسکو

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
۴۸
خیابان آزادی، قبل از جاملزاده

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختمــان
موقوف علیزاده
خیابان انقالب

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختامن
بازار کتاب ایــران
خیابان آزادی

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
بازار کتاب ایــران
خیابان آزادی، کوچه ی مهرناز

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
91۵
خیابان انقالب، نبش مظفر

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
بازار بزرگ کتاب
ضلع جنوب رشقی میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
سینام مرکزی
میدان انقالب

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
دانشکده ی هرن و معامری
خیابان انقالب، نبش فلسطین

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
بانک صادرات
میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی





رسدر
دانشگاه تهران
خیابان انقالب

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
17
میدان انقالب

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
رازی
خیابان انقالب، نبش رازی

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
زندگی
ضلع جنوب غربی میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختمــان
سپاهان
خیابان آزادی، جنب سینام مرکزی

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختامن
11۰۲
خیابان انقالب، نبش فلسطین

پیش ازمرمت وبهسازی

پیش ازمرمت وبهسازی





ساختمــان
9۰3
خیابان انقالب، بعد از مظفری

پیش ازبهسازیپس از بهسازی



ساختمــان
فروزنده
خیابان انقالب، قبل از رازی

پیش ازساماندهیپس از ساماندهی



ساختامن
کـافـه فرانسه
خیابان انقالب، نبش ابوریحان

پیش ازبهسازی

پیش ازبهسازی





ساختامن
کفش ملی
خیابان انقالب، نبش ولی عرصعج

پیش ازبهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
گـیـو
خیابان انقالب، نبش مظفر جنوبی

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
مشعر
میدان انقالب

پس از نوسازی منا

پیش ازنوسازی منا



ساختمــان
معتمد
خیابان انقالب، قبل از دانشگاه

پیش ازساماندهیپس از ساماندهی



ساختامن
منیری جاوید
میدان انقالب، نبش منیری جاوید

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
هتل وصال
خیابان انقالب، نبش وصال

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی





ساختامن
ولی عرصعج
خیابان انقالب، نبش 1۲ فروردین

پیش ازمرمت وبهسازی

پیش ازمرمت وبهسازی





ضلع شامل رشقی
میدان
میدان انقالب

پس ازساماندهی

پیش ازساماندهی



مجتمع
اتفاق
خیابان انقالب، خیابان قدس

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



مدرسه ی
حرضت زینبس
خیابان انقالب، بعد از ابوریحان

پس ازساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
گــاج
خیابان انقالب، خیابان قدس

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی













ساختامن
نئون پالستیک
ضلع شاملی میدان انقالب

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
1۰۵۸
خیابان انقالب، چهارراه ولی عرصعج

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
31۰
خیابان انقالب، روبه روی 16 آذر

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی





ساختامن
صفوی
ابتدای خیابان آزادی

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی





ساختامن
وصال
خیابان انقالب، نبش وصال

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساختامن
جهاد دانشگاهی
خیابان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی





ساختامن
ایــران داک
خیابان انقالب، نبش فلسطین

پس ازساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
گوتنربگ
خیابان انقالب، بعد از فخررازی

پس ازساماندهی

پیش ازساماندهی





مسجد
سیدالشهدا
میدان انقالب

پس از مرمت وبهسازی

پیش ازمرمت وبهسازی





ساختامن
جاملزاده
خیابان انقالب، نبش جاملزاده

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
جیحون
خیابان انقالب، بعد از 1۲ فروردین

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
گالری النا
خیابان آزادی، قبل از جاملزاده

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
ادیب
خیابان انقالب، نبش 1۲ فروردین

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
پارام
ضلع شامل غربی میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
گاج
خیابان انقالب، پس از فخررازی

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
به نرش
خیابان انقالب، بعد از فخر رازی

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
کارگر شاملی
میدان انقالب، خیابان کارگر

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
فرشته
خیابان انقالب، نبش دانشگاه

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساختامن
رشد
خیابان انقالب، بعد از فخررازی

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی





پمپ بنزین
وصال
تقاطع خیابان وصال

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



جداره ی دبستان
قدس
خیابان انقالب، نبش خیابان قدس

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



جـداره ی
ساختامن روالن دوبرول
خیابان انقالب، بعد از وصال

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



جداره ی تعمیـــرگاه
دیــانا
نبش خیابان ابوریحان

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



جـداره ی
ابـوریحـان
نبش خیابان دانشگاه

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



جداره ی ساختامن
تبلیغات حوزه علمیه
خیابان انقالب، قبل از چهارراه فلسطین

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



ساماندهی حلقه میدان انقالب
تعویض و جابه جایی کیوسک مطبوعات

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی

ساماندهی حلقه میدان انقالب
تعویض و جابه جایی کیوسک پلیس



سینام
بـهـمـن
میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساماندهی حلقه
میدان

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



میدان
انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی





ساماندهی حلقه
میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی







کوچه ی
مهرناز
خیابان آزادی، کوچه ی مهرناز

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



چرتپوش کوچه ی
مهرناز
خیابان آزادی، کوچه ی مهرناز



ساماندهی  تابلوهای جنوبی
حلقه میدان انقالب

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساماندهی
تابلوها



ساختامن
ایــران داک
خیابان انقالب، نبش فلسطین

پس ازساماندهی

پیش ازساماندهی



ساماندهی
کرکره ی مغازه ها





روشنایی
پیاده راه

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی





نورپردازی
رسدر سینامهای پارس و بهمن



نورپردازی
رسدر سینام سپیده



نورپردازی
رسدر سینام مرکزی



نورپردازی
مسجد سیدالشهدا



نورپردازی
سقف ایستگاه های بی آرتی





نرده های
بی آر تی

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



توقفگاه
موتورسیکلت

پس از ساماندهی

پیش ازساماندهی



توقفگاه
موتورسیکلت

پس از ساماندهی



بهسازی سقف
ایستگاه های بی آرتی

پس از بهسازی

پیش ازبهسازی



پیرایش
حلقه میدان



پیرایش
جداره ها



پیرایش
جداره ها



پیرایش
جداره ها



پیرایش
جداره ها



پیرایش
سازه های ترافیکی





هرن شهری



هرن شهری



هرن شهری



آماراقداماتردیف

3۵1تعداد جلسات با کاربران1

۲۵۴۵تعداد مکاتبات با کاربران۲

3
تعداد جلسات با مراکز ذی ربط و هماهنگی های 

سازمانی
17۴

۲76جلسات تشریحی و هماهنگی با پیمانکاران۴

۲6۲تعداد توافقنامه های تنظیم شده با کاربران۵

تعدادنوع فعالیتردیف

7۲ دستگاهنصب و جابه جایی کولر گازی1

رنگ آمیزی)قاب پنجره وسقف(۲

9۸۰قاب پنجره

۸۵۰مترمربع سقف گیو

سقف سینما بهمن 11۰۰ و ۵۰۰ متر سقف مدرسه زینب

16دهنه در۲3۰ مترمربع

رنگ آمیزی نرده های دانشگاه تهران 1۲۰۰ مترمربع

رنگ آمیزی نرده های ساختمان اداری دانشگاه تهران 1۵۰ مترمربع

۲۲دستگاهساماندهی علمک گاز3

۲۸3۰مترساماندهی  کابل مخابراتی۴

۲93۰مترساماندهی کابل برق۵

نورپردازی6
سردر دانشگاه، سینما بهمن، سینما سپیده-سقف بی آر تی-ماذنه مسجد-گنبد 

مسجد-سردر سینما مرکزی-نورپردازی عکس نگاره امت و امام

3۴ نیمکت سیمانی- چوبیمبلمان شهری7

۲ دستگاه )پلیس- مطبوعات(نصب کیوسک۸

رزین کاری9
سینما بهمن 1۲۰۰ مترمربع-مدرسه قدس6۰۰ متر مربع-ساختمان یونیبال  13۰۰ 

مترمربع

۸۵ مترمربعمرمت پیاده راه1۰

3۵۰ مترمربعکف سازی پیاده راه11

الف( مجموعه اقدامات اطالع رسانی، تسهیل گری و هماهنگی )از اردیبهشت ماه 93  تا  1۰ مهرماه 9۴(

گزارش کمی فعالیت ها

ب( مقدار کمی فعالیت های پروژه )از مهرماه 93  تا  1۰مهرماه 9۴(



تعدادنوع فعالیتردیف

1
بندکشی و لبه سازی نماهای آجری ارزشمند

)از تیرماه 93 تا 1۰ مهرماه 9۴(
۴6۵۰ مترمربع

3
شستشو نما و سند بالست

۲937۰ مترمربع)از مهرماه 93  تا 1۰ مهرماه 9۴(

۴
پوشش نما با مواد تکسچر و رویال

۲11۲۵ مترمربع)از مهرماه 93 تا  1۰ مهرماه 9۴(

۵
سفیدکاری و سیمان کاری جداره ساختمان ها

)از تیرماه 93 تا 1۰ مهرماه 9۴(
۵9۲۰ مترمربع

پ( مقدار کمی فعالیت های ساماندهی و بهسازی

تعدادنوع فعالیتردیف

1
ساخت و نصب تابلو و لوور

)از مهرماه 93 تا 3۰ مهرماه 9۴(

۴1۸ عدد

171۲ مترمربع

ج( ساماندهی تابلوهای کاربران

تعدادنوع فعالیتردیف

19۲۵ مترمربعدیواره نگاره، نقاشی، سرامیک و کاشی1

ت( هنر شهری

تعدادنوع فعالیتردیف

163۸ قطعهسازه ترافیکی، تبلیغاتی، تابلوهای اصناف و...1

ث( پیرایش و حذف زوائد



نبود زیرساخت حقوقی مناسب نما و منظر شهری1

بدگمانی تاریخی مردم به فعالیت های شهرداری۲

3
تعدد مراکز تصمیم گیری

)سازمان حمل و نقل ترافیک، شرکت اتوبوسرانی، مناطق شهرداری، ستاد اقامه نماز جمعه، پلیس راهور و...(

کم انگیزگی مالکان کهنسال و کاربرهای مستاجر جوان نسبت به بهبود نما و منظر۴

غلبه نگاه مدیریت شهری به خودرو و نه پیاده۵

تردد انسانی بسیار باال در پهنه6

7
تعطیالت مکرراجباری و الزامی کارگاه ها در طول سال

)محرم، صفر، نوروز، دهه ی فجر، آغاز سال تحصیلی و وفات مشاهیر...(

طوالنی بودن فرآیند تنظیم قرارداد و ابالغ فعالیت به پیمانکاران )معدل ۵ ماه( در سازمان ۸

طوالنی بودن فرآیند رسیدگی به صورتحساب ها و اسناد مالی برای پرداخت به پیمانکاران )معدل 3۵ روز(در سازمان9

بالیای طبیعی، وزش 6 نوبت طوفان با سرعت 6۵ کیلومتر بر ساعت طی 1۸ ماه فعالیت1۰

موانع و تهدیدها



نقشه اقدامات پیرایشی، بهسازی و ساماندهی نما و منظر پهنه ی خیابان انقالب

.( تامین نیروی انسانی با انگیزه و با سواد برای اداره فعالیت های پروژه

١( شناخت و آگاهی کامل از جغرافیا با حضور مداوم در جغرافیا

٢( برداشت اطالعات کاربران، کنشگران، بناها، تاسیسات

٣( عکسبرداری تمام جغرافیا

۴( ارتباط گیری با کنشگران، ذی نفعان و ذی ربطان و ذی نفوذان در جغرافیا

۵( ارسال معرفی نامه مدیریت پروژه به ذی ربطان و ذی نفعان

6( مطالعه و یادداشت برداری از تاریخ و پژوهش های اجتماعی-فنی 

٧( شناسایی کاستی های نظام پیاده محوری )روشنایی، مناسب سازی، جای پارک موتور، مبلمان، سرویس بهداشتی، ...(

٨( شناسایی اقدامات الزم برای مقصدسازی محل)هنر شهری، نورآرایی، تسهیالت حضور برخی اصناف،...(

٩( تنظیم جدول زمانبندی فعالیت ها

١٠( تهیه بروشور و بنر اطالع رسانی 

١١( مکاتبه با کاربران و مالکان و ذی نفوذان 

١٢( اعالن مکتوب حضور و چگونگی عملیات پروژه به آتش نشانی، تاسیسات شهری و پلیس

١٣(تشکیل جلسه با مدیران ساختمان ها و کاربران )در صورت کثرت فقط کاربران هم کف(

1۴( شناخت پیمانکاران مورد نیاز)پیرایش، شست وشو و استحکام بخشی نما، تابلوساز، مرمت کار سنتی، رنگ آمیزی پایدار نما، زبره کاری و 

نرمه کاری بغل ها، برق، مخابرات، مبلمان، کف سازی،...( 

1۵( جلسه با پیمانکاران برای تشریح پروژه، اعالن شرایط همکاری و چگونگی نظارت و نحوه پرداخت

16( نخستین مکاتبه با کاربران برای دعوت به حذف زواید و پیرایش توسط خودشان با تعیین مهلت متعارف

١٧( تهیه پرونده برای هر پالک یا بلوک ساختمانی

١٨( تهیه و تنظیم توافق نامه؛ تابلو و کرکره، مرمت و بهسازی نما، سامانه سرمایش

١٩(ترغیب کاربران برای تنظیم توافق نامه ساماندهی نما و منظرشان

٢٠( صدور ابالغ اخطار دوگانه به کاربران برای پیرایش نما و منظرشان

٢١( اجرای عملیات پیرایش و حذف زواید با سازه های مزاحم و فرسوده شهری

٢٢(  اجرای بغل کاری ساختمان ها

٢٣( شروع عملیات پیرایش زواید منصوبه کاربری های طبقات باال

۲۴( طراحی بهسازی نماهای معمولی

۲۵( طراحی عملیات بهسازی و مرمتی بناهای ارزشمند

۲6( طراحی الگوهای تابلوهای اصناف و کاربری ها )مصالح، فونت، رنگ، نور، گرافیک( با وفاداری به نما

٢٧(اولویت بندی اجرای فعالیت بهسازی نماها بر اساس نوع ساختمان، کاربری و تراکم زمان مشتری 

٢٨( شروع عملیات اجرایی ساخت و نصب تابلوها

٢٩( اجرای اقدامات پیاده محوری )روشنایی، مناسب سازی، جای پارک موتور، مبلمان، سرویس بهداشتی، ...(

٣٠( اجرای اقدامات مقصدسازی)هنر شهری، نورآرایی، تسهیالت حضور برخی اصناف، ...(



کنشگران و کاربران پهنه ی خیابان انقالب

شهرداری های مناطق 6 و 11

سازمان حمل و نقل و ترافیک

سازمان اتوبوس رانی

کالنتری 1۴۸ انقالب

دانشگاه تهران

سازمان آتش نشانی

مترو

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی

ستاد اقامه نماز جمعه

اداره برق

اداره آب

اداره گاز

اتحادیه ناشران و کتاب فروشان

انتشارات بین المللی گاج

۴۲3 کاربر هم کف و 111۴ کاربری در طبقات



شورای سیاستگذاری عملیات اجرائی پروژه

مهندس مجتبی عبدالهی
معاون خدمات شهری شهرداری تهران / رئیس شورای برنامه ریزی

  دکتر جمال کامیاب
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران  

دکتر عیسی علیزاده
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران

دکتر کیهان محمدخانی
قائم مقام سازمان زیباسازی شهرتهران

هادی صادقی
معاونت تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی شهر تهران

حمیدضا نیلی
معاونت فنی و طرح های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران

مرتضی آدینه
معاونت امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران 

هادی مظفری
معاونت فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهر تهران

حسن  منوری
مدیر اصناف سازمان زیباسازی شهر تهران

سید محسن هاشمی
مدیر  راهبردی پروژه

محمد ابراهیمان فر
مدیر نور و مبلمان شهری

دکتر یاسر جعفری
مدیر فنی و طرح های شهری

علی دیوساالر
مسوول واحد اجرایی معاونت فنی

افشین چوبه
کارشناس مسوول بافت تاریخی



ارشد سازمان زیباسازی در پروژه
هادی صادقی

معاونت تبلیغات و درآمد

جانشین ارشد سازمان زیباسازی در پروژه

حسن منوری

مدیر امور اصناف

مدیر راهبردی پروژه
سید محسن هاشمی

همکاران دفتر پروژه 

خاطره  قاسمیان

مسئول دفتر، اسناد و مدارک

هادی شهابیان، سعید اکبری
کارشناسان و ناظران

علی حاجی پور، حسین جعفری نسب 
ناظران کارگاه شب

علی خانی
خدمات

افشین اصفهانی، نادر تیموری
ترابری



شورای گرافیک محیطی و تابلوها
دکتر بهزاد سلیمانی

مهندس عیسی غفارنژاد

حسن منوری

سید محسن هاشمی

طراح و ناظر حلقه میدان
مهندس عیسی غفارنژاد 

همکاران

مهندس بهنام سرلک

مهندس محمد جوادی 

کارگروه برنامه ریزی و اجرایی مرمت سردر دانشگاه تهران
دکتر مهدی قاسمیه

مدیر کل پشتیبانی و عمران دانشگاه تهران

محمدولی بهزادی

محمد  شکرچی زاده 

دکتر اسکندر مختاری

دکتر یاسر جعفری  

سید محسن هاشمی

  محمدرضا رئیس محمدیان



 همکاران پیمانکار پروژه
شرکت رسا صنعت کهن / شرکت شاربنا گستر پارسیان / شرکت توانکاران راه گستر / شرکت تابلوسازی نیکدل 

/ شرکت ایمن صنعت کسری / شرکت دی مینیتوم / سرامیک البرز / شرکت پروشات در مرکزی /شرکت رنگ 

مکث / خدمات فنی احسانی / شرکت نیرو صنعت ماسال / شرکت آذین یاشار / شرکت P.V.C ایران / شرکت 

شیمی سازه سهند / شرکت فیدار / شرکت تابلوسازی فولیکار / تابلوسازی سعادتی / شرکت افالک ساز فوژان 

/ شرکت پایاسازآژند / شرکت پرشین ویراویژن / شرکت سام پخش / خیمه رنگارنگ / شرکت کرکره هوشمند 

تهران / شرکت آرمان گستر توسعه / شرکت پدیده گستر داتیس / شرکت تکین ایده / شرکت گلپاسازه / شرکت 

توانکاران صنعت پارس / پیمانکاری محبی / پیمانکاری پایدارفر / داربست راه پیما / شرکت فوالد سازه بتن 

/ داربست فلزی عزیزی / داربست فلزی دانشوری / داربست فلزی مالکی / شرکت تنظیف صنعت نگین / 

شرکت تابلوسازی نجفی / روزبه خسروی / پیرایش و صنعت شهبازی /فواد علیجانی / بنا چیدمان پارسیان / 

مسیح فردوسی

هنرمندان
دکتر محسن  سلیمانی

مدیریت طرح و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرتهران

لیال دلفان

ملیحه آقاجانی

عباس نسل شاملو 

پشتیبانی مالی
اصغر حیدری

معاونت مالی و اداری سازمان زیباسازی شهر تهران

حسین کشاورز
مدیریت مالی و اداری سازمان زیباسازی شهر تهران

بهنام محبی
مدیریت حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران



واقعیت افزوده )نوا(
حمیدرضا حافظی نیا

مکعب قرمز

نور
محمد ابراهیمیان فر

شرکت پارس نیروی ایرانیان

مستند نگاری

مهرداد اسکوئی
فیلم

عکس:

میثم درویش

امیر مصباح

سید محسن هاشمی

حمیدرضا پورنصیری
بروشور و کاتالوگ

حسین جعفری نسب
آمار و اطالعات



شیوه نامه صیانت از نما و منظر پهنه ی خیابان انقالب

به منظور صیانت از اقدامات پیرایش، پوشش و ساماندهی تابلوهای انجام شده در پهنه خیابان انقالب »چهارراه ولیعصر) عج ( – 

چهارراه جمال زاده« هیأت اجرایی مسئولیت مراقبت و نگهداری و ارتقای نما و منظر پهنه خیابان انقالب را به دبیری نماینده سازمان 

زیباسازی برعهده می گیرد. 

بر این اساس تمامی اختیارات شهرداری های منطقه 6 و 11 که در حیطه اختیارات و وظایف این هیأت به شرح زیر است، از اختیارات 

ـ و نه وظایف ـ شهرداری های موصوف خلع می شود. 

مصوبات این هیأت در چارچوب اختیارات مندرج در این دستورالعمل برای شهرداری های مناطق 6 و 11 و نیروی انتظامی الزم االجرا 

است.

ترکیب هیأت اجرایی: 

- یک نماینده از دانشگاه تهران      

-  یک نماینده از شهرداری منطقه 11

- یک نماینده ازستاد اقامه نماز جمعه 

- یک نماینده از شهرداری منطقه 6

- نماینده سازمان زیباسازی

- یک نماینده از سایر کسبه

- یک نماینده از ناشران و کتاب فروشان

- نماینده اماکن نیروی انتظامی

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی: 

1( بررسی و تائید طرح، ابعاد، پیش آمدگی و گرافیک تابلوهای صنفی کاربران با رعایت همسایگی و هویت تاریخی فرهنگی پهنه 

انقالب

۲( بررسی و تائید، مصالح و ابعاد نما در هم خوانی با هویت فرهنگی – تاریخی پهنه انقالب

3( ممانعت از نصب هرگونه سازه تبلیغاتی در حلقه میدان )از کوچه جنتی در شمال غرب تا کوی منیری جاوید در جنوب شرق (

۴( تائید طرح های تبلیغاتی و مناسبتی که مقرر است بیش از دو هفته در پهنه به نمایش درآید

۵( ممانعت از نصب هرگونه داربست تبلیغاتی در پهنه

6 ( مراقبت و تاکید بر پیاده محوری و اولویت بخشی پیاده بر سواره در طرح های عمرانی و اجتماعی

7( ممانعت از نصب و همچنین برچیدن هرگونه تابلوهای غیر مجاز )ابعاد، مصالح و منصوب بر نما( در پهنه خیابان انقالب

۸( ارائه پیشنهاد طرح های عمرانی، شهرسازی به معاونت های شهرداری تهران در راستای پیاده محوری و شب زنده سازی پهنه خیابان

 

این شیوه نامه در بند 7 مصوبه شورای سیاست گذاری پروژه پیرایش و آرام سازی پهنه خیابان انقالب باحضور آقایان مجتبی عبدالهی 

معاون محترم خدمات شهری شهرداری تهران، دکترعیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی، مهندس عظیم بابایی شهردار محترم 

منطقه 6 و نصراله آبادیان شهردار محترم منطقه 11 مطرح و در تاریخ 139۴/۵/17 به تصویب رسید.



نشست سیاست گذاری



همکاران اجرایی پروژه







با تشکر از

سردار حسینی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

سرهنگ شجاعی
رئیس کالنتری 1۴۸ انقالب

مهندس هوشنگ قویمی 
منطقه برق منطقه فردوسی

پیمان کی ارسالن
منطقه برق فارابی 

محمود افراخته
شهردار ناحیه ۲ منطقه 6

فرزاد هنرور
قائم مقام شهردار ناحیه ۲ منطقه 6  

عبدالله امینی
مسئول اجرایی مترو

 

و

همه ی کاربری های شکیبای پهنه ی خیابان انقالب


