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 1 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

 مقدمه 
ای هطرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه" شده در ارتباط بااحل پیمودهمر تبیین و تشریحاین خالصه گزارش،  از تدوینهدف 

 .تنظیم شده است استان توانمندسازی ستادبه  نهایی جهت ارایه و است "غیررسمی شهر نیشابور

 مطالعات نظری 
ز شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوه های بارز فقر شهری است که به صورت خودرو در اسکان غیررسمی از جمله پدیده های ناشی ا

درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. اینگونه سکونتگاهها با تجمعی از قشرهای کم درآمد و غالباً با مشاغل غیررسمی و شیوه ای از 
می، مناطقی های غیررساجتماعی به شمار می روند.  بطورکلی سکونتگاهشهرنشینی ناپایدار همراهند و زمینه مناسبی برای بروز آسیب های 

و  هداشتیکافی به آب سالم و بنا، دسترسی ]نداشتن سند مالکیت[یا غیر رسمی  مساکن با وضعیت نامناسب، جمعیت با ازدحام بیش از حد
 ناامنی اقامتی قلمداد می گردند. 

، چنین مطرح شد: تعریف عملیاتی از سکونتگاههای غیررسمی محدود به 2002 بر در نشست سازمان ملل متحد در نایروبی در اکت
، آنرا کند اگر چه در بسیاری از شرایطپوشی میشوند، چشمهای کالبدی و قانونی است و از ابعاد اجتماعی که به سختی سنجیده میویژگی
 کند. اقتصادی و اجتماعی فرض می« گیحاشیه بوده»معادل 

 ضع موجود شهر و منطقهشناسایی و 
. دهنده موقعیت مناسب این محدوده در کشور ایران است: بستر جغرافیایی و طبیعی منطقه و شهر نیشابور نشانجغرافیایی و محیطی

یری گگردد. از طرف دیگر، به دلیل قرارترین شهرهای مذهبی باز میاین ویژگی بیشتر به نزدیکی آن به شهر مشهد به عنوان یکی از بزرگ
های مناسبی از تری از شهر مشهد دارد. برخورداری از آب و خاک مناسب، ظرفیتهوای نسبتاً مناسبوهای بینالود، آبدر مجاورت کوه

ها شغل غالب ساکنان این منطقه نیز بوده است. طی چند دهه گذشته، کشاورزی و باغداری را در این منطقه به وجود آورده است که تا مدت
های اقتصاد کشاورزی و باغداری ی اقتصادی به ایجاد مشاغل تولیدی در منطقه منجر شده است و با این حال، کماکان ظرفیتهاسیاست

 منطقه باال است.
های سرشماری نفوس و مسکن دائماً در حال رشد : از نظر جمعیتی، شهرستان نیشابور و شهر نیشابور طی سالاجتماعی و اقتصادی

دد روستاها در سطح شهرستان، سهم جمعیت شهرنشین شهرستان بیشتر از جمعیت روستانشین آن است. بررسی روند بوده و با وجود تع
مهاجرت به شهر نیشابور حکایت از آن دارد که طی سالیان اخیر، با گران شدن زمین و ساختمان در این شهر امکانات کمتری برای جذب 

ها و خروج از آمده و همچنین، افزایش امکانات رفاهی در مناطق محروم نیز موج مهاجرت روستاییان و مهاجران شهرهای اطراف به وجود
میزان باسوادی در این شهر از میانگین جامعه شهری کشور در شرایط زادگاه را در بین روستاییان  کمتر از گذشته کرده است. از سوی دیگر، 

 .نسبتاً بهتری قرار دارد
س از تر است. بیشترین سهم فعالیتی مربوط به بخش خدمات و پشابور در مقایسه با منطقه اندکی پاییناز نظر فعالیتی، سهم شهر نی

ل ای از اقتصاد این شهر را تشکیشود. البته، خدمات بازرگانی وابسته به کشاورزی در شهر نیشابور سهم عمدهآن صنعت و کشاورزی می
دهد و با توجه به وجود اراضی وسیع کشاورزی در اطراف این شهر که مرکزیت تشکیل می دهد. کشاورزی، پایه اقتصادی شهر نیشابور رامی

توان محور عمده اقتصاد شهر را کشاورزی دانست؛ ولی به علت قرارگیری این شهر در ها شهر نیشابور است، میداد و ستد محصوالت آن
ازرگانی استوار شده است. از طرف دیگر، توسعه و رشد صنعت و معدن مسیر سفرهای زیارتی و گردشگری مشهد، غلبه اشتغال بر خدمات و ب

های سنگ فیروزه نیشابور، شهرت جهانی ای و انواع فراوردهدر نیشابور سابقه فراوان دارد. معادن فیروزه، و صنعت ساخت زیورآالت فیروزه
 های آن در  شهر وابسته به آن است.فروشگاهها و شود که کارگاهترین صادرات این منطقه محسوب میدارد و یکی از عمده

ای هدهنده قدیمی بودن این منطقه است. مکان: موقعیت آثار باستانی در سطح منطقه و خود شهر نیشابور نشانکالبدی و محیطی
که ی شهر نیشابور شبهای مرکزدهد که در بخشبندی شهر نشان میهای باستانی و ... بر این موضوع تأکید دارد. استخوانتاریخی، تپه

منطقه  5توان از لحاظ بافت شهر نیشابور را به به طور کلی میشود. ارتباطی ارگانیك وجود دارد که با عنوان بافت قدیمی شهر  شناخته می
آهن. ( منطقه جنوب راه5ای با بافت روستایی، و )( مناطق حاشیه4سازی، )آمادهمحدوده ( 3، )( بافت میانی2( بافت قدیم، )1کلی تقسیم نمود؛ )

شابور دهنده کالبد نیهای تشکیل، انواع بافت"ارگانیگ کهن، ارگانیك خودرو، شطرنجی و نامنظم"بندی دیگر، چهار بافت در یك دسته
ری، هاراضی متعلق به آستان قدس رضوی، اراضی متعلق به سازمان زمین شدهنده وجود هستند. وضعیت مالکیت در شهر نیشابور نیز نشان

هنده داراضی با مالکیت خصوصی )مردمی( است. وضعیت تأسیسات و تجهیزات شهر نیشابور نیز نشان، به جز سایر و اراضی متعلق به شهرداری
 پوشش کامل آب، پوشش نسبی فاضالب، پوشش کامل مخابرات، و پوش کامل گاز در این شهر است.
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 2 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

 یهای فقر شهرهای شهر از نظر شاخصبندی محلهپهنه 
 :به صورت زیر استهای شهر نیشابور بست وضعیت محلهجمع

های غربی و ، محلهدهد کهنشان میپوشانی تمامی معیارهای اجتماعی و اقتصادی، : هممجموعه معیارهای اجتماعی و اقتصادی
ن، زرند، د، شهریار، شایسته، کالغاهای سرآب کوشك، کوی اتحاجنوبی شهر، بیشترین میزان فقر اجتماعی و اقتصادی را دار هستند که محله

آباد، حصار ریوند، ابراهیمی، زرگان، و بهارستان بیشترین میزان آباد، اردسمان، دهنو خرابه، کشتارگاه، کفکدگ، رحیمسرآب چنبران، رحمت
 افت اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.

ای هدهنده آن است که، به جز بخشهای کالبدی و محیطی، نشانپوشانی تمامی معیار: نتایج هممجموعه معیارهای کالبدی و محیطی
دگ، آباد، ابراهیمی، بکاول، و کفکهایی مانند ده حالج، زرند، سرآب چنبران، رحمتها به ویژه محلهپراکنده کوچکی در سطح شهر، سایر قسمت

 تری دارند.از نظر کالبدی و محیطیوضعیت نابسامان
معیارهای اجتماعی و اقتصادی، و معیارهای کالبدی و محیطی، نتایج شناخت فقر شهری را  همهپوشانی : پس از هممجموعه معیارها

ی اهای پراکندهدهد. همان طور که مشخص است، بخش کوچکی از شمال شهر، بخشدر این مرحله از مطالعات به صورت نقشه زیر نشان می
 دهند.شرقی شهر، وضعیت نابسامانی را نشان میی، جنوبی و جنوبهای غربدر مرکز شهر به همراه تقریباً تمامی حاشیه

 های متصوربندی گزینهشناسی  و اولویتگونه 
موقعیت محدوده بافت تاریخی، محدوده مصوب بافت فرسوده، محالت فرودست یا غیررسمی اولویت اول، و سایر محالت فرودست 

 ، مشخص شده است.رگانه شمالی، غربی، جنوبی و شرقیهای چهاك از بخشیا غیررسمی، درون محدوده مصوب طرح جامع و در هر ی
هزار نفر شناسایی شد که از این  30هکتار و جمعیت حدود  500های فرودست یا غیررسمی، با وسعت حدود عنوان محلهمحله به 17

های عنوان محلههزار نفر به 27جمعیت  هکتار و 375محله در سه محدوده مجزا در جنوب، جنوب غرب و غرب شهر با مساحت  11میان 
 های هدف نهایی مطالعات انتخاب شدند.در نهایت، دو محله شهید بهشتی و چهارده معصوم به عنوان محله هدف پیشنهادی تعیین گردید.

 های هدفشناخت محله 
اند و در سال داشته 1385ر در سال نف 34511: دو محدوده هدف مطالعاتی، در مجموع جمعیتی برابر با شناختیهای جمعیتویژگی

 1390نفر در سال  16499و  1385نفر در سال  14108اند. جمعیت محله شهید بهشتی ها سکونت داشتهنفر در این محله 41006نیز،  1390
 نفر است. 47078، برابر با 1385-90های )حال حاضر(، با توجه به نرخ رشد سال 1394بوده است. برآورد جمعیت این محله در سال 

نفر رسیده است.  24507، جمعیت این محله به 1390سکونت داشته و در سال  1385خانوار در سال  5283معصوم،  14در محله 
 نفر است. 18701، برابر با 1385-90های )حال حاضر(، با توجه به نرخ رشد سال 1394برآورد جمعیت این محله در سال 

ت. ها اسها و روند روزافزون افزایش جمعیت در آنهای مطالعاتی، سهم جمعیتی باالی آنمحدوده ترین ویژگی جمعیتی حاکم برمهم
معصوم سهم بیشتری در مقایسه با محله شهید بهشتی در این خصوص  14درصد است که محله  3.5های هدف برابر با نرخ رشد محدوده

 گذارد.ها نیز بر این موضوع صحه میو مقایسه آن 1385و  1390های های آماری در سالدارد. بررسی وضعیت حوزه و بلوک
های بایر و اراضی کشاورزی است(، این های هدف )که ناشی از وجود زمیناز طرف دیگر، با وجود تراکم جمعیتی متوسط محدوده

ش تراکم جمعیتی ناخالص روبرو بوده نفر افزای 18، با 1385-90کند، به طوری که طی پنج سالل آماری تراکم روند رو به رشدی را طی می
نفر در هکتار به طور  250معصوم  14کند. تراکم جمعیتی محله تری را ایفا میمعصوم نقش شاخص 14است. در این خصوص نیز، محله 

 نفر در هکتار است. 120تر از ناخالص است، در حالی که این میزان در محله بهشتی کم
دهم ها نیز بسیار شاخص است، به طوری که نُهسال در این محدوده 6در مجموع افراد باالی  سهم باالی کودکان و نوجوانان و

 دهد.جمعیت را تشکیل می
که بر حضور بیشتر زنان در مقایسه با مردان داللت دارد نیز، ویژگی شاخص دیگر  100تر از به جز موارد یادشده، نسبت جنسی کم

است. از طرف دیگر، افراد واقع در سن اشتغال  100های مطالعاتی باالی ته در بین مهاجران حدودهها است. نسبت جنسی، الباین محدوده
های مطالعاتی چهارم جمعیت محدودهدهد. مهاجران، یكها سهم باالیی دارد و دوسوم جمعیت را تشکیل می)میانسالی( نیز در این محدوده

 معصوم است. 14محله شهید بهشتی بیشتر از محله اند. در این خصوص، سهم را به خود اختصاص داده
از نظر الگوهای سکونت، تقریباً تمام خانوارها از نوع خانوارهای معمولی هستند و تقریباً هیچ گونه سکونت به شکل کپر، آلونك و زاغه 

 توسط شهر بیشتر است.نفر است که اندکی از م 4های هدف نیز، نزدیك به شود. اندازه خانوار محدودهدر آن مشاهده نمی
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 3 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

اند سال سن داشته 10باالی  %81.8نفر معادل  33525، 1390نفر ساکنان دو محدوده مطالعاتی در سال  41006: از مطالعات اقتصادی
هید سال محله ش 10، جمعیت افراد باالی 1390اند. در سال بیکار بوده %8.4شاغل و  %91.6ها، سال آن 10که از کل تعداد افراد باالی 

سال  10دهد. از کل تعداد افراد باالی نشان می 1385-90های نفر افزایش جمعیت را طی سال 1812نفر بوده که  13362بهشتی برابر با 
نفر  20163معصوم برابر با  14سال محله  10، جمعیت افراد باالی 1390اند. همچنین در سال بیکار بوده %8.1شاغل و  %91.9این محدوده، 

 %91.2سال این محدوده نیز،  10دهد. از کل تعداد افراد باالی نشان می 1385-90های نفر افزایش جمعیت را طی سال 3292 بوده که
 اند.بیکار بوده %8.8شاغل و 

ردان م های هدف مطالعاتی، حکایت از آن دارد که با توجه به باالتر بودن نسبی تعداد زنان در برابرنتایج مطالعات اقتصادی در محدوده
تر از متوسط شهر است. این وضعیت، تقریباً در هر دو محدوده مطالعاتی های مطالعاتی پایین، اشتغال محدوده100تر از و نسبت جنسی کم

ها، که بیشتر از چهارپنجم جمعیت را شامل سال( در این محدوده 10یکسان است. با توجه به وجود سهم باالی نوجوانان و جوانان )باالی 
 شود.ها محسوب نمیشود، این امر، موضوعی خوشایند برای محدودهمی

های سطح پایین اجتماعی هستند و به های هدف، بیشتر شاغالن از گروهبا توجه به قشر اجتماعی و فرهنگی ساکنان در محدوده
 شود.ها مشاهده میندرت اقشار سطح عالی شغلی در آن

 شود.های هدف محسوب میهای مثبت شاغالن محدودهایی مانند قالیبافی، بنایی، و ...، از جنبههبا این حال، وجود شاغالنی با مهرات
شده توسط ساکنان، اما نسبت درامد و هزینه دهد که با وجود امکان تردید به اطالعات اذعانوضعیت درآمد و هزینه خانوارها نشان می

ای تر از یك میلیون تومان در ماه است و از طرف دیگر، خانوارهای ساکن هزینهکم تقریباً منطقی است. بیشتر درآمدهای خانوارهای ساکن
 نزدیك به این میزان در ماه دارند.

هزار تومان و به  12.902دهد که متوسط هزینه خانوار در طول یك سال، برابر با تر، نتایج اظهارات ساکنان نشان میبه طور دقیق
اند که خانوارها نیز اذعان داشته %94.7هزار تومان است. از طرف دیگر، در کل  922در هر ماه برابر با  عبارت دیگر هزینه متوسط خانوار

هزار تومان  160تر از یك میلیون تومان در ماه دارند. با این احوال، خانوارهای ساکن در محدوده به طور متوسط توان پرداخت درآمدی کم
 در ماه را دارا هستند.
یت شرایط سکونتگاهی غیررسمی، اما نزدیك به نیمی از ساکنان ادعای مالکیت زمین مسکونی خود را دارد و به جز آن، با وجود حاکم

 انداز مالی نیز در بین خانوارها برقرار است.های دیگری مانند باغ و زمین کشاورزی، اتومبیل، و پسدارایی
ن که دوسوم سرپرستابسیار متفاوت و متنوع است، به طوری که با وجود آنهای مطالعاتی منابع درآمدی خانوارهای ساکن در محدوده

 ها رایج است.بگیری و حضور بازنشستگان نیز در این محدودههای کسب درآمدی کارمندی، مستمریخانوار شغل آزاد دارند، اما شیوه
تی د که طیف پایین قیمت زمین در این محدوده حشوهای مطالعاتی مربوط به بلوار شهید بهشتی میبیشترین قیمت زمین در محدوده
جز چهارده معصوم، باالتر است. پس از بلوار بهشتی، خیابان چهارده معصوم نیز از های مطالعاتی، بهاز طیف باالی تمامی دیگر خُردمحدوده

میلیون  130شهید بهشتی و برابر با  های مطالعاتی در بر بلوارطیف قیمت باالی زمین برخوردار است. بیشترین قیمت مسکن در محدوده
 هزار تا یك میلیون تومان است.150های مطالعاتی بین تومان است. در مجموع نیز، طیف قیمت مسکن در محدوده

های های هدف مطالعاتی، غلبه فاحش کاربریفضایی محدوده-های کالبدیترین ویژگی: از مهمفضایی و طبیعی-مطالعات کالبدی
دهد که به این موضوع توجه شود که این یسه با هر نوع کاربری دیگری است. این موضوع، بیشتر زمانی خود را نشان میمسکونی در مقا

اند، اما در حال حاضر به پهنه سکونت و های خالی و اراضی کشاورزی و باغی اختصاص داشتهها تا چند دهه گذشته بیشتر به زمینمحدوده
 قابل تشخیص است. 1385-90های های آماری طی سالوع، همچنین از طریق تحلیل تغییرات تعداد بلوکاند. این موضفعالیت بدل شده

های های هدف مطالعاتی به کاربری مسکونی اختصاص دارد که ویژگی غالب سکونتگاهچهارم قطعات موجود در محدودهبیش از سه
کل قطعات(، تجاری  %10.2های هدف مطالعاتی دارند، شامل اراضی بایر )حدودههایی که سهم نسبتاً باالیی از مای است. دیگر کاربریحاشیه

 شود.کل قطعات( می %1.9کل قطعات( و باغ و اراضی کشاورزی ) %3.6تجاری )-کل قطعات(، مسکونی 5.5%)
دهد که به این موضوع توجه ها بسیار اندک است. این موضوع نیز بیشتر زمانی خود را نشان میبنابراین، سهم خدمات در این محدوده

 های مسکونی غالب، سهم اراضی بایر نیز باال است.شود که به جز کاربری
اند. از بین های مسکونی به خود اختصاص دادهقطعات موجود در این محدوده را کاربری %73.3در محله شهید بهشتی، از نظر تعداد، 

های مختلف های تجاری در مقیاس، کاربری. پس از آندهدو بدون استفاده تشکیل میرا اراضی بایر  %10.9مانده، چهارم قطعات باقییك
 تجاری هستند.-قطعات نیز مسکونی %4.5ها تعلق دارد. همچنین، قطعات موجود در این محدوده به این کاربری %7.4. قرار دارند
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قطعه زمین بایر  517ه است. بعد از آن باید به حضور را کاربری مسکونی به خود اختصاص داد %79.5معصوم نیز، یعنی  14در محله 
 .تجاری است-نیز مسکونی %2.9کل قطعات کاربری تجاری و  %4.1گیرد، اشاره کرد.کل قطعات این محله را در بر می %9.7که 

رخوردار کیفی مناسبی ب اند و عمدتاً از وضعهای هدف مطالعاتی طی دو یا سه دهه گذشته شکل گرفتهبیشتر بناهای موجود در محدوده
ها چندان در برابر زلزله مقاومت کافی ها آجر و آهن است و این بدان معنا است که بناهای موجود در این محدودههستند. البته، سازه غالب آن

همچون  حوادث احتمالیپذیری محدوده در برابر را دارا نیستند. البته، عمده بناها یك طبقه هستند و این موضوع، کمی از شدت سطح تخریب
 کاهد.زلزله می

د اند، بسیار مشهوهای هدف، که عمدتاً با عجله و در راستایی غیر از جهت توسعه شهر شکل گرفتهکمبود خدمات اساسی در محدوده
هنری، و -فرهنگیانتظامی، ورزشی، -های اداریها کمبود دارند. کاربریهای خدمات اساسی در این محدودهاست. تقریباً تمامی کاربری

مترمربع  7.9مترمربع درمانی، و  0.9مترمربع آموزشی،  1.7ها وجود نداند و در عین حال، کمبود تأسیسات و تجهیزات شهری در این محدوده
 ها حاکم است.پارک و فضای سبز عمومی نیز بر این محدوده

سوم ان، مالك محل سکونت خود هستند. اما تنها یكچهارم ساکننشینی، نزدیك به سهبا وجود شرایط خاص سبك سکونت حاشیه
طور که گفته شد، از نظر نحوه الگوی سکونت، تقریباً هیچ گونه سکونت به شکل کپر و زاغه و آلونك ها دارای سند رسمی هستند. همانآن

ا حکایت ه، سبك سکونت در این محدودهکنند. به عبارت دیگروجود ندارد و از طرف دیگر، عمده خانوارها به شکل سکونت عمومی زندگی می
های های شهر )حداقل در حد متوسط( دارد. با این حال، کمبود شدید خدمات و نامناسب بودن راهاز وجود نوعی روال متداول با سایر قسمت

 هر است.تر از متوسط شها به طرز فاحشی بسیار پایینارتباطی و تجهیزات و تمهیدات مرتبط با راه، در این محدوده
های هدف مطالعاتی، نابسامانی شدید معابر و وضع پسماندها است. همچنین روشنایی معابر، های شاخص محدودهاز دیگر ویژگی

 ترین مشکالت محالت هدف در این خصوصتر، مهمگذاری، آسفالت، و تجهیزات و تمهیدات معابر نیز بسیار ضعیف است. به طور دقیقجدول
ها ها، آسفالت نبودن بسیاری از معابر، مشکالت ناشی از روشنایی، تجهیز نبودن خیابانها به خیاباندرست، ورود پساب خانهکشی ناشامل کانال

 شود.ها، و قرارگیری تیرهای برق در وسط برخی از معابر میبه تجهیزات دفع زباله، استاندارد نبودن آسفالت
، امکانات مناسبی از نظر تسهیالت در محدوده وجود دارد. این موضوع، های هدفودهبر محدفضایی حاکم -با تمام شرایط فقر کالبدی

گردد، که باعث شده تا حد امکان نیازهای شخصی محل سکونت خود را ها باز میتا حدی به توان متوسط مالی ساکنان و خودمالکی آن
عمارساز ساز و مهای مهندسیسط کارگران بومی ساخته شده و روشها توتأمین کنند. در عین حال باید توجه داشت که بسیاری از ساختمان

خانوارها از تلفن ثابت نیز برخوردارند.  %75ساکنان به برق، آب و گاز دسترسی دارند و بیش از  %90ها حاکم نبوده است. بیش از بر آن
ساکنان برقرار است. همچنین از نظر برخورداری از  %90تسهیالت اساسی نظیر حمام، توالت، آشپزخانه، و سیستم سرمایش تقریباً در بین 

 تر دچار کمبود هستند.امکاناتی نظیر اجاق گاز، یخچال، کولر، ماشین لباسشویی، جارو برقی، و چرخ خیاطی، ساکنان محالت هدف کم
العاتی، های مطوم بناها در محدودهساز مقاوتوجهی به نحوه ساختخیزی شهر نیشابور و بیتوان به سابقه زلزلهاز نظر خطرپذیری، می

 معصوم، و خطر سیالب ناشی از عبور مسیل )کال( در هر دو محله هدف اشاره کرد. 14آهن از ضلع شمالی محله خطرات ناشی از عبور راه

 های هدفمحله چشم انداز بندی شناخت و تدوینجمع 
ت به ارایه تحلیلی از شرایط داخلی و خارجی حاکم بر محله های پیش از ارایه بیانیه راهبردی برای محله های هدف، در این قسم

 هدف در قالب جدول سوات مبادرت می شود تا مقدمه ای بر ورود بر برنامه ریزی راهبردی باشد.
 چشم انداز محله شهید بهشتی

 محله شهید بهشتی

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

جمعیت رو به رشد محله  -
 بودن محله و جمعیت پذیر

موقعیت نسبتاً مناسب  -
محله به بدنه اصلی شهر 

 )دارای پیوند با شهر(

کمبود جدی خدمات اساسی )به ویژه کاربری های درمانی،  -
پارک و فضای سبز، اداری و انتظامی، ورزش، فرهنگی و 

 هنری، تأسیسات و تجهیزات شهری(
 سکونت خانوارهای ضعیف در سطح محله -

 مرز شهر در ارتباط با نحوه ساخت و سازها نامعلوم بودن -
 پایین بودن سطح احساس تعلق ساکنان به محله -

همیت مدیریت شهری در قالب  -
برنامه های مدون کارگروه های 

 بازآفرینی، بر احیای محله
امکان مهیا نمودن تعامالت فضایی و  -

عملکردی بین محله و شهر )با توجه به 
 ر شهر(موقعیت جغرافیایی محله د

نرخ رشد باالی جمعیت، با توجه به ضعف های  -
 درصد( 3.18اساسی خدماتی در محله )

نامعلوم بودن نحوه توسعه شهر در این سمت از  -
شهر )تحت تأثیر رشد شهر در اتصال با مرزهای 

 قانونی شهر(
خطر رو به تزاید پیوستگی غرب محله با  -

 سکونتگاه های خارج از مرز قانونی شهر

 شم انداز آتیچ

 ه صورت می گیرد. برنامه ریزی برای توسعه اینمحله شهید بهشتی در سال افق، محله ای است با مرزهای تعریف شده در غرب شهر نیشابور، که توسعه در آن بر اساس اقدامات برنامه ریزی شد
 ساکنان با هم از یك سو، و بین مدیریت شهری و شهروندان محله از سوی دیگر است. محله، مبتنی بر ارتقای توانایی اقتصادی ساکنان و از طریق اقدامات مشارکتی بین
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 چشم انداز محله چهارده معصوم

 محله چهارده معصوم

 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

جمعیت رو به رشد محله  -
 و جمعیت پذیر بودن محله

کمبود جدی خدمات اساسی )به ویژه کاربری های اداری و  -
 انتظامی، ورزش، فرهنگی و هنری، تأسیسات و تجهیزات شهری(

 ضعف اساسی زیرساخت ها )آسفالت، استفاده از برق، ...( -
 وجود خانوارهای ضعیف )از نظر اقتصادی( -

وجود نشانه هایی از معیشت به شیوه های غیررسمی )به ویژه  -
 خرید و فروش مواد مخدر( و جرم خیز بودن محله

محله از بدنه اصلی شهر )مهجوریت فضایی و  دوری نسبی -
 وضعیت حاشیه ای(

 حاکمیت بافت روستایی بر خردمحله های چهارده معصوم -
پایین بودن تعامالت اجتماعی بین ساکنان و سطح همبستگی  -

 اجتماعی در سطح محله

همیت مدیریت شهری در قالب  -
برنامه های مدون کارگروه های 

 حلهبازآفرینی، بر احیای م
وجود تنوع در زمین های موجود و  -

فراهم بودن بسترهای توسعه مبتنی بر 
 برنامه ریزی

قرارگیری بخش هایی از شرق محله  -
در حریم میراثی شهر کهنه )مهیا بودن 
بازتعریف هویتی جدید در این بخش 

 ها(

نرخ رشد باالی جمعیت، با توجه به ضعف  -
 د(درص 3.73های اساسی خدماتی در محله )

خطرات شدید زیست محیطی از جمله تحت  -
تأثیر آلوده کردن کانال ها و خطرات همجواری 

 با مسیر راه آهن
نزدیکی به روستاهای خارج از شهر و خطر  -

 بالقوه درهم آمیختگی نقاط شهری و روستایی
حاکمیت رویکرد ساخت و ساز سریع )به  -

صورت خودمالکی( و تأثیر آن بر لجام 
 ایی محلهگسیختگی فض

 خطر رو به رشد از بین رفتن اراضی کشاورزی -

 چشم انداز آتی

هر نیز در آن پیش بینی شده است. برنامه های محله چهارده معصوم در سال افق طرح، محله ای توسعه یافته است که ضمن برقرار بودن امنیت در آن، بخشی از برنامه های توسعه در مقیاس ش
 زیست محیطی آن اجرا می شود.-فضایی-کت ساکنان و در راستای ظرفیت ها و ارزش های کالبدیاین محله، از طریق مشار

 
 مروری بر الزامات فرادست و چارت پیشنهادی مدیریتی 

 های شهریی فرادست و برنامههاپ( الزامات هماهنگی طرح

 هامواردِ مشترک در طرح .1

 مندساز اصولی و ضابطهوتأکید بر ساخت -

 ساز و توسعهوابط مدون و یکپارچه در ساختپیروی از ضو -

 ساز و توسعه )حرایم رودخانه و مسیل، راه، تأسیسات، ارتفاعات، آثار ارزشمند تاریخی و ...(وتوجه به حرایم در ساخت -

 بندی تراکمیضرورت تبعیت از ضوابط مشخص در تفکیك، متناسب با منطقه -

 هامراتب معابر و نظام کاربریسلسله -

 جهات توسعه شهراز پیروی  -

 ها و اراضی کشاورزیساز در باغوجلوگیری از ساخت -

 زاتأکید بر توسعه درون -
 

 هامانده در طرحد مغفولرموا .2

 تعیین تکلیف در خصوص اراضی بیرون از محدوده مصوب شهر -

 شدن هستندتعیین تکلیف در خصوص آن دسته از اراضی که به شهر در حال اضافه -

أمین خدمات برای شهر نیشابور به عنوان مرکز شهرستان )و در ارتباط مستقیم با نواحی روستایی بینی چگونگی تپیش -
 فراوان و متعدد(

 

 هاد مغایر در طرحرموا .3

 های باالدستبینی جمعیت شهر نیشابور در طرحروند پیش -

 های مختلف )روستایی، شهری، تأسیسات، و ...(بینی اعتبارات در بخشنحوه پیش -

 های جمعیتی اثرگذار است(برخورد با نواحی روستایی و اراضی منفصل نزدیك به شهر )که بر جریانرویکرد  -

 هابندی آنهای اقتصادی و اولویتبینیپیش -
 

چارت پیشنهادی مدیریت شهری در حوزه بازآفرینی بافت های شهری نیشابور، که بر اساس نقطه نظرات کلیه اعضای ستاد  به عالوه،
 شهرستان نیشابور به دست آمده است، به صورت نمودار زیر معرفی می گردد. توانمندسازی
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 چارت پیشنهادی مدیریتی
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 ارایه پروژه های پیشنهادی 
، در راستای نشان های هدفجداگانه و به تفکیك هر یك از محلهول ا، در جدهای هدفهای پیشنهادی طرح در سطح محلهپروژه

 و سیاست ها و برنامه ها، ارایه شده است. دادن ارتباط آن ها با راهبردها

 بهسازی شهری -
 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهریپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

بهسازی 
 شهری

 آموزشی

طرح و اجرای یك واحد 
 مهدکودک و ابتدایی

های میانی و )در بخش
 جنوبی محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز مکانی برای 
 اختصاص به مهدکودک و ابتدایی

 900 1500 کوتاه مدت
 و اداره بهزیستی

 پرورش و آموزش

طرح و اجرای یك واحد 
 راهنمایی

های میانی و )در بخش
 جنوبی محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز مکانی برای 
 اختصاص به مدرسه راهنمایی

 2400 2000 میان مدت
 و آموزش اداره

 پرورش

طرح و اجرای یك واحد 
 دبیرستان

های میانی و )در بخش
 جنوبی محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز مکانی برای 
 اختصاص به مدرسه دبیرستان

میان مدت و 
 بلندمدت

2500 3000 
 و آموزش اداره

 پرورش

 پروژه 3 جمع پروژه های آموزشی

حمل و نقل و 
 ارتباطات

ساماندهی و توسعه شبکه 
 معابر

برنامه ریزی برای ساماندهی و توسعه 
شبکه معابر با تأکید بر کمترین میزان 

 تخریب کاربری

کوتاه مدت و 
 بلندمدت

 شهرداری - -

جرای کف سازی، طرح و ا
بدنه سازی، روشنایی، تأمین 

ها، تأسیسات و زیرساخت
 مبلمان گذرهای اصلیِ محلی

زیرسازی و آسفالت، اجرای جدول و کانیو، 
کف سازی، پیاده روسازی، بدنه سازی، 

ها، تأسیسات و روشنایی، تأمین زیرساخت
 مبلمان گذرهای اصلی

 کوتاه مدت

)سطح کل معابر  -
اصلی محلی، پس 

ز اجرا، تعریض یا ا
 اصالح(

- 
شهرداری و شرکت 

 برق

 3مکان یابی و اجرای 
پارکینگ عمومی )در 

های اصلی مجاورت خیابان
 بهشتی و رسالت(

پارکینگ عمومی در  3احداث و راه اندازی 
های اصلی محله و مدیریت مجاورت خیابان

نظام حرکت و پارک وسایل نقلیه در سطح 
 هااین خیابان

 شهرداری - 1500 میان مدت

طرح و اجرای کف سازی، 
بدنه سازی، روشنایی، تأمین 

ها، تأسیسات و زیرساخت
 مبلمان گذرهای فرعی محلی

کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 
ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای زیرساخت

 فرعی

میان مدت و 
 بلندمدت

)سطح کل معابر  -
فرعی محلی، پس 
از اجرا، تعریض یا 

 اصالح(

- 
ری و شرکت شهردا

 برق

 بینی و تکمیل مسیرهایپیش
شبکه حمل و نقل عمومی و 

های اتوبوس در ایستگاه
های اصلیِ محلی )با خیابان

های اصلی تأکید بر خیابان
 بهشتی و رسالت(

امکان سنجی و ایجاد مسیرهای اتوبوس و 
های اتوبوس در بینی ایستگاهپیش

های اصلی محله )ایستگاه اتوبوس، خیابان
های ای در خیابانینی فضاهای حاشیهبپیش

بهشتی و رسالت، تجهیز ناوگان حمل و 
 نقل(

 شهرداری - - میان مدت

احداث گذرهای تفریحی 
پیشنهادی )پیاده و ترافیك 
آرام، مجاورت کانال و حد 

 غربی شهر(

امکان سنجی و احداث گذرهای تفریحی 
پیشنهادی در مجاورت کانال )ساماندهی 

ها، سازی از آلودگیپاکمحیطی، زیست
سازی، مبلمان و تجهیز( و مرز غربی کف

 شهر در محله شهید بهشتی

 میان مدت

)سطح کل  -
حاشیه کانال 

شرقی و مرز غربی 
محله، پس از 

 ساماندهی و اجرا(

- 

حفاظت از  سازمان
محیط زیست، وزارت 

نیرو )شرکت آب 
 و ای(منطقه

 شهرداری

 پروژه 6 جمع پروژه های حمل و نقل و ارتباطات
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهریپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

تأسیسات و 
تجهیزات 

 شهری

ساماندهی وضعیت فاضالب 
های شهری در و دفع پساب

 سطح محله

ها، کشی، ساماندهی نحوه دفع پسابکانال
 کشی جوی معابرجدول

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 
شرکت آب و 
 فاضالب شهری

تجهیز، توسعه و تعمیر شبکه 
 توزیع برق، مخابرات و گاز

ساماندهی مسیر و موقعیت تیرهای برق، 
ساماندهی وضعیت روشنایی معابر، تکمیل 

شبکه برق خانگی، احداث شبکه فشار 
متوسط و نصب دستگاه های ترانس جهت 
تأمین برق و بهبود کیفیت ولتاژ منطقه، 

ت همچنین احداث بکه فشار ضعیف جه
تأمین روشنایی مشترکین محله و تکمیل 

 شبکه تلفن خانگی

 - - کوتاه مدت
مخابرات  برق، ادارات

 و گاز

 پروژه 2 جمع پروژه های تأسیسات و تجهیزات شهری

محیط زیست 
و بهداشت 

 محیط

پاک سازی زباله ها و 
مخروبه ها با مشارکت اهالی 

 و شهرداری

ی هاآلودگیمحیطی محله از پاالیش زیست
های ها و نخالهناشی از پراکندگی زباله
 ساختمانی

 شهرداری - - کوتاه مدت

تجهیز امکانات جمع آوری 
زباله و نظافت معابر محله 

 )دو روز یك بار(

ها به امکانات نظافت معابر به تجهیز محله
 صورت منظم

 شهرداری - - کوتاه مدت

اتصال فاضالب خانگی به 
 شهری سیستم فاضالب

اجرا و تکمیل سیستم فاضالب شهری با 
تأکید بر اتصال فاضالب خانگی به سیستم 
فاضلب شهری در راستای حفظ و پاکیزگی 

 محیط زیست محله

 - - میان مدت
شرکت آب و 
 فاضالب شهری

های سازی زبالهپاک
های آب و ساماندهی کانال

 هاآن

ها از هدف، پاکسازی محیط محله
های موجود است. از این رو،  آلودگی

شود برای جلب مشارکت پیشنهاد می
های ساکنان، این اقدام با همکاری تشکل

 مردمی فعال صورت گیرد.
اقدامات مرتبط با این پروژه، شامل پاک 

خروبه های درون سازی زباله ها و م
ها با مشارکت اهالی و شهرداری، کانال

دیواره سازی، و در نهایت آماده کردن حریم 
ها برای گلکاری، تعبیه تسهیالت کانال

 روی و ... است.تفریحی، پیاده

 - - کوتاه مدت

شهرداری، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست، و شرکت آب 
 ایمنطقه

راه اندازی دوره های آموزشی 
دوره( محیط زیست و  2)

 بهداشت محیط برای ساکنان

های آموزش بهداشت برگزاری کارگاه
شده تعیینهای از پیشمحیط با برنامه

 )تفکیك زباله از مبدأ، پاکسازی محیط و ...(

 - - کوتاه مدت

 و بهداشت شبکه
 سازمان و درمان
 زیست محیط حفاظت

 پروژه 5 های محیط زیست و بهداشت محیط جمع پروژه

 درمانی

راه اندازی یك پایگاه 
 درمانی -بهداشتی

تملك، احداث و تجهیز یك پایگاه درمانی 
و بهداشتی در سطح محله )ترجیحاً در 

 نزدیکی خیابان بهشتی(

 240 400 میان مدت
 و بهداشت شبکه

 درمان

 پروژه 1 درمانی -جمع پروژه های بهداشتی 

 -فرهنگی 
 -تفریحی 

 فضای سبز

طرح و اجرای دو پارک و 
فضای سبز محلی )در دو 

محدوده شرقی و غربی بلوار 
 شهید بهشتی(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز دو مکان در 
دو سوی شرقی و غربی محله شهید بهشتی 

به فضای سبز محلی، وسایل تفریحی و 
فراغتی، با هدف توجه به سالمت جسمی و 
ایجاد نشاط همشهریان در منطقه هدف و 

کوتاه مدت و 
 تمیان مد

فضای  2) 2000
 مترمربعی( 1000

- 

شهرداری، سازمان 
پارکها و سازمان 

فرهنگی ورزشی و 
اداره ورزش و 

 نوجوانان
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهریپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

تکمیل اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در 
 کاهش آسیب های اجتماعی

و اجرای سه پارک طرح 
ای )ترجیحاً در بزرگ منطقه

ارتباط با کانال، بلوار بهشتی 
 و مرزهای محدوده قانونی(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز سه فضای 
مرتبط با کانال، بلوار شهید بهشتی )ترجیحاً 

در نزدیکی بلوار رسالت( و مرز غربی 
محدوده قانونی شهر به فضای سبز و 

 تیوسایل تفریحی و فراغ

میان مدت و 
 بلندمدت

فضای  3) 9000
 مترمربعی( 3000

- 

شهرداری، سازمان 
پارکها و سازمان 

فرهنگی ورزشی و 
اداره ورزش و 

 نوجوانان

طرح و اجرای یك مجموعه 
فرهنگی و آموزش های فنی 

 و حرفه ای

تملك و تجهیز مکانی برای فعالیت های 
فرهنگی و هنری و آموزش های فنی و 

 حرفه ای در سطح محله

میان مدت و 
 بلندمدت

700 840 

شهرداری، اداره 
 ارشاد و فرهنگ

 مرکز اسالمی،
 حرفه و فنی آموزش

 ای

 -ز خدمات فرهنگیتجهی
مذهبی موجود در جهت 
ارتقاء سطح اجتماعی و 

 فرهنگی

فضای فرهنگی و مذهبی موجود  2تجهیز 
محله به امکانات مورد نیاز و درخور محله، 
شامل تجهیز و ارتقاء کتابخانه، امکانات 

 فرهنگی، هنری و فراغتی

 کوتاه مدت
)سطح موجود،  -

 مترمربع( 1800
- 

 ارشاد و فرهنگ اداره
 هیأت و اسالمی
 و مساجد امنای

 ها حسینیه

سرای محله بهشتی  2احداث 
ها با برداری از آنو بهره

اهداف فرهنگی، آموزشی، 
 اجتماعی

تملك، احداث و تجهیز دو مکان در سطح 
محله شهید بهشتی )در شرق و غرب بلوار( 

سازی برای برگزار ی مراسم و زمینه
های آموزشی، و فرهنگی، کالس

ی عمومی و اجتماعی رایگان هافعالیت
 برای ساکنان محله

 360 600 کوتاه مدت

شهرداری، اداره 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مرکز 
آموزش فنی و 

 ای و ...حرفه

بینی فضای عمومی در پیش
سطح محله، با هدف ایجاد 

 ایپاتوق محله

ریزی یك فضای تملك، طراحی، و برنامه
عمومی در سطح محله و تجهیز آن به 

ای با هدف ارتقای و نمادهای محلهها نشان
 اجتماعی محله-ساختار فرهنگی

 شهرداری - 1000 میان مدت

 پروژه 6 تفریحی -جمع پروژه های فرهنگی 

 ورزشی

طراحی و اجرای حداقل چهار 
 محوطه ورزشی

های تملك، احداث و تجهیز محوطه
های ورزشی ای برای فعالیتکوچك محله

محله، با هدف برگزاری مورد استفاده عموم 
مسابقات ورزشی، کالس های ورزشی، 
کالس های مهارت آموزی، تجمع های 

بانوان و برگزاری جشن ها و مناسبت های 
مذهبی، فرهنگی و ملی و برگزاری جشنواره 

های متنوع کودکان، نوجوانان، جوانان و 
 بانوان

 - 2000 کوتاه مدت

اداره ورزش و جوانان، 
 ورام و اوقاف اداره

 خیریه و شهرداری 

طراحی و اجرای یك 
 مجموعه ورزشی

تملك، احداث و تجهیز محوطه ای برای 
 کاربری ورزشی به صورت یك مجموعه

 1000 2000 میان مدت

اداره ورزش و جوانان، 
 امور و اوقاف اداره

 خیریه و شهرداری 

ث زمین چمن چند احدا
منظوره )با هدف پر کردن 

با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه، یك 
قطعه زمین به شهرداری نیشابور تحویل 
داده شود و با نظارت و همکاری اداره 

 - - میان مدت

اداره ورزش و جوانان، 
 امور و اوقاف اداره

 خیریه و شهرداری 
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهریپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

اوقات فراغت جوانان و 
 نوجوانان(

ورزش و جوانان شهرستان، یك زمین چمن 
مصنوعی چند منظوره در غرب بلوار بهشتی 

 شود. احداث 

 پروژه 3 ژه های ورزشیجمع پرو

سایر طرح 
-های کالبدی
 عملکردی

شناسایی دقیق باغ ها و 
های بایر، تهیه زمین

شناسنامه برای آن ها، و 
تعیین حریم و ضوابط و 

 هامقررات توسعه برای آن

تهیه دستورالعمل چگونگی توسعه مسکن و 
های بایر و خدمات در ارتباط با زمین

 های موجودباغ

 - - کوتاه مدت
 اداره جهاد کشاورزی

 شهرداری و

عالمت گذاری مرزهای شهر 
در محله و پیشگیری از 

 توسعه مناطق شهری

ضمن تأکید بر سیاست های پیشگیرانه از 
توسعه در مناطق حاشیه ای، همچنین 
پرهیز از گسترش بی رویه شهر و حفظ 

اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، از توسعه 
له با افقی شهر و در هم آمیختگی مح

نواحی سکونتگاهی بیرون شهر جلوگیری 
 شود.

 شهرداری - - کوتاه مدت

نوسازی تجهیزات مدیریت 
شهری در پیشبرد امور 
 بهسازی شهری محله

استقرار گاری گالوانیزه، نوسازی ماشین 
 آالت، و استفاده از ماشین جارو و لجن کش

میان مدت و 
 بلندمدت

- - 
شهرداری و اداره راه 

 و شهرسازی

ح ساماندهی خدمات تهیه طر
 ورودی شهر )ورودی سبزوار(

تهیه طرح و برنامه خدمات ورودی شهر در 
 غربی محله )ورودی سبزوار(جنوب

میان مدت و 
 بلندمدت

- - 
شهرداری و اداره راه 

 و شهرسازی

 پروژه 4 عملکردی-جمع پروژه های سایر طرح های کالبدی

 مسکن

اندازی سیستم بانك راه
 اطالعات زمین

ای هنظام پایش بر تغییر کاربریتعریف 
ها از طریق سیتم مسکونی و توسعه آن

 بانك اطالعات زمین
 - - میان مدت

سازمان ثبت و اسناد 
 و شهرداری

سازهای وسازی ساختمقاوم
 مسکونی موجود

سازهای وسازی ساختتقویت و مستحکم
 گرفتهصورت

 شهرداری - - کوتاه مدت

 پروژه 2 جمع پروژه های مسکن

پروژه 32 پروژه های بهسازی شهری جمع  

 

 بهسازی شهری معصوم در بخش 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

بهسازی 
 شهری

 آموزشی

طرح و اجرای دو واحد 
 مهدکودک و ابتدایی

های شمالی و )در بخش
 شرقی محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز مکانی برای 
 صاص به مهدکودک و ابتداییاخت

 1800 3000 کوتاه مدت
 و اداره بهزیستی

 پرورش و آموزش

طرح و اجرای دو واحد 
 راهنمایی

های میانی و )در بخش
 جنوبی محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز مکانی برای 
 اختصاص به مدرسه راهنمایی

 4800 4000 میان مدت
 و آموزش اداره

 پرورش
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 بهسازی شهری معصوم در بخش 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

ك واحد طرح و اجرای ی
 دبیرستان

های میانی و )در بخش
 جنوبی محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز مکانی برای 
 اختصاص به مدرسه دبیرستان

میان مدت و 
 بلندمدت

2500 3000 
 و آموزش اداره

 پرورش

 پروژه 3 جمع پروژه های آموزشی

حمل و نقل و 
 ارتباطات

ساماندهی و توسعه شبکه 
 معابر

ای ساماندهی و توسعه برنامه ریزی بر
شبکه معابر با تأکید بر کمترین میزان 

 تخریب کاربری

کوتاه مدت و 
 بلندمدت

 شهرداری - -

طرح و اجرای کف سازی، 
بدنه سازی، روشنایی، تأمین 

ها، تأسیسات و زیرساخت
 مبلمان گذرهای اصلیِ محلی

زیرسازی و آسفالت، اجرای جدول و کانیو، 
ی، بدنه سازی، کف سازی، پیاده روساز

ها، تأسیسات و روشنایی، تأمین زیرساخت
 مبلمان گذرهای اصلی

 کوتاه مدت

)سطح کل معابر  -
اصلی محلی، پس 
از اجرا، تعریض یا 

 اصالح(

- 
شهرداری و شرکت 

 برق

 3مکان یابی و اجرای 
پارکینگ عمومی )در 

های اصلی مجاورت خیابان
 معصوم( 14صنعت و 

پارکینگ عمومی در  3احداث و راه اندازی 
های اصلی محله و مدیریت مجاورت خیابان

نظام حرکت و پارک وسایل نقلیه در سطح 
 هااین خیابان

 شهرداری - 1500 کوتاه مدت

طرح و اجرای کف سازی، 
بدنه سازی، روشنایی، تأمین 

ها، تأسیسات و زیرساخت
 مبلمان گذرهای فرعی محلی

تأمین کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، 
ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای زیرساخت

 فرعی

میان مدت و 
 بلندمدت

)سطح کل معابر  -
فرعی محلی، پس 
از اجرا، تعریض یا 

 اصالح(

- 
شهرداری و شرکت 

 برق

 بینی و تکمیل مسیرهایپیش
شبکه حمل و نقل عمومی و 

های اتوبوس در ایستگاه
های اصلیِ محلی )با خیابان

های اصلی تأکید بر خیابان
 معصوم( 14صنعت و 

امکان سنجی و ایجاد مسیرهای اتوبوس و 
های اتوبوس در بینی ایستگاهپیش

های اصلی محله )ایستگاه اتوبوس، خیابان
های ای در خیابانبینی فضاهای حاشیهپیش

معصوم، تجهیز ناوگان حمل و  14صنعت و 
 نقل(

 شهرداری - - میان مدت

احداث گذرهای تفریحی 
پیشنهادی )پیاده و ترافیك 
آرام، به ویژه در مجاورت 

 ها(کانال

امکان سنجی و احداث گذرهای تفریحی 
ها )ساماندهی پیشنهادی در مجاورت کانال

ها، سازی از آلودگیمحیطی، پاکزیست
 سازی، مبلمان و تجهیز(کف

 میان مدت

)سطح کل  -
های حاشیه کانال

محله، پس از 
 ساماندهی و اجرا(

- 

حفاظت از  سازمان
محیط زیست، وزارت 

نیرو )شرکت آب 
 و ای(منطقه

 شهرداری

تعریف هندسی تقاطع 
 14 -های صنعتخیابان

معصوم و ادامه آن به سمت 
 آباد و حصاررحیم

احداث و تجهیز پل روگذر )عبوری از روی 
معصوم،  14آهن و ورود به خیابان راه

 نزیرسازی، تعریف هندسی در تقاطع خیابا
معصوم( و احداث مسیر محلی به سمت  14

 معصوم 14شرق محله 

 بلندمدت

)معادل سطح  -
کل مسیر 

پیشنهادی طبق 
 انداز(نقشه چشم

- 
شهرداری و اداره راه 

 و شهرسازی

 پروژه 7 جمع پروژه های حمل و نقل و ارتباطات

تأسیسات و 
تجهیزات 

 شهری

ساماندهی وضعیت فاضالب 
ی در های شهرو دفع پساب

 سطح محله

ها، کشی، ساماندهی نحوه دفع پسابکانال
 کشی جوی معابرجدول

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 
شرکت آب و 
 فاضالب شهری

تجهیز، توسعه و تعمیر شبکه 
 توزیع برق، مخابرات و گاز

ساماندهی مسیر و موقعیت تیرهای برق، 
ساماندهی وضعیت روشنایی معابر، تکمیل 

ی، احداث شبکه فشار شبکه برق خانگ
متوسط و نصب دستگاه های ترانس جهت 

 - - کوتاه مدت
مخابرات  برق، ادارات

 و گاز



 های غیررسمی شهر نیشابور )خالصه گزارش مراحل اول تا پنجم(توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه

 

 12 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

 بهسازی شهری معصوم در بخش 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

تأمین برق و بهبود کیفیت ولتاژ منطقه، 
همچنین احداث بکه فشار ضعیف جهت 
تأمین روشنایی مشترکین محله و تکمیل 

 شبکه تلفن خانگی

 ژهپرو 2 جمع پروژه های تأسیسات و تجهیزات شهری

محیط زیست 
و بهداشت 

 محیط

پاک سازی زباله ها و 
مخروبه ها با مشارکت اهالی 

 و شهرداری

ی هامحیطی محله از آلودگیپاالیش زیست
های ها و نخالهناشی از پراکندگی زباله
 ساختمانی

با هدف حذف آلودگی های فیزیکی و 
 بصری و بویایی

 شهرداری - - کوتاه مدت

 ها وسابساماندهی بوی بد پ
 هاجمع شدن حشرات در آن

ها و محیطی ماندابپاالیش زیست
 هاهای ناشی از انباشت پسابمحل

 شهرداری - - کوتاه مدت

تجهیز امکانات جمع آوری 
زباله و نظافت معابر محله 

 )دو روز یك بار(

ها به امکانات نظافت معابر به تجهیز محله
 صورت منظم

 شهرداری - - کوتاه مدت

اتصال فاضالب خانگی به 
 سیستم فاضالب شهری

اجرا و تکمیل سیستم فاضالب شهری با 
تأکید بر اتصال فاضالب خانگی به سیستم 
فاضلب شهری در راستای حفظ و پاکیزگی 

 محیط زیست محله

 - - میان مدت
شرکت آب و 
 فاضالب شهری

های سازی زبالهپاک
های آب و ساماندهی کانال

 هاآن

ها از کسازی محیط محلههدف، پا
های موجود است. از این رو،  آلودگی

شود برای جلب مشارکت پیشنهاد می
های ساکنان، این اقدام با همکاری تشکل

 مردمی فعال صورت گیرد.
اقدامات مرتبط با این پروژه، شامل پاک 

سازی زباله ها و مخروبه های درون 
ها با مشارکت اهالی و شهرداری، کانال

ه سازی، و در نهایت آماده کردن حریم دیوار
ها برای گلکاری، تعبیه تسهیالت کانال

 روی و ... است.تفریحی، پیاده

 - - کوتاه مدت

شهرداری، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست، و شرکت آب 
 ایمنطقه

راه اندازی دوره های آموزشی 
دوره( محیط زیست و  2)

 بهداشت محیط برای ساکنان

های آموزش بهداشت برگزاری کارگاه
شده تعیینهای از پیشمحیط با برنامه

 )تفکیك زباله از مبدأ، پاکسازی محیط و ...(

 - - کوتاه مدت

 و بهداشت شبکه
 سازمان و درمان
 زیست محیط حفاظت

 پروژه 6 جمع پروژه های محیط زیست و بهداشت محیط

 درمانی

 -تجهیز پایگاه بهداشتی
 درمانی موجود

گاه درمانی و بهداشتی موجود تجهیز پای
)توسه امکانات درمانگاه، تجهیز پرسنل و 

)... 

 کوتاه مدت
)مساحت موجود،  -

 مترمربع( 1350
- 

 و بهداشت شبکه
 درمان

راه اندازی یك پایگاه 
درمانی در غرب  -بهداشتی

 محله

تملك، احداث و تجهیز یك پایگاه درمانی 
و بهداشتی )ترجیحاً در مجاورت محله 

 آباد(حمتر

 240 400 میان مدت
 و بهداشت شبکه

 درمان

 پروژه 2 درمانی -جمع پروژه های بهداشتی 

 -فرهنگی 
 -تفریحی 

 فضای سبز

طرح و اجرای سه پارک و 
فضای سبز محلی )در غرب، 

 میانه و شرق محله(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز سه مکان در 
معصوم به  14شرق، میانه و غرب محله 

سبز محلی، وسایل تفریحی و  فضای
فراغتی، با هدف توجه به سالمت جسمی و 
ایجاد نشاط همشهریان در منطقه هدف و 

کوتاه مدت و 
 میان مدت

فضای  3) 3000
 مترمربعی( 1000

- 

شهرداری، سازمان 
پارکها و سازمان 

فرهنگی ورزشی و 
اداره ورزش و 

 نوجوانان
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 بهسازی شهری معصوم در بخش 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

تکمیل اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در 
 کاهش آسیب های اجتماعی

طرح و اجرای سه پارک 
ای )ترجیحاً در بزرگ منطقه

ها و مرزهای ارتباط با کانال
 محدوده قانونی(

تملك، طراحی، اجرا و تجهیز سه فضای 
ها و مرزهای جنوبی/غربی مرتبط با کانال

محدوده قانونی شهر به فضای سبز و 
 وسایل تفریحی و فراغتی

میان مدت و 
 دتبلندم

فضای  3) 9000
 مترمربعی( 3000

- 

شهرداری، سازمان 
پارکها و سازمان 

فرهنگی ورزشی و 
اداره ورزش و 

 نوجوانان

طرح و اجرای دو مجموعه 
فرهنگی و آموزش های فنی 

و حرفه ای )در دو سوی 
 محله(

تملك و تجهیز دو مکان برای فعالیت های 
فرهنگی و هنری و آموزش های فنی و 

 سطح محله حرفه ای در

 1680 1400 میان مدت

شهرداری، 
 ارشاد و ادارهفرهنگ
 مرکز اسالمی،

 حرفه و فنی آموزش
 ای

 -تجهیز خدمات فرهنگی
مذهبی موجود در جهت 
ارتقاء سطح اجتماعی و 

 فرهنگی

فضای فرهنگی و مذهبی موجود  12تجهیز 
محله به امکانات مورد نیاز و درخور محله، 

تابخانه، امکانات شامل تجهیز و ارتقاء ک
 فرهنگی، هنری و فراغتی

 کوتاه مدت
)سطح موجود،  -

 مترمربع( 8800
- 

 ارشاد و فرهنگ اداره
 هیأت و اسالمی
 و مساجد امنای

 ها حسینیه

سرای محله  4احداث حداقل 
آباد، سراب چمبران، )رحمت

معصوم و حصار( و  14
ها با اهداف برداری از آنبهره

 تماعیفرهنگی، آموزشی، اج

تملك، احداث و تجهیز چهار مکان در 
سازی های عرفی موجود و زمینهسطح محله

 هایبرای برگزار ی مراسم فرهنگی، کالس
های عمومی و اجتماعی آموزشی، و فعالیت

 رایگان برای ساکنان محله

 720 1200 کوتاه مدت

شهرداری، اداره 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مرکز 
آموزش فنی و 

 ... ای وحرفه

فضای عمومی  2بینی پیش
در سطح محله، با هدف 

 ایایجاد پاتوق محله

ریزی دو فضای تملك، طراحی، و برنامه
عمومی در سطح محدوده و تجهیز آن به 

ای با هدف ارتقای ها و نمادهای محلهنشان
 اجتماعی محله-ساختار فرهنگی

 شهرداری - 2000 میان مدت

 پروژه 6 تفریحی -جمع پروژه های فرهنگی 

خدمات 
 گردشگری

تهیه نقشه راهنمای 
گردشگری تاریخی محله )با 

های واقع در تأکید بر بخش
 حریم شهر کهنه(

با توجه به قرارگیری بخش شرقی پهنه 
چهارده معصوم در حریم میراثی شهر کهنه، 
تهیه نقشه راهنمای گردشگری، می تواند 
 به ارتقای هویتی این محدوده کمك کند.

 - - کوتاه مدت
 میراث سازمان

 فرهنگی

 پروژه 1 جمع پروژه های خدمات گردشگری

 ورزشی

طراحی و اجرای حداقل شش 
 محوطه ورزشی

های تملك، احداث و تجهیز محوطه
های ورزشی ای برای فعالیتکوچك محله

مورد استفاده عموم محله، با هدف برگزاری 
مسابقات ورزشی، کالس های ورزشی، 

های مهارت آموزی، تجمع های  کالس
بانوان و برگزاری جشن ها و مناسبت های 
مذهبی، فرهنگی و ملی و برگزاری جشنواره 

های متنوع کودکان، نوجوانان، جوانان و 
 بانوان

 - 3000 کوتاه مدت

اداره ورزش و جوانان، 
 امور و اوقاف اداره

 خیریه و شهرداری 

طراحی و اجرای دو مجموعه 
شرق و غرب  ورزشی )در

 محله(

تملك، احداث و تجهیز محوطه ای برای 
 کاربری ورزشی به صورت یك مجموعه

 1000 2000 میان مدت

اداره ورزش و جوانان، 
 امور و اوقاف اداره

 خیریه و شهرداری 

احداث زمین چمن چند 
منظوره )با هدف پر کردن 
اوقات فراغت جوانان و 

 نوجوانان(

و امور خیریه، یك با همکاری اداره اوقاف 
قطعه زمین به شهرداری نیشابور تحویل 
داده شود و با نظارت و همکاری اداره 

ورزش و جوانان شهرستان، یك زمین چمن 

   میان مدت

اداره ورزش و جوانان، 
 امور و اوقاف اداره

 خیریه و شهرداری 
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 بهسازی شهری معصوم در بخش 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

مصنوعی چند منظوره در محله حصار 
ترین ای که بهینهاحداث شود به گونه

محله )حصار،  3دسترسی را برای اهالی 
  معصوم( داشته باشد. 14آباد و رحمت

 پروژه 3 جمع پروژه های ورزشی

سایر طرح 
-های کالبدی
 عملکردی

شناسایی دقیق باغ ها و 
های بایر، تهیه زمین

شناسنامه برای آن ها، و 
تعیین حریم و ضوابط و 

 هامقررات توسعه برای آن

چگونگی توسعه مسکن و  تهیه دستورالعمل
های بایر و خدمات در ارتباط با زمین

 های موجودباغ

 - - کوتاه مدت
 اداره جهاد کشاورزی

 شهرداری و

عالمت گذاری مرزهای شهر 
در محله و پیشگیری از 

 توسعه مناطق شهری

ضمن تأکید بر سیاست های پیشگیرانه از 
توسعه در مناطق حاشیه ای، همچنین 

ترش بی رویه شهر و حفظ پرهیز از گس
اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، از توسعه 

افقی شهر و در هم آمیختگی محله با 
نواحی سکونتگاهی بیرون شهر جلوگیری 

 شود.

 شهرداری - - کوتاه مدت

نوسازی تجهیزات مدیریت 
شهری در پیشبرد امور 
 بهسازی شهری محله

استقرار گاری گالوانیزه، نوسازی ماشین 
 ت، و استفاده از ماشین جارو و لجن کشآال

میان مدت و 
 بلندمدت

- - 
شهرداری و اداره راه 

 و شهرسازی

تهیه طرح ساماندهی میدان 
ورودی خیابان چهارده 

 معصوم

تهیه طرح و برنامه خدمات ورودی شهر در 
 غربی محله )ورودی سبزوار(جنوب

 شهرداری - - میان مدت

 - - کوتاه مدت ها و طیورپاالیش محله از دام یورها و ططرح ساماندهی دام
 کشاورزی و جهاد

 شهرداری

 پروژه 5 عملکردی-جمع پروژه های سایر طرح های کالبدی 

 مسکن

اندازی سیستم بانك اطالعات راه
 زمین

های تعریف نظام پایش بر تغییر کاربری
ها از طریق سیتم مسکونی و توسعه آن

 بانك اطالعات زمین
 - - ن مدتمیا

سازمان ثبت و اسناد 
 و شهرداری

سازی مسکن اجتماعی آماده
 ارزان قیمت

سازی مسکن اجتماعی، طراحی و آماده
تهیه و تنظیم بسته های پیشنهادی 

ساخت مسکن ارزان قیمت با استفاده از 
 فن آوری های نوین ساخت

 - - کوتاه مدت
شهرداری و وزارت 

 راه و شهرسازی

سازهای وساختسازی مقاوم
 مسکونی موجود

سازی تقویت و مستحکم
 گرفتهسازهای صورتوساخت

 شهرداری - - کوتاه مدت

 پروژه 3 جمع پروژه های مسکن 

پروژه 38 جمع پروژه های بهسازی شهری  
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 15 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

 اقتصادی-اجتماعی -
 اقتصادی-های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش اجتماعیپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش شبخ
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

توانمندسازی 
-اجتماعی

 اقتصادی

 اجتماعی

 ایجاد پایگاه سالمت

صدور مجوز برای افراد متقاضی 
اندازی پایگاه سالمت )با تامین حداقل راه
، («خانواده سالمت مراقبت» کارشناس 3

تامین مالی پایگاه و اختصاص زمین 
 برای ایجاد پایگاه سالمت توسط اداره

خیریه. در این پایگاه باید  امور و اوقاف
 خدمات زیر عرضه شود:

 فردی، سالمت آموزش و پیشگیری
 تدبیر ها،بیماری درمان و تشخیص

 و پوشش تحت افراد مدیریت ها،فوریت
( عمومی بهداشت)محور  جامعه خدمات
 کار، و محیط بهداشت خدمات شامل

 هایبیماری با مبارزه مدارس، بهداشت
 و هاآسیب و غیرواگیر و واگیردار

سالمت و  ترویج و پیشگیری جراحات،
 ارائه خدمات تخصصی مادر و کودک

 - - میان مدت
ی پزشک علوم دانشگاه
 امور و اوقاف و اداره

 خیریه

 «شبکه جامعه خیرین»ایجاد 
نهاد فعال های مردمنسازماندهی سازما

در حوزه امور خیریه با تمرکز بر 
 های غیررسمی نیشابورسکونتگاه

   میان مدت
فرمانداری و ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

های مدیریت تشکیل هسته
 محله

های اموزشی برگزاری کارگاه
توانمندسازی برای معتمدین محلی و 

و  اهای مدیریتی از بین آنهتشکیل هسته
رسمیت دادن به حضورشان در ستاد 

 بازآفرینی شهرستان

   کوتاه مدت
فرمانداری و ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

چتر بیمه اجتماعی ساکنین 
 محالت اسکان غیررسمی

در این طرح ابتدا تمامی خانوارهایی که 
تحت پوشش بیمه هیچ سازمان حمایتی 

تند نیساعم از بهزیستی، کمیته امداد و... 
 ارک تعاون، شناسایی شده و به اداره کل

اجتماعی و سازمان تامین  امور و
شوند. در سازمان اجتماعی معرفی می

مذکور، برای تمامی خانوارها، پرونده 
شود و همگی تحت پوشش تشکیل می

 گیرند. قرار می

   میان مدت

 و کار تعاون، اداره کل
اجتماعی،  امور

سازمان تامین 
بهزیستی، اجتماعی، 

 کمیته امداد 

احداث مرکز چند منظوره 
 «فرهنگسرای باران»

 امور و اوقاف ابتدا با همکاری اداره
شود و با خیریه، زمینی انتخاب می

های مردم نهاد فعال در همکاری سازمان
حوزه ساخت اماکن عمومی و نیز تامین 
بودجه توسط ستاد بازآفرینی شهرستان 

نگسرا در محله نیشابور، ساختمان فره
معصوم احداث خواهد شد. این مرکز  14

باید شامل کتابخانه، سالن مطالعه، خانه 
مادر و کودک، خانه آموزش موسیقی، 

 های زندگی و... باشد. خانه مهارت

   میان مدت

 امور و اوقاف اداره
خیریه، شهرداری، 
فرمانداری، سازمان 

تبلیغات اسالمی، نهاد 
های عمومی، کتابخانه

بهزیستی، سازمان 
 ایفنی و حرفه

ارتقاء فعالیت های فرهنگی و 
 کتابخوانی در سطح محالت

پر کردن اوقات فراغت افراد خانواده و 
کاهش آسیب های اجتماعی از طریق 
مطالعه کتاب و افزایش سطح کتاب 

خوانی؛ همچنین، استفاده از ظرفیت اداره 

 - - میان مدت
اداره فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی و شهرداری
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 16 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

 اقتصادی-های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش اجتماعیپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش شبخ
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

کتاب خانه ها و انجمن خیرین 
 شهرداریکتابخوانی و 

 ارتقاء سالمت مادر و کودک

های متعدد ذیل این طرح، کارگاه
آموزشی برای مادران در سن بارداری 

های الزم در شود و آموزشبرگزار می
خصوص بهداشت مادر، کودک، بهداشت 

 شودمحیط زندگی و... ارائه می

 انشگاه علوم پزشکید   کوتاه مدت

 ارتقاء بهداشت جنسی

های متعدد ذیل این طرح، کارگاه
 شود وآموزشی برای متاهلین برگزار می

های الزم در خصوص مسایل آموزش
تی های مقاربجنسی، پیشگیری از بیماری

 شود. و بهداشت همسر و... ارائه می

 دانشگاه علوم پزشکی   کوتاه مدت

سازی زنان اجرای طرح توانمند
 سرپرست خانوار

هایی در راستای اجرای طرح
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

 ساکن در محله
 سازمان بهزیستی   کوتاه مدت

 ارتقاء آگاهای های شهروندی

برگزاری کالس های آموزش شهروندی در 
محل مساجد و هیأت های مذهبی و 
آموزش ساکنان از حقوق شهری و 

 شهروندی خود

ه مدت و کوتا
   میان مدت

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 ایجاد بازارچه های فرهنگی
با هدف برگزاری جشنواره های مختلف 

 فرهنگی، غذا، سفره آرایی و غیره
 - - میان مدت

شهرداری، بهزیستی، 
اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و کمیته امداد و 
 خیریه ها

ها ازی تشکلحمایت از راه اند
های و غیردولتی و و انجمن

 های مشارکت محلیهسته

 های محلهتالش برای پیگیری خواسته
 نهادهای مردماز طریق سازمان

کوتاه مدت و 
 فرمانداری   میان مدت

 پروژه 12 جمع پروژه های اجتماعی

 اقتصادی

تهیه بانك اطالعات افراد جویای 
 کار

و  بیکار، شغل شناسایی افراد بیکار و غیر
غیر شاغل، نوع مهارت ها، عالقه مندی 
ها، تخصص ها، وضعیت سنی و جنسی و 

... 

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 

شهرداری، سازمان فنی 
 کل ای، ادارهو حرفه
 امور و کار تعاون،

 اجتماعی 

های ایجاد کارگاه آموزش مهارت
 پایه

های شغلی و ایجاد هدف، ارتقاء مهارت
در بین ساکنان است. بدین منظور، اشتغال 
بایست اقدامات اولیه در ارتباط با می

شناسایی افراد بیکار در سطح محالت، 
بندی آنها بر اساس میزان مهارت سطح

)بدون مهارت، نیمه ماهر و ماهر(، برگزاری 
های ایجاد مهارت شغلی و یا معرفی کارگاه

 به بازارهای کار محلی، مبادرت شود.

   میان مدت

ستاد توانمندسازی 
های سکونتگاه

غیررسمی در سطح ملی 
و سازمان فنی و 

 کل ای، ادارهحرفه
 امور و کار تعاون،

اجتماعی، فرمانداری و 
 ن تامین اجتماعیسازما
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 اقتصادی-های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش اجتماعیپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش شبخ
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

شود این پروژه، در ستاد میپیشنهاد 
شهرستان تصویب شود و از حمایت ستاد 

ملی توانمندسازی برای برگزاری به صورت 
 ای برخوردار شود.دوره

 ایریزی محلهبودجه

اختصاص بودجه معین به یك پروژه 
خاص و اعطای بودجه به هسته مدیریت 

محلی در یکی از محالت هدف و 
اعطای اختیار تام به نمایندگان مردم در 

 کرد بودجه مذکورنحوه هزینه

   میان مدت

فرمانداری، شهرداری 
و ستاد بازآفرینی 
 شهرستان نیشابور

توانمندسازی والدین کودکان 
 بازمانده از تحصیل

های آموزشی در خصوص سلسله کارگاه
تبعات بازماندن از تحصیل برای والدین 
کودکان در سطح محالت هدف باید 

های ایجاد ارتباط با برگزار و مهارت
کودکان، پرورده شود و والدین نیز، بر 

های آموخته شده، کودکان اساس مهارت
 ق به ادامه تحصیل نمایند. را تشوی

   کوتاه مدت
اداره آموزش و 

 پرورش 

 های پایهارتقاء مهارت

شناسایی افراد بیکار در سطح محالت، 
بندی آنها بر اساس میزان مهارت سطح

)بدون مهارت، نیمه ماهر و ماهر(، 
های ایجاد مهارت شغلی برگزاری کارگاه

 و یا معرفی به بازارهای کار محلی

 - - مدت بلند

ستاد توانمندسازی 
های سکونتگاه

غیررسمی در سطح 
ملی و سازمان فنی و 

 کل ای، ادارهحرفه
 امور و کار تعاون،

اجتماعی، فرمانداری 
و سازمان تامین 

 اجتماعی

های حمایت از توسعه کارگاه
کوچك محلی و خوداشتغالی و 

 آموزش در این زمینه

تجهیز فضاهای موجود در محله به 
ب و کار محلی متناسب با کس

 های ساکنانتوانمندی

   کوتاه مدت
اداره کار و امور 

 اجتماعی

کارآفرینی زنان خانه دار، بی 
 سرپرست و بدسرپرست

اختصاص تسهیالت مانند وام های کم 
بهره، تخفیفات عوارض پروانه شهرداری 
جهت راه اندازی کسب و کار کوچك 
خانگی )تابلو فرش، سبزیجات خشك 

شده، قالیبافی، فیرزه تراشی، فرش بافی، 
کشاورزی و دامداری( از طریق همکاری 
بانك ها، مؤسسات مالی و جذب سرمایه 

 گذاران خیر و مشارکت پذیر

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 
بانك ها و مؤسسات 

 مالی

ایجاد بازارچه های مشاغل 
 محلی

با هدف ایجاد چرخه اقتصادی برای 
 اقداماتی مانند  ساکنان؛ از طریق

جمع آوری محصوالت از مشاغل خانگی 
توسط یکی از نهادهای بهزیستی و یا 

کمیته امداد و خیریه های سطح شهر، با 
هدف حمایت از مشاغل خانگی زنان بی 

 سرپرست و بدسرپرست

کوتاه مدت و 
 میان مدت

 شهرداری - -

 ایجاد شرکت های تعاونی
و  شناسایی افراد شاغل و غیر شاغل

مشارکت دادن آن ها در ساماندهی امور 
 اقتصادی محله

 - - میان مدت
شهرداری و اداره 

 تعاون
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 اقتصادی-های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش اجتماعیپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش شبخ
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

تأسیس صندوق تعاونی وام و 
 اعتبار محله )خرده وام(

های محلی در برقراری امکان تبادل وام
راستای نیازهای اجتماعی و اقتصادی 
ساکنان محله و همکاری بانك ها، 

مایه گذاران مؤسسات مالی و جذب سر
 خیر و مشارکت پذیر

   کوتاه مدت
سازمان های عمومی 
و مردم نهاد و بانك 

 ها

 پروژه 10 جمع پروژه های اقتصادی 

پروژه 22 اقتصادی-جمع پروژه های توانمندسازی اجتماعی  

 
 اقتصادی-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه هپروژ زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

توانمندسازی 
-اجتماعی

 اقتصادی

 اجتماعی

 ارتقاء سالمت کودکان

 روان، سالمت و بهداشت ارتقا آموزش
 هایمهارت آوری،تاب زندگی، هایمهارت
زندگی به   حل هایمهارت و گیریتصمیم

 سپس از طریق آنها، به کودکانوالدین و 

 - - کوتاه مدت
بهزیستی و علوم 

 پزشکی

شبکه جامعه »ایجاد 
 «خیرین

نهاد فعال در های مردمسازماندهی سازمان
های حوزه امور خیریه با تمرکز بر سکونتگاه

 غیررسمی نیشابور
   میان مدت

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 ای مدیریتهتشکیل هسته
 محله

های اموزشی توانمندسازی برگزاری کارگاه
ی هابرای معتمدین محلی و تشکیل هسته

مدیریتی از بین آنها و رسمیت دادن به 
 حضورشان در ستاد بازآفرینی شهرستان

   کوتاه مدت

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

با محوریت  CBOتشکیل 
 سازی اوقات فراغتغنی

 جوانان

سازی اوقات فراغت جوانان است. هدف، غنی
بایست با مشورت هیات امنا و از این رو، می

بن جعفر در محله حصار، بسیج مسجد موسی
با مشارکت جوانان محله تشکیل  CBOیك 

شود و با همکاری ستاد بازآفرینی شهرستان و 
های از محل اعتبارات موجود ستاد، برنامه

نی همچون برگزاری تفریحی و فراغتی غ
.. های محلی و .مسابقات فوتبال، والیبال، بازی

معصوم در  14آباد و در سه محله حصار، رحمت
 دستور کار قرار گیرد

ی شود ابتدا نیازسنجبدین منظور، پیشنهاد می
از جوانان در خصوص نحوه گذران اوقات 
بن فراغت و جلب مشارکت بسیج مسجد موسی

از سوی ستاد  جعفر و اختصاص هزینه
 بازآفرینی شهرستان نیشابور، صورت گیرد

 - - کوتاه مدت

اداره ورزش و جوانان، 
فرمانداری، سازمان 

تبلیغات اسالمی، بسیج 
بن جعفر و مسجد موسی

ستاد بازآفرینی 
 شهرستان نیشابور

احداث کانکس نیروی 
 انتظامی

هدف، ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح 
معصوم  14اد و آبمحالت حصار، رحمت

بایست یك باب کانکس است. ا این رو، می
ساعته در  24نیروی انتظامی به صورت 

معصوم در مجاورت کوچه ترانس  14محله 
های زنیمستقر گردد؛ که البته،ا گشت

معصوم، در  14مربوطه با تمرکز بر محله 

فرمانداری و نیروی    کوتاه مدت
 انتظامی
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 اقتصادی-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه هپروژ زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

آباد نیز صورت سطح محالت حصار و رحمت
 گیرد.

این پروژه، جلب  ترین الزام در تحققمهم
همکاری نیروی انتظامی است. همچنین،  

بایست با مشارکت ساکنان این پروژه، می
پیش گرفته شود )استفاده از ساکنان در 

 تأمین امنیت و همکاری با نیروی انتظامی(

برگزاری آموزش های 
مرتبط با آسیب های 

 اجتماعی

یشگیری از بزهکاری و کاهش با هدف پ
آسیب های اجتماعی نوجوانان و دختران و 

زنان خانه دار، و پیشگیری از اعتیاد و کاهش 
آسیب های اجتماعی ناشی از آن؛ از طریق 
استفاده از ظرفیت مساجد، هیأت مذهبی و 
سالن های اجتماعی، کالس های مدارس و 

 حتی آموزش در منازل

کوتاه مدت و 
 میان مدت

  
ساجد و هیآت های م

مذهبی، اداره فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی

افزایی گروه ترک ظرفیت
و احداث   NAاعتیاد 

DIC 

( در Drop In Center) DICاحداث 
 منطقه کشتارگاه؛
که در  NAهمچنین، گروه ترک اعتیاد 

سطح محله حصار فعال است باید شناسایی 
شان احصاء هایشده و کمبودها و نیازمندی

هرگونه امکانات از قبیل مکان و نیز  شود.
بودجه الزم در اختیار این گروه قرار گیرد و 

 زمینه فعالیت قانونمند آنها فراهم گردد. 

   کوتاه مدت
فرمانداری، نیروی 
انتظامی و دانشگاه 

 علوم پزشکی

 سرایسامان»احداث 
 «همدلی

از آنجایی که تخصیص اعتبار و دریافت آن 
شابور برای احداث محل توسط شهرداری نی

ها صورت خواباسکان متکدیان و کارتون
گرفته باید با تصویب ستاد بازآفرینی 

شهرستان، شهرداری موظف به احداث این 
شود. در ادامه به بهزیستی و  سرایسامان

 خدمات دانشگاه علوم پزشکی، جهت ارائه
 مددکاری تحویل داده شود. 

   میان مدت
 فرمانداری، شهرداری،
بهزیستی، دانشگاه 

 علوم پزشکی

چتر بیمه اجتماعی ساکنین 
 محالت اسکان غیررسمی

در این طرح ابتدا تمامی خانوارهایی که 
تحت پوشش بیمه هیچ سازمان حمایتی اعم 

از بهزیستی، کمیته امداد و... نیستند 
 و کار تعاون، شناسایی شده و به اداره کل

اعی اجتماعی و سازمان تامین اجتم امور
شوند. در سازمان مذکور، برای معرفی می

شود و تمامی خانوارها، پرونده تشکیل می
 گیرند. همگی تحت پوشش قرار می

   میان مدت

 و کار تعاون، اداره کل
اجتماعی،  امور

سازمان تامین 
اجتماعی، بهزیستی، 

 کمیته امداد 

احداث مرکز چند منظوره 
 «فرهنگسرای باران»

خیریه،  امور و اوقاف ری ادارهابتدا با همکا
شود و با همکاری زمینی انتخاب می

های مردم نهاد فعال در حوزه ساخت سازمان
اماکن عمومی و نیز تامین بودجه توسط 

ستاد بازآفرینی شهرستان نیشابور، ساختمان 
معصوم احداث  14فرهنگسرا در محله 

خواهد شد. این مرکز باید شامل کتابخانه، 
ه، خانه مادر و کودک، خانه سالن مطالع

های زندگی آموزش موسیقی، خانه مهارت
 و... باشد. 

   میان مدت

 امور و اوقاف اداره
خیریه، شهرداری، 
فرمانداری، سازمان 

تبلیغات اسالمی، نهاد 
های عمومی، کتابخانه

بهزیستی، سازمان 
 ایفنی و حرفه
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 اقتصادی-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه هپروژ زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

ارتقاء فعالیت های فرهنگی 
و کتابخوانی در سطح 

 حالتم

پر کردن اوقات فراغت افراد خانواده و 
کاهش آسیب های اجتماعی از طریق 

مطالعه کتاب و افزایش سطح کتاب خوانی؛ 
همچنین، استفاده از ظرفیت اداره کتاب خانه 

 ها و انجمن خیرین کتابخوانی و شهرداری

 - - میان مدت
اداره فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی و شهرداری

و  ارتقاء سالمت مادر
 کودک

های متعدد آموزشی ذیل این طرح، کارگاه
شود برای مادران در سن بارداری برگزار می

های الزم در خصوص بهداشت و آموزش
مادر، کودک، بهداشت محیط زندگی و... 

 شودارائه می

 دانشگاه علوم پزشکی   کوتاه مدت

 ارتقاء بهداشت جنسی

های متعدد آموزشی ذیل این طرح، کارگاه
های شود و آموزشرای متاهلین برگزار میب

الزم در خصوص مسایل جنسی، پیشگیری 
های مقاربتی و بهداشت همسر و... از بیماری

 شود. ارائه می

 دانشگاه علوم پزشکی   کوتاه مدت

اجرای طرح توانمندسازی 
 زنان سرپرست خانوار

هایی در راستای توانمندسازی اجرای طرح
 ر ساکن در محلهزنان سرپرست خانوا

 سازمان بهزیستی   کوتاه مدت

 ارتقاء آگاهی های شهروندی
برگزاری کالس های آموزش شهروندی در 
محل مساجد و هیأت های مذهبی و آموزش 

 ساکنان از حقوق شهری و شهروندی خود

کوتاه مدت و 
   میان مدت

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 های فرهنگیایجاد بازارچه 
با هدف برگزاری جشنواره های مختلف 

 فرهنگی، غذا، سفره آرایی و غیره
 - - میان مدت

شهرداری، بهزیستی، 
اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و کمیته امداد و 
 خیریه ها

حمایت از راه اندازی 
های و ها و انجمنتشکل

های غیردولتی و هسته
 مشارکت محلی

های محله از تهتالش برای پیگیری خواس
 نهادهای مردمطریق سازمان

کوتاه مدت و 
 فرمانداری   میان مدت

 پروژه 17 جمع پروژه های اجتماعی

 اقتصادی

تهیه بانك اطالعات افراد 
 جویای کار

شناسایی افراد بیکار و غیر بیکار، شغل و غیر 
شاغل، نوع مهارت ها، عالقه مندی ها، 

 و ...تخصص ها، وضعیت سنی و جنسی 

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 

شهرداری، سازمان فنی 
 کل ای، ادارهو حرفه
 امور و کار تعاون،

 اجتماعی 

ایجاد کارگاه آموزش 
 های پایهمهارت

های شغلی و ایجاد اشتغال هدف، ارتقاء مهارت
ست بایدر بین ساکنان است. بدین منظور، می
یکار د باقدامات اولیه در ارتباط با شناسایی افرا

بندی آنها بر اساس در سطح محالت، سطح
میزان مهارت )بدون مهارت، نیمه ماهر و 

های ایجاد مهارت شغلی ماهر(، برگزاری کارگاه

   میان مدت

ستاد توانمندسازی 
های سکونتگاه

غیررسمی در سطح ملی 
و سازمان فنی و 

 کل ای، ادارهحرفه
 امور و کار تعاون،
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 اقتصادی-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه هپروژ زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

و یا معرفی به بازارهای کار محلی، مبادرت 
 شود.

شود این پروژه، در ستاد شهرستان پیشنهاد می
تصویب شود و از حمایت ستاد ملی 

ی ای برگزاری به صورت دورهتوانمندسازی برا
 برخوردار شود.

اجتماعی، فرمانداری و 
 سازمان تامین اجتماعی

 ایریزی محلهبودجه

اختصاص بودجه معین به یك پروژه خاص و 
بودجه به هسته مدیریت محلی در  اعطای

یکی از محالت هدف و اعطای اختیار تام به 
کرد بودجه نمایندگان مردم در نحوه هزینه

 مذکور

   میان مدت

فرمانداری، شهرداری 
و ستاد بازآفرینی 
 شهرستان نیشابور

توانمندسازی والدین 
 کودکان بازمانده از تحصیل

های آموزشی در خصوص سلسله کارگاه
تبعات بازماندن از تحصیل برای والدین 

کودکان در سطح محالت هدف باید برگزار 
های ایجاد ارتباط با کودکان، و مهارت

پرورده شود و والدین نیز، بر اساس 
های آموخته شده، کودکان را تشویق مهارت

 به ادامه تحصیل نمایند. 

   کوتاه مدت
اداره آموزش و 

 پرورش 

 پایههای ارتقاء مهارت

شناسایی افراد بیکار در سطح محالت، 
بندی آنها بر اساس میزان مهارت سطح

)بدون مهارت، نیمه ماهر و ماهر(، برگزاری 
های ایجاد مهارت شغلی و یا معرفی کارگاه

 به بازارهای کار محلی

 - - بلند مدت

ستاد توانمندسازی 
های سکونتگاه

غیررسمی در سطح 
ملی و سازمان فنی و 

 کل ی، ادارهاحرفه
 امور و کار تعاون،

اجتماعی، فرمانداری 
و سازمان تامین 

 اجتماعی

حمایت از توسعه 
های کوچك محلی کارگاه

و خوداشتغالی و آموزش در 
 این زمینه

تجهیز فضاهای موجود در محله به کسب و 
 انهای ساکنکار محلی متناسب با توانمندی

   کوتاه مدت
اداره کار و امور 

 اجتماعی

کارآفرینی زنان خانه دار، 
 بی سرپرست و بدسرپرست

اختصاص تسهیالت مانند وام های کم بهره، 
تخفیفات عوارض پروانه شهرداری جهت راه 

اندازی کسب و کار کوچك خانگی )تابلو 
فرش، سبزیجات خشك شده، قالیبافی، 
فیرزه تراشی، فرش بافی، کشاورزی و 

، دامداری( از طریق همکاری بانك ها
مؤسسات مالی و جذب سرمایه گذاران خیر و 

 مشارکت پذیر

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 
بانك ها و مؤسسات 

 مالی

ایجاد بازارچه های مشاغل 
 محلی

با هدف ایجاد چرخه اقتصادی برای ساکنان؛ 
 از طریق اقداماتی مانند 

جمع آوری محصوالت از مشاغل خانگی 
یته یا کمتوسط یکی از نهادهای بهزیستی و 

امداد و خیریه های سطح شهر، با هدف 
حمایت از مشاغل خانگی زنان بی سرپرست 

 و بدسرپرست

کوتاه مدت و 
 میان مدت

 شهرداری - -
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 اقتصادی-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه هپروژ زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

 ایجاد شرکت های تعاونی
شناسایی افراد شاغل و غیر شاغل و 

مشارکت دادن آن ها در ساماندهی امور 
 اقتصادی محله

 - - میان مدت
 شهرداری و اداره

 تعاون

تأسیس صندوق تعاونی وام 
 و اعتبار محله )خرده وام(

های محلی در برقراری امکان تبادل وام
راستای نیازهای اجتماعی و اقتصادی 

ساکنان محله و همکاری بانك ها، مؤسسات 
مالی و جذب سرمایه گذاران خیر و مشارکت 

 پذیر

   کوتاه مدت
سازمان های عمومی 
و مردم نهاد و بانك 

 اه

 پروژه 10 جمع پروژه های اقتصادی 

پروژه 27 اقتصادی-جمع پروژه های توانمندسازی اجتماعی  

 
 سازی و نهادسازیظرفیت -

 سازی و نهادسازیهای پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش ظرفیتپروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 ل اعتبارمح
 زیر بنا مساحت زمین

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

اندازی دفتر مدیریت راه
توسعه محلی )پایگاه 

 توانمندسازی(

برقراری امکان تداوم اقدامات توانمندسازی 
 پس از تهیه و تصویب طرح

 - - کوتاه مدت
فرمانداری و ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

ها و برگزاری دوره
های آموزشی برای کارگاه

مدیران و کارشناسان 
های مربوط ه در سازمان

زمینه توانمندسازی و 
 ساماندهی محلی

های مختلف های مداوم در زرمینهآموزش
 توانمندسازی و ساماندهی

 - - میان مدت
فرمانداری و ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

های تشکیل هسته
 ت محلهمدیری

های اموزشی توانمندسازی برگزاری کارگاه
 هایبرای معتمدین محلی و تشکیل هسته

مدیریتی از بین آنها و رسمیت دادن به 
 حضورشان در ستاد بازآفرینی شهرستان

 - - کوتاه مدت

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

تهیه بسته های تشویقی 
مدیریتی در -مالی

فیت سازی و راستای ظر
 نهادسازی

شفاف سازی مقررات و مراحل صدور پروانه، 
تخفیف در عوارض و تعامل با بانك های 
عامل جهت تخصیص وام و تسهیالت کم 
بهره؛ و تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان 
مدت جهت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی 
توسط شهرداری و دستگاه های ذی ربط در 

 خالت های گسترده در بافتعین اجتناب از د

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

حمایت از راه اندازی 
های و ها و انجمنتشکل

های غیردولتی و هسته
 مشارکت محلی

تسهیل شکل گیری انجمن های شورایاری و 
شورای اجتماعی محالت، و تالش برای 

محله از طریق های پیگیری خواسته
نهاد و فراخوان و دعوت از های مردمسازمان

 خیران و برگزاری همایش خیران

کوتاه مدت و 
 میان مدت

 فرمانداری - -

پروژه 5 سازی و نهادسازیجمع پروژه های ظرفیت  
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 سازی و نهادسازیمعصوم در بخش ظرفیت 14های پیشنهادی محله پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه شرح پروژه ژهپرو زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 محل اعتبار
 زیر بنا مساحت زمین

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

تشکیل شهردار منطقه 
 بافت قدیم شهر نیشابور

هدف، توجه ویژه به بخش قدیمی و میراثی 
پهنه چهارده معصوم است، که در حریم 

رار دارد. بدین ترتیب، میراث فرهنگی ق
شهرداری منطقه بافت قدیم شهر نیشابور، 

عالوه بر بخش شرقی پهنه چهارده معصوم، 
 بخش های دیگر شهر را نیز در بر می گیرد.

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 
فرمانداری، ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور و شهرداری

اندازی دفتر مدیریت راه
 توسعه محلی )پایگاه

 توانمندسازی(

برقراری امکان تداوم اقدامات توانمندسازی 
 پس از تهیه و تصویب طرح

 - - کوتاه مدت
فرمانداری و ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

ها و برگزاری دوره
های آموزشی برای کارگاه

مدیران و کارشناسان 
های مربوط ه در سازمان

زمینه توانمندسازی و 
 ساماندهی محلی

های مختلف های مداوم در زرمینهزشآمو
 توانمندسازی و ساماندهی

 - - میان مدت
فرمانداری و ستاد 

بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

های تشکیل هسته
 مدیریت محله

های اموزشی توانمندسازی برگزاری کارگاه
 هایبرای معتمدین محلی و تشکیل هسته

مدیریتی از بین آنها و رسمیت دادن به 
 ان در ستاد بازآفرینی شهرستانحضورش

 - - کوتاه مدت

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

تهیه بسته های تشویقی 
مدیریتی در -مالی

راستای ظرفیت سازی و 
 نهادسازی

شفاف سازی مقررات و مراحل صدور پروانه، 
تخفیف در عوارض و تعامل با بانك های 

کم  عامل جهت تخصیص وام و تسهیالت
بهره؛ و تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان 
مدت جهت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی 
توسط شهرداری و دستگاه های ذی ربط در 
 عین اجتناب از دخالت های گسترده در بافت

کوتاه مدت و 
 میان مدت

- - 

فرمانداری و ستاد 
بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

حمایت از راه اندازی 
های و ا و انجمنهتشکل

های غیردولتی و هسته
 مشارکت محلی

تسهیل شکل گیری انجمن های شورایاری و 
شورای اجتماعی محالت، و تالش برای 

های محله از طریق پیگیری خواسته
نهاد و فراخوان و دعوت از های مردمسازمان

 خیران و برگزاری همایش خیران

کوتاه مدت و 
 میان مدت

 فرمانداری - -

پروژه 6 سازی و نهادسازیع پروژه های ظرفیتجم  
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 محیطیارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست 

 هاالف( تخمین هزینه
 بهسازی شهری -

 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهری )میلیون ریال(برآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه پروژه زیربخش بخش
 از )مترمربع(سطح مورد نی

 اعتبار مورد نیاز
 زیر بنا مساحت زمین

بهسازی 
 شهری

 آموزشی

های طرح و اجرای یك واحد مهدکودک و ابتدایی )در بخش
 10497 900 1500 کوتاه مدت میانی و جنوبی محله(

 

های میانی و طرح و اجرای یك واحد راهنمایی )در بخش
 21488 2400 2000 میان مدت جنوبی محله(

 

های میانی و طرح و اجرای یك واحد دبیرستان )در بخش
 جنوبی محله(

میان مدت 
 و بلندمدت

2500 3000 26789 

 

 58774 جمع پروژه های آموزشی

حمل و نقل و 
 ارتباطات

 ساماندهی و توسعه شبکه معابر
کوتاه مدت 
 و بلندمدت

)سطح کل معابر  -
 محله(

- 3150 

طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 
 ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای اصلیِ محلیزیرساخت

 کوتاه مدت

)سطح کل معابر  -
اصلی محلی، پس از 

اجرا، تعریض یا 
 اصالح(

- 12673 

پارکینگ عمومی )در مجاورت  3مکان یابی و اجرای 
 های اصلی بهشتی و رسالت(خیابان

 5700 - 1500 تمیان مد

طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 
 ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای فرعی محلیزیرساخت

میان مدت 
 و بلندمدت

)سطح کل معابر  -
فرعی محلی، پس از 

اجرا، تعریض یا 
 اصالح(

- 10605 

بینی و تکمیل مسیرهای شبکه حمل و نقل عمومی و پیش
های اصلیِ محلی )با تأکید بر توبوس در خیابانهای اایستگاه

 های اصلی بهشتی و رسالت(خیابان

 4290 - - میان مدت

احداث گذرهای تفریحی پیشنهادی )پیاده و ترافیك آرام، 
 مجاورت کانال و حد غربی شهر(

 میان مدت

)سطح کل حاشیه  -
کانال شرقی و مرز 
غربی محله، پس از 

 ساماندهی و اجرا(

- 6300 

 45343 جمع پروژه های حمل و نقل و ارتباطات

تأسیسات و 
تجهیزات 

 شهری

های شهری در ساماندهی وضعیت فاضالب و دفع پساب
 سطح محله

کوتاه مدت 
و میان 

 مدت

- - 10237 

 5418 - - کوتاه مدت تجهیز، توسعه و تعمیر شبکه توزیع برق، مخابرات و گاز

 15655 تجهیزات شهریجمع پروژه های تأسیسات و 
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهری )میلیون ریال(برآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه پروژه زیربخش بخش
 از )مترمربع(سطح مورد نی

 اعتبار مورد نیاز
 زیر بنا مساحت زمین

محیط زیست 
و بهداشت 

 محیط

پاک سازی زباله ها و مخروبه ها با مشارکت اهالی و 
 شهرداری

 210 - - کوتاه مدت

تجهیز امکانات جمع آوری زباله و نظافت معابر محله )دو روز 
 یك بار(

 600 - - کوتاه مدت

 15750 - - میان مدت اتصال فاضالب خانگی به سیستم فاضالب شهری

 735 - - کوتاه مدت هاهای آب و ساماندهی آنهای کانالسازی زبالهپاک

دوره( محیط زیست و  2راه اندازی دوره های آموزشی )
 بهداشت محیط برای ساکنان

 100 - - کوتاه مدت

 17395 جمع پروژه های محیط زیست و بهداشت محیط

 درمانی
 3823 240 400 میان مدت درمانی -یراه اندازی یك پایگاه بهداشت

 3823 درمانی -جمع پروژه های بهداشتی 

 -فرهنگی 
 -تفریحی 

 فضای سبز

طرح و اجرای دو پارک و فضای سبز محلی )در دو محدوده 
 شرقی و غربی بلوار شهید بهشتی(

کوتاه مدت 
و میان 

 مدت

فضای  2) 2000
 مترمربعی( 1000

- 9540 

ای )ترجیحاً در ارتباط با رک بزرگ منطقهطرح و اجرای سه پا
 کانال، بلوار بهشتی و مرزهای محدوده قانونی(

میان مدت 
 و بلندمدت

فضای  3) 9000
 مترمربعی( 3000

- 39780 

طرح و اجرای یك مجموعه فرهنگی و آموزش های فنی و 
 حرفه ای

میان مدت 
 و بلندمدت

700 840 7350 

موجود در جهت ارتقاء سطح مذهبی  -تجهیز خدمات فرهنگی
 اجتماعی و فرهنگی

 کوتاه مدت
)سطح موجود،  -

 مترمربع( 1800
- 1230 

ها با اهداف برداری از آنسرای محله بهشتی و بهره 2احداث 
 فرهنگی، آموزشی، اجتماعی

 4612 360 600 کوتاه مدت

بینی فضای عمومی در سطح محله، با هدف ایجاد پاتوق پیش
 ایمحله

 1827 - 1000 یان مدتم

 64339 تفریحی -جمع پروژه های فرهنگی 

 ورزشی

 8096 - 2000 کوتاه مدت طراحی و اجرای حداقل چهار محوطه ورزشی

 15031 1000 2000 میان مدت طراحی و اجرای یك مجموعه ورزشی

احداث زمین چمن چند منظوره )با هدف پر کردن اوقات 
 ان(فراغت جوانان و نوجوان

 349 - - میان مدت

 23476 جمع پروژه های ورزشی

سایر طرح 
-های کالبدی
 عملکردی

های بایر، تهیه شناسنامه برای شناسایی دقیق باغ ها و زمین
 هاآن ها، و تعیین حریم و ضوابط و مقررات توسعه برای آن

 150 - - کوتاه مدت

وسعه عالمت گذاری مرزهای شهر در محله و پیشگیری از ت
 مناطق شهری

 100 - - کوتاه مدت

نوسازی تجهیزات مدیریت شهری در پیشبرد امور بهسازی 
 شهری محله

میان مدت 
 و بلندمدت

- - 200000 

 تهیه طرح ساماندهی خدمات ورودی شهر )ورودی سبزوار(
میان مدت 
 و بلندمدت

- - 1034 

 1284 عملکردی-جمع پروژه های سایر طرح های کالبدی

 مسکن

 100 - - میان مدت اندازی سیستم بانك اطالعات زمینراه

 سازهای مسکونی موجودوسازی ساختمقاوم
کوتاه 
 مدت

- - 600000 
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش بهسازی شهری )میلیون ریال(برآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه پروژه زیربخش بخش
 از )مترمربع(سطح مورد نی

 اعتبار مورد نیاز
 زیر بنا مساحت زمین

 100 جمع پروژه های مسکن

 227564 جمع پروژه های بهسازی شهری

 
 ریال(معصوم در بخش بهسازی شهری )میلیون  14های پیشنهادی محله برآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 اعتبار مورد نیاز
 زیر بنا مساحت زمین

بهسازی 
 شهری

 آموزشی

طرح و اجرای دو واحد مهدکودک و 
های شمالی و شرقی ابتدایی )در بخش

 محله(
 13640 1800 3000 کوتاه مدت

 

واحد راهنمایی )در طرح و اجرای دو 
 34200 4800 4000 میان مدت های میانی و جنوبی محله(بخش

 

طرح و اجرای یك واحد دبیرستان )در 
 21774 3000 2500 میان مدت و بلندمدت های میانی و جنوبی محله(بخش

 

 69614 جمع پروژه های آموزشی

حمل و نقل و 
 ارتباطات

 4620 - )سطح کل معابر محله( - کوتاه مدت و بلندمدت شبکه معابرساماندهی و توسعه 

طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، 
و  ها، تأسیساتروشنایی، تأمین زیرساخت

 مبلمان گذرهای اصلیِ محلی

 کوتاه مدت
)سطح کل معابر اصلی محلی،  -

 پس از اجرا، تعریض یا اصالح(
- 24570 

کینگ عمومی پار 3مکان یابی و اجرای 
های اصلی صنعت و )در مجاورت خیابان

 معصوم( 14

 2460 - 1500 کوتاه مدت

طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، 
و  ها، تأسیساتروشنایی، تأمین زیرساخت

 مبلمان گذرهای فرعی محلی

 میان مدت و بلندمدت
)سطح کل معابر فرعی محلی،  -

 پس از اجرا، تعریض یا اصالح(
- 18480 

بینی و تکمیل مسیرهای شبکه پیش
های حمل و نقل عمومی و ایستگاه

های اصلیِ محلی )با اتوبوس در خیابان
 14های اصلی صنعت و تأکید بر خیابان

 معصوم(

 4440 - - میان مدت

احداث گذرهای تفریحی پیشنهادی 
)پیاده و ترافیك آرام، به ویژه در مجاورت 

 ها(کانال

 میان مدت
های کل حاشیه کانال)سطح  -

 محله، پس از ساماندهی و اجرا(
- 13965 

های تعریف هندسی تقاطع خیابان
معصوم و ادامه آن به سمت  14 -صنعت

 آباد و حصاررحیم

 بلندمدت
)معادل سطح کل مسیر  -

 ز(انداپیشنهادی طبق نقشه چشم
- 110000 

 178535 جمع پروژه های حمل و نقل و ارتباطات

ساماندهی وضعیت فاضالب و دفع 
 های شهری در سطح محلهپساب

 15015 - - کوتاه مدت و میان مدت
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 ریال(معصوم در بخش بهسازی شهری )میلیون  14های پیشنهادی محله برآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 اعتبار مورد نیاز
 زیر بنا مساحت زمین

سات و تأسی
تجهیزات 

 شهری

تجهیز، توسعه و تعمیر شبکه توزیع برق، 
 مخابرات و گاز

 5418 - - کوتاه مدت

 20433 جمع پروژه های تأسیسات و تجهیزات شهری

محیط زیست 
و بهداشت 

 محیط

ی زباله ها و مخروبه ها با پاک ساز
 مشارکت اهالی و شهرداری

 30 - - کوتاه مدت

ها و جمع شدن ساماندهی بوی بد پساب
 هاحشرات در آن

 220 - - کوتاه مدت

تجهیز امکانات جمع آوری زباله و نظافت 
 معابر محله )دو روز یك بار(

 600 - - کوتاه مدت

اتصال فاضالب خانگی به سیستم 
 ب شهریفاضال

 23100 - - میان مدت

های آب و های کانالسازی زبالهپاک
 هاساماندهی آن

 635   کوتاه مدت

دوره(  2راه اندازی دوره های آموزشی )
محیط زیست و بهداشت محیط برای 

 ساکنان

 100 - - کوتاه مدت

 24665 جمع پروژه های محیط زیست و بهداشت محیط

 درمانی

 کوتاه مدت درمانی موجود -بهداشتی تجهیز پایگاه
 1350)مساحت موجود،  -

 مترمربع(
- 491 

 درمانی -راه اندازی یك پایگاه بهداشتی
 در غرب محله

 2843 240 400 میان مدت

 3334 درمانی -جمع پروژه های بهداشتی 

 -فرهنگی 
 -تفریحی 

 فضای سبز

طرح و اجرای سه پارک و فضای سبز 
 میانه و شرق محله(محلی )در غرب، 

 6750 - مترمربعی( 1000فضای  3) 3000 کوتاه مدت و میان مدت

ای طرح و اجرای سه پارک بزرگ منطقه
ها و مرزهای )ترجیحاً در ارتباط با کانال

 محدوده قانونی(

 18660 - مترمربعی( 3000فضای  3) 9000 میان مدت و بلندمدت

طرح و اجرای دو مجموعه فرهنگی و 
موزش های فنی و حرفه ای )در دو آ

 سوی محله(

 13608 1680 1400 میان مدت

مذهبی موجود  -تجهیز خدمات فرهنگی
در جهت ارتقاء سطح اجتماعی و 

 فرهنگی

 4148 - مترمربع( 8800)سطح موجود،  - کوتاه مدت

آباد، سرای محله )رحمت 4احداث حداقل 
معصوم و حصار( و  14سراب چمبران، 

ها با اهداف فرهنگی، برداری از آنبهره
 آموزشی، اجتماعی

 680 720 1200 کوتاه مدت

فضای عمومی در سطح  2بینی پیش
 ایمحله، با هدف ایجاد پاتوق محله

 3600 - 2000 میان مدت

 47446 تفریحی -جمع پروژه های فرهنگی 

خدمات 
 گردشگری

تهیه نقشه راهنمای گردشگری تاریخی 
های واقع در أکید بر بخشمحله )با ت

 حریم شهر کهنه(

 150 - - کوتاه مدت

 150 جمع پروژه های خدمات گردشگری



 های غیررسمی شهر نیشابور )خالصه گزارش مراحل اول تا پنجم(توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه

 

 28 مهندسان مشاور بهاوند مهراز

 

 ریال(معصوم در بخش بهسازی شهری )میلیون  14های پیشنهادی محله برآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 دوره پروژه پروژه زیربخش بخش
 سطح مورد نیاز )مترمربع(

 اعتبار مورد نیاز
 زیر بنا مساحت زمین

 ورزشی

طراحی و اجرای حداقل شش محوطه 
 ورزشی

 4800 - 3000 کوتاه مدت

طراحی و اجرای دو مجموعه ورزشی )در 
 شرق و غرب محله(

 9100 1000 2000 میان مدت

منظوره )با هدف احداث زمین چمن چند 
پر کردن اوقات فراغت جوانان و 

 نوجوانان(
 700 - - میان مدت

 14600 جمع پروژه های ورزشی

سایر طرح 
-های کالبدی
 عملکردی

 های بایر،شناسایی دقیق باغ ها و زمین
تهیه شناسنامه برای آن ها، و تعیین 

حریم و ضوابط و مقررات توسعه برای 
 هاآن

 160 - - کوتاه مدت

عالمت گذاری مرزهای شهر در محله و 
 پیشگیری از توسعه مناطق شهری

 250 - - کوتاه مدت

نوسازی تجهیزات مدیریت شهری در 
 پیشبرد امور بهسازی شهری محله

 200000 - - میان مدت و بلندمدت

تهیه طرح ساماندهی میدان ورودی 
 خیابان چهارده معصوم

 1034 - - میان مدت

 374 - - کوتاه مدت ها و طیورماندهی دامطرح سا

 1818 عملکردی-جمع پروژه های سایر طرح های کالبدی 

 مسکن

 150 - - میان مدت اندازی سیستم بانك اطالعات زمینراه

 10100 - - کوتاه مدت سازی مسکن اجتماعیآماده

سازهای مسکونی وسازی ساختمقاوم
 موجود

 600000 - - کوتاه مدت

 10250 جمع پروژه های مسکن 

 370845 جمع پروژه های بهسازی شهری

 
 اقتصادی-اجتماعی -

 اقتصادی )میلیون ریال(-های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش اجتماعیبرآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 اعتبار مورد نیاز دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

توانمندسازی 
-اجتماعی

 صادیاقت

 اجتماعی

 300 میان مدت ایجاد پایگاه سالمت

 200 میان مدت «شبکه جامعه خیرین»ایجاد 

 150 کوتاه مدت های مدیریت محلهتشکیل هسته

 300 میان مدت چتر بیمه اجتماعی ساکنین محالت اسکان غیررسمی

 400 میان مدت «فرهنگسرای باران»احداث مرکز چند منظوره 

 150 کوتاه مدت رتقاء سالمت مادر و کودکا
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 اقتصادی )میلیون ریال(-های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش اجتماعیبرآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 اعتبار مورد نیاز دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 150 کوتاه مدت ارتقاء بهداشت جنسی

 250 کوتاه مدت اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 100 کوتاه مدت و میان مدت ارتقاء آگاهی های شهروندی

 150 میان مدت ایجاد بازارچه های فرهنگی

های مشارکت های و غیردولتی و هستهو انجمن هاحمایت از راه اندازی تشکل
 محلی

 150 کوتاه مدت و میان مدت

 2500 جمع پروژه های اجتماعی

 اقتصادی

 150 کوتاه مدت و میان مدت تهیه بانك اطالعات افراد جویای کار

 100 میان مدت های پایهایجاد کارگاه آموزش مهارت

 500 میان مدت ایریزی محلهبودجه

 500 کوتاه مدت توانمندسازی والدین کودکان بازمانده از تحصیل

 600 بلند مدت های پایهارتقاء مهارت

های کوچك محلی و خوداشتغالی و آموزش در این حمایت از توسعه کارگاه
 زمینه

 850 کوتاه مدت

 1000 کوتاه مدت و میان مدت کارآفرینی زنان خانه دار، بی سرپرست و بدسرپرست

 500 کوتاه مدت و میان مدت ایجاد بازارچه های مشاغل محلی

 100 میان مدت ایجاد شرکت های تعاونی

 100 کوتاه مدت تأسیس صندوق تعاونی وام و اعتبار محله )خرده وام(

 4400 جمع پروژه های اقتصادی 

 6900 اقتصادی-جمع پروژه های توانمندسازی اجتماعی

 
 اقتصادی )میلیون ریال(-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله ی پروژهبرآورد مال

 مشخصات پروژه

 اعتبار مورد نیاز دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

توانمندسازی 
-اجتماعی

 اقتصادی

 اجتماعی

 150 کوتاه مدت ارتقاء سالمت کودکان

 200 میان مدت «شبکه جامعه خیرین»ایجاد 

 150 کوتاه مدت های مدیریت محلهیل هستهتشک

 300 کوتاه مدت سازی اوقات فراغت جوانانبا محوریت غنی CBOتشکیل 

 100 کوتاه مدت احداث کانکس نیروی انتظامی

 100 کوتاه مدت و میان مدت برگزاری آموزش های مرتبط با آسیب های اجتماعی

 150 کوتاه مدت DICحداث و ا NAافزایی گروه ترک اعتیاد ظرفیت

 150 میان مدت «سرای همدلیسامان»احداث 

 300 میان مدت چتر بیمه اجتماعی ساکنین محالت اسکان غیررسمی

 400 میان مدت «فرهنگسرای باران»احداث مرکز چند منظوره 

 250 میان مدت ارتقاء فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی در سطح محالت

 150 کوتاه مدت سالمت مادر و کودکارتقاء 

 150 کوتاه مدت ارتقاء بهداشت جنسی

 250 کوتاه مدت اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
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 اقتصادی )میلیون ریال(-معصوم در بخش اجتماعی 14های پیشنهادی محله ی پروژهبرآورد مال

 مشخصات پروژه

 اعتبار مورد نیاز دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 150 کوتاه مدت و میان مدت ارتقاء آگاهی های شهروندی

 200 میان مدت ایجاد بازارچه های فرهنگی

 150 کوتاه مدت و میان مدت های مشارکت محلیهای و غیردولتی و هستهمنها و انجحمایت از راه اندازی تشکل

 3500 جمع پروژه های اجتماعی

 اقتصادی

 200 کوتاه مدت و میان مدت تهیه بانك اطالعات افراد جویای کار

 150 میان مدت های پایهایجاد کارگاه آموزش مهارت

 500 میان مدت ایریزی محلهبودجه

 500 کوتاه مدت نمندسازی والدین کودکان بازمانده از تحصیلتوا

 600 بلند مدت های پایهارتقاء مهارت

 850 کوتاه مدت های کوچك محلی و خوداشتغالی و آموزش در این زمینهحمایت از توسعه کارگاه

 1500 کوتاه مدت و میان مدت کارآفرینی زنان خانه دار، بی سرپرست و بدسرپرست

 1000 کوتاه مدت و میان مدت ایجاد بازارچه های مشاغل محلی

 200 میان مدت ایجاد شرکت های تعاونی

 100 کوتاه مدت تأسیس صندوق تعاونی وام و اعتبار محله )خرده وام(

 5600 جمع پروژه های اقتصادی 

 9100 اقتصادی-جمع پروژه های توانمندسازی اجتماعی

 
 ادسازیسازی و نهظرفیت -

 سازی و نهادسازی )میلیون ریال(های پیشنهادی محله شهید بهشتی در بخش ظرفیتبرآورد مالی پروژه

 مشخصات پروژه

 اعتبار مورد نیاز دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

 1000 کوتاه مدت دسازی(اندازی دفتر مدیریت توسعه محلی )پایگاه توانمنراه

ه های مربوطان و کارشناسان سازمانهای آموزشی برای مدیرها و کارگاهبرگزاری دوره
 در زمینه توانمندسازی و ساماندهی محلی

 200 میان مدت

 150 کوتاه مدت های مدیریت محلهتشکیل هسته

 5000 کوتاه مدت و میان مدت نهادسازی مدیریتی در راستای ظرفیت سازی و-تهیه بسته های تشویقی مالی

 150 کوتاه مدت و میان مدت های مشارکت محلیهای و غیردولتی و هستهها و انجمنحمایت از راه اندازی تشکل

 6500 سازی و نهادسازیجمع پروژه های ظرفیت
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 سازی و نهادسازی )میلیون ریال(معصوم در بخش ظرفیت 14های پیشنهادی محله پروژهبرآورد مالی 

 مشخصات پروژه

 اعتبار مورد نیاز دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

 1000 کوتاه مدت و میان مدت تشکیل شهردار منطقه بافت قدیم شهر نیشابور

سازی و ظرفیت
 نهادسازی

 1000 کوتاه مدت اندازی دفتر مدیریت توسعه محلی )پایگاه توانمندسازی(راه

های مربوط های آموزشی برای مدیران و کارشناسان سازمانها و کارگاهبرگزاری دوره
 ه در زمینه توانمندسازی و ساماندهی محلی

 200 میان مدت

 150 کوتاه مدت های مدیریت محلهتشکیل هسته

 10000 کوتاه مدت و میان مدت مدیریتی در راستای ظرفیت سازی و نهادسازی-سته های تشویقی مالیتهیه ب

 150 کوتاه مدت و میان مدت های مشارکت محلیهای و غیردولتی و هستهها و انجمنحمایت از راه اندازی تشکل

 12500 سازی و نهادسازیجمع پروژه های ظرفیت

 
 هابندی طرحاولویت( ب

 محله شهید بهشتی -
 های پیشنهادی محله شهید بهشتیبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 سازمان بهزیستی کوتاه مدت سرپرست خانوار اجرای طرح توانمندسازی زنان اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 کوتاه مدت تأسیس صندوق تعاونی وام و اعتبار محله )خرده وام( اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
سازمان های عمومی و مردم نهاد و بانك 

 ها

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی
 کوتاه مدت (یگاه توانمندسازیاندازی دفتر مدیریت توسعه محلی )پاراه

فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

 کوتاه مدت های مدیریت محلهتشکیل هسته اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی
 کوتاه مدت حلههای مدیریت متشکیل هسته

فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

دوره( محیط زیست و  2راه اندازی دوره های آموزشی )
 بهداشت محیط برای ساکنان

 کوتاه مدت
شبکه بهداشت و درمان و سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 بهسازی شهری
محیط زیست و 

 طبهداشت محی

پاک سازی زباله ها و مخروبه ها با مشارکت اهالی و 
 شهرداری

 شهرداری کوتاه مدت

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

مذهبی موجود در جهت ارتقاء  -تجهیز خدمات فرهنگی
 سطح اجتماعی و فرهنگی

 کوتاه مدت
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و هیأت 

 امنای مساجد و حسینیه ها

 اقتصادی اقتصادی-مندسازی اجتماعیتوان
های کوچك محلی و خوداشتغالی و حمایت از توسعه کارگاه

 آموزش در این زمینه
 اداره کار و امور اجتماعی کوتاه مدت

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

تجهیز امکانات جمع آوری زباله و نظافت معابر محله )دو 
 روز یك بار(

 شهرداری کوتاه مدت

 شهرداری کوتاه مدت سازهای مسکونی موجودوسازی ساختمقاوم مسکن بهسازی شهری

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

ها با برداری از آنسرای محله بهشتی و بهره 2احداث 
 اهداف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی

 کوتاه مدت
شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 ای و ...و حرفهمرکز آموزش فنی 

 کوتاه مدت طراحی و اجرای حداقل چهار محوطه ورزشی ورزشی بهسازی شهری
اداره ورزش و جوانان، اداره اوقاف و امور 

 خیریه و شهرداری

 آموزشی بهسازی شهری
طرح و اجرای یك واحد مهدکودک و ابتدایی )در 

 های میانی و جنوبی محله(بخش
 وزش و پرورشبهزیستی و اداره آم کوتاه مدت

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی

های بایر، تهیه شناسنامه شناسایی دقیق باغ ها و زمین
برای آن ها، و تعیین حریم و ضوابط و مقررات توسعه برای 

 هاآن

 اداره جهاد کشاورزی و شهرداری کوتاه مدت

 دانشگاه علوم پزشکی کوتاه مدت و کودک ارتقاء سالمت مادر اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 دانشگاه علوم پزشکی کوتاه مدت ارتقاء بهداشت جنسی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتیبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 حمل و نقل و ارتباطات بهسازی شهری
طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 

 ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای اصلیِ محلیزیرساخت
 شهرداری و شرکت برق مدتکوتاه 

 بهسازی شهری
تأسیسات و تجهیزات 

 شهری
 ادارات برق، مخابرات و گاز کوتاه مدت تجهیز، توسعه و تعمیر شبکه توزیع برق، مخابرات و گاز

 اداره آموزش و پرورش کوتاه مدت توانمندسازی والدین کودکان بازمانده از تحصیل اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی

عالمت گذاری مرزهای شهر در محله و پیشگیری از 
 توسعه مناطق شهری

 شهرداری کوتاه مدت

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

 کوتاه مدت هاهای آب و ساماندهی آنهای کانالسازی زبالهپاک
شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست، 

 ایآب منطقه و شرکت

 شهرداری کوتاه مدت و بلندمدت ساماندهی و توسعه شبکه معابر حمل و نقل و ارتباطات بهسازی شهری

 بانك ها و مؤسسات مالی کوتاه مدت و میان مدت کارآفرینی زنان خانه دار، بی سرپرست و بدسرپرست اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 شهرداری کوتاه مدت و میان مدت ایجاد بازارچه های مشاغل محلی اقتصادی یاقتصاد-توانمندسازی اجتماعی

 کوتاه مدت و میان مدت ارتقاء آگاهای های شهروندی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی

های و غیردولتی و ها و انجمنازی تشکلحمایت از راه اند
 های مشارکت محلیهسته

 فرمانداری کوتاه مدت و میان مدت

 اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
های و غیردولتی و ها و انجمنحمایت از راه اندازی تشکل

 های مشارکت محلیهسته
 فرمانداری کوتاه مدت و میان مدت

 بهسازی شهری
 -یحی تفر -فرهنگی 

 فضای سبز

طرح و اجرای دو پارک و فضای سبز محلی )در دو محدوده 
 شرقی و غربی بلوار شهید بهشتی(

 کوتاه مدت و میان مدت
شهرداری، سازمان پارکها و سازمان 

 فرهنگی ورزشی و اداره ورزش و نوجوانان

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی

ت مدیریتی در راستای ظرفی-تهیه بسته های تشویقی مالی
 سازی و نهادسازی

 کوتاه مدت و میان مدت
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 کوتاه مدت و میان مدت تهیه بانك اطالعات افراد جویای کار اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
ای، اداره شهرداری، سازمان فنی و حرفه

 تماعیکل تعاون، کار و امور اج

 بهسازی شهری
تأسیسات و تجهیزات 

 شهری

های شهری در ساماندهی وضعیت فاضالب و دفع پساب
 سطح محله

 شرکت آب و فاضالب شهری کوتاه مدت و میان مدت

 میان مدت «فرهنگسرای باران»احداث مرکز چند منظوره  اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

ری، اداره اوقاف و امور خیریه، شهردا
فرمانداری، سازمان تبلیغات اسالمی، نهاد 

های عمومی، بهزیستی، سازمان کتابخانه
 ایفنی و حرفه

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

 شرکت آب و فاضالب شهری میان مدت اتصال فاضالب خانگی به سیستم فاضالب شهری

 حمل و نقل و ارتباطات بهسازی شهری
ارکینگ عمومی )در مجاورت پ 3مکان یابی و اجرای 

 های اصلی بهشتی و رسالت(خیابان
 شهرداری میان مدت

 میان مدت ایریزی محلهبودجه اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری، شهرداری و ستاد بازآفرینی 

 شهرستان نیشابور

 حمل و نقل و ارتباطات بهسازی شهری
ده و ترافیك آرام، احداث گذرهای تفریحی پیشنهادی )پیا

 مجاورت کانال و حد غربی شهر(
 میان مدت

سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت 
 ای( و شهردارینیرو )شرکت آب منطقه

 حمل و نقل و ارتباطات بهسازی شهری

بینی و تکمیل مسیرهای شبکه حمل و نقل عمومی و پیش
 دهای اصلیِ محلی )با تأکیهای اتوبوس در خیابانایستگاه

 های اصلی بهشتی و رسالت(بر خیابان

 شهرداری میان مدت

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی

های آموزشی برای مدیران و ها و کارگاهبرگزاری دوره
های مربوط ه در زمینه توانمندسازی و کارشناسان سازمان

 ساماندهی محلی

 میان مدت
 نفرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستا

 نیشابور

 میان مدت ایجاد بازارچه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
شهرداری، بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی و کمیته امداد و خیریه ها

 ورزشی بهسازی شهری
احداث زمین چمن چند منظوره )با هدف پر کردن اوقات 

 فراغت جوانان و نوجوانان(
 میان مدت

ه ورزش و جوانان، اداره اوقاف و امور ادار
 خیریه و شهرداری
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 های پیشنهادی محله شهید بهشتیبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری میان مدت ارتقاء فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی در سطح محالت اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 ت و اسناد و شهرداریسازمان ثب میان مدت اندازی سیستم بانك اطالعات زمینراه مسکن بهسازی شهری

 میان مدت طراحی و اجرای یك مجموعه ورزشی ورزشی بهسازی شهری
اداره ورزش و جوانان، اداره اوقاف و امور 

 خیریه و شهرداری

 شبکه بهداشت و درمان میان مدت درمانی -راه اندازی یك پایگاه بهداشتی درمانی بهسازی شهری

 آموزشی بهسازی شهری
های میانی و احد راهنمایی )در بخشطرح و اجرای یك و

 جنوبی محله(
 اداره آموزش و پرورش میان مدت

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

بینی فضای عمومی در سطح محله، با هدف ایجاد پیش
 ایپاتوق محله

 شهرداری میان مدت

 میان مدت ت اسکان غیررسمیچتر بیمه اجتماعی ساکنین محال اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، 
سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی، کمیته 

 امداد

 میان مدت «شبکه جامعه خیرین»ایجاد  اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 شهرداری و اداره تعاون میان مدت یجاد شرکت های تعاونیا اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 میان مدت ایجاد پایگاه سالمت اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی و اداره اوقاف و امور 

 خیریه

 میان مدت های پایهایجاد کارگاه آموزش مهارت اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

های ازی سکونتگاهستاد توانمندس
غیررسمی در سطح ملی و سازمان فنی و 

ای، اداره کل تعاون، کار و امور حرفه
اجتماعی، فرمانداری و سازمان تامین 

 اجتماعی

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی

نوسازی تجهیزات مدیریت شهری در پیشبرد امور بهسازی 
 شهری محله

 و اداره راه و شهرسازیشهرداری  میان مدت و بلندمدت

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

طرح و اجرای یك مجموعه فرهنگی و آموزش های فنی و 
 حرفه ای

 میان مدت و بلندمدت
شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

ای )ترجیحاً در ارتباط ک بزرگ منطقهطرح و اجرای سه پار
 با کانال، بلوار بهشتی و مرزهای محدوده قانونی(

 میان مدت و بلندمدت
شهرداری، سازمان پارکها و سازمان 

 فرهنگی ورزشی و اداره ورزش و نوجوانان

 آموزشی بهسازی شهری
های میانی و طرح و اجرای یك واحد دبیرستان )در بخش

 جنوبی محله(
 اداره آموزش و پرورش دت و بلندمدتمیان م

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی
 شهرداری و اداره راه و شهرسازی میان مدت و بلندمدت تهیه طرح ساماندهی خدمات ورودی شهر )ورودی سبزوار(

 حمل و نقل و ارتباطات بهسازی شهری
طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 

 ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای فرعی محلیساختزیر
 شهرداری و شرکت برق میان مدت و بلندمدت

 بلند مدت های پایهارتقاء مهارت اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

های ستاد توانمندسازی سکونتگاه
غیررسمی در سطح ملی و سازمان فنی و 

ای، اداره کل تعاون، کار و امور حرفه
، فرمانداری و سازمان تامین اجتماعی

 اجتماعی

 
 محله چهارده معصوم -

 های پیشنهادی محله چهارده معصومبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 آموزشی بهسازی شهری
های طرح و اجرای دو واحد مهدکودک و ابتدایی )در بخش

 شمالی و شرقی محله(
 داره آموزش و پرورشبهزیستی و ا کوتاه مدت
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 های پیشنهادی محله چهارده معصومبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 بهسازی شهری
حمل و نقل و 

 ارتباطات

طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 
 ها، تأسیسات و مبلمان گذرهای اصلیِ محلیزیرساخت

 شهرداری و شرکت برق کوتاه مدت

 بهسازی شهری
حمل و نقل و 

 ارتباطات

پارکینگ عمومی )در مجاورت  3مکان یابی و اجرای 
 معصوم( 14های اصلی صنعت و یابانخ

 شهرداری کوتاه مدت

 بهسازی شهری
تأسیسات و تجهیزات 

 شهری
 ادارات برق، مخابرات و گاز کوتاه مدت تجهیز، توسعه و تعمیر شبکه توزیع برق، مخابرات و گاز

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

و پاک سازی زباله ها و مخروبه ها با مشارکت اهالی 
 شهرداری

 شهرداری کوتاه مدت

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

 شهرداری کوتاه مدت هاها و جمع شدن حشرات در آنساماندهی بوی بد پساب

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

تجهیز امکانات جمع آوری زباله و نظافت معابر محله )دو 
 روز یك بار(

 شهرداری کوتاه مدت

 زی شهریبهسا
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

 کوتاه مدت هاهای آب و ساماندهی آنهای کانالسازی زبالهپاک
شهرداری، سازمان حفاظت محیط زیست، و 

 ایشرکت آب منطقه

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

دوره( محیط زیست و  2راه اندازی دوره های آموزشی )
 بهداشت محیط برای ساکنان

 ه مدتکوتا
شبکه بهداشت و درمان و سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 شبکه بهداشت و درمان کوتاه مدت درمانی موجود -تجهیز پایگاه بهداشتی درمانی بهسازی شهری

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

مذهبی موجود در جهت ارتقاء  -تجهیز خدمات فرهنگی
 سطح اجتماعی و فرهنگی

 کوتاه مدت
ره فرهنگ و ارشاد اسالمی و هیأت امنای ادا

 مساجد و حسینیه ها

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

آباد، سراب چمبران، سرای محله )رحمت 4احداث حداقل 
ها با اهداف برداری از آنمعصوم و حصار( و بهره 14

 فرهنگی، آموزشی، اجتماعی

 کوتاه مدت
اسالمی، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد 

 ای و ...مرکز آموزش فنی و حرفه

 خدمات گردشگری بهسازی شهری
تهیه نقشه راهنمای گردشگری تاریخی محله )با تأکید بر 

 های واقع در حریم شهر کهنه(بخش
 سازمان میراث فرهنگی کوتاه مدت

 کوتاه مدت طراحی و اجرای حداقل شش محوطه ورزشی ورزشی بهسازی شهری
وانان، اداره اوقاف و امور اداره ورزش و ج

 خیریه و شهرداری

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی

های بایر، تهیه شناسنامه شناسایی دقیق باغ ها و زمین
برای آن ها، و تعیین حریم و ضوابط و مقررات توسعه برای 

 هاآن

 اداره جهاد کشاورزی و شهرداری کوتاه مدت

 بهسازی شهری
ی سایر طرح ها

 عملکردی-کالبدی

عالمت گذاری مرزهای شهر در محله و پیشگیری از توسعه 
 مناطق شهری

 شهرداری کوتاه مدت

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی
 جهاد کشاورزی و شهرداری کوتاه مدت ها و طیورطرح ساماندهی دام

 بهزیستی و علوم پزشکی تاه مدتکو ارتقاء سالمت کودکان اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 کوتاه مدت های مدیریت محلهتشکیل هسته اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
سازی اوقات فراغت با محوریت غنی CBOتشکیل 

 جوانان
 کوتاه مدت

انان، فرمانداری، سازمان اداره ورزش و جو
ن بتبلیغات اسالمی، بسیج مسجد موسی

 جعفر و ستاد بازآفرینی شهرستان نیشابور

 فرمانداری و نیروی انتظامی کوتاه مدت احداث کانکس نیروی انتظامی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 کوتاه مدت DICو احداث   NAتیاد افزایی گروه ترک اعظرفیت اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری، نیروی انتظامی و دانشگاه علوم 

 پزشکی
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 های پیشنهادی محله چهارده معصومبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 دانشگاه علوم پزشکی کوتاه مدت ارتقاء سالمت مادر و کودک اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 دانشگاه علوم پزشکی کوتاه مدت ارتقاء بهداشت جنسی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 سازمان بهزیستی کوتاه مدت اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اجتماعی اقتصادی-انمندسازی اجتماعیتو

 اداره آموزش و پرورش کوتاه مدت توانمندسازی والدین کودکان بازمانده از تحصیل اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
های کوچك محلی و خوداشتغالی و توسعه کارگاه حمایت از

 آموزش در این زمینه
 اداره کار و امور اجتماعی کوتاه مدت

 سازمان های عمومی و مردم نهاد و بانك ها کوتاه مدت تأسیس صندوق تعاونی وام و اعتبار محله )خرده وام( اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و فیتظر

 نهادسازی
 کوتاه مدت اندازی دفتر مدیریت توسعه محلی )پایگاه توانمندسازی(راه

فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی
 کوتاه مدت های مدیریت محلهتشکیل هسته

فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 
 نیشابور

 سازی شهریبه
حمل و نقل و 

 ارتباطات
 شهرداری کوتاه مدت و بلندمدت ساماندهی و توسعه شبکه معابر

 بهسازی شهری
تأسیسات و تجهیزات 

 شهری

های شهری در ساماندهی وضعیت فاضالب و دفع پساب
 سطح محله

 شرکت آب و فاضالب شهری کوتاه مدت و میان مدت

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 سبزفضای 

طرح و اجرای سه پارک و فضای سبز محلی )در غرب، 
 میانه و شرق محله(

 کوتاه مدت و میان مدت
شهرداری، سازمان پارکها و سازمان فرهنگی 

 ورزشی و اداره ورزش و نوجوانان

 دتکوتاه مدت و میان م برگزاری آموزش های مرتبط با آسیب های اجتماعی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
مساجد و هیآت های مذهبی، اداره فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی

 کوتاه مدت و میان مدت ارتقاء آگاهی های شهروندی اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
و غیردولتی و  هایها و انجمنحمایت از راه اندازی تشکل

 های مشارکت محلیهسته
 فرمانداری کوتاه مدت و میان مدت

 کوتاه مدت و میان مدت تهیه بانك اطالعات افراد جویای کار اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
ای، اداره کل شهرداری، سازمان فنی و حرفه

 تعاون، کار و امور اجتماعی

 بانك ها و مؤسسات مالی کوتاه مدت و میان مدت کارآفرینی زنان خانه دار، بی سرپرست و بدسرپرست صادیاقت اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 شهرداری کوتاه مدت و میان مدت ایجاد بازارچه های مشاغل محلی اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی
 کوتاه مدت و میان مدت ت قدیم شهر نیشابورتشکیل شهردار منطقه باف

فرمانداری، ستاد بازآفرینی شهرستان نیشابور 
 و شهرداری

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی

ت مدیریتی در راستای ظرفی-تهیه بسته های تشویقی مالی
 سازی و نهادسازی

 کوتاه مدت و میان مدت
ان فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرست

 نیشابور

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی

های و غیردولتی و ها و انجمنحمایت از راه اندازی تشکل
 های مشارکت محلیهسته

 فرمانداری کوتاه مدت و میان مدت

 آموزشی بهسازی شهری
های میانی و طرح و اجرای دو واحد راهنمایی )در بخش

 جنوبی محله(
 آموزش و پرورش اداره میان مدت

 بهسازی شهری
حمل و نقل و 

 ارتباطات

بینی و تکمیل مسیرهای شبکه حمل و نقل عمومی و پیش
های اصلیِ محلی )با تأکید های اتوبوس در خیابانایستگاه

 معصوم( 14های اصلی صنعت و بر خیابان

 شهرداری میان مدت

 بهسازی شهری
حمل و نقل و 

 ارتباطات

ی پیشنهادی )پیاده و ترافیك آرام، به احداث گذرهای تفریح
 ها(ویژه در مجاورت کانال

 میان مدت
سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو 

 ای( و شهرداری)شرکت آب منطقه
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 های پیشنهادی محله چهارده معصومبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 بهسازی شهری
محیط زیست و 
 بهداشت محیط

 شرکت آب و فاضالب شهری میان مدت اتصال فاضالب خانگی به سیستم فاضالب شهری

 شبکه بهداشت و درمان میان مدت درمانی در غرب محله -راه اندازی یك پایگاه بهداشتی درمانی یبهسازی شهر

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

طرح و اجرای دو مجموعه فرهنگی و آموزش های فنی و 
 حرفه ای )در دو سوی محله(

 میان مدت
شهرداری، ادارهفرهنگ و ارشاد اسالمی، 

 نی و حرفه ایمرکز آموزش ف

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

فضای عمومی در سطح محله، با هدف ایجاد  2بینی پیش
 ایپاتوق محله

 شهرداری میان مدت

 ورزشی بهسازی شهری
طراحی و اجرای دو مجموعه ورزشی )در شرق و غرب 

 محله(
 میان مدت

اداره ورزش و جوانان، اداره اوقاف و امور 
 و شهرداریخیریه 

 ورزشی بهسازی شهری
احداث زمین چمن چند منظوره )با هدف پر کردن اوقات 

 فراغت جوانان و نوجوانان(
 میان مدت

اداره ورزش و جوانان، اداره اوقاف و امور 
 خیریه و شهرداری

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی
 شهرداری میان مدت متهیه طرح ساماندهی میدان ورودی خیابان چهارده معصو

 میان مدت «شبکه جامعه خیرین»ایجاد  اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرستان 

 نیشابور

 میان مدت «سرای همدلیسامان»احداث  اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری، شهرداری، بهزیستی، دانشگاه 

 علوم پزشکی

 میان مدت چتر بیمه اجتماعی ساکنین محالت اسکان غیررسمی اجتماعی اقتصادی-نمندسازی اجتماعیتوا
اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان 

 تامین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد

 میان مدت «فرهنگسرای باران»احداث مرکز چند منظوره  اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

اوقاف و امور خیریه، شهرداری،  اداره
فرمانداری، سازمان تبلیغات اسالمی، نهاد 

های عمومی، بهزیستی، سازمان فنی کتابخانه
 ایو حرفه

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری میان مدت ارتقاء فعالیت های فرهنگی و کتابخوانی در سطح محالت اجتماعی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 میان مدت ایجاد بازارچه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی-نمندسازی اجتماعیتوا
شهرداری، بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی و کمیته امداد و خیریه ها

 میان مدت های پایهایجاد کارگاه آموزش مهارت اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

ی های غیررسمستاد توانمندسازی سکونتگاه
ای، اداره ر سطح ملی و سازمان فنی و حرفهد

کل تعاون، کار و امور اجتماعی، فرمانداری و 
 سازمان تامین اجتماعی

 میان مدت ایریزی محلهبودجه اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی
فرمانداری، شهرداری و ستاد بازآفرینی 

 شهرستان نیشابور

 شهرداری و اداره تعاون میان مدت ایجاد شرکت های تعاونی اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

 سازی و نهادسازیظرفیت
سازی و ظرفیت

 نهادسازی

های آموزشی برای مدیران و ها و کارگاهبرگزاری دوره
های مربوط ه در زمینه توانمندسازی و کارشناسان سازمان

 ساماندهی محلی

 میان مدت
ان فرمانداری و ستاد بازآفرینی شهرست

 نیشابور

 آموزشی بهسازی شهری
های میانی و طرح و اجرای یك واحد دبیرستان )در بخش

 جنوبی محله(
 اداره آموزش و پرورش میان مدت و بلندمدت

 بهسازی شهری
حمل و نقل و 

 ارتباطات

طرح و اجرای کف سازی، بدنه سازی، روشنایی، تأمین 
 یها، تأسیسات و مبلمان گذرهای فرعی محلزیرساخت

 شهرداری و شرکت برق میان مدت و بلندمدت
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 های پیشنهادی محله چهارده معصومبندی پروژهاولویت

 دستگاه مسئول دوره پروژه پروژه زیربخش بخش

 بهسازی شهری
 -تفریحی  -فرهنگی 

 فضای سبز

ای )ترجیحاً در ارتباط طرح و اجرای سه پارک بزرگ منطقه
 ها و مرزهای محدوده قانونی(با کانال

 میان مدت و بلندمدت
شهرداری، سازمان پارکها و سازمان فرهنگی 

 ورزشی و اداره ورزش و نوجوانان

 بهسازی شهری
سایر طرح های 

 عملکردی-کالبدی

نوسازی تجهیزات مدیریت شهری در پیشبرد امور بهسازی 
 شهری محله

 شهرداری و اداره راه و شهرسازی میان مدت و بلندمدت

 سازمان ثبت و اسناد و شهرداری میان مدت و بلندمدت اندازی سیستم بانك اطالعات زمینراه مسکن بهسازی شهری

 شهرداری و وزارت راه و شهرسازی میان مدت و بلندمدت سازی مسکن اجتماعی ارزان قیمتآماده مسکن زی شهریبهسا

 شهرداری میان مدت و بلندمدت سازهای مسکونی موجودوسازی ساختمقاوم مسکن بهسازی شهری

 بلند مدت های پایهارتقاء مهارت اقتصادی اقتصادی-توانمندسازی اجتماعی

ی های غیررسمنمندسازی سکونتگاهستاد توا
ای، اداره در سطح ملی و سازمان فنی و حرفه

کل تعاون، کار و امور اجتماعی، فرمانداری و 
 سازمان تامین اجتماعی

 بهسازی شهری
حمل و نقل و 

 ارتباطات

معصوم و  14 -های صنعتتعریف هندسی تقاطع خیابان
 آباد و حصارادامه آن به سمت رحیم

 هرداری و اداره راه و شهرسازیش بلندمدت

 
 ( ارزیابی اجتماعیپ

بخشی از مشکالتی که توسط ساکنین اجتماعات هدف ابراز شده است مربوط به مسایل و مشکالت زیرساختی و کالبدی محله 
گیرد. و... در برمی« هاآسفالت کوچه»، «کمبود نور» ،«نظمیبی»هاست که آنهاست. از جمله این مشکالت، مسایل مربوط به معابر و کوچه

 اند:های زیر به منظور برطرف شدن این مشکالت و نیازها تعریف شدهدر این راستا پروژه

 ؛«معابر شبکه توسعه و ساماندهی» -

 ؛«محلی فرعی گذرهای مبلمان و تأسیسات ها،زیرساخت تأمین روشنایی، سازی،بدنه سازی،کف اجرای و طرح» -

 14 خیابان تقاطع در هندسی تعریف زیرسازی، معصوم، 14 خیابان به ورود و آهنراه روی از عبوری) روگذر پل تجهیز و احداث» -
 . «معصوم 14 محله شرق سمت به محلی مسیر احداث و( معصوم

 دات میدانی نیز این امر را تائیدنیز جزو مسایل و نیازهای مورد اشاره ساکنین اجتماعات هدف بوده و مشاه« محله بهداشت و نظافت»
منظور  های ذیل بهاند. بنابراین پروژهکنند. مدیران شهری نیز به وجود چنین مشکلی در سطح محالت هدف )با واریانس کم( اذعان کردهمی

 برآوردن این نیاز تعریف شده است:

 ؛ «شهرداری و اهالی با مشارکت هامخروبه و هازباله سازیپاک» -

 ؛ «بار( یك روز )دو محله نظافت معابر و زباله آوریجمع امکانات تجهیز» -

 ؛«آنها و ساماندهی آب هایکانال هایزباله پاکسازی» -

 «.درمانی بهداشتی پایگاه یك اندازیراه» -
ت نیز جزو مشکال« وضعیت نامناسب سیستم فاضالب شهری»در کنار مشکل بهداشت محیطی و سالمت در سطح محالت هدف، 

 های زیر در نظر گرفته شده است:الت محالت هدف بوده است. در این راستا پروژهو معض

 ؛«محله سطح در شهری هایدفع پساب و فاضالب وضعیت ساماندهی» -

 ؛«فاضالب شهری سیستم به خانگی فاضالب اتصال» -

 «. محله در سطح شهری پسابهای دفع فاضالب و وضعیت ساماندهی» -
ین محالت از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و تحت عنوان کمبود و نیاز توسط اجتماعات هدف بیان از جمله خدمات شهری که در ا

 اند:زیر تعریف شده شده است مشکالت مربوط به شبکه گاز، برق و خط تلفن است که در راستای برآوردن این نیاز، پروژه
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 «گاز و برق، مخابرات توزیع شبکه تعمیر و توسعه تجهیز،» -
نیز جزو کمبودها بوده و برآوردن آنها جزو نیازهای ابراز شده اجتماعات هدف بوده که به منظور برآورده « پارک و فضای سبز نبود»

 شدن این نیاز، پروژه زیر پیشنهاد شده است:

 «سبز فضای و پارک دو اجرای و طرح»  -
ت ابراز شده توسط اجتماعات ساکن این محالت در نهایت مشکالت مربوط به حمل و نقل عمومی در سطح محالت هدف جزو مشکال

 بوده است که پروژه ذیل به منظور برطرف نمودن این مشکالت، پیشنهاد شده است:

 «محلی اصلیِ هایدر خیابان اتوبوس هایایستگاه و عمومی نقل حمل و شبکه مسیرهای تکمیل و بینیپیش» -
اقتصادی دارد. از جمله این -حالت هدف بیشتر رنگ و بوی اجتماعیبخش دوم از مسایل و مشکالت ابراز شده توسط ساکنین م

 است: های زیر تعریف شدهدر بین آنها و بخصوص در بین جوانان بوده است. به منظور برطرف شدن این معضل، پروژه« بیکاری»مشکالت، 

 ؛ «های پایهطرح ارتقای مهارت» -

 ؛«غیررسمی اسکان محالت ساکنین اجتماعی بیمه چتر» -

 ؛ «کار افراد جویای اطالعات بانك تهیه» -

 ؛ «زمینه در این آموزش و خوداشتغالی محلی و کوچك هایتوسعه کارگاه از حمایت» -

 ؛ «بدسرپرست و سرپرستدار، بیخانه زنان کارآفرینی» -

 ؛«تعاونی هایشرکت ایجاد» -

 «. وام( )خرده محله اعتبار وام و تعاونی صندوق تأسیس» -
ن نبود امنیت، دزدی، اعتیاد و وجود قاچاقچی در سطح محله نیز توسط اجتماعات هدف بیان شده است که پروژه موارد دیگری همچو

 زیر به منظور برطرف نمودن این مسایل پیشنهاد شده است:

 «نیروی انتظامی کانکس احداث» -
راستای برطرف شدن این مساله، پروژه به عنوان یك معضل مطرح شده است که در « هامزاحمت دام»آهن نیز در محالت جنوب راه

 زیر تعریف شده است:

 «طیور و هادام ساماندهی طرح» -
و امکانات گذران اوقات فراغت خصوصاً برای جوانان، به عنوان یکی از معضالت و مسایل مهم ابراز « نبود سالن ورزشی»در نهایت 

 شنهاد شده است:های ذیل در راستای برطرف نمودن این نیاز پیشده است که پروژه

 ؛«ورزشی هایمحوطه اجرای و طراحی» -

 ؛ «ورزشی مجموعه یك اجرای و طراحی» -

 «. نوجوانان( و جوانان فراغت اوقات پر کردن هدف )با منظوره چند چمن زمین احداث» -
ست باید      عالوه بر مواردیکه در ارزیابی اجتماعی پروژه شده ا ساس تطابق با نیاز شهروندان پیشنهاد  ش  ها بر ا وند تا پروژهایی نیز تعریف 

 ها عبارتند از:ها باشند و میزان پایداری اجتماعی و نهادی آنها را افزایش دهند. این پروژهآمیز سایر پروژهساز تحقق موفقیتزمینه

 ساکنان؛ محیط برای بهداشت و محیط زیست دوره( 2) های آموزشیدوره اندازیراه -

« سطح محالت در کتابخوانی فرهنگی و هایفعالیت ارتقاء»و « ایحرفه فنی و هایآموزش و مجموعه فرهنگی یك اجرای و طرح» -
 بین اجتماعات هدف؛در راستای افزایش سرمایه انسانی در 

 از حمایت»، «مدیریت محله هایهسته تشکیل»، «اجتماعی فرهنگی، آموزشی، اهداف با از آنها برداریبهره محله و سرای احداث» -
منظوره  چند مرکز احداث»، «ایمحله ریزیبودجه»، «محلی های مشارکتهسته و و غیردولتی هایانجمن و هااندازی تشکلراه

های به منظور افزایش زمینه« و فرهنگی اجتماعی سطح جهت ارتقاء در موجود مذهبی- فرهنگی خدمات تجهیز»و « ارانفرهنگسرای ب
 مشارکت اجتماعی؛

 به منظور بسیج منابع محلی؛« شبکه جامعه خیرین»ایجاد  -

 سازی برای مشارکت زنان؛خانوار به منظور زمینه سرپرست توانمندسازی زنان طرح اجرای -

 سازی برای مشارکت فعاالنه شهروندان در امور محله؛های شهروندی به منظور زمینهآگاهای ارتقاء -
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 ها و مساحت نیازمند اسکان مجددپهنه 
 شهر نیشابور خیزیسابقه زلزله -

خیزی شهر نیشابور است. شهر قدیم نیشابور که شادیاخ نام ، سابقه زلزلهدفههای ترین عوامل خطرآفرین برای محدودهیکی از مهم
 ه است.دگونه جمعیت و فعالیتی را در خود مستقر نکرهای مطالعاتی قرار دارد و در حال حاضر هیچای نه چندان دور از پهنهداشته، در فاصله

 به همراه خواهد داشت.های هدف، بیشترین مسایل را ساز بناها در محدودهوتوجهی به نحوه ساختلرزه، در صورت بیموضوع زمین
 .به عالوه، تراکم باالی جمعیتی نیز، امکان تلفات جانی و مالی بیشتری را در برابر هر گونه زلزله احتمالی با خود به همراه خواهد داشت

 آهنعبور راه -
ین شرقی االیه شمالاهن شهر نیشابور در منتهیگذرد. همچنین، ایستگاه راهآهن از ضلع شمالی محله چهارده معصوم میمسیر راه

از های صدا و هوا، به خطرات ناشی از خروج قطار جز آلودگیآهن در ارتباط با نواحی مسکونی بهمحله قرار دارد. خطرات ناشی از عبور راه
 گردد.ریل، و ناامنی ناشی از آن باز می

 سیالب -
ها به از درون محله چهارده معصوم و ضلع غربی محله شهید بهشتی، خطرات ناشی از سیالب احتمالی را برای این محله عبور مسیل

 های آلوده است.های ناشی از آبان به بیماریآورد. این خطر، عالوه بر مسایل ناشی از بهداشت و خطر مبتال شدن ساکنوجود می
گیرد. ها صورت میها و حرایم آنوسازها بدون توجه به رعایت بستر مسیلموضوع قابل توجه در ارتباط با سیالب آن است که ساخت

ذیری ایش بیشتر خاک و خطرپهای کشاورزی را نیز اضافه کرد که بر احتمال فرسساز در زمینوبه این موضوع، باید مشکل ناشی از ساخت
 افزاید.بیشتر ناشی از هر گونه سیالب احتمالی، می

 بنابراین، سه محدوده نیازمند اسکان مجدد عبارتند از:

 آهنهای واقع در حریم بالفصل مسیر راهمحدوده -

 هاهای واقع در پیرامون کانالمحدوده -

 سازیبناهای دارای کیفیت پایین و نیازمند مقاوم -

 1394های هدف مطالعاتی در سال کیفیت بناها در محدودهوضعیت 

 درصد تعداد کیفیت

 79.6 6243 قابل مرمت و نگهداری

 14.7 1155 نوساز

 5.7 449 تخریبی

 

 مرتبط ضوابط و مقررات 
 بندی است:معرفی و دستههای غیررسمی به صورت زیر قابل های جامع و تفصیلی در ارتباط با سکونتگاهترین رویکردهای ضوابط طرحمهم

 ضوابط تراکمی و سطح اشغال -

 های خدماتیهای مسکونی و تجاری و کاربرییضوابط مربوط به کاربر -

 ضوابط مربوط به توسعه شهر -

 ضوابط حریم شهر -
 ، عبارتند از:ندهای غیررسمی حایز اهمیت هستاز دیگر قوانین عمومی که در ارتباط با نحوه مالکیت و توسعه، در ارتباط با سکونتگاه

 قانون ثبت اسناد و امالک کشور 147ماده  -

 قانون ثبت اسناد و امالک کشور 148ماده  -
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 نگریراهکارهای پیشگیری و پیش 
ادشده در شهر های یپیش از ارایه برخی راهکارهای مؤثر در ارتباط با شهر نیشابور، باید به این موضوع توجه شود که مبتنی بر واقعیت

 رار گیرد:سیاسی، مورد توجه ق-های مدیریتیبایست به عنوان پیشنهادها و دستورالعملنطقه بالفصل آن، اصول کلی زیر مینیشابور و م
 شهر نیشابور -

o ای و اصالح اشکاالتیهای جامع و تفصیلی و نظارت دقیق بر چگونگی اجرای آن؛ ضمن بازنگری دورهاجرای صحیح طرح 
 داشته باشد.ها وجود که ممکن است در این طرح

o دار.های مسألهگذاری محدوده قانونی شهر؛ ضمن بازنگری در بخشنشانه 

o  تأمین خدمات به صورت متوازن در سطح شهر؛ با تأکید بر حواشی شهر )که قابلیت تأمین خدمات برای مراجعان بیرون از
 شهر را نیز فراهم کند(.

o ساز در مرزهای شهر.وه و ساختنظارت مستمر و مسئوالنه مدیریت شهری بر هر گونه توسع 
 

 روستاهای متصل به شهر نیشابور -

o های حاکم بر روستاهای نزدیك شهر نیشابور.های هادی روستایی به صورت متوازن با واقعیتتهیه و تکمیل طرح 

o برنامه این روستاها.جلوگیری از گسترش کالبدی بی 

o ای و شهر نیشابور )درمانی، ورزشی، آموزشی در سطوح منطقه مقیاس این روستاها از طریقتأمین بخشی از خدمات کالن
 فراتر(.

o شهری.-های روستاای )شهر و روستاهای منطقه(؛ با هدف جلوگیری از روند مهاجرتتوسعه متوازن منطقه 
 

 های متصل به شهر نیشابوردیگر بخش -

o های اساسی )آب، برق، گاز و مخابرات(.تأمین زیرساخت 

o ها گذشته های بینابینی )مانند غرب شهید بهشتی که مرز محدوده قانونی شهر از میان پالکت در بخشتعیین تکلیف موقعی
 است(.

o حدوده قانونی گذاری مبرنامه شکل گرفته )مثل کوی عطار و کوی کردها(؛ از طریق نشانههایی که بیتعیین تکلیف موقعیت
 شهر.

o ها.برنامه این بخشجلوگیری از گسترش کالبدی بی 

o ها از طریق شهر نیشابور )خدمات اولیه، آموزشی، درمانی، ورزشی در سطوح مختلف(.تأمین خدمات مورد نیاز این بخش 
o ها.ساز در این بخشونظارت مستمر و مسئوالنه مدیریت شهری بر هر گونه توسعه و ساخت 

o اد )به ویژه اقدام به ارایه کد رهگیری به های امالک از طریق شهرداری و سازمان ثبت اسننظارت دقیق بر اقدامات بنگاه
 عنوان تنها مبنای قانونی ثبت و انتقال امالک(.
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 های مختلفای، در زمینهنگری، و ارایه دستورالعمل مدیریتی برای مناطق حاشیهگیری و پیشترین راهکارهای پیشبندی مهمدسته

 زمینه راهبرد

 های هدفتقویت مشارکت بین گروهی ساکنان محله  -
 ایجاد حس مشارکت و کمك در رفع آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها -

شناسایی مربیان فنی و حرفه ای محالت جهت مشارکت و فعالیت در جهت آموزش عالقمندان مشاغل خانگی و  -
 کارآفرینی

 آموزش فنی و حرفه ای و مشاغل خانگی به زنان بی سرپرست و بدسرپرست، دختران و جوانان -

 کارآفرینی زنان خانه دار، بی سرپرست و بدسرپرست -

 حمایت از مشاغل خانگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست -

 برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، غذا، سفره آرایی و غیره -

 اجتماعی

)شامل موضوعات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، و 

 حقوقی(

 ایجاد چرخه اقتصادی برای ساکنان -
 ادن ساکنان در ساماندهی محلهمشارکت د -
 جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری ساکنان به داخل شهر -
 ارتقاء توان تخصصی و حرفه ای ساکنان محله های هدف -
 جذب مشارکت بخش خصوصی در محله های هدف -
 بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت ساکنان -
 سعه کالبدیتوجه به برنامه های فقرزدایی و ایجاد پیوند بین تو -
 توزیع عادالنه خدمات بهداشتی درمانی -

 اقتصادی

)شامل موضوعات مرتبط با نحوه فعالیت و معیشت 

 ساکنان(

 تأمین و تکمیل خدمات اساسی مورد نیاز ساکنان محله های هدف -
 تهیه و اصالح وضعیت خدماتی -
 توزیع عادالنه خدمات بهداشتی درمانی -
 یرانه از توسعه در مناطق حاشیه ایتأکید بر سیاست های پیشگ -

 کالبدی و عملکردی

)شامل موضوعات مرتبط با تأمین خدمات، وضعیت 

 معابر، زیرساختها، و مسکن(

 بهره گیری از توان، ظرفیت و مشارکت ساکنان محله ها در روند اداره محله -
 یکردهای دستوری و یك سویهتوجه به نقش مدیریت شهری یکپارچه در محالت با تأکید بر اجتناب از رو -
 ایجاد بسترهای نهادی و قانونی مناسب به منظور مدیریت محدوده ها و محالت هدف -
 تهیه طرح ها و برنامه های بهسازی و توانمندسازی به فراخور تقاضا و توان ساکنان -
و دست شهر نیشابور و شهر استفاده از تجربه های انجام شده محله در سایر سکونتگاه های غیر رسمی و محالت فر -

 های دیگر استان
 ارزیابی اقدامات انجام شده و پروژه های اجرایی -
تدوین سازوکارهای مشارکتی بین مدیریت شهری، تشکل ها و شهروندان، در نظارت بر اقدامات و برنامه های  -

 محله های هدف

 نهادی و مدنی

 )شامل اقدامات مدیریتی، مشارکتی(

 
 غیررسمی شهر نیشابور هایسکونتگاه توانمندسازی و ساماندهی خصوص در دستگاهی هاییتمأمور و وظایف

 سازمان/های متولی هاوظایف و ماموریت ردیف

1 
 هایهای توسعه شهری و جلوگیری از گسترش سکونتگاهبسترسازی برای اسکان اتی در قالب طرح

 غیررسمی جدید
 راه و شهرسازی

 اسالمی ارشاد و فرمانداری/ بهزیستی/ فرهنگ رای تشکیل، رشد و توسعه نهادهای محلیسازی بتسهیل و زمینه 2

3 
رسانی به اجتماعات ساکن نهاد کنونی و فعال در سطح شهر به منظور خدمتهای مردمتشویق سازمان
 محالت هدف

اسالمی/کمیته امداد امام  ارشاد و فرمانداری/ بهزیستی/ فرهنگ
 خمینی

 بخشداری مرکزی با همکاری فرمانداری و راه و شهرسازی های ساماندهی ای خارج از محدوده مصوب و اجرای طرحهای حاشیهه بافتتعیین محدود 4

5 
بینی اعتبارات الزم جهت برآوردن کمبودهای مربوط به حوزه عملکرد و وظایف سازمانی در سطح پیش

 محالت هدف
شهرداری، گاز، آبفا،  رسان با تاکید برهای خدماتتمامی سازمان

 برق و مخابرات و آموزش و پرورش

 رسان حوزه مدیریت شهریهای خدماتتمامی سازمان غیررسمی هایسکونتگاه توانمندسازی و اختصاص بخشی از ساختار سازمانی به ستاد ساماندهی 6

 محالت هدف  مقیاس در سطحهای کوچكزایی و توسعه بنگاهاتخاذ تمهیداتی در راستای اشتغال 7
-اجتماعی با همکاری مرکز آموزش امور و کار اداره کل تعاون،

 ایهای فنی و حرفه

8 
گسترش چتر حمایتی و شمولیت بیمه اجتماعی در سطح محالت هدف و در نظر گرفتن بیمه ویژه ساکنین 

 محالت فقیرنشین
 اداره کل تامین اجتماعی

9 
یزی رستای بسترسازی برای اتخاذ و عملیاتی کردن رویکرد برنامههای محلی در رااندازی هستهتشکیل و راه
 محوراجتماع/محله

 هافرمانداری با همکاری سایر دستگاه

 راه و شهرسازی اند اما فاقد طرح تفصیلی هستندتهیه طرح تفصیلی برای ان بخش از محالت هدف که در محدوده شهر واقع 10

 شهرداری و راه و شهرسازی های غیررسمی د ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاهاندازی نهایی بخش اداری ستاراه 11
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 سازمان/های متولی هاوظایف و ماموریت ردیف

12 
های هدف که دارای طرح تفصیلی بازنگری ضوابط و مقررات طرح تفصیلی )مربوط به آن بخش از محدوده

 انیمدرآمد با تاکید بر ضوابط حد نصاب و تراکم ساختسازی آنها با توان مالی اقشار کمهستند( و متناسب
 راه و شهرسازی

 راه و شهرسازی ریزی برای تامین مسکن مناسب برای آنهادرآمد در سطح شهر و برنامههای کمبرآورد نیاز مسکن گروه 13

14 
الوصول مسکن در چارچوب نظام بانکی های سهلسازی برای برخورداری ساکنین محالت هدف از وامزمینه
 کشور

مور اقتصادی و دارایی/ مدیریت و راه و شهرسازی/ فرمانداری/ ا
 ریزی/ بانك مسکنبرنامه

 های مدیریت شهری با محوریت شورای شهرتمامی سازمان بخشی در راستای ارتقاء محیطی و معیشتی محالت هدف و ساکنین آنهاهمکاری و هماهنگی بین 15

 هرداری/ راه و شهرسازی/ فرمانداریش کاهش مقررات و ضوابط محدودکننده در صورت امکان در سطح محالت هدف 16

17 
شهر در سطح استان و بهبود وضعیت اقتصاد و -یافتگی روستاارائه برنامه جامع کاهش تفاوت سطح توسعه

 معیشت روستاها و پیشنهاد به استانداری
 ریزی/ بخشداری مرکزیفرمانداری/ مدیریت و برنامه

 فرمانداری/ راه و شهرسازی/ شهرداری ریزی محلیهای غیررسمی در برنامهدن بافتبررسی و تصویب راهکارهایی به منظور گنجان 18

19 
سازی برای معرفی افراد دارای مهارت به های فردی با توجه به نیاز بازار و اقتصاد شهر و زمینهتوسعه مهارت

 بازار کار 
 ای با همکاری اداره کل تعاون،های فنی و حرفهمرکز آموزش

 اجتماعی  امور و کار

20 
 جهت اسکان غیررسمی هایبافت شناسایی امکان آوردن فراهم به منظور محلی اطالعات بانك تشکیل

 الزم هایریزیبرنامه انجام
 راه و شهرسازی با همکاری فرمانداری و شهرداری

 ریشهردا سرپناهخانمان و بیسرا در محدوده جنوب راه آهن جهت اسکان افراد بیاحداث سامان 21

 پزشکی علوم دانشگاه ارائه خدمات بازپروری به افراد مبتال به سوء مصرف مواد مخدر در سطح محالت هدف 22

 بهزیستی سرا و ارائه خدمات مددکاری و... به افراد تحت پوششاندازی سامانتحویل و راه 23

 رورشآموزش و پ های امکانات و خدمات آموزشی در سطح محالت هدفتامین سرانه 24

 پزشکی علوم دانشگاه های مذکوراحداث پایگاه و یا مراکز بهداشتی و تامین سرانه 25

 جوانان و ورزش های امکانات و خدمات ورزشی در سطح محالت هدفتامین سرانه 26

 اسالمی ارشاد و فرهنگ سازمان های امکانات و خدمات فرهنگی در سطح محالت هدفتامین سرانه 27

28 
های پیشنهادی بخشی از بودجه شهرداری به ساماندهی محالت هدف و نظارت بر اجرای پروژهاختصاص 

در حیطه وظایف  «نیشابور شهر اجتماعات توانمندسازی و غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی» طرح
 شهرداری

 شورای شهر

 نیروی انتظامی هدف همکاری در ساماندهی متکدیان، استقرار کیوسك انتظامی و تامین امنیت محالت 29

30 
 و خطرپذیری کاهش منظور به دولتی بخش توسط خصوصی بخش و هابانك اعطایی هایوام کردن بیمه

 موجود غیررسمی اسکان ساماندهی و توانمندسازی در هاآن فعالیت تشویق
 اداره کل تامین اجتماعی

 صدا و سیمای نیشابور ویر مثبت و مطلوب از این محالت ها و گزارشات از محالت هدف و ارائه تصتهیه و تدوین برنامه 31

 


