عنوان پروژه :برنامه مدیریت توسعه بحران محله دلگشا
دفتر توسعه محلههای چهارصددستگاه ،شکوفه ،دلگشا ،مینا و شاهین

با توجه به اینکه بافتهای فرسووه هویری با کالوک تز اب ل کم ود وه سورا ه های خدکاتز ،فوذپذیری پایکن ،وکفکت پایکن و ریزها گز بناها ،تراوم باالی جدعکت ،کالوک فرهنگز – اجتداعز،
وجوه آسکبهای اجتداعز و  ...روبه رو هستند ،کدیریت بحران هر این کحلهها اهدکت باالتری هاره .پروژ حاضر کز به کنظور بررسز کعکارهای آسکبپذیری و بیر گکری اب راهکارهای کدیریت بحران
هر کحله هلگالوا وه یکز اب کحلههای هارای بافت فرسووه باالهر کنقهه  14هویرهاری تیران اسوت ،بر اکه خوه را پکگکری کز داید .کحله هلگالوا کز کا ند سوایر کحلههای هارای بافت فرسووه با کسوایلز
کواجه اسوت وه به ظر کزرسود با بر اکهریزی و کدیریت اصوولز کزتوان تا حدی کسوایم و آاار ک ت به به آنها را واهش هاه .تاب آوری وال دی و اجتداعز اب جدله کسوایلز اسوت وه برای افزایش آن
باید یاهها و گرو های کختلف با یکدیگر هدکاری هوسوویه و ظا کند هاهوته باهوند .اب آ جایز وه کحله هلگالوا یکز اب کحلههای لدیدز احکه یک کحسووب کزهووه و کز با توجه به اینکه  21هکتار
کعاهل  45 45هرصوود اب کسوواحت کحله هلگالووا هر کحدوه بافت فرسوووه لرار هاره وه  11355فر اب جدعکت وم  21690فری کحله را هر خوه جای هاه اسووتب بر اکهریزی برای افزایش تابآوری
وال دی و اجتداعز پکش اب پکش ضورور ک ز یابد .اب طرفز هر کحله هلگالوا حتز فاوای سو ز کناسوب و وافز و فاواهایز وه بتوان اب آ یا به عنوان فاوای ایدن هر بکان بحران اسوتفاه دوه ،هر حال
حاضور به صوور کناسوب و بسوترسوابی هود وجوه داره .هدا قور وه هر بر اکه سوند توسوعه کحله هلگالوا وه توسوع هفتر توسوعه کحله تیکه هود اسوت ،هسوترسوز به تجیکزا برای کواجیه با کدیریت
بحران هر سوق کتوسوع رو به پایکن لرار هاره .هر ونار این کسوایم اط عا پایکن و یا فهدان اط عا و ها ش هر این حوب اب سودت جاکعه کحلز ،با اسوتناه به بر اکه توسوعه کحله نسونجه آهونایز با
بر اکه کدیریت بحران هر بر اکه ت وسووعه کح هر سووق اکقلوب لرار هارهز کز اب جدله کوارهی اسووت وه پرهاختن به هده ابعاه کدیریت بحران را ضووروری کز داید .هر ونار این کسووایم ،تالووککم
گرو های کرهکز هاوطلب هر این بککنه ن یاهسوابیز ،با توجه به اینکه ا جدن کره یاه فعالز نسودنز هر کحله هلگالوا وجوه داره ،کزتوا د ع و بر افزایش ککزان کالواروت و اعتداه اجتداعز کوجوه،
هر پکال ره و ارتهای اکر کدیریت بحران و ایدنز هر کحله هلگالا ،با اهدکت و ااربخش باهد.
اهداف اصلی و فرعی و خروجیهای مورد انتظار:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

افزایش تابآوری اجتداعز و وال دی
جلب کالاروت ساونان ،ذی فعان و یاههای تأاکرگذار
هناسایز و جذب ظرفکتهای کحلز و کدیریتز کؤار
تهویت پتا سکمهای اجتداعز ،فرهنگز و وال دی کحله
بیر گکری اب ظرفکتها و اککا ا یاهها و هستگا های هارای اختکارا و وظایف کرت ع
آکوبش کره هر جیت کدیریت بحران
ارتهای سرکایه اجتداعز کحله
ارتهای سق تعاک اجتداعز هر کحله
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✓ تهویت هویت کحله و افزایش حس تعلق به آن
✓ واهش کعا و آسکب های وال دی
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