گسارش عملکرد ستاد زیباسازی  3131و 3131
ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

1

تؾىیُ عتاد سیثاعاسی

-

2

تٟی ٚ ٝتذٚیٗ اعاعٙأ ٝعتاد  ٚتصٛیة در

-

ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

اعتفاد ٜاس تخصص  ٚخزد جٕعی تزای

-

سیثاعاسی دا٘ؾٍاٜ
ایجاد تؾىیالت تزای ـعاِیت عیغتٕاتیه

ٞیات رئیغٝ

-

عتاد

3

عزاحی عزتزي حٛس ٜریاعت

-

رعایت لٛاعذ تؾزیفات در حٛس ٜریاعت

حٛس ٜریاعت

4

عزاحی عزتزي عیغتٓ اتٔٛاعی ٖٛدا٘ؾٍاٜ

-

عذْ چاج عزتزي ٔجشا تٛعظ ٚاحذٞا

ٔزوش وأپیٛتز

5

عزاحی ٟٔزٞای تزجغت ٝتزای وّیٝ

خزیذ دعتٍأٟ ٜز تزجغتٚ ٝ

تاال تزدٖ عغح أٙیت ٕٞ ٚچٙیٗ جٕع آٚری

حزاعت

ٚاحذٞای دا٘ؾٍاٜ

تحٛیُ آٖ تٚ ٝاحذٞا

ٟٔزٞای ٔختّؿ ٔٛجٛد در ٚاحذٞا

عزاحی جّذ وتة چاج ؽذ ٜدر ا٘تؾارات

-

ایجاد یه تز٘ذ تزای ا٘تؾارات دا٘ؾٍا ٜدر

6

تاسار ـزٚػ

دا٘ؾٍاٜ

1

ا٘تؾارات
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ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

7

عزاحی  ٚاجزای تاتّٞٛای وّیٚ ٝاحذٞای

چاج رٚوؼ تاتّٞٛا اس ٔحُ

دا٘ؾٍاٜ

اعتثارات دا٘ؾٍاٜ

ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

٘ظٓ در تاتّٞٛای دا٘ؾٍاٜ

حٛس ٜریاعت

ایجاد ٕ٘اد دا٘ؾٍاٞی ٚ

8

اعتٙذ دا٘ؾٍاٌ ٜیالٖ  -دـتز ٔزوشی

9

اعتٙذ دا٘ؾٍاٌ ٜیالٖ  -تپٕٞ ٝجٛار

ایجاد ٕ٘اد دا٘ؾٍاٞی ٚ

عاختٕاٖ والط ٞا

ا٘جاْ أٛر تؾزیفات دا٘ؾٍاٜ

حٛس ٜریاعت

ا٘جاْ أٛر تؾزیفات دا٘ؾٍاٜ

11

احذاث ـضای عثش تپٕٞ ٝجٛار خا٘ ٝـزًٙٞ

11

أٛر اداری

خزیذ ٘ 7یٕىت 11 ،وأی ٖٛخان،

تثذیُ ٔٙغمٔ ٝخزٚت ٝدر ٔزوش دا٘ؾٍا ٜتٝ

عزح ٞای عٕزا٘ی

اعتفاد ٜاس  4چزاغ پاروی ٔٛجٛد در

یه چؾٓ ا٘ذاس سیثا تا اعتفاد ٜاس خان ٞای

 ٚأٛر اداری

ا٘ثار دا٘ؾٍإٞ ٚ ٜچٙیٗ پیاد ٜراٜ

ٔزتٛط ت ٝخاوثزداری پزٚصٞ ٜای دا٘ؾٍاٜ

عاسی
احذاث ـضای عثش وتاتخا٘ ٝتا ع ٝراٞی

ا٘تماَ درختچٞ ٝای ٔاساد تاؼچٝ

تثذیُ ٔٙغمٔ ٝخزٚتٔ ٝذوٛر در ٔزوش عایت

تّٛار دا٘ؾىذٔ ٜعٕاری

رٚتزٚی عاختٕاٖ ٔزوشی

دا٘ؾٍا ٜت ٝـضای عثش ٔٙاعة تا عٙایت تٝ
اـتتاح دا٘ؾىذٔ ٜعٕاری ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحُ
تزدد دا٘ؾجٛیاٖ ت ٝعّؿ عزٚیظ ٔزوشی

2

-
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ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

تأیٗ اعتثار اس ٔحُ ٔحٛع ٝعاسی

رـع تخؾی اس ٔؾىُ وٕثٛد ٘ٛر در عایت اصّی ٚ

-

12

تزد ٘ٛر

دا٘ؾٍاٜ

ایجاد أٙیت در ؽة ٞا
ایجاد یه دیٛار عثش لاتُ ا٘تماَ ٕٞ ٚچٙیٗ لاتُ

13

اجزای دیٛار عثش ضّع ؽٕاِی

تأیٗ اعتثار اس ٔحُ ٔحٛع ٝعاسی

ـزٚػ و ٝپظ اس رؽذ درختچٞ ٝای واؽت ٝؽذ ٜدر 2

دا٘ؾٍاٜ

دا٘ؾٍاٜ

تغغیح اراضی د ٚعزؾ دیٛار

تا اعتفاد ٜاس أىا٘ات ادار ٜوُ راٚ ٜ

تا ٔؾخص ؽذٖ اراضی دا٘ؾٍا ،ٜتا وؾیذٖ عیٓ

دا٘ؾٍاٙٔ ٜتٟی ت ٝجاد ٜرؽت -

ؽٟزعاسی تذ ٖٚپزداخت ٞشیٝٙ

خاردار ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘تخاب ٌٙٔ ٝ٘ٛاعة و ٝپظ اس رؽذ

لشٚیٗ

صٛرت پذیزـت

 2عاِ ٝأىاٖ عثٛر اـزاد را ت ٝداخُ عایت ٘خٛاٞذ داد

أٛر اداری

عاَ آیٙذ ٜؽاٞذ دیٛار ٔٙحصز ت ٝـزد دا٘ؾٍا ٜدر
ٚرٚدی ؽٟز رؽت خٛاٞیٓ تٛد .تا عٙایت تٚ ٝجٛد
عمة ٘ؾیٙی اراضی دا٘ؾٍا ٜتاتٛج ٝت ٝلزار ٌزـتٗ در
حزیٓ جاد ٜرؽت – لشٚیٗ عاخت دیٛار تتٙی ٚ
عزٔایٌ ٝشاری ت ٝصالح دا٘ؾٍا٘ ٜثٛد ٜاعت.
14

 ٚتاعج اـشایؼ أٙیت خٛاٞذ ؽذ.

3

عزح ٞای عٕزا٘ی
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ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

15

تغغیح اراضی ٚرٚدی دا٘ؾٍاٜ

تا ٕٞىاری ادار ٜوُ را ٚ ٜؽٟزعاسی تذٖٚ

تغغیح ارضی اراضی ٔاتیٗ ٌّخا٘ ٝعاختٕاٖ

ٞشی ٝٙا٘جاْ ؽذ

ٌیاٞپشؽىی  ٚا٘ثار ٔزوشی
16

عزاحی  ٚاجزای ـضای عثش عاختٕاٖ والط ٞا

17

حذؾ ٌٞ ٝ٘ٛای درختی آِزصی سا  ٚعزیع اِزؽذ

ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

ایجاد أٙیت ،حذؾ ٘خاِٞ ٝای ٔٛجٛد ،چؾٓ

عزح ٞای عٕزا٘ی

ا٘ذاس ٔٙاعة  ٚتغتزعاسی تزای واؽت درخت
 ٚایجاد تٛعتاٖ ٞای جذیذ در عاَ آیٙذٜ

در ٍٙٞاْ اـتتاح عاختٕاٖ ٔذوٛر عزاحی

ایجاد چؾٓ ا٘ذاس ٔٙاعة و ٝت ٝدِیُ عذْ

تٛعظ ٔتخصصیٗ عتاد تذٞ ٖٚشی ٝٙا٘جاْ ٚ

اعتفاد ٜاس تعذاد سیاد درخت  ٚدرختچٝ

تٛعظ پیٕا٘ىار ـضای عثش تا ٞشی ٝٙصٛرت

ٔعٕاری عاختٕاٖ را تحت تاحیز لزار ٘ذادٜ

پذیزـت ٝتٛعظ أٛر اداری اجزا ؽذ.

اعت.

حذؾ  ٚـزٚػ آٖ عثك ٔمزرات

رعایت ضٛاتظ اعتا٘ذارد ٔحیظ سیغتی
ؽٟزی ،حذؾ ٌٞ ٝ٘ٛای آِزصی سا ٌٝ٘ٛ ٚ
ٞای صٙعتی عزیع اِزؽذ خغز٘ان تا ٔؾاٚرٜ
ٔتخصصیٗ .در ضٕٗ درآٔذ سا ٘یش تٛد ٜاعت.

4

عزح ٞای عٕزا٘ی

أٛر اداری
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ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

 111وأی ٖٛخان تذٞ ٖٚشی ٝٙاس خاوثزداری صٛرت ٌزـت ٝاس

ایجاد سیز عاخت السْ تزای ایجاد ـضای عثش یا

عزح ٞای عٕزا٘ی

18

خاوزیشی  ٚتغغیح اراضی پؾت ٔغجذ

پزٚصٞ ٜای عٕزا٘ی تأیٗ ؽذ  ٚتا ٕٞىاری ادار ٜوُ راٚ ٜ

ایجاد یه تٛعتاٖ جذیذ در ٞفت ٝدرختىاری عاَ

ؽٟزعاسی تذٞ ٖٚشی ٝٙتغغیح ا٘جاْ ؽذ

آیٙذٜ
واؽت درختاٖ پ ٟٗتزي تٔٛی اـزا  ٚتّٛط در ٞفتٝ

19

خاوزیشی  ٚتغغیح اراضی پؾت وتاتخا٘ٝ

 151وأی ٖٛخان تذٞ ٖٚشی ٝٙاس خاوثزداری صٛرت ٌزـت ٝاس

ٔزوشی

پزٚصٞ ٜای عٕزا٘ی تأیٗ ؽذ  ٚتا ٕٞىاری ٔذیزیت أٛر اداری

درختىاری أغاَ تا وٕه عاسٔاٖ ٞای ؼیزدِٚتی ٚ

تا ٞشی ٝٙتغغیح ا٘جاْ ؽذ

ادار ٜوُ ٔٙاتع عثیعی

21

تغغیح اراضی پؾت عّؿ ٔزوشی

تا ٕٞىاری ٔذیزیت أٛر اداری تا ٞشی ٝٙتغغیح ا٘جاْ ؽذ

واؽت درختاٖ پ ٟٗتزي تٔٛی اـزا در ٞفتٝ

21

اصالح ٌٞ ٝ٘ٛای تّٛار اصّی دا٘ؾٍا ٜاس

حذؾ ٌ ٝ٘ٛالالیا  ٚا٘تماَ ٌٞ ٝ٘ٛای ٔاساد در عایت در ـصُ

چؾٓ ا٘ذاس تغیار ٔٙاعثی ایجاد ؽذ  ٚواؽت ٌٝ٘ٛ

در ٚرٚدی تا ٔیذاٖ اصّی

سٔغتاٖ تذٞ ٖٚشیٝٙ

ٞای ٕٞا ًٙٞصٛرت پذیزـت

أٛر اداری

أٛر اداری

درختىاری أغاَ تا وٕه ادار ٜوُ ٔٙاتع عثیعی تٝ
ٔٙاعثت وٍٙز 8111 ٜؽٟیذ

5

-
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ردیؿ

ـعاِیت

22

تخزیة وارٌاٞ ٜای وتاتخا٘ٔ ٝزوشی ،عّؿ ٔزوشی

23

ٞشیٝٙ
تٛعظ پیٕا٘ىار ٔزتٛع ٝا٘جاْ ٞ ٚشی ٝٙای

ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

چؾٓ ا٘ذاس تغیار ٘أٙاعة ٔٛجٛد اصالح ؽذ

عزح ٞای عٕزا٘ی

٘ذاؽت
اصالح ٌٞ ٝ٘ٛای تّٛار اصّی دا٘ؾٍا ٜاس ٔیذاٖ

خزیذ یاط ّٙٞذی در دٚعاَ  ٚحذؾ الالیای

چؾٓ ا٘ذاس تغیار ٔٙاعثی ایجاد ؽذ  ٚواؽت ٌٞ ٝ٘ٛای ٕٞاًٙٞ

اصّی تا ا٘تٟای تّٛار (ٔزوش ٔؾاٚر)ٜ

پٛعیذٛٔ ٜجٛد در تّٛار

صٛرت پذیزـت.

24

اـشایؼ عغح ٌّىاری در تّٛار اصّی دا٘ؾٍاٜ

تذ ٖٚپزداخت ٞشیٝٙ

وٕثٛد رً٘ ٔٛجٛد در ـضا تذ ٖٚاـشایؼ ٞشی ٝٙت ٝدا٘ؾٍا ٜتٝ

25

ٞزط ٔ ٚتحذااؽىُ ٕ٘ٛدٖ درختاٖ چٙار د ٚعزؾ

تذ ٖٚپزداخت ٞشیٝٙ

-

صٛرت سیز ا٘جاْ پذیزـت:
 تزؼیة پیٕا٘ىار ت ٝخزیذ ٌُ ـصّی عثك ٔثّػ تعییٗ ؽذ ٜدرلزارداد اس ٔزاوش اصّی تِٛیذ ٌُ ـصّی تٚ ٝیضٔ ٜحالت وٙٔ ٝجز
ت ٝاـشایؼ چؾٓ ٌیز حجٓ خزیذ ٌُ ـصّی ؽذ.
 تؽییز ٔحُ ٞای واؽت ٌُ ٞای ـصّی تز اعاط اعتا٘ذارٞایـضای عثش
تا تٛج ٝت ٝایٗ و ٝتاوٞ ٖٛٙزط صٛرت ٍ٘زـت ٝتٛد وّیٝ

تّٛارٞای دا٘ؾٍاٜ

چٙارٞای ٔٛجٛد در عایت  ٚلغٕت ٞای پاییٙی وّی ٝدرختاٖ

ٞزط لغٕت ٞای پاییٙی وّی ٝدرختاٖ عٛس٘ی تزي

عٛس٘ی تزي عایت در یه حذ  ٚا٘ذاسٞ ٜزط ؽذ و ٝچؾٓ ا٘ذاس

عایت

ٔٙاعثی را تٛجٛد آٚرد ٜاعت.

6

-
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ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

عزاحی تٛعظ ٔتخصصیٗ عتاد  ٚا٘تماَ درختاٖ عٙثز عائُ

ٚرٚدی دا٘ؾىذ ٜـٙی دارای ٚضعیت ٔٙاعة تزی

أٛر عٕٔٛی

26

عزاحی پیاد ٜرا ٜدا٘ؾىذ ٜـٙی  ٚاصالح پارن جٍّٙی ٕٞجٛار آٖ

اس ٔٛجٛد در دا٘ؾٍا ٜت ٝحاؽی ٝپیاد ٜرأ ٜذوٛر  ٚاعتفاد ٜاس

ؽذ  ٚدا٘ؾىذ ٜو ٝدر پؾت ج ٍُٙدعت واؽت

دا٘ؾىذ ٜـٙی

جذٞ َٚای تتٙی ٔٛجٛد در ٔحٛع٘ ٚ ٝیٕىت ٞای ـّشی ٚ

ٌٓ ؽذ ٜتٛد ٕ٘ایاٖ ٌزدیذ.

تتٙی ٔٛجٛد ت ٝصٛرت رایٍاٖ در ضٕٗ د ٚاصّ ٝیاط

ج ٍُٙدعت واؽت ٔذوٛر پظ اس اصالح ٔٛرد

ّٙٞذی خزیذاری در دٔ ٚیذاٖ پیاد ٜرا ٜواؽت ٝؽذ.

تٛج ٚ ٝاعتفاد ٜدا٘ؾجٛیاٖ لزار ٌزـت ٝاعت.
تىٕیُ ـضای عثش ٘الص ٔٛجٛد پظ اس تخزیة

27

ا٘تماَ ٌٞ ٝ٘ٛای ٔاساد ٔٛجٛد در ـضاٞای عثش لثّی  ٚاحذاث

ایجاد ـضای عثش تیٗ وتاتخا٘ٔ ٝزوشی تا ٔیذاٖ تزد ٘ٛر تذٖٚ

عاختٕاٖ تجٟیش وارٌا ٜو ٝچؾٓ ا٘ذاس ٘أٙاعثی

ـضاٞای عثش جذیذ

ٞشیٝٙ

احذاث دیٛار عثش دٚر ٔیذاٖ (٘مّی ٝعٍٙیٗ)

ا٘تماَ ٌٞ ٝ٘ٛای ٔاساد ٔٛجٛد در ـضای عثش رٚتزٚی

جٌّٛیزی ٘غثی ٘مّی ٝعٍٙیٗ دا٘ؾٍا ٜت ٝتٛج ٝتٝ

وتاتخا٘ ٝت ٝدٚر ٔیذاٖ اصّی تذٞ ٖٚشیٝٙ

اعتمزار وأال ٘أٙاعة ایٗ ٚاحذ در وٙار ٔیذاٖ

-

را ایجاد ٕ٘ٛد ٜتٛد.
28

اصّی دا٘ؾٍاٜ

7

-
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ٞشیٝٙ

ردیؿ

ـعاِیت

29

٘ماؽی ا٘ثار دا٘ؾىذ ٜوؾاٚرسی اس عزیك تزق ٔٙغم ٝای

تذٞ ٖٚشیٝٙ

31

تزق دار ٕ٘ٛدٖ تیز تزق ٞای تیز ٖٚدا٘ؾٍا ٜاس عزیك ؽزوت تٛسیع

تذٞ ٖٚشیٝٙ

ٔٙاـع

ٚاحذ ٕٞىار

ٚضعیت ٔٙاعة تز اِٚیٗ عاختٕاٖ ٚرٚدی

حٛس ٜریاعت

دا٘ؾٍاٜ
تزق
31

واؽت درختاٖ عای ٝا٘ذاس چٙار تیٗ ٔیذاٖ اصّی تا عاختٕاٖ

خزیذ اس ٔحُ درآٔذ ٘اؽی اس ـزٚػ درختاٖ

ایجاْ أٙیت در تیٗ در دا٘ؾىذ ٜوؾاٚرسی

حٛس ٜریاعت  ٚادارٜ

تا در اصّی دا٘ؾٍاٜ

خذٔات

عذْ ٚجٛد درخت در ٔغیز ٔذوٛر

-

ٔخاتزات
32

ایجاد ج ٍُٙدعت واؽت تّٛط ٔاتیٗ ا٘ثار ٔزوشی ٘ ٚمّیٝ

رایٍاٖ تا وٕه ادار ٜوُ ٔٙاتع عثیعی

36

ایجاد ج ٍُٙدعت واؽت اـزا (تٛعتاٖ عزٚلأتاٖ)

تثذیُ ٔٙغمٔ ٝخزٚت ٝدر ٔزوش عایت تٝ

-

پارن جٍّٙی در  5عاَ آیٙذ ٚ ٜاـشایؼ
عزا٘ ٝـضای عثش
تذٞ ٖٚشی ٝٙتا ٕٞىاری ادا ٜوُ ٔٙاتع عثیعی ا٘جاْ

اـشایؼ عزا٘ ٝـضای عثش  ٚتثذیُ ٔٙغمٝ

ٔذیزیت ایخارٌزاٖ ٚ

پذیزـت

ٔذوٛر ت ٝپارن جٍّٙی در  5عاَ آیٙذٜ

ؽٛرای صٙفی واروٙاٖ

8

گسارش عملکرد ستاد زیباسازی  3131و 3131

ردیؿ

ٞشیٝٙ

ٔٙاـع

ـعاِیت

اس عزؽاخ ٝدرختاٖ تزای ایجاد پزچیٗ

ایجاد پارن جٍّٙی در وٙار

اعتفاد ٜؽذٞ ،شی٘ ٝٙجاری پزداخت ؽذ

عاختٕاٖ والط ٞا  ٚرٚتزٚی

 ٚاس ٘یٕىت ٞا  ٚعغُ ٞای ستاِٝ

دا٘ؾىذ ٜـٙی تزای اعتفادٜ

خزیذاری ؽذ ٜتٛعظ أٛر اداری

دا٘ؾجٛیاٖ

37

احذاث پارن جٍّٙی ٕٞجٛار عاختٕاٖ والط ٞا

38

احذاث پارن جٍّٙی ٕٞجٛار ایغتٍاٞ ٜای اتٛتٛط اس ٘یٕىت ٞا  ٚعغُ ٞای ستاِٝ

ٚاحذ ٕٞىار
-

اعتفادٌ ٜزدیذ.
دا٘ؾٍاٜ

خزیذاری ؽذ ٜاعتفادٌ ٜزدیذ.

39

٘صة ٘ 71یٕىت در عایت دا٘ؾٍاٜ

خزیذ اس اعتثارات دا٘ؾٍاٜ

41

٘صة  141عغُ ستاِ ٝدر عایت دا٘ؾٍاٜ

خزیذ اس اعتثارات دا٘ؾٍاٜ

ایجاد پارن جٍّٙی در وٙار
ایغتٍا ٜاتٛتٛط
پٛؽؼدادٖتخؾیاسوٕثٛدٞای

أٛر اداری

أىا٘ات دا٘ؾٍا ٜدر عایت

پٛؽؼ دادٖ تخؾی اس وٕثٛدٞای -أٛر اداری
أىا٘ات دا٘ؾٍا ٜدر عایت
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