منطقه
افزایش ایمنی ساکنان منطقه در برابر حوادث غیر مترقبه (
زلزله سیل و آتش سوزی )
ارتقای کیفیت محیط زیست:
 1جلوگیری از الودگی محیط زیست توسط پسماند و فاضالب2پایداری هوای پاک3بهره مندی از محیط های آرام مسکونی و رعایتاستانداردهای صوتی در محیط های کار و فعالیت
نیل به توسعه پایدار و متعادل انسانی بر اساس رعایت شاخص
های توسعه پایدار
1هماهنگی شاخص های توسعه اقتصادی_اجتماعی و سکونتیبا شاخص های زیست محیطی
 2ارتقاء شاخص های توسعه در پهنه های کمتر توسعه یافته وکاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
3تالش برای حل معضل مسکن و کاهش نابرابری های ارزشهای سکونتی

طرح جامع
>
>

>

ارتقای نقش و جایگاه منطقه در شهر

>

ارتقاء کیفیت محیط شهری
اصالح ساختار کالبدی و عملکردی
بهبود سیمای شهری
ساماندهی کاربریها

>

بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ،ناکارآم ،حاشیه نشین
1ارتقاء کیفیت محیط شهری و سکونتی2توانمندسازی اجتماعی ساکنین3-ارتقاء بهره وری از زمین و فضای شهری

>

اهداف بهبود وضعیت رفت و آمد
1ایمن سازی راه های منطقه2انسانی کردن محیط رفت و آمد3حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست 4استفاده بهینه از زیر ساخت های وسیع کنونی (شبکه معابر)...
7افزایش نقش سیستم حمل و نقل عمومی8کاهش زمان دسترسی ها9-ساماندهی توقفگاه ها

>

حفاظت از محیط زیست و ایمن سازی شهر از سوانح طبیعی و سایر مخاطرات و آسیب ها

ارتقاء کیفیت زیست شهری تهران و حفاظت از میراث طبیعی

رونق کیفیت زیست شهری

ارتقاء نقش های فراملی ملی و منطقه ای شهر تهران با استفاده مناسب از ظرفیت ها و سرمایه های
فیزیکی اجتماعی انسانی و مالی شهر
بهبود و ارتقاء کیفیت محیطی و وضعیت کالبدی شهر تثبیت سطوح اراضی مسکونی و کنترل میزان تراکم و استفاده مناسب
از اراضی شهری برای گسترش فضاهای عمومی کاربری های خدماتی و پهنه های فعالیت

بهسازی نو سازی و باز سازی شهر تهران دبه ویژه بافت های فرسوده شهر

بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیر ساخت ها و سیستم حمل و نقل همگانی

