فازچهارم:
ایده های برنامه عملیاتی برنامه  5ساله شاهدشهر

ایده های برنامه عملیاتی برنامه  5ساله شاهدشهر

حوزه عملکردی :خدمات شهری
ردیف

پروژه های عمرانی-

وضع

کالبدی (مکان محور)

موجود

لطفا مکان
استاندارد

پیشنهادی را
ذکر نمایید

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید

مالحظات و پیشنهادات

( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

احتمالی

محور چشم انداز

 تغییرورژن ۲۰۰۰/ ۹۰۰۱ISOبه ۲۰۰۸سیستم مدیریت کیفیت
 -ایجاد واستقرار – ۱۴۰۰۱ ISO

استقرار سیستم مدیریت
1

یکپارچه  IMSفاضالب
شهری
در شاهدشهر

با توجه به ضرورت کاربست
رویکرد شهر سبز و سالم،
اجرای سیستم یکپارچه
فاضالب برای شهر شاهد شهر
اولویت بحساب می آید.

 ۲۰۰۴سیستم مدیریت

زیست محیطیM Environment
System anagement
  ۲۰۰۷– ۱۸۰۰۱OHSAسیستممدیریت ایمنی و بهداشت حرفه

ای Occupational Health
and Safety Management
System
احداث ،توسعه و نگهداری

با استفاده از روشهای نوین
میتوان زمان وقوع و شرایط
هشدار آلودگی هوا را
پیشبینی و برای اقدامات
پیشگیرانه در این راستا برنامه
ریزی کرد.

ایستگاه های سنجش و
2

تابلوهای اطالع رسانی
آالینده های زیست

پیشنهاد  1ایستگاه سنجش آالیندگی

محیطی در تقاطع اصلی
شهر
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شهر سبز و سالم

شهر سبز

احداث آبخوریها و
 3سرویس بهداشتی عمومی
در معابر اصلی شهر

 3مورد

با توجه به جمعیت افق طرح
 5ساله ( 47000نفر)4 ،
دستگاه سرویس بهداشتی
عمومی نیاز است

برای هر  10000نفر یک دستگاه سرویس
بهداشتی عمومی نیاز است(استاندارد
 3365موسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران،
)1371

شهر سبز

اجرای طرح توسعه
4

سیستم جمع آوری و

شهر سبز و زیست

هدایت آبهای سطحی

پذیر

شهر شاهدشهر

ردیف

طرح های پژوهشی

میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

اجرای طرح ساماندهی و
 5انتقال صنایع و مشاغل
مزاحم از شاهدشهر

ردی
ف

اقدامات

میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

تشکیل کمیته های
 6ایمنی ،سالمت و محیط
زیست در سطح شهر
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مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن بنحوی که موجب بروز مزاحمت برای
ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ،شهرداری مکلف است از
تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و
بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا
تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید ،جلوگیری کند و اگر
الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

شهر سبز

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و دستیابی به جامعه ایمن؛ به کمک
آن می توان از بروز حوادث حمل و نقل،حریق ،برق گرفتگی و سایر حوادث در
سطح جامعه پیشگیری کرد و باعث ارتقاء سطح ایمنی شهروندان شد.
در این طرح شهردار و معاونین و کارشناسان ذیربط ضمن نظارت و کنترل
شرایط و شناسایی شرایط ناایمن و اعمال مغایر با استاندار زیست محیطی در
سطح نواحی و محله ها ،پروژه ها و کارگاههای عمرانی ،بوستانها ،شوارع،
معابر و میادین ضمن احصاء ریسک ها و خطرات مرتبط از طریق اجرا برنامه

شهر امن و ایمن

ها و اقدامات پیشگیرانه در سه فاز کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت در
راستای دستیابی به جامعه ایمن و شهر سالم اقدام خواهند نمود.
طراحی و ساماندهی
سیستم های نظارت و
ارزیابی طرح ها و پروژه
7

های خدمات شهری و

شهر امن و ایمن

پیشنهاد استقرار آنها در

شهر الکترونیک

شهرداری ها در تعامل و
هماهنگی با سایر دستگاه
های مرتبط
از مواردی که در ایزو  9001بسیار حائز اهمیت است ،تفکر سیستمی و
رویکرد فرآیندی است .این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند
و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند ،ارتباط مطلوبی را بین واحدهای
سازمان ها ایجاد کند تا عالوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این
ارتباطات ،بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.
همچنین استاندارد ایزو  9001با ایجاد الزاماتی در مستندسازی سازمان ،سعی
در ایجاد نظم می کند .الزم است سازمان ها فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت
مشتری و تولید محصول باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند و برای آن
روش های مشخصی را بنویسد تا سازمان بتواند محصولی با کیفیت یکسان
تولید کند.

پیگیری برای اخذ
8

گواهینامه
ISO9001:2000

این گواهینامه کمک می کند تا به اهدافی از قبیل؛ پیشگیری از آلودگی،
کاهش پسماندها ،صرفه جویی در مصرف انرژی ،استفاده مجدد از مواد،
کاهش اثرات ناگوار ناشی از عملکرد های صنعت بر محیط زیست ،بهبود
ارتباطات درون و برون سازمانی و افزایش سهم بازار و ورود به بازارهای جهانی
دست پیدا کنیم.

پیگیری و تالش برای اخذ
9

گواهینامه
ISO14001:2004

پروژه های پیشنهادی خود را در این حوزه ذکر نمایید.
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شهر سبز

شهر سبز و سالم

ایده های برنامه عملیاتی برنامه  5ساله شاهدشهر

حوزه عملکردی :پسماند
میزان اهمیت
را مشخص
ردیف

پروژه های عمرانی -کالبدی (مکان محور)

لطفا مکان پیشنهادی خود را ذکر فرمایید

شامل کارخانجات:
کمپوست ،بازیافت ضایعات ،تبدیل ضایعات میوه و تره بار به
خوراک دام ،بازیافت پسماند ساختمانی ،بازیافت کاغذ

2

احداث ایستگاه انتقال پسماند در شاهدشهر

( 1پایین ترین و
 5باالترین
اولویت را دارد)

احتمالی

این مجتمع می تواند با همکاری
شهرهای اطراف و سازمان همیاری
ها به صورت منطقه ای احداث
شود ،همچنین با استفاده از
مکانیسم های تشویقی سازمان
شهرداریها و جذب بخش خصوصی
می توان در این زمینه سرمایه
گذاری نمود

توسعه و احداث مجتمع بازیافت منطقه غرب استان تهران
1

فرمایید

مالحظات و پیشنهادات

.
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در این ایستگاهها ،فرآیند جمع
آوری زباله و انتقال آن از ایستگاه
های بازیافت کوچک تر که در
فضاهای شهری مستقر هستند ،به
ایستگاه های بزرگ تر صورت می
گیرد.

محور چشم انداز

شهر سبز و سالم

شهر سبز و سالم

مکانیابی و طراحی زیرساخت های  1۰کیوسک بازیافت در
 3سطح شهر براساس جمعیت افق طرح (به ازای هر  5000نفر یک
کیوسک بازیافت)

4

احداث کارگاه بازیافت ضایعات در مجتمع بازیافت پیشنهادی
(ذکر شده در مورد یک)

ردیف

5

6

7

طرح های پژوهشی

میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

تدوین طرح جامع مدیریت پسماند

با توجه به جمعیت افق طرح 5
ساله ( 47000نفر) 10 ،کیوسک
بازیافت پیشنهاد می شود.

شهر سبز و سالم

استفاده و بازیافت ضایعاتی نظیر:
کابل های برق
فن کوئل های مستعمل
قطعات و ضایعات آلومینیوم
ضایعات آهن ذوبی
ضایعات آهن االت ساختمانی
ضایعات پالستیک
ضایعات کارنت
لوازم اداری فرسوده
تایر و الستیک های فرسوده
و...

شهر سبز و سالم

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

مدیریت پسماندها ،دربرگیرنده مراحل تولید ،نگهداری،
جمع آوری ،حمل و نقل ،پردازش و دفع زباله می باشد
که در آن از روش های مرتبط با بهترین اصول در
رعایت مسائل سالمت و بهداشت عمومی ،اقتصادی،
مهندسی ،زیباسازی و مالحظات زیست محیطی
استفاده می شود.

شهر سبز و سالم

تدوین طرح پژوهشی تفکیک پسماند
زیر مجموعه های

خشک شهر شاهدشهر

طرح جامع مدیریت

تهیه طرح مطالعاتی توجیه فنی و

پسماند

اقتصادی بازیافت نخاله های

شهر سبز و سالم
از عواملی که چهره شهر را دچار اغتشاش بصری نموده
است وجود نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب یا
ساخت و سازهای جدید می باشد.

ساختمانی شهر
355

شهر سبز و سالم

بازیابی نخاله های ساختمانی می تواند نیاز به انرژی،
منابع طبیعی ،منابع استخراج مواد و زمین الزم برای
دفن بهداشتی و ایمن را کاهش دهد.
هدف اصلی از تصفیة درجای شیرابه در محل دفن
زباله ،فراهم آوردن شرایطی در داخل ترانشههای محل
دفن زباله برای انجام واکنشهای شیمیایی ،فیزیکی ،و
بیولوژیکی است که در اثر آنها غلظت آالیندههای
مختلف موجود در شیرابه کاهش یابد.

تهیه طرح مدیریت شیرابه های
8

جایگاه دفن زباله و تدوین کاربری
آتی

شهر سبز و سالم

مکانیابی مناسب سطل های زباله در
9

شهر سبز و سالم

سیستم مکانیزه جمع آوری زباله
توسط GIS

ردیف

اقدامات

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

بازچرخانی پساب با رعایت استانداردهای سم
10

حفظ منابع آب تصفیه شده با تأکید بر بازچرخانی پساب های

زدایی و مضر زیست محیطی به استفاده از

حاصل شده در شاهدشهر

شاهدشهر در حوزه های خدمات شهری و شست

شهر سبز و سالم

وشوی معابر و تغذیه سفره های زیرزمینی
11
12

افزایش و مکانیزه کردن ماشین های جمع آوری زباله
راه اندازی غرفه های بازیافت جهت آموزش مدیریت پسماند

شهر سبز و سالم

در هر ناحیه شهری

13

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ

14

تفکیک و جمع آوری زباله به روش تر و خشک

شهر سبز و سالم
اهداف طرح:
بهینه سازی روش ذخیره سازی جمع آوری و بازیافت
پسماند
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شهر سبز و سالم

خالص سازی زباله ها ی تر برای تولید کمپوست
مرغوب
خالص سازی زباله های خشک (مواد مصنوعی) برای
بازیافت و بازگشت بهینه اینگونه مواد به چرخه تولید
جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی و کمک به
اقتصاد کالن کشور
به حداقل رساندن دفن زباله و حذف آن در آینده
ارتقا سطح کیفیت خدمات شهری
حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید و انتشار
آلودگیها
ارتقا سطح فرهنگ عمومی در برخورد با پسماندها
15

ترویج کمپوست خانگی و تولید ورمی کمپوست

16

تولید کمپوست گرانوله

ورمی کمپوست :گونه هایی از کرم های خاکی به
راحتی قادرند مواد آلی را به کمپوست تبدیل نمایند.

شهر سبز و سالم

از میان انواع کمپوست ،کمپوست گرانوله دارای بازدهی
اقتصادی باالیی می باشد و پیشنهاد می گردد مدیریت
شهری در شاهدشهر تسهیالت الزم را برای سرمایه
گذاری در این مقوله فراهم آورد.
کمپوست گرانوله :با افزودن گوگرد وباگاس و بنیتونیت

شهر سبز و سالم

به کود کمپوست تولید می گردد و با افزایش قابلیت
جذب غذایی پر مصرف و کم مصرف در خاک به رشد
گیاهان کمک نموده و موجب افزایش عملکرد محصول
می گردد.
17
18

اجرای طرح آموزش در مدارس در زمینه تولید کمتر زباله و

شهر فرهنگ

بازیافت زباله
نصب پالکارد و توزیع بروشور در زمینه ی بازیافت زباله و

شهر فرهنگ

پیشگیری از تولید زباله بیشتر در آموزش به مردم
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19

توزیع بروشور و پوستر با مفاهیم آموزشی برای ادارات و

شهر فرهنگ

اصناف
تدوین راهکارهایی جهت تشویق شهروندان برای همکاری با

20

شهر فرهنگ

طرح تفکیک از مبداء پسماند های شهری از طریق سهیم
کردن آنها در سود ناشی از تفکیک از مبداء

21
22

23

24
25

شهر فرهنگ

تحویل مخازن ویژه تفکیک پسماندهای خشک به خانوارها
تجدید نظر در طراحی سطل ها از جمله تغییر طراحی سطل

شهر فرهنگ

های زباله در خیابان های پرتردد و خاص
خرید و نصب سطل های دوقلو مخصوص زباله های خشک و تر

شهر فرهنگ

با اولویت بلوارهای اصلی شهر و راسته های تجاری
تدوین سیاست های اجرایی و راهکارهای مناسب برای تشویق

تدوین سیاست ها به صورت ضوابط اجرایی و آیین نامه
ها که شهروندان را موظف به رعایت آنها می کند.

و ترغیب یا بازدارندگی اجتماعی در مقوله مدیریت پسماند

شهر فرهنگ
شهر فرهنگ

اجرای طرح فرآوری ضایعات نان خشک
پیاده سازی نظام  HSSEدر شهرداری (تدوین نظام نامه

 26بهداشت ،ایمنی – امنیت ،محیط زیست و آموزش و نظارت بر
آن)

27

نامگذاری یکی از روزهای سال به روز بدون نایلکس

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید.
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دارای اولویت زمانی اجرایی

شهر فرهنگ

هدف از نامگذاری روز بدون نایلکس را ارتقای سطح
آگاهی مردم در زمینه مضرات بهداشتی و محیط
زیستی استفاده از کیسه های پالستیکی و آماده سازی
بستری مناسب برای مسئولین جهت قانون گذاری می
باشد

شهر فرهنگ

ایده های برنامه عملیاتی 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :آتش نشانی و خدمات ایمنی
میزان اهمیت را مشخص
ردیف

پروژه های عمرانی -کالبدی
(مکان محور)

احداث  1پایگاه پشیبانی
1

مدیریت بحران پایداری و
کارآمدی در مدیریت بحران

احداث ایستگاه آتشنشانی و
2

پارک آتش نشانی و آموزش
سوانح بصورت عملکرد
ترکیبی

وضع موجود

استاندارد

به ازای هر
 50000نفر یک
پایگاه مدیریت
بحران نیاز است.

لطفا مکان پیشنهادی خود را ذکر

فرمایید

مالحظات و پیشنهادات

نمایید.

( 1پایین ترین و  5باالترین
اولویت را دارد)

احتمالی

اختصاص زمین برای پایگاه مدیریت بحران
در شاهدشهر

با توجه به جمعیت افق طرح 5
ساله ( 47000نفر) 1 ،پایگاه
پیشنهاد می شود.
مساحت پیشنهادی 1200
مترمربع ( 300مترمربع سوله و
 900مترمربع محوطه باز)

استفاده بهینه از فضاهای پیش بینی شده با
منظور خدمات رسانی امدادی بهینه و
آموزش و فرهنگ سازی برای شهروندان

عالقمندان به تاریخچه آتش نشانی
و ابزار و ادوات قدیمی و لباسها و
نشان ها و درجات قدیمی می
توانند تصاویر و توضیحات جالبی
را از اقالم موجود در موزه آتش
نشانی مشاهده نمایند
مساحت پیشنهادی 5000
مترمربع
(با همکاری سازمان پارک ها و
فضای سبز)
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محور چشم انداز

شهر امن و ایمن

شهر امن و ایمن

ردیف

طرح های پژوهشی

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

طرح مطالعات و طراحی و
3

احداث میدان عملیات
آزمایشی آتش نشانی

ارزیابی اثر بخشی دوره های
آموزشی برگزار شده

5

شهر امن و ایمن

شهر امن و ایمن

هدف از این طرح ترسیم و تعیین راهکارهای کاستن

طرح جامع کاهش مخاطرات

از شاخصهای خطرپذیری(ریسک) شهر شاهدشهر

سوانح و مدیریت بحران

شهر امن و ایمن

در برابر مخاطرات طبیعی می باشد
در هنگام بروز حریق در ساختمان های مرتفع،
ابرسانی به طبقات همواره یکی از مشکالت و چالش
های پیش روی آتش نشانان در صحنه عملیات بوده
است .برای رفع این مشکل در محل حادثه ابرسانی به
طبقات ممکن است به چندین طریق صورت گیرد که

طراحی و ساخت پهباد اطفاء
6

اهداف طرح:
 .1افزایش کیفیت مدیریت عملیات اطفاء حریق و
امداد و نجات
 .2ایجاد زیر ساخت های علمی -عملیاتی جهت
آموزش های عملیاتی آتش نشانان
 .3افزایش مهارت ها و توانمندی های عملیاتی
پرسنل آتش نشانی
اهداف طرح:
 .1گسترش فرهنگ ایمنی در شهر
 .2ارائه آموزش های ایمنی هدفمند شهروندی با اثر
بخشی باال به تفکیک نواحی و مناطق شهر
 .3افزایش سطح آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و
در نتیجه کاهش حوادث انسان ساخت در جامعه
 .4افزایش توان علمی و عملیاتی پرسنل سازمان آتش
نشانی

طرح جامع نظام آموزشی و
4

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

حریق آتش نشانی با قابلیت
حمل شیلنگ
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شهر امن و ایمن

عبارتند از ابرسانی توسط سیستم اطفاء ساختمان در
داخل ،شیلنگ کشی توسط اتشنشانان و یا استفاده از
پلت فرم ها و نردبان های اتش نشانی در خارج از
ساختمان که هرکدام دارای مزایا و معایب خود می
باشند .با توجه به هزینه بسیار باالی خودروهای
مذکور در صورت ساخت پهبادی با قابلیت حمل
شیلنگ اتش نشانی این محصول میتواند از لحاظ
اقتصادی و عملیاتی کمک شایانی به سازمان های
آتش نشانی نماید
ردیف

اقدامات

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

محور چشم انداز

عملکرد سیستم » «GISچنین است که به محض
تماس حادثه دیده با تلفن  ،125نشانی محل تماس

7

گیرنده ،بر روی نقشه GISمشخص و همزمان زنگ
خطر نزدیک ترینایستگاه آتشنشانی به محل حادثه،
به صدا در میآید .صرفه جویی در استفاده از نیروی
انسانی ،سرعت عمل ،کاهش خسارات مالی و جانی،
کاهش احتمال خطای ستاد فرماندهی و دقت بیشتر
در یافتن نشانی و کروکی محل حادثه ،از دیگر مزایای

تجهیز آتش نشانی به
سیستم GIS

شهر امن و ایمن

بهره مندی ازاین سیستم است.
برگزاری جشنواره ها و جنگ
8

های آموزشی ایمنی به

با همکاری سازمان رفاهی تفریحی ورزشی

مناسبت های مختلف مانند
چهارشنبه سوری
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شهر امن و ایمن

برنامهریزی و توسعه و اجرای
روشهای نوین آموزش
9

با استفاده از پیام های آموزشی  ،آموزش های رسانه
ای تلویزیون و رادیو  ،فیلم ها و نرم افزار های
آموزشی و. . .

شهروندی در انواع
آموزشهای حضوری و

شهر امن و ایمن

غیرحضوری
10

آموزش های عمومی آتش
نشان داوطلب
تجهیز ایستگاه های آتش

 11نشانی به لوازم و تجهیزات
استاندارد و مورد نیاز
تجهیز راسته بازار شهر و
12

مجتمع های تجاری به
سیستم پیشرفته اطفاء
حریق

در راستای ترویج فرهنگ عمومی و ایمنی شهروندان
اقدام به ثبت نام از آتش نشان داوطلب با هدف ایمنی
شهروندان و ارتقاء خدمات بهتر انجام پذیرد.

شهر امن و ایمن

از جمله ماشین آالت سنگین ،نیسان پیشرو ،موتور،
نردبان برجی ،ست جک سنگین و ...

شهر امن و ایمن

بازار شهر به لحاظ ظرفیت کم مغازههای بازار،
چیدمان و دکوراسیون نامناسب و حتی خارج از
محدوده مغازه ،عدم رعایت نکات ایمنی ،نگرانی را
برانگیخته است.

شهر امن و ایمن

برای افزایش آمادگی شهروندان و ارتقاء ظرفیت مقابله
به موقع و مؤثر میتوان تشکیالت مدیریت بحران را
در رده محله و حتی پایینتر یعنی در سطوح
همسایگی ،خانوادگی و فردی فعال نمود .ایجاد گروه-
های داوطلب واکنش اضطراری محله ،اقدام مهمی
جهت توانمندسازی شهروندان در پاسخگویی و مقابله
مناسب با اثرات ناشی از بالیای طبیعی میباشد.

تشکیل گروه دوام محله
( 13گروه های داوطلب واکنش
اضطراری در محالت)
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شهر امن و ایمن

ارائه توصیه های ایمنی برای
کودکان و نیز آموزش مقابله
با خطرات و پیشگیری از آنها
شهر امن و ایمن

 14و معرفی شغل آتش نشانی با
استفاده از شخصیت شناخته
شده کارتونی (سام آتش
نشان).
15

خرید و تکمیل کمبود
تجهیزات امداد و نجات
اقدام به اطالع رسانی و
فرهنگ سازی در میان

16

ساکنان و ایجاد حساسیت در
میان آنها نسبت به آسیب
پذیری در مقابل زلزله و سایر
خطرهای احتمالی

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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تهیه وتجهیزپرسنل عملیاتی به ملزومات تخصصی
ایمنی انفرادی

شهر امن و ایمن

از طریق اقداماتی نظیر اقدامات ذیل:
برگزاری مانورهای های مرتبط با موضوع زلزله و
آسیب های ناشی از آن
طراحی و نصب بنرهای اطالع رسانی در رابطه با زلزله
در محله
طراحی ،چاپ و توزیع بروشورها و فیلم های آموزشی
در خصوص الزام به نوسازی در میان ساکنان و
سازندگان

شهر امن و ایمن

ایده های برنامه عملیاتی برنامه  5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :مدیریت حمل و نقل و ترافیک

ردیف

1

۲

3

پروژه های عمرانی -کالبدی (مکان محور)

ایجاد پارکینگ برای برای خودروهای سنگین
(جهت عدم ورود به داخل شهر)

لطفا مکان پیشنهادی
خود را ذکر نمایید.

میزان اهمیت را مشخص
فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین
اولویت را دارد)

یکی از معابر ورودی شهر
جهت جلوگیری از تردد
در داخل شهر شاهدشهر
توصیه می شود.

احداث و یا ساماندهی تعمیرگاه مخصوص سازمان
حمل و نقل بار و مسافر

تعیین و اجرای طرح سراسری مسیر مینی بوس و
ون به عنوان حمل و نقل عمومی درون شهری

تجهیز و بازپیرایی ایستگاه های مینی بوس
۴

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

پیشنهاد میگردد مکان پیشنهادی با
مشارکت شهرداری و بخص خصوصی توسعه
و تجهیز شود و در قالب قراداد مشارکت
همکاری شود

شهر روان

احداث و ساماندهی تعمیرگاه سازمان به
متراژ  1300متر مربع

شهر روان

با توجه به عرض کم خیابان ها بهتر است در
مسیر درون شهری از مینی بوس و ون به
عنوان حمل و نقل عمومی عالوه بر تاکسی
استفاده شود.

شهر روان

پیشنهاد می شود در سال افق طرح 4
ایستگاه سرپوشیده ،به اسپلیت مجهز شود.

(سرپناه ،نشیمنگاه ،تابلو ،نورپردازی مناسب ،خط
کشی مخصوص و فضاهای تبلیغاتی آموزشی)
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شهر روان

در حال حاضر حمل و نقل تاکسیرانی در
شاهدشهر از طریق یک محل صورت می

جانمایی و احداث پایانه تاکسی رانی و ایستگاه
5

گیرد بدین ترتیب در شهر جایگیری تاکسی
ها در موقیعت نامناسب و با طرحی نامناسب
قرار دارد.

های تاکسی جهت ارتباط خطوط و ارائه خدمات
بهینه

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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شهر روان

ایده های برنامه عملیاتی برنامه  5ساله شاهدشهر

حوزه عملکردی :سیما ،منظر و فضای سبز شهری
با توجه به بحران آب ،می توان پروژه های پیشنهادی این حوزه را به روش حساس به آب طراحی نمود و همچنین تعداد زیادی از این پروژه ها می تواند با باز طراحی فضاهای شهری
موجود تحقق پذیرند و نیازی به تملک مکان جدید نباشد.
میزان اهمیت را
ردیف

پروژه های عمرانی -کالبدی (مکان محور)

لطفا مکان پیشنهادی
را ذکر فرمایید.

مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و 5
باالترین اولویت را
دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

براساس مطالعات وضع موجود طرح
جامع ،تعداد زیادی از محالت دارای پارک

1

احداث پارکهای محلی در سطح محالت شهر

محلی نمی باشد ،که در این محالت،
شهرداری دارای زمین تحت تملک نمی

(در طرح جامع موجود شهر به  5محله تقسیم شده است.

باشد .بنابراین پیشنهاد می شود

پیشنهاد می گردد در مدت طرح(5سال آینده) تعداد  5پارک

مکانیابی بر اساس توافقات صورت گیرد.

محلی احداث گردد).

مساحت پیشنهادی برای پارک ها و
بوستان های محله ای حداقل 5000
مترمربع می باشد.
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شهر سبز

2

بازطراحی و ساماندهی بوستان های موجودشهر با توجه به نام

بازطراحی و ساماندهی با به کارگیری المان
ها و طراحی منظر مرتبط با نام بوستان ها

آنها

شهر سبز

هر کدام به ارتفاع  6متر و طول  20متر
(جمعأ  600مترمربع)

3

طراحی و احداث  3دیوار سبز در چند نقطه از شهر

4

طراحی و احداث سبز راه (کریدور سبز)

5

نمایشگاه عرضه گل و گیاه

6

طراحی پارک بازیافت

دیوارها ظرفیت خوبی برای توسعه فضاهای
سبز را دارا می باشند ،در کشور ما و در خانه
های قدیمی و گاه جدید ،با استفاده از انواع
پیچک ها و رونده ها ،دیوارها سبز می شدند
و خانه های سنتی و آرامش دهنده ی
قدیمی را زیباتر ساخت.

شهر سبز

در راستای رساندن شهر به مرکز پیاده
روی خانوادگی در حوزه شهری شاهدشهر
این پروژه پیشنهاد شده است.
این نمایشگاه می تواند شامل کلینیک و
مرکز آموزشِ پرورش گل و گیاه
مساحت پیشنهادی  4000مترمربع

شهر سبز

شهر سبز

پارک بازیافت :پارک بازیافت با هدف
تشویق ،ترغیب و آشنایی شهروندان و
ساکنان منطقه با تفکیک زباله از مبداء
احداث میشود .در این پارک از مواد
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شهر سبز

بازیافتی مانند ماشین های اسقاطی و دیگر
پسماندهای خشک با رنگ آمیزی و طرح
های زیبا برای المانها و زیباسازی فضای
بوستان استفاده خواهد شد.
دارای نمایشگاه آثار هنرمندان از مواد
بازیافتی ،برگزاری همایش و کالس هایی
برای آموزش تفکیک زباله و افزایش فرهنگ
شهروندی

7

در راستای شهر دوستدار کودک
طراحی پارک با مبلمان و وسائل بازی
مناسب و ایمن برای کودکان

طراحی و احداث پارک کودک

شهر سبز

احداث مزرعه کودک و باغچه های کودک در شهر

8

9

شهر سبز و شهر کشاورزی

طراحی و ساماندهی نما و منظر شهری
طراحی و احداث المان در فلکه های شهری فاقد المان

10
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تهیه دستورالعمل سیما و منظر شهری با
تاکید بر هویت ایرانی اسالمی

شهر فرهنگ

یادمان های موضوعی
(همچنین بازطراحی المان میدان ها بر
اساس نام آن)

شهر فرهنگ

مساحت پیشنهادی  120مترمربع می باشد.

شهر سبز

11

طراحی و اجرای دیوار درخت

12

طراحی و اجرای آبنمای موزیکال

شهر سبز و گردشگر پذیر

13

احداث پیاده رو و ایستگاه بازی موضوعی کودکان

شهر امن و ایمن

لطفا میزان اهمیت را مشخص
ردیف

14

طرح های پژوهشی

فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت
را دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

در این طرح با بررسی عناصر موجود در پارک (فضاها،
مبلمان ،کف سازی،مستحدثات) علل ناپایداری هر یک از
آنها مشخص و با عنایت به شرایط منطقه ای راههای
افزایش ثبات و پایداری در بخشهای مختلف عنوان می

طرح مطالعاتی بررسی پارکهای محلی و تدوین دستورالعمل
بازپیرایی آنها

محور چشم انداز

شهر سبز

گردد.
15

16

تهیه طرح مطالعاتی طراحی و اجرای کمربند سبز حریم شهر

تهیه طرح پژوهشی شناخت گونه های مناسب گیاهی جهت
کشت در فضای شهری
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به منظور کاهش مشکالت زیست محیطی و جلوگیری از
رشد بی رویه شهر و بهبود اوضاع زیستی در شهر

شهر سبز

موفقیت اجرای طرح های حفظ و توســعه فضای ســبز،
منوط به رعایت مواردی همانند :هدف،
نوع فضای ســبز ،عملیات اجرایی ،وضعیت آب و هوایی
منطقه ،حالت توپوگرافی منطقه ،خاک شناسـ ـی و
انتخاب گونه می باشد .انتخاب گونه مناســب از اسا سی
ترین بخشهای طرح های فضای سبز است.

شهر سبز

در این مطالعه  ،یکی از انواع مالیات های سبز غیر
مستقیم ( مالیات بر مصرف سوخت ) مورد توجه قرار می
شود .با وضع مالیات سبز تقاضای سوخت و در نتیجه ی
آن آلودگی کاهش می یابد .با افزایش نرخ مالیات میزان
این کاهش افزایش می یابد .رفاه بدون در نظر گرفتن
اثرات زیست محیطی با وضع مالیات کاهش می یابد  ،اما
با لحاظ اثرات زیست محیطی رفاه افزایش می یابد.

طرح پژوهشی بررسی و شناسایی راهکارهای اخذ مالیات سبز
17

18
19
20
21
22
23

و عوارض آالیندگی جهت بهبود شاخص های زیست محیطی و
رفاهی شهر شاهدشهر

تهیه طرح پژوهشی تدوین معیارها و ضوابط تابلوها و تبلیغات

شهر سبز

شهر فرهنگ

شهری
تهیه طرح پژوهشی تدوین معیارها و ضوابط مبلمان و اثاثیه

شهر روان

شهری

شهر فرهنگ

تدوین ضوابط مربوط به سیما و نمای ساختمانی
تدوین راهکارهای مشارکت مردم در زیباسازی محیط شهری

شهر فرهنگ

(ایجاد رنگ تعلق در فضای شهری)

شهر فرهنگ

تدوین راهکارهای هماهنگی حجم ها و نمادهای شهر
سنجش بازخورد اقدامات زیباسازی انجام شده از نظر مردم و

شهر فرهنگ

گردشگران
تعیین محتوای آثار حجمی ،با توجه به پیشینه فرهنگی شهر،

24

شهر فرهنگ

اسامی فضاهای عمومی ،ویژگی های برتر و رویکردهای
سیاستگذاران

25

اقدامات

لطفا میزان اهمیت را مشخص
فرمایید
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مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت
را دارد)
باز زنده سازی باغات و مزراع در حالتخریب با استفاده از:

26

27

-

شناسایی باغات و یا مزارع در حال تخریب و یاتغییر کاربری به فعالیت های
سازگاربا پوشش سبز

-

جلوگیری از عوامل تخریب باغات و مزارع

-

اصالح روش هاینگهداری از باغات

-

افزایش امنیت در باغات و مزارع متروکهبا ابزارهایی از قبیل:

-

افزایش نظارت عمومی و خصوصی

-

ایمن سازی محیط مصنوع

-

پردازش محیط طبیعی

-

توسعه کاربرد و استفاده عمومی از فضاهای باغی و مزارع

شهر کشاورزی

انتشار کتب و مقاالت تخصصی جهت اشاعه نگرش علمی به

شهر سبز

حفظ و توسعه فضای سبز شهری
اهداف اصلی این طرح :

28

29
30

افزایش راندمان آبیاری ،استفاده بهینه از منابع آب ،
انتقال و توزیع آب از مناطق دارای پتانسیل آبی بیشتربه
مناطق دارای پتانسیل کمتر  ،استفاده از روش های نوین
آبیاری

اجرای طرح جامع جداسازی آب شرب از آب خام فضای سبز
شهری

تهیه شناسنامه باغات

شهر سبز

شهر سبز

شناسنامه دار کردن درختان شهر با استفاده از تکنولوژی

شهر سبز

نوین پالک کوبی الکترونیکی

371

31

32

ساماندهی روش گردآوری و استفاده از ضایعات و اضافات
فضای سبز جهت بهره گیری مجدد آنها در فضای سبز

فرهنگ سازی و افزایش آگاهی شهروندان در زمینه اهمیت
گیاهان و فضای سبز

جمع آوری بقایای هرس و برگهای درختان و درختچه ها
جهت بهره گیری مجدد آنها در فضای سبز و تشکیل
کمپوست ،مالچ و دیگر فرآورده های کشاورزی

شهر سبز

با تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی و اطالع رسانی،
برگزاری دوره های آموزش مردمی ،تهیه و پخش برنامه
های رادیویی و تلویزیونی ،درج مطالب آموزشی روی
بیلبوردها در سطح شهر ،تهیه و تدوین مطالب آموزشی
جهت آموزش در مدارس و ...و جلب مشارکت آنان به
منظور کاهش خسارت و استفاده از توان شهروندان در
اجرا و نگهداری فضای سبز

شهر سبز

اجرای طرح مناسب سازی فضای سبز برای استفاده از
33

شهر سبز

گروهای خاص از جمله کودکان ،بانوان ،سالمندان و معلولین
جسمی و حرکتی

34

یکی از راهکارهای تأمین سرانه فضای سبز در شهر و
توسعه فضای سبز استفاده از فناوری باغ بام است .و به
منظور تشویق مشارکت شهروندان در این زمینه می توان
ابتدا در برخی از ابنیه وابسته به شهرداری این طرح را
اجرا نمود.

اجرای طرح احداث باغ بام در برخی ابنیه وابسته به شهرداری
به عنوان الگوی ترویجی

شهر سبز

تجهیز پارک های سطح شهر به کفسازی و مبلمان استاندارد
35

(به ویژه برای سالمندان ،کودکان ،بانوان و معلولین و)...

و انعطاف پذیر برای همه اقشار و سنین و لوازم ورزشی

شهر فرهنگ

استاندارد و ایمن
هدایت آبهای سطحی و برگرداندن دوباره آبهای سطحی و
36

شهر سبز و شهر کشاورزی

فاضالب شهری به چرخه مصرف (با توجه به باغات گسترده
شهر در حریم و همچنین کمبود شدید اب ،نیاز است پروژه

372

هایی کالن در حوزه استفاده بهینه از اب های سطحی و
فاضالب شهر استفاده شود)
اختصاص فضاهایی جهت باغچه اجاره ای در شهر به طوری که
37

شهر کشاورزی

خریداران محصوالت کشاورزی خودشان بتوانند مشارکت
داشته باشند

38

تشخص بخشی به نماها و فضاهای شهر

از طریق طراحی نما و جداره مرتبط با عملکرد ساختمان
یا فضا

شهر فرهنگ

39

برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان در زمینه زیباسازی

به منظور زیباسازی فضای شهری

شهر فرهنگ

تدوین و طراحی الگوی مناسب در زمینه هماهنگ نمودن

این الگو از آشفتگی جداره و نمای شهری می کاهد و
باعث ارتقا کیفی و انسجام در جداره ها می گردد

شهر فرهنگ

با افزایش سرزندگی فضای شهری عالوه بر تنوع در
محیط ،امنیت فضا نیز افزایش می یابد
اختصاص محلی برای استقرار کافه های خیابانی ،واگذاری
مجوز های الزم جهت بهره برداری کافه داران

شهر فرهنگ

در جهت مناسب سازی محیط شهری جهت استفاده
اقشار آسیب پذیر جامعه به ویژه معلولین جسمی و
حرکتی

شهر فرهنگ

40

41

42

43
44
45

نمای مغازه ها در راسته های تجاری
بستر سازی برای استقرار کافه های خیابانی در راستای
افزایش سرزندگی محیط
ارزیابی عملکرد مناسب سازی معابر برای نابینایان ،معلوالن
جسمی حرکتی و سایر بهره برداران
نصب ساعت های تزئینی در نقاط پر رفت و آمد شهر با هدف

شهر فرهنگ

تأکید بر مدیریت زمان
استفاده از حجم نوشته ها در ارتقا کیفیت فضای شهری و

شهر فرهنگ

آموزش دهنده کردن آن
نصب تابلوهای اعالنات محله ای ""local bannerبرای

جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان در محیط های
شهری در خصوص جامعه اطالعاتی امروز

ساماندهی تبلیغات محیطی محله ای
373

شهر فرهنگ

46
47
48

طرح حذف زوائد شهری (کولر ،الحاقات ،اتصاالت غیر مجاز)

به منظور افزایش زیبایی فضای شهری

شهر فرهنگ

نقاشی دیواری ساختمانهای بلند مرتبه در قالب مسابقه و

جهت ارتقاء سیما و منظر شهری و جلوگیری از
کمبودهای گرافیک شهری

شهر فرهنگ

تهیه اطالعات تابلوهای تجاری و تبلیغاتی شهر و ارزیابی
آنها از لحاظ کیفی و زیبایی شناسی

شهر فرهنگ

مشارکت
ممیزی تابلوهای تبلیغاتی تجاری و  ...سطح شهر

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:

374

ایده های برنامه عملیاتی برنامه  5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
ردیف
1
2

طرح های پژوهشی

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

آموزش و فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در سطوح

محور چشم انداز
شهر امن و ایمن

مختلف
تهیه برآورد تهدیدات تخصصی دستگاه در حوزه

شهر امن و ایمن

های مختلف و به روز رسانی آنها
تحلیل کیفی ،شناسایی و تخمین آسیب پذیری

3

شهر امن و ایمن

محتمل شهر و زیرساخت های مربوطه و طراحی
اقدامات پدافند غیر عامل برای کاهش آن ها

4

5

در راستای تهیه گزارش های مربوطه آمار تجهیزات ،
روند انجام طرح ها و سایر اطالعات جمع آوری شده و
سپس برای سالهای آینده نیازسنجی و پیش بینی های
الزم صورت خواهد گرفت.

ارائه گزارش عملکرد سالیانه به سازمان پدافند
غیرعامل

شناسایی مراکز امن تخلیه اضطراری و الویت بندی

شهر امن و ایمن

شهر امن و ایمن

اماکن مشخص شده

375

6

شناسایی مسیرهای تخلیه امن به سمت مراکز

شهر امن و ایمن

تخلیه امن اضطراری

7

تهیه نقشه مدیریت بحران

8

پخش نقشه تهیه شده (در مورد باال)در سطح شهر

تهیه نقشه گرافیکی و ساده و بدون جزییات با راهنمای
خوانا و چگونگی استفاده از نقشه جهت اطالع رسانی به
عوام برای استفاده از اماکن تخلیه امن اضطراری و سایر
امکانات پیش بینی شده در مواقع ضروری

شهر امن و ایمن

شهر امن و ایمن

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:

376

ایده های برنامه عملیاتی برنامه 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :امور زیربنایی و ترافیک
ردیف

پروژه های عمرانی -کالبدی
(مکان محور)

لطفا مکان پیشنهادی خود را مشخص فرمایید.

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

اولویت در اجرای طرح معابر (بازگشایی ،تعریض و
احداث) ،مالک عمل طرح تفصیلی میباشد و
پیشنهاد مشاور در قالب مکمل طرح های
فرادست می باشد.

طرح احداث دسترسی جدید (به
1

طول  ۲576متر) به شهر با توجه
توسعه آتی کالبدی-جمعیتی

ساماندهی معابر اصلی شهر
2

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

مناسب سازی ،تعریض و روان سازی در جهت
توسعه آتی شهر با توجه به روند جمعیتی و
کالبدی شهر شاهدشهر و جمعیت40هزار نفری

(شهداء ،انقالب و معلم) با ترسیم
و طراحی شهری انسان محور

377

محور
چشم انداز

تجهیز چراغ های راهنمایی به
سیستم کنترل هوشمند ترافیک
3

شهر روان

با تجهیزات کامل شبکه ای و
ارتباط با مرکز کنترل ترافیک
شهرداری

4

احداث پیاده راه امن ،ایمن ،جاذب و سرزنده به
واسطه وجود سطح مطلوبی از کاربریهای فعال
تجاری و تامین آسایش اقلیمی عابرین

احداث پیاده راه

378

شهر روان

احداث فضاهای مشترک شهری
5

))Shared Space

6

احداث پهنه امن خانگی
)(home zone

7

احداث پارکینگ عمومی در
سطح شهر

379

مکانی که در آن هیچ جدول و یا اختالف سطحی
که پیاده ها و سواره ها را جدا کند ،وجود ندارد.
(دپارتمان حمل و نقل بریتانیا )2011 ،و تسلط
وسایل تقلیه موتوری کاهش یافته است.

شهر روان

تاکید بیشتر بر روی حرکت پیاده و دوچرخه بوده
و سرعت حرکت سواره کنترل شده می باشد و
رویکرد های اجتماعی در آن به حد اعال می رسد.

شهر روان

پیشنهاد می شود در مکانهای مورد نیاز در صورت
تملک زمین پارکینگ مسطح احداث شود و در
صورت کمبود زمین مورد نیاز پارکینگ مکانیزه (با
حدود مساحت  70 -50مترمربع) احداث شود و
برای بهبود نما و منظر آن از تبلیغات شهری با
طراحی استاندارد و مناسب استفاده شود .در
صورت تملک زمین می توان پارکینگ طبقاتی
احداث کرد تا عالوه بر رفع نیاز به پارکینگ ,منبع
درآمد برای شهرداری ایجاد شود.

شهر روان

( با همکاری بخش خصوصی)
ماده  2قانون حمایت از حقوق معلوالن می گوید:
تمام وزارتخانه ها ،سازمان ها ،موسسات و شرکت
های دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند
در طراحی ،تولید و احداث ساختمان ها و اماکن
عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل
کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای
معلوالن همچون افراد عادی فراهم شود

شهر روان

9

احداث پارک ترافیک

نظر به اینکه آموزش مستقیم رفتار ترافیکی به
کودکان و نوجوانان در محیط واقعی ترافیک توام با
خطرات برای آنها می باشد  .بنابراین یکی از
بهترین روش های موثر آموزش های عملی ،احداث
و بهره برداری پارک ترافیکی است که بر اساس
شبیه سازی یک محیط ترافیکی طراحی و احداث
می شود

شهر روان

10

ساماندهی مبادی ورودی شهر

نخستین تصویر ذهنی از یک شهر که در ارزش
گذاری مخاطب بر کیفیت محیطی بطن شهر
بسیار تأثیر گذاراست ،از طریق مبادی ورودی آن
ایجاد می شود

شهر روان

8

بهسازی معابر جهت تردد
معلولین و سالمندان

380

 .1اصالح هندسی پیاده رو در دو طرف بلوار شهدا،
همسان سازی و ساماندهی
 .2تخصیص محور پیاده راه در خیابان انقالب
 .3تخصیص محور پیاده راه در خیابان معلم
 .4تخصیص محور پیاده راه در خیابان آزادی

تعریض و اصالح هندسی و
11

12

ردیف
13

14

مناسب سازی پیاده رو های
سطح شهر

ساماندهی و اصالح سرعت

شهر روان

گیرهای درون شهری
طرح های پژوهشی

تدوین طرح جامع پیاده مدار
کردن شهر شاهدشهر

تدوین طرح پژوهشی توسعه
حمل و نقل عمومی گرا

شهر روان

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

محور
چشم انداز

امروزه وجود شهرهای انسان محور و پیاده محور از جمله مباحثی است که بسیار مورد توجه است.
محور اصلی الگو راهنمای محیطی و انرژی در توسعه محله ای را پیاده مداری و حمل و نقل
تشکیل می دهد که امروزه بسیار مورد توجه کشورهای توسعه یافته است .با این وجود ،در
کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران ،پیاده مداری چندان مورد توجه واقع نشده است .هدف
از این طرح افزایش امنیت شهری با استفاده از پیاده مداری براساس الگوی راهنمای طراحی
محیطی و انرژی در توسعة محله ای است.

شهر روان

در سالهای اخیر ،رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از تکامل یافته ترین
دیدگاههای توسعه شهری ،که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومی و توسعه شهری تأکید دارد،
مطرح شده است .این رویکرد از ویژگیهایی چون ارتقای کیفیت طراحی محله ای ،افزایش
کاربریهای مختلط ،گسترش تعامالت اجتماعی ،کاهش استفاده از اتومبیل و گسترش گزینه های
جابجایی سازگار با حمل و نقل عمومی همچون پیاده روی و دوچرخه سواری برخوردار است.

شهر روان
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تدوین طرح مناسب سازی حمل
15

معلولین نیاز به امکانات ویژه برای انجام انواع فعالیت های اجتماعی دارند .نهادهای متولی و
متصدی امور شهری وظیفه دارند بستر الزم را فراهم آورند.

و نقل عمومی برای معلولین و
سالمندان

16

بر اساس استانداردهای بین المللی شهرسازی ظرفیت پارک حاشیه ای در سطح سواره روها بایستی
 %30کل تقاضای پارک خودرو باشد و  %70بقیه تقاضا بایستی در پارکینگ ها تامین شود (روزنامه
جوان،شماره )5:3503

تهیه طرح ساماندهی پارکینگ
حاشیه معابر
اصالح هندسی میادین و تقاطع

17

معموالً ظرفیت تقاطع های اصلی  ،کنترل کننده حجم عبور وسایل نقلیه در کل شبکه است و
ظرفیت تقاطع نیز تابعی از مشخصات هندسی ـ ترافیکی و کنترلی حاکم بر آن است.
در حدود  %34از کل تصادفات درون شهری کشور ما در تقاطع ها و میادین رخ می دهد( .حاجی
حسینلو،ابراهیمی سر مست)276:1388:

های پر خطر و غیر اصولی و گره
های ترافیکی (نقاط حادثه خیز
شبکه) جهت روانی ترافیک

رد
یف

اقدامات

میزان اهمیت را مشخص فرمایید

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)


برگزاری دوره های آموزشی
18

برنامه ریزی آموزشی ارتقاء فرهنگ ترافیک برای گروه های مختلف
بهره گیری از رسانه های عمومی در زمینه ترویج فرهنگ ترافیک


لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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شهر روان

محور
چشم انداز

گسترش دوره ها و کالس های آموزش ترافیک در مدارس با استفاده از آموزش مجازی


ترافیک و فرهنگ عبور و مرور

شهر روان

با همکاری حوزه رفاهی-تفریحی-ورزشی


شهروندی پیرامون حمل و نقل و

شهر روان

استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی دانشگاه ها

شهر روان

ایده های برنامه عملیاتی برنامه 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :شهرسازی و معماری
ردیف

طرح های پژوهشی

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

تدوین الگو و طراحی واحدهای توسعه جدید در جهت
1

تمرکز زدایی از هسته اولیه و ایجاد جذابیت توسعه شهری
در منطقه و ایجاد چرخه پایدار اقتصادی در شهر

2

تدوین الگوها و طرحهای معماری اسالمی -ایرانی و
الگوهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن
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مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

با توجه به توسعه جمعیتی و کالبدی طی
دهه های گذشته و افق پیشنهادی
جمعیتی حدودا 50هزار نفری شهر ،سه
واحد توسعه با محوریت شهرسازی پایدار و
محله محور در سه نقطه بالفاصل محدوده
شهری توصیه می گردد.

شهر روان -شهر
آسایش

بازشناسی ،احصاء و احیاء مولفه های
شهرسازی و معماری اسالمی ایران و احیاء
شهرسازی و معماری اسالمی ایران مبتنی
بر روح حاکم بر شهرسازی و معماری
ارزشمند تاریخی ایران در دوره معاصر.

شهر فرهنگ

قانونمند شدن توسعه شهری و ساماندهی
حریم شهر شاهدشهر مد نظر است.
3

مهمترین اهداف این طرح عبارتد از:
تثبیت و تقویت نقش و جایگاه عملکردی
حریم ،ساماندهی وضعیت سکونت ،فعالیت

پیگیری تهیه طرح جامع حریم شهر شاهدشهر

شهر سبز-شهر
کشاورزی

با توجه به محیط زیست.ایجاد درآمد
پایدار در حریم شهر

4

طرح پژوهشی تدوین راهکارهای ارتقاء امنیت در فضاهای
عمومی و بی دفاع
تهیه طرح مناسب سازی فضای شهری برای گروه های

5

خاص (معلولین جسمی و کودکان) با اولویت مسیر ها و
فضاهای شهری اصلی شهر شاهدشهر

6

7

8

9

تهیه طرح ساماندهی نما و منظر و تدوین ضوابط مربوط به
سیما و منظر شهری شاهدشهر

تدوین راهکارهای بهسازی فضاهای عمومی ساختمان ها
تدوین راهکارهای بازیافت فضاهای شهری در شهر

شناسایی عوامل تهدیدکنندۀ امنیت بهویژه
در فضاهای عمومی و بی دفاع و ارائه
راهکارهای ارتقاء امنیت برای شهروندان در
راستای افزایش سرزندگی فضاهای شهری.

شهر امن و ایمن

مناسب سازی خیابان ها ،معابر ،اماکن و
مراکز عمومی ،فرهنگی ،تفریحی برای رفع
نیازهای گروههای خاص در شهر از
جمله معلوالن ،کودکان ،زنان و سالمندان.

شهر امن و ایمن

هماهنگی و بومی سازی ضوابط مربوط به
نمای بیرونی ساختمان ها و ساماندهی
سیمای شهر در راستای هویت بخشی به
نمای ساختمان ها و جلوگیری از بر هم
زدن ریخت و زیبایی شناسی شهر .

شهر فرهنگ

باال بردن کیفیت فضاهای عمومی و رها
شده در راستای ارتقای سرزندگی شهری.

شهر فرهنگ

شهر فرهنگ

شاهدشهر
تدوین ضوابط و راهکارهای هماهنگی حجم های

شهر فرهنگ

ساختمانی با توجه به طرح جامع و تفصیلی شهر
384

ردیف

اقدامات

میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

پیگیری و اقدام در بازبینی طرح جامع و افزایش مساحت
10

محدوده شهر جهت نظارت بر جهات توسعه آتی شهری و
اجرای طرح های محرک توسعه شهر شاهدشهر

11

12

تشکیل کمیته نظارتی بر نام گذاری خیابان ها ،معابر و

شهر فرهنگ

میادین بر اساس فرهنگ و هویت شهر شاهدشهر
تشکیل کارگروه سیما و منظر شهری در معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری

ایجاد مرکز پایش و راهبردهای شهرسازی(شهر اسالمی-
13

محیط زیست و شهر خالق و  )...در راستای تهیه و تدوین
الگوها و طرحهای معماری اسالمی -ایرانی و طرح توسعه
پایدار

تا اهرمهای قانونی برای عدم رعایت
مصوبات در بخشهایی مثل نماهای
ساختمانی را بهکار بندد.

شهر فرهنگ

تا این نهاد در قالب کارگروه هایی متشکل
از نخبگان و اساتید دانشگاهی در ابعاد
مختلف معماری و شهرسازی به بررسی
مسائل و مشکالت شهر پرداخته تا به جمع
بندی نهایی در رابطه با ضوابط شهرسازی
و معماری با رویکرد ایرانی -اسالمی دست
یابند.

شهر فرهنگ

14

تهیه برنامه حق انتقال توسعه ""TDR

شهر فرهنگ

15

طرح مطالعاتی پهنه بندی مخاطرات طبیعی شهر شهریار

شهر امن و ایمن

16

طرح بازنگری طرح جامع و تفصیلی

شهر سبز-شهر روان،
کشاورزی

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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ایده های برنامه عملیاتی برنامه 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :فاوا (فناوری اطالعات و ارتباطات)
لطفا میزان اهمیت را
ردیف

اقدامات

مشخص فرمایید

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

( 1پایین ترین و 5

محور چشم
انداز

باالترین اولویت را دارد)
نظام  SDIیک روش جامع برای مدیریت اطالعات مکانی است که در راستای پیاده سازی استراتژی  GISو یا
دادههای مکانی در یک سازمان شکل خواهد گرفت .ارائه سرویس های مکان محور به شهروندان بر پایه اطالعات
معابر و اماکن راه اندازی می شود .مکانیابی ،مسیریابی ،جستجوی اماکن ،ثبت اطالعات بر روی نقشه است.
اهداف
1

طرح جامع راهنمای شهر شاهدشهر
()SID

طرح جامع الکترونیکی بازرسی از
۲

عملکرد شهرداری (اختصاص شماره
چهاررقمی)

-

ایجاد یک پایگاه داده مکانی منسجم

-

گسترش سطح دسترسی و تسهیل استفاده از دادههای مکانی

-

تصمیم گیری هماهنگ و دانش مبنا برای مدیریت اطالعات مکانی

-

حذف فعالیتهای تکراری و موازی

-

مستندسازی دادههای مکانی

-

تدوین شرایط و روابط دسترسی به دادههای مکانی بین سازمانه

شهر روان

این سامانه مسئولیت دریافت ،پیگیری و رسیدگی به نظرات شهروندان در قالب انتقاد ،پیشنهاد  ،شکایت و
تقدیر از عملکرد کارکنان و برنامه های تمامی واحدهای تابعه شهرداری را بر عهده می گیرد تا شهروندان بتوانند
خواسته ها و انتظارات به حق خود را از مدیریت شهری مطرح نموده و از این طریق امکان پیگیری و رسیدگی دقیق،
سریع و شفاف برای آنان فراهم گردد.
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شهر فرهنگ

3

طرح جامع احصای خدمات الکترونیک

با توجه به این که برخی از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی به مردم شامل خدمات عمومی هستند و
مردم برای ایجاد تعامالت غیر حضوری برای دستیابی به خدمات نیاز به نرم افزار های احصای خدمات الکترونیک
دارند که به صورت یک جا تمامی خدمات جمع آوری شده باشند .

صدور الکترونیکی مجوز ساخت
۴

شهر الکترونیک
شهر آسایش و
آرامش

ساختمانی ( با مشارکت ارگان های
دیگر )

5
7
8
9

راه اندازی کارت الکترونیکی
شهروندی

تبدیل خدمات الکترونیکی به کارت خدمات شهروندی برای استفاده شهروندان از تمامی امکانات تفریحی ،رفاهی،
ورزشی ،خرید و استفاده از وسایل حملونقل عمومی می باشد.

راه اندازی پرتال کلیه سازمان ها و
پیاده سازی خدمات الکترونیکی مورد

شهر فرهنگ
شهر الکترونیک

ایجاد سامانه نظارت بر اجرای مصوبات

شهر فرهنگ
شهر الکترونیک

ادارات شهرداری
نیاز سازمان ها
شورای شهر

شهر فرهنگ
شهر الکترونیک

مشکالت مردمی نسخه پیشخوان
دولت

11

1۲

شهر فرهنگ
شهر هوشمند
شهر فرهنگ
شهر الکترونیک

ایجاد سامانه ثبت درخواست و
1۰

شهر فرهنگ

ایجاد سامانه ثبت درخواست و

شهر فرهنگ
شهر الکترونیک

مشکالت مردمی نسخه موبایل
ایجاد سامانه مدیریت و کنترل پروژه
ها

این سامانه هوشمند که بر اساس نیاز مدیریت شهرداری برای اعمال نظارت بر عملکرد پروژه های عمرانی طراحی می
شود ،شهرداری برای داشتن یک نظارت همگانی بر روی وضعیت پروژه های در دست اقدام و نوع خدماتی که باید به
ذی نفعان خود ارائه بدهد ،به یک سامانه هوشمند مدیریت کنترل پروژه نیاز دارد که در این سامانه می توان تمام
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شهر الکترونیک
شهر سالم

فعالیت های عمرانی یک پروژه ،از جمله قراردادها ،برنامه های زمان بندی و میزان اعتبار مصوب در طول سال را وارد
و درصد پیشرفت پروژه ،جذب اعتبارات ریالی و دالیل احتمال توقف پروژه را برآورد کرد.

1۴

15

پرداخت الکترونیکی کلیه عوارض و
نوسازی و قبوض مربوطه

ایجاد ممیزی نوین

به منظور جلوگیری از ترددهای غیر ضروری و کاهش ترافیک و آلودگی هوا امکان پرداخت و تقسیط عوارض پایدار
برای کلیه شهروندان از طریق درگاه الکترونیکی فراهم شود
سیستم ممیزی جهت ثبت و نگهداری اطالعات معابر ،بلوکها ،امالک ،ساختمانها ،آپارتمانها ،تابلوها و پرسنل
ممیزی بکار میرود .در این سیستم تمام اطالعات پایه جهت استفاده سایر سیستمها جمع آوری میگردد.
پس از صدور کارت شناسایی برای یک ملک و وارد کردن کد رهگیری آن در سامانه میتوان تمام اطالعات ملک
مذکور از جمله امور زیربنایی از قبیل لولهکشی آب ،برق ،گاز و تلفن و نیز تمام نیازهای مالک در حوزه شهرداری

شهر الکترونیک
شهر سالم

شهر فرهنگ

مانند پرداخت عوارض و یا درخواست صدور پروانه را به صورت اینترنتی انجام داد.

16

ایجاد سامانه نظارت هوشمند بر
فعالیت خدمات شهری
سیستم هوشمند حمل و نقل شهری

17

(ردیاب  )GPSاجرا بر روی باقیمانده
خودرو ها
ایجاد سامانه حقوقی و کیفری

18

(سیستم اشتراک گذاری و پیگیری
دعاوی حقوقی شهرداری)

19

ایجاد پرتال خدمات و اطالعات
کتابخانه ای(کتابخانه الکترونیک)

سامانه مبنا جهت نظارت هوشمند و مکانمند بر پیمانکاران خدمات شهری و تهیه بانک اطالعاتی از کلیه پیمانکاران
و پیمانها و صدور صورت وضعیت مکانیزه تهیه دیده شده است .استفاده از این سامانه دخالت دست و اعمال سلیقه
در صدور صورت وضعیت را قطع می نماید.

شهر امن و ایمن

نصب تجهیزات ردیاب خودرو بر روی خودروهای حمل و نقل شهری به منظور نظارت برعملکرد بهتر پیمانکاران و
سیستم یکپارچه توزین و مدیریت این ناوگان صورت می گیرد و با بکارگیری این تجهیزات ،امکان بهبود مدیریت
حمل و نقل در شهر میسر می شود.

شهر امن و ایمن

با فراگیر شدن فناوری اطالعات و نمایان شدن قالبها و روشهای گوناگون استفاده از این فناوری ،در روزآمدسازی
نظام اداری مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.بنابراین درخصوص ایجاد دولت الکترونیک ،بایستی اقدام به
الکترونیکی نمودن ارجاعات و سوابق مربوط به پروندههای حقوقی در اداره کل حقوقی نمود .سامانه دعاوی حقوقی،
نرم افزار جامع مکاتبات حقوقی جهت ثبت و نگهداری تمـامـی اطـالعـات دعـاوی و پروندههای حقوقی است.
این سیستم جهت مکانیزه کردن کتابخانه و مرکز اسناد وآرشیو تهیه می شود .این سیستم با امکانات خود می تواند
بخش های گوناگون مورد نیاز مراکز مختلف علمی  ،آموزشی و پژوهشی،مذهبی و ...را پوشش دهد .سیستم کاوش
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پروانه نیز سامانه وبی این سیستم می باشد که در شبکههای اینترانت ،اکسترانت و اینترنت ،امکان جستجو در

پایگاههای اطالعاتی را از راه دور فراهم میآورد و با وجود پشتیبانی کامل از استاندارد شرکت  Microsoftبرای
زبان فارسی در محیط وب بدون نیاز به بارگذاری فونت با هر نوع مرورگر ،اطالعات را در دسترس قرار میدهد.
۲۰

راه اندازی نمایشگرهای الکترونیکی

شهر روان

تبلیغات شهری
تشکیل کمیته سیستم اطالعات

۲1

جغرافیایی ( )GISو ایجاد پایگاه داده
ای یکپارچه شهرداری شاهدشهر

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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ایده های برنامه عملیاتی برنامه 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :فرهنگی-اجتماعی و ورزشی
لطفا مکان
ردیف

پروژه های عمرانی -کالبدی (مکان محور)

پیشنهادی را
ذکر نمایید

میزان اهمیت را مشخص
فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین
اولویت را دارد)

 -1هر سرای محله می تواند دارای بخش های زیر
باشد:
خانه کتاب ،خانه فرهنگ و هنر ،خانه تسنیم،
خانه علم و زندگی ،خانه ورزش ،خانه دوام و
ایمنی ،خانه اسباب بازی ،خانه فناوری اطالعات،
خانه رفاه رفاه و خدمات اجتماعی ،خانه قرآن و
عترت ،خانه کارآفرینی و توانمندسازی
 -2پیشنهاد می شود برای هر سرای محله حدود
 400متر مربع زمین اختصاص یابد
 -3پیشنهاد می گردد برای هر سرای محله 200
متر نیز به فضای پارکینگ اختصاص یابد

طراحی و احداث  3سرای محله با مشارکت بخش خصوصی
در شاهدشهر طبق جمعیت افق طرح  3سرای محله نیاز داریم اما به
1

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

دلیل محدودیت منابع مالی می توانیم تعداد زیادی از آنها را به صورت
مشارکتی احداث کنیم.

 -۴هر سرای محله  ۲۰۰۰۰نفر را پوشش می
دهد.
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محور چشم انداز

شهر فرهنگ

طراحی ،مکان یابی و احداث پاتوق محله در سطح شهر

مساحت پیشنهادی پاتوق محله  100متر مربع می

شاهدشهر (در محالت پر تراکم و فضاهای مورد مراجعه افراد

باشد.

سالخورده)

شهر فرهنگ

2

احداث  ۲کیوسک عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی در برخی
پارک ها

مساحت پیشنهادی  15مترمربع می باشد.
بر اساس مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری در
سال  89این سرانه می بایست بین  ./4تا  ./75متر
مربع برای هر فرد می باشد.

3
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شهر فرهنگ

احداث  ۲کیوسک عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی در برخی
پارک ها

4

5

احداث سرای شهربانو

مساحت پیشنهادی  30مترمربع می باشد.

شهر فرهنگ

(مرکز آموزش و توانمندسازی و کارآفرینی بانوان)
مساحت زمین پیشنهادی  500مترمربع و در دو
طبقه (مساحت زیربنا  600مترمربع و فضای باز آن
 200مترمربع) می باشد.

شهر فرهنگ

احداث مجموعه ورزشی ویژه بانوان

6

مساحت پیشنهادی  1500مترمربع می باشد.
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احداث مرکز فرآموز در زمینه آموزش مهارت های رفتاری
کودکان و نوجوانان

7

8

استفاده بهین
هاز فضاهای
فرهنگسرای
موجود با توجه
به شناخت
شهروندان و
اعتماد هزینه
کرد اقتصادی
پایین این
فضاها

احداث مرکز کارآفرینی و باشگاه جوانان

مساحت زمین پیشنهادی  500مترمربع می
باشد.مساحت ساختمان  300متر مربع در دوطبقه
( 600مترمربع زیربنا) و  200متر فضای باز

شهر فرهنگ

مساحت پیشنهادی  400مترمربع در دو طبقه
(800مترمربع زیربنا) و  200مترمربع فضای باز

شهر فرهنگ

احداث زمین ورزش جامع خانوادگی

مساحت پیشنهادی  1500مترمربع می باشد.

9

10

احداث خانه سالمت کوچک مقیاس در پارک ها

11

احداث کتابخانه مرکزی و جامع شهرداری شاهدشهر

مساحت پیشنهادی هر خانه سالمت  30مترمربع می
باشد.

شهر فرهنگ

شهر فرهنگ
شهر فرهنگ
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12

شهر فرهنگ

ایجاد و توسعه خانه های اسباب بازی
میزان اهمیت
را مشخص

ردیف

طرح های پژوهشی

13

تهیه طرح پژوهشی ارتقاء امنیت اجتماعی در شهر شاهدشهر

14

تدوین اصول و معیارهای شهر ایمن شاهدشهر

فرمایید

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

به منظور :
رضایتمندی شهروندان که در فضاهای عمومی شهر به کنش و تعامل مشغولند -آرامش اطمینان خاطر و نبود هراس شهروندان از هرگونه تهدید و خطر

شهر امن و ایمن

( 1پایین ترین و
 5باالترین
اولویت را دارد)

اهداف طرح:
احساس وجود ایمنی و امنیت برای شهروندان
احساس برخورداری از امکان برقراری ارتباط با دیگران و انجام فعالیتهای اجتماعی
با مشارکت سایر شهروندان.

شهر امن و ایمن

احساس مشارکت در امور اجتماعی و شهری و با اهمیت بودن نظرات و خواسته های
شهروندان

15

16

طرح پژوهشی ارائه راهکارهای هویت بخشی و ارتقاء حس تعلق
و سرزندگی در شهر شاهدشهر
تهیه طرح های ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه های شهری در
شهرداری شاهدشهر

فضای سرزنده مبین فضایی است پر جنب و جوش  ،جذاب و پویا که شهروندان از
هر گروه سنی و هر قشری با هدف اصلی گذران اوقات فراغت حضوری پررنگ و
مداوم دارند و ویژگی اصلی این حضور اختیاری و اجتماعی بودن آن است و نه
حضوری از روی اجبار و اضطرار.

شهر فرهنگ

به منظور کاهش اثرات منفی پروژه های توسعه شهری و افزایش آمادگی محیط
برای اجرای پروژه ها

شهر فرهنگ
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17

18

شهر فرهنگ

طرح پژوهشی سنجش عدالت اجتماعی در شهر شاهدشهر
سنجش میزان پیشرفت پایداری در شهرها از دو بعد اصلی محتوایی و فرایندی قابل
بررسی است .بعد محتوایی شامل متغیرهایی است که بر نتیجه نهایی سیاستها
تأثیر میگذارند و شامل سنجش شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی
توسعه پایدار میشوند .در مقابل بعد فرایندی شامل ابزار ،روشها و فرایندهای
مختلفی است که برای دستیابی به سیاستهای توسعه پایدار مورد استفاده قرار
میگیرند و به عنوان پشتیبان و محرک توسعه پایدار محسوب میشوند.

طرح پژوهشی سنجش شاخص های توسعه پایدار شهری
شاهدشهر (به صورت ادواری)

شهر فرهنگ

میزان اهمیت
را مشخص
ردیف

اقدامات

فرمایید

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

( پایین ترین و

محور چشم انداز

 5باالترین
اولویت را دارد)
19

برگزاری کالسهای آموزشی فرهنگ و حقوق شهروندی

با هدف آشنا نمودن شهروندان با حقوق و وظایف خود و توسعه فرهنگ شهروندی
در شهر

شهر فرهنگ

20

برگزاری جشن به مناسبت های اعیاد ملی و مذهبی

به منظور زنده نگه داشتن و بزرگداشت مناسبت ها

شهر فرهنگ

برگزاری همایش ها و جشنواره ها جهت معرفی و تقدیر از

با هدف اجر گذاری و تکریم مشاهیر
معرفی آثار آنها
استفاده از پتانسیل نخبگان در پیشرفت شهر

شهر فرهنگ

21

نخبگان ،مفاخر علمی ،فرهنگی ،ورزشی و ادبی شهر شاهدشهر
همانند همایش چهره های ماندگار

22
23

شهر فرهنگ

برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی
تنظیم برنامه های فرهنگی ،اجتماعی متناسب با وضعیت و

به دلیل پایین بودن سرانه فرهنگی در شهر شاهدشهر این برنامه می تواند باعث

شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و اخالقی هر محله و اجرای

افزایش عدالت محوری در زمینه فرهنگی می گردد

395
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برنامه ها به صورت محلی به منظور بهره مندی اقشار مختلف از
برنامه های فرهنگی ،اجتماعی مدیریت شهری
در این جشن تاریخچه شاهدشهر و مراحل شکل گیری و گسترش آن به صورت
24

برگزاری جشن تولد شهر در سالروز تاسیس شهرداری

سناریو به نمایش گذاشته شود.

شهر فرهنگ

25

برگزاری جشن های مرتبط با کودکان مانند غنچه های شهر

هدف از برگزاری غنچه های شهر را ایجاد روحیه شادی و نشاط  ،رشد آگاهی های
عمومی خانواده های دارای گروه سنی  0-4سال ،جریان سازی فرهنگی توجه به
کودک  ،اطالعرسانی از وضعیت کل توانایی و ظرفیت موجود در زمینه این گروه
سنی و حمایت و تقدیر از تولیدکنندگان محصوالت ایرانی برتر ویژه خردساالن می
باشد

شهر فرهنگ

26

ساخت فیلم مستند درباره شاهدشهر
برگزاری سامانه های نشاط در بوستان ها در راستای غنی سازی

27

اوقات فراغت شهروندان

شهر فرهنگ
سامانه نشاط جایگاهی است برای ایجاد نشاط و سرور ،مکانی برای شادابی و تقویت
روحی و روانی ،تفریح و بازی ،ارتقای دانش و ذوق مشارکت آزاد جمعی ،بروز
خالقیت و توانایی در زمانی فارغ از تعهدات و الزامات شغلی ،خانوادگی و اجتماعی و
انجام تفریحات سالم.

شهر فرهنگ

برگزاری دورههای آموزشی اشتغال خانگی در فرهنگسراها و
28

سرای محالت

29

اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

این الگو با حذف نگاه آسیبی و حمایتی فعلی به زنان سرپرست خانوار و ارائه
خدمات آموزشی ،زیرساختی و اشتغال زایی ،گامی موثر در زمینه توانمندسازی و
توان افزایی زنان سرپرست خانوار بردارد.

شهر فرهنگ

30

اجرای طرح ساماندهی متکدیان و افراد بی خانمان

پیامد این طرح در سطح شهر ،کاهش افراد متکدی می باشد که اهمیت تداوم این
اقدامات در سالم سازی محیط شهری ،توجه به شأن و منزلت انسان ،باال بردن سطح

شهر فرهنگ

شهر فرهنگ
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امنیت اجتماعی ،افزایش رضایت شهروندان و پیشگیری از شیوع این آسیب را نشان
می داد.
اجرای طرح هم اندیشی محلی( گردهمایی اهالی در سراهای محله
31

32

33

یا فرهنگسراها و هم اندیشی با یکدیگر و سپس ارجاع مسائل و
مشکالت موجود به مسئولین)

اجرای طرح مدیریت محله

اجرای طرح افکارسنجی دوره ای و سنجش میزان رضایت
شهروندان از عملکرد شهرداری شاهدشهر

طرح هم اندیشی محله ای درصدد است تا با گردآوردن اهالی محله درکنار هم و در
یک تجمع و همفکری ایشان با یکدیگر به حل معضالت هر محله بپردازد.

شهر فرهنگ

از مهمترین اهداف از شکل گیری مدیریت محله :افزایش مشارکت های مردمی در
اداره امور شهری ،افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محله،
تطابق هر چه بیشتر تصمیمات برنامه ها و فعالیت های شهرداری با خواسته ها و
مطالبات اصلی و مهم مردم ،تالش در جهت احیا و برجسته سازی هویت و جایگاه
محله ای ،افزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های
مختلف فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی

شهر فرهنگ

اهدافی که در این طرح مدنظر می باشد شامل :بررسی نظرات شهروندان در مورد
پروژه های شهری قبل از اجرا ،تعیین میزان آگاهی و رضایت شهروندان از برنامه ها
و فعالیت های انجام شده توسط شهرداری و بهره یافتن از نظرات شهروندان درباره
افزایش کیفیت برنامه ها و فعالیت های شهرداری است.

شهر فرهنگ

همکاری با سازمان های مردم نهاد دارای مجوز (مانند  ) NGOو
34

شهر فرهنگ

تأمین محل کمپ های آنها جهت ریشه کنی اعتیاد در شهر
شاهدشهر

35

تدوین برنامه ای مشخص در جهت آموزش مستمر مدیران

شهر فرهنگ

شهری در باب توسعه پایدار شهری و گذار به شهروندمداری
تدوین برنامه ای مشخص برای تقویت مسئولیت پذیری بیشتر

36

شهر فرهنگ

مدیریت شهری در زمینه ارائه خدمات حمایتی به اقشار آسیب
پذیر و توانمندسازی آنان
397

اجرای طرح پزشک محله با هدف استفاده از قابلیت ها و ظرفیت
37

های پزشکان شهر شاهدشهر در راستای بهبود سطح سالمت
شهر

38

39

40

اجرای ادواری طرح سنجش عدالت در سالمت و انجام مداخالت
بر اساس نتایج حاصله

حمایت و مشارکت در پروژه های علمی و پژوهشی حوزه سالمت
شهری

شهرداری و اعمال در برنامه های ساالنه
42
43
44

شهر فرهنگ

مشارکت پژوهشگران و صاحب نظران حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در
جهت رصد علمی و تخصصی چالش ها و تنگناهای موجود در حوزه های مرتبط
جهت رفع و یا اصالح مسائل و مشکالت در قالب پژوهش و فراتحلیل با بهره گیری
از سازوکارهای مختلف ازجمله اجرای پروژه های مطالعاتی و نیاز سنجی و برگزاری
گروه های پژوهشی و نشست های علمی وتخصصی و ارائه راهکارهای مناسب
با شرایط

شهر فرهنگ

شهر فرهنگ

دانش نامه محالت
به منظور اولویت بندی تامین نیازها توسط بخش های مختلف

شهر فرهنگ

مبنی بر مشارکت فعال شهروندان در ارتقای سالمت  ،طرح مداخله برای کاهش
نابرابریها و بهبود شاخص های حاصل از طرح سنجش عدالت بر اساس رویکرد
ابتکارات جامعه محور و همکاری بین بخشی در سطح محله

ایجاد بانک اطالعات و آمار اجتماعی و فرهنگی شهر و تهیه
اجرای طرح نیازسنجی فرهنگی و اجتماعی در شهر شاهدشهر

41

طرح پزشک محله در چارچوب رویکرد شهر سالم نگاه سالمت محور دارد .این طرح
در پی آن است تا با تغییر نگاه بیماری محور به سالمت محور ،جایگاه پزشکان را از
درمانگر به آموزشگر و حافظ سالمت تغییر دهد .بر این مبنا ،پزشکان در کنترل و
پیشگیری از بیماری مسئولیت اجتماعی می یابند و فعاالنه در بهبود سطح سالمت
ایفای نقش می کنند.

هدف از اجرای این طرح تعیین مهمترین نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان
جهت پاسخگویی و رفع آنها.

برگزاری نمایشگاه آینه عبرت

شهر فرهنگ

شهر فرهنگ

(در راستای ریشه کنی اعتیاد و مواد مخدر از شهر)

شهر فرهنگ

آموزش شهروندان در زمینه ی محیط زیست شهری
حمایت از  NGOها و سازمان های مرتبط با توانمندسازی

شهر فرهنگ

کودکان کار و خیابان
398
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تشکیل و راهبری کانون فعاالن و کارگروه معتمدان محلی در

شهر فرهنگ

جهت حل مشکالت محله و اجرای سند توسعه محله ای

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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ایده های برنامه عملیاتی 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
طرح های پژوهشی

ردیف

لطفا میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

طرح تشویقی برای بافت های فرسوده
مانند:


1

کاهش عوارض زیربنا و تراکم مازاد برای تشویق
درتجمیع پالکهای همجوار
 تجمیع پالک ها اگر منجر به حذف گذرهای
اختصاصی این امالک شود  ،شهرداری در قبال
عرضه ی گذر حذف شده وجهی دریافت نکرده
نسبت به واگذاری آن به مالکین به صورت رایگان
اقدام خواهد کرد.


شهر فرهنگ

صدور پروانه ساخت رایگان دربافت فرسوده

تدوین محور های پژوهشی در راستای حل
2

شهر فرهنگ

مشکالت بافت ناکارآمد شهر برای جذب
دانشجویان  ،محققان و نخبگان شهری

3
ردیف

مکانیزه نمودن سامانههای آبیاری در زمینهای

شهر کشاورزی

کشاورزی
اقدامات

میزان اهمیت را مشخص فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین اولویت را دارد)
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مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

4
5
6
7

8

بهسازی و مرمت ساختمان شهرداری (مرمت و

شهر فرهنگ

بهسازی ساختمان شهرداری در محل موجود)
ارائه طرح بازارهای روز به منظور حمایت از فروش

شهر فرهنگ

محصوالت مشاغل خانگی
حمایت مؤثر از طرحهای ستاد توانمندسازی به

شهر فرهنگ

ویژه در بخش تأمین زمین
وضع قوانین مناسب در پشتیبانی از سرمایه های

شهر فرهنگ

اجتماعی
تخصیص بودجه جهت انجام فعالیت های فرهنگی –اجتماعی ،
برگزاری کالس های آموزشی رایگان ویژه گروه های سنی
مختلف  ،اطالع رسانی مناسب برگزاری کالس های پیش بینی
شده

اصالح سیاستهای اجتماعی شهر به منظور تقویت
فعالیتهای فرهنگی در محالت

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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شهر فرهنگ

ایده های برنامه عملیاتی برنامه 5ساله شاهدشهر
حوزه عملکردی :سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
میزان اهمیت را مشخص
ردیف

پروژه های عمرانی -کالبدی

لطفا مکان پیشنهادی را ذکر

(مکان محور)

نمایید

فرمایید
( 1پایین ترین و  5باالترین
اولویت را دارد)

مالحظات و پیشنهادات احتمالی

محور چشم انداز

احداث مجتمع نوین کشاورزی شهری و گلخانه ای در منطقه ،با هدف پویایی
اقتصاد شهری و کشاورزی شهری نوین

1

احداث مجتمع کشاورزی نوین
شهری و گلخانه ای در منطقه

ضلع جنوب غربی شهر ،اراضی در
تملک کمیته امداد خمینی بدین
منظور پیشنهاد می گردد.

شهر کشاورزی
شهر سبز

ساختمان پزشکان
2

با رویکرد تمرکز زدایی از بافت مرکزی شهر و رفع نیاز ساکنین با توجه جاذب
جمعیت بودن این کاربری  ،به منظور رفاه و آرامش خاطر مراجعه کنندگان
ساختمان پزشکان و  ،...نیاز است مسـاحتی به توقـفگاه اتـومبیل اختصاص یابد.

(همچنین ساختمان های
موضوعی دیگر مانند ساختمان
وکال ،مهندسان)...
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شهر روان

3

بازیکده های کودک

4

پارکینگ ماشین های سنگین

5

ایجاد بازارهای روز

6
7

شهر سبز و
گردشگری

در جهت افزایش رفاه و امنیت شهروندان ،ساماندهی ماشینآالت و خودروهای
سنگین و جلوگیری از ورود آنان به داخل شهر.

شهر روان
شهر فرهنگ

احداث مجتمع و سوپر مارکت
مصالح ساختمانی
احداث شهرک سالمت
Health city

هدف ایجاد ارتباط آسان میان دست اندرکاران ساخت و ساز ،تولیدکنندگان،
واردکنندگان و فروشندگان مصالح و مجریان ساختمان شهر است.

شهر روان

محل استقرار شعبات برند های معروف پزشکی و درمانی ملی و بین المللی

شهر سبز

محل برگزاری بازی های بومی و محلی ،بازی های نو ،ورزش های زورخانه ای،
فوتبال در آب ،پینت بال موضوعی و ...

8

احداث مجموعه مختلط

شهر فرهنگ

ورزشی

403

امکان استقرار یک یا چند مورد (مثالً مرکز معاینه فنی) تجمیع بنگاه های
خودرو ،نمایندگی فروش خودروهای صفرکیلومتر ،دفاتر اسناد رسمی ،تعمیرگاه
های مجاز ،قسمت تست خودرو ،پارک آموزش ترافیک ،مراکز فروش لوازم یدکی،
پمپ بنزین و کارواش اتوماتیک و تمام موارد مربوط به خودرو و کاربری های
مکمل تفریحی که می تواند تبدیل به برند در تهران شود.

اتومال (شهر خودروی
9

عملکردی و مرکز خرید و
فروش خودرو)

10

احداث پارکینگ طبقاتی با

شهر روان

شهر روان

کاربری طبقه همکف تجاری
احداث مجموعه ی Mixed

11

( Useتجاری ،فرهنگی،

شهر فرهنگ

سینمایی ،اداری)
12
13

احداث کارخانجات صنایع

از محصوالت زراعی شهر می توان به عنوان فرصتی جهت ایجاد کارخانه های
سودآور استفاده کرد

تبدیلی ،بسته بندی و تکمیلی
احداث کارخانه کود گرانوله

شهر کشاورزی

ورمی کمپوست
محصول اصلی پروژه :شاخه ،نشاء ،گلدان آپارتمانی ،درخت و درختچه

 14احداث پایانه گل و گیاه استان
15

شهر سبز
شهر کشاورزی
شهر سبز و
گردشگری

احداث باغ رستوران ها
ایجاد و گسترش میادین و

شهر کشاورزی
شهر صنعت

 16بازارچه های میوه و تره بار با
مقیاس منطقه ای و محلی
17

شهر کشاورزی

در راستای استفاده از انرژی های
تجدید پذیر برای تامین نیروهای مورد
استفاده در فضاهای همگانی شهر

احداث مزارع خورشیدی در
زمین های غیر قابل کشت
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شهر کشاورزی
شهر سبز

سرمایه گذاری در زمینه های
انرژی نو باد ،خورشیدی،

در جهت افزایش درآمد شهرداری و جایگزینی انرژی های نو به جای سوخت
های فسیلی و کاهش آلودگی های محیط زیست از جمله آلودگی
هوا،آلودگی صوتی و...

CHP 18و  ...به صورت مشارکتی
با بهری گیری از زمین های

شهر سبز -شهر سالم
شهر پاک

شهرداری
توانمندسازی ساکنین شهر در راستای کارآفرینی به این معنی است که با ارتقای
فرهنگ کارآفرینی ،استفاده از فرصتهای موجود در نواحی شهری،
مدیریت منابع مالی و بکارگیری خالقیت و نوآوریها و با افزایش
فرصتهای اقتصادی در جهت پایداری اجتماعی تالش کرد.

مرکز کارآفرینی و اقتصاد
19

شهری

لطفا ایدههای پیشنهادی خود در این حوزه را ذکر فرمایید:
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شهر آرامش و آسایش
شهر شهروند مدار

