باسمه تعالی
درخواست پيشنهاد طرح پژوهشی
)REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

نام حوزه درخواستكننده:
كارگروه شهرسازی
شورای اسالمی شهر مشهد

 -1عنوان طرح:

تبيين سياستهای شهرسازانه برای ارتقای شرایط سکونت در مركز شهر مشهد
 –2بيان مساله (با ذكر سوال اصلی و سواالت فرعی بصورت ملموس):
برنامه ریزی و طراحی شهری در هسته مرکزی شهر مشهد در طی قریب به سیسال گذشته ،بر مبنای دوگانه زیارت-سکونن بکندا اسک و کد
مناجهه فعاالنه و مدیری

تقاضای زائران ،سبب تشدید سونن زدایی از هسته مرکزی شهر مشهد شدا اس  .اکنکنن سکا از کسکب تهربکهای 25

ساله ،و بروز مسائل گنناگنن از جمله مسائل اجتما ی و امنیتی ،بازنگری در رویورد برنامهریزی و طراحی در هسته مرککزی شکهر ضکرورت یافتکه
اس .
گرچه یافتن راا حل برقراری تعادل میان تقاضای زیارت و حفظ سونن در هسته مرکزی شهر منضن ی چندوجهی و چندرشتهای اس  ،اما آنچه
در مل هدای کنندا روند تغییرات در این باف خناهد بند ،طرحهای تنسعه شهری ا م از طرحهای جامع و تفصیلی اس  .از اینرو ،این سکووه
در سی آن اس

که با مرور سووه های سیشین و تحلیل ریشههای اجتما ی ،اقتصادی و نارساییهای کالبدی و ملوردی مؤثر بر خکرو سکاکنان

از مرکز شهر ،سیاس های ارتقای شرایط سونن در باف و برقراری مهدد تعادل و تعامل تاریخی میکان زیکارت و سکونن را در قالکب ابزارهکا و
متغیرهای منجند در طرحهای تنسعه شهری ارائه نماید.
 -3اهداف اصلی:
-

ارتقای شرایط سونن در هسته مرکزی شهر مشهد

-

تقنی مبانی تصمیمگیری ،برنامهریزی و طراحی شهری در هسته مرکزی شهر مشهد

 -4دستاوردهای پژوهش:
-

تحلیل نامل اجتما ی ،اقتصادی و نارسایی های کالبدی و ملوردی مؤثر بر خرو ساکنان از مرکز شهر مشهد

-

تحلیل سیامدهای طرحهای تنسعه شهری بر شرایط سونن در مرکز شهر مشهد

-

ارائه سیاس های برقراری تعادل میان زیارت و سونن و ارتقای شرایط زندگی ساکنان در مرکز شهر مشهد

 -5سوالهای پژوهش:
-

نامل مؤثر از جنبههای مختلف ،بر خرو ساکنان از مرکز شهر مشهد چیس ؟

-

تصمیمگیریهای مدیری شهری تا کننن چه اثراتی بر شرایط سونن در مرکز شهر مشهد داشته اس ؟

-

چگننه می تنان با راهوارهای شهرسازانه میان سونن و زیارت در هسته مرکزی مشهد تعادل برقرار کرد؟

 -6خدمات مورد انتظار در طرح:

در صنرت لزو تنسط سووهشگر سیشنهاد شند.
 -7محدوده مکانی ،زمانی و هزینهای برای انجام طرح:
محدودا موانی طرح مرکز شهر مشهد (منطقه  8بر اساس منطقهبندی 17گانه شهر) اس و انتظار میرود این طرح در بازا زمانی سه ماهکه بکا هزینکه
حدود  50میلینن تنمان انها شند.
 -8تخصصهای اصلی برای انجام طرح (این بخش به پيشنهاد بهرهبردار و تأیيد شورای پژوهشی مركز پژوهشها تکميل گردد):
شهرسازی  -معماری  -جامعهشناسی  -اقتصاد

 -9پاسخگویی در خصوص موضوع طرح:
سپیدا بخشیدازاد
05131291186

