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 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 

 (RFPارائه پیشنهاد پژوهشی) اولیه درخواست

 عنوان

 یساماندهارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق 

  نیقزو ابانیخگاراژهای میدان و

 

 مطالعات شهرسازی، حمل و نقل و امور بحرانمعاونت 

 مطالعات کاربردی مناطق مدیریت 

 

 تاریخ
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 111111/911تاریخ:        

 

 4از  2 صفحه

 

  عنوان پروژه:  -1

 نیقزو ابانیخمیدان وگاراژهای  یساماندهارتقای کیفیت زیست شهری محور قزوین از طریق 

 پروژه:  سطح -2

   (               عمده)معامالت سطح بزرگ معامالت متوسط(سطح متوسط(                 (جزئی)معامالت سطح کوچک   

 بردارپیشنهاد دهنده و بهره -3

 11شهرداری منطقه بردار: بهره                    11ی و توسعه سرمایه انسانی منطقهریزمعاونت برنامه هنده:دپیشنهاد

 کلمه( 222)حداکثر   مسئلهبیان و تشریح  -4

با توجه به  .ار داردقربا هویت تاریخی ناصری  های حصاردر نزدیکی دروازه قزوین به عنوان یکی از دروازه 11میدان قزوین واقع در منطقه محدوده 
به خود گرفته است و در حال حاضر بورس را موقعیت این خیابان در گذشته، این محور در طول زمان نقش تامین خدمات پشتیبان صنایع شهر تهران 

به واسطه  صنایع است.طعات ادوات و ق مختلفو انواع  رهیو غ فتراکیل ،یابزار صنعت ن،یسنگ یهانیفروش ابزار و آالت ماش، سیم بکسل پیچ و مهره،
در این محور شکل های تک عملکردی و چند عملکردی گاراژقطعات درشت دانه به شکل های مستقر و نیازهای کالبدی آنها، مقیاس عملکردی فعالیت

به طوری که عدم تجانس های شهری روزمره است که بافت پیرامونی این خیابان دارای بافت مسکونی با فعالیت ،این در حالی است .گرفته است
 هایی از آن اشاره کرد:توان به نمونهکه می عملکردهای اصلی راسته خیابان قزوین با آن مشهود است

 با بافت و محیط استقرار )فضاهای سکونتی و تفریحی(گاراژها  عدم تجانس عملکردی 

 به  کند کهصنایع مختلف خدمات پشتیبانی ارائه میبا نیازهای اصلی و روزمره شهر )این راسته به  گاراژها عدم تجانس عملکردی

 نیستند( هم در اولویت تامین اقتصاد شهر تهران شوند وعنوان یک فعالیت فراگیر در شهر تهران شناخته نمی

  عدم تجانس موقعیت قرارگیری راسته با جایگاه ساختاری خیابان قزوین نسبت به شهر )موقعیت قرارگیری این محور نسبت به

تواند محل استقرار راسته گاه ساختاری در شهر تهران و همچنین دسترسی به معابر اصلی خیابان کارگر و بزرگراه نواب، میجای

 ها با ارزش افزوده بیشتر باشد(ها و فعالیت

 ارای های مستقر با بافت سکونتی د)بزرگی قطعات به واسطه مقیاس عملکردی فعالیت گاراژها عدم تجانس در اندازه قطعات

 گیری فضاهای فاقد پویایی و حرکت شده است(همخوانی نیست و سبب شکل

کاهش کیفیت زیست شهری در این که در نهایت منجر به  سبب شده است تا مسائل و مشکالتی برای این محدوده رخ دهد موارداین  

 توان به موارد زیر اشاره کرد.میبه طور کلی  محور شده است.

 عملکردی برای ساکنین به وجود آمدن تزاحم 

 نفوذ عناصر فعالیتی در الیه های داخلی بافت مسکونی 

 ایجاد آلودگی بصری، صوتی و محیطی 

  رای ساکنین محدودهشب بتک جنسیتی بودن فضا و کاهش امنیت 

 عرضه محصوالت و باراندازی و بارگیریروها به واسطه سد معبر کردن پیاده 

  هاحضور این فعالیت به واسطهعابران پیاده کاهش ایمنی 

 ع بحران وهای مذکور در زمان وقبودن کاربری مسائل ایمنی مربوط به این مشاغل و اصناف/ خطرزا 

 های محله به واسطه گاراژهای موجوداز بین رفتن بخش قابل توجهی از پتانسیل 
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 کلمه( 122)حداکثر اهداف  -5

 :طرح در نظر گرفتتوان اهداف زیر را برای این براساس موارد مطرح شده می
 هدف اصلی:  

  قزوین  زیست شهری محورارتقا کیفیت ساماندهی گاراژها به منظور 
 اهداف فرعی:

 ها و فضاهای وابستهارائه راهکارهای ساماندهی فعالیت 

 ارائه سند اجرایی ساماندهی گاراژها 

 ارتقا امنیت و ایمنی محور قزوین 

 کلمه( 322)حداکثر پیشینه موضوع( مبانی حقوقی )سند/اسناد فرادستی/سوابق و -6

 11، طرح ساماندهی انبارهای منطقه صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران یطرح جامع سامانده، 11شهر تهران، طرح تفصیلی منطقه  طرح جامع

 کلمه( 52)حداکثر قلمرو سازمانی، محدوده مکانی  و زمانی  -7

  قلمرو سازمانی:

 3شهرداری تهران، ناحیه  11منطقه 

 حدوده مکانی: م

 پیرامونی محور خیابان قزوین و بافت

  محدوده زمانی:

 ماه 8

 رئوس شرح خدمات  -8

 عنوان مرحله مراحل

 کلیات طرح شامل طرح مسئله، بررسی اسناد فرادست، مبانی نظری و تجربی، اهداف و سئواالت و روش شناسی مرحله اول

 مرحله دوم

 صل و مداخلهشناخت تحلیل وضع موجود در حوزه بالف
های تجاری محور قزوین شامل نوع فعالیت، اندازه قطعات، گاراژهای موجود و ارتباط عملکردی با راستهبرداشت وضع موجود ـ 

 مقیاس عملکردی
 شناسایی شده های گاراژها براساس ویژگی بندیتیپـ 
 مشکالت موجود در خصوص مسائل و نقشربط و ذینفع و ذیهای مختلف ذیبررسی نظرات گروهـ 

بندی براساس تیپـ احصای مسائل و مشکالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ترافیکی و .... در وضع موجود 
 گاراژها 

 مرحله سوم

 بندی گاراژهابراساس تیپ و مشکالت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ترافیکی و .... تجزیه و تحلیل مسائلـ 
 بندی گاراژهاو مشکالت  بر اساس تیپ مسائل و اولویت بندی دیبنگونهـ 

 بندی گاراژهاـ ارائه راهکارهای ساماندهی بر اساس تیپ

 مرحله نهایی
 ساماندهی محور  اجراییارائه سناریوهای ـ 
 برنامه عملیاتی اجرای سناریوهاارائه ـ 

در پیشنهادهای فنی)پروپوزال(، شرح  بایدتدوین شده است و مجریان محترم بدیهی است رئوس شرح خدمات به صورت اولیه تهیه و  مالحظه:

 خدمات را  با بکارگیری تخصص، خالقیت و نوآوری خود بسط و تدقیق نمایند.
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 کاربست -9

 ساماندهی محور  ارائه سناریوهای اجراییـ  
 برنامه عملیاتی اجرای سناریوهاارائه ـ 

 ـ گزارش مدیریتی و سیاستی
 پژوهشی -دو عدد مقاله علمی  ـ تدوین

 )ماه( 8 انجام پروژه زمانمدتبرآورد  -12

 عنوان مرحله مراحل
مدت زمان انجام 

 )ماه( مرحله
وزن هر مرحله نسبت به 

 کل پروژه )درصد(

 %11 1 کلیات طرح مرحله اول

 %31 3 شناخت تحلیلی مرحله دوم

 %33 2 تجزیه و تحلیل مرحله سوم

 %23 2 ندهیطرح ساما مرحله نهایی

 ها و تجربیات مورد انتظار حداقل تخصص -11

  نقل، محیط زیستوجامعه شناس، ترافیک و حملریزی شهری، حقوق شهری، اقتصاد شهری، شهرسازی، برنامه

 )یك میلیارد و ششصد میلیون ریال به حروف معادل)تومان؛  162.000.000 : ی انجام پروژههاکل هزینه برآوردـ 12

ف
دي

ر
 

 تخصص مدرک تحصيلی مسئوليتنوع 

 برنامه ریزی شهری یا شهرسازی دکتری مدیر پروژه 1

 حقوق شهری کارشناسی ارشد کارشناس حقوق شهری 2

 کارشناس اقتصاد شهری کارشناسی ارشد مطالعات اقتصادی 3

 جامعه شناسی شهری کارشناسی ارشد تحلیل گر اجتماعی 4

 شهرسازی رشدکارشناسی ا کارشناس شهرسازی 5

 ترافیک و حمل و نقل کارشناسی ارشد مطالعات ترافیکی 6

بررسی آلودگی های  7

 زیست محیطی

 کارشناس محیط زیست کارشناسی ارشد

 برنامه ریزی شهری کارشناس برداشت میدانی 8

 اسناد و مدارک پیشنهادی جهت استفاده در تنظیم پروپوزال -12

طرح ساماندهی ،11،11،11با عنوان ساماندهی محور خیابان قزوین در مناطق 1388،پروژه مطالعاتی سال 11امع تهران، طرح تفصیلی منطقه طرح ج

 های و اصناف شهر تهرانفعالیت

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

 تاریخ و امضا


