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١  

ارزش هاي محوري شهر شاد   رديف
 علوي

استراتژي هاي 
  توسعه شهري

سياست هاي 
توسعه مديريت 

  شهري
  پروژه هاي شهر علوي/ها فعاليت  برنامه ساختاري

  زيبايی، هويت، رفاه و شادی   .١

توسعه پايدار
  

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني 

ارتقاي سطح رقابت پذيري گردشگري در 
  يسطح بين الملل

 -جشنواره موسيقي كشورهاي حوزه درياي خزر
  نمايشگاه خوراك گيالن -همايش تخصصي موسيقي

عقل و عقالنيت، خودکفايی و عدم    .٢
  راه اندازي آكادمي خوراك درخيابان پرستار  وابستگی، رفاه و شادی

عقل و عقالنيت، خودکفايی و عدم    .٣
  كنفرانس بين المللي شهر خالق  وابستگی، خالق

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٤
  طبيعت، عدالت

احداث يك باغ هتل با رويكرد شهر خالق در باغ 
  زربافي

احداث موزه دايمي خوراك شناسي گيالن(دهكده   عقل و عقالنيت، حکمت، هويت   .٥
  غذا)

ارتقاي سطح معنوي شهروندان از طريق   ذکر، هويت، اصالت   .٦
  ياداوري ائمه در زندگي روزمره

مگذاري معابر و مكان هاي مهم شهري به اسما نا
  متبركه

  عبادت، عبوديت، توحيد   .٧

ارتقاي سطح معنوي شهروندان و افزايش 
كيفيت شهرنشيني از طريق يادگيري 
زندگي بزرگان دين، افزايش سطح 

مشاركت پذيري شهروندان از طريق 
  شركت در مراسم ديني

  مسجد در سطح محالت ١٦ايجاد 

فايی و عدم وابستگی، هويت، خودک   .٨
  همزيستی با طبيعت

افزايش تعامالت انسان محور در فضاهاي 
شهري، توسعه كسب و كارهاي كوچك و 

  نوپا با اتكا به اقليم
  جشنواره كاكتوس

هويت، برابری آحاد جامعه، آزادی    .٩
  عقيده و بيان

افزايش تعامالت انسان محور در فضاهاي 
گ به فرهنشهري، توسعه گردشگري با اتكا 

  بومي شهر
  جشنواره بازيهاي بومي محلي

افزايش سرانه فضاي سبز، افزايش سالمت   همزيستی با طبيعت، زيبايی، نظم   .١٠
شهروندي، ترغيب شهروندان به سالمتي و 

  ورزش

  هكتاري ٣,٢احداث پارك

  هكتاري ٤٥٠احداث پارك   همزيستی با طبيعت، زيبايی، نظم   .١١

نه های همزيستی با طبيعت، نشا   .١٢
  تحقق درآمد پايدار  اصيل و الهی، عقل و عقالنيت

افزايش سرانه فضاي سبز، افزايش سالمت 
شهروندي، ترغيب شهروندان به سالمتي و 

  ورزش
  احداث باغ گياهان دارويي

  عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .١٣

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

ي سالمت افزايش سرانه ورزشي، ارتقا
  احداث مجموعه ورزشي چمران  همگاني

  عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .١٤

افزايش سرعت حمل و نقل در شهر، 
  كاهش ترافيك شهري

  بازگشايي محور فرزانه انساندوست

  بازگشايي محور احسانبخش  عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .١٥

  عديبازگشايي محور سرگل به س  عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .١٦

افزايش سالمت همگاني، افزايش فرهنگ   عقل و عقالنيت، اصالح، حکمت   .١٧
  شهروندي در رفتار با معلوالن

برگزاري كنفرانس ملي سالمت اجتماعي با رويكرد 
  معلولين و سالمندان

افزايش سالمت همگاني، كاهش آمار جرم   عقل و عقالنيت، اصالح، حکمت   .١٨
  روز جهاني بدون دخانيات  و جنايت

١٩.   
تبعيت از شيوه زيست رسول 

اکرم(ص)، همزيستی با طبيعت، 
  رفاه و شادی

افزايش سالمت همگاني، كاهش آمار جرم 
  احداث مسير سالمت  و جنايت، كاهش ترافيك و آلودگي هوا
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٢  

ارزش هاي محوري شهر شاد   رديف
 علوي

استراتژي هاي 
  توسعه شهري

سياست هاي 
توسعه مديريت 

  شهري
  پروژه هاي شهر علوي/ها فعاليت  برنامه ساختاري

عدالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٢٠
  شادی

توسعه پايدار
  

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

فزايش سالمت همگاني، كاهش آمار جرم ا
  و جنايت، كاهش ترافيك و آلودگي هوا

توسعه مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري، با اولويت اول 
پياده راه مركزي و بوستانهاي شهري و اولويت دوم 

  معابر شرياني و اصلي شهر و حاشيه رودخانه
عدالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٢١

  شادی
ورزش عمومي از طريق خانواده، محله توسعه فرهنگ 

  و مناطق شهرداري

ادب و فرهنگ متعالی، نشانه های    .٢٢
  اصيل و الهی، رفاه و شادی

افزايش مشاركت پذيري شهروندان در 
مسايل شهري، برنامه ريزي در جهت 
استفاده از پتانسيل كودكان در جهت 

  افزايش سطح فرهنگي شهروندان
خش فيلم هاي سينمايي اجراي تئاترهاي خياباني، پ

  ويژه سنين مختلف در فضاهاي عمومي

ادب و فرهنگ متعالی، عقل و    .٢٣
  عقالنيت، اصالت

افزايش مشاركت پذيري شهروندان در 
مسايل شهري، افزايش سطح فرهنگي 

  شهروندان
جشنواره فيلم و عكس همراه با موضوعات ويژه 
  فرهنگي، اجتماعي، زيست محيطي و ويژه شهري

  عقالنيت، اصالح، نظم عقل و   .٢٤
ايجاد ذهنيت مثبت در شهروندان و 

گردشگران درباره ويژگي هاي شهر رشت، 
  توسعه برندسازي شهري

  ورودي هاي شهر(گيل تا چهارراه كانال)

ادب و فرهنگ متعالی، آزادی عقيده    .٢٥
  و بيان، رفاه و شادی

تحصيل مزيت هاي رقابتي پايدار براي 
ص، توسعه جذب گردشگر در ايام خا

  برندسازي شهري
  جشنواره تئاتر خياباني رشت

هويت، خودکفايی و عدم وابستگی،    .٢٦
  عقل و عقالنيت

توسعه كسب و كارهاي نوپا با اتكا به مزيت 
هاي رقابتي شهر، هم افزايي دانش و تجربه 
اصناف، كشف فرصت هاي جديد كسب و 

  كار
  احداث باغ مشاغل قديم

حفاظت از محيط زيست، افزايش رقابت   نظم شکر، همزيستی با طبيعت،   .٢٧
  احياي رودخانه زرجوب و گوهر رود  پذيري گردشگري

حفاظت از محيط زيست، افزايش رقابت   تحقق درآمد پايدار  شکر، همزيستی با طبيعت، نظم   .٢٨
  ايجاد مسيرهاي گردشگري آبي  پذيري گردشگري

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٢٩
  طبيعت، نظم

ن رقابتي در افزايش توا
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

حفاظت از محيط زيست، افزايش رقابت 
  بهسازي سراوان  پذيري گردشگري

ادب و فرهنگ متعالی، جهاد،    .٣٠
  اصالت

حفظ و ترويج فرهنگ سنتي و سازگار 
نمودن آن با فرهنگ شهرنشيني، افزايش 

وحدت در ميان خرده فرهنگ هاي مختلف 
  موجود در شهر

  ين و سنن گيالن زمينموزه آئ

ادب و فرهنگ متعالی، عقل و    .٣١
  موزه صنايع دستي  عقالنيت، اصالت

٣٢.   
برابری آحاد جامعه، تبعيت از شيوه 

زيست رسول اکرم(ص)، آزادی 
  عقيده و بيان

  جشنواره غذاي اقوام

٣٣.   
برابری آحاد جامعه، تبعيت از شيوه 

زيست رسول اکرم(ص)، آزادی 
  عقيده و بيان

  واره اقوام ايرانيجشن

حفظ و نگهداشت ميراث فرهنگي، ارتقاي   عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .٣٤
  احداث سراي اهني  گردشگري هويت مدار

  حکمت، همزيستی با طبيعت، نظم   .٣٥
  تحقق درآمد پايدار

  توسعه كارخانه كود الي  كاهش تخريب محيط زيست

برابری آحاد جامعه، متقين، رفاه و    .٣٦
  شادی

ش سطح رفاه عمومي جامعه، كاهش افزاي
جرم و جنايت شهري، افزايش شادي در 

  شهروندان، افزايش رضايت از زندگي
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق كم برخوردار شهر از 

  طريق جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي

٣٧.   
عقل و عقالنيت، همزيستی با 

طبيعت، شهر پيامبر خدا و زمينه 
ش توان رقابتي در افزاي  ساز شهر مهدی عج

سطح ملي، منطقه اي و 
  جهاني

بهبود وضعيت اقتصادي شهر با اتكا به 
ويژگي هاي بومي، توسعه كسب و كارهاي 

  كوچك و نوپا با اتكا به اقليم
  باغ از مزرعه تا سفره

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٣٨
  طبيعت، رفاه و شادی

باغ احداث كلبه هاي خوراك (از مزرعه تا سفره) در 
  خداخواه
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٣  

ارزش هاي محوري شهر شاد   رديف
 علوي

استراتژي هاي 
  توسعه شهري

سياست هاي 
توسعه مديريت 

  شهري
  پروژه هاي شهر علوي/ها فعاليت  برنامه ساختاري

٣٩.   
عقل و عقالنيت، همزيستی با 

طبيعت، امر به معروف و نهی از 
  منکر

توسعه پايدار
  

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
ارتقاي سطح فرهنگ عمومي، بهبود 

  سالمت رواني شهروندان
ايجاد باغ كتاب و نمايشگاه دائمي كتاب و محصوالت 

  ملتفرهنگي شهر رشت در پارك 

عقل و عقالنيت، بصيرت، امر به    .٤٠
  معروف و نهی از منکر

افزايش توان رقابتي در  
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

حفظ و نگهداشت ميراث فرهنگي، ارتقاي 
  گردشگري هويت مدار

مرمت خانه رشت و استفاده از آن جهت كافه كتاب، 
آموزش تئاتر، موسيقي و هنرهاي دستي و تجسمي 

  بومي
و عقالنيت، ادب و فرهنگ عقل    .٤١

  جشنواره فيلم كوتاه چشم شهر  برندسازي شهري در سطح بين المللي  متعالی، آزادی عقيده و بيان

ارتقاي سطح فرهنگ عمومي، بهبود   عقل و عقالنيت، اصالح، حکمت   .٤٢
  سالمت رواني شهروندان

  كنفرانس مديريت استرس در كالنشهرها

  كنفرانس بهداشت كار و ايمني  عقل و عقالنيت، اصالح، حکمت   .٤٣

عقل و عقالنيت، برابری آحاد    .٤٤
  جامعه، رفاه و شادی

افزايش رقابت پذيري گردشگري در سطح 
  منطقه اي، ملي و بين المللي

  (منطقه يك)و پارك آموزش شهرونديپارك آبي 

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٤٥
  كيلومتر(منطقه دو) ٧,٢پياده راه گردشگري به طول   طبيعت، بصيرت

ل و عقالنيت، همزيستی با عق   .٤٦
  (منطقه سه) آبنما پارك ملت  طبيعت، رفاه و شادی

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٤٧
  طبيعت، رفاه و شادی

و احداث پل طبيعت  بهره برداري از تاالب عينك
  (منطقه چهار)

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٤٨
  )پنج عه فرهنگي هنري ميدان گيل (منطقهمجمو  طبيعت، رفاه و شادی

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٤٩
نگهداشت ميراث فرهنگي، ارتقاي  حفظ و  طبيعت، رفاه و شادی

  گردشگري هويت مدار
  احياي كاروانسراي سعادت

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٥٠
  احداث موزه آب و خاك (كارگاههاي آموزش سفال)  طبيعت، کرامت

  عقل و عقالنيت، حکمت، معرفت   .٥١
ايجاد ذهنيت مثبت شهروندان نسبت به 
 پيشينه شهري خود، افزايش سطح فرهنگ

  شهري
  همايش علمي نجوم (بزرگداشت كوشيار گيالني)

افزايش سرعت حمل و نقل در شهر،   عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .٥٢
  كاهش ترافيك شهري

  اجراي رينگ سوم شهري
  احداث ترامواي شهري  عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .٥٣

  عقل و عقالنيت، اصالح، نظم   .٥٤
افزايش سرعت حمل و نقل در شهر، 

هش ترافيك شهري، توسعه زيرساخت كا
  هاي گردشگري

  ايجاد تله كابين

  هويت، عبوديت، رجحان معنويت   .٥٥
حفظ و ترويج فرهنگ سنتي و سازگار 

نمودن آن با فرهنگ شهرنشيني، افزايش 
وحدت در ميان خرده فرهنگ هاي مختلف 

  موجود در شهر
  جشنواره فرهنگي هنري و مسابقه ملي ميرزا كوچك

ودکفايی و عدم وابستگی، هويت، خ   .٥٦
  همزيستی با طبيعت

  تحقق درآمد پايدار
ارتقاي سطح رقابت پذيري گردشگري در 

  سطح ملي و بين المللي

راه اندازي دفاتر مديريت سفر جهت برنامه ريزي سفر 
  در رشت

هويت، خودکفايی و عدم وابستگی،    .٥٧
  همزيستی با طبيعت

شهرداري به اجراي چند پروژه بوم گردي با مشاركت 
  عنوان پروژه هاي الگو

هويت، خودکفايی و عدم وابستگی،    .٥٨
  همزيستی با طبيعت

ارتقاي سطح رقابت پذيري گردشگري در 
  برنامه اجرايي گردشگري مجموعه تاالب عينك  سطح ملي و بين المللي، برندسازي شهري
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٤  

ارزش هاي محوري شهر شاد   رديف
 علوي

استراتژي هاي 
  توسعه شهري

سياست هاي 
توسعه مديريت 

  شهري
  پروژه هاي شهر علوي/ها فعاليت  برنامه ساختاري

امنيت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٥٩
  شادی

كاهش اختالف طبقاتي
  

يش توان رقابتي در افزا
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
افزايش سطح رفاه عمومي جامعه، كاهش 
جرم و جنايت شهري، افزايش شادي در 

  شهروندان، افزايش رضايت از زندگي

  ساماندهي وضعيت كودكان كار

برابری آحاد جامعه، عدالت، رفاه و    .٦٠
  اجراي كنسرت رايگان در مناطق كم برخوردار شهر  شادی

برابری آحاد جامعه، عدالت، رفاه و    .٦١
  شادی

جشنواره و نمايشگاه ويژه صنايع دستي و محصوالت 
  توليدي زنان

برابری آحاد جامعه، عدالت، رفاه و    .٦٢
  شادی

واگذاري امور و كاهش 
  تصدي گري

افزايش سطح رفاه عمومي جامعه، كاهش 
جرم و جنايت شهري، افزايش شادي در 

  ايت از زندگيشهروندان، افزايش رض
  تشكيل تعاوني خوداشتغالي زنان

٦٣.   
امر به معروف و نهی از منکر، 

شفافيت حق و احقاق حق ذی حق، 
  آزادی عقيده و بيان

سازمان مجازي دانش 
  بنيان

افزايش سطح فرهنگي شهروندان، افزايش 
  ميزان آشنايي شهروندان با مسايل شهري

ر د ببرنامه ريزي جهت شبكه سازي اجتماعي با تاكي
  گروه هاي خاص اجتماعي

برابری آحاد جامعه، عدالت، رفاه و    .٦٤
افزايش توان رقابتي در   شادی

سطح ملي، منطقه اي و 
  جهاني

ايجاد ذهنيت مثبت در ساكنين محالت 
كم برخوردار نسبت به زندگي، افزايش 
  كيفيت زندگي، كاهش جرم و جنايت

  ورزشگاه سليماندارب

ت، رفاه و برابری آحاد جامعه، عدال   .٦٥
  شادی

افزايش رفاه و شادي شهروندان، توزيع 
  احداث پاركهاي محلي در محالت شهر  عادالنه امكانات در مناطق شهري

برابری آحاد جامعه، امنيت، رفاه و    .٦٦
  شادی

واگذاري امور و كاهش 
  تصدي گري

افزايش سطح رفاه عمومي جامعه، كاهش 
جرم و جنايت شهري، افزايش شادي در 

  دان، افزايش رضايت از زندگيشهرون
ايجاد مراكز توانمندسازي زنان بي سرپرست و بد 

  سرپرست

عقل و عقالنيت، برابری آحاد    .٦٧
  جامعه، عدالت

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
  ايجاد مركز درماني و ساختمان پزشكان مركز دياليز  افزايش سالمت همگاني

حکمت،  برابری آحاد جامعه،   .٦٨
  مسئوليت پذيری

مديريت يكپارچه شهري
  

سازمان مجازي دانش 
افزايش آشنايی شهروندان با مسايل   بنيان

  شهری

ايجاد و نگهداري سامانه الكترونيك و غير حضوري 
  آموزشهاي شهروندان

برابری آحاد جامعه، حکمت،    .٦٩
  تهيه و نشر بسته هاي آموزش شهروندي  مسئوليت پذيری

  ، عقل و عقالنيتجهاد، کرامت   .٧٠
افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
ارتقاي سطح ايمني فيزكي و رواني 

شهروندان، ايجاد ذهنيت مثبت در خصوص 
  كيفيت زندگي

  ايجاد ايستگاه هاي آتش نشاني و ايمن سازي

جاد عدالت توزيع متوازن امكانات شهري، اي  تحقق درآمد پايدار  رعايت حقوق، اصالح، نظم   .٧١
  مميزي امالك  در دريافت عوارض و تعرفه هاي شهري

واگذاري امور و كاهش   معرفت، هدايت، نظم   .٧٢
  تصدي گري

افزايش سرعت حمل و نقل در شهر، 
كاهش ترافيك شهري، توسعه زيرساخت 

  هاي گردشگري
  پروژه شهر هوشمند

عقل و عقالنيت، زيبايی، رفاه و    .٧٣
  شادی

مشاركت شهروندان
  

توان رقابتي در افزايش 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

افزايش رقابت پذيري گردشگري، افزايش 
تعامالت شهروندان در فضاهاي شهري، 

  افزايش شادي در شهروندان

  جشنواره كدو و بادمجان

عقل و عقالنيت، زيبايی، رفاه و    .٧٤
  جشنواره جوكول  شادی

عقل و عقالنيت، زيبايی، رفاه و    .٧٥
  آب و رنگ و نور جشنواره  شادی

عقل و عقالنيت، زيبايی، رفاه و    .٧٦
  جشنواره گوجه و هندوانه  شادی

ادب و فرهنگ متعالی، امر به    .٧٧
  معروف و نهی از منکر، اصالح

افزايش سطح فرهنگي شهروندان، 
  جشنواره ترويج كتاب خواني و نشر  برندسازي شهري در سطح بين المللي
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ارزش هاي محوري شهر شاد   رديف
 علوي

استراتژي هاي 
  توسعه شهري

سياست هاي 
توسعه مديريت 

  شهري
  پروژه هاي شهر علوي/ها فعاليت  برنامه ساختاري

٧٨.   
، امر به معروف و نهی از منکر

شهر پيامبر خدا و زمينه ساز شهر 
مهدی عج، شفافيت حق و احقاق 

  حق ذی حق

مشاركت شهروندان
  

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
افزايش شاخص رضايت از زندگي با تمركز 
بر معنويات، برندسازي شهري در سطح 

  بين المللي
ر سوگواره ي عاشورايي و اجراي طوالني ترين تئات

  ساعت در تاسوعا و عاشورا ٤٠تاريخ جهان به مدت 

٧٩.   
امر به معروف و نهی از منکر، 

شهر پيامبر خدا و زمينه ساز شهر 
  مهدی عج، مصلحت اسالم

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

 جهاني
  

افزايش سطح فرهنگي شهروندان، 
  برندسازي شهري در سطح بين المللي

  مخصوص ماه رمضانجشنواره ي غذاهاي 

٨٠.   
امر به معروف و نهی از منکر، 
ادب و فرهنگ متعالی، رفاه و 

  شادی
برگزاري برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي شاد و مفرح 

  در محالت

ادب و فرهنگ متعالی، رفاه و امر به معروف و نهی از منکر،    .٨١
  شادی

  جشنواره زبان مادري(گيالن زاكان)

٨٢.   
ز منکر، امر به معروف و نهی ا

ادب و فرهنگ متعالی، رفاه و 
  شادی

تقويم  -اجراي برنامه نوروز بل(گاه شماري گيالني
  گيالني)

٨٣.   
امر به معروف و نهی از منکر، 
ادب و فرهنگ متعالی، عقل و 

  عقالنيت
محتوي سازي مباحث اخالق و عدالت در قالب تئاتر 

  فيلم، تيزر و انيميشن

ادب و فرهنگ متعالی، عقل و کر، امر به معروف و نهی از من   .٨٤
  عقالنيت

سازمان مجازي دانش 
  بنيان

افزايش سطح فرهنگي شهروندان، 
  برندسازي شهري در سطح بين المللي

محتوي سازي و برنامه ريزي جهت افزايش آستانه 
  تحمل اجتماعي و مثبت انديشي در بين شهروندان

برابری آحاد جامعه، عقل و    .٨٥
  عقالنيت، رفاه و شادی

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

  افزايش سطح سالمت همگاني
تجهيز فضاهاي عمومي و مراكز تجاري اداري به فضاي 

  مخصوص مادر و كودك

برابری آحاد جامعه، عقل و    .٨٦
  عقالنيت، رفاه و شادی

اجراي برنامه هاي ورزش صبحگاهي ويژه بانوان در 
  فضاهاي مشخص

آحاد جامعه، عقل و برابری    .٨٧
  عقالنيت، رفاه و شادی

افزايش سطح رفاه عمومي جامعه، كاهش 
جرم و جنايت شهري، افزايش شادي در 

  شهروندان، افزايش رضايت از زندگي
اجراي همايشها و جشنواره هاي ويژه نقش بانوان در 

  انسجام و تعالي خانواده

برابری آحاد جامعه، ادب و فرهنگ    .٨٨
  حقوق متعالی، رعايت

سازمان مجازي دانش 
افزايش آشنايی شهروندان با مسايل   بنيان

  شهری
بسترسازي مناسب جهت ارتقاء نقش دانش در كليه 

  مسائل و امور شهر علوي

عدالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٨٩
  شادی

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
  افزايش سطح سالمت همگاني

ها و بوستانهاي شهري به وسايل ورزشي و تجهيز پارك
  تفريحي

عدالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٩٠
  شادی

ايجاد ايستگاههاي ورزش شهروندي در كليه فضاهاي 
  عمومي و محالت شهر

عدالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٩١
  شادی

بستر سازي مناسب جهت ارتقاء ورزش قهرماني از 
  طريق ورزش همگاني

دالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و ع   .٩٢
  شادی

افزايش ايستگاههاي تندرستي با توجه به افزايش 
  تعداد پاركها و بوستانهاي شهري

عدالت، برابری آحاد جامعه، رعايت    .٩٣
  حقوق

-فردي-توسعه ورزش بانوان فوتسال(تيمي
  استعداديابي)

عدالت، برابری آحاد جامعه، رفاه و    .٩٤
  زرگ محالت(المپياد ورزش محالت)جشنواره ب  شادی

عدالت، برابری آحاد جامعه، رعايت    .٩٥
  حقوق

سازمان مجازي دانش 
اصالح فرايند استعداد يابي تا پرورش و قهرمان پروري   افزايش سطح سالمت همگاني  بنيان

  در ذيل سازمان فرهنگي شهرداري

عقل و عقالنيت، اصالح، رجحان    .٩٦
  معنويت

 افزايش توان رقابتي در
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
  همايش روز جهاني سالمند   افزايش سطح سالمت همگاني
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٦  

ارزش هاي محوري شهر شاد   رديف
 علوي

استراتژي هاي 
  توسعه شهري

سياست هاي 
توسعه مديريت 

  شهري
  پروژه هاي شهر علوي/ها فعاليت  برنامه ساختاري

عقل و عقالنيت، زيبايی، رفاه و    .٩٧
  شادی

مشاركت شهروندان
  

افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني
افزايش توان رقابتي در 
سطح ملي، منطقه اي و 

  جهاني

 يشافزايش رقابت پذيري گردشگري، افزا
تعامالت شهروندان در فضاهاي شهري، 

  افزايش شادي در شهروندان

  جشنواره توت فرنگي

عقل و عقالنيت، همزيستی با    .٩٨
  باغ شبچره (باغ تنقالت شبانه گيالن)  طبيعت، اصالت

٩٩.   
عقل و عقالنيت، ادب و فرهنگ 
متعالی، امر به معروف و نهی از 

  منکر
اده راه مركزي و اجراي تئاتر، نمايشهاي زنده در پي

  پخش فيلم در سبزه ميدان

عقل و عقالنيت، ادب و فرهنگ  .١٠٠
  متعالی، ايمان

افزايش مشاركت پذيري شهروندان در 
مسايل شهري، افزايش سطح سالمت 

  همگاني
  جشنواره جشن نفس(اهداي عضو)

عقل و عقالنيت، حکمت، خودکفايی  .١٠١
  و عدم وابستگی

  تحقق درآمد پايدار
د شهري با تمركز بر كسب و ارتقاي اقتصا

  جشنوارهي رويش ايده  كارهاي كوچك

١٠٢. 
عقل و عقالنيت، حکمت، شهر 

پيامبر خدا و زمينه ساز شهر مهدی 
  عج

افزايش مشاركت پذيري شهروندان در 
مسايل شهري، افزايش سطح سالمت 

  همگاني
  جشنواره فيلم سالمت

مسئوليت پذيری، قانون، رعايت  .١٠٣
  حقوق

و كاهش واگذاري امور 
  تصدي گري

افزايش مشاركت پذيري شهروندان در 
  مسايل شهري

تدوين و اجراي مدل مديريتي و بهره برداري از سراي 
  محالت موجود با تأكيد بر محوريت مردم محله 

هويت، مسئوليت پذيری، رفاه و  .١٠٤
افزايش توان رقابتي در   شادی

سطح ملي، منطقه اي و 
  جهاني

  يارتقاي هويت يكپارچه شهر
  اسپانسرينگ سپيدرود

هويت، مسئوليت پذيری، رفاه و  .١٠٥
  شادی

تدوين و اجراي مدل افزايش همبستگي و سرمايه 
  اجتماعي تيم سپيدرود

 


