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ٔثُ ایٙىٝ فشدا خٛاٞی ٔشد .دس د٘یا چٙاٖ تش٘أٝ سیضی وٗ ٔثُ آٖ وٝ ٔی خٛاٞی ٕٞیطٝ دٚاْ داضتٝ تاضی ، ٚ ٘سثت تٝ  آخشت تٝ ٘ٛػی حشوت وٗ   

                                                    أاْ حسٗ ٔدتثی )ػّیٝ اِسالْ
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ی شهر شریفیهراهبرد توسعه شهر  

 

ظشفیت  .ساٞثشد تٛسؼٝ ضٟشی،  سٙذی است وٝ دس آٖ تىٙیه ٞای ٔطاسوتی تٝ واس ٌشفتٝ ضذٜ ٚ ٞذف اصّی آٖ تأیٗ تٛسؼٝ پایذاس ضٟشی اص ؼشیك ایداد

شیك ٕٞىاسی ٚ اختٕاػی تشای چطٓ ا٘ذاص ساصی ٔطاسوتی ٚ الذاْ ٍٕٞا٘ی است. ایٗ سٙذ ٚسیّٝ ای است وٝ دس خٟت سضذ ٔٙؽثك تا ػذاِت اختٕاػی ضٟشٞا اص ؼ

چطٓ ا٘ذاص ٔطتشن استمای ویفیت اداسٜ ٚ ٔذیشیت "ٔطاسوت ٌستشدٜ خأؼٝ دسخٟت استمای ویفیت ص٘ذٌی وّیٝ ضٟشٚ٘ذاٖ تٟیٝ ٔی ٌشدد. ایٗ سٙذ تش اساس 

ٞثشد تٛسؼٝ ضٟش، ضأُ فشآیٙذی تذٚیٗ ٔی ضٛد. سا "ضٟشی، افضایص ٔیضاٖ سشٔایٝ ٌزاسی تٝ ٔٙظٛس تاال تشدٖ ٘شخ اضتغاَ ٚ واٞص ٔٙظٓ ٚ پایذاس فمش ضٟشی

تا اػٕاَ ٘ظشات ٚ  است وٝ ائتالف ٌستشدٜ ای اص ٔذیشاٖ ٔحّی سا تشای تمٛیت تش٘أٝ ٞا ٚ ساٞثشدی ٞای ضٟش ٚ تشسسی ٔٛا٘غ ٚ أىا٘ات آٖ، تٝ واس ٔی ٌیشد. 

ف دلیك ٘یست. تّىٝ سٚیىشدی است تٝ تش٘أٝ سیضی ساٞثشدی وٝ دس دیذٌاٟٞای ٔتفاٚت ، ٔی تٛاٖ چٙیٗ تیاٖ وشد وٝ ساٞثشد تٛسؼٝ ضٟش سٚش تش٘أٝ سیضی تا تؼشی

        سؽح ضٟش) ٚ دس تؼعی ٔٛاسد ٔٙؽمٝ ضٟشی( ٔؽشح ٔی ضٛد. ایٗ ساٞثشد چٟاس ٔشحّٝ اساسی ٚ ٟٔٓ  داسد:                                   

 کجا هستین؟  هرحله اول : 

  هین؟هرحله چهارم :  چه اقداهاتی باید انجام د

  هرحله دوم :  هی خواهین کجا باشین؟

   هرحله سوم :  چگونه به آنجا برسین؟
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ضشح خذاَٚ آتی تٙظیٓ ضذٜ است:ٚ تش٘أٝ اخشایی تٝ  پٙح ٞذف وّیتا ضشیفیٝ تش٘أٝ ساٞثشد تٛسؼٝ ضٟش   

           ارتقاء کیفیت خدهات شهری و توسعه فضای سبس و فضاهای عووهی            هدف اول :      

  توسعه سیوا و هنظر شهری      هدف  دوم :        

      توسعه زیر ساخت ها و ارتقاع شاخص های کوی و کیفی حول و نقل شهری     هدف  سوم :        

        توسعه فضاهای فرهنگی و و رزشی   توسعه فضاهای فرهنگی و و رزشی   هدف چهارم:         

    توانوند سازی نظام هدیریت شهریهدف  پنجن :            
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 برناهه اجرایی ردیف

 ا٘تفاظٝ ()پطت تا٘ه تداست ، ا٘تٟای ٟٔاخشا٘ی ، اتتذای    ضٟش یضشلی ٚ ضٕاِ ٞای ٔتشاوٓ تخص احذاث پاسن ٔحّٝ ای دس 1

 تا٘ٛاٖ  تٛستاٖاحذاث  2

 ) خیاتاٖ ٔیشصای ضیشاصی (ٌزس ِٚی ػصش تشای اتصاَ ضشق ٚ غشب ضٟشاحذاث پُ تش سٚی صیش 3

 ) چٕشاٖ ، أاْ خٕیٙی ، تمیٝ اهلل ، ضٟذا ٚ .......(پیادٜ سٚ ساصی خیاتاٟ٘ای اصّی ضٟش 4

 احذاث پُ ٚ تّٛاس غشتی ضٟش 5

تا ٔیذاٖ ٚالیت ( 24)ٔحذٚدٜ ٚاِفدش احذاث فاص اَٚ وٕشتٙذ ضشق تٝ غشب     6 

 اخشای سٚوص آسفاِت ٔؼاتش ضٟش 7

 ساٜ ا٘ذاصی سیستٓ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی ) خػ ٚاحذ اتٛتٛس ( 8

 ؼشاحی ٚ احذاث إِاٖ ضٟذای ٌٕٙاْ 9

 ٔظفش احذاث پاتٛق ٔحّٝ تاؽ 10

 دس ٚسٚدی ٞا ٚ خشٚخی ٞای ضٟش٘صة دٚستیٗ ٞای أٙیتی ٚ تشافیىی  11

 ٞای تشافیىی ضٟش) تماؼغ ٔذ٘ی ، دستغیة، ا٘تفاظٝ، ٔسدذ خأغ، خیاتاٖ ستاسخاٖ ٚ ...( تاصٌطائی ٌشٜ 12

 ضٟش آسفاِت حیاغ ٔذاسس 13

ؼشاحی، ساخت ٚ ٘صة تاتّٛٞای آٌٟی تضسي ضٟشی دس حاضیٝ تّٛاس أاْ ػّی ) ع ( ٚ اخاسٜ تٝ تخص خصٛصی 14
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 برناهه اجرایی ردیف

 احذاث ٚ تىٕیُ تدٟیضات ساختٕاٖ آتص ٘طا٘ی ٔشوضی 15

 ٚ ػالئٓ تشافیىی ا٘تظأی ٚ ٞطذاسی استا٘ذاسد ) ٚسٚدی ٞای ضٟش ٚ ٔؼاتش اصّی (سإٞٙا ضٟشی ّٛ ت٘صة تا 16

 ٔساتمات استا٘ی ٚ وطٛسی ٚ.......()ٔطاسوت رس تشٌزاسی ساتمات ٚسصضی ،تمذیش اص ٔذاَ آٚساٖ یی ٚسصش ضٟشپٛیااستماء ٚ  تٝوٕه     17

 سأا٘ذٞی سٚدخا٘ٝ ٞای ضشلی ٚ غشتی 18

أاْ ػّی ) ع(تّٛاسضٟشی  تذ٘ٝ تٟیٝ ؼشح سأا٘ذٞی 19  

 احذاث ایستٍاٜ آتص ٘طا٘ی وٛچه دس ٔٙاؼك ٔتشاوٓ ضٟش) ٔحالت ضشلی ( 20

( ویّٛٔتش واٞص ٔی یاتذ 5/1ویّٛٔتش ٔی تاضذ وٝ تا افضایص تشاوٓ ٚ تا اضثاع ٌزس ٌاٟٞا دس ٔشاوض ضٟشی تٝ  2/4ویّٛٔتش ٚ تشای ٌشٜٚ ٘شدتاٖ  2/3 ) حذاوثش فاصّٝ ایٕٙی خٟت اؼفاء حشیك دس ٔٙاؼك ٔسىٛ٘ی تشای ٌشٜٚ ٔٛتٛسی  

 ) واضی ضىستٝ یا سً٘ آٔیضی (صیثا ساصی صیشٌزس ِٚیؼصش ػح  21

 تشٔیٓ خذاَٚ سؽح ضٟش 22

احذاث ٚ تىٕیُ ٔدٕٛػٝ ٚسصضٟای صٚسخا٘ٝ ای ٚ وطتی پّٟٛا٘ی  23

ٔطاسوت دس احذاث وتاتخا٘ٝ ضٟش  24

 ٞىتاسی تشای صذٚس پشٚا٘ٝ ٚ ساخت ٚ ساص 43آٔادٜ ساصی اسائٝ  25

 ٞىتاسی ( ٚ صذٚس پشٚا٘ٝ ساخت 5آٔادٜ ساصی اساظی صٙفی خذٔاتی )  26

 ،  اسساَ لثط ٚصَٛ ػٛاسض ٚ...(77)وٕسیٖٛ ٔادٜ دسآٔذ دس ضٟشداسیاستماء واسایی ٘ظاْ تطخیص ٚ ٚصَٛ  27
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 برناهه اجرایی ردیف

 ساٜ ا٘ذاصی پّیس ساٞٛس ضشیفیٝ 28

ٔتش 122ایداد خایٍاٜ فشٚش ٔٛاد سٛختی وٛچه ) پٕپ تٙضیٗ( تا ٔساحت  29

 ٞضیٙٝ وسش پاسویًٙ ػذْ فشٚش پاسویًٙ دس ساختٕاٖ ٞای خصٛصی اص ؼشیك ٕٔٙٛػیت یا ٚالؼی ٕ٘ٛدٖ 30

 پشٚا٘ٝ تسٟیالت ٚ تخفیفات ػٛاسض اػؽای٘ٛساصی تافت فشسٛدٜ ضٟش تا  31

 دس حاضیٝ سیُ آٞٗ ٞای ساختٕا٘ی ٚ واضت دسخت خٕغ آٚسی ٘خاِٝ  32

 سأا٘ذٞی ٚا٘ت تاسٞای دٚسٜ ٌشد 33

 سأا٘ذٞی ٔیٙی تٛسٟای ضٟش ٚ ایستٍاٜ ٔحُ تٛلف آٟ٘ا 34

 ساختٕاٟ٘ای ضٟش ) پالن وذ پستی ٚ پالن ضٟشی(پالن وٛتی  35

 اخشای تش٘أٝ ٞای فشٍٞٙی دس تٛستاٖ یاس ٚ سایش ٔحالت ضٟش 36

 شضٟ ٔساخذ حٕایت اص ٌشٟٚٞای فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ضٟش ٚ واٟ٘ٛ٘ای فشٍٞٙی ، لشآ٘ی 37

ا٘تماَ ٔطاغُ ٔضاحٓ ضٟشی تٝ خاسج اص ٔحذٚدٜ ضٟشی 38

 ٖ أالن ضٟشداسیدوش ٔستغالت ضٟشداسی ٚ ضٙاسٙأٝ داستطىیُ ٚاحذ أالن ٚ  39

 احذاث پیادٜ سٚ خا٘ٛادٜ  40
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 ٚ .... ، واسخا٘ٝ آسفاِت ٔدتٕغ تداسی  ، سشدخا٘ٝ ، دس احذاث پٕپ تٙضیٗ ،ایداد ٔٙاتغ پایذاس اص ؼشیك ٔطاسوت تا تخص خصٛصی 41

 ٚ پیٍیشی احذاث ایستٍاٜ ٔسافشی ا٘داْ ٔؽاِؼات ٔىاٖ یاتی ایستٍاٜ ٔسافشی ساٜ آٞٗ حٛٔٝ ای 42
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44  

45  
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47  
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شهرداری و شورای اسالمی شهر گیری ها پی  

 پی گیری ردیف

 پیٍیشی دسٔاٍ٘اٜ ضثا٘ٝ سٚصی 

 پیٍیشی تشای حفاؾ سیُ ٔسیش ساٜ آٞٗ،  خٟت پیطٍیشی اص حٛادث ٘اٌٛاس 

 ضٟشیپیٍیشی ٔدذا٘ٝ احذاث تصفیٝ خا٘ٝ فاظالب  

 پیٍیشی تغییش ٘اْ ضٟش تٝ ضشیف آتاد 

 )تماؼغ ضٟیذ تٟطتی ، سٚتشٚی ساِٗ ٚسصضی فدش ،ٔیذاٖ ٚالیت (  پیٍیشی احذاث صیشٌزس ػاتش پیادٜ دس ٔسیش سیُ آٞٗ  

 ضٙاسایی ٔؼاتش داسای ظؼف سیستٓ سٚضٙایی ٚ پیٍیشی اصالح آٖ 

 آٖ لاِة تشٌضاسی خطٙٛاسٜ ٞٙذٚا٘ٝ دیٓ ضشیف آتاد ٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ ضشایػ فشٚش التصادیحٕایت اص وطاٚسصی تٛیژٜ واضت ٞٙذٚا٘ٝ دیٓ دس  

 

 ٔی ٌشدد الصْ تٝ روش است ایٗ تش٘أٝ پیطٟٙاد اِٚیٝ است ٚ ؼی خّسات واسضٙاسی وٝ تا اػعای ٔحتشْ ضٛسای اسالٔی ضٟش ٚ واسضٙاساٖ ٔشتٛؼٝ ٔٙؼمذ 

 واسآٔذتش خٛاٞذ ضذ .

 دٚستتٝ أیذ یاسی حعشت 


