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 پيشگفتار

 
عبارت شناخته شده است كه « استراتژيك  اريزي راهبردي ي برنامه»ريزي با عنوان  هاي برنامه يكي از انواع شيوه

 . است از تعيين اهداف بلند مدت و حياتي و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با در نظر گرفتن آينده

 نيازمند زمانيتواند  از آنجايي كه استراتژي مي ؛تعريف و تدوين استراتژيهاست،  هدف راهبردي،ريزي  برنامهدر 

. مدت باشد ريزي بلندمدت يا كوتاه تواند برنامه ريزي استراتژيك مي برنامهلذا  ؛باشد براي اجرا كوتاه يا بلند

؛ در اين حالت مي باشدمتفاوت  ،متداول است ريزي  نامهدر روش هاي معمول برريزي راهبردي با آنچه كه  برنامه

 .طرح ها و پروژه ها ، راهبردها ، برنامه ها ،چشم انداز  :قالب كلي برنامه عبارت است از 

استان در   پنجم توسعه  جهت تدوين برنامه  ، براي اولين بار ، 9831استان زنجان در سال   برنامه راهبردي توسعه

استان قرار گرفت؛ براساس فرآيند طراحي شده عالوه بر هدف تدوين   دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه

ريزي نيز مد نظر  سند برنامه، هدف توانمند سازي عوامل اجرايي در سطح دستگاههاي اجرايي و معاونت برنامه

 .قرار گرفت و نتايج حاصله در دو سطح كالن استان و بخشهاي توسعه تنظيم گرديد

با شكل گيري اتاق هاي فكر به رياست استاندار  پايش و ارزيابي اهداف اسناد فوق ، همزمان با  ،  9811در سال 

 -شامل صنعت و معدن)اقدامات اولويت دار توسعه در بخش هاي كليدي استان محترم ، به منظور دستيابي به 

موضوعات   ني ،ومحيط هاي دروني و بير  ،( مسكن و عمران شهري و فرهنگ عمومي -آب و كشاورزي 

توسعه مورد بحث ، بررسي و بازنگري قرار گرفت و برنامه هاي توسعه  استراتژيك و راهبردهاي بخشهاي كليدي

اين برنامه به منزله تغيير رويكردها به اين بخش در سال هاي باقيمانده . گرديدمبتني بر راهبرد ها استخراج 

 .مبناي عملي خواهد بود  برنامه پنجم و نيز براي سال هاي برنامه ششم توسعه ،

تشكيل اتاق فكر به عنوان ايجاد محيط مناسب ، حركتي جهت پيوند حوزه نظري و كاربردي در بخش هاي 

 .استان مي باشد غير دولتيدولتي و 

نتايج جلسه « زنجان استان عمران و شهرسازيبخش   راهبردي توسعه  ند برنامهس»رو تحت عنوان گزارش پيش

استان مي باشد كه بدين وسيله از تالش كليه عزيزان عضو اتاق فكر  عمران و شهرسازي هاي اتاق فكر بخش

 . صميمانه قدرداني مي نمايد  فوقدر بخش 

 ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي ، بخاطر همت و مساعي مضاعف در  در نهايت از همكاران دفتر برنامه

 .گردد سپاسگزاري ميتدوين گزارش حاضر ، جمعبندي و  وبرگزاري جلسات 

 
 

 رحيم عصفوري

 و اشتغال ريـزي معـاون برنامه
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 :ااتق فكر عمران و شهرسازی    ساختار

ر و رئيس ااتق   جمشيد انصاری : استاندا

 رحيم عصفوری : معاون ربانهم رزیی  و دبير  

گاه مسؤول  گاه / دست ری  : مدري دست ری  هماهنگي امور عمراني معاونت  ، رحيم عصفوری /معاونت ربانهم رزیی استاندا  رحمتي  جواد   /استاندا

 

 : اعضاء ااتق

 ، توکلي حميد ،  ثبوتي    هومن ،  سلطاني مهرداد ،  مقيميمهدی ،  ذبیحيان  محمدعلي ، امین  محسن باباپور، ،  حافظ  نيازی اسرافیل ،رحمتي  جواد 

دادی  سعيد ارياني تبار، اصغر    و کليم اهل وثوقي محمد صادق فالحت    ،   ،   احد محمدی ،   انصر صيدی بابایي ، حميد بيات ،حسین خدا

 محسن خلخالي و علي ايپكي وردیاهشم محمدلو،  محمد عيوضي،  سعيد صفری، ،مهرداد بهرامي: دفتر ربانهم رزیی و بودهج    نمايندگان و  دبيرخاهن
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برنامه راهبردي توسعه بخش عمران و شهرسازي 

 استان زنجان 

 
 مقدمه -1

بخش عمران و شهرسازي به عنووان موتوور پرتووان توسوعه هموواره موورد توجوه صواحب نظوران          

اقتصوادي و نيول بوه پيشورفتهاي     هاي توسعه بوده و به عنووان عواملي بوراي دسوتيابي بوه رشود        برنامه

تكنولوژيكي شناخته شده است ؛ از طرفي با توجه به مطالعات انجام شوده در خصووت توسوعه اسوتان ،     

بخش عمران و شهرسازي در حال حاضر به عنوان يكي از اركان پايه توسعه استان مطرح  شده كوه بوه   

بوا شوناخت    اسوت د كرد ؛ بنوابراين ززم  موازات توسعه ساير بخش ها مسير توسعه استان را هموار خواه

ي در وضعيت موجود و با توجه به چشم انداز و اهداف كمي و كيفي تعيين شده بخش عمران و شهرسواز 

سال آينده و با در نظر گرفتن سياستهاي كالن محيطي و بخشي و با شناسايي نقاط ضعف و قووت  شش 

هاي مناسب براي تثبيت جايگواه اسوتان در جايگواهي     داخلي و فرصتها و تهديدهاي محيطي ، استراتژي

رسوازي  شايسته متناسب با توانمنديهاي استان ارائه گردد ؛ در اين راستا چرايوي و اهميوت عموران و شه   

هواي پيشونهادي نيوز توالش      بررسي و آينده آن ترسيم و راههاي رسيدن به آن طراحي شده و در برنامه

هواي نسوبي    بخش خصوصي و جهت گيري سياستهاي اقتصادي وبهره گيري از مزيت بهگرديده با اتكاء 

ز طريو  ارتقواي   هاي رقابتي گامهايي برداشته شود و رشد بهره وري عوامل توليد ا در جهت ايجاد مزيت

 .وري منابع انساني تحق  يابد وري سرمايه وبهره بهره

بسويار پور   اين اهداف نقش مسؤوزن اسوتاني  آنچه كه اهميت دارد اين است كه جهت دستيابي به  

هاي بين بخشوي و بوا تربيوت     رنگ و تعيين كننده خواهد بود و بايد تالش شود با ايجاد ارتباطات و پيوند

گيري از خدمات آنان ، بوراي توسوعه زيور سواختها و رشود       فني و مهندسي قوي و بهرهمشاوران خدمات 

 .سرمايه گذاري اقدامات مضاعفي معمول گردد

تعيوين گرديوده و   زنجوان   عمران و شهرسازي اسوتان و اهداف توسعه بخش  انداز چشمين برنامه درا

استراتژيك اثرگذار بور توسوعه    تجزيه و تحليل عوامل محيطي اثرگذار بر توسعه بخش، موضوعاتضمن 

بوه ازاي هور يوك از     ي پويش بينوي شوده   هوا  راهبردهاي توسعه بخشي به تفكيك برنامهتعيين و بخش،

 . استراهبردها آورده شده 

مفاهيم مندرج در اين فصل با فرض تأييد چشم انداز و اهداف كمي مصوب بخش تهيه و بوه شورح   

و برناموه ششوم    باقيمانوده برناموه پونجم    براي سال هاي فعاليتني ياف  برنامه تدو. ذيل ارائه مي گردد

 .توسعه مي باشد
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 استان زنجانعمران و شهرسازي انداز توسعه بخش  چشم -2

 درشهرهاي استان زندگي و كيفيت دستيابي به توسعه پايدار شهري و بهبود استانداردها

 

 استان  و شهرسازي عمران بخش  وامل محيطي اثرگذار بر توسعهتجزيه و تحليل ع-3

استان  عمران و شهرسازي محيط بيروني و دروني بخشمهمترين عوامل استراتژيك در اين قسمت 

هوا و   در تجزيه و تحليل محيط بيرونوي مهمتورين فرصوت   . زنجان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

و نقواط قووت و ضوعف درون     اسوتان زنجوان   عمران و شهرسوازي  تهديدهاي محيط كالن و اختصاصي

موجوود تودوين    شورايط و سعي بر اين بوده است تا محيط تعريفي مبتني بور   است شناسايي شده بخشي

  .گردد

 

  عمران و شهرسازيبخش  تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک محيط بيروني -1جدول 

 1332سال  -استان زنجان

 عوامل محيط بيروني

ها
صت

فر
 

 التحصيالن در رشته هاي تخصصي مرتبطافزايش تعداد فارغ 

 اي در زمينه عمران شهري هاي حرفه وجود تشكل

مهندسين مشاور و خدمات شركت هاي پيمانكاري، امكان استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي در قالب 

 فني و مهندسي

 اقتصادي و ساخت و ساز در مردم استانروحيه مشاركت مالي در طرح هاي 

 و كريدرور اصلي شمالغرب قرارگيري و موقعيت شهرهاي اصلي استان در راههاي شرياني

 باورهاي ديني شهروندان

 بسترهاي قانوني جديد و تفويض اختيار به استان در بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهري

ها
يد

هد
ت

 

ضوابط و مقررات مربوطه و گاه تناقضات موجود عدم تناسب برخي قوانين با نيازهاي روز ، تعدد بخشنامه ها ، 

 در آنها

آسيب پذيري شديد سكونتگاه هاي انساني و ساختمان هاي عمومي و امدادي استان در مقابل سوانح طبيعي 

 بويزه زلزله

 روند طوالني اجراي طرح هاي شهري بدليل عدم مشاركت فعال شهروندان و كمبود منابع

 وملكرد ضعيف دستگاههاي ذيربط حريم شهرها فقدان ضوابط مربوط به

 ترجيح منافع و روحيات فردي بر منافع و روحيات جمعي

 زمين خواري و ساخت و ساز در مناطق غير مجاز

 (ساخت و ساز)اقتصادي و عمرانيسهم باالي ارزش زمين در پروژه هاي بزرگ 
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 عمران و شهرسازيو تحليل عوامل استراتژيک محيط دروني بخش  تجزيه -2جدول

 1332سال  -استان زنجان 
 

 عوامل محيط دروني

 
ت

قو
 

 ها

صدور پروانه، پايان )امكان بكارگيري فناوري اطالعات در ارائه خدمات اداري شهرداري ها فراهم بودن 

 ...(كار و

 در طرح هاي تفصيلي عمومي و خدمات رفاهيپتانسيل هاي موجود براي افزايش كاربري هاي 

 افزايش شهرهاي داراي طرحهاي جامع و تفصيلي در دست مطالعه

 گرايش مقاوم سازي در نوسازي و بازسازي ساختمان هاي غير مقاوم

 زمينه استفاده از مصالح استاندارد وتكنولوژي هاي نوين و صنعتي سازي مسكن و ساختمان

 و نوسازي وبازسازي ساختمانهاي مقاوم گذاري در بخش مسكن شهروندان به سرمايهعالقمندي 

 ميراث فرهنگي قابل توجه شهري و وجود آثار تاريخي در بافت شهري

 
ف

ضع
 

 ها

 ضعف برنامه ريزي منسجم و پايدار از منظر رشد و توسعه شهر

 نبود مديريت واحد شهري

 شهريضعف تخصص متوليان نهادهاي مديريت 

 فساد در سيستم مديريت شهري

 رشد بي ضابطه شهركهاي جديد در مناطق شهري

 مديريت نامناسب پسماندها و زباله هاي شهري

 كم توجهي به رعايت قواعد ترافيكي و عبور و مرور اعم از سواره و پياده

 پايين بودن شناخت از حقوق و مسئوليت هاي  شهروندي

 ومنافع فردي بر كليه تصميمات شهروندان غلبه نگاه اقتصادي

 اختمانهاسدرصد فايل توجه ساختمانهاي  با مصالح نامرغوب و غير مقاوم و قديمي و اسيب پذيري اين 

 ضعف بنيانهاي اقتصادي و زيرساخت هاي توسعه شهري در شهرهاي كوچک و متوسط استان

 

 استان زنجان عمران و شهرسازي بخش  وسعهموضوعات استراتژيک اثرگذار بر ت-4

عموران و   اثرگوذار بور توسوعه بخوش    پس از تعيين و شناسايي عوامل استراتژيك بيروني و درونوي  

استخراج موضووعات اسوتراتژيك بور اسواس ارزيوابي ميوزان       در اين قسمت به  ،استان زنجان شهرسازي

موضوعات استراتژيك عوامول   .تارتباط بين فرصت ها و تهديدها با قوت ها و ضعف ها پرداخته شده اس

بدين نحو كه بوا شناسوايي مهمتورين و كليودي تورين       ؛راهنماي تدوين استراتژي هاي توسعه مي باشند

گردند كه بوه اجورا گوذاردن     بخشي، توجهات و اقدامات معطوف به راهكارهايي مي  عوامل موثر بر توسعه

  .مسير توسعه را طي نمايدبخشي آنها بخش را قادر خواهد ساخت با حداكثر كارايي و اثر 

 شهرسازي و مديريت شهـري  .1

 فني و معماري  .2

 فرهنگ شهري .3

 اقتصاد شهري .4
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 استان زنجان عمران و شهرسازيتبيين موضوعات استراتژيک بخش  -3جدول 

 رديف
موضوع 

 استراتژيک
 شرح موضوع

 پيش بيني روند آينده در صورت

 نپرداختن به آن 

1 

شهرسازي 

و مديريت 

 شهـري

مديريت واحد شهري، با تحق   شهرسازي و مديريت شهوري
خدمات رساني و ايجاد تاسيسات و تجهيزات شهري در زموان  

 طورح هواي   درصد تحق  و كمتر و با هزينه كمتر انجام يافته
توسعه شهري افوزايش يافتوه و توسوعه متووازن و هماهنوگ      

 .شهري را در پي خواهد داشت
ي در سيستم حمل ونقل عمومي درون شهري، يكمبود و نارسا

هواي   بالوه زافزايش توليد زباله در سالهاي اخير ، بويژه موضوع 
 تجزيه ناپذير و هزينه ها و روشهاي جمع آوري و دفن زباله و

امكان استفاده از زباله در ايجاد درآمد و همچنين توامين   لزوم
 .بهداشت جامعه توجه ويژه اي را مي طلبد

به قرار گيري استان در  منطقه زلزله خيز و پتانسويل  با توجه  
پذيري شهرهاي استان مديريت بحران شهري در  بازي آسيب

سه زمينه مديريت قبول از بحوران، موديريت حوين بحوران و      
ريوزي   هواي اساسوي برناموه    مديريت پس از بحران از ضرورت

  .باشد توسعه شهري در بخش عمران شهري مي

سوايل نقليوه خصوصوي در سوطح     حجم وسيع تردد و  -
اتوالف   ،آلوودگي محويط زيسوت    ،افزايش ترافيوك  ،شهر

و افزايش زموان سوفرهاي   ( منابع)وقت و هزينه  ،سوخت
 بوا  موجوود  وضوع  مغايرت افزايش -.است  درون شهري

 شهري مصوب هاي طرح
 و شوهري  عموومي  كاربريهواي  و خودمات  تحق  عدم -

 بوه  سواكنان  مناسوب  دسترسي عدم نتيجه در و روستايي
 عمومي رفاه و خدمات

 منوابع،  رفوتن  هودر  و شوهري  مووازي  هاي طرح تهيه-
 انساني و مالي سرمايه وقت،
 و متعودد  هواي  طرح وجود بدليل ها طرح  تحق  عدم -

 متضاد بعضاً
 تجهيزات و تاسيسات احداث و رساني خدمات در خلل -
 اداموه  صوورت  سواكنان در  آسوايش  و رفاه تامين عدم -

 حتوي  و بووده  ي شهر درون ترافيك افزايش شاهد روند،
 شووهري درون ترافيووك جوابگوووي نيووز معووابر تعووري 
 .بود نخواهد

 آوري جموع  بوه  توجوه  عودم  و زبالوه  افوزون  روز توليد -
  آن بازيافت و اصولي

 

2 
فني و 

 معماري

استفاده از مصالح مقاوم و تامين اعتبارات مورد نيواز سواخت و   
 بر مشاركتمقاوم سازي با تاكيد 

ريالي و زماني صرف شوده بوراي    ،با وجود هزينه هاي انساني
درصد پيشونهادات   12-91تهيه طرح هاي توسعه شهري تنها 

 .تطرح توسعه تحق  يافته اس

كاهش توليد مسكن و افزايش بي خانمانهوا و تخريوب   -
 مساكن كم دوام موجود

 و حين در مالي و انساني هاي خسارت ميزان رفتن باز-
 و سويل  ويوژه  به غيرمترقبه طبيعي حوادث وقوع  از سپ

 .زلزله

3 
فرهنگ 

 شهري

با افزايش مهاجرت به شوهرها و سواكن شودن ايون افوراد در      
ريوزي ويوژه، ايون     بافتهاي حاشيه اي و عدم كنترل و برناموه 
آن در حوال افوزايش   مناط  شكل گرفتوه و گسوتره كالبودي    

انودازي بوه   گسترش شهرها به صورت افقوي  و دسوت   . است
و خالي اطراف، بافوت ميواني شوهرها را از توسوعه      رمناط  بك
دار و مياني شهرها را فرسووده   زا باز داشته و بافت هويت درون

به نحوي كه در مجمووع وجوود بافتهواي فرسووده و     .مي كند
اي در شهرها وعدم نفوذ مناسوب خودمات و تاسيسوات     حاشيه
تر شدن و بواز رفوتن   ي به اين مناط  ،موجب فرسوده يزيربنا

 .خطر آسيب پذيري در اينگونه مناط  گرديده است

كه به بافتهاي فرسوده و حاشويه اي شوهرها    در صورتي-
توجووه نگووردد ، موجووب افووزايش مشووكالت اجتموواعي   

جاني و مالي گرديده و ادامه اين روند  ،،فرهنگي، كالبدي
ريت شوهري را بوه دنبوال خواهود     باز رفتن هزينه مودي 

 .داشت

4 
اقتصاد 

 شهري

استقالل مالي شهرداريها وعودم تعريوف منوابع درآمودي     عدم 
پايدار و همچنين بواز بوودن هزينوه هواي جواري و عمرانوي       
شهرداري موجب بروز اخالل در خودمات رسواني مناسوب بوه     

زيرپاگذاشتن اصول شهرسازي و منوافع دراز   شهروندان و گاهاً
مدت شهروندان در مقابل منوافع آنوي و درآمودي شوهرداريها     

 .است 

در صورت ادامه اين روند نه تنها خدمات رساني مناسوب  
ي در يبه شهروندان و اجراي پروژه هاي عمرانوي زيربنوا  

بلكه تمايل به كسب درآمد از ؛ شهرها تنزل خواهد يافت
هرسازي و ترويج و تشوي  به تخلوف و  محل تخلفات ش

عدم رعايت اصول شهرسازي ،موجبوات سولب آسوايش    
رحهواي  شهروندان در دراز مدت شوده و عودم تحقو  ط   

 .تتوسعه را در پي خواهد داش
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 ان زنجاناست عمران و شهرسازي بخشراهبردهاي توسعه -5

به تفكيوك موضووعات    شهرسازيعمران و  بخش  راهبردهاي مورد نظر براي توسعهدر اين قسمت 

به هر راهبرد يك كد شناسايي چهار رقمي اختصات داده شده كوه دو رقوم    .آورده شده است استراتژيك

 . راهبرد مي باشد  اول آن بيانگر كد بخش و دو رقم بعدي بيانگر شماره

 
 

 زنجان بر اساس استان  عمران و شهرسازي راهبردهاي توسعه بخش -4جدول

 موضوعات استراتژيک 

 رديف
موضوع 

 استراتژيک
 راهبردها كد

1 
شهرسازي و 

 مديريت شهـري

 افزايش ميزان تحقق كاربري هاي عمومي و خدماتي در طرح هاي توسعه شهري 2061

 ايجاد درآمد مستمر و پايدار شهرداري ها 2062

 بهبود حمل و نقل درون شهري 2063

 شهريبهبود سيستم مديريت  2064

 بهبود مديريت زيست محيطي و توسعه پايدار 2065

 تقويت زيرساخت ها و ارتقا خدمات در مناطق نوساز و حاشيه شهري 2060

 بافت فرسودهنوسازي  2062 فني و معماري 2

 فرهنگ شهري 3

2062 
احياء و پايبندي به ارزش هاي بنيادين معماري ايراني و استفاده از تجارب بومي 

 شده جهاني سازي

  ترويج قانونمداري در رعايت ضوابط توسط شهروندان 2063

 شهروندي و نهادينه كردن آن و تكاليف ترويج حقوق 2016

 اقتصاد شهري 4

 ايجاد مزيت هاي نسبي جديد براي تاثير گذاري در توسعه شهري 2011

 تقويت اقتصاد شهري با رويكرد توسعه خدمات برتر 2012

 توسعه استفاده از فنآوري هاي نو در مديريت شهري 2013

 توسعه مشاركت در ايجاد زير ساخت هاي شهري 2014

 ايجاد سيستم هماهنگ خدمات شهري جهت نگهداشت طرحها و پروژه ها 2015

 

 

 به تفكيک راهبردها عمران و شهرسازي بخش  توسعه يها برنامه-0

 .طراحي شده اند هاييدر اين قسمت براي عملياتي نمودن راهبردهاي تدوين شده، برنامه 
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 به تفكيک راهبرد  عمران و شهرسازي بخش  توسعه يبرنامه ها  -5جدول

 
 راهبرد و  برنامه   شرح

 افزايش ميزان تحقق كاربري هاي عمومي و خدماتي در طرح هاي توسعه شهري راهبرد

 برنامه
از روش هاي مشاركتي كارآمد در تملک اراضي و اجراي  طرح هاي خدمات شهري پيش  استفاده

 بيني شده در طرح هاي توسعه شهري

 برنامه
تامين منابع مالي مورد نياز تملک اراضي طرح هاي خدمات شهري در بودجه شهرداري ها در دوره 

 برنامه

 خدمات عمومي توسط دستگاه اجرايي دولتيتامين منابع مالي مورد نياز براي تملک اراضي  برنامه

 ايجاد درآمد مستمر و پايدار شهرداري ها راهبرد

 سرمايه گذاري و مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي درآمدزا و پايدارمرتبط با وظايف شهرداري ها برنامه

 پيگيري وضع و اخذ عوارض متناسب با خدمات شهري ارائه شده برنامه

 و نقل درون شهري بهبود حمل راهبرد

 تصويب و اجراي طرح جامع ترافيک شهري برنامه

 افزايش سهم حمل ونقل عمومي وايجاد تنوع در سرويس هاي حمل و نقل درون شهري برنامه

 مناسب سازي معابر و فضاي شهري براي تسهيل رفت و آمد و امنيت عابرين پياده و معلولين  برنامه

 شهريبهبود سيستم مديريت  راهبرد

 توانمند سازي نيروي انساني شهرداري ها برنامه

 اصالح و مناسب سازي ساختارسازماني شهرداري ها برنامه

 برونسپاري خدمات قابل واگذاري شهرداري برنامه

 هزينه شهرداري ها-اصالح ساختار درآمد برنامه

 مديريت واحد شهريتوسعه خدمات الكترونيک و بانک جامع اطالعاتي در راستاي  برنامه

 (روستا شهر)توجه ويژه به بافت شهري شهرهاي جديد التاسيس   برنامه

 بهبود مديريت زيست محيطي و توسعه پايدار راهبرد

 مديريت و بازيافت پسماندهاي شهري برنامه

 توسعه فضاهاي سبز و مراكز تفريحي و رفاهي برنامه

 مجاورت مناطق شهريايجاد و توسعه پارك هاي جنگلي در  برنامه

 ساماندهي و مديريت آب هاي سطحي و زير سطحي ، مسيل ها و پسآب ها برنامه

 تعيين راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف منابع برنامه

 برنامه
ديگر شفاف سازي و اطالع رساني عمومي كليه دستورالعمل ها و ضوابط مورد عمل شهرداري ها و 

 سازمان هاي خدمات رسان به شهروندان

 تقويت زيرساخت ها و ارتقا خدمات در مناطق نوساز و حاشيه شهري راهبرد

 برنامه
در مناطق ...(فضاهاي سبز، كاربري هاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و)تحقق كاربري هاي عمومي 

 جديد و در حال ساخت شهري

 دولتي، متناسب با استقرار جمعيت در مناطق جديدايجاد مراكز خدمات عمومي  برنامه
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  به تفكيک راهبردعمران و شهرسازي  بخش  توسعه يبرنامه ها  -5جدولادامه 

 

 راهبرد و  برنامه   شرح

  بافت فرسوده نوسازي راهبرد

 به روز رساني و اجراي طرح ساماندهي بافت فرسوده شهري برنامه

 مقاوم سازي و بازسازي ساختمان هاي بافت هاي فرسوده شهريبهسازي، نوسازي،  برنامه

 شناسايي و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي در شهرها برنامه

 احياء و پايبندي به ارزش هاي بنيادين معماري ايراني و استفاده از تجارب بومي سازي شده جهاني راهبرد

 هويت بخشي به سيما و كالبد شهري برنامه

 مناسب سازي فضاهاي شهري باتوجه به فرهنگ و باورهاي ديني برنامه

  ترويج قانونمداري در رعايت ضوابط توسط شهروندان راهبرد

 تبيين و شفاف سازي ضوابط، مقررات و قوانين با استفاده از شبكه هاي همگاني و اينترنت برنامه

 ترويج حقوق شهروندي و نهادينه كردن آن راهبرد
 بسته هاي فرهنگي وآموزش حقوق شهرونديتهيه  برنامه

 ايجاد مزيت هاي نسبي جديد براي تاثير گذاري در توسعه شهري راهبرد

 پيشنهاد طرح هاي موضوعي و موضعي با تسهيالت ويژه براي سرمايه گذاران برنامه

 توسعه گردشگري شهري برنامه

 تقويت اقتصاد شهري با رويكرد توسعه خدمات برتر راهبرد

 شناسايي و حمايت از فرصت هاي بزرگ سرمايه گذاري شهري برنامه

 ...و تجارت الكترونيک و خدمات فني و مهندسي و ictتوسعه خدمات برتر در حوزه هاي  برنامه

 واگذاري زمين هاي مناسب در مقياس شهري برنامه

 حمايت موثر از سرمايه گذاران در ابعاد تسهيالت مالي برنامه

 توسعه استفاده از فنآوري هاي نو در مديريت شهري راهبرد

 بستر سازي مناسب جهت فعاليت تشكل ها در عرصه هاي مديريت شهري برنامه

 حمايت از شركت هاي دانش بنيان فعال در امور شهري برنامه

 توسعه مشاركت در ايجاد زير ساخت هاي شهري راهبرد

 توسعه زيرساختهاي شهريجلب مشاركت بخش خصوصي در ايجاد و  برنامه

 ايجاد سيستم هماهنگ خدمات شهري جهت نگهداشت طرحها و پروژه ها راهبرد

 تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي برنامه

 برنامه ريزي، احداث و ساماندهي زير ساخت ها و خدمات شهري برنامه

 بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي ساختمان هاي عمومي برنامه

 

 

 

 


