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 هاي شهري تهیه طرح نهیشیپ

اٍلیي عشح ضْشی، تَسظ کاسل فشیص )هٌْذس چشهساص ٍ سئیس کاسخاًِ  ػٌَاى تِعشح پیطٌْادی ضْش ّوذاى 
تِ تػَیة ٍصاست داخلِ سسیذ. تشاساس ایي  3131ّوذاى( تْیِ ٍ تِ ٍصاست داخلِ پیطٌْاد ضذ ٍ دس آتاى هاُ  ساصی چشم
تِ خیاتاى  ّا خیاتاىضذ ٍ  هی هتش دس هشکض ضْش تا ضص خیاتاى ػشیض ضؼاػی هشکضی ایجاد 351، تایذ هیذاًی تِ لغش عشح

کْي ٍ ضص خیاتاى  هیذاى سثضُضذًذ. تذیي تشتیة هیذاى هشکضی،  هی هتشی ختن 051ػشیض )تلَاس( کوشتٌذی دس فاغلِ 
 کشدًذ. هی هشکضی هحالت ضْش سا هٌْذم

کِ دس هفاد ایي لاًَى تاسّا  تِ تػَیة سسیذ ٍ تا ٍجَد آى "ّا خیاتاىلاًَى تؼشیض ٍ تَسؼِ هؼاتش ٍ " 3131دس سال 
 ی تؼذ غَست گشفت.ّا سال ضذ ٍ تش تَاى اجشایی آى افضٍدُ گشدیذ، اها الذاهات اغلی ضْشساصی دس تجذیذًظش

کْي  ّای خٌذقی جذیذی سٍی ّا خیاتاىتشّویي اساس تَد کِ دس تْشاى، اگشچِ دیَاسّای پْي ضْش خشاب ضذ ٍ 
ای هطخع گستشش یافت ٍ چٌاى ضذ کِ تْیِ ًمطِ جذیذ ضْش تْشاى اص  ایجاد گشدیذ، لکي ایي الذام تذٍى پیشٍی اص تشًاهِ

تْیِ ضذ، اٍلیي ًمطِ ضْشساصی دس لشى  3131کِ دس سال سَی دٍلت تِ هستطاساى فشاًسَی ٍاگزاس گشدیذ. ایي ًمطِ 
 کًٌَی ٍ هشتَط تِ ضْش تْشاى تَد.

ی پیشاهَى ٍ ّا تافتدس ای  ػوذُّای  "ساصی خیاتاى")کفیل ضْشداسی تْشاى(  ، تِ دستَس تَرسجوْشیّا سال دس ایي
دسگزسّا  آهذگی پیص ًاهِ آییيلاًَى ٍ "کِ  3131هشکضی آى صهاى ضْش تْشاى تِ اجشا دسآهذ ٍ دٍ سال تؼذ یؼٌی دس سال 

 هلضم تِ تثؼیت اص ضَاتغی خاظ ضذًذ. آى تشهطشف  ّای ساختواىٍ  ّا خیاتاىتػَیة ضذ، تذًِ  "...ٍ
دس ایشاى تطکیل ضذ ٍ  "ساصهاى اغل چْاس تشٍهي"هَسَم تِ دس ساصهاًی  سیضی عشحتخص ضْشساصی ٍ  3111دس سال 

چٌذ هٌْذس ضْشساص اص جولِ دکتش تَسسي ٍ هٌْذس گیثس ًْادُ ضذ. ایي ػذُ ًیض تشای اٍلیي تاس  تش ػْذُهسؤٍلیت آى 
 اًگلیسی تْیِ کشدًذ. سِ ضْش ضیشاص، اغفْاى ٍ سٌٌذج سا تِ صتاى سیضی عشحهغالؼات ٍ 
 سیضی تشًاهِ ساصٍکاسّای اغلی ایجاد  ، صهیٌِ"ّیأت ػالی تشًاهِ"ٍ  "ساصهاى تشًاهِ"تا تأسیس  صهاى ّن 3110 دس سال

 ػوشاًی دس کطَس تِ ٍجَد آهذ.
دس ایي حال، تحَالت اجتواػی ًاضی اص ًَگشایی دس جاهؼِ ٍ افضایص سفاُ اجتواػی، سثة سضذ عثیؼی جوؼیت ٍ تَسؼِ 

 ، خذهات ٍ ًیاصّای جذیذ صًذگی ضْشی تیطتش ضذ.ّا فؼالیتس پی آى فضایٌذُ ضْشًطیٌی ضذ ٍ د
کوک صهیٌی "، ٍ لاًَى 3111دس سال  "لاًَى ضْشداسی"، 3110دس سال  "ًَساصی ٍ ػوشاى ضْشی"تػَیة لاًَى 
ی ضْشساصی ٍ ّا فؼالیتّای حمَلی  ، صهی3112ٌِدس سال  "...ضْشساصی ٍ الذاهات ػوشاًی ٍّای  تشای اجشای تشًاهِ

 دس دستَس کاس کاسگضاساى لشاس گشفت.ضْشی  ّای عشح، تْیِ 3111هذیشیت ضْشی سا دس ضْشّا فشاّن کشدًذ ٍ اص دِّ 
، اٍلیي گشٍُ اص سشتاصاى، تحت ػٌَاى 11آهشیکا ٍ ٍصاست کطَس دس دِّ  الوللی تیيتا اهضای لشاسدادی تیي ّیأت ػوشاى 

هذًذ ٍ دس ٍصاست کطَس هطغَل تِ کاس ضذًذ. تذیي گًَِ، تشای تیطتش ضْشّا، عشح ( تِ ایشاى آPeace group) گشٍُ غلح
 ٍ گزستٌذی تْیِ کشدًذ. تٌذی ضثکِ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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کِ تیي دٍلت ایشاى ٍ آلواى هٌؼمذ ضذ، یک  ای ًاهِ هَافمتتا آى ٍ تا ضشٍع تشًاهِ ػوشاًی سَم کطَس، عثك  صهاى ّن
کطَس، تشای چٌذ ضْش اص جولِ اغفْاى، عشح  ٍصاست دسًام ضْشساصی هٌْذس آلواًی تِ ًام فایل تا تطکیل ساصهاًی تِ 

کِ دس آى صهاى تٌْا هشجغ ًظاست ٍ تػَیة     تِ تػَیة ٍصیش کطَس ّا عشحگزستٌذی ٍ اغالح ضثکِ تْیِ کشد. تؼضی اص ایي 
 کوتش استفادُ ضذ. ّا عشحسسیذ ٍلی اص آى     تَد ّا ضْشداسیاهَس ضْشساصی ٍ 

ضْشی تا کیفیتی کِ ّن اکٌَى دس کطَس هتذاٍل است اص اتتذای تشًاهِ سَم ػوشاًی  ّای عشح"تِ ایي تشتیة، 
ی اٍل اجشای تشًاهِ ػوشاًی سَم کطَس، لشاسداد تْیِ عشح جاهغ چٌذ ضْش تیي ّا سال ( آغاص گشدیذ. دس   3113-11کطَس)

ٍصاست آتاداًی ٍ  3111گشدیذ. تا ایي کِ دس سال ساصهاى تشًاهِ ٍ تؼذادی اص هؤسسات هطاٍس ٍ هؼواسی ٍ ساختواًی هٌؼمذ 
 ضْشّایی کِ لشاسداد جاهغ ّای عشحهسکي ٍ تِ دًثال آى ضَسای ػالی ضْشساصی تأسیس یافت ٍ ًظاست دس کاس تْیِ 

لثالً هٌؼمذ ضذُ تَد، تِ ػْذُ دتیشخاًِ ضَسای ػالی ضْشساصی هحَل ضذ ٍ پس اص هذتی ػمذ لشاسدادّای جذیذ دس  ّا آى
 ."هَسد تِ دتیشخاًِ هزکَس ٍاگزاس گشدیذ ایي
دس تشًاهِ  ّا آى ضْش کِ تؼضی اص 11جاهغ  ّای عشح( هغالؼات هشتَط تِ 3110-53دس تشًاهِ ػوشاًی چْاسم کطَس) "

، تثشیض، لضٍیي، سضت، 3جاهغ ضْشّای تٌذسػثاس، تْشاى ّای عشحسَم آغاص ضذُ تَد، خاتوِ یافت ٍ تِ هشحلِ اجشا دسآهذ. 
 ."اًذ جولِتٌذسلٌگِ، اًضلی، ّوذاى، اَّاص، تاتلسش، جلفا، کشج، ضیشاص، اغفْاى، هطْذ، آتاداى ٍ خشهطْش اص آى 

تا تْیِ تشًاهِ ػوشاًی چْاسم کطَس داًست کِ  صهاى ّنتَاى  هی جاهغ سا دس ایشاى، ّای عشحضشٍع ٍالؼی تْیِ ٍ اجشای 
هذٍى ضذًذ. تشاساس تشًاهِ یاد ضذُ، ّا  دس آى صهیٌِدّی   شاحت تیطتشی یافتٌذ ٍ چگًَگی خذهاتغ ّا عشحدس ایي تشًاهِ، 

ضذًذ3 دس هشحلِ اٍل ضٌاخت ٍضغ هَجَد ضْش اص ًظش جوؼیتی، التػادی ٍ کالثذی،  هی تایست دس دٍ هشحلِ اجشا هی ّا عشح
، هحَس آى تای ضْشداسی ّا فؼالیتضْش تشاساس عشح جاهغ ٍ اًغثاق  هذت کَتاُّای  ٍ دس هشحلِ دٍم، تٌظین تشًاهِ

 گشفتٌذ. هی هَضَػات لشاس
آتی، ًگشش ًسثتاً جاهؼی تِ ضْش  ، تیاًگش تَجِ عشح تِ سفغ هطکالتجاهغ دس ایي دٍسُ ّای عشحتشسسی ضشح خذهات "

 ست.ّا عشحتِ هٌظَس تذٍیي ایي  ای هٌغمٍِ ًگاّی تِ هسائل 
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