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ارتقاء مدیزیت شهزی با تأکید بز تحققپذیزی طزحهای توسعه شهزی
(مطالعه موردی :منطقه یک تهزان)
واراس مزادی مسیحی  ،1شیما تشار
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 8استادیار گزٍُ شْزساسی ،داًشکذُ هؼواری ٍ شْزساسی ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکشی ،تْزاى ،ایزاى
 2داًشجَی کارشٌاسی ارشذ شْزساسی گزایش بزًاهِریشی شْزی ،داًشکذُ هؼواری ٍ شْزساسی ،داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تْزاى هزکشی ،تْزاى ،ایزاى

چکیده
هقالِی حاضز با ّذف تبییي شاخضّای اثزگذار بز ارتقا هذیزیت شْزی با تأکیذ بز تحقق طزحّای تَسؼِ شْزی هحذٍدُ
هٌطقِ یک تْزاى در دستَر کار قزار گزفتِ است .با تَجِ بِ هَضَع ٍ هاّیت تحقیق حاضز بِطَرت تَطیفی – تحلیلی ٍ
اسلحاظ ّذف کاربزدی هیباشذ ،بؼذ اس تظَیب کلیات پضٍّش با هزاجؼِ بِ هٌابغ کتابخاًِای بِ بزرسی ایذُّا ،دیذگاُّا ٍ
ًظزیات هزتبط با طزحّای تَسؼِ شْزی ،هذیزیت شْزی ،ارتقا هذیزیت شْزی ،اًَاع طزح ٍ ...پزداختِ شذ .بذیي تزتیب
هفاّین ٍ دیذگاُّا ٍ پیشیٌِی تحقیق کلیذٍاصگاى اطلی تحقیق ٍ دیذگاُّای پیزاهَى آىّا ،شاخضّا ٍ هؤلفِّای ارتقا
هذیزیت شْزی با تأکیذ بز تحقق طزحّای تَسؼِ شْزی ،هَردبزرسی قزار خَاّذ گزفت .جاهؼِ آهاری تحقق ساکٌاى ٍ
کارشٌاساى ٍ هتخظظاى بزًاهِریشی شْزی ٍ هٌطقِای ،هٌطقِ یک تْزاى بز اساط سزشواری سال  8395ایزاى487٬5۰8 ،
ًفز ( 866٬888خاًَار) شاهل  238٬693هزد ٍ  248٬885سى هیباشذ ً.وًَِ آهاری بز اساط فزهَل کَکزاى هحاسبِ شذ .در
ّویي راستا جْت پاسخ بِ سؤالّا ٍ دستیابی بِ اّذاف تحقیق اس في بزًاهِریشی استزاتضیک کوی ٍ سَات بْزُ گزفتِ ًتایج
تحقیق ًشاى هیدّذ :یکی اس ػلل ًاکارآهذی طزحّای شْزی فقذاى هٌابغ هالی هٌاسب ٍ قاًًَی است .تولک اهالک ٍ اراضی
اشخاص ٍ تحظیل سهیي کِ السهِ اجزای طزحّای شْزی است بذٍى ٍجَد اػتبار ٍ پزداخت ٍجِ اهکاىپذیز ًیست .بِ آى
دلیل است کِ هالکیي هذتّا اس اػوال حق هالکیت خَد هحزٍم هیشًَذ ٍ دستگاُّای تولک کٌٌذُ ًیش قادر بِ اجزای
طزحّای خَد ًیستٌذ ٍ راّکارّا ٍ پیشٌْادّایی ارائِ شذُ است.
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