طزح

تشًاهِ

گزدشگزی

86

الَیت 1

پروژه ها

 27تشًاهِ سیضی جزب گشدضگش
16
13
11
9

تَسعِ هحَس تفشیحیٍ -سصضی تاساجیي
1
احیاء  ،ساهاًذّی ٍ تَسعِ تاغ فشٌّگی
(دٍلتخاًِ صفَی) 6
ساهاًذّی تافت لذین ٍ تاسیخی لضٍیي

احذاث ّتل ،احذاث پاسن توذًْا ،احذاث تاغ پشًذگاى ،احذاث تاغ ٍحص ،احذاث
ًوایطگاُ تیي الوللی ،ایجاد هجتوع پاسن آتی
احیاء ٍ ساهاًذّی سثضُ هیذاى
هشهت ٍ احیاء هجوَعِ تاسیخی سعذالسلطٌِ ،احیاء ته تٌاّا تَسط تخص دٍلتی،

11

خصَصی ٍ تعاًٍی

ساهاًذّی اهام صادُ حسیي(ع) ٍ پیشاهَى آى

ووه تِ هشهت ٍ احیاء تماع هتثشوِ ضْشستاى لضٍیي ،تىویل پشٍطُ ساهاًذّی هحَطِ

ٍ سایش اهاوي هتثشوِ ضْش 18

 5احذاث تاغ هطاّیش 15

اهاهضادُ حسیي ،ساهاًذّی گلضاس ضْذای ضْشستاى لضٍیي
صهیي ٍالع ضذُ دس ضلع جٌَتی ٍ ضوالی خیاتاى ضْشداسی
ساهاًذّی لسوت جٌَتی سعذالسطٌِ ٍ پیشاهَى آى(هحَس ضشق هسجذالٌثی)  ،اتصال

4

ساهاًذّی تافت تاسیخی هشوضی لضٍیي
تا هحَسیت هسجذالٌثی ٍ تاصاس 10

هجوَعِ سعذالسلطٌِ ،هسجذالٌثی ٍ حاج چشٍن تِ هجوَعِ تاغ فشٌّگی ،ساهاًذّی
سشاّا ٍ واسٍاًسشاّا ،ساستِ ّا ٍ آب اًثاسّا ،حوام ّا ،هعاتش ،اهاوي هزّثی ،هساجذ ٍ
هحَطِ جٌَب تاصاس

 1ضْشهذسى دس وٌاس ضْش اصیل

طزح

تشًاهِ

حمل يوقل يتزافیک

85

الَیت 2

پروژه ها

 22طشح جاهع تشافیه

آرام ساسی تزافیک در تافت تاریخی فزٌّگی ضْز ،پارک آهَسش تزافیک،

 15طشاحی ٍ احذاث پاسویٌگ عوَهی دس ضْش

ضٌاسایی سهیي ّای هٌاسة در هحذٍدُ ضلَؽ ٍ پزتزدد ضْز جْت احذاث پارکیٌگ تا رٍیکزد هطارکت تا تَجِ تِ سیاست ّای
تذٍیي ضذُ در طزح جاهغ تزافیک( 10پارکیٌگ)  ،احذاث پارکیٌگ ػوَهی در خیاتاى اهام خویٌی ( رُ) ٍ آیت ا ...طالقاًی  ،احذاث
پارکیٌگ ػوَهی در خیاتاى خیام ٍ اطزاف آى  ،اهکاى سٌجی ٍ هطالؼِ ًیاس پارکیٌگ ػوَهی در سطح ضْز  ،اهکاى سٌجی ٍ هطالؼِ
ًیاس تِ پارکیٌگ در سطح ضْز  -هلحَظ ًوَدى پارکیٌگ ػوَهی در تذًِ ساسی ّا ٍ طزح ّای هذاخلِ ای در تافت

11

هٌاسة ساصی ٍ ساهاًذّی عثَس ٍ هشٍس
دٍچشخِ دس سطح ضْش

7

احذاث سیٌگ ووشتٌذی ضْش

6

عذم توشوض هشاوض تجاسی ٍ اداسی دس هشوض

5

هتشٍی ّطتگشد تِ لضٍیي

8

سٍاى ساصی ضوال تِ جٌَب ٍ عشیض ًوَدى
هسیشّای پش تشدد

5

طشاحی واهل خیاتاًْا ٍ صیشگزسّا

4

فشٍدگاُ

3

استفادُ اص سیستوْای سیلی داخل ضْش

ایجاد هحَرّایی هخصَظ ػثَر دٍچزخِ ٍدر اختیار قزاردادى دٍچزخِ تِ هزدم ّوزاُ تا احذاث پارکیٌگ دٍچزخِ در طَل هسیز ،
تطَیق تخص خصَصی تِ ایجاد ٍ احذاث هزاکش ٍاگذاری دٍچزخِ تِ هزدم تِ صَرت کزایِ ای ،ساهاًذّی ػثَر ٍ هزٍر دٍچزخِ در
تافت قذین ،احذاث ریٌگ ػثَر ٍ هزٍر دٍچزخِ در ضْز  ،تذٍیي ًظام سزهایِ گذاری تخص خصَصی در ایجاد ساسٍکارّای استفادُ
هزدم اس دٍچزخِ در ػثَر ٍ هزٍر ضْزی  ،یکی اس راُ ّای رسیذى تِ ضْزسالن ،پاک ٍ ساسگار تا هحیط سیست ،تَسؼِ فزٌّگ استفادُ
اس دٍچزخِ است،.تذٍیي ٍ اجزای طزح ّایی جْت ارتقای سطح فزٌّگ استفادُ اس دٍچزخِ در سًذگی رٍساًِ ضْزًٍذاى(تثلیغات ٍ )...
تکویل ریٌگ کوزًثذی ضْز هطاتق تا هطالؼات هٌْذسیي هطاٍر ضْز ٍ تزًاهِ

تؼزیض جادُ تْطت فاطوِ ٍ پیغوثزیِ
احذاث سیزگذر ضْیذ تاتایی ٍ ضْیذ تْطتی

طزح

تشًاهِ

حفظ ي تًسعٍ باغات ي فضاَای سبش

64

الَیت 3

پروژه ها

 34تاغات سٌتی

آهَسش ّوگاًی ٍ تٌَیز افکار ػوَهی در سهیٌِ هحیط سیست ،تَسؼِ سیاست ّای تاسدارًذُ جْت جلَگیزی اس تخزیة تیص اس حذ
تاغات هَجَد  ،تَسؼِ سیاست ّای تطَیقی جْت ایجاد اًگیشُ در تاغذاراى ٍ تخص خصَصی ٍ دٍلتی جْت ًگْذاری ،سزهایِ گذاری
ٍ ، ...تَسؼِ سیاست ّای احیا ،تَسؼِ ٍ تٌْگام ساسی کاضت ،داضت ٍ تزداضت تاغات هَجَد  ،تَسؼِ سیاست ّای گستزش سیزساخت
ّا در هحذٍدُ تاغات سٌتی

 21احذاث ٍ تَسعِ پاسوْا دس ضْش لضٍیي

پارک سزتک ،حاضیِ رٍدخاًِ ًَاب ،طزاحی پارک ضْزی ضوال اتَتاى ،پارک ضقایق ضزقی ٍ غزتی ،پارک داًطجَ (رٍتِ رٍی ضْزداری
هٌطقِ ،)3

 6تاغ ضْش ٍ تاغ ٍیال
 2تطَیك ٍ تَسعِ تام سثض
1

احذاث پاسن  -لگَ لٌذ

طزح

تشًاهِ

ريیکزدَای مدیزیتی

55

الَیت 4

پروژه ها

طشح ّای اجشائی هجوَعِ ضْشی
وٌتشل ٍ هذیشیت تْیٌِ پشٍطُ ّا

تْیِ پیَست فشٌّگی پشٍطُ ّا ،تىویل پشٍطُ ّای ًیوِ توام،

هذیشیت هتحذ

وٌتشل فشٍش تشاون
لضٍم عذم دخالت ضْشداسی دس تخص
خصَصی
تَسعِ آیٌذُ ضْش
تذٍیي تشًاهِ استشاتظی ضْشداسی
هذیشیت حاضیِ ًطیٌی
طشح جاهع ضْشی
تثییي ٍ تَسعِ فشآیٌذّای هذیشیت
ضْشی

تاسیس هشوض هطالعات ضْشی ،تاسیس هَصُ علن ٍ في آٍسی ،هذیشیت داًص هحَس

طزح

تشًاهِ

تًسعٍ سیبائیُای بصزی

43

الَیت 5

پروژه ها

 30ساهاًذّی ٍسٍدیْای ضْش

9

ساهاًذّی هسیشّای طَلی عثَس آب ٍ
ایجاد جارتِ ّای الصم دس اطشاف آى

 4صیثاساصی

ساهاًذّی ضص ٍرٍدی ضْز قشٍیي ،احذاث هجوَػِ ّای راُ ًٍذی تا ٍیژگی هؼزفی ٍ فزٍش سَغات
ضْز قشٍى ،کیَسک اطالع رساًی ضْز قشٍیي تاساختار ٍ ،GISرٍدی تْزاى تِ ػٌَاى اٍلَیت ،1
ٍرٍدی رضت تِ ػٌَاى اٍلَیت ٍ ،2رٍدی تاکستاى تِ ػٌَاى اٍلَیت ،3
پٌِْ ّای ّوجَار هسیل تاراجیي ،هحَر کاًال آب ٍ ساهاًذّی اطزاف آى ،پٌِْ ّای ّوجَار هسیل
تاسار ،هسیل خیاتاى تلَار هذرس ،هسیل داًطگاُ تیي الوللی اهام خویٌی(رُ) ،احیای قٌَات ،طزح
سیل تٌذ ٍ سیل تزگزداى ٍ دیَار ساحلی

طزح

تشًاهِ

تبییه حقًق شُز ي شُزيود
پروژه ها

آهَصش ضْشًٍذی
تَسعِ فشٌّگ ضْشًطیٌی

تؼویز ٍ تجْیش کاًَى ّای فزٌّگی ضْز،

تمَیت اعتواد ضْشًٍذاى
تَسعِ ووی ٍ ویفی ٍ فضائی هشاوض
هزّثی ٍ فشٌّگی
تَسعِ ووی ٍ ویفی وتاتخاًِ ّا

احذاث کتاتخاًِ هزکشی قشٍیي

احذاث تاالسهشوضی

احذاث تاالر ضْز قشٍیي ،احذاث سِ تاب سالي چٌذ هٌظَرُ،

احذاث فشٌّگسشای وَدن
تعویك ٍ تَسعِ ّNGOا
تاصتعشیف واسوشد هشاوض هزّثی

64

الَیت 6

طزح

تشًاهِ

تًسعٍ سالمت شُزيودان

28

الَیت 7

پروژه ها

تَسعِ ووی ٍ ویفی فضاّای فشٌّگی
ٍسصضی
طشح واّص افسشدگی ٍ افضایص ضاداتی
ضْشًٍذاى هثتٌی تش هثاًی اعتمادی
احذاث سشٍیسْای تْذاضتی عوَهی ٍ

تَسؼِ سزٍیس ّای رفاّی ضْزًٍذی ،آتخَری ،کیَسک هطثَػات ٍ  ،...الشام ساسًذگاى هجتوغ ّای
تجاری ًسثت تِ احذاث ًواسخاًِ ٍ سزٍیس ّای تْذاضتی ،

ضْش ٍ سالهت

ایجاد ضْزک سالهت،

تَسعِ اهىاًات سفاّی ٍ ضْشًٍذی

تشًاهِ

طزح

شُزاسالمی
پروژه ها

تثییي ضاخص ّای ضْشاسالهی
تذٍیي ًام تشای هعشفی لضٍیي (

هاًٌذ اصفْاى

ًصف جْاى ،ضْش تادگیشّا ٍ )...
تاسیس هَصُ خَضٌَیسی
اًجام پشٍطُ ّا ّن ساستا تا َّیت ضْش
لضٍیي
هعشفی لضٍیي فشٌّگی ٍ هزّثی

تشگضاسی ّوایص سضذ ٍ تَسعِ لضٍیي
پایتخت خَضٌَیسی

28

الَیت 8

طزح

تشًاهِ

ساماودَی مشاغل

24

الَیت 9

پروژه ها

ساهاًذّی هطاغل هضاحن ضْشی
جابجایی باسار میوه ،تزه بار و خشکبار فعلی(با در وظز گزفته بعد مسافت و قابلیت دستزسی) جشء پزوصه های دارای اولویت می باشد.

احذاث تاصاس هیَُ  ،تشُ تاس ٍ خطىثاس

ایجاد هویت اقتصادی و اجتماعی بزای باسار میوه و تزه بار جدید(احداث مسجد و فضاهای اجتماعی و رفاهی)
احداث سزدخاوه های وگهداری مواد غذایی و میوه و ...
کمک به ایجاد میدان میوه و تزه بار با همکاری شهزداری و تعاون روستایی

طزح

 16احیاء ٍ ساهاًذّی تافتْای فشسَدُ
 7ساهاًذّی ّادی آتاد
ساهاًذّی تافت فشسَدُ آتگیله

تشًاهِ

احیای بافتُای فزسًدٌ

23

الَیت 10

پروژه ها
پزوصه های بهبود محیط بافت های قدیمی شهز ،ووساسی و بهساسی بافت های فزسوده و سکووت گاه های غیز رسمی ،شامل بافت های دارای میزاث شهزی و
فاقد میزاث شهزی(هادی آباد ،آبگیلگ و حاج چزوک و )...

طزح

تشًاهِ

آب ،پسماود ،اوزصی
پروژه ها

اًتمال پساب
فاضالب ضْشی
هذیشیت آب
دسیاچِ هصٌَعی
وٌتشل آتْای سطحی

19

الَیت 11

طزح

تشًاهِ

اقتصاد شُزی ي سزمایٍ گذاری
پروژه ها

 10هثاحج سشهایِ گزاسی
 6دسآهذ پایذاس ضْشداسی

16

الَیت 12

طزح

تشًاهِ

شُز ًَشمىد
پروژه ها

ضْش الىتشًٍیه
ضْش دٍچشخِ
ضْش پیادُ

3

الَیت 13

طزح

تشًاهِ

امىیت ي مدیزیت بحزان
پروژه ها

هذیشیت تحشاى
اهٌیت

الَیت 14

