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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  أ 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه                                                                 فهرست مطالب                                               

 224 .............................................................................................................................................................شهر اقتصادي اتیخصوص - 3- 4

 ،يکشـاورز  صـنعت، ( ياقتصـاد  يبخشها از کی هر در آن نوع و دیتول زانیم شهر، ياقتصاد یکل اوضاع -1-4-3

 224 ............................................................................................................................................................................................)خدمات و تجارت

 224..............................................................................................................ها آن در شهر وضعیت و اقتصادي هاي بخش -3- 4- 1- 1

 237 ...........................................................................................................................................استان و شهر یقیتطب یبررس - 3- 4- 2-1

 247.............................................................................................................يسار شهر ياقتصاد يتهایفعال افزوده ارزش -3- 4- 1- 3

 در اشتغال درصد نسبت و زانیم و ياقتصاد مختلف فعال يبخشها در فعال تیجمع درصد نسبت و زانیم -2-4-3

 254 ...........................................موجود اطالعات و یرسم آمار اساس بر شهر در يکاریب درصد نسبت و زانیم و بخشها آن

 و ضـوابط  شـناخت  و شـهر  مختلـف  مناطق در آن راتییتغ و ها ساختمان ن،یزم ارزش به مربوط لیمسا -3-4-3

 265 .........................................................................................................اند داشته کننده نییتع نقش راتییتغ نیا در که ییارهایمع

 277 .مختلف امکانات و) رهیغ و اجاره فروش، و دیخر وضع شده، تمام متیق( مسکن به مربوط يها نهیهز - 3- 4- 4

 321 .....................................شهر عمران در مؤثر يسازمانها ریسا و يشهردار يادار و یفن ،ياعتبار ،یمال امکانات - 5-3

 321 ................................................................شهر عمران در مؤثر يسازمانها ریسا و يشهردار یفن و یمال امکانات - 5-3- 1

 321 .............................................................................................................................................................................مالی امکانات - 5-3- 1- 1

 326 ...............................................................................................................................................)آالت ماشین( فنی امکانات - 5-3- 2-1

 329 ........................................................................................................................................یانسان يروین و يادار امکانات - 3- 5- 1- 3

 امکـان  و گذشته در شهر عمران در مؤثر يسازمانها ریسا و يشهردار اعتبارات و درآمدها رشد یچگونگ -2-5-3

 341 .....................................................................................................................................................................................ندهیآ در آن راتییتغ

 350 ................................شهر یعمران يازهاین و کمبودها رفع يبرا دیجد ياعتبار و یمال منابع نیتأم امکانات - 3- 5- 3

 352 .............................................................................شهر عمرانی هاي فعالیت در مردم مشارکت چگونگی و امکانات - 5-3- 4

 اجـراي  و ریـزي  برنامه زمینه در متخصص انسانی نیروي سازماندهی و آموزش جذب، مشکالت و امکانات -5-5-3

 359.....................................................................مربوط هايسازمان سایر و شهرداري تجهیز منظور به شهر، عمرانی هاي طرح

 و شـهرداري  وظایف و اختیارات اراضی، مالکیت شهر، عمران به مربوط موجود مقررات و قوانین چگونگی -6-5-3

 363 ...................................................................................................................................................شهر عمران در مؤثر هاي سازمان سایر

 363 .........................................................................................................................................................................عمومی قوانین - 3- 5- 6- 1

 364 ...................................................................................................................................................اراضی به مربوط قوانین -3- 6-5- 1- 1

 376 ..................................................................................................................................ها شهرداري وظایف و اختیارات - 3- 5- 6- 2-1

 385 ...................................................................................................................شهر عمران در موثر هاي سازمان سایر -3- 6-5- 1- 3

 389 .............................................................................................................................................................................قوانین سایر - 5-3- 2-6
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ب 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  فهرست جداول

ـ تفک بـه  ياقتصـاد  يبخشها در) سهم( يسار شهر يها کارگاه تعداد ینسب عیتوز -341 -2 شماره جدول  نفـر  کی

 229 ..................................................................................................................................................................................................)1381( کارکن

 230............................ کن کار نفر حسب بر) سهم(يسار شهر يها کارگاه تعداد ینسب عیتوز - 341 - 3 شماره جدول

 231 ................)1381( کن کار نفر و تیفعال رشته کیتفک به يسار شهر يکارگاهها تعداد - 341 - 4 شماره جدول

ـ تفک بـه  ياقتصاد يتهایفعال رشته در) سهم(يسار شهر يها کارگاه تعداد ینسب عیتوز -341 -5 شماره جدول  کی

 233 ...........................................................................................................................................................................................)1381( کارکن نفر

 235 ...........................کن کار نفر حسب بر) سهم( يسار شهر يها کارگاه تعداد ینسب عیتوز - 341 - 6 شماره جدول

 244......)1381( کن کار نفر و ياقتصاد يبخشها کیتفک به مازندران استان يهاکارگاه تعداد - 341 -7 شماره جدول

ـ تفک بـه  کن کار نفر حسب بر مازندران استان يها کارگاه تعداد ینسب عیتوز -341 -9 شماره جدول  يبخشـها  کی

 245 ..............................................................................................................................................................................................)1381( ياقتصاد

 245 ...................کن کار نفر و ياقتصاد بخش کیتفک به استان يها کارگاه از يسار شهر سهم -431- 10 شماره جدول

 246 ....................................مازندران استان به نسبت يسار شهر يها کارگاه تعداد یمکان بیضر - 341-11 شماره جدول

 سـال  در يجـار  مـت یق به يسار شهر و مازندران استان ياقتصاد يبخشها افزوده ارزش - 341-12 شماره جدول

1385.................................................................................................................................................................................................................... 252 

 255 ..............................1385 سال در يسار شهر و استان شاغل و کاریب و فعال تیجمع یفراوان - 342- 1 شماره جدول

 256........................... 1385 سال در استان شاغل و کاریب و فعال تیجمع از يسار شهر سهم - 342-2 شماره جدول

 256 ................. مازندران استان و يسار شهر در سال 10 يباال تیجمع يکاریب و تیفعال نرخ -342- 3 شماره جدول

 256...........تیجنس کیتفک به مازندران استان  سال 10 يباال تیجمع يکاریب و تیفعال نرخ -342-4  شماره جدول

 256...............تیجنس کیتفک به يسار شهر  سال 10 يباال تیجمع يکاریب و تیفعال نرخ -342- 5  شماره جدول

 259 .........ياقتصاد تیفعال کیتفک به يسار شهر و شهرستان استان، نیشاغل تعداد یفراوان - 342 - 6 شماره جدول

 262 ............................يسار شهر و ساري شهرستان مازندران، استان نیشاغل ینسب عیتوز - 342 -7 شماره جدول

 263..........................ياقتصاد مختلف يتهایفعال رشته در استان اشتغال از يسار شهر سهم -342 -8 شماره جدول

 264 ...............استان ياقتصاد مختلف يتهایفعال رشته در يسار شهر اشتغال یمکان بیضر -342 -9 شماره جدول

 تا 1376 سال از يسار شهر و استان در یمسکون و کل تفکیک به ساختمانی هاي پروانه آمار -344-1 شماره جدول

 277..........................................................................................................................................................................................................1385 سال

 277 .....................................................................شده صادر یساختمان يها پروانه از يسار شهر سهم - 344-2 شماره جدول

 شـهر  و استان در یمسکون و کل تفکیک به صادره ساختمانی هاي پروانه تعداد ساالنه رشد -344-3 شماره جدول

 278 ...........................................................................................................................................................1385 سال تا 1376 سال از يسار

 280 ..............شهري نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکمیل هاي ساختمان نهیهز و تعداد -344- 4 شماره جدول

 280شهري نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکمیل یمسکون هاي ساختمان نهیهز و تعداد - 344-5 شماره جدول

 نقـاط  در خصوصی بخش توسط شده تکمیل هاي ساختمان نیزم و ساخت نهیهز  نیانگیم -344-6 شماره جدول

  282 .....................................................................................................................یمسکون ساختمان و ساختمان کل کیتفک به شهري
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  ج 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  فهرست جداول

 بخـش  توسـط  شـده  تکمیـل  هاي ساختمان نیزم و ساخت نهیهز  نیانگیم ساالنه رشد  -344-7  شماره جدول

 283 .................................................................یمسکون ساختمان و ساختمان کل کیتفک به شهري نقاط در خصوصی

 يسـار  شـهر  در یمسکون واحد مربع متر کی اجاره و یمسکون واحد ن،یزم متیق نیانگیم -344-8 شماره جدول

 287 ...............................................................................................................................................................1387 یال 1379 يسالها یط

 شـهر  در یمسـکون  واحـد  مربع متر کی اجاره و یمسکون واحد ن،یزم متیق نیانگیم رشد -344-9 شماره جدول

 287 .......................................................................................................................................................1387 یال 1379 يسالها یط يسار

 اسـتان  توسـعه  و ریـزي  برنامه شوراي مصوب ساري شهرستان  مهم يها پروژه و ها طرح  -345-1 شماره جدول

 307 ..................................................................................................................................................................................................)امورزیربنایی(

 استان توسعه و ریزي برنامه شوراي مصوب ساري شهرستان  مهم يها پروژه و ها طرح -345-1شماره جدول ادامه

 312    .............................................................................................................................................................)يدیتول امور(

 توسـعه  و ریـزي  برنامـه  شـوراي  مصوب ساري شهرستان  مهم يها پروژه و ها طرح -345-1 شماره جدول ادامه

 314              .....................................................................................................................................)یاموراجتماع( استان

ـ  1381 يهـا  سـال  در يدرآمـد  يهـا  فصل سر کیتفک به يسار يشهردار يدرآمدها -3511-1 شماره جدول ی ال

1388................................................................................................................................................................................................................. 325 

 325 ..................................................  1388یال 1381 يسالها در يشهردار يدرآمد ساختار -3511-2 شماره جدول

 326 .................................................................)1389( شهرداري اختیار در آالت ماشین نوع و تعداد -3512- 1 شماره جدول

 330 .......)1383( یخدمات يها حوزه کیتفک به يسار يشهردار در شاغل کار يروین تعداد -3513- 1 شماره جدول

 331 ...............................التیتحص حسب بر يسار يشهردار در شاغل کار يروین يبند دسته -  3513-2 شماره جدول

 333 التیتحص سطح کیتفک به ها حوزه یانسان يروین يکمبودها و موجود مصوب، تعداد - 3513- 3 شماره جدول

 337 ................يشهردار مختلف يها حوزه در آنها التیتحص سطح و موجود وضع نیشاغل -  3513- 4 شماره جدول

 339 .........................يشهردار)  يادار(  یلیتفص سازمان مصوب التیتحص حداقل و ها پست -3513-5 شماره جدول

ـ  يدرآمد يها فصل سر کیتفک به يشهردار يدرآمدها رشد -352-1  شماره جدول ـ  1382 يهـا  سـال  یط ی ال

1388.................................................................................................................................................................................................................. 344 

 349 .........1387یال 1381 يسالها در يجار و یعمران کیتفک به يسار يشهردار يها نهیهز -352-2 شماره جدول

ـ  1381 يسـالها  یط يسار يشهردار يها نهیهز ساختار -352-3  شماره جدول  و يجـار  حسـب  بـر   1387یال

 349 ................................................................................................................................................................................................................یعمران

 349...................................................1387یال 1382 يسالها یط يشهردار يها نهیهز رشد -352-4  شماره جدول

 386 ...............................................................................................آنها فعلی مجریان و ها شهرداري وظایف - 356- 1 شماره جدول

 387 ..................................................................آن فعلی جریان و شهرداري وظایف تفصیلی فهرست -356 -2 شماره جدول
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  د 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  صفحه  نمودارفهرست 

 227 .......................................................فعالیت رشته تفکیک به ساري شهر هاي تعدادکارگاه - 341-1 شماره نمودار

 227 ......................................................اقتصادي بخش حسب بر ساري شهر کارگاهی ساختار - 341-2 شماره نمودار

 228 ...........................................................کارکن تعداد حسب بر ساري شهر ساختارکارگاهی - 341-3 شماره نمودار

 239 ...............................................اقتصادي بخش حسب بر مازندران استان کارگاهی ساختار - 341-4 شماره نمودار

 239 ..................................................کارکن تعداد حسب بر مازندران استان کارگاهی ساختار -341- 5 شماره نمودار

 240 .................کارکن تعداد تفکیک به استان و ساري شهر هاي کارگاه تعداد تطبیقی شماي - 341-6 شماره نمودار

 240 ..............کارکن تعداد تفکیک به استان و ساري شهر هاي کارگاه ترکیب تطبیقی شماي -341- 7 شماره نمودار

 241 ...........................................کارکن تعداد تفکیک به استان هايکارگاه از ساري شهر سهم -341- 8 شماره نمودار

 241اقتصادي عمده هاي بخش تفکیک به استان و ساري شهر هاي کارگاه تعداد تطبیقی شماي - 341-9 شماره نمودار

 242 ..............................فعالیت رشته تفکیک به استان هاي کارگاه تعداد از ساري شهر سهم - 341-10 شماره نمودار

 242   ...................................................استان و ساري شهر هاي کارگاه ترکیب تطبیقی شماي -  341- 11 شماره نمودار

 243 فعالیت رشته تفکیک به استان به نسبت ساري شهر هاي کارگاه تعداد مکانی ضریب -341- 12 شماره نمودار

 248 .......................1385 سال در ساري شهر در اقتصادي مختلف هاي بخش افزوده ارزش -341-13 شماره نمودار

 249 ....................................................................... ساري شهر اقتصادي افزوده ارزش ترکیب -341- 14 شماره نمودار

 249 ................................................................................ استان اقتصادي افزوده ارزش ترکیب - 341- 15 شماره نمودار

 250 استان مازندرانو ساري شهر در اقتصادي مختلف بخشهاي افزوده ارزش تطبیقی شماي-341-16 شماره نمودار

 251 ....................)1385سال( استان اقتصادي هاي بخش افزوده ارزش از ساري شهر سهم - 341-17 شماره نمودار

 252 .......................1385 سال استان اقتصادي هاي بخش افزوده ارزش از ساري شهر سهم - 341-18 شماره نمودار

 260 .....................................................اقتصادي هاي فعالیت تفکیک به استان اشتغال فراوانی - 342-1 شماره نمودار

 261 ............................................اقتصادي هاي فعالیت تفکیک به ساري شهر اشتغال فراوانی -342-2 شماره نمودار

 283 ..............جاري قیمتهاي به ساختمان و مسکن مربع متر هر ساخت هزینه میانگین روند - 344-1 شماره نمودار

 286 ......................................ساري شهر در مسکن و زمین مترمربع یک قیمت تغییرات روند - 344-2 شماره نمودار

 286 ........................................ساري شهر در مسکونی واحد متر یک اجاره نرخ تغییرات روند -344- 3 نمودارشماره

 323 ....................................1388 الی 1381 سالهاي طی شهرداري درآمدهاي تغییرات روند - 3511-1 شماره نمودار

 323 .......1388 الی 1381 سالهاي طی مختلف منابع از حاصله درآمد میزان تطبیقی شماي - 3511-2 شماره نمودار

 324 ....................................................1388الی 1381 سالهاي در شهرداري درآمدي ساختار -3511-3 شماره نمودار

 324 ..........................1388 الی 1381 سالهاي در شهرداري درآمدي ساختار تطبیقی شماي - 3511-4 شماره نمودار

  330 ......................یخدمات يها حوزه کیتفک به يسار يشهردار در شاغل کار يروین سهم -3513-1 شماره نمودار

 331 ........................یلیتحص سطوح کیتفک به يسار يشهردار در شاغل کار يروین سهم - 3513-2 شماره نمودار

 334 ...................موجود مصوب، در سانسیل مدرك حداقل با)  نیشاغل ای(  ها پست سهم -  3513-3 شماره نمودار

 335 ...............موجود مصوب، در پلمید فوق مدرك حداقل با)  نیشاغل ای(  ها پست سهم -  3513-4 شماره نمودار

 335 .......................موجود مصوب، در پلمید مدرك حداقل با)  نیشاغل ای(  ها پست سهم - 3513- 5 شماره نمودار

 343 1388 الی 1381 هاي سال طی شهرداري درآمدي اجزاي و کل درآمد تغییرات روند -352-1 شماره نمودار

  344   1388 الی 1381 دوره در شهرداري درآمدي اجزاي و کل درآمد ساالنه رشد میانگین -352-2 شماره نمودار
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  صفحه  نمودارفهرست 

 346 ........1387 الی 1381 سالهاي طی عمرانی و جاري حسب بر شهرداري هاي هزینه روند -352-3 شماره نمودار

 346 .................................جاري حسب بر شهرداري هاي هزینه و درآمد روند تطبیقی شماي -352-4 شماره نمودار

 347 1387 الی 1381 سالهاي طی شهرداري سالیانه جاري و عمرانی هاي هزینه میزان - 352- 5 شماره نمودار

 348 1387 الی 1381 سالهاي طی جاري و عمرانی برحسب شهرداري هاي هزینه  ترکیب -352-6 شماره نمودار

 348 ......................................1387 الی 1381 سالهاي در عمرانی به جاري هاي هزینه نسبت - 352- 7 شماره نمودار
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 خصوصیات اقتصادي شهر  -4-3

اوضاع کلی اقتصادي شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخشهاي  -1-4-3

  اقتصادي (صنعت، کشاورزي، تجارت و خدمات)

  برنامه ریزي توسـعه شـهر بـه عنـوان فضـاي کـار و فعالیـت و اسـکان جمعیـت شـهري و فضـاي            

ایجـاد  فعالیت هاي اقتصادي اجتماعی، ایجاب می نماید تا ظرفیتهاي الزم را براي ایـن دسـت از فعالیتهـا    

ضعیت اقتصادي شهر را می توان بر اساس ظرفیتهـاي ایجـاد شـده و فضـاي     نمود بر این اساس، بررسی و

  کاري و بررسی ترکیب این فضاها و ساختار فعالیتی آنها انجام داد.

  

  هاي اقتصادي و وضعیت شهر در آن ها بخش -1-1-4-3

هاي آماري سرشماري کارگاهی نشان  شهر ساري بر اساس اطالعات و دادهبررسی وضعیت کارگاهی 

کارگاه را در بر گرفته است و فعالیتهـاي اقتصـادي معطـوف بـه      13864می دهد که شهر ساري مجموعاً 

  فضاهاي کارگاهی در این تعداد کارگاه جریان دارد.

ین میان بیشترین تعداد کارگاه هاي شهر را کارگاه هاي بخش فروش شـامل مـی شـود. تعـداد     در ا

درصـد کارگـاه هـاي شـهر را      53کارگاه است که بیش از  7398کارگاه هاي یاد شده در این بخش شامل 

  شامل می شود.

را در بـر  درصد کل کارگاه هاي شهر  5/12کارگاه مجموعاً  1729بخش صنعت نیز با برخورداري از 

  می گیرد. این بخش از منظر تعداد کارگاه در مرتبه دوم پس از بخش فروش قرار دارد.

بخش سایر خدمات شامل خدمات شخصی و خانگی و بخش مسـتغالت و کسـب و کـار در مراتـب     

درصد کل  2/6و  9سوم و چهارم از منظر تعداد کارگاه قرار دارند. سهم بخشهاي یاد شده به ترتیب معادل 

  ارگاه هاي شهر است.ک

بررسی وضعیت کارگاهی شهر ساري در الگوي چهار بخشی نشـان مـی دهـد کـه بخشـهاي غالـب       

  درصد هستند. 9/28درصد و سپس بخش خدمات با  8/55اقتصادي شهر از این منظر بخش بازرگانی با 

د درصـد کـل کارگـاه هـا را بـه خـو       4/0درصد و بخش کشاورزي  9/14در این الگو بخش صنعت  

  اختصاص داده اند.
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درصد کارگاه هاي شـهر را   6/92بررسی کارگاه هاي شهر بر اساس بعد کارگاهی نشان می دهد که 

نفر کار کن شامل می شوند. این امر نشانگر این است که فضاي فعالیتی کارگاه هاي شهر  1-5کارگاه هاي 

نفر کارکن نیز به عنوان  6-9هاي  بر اساس کارگاه هاي کوچک شکل گرفته است چرا که اگر سهم کارگاه

درصد کارگاه هاي شهر را این دست  95کارگاه هاي کوچک در زمره این کارگاه ها محسوب شوند بیش از 

  از کارگاه ها شامل خواهند شد.

از این منظر می توان گفت که فضاي فعالیتی شهر ساري بر اساس فعالیتهاي غیر برتر شکل گرفته 

  است.

درصد است و کارگـاه هـاي بـاالي     8/3نفر کار کن در شهر ساري معادل  10-49 سهم کارگاه هاي

  درصد گزارش شده است.  1نفر کارکن نیز معادل  50

  شایان ذکر است که بررسی تعداد و سهم کارگاه هاي بزرگ به تفکیـک بخشـهاي اقتصـادي نشـان     

کارگاه هاي آموزشی، بانک و بیمه، می دهد که اغلب کارگاه هاي بزرگ شهر را کار گاه هاي دولتی شامل 

بهداشت، تأمین آب و برق و گاز و خدمات عمومی و دفاع شامل می شوند کـه ایـن امـر ناشـی از الزامـات      

  مرکزیت اداري و سیاسی استان است.

رشـته فعالیـت شـماي دیگـري از      51بررسی تفصیلی تر وضعیت کارگاه هاي شهر ساري در قالـب  

  اي معطوف به آن را در شهر به دست می دهد.وضعیت کارگاهی و فعالیته

ساخت عمده فعالیتها  –بررسی تفصیلی وضعیت کارگاهی شهر نشان می دهد که در بخش صنعت 

در زمینه هاي تولید پوشاك، تولیـد فلـزات اساسـی، صـنایع مـواد غـذایی و آشـامیدنی و تولیـد چـوب و          

محصوالت چوبی است. در این بخش برتري مطلق از آن بخش ها و صنایع غیر دانش پایه است به عبـارتی  

ی توان یافت و صنایع عمدتاً صنایعی در بخش صنعت نشان چندانی از فعالیتهاي برتر از منظر فن آوري نم

هستند که در زمره صنایع مزاحم می شود از آنها یاد کرد که ساماندهی خاصی را در فضاي شـهري طلـب   

  می نمایند.

در بخش بازرگانی شامل عمده فروشی و خرده فروشی و همچنین هتل و رستوران غلبـه عمـده در   

 1082تعمیر و نگهداري وسـایل نقلیـه موتـوري بـا      واحد کارگاهی و سپس 6054بخش خرده فروشی با 

  واحد کارگاهی است.
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واحد عمدتاً کوچک خالصه می شود که با توجه به نقـش و   262کارگاه هاي عمده فروشی شهر به 

جایگاهی که براي شهر ساري در سطح منطقه و استان در نظر گرفته شده است و انتظاري که از عملکـرد  

  نی و تجارت می رود رقم قابل توجهی نیست.این شهر در بخش بازرگا

در بخش خدمات نیز جایگاه غالب از آن سایر فعالیتهاي خدمات عمومی و اجتمـاعی و شخصـی بـا    

  کارگاه و پس از آن بهداشت و آموزش است. 1248

رشته فعالیت مورد بررسی قرار گرفتـه   8در بخش مستغالت و کسب و کار که در این بررسی تحت 

فعالیتهاي مربوط به امالك و مستغالت و پس از آن فعالیتهاي طبقه بندي نشده و سپس کرایه دادن است 

  ماشین آالت و تجهیزات در مراتب اول تا سوم قرار دارند.

در این بخش نیز فعالیتهاي دانش پایه همچـون خـدمات کـامپیوتر، تحقیـق و توسـعه، فعالیتهـاي       

  و تبلیغات از جایگاه شایسته و بایسته برخوردار نیستند. حقوقی و حسابداري، معماري و مهندسی

از بررسی هاي یاد شده می توان نتیجه گرفت که فعالیتهاي دانش پایه در فعالیتهاي غیر آموزشی و 

بهداشت در شهر ساري از جایگاه مناسبی بر خوردار نبوده و چرخه رشد و انتقال فن آوري در اقتصاد شهر 

  ). 341-6الی  341-1و جداول شماره  341-3الی   341-1مودارهاي شماره دچار نقصان است. ( ن
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  تعدادکارگاه هاي شهر ساري به تفکیک رشته فعالیت -341-1نمودار شماره 

  
  

  ساختار کارگاهی شهر ساري بر حسب بخش اقتصادي -341-2نمودار شماره 
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  بر حسب تعداد کارکنساختارکارگاهی شهر ساري  -341-3نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1381تعداد کارگاههاي شهر ساري به تفکیک بخشهاي اقتصادي و نفر کار کن ( -341 -1جدول شماره 

 جمع اظهار نشده به باال 100 99-50 49-10 9-6 5-1 شرح فعالیت

 54 0 5 0 7 2 40 کشاورزي

 4 0 0 0 1 0 3 معدن

 1729 0 2 0 21 34 1672 صنعت

 43 0 8 5 10 2 18 آب، برق و گاز

 284 0 1 3 9 20 251 ساختمان

 7398 0 1 0 26 48 7323 فروش

 343 0 0 0 7 4 332 هتل و رستوران

 356 0 3 6 28 44 275 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 255 0 3 2 46 56 148 بانک و بیمه

 858 0 3 2 9 20 824 مستغالت و کسب و کار

 173 13 21 20 31 9 79 خدمات عمومی و دفاع

 548 0 9 28 262 53 196 آموزش

 572 0 9 4 40 22 497 بهداشت

 1247 0 3 2 24 38 1180 سایر خدمات

 13864 13 68 72 521 352 12838 جمع

  مرکز آمار ایران 1382ماخذ: اطالعات تفصیلی سرشماري عمومی کارگاهی سال 
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هاي شهر ساري (سهم) در بخشهاي اقتصادي به تفکیک نفر کارکن  توزیع نسبی تعداد کارگاه -341 -2جدول شماره 

)1381(  

 جمع اظهار نشده نفر به باال 100 99-50 نفر 49-10 نفر 9-6 نفر 5-1نفر  شرح فعالیت

 0.4 0.0 7.4 0.0 1.3 0.6 0.3 کشاورزي

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 معدن

 12.5 0.0 2.9 0.0 4.0 9.7 13.0 صنعت

 0.3 0.0 11.8 6.9 1.9 0.6 0.1 آب، برق و گاز

 2.0 0.0 1.5 4.2 1.7 5.7 2.0 ساختمان

 53.4 0.0 1.5 0.0 5.0 13.6 57.0 فروش

 2.5 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 2.6 هتل و رستوران

حمل و نقل و انبار داري و 

 مخابرات
2.1 12.5 5.4 8.3 4.4 0.0 2.6 

 1.8 0.0 4.4 2.8 8.8 15.9 1.2 بیمه بانک و

 6.2 0.0 4.4 2.8 1.7 5.7 6.4 مستغالت و کسب و کار

 1.2 100.0 30.9 27.8 6.0 2.6 0.6 خدمات عمومی و دفاع

 4.0 0.0 13.2 38.9 50.3 15.1 1.5 آموزش

 4.1 0.0 13.2 5.6 7.7 6.3 3.9 بهداشت

 9.0 0.0 4.4 2.8 4.6 10.8 9.2 سایر خدمات

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
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  هاي شهر ساري(سهم) بر حسب نفر کار کن به  توزیع نسبی تعداد کارگاه -341 -3جدول شماره 

  )1381تفکیک بخشهاي اقتصادي (

 جمع اظهار نشده نفر به باال 100 99-50 نفر 49-10 نفر 9-6 نفر 5-1 نفر شرح فعالیت

 100.0 0.0 9.3 0.0 13.0 3.7 74.1 کشاورزي

 100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0 معدن

 100.0 0.0 0.1 0.0 1.2 2.0 96.7 صنعت

 100.0 0.0 18.6 11.6 23.3 4.7 41.9 آب، برق و گاز

 100.0 0.0 0.4 1.1 3.2 7.0 88.4 ساختمان

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 99.0 فروش

 100.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.2 96.8  هتل و رستوران

 100.0 0.0 0.8 1.7 7.9 12.4 77.2 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 100.0 0.0 1.2 0.8 18.0 22.0 58.0 بانک و بیمه

 100.0 0.0 0.3 0.2 1.0 2.3 96.0 مستغالت و کسب و کار

 100.0 7.5 12.1 11.6 17.9 5.2 45.7 خدمات عمومی و دفاع

 100.0 0.0 1.6 5.1 47.8 9.7 35.8 آموزش

 100.0 0.0 1.6 0.7 7.0 3.8 86.9 بهداشت

 100.0 0.0 0.2 0.2 1.9 3.0 94.6 سایر خدمات

 100.0 0.1 0.5 0.5 3.8 2.5 92.6 جمع
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  )1381تعداد کارگاههاي شهر ساري به تفکیک رشته فعالیت و نفر کار کن ( -341 -4جدول شماره 

 کد  شرح فعالیت

 ساريشهر 

 جمع
 5-1 نفر

 نفر

6-9 

-10 نفر

49 

-50 نفر

99 

نفر به  100

 باال

اظهار 

 نشده

 54 0 5 0 7 2 40 5+02+01 کشاورزي و شکار و جنگلداري

 4 0 0 0 1 0 3 14-10 معدن

 321 0 1 0 7 9 304 15 صنایع مواد غذائی و آشامیدنی

 2 0 1 0 0 1 0 16 تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 77 0 0 0 1 2 74 17 تولید منسوجات

 340 0 0 0 3 3 334 18 تولید پوشاك

 7 0 0 0 0 0 7 19 دباغی و عمل آوري چرم

 240 0 0 0 0 0 240 20 تولید چوب و محصوالت چوبی

 5 0 0 0 0 0 5 21 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 67 0 0 0 3 5 59 22 انتشارات و چاپ و تکثیر رسانه ها

 1 0 0 0 0 0 1 23 تولیدذغال کک صنایع

 1 0 0 0 0 0 1 24 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی

 8 0 0 0 1 1 6 25 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 47 0 0 0 2 4 41 26 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

 1 0 0 0 0 0 1 27 تولید فلزات اساسی

 329 0 0 0 3 2 324 28 تولیدمحصوالت فلزي فابریکی

 37 0 0 0 0 1 36 29 تولیدماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0 0 0 0 0 0 0 30 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

 41 0 0 0 0 1 40 31 تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق

 1 0 0 0 1 0 0 32 تولید رادیو و تلوزیون

 48 0 0 0 0 0 48 33 ابزار پزشکیتولید 

 4 0 0 0 0 0 4 34 تولید وسایل نقلیه موتوري

 0 0 0 0 0 0 0 35 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 152 0 0 0 0 5 147 36 تولید مبلمان

 0 0 0 0 0 0 0 37 بازیافت

 0 0 0 0 0 0 0 38 کشت و صنعت

 43 0 8 5 10 2 18 41+40 تامین برق و گاز و آب

 284 0 1 3 9 20 251 45 ساختمان

فروش ونگهداري وتعمیروسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت 

 وخرده فروشی سوخت خودرو
50 1056 17 9 0 0 0 1082 
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 کد  شرح فعالیت

 ساريشهر 

 جمع
 5-1 نفر

 نفر

6-9 

-10 نفر

49 

-50 نفر

99 

نفر به  100

 باال

اظهار 

 نشده

عمده فروشی وحق العمل کاري بجزوسایل نقلیه موتورئ 

 وموتورسیکلت
51 250 6 6 0 0 0 262 

خرده فروشی بجزخرده فروشی وسایل نقلیه موتوري 

 وموتورسیکلت وتعمیرکاالهاي شخصی وخانگی
52 6017 25 11 0 1 0 6054 

 24 0 0 0 3 1 20 551 هتل

 319 0 0 0 4 3 312 552 رستوران

 211 0 1 4 22 37 147 62+61+60 حمل و نقل

 55 0 0 1 0 5 49 63 فعالیتهاي آژانسهاي مسافرتی

 90 0 2 1 6 2 79 64 پست و مخابرات

 212 0 2 2 43 56 109 65 مالی بجزبیمه وصندوقهاي بازنشستگیواسطه گریهاي 

 34 0 1 0 3 0 30 66 بیمه و بازنشستگی بجز تامین اجتماعی اجباري

 9 0 0 0 0 0 9 67 فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی

 321 0 0 0 0 2 319 70 فعالیتهاي مربوط به امالك و مستغالت

 112 0 0 0 0 0 112 71 تجهیزاتکرایه دادن ماشین آالت و 

 66 0 0 0 1 3 62 72 کامپیوتر و غعالیتهاي وابسته به آن

 6 0 1 0 1 0 4 73 تحقیق و توسعه

 76 0 0 0 0 4 72 741 فعالیتهاي حقوقی و حسابداري و دفتر داري

 56 0 0 2 3 6 45 742 معماري و مهندسی و سایر فعالیتهاي فنی

 9 0 0 0 0 1 8 743 تبلیغات

 212 0 2 0 4 4 202 749 فعالیتهاي کار و کسب طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 173 13 21 20 31 9 79 75 اداره امورعمومی ودفاع وتامین اجتماعی اجباري

 548 0 9 28 262 53 196 80 آموزش

 572 0 9 4 40 22 497 85 بهداشت ومددکاري اجتماعی

 1247 0 3 2 24 38 1180 س واجتماعی وشخصیسایرفعالیتهائ خدمات عمومی 

 13864 13 68 72 521 352 12838 جمع
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لیتهاي اقتصادي به تفکیک نفر توزیع نسبی تعداد کارگاههاي شهر ساري(سهم) در رشته فعا -341 -5جدول شماره 

  )1381کن (کار

 کد شرح فعالیت
 شهر ساري

 جمع
 اظهار نشده نفر به باال 100 99-50 نفر 49-10 نفر 9-6 نفر 5-1نفر

 100.0 0.0 9.3 0.0 13.0 3.7 74.1 5+02+01 کشاورزي و شکار و جنگلداري

 100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0 14-10 معدن

 100.0 0.0 0.3 0.0 2.2 2.8 94.7 15 صنایع مواد غذائی و آشامیدنی

 100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 16 تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 100.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.6 96.1 17 تولید منسوجات

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 98.2 18 تولید پوشاك

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 19 دباغی و عمل آوري چرم

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 20 تولید چوب و محصوالت چوبی

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 21 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 100.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.5 88.1 22 انتشارات و چاپ و تکثیر رسانه ها

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 23 صنایع تولیدذغال کک

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 24 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی

 100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 75.0 25 پالستیکیتولید محصوالت الستیکی و 

 100.0 0.0 0.0 0.0 4.3 8.5 87.2 26 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 27 تولید فلزات اساسی

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 98.5 28 تولیدمحصوالت فلزي فابریکی

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 97.3 29 طبقه بندي نشده در جاي دیگرتولیدماشین آالت و تجهیزات 

               30 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 97.6 31 تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق

 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 32 تولید رادیو و تلوزیون

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 33 ابزار پزشکی تولید

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 34 تولید وسایل نقلیه موتوري

               35 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 96.7 36 تولید مبلمان

               37 بازیافت

               38 کشت و صنعت

 100.0 0.0 18.6 11.6 23.3 4.7 41.9 41+40 تامین برق و گاز و آب
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 کد شرح فعالیت
 شهر ساري

 جمع
 اظهار نشده نفر به باال 100 99-50 نفر 49-10 نفر 9-6 نفر 5-1نفر

 100.0 0.0 0.4 1.1 3.2 7.0 88.4 45 ساختمان

فروش ونگهداري وتعمیروسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت 

 وخرده فروشی سوخت خودرو
50 97.6 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 100.0 

موتورئ  عمده فروشی وحق العمل کاري بجزوسایل نقلیه

 وموتورسیکلت
51 95.4 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

خرده فروشی بجزخرده فروشی وسایل نقلیه موتوري 

 وموتورسیکلت وتعمیرکاالهاي شخصی وخانگی
52 99.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 100.0 

 100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 4.2 83.3 551 هتل

 100.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 97.8 552 رستوران

 100.0 0.0 0.5 1.9 10.4 17.5 69.7 62+61+60 حمل و نقل

 100.0 0.0 0.0 1.8 0.0 9.1 89.1 63 فعالیتهاي آژانسهاي مسافرتی

 100.0 0.0 2.2 1.1 6.7 2.2 87.8 64 پست و مخابرات

 100.0 0.0 0.9 0.9 20.3 26.4 51.4 65 واسطه گریهاي مالی بجزبیمه وصندوقهاي بازنشستگی

 100.0 0.0 2.9 0.0 8.8 0.0 88.2 66 بازنشستگی بجز تامین اجتماعی اجباريبیمه و 

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 67 فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 99.4 70 فعالیتهاي مربوط به امالك و مستغالت

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 71 کرایه دادن ماشین آالت و تجهیزات

 100.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.5 93.9 72 کامپیوتر و غعالیتهاي وابسته به آن

 100.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 66.7 73 تحقیق و توسعه

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 94.7 741 فعالیتهاي حقوقی و حسابداري و دفتر داري

 100.0 0.0 0.0 3.6 5.4 10.7 80.4 742 معماري و مهندسی و سایر فعالیتهاي فنی

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 88.9 743 تبلیغات

 100.0 0.0 0.9 0.0 1.9 1.9 95.3 749 فعالیتهاي کار و کسب طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 100.0 7.5 12.1 11.6 17.9 5.2 45.7 75 اداره امورعمومی ودفاع وتامین اجتماعی اجباري

 100.0 0.0 1.6 5.1 47.8 9.7 35.8 80 آموزش

 100.0 0.0 1.6 0.7 7.0 3.8 86.9 85 بهداشت ومددکاري اجتماعی

 100.0 0.0 0.2 0.2 1.9 3.0 94.6 س سایرفعالیتهائ خدمات عمومی واجتماعی وشخصی

 100.0 0.1 0.5 0.5 3.8 2.5 92.6 جمع
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  ساري (سهم) بر حسب نفر کار کن بهتوزیع نسبی تعداد کارگاههاي شهر  -341 -6جدول شماره 

  )1381تفکیک رشته فعالیت (

 کد شرح فعالیت
 شهر ساري

 جمع
 اظهار نشده نفر به باال 100 99-50 نفر 49-10 نفر 9-6 نفر 5-1 نفر

 0.4 0.0 7.4 0.0 1.3 0.6 0.3 5+02+01 کشاورزي و شکار و جنگلداري

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 14-10 معدن

 2.3 0.0 1.5 0.0 1.3 2.6 2.4 15 صنایع مواد غذائی و آشامیدنی

 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.3 0.0 16 تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 17 تولید منسوجات

 2.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 2.6 18 تولید پوشاك

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 19 دباغی و عمل آوري چرم

 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 20 تولید چوب و محصوالت چوبی

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي

 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 0.5 22 انتشارات و چاپ و تکثیر رسانه ها

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 صنایع تولیدذغال کک

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 مواد و محصوالت شیمیائیصنایع تولید 

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 25 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 0.3 26 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 تولید فلزات اساسی

 2.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 2.5 28 فابریکیتولیدمحصوالت فلزي 

 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 29 تولیدماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی

 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 31 تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 32 تولید رادیو و تلوزیون

 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 33 تولید ابزار پزشکی

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 تولید وسایل نقلیه موتوري

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 36 تولید مبلمان

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 بازیافت

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 کشت و صنعت

 0.3 0.0 11.8 6.9 1.9 0.6 0.1 41+40 تامین برق و گاز و آب
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 کد شرح فعالیت
 شهر ساري

 جمع
 اظهار نشده نفر به باال 100 99-50 نفر 49-10 نفر 9-6 نفر 5-1 نفر

 2.0 0.0 1.5 4.2 1.7 5.7 2.0 45 ساختمان

فروش ونگهداري وتعمیروسایل نقلیه موتوري وموتورسیکلت 

 وخرده فروشی سوخت خودرو
50 8.2 4.8 1.7 0.0 0.0 0.0 7.8 

عمده فروشی وحق العمل کاري بجزوسایل نقلیه موتورئ 

 وموتورسیکلت
51 1.9 1.7 1.2 0.0 0.0 0.0 1.9 

خرده فروشی بجزخرده فروشی وسایل نقلیه موتوري 

 وموتورسیکلت وتعمیرکاالهاي شخصی وخانگی
52 46.9 7.1 2.1 0.0 1.5 0.0 43.7 

 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.2 551 هتل

 2.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 2.4 552 رستوران

 1.5 0.0 1.5 5.6 4.2 10.5 1.1 62+61+60 حمل و نقل

 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.4 63 فعالیتهاي آژانسهاي مسافرتی

 0.6 0.0 2.9 1.4 1.2 0.6 0.6 64 پست و مخابرات

 1.5 0.0 2.9 2.8 8.3 15.9 0.8 65 بجزبیمه وصندوقهاي بازنشستگی واسطه گریهاي مالی

 0.2 0.0 1.5 0.0 0.6 0.0 0.2 66 بیمه و بازنشستگی بجز تامین اجتماعی اجباري

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 67 فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی

 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.5 70 فعالیتهاي مربوط به امالك و مستغالت

 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 71 کرایه دادن ماشین آالت و تجهیزات

 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.5 72 کامپیوتر و غعالیتهاي وابسته به آن

 0.0 0.0 1.5 0.0 0.2 0.0 0.0 73 تحقیق و توسعه

 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.6 741 فعالیتهاي حقوقی و حسابداري و دفتر داري

 0.4 0.0 0.0 2.8 0.6 1.7 0.4 742 معماري و مهندسی و سایر فعالیتهاي فنی

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 743 تبلیغات

 1.5 0.0 2.9 0.0 0.8 1.1 1.6 749 فعالیتهاي کار و کسب طبقه بندي نشده در جاي دیگر

 1.2 100.0 30.9 27.8 6.0 2.6 0.6 75 اداره امورعمومی ودفاع وتامین اجتماعی اجباري

 4.0 0.0 13.2 38.9 50.3 15.1 1.5 80 آموزش

 4.1 0.0 13.2 5.6 7.7 6.3 3.9 85 بهداشت ومددکاري اجتماعی

 9.0 0.0 4.4 2.8 4.6 10.8 9.2 س اجتماعی وشخصی سایرفعالیتهائ خدمات عمومی و

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
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  بررسی تطبیقی شهر و استان -2-1-4-3

کارگـاه اسـت    155620استان مازندران بر اساس نتایج تفصیلی سرشماري کارگاهی مجموعاً داراي 

درصـد در بخـش سـایر     6/10درصد در بخش صنعت و  8/14درصد در بخش فروش  47که از این تعداد 

  خدمات قرار دارد.

درصد کارگاه هاي استان  2/50دهد که بررسی وضعیت استان در یک الگوي چهار بخشی نشان می 

درصـد در بخـش    7درصـد در بخـش صـنعت و     6/16درصد در بخـش خـدمات    2/26در بخش بازرگانی 

  کشاورزي قرار دسته بندي می گردند.

  درصـد کارگـاه هـاي اسـتان در ردیـف       2/91از منظر بعد کارگـاهی نیـز مشـاهده مـی شـود کـه       

درصـد در   5نفـر کـارکن و    6-9درصد در ردیف کارگاه هـاي   3/3نفر کارکن و  1-5کارگاه هاي کوچک 

  نفر کارکن قراردارند. 10-49ردیف 

  بررسی تطبیقی ترکیب کارگاهی استان و شهر ساري نشان می دهد که:

  نفر کارکن در کل کارگاه هاي شهر ساري از این سهم در استان بیشتر است. 1-5سهم کارگاه هاي 

  ن در کل کارگاه هاي شهر ساري از این سهم در استان کمتر است.نفر کارک 6-9سهم کارگاه هاي 

نفر کارکن در شهر ساري از این رقم در سطح استان بیشـتر اسـت کـه     50سهم کارگاه هاي باالي 

  عمدتاً ناشی از تعداد کارگاه هاي بزرگ دولتی است.

  در مجموع کارگاه هاي شهر ساري کوچک تر از کارگاه هاي استان است.

سهم شهر ساري از کارگاه هاي استان در گروه هاي ابعادي کارگاه ها موارد فوق را به وجهی  بررسی

از  1/9نفـر معـادل    1-5دیگر نشان می دهد چنانکه مشهود است سهم شهر ساري از تعداد کارگـاه هـاي   

در حالی درصد است  7/6نفر کارکن معادل  10-49از کارگاه هاي  9/6نفر کارکن معادل  6-9کارگاه هاي 

نفر  100درصد و  3/12نفر معادل  50-99نفر کار کن به تفکیک  50که این سهم در کارگاه هاي باالتر از 

  درصد است. 25به باال معادل 

) نشان مـی دهـد کـه سـهم شـهر در      341-10بررسی جایگاه شهر ساري در استان (نمودار شماره 

درصد و  10غالت و کسب و کار و بهداشت باالتر از بخشهاي آب و برق و گاز، ساختمان، بانک و بیمه، مست

  در سایر بخشها کمتر از این میزان است.
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بیشترین سهم در این بخشها مربوط به بخشهاي مستغالت و کسب و کار، بیمه و بانـک و بهداشـت   

  درصد است. 7/13و  15/16با سهمی معادل 

درصـد) و صـنعت    1/3د) معـدن ( درص 5/0کمترین سهم ها نیز مربوط به بخش کشاورزي (معادل 

  درصد) است. 5/7(

 9/8و از کل کارگاه هاي استان معادل  8/8سهم شهر ساري از تعداد کارگاه هاي آموزش نیز معادل 

  درصد است.

بررسی تطبیقی ترکیب کارگاه هاي شهر سـاري  و اسـتان بـه تفکیـک بخشـهاي عمـده اقتصـادي        

به طور نسـبی خـدماتی تـر از اسـتان اسـت کـه بنـا بـه          ) نشان می دهد که شهر ساري341-11(نمودار 

  موقعیت شهر به عنوان مرکز اداري و سیاسی استان و همچنین خصلت شهري بدیهی می نماید.

بخشی به  14موضوع یاد شده را در قالب شاخص ضریب مکانی رشته فعالیتهاي اقتصادي در الگوي 

  ).341-12ر شماره تفصیلی دیگر می توان مورد بررسی قرار داد (نمودا

بررسی ها نشان می دهد که باالترین ضریب مکانی کارگاهی مربوط بـه بخـش مسـتغالت و کسـب     

درصد است. در مجموع غیر از بخش مستغالت و کسب و کار ضریب مکانی رشته هـاي   8/1وکار و معادل 

ها  بوده و سایر رشته 1از  آب و برق و گاز، ساختمان، فروش، هتل و رستوران، بانک و بیمه و بهداشت باالتر

در این شاخص رقمی کمتر از یک را اختیار نموده اند. شایان ذکر است که این شاخص در بخـش آمـوزش   

  الـــی  341-7و جـــداول شـــماره  341-12الـــی  341-4اســـت. ( نمودارهـــاي شـــماره  99/0معـــادل 

11-341 .(  
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  بر حسب بخش اقتصاديساختار کارگاهی استان مازندران  -341-4نمودار شماره 

  
  

  

  ساختار کارگاهی استان مازندران بر حسب تعداد کارکن -341-5نمودار شماره 
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  شماي تطبیقی تعداد کارگاه هاي شهر ساري و استان به تفکیک تعداد کارکن -341-6نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساري و استان به تفکیک تعداد کارکنشماي تطبیقی ترکیب کارگاه هاي شهر  -341-7نمودار شماره 
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  هاي استان به تفکیک تعداد کارکن سهم شهر ساري از کارگاه -341-8نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شماي تطبیقی تعداد کارگاه هاي شهر ساري و استان به تفکیک بخش هاي عمده اقتصادي -341-9نمودار شماره 
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  سهم شهر ساري از تعداد کارگاه هاي استان به تفکیک رشته فعالیت -341-10نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  شماي تطبیقی ترکیب کارگاه هاي شهر ساري و استان به  - 341-11نمودار شماره 

  تفکیک بخشهاي عمده اقتصادي
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  کارگاه هاي شهر ساري نسبت به استان به تفکیک رشته فعالیتضریب مکانی تعداد  -341-12نمودار شماره 
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  )1381هاي استان مازندران به تفکیک بخشهاي اقتصادي و نفر کار کن ( تعداد کارگاه -341 -7جدول شماره 

 به باال 100 99-50 49-10 9-6 5-1 شرح فعالیت
اظهار 

 نشده
 جمع

 10879 1 33 181 2762 1376 6526 کشاورزي

 131 0 8 6 53 19 45 معدن

 23081 0 63 54 452 526 21986 صنعت

 382 0 13 15 83 43 228 آب، برق و گاز

 2191 0 10 11 58 84 2028 ساختمان

 74568 0 8 9 218 414 73919 فروش

 3563 0 1 3 76 82 3401 هتل و رستوران

 4637 0 14 30 298 334 3961 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 1702 0 3 5 205 311 1178 بانک و بیمه

 5357 0 6 8 44 64 5235 مستغالت و کسب و کار

 2254 210 47 68 473 295 1161 خدمات عمومی و دفاع

 6232 1 22 167 2601 1172 2269 آموزش

 4183 0 36 19 278 224 3626 بهداشت

 16460 0 7 7 126 191 16129 سایر خدمات

 155620 212 271 583 7727 5135 141692 جمع

  

توزیع نسبی تعداد کارگاههاي استان مازندران در بخشهاي اقتصادي به تفکیک نفر کار کن  -341 -8جدول شماره 

)1381(  

 به باال 100 99-50 49-10 9-6 5-1  شرح فعالیت
اظهار 

 نشده
 جمع

 7.0 0.5 12.2 31.0 35.7 26.8 4.6 کشاورزي

 0.1 0.0 3.0 1.0 0.7 0.4 0.0 معدن

 14.8 0.0 23.2 9.3 5.8 10.2 15.5 صنعت

 0.2 0.0 4.8 2.6 1.1 0.8 0.2 آب، برق و گاز

 1.4 0.0 3.7 1.9 0.8 1.6 1.4 ساختمان

 47.9 0.0 3.0 1.5 2.8 8.1 52.2 فروش

 2.3 0.0 0.4 0.5 1.0 1.6 2.4 هتل و رستوران

 3.0 0.0 5.2 5.1 3.9 6.5 2.8 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 1.1 0.0 1.1 0.9 2.7 6.1 0.8 بانک و بیمه

 3.4 0.0 2.2 1.4 0.6 1.2 3.7 مستغالت و کسب و کار

 1.4 99.1 17.3 11.7 6.1 5.7 0.8 خدمات عمومی و دفاع

 4.0 0.5 8.1 28.6 33.7 22.8 1.6 آموزش

 2.7 0.0 13.3 3.3 3.6 4.4 2.6 بهداشت

 10.6 0.0 2.6 1.2 1.6 3.7 11.4 سایر خدمات

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
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توزیع نسبی تعداد کارگاههاي استان مازندران بر حسب نفر کار کن به تفکیک بخشهاي اقتصادي  -341 -9جدول شماره 

)1381(  

 به باال 100 99-50 49-10 9-6 5-1 شرح فعالیت
اظهار 

 نشده
 جمع

 100.0 0.0 0.3 1.7 25.4 12.6 60.0 کشاورزي

 100.0 0.0 6.1 4.6 40.5 14.5 34.4 معدن

 100.0 0.0 0.3 0.2 2.0 2.3 95.3 صنعت

 100.0 0.0 3.4 3.9 21.7 11.3 59.7 آب، برق و گاز

 100.0 0.0 0.5 0.5 2.6 3.8 92.6 ساختمان

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 99.1 فروش

 100.0 0.0 0.0 0.1 2.1 2.3 95.5 رستورانهتل و 

 100.0 0.0 0.3 0.6 6.4 7.2 85.4 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 100.0 0.0 0.2 0.3 12.0 18.3 69.2 بانک و بیمه

 100.0 0.0 0.1 0.1 0.8 1.2 97.7 مستغالت و کسب و کار

 100.0 9.3 2.1 3.0 21.0 13.1 51.5 خدمات عمومی و دفاع

 100.0 0.0 0.4 2.7 41.7 18.8 36.4 آموزش

 100.0 0.0 0.9 0.5 6.6 5.4 86.7 بهداشت

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 98.0 سایر خدمات

 100.0 0.1 0.2 0.4 5.0 3.3 91.0 جمع

  

  سهم شهر ساري از کارگاه هاي استان به تفکیک بخش اقتصادي و نفر کار کن -431-10جدول شماره 

 به باال 100 99-50 49-10 9-6 5-1 شرح فعالیت
اظهار 

 نشده
 جمع

 0.5 0.0 15.2 0.0 0.3 0.1 0.6 کشاورزي

 3.1  0.0 0.0 1.9 0.0 6.7 معدن

 7.5  3.2 0.0 4.6 6.5 7.6 صنعت

 11.3  61.5 33.3 12.0 4.7 7.9 آب، برق و گاز

 13.0  10.0 27.3 15.5 23.8 12.4 ساختمان

 9.9  12.5 0.0 11.9 11.6 9.9 فروش

 9.6  0.0 0.0 9.2 4.9 9.8 هتل و رستوران

 7.7  21.4 20.0 9.4 13.2 6.9 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 15.0  100.0 40.0 22.4 18.0 12.6 بانک و بیمه

 16.0  50.0 25.0 20.5 31.3 15.7 مستغالت و کسب و کار

 7.7 6.2 44.7 29.4 6.6 3.1 6.8 خدمات عمومی و دفاع

 8.8 0.0 40.9 16.8 10.1 4.5 8.6 آموزش

 13.7  25.0 21.1 14.4 9.8 13.7 بهداشت

 7.6  42.9 28.6 19.0 19.9 7.3 سایر خدمات

 8.9 6.1 25.1 12.3 6.7 6.9 9.1 جمع
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  ضریب مکانی تعداد کارگاه هاي شهر ساري نسبت به استان مازندران -341-11جدول شماره 

 به باال 100 99-50 49-10 9-6 5-1 شرح فعالیت
اظهار 

 نشده
 جمع

 0.06 0.00 0.60 0.00 0.04 0.02 0.07 کشاورزي

 0.34  0.00 0.00 0.28 0.00 0.74 معدن

 0.84  0.13 0.00 0.69 0.94 0.84 صنعت

 1.26  2.45 2.70 1.79 0.68 0.87 آب، برق و گاز

 1.45  0.40 2.21 2.30 3.47 1.37 ساختمان

 1.11  0.50 0.00 1.77 1.69 1.09 فروش

 1.08  0.00 0.00 1.37 0.71 1.08 هتل و رستوران

 0.86  0.85 1.62 1.39 1.92 0.77 حمل و نقل و انبار داري و مخابرات

 1.68  3.99 3.24 3.33 2.63 1.39 بانک و بیمه

 1.80  1.99 2.02 3.03 4.56 1.74 مستغالت و کسب و کار

 0.86 1.01 1.78 2.38 0.97 0.45 0.75 عمومی و دفاعخدمات 

 0.99 0.00 1.63 1.36 1.49 0.66 0.95 آموزش

 1.53  1.00 1.70 2.13 1.43 1.51 بهداشت

 0.85  1.71 2.31 2.82 2.90 0.81 سایر خدمات

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 جمع
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  شهر ساريارزش افزوده فعالیتهاي اقتصادي  -3-1-4-3

فعالیتهاي اقتصادي بخشهاي مختلف در فرایند تولید و بـه عنـوان ماحصـل اقتصـادي واجـد ارزش      

افزوده اقتصادي خواهند بود. بر این اساس آنچه را که می توان به منزله تولید بخشهاي اقتصـادي در نظـر   

  گرفت ما به ازاي اقتصادي تولید در قالب ارزش افزوده است.

ه محاسبات ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در قالب آمار هاي مرکز آمـار ایـران   شایان ذکر است ک

تنها تا سطح استانها عرضه می گردد. بر این اساس جهت محاسبه میزان ارزش افزوده فعالیتهاي اقتصادي 

شهر در این بررسی با استفاده از شاخص سرانه ارزش افزوده شاغلین بخشها در ترکیب بـا شـاخص نسـبی    

  د خانوار شهر و استان استفاده شده است.درآم

معـادل   1385بر اساس این محاسبات، کل ارزش افزوده فعالیتهاي اقتصادي شهر سـاري در سـال   

  میلیارد ریال بوده است. 7179

درصـد از ارزش افـزوده    56بخشی نشان می دهد که  4بررسی ترکیب ارزش افزوده شهر در الگوي 

درصـد در   5درصد در بخش صـنعت و   18درصد در بخش بازرگانی،  21یاد شده شهر در بخش خدمات، 

  بخش کشاورزي عاید شده است.

قیاس شهر و استان از منظر ترکیب ارزش افزوده در بخشهاي فوق نشانگر آن است که سهم صنعت 

، 40در ارزش افزوده شهر و استان یکسـان اسـت در حـالی کـه ارزش افـزوده بخـش خـدمات در اسـتان         

  درصد بوده است. 20و بازرگانی  22کشاورزي 

بخشی) نشان مـی دهـد    15بررسی ترکیب ارزش افزوده اقتصاد شهر در بخشهاي اقتصادي (الگوي 

درصد عاید شـده اسـت و پـس از آن بخشـهاي      8/19که بیشترین ارزش افزوده در بخش فروش و معادل 

  در مراتب دوم و سوم قرار دارند.درصد)  4/10درصد) و آموزش ( 2/14مستغالت و کسب و کار( با سهم 

  بررسی جایگاه شهر در تولید ناخالص استان نشان می دهد:

 درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به شهر ساري است. 4/9معادل  

    شهر ساري بیشترین سهم از ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي استان را در بخشـهاي آب و بـرق و

درصـد) و   3/17درصد)، بهداشـت (  3/20س واسطه گري هاي مالی (درصد و سپ 22گاز با سهمی معادل 

 ) درصد را داشته  است.1/15خدمات عمومی (

 .سهم شهر ساري از ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي استان عموما باال است  
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           شهر سـاري کمتـرین سـهم را از منظـر ارزش افـزوده اقتصـاد اسـتان در بخشـهاي کشـاورزي و

  فعالیتهایی عمدتاً با ماهیت غیر شهري هستند. ماهیگیري داشته است که

    پس از بخشهاي کشاورزي و ماهیگیري کمترین سهم شهر در ارزش افزوده فعالیتهـاي اقتصـادي

  مربوط به بخشهاي ساختمان، صنعت و حمل و نقل است.

بررسی شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي شهر ساري نسبت به اسـتان نشـان   

بخشهاي پایه اقتصادي شهر شامل بخشهاي آب و برق و گاز، واسطه گري هاي مالی، بهداشت،  میدهد که

  خدمات عمومی، آموزش، مستغالت و کسب و کار است.

  چنانکه مشهود اسـت پایـه اقتصـاد شـهر سـاري را فعالیتهـاي مربـوط بـه خـدمات دولتـی شـامل            

  ) 341-14الی  341-12ماره و جداول ش 341-18الی  341-13می شود. (نمودارهاي شماره 

  

  1385ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در شهر ساري در سال  -341-13نمودار شماره 
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  ترکیب ارزش افزوده اقتصادي شهر ساري بر حسب -341-14مودار شماره ن

  )1385بخش هاي عمده اقتصادي (سال  

  

  استان بر حسب ترکیب ارزش افزوده اقتصادي  -341-15نمودار شماره 

  )1385بخشهاي عمده اقتصادي (سال 
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  شماي تطبیقی ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي در شهر ساري و -341-16نمودار شماره 
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      )1385سهم شهر ساري از ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان (سال -341-17نمودار شماره 
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  1385سهم شهر ساري از ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي استان سال  -341-18نمودار شماره   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1385ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي استان مازندران و شهر ساري به قیمت جاري در سال  - 341-12جدول شماره 

 شهر ساري مازندران ها شرح فعالیت

 330,793 16,184,023 کشاورزي، شکار و جنگلداري

 10,385 512,414 ماهیگیري

 26,754 279,242 معدن

 646,186 8,313,873  صنعت

 402,352 1,830,812 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 242,586 3,142,006 ساختمان

 1,424,120 14,567,103 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 85,375 951,776 هتل و رستوران

 538,335 6,571,883 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 482,592 2,372,015 هاي مالی واسطه گري

 1,019,028 8,111,861 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 455,038 3,009,528 اداره امور عمومی، و خدمات شهري

 744,189 5,163,003 آموزش

 604,131 3,497,298 بهداشت و مددکاري اجتماعی

 167,932 1,697,890 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 7,179,795 76,204,728 جمع
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  1385ترکیب  ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي استان مازندران و شهر ساري در سال  -341-13جدول شماره 

 ساري شهر مازندران ها شرح فعالیت

 4.6 21.2 کشاورزي، شکار و جنگلداري

 0.1 0.7 ماهیگیري

 0.4 0.4 معدن

 9.0 10.9 صنعت

 5.6 2.4 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 3.4 4.1 ساختمان

 19.8 19.1 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

 1.2 1.2 هتل و رستوران

 7.5 8.6 ارتباطاتحمل و نقل، انبارداري و 

 6.7 3.1 هاي مالی واسطه گري

 14.2 10.6 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 6.3 3.9 اداره امور عمومی، و خدمات شهري

 10.4 6.8 آموزش

 8.4 4.6 بهداشت و مددکاري اجتماعی

 2.3 2.2 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 100.0 100.0 جمع

  

  سهم شهر ساري از ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي استان مازندران -341-14 جدول شماره

 ضریب مکانی سهم شهر از استان ها شرح فعالیت

 0.2 2.0 کشاورزي، شکار و جنگلداري

 0.2 2.0 ماهیگیري

 1.0 9.6 معدن

 0.8 7.8 صنعت

 2.3 22.0 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 0.8 7.7 ساختمان

 1.0 9.8 فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهاعمده 

 1.0 9.0 هتل و رستوران

 0.9 8.2 حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

 2.2 20.3 هاي مالی واسطه گري

 1.3 12.6 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 1.6 15.1 اداره امور عمومی، و خدمات شهري

 1.5 14.4 آموزش

 1.8 17.3 مددکاري اجتماعی بهداشت و

 1.0 9.9 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 1.0 9.4 جمع
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میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخشهاي فعال مختلف اقتصادي و  -2-4-3

میزان و نسبت درصد اشتغال در آن بخشها و میزان و نسبت درصد بیکاري در شهر بر 

  موجوداساس آمار رسمی و اطالعات 

به منظور بررسی ویژگی هاي اقتصادي جمعیت شهر ساري از میزان درآمدهاي ذکر شده در 

استفاده شده است. شهرستان ساري در  1385و  1375، 1365سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالهاي 

درصد  17هزار نفر داشته است که این میزان جمعیت معادل  495آخرین سال بررسی جمعیتی معادل 

  جمعیت استان بوده است.کل 

درصد  9درصد جمعیت شهرستان و  52هزار نفر بیش از  260شهر ساري با جمعیتی حدود 

 86هزار نفر از جمعیت شهر ساري معادل  224جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. از این میان 

  سال قرار دارند.  10درصد این جمعیت در رده سنی باالي 

  نشان  1385ربوط به وضعیت اشتغال و بیکاري شهر ساري در سال بررسی شاخص هاي م

  می دهدکه:

  درصد را براي  8/39هزار نفر است که نرخ فعالیتی معادل  89جمعیت فعال شهر ساري معادل

  سال این شهر رقم زده است. 10جمعیت باالي 

  استان مازندران سال شهر ساري اندکی کمتر از این نرخ در سطح  10نرخ فعالیت جمعیت باالي

  می باشد.

  10نفر می باشد که نرخ بیکاري معادل  8944سال شهر ساري برابر  10جمعیت بیکار باالي 

درصد را براي این شهر رقم زده است. این نرخ اندکی کمتر از نرخ بیکاري در سطح استان و همچنین 

 شهرستان ساري می باشد.

نسبت به استان را می توان ناشی از دو عامل کمتر علت پایین بودن نرخ بیکاري در شهر ساري 

بودن نرخ فعالیت جمعیت شهر ساري نسبت به استان و همچنین کمینگی نسبی تعداد بیکاران شهر 

 نسبت به استان دانست.

  سال استان را دارا می باشد، در حالی که تعداد بیکاران  10درصد جمعیت باالي  8/8شهر ساري

 صد جمعیت بیکار  استان است.در 1/8این شهر معادل 
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  نشان می دهد: 1385بررسی شاخصهاي اشتغال و فعالیت به تفکیک جنسیت در سال 

  سال در استان و شهر ساري به شدت کمتر از این نرخ  10نرخ فعالیت بین جمعیت زنان باالي

 بین مردان است.

  این نرخ براي مردان درصد است، در حالی که  5/12نرخ فعالیت زنان در سطح استان معادل

 درصد می باشد. 69استان معادل

  درصد است، در حالی که این نرخ براي مردان معادل  3/16نرخ فعالیت زنان در شهر ساري معادل

 برابر ) می باشد.  8/3درصد ( معادل  7/62

  بررسی نشان می دهد که شکاف بین شاخص نرخ فعالیت زنان و مردان شهر ساري به میزان قابل

 جهی کمتر از مقدار این شکاف در موضوع یاد شده در سطح استان می باشد.تو

  بررسی نرخ بیکاري در سطح استان نشان می دهد که نرخ بیکاري در جمعیت زنان سه برابر

 بیشتر از مردان می باشد.

  برابر بیکاري مردان است. 5/2نرخ بیکاري زنان در شهر ساري نیز معادل 

که به خاطر نرخ مشارکت مابین زنان در بازار کار نسبت به مردان، موارد فوق نشان میدهد 

  فرصتهاي اشتغال براي زنان در استان و همچنین شهر ساري بسیار پایین می باشد.

ویژگی هاي اقتصادي جمعیت شهر ساري را در مقایسه با  342-5الی  342-1جداول شماره 

  شهرستان و استان نشان می دهند.

  

  ( نفر)    1385فراوانی جمعیت فعال و بیکار و شاغل استان و شهر ساري در سال  -342-1جدول شماره 

 کل جمعیت شرح
 10جمعیت باالي 

 سال

جمعیت 

 فعال
 بیکار شاغل غیر فعال

 110.171 905.044 1.521.998 1.015.215 2.537.213 2.893.087 استان

 17.646 152.885 258.576 170.531 429.107 495.360 شهرستان ساري

 8.944 80.319 134.917 89.263 224.180 259.084 شهر ساري

  . 1385منبع : سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
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  (درصد)  1385سهم شهر ساري از جمعیت فعال و بیکار و شاغل استان در سال  -342-2جدول شماره 

 شرح
کل 

 جمعیت

جمعیت باالي 

 سال 10

جمعیت 

 فعال
 بیکار شاغل غیر فعال

 100 100 100 100 100 100 استان

 16.0 16.9 17.0 16.8 16.9 17.1 شهرستان ساري

 8.1 8.9 8.9 8.8 8.8 9.0 شهر ساري

  مأخذ : محاسبات مشاور

  

  سال در شهر ساري و استان مازندران در 10نرخ فعالیت و بیکاري جمعیت باالي  -342-3جدول شماره 

  (درصد)   1385سال  

 نرخ اشتغال نرخ بیکاري نرخ فعالیت شرح

 89.1 10.9 40.0 استان

 89.7 10.3 39.7 شهرستان ساري

 90.0 10.0 39.8 شهر ساري

  مأخذ: محاسبات مشاور            

  

  سال  استان مازندران به تفکیک جنسیت  10نرخ فعالیت و بیکاري جمعیت باالي  -342-4جدول شماره  

  (درصد)   1385در سال 

 نرخ اشتغال نرخ بیکاري فعالیتنرخ  شرح

 89.15 10.85 40.01 کل

 91.74 8.26 67.47 مرد

 75.09 24.91 12.49 زن

  مأخذ: محاسبات مشاور 

  

  سال  شهر ساري به تفکیک جنسیت  10نرخ فعالیت و بیکاري جمعیت باالي  -342-5جدول شماره  

  (درصد)                                        1385 در سال

 نرخ اشتغال نرخ بیکاري نرخ فعالیت شرح

 89.1 10.0 39.56 کل

 92.35 7.6 62.67  مرد

 80.55 19.4 16.29 زن

  مأخذ: محاسبات مشاور
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

بررسی وضعیت اشتغال جمعیت شاغل شهر ساري در قیاس با شهرستان ساري و استان مازندران 

  :که نشان می دهد 1385در بخش هاي مختلف اقتصادي در سال 

   هزار نفر در زیربخش کشاورزي،  189هزار نفر شاغلین استان مازندران بیش از  905از میان

درصد است و پس از  21شکار و جنگلداري اشتغال دارند، سهم بخش کشاورزي در اشتغال استان معادل 

دوم و در مراتب  6/14و  9/14آن بخش ساختمان و سپس عمده فروشی و خرده فروشی با سهمی معادل 

  سوم قرار دارند.

   سهم باالي بخش ساختمان دراشتغال استان پس از بخش کشاورزي نشان از رونق کلی ساخت و

 ساز در استان دارد.

   در شهر ساري زیربخش عمده فروشی و خرده فروشی باالترین درصد اشتغالزایی به خود

 درصد می باشد. 8/16اختصاص داده است. سهم این بخش در اشتغال شهر معادل 

   پس از بخش عمده و خرده فروشی بخشهاي ساختمان، صنعت ساخت و آموزش در رتبه هاي

 درصد می باشد. 56/11و  12،  6/13غال شهر به ترتیب معادل بعدي قرار دارند سهم این بخش ها در اشت

   سهم شهرستان ساري از اشتغال بخشهاي مختلف استان بیشتر از سهم شهر ساري در اشتغال

 استان است.

   بیشترین سهم شهرستان ساري از اشتغال استان مازندران در زیربخش هاي دفاتر مرکزي، تأمین

مالی و بهداشت و مددکاري اجتماعی می باشد. سهم این شهر در زیربخش  آب، برق و گاز، واسطه گریهاي

 درصد می باشد. 2/22و  7/24، 4/31، 6/32هاي مذکور به ترتیب 

  ان در زیربخش هاي تأمین آب، برق، گاز، واسطه گري ساري از اشتغال است بیشترین سهم شهر

تغال زیربخشهاي کشاورزي، شیالت ، هاي مالی، بهداشت و مددکاري اجتماعی و کمترین سهم در اش

،  1/2، 1/2صنعت (ساخت) و ساختمان دارد. سهم این شهر در اشتغال بخشهاي یاد شده به ترتیب برابر با 

 درصد است. 6/8و  1/8

  بررسی ضریب مکانی اشتغال شهر ساري به تفکیک بخش ها نشان می دهد که:

   بخشهاي تأمین آب و برق و گاز، واسطه گري بیشترین ضریب مکانی اشتغال شهر ساري مربوط به

 هاي مالی و بهداشت و مدد کاري اجتماعی است.
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  بر اساس شاخص ضریب مکانی اشتغال شهر ساري می توان اذعان نمود که بخشهاي پایه

 اقتصادي شهر ساري عباتند از:

o تأمین آب و برق و گاز ؛ 

o واسطه گري هاي مالی ؛ 

o  بهداشت و مدد کاري اجتماعی ؛ 

o اداره امور عمومی ؛ 

o مستغالت و کسب و کار ؛ 

o آموزش ؛ 

o  عمده فروشی و خرده فروشی ؛ 

o هتل و رستوران ؛ 

o سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ؛ 

o استخراج معدن ؛ 

 

چنانکه مشهود است شهر ساري عمدتاً در تقسیم کار استان نقش مرکز فعالیتهاي خدماتی و 

عمدتا در رشته فعالیتهاي داراي ویژگی دانش پایه داراي وضعیت پشتیبان سایر بخشها را بر عهده داشته و 

برتر در ساختار اقتصادي می باشد. این امر با توجه به این که این شهر مرکز اداري و سیاسی استان است، 

  نشان از موقعیت منحصر به فرد این شهر در این زمینه را می دهد.

ساري، شهرستان ساري و استان مازندران را به فراوانی تعداد شاغلین شهر  342-6جدول شماره 

این سهم را براي استان و شهر، جدول  342-2و  342-1تفکیک فعالیت هاي اقتصادي، نمودارهاي شماره

 342-8توزیع نسبی شاغلین استان مازندران شهرستان ساري و شهرساري، جدول شماره  342-7شماره 

را در رشته فعالیتهاي مختلف اقتصادي و نهایتاً جدول سهم شهر و شهرستان ساري از اشتغال استان 

  ضریب مکانی اشتغال شهر ساري را در رشته فعالیت هاي مختلف اقتصادي نشان می دهد. 342-9شماره 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  فراوانی تعداد شاغلین استان، شهرستان و شهر ساري به تفکیک فعالیت اقتصادي -342 -6جدول شماره 

 ر ساريشه شهرستان ساري استان شرح

 4,064 31894 189636 کشاورزى، شکار و جنگلدارى

 83 595 3929 شیالت

 444 728 4423 استخراج  معدن

 9,665 18398 118604 ساخت -صنعت  

 2,191 3105 9904 تأمین  برق، گاز و آب

 10,940 19444 135140 ساختمان

عمده فروشى، خرده فروشى، تعمیر وسایل نقلیه موتورى 

 وکاالهاى شخصى و خانگی
131694 20083 13,499 

 915 1472 9734 هتل و رستوران

 7,859 14548 91508 حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات

 2,430 2929 11865 واسطه گرى هاى مالى

 2,163 3098 16422 مستغالت، اجاره و فعالیتهاى کار و کسب

 8,573 12333 56333 اجبارىاداره امور عمومى، دفاع و تأمین اجتماعى 

 9,253 12214 63782 آموزش

 4,196 5367 24135 بهداشت و مددکارى اجتماعى

 2,594 3952 25175 سایرفعالیت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى

فعالیت هاى خانوارهاى داراى مستخدم و فعالیتهاى تولیدى 

 غیرقابل تفکیک
1346 228 156 

 0 0 0 برون مرزىسازمانها و هیئت هاى 

 0 15 46 دفاتر مرکزى

 1,292 2482 11364 اظهار نشده

 80,319 152885 905041 جمع

  . 1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن  
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  فراوانی اشتغال استان به تفکیک فعالیت هاي اقتصادي -342-1نمودار شماره 

  

  
  : یافته هاي مشاورمأخذ
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  فراوانی اشتغال شهر ساري به تفکیک فعالیت هاي اقتصادي -342-2نمودار شماره 

  
  : یافته هاي مشاورمأخذ
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  توزیع نسبی شاغلین استان مازندران، شهرستان ساري و شهر ساري  -342 -7جدول شماره 

  در فعالیتهاي اقتصادي

 شهر ساري شهرستان ساري استان شرح

 5.1 20.9 21.0 کشاورزى، شکار و جنگلدارى

 0.1 0.4 0.4 شیالت

 0.6 0.5 0.5 استخراج  معدن

 12.0 12.0 13.1 ساخت -صنعت  

 2.7 2.0 1.1 تامین  برق، گاز و آب

 13.6 12.7 14.9 ساختمان

عمده فروشى، خرده فروشى، تعمیر وسایل نقلیه موتورى 

 وکاالهاى شخصى و خانگی
14.6 13.1 16.8 

 1.1 1.0 1.1 هتل و رستوران

 9.8 9.5 10.1 حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات

 3.0 1.9 1.3 واسطه گرى هاى مالى

 2.7 2.0 1.8 مستغالت، اجاره و فعالیتهاى کار و کسب

 10.7 8.1 6.2 اداره امور عمومى، دفاع و تأمین اجتماعى اجبارى

 11.5 8.0 7.0 آموزش

 5.2 3.5 2.7 مددکارى اجتماعىبهداشت و 

 3.2 2.6 2.8 سایرفعالیت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى

فعالیت هاى خانوارهاى داراى مستخدم و فعالیتهاى تولیدى 

 غیرقابل تفکیک
0.1 0.1 0.2 

 0.0 0.0 0.0 سازمانها و هیئت هاى برون مرزى

 0.0 0.0 0.0 دفاتر مرکزى

 1.6 1.6 1.3 اظهار نشده

 100 100 100 جمع

  مأخذ : محاسبات مشاور 
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  سهم شهر ساري از اشتغال استان در رشته فعالیتهاي مختلف اقتصادي -342 -8جدول شماره 

 شهر ساري شهرستان ساري استان شرح

 2.1 16.8 100 کشاورزى، شکار و جنگلدارى

 2.1 15.1 100 شیالت

 10.0 16.5 100 استخراج  معدن

 8.1 15.5 100 ساخت -صنعت  

 22.1 31.4 100 تامین  برق، گاز و آب

 8.1 14.4 100 ساختمان

عمده فروشى، خرده فروشى، تعمیر وسایل نقلیه موتورى 

 وکاالهاى شخصى و خانگی
100 15.2 10.3 

 9.4 15.1 100 هتل و رستوران

 8.6 15.9 100 حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات

 20.5 24.7 100 واسطه گرى هاى مالى

 13.2 18.9 100 مستغالت، اجاره و فعالیتهاى کار و کسب

 15.2 21.9 100 اداره امور عمومى، دفاع و تأمین اجتماعى اجبارى

 14.5 19.1 100 آموزش

 17.4 22.2 100 بهداشت و مددکارى اجتماعى

 10.3 15.7 100 سایرفعالیت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى

هاى خانوارهاى داراى مستخدم و فعالیتهاى تولیدى فعالیت 

 غیرقابل تفکیک
100 16.9 11.6 

    سازمانها و هیئت هاى برون مرزى

 0.0 32.6 100 دفاتر مرکزى

 11.4 21.8 100 اظهار نشده

 8.9 16.9 100 جمع

  مأخذ: محاسبات مشاور
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 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

  رشته فعالیتهاي مختلف اقتصادي استانضریب مکانی اشتغال شهر ساري در  -342 -9جدول شماره 

 شهر ساري شهرستان ساري استان شرح

 0.2 1.0 1.0 کشاورزى، شکار و جنگلدارى

 0.2 0.9 1.0 شیالت

 1.1 1.0 1.0 استخراج  معدن

 0.9 0.9 1.0 ساخت -صنعت  

 2.5 1.9 1.0 تامین  برق، گاز و آب

 0.9 0.9 1.0 ساختمان

تعمیر وسایل نقلیه موتورى  عمده فروشى، خرده فروشى،

 وکاالهاى شخصى و خانگی
1.0 0.9 1.2 

 1.1 0.9 1.0 هتل و رستوران

 1.0 0.9 1.0 حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات

 2.3 1.5 1.0 واسطه گرى هاى مالى

 1.5 1.1 1.0 مستغالت، اجاره و فعالیتهاى کار و کسب

 1.7 1.3 1.0 اجبارىاداره امور عمومى، دفاع و تأمین اجتماعى 

 1.6 1.1 1.0 آموزش

 2.0 1.3 1.0 بهداشت و مددکارى اجتماعى

 1.2 0.9 1.0 سایرفعالیت هاى خدمات عمومى، اجتماعى و شخصى

فعالیت هاى خانوارهاى داراى مستخدم و فعالیتهاى تولیدى 

 غیرقابل تفکیک
1.0 1.0 1.3 

    سازمانها و هیئت هاى برون مرزى

 0.0 1.9 1.0 مرکزىدفاتر 

 1.3 1.3 1.0 اظهار نشده

 1.0 1.0 1.0 جمع

    مأخذ: محاسبات مشاور
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ها و تغییرات آن در مناطق  مسایل مربوط به ارزش زمین، ساختمان -3-4-3

عیین کننده مختلف شهر و شناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش ت

  اند. داشته

اگــرچه بعنوان یکی از ابــزارهاي شناخت و تحلیل مسایل شهري مطرح بررسی قیمت اراضی شهر 

می باشد ولیکن بدلیل تأثیرپذیري آن از عوامل مختلف اصوالً یکی از پیچیده ترین ابزارهـا محسـوب مـی    

گردد. این اثرپذیري از عوامل مختلفی همچون شرایط رکود یا رونق اقتصادي جامعه بطـور اعـم و جامعـه    

اخص ، موقعیت جغرافیایی شهر و شکل کالبدي آن همچنـین شـرایط فرهنگـی و چگـونگی     شهري بطور 

تأسیسات و تسهیالت شهري و غیره می تواند ارتباط مستقیمی با ارزش و بهاي اراضی آن داشـته باشـد .   

این امر بویژه در جوامعی همچون جامعه ما، بدلیل حساسیت باالي سیسـتم اقتصـادي ، هرگونـه تحـولی     

  ر کوچکترین مقیاس آن اثر خود را در قیمت اراضی نشان داده و آنرا دچار نوسان می سازد.حتی د

بنابراین تعیین قیمت دقیق در سطح شهر که بیانگر قیمت واقعـی آن باشـد امـري دشـوار و شـاید      

غیرممکن باشد. از طرفی اختالف فاحش بین قیمت روز و قیمت منطقه اي خود از دیگر عواملی است کـه  

نع از دست یابی به قیمت واقعی می گردد و آنچه که مطرح می گردد تنها مربوط به یک مقطـع زمـانی   ما

    خاص خواهد بود که احتمال تغییر آن در آینده نیز دور از انتظار نخواهد بود .   

زمین و ساختمان امروزه در جامعه ما بعنوان یک سرمایه مطرح است تا کـاال، امـا در اقتصـاد بـازار     

وه برخورد با این دو همانند سایر کاالها یکسان می باشد، با این تفاوت که نه از نـوع کاالهـاي مصـرفی    نح

معمولی یا نرمال بلکه از نوع کاالهاي ضروري محسوب می شوند. بر این اسـاس در تعیـین ارزش و بهـاي    

  :یرحائز اهمیت استآنها توجه به چند نکته ز

شد از جملـه کاالهـایی اسـت کـه جـزء نیازهـاي اصـلی و        زمین و ساختمان همانگونه که ذکر  -1

  ضروري هر شهروند محسوب می شود .

آن نسبت بـه سـایر   زمین و ساختمان جزء کــاالهاي منقــول نبوده و این امــر بــاعث تمـایز  -2

 .کــاالها می شود

 .متر مبادله و دست به دست می شوندزمین و ساختمان نسبت به سایر کاالها ک -3

دریج و در طـول زمـان   مبادله این دو در یک لحظه انجام می شود ولیکن مصرف آن بتهر چند  -4

 .صورت می گیرد
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 .مصارف گوناگون و متنوع می باشند زمین و ساختمان معموالً داراي -5

 .مدت استزمین یک کاالي فنا ناپذیر و عمر ساختمان هم معموالٌ دراز  -6

آن حضور و نقش چند عامل را نباید از نظر دور در بررسی زمین و ساختمان و تعیین ارزش و بهاي 

داشت. بعبارت دیگر در صحنه بازار زمین و مسکن ، چندین عامل که هر یک متناسب با موقعیت و جایگاه 

  خود در تعیین ارزش مصرفی و مبادالتی آن نقش دارند ، تأثیر گذار می باشند . این عوامل عبارتند از :

  مالکان زمین و ساختمان  -1

 ندگان مسکن ساز -2

 دالالن و واسطه ها ( بنگاههاي معامالت امالك ) -3

 نهادهاي دولتی  -4

 مؤسسات مالی  -5

 تحوالت سیاسی -6

 تحوالت بازار -7

آنچه که مسلم است برقراري ارتبـاط بین این گـروههاي مختلف بـا یکــدیگر آسـان نبـوده تـا          

این امر ناشی از اختالف نظـر بـین    براساس آن بتوان به چارچوب مناسبی براي تحلیل نهایی دست یافت .

گروهها است . بنحویکه که به ظن برخی از ایـن گروههـا ایـن دو کـاال داراي ارزش مصـرفی و بـه اعتقـاد        

 )قیمتش داراي اهمیت است، ارزش مادي (گروهی دیگر داراي ارزش مبادالتی است . آنچه که در این بخ

صاد شهر می باشد . بدین معنی که برآیند ارزش و بهاي کاالهاي مورد بحث و اثرگذاري آن بر مجموعه اقت

این کاالها بر برنامه ریزیهاي شهري چه خواهد بود و مهمتر آنکه چگونه می توان بر اساس آن سیاسـتهاي  

  راهبردي را در تدوین برنامه ها تعیین نمود.

بـه بهتـرین    در بررسی قیمت اراضی و ساختمانهاي شهر ساري سعی شده است از دو ابـزار ذیـل    

  نحوه ممکن استفاده گردد: 

، در در مـورد ارزش روز زمـین و سـاختمان   الف ) بنگاههاي معامالتی (جهت اخذ اطالعـات از آنهـا   

  سطح شهر)

، ساختمان و . . . ) شهرساري و حومه که توسط اداره امور قویم ارزش معامالتی امالك ( زمینب ) ت

  .شده استرایی شهرستان ساري تدوین اقتصادي و دا
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  الف) قیمت اراضی ، ساختمانها براساس نرخ آزاد 

در بررسی موارد ارزش زمین و ساختمان سعی شده است ارزش روز و قیمت منطقه اي هر یک از   

. بنابراین در ایـن قسـمت صـرفاً بـه     س از مقایسه با یکدیگر تحلیل شوداین موارد به تفکیک شناسایی و پ

اشاره و مباحث تفصیلی مربوط به ارزش سـاختمان در بخـش مربـوط بـه      ارزش روز هر یک از موارد فوق

  . ي آن مورد بررسی قرار خواهد گرفتمسکن و هزینه ها

  

  ) قیمت روز زمین1 -الف

، ختلف شهر ساري با توجه به موقعیتقیمت زمین بعنوان یکی از موضوعات مورد بررسی، در نقاط م

می باشد که  ییرات تـابعی از چندین عامل دیگرتغیر بوده و این تغاندازه و سایر پارامترهاي مربوط به آن م

مهمترین آن عامل تقاضا است. بنابراین در بررسی قیمت اراضی شهر نقـش و اثرگـذاري هـر یـک از ایـن      

  .تقاضا را نباید از نظر دور داشت عوامل بخصوص عامل

اکثر پهنـه هـاي شـهر کـه      بطور کلی بررسی قیمت اراضی شهر ساري نشان دهنده آن است که در

قیمتها در سالهاي پیش در آن ها رو به افزایش بوده و حتی در برخی موارد قیمتی باالتر از رشد شـاخص  

قیمتها را دارا بوده اند رو به کاهش گذاشته است. در هر حال باالترین قیمتها مربوط بـه مراکـز تجـاري و    

ذکر اسـت کـه در همـه مـوارد قیمـت اراضـی در بـر         پائین ترین آن مربوط به حواشی شهر است. الزم به

  خیابانهاي اصلی نسبت به اراضی واقع درعمق در سطح باالتري قرار دارد . 

آنچه که در بررسی قیمت اراضی شهري مدنظر می باشد چگونگی توزیع قیمتها در نقاط مختلـف    

رگـذار در میـزان ارزش و بهـاي    . بعبارت دیگر دست یابی به علـل و عوامـل تأثی  تشهر و یافتن دالیل آنس

زمین جهت حصول به یک نتیجه عینی و نهایتاً ارائه نظرات و پیشنهادات احتمالی بمنظور افزایش ضـریب  

موفقیت برنامه ریزیها است که یکی از اهداف تهیه طرح مزبور می باشد. با بررسیهاي بعمـل آمـده عوامـل    

  دسته می توان تقسیم نمود که عبارتند از : تأثیرگذار بر قیمت زمین در شهر ساري را به چند

  مرکزیت مکان مورد نظر  -1

 تداخل بافت مسکونی و تجاري  -2

 کیفیت محالت ( بلحاظ قدیمی یا نوساز بودن ) -3

 اندازه قطعات  -4
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 تیپولوژي اجتماعی محالت  -5

 مرفولوژي محالت  -6

 عوامل اثرگذار طبیعی و غیر طبیعی  -7

 داخل یا خارج از محدوده قانونی بودن -8

 ستایی بودن بافترو -9

 وقفی بودن اراضی -10

 

 بندي قیمت روز زمین : گروه  

شهرساري در سال هاي اخیر همانند سایر نقاط کشور با تحوالت شدید قیمت زمـین روبـرو بـوده    

  است. بعد از افزایش بسیار شدید قیمت زمین در کشـور و بـه ویـژه اسـتان مازنـدران در حـدود سـالهاي        

زمین شروع و در حال حاضر در رکود بسر می برد. در این میان مکـانیزم   سیر نزولی قیمت 1383-1382

اخذ قیمت روز زمین که غالباً از آژانس هاي امالك مسکن اخذ می شـوند بسـیار پیچیـده و دشـوار شـده      

است. بنگاههاي معامالت ملکی متأثر از شرایط دوران رکود اعداد غیرواقعی را براي اراضی بیان می کنند و 

در یک محله یا راسته قیمتهاي متفاوتی را بیان می دارند. با ایـن حـال و بـا توجـه بـه چنـدین بـار         بعضاً

پیمایش و نمونه گیري از سطح شهر و نیز مصاحبه با خبرگان و سازندگان گروه بنـدي قیمـت زیـر بـراي     

و تفـاوت  قیمت روز زمـین   343-1با تقریب به دست آمده است. نقشه شماره  1389شهر ساري در سال 

هاي آن را در سطح شهر نشان می دهد. مطابق نقشه مذکور الگوي حاکم بـر قیمـت زمـین شـهر سـاري      

الگوي دوایر متحدالمرکزي است که حلقه هاي متفاوتی را ایجاد نموده و در راستاي محورهاي اصـلی نیـز   

  ).343-1افزایش قیمتها مشاهده می شود (شکل شماره 

  

  اکم بر قیمت زمین در ساريالگوي ح - 343-1شکل شماره 
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این نوع پخشایش قطاع هایی با قیمت متفاوت را به دنبال داشته است به نحوي که از مرکز تقریبی 

سمت حواشی آن از قیمت ها کاسته شده و لیکن در محورها به ویژه محور خزر و محور منتهی به شهر به 

میدان امام و نواحی پیرامونی آن ها مجدداً بر قیمت ها افزوده شده است. از این رو می توان با ارزش ترین 

بخـش هشـت غربـی)،     –فـدك   -زمین هاي شهر (دسته اول) را حاشیه مرکز اصلی شهر (منطقه پیوندي

  بعثت) تعریف نمود. -محور خزر (کوي برق، شفا و سیدالشهدا) و ناحیه جنوب شرقی میدان امام (نهضت

در سطح دوم اراضی حاشیه دسته نخست قرار می گیرند که مرکـز و هسـته قـدیمی شـهر، معلـم،      

بخش هشت شرقی و مازیار در ناحیه مرکزي، طبرستان و ششصد دستگاه در نواحی شمالی و طرفین بلوار 

حلقه  پاسداران در غرب، در این گروه قرار می گیرند. در سطح سوم اراضی حاشیه سطح دوم قرار دارند که

کاملی برگرد سطح دوم قیمتی را شامل می شوند. در سمت شمال محالت معلم شمالی، مهیـار در سـمت   

رودکی و در سمت جنوب کوي کارمنـدان و محـالت حاشـیه بالفصـل      -شهبند -غرب محالت مهدي آباد

محـدوده و  جنوب ریل از این دسته اند. دسته چهارم شامل اراضی و محالتی است که غالبـاً در مـرز بـین    

بهمـن،   22 -حوالی سه راه جویبـار  -خارج از آن قرار داشته و نواحی شمال غربی (پشت کمربندي شمالی

غرب دخانیات، جنوب راهبند و بخشی از محور بهشهر را شامل می شـوند. آخـرین رده نیـز اراضـی غالبـاً      

ال چال، هوال و جنوب کشاورزي و حاشیه شمال شرق و جنوب شرق است که اطراف روستاي گله دون، ذغ

ریل در قسمت شرق تجن را در بر گرفته اند. قیمت هاي مذکور در هفت رده قیمتی به شرح زیـر بدسـت   

  آمده اند. 

  هزار تومان ( رنگ زرد) که شمال شرق و جنوب شرق را شامل شـده و   150تا  50گروه قیمتی

  غالباً نواحی روستایی یا کشاورزي هستند.  

  هزار تومان ( رنگ نارنجی ) که غالباً محالت با ساختار ضعیف و شـبه   250تا  150گروه قیمتی

غـرب،   -روستایی و بعضاً خارج از محدوده قانونی را شامل می شوند. این گروه قیمتی حواشی شمال غربی

  جنوب غربی، جنوب و بخشی از شرق را در بر گرفته اند. 

  سبز روشن) که گرداگرد نواحی با قیمـت بیشـتر را    هزار تومان ( رنگ 400تا  250گروه قیمتی

در درون رینگ حاصل از کمربندي شمالی ( غربی و شرقی) و قسمتی از حاشیه ریل آهن در جنوب را در 

  بر گرفته است. 
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  هزار تومان که بخش قابل توجهی از منطقه راهبند ( بلوار کشاورز ) به  600تا  400گروه قیمتی

جنـوبی   -ن را (رودخانه تجن تا حوالی دخانیات) و نیز محالت امام زاده عباس شمالیویژه منطقه میانی آ

حول محور شرقی، شمال تجن ( کوي دادگستري ) و محالت خودرو و جدید االحداث قرق و شرف آباد که 

  ترکیب توسعه جدید و روستایی است شامل شده اند. 

  دان امام در غرب، طبرستان و ششصد دستگاه هزار تومان که حوالی می 800تا  600گروه قیمتی

در شمال، بافت مرکزي شهر، معلم جنوبی، بخش شرقی بخش هشت، اراضی پادگان و ضلع غربی خیابـان  

  مازیار را شامل شده اند. 

   هزار تومان تا یک میلیـون تنهـا نـواحی جنـوب شـرقی میـدان امـام شـامل          800گروه قیمتی

  شند.خیابانهاي بعثت و نهضت می با

     گروه قیمتی بیش از یک میلیون تومان که دو منطقه عمده در شمالی ترین نقطه شـهر ( کـوي

حافظـه، میرزمـانی و    -فـدك  -برق و خیابان هاي اطراف و محالت واقع در غرب خیابان فرهنگ ( پیوندي

  متري هاي اول و دوم ) را شامل شده است.  20خرداد تا حوالی  15جنوب 

نمایش رنگ هاي قیمت زمین جهت طبقه بندي کلـی صـورت گرفتـه و غالبـاً در     شایان ذکر است 

حواشی هر پهنه با افت قیمت مواجه است. تمامی قیمتهاي مذکور تقریبی بوده و به طور متوسـط بدسـت   

  آمده اند. 

   

 ) قیمت ساختمان 2-الف

ساختمان بعنوان یکی از اساسی ترین نیازهاي امروز ، علیرغم ارزش و اعتباري کـه بـه عنـوان یـک     

کاالي ضروري دارا می باشد در جامعه ما بعنوان یک سـرمایه مطـرح اسـت . طبیعـی اسـت پـرداختن بـه        

نهـا بـه   موضوع ساختمان و مسکن به بررسیهاي همه سونگر و تفصیلی تري نیاز دارد، و لـیکن در اینجـا ت  

  ارزش و بهاي ساختمان بعنوان یک کاال اشاره می شود. 
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 بندي قیمت روز ساختمان :  گروه  

متأثر از شرایط روز قیمت زمین در کشور و استان و اوج و حضیض هاي کم سابقه صورت گرفته در 

روز ساختمان  ، به جرأت می توان اظهار داشت که تهیه نقشه قیمت1383دهه اخیر و به ویژه بعد از سال 

  در سطح شهر ساري بسیار مشکل می نماید. 

به عبارتی آژانس هاي مسکن متأثر از شرایط رکود حاکم بـر بـازار و دیـدگاههاي غیرکارشناسـی و     

احساسی صاحبان ساختمان قیمت هاي متفاوتی را بیان می نمایند. جهـت تعـدیل قیمتهـاي ارایـه شـده      

دگان و دست اندرکاران ایجاد ساختمان در سطح شـهر سـاري بـه    توسط بنگاههاي معامالت ملکی از سازن

  عنوان عوامل اطالعاتی مکمل بهره گیري شد و نهایتاً گروهبندي زیر بدست آمد. 

  این گروه پایین ترین گروه قیمت ساختمانی (مسـکونی بـا    هزار تومان : 400تا  200گروه قیمتی

هزار تومان در سـطح   400تا  300ن و گروه بعدي یعنیهزار توما 300تا  200تمام ویژگی هاي متوسط) 

محدوده مطالعاتی شهر ساري بوده است. توزیع فضایی این قیمت شـامل محـالت جنـوبی راهبنـد شـامل      

کوي اتحاد، غفاري، چمران، پایین دزا و ... )، محالت شرقی شهر (حوالی امام  -پشت ریل -(غرب دخانیات

ل، گله دون و ناحیه جنوب امام زاده عباس جنوبی) و محالت غربی شهر زاده عباس شمالی، هوال، ذغال چا

  بهمن، شمال ارم به طرف ملیک و شمال سه راه جویبار) می باشد.  22(غرب 

مهمترین دالیل وجود پایین ترین قیمت ساختمان در این نواحی، کیفیت ساخت و ساز، گروههـاي  

  قانونی بودن شهر می باشد.  اجتماعی ساکن، روستایی بودن و خارج از محدوده

  این گروه قیمتی که با رنگ آجري در نقشـه نمـایش داده    هزار تومان : 500تا  400گروه قیمتی

بهمن، در حد فاصل خیابـان   22شده است در سمت شمال غرب شهر محالت قرق، شرف آباد، خوي آباد، 

هاي جنوبی ابتـداي راهبنـد، سـروینه     امیرمازندرانی تا کمربندي شمالی محله شاهزاده حسین، در قسمت

  باغ، صاحب الـزمان، جوادیه و در قسمت شرق امام زاده عباس جنوبی را شامل می گردد. 

  این گروه قیمتی که با رنگ سبز کم رنگ در نقشه قیمـت   هزار تومان : 600تا  500گروه قیمتی

ساختمان نمایش داده شده است محالت فلسطین، کوي دادگستري، ارم در انتهاي بلوار پاسـداران، جـاده   

گلما، کوي استانداري و زیتون ( در دست ساخت ) و نهایتاً ابتداي بلوار کشاورز در دو طرف بلوار را شـامل  

  می شود.
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 این گروه قیمتی که با رنگ سبز تیره در نقشه آمده اسـت   هزار تومان : 700تا  600تی گروه قیم

به صورت حلقه اي ناحیه شمال و شمال شرقی نواحی مرکزي شهر را شامل شـده و محـالت مهـدي آبـاد     

حدفاصل امیرمازندرانی تا کمربندي شمالی، معلم شمالی، مهیار در این پهنه در بر گرفته است. همچنـین  

  سه راه جویبار نیز در این گروه واقع شده اند.  -در نواحی غربی شهر شامل دو محور پاسداران و میدان امام

  این گروه قیمتی نواحی کوي ششصد دسـتگاه در شـمال،    هزار تومان : 800تا  700گروه قیمتی

ت ( نقاره چی کوي طبرستان در غرب بلوار خزر، معلم جنوبی، بخش هشت شرقی و حدفاصل نهضت تا مل

ـ     نفش روشـن در نقشـه نمـایش داده    محله) را در بر گرفته است. نواحی در برگیرنده این گـروه بـا رنـگ ب

  اند.  شده

  این گروه قیمتی که جزو باالترین قیمت ها محسـوب مـی    هزار تومان : 900تا  800گروه قیمتی

ابان هاي نهضت و بعثت را در بـر  گردد کل هسته مرکزي شهر، حدفاصل مازیار تا ملت و محالت حول خی

  گرفته است. 

  باالترین گروه قیمت ساختمان در این گروه قیمتی  هزار تا یک میلیون تومان : 900گروه قیمتی

تعریف شده است. این گروه دو پهنه اصلی را در شمال ( کوي برق و غرب بلوار خزر در این پهنـه ) و نیـز   

گ شامل نیمه غربی بخش هشـت، پشـت پرورشـگاه، پیونـدي، فـدك،      جنوب بلوار طالقانی و خیابان فرهن

متري دوم را در بر گرفته است. در قسـمت جنـوبی ایـن پهنـه بـا       20خرداد، میرزمانی و غرب  15جنوب 

قیمت روز ساختمان را  343-2نزدیک شدن به ریل آهن از قیمت ساختمان کاسته می شود. نقشه شماره 

توسط و میانگین نشان می دهد. عوامل پیش گفته کیفیت ساخت و ساز، در نواحی مختلف شهر به طور م

ساختار شبکه و بافت، گروههاي اجتماعی ساکن و بعضاً تأثیرات روانی (نظیر آنچه کـه بـراي کـوي فـدك     

  متصور است) در شکل گیري این قیمتها تأثیرگذار بوده اند. 

ر مشاهده شده و نوعی همگنـی بـین   در مجموع متابعت نسبی بین قیمت ساختمان و زمین در شه

  قیمت هاي ساختمانی نسبت به قیمت زمین مشاهده می گردد.  
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   1قیمت منطقه اي )ب) قیمت اراضی براساس نرخ دولتی ( 

عالوه بر ارزش روز ، قیمت منطقه اي زمین یا همان ارزش معامالتی امالك در شهر ساري و حومه 

که مالك عمل محاسبه سازمان امور اقتصادي و دارایی، شهرداري ها و ... می باشد طی کمیسـیون تقـویم   

رها ، تأسیسات و امالك در قالب منطقه و قانون مالیاتهاي مستقیم براي ساختمانها ، انبا 64در اجراي ماده 

قسمت تعیین گردیده است . براین اساس باالترین قیمت تعیـین شـده مربـوط بـه، خیابانهـاي فرهنـگ و       

انقالب، جمهوري اسالمی و همچنین قسمتهاي شمالـی شهر، پشت پرورشگــاه و کمترین قیمـت مربـوط   

در ذیـل یافتـه هـاي ناشـی از بررسـی تقـویم ارزش        به اراضی حاشیه اي واقع در محدوده شهر می باشد.

  معامالتی امالك در شهر ساري و حومه درج می گردد. 

  ریال اتفاق افتاده است.  262500باالترین قیمت منطقه اي زمین در سه محور زیر با مبلغ  

  ) 1بر خیابان جمهوري اسالمی از میدان ساعت تا اول کوچه نعلبندان ( بلوك  -1

  ) 1خیابان انقالب ( بلوك بر  -2

  ) 4بر خیابان انقالب ( بلوك  -3

ریـال   181250ریال و سپس بر خیابان فرهنگ بـا   218750در رتبه هاي بعدي بر خیابان قارن با 

  قرار دارند. 

بررسی هاي مقایسه اي در خصوص نسبت قیمت روز به قیمت منطقه نشانگر وجود اختالف بسـیار  

  فاحش است. 

مت زمین، متوسط قیمت زمین در منطقه در برگیرنده خیابان هاي انقالب، جمهوري طبق نقشه قی

میلیون تومان (مسکونی و غیرتجاري) و شواهد موجود براي زمین بر  5/1اسالمی، قارن و فرهنگ حداکثر 

میلیون (با قابلیت ساخت چندین طبقه تجاري و سـطح اشـغال حـداکثر)     10با کاربري تجاري مترمربعی 

  د بود. خواه

  همانطور که از ارقام مذکور بـر مـی آیـد در کـاربري مسـکونی اخـتالف بـین قیمـت روز و قیمـت          

بـرابـر می باشد. ایـن تفـاوت به عنـوان   380برابر و در کاربـري صرف تجاري این اختالف  57منطقه اي 

  مثال در کوي برق ( یکی از باالترین نواحی داراي قیمت روز ) متفاوت تر است. 

                                                 
بوده  1384شهرستان ساري که به تصویب کمیسیون امالك مرکز استان رسیده است مربوط به سال  آخرین دفترچه ارزش معامالتی امالك 1

دفترچه  این مشاور تا لحظه تدوین گزارش براي اخذ دفترچه سالهاي جدیدتر به نتیجه نرسیده است. لذا تمامی مباحث براساس هاي و تالش

 می باشد. بدیهی است قیمت منطقه اي تاکنون تغییراتی داشته است. 1384امالك سال 
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) 1389میلیون تومان در حال حاضـر (  5/1این منطقه در مبحث قیمت روز زمین مترمربعی یک تا 

قیمت گذاري شده است، در حالیکه قیمت منطقه اي اراضی مسکونی کوي برق طبـق اطالعـات دفترچـه    

قه ریال می باشد. در بر این منط 17500) برابر  8ارزش معامالتی امالك شهرستان ساري (محدوده بلوك 

ریال عنوان شده است.  اگر قیمت روز متوسط مسکونی  31250(بر بلوار ) تا میدان خزر این قیمت نهایتاًَ 

این کوي به طور میانگین یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان فرض شود، میزان اختالف قیمت روز 

  رابر می رسد. ب 1500برابر و در قسمت نوار تجاري آن به بیش از   714با منطقه اي آن 

   پایین ترین قیمت منطقه اي زمین در شهر ساري و در محالت حاشیه اي و روستایی متصل بـه

هزار تومـان   150تا  50ریال است، پایین ترین قیمت روز زمین نیز در این نواحی بین  5000بافت حدود 

برابر  200نطقه اي حدود هزار تومان اختالف بین قیمت روز و قیمت م 100متفاوت می باشد که با فرض 

  می باشد. 

در مجموع اینکه بررسی ها هیچ رابطه مشخص و معنی دار آماري درخصوص قیمـت منطقـه اي و   

قیاس آن با قیمت روز را نشان نمی دهد و این مسئله زمانی جدي می گردد که اکثـر معـامالت دولتـی و    

)  Pنطقه اي ( البتـه بـا تعـدیلی بـه نـام      حتی ارزش افزوده مورد محاسبه مدیریت شهري با پایه قیمت م

  صورت می پذیرد.

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  277

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

هزینه هاي مربوط به مسکن (قیمت تمام شده، وضع خرید و فروش، اجاره  -4-4-3

  و غیره) و امکانات مختلف.

 روند ساخت و ساز در مناطق شهري استان و شهر ساري را می توان از طریق بررسـی رونـد صـدور   

  بررسی قرار داد. پروانه هاي ساختمانی مورد 

 1376سـاله   10آمار پروانه هاي صادره ساختمانی در مناطق شهري نشان می دهد کـه طـی دوره   

پروانه ساختمانی در مناطق شهري استان صادر شده است کـه سـهم شـهر     49982در مجموع  1385الی 

  درصد بوده است. 9/9ساري از این میزان پروانه صادره معادل 

دهد که سهم شهر ساري طی دوره یاد شده در ساخت و ساز شهري کـاهش   بررسی روند نشان می

  یافته است. این کاهش عموماً به کاهش مطلق تعداد پروانه هاي ساختمانی در شهر ساري مربوط می شود.

بررسی رشد تعداد پروانه هاي صادره در استان و همچنین شهر ساري نشان می دهد که دوره هاي 

بیشتر و در دوران کوتاه تري طی سالهاي اخیـر رخ داده اسـت کـه نشـانگر شـدت       رکود و رونق با شدتی

  .)344-3الی  344-1گرفتن سیکلهاي تجاري در این صنعت در استان و شهر ساري است (جداول شماره 
  

سال تا  1376هاي ساختمانی به تفکیک کل و مسکونی در استان و شهر ساري از سال  آمار پروانه -344-1جدول شماره 

1385 

 شرح
 مسکونی کل ساختمان

 ساري استان ساري استان

1376 4918 583 4359 538 

1377 4692 593 4169 524 

1378 5361 558 4787 496 

1379 3947 400 3430 336 

1380 3417 269 2954 216 

1381 5170 518 4529 423 

1382 7352 740 6593 605 

1383 6280 603 5615 516 

1384 4066 272 3560 208 

1385 4779 403 4218 354 

 4216 44214 4939 49982 جمع

  مرکزي بانک مأخذ:

  سهم شهر ساري از پروانه هاي ساختمانی صادر شده  -344-2جدول شماره 
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 (درصد)   1376-1385 دوره طی  استان در

 شرح
 مسکونی ساختمان کل

 ساري استان ساري استان

1376 100 11.9 100 12.3 

1377 100 12.6 100 12.6 

1378 100 10.4 100 10.4 

1379 100 10.1 100 9.8 

1380 100 7.9 100 7.3 

1381 100 10 100 9.3 

1382 100 10.1 100 9.2 

1383 100 9.6 100 9.2 

1384 100 6.7 100 5.8 

1385 100 8.4 100 8.4 

 9.5 100 9.9 100 جمع

 مشاور محاسبات مأخذ:      

  

  

هاي ساختمانی صادره به تفکیک کل و مسکونی در استان و شهر ساري  رشد ساالنه تعداد پروانه -344-3جدول شماره 

 (درصد) 1385تا سال  1376از سال 

 شرح
 مسکونی ساختمان کل

 ساري استان ساري استان

1377 -4.6 1.7 -4.4 -2.6 

1378 14.3 -5.9 14.8 -5.3 

1379 -26.4 -28.3 -28.3 -32.3 

1380 -13.4 -32.8 -13.9 -35.7 

1381 51.3 92.6 53.3 95.8 

1382 42.2 42.9 45.6 430 

1383 -14.6 -18.5 -14.8 -14.7 

1384 -35.3 -54.9 -36.6 -59.7 

1385 17.5 48.2 18.5 70.2 

 مشاور محاسبات مأخذ:            

  

مسکونی و همچنین زمین این مسـتحدثات  برآورد قیمت تمام شده یک متر مربع ساختمان و واحد 

  بر پایه آمار منتشره از سوي بانک مرکزي قابل دستیابی است.
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وضعیت هزینه هاي زمین و ساختمانها اعم از مسکونی و تجـاري و   344-5و 344-4جداول شماره 

  مختلط را در نقاط شهري استان به نمایش می گذارند. 

ش زمین ساختمانهاي تکمیل شده نشان می دهـد، علـی   چنانکه روند ساخت و ساز و همچنین ارز

به طور نوسانی کـاهش و یـا    1375-1385رغم اینکه تعداد ساختمانهاي تکمیل شده در استان طی دوره 

افزایش یافته است، اما هزینه هاي زمین و ساختمان همواره طی دوره افزایشی بوده اسـت (بـه جـز سـال     

  ین ساختمانها نیز کاهش یافته است).که رشد ارزش ساختمان و زمین ا 1385

این امر به معناي آن است که هرچند تعداد ساختمانهاي تکمیل شده در سـطح اسـتان و منـاطق     

شهري در سالهایی کاهش داشته است، اما اثر قیمتی باعث شده است که همـواره میـزان سـرمایه گـذاري     

مشاهده می شود که روند تکمیل  1385سال انجام شده در این بخش روندي صعودي داشته باشد، اما در 

ساختمانها به گونه اي کاهش یافته است که میزان سرمایه گذاري در زمـین و مسـکن نیـز کـاهش یافتـه      

درصد و هزینه  17رشد قیمت زمین در مناطق شهري استان معادل  1385است. علی رغم اینکه در سال 

  شد داشته است.درصد ر 7/16هاي ساخت یک متر مربع ساختمان نیز 

العـاده   و رکود فوق 1386ساختمان در سال  و رونق و رکود سراسري 1385اتفاق رخ داده در سال  

آن در سالهاي بعد نشان می دهد که سیکل هاي تجاري در صنعت ساختمان به کـاهش سـرمایه گـذاري    

  اسمی نیز در این صنعت می انجامد.
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  هاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري ساختمانتعداد و هزینه  -344-4جدول شماره 

 شرح
 ساختمان تعداد

 )دستگاه(

 زمین مساحت

 )هزارمترمربع(

 طبقات  زیربناي  کل سطح

 )هزارمترمربع(

 زمین ارزش

 ریال) (میلیارد

 ساختمان هزینه

 ریال) (میلیارد

1375 7607 1932 1569 188 347 

1376 7628 1838 1397 267 388 

1377 4887 1021 1265 216 506 

1378 10050 1743 802 178 804 

1379 11344 2110 2396 635 1128 

1380 8169 1699 1989 630 1116 

1381 9871 2152 2537 991 1652 

1382 9795 1900 2665 1467 1867 

1383 8564 848 2609 1919 2481 

1384 6650 1682 3459 3557 4459 

1385 5320 1075 2358 2661 3547 

 18294 12708 23046 18001 89885 جمع

  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک مأخذ:

  

  تعداد و هزینه ساختمان هاي مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري -344-5جدول شماره 

 شرح
 ساختمان تعداد

 )دستگاه(

 زمین مساحت

 )هزارمترمربع(

 طبقات  زیربناي  کل سطح

 )هزارمترمربع(

 زمین ارزش

 )ریال میلیارد(

 ساختمان هزینه

 )ریال میلیارد(

1375 6742 1659 1319 153 290 

1376 6300 1537 1224 192 338 

1377 4526 878 1124 181 446 

1378 8832 1491 766 177 578 

1379 10308 1886 2109 526 942 

1380 7602 1566 1807 525 990 

1381 8155 1794 2068 805 1352 

1382 7779 1369 1997 932 1401 

1383 7242 1347 2151 1600 2106 

1384 5951 1303 2865 2588 3694 

1385 4642 952 2089 2244 3046 

 15182 9923 19518.9 15781.912 78079 جمع

  مأخذ: همان 
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نشـان  د تغییـرات هزینـه سـاخت را    رونـ  344-1و نمودار شـماره   344-7و  344-6جداول شماره 

  دهد. براساس جداول یاد شده می توان گفت: می

 221معـادل   1375میانگین هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در اسـتان مازنـدران در سـال     -

هزار ریال افزایش یافته است. به عبارتی میانگین  1504به  1385هزار ریال بوده است که این رقم در سال 

  است. برابر شده 8/6هزینه ساخت طی دوره 

  معـادل  1377درصد و  150معادل  1378بیشترین رشد هزینه هاي ساخت مربوط به سال هاي  -

  درصد بوده است.  44 

نشان می دهد که هزینه ساخت مسـکن در   1376بررسی هزینه هاي ساخت به قیمت ثابت سال  -

  بوده است.1385اما کوچکتر از سال  1382بیش از هزینه ساخت در سال  1375سال 

معـادل   1376میانگین هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان به قیمت ثابت سـال   1375در سال  -

هزار ریال افزایش یافته است. در ایـن سـال    360این رقم به  1385هزار ریال بوده است که در سال  259

ل هـزار ریـا  258معـادل   1376میانگین هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان مسکونی به قیمت ثابت سال 

  هزار ریال افزایش یافته است. 349این رقم به  1385بوده است که در سال 
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میانگین  هزینه ساخت و زمین ساختمان هاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهري  -344-6جدول شماره 

  به تفکیک کل ساختمان و ساختمان مسکونی

 شرح

 مسکن ساختمان

 قیمت میانگین

 ریال) (هزار زمین

 هزینه میانگین

 هرمتر ساخت

 ریال) (هزار مربع

 هزینه میانگین

 هرمتر ساخت

 مربع

 )1376(ثابت

 هزینه میانگین

 مربع هرمتر ساخت

 ریال) (هزار

 هزینه میانگین

 مربع هرمتر ساخت

 )1376(ثابت

1375 221 259 220 258 97 

1376 277 277 276 276 145 

1377 400 333 397 331 212 

1378 1003 694 754 522 102 

1379 471 289 447 275 301 

1380 561 302 548 295 371 

1381 651 301 654 302 460 

1382 701 241 701 241 772 

1383 951 284 979 292 2264 

1384 1289 343 1289 343 2114 

1385 1504 360 1458 349 2476 

  همان مأخذ:
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ساالنه میانگین  هزینه ساخت و زمین ساختمان هاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در رشد   -344-7جدول شماره  

  نقاط شهري به تفکیک کل ساختمان و ساختمان مسکونی (درصد)

 شرح
 هر ساخت هزینه رشد

 ساختمان مربع متر

 متر هر ساخت هزینه رشد

 مسکن مربع

 قیمت میانگین رشد

  زمین

1376 25.5 25.7 49.2 

1377 44.2 43.8 45.8 

1378 150.7 90.0 -51.8 

1379 -53.1 -40.8 194.9 

1380 19.1 22.7 23.4 

1381 16.1 19.3 24.1 

1382 7.6 7.3 67.7 

1383 35.7 39.6 193.3 

1384 35.6 31.7 -6.6 

1385 16.7 13.1 17.1 

 مشاور محاسبات مأخذ:

  

  

  ساخت هر متر مربع مسکن و ساختمان به قیمتهاي جاريروند میانگین هزینه  -344-1نمودار شماره 

  

  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک مأخذ:        
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 هاي هزینه و قیمتها وضعیت نمایانگر نوعی به مسکن و ساختمان ساز و ساخت شده تمام قیمت

 و خرید بازار وضعیت نمایانگر شهر سطح در نیز اجاره و مسکن و زمین قیمتهاي است. ساختمان صنعت

  است. شهر سطح در مسکن تقاضاي و عرضه در تعادلی قیمتهاي میانگین منظر از مسکن اجاره و فروش

 سوي از شده ارائه آمار اساس بر شهر سطح در مسکونی واحد اجاره و مسکن زمین، قیمت روند بررسی

  که: دهد یم نشان مختلف سالهاي آماري هاي سالنامه در مندرج ایران آمار مرکز

 به ریال هزار 503 از 1387 الی 1379 سالهاي طی ساري شهر در زمین متر یک قیمت میانگین 

 است. شده برابر 5/5 از بیش زمین قیمت ساله 9 اي دوره طی عبارتی به است، یافته افزایش ریال هزار 2757

  ).344-2 شماره (نمودار

 است. بوده درصد 7/23 معادل شده یاد رهدو طی ساري شهر در زمین قیمت ساالنه رشد میانگین  

 1385 سال در درصد 8/82 معادل بررسی مورد دوره در ساري شهر در زمین قیمت رشد بیشترین 

  است. بوده

 بوده درصد 3/25 منفی معادل و 1384 سال به مربوط نیز ساري شهر در زمین قیمت رشد کمترین 

 است. یافته کاهش شهر سطح در زمین قیمت میانگین که است سالی تنها شده یاد سال است.

 6490 به ریال هزار 996 از دوره طی ساري شهر در نیز مسکونی واحد مربع متر یک قیمت میانگین 

 5/6 ساري شهر در مسکونی واحد مربع متر یک قیمت دوره این طی عبارتی به است، یافته افزایش ریال هزار

 ).344-2 شماره گفته پیش (نمودار است. شده برابر

 ننموده تبعیت کامل طور به زمین قیمت از دوره طی مسکونی واحد مربع متر یک قیمت رشد روند 

 است. بوده مثبت همواره شهر سطح در مسکونی واحد مربع متر یک قیمت رشد که معنا بدین است.

 3 تا 2 به نزدیک (بین زمین قیمت از بیش همواره دوره طی مسکونی واحد مربع متر یک قیمت 

  است. یافته افزایش قیمتی شکاف این دوره طی و است بوده برابر)

 وري بهره عدم از نشان شهر سطح در مسکونی واحد و زمین مربع متر یک قیمت فاحش تفاوت 

 که رود می انتظار شده یاد قیمتهاي به توجه با و دهد می شهر سطح در میانگین طور به زمین از مناسب

 که است ذکر شایان نماید. عمل سطح واحد در ساز و ساخت تراکم افزایش ويس به بازار هاي مکانیزم

 و ساخت در را تراکم افزایش و گذارد می نمایش به را مهم این نیز اخیر سالهاي در ها پروانه صدور اطالعات

 دهد. می نشان سازها
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 مسکونی واحد مربع متر یک اجاره قیمت که دهد می نشان مسکونی واحد اجاره بازار در قیمتها روند 

 ).344-3 شماره (نمودار است. رسیده 1387 سال در ریال هزار 3/24 به 1379 سال در ریال هزار 3/5 از

 است. داده رخ درصد 2/32 میزان به 1384 سال در دوره طی اجاره قیمت رشد بیشترین 

 ساري شهر در اجاره قیمت 1384 سال در اجاره باالي رشد از پس فاصله بال یعنی 1385 سال در 

 اجاره بخش در قیمت کاهش و افزایش در معامالتی اثر و انتظارات نقش نشانگر امر این که است یافته کاهش

 است.

 بین اجاره سالیانه رشد اما نیست، دردسترس 1386 سال در اجاره قیمت که است ذکر شایان 

 به اجاره قیمت ساالنه رشد گینمیان دوره پایانی سال دو در که دهد می نشان 1387 الی 1385 سالهاي

 است. بوده درصد 6/29 میزان

 است. شده برابر 5/4 سال 9 طی ساري شهر در اجاره قیمت میانگین کلی طور به 

 به مربوط رشد میانگین بیشترین دوره طی که دهد می نشان قیمتها رشد میانگین تطبیقی بررسی 

 (جداول است. بوده درصد 7/23 با زمین آن از پس و درصد 4/26 معادل و مسکونی واحد متر یک قیمت

 ).344-8و 344-9 شماره

 قیمت رشد از کمتر میانگین طور به 1379-1387 دوره طی ساري شهر سطح در اجاره قیمت رشد 

   است. بوده زمین و مسکونی واحد مربع متر یک
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نمودار 2-344: روند تغییرات قیمت یک متر مربع زمین و مسکن در شهر ساري
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  ريروند تغییرات قیمت یک مترمربع زمین و مسکن در شهر سا -344-2نمودار شماره 

  

  ایران آمار مرکز مأخذ:

  

  روند تغییرات نرخ اجاره یک متر واحد مسکونی در شهر ساري -344-3نمودارشماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  همان مأخذ:         
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میانگین قیمت زمین، واحد مسکونی و اجاره یک متر مربع واحد مسکونی در شهر ساري طی  -344-8جدول شماره 

 1387الی  1379سالهاي 

 سال
 متر یک قیمت

 زمین

 متر یک قیمت

 مسکونی واحد

 واحد متر یک اجاره

 (ریال) مسکونی

1379 503 996 5291 

1380 771 1177 6497 

1381 847 1475 7528 

1382 1151 2003 9843 

1383 1689 2875 12474 

1384 1262 3440 16493 

1385 2307 3714 14476 

1387 2757 6490 24308 

  همان مأخذ:                

  

، واحد مسکونی و اجاره یک متر مربع واحد مسکونی در شهر ساري طی رشد میانگین قیمت زمین -344-9ره جدول شما

 (درصد) 1387الی  1379سالهاي 

 زمین متر یک سال
 واحد متر یک

 مسکونی

 واحد متر یک اجاره

 ریال) (به مسکونی

1380 53.3 18.2 22.8 

1381 9.9 25.3 15.9 

1382 35.9 35.8 30.8 

1383 46.7 43.5 26.7 

1384 -25.3 19.7 32.2 

1385 82.8 8 -12.2 

1387 9.3 32.2 29.6 

 21 26.4 23.7 دوره طی در رشد

  مشاور محاسبات مأخذ:     
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آتی دولت و ارگانهاي محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادي  برنامه هاي -5-4-3

تفکیک بخشهاي مختلف (صنعـت، کشـاورزي، تجـارت و خـدمات) همـراه با  شهر به

  تعیین میزان سرمایه گذاري الزم در هر بخش

بررسی برنامه هاي جاري در سطوح مختلف اجرایی و تصمیم گیري هر کدام به نوبه خود سهمی در 

  تبیین کیفیت توسعه شهر ساري در برخواهند داشت.

حاضر عمدتاً سه برنامه را می توان برشمرد که با توجه به عطف توجهی که با توجه به مقطع زمانی 

  به مکان و موقعیتهاي منطقه اي دارند می توانند بر جهت گیري هاي برنامه توسعه شهر موثر باشند.

برنامه آمایش سرزمین به عنوان مبنایی براي برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی نقشی مهم در 

نداز آتی استان و شهر ساري در جغرافیاي اقتصادي و اجتماعی کشور بـر عهـده دارد از ایـن    تبیین چشم ا

منظر بررسی این برنامه در جهت تبیین جهت گیري هاي بلند مدت توسعه شهر ساري از اهمیت خاصـی  

ر در این برخوردار خواهد بود چرا که برنامه توسعه شهر ساري باید بتواند در آینده جایگاهی درخور این شه

  فرآیند و گذار تعریف نماید.

برنامه دیگري که در تبیین برنامه توسعه شهر نقش به سزایی خواهد داشت و مواردي را بـه عنـوان   

دهد برنامه توسعه استان است. گفتنی است با توجه بـه رویکـرد    مبناي عمل در سطح استان به دست می

در این برنامه ها از تعریف پروژه ها در قالـب برنامـه هـاي    استراتژیک در برنامه هاي توسعه استانها عمدتا 

  عملیاتی همراه با زمانبندي و همچنین میزان اعتبار مورد نیـاز احتـراز شـده اسـت و بـه تبیـین اقـدامات        

اولویت دار در گام آخر این برنامه ریزي بسنده شده است. بنا براین برشماري برنامه هاي ارگانهاي مختلف 

  این مجال امکان پذیر نیست. به جزئیات در

برنامه توسعه شهرستان ساري در تبعیت از برنامه توسعه ملی استان و در چارچوب این برنامـه نیـز   

به عنوان برنامه اي که محدوده بال فصل شهر ساري را مد نظر قرار می دهـد نقـش تعیـین کننـده اي در     

  ترسیم آیند شهر و محدوده بالفصل و مرتبط با شهر دارد.

و در انتها اقدامات پراکنده دستگاه هاي اجرایی مختلف که در پاسـخ بـه اسـتعالمات مشـاور طـرح      

  تحت عنوان برنامه ها و طرح هاي در دست اجرا یا مطالعه آورده خواهد شد. 
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در ادامه در گام نخست برنامه آمایش سرزمین از منظر جایگاه استان و به تبـع آن شـهر سـاري در    

این برنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس برنامه توسعه استان مازندران و شهرستان سـاري مـورد   

اجرایی بررسـی   واکاوي قرار خواهد گرفت و در انتها فهرست اقدامات اعالم شده توسط برخی دستگاه هاي

  می گردد. 

  یک )  برنامه آمایش سرزمین

 رابطـۀ  تنظیم سرزمین آمایش که نکته این بر تأکید با سرزمین آمایش گیریهاي جهت ترین اصلی

 :از عبارتند است، پایدار توسعۀ به نیل جهت در فضا انسان فعالیتهاي و فضا انسان،

 محورهـاي  در ( جنـوب  -شـمال  کریدورهاي در کشور ارتباطی اصلی محورهاي تجهیز و توسعه  -

و  البـرز  جنوبی دامنۀ البرز، شمالی دامنۀ محورهاي غربی (در -شرقی و غرب ) و مرکز میانی، شرق، شرق

  المللـی   بـین  داالنهـاي (کریـدورهاي )   عنـوان  بـه  غربـی )  جنـوب   -شـرقی  جنوب و غرب  شرقی جنوب

در  دار اولویـت  محورهـاي  عنـوان  بـه  کشـور  ارتباطی ممتاز موقعیت از مناسب استفاده جهت ونقل حمل

 توسعه.

در  کشـاورزي  فعالیتهاي توسعۀ جهت خاك و آب امکانات و طبیعی قابلیتهاي از حداکثر استفادة  -

 صادرات محصوالت توسعۀ و غذایی امنیت به دستیابی جهت کشور جنوب غرب و غربی شمالی، استانهاي

 فوق. در مناطق فعالیت این توسعه جهت طبیعی گردشگري قابلیتهاي بر تاکید همچنین و کشاورزي

 وظـایف  اجتمـاعی  ابعـاد  بر تأکید با فعالیتها و منابع با متناسب جمعیت توزیع به بخشی تعادل  -

 مـورد  اجتماعی و فیزیکی ظرفیتهاي ایجاد بر تمرکز مقابل در شمالی و غربی مناطق در توسعه اي دولت

 :که اي گونه به کشور مرکزي جمعیت کم مناطق و جنوبی شرقی، مناطق در نیاز توسعه

 :کشور جنوبی و شرقی مناطق در ) الف

خدمات  توسعه هاي فعالیت استقرار زمینه سازي جهت مناطق این زیربنایی هاي شبکه توسعۀ  1-

 جمعیت. با متناسب اجتماعی

از  کمربنـدي  ایجاد منظور به فارس خلیج و عمان دریاي سواحل حاشیه جمعیتی مراکز تقویت  2-

 ذخـایر  حوزه جنوب، انرژي منابع از برداري بهره انداز چشم به توجه با مناطق این در توسعه اشاعه مراکز

 دیـدگاه  از منـاطق  ایـن  هـاي  و توان دریایی صنایع و شیالت سرزمین، جنوبی و مرکزي دشتهاي معدنی

 گردشگري. و بازرگانی ترانزیتی،
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عمان)  دریاي (بویژه  جنوب سواحل در اي حاشیه و دورافتاده نواحی در نقاطی تجهیز و تعیین  3-

 جنوبی و نواحی شرقی ترانزیتی شبکه هاي در تحرك قابلیت با نواحی این در توسعه بسط و تسریع جهت

 کشور.

 :کشور شمالی و غربی مناطق در ) ب

 بـا  یافته انـد  توسعه جهت این از که مناطقی در موجود زیربنایی هاي ظرفیت از بهینه استفاده 1-

بخـش   امکانـات  کـارگیري  بـه  اولویت و ها سرمایه گذاري بازدهی در تسریع و میزان در جویی نیت صرفه

 مناطق. در این خصوصی

 خـدماتی  و تولیـدي  هـاي  قابلیت با متناسب برخوردار کمتر و مستعد مناطق زیربناهاي تقویت 2-

  این مناطق 

با توجه به جهت گیري هاي عمده آمایش سرزمین می توان دریافت که سه جهت گیري عمـده در  

  خصوص محدوده فرادست شهر ساري وجود دارد کـه شـهر سـاري را مـی توانـد تحـت تـاثیر قـرا داده و         

  جهت گیري هاي عمده را در این شهر به تصویر کشد:

 مللی شرق و غرب کشور و شمال به جنوبموقعیت مکانی شهر ساري در مسیر کریدور بین ال -1

 تأکید بر استفاده حد اکثري ار قابلیتهاي طبیعی و کشاورزي -2

  توزیع متناسب جمعیت در حوزه شمالی کشور و به تبع استان مازندران و شهر ساري -3

 انـداز  چشـم  اهـداف  تحقـق  سـاز  زمینه که سرزمین در فوق هاي گیري جهت و راهبردها انعکاس

 جمعیتی تحوالت باشد، می سرزمین در ها فعالیت و جمعیت مطلوب توزیع به دستیابی و توسعهبلندمدت 

 :داشت خواهد دنبال به کشور مناطق و استانها در را زیر و فعالیتی

 پـیش  بـه  توجـه  بـا  ) ساختمان و گاز و برق و آب معدن، صنعت، معادن (شامل و صنایع بخش در

 قابـل  رشـد  بـا  منـاطق  و اسـتانها  تمـامی  کشور، کل در بخش این شاغلین تعداد توجه قابل بینی افزایش

 در بخـش  این که اي کننده تعیین نقش به توجه با لیکن .بود خواهند مواجه بخش این مالحظه شاغلین

 بخشی تعادل راستاي در که استانهایی از برخی داراست، سرزمین پهنه در جمعیت هدفمند و توزیع ارادي

 باتمرکز رابطه در یا و بخش این توسعه براي زیربنایی و طبیعی نهاي توا از برخورداري سرزمین، به فضاي

 .خواهنـد داشـت   زمینـه  ایـن  در بـارزتري  نقـش  نمود، خواهند نقش ایفاي کشور پرتراکم مراکز از زدایی

 ز جملـه ا قـزوین  و کرمـان  یـزد،  سـمنان،  وبلوچسـتان،  سیسـتان  هرمزگـان،  خوزستان، بوشهر، استانهاي
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 و تهران، اصفهان استانهاي .بود خواهند شاهد صنعتی زمینه در را بیشتري تحوالت که هستند استانهایی

 بـه  ومازنـدران  گیالن بختیاري، و چهارمحال استانهاي و بخش این هاي فعالیت اشباع به توجه با مرکزي

 .بود برخوردارخواهند بخش این شاغلین تعداد در کمتري افزایش از کشاورزي هاي فعالیت اولویت دلیل

 بوشـهر،  خوزسـتان،  شـامل  کشـور  جنـوبی  اسـتانهاي  فعالیتی، بارگذاري به توجه با و ترتیب بدین

 یزد و قزوین قم، سمنان، مثل تراکم زدایی در ویژه نقش داراي استانهاي وبلوچستان، وسیستان هرمزگان

 افـزایش  در را بیشـتري  تحـوالت  کرمـان  و بویراحمـد  و کهگیلویـه  ایالم، مثل فعلی تراکم کم واستانهاي

 آرامتـري  جمعیتی رشد مازندران و گیالن مرکزي، اصفهان، تهران، استانهاي و بود خواهند شاهد جمعیت

  .کرد خواهند تجربه را

بر این اساس روند تغییرات اشتغال در استان مازندران نسبت به سایر استانها بیشتر به سـود بخـش   

  خدمات خواهد بود و همچنین روند افزایش جمعیت آرام تر رقم خواهد خورد.کشاورزي و 

 

 بخش توسعه بلندمدت راهبردهاي 

 اقتصـادي،  نظـام  در آنهـا  نقـش  و تقاضا بینی پیش با متناسب برتر خدمات ارائه مراکز بندي سطح

 :از عبارتند اقتصاد بیرونی و درونی روابط بر آنها تأثیر و تولید اي منطقه و ملی هاي تخصص

 شـیراز،  تبریز، اصفهان،مشهد، تهران، شامل المللی بین عملکرد داراي مراکز  :شامل 1 سطح مراکز

 کیش

 همدان،کرمانشـاه،  بنـدرعباس،  اهواز،کرمـان،  شامل ملی عملکرد داراي اکزمر :شامل 2 سطح مراکز

 ساري. بابل، قائمشهر و آمل، شهري مجموعۀ رشت،

  استان مراکز تمام شامل اي منطقه عملکرد داراي مراکز  :شامل 3 سطح مراکز

با توجه به عملکردي که براي شهر ساري به عنوان شهري با عملکرد ملی در نظر گرفته شـده اسـت   

  عمده راهبردهاي بخشی مرتبط با موضوع این بررسی در زمینه هاي مختلف عبارتند از:

 تسـهیالت  دسترسـی  راههـاي  اساس بر گردشگري عمدة محورهاي و نقاط قلمروها، بندي سطح -

 )طبیعی  فرهنگی ( گردشگري هاي جاذبه و رفاهی و اقامتی

 گردشگري دهکده هاي و ویژه محورهاي و مناطق ایجاد -
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 دریـاي  سـواحل  اجتمـاعی  فضاي و زیست محیط انحطاط از جلوگیري براي جدید قوانین تدوین -

 قضاییه. قوة همکاري با یها استاندار توسط آنها دقیق اجراي و مازندران

 کشور شرقی جنوب در خارجی گردشگران براي ناامنی ایجاد عوامل هاي ریشه بردن میان از -

 زیارتی شهرهاي در گردشگري خدمات و شهري بافتهاي بازسازي به ویژه توجه  -

 پیشنهاد توسعۀگردشگري اصلی قلمروهاي عنوان زیربه قلمروهاي آمایش ازمطالعات سطح دراین -

 :شوند می

 خزر سرسبز جنگلهاي و معتدل سواحل 1-

 زاگرس و البرز کوههاي رشته 2-

 قزوین، ري، تهران، سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار، نیشابور، مشهد، غربی و شرقی محور 3-

 ماکو ارومیه، تبریز، زنجان،

 بندرعباس شیراز، کرمان، اصفهان،یزد، کاشان، قم، تهران، ساري، جنوبی و شمالی محور 4-

 خوزستان منطقۀ 5-

 جنوب ساحلی نوار 6-

 پـذیرش  منظـور  به آنها تجهیز و کشور متوسط و بزرگ شهرهاي از یافته سازمان اي شبکه ایجاد -

 .اي منطقه و ملی کار تقسیم در تمرکز عدم راستاي در نفوذ تحت منطقه در باالتر سطوح وظایف

 مـدیریت  نظام در علمی تحول ایجاد به منظور شهري یکپارچۀ توسعۀ هاي طرح تدوین و مطالعه -

 .کشور جاري تمرکززدایی سیاست هاي چارچوب در محلی هاي توانایی وافزایش شهري

 جمعیت اسکان کافی ظرفیت فاقد و فعالیت گسترش مستعد مناطق در جدید شهري ط نقا ایجاد -

 .موجود شهري مراکز در جدید

 بـه  یکـدیگر  از مناسـب  مسافت داراي توسعه قابلیت با کوچک متوسط و کوچک شهرهاي تقویت -

 .سرزمین پهنۀ در مشخص عملکردهاي ارایه در بیشتر هماهنگی جهت در شهري هاي منطقه عنوان

 که اي گونه به کشور در جدید شهري نقاط و موجود شهرهاي از یافته سازمان هاي شبکه استقرار -

 .باشد )نفر میلیون 68 حدود ( افق در کشور کل جمعیت درصد 75 حدود پذیراي بتواند

 شـهرهاي  تجهیـز  و تقویـت  توسـعه،  اولویت با شهري نظام الگوي استخوانبندي تغییر و بازنگري -

 .متوسط
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 تفـویض  و تمرکززدایـی  براي منطقه اي مراکز به عنوان بزرگ شهرهاي از برخی تجهیز و انتخاب -

 .تهران متعدد وظایف قسمتی از

 زمینـه  ایجـاد  هدف با مختلف مناطق در متوسط و کوچک شهرهاي از اي گزیده تقویت و توسعه -

 .روستایی و شهري جوامع میان پیوند تقویت و خدماتی و صنعتی هاي فعالیت براي توسعه

 منطقۀ در جمعیت استقرار و فعالیت از پشتیبانی منظور به موجود سکونتی نقاط توسعه و تقویت -

 .جنوبی (عسلویه) پارس ویژه اقتصادي

 (منطقـه   گاوبنـدي  -عسـلویه  کنگـان،  بندر -تنبک دیر بندر :شهري هاي منطقه تقویت و ایجاد -

 عبـاس،  بنـدر  شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، تهران، ،ساري – قائمشهر – آمل – بابل شهري عسلویه) ،

 دزفول – اندیمشک و خرمشهر – آبادان ماهشهر، بندر -خمینی بندرامام کنارك، -چابهار

 هـاي  رشـته  در متخصـص  انسانی نیروي تربیت هدف با ملی عملکرد با آموزشی گرایشهاي ایجاد -

 بـا  متناسـب  بـا سـابقه   دانشـگاهی  مراکـز  در است، مورد نیاز محدود صورت به کشور سطح در خاص که

 باال به کارشناسی مقطع در دانشجو پذیرش بر بیشتر تأکید مراکز این در ها. فعالیت اي گرایشهاي منطقه

 .است

مقطـع   در خصوص به متخصص انسانی نیروي تربیت هدف با اي منطقه عملکرد با آموزشی مراکز -

 .خاص رشته هاي در پیرامون نواحی و استان نیاز مورد کارشناسی،

 در ویـژه  بـه  اسـتان  نیـاز  مورد متخصص نیروي آموزش هدف با استانی عملکرد با آموزشی مراکز -

 .استانها تمامی در استانی توسعه گرایش هاي با متناسب مقطع کارشناسی

و  اسـتان  بازارکار نیاز مورد ماهر نیروي تربیت هدف با اي ناحیه و محلی عملکرد با آموزشی مراکز -

 کاربردي) -علمی هاي دانشگاه هاي، حرف و فنی هاي آموزشکده ( کاردانی سطح در تابعه هاي شهرستان

 عملیـاتی  و کاربردي و منطقه سطح در پژوهش و تحقیق نهادینه کردن هدف با تحقیقاتی مراکز -

 .مختلف مناطق در محوري فعالیتهاي با متناسب ها کردن ایده

سـطح   تـا  نفر هزار 500 تا هزار 250 جمعیت با شهرهاي و استان مراکز کلیه درمانی مراکز ارتقاء -

 درمانی) خدمات نظام 4 اي (سطح منطقه بیمارستان

 با و درمان خدمات نظام طرح براساس 3 و2 و1 سطوح درمانی – بهداشتی مراکز تکمیل و ایجاد -

 1400 افق در شهرها به جمعیت توجه
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 شـهري  مراکـز  و نفـر  هـزار  50 از بـیش  جمعیـت  بـا  شهرهاي کلیه در اورژانس پایگاههاي ایجاد -

 فاصـلۀ  بـه  اصـلی  ارتبـاطی  محورهـاي  طـول  در و فوق شهرهاي با کیلومتر 50 از بیش با فاصلۀ کوچکتر

  مرکز. نزدیکترین از کیلومتر 50حداکثر 

  

  دو) برنامه هاي توسعه استان

 مازندران استان توسعه پایه الف) نظریه

 گیـري  و جهت ملی توسعه پایه نظریۀ کشور، توسعه مدت بلند انداز چشم اهداف تحقق راستاي در

پایه:  بر ترتیب به اصلی استان وظایف و مأموریت ها استان، ویژگی هاي به توجه با و سرزمین آمایش هاي

 بـر  تکیـه  .خواهـدبود  استوار “و بازرگانی صنعتی هاي قابلیت از استفاده و گردشگري کشاورزي، توسعه”

 .بودنخواهد  استان و ظرفیتهاي توانمندیها سایر از گیري بهره مانع فوق هاي اولویت

 :باشد می زیر شرح به استان توسعه راهبردهاي ترین اصلی بنابراین

 بـا  زراعـت  از اعـم  هـا  زیـربخش  همـه  در اسـتان  توسعه اصلی محور عنوان به کشاورزي انتخاب -

 و صید و دامداري مرکبات، و کیوي نظیر محصوالتی با باغداري تنباکو، و توتون شلتوك، محصوالتی نظیر

توسعه  پایداري براي الزم تمهیدات رعایت با استان خاك و آب ممتاز منابع کنترل و حفظ پرورش آبزیان،

فعالیـت   یـک  سـطح  تـا  کشـاورزي  کـه  حدي در استان شرایط با متناسب آوري فن سطح ارتقاء و منطقه

 . یابد تحول مدرن صنعتی

آلـودگی   بـا  مقابله خاك، و آب منابع کاربري کنترل و حفاظت براي زیست محیط مدیریت تقویت -

 ....و جنگلها تخریب اراضی، شدن دار زه و االرضی سطح آبهاي

 انـرژي  و مسافر کاال، ونقل حمل ارتباطی و خروجی و ورودي مبادي تجهیزات و ها شبکه تقویت -

 –شمالی  کریدورهاي مسیر در بازرگانی فعالیتهاي در یک سطح مرکز عنوان به امیرآباد بندر که به نحوي

 .کند نقش ایفاي جنوبی

جـذب   و ملی سطح در برداري بهره براي فراغت ایام و اقامتی تجهیزات و ایرانگردي بخش توسعه -

 فرهنگی جوامع کاالهاي و خدمات دستی، صنایع توسعه و تقویت بر تاکید با خارجی و داخلی گردشگران

 .منطقه سنتی
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 بـه  پاسـخگویی  و استان توسعه نیازهاي تأمین منظور به استان مرکز در برتر خدمات سطح ارتقاء -

 .منطقه هاي کشور نیازهاي برخی از

 خاك و آب منابع به خوردن لطمه بدون صنعتی اراضی تامین امکانات حد در غذایی صنایع توسعه -

انسـانی   منـابع  کیفیـت  بـه  توجه با الکترونیک صنایع و غیرفلزي کانی صنایع و کشاورزي بخش مورد نیاز

 .استان

 . سنگ ذغال فسفات، روي، و سرب با مرتبط معدن هاي فعالیت توسعه -

 انسـانی  نیروي تربیت هدف با استان عالی آموزش مراکز تحقیقاتی و آموزشی هاي فعالیت توسعه -

 دامپزشکی و کشاورزي هاي گروه در ملی سطح در نیاز متخصص مورد

 ها فعالیت تخصصی هاي گرایش و توسعه الزامات به توجه با حرفه اي و فنی هاي آموزش توسعۀ -

  پـذیرش  در آن تـوان  و ملـی  عرصـۀ  در اسـتان  بـراي  شـده  تعیـین  وظـایف  و نقـش  به توجه بااستان  در

  جمعیت. و جدید هاي فعالیت

 :بود خواهد زیر شرح به 1400 سال تا استان جمعیتی تحوالت 

 سـایر  در و داشـته  افـزایش  آن کنونی وضعیت به نسبت خدماتی بخشهاي اشتغال از استان سهم -

 .بود خواهد مواجه کاهش بخشها با

 5الـی   3 حـدود  بـه  آن جمعیتـی  سـطح  و داشـته  کاهش نیز کشور جمعیت کل از استان سهم -  

 .رسید نفرخواهد میلیون

نسـبت   ، جمعیت نگهداشت در روستایی جوامع توان و شده بینی پیش مشاغل ترکیب به توجه با -

 .رسید خواهد درصد 60 حدود به استان این در شهرنشینی
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  ب) سند توسعه ملی استان

به عنوان افق بلند مدت توسعه استان  1404سند توسعه ملی استان مازندران با در نظر گرفتن افق 

  تهیه و تدوین شده است.

دورنماي وضعیت اقتصادي اجتماعی استان از  1404در این سند با تعریف چشم انداز استان در افق 

منظر هاي مختلف برشمرده شده است و در این راستا اصلی تـرین قابلیتهـا و تنگناهـاي اسـتان و سـپس      

مسائل اساسی استان به عنوان برایند این قابلیتها و تنگناها و با در نظر گرفتن چشـم انـداز ترسـیم شـده     

  مورد واکاوي قرار گرفته اند.

ول برنامه چهـارم بـه همـراه اسـتراتژي هـاي      در مراحل بعدي اهداف بلند مدت توسعه استان در ط

دستیابی به این اهداف برشمار گردیده اند. شاخصهاي کمی تحت عنوان اهـداف کمـی برنامـه بـه عنـوان      

  معیارهاي موفقیت پیاده سازي این راهبردها نیز در زمینه هاي مختلف برشمار شده است.

لزم اتخاذ سیاستهاي بایسته اي است در دستیابی به اهداف یاد شده در سند توسعه ملی استان مست

 22زمینه هاي مختلف می باید مد نظر قرار گیرند از این منظـر اسـت کـه سیاسـتهاي اجرایـی در قالـب       

سیاست مختلف تدوین و ارائه گردیده است و در پایان نیز اقدامات اولویت دار و محرك توسـعه اسـتان در   

  هاي اجرایی استان مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته اند. زمینه هاي مختلف و به عنوان وظایف دستگاه

در ادامه با اشعار به ساختار برنامه توسعه استان مواردي که به نوعی در موضوع مطالعه حاضـر و در  

  ارتباط با شهر ساري و آینده پیش روي این شهر قرار می گیرد برشمار می گردد.

  به شرح ذیل تعریف شده است: 1404چشم انداز استان مازندران در افق 

مازندران استانی است توسعه یافته، داراي جایگاه اول اقتصاد کشاورزي، ریز فن آوري و فن آوري « 

زیستی (نانو و بایو تکنولوژي) در سطح کشور، طبیعت گردي در سطح کشورهاي منطقه، داراي تعامل پویا 

ریاي مازندران و برخوردار از امنیت، آسـایش، رفـاه و   با سایر استانها و کشورها به ویژه کشورهاي حاشیه د

  ».منزلت اجتماعی

چنانکه مشهود است در چشم انداز یاد شده ارتقـاء سـطح تکنولـوژي در صـنعت اسـتان و توسـعه       

صنعت گردشگري و همچنین ارتباطات گسترده و پویا با سایر استانها و کشورهاي همجوار مورد تأکید قرار 

ست حرکت به سوي چشم انداز یاد شده مستلزم تبیـین جایگـاه بایسـته بـراي شـهر      گرفته است بدیهی ا

ساري در افق پیش رو به عنوان مرکز اداري و سیاسی استان خواهد بود. به عبارتی شهر سـاري در آینـده   
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باید بتواند این حرکت را پشتیبانی و تسهیل نموده و به عنوان شهري که منطقه فراتر از مرزهاي کشـور و  

در حیطه منطقه اي حوزه دریاي خزر را مدنظر فعالیتهاي اقتصادي قـرار میدهـد توانمنـدي الزم را بـراي     

  جریان زندگی اقتصادي اجتماعی درخور این حرکت تأمین نماید.

بدیهی است نقشی که شهر ساري در آینده بر عهده خواهد داشت در میزان دسـت یـابی بـه چشـم     

  راي استان سهم تعیین کننده اي خواهد داشت.انداز و دور نماي ترسیم شده ب

  به قرار ذیل تعریف شده است: 1404دورنماي استان مازندران در افق 

   چنـد بعـدي و پایـدار، داراي سـهم عمـده در عرضـه تولیـدات کشـاورزي و         برخوردار از اقتصـاد

  محصوالت صنایع تبدیلی و وابسته به کشور و منطقه

  تولیدات صنعتی و معدنی براي تبادالت داخلی و خارجی، با توجه به برخوردار از سطح مناسبی از

  طبیعت استان

      بهره مند از اقتصد دانش محور متکی بر فناوري هاي نوین (نـانو تکنولـوژي و بـایو تکنولـوژي) و

  داراي نقش موثر در تقسیم کار ملی

     ي بـدیع، پـذیراي   برخوردار از طبیعتی جذاب، محیطی پاك و عـاري از آلـودگی و چشـم انـدازها

  گردشگران خارجی و داخلی مبتنی بر ارزشهاي معنوي و اسالمی

 برخوردار از شبکه هاي حمل و نقل و ارتباطی متناسب با تقاضا  

    بهره مند از زیر ساخت هاي مناسب و بهینه براي ارائه خدمات بر تر در سطح منطقـه مبتنـی بـر  

  فن آوري اطالعات و ارتباطات 

  انسانی سالم ، با نشاط و فعال در سایه عدالت اجتماعی و بر خـورداري یکسـان   بهره مند ازمحیط

  همه افراد از فرصتها

   وجود شهرها و روستاهاي زیبا و بهره مند از آرامش با مدیریت کار آمد در سایه مشارکت مـردم و

  نهادهاي اجتماعی

        اقتصـادي، اجتمـاعی و   بهره مند از نیروي انسـانی کارآمـد و متخصـص در عرصـه هـاي مختلـف

  فرهنگی

         بهره مند از نهادهاي اجتماعی کارآمد و تأثیر گـذار، جامعـه اي مشـارکت جـو و پویـا مبتنـی بـر  

  آگاهی هاي اجتماعی و مردم ساالري دینی
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هدف است کـه از ایـن میـان اهـداف      15اهداف بلند مدت مندرج در سند توسعه ملی استان شامل 

  ه ریزي آینده شهر ساري به شرح ذیل قابل برشماري خواهند بود:مؤثر بر دیدگاه هاي در برنام

 توسعه صنایع جدیدف ساماندهی و ارتقاي تکنولوژي با هدف افزایش بهره وري در صنایع موجود  

      حفظ و بهره برداري مناسب از عرصه هاي طبیعی و آثار تـاریخی و فرهنگـی جـاذب گردشـگري

  استان

 دگی ها در حد استانداردهاي زیست محیطیحفظ محیط زیست، کنترل و کاهش آلو  

 ارتقاي توان مبادالت تجاري خارجی با تاکید بر کشورهاي حوزه دریاي خزر  

  مدیریت یکپارچه، استفاده بهینه از زمین و اولویت بندي اصولی کاربري ها، متناسب با ضرورتهاي

  توسعه

 عه فعالیتهاي محوري استانتأمین شبکه هاي حمل و نقل و مخابراتی متناسب با ضرورتهاي توس  

  ارتقاي نقش و عملکرد مرکز استان، توزیع بهینه فعالیت و جمعیت و اصالح ساختار سلسله مراتب

  خدماتی و کالبدي پهنه ها و مراکز

     اعتالي معرفت دینی، ارزشهاي فرهنگی و ویژگی هاي هویتی استان و ارتقـاي جایگـاه فرهنـگ و

  تعامل فرهنگی با کشورهاي حاشیه دریاي خزر هنرهاي بومی، صنایع دستی و توسعه

 توسعه فعالیتهاي اقتصادي اجتماعی و فرهنگی بر مبناي فنآوري اطالعات و ارتباطات  

 دستیابی به هدفهاي توسعه هزاره در استان  

پی گیري اهداف یاد شده مستلزم طرح و استقرار استراتژي هاي مناسب در این خصوص  اسـت. بـر   

عنوان راهبرد برشمار شده است که از این میان راهبردهاي ذیل را به لحاظ قرابـت   28این اساس مجموعاً 

  موضوعی با الزامات برنامه ریزي شهري می توان برشمرد:

 توسعه و تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی  

  توسعه صنایع با اولویت در صنایع پیوسته و وابسته (کشاورزي، شیالتی و جنگلی)، صنایع غذایی و

دارویی، صنایع الکترونیک، شیمیایی و سلولزي، نسـاجی و پوشـاك، ماشـین آالت و تجهیـزات تبـدیلی و      

  تکمیلی کشاورزي و بسته بندي و صنایع نوین و پاك  با فن آوري پیشرفته

    تدوین ضوابط ویژه استفاده از عرصه ها و منابع طبیعی و زیست محیطی و کاهش آلـودگی هـا و

  آن نظارت مستمر بر اجراي
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 گسترش و تجهیز شبکه هاي جاده اي ریلی، هوایی و تجهیز و توسعه بنادر استان  

       تأکید بر توسعه عمودي و متراکم سازي در شهر ها و اختصـاص زمینهـاي غیـر کشـاورزي بـراي

  ایجاد مناطق عملکردي خاص

  و اقامتی و تأکید بر آزاد سازي و ساماندهی نوار ساحلی و بستر رودخانه ها، مجموعه هاي تفریحی

  اختصاص آنها به کاربري هاي عمومی

 تقویت مرکز استان و تجهیز آن به خدمات برتر منطقه اي  

  تجهیز سلسله مراتبی شبکه اي از شهرها و روستا شهرها و روستاهاي مرکزي به خدمات اجتماعی

  و پشتیبان تولید

  مورد نیازگسترش فن آوري اطالعات و ارتباطات و تقویت نیروي انسانی متخصص  

  توسعه آموزش با گرایشIT   وICT  در مدارس و موسسه هاي آموزشی استان  

    افزایش جذابیتهاي تولیدات و فعالیتهاي فرهنگی، تقویت جاذبه هاي گردشگري و ارتقـاي تعامـل

  فرهنگی فراملی در راستاي پذیرش گردشگر

 زمینه سازي براي شکل گیري بازار بورس کاال  

 ایش مشارکت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی زنـان در رونـد توسـعه    بستر سازي براي افز

  استان

سیاستهاي اجرایی معطوف به اهداف کیفی و کمی برشمار شده در برنامه توسعه استان و در ارتباط 

  با شهر ساري را می توان به شرح ذیل برشمرد:

       ،افـزایش سـطح زیـر کشـت     جلوگیري از تغییر کار بري اراضـی زراعـی، بـاغی، جنگلـی، مرتعـی

  محصوالت (بویژه کشت آبی) و تراکم کشت و...

     تسریع در عملیات زیر بنایی شهرکها و نواحی صنعتی، واگذاري زمین رایگـان و ارزان قیمـت بـه

  متقاضیان ایجاد واحد هاي صنعتی و معدنی

  معدنیمشارکت با مراکز آموزش عالی جهت راه اندازي رشته هاي تحصیلی کاربردي صنعتی و  

 همکاري سازمانهاي محیط زیست و صنایع و معادن و تدوین معیارهاي کنترل آلودگی  

  ارتقاي تشکیالت، تقویت گمرکات و رفع مشکالت ترانزیت و به کار گیري روشهاي نوین از طریق

  آموزش، بازدید، گسترش اطالعات و تجارت الکترونیکی
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 ذف محدودیت توسعه عمودي و تشویق بـه  اصالح و بومی نمودن ضوابط و مقررات شهر سازي، ح

  متراکم سازي با رعایت اصول فنی

   الزام کلیه وزارتخانه ها و نهادها به رعایت جمعیت مجموعه هاي شهري با پسکرانه هاي روسـتایی

  به جاي جمعیت شهرها در سطح بندي خدمات برتر شهر هاي کشور

 یم و مقـاوم سـازي سـاختمانها در برابـر     جلوگیري از ساخت و ساز در نواحی ناپایدار و رعایت حر

 تهدیدات طبیعی

  

  سه)  برنامه توسعه شهرستان ساري

  1الف) سند استانی توسعه شهرستان ها

برنامه توسعه شهرستان ساري بنا به ارتباط تنگا تنگی که با موضوع توسعه شهر ساري دارد به نوعی 

د از این منظر در این بررسی برنامـه یـاد شـده بـه     تماماً در ارتباط با شهر ساري قابلیت طرح و بررسی دار

  تفصیل بیشتري طرح می گردد.

شایان ذکر است که ساختار برنامه توسعه استان به تبع برنامه توسـعه ملـی اسـتان همـان سـاختار      

  برنامه ملی توسعه استان است و در بخشهایی همانند طرح شده است.

 

 هاي توسعه ترین قابلیت اصلی  

مرکزیت اداري و سیاسی استان و تمرکز خدمات اداري، درمـانی، تولیـدي و بازرگـانی و امکـان      -1

 المللی.  افزایش نقش آن در سطح ملی و بین

قرارگیري شهر ساري در ناحیه با وسعت جلگه مازندران و برخورداري از پسکرانه وسیع اراضی و  -2

 نقش سطح باالي خدماتی همانند شهرهاي بزرگ کشور.ها درجهت تبدیل به کالنشهر و ایفاي  ساخت زیر

هاي  وسعت بزرگ پهنه شهرستان و برخورداري از سه ناحیه متفاوت طبیعی براي توسعه فعالیت -3

 متنوع اقتصادي و اجتماعی. 

آهن و بنادر استان و کشـور جهـت    هاي اصلی، فرودگاه، راه قرارگیري در مرکز استان و تالقی راه -4

 رش مبادالت بازرگانی، صنعتی و خدماتی.بسط و گست

                                                 
 -دفتر برنامه ریزي و بودجه -نامه ریزي استانداري مازندرانمعاونت بر -سند استانی توسعه شهرستان ها در برنامه چهارم توسعه استان  1

1387   
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هـاي شـمالی و    هاي با ارزش گردشگري طبیعی، تاریخی و فرهنگی در محـور  وجود آثار و جاذبه -5

 جنوبی شهرستان.

ویـژه صـنایع تبـدیلی،     هـاي صـنعتی بـه    هاي فراوان و مناسب در زمینـه توسـعه فعالیـت    قابلیت -6

 کشاورزي، سلولزي و غذایی.

 ها و ناحیه صنعتی و معادن کوهی فراوان. وجود شهرك -7

  وجود منابع آبی سطحی و زیرزمینی و سد شهید رجایی براي تامین آب شرب و مصارف مختلف. -8

  

هاي توسعه ترین تنگناها و محدودیت عمده  

اختصاص بخش اعظمی از مساحت شهرستان به جنگل وکوهستان و تـراکم جمعیـت در ناحیـه     -1

  اي. جلگه

  بند وکوهستانی. هاي گردشگري نواحی میان استفاده کافی از ظرفیتعدم  -2

  ویژه در ناحیه کوهستانی. هاي ارتباطی و صنعتی به ضعف زیرساخت -3

  ها. سازي آب برروي رودخانه هاي مهار و ذخیره بودن تاسیسات و زیرساخت ناکافی -4

اري در جلوگیري از رانش، لغزش دار بودن اراضی کوهستانی و ناکافی بودن عملیات آبخیزد شیب -5

  و فرسایش. 

  مشکل دفع زباله و تأمین آب شرب سالم شهر و روستاها. -6

  و تجهیزات زیربنایی عمران شهري و روستایی. سیساتأت ها، ضعف زیرساخت -7

ها در ناحیه کوهستانی و باال بودن وقوع بالیـاي طبیعـی    بودن بستر سکونتگاه گیر و رانشی سیل -8 

  سیل و زلزله.نظیر 

  

 مسائل اساسی  

اي در سـطح   هاي ملی و منطقـه  ریزي گرفتن ظرفیت و نقش مرکزیت شهر ساري در برنامه نادیده -1

  .  کشور در جهت ارائه خدمات مالی وتخصصی

هـاي ارتبـاطی و نبـود     هاي عمرانـی در سـطح شـهر سـاري، ضـعف شـبکه       کندي پیشرفت پروژه-2

  با داخل شهري و ایجاد مشکالت و معضالت ترافیکی. کمربندي و تداخل ترافیک عبوري
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ها و تجهیزات مناسب جهت استفاده از طبیعت غنی ساحلی، جنگلی وکوهستانی  نبود زیرساخت -3

  شهرستان براي توسعه گردشگري. 

هاي اجرایی و نهادها  هاي تفریحی و توریستی دستگاه اختصاص نوار ساحلی شهرستان به مجتمع -4

  متري دریا وکمبود فضاهاي عمومی گردشگري در ساحل. 60ن حریم و آزاد نبود

  روستایی وکوهستانی. ي اصلی، فرعی و بینها بودن کیفیت و مشخصات فنی راه پایین -5

  سنتی بودن شیوه تولید محصوالت کشاورزي و صنعتی. -6

  قیمت پایین محصوالت کشاورزي و تغییرکاربري اراضی کشاورزي.  -7

  هاي لبنی، شیالتی، دامی و باغی. دن صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه فرآوردهبو ناکافی  -8

  . هاي سطحی و زیرزمینی سازي آب بودن تأسیسات مهار و ذخیره کمبود آب کشاورزي و ناکافی -9

کمبود منابع تأمین آب در شهرها و عدم برخورداري اکثـر روسـتاهاي شهرسـتان از آب شـرب      -10

  . سالم

  هاي تولید و خدمات. هاي دولتی و خصوصی در زمینه گذاري بخش رمایهضعف س -11

هـاي حمـل و نقـل، سیسـتم تصـیفه       هاي عمران شهري و روستایی در بخـش  ضعف زیرساخت -12

  هاي سطحی، دفن زباله و فضاي سبز. آوري آب ، جمع فاضالب

سـتایی ناحیـه   هـاي رو  ناهمواري قسمت جنوبی شهرستان و پراکنـدگی و کـوچکی سـکونتگاه    -13

  کوهستانی جهت ارائه خدمات رسانی.

بودن سطح کیفی امکانات، تجهیزات و فضاهاي بهداشتی و درمانی، آموزشـی، فرهنگـی و    پایین -14

  ورزشی.

  هاي صدا و سیماي استانی و ملی در مناطق کوهستانی. ضعف پوشش مخابراتی و شبکه -15

    

 اهداف بلندمدت توسعه  

خـدمات ادراي و   هاي بخش  برپایه  شهرستان  توسعه  موجود،  مسایل  و   تنگناها  ها، قابلیت به  توجه  با   

باشد. براین اساس اهـداف بلندمـدت توسـعه شهرسـتان      بازرگانی،کشاورزي، صنعت وگردشگري استوار می

  عبارتند از:

  . المللی ن در سطح ملی و بینارتقاء و توسعه نقش وکارکرد شهر ساري بعنوان مرکز استا -1
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هاي ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی مرکز استان و اتصال آن بـه مراکـز    ایجاد و تقویت زیرساخت -2

  مهم تجاري کشور و منطقه.

هـاي   هاي کشاورزي، صنعتی و توسعه کانال سازي آب براي مصارف شرب و بخش تأمین و ذخیره -3

  . آبیاري

  کشاورزي، دامپروري و شیالتی.هاي  توسعه فعالیت -4

هـا و اختصـاص فضـاها بـه      سازي حرایم آن حفاظت و ساماندهی رودخانه تجن، دریاي خزر وآزاد -5

  هاي عمومی گردشگري.  مکان

  هاي صنعتی متناسب با مزیت نسبی شهرستان. توسعه فعالیت -6

  . توسعه اکتشاف و استخراج منابع معدنی و صنایع فرآوري مواد معدنی -7

  تقویت و گسترش صنعت گردشگري بویژه در محورهاي شمالی و جنوبی شهرستان.   -8

  هاي بازرگانی با تأکید برترانزیت کاال و خدمات. گسترش فعالیت -9

خیـز و   سازي مراکز زیست و فعالیت در مقابل بالیاي طبیعی با اولویت بـه منـاطق سـیل    مقاوم -10

  رها و روستاهاي داراي بافت تاریخی با ارزش.زلزله خیز وساماندهی بافت کالبدي شه

  .  ها بهبود امکانات رفاهی و زیربنایی در شهر و روستاها جهت توانمندسازي آن -11

  تاکید بر بهبود امکانات مختلف آموزشی، درمانی، ورزشی، تفریحی و فرهنگی. -12

  . هاي کوهستانی هاي امدادي در محور  ایجاد و بهبود پایگاه -13

     

 راهبردهاي بلندمدت توسعه  

  اي. تقویت و گسترش نقش شهر ساري به خدمات و امکانات تخصصی و فرامنطقه -1

  هاي ارتباطی زمینی، ریلی و هوایی. ارتقاي مشخصات فنی، بهسازي راه -2

  تقویت مبادالت بازرگانی و تجاري با مراکز مهم داخل کشور و کشورهاي حوزه دریاي خزر. -3

  هاي سطحی براي تامین آب مورد نیاز شرب، کشاورزي و صنعتی. سازي، انتقال آب یرهمهار، ذخ -4

  گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي، صنایع غذایی و سلولزي. -5

  پروري. هاي بالقوه منابع تولیدي کشاورزي، دامی و آبزي استفاده از ظرفیت -6
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مـواد  هـاي   هگذاري اکتشاف و توسعه صنایع فرآورد مناسب براي سرمایه يها فراهم نمودن زمینه -7

  .معدنی

  تجن و سواحل دریاي خزر.  تأکید بر ساماندهی حریم و بستر رودخانه -8 

مترقبـه نظیـر سـیل و     افزایش حفاظت نقاط شهري و روستایی از خطرات ناشی از حـوادث غیـر   -9

  زلزله.

هـاي مرکـزي    پشتیبانی تولید در روسـتا مراتب برخورداري از خدمات اجتماعی و  رعایت سلسله -10

  ناحیه کوهستانی.

  گسترش و توسعه فضاهاي فرهنگی، آموزشی، درمانی و ورزشی. -11

  هاي مخابراتی و پوشش کامل سراسري و استانی صدا و سیما.   تقویت زیرساخت  -12

  توسعه بخش انرژي. و گسترش   -13

  

 هاي اجرایی سیاست  

  ي اصلی و فرعی و روستایی منتهی به شهر ساري.ها توسعه و تعریض محور -1

 . هاي ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی توسعه و گسترش راه -2

 احداث و تجهیز خدمات و امکانات اساسی در شهر ساري. -3

 ها براي تامین آب شرب، کشاورزي و صنعتی. احداث سد و بند بر روي رودخانه -4

هاي آبیـاري، جـاده    کشاورزي بویژه در زمینه بهسازي کانالهاي  کردن زیرساخت احداث و فراهم -5

 هاي زراعی. دسترسی به مزارع و سردهنه

 هاي سطحی و خانگی. احیاء و الیروبی انهارسنتی در اراضی کشاورزي جهت زهکشی آب -6

 گذاران به فعالیت درایجاد صنایع پیوسته و وابسته به بخش کشاورزي. تشویق سرمایه -7

 . ها و نواحی صنعتی عملیات زیربنایی شهرك تسریع در -8

ایجاد و اصالح مسیرهاي دسترسی و فراهم کردن تاسیسات زیربنـایی در منـاطق نمونـه و مهـم      -9

 گردشگري. 

گـذاري در زمینـه    ها و بخش عمومی غیردولتی براي سرمایه حمایت از بخش خصوصی، تعاونی -10

 خدمات بازرگانی، صنعتی و معدنی.
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هـاي   هاي تفریحـی و توریسـتی دسـتگاه    متري دریا و ساماندهی مجتمع 60سازي حریم  آزاد -11 

 اجرایی.

آزاد سازي بستر و حریم رودخانه تجن بویژه در محدوده شهر ساري و اختصاص آن به مجتمع  -12

 آبی گردشگري. -چند منظوره تفریحی

 ی.آزاد سازي اراضی اطراف اماکن مهم فرهنگی و تاریخی و خدمات -13

 تامین و توزیع آب شرب بهداشتی شهر ها و روستاها. -14

هـا و پسـماندهاي شـهري و     محیطی و دفع اصولی زباله و فاضـالب  جلوگیري از آلودگی زیست -15

 . روستایی

 با ارزش شهرها و روستاها.هاي  توسعه عمودي شهرها، بازسازي و بهسازي بافت -16

ي مناطق کوهسـتانی بـه خـدمات اجتمـاعی و پشـتیبان      مراتب روستاهاي مرکز تجهیز سلسله -17 

 تولید.

هــاي ارتبــاطی و پوشــش کامــل خــدمات مخــابراتی در منــاطق  گســترش و ایجــاد زیرســاخت -18

 کوهستانی.

 نصب تجهیزات مورد نیاز براي پوشش کامل سراسري و استانی صدا و سیما. -19

 اي متناسب با نیاز شهرستان. حرفهتوسعه و ارتقاي مراکز فرهنگی،آموزشی و فنی و  -20

جـاي سـایر    بـه  CNGگازرسانی به نقاط جمعیتی، نواحی و مراکز صنعتی و جایگزینی مصرف  -21

 هاي نفتی.  فرآورده

  هاي انتقال و توزیع نیرو. توسعه و نوسازي شبکه -22

  

 دار و محرك توسعه اقدامات اولویت  

  جویبار. -تکمیل  راه ارتباطی ساري -1

  کمیل کمربندي شمالی و جنوبی شهر ساري.ت -2

  خزرآباد. -تکمیل راه ارتباطی ساري -3

  تکمیل شهرك صنعتی. -4

  تکمیل راه دسترسی جواد االئمه. -5
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  آوري زباله و سیستم تصفیه و فاضالب شهر ساري. احداث سیستم جمع  -6

  احداث پایگاه امداد نجات هوایی. -7

  به مناطق نمونه گردشگري.ساخت و راه دسترسی  ایجاد زیر -8

  متري دریا. 60ساماندهی و آزاد سازي حریم  -9

  احداث موزه دائمی و اسکله قایقرانی. -10

  تختخوابی. 320احداث بیمارستان فوق تخصصی  -11

  سمسکنده ساري. -اي هفت تن قائم شهر احداث بزرگراه کوهپایه -12

  المللی. اي آن تا حد بینسازي و تملک اراضی اطراف فرودگاه و ارتق آزاد-13

  احداث میدان میوه و تربار تخصصی. -14

  احداث انبار مکانیزه گندم وکاال. -15

  دست پل تجن در محدوده شهر ساري. دست و پایین احداث مجتمع تفریحی آبی در باال -16

هاي عمـومی در مبـادي ورودي و خروجـی شـهر سـاري بـراي اقامـت مسـافران و          ایجاد مکان -17

  گران.گردش

  

 مهم  شهرستان ساري يطرح ها و پروژه ها  

طرح ها و پروژه هاي شهرستان ساري در سه بخش اجتماعی زیر بنایی و تولیدي بـر اسـاس برنامـه    

توسعه شهرستان طرح و پیش بینی شده اند. بنا به اهمیتی که این پروژه در تأثیر گذاري بر موقیت شـهر  

در موضوعــات   345-1شهرستان تماماً در قالب جداول سه گانـه شـماره   دارند در این بررسی پروزه هاي 

  پیش گفتـه ارایه می گردد.
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 طرح ها و پروژه هاي مهم  شهرستان ساري مصوب شوراي برنامه ریزي و توسعه استان (امورزیربنایی)                     (میلیون ریال)  -345-1جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه

 محل پروژه
دستگاه 

 اجرائی

وضعیت 

 پروژه
 مورد نیاز ومنابع تامین اعتباراعتبار 

شهرستا

 ن
 روستا/شهر بخش 

نیمه 

 تمام
 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید

 30000     30000     * راه و ترابري مرکزي مرکزي ساري کیلومتر) ( سطح استانی) 15جویبار( -بهسازي و ایمن سازي محور ساري  1

2 
کیلومتر(مصوبه ریاست جمهوري)  (سطح  6تکمیل راه جواد االئمه به طول 

 استانی)
 60000     30000 30000   * راه و ترابري میاندورود میاندورود ساري

3 
آسفالت راه هاي روستایی بخش چهاردانگه محورهاي سیاوش کال، چورت، 

 کیلومتر)100ششک و مزده، نرگس زمین، چالو، باباکال، کرسام سرخ ولیک (
 80000       80000   * راه و ترابري چهاردانگه چهاردانگه ساري

 40000       40000   * راه و ترابري میاندورود میاندورود ساري کیلومتر) 35گهرباران( - تعریض و ایمن سازي محور اسالم آباد 4

 10000       10000   * راه و ترابري زغال چال مرکزي ساري پرورش ماهی -زغالچال  - محورگلما -تعریض و زیر سازي  جاده کناره تجن 5

6 
 -(سوادکوهکیلومتر  17احداث محور ارتباطی دودانگه و چهاردانگه به طول

 سمنان)
 ساري

چهاردانگه

 دودانگه -

 -چهاردانگه

 دودانگه
 70000     60000 10000   * راه و ترابري

 ساري کیلومتر) 17پروریج آباد ( -آبکسر -زیرسازي و آسفالت محور پلسک  7
کلیجان 

 رستاق

کلیجان 

 رستاق
 10000       10000   * راه و ترابري

8 
خزرآباد  (سطح -بلوار و روشنایی  محور ساريچهارباند کردن ، احداث 

 استانی)
 20000     20000     * راه و ترابري خزرآباد مرکزي ساري

9 
-کرسب-قاران سرا -پاچی میانا -بهسازي و آسفالت محورهاي محمدآباد

 کیلومتر) 40مسکوپا(
 25000       25000   * راه و ترابري دودانگه دودانگه ساري

 50000       50000   * راه و ترابري شهرستان شهرستان ساري آسفالت راههاي روستاییروکش و  10
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ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه

 محل پروژه
دستگاه 

 اجرائی

وضعیت 

 پروژه
 مورد نیاز ومنابع تامین اعتباراعتبار 

شهرستا

 ن
 روستا/شهر بخش 

نیمه 

 تمام
 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید

11 
بابلسر( بندح سند ملی  -زرین کال-چهار خطه کردن محور کناره ساري

 مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان)
 20000     20000   *   راه و ترابري مرکزي مرکزي ساري

12 

 -احداث بزرگراه کوهپایه اي هفت تن قائم شهر مطالعه آزاد سازي و

سمسکنده ساري فاز اول( بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و 

 کیلومتر) ( سطح استانی) 21توسعه استان)(

 50000     50000   *   راه و ترابري مرکزي مرکزي ساري

13 
روستاي بهنمیر در محدوده  -رفع و اصالح قوس خطرناك در محور ساري

 عباسعلی کش  ( سطح استانی)
 2000       2000 *   راه و ترابري مرکزي مرکزي ساري

14 
سمنان(مصوبه ریاست جمهوري)   -کیاسر-مطالعه و بهسازي محور ساري

 (سطح استانی)
 40000     40000   *   راه و ترابري شهرستان شهرستان ساري

 10000       10000 *   راه و ترابري شهرستان شهرستان ساري نگهداري راههاي اصلی و فرعی و روستایی 15

 5000     5000   *   راه و ترابري شهرستان شهرستان ساري کیاسر -احداث راهدارخانه حدفاصل پل تاکام  16

 1000       1000 *   راه و ترابري شهرستان شهرستان ساري کیلومتر) 15مطالعه راه ارتباطی چهاردانگه به استخر پشت نکا( 17

18 
تکمیل کمر بندي شمالی ( بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و 

 توسعه استان)   ( سطح استانی)
     * راه و ترابري ساري مرکزي ساري

24000

0 
    240000 

19 
کمک به آزادسازي و تملک اراضی اطراف فرودگاه(مصوبه ریاست جمهوري) 

 (سطح استانی)
 ساري مرکزي ساري

اداره کل 

 فرودگاه
  * 40000 20000     60000 

20 
توسعه فرودگاه ساري( بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه 

 استان) ( سطح استانی)
 ساري مرکزي ساري

اداره کل 

 فرودگاه
  *   20000     20000 
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ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه

 محل پروژه
دستگاه 

 اجرائی

وضعیت 

 پروژه
 مورد نیاز ومنابع تامین اعتباراعتبار 

شهرستا

 ن
 روستا/شهر بخش 

نیمه 

 تمام
 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید

21 
راهبند متري و  20احداث دو دهنه پل بر روي ریل راه آهن (روبروي 

 دخانیات)
 50000     50000   *   راه آهن ساري مرکزي ساري

22 
احداث  پایانه  حمل و نقل و مکان هاي رفاهی بین راهی (تیر پارك ها)( 

 بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان) ( سطح استانی)  
 ساري مرکزي ساري

حمل و نقل 

 پایانه ها
  *       100000 100000 

 ساري مرکزي ساري مطالعه احداث شهرك اداري براي تجمیع ادرات کل استان ( سطح استانی) 23
مسکن و 

 شهرسازي
  * 1000       1000 

 شهرستان شهرستان ساري احداث و تکمیل ساختمان هاي دولتی   24
مسکن و 

 شهرسازي
  * 35000       35000 

 ساري مرکزي ساري شهر ساري(مصوبه ریاست جمهوري) اصالح و مقاوم سازي بافت فرسوده  25
مسکن و 

 شهرسازي
  *       300000 300000 

 شهرستان شهرستان ساري طراحی شهري 26
مسکن و 

 شهرسازي
  * 3000       3000 

 شهرستان شهرستان ساري تهیه و اجراي طرح هاي جامع و تفصیلی 27
مسکن و 

 شهرسازي
  * 4000       4000 

 55000       55000 *   بنیاد مسکن شهرستان شهرستان ساري تهیه و اجراي طرح هادي روستاهاي داراي اولویت 28

29 
حلقه چاه عمیق آب  براي مواقع  7تامین آب شرب شهري (ا حداث حفر

 بحران)
 ساري مرکزي ساري

آب و فاضالب 

 شهري
  * 3000 7000     10000 

30 
بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و تکمیل  فاضالب شهر ساري( 

 توسعه استان)
 ساري مرکزي ساري

آب و فاضالب 

 شهري
*     

10000

0 
    100000 
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ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه

 محل پروژه
دستگاه 

 اجرائی

وضعیت 

 پروژه
 مورد نیاز ومنابع تامین اعتباراعتبار 

شهرستا

 ن
 روستا/شهر بخش 

نیمه 

 تمام
 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید

 شهرستان شهرستان ساري اصالح و توسعه شبکه آب شرب شهري 31
آب و فاضالب 

 شهري
  * 25000       25000 

 شهرستان شهرستان ساري تامین و لوله کشی آب آشامیدنی روستاها 32
آب و فاضالب 

 روستایی
  * 100000       100000 

 شهرستان شهرستان ساري اصالح و توسعه شبکه آب روستایی  33
آب و فاضالب 

 روستایی
  * 20000       20000 

 میاندرود میاندرود ساري تکمیل مجتمع هاي آبرسانی روستایی 34
آب و فاضالب 

 روستایی
*   25000       25000 

 ساري مرکزي ساري تکمیل کمر بندي جنوبی  ( سطح استانی) 35
شهرداري 

 ساري
*   10000   20000   30000 

36 
منابع طبیعی      (سطح  -تملک اراضی کمر بندي شمالی از سه راهی جویبار

 استانی)
 ساري مرکزي ساري

شهرداري 

 ساري
  * 40000   60000   100000 

37 
روگذر غیر همسطح (سه نقطه) سه راهی جویبار، زغالچال و احداث پل هاي 

 میدان خزر
 ساري مرکزي ساري

شهرداري 

 ساري
  * 30000   30000   60000 

38 
احداث تقاطع هاي غیر هم سطح کمربندي شمالی و جنوبی(طرح شبدري)  

 ( سطح استانی)
 ساري مرکزي ساري

شهرداري 

   -ساري

 راه و ترابري

  *     50000   50000 

39 
ایجاد زیر ساخت مجتمع گردشگري  و احداث دریاچه مصنوعی پل تجن  ( 

  سطح استانی)
 ساري مرکزي ساري

شهرداري 

 ساري
  * 20000   5000   25000 
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ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه

 محل پروژه
دستگاه 

 اجرائی

وضعیت 

 پروژه
 مورد نیاز ومنابع تامین اعتباراعتبار 

شهرستا

 ن
 روستا/شهر بخش 

نیمه 

 تمام
 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید

 120000   50000   70000   * شهرداریها شهرستان شهرستان ساري بهبود عبور و مرور وروکش آسفالت معابر سطح شهر 40

 50000   25000   25000 *   شهرداریها شهرستان شهرستان ساري شبکه جمع آوري و دفع آب هاي سطحیاحداث  41

42 
اعطاي تسهیالت جهت باز کردن خیابان قارن و کمربندي(مصوبه ریاست 

 جمهوري)
 ساري مرکزي ساري

شهرداري 

 ساري
  *       300000 300000 

 60000   30000   30000   * شهرداریها شهرستان شهرستان ساري عمومی، پارك و فضاي سبز شهريساماندهی دفع زباله ، ایجاد تأسیسات  43

44 
اجراي کارخانه کمپوست( بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و 

 توسعه استان)
 30000     30000     * شهرداریها شهرستان شهرستان ساري

 ساري مرکزي ساري توسعه حمل و نقل عمومی شهرساري 45
شهرداري 

 ساري
  *   20000 20000 50000 90000 

 ساري مرکزي ساري مطالعه احداث پارك بزرگ  ناحیه اي و شهربازي ( سطح استانی)  46
شهرداري 

 ساري
  * 15000   20000 20000 55000 

 30000   15000   15000 *   شهرداریها شهرستان شهرستان ساري دیواره سازي والیروبی رودخانه هاي داخل شهرها 47

48 
تأمین زیرساخت ها و احداث مراکز رشد فناوري( بندح سند ملی مصوبه 

 شوراي برنامه ریزي و توسعه استان) ( سطح استانی)
 50000 25000   25000   *   مخابرات شهرستان شهرستان ساري

 شهرستان شهرستان ساري اصالح و بهینه سازي شبکه توزیع برق روستایی 49
شرکت توزیع 

 برق
  * 10000   15000   25000 

 شهرستان شهرستان ساري سمنان -کیلو ولت کیاسر 20احداث خط ارتباطی  50
شرکت توزیع 

 برق
  * 2000   2000   4000 

 شهرستان شهرستان ساري احداث خط محوري برق چاه هاي کشاورزي  51
شرکت توزیع 

 برق
  * 1500   2500   4000 

 795000 344500 767000 847500 جمع 
275400

0 
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312 
  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 طرح ها و پروژه هاي مهم  شهرستان ساري مصوب شوراي برنامه ریزي و توسعه استان (امور تولیدي)                  (میلیون ریال) -345-1ادامه جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 محل پروژه

 دستگاه اجرائی
 اعتبار مورد نیاز و منابع تامین اعتبار وضعیت پروژه

 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید نیمه تمام روستا/شهر بخش  شهرستان

 1500       1500 *   آب منطقه اي شهرستان شهرستان ساري مطالعه اجراي سد الستیکی بر روي رودخانه تجن 52

 11000       11000 *   آب منطقه اي شهرستان شهرستان ساري تأمین آب زراعی ( سردهنه ها و ایستگاه پمپاژ) 53

 20000     20000   *   آب منطقه اي شهرستان شهرستان ساري تأمین و انتقال آب به شهر ساري ( سطح استانی) 54

 400     400   *   آب منطقه اي چرگت چهاردانگه ساري )1مطالعه تامین منابع آبی چهاردانگه  (سد چرگت)(فاز 55

56 
)( بندح سند ملی مصوبه 1احداث سد زارم رود(فاز

 شوراي برنامه ریزي و توسعه استان)
 5000     5000   *   آب منطقه اي زارم رود چهاردانگه ساري

 17000       17000 *   آب منطقه اي شهرستان شهرستان ساري ساماندهی و الیروبی رودخانه ها و انهار زراعی 57

 50000 50000       *   آب منطقه اي شهرستان شهرستان ساري الیروبی آببندانها 58

59 
مطالعه و زهکشی اراضی کشاورزي(مصوبه ریاست 

 جمهوري)
 35000     35000   *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري

 7000       7000 *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري احداث جاده هاي دسترسی به مزارع  60

 10000       10000 *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري بهسازي کانال هاي آبیاري عمومی 61

 32500 30000     2500 *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري تکمیل  شهرك دامپروري (مصوبه ریاست جمهوري) 62

 6000       6000 *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري تامین آب زراعی(ایستگاه هاي پمپاژ) 63

64 
اعطاي تسهیالت به صنایع تبدیلی اولویت دار بخش 

 کشاورزي
 100000 100000       *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري

65 
اعطاي تسهیالت جهت احداث دامپروري و دامداري  

 صنعتی 
 500000 500000       *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري
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  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 محل پروژه

 دستگاه اجرائی
 اعتبار مورد نیاز و منابع تامین اعتبار وضعیت پروژه

 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید نیمه تمام روستا/شهر بخش  شهرستان

 3000     3000   *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري احیاء و مرمت قنوات   66

 4000       4000 *   جهاد کشاورزي شهرستان شهرستان ساري احداث مجتمع گلخانه اي و گل و گیاه  67

 60000 60000       *   شیالت شهرستان شهرستان ساري اعطاي تسهیالت به واحدهاي پرورش ماهی 68

 20000 20000       *   دامپزشکی شهرستان شهرستان ساري اعطاي تسهیالت به واحدهاي خدماتی دامپزشکی 69

 4000       4000   * دامپزشکی ساري مرکزي ساري احداث آزمایشگاه و واحد فنی (ستاد) 70

 50000 50000       *   تعاون شهرستان شهرستان ساري اعطاي تسهیالت به واحدهاي تعاونی 71

       *   صنایع و معادن شهرستان شهرستان ساري اعطاي تسهیالت به واحدهاي صنعتی اولویت دار 72
100000

0 

100000

0 

 2500       2500 *   محیط زیست ساري مرکزي ساري ایجادایستگاه سنجش آلودگی هوا ( سطح استانی) 73

74 
ایجاد ایستگاه سنجش براي آلودگی آب و خاك( سطح 

 استانی)
 1500       1500 *   محیط زیست ساري مرکزي ساري

 90000   45000   45000   * شهرك صنعتی ساري مرکزي ساري تکمیل و توسعه شهرك هاي صنعتی 75

76 

احداث پایانه صادراتی مجهز در مرکز استان( بندح سند 

ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان) ( سطح 

 استانی)

 90000 90000       *   بازرگانی ساري مرکزي ساري

 20000 20000       *   بازرگانی ساري مرکزي ساري احداث میدان تره بار (مصوبه ریاست جمهوري) 77

 130000 100000   30000   *   غله  ساري مرکزي ساري احداث سیلوي مکانیزه گندم ( سطح استانی) 78

 2270400 2020000 45000 93400 112000 جمع
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314 
  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 طرح ها و پروژه هاي مهم  شهرستان ساري مصوب شوراي برنامه ریزي و توسعه استان (اموراجتماعی)            (میلیون ریال) -345-1ادامه جدول شماره   

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 محل پروژه

 دستگاه اجرائی
 ومنابع تامین اعتباراعتبار مورد نیاز  وضعیت پروژه

 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید نیمه تمام روستا/شهر بخش  شهرستان

79 
مرمت و بهسازي راه هاي دسترسی به دریا(مصوبه مطالعه طرح راه 

 دسترسی به دریا) ( سطح استانی)
 نوار ساحلی شهرستان ساري

میراث فرهنگی و 

 گردشگري
  * 7500       7500 

 شهرستان شهرستان ساري ایجاد راه دسترسی به جاذبه هاي گردشگري 80
میراث فرهنگی و 

 شهرداري -گردشگري
  * 7500       7500 

81 
احیا و آزاد سازي حریم تاریخی فرح آباد و باغ هاي صفوي(مصوبه 

 ریاست جمهوري)  ( سطح استانی)
 مرکزي مرکزي ساري

فرهنگی و میراث 

 گردشگري
*     10000     10000 

82 
باستان شناسی دریاي خزر(مصوبه ریاست جمهوري)  ( سطح 

 استانی)
 مرکزي مرکزي ساري

میراث فرهنگی و 

 گردشگري
*     3000     3000 

83 
مطالعه و ایجاد زیر ساخت و راه دسترسی به مناطق نمونه و جاذبه 

 هاي  گردشگري(مصوبه ریاست جمهوري) 
 شهرستان شهرستان ساري

میراث فرهنگی و 

 گردشگري
  * 10000 25000   100000 135000 

84 
متري دریا(مصوبه ریاست  60طرح سالم سازي و آزاد سازي حریم 

 جمهوري) ( سطح استانی)
 نوار ساحلی مرکزي ساري

میراث فرهنگی و 

 گردشگري
  *   40000     40000 

85 

خرید بناي فرهنگی و آثار تاریخی جهت ایجاد موزه در مرکز استان( 

بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان)( سطح 

 استانی)

 ساري مرکزي ساري
میراث فرهنگی و 

 گردشگري
  * 2000       2000 

86 
است جمهوري) ( سطح ایجاد موزه دائمی صنایع دستی(مصوبه ری 

 استانی)
 ساري مرکزي ساري

میراث فرهنگی و 

 گردشگري
*     10000     10000 

87 
احداث سرویس هاي بهداشتی و مجموعه هاي رفاهی(مصوبه ریاست 

 جمهوري)
 شهرستان شهرستان ساري

میراث فرهنگی و 

 گردشگري
*     3000     3000 

88 
ایجاد زیرساخت و تجهیز مجتمع هاي تفریحی و توریستی شهرداري 

 ساري ( سطح استانی)
 10000   5000   5000   * شهرداري ساري خزرآباد مرکزي ساري

 هللا مرز مرکزي ساري تکمیل و تجهیز ورزشگاه کارگران ساري(مصوبه ریاست جمهوري) 89

مسکن و 

شهرسازي(اداره کار و 

 امور اجتماعی)

  * 1000       1000 
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315 
  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 محل پروژه

 دستگاه اجرائی
 ومنابع تامین اعتباراعتبار مورد نیاز  وضعیت پروژه

 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید نیمه تمام روستا/شهر بخش  شهرستان

 8000       8000 *   تربیت بدنی شهرستان شهرستان ساري بهسازي ، نوسازي و تجهیز فضاهاي ورزشی و روباز  90

 20000     20000   *   تربیت بدنی ساري مرکزي ساري سالن تخصصی ورزشی 10احداث و تجهیز  91

 40000     20000 20000 *   تربیت بدنی شهرستان شهرستان ساري احداث و تکمیل سالن هاي ورزشی روستایی  92

 20000     20000   *   تربیت بدنی شهرستان شهرستان ساري اجراي طرح اسکله قایقرانی(مصوبه ریاست جمهوري) ( سطح استانی) 93

 2000     1000 1000   * تربیت بدنی شهرستان شهرستان ساري احداث سالن ورزشی آقایان و بانوان(مصوبه ریاست جمهوري) 94

 3000       3000   * نوسازي ساري مرکزي ساري تکمیل و تجهیز کانون فرهنگی ساري 95

 8000       8000   * نوسازي شهرستان شهرستان ساري تکمیل سالن ورزشی  دانش آموزي   96

 13000       13000 *   نوسازي شهرستان شهرستان ساري احداث و تکمیل و تجهیز مدرسه کار و دانش و فنی و حرفه اي 97

 40000       40000 *   نوسازي شهرستان شهرستان ساري احداث، تکمیل، تعمیر و تجهیز مدارس 98

 4000       4000   * نوسازي بادله مرکزي ساري تکمیل مرکز فرهنگی اردوگاه بادله ( سطح استانی) 99

 5000       5000   * فنی و حرفه اي شهرستان شهرستان ساري تکمیل مرکز فنی و حرفه اي 100

 7000       7000 *   انتقال خون ساري مرکزي ساري احداث ، تکمیل و تجهیز مرکز انتقال خون مازندران 101

 25000     20000 5000 *   هالل و احمر ساري مرکزي ساري احداث پایگاه امداد و نجات هوایی ( سطح استانی) 102

103 
تکمیل و توسعه پایگاههاي امداد و نجات( بندح سند ملی مصوبه 

 شوراي برنامه ریزي و توسعه استان)
 5000       5000   * احمرهالل و  شهرستان شهرستان ساري

 10000       10000 *   فرهنگ و ارشاد شهرستان شهرستان ساري تکمیل مجتمع فرهنگی و احداث کتابخانه در مراکز بخش ها   104

105 
احداث کتابخانه مرکزي و تاالر فرهنگ ساري(مصوبه ریاست 

 جمهوري) ( سطح استانی)
 50000     50000   *   فرهنگ و ارشاد ساري مرکزي ساري

 ساري مرکزي ساري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 106
کانون پرورش فکري 

 کودکان
  * 4000       4000 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ahr

saz
ion

line
.co

m



 

316 
  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 محل پروژه

 دستگاه اجرائی
 ومنابع تامین اعتباراعتبار مورد نیاز  وضعیت پروژه

 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید نیمه تمام روستا/شهر بخش  شهرستان

107 
انتقال زندان به خارج شهر با هماهنگی شهرداري(مصوبه ریاست 

 جمهوري)
 ساري مرکزي ساري

مسکن و -زندان

 شهرسازي
*     20000     20000 

 ساري مرکزي ساري خروج پادگان هاي سطح شهر ساري(مصوبه ریاست جمهوري) 108
مسکن و  -ارتش

 شهرسازي
  *   30000     30000 

 2000       2000 *   صداو سیما شهرستان شهرستان ساري ایجاد پوشش شبکه تلویزیونی(مصوبه ریاست جمهوري) 109

110 
احداث پارك موزه و هنرهاي معاصر(شهداء، پست،و...) ( سطح 

 استانی)
 ساري مرکزي ساري

مسکن و - بنیاد شهید

 شهرسازي
  * 7000       7000 

 6000       6000 *   بنیاد شهید شهرستان شهرستان ساري ساماندهی گلزار شهدا 111

 6000       6000 *   بنیاد شهید شهرستان شهرستان ساري کمک به تامین مسکن خانواده هاي شهدا و ایثار گر 112

 5000       5000   * بهزیستی شهرستان شهرستان ساري احداث و تکمیل مجتمع حمایتی 113

114 
احداث پارك تحقیقاتی و فناوري(مصوبه ریاست جمهوري) ( سطح 

 استانی)
 35000     35000   *   وزارت علوم گهرباران میاندرود ساري

 4000       4000 *   علوم پزشکی شهرستان شهرستان ساري باب خانه بهداشت 10احداث  115

 ساري تختخوابی کیاسر(مصوبه ریاست جمهوري) 10احداث بیمارستان  116
چهاردان

 گه
 5000     5000   *   علوم پزشکی کیاسر

117 
تکمیل بیمارستان تخصصی سوختگی  شهید زارع ساري  (مصوبه 

 ریاست جمهوري)     ( سطح استانی)
 8000     8000     * علوم پزشکی ساري مرکزي ساري

118 
تکمیل و تجهیز دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی(مصوبه ریاست 

 جمهوري)      ( سطح استانی)
 8500     8500   *   علوم پزشکی ساري مرکزي ساري

119 
واحد ساختمان پزشکان (مصوبه ریاست جمهوري) (  20احداث 

 سطح استانی)
 7000       7000 *   علوم پزشکی ساري مرکزي ساري

120 
خرید دستگاه سی تی اسکن و آنژوگرافی(مصوبه ریاست جمهوري)             

 ( سطح استانی) 
 7000     7000   *   علوم پزشکی ساري مرکزي ساري
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317 
  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م 

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

ف
دی

ر
 

 عنوان پروژه
 محل پروژه

 دستگاه اجرائی
 ومنابع تامین اعتباراعتبار مورد نیاز  وضعیت پروژه

 جمع تسهیالت داخلی ملی استانی جدید نیمه تمام روستا/شهر بخش  شهرستان

 3000     3000   *   علوم پزشکی شهرستان شهرستان ساري احداث ساختمان مراکز بهداشتی و درمانی 121

122 

 PNDاحداث و راه اندازي مرکز تخصصی مشاوره ژنتیک،آزمایشگاه 

پیشگیري و درمان بیماري تاالسمی قبل از تولد در مرکز استان( 

بندح سند ملی مصوبه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان) ( سطح 

 استانی)

 شهرستان شهرستان ساري
وزارت بهداشت و 

 درمان و علوم پزشکی
  *   50000     50000 

123 
تختخوابی(مصوبه  320مطالعه و احداث بیمارستان  فوق تخصصی

 ریاست جمهوري)  ( سطح استانی)
 100000     100000   *   علوم پزشکی ماهفروجک مرکزي ساري

 796500 100000 5000 488500 203000 جمع
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  ب) پروژه هاي در دست انجام دستگاههاي اجرایی:

برخی دستگاه هاي اجرایی مختلف استان و شهرستان در مطالعات طرح جامع به سؤاالت مشاور در 

ها  دستگاهیناً آورده شده است. سایر خصوص موضوع برنامه هاي آتی، انجام مواردي را ذکر نموده اند که ع

  تا زمان تدوین گزارش پاسخی ارایه ننموده اند. 

  

  ) آب و فاضالب شهرستان : 1

  حلقه چاه  2آب : حفر  -1

نتهایی قرار داشته و پیش بینی فاضالب : مرحله اجرایی طرح فاضالب شهر ساري در مرحله ا -2

  گردد در نیمه دوم سال آینده به مرحله بهره برداري می رسد.  می

به مطالعات مهندسین مشاور مهاب قدس جبران کمبود آب شرب شهر ساري از طریق سد  بنا -3

شهید رجایی با اجراي خط انتقال از سد تا مخزن کرمانی با دبی انتقال
s

m3
1  که از روستاي سلیم

بهرام تا مخزن کرمانی و از مخزن کرمانی تا شهر اجرا گردیده و از روستاي سلیم بهرام تا سد و تصفیه 

  کیلومتر در دست اجرا باشد.  26خانه به طول 

  

  ) محیط زیست استان 2

  طرح هاي در دست تهیه -

  رودخانه تجن  -1

  دشت ناز و سمسکنده -2

  یمارستانها و زباله هاي عفونیطرح هاي مطالعاتی ب -3

  طرح جامع زباله شهر ساري  -4

  گردشگري و میراث فرهنگی -5

  

  طرح هاي به نتیجه نهایی رسیده  - 

وحش  طرح پژوهش پهنه بندي خطر زیستگاهی و ارائه راهکارهاي احیایی در پناهگاه حیات -1

  دودانگه و چهار دانگه 
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  گردشگري در پناهگاه حیات وحش دشت نازبررسی راهکارهاي توسعه زیرساخت هاي  -2

  طرح احیاي اراضی جنگلی پناهگاه حیات وحش دشت ناز  -3

  

  ) مسکن و شهرسازي استان : 3

  پروژه هاي در دست مطالعه یا اجرا  -

  تهیه طرح بافت فرسوده شهر ساري -1

  تهیه طرح توانمندسازي سکونتگاه هاي غیررسمی  -2

  امامزاده یحیی  تهیه طرح طراحی شهري محور -3

  طرح جامع ساري -4

  

  طرح ها و پروژه هاي اجرا شده :  -

کیلومتر واحد مسکونی ( 2800ار با هکتاري مسکن مهر در محور جویب 5/17مجموعه مسکونی  -1

  جاده جویبار )  6

نفر و تعداد واحد مسکونی  40.000هکتاري گهرباران با ظرفیت جمعیت  148شهرك مسکونی  -2

  جاده ساري به گهرباران که مراحل اجرایی آن آغاز شده است.  30واحد در کیلومتر  10.000

  

  ) آب منطقه اي استان :4

  مراحل تصویب نهایی مطالعات آب شرب ساري در مراحل پایانی است. 

  

  داري شهرستان ساري:) فرمان5

  جمع آوري آبهاي سطحی.  -ساماندهی انهار -انتقال زندان -انتقال پادگان 

  

  ) اوقاف و امور خیریه شهرستان: 6

  از طریق دادگستري اجبار نمودن متصرفین زمین هاي موقوفه جهت انعقاد قرارداد و پرداختن دیون.
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  ) برق منطقه اي:7

دستگاه پست  2به احداث  1395ریزي توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع تا سال  با توجه به برنامه 

  کیلو ولت نیاز می باشد.  20/63

  

  ) بهداشت و درمان شهرستان : 8

و مرکز آزمایشگاهی در انتهاي خیابان سلمان فارسی  5احداث مراکز بهداشتی درمانی سالن شماره 

  در حال احداث می باشد.
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امکانات مالی، اعتباري، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمانهاي مؤثر  -5-3

  شهردر عمران 

1  کانات مالی و فنی شهرداري و سایر سازمانهاي مؤثر در عمران شهرما -1-5-3

  امکانات مالی -1-1-5-3

ح شهرداري ها به عنوان متولی اصلی اقدامات اجرایی حوزه شهري با توجه بـه امکانـات خـود سـط    

تأثیري درخور در موضوع توسعه شهر برعهده دارند. از این منظر بررسـی امکانـات مـالی شـهرداري هـا از      

  اهمیت قابل توجهی در برنامه ریزي توسعه شهر برخوردار خواهد بود.

  امکانات مالی شهرداري از دو نظر قابل بررسی و داراي اهمیت است:

 حجم منابع مالی در اختیار  

  منابع مالینوع و تنوع  

 

میلیارد ریال درآمد داشته است که این میزان درآمـد   7/68بالغ بر  1381شهرداري ساري در سال 

رسـیده اسـت، بـه عبـارتی درآمـدهاي       1388میلیارد ریال در سـال   3/492در روندي صعودي به بالغ بر 

  برابر شده است. 7شهرداري در طی دوره مورد نظر قریب 

از جهش کم نظیـري برخـوردار شـده، بـه      1386درآمدهاي شهرداري در سال شایان ذکر است که 

بیش از دو برابر بـوده اسـت. بـدیهی اسـت چنـین جهـش و        1385طوري که این درآمدها نسبت به سال 

رشدي را نمی توان به عنوان امري معمول پذیرفت و انتظار داشت تا درآینده نیز همین امر به عنوان روند 

  مطرح شود.

درصد رسیده است و در  40با کاهش قابل مالحظه اي به  1387درآمدهاي شهرداري در سال رشد 

درصـد کـاهش یافتـه     4نیز با کاهشی که در اقالم در آمدي مختلف داشته است این رشد بـه   1388سال 

ي است که این رشد درآمد بسیار کمتر از نرخ تورم در سال یاد شده است به عبارتی درآمد واقعی شـهردار 

  در این سال از کاهش نیز برخوردار بوده است.

                                                 
ظرفیت هاي الزم در نظام اداري و مدیریتی کشور و استان براي بررسی وضعیت سایر سازمان هاي مؤثر در عمران شهر وجود نداشته و  -1

 نداده اند.تقریباً تمامی دستگاههاي اجرایی پاسخی به این نیاز درخواست شده توسط مشاور 
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جهت بررسی جایگاه شهرداري از منظر درآمدي در اقتصاد شـهر مـی تـوان بـه نسـبت درآمـدهاي       

 1385شهرداري در تولید ناخالص شهر و ارزش افزوده کل اقتصاد شهر پرداخت. شهرداري ساري در سال 

ا به خود اختصـاص داده اسـت. در ایـن میـان عـوارض      درصد ارزش افزوده کل اقتصاد شهر ر 2/2مجموعاً 

درصد تولید اقتصادي شهر را شـامل شـده اسـت کـه      38/1شهرداري اعم از عوارض عمومی و اختصاصی، 

علی رغم جایگاه بایسته این بخش از درآمدها در منابع مالی شهرداري نشانگر نقش سهم بسیار پایین ایـن  

این امر عالوه بر این که به نقـش مالیـاتی نابسـنده ایـن بخـش از       دست از درآمدها در اقتصاد شهر است.

درآمدها در اقتصاد شهر اشاره دارد، پتانسیل هاي باالي موجود اقتصادي را در جهت کسب درآمد از سوي 

شهرداري بیان می کند که در صورت تأمین زیر بناهاي حقوقی و همچنین آماري و اجرایی قابل دستیابی 

  خواهند بود.

مکانات مالی شهرداري از منظر ساخت نیز قابل بررسـی و تأمـل اسـت. بررسـی سـاختار درآمـدي       ا

  سر فصل درآمدي ذیل: 7شهرداري بر اساس 

 عوارض عمومی  

 عوارض اختصاصی  

 خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی  

   درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال  

 کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی  

 ا و دارایی هااعانات و هدای  

 سایر  

  می تواند نمایانگر وضعیت امکانات مالی شهرداري از منظر تنوع منابع و پایداري درآمدها باشد.

میلیـارد ریـال    6/1773بررسی جایگاه هر کدام از منابع یاد شده نشـان مـی دهـد کـه از مجمـوع      

منـابع حاصـل از   درصـد آن از   50قریـب   1388الـی   1381درآمدهاي شهرداري طی دوره هشـت سـاله   

  عوارض عمومی عاید شده است.

جایگاه دوم اهمیت در کسب درآمد شهرداري مربوط به بخش اعانات و هدایا اسـت ایـن بخـش در    

  درصد کل درآمدهاي شهرداري را طی دوره یاد شده در بر داشته است. 8/28مجموع 

ده است. سر فصلهاي درصد درآمدهاي شهرداري را شامل ش 8/10عوارض اختصاصی نیز در مجموع 

  درصد درآمدها را در مجموع عاید نموده اند. 10دیگر درآمدي نیز کمی بیش از 
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مقطـع دوره مـورد نظـر صـورت      5شایان ذکر است که کمکهاي دولتی به شهرداري ساري تنها در 

پذیرفته است که باعث شده است سهم این بخش از درآمدها در طـی دوره کمتـر از بخـش سـایر بـوده و      

 351-1و جداول شماره  351-4الی  351-1درصد را داشته باشد ( نمودارهاي شماره  5/1همی معادل س

  ) 351-2و 

 

  1388الی  1381روند تغییرات درآمدهاي شهرداري طی سالهاي  -3511-1نمودار شماره 

 
 

  1388الی  1381شماي تطبیقی میزان درآمد حاصله از منابع مختلف طی سالهاي  -3511-2 نمودار شماره
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  1388الی 1381ساختار درآمدي شهرداري در سالهاي  -3511-3نمودار شماره 

 
 

  

  1388الی  1381ساختار درآمدي شهرداري در سالهاي شماي تطبیقی  -3511-4نمودار شماره 
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  1388الی 1381درآمدهاي شهرداري ساري به تفکیک سر فصلهاي درآمدي در سالهاي  -3511-1جدول شماره 

  میلیون ریال                                                                                                                                                                      

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح درآمد

 291736 190186 161427 74105 56859.6 41400 30366 38217.6 عوارض عمومی

 41625 45693 19468 25145 28132 14232.3 13624.9 3703.6 عوارض اختصاصی

 12912 16658 12459.5 9067.5 13613 11309 11240 7274.9 خدمات و درامدهاي موسسات انتفاعی

 1276 2130 1277 753 1021.7 511.4 469.8 508.9 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال

 16128 71988 15581 - - - 6017 5791 کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی

 121229 134231 122710 46317 40422 19218 16546 10591 اعانات و هدایا و دارایی ها

 7365 13112 5349 3589 2914 10295.7 11266.7 2619.6 سایر

 492271 473998 338271 158977 142962 96966.4 89530.4 68706.6 جمع

 

 

 )درصد(  1388الی 1381ساختار درآمدي شهرداري در سالهاي  -3511-2جدول شماره 

 جمع 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح درآمد

 49.9 59.3 40.1 47.7 46.6 39.8 42.7 33.9 55.6 عوارض عمومی

 10.8 8.5 9.6 5.8 15.8 19.7 14.7 15.2 5.4 عوارض اختصاصی

 5.3 2.6 3.5 3.7 5.7 9.5 11.7 12.6 10.6 خدمات و درآمدهاي موسسأت انتفاعی

 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.7 درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال

 1.5 3.3 15.2 4.6 0.0 0.0 0.0 6.7 8.4 کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی

 28.8 24.6 28.3 36.3 29.1 28.3 19.8 18.5 15.4 هااعانات و هدایا و دارایی 

 3.2 1.5 2.8 1.6 2.3 2.0 10.6 12.6 3.8 سایر

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
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  امکانات فنی (ماشین آالت) -2-1-5-3

  دسـتگاه بـراي شـهرداري،     75در زمینه ماشین آالت و ابزار خدمات رسانی در حال حاضـر شـامل   

 2دستگاه براي سـازمان پـارك هـا و فضـاي سـبز،       10دستگاه براي سازمان عمران شهرداري ساري،  32

دسـتگاه   3دسـتگاه بـراي تاکسـیرانی و     3دستگاه براي سازمان فناوري،  1دستگاه براي سازمان ترافیک، 

  شرح جدول شماره  دستگاه  به همراه تعدادي ابزارآالت براي سازمان آتش نشانی به 27براي اتوبوسرانی و 

  می باشد. 1-3512

 

  )1389تعداد و نوع ماشین آالت در اختیار شهرداري ( -3512-1جدول شماره 

  تعداد  نوع ماشین یا ابزار  نام دستگاه  ردیف

  شهرداري ساري  1

  3  پراید

  7  پژو پارس

  4  پیکان اداري

  2  پیکان وانت

  15  مزدا

  10  نیسان

  3  مینی لودر

  1  ولوو

  1  ولوو آبرسان

  4  پیکان آردي

  1  مزدا سواري

  1  زانتیا

  1  رنو

  GLX  6پژو 

  1  بیل

  2  آذرخش

  5  خاور

  3  تراکتور

  1  1921بنز

  1  لودر ولوو

  3  تریلی اي دي کو

  75  جمع
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  تعداد  نوع ماشین یا ابزار  نام دستگاه  ردیف

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازمان آتش نشانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1  سمند ال ایکس

  1  405پژو 

  1  1600آردي 

  1  کابین 2پیکاپ 

  1  پیکاپ تک کابین

  2  کابین 2پاژن 

  2  نیسان

  موتور سیکلت

  )750 –کنتیک  -(هوندا

3  

  1  متري اویکو 32خودرو نردبان دار 

  1  نجات 1124بنز 

  3  رنو میرالم

  2  ایسوزو

  3  1921بنز 

  3  بادسان

  1  1313بنز 

  1  ولو فوماتیک

  6  آمپلی فایر

  11  اینداکتوربین راهی

  5  لیتري 20آتش خاموش کن 

  سري 1  کپسول آمبومک

  6  انگشتر بر

  6  اره موتوري

   1  بلندگو دستی

   10  نجات

   1  تن 3تیفور 

   1  جک زنجیري

   1  جک بادي

  10  جلیقه نجات

  48  انواع چراغ قوه

  35  دستگاه تنفسی

  1  دستگاه تهویه

  1  دستگاه کف ساز

  2  دستگاه جوش

  1  دستگاه سیم پیچ

   1  زنده یاب

  قالده 2    سگ امداد و نجات

  3  سه پایه نجات

   4  ست قیچی هیدرولیک

   1  ست سنگین هیدرولیک

   1  ست سبک هیدرولیک

  11  انواع سرنازل

  سري 2  ست آموزشی نجات
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  تعداد  نوع ماشین یا ابزار  نام دستگاه  ردیف

  

  

  

  

  

  

  

  سازمان آتش نشانی

  دست 4  ست غواصی

   20  شناور راهنما

  14  انواع دستگاه فرز

  1  قایق بادي

  90  کلاله ایمنی و عملیاتی

  1  کف کش برقی خودرو

  1  کمپرسور باد

   4  لباس حفر حریق

   1  نسوز لباس

  ا  موتور قایق 

  8  انواع موتور برق

  5  انواع موتور آب

  16  انواع ماسک

  1  نردبان تلسکوپی

  1  نجات ---- 

  1  با سه پایه ---- 

  3  خودروئی --- 

  1  یونیت دندانپزشکی

  364  جمع

  سازمان پارك ها و فضاي سبز  3

  3  کامیون آبرسان

  1  سمند

  2  پیکان وانت

  1  نیسان

  2  بنز

  1  خاور

  10  جمع

  سازمان ترافیک  4
  1  سمند

  1  پیکان وانت

  2  جمع

  1  پژو پارس  سازمان فناوري  5

  1  جمع

  تاکسیرانی  6

  1  405پژو 

  1  سمند معمولی

  lx  1سمند 

  2467  تاکسی 

  133  ون

  2603  جمع

  اتوبوسرانی  7

  1  پژو پرشیا

  1  405پژو 

  1  مزدا تک کابین

  3  جمع

  مأخذ: سازمان عمران شهرداري ساري و سازمان آتش نشانی  
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با توجه به وسعت شهر و حجم فعالیت هاي عمرانـی و خـدماتی از نظـر ماشـین آالت کمبودهـایی      

مشاهده می شود. بلدوزر، لودر، غلطک و کامیون حمل زباله از جمله نیازهاي واحدهاي عمـران و خـدمات   

است که در آینده نزدیک تأمین آنها ضروري به نظر می رسد. حقیقت واقع آن است که شـهرداري  شهري 

ساري تنها در درون محدوده قانونی خویش به فعالیت نمی پردازد، بلکه بسیاري از نواحی پیرامونی شهر را 

حـق و جدیـد    نیز سرویس دهی می نماید، حجم خرابی هاي به جاي مانده از سـالیان دور و انتظـارت بـه   

مردم شهر طلب می نماید تا دستگاهها و ماشین آالت تخصصی در بخش هاي مختلف به کار گرفته شـود.  

بخشی از ماشین آالت مورد نظر فرسوده و داراي تکنولوژي قدیمی هستند. امروزه در بخش ماشـین آالت  

  بهره چندانی نبرده است. مورد نیاز مدیریت شهري تحوالت گسترده اي صورت گرفته که شهر ساري از آن

 

  امکانات اداري و نیروي انسانی  -3-1-5-3

پس از درخواستهاي مکرر مشاور و از آنجا که واحدهاي مربوطه در شهرداري ساري جدید تـرین  « 

آمار مربوط به نیروي انسانی فعال در شهرداري را در اختیار قرار ندادند، لذا به دلیل عدم دردست داشـتن  

روز شده و اینکه آخرین اطالعات و آمار در دست مشاور، آمار مربوط به نیـروي انسـانی سـال    اطالعات به 

  » بوده است، لذا این بخش با توجه به همان اطالعات به نگارش درآمده است. 1383

، 1383اطالعات بدست آمده از شهرداري ساري در رابطه با چگونگی اشتغال به کار پرسنل در سال 

نفـر بـوده اسـت، در     536که تعداد شاغلین شهرداري اعم از رسـمی و غیررسـمی معـادل    بیانگر آن است 

نفر (اعم از کارگري و  742صورتیکه سازمان تفصیلی و اداري شهرداري مذکور، عنوان سازمانی پست ها را 

ي پسـت سـازمانی، بـا کمبـود نیـرو      206کارمندي) اعالم می دارد. این بیانگر آن است که از نظر تعـداد،  

  انسانی مواجه می باشد. 

نفـر ) ، در   372با توجه به بررسی هاي صورت گرفته ، بخش قابل توجهی از پرسـنل شـهرداري (   

درصد از کل شاغلین را  40/69حوزه خدمات شهري مشغول به کار می باشند که این تعداد سهمی حدود 

از نظر تعداد شاغلین جاي می گیرد ، نفر در رتبه دوم  57شامل می گردد . حوزه خدمات فنی و ممیزي با 

که البته میزان شاغلین آن به طور قابل مالحظه اي کمتر از حوزه خدمات شـهري بـوده و سـهمی حـدود     

درصد را در برمی گیرد، این میزان با توجه به حجم گسترده فعالیت هاي عمرانی در سطح شـهر و   63/10

  مند سازي بیش از پیش می باشـد . جـــدول شـماره    ضرورت کنترل و هدایت گسترش شهر، نیازمند توان
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سهم نیروي کار شاغل در شهرداري ساري را به تفکیـک حـوزه هـاي     3513-1و نمودار شماره  1-3513

  خدماتی نشان می دهد. 

  

  )1383تعداد نیروي کار شاغل در شهرداري ساري به تفکیک حوزه هاي خدماتی ( -3513-1جدول شماره 

  حوزه هاي خدماتی
  شاغلین

  سهم  تعداد

  21/8  44  الف ) حوزه شهردار

  91/6  37  ب ) حوزه خدمات اداري

  85/4  26  درآمد -ج ) حوزه خدمات مالی 

  63/10  57  د ) حوزه خدمات فنی و ممیزي

  40/69  372  ه ) حوزه خدمات شهري

  100  536  جمع

  1383سال  –مأخذ : شهرداري ساري 

 

  نیروي کار شاغل در شهرداري ساري به تفکیک حوزه هاي خدماتیسهم  -3513-1نمودار شماره 
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در رابطه با مهارت، تخصص و سطح تحصیالت شاغلین شهرداري سـاري، مطالعـات صـورت گرفتـه     

نفر) با سطح تحصیالت عالیه در مقاطع لیسانس و بیشتر می  24درصد شاغلین (  48/4بیانگر حضور تنها 

م و درصد) دیـپل  96/94نفر) داراي مــدرك فوق دیپلم و مابقی ( 3درصد ( 56/0باشد، همچنین حــدود 

سهم نیروي کار شامل در شهرداري  3513-2و نمودار شماره  3513-2زیردیپلم می باشند. جدول شماره 

  ساري برحسب تحصیالت را نشان می دهد. 

 

  دسته بندي نیروي کار شاغل در شهرداري ساري بر حسب تحصیالت - 3513-2جدول شماره 

 سهم تعداد ( نفر ) سطح تحصیالت شاغالن

 48/4 24 باالترلیسانس و 

 56/0 3 فوق دیپلم

 96/94 509 دیپلم و زیر دیپلم

 100 536 جمع

   1383سال   –مأخذ : شهرداري ساري 

 

  سهم نیروي کار شاغل در شهرداري ساري به تفکیک سطوح تحصیلی - 3513-2نمودار شماره 
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پس از بیان تعداد نیروي کار شاغل در شهرداري و سطح تحصـیالت آنهـا بـه تفکیـک حـوزه هـاي       

خدماتی به بررسی میزان کمبودها پرداخته شده است . بـه جهـت تعیـین دقیـق میـزان کمبودهـا، آمـار        

ي خدماتی شهرداري به تفکیک سطح تحصیالت ارائه شده است تا بـدین طریـق کمبـود    شاغلین حوزه ها

نیروي انسانی در سطوح مختلف تحصیلی بر اساس پست هاي سازمانی سازمان تفصیلی (اداري) شهرداري 

ساري مشخص گردد. با توجه به این امر، حوزه خـدمات اداري فاقـد پرسـنل کارشـناس (حـداقل مـدرك       

نفر نیروي کـار بـا حـداقل مـدرك لیسـانس مـی باشـد.         5در صورتیکه این بخش نیازمند لیسانس) بوده 

نفـر نیـروي    9آمده نیــازمند  3513-3همچنین سایر حوزه هاي خدماتی، همانگونه که در جدول شماره 

  کار با تحصیالت عالیه (لیسانس و باالتر) می باشند. 

عـات دریـافتی از شـهرداري بـه جهـت رفـع       با توجه به بررسی هاي صـورت گرفتـه و آخـرین اطال   

کمبودها، چهار کارشناس با عناوین کارشناس نقشه برداري (خدمات فنـی و ممیـزي)، کارشـناس فضـاي     

سبز (خدمات شهري)، کارشناس حمل و نقل و ترافیک (خدمات شهري) و کارشناس خدمات شـهري بـه   

کـه بـا احتسـاب ایـن تعـداد، کمبودهـاي       اضافه خواهد شـد   1383تعداد شاغلین شهرداري تا پایان سال 

  نفر تقلیل خواهد یافت. 10نفر به  14شهرداري در نیروي انسانی با تحصیالت عالیه (لیسانس و باالتر) از 
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  تعداد مصوب، موجود و کمبودهاي نیروي انسانی حوزه ها به تفکیک سطح تحصیالت - 3513-3جدول شماره 

  حوزه ها

  تعداد کل  سطح تحصیالت

  دیپلمدیپلم و زیر   فوق دیپلم  لیسانس و باالتر

  موجود  مصوب  کمبود  موجود  مصوب
  کمبود

  موجود  مصوب
  کمبود

  موجود  مصوب
  کمبود

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  -23  44  67  +1  4/7  35  6/6  34  -23  3/33  1  8/12  24  -1  3/33  8  7/23  9  الف ) حوزه شهردار

  -19  37  56  +13  2/7  37  6/4  24  -27  0  0  4/14  27  -5  0  0  2/13  5  ب ) حوزه خدمات اداري

 –ج ) حوزه خدمات مالی 

  مددرآ
8  1/21  4  7/16  4-  36  1/19  0  0  36-  4  7/0  22  3/4  18+  48  26  22-  

د ) حوزه خدمات فنی و 

  ممیزي
10  3/26  9  5/37  1-  24  8/12  1  3/33  23-  45  7/8  47  2/9  2+  79  57  22-  

  -120  372  492  -41  9/71  368  4/79  409  -76  3/33  1  9/40  77  -3  5/12  3  7/15  6  ه ) حوزه خدمات شهري

  - 206  536  742  -7  100  509  100  516  -185  100  3  100  188  -14  100  24  100  38  جمع

  1383 -مأخذ : شهرداري ساري 
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نکته قابل توجه در این زمینه، تعداد کارمندان ثابت با مدرك فوق دیپلم می باشـد چـرا کـه طبـق     

مصوبات جدید حداقل مدرك کارمندان ثابت باید فوق دیپلم باشد در صورتیکه در وضعیت فعلی شهرداري 

بخش را افراد با مدرك دیپلم و زیر دیپلم تشکیل می دهند که به موجب آن بـا  ساري ، اکثر شاغلین این 

  نفر با مدرك فوق دیپلم در حوزه هاي مختلف خدماتی مواجه می باشیم. 185کمبودي معادل 

 120در نگاهی اجمالی به کمبودها ، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیالت، حوزه خدمات شهري با 

  ن کمبود را در میـان حـوزه هـاي خـدماتی دارا مـی باشـد. نمودارهـاي شـماره        نفر کمبود، بیشترین میزا

تعداد پست ها و شاغلین مصوب و موجود را به تفکیک حوزه هـاي خـدماتی بـه     3513-5الی  3-3513 

  ترتیب در مقاطع لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم نشان می دهد.  

 

  حداقل مدرك لیسانس در مصوب ، موجود سهم پست ها ( یا شاغلین ) با - 3513-3نمودار شماره 
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  سهم پست ها ( یا شاغلین ) با حداقل مدرك فوق دیپلم در مصوب ، موجود - 3513-4نمودار شماره 

 

 

  سهم پست ها ( یا شاغلین ) با حداقل مدرك دیپلم در مصوب ، موجود -3513-5نمودار شماره 
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به جهت بررسی دقیق تر شاغلین و پست هاي مصوب با توجه به حداقل مدرك، لیست کامل تعداد 

آمده است، همچنین لیسـت   3513-4شاغلین به تفکیک سطوح تحصیلی و ریز حوزه ها در جدول شماره 

کامل پست هاي مصوب سازمـان تفصیلی (اداري) شهرداري ساري به تفکیک سطوح تحصیلی و زیرحـوزه  

  می باشد.  3513-5ه شرح جدول شماره ها ب

با توجه به جدول مذکور تعداد کارشناسان مصوب هر قسمت قابل تأمل می باشد، چرا که تعداد این 

گروه که در واقع نیروي انسانی با تحصیالت عالیه می باشند و همچنین نوع تخصص آنها در سطح کیفی و 

نیاز به این امر محسوس است که سازمان تفصـیلی (اداري)  کمی شهرداري ها تأثیر بسزایی دارد . در واقع 

شهرداري عالوه بر تجدید نظر نمودن در تعداد کارشناسان مورد نیاز در ریز حوزه هاي مختلف، الزامـات و  

مصوباتی در زمینه نوع تخصص این گروه نیز مشخص نماید تا در شهرداریها، پست هاي مصوب به وسـیله  

نه تخصصی مشخص شده پوشش داده شود. لزوم توجه به این مسـأله از کمبـود   نیروي متخصص، بــا زمی

شدید نیروي متخصص در زمینه هــاي معماري، عمران و بخصوص شهـرسازي نــاشی می گردد که ایـن  

  امر خود درعملکرد شهرداري بسیار مؤثر می باشد.   
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  شاغلین وضع موجود و سطح تحصیالت آنها در حوزه هاي مختلف شهرداري - 3513-4جدول شماره 

  حوزه  ردیف

  سطح تحصیالت

  جمع
و کارشناس 

  بیشتر

فوق 

  دیپلم

دیپلم و 

  زیر دیپلم

1  

ار
رد

ــ
ــ

هـ
ش

  

        2      دفتر شهردار

        1      کمیته برنامه ریزي  2

    2          حراست  3

ارزشیابی ، بازرسی ، رسیدگی به شکایات و روابط   4

  عمومی
    1  1  4    

        2      حقوقی و امالك  5

نظارت ، کنترل اجرائیات رفع سد معبر و جلوگیري   6

  از تخلفات ساختمانی
        29    

        2      کامپیوتر  7

  44  35  1  8  جمع

8  

ي
ـر

ــ
ــ

ــ
ــ

شه
ت 

ـا
ــ

مـ
د

ــ
ــ

خ
و 

ی 
ــ

ــ
ــ

نـ
 ف

ت
ون

ـا
ــ

ــ
عـ

م
  

    1    1      دفتر معاونت فنی و خدمات شهري

9  

  

و 
ی 

ران
ــ

ــ
عم

ن 
او

ــ
ــ

عـ
م

ي
از

س
ـر

ــ
شه

  

    

دفتر معاونت عمران و شهر 
  سازي

  3        

      1  1    ساختمانی اداره صدور پروانه  10

    4    1    اداره اجرایی طرحهاي تفصیلی  11

        2    اداره امور پیمانی و امانی  12

اداره کارگاههاي تولیدي و   13

  کارخانه آسفالت

      36    

    6    1  کارخانه آسفالت  14

  57  47  1  9  جمع  15

16  

ي
ـر

ــ
شه

ت 
ـا

ــ
دم

ــ
ــ

خـ
  

    1    1   دفتر معاونت خدمات شهري

17  
  ادراه پارکها و

  فضاي سبز

  1    50    

زیبا سازي و   18
  تأسیسات

1    9    

    6      گورستان  19

    49  1      آتش نشانی و خدمات ایمنی  20

    94        موتوري و تعمیرگاه  21

    8        کشتارگاه  22

23  

  حمل و نقل و ترافیک

    2      1ناحیه 

    76      2ناحیه   24

    73      3ناحیه   25

  372  368  1  3  جمع  26

  429  415  2  12  جمع
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  حوزه  ردیف

  سطح تحصیالت

  جمع
کارشناس 

  و بیشتر

کارشناس 

  و بیشتر

کارشناس 

  و بیشتر

27  

ی
ــ

ــ
ــ

ـال
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

 م
 و

ي
ار

اد
ت 

ون
ـا

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
مع

  

            دفتر معاونت اداري و مالی

28  

ي
دار

ر ا
ـو

ــ
ــ

مـ
ت ا

سم
ق

  

            دفتر امور اداري

    3        اداره کارگزینی و رفاه  29

    4        دبیرخانه و بایگانی  30

    30        اداره خدمات  31

  37  37  0  0  جمع  32

33  

مد
رآ

 د
 و

ی
ـال

مـ
ر 

ـو
ــ

ــ
 ام

ت
سم

ق
  

        1    دفتر امور مالی و درآمد

    1        کارپردازي  34

    10        اداره حسابداري و اموال  35

    4    2    عمومیاداره درآمدهاي   36

    7    1    اداره ممیزي و درآمد نوسازي  37

  26  22  0  4  جمع  38

  63  59  0  4  جمع  39

  536  509  3  24  جمع کل

  1383سال   -مأخذ : شهرداري ساري 
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  پست ها و حداقل تحصیالت مصوب سازمان تفصیلی ( اداري ) شهرداري -3513-5جدول شماره 

  حوزه  ردیف

  سطح تحصیالت

کارشناس   جمع

  و بیشتر

فوق 

  دیپلم

دیپلم و 

  زیر دیپلم

1  

ار
رد

ــ
ــ

هـ
ش

  

      1  2      دفتر شهردار

        1      کمیته برنامه ریزي  2

      3        حراست  3

ارزشیابی ، بازرسی ، رسیدگی به شکایات و   4

  روابط عمومی

    2  5  3    

      1  2      حقوقی و امالك  5

سد معبر و نظارت ، کنترل ، اجرائیات رفع   6

  جلوگیري از تخلفات ساختمانی

      13  31    

      1  2      کامپیوتر  7

  67  34  24  9  جمع

8  

ي
ـر

ــ
ــ

ــ
ــ

شه
ت 

ـا
ــ

مـ
د

ــ
ــ

خ
و 

ی 
ــ

ــ
ــ

نـ
 ف

ت
ون

ـا
ــ

ــ
عـ

م
  

  دفتر معاونت فنی و خدمات شهري

  

    1  1      

9  

  

ي
از

س
ـر

ــ
شه

و 
ی 

ران
ــ

ــ
عم

ن 
او

ــ
ــ

عـ
م

  

    

دفتر معاونت عمرانی و شهر 

  سازي

  3  1      

      7  2    اداره صدور پروانه ساختمانی  10

اداره اجرایی طرحهاي   11

  تفصیلی

  1  7  1    

    35  4  2    اداره امور پیمانی و امانی  12

13  
اداره کارگاههاي تولیدي و 

  کارخانه آسفالت

    3  3    

14  
کارخانه 

  آسفالت
1  1  6    

  79  45  24  10  جمع  15

16  

ت 
ـا

ــ
دم

ــ
ــ

خـ
ي

ـر
ــ

شه
  

  

  دفتر معاونت خدمات شهري

  2  1      

17  

  ادراه پارکها و

  فضاي سبز

  2  17  48    

زیبا سازي و   18

  تأسیسات

1  2  13    

    12      گورستان  19

    17  36      آتش نشانی و خدمات ایمنی  20

    90  13      موتوري و تعمیرگاه  21

    9  1      کشتارگاه  22

23  

  حمل و نقل و ترافیک

  1  1      

    57  2    1ناحیه   24

    80  2    2ناحیه   25

    83  2    3ناحیه   26

  492  409  77  6  جمع  

  571  454  101  16  جمع
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  حوزه  ردیف

  سطح تحصیالت

  جمع
کارشناس 

  و بیشتر

فوق 

  دیپلم

دیپلم و 

  زیر دیپلم

27  

ی
ــ

ــ
ــ

ـال
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

 م
 و

ي
ار

اد
ت 

ون
ـا

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
مع

  

        1    اداري و مالیدفتر معاونت 

28  

ي
دار

ر ا
مو

ت ا
سم

ق
  

      1  2    دفتر امور اداري

      4  1    اداره کارگزینی و رفاه  29

      12      دبیرخانه و بایگانی  30

    24  10  1    اداره خدمات  31

  56  24  27  5    جمع  32

33  

مد
رآ

 د
 و

ی
ـال

مـ
ر 

ـو
ــ

ــ
 ام

ت
سم

ق
  

      3  3    دفتر امور مالی و درآمد

      5      کارپردازي  34

    4  9  1    اداره حسابداري و اموال  35

      9  3    اداره درآمدهاي عمومی  36

      10  1    اداره ممیزي و درآمد نوسازي  37

    4  36  8  جمع  38

  104  28  63  13  جمع  39

  742  516  188  38  جمع کل

 1383سال  -مأخذ : شهرداري ساري 

 

از نکات شایان توجه دیگر در امر نیروي انسانی نوع تخصص آن ها در رابطه با نیازهاي امروزین شهر 

، طراحی شهري، GISساري است. شهرداري ساري به لحاظ متخصصین مرتبط با امر برنامه ریزي شهري، 

ی و مهندسـی  مدیریت شهري و معماري شدیداً رنج می برد و غالب معدود کارشناسان آن را نیروهـاي فنـ  

ساختمان و حرف وابسته تشکیل شده است. این امر به وضوح تأثیرات خود را بـر سـاختار شـهر، سـاختار     

  شهرداري و مدیریت شهري گذارده است.
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چگونگی رشد درآمدها و اعتبارات شهرداري و سایر سازمانهاي مؤثر در  -2-5-3

  عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده

نشان می دهـد کـه رونـد تغییـرات      1388الی  1381ی روند درآمدي شهرداري طی سالهاي بررس

  درآمد شهرداري عموما روندي یکنواخت نبوده و رشد آن با افت و خیز همراه بوده است.

درآمدهاي شهرداري هر چند که در طی دوره مورد بررسی هیچگاه نزولی نبوده است امـا رشـد آن   

 113تـا   4بوده است به طوري که رشد درآمدهاي شهرداري در طی دوره بـین  دستخوش تغییرات زیادي 

  درصد در نوسان بوده است.

نوسان رشد درآمدهاي شهرداري نشان گر آن است که درآمدهاي شهرداري تا حد بسیار زیادي تابع 

  سیکل رونق و رکود بخش ساختمان است.

ن درآمـدها تـابع رونـد درآمـد بخشـهاي      نگاهی به روند درآمدهاي شهرداري نشان می دهد که ایـ 

عوارض عمومی و دارایی ها است که این موارد نیز به نوبه خود بـر اسـاس قیمـت هـاي حـاکم بـر بخـش        

  ساختمان و زمین و مسکن و همچنین سطح فعالیتهاي ساخت و سـاز در ایـن بخشـها دسـتخوش تغییـر      

  می شوند.

در بخـش سـاختمان و مسـکن و همچنـین      به عنوان مقطعی کم نظیر افزایش قیمتهـا  1386سال 

درصد شـده اسـت    113افزایش ساخت و سازها باعث رخداد جهش درآمدهاي شهرداري با رشدي بالغ بر 

درصد و درآمدهاي ناشی از  118که این رشد نیز مدیون رشد درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی به میزان 

  درصد است. 165دارایی ها با رشدي معادل 

ري به درآمدهاي ناشی از عوارض بخش ساختمان (تولید ساختمان) و دارایی هـا باعـث   تکیه شهردا

شده است تا توجه به درآمدهاي ناشی از منابع دیگر که مستلزم برنامه ریزي هاي مشخص بوده و تا حدي 

از سهل الوصولی منابع یاد شده برخوردار نیستند کمتر شـود . سـهم ایـن دسـت از منـابع در درآمـدهاي       

درصد درآمدهاي شهرداري از عوارض عمومی مبتنی بـر درآمـدهاي    80هرداري بسیار کم باشد و قریب ش

  بخش ساختمان و دارایی ها حاصل شود.

وابستگی درآمدهاي شهرداري به منابع حاصل از عوارض و دارایی هاي بخش ساختمان و مسکن از 

سویی دیگر باعث شده است که پایداري درآمدهاي شهرداري با مخاطره مواجه شده و ارتبـاط درآمـدهاي   

  شهرداري با اقتصاد شهر دچار نقصان شود. 
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ي بلند مدت در اجراي طرح هـاي عمرانـی بـراي    این امر باعث می شود که در وحله اول برنامه ریز

شهرداري مشکل شده و یا در اجراي این برنامه ها نقصان هاي ناشی از کمبود منابع و یا روند نـا متعـادل   

  منابع پدید آید.

بر این اساس نیز نمی توان به طور مسـتقل از شـرایط حـاکم بـر بـازار سـاختمان و مسـکن آینـده         

  فعالیتهاي آن را پیش بینی نمود، چنانکه در گذشته نیز چنین بوده است. درآمدهاي شهرداري و روند

  نگاهی به روند درآمدهاي شهرداري و نوسان آن در بخشهاي مختلف به خـوبی ایـن امـر را نمایـان     

درصـد را طـی دوره    7/33می سازد که درآمدهاي بخش عوارض عمومی هر چند که میانگین رشد ساالنه 

ن بخش به عنوان مهمترین بخش تأمین درآمد شهرداري در طی دوره مـورد نظـر در   نشان می دهد اما ای

کـاهش   1382درصدي از منظر رشد درآمـدها قـرار داشـته اسـت بـه طـوري کـه در سـال          138بازه اي 

درصدي درآمدهاي  118رشد  1386درصد رقم خورده است و در سال  20درآمدهاي این بخش به میزان 

  .این بخش واقع شده است

این وضعیت را در سایر اقالم و بخشهاي درآمدي شهرداري می توان به تواتر مشاهده نمـود و تنهـا   

بخش از درآمدهاي شهرداري که علی رغم نوسانات زیادي کـه در رشـد درآمـدها داشـته اسـت تـا سـال        

لط هیچگاه روندي کاهنده را در میزان درآمدها نداشته است بخش دارایـی هـا بـوده اسـت کـه تسـ      1387

شهرداري در واگذاري یا عدم واگذاري دارایی ها علت عمده آن بوده است. به عبارتی این بخش از درآمدها 

نه تنها نقش تأمین کننده منابع شهرداري را تا حد زیادي بر عهده داشته است بلکه نقش تعادل بخش به 

  منابع و مصارف شهرداري را نیز ایفا نموده است.

به رکود مثال زدنی در بخش زمین و مسکن همه اقالم درآمـدي شـهرداري   با توجه  1388در سال 

به جز درآمدهاي عمومی شاهد کاهش نسبت به سال قبل بوده انـد. در ایـن سـال درآمـدهاي عمـومی از      

درصد برخوردار بوده است در حالی که رشد سایر اقالم درآمدي به طـرز چشـمگیري    4/53رشدي معادل 

  منفی بوده است.  

ل نمودن اخذ تسهیالت مالی (وام) از بانک مرکزي را می توان در همین راستا سنجید. در حال دنبا

حاضر در خصوص درآمدهاي شهرداري ساري دوگانگی نامطمئنی در حال وقوع است، از یک سو چنـدین  

ن هـا  پروژه بزرگ عمرانی که سالها بر زمین مانده بودند، خارج از قضاوت در خصوص لزوم یا عـدم لـزوم آ  

شروع شده و از سوي دیگر درآمدهاي وابسته به بخش عوارض عمومی (ساختمانی) شـدیداً رو بـه کـاهش    
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است. اخذ تسهیالت یکی از مسکن هاي رفع این معضل به حساب می آید و لیکن احتماالً در صورت عدم 

 اجـه خواهـد نمـود   چاره اندیشی مناسب در سالهاي آتی شهرداري را در باز پرداخت وام ها بـا چـالش مو  

  ).352-3و همچنین جدول شماره  352-2و  352-1(نمودارهاي شماره 
 

 

  1388الی  1381روند تغییرات درآمد کل و اجزاي درآمدي شهرداري طی سال هاي  -352-1نمودار شماره 
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 1388 الی 1381دوره میانگین رشد ساالنه درآمد کل و اجزاي درآمدي شهرداري در  -352-2نمودار شماره 

  

  1388الی 1382رشد درآمدهاي شهرداري به تفکیک سر فصلهاي درآمدي طی سالهاي  -352-1جدول شماره  

 1381-1388 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح درآمد

 33.7 53.4 17.8 117.8 30.3 37.3 36.3 20.5- عوارض عمومی

 41.3 8.9- 134.7 22.6- 10.6- 97.7 4.5 267.9 عوارض اختصاصی

 8.5 22.5- 33.7 37.4 33.4- 20.4 0.6 54.5 خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی

 14.0 40.1- 66.8 69.6 26.3- 99.8 8.9 7.7- درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال

 15.8 77.6- 362.0     3.9 کمکهاي اعطایی دولت و سازمانهاي دولتی

 41.7 9.7- 9.4 164.9 14.6 110.3 16.1 56.2 هااعانات و هدایا و دارایی 

 15.9 43.8- 145.1 49.0 23.2 71.7- 8.6- 330.1 سایر

 32.5 4 40 113 11 47 8 30 جمع

  

  هزینه هاي شهرداري را با توجه به ماهیت و هدف آن بـه دو گـروه هزینـه هـاي جـاري و عمرانـی       

  می توان دسته بندي نموده و مورد بررسی قرار داد.
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میلیارد ریال  2/1217به رقمی بالغ بر  1387الی  1381هزینه هاي شهرداري مجموعاً در طی دوره 

میلیارد ریـال   4/479میلیارد ریال این هزینه ها در بخش عمرانی و  8/737که از این میان  1رسیده است.

  آن در بخش جاري صورت پذیرفته است.

درصد  4/39هاي شهرداري را هزینه هاي عمرانی و درصد هزینه  6/60به عبارتی دیگر در طی دوره 

  را هزینه هاي جاري شامل شده اند.

  شایان ذکر است که نسبت هاي یاد شده به عنـوان نسـبتهاي میـانگین اسـت در حـالی کـه سـهم        

  درصد در نوسان بوده است. 48الی  5/69هزینه هاي عمرانی شهرداري در طی دوره بین 

را می توان در شاخص نسبت هزینه هاي جاري به عمرانی مشاهده نمـود  بر آیند نسبتهاي یاد شده 

  در تغییر بوده است. 1/1تا  44/0نسبت یاد شده در این سالها بین 

تغییر نسبت یاد شده در طی دوره بیشتر تحت تأثیر نوسانات رقم هزینه هاي عمرانی بوده است تـا  

  ناشی از تأثیر نوسانات هزینه هاي جاري.

روند رشد هزینه هاي جاري و عمرانی به خوبی گواه تغییرات شدیدتر هزینه هاي عمرانی نگاهی به 

در طی دوره است. هزینه هاي عمرانی در سالهاي مختلف ارقام بسیار متفاوتی را از منظر رشد نشـان مـی   

ست. در درصد در این سالها در تغییر بوده ا 5/103تا  3/0دهد به طوري که رشد هزینه هاي عمرانی بین 

درصد بوده است که شدت نوسـان بسـیار    6/61الی  4/12حالی که این نوسانات در هزینه هاي جاري بین 

 1387کمتري را نشان می دهد. شایان ذکر است که کمترین رشد هزینه هـاي جـاري مربـوط بـه سـال      

  گزارش شده است.

نشان مـی دهـد کـه طـی     بررسی تطبیقی روند هزینه هاي عمرانی و جاري با درآمدهاي شهرداري 

دوره مورد بررسی هزینه هاي عمرانی به شدت تحت تأثیر میزان و روند درآمدهاي شهرداري بوده است به 

عبارتی دیگر هزینه هاي عمرانی نسبت به درآمدها از کشش بسیار بیشتري نسبت به هزینـه هـاي جـاري    

  برخوردار است.

  آمـدهاي شـهرداري تـأثیر بسـیار عمیقـی بـر       بر این اساس می توان نتیجه گرفت کـه نوسـانات در  

هزینه هاي عمرانی بر جاي می گذارد و برنامه هاي عمرانی شهر به شدت تـابع رونـد درآمـدي شـهرداري     

                                                 
 شهرداري تا زمان تدوین این گزارش هنوز قطعی نشده است. 1388شایان ذکر است که هزینه هاي سال  - 1
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است و ناپایداري درآمدهاي شهرداري تأثیر بسیار زیادي بر توفیق یا عدم توفیق اجراي برنامه هاي عمرانی 

  برجاي خواهد گذاشت.

رشد سالیانه هزینه هاي شهرداري نشان می دهد که هزینه هاي شهرداري در طی بررسی میانگین 

درصد برخوردار بوده است در حالی که هزینه هاي عمرانی طـی همـین دوره    9/31دوره از رشدي معادل 

  الـی  352-3درصد رشد داشته انـد (نمودارهـاي شـماره      2/29و هزینه هاي جاري معادل   2/32معادل 

  ).352-4الی  352-2ول شماره و جدا 7-352 

  

 1387الی  1381روند هزینه هاي شهرداري بر حسب جاري و عمرانی طی سالهاي  -352-3نمودار شماره 

 
  جاري و شماي تطبیقی روند درآمد و هزینه هاي شهرداري بر حسب  -352-4نمودار شماره 

 1388الی 1381عمرانی طی سالهاي 
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  1387الی  1381میزان هزینه هاي عمرانی و جاري سالیانه شهرداري طی سالهاي  -352-5نمودار شماره 
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 1387الی  1381ترکیب  هزینه هاي شهرداري برحسب عمرانی و جاري طی سالهاي  -352-6نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1387الی  1381نسبت هزینه هاي جاري به عمرانی در سالهاي  -352-7نمودار شماره 
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  1387الی 1381هاي شهرداري ساري به تفکیک عمرانی و جاري در سالهاي هزینه  -352-2جدول شماره 

  میلیون ریال                                                            

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 737821 274434 154010 75675 74370 55139 54965 49229 هزینه هاي عمران شهري

 479377 120471 107204 81791 67589 41828 34565 25929 جاريهزینه هاي 

 1217197 394905 261214 157465 141959 96966 89530 75158 کل هزینه ها

 

 

  بر حسب جاري و عمرانی 1387الی 1381ساختار هزینه هاي شهرداري ساري طی سالهاي  -352-3جدول شماره  

 جمع 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 شرح

 60.6 69.5 59.0 48.1 52.4 56.9 61.4 65.5 هزینه هاي عمران شهري

 39.4 30.5 41.0 51.9 47.6 43.1 38.6 34.5 هزینه هاي جاري

 100 100 100 100 100 100 100 100 کل هزینه ها 

 0.65 0.44 0.70 1.08 0.91 0.76 0.63 0.53 نسبت هزینه هاي جاري به عمرانی

 

 

  (درصد) 1387الی 1382رشد هزینه هاي شهرداري طی سالهاي  -352-4شماره  جدول 

 1381-1387 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح

 33.2 78.2 103.5 1.8 34.9 0.3 11.7 هزینه هاي عمران شهري

 29.2 12.4 31.1 21.0 61.6 21.0 33.3 هزینه هاي جاري

 31.9 51 66 11 46 8 19 کل هزینه ها 
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امکانات تأمین منابع مالی و اعتباري جدید براي رفع کمبودها و نیازهاي  -3-5-3

  عمرانی شهر

  کمبودها و نیازهاي مالی طرح هاي عمرانی شهر را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد:

 کفایت منابع مالی  

 جریان نقدي مناسب و پایدار  

اجراي طرح هاي عمرانی معطوف اسـت. در حـالی   کفایت منابع مالی به بسندگی منابع مالی جهت 

که جریان نقدي مناسب و پایدار به برنامه پذیر نمودن اجراي طرح هـاي عمرانـی و کـاهش هزینـه هـاي      

اقتصادي این دست از طرح ها در قبال خواب سرمایه و به کار گیري مناسب امکانات و منابع غیـر مـالی و   

  ع و خلق فرصتهاي مناسب بهره برداري از این طرح ها معطوف است.استفاده هر چه کارآمد تر از این مناب

  از این منظر می توان برنامه هایی با اهداف:

 افزایش درآمدها  

 تعدد و ارتقاء منابع  

 پایداري درآمدها  

  را مطرح و مورد توجه قرار داد.

سـاري در دو  اقدامات مورد نظر در تأمین مالی طرح هاي عمرانی با توجه به نقش و عملکـرد شـهر   

  حیطه و با دو رویکرد مشخص قابل بررسی است:

 رویکرد درون گرا  

 رویکرد برون گرا 

اقدامات درون گرا اقداماتی را شامل می شوند که به اصالح فرآیند ها و مبانی تأمین مالی شهرداري 

هرداري از طریق توسعه نظامات اجرایی و حقوقی کسب درآمد شهرداري و در کل اصالح نظام درآمدي شـ 

  نظر دارند.

  اقدامات الزم در این خصوص را می توان تحت عناوین ذیل مطرح نمود:

      اصالح مبانی محاسباتی عوارض و سوق دادن مبانی محاسبات به مبانی درصـدي تـا ارقـام ثابـت

  ریالی

 ارتقاء عوارض کسب و کار  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

  : ��دید��� ��ح جا�ع ��� ساری ��ح�م  351

 ��ند��ن �شاور ماز�د ��ح                  :اداره �ل راه و ���سازی ا�تان ماز�درانکار��ما 

 توسعه نظام آماري شهرداري در جهت شناخت و تقویم مبادي وصول عوارض  

 دادن عوارض از تولید به مصرف در عوارض مربوط بـه بخـش سـاختمان در قالـب افـزایش       سوق

  عوارض نوسازي

 تصحیح و به روز رسانی مستمر قیمتهاي منطقه اي در تناسب با قیمت هاي روز  

   توسعه نظامات مربوط به دریافت هزینه هاي خدمات شهري در جهت دریافت موثر این هزینه هـا

  دماتاز بهره گیران از خ

     اقدامات برون گرا شامل آن دسته از اقدامات است که تأمین مالی پروژه هـا را در خـارج از نظـام

  درآمدي شهرداري جستجو می کند این دست از اقدامات را به دو گروه عمده می توان تقسیم نمود:

 تأمین مالی از طریق فاینانس  

 مشارکت  

است که عالیق مشارکت کننده و یا تامین کننده روشهاي مذکور مستلزم تعریف پروژه ها به نحوي 

مالی (وام دهنده یا خریدار اوراق مشارکت) را نیز تأمین نماید بـه عبـارتی پـروژه از وجـه سـودآوري نیـز       

  برخوردار باشد.

نمونه هایی از همین دست پروژه ها در مرکز شهر ساري (پروژه نوسازي ادامه خیابان خیام) مصوب 

اي را می  بایسته اي جهت شروع آن صورت نمی گیرد. پروژه هاي سودآور قابل مالحظهشده و لیکن اقدام 

توان در شهر مرکز استان مازندران تعریف نمود ولی قبل از آن با توجه به شرایط مدیریتی موجود و توجه 

د. در به روندها ابتدا می بایست نظام اجرایی تعریف و پی گیري اجراي آن ها را در شـهر سـاري شـکل دا   

  مرحله انتهایی طرح جامع مکانیزم هاي الزم تعریف خواهند شد.
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  هاي عمرانی شهر امکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت -4-5-3

اندرکاران امور توسعه  ع مختلفی دارد که در این میان، دستاانو مشارکت در معناي فراگیر خود

  عبارتند از:که اند.   نوع مشارکت را تعریف کرده چهارکالبدي 

  گیري؛ الف) مشارکت در تصمیم  

  ب) مشارکت در اجرا؛  

  برداري؛ ج) مشارکت در بهره  

  د) مشارکت در ارزیابی؛  

  

نتایج مطلوبی را به همراه خواهند  ،موارد مذکور که به صورت فرایند مدنظر است، درصورت رعایت

هاي  شرایط خاصی دارد. در نقاط شهري فعالیتهاي حاکم برآنها  . این امر در شهرها به دلیل فعالیتتداش

هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و خدمات رفاه عمومی از  مختلفی در جریان است، که فعالیت

هاي شهري است و  نظر در شهرها به نوعی برگرفته از کلیه فعالیت هاي عمرانی مورد اند. فعالیت این جمله

هاي عمرانی  نوان نوعی فعالیت مستقل و با اهمیت تلقی شود. فعالیتتواند به عی به نوعی دیگر خود م

یندي آاقتصادي شهروندان است که براساس اصول مشارکت، فر -تجلی کالبدي نیازهاي اجتماعی

ی م گردد. براي به وجود آمدن بنا و یا سازه شهري، در ابتدا برخی نیازها مشخص ذیر محسوب میپ تعریف

در دو گروه      آیند و معموال که موکالن مردم به شمار مى »تصمیم سازان« وسیله شوند. این نیازها به 

به منصه » گیران تصمیم« س از موافقت پگردند و  شوند، مطرح می هاي دولتی خالصه مى مشاوران و ارگان

انی در برداري فعالیت عمر گیري و بهره رسند. در همین ابتدا حلقه گمشده مردم در امر شکل مى   ظهور 

شود؛ بدین صورت که در شرایط موجود درك نیاز مردم به فعالیت عمرانی شکلی  شهر مشخص مى

خورد و در  ایین به باال براي اعالم نیاز مذکور به چشم نمیپاي منطقی و از  مند ندارد و معموالً رابطه نقانو

 سازي مى به تصمیم کنند و همی گیران به جاي مردم هم تشخیص نیاز م همین مرحله اول تصمیم

ی ندیده انگاشته م -گیري یعنی مشارکت در تصمیم -ینديآردازند. بنابراین نخستین اصل مشارکت فرپ

کرد. یکی از این راهکارها، در تهیه  هئتوان راهکارهاي گوناگونی را ارا شود. براي رفع این معضل، می

به  قابل توجه هاي توسعه شهري، مبحثی است. در زمان حاضر در تهیه طرح  نهفته هاي توسعه شهر طرح

گیري اختصاص داده نشده است. بدین ترتیب یکی از این  هاي مردم شهر در تصمیم دریافت دیدگاه
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هاي توسعه شهري باشد.   کننده طرح تواند گنجاندن این امر در وظایف مهندسان مشاور تهیه راهکارها مى

گیري امکان وقوع بیشتري یافته است،  گیري شوراهاي شهر در ایران، مشارکت در تصمیم س از شکلپ

امري چنین به گیرند، می انجام  12هاي مذکور که در قالب شرح خدمات تیپ  هرچندکه براي تهیه طرح

ي و رسشنامه مخصوص شهردارپهاي این مشاور تهیه  است. یکی از سیاست بسیار ضعیف پرداخته شده

هاي توسعه شهري،  ها و شروع مطالعات طرح اي قبل از تهیه برنامه شوراي شهر است که تا اندازه

از آن   هاي شناخت، تحلیل و طرح شوند تا دربرنامه امور مختلف شهرجویا مى هاي آنان را در دیدگاه

  کنند. استفاده

باید به این ی اجرایی مدومین اصل مشارکت فرایندي، مشارکت در اجراست، ولیکن قبل از هر 

هاي عمرانی  باید اجرا شود. فعالیت پرسش پاسخ داده شود که چه چیز و با چه ماهیت و مشخصاتی مى

ترین این وظایف  ) آمده است. مهم1334ها (مصوب  ها در قانون شهرداري بر اساس وظایف شهرداري شهر

  عبارتند از:

            ایجاد مجاري آب؛ -3 هاي عمومی؛ ها و باغ نایجاد میدا -2ها؛  ها و کوچه ایجاد خیابان -1

 -7  نگهداري و تسطیــح و آسفالـــت معابر؛ -6توســعه معابر؛ -5ها؛  نگهداري مجــاري آب -4

 -10تنقیـــه قنــوات مربــوط به شهـــر؛  -9نگهداري انبارهاي عمومی؛  -8نگهـــداري فـــاضالب؛ 

هاي  تعیین میدان -12اتخاذ تدابیر براي حفظ شهر از سیل و حریق؛  -11 ایجاد غسالخانه و گورستان؛

 -15ایجاد رختشویخانه؛  -14ارکینگ؛ پهاي عمومی براي  تعیین میدان -13عمومی براي خریدوفروش؛ 

ساخت  -19ایجاد ورزشگاه؛  -18ایجاد باغ کودکان؛  -17 ایجاد حمام عمومی؛ -16ایجاد آبریزگاه؛ 

  قیمت . هاي ارزان خانه

کرد. یکی از این   بندي توان از جهات گوناگون طبقه هاي عمرانی را می هژروپطور که ذکرشد،  همان

هاي  بندي براساس هزینه هاي عمرانی شهري نیز کاربرد دارد، طبقه ها و فعالیت هژجهات که در پرو

بندي براساس  بقهط .هاي زمانی بازدهی نیز از همین دست است بندي براساس دوره اجراست. طبقه

بندي شدت اضطرار را  را درخود دارد. طبقه  گیژوشش هر فعالیت ایجاد شده نیز همین ویپجمعیت تحت 

  مدنظر قرار داد. ها  فعالیت بندي  توان در طبقه نیز مى

هاي با هزینه متوسط و  هژروپرهزینه، پهاي  هژتوان به پروی ها م هاي عمرانی را براساس هزینه هژپرو

بندي کرد.  از  هاي بدون هزینه و یا بسیار کم هزینه طبقه هژروپهزینه و حتی در برخی موارد  هاي کم هپروژ
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هاي  ترین شرایط احداث آنهاست و معموالً گروه هاي عمرانی از مهم براي پروژه  آنجا که تأمین هزینه

هاي  روژهپدن مردم در کوچک قادر به تأمین آنها نیستند، توجه به مشارکت دا هاي مردمی در مقیاس

  کوچک مقیاس و کم هزینه و بیشتر در سطح محله، موفقیت بیشتري در پی خواهد داشت . 

مدت  گیري درازمدت، میان مدت و کوتاه  هاي با شکل روژهپتوان  هاي زمانی نیز می برحسب دوره

تر خواهد بود و  ه ثمربخشهاي با عمر کوتا روژهپبندي در اولویت قراردادن  تعریف کرد، در این نوع طبقه

هاي میان  روژهپساز ترویج  نتایج مشارکت را زودتر به معرض دید و قضاوت خواهد نهاد و در نتیجه زمینه

  رهزینه خواهد شد. پمدت و بلندمدت و حتی 

کنندگان  هاي عمرانی شهري که استفاده  روژهپوشش، توجه به آن دسته از پاز نظرجمعیت تحت 

کنند و به عبارتی منتفع شوندگان بیشتري را در خود دارند، اهمیت بیشتري  دهی مى بیشتري را خدمات

دهی خواهند داشت. شدت اضطرار نیز از عوامل مهم در مشارکت دادن مردم   در اولویت بندي و مشارکت

هاي  هروژپهاي عمرانی شهري است.  روژهپبرداري از  گیري، اجرا، نگهداري و بهره ها براي تصمیم  و گروه

  ذیري در آنها زیاد خواهد بود.پ و امکان مشارکت هستند  اسخگوي نیازها و شرایط بحرانی مردمپاضطراري 

خورد.  آید، تنوع زیادي در آنها به چشم میی م هاي مذکور بر که از ماهیت فعالیت طور همان

ترین امور براي  ز الزمهاي عمرانی شهر و تعیین درجه مشارکت مردم در هرفعالیت، ا بندي فعالیت بقهط

برداري  دستیابی به نتیجه مطلوب است. شهروندان تمایل بیشتري به همکاري و مشارکت در اجرا یا بهره

اي از شهر،  هاي عمرانی دارند. به عنوان نمونه درجه تمایل شهروندان و ساکنان شهر و یا محله روژهپبرخی 

بیشتر از احداث انبارهاي عمومی و یا سیستم فاضالب اي به مراتب  ارك محلهپدر ایجاد و نگهداري یک 

به ویژه اگر  -هاست هاي ارزان قیمت که از جمله وظایف شهرداري شهر است. مشارکت در امر احداث خانه

تري را به همراه خواهدداشت . آنچه در  نتایج به مراتب مهم -سازي (مسکن) باشد هاي خانه در قالب تعاونی

توان بر همت و نیروي توده مردم به دلیل  شهري اهمیت دارد، این است که نمی هاي روژهپامر اجراي 

اي بازکرد و بهتر  ها در نزد آنان به طور مستقیم و انفرادي حساب ویژه آل ها و ایده گستردگی و تنوع دیدگاه

هایی از این دست، ها ونهاد ها ، انجمن ها ، تعاونی آن است که با کانالیزه کردن امور مشارکتی در قالب گروه

  رداخت .پهاي عمرانی  به ویژه نهادهاي غیردولتی، به هر شکل ممکن به امور اجرایی فعالیت

شاید این اصل یکی از  برداري است. سومین اصل مشارکت فرایندي، اصل مشارکت در بهره

ه نواحی کارگیري آن در وضعیت موجود شهرها به ویژ ترین اصول مشارکت است که امکان به کاربردي
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تر است. اصوالً تمایل مردم به نگهداري از چیزي که به دست  هاي شهر، عملی خردتر آنها یعنی محله

هاي عمرانی که  شود بیشتراست. البته برخی از انواع فعالیت خودشان و یا با مشارکت خودشان ساخته مى

هاي  روژهپند. نگهداري این گونه برداري به وسیله مردم دار رسند قابلیت بیشتري براي بهره به نتیجه مى

عمرانی نیاز به آموزش دارد . به عنوان نمونه نگهداري از فضاي سبز محله و یا باغ کودکان و مستحدثاتی 

مندي  گیري کرد. تجارب ارزش  یپشود  هایی که به مردم داده مى توان در قالب آموزش از این دست را مى

دست آمده که  در برخی از شهرهاي کشور (به ویژه تهران) بهدر این خصوص به وسیله ستاد شهر سالم 

هاي شهر سالم عالوه بر امکان حدوث این اصل از  قابل تعمیم به کلیه نقاط شهري است . اصوالً برنامه

  است. اي است و در تمام دنیا نتایج مثبتی را به دنبال داشته مشارکت، در سایر اصول نیز داراي قابلیت ویژه

ارزیابی، به عنوان آخرین مرحله از فرایند مشارکت، بیشتر از طریق نظرخواهی از افراد و  مشارکت در

باید ملزم به ارزیابی عملکرد  بردار مى یافتنی است و اصوالً مدیریت سیستم بهره نفع دستیهاي ذ گروه

هاي  نفع يو ذ هاي مختلف تواند از جنبه هاي عمرانی شود و این ارزیابی در وظایف آنها که مى فعالیت

توان نوعی روش یا ابزار مدیریتی ، و  دست آید، مورد توجه و اهتمام قرار  گیرد. ارزیابی را مى متفاوت به

یشنهادي یا اجراشده و همچنین ابزاري براي پهاي  روژهپنیز ابزاري براي شناخت تأثیرات احتمالی 

  روژه به شمار آورد.پاطمینان از اجراي مناسب و صحیح 

 اقتصادي و زیست محیطی داشته باشد. تعیین -هاي مختلف اجتماعی تواند جنبهی ابی مارزی

هاي دولتی مستقر در  هایی براي ارزیابی به وسیله شوراهاي شهر و مردم و با همکاري فنی سازمان روهگ

  ها و نهادهاي غیردولتی بهره جست. ها، گروه از انجمن شهر، عملی است و بهتر است در این امر

هاي عمرانی شهر بدون مقررات  هاي مشارکت مردم در فعالیت گفته در خصوص راه یشپتمامی موارد 

کننده فاقد اثردهی است. همچنین قوانین مناسب نیز بدون نهادهاي کارآمد،  هاي پشتیبانی و قانون گذاري

  کارایی الزم را نخواهند داشت.

هاي عمرانی شهر بیشترآمرانه  ویژه فعالیت قوانین موجود و اجرا شدنی درامور توسعه شهري و به

دهد که تقریباً هیچ یک از انواع مشارکت ی ایگاه مردمی ندارد. مطالعات مشاور در شهر نشان مپاست و 

هاي  روژهپهاي  هزینهمند در آن وجود ندارد و زمینه اجرا و تامین  یندي به صورت سیستماتیک و قانونآفر

رداخت عوارض و پهاي اخیر به صورت اجباري و غیرمستقیم از طریق  شده به وسیله شهرداري درسال اجرا

  هاي ناشی از تغییر کاربري بوده است. التفاوت همچنین مابه
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در  شوراي اسالمی شهر مقدمات مشارکت  وجودتوان اظهار داشت که با توجه به  بندي مى در جمع 

شوراها به لحاظ سیاسی، قانونی، فنی، حقوقی و جز اینها قرار  که بر سر راه  توسعه شهر(با همه موانعیامر 

توان به سطح باال و مفید مشارکت مردم در  است و در زمان حاضر تنها از این طریق مى دارد) فراهم شده

  امیدوار بود. امور شهر و از جمله امور عمرانی 

هاي مشارکتی و حصول به مسایل و مشکالت شهر  هت شناسایی زمینهج ساريدر طرح جامع شهر 

 1400 و محالت آن از دیدگاه شهروندان اقدام به نظرخواهی از آنان شده است . در این برنامه از حدود

رسیده است و هر خانواري با توجه به سطح بینش خود و پخانوار شهري مهم ترین مسایل و مشکالت شهر 

است اقدام به فهرست نمودن این  که از محله مورد سکونت و شهر مورد زندگی داشته دریافت و ادراکی

اند. اگر در برنامه توسعه شهر به این  گزارش آورده شده 3-3-2است. این مباحث در بند  مشکالت نموده

 شتوانه مشارکتی مردمپمهم توجه شود و سعی در رفع مشکالت و یا کاهش اثر آن نمود بدیهی است که 

  ی خواهد داشت.پمحله و در مجموع کل شهر را در 

  نوع دیگري از مشارکت، مشارکت مردم در امور مالی شهرداري می باشد.

بدون همکاري و مشارکت شهروندان در ادارة امور شهر، شهرداري موفقیتهاي چندانی در دستیابی  

بار اصلی تأمین هزینه هاي شهرداري  به اهداف خود نخواهد داشت. اکنون در سراسر دنیا و از جمله ایران،

بر دوش شهروندان است و این حق آنان است که بر چگونگی هزینه درآمدهاي شهرداري نظارت داشته 

باشند. اگر شهروندان به طور کامل از اعمال انجام شده و هزینه پروژه هاي گوناگون رضایت داشته باشند، 

پرداخت خواهند کرد و در صورت توجه به مشارکت شهروندان، با طیب خاطر، مالیاتها و عوارض متعلقه را 

 -در پروژه هاي منتخب مانند تأمین ایمنی شهر، حفظ و نگهداري فضاي سبز و حتی مدیریت شهري

  شهرداري از مشارکت مستقیم آنان بهره مند خواهند شد.

امور مالی  قانون شهرداري، به روشنی بر ضرورت آگاهی مردم از چگونگی گردش 71در ماده 

  شهرداري تصریح شده است:

در این ماده شهرداري مکلف شده است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد، صورت 

جامعی از درآمد و هزینه شهرداري را به تصویب انجمن شهررساند و براي اطالع عموم منتشر کند و سه 

هرداري مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین ش
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کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازي و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و 

  امثال آن را براي اطالع عموم منتشر نموده، نسخه اي از آن را به وزارت کشور بفرستد.

و مشاهدة بهبودها و تسهیالت، تضمین کنندة  روشن است که آگاهی مردم از برنامه هاي انجام شده

  مشارکت همه جانبه و از جمله مالی آنهاست.

در ایران، طبق قانون شهرداري و قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و 

، نظارت سازمان یافته مردمی بر شهرداري از سوي شوراي 1375انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد 

شهر بر شمرده نزدیک به یک سوم آنها در زمینه مدیریت مالی شهرداري است. آن دسته از اسالمی 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران که به  71بندهاي ماده 

  امور مالی شهرداري مربوط اند از قرار زیر می باشند:

دارایی هاي نقدي، جنسی و اموال منقول و غیر منقول نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و  -

شهرداري و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه اي که مخل جریان عادي امور 

  شهرداري نباشد.

تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک بار توسط شهرداري تهیه         -

  اطالع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.می شود و انتشار آن براي 

تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفریق بودجه ساالنه شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي  -

  وابسته به شهرداري با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین بودجه شوراي شهر.

تأیید شوراي شهر در بانکها افتتاح می شود، کلیه درآمدهاي شهرداري به حسابهایی که با  –تبصره 

  واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

  تصویب وامهاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد. -

 تصویب معامالت ونظارت بر آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر -

و شهرداري صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و 

  معامالت شهرداري.

به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام  – تبصره

  واگذار نماید. معامالت را تا میزان معین با رعایت آیین نامه معامالت شهرداري به شهردار
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تصویب لوایح، برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن  -

  سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم می شود.

تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی  -

  داریها.و معامالت شهر

  تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهري -

وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهاي عمومی توسط شهرداري براي خرید و فروش  -

  مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوع.

از اقدامات اساسی که شهرداري می تواند در راه جلب مشارکت شهروندان براي افزایش درآمد و 

 از هزینه هاي شهرداري به انجام رساند، آموزش مردم در گروه هاي مختلف سنی می باشد.کاستن 
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امکانات و مشکالت جذب، آموزش و سازماندهی نیروي انسانی متخصص  -5-5-3

در زمینه برنامه ریزي و اجراي طرح هاي عمرانی شهر، به منظور تجهیز شهرداري و سایر 

  هاي مربوط سازمان

طرح جامع شهر، سند هدایت و کنترل توسعه آتی آن به شمار می آید. براساس قوانین موجود، این 

سند پس از تصویب شوراي عالی شهرسازي و معماري از طریق وزارت کشور براي اجرا به شهرداري ابالغ 

چند در می شود و در نتیجه شهرداري مجري نهایی مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري است. هر 

  طرح هاي جامع، تالش بر ارائه راه حل هاي روشن و دقیق است واین راه حل ها و پیشنهادها در 

طرح هاي تفصیلی تدقیق می شوند، اما بدون حضور نیروي متخصص مناسب و کافی در بدنه برنامه ریزي 

  و اجرایی شهرداري عمالً امکان اجراي آنها مقدور نخواهد بود.

ختار برنامه پیشنهادي خواهد آمد، در روش پیشنهادي این مشاور براي اجراي همانطورکه در سا  

ها و نهادها نقش برجسته اي در این طرح برعهده خواهند گرفت.  پروژه طرح جامع ساري سایر سازمان

  مهمترین و درگیرترین این سازمان ها دو نهاد اصلی زیر است. 

  ازي و معماري مدیریت شهرس –الف ) سازمان مسکن و شهرسازي 

  ب ) شهرداري ساري 

  

  :مهمترین نقشی که کارشناسان مدیریت شهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي

» نقش نظارتی « کارشناسان سازمان مسکن و شهرسازي در فرآیند تهیه طرح جامع شهر برعهده دارند 

 است. 

ند تهیه، تصویب و اجراي طرح جهت ایفاي بایسته این نقش، آگاهی، شناخت و تسلط بر کل فرآی

اجتناب ناپذیر است. بدین منظور غالباً می بایست فرد یا افراد معرفی شده توسط کارفرما براي این بخش 

از ابتداي مطالعات در جریان امور قرار گرفته و در جلسات منظمی که مشاور با هماهنگی کارفرما ترتیب 

  ردند. مواردي که براي این فرآیند متصور است عبارتند از؛ خواهد داد شرکت و با بخش هاي مختلف آشنا گ

  آشنایی با مکاتبات اداري و فنی جهت پیشبرد پروژه .  -1

  ترافیک. _مسکن  _آشنایی با تنظیم و تکمیل پرسشنامه هاي فنی خانوار   -2
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مشارکت در برداشتهاي میدانی و نظارت مداوم جهت شناخت و نهایتاً اخذ آمادگی براي تأیید   -3

 رداشتهاي کالبدي. ب

آشنایی با چگونگی اخذ اطالعات آماري تخصصی بخش هاي مختلف اقتصادي، جمعیتی و . . . و   -4

 چگونگی پردازش و استفاده از آنها.

 آشنایی با چگونگی تدوین طرح تا انتهاي برنامه .  -5

 مشارکت در برنامه ریزي هاي تأیید، تصویب و ابالغ طرح.   -6

 

  مهمترین نقشی که در فرآیند تهیه طرح جامع برعهده خواهند  ساري:کارشناسان شهرداري

داشت، آشنایی براي اجراي آن است. البته در طرح تفصیلی که سطح اجرایی طرح جامع است این نقش 

 بـرجسته تر خواهد بود ولیکن با تسلط بر طرح جامع امکان اجراي بهتري براي تفصیلی متصور خواهد بود. 

روي انسانی، همواره مورد تأکید کارشناسان علم مدیریت و شهرسازي قرار داشته اهمیت آموزش نی

  است. 

هدف از آموزش کارکنان این است که کیفیت انجام وظایف محوله هر یک از آنان به میزانی مناسب 

نایی بهبود یابد. آموزش براي نیروي انسانی، فرصتی فراهم می آورد تا در پرتو آن، مهارت، استعداد و توا

خویش را گسترش بخشند. روشن است که با گسترش اطالعات کارکنان شهرداري، آنها آمادگی قبول 

  مسئولیتهاي بیشتر و بزرگتر را خواهند داشت.

  

  مهمترین اهداف در آموزش کارکنان شهرداري عبارتند از:

ا ممکن است تأمین مهارتهاي مخصوص براي کارمندانی که فاقد آن مهارتها هستند. این مهارته  -1

آموزش روش و رفتار و یا آموزش طرز کار با یک وسیله یا دستگاه باشد. مثالً چگونگی مصاحبه با یک 

 متقاضی کار براي این که حداکثر اطالعات از متقاضیان به دست آید.

تأمین اطالعات الزم مربوط به کارکنان (براي نمونه آموزشهاي الزم به آتش نشانان براي انجام  -2

  وظایف خود).صحیح 

الزم است شیوه و روش کار براي اجراي وظیفه هاي خاص، آموزش داده شود. بعنوان نمونه   -3

بازرس ساختمان باید روش مخصوص داشته باشند تا بتواند همکاري مردم را براي رعایت مقررات و ضوابط 

 ساختمان جلب کند.
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دیگر در نظر گرفته می شود، باید براي  کارمندي که براي احراز مقامهاي باالتر و یا انتقال به پست -4

 احراز آن مقام و شغل و انجام وظایف مربوط آموزش ببیند.

باید هدفهاي کلی سازمان و طرز کار رسیدن به آن هدفها به کارمند آموخته شود تا او بداند طرز  -5

ظایف و طرز کار و هدف سازمانی که در آن کار می کند چگونه است. داشتن اطالعات کامل از هدف و و

کار سازمان و یا قسمت مربوط ممکن است مستقیماً به کار کارمند و یا کارگر ارتباط نداشته باشد، ولی در 

 ایجاد یک روحیه وظیفه شناس و عالقه به شهرداري اثر عمیقی دارد.

وزارت کشور (سازمان « آئین نامه استخدامی شهرداریهاي کشور تصریح کرده است که  28ماده 

قانون شهرداري و به منظور باال بردن سطح  62یهاي شهرداریهاي کشور) مکلف است در اجراي ماده همیار

معلومات فنی و تخصصی کارکنان موجود مورد نیاز شهرداریها زمینه هاي آموزش پیش از خدمت و ضمن 

شی، فراهم خدمت داوطلبان استخدام و شاغلین را به طرق مقتضی و در صورت نیاز با ایجاد مراکز آموز

  »آورد.

  

  مدیریت شهرداري براي اجراي یک نظام مناسب ارزشیابی می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

  سرپرستان و مدیران باید در مورد ارزیابی کردن کار کارمندان آموزش الزم را دریافت دارند. -1

کارمندان هم سطح انجام کارمند را باید براساس کاري که انجام می دهد در مقایسه با کاري که سایر  -2

 می دهند، ارزشیابی کرد.

سرپرست مربوط باید بتواند قضاوتی را که انجام داده با دالیل، مستند نماید و چگونگی آغاز ارزشیابی  -3

 را بیان نماید.

  به کارمند باید فرصت داده شود در مورد ارزیابی که از کار او شده با رئیس خود مذاکره نماید. -4

  مواردي که در این فرآیند براي کارشناسان معرفی شده متصور است عبارتند از : 

  آشنایی با چگونگی تنظیم پرسشنامه هاي تخصصی شهرداري که توسط مشاور تهیه می گردد.  -1

 آشنایی کامل و حتی مشارکت در برداشت میدانی که توسط تیم مشاور صورت می گیرد. -2

 ترافیک.  –مسکن  –پرسشنامه هاي فنی خانوار  آشنایی با چگونگی تنظیم و تکمیل -3

 آشنایی با چگونگی اعمال حقوق مکتسبه در طرح جامع.  -4

آشنایی با چگونگی تنظیم و پاسخ گویی به استعالمات جاري شهرداري که توسط مشاور پاسخ  -5

 داده می شود. 
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  مشارکت در برنامه ریزي هاي بررسی، تأیید، تصویب و ابالغ طرح.  -6

ردد که کارشناسان معرفی شده از سوي شهرداري ساري جهت آشنایی با فرآیند تهیه توصیه می گ

  هاي ترکیبی زیر باشند . طرح داراي تخصص

  مهندس شهرساز -1

 مهندس معمار -2

  مهندس ساختمان  -3

عالوه بر این در سیاستهاي مربوط به آموزش و سازماندهی نیروي انسانی با توجه به ساختار امروزین 

نبود تخصص هاي مرتبط در الگوي سازمانی شهرداري ها تربیت تخصص هاي زیر شدیداً تهیه طرح ها و 

  می بایست مورد توجه قرار گیرد. 

در شهرداري ساري که سهم نیروي انسانی متخصص در کمترین حد ممکن وجود دارد، نیاز به جذب 

عمرانی نه یک انتخاب و سازماندهی نیروي انسانی متخصص در زمینه برنامه ریزي و اجراي طرح هاي 

  بلکه ضرورت است. 

  مهمترین تخصص هاي مورد نظر براي حصول به هدف فوق عبارتند از : 

  کارشناسی مدیریت شهري  -1

 شهري GISکارشناسی  -2

 کارشناسی برنامه ریزي شهري و منطقه اي -3

 کارشناسی شهرسازي -4

 کارشناسی طراحی شهري -5

 کارشناسی معماري -6

 کارشناسی ترافیک -7

 کارشناسی نقشه برداري  -8

 کارشناسی زیرساخت هاي شهري -9

  سیویل -کارشناسی عمران -10

  کارشناسی کامپیوتر ( نرم افزار ) -11
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چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی،  -6-5-3

  ر در عمران شهرؤثهاي م اختیارات و وظایف شهرداري و سایر سازمان

شهري طیفی وسیع را  جوامعو مقررات شهري باتوجه به نیازهاي متعدد و متفاوت مجموعه قوانین 

گیرد که طبعاً بررسی تمامی آنها از حیطه مطالعات حاضر خارج است. آنچه در این مقـال مـورد   ی در بر م

و متعاقـب آن رونـد    برنامـه ریـزي   آن بخش از قوانین و مقرراتی است که به نحوي در فرآینـد  توجه است

هـاي مـوثر در توسـعه و عمـران شـهر و       شـوند و یـا رابطـه بـین سـازمان      گیرى شهر موثر واقع مى لشک

  هاست. ترین آن مربوط به شهرداري کنند که مهم برداران نهایی آن (ساکنان شهر) را تعیین مى بهره

نبـه  شود: اول قوانین و مقرراتی که ج قوانین و مقررات جاري در شهر به دو گروه عمده تقسیم مى

یشـنهادهاي  پاالجرا است، دوم، قوانینی که متاثر از  عمومی دارد و به تقریب در تمامی شهرهاي کشور الزم

گیري شهر متمرکز است. براین اساس ضوابط و  بر محور نحوه توسعه و شکلاً طرح توسعه شهر است وعمدت

د، نشـو ی نترل توسعه محسوب مهاي جامع و تفصیلی که به عنوان ابزار هدایت وک  مقررات مندرج در طرح

گیرند. این گروه از مقررات به شدت متکی به ضوابط گروه اول و ناشی از آن است، و  در این گروه جاي می

  دهد . ه مىئیات مورد نیاز را ارائیشنهادي، جزپباتوجه به نیازهاي شهر و طرح 

  

  قوانین عمومی  -1-6-5-3

شود که بـه وسـیله مراجـع     آن دسته از قوانین اطالق مىگونه که ذکر شد، قوانین عمومی به  همان

تدوین شده و به تصویب رسـیده   هاصالح به منظور تنظیم و تنسیق نظام هدایت و کنترل توسعه شهر يذ

هـاي    یشنهادي طـرح پشکلی عام دارند و ضامن اجرایی بسیاري از ضوابط    است. این دسته از قوانین ماهیتاً

یابند، قـوانین راجـع بـه تشـخیص       از جمله مواردي که در این قوانین اهمیت مى آیند. جامع به شمار مى

هـاي شـهري     اند. با اتکاء به این قوانین بخشی از اراضی موردنیاز اجراي طـرح  اراضی شهري  نوع و موقعیت

  .دشو تأمین مى
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  قوانین مربوط به اراضی  - 3- 5- 6- 1- 1

  هاي شهرسازي   تأمین اراضی موردنیاز اجراي طرح )الف

ضی بـایر،  اشوندکه عبارتند از ار بر اساس قانون زمین شهري، اراضی شهري به سه دسته تقسیم مى

  اراضی دایر و اراضی موات.

گیـرد کـه سـابقه     هایی را در بـر مـى   قانون زمین شهري، اراضی موات شهري زمین 3بر طبق ماده 

هاي مواتی که به رغـم قـانون لغـو مالکیـت      نداشته باشد. براساس همین ماده قانونی زمین ءیاحعمران و ا

به بعد احیاء شده باشـد ، همچنـان در اختیـار     5/4/1358اراضی موات شهري بدون مجوز قانونی از تاریخ 

  . )1(دولت است 

  داشـته و بـه    و احیـا  عمـران  که سابقه است هایی زمین اراضی بایرشهري«  همین قانون:  4طبق ماده 

   ». )2(باشد  اند، اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته تدریج به حالت موات برگشته

هـایی اسـت    اراضی دایر زمین «شوند،  نج قانون مذکور اراضی دایر بدین شرح توصیف مىپدر ماده 

هاي دایر مشـمول   داري مالک است. زمینبر اند و در زمان حاضر دایر و مورد بهره که آن را احیا و آباد کرده

همـین   6براسـاس مـاده     » اراضی کشاورزي یا آیش اعم از محصور یا غیر محصـور اسـت.   اًاین قانون صرف

هاي موات شهري اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهاي انقالبی دولتی یـا   کلیه زمین «قانون 

ري اسالمی است و اسناد و مدارك گذشته ارزش قانونی ندارد... مگر غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهو

   )3( »به وسیله دولت واگذار شده باشد.  22/11/1357آنکه بعد از تاریخ 

هـاي ذخیـره شـهري کـه در      بدین طریق و باتوجه به قوانین مذکور اراضی موات به عنوان ظرفیـت 

یابد. ی ند لذا نحوه تشخیص اراضی موات اهمیت مشوی هاي عمومی و دولتی است مطرح م اختیار سازمان

نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري و کیفیت عمران آن، اراضی موات تعریف شده و  آیین 2در ماده 

اي  مانده اراضی شود . باقی درصورت احیاء بخشی از اراضی، سطح احیاءشده برمبناي نوع احیاء محاسبه مى

آید تـا   گردد و به تملک دولت درمى شود، از مالکیت اشخاص خارج مى مى که به صورت موات شناسایی

  در مصارف مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

  تشریح شده است.  شهري زمین  قانون در  گونه اراضی به تفصیل نحوه استفاده و واگذاري این

                                                 
  قانون زمین شهري 756ص  - 1376 -ها  مجموعه قوانین شهرداري -اهللا قربانی  فرج )1(
  همان  )2(
  همان  )3(
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شوند.   ی یشنهاد مپهاي شهري نیز طبعاً برروي اراضی دایر و بایر فعلی واقع در شهرها   بخشی از طرح

یابد. قانون تعیین وضعیت امالك واقع در ی گونه اراضی نیز اهمیت م برهمین اساس نحوه تملک این

هاي آن  قانون و تبصره گونه موارد است. این ناظر به این 1367ها، مصوب سال  هاي دولتی و شهرداري  طرح

  به شرح زیر است؛

ها  هاي دولتی یا وابسته به دولت و شهرداري ها، نهادها، شرکت ها، سازمان کلیه وزارتخانه - ماده واحده

هاي عمومی یا عمرانی   باشند در طرح و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف مى

وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعالن که ضرورت اجراء آنها توسط 

شده باشد و در اراضی و امالك شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل 

ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف  محدوده شهرها و شهرك

رداخت بها یا عوض آن طبق پهیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و مدت 

  قوانین مربوطه اقدام نمایند.

بندي مصوب به  درصورتی که اجراي طرح و تملک امالك واقع در آن به موجب برنامه زمان -1تبصره 

رح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بعد موکول شده باشد، مالکین امالك واقع در ط )1(سال  10حداقل

 10یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و درصورتی که کمتر از 

سال شروع شود حق  نماید، هرگاه زمان اجراي طرح قبل از ده روانه تعهد مىپسال باشد مالک هنگام اخذ 

  ا را ندارد.مطالبه هزینه احداث و تجدید بن

هاي آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت   مالکین امالك و اراضی واقع در طرح -2تبصره 

عوض در اولویت ماخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند، جهت اخذ زمین 

سیر احداث یا توسعه معابر و قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در م

  میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.

به منظور تأمین فضاهاي عمومی و خدماتی الزم در شهرها شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهاي عمومی و خدماتی « با عنوان  3/10/69ضوابطی را در مورخه 

  باشد: را مصوب نمود که به شرح زیر می »شهرها

                                                 
  نج سال کاهش یافت . پمجلس شوراي اسالمی به  1380ساله مذکور ، بر اساس مصوبه  هاي ده مهلت )1(
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ضوابط و مقررات مربوط به سطوح الزم براي تأسیسات و تجهیزات خدمات عمـومی کـه صـاحبان    «

اراضی اعم از دولتی و غیردولتی براي استفاده از مزایاي ورود به محـدوده خـدماتی شـهر و کسـب اجـازه      

ررات قانون زمین شهري بایـد واگـذار نماینـد بـه     س از رعایت مقپسازي  بندي و تفکیک و ساختمان قطعه

  شرح زیر است:

نسبت به مازاد هزار مترمربع از هر قطعه زمین در شهرهایی که طبق آخرین سرشماري کمتر از  -1

درصد  70درصد و در تهران  55درصد و در سایر شهرها غیر از تهران  50اند  هزار نفر جمعیت داشته 200

قانون تعیین وضـعیت   4درصد موضوع تبصره  20و تجهیزات و خدمات عمومی و  آن به معابر و تأسیسات

  گیرد. مجلس شوراي اسالمی تعلق می 1367آبان  29امالك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداریها مصوب 

: در صورتی که کاربریهاي عمومی و خـدماتی کـه طبـق طرحهـاي توسـعه شـهري بـراي        1تبصره 

ش از سهم مقرر در این بند باشد مقدار اضافی در مقابل زمین معوض معـادل  قطعات مزبور معین شده، بی

  که داراي کاربري خصوصی (مسکونی، تجاري و صنعتی ) باشد واگذار خواهد شد.

متر نیز متعلق بـه شـهرداري    1000: بدیهی است معابر حاصل از تفکیک قطعات کمتر از 2تبصره 

  است.

تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرحهاي هادي مساحت و محل اراضی مربوط به  -2

بقیـه   ،شـود  شود و غیر از آنچه که متعلق به شهرداري است و به او واگذار می و جامع و تفصیلی تعیین می

گیرد که طبق کاربریهاي مصوب بـه   طبق قانون زمین شهري در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار می

  حویل دهد.بردار ت دستگاههاي بهره

%  70: از کل ذخیره اراضی حاصل از اجراي این مصوبه بـراي معـوض فضـاهاي خـدماتی     1تبصره 

  % متعلق به دولت است. 30متعلق به شهرداري و 

واگذاري اراضی داراي کاربري مسکونی و تجاري و صنعتی (خصوصی) که در اجراي این ضوابط  -3

رفته جز به عنوان معـوض تأسیسـات و تجهیـزات و خـدمات     و مقررات در اختیار شهرداري و دولت قرار گ

  عمومی ممنوع است.

تعیین اولویت در استفاده از اراضی معوض براي تأمین فضـاهاي عمـومی و خـدماتی بـه عهـده       -4

قانون برنامـه اول توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی       10نامه اجرایی تبصره  کمیسیون موضوع آیین

  .  » استجمهوري اسالمی ایران 
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  تأمین فضاهاي سبز و باز عمومی شهر )ب 

     هاي شهري محسوب   در طرح مورد توجه وجود اراضی باز و سبز مناسب در درون شهرها از نکات

شود. در کنار این امر حفظ  گردد. بخشی از این اراضی الزاماً باید از طریق تملک اراضی موجود حاصلی م

گردد تا سطح فضاي سبز در شهرها افزایش یابد ی محدوده شهر موجب م ها و اراضی موجود در داخل باغ

ها  تري براي شهر از نظر تأمین فضاي سبز ایجاد شود. به همین منظور تفکیک و افراز باغ و امکانات مناسب

شوراي عالی  62یابد که مصوبه فرورین ماه سال ی اي م هاي داخل محدوده شهري اهمیت ویژه در زمین

در همین زمینه تنظیم شده است . براساس این مصوبه و اصالحات بعدي آن براساس آراي شهرسازي 

درصد  10ها به حداکثر  صادرشده در دیوان عدالت اداري، سطح اشغال ساختمان در اراضی مشجر و باغ

البته به دلیل اینکه ضوابط و مقررات اصالح شده جایگزین ضوابط و  1سطح کل قطعه محدود شده است.

 1374قررات قبلی شدند ضوابط باطل شده مورد بررسی قرار نگرفته اند. اصالحات مذکور که در سال م

  اعمال شده اند به شرح زیر می باشند.

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کـاربري، افـراز و تقسـیم و تفکیـک باغـات و اراضـی       «  

برحسب اینکه داخل محدوده قانونی یا اسـتحفاظی  قانون زمین شهري،  14کشاورزي یا آیش موضع ماده 

اجـراي ایـن    در گـردد.  یزیـر تعیـین و جـایگزین ضـوابط و مقـررات قبلـی مـ         به شرح  قرار داشته باشند

یـا مرجـع    5ستورالعمل، درصورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربري موضوع حسب مورد در کمیسیون ماده د

  » گیري قرار خواهد گرفت. تأمین خدمات الزم مورد تصمیم ها، مطرح و همراه با نحوه  تصویب طرح

رعایت  1359در اجراي این ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

  گردد.

  :یباغات داخل محدوده قانون - 1-ب

 تواند تملک نموده و بـا ی ها م  باغاتی که شهرداري عالوه بر مصوبات طرح فضاي سبز عمومی: -1

حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاري به صورت فضاي سبز عمومی نگهداري کند (اعم از اینکه در طـرح  

  راي کاربري باشند یا نباشند) با تصویب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومی تبدیل شود .امصوب د

باغاتی که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند قابل تبـدیل   باغ مسکونی: -2

  مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند : -به منطقه باغ 

                                                 
  مترمربع تعیین شده است. 150مترمربع باشد حداکتْر سطح اشغال مجاز  150درصد سطح قطعه کمتر از  10درصورتی که  - 1
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درصد وحـداکثر سـطح    20مترمربع با تراکم ساختمانی 2000حداقل تفکیک ، افراز وتقسیم -2-1

درصورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشـد در مقابـل افـزایش مسـاحت قطعـات       %10اشغال

  شود:ی ه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده متفکیکی اجاز

% با حداکثر سطح 30مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000تا  3000در قطعات  -2-2

  % سطح زمین.15اشغال 

درصورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه ، محل اسـتقرار آن بایـد از هـر ضـلع      -1تبصره 

متر  12طبقه  3متر،  8طبقه ،  2هاي  متر فاصله داشته باشد این فاصله درمورد ساختمان 4حداقل زمین 

طبقه در مناطق بـاغ مسـکونی مجـاز نیسـت و      4باشد. احداث ساختمان با بیش از  متر مى 16طبقه  4و 

  درخت باشد .  کمترین میزان قطع رعایت با زمین باید بنا در استقرار  نقشه

هاي خدماتی مانند هتل، واحدهاي تفریحی و ورزشی و فرهنگی که  ر آندسته از کاربريد -2تبصره 

ـ   انتفاعی باشند، رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی هـاي خـدمات عمـومی کـه بـا       کن در کـاربري یاسـت، ل

درصـد تـراکم در تمـام     45درصد سطح اشـغال و   15شود، استفاده از حداکثر  اعتبارات دولت احداث مى

  ت بالمانع است.حاال

 2-3و  -2-2با استفاده از مزایاي تفکیک مربـوط بـه قطعـات بزرگتـر موضـوع بنـدهاي        -3تبصره 

  هرگونه تفکیک بعدي ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید شود.

  

از سطح باغات درصد  70مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاري  مسکونی: -3

توانند بـا تصـویب    خود به عنوان فضاي سبز عمومی یا باغ شهري به صورت رایگان به شهرداري باشند مى

هاي مسکونی استفاده کنند ، مشـروط بـه    بندي ع منطقهامراجع مربوطه به جاي منطقه باغ مسکونی از انو

  اینکه:

مترمربع  هزار20کننداز مى  استفاده  ضوابط  این از  ارچهپیک  صورت  به   اًمشترک  که باغاتی  مجموعه  سطح

  کمتر نباشد.

  .ارچه باشدپاالمکان به صورت یک سهم خدمات و فضاي سبز عمومی حتی
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بندي  شورایعالی شهرسازي و معماري تحت عنوان منطقه 14/2/71ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه 

  مسکونی شهرها، ضوابط زیر را رعایت نمایند:

  با رعایت ضوابط مربوطه . -منطقه تک خانواري  -3-1

%و با 80مترمربع و حداکثر تراکم  500منطقه چند خانواري حداقل تفکیک افراز و تقسیم  -3-2

  %100مترمربع حداکثر  1000افزایش سطح قطعات به بیش از 

و با افزایش  % 100مترمربع با تراکم  1000ارتمانی حداقل تفکیک ، افراز و تقسیم پمنطقه آ -3-3

  %120مترمربع حداکثر  2000سطح قطعات به بیش از 

هزارمترمربع  20درحالتی که سطح کل باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتر از  -1تبصره 

  بندي مسکونی همجوار مجاز است . باشد استفاده از ضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه

هاي مسکونی و انتفاعی بوده و  ه براساس این بند غیرقابل تبدیل به کاربرياراضی واگذار شد -2تبصره 

ماه آنها را براي استفاده عمومی تبدیل به پارك نموده چگونگی را  15شهرداري موظف است ظرف مدت 

ارك در این مدت بالفاصله پبه سازمان مسکن و شهرسازي استان اطالع دهد. درصورت عدم تبدیل آنها به 

  یب مراجع مربوطه به سایر خدمات عمومی موردنیاز شهر اختصاص خواهد یافت . با تصو

  

  اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده قانونی : -  2-ب

تبدیل اراضی کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند به باغ با  -1

لف این دستورالعمل بالمانع است. در این قسمت ا 2مسکونی موضوع بند  -استفاده از مقررات منطقه باغ 

تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداري  هاي درختکاري باغ نیز همراه بانقشه  نقشه  صورت الزم است که

  مربوطه برسد.

تبدیل و تغییر کاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی درصورتی که  -2

تایید است کسب  بینی خدمات موردنیاز تهیه و به تصویب برسد مورد یشپطرح تفصیلی یا هادي آنها با 

گونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمین  اجازه قطعه بندي و تفکیک و ساختمان سازي این

شورایعاتی شهرسازي و معماري ایران  3/10/69فضاهاي عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ 

  خواهد بود.
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تفکیک به شـرح  توانند از ضوابط ی زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان سازي ندارند م تا -3

  :زیر استفاده نمایند

  هکتار  5حداقل تفکیک اراضی شالیزار 

  هکتار  10حداقل اراضی زراعتی غیرشالیزار 

  هکتار  20حداقل اراضی زراعتی دیم 

یش گفته که ناظر بر اراضی مشجر و مزروعی داخل محدوده شهرهاست ، قـانون  پعالوه بر مصوبات 

هاي آن شـرایط الزم را بـراي جلـوگیري از تغییـر کـاربري       نامه ها و آیین حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ

هاي منضم بـه آن   این قانون و تبصره 3و 2، 1گونه اراضی جز در موارد ضرورت تأمین کرده است. مواد  این

  به شرح زیر است:

وري آنها از تاریخ تصـویب ایـن    ها و تداوم و بهره به منظور حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ -1ماده 

هـا جـز در مـوارد     ها در خارج از محدوده قانونی شـهرها و شـهرك   قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

  باشد. ضروري ممنوع مى

عهـده کمیسـیونی مرکـب از      هـا بـه   ي اراضی زراعـی و بـاغ  در موارد ضروري تغییر کاربر -1تبصره

هاي کشاورزي، مسکن و شهرسازي، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیسـت   نمایندگان وزراتخانه

گـردد و تصـمیمات    شـود محـول مـى   ی و استانداري که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزي تشکیل م

ضاء باشد معتبرخواهد بود و این کمیسـیون موظـف اسـت ظـرف     کمیسیون مزبور که واجدآراي اکثریت اع

  مدت دوماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

مرجع تشخیص اراضی زراعتی و باغهـا در خـارج از محـدوده قـانونی شـهرها و شـهرکها        -2تبصره 

انون در روسـتاها طبـق ضـوابطی کـه وزارت     وزارت کشاورزي است و تغییر کاربري اراضی موضوع ایـن قـ  

  باشد. کشاورزي تعیین خواهد کرد مجاز مى

ی ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کـاربري داده مـ   درمواردیکه به اراضی زراعی و باغ -2ماده 

س از تغییر کـاربري  پهاي مذکور با احتساب ارزش زمین  %) قیمت روز اراضی و باغ80شود هشتاد درصد (

گردد . نحوه تقویم ارزش اراضی موضـوع   داري کل کشورواریز مى از مالکین وصول و به خزانه ابت عوارضب

  این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دآرایی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
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ی زراعی و هاي موضوع این قانون که غیرمجاز اراض مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ -3ماده 

رداخت جزاي نقدي تا پبه  2رداخت عوارض موضوع ماده پها را تغییر کاربري دهند عالوه بر الزام به  باغ

ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید محکوم خواهند شد درصورت تکرار جرم  سه برابر بهاي اراضی و باغ

اهند شد وزارت کشاورزي موظف است عالوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خو

فضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات   -هاي متخلفین از این قانون را به مراجع  روندهپ

مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم 

  قطعی صادر نمایند.

  

  ها نهحریم و بستر رودخا ج)

  

هـا و   نامه تعیین بستر و حریم رودخانـه  ها از داخل شهرها ، آیین ها ورودخانه با توجه به عبور مسیل

  : 1زیرابالغ شد شرح به 1353ها وشبکه آبیاري دراردیبهشت ماه سال انهار و مسیل

  نامه ازنظر اجراي مقررات آن بشرح زیر است : تعریف اصطالحات مندرج دراین آیین -1ماده

  .یا فصلی در آن جریان داشته باشد مئرودخانه مجرایی است طبیعی که آب بطور دا -الف 

  .اد شده باشدنهرطبیعی مجراي آبی است که بدون دخالت دست اشخاص ایج -ب

     یـدا  پدر آن جریـان    است طبیعی که سیل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتـا  مسیل مجرایی -ج

  .کند مى

منظور آبیـاري   اي هستندکه به  ها مجاري مستحدثه هاي آبیاري و زهکشی و کانال شبکه انهار و -د 

  شوند . سازي اراضی یا آبرسانی شهري و صنعتی ایجادشده یا مى اراضی زراعی یا سالم

     است که درحداکثر طغیان معمولی زیـرآب قـرار    یا مسیل بسترآن قسمت ازرودخانه ، نهرطبیعی -هـ

  .گیرد مى

سـاله از طریـق محاسـبات آمـار و      25حداکثر طغیان معمولی میزان آبی اسـت کـه بـا تنـاوب      -و

  .گردد احتماالت هیدرولوژیک ازطرف وزارت آب و برق محاسبه و تعیین مى

                                                 
  به موارد مهم اشاره شده است. -1
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هاي آبیاري و  حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل یا نهر طبیعی و احداثی یا شبکه -ز

س از بستر پرتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و بالفاصله زهکشی است که بعنوان حق ا

  قرار دارد .

سازي یک طرف یا طرفین رودخانه یا مسیل یا نهر طبیعی قسمتی  درصورتی که در اثر دیواره -2ماده 

  مانده بستر کماکان ملک دولت است . شت دیوار احداثی باقی بماند باقیپاز بستردر 

نحوي انجام شود که حداکثر طغیان معمولی در رودخانه یا نهر طبیعی یا ه سازي باید ب دیواره      

به تصویب وزارت آب و برق    سازي باید قبال هاي مربوط به دیواره عبورباشد. طرح و نقشه  به مسیل قادر

  رسیده باشد .

س از دیوار پشود حریم بالفاصله  سازي می ها که دیواره ها و انهار طبیعی و مسیل رودخانه در –تبصره 

مانده بستر بتوان حریم الزم را تأمین نمود دیگر احتیاجی به  که از باقی مستحدثه واقع است درصورتی

ین کند بقیه حریم حریم اضافی خارج از بستر قبلی نخواهد بود و اگر باقیمانده بستر جزیی از حریم را تأم

  باید از اراضی خارج از بستر قبلی تأمین شود .

مانده از بستر نیاز داشته باشند  ها به اراضی باقی هاي دولتی یا شهرداري که دستگاه درصورتی -3ماده 

  بر طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

م یا فصلی داشته باشند از یک ئدا ها اعم از اینکه آب ها و مسیل حریم انهار طبیعی یا رودخانه -4ماده 

وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از یک طرف یا  تا بیست متر خواهد بود که حسب مورد باتوجه به

  .گردد طرفین بستر وسیله وزارت آب و برق تعیین مى

جدول ها آبیاري و زهکشی باتوجه به ظرفیت آنها طبق  ها و انهار احداثی و شبکه حریم کانال -5ماده 

الیه دیوار  گردد و این حریم از منتهی زیر ازطرف وزارت آب و برق براي هریک طرف یا طرفین تعیین می

  شود . آنها تعیین مى

  هاي آبیاري و زهکشی: ها و انهار مستحدثه و شبکه ظرفیت کانال

  متر 15ا متر ت 12مترمکعب در ثانیه .            میزان حریم از هرطرف  15آبدهی (دبی) بیش از 

  متر 12تا  8مترمکعب در ثانیه .     میزان حریم از هرطرف  15تا  10آبدهی (دبی) بیش از 

  متر 8متر تا  6مترمکعب در ثانیه .       میزان حریم از هرطرف  10تا  5آبدهی (دبی) بیش از 

  متر 6تا  متر 4مترمکعب در ثانیه .         میزان حریم ازهرطرف  5تا  2آبدهی (دبی) بیش از 
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  متر 2متر تا  1در ثانیه .    میزان حریم از هرطرف  مترمکعب 2لیترتا 150آبدهی (دبی) بیش از

  متر ازهرطرف نسبت به محور لوله). 3متر ( 6انصد میلیمترکالً پآبرسانی تا قطر حریم لوله

  لوله).متر از هرطرف نسبت به محور  4متر ( 8انصد تا هشتصد میلیمتر کالً پحریم لوله از 

متر از هرطرف نسبت به  5متر ( 10میلیمتر کالً  1200هزار و دویست   یک تا هشتصد از  لوله  حریم

  محور لوله).

  متر از هر طرف نسبت به محورلوله). 6متر ( 12حریم لوله از یک هزار و دویست میلیمتر به باال کالً 

ها و حریم  ب گردید حریم واقع مابین لولههاي آبرسانی بموازات و درحریم یکدیگر نص درصورتی که لوله

  لوله بزرگتر خواهد بود و حد خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور مىشود .

انداز، زهکش و غیره) در  درمواردي که در طراحی کانال تأسیسات تبعی (راه سرویس گل -2تبصره 

الیه تأسیسات مذکور براي  متر از منتهی 2یکطرف یا طرفین آن منظور شده باشد حریم مرتبط به فاصله 

اي که تأسیسات تبعی مذکور به انضمام دومتر  شود ولی در هرحال فاصله حفاظت آنها درنظر گرفته مى

  کمتر باشد . 5حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد نباید از میزان حریم مقرر در ماده 

طرح جامع یا هادي شهر با توافق  اتوجه بههاي مذکور در محدوده قانونی شهرها ب حریم -3تبصره 

  وزارت آب و برق و شهرداري محل تعیین خواهد شد .

هاي آبیاري مکلف است در هر مورد که بستر یا  وزارت آب و برق جز در مورد انهار و شبکه -6ماده 

  نماید . نماید مراتب را جهت اطالع عمومی آگهی نامه را تعیین و مشخص مى حریم مذکور در این آیین

هاي اصلی و فرعی باشد  هاي آبرسانی مقدم بر ایجاد راه هرگاه ساختمان شبکه آبیاري و لوله -7ماده 

حریم آنها از طرف وزارت راه باید مراعات گردد و اگر ساختمان راه مقدم بر ایجاد و شبکه آبیاري و لوله 

  .آبرسانی باشد حریم آن از طرف وزارت آب و برق رعایت خواهد شد 

اصلی و فرعی موجود  هاي آبرسانی وراه هاي هاي آبیاري و لوله درصورتی که حریم انهار و شبکه -تبصره 

  خواهد بود . تداخل نمایند قسمت مورد تداخل براي تأسیسات طرفین بالمناصفه

  

  هاي نظامی  محوطهها و  ادگانپ د)

اند که عمـالً ارتبـاطی    اشغال کردههاي نظامی اراضی وسیعی را در داخل شهرها  ها و محوطه ادگانپ

مصـوبه مـورخ    5عملکردشان بـرون مـرزي اسـت. لـذا براسـاس بنـد           با عملکردهاي شهري ندارد و عمدتا
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شوراي عالی شهرسازي و معمـاري احـداث و توسـعه تأسیسـات      11/3/63و تبصره آن مصوب  23/12/63

هر قسمت از هرگونه تأسیسات دیگر، متعلـق بـه   هاي آموزشی و تمام یا  ها و میدان ادگانپنظامی از قبیل 

واحدهاي نظامی و انتظامی که عملکرد شهري ندارند، در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع 

  اعالم شده است.

براساس این مصوبه ، تأسیسات موجود باید طی برنامه تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج گردد 

شهري به مصارف عمومی تبدیل شود. براساس  هاي  اولویت  مانده با رعایت  باقیهاي  و اراضی و ساختمان

بنا به مصالحی که شوراي عالی دفاع تشخیص    ائکه در برخی از شهرها استثنا تبصره این مصوبه درصورتی

خروج تدریجی تأسیسات مذکور مستلزم زمان بیشتري باشد، مراتب از طریق شوراي عالی شهرسازي  .دهد

  هاي ذیربط ابالغ خواهد شد. معماري ایران به دستگاه و

  

  ضوابط و مقررات عبور معلوالن هـ)

یشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي پ 8/3/68شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 

در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مـرور، دسترسـی بـه امـاکن و فضـاها و تجهیـزات       

هاي گوناگون جسمی در زنـدگی روزمـره    عمومی شهري بمنظور تأمین امکان شرکت افراد داراي معلولیت

  مصوبه مذکور به شرح زیر است: 2و  1جامعه را بشرح تصویب نمود. موارد 

هاي مسکونی  سازي و مجتمع هاي آتی و در دست تهیه شهرسازي، شهرك  از این تاریخ درکلیه طرح -1

ها و یا بخش  دولت و شهرداري هاي دولتی و وابسته به سرکشور اعم اینکه توسط دستگاهو ساختمانی سرا

ریزي و  یوست که شامل ضوابط برنامهپخصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه 

ـول تهیه، ئباشد الزامی بوده و کلیه مراجع مسی طراحی براي تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر م

هاي ساختمانی و مسکونی  سازي و مجتمع هاي توسعه شهري، شهرك  بررسی و تصویب و اجراي طرح

  روانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.پموظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور 

از تهیه  و تا قبل   منظور رفع موانع شهري موجود الزم است که اصالحات موضوع فصل دوم فوراً به  -2

هاي توسعه شهري به منظور نزدیکترکردن شرایط موجودبه استاندارد توسط   و یا تجدیدنظر در طرح

  اولویت هریک به اجرا درآید. مسإول عمران شهري با توجه به  مراجع 
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  هاي ساختمانی و کاربري اراضی   بندي و تعیین تراکم ضوابط منطقه و)

  

هـاي شهرسـازي     نشده و همچنین ایجاد انعطـاف الزم در طـرح   بینی به منظور تأمین نیازهاي پیش

  شوراي عالی شهرسازي و معماري ضوابطی را بدین منظور به شرح زیر به تصویب رساند:

توانند در قبال اضافه ارزشی که براي هریک ی باشند می هایی که داراي طرح جامع م شهرداري -1

هاي ساختمانی و کـاربري اراضـی بـیش از     ي و تعیین تراکمبند اثر ضوابط منطقه از قطعات اراضی شهر بر

مـاده   1شود، با تأیید شوراي شهر (مستند به بنـد   قیمت اراضی در مناطق مسکونی باتراکم کم ایجاد مى

قـانون   45مـاده   8قانون تشکیل شوراهاي اسـالمی) و تأییـد وزارت کشـور، مسـتند بـه تبصـره بنـد         35

اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در  ها و تبصره آن عوارض شهرداري

اً هاي شهري نگهداري کرده و صـرف  هاي اقتصادي ساختمان درآمد حاصله از فعالیت حسابی جداگانه به نام 

مربوطـه    هـاي  عاملیـت دسـتگاه    آنها با نظرشوراي شهر و شهري و اجراي هاي توسعه و عمران  در تهیه طرح  

  .رف برسانندبمص

هاي مصوب که بعداز تصویب طرح جامع و  ها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربري در مورد ساختمان -2

روانـه احـداث گردیـده و همچنـین در     پهـاي جـامع و تفصـیلی بـدون       بندي مقرر در طـرح  ضوابط منطقه

، محـل کسـب و   رتجـاري روانه صادره در مناطق غیپکه علیرغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در  مواردي

، روانه ساختمان رعایت نشده باشـد پرحال شرایط کاربري مقرر در ه یشه یا تجارت احداث گردیده و یا بهپ

تواند درصورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضـافه ارزش حاصـله براثـر     شهرداري مى

 ید وزارت کشور رسانیده باشد، بنابرئشهر و تاهاي ساختمانی را به تصویب شوراي  امتیازات کاربري و تراکم

رداخت عوارض اختصاصی مربـوط بـر   پیشه و تعهد قبول پتقاضاي صاحب ملک و یا صاحب محل کسب و 

و قلع بنـا یـا تعطیـل محـل      100طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 

هرسـازي و  قانون تأسیس شورایعالی ش 5موضوع ماده یشه ، مورد را در کمیسیون طرح تفصیلی پکسب و 

  .معماري ایران مطرح سازد

هـا و   هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندي تشخیص دهد که سـاختمان 

سـازد و در   برداري از آنها لطمه اساسی به تـوازن و تناسـب شـهر وارد نمـى     تأسیسات احداث شده و بهره

شهر موثر نیست و لهذا با اصالح و تعدیل کـاربري آن موافقـت نمایـد شـهرداري بابـت       اساس طرح جامع

) فوق وصول و 1ها و تأسیسات مذکور عوارض اختصاصی مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند ( ساختمان
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ر یشه موافقـت خواهـد نمـود. ولـی د    پایان کار یا عدم خالف و یا ادامه کار محل کسب و پبا صدور گواهی 

که کمیسیون مذکور با اصالح و تعدیل ضوابط کاربري موافقت ننماید و یا آن را مغـایر بـا تـوازن و     صورتی

و  100مـاده   1تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جامع تشخیص دهد برابر مفـاد تبصـره   

  قانون شهرداري رفتار خواهد شد . 55الحاقی به ماده  24تبصره بند 

بشـرح زیـر از طـرف شـوراي      1هاي مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصی موضوع بند  اولویت

  .شودی یشنهاد مپعالی شهرسازي و معماري به وزارت کشور 

  .یلی و هادي و توسعه و عمران شهريهاي جامع و تفص  تهیه طرح -1

  .اصالح و احداث شبکه ارتباطی -2

  .هاي کهنه و قدیمی و نوسازي بافت بهسازي -3

  .گر انجام آن بعهده شهرداري باشد)بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی (ا -4

  .هاي آموزشی تملک و احداث ساختمانکمک به  -5

  

  ها اختیارات و وظایف شهرداري -2-1-6-5-3

گردد،  مى ـه خدمات محسوبئثرترین سازمان در توسعه و عمران شهر و اراؤترین و م شهرداري مهم

وظیفـه خـود را بـه     -واصالحات و الحاقـات بعـدي    11/4/44مصوب  -ها  براساس قانون شهرداريکه باید 

هـا هنـوز بـه قـوت      انجام رساند. با وجود اصالحات و الحاقات انجام شده، بسیاري از وظایف اولیه شهرداري

دي آن بیـان  هـا و اصـالحات بعـ    شهرداري قانون تفصیل در اختیارات شهرداري به است. وظایف و خود باقی

  است. شده

 55هاي توسعه و عمران براساس ماده   در این قسمت وظایف واختیارات این ارگان عمومی در امر طرح

  گردد . ها و شماره بندهاي مربوطه ذکر می قانون شهرداري

هاي عمومی و مجاري آب و توسعه معابر در حدود  ها و باغ ها و میدان ها و کوچه ایجاد خیابان -1

  ن موضوعه.قوانی

ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط  تنظیف و نگاهداري و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاري آب -2

  ـل ممکنه .ئوسا  به شهر و تأمین آب و روشنایی به

  ل حمل اموات و مراقبت و انتظام امورآنها .ئایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسا -3
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اتخاذ تدابیر موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و  -4

هاي عمومی و  ها و اماکن عمومی و داالن دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچه

ن هرنوع اشیاء در هاي واقع در معابر و جلوگیري از گذاشت ها و چاله رکردن و پوشاندن چاهپخصوصی و 

زحمت و ها که باعث  هاي ساختمان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکش ها و ایوان بالکن

  .خسارات ساکنین شهرها باشد

شنهاد اصالح نقشه شهر درصورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که پی -5

عه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توس

کشی و فاضالب اعم از داخل یا  خیابانها و میدانها و باغهاي عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج براي لوله

خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیري و متعلقات 

   .نون توسعه معابرآنها بر طبق قا

  .ط نقلیه و غیرهئهاي عمومی براي خریدو فروش ارزاق و توقف وسا تهیه و تعیین میدان -6

جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنین یا  -7

گاراژهاي ،ها ارگاهک ،ها مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداري مکلف است از تأسیس کارخانه

ایان و مراکز پسازند و اصطبل چار ها و همچنین مراکزي که مواد محترقه می دکان، ها عمومی و تعمیرگاه

هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت  دامداري و بطور کلی تمام مشاغل و کسب

زي و خزینه پهاي آجر و گچ و آهک ریب کورهو یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیري کند و در تخ

هاي اماکن  هاي عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش گرمابه

شدن هواي شهر جلوگیري نماید و  کند از آلودهی ط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد مئها و وسا کارخانه

ز تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر الزم شود هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل ا

  آنها را بخارج از شهر انتقال دهد .

هاي موردنیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و  احداث بناها و ساختمان -8

اذ تدابیر الزم براي و فنی و اتخ حها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی کشتارگاه و میدان

  بضاعت ساکن شهر . هاي ارزان قیمت براي اشخاص بی ساختمان خانه

هاي عمومی و مساجد و  تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان -9

  غیره .
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  .شود هایی که در شهر ساخته می مانصدور پروانه براي کلیه ساخت -10

هاي عمومی و انهار و  روهاي معابر وکوچه یارهپروها و  سفالت کردن سوارهآ ها و ساختن خیابان -11

  .ه هزینه شهرداري هرمحلسفالت و امثال آن بآهاي طرفین از سنگ   جدول

گذاري اماکن و نصب  وضع مقررات خاصی براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره -12

ظ هاي غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حف ها از محل وکردن آگهیتابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و مح

  .نظافت و زیبایی شهر موثر باشند

، به 96ه تأمین احتیاجات شهري و انجام اصالحات موردنظر با اتکاء به قوانین موجود طبق ماد

  .شهرداري واگذار شده است

هاي عمومی ایجاد تأسیسات  بیل باغتواند براي تأمین احتیاجات شهري از ق شهرداري مى -96ماده 

هاي عمومی الزم باشد و باید تمام یا  برق و آب و نظایر آن به منظور اصالحات شهري و رفع نیازمندي

قسمتی از اراضی یا امالك یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درأید از مقررات قانون توسعه 

  .استفاده نماید 1320ابر مصوب سال مع

سسات دولتی ؤي طبق قانون بعهده سازمانها و مهاي شهر هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندي -1تبصره 

سسات مزبور براي انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله ؤها و م گذاشته شده باشد سازمان

  .ات این ماده استفاده خواهند نمودشهرداري از مقرر

اي داشته باشند  سسات دولتی که اراضی و امالك و ابنیهؤزمانها و م) سا21/9/58( اصالحی -2تبصره 

یید استاندار، آن اراضی و ابنیه أکه مشمول حکم این ماده باشد مکلفند درصورت تصویب شوراي شهر و ت

  .عوض در اختیار شهرداري قرار دهندرا بال

قانون  4ماده  2عایت تبصره س از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رپدر موارد فوق  -3تبصره 

، خودداري مالک از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود 1320توسعه معابر مصوب 

  .تصرف خود درآورد  لیات عمرانی بهوشهرداري مجاز است اراضی یا امالك را به منظور عم

  .تسازي و عمران شهري منسوخ شده اسقانون نو 36به موجب ماده  -4تبصره 

که درمسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که  درصورتی -5تبصره 

مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداري متوقف نخواهد 

دگان دادستان و ثبت شد و شهرداري باید قبل از شروع اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نماین
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رداخت غرامت طبق مقررات پو انجمن شهر صورت مجلس نماید، صورت مجلس مزبور مبناي اجراي 

خواهد بود و درموردي که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس 

  .اي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بودخود یا کارشناس مشترك مانع از اجر

ید صورت آنسبت به امالکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداري در

     مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید  مجلس ودرصورت گردد مى  تنظیم مجلس

  گردد . مى

بت ملک خود تواند با آراي صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضاي ثی مدعی مالکیت م

  س از احراز مالکیت بهاي تعیین شده را دریافت نماید .پاقدام و 

اراضی و شروع عملیات ساختمانی به شرخ زیر مشخص گردیده   تفکیک  قانون نحوه این100درماده

  است.

مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هراقدام عمرانی یا  -100ماده 

  روانه اخذ نمایند.پاراضی و شروع ساختمان از شهرداري  تفکیک

روانـه وسـیله   پروانه یا مخالف مفـاد  پهاي بدون  تواند از عملیات ساختمانی ساختمان شهرداري مى

  مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري نماید .

درموارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازي یا فنی یا بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهـاي   -1تبصره 

روانه ساختمان احداث یا شروع به احداث پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پخالف مشخصات مندرج در 

انتخـاب وزیـر    هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در کمیسیون

کشور و یکی از قضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري و یکی از اعضـاي انجمـن شـهر بـه انتخـاب      

نمایـد کـه ظـرف ده روز     نفـع اعـالم مـى    رونـده بـه ذي  پشود. کمیسیون پس از وصول  انجمن مطرح مى

ست موضوع را بـا حضـور   س از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف اپارسال دارد،    را کتباً توضیحات خود

کنـد ظـرف مـدت یـک مـاه تصـمیم        نماینده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي توضیح شرکت مـى 

مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند درمواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه یـا مخـالف مفـاد    

موضـوع را در کمیسـیون    کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري پروانه جلوگیري مى

  .نفع به موضوع رسیدگی خواهدکرد ذيمذکور مطرح نماید درغیراین صورت کمیسیون به تقاضاي 
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درصورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دومـاه  

  .نماید تجاوز کند تعیین مى

ابالغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلـع   شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک

نامه اجراي وصول عـوارض از مالـک    اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین   بنا ننماید شهرداري راساً

  ) .17/5/52دریافت خواهد نمود (اصالحی بموجب قانون مصوب 

روانـه سـاختمانی واقـع در حـوزه     پدر ـد بر مساحت زیربناي مندرج ئدرمورد اضافه بنا زا -2تبصره 

موقعیـت   تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا بـا توجـه بـه   ی استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون م

بسـت) رأي بـه اخـذ     باز یـا بـن   هاي فرعی و یا کوچه بن ملک ازنظر مکانی (دربر خیابانهاي اصلی یا خیابان

ي ایجاد شده و نوع ساختمان ازنظر مصالح مصرفی باشد تعیین اي که متناسب بانوع استفاده از فضا جریمه

و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حـداقل یـک دوم   

کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمانی براي هرمترمربع بناي اضافی بیشـتر باشـد) درصـورتی کـه     

همان کمیسیون ارجاع   رونده را بهپ   ه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداًرداخت جریمپنفع از  ذي

ر رأي به تخریب اقدام خواهد و تقاضاي صدور رأي تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدو

  .نمود

ده از روانه ساختمانی واقـع در حـوزه اسـتفا   پدرمورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در  -3تبصره 

تواند درصورت عدم ضـرورت قلـع اضـافه بنـا باتوجـه بـه        اراضی تجارتی و صنعتی و اداري کمیسیون مى

بسـت) رأي بـه    باز یا بن موقعیت ملک ازنظر مکانی (دربر خیابانهاي اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن

ساختمان از نظر مصالح مصرفی  اي بدهد که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع اخذ جریمه

 2باشد و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمـه نبایـد از حـداقل    

مترمربع بناي اضافی ایجاد شـده بیشـتر باشـد)     برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر 4برابر کمتر و از 

رونـده را بـه همـان    پ   مجدداًود شهرداري مکلف است رداخت جریمه خودداري نمپنفع از  درصورتی که ذي

اید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رأي تخریب مبن تخریب را کمیسیون ارجاع وتقاضاي صدور رأي

  اقدام خواهد نمود.

در صـورتیکه اصـول     روانه درحوزه استفاده از اراضی مربوطـه پدرمورد احداث بناي بدون  -4تبصره 

توانـد بـا صـدور رأي بـر اخـذ جریمـه بـازاء        ی و شهرسازي رعایت شده باشد کمیسیون مفنی و بهداشتی 
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، نجم ارزش سـرقفلی سـاختمان  پـ هرمترمربع بناي بدون مجوز یک دهم ارزش معامالت ساختمان با یـک  

نفـع،   درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشـتر اسـت از ذي  

ایان ساختمان را به شهرداري اعالم نماید. اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز براسـاس  پودن صدور برگ بالمانع ب

  .عمل خواهد شد 3و  2هاي  اد تبصرهمف

ارکینگ و یا غیرقابل اسـتفاده بـودن آن و عـدم امکـان اصـالح آن      پدرمورد عدم احداث  -5تبصره 

اي کـه   ارکینگ رأي به اخذ جریمهپستفاده از فضاي توجه به موقعیت محلی و نوع ا تواند بای کمیسیون م

ارکینـگ  پرفته  حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معامالتی ساختمانی براي هرمترمربع فضاي ازبین

باشد) شـهرداري مکلـف بـه اخـذ      مترمربع مى 25گردش  باشدصادرنماید(مساحت هر پارکینگ بااحتساب

  .باشد ساختمان مى نایاپ  جریمه تعیین شده وصدور برگ

روانـه  پدرمورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگـام نوسـازي براسـاس     -6تبصره 

روانـه و یـا بـدون    پهاي مصوب رعایت برهاي اصالحی را بنمایند. درصورتی که بـرخالف    ساختمان و طرح

رونده امـررا بـه   پملیات جلوگیري و روانه تجاوزي دراین مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از ادامه عپ

کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشـتی  

  است .  100هاي ماده  و شهرسازي در ساختمان رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون

ولیت ئی ساختمانی که بـه مسـ  ئرامهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اج -7تبصره 

ها و محاسبات  فنی  روانه و نقشهپگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در  ها احداث مى آن

روانـه و نقشـه و محاسـبات فنـی را     پایان کار مطابقت ساختمان با پنظارت کرده و در      ضمیمه آن مستمرا

اقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقـع بـه شـهرداري اعـالم     گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخالف و

قانون شـهرداري و صـدور رأي    100ماده  1نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 

جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معمـاري و سـاختمانی مـنعکس    

ماه تا سه سال محرومیـت   6ذکور موظف است باتوجه به اهمیت موضوع به نماید . شوراي انتظامی نظام م

مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب به وسیله کمیسیون مـاده     از کار و درصورتی که مجددا

گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شـوراي انتظـامی نظـام معمـاري و      100

گردد. شهرداري مکلف است تا  ـدکثیراالنتشار اعالم مىئنه اشتغال درج و در یک بار جرارواپساختمانی در 

به مدت  100رونده کمیسیون ماده پصدور رأي محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال 
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 روانه ساختمان شـهرداري پماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت  6حداکثر 

ها نظارت نمایند و هرگاه از مـوارد تخلـف    خودداري نماید. ماموران شهرداري نیز مکلفند درمورد ساختمان

روانـه مرتکـب تقصـیري    پروانه به موقع جلوگیري نکند و یا درمورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پدر 

رتکـابی مهنـدس نـاظر و    شود و درصورتی که عمل ا شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

  مأموران شهرداري واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود .

درمواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمانی اسـت و دسـتور شـهرداري اجـرا     

ختن ی براي متوقف ساموران انتظامأموران اجراییات خود و درصورت لزوم مأتواند با استفاده از م نشود مى

  .عملیات ساختمانی اقدام نماید

ایان پها گواهی  دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی درمورد ساختمان -8تبصره 

هاي ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداري  ساختمان و درمورد ساختمان

  را در سند قید نمایند . صادر شده باشد مالحظه و مراتب

هـا   قانون شـهرداري  100تبصره الحاقی به ماده  6هایی که قبل از تصویب قانون  در مورد ساختمان

) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد درصورتی کـه مـورد معاملـه کـل     24/11/1355(

الزامی نبـوده و بـا ثبـت و تصـریح آن در      ایان ساختمانپپالك را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ 

  .باشدیسند انجام معامله بالمانع م

هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصـورتی کـه اضـافه     در مورد ساختمان

دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع  بناي جدیدي حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان

  ا ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع مىباشد .شهر باشد ب

روانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده پهایی که  ساختمان -9تبصره 

  باشند. قانون شهرداري معاف مى 100ماده  1است از شمول تبصره 

قانون شهرداري ، هرگاه شهرداري یا مالک  100 درمورد آراي صادره از کمیسیون ماده -10تبصره 

روز نسبت به آن رأي اعتراض نماید، مرجع رسیدگی بـه   10م مقام او از تاریخ ابالغ رأي ظرف مدت ئیا قا

خواهد بود که اعضاي آن غیر از افـرادي باشـند کـه درصـدور رأي      100این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 

  کمیسیون قطعی است .اند ، رأي این  قبلی شرکت داشته
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س از تهیه توسـط شـهرداري و تصـویب انجمـن     پآیین نامه ارزش معامالتی ساختمان  -11تبصره 

   1م قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود .ئدرمورد اخذ جرا

  باشند . می یک اراضیتفک براي ازشهرداري استعالم قانون ادارات ثبت مکلف به همین 101در ماده 

هاي مربوط به توسـعه معـابر تـأمین سـایر احتیاجـات       اگر درموقع طرح و اجراي برنامه -102ماده 

الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شـهرداري مکلـف اسـت موافقـت      96شهري مندرج درماده 

هاي وزارت فرهنگ و هنر   ظرات و طرحها مکلفند ن جلب نماید و نیز شهرداري وزارت فرهنگ و هنر را قبالً

هاي مجاور آنهـا را رعایـت    ها و میدان حریم و مناظر ساختمان  حفظ آثار باستانی و میزان  نحوه  به  را راجع

  نمایند .

سسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به ؤها و م کلیه وزارتخانه -103ماده 

از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر  98و  97طق مندرج در ماده کارهاي عمرانی واقع در منا

تأسیسات و همچنین اتصال راههاي عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازي را بنمایند این قبیل 

سسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و ؤاقدامات باید با موافقت کتبی شهرداري انجام گیرد و م

سفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با آدر اثر اقدامات مزبور به  زیانی را که

جلب نظر شهرداري تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورده واال شهرداري خرابی و زیان 

ریق اجراي ثبت % (ده درصد) اضافه از ط10وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 

  اسناد وصول خواهد کرد .

نسبت به زمین یا بناهاي مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در  -110ماده 

ی شهر یا یمحدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبا

تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دوماه ی نجمن شهر مموازین شهرسازي باشد شهرداري با تصویب ا

به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک 

تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه ی مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري م

از  10رسازي هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را باضافه صدي اکیزگی و شهپزیبایی و 

به مالک ابالغ    مالک یا متولی و یا متصدي موقوفه دریافت نماید، در این مورد صورتحساب شهرداري بدواً

                                                 
شوراي انقالب جمهوري اسالمی  27/6/1358الحاقی بموجب قانون مصوب  11الی  9هاي  اصالحی و تبصره 100ماده  8الی  2هاي  تبصره - 1

  ایران است.
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 انزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکردپشود درصورتی که مالک ظرف ی م

شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون  صورت حساب قطعی تلقی می

  ارجاع خواهد شد . 77مذکور در ماده 

سرمایه خود  ساتی باؤستوانند از طریق تأسیس می ها م به منظور نوسازي شهرها شهرداري -111ماده 

هـا   شهر را با استفاده از مقررات قـانون تملـک زمـین    کهنهها و مستغالت و اراضی و محالت قدیمی و  خانه

هاي مصوب   خریداري نمایند و درصورت اقتضاء براي تجدید ساختمان طبق طرح 1339خرداد  17مصوب 

گونـه   هـاي سـاختمانی بنماینـد اساسـنامه ایـن       اقدام بـه اجـراي طـرح      یا اینکه راساً شهرداري بفروشند و

محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و  ل بازرگانی اداره خواهد شد شهرداري هرموسسات را که برطبق اصو

هـا مصـوب    نامـه  هـا و آیــین   تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود درهرجا که در قـانون تملـک زمـین   

ت وزیـران بـرده شـده وظـایف     ئوزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزي و هی   تأهی 14/8/1339

  انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد . -ترتیب شهرداري ه بمزبور را 

قانون مذکور در برخی موارد با ماده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف      100الزم به ذکر است که ماده 

، تعارض اند غیرقانونی تصرف و احداث شده به طور   اًیا بعض هایی که کالً عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان

  .اجرا نگردد 100گونه موارد ماده  قرر گردید در ایندارد که م

گـرفتن حـق    1360مـاه سـال    همچنین بر اساس قانون راجع به لغو حق مرغوبیـت مصـوب آبـان    

  .ان ممنوع اعالم شدکها از مال  مرغوبیت در اثر اجراي طرح
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  هاي موثر در عمران شهر سایر سازمان -3-1-6-5-3

اي خاص را بر طبق قوانین موجود  ثر در توسعه و عمران شهر وظیفهؤهاي م در زمان حاضر سازمان  

باید باتوجه و استفاده از راهبردهـاي ارایـه شـده در       ها عموماً بر عهده دارند. عملکرد و فعالیت این سازمان

 هـاي   ذیرد . لذا اولین گام در توسعه شهرها ، تهیه و تدوین طرحپهاي توسعه و عمران شهري صورت   طرح

  :ها عبارتند از  طرحثر در تنظیم و بازنگري ؤ. مراجع مو منظورکردن شرایط ویژه درآنهاستمربوط 

هـاي توسـعه کالبـدي      تهیـه طـرح     قـانون براسـاس  سازمان مسکن و شهرسازي استان مازندران کـه   -

  ؛جامع و تفصیلی ) را برعهده دارد -اي  (طرحهاي ناحیه

تهیه طرحهاي هادي شهري را بر عهده    قانونبراساس استانداري مازندران (اداره کل دفتر فنی ) که  -

در سال هاي اخیر موضوع تهیه طرح هاي هادي شهري طبق تصمیمات دولت منقضی و مقرر  دارد .

  گردید تا همه شهرها داراي طرح جامع شوند.

قانون برنامه سوم ) که بررسی  70نامه اجرایی ماده  کارگروه آمایش ، جمعیت و محیط زیست (آیین -

. کارگروه مسئول بررسی و تصویب طرح هاي توسعه دار است یشنهادي را عهدهپهاي   نهایی و تصویب طرح

  در آخرین تغییرات به کارگروه مسکن و شهرسازي تغییر نام یافت.

العات مذکور را برعهده دارد. ریزي که تدوین شرح خدمات انجام مط سازمان مدیریت و برنامه -

نیاز براي تهیه و اجراي  هاي آن در استان، تأمین کننده بودجه مورد همچنین این سازمان و زیر مجموعه

  هاي عمرانی موردنیاز شهرها است .  بسیاري از طرح

ولیت بررسی و تصویب ئنج قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري که مسپکمیسیون ماده  -

  هاي تفصیلی و تغییرات آن را برعهده دارد .  طرح

گیري و اداره امور کشور است .  شوراي شهر که طبق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان تصمیم -

قانون تشکیالت و وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب  71ماده  11براساس بند 

هاي هادي و جامع   ود شهر ، با رعایت طرحشهرداران، همکاري با شهرداري براي تصویب طرح حد

شهرسازي و جزاینها از وظایف شوراهاي شهر عنوان شده است. به عالوه نظارت بر نحوه عملکرد 

  ها نیز از وظایف شوراي شهر است . نیاز شهرداري ها و تصویب مقررات و بودجه مورد شهرداري

ا در اختیار دارد، در روند تهیه و تصویب طرح شهرداري که به طور کلی تمامی امور مربوط به شهر ر -

  ثیر گذار است .أجامع و تفصیلی و اصالحات بعدي آن بسیار ت
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ها این  آید ، براساس قانون شهرداري ها برمى گونه که از مجموع وظایف و اختیارات شهرداري آن       

وسیله شهرداري ،   رصد از آنها بهد  6/39وظیفه مهم را برعهده دارد که در زمان حاضر  53سازمان عمومی 

به وسیله سایر    درصد دیگر اصوال 6/39هاي دیگر و به وسیله شهرداري و سازمان   درصد مشترکا 2/13

وظایف شهرداري به تفکیک  356-1درجدول شماره  1شود. انجام مى خصوصی   بخش یا  ها  ادارات ، سازمان

  .ه شده استئمجري اجراي آن ارا

  

  ها و مجریان فعلی آنها وظایف شهرداري -356-1ه جدول شمار

  درصد  تعداد   مجــري  

  6/39  21  شهرداري 

  2/13  7  ها شهرداري وسایرادارات و سازمان

  8/3  2  ها و بخش خصوصی  شهرداري، سازمان

  8/3  2  شهرداري، بخش خصوصی

  6/39  21  ها سایرادارات و سازمان

  100  53  جمـــع 

  

  .است درج شده 356-2شماره  درجدول آنها فعلی وظایف شهرداري و مجریان تفصیلیفهرست 

  

   

                                                 
  ریزي شهري مرکز مطالعات و برنامه -وزارت کشور  -نویدسعید رضوانی  -ها  وظایف شهرداري - 1
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  فهرست تفصیلی وظایف شهرداري و جریان فعلی آن -356 -2جدول شماره 

  مجري فعلی   وظیفه    ردیف 

  شهرداري   ها  ها و کوچه ایجاد خیابان  1

  شهرداري   هاي عمومی  ها و باغ ایجاد میدان  2

  شهرداري   ایجاد مجاري آب و توسعه معابر   3

  شهرداري   تنظیف و نگهداري و تسطیح معابر   4

  شرکت آب و فاضالب (وزارت نیرو)  تنظیف ونگهداري فاضالب   5

  بخش خصوصی  - وزارت بازرگانی  -شهرداري   تنظیف و نگهداري انبارهاي عمومی   6

  شهرداري   ها تنظیف ونگهداري مجاري آب  7

  بخش خصوصی  -شهرداري   تنقیه قنوات مربوط به شهر   8

  شرکت آب و فاضالب (وزارت نیرو)  تأمین آب   9

  وزارت نیرو  تأمین روشنایی   10

  شهرداري   هاي دفع زباله  تعیین محل  11

  شهرداري   معبر  مقابله با سد  12

  وزارت بازرگانی   نصب برگه قیمت   13

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   جلوگیري از فروش اجناس فاسد   14

  وزارت بازرگانی   مراقبت نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار  15

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   مراقبت در امور بهداشت  16

  سازمان بهزیستی  -شهرداري   گريجلوگیري از تکدي   17

  سازمان بهزیستی   رورشگاه پتأسیس   18

  ، درمان و آموزش پزشکی توزارت بهداش  تأسیس مراکز درمانی   19

  وزارت ارشاد-ونوجوانان کودکان فکري پرورش کانون- شهرداري  تأسیس کتابخانه   20

  سازمان بهزیستی   تأسیس نوانخانه   21

  نهضت سواد آموزي   سوادي  هاي مبارزه با بى ایجاد کالس  22

  مجامع امور صنفی  -وزارت بازرگانی   ها مقیاسدرصحت اوزان و  نظارت ومراقبت   23

  مرکزي آمار ایران  -شهرداري   امور شهر وموالید و متوفیات   تهیه آمارمربوط به  24

  شهرداري   غسالخانه و گورستان  ایجاد  25

  شهرداري   اتخاذ تدابیر براي حفظ شهر از سیل و حریق   26

  شهرداري   رفع خطر از بناها   27

  زشکی پوزارت بهداشت، درمان و آموزش   جلوگیري از شیوع امراض   28

  مجامع امور صنفی  -وزارت بازرگانی   تهیه مقررات صنفی   29

  وران  یشهپنظارت بر امور اصناف و   30
زشکی (اداره کل نظارت بر مواد پوزارت بهداشت درمان وآموزش 

  مجامع صنفی) - غذایی 

  شهرداري   نیاز خدمات  تأمین اراضی مورد  31

  ثبت اسناد و امالك  - دارایی  -شهرداري   هاي شهري   درطرح  واقع  وابنیه  اراضی  قیمت  تعیین  32

  شهرداري   ارکینگ پو   خرید و فروش براي  عمومی  هاي میدان  تعیین  33

  (سازمان گوشت و غله)وزارت بازرگانی و جهادسازندگی   نظارت بر حسن اداره فروش گوشت و نان   34

  سازمان حفاظت محیط زیست  -شهرداري   جلوگیري از صنایع مزاحم   35

  شهرداري   ایجادرختشویخانه و آبریزگاه   36
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  مجري فعلی   وظیفه    ردیف 

  بخش خصوصی  -شهرداري   ایجاد حمام عمومی   37

  بخش خصوصی  - جهادسازندگی  -شهرداري   ایجاد کشتارگاه   38

  شهرداري   ایجاد باغ کودکان   39

  اداره تربیت بدنی   ایجاد ورزشگاه   40

  وزارت مسکن و شهرسازي   هاي ارزان قیمت  ساخت خانه  41

  میرات فرهنگی  -شهرداري   حفظ آثار و ابنیه باستانی   42

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   یط بهداشتی در کارخانه امراعات شر  43

  زشکی پوزارت بهداشت درمان و آموزش   ها اکیزگی گرمابهپمراعات در   44

  سازمان بهزیستی   رست پسر نگاهداري اطفال بی  45

  شهرداري   صدور پروانه ساختمان   46

  شهرداري   آسفالت معابر   47

  شهرداري   یشنهاد وضع و القاء عوارض پ  48

  شهرداري   براي نام گذاري معابر و نصب لوحه  مقررات وضع  49

  شهرداري   نصب تابلوي اعالنات   50

  شهرداري   گذاري اماکن  شماره  51

  شهرداري   اقدامات مختلف براي نظافت و زیبایی شهر  52

  شهرداري  -مجامع امور صنفی  -وزارت بازرگانی   روانه کسب پصدور   53
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سسات ؤها و م شرکتها،  شود، سازمانی مالحظه م 356-2شماره پیش گفته گونه که در جدول  همان 

کنند. هریک از اینها ی متعددي وظایف شهرداري را برعهده گرفته یا به طور مشترك آنها را اجرا م

  گذارند .  اي در توسعه وعمران شهر برجاي مى مقررات وضوابط مخصوص به خود دارند و تاثیر عمده

  و ... واگذار شده است. برخی از وظایف مذکور در بسیاري از شهرداري هاي کشور به بخش خصوصی

  سایر قوانین  -2-6-5-3

که ذکر شد. ضوابط دیگري نیز جهت احداث ابنیه و توسعه وعمران  عالوه بر ضوابط و مقرراتی      

  توان مقررات زیر را ذکر نمود . باشد که از آن جمله مى االجرا مى شهرها الزم

  ها در گذرها آمدگی ساختمان یشپنامه  آیین -

  ها در برابر زلزله  نامه مقاوم سازي ساختمان آیین -

  یشگیري و مبارزه با خطرات سیل پقانون  -

  سازي  یپی و پتصویبنامه راجع به مقررات ملی   -

  هاي ساختمانی تصویبنامه راجع به مقررات مصالح و فرآورده -

  و ... -

ضوابط و مقررات ساختمانی طرح از آنجا که مهمترین و کاربردي ترین این قوانین و مقررات در مبحث 

  جامع به تفصیل آورده می شوند، لذا از تکرار آنها در این مبحث خودداري می گردد.
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