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 چکیده
ن فقط با گر نمی تواتغییرات رخ داده شده در عرصه جهانی و شهری به این معناست که پیش بینی آینده شهری مبهم است و دی
شان، از  لکرد فضاییاستفاده از طرح های جامع به پیش بینی آینده شهرها پرداخت. در این میان، شهرهای مرزی به دلیل عم

ردی در حوزه مدیریت ، تنظیم چارچوب راهب1415وردارند. تدوین چشم انداز توسعه شهری سرخس برای سال موقعیت ویژه ای برخ
تا شش کارگروه ( اهداف تحقیق هستند. در این راس1396-1400ساله شهرداری ) 5شهری و همچنین ارائه برنامه عملیاتی 

 دیریت تشکیلمعماری و خدمات م _بحران، شهرسازیفرهنگی، حمل و نقل ، خدمات شهری و محیط زیست، مدیریت _اجتماعی
ن شهر سرخس مراجعه شد و سازما 36شد. کارگروه اقتصاد نیز نقش کارگروه پشتیبان را ایفا نمود. روش تحقیق ترکیبی است و به 

با نخبگان شهری و نشست پرسشنامه در میان کارشناسان سازمان ها توزیع شد. د 177مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گشت.  36
ه های تحقیق عبارتند الویت بندی شدند. یافت QSPMارائه گردید و راهبردها با روش  SWOTبرگزار شد و نتایج در قالب جدول 

مه راهبردی توسعه کارگروه، تدوین چشم انداز نهایی شهر سرخس، تدوین برنا 6از: تدوین چشم انداز توسعه شهر سرخس در 
ابع قتصاد برآورد درآمدها و منا(. در ارتباط با برنامه ریزی عملیاتی، کارگروه 1396-1400ملیاتی شهرداری )شهری و تدوین برنامه ع

پروژه و  126اری سرخس تامین اعتبار شهرداری سرخس را انجام داد و سناریوهای درآمدی مختلف را پیش بینی نمود. برای شهرد
 فعالیت شناسایی و ارائه شده است.  47

 

سرخس یسرخس، شهردار ،یاتیعمل یزیبرنامه ر ،یراهبرد یزیچشم انداز، برنامه ر گان کلیدی: واژه

                                                 
 Rahnama@um.ac.ir                                                                                                                          :نویسنده مسئول - *

 ندهیآ یفصلنامه چشم انداز شهرها
www.jvfc.ir 

 1399، تابستان (2) یاپیاول، شماره دوم، پ دوره
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 مقدمه .1

 یبه بازساز ازین یدوم و در پ یپس از جنگ جهان
جهامع  یزیهبرنامهه ر یپس از جنگ، الگو یها یرانیو

و  یریانعطاف ناپذ لیبه دل لیمطرح شد اما از همان اوا
و عدم توجهه بهه  یکالبد شهیاز حد به اند شیب شیگرا

 یدر عمل مورد انتقاد جهد یاجتماع _یمسائل اقتصاد
(. امهروزه صهاحب 1390 قهدم،زاده م اسیقرار گرفت )ال

برنامهه  یسهنت یها وهیبر لزوم گذار از ش یادینظران ز
 یزیبرنامه ر دیجد یها افتیبر ره شتریو توجه ب یزیر
 یهها تیغلبه بهر محهدود یاز راه ها یکیدارند.  دیتاک

است  یراهبرد یزیجامع، توسل به برنامه ر یبرنامه ها
برنامههه  شهههیاند رانیهها در(. 1391)رهنمهها و همکههاران، 

به خود گرفهت  یصورت عمل 1327جامع از سال  یزیر
 یکرد.  در ارتبهاط بها ناکارآمهد دایپ یو نفوذ گسترده ا

 یزیهاز برنامهه ر یریهجامع و لزوم بههره گ یطرح ها
توسههط  یادیههز یدر کشههور پههژوهش ههها کیاسههتراتژ

انجههام شههده اسههت )پههور احمههد و  یپژوهشهگران داخلهه
؛ 1390 ،یهینهژاد و فهرم ما ی؛ حهاتم1385همکاران، 

(. در 1394و شهاد،  انیه؛ حاج1391رهنما و همکاران، 
دسهتورالعمل  1394راستا وزارت کشور در آبان مهاه  نیا
و  ینوسهاز اتیهبرنامه عمل شیاجرا و پا ب،یتصو ه،یته

 یاتیهعمل _یعمران و اصاحات شهر )برنامهه راهبهرد
 یراهبهرد یها نامه( را اباغ نمود تا بریشهر وشهردار
کهه  یلیجامع و تفصه یدر کنار طرح ها یتوسعه شهر

 هیهستند، ته ییو فضا یکالبد یاغلب ناظر بر سامانده
محتمهل  نهدهیطهرح هها آ نیاز ا یریشوند و با بهره گ
آن هها  یاتیهعمل جیگهردد و نتها ینیب شیتوسعه شهر پ

 ه،یههها بهه کهار رود )دسهتورالعمل ته یشههردار یبرا
و عمهران  ینوساز اتیبرنامه عمل شیو پا رااج ب،یتصو

دستورالعمل تهاش دارد  نی(. ا1394و اصاحات شهر، 
 هیههکههه کل ابههدیدسههت  یزیههاز برنامههه ر ینههدیبههه فرآ

برنامهه  نیدر آن لحاظ شود. بنابرا یراهبرد یرهنمودها
 اسیهشود. مق یم هیته یاتیو عمل یدر دو سطح راهبرد

و به چشم انهداز و  ستساله ا 20 یبرنامه راهبرد یزمان
 یاتیهرسد. در سهطح عمل یم یتوسعه شهر یبردهاراه
 یشههردار یاتیساله است و برنامه عمل 5 یزمان اسیمق

 گهردد. یآن مشخص م یمنابع مال ینیب شیبه همراه پ

و بههره  یراهبهرد یطرح هها هیتوجه به ضرورت ته با
 ،یآن هها در سهطح شههردار یاتیهعمل جیاز نتها یریگ

سرخس به  یشهر و شهردار یاتیعمل _یبرنامه راهبرد
بهها  یشهههر در اسههتان خراسههان رضههو نیعنههوان اولهه

 هیهخها  شههر سهرخس ته یهها یژگیو یریدرنظرگ
و در  رانیهه. شهههر سههرخس در شههمال شههر  ادیههگرد
شهر از نظهر  نیبا مرز ترکمنستان واقع است. ا رتمجاو
و در اسهتان خراسهان  رانیهدر ا کیو ژئوپلت کیاستراتژ
بهه  شهمینقطهه ورود جهاده ابر مهم است. اریبس یرضو

محل اتصال شر  به غهرب و جنهوب بهه  ران،یکشور ا
از معادن بزرگ ذغهال سهنگ  یکی یشمال جهان، دارا

 ران،یهشهش اسهتان ا یکننده گهاز مصهرف نیتام ران،یا
 یمهههم و دارا یتههیترانز یراه ههها ریاسههتقرار در مسهه

 انهههیم یایآسهه یدر کشههورها کیاسههتراتژ تیههموقع
باشهد. بها  یشهر سهرخس مه یها یژگیاز و یمختصر
شهر سرخس مشهخص  یها یژگیمختصر بر و یمرور
و فهراهم  یچشم انداز توسعه شههر نیشود که تدو یم

نههاد  نیبه عنوان مهمتهر یکردن برنامه عمل شهردار
اههداف  نیباشد. بنهابرا یم یضرور یشهر تیریدر مد
 عبارتند از: قیتحق

و  سهرخس یچشم انداز توسعه شههر نیتدو -1
در  ماتیاتخهاذ تصهم یبهرا یچهارچوب راهبهرد میتنظ

 یژگهیو یریهسرخس بها درنظرگ یشهر تیریحوزه مد
 1415خا  آن تا سال  یها

سههرخس بهها  یارائههه برنامههه عمههل شهههردار -2
 یو درونهه یرونههیب طیمحهه یههها یژگههیو یریههدرنظرگ

 1404سازمان تا 

  مبانی نظری .2

 برنامه ريزی راهبردی .2-1

 یمه ادی یهنینوشهر نشبه عنوان قرن  21از قرن 
 یو شههر یرخ داده شده در عرصه جهان راتییشود. تغ
مبهم اسهت  یشهر ندهیآ ینیب شیمعناست که پ نیبه ا

تهوان فقهط بها اسهتفاده از  ینم گریو د( 2015)برون ، 
شههرها پرداخهت.  نهدهیآ ینیب شیجامع به پ یطرح ها

ظهاهر  ییشههر، روش هها ندهیآ یها نهیگز جادیا یبرا
است کهه برنامهه  یروش ر،یاز ابتکارات اخ یکیشده اند. 
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نامنهد )کهروز و  یشههر مه نهدهیآن را آ یشههر زانیر
بهه  دنیرس یبرا یراهبرد یزی(. برنامه ر2014، انوایو
بهر  رایهموفق مورد توجه قرار گرفتهه اسهت، ز یا ندهیآ

(.  1997،  مههدسیدارد )کر دیههانههداز تاک شههمچ میترسهه
پاسه   یبه شهرها بهرا یراهبرد یزیر برنامه نیهمچن
 یکمک م یزندگ تیفیبه حوادث و بهبود ک عیسر یده

 نیها ییایهبه منهاطق جغراف یراهبرد یزیکند. برنامه ر
خا  و نهوآور عمهل  یا وهیدهد که به ش یامکان را م

بهه صهورت  یشههر ندهیشکل دادن به آ یو برا ندینما
نهو   نیها(. 1394و شاد،  انیعمل نکنند )حاج یانفعال

 یرا مشخص م یمنابع مال صینحوه تخص یزیبرنامه ر
 یراهبرد یزی(. برنامه ر2012و همکاران،   یکند)کهوک
در ارتبهاط  ریهز یاصهل یحوزه ها با محورهها یدر تمام
 (.2007و تکن ،  سیمدیاست )کر

)کجها  یکنهون تیهموقع نییوضع موجود و تب یبررس -
 (م؟یقرار دار

 میخهواه یمطلوب )کجا مه ندهیچشم انداز و آ میترس -
 (م؟یریقرار بگ

 سهازمان تیههدا ریمس نییبه چشم انداز و تع دنیرس -
مطلههوب  یا نههدهیبههه آ دنیتهها رسهه یکنههون تیههاز موقع

 (م؟یبه آنجا برس میخواه ی)چگونه م

وضهع  یو بهه عبهارت یشههر یها یژگیو یبررس
، کنهد )روسهو  یکمهک مه ندهیآ میموجود شهر به ترس

همهان محهور اول  نی(. ا2014،  انوای؛ کروز و و2015
محههور دوم، چشههم  از اسههت. یراهبههرد یزیههبرنامههه ر
 یشهر یراهبرد یزیبه عنوان قلب برنامه ر یاندازساز

پردازد. چشهم  یم ندهیآ میشود که به ترس ینام برده م
توسهعه  یبه ساختارها یدر شکل ده یانداز نقش مهم

جامعه در  یازهایکند و منعکس کننده ن یم فایا یشهر
(. چشم انداز بهه عنهوان 2006باشد )آنتروپ ،  یم ندهیآ
 آورد یرا به وجهود مه یانسجام شهر ،یمفهوم کل کی

را  نهدهیتهوان آ ی(. به کمک چشم انداز م2015)روسو، 
از  پهس(. 2015و همکهاران،   یوسینمود )ک ینیب شیپ

به چشم انهداز  دنیسر یشد، برا میآنکه چشم انداز ترس
(. 2014،  نهگیاست )فلم ازیاقدام ن یبرا ییبه راهکارها

 دیهتاک یراهبهرد یزیهبر محور سوم برنامه ر یبه عبارت
شهود.  یمه نیمرحله ابتدا راهبرد تهدو نیشود. در ا یم

ههدف  یهها تیو فعال ماتیاز تصم یراهبرد مجموعه ا
است که مهارت ها و منابع سازمان را بها فرصهت  ورمح

و  سیکند )فلهور یسازمان هماهنگ م یدهایها و تهد
از  ییههها فیههشههامل ط ماتیتصههم(. 2007دوسههتلر ، 

به راهبرد مهورد نظهر اسهت.  دنیرس یالزم برا اتیعمل
آن  یو مرزبند یاتیو عمل یراهبرد یزیبرنامه ر کیتفک

 یزیهآنچه در برنامهه ر رایز ستین سریم قیها بطور دق
گهردد در  یمه نیهیتع یبه عنوان خطهوط کله یراهبرد
 یزیهشهود. برنامهه ر یاجهرا مه یاتیهعمل یزیبرنامه ر
 یزیو برنامه ر ردیگ یدر سطح کان شکل م یراهبرد
شود. به عنهوان ماهال  یانجام م هیدر سطح پا یاتیعمل

در سطح شههر انجهام شهود،  یراهبرد یزیاگر برنامه ر
انجام خواههد  ،یدر سطح شهردار یاتیعمل یزیربرنامه 

بهر اسهاس  یراهبرد کردیرو (.2007شد)سازمان ملل ، 
تهوان و  ینگهر ندهیو آ یمشارکت یمبان ،یریانعطاف پذ

توسهعه  نهیمطلوب و به یزیبرنامه ر یالزم برا تیظرف
(. 1390زاده مقهدم،  اسیرا دارا است )ال رانیدر ا یشهر

 اتیبرنامه عمل شیاجرا و پا ب،یتصو ه،یدستورالعمل ته
اساس مصهوبات  برو عمران و اصاحات شهر  ینوساز
 یاتیهعمل _یبرنامهه راهبهرد هیهشهرها را به ته یقانون

ی برنامهه راهبهرد گهاهیجا 1ملزم نموده است. در شکل 
اسهناد  یدر چهارچوب قهانون یشهر و شههردار یاتیعمل

نامهه اهداف تهیه بر توسعه کشور نشان داده شده است.
 عملیاتی شهر و شهرداری عبارتند از: _راهبردی

تنظیم یهک چهارچوب راهبهردی بهرای اتخهاذ  -
 تصمیمات در حوزه مدیریت شهری

تعیین نقش شهرداری در نیل به چشهم انهداز و  -
 راهبردهای توسعه شهر

فراهم آوردن بستر مشارکت فعال تمامی گهروه  -
 های ذینفع شهری

 می شهرتقویت جایگاه شورای اسا -
تحقق اههداف مهذکور مزایهای بسهیاری را بهرای 

 مدیریت شهری به همراه دارد.
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 اسناد توسعه کشور یدر چارچوب قانون یشهر و شهردار یاتیعمل -یبرنامه راهبرد گاهيجا .1شکل 

 (1394پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصالحات شهر،  منبع: )دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و

 شهرهای مرزی .2-2

شهان، از  ییعملکرد فضا لیبه دل یمرز یشهرها
( 2007سرمک ، -برخوردارند )برزسکو یا ژهیو تیموقع

بالقوه خهود قادرنهد  یها و استعدادها یژگیو به سبب و
(. 2014)سههن،  رنهدیبهه خهود بگ یمتعدد ینقش ها

آغاز شهد  1980از دهه  یبه مناطق مرز یتوجهات علم
مباحه   ،یمهرز یپژوهش ها یارشته  نیب تیاما ماه
(. 2005،  یلهیج-کهرده اسهت )برنهت دهیچیرا پ ینظر
در چشهم انهداز  دیهدارنهد با یمرزها چه کهارکرد نکهیا

 اگهر (.2014مشهخص شهود )سههن،  یمهرز یشهرها
 یبهرا یشهرها به عنهوان درگهاه نیباشند، ا مرزها باز

شوند و منجهر بهه توسهعه  یورود افراد و کاال شناخته م
منجر  یطیشرا نیگردند )همان(. چن یشهر م یاقتصاد

موارد منجهر  شتریگردد و در ب یم ینیبه توسعه شهرنش
دو  یشهرها نیدوقلو خواهد شد که ا یشهرها جادیبه ا

فهراهم  گریکدی یبرا یقابل انکار ریغ یقلو فرصت ها
 یاروپها مرزهها هی(. در اتحادb2014آورند )سهن،  یم

 نیب یباشد مخصوصا مرزها یباز م گریکدیکشورها بر 
)بهمر و  کیو فرانسه و بلژ کیآلمان و هلند؛ هلند و بلژ

؛ همبلهتن ، 2013؛ نهائولرس  و همکهاران، 2012پنگا ، 
وقلهو شهده د یشههرها یریه( که باع  شهکل گ2014

متفهاوت اسهت. در  طیشرا انهیو خاورم ایاست اما در آس

شهده  جادیا یترس ها انهیو به خصو  در خاورم ایآس
عملکهرد مرزهها را  سمیمخصوصا ترور یتیاز مسائل امن

در  یمهرز یشهرها تیمختل کرده است. در واقع موقع
 کیکاسه یابیهمکهان  اتیههم راستا با نظر انهیخاورم
 یکشورها، جوامع محل نیلوش است و در ا هینظر ندمان
 یبه مرزها اغلب توسط دولت هها کینزد یمنطقه ا ای
کهه از  یدر موارد یحت رندیگ یمورد غفلت قرار م یمل

(.  a2014برخوردار باشند )سههن،  ییباال یها لیپتانس
کشهورها از جملهه هنهد، پاکسهتان،  انهیو خاورم ایدر آس

اند کهه در  دهیحصار کش خود یزهاعربستان و ... بر مر
 شهرفتهیپ یکیحصارها از لحاظ تکنولوژ نیموارد ا یبرخ

 ینم انهیدر خاورم نی(. بنابرا2009و هگن،  نریهستند )د
دو  یشههرها یریتوان انتظار باز بودن مرزها و شکل گ

و  یمناطق مرز ینی(. شهرنش2017قلو داشت )فئوسر ، 
بهه  یالملل نیب یبه مرزها کینزد یهرتوسعه مراکز ش

و  کیهدر مسهائل آکادم یا هیمسهاله حاشه کیعنوان 
مانهده اسهت  یبهاق یو حهوزه شههر ایمخصوصا جغراف

 یشهرها یزی(. جهت توسعه و برنامه رa2014)سهن، 
شهود کهه انهوا   یمه شهنهادیتوسعه همزمهان پ ،یمرز

؛ 2010 ،)ودب ردیههههها را در بههر گ تیههاز فعال یمتفههاوت
برنامهه  نی(. بنهابرا2015، وسیچینویوسهتیو  وسزوکیل
 یمهرز یشهرها ندهیآ ینیب شیپ یبرا یراهبرد یزیر
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آن جنبهه  قیهتهوان از طر یمه رایمناسب است ز اریبس
مختلهف توسهعه را در نظهر گرفهت، سه س آن را  یها
 نمود. اتیبه عمل لیتبد

 روش تحقیق .3

رکیبهی این تحقیق از نظهر روش جهز تحقیقهات ت
فرهنگهی،  _اجتماعیدر این راستا شش کارگروه است. 

 حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست،

مههدیریت بحههران، شهرسههازی و معمههاری و خههدمات 
حوزه را پوشش می دهند.  12مدیریت تشکیل شده که 

 همچنین کارگروه اقتصهاد نیهز بهه عنهوان پشهتیبان در
سطح عملیاتی، عمل می کند. فرآیند تحقیق بهه شهرح 

 زیر می باشد.

ول: تهدوین چشهم انهداز توسهعه شههری مرحله ا
سههرخس و تنظههیم چههارچوب راهبههردی بههرای اتخههاذ 

ههدف آن  تصمیمات در حوزه مدیریت شهری سرخس.
( پیش بینی 1396-1415است که آینده شهر سرخس )

شود. خروجی این مرحله چشهم انهداز و راهبهرد اسهت. 
 :فرآیند برنامه ریزی راهبردی به شرح زیر می باشد

ازی و تدارک مقدمات: در این مرحلهه زمینه س -1
به زمینهه سهازی و ظرفیهت سهازی در جامعهه شههری 

 پرداخته می شود.

ه ایهن مطالعات موضهوعی: در ایهن مرحلهه به -2
 سوال پاس  داده می شود که کجا قرار داریم؟

چشم انداز سازی: مطالعات چشم انداز سهازی  -3
این با محوریت توانمندی های شهر انجام می شود. در 

شههر داده مهی شهود کهه مرحله به این سهوال پاسه  
در کجا قرار دارد؟. منهابع اصهلی  1415سرخس در افق 

 برای چشم اندازسازی عبارتند از:

 اسناد فرادست -
 تجربه های جهانی و ملی -
نظر کارشناسهی مشهاور و نظرخهواهی از بههره  -

وران: برنامه ریزی راهبهردی اگهر بها مشهارکت همهراه 
، Steinbergنتایج مطلوبی را به بار خواهد آورد )باشد، 
سهازمان  36(. جهت نظرخواهی از بهره وران بهه 2005

مصهاحبه نیمهه  36اداری شهر سرخس مراجعهه شهد و 
ساختار یافته با مدیران سازمان ها با مدت زمان متوسط 

پرسشهنامه در  177دقیقهه انجهام شهد.  40ساعت و  1
نشسهت بها  2همچنین  سازمان ها توزیع و تکمیل شد.

نخبگان شهر سرخس برگزار گردید. پهس از طهی سهه 
مرحله برای هر کارگروه چشم انداز تهدوین مهی شهود. 
س س از چشم انداز کارگروه ها، چشم انداز نهایی شههر 

 سرخس بدست می آید. 

 

 اندازفرآيند تدوين چشم . 2شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 17

http://jvfc.ir/article-1-51-fa.html


 1399(، تابستان 2فصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره اول، شماره دوم، پیاپی )                                                           68

های تدوین راهبردها: بعد از تهیهه و تاییهد چشهم انهداز
توسعه بلند مهدت شههر، راهبردههای توسهعه شههر بهر 
 اساس جدول سئوات که در مرحله قبل تهیه شده است،
تهدوین مهی شهوند. تحلیهل سهئوات بهرای تسههیل در 

د ه مهی شهوارزیابی محیط برنامه ریزی راهبردی استفاد
(Trainer, 2004راهبردها بایهد در ارتبهاط بها ههر .) 

قیهق، کلیدواژه چشم انداز باشند. به عبهارتی در ایهن تح
موقعیت تعیین نمی شود. ممکن اسهت از ههر موقعیهت 
ن تهاجمی، انطباقی، اقتضهایی و تهدافعی راهبهرد تهدوی

گههردد. راهبردهههای تههدوین شههده بهها اسههتفاده از روش 
QSPM می شوند. بعد از تهدوین و الویهت  الویت بندی

ی بندی راهبردها به تفکیک کارگروه ها، سطح راهبهرد
 به پایان می رسد.

مرحله دوم: ارائه برنامهه عمهل شههرداری سهرخس بها 
هههای محههیط بیرونههی و درونههی  درنظرگیههری ویژگههی

پس از تدوین برنامهه راهبهردی توسهعه شههر سازمان: 
س در مقیهاس سرخس، برنامه عملیاتی شهرداری سرخ

ها و  ساله تهیه می شود. در این مرحله فعالیت 5زمانی 
قابل  ی شهرداری سرخس شناسایی می شوند.پروژه ها

بهار ن اعتذکر است که باید در ابتدا درآمدها و منابع تامی
( 1396-1400سهال آینهده ) 5شهرداری سرخس برای 

ات مطالعه شود. در این راسهتا کهارگروه اقتصهاد مطالعه
 ومتوسهط حد ا انجام داده و بر اساس روش های رالزم 

 درآمد شهرداری سرخس را پیش بینیسال ما قبل آخر 
کرد. همچنهین سهناریوهای درآمهدی بهرای شههرداری 

سال آینهده بهه تفکیهک کهدهای اصهلی  5سرخس در 
 درآمدی ارائه شده اسهت. در واقهع در ایهن مرحلهه بهه

واهیم چگونه می خهپرسش سوم برنامه ریزی راهبردی 
احهل پاس  داده می شود. تمامی این مر به آنجا برسیم؟

 د:باید برای هر کارگروه به صورت جداگانه انجام شو

تدوین برنامه راهبردی شههرداری: پهس از تهدوین  -1
برنامه راهبردی شهر، برنامه راهبردی شهرداری تنظهیم 
می گردد. راهبردهایی که تحقق آنهها بطهور کامهل بهر 

اسههت؛ مسههئولیت آن راهبههرد بطههور عهههده شهههرداری 
مشترک بر عهده شهرداری و سایر دسهتگاه هها اسهت؛ 

اما  ،مسئولیت آن راهبرد بر عهده سایر سازمان ها است

الزم است که شههرداری اقهداماتی را انجهام دههد؛ بهه 
عنوان برنامه راهبردی شههرداری در نظهر گرفتهه مهی 

ملیاتی شوند. س س این راهبردها مبنای تدوین برنامه ع
 می باشند. 

تههدوین سیاسههت هههای اجرایههی مههرتبط بهها برنامههه  -2
 راهبردی شهرداری به تفکیک کارگروه ها

 مشخص نمودن برنامه اجرایی و طرح مرتبط با ههر -3
سیاست: عناوین و کدهای برنامهه اجرایهی و طهرح هها 
توسههط دفتههر برنامههه ریههزی سههازمان شهههرداری ههها و 

مرحلهه بهرای ههر  دهیاری ها مشخص شده است. این
 کارگروه انجام می شود.

و  رح هاتدوین پروژه ها و فعالیت ها: بعد از اینکه ط -4
کدهای آنها مشخص شدند، برای هر طرح ممکن است 
 متناسب با شرایط موجود و نیاز شهر و همچنهین چشهم

 عالیتانداز تدوین شده یک یا چند پروژه و یک یا چند ف
 تعریف شود. 

 رالعملبر اساس تعریف ارائه شده در دستوپروژه ها باید 
ه آن الویت بندی شوند تا هم الویت آن ها و هم شمارند

ها جهت کدگذاری مشخص شود. الویت بنهدی از ایهن 
م لحاظ که منابع مالی محدود هستند و نمی تهوان تمها

 پروژه ها را اجرا کرد، اهمیت دارد.

د کدگذاری پروژه های تعریف شهده: برقهراری پیونه -5
بههین برنامههه راهبههردی توسههعه شهههر و بودجههه هههای 
شهههرداری از اصههول پایههه تههدوین برنامههه عملیههاتی 
شهرداری اسهت. ایهن امهر در نظهام کدگهذاری برنامهه 
محقههق مههی شههود. نظههام کدگههذاری برنامههه عملیههات 

رقمی است که  13شهرداری در مجمو  شامل یک کد 
سه رقم سمت چپ متعلق به برنامهه راهبهردی اسهت و 
کدهای چشم انداز، راهبرد و سیاست هها را نشهان مهی 

 رقم بعدی مختص به برنامهه عملیهاتی اسهت. دهدهد. 
 یمحقهق مه قیمراحل فو  هدف دوم تحق یپس از ط
ههر کهارگروه بهه  یبهرا دیهمراحهل با نیا یشود. تمام

مفههومی مهدل  3صورت جداگانه انجام شود. در شکل 
 نشان داده شده است. قیتحق
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 مدل مفهومی تحقیق .3شکل 

 محدوده مورد مطالعه .4

کیلهومتر خهط مهرزی بها  992کشور ایران دارای 
کشور ترکمنستان است. سرخس گهذرگاه ههای مهرزی 

. از این رو شهر سرخس استایران با کشور ترکمنستان 
دارای موقعیت خا  در ارتبهاط بها کشهورهای آسهیای 
میانه می باشهد. جهاده ابریشهم از سهرخس وارد ایهران 
کنونی می گردیده است. راه ابریشم یکهی از مهمتهرین 

. تا قبهل (Williams, 2014)نمادهای فرهنگی است 
نقطهه دور  1990از فروپاشی نظام سوسیالیستی در دهه 

و منزوی تلقی می شد. ولی بعد از فروپاشی نظام  افتاده
سوسیالیستی و باز گشایی مرزها به دروازه توسعه کشور 
و نقطه ترانزیت بین کریدور شهمال جنهوب کشهورهای 
اسیای میانه تبدیل شهد. بها بههره بهرداری از راه آههن 

عما ترانزیهت ریلهی بها  1375سرخس مشهد در سال 
ه آهن بین المللهی سهرخس، اسیای میانه بر قرار شد. را

درصد ترانزیت ریلی ایران را تامین می کنهد. پایانهه  85
مههرزی سههرخس از مزیههت اسههتقرار بههر سههر راه هههای 

 450کشههورهای آسههیا میانههه برخههوردار اسههت. روزانههه 
دستگاه تریلی از پایانه مرزی سرخس عبور مهی کننهد. 
 فرودگاه بین المللی سرخس، با امتیاز مرز هوایی قابلیت
فرود و پرواز انوا  هواپیماهای پهن پیکر را دارد و برای 
ورود و خروم ترافیک هوایی بین المللی مناسهب اسهت. 

مقدمات راه اندازی منطقه ویژه تجاری نیز نوید بخهش 
تحولی بزرگ در منطقه بود. احهداث ازاد راه زمینهی در 
کنار راه اهن از اقدماتی بود که سرخس را از یک نطقهه 

زوی به سمت گذرگاه توسعه به داخهل تبهدیل مرزی من
 در سههال 28547نمههود. بطههوری کههه جمعیههت شهههر از 

افههزایش یافتههه  1395نفههر در سههال  40162بههه  1375
است. در حال حاضر عمده ترین جریهان حمهل و نقهل 
جاده ای کشورهای آسیای میانه به سوی آب های آزاد 

وی از طریق قلمرو ایران و مرزهای استان خراسان رضه
و به ویژه شهر سرخس انجام می شهود. علیهرغم تمهام 

های صورت گرفته در این چند دهه، بهه  سرمایه گذاری
است بر روابط حهاکم بهر کشهور دالیل سایه سنگین سی

، منطقه رکمنستان فرودگاه سرخس تعطیل استت-ایران
ویژه اقتصادی غیر فعال است و انچنانکه بایهد و شهاید 

یست. بسیار جالب است که در این نقطه مرزی شکوفا ن
این مرز، شهری با همین نام در کشور ترکمنستان واقع 

نفهر جمعیهت دارد امها بهه  9000شده است کهه حهدود 
دالیل امنیتی، مرز برای آمد و شهد افهراد بهاز نیسهت و 
ارتباطات فرهنگی قطع شده است. بنابراین نمهی تهوان 

ایهران حضور آن را به عنوان عاملی اثرگذار بر سهرخس 
شهکل گیهری شههرهای  مورد توجه قهرار داد و انتظهار

از دیگر ویژگی های شهر سرخس وجود  دوقلو را داشت.
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مشههترک بهها کشههور  سههد دوسههتی اسههت کههه سههدی
. پاالیشگاه گهاز خهانگیران نیهز از ترکمنستان می باشد

دیگر نقاط قوت و از جمله فرصت های موجود است که 
مین مهی نمایهد. گاز مصرفی شش اسهتان ایهران را تها

سرخس بر اساس نظریات کاسیک مکان یهابی مهورد 

غفلت دولت قرار گرفته و شهری محروم مهی باشهد در 
صورتیکه از پتانسیل های بسیار باالیی در هر زمینه ای 

موقعیت شهر سرخس نشان  4برخوردار است. در شکل 
 داده شده است. 

 

 شهر سرخس تیموقع .4شکل 

 های تحقیقيافته .5

 1395تها  1390شههر سهرخس از سهال  تیجمع
درصد را تجربهه کهرده اسهت. شههر  7.6معادل  یرشد

اسهت کهه در سهال  یطرح جامع شههر یسرخس دارا
سهال  یاسهت و افهق آن بهرا دهیرس بیبه تصو 1380
بوده است. با توجه به اتمام دوره طرح، تها سهال  1387
نشهده و  یطهرح بهازنگر هیته یبرا یاقدام چیه 1395
از  یکهی زین نیبدون برنامه بوده اند. ا یو شهردار شهر
 یشهر و شههردار یاتیعمل _یطرح راهبرد هیته لیدال
و  رانیگهاز خهانگ شهگاهیوجهود پاال لیهباشد. به دل یم

 ینفهت و گهاز شهر ، دو شههرک بهرا شیشرکت پاال
سهاخته شهده اسهت کهه منجهر بهه  شگاهیکارکنان پاال

 یشده است سلسله مراتهب اجتمهاع یاجتماع یجداساز
کهرده اسهت.  جهادیا یشغل یبر گروه ها یمبتن یدیجد
از شههر  یهیمجزا یشهرک ها به صورت بخش ها نیا
شهر جهدا  یبخش ها ریشوند و با حصار از سا یم یتلق

 لیهاز قب یشههرک هها امکانهات نیهد. در داخل اشده ان

 هیههاسههتخر و ... وجههود دارد کههه بق مارسههتان،یب نما،یسهه
ساکنان شهر حق استفاده از آن ها را ندارند. لذا توسهعه 

همه ساکنان شهر  یبهره مند یشهر برا ندهیآ تیو هدا
 است. یاز امکانات ضرور

ساله توسععه شعهر  20چشم انداز  نيتدو .5-1

 سرخس 

 مایقوت ها و فرصت ها مستق ،SWOTجدول  در
 دهایهدهند و ضعف هها و تهد یم لیرا تشک هیدرون ما

باشهند. بهر  یها مطرح مه هیدرون ما بانیبه عنوان پشت
بدست آمده در هر مرحله، چشم  یها هیاساس درون ما

شود. به عنوان نمونه چشم  یم نیانداز هر کارگروه تدو
گهردد.  یارائهه مه یگهفرهن _یانداز کهارگروه اجتمهاع

 _یاز دو حهوزه اجتمهاع یو فرهنگه یکارگروه اجتمهاع
 1شده اسهت. در جهدول  لیتشک یو گردشگر یفرهنگ

ی حاصههل در کههارگروه اجتمههاع یموضههوعات محههور
 نشان داده شده است. یفرهنگ
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 یفرهنگ _یاجتماعکارگروه . موضوعات محوری 1جدول 

 موضوعات محوری سند/حوزه مورد بررسی رديف

 اسناد فرادست 1

 توسعه مراکز فرهنگی و تاکید بر محصلین ممتاز -1

ش های تاکید بر بخ باگسترش ارتباطات فرهنگی و تشکیل کمیته های فرهنگی و میراث  -2
 هنری

 گفتگوهای علمی و تاکید بر تهیه نشریات -3

 نیازهای جوانان و تاکید بر امر ورزش و تربیت بدنیتوجه به  -4

 بهبود تسهیات گردشگری و توجه به خدمات توریسم -5

 اشاعه الگوی زائر و گردشگر برای بهره گیری از گردشگران مشهد -6

 های داخلی و خارجیتجربه 3

 شهری با فضاهای گذران اوقات فراغت و برای گردشگران آرام و نشاط انگیز -7

 شهری شادی آفرین با نشاط جمعی و دارای مردمانی سرزنده -8

 انسجام اجتماعی و هم افزایی فرهنگی -9

 مشارکت اجتماعی و شهروند محوری -10

3 
مطالعات وضعیت موجود و 

 وراننظرخواهی از بهره

 یاقدمت تمدنی باال و توجه به برنامه های فرهنگی در سطح منطقه و فرامنطقه  -11

 در ارتقای کمی و کیفی آموزشتسهیل  -12

 وجود پتانسیل های خا  گردشگری و امکان جذب سرمایه -13

 انوجود معضات در زندگی اجتماعی و کمبود توجه به برنامه ریزی برای قشر جو -14

 های مختلفلزوم تقویت تعامل سازنده میان ارگان -15

 ش جاده ابریشمتوجه به جشنواره های خا  )گوسفند قره گل( سرخس و نق -16

درون مایههه هههای نهههایی در  1براسههاس جههدول 
 2کارگروه اجتماعی فرهنگی بدست آمد کهه در جهدول 

 اطاعات مورد نیاز ارایه شده است.

 های نهايی حاصل در کارگروه اجتماعی و فرهنگیمايهدرون .2جدول 

 کد عامل مرتبط و تأثیرگذار رديف
 مايهدرون

 دروازه ورود جاده ابریشم و خواستگاه گوسفند قره گل (16) -( 11) -( 2) 1

2 (5 )- (6 )- (7 )- (8 )- (13) 
رام آشادی آفرین، فضاهای گذران اوقات فراغت و برای گردشگران 

 و خاطره انگیز

 توسعه مراکز فرهنگی (12) -( 3) -(1) 3

 انسجام اجتماعی، هم افزایی فرهنگی و شهروند مداری (14) -(10) -(9) 4

 اجتماعیشهر سرخس در حوزه  2ر مبنای جدول ب
انسههجام  شهههری اسههت بهها: 1415فرهنگههی در سههال 

اجتماعی، ههم افزایهی فرهنگهی، آرام و خهاطره انگیهز، 
نقش آفرین در رویدادهای فرهنگی و دارای جایگاه بین 

چشم  .ته در سازمان شهرهای جاده ابریشمالمللی شایس
انداز مابقی کارگروه ها نیز به همین منوال تهدوین مهی 
گردد. جهت اجتناب از طوالنی شدن مطلب، چشم انداز 

 نشان داده شده است. 3ها در جدول  کارگروه

 چشم انداز کارگروه ها. 3جدول 

 شهری است: 1415سرخس در  چشم انداز کارگروه؛ حوزه  کارگروه

 - حمل و نقل و ترافیک
ه ای میانونقل عمومی چندوجهی و دروازه ترانزیت با آسیروان، مبتنی بر حمل

 (CIS)کشورهای عضو 
دروازه ورود آفتاب و ذخیره گاه انرژی، برخوردار از فضای سبز، خدمات،  خدمات شهریخدمات شهری و محیط 
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دان و همگام با محیط زیست زیرساخت و تاسیسات شهری مناسب برای شهرون محیط زیست زیست
 پایدار

 
 فضای سبز

 زیرساخت و تاسیسات شهری

 - مدیریت بحران
تهدیدات  های شن،های احتمالی سیل و طوفانآور در برابر بحرانایمن و تاب

ش و مرزی و مخاطرات ناشی از تاسیسات خطرزا، دارای مدیریتی اثربخ
 جوشهروندانی آگاه و مشارکت 

 معماری-شهرسازی 
می، اسا -دروازه شمال شر  کشور و تجلی گاه شهرسازی و معماری ایرانی  معماری و شهرسازی

 ساختمان و اماک زیبا، منسجم و با هویت

 خدمات مدیریت
زمانی بین سا مدیریتی بهره ور، شهروند مدار، دارای هماهنگی و تعامات سازنده مدیریت یک ارچه شهری

 حوزه فناوری خدماتی هوشمندبتنی بر سیستم های و م

 

ساله توسععه  20تدوين چشم انداز نهايی  .5-2

 شهر سرخس 

پس از تهیه چشم انداز کارگروه های شش گانهه، 
بها انجهام  1415چشم انداز نهایی شهر سرخس در افق 
تهدوین شهده  2سه مرحله نشهان داده شهده در شهکل 

بدست آمده از کارگروه های شهش است. بن مایه های 
مدیریتی یک ارچه، زیبا، ایمن، هوشمند،  گانه عبارتند از:

اسهامی، روان، انسهجام -تجلی گاه شهرسهازی ایرانهی
اجتماعی و شهروند مداری، سازگاری با محیط زیسهت، 
نقش آفرین در برگهزاری رویهدادهای فرهنگهی، دروازه 

 .شهر  کشهورترانزیت با آسهیای میانهه، دروازه شهمال 
چشم انداز شهر سرخس بر اساس بن مایه های بدسهت 

دارای موقعیت بین  بدین شرح است: 1415آمده در افق 
المللی برتر در حوزه ترانزیت و صادرات با آسیای میانهه 

( و دروازه شهمال شهر  کشهور، CIS)کشورهای عضو 

نقش آفرین در رویدادهای فرهنگهی، زیبها بها انسهجام 
 _و تجلههی گههاه شهرسههازی ایرانههیاجتمههاعی مطلههوب 

اسامی، ایمن، روان و سازگار با محیط زیست، همراه با 
 .مدیریتی هوشمند

 تدوين برنامه راهبردی شهر سرخس .5-3

پس از تدوین چشم اندازهای بلند مهدت شههر در 
شش کارگروه، برنامه راهبردی شهر در ارتباط با هر بند 

بدسهت چشم انداز تدوین می گردند. س س راهبردهای 
آمده با روش کیو. اس. پی. ام الویت بندی مهی شهوند. 
برنامه راهبهردی توسهعه شههر سهرخس در ارتبهاط بها 
کلیدواژه های چشم انداز بهه تفکیهک ههر کهارگروه در 

نشان داده شده است. همچنین در این جهدول  4جدول 
الویت راهبرد ها )کد( مشخص شده اسهت. در مجمهو  

 تدوین شده است.راهبرد  33در شش کارگروه، 

 برنامه راهبردی توسعه شهر سرخس  .4جدول 

 راهبرد کد کلید واژه چشم انداز کارگروه کد

 فرهنگیاجتماعی  01

 انسجام اجتماعی
 هم افزایی فرهنگی
 آرام و خاطره انگیز

نقش آفرین در رویدادهای 
 فرهنگی

شایسته دارای جایگاه بین المللی 
 در سازمان شهرهای جاده ابریشم

01 
گردشگری برای جذب  –بکارگیری استعداد های متنو  فرهنگی 
 خارجی –سرمایه گذاری های داخلی 

 گریگردش -ساماندهی و تقویت رویدادها و جشنواره های فرهنگی   02

 تقویت هم افزایی فرهنگی مبتنی بر تنو  قومیتی 03

04 
 اجتماعی  در راستای -برنامه ریزی های فرهنگی ساماندهی  

 کاهش معظات اجتماعی و تقویت بنیان خانواده

02 
حمل و نقل و 
 ترافیک

 روان
 حمل و نقل عمومی
 دروازه ورود ترانزیت

01 
سهولت حرکت ترافیک عبوری مبادی ورودی شهر سرخس با 

قش نونقل و با توجه به افزایش کارایی تأسیسات و تجهیزات حمل
 ترانزیتی شهر
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 ونقل عمومیتوسعه و ساماندهی سیستم حمل 02

03 
 های ترافیکی شهر سرخس وها و زیرساختبهبود مدیریت سامانه

 ونقل و کاربری زمینافزایش انطبا  بین نظام حمل
 فیتارتقاء عملکرد معابر شهری در راستای افزایش کارایی و ظر 04

05 
الن سواران و معلودسترسی عابران پیاده، دوچرخهسهولت حرکت و 

 جسمی و حرکتی

03 
خدمات شهری و 
 محیط زیست

 ذخیره گاه انرژی
 برخوردار از فضای سبز مناسب
 برخوردار از خدمات مناسب
 برخوردار از زیرساخت مناسب
 همگام با محیط زیست پایدار

 توسعه خدمات در جهت ارتقا بهداشت و سامت شهر 01
 توسعه زیرساخت های مناسب شهری جهت افزایش رفاه عمومی 02
 محافظت و توسعه محیط زیست شهری 03
 حفظ و توسعه فضای سبز 04

05 
رونی بهبود وضعیت منابع طبیعی اطراف شهر با هدف بهبود محیط د

 شهر

 مدیریت بحران 04

 ایمن
 تاب آور

 شهروندانی آگاه و مشارکت جو
 اثربخشمدیریتی 

01 
ن و سازی و توسعه فرهنگ مقابله با بحران میان شهرونداآگاه 

 مسئوالن
 ارتقا سطح آمادگی شبکه امداد و نجات شهری 02
 مدیریت سیاب و رواناب شهری 03
 انهای متولی مدیریت بحرافزایش هماهنگی و نظارت بر دستگاه 04
 بحران های مردمی در مدیریتجلب مشارکت 05

06 
های فرسوده، ساختمان ها، زیرساخت ها و مقاوم سازی بافت

 تاسیسات شهری در برابر عوارض ناشی از بحران های احتمالی
 )سیل و طوفان های شن، حریق و تهدیدات مرزی(

05 
شهرسازی و 
 معماری

 منسجم
 زیبا

 با هویت
شهرسازی و معماری ایرانی 

 اسامی

01 
نهادهای عمومی و بخش خصوصی در فرآیند توسعه مشارکت 

 های شهریاجرای پروژه

02 
-رانیها در راستای تقویت شهرسازی و معماری ایشناسایی پتانسیل

 اسامی و هویت شهری با تأکید بر موقعیت شهر سرخس
 اساماندهی و گسترش فضاهای شهری با تأکید بر نقش این فضاه 03

04 
های شهر فیزیکی شهر با استفاده حداکاری از پتانسیلتوسعه پایدار 

 زاو مبتنی بر توسعه درون

05 
قاء ساماندهی سیما و منظر در ورودی و لبه شهر در راستای ارت

های هویتی های عمومی و نشانهکیفیت کالبدی و بصری عرصه
 شهر

 تمندیرضایساماندهی بافت ناکارآمد در راستای افزایش پایداری و  06

 خدمات مدیریت 06

 بهره ور
 شهروند مدار

دارای هماهنگی و تعامات 
 سازنده

 سیستم های خدماتی هوشمند

 حرکت جهت تحقق شهر الکترونیک مبتنی بر یک ارچگی خدمات 01
 تقویت مدیریت شهری شهروندمدار 02
 تشکیل و تعیین متولی برای توسعه خدمات الکترونیک 03

04 
و تجهیزات الکترونیکی و افزایش توانایی  توسعه زیرساخت

 شهروندی

05 
 االری وسریزی و مدیریت نیروی انسانی با تاکید بر شایستهبرنامه

 بومی گزینی
 افزایش هماهنگی و تعامات بین سازمانی 06

 هااصاح و تقویت ساختار اداری شهرداری و سایر سازمان 07
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بعههد از تههدوین برنامههه راهبههردی شهههر سههرخس، 
مهی  سیاست های اجرایی در ارتباط با هر راهبرد تدوین

گردند و مرحله اول در سطح راهبهردی بهه پایهان مهی 
 رسد.

بععرآورد درآمععدها و منععابن تععامین اعتبععار  .4-5

 شهرداری سرخس 
 1344سابقه تشکیل شهرداری سرخس بهه سهال 

باز می گردد. در حال حاضر شهرداری سرخس در زمره 
قرار می گیرد و تعداد کارکنهان  7شهرداری های درجه 

نفر می باشد. به لحهاظ سلسهله مراتهب  197شهرداری 
سازمانی در سطح عالی شهردار به عنوان رییس سازمان 

اداره منابع انسهانی،  5قرار دارد. سطح بعدی متشکل از 
و شهرسازی، هماهنگی و نظارت بهر امور مالی، عمران 

خدمات شهری و اداره آتهش نشهانی و خهدمات ایمنهی 
است. واحدهای ستادی نیز وجود دارند که خدمات غیهر 

 مستقیم به سازمان ارائه می دهند.

سال گذشهته شههرداری سهرخس  5بررسی روند 
نشان می دهد که بیشترین منبع تامین مالی شههرداری 

ناشی از عوارض عمومی و کهد د درآمدهای مربوط به ک
اسهت.  ای حاصل از وجهوه و امهوال شههرداریدرآمده

همچنین کمترین منبع تامین مهالی مربهوط بهه ردیهف 
می باشد. با توجهه  "اعانات، هدایا و دارایی ها"درآمدی 
سال گذشته سناریوهای مختلفی به تفکیهک  5به روند 

ی کدهای اصلی درآمدی ارائه شده اند. در شهرداری ها
کوچک و متوسط پیش بینی منابع مالی درآمدها باید بها 
استفاده از روش های معمول محاسبه درآمد قابل پیش 

حهد "و روش  "سهال مها قبهل آخهر"بینی مانند روش 
باشد. پس از پیش بینی درآمدی شهرداری  "متوسط ها

سرخس، نتایج با کارشناسان مربوطه بررسهی گردیهد و 
ینهی درآمهد ارائهه شهد. در نهایتا یک فرم برای پهیش ب

پیش بینی درآمد شهرداری سرخس برای سال  5جدول 
 نشان داده شده است. 1396-1400های 

 : پیش بینی درآمد شهرداری سرخس )میلیون ريال(5جدول 

 رديف درآمدی کد
 بینیپیش

 جمن 1400 1399 1398 1397 1396

 427444 117475 98719 82957 69712 58581 ناشی از عوارض عمومیدرآمدهای  01

 1022096 26536 23075 20065 17448 15172 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 02

 63637 17613 14738 12332 10319 8635 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 03

 146748 38067 33102 28784 25030 21765 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 04

 0 0 0 0 0 0 کمک های دولت و سازمان های دولتی 05

 24114 5546 5158 4798 4462 4150 اعانات و هدایا و دارائی ها 06

 99119 28654 25142 22067 19374 3882 سایر منابع تامین اعتبار 07

 865357 233892 201933 171003 146344 112185 مجمو 

 

 تدوين پروژه، فعالیت و کدگذاری آن ها .5-5

بعد از شناسایی راهبردهای شهرداری، بهرای ههر 
راهبرد، سیاست )ها(، برنامه )ها( اجرایهی و طهرح )هها( 
تدوین می شود. هر طرح ممکن است به یهک یها چنهد 
پروژه و یک یا چند فعالیت برسد. بعد از اینکه برای ههر 
کارگروه، پروژه های آن ها شناسایی شد، امتیهاز پهروژه 

ائه شده در دسهتورالعمل محاسهبه ها بر اساس فرمول ار
می شود. بر اساس امتیاز، الویت پروژه ها مشخص مهی 
شود. پروژه ها در چهار الویت الزامی، ضروری، مطلهوب 

و قابل قبول قرار می گیرند. البته پروژه های نا تمام در 
الویت الزامی قرار می گیرند. سایر مشخصات پروژه هها 

در ارتبهاط بها  نیز در این قسهمت مشهخص مهی شهود.
فعالیت ها نیز هر طرح ممکن اسهت بهه یهک یها چنهد 
فعالیت برسد. با توجه به ترتیب فعالیت هها در کهارگروه 
به آن رتبه اختصا  می یابد و کدگهذاری انجهام مهی 

فعالیهت بهرای  47پروژه و  126شود. در پژوهش حاضر 
 (.6شهرداری سرخس شناسایی شده است )جدول 
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 75                                                          یشهردار یاتیعمل یزيچشم انداز شهر سرخس تا برنامه ر نياز تدو /رهنما و شاددل

 تعداد فعالیت ها، پروژه ها و الويت آن ها به تفکیک کارگروه ها .6جدول 

 تعداد پروژه تعداد فعالیت کارگروه
 الويت پروژه

 قابل قبول مطلوب ضروری الزامی
 3 2 7 2 14 17 فرهنگیاجتماعی 

 11 3 11 12 37 4 حمل و نقل و ترافیک
 5 7 4 14 30 11 شهری و محیط زیستخدمات 

 3 3 2 9 17 3 مدیریت بحران
 9 2 4 5 20 3 شهرسازی و معماری
 1 1 3 3 8 9 خدمات مدیریت

 32 18 31 45 126 47 مجمو 
 

با توجه بهه ضهرورت خاصهه شهدن مطلهب، بهه 
عنوان ماال یک نمونه تدوین پروژه و فعالیهت و نحهوه 

کدگذاری آن هها در کهارگروه اجتمهاعی و فرهنگهی در 
 نشان داده شده است. 5شکل 

 
 و فرهنگی نحوه تدوين پروژه، فعالیت و کدگذاری آن ها در کارگروه اجتماعی. 5شکل 

 نتیجه گیری  .6

شهرها پیشران توسعه محلی و ملی محسوب مهی 
شوند. پیشرفت و عقب ماندگی یک کشور در شههرهای 
آن متجلی می شود. در عصر جههانی شهدن شههرهای 
مرزی اعم از مرزهای دریایی و خشکی به دروازه ههای 

انهد. لهذا در چنهین   ورود توسعه به کشور ها تبدیل شده
شرایط متغیر و پویایی شهرها با چالشهای ناشی از فشار 
توسعه مواجه اند. بنابر این نیاز مند، تفکر و برنامه ریزی 
راهبردی  و عملیاتی برای مواجه با  چنین چالش هایی 

می باشند. امروز ، به خصو  در خاورمیانهه، شههرهای 
یر تغییرات قرار مرزی بیشتر از سرزمین داخلی تحت تاث

می گیرند تا نقش افرینی در فرایند جههانی شهدن.  بها 
توجه به ویژگی های شهر سرخس که در بخهش ههای 
قبل ذکر گردید، سایه سهنگین سیاسهت مهانع از نقهش 
افرینی این شهر به عنهوان گهذرگاه توسهعه بهه داخهل 
مرزهای ملی شده است. سرمایه گذاریهای عظیمهی در 

رت گرفته است اما انچنانکه بایهد و حوزه زیرساختها صو
شاید مورد بههره بهرداری قهرار نگرفتهه اسهت. احهداث 
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شهرکهای مجزا حصار کشیده درداخهل شههر و ایجهاد 
تضاد فضایی و طبقاتی برای ساکنان شهرکهای شرکت 
نفت و گاز در برخهورداری از امکانهات ویهژه و محهروم 
شدن صاحبان اصهلی ایهن ثهروت از خهدمات عمهومی، 

تماد عمومی و مشارکت اجتماعی و نارضایتی عمومی اع
را از سیسههتم دولتههی و شهههری  باعهه  شههده و منجههر 
گردیده تا انسجام اجتماعی آسیب پذیر گردد. مجموعهه 
این چالشها کارایی مدیریت شهری را به حداقل ممکهن 
 _رسانده اسهت. لهذا ضهروت تهدوین برنامهه راهبهردی

وشن برای این شهر عملیاتی مطرح می گردد تا  افقی ر
مرزی ترسیم شود به گونهه ای کهه بتوانهد تجلهی گهاه 

 کشور ایران نیز باشد. 

تدوین چشم انداز توسعه شههری و برنامهه ریهزی 
مرحلهه انجهام گرفهت و پهس از آن  4راهبردی با طی 

ی برنامه ریزی عملیاتی آغهاز شهد. تهدوین برنامهه ریهز
انهداز مرحلهه انجهام شهد. چشهم  5عملیاتی نیز با طی 

توسعه شهری سرخس در شش کهارگروه، چشهم انهداز 
نهایی شهر سرخس، برنامه راهبردی توسهعه شههری و 
برنامه ریزی عملیاتی برای شههرداری سهرخس تهدوین 

ری فعالیت بهرای شههردا 47پروژه و  126شدند. نهایتا 
سرخس شناسایی شدند. پروژه و فعالیت هها کدگهذاری 

 مهه ریهزی راهبهردی وگردیدند تا پیوستگی میهان برنا
( حفظ شود. در ایهن تحقیهق بهه سهه 5عملیاتی )شکل 

شهر  محور برنامه ریزی راهبردی پاس  داده شد و آینده
 ترسیم گردید.
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Abstract 

Global and urban change means that the future of the city is uncertain, and it is no 

longer possible to predict the future of cities using only comprehensive plans. 

Meanwhile, border cities have a special position due to their spatial performance. 

Developing the vision of Sarakhs urban development for 1415, setting a strategic 

framework in the field of urban management, as well as presenting a 5-year operational 

plan of the municipality (1396-1400) are the objectives of the research. In this regard, 

six social-cultural working groups, transportation, urban and environmental services, 

crisis management, urban planning-architecture and management services were formed. 

The Economics Working Group also acted as a support working group. The research 

method is a combination of 36 organizations in Sarakhs and 36 semi-structured 

interviews. 177 questionnaires were distributed among the experts of the organizations. 

Two meetings were held with the urban elite, and the results were presented in the form 

of a SWOT table, and the strategies were prioritized using the QSPM method. The 

research findings include: formulating the development perspective of Sarakhs city in 6 

working groups, formulating the final vision of Sarakhs city, formulating the strategic 

plan for urban development and formulating the municipal operational plan (1396-

1400). In connection with operational planning, the Economic Working Group 

estimated the revenues and credit resources of Sarakhs Municipality and predicted 

different income scenarios. 126 projects and 47 activities have been identified and 

presented for Sarakhs Municipality. 
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