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:کارشهرمشهد در یک نگاه
بهکهمشهدشهررشگست.استیافتهگسترشبیشتربوده،پررونق تر«درآمدوکار»هرکجاویافتهچشمگیریسکونتگاهینقشزمانگذردرشهرها

،(مشاغل)«ه هاکاروپیش»ازبرخیشهر،گسترشبا.استبودهراستاهمیندرنیزشدهشهرهمشهدکالن شهربهاکنونهشتمامامبارگاهپشتوانه

اینگونهبهشهرنیازویک سوازشهریبافتباناسازگاری.شدنداندیشیچارهنیازمندودادهدستازشهریبافتباراخودسازگاریرفته رفته

 هاینبایدوباید ها»همچونعامل هاییطرح؛ایندر.نمودمطرحراه چارهبه عنوانرا«جابجاییوساماندهی»طرحدیگر،سویاز«کاروپیشه ها»

وشرایط»و«شهربهنزدیکیودوری»،«مناسبزمین»،«راه هاشبکه ی»،«گازوآب،برقمانندزیربناییتاسیساتبهدسترسی»،«محیطیزیست

.می کندفراهم«کاروپیشه ها»شدنپررونق تربرایراشرایطوداشتهپررنگینقش«شهرآینده یتوسعه یجهت گیری

دارایشدانجامیادشدهساماندهیطرحراستایدرکه«کارشهرمشهد»شکل گیری
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درون حریم شهر مشهد؛ عوارض با ضریب کمتر 

نقشه مصوب 
محدوده قانونی و 

مشهدحریم شهر 



مرز حریم شهر مشهد

مرز محدوده قانونی 
شهر مشهد

مشهد

کارشهرمشهد

کیلومتر1

کیلومتری تا محدوده قانونی شهر مشهد؛ هزینه جابجایی کمتر 1فاصله 

فاصله تا محدوده 
شهر مشهدقانونی 



راه های چندگانه و برجسته؛ دسترسی روان؛ خوش مسیر و مناسب بارانداز

راه های ارتباطی

آزادراه حرم تا حرم

کنارگذر جنوبی مشهد

مشهد

کارشهرمشهد

جاده روستای ده غیبی

جاده قدیم نیشابور

باغچه-آزادراه مشهد



دسترسی های گوناگون؛ ورود و خروج روان و آسان

دسترسی ورود 
وخروج

1ورودی 

2ورودی 

3ورودی 

4ورودی 

5ورودی 

6ورودی 

7ورودی 

شمال روستای بش سارق: 6ورودی 

بش سارقسه راهی : 7ورودی 

متر 100مشهد، –جاده قدیم نیشابور 1کیلومتر 

ده غیبیسه راهی از پس 

انه مشهد، زیرگذر کارخ–جاده قدیم نیشابور 

کود عالی شهرداری مشهد

(جاده ابریشم)کنارگذر آزادراه حرم تا حرم 

(جاده ابریشم)کنارگذر آزادراه حرم تا حرم 

مشهد-جاده قدیم نیشابور 3کیلومتر 



شبکه برق
رو و شبکه انتقال نی: برق

شبکه واگذاری انشعاب

2فاز 
1397/ 07/ 01: آغاز اجرا

اجرا شده

مصوب

موجود

دسترسی به شبکه برق و تامین برق صنعتی



تاسیسات موجود
خط انتقال و شبکه: گاز

موجود

تاسیسات موجود در سایت
 گاز و شبکه گازرسانی

2فاز 
1397/ 07/ 01: آغاز اجرا

ایمن سازی خط انتقال گاز؛ امکان گازرسانی همزمان با راه اندازی کارشهرمشهد



فازبندی
قطعات ساخته شده: 1فاز

(راه اندازی شده و دردست راه اندازی)

دردست اجرا: 2فاز 

3فاز 

1فاز 

1فاز 

2فاز 
1397/ 07/ 01: آغاز اجرا

3فاز 

3فاز 

1راه اندازی واحدهای کامل؛ تکمیل واحدهای ناقص در فاز 



منطقه بندی
قطعات ساخته شده: 1فاز

الف7الف و 3الف، 1مناطق 

دردست اجرا: 2فاز 

6و 5، 4مناطق 

:3فاز 

ب7ب و 3، 2ا ب، مناطق 

سایت پالن منطقه بندی مجتمع

الف1منطقه

الف7منطقه 

6منطقه 

ب3منطقه

ب7منطقه 

الف3منطقه 

2منطقه 

4منطقه 

ب5منطقه 
ب1منطقه 

الف5منطقه 

مدیریت مشارکتی؛ آغاز راه اندازی نخستین منطقه کارشهرمشهد

ت امنا تشکیل نخستین هیئ
الف و 3در منطقه 

واگذاری مدیریت منطقه
به منتخبان اعضا



2سایت پالن فاز
6و 5، 4مناطق 

با طرحی نو؛ متناسب با دیدگاه بهره برداران2فاز

4منطقه 

الف5منطقه 

6منطقه 
ب5منطقه 



اجرای خیابان بهکوش
(20خیابان )

زیرسازی و آماده سازی
جدول و کانیو
دیوار محوطه

ساختمان سازی

2فاز 

با طرحی نو؛ ساخت، تحویل و راه اندازی2فاز

98؛ تیرماه (20)خیابان بهکوش

:استراتژی
راه اندازی خیابان به 

خیابان 1400؛ اسفند (20)خیابان بهکوش



اجرای قطعات
6و 5، 4مناطق 

2فاز 
هکتار65: مساحت

720: تعداد واحد

با طرحی نو؛ ساخت و تحویل گاراژ بزرگ2فاز



با طرحی نو؛ آماده سازی و اجرای میدان2فاز

اجرای میدان همکار 
(7میدان ورودی )

زیرسازی و آماده سازی
جدول و کانیو
پیاده رو سازی

2فاز 

:استراتژی
راه، بعد ساختماناول 

1398زمستان

1400زمستان 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

(  1)خیابان آرامش 
(6ورودی منطقه ی )

ساماندهی روخانه
بارریزی و تحکیم بستر

آماده سازی تا زیر آسفالت

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1397پائیز 

1401بهار 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

( 2)خیابان استاد 
(6منطقه ی )

ساماندهی روخانه
بارریزی و تحکیم بستر

کف آماده قطعه ها

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1397پائیز 

1401بهار 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

( 5)خیابان کارگر 
(6منطقه ی )

ساماندهی روخانه
بارریزی و تحکیم بستر

کف آماده قطعه ها

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1398تابستان 

1401بهار 



5و 4با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری پل ورودی منطقه 2فاز

ی ساخت پل مهندس توالی
(5و 4ورودی منطقه ی )

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

(  12)خیابان آسایش 
(5و 4ورودی منطقه ی )

دیوار حایل
بارریزی و تحکیم بستر

آماده سازی تا زیر آسفالت

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1397پائیز 

1400زمستان 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

(  18)خیابان بهساز 
(4منطقه ی )

ساماندهی روخانه
بارریزی و تحکیم بستر

کف آماده قطعه ها

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1397زمستان 

1401بهار 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

( 19)خیابان بهکار 
(4منطقه ی )

ساماندهی روخانه
بارریزی و تحکیم بستر

کف آماده قطعه ها

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1397پائیز 

1401بهار 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

(  20)خیابان بهکوش 
(4منطقه ی )

ساماندهی روخانه
بارریزی و تحکیم بستر

کف آماده قطعه ها

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1397زمستان 

1401بهار 



با طرحی نو؛ اجرا و بهره برداری خیابان، رفت و آمد آسان2فاز

بلوار کار، ضلع شمالی
(4منطقه ی 21خیابان)

خاکبرداری، سنگ برداری
بارریزی و تحکیم بستر

آماده سازی
کف آماده قطعه ها

2فاز 

:استراتژی
اول راه، بعد ساختمان

1401بهار 

1397پائیز 
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:کارشهرمشهد در یک نگاه

سـرمایه گـذاریبا مشـهد کارشهر پروژه 
شـهریمدیریت پشـتیبانی و بخش خصـوصی 

مقدس به منظور ساماندهیضلع جنوب شرقی مشهد در 
مشـاغل ناسـازگار با بافت شهری کالن شهر مقدس مشـهد

«اول راه، بعد ساختمان»آغاز به کار نمود و باتوجه به دو استراتژی  
.درحال راه انـدازی و ارائـه خدمـات است« راه اندازی خیابان به خیابان»و 

وجود راه های دسترسی مناسب و تعدد ورودی های پروژه به همراه رهنـمود هـای
«سازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری و فرآورده های کشاورزی شـهرداری مشـهد»

.سـته استو دسترسی به خدمات زیر بنـایی نویـد بخش ارتقاء خدمـات پروژه در مقیـاس شای


