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مقدمه
اهمیت برنامه ریزی به لحاظ تاثیری که به ساماندهی فعالیت ها ،مدیریت هزینه و افزایش بهره وری سازمانی
ایفا می کند روشن می باشد ،اما بنا به دالیل مختلف از جمله عدم تهیه برنامه ها به صورت راهبردی و عدم ارتباط
واقعی میان برنامه های مصوب با مدلهای تخصیص منابع وبه ویژه با نظام بودجه همواره برنامه های تدوینی با
کاستی های عدیده ای مواجه است.
از طرف دیگر با مطرح شدن مباحث جدید در حوزه برنامه ریزی شهری در دهه اخیر ،دستورالعمل های
قبلی در زمینه برنامه میان مدت شهرها نیازمند تقویت بوده به گونه ای که منجر به تهیه برنامه ای با رویکرد
راهبردی برای توسعه شهر به طور عام و حصول نتایج عملیاتی برای شهرداری به طور خاص گردد.
برنامه راهبردی توسعه شهری و شهرداری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور در مورد تدوین برنامه
ای فراگیر است به گونه ای که بتواند در کنار برنامه های توسعه شهری متداول در ایران مانند برنامه(طرح) جامع-
تفصیلی ،که اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدی-فضایی شهر می باشد در چارچوبی علمی ،به آینده محتمل توسعه
شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه بهره وران بپردازد.
این سند به منظور تامین اهداف فوق و با مشارکت اعضای محترم شورای اسالمی شهر بندرعباس ،معاونین و
مدیران ارشد شهرداری بندرعباس در قالب ستاد راهبری تدوین سند و کارگروه های تخصصی و با بررسی دقیق
اسناد باالسری  ،پتانسیل ها  ،ظرفیت ها و مطالعات مختلف پیشین صورت گرفته نظیر انواع سند ها و طرح های
جامع موضوعی و موضعی  ،مطالعات جمعیتی  ،اجتماعی ،فرهنگی وزیست محیطی و همچنین سند آمایش
سرزمین با رعایت اصول آینده پژوهشی تدوین شده است.
برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس مشتمل بر سند چشم انداز شهر بندرعباس در افق  1411و برنامه راهبردی -
عملیاتی شهرداری بندرعباس در افق  1441می باشد .بر این اساس چشم انداز شهر بندرعباس برای فاصله سال های
 1931تا  1411تدوین شده که دارای افق بیست ساله می باشد و به چهار برنامه عملیاتی پنج ساله تقسیم می گردد
که برنامه عملیاتی شهرداری بندرعباس برای  5سال اول یعنی سال های  1931تا  1441در این سند به صورت
مشروح ارائه گردیده است.
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بخش اول  :مبانی علمی و تعاریف
 -1مفاهیم و تعاریف

در ابتدا به منظور یکسان سازی تعابیر و اصطالحات متنوع موجود در علم مدیریت شهری به تبین عبارت مورد
استفاده در سند خواهیم پرداخت .الزم به ذکر است در صورت وجود تفاسیر مختلف از عبارات و مفاهیم ،بخشنامه
شماره  44144مورخ  34/14/14شهرداری ها در خصوص تدوین سند راهبردی شهرداری ها مالک عمل بوده است:
الف .برنامه ریزی راهبردی :عبارت است از تدوین و اجرای راهبردهایی برای رسیدن به چشم انداز و اهداف
سازمان با استفاده از توانمندیهای داخلی سازمان ،بهره گیری از فرصت های محیطی و مقابله با تهدیدهای محیطی
می باشد.
ب .چشم انداز :توصیف روشن و فشرده است از حیات مدنی که شهر در آینده و پس از به فعلیت درآمدن کلیه
ظرفیت های بالقوه اش پیدا می کند .سه ویژگی عمده چشم انداز عبارتند از :روشن و فشرده بودن ،معطوف به آینده
بودن و به فعلیت درآوردن تمامی توان بالقوه شهر .چشم انداز تالش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که این شهر
تا سال  ...توان بالقوه چه چیزی شدن را دارد.
پ .اهداف  :راستاهایی که حرکت کل سازمان را در مسیر تحقق چشم انداز شفاف و مشخص میکند.
ت .راهبرد :به مجموعه خط مشی هایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن ،چشم اندازها را مشخص می سازند،
راهبرد می گویند .به عبارت دیگر راهبرد عبارت است از انتخاب یک مسیر از بین کلیه مسیرهایی که فراروی
مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد.
ث .برنامه میان مدت :این نوع برنامه معموال دوره ای  9تا  1سال را در بر می گیرد و گاه می تواند به  14سال نیز
برسد .برنامه میان مدت معموال در چارچوب برنامه بلندمدت و منطبق با هدف های آن است.
ج .برنامه :طبقه بندی بخشی از فعالیتهای شهرداری است که برای انجام دسته ای از مسئولیت های مرتبط با یک
وظیفه ایجاد شده است.
چ .طرح :مجموعه عملیات مشخصی هستند که بر اساس مطالعات توجیهی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی توسعه شهر
انجام می شود و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به سیاست های اجرایی اجرا می شود .هر طرح از یک یا چند
پروژه تشکیل می شود .طرح در برنامه عملیاتی شهرداری با نظام بودجه ساالنه شهرداری مشترک است و به عنوان
حلقه پیوند برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری ایفای نقش می کند.
ح .پروژه :عبارت است از اقداماتی زمان مند برای تحقق یک تعهد ،ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص.
پروژه دارای شش ویژگی اصلی است:
 .1یک کار منحصر به فرد ،جدید و غیرتکراری است
 .1برای تحقق یک نتیجه عینی انجام می شود .بعد از تکمیل پروژه این نتیجه در قالب یک محصول ،ارائه یک
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خدمت یا تعهد باید یه طور ملموس قابل تحویل باشد.
 .9زمان مند است.یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته باشد و مدت زمان انجام آن محدود است.
 .4باید بتوان آن را به بسته های کاری مشخصی تقسیم نمود و هر یک از آن ها دارای زمانی محدود بوده و
وابستگی خاصی بین آنها برقرار است.
 .5هر یک از این بسته های کاری نیازمند منابع مالی ،انسانی و مصرفی مختلفی هستند.
 .4بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است .خروجی اجرای هر پروژه یک محصول (کاال یا خدمات) است که
زیرمجموعه یک طرح تلقی شده و بخشی از سیاست های اجرایی را محقق می کند.
خ .سند باالدستی :مدرک مستندی که از لحاظ سلسله مراتب و اهداف ،باالتر از برنامه است (مانند سند چشم
انداز توسعه بیست ساله کشور ،طرح جامع و )...
د .ماموریت :بیانگر فلسفه وجودی سازمان است که در قالب یک بیانیه تبیین می گردد .در این جا بیانیه ماموریت
شامل مسیر آینده شهر و شهرداری است و به این پرسش پاسخ می دهد که چرا یک شهر و شهرداری وجود دارد؟
و به چه کاری مشغول است؟ بیانیه ماموریت براساس ارزش ها و اولویت های اصلی شهر و شهرداری تدوین می
شود.
ذ .ارزش :اعتقادات اصلی کارگزاران و شهروندان یک شهر را شامل می شود و نحوه رفتار آن ها را شکل می
دهد .مجموعه ارزش ها ،فرهنگ شهری را به وجود می آورد .ارزش ها اصولی هستند که هدایتگر زندگی حرفه
ای افراد هستند .به عنوان مثال :مشارکت ،قانونمداری ،صرفه جویی ،حفظ محیط زیست ،صداقت ،اعتماد به نفس،
استانداردگرایی و پایداری.
ر .سیاست اجرایی :مجموعه تصمیم هایی است که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد اتخاذ
می شوند .بدین ترتیب سیاست مجموعه ای از تدابیر قانونی ،فنی ،اجرایی و مالی است که اتخاذ آن تسهیالت الزم
جهت تحقق راهبردها را فراهم می سازد.
ز .شاخص راهبردی :شاخص راهبردی متناظر با هر راهبرد تعریف می شوند و بیان صریح تر و دقیق شده راهبردها
هستند .به طور معمول برای هر راهبرد یک یا چند شاخص راهبردی به صورت کمی تعریف می گردد .شاخص
راهبردی یک شاخص قابل اندازه گیری درباره نتیجه نهایی یک خدمت یا فعالیت است که اننظار می رود در راستای
تحقق راهبردها در یک بازه زمانی معین قابل دستیابی باشد .شاخص راهبردی از طرف دیگر با سیاست ها تناظر
دارند .همچنین شاخص راهبردی سطح باالدست هدف های کمی طرح ها هستند و تحقق هدف های کمی طرح ها
باید منجر به تحقق شاخص راهبردی گردد.
س .شاخص کمی :عبارت است از شاخص هایی که به صورت ملموس و کمی قابل اندازه گیری بوده و برای افق
زمانی مشخص عدد خاصی برای شاخص به عنوان هدف تعیین می شود .شاخص کمی طرح ها از یک طرف تحقق
طرح ها را می سنجند و از طرف دیگر پایین دست شاخص راهبردی هستند.
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ش .فعالیت :عبارتست از کلیه عملیات مستمری که مرتبط با بهره برداری از امکانات فعلی و حفظ وضع موجود،
است .معموال فعالیت ها مستلزم تامین از محل هزینه های جاری سازمان می باشند مانند فعالیت های نگهداری خیابان
و پیاده روها ،انجام امور حسابداری ،آموزش کارکنان ،نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی ،تولید نهال و بذر و
سایر خدمات مستمر.
ص .مدیریت راهبردی :یک چارچوب فکری که در یک چشم انداز معین ،در چارچوب یک طرح و الگو و با
صف آرایی مشخص اهداف ،سیاست های اجرایی و زنجیره عملیاتی را در قالب یک کل بهم پیوسته و در جهت
رسیدن به یک موقعیت ویژه ترکیب و راهبری میکند به عبارت دیگر مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین ،اجرا و
ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه که سازمان را در رسیدن به اهداف خود توانا میسازد می باشد.

 -2ارکان پروژه

فعالیت تشکیل ساختار با هدف ایجاد ساختار تصمیم گیری تا مرحله پیشنهاد پروژه های اجرایی برنامه بوده و
متشکل از ارکان زیر می باشد:
 .1ستاد راهبری
 .1شورای اسالمی شهر بندرعباس
 .9کارگروه های تخصصی
 .4مشاورین تخصصی پروژه
 .5مشاور اجرایی پروژه
 -2-1ستاد راهبری پروژه

ستاد راهبری برنامه ،باالترین رکن تهیه ،بررسی و تایید این برنامه در شهرداری است .این ستاد تبیین جهات
اصلی و چارچوبهای کلی تدوین برنامه را به عهده دارد و پس از انجام مراحل تدوین برنامه ،آخرین مرجعی است
که درباره برنامه قبل از ارائه به شورای اسالمی شهر اظهار نظر میکند .این ستاد وظایف ذیل را به عهده دارد:

 تعیین جهتگیریهای اصلی و چارچوبهای پایهای برنامه

 کلیه تصمیم گیریها در مراحل مختلف پروژه توسط این ستاد اخذ یا تایید می گردد.
 تدوین چشم انداز ها و راهبردهای کالن شهرداری و همچنین تایید سیاست ها و خروجی های کارگروه های
تخصصی بر عهده این ستاد می باشد.
 بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی جهت ارسال به شورای اسالمی
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 ترکیب اعضای ستاد تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس

شهردار یا نماینده ویژه شهردار
رییس ستاد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
(نایب رییس )
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی
دبیر ستاد

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و ترافیک

معاون خدمات شهری

( عضو اصلی ستاد )

( عضو اصلی ستاد )

01

معاون شهرسازی و
معماری
( عضو اصلی ستاد )

معاون مالی و اقتصادی
( عضو اصلی ستاد )
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 سمت اعضای ستاد تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس
ردیف

عنوان

سمت در ستاد راهبری

1

شهردار یا نماینده ویژه شهردار

رئیس ستاد راهبری

2

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اسالمی

نائب رئیس ستاد راهبری

بندرعباس
3

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دبیر ستاد راهبری

4

مدیر کل برنامه ،بودجه و مطالعات

مسئول دبیرخانه تدوین برنامه

5

معاون حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

عضو اصلی ستاد راهبری

6

معاون خدمات شهری

عضو اصلی ستاد راهبری

7

معاون شهرسازی و معماری

عضو اصلی ستاد راهبری

8

معاون مالی و اقتصادی

عضو اصلی ستاد راهبری

راهبردی

 –2-2شورای اسالمی شهر بندرعباس

شورای اسالمی شهر به عنوان نماینده مهمترین گروه ذینفعان شهرداری ها ( مردم) رکن اصلی تایید راهبردها خواهد
بود .در طی فرآیند این پروژه ،اسناد پروژه در مسیر اجرا در سه گام جهت بررسی تقدیم شورای اسالمی شهر خواهد
شد.
گام اول  :بعد از استخراج سند چشم انداز
گام دوم :بعد از استخراج راهبردها ،سیاست ها و طرح ها
گام سوم  :تصویب نهایی پروژه
 -2-3کارگروههای تخصصی تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس

شامل چهار کارگروه منطبق با وظایف اصلی شهرداری میباشد که حوزه فعالیت این کارگروهها عمدتا هماهنگ با وظایف
معاونتهای شهرداری است  .این کارگروههای در مراحل زیر نقش دارند:
 تحلیل وضع موجود شهرداری در هر ماموریت
 شناسایی مشکالت موجود
 استخراج اطالعات ماتریس های تحلیلی وضع موجود
 استخراج سیاستها و طرح ها
 تهیه برنامه عملیاتی
 هدفگذاری شاخصهای راهبردی و عملیاتی
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 -2-4مشاورین تخصصی پروژه

در مراحل مختلف و با توجه به پیچیدگی ها و ضرورت استفاده از نظرات متخصصین  ،مشاورین پروژه در حوز های
ذیل با هماهنگی کارفرما به تیم پروژه اضافه می گردند:


مشاور فرهنگی و اجتماعی



مشاور مدیریت شهری



مشاور حوزوی



مشاور تخصصی در ماموریت های شهرداری



سایر موارد حسب نیاز

 -2-5مشاور اجرایی پروژه

مشاور پروژه وظیفه برنامه ریزی ،هدایت  ،تهیه مستندات و منابع مورد نیاز برای انجام پروژه را برعهده دارد .بطور کلی
وظایف مشاور اجرایی عبارت است از :







ارائه و پیروی از متدولوژی علمی پروژه
انجام کلیه مطالعات بهینه یابی
انتقال تجارب سایر پروژه های مرتبط توسط مشاور
تهیه مستندات مورد نیاز فازهای مختلف پروژه
جمع بندی و تحلیل نظرات کارگروهای مختلف
تهیه گزارش کامل پروژه
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 -3فرآیند تهیه  ،تدوین و تصویب پروژه:
مطابق با دستورالعمل ابالغی وزات کشور  ،فرایند تدوین و تصویب پروژه به صورت ذیل می باشد:

نمودار  :1روند تصویب مراحل مختلف پروژه

 -4تبیین مدل ها و انتخاب مدل برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری بندرعباس

در این بخش به بررسی الگوهای گوناگون در زمینه تدوین برنامه ریزی استراتژیک خواهیم پرداخت .الگوهایی که
مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از الگوی تجویزگرایان ،الگوی توصیف گرایان و الگوی ترکیبی .پس از آن به
توصیف مدل مورد استفاده در سند راهبردی شهر بندرعباس می پردازیم.
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-4-1مدل های مختلف در زمینه برنامه ریزی استراتژیک

در اینجا الزم است الگوهای مختلفی که به منظور پیاده سازی فرایند برنامهریزی استراتژیک در سازمان ها کاربرد
دارد معرفی گردند .منطبق با پارادایم های مختلف ،مدل های گوناگونی در زمینه استقرار برنامهریزی استراتژیک به وجود
آمده اند .این الگوها در سه دسته بندی کلی به اختصار معرفی می گردند:

 -1الگوی تجویزگرایان:

دسته نخست الگوها و مدل های مشهور فرآیند مدیریت استراتژیک متعلق به تجویزگرایان است .این الگوها هر چند در
ظاهر از یک نظم و مراحل کار مشخص و مدون پیروی می کنند اما همین نظم غیر منعطف و ساختار ایستا و زمان بر آن ها
موجب گردید در عمل این مدل ها نتوانند در دنیای پویای جدید که به ویژه پس از بحران اقتصادی  1314ایجادشده ،نتایج
مشخص و مثبتی را ایجاد کنند .در ادامه برخی از مشهورترین مدل های تجویزگرایان معرفی شده اند.

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک هریسون و جان
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ریچارد .ال.دفت
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک مری جان تامپسون
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک کیسون -برات
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ج.ارجنتی
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک هاکس
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک آنسوف
 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک دیسون و براین

 –1الگوی توصیف گرایان:
همان طور که توضیح داده شد ،توصیف گرایان دسته ایی از تئوریسین های مدیریت استراتژیک بودند که با توجه به
مشکالت الگوهای برنامه ریزی بلندمدت در دیدگاه های کالسیک مدیریت استراتژیک ،سعی داشتند به جای ارائه
الگوهای مشخص ،مفهوم و توانایی تفکر استراتژیک را در سازمان ها پیاده سازی کنند .از میان الگوهای پیشنهادی این
دانشمندان 9 ،مدل مشهورتر در ادامه معرفی شده است.

 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک اندروز
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 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک هنری مینتزبرگ
 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک برایسون
این مدل ها و مدل های مشابه با وجود همه ویژگی های مثبت نهفته در آنها از یک ضعف بنیادین رنج می برند و آن هم
ناشی از ماهیت و فلسفه ایجاد این دسته مدل ها است .الگوهای توصیف گرایان با انتقاد از ایستا بودن الگوهای
تجویزگرایان و غیر منعطف بودن ساختارهای آن ها به وجود آمدند ولی در نتیجه خود به آفت غیر رسمی و غیر جدی
بودن در سازمان ها دچار شده و عمدتاً به صورت یک شعار و نه تفکر بنیادین در سازمان ها مطرح گردیه اند .

 -9الگوهای ترکیبی:
همانگونه که گفته شد الگوهای ترکیبی با هدف مقابله با ضعف های الگوهای تجویزی و توصیفی ایجاد شدند .در این
الگوها ب ا بهره گیری از مزایای الگوهای تجویزی و توصیفی روشی ترکیبی ارائه شده است که ضمن احتراز از توجه صرف
به مفهوم تفکر استراتژیک و پرهیز از غیر رسمی و ظاهری شدن موضوع ،دارای ساختاری منعطف و پویا در برابر تغییرات
محیطی باشند  .برخی از پرکاربردترین این الگوها معرفی شده اند.

 مدل APO

این مدل درابتدا روندهای گذشته سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و سپس عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر
سازمان استخراج می گردد در ادامه مقتضیات محیطی و زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بعد از تحلیل فاصلهای

اهداف ،استراتژی ها تنظیم و جهت پیاده سازی آنها برنامه ریزی های الزم صورت می گیرد.
 مدل MIM

این مدل به نسبت مدل  APOبا قدرت و توجه بیشتری به بررسی شرایط محیطی سازمان اقدام کرده در عین حال سعی
کرده کلی نگرانه تر باشد .در این مدل ساختار های کنترل و ارزیابی به وضوح در مدل گنجانده شده و بازخوردهای الزم از

طریق این کنترل ها در مدل لحاظ شده است .
 مدل گلوئیک

این مدل به نسبت دو مدل پیشین نزدیکترین ارتباط را با مفاهیم دیدگاه ترکیبی و دالیل ایجاد این دسته مدل ها دارد .این مدل
از یک سو به اندازه کافی به بررسی شرایط محیطی می پردازد و از سوی دیگر از جزنگری پرهیز دارد .شاید عمده ضعف
این مدل عدم رعایت کامل سلسله مراتب کاری در مدل باشد به گونه ایی که در مدل  ،اشاره ایی به اهداف سازمانی و رابطه
آن با استراتژی های سازمان نشده است.



مدل دیوید
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مدل دیوید که یکی از معروفترین و پرکاربردترین مدل در بین مدل های گوناگون مدیریت استراتژیک اعم از
تجویزگرایان  ،توصیف گرایان و ترکیبی هاست به صورت کامالً مناسبی از تلفیق پارادایم های نظری و عملیاتی شکل گرفته
است .این مدل عالوه بر آن که به مفهوم مدل های ترکیبی نزدیک است ،توانسته است ساختار سلسله مراتبی مناسب و کاملی

را بین شرایط درون وبرون سازمان ها ،اهداف ،چشم اندازها و استراتژی ها را به وجود آورد.

-4-2الگوی پیشنهادی برنامه ریزی استراتژیک شهرداری بندرعباس

مدل پیشنهادی در شهرداری بندرعباس مدلی است از الگوی ترکیبی که ضمن بهره بری از مزایای هر دو الگوی
تجویزی و توصیفی از قابلیت اجرایی باالیی برخوردار باشد.
این مدل که مورد تایید و تاکید شهرداری های کشور نیز می باشد منطبق با شرایط شهرداری های کالنشهرها
طراحی شده و مزایای مکاتب برنامه ریزی راهبردی بنیادی) ،(Organicهمسونگر) ، (Alignmentمسئله محور
)(Issue Baseو مکتب برنامه ریزی سناریو محور ) (scenarioرا دارا می باشد.
این مدل منطبق با ساختار بودجه ریزی شهرداری ها طراحی شده به گونه ایی که با استفاده از این سند به عنوان
سند باالسری امکان تهیه بودجه راهبردی سالیانه برای شهرداری های محقق می گردد .روش جاری بر پایه
دستورالعمل بخشنامه شماره  44144مورخ  34/14/14شهرداری ها و منطبق بر الگوی تدوین سایر کالن شهرهای
برتر ارائه شده است.
الگوی حاضر ضمن بهره گیری از مزایای مدل برنامه ریزی راهبردی دیوید در حوزه تحلیل وضع موجود و
ساختار موجود در مدل برایسون سعی نموده سازگارترین روش منطبق بر فضای حاکم بر شهرداریها ارائه نماید.
در طول اجرای مدل سعی شده از اسناد شهرهای مطرح و سازگار از لحاظ موقعیت اجتماعی  ،مذهبی  ،اقتصادی و
فرهنگی با شهر بندرعباس به عنوان بهینه یابی مورد استفاده قرارگیرد.
مراحل اصلی کار در نمودار ذیل نشان داده شده است:
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نمودار  :مراحل اصلی روش مورد استفاده در برنامه ریزی استراتژیک شهرداری بندرعباس

بطور کلی مهم ترین ویژگی های برنامه حاضر به قرار زیر می باشد:
 توسعه اجتماعی به مثابه محور و رویکرد اصلی برنامه
 تبیین یکپارچه طرح های فرادست از جمله طرح جامع و تفصیلی شهر بندرعباس و طرح های بخشی معاونت
ها و سازمان های شهرداری در قالب اهداف کمی و نزدیک به بودجه
 اتخاذ رویکرد راهبردی و بلندمدت در شناسایی و تعیین اولویت برنامه ها و پروژه های اصلی شهر
 حداکثر استفاده از اسناد و برنامه های موجود و پرهیز از دوباره کاری
07
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 استفاده از تجارب جهانی و مبانی نظری تدوین برنامه های میان مدت شهرداری ها
 با استفاده از ساختار ماتریسی بجای ساختار خطی در برنامه ،راهبردها ،سیاست ها و طرح ها در جهت
دستیابی به اهداف عملیاتی و اهداف راهبردی ،و نهایتا تحقق چشم انداز شهر بندرعباس در سال های برنامه
تدوین شده است .در برنامه ریزی راهبردی ،سند برنامه ،مجموعه ای از چشم اندازها ،اهداف راهبردی و
عملیاتی (یا کمی) از یک سو و استراتژی ها ،سیاست ها ،پروژه و فعالیت ها از سوی دیگر است که همگی
برای نیل به آن چشم اندازها تنظیم شده اند .به این ترتیب ،یک بخش از هر نوع برنامه راهبردی (چه
اقتصادی و اجتماعی و چه کالبدی و فضایی و )...اهداف و مقاصد تهیه کنندگان طرح است و بخش دیگر
راه ها و روش ها و مسیرهای رسیدن به آن اهداف و مقاصد را دربر می گیرد.
در نظام برنامه ریزی راهبردی به شیوه خطی ،ابتدا چشم اندازهای توسعه آتی تعیین و سپس برای تحقق
این چشم اندازها ،به ترتیب اهداف راهبردی ،راهبردها ،سیاست ها ،اهداف عملیاتی و اهداف کمی مشخص
می شود .ولی در چارچوب برنامه حاضر ،ابتدا اجزای برنامه در قالب دو سطح راهبردی و عملیاتی تقسیم
بندی شده و سپس مفاهیم و ارکان اصلی برنامه مطابق با تصویر زیر در ارتباط با یکدیگر تعریف شده اند:

نمودار  :2ارکان اصلی روش مورد استفاده در تدوین برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس
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-4-3گام های اصلی سطح راهبردی پروژه

پس از مشخص شدن نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و تحلیل وضع موجود ،نوبت به تعیین راهبردها و پس از آن
سیاست ها و طرح ها می رسد .در شکل ذیل روند کار در این سطح مشخص شده است.

شکل  :1گام های اصلی در سطح راهبردی

09
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برای درک بهتر توضیحات فوق ،گام های اصلی پروژه پس از مشخص شدن یک چشم انداز برای مثال شهری با
محیط زیست با کیفیت و متعادل تعیین شده اند:

شکل  :2مثال سطح راهبردی برای چشم انداز شهری با محیط زیست با کیفیت و متعادل
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-4-4گام های اصلی سطح عملیاتی پروژه

در این بخش در تناظر با سیاست و طرحها اهداف عملیاتی و کمی تعریف میگردد  .هدف عملیاتی وسیله
سنجش تحقق راهبردها می باشد از سوی دیگر و در ساختار ماتریسی هر هدف عملیاتی متناظر با یک سیاست می
باشد .هدف عملیاتی نتیجه نهایی اجرای یک سیاست به زبان کمی می باشد .اهداف از نوع نتیجه -پیامد هستند .
سطح پایین دست اهداف عملیاتی اهداف کمی می باشند.این اهداف در تناظر با طرح می باشند و از نوع خروجی
–ستانده

شکل  :4گام های اصلی در سطح عملیاتی
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شکل  :4مثال سطح عملیاتی برای چشم انداز شهری با محیط زیست با کیفیت و متعادل

شکل  :4ارتباط سطوح راهبردی و عملیاتی در مثال
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ش دوم
اسناد باالدستی
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بخش دوم اسناد باالدستی
 -1تعریف و دسته بندی اسناد باالدستی:
اسناد باالسری مجموعه ای از قوانین  ،دستورالعمل ها ،الزامات و خطی مشی هایی می باشند که به عنوان
یکی از مهمترین ورودی ها در هر سیستم برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند.
در موضوعات برنامه ریزی شهری اسناد باالسری در حوزه های ملی  ،استانی و شهری دسته بندی می شوند.
اسنادباالسری ملی مجموعه الزاماتی هستند که در سطح ملی برای کلیه شهرها درسایز شهری مختلف ارائه
گردیده است از این جمله می توان به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در خصوص الزامات
شهرسازی در کالنشهرها اشاره کرد .اسناد باالسری استانی غالباً ناظر بر مزیت ها و برنامه های توسعه استانی
می باشند از آن جمله می توان طرح آمایش سرزمین و سند توسعه استان اشاره نمود.
اسناد باالسری شهری نیز مجموعه از طرح های ساختاری راهبردی شهری می باشند که در قالب طرح های
جامع و تفصیلی برنامه های توسعه شهری را تبیین می کنند همچنین کلیه طرح های جامع موضوعی نیز به
عنوان بخشی از اسناد باالسری شهری شناخته می شود .در مسیر تدوین سند راهبردی شهرداری بندرعباس و
در گام های ابتدایی پروژه کلیه اسناد باالسری ملی  ،منطقه ای و استانی مرتبط با شهر بندرعباس استخراج و
در مسیر پروژه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
در ادامه لیست اسناد باالسری که در تدوین این سند مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته آورده شده است:

 سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1444هجری شمسی
 سند توسعه ملی استان بندرعباس
 سند آمایش سرزمین
 طرح ساختاری-راهبردی و تفصیلی شهر بندرعباس
 برنامه ششم توسعه
 سند جامع حمل و نقل شهر بندرعباس
 جشم انداز منطقه  1کشور
 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی
 شیوه نامه وزارت کشور
24
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 طرح جامع بندرعباس
 طرح جامع گردشگری
-1-1چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1444هجری شمسی

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و
در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی  ،در چشم انداز  14ساله:
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی  ،علمی و فناوری در سطح منطقه  ،با هویت
اسالمی و انقالبی  ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط بین الملل.
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز  ،چنین ویژگی هایی خواهد داشت :
 توسعه یافته  ،متناسب با مقتضیات فرهنگی  ،جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخالقی و ارزش
های اسالمی  ،ملی و انقالبی  ،با تأکید بر مردم ساالری دینی  ،عدالت اجتماعی  ،آزادیهای مشروع  ،حفظ
کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی .

 برخورداراز دانش پیشرفته  ،توانا در تولید علم و فن آوری  ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه
اجتماعی در تولید ملی.

 امن  ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت .

 برخوردار از سالمت  ،رفاه  ،امنیت اجتماعی  ،فرصت های برابر  ،توزیع مناسب درآمد  ،نهاد مستحکم
خانواده  ،به دور از فقر  ،فساد  ،تبعیض و بهره مند از محیط مطلوب .

 فعال  ،مسئولیت پذیر  ،ایثارگر  ،مومن  ،رضایت مند  ،برخوردار از وجدان کاری  ،انضباط  ،روحیه تعاون
و سازگاری اجتماعی  ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن .

 دست یافته به جایگاه اول اقتصادی  ،علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای
میانه  ،قفقاز  ،خاورمیانه و کشورهای های همسایه ) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم  ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادی  ،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل .
مالحظه ـ در تهیه،تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه  ،این نکته مورد توجه قرار
میگیرد  :شاخص های کمی کالن آنها از قبیل ،نرخ سرمایه گذاری  ،درآمد سرانه  ،تولید ناخالص ملی ،
نرخ اشتغال و تورم  ،کاهش فاصله درآمد میان دهک های باال و پایین جامعه  ،رشد فرهنگ و آموزش و
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پژوهش و توانایی های دفاعی وامنیتی  ،باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز ،
تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

-1-2سند توسعه ملی استان هرمزگان

در ادامه به بررسی موارد مهم سند توسعه ملی استان هرمزگان پرداخته شده است.
اصلی ترین قابلیت های توسعه بر اساس سند توسعه ملی استان هرمزگان
 برخورداری از منابع غنی و تنوع زیستی در اکوسییستم های ساحلی و تنوع آب و هوایی همراه با
تنوع پوشش گیاهی و وجود جنگلهای خلیج عمانی ،جنگلهای مانگرو و مجموعه ای از ذخایر
ارزشمند گیاهی و جانوری
 نزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی  ،فرهنگی ،اقتصادی و روابط گسترده
پولی و مالی و مبادله کاال و فرهنگ با کشور های مذکور
 امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش
بازرگانی و مزیت نسبی توسعه به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری هوایی  ،دریایی
،زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی
 برخورداری از ذخایر آبزیان بویژه امکانات گسترش و توسعه طرحهای پرورش میگو و ماهی در
قفس
 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحی آب و منابع توسعه خاک
 وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش  ،نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی  ،گرایش
بخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی ( ) NGOبه سرمایه گذاری و خدمات رسانی در
توسعه ورزش
عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه بر اساس سند توسعه ملی استان هرمزگان
 نازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بویژه
کمبود آب شیرین که در نتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل
طبیعی دشوار می باشد .
 گستردگی و تعدد گنبد ها و تشکیالت نمکی و شور کننده همراه با قلیائیت و شوری خاک که
26
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بخش عظیمی از منابع آب و خاک استان را شور و غیر قابل استفاده کرده است .
 مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی  ،هجوم شنهای روان و بیابان زایی همراه با گرایش منفی در تولید
مراتع و کمبود سرمایه گذاری در جهت صیانت از جنگلها و مراتع ،آب و خاک و تامین سوخت
روستایی
 وجود شرایط آب و هوایی نامناسب که موجب استهالک شدید سرمایه ثابت و ماشین االت
اهداف بلند مدت بر اساس سند توسعه ملی استان هرمزگان

 ایجاد تعادل و توازن درون استانی و تجدید نظر در ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی استان و
تاکید بر استمرار سیاست تقویت و تجهیز شبکه های زیر بنایی در نواحی توسعه نیافته شمال ،نوار
ساحلی و جزایر توسط دولت .
 افزایش سهم و نقش استان در فعالیت های اقتصادی ملی و فراملی با بهره گیری از موقعیت های
خاص جغرافیایی سیاسی و اقتصادی استان ،بویژه کانونهای شهری بندرعباس  ،قشم و کیش و نوار
ساحلی
 توسعه فعالیت های گردشگری با توجه به نوار ساحلی و جزایر و مناطق آزاد کیش و قشم
 تقویت بخش رسمی اقتصادی استان در تقابل با فعالیت های بخش غیر رسمی و کاهش پدیده
قاچاق کاال .
 ایجاد توازن و تعادل در نظام سلسله مراتب خدمات رسانی و جوامع شهری و روستایی استان و شتاب
بخشیدن به روند کنونی توسعه شهرهای کوچک
 ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی تا حد دستیابی به میانگین های ملی  ،توانمند سازی نیروهای محلی ،
گسترش تبادالت فرهنگی استان با سطح ملی و اعتالی معرفت دینی  ،ارزش های فرهنگی و
ویژگیهای هویتی و بهبود و غناء بیشتر هنر و فرهنگ استان .
 حفاظت و ارتقای سطح توانمندیهای محیطی و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار استان  ،حفظ
محیط زیست ،بهره برداری عقالیی از منابع و گسترش مشارکت های مردمی در این زمینه
 ارتقاء کارکرد ها و عمکلرد های بخش کشاورزی با تاکید بر افزایش بهره وری فعالیت های
مختلف کشاورزی
 تامین آب و مهار روان آبهای سطحی
 نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید
 ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های
اجتماعی
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-1-3سند آمایش سرزمین:

اصلی ترین قابلیت های توسعه بر اساس سند آمایش سرزمین
 مرادات بازرگانی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندرعباس
 بزرگترین بارانداز کشور
 مهمترین مرکز استراتژیک و تجاری کشور در جوار خلیج فارس
 قرار گرفتن در کنار آبهای کشتیرانی و برخوردار از امتیاز حمل و نقل دریایی
 شرایط ویژه آب و هوای جهت گردشگری
 قطب خدمات بازرگانی منطقه
 سهم غالب و بیرقیب بندرعباس در حمل و نقل کانتینری کشور
 قابلیت توسعه فعالیتهای اقتصادی  ،حمل و نقل و بازرگانی
 وجود دو دشت مهم کشاورزی ایسین و تازیان
-1-4سند ملی توسعه استان هرمزگان

اصلی ترین قابلیت های توسعه بر اساس سند ملی توسعه استان هرمزگان
 موقعیت حساس استان به دلیل گسترش مناسب آن در نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان ،
بویژه استقرار مرکز استان در یکی از حساس ترین نواحی خلیج فارس و نزدیکی به تنگه استراتژیک
هرمز و دسترسی به آبهای بین المللی .
 برخورداری از چهارده جزیره بزرگ و کوچک با پراکنش مطلوب  ،قابلیت های متفاوت
،کارکردهای گوناگون تجاری ،شیالتی  ،صنعتی ،نظامی  ،توریستی و نفتی
 برخورداری از منابع غنی و تنوع زیستی در اکوسییستم های ساحلی و تنوع آب و هوایی همراه با
تنوع پوشش گیاهی و وجود جنگلهای خلیج عمانی ،جنگلهای مانگرو و مجموعه ای از ذخایر
ارزشمند گیاهی و جانوری
 نزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی  ،فرهنگی ،اقتصادی و روابط گسترده
پولی و مالی و مبادله کاال و فرهنگ با کشور های مذکور
 وجود ذخایر عظیم گاز و سایر معادن و منابع با ارزش اقتصادی که می توانند زمینه ساز توسعه صنایع
مرتبط با آن باشند.
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 برخورداری از شرایط اقلیمی ویژه و مطلوب برای تولید محصوالت صیفی در زمستان و توانائی
تولید محصوالت با ارزش صادراتی و گسترش کشت گلخانه ای
 همجواری با منطقه پارس جنوبی و استفاده از این قابلیت برای ایجاد و توسعه پاالیشگاه ها ،صنایع و
خدمات پشتیبان در نوار ساحلی و غرب استان
 امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش
بازرگانی و مزیت نسبی توسعه به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری هوایی  ،دریایی
،زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی
 برخورداری از ذخایر آبزیان بویژه امکانات گسترش و توسعه طرحهای پرورش میگو و ماهی در
قفس و گونه های برداشت نشده میکتوفیده و کمتر برداشت شده ساردین ماهیان و توسعه صید
صنعتی
 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحی آب و منابع توسعه خاک
 برخورداری از جاذبه های گردشگری به دلیل دسترسی به سواحل  ،بنادر و جزایر زیبا و اکوسیستم
ویژه ساحلی و دریایی مانند جنگلهای حرا و ظرفیت های اقامتی نسبتا“ خوب همراه با صنایع دستی و
هنر های بومی جذاب و امکانات استفاده از ورزشها و تفریحات آبی
 نیروگاه عظیم  1144مگاواتی موجود و نیروگاه در دست ساخت  1444مگا واتی سرخون
 وجود مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کیش و قشم و مناطق ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
،کشتی سازی و معادن و فلزات و امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی در آن مناطق
 وجود منابع قابل توجه پس اندازهای مردمی نزد بانکهای استان
 استقرار مجموعه ای از صنایع و زیر ساختهای بزرگ مانند پاالیشگاه نفت و گاز ،سیمان ،آلومینیوم
،فوالد به عنوان زمینه ساز توسعه صنعتی استان
 وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش  ،نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی  ،گرایش
بخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی ( ) NGOبه سرمایه گذاری و خدمات رسانی در
توسعه ورزش
 ب ـ عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان
 نازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بویژه
کمبود آب شیرین که در نتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل
طبیعی دشوار می باشد .
 گستردگی و تعدد گنبد ها و تشکیالت نمکی و شور کننده همراه با قلیائیت و شوری خاک که
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بخش عظیمی از منابع آب و خاک استان را شور و غیر قابل استفاده کرده است .
 مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی  ،هجوم شنهای روان و بیابان زایی همراه با گرایش منفی در تولید
مراتع و کمبود سرمایه گذاری در جهت صیانت از جنگلها و مراتع ،آب و خاک و تامین سوخت
روستایی
 استمرار خشکسالی سال های گذشته و پیامدهای منفی آن در کشاورزی ،عمران شهری و روستائی
 وجود شرایط آب و هوایی نامناسب که موجب استهالک شدید سرمایه ثابت و ماشین االت نسبت به
سایر مناطق کشور شود.
 وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمد های عمومی
 ج ـ مسائل اساسی توسعه استان
 باال بودن بار آلودگی نفتی در محیط زیست دریایی منطقه و خسارت وارده به منابع آبزیان
 فقدان سرمایه گذاری های الزم و کافی بویژه در مناطق شرقی  ،غربی و شمالی استان از سوی دولت
در زمینه ایجاد تاسیسات زیر بنائی و زیر ساختها و کمبود آنها در نوار ساحلی و جزایر
 ضعف جدی استان در برخورداری از سنت ها و نهادهای کار فرمایی بویژه در بخش صنعت و
خدمات مولد و سرمایه گذاری مشاوره ای و پیمانکاری بخش خصوصی نزد جمعیت بومی استان
 بحران آب و تداوم خشکسالی و هزینه های باالی تولید و تامین آب
 عدم برخوردای استان از شبکه های راههای مناسب و سریع درون استانی و بین منطقه ای
 فقر فرهنگی و پایین بودن شاخصهای توسعه انسانی در مقایسه با میانگین ملی و فقدان نیروی کارآمد
،ماهر و متخصص بومی و بطور کلی ضعف مهارتهای فنی و حرفه ای .
 پراکنش مراکز زیست و فعالیت همراه با عدم تعادلهای درونی در توسعه منطقه  ،کمی جمعیت ،
ساختارهای بسته اجتماعی ،فرهنگی  ،سنتی بودن و غیر اقتصادی بودن شیوه ای تولید روستایی
 تقابل اشکال مدرن و سنتی زیست و فعالیت در همه وجوه اجتماعی و اقتصادی
 کمبود جاذبه های کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و فقدان سیاستهای مناسب تشویقی
همراه با باال بودن مخاطرات و هزینه های سرمایه گذاری
 فقدان مراکز شهری و خدماتی قوی و توسعه یافته عرضه کننده خدمات برتر مطلوب و وابستگی به
مراکز و کانونهای رقیب شهری در داخل و خارج منطقه و بطور کلی ضعف شدید هرمزگان
 نرخ بیکاری باالتر از میانگین ملی که با جوانی جمعیت تشدید میگردد
 قاچاق کاال ،اعتیاد و گستردگی بخش غیر رسمی
 فقدان نظام شناسایی استعداد های ورزشی
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هدف های بلند مدت توسعه استان

 با توجه به قابلیت ها و تنگناها ی موجود  ،محور های توسعه استان بر پایه بخش های بازرگانی و
کشاورزی با تاکید بر شیالت و صنعت و گردشگری خواهد بود  .بدین ترتیب اهداف بلند مدت
توسعه استان عبارتند از :

 ایجاد تعادل و توازن درون استانی و تجدید نظر در ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی استان و
تاکید بر استمرار سیاست تقویت و تجهیز شبکه های زیر بنایی در نواحی توسعه نیافته شمال ،نوار
ساحلی و جزایر توسط دولت .

 افزایش سهم و نقش استان در فعالیت های اقتصادی ملی و فراملی با بهره گیری از موقعیت های
خاص جغرافیایی سیاسی و اقتصادی استان ،بویژه کانونهای شهری بندرعباس  ،قشم و کیش و نوار
ساحلی

 توسعه فعالیت های گردشگری با توجه به نوار ساحلی و جزایر و مناطق آزاد کیش و قشم

 تقویت بخش رسمی اقتصادی استان در تقابل با فعالیت های بخش غیر رسمی و کاهش پدیده
قاچاق کاال .

 ایجاد توازن و تعادل در نظام سلسله مراتب خدمات رسانی و جوامع شهری و روستایی استان و
شتاب بخشیدن به روند کنونی توسعه شهرهای کوچک .
 ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی تا حد دستیابی به میانگین های ملی  ،توانمند سازی نیروهای محلی
 ،گسترش تبادالت فرهنگی استان با سطح ملی و اعتالی معرفت دینی  ،ارزش های فرهنگی و
ویژگیهای هویتی و بهبود و غناء بیشتر هنر و فرهنگ استان .
 حفاظت و ارتقای سطح توانمندیهای محیطی و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار استان ،
حفظ محیط زیست ،بهره برداری عقالیی از منابع و گسترش مشارکت های مردمی در این زمینه .

 ارتقاء کارکرد ها و عمکلرد های بخش کشاورزی با تاکید بر افزایش بهره وری فعالیت های
مختلف کشاورزی

 تامین آب و مهار روان آبهای سطحی

 نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید
 ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های
اجتماعی
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 دست یابی به هدف های توسعه هزاره ( )M.D.Gدر استان

 توانمند سازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ
 توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان
 هـ ـ راهبردهای بلند مدت توسعه استان :

 ایجاد شرایط و فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی غیر
دولتی بر اساس اولویت های زیر :

 گسترش خدمات بازرگانی نوین با تاکید بر خدمات بانکی ،بیمه ،حمل و نقل و ترانزیت کاال

 توسعه فعالیت های صنعتی با گرایش به تولید کاالهای صادراتی و خدمات مرتبط به ویژه توسعه
صنایع آنرژی بر  ،پیمیایی  ،متالوژی  ،تبدیلی و تکمیلی کشاورزی  ،شیالت  ،صنایع دریایی ،
معدن  ،پوشاک و صنایع پایین دستی مس و پترو شیمی و نفت و گاز

 ایجاد ظرفیت های جدید و فرآوری محصوالت در زیر بخش های شیالت  ،آبزی پروری ،
محصوالت جالیزی و کشت های خارج از فصل  ،دام و باغداری

 گسترش تاسیسات و تجهیزات گردشگری در نوار ساحلی و کانون ها و عرصه های گردشگری
 ایجاد گسترش خدمات تخصصی و برتر با تاکید بر توسعه  ITو خدمات پشتیبان تولید .

 تعادل بخشی و ایجاد پایداری در سازمان فضایی مراکز زیست و فعالیت توسط بخش دولتی با
اولویت نواحی شرقی و غربی استان در زمینه گسترش شبکه های ارتباطی سریع دورن استانی و بین
منطقه ای  ،طرح های تامین و انتقال آب به مراکز زیست و فعالیت و حفظ و احیای منابع طبیعی
استان .

 حمایت از نهادهای کار آفرین و جلب سرمایه های خارجی با تاکید بر کار آفرینان محلی و
سرمایه های بومی مستقر در کشور های حاشیه خلیج فارس
 گسترش روند شهر نشینی و بازنگری در نظام خدمات رسانی به مراکز زیست و فعالیت استان بر
اساس اولویت های زیر:

 ساماندهی مجدد ساختار اقتصادی  ،کالبدی منطقه شهری بندرعباس با رویکرد مرکز خدمات برتر
منطقه ای درحوزه ساحلی جنوب کشور

 شناسایی و تقویت کانونهای جمعیتی مستعد برای توسعه شهری با اولویت مراکز شهری موجود در
نوار ساحلی
 توسعه و عمران نواحی روستایی استان با اولویت مراکز و مجموعه های روستایی دارای قابلیت
توسعه
32

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

 توسعه عمران جزایر استان متناسب با نقش و عملکرد آنها در ابعاد ملی و استانی و قابلیت های
بالقوه توسعه آنها مبتنی بر نتایج طرحهای مطالعاتی از قبیل طرح جامع گردشگری  ،آمایش نوار
ساحلی و جزایر و طرحهای توسعه نواحی خاص .

 تکمیل و استقرار جامع مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و خانه های بهداشت در چهارچوب
طرح گسترش شبکه استان .
 بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی استان با رویکرد خدمات هاب
بندرعباس – قشم  ،توسعه خدمات برتر  ،فناوری های نوین  ،سوخت رسانی به کشتی ها  ،ذخیره
سازی نفت و همسازکردن محیط های پیرامون با این مناطق
 ایجاد بستر ها و زمینه های مناسب و شفاف سازی قوانین و مقررات مرتبط با جذب سرمایه های
بومی و غیر بومی در امر توسعه استان

 ارتقای سطح دانش و افزایش اختیارات مدیران محلی و حمایت از نهادهای مدنی و صنفی غیر
دولتی در جهت تمرکز زدایی در مدیریت و تقویت مشارکت مردم در فرآیند توسعه استان .

 ایجاد زمینه های مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و متخصص با اولویت
جذب نیروهای بومی بویژه در بخش های خدمات برتر استان .
 ارتقای شاخصهای توسعه انسانی استان با تاکید بر سطح سواد و فرهنگ عمومی  ،بهداشت و
درمان و افزایش نرخ مشارکت زنان و جوانان.

 ایجاد بسترهای الزم برای توسعه فرهنگ و هنر بومی و تقویت و گسترش مناسبات فرهنگی استان
با سطح ملی

 اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع طبیعی و محیط زیست استان با تاکید بر حفاظت از اکوسیستمهای
ویژه نوار ساحلی و رعایت تعادل در بهره برداری از عرصه های مرتعی و منابع دریایی
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-1-5طرح ساختاری-راهبردی شهر بندرعباس:
بررسی محدودیتها و امکانات

افزایش تراکم زیستی در محالت با توجه به روند تشدید مهاجرت.
شرایط نامساعد زیستی در حواشی شهر و سکونتگا ههای غیررسمی آن.
وجود پتانسیل های تجاری و فرصتهای اقتصادی ویژه در شهر.
اهمیت گمرکی شهر در مبادالت تجاری و لنگرگاهی آن.
سرزندگی و گردش مالی گسترده در شهر.
موقعیت بندری شهر و وجود تاسیسات بندری شهید رجایی و شهید باهنر که این شهر را به عمده ترین
کانون ورود و خروج کاال به کشور و بالعکس تبدیل نموده است.
موقعیت استراتژیک استقرار بندرعباس در شمال تنگه ی هرمز که موجب استقرار بزرگترین پایگاه های
هوایی و دریایی در این شهر گردیده و همین مسئله خود موجب افزایش سهم خدمات در اقتصاد این شهر
میگردد.
برخورداری از ذخایر گاز و منابع طبیعی پایه نظیر آبزیان ،محصوالت کشاورزی و موادغذایی.
امکان ایجاد بازارچه های مرزی که موجب توسعه اشتغال خواهد شد
تعیین بندرعباس به عنوان یک مرکز فرامنطقه ای در سطح منطقه ساحلی جنوب کشور و یکی از شهرهای
بزرگ و مهم در تقسیم کار ملی در کشور.
ساحلی بودن شهر بندرعباس،که خود موجب پدید آمدن مزیت های متنوعی از بعد طبیعی ،اقتصادی و ...
برای شهر گردیده است.
امکان کاشت و پرورش حرا که از گیاهان بومی منحصر به فرد منطقه می باشد
نزدیکی به مناطق حفاظت شده ی گنو و جنگلهای حرا.
مقاومت کم ساختمان های سنتی در برابر زلزله و شرایط بد جوی.
وجود فضاهای شهری در البالی بافت مسکونی جهت تبدیل به فضاهای مناسب.
گرمای طاقت فرسای شهر ،لزوم استفاده از وسایل خنک کننده را الزامی می نماید  .ولی تاکنون کمتر
توجهی به جانمایی وسایل خنک کننده در بدن ه ی ساختمان ها شده است.
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فرسودگی بافت های قدیمی و حاشیه ای و ارزان بودن قیمت زمین در این محدوده ها به همراه توجه جدی
مسئوالن به توانمندسازی این محدوده ها ،از فرصت های مناسب در ارتقای کیفیت محیطهای این بافتها
محسوب می شود
تداخل وظایف مدیریت شهری با دستگا هها و سازما نهای اداری.
کمبود منابع مالی قابل اتکاء و مستمر
عدم همکاری و هماهنگی موثر سازما نها ودستگا هها.
ناکارآمدی قوانین موجود.
عدم مشارکت موثر شهروندان.
عدم تخصیص منابع مالی از درآمدها در مقیاس ملی برای بهبود و اداره تبعات و فشارهای حاصل از موارد
فوق به شهر بندرعباس
تنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مناسب برای افزایش درآمد شهرداری از طریق وضع
عوارض جدید.
وجود زمینه های الزم برای اقدام به انجام پروژه های مشارکتی با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در
جهت کسب درآمد و تحقق طرح های خدماتی و توانمندسازی شهرداری.
ارتقای کیفیت محیط شهری از مهمترین رسالت های مدیران و طراحان شهری است  .خلق فضاهایی
باهویت ،خوانا ،زیبا ،متنوع ،ایمن ،سرزنده ،پرجنب و جوش و خالق که شهروندان در آن به کار و فعالیت
و زندگی با کیفیت مطلوب بپردازد ،می بایست هدف هر طرح شهری باشد .
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اهداف طرح ساختاری-راهبردی شهر بندرعباس

•

توسعه پایدار شهری  :توسعه پایدار ،توسعه ی است که در جهت رفع نیازهای کنونی باشد ،بدون

آنک ه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد  .توسعه ی پایدار دربرگیرنده ی تغییر
روابط انسان ها و نسل آینده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد  .توسعه ی پایدار دربرگیرنده ی تغییر روابط
انسان ها و بین انسان و طبیعت در زمان کنونی و در طول زمان است.
•

واقعگرایی ،هماهنگی با روندهای واقعی رشد و توسع هی کالبدی شهر

•

رعایت حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی

•

مشارکت شهروندان در اجرای طرح

•

ایمنی

•

ارتقای کیفی فضای شهری

-1-6بررسی ساختار کالبدی بندرعباس ( برگرفته از مطالعات اولیه طرح تفصیلی ):

جدول  :32جدول توزیع کاربری های کالن در شهر بندرعباس

کاربری کالن

مساحت (هکتار)

سهم (درصد)

سرانه(مترمربع)

مسکونی

718071

69732

9373

خدماتی

71571

2722

7777

فعالیت

116

78707

7077

کاربریهای غیر فعال

625976

91773

26

معبر

756679

6779

9572

جمع

179670

788

72272
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 91 درصد سطح شهر زیر پوشش کاربری هایی است که نقش کارکردی و اساسی در کیفیت شهری
ندارند (.دریا  ،رودخانه و حریم  ،راه آهن  ،نظامی ،بایر و فاقد کاربری )
 حدود  95درصد کل شهر مربوط به کاربری های مسکونی و فعالیت تجاری و خدماتی است.
 11 درصد سطح کل شهر زیر پوشش شبکه معابر قرار دارد.
 4644 درصد سطح شهر در اختیار کاربری های خدمات عمومی شهری است

جدول ذیل نشاندهنده سرانه کاربری های خدمات اساسی شهر بندرعباس می باشد:

جدول  :33سرانه کاربری های خدمات اساسی شهر بندرعباس

نوع کاربری (خدمات اساسی شهر)

سهم

سرانه

اموزشی

74.0

5.2

مذهبی

74.0

5.2

فرهنگی

7400

5.5

درمانی

7400

3.1

ورزشی

047.

3.1

فضای سبز

047.

1.3

پس از آن سرانه های وضع موجود در شهر بندرعباس را با سرانه های مصوب شورای عالی معماری و
شهرسازی ایران مقایسه می کنیم.
سرانه های وضع موجود در شهر بندرعباس و سرانه های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی
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همان طور که در جدول فوق مشخص است ،سرانه های موجود شهر بندرعباس در دو مورد در وضعیت
نامطلوب قرار دارند:
 .1سرانه فرهنگی
 .1سرانه فضای سبز
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ب
خ
س
ش وم
تدوین چشم انداز
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بخش سوم  :تدوین چشم انداز
 -1تعاریف چشم انداز:
مفهوم چشم انداز:



چشم انداز یک عامل کلیدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شناخته ها به ناشناخته ها است که رهبران اثر بخش را
قادر می سازد ،با در کنار هم قرار دادن حقایق ،آرزوها ،ایده آلها ،فرصتها و تهدیدها ،آینده ای جذاب و تقریباً

دست یافتنی را تصویر کنند)Hickman & Silva( .



چشم انداز وضعیتی را معرفی می کند که پس از اجرای کامالً موفقیت آمیز برنامه ها و استراتژیها ،به آن دست
خواهیم یافت.



آینده مطلوب مبتنی بر ظرفیت های بالقوه و مزیت های رقابتی

ویژگی های چشم انداز:

 دارای متنی کوتاه ()Brief
 واقع گرایانه ()Realistic
 واضح و قابل فهم ()Clear and understandable
 مطلوب و برانگیزاننده ()Desirable and motivating
 تعهد زا ()Making commitment
 جامع ()Broad
 بلندپروازانه ()Ambitious- it should not be easily achieved
 جهت دهنده ()Provide a general sense of direction



بیانی روشن از مقصد
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شکل  :3ویژگی های چشم انداز

 -2چشم انداز یک شهر :
چشم انداز یک شهر بیان واضح و مختصر یک شهر درآینده می باشد در صورت فعلیت یافتن تمامی
ظرفیت های شهر و به عبارت دیگر چشم انداز یک شهر نمایش آینده بالقوه یک شهر می باشد.
چهار ویژگی اصلی چشم انداز شهر:



روشن و فشرده بودن



معطوف به آینده بودن



به فعلیت درآمدن توان ها و ظرفیت های بالقوه
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تمرکز بر مزیت های رقابتی شهر

تفاوت های چشم انداز شهر با چشم انداز شهرداری:

درشهر های توسعه یافته که مدیریت یکپارچه شهری در آنها بطور کامل اجرا می شود برنامه راهبردی و
چشم انداز شهرداری بخش یا زیر دستی از سند توسعه شهر می باشد .اما در ایران با توجه به عدم محقق شدن
مدیریت واحد شهری  ،این امکان بطور کامل فراهم نشده و با توجه به جامعیت فعالیت شهرداری نسبت به
سایر متولیان شهری غالباً از چشم انداز شهرداری به عنوان چشم انداز شهر نیز یاد می شود.
(البته در پاره ای از موارد پروژه های محدودی با همکاری سایر دستگاهها جهت تهیه سند چشم انداز شهر
صورت گرفته که با توجه به جامعیت فعالیتهای شهرداری در سطح شهر این چشم انداز همگام وهمسان با
چشم انداز شهرداری بوده است).
بر این اساس و مبتنی بر دستورالعمل های ارسالی وزارت کشور در خصوص تهیه برنامه راهبردی
شهرداری ها تفکیک حوزه وظایف شهر و شهرداری به این صورت است .این سند حوزه وظایف ذیل را در
سطح شهر پوشش می دهد:
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق آن راهبرد بر عهده شهرداری است.
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق آن در سطح شهر به طور مشترک برعهده شهرداری و سایر دستگاهها
است.
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق با سایر دستگاه ها می باشد اما نیاز به اقداماتی از سوی شهرداری دارد.
با این ادبیات و در نظر گرفتن حجم باالی فعالیتهایی مرتبط با شهرداری ( فعالیت هایی که شهرداری
مسئول مستقیم اجرای آنها می باشد یا در اجرای آن همکاری نموده و یا نهایتاً تسهیل گر آن می باشد) می
توان به این نکته اشاره کرد که چشم انداز شهرداری بندرعباس می تواند به عنوان آیینه تمام نمای چشم انداز
شهر بندرعباس در افق  1414مورد استفاده قرارگیرد.

الگوی چند چشم اندازی:
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بطور کلی دو الگوی اصلی برای تنظیم چشم انداز توسعه شهری در نظر گرفته می شود:
ا -الگوی تک چشم اندازی
 -1الگوی چند چشم اندازی
در الگوی تک چشم اندازی قبل از رسیدن به راهبردها یک سطح دیگر به عنوان اهداف راهبردی یا
اهداف راهبردی مطرح می شود اما در الگوی چند چشم اندازی از آنجا که اهداف کلی در بندهای مختلف
چشم انداز مستتر است بعد از بیان چشم انداز ها به ارائه راهبردها پرداخته می شود.
با توجه رواج بیشتر الگوی چند چشم انداز در تهیه اسناد راهبری کالنشهرهای بین المللی و ملی و نظر به
اینکه در الگوی چند چشم اندازی هر یک از چشم اندازها خود به تنهایی نیز چشم انداز بوده و به منظور
دستیابی به چشم اندازی با مفهوم  ،روان و سلیس که قابل فهم و جذب برای تمام شهروندان باشد و با توجه
به دستورالعمل وزارت کشور برای کالنشهرها سند راهبردی شهرداری بندرعباس بر مبنای الگوی چند چشم
اندازی تدوین شده است.

-3بررسی اسناد باالدستی در تبیین چشم انداز:
در این بخش اسناد باالدستی که پیشتر به آن اشاره شد مورد استفاده قرار می گیرد و نکات کلیدی این
اسناد در ارتباط با تدوین چشم انداز استان بندرعباس ،استخراج می شود.
-3-1نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران
افق :1444

مطابق با مطالب عنوان شده در سند چشم انداز جمهوری اسالمی افق  1444فصل پیش ،موارد ذیل در
ارتباط با چشم انداز شهر بندرعباس استخراج می شود:
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جدول  :1نکات قابل استفاده در چشم انداز بندرعباس با استفاده از سند چشم انداز جمهوری اسالمی افق 1444

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

سند چشمانداز جمهوری

توسعه و تقویت حمل و نقل در خدمت بازرگانی بر پایه های ملی و منطقه ای

اسالمی
سند چشمانداز جمهوری

تقویت شهر بندرعباس به عنوان یکی از مراکز منطقه ای ارائه خدمات برتر در ساحل جنوبی کشور

اسالمی
سند چشمانداز جمهوری

تقویت و بهبود عملکرد اقتصادی منطقه با اقتصاد جهانی و تحقق اهداف مانند تامین سرمایه  ،ارتقاء سطح

اسالمی

فناوری و گسترش بازارها و افزایش صادرات

سند چشمانداز جمهوری
اسالمی
سند چشمانداز جمهوری
اسالمی

توسعه و تجهیز مبادی ورودی و خروجی کاال و تجهیزات و تسهیالت مناسب برای حمل و نقل کاال و مسافر

برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا و تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی

 -3-2نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس برنامه های ششم توسعه:
نکات کلیدی و قابل توجه از برنامه ششم توسعه کشور که در برنامه ریزی راهبردی شهر بندرعباس موثر بوده در قالب جدول ذیل
ارائه شده است:

جدول  :2نکات قابل توجه برنامه پنجم توسعه در چشم انداز بندرعباس
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه کشور

موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

برنامه ششم توسعه کشور

توسـعه سواحل

برنامه ششم توسعه کشور

بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده) ،بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

برنامه ششم توسعه کشور

توسعه معدن و صنایع معدنی
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سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه کشور

توسعه گردشگری

برنامه ششم توسعه کشور

فناوری نوین ،توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

برنامه ششم توسعه کشور

مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی ،رقابت پذیری و صادرات
کاالها و خدمات تولیدی

برنامه ششم توسعه کشور

اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود

برنامه ششم توسعه کشور

امکانسنجی ،طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی در خارج از محدوده

برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور

برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور

توسعه روشهای آبیاری نوین ،اجرای عملیات آب و خاك (سازهای و غیرسازهای) ،توسعه آب بندها و
سامانه(سیستم)های سطوح آبگیر
مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی
نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست ( )SEAدر سیاستها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست
محیطی
اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه ،تجهیزات و کاغذ ،کاهش مواد جامد
زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه
افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان
مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) ،برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره
برداری از بنادر اصلی
سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری
احیاء ،بهسازی ،نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست وهفتاد محله در قالب مطالعات

برنامه ششم توسعه کشور

مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـ
گاههای غیررسمی و حاشیـه ای)

برنامه ششم توسعه کشور

برنامه ششم توسعه کشور

اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده
نصب ،نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند درکلیه معابر اصلی ،میادین و
بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها
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-3-3نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس سند ملی توسعه استان:
بر اساس سند ملی توسعه استان هرمزگان  ،موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط با چشم انداز شهر بندرعباس استخراج
شده است:

جدول  :3نکات قابل توجه سند ملی توسعه استان هرمزگان در چشم انداز بندرعباس
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند ملی توسعه استان

ساماندهی خور های متعدد و گسترده ساحلی به لحاظ توان بالقوه آنها در توسعه گردشگری و ایجاد

هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

منابع درآمدی در زمینه های بازرگانی و صیادی
تجهیز و تقویت بندرعباس بعنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور در افق چشم انداز برای پوشش
خدماتی مورد نظر و خدمات برتر منطقه
توسعه مجموعه بندرعباس – قشم در حد مرکز تجاری – صنعتی مهم (  ) HUBدر خلیج فارس با قابلیت ارائه
خدمات تخلیه و نگهداری کاال  ،خدمات فرودگاهی و بندری صادرات مجدد و توسعه گردشگری داخلی و
خارجی
توسعه گردشگری داخلی و خارجی

تامین آب مورد نیاز مراکز زیست و فعالیت استان با اولویت شرب و صنعت متناسب با گسترش این
سند ملی توسعه استان

مراکز از طریق ذخیره سازی و جلوگیری از هدررفتن آبهای سطحی (اعم از رودخانه های دائمی و

هرمزگان

فصلی) و تاکید بر حفاظت کیفی آب های سطحی ،استفاده از منابع آب های شیرین زیرزمینی ،بهره
گیری از آب شیرینکنها و آب های غیرمتعارف و انتقال آن به مراکز مصرف.

سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

تقویت نقش بندرعباس به عنوان یکی از مراکز منطقه ای ارایه خدمات برتر در سواحل جنوبی کشور

توسعه صنایع پشتیبانی حمل و نقل و خدمات وسائط حمل و نقل دریایی در نوار ساحلی استان

توسعه صنایع غذایی تبدیلی و صنایع شیالتی در نواحی مستعد بعنوان محرک توسعه بخش
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سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند ملی توسعه استان

مدیریت جامع پسماندها و انجام چهار چوبهای الزم برای کاهش و کنترل آلودگیهای و جلوگیری از

هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

تخریب محیط زیست
برخورداری از منابع غنی و تنوع زیستی در اکوسییستم های ساحلی و تنوع آب و هوایی همراه با تنوع
پوشش گیاهی و وجود جنگلهای خلیج عمانی ،جنگلهای مانگرو و مجموعه ای از ذخایر ارزشمند
گیاهی و جانوری
نزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی  ،فرهنگی ،اقتصادی و روابط گسترده پولی
و مالی و مبادله کاال و فرهنگ با کشور های مذکور
امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش
بازرگانی و مزیت نسبی توسعه به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری هوایی  ،دریایی
،زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی
برخورداری از ذخایر آبزیان بویژه امکانات گسترش و توسعه طرحهای پرورش میگو و ماهی در قفس
و گونه های برداشت نشده میکتوفیده و کمتر برداشت شده ساردین ماهیان و توسعه صید صنعتی
حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحی آب
وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش  ،نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی  ،گرایش
بخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی ( ) NGOبه سرمایه گذاری و خدمات رسانی در
توسعه ورزش
نازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بویژه
کمبود آب شیرین که در نتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل
طبیعی دشوار می باشد .
توسعه فعالیت های گردشگری با توجه به نوار ساحلی و جزایر
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سند

سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی تا حد دستیابی به میانگین های ملی  ،توانمند سازی نیروهای محلی ،
گسترش تبادالت فرهنگی استان با سطح ملی و اعتالی معرفت دینی  ،ارزش های فرهنگی و
ویژگیهای هویتی و بهبود و غناء بیشتر هنر و فرهنگ استان .
تامین آب و مهار روان آبهای سطحی
ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های
اجتماعی
ایجاد شرایط و فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی با
اولویتهای  :صنایع دریایی  ،شیالت و آبزی پروری و گردشگری
حمایت از نهادهای کار آفرین و جلب سرمایه های خارجی با تاکید بر کار آفرینان محلی و سرمایه
های بومی مستقر در کشور های حاشیه خلیج فارس
ایجاد زمینه های مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و متخصص با اولویت جذب
نیروهای بومی
اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر حفاظت از اکوسیستمهای ویژه
نوار ساحلی و رعایت تعادل در بهره برداری از عرصه های مرتعی و منابع دریایی
ایجاد سازو کارهای الزم و حمایت افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

گسترش ورزش های پرورشی  ،همگانی  ،تفریحی  ،قهرمانی و حرفه ای

ریشه کنی فقر شدید و گرشنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی
نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه
مصرف آب
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-3-4نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری
بندرعباس (پژوهشگران دریا ساحل :) 44

بر اساس برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری بندرعباس  ،موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط
با چشم انداز شهر بندرعباس استخراج شده است:

جدول  :4نکات قابل توجه بر اساس برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری بندرعباس در چشم انداز بندرعباس

سند

برنامه میان مدت عملیاتی

برنامه عملیاتی

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

ماهیت و ویژگی های شهر بندرعباس از جمله بندری بودن آن ،ضرورت فعالیت شدید بخش حمل و
نقل را ایجاب می نماید
ارتباطات برون مرزی و ورود و خروج انواع کاال ،رونق بخش بازرگانی و کارهای خدماتی را موجب
شده است

برنامه عملیاتی

رشد قابل مالحظه بخش خدمات در شهر در طی  94سال گذشته

برنامه عملیاتی

برخورداری استان از زیرساخت های اصلی ترابری شامل ترابری آّبی ،جاده ای ،ریلی و هوایی

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی

موقعیت خاص استقرار استان در ساحل خلیج فارس و دریای عمان که به دلیل ساحلی بودن ،امکان
ایجاد صنایع وابسته و پیوسته به شیالت و ترابری دریایی را ممکن می سازد
امکان دسترسی مناسب به مواد اولیه وارداتی صنعت و صدور فراورده های صنعتی به کشورهای
همجوار
اقلیم ویژه و مناسب (که تولید انواع صیفی و سبزی و جالیز را در فصول پاییز و زمستان ممکن ساخته
است)

برنامه عملیاتی

حجم قابل مالحظه از روان آب ها (که مهار آنها معادل ظرفیت های جدید توسعه است)

برنامه عملیاتی

امکان تولید محصوالت باغی سودآور و صادراتی

برنامه عملیاتی

امکان توسعه کشت گلخانه ای و کشت هیدروپونیک

برنامه عملیاتی

وجود خورها و دفاتر گمرکی (قابلیت های صدور محصوالت کشاورزی)
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نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

برنامه عملیاتی

گسترش نسبی انبارها ،سردخانه ها و تاسیسات نگهداری کاال در استان

برنامه عملیاتی

وجود گرایش های نیرومند توسعه نزد جوانان و بومیان

برنامه عملیاتی

امکانات بالقوه توسعه صنایع تبدیلی (وجود مواد اولیه و منابع طبیعی موردنیاز)

برنامه عملیاتی

سطح تقاضای باال برای محصوالت کشاورزی (بدلیل رشد جمعیت و سطح نسبی باالی درآمد)

برنامه عملیاتی

امکانات توسعه کشت محصوالت سودآور و صادرات آنها

برنامه عملیاتی

وجود محرک های مهم توسعه مانند مناطق آزاد تجاری ،طرح توسعه عسلویه و ...

برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی

همجواری با بازار مصرف نسبتا بزرگ و قابل توجهی مانند شیخ نشین های عرب در جنوب خلیج
فارس (که تمایل زیادی به بعضی از محصوالت ایران و مخصوصا محصوالت کشاورزی آن دارند)
ویژگی بندری شهر بندرعباس و ساحل طوالنی در حاشیه ساحل نیلگون خلیج فارس
همجواری و فاصله بسیار کم با منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم که مملو از جاذب های طبیعی و
امکانات تجاری  -بازرگانی و صنعتی است
وجود بناها و مراکز تاریخی متعدد که نشان از قدمت سکونت و فعالیت در این منطقه از کشور دارد
همجواری و نزدیکی به جزیره زیبا و تاریخی هرمز که قلعه پرتغالی های آن مورد توجه گردشگران
می باشد
ویژگی های خاص طبیعی موجود در منطقه به خصوص جنگل های حرا و مجموعه ای از این دست

برنامه عملیاتی

عوامل و مراکز که در کنار امکان فعالیت های بازرگانی و تجاری ،انگیزه الزم برای خیل مشتاقان
گردشگری و طبیعت گردی را فراهم می آورد

برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی

موقعیت ممتاز ترانزیتی در کریدور شمال  -جنوب
استعداد زیاد برای تبدیل شدن به یک هاب ( )Hubمهم تجاری ،صنعتی ،خدماتی و توریستی در
منطقه
وجود بازار مناسب نزدیک در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای محصوالت شیالتی و
کشاورزی
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نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

به عنوان مرکز تخلیه و توزیع کاال برای این مناطق عمل می نماید و تبدیل به یک مرکز مهم عمده
برنامه عملیاتی

فروشی جهت جمع آوری تولیدات داخلی برای بازاریابی و عرضه به بازارهای خارجی و نیز پخش
کاالهای وارداتی به بازارهای داخلی می گردد

برنامه عملیاتی

اجرای طرح های زیرساختی مصوب طرح های فرادست مانند راه آهن ،صنایع سنگین ،نفت و گاز و...
و تاثیر آنها بر توسعه شهر بندرعباس

برنامه عملیاتی

سطح ارزش افزوده بخش خدمات در استان در مقایسه با سطح ملی باالتر است

برنامه عملیاتی

جوان بودن جمعیت شهر و نیروی کار آماده جهت سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

برنامه عملیاتی

مرکز گسترش و بالندگی مذهب و فرهنگ شیعه و سنی

برنامه عملیاتی

تنوع فرهنگهاو مذاهب و همزیستی مسالمت آمیز آنها در کنار هم

برنامه عملیاتی

وجود زمینه های مناسب اجتماعی و فرهنگی برای ارتباط با کشورهای همجوار

برنامه عملیاتی

دارای نقش تاریخی در مسیر ارتباطی جنوب شرق

برنامه عملیاتی

وجود تنوع نژادی  ،قومی و مذهبی همراه با تساهل فرهنگی در منطقه

برنامه عملیاتی

دارای توان باال در توسعه فرهنگی و اجتماعی

-3-5نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس سند چشم انداز استان هرمزگان:

با استفاده از سند چشم انداز استان هرمزگان  ،می توان نکات زیر را در ارتباط با چشم انداز شهر
بندرعباس استخراج کرد.
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جدول  :14نکات قابل توجه بر اساس سند چشم انداز استان هرمزگان در چشم انداز بندرعباس
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

چشم انداز استان هرمزگان

برخوردار از اقتصادی پویا ،پیشتاز و رقابتی با اولویت خدمات

چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان

دروازه جنوبی و  HUBبازرگانی کشور و دارای نقش موثر در ترانزیت بین الملل با تکیه برکریدور شمال-
جنوب (نوستراک)
قطب ارائه دهنده ملی و فراملی خدمات بازرگانی و برتر (بورس ،بیمه ،حسابرسی و  )...و خدمات پشتیبان حمل
و نقل دریایی در سطح خلیج فارس
برخوردار از جایگاه ممتاز در صنعت کشور با تکیه بر صنایع آلومینیوم ،پتروشیمی ،نفت و گاز ،سیمان و فوالد
با رویکرد صادراتی
از قطبهای شیالت و آبزی پروری کشور با رویکرد صادراتی
مرکز گردشگری فعال و پررونق با تکیه بر گردشگری ساحلی و دریایی و ارائه دهنده خدمات گردشگری در
استانداردهای بین المللی
نقش آفرینی بندرعباس به عنوان پایتخت اقتصاد دریامحور کشور و مرکز مدیریت و راهبری تعامالت ایران با
منطقه آسیای جنوب غربی در بخش های بازرگانی ،شیالت و صادرات انرژی
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 -3-6نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس سند چشم انداز توسعه مناطق واستانهای
کشور:
جدول  :11نکات قابل توجه بر اساس سند چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور در چشم انداز بندرعباس
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

دارای جایگاه اول در اقتصاد دریا محور و نقش آفرین به عنوان مهمترین دروازه جنوبی تعامالت کشور

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

دست یافته به صنعت پیشرو ،متنوع و دانش بنیان

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

تکیه بر صنایع آب بر با رویکرد صادراتی در سطح ملی و فراملی

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

برخوردار از توسعه ای متوازن و پایدار  ٬درونزا و سازمان فضایی متعادل مبتنی بر حفظ توان اکولوژیک
و مشارکت حداکثری جامعه محلی

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

قطب ارائه دهنده خدمات برتر

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

قطب اصلی تولید و صادرات محصوالت شیالتی

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

ارائه دهنده طیف متنوعی از خدمات گردشگری ساحلی و دریایی

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

ارتقاء جایگاه منطقه ای بندر شهید رجایی؛ در راستای رقابت پذیری با بنادر کشورهای همجوار

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

قطب اصلی بانکرینگ کشور و ارائه خدمات کشتیرانی ،ساخت ،تعمیرو پشتیبانی انواع شناورها و حمل
و نقل دریایی

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

قطب دوم صادرات انرژی کشور

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

جامعه ای نمونه و الگو در زمینه تعامالت اجتماعی بین اقوام و مذاهب کشور

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

دارای کشاورزی (با تاکید بر محصوالت صیفی) پیشرفته ٬متمرکز با بهره وری باال و حداقل استفاده از
منابع اکولوژیک
جامعه ای توانمند٬آگاه ٬خودباور ٬مشارکت جو  ٬قانونمدار  ٬مسئولیت پذیر  ٬بهره مند از رفاه اجتماعی
و مصون از آسیبهای اجتماعی
مستعد جهت نقش آفرینی در مدیریت و کنترل پیامدهای محیطی تغییرات اقلیم بویژه بحران آب در

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

مقیاس منطقه ای و ملی از طریق توسعه تکنولوژی و صنعت تصفیه و شیرین سازی آب دریا و انتقال به
استانهای مجاور
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-3-7نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس طرح آمایش سرزمین :

جدول  :4نکات قابل توجه بر اساس طرح آمایش سرزمین در چشم انداز بندرعباس

سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

طرح آمایش سرزمین

مراودات بازرگانی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندرعباس

طرح آمایش سرزمین

بزرگترین بارانداز کشور

طرح آمایش سرزمین

مهمترین مرکز استراتژیک و تجاری کشور در جوار خلیج فارس

طرح آمایش سرزمین

قرار گرفتن در کنار آبهای کشتیرانی و برخوردار از امتیاز حمل و نقل دریایی

طرح آمایش سرزمین

شرایط ویژه آب و هوای جهت گردشگری

طرح آمایش سرزمین

قطب خدمات بازرگانی منطقه

طرح آمایش سرزمین

سهم غالب و بیرقیب بندرعباس در حمل و نقل کانتینری کشور

طرح آمایش سرزمین

قابلیت توسعه فعالیتهای اقتصادی  ،حمل و نقل و بازرگانی

طرح آمایش سرزمین

وجود دو دشت مهم کشاورزی ایسین و تازیان
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-3-8نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس طرح راهبردی ساختاری

جدول  :5نکات قابل توجه بر اساس طرح راهبردی ساختاری در چشم انداز بندرعباس

-4بهینه کاوی چشم انداز در سایر کالنشهرها:
به منظور داشتن دید روشن در نگارش چشم انداز از شهرهای مرتبط در حوزه داخلی و خارجی در بهینه
کاوی استفاده شده است.
در بهینه کاوی شهرها میزان انطباق شرایط اقلیمی  ،فرهنگی  ،گردشگری  ،اجتماعی مورد توجه
قرارگرفته است  .همچنین سعی شده در هر مضمون نمونه مشابه خارجی که در یک حوزه دارای برتری
محسوس می باشد استفاده شود .همچنین دسترسی آزاد به اطالعات شهر ها از دیگر انتخاب موارد بهینه
کاوی می باشد.
الف .شهرهای بهینه کاوی شده در مقیاس ملی و دلیل انطباق با شهر بندرعباس:
 .1تهران :به دلیل پایتخت و در حوزه تقسیمات کشوری ،مرکزیت و جامعیت و کالن شهر بودن
 .1مشهد :مرکزیت و جامعیت و کالن شهر بودن .
 .9کیش  :ساحلی  ،گردشگری دریایی و اقلیم گرم و خشک
 .4اصفهان :کالنشهر بودن ،شهرتوریستی ،صنایع دستی ،وجود اماکن تاریخی ،معماری ایرانی-اسالمی،
اقلیم خشک وگرم.
 .5قزوین :قرار گرفتن در کریدور ترددی.

ب .شهرهای بهینه کاوی شده در مقیاس بین المللی و دلیل انطباق با شهر بندرعباس:
 .1جده :شهر ساحلی  ،پایتخت اقتصاد و گردشگری
 .1ملبورن :توسعه یافتگی باال ،توزیع مناسب خدمات
 .9ونکوور :پیشروترین در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری از دید بانک جهانی
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 .4دوبلین :شهر توسعه یافته دارای بافت سنتی
 .5دبی  :بندر ترانزیت کاال و مسافر  ،ساحلی  ،گردشگری دریایی

ج .بررسی چشم انداز در شهرهای بهینه کاوی شده:
چشم انداز دبی :
 مردم :شاد خالق و توانمند
 یک جامعه فراگیر و منسجم
 محل ترجیحی زندگی ،کار و بازدید
 یک شهر هوشمند و پایدار
 یک مرکز محوری در اقتصاد جهانی
 با دولت پیشرو و عالی
چشم انداز ونکوور:
چشم انداز ما خلق فرصتهایی است بتوانیم شهری مبتنی بر
 اقتصاد محلی قوی
 محالت سرزنده  ،پرجنب و جوش و کامل
 شهری بین المللی و سازماندهی شده مطابق با نیاز نسل آینده
 سبزترین شهر دنیا
 تلفیق هنر با زندگی روزمره مردم
 تقویت جامعه مدنی از طریق توسعه مجامع فرهنگی
 حمل و نقل فراگیر ،سالم  ،مرفه برای ایجاد آینده قابل زندگی
 دارای پارک هایی که منعکس کننده نشاط فرهنگی جامعه باشد
چشم انداز ملبورن:
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 ملبورن شهری است برجسته ،الهامبخش و پایدار
 شهری برای مردم
 شهری خالق
 شهری شکوفا
 شهری دانا
 شهری زیستی
 شهری همبند
چشم انداز دوبلین:
در  15تا  94سال آینده ،دوبلین به عنوان یکی از پایدارترین ،پویاترین و مبتکرترین شهرهای منطقه اروپا
دارای شهرتی بینالمللی است .دوبلین با چشمانداز مشترک شهروندان و رهبران شهری خود ،شهری است
زیبا ،فشرده ،با شخصیتی متمایز ،دارای فرهنگی بانشاط و متنوع ،هوشمند ،سبز ،و با اقتصادی مبتنی بر
نوآوری .در بین شهرهای همجوار خود از نظر اجتماعی ،شهری است فراگیر با سیستم حمل و نقل عمومی،
دوچرخهسواری و پیادهروی نمونه و ستودنی در پوشش یک شبکه فضای سبز متنوع و باکیفیت .به طور
خالصه ،چشمانداز دوبلین عبارت است از پایتختی که مردم با هر انتخابی برای زندگی ،کار و تجربه به دنبال
آن میگردند.
چشم انداز جده:
• دروازه ای به دو شهر مقدس
• شهری پایدار
• به طور طبیعی زیبا
• چشم انداز بین المللی خالق و پویا
• محل مهربان ،عادالنه و قابل دسترس
• مکانی که باعث رشد مردم و کسب و کار می شود
• یک شهر مدرن و با تکنولوژی پیشرفته
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• یک شهر عادالنه و بدون فقر
• مقصد توریستی و کسب و کار پیشرو
• اقتصاد پایدار متنوع

چشم انداز مشهد:
شهری زیارتی ،سیاحتی و مذهبی،آرامش دهنده ،فرح بخش ،با اقتصاد خدماتی و صنایع برتر ،مبتنی بر
فناوری و خدمات مناسب در سطح جهان در محورهای زیر معرفی شده است:
در  14سال آینده مشهد مقدس کالن شهری است:
 با هویت منحصر به فرد مذهبی-زیارتی و فرهنگی در مقیاس ملی و جهانی
 پیشتاز توسعه پایدار شهری در سطح ملی با رویکرد جهانی و با اتکا به اقتصاد دانش محور ،صنایع
پیشرفته و خدمات برتر به ویژه خدمات زیارتی ،گردشگری فرهنگی و گردشگری طبیعی
 دارای فضاهای شهری با هویت ،فعال ،سرزنده ،ایمن و خاطره انگیز برای تمام شهروندان ،زائران،
گردشگران و مسافران.

چشم انداز اصفهان:
 اصفهان ،پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی
 شهری اسالمی ،طیب ،مسجدمحور ،مهد عالمان و نخبگان ،الهامبخش و مظهر تمدن نوین اسالمی
 شهری مردممحور با مدیریت واحد ،مبتنی بر حکمت و دانایی ،ارزشمدار و با رویکرد عدالت
اجتماعی
 شهری خالق با مردمی مؤمن ،دانا ،بانشاط ،مسئولیتپذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی
 شهری زیبا با سیمایی چشمنواز ،سرسبز ،آباد ،روان ،ایمن ،سالم و هوشمند
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 شهری پیشرفته با معماری ایرانی -اسالمی ،متعادل ،متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی
 شهری توسعهیافته با اقتصاد و معیشت پویا و بهرهور ،متکی بر تولید علم ،فناوری و گردشگری و توأم
با رفاه
 شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ ،هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی

چشم انداز تهران:
چشم اندار بلند مدت شهر تهران،که سیمای مطلوب شهر در افق طرح و میثاقی برای کالن شهر تهران و
پایتخت کشور است که هماهنگ با چشم انداز بیست ساله کشور  ،مبتنی بر آرمان های زیر است:
 شهری با اصالت و هویت ایرانی(شهری که برای رشد و تعالی انسان و حیات طیبه سامان می یابد)
 شهری دانش پایه ،هوشمند و جهانی
 شهری سرسبز ،زیبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده
 شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح
 شهری پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعالیت و فراغت
 شهری روان با رفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب ،همراه با تعدیل نابرابری ها و تامین عادالنه
کلیه حقوق شهروندان
 کالن شهری با عملکرد ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی -پژوهشی و
سیاسی در سطح کشور و حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی.
چشم انداز قزوین:
 شهری با یک نظام مدیریت شهری یکپارچه ،هماهنگ ،برنامه محور ،توانمند و شهروندمدار
 شهری پایدار ،سالم ،امن و بانشاط
 شهری با اقتصاد پویا ،توانمند ،دانش محور و رقابتی
 مرکز تولید و ارائه کاالها ،خدمات ،اطالعات و دانش برتر در سطح منطقه ای و ملی
 شهری تاریخی ،باهویت ،زیبا و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی
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 شهر سبز با باغهای سنتی و هماهنگ با طبیعت
 پایگاه و مرکز هنر خوشنویسی در جهان اسالم
 قطب علمی ،پژوهشی و دانشگاهی در سطح ملی و فراملی
 شهر عدالت محور با امکانات و فرصتهای برابر برای همه ساکنانش
 شهری که ساکنانش به آن افتخار کنند
 شهری با شهروندان بافرهنگ ،آگاه ،مسئول و مشارکت جو
 شهری ترانزیتی -صنعتی با صنایع متنوع و دوستدار محیط زیست
چشم انداز کیش :
محیطی است امن ،آرام و پاک:
متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی و ملی ،سرشار از آرامش ،سالم و عاری از آلودگی های محیط
زیستی ،فارغ از مسائل و معضالت اجتماعی و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی با حفظ حقوق و کرامت
انسان ها به نحو احسن ،رعایت قوانین و مقررات اجتماعی توسط شهروندان و گردشگران ،دارای امکانات
پیشرفته بهداشتی و درمانی ،محیط طبیعی جزیره آکنده از درختان ،گیاهان و پارک های سرسبز و سواحل
خوب و تمیز ،زیبا و امن شهری ،دارای بهترین امکانات و تجهیزات خدمات شهری در زمینه های جمع
آوری و دفع مواد زائد ،سامانه های ایمنی و پیشگیری و کنترل حوادث ،دارای سامانه انتظامی قانون مدار،
مقتدر ،مورد اعتماد و مبتنی بر پیشگیری از بروز جرائم.
 -5استخراج عبارات کلیدی چشم انداز از اسناد باالدستی:
با بررسی نکات کلیدی در اسناد باالدستی که پیشتر به آن پرداخته شد ،عبارات کلیدی متناظر (لنگرگاه
) جهت تدوین چشم انداز استخراج گردید  .جداول زیر تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی را در
گروههای لنگرگاهی منتخب نشان میدهد .

جدول شماره  : 14تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی اقتصاد متنوع و پایدار
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اقتصاد متنوع و پایدار
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند چشمانداز جمهوری

تقویت و بهبود عملکرد اقتصادی منطقه با اقتصاد جهانی و تحقق اهداف مانند تامین سرمایه  ،ارتقاء

اسالمی

سطح فناوری و گسترش بازارها و افزایش صادرات

چشم انداز توسعه مناطق
واستانهای کشور

دارای جایگاه اول در اقتصاد دریا محور و نقش آفرین به عنوان مهمترین دروازه جنوبی تعامالت کشور

چشم انداز استان هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

برخوردار از اقتصادی پویا ،پیشتاز و رقابتی با اولویت خدمات
ایجاد سازو کارهای الزم و حمایت افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید

طرح راهبردی ساختاری

سرزندگی و گردش مالی گسترده در شهر.

طرح راهبردی ساختاری

کمبود منابع مالی قابل اتکاء و مستمر

طرح راهبردی ساختاری

طرح راهبردی ساختاری
طرح راهبردی ساختاری

تنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مناسب برای افزایش درآمد شهرداری از طریق وضع عوارض
جدید.
وجود زمینه های الزم برای اقدام به انجام پروژه های مشارکتی با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در
جهت کسب درآمد و تحقق طرح های خدماتی و توانمندسازی شهرداری.
بی عالقگی به سرمایه گذاری ثابت  ،ماندگار و مشارکت  ،به ویژه از سوی غیربومیان دارای درآمد باال

قانون برنامه ششم توسعه

موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی ،کشاورزی ،گردشگری ،عبوری

کشور

)ترانزیت( و حمل و نقل ریلی ،فناوری نوین ،توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی ،اقتصادی آن
به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد ،تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعه ای را تضمین
نماید
عوارض موضوع ماده )  ( 19قانون مالیات بر ارزش افزوده  :ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند )ج به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی
کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود .وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت
دوازدهدرصد)  (% 11سهم کالنشهرها ،پنجاه وسه درصد سایر شهرها محاسبه و بین تمام شهرداریها توزیع
میگردد
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اقتصاد متنوع و پایدار
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

قانون برنامه ششم توسعه

عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری

کشور

دارند ،با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداریها یا دهیاریهای همان منطقه قرار میگیرد

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی

برنامه میان مدت عملیاتی

سطح ارزش افزوده بخش خدمات در استان در مقایسه با سطح ملی باالتر است

برنامه میان مدت عملیاتی

جوان بودن جمعیت شهر و نیروی کار آماده جهت سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

جدول شماره  : 15تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی ایمن  ،امن و تاب آور
ایمن  ،امن و تاب آور
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس
احیاء ،بهسازی ،نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست وهفتاد محله در قالب مطالعات

برنامه ششم توسعه کشور

مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـ
گاههای غیررسمی و حاشیـه ای)
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طرح راهبردی ساختاری
طرح راهبردی ساختاری

استقرار شهر در پهنه ی برخورداری از خطر باالی نسبی زلزله.
احتمال وقوع پدیده روانگرایی خاک به سبب ماسه ای بودن جنس زمین در بخشی از شهر و باالبودن سطح آ
بهای زیرزمینی

طرح راهبردی ساختاری

مقاومت کم ساختمان های سنتی در برابر زلزله و شرایط بد جوی.

طرح راهبردی ساختاری

فرسودگی بافت های قدیمی و حاشیه ای

قانون برنامه ششم توسعه

وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء ،بهسازی ،نوسازی و

کشور

مقاومسازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله اقدام نماید

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

تهیه پیوست پدافند غیرعامل

جدول شماره  : 16تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی برخوردار از اکو سیستم طبیعی  ،غنی
و متنوع
برخوردار از اکو سیستم طبیعی  ،غنی و متنوع
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه

توسـعه سواحل

کشور
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برخورداری از منابع غنی و تنوع زیستی در اکوسییستم های ساحلی و تنوع آب و هوایی همراه با تنوع

سند ملی توسعه استان

پوشش گیاهی و وجود جنگلهای خلیج عمانی ،جنگلهای مانگرو و مجموعه ای از ذخایر ارزشمند

هرمزگان

گیاهی و جانوری

سند ملی توسعه استان

اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر حفاظت از اکوسیستمهای ویژه نوار

هرمزگان

ساحلی و رعایت تعادل در بهره برداری از عرصه های مرتعی و منابع دریایی
استقرار شهر بندرعباس به صورت خطی در ساحل خلیج فارس و برخورداری ا ز شرایط اقلیمی خاص موجب

طرح راهبردی ساختاری

شکل گیری اکوسیستم های متنوع دریایی ،تاالبی و  ...در محدود ه شهر و منطق ه ی شهری بندرعباس
گردیده است  .نزدیکی به جنگل های حرا ،وجود زیستگاه های متعدد پرندگان دریایی و  ...از قابلیت های
زیست محیطی این منطقه حکایت دارد.
اقلیم گرم و مرطوب منطقه ساحلی ،مکان مناسبی برای رشد برخی از گیاهان بومی را فراهم آورده است  .این

طرح راهبردی ساختاری

گیاهان به ویژه در اراضی رها شده بیشتر به چشم می خورد .استفاد ه ی گسترده از پوشش گیاهی آب دوست و
غیربومی بندرعباس  ،همچون انواع نخل های زینتی ،اوکالیپتوس و  ...به سبب هزینه بر بودن  -اگرچه به زیبایی
فضاهای شهر می افزاید -و همچنین عدم سایه اندازی آنها تا حد زیادی غیرمنطقی می نماید.

برنامه میان مدت
عملیاتی

ویژگی بندری شهر بندرعباس و ساحل طوالنی در حاشیه ساحل نیلگون خلیج فارس

جدول شماره  : 17تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی برخوردار از صنعت و کشاورزی
پیشرو با اولویت صنایع دریایی و آبزی پروری
برخوردار از صنعت و کشاورزی پیشرو با اولویت صنایع دریایی و آبزی پروری
سند

برنامه ششم توسعه
کشور

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

توسعه معدن و صنایع معدنی

64

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

برخوردار از صنعت و کشاورزی پیشرو با اولویت صنایع دریایی و آبزی پروری
سند

برنامه ششم توسعه
کشور
چشم انداز توسعه
مناطق واستانهای کشور
چشم انداز توسعه
مناطق واستانهای کشور
چشم انداز توسعه
مناطق واستانهای کشور

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان

دست یافته به صنعت پیشرو ،متنوع و دانش بنیان

تکیه بر صنایع آب بر با رویکرد صادراتی در سطح ملی و فراملی

قطب اصلی تولید و صادرات محصوالت شیالتی

چشم انداز توسعه

قطب اصلی بانکرینگ کشور و ارائه خدمات کشتیرانی ،ساخت ،تعمیرو پشتیبانی انواع شناورها و حمل و نقل

مناطق واستانهای کشور

دریایی

چشم انداز توسعه

دارای کشاورزی (با تاکید بر محصوالت صیفی) پیشرفته ٬متمرکز با بهره وری باال و حداقل استفاده از منابع

مناطق واستانهای کشور

اکولوژیک

چشم انداز استان

برخوردار از جایگاه ممتاز در صنعت کشور با تکیه بر صنایع آلومینیوم ،پتروشیمی ،نفت و گاز ،سیمان و

هرمزگان

فوالد با رویکرد صادراتی

چشم انداز استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

از قطبهای شیالت و آبزی پروری کشور با رویکرد صادراتی

توسعه صنایع پشتیبانی حمل و نقل و خدمات وسائط حمل و نقل دریایی در نوار ساحلی استان

توسعه صنایع غذایی تبدیلی و صنایع شیالتی در نواحی مستعد بعنوان محرک توسعه بخش
برخورداری از ذخایر آبزیان بویژه امکانات گسترش و توسعه طرحهای پرورش میگو و ماهی در قفس و
گونه های برداشت نشده میکتوفیده و کمتر برداشت شده ساردین ماهیان و توسعه صید صنعتی
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برخوردار از صنعت و کشاورزی پیشرو با اولویت صنایع دریایی و آبزی پروری
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند ملی توسعه استان

ایجاد شرایط و فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی غیر دولتی با

هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

اولویتهای  :صنایع دریایی  ،شیالت و آبزی پروری و گردشگری
حمایت از نهادهای کار آفرین و جلب سرمایه های خارجی با تاکید بر کار آفرینان محلی و سرمایه های
بومی مستقر در کشور های حاشیه خلیج فارس

طرح راهبردی
ساختاری
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی

برخورداری از ذخایر گاز و منابع طبیعی پایه نظیر آبزیان ،محصوالت کشاورزی و موادغذایی.
موقعیت خاص استقرار استان در ساحل خلیج فارس و دریای عمان که به دلیل ساحلی بودن ،امکان ایجاد صنایع
وابسته و پیوسته به شیالت و ترابری دریایی را ممکن می سازد

اقلیم ویژه و مناسب (که تولید انواع صیفی و سبزی و جالیز را در فصول پاییز و زمستان ممکن ساخته است)

امکان تولید محصوالت باغی سودآور و صادراتی

امکان توسعه کشت گلخانه ای و کشت هیدروپونیک

وجود خورها و دفاتر گمرکی (قابلیت های صدور محصوالت کشاورزی)

گسترش نسبی انبارها ،سردخانه ها و تاسیسات نگهداری کاال در استان

امکانات بالقوه توسعه صنایع تبدیلی (وجود مواد اولیه و منابع طبیعی موردنیاز)

سطح تقاضای باال برای محصوالت کشاورزی (بدلیل رشد جمعیت و سطح نسبی باالی درآمد)
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برخوردار از صنعت و کشاورزی پیشرو با اولویت صنایع دریایی و آبزی پروری
سند

برنامه میان مدت
عملیاتی
برنامه میان مدت
عملیاتی

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

امکانات توسعه کشت محصوالت سودآور و صادرات آنها

اجرای طرح های زیرساختی مصوب طرح های فرادست مانند راه آهن ،صنایع سنگین ،نفت و گاز و ...و تاثیر
آنها بر توسعه شهر بندرعباس

جدول شماره  : 18تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی پایداری و حفاظت محیط زیست
پایداری و حفاظت محیط زیست
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه کشور

موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست

برنامه ششم توسعه کشور

امکانسنجی ،طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روستایی در خارج از محدوده

برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور
برنامه ششم توسعه کشور

برنامه ششم توسعه کشور

توسعه روشهای آبیاری نوین ،اجرای عملیات آب و خاک (سازهای و غیرسازهای) ،توسعه آب بندها و
سامانه(سیستم)های سطوح آبگیر
مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی
نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست ( )SEAدر سیاستها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست
محیطی
اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه ،تجهیزات و کاغذ ،کاهش مواد جامد
زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه

چشم انداز توسعه مناطق

مستعد جهت نقش آفرینی در مدیریت و کنترل پیامدهای محیطی تغییرات اقلیم بویژه بحران آب در مقیاس

واستانهای کشور

منطقه ای و ملی از طریق توسعه تکنولوژی و صنعت تصفیه و شیرین سازی آب دریا و انتقال به استانهای مجاور

تامین آب مورد نیاز مراکز زیست و فعالیت استان با اولویت شرب و صنعت متناسب با گسترش این
سند ملی توسعه استان

مراکز از طریق ذخیره سازی و جلوگیری از هدررفتن آبهای سطحی (اعم از رودخانه های دائمی و

هرمزگان

فصلی) و تاکید بر حفاظت کیفی آب های سطحی ،استفاده از منابع آب های شیرین زیرزمینی ،بهره
گیری از آب شیرینکنها و آب های غیرمتعارف و انتقال آن به مراکز مصرف.
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پایداری و حفاظت محیط زیست
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند ملی توسعه استان

مدیریت جامع پسماندها و انجام چهار چوبهای الزم برای کاهش و کنترل آلودگیهای و جلوگیری از

هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

سند ملی توسعه استان
هرمزگان

سند ملی توسعه استان
هرمزگان

سند ملی توسعه استان
هرمزگان

تخریب محیط زیست
حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحی آب
نازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بویژه
کمبود آب شیرین که در نتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل
طبیعی دشوار می باشد .
تامین آب و مهار روان آبهای سطحی
نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه
مصرف آب

قانون برنامه ششم توسعه

توسعه روشهای آبیاری نوین ،اجرای عملیات آب و خاک)سازهای و غیرسازهای( ،توسعه آببندها و

کشور

سامانه)سیستم(های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال

قانون برنامه ششم توسعه

نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها ،رودخانهها ،جنگلها و دشتهای

کشور

حاشیه تاالبها

قانون برنامه ششم توسعه

فراهم کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول

کشور

اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداریها

برنامه میان مدت عملیاتی

حجم قابل مالحظه از روان آب ها (که مهار آنها معادل ظرفیت های جدید توسعه است)

جدول شماره  : 14تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی حکمرانی مطلوب و پیشرو
حکمرانی مطلوب و پیشرو
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس
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برنامه ششم توسعه
کشور

اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود

سند ملی توسعه استان

ایجاد زمینه های مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و متخصص با اولویت جذب

هرمزگان

نیروهای بومی

قانون برنامه ششم توسعه
کشور
قانون برنامه ششم توسعه
کشور

اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری

ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران

قانون برنامه ششم توسعه

کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ،امکان تبادل الکترونیکی

کشور

اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالمها را پیاده کنند

جدول شماره  : 24تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی خرم و سرسبز
خرم و سرسبز
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

طرح راهبردی ساختاری

امکان کاشت و پرورش حرا که از گیاهان بومی منحصر به فرد منطقه می باشد

طرح راهبردی ساختاری

نزدیکی به مناطق حفاظت شده گنو و جنگلهای حرا.

قانون برنامه ششم توسعه

طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریها با مشارکت دولت در قالب بودجه

کشور

سنواتی

طرح آمایش سرزمین

وجود دو دشت مهم کشاورزی ایسین و تازیان

جدول شماره  : 21تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی دانش محور و هوشمند
دانش محور و هوشمند
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سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند چشمانداز جمهوری

برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا و تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه

اسالمی

اجتماعی

برنامه ششم توسعه
کشور

فناوری نوین ،توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

جدول شماره  : 22تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری
ملی و منطقه ایی
دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی
سند

سند چشمانداز جمهوری
اسالمی
سند چشمانداز جمهوری
اسالمی

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

توسعه و تقویت حمل و نقل در خدمت بازرگانی بر پایه های ملی و منطقه ای

تقویت شهر بندرعباس به عنوان یکی از مراکز منطقه ای ارائه خدمات برتر در ساحل جنوبی کشور

سند چشمانداز جمهوری

توسعه و تجهیز مبادی ورودی و خروجی کاال و تجهیزات و تسهیالت مناسب برای حمل و نقل کاال و

اسالمی

مسافر

برنامه ششم توسعه کشور

برنامه ششم توسعه کشور
چشم انداز توسعه مناطق
واستانهای کشور
چشم انداز توسعه مناطق
واستانهای کشور

مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی ،رقابت پذیری و صادرات
کاالها و خدمات تولیدی
مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) ،برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و
بهره برداری از بنادر اصلی
قطب ارائه دهنده خدمات برتر

ارتقاء جایگاه منطقه ای بندر شهید رجایی؛ در راستای رقابت پذیری با بنادر کشورهای همجوار
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دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی
نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

چشم انداز توسعه مناطق

قطب دوم صادرات انرژی کشور

واستانهای کشور
چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان

چشم انداز استان هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

دروازه جنوبی و  HUBبازرگانی کشور و دارای نقش موثر در ترانزیت بین الملل با تکیه برکریدور
شمال -جنوب (نوستراک)
قطب ارائه دهنده ملی و فراملی خدمات بازرگانی و برتر (بورس ،بیمه ،حسابرسی و  )...و خدمات
پشتیبان حمل و نقل دریایی در سطح خلیج فارس
نقش آفرینی بندرعباس به عنوان پایتخت اقتصاد دریامحور کشور و مرکز مدیریت و راهبری تعامالت
ایران با منطقه آسیای جنوب غربی در بخش های بازرگانی ،شیالت و صادرات انرژی
تجهیز و تقویت بندرعباس بعنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور در افق چشم انداز برای پوشش
خدماتی مورد نظر و خدمات برتر منطقه
توسعه مجموعه بندرعباس – قشم در حد مرکز تجاری – صنعتی مهم (  ) HUBدر خلیج فارس با قابلیت ارائه
خدمات تخلیه و نگهداری کاال  ،خدمات فرودگاهی و بندری صادرات مجدد و توسعه گردشگری داخلی و
خارجی

تقویت نقش بندرعباس به عنوان یکی از مراکز منطقه ای ارایه خدمات برتر در سواحل جنوبی کشور
نزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی  ،فرهنگی ،اقتصادی و روابط گسترده پولی
و مالی و مبادله کاال و فرهنگ با کشور های مذکور
امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش
بازرگانی و مزیت نسبی توسعه به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری هوایی  ،دریایی
،زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی

طرح راهبردی ساختاری

وجود پتانسیل های تجاری و فرصتهای اقتصادی ویژه در شهر.

طرح راهبردی ساختاری

اهمیت گمرکی شهر در مبادالت تجاری و لنگرگاهی آن.
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دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی
سند

طرح راهبردی ساختاری
طرح راهبردی ساختاری

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس
موقعیت استراتژیک استقرار بندرعباس در شمال تنگه ی هرمز که موجب استقرار بزرگترین پایگاه های هوایی
و دریایی در این شهر گردیده و همین مسئله خود موجب افزایش سهم خدمات در اقتصاد این شهر میگردد.
امکان ایجاد بازارچه های مرزی که موجب توسعه اشتغال خواهد شد
دارا بودن نقش ویژه در شبکه ارتباطی کشور

قانون برنامه ششم توسعه کشور

طرح آمایش سرزمین

مراودات بازرگانی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق بندرعباس

طرح آمایش سرزمین

بزرگترین بارانداز کشور

طرح آمایش سرزمین

مهمترین مرکز استراتژیک و تجاری کشور در جوار خلیج فارس

طرح آمایش سرزمین

قرار گرفتن در کنار آبهای کشتیرانی و برخوردار از امتیاز حمل و نقل دریایی

طرح آمایش سرزمین

قطب خدمات بازرگانی منطقه

طرح آمایش سرزمین

سهم غالب و بیرقیب بندرعباس در حمل و نقل کانتینری کشور

طرح آمایش سرزمین

قابلیت توسعه فعالیتهای اقتصادی  ،حمل و نقل و بازرگانی

طرح گردشگری استان

بندرعباس دروازه بینالمللی هوایی و زمینی

برنامه میان مدت عملیاتی

برنامه میان مدت عملیاتی

ماهیت و ویژگی های شهر بندرعباس از جمله بندری بودن آن ،ضرورت فعالیت شدید بخش حمل و نقل را
ایجاب می نماید
ارتباطات برون مرزی و ورود و خروج انواع کاال ،رونق بخش بازرگانی و کارهای خدماتی را موجب شده
است

برنامه میان مدت عملیاتی

رشد قابل مالحظه بخش خدمات در شهر در طی  94سال گذشته

برنامه میان مدت عملیاتی

برخورداری استان از زیرساخت های اصلی ترابری شامل ترابری آّبی ،جاده ای ،ریلی و هوایی

برنامه میان مدت عملیاتی

امکان دسترسی مناسب به مواد اولیه وارداتی صنعت و صدور فراورده های صنعتی به کشورهای همجوار

برنامه میان مدت عملیاتی

وجود محرک های مهم توسعه مانند مناطق آزاد تجاری ،طرح توسعه عسلویه و ...
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دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی
نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

برنامه میان مدت عملیاتی

برنامه میان مدت عملیاتی

همجواری با بازار مصرف نسبتا بزرگ و قابل توجهی مانند شیخ نشین های عرب در جنوب خلیج فارس (که
تمایل زیادی به بعضی از محصوالت ایران و مخصوصا محصوالت کشاورزی آن دارند)
همجواری و فاصله بسیار کم با منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم که مملو از جاذب های طبیعی و امکانات
تجاری  -بازرگانی و صنعتی است

برنامه میان مدت عملیاتی

موقعیت ممتاز ترانزیتی در کریدور شمال  -جنوب

برنامه میان مدت عملیاتی

استعداد زیاد برای تبدیل شدن به یک هاب ( )Hubمهم تجاری ،صنعتی ،خدماتی و توریستی در منطقه

برنامه میان مدت عملیاتی

وجود بازار مناسب نزدیک در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای محصوالت شیالتی و کشاورزی
به عنوان مرکز تخلیه و توزیع کاال برای این مناطق عمل می نماید و تبدیل به یک مرکز مهم عمده فروشی

برنامه میان مدت عملیاتی

جهت جمع آوری تولیدات داخلی برای بازاریابی و عرضه به بازارهای خارجی و نیز پخش کاالهای وارداتی به
بازارهای داخلی می گردد

جدول شماره  : 23تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی شهروند مدار
شهروند مدار
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

چشم انداز توسعه مناطق

برخوردار از توسعه ای متوازن و پایدار  ٬درونزا و سازمان فضایی متعادل مبتنی بر حفظ توان اکولوژیک و

واستانهای کشور

مشارکت حداکثری جامعه محلی

سند ملی توسعه استان هرمزگان

طرح راهبردی ساختاری

قانون برنامه ششم توسعه کشور

ریشه کنی فقر شدید و گرشنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی
مهاجرپذیری شدید شهر و عدم تناسب بین تعداد جمعیت با نیازهای خدماتی ،رفاهی و کمبود فقدان مسکن
مناسب.
پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی

جدول شماره  : 24تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی فرهنگ و هویت غنی
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فرهنگ و هویت غنی
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه میان مدت عملیاتی

وجود بناها و مراکز تاریخی متعدد که نشان از قدمت سکونت و فعالیت در این منطقه از کشور دارد

برنامه میان مدت عملیاتی

مرکز گسترش و بالندگی مذهب و فرهنگ شیعه و سنی

برنامه میان مدت عملیاتی

تنوع فرهنگهاو مذاهب و همزیستی مسالمت آمیز آنها در کنار هم

برنامه میان مدت عملیاتی

وجود زمینه های مناسب اجتماعی و فرهنگی برای ارتباط با کشورهای همجوار

برنامه میان مدت عملیاتی

دارای نقش تاریخی در مسیر ارتباطی جنوب شرق

برنامه میان مدت عملیاتی

وجود تنوع نژادی  ،قومی و مذهبی همراه با تساهل فرهنگی در منطقه

برنامه میان مدت عملیاتی

دارای توان باال در توسعه فرهنگی و اجتماعی
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جدول شماره  : 25تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی گردشگری طبیعی و تفریحی دریایی
گردشگری طبیعی و تفریحی دریایی
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه کشور

توسعه گردشگری

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

ارائه دهنده طیف متنوعی از خدمات گردشگری ساحلی و دریایی

چشم انداز استان هرمزگان

سند ملی توسعه استان هرمزگان

مرکز گردشگری فعال و پررونق با تکیه بر گردشگری ساحلی و دریایی و ارائه دهنده
خدمات گردشگری در استانداردهای بین المللی
ساماندهی خور های متعدد و گسترده ساحلی به لحاظ توان بالقوه آنها در توسعه
گردشگری و ایجاد منابع درآمدی در زمینه های بازرگانی و صیادی

سند ملی توسعه استان هرمزگان

توسعه گردشگری داخلی و خارجی

سند ملی توسعه استان هرمزگان

توسعه فعالیت های گردشگری با توجه به نوار ساحلی و جزایر
وجود ساحل طوالنی در جنوب و ارتفاعات پوالدی در شمال از مناظر شهری و میراث طبیعی

طرح راهبردی ساختاری

شهر محسوب می شوند که عدم اعتماد متقابل و نبود راهکارهای قانونی  ،عمال استفاده از
قابلیت های شهر بندرعباس را معطل گذاشته است

طرح راهبردی ساختاری

طرح راهبردی ساختاری

برخورداری از اقلیم بسیار مناسب در زمستان و ایام نوروز ،در شرایطی که سایر نقاط کشور از
برودت هوا برخوردار می باشند امکان مناسبی برای جذب توریسم میباشد
ساحلی بودن شهر بندرعباس،که خود موجب پدید آمدن مزیت های متنوعی از بعد طبیعی،
اقتصادی و  ...برای شهر گردیده است.
ظرفیت های شهر بندرعباس در سه زمینه خدمات حمل و نقل و دروازه ای ،فرآوری
محصوالت و گردشگری غیرقابل انکار است در کنار این ظرفیت ها ،نبود طرح های مناسب در

طرح راهبردی ساختاری

خصوص بهره برداری از دره ی سرسبز ایسین و کمی دورتر از آن سیاهو ،توجه ناکافی به
صنایع شیالتی و فرآوری محصوالت دریایی و  ...در طرح ها و برنامه های شهر بندرعباس مهر
تاییدی بر این ادعاست که به ظرفیت های بسیار باال در شهر بندرعباس و حوزة شهری آن کمتر
توجه شده است

طرح راهبردی ساختاری

افزایش نقش تجاری و سیاحتی شهر به ویژه درسال های اخیر با توجه به ساحلی بودن شهر و
نزدیکی به جزیر ههای قشم و هرمز.
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گردشگری طبیعی و تفریحی دریایی
نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

طرح آمایش سرزمین

شرایط ویژه آب و هوای جهت گردشگری

برنامه میان مدت عملیاتی

همجواری و نزدیکی به جزیره زیبا و تاریخی هرمز که قلعه پرتغالی های آن مورد توجه
گردشگران می باشد
ویژگی های خاص طبیعی موجود در منطقه به خصوص جنگل های حرا و مجموعه ای از این

برنامه میان مدت عملیاتی

دست عوامل و مراکز که در کنار امکان فعالیت های بازرگانی و تجاری ،انگیزه الزم برای خیل
مشتاقان گردشگری و طبیعت گردی را فراهم می آورد

جدول شماره  : 26تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی مبتنی بر ساختار توسعه هدفمند
شهری
مبتنی بر ساختار توسعه هدفمند شهری
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه کشور

بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده) ،بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

برنامه ششم توسعه کشور

اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده

طرح راهبردی ساختاری
قانون برنامه ششم توسعه
کشور

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

تداوم حاشیه نشینی و گسترش سکونتگاه های غیررسمی
بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری )حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده( ،بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب
قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در
قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی ،حقوقی ،تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

احیاء و بهسازی حداقل دهدرصد)  (% 41از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی
توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت یارانه ای مورد نیاز را همه ساله در
قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
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جدول شماره  : 27تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی محالت با نشاط و برخوردار از
پیوندهای اجتماعی فراگیر و منسجم
محالت با نشاط و برخوردار از پیوندهای اجتماعی فراگیر و منسجم
نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

سند

چشم انداز توسعه مناطق

جامعه ای نمونه و الگو در زمینه تعامالت اجتماعی بین اقوام و مذاهب کشور

واستانهای کشور
چشم انداز توسعه مناطق

جامعه ای توانمند٬آگاه ٬خودباور ٬مشارکت جو  ٬قانونمدار  ٬مسئولیت پذیر  ٬بهره مند از رفاه اجتماعی

واستانهای کشور

و مصون از آسیبهای اجتماعی

سند ملی توسعه استان
هرمزگان

سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
سند ملی توسعه استان
هرمزگان
برنامه میان مدت عملیاتی

وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش  ،نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی  ،گرایش
بخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی ( ) NGOبه سرمایه گذاری و خدمات رسانی در
توسعه ورزش
ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی تا حد دستیابی به میانگین های ملی  ،توانمند سازی نیروهای محلی ،
گسترش تبادالت فرهنگی استان با سطح ملی و اعتالی معرفت دینی  ،ارزش های فرهنگی و
ویژگیهای هویتی و بهبود و غناء بیشتر هنر و فرهنگ استان .
ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های
اجتماعی
گسترش ورزش های پرورشی  ،همگانی  ،تفریحی  ،قهرمانی و حرفه ای
وجود گرایش های نیرومند توسعه نزد جوانان و بومیان
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جدول شماره  : 28تفکیک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی آرام و روان
آرام و روان
سند

نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس

برنامه ششم توسعه کشور

سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری

برنامه ششم توسعه کشور

نصب ،نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند درکلیه معابر اصلی ،میادین و
بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها
ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی استوار است که با

طرح راهبردی ساختاری

تقویت شرکت واحد اتوبوسرانی و استفاده از اتوبوس ها دارای وسایل خنک کننده ،به همراه افزایش خطوط،
نیاز به وسایل نقلیه خصوصی را به حداقل خواهد رسانید.

قانون برنامه ششم توسعه
کشور

کلیه معابر اصلی ،میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با
نصب ،نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها
1

فراوانی گروههای لنگرگاهی چشم انداز:

با توجه به اسناد باالدستی ،فراوانی عبارات کلیدی مربوط به تدوین چشم انداز به صورت ذیل مشخص
شد.
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جدول  :24فراوانی گروههای لنگرگاهی

فراوانی در اسناد

واژه لنگرگاهی
برخوردار از صنعت و کشاورزی پیشرو با اولویت صنایع دریایی و آبزی
پروری

25

دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی

41

اقتصاد متنوع و پایدار

16

حکمرانی مطلوب و پیشرو

5

پایداری و حفاظت محیط زیست

17

مبتنی بر ساختار توسعه هدفمند شهری

6

گردشگری طبیعی و تفریحی دریایی

14

دانش محور و هوشمند

2

آرام و روان

4

ایمن  ،امن و تاب آور

7

دسترسی متوازن به امکانات شهری(عدالت اجتماعی)

0

شهروند مدار

4

برخوردار از اکو سیستم طبیعی  ،غنی و متنوع

6

محالت با نشاط و برخوردار از پیوندهای اجتماعی فراگیر و منسجم

7

خرم و سرسبز

4

فرهنگ و هویت غنی

7

-6چشم انداز استخراج شده:
به استناد بررسی کلیه اسناد باالسری ،بررسی شمای کالبدی شهر بر اساس سرانه های کاربری ،جمع
بندی نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده اعضای ستاد راهبری ،بهینه کاوی های انجام شده در مقیاس ملی و
بین المللی  ،چشم انداز های شهرداری بندرعباس در افق  1411عبارتست از :
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شهر بندرعباس رد افق سال 4141
شهری خرم ،آرام و روان با محیط زیستی پایدا ر و ربخوردار از زیست بوم اهی متمازی ,و ارزشمند
شهری شهروندمدا ر ،دانش پاهی و هوشمند با حکمرانی مطلوب و بهره ور
شهری با جای گاه ربرت رد اقتصاد مبتنی رب صنعت  ،تجارت و گردشگری ردیا محور و نقش آفرین هب عنوان ردوازه
تعامالت تجاری ملی و م طنقه ای
شهری چشم نواز و اتب آور ،بهره مند از رافه اجتماعی همراه با اتمین عادالهن حقوق شهروندی رد گستره محالتی
این چشم انداز در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال  97مورد تصویب ستاد راهبری قرارگرفت.

سرزنده و باهوی
ت
درادامه به منظور شفاف سازی عبارات و کلید واژه های استفاده شده در چشم انداز تعاریفی مختصر در
خصوص هر یک از کلمات ارائه گردیده است:
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شهری خرم :

خرم در لغت نامه دهخدا به معنی شادمان  ،خوشوقت و مسرور تعریف شده است.
شهر خرم شهری است بهره مند از فضا های شهری با طراوت و شاداب که مردم احساس سرزندگی نمایند.
سرزندگی عاملی است که در نتیجه جذابیت فضاها و رضایت شهروندان حاصل می شود و در نهایت منجر
به ایجاد فضایی زیست پذیر می گردد (لینچ).
در شهر خرم فضاهای شهری به گونه ای می باشد که ضمن همخوانی با شرایط بومی و محدودیت ها ،
سرزندگی الزم را به شهروندان منتقل نماید.برخورداری از فضای سبز متناسب با شرایط اب و هوایی و
فضاهای شهری مفرح از ویژگی های شهر خرم می باشد.
با افزایش سرزندگی فضاهای شهری ،جذابیت برای گذران زندگی ،کار و تفریح بیشتر می گردد ،میزان و
دوام حضورپذیری شهروندان و گردشگران در فضاهای شهری و حس تعلق آنان نسبت به شهر افزایش یافته
و گردشگران بیشتری خواهان بازدید خواهند بود.
آرام :

شهر آرام شهری بدون تنشهای روانی و مزاحمتها مییباشد با آسایش و آسودگی خیال و برخوردار از امنیت
اجتماعی
روان

عبارت روان از منظر ترافیکی مورد نظر است  .شهری با معابر با حجم ترافیک مناسب و مورد رضایت
شهروند
محیط زیستی پایدار

مقوله توسعه شهری پایدار در سالهای اخیر به عنوان یک موضوع مهم علمی در کلیه جوامع مطرح بوده و
بخش وسیعی از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده است.
مطابق با تعریف کمیسیون بروتلند شهر پایداری شهری است که نیازهای نسل حاضر را برآورده میکند ،بی
آنکه توانایی نسلهای آینده را برای رفع نیازهای خود به مخاطره اندازد همچنین بر اساس تعریف اتحادیه
حفاظت جهانی در هدف شهر پایدار ارتقای کیفیت زندگی انسانی در عین توجه به ظرفیت اکوسیستمهای
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حمایت کنندهای که در آنها زندگی میکنیم  .در بیانیه مجمع جهانی ریو ویژگی شهر پایدار را برخورداری
انسان ها از حیات سالم و پربار و هماهنگ با طبیعت ،توسعه و پیشرفت درضمن توجه به نیاز نسلهای کنونی
و آینده ،کاهش نابرابری در استانداردهای زندگی ،از میان برداشتن فقر ،محافظت و احیای روحیهی
مشارکت جهانی توسط کشورها ،کاهش الگوهای تولید و مصرف ناپایدار ،ارتقای سطح آگاهیهای علمی از
طریق تبادل دانش و فناوری و افزایش توان نیل به توسعه پایدار به وسیله افزایش رشد ،سازگاری ،توزیع و
انتقال فناوری اعم از فناوریهای جدید و ابتکاری ،وضع قوانین کارآمد در زمینه محیط زیست  ،برشمرده
است.
یک شهرپایدار بر پایه  4اصل توجه به محیط زیست  ،آینده نگری  ،عدالت و مشارکت به عنوان اصول
اصلی استوار می باشد.
در شهر بندرعباس با توجه به قرارگرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک ضرورت نگاه داشت محیط زیست
به عنوان اصل زیست پذیری شهری مورد تاکید ویژه می باشد.
در شهر پایدار حمایت از محیط زیست به منظور ایجاد شهری برای زندگی نسل فعلی و آینده با مشارکت و
همکاری شهروندان مورد تاکید می باشد
برخوردار از زیست بوم های متمایز  6و ارزشمند
شهروند مدار

در هر کشور  ،شهر و حکومتی صاحبان ولی نعمتان اصلی مردم یا همان شهروندان می باشند در ادبیات
مدیریت اسالمی  ،شهرشهروند مدار به شهری گفته می شود محور کلیه تصمیمات توجه به منافع توده
شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی بر پایه تعالیم دینی می باشد.
در افق چشم انداز زیر ساخت های شهر بندرعباس به گونه ای طراحی و تکمیل می گیرد که رضایت
شهروندان به عنوان رکن اصلی برنامه ریزی های شهری به صورت کامال عملیاتی مد نظر قرارگیرد.
در یک شهر شهروند مدار استفاده از خرد جمعی ،تکثرگرایی ،مسوولیت پذیری ،مشارکت شهروندان،
عدالت و حقوق شهروندی ،پاسخ گویی به شهروندان ،در راس همه تصمیمات قراگرفته به گونه ایی که
شهروندان نقش خود را در تصمیمات شهری به صورت محسوس مشاهده نمایند
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دانش پایه و هوشمند

شهر هوشمند به شهری گفته میشود که داری شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید از جمله :اقتصاد
هوشمند ،حمل نقل هوشمند ،محیط هوشمند ،شهروندان هوشمند ،روش زندگی هوشمند و در آخر یک
مدیریت اداری هوشمند باشد.
شهرها داری زیرساخت یا سرمایه فیزیکی هستند .شهرها در عین حال به دانش ارتباطی یا زیرساخت
اجتماعی که به آن سرمایه فکری هم میگویند احتیاج دارند.
سرمایه فکری در جهان معاصر برای رقابت شهرها با یکدیگر یک عامل تعیین کننده به حساب میآید و به
همین خاطر است که شهر هوشمند به تدریج به عنوان یک مفهوم مهم و یک ابزار راهبردی در روند
ضرورتهای تولید مدرن شهری مطرح شده است.
شهر هوشمند مکانی ممتاز برای توسعه پایدار اقتصادی ،صنعتی و  ...بوده که در آن به مسائلی مانند
ترافیک ،مصرف انرژی ،آلودگی ،تخریب سرزمین ،بروز رسانی و بهینهسازی زیرساختهای شهری ،بهبود
کیفیت زندگی و  ...از طریق یک رویکرد نوآورانه و سیستماتیک ،بر اساس ارتباط و تبادل اطالعات با
هدف بهینهسازی فرآیندهای مدیریت شهری پرداخته می شود.
حکمرانی مطلوب و بهره ور

مشخصه های حکمرانی مطلوب عبارتند از :
مشارکتی بودن  :مشارکت همه افراد که از یک سو مبتنی بر آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت آمیز
بوده و از سوی دیگر نیاز به آموزش و پرورش شهروندان دارد
حاکمیت قانون  « :حاکمیت قانون» در مقابل « حاکمیت افراد » قرار می گیرد.
شفافیت  :شفافیت مبتنی بر جریان آزاد اطالعات است  .تصمیم گیریها باید به طور آزادانه و شفاف در اختیار
کسانی باشند که از آنها متاثر می شوند.
پاسخگویی :تصمیم سازان و مجریان در نهادهای دولتی  ،عمومی و خصوصی وسازمانهای جامعه مدنی باید
در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند .
بهره وری و عملکرد موثر  :فرآیندها و نهادها باید به گونه ای طراحی شوند که اهداف مورد نظر یا بهترین
استفاده از منابع جامعه ممکن گردد.
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توسعه با نگرش استراتژیک  :رهبران مدیران و افکار عمومی باید دیدگاه های بلند مدت در خصوص
حکمرانی مطلوب و توسعه انسانی داشته باشند و درک صحیحی از مقتضیات توسعه حاصل نمایند .بنابراین
باید شرایط تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
شهری با جایگاه برتر در اقتصاد مبتنی بر صنعت  ،تجارت و گردشگری دریا محور

شهر بندرعباس بواسطه قرار گرفتن در جوار آبهای خلیج فارس و برخورداری از منابع طبیعی و معدنی غنی
دارای پتانسیلها و مزیت های اقتصادی و تجاری فراوانی است .شهر بندرعباس در افق چشم انداز با بهره
گیری از مزیتهای اقتصادی درون زای خود با تولید ثروت پایدار برای شهر الگویی از اقتصاد پویا در مدیریت
شهری خواهد بود.
نقش آفرین به عنوان دروازه تعامالت تجاری ملی و منطقه ای

نقش آفرینی به معنای استفاده بهینه از موقعیت ممتاز این شهر به عنوان دروازه تعامالت تجاری ملی و سهم
غالب و بیرقیب بندرعباس در حمل و نقل کانتینری کشور است .میتواند شامل موارد زیر باشد:
امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش
بازرگانی و مزیت نسبی
امکان ایجاد بازارچه های مرزی که موجب توسعه اشتغال خواهد شد.
چشم نواز

چشم نوازی شهری به مفهوم ایجاد شهری زیبا و دلنشین در دید شهروندان و گردشگران شهری می باشد.
این مفهوم معادل با پیراستن چهره شهر از عوامل ناهمگون و نازیبا و ایجاد مناظر و نماهای زیبا و مفرح و
دلنشین می باشد به گونه ای که خاطره ای از شهری همگون و زیبا در ذهن بهره برداران نقش بندد.
یکی از مهمترین جنبه های چشم نوازی شهری افزایش حس تعلق و رضایت در شهروندان نسبت به شهر
می باشد.
به عبارت دیگر شهری چشم انواز است که بر اساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی به صورت منطقی و
متناسب شکل گرفته باشد .شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام بگذارد.
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تاب آور

واژه تاب آور از عبارات پرکاربرد در ادبیات مدیرت شهری بوده و در مفهوم جامع تر از مفهوم امن و ایمن
بکار گرفته می شود .تاب آوری عبارت است از مقدار آشفتگی و تنش های محیطی که یک سیستم بتواند
جذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعیت پایدار قبلی باقی خود بماند .
در جوامع امروزی یک ازشاخص های اصلی جذابیت یک شهر برای زندگی  ،سرمایه گذاری میزان تاب
آوری و قدرت کنترل و مدیریت یک شهر در برابر پیامدها و تهدید های مختلف اقتصادی  ،اجتماعی و
سیاسی و ...می باشد .
شهر تاب آور  ،شهری است امن با سطح ایمنی باال که در برابر تهدیدات و مخاطرات محیطی که امروزه
تمامی شهرهای دنیا با آن مواجه هستند به صورت هدفمند و با برنامه مقابله کرده و فضایی جذاب برای
زندگی و پیشرفت فراهم آورد.
بهره مند از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروندی

تامین عادالنه به معنای توزیع مناسب عملکردها و خدمات ،دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و
فعالیتی ،بدون تبعیض و تفاوت گذاری بین ساکنین یک شهر و منطقه شهری است که میزان برآورد این
اصل با معیارهای زیر مشخص می شود.
• انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری
• تامین امکانات (فرصتهای) دسترسی برای همه اجتماعات شهری
• تامین دسترسی کافی به خدمات و تسهیالت شهری مانند امکانات آموزشی ،تفریحی و فرهنگی برای همه
ساکنین شهر
گستره محالتی سرزنده و باهویت

شهرهای توسعه یافته با نگاه محله محوری و ایجاد ظرفیتهای جدید همکاریهای مردمی و کاهش
تصدیگری شهرداری ،توسعه شهر را از توسعه محالت در دستور کار خود قرار میدهند و به الزاماتی مانند،
حفظ هویت محالت ،مشارکت شهروندان ،توان محله در ارائه خدمات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
 ،کیفیت محیط زندگی و نظایر آن توجه ویژه دارد .سرزندگی فضای شهری و شور و نشاط شهروندی از
مشخصه های این محالت است .
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هویت ،عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اصلی اجتماعی  ،فرهنگی  ،روانی  ،فلسفی  ،زیستی و
تاریخی همسان است که به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات یک مجموعه داللت می کند و آنها را در یک
طرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها
متمایز می سازد .
در فرهنگ دهخدا ذیل واژه ی هویت به عنوان ویژگى یا کیفیتى که موجب تمایز و شناسایى کسى از
دیگران شود  ،تعریف شده است .در ادبیات مدیریت شهری  ،هویت یک شهر نمادی از فرهنگ و تمدن آن
شهر است.
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بخش چهارم :تدوین بیانیه ماموریت و ارزش
 -1تعریف بیانیه ماموریت:
ماموریت چیست:
 ماموریت یک بیان کوتاه و پرمعنی از علت وجودی ،ارزش و کاری است که انجام میدهد.
 علت وجودی را مشخص مینماید.

 نیازهای اساسی و مشکالت مهمی که کارکرد مدیریت آنها را در دستور کار خود قرار داده ،در بر
میگیرد.

 مشتریان اصلی و استفادهکنندگان از خدمات و کلیه ذینفعان مدیریت را معلوم می سازد.
 میزان و معیاری برای سنجش عملکرد کالن است.
 خالصه ،صریح و سلیس است.

در تعریف ماموریت شهرداری می بایست به پرسش های زیر پاسخ داد:










استفاده کننده از خدمات :استفاده کنندگان از خدمات شهرداری چه کسانی هستند؟
خدمات :خدمات و سرویس های عمده شهرداری چیست؟
بازار و حوزه ها :شهرداری در چه حوزه های فعالیت مینماید؟
فناوری :شهرداری بندرعباس در راستای انجام وظایف از چه فناوریها ،سیستم ها و روش های
مدیریتی استفاده مینماید؟
توجه به بقا ،رشد و سودآوری :آیا شرکت برای رشد و سالمت مالی از تعهد الزم برخوردار است؟
ارزش ها :باورها ،آرزوها و اولویتهای اخالقی اصلی شهرداری بندرعباس چیست؟
ویژگی ممتاز :شهرداری بندرعباس دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
توجه به تصور مردم :تصور شهروندان از مجموعه مدیریت شهرداری بندرعباس چگونه است؟
(مسائل اجتماعی)
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توانمندی های کارکنان :چه مهارت ها و توانمندی هایی در بین کارکنان شهرداری وجود دارد؟

-2بهینه کاوی بیانیه ماموریت در سایر کالنشهرها:
در این قسمت به بیان چند ماموریت شهرداری شهرهای مختلف و سازمانهای دیگر خواهیم پرداخت.
بیانیه ماموریت شهرداری تهران:

• ایجاد توسعه ،تنظیف ،نگهداری و اصالح معابر و مجاری آب و فاضالب
•

پیشنهاد اصالحات شهری ،صدور پروانه ایجاد و اصالح کلیه ساختمان های شهر

• مراقبت و تشریک مساعی در امور بهداشت اهالی (برای جلوگیری از امراض همگانی و دفع حیوانات
مضر)
•

تأسیس مؤسسات فرهنگی ،بهداشتی و تعاونی و مساعدت مالی به انجمن های تربیت بدنی و خانه و

مدرسه
•

تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر و مراقبت در امور اصناف ،صدور پروانه کسب

اصناف ،تعطیلی اماکن بی پروانه و جلوگیری از ایجاد ،تأسیس و ادامه کار مشاغل و اماکن غیر بهداشتی یا
مزاحم
•

اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق ،احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر (مانند

کشتارگاه ها ،میدان ها ،باغ کودکان ،ورزشگاه ،غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات)
•

اتخاذ تدابیر الزم برای ساخت خانه های ارزان برای اشخاص بی بضاعت و تشریک مساعی با مراکز

مسئول حفظ ابنیه عمومی ،آثار باستانی ،مساجد و غیره
•

تهیه و تعیین میدان های عمومی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی ،مرغوبیت و حسن اداره

فروش گوشت و نان شهر و تردد و توقف وسایل نقلیه
•

پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر ،تغییر نوع و میزان عوارض ،برآورد و تنظیم بودجه و متمم

اصالحیه و تفریغ آن و پیشنهاد و اجرای برنامه های عمرانی (با تصویب شورا)
• انجام دیگر امور مصوب شورای شهر
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بیانیه ماموریت شهرداری اصفهان:

شهرداری اصفهان نهادی است عمومی ،مستقل و غیر دولتی با ماهیت حکومتی و موضوعیت و عملکرد
محلی که در شهر تاریخی ،فرهنگی ،هنری ومذهبی اصفهان وظیفه اداره شهر و خدمت رسانی به شهروندان
و گردشگران را برعهده دارداین نهاد با پایبندی به ارزش های اسالمی،ایرانی و انقالبی با برخورداری از
مشارکت ها و پشتوانه مردمی،مدیریت هماهنگ شهری وبهره گیری از منابع ،با رویکرد مدیریت
کارآمد،اثربخش و مبتنی بر دانایی به اداره شهر و ارائه عادالنه خدمات با کیفیت مناسب و بهنگام در عرصه
های مختلف به منظور ایجاد شهری اسالمی با محیط مطلوب زندگی و شاخصه هایی چون
آرامش،ایمنی،نشاط،امید و رونق اقتصادی برای شهروندان اقدام می نماید.
شهرداری اصفهان در حیطه وظایف خود با صیانت از پیشینه تاریخی –فرهنگی و حقوق شهروندی در جهت
حفظ و ارتقا جایگاه شهر در سطح ملی و بین المللی ،بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم در ابعاد مادی و
معنوی وتوسعه پایدار شهر،همسو با سیاست های ملی و استانی تالش می نماید،ما بر این باوریم که بهره
مندی از سرمایه های اجتماعی به ویژه مشارکت مردم در مدیریت شهر،کارکنان شایسته و توانمند سازی
ایشان و همچنین استفاده از دستاوردهای نوین علمی موجب هم افزایی در دستیابی به شهرداری و شهری
سرآمد خواهد بود.
بیانیه ماموریت شهرداری مشهد:

ارائه خدمات عمومی با کیفیت است که سطح ایمنی ،سالمت ،کیفیت محیط زندگی ،فضاهای کسب و
کار ،اقامت ،فراغت و آمد و شد شهروندان و زائران را ارتقاء می دهد.
شهرداری تالش می کند نیاز های عمومی شهری گروه های مختلف شهروندان و زائران را شناسائی و
برآورده کند در این راستا توجه خود را به موارد ذیل متمرکز می نماید
• ایجاد زمینه تحقق مدیریت یکپارچه شهری از طریق هماهنگی و توانمد سازی کلیه ذینفعان شهری
• حفظ و جذب مشارکت های مردمی و گسترش نهادهای و تشکیالت غیر دولتی
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• حفظ و جذب کارکنان متعهد :متخصص و با انگیزه
• استفاده از سیستم های برنامه ریزی راهبردی
• بکارگیری تکنولوژی های نوین و فن آوری های اطالعات وIT
• ایجاد زمینه های گسترش فعالیت های اقتصادی موثر در سطح کالن شهر
• ترویج فرهنگ شهروندی و شهروند مداری
• حفظ ارزشها و هویت فرهنگی -تاریخی کالنشهر
• هدایت توسعه موزون و متوازن متعادل کالنشهر
• فراهم نمودن زمینه اسکان شهروندان و زائران
• افزایش بهره وری و بهبود مستمر
• پذیرا بودن ،پاسخ گویی به شهروندان ،مسئولیت پذیری و جهت گیری توافقی در انجام اقدامات با
شهروندان
• تمرکز زدائی و تفویض اختیارات و شفاف سازی اقدامات.

 -3استخراج بیانیه ماموریت شهرداری بندرعباس:
با توجه به بهینه کاوی های انجام شده در این زمینه و نتایج حاصل از بررسی فرم های نظرسنجی
ماموریت شهرداری بندرعباس به صورت ذیل استخراج شد:

90

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

مس
شهرداری بندرعباس بعنوان یک نهاد عمومی ،تقل و متعلق هب مردم ،با سرلوهح قرار دادن تعالیم واالی قرآن کریم و مکتب حیات بخش
اهل بیت و با پادنبیی هب ارزش اه و کرامت انسانی ،رسالت خود را اداره شهر ،تأمین رافه و امنیت اجتماعی و ارتقای سالمت روحی و

ان شه ا فهی سخ ک شه بیانیخیه ما فموهرینگ بت شهعردا م ب
ندرمعبام تاسالش خود را هب منظور ایجاد شهری زیبا با محیط مطلوب زند یگ
ریدا ند و ت
رو ی روند ن م و ت وش ر اتر ی ،ر ی ندر باس ی
همچ
ربای حال و آیندگان و نین رافه و رونق اقتصادی شهروندا ن و گردشگران معطوف خواهد کرد.
شهرداری بندرعباس ،با توهج هب ظرفیت اهی استراژتیکی ،تجاری و صنعتی شهر بندرعباس ،بهرهگیری از فناوری اه و دستاورداهی نوین علمی،
مدرییت یکپارهچ و دانش محور و اراهئ خدمات با کیفیت می کوشد  ،ضمن تولید رثوت پایدا ر ،زمینه تحقق عدا لت اجتماعی ،آرامش ،ایمنی ،نشاط و
امید را فراهم آورده و رب این باور است هک بهره مندی از سرماهی اهی اجتماعی هب وژیه مشارکت مردم رد مدرییت شهر و کارکنان شایسته و توانمند
سازی ایشان و بهبود مستمر عملکرد موجب هم افزایی رد دستیابی هب شهرداری و شهری سرآمد خواهد بود
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 -4ویژگی های بیانیه ارزش:
در ذیل چند ویژگی مهم ارزش عنوان شده است:
 ارزشهای محوری سازمان می توانند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست ها مورد استفاده قرار
گیرند.
 می توان با تکیه بر آنها ،شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری ها در محل کار را
مشخص نمود.
 ارزش ها یا کدهای اخالقی روح معنوی حاکم بر کلیه وظایف رفتار و معاشرت های کاری پرسنل
شهرداری بوده و پرسنل با اتکای به این ارزش های محوری نسبت به انجام وظایف و تحقق چشم
انداز سازمانی گام بر می دارند.
 ارزشها باید در روزگار سختی به کارکنان سازمان روحیه بدهند.


ارزشها شعار هر روز هستند که احساس خوبی به کارکنان می بخشند.

 ارزشهای سازمانی ،جنبه اخالقی منافع سازمانی می باشند.


ارزشهای محوری ،اصول اعتقادی دیرپا و اساسی یک سازمان بوده ،باعث رشد و نمو افراد در قالب
گروه میشوند .

ارزشهای محوری یک سازمان به عنوان اصول راهنمای پایدار به هیچ توجیهی نیاز ندارند و برای افراد
درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند.

 -5نمونه بیانیه ارزش :
در امر تبیین ارزش های شهرداری بندرعباس ،به مطالعه و شناخت ارزش های شهرداری شهرهای دیگر و چند
سازمان دیگر می پردازیم.
ارزش های تدوین شده دانشگاه شهید بهشتی:
 خشیت در برابر پروردگار و برخورداری از تواضع و فروتنی
 رعایت تقوا ،راستی و درستی
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 برخورداری از روحیه نقادی و نقدپذیری و آزادی عمل
 رعایت اخالق حرفه ایی و وجدان کاری
 اخالق محوری  ،مشارکت جویی و مسئولیت پذیری
 برخورداری از روحیه خالقیت و نوآوری؛
 قانون گرایی و برنامه پذیری
 تعالی طلبی ،توانمندسازی و ثروت آفرینی
 برخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی
 تأکید بر فعالیت و رفتار سازمانی دانش محور
 تأکید بر علم نافع
 تقدم تزکیه بر تعلیم
 حفظ کرامت و منزلت انسانی تمام کارکنان ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 تکریم و حفظ شئون علم ،عالم و متعلم
 تأکید بر رعایت عدالت در توزیع فرصتها
 تعهد به یادگیری دانشجو
 دریغ نورزیدن در تعلیم علم و کوشش در بذل ،اعطا و انفاق علم.
بیانیه ارزش های کارکنان شهرداری شیراز:
ما مسئولین و کارکنان شهرداری شیراز قصد داریم با رعایت موارد زیر  ،اخالق حرفه ای را در فعالیت
خود رعایت نماییم:
• با هدف خدمت به مردم و آراستگی در محل کار خود حاضر شویم
• در انجام وظا یف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم
• وظایف محوله و کار مراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم
• در مواجهه با ارباب رجوع رعایت ادب  ،نزاکت و متانت را بنماییم
• به خواسته های ارباب توجه کرده و هنگام پاسخ گویی به مراجعین به کار دیگری نپردازیم
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• نسبت به یادگیری و کسب اطالعات برای پاسخگویی به مراجعین تالش نماییم
• مراجعینی که اشتباهی به ما مراجعه می کنند ،با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه
راهنمایی کنیم
• از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده
نماییم
• در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک
نماییم
• در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگر که موجب خدش دار شدن حقوق سایرین می
گردد اجتناب کنیم.
بیانیه ارزشهای شهرداری تهران:
• کارکنان شهرداری تهران  :با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و
حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار
می دهند
•

کارکنان شهرداری تهران :بر این باورند که شهروندان ،متولیان واقعی شهرند ،و از این رو حضور

آنان در شهرداری را مغتنم می شمارند
• کارکنان شهرداری تهران :با رعیات نظم  ،آراستگی  ،وقت شناسی ،مسئولیت پذیری و با رعایت ادب،
نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری ( مناطق ،سازمان ها و شرکت های تابعه ) می
باشند
• کارکنان شهرداری تهران :باور دارند که عزت ،احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و
تمام تالش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند
•

کارکنان شهرداری تهران :انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش

خواهند نمود تا از اتالف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند
• کارکنان شهرداری تهران :مصمم هستند تا امکانات و تسهیالت الزم را برای آسایش و آرامش و استقرار
شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و
نوین در اختیار انان قرار دهند
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• کارکنان شهرداری تهران :خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطالعات و توضیحات
کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند
• کارکنان شهرداری تهران :بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان
رضایت شهروندان است ،از این رو با ایجاد تمایالت مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تالش مجدانه و
صادقانه در شهرداری تهران می پردازند
•

کارکنان شهرداری تهران :استقبال خود را از انتقاد وپیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری

اعالم و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ،از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده
می نمایند.

بیانیه ارزش های شهرداری اصفهان:
 اعتماد
 شجاعت
 همگرائی و وفاق
 آرمان گرائی و اعتماد به نفس
 قانون مداری
 کرامت انسانی وحقوق شهروندی

 -6استخراج بیانیه ارزش شهرداری بندرعباس:
با توجه به بهینه کاوی های صورت گرفته در زمینه ارزش های سازمان و با توجه به نتایج حاصل از
فرم نظرسنجی بیانیه ارزش های شهرداری بندرعباس به صورت ذیل تعریف می شود:
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بیانیه ارزش شهرداری بندرعباس
کارکنان شهرداری بندرعباس با ایمان هب اراده خدا وند متعال و رد جهت کسب خشنودی حق تعالی و حفظ منافع عمومی و با ااقتعد هب جای گاه
شهروندا ن هب عنوان متولیان واقعی شهر ،ارزشهای محوری ذیل را سرلوهح کلیه اقدا مات و تصمیم گیریهای خود قرار می دهند:
 رعایت اخالق حرهف ایی و وجدا ن کاری
 مشارکت جویی و مسئولیت پذریی رد قبال جامعه
 ربخورداری از روحیه خالقیت و نوآوری
 اقنون گرایی و ربانهم پذریی
 ربخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی و توسعه فرهنگ یادگیری ،نوآوری ،خالقیت ،بهبود مستمر
 حفظ کرامت انسانی وحقوق شهروندی
 پشت کار  ،جدیت و رعایت نظم وانظباط کاری
 احترام هب محیط زیست و حمایت از کسب و کاراهی سبز
 بهره وری سرماهی و نیروی انسانی و حفظ سرماهی اهی مادی و معنوی
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بخش پن مج

تحلیل وضع موجود
شهرداری بندرعباس
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بخش پنجم :تحلیل وضع موجود شهرداری بندرعباس
 -1تعاریف:
در این مرحله با جمعآوری اطالعات و بررسی اولیه آنها ،به ارزیابی وضعیت موجود پرداخته و تالش میشود با
شاخصهایی وضع موجود تبیین شود.
در هنگام جمعآوری اطالعات به درون سازمان (اطالعات داخلی) و بیرون سازمان (اطالعات محیطی) توجه
میشود .مجموعه عوامل داخلی به دو دسته نقاط قوت و ضعف و مجموعه عوامل خارجی به دو دسته فرصت ها و
تهدیدها تقسیم می شوند.
عوامل داخلی عواملی هستند که در درون مجموعه وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل مجموعه می
باشند .این عوامل شامل نقاط قوت و نقاط ضعف است .نقطه قوت یک مجموعه یک کاربرد موفق از یک شایستگی
یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه توانمندی می باشد و موردی است که مجموعه در صورت انجام
یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل مالحظه ای برخوردار خواهد شد .نقطه ضعف یک مجموعه یک کاربرد
ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که توانمندی را کاهش می دهد و مجموعه در
صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی برخوردار خواهد شد .
عوامل خارجی ،عواملی هستند که در سطح کالن و از بیرون مجموعه اثر می گذارند .این عوامل به دو دسته:
فرصت ها و تهدیدها تقسیم می شوند .فرصت ها پتانسیل نهفته ای است که بهره گیری از آن مجموعه را در جهت
مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل مالحظه ای خواهد داشت .به عبارت دیگرمنفعت بالقوه ای است
که عوامل بالفعل شدنش هنوز بوجود نیامده است .تهدیدها عواملی هستند که مانع حرکت ،رشد و بالندگی مجموعه
می شود .به عبارت دیگر ضرر بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است.
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 -2تحلیل وضع کالبدی و فضایی موجود شهر بندرعباس:
در این قسمت به بررسی ساختار جمعیتی و ساختار کالبدی شهر بندرعباس می پردازیم .که در ادامه هر کدام از
این موارد مورد بررسی قرار گرفته است.

اطالعات جمعیتی شهر بندر عباس

جمعیت شهر بندرعباس مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال  35به تعداد  549،111نفر می باشد.
جدول شماره  : 34اطالعات جمعیتی شهر بندر عباس

سر شماری جمعیت سال 35

جمعیت کل

مرد

زن

خانوار

ساکن در نقاط شهری

549،111

111،414

145،194

151،549

ساکن در نقاط روستایی

194،144

43،544

41،944

91،431

جدول شماره  : 31اطالعات جمعیتی شهر بندرعباس به تفکیک مناطق

منطقه

مساحت(هکتار)

نسبت
سطح(درصد)

جمعیت

نسبت
جمعیت(درصد)

تراکم جمعیتی
ناخالص

تراکم جمعیتی
خالص

0

2450

3444

096258

4248

8140

292

2

0293

0840

025958

2745

9744

271

3

2083

3146

036465

2947

6245

211

4

021546

0649

-

-

-

-

جمع

703246

011

543,208

011

6443

254
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جدول زیر توزیع جمعیت شهر بندرعباس به تفکیک گروه های سنی نشان داده شده است.

نمودار توزیع جمعیت شهر بندرعباس به تفکیک گروه های سنی
72000
64000
56000
48000
40000

32000
24000
16000
8000
0

100ساله و بیشتر

 99-95ساله

 94-90ساله

 89-85ساله

 84-80ساله

 79-75ساله

 74-70ساله

 69-65ساله

 64-60ساله

 59-55ساله

 54-50ساله

 49-45ساله

 44-40ساله

 39-35ساله

 34-30ساله

 29-25ساله

 24-20ساله

 19-15ساله

 14-10ساله

 9-5ساله

 4-0ساله

پیش بینی می شود در سال  1411غالب جمعیت شهر بندرعباس را جوانان و سالمندان تشکیل دهند .در ترسیم آینده
و چشم انداز شهر بندرعباس می بایست به این هرم جمعیتی توجه داشت.
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 -3الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی وضع موجود:
الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی مورد استفاده در این مطالعه الگوی  SAPمی باشد .در الگوی تجزیه
و تحلیل و تشخیص مزیتهای استراتژیک) (SAPمحرک هایی که برای استخراج عوامل داخلی می بایست مد نظر
قرارگیرند عبارتند از :








عوامل مدیریتی
عوامل فنی و عملیاتی
عوامل مالی
عوامل منابع انسانی
عوامل زیر ساختی
وضعیت تحقیق و توسعه

عوامل مدیریتی:

در شهرداری فرایند انجام کار و نحوه به کارگیری سرمایه و میزان استفاده از مکانیزاسیون و اتوماسیون در ارائه
خدمات اهمیت بسیار زیادی دارد .مدیران باید توانایی های خود را در زمینه مدیریت عملیات به عنوان مزیت
استراتژیک تلقی نمایند .عوامل مزیت استراتژیک در حوزه مدیریت را در قالب محورهای زیر می توانیم بررسی کنیم.
 ساختار سازمانی

 رویکرد اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی
 فرهنگ و جو سازمانی

 وجود زیرسیستمهای مدیریتی
 تخصیص منابع

 سازوکارهای کنترلی
هر کدام از محورهای فوق اگر در شهرداری بندرعباس مورد توجه قرار نمی گیرد یا ضعف وجود دارد نقطه
ضعف تلقی می شوند و اگر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسبی دارند نقطه قوت شما محسوب می شوند .اگر
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عاملی نیز میانه است آن را به عنوان نقطه ضعف در نظر بگیرید  ،چرا که این عوامل  ،عوامل اصلی هستند وباید قوی
عمل کنند  .به عبارت دیگر عدم قوی بودن هر عامل به معنای ضعف آن عامل است.
 عوامل منابع انسانی:
با توجه به اینکه عامل انسانی نقش اساسی را در تحقق اهداف شهرداری بر عهده دارد  ،عامل انسانی بعنوان یک
استراتژی محسوب می شود  .هر قدر این عامل استراتژیک از توانایی های فنی  ،تخصصی  ،تجربی  ،آموزشی ،
مهارتی و به طور کلی کارایی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشد به همان نسبت در تحقق اهداف موثرتر خواهد بود.
عوامل مزیت استراتژیک در حوزه منابع انسانی را در قالب محورهای زیر می توانیم بررسی کنیم:
 تحصیالت ،تخصص و سابقه پرسنل
 کارایی و اثربخشی سیستهای حفظ ،جذب و نگهداشت سرمایه انسانی
 میزان خطاهای انسانی
 بستر کار گروهی
 خالقیت و نوآوری
 سازوکار انتصاب مدیران
 آموزش کاربردی
هر کدام از محورهای فوق اگر در شهرداری بندرعباس مورد توجه قرار نمی گیرد یا ضعف وجود دارد نقطه
ضعف تلقی می شوند و اگر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسبی دارند نقطه قوت شما محسوب می شوند .اگر
عاملی نیز میانه است آن را به عنوان نقطه ضعف در نظر بگیرید  ،چرا که این عوامل  ،عوامل اصلی هستند و باید قوی
عمل کنند  .به عبارت دیگر عدم قوی بودن هر عامل به معنای ضعف آن عامل است .

 عوامل مالی:
بسیاری از شرکتها با وجود در اختیار داشتن سیستمهای مناسب تولید و نیروی انسانی کارآمد به لحاظ نداشتن منابع
مالی قوی نمی توانند در بازار رقابتی حاضر شوند چرا که اجرای صحیح بسیاری از برنامه های سازمان نیازمند پشتیبانی
مالی است .عوامل مزیت استراتژیک حوزه مالی و حسابداری را در قالب محورهای زیر می توانیم بررسی کنیم.
تامین منابع مالی و اعتبارات بانکی
سرمایه گذاری بخش خصوصی
سازوکار بودجه بندی عملیاتی و کنترل بودجه
نقدینگی
013

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

پایداربودن درآمدها

 عوامل فنی و عملیاتی:
با توجه به تاثیر عوامل فنی و مزیت های تاثیر گذار در اجرای پروژه ها بررسی پارامترهای فنی و عملیاتی در
تحلیل وضع موجود شهرداری حائز اهمیت است در این راستا با توجه به محورهای زیر به بررسی عوامل فنی و
عملیاتی پرداخته می شود:
 تجهیزات کافی و به روز
 کیفیت اجرای پروژه ها و ارائه خدمات شهرداری
 شناسایی و تامین نیاز شهروندان
 کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران (پیمانکاران قوی)
 وضعیت تحقیق و توسعه:
با توجه به اینکه تحقیق و توسعه فعال و کارآمد باعث افزایش کارایی در همه زمینه های می شود و از انجایی
که تغییرات تکنولوژی در ارائه خدمات شهرداری بسیار زیاد است ،تحقیق و توسعه می تواند شهرداری را با تغییرات
محیطی همگام سازد و موقعیت رقابتی آن را حفظ کند .
عوامل مزیت استراتژیک در حوزه تحقیق و توسعه را در قالب محورهای زیر می توانیم بررسی کنیم
 بودجه و اعتبار مختص تحقیق و توسعه
 مطالعات کاربردی شهری
 عوامل زیرساختی:
زیر ساخت ،در عمومیترین حالت ،یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته میباشد که تشکیالت ساختاری
را فراهم آورده تا شهرداری بندرعباس را در اداره شهر و انجام شرح وظایف محوله و ارائه خدمات به شهروندان
حمایت نماید .در این راستا با توجه گستردگی مفهوم زیر ساخت با عنایت به تکمیل فرم های توسط حوزه های
مختلف در نظر گرفتن زیر ساخت های هر ماموریت ضروری است لیکن به صورت عمومی محورهای این حوزه

عبارتند از:
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 سیستمهای اطالعاتی شهرداری (اتوماسیون ،GIS ،مکانیزه کردن فرآیندها)
 سازوکار گردآوری ،ثبت ،ساماندهی و گزارش سازی از داده ها
 سازوکار تعامل و ارتباط واحدها و حوزه های مختلف
 فرآیندهای کاری (مدون بودن ،چابک بودن)

 -4الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل خارجی وضع موجود:
عوامل خارجی یا بیرونی نیز عواملی هستند که خارج از کنترل مجموعه بوده ولیکن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد تاثیر
می گذارند .عامل خارجی ،عاملی است که تنها مختص به شهرداری بندرعباس نبوده و در بین تمام شهرداری ها فراگیر است .این
عوامل شامل تهدیدها و فرصت ها می باشند.
الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل خارجی در این مطالعه الگوی  PESTELمی باشد .در الگوی

 PESTELمحرک های

مربوط به شناسایی عوامل خارجی عبارتند از:


عوامل سیاسی و حکومتی



عوامل اقتصادی



عوامل تکنولوژیکی



عوامل اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی



عوامل محیط زیستی



موارد قانونی و حقوقی



عوامل سیاسی و حکومتی:

از آنجایی که عوامل قانون گذاری به طور طبیعی تحت پوشش سرفصل سیاسی قرار می گیرند ،عوامل سیاسی عموما ،محرک خواهند بود .در
این راستا با توجه به محورهای زیر به بررسی عوامل سیاسی و حکومتی پرداخته می شود:

 تاثیر تصمیمات کالن حکومتی در روند فعالیتها
 نوع نگاه مرکز به شهر بندرعباس
 حمایتهای مالی  ،نحوه تخصیص بودجه های دولتی به پروژه ها ( سهم دولت از حمل و نقل عمومی )
 تعدد مراکز تصمیم گیری
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عوامل اقتصادی:

از آنجاییکه وضعیت عوامل اقتصادی کشور در اقدامات شهرداری موثر است بررسی این محرک الزامی می
باشد .در این راستا و در جهت مشخص شدن این عوامل به محورهای زیر توجه میکنیم :
 نرخ تورم
 وابستگی شدید درامد به ساخت و ساز
 تامین مالی پروژه ها
 مشارکت بخش خصوصی
 نوسانات در مولفه های اساسی اقتصادی ( نرخ دالر و ) ...
 عدم مشارکت پیمانکاران قوی در مناقصه ها


عوامل تکنولوژیکی:

یکی از عواملی که بر اقدامات شهرداری ها موثر است ،تکنولوژی می باشد .در جهت بررسی و مشخص شدن
عوامل تکنولوژیکی به به محورهای زیر توجه میکنیم :
 تاثیر کسب و کارهای مجازی بر فعالیتها ( اسنپ و ) ...
 دسترسی به مدیران و کارشناسان خبره
 دسترسی به پیمانکاران توانمند ملی

 عوامل ناشی از رشد صنعت و تکنولوژی در مدیریت شهری ( تولید بیش از حد پالستیک ،بیکاری ناشی از
اتوماسیون کاری و) ...


عوامل اجتماعی  ،فرهنگی و جغرافیایی:

عوامل اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی در تصمیمات شهرداری ها تاثیر گذاشته و حتی اقدامات آنان نیز تحت تاثیر
این عوامل قرار می گیرد .برای مشخص شدن این عوامل محورهای ذیل مطرح می شوند:
 موقعیت جغرافیایی ژئوپلیتیک
 دسترسی های جغرافیایی
 وجود فرهنگ های متنوع
 بیکاری
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 کارگران مهاجر فصلی
 مهاجر پذیر بودن شهر
 گرایشات قومی
 نگاه شهروندان به مدیریت شهری
 حس تعلق شهروندان به شهر


عوامل محیط زیستی:

با توجه به تاثیر محیط زیست در فعالیت و خدمات شهرداری در نظر گرفت پارامترهای تاثیر گذار در این خصوص
ضروری است.
 مجاورت در حاشیه خلیج فارس
 فاضالب های شهری
 تنوع اکوسیستم های طبیعی شهر
 آلودگی های ناشی از پسماند
 ریزگردها و گرد و غبار
 عوامل اقلیمی


عوامل قانونی و حقوقی:

با توجه به اینکه چارچوب فعالیت شهرداری در حوزه های مختلف در قالب قوانین ،آیین نامه ها و دستورالعمل
های مصوب کشوری می باشد لذا بررسی قوانین در حوزه کاری شما ضروری است.
 قوانین و دستورالعمل های متناقض
 دستورات باالسری غیر کارشناسی
 دستورالعمل های سازمان شهرداری های وزارت کشور
 تبصره ها و الزامات شورای شهر و فرمانداری
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 -5استخراج عوامل داخلی و خارجی
برای استخراج عوامل داخلی و خارجی ،چند الیه که عبارتند از:
 .1ستاد راهبری
 .1کارگروه های تخصصی
 .9مطالعات پیشین
 .4نتایج نظرسنجی های قبلی از ذینفعان و خبرگان
این بررسی را انجام می دهیم.
-5-1

استخراج عوامل داخلی و خارجی در ستاد راهبری:

در الیه ستاد راهبری و در قالب هفت ماموریت اصلی ذیل ،حوزه های کاری اصلی شهرداری استخراج شده است:
 .1برنامه ریزی و مدیریت
 .1مالی و اقتصادی
 .9خدمات شهری و محیط زیست
 .4فرهنگی و اجتماعی
 .5حمل و نقل
 .4عمران و زیر بنایی
 .1شهرسازی
 .1ماموریت برنامه ریزی و مدیریت:
این ماموریت به حوزه های کاری :روابط عمومی و اطالع رسانی ،مطالعات و پژوهش های کاربردی ،برنامه ریزی
کالن ،بودجه ریزی ،کنترل و پایش برنامه ،فناوری اطالعات ،ارتباطات شهری در مقیاس ملی و بین المللی تقسیم بندی
شد.
 .1ماموریت مالی و اقتصادی:
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در این ماموریت حوزه های کاری امور حقوقی ،آزادسازی و امالک ،تامین مالی ،مشارکت اقتصادی و سرمایه
گذاری قرار می گیرند.

 .9ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:
این ماموریت به حوزه های کاری :شبکه توزیع مرجع (بازارها و میادین) ،ساماندهی مشاغل شهری ،زیباسازی
شهری ،آلودگی هوا و صوت ،فضای سبز شهری و کمربند سبز و آرامستان ها ،بهداشت و سالمت شهری ،دفع آب
های سطحی ،محیط زیست شهری ،تاسیسات و تجهیزات شهری ،ایمنی و آتش نشانی ،مدیریت پسماند ،مدیریت
بحران و پدافند غیر عامل ،نظم و انضباط شهر ،شادابی و نشاط شهر تقسیم می شود.
 .4ماموریت فرهنگی و اجتماعی:
در این قسمت حوزه های کاری گردشگری ،ارتقای فرهنگ شهروندی ،تفریح و ورزش ،آسیب های اجتماعی،
مشارکت شهروندان ،ارتقاء کیفی بافت محالت را داریم.
 .5ماموریت حمل و نقل:
ماموریت حمل و نقل ،حوزه های کاری حمل و نقل عمومی ریلی ،حمل و نقل عمومی با اتوبوس و مینی بوس،
حمل و نقل عمومی با تاکسی ،پارکینگ و پایانه های حمل و نقل ،ترافیک (روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه
موتوری) ،روان سازی عبور و مرور پیاده ،عبور و مرور وسایل نقلیه غیر موتوری را شامل می شود.
 .4ماموریت عمران و زیربنایی:
این ماموریت به حوزه های توسعه شبکه معابر ،اجرای پروژه های عمرانی دسته بندی می شود.
 .1ماموریت شهرسازی:
ماموریت شهرسازی به حوزه های کاری؛ طرح های شهرسازی ،مدیریت حریم شهر ،توسعه کالبدی شهر ،بافت های
فرسوده و ناکارامد شهری تقسیم می شود.
پس از آن دفترچه توضیحی استخراج عوامل داخلی و خارجی شهرداری بندرعباس (فرم  )SP-FR49که در
پیوست ضمیمه شده  ،در بین حوزه های کاری نامبرده توزیع شد.
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- 5-2استخراج عوامل داخلی و خارجی در کارگروه های تخصصی:

در این بخش جهت استخراج عوامل داخلی و خارجی با استفاده از الگوهای  ، SAP , PESTELضمن آموزش ،
فرم های تهیه شده )فرم  )SP-FR44در بین کارگروههای تخصصی توزیع و طی جلسات برگزار شده تکمیل گردید
 .این فرمها بر اساس حوزه های کاری هر کارگروه تنظیم و در اختیار آنها قرار گرفت.

-5-3

لیست نهایی عوامل داخلی و خارجی
عوامل داخلی – ضعفها

ردیف

عوامل استراتژیک داخلی  -ضعف

1

عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی

2

تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی تباتی منابع درامدی موجود

3

نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی

4

عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری شهرداری

5

بخشی نگری ،عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های مختلف شهرداری

6

عدم وجود ساختار سازمانی و شرح شغل مدون

7

ضعف در ساختار بودجه ریزی ،حسابرسی  ،تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه

8

عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران

9

عدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترل

10

کمبود پارکینگ

11

نابسامانی بصری کالبد شهر و فرسودگی مبلمان شهری

12

عدم ثبات مدیریتی

13

عدم ساماندهی مناسب ساحل

14

عدم وجود نظام یکپارچه آمار شهری
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15

عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان

16

پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

عوامل داخلی – قوتها
ردیف

عوامل استراتژیک داخلی  -قوت

1

استقرار ساختار سازمانی جدید مصوب وزارت کشور

2

هماهنگی و همکاری مناسب شهرداری با سایر دستگاه های استان

3

نگاه ویژه به توسعه محالت در مدیران شهری

4

برخوردداری از شبکه فیبر نوری

5

برخورداری از نیروهای جوان وتحصیلکرده

6

سابقه باالی مدیریت شهری شهردار

عوامل خارجی – فرصتها
ردیف

عوامل استراتژیک خارجی  -فرصت

1

موقعیت تجاری مناسب(دروازه بازرگانی).شهر بندرعباس

2

وجود گردشگران داخلی فراوان

3

مجاورت در حاشیه خلیج فارس

4

جاذبه های متنوع گردشگری
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5

مجاورت به جزایر قشم،هنگام و هرمز

6

امکان استفاده ازگونه های گیاهی متنوع و بومی و مقاوم به خشکی

7

امکان دسترسی به پساب جهت آبیاری فضای سبز

عوامل خارجی – تهدیدها
ردیف

عوامل استراتژیک خارجی  -تهدید

1

عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

2

تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر

3

عدم تخصیص اعتبارات دولتی

4

گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب شهری

5

گسترش حاشیه نشینی

6

خشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت آبیاری فضای سبز

7

رکود صنعت ساختمان و تأثیر مستقیم بردرآمدهای شهرداری

8

بی اعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت به فعالیت های شهرداری

9

گستردگی بافت فرسوده شهری

10

تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز

11

عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری
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-5-4

وزندهی عوامل داخلی و خارجی

در این مرحله پس از نهایی شده لیست عوامل داخلی و خارجی  ،میزان اهمیت نسبی هر آیتم و همچنین میزان اثر
پذیری شهرداری بندرعباس نسبت به عوامل ( در وضع موجود و حالت بالقوه) توسط اعضا در فرم شماره
 ( SP-P1-F45پیوست میباشد) مشخص گردید.
میانگین نمرات داده شده توسط اعضا در ادامه مشخص شده است :

عوامل داخلی ( ضعف وقوت )
میانگین اهمیت
عوامل استراتژیک داخلی

نوع

عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی

عامل ( 0تا 100
)

میانگین اهمیت عامل

میانگین نمره

میانگین نمره

(نرمال شده )

وضع موجود

وضع بالقوه

امتیاز وزن دار بالفعل

امتیاز وزن دار بالقوه

ضعف

85

0404742

145

24625

0407113

04124477

ضعف

8245

04046025

1425

2425

04057531

04103556

ضعف

76425

04042538

1475

3

04074442

04127615

ضعف

754625

0404219

14625

245

04068558

04105474

ضعف

804625

04044979

14625

24625

04073091

0411807

ضعف

804625

04044979

14625

24625

04073091

0411807

ضعف

8245

04046025

1475

2475

04080544

04126569

عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران

ضعف

81425

04045328

14625

24625

04073658

04118985

عدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترل

ضعف

844375

04047071

14375

24625

04064723

04123562

کمبود پارکینگ

ضعف

894375

04049861

1475

2475

04087256

04137116

تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی تباتی منابع درامدی
موجود
نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی
عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری
شهرداری
بخشی نگری ،عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های
مختلف شهرداری
عدم وجود ساختار سازمانی و شرح شغل مدون
ضعف در ساختار بودجه ریزی ،حسابرسی  ،تخصیص اعتبارات و
کنترل بودجه
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نابسامانی بصری کالبد شهر و فرسودگی مبلمان شهری

ضعف

91425

04050907

14625

2475

04082723

04139993

عدم ثبات مدیریتی

ضعف

864875

04048466

1425

2425

04060582

04109048

عدم ساماندهی مناسب ساحل

ضعف

88475

04049512

14875

24875

0.092835

04142347

عدم وجود نظام یکپارچه آمار شهری

ضعف

894375

04049861

1425

24625

04062326

04130884

عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان

ضعف

8745

04048815

145

24625

04073222

04128138

پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

ضعف

854625

04047768

14875

24375

04089566

0411345

استقرار ساختار سازمانی جدید مصوب وزارت کشور

قوت

7245

04040446

3

34625

04121339

04146618

قوت

73475

04041144

3425

4

04133717

04164575

نگاه ویژه به توسعه محالت در مدیران شهری

قوت

78475

04043933

34125

3475

04137291

04164749

برخوردداری از شبکه فیبر نوری

قوت

65

04036262

3

34625

04108787

0413145

برخورداری از نیروهای جوان وتحصیلکرده

قوت

80

0404463

3425

34875

04145049

04172943

سابقه باالی مدیریت شهری شهردار

قوت

75

04041841

3

345

04125523

04146444

179245

1

14956982

24894134

هماهنگی و همکاری مناسب شهرداری با سایر دستگاه های
استان

عوامل خارجی (فرصت و تهدید)
میانگین اهمیت

میانگین اهمیت

میانگین نمره

میانگین نمره

امتیاز وزن دار

امتیاز وزن دار

وضع موجود

وضع بالقوه

بالفعل

بالقوه

0405806011

1475

34125

04101605

04181438

145

2425

04084529

04126793

245

0406774

04123164

04083942

04167883
04137893

عوامل استراتژیک خارجی

نوع

عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

تهدید

85

تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر

تهدید

8245

0405635246

عدم تخصیص اعتبارات دولتی

تهدید

724125

0404926571

14375

تهدید

894375

040610485

14375

2475

تهدید

85

0405806011

14375

24375

04079833

تهدید

804625

0405507172

1425

14875

0406884

04103259

تهدید

73475

0405037568

14625

24875

0408186

0414483

تهدید

7245

0404952186

145

2475

04074283

04136185

تهدید

78475

0405379098

145

24625

04080686

04141201

گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و
فاضالب شهری
گسترش حاشیه نشینی
خشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت آبیاری
فضای سبز
رکود صنعت ساختمان و تأثیر مستقیم بردرآمدهای
شهرداری
بی اعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت به فعالیت
های شهرداری
گستردگی بافت فرسوده شهری

عامل ( 0تا ) 100

عامل (نرمال شده
)
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تهدید

78475

0405379098

14375

245

04073963

04134477

تهدید

794375

040542179

145

2475

04081327

04149099

موقعیت تجاری مناسب(دروازه بازرگانی).شهر بندرعباس

فرصت

8745

0405976776

3

3475

04179303

04224129

وجود گردشگران داخلی فراوان

فرصت

784125

0405336407

3

34625

04160092

04193445

مجاورت در حاشیه خلیج فارس

فرصت

864875

0405934085

34125

3475

0418544

04222528

جاذبه های متنوع گردشگری

فرصت

83475

0405720628

3

345

04171619

04200222

مجاورت به جزایر قشم،هنگام و هرمز

فرصت

85

0405806011

34125

34625

04181438

04210468

فرصت

8245

0405635246

3

3475

04169057

04211322

فرصت

8245

0405635246

34125

3475

04176101

04211322

1464

1

24101659

34019659

تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز
عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های
شهرداری

امکان استفاده ازگونه های گیاهی متنوع و بومی و مقاوم به
خشکی
امکان دسترسی به پساب جهت آبیاری فضای سبز

 - 5-5تحلیل ماتریس IE

تعریف

این ماتریس برای تعیین موقعیت شهرداری به کار می رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی
عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه شهرداری مشخص
گردد و بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن تعیین کرد .این ماتریس استراتژی های مناسب برای شهرداری را
مشخص می کند.
این ماتریس دارای نه خانه میباشد .محور افقی ماتریس امتیاز حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و ستون آن امتیاز حاصل
از ارزیابی عوامل خارجی را نشان میدهد.
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در ماتریس داخلی و خارجی جمع نمره های نهایی ،برروی محور  Xها از  4/1تا  33/1نشان دهنده ضعف داخلی
سازمان است؛ نمره های  4/1تا  33/1نشان دهنده این است که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره های  4/9تا
 4/4بیانگر قوت شرکت است .به همین روش جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از  4/1تا
33/1بیانگر ضعف شرکت؛ نمره های  4/1تا  33/1بیانگر این است که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره های
 4/9تا  4/4بیانگر این است که شرکت در وضعیت عالی قرار دارد.

ماتریس عوامل داخلی و خارجی ( )IEشهرداری بندرعباس
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
ضعیف
1/99-1/0

قوی

متوسط
2/99-2/0

4/0-3/0

II
وضعیت آتی

58.2
3
2/99-2/0

متوسط
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IV

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (E

VI

وضعیت فعلی

V

زیاد

I

4/0-3/0

شهرداری بندرعباسIEتحلیل ماتریس

III

ماتریس IE
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58.2
585

همانطور که در جداول وزندهی مشاهده کردید  4عدد از میانگین وزندهی عوامل داخلی و خارجی بدست آمد  ،دو
عدد حالت بالفعل (موجود) شهرداری را روی ماتریس مشخص میکند و دو عدد وضعیت بالقوه ( آتی ) شهرداری
بندرعباس را تعیین میکند  .در ادامه تحلیل ماتریس را بیان میکنیم :
وضعیت بالفعل :
عوامل داخلی (  : )IFEدر وضعیت فعلی از نقطه نظر مدیران  ،نسبت ضعفها به قوتها در شهرداری بیشتر است نتایج
بدست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی با عدد  1635در حالت بالفعل که کمتر از میانگین ماتریس میباشد بیانگر
آن است که اثر پذیری شهرداری از اجتناب و بهره برداری از ضعفها و قوتها نامناسب است.
عوامل خارجی(  : )EFEهمچنین از دید عوامل خارجی با عدد  161کمتر از میانگین ماتریس  ،در بهره برداری از
فرصت ها و مهار تهدیدها موفق نبوده است و تاثیرپذیری منفی از تهدیدها داشته است .
وضعیت بالقوه :
شهرداری بندرعباس ازدید عوامل خارجی ( )9و داخلی ( )1615در شرایط نسبتا مناسب قرار دارد و میتواند با بهره
برداری از فرصت ها و نقاط قوت داخلی خود به سمت استراتژی های توسعه ایی البته با شیب مالیم حرکت کند
در یک جمعبندی با توجه وضعیت نسبتا ضعیف کنونی شهرداری ،در تدوین برنامه موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد:

در سالهای ابتدایی برنامه  ،تمرکز شهرداری بر تقویت منابع  ،اصالح فرایندهای کاری  ،افزایش بهره وری  ،ارتقا
سیستم مدیریتی و حفظ سرانه های خدماتی باشد .و تدوین استراتژیهای تثبیتی مد نظر باشد.
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در سالهای میانی و پایانی برنامه استراتژیهایwo
ضعفتان به کار روند) و SO

(استفاده از فرصتهایی که میتواند در جهت رفع نقاط

( استفاده از قوت های تثبیت شده جهت جذب و بهره برداری حداکثری از

فرصت ها و مهار تهدیدات) استفاده گردد .
در افق پنج سال برنامه ریزی  1338 - 1402شیب اهداف توسعه ایی یکنواخت نباشد به گونه ایی که در دو
سال اول با شیب مالیم و از سال سوم با شیب بیشتر هدف گذاری گردد.
در سالهای آخر برنامه  ،ارتقاء سرانه های شهری و حرکت به سمت استانداردها در برنامه گنجانده شود.

 -6تحلیل استراتژیک

 -6-1لیست مشکالت موجود در حوزه فعالیت شهرداری بندرعباس

مشکالت موجود در حوزه فعالیتهای شهرداری بر اساس مطالعات پیشین و اسناد باالسری و همچنین نظر سنجی از
اعضا ستاد راهبری استخراج و اولویت بندی شد .در ادامه به بررسی لیست مشکالت و اولویت بندی آنها بر اساس
اهمیت موضوضع پرداخته شده است :

نظر سنجی از اعضا ستاد راهبری

جهت بررسی و استخراج مشکالت موجود  ،با ارائه فرم ارزیابی مشکالت به اعضا ستاد راهبری  ،نظرات ایشان در
حوزه های مختلف شهرداری بندرعباس اخذ و بررسی گردید  .حوزه های مورد نظر به شرح زیر میباشد که در فرم
مذکور مشخص گردیده است :

بهداشت شهر شامل پسماند  ،رها سازی پساب  ،نظافت معابر  ،دفع آبهای سطحی  ،حیوانات ولگرد
حمل و نقل عمومی شامل کیفیت و کمیت اتوبوس و تاکسی
وضعیت معابر سواره رو ( کیفیت و کمیت خیابانهای اصلی و فرعی و بزرگراهها )
وضعیت معابر پیاده رو ( کیفیت و کمیت )
نظم شهری شامل سد معبر  ،تخلفات ساختمانی  ،متکدی  ،خوردو دوره گرد و ...
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ایمنی شهر شامل کیفیت و کمیت تجهیزات ایمنی  ،نیروی متخصص و ..
فرهنگی ورزشی شامل کیفیت و کمیت مکانهای ورزشی و تفریحی  ،فرهنگسرا  ،کتابخانه و ..
پارکهای سطح شهر ( کیفیت و کمیت )
ساحل ( نظافت ،زیباسازی  ،ایمنی ،تفریحی )
خورها ( نظافت ،زیباسازی  ،ایمنی)

لیست مشکالت بر اساس نظر سنجی از اعضا ستاد راهبری
مشکالت

موضوع

عدم تعریف درست شرح وظایف شهرداری و آب و فاضالب ،عدم تقبل مسئولیت ،تداخل
کاری

عدم آنالیز هزینه های مختلف جهت فاکتورهای مذکور ،عدم مشارکت و فرهنگ مردمی،
بهداشت شهر شامل پسماند،

عدم ظرفهای مخصوص به تفکیک و به تعداد ،عدم بودجه کافی ،هزینه های زیاد نگهداری
حیوانات

رها سازی پساب ،نظافت معابر،
دفع آبهای سطحی  ،حیوانات
ولگرد و …

نبود استراتژیک مشخص ،طرح های مقطعی و کوتاه ،عدم نظامنامه مشخص ،عدم مطالعات
مدون
مشکالت آیین نامهای و دستورالعملها ،هزینه باالی جمع آوری و عقیم سازی حیوانات ،عدم
هماهنگی بین ارگانهای اجرایی ،مشخص نبودن شرح وظایف و سهم هر ارگان و عدم
هماهنگی بین دستگاههای مجری

زیباسازی شهر و بهبود بافت
تاریخی فرهنگی

بافت ریزدانه ای و کوچه های کم عرض  ،تملک شخصی ،تخصیص بودجه سنگین
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مشکالت

موضوع

عدم تعریف شرح وظایف و مدیریت واحد بین میراث فرهنگی و شهرداری ،هزینه باالی
اصالح بافتها ،عدم اعتبار کافی
عدم تعریف هویت و نماد مشخص شهری ،عدم تناسب حمل و نقل شهری با بافت شهری،
شبکه های ارتباطی نامشخص
کمبود منابع و عدم بودجه کافی
 ،خرید اتوبوس ،ریل کشی ،نرده کشی ،عدم جانمایی ایستگاهها ،عدم BRTعدم احداث
بودجه و منابع
عدم خرید اتوبوس و بودجه
حمل و نقل عمومی شامل

به علت شرایط آب و هوایی منطقه سیستم حمل و نقل باید متناسب باشد و توجه ویژه به

کیفیت و کمیت اتوبوس و

تاکسی و بهبود سامانه حمل و نقل در این حوزه ،عدم اختصاص بودجه مشترک بین ارگانها

تاکسی

در جهت بهبود سیستم حمل و نقل ،بهینه سازی سیستم تاکسی و اتوبوس دریایی،

با توجه به سیستم آب و هوایی منطقه انتظار در ماههای گرم سال سیستم حمل و نقل با
اتوبوس باید بهینه شود ،عدم تعداد کافی اتوبوس ،وجود فرهنگ قدیمی در مورد استفاده از
حمل و تقل عمومی
عدم وجود اتوبانهای موازی ،تصحیح قوانین رانندگی
وضعیت معابر سواره رو (

عدم ساماندهی شهری ،نبود مدیریت کنترل و بهبود وضعیت ترافیک

کیفیت و کمیت خیابانهای
اصلی و فرعی و بزرگراهها )/

عدم طرح مسیریابی درست حمل و نقل ،عدم تناسب و ارتباط مشخص بین طرح تفصیلی و

کنترل و بهبود وضعیت

طرح حمل و نقل

ترافیک
عدم آینده نگری طرح های پیشنهادی ،عدم پارکینگ های مناسب ،طراحی نامناسب در
مورد نوع چیده مان معابر اصلی و فرعی
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مشکالت

موضوع

عدم بودجه و اعتبار
نبود نظارت قوی ،نبود طراحی درست
وضعیت کفپوش پیادهروها
(کیفیت و کمیت )

همسان سازی پیاده روها و ایجاد پیاده راه ،ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه و سیستم حمل و
نقل انسان محور در کنار ساحل و معابر ،ایجاد و بهبود پیاده رو کنار ساحل

وجود اختالف ارتفاع در معابر پیاده رو ،عدم کف پوش مناسب و استاندارد
مقاومت در برابر تغییر مکان از سوی مردم ،عدم همکاری ارگانهای وابسته به این موضوع
عدم اعتبار کافی برای ساماندهی

نظم شهری شامل سد معبر،
تخلفات ساختمانی ،متکدی،
خوردو دوره گرد و ...

عدم بودجه استانی و ملی ،عدم مدیریت یکپارچه در این حوزه
نبود طرح جامع متناسب با شرایط کنونی جامعه ،عدم هماهنگی بین سازمانها و دستگاههای
اجرایی مرتبط
در بافت فرسوده به علت کم عرض بودن معابر ایجاد مشکل در تردد آمبوالنس ،آتش
نشانی/مسکن مهر ایجاد و تجهیز اتاقکهای بحران

ایمنی شهر شامل کیفیت و

عدم کنترل شهرداری بر ساخت و سازها ،عدم رعایت ضوابط شهرسازی در تراکم و تناسب

کمیت تجهیزات ایمنی  ،نیروی

معابر با خدمات رسانی

متخصص و ..

ساماندهی حوزه تردد و حمل و نقل جهت خدمت رسانی بهینه ،اختصاص بودجه جهت
آموزش نیروی متخصص
تدوین دستورالعمل جامع ،بافت قدیمی شهر امکان تردد را مشکل می کند

فرهنگی ورزشی شامل کیفیت

عدم بودجه ریزی کافی ،عدم همکاری ارگانها و نهادهای مرتبط ،اختصاص درست اداره راه و

و کمیت مکانهای ورزشی و

شهرسازی و ارجاع به ارگانهای مجری
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موضوع

مشکالت

تفریحی ،فرهنگسرا  ،کتابخانه

سرانه ورزشی مناسب است ولی پراکنش زیاد است ( 150درصد محقق شده است) ،در مورد

و ..

اختصاص فضای فرهنگی و تفریحی عدم پیگیری و مدیریت دستگاههای اجرایی به علت
عدم بودجه
عدم طرح توانمندسازی ساحل ،عدم زیرساخت مناسب جهت بهبود فرهنگسرا ،کتابخانه و
مکانهای ورزشی ،ایجاد هتل های دریایی ،تله کابین بین جزایر نزدیک
عدم استقبال مردمی و کاهش تقاضا در مورد فرهنگ کتاب و کتابخوانی ،عدم بودجه و
منابع
دیدن ردیفهای بودجه ای از طرف قانون گذار ،اختصاص بودجه از سایر ارگانها

توسعه و نگهداری فضای سبز
شامل پارکها و بوستانها،
درختان ،فضای سبز بلوارها و

مشکل تامین آب ،ساختار مدیرتی نادرست ،نظارت نادرست ،مشکالت خاک و اقلیم
تبدیل درختان غیربومی به بومی و توسعه فضای سبز متاتسب با اقلیم منطقه ،عدم استفاده
پوشش گیاهی متاسب با اقلیم

 ( ...کمیت و کیفیت )

کمبود منابع آب و بارش های فصلی ،عدم بودجه و منابع مورد نیاز
عدم رعایت حریم  60متری دریا ،ازدیاد متولیان ،تعریف نادرست شرح وظایف مختص هر
مجری

ساحل ( نظافت ،زیباسازی و

چالش مدیریتی ،ساخت و ساز در حریم دریا ،یرخورد غیراصولی و عدم مدیریت یکپارچه

بهسازی محیط ،ایمنی،
تفریحی )

نبود طرح ویژه ساماندهی ساحل ،رفع مشکل آب و آبیاری ،ایجاد دهکده ساحلی و ورزش ها
و تفریحات آبی ،ایجاد پارک ساحلی ،آکواریوم ساحلی و ....

هزینه های باال جهت حفظ و نگهداری و عدم بودجه

ضعف قانون گذاری ،مشخص نبودن مسئول واحد در بهبود و نگهداری خورها
خورها ( نظافت ،زیباسازی ،
ایمنی)
نبود فرهنگ و مشارکت مردمی  ،عدم وضع قوانین سخت گیرانه در مورد مسببین آلودگی
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مشکالت

موضوع

عدم مسئول و متولی در این حوزه ،نبود طرح جهت توانمند سازی حاشیه خورها ،عدم طرح
مناسب جهت ساماندهی و بهره برداری از خورها
عدم اجرای درست سیستم فاضالب شهری ،وجود سیستم های فرسوده ،عدم منابع و اعتبار
کافی
صدور مجوزات وب ،عدم بودجه ،ضعف آموزش پرسنل ،مقابله کارمندان با تغییرات ،عدم
پشتیبانی از سیستم

بسترسازی تحقق شهرداری
الکترونیکی و زمینه سازی و

نبود زیرساخت مناسب  ،عدم بودجه

بهره برداری هرچه بیشتر از

عدم تخصیص بودجه مورد نیاز جهت آموزش ،عدم آگاهی از شبکه هوشمندسازی ،عدم

فناوری اطالعات و ارتباطات

بستر مناسب مانند فیبر نوری ،عدم نقشه راه در مورد الکترونیکی شدن شهرداری

جهت تسریع امور شهری

آماده نبودن زیرساختها و بسترسازی مناسب ،ترس از تغییر ،عدم سیستم پشتیبانی در مورد
تخلفات درآمدی
عدم همکاری اتحادیه ها و ندادن مجوز ،تخلفات زیاد ،گستره بافت فرسوده و عدم کنترل
مناسب
 ،عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی ،نبود فیلتر  ،عدم SOEشناسایی بر مبنای
پوشش گیاهی ،عدم همکاری ارگانها و مدیریت واحد

ساماندهی صنایع آالینده هوا،
صوت و محیطی

ایجاد تسهیالت مناسب ،وضع قوانین و معافیت مالیاتی در مورد صنایعی که در کاهش
آالینده ها کوشش می کنند
عدم هماهنگی بین ارگانها ،عدم هماهنگی بر انتخاب نوع روش کاهش آلودگی و آالینده ها،
عدم اولویت بندی طرح ها ،نبود طرح جامع جابجایی صنوف در کاهش انواع آلودگی و
استقرار در محدوده غیرمسکونی
جانمایی جهت ایجاد بازارچه ها ،عدم بودجه کافی ،عدم همکاری مردمی

وضعیت بازارچهها و میادین
میوه و ترهبار عرضه مستقیم
محصوالت

مکان یابی بازارچه ها بر اساس ضوابط و دسترسی مردمی ،تخصیص بودجه کافی
عدم جانمایی مناسب ،ایجاد شبکه ارتباطی بین بازارچه های اصلی و فرعی ،قرار دادن
امکانات ویزه و دسترسی آسان به این بازارچه ها
عدم امکانسنجی و نداشتن برنامه مدون در ساماندهی بازارچه و میادین
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لیست مشکالت بر اساس مطالعات پیشین به شرح زیر میباشد :

موضوع

مشکالت
تشدید آلودگیهای آب ،خاک و هوا
افزایش مصرف و عدم کارایی سیستم جمع آوری زباله در سطح شهر ،وضعیت بهداشتی

محیط زیست و بهداشت شهر

محیط شهر را در مخاطره ی جدی قرار داده است.
استفاده گسترده از پوشش گیاهی آب دوست و غیربومی بندرعباس  ،همچون انواع نخل های
زینتی ،اوکالیپتوس و
تمایل به تخلف از ضوابط شهرسازی از سوی شهروندان و تالش برای جلوگیری از آن یکی از
مشغله های اساسی مدیریت شهری شده است.

شهرسازی و معماری

مهاجرپذیری شدید شهر و عدم تناس ب بین تعداد جمعیت با نیازهای خدماتی ،رفاهی و
کمبود فقدان مسکن مناسب.
شرایط نامساعد زیستی در حواشی شهر و سکونتگا ههای غیررسمی آن.
افزایش مزاحمت های صوتی ،بصری و سد معبر(ترافیکی)

حمل و نقل و ترافیک
معابر سواره رو و پیاده رو  -حمل و
نقل عمومی  -پارکینگ و ..

کمبود فضاهای پارکینگ عمومی و مشکالت ناشی از عدم اجرای صحیح شبک ه ی تحرکات،
اصالح شبکه ی ارتباطی در شهر را در اولویت قرار داده است.
ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی
استوار است

ساحل و خورها
تجاوز به حریم دریا ،خور ها و ...
نظافت ،زیباسازی و بهسازی محیط

024

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

ترسیم گرافهای ارتباطی مشکالت
گرافهای ارتباطی مشکالت به نقاط ضعف و تهدید

ضعف  /تهدید

مشکالت

نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی
بخشی نگری ،عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های مختلف
شهرداری
عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان
تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر
عدم تخصیص اعتبارات دولتی
گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب
شهری
عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری
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مشکالت

ضعف  /تهدید

عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران
عدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترل
گسترش حاشیه نشینی
عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری

وضعیت نامناسب
بهداشت شهری (
پسماند  ،فاضالب و ..
)

پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی
عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز
خشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت آبیاری فضای سبز

عدم وجود پوشش
گیاهی مناسب

تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز

عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی
عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری شهرداری

تخلفات ساختمانی (

عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

ارتفاع  ،نما و منظر ،

گسترش حاشیه نشینی

ایمنی و )..

مشکالت تردد اضطراری (آتش
گستردگی بافت فرسوده شهری
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مشکالت

ضعف  /تهدید
کمبود پارکینگ
عدم تخصیص اعتبارات دولتی
گستردگی بافت فرسوده شهری

وضعیت نامناسب ترافیک
شهر

عدم ساماندهی مناسب ساحل
تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر
عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران
عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری

وضعیت نامناسب ساحل (
نظافت  ،زیباسازی ،
تفریحی و ) ..

تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر
عدم تخصیص اعتبارات دولتی
گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب
شهری
عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران
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تکنیک استخوان ماهی
راههای مختلف و حتی ابتکاری میتواند وجود داشته باشد که به کمک آنها تشخیص دهیم ریشه یا ریشههای اصلی
بروز یک مشکل از کجاست .از راههای خیلی ساده گرفته تا روشهای کامال سیستماتیک یا روشمند .یکی از این
هست .این روش توسط یکی از پیشگامان مدیریت در ژاپن  Fish Boneراهها ،استفاده از روش استخوان ماهی یا
پیشنهاد شده است .این روش اگرچه در نگاه اول بسیار ساده و ابتدایی به نظر میآید ولی استفاده از آن به ویژه زمانی
،که توسط ویلفردو پارتو بیان شده است ،ترکیب شود برای ) (Paretoکه با روشهای دیگری از جمله اصل پارتو
بسیاری از مسائل پیچیده نیز کاربرد دارد.
بررسی و حل کردن تمام عوامل بروز یک مسئله برای زمانی که مسئله مربوطه کوچک و ساده باشد قابل انجام است.
اما زمانی که مشکل مورد نظر بزرگ و پیچیده میشود ،به طور معمول عوامل بروز آن مشکل هم زیاد میشوند .در
چنین شرایطی اگر بر اساس نمودار استخوان ماهی عوامل بروز مسئله را شناسایی کرده باشیم ،دارای تعداد زیادی
استخوانهای ریزی هستیم که هر کدام بیانگر یکی از عوامل بروز مشکل هستند .هدف اصلی در روش استخوان
ماهی ،شناسایی عوامل بروز یک مسئله یا مشکل است.

در ادامه نمودارهای استخوان ماهی مشکالت آورده شده است :
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بخش ششم  :تدوین اهداف راهبردی برنامه
-1تعریف و ویژگی های اهداف بلند مدت و ساالنه:
هدف های بلند مدت را می توان به صورت نتیجه های خاصی که سازمان می کوشد در تامین ماموریت خود بدست
آورد ،تعریف کرد .مقصود از دوره بلندمدت ،دوره ای است که بیش از یک سال باشد .از آن نظر این هدف ها برای
موفقیت سازمان الزم و ضروری است که تعیین کننده مسیر شرکت می باشند.
هدف های ساالنه هدف های کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدف های بلندمدت باید به آنها دست
پیدا کند .هدف های ساالنه ،مانند هدف های بلندمدت ،باید قابل سنجش به صورت کمی ،چالشگر ،واقعی ،سازگار با
سایر هدف ها و اولویت بندی شده باشند.
ویژگی هایی برای تدوین اهداف ( )Goal Settingذکر شده که به اصطالح آن ها را  SMARTمی نامند و شامل
موارد زیر می باشند :
 .1ویژه و خاص

)(Specific

.1

قابل اندازه گیری )(Measurable

.9

قابل دسترس

.4

واقع گرایانه ) (Realistic

)(Attainable

 .5دارای بازه زمانی
.4

-2

)(Time bound

فرایند استخراج اهداف

استخراج اهداف با استفاده از محورهای موضوعی وظایف اصلی شهرداری و با رویکرد آینده نگاری انجام شد و البته با توجه
به چند عبارتی بودن چشم انداز  ،اهداف کالن در واقع باید تعبیر چشم انداز در شهرداری باشد  .در این روش موضوعات
محوری بر اساس وظایف شهرداریها مشخص و نکات کلیدی بیان شده در چشم انداز  ،اسناد باالدستی و بهینه کاویها در
خصوص هر یک از محورهای موضوعی مشخص گردید و در نهایت اهداف کالن تدوین گشت.
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محور موضوعی  :محیط زیست

ورودیها

نتایج حاصل از محورها

چشم انداز شهر بندرعباس

شهری خرم با محیط زیستی پایدار و برخوردار از زیست بوم های متمایز
توسعه روشهای آبیاری نوین ،اجرای عملیات آب و خاک (سازهای و غیرسازهای)،
توسعه آب بندها و سامانه(سیستم)های سطوح آبگیر
مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی
نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست  SEAدر سیاستها و برنامه های توسعه
ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی

قانون برنامه ششم توسعه کشور

اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه ،تجهیزات و
کاغذ ،کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه
نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها ،رودخانه
ها ،جنگلها و دشتهای حاشیه تاالبها
طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریها با مشارکت
دولت در قالب بودجه سنواتی

سند ملی توسعه استان هرمزگان

مدیریت جامع پسماندها و انجام چهار چوبهای الزم برای کاهش و کنترل آلودگیهای
و جلوگیری از تخریب محیط زیست
تامین آب و مهار روان آبهای سطحی

طرح راهبردی ساختاری

امکان کاشت و پرورش حرا که از گیاهان بومی منحصر به فرد منطقه می باشد

036

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

نتایج حاصل از محورها

ورودیها
اهداف شهر ونکور

از بین بردن وابستگی به سوخت های فسیلی

اهداف شهر ونکور

رهبری جهان در طراحی ساختمان سازی و ساخت و ساز ساختمان سبز

اهداف شهر ونکور

رسیدن زباله صفر

اهداف شهر ونکور

تنفس تمیزترین هوا در میان شهرهای در جهان

اهداف اصفهان 35

احیاء و افزایش کیفیت زیست محیطی شهر ،حفاظت و بهره برداری بهینه از
محیط زیست و کاهش آالینده ها

اهداف مشهد 35

حفاظت و بهر ه برداری از محیط زیست

اهداف تهران 1400

ساماندهی و ارتقای کیفیت محیط زیست

اهداف قم 1400

حفاظت و ارتقای کیفیت و پایداری محیط زیست

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محورمحیط زیست :

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست شهری
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محور موضوعی  :حمل و نقل و ترافیک

ورودیها

نتایج حاصل از محورها

چشم انداز شهر بندرعباس

شهری آرام و روان
سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری
نصب ،نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند درکلیه معابر اصلی ،میادین و

قانون برنامه ششم توسعه کشور

بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها
کلیه معابر اصلی ،میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با
نصب ،نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها
ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی استوار است که با

طرح راهبردی ساختاری

تقویت شرکت واحد اتوبوسرانی و استفاده از اتوبوس ها دارای وسایل خنک کننده ،به همراه افزایش خطوط ،نیاز به
وسایل نقلیه خصوصی را به حداقل خواهد رسانید.
بهبود سامانه های حمل و نقل همگانی و انبوه بر

طرح جامع حمل و نقل

توجه به راهکارهی مدیریت ترافیک
توجه ویژه به ترافیک محدوده مرکزی

قانون برنامه ششم توسعه کشور

سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری

اهداف شهر ونکور

ترجیح راه رفتن ،دوچرخه سواری و سایر گزینه های حمل و نقل عمومی

اهداف اصفهان 35
اهداف مشهد 35

روان سازی عبور و مرور شهری و توسعه متوازن و یکپارچه نظام و مدیریت حمل و نقل با محوریت
حمل و نقل همگانی
سازماندهی کالبدی شهر ( شکل ،جهت و حجم توسعه شهر) ،شبکه ها ،سیستم حمل و نقل ،زیر
ساخت ها ،تاسیسات و تجهیزات شهری

اهداف تهران 1400

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک

اهداف قم 1400

روان سازی ،متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور حمل و نقل و ترافیک

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری
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محور موضوعی  :ایمنی

نتایج حاصل از محورها

ورودیها

شهری تاب آور

چشم انداز شهر بندرعباس

احیاء ،بهسازی ،نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست وهفتاد
محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های
قانون برنامه ششم توسعه کشور

مختلف (شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـ گاههای غیررسمی و حاشیـه ای)
تهیه پیوست پدافند غیرعامل

طرح راهبردی ساختاری

مقاومت کم ساختمان های سنتی در برابر زلزله و شرایط بد جوی.
فرسودگی بافت های قدیمی و حاشیه ای

اهداف تهران 1444

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

اهداف قم 1444

ارتقا امنیت محیط و فضاهای شهری

اهداف قم 1444

کاهش خطر پذیری و ارتقای ایمنی شهر و سالمت شهروندان

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور ایمنی:

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز
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محور موضوعی  :شهرسازی (سیما و منظر شهری )
ورودیها

نتایج حاصل از محورها

چشم انداز شهر بندرعباس

شهری چشم نواز

قانون برنامه ششم توسعه کشور

قانون برنامه ششم توسعه کشور

بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده) ،بافتهای
تاریخی و مناطق روستایی
اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های
فرسوده
وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای

قانون برنامه ششم توسعه کشور

تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی
برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

برنامه عملیاتی

وجود بناها و مراکز تاریخی متعدد که نشان از قدمت سکونت و فعالیت در این منطقه
از کشور دارد

اهداف اصفهان1444

ارتقا خالقیت و سرزندگی در فضاهای شهری

اهداف اصفهان 45

ارتقاء هویت کالبد ،سیما و منظر شهری با الهام از معماری و شهرسازی ایرانی -اسالمی

اهداف تهران 1444

ساماندهی و ارتقای هویت سیما و منظر شهری

اهداف تهران 1444

انسجام فضایی کالبدی شهر تهران

اهداف قم1444

سازماندهی کالبدی و محتوایی شهر و بهبود کیفیت سیما  ،منظر و فضای شهری در قالب
جهانشهر دینی

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور شهرسازی
سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری
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محور موضوعی  :مالی و اقتصادی
ورودیها
چشم انداز شهر بندرعباس

نتایج حاصل از محورها
شهری با جایگاه برتر در اقتصاد مبتنی بر صنعت و گردشگری
سرزندگی و گردش مالی گسترده در شهر.
تنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مناسب برای افزایش درآمد شهرداری

طرح راهبر
دی ساختاری

از طریق وضع عوارض جدید.
وجود زمینه های الزم برای اقدام به انجام پروژه های مشارکتی با مشارکت شهرداری
و بخش خصوصی در جهت کسب درآمد و تحقق طرح های خدماتی و توانمندسازی
شهرداری.
دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که

قانون برنامه ششم توسعه کشور

توجیه فنی ،اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد ،تضامین الزم توسط بانک عامل
و یا سازمانهای توسعه ای را تضمین نماید
عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت

قانون برنامه ششم توسعه کشور

توسعه گردشگری دارند ،با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداریها یا دهیاریهای همان منطقه
قرار میگیرد

سند ملی توسعه استان هرمزگان
اهداف ونکور
اهداف اصفهان 45

ایجاد منابع درآمدی در زمینه های بازرگانی و صیادی
شهر بین المللی ونکور به عنوان مرکز اقتصاد سبز باشد
بسترسازی در جهت توسعه و رونق اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی پایدار به منظور اداره
شهر

اهداف مشهد 45

تامین منابع مالی پایدار

اهداف قم1444

رونق اقتصادی شهر و تامین منابع مالی پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور مالی و اقتصادی
توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
040

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

محور موضوعی  :مدیریت

ورودیها

نتایج حاصل از محورها

چشم انداز شهر بندرعباس

شهری شهروندمدار ،دانش پایه و هوشمند با حکمرانی مطلوب و پیشرو

قانون برنامه ششم توسعه کشور

فناوری نوین ،توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

قانون برنامه ششم توسعه کشور

اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود

سند ملی توسعه استان هرمزگان

قانون برنامه ششم توسعه کشور
قانون برنامه ششم توسعه کشور

اصفهان 1400

اهداف اصفهان 35
اهداف اصفهان 35

ایجاد زمینه های مناسب برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی کارآمد و متخصص با
اولویت جذب نیروهای بومی
ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران
کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ،امکان
تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالمها را پیاده کنند
افزایش بهره وری در مدیریت منابع و سرمایه سازمانی
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت
هماهنگ و واحد شهری
دستیابی به شهرداری الکترونیکی با جایگاه برتر در بین کالنشهرهای کشور و منطقه

اهداف مشهد 35

مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری

اهداف تهران 1400

ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر تهران

اهداف تهران 1400

توسعه شهر دانش پایه

اهداف تهران 1400

توسعه شهر الکترونیک و هوشمند

اهداف تهران 1400

تحقق حکمروایی خوب شهری

اهداف قم1400

توسعه شهر خالق  ،الکترونیک و هوشمند

اهداف قم1400

تحقق مدیریت و حکمرانی اسالمی ،مطلوب و قانون مدار شهری

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور مدیریت:
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری
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محور موضوعی  :زیرساختها و خدمات
ورودیها
چشم انداز شهر بندرعباس
سند ملی توسعه استان هرمزگان

نتایج حاصل از محورها
برخوردار از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروندی در بستر
محالتی سرزنده و باهویت
ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد
و گروه های اجتماعی

سند ملی توسعه استان هرمزگان

گسترش ورزش های پرورشی  ،همگانی  ،تفریحی  ،قهرمانی و حرفه ای

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای

برخوردار از توسعه ای متوازن و پایدار  ٬درونزا و سازمان فضایی متعادل مبتنی بر

کشور
چشم انداز توسعه مناطق واستانهای
کشور
چشم انداز توسعه مناطق واستانهای

حفظ توان اکولوژیک و مشارکت حداکثری جامعه محلی
ارائه دهنده طیف متنوعی از خدمات گردشگری ساحلی و دریایی
برخوردار از توسعه ای متوازن و پایدار  ٬درونزا و سازمان فضایی متعادل مبتنی بر

کشور

حفظ توان اکولوژیک و مشارکت حداکثری جامعه محلی

اصفهان 1400

توسعه متعادل و متوازن شهر و بهبود خدمات و زیرساختهای سازگار با محیط زیست

اهداف اصفهان 35

اهداف مشهد 35
اهداف تهران 1400
اهداف قم1400

توسعه زیرساخت های مورد نیاز شهر و ارائه عادالنه خدمات به شهروندان و گردشگران و
ارتقای سطح آن
سازماندهی کالبدی شهر ( شکل ،جهت و حجم توسعه شهر) ،شبکه ها ،سیستم حمل و نقل،
زیر ساخت ها ،تاسیسات و تجهیزات شهری
بهبود و گسترش تجهیزات و تاسیسات خدمات شهری
بهبود و توسعه متوازن ومتعادل تجهیزات  ،تاسیسات و خدمات شهری برای شهروندان و
زائرین

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور زیرساختها و خدمات
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات شهری برای شهروندان و گردشگران
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محور موضوعی  :فرهنگ سازی و شهروندمداری

نتایج حاصل از محورها

ورودیها
چشم انداز شهر بندرعباس

برخوردار از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروندی در بستر محالتی
سرزنده و باهویت

چشم انداز شهر بندرعباس
سند ملی توسعه استان
هرمزگان

شهری شهروندمدار
ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی تا حد دستیابی به میانگین های ملی  ،توانمند سازی
نیروهای محلی  ،گسترش تبادالت فرهنگی استان با سطح ملی و اعتالی معرفت دینی ،
ارزش های فرهنگی و ویژگیهای هویتی و بهبود و غناء بیشتر هنر و فرهنگ استان .

قانون برنامه ششم توسعه کشور

پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی

برنامه عملیاتی

دارای نقش تاریخی در مسیر ارتباطی جنوب شرق

برنامه عملیاتی

دارای توان باال در توسعه فرهنگی و اجتماعی

ونکور

ونکوور به رهبری جهانی سیستم غذای محلی تبدیل شده است

اصفهان 1400

اعتالی هویت و ایجاد یک تصویر ملی پویا از شهر

اهداف اصفهان 35

اشاعه و اعتالی فرهنگ شهروندی و توسعه مشارکت مردم در اداره امور و آبادانی شهر

اهداف اصفهان 35

حرکت در جهت دستیابی به مؤلفه های شهر اسالمی با احیاء و اعتالی فرهنگ و هویت ایرانی ـ
اسالمی شهر و شهروندان

اهداف مشهد 35

حفظ ویژگی های تاریخی و فرهنگی

اهداف مشهد 35

حفظ و ارتقاء مشهد به عنوان کالن شهر مذهبی

اهداف مشهد 35

حفظ و احیاء ارزش های توحیدی کالن شهر

اهداف تهران 1400

احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی  ،تاریخی ،فرهنگی شهر تهران

اهداف تهران 1400
اهداف قم1400

تبدیل تهران به مرکزی برای رخدادهای فرهنگی ،بین الملی و یکی از قطب های جهانی
محصوالت و صنایع فرهنگی
صیانت و اشاعه هویت فرهنگی  ،تاریخی و انقالبی شهر قم

هدف کالن شهرداری بندرعباس ذیل محور فرهنگ سازی و شهروندمداری
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره شهر
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اهداف کالن شهرداری بندرعباس

کد هدف

اهداف شهرداری بندرعباس

G01

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست شهری

G02

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

G03

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

G04

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

G05

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

G06
G07
G08

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات شهری برای شهروندان و
گردشگران
توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره
شهر
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تطابق اهداف کالن با چشم انداز
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ب
خ
هف
ش مت
تدوین سطح راهبردی
( راهبردها-سیاستهای اجرایی و طرحها )
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بخش هفتم  :تدوین سطح راهبردی ( راهبردها-سیاستهای اجرایی و طرحها )

تدوین سطح راهبردی برنامه ( راهبردها و سیاستهاو طرحها ) طی فرایندی با مراحل زیر انجام گردید :
 -1ارائه فرمت استخراج راهبردها بر اساس محورهای وظیفه ایی شهرداری

در این مرحله بر اساس تحلیل پوششی ذیل اهداف کالن شهرداری بندرعباس محورهای وظیفه ایی شهرداری
مشخص گردید و مطابق با آن فرم استخراج سطح راهبردی طراحی شد .در جلسات ستاد راهبری و کارگروه های
تخصصی برگزار شده فرمها ارائه و همراه با آموزش و ارائه بهینه کاویها  ،فرمها توسط اعضا ستاد و کارگروهها تکمیل
گردید .
 -1-1محورهای وظیفه ایی ذیل اهداف کالن شهرداری بندرعباس

هدف  : 1ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست شهری

محور
توسعه فضای سبز شهری و پیراشهری
کیفیت فضای سبز
مدیریت آب (تامین منابع  ،روشهای آبیاری بهره ور و )..
بهداشت شهری (سرویس بهداشتی  ،جانواران موذی  ،سگهای ولگرد و )..
جمع آوری زباله و تنظیف و پاکیزه سازی شهر
پردازش و استحصال انرژی از پسماند
مدیریت انرژی (مصرف انرژی  ،انرژیهای تجدیدپذیر و )..
ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری
آموزش و فرهنگ سازی
سایر
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هدف  : 2بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

محور
حمل و نقل عمومی شامل ریلی  ،اتوبوس  ،تاکسی
(توسعه کمی و کیفی )
حمل و نقل غیر موتوری شامل دوچرخه و پیاده (توسعه کمی و کیفی)
شبکه معابر (توسعه کمی و کیفی)
پارکینگ و پایانه
حمل و نقل هوشمند
(سیستمهای هوشمند کنترل و نظارت در حمل و نقل )
ایمنی در حمل و نقل ( معابر سواره رو  ،پیاده رو  ،معلولین و ) ..
آموزش و فرهنگ سازی
سایر

هدف  : 3توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات شهری برای شهروندان و گردشگران

محور
دسترسی به بازارها و شبکه های توزیع مرجع
توسعه زیر ساختهای گردشگری
سرانه ها و کاربری های خدمات اساسی
تعدیل نابرابریها در مناطق کم برخوردار و محرومیت زدایی
توسعه زیرساختهای ورزشی
توسعه زیرساختهای تفریح و سرگرمی
توسعه فرهنگسراها و کتابخانه
پیشگیری از اسیب های اجتماعی
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هدف : 4ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

محور
ایمنی در برابر سوانح طبیعی
( مقاوم سازی  ،زلزله ، ،سیل و )..
آتش نشانی و اطفا حریق
ایمنی بافت های فرسوده شهری
هدایت آبهای سطحی
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
سایر

هدف  : 5توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

محور
تامین منابع درامدی پایدار
تنوع بخشی منابع درآمدی
مشارکت بخش خصوصی
اعتبارات ملی و استانی
مشارکت در توسعه اقتصادی شهر
کنترل هزینه
افزایش بهره وری از دارایی ها ومنابع
سایر
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هدف  : 6توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

محور
پژوهش و مطالعات
سیستم های نرم افزاری
شبکه اطالعات و آمار
خدمات و سرویسهای الکترونیکی و مجازی
توسعه سیستم ها و ابزارهای مدیریتی
مدیریت و بهره وری منابع انسانی
تحول سازمانی
(ساختار سازمانی  ،چابک سازی  ،بهبود فرایندها و )..
دیپلماسی شهری و روابط عمومی
سایر

هدف  : 7سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

محور
انسجام فضایی و کالبدی شهر
کنترل ساخت و ساز و نظارت
مدیریت حریم
بهبود منظر و نما
بافتهای فرسوده شهری
زیباسازی شهر
مبلمان شهری
ضوابط و مقرارت شهرسازی و معماری
سایر
052

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

هدف  : 8تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره شهر

محور
توسعه فرهنگ شهروندی
آموزش و فرهنگ سازی اقشار مختلف
پاسخگویی به شهروندان
مشارکت مردم در تصمیمات شهری
توسعه محالت
سایر
 -1-2ارائه بهینه کاویها

جهت افزایش کیفیت آموزش  ،نمونه راهبردهای شهرهای بهینه کاوی در جلسات به شرح زیر ارائه گردید:
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نمونه اهداف  ،راهبرد و سیاستهای شهرداری تهران
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نمونه اهداف و راهبرد و سیاستهای شهرداری اصفهان
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بسترسازی در جهت توسعه و رونق اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی پایدار به منظور اداره شهر
استفاده از ظرفیت های شهر در جهت پروژه ها و اقدامات خدمات شهری با رویکرد رونق اقتصادی
افزایش سهم درآمدی پایدار از کل درآمدهای شهرداری
ارتقای مشارکت شهروندان در هزینه های شهر و فرهنگ سازی پرداخت عوارض
شناسایی و دریافت بهای ارائه خدمات به شهروندان
شناسایی و اخذ هزینه های استفاده از امکانات و خدمات شهر از شهروندان
جذب منابع مالی ملی و بین المللی
تهیه و اعمال ضوابط جهت اخذ عوارض ترافیکی -زیست محیطی ناشی از حمل و نقل شهری
بستر سازی ،طراحی الگوهای مشارکت و ارائه تسهیالت و مشوق های مناسب جهت جذب مشارکت و سرمایه گذاری
ایجاد درآمد از محل واگذاری دارائی های نامشهود
تقویت و نهادینه سازی نگرش تعاون ،امور خیر و عام المنفعه و وقف در عمران و آبادانی شهر
بهینه سازی مصرف منابع و مدیریت هزینه
اجرای طرح های محرك توسعه در مناطق غیر برخوردار
حرکت در جهت تامین منابع درآمدی پایدار از امالك شهر و شهرداری
ایجاد مزیت های نسبی در طرح های توسعه شهری در مناطق محروم به منظور هدایت سرمایه ها و ورنق اقتصادی
حرکت در جهت تبدیل عوارضات یکجا و موردی به عوارضات بهره برداری و مستمر
تامین هزینه های نگهداری شهر از محل عوارض مستمر
تقویت منابع ملکی شهرداری
افزایش سهم آزاد سازی ملکی و امتیازی نسبت به ریالی
ترویج فرهنگ کارآفرینی ،تالش و کار در بین شهروندان
حضور مؤثر و فعاالنه در عرصه های مختلف اقتصاد شهری با رویکرد تقویت اقتصاد دانش بنیان
تحکیم و ارتقاء ساختار اقتصادی شهرداری
بستر سازی ،طراحی الگوهای مشارکت و ارائه تسهیالت و مشوق های بستر سازی ،طراحی الگوهای مشارکت و ارائه تسهیالت و
مشوق های
مناسب جهت جذب مشارکت و سرمایه گذاری
استفاده از ظرفیت امالك شهرداری در جهت مشارکت و سرمایه گذاری
تقویت منابع درآمدی شهرداری از طریق سرمایه گذاری و مشارکت
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توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت هماهنگ و واحد شهری
نهادینه سازی تهیه پیوست های اقتصادی ،فرهنگی ،زیست محیطی و  ....برای طرح ها و پروژه ها
نگرش راهبری کاربردی به مطالعات و پژوهش ،تقویت نظارت و راهبری و کاربست نتایج
کوچک سازی سازمان شهرداری و کاهش تصدی گری
اشاعه فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر مطالعه و پژوهش و استفاده از تجارب
نهادینه سازی فرهنگ بهبود مستمر
حرکت در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت واحد حمل و نقل بار و مسافر شهری
بازنگری و اصالح سیاست های مدیریت امالك و آزاد سازی با رویکرد کاهش هزینه ها
تبیین جایگاه ها،وظایف،مسئولیت ها و اختیارات در جهت شفاف سازی
امور و مسئولیت پذیری متناسب در سلسله مراتب حوزه شهرسازی
بهینه سازی و اصالح ساختارهای سنتی واگذاری و اجرای پروژه های عمرانی
افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق توسعه عادالنه خدمات رفاهی
توانمند سازی پیمانکاران و مشاوران
تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی در سازمان شهرداری اصفهان
ارتقای رویکرد تعامل شفاف بین شهروندان و شهرداری
نظارت بر حسن جریان امور مرتبط با شهرداری
پاسخگویی حق مدارانه به مراجعین مطابق نظامنامه پاسخگویی به شکایات
آسیب شناسی و ارائه راهکار و پیشنهاد اصالحی جهت ارتقاء سازمان
ایجاد زمینه های مناسب جهت شایسته ساالری با استفاده از سیاست های تشویق و تنبیه
اطالع رسانی وظایف و ماموریت این مدیریت به شهروندان
ایجاد تعامل منطقی و سازنده درون و برون سازمانی در راستای تحقق مدیریت واحد شهری
تقویت جایگاه و ساختار متناسب جهت امور سرمایه گذاری و مشارکتها
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ایجاد تعادل و توازن پایدار در توسعه فضای شهر و ارتقای کیفیت محیط شهری
اجرای پروژه های عمرانی با باالترین کیفیت و صرف زمان و هزینه بهینه
افزایش کیفیت و کمیت پروژه های عمران شهری از طریق توجه به مبحث محله محوری
تسریع در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری
غنی سازی اسناد باالدستی توسعه شهر
حفظ و توسعه متعادل و متوازن محوطه های عمومی و ویژه تفریح
ارتقاء کیفیت فضا های عمومی شهر و ایجاد محیط های شهری چند منظوره با رویکرد رفاه و شادابی مردم
افزایش نفوذ پذیری متناسب با توسعه متعادل و متوازن شهر در بافت تاریخی و فرسوده
توزیع جامع،متوازن و متناسب سیستم حمل و نقل عمومی در سطح شهر
کاهش تخلفات ساخت و ساز در سطح شهر
استقرار نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور در ابنیه شهری
ساماندهی و تسهیل عبور و مرور و افزایش دسترسی و ارائه خدمات حمل و نقل و ترافیک در بافت های قدیمی

حرکت در جهت دستیابی به مؤلفه های شهر اسالمی با احیاء و اعتالی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسالمی شهر و شهروندان
مطالعه و شناسایی ویژگی های معماری ایرانی-اسالمی و بازآفرینی و به روز رسانی آن
جلوگیری از بکارگیری مستقیم عناصر معماری غیر ایرانی و متناسب سازی آن با معماری ایرانی-اسالمی
شناسایی مولفه های شهر اسالمی و تدوین سند راهبردی در جهت بستر سازی،ترویج و تحقق آنها
استفاده از دیدگاهها و ظرفیت های هنر و معماری ایرانی-اسالمی در طرح ها و اقدامات خدمات شهری
محوریت مساجد در تهیه طرح های شهری
ترویج رعایت فرهنگ اسالمی در رفتارهای ترافیکی
مراعات اصل مسجد محوری و تقویت فضاها و خدمات پیرامون آنها
ارتقاء جایگاه و ارائه خدمات ویژه به مساجد و مراکز فرهنگی مذهبی در برنامه ریزی های حمل و نقل و ترافیک
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نمونه اهداف  ،راهبرد و سیاستهای شهرداری مشهد
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اهداف ،راهبرد و سیاستهای شهرداری قم
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-2تهیه بانک راهبردها و سیاستهای پیشنهادی
پس از برگزاری جلسات و آموزش  ،نظرات کارگروههای تخصصی و ستاد راهبری ( راهبرد و سیاست پیشنهادی
) در فرمها جمع آوری و بانک راهبردها و سیاستهای پیشنهادی گردآوری گردید .در ادامه راهبردها و سیاستهای
پیشنهادی اعضا ستاد راهبری و اعضا کارگروههای تخصصی ذیل اهداف بیان شده است .

هدف  : 1ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست شهری

 توسعه یکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و پیراشهری
 تامین منابع آبی پایدار
 استفاده از پساب فاضالب جهت آبیاری
 استفاده از فناوریهای نوین آبیاری
 افزایش پوشش گیاهی سایه دار
 کاشت گیاهان بومی سازگار با محیط زیست و نیاز آبی کم
 توسعه زیر ساختهای شبکه آبرسانی
 ارتقا سطح بهداشت عمومی
 توسعه اماکن عمومی بهداشتی
 بازسازی و تجهیز سرویسهای بهداشتی
 استفاده از روشهای نوین جمع آوری و دفع پسماند
 استفاده از روشهای نوین بازیافت و پردازش پسماند و تفکیک از مبدا
 بهینه سازی مصرف انرژی در فضاهای عمومی و ساختمانهای متعلق به شهرداری
 آموزش و اطالع رسانی در خصوص تفکیک از مبدا
 آماده سازی فضای خارج از شهر جهت ساماندهی مشاغل مزاحم
 آموزش شهروندان با حقوق و فرهنگ شهروندی
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 توزیع عادالنه فضای سبز شهری با در نظر گرفتن مقیاس عملکردی
 ایجاد بانک اطالعاتی گونه های مناسب منطقه
 بازپیرایی و ارتقا شرایط نگهداری فضای سبز
 جایگزینی آب خام و تکمیل شبکه مستقل آبرسانی فضای سبز
 اتخاد روشهای نوین جهت کنترل جمعیت جوندگان موذی و حیوانات مزاحم
 ساماندهی ضایعات ساختمانی و ایجاد سیستم جمع آوری و کنترل
 احداث و توسعه مراکز و تاسیسات بازیافت پسماند
 بسترسازی مناسب جهت استفاده از بخش خصوصی در مسایل پسماند
 بکارگیری الگوهای متمرکز صنوف از طریق ساخت مجتمع های درون و برون شهری
 توسعه تاسیسات و خدمات میادین و مراکز عرضه محصوالت مختلف
 تهیه نقشه راه آموزش شهروندی
 بسترسازی جهت استفاده از توان  NGOها درآموزش شهروندی
 عدم کاشت گونه های گیاهی با نیاز آبی زیاد
 کاشت درختان سایه دار با نیاز آبی کم
 جلب مشارکت مردم جهت کاشت و نگهداری فضای سبز در محالت
 پرهیز از کاشت گونه های آب بر
 تجهیز و راه اندازی آبیاری قطره ایی در شهر
 استفاده از پساب فاضالب جهت آبیاری
 نگهداری سرویسهای بهداشتی توسط بخش خصوصی و ارائه راهکار درآمد زائئ آنها
 اجرای طرح عقیم سازی سگهای ولگرد
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هدف  : 2بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری
 توسعه حمل و نقل عمومی
 تعریض معابر
 ایمن سازی شبکه معابر
 ساماندهی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
 توسعه حمل و نقل غیرموتوری
 مطالعه مسیرهای دوچرخه و پیاده
 ایجاد مسیرها و مکانهای تاریخی و فرهنگی جهت پیاده روی و زنده سازی هویت شهر
 برنامه ریزی جهت آزاد سازی و احداث معابر اصلی
 اصالح هندسی معابر
 مکانیابی پایانه و پارکینگ مورد نیاز
 جلب مشارکت بخش خصوصی در ساخت پارکینگهای عمومی
 هوشمندسازی تقاطعها
 توسعه زیرساختها  ،تاسیسات و تجهیزات عبور و مرور شهری
 ایمن سازی حمل و نقل عابر پیاده و نصب تجهیزات ایمنی
 توسعه خدمات الکترونیکی غیرحضوری و آموزش
 ایجاد انسجام و پیوستگی در مسیرهای پیاده و دوچرخه
 توسعه و تجهیز مسیرهای پیاده و دوچرخه
 ترویج و ترغیب حمل و نقل با دوچرخه و بصورت پیاده با روشهای نوین و خالق
 توسعه پارکینگ بویژه در مناطق مرکزی شهر
 استفاده از سیستمهای هوشمند نظارتی حمل و نقل
 ساماندهی تجهیزات موجود و استفاده صحیح از آنها
 استفاده صحیح از پلهای عابر پیاده که در حال حاضر فقط نگاه منفعت طلبی دارد
 بکارگیری روشهای نوین آموزش و فرهنگ سازی
 توسعه و تجهیز ناوگان تاکسیرانی و نظارت بر آن
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 اجبار تاکسیها برای ارائه خدمات در کل سطح شهر
 تجهیز اتوبوسها به کولر جهت جلب مسافر
 اجرای اتوبوس تندرو شهری
 اجرای مسیر دوچرخه در حاشیه بلوار ساحلی
 آماده سازی و ایمن سازی پیاده روها برای عابرین پیاده
 اجرای اصالحات الزم جهت معلولین و ناتوانان جسمی در مسیرهای پیاده رو
 استاندارد سازی تقاطعهای سطح شهر
 ترمیم و روکش آسفالت سطح معابر
 احداث پارکینگهای عمومی توسط بخش خصوصی در بافت مرکزی شهر
 توسعه دوربینهای کنترل ترافیک در سطح شهر و کنترل عبور و مرور شهری توسط مرکز
ترافیک
 هوشمندسازی تقاطعهای چراغدار جهت کاهش حضور نیروهای پلیس
 نصب عالئم ترافیکی در شهر
 خط کشی معابر
 ایمن سازی مسیرهای تردد عابرین
 واگذاری کامل جمع آوری زباله به بخش خصوصی
 ایجاد رقابت بین شرکتهای خدماتی
 اجرای طرح جداسازی زباله ها و بازیافت آنها و تهیه کمپوست
 استفاده از پنلهای خورشیدی در قسمتهای مختلف شهرداری
 انتخاب محل مناسب در حاشیه شهر جهت انتقال مشاغل آالینده
 ارائه خدمات مناسب جهت تشویق صاحبان مشاغل برای جابجایی
 نصب بیلبوردهای شهری با شعارهای آموزشی
 اجرای برنامه های آموزشی در مدارس
 تعریف منابع درامدی پایدار
 پیگیری وصول عوارض نوسازی
 ارائه طرحهای تشویقی و حمایت از بخش خصوصی جهت ایجاد منابع درامدی از
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گردشگری
 تعریف پروژه های زیرساختی اصلی و پیگیری تخصیص اعتبار ملی و دولتی
 مشارکت با بخش خصوصی در احداث مراکز تجاری و تملک قسمتی از واحدهای تجاری
 پرهیز از جذب نیروهای ناکارامد
 واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی
 تالش روابط عمومی در تهیه طرحهای فرهنگ سازی
 استفاده از بخش خصوصی در سایر ارکانهای مرتبط با فرهنگ
 مشارکت با آموزش و پرورش جهت آموزش و فرهنگ شهروندی در مدارس
 حضور مدیران شهری در مساجد محالت برای فرهنگ سازی
 استفاده از نظرات مردم در مشکالت شهری
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هدف  : 3توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات شهری برای شهروندان و
گردشگران
 شناخت نیازهای اساسی گردشگران
 ساماندهی دسترسی به بازارها و تامین پارکینگ
 ایجاذ مسیرهای گردشگری با هویت فرهنگی
 برندسازی شهر بندرعباس
 توسعه حمل و نقل گردشگری زمینی  ،هوایی و دریایی
 ایجاد مراکز اطالع رسانی گردشگری و فرهنگی
 افزایش سرانه های خدماتی در راستای کیفیت فضای شهری
 توسعه فضاهای باز شهری
 توسعه خدمات در نواحی شهری
 توسعه امکانات ورزشی در شهر بصورت متوازن و مناسب با نیازهای هر محله
 توسعه و بهبود کیفیت فضاهای اسکان گردشگران
 توسعه متوازن فرهنگسرا و کتابخانه
 بهبود کیفیت مدیریت کتابخانه و فرهنگسراها
 توانمندسازی بافتهای مسئله دار  ،حاشیه ایی و فرسوده
 برنامه ریزی جهت ایجاد اشتغال در بافتهای حاشیه ایی و فرسوده
 مطالعات  ،شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف و تمرکز بر آنها
 توزیع مناسب سرانه ها و کاربریها در سطح محالت
 اولویت بندی مناطق بر اساس سطح برخورداری و اولویت اقدامها
 ایجاد زیرساختهای ورزشی و استفاده بهینه از آنها
 ساماندهی زیرساختهای رها شده در محالت جهت استفاده
 برنامه ریزی جهت استفاده از فرهنگسراها و کتابخانه ها که بالستفاده هستند و با هزینه های
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سنگین ایجاد شده اند
 تدوین طرح مقابله با آسیبهای اجتماعی در سطح شهر و محالت
 توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری
 ارتقا کیفیت میزبانی از گردشگران
 نوسازی و بهسازی مرامز گردشگری و محورهای پر پتانسیل
 نظارت بر توزیع عادالنه کاربریها در سطح شهر
 توانمند سازی اقشار آسیب پذیر و ساماندهی مراکز نگهداری
 محرومیت زدایی و تعدیل نابرابریها و بهبود دسترسی شهروندان به فضاهای خدماتی
" صدور مجوز ساخت مراکز تجاری در هر مناطق شهر جهت ایجاد توازن در آنها و کاهش تقاضای
سفر
 طراحی شبکه عبور و مرور وسایل نقلیه عمومی جهت دسترسی آسان و سریع به بازار و مراکز
تجاری،پزشکی،گردشگری"
 توزیع متوازن جاذبه های گردشگری در کل شهر -استفاده از قابلیت بالقوه گردشگری مثل دریا
و کوه های شمالی
 توزیع مراکز خدماتی در کل سطح شهر جهت کاهش درخواست سفر و عدم تمرکز-رعایت سرانه
مراکز خدماتی جهت ایجاد حس رقابت
 احداث اماکن تفریحی و خدماتی در تمام شهر بسته به نیاز مناطق پرهیز از عدم تجمع مراکز
گردشگری در یک نقطه خاص
 احداث اماکن و زمین های ورزشی کوچک و کم هزینه در محالت جهت استفاده ساکنین-
واگزاری اداره اماکن ورزشی محلی به اهالی جهت کاهش هزینه های شهرداری
 جلب مشارکت مردمی و ارائه تسهیالت الزم به بخش خصوصی جهت احداث مراکز تفریحی و
سرگرمی متناسب با اقیلم شهری
 ساخت و احداث کتابخانه های محلی در مناطق مختلف جهت دسترسی آسان مردم -مشارکت
با اداره ارشاد جهت اجرای برنامه های هنری و سرگرمی در فرهنگ سراهای آن اداره
 مشارکت با نیروهای انتظامی و بهزیستی و خیرین جهت جمع آوری و ساماندهی متکدیان-
ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بچه های کار با جلب مشارکت خیرین شهر
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 ساماندهی حمل و نقل عمومی و عبور و مرور شهری
 کاهش زمان هزینه و ایمنی در حمل و نقل
 شناخت نیازهای حمل و نقل و عبور و مرور شهروندان
 توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری
 ارتقاء کیفیت میزبانی شهر از گردشگران
 نوسازی،بهسازی و توسعه مراکز گردشگری و محورهای پر پتانسیل
 نظارت بر توزیع عادالنه کاربریها در مناطق مختلف شهر
 توانمند سازی اقشار آسیب پذیر و ساماندهی مراکز نگهداری
 توزیع متوازن و متعادل امکانات خدماتی شهرداری در سطح شهر
 محرومیت زدایی و تعدیل نابرابر و بهبود دسترسی شهروندان به فضاهای خدماتی
 توسعه و هوشمند سازی مدیریت فضای سبز
 مفرح سازی بافتها و محالت شهر
 ایجاد توسعه و بهینه سازی مراکز تفریحی و گردشگری
 مشارکت در ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری
 تقویت نگرش خانواده محور در برنامه ریزی طراحی و اجرای طرح های تفریحی و رفاهی شهر
 تهیه طرح ها و ارتقاء کیفیت مراکز گذراندن اوقات فراغت،تفریح و ورزش های همگانی
 جانمایی و توزیع مناسب کاربرهای ورزشی و تفریحی
 توسعه کمی و کیفی فرهنگسراها در راستای ترویج و فرهنگ اسالمی-ایرانی
 توسعه و ترویج کتابخوانی/حمایت عرصه محصوالت و خدمات فرهنگی
 حمایت از تولید محصوالت فرهنگی
 کمک دفع ناهنجاری ها و عوامل مزاحم در زندگی اجتماعی در سطح شهر
 بهادادن به نظرات مردم و نهادهای مردمی
 فرصتها و مشارکت های مردمی و دولتی
 توسعه سامانه هوشمند در مدیریت حمل و نقل
 توسعه سیستم های حمل و نقل دوستدار محیط زیست
 شناسایی و معرفی عناصر شاخص و نیمه شاخص شهر بندرعباس به شهروندان و گردشگران
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 بهبود سیستم های مدیریت بحران
 پدافند غیرعامل
 پیشگیری ومقابله با حریق
 نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت گاههای غیر بومی
 ارتقا خدمات و رفاه اجتماعی
 هوشمند سازی سیستم های حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی
 ارتقا دانش و فرهنگ ترافیک و اصالح رفتار ترافیکی
 اصالح تنگناها و گره های شبکه های معابر
 متمرکز زدایی در توزیع و ارائه خدمات
 ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ
 حفظ و ایجاد جاذبه های منحصر به فرد در شهر بندر عباس
 گسترش و شناساندن همه جانبه ی ظرفیت ها و مزیت های ویژه شهر بندرعباس و طرح آن در
سطح ملی
 ارتقا کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری در محدوده سکونت گاههای غیر رسمی و بافت
فرسوده
 توسعه زیرساخت های شهرداری هوشمند با استفاده از توسعه خدمات الکترونیکی
 گسترش خدمات اجتماعی در راستای تقویت غنی سازی اوقات فراغت شهروندان
 همکاری در توسعه خدمات سالمت اجتماعی
 توانمند سازی اقشار آسیب پذیر
 گسترش ورزش همگانی
 کمک به حفظ میراث های فرهنگی و علمی شهر
 ایجاد تصویر مثبت از شهرداری
 اعتالی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شهروندان
 اعتالی هویت و ایجاد یک تصویر ملی پویا از شهر
 ارتقا خالقیت و سرزندگی در فضاهای شهری
 تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر ساختها
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 جانمایی و توزیع متناسب کاربری های ورزشی
 تهیه طرح های و ارتقا کیفیت مراکز گذران فراغت،تفریح و ورزشهای همگانی
 جانمایی و توزیع متناسب کاربری های تفریحی
 تقویت برنامه های گردشگری تفریحی شهر بندرعباس
 مشارکت در ایجاد تفریحی و گردشگری
 راهنمایی گردشگران
 ترویج و گسترش ارزشهای دینی،ملی
 حمایت و عرصه محصوالت و خدمات فرهنگی
 توسعه  .تویج فرهنگ کتابخوانی
 شکوفایی و رونق کسب و کار خالق
 اشاعه اموزشها و اعتالی فرهنگ شهروندی
 کارافرینی برای اقشار اسیب پذیر اجتماعی
 بهره مندی عادالنه همه مناطق نواحی و محالت شهر از فضای فرهنگی و اجتماعی
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هدف  : 4ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز
 بهبود و ارتقا خدمات آتش نشانی
 تدقیق وظایف دستگاههای ذیربط در بحران
 استفاده از اراضی مناسب و فضاهای باز جهت مواقع اضطراری
 مکانیابی منطقی ایستگاههای آتش نشانی با نقشه پوششی شهر
 تجهیز و بهره گیری چند منظوره از مراکز شهری
 تامین تجهیزات پیشرفته بروز
 تدوین طرح امداد و نجات در بافت فرسوده شهری
 تهیه بانک اطالعات شهری ( توپوگرافی ،خطوط آب و گازو برق  ،راهها  ،جمعیتی و )..
 شناسایی تاسیسات جمع آوری آبهای سطحی و بررسی مسائل آن شامل گرفتگیها ،
خرابیها و ..
 تدوین طرح جامع جمع آوری آبهای سطحی
 تقسیم بندی شهر به حوزه های کالبدی ( پدافند شهری )
 مکانیابی اصولی و ایجاد مکان اضطراری در پارکها
 ایمن سازی فضاهای شهری در برابر مخاطرات زمین
 مدیریت آبهای سطحی  ،توسعه و نگهداری سیستمهای زهکش
 مقاوم سازی ساختمانهای اصلی شهر و ایجاد فضاهای باز شهری
 تجهیز ایستگاههای آتش نشانی
 جلوگیری از ساخت و سازهای مغایر با ضوابط آتش نشانی
 بهسازی بافتهای فرسوده شهری
 ایجاد آمادگی شهروندان مبتنی بر پدافند غیرعامل
 تامین و افزایش ایمنی کاربریهای حیاتی و شریانهای مهم شهر
 بهره گیری چند منظوره از فضاهای شهری جهت اسکان و سایر نیازهای بحرانی
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 افزایش ایستادگی و مقاومت ابنیه ها در برابر حوادث طبیعی
 ارتقا ضریب ایمنی شهروندان در برابر سیالب
 مقاوم سازی ساختمانها با استفاده از مصالح مناسب
 ارتقا ضریب ایمنی ساحل در برابر طوفان و سونامی احتمالی
 توسعه زیرساختهای امداد و نجات و اطفا حریق
 تامین تجهیزات امداد و نجات و افزایش نیروی انسانی
 شناسایی  ،توسعه و تجهیز مکانهای امن اضطراری جهت اسکان شهروندان در مواقع بحران
 استفاده از ظرفیتهای مردمی برای مقابله با حوادث از طریق آموزش و مانور
 توجه به اصول و پدافند غیرعامل شهری
 نوسازی بافتهای فرسوده
 تدوین ضوابط و بسته های تشویقی جهت مشارکت بخش خصوصی برای نوسازی بافت
فرسوده
 ایمن سازی شهر در زمان بروز حوادث سیالب
 هدایت آبهای سطحی به سمت دریا و کانالهای اصلی
 عدم صدور مجوز ساخت و ساز در مسیر سیالبها
 ایجاد کانال در مسیر سیالبها با استفاده از مصالح مناسب
 شیب بندی معابر اصلی و فرعی جهت هدایت آبهای سطحی
 اجرای مناسب طرحهای فاضالب شهری
 شناسایی مناطق پرخطر هنگام بارندگی و اجرای سیستم جمع آوری آبهای سطحی جهت
جلوگیری از سیالب
 شناسایی درختان پوسیده و خطرناک و مهار آنها
 ایجاد مراکز آتش نشانی در سطح شهر
 خرید تجهیزات آتش نشانی
 برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل آتش نشانی
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 احداث معابر جدید در بافت فرسوده شهری جهت دسترسیهای بهتر
 ارائه بسته های تشویقی جهت بازسازی و نوسازی بافت فرسوده
 احداث و ترمیم شبکه جمع آوری آبهای سطحی و هدایت آنها
 پاکسازی و الیروبی خورها
 آموزشهای مدیریت بحران برای پرسنل شهرداری

هدف  : 5توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
 تغییر دیدگاه مدیران شهری به مقوله مطالعات پروژه ها قبل از اجرا اختصاصی قسمتی از
هزینه اجرای پروژه به بحث پژوهش و مطالعه
 خرید و تجهیز واحدهای مختلف شهرداری به نرم افزاری الزم جهت سرعت بخشیدن به
ارائه خدمات و باال بردن کیفیت کار
 مشخص نمودن  .معرفی منابع اطالعاتی برای پرسنل -توسعه سیستم شبکه اداری جهت
سرعت بخشیدن در دسترسی به اطالعات
 تجهیز کلیه واحدهای شهرداری به سیستم اینترنت دسترسی به منابع اطالعاتی
 آموزش مستمر مدیران شهری-خرید سیستمهای بروز نرم افزارهای الزم مدیران جهت
ارائه بهتر خدمات
 جذب نیروهای خبره و کارآمد جهت باال بردن سطح کیفی خدمات شهری تشکیل دوره
های مستمر آموزشی برای پرسنل شهرداری
 اصالح چارت سازمانی بطور مستمر و سالیانه با توجه به تغییر نیازهای شهری
 ایجاد روابط نزدیک با مردم و اخذ نظرات آنها و استفاده از آن در مدیریت بهتر شهری
توسط روابط عمومی
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هدف  : 7سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

 کنترل ساخت و ساز غیر مجاز و تعریف کد ارتفاعی مجاز در صدور پروانه هاو نظارت برآن جهت
یکدستی اماکن بخصوص حاشیه معابر اصلی و رعایت خط دید و آسمان
 ایجاد گشت های ویژه جهت ساخت و سازها در حریم شهر و آماده سازی آنها در صورت اضافه
شدن به محدوده قانونی شهر
 تعریف نوع نمای ساختمان جهت یکسان سازی در زیبا سازی معابر شهری
 تشویق مردم جهت بازسازی و نوسازی بافت فرسوده و حمایت از آن
 هماهنگی بین مناطق مختلف و قرارداد مشترک با یک مشاور واحد جهت طراحی المانهای شهری
جهت هماهنگ سازی در کل شهر
 مطالعه الزم جهت انتخاب مصالح و مواد مبلمان شهر با توجه به شرایط اقلیمی
 تهیه ضوابط و مقررات با توجه به شرایط اقلیمی و خاص شهر بندرعباس و نظارت به اجرای کامل
آن
 مدیریت و نظارت بر حریم
 تهیه،پایش و نظارت بر حسن اجرای طرح های توسعه شهری و ضوابط و مقررات
 ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری
 بروزرسانی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در ساخت و ساز شهری
 هوشمند سازی نظارت شهر در راستای مدیریت بهینه شهر
 کنترل و نظارت پروژه ها به صورت مستمر
 تدوین و نظارت بر اجرای ضوابط مقررات شهرسازی،معماری و ساختمان
 تدوین نظارت و بازنگری بر پیاده سازی طرح های توسعه شهری
 ساماندهی و ارتقای منظرشهری منطبق بر شاخص های هویت اسالمی-ایرانی
 ساماندهی المانهای شهری
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 احیای معماری و هویت اسالمی ایرانی در شهرسازی و معماری
 ساماندهی فضاهای شهری از نظرکیفیت محیطی و انتظام رهبری
 تقویت و غنی سازی.هویت شهری با استفاده از فناوری های نوین
 احیای بازنمایی هویت اسالمی
 ارتقا و مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده
 ارتقا کیفی و کمی سامانه خدمات اساسی شهری در ایمنی به بافت های فرسوده
 ارتقا کمی و کیفی سرانه خدمات اساسی شهری در محدوده سکونتگاه های غیررسمی
 ترویج فرهنگ نوسازی مردمی در بافت فرسوده
 هماهنگی تأمین زیرساختها
 هماهنگی سبک های جدید معماری و نشانه های هویتی شهری با الگویی اسالمی و المانی( بومی
و سنتی)
 تقویت نشانه و احیای الگوهای هویتی مناظر شهری
 تقویت نشانه های هویت شهری با استفاده از فناوری های نوین
 ساماندهی فضاهای شهری از نظر کیفیت محیطی
 ساماندهی مبلمان شهری و تجهیزات شهری
 کمک به سیستم تدوین طرح های مجموعه همشهری
 کمک به اصالح و بازنگری طرح های جامع و تفصیلی شهر
 تهیه طرح های اجرایی شهری (موضوعی و موصفی)
 تهیه و اجرای ضوابط و مقررات طراحی و معماری شهری
 ساماندهی نواحی خاص(حاشیه،بافتهای فرسوده و تاریخی)
 پیگیری قوانین همکاری با سازمانهای شهری
 اصالح فرآیندهای ارتباطی مردمی
 مشارکتهای مردمی و دولتی،توجه به راه حل ها بها دادن به نظارت مردم
 تالش در جهت اصالح فرایندهای برنامه ریزی و مدیریت طرح های شهری
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 بهبود ضوابط و مقررات شهرسازی و و نظارت به توسعه و عمران شهری
 تعریف فرایند مدیریت اراضی مراجع در محدوده شهری
 بهبود سیستم ایمنی آتش نشانی و مدیریت بحران
 ساماندهی و ارتقای کیفیت محیط زیست
 توسعه و شهرداری الکترونیک و هوشمند
 افزایش بهره برداری بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود شهرداری
 افزایش بهبود ظرفیت و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل عمومی
 برنامه محوری و ایجاد نظم در اجرای پروژه های شهری
 تقویت هویت اسالمی و ایرانی در سیمای فرهنگی و تبلیغاتی شهری
 استفاده از بخش خصوصی در زیبا سازی و نظم بخشی عملیات ....
 تسریع در تهیه و تصویب طرح تفصیلی مصوب شهری
 ایجاد فرهنگ کاهش تخلفات شهری با آموزش پیمانکاران و مجریان
 کنترل مستمر پروژه از شروع و ارائه گزارش مهندسین ناظر به صورت دقیق
 برخورد جهت هرگونه تخلف در رعایت ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر
 مشخص شدن دقیق حریم شهر و اعالم ضوابط به متقاضیان ساخت و ساز در حریم
 کنترل مستمر استفاده از بخش خصوصی جهت نظارا در این قسمت
 اولویت بخشیدن و حمایت از بومی متناسب با فرهنگ سنتی
 استفاده بیشتر از مناظر دریا
 ابالغ کلی سیاستهای اجرای نما و تفکیک نوع نما
 اعالم ضوابط و قوانین در نصب
 ساماندهی مبلمان و اعالم ضوابط جهت اجرای مبلمان شهری
 استفاده از فرهنگ بومی و متناسب با ساحل و دریا در نصب المانهای شهری
 فرهنگ سازی و اطالع رسانی به آموزش و استفاده کنندگان در خصوص حفظ و نظافت مبلمان
شهری
093

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

 اعطای تسهیالت مالی بلند مدت به ساکنین جهت مشارکت در ساماندهی
 توسعه گسترش گردشگری به منظور بهره برداری مناسب محیط و جلوگیری از تخریب بافت
تاریخی
 جذب سرمایه جهت سرمایه گذاری های کالن در محل
 تالس در جهت افزایش حسن تعلق به محیط و پیوندهای اجتماعی و هویت بخشی
 ایجاد فضا جهت گردهمایی و افزایش تعامالت اجتماعی
 زیبا سازی محدوده و ارتقای وضعیت بهداشت و پاکیزگی محیطی محدوده
 اصالح شبکه معابر و ارتقای عملکرد آن
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-3انتخاب راهبردها بر اساس تحلیل ماتریس  SWOTو تحلیل پوششی اهداف کالن
با بررسی راهبردهای پیشنهادی و مطالعه بهبنه کاویها و بر اساس نتایج ماتریس  IEو تحلیل ماتریس SWOT

راهبردهای شهرداری بندرعباس تدوین و ارائه گردید .راهبردهای تعیین شده ذیل اهداف به شرح زیر میباشد :
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کد هدف

هدف

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود
G41

مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست

کد راهبرد

راهبرد

G41-S41

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا شهری

G41-S41

ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری

شهری
G41-S49

صیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و کنترل آالینده های زیست محیطی شهری

G41-S41

توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی
ایمن سازی ،مناسب سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل

G41-S41
G41

شهری با محیط زیست

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک
و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

G41-S49

مدیریت عرضه و تقاضای سفر

G41-S44

بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل ترافیک

G41-S45

نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی حمل و نقل شهری
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کد هدف

G49

G44

G45

هدف

توسعه و نهادینه سازی بنیان های
مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در
برابر سوانح طبیعی و انسان ساز
سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر
و هویت فضاهای شهری

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن
G44

زیرساخت ها و خدمات شهری برای
شهروندان و گردشگران

کد راهبرد

راهبرد

G49-S41

ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری

G49-S41

هوشمند سازی و ایجاد شهرداری الکترونیک

G49-S49

تحول سازمانی  -ساختاری نظام مدیریت شهرداری

G49-S44

توسعه دیپلماسی شهری

G44-S41

ارتقاء ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

G44-S41

بهبود سیستم ایمنی  ،پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت بحران

G44-S49

نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی

G45-S41

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما  ،منظر و فضاهای شهری

G45-S41

انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری

G45-S49

نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

G44-S41

تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان

G44-S41

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز گردشگران

G44-S49

توسعه زیر ساختهای فرهنگی  ،ورزشی و تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان
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کد هدف

هدف

کد راهبرد

راهبرد

G44-S44

بهسازی و نوسازی تاسیسات  ،ماشین االت و زیرساخت های شهری
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت ها و

G41-S41

همکاری در توسعه اقتصادی شهر
G41

همراه با پایدار سازی منابع درآمدی و
مشارکت بخش خصوصی

تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ
G41

شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی
در اداره شهر

فضاهای شهری

G41-S41

بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

G41-S49

توسعه منابع درآمدی پایدار شهری

G41-S44

مدیریت بهینه منابع و مصارف

G41-S41

افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر

G41-S41

ارتقای فرهنگ شهروندی
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 -3-1ماتریس SWOT
نقاط ضعف () W

نقاط قوت () S
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا شهری

شهری با محیط زیست ()S1,O1,O9

()W16,O6,O7
صیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و کنترل آالینده های

بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل
ترافیک ()S1,O1
ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری

مدیریت عرضه و تقاضای سفر()W15,O1

()S4,S5,O1,O1,O5

فرصت ها () O

زیست محیطی شهری ()W13,W15,O3
توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی()W14,O1
نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی حمل و نقل

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما  ،منظر و فضاهای شهری

شهری()W14,W11,O1,O1

()S5,S6,O4,O5

ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز گردشگران

()W5,W14,O1

()S1,S4,O1,O4

انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری ()W11,W19,O1,O9,O4

بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه

()S1,S4,O1

زیر ساخت ها و فضاهای شهری()W1,O1,O9,O5
ارتقای فرهنگ شهروندی ()W11,W15,W14,O1,O4

ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا

نقل شهری با محیط زیست ()S1,T1

شهری ()W16,T6,T10
ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری ()W3,W15,T4

توسعه دیپلماسی شهری()S1,S4,T1,T11
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری()S9,S5,T5,T14

هوشمندسازی و ایجاد شهرداری
الکترونیک()W4,W5,W1,T1,T1

تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز

تحول سازمانی ساختاری نظام مدیریت شهرداری

شهروندان()S9,T1
توسعه زیر ساختهای فرهنگی  ،ورزشی و تفریحی و غنی سازی
تهدیدها () T

توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی()W14,T1

اوقات فراغت شهروندان()S9,T1
بهسازی و نوسازی تاسیسات  ،ماشین االت و زیرساخت های
شهری()S4,T1
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی
در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری()W2,T3

()W1,W1,W5,W4,W3,W11,T1
ارتقاء ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان
ساز()W5,T5,T3
بهبود سیستم ایمنی  ،پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت بحران
()W5,T1,T5
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی
()W11,T5,T3
توسعه منابع درآمدی پایدار شهری()W1,T1
مدیریت بهینه منابع و مصارف()W1,W1,T9,T1
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره
شهر ()W11,W15,W14,T4,T1,T14,T11
ارتقای فرهنگ شهروندی()W11,W15,W14,T4,T14,T11
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 -4انتخاب سیاستهای اجرایی بر اساس تحلیل پوششی ( راهبردها )
کد
هدف

هدف

کد
راهبرد

راهبرد

نگهداری و توسعه هدفمند
G41-S41

و متوازن فضای سبز شهری
و پیرا شهری

کد سیاست

سیاست

G41-S41-P41

توسعه فضای سبز شهری

G41-S41-P41

توسعه فضای سبز پیراشهری

G41-S41-P49

ساماندهی و بازپیرایی عرصه های فضای

G41-S41-P44

حفاظت و نگهداری از فضای سبز شهر

G41-S41-P45

فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در

G41-S41-P41
ساماندهی  ،حفاظت و
G41

G41-S41-P41

بهبود مستمر کیفیت و
پایداری محیط زیست
شهری

G41-S41

G41-S49

ارتقای سطح سالمت و
بهداشت شهری

G41

ترافیک و روان و سالم
سازی عبور ومرور شهری
G41-S41

بهبود کیفیت تنظیف شهری
تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای
خشک
پردازش و استحصال ارزش از
پسماندهای شهری

G41-S41-P44

مدیریت دفن بهداشتی

G41-S41-P45

ارتقای بهداشت شهری

G41-S41-P44

ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند
شهروندان

صیانت و بهره برداری بهینه

G41-S49-P41

از منابع طبیعی و کنترل

G41-S49-P41

مدیریت انرژی

آالینده های زیست

توسعه و بهبود کیفیت
بهبود نظام حمل و نقل و

G41-S41-P49

توسعه و نگهداری فضای سبز

مدیریت بهره برداری منابع آب

محیطی شهری

G41-S41

سبز شهری

G41-S49-P49
G41-S41-P41

سیستم حمل و نقل
همگانی

G41-S41-P41

ایمن سازی و افزایش

G41-S41-P41

سازگاری سیستم ها و
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ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و
کاهش آالینده های شهری
فزایش ظرفیت و بهبود کیفیت حمل و
نقل عمومی موتوری سبک شهری
برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل
عمومی سنگین و انبوه بر
ایمن سازی و مناسب سازی تسهیالت و
سیستم های حمل و نقل شهری برای
عابران ،افراد معلول و سالمند
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کد
هدف

هدف

کد
راهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست

تسهیالت حمل و نقل

G41-S41-P41

ارتقای ایمنی شبکه معابر سواره رو

شهری با محیط زیست

کنترل و کاهش آالینده های زیست
G41-S41-P49

محیطی ناشی از سیستم ها و تسهیالت
حمل و نقل شهری

G41-S41-P44

G41-S49

G41-S44

مدیریت عرضه و تقاضای

G41-S49-P41

بکارگیری سیستمهای

G41-S44-P41

توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

G41-S44-P41

هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات

حمل و نقل هوشمند در

معابر و زیر ساخت های

G41-S45-P41

G41-S45-P49

G49-S41-P41
ارتقا خالقیت  ،نوآوری و
دانش محوری در مدیریت

G49-S41-P41

شهری
G49-S41-P49

توسعه و نهادینه سازی
بنیان های مدیریت

G49-S41-P41
G49-S41

G49-S49

حمل و نقل شهری
تکمیل  ،احداث و نگهداری شبکه
سلسله مراتبی معابر
ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

ارتباطی حمل و نقل
شهری

مطلوب و هوشمند شهری

شهری

G41-S49-P41

نگهداری و توسعه شبکه

G49

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون
ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان

G41-S45-P41

G49-S41

(دوچرخه و عابر پیاده)

سفر

مدیریت و کنترل ترافیک

G41-S45

گسترش حمل و نقل غیرموتوری

توسعه شهر الکترونیک و
هوشمند

تحول سازمانی  -ساختاری
نظام مدیریت شهرداری
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G49-S41-P41
G49-S49-P41

توسعه کمی و کیفی ،تسهیالت و پایانه
های تردد مسافر برون شهری و بار
ارتقاء نگرش راهبردی-کاربردی به
مطالعات و پژوهش های شهری
ارتقاء سطح دانش و آگاهی سرمایه
های انسانی شهرداری
ساماندهی و برنامه ریزی بهره ور منابع
انسانی
توسعه زیرساخت های سخت افزاری و
نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات
توسعه خدمات و سرویس های
الکترونیکی هوشمند
چابک و منطقی سازی ساختار و
فرایندهای سازمانی
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کد
هدف

هدف

کد
راهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست
برنامه محوری وگسترش و نهادینه

G49-S49-P41

نمودن سیستم ها و نظامات بهره ور
مدیریتی

G49-S49-P49
G49-S49-P44

توسعه زیرساختهای آمار و اطالعات
شهرداری
قانون مداری و ارتقای شفافیت و
سالمت اداری
حضور و نقش آفرینی در عرصه

G49-S44-P41
G49-S44

توسعه دیپلماسی شهری

G44-S41

ارتقاء ایمنی شهر در برابر

مدیریت شهری در تراز ملی و بین
المللی

G49-S44-P41

گسترش پیمان های خواهرخواندگی و
تبادل تجربیات
ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای

G44-S41-P41

دریا

سوانح طبیعی و انسان ساز
G44-S41-P41
G44-S41-P41

ارتقای ایمنی شهر و
G44

شهروندان در برابر سوانح

بهبود سیستم ایمنی ،
G44-S41

پیشگیری مقابله با حریق و

G44-S41-P41

مدیریت بحران

طبیعی و انسان ساز

شهری در برابر سوانح ناشی از زمین و

G44-S41-P49

هدایت و مدیریت آبهای سطحی و
پیشگیری از سیالب
توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی
پیشگیری و مقابله با حریق
شناسایی ،توسعه و تجهیز مراکز امن و
اسکان اضطراری در سطح شهر
ارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و
مقابله با بحران
ارتقای مشارکت شهروندان و بخش

G44-S49-P41
نوسازی بافت های فرسوده
G44-S49

فرسوده

شهری و سکونتگاه های
غیررسمی

خصوصی در نوسازی بافت های
ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات

G44-S49-P41

اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت
فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

G45

G45-S41-P41

G45-S41

212

ساماندهی و زیبا سازی و هویت بخشی
سیما و منظر شهری
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کد
هدف

هدف

کد
راهبرد

راهبرد

کد سیاست

سیاست

زیباسازی و ارتقای کیفیت

G45-S41-P41

توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های

سیما  ،منظر و فضاهای

سازماندهی و اعتالی
سیما  ،منظر و هویت

G45-S41

شهری
انتظام بخشی به کالبد و

G45-S41-P41

پیاده سازی طرح های توسعه شهری

G45-S41-P41

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

فضای شهری
نظارت و کنترل بر ساخت

G44-S41

توسعه و بهبود هدفمند و
G44

G44-S41

خدمات شهری برای
شهروندان و گردشگران
G44-S49

G41

اقتصادی شهر همراه با
پایدار سازی منابع

G41-S41

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
در ساخت وساز شهری

معماری

G45-S49-P41

تامین متوازن فضاهای

G44-S41-P41

خدماتی و تجاری مورد
نیاز شهروندان

G44-S41-P41

توسعه و بهبود زیر ساخت

G44-S41-P41

های خدماتی مورد نیاز
G44-S41-P41

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی
ساخت و ساز شهری
گسترش دسترسی شهروندان به شبکه
توزیع سبد خانوار
توسعه و بهسازی زیر ساخت های
خدماتی و محرومیت زدایی مناطق
توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت
شهری ویژه گردشگران
گسترش و غنی سازی برنامه های
فرهنگی ،سیاحتی ویژه گردشگران

توسعه زیر ساختهای

G44-S49-P41

توسعه کمی و کیفی فرهنگسرا

فرهنگی  ،ورزشی و

G44-S49-P41

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

تفریحی و غنی سازی

بهسازی و نوسازی

همکاری در توسعه

G45-S49-P41

مقررات شهرسازی و

اوقات فراغت شهروندان

G44-S44

تاریخی شهر

تدوین ،بروزرسانی و نظارت بر اجرایی

و ساز و اجرای ضوابط و

گردشگران

متوازن زیرساخت ها و

احیاء و حفاظت از محورهای فرهنگی و

G45-S41-P49

فضاهای شهری
G45-S49

شهری

G44-S49-P49
G44-S44-P41

تاسیسات  ،ماشین االت و

توسعه برنامه های ورزشی و تفریحی
شهروندان
بهسازی و نگهداری تاسیسات و ابنیه
شهری و شهرداری

زیرساخت های شهری

G44-S44-P41

نوسازی و بهسازی ماشین آالت عمرانی

تسهیل و تقویت مشارکت

G41-S41-P41

شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و

و سرمایه گذاری بخش
خصوصی در توسعه زیر
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G41-S41-P41

فرصتهای مشارکت بخش خصوصی
مشارکت با بخش خصوص در توسعه
زیرساخت های گردشگری
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کد
هدف

هدف

کد

راهبرد

کد سیاست

درآمدی و مشارکت

ساخت ها و فضاهای

بخش خصوصی

شهری

G41-S41-P49

راهبرد

بهبود شرایط کسب و کار
G41-S41

در راستای رونق اقتصاد

G41-S41-P41

شهری
G41-S49-P41
G41-S49

G41-S44

توسعه منابع درآمدی
پایدار شهری

مدیریت بهینه منابع و

G41-S49-P41

سیاست
تعامل  ،اعتماد سازی و تسهیل فرایند جذب
سرمایه های بخش خصوصی

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری،
خدماتی و کارگاهی در سطح شهر
تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی
پایدار
افزایش مشارکت شهروندان در تامین
هزینه های شهر

G41-S44-P41

استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد

G41-S44-P41

مدیریت هزینه و انضباط مالی

G41-S44-P49

ارتقای بهره وری سیستم های بودجه

مصارف

ریزی و حسابداری
توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و

افزایش مشارکت های
G41-S41

برنامه ریزی شهر

اجتماعی شهروندان در
مدیریت و اداره شهر

بهبود نظام حمل و نقل و
G41

G41-S41-P41

G41-S41-P41

ترافیک و روان و سالم
G41-S41-P41

سازی عبور ومرور شهری
G41-S41

بسترهای الزم برای مشارکت مردم در

ارتقاء پاسخگویی به شهروندان
گسترش آموزش های حقوق و تکالیف
شهروندی
محتوا سازی و حمایت از تولید و عرضه

ارتقای فرهنگ شهروندی
G41-S41-P41

خدمات و محصوالت فرهنگی در
راستای ارتقاء هویت و فرهنگ
شهروندی
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-5تدوین طرحها بر اساس تحلیل پوششی (سیاستهای اجرایی )
سطح

کد

راهبردی

موضوع

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط

هدف

G41

راهبرد

G41-S41

سیاست

G41-S41-

اجرایی
طرح
طرح
طرح
طرح

سطح

زیست شهری
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا
شهری
توسعه فضای سبز شهری

P41
G41-S41-

توسعه فضای سبز تفرجگاهی

P41-A1
G41-S41P41-A1

توسعه فضای سبز معابر ،میادین و رفیوژها

G41-S41-

توسعه پارک های جنگلی درون شهری

P41-A9
G41-S41P41-A4

توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و تخصصی (بانوان  ،کودکان و )..

کد

موضوع

هدف

G41

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط

راهبرد

G41-S41

سیاست

G41-S41-

راهبردی

اجرایی
طرح
طرح

زیست شهری

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و
پیرا شهری
توسعه فضای سبز پیراشهری

P42
G41-S41-

توسعه کمربند سبز حفاظتی شهر

P42-A1
G41-S41P42-A2

تبدیل اراضی باکاربری های غیرشهری و متروکه به فضای سبز
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سطح
راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S41

سیاست

G41-S41-

اجرایی

طرح
طرح

G41-S41P43-A2

هدف
راهبرد

G41-S41

سیاست

G41-S41-

طرح

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و
پیرا شهری
ساماندهی و بازپیرایی عرصه های فضای سبز شهری

بازپیرایی،ترمیم و تجهیز فضاهای سبز شهری

P43-A1

G41

طرح

محیط زیست شهری

G41-S41-

سطح راهبردی

طرح

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری

P43

کد

اجرایی

موضوع

شناسایی و جایگزینی گونه های بومی و مقاوم به کم آبی

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و
پیرا شهری
حفاظت و نگهداری از فضای سبز شهر

P44
G41-S41-

استفاده از نوآوری و دانش و تکنولوژی روز در نگهداری فضای

P44-A1
G41-S41P44-A2
G41-S41-

سبز
ارتقاء مدیریت و سیستم های نظارت بر نگهداری فضای سبز
حفاظت از باغات خصوصی و منابع طبیعی اکولوژیکی و زیست

P44-A3

بومها
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سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S41

سیاست اجرایی

G41-S41-P45

فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز

طرح

G41-S41-P45-A1

توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

طرح

G41-S41-P45-A2

سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S42

ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G41-S42-P41

بهبود کیفیت تنظیف شهری

طرح

G41-S42-P41-A1

افزایش مکانیزاسیون جمع اوری پسماند و تنظیف شهری

طرح

G41-S42-P41-A2

طرح

G41-S42-P41-A3

طرح

G41-S42-P41-A4

طرح

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری
و پیرا شهری

اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص
نگهداری فضای سبز شهری و خانگی

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری

ساماندهی و تنظف خورها  ،جوی ها و کانالهای دفع فاضالب
شهری
مدیریت و راهبری بهینه جمع آوری و انتقال پسماند و رفت و
روب شهری
مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

G41-S42-P41-

مدیریت شیرابه ها

A5
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سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S42

ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G41-S42-P42

تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای خشک

طرح

G41-S42-P42-A1

احداث کارخانجات بازیافت پسماند خشک

طرح

G41-S42-P42-A2

ایجاد ایستگاههای ثابت و موقت جمع آوری پسماندخشک

سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S42

سیاست اجرایی

طرح
طرح
طرح

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری
ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری

G41-S42-

پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری

P43
G41-S42-

توسعه و بهره وری مراکز پردازش پسماند

P43-A1
G41-S42-

پردازش پسماندهای ساختمانی

P43-A2
G41-S42-

استحصال انرژی از پسماند

P43-A3
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سطح
راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S42

سیاست

G41-S42-

اجرایی
طرح
طرح

ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری
مدیریت دفن بهداشتی

توسعه و بهداشتی سازی لندفیل های دفن پسماند

P44-A1
G41-S42-

ساماندهی مراکز دفن نخاله ساختمانی

P44-A2

هدف

G41

راهبرد

G41-S42

طرح

محیط زیست شهری

G41-S42-

سطح راهبردی

طرح

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری

P44

کد

سیاست اجرایی

موضوع

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری
ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری

G41-S42-

ارتقای بهداشت شهری

P45
G41-S42-

احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر

P45-A1
G41-S42P45-A2

کنترل جمعیت جوندگان ،حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S42

ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری

سیاست اجرایی

G41-S42-P46

ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند شهروندان

طرح

G41-S42-P46-A1

طرح

G41-S42-P46-A2

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری

اصالح الگوی مصرف در راستای کاهش تولید و تفکیک پسماند
در مبدا
آموزش  ،فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در پاکیزه نگه
داشتن شهر
موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S43

سیاست اجرایی

G41-S43-P41

مدیریت بهره برداری منابع آب

طرح

G41-S43-P41-A1

استفاده از روشهای نوین آبیاری فضای سبز

طرح

G41-S43-P41-A2

تصفیه پساب و استفاده در آبیاری فضای سبز

طرح

G41-S43-P41-A3

احداث و توسعه خطوط انتقال آب و کلکتورها

طرح

G41-S43-P41-A4

طرح

G41-S43-P41-A5

طرح

G41-S43-P41-A6

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط
زیست شهری
صیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و کنترل آالینده های
زیست محیطی شهری

تجهیز  ،بهینه سازی و کنترل مصارف چاه های آب و تامین منابع
جدید
جدا سازی و حذف آب شرب از آب فضای سبز
مطالعه و پیاده سازی سیستم های نوین بهره برداری از آب های
سطحی و خاکستری
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سطح راهبردی

کد

هدف

G41

راهبرد

G41-S43

سیاست اجرایی

G41-S43-P42

مدیریت انرژی

طرح

G41-S43-P42-A1

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات و تجهیزات

طرح

G41-S43-P42-A2

سطح
راهبردی

موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری
محیط زیست شهری
صیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و کنترل
آالینده های زیست محیطی شهری

در اختیار شهرداری
استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات و تجهیزات شهری
و ابنیه های متعلق به شهرداری

موضوع

کد

ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری

هدف

G41

راهبرد

G41-S43

سیاست

G41-S43-P43

ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و کاهش آالینده های شهری

طرح

G41-S43-P43-A1

انتقال و ساماندهی صنوف کارگاهی آالینده

طرح

G41-S43-P43-A2

ساماندهی و رفع مزاحمت اصناف (رسته های شغلی)

طرح

G41-S43-P43-A3

پاالیش مستمر آالیندگی های زیست محیطی و ذرات معلق

طرح

G41-S43-P43-A4

تدوین و تصویب لوایح در خصوص اخذ عوارض آالیندگی

اجرایی

محیط زیست شهری
صیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و کنترل
آالینده های زیست محیطی شهری
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سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S41

توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی

سیاست

G42-S41-P41

فزایش ظرفیت و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی موتوری سبک شهری

طرح

G42-S41-P41-A1

تامین ناوگان جدید تاکسیرانی

طرح

G42-S41-P41-A2

احداث ایستگاه های تاکسیرانی

طرح

G42-S41-P41-A3

نگهداری  ،کنترل و نظارت حمل و نقل عمومی موتوری

طرح

G42-S41-P41-A4

توسعه ناوگان تاکسی دریایی

اجرایی

موضوع
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی
عبور ومرور شهری

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G42

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور

راهبرد

G42-S41

ومرور شهری

سیاست اجرایی

G42-S41-P42

توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی
برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل عمومی سنگین و انبوه بر

طرح

G42-S41-P42-A1

تامین ناوگان جدید اتوبوسرانی (معمولی و تندرو)

طرح

G42-S41-P42-A2

بهینه سازی ناوگان اتوبوسرانی و تجهیز به سیستم سرمایشی

طرح

G42-S41-P42-A3

توسعه خطوط و ایستگاه های اتوبوس

طرح

G42-S41-P42-A4

ایجاد و توسعه خطوط ویژه (انحصاری) تردد اتوبوس تندرو

طرح

G42-S41-P42-A5

مطالعات و طراحی خطوط حمل و نقل عمومی انبوه بر

طرح

G42-S41-P42-A6

احداث خطوط و تامین تجهیزات ناوگان انبوه بر ( منو ریل  LRT ،و ) ..

طرح

G42-S41-P42-A7

احداث و توسعه ایستگاه های ناوگان انبوه بر ( منو ریل  LRT ،و ) ..
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سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S42

سیاست اجرایی

G42-S42-P41

طرح
طرح
طرح

G42-S42-P41-

موضوع
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور
ومرور شهری
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و
نقل شهری با محیط زیست
ایمن سازی تسهیالت و سیستم های حمل و نقل شهری برای عابران ،افراد
معلول و سالمند

ایمن سازی معابر و مناسب سازی گذرگاه های عابر پیاده جهت

A1

حرکت معلولین و سالمندان

G42-S42-P41-

احداث و نگهداری گذرگاه های همسطح و غیر همسطح عابر

A2

پیاده

G42-S42-P41-

توسعه پل های مکانیزه عابرین پیاده

A3

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S42

سیاست اجرایی

G42-S42-P42

ارتقای ایمنی شبکه معابر سواره رو

طرح

G42-S42-P42-A1

اصالح هندسی معابر و گره های ترافیکی

طرح

G42-S42-P42-A2

احداث و اجرای عالئم افقی و هشداردهنده ترافیکی و ایمنی

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور
ومرور شهری
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و
نقل شهری با محیط زیست
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سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S42

سیاست اجرایی

G42-S42-P43

طرح

G42-S42-P43-A1

طرح

G42-S42-P43-A2

طرح

G42-S42-P43-A3

طرح

G42-S42-P43-A4

طرح

G42-S42-P43-A5

موضوع
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور
ومرور شهری
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و
نقل شهری با محیط زیست
کنترل و کاهش آالینده های زیست محیطی ناشی از سیستم ها و تسهیالت
حمل و نقل شهری

توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و
سنگین و ارتقاء نظارت و کارایی معاینه ها
سنجش مستمر و کاهش تولید آالینده های زیست محیطی
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی موتوری
کنترل و کاهش آالیندگی های صوتی ناشی از سیستم حمل و
نقل
استفاده از انرژی های مدرن (هیبریدی و برقی) در توسعه ناوگان
حمل و نقل
استفاده از انرژی های نو در چراغ ها و تابلوهای حمل و نقل
شهری

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S42

سیاست اجرایی

G42-S42-P44

گسترش حمل و نقل غیرموتوری (دوچرخه و عابر پیاده)

طرح

G42-S42-P44-A1

توسعه ،ترمیم و نگهداری تسهیالت و معابر ویژه دوچرخه

طرح

G42-S42-P44-A2

توسعه ،ترمیم و نگهداری مسیرهای پیاده رو

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور
شهری
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل
شهری با محیط زیست
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موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S43

مدیریت عرضه و تقاضای سفر

سیاست اجرایی

G42-S43-P41

مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون شهری

طرح

G42-S43-P41-A1

طرح

G42-S43-P41-A2

سطح راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S43

مدیریت عرضه و تقاضای سفر

سیاست اجرایی

G42-S43-P42

ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان

طرح

G42-S43-P42-A1

طرح

G42-S43-P42-A2

طرح

G42-S43-P42-A3

طرح

G42-S43-P42-A4

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی
عبور ومرور شهری

اجرای طرح ها و محدودیت های ترافیکی تردد خودروهای شخصی
و کم سرنشین
مطالعه و ارائه طرح های متفاوت سازی ساعات شروع و پایان سفرهای
اداری ،تجاری ،آموزشی و خدماتی در راستای مدیریت سفر و تصویب در
مراجع ذیصالح

موضوع
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی
عبور ومرور شهری

عرضه محتواهای آموزشی و فرهنگ سازی و آموزش موضوع
ترافیک برای شهروندان و رانندگان حمل و نقل عمومی
افزایش همکاری های دو جانبه و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس
راهور
برنامه ریزی و ارائه طرح های ایمنی و تسهیالت عبور و مرور دانش
آموزان با همکاری سازمان آموزش و پرورش
ترویج  ،ارتقای و آموزش فرهنگ و دانش ترافیک از طریق رسانه
های عمومی (صداو سیما)
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G42

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

راهبرد

G42-S44

بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل ترافیک

سیاست

G42-S44-P41

توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک

اجرایی

تامین ،نصب ،تجهیز  ،بهره برداری و نگهداری سیستم های نظارت هوشمند و ثبت

طرح

G42-S44-P41-A1

طرح

G42-S44-P41-A2

توسعه و تجهیز مرکز داده کنترل ترافیک

طرح

G42-S44-P41-A3

ایجاد و توسعه سیستم های کنترل هوشمند تقاطع ها

طرح

G42-S44-P41-A4

استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های ITS

سطح
راهبردی

تخلفات

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S44

سیاست

G42-S44-P42

اجرایی

طرح
طرح
طرح
طرح
طرح

G42-S44P42-A1

موضوع
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور
ومرور شهری
بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل
ترافیک
هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات حمل و نقل شهری

توسعه و مدیریت تجهیزات هدایت ترافیک شهری(تابلوهای )vms

G42-S44-

مدیریت هوشمند پارکینگ های شهری

P42-A2
G42-S44-

توسعه و یکپارچگی استفاده از کارت های الکترونیکی شهروندی در

P42-A3
G42-S44P42-A4
G42-S44P42-A5

سیستم های حمل و نقل
استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش تاکسیرانی
استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش اتوبوسرانی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G42

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

راهبرد

G42-S45

نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی حمل و نقل شهری

سیاست اجرایی

G42-S45-P41

تکمیل  ،احداث و نگهداری شبکه سلسله مراتبی معابر

طرح
طرح
طرح
طرح
طرح

G42-S45-

توسعه شبکه معابر شریانی درجه 1و1

P41-A1
G42-S45-

توسعه شبکه معابر محلی

P41-A2
G42-S45-

احداث ،توسعه و بهسازی بزرگراه ها

P41-A3
G42-S45P41-A4
G42-S45P41-A5

نگهداری ،تعمیرات و بهسازی ساختارمند شبکه معابر
توسعه و نگهداری تقاطع غیرهمسطح ،تونل و موارد مشابه

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G42

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

راهبرد

G42-S45

نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی حمل و نقل شهری

سیاست

G42-S45-P42

ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ

اجرایی
طرح
طرح
طرح

G42-S45P42-A1

توسعه و بهینه سازی پارکینگ های عمومی سطح شهر

G42-S45-

ساماندهی پارکینگ های حاشیه معابر

P42-A2
G42-S45P42-A3

مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بخش دولتی
در راستای ایجاد پارکینگ های درون شهری
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سطح
راهبردی

کد

هدف

G42

راهبرد

G42-S45

سیاست

G42-S45-P43

اجرایی
طرح
طرح

G42-S45P43-A1
G42-S45P43-A2

موضوع
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی
عبور ومرور شهری
نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی
حمل و نقل شهری
توسعه کمی و کیفی ،تسهیالت و پایانه های تردد مسافر برون شهری و بار

توسعه ،تجهیز و بهسازی پایانه های مسافربری برون شهری
توسعه ،تجهیز و بهسازی ایستگاه های تخلیه و حمل بار درون شهری
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سطح راهبردی

کد

هدف

G43

راهبرد

G43-S41

سیاست

G43-S41-

اجرایی
طرح
طرح
طرح
طرح

P41
G43-S41-

G43-S41-

G43-S41P41-A3
G43-S41-

هدف
راهبرد

G43-S41

طرح

ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری
ارتقاء نگرش راهبردی-کاربردی به مطالعات و پژوهش های شهری

ارتقاء کیفی و کمی مطالعات کاربردی در حوزه های مدیریت
شهری
ایجاد زیرساخت تبادل و انتقال دانش پروژه های شهری در سطح
شهرداری (شبکه مدیریت دانش شهرداری)
تقویت ساختار و نقش مرکز پژوهش در تصمیمات مدیران
حمایت از مطالعات و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در

P41-A4

G43

طرح

شهری

P41-A2

سطح راهبردی

طرح

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند

P41-A1

کد

سیاست اجرایی

موضوع

موضوعات مدیریت شهری
موضوع
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند
شهری
ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری

G43-S41-

ارتقاء سطح دانش و آگاهی سرمایه های انسانی شهرداری

P42
G43-S41-

آنالیز شغل و شاغل و انطباق آن

P42-A1
G43-S41-

نیازسنجی و توانمندسازی منابع انسانی

P42-A2
G43-S41-

ایجاد ساختار شناسایی و حمایت از ایده ها و پیشنهادات خالقانه

P42-A3

پرسنل
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سطح راهبردی

کد

هدف

G43

راهبرد

G43-S41

سیاست

G43-S41-

اجرایی

طرح
طرح
طرح

سطح
راهبردی

موضوع
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و
هوشمند شهری
ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری در مدیریت
شهری
ساماندهی و برنامه ریزی بهره ور منابع انسانی

P43
G43-S41-

برنامه ریزی منابع انسانی

P43-A1
G43-S41P43-A2
G43-S41P43-A3

اصالح و بروزرسانی سیستم حقوق و دستمزد شهرداری
ساماندهی و ساختاردهی جذب ،نگهداشت و ارتقاء نیروی انسانی

موضوع

کد

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و

هدف

G43

راهبرد

G43-S42

هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک

سیاست

G43-S42-P41

توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات

G43-S42-

استقرار نظام جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری

اجرایی

طرح
طرح
طرح
طرح

هوشمند شهری

P41-A1
G43-S42P41-A2
G43-S42P41-A3
G43-S42P41-A4

()ICTMP
شناسایی و تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری بهنگام شهرداری
توسعه زیرساخت های ذخیره ،نگهداری و انتقال داده
توسعه و یکپارچه سازی شبکه های مخابراتی و بی سیم شهرداری
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سطح

موضوع

کد

راهبردی
هدف

G43

راهبرد

G43-S42

هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک

سیاست

G43-S42-P42

توسعه خدمات و سرویس های الکترونیکی هوشمند

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و
هوشمند شهری

اجرایی
طرح

G43-S42-P42-A1

طرح

G43-S42-P42-A2

مکانیزه نمودن فرآیندهای کاری شهرداری

طرح

G43-S42-P42-A3

توسعه دفاتر ارائه خدمات الکترونیک شهرداری

طرح

G43-S42-P42-A4

توسعه سیستمهای یکپارچه هوشمند شهری

توسعه سرویس های الکترونیکی قابل ارائه به شهروندان (سرویس های
شهروندی)

موضوع

سطح راهبردی

کد

هدف

G43

راهبرد

G43-S43

تحول سازمانی  -ساختاری نظام مدیریت شهرداری

سیاست

G43-S43-P41

چابک و منطقی سازی ساختار و فرایندهای سازمانی

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و
هوشمند شهری

اجرایی
طرح
طرح

G43-S43P41-A1

شناسایی  ،تدوین و مهندسی مجدد فرایندهای کاری شهرداری

G43-S43-

استقرار کامل چارت سازمانی شهرداری

P41-A2
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سطح
راهبردی

موضوع

کد

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و

هدف

G43

راهبرد

G43-S43

تحول سازمانی  -ساختاری نظام مدیریت شهرداری

سیاست

G43-S43-P42

برنامه محوری وگسترش و نهادینه نمودن سیستم ها و نظامات بهره ور مدیریتی

اجرایی
طرح
طرح

سطح
راهبردی

G43-S43P42-A1
G43-S43P42-A2

هدف
راهبرد

G43-S43

سیاست

G43-S43-

طرح

توسعه مبانی برنامه ریزی و برنامه محوری در مجموعه شهرداری
پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و تصمیمگیری ( مدیریت پروژه ،
ارزیابی عملکرد  ،جبران خدمات  ،رصدخانه شهری )

کد
G43

اجرایی

هوشمند شهری

موضوع
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و
هوشمند شهری
تحول سازمانی  -ساختاری نظام مدیریت شهرداری
توسعه زیرساختهای آمار و اطالعات شهرداری

P43

G43-S43P43-A1

استانداردسازی و صحت سنجی اقالم و فرایندهای آماری کلیه حوزه
های ماموریتی شهرداری بر اساس مفاهیم آماری زیر ساختهای اطالعات مکانی
()SDI

طرح
طرح

G43-S43-

توسعه پایگاه اطالعاتی مکانی (نقشه دیجیتال شهر و ایجاد ژئوپرتال

P43-A2
G43-S43P43-A3

شهری)
بروز آوری ،توسعه و یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی شهرداری
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سطح راهبردی

کد

هدف

G43

راهبرد

G43-S43

سیاست

G43-S43-

اجرایی

طرح
طرح
طرح

G43-S43-

G43-S43P44-A3

راهبرد

G43-S44

طرح
طرح

قانون مداری و ارتقای شفافیت و سالمت اداری

شفاف سازی کلیه فرایندها  ،دستورالعمل ها و رویه های کاری
شهرداری
تهیه منشور و آیین نامه اخالقی و انظباطی

P44-A2

هدف

طرح

تحول سازمانی  -ساختاری نظام مدیریت شهرداری

G43-S43-

G43

طرح

هوشمند شهری

P44-A1

سطح راهبردی

طرح

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و

P44

کد

سیاست اجرایی

موضوع

G43-S44P41
G43-S44P41-A1
G43-S44-

تکریم ارباب رجوع و گسترشی بازرسی های فی و قانونی

موضوع
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و
هوشمند شهری
توسعه دیپلماسی شهری
حضور و نقش آفرینی در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بین المللی

ایجاد و توسعه پرتال بهنگام شهرداری به زبان های مختلف
تهیه گزارشات موضوعی مختلف در زمینه تجارب و دستاوردهای

P41-A2

مدیریت شهری شهرداری بندرعباس

G43-S44-

تبادل دانش و تجربیات با کالنشهرهای هدف

P41-A3
G43-S44P41-A4
G43-S44P41-A5

برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی تاثیرگذار در مدیریت شهری
(متروپلیس ،Unhabitat ،بانک توسعه آسیایی و)...
میزبانی برگزاری همایش ها و رخدادهای مدیریت شهری
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سطح

کد

موضوع

هدف

G43

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

راهبرد

G43-S44

توسعه دیپلماسی شهری

G43-S44-P42

گسترش پیمان های خواهرخواندگی و تبادل تجربیات

راهبردی

سیاست
اجرایی

طرح
طرح

G43-S44P42-A1
G43-S44-

شناسایی و رایزنی با شهرهای هدف به منظور تبادل پیمان خواهرخواندگی
تبادل تجربیات با شهرهای موفق ملی و بین المللی و استفاده حداکثری از

P42-A2

ظرفیت های علمی -پژوهشی موجود
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G44

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

راهبرد

G44-S41

ارتقاء ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

سیاست اجرایی

G44-S41-P41

ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای شهری در برابر سوانح ناشی از زمین و دریا

طرح

G44-S41-P41-A1

مقاوم سازی  ،بهسازی و نوسازی ساختمان های شهرداری

طرح

G44-S41-P41-A2

مقاوم سازی و بهسازی پل ها و تقاطع های غیرهمسطح وتاسیسات شهری حساس

طرح

G44-S41-P41-A3

شناسایی و تحلیل مخاطره گسل های شهری

طرح

G44-S41-P41-A4

طرح

G44-S41-P41-A5

طرح

نظارت بررعایت مقررات ،ضوابط و دستورالعمل های ایمنی در خصوص
ساخت و ساز و گودبرداری

G44-S41P41-A6

مقاوم سازی سازه ها و المانهای شهری  ،درختان کهنسال و بزرگ سطح شهر

ارتقا ضریب ایمنی ساحل در برابر طوفان و سونامی احتمالی

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G44

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

راهبرد

G44-S41

ارتقاء ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

سیاست اجرایی

G44-S41-P42

هدایت و مدیریت آبهای سطحی و پیشگیری از سیالب

طرح
طرح
طرح

G44-S41-

احیاء و ساماندهی خورها و کانالهای موجود

P42-A1
G44-S41-

تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت آب های سطحی و کاهش خطر

P42-A2
G44-S41-

پذیری سیالب
توسعه  ،بهسازی ،نگهداری و تعمیرات شبکه جمع آوری و هدایت آب

P42-A3

های سطحی و چاههای جذبی
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سطح راهبردی

کد

هدف

G44

راهبرد

G44-S42

سیاست

G44-S42-P41

اجرایی

طرح
طرح
طرح
طرح

بحران
توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی پیشگیری و مقابله با حریق

توسعه ناوگان و تجهیزات امداد و اطفا
توسعه شبکه هیدرانت

P41-A2
G44-S42-

توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نشانی

P41-A3
G44-S42P41-A4

هدف
راهبرد

G44-S42

طرح

بهبود سیستم ایمنی  ،پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت

G44-S42-

G44

طرح

انسان ساز

P41-A1

سطح راهبردی

اجرایی

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و

G44-S42-

کد

سیاست

موضوع

G44-S42-P42
G44-S42P42-A1
G44-S42-

توانمند سازی و ارتقاء سطح مهارت و دانش آتش نشان ها

موضوع
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و
انسان ساز
بهبود سیستم ایمنی  ،پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت
بحران
شناسایی ،توسعه و تجهیز مراکز امن و اسکان اضطراری در سطح شهر

مکانیابی و تجهیز مکان های اسکان اضطراری شهری
ایجاد و تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران متناسب با بافت های

P42-A2

متنوع شهری
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سطح راهبردی

کد

هدف

G44

راهبرد

G44-S42

سیاست اجرایی

G44-S42-P43

ارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و مقابله با بحران

طرح

G44-S42-P43-A1

آموزش گروه های مردمی و داوطلبین برای مواقع بحران و توزیع

طرح

G44-S42-P43-A2

ایجاد پایگاه های آموزشی محلی مدیریت بحران

طرح

G44-S42-P43-A3

آموزش و افزایش تعداد آتش نشان داوطلب

طرح

G44-S42-P43-A4

تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر

طرح

G44-S42-P43-A5

برگزاری مانورهای درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت بحران

طرح

G44-S42-P43-A6

تهیه و اجرای طرح جامع و برنامه عملیاتی مدیریت بحران شهر

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G44

راهبرد

G44-S43

سیاست

G44-S43-

اجرایی

طرح
طرح

موضوع
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و
انسان ساز
بهبود سیستم ایمنی  ،پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت
بحران

محتواهای آموزشی مناسب

P41
G44-S43-

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان
ساز
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های
غیررسمی
ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده

جلب مشارکت بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری جهت احیای

P41-A1
G44-S43P41-A2

بافت فرسوده
تشویق به اجرای پروژه های تجمیعی شهروندان در بافت فرسوده
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سطح راهبردی

کد

هدف

G44

راهبرد

G44-S43

سیاست اجرایی

طرح
طرح
طرح
طرح

G44-S43-

موضوع
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و
انسان ساز
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های
غیررسمی
ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت

P42
G44-S43P42-A1
G44-S43P42-A2
G44-S43-

فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

شناسایی و اولویت بندی بازگشایی معابر در محدوده بافت فرسوده
شهری با تاکید بر بهبود دسترسی ها ی اضطراری
ایمن سازی نقاط غیر ایمن در بافت های فرسوده شهری
طرحهای بازآفرینی و محرک شهری محالت فرسوده با تاکید بر تامین

P42-A3
G44-S43-

سرانه های خدمات اساسی
طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بارویکرد تامین سرانه

P42-A4

های خدمات اساسی
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S41

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما  ،منظر و فضاهای شهری

سیاست

G45-S41-P41

ساماندهی و زیبا سازی و هویت بخشی سیما و منظر شهری

G45-S41-

احداث و توسعه هنرهای شهری (گرافیک شهری ،نقاشی دیواری و

اجرایی

طرح

P41-A1

نقش برجسته و)...

طرح

G45-S41-P41-A2

احداث و توسعه آثار حجمی  ،نماد و المانهای شهری

طرح

G45-S41-P41-A3

احداث و ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی

طرح

G45-S41-P41-A4

ساماندهی تابلوهای شهری

طرح

G45-S41-P41-A5

زیبا سازی میادین و اماکن ویژه

طرح

G45-S41-P41-A6

طراحی و توسعه آبنماهای شهری

طرح

G45-S41-P41-A7

نورپردازی شهری

طرح

G45-S41-P41-A8

ساماندهی نازیبایی های شهری و حذف زوائد بصری

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S41

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما  ،منظر و فضاهای شهری

سیاست اجرایی

G45-S41-P42

توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های شهری

طرح

G45-S41-P42-A1

توسعه و ساماندهی مبلمان شهری پارک ها  ،معابر و فضاهای شهری

G45-S41-

تدوین ضوابط و استاندارد طراحی مبلمان شهری مطابق با شرایط

طرح

P42-A2

فرهنگی و اقلیمی بندرعباس
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S41

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما  ،منظر و فضاهای شهری

سیاست اجرایی

G45-S41-P43

احیاء و حفاظت از محورهای فرهنگی و تاریخی شهر

طرح

G45-S41-P43-A1

شناسایی و شناسنامه دار کردن محورهای فرهنگی و تاریخی

طرح

G45-S41-P43-A2

همکاری در مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند تاریخی و
فرهنگی

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S42

انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری

سیاست اجرایی

G45-S42-P41

پیاده سازی طرح های توسعه شهری

طرح

G45-S42-P41-A1

بروزرسانی وتصویب طرح های جامع و تفصیلی شهر

طرح

G45-S42-P41-A2

طرح

G45-S42-P41-A3

طرح باز تولید و احیاء اراضی متروک شهری

طرح

G45-S42-P41-A4

طرح های ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی ساحل

طرح

G45-S42-P41-A5

طراحی شهری پهنه ها و محورهای مستعد شهری

تهیه ،بروز رسانی و کاربست طرح های موضوعی و موضعی در
راستای تحقق طرح تفصیلی
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سطح

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S42

انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری

سیاست

G45-S42-

راهبردی

اجرایی
طرح
طرح
طرح
طرح

مدیریت و نظارت بر حریم شهر

P42
G45-S42P42-A1
G45-S42P42-A2
G45-S42P42-A3

تهیه و اجرای طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم
هماهنگی با سایر دستگاه های ذیصالح در راستای توسعه کمربند سبز
در حریم با هدف جلوگیری از رشد کالبدی شهر
تهیه طرحهای ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر

G45-S42-

کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در حریم

P42-A4

سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S43

سیاست

G45-S43-

اجرایی
طرح
طرح
طرح

P41
G45-S43P41-A1
G45-S43P41-A2

نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری
تدوین ،بروزرسانی و نظارت بر اجرایی ضوابط و مقررات
شهرسازی و معماری در ساخت و ساز شهری
کنترل و نظارت بر ساخت و ساز مطابق با قوانین و مقررات
بروزرسانی قوانبن و مقررات موضوعی در حوزه ساخت وساز شهری

G45-S43-

استقرار و تقویت پلیس ساختمان

P41-A3
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سطح

کد

موضوع

هدف

G45

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و هویت فضاهای شهری

راهبرد

G45-S43

سیاست

G45-S43-

راهبردی

اجرایی
طرح
طرح

سطح
راهبردی

P42
G45-S43P42-A1
G45-S43-

راهبرد

G46-S41

سیاست

G46-S41-

طرح

ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری

تقویت سیاست ها و برخوردهای قانونی و موثر بر تخلفات ساختمانی
اصالح و بروزرسانی فرآیند صدور پروانه و نظارت بر اجرای ساخت و
سازها

کد

هدف

طرح

شهرسازی و معماری

P42-A2

G46

اجرایی

نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و اجرای ضوابط و مقررات

P41

موضوع
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات
شهری برای شهروندان و گردشگران
تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان
گسترش دسترسی شهروندان به شبکه توزیع سبد خانوار

G46-S41-

احداث و توسعه بازارها و روز بازارها

P41-A1
G46-S41-

توسعه و ساماندهی مراکز عمده فروشی توزیع مواد غذایی در میادین میوه

P41-A2

و تره بار
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سطح

کد

راهبردی
هدف

G46

راهبرد

G46-S41

سیاست

G46-S41-

اجرایی
طرح
طرح

سطح
راهبردی

P42
G46-S41P42-A1
G46-S41P42-A2

هدف
راهبرد

G46-S42

سیاست

G46-S42-

طرح
طرح

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات
شهری برای شهروندان و گردشگران
تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان
توسعه و بهسازی زیر ساخت های خدماتی و محرومیت زدایی مناطق

توسعه و بهسازی آرامستان ها و افزایش ظرفیت دفن اموات
محرومیت زدایی از مناطق و محالت کمتر توسعه یافته

کد
G46

اجرایی

موضوع

P41
G46-S42-

موضوع
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات
شهری برای شهروندان و گردشگران
توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز گردشگران
توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری ویژه گردشگران

ایجاد ستادهای هدایت گردشگران و مدیریت گردشگران در ایام اوج

P41-A1
G46-S42P41-A2

مسافر
توسعه و تجهیز و بهسازی مراکز اسکان موقت شهرداری
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سطح
راهبردی

کد

هدف

G46

راهبرد

G46-S42

سیاست

G46-S42-

اجرایی

طرح
طرح
طرح

سطح
راهبردی

P42
G46-S42P42-A1

G46-S42P42-A3

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز
گردشگران
گسترش و غنی سازی برنامه های فرهنگی ،سیاحتی ویژه گردشگران

ارائه خدمات و محصوالت فرهنگی به گردشگران
ایجاد تورها و سرویس های ویژه گردشگری
ایجاد زمینه های جذب توریست با استفاده از پتانسیلهای ساحل و دریا

کد

راهبرد

G46-S43

سیاست

G46-S43-

طرح

شهری برای شهروندان و گردشگران

P42-A2

هدف

طرح

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات

G46-S42-

G46

اجرایی

موضوع

موضوع
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات
شهری برای شهروندان و گردشگران
توسعه زیر ساختهای فرهنگی  ،ورزشی و تفریحی و غنی
سازی اوقات فراغت شهروندان
توسعه کمی و کیفی فرهنگسرا

P41
G46-S43P41-A1
G46-S43P41-A2

احداث و توسعه فرهنگسراها و گسترش شعاع پوشش آنها
ارتقاء کیفی محتوا و برنامه های قابل ارائه در فرهنگسراها
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سطح
راهبردی

کد

هدف

G46

راهبرد

G46-S43

سیاست
اجرایی

طرح
طرح
طرح

سطح
راهبردی

موضوع
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات
شهری برای شهروندان و گردشگران
توسعه زیر ساختهای فرهنگی  ،ورزشی و تفریحی و غنی
سازی اوقات فراغت شهروندان

G46-S43-P42

توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی

G46-S43-

توسعه  ،تجهیز و نگهداری کتابخانه ها

P42-A1
G46-S43P42-A2
G46-S43-

نفوذ فرهنگ کتابخوانی با برگزاری مسابقه و همایش
تجهیز و ارتقاء کیفی(محتوایی) و کمی کتاب های موجود در

P42-A3

کتابخانه های عمومی

موضوع

کد

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات

هدف

G46

راهبرد

G46-S43

سیاست

G46-S43-P43

توسعه برنامه های ورزشی و تفریحی شهروندان

G46-S43-

توسعه ورزش همگانی با رویکرد محله محوری و در قالب همایش و

اجرایی

طرح
طرح
طرح

شهری برای شهروندان و گردشگران
توسعه زیر ساختهای فرهنگی  ،ورزشی و تفریحی و غنی
سازی اوقات فراغت شهروندان

P43-A1

جشنواره

G46-S43-

ایجاد زیر ساخت ها و امکانات و سالنهای ورزشی

P43-A2
G46-S43-

ایجاد سایت های تفریحی ویژه

P43-A3
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سطح راهبردی

کد

موضوع

هدف

G46

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات

راهبرد

G46-S44

سیاست

G46-S44-P41

شهری برای شهروندان و گردشگران
بهسازی و نوسازی تاسیسات  ،ماشین االت و زیرساخت های
شهری
بهسازی و نگهداری تاسیسات و ابنیه شهری و شهرداری

اجرایی

طرح
طرح
طرح

سطح
راهبردی

G46-S44-

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری

G46-S44-

مدیریت حفاری های درون شهری

G46-S44-

توسعه  ،بهسازی ونگهداری ابنیه شهرداری

کد

موضوع

P41-A1
P41-A2
3P41-A

هدف

G46

راهبرد

G46-S44

سیاست

G46-S44-P42

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات
شهری برای شهروندان و گردشگران
بهسازی و نوسازی تاسیسات  ،ماشین االت و زیرساخت های
شهری
نوسازی و بهسازی ماشین آالت عمرانی

اجرایی
طرح
طرح

G46-S44P42-A1
G46-S44-

تامین و نوسازی ناوگان ماشین آالت عمرانی مورد نیاز
توسعه و بهینه سازی مرکز نگهداری ،بهسازی و تعمیرات ماشین آالت

P42-A2

عمرانی و خدماتی
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سطح راهبردی

کد

هدف

G47

راهبرد

G47-S41

سیاست

G47-S41-P41

شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و فرصتهای مشارکت بخش خصوصی

G47-S41-

شناسایی فرصت ها و فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی

اجرایی

طرح
طرح
طرح

سطح
راهبردی

P41-A1
G47-S41P41-A2
G47-S41-

طرح

در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

معرفی فرصت های مشارکت و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران
تهیه و بروزرسانی آلبوم فرصت های سرمایه گذاری شهرو شهرداری

کد

راهبرد

طرح

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی

P41-A3

G47-S41

طرح

درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

بندرعباس

هدف

اجرایی

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع

(واسپاری،پیمانکاری،برون سپاری و خصوصی سازی)

G47

سیاست

موضوع

موضوع

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع
درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه
زیر ساخت ها و فضاهای شهری

G47-S41-P42

مشارکت با بخش خصوص در توسعه زیرساخت های گردشگری

G47-S41-

شناسایی  ،تحلیل و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه هتلینگ و زیر

P42-A1
G47-S41P42-A2
G47-S41-

ساخت های گردشگری
اعتماد سازی و جلب مشارکت فعالین خصوصی صنعت گردشگری کشور
تهیه طرح های ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر ساخت های

P42-A3

گردشگری
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سطح راهبردی

کد

هدف

G47

راهبرد

G47-S41

سیاست

G47-S41-P43

تعامل  ،اعتماد سازی و تسهیل فرایند جذب سرمایه های بخش خصوصی

G47-S41-

شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف مشارکتی در پروژه های شهری و

اجرایی

طرح
طرح
طرح

سطح
راهبردی

موضوع
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی
منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی
در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

P43-A1
G47-S41-

تنوع بخشی مدل های سرمایه گذاری
تحلیل و کاهش ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های شهری و

P43-A2
G47-S41P43-A3

ارتقاء امنیت سرمایه گذاری
تهیه ،تدوین و پیگیری تصویب الیحه تشویق و تسهیل سرمایه گذاری
و مشارکت بخش خصوصی منطبق بر الزامات قانونی

موضوع

کد

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی

هدف

G47

راهبرد

G47-S42

بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

سیاست

G47-S42-P41

ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری ،خدماتی و کارگاهی در سطح شهر

G47-S42-

توسعه و احداث شهرک های تخصصی کسب و کار با مشارکت

اجرایی
طرح
طرح

منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

P41-A1
G47-S42-

بخش دولتی و خصوصی
مشارکت و حمایت در توسعه مراکز اداری و تجاری در مقیاس ملی

P41-A2

در سطح شهر
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سطح راهبردی

کد

هدف

G47

راهبرد

G47-S43

سیاست

G47-S43-

اجرایی

طرح
طرح
طرح
طرح
طرح
طرح

موضوع
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع درآمدی
و مشارکت بخش خصوصی

توسعه منابع درآمدی پایدار شهری
تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی پایدار

P41
G47-S43-

ممیزی و بهره برداری از ظرفیت امالک و مستغالت شهرداری در

P41-A1
G47-S43P41-A2
G47-S43P41-A3
G47-S43P41-A4
G47-S43-

راستای تامین درآمد پایدار
شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های شهرداری در جهت کسب درآمد
پیگیری اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداری
جذب منابع مالی ملی و استانی در راستای پروژه های شهری
استفاده بهینه از بازارهای مالی( انتشار اوراق  ،صکوک  ،وام و )...به

P41-A5
G47-S43P41-A6

عنوان مکمل نظام درامدی
افزایش حداکثری درآمدهای حاصل از عوارض و نوسازی

سطح راهبردی

کد

هدف

G47

راهبرد

G47-S43

توسعه منابع درآمدی پایدار شهری

سیاست

G47-S43-P42

افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر

G47-S43-

تسهیل فرآیند صدور و پرداخت انواع عوارض شهری به صورت غیر

اجرایی

طرح
طرح
طرح

موضوع
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع درآمدی
و مشارکت بخش خصوصی

P42-A1
G47-S43-

حضوری
طراحی و ارائه بسته های تشویقی و محرک متنوع در راستای پرداخت

P42-A2
G47-S43-

به موقع عوارض شهری
تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای خدمات از شهروندان بر پایه قیمت

P42-A3

تمامشده
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سطح
راهبردی

موضوع

کد

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع

هدف

G47

راهبرد

G47-S44

مدیریت بهینه منابع و مصارف

سیاست

G47-S44-P41

استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد

G47-S44-

شناسایی بانک اطالعات امالک ،اموال و داراییهای راکد مشهود و

درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

اجرایی
طرح
طرح
طرح

P41-A1
G47-S44-

نامشهود
برنامه ریزی در راستای بهره برداری و استفاده از داراییهای نامشهود

P41-A2
G47-S44P41-A3

شهرداری
درآمدزایی از امالک و داراییهای راکد مشهود شهرداری

سطح

کد

هدف

G47

راهبرد

G47-S44

مدیریت بهینه منابع و مصارف

سیاست

G47-S44-P42

مدیریت هزینه و انضباط مالی

G47-S44-

پیاده سازی ساز و کار کمیته تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی در

راهبردی

موضوع
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی
منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

اجرایی
طرح
طرح

P42-A1

راستای بهینه سازی مصرف منابع

G47-S44-

کنترل هزینه های جاری و نگهداری شهر

P42-A2
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سطح
راهبردی

موضوع

کد

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی

هدف

G47

راهبرد

G47-S44

مدیریت بهینه منابع و مصارف

سیاست

G47-S44-P43

ارتقای بهره وری سیستم های بودجه ریزی و حسابداری

منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

اجرایی
طرح
طرح

سطح
راهبردی

G47-S44P43-A1
G47-S44-

استقرار بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد برنامه محوری
پیاده سازی حسابداری تعهدی متناسب با شهرداری در تمامی حوزه

P43-A2

های شهرداری

کد

هدف

G48

راهبرد

G48-S41

سیاست

G48-S41-P41

موضوع
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش
مشارکتهای مردمی در اداره شهر
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و
اداره شهر
توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و بسترهای الزم برای مشارکت مردم در برنامه
ریزی شهر

اجرایی
طرح
طرح

طرح

G48-S41P41-A1
G48-S41-

تدوین سند توسعه محالت بر اساس نیازهای شهروندان
توسعه مدیریت و نظارت بر عملکرد در سطح محالت با همکاری

P41-A2

G48-S41P41-A3

شهروندان
ایجاد شبکه اجتماعی همیاران محله و توسعه اتاق های فکر با حضور
نخبگان و صاحب نظران شهر به منظور مشارکت در نظارت و تصمیم سازی(
سرای محالت)
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سطح

کد

راهبردی

هدف

G48

راهبرد

G48-S41

سیاست

G48-S41-P42

موضوع
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش
مشارکتهای مردمی در اداره شهر
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و
اداره شهر
ارتقاء پاسخگویی به شهروندان

اجرایی
طرح
طرح
طرح

G48-S41-P42A1
G48-S41-P42-

افزایش اثربخشی مالقات مردمی مدیران شهرداری با شهروندان
توسعه سامانه های ارتباط مردمی شهرداری و پیگیری شکایات و

A2

درخواست های مردمی

G48-S41-P42A3

سطح

پیاده سازی نظام تکریم ارباب رجوع در سطح شهرداری

کد

راهبردی

موضوع
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش

هدف

G48

راهبرد

G48-S42

ارتقای فرهنگ شهروندی

سیاست

G48-S42-P41

گسترش آموزش های حقوق و تکالیف شهروندی

G48-S42-P41-

برگزاری کارگاه ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی حضوری و

مشارکتهای مردمی در اداره شهر

اجرایی
طرح
طرح

A1

غیرحضوری با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی

G48-S42-P41-

پذیرش ایده های خالقانه شهروندان

A2
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سطح

کد

موضوع

هدف

G48

تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره

راهبرد

G48-S42

ارتقای فرهنگ شهروندی

سیاست

G48-S42-

محتوا سازی و حمایت از تولید و عرضه خدمات و محصوالت فرهنگی در

راهبردی

اجرایی
طرح
طرح
طرح
طرح

شهر

P42
G48-S42-

راستای ارتقاء هویت و فرهنگ شهروندی

تولید و حمایت از محتواهای شنیداری و دیداری در حوزه فرهنگ

P42-A1
G48-S42P42-A2

شهروندی
حمایت از انتشار و ترویج کتاب های مرتبط با فرهنگ شهروندی

G48-S42-

پاسداشت مناسبت های دینی ،آیینی و انقالبی

P42-A3
G48-S42-

برگزاری جشن ها ،نمایشگاه ها ،اجراها و تئاترهای بومی و آیینی با

P42-A4

هدف ارتقای هویت و فرهنگ شهروندی
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ب
خ
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تهیه برنامه عملیاتی
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بخش هشتم  :تهیه برنامه عملیاتی
در این بخش و به عنوان یکی از گام های اصلی پیاده سازی سند راهبردی می بایست برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس
به اصطالحات عملیاتی ترجمه شود این امر باعث برقراری تناظر بین وظایف کارکنان شهرداری با اهداف و راهبردها شده و
نقش افراد و رده های مختلف سازمانی در تحقق چشم انداز شهرداری مشخص می گردد.
سند راهبردی شهرداری بندرعباس از  1هدف کالن 11 ،راهبرد  14 ،سیاست اجرایی  194 ،طرح تشکیل گردیده است
که دارای ساختار سلسله مراتبی پایین به باال بوده و به چشم انداز های شهرداری بندرعباس متصل می شوند.
 -1تبدیل مضامین راهبردی به عملگرهای عملیاتی
به منظور داشتن ترجمه عملیاتی از استراتژی ها در ادامه راهبردها و طرح ها می بایست به عملگرهای عملیاتی متصل
گردند.
در این پروژه با بررسی اسناد مختلف عملیاتی موضعی و موضوعی شهرداری بندرعباس و سایر کالنشهرهای هدف و
همچنین بررسی دقیق بانک اطالعاتی شاخص های مدیریت شهری بانک توسعه آسیایی  ،شاخص های عملیاتی شهرداری
بندرعباس استخراج گردیده است.
به طور کلی می توان گفت ،دالیل اصلی تعیین شاخص ها عبارتند از :اندازه گیری ،کمی نمودن مشاهدات برخی جنبه
ها و خصوصیات یک فرآیند ،محصول  ،خدمت و یا یک پروژه.
در بررسی و انتخاب شاخص ها ،ویژگیهای شاخص های مناسب شامل:
 ارزش اطالعاتی
 قابلیت اندازه گیری
 قابلیت تحلیل
 سادگی و عدم ایجاد اغتشاش اطالعاتی
 تداوم
در نظر گرفته شده است.
بر این اساس  54شاخص عملیاتی برای کنترل و تبدیل راهبردها ها به عبارت های عملیاتی و  119شاخص کمی جهت
کنترل خروجی طرحها استخراج گردیده است.
به کمک شاخص ها گامی در جهت کمی کردن راهبردها و طرح ها و عملیاتی کردن برنامه برداشته می شود .الزم به
ذکر است این شاخص ها محدود به شاخص های فعلی نبوده و برای افق  5ساله شهرداری بندرعباس (سال )1441ارائه شده
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است.
ذیل هر شاخص کلیه اطالعات پایه مربوطه به همراه واحد اطالعات پایه ذکر شده است .کد شاخص ،کد منحصر بفردی
است که مربوط به هر شاخص می باشد و این کد برگرفته از کد هدف،کد راهبرد،کد سیاست اجرایی و کد طرح مرتبط با
همان شاخص است .منظور از متولی شاخص ،سازمان مسئول اندازی گیری شاخص است .واحد اندازه گیری شاخص برای
مثال مترمربع جهت اندازه گیری مساحت می باشد .فرمول شاخص ،نشاندهنده چگونگی ارتباط شاخص با اطالعات پایه
مربوطه می باشد .هر شاخص ممکن است یک یا بیش از یک اطالعات پایه داشته باشد که بجهت مشخص شدن به اولین
اطالعات پایه کد  ، aدومین اطالعات پایه کد  ،bسومین اطالعات پایه کد  cو به همین ترتیب تا انتها کددهی می شوند.
هدف عملیاتی سال  ،31مقدار هدفگذاری شاخص در سال  31و هدف عملیاتی افق  ،1441مقدار هدفگذاری شاخص در
پایان برنامه ( سال  )1441می باشد .
همانگونه که گفتیم ذیل شاخص ،اطالعات پایه عنوان می شود.

 -2تخصیص متولیان اجرایی
مفهوم دیگر همسو سازی سازمان با استراتژی های تدوین شده تقسیم مضامین استراتژیک و مسوولیت تحقق استراتژی
ها ،سیاست ها و طرح ها (شاخص های عملکردی) بین واحد های سازمان میباشد که با توجه به توان کاری واحد های
سازمان ،وظایف و ساختار سازمانی مصوب این موضوع مشخص شده است.

 -3مفهوم هدفگذاری( کمی سازی)
منظور از هدفگذاری در این قسمت معادل واژه و مفهموم  Goal settingدر ادبیات مدیریتی می باشد به این مفهوم که
مقادیر کمی نتایج قابل انتظار از اجرای طرح ها در این قسمت مشخص می گردند.
با توجه به ضرورت حرکت شهرها در مسیر بودجه ریزی عملیاتی و تناظر خروجی های قابل انتظار با منابع شهرداری ها
،اهمیت توجه همزمان به مقوله اهداف و خروجی ها و سیستم بودجه ریزی و تخصیص منابع ضروری است و از این رو در
کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید شهرداری های کشور به ضرورت ارائه بودجه در قالب برنامه ای و عملیاتی تاکید
شده است .
بطور کلی مهمترین عامل  ،در کسب هر موفقیتی  ،تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف و نتایج قابل انتظار از برنامه ها
می باشد .هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است،هدف ها هستند که مقصد و مسیر رشد سازمانی را روشن
246

سند راهبردی – عملیاتی  5ساله شهرداری بندرعباس

می کنند .هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است .وقتی که اهداف مشخص شدند برای چگونگی رسیدن به
اهداف باید پروژه ها و فعالیت های مختلف تدوین گردیده و لیست کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اهداف می شوند را
مشخص نمود و پس از اجرای برنامه ها و فعالیت ها باید نتایج و دستاوردها با اهداف مقایسه شوند تا اصالحات الزم در
اهداف ،برنامه ها و فعالیت ها به عمل آید.
بین هدف گذاری کمی و برنامه ریزی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .هدف گذاری جزء الینفک برنامه ریزی است و
برنامه ریزی فرایندی است که چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ( هدف ) را مشخص می نماید .برنامه ریزی
خود هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تحق اهداف است  .برای موفقیت و بهبود فردی و سازمانی  ،هدف گذاری خوب
شرط الزم و برنامه ریزی مناسب شرط کافی است.
 -4کمی سازی برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس
بطور کلی برای هدفگذاری کمی یک برنامه راهبردی می بایست کلیه نیازها و خواستگاه های ذینفعان مشخص شده و با
در نظر گرفتن محدودیت منابع نسبت به کمی سازی آن اقدام گردد.
در کمی سازی برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس محدوده عملیاتی برنامه یعنی سال  1931تا  1441مورد توجه
قرارگرفته است و بر این اساس اهداف در سال اول اجرای برنامه یعنی سال  1931به صورت دقیق مشخص گردیده است
همچنین اهداف قابل انتظار در افق برنامه یعنی سال  1441نیز مشخص گردیده است .الزم به توضیح است بر اساس مدل های
رایج برنامه ریزی شهری و ضرورت حفظ پویایی سیستم برنامه ریزی اهداف کمی در فاصله زمانی بین برنامه یعنی سال 1933
تا  1441مشخص نشده اند علت این امر حفظ پویایی سیستم و ضرورت هدفگذاری سالیانه بعد از بررسی و ارزیابی تحقق
های نتایج سال اول اجرای برنامه می باشد.
مکانیزم و روش هدفگذاری در شهرها کامال وابسته به موضوع خاص شهری می باشد .گروهی از موضوعات به صورت
الزام دارای استاندارد شهری بوده که شهرها می بایست در محدوده کمینه تا بیشینه به سمت تحقق اهداف حرکت نمایند
همچنین گروهی دیگر از شاخص ها مربوط به سیاست های ذینفعان می باشد وگروهی دیگر از شاخص ها نیز می بایست به
صورت موضعی کمی سازی گردند.
پیش از هدفگذاری نهایی شاخص ها نیازمند مشخص شدن وضعیت فعلی شهرداری بندرعباس در هر یک از شاخص
های مربوطه می باشیم که به همین منظور جداولی تهیه و در اختیار شهرداری قرار داده شد بر این اساس مقادیر اطالعات پایه
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مورد نیاز جهت اندازه گیری وضع موجود شاخص ها مطابق جداول مربوطه استخراج گردیده است .البته بدلیل عدم وجود
آمار بروز در شهرداری بندرعباس این جداول به صورت کامل ارائه نگردید .
بطور کلی می توان گفت مکانیزم کمی سازی شاخص ها به صورت ذیل می باشد:
 استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده:
بسیاری از شاخص های مربوط به گروهای موضوعی
 گروه محیط زیست
 گروه ایمنی و بحران
 دسته ای از شاخص های شهرسازی
دارای استانداردهای بین المللی یا ملی می باشند به عنوان مثال شاخص سرانه فضای سبز دارای استاندارد بین المللی و
همچنین شاخص ملی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می باشد .در این گروه شاخص ها استانداردها شناسایی
و بعد از انطباق با وضع موجود کمی سازی صورت پذیرفته است.
 استفاده از اسناد باالسری:
با اتوجه به اینکه کمی سازی شاخص ها مقوله ای تخصصی و وابسته به شناخت کامل وضع موجود و تحلیل
سناریوهای مختلف شهری می باشد از این رو گروه هایی از شاخص ها صرفاً می بایست بر اساس نتایج پژوهش های
مطالعاتی و اسناد موضوعی و موضعی هدفگذاری گردند.
 استفاده از نسبت تخصیص بودجه در سبد کالنشهرها:
برخی از شاخص ها به گونه ای هستند که فاقد استاندارد یا سند موضوعی می باشند مانند برگزاری همایش های
موضوعی و یا شاخص های مرتبط با ارتقای فرهنگ شهروندی ،برای کمی سازی این شاخص ها از راهکار استفاده از
نسبت تخصیص بودجه در سایر کالنشهرها استفاده شده است..
 استفاده از بودجه کالنشهر بندرعباس در سنوات گذشته:
با توجه به وضعیت تدافعی شهر بندرعباس در ماتریس تحلیل  IEدر کنار سبد تخصیص بودجه کالنشهرها از روند
بودجه سنوات گذشته شهر بندرعباس نیز استفاده شده است .بدین منظور بودجه سنوات گذشته شهرداری بندرعباس
بررسی و نسبت میزان تخصیص بودجه هر طرح به نسبت کل بودجه مشخص گردیده است و سبد بودجه تلفیقی کالن
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شهرها و شهر بندرعباس تشکیل گردید و به عنوان مبنایی برای هدفگذاری این گروه از شاخص ها مورد استفاده
قرارگرفت.

 -5شاخصهای عملیاتی ذیل هر راهبرد ( کنترل نتیجه )
 54شاخص عملیاتی برای کنترل و تبدیل راهبردها به عبارت های عملیاتی استخراج گردیده است که در ادامه آورده شده
است.
جداول شامل ستونهای کدینگ  ،موضوع  ،دسته  ،فرمول و کد متغیر  ،واحد اندازه گیری  ،هدف سال  1931و هدف سال
 1441میباشد .
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موضوع
ساماندهی  ،حفاظت و بهبود مستمر
کیفیت و پایداری محیط زیست شهری

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن
فضای سبز شهری و پیرا شهری
سرانه فضای سبز (در اختیار)
مساحت پارك های شهری
تفرجگاهی(مشتمل بر پارك های شهری
 ،محلی و همسایگی ) تا انتهای ماه جاری

دسته

راهبرد
شاخص

اطالعات

انتهای ماه جاری

جمعیت شهر بندرعباس
ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری
تفکیک از مبدا پسماند

اطالعات

شاخص
عملیاتی

میزان پسماند خشک جدا شده معابر از

اطالعات

ابتدای سال تا انتهای جاری

پایه

مترمربع

مترمربع

مترمربع

نفر

((a+b+c)/d)*144

درصد

a

کیلوگرم

b

کیلوگرم

اطالعات

c

پایه

میزان پسماند تر جمع آوری شده از

اطالعات

ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

پایه
شاخص

کل پسماند تر جمع اوری شده در ماه
جاری

پایه

d

((a/c)*1444)/b

گرم در روز

a

کیلوگرم

b

نفر

اطالعات
پایه
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12

24

کیلوگرم

کیلوگرم

عملیاتی
اطالعات

جمعیت شهر بندرعباس

مترمربع  /نفر

12

18

راهبرد

منازل از ابتدای سال تا انتهای جاری

سرانه تولید پسماند شهروندان

d

پایه

پایه

انتهای جاری

c

پایه

میزان پسماند خشک جدا شده درب

های ثابت و موقت از ابتدای سال تا

b

اطالعات

اطالعات

میزان پسماند خشک جدا شده ایستگاه

a

پایه

پایه

انتهای ماه جاری

(a+b+c)/d

عملیاتی

مساحت کمربند سبز و پارك جنگلی تا

رفیوژها (قطعات و جزایرترافیکی) تا

1348

1442

هدف

اطالعات

مساحت فضای سبز معابر ،میادین و

فرمول  /کد متغیر

واحد

هدف

هدف

854
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موضوع

دسته

تعداد روزهای طی شده تا انتهای ماه

اطالعات

جاری

پایه

میزان دفن پسماند

تا انتهای ماه جاری

پایه

میزان پسماند تر جمع آوری شده از

اطالعات

ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

پایه

پسماندهای شهری از ابتدای سال تا
انتهای ماه جاری

(a/b)*144

درصد

a

کیلوگرم

b

کیلوگرم

عملیاتی

میزان پسماند دفن شده از ابتدای سال

میزان انرژی استحصال شده از

c

روز

شاخص
اطالعات

استحصال انرژی از پسماند

فرمول  /کد متغیر

واحد

شاخص

a

عملیاتی
اطالعات

a

پایه

کیلو وات
ساعت

هدف

هدف

1348

1442

%74

544

%24

5444

کیلو وات
ساعت

صیانت و بهره برداری بهینه از منابع
طبیعی و کنترل آالینده های زیست

راهبرد

محیطی شهری
ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده
تعداد مشاغل آالینده و مزاحم انتقال
یافته به شهرك های صنعتی از ابتدای
سال

شاخص

((a+b+c)/d)*144

عملیاتی
اطالعات

a

پایه

درصد

%144

%144

تعداد

تعداد واحدهای مزاحم و آالینده که
برای آنها رای تمهید اخذ شده

اطالعات

(ساماندهی در محل) از ابتدای سال تا

پایه

b

تعداد

پایان ماه جاری
تعداد واحدهای مزاحم و آالینده پلمپ

اطالعات

شده از ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

پایه

تعداد کل واحد تجاری و کارگاهی

اطالعات

مزاحم و آالینده شناسایی شده

پایه

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و
روان و سالم سازی عبور ومرور شهری
توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل
همگانی

c

تعداد

d

تعداد

هدف
راهبرد

مجموع سهم سامانه های حمل و نقل

شاخص

عمومی موتوری در سفر های شهری

عملیاتی

*))144a/b
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موضوع
تعداد سفرهای شهری با سیستم حمل و
نقل عمومی موتوری استاندارد در ماه
جاری

دسته
اطالعات

a

پایه

تعداد کل سفرهای درون شهری در بازه

اطالعات

روزانه بر اساس آخرین امارگیری

پایه

سرانه تعداد تاکسی در شهر (به ازای

شاخص

هزار نفر)

عملیاتی

تعداد ناوگان تاکسیرانی درون شهری

اطالعات

موجود تا انتهای ماه جاری

پایه

جمعیت شهر بندرعباس

فرمول  /کد متغیر

b

*))1444a/b

اطالعات
پایه

واحد

هدف

هدف

1348

1442

عدد

عدد
تعداد به هزار
نفر

a

عدد

b

نفر

4

6

ایمن سازی  ،مناسب سازی و افزایش
سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و

راهبرد

نقل شهری با محیط زیست
متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر

شاخص
عملیاتی

متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی شهری

اطالعات

فعال

پایه

متوسط سن ناوگان تاکسی رانی مجاز

شاخص
عملیاتی

متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی شهری

اطالعات

فعال

پایه

سهم حمل و نقل انبوه بر در حمل و نقل

شاخص

درون شهری

عملیاتی

تعداد سفرهای درون شهری صورت
گرفته با مترو در بازه زمانی روزانه بر
اساس آخرین امارگیری

اطالعات

تعداد کل سفرهای درون شهری در بازه
روزانه بر اساس آخرین امارگیری

پایه

نرخ تصادفات جرحی(به ازای هر

شاخص

صدهزار نفر)

عملیاتی

تعداد مصدومان ناشی از حوادث
رانندگی از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری
جمعیت شهر بندرعباس

a

سال

a

سال

a

سال

*))144a/b

درصد

a

پایه
اطالعات

a

سال

اطالعات
پایه

b

*))144444a/b

تعداد

اطالعات

b

پایه

252

8

4

6

4

تعداد

تعداد

a

8

6

نفر

نفر

344

254
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موضوع

دسته

مدیریت عرضه و تقاضای سفر

راهبرد

متوسط سرعت حرکت در ساعت اوج

شاخص

صبح

عملیاتی

میانگین سرعت حرکت وسائل نقلیه در

اطالعات

ساعت اوج صبح

پایه

بکارگیری سیستمهای حمل و نقل
هوشمند در مدیریت و کنترل ترافیک
کاهش شبکه کند و بحرانی

فرمول  /کد متغیر

a

a

واحد

کیلومتر بر
ساعت

هدف

هدف

1348

1442

25

35

کیلومتر بر
ساعت

راهبرد
شاخص

*))144a/b

عملیاتی

درصد

65

85

مجموع طول معابر آزادراهی و
بزرگراهی موجود که در ساعات اوج

اطالعات

بیش از  4.8ظرفیتشان اشغال است (تا

پایه

a

کیلومتر

انتهای ماه جاری)
طول کل معابر بزرگراهی و آزاد راهی

اطالعات

موجود تا انتهای ماه جاری

پایه

کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک
تعداد معابر ورودی به محدوده طرح
مجهز به دوربین کنترل مکانیزه طرح
موجود تا انتهای ماه جاری

شاخص
عملیاتی
اطالعات

تعداد معبر ورودی به محدوده طرح
ترافیک در ماه جاری

پایه

*))144a/b

درصد

a

پایه
اطالعات

b

کیلومتر

b

144

144

تعداد

تعداد

نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر
ساخت های ارتباطی حمل و نقل

راهبرد

شهری
سرانه شبکه معابر به ازای هر شهروند( متر

شاخص

طول)

عملیاتی

طول شبکه معابر آزادراهی موجود تا

اطالعات

انتهای ماه جاری

پایه

طول شبکه معابر بزرگراهی موجود تا

اطالعات

انتهای ماه جاری

پایه

طول شبکه معابر اصلی موجود تا انتهای

اطالعات

ماه جاری

پایه

طول شبکه معابر فرعی موجود تا انتهای

اطالعات

ماه جاری

پایه

جمعیت شهر بندرعباس

اطالعات
پایه

253

*))144a/b

مترطول  /نفر

a

مترطول

b

مترطول

c

مترطول

d

مترطول

e

نفر

1.85

2.3
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موضوع

دسته

درصد معابر استاندارد( بدون نیاز به

شاخص

تعمیر و بهسازی)

عملیاتی

طول معابر(اآزاد راهی -بزرگراهی )
استاندارد موجود (بدون نیاز به تعمیر و
بهسازی) تا انتهای ماه جاری
موجود تا انتهای ماه جاری

پایه

ارتقا خالقیت  ،نوآوری و دانش محوری
در مدیریت شهری
نسبت بودجه تحقیق و توسعه

a

پایه

طول کل معابر بزرگراهی و آزاد راهی

مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

*))144a/b

درصد

اطالعات

اطالعات

توسعه و نهادینه سازی بنیان های

فرمول  /کد متغیر

واحد

b

هدف

هدف

1348

1442

144

144

مترطول

مترطول

هدف
راهبرد
شاخص

((a+b+c)/d)*144

عملیاتی

درصد

4.5

1

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی برنامه ریزی به متولی

اطالعات

گری اداره تحول سازمانی از ابتدای

پایه

a

ریال

سال تا انتهای ماه جاری
میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی خدمات شهری از ابتدای
سال تا انتهای ماه جاری
میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک از
ابتدای سال تا انتهای ماه جاری
حجم ریالی بودجه عمرانی محقق شده
شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری
تحقق بودجه تحقیق و توسعه

اطالعات

b

پایه
اطالعات

c

پایه
اطالعات

d

پایه
شاخص

((a+b+c)/(d+e+f))*144

عملیاتی

ریال

ریال

ریال

درصد

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی برنامه ریزی به متولی

اطالعات

گری اداره تحول سازمانی از ابتدای

پایه

a

ریال

سال تا انتهای ماه جاری
میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی خدمات شهری از ابتدای
سال تا انتهای ماه جاری
میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک از
ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات

b

پایه
اطالعات

c

پایه

254

ریال

ریال

144

144
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موضوع

دسته

فرمول  /کد متغیر

واحد

هدف

هدف

1348

1442

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح
های مطالعاتی برنامه ریزی به متولی

اطالعات

گری اداره تحول سازمانی از ابتدای

پایه

d

ریال

سال تا انتهای ماه جاری
میزان بودجه برنامه ریزی شده ردیف
طرح های مطالعاتی خدمات شهری از
ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات

e

پایه

ریال

میزان بودجه برنامه ریزی شده ردیف
طرح های مطالعاتی حمل و نقل و

اطالعات

ترافیک از ابتدای سال تا انتهای ماه

پایه

f

ریال

جاری
سرانه آموزش پرسنل شهرداری بر اساس

شاخص

مدل های استاندارد (مهارت اموزی)

عملیاتی

نفر ساعت آموزش برگزار شده برای
پرسنل از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری
تعداد کل پرسنل شهرداری

اطالعات

اطالعات
پایه

سرانه برنامه های آموزش شهروندی به
ازای  1444نفر

عملیاتی

شهروندی برگزار شده از ابتدای سال تا
انتهای ماه جاری
جمعیت شهر بندرعباس
هوشمندسازی و ایجاد شهرداری
الکترونیک

a

پایه

شاخص

نفر ساعت برنامه های آموزش

a/b

اطالعات

اطالعات

b

*))1444a/b

نفرساعت

b

پایه

نفرساعت

نفر

a

پایه

نفرساعت

15

25

35

55

نفرساعت

نفر

راهبرد

توسعه خدمات غیر حضوری ( خدمات

شاخص

الکترونیک)

عملیاتی

a

تعداد

3

15

تعداد خدمات و سرویس های شهروندی
غیر حضوری (الکترونیکی) ارائه شده به

اطالعات

شهروندان از طریق شهرداری (کل

پایه

a

تعداد

فرایند غیر حضوری مالك است)
بروز بودن آمار و اطالعات
تعداد اقالم آماری که به در سامانه
آماری مکانمند بروز رسانی شده اند از
ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

شاخص

)a/b)*144

عملیاتی
اطالعات

a

پایه

255

درصد

تعداد

54

144
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موضوع
تعداد کل اقالم آماری موجود در
شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری
تحول سازمانی  -ساختاری نظام
مدیریت شهرداری
انطباق شغل و شاغل

دسته
اطالعات

شاخص
عملیاتی

های سازمانی ارزیابی شده

پایه

تحقق برنامه اقدامات و شاخص های

شاخص

شهرداری

عملیاتی

پایان ماه جاری
پیشرفت واقعی پروژه های شهرداری در
سیستم کنترل پروژه از ابتدای سال تا
پایان ماه جاری

اطالعات

اطالعات

ماه جاری

پایه

توسعه دیپلماسی شهری

راهبرد

استیفاء حقوق شهر و شهروندان در

شاخص

محاکم قضائی

عملیاتی

صادر شده است
محاکم قضائی

پایه

توسعه خواهرخواندگی شهری
تعداد شهرهای دارای پیمان
خواهرخواندگی امضا شده با شهرداری
بندرعباس
توسعه تبادالت بین شهری
تعداد بازدید های صورت گرفته توسط
تیم مدیریتی شهرداری بندرعباس از
سایر کالنشهرها و یا بالعکس

(((b/a)+c))/2

درصد

(a/b)*144

a

پایه

تعداد پرونده حقوقی مطرح شده در

a

درصد

c

اطالعات

اطالعات

a

b

پایه

نمره ارزیابی عملکرد کل شهرداری در

محاکم قضایی که به نفع شهرداری حکم

تعداد

درصد

a

پایه

اطالعات

تعداد پرونده حقوقی مطرح شده در

1348

1442

راهبرد

میزان انطباق پذیری شاغلین با شغل

در سیستم کنترل پروژه از ابتدای سال تا

b

پایه

اطالعات

پیشرفت برنامه ای پروژه های شهرداری

فرمول  /کد متغیر

واحد

هدف

هدف

شاخص
عملیاتی

144

144

درصد

درصد

درصد

درصد

144

144

تعداد

b

تعداد

a

عدد

اطالعات

74

144

3

8

تعداد

پایه
شاخص

a

عملیاتی
اطالعات

عدد

تعداد

پایه

256

3

6
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موضوع
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر
سوانح طبیعی و انسان ساز
ارتقاء ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی
و انسان ساز
آماده سازی ستادهای بحران

دسته

راهبرد
شاخص
عملیاتی

تعداد ستادهای بحران تجهیز و آماده
سازی شده در سطح شهر

پایه

حریق و مدیریت بحران
تعداد حوادث آتش سوزی (به ازاء هزار
نفر)

عملیاتی

تعداد حریق گزارش شده ازابتدای سال

اطالعات

تا انتهای ماه جاری

پایه

a

عدد

*))1444a/b

اطالعات
پایه

تعداد حوادث به جزء آتش سوزی (به

شاخص

ازاء هزار نفر)

عملیاتی

تعداد حوادث واقع شده از ابتدای سال

اطالعات

تا انتهای ماه جاری

پایه

جمعیت شهر بندرعباس

a

عدد

4

8

راهبرد
شاخص

جمعیت شهر بندرعباس

1348

1442

هدف

اطالعات

بهبود سیستم ایمنی  ،پیشگیری مقابله با

فرمول  /کد متغیر

واحد

هدف

هدف

پایه

آموزش شهروندی مدیریت بحران

شاخص

شهری

عملیاتی

نفر

a

تعداد

b

نفر

*))1444a/b

اطالعات

تعداد  /هزار

تعداد  /هزار
نفر

a

تعداد

b

نفر

a

نفرساعت

2

3

12444

1.5

2

24444

نفرساعت آموزش شهروندی ارائه شده
در خصوص مدیریت بحران در قالب

اطالعات

همایش های شهری از ابتدای سال تا

پایه

a

نفرساعت

انتهای ماه جاری
نوسازی بافت های فرسوده شهری و
سکونتگاه های غیررسمی

راهبرد

درصد جمعیت حاشیه نشین به کل

شاخص

جمعیت شهر

عملیاتی

جمعیت حاشیه نشین شهر بندرعباس
جمعیت شهر بندرعباس

اطالعات
پایه
اطالعات
پایه

257

*))144a/b

درصد

a

نفر

b

نفر

84

45
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موضوع

دسته

تراکم خالص جمعیت در سکونتگاه های

شاخص

غیر رسمی و بافت های فرسوده

عملیاتی

کل مساحت بافت فرسوده و سکونتگاه

اطالعات

های غیر رسمی موجود در شهر

پایه

جمعیت در سکونتگاه های غیر رسمی و

اطالعات

بافت های فرسوده تا انتهای ماه جاری

پایه

نوسازی بافت های فرسوده در قالب

شاخص

مشارکتی

عملیاتی

مساحت طرح های نوسازی بافت های
فرسوده مشارکتی از ابتدای سال تا پایان
ماه جاری
های غیر رسمی موجود در شهر

پایه

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما  ،منظر و
فضاهای شهری
اجرای پروژه های زیباسازی در شهر

a

هکتار

b

نفر

*))144a/b

درصد

a

پایه

کل مساحت بافت فرسوده و سکونتگاه

هویت فضاهای شهری

a/b

مترمربع /نفر

اطالعات

اطالعات

سازماندهی و اعتالی سیما  ،منظر و

فرمول  /کد متغیر

واحد

b

هدف

هدف

1348

1442

64

45

15

54

مترمربع

مترمربع

هدف
راهبرد
شاخص

a

عملیاتی

تعداد

15

44

تعداد پروژه هنر شهری (نقاشی دیواری
 ،نقش برجسته ،آثار حجمی  ،نماد )

اطالعات

اجرا شده از ابتدای سال تا انتهای ماه

پایه

a

تعداد

جاری
مبادی ورودی زیبا سازی شده شهر

شاخص

تعداد ورودی های زیباسازی شده شهر
بندرعباس تا انتهای ماه جاری

پایه

انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری

a

تعداد

b

تعداد

عملیاتی
اطالعات

تعداد کل ورودی ها به شهر بندرعباس

(a/b)*144

درصد

اطالعات
پایه

54

144

راهبرد

نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و
اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و

راهبرد

معماری
اعمال آراء تبصره  7ماده صد در

شاخص

خصوص بررسی عملکرد مهندسین ناظر

عملیاتی

*))144a/b

258

درصد

144

144
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موضوع

دسته

فرمول  /کد متغیر

واحد

هدف

هدف

1348

1442

و اعمال آراء شورای انتظامی

تعداد آراء شورای انتظامی اعمال شده
بر اساس تبصره  7ماده صد از ابتدای
سال تا انتهای ماه جاری
تعداد تخلفات شناسائی شده در خصوص
عملکرد مهندسین ناظر از ابتدای سال تا
انتهای ماه جاری

اطالعات

a

پایه
اطالعات

b

پایه

تعداد

تعداد

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن
زیرساخت ها و خدمات شهری برای

هدف

شهروندان و گردشگران
تامین متوازن فضاهای خدماتی و
تجاری مورد نیاز شهروندان

راهبرد

تحقق سرانه کاربری های خدمات

شاخص

*))(4.4*((a+b)/c)+4.2*(d/e)+4.2*(f/g)+4.2*(h/i

اساسی طرح تفصیلی

عملیاتی

144

سرانه کاربری فضای سبز تفرجگاهی تا

اطالعات

پایان ماه جاری

پایه

سرانه کاربری فضای سبز معابر موجود تا

اطالعات

پایان ماه جاری

پایه

حداقل سرانه استاندارد کاربری فضای

اطالعات

سبز شهری

پایه

سرانه کاربری بهداشتی و درمانی تا

اطالعات

پایان ماه جاری

پایه

حداقل سرانه استاندارد کاربری

اطالعات

بهداشتی و درمانی

پایه

سرانه کاربری فرهنگی و هنری تا انتهای

اطالعات

ماه جاری

پایه

حداقل سرانه استاندارد فرهنگی و هنری

اطالعات
پایه

سرانه کاربری ورزشی تا انتهای ماه

اطالعات

جاری

پایه

حداقل استاندارد سرانه کاربری ورزشی
بودجه محرومیت زدایی

اطالعات
پایه
شاخص
عملیاتی

259

درصد

a

مترمربع به نفر

b

مترمربع به نفر

c

مترمربع به نفر

d

مترمربع به نفر

e

مترمربع به نفر

f

مترمربع به نفر

g

مترمربع به نفر

h

مترمربع به نفر

i

مترمربع به نفر

*))144a/b

درصد

54

144

44

144
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موضوع

دسته

فرمول  /کد متغیر

واحد

هدف

هدف

1348

1442

حجم ریالی منابع نقدی واگذار شده از
طرف مرکز ( صندوق نقدی) به مناطق

اطالعات

محروم از ابتدای سال تا انتهای ماه

پایه

a

میلیون ریال

جاری
حجم ریالی کل منابع نقدی برنامه ریزی
شده برای واگذاری از طرف شهرداری

اطالعات

مرکز برای مناطق محروم از ابتدای

پایه

b

میلیون ریال

سال تا انتهای ماه جاری
سرانه زیر ساخت های فرهنگی و هنری

شاخص

(به ازای  1444نفر)

عملیاتی

مساحت فرهنگسراهای تحت پوشش

اطالعات

شهرداری تا انتهای ماه جاری

پایه

مساحت کتابخانه های و سالن های

اطالعات

مطالعه عمومی تا انتهای ماه جاری

پایه

مساحت نگارخانه ها تا انتهای ماه جاری

جاری

پایه

مورد نیاز گردشگران

e

نفر

راهبرد

شهر بندرعباس

عملیاتی

سال تا انتهای ماه جاری

d

مترمربع

پایه

رشد تعداد گردشگران خارجی و داخلی

وارد شده به شهر بندرعباس از ابتدای

c

مترمربع

اطالعات

شاخص

تعداد گردشگران داخلی و خارجی

b

مترمربع

پایه

مساحت سالن های نمایش تا انتهای ماه

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی

a

مترمربع

اطالعات
اطالعات

جمعیت شهر بندرعباس

((a+b+c+d)/e)*1444

مترمربع

15

25

((a-b)/b)*144

اطالعات

a

پایه

درصد

14

15

عدد

تعداد گردشگران داخلی و خارجی
وارد شده به شهر بندرعباس در سال 45

اطالعات

در مدت مشابه (از ابتدای سال تا انتهای

پایه

b

عدد

ماه جاری)
توسعه زیر ساختهای فرهنگی  ،ورزشی و
تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت

راهبرد

شهروندان
سرانه وسعت مراکز ورزشی (سرپوشیده

شاخص

و روباز ) شهرداری برای هر شهروند

عملیاتی

(a+b)/c

261

متر مربع

4.1

4.2
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موضوع
مساحت مجموعه های ورزشی
سرپوشیده همگانی تحت پوشش
شهرداری تا انتهای ماه جاری
مساحت مراکز ورزشی رو باز همگانی
تحت پوشش شهرداری تا انتهای ماه
جاری
جمعیت شهر بندرعباس
بهسازی و نوسازی تاسیسات  ،ماشین االت
و زیرساخت های شهری
میانگین عمر ماشین االت عمرانی

دسته

فرمول  /کد متغیر

اطالعات

a

پایه
اطالعات

b

پایه
اطالعات

c

پایه

واحد

هدف

هدف

1348

1442

متر مربع

متر مربع

نفر

راهبرد
شاخص
عملیاتی

استاندارد عمر ماشین االت عمرانی (8

اطالعات

سال)

پایه

میانگین عمر ماشین آالت عمرانی با

اطالعات

مالکیت شهرداری بندرعباس

پایه

*))144a/b

درصد

a

سال

b

سال

144

144

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه
با پایدار سازی منابع درآمدی و

هدف

مشارکت بخش خصوصی
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه
گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر

راهبرد

ساخت ها و فضاهای شهری
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

شاخص

a

عملیاتی

درصد

2

14

نسبت حجم ریالی سرمایه گذاری جذب
شده بخش خصوصی در پروژه های

اطالعات

شهرداری به بودجه عمرانی (عملیاتی

پایه

a

درصد

شده) از ابتدای سال تا پایان ماه جاری
بهبود شرایط کسب و کار در راستای
رونق اقتصاد شهری
رونق ساخت و ساز تجاری

راهبرد
شاخص
عملیاتی

مساحت اعیانی پروانه تجاری صادر شده

اطالعات

از ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

پایه

مجموع مساحت اعیانی پروانه ساخت و
ساز صادر شده از ابتدای سال تا انتهای
ماه جاری

اطالعات

*))144a/b

درصد

a

مترمربع

b

پایه

260

مترمربع

14

15
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موضوع

دسته

ساخت واحدهای تجاری و کارگاهی

شاخص

در مجتمع های ساماندهی مشاغل شهری

عملیاتی

فرمول  /کد متغیر

واحد

*))144a/b

درصد

هدف

هدف

1348

1442

24

44

تعداد واحد تجاری و کارگاهی ساخته و
واگذار شده به بهره برداران در مجتمع

اطالعات

های ساماندهی مشاغل شهری از ابتدای

پایه

a

تعداد

سال تا پایان ماه جاری جاری
تعداد کل واحد تجاری و کارگاهی

اطالعات

مزاحم و آالینده شناسایی شده

پایه

توسعه منابع درآمدی پایدار شهری

راهبرد

درامدهای پایدار شهرداری

b

شاخص

*))144a/b

عملیاتی

تعداد

درصد

24

35

حجم ریالی درآمدهای پایدار محقق
شده (بر اساس کدهای تفصیلی

اطالعات

درامدهای پایدار) از ابتدای سال تا

پایه

a

ریال

انتهای ماه جاری
حجم ریالی درآمدهای شهرداری
محقق شده از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری ( نقدی و غیر نقدی)

اطالعات
پایه

استهالك خدمات(بهاء خدمات اخذ

شاخص

شده نسبت به بهاء خدمات ارائه شده)

عملیاتی

حجم ریالی بهاء خدمات اخذ شده از

اطالعات

ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

پایه

حجم ریالی بهاء خدمات ارائه شده از

اطالعات

ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

پایه

تامین منابع مالی از خدمات فاینانس
پروژه های شهری با رویکرد استفاده از
خدمات بانکی ،بیمه ای و بورسی

b

شاخص

*))144a/b

درصد

a

ریال

b

ریال

a

عملیاتی

ریال

میلیون یورو

84

544

144

1444

حجم ریالی تامین منابع مالی محقق
شده از خدمات فاینانس خارجی پروژه
های شهری با رویکرد استفاده از
خدمات بانکی ،بیمه ای و بورسی از

اطالعات

a

پایه

میلیون یورو

ابتدای سال تا پایان ماه جاری
تحقق درآمدهای شهرداری

شاخص

*))144a/b

عملیاتی

262

درصد

44

144
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موضوع
حجم ریالی درآمدهای شهرداری
محقق شده از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری ( نقدی و غیر نقدی)
حجم ریالی درآمدهای پیش بینی شده
شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه
اندازه گیری (نقدی و غیر نقدی)
مدیریت بهینه منابع و مصارف
بهره وری بودجه
حجم ریالی بودجه عمرانی محقق شده
شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه
جاری

دسته

فرمول  /کد متغیر

اطالعات

a

پایه
اطالعات

b

پایه

واحد

هدف

هدف

1348

1442

ریال

ریال

راهبرد
شاخص

((a/b)/(c/d))*144

عملیاتی
اطالعات

a

پایه

حجم ریالی بودجه عمرانی برنامه ریزی

اطالعات

شده از ابتدای سال تا پایان ماه جاری

پایه

حجم ریالی بودجه جاری محقق شده از

اطالعات

ابتدای سال تا پایان ماه جاری

پایه

حجم ریالی بودجه جاری برنامه ریزی

اطالعات

شده از ابتدای سال تا پایان ماه جاری

پایه

درصد

144

144

ریال

b

ریال

c

ریال

d

ریال

تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی
و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره

هدف

شهر
افزایش مشارکت های اجتماعی
شهروندان در مدیریت و اداره شهر

راهبرد

رضایت شهروندان از نحوه رسیدگی

شاخص

پیامهای 137

عملیاتی

*))144a/b

درصد

144

144

تعداد تماس های پیگیری شده  137که
شهروندان از اقدامات انجام شده

اطالعات

رضایت داشته اند از ابتدای سال تا

پایه

a

تعداد

انتهای ماه جاری
تعداد تماس های مردمی  137در
موضوعات مختلف شهری از ابتدای سال
تا انهای ماه جاری
تعداد نظرسنجی های موضوعی صورت

اطالعات

b

پایه
شاخص

a

263

تعداد
تعداد

4

12
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موضوع

دسته

گرفته از شهروندان

عملیاتی

تعداد نظرسنجی های موضوعی صورت
گرفته از شهروندان از ابتدای سال تا
انتهای ماه جاری
ارتقای فرهنگ شهروندی

تولید و نشر محتوای فرهنگی

فرمول  /کد متغیر

اطالعات

a

پایه

واحد

هدف

هدف

1348

1442

تعداد

راهبرد

شاخص

a

عملیاتی

تعداد

6

25

تعداد عنوان کتاب  ،کتابچه  ،برشور ،
بسته فرهنگی چند رسانه ای تولید و
منتشر شده در سطح شهر از ابتدای سال
تاانتهای ماه جاری (تعداد عنوان مدنظر

اطالعات

a

پایه

تعداد

است نه تیراژ)
گسترش برنامه های فرهنگی  ،آموزشی

شاخص

در درون محالت

عملیاتی

a+b+c

تعداد

تعداد مراسمات بزرگداشت مفاخر و
مشاهیر و شخصیت های محالت

اطالعات

برگزارشده در سطح محالت از ابتدای

پایه

a

تعداد

سال تا انتهای ماه جاری
تعداد جلسات نقد و بررسی ادبی و شعر
برگزارشده در سطح محالت از ابتدای
سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات

b

پایه

تعداد

تعداد مسابقات قرانی و کتابخوانی
محالت و سایر برنامه های فرهنگی و

اطالعات

آموزشی برگزارشده در سطح محالت از

پایه

c

ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

264

تعداد

24

84
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-6لیست شاخصهای کمی ذیل هر طرح ( کنترل خروجی )
در این لیست  113شاخص کمی برای کنترل و تبدیل طرحها به عبارت های کمی استخراج گردیده است .
جداول شامل ستونهای کدینگ  ،موضوع  ،دسته  ،فرمول و کد متغیر  ،واحد اندازه گیری  ،متولی اجرای طرح  ،وضعیت
مطلوب شاخص  ،هدف سال  1931و هدف سال  1441میباشد .
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ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G01

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮي

ﻫﺪف

G01-S01

ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻮازن ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي و ﭘﻴﺮا ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G01-S01-P01

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S01-P01-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ

ﻃﺮح

G01-S01-P01-A2

G01-S01-P01-A3

G01-S01-P01-A4

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﺷﻬﺮي )ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ(

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرك و ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻣﻴﺎدﻳﻦ و رﻓﻴﻮژﻫﺎ

ﻃﺮح

ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺎﺑﺮﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a+b)/c

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻌﺎﺑﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻴﺎدﻳﻦ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻧﻔﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ درون ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a/c

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻧﻔﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎغ و ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ )ﺑﺎﻧﻮان  ،ﻛﻮدﻛﺎن و ( ..

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻮان  ،ﻛﻮدﻛﺎن  ،ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه  ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ..

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

G01-S01-P02

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﻴﺮاﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S01-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

G01-S01-P02-A2

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

3,1

ﻫﺪف 1398

3,3

ﻫﺪف 1402

6

118،000
1,9

2

2,5

59،000

0,05

0,12

1,5

41،300

7400
74000

ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a/c

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

5

5,3

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

3،036،420

177،000

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻧﻔﺮ

ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﺑﺎﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺷﻬﺮي و ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻃﺮح

8

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮي ) ﻣﺘﺮوﻛﻪ  ،ﺑﺎﻳﺮ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮي(

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮي ) ﻣﺘﺮوﻛﻪ  ،ﺑﺎﻳﺮ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮي( ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
G01-S01-P03

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺎزﭘﻴﺮاﻳﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S01-P03-A1

ﺑﺎزﭘﻴﺮاﻳﻲ،ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

G01-S01-P03-A2

درﺻﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ) ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﺮاﻧﻲ  ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻟﻤﺎن(

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرﻛﻬﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺎزﭘﻴﺮاﻳﻲ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻛﻢ آﺑﻲ

ﻃﺮح

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

20%

درﺻﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﺸﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﺑﻮﻣﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

0%

20%

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻤﻦ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﻲ آب ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

314,531

62,906

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻤﻦ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﻲ آب ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم و ﺑﻮﻣﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

G01-S01-P04

ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S01-P04-A1

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوري و داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز در ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻃﺮح

G01-S01-P04-A2

G01-S01-P04-A3

ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎي ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻃﺮح

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرﻛﻬﺎ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آن ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎﻏﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎ

ﻃﺮح

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎﻏﺎت

ﺷﺎﺧﺺ

(a+b)/c*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮداري ) ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎده و  (..ﺣﻔﻆ واﺣﻴﺎء ﺷﺪه اﻧﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﻴﺎء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺑﺎﻏﺎت ﺧﺼﻮص در داﺧﻞ و ﺣﺮﻳﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻫﺪف 1402

100%

80%

2

8%

15%

25%

35%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G01-S01-P05

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S01-P05-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺶ
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎري ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎري
G01-S01-P05-A2

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺧﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي
و ﺧﺎﻧﮕﻲ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

2%

4%

ﻃﺮح

ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮدﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﺧﺺ

a/b

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﻣﺮدﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻧﻔﺮ

G01-S02

ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G01-S02-P01

ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S02-P01-A1

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺟﻤﻊ اوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

G01-S02-P01-A2

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ روش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ) ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﻫﺎﭘﺮ و ﭘﺮس دار(

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ) ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﻫﺎﭘﺮ و ﭘﺮس دار(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

رﻓﺖ و روب و ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﻮح رﻓﺖ وروب ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺧﻮرﻫﺎ  ،ﺟﻮي ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮرﻫﺎ  ،ﺟﻮي ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺗﻨﻈﻴﻒ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﻮرﻫﺎ  ،ﺟﻮي ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

200

50%

20%

100%

500

100%

33%

100%

ﻛﺪ

G01-S02-P01-A3

G01-S02-P01-A4

G01-S02-P01-A5

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺧﻮرﻫﺎ  ،ﺟﻮي ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻫﺒﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و رﻓﺖ و روب ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻣﻴﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻫﺎ

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺟﻤﻊ اوري و ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎزي ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺟﻤﻊ اوري و ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺳﺎزي ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻟﻴﺘﺮ

ﻛﻞ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﺮاوردي ﻣﻮﺟﻮد درزﺑﺎﻟﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻟﻴﺘﺮ

G01-S02-P02

ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﻣﺒﺪا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺧﺸﻚ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S02-P02-A1

اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ

ﻃﺮح

G01-S02-P02-A2

اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﺗﻦ در روز

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﺗﻦ در روز

اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺧﺸﻚ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي )داﻳﻢ و ﻣﻮﻗﺖ( ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي )داﻳﻢ و ﻣﻮﻗﺖ( ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

G01-S02-P03

ﭘﺮدازش و اﺳﺘﺤﺼﺎل ارزش از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S02-P03-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮه وري ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮدازش ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﻃﺮح

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

100%

0,91

0,85

60%

0

 8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ

ﻫﺪف 1402

100%

0,6

100%

8000

 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ

ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﻚ

 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ

ﻛﺪ

G01-S02-P03-A2

G01-S02-P03-A3

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮدازش ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﺗﻦ در روز

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮدازش ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﺗﻦ در روز

ﭘﺮدازش ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ) ﺗﻦ( ﻳﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﺗﻦ

ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي) ﺗﻦ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﺗﻦ

اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﻃﺮح

اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﮕﺎوات

ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻧﺮژي از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﮕﺎوات

G01-S02-P04

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S02-P04-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎزي ﻟﻨﺪﻓﻴﻞ ﻫﺎي دﻓﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ

ﻃﺮح

G01-S02-P04-A2

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻟﻨﺪ ﻓﻴﻞ ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻨﺪﻓﻴﻠﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻟﻨﺪﻓﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ دﻓﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

G01-S02-P05

ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S02-P05-A1

اﺣﺪاث ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﭼﺸﻤﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﭼﺸﻤﻪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

2,000

0

0

10%

0

60%

30%

436

40

ﻫﺪف 1402
10,000

30%

5

100%

100%

230

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G01-S02-P05-A2

ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ و ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﻧﺴﺎن

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﻤﻊ آوري و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد

ﺷﺎﺧﺺ

G01-S02-P06

ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S02-P06-A1

اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻣﺒﺪا

ﻃﺮح

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺧﺼﻮص ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺧﺼﻮص
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
G01-S02-P06-A2

G01-S03

ﺷﺎﺧﺺ

a

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

آﻣﻮزش  ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﺟﺬب ﻫﻤﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺳﺎزي ﺷﻬﺮوﻧﺪان

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺻﻴﺎﻧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷﻬﺮي

170,000

70

100%

170,000

245

راﻫﺒﺮد

G01-S03-P01

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

G01-S03-P01-A1

اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻃﺮح

G01-S03-P01-A3

a

100%

درﺻﺪ

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S03-P01-A2

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

درﺻﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻴﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ )ﻗﻄﺮه اي،ﺑﺎراﻧﻲ،زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ و (..

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

19%

23%

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻴﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ )ﻗﻄﺮه اي،ﺑﺎراﻧﻲ،زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ و (..

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

745،778

174،222

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻗﺎﺑﻞ آﺑﻴﺎري ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ) رﻓﻴﻮژﻫﺎ ،ﭘﺎرك ﻫﺎ و ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

4,000,000

درﺻﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎري آن ﻣﻌﻴﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ دارد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب و اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻃﺮح

ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ

ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻛﻠﻜﺘﻮرﻫﺎ

ﻃﺮح

100%

100%

100%

14,200

0

100

400

ﻛﺪ

G01-S03-P01-A4

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﻃﻮل ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب اﺣﺪاث ﺷﺪه ) ﺳﺎﻳﺰ  110 -90و ﺑﺎﻻﺗﺮ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ

ﺗﺠﻬﻴﺰ  ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف ﭼﺎه ﻫﺎي آب و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه آب ﻓﻀﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎرت آﺑﻴﺎري )ادوات ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ادوات ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﺣﻔﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭼﺎه

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺟﺪا ﺳﺎزي و ﺣﺬف آب ﺷﺮب از آب ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﻃﺮح

و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي(

G01-S03-P01-A5

G01-S03-P01-A6

G01-S03-P02

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

درﺻﺪ آب ﺷﺮب ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

ﻣﻴﺰان آب ﺷﺮب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻟﻴﺘﺮ

66,85

ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻟﻴﺘﺮ

98,75

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي

ﻃﺮح

درﺻﺪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻴﺰان آب ﺳﻄﺤﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻟﻴﺘﺮ

ﻣﻴﺰان ﻛﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻟﻴﺘﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺮژي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

ﻃﺒﻖ ﻃﺮح

ﻃﺒﻖ ﻃﺮح

ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

ﺟﺎﻣﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ

20%

درﺻﺪ

(a/b)*100

ﻃﺒﻖ ﻃﺮح

ﻃﺒﻖ ﻃﺮح

20%

68%

درﺻﺪ

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

0%

40%

10%

100%

100%

0%

30%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G01-S03-P02-A1

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

G01-S03-P02-A2

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﻣﻤﻴﺰي اﻧﺮژي در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮداري ) اﺷﺘﺮاﻛﺎت و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت(

ﺷﺎﺧﺺ

c/(a+b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاﻛﺎت و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻤﻴﺰي ﺷﺪه ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻋﺪد

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژﻳﻬﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي و اﺑﻨﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداري

0%

20%

100%

ﻃﺮح

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي )ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ(

ﺷﺎﺧﺺ

a+b+c

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺎرﻛﻬﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺎد )ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ(

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎدي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ

G01-S03-P03

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻻﻳﻨﺪه و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G01-S03-P03-A1

اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻨﻮف ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه

ﻃﺮح

G01-S03-P03-A2

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﻮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻻﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

(a+b)/c*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﻮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻻﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻬﺮي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه )ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آﻻﻳﻨﺪه و ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻬﺮي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه )ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

c

ﻋﺪد

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و رﻓﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﺻﻨﺎف )رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ(

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ رﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ) ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ در ﻣﺤﻞ( ﺑﻪ ﻛﻞ رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

0

0

15

0

30%

30%

100

150

100%

100%

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻌﺪاد رﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮ ﺗﺮدد ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻮاﻳﺢ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

G02

ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ و روان و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻋﺒﻮر وﻣﺮور ﺷﻬﺮي

ﻫﺪف

G02-S01

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

راﻫﺒﺮد

G02-S01-P01

اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺗﻮري ﺳﺒﻚ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S01-P01-A1

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ

ﻃﺮح

ﻛﺪ

G01-S03-P03-A3

G01-S03-P03-A4

G02-S01-P01-A2

G02-S01-P01-A3

a

a

ﻋﺪد

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

1

ﻫﺪف 1398

0

20%

درﺻﺪ

ﻫﺪف 1402

4

80%

ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a/b

ﻋﺪد

0,0036

0,004

0,006

ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

2100

260

590

ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

590000

اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻲ در ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

55%

60%

100%

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

72

7

13

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

132

ﻧﮕﻬﺪاري  ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺗﻮري

ﻃﺮح

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاري  ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺗﻮري

ﺷﺎﺧﺺ

a

رﻳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاري  ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻮﺗﻮري
G02-S01-P01-A4

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﻛﺴﻲ درﻳﺎﻳﻲ

ﻃﺮح

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﻛﺴﻲ درﻳﺎﻳﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﻛﺴﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﻛﺴﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

G02-S01-P02

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ و اﻧﺒﻮه ﺑﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S01-P02-A1

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻨﺪرو(

ﻃﺮح

G02-S01-P02-A2

G02-S01-P02-A3

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

اﻓﺰاﻳﺶ
10درﺻﺪي

0%

40%

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺗﻮﺑﻮس

ﺷﺎﺧﺺ

a+b

ﻋﺪد

 6200ﻧﻔﺮ اﺗﻮﺑﻮس

23

400

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

۶٩

17

300

ﺗﻌﺪاد ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

٢۶

6

100

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ

ﻃﺮح

درﺻﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

درﺻﺪ ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻨﺪرو ﻓﻌﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

91

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻨﺪرو ﻓﻌﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

41

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺗﻮﺑﻮس

ﻃﺮح

50%
34

100%

17
100%

100%

50

درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

51%

60%

100%

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

211،000

35،600

41،100

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

411،000

ﻛﺪ

G02-S01-P02-A4

G02-S01-P02-A5

G02-S01-P02-A6

G02-S01-P02-A7

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

52%

60%

100%

ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

16

3

3

ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

31

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

51%

60%

100%

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

209

36

41

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس )ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

409

اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط وﻳﮋه )اﻧﺤﺼﺎري( ﺗﺮدد اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

50%

70%

100%

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

40،000

16،000

8،000

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

80،000

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

50%

55%

100%

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

20

2

4

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

40

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺒﻮه ﺑﺮ

ﻃﺮح

ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺒﻮه ﺑﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺒﻮه ﺑﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺒﻮه ﺑﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و ( ..

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و ( ..

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و  ( ..آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

ﻃﻮل ﺧﻄﻮط ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و  ( ..ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و ( ..

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و ( ..

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و  ( ..اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺮ ) ﻣﻨﻮ رﻳﻞ  LRT ،و  ( ..ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

0

0%

0%

100%

30%

30%

ﻛﺪ
G02-S02

ﻣﻮﺿﻮع
اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

G02-S02-P01

G02-S02-P01-A1

اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي
ﻋﺎﺑﺮان ،اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ

اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

G02-S02-P01-A2

G02-S02-P01-A3

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

راﻫﺒﺮد
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﭘﻴﺎده روﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو اﻳﻤﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﺷﺪه ) ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎي ﻫﻤﺴﻄﺢ و ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﺴﻄﺢ و ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﺴﻄﺢ و ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﺴﻄﺢ و ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده

ﻃﺮح

اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده ﻧﺼﺐ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

G02-S02-P02

ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻮاره رو

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S02-P02-A1

اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮔﺮه ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ

ﻃﺮح

G02-S02-P02-A2

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

60%

60%

2

2

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺻﻼح ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ در ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

100%

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻌﺎﺑﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

70

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ اﺻﻼح ﺷﺪه در ﻣﻌﺎﺑﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

70

اﺣﺪاث و اﺟﺮاي ﻋﻼﺋﻢ اﻓﻘﻲ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و اﻳﻤﻨﻲ

ﻃﺮح

ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ) ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،اﺧﺒﺎري و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ و ( ...

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ) ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،اﺧﺒﺎري و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ و  ( ...ﻧﺼﺐ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

100%

100%

100%

8

100%

100%

ﻛﺪ

G02-S02-P03

G02-S02-P03-A1

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ) ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،اﺧﺒﺎري و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ و  ( ...ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎرت و
ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻫﺎ

G02-S02-P03-A2

G02-S02-P03-A4

G02-S02-P03-A5

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

٣

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

3

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺗﻮري

G02-S02-P03-A3

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

0

100%

0

٢

0

2

100%

0

ﻃﺮح

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﺬب دود

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ دود

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻃﺮح

ﻧﺼﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻣﺪرن )ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي و ﺑﺮﻗﻲ( در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺪرن

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺪرن )ﻫﻴﺒﺮﻳﺪي و ﺑﺮﻗﻲ( ﺑﻪ ﻛﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻧﻮ در ﭼﺮاغ ﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮﺳﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮﺳﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

50%

0

0

10%

100%

5000

10%

60%

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

97

G02-S02-P04

ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﻴﺮﻣﻮﺗﻮري )دوﭼﺮﺧﻪ و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده(

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S02-P04-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﻌﺎﺑﺮ وﻳﮋه دوﭼﺮﺧﻪ

ﻃﺮح

ﻛﺪ

G02-S02-P04-A2

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي دوﭼﺮﺧﻪ در ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺎي دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺎده رو

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﺮﻣﻴﻢ و اﺻﻼح ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو ﻓﺮﺳﻮده

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻌﻤﻴﺮ و اﺻﻼح ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده رو ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

G02-S03

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ

راﻫﺒﺮد

G02-S03-P01

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻫﺒﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ درون ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S03-P01-A1

اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﻛﻢ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ

ﻃﺮح

G02-S03-P01-A2

ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎزي ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎي اداري ،ﺗﺠﺎري،
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻔﺮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
ﺑﺮرﺳﻲ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎزي ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻔﺮﻫﺎي اداري ،ﺗﺠﺎري،
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

G02-S03-P02
G02-S03-P02-A1

ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻫﺪف 1398

3000

100%

40%

2

ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻫﺪف 1402

10000

100%

100%

5

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و راﻧﻨﺪﮔﺎن
)در ﺳﺎل(

G02-S03-P02-A2

اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ) ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺗﺮدد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ
ﻫﺎ  ،ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و (..
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ) ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ وﺗﺮدد
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﺎ  ،ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و (..

G02-S03-P02-A3

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﻃﺮاف ﻣﺪارس

G02-S03-P02-A4

ﺗﺮوﻳﺞ  ،ارﺗﻘﺎي و آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﺻﺪاو
ﺳﻴﻤﺎ(
آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ) ﺗﺮاﻓﻴﻚ ( ﭘﺨﺶ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎي
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﻬﺮداري

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﺳﺎﻋﺖ

ﺷﺎﺧﺺ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

2

ﻋﺪد

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

G02-S04-P01

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S04-P01-A2

a

درﺻﺪ

10

ﻃﺮح

G02-S04

G02-S04-P01-A1

a

درﺻﺪ

100%

100%

ﻃﺮح

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ

ﺗﺨﻠﻔﺎت

48

48

ﻃﺮح

راﻫﺒﺮد

ﺗﺎﻣﻴﻦ ،ﻧﺼﺐ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺛﺒﺖ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

0

3

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد دورﺑﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد دورﺑﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ داده ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴﻚ

ﻃﺮح

ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

100%

100%

6

100%

100%

ﻛﺪ

G02-S04-P01-A3

G02-S04-P01-A4

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎ

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

30%

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

8

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎي اﺻﻠﻲ )ﭼﺮاﻏﺪار ( ﻣﻮﺟﻮد درﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ITS

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ITS

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ITS

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

G02-S04-P02

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S04-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي)ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي (vms

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي  vmsﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻲ و ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره وﺿﻌﻴﺖ
ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
G02-S04-P02-A2

G02-S04-P02-A3

G02-S04-P02-A5

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

100%

28
20%

1

60%

4

1

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

10%

100%

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

2

7

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ

G02-S04-P02-A4

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

23

ﻃﺮح

اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪي آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪي آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ

ﻃﺮح

 20درﺻﺪ

 100درﺻﺪ

ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺟﻤﻌﻴﺖ

59000

0

 50درﺻﺪ
ﺗﺎﻛﺴﻴﻬﺎ

ﻛﺪ

G02-S05

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس راﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺳﻔﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس راﻧﻲ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺳﻔﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﻬﺮي

G02-S05-P01

ﺗﻜﻤﻴﻞ  ،اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ

G02-S05-P01-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ 1و2

ﻃﺮح

G02-S05-P01-A3

G02-S05-P01-A4

 20درﺻﺪ

 100درﺻﺪ

اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ

اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ

18
 20درﺻﺪ

 100درﺻﺪ

ﺧﻄﻮط

ﺧﻄﻮط

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ

3

راﻫﺒﺮد
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S05-P01-A2

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ1

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ ) 1ﻣﻮﺟﻮد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ  1ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ2

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ ) 2ﻣﻮﺟﻮد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ درﺟﻪ  2ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ )ﻣﻮﺟﻮد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

اﺣﺪاث ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ )ﻣﻮﺟﻮد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻃﺮح

55%

100%

45000
55%

50%

اﻓﺰاﻳﺶ 30
درﺻﺪي

٢١،٠٠٠

6300

100%

100%

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

درﺻﺪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﻬﺴﺎزي(

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﻬﺴﺎزي ) روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ  ،ﺗﺮاش و ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮي ،
ﺟﺪوﻟﮕﺬاري و (..
ﻃﻮل ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﻬﺴﺎزي ) روﻛﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ  ،ﺗﺮاش و ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮي ،
ﺟﺪوﻟﮕﺬاري و  (..ﺷﺪه
G02-S05-P01-A5

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ،ﺗﻮﻧﻞ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﻃﺮح

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺣﺪاث ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻧﻞ ،ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ) زﻳﺮﮔﺬر و روﮔﺬر ( و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮﻫﺴﻄﺢ )زﻳﺮﮔﺬر و روﮔﺬر( ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﻴﺮﻫﺴﻄﺢ )زﻳﺮﮔﺬر و روﮔﺬر( ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (
G02-S05-P02

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S05-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

G02-S05-P02-A2

G02-S05-P02-A3

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮕﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻃﺮح

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮕﻬﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي داراي ﭘﺎرﻛﺒﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد
ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

50%

100%

30%

3260

200

100%

100%

1000

100%

ﻃﺮح

ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

G02-S05-P03

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ،ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي و ﺑﺎر

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G02-S05-P03-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺑﻬﺴﺎزي ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺑﺮون ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

0

10%

0%

50%

60%

ﻛﺪ

G02-S05-P03-A2

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

٣۴،٩٨٠

0

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺑﻬﺴﺎزي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر درون ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺮون ﺷﻬﺮي در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﺗﻦ/روز

ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﺮون ﺷﻬﺮي در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﺗﻦ/روز

G03

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮي

ﻫﺪف

G03-S01

ارﺗﻘﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖ  ،ﻧﻮآوري و داﻧﺶ ﻣﺤﻮري در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G03-S01-P01

ارﺗﻘﺎء ﻧﮕﺮش راﻫﺒﺮدي-ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S01-P01-A1

ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S01-P01-A2

اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺒﺎدل و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮداري )ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺷﻬﺮداري(

G03-S01-P01-A3

G03-S01-P01-A4

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺷﻬﺮداري
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮان

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد راﻫﻜﺎرﻫﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺷﺎﺧﺺ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S01-P02

ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S01-P02-A1

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ و اﻧﻄﺒﺎق آن

ﻃﺮح

اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ واﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S01-P02-A2

0,5%

0,5%

300

0,7%

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت

a

درﺻﺪ

0

ﻫﺪف 1402

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

a

ﻋﺪد

ﻋﺪد

a
a

5

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﭘﺮوژه اﻳﻲ
ﻋﺪد

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

10

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G03-S01-P02-A3

اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺪه ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﻃﺮح

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S01-P03

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻬﺮه ور ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S01-P03-A1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

ﺗﺪوﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﻨﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

اﺻﻼح و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

G03-S01-P03-A2

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

a

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

100%

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﻲ ﺟﺬب ،ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎء ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮري در ﺟﺬب ،ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺖ و ارﺗﻘﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S02

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮداري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

راﻫﺒﺮد

G03-S02-P01

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S02-P01-A1

اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي )(ICTMP

ﻃﺮح

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي )(ICTMP

ﺷﺎﺧﺺ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ،ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺘﻘﺎل داده

ﻃﺮح

G03-S01-P03-A3

G03-S02-P01-A2

G03-S02-P01-A3

a

100%

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

a

a

ﻫﺪف 1402

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

رﻳﺎل

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه درﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺣﺠﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

50%

100%

ﻛﺪ

G03-S02-P01-A4

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮداري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪاﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮداري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮداري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

اﻳﺠﺎدﺧﻄﻮط ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

G03-S02-P02

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S02-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي(

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﻬﺮداري ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻓﺎﺗﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻓﻌﺎل

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

G03-S02-P02-A2

G03-S02-P02-A3

G03-S02-P02-A4

ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮي ) ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ  ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و (..

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S03

ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  -ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮداري

راﻫﺒﺮد

G03-S03-P01

ﭼﺎﺑﻚ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S03-P01-A1

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﻬﺮداري ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﺎﺧﺺ

اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S03-P01-A2

a

a

a

a

a

ﻋﺪد

ﻋﺪد

ﻋﺪد

درﺻﺪ

ﻋﺪد

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

30%

100%

40%

3

 20٪ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ

1

100%

100%

15

 100٪ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ

5

100%

ﻋﻤﻠﻜﺮدي
60%

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G03-S03-P02

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮري وﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺑﻬﺮه ور ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S03-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮري در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﻬﺮداري)رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮي(

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

G03-S03-P02-A2

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻤﮕﻴﺮي ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه  ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ،
ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت  ،رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮي (

G03-S03-P03

G03-S03-P03-A1

ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداري

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﻣﺎري زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ )(SDI

G03-S03-P03-A2

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ اﻗﻼم و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻲ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻃﺮح

درﺻﺪ اﻗﻼم آﻣﺎري ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻧﻘﺸﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﻬﺮ و اﻳﺠﺎد ژﺋﻮﭘﺮﺗﺎل ﺷﻬﺮي(

ﻃﺮح

a

درﺻﺪ

50%

100%

درﺻﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ روز در ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

100%

100%

درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ژﺋﻮﭘﺮﺗﺎل ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

100%

100%

ﺑﺮوز آوري ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S03-P04

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪاري و ارﺗﻘﺎي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اداري

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S03-P04-A1

ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ  ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و روﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺻﻼح ﺷﺪه ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺸﻮر و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺧﻼﻗﻲ و اﻧﻈﺒﺎﻃﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻬﻴﻪ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻃﺮح

G03-S03-P03-A3

G03-S03-P04-A2

G03-S03-P04-A3

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع درﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺼﻮب

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

درﺻﺪ

100%
ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G03-S04

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G03-S04-P01

ﺣﻀﻮر و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺗﺮاز ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S04-P01-A1

اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻃﺮح

ارﺗﻘﺎء وب ﺳﺎﻳﺖ و ﭘﺮﺗﺎل ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﻮدن ﭘﺮﺗﺎل ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

G03-S04-P01-A2

ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي
ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺗﺠﺎرب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮداري
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

G03-S04-P01-A3

ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎي ﻫﺪف
ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻫﺪف در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻤﻜﺎري

G03-S04-P01-A4

ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي )ﻣﺘﺮوﭘﻠﻴﺲ،
 ،Unhabitatﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﻴﺎﻳﻲ و(...

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S04-P02

ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G03-S04-P02-A1

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راﻳﺰﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ

ﻃﺮح

ﺧﻮاﻧﺪه

a

ﻋﺪد

4

ﻃﺮح

ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﻬﺮي ،ﻓﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﻮاﻫﺮ

a

ﻋﺪد

10

ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺺ

G03-S04-P01-A5

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﺷﺎﺧﺺ

a

a

a

ﻋﺪد

ﻋﺪد

ﻋﺪد

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

ﻫﺪف 1402

ﻛﺪ
G03-S04-P02-A2

ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد

دﺳﺘﻪ
ﻃﺮح

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

G04

ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎز

ﻫﺪف

G04-S01

ارﺗﻘﺎء اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎز

راﻫﺒﺮد

G04-S01-P01

اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي وﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻧﺎﺷﻲ از زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G04-S01-P01-A1

ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي  ،ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

G04-S01-P01-A2

G04-S01-P01-A3

G04-S01-P01-A4

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداري ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي دارﻧﺪ )ﺗﻌﺪاد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداري ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻌﺪاد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﭘﻞ ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﻄﺢ وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي ﺣﺴﺎس

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻬﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻬﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي دارﻧﺪ )ﺗﻌﺪاد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻬﺎ و ﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻌﺪاد(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي) ﻧﻘﺸﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ(

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﮔﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ )ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﮔﺴﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ) ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎري(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ،ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و
ﮔﻮدﺑﺮداري

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

0%

0%

0%

15%

20%

اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

100%

100%

100%

ﻃﺮح

ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺎي ﺷﻬﺮي)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

100%

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داراي ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ اﻳﻤﻨﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

659622

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

540050

100%

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G04-S01-P01-A5

ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺳﺎزه ﻫﺎ و اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي  ،درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل و ﺑﺰرگ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﺳﺎزه ﻫﺎ  ،اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي و درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي و اﻳﻤﻦ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎ  ،اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي و درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي
دارﻧﺪ

G04-S01-P01-A6

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

b

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎ  ،اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي و درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

ارﺗﻘﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

ﻃﺮح

اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ ﺳﺎﺣﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ) از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ( در ﺳﺎﺣﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺰ اﻳﻤﻦ ﺷﺪه ) از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻮﻓﺎن و ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ( در ﺳﺎﺣﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

G04-S01-P02

ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺳﻴﻼب

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G04-S01-P02-A1

اﺣﻴﺎء و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﻮرﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد

ﻃﺮح

G04-S01-P02-A2

G04-S01-P02-A3

ﺧﻮرﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي و ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺣﻴﺎ دارﻧﺪ )ﻣﺘﺮ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺧﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺣﻴﺎ ﺷﺪه )ﻣﺘﺮ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﻴﻼب

ﻃﺮح

ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﺑﻬﺴﺎزي ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و
ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺬﺑﻲ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

30%

50%

35%
145,172

100%

100%

50,810

اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

100%

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) ﻛﺎﻧﺎل  ،ﻛﺎﻧﻴﻮ و ( ..

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) ﻛﺎﻧﺎل  ،ﻛﺎﻧﻴﻮ و  ( ..اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) ﻛﺎﻧﺎل  ،ﻛﺎﻧﻴﻮ و  ( ..ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺬﺑﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

60%

100%

1,024,863

70%

100%

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﺟﺬﺑﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

G04-S02

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

راﻫﺒﺮد

G04-S02-P01

ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻳﻖ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G04-S02-P01-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و اﻃﻔﺎ

ﻃﺮح

ﻛﺪ

G04-S02-P01-A2

G04-S02-P01-A3

G04-S02-P01-A4

G04-S02-P02

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ارﺗﻘﺎي ﻧﺎوﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

52%

57%

100%

ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

27

3

5

ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

52

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و اﻃﻔﺎ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و اﻃﻔﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﺪاد و اﻃﻔﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪراﻧﺖ

ﻃﺮح

100%

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪراﻧﺖ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

44%

61%

ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪراﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

79

30

ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪراﻧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

178

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

100%

100%

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

64%

70%

100%

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

9

1

1

ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدر ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

14

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ

ﻃﺮح

آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a/b

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻧﻐﺮ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻦ و اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

24

36

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G04-S02-P02-A1

ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

اﺣﺪاث ﻣﻜﺎن ﻫﺎي اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري اﺟﺮا ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺮاﻛﺰ  ،ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در آن اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﻜﺎن اﺿﻄﺮاري اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ
G04-S02-P02-A2

G04-S02-P03
G04-S02-P03-A1

اﻳﺠﺎد و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

100%

100%

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

33%

100%

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

3

2

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

1

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ
ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺮان و ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻳﻤﻨﻲ

G04-S02-P03-A2

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

50%

ﻫﺪف 1402

100%

100%

100%

100%

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻠﻪ اي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

2

5

10

35

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G04-S02-P03-A3

آﻣﻮزش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد آﺗﺶ ﻧﺸﺎن داوﻃﻠﺐ

ﻃﺮح

G04-S02-P03-A4

G04-S02-P03-A5

ﺟﺬب آﺗﺶ ﻧﺸﺎن داوﻃﻠﺐ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد آﺗﺶ ﻧﺸﺎن داوﻃﻠﺐ ﺟﺬب ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد آﺗﺶ ﻧﺸﺎن داوﻃﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺬب

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان

ﻃﺮح

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺎﻧﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻧﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﻮاع ﺑﺤﺮان )و اﻧﻮاع ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺧﻄﺮ(
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻧﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﻮاع ﺑﺤﺮان )و اﻧﻮاع ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺧﻄﺮ(
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
G04-S02-P03-A6

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ
اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

4

b

ﻋﺪد

1

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﻲ ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﭘﺮوژه ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

G04-S03

ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

راﻫﺒﺮد

G04-S03-P01

ارﺗﻘﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G04-S03-P01-A1

ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

ﻃﺮح

G04-S03-P01-A2

100%

a+3b

درﺻﺪ

ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

1

ﺷﺎﺧﺺ
ﻃﺮح

a

درﺻﺪ

100%

60

ﻋﺪد

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮ

اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

30%

7

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺟﻬﺖ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

100%

5%
1

40%

ﻛﺪ

G04-S03-P02

G04-S03-P02-A1

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي و اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده و ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎ ي اﺿﻄﺮاري
ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاري )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

G04-S03-P02-A2

G04-S03-P02-A3

G04-S03-P02-A4

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

20%

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

87,260

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻧﻘﺎط ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ و ﺧﻄﺮﺳﺎز

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ

2

8

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح

ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻣﺤﺮك ﺷﻬﺮي ﻣﺤﻼت ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

436,300

30%

ﻃﺮح

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

ﺷﺎﺧﺺ

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎروﻳﻜﺮد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ

ﻃﺮح

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

G05

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﻋﺘﻼي ﺳﻴﻤﺎ  ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻫﻮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻫﺪف

G05-S01

زﻳﺒﺎﺳﺎزي و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﻤﺎ  ،ﻣﻨﻈﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G05-S01-P01

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

100%

اﻓﺰاﻳﺶ10درﺻﺪي

129534

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G05-S01-P01-A1

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮي )ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي ،ﻧﻘﺎﺷﻲ دﻳﻮاري و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و(...

ﻃﺮح

G05-S01-P01-A2

G05-S01-P01-A3

G05-S01-P01-A4

G05-S01-P01-A5

G05-S01-P01-A6

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي ،ﻧﻘﺎﺷﻲ دﻳﻮاري و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

a+b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮي و ﻧﻘﺎﺷﻲ دﻳﻮاري اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺛﺎر ﺣﺠﻤﻲ  ،ﻧﻤﺎد و اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

اﺣﺪاث آﺛﺎر ﺣﺠﻤﻲ )ﺗﻨﺪﻳﺲ( ،ﻧﻤﺎد و اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺣﺠﻤﻲ )ﺗﻨﺪﻳﺲ( ،ﻧﻤﺎد و اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﺣﺪاث و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ

ﻃﺮح

اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﻌﺮف ﻛﺎرﺑﺮي ﺻﻨﻮف

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺻﻨﻮف ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺻﻨﻮف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﺎدﻳﻦ و اﻣﺎﻛﻦ وﻳﮋه

ﻃﺮح

ﻣﻴﺎدﻳﻦ و اﻣﺎﻛﻦ وﻳﮋه زﻳﺒﺎﺳﺎزي ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ و اﻣﺎﻛﻦ وﻳﮋه زﻳﺒﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ) اﻟﻤﺎن و ﻣﺒﻠﻤﺎن ،ﻧﻤﺎد  ،ﻧﻮرﭘﺮدازي و ( ..

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ و اﻣﺎﻛﻦ وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ زﻳﺒﺎﺳﺎزي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻨﻤﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

اﺣﺪاث آﺑﻨﻤﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد آﺑﻨﻤﺎﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد آﺑﻨﻤﺎﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

اﺣﺪاث آﺑﻨﻤﺎي وﻳﮋه )ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ،ﻣﻮزﻳﻜﺎل و  (..در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

0

4

0

ﻫﺪف 1398

500

ﻫﺪف 1402

6000

2

3

100%

100%

100%

100%

2
100%

100%

10
100%

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻌﺪاد آﺑﻨﻤﺎﻫﺎي وﻳﮋه )ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ،ﻣﻮزﻳﻜﺎل و  (..اﺣﺪاث ﺷﺪه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ زﻳﺒﺎ
ﺳﺎزي (
ﺗﻌﺪاد آﺑﻨﻤﺎﻫﺎي وﻳﮋه )ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ،ﻣﻮزﻳﻜﺎل و  ، (..ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث )ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي(

G05-S01-P01-A7

G05-S01-P01-A8

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

1

b

ﻋﺪد

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

1

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ )ﺑﻨﺎﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﺑﻨﺎﻫﺎي واﺟﺪ ارزش ﺷﻬﺮي (

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ  ،ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ) ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮ(

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

5%

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻧﻮرﭘﺮدازي ﺷﺪه اﺳﺖ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

38984

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ) ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺎزﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺣﺬف زواﺋﺪ ﺑﺼﺮي

ﻃﺮح

ﺣﺬف زواﺋﺪ ﺑﺼﺮي ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﻟﻮﻳﺖ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻃﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎزﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎزﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻃﻮل

G05-S01-P02

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎن و اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G05-S01-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﭘﺎرك ﻫﺎ  ،ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

G05-S01-P02-A2

ﻫﺪف 1398

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭘﺎرك ﻫﺎ و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎي ) ﺳﻄﻞ  ،ﻧﻴﻤﻜﺖ و  (..ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرك ﻫﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﭘﺎرك ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻣﻴﺪان ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﻠﻤﺎن و اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻣﻴﺪان ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﻠﻤﺎن و اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز درﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻣﻴﺪان ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي

0

2

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

10

60%

779688

0%

100%

100%

100%

3171

100%

ﻃﺮح
درﺻﺪ

ﻫﺪف 1402

100%

100%

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

G05-S01-P03

اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G05-S01-P03-A1

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﻃﺮح

ﻛﺪ

G05-S01-P03-A2

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﺎﺧﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﺎﺧﺮ داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

ﻫﻤﻜﺎري در ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻮرﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي
ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﺎﺧﺺ

G05-S02

اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ و ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G05-S02-P01

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G05-S02-P01-A1

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﻴﻪ ،ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻣﻮﺿﻌﻲ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺺ

G05-S02-P01-A2

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ذﻳﻞ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
G05-S02-P01-A3

G05-S02-P01-A4

G05-S02-P01-A5

a

ﻋﺪد

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

100%

ﻫﺪف 1402

100%

13

1

4

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﻃﺮح ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺣﻴﺎء اراﺿﻲ ﻣﺘﺮوك ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

اﺣﻴﺎي اراﺿﻲ ﺧﺎﻟﻲ درون ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﻲ ﺧﺎﻟﻲ درون ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮي )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﺣﻞ

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و زﻳﺒﺎﺳﺎزي ﺳﺎﺣﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

0

a
a

درﺻﺪ

ﻋﺪد

0
1

100

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻬﺮي آﻣﺎده ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

G05-S02-P02

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G05-S02-P02-A1

ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻳﮋه ﺣﺮﻳﻢ

ﻃﺮح

ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ در ﺣﺮﻳﻢ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻛﺪ

G05-S02-P02-A2

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﻳﺼﻼح در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ در ﺣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ

G05-S02-P02-A3

G05-S02-P02-A4

G05-S03

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ در اراﺿﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﻳﺼﻼح در ﺣﺮﻳﻢ
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و زﻳﺒﺎﺳﺎزي ورودي ﻫﺎي ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و زﻳﺒﺎﺳﺎزي ورودي ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﻳﻢ

ﻃﺮح

G05-S03-P01
G05-S03-P01-A1

a
a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻋﺪد

رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﻳﻢ

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺣﺮﻳﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز داراي ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺣﺮﻳﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

درﺻﺪ

ﺗﺪوﻳﻦ  ،ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري در
ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺷﻬﺮي

ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ارﺟﺎﻋﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

G05-S03-P01-A2

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

درﺻﺪ

ﻣﻌﻤﺎري

1

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

5000

1
100%

100%

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻄﻠﻮب در ﺷﻬﺮ

a

درﺻﺪ

ﻋﻤﻠﻜﺮدي
ﭘﺮوژه اﻳﻲ

آﻣﻮزش ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ

100

اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﺳﺎﻋﺖ

 10٪اﻓﺰاﻳﺶ

ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﺒﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز

3

راﻫﺒﺮد

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻌﺪاد ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ

ﻫﺪف 1402

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

2

8

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺑﻼﻏﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ؛ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي

G05-S03-P01-A3

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻃﺮح

اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺷﺎﺧﺺ

G05-S03-P02

ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G05-S03-P02-A1

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻲ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﻛﻞ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

اﺻﻼح و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

G05-S03-P02-A2

G06

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻮازن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان

1

4

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻋﺪد

 5٪ﻛﺎﻫﺶ

100%

 40٪ﻛﺎﻫﺶ

100%

ﻫﺪف

G06-S01

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮازن ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان

راﻫﺒﺮد

G06-S01-P01

ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S01-P01-A1

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و روز ﺑﺎزارﻫﺎ

ﻃﺮح

G06-S01-P01-A2

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزارﻫﺎي روز اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

ﻃﺮح

1

0

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

G06-S01-P02

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺴﺎزي زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زداﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S01-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺴﺎزي آراﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ دﻓﻦ اﻣﻮات

ﻃﺮح

6

5

ﻛﺪ

G06-S01-P02-A2

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ آراﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﻦ ﻣﻮﺟﻮد آراﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎز )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زداﻳﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺤﻼت ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻃﺮح

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

G06-S02

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان

راﻫﺒﺮد

G06-S02-P01

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮي وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮان

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S02-P01-A1

اﻳﺠﺎد ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در اﻳﺎم اوج ﻣﺴﺎﻓﺮ

ﻃﺮح

G06-S02-P01-A2

اﻳﺠﺎد ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎن ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻧﻔﺮ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﻜﺎن ﺷﻬﺮداري)ﻧﻔﺮ(

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻧﻔﺮ

G06-S02-P02

ﮔﺴﺘﺮش و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮان

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S02-P02-A1

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان

ﻃﺮح

ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان

ﺷﺎﺧﺺ

اﻳﺠﺎد ﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه

ﺷﺎﺧﺺ

اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﺳﺎﺣﻞ و درﻳﺎ

ﻃﺮح

G06-S02-P02-A2

G06-S02-P02-A3

a
a

ﻧﻔﺮ/ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻋﺪد

اﺣﺼﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402
75000

اﻓﺰاﻳﺶ 10درﺻﺪي

100%

ﺗﺤﻘﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ

100%

1

10درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 30درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ

100،000

110،000

1

3

3

2
1

8

6

ﻛﺪ
G06-S03

ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اوﻗﺎت
ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

دﺳﺘﻪ
راﻫﺒﺮد

G06-S03-P01

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S03-P01-A1

اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻌﺎع ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ

ﻃﺮح

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮازن ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ

ﻃﺮح

ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

G06-S03-P02

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S03-P02-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻃﺮح

G06-S03-P01-A2

G06-S03-P02-A2

G06-S03-P02-A3

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

a

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ/ﻧﻔﺮ

100%

درﺻﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﻃﺮح

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﺠﻬﻴﺰ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ)ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ( و ﻛﻤﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻃﺮح

a

0,2

ﻋﺪد

0,2

0.5

5700

2

10

1000

10000

1

2

ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

50

100

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب اﻣﺎﻧﺖ داده ﺷﺪه در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

1200

2000

G06-S03-P03

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S03-P03-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮري و در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎﻳﺶ و ﺟﺸﻨﻮاره

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ورزش ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ورزﺷﻲ

ﻃﺮح

G06-S03-P03-A2

G06-S03-P03-A3

a

ﻋﺪد

5

20

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ در ﭘﺎرك ﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

7

30

اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻨﻬﺎي ورزﺷﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

0

2

اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ وﻳﮋه

ﻃﺮح

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

G06-S04

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G06-S04-P01

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﺑﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮي و ﺷﻬﺮداري

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S04-P01-A1

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﻛﺪ

G06-S04-P01-A2

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻴﺖ ﺧﺼﻴﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎري ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي

ﻃﺮح

ﺗﺪوﻳﻦ  ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺣﻔﺎري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺣﻔﺎري ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺣﻔﺎري ﺷﻬﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎري ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎري ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

درﺻﺪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ  ،ﺑﻬﺴﺎزي وﻧﮕﻬﺪاري اﺑﻨﻴﻪ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺷﻬﺮ

G06-S04-P01-A3

اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺣﺪاث و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

G06-S04-P02

ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G06-S04-P02-A1

ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻃﺮح

ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

0

3

100%

100%

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ﻛﺪ

G06-S04-P02-A2

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺑﻬﺴﺎزي و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ
آﻻت ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
G07

ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

G07-S01

ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي

G07-S01-P01
G07-S01-P01-A1

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
)واﺳﭙﺎري،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري،ﺑﺮون ﺳﭙﺎري و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي(

G07-S01-P01-A2

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

b

رﻳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

راﻫﺒﺮد
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

ﺗﻌﺪاد وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ واﮔﺬاري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮداري واﮔﺬار ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

ﻋﺪد

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران

ﻃﺮح

ﺧﺼﻮﺻﻲ

100%

100%

ﻫﺪف

درﺻﺪ

ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺷﺎﺧﺺ

20%

100%

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

(a/b)*100

درﺻﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

a

رﻳﺎل

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮداري

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ

b

رﻳﺎل

2%

15%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G07-S01-P01-A3

ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ آﻟﺒﻮم ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﻬﺮو ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﻃﺮح

ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ آﻟﺒﻮم ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﻬﺮو ﺷﻬﺮداري ﻗﻢ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S01-P02
G07-S01-P02-A1

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻮزه ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻫﺘﻠﻴﻨﮓ و زﻳﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي

G07-S01-P02-A2

G07-S01-P02-A3

G07-S01-P03
G07-S01-P03-A1

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي وﻳﮋه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﻃﺮح

ﺗﻌﺎﻣﻞ  ،اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪل
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﺗﻌﺪاد اﻟﮕﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

G07-S01-P03-A2

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ارﺗﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري

G07-S01-P03-A3

ﺷﺎﺧﺺ

اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﻮر

ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻃﺮح

ﻃﺮح

ﺗﻌﺪاد ﻃﺮح ﻫﺎي وﻳﮋه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺷﺎﺧﺺ

a

a

a

ﻋﺪد

رﻳﺎل

ﻋﺪد

1

100،000،000،000

2

5

500،000،000،000

10

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

1

5

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ
ﻃﺮح

a

ﻋﺪد

2

10

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺼﻮب

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

G07-S02

ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در راﺳﺘﺎي روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G07-S02-P01

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺻﻨﻮف ﺗﺠﺎري ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S02-P01-A1

ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺣﺪاث ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و
ﺧﺼﻮﺻﻲ

G07-S02-P01-A2

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اداري و ﺗﺠﺎري در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ اداري و ﺗﺠﺎري در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻠﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

G07-S03

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي

راﻫﺒﺮد

G07-S03-P01

ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﭘﺎﻳﺪار

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S03-P01-A1

ﭘﺎﻳﺪار

G07-S03-P01-A2

G07-S03-P01-A3

ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﻬﺮداري درﺑﺎﻧﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ
رﺷﺪ درآﻣﺪ ﭘﺎﺑﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ

ﻃﺮح

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺧﺬ ﻋﻮارض از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺷﻬﺮداري
G07-S03-P01-A4

ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ در راﺳﺘﺎي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

a

a

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻋﺪد

0

1

50,000

4

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻋﻮارض از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه

5%

30%

ﻃﺮح

ﻃﺮح

ﻣﻤﻴﺰي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﻬﺮداري در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ درآﻣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺷﺎﺧﺺ
ﻃﺮح

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

درﺻﺪ

2%

15%

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

ﻋﺪد

1

4

ﻛﺪ

G07-S03-P01-A5

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

ﺣﺠﻢ رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

a

رﻳﺎل

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ) اﻧﺘﺸﺎر اوراق  ،ﺻﻜﻮك  ،وام و (...ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻈﺎم
دراﻣﺪي
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ واﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ )رﻳﺎل(
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮي درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮارض و ﻧﻮﺳﺎزي

ﻃﺮح

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي درآﻣﺪي ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزي

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻤﻴﺰي اﻣﻼك

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﻴﺰان ﺟﺬب دراﻣﺪ ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزي

ﺷﺎﺧﺺ

G07-S03-P02

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S03-P02-A1

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﺪور و ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﻋﻮارض ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري

ﻃﺮح

ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎي وﺻﻮل ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮري

ﺷﺎﺧﺺ

G07-S03-P02-A2

ﻃﺮاﺣﻲ و اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﻣﺤﺮك ﻣﺘﻨﻮع در راﺳﺘﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض
ﺷﻬﺮي

G07-S03-P02-A3

ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ و ﻣﺤﺮك اراﺋﻪ ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮي
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻮاﻳﺢ اﺧﺬ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه

ﻃﺮح

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

a

رﻳﺎل

 0.5درﺻﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ

 2درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

a

رﻳﺎل

رﻳﺎل

 50٪اﻣﻼك

 100٪اﻣﻼك

ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﻮﺟﻮد

ﻋﻤﻠﻜﺮدي

5%

25%

ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻌﺪاد ﻟﻮاﻳﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ

 1درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ  5درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

G07-S03-P01-A6

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

2

4

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

ﻋﺪد

1

3

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع

دﺳﺘﻪ

G07-S04

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف

راﻫﺒﺮد

G07-S04-P01

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎي راﻛﺪ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S04-P01-A1

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻼك ،اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎي راﻛﺪ ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد

ﻃﺮح

ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻼك ،اﻣﻮال و داراﻳﻴﻬﺎي راﻛﺪ ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از داراﻳﻴﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ارﺗﻘﺎء ارزش داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

درآﻣﺪزاﻳﻲ از اﻣﻼك و داراﻳﻴﻬﺎي راﻛﺪ ﻣﺸﻬﻮد ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ از وﺟﻮه و اﻣﻮال ﺷﻬﺮداري

ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S04-P01-A2

G07-S04-P01-A3

G07-S04-P02
G07-S04-P02-A1

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪي و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺪي و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي
ﭘﺮوژه ﻫﺎ

G07-S04-P02-A2

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

a

3%

درﺻﺪ

100%

درﺻﺪ

10%

100%

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻬﺮ

ﻃﺮح

ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎري ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ

ﺷﺎﺧﺺ

G07-S04-P03

ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي و ﺣﺴﺎﺑﺪاري

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G07-S04-P03-A1

اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮري

ﻃﺮح

اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮري

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي در ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺷﺎﺧﺺ

G07-S04-P03-A2

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

a

درﺻﺪ

48%

43%

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

25%

ﻛﺪ
G08

ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺷﺎﻋﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در
اداره ﺷﻬﺮ

G08-S01
G08-S01-P01
G08-S01-P01-A1

G08-S01-P01-A2

G08-S01-P01-A3

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اداره ﺷﻬﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻼت و اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰي ﺷﻬﺮ

دﺳﺘﻪ

ﻫﺪف
راﻫﺒﺮد
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻃﺮح

اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻃﺮح

ﻧﻤﺮه رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮداري در ﻣﺤﻼت

ﺷﺎﺧﺺ

اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻴﺎران ﻣﺤﻠﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻓﻜﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻧﻈﺎرت و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي) ﺳﺮاي ﻣﺤﻼت(
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺎران ﻣﺤﻠﻪ

G08-S01-P02

ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G08-S01-P02-A1

اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﻃﺮح

ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
G08-S01-P02-A2

G08-S01-P02-A3

a

a

رﻳﺎل

ﻋﺪد

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

80

100

ﻃﺮح

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻜﺎﻳﺎت و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ

ﻃﺮح

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ،ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﺮدﻣﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮداري

ﻃﺮح

a

(a/b)*100

ﻋﺪد

درﺻﺪ

70

100%

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

350

100%

ﻛﺪ

ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع درﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺼﻮب

دﺳﺘﻪ
ﺷﺎﺧﺺ

G08-S02

ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

راﻫﺒﺮد

G08-S02-P01

ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

G08-S02-P01-A1

ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺣﻀﻮري و ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﻫﺪف
ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻀﻮري و ﻏﻴﺮﺣﻀﻮري ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف
ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

G08-S02-P01-A2

G08-S02-P02

G08-S02-P02-A1

G08-S02-P02-A2

G08-S02-P02-A3

G08-S02-P02-A4

ﺷﺎﺧﺺ

ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺗﻌﺪاد اﻳﺪه ﻫﺎي ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺷﺎﺧﺺ

ارﺗﻘﺎء ﻫﻮﻳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﭘﺮوژه اﻳﻲ

ﻃﺮح

ﻃﺮح

ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎزي و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در راﺳﺘﺎي

ﻓﺮﻣﻮل  /ﻛﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ

واﺣﺪ

a

a

ﺳﺎﻋﺖ

ﻋﺪد

ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﺷﻨﻴﺪاري و دﻳﺪاري در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﻴﺪاري و دﻳﺪاري در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﺷﺎﺧﺺ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﻃﺮح

a

ﻋﺪد

اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

ﺷﺎﺧﺺ

a

درﺻﺪ

ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،آﻳﻴﻨﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ

ﻃﺮح

ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،آﻳﻴﻨﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺗﻌﺪاد ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﺟﺮاﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و آﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي
ﻫﻮﻳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪي

240

5

600

30

ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ

ﻃﺮح

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﺟﺮاﻫﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و آﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي ﻫﻮﻳﺖ و

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

ﻫﺪف 1398

ﻫﺪف 1402

a

ﻋﺪد

5

20

1

5

 60٪ﻣﺮاﻛﺰ

 100٪ﻣﺮاﻛﺰ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

2

8

ﻃﺮح
ﺷﺎﺧﺺ

a

ﻋﺪد

3

10

