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 مقدمه

اهمیت برنامه ریزی به لحاظ تاثیری که به ساماندهی فعالیت ها، مدیریت هزینه و افزایش بهره وری سازمانی 

ط به صورت راهبردی و عدم ارتباایفا می کند روشن می باشد، اما بنا به دالیل مختلف از جمله عدم تهیه برنامه ها 

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  

زمینه برنامه میان مدت شهرها نیازمند تقویت بوده به گونه ای که منجر به تهیه برنامه ای با رویکرد قبلی در 

 راهبردی برای توسعه شهر به طور عام و حصول نتایج عملیاتی برای شهرداری به طور خاص گردد.

امه تدوین برن برنامه راهبردی توسعه شهری و شهرداری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور در مورد

-ای فراگیر است به گونه ای که بتواند در کنار برنامه های توسعه شهری متداول در ایران مانند برنامه)طرح( جامع

فضایی شهر می باشد در چارچوبی علمی، به آینده محتمل توسعه -تفصیلی، که اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدی

 بهره وران بپردازد. شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه

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 

مختلف پیشین صورت گرفته نظیر انواع سند ها و طرح های   اسناد باالسری ، پتانسیل ها ، ظرفیت ها و مطالعات

جامع موضوعی و موضعی ، مطالعات جمعیتی ، اجتماعی، فرهنگی وزیست محیطی و همچنین سند آمایش 

 سرزمین با رعایت اصول آینده پژوهشی تدوین شده است.

 -و برنامه راهبردی  1411در افق برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس مشتمل بر سند چشم انداز شهر بندرعباس 

می باشد. بر این اساس چشم انداز شهر بندرعباس برای فاصله سال های  1441عملیاتی شهرداری بندرعباس در افق 

تدوین شده که دارای  افق بیست ساله می باشد و به چهار برنامه عملیاتی پنج ساله تقسیم می گردد  1411تا  1931

در این سند به صورت  1441تا  1931های  سال اول یعنی سال 5اری بندرعباس برای که برنامه عملیاتی شهرد

 .مشروح ارائه گردیده است
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 و تعاریف علمی بخش اول : مبانی

 مفاهیم و تعاریف -1

ارت مورد عبن بیبه ت شهری  در ابتدا به منظور یکسان سازی تعابیر و اصطالحات متنوع موجود در علم مدیریت

خشنامه ب صورت وجود تفاسیر مختلف از عبارات و مفاهیم، رالزم به ذکر است د .استفاده در سند خواهیم پرداخت

  ین سند راهبردی شهرداری ها مالک عمل بوده است:ر خصوص تدود های شهردار 14/14/34مورخ  44144شماره 

است از تدوین و اجرای راهبردهایی برای رسیدن به چشم انداز و اهداف  : عبارتبرنامه ریزی راهبردیالف.      

سازمان با استفاده از توانمندیهای داخلی سازمان، بهره گیری از فرصت های محیطی و مقابله با تهدیدهای محیطی 

 می باشد. 

لیه لیت درآمدن کتوصیف روشن و فشرده است از حیات مدنی که شهر در آینده و پس از به فعب. چشم انداز: 

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 

  .را داردتا سال ... توان بالقوه چه چیزی شدن 

 .کندمشخص میدر مسیر تحقق چشم انداز شفاف و راستاهایی که حرکت کل سازمان را  پ. اهداف :

به مجموعه خط مشی هایی که راه رسیدن به اهداف و به تبع آن، چشم اندازها را مشخص می سازند، راهبرد: ت.      

یک مسیر از بین کلیه مسیرهایی که فراروی راهبرد می گویند. به عبارت دیگر راهبرد عبارت است از انتخاب 

 مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد.

سال نیز   14سال را در بر می گیرد و گاه می تواند به  1تا  9ث. برنامه میان مدت: این نوع برنامه معموال دوره ای     

 های آن است. برسد. برنامه میان مدت معموال در چارچوب برنامه بلندمدت و منطبق با هدف

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     

عتبار معین برای تحقق بخشیدن به سیاست های اجرایی اجرا می شود. هر طرح از یک یا چند انجام می شود و با ا

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.

بارت است از اقداماتی زمان مند برای تحقق یک تعهد، ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص. ح. پروژه: ع    

 پروژه دارای شش ویژگی اصلی است:

 یک کار منحصر به فرد، جدید و غیرتکراری است  .1

برای تحقق یک نتیجه عینی انجام می شود. بعد از تکمیل پروژه این نتیجه در قالب یک محصول، ارائه یک   .1
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 مت یا تعهد باید یه طور ملموس قابل تحویل باشد.خد

 زمان مند است.یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته باشد و مدت زمان انجام آن محدود است.  .9

باید بتوان آن را به بسته های کاری مشخصی تقسیم نمود و هر یک از آن ها دارای زمانی محدود بوده و   .4

 وابستگی خاصی بین آنها برقرار است.

 هر یک از این بسته های کاری نیازمند منابع مالی، انسانی و مصرفی مختلفی هستند.  .5

بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است. خروجی اجرای هر پروژه یک محصول )کاال یا خدمات( است که   .4

 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      

مل مسیر آینده شهر و شهرداری است و به این پرسش پاسخ می دهد که چرا یک شهر و شهرداری وجود دارد؟ شا

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 

 حفظ محیط زیست، صداقت، اعتماد به نفس، ای افراد هستند. به عنوان مثال: مشارکت، قانونمداری، صرفه جویی،

 استانداردگرایی و  پایداری. 

ر. سیاست اجرایی: مجموعه تصمیم هایی است که از سوی نظام مدیریت برای هموارسازی اجرای راهبرد اتخاذ    

الت الزم یمی شوند. بدین ترتیب سیاست مجموعه ای از تدابیر قانونی، فنی، اجرایی و مالی است که اتخاذ آن تسه

 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 

ابل اندازه گیری درباره نتیجه نهایی یک خدمت یا فعالیت است که اننظار می رود در راستای راهبردی یک شاخص ق

تحقق راهبردها در یک بازه زمانی معین قابل دستیابی باشد. شاخص راهبردی از طرف دیگر با سیاست ها تناظر 

های کمی طرح ها  دارند. همچنین شاخص راهبردی سطح باالدست هدف های کمی طرح ها هستند و تحقق هدف

 گردد.     یشاخص راهبردباید منجر به تحقق 

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 

 ند و از طرف دیگر پایین دست شاخص راهبردی هستند.طرح ها را می سنج
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 ،وضع موجود و حفظ یاز امکانات فعل یکه مرتبط با بهره بردار یمستمر اتیعملش. فعالیت: عبارتست از کلیه    

معموال فعالیت ها مستلزم تامین از محل هزینه های جاری سازمان می باشند مانند فعالیت های نگهداری خیابان . است

پیاده روها، انجام امور حسابداری، آموزش کارکنان، نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی، تولید نهال و بذر و و 

 سایر خدمات مستمر.

ص. مدیریت راهبردی: یک چارچوب فکری که در یک چشم انداز معین، در چارچوب یک طرح و الگو و با   

در قالب یک کل بهم پیوسته و در جهت لیاتی را و زنجیره عم ی اجراییمشخص اهداف، سیاست هاصف آرایی 

ن، اجرا و هنر و علم تدویکند به عبارت دیگر مدیریت راهبردی ویژه ترکیب و راهبری می رسیدن به یک موقعیت

       می باشد. سازدیچندگانه که سازمان را در رسیدن به اهداف خود توانا م یاتصمیمات وظیفه یارزیاب

 

 

 ارکان پروژه -2

تشکیل ساختار با هدف ایجاد ساختار تصمیم گیری تا مرحله پیشنهاد پروژه های اجرایی برنامه بوده و  فعالیت      

 متشکل از ارکان زیر می باشد:

 ستاد راهبری  .1

  بندرعباسشورای اسالمی شهر  .1

 کارگروه های تخصصی  .9

 مشاورین تخصصی پروژه .4

 مشاور اجرایی پروژه .5

 ستاد راهبری پروژه -1-2

برنامه، باالترین رکن تهیه، بررسی و تایید این برنامه در شهرداری است. این ستاد تبیین جهات راهبری ستاد        

های کلی تدوین برنامه را به عهده دارد و پس از انجام مراحل تدوین برنامه، آخرین مرجعی است اصلی و چارچوب

 این ستاد وظایف ذیل را به عهده دارد:کند. ر اظهار نظر میکه درباره برنامه قبل از ارائه به شورای اسالمی شه

 ای برنامههای پایههای اصلی و چارچوبگیریتعیین جهت 

 .کلیه تصمیم گیریها در مراحل مختلف پروژه توسط این ستاد اخذ یا تایید می گردد 

  ارگروه های کتدوین چشم انداز ها و راهبردهای کالن شهرداری و همچنین تایید سیاست ها و خروجی 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

معاون مالی و اقتصادی

(عضو اصلی ستاد ) 

معاون شهرسازی و 
معماری

(عضو اصلی ستاد ) 

معاون خدمات شهری

(عضو اصلی ستاد ) 

یکحمل و نقل و ترافامور زیربنایی و معاون 

(عضو اصلی ستاد ) 

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی

دبیر ستاد

هر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ش
(نایب رییس )
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 اعضای ستاد تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس سمت 

 سمت در ستاد راهبری عنوان ردیف

 رئیس ستاد راهبری یا نماینده ویژه شهردار شهردار 1

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اسالمی  2

 بندرعباس

 نائب رئیس ستاد راهبری

 دبیر ستاد راهبری انسانی سرمایهو توسعه  معاون برنامه ریزی 3

مسئول دبیرخانه تدوین برنامه  مدیر کل برنامه، بودجه و مطالعات 4

 راهبردی

 ستاد راهبریاصلی عضو  و امور زیربنایی معاون حمل و نقل و ترافیک 5

 ستاد راهبریاصلی عضو   معاون خدمات شهری 6

 ستاد راهبریاصلی عضو  معاون شهرسازی و معماری 7

 ستاد راهبریاصلی عضو  معاون مالی و اقتصادی 8

 

 شورای اسالمی شهر بندرعباس –2-2

شورای اسالمی شهر به عنوان نماینده مهمترین گروه ذینفعان شهرداری ها ) مردم( رکن اصلی تایید راهبردها خواهد 

تقدیم شورای اسالمی شهر خواهد بود. در طی فرآیند این پروژه، اسناد پروژه در مسیر اجرا در سه گام جهت بررسی 

 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

 

 کارگروههای تخصصی تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس -3-2

ها عمدتا هماهنگ با وظایف حوزه فعالیت این کارگروهباشد که اصلی شهرداری میشامل چهار کارگروه منطبق با وظایف 

 نقش دارند:در مراحل زیر  هایکارگروه این.  استهای شهرداری معاونت

 تحلیل وضع موجود شهرداری در هر ماموریت 

 شناسایی مشکالت موجود 

 استخراج اطالعات ماتریس های تحلیلی وضع موجود 

 و طرح ها استخراج سیاستها 

  تهیه برنامه عملیاتی 

 هدفگذاری شاخصهای راهبردی و عملیاتی 
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 مشاورین تخصصی پروژه -4-2

 یز هاپروژه در حو نی، مشاور نیها و ضرورت استفاده از نظرات متخصص یدگیچیدر مراحل مختلف و با توجه به پ       

 گردند: یپروژه اضافه م میکارفرما به ت یبا هماهنگ لیذ

 یو اجتماع یفرهنگ مشاور 

 یشهر تیریمد مشاور 

 یحوزو مشاور 

 یشهردار یها تیدر مامور یتخصص مشاور 

 ازیموارد حسب ن ریسا 

 

 

 

 

 مشاور اجرایی پروژه -5-2

مشاور پروژه وظیفه برنامه ریزی، هدایت ، تهیه مستندات و منابع مورد نیاز برای انجام پروژه را برعهده دارد. بطور کلی 

اجرایی عبارت است از :وظایف مشاور   

 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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 ، تدوین و تصویب پروژه: فرآیند تهیه -3

 باشد: یم لیپروژه به صورت ذ بیو تصو نیتدو ندیوزات کشور ، فرا یمطابق با دستورالعمل ابالغ

 

 

 مراحل مختلف پروژه بیروند تصو: 1نمودار 

 

 

 

 بندرعباس  یدر شهردار کیاستراتژ یزیمدل ها و انتخاب مدل برنامه ر نییتب -4

که  ییهاپرداخت. الگو میخواه کیاستراتژ یزیبرنامه ر نیتدو نهیگوناگون در زم  یالگوها یبخش به بررس نیدر ا      

س از آن به . پیبیترک یو الگو انیگرا فیتوص یالگو ان،یزگرایتجو یقرار گرفتند عبارتند از الگو یمورد بررس

 .میردازپ یشهر بندرعباس م یمدل مورد استفاده در سند راهبرد فیتوص
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 مدل های مختلف در زمینه برنامه ریزی استراتژیک-1-4

رد ریزی استراتژیک در سازمان ها کاربدر اینجا الزم است الگوهای مختلفی که به منظور پیاده سازی فرایند برنامه        

ه وجود ریزی استراتژیک بزمینه استقرار برنامهدارد معرفی گردند. منطبق با پارادایم های مختلف، مدل های گوناگونی در 

  آمده اند. این الگوها در سه دسته بندی کلی به اختصار معرفی می گردند:

 

 :الگوی تجویزگرایان -1

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 

ایجادشده، نتایج  1314ای پویای جدید که به ویژه پس از بحران اقتصادی موجب گردید در عمل این مدل ها نتوانند در دنی

 .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 

 ت استراتژیک مری جان تامپسونمدل تجویزی مدیری 

 برات -مدل تجویزی مدیریت استراتژیک کیسون 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ج.ارجنتی 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک هاکس 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک آنسوف 

  براینمدل تجویزی مدیریت استراتژیک دیسون و 

 

 الگوی توصیف گرایان: –1

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 

زمان ها پیاده سازی کنند. از میان الگوهای پیشنهادی این الگوهای مشخص، مفهوم و توانایی تفکر استراتژیک را در سا

  .مدل مشهورتر در ادامه معرفی شده است 9دانشمندان، 

 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک اندروز 
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 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک هنری مینتزبرگ 

 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک برایسون 

همه ویژگی های مثبت نهفته در آنها از یک ضعف بنیادین رنج می برند و آن هم  این مدل ها و مدل های مشابه با وجود     

ناشی از ماهیت و فلسفه ایجاد این دسته مدل ها است. الگوهای توصیف گرایان با انتقاد از ایستا بودن الگوهای 

غیر رسمی و غیر جدی  تجویزگرایان و غیر منعطف بودن ساختارهای آن ها به وجود آمدند ولی در نتیجه خود به آفت

 . بودن در سازمان ها دچار شده و عمدتاً به صورت یک شعار و نه تفکر بنیادین در سازمان ها مطرح گردیه اند

 الگوهای ترکیبی: -9 

همانگونه که گفته شد الگوهای ترکیبی با هدف مقابله با ضعف های الگوهای تجویزی و توصیفی ایجاد شدند .در این      

ا بهره گیری از مزایای الگوهای تجویزی و توصیفی روشی ترکیبی ارائه شده است که ضمن احتراز از توجه صرف الگوها ب

به مفهوم تفکر استراتژیک و پرهیز از غیر رسمی و ظاهری شدن موضوع، دارای ساختاری منعطف و پویا در برابر تغییرات 

 .شده اند محیطی باشند . برخی از پرکاربردترین این الگوها معرفی

  مدلAPO  

این مدل درابتدا روندهای گذشته سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و سپس عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر  

ی اسازمان استخراج می گردد در ادامه مقتضیات محیطی و زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بعد از تحلیل فاصله

 .تنظیم و جهت پیاده سازی آنها برنامه ریزی های الزم صورت می گیرداهداف، استراتژی ها 

  مدلMIM                                                                                                                            

با قدرت و توجه بیشتری به بررسی شرایط محیطی سازمان اقدام کرده در عین حال سعی  APOاین مدل به نسبت مدل    

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 

دو مدل پیشین نزدیکترین ارتباط را با مفاهیم دیدگاه ترکیبی و دالیل ایجاد این دسته مدل ها دارد. این مدل این مدل به نسبت 

از یک سو به اندازه کافی به بررسی شرایط محیطی می پردازد و از سوی دیگر از جزنگری پرهیز دارد. شاید عمده ضعف 

د به گونه ایی که در مدل ، اشاره ایی به اهداف سازمانی و رابطه این مدل عدم رعایت کامل سلسله مراتب کاری در مدل باش

 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      

رفته ت کامالً مناسبی از تلفیق پارادایم های نظری و عملیاتی شکل گتجویزگرایان ، توصیف گرایان و ترکیبی هاست به صور

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

 

 بندرعباس یشهردار کیاستراتژ یزیبرنامه ر یشنهادیپ یالگو-2-4

 یو الگوهر د یایاز مزا یکه ضمن بهره بر یبیترک یاست از الگو یمدل بندرعباس یدر شهردار یشنهادیمدل پ      

 .برخوردار باشد ییباال ییاجرا تیاز قابل یفیو توص یزیتجو

شهرها کالن یها یشهردار طیباشد منطبق با شرا یم زیکشور ن یها یشهردار دیو تاک دییمدل که مورد تا نیا     

 ،  مسئله محور(Alignment) ، همسونگر(Organic)یادیبن یراهبرد یزیمکاتب برنامه ر یایشده و مزا یطراح

(Issue Base) محور ویسنار یزیو مکتب برنامه ر(scenario)  باشد یم ارارا د. 

د به عنوان سن نیکه با استفاده از ا ییشده به گونه ا یها طراح یشهردار یزیمدل منطبق با ساختار بودجه ر نیا      

 هیبر پا یروش جار گردد. یمحقق م یها یشهردار یبرا انهیسال یبودجه راهبرد هیامکان ته یسند باالسر

 یشهرها کالن ریسا نیتدو یو منطبق بر الگو ها یشهردار 14/14/34مورخ  44144دستورالعمل بخشنامه شماره 

  برتر ارائه شده است.

وضع موجود  و  لیدر حوزه تحل دیوید یراهبرد یزیمدل برنامه ر یایاز مزا یریحاضر ضمن بهره گ یالگو     

 .دیماارائه ن هایحاکم بر شهردار یروش منطبق بر فضا نینموده سازگارتر یسع سونیساختار موجود در مدل برا

 و ی، اقتصاد ی، مذهب یاجتماع تیمطرح و سازگار از لحاظ موقع یشده از اسناد شهرها یمدل سع یطول اجرا در

 .ردیمورد استفاده قرارگ یابی نهیبه عنوان به بندرعباسبا شهر  یفرهنگ

 مراحل اصلی کار در نمودار ذیل نشان داده شده است:
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 بندرعباس یشهردار کیاستراتژ یزیروش مورد استفاده در برنامه ر یمراحل اصل :نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بطور کلی مهم ترین ویژگی های برنامه حاضر به قرار زیر می باشد:

  به مثابه محور و رویکرد اصلی برنامهتوسعه اجتماعی 

 شی معاونت های بخ تبیین یکپارچه طرح های فرادست از جمله طرح جامع و تفصیلی شهر بندرعباس و طرح

 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 
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 بانی نظری تدوین برنامه های میان مدت شهرداری هااستفاده از تجارب جهانی و م 

  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 

امه ریزی راهبردی، سند برنامه، مجموعه ای از چشم اندازها، اهداف راهبردی و تدوین شده است. در برن

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  

چشم اندازها، به ترتیب اهداف راهبردی، راهبردها، سیاست ها، اهداف عملیاتی و اهداف کمی مشخص  این

می شود. ولی در چارچوب برنامه حاضر، ابتدا اجزای برنامه در قالب دو سطح راهبردی و عملیاتی تقسیم 

 ریف شده اند:یکدیگر تعبندی شده و سپس مفاهیم و ارکان اصلی برنامه مطابق با تصویر زیر در ارتباط با 

 بندرعباس یشهردار یبرنامه راهبرد نیروش مورد استفاده در تدو یارکان اصل :2نمودار 
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 گام های اصلی سطح راهبردی پروژه-3-4

ن آ ، نوبت به تعیین راهبردها و پس ازوضع موجود لیتحلپس از مشخص شدن نقاط ضعف، قوت، تهدید و       

 .سیاست ها و طرح ها می رسد. در شکل ذیل روند کار در این سطح مشخص شده است

 

 

 

  یدر سطح راهبرد یاصل یگام ها :1شکل 
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با  یهرشبرای درک بهتر توضیحات فوق، گام های اصلی پروژه پس از مشخص شدن یک چشم انداز برای مثال 

 :تعیین شده اند و متعادل تیفیبا ک ستیز طیمح

 شهری با محیط زیست با کیفیت و متعادلچشم انداز  یبرا یمثال سطح راهبرد: 2شکل 
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 گام های اصلی سطح عملیاتی پروژه-4-4

 لهیوس یاتیهدف عملدر این بخش در تناظر با سیاست و طرحها اهداف عملیاتی و کمی تعریف میگردد .       

 یم استیس کیمتناظر با  یاتیهر هدف عمل یسیو در ساختار ماتر گرید یباشد از سو یسنجش تحقق راهبردها م

هستند .  امدیپ -جهیباشد. اهداف از نوع نت یم یبه زبان کم استیس کی یاجرا یینها جهینت یاتیباشد. هدف عمل

ی و از نوع خروج باشند یاهداف در تناظر با طرح م نیباشند.ا یم یاهداف کم یاتیدست اهداف عمل نییسطح پا

 ستانده–

 

عملیاتیدر سطح  یاصل یگام ها :4شکل   
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 شهری با محیط زیست با کیفیت و متعادلچشم انداز  یبرا عملیاتیمثال سطح : 4شکل 

 

 

: ارتباط سطوح راهبردی و عملیاتی در مثال4شکل   
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 بخش دوم
 

 اسناد باالدستی
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 باالدستی دوم اسناد بخش

 :یاسناد باالدست یبند دسته و فیتعر  -1

 عنوان بهد که نباش یم ییها یمش ی، دستورالعمل ها، الزامات و خط نیاز قوان یمجموعه ا یاسناد باالسر

 .رندیگ یمورد استفاده قرار م یزیبرنامه ر ستمیها در هر س یورود نیاز مهمتر یکی

ند. شو یم یدسته بند یو شهر ی، استان یمل یدر حوزه ها یاسناد باالسر یشهر یزیموضوعات برنامه ر در

ارائه  مختلف یشهر زیشهرها درسا هیکل یبرا یهستند که در سطح مل یماتامجموعه الز یمل یاسنادباالسر

ران  در خصوص الزامات یا یو شهرساز یمعمار یعال یتوان به مصوبات شورا یجمله م نیاست از ا یدهدگر

 یه استانتوسع یها و برنامه ها تیغالباً ناظر بر مز یاستان یباالسر اسناد در کالنشهرها اشاره کرد. یشهرساز

 د توسعه استان اشاره نمود.و سن نیسرزم شیتوان طرح آما یباشند از آن جمله م یم

 یباشند که در قالب طرح ها یم یشهر یراهبرد یساختار یمجموعه از طرح ها زین یشهر یباالسر اسناد

به  زین یجامع موضوع یطرح ها هیکل نیکنند همچن یم نییرا تب یتوسعه شهر یبرنامه ها یلصیجامع و تف

باس و بندرع یشهردار یسند راهبرد نیتدو ریمس در شود. یشناخته م  یشهر یاز اسناد باالسر یعنوان بخش

خراج و  تبط با شهر بندرعباس استرم یو استان ی، منطقه ا یمل یاد باالسرناس هیپروژه کل ییابتدا یدر گام ها

 قرار گرفته است. یپروژه مورد بهره بردار ریدر مس

 :قرارگرفته آورده شده است لیو تحل یسند مورد بررس نیا نیکه در تدو یاسناد باالسر ستیادامه ل در

  یشمس یهجر 1444در افق  رانیا یاسالم یچشم انداز جمهورسند 

   بندرعباسسند توسعه ملی استان 

 سند آمایش سرزمین 

 بندرعباسراهبردی و تفصیلی شهر -طرح ساختاری 

 برنامه ششم توسعه 

   بندرعباسسند جامع حمل و نقل شهر 

  کشور 1جشم انداز منطقه 

 یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد 

 نامه وزارت کشور وهیش 
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 طرح جامع بندرعباس 

 طرح جامع گردشگری  

 یشمس یهجر 1444در افق  رانیا یاسالم یچشم انداز جمهور-1-1

و  یشدن و مدبرانه جمع یزیو کوشش برنامه ر یو عزم مل مانیو در پرتو ا یاله زالیبا اتکال به قدرت  ال      

 :ساله 14، در چشم انداز  یتحقق آرمان ها و اصول قانون اساس ریدر مس

 تیدر سطح منطقه ، با هو یو فناور ی، علم یادصاول اقت گاهیبا جا افتهیاست توسعه  یکشور رانیا     

 الملل.  نی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده در روابط ب یو انقالب یاسالم

 خواهد داشت : ییها یژگیو نیچشم انداز ، چن نیدر افق ا یرانیا جامعه      

  و ارزش  یخالقبراصول ا یخود متک یخیو تار ییای، جغراف یفرهنگ اتی، متناسب با مقتض افتهیتوسعه

حفظ  مشروع ، یهای، آزاد ی، عدالت اجتماع ینید یبر مردم ساالر دی، با تأک یو انقالب ی، مل یاسالم یها

 . ییو قضا یاجتماع تیکرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امن

 هیو سرما یبر سهم برتر منابع انسان ی، متک یعلم و فن آور دی، توانا در تول شرفتهیبرخورداراز دانش پ 

 .یمل دیدر تول یاجتماع

 ومت .مردم و حک یوستگیو پهمه جانبه  یبر بازدارندگ یمبتن یامن ، مستقل و مقتدر با سامان دفاع 

 مناسب درآمد ، نهاد مستحکم  عیبرابر ، توز ی، فرصت ها یاجتماع تیبرخوردار از سالمت ، رفاه ، امن

 مطلوب . طیو بهره مند از مح ضیخانواده ، به دور از فقر ، فساد ، تبع

 تعاون  هی، انضباط ، روح یمند ، برخوردار از وجدان کار تی، مومن ، رضا ثارگری، ا ریپذ تیفعال ، مسئول

 ودن .ب یرانیو مفتخر به ا رانیا ییو شکوفا ی، متعهد به انقالب و نظام اسالم یاجتماع یو سازگار

  یایامل آس) ش یجنوب غرب یایدر سطح منطقه آس یو فن آور ی، علم یاول اقتصاد گاهیبه جا افتهیدست 

، رشد  علم دیو تول یبر جنبش نرم افزار دیا تأک( ب هیهمسا یها یو کشورها انهی، قفقاز ، خاورم انهیم

 به اشتغال کامل . دنیسطح درآمد سرانه و رس ینسب ی، ارتقا یپرشتاب و مستمر اقتصاد

نکته مورد توجه قرار  نی، ا انهیسال یتوسعه و بودجه ها یبرنامه ها بیو تصو نی،تدوهیمالحظه ـ در ته

،  یناخالص مل دی، درآمد سرانه ، تول یگذار هینرخ سرما ل،یکالن آنها از قب یکم ی: شاخص ها ردیگمی

جامعه ، رشد فرهنگ و آموزش و  نییباال و پا یدهک ها انینرخ اشتغال و تورم ، کاهش فاصله درآمد م
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داز ، مات چشم اناتوسعه و اهداف و الز یها استیمتناسب با س دی، با یتیوامن یدفاع یها ییپژوهش و توانا

  ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود. استیس نیگردد و ا نییو تع میتنظ

 

 سند توسعه ملی استان هرمزگان-2-1
 در ادامه به بررسی موارد مهم سند توسعه ملی استان هرمزگان پرداخته شده است.

 هرمزگاناصلی ترین قابلیت های توسعه بر اساس سند توسعه ملی استان 
 

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

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

 ارزشمند گیاهی و جانوری 

 ، سترده دی و روابط گاقتصانزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی ، فرهنگی

 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

هوایی ، دریایی بازرگانی و مزیت نسبی توسعه  به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری 

 لی با عملکرد ملی و فراملیزمینی و ری،

  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 

 ش یوجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی ، گرا

( به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در  NGOبخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی )

 توسعه ورزش
 

 هرمزگاناستان  یسند توسعه ملبر اساس  عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه 
 

 یژه ونازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب ب

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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 است .  بخش عظیمی از منابع آب  و خاک استان را شور و غیر قابل استفاده کرده

  مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی ، هجوم شنهای روان و بیابان زایی همراه با گرایش منفی در تولید

آب و خاک و تامین سوخت مراتع و کمبود سرمایه گذاری در جهت صیانت از جنگلها و مراتع ،

 روستایی 

 ین االت وجود شرایط آب و هوایی نامناسب که موجب استهالک شدید سرمایه ثابت و ماش 

 هرمزگاناستان  یبر اساس سند توسعه مل اهداف بلند مدت

  ایجاد تعادل و توازن درون استانی و تجدید نظر در ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی استان و

نوار تاکید بر استمرار سیاست تقویت و تجهیز شبکه های زیر بنایی در نواحی توسعه نیافته شمال ،

 دولت .ساحلی و جزایر توسط 

  افزایش سهم و نقش استان در فعالیت های اقتصادی ملی و فراملی با بهره گیری از موقعیت های

بویژه کانونهای شهری بندرعباس ، قشم و کیش و نوار خاص جغرافیایی سیاسی و اقتصادی استان ،

 ساحلی 

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

  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   

 تا حد دستیابی به میانگین های ملی ، توانمند سازی نیروهای محلی ،  ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی

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 .

 ظ رای توسعه پایدار استان ، حفحفاظت و ارتقای سطح توانمندیهای محیطی و ایجاد شرایط مناسب ب

 بهره برداری عقالیی از منابع و گسترش مشارکت های مردمی در این زمینه محیط زیست ،

  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 

 وری و افزایش آن در بخش های اقتصادی و عوامل تولید  نهادینه سازی بهره 

  ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های

 اجتماعی
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 سند آمایش سرزمین:-3-1

 سرزمین آمایش سنداصلی ترین قابلیت های توسعه بر اساس 
 

 بندرعباس قیفارس از طر جیخل  هیحاش یو کشورها رانیا یمرادات بازرگان 

 بارانداز کشور نیبزرگتر 

 فارس جیکشور در جوار خل یو تجار کیمرکز استراتژ نیمهمتر 

 ییایحمل و نقل در ازیو برخوردار از امت یرانیکشت یگرفتن در کنار آبها قرار 

 یجهت گردشگر یآب و هوا ژهیو طیشرا 

 منطقه یخدمات بازرگان قطب 

 کشور ینریبندرعباس در حمل و نقل کانت بیرقیغالب و ب سهم 

 ی، حمل و نقل و بازرگان یاقتصاد یتهایتوسعه فعال تیقابل 

 انیو تاز نیسیا یدو دشت مهم کشاورز وجود 
 

 سند ملی توسعه استان هرمزگان -4-1

 هرمزگان استان توسعه ملی سنداصلی ترین قابلیت های توسعه بر اساس 
 

  ، 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 . 

 وب ، قابلیت های متفاوت برخورداری از چهارده جزیره بزرگ و کوچک با پراکنش مطل

 نظامی ، توریستی و نفتیشیالتی ، صنعتی ،کارکردهای گوناگون تجاری ،،

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

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

 ارزشمند گیاهی و جانوری 

 ، ترده اقتصادی و روابط گسنزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی ، فرهنگی

 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

 تبط با آن باشند.مر
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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 

 و صنایع ا،ه پاالیشگاه توسعه و ایجاد برای قابلیت این از استفاده و جنوبی پارس منطقه با همجواری 

 تان اس غرب و ساحلی نوار در پشتیبان خدمات

  امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش

هوایی ، دریایی بازرگانی و مزیت نسبی توسعه  به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری 

 زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی،

  از ذخایر آبزیان بویژه امکانات گسترش و توسعه طرحهای پرورش میگو و ماهی در برخورداری

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 

  دلیل دسترسی به سواحل ، بنادر و جزایر زیبا و اکوسیستم برخورداری از جاذبه های گردشگری به

ی و خوب همراه با صنایع دست“ ویژه ساحلی و دریایی مانند جنگلهای حرا و ظرفیت های اقامتی نسبتا

 هنر های بومی جذاب و امکانات استفاده از ورزشها و تفریحات آبی

  مگا واتی سرخون  1444 مگاواتی موجود و نیروگاه در دست ساخت 1144نیروگاه عظیم 

  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 

  ومینیوم آلسیمان ،از صنایع و زیر ساختهای بزرگ مانند پاالیشگاه نفت و گاز ،استقرار مجموعه ای

 فوالد به عنوان زمینه ساز توسعه صنعتی استان،

 ایشگر ، مرزشی های فعالیت به جامعه مثبت نگرش ، ورزش توسعه برای قانونی های زمینه وجود 

( به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در  NGO) دولتی غیر داوطلب های تشکل و خصوصی بخش

 توسعه ورزش 

 ـ عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان  ب 

  نازل بودن میزان بارندگی همراه با رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بویژه

ه تعادل بازگشت بکمبود آب شیرین که در نتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و 

 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 . 

 ه با گرایش منفی در تولید مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی ، هجوم شنهای روان و بیابان زایی همرا

آب و خاک و تامین سوخت مراتع و کمبود سرمایه گذاری در جهت صیانت از جنگلها و مراتع ،

 روستایی 

 ، عمران شهری و روستائی استمرار خشکسالی سال های گذشته و پیامدهای منفی آن در کشاورزی 

 ه ثابت و ماشین االت نسبت بهوجود شرایط آب و هوایی نامناسب که موجب استهالک شدید سرمای 

 سایر مناطق کشور شود.

  وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمد های عمومی 

 ـ مسائل اساسی توسعه استان  ج 

  باال بودن بار آلودگی نفتی در محیط زیست دریایی منطقه و خسارت وارده به منابع آبزیان 

 ر مناطق شرقی ، غربی و شمالی استان از سوی دولت فقدان سرمایه گذاری های الزم و کافی بویژه د

 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

 خصوصی نزد جمعیت بومی استان  خدمات مولد و سرمایه گذاری مشاوره ای و پیمانکاری بخش

  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 

 مد آفقر فرهنگی و پایین بودن شاخصهای توسعه انسانی در مقایسه با میانگین ملی و فقدان نیروی کار

 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

 فرهنگی ، سنتی بودن و غیر اقتصادی بودن شیوه ای تولید روستایی ساختارهای بسته اجتماعی ،

 ی زیست و فعالیت در همه وجوه اجتماعی و اقتصادی تقابل اشکال مدرن و سنت 

  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 

 ، بخش غیر رسمی اعتیاد و گستردگیقاچاق کاال 

 فقدان نظام شناسایی استعداد های ورزشی   
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 هدف های بلند مدت توسعه استان 

 توجه به قابلیت ها و تنگناها ی موجود ، محور های توسعه استان بر پایه بخش های بازرگانی و  با

کشاورزی با تاکید بر شیالت و صنعت و گردشگری خواهد بود . بدین ترتیب اهداف بلند مدت 

 سعه استان عبارتند از :تو

  ایجاد تعادل و توازن درون استانی و تجدید نظر در ساختار فضایی فعالیت های اقتصادی استان و

نوار تاکید بر استمرار سیاست تقویت و تجهیز شبکه های زیر بنایی در نواحی توسعه نیافته شمال ،

 ساحلی و جزایر توسط دولت .

 لیت های اقتصادی ملی و فراملی با بهره گیری از موقعیت های افزایش سهم و نقش استان در فعا

بویژه کانونهای شهری بندرعباس ، قشم و کیش و نوار خاص جغرافیایی سیاسی و اقتصادی استان ،

 ساحلی 

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

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

 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   .

 ، محلی  توانمند سازی نیروهای ارتقاء شاخصهای توسعه انسانی تا حد دستیابی به میانگین های ملی

، 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

 بهره برداری عقالیی از منابع و گسترش مشارکت های مردمی در این زمینه .یست ،حفظ محیط ز

  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 

 ی و عوامل تولید نهادینه سازی بهره وری و افزایش آن در بخش های اقتصاد 

  ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های

 اجتماعی 



 
 

32 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 ( دست یابی به هدف های توسعه هزارهM.D.G در استان ) 

 سازی بخش تعاونی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ  توانمند 

 گاه زنان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری استان  نقش و جای توسعه 

 ـ راهبردهای بلند مدت توسعه استان :  هـ 

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

 دولتی بر اساس اولویت های زیر : 

 اال حمل و نقل و ترانزیت کبیمه ،خدمات بازرگانی نوین با تاکید بر خدمات بانکی ، گسترش 

 فعالیت های صنعتی با گرایش به تولید کاالهای صادراتی و خدمات مرتبط به ویژه توسعه  توسعه

صنایع آنرژی بر ، پیمیایی ، متالوژی ، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ، شیالت ، صنایع دریایی ، 

 ، پوشاک و صنایع پایین دستی مس و پترو شیمی و نفت و گاز معدن 

 ظرفیت های جدید و فرآوری محصوالت در زیر بخش های شیالت ، آبزی پروری ،  ایجاد

 دام و باغداری محصوالت جالیزی و کشت های خارج از فصل ، 

 تاسیسات و تجهیزات گردشگری در نوار ساحلی و کانون ها و عرصه های گردشگری  گسترش 

 گسترش خدمات تخصصی و برتر با تاکید بر توسعه  ایجادIT  . و خدمات پشتیبان تولید 

  تعادل بخشی و ایجاد پایداری در سازمان فضایی مراکز زیست و فعالیت توسط بخش دولتی با

ستان در زمینه گسترش شبکه های ارتباطی سریع دورن استانی و بین اولویت نواحی شرقی و غربی ا

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

 در کشور های حاشیه خلیج فارس  سرمایه های بومی مستقر

  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 

 و تقویت کانونهای جمعیتی مستعد برای توسعه شهری با اولویت مراکز شهری موجود در  ییشناسا

 نوار ساحلی 

 و عمران نواحی روستایی استان با اولویت مراکز و مجموعه های روستایی دارای قابلیت  توسعه

 توسعه 
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 های  و قابلیتعمران جزایر استان متناسب با نقش و عملکرد آنها در ابعاد ملی و استانی  توسعه

بالقوه توسعه آنها   مبتنی بر نتایج طرحهای مطالعاتی از قبیل طرح جامع گردشگری ، آمایش نوار 

 ساحلی و جزایر و طرحهای توسعه نواحی خاص .

 و استقرار جامع مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و خانه های بهداشت در چهارچوب  تکمیل

 طرح گسترش شبکه استان .

 ر نقش و عملکرد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی استان با رویکرد خدمات هاب بازنگری د

 ذخیره ، ها کشتی به رسانی سوخت ، نوین های فناوری ، برتر خدمات توسعه ، قشم –بندرعباس 

  مناطق این با پیرامون های محیط همسازکردن و نفت سازی

  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

 در فرآیند توسعه استان .دولتی در جهت تمرکز زدایی در مدیریت و تقویت مشارکت مردم 

  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

 مشارکت زنان و جوانان.درمان و افزایش نرخ 

  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

  ه های مرتعی و منابع دریاییویژه نوار ساحلی و رعایت تعادل در بهره برداری از عرص
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 راهبردی شهر بندرعباس:-طرح ساختاری-5-1

 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.

 اقتصادی ویژه در شهر.وجود پتانسیل های تجاری و فرصتهای 

 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.

استراتژیک استقرار بندرعباس در شمال تنگه ی هرمز که موجب استقرار بزرگترین پایگاه های  موقعیت

هوایی و دریایی در این شهر گردیده و همین مسئله خود موجب افزایش سهم خدمات در اقتصاد این شهر 

 میگردد.

 وادغذایی.برخورداری از ذخایر گاز و منابع طبیعی پایه نظیر آبزیان، محصوالت کشاورزی و م

 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.

ی از بعد طبیعی، اقتصادی و ... ساحلی بودن شهر بندرعباس،که خود موجب پدید آمدن مزیت های متنوع

 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.

 مسکونی جهت تبدیل به فضاهای مناسب.وجود فضاهای شهری در البالی بافت 

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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وده ها به همراه توجه جدی فرسودگی بافت های قدیمی و حاشیه ای و ارزان بودن قیمت زمین در این محد

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

 نها ودستگا هها.عدم همکاری و هماهنگی موثر سازما 

 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

ز طریق وضع تنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مناسب برای افزایش درآمد شهرداری ا

 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 

 . پردازد، می بایست هدف هر طرح شهری باشدبو زندگی با کیفیت مطلوب 
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 راهبردی شهر بندرعباس-رح ساختاریط اهداف

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

نده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد . توسعه ی پایدار دربرگیرنده ی تغییر آی نسل  های توانایی ه آنک

نیازهایشان کاهش دهد . توسعه ی پایدار دربرگیرنده ی تغییر روابط روابط انسان ها و نسل آینده را در رفع 

 انسان ها و بین انسان و طبیعت در زمان کنونی و در طول زمان است.

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

 اجتماعی عدالت و شهروندی حقوق رعایت •

 طرح اجرای در شهروندان مشارکت •

 ایمنی •

 یشهر فضای کیفی ارتقای •

 
 

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

 بندرعباسدر شهر  کالن یها یکاربر عی: جدول توز32جدول 

 سرانه)مترمربع( سهم )درصد( مساحت )هکتار( کاربری کالن

 9373 69732 718071 مسکونی

 7777 2722 71571 خدماتی

 7077 78707 116 فعالیت

 26 91773 625976 کاربریهای غیر فعال

 9572 6779 756679 معبر

 72272 788 179670 جمع
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 91 یشهر تیفیدر ک یو اساس یاست که نقش کارکرد ییها یپوشش کاربر ریدرصد سطح شهر ز 

 ( یو فاقد کاربر ریبا ،ی، راه آهن ، نظام میرودخانه و حردریا ، ندارند.) 

  است. ی و خدماتیتجارفعالیت  و یمسکون یها یدرصد کل شهر مربوط به کاربر 95حدود 

 11 پوشش شبکه معابر قرار دارد. ریدرصد سطح کل شهر ز 

 4644 است  یشهر یخدمات عموم یها یکاربر اریدرصد سطح شهر در اخت 

 

 

 

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

 

 شهر بندرعباس یخدمات اساس یها ی: سرانه کاربر33جدول 

نوع کاربری )خدمات اساسی شهر(   سرانه سهم  

 5.2 74.0 اموزشی
 5.2 74.0 مذهبی
 5.5 7400 فرهنگی
 3.1 7400 درمانی
 3.1 .047 ورزشی

 1.3 .047 فضای سبز
 

پس از آن سرانه های وضع موجود در شهر بندرعباس را با سرانه های مصوب شورای عالی معماری و  

 شهرسازی ایران مقایسه می کنیم.

 

یو شهرساز یمعمار یعال یمصوب شورا یوضع موجود در شهر بندرعباس و سرانه ها یسرانه ها   
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شهر بندرعباس در دو مورد در وضعیت  همان طور که در جدول فوق مشخص است، سرانه های موجود

 نامطلوب قرار دارند:

 سرانه فرهنگی .1

 سرانه فضای سبز .1
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 سوم بخش 
 

 تدوین چشم انداز 
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 انداز چشم تدوین :سوم  خشب

 

 تعاریف چشم انداز: -1

 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 

 (Hickman & Silva)دست یافتنی را تصویر کنند. 

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

 خواهیم یافت.

 یرقابت یها تیبالقوه و مز یها تیبر ظرف یمطلوب مبتن ندهیآ 

 :چشم انداز یها یژگیو

  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 ) 

 ( بلندپروازانهAmbitious- it should not be easily achieved) 

 جهت دهنده (Provide a general sense of direction) 

 روشن از مقصد یبیان 
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 چشم انداز یها یژگی: و3شکل 

 
 

 :شهر  کیانداز  چشم -2

 یمامت افتنی تیباشد در صورت فعل یم ندهیشهر درآ کیواضح و مختصر  انیشهر  ب کیچشم انداز     

 باشد. یشهر م کیبالقوه  ندهیآ شیشهر نما کیچشم انداز  گریشهر و به عبارت د یها تیظرف

 چشم انداز شهر: یاصل یژگیو چهار

 روشن و فشرده بودن 

 بودن ندهیمعطوف به آ 

 بالقوه یها تیدرآمدن توان ها و ظرف تیبه فعل 
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 شهر یرقابت یها تیتمرکز بر مز 

 

  ی:چشم انداز شهر با چشم انداز شهردار یها تفاوت

و  یشود برنامه راهبرد یدر آنها بطور کامل اجرا م یشهر کپارچهی تیریکه مد افتهیتوسعه  یها درشهر      

 با توجه به عدم محقق شدن رانیباشد. اما در ا یاز سند توسعه شهر م یدست ریز ایبخش  یچشم انداز شهردار

ت به نسب یشهردار تیفعال تیامکان بطور کامل فراهم نشده و با توجه به جامع نی، ا یواحد شهر تیریمد

 شود. یم ادی زیبه عنوان چشم انداز شهر ن یغالباً از چشم انداز شهردار یشهر انیمتول ریسا

سند چشم انداز شهر  هیدستگاهها جهت ته ریسا یبا همکار یمحدود یاز موارد پروژه ها ی)البته در پاره ا

ا چشم انداز همگام وهمسان ب نیدر سطح شهر ا یشهردار یتهایفعال تیصورت گرفته که با توجه به جامع

 بوده است.( یچشم انداز شهردار

 یبرنامه راهبرد هیوزارت کشور در خصوص ته یارسال یبر دستورالعمل ها یاساس و مبتن نیا بر      

 را در لیذ فیسند حوزه وظا نیصورت است. ا نیبه ا یشهر و شهردار فیحوزه وظا کیها تفک یشهردار

 دهد: یسطح شهر پوشش م

 است. یتحقق آن راهبرد بر عهده شهردار تیکه مسئول ییراهبردها 

 تگاهها دس ریو سا یتحقق آن در سطح شهر به طور مشترک برعهده شهردار تیکه مسئول ییراهبردها

 است.

 دارد. یهردارش یاز سو یبه اقدامات ازیاما ن ها می باشد دستگاه ریتحقق با سا تیکه مسئول ییراهبردها 

 یه شهردارک ییها تی) فعال یمرتبط با شهردار  ییتهایفعال یو در نظر گرفتن حجم باال اتیادب نیا با     

 ی( مباشد یگر آن م لیتسه تاًینها اینموده و  یآن همکار یدر اجرا ایباشد  یآنها م یاجرا میمسئول مستق

چشم انداز  یتمام نما نهییآ انتواند به عنو یبندرعباس م ینکته اشاره کرد که چشم انداز شهردار نیتوان به ا

 .ردیمورد استفاده قرارگ 1414شهر بندرعباس در افق 

 

 

 :یچند چشم انداز یالگو
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 شود: یدر نظر گرفته م یچشم انداز توسعه شهر میتنظ یبرا یاصل یدو الگو یکل بطور    

  یتک چشم انداز یالگو -ا

 یچند چشم انداز یالگو -1

 ای  راهبردیبه عنوان اهداف  گریسطح د کیبه راهبردها  دنیقبل از رس یتک چشم انداز یالگو در     

مختلف  یدر بندها یاز آنجا که اهداف کل یچند چشم انداز یشود اما در الگو یمطرح م یاهداف راهبرد

 شود. یچشم انداز ها به ارائه راهبردها پرداخته م انیچشم انداز مستتر است بعد از ب

و نظر به  یو مل یالملل نیب یکالنشهرها یاسناد راهبر هیچشم انداز در تهچند  یالگو شتریتوجه رواج ب با     

چشم انداز بوده و  به منظور  زین ییاز چشم اندازها خود به تنها کیهر  یچند چشم انداز یدر الگو نکهیا

وجه تمام شهروندان باشد و با ت یکه قابل فهم و جذب برا سیروان  و سل با مفهوم ، یبه چشم انداز یابیدست

ند چشم چ یالگو یبندرعباس بر مبنا یشهردار یکالنشهرها سند راهبرد یبه دستورالعمل وزارت کشور برا

 شده است.   نیتدو یانداز

 

 بررسی اسناد باالدستی در تبیین چشم انداز:-3

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. 

 سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایرانچشم انداز شهر بندرعباس بر اساس نکات قابل استفاده در -1-3

 :1444افق 

فصل پیش، موارد ذیل در  1444مطابق با مطالب عنوان شده در سند چشم انداز جمهوری اسالمی افق     

 ارتباط با چشم انداز شهر بندرعباس استخراج می شود: 
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 1444ق اف یاسالم ی: نکات قابل استفاده در چشم انداز بندرعباس با استفاده از سند چشم انداز جمهور1جدول  

 

 

 

 توسعه:  نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس برنامه های ششم-2-3

 لیشهر بندرعباس موثر بوده در قالب جدول ذ یراهبرد یزیتوسعه کشور که در برنامه ر ششمو قابل توجه از برنامه  یدینکات کل     

 ارائه شده است:

 : نکات قابل توجه برنامه پنجم توسعه در چشم انداز بندرعباس2جدول 

 انداز بندرعباس نکات قابل استناد در چشم سند

 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  برنامه ششم توسعه کشور  

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوری سند چشم

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

انداز جمهوری سند چشم

 اسالمی 
 در ساحل جنوبی کشورتقویت شهر بندرعباس به عنوان یکی از مراکز منطقه ای ارائه خدمات برتر 

انداز جمهوری سند چشم

 اسالمی 

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

 فناوری و گسترش بازارها و افزایش صادرات

انداز جمهوری سند چشم

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

انداز جمهوری سند چشم

 اسالمی 
 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی 
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 انداز بندرعباس نکات قابل استناد در چشم سند

 توسعه گردشگری برنامه ششم توسعه کشور  

 فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی  برنامه ششم توسعه کشور  

 برنامه ششم توسعه کشور  
مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات 

 کاالها و خدمات تولیدی 

 اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود برنامه ششم توسعه کشور  

 اشتی زباله های روستایی در خارج از محدوده امکانسنجی، طراحی و ایجاد سامانه های دفع بهد 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 برنامه ششم توسعه کشور  

 برنامه ششم توسعه کشور  
( در سیاستها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست SEAنظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست )

 محیطی

 برنامه ششم توسعه کشور  
اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد 

 بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیهزائد و 

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

 برنامه ششم توسعه کشور  
رمایه گذاری و بهره س مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی )داخلی و خارجی(، برای تشکیل شرکتهایی جهت

 برداری از بنادر اصلی

 سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری  برنامه ششم توسعه کشور  

 برنامه ششم توسعه کشور  

العات مطاحیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست وهفتاد محله در قالب 

مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف )شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـ 

 گاههای غیررسمی و حاشیـه ای(

 اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده  برنامه ششم توسعه کشور  

 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 
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 :توسعه استان سند ملینکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس -3-3

، موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط با چشم انداز شهر بندرعباس استخراج  توسعه استان هرمزگان یسند ملبر اساس      

 شده است:  

 توسعه استان هرمزگان در چشم انداز بندرعباس ی: نکات قابل توجه سند مل3جدول 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

تجهیز و تقویت بندرعباس بعنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور در افق چشم انداز برای پوشش  

 خدماتی مورد نظر و خدمات برتر منطقه 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

( در خلیج فارس با قابلیت ارائه  HUBصنعتی مهم )  –قشم در حد مرکز تجاری  –توسعه مجموعه بندرعباس  

خدمات تخلیه و نگهداری کاال ، خدمات فرودگاهی و بندری صادرات مجدد و توسعه گردشگری داخلی و 

 خارجی 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه گردشگری داخلی و خارجی 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

های سطحی )اعم از رودخانه های دائمی و مراکز از طریق ذخیره سازی و جلوگیری از هدررفتن آب

فصلی( و تاکید بر حفاظت کیفی آب های سطحی، استفاده از منابع آب های شیرین زیرزمینی، بهره 

 عارف و انتقال آن به مراکز مصرف.ها و آب های غیرمتکنگیری از آب شیرین

سند ملی توسعه استان 

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

سند ملی توسعه استان 

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

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه صنایع غذایی تبدیلی و صنایع شیالتی در نواحی مستعد بعنوان محرک توسعه بخش
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

 تخریب محیط زیست 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

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

 گیاهی و جانوری 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

ترده پولی اقتصادی و روابط گسنزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی ، فرهنگی ،

 و مالی و مبادله کاال و فرهنگ با کشور های مذکور 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و نقش برتر بخش 

وایی ، دریایی هبازرگانی و مزیت نسبی توسعه  به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری 

 زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی،

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحی آب  

توسعه استان سند ملی 

 هرمزگان

وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی ، گرایش 

( به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در  NGOبخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی )

 توسعه ورزش 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

رژیم نا مناسب و توزیع زمانی نامطلوب و کمبود منابع آب بویژه نازل بودن میزان بارندگی همراه با 

کمبود آب شیرین که در نتیجه آن امکان تجدید حیات طبیعی جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل 

 طبیعی دشوار می باشد .

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه فعالیت های گردشگری با توجه به نوار ساحلی و جزایر 
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

ملی توسعه استان سند 

 هرمزگان

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 .

ملی توسعه استان سند 

 هرمزگان
 تامین آب و مهار روان آبهای سطحی   

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

ارتقاء نقش ورزش در تامین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهای افراد و گروه های  

 اجتماعی 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

 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 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

 نیروهای بومی 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 و عوامل تولید  ایجاد سازو کارهای الزم و حمایت افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی 

سند ملی توسعه استان 

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

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 ریشه کنی فقر شدید و گرشنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه 

 مصرف آب 
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 برنامه میان مدت عملیاتی شهردارینکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس -4-3

 :( 44بندرعباس )پژوهشگران دریا ساحل 

، موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط  ندرعباسبرنامه میان مدت عملیاتی شهرداری ببر اساس  

  با چشم انداز شهر بندرعباس استخراج شده است: 

 در چشم انداز بندرعباسبندرعباس  یشهردار یاتیمدت عمل انیبرنامه م: نکات قابل توجه بر اساس 4جدول 

 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 عملیاتیبرنامه میان مدت 
ماهیت و ویژگی های شهر بندرعباس از جمله بندری بودن آن، ضرورت فعالیت شدید بخش حمل و 

 نقل را ایجاب می نماید

 برنامه عملیاتی
ارتباطات برون مرزی و ورود و خروج انواع کاال، رونق بخش بازرگانی و کارهای خدماتی را موجب 

 شده است

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

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

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

 همجوار

 برنامه عملیاتی
ن ساخته پاییز و زمستان ممکاقلیم ویژه و مناسب )که تولید انواع صیفی و سبزی و جالیز را در فصول 

 است(

 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( برنامه عملیاتی
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

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

 وجود گرایش های نیرومند توسعه نزد جوانان و بومیان برنامه عملیاتی

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

 جاری، طرح توسعه عسلویه و ...وجود محرک های مهم توسعه مانند مناطق آزاد ت 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(

 طوالنی در حاشیه ساحل نیلگون خلیج فارسویژگی بندری شهر بندرعباس و ساحل  برنامه عملیاتی

 برنامه عملیاتی
همجواری و فاصله بسیار کم با منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم که مملو از جاذب های طبیعی و 

 بازرگانی و صنعتی است -امکانات تجاری 

 در این منطقه از کشور داردوجود بناها و مراکز تاریخی متعدد که نشان از قدمت سکونت و فعالیت  برنامه عملیاتی

 برنامه عملیاتی
همجواری و نزدیکی به جزیره زیبا و تاریخی هرمز که قلعه پرتغالی های آن مورد توجه گردشگران 

 می باشد

 برنامه عملیاتی

ویژگی های خاص طبیعی موجود در منطقه به خصوص جنگل های حرا و مجموعه ای از این دست 

امکان فعالیت های بازرگانی و تجاری، انگیزه الزم برای خیل مشتاقان  عوامل و مراکز که در کنار

 گردشگری و طبیعت گردی را فراهم می آورد

 جنوب  -موقعیت ممتاز ترانزیتی در کریدور شمال  برنامه عملیاتی

 برنامه عملیاتی
( مهم تجاری، صنعتی، خدماتی و توریستی در Hubاستعداد زیاد برای تبدیل شدن به یک هاب )

 منطقه 

 برنامه عملیاتی
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

 برنامه عملیاتی

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

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... 

 درعباسو تاثیر آنها بر  توسعه شهر بن

 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

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

 دارای توان باال در توسعه فرهنگی و اجتماعی برنامه عملیاتی

 

 

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

، می توان نکات زیر را در ارتباط با چشم انداز شهر  چشم انداز استان هرمزگانبا استفاده از سند     

.بندرعباس استخراج کرد  
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 در چشم انداز بندرعباس چشم انداز استان هرمزگان: نکات قابل توجه بر اساس سند 14جدول 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 پیشتاز و رقابتی با اولویت خدماتبرخوردار از اقتصادی پویا،  چشم انداز استان هرمزگان

 چشم انداز استان هرمزگان
 -بازرگانی کشور و دارای نقش موثر در ترانزیت بین الملل با تکیه برکریدور شمال HUBدروازه جنوبی و 

 جنوب )نوستراک(

 چشم انداز استان هرمزگان
ل حسابرسی و ...( و خدمات پشتیبان حمقطب ارائه دهنده ملی و فراملی خدمات بازرگانی و برتر )بورس، بیمه، 

 و نقل دریایی در سطح خلیج فارس

 چشم انداز استان هرمزگان
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   چشم انداز استان هرمزگان

 چشم انداز استان هرمزگان
مرکز گردشگری فعال و پررونق با تکیه بر گردشگری ساحلی و دریایی و ارائه دهنده خدمات گردشگری در 

 استانداردهای  بین المللی

 چشم انداز استان هرمزگان
اقتصاد دریامحور کشور و مرکز مدیریت و راهبری تعامالت ایران با  نقش آفرینی بندرعباس به عنوان پایتخت

 منطقه آسیای جنوب غربی در بخش های بازرگانی، شیالت و صادرات انرژی
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 یتانهاچشم انداز توسعه مناطق واسسند نکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس  -6-3

 کشور:

 

کشور در چشم انداز بندرعباس یتوجه بر اساس سند چشم انداز توسعه مناطق واستانها : نکات قابل11جدول   

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

دارای جایگاه اول در اقتصاد دریا محور و نقش آفرین به عنوان مهمترین دروازه جنوبی تعامالت کشور  چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور  

انداز توسعه مناطق واستانهای کشورچشم  دست یافته به صنعت پیشرو، متنوع و دانش بنیان     

تکیه بر صنایع آب بر با رویکرد صادراتی در سطح ملی و فراملی  چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور  

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور
درونزا و سازمان فضایی متعادل مبتنی بر حفظ توان اکولوژیک  ٬برخوردار از توسعه ای متوازن و پایدار  

 و مشارکت حداکثری جامعه محلی 

قطب ارائه دهنده خدمات برتر   چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور  

قطب اصلی تولید و صادرات محصوالت شیالتی   چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور  

واستانهای کشورچشم انداز توسعه مناطق  ساحلی و دریایی   ارائه دهنده طیف متنوعی از خدمات گردشگری    

ارتقاء جایگاه منطقه ای بندر شهید رجایی؛ در راستای رقابت پذیری با بنادر کشورهای همجوار  چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور  

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور
قطب اصلی بانکرینگ کشور و ارائه خدمات کشتیرانی، ساخت، تعمیرو پشتیبانی انواع شناورها و حمل  

 و نقل دریایی

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

 منابع اکولوژیک

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور
بهره مند از رفاه اجتماعی  ٬مسئولیت پذیر  ٬قانونمدار  ٬مشارکت جو  ٬خودباور٬آگاه ٬جامعه ای توانمند 

 و مصون از آسیبهای اجتماعی

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

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

طقه ای و ملی از طریق توسعه تکنولوژی و صنعت تصفیه و شیرین سازی آب دریا و انتقال به مقیاس من

 استانهای مجاور
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 :  نیسرزم شینکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس طرح آما-7-3

 در چشم انداز بندرعباس نیسرزم شیطرح آما: نکات قابل توجه بر اساس 4جدول 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 مراودات بازرگانی ایران و کشورهای حاشیه  خلیج فارس از طریق بندرعباس طرح آمایش سرزمین

 بزرگترین بارانداز کشور طرح آمایش سرزمین

خلیج فارسمهمترین مرکز استراتژیک و تجاری کشور در جوار  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

کانتینری کشورسهم غالب و بیرقیب بندرعباس در حمل و نقل  طرح آمایش سرزمین  

 قابلیت توسعه فعالیتهای اقتصادی ، حمل و نقل و بازرگانی طرح آمایش سرزمین

 وجود دو دشت مهم کشاورزی ایسین و تازیان طرح آمایش سرزمین
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 یساختار ینکات قابل استفاده در چشم انداز شهر بندرعباس بر اساس طرح راهبرد-8-3
     

 در چشم انداز بندرعباس یساختار ی: نکات قابل توجه بر اساس طرح راهبرد5جدول 

 

 بهینه کاوی چشم انداز در سایر کالنشهرها:-4

 هنیدر به یو خارج یمرتبط در حوزه داخل یروشن در نگارش چشم انداز از شهرها دیبه منظور داشتن د     

 استفاده شده است. کاوی

مورد توجه  ی، اجتماع ی، گردشگر ی، فرهنگ یمیاقل طیانطباق شرا زانیشهرها م کاوی نهیبه در     

 یبرتر یحوزه دارا کیکه در  یشده در هر مضمون نمونه مشابه خارج یسع نیقرارگرفته است . همچن

 نهیانتخاب موارد به گریآزاد به اطالعات شهر ها از د یدسترس نیهمچن. باشد استفاده شود یمحسوس م

 باشد. یم یکاو

 الف. شهرهای بهینه کاوی شده در مقیاس ملی و دلیل انطباق با شهر بندرعباس:

 تهران: به دلیل پایتخت و در حوزه تقسیمات کشوری،  مرکزیت و جامعیت و کالن شهر بودن .1

 مشهد: مرکزیت و جامعیت و کالن شهر بودن .  .1

 کیش : ساحلی ، گردشگری دریایی و اقلیم گرم و خشک .9

 ی، اسالم-یرانیا یمعمارالنشهر بودن، شهرتوریستی، صنایع دستی، وجود اماکن تاریخی، اصفهان: ک .4

 اقلیم خشک وگرم.

 قزوین: قرار گرفتن در کریدور ترددی. .5

 

 انطباق با شهر بندرعباس: لیو دل لیملبین ال اسیشده در مق یکاو نهیبه یشهرهاب. 

 جده: شهر ساحلی ، پایتخت اقتصاد و گردشگری  .1

 توسعه یافتگی باال، توزیع مناسب خدمات ملبورن: .1

 ونکوور: پیشروترین در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری از دید بانک جهانی .9
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 دوبلین: شهر توسعه یافته دارای بافت سنتی .4

 دبی : بندر ترانزیت کاال و مسافر ، ساحلی ، گردشگری دریایی  .5

 

 

 ج. بررسی چشم انداز در شهرهای بهینه کاوی شده:

 انداز دبی : چشم

 مردم: شاد خالق و توانمند 

 و منسجم ریجامعه فراگ کی 

 دیکار و بازد ،یزندگ یحیمحل ترج 

 داریشهر هوشمند و پا کی 

 یدر اقتصاد جهان یمرکز محور کی 

 یو عال شرویدولت پ با 

 چشم انداز ونکوور:

  بر یمبتن یشهر میاست بتوان ییچشم انداز ما خلق فرصتها     

 یقو یمحل اقتصاد 

 سرزنده ، پرجنب و جوش و کامل محالت 

 ندهینسل آ ازیشده مطابق با ن یو سازمانده یالملل نیب یشهر  

 ایشهر دن نیسبزتر 

 روزمره مردم یهنر با زندگ قیتلف 

 یتوسعه مجامع فرهنگ قیاز طر یجامعه مدن تیتقو  

 یقابل زندگ ندهیآ جادیا ی، مرفه برا سالم ر،یو نقل فراگ حمل 

 جامعه باشد یکه منعکس کننده نشاط فرهنگ ییپارک ها یدارا 

 

 چشم انداز ملبورن:
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 بخش و پایدارملبورن شهری است برجسته، الهام 

 ممرد برای شهری 

 خالق شهری 

 شکوفا شهری 

 دانا شهری 

 زیستی شهری 

 همبند شهری 

 

 چشم انداز دوبلین:

ا پایدارترین، پویاترین و مبتکرترین شهرهای منطقه اروپسال آینده، دوبلین به عنوان یکی از  94تا  15در        

انداز مشترک شهروندان و رهبران شهری خود، شهری است المللی است. دوبلین با چشمدارای شهرتی بین

زیبا، فشرده، با شخصیتی متمایز، دارای فرهنگی بانشاط و متنوع، هوشمند، سبز، و با اقتصادی مبتنی بر 

های همجوار خود از نظر اجتماعی، شهری است فراگیر با سیستم حمل و نقل عمومی، نوآوری. در بین شهر

روی نمونه و ستودنی در پوشش یک شبکه فضای سبز متنوع و باکیفیت. به طور سواری و پیادهدوچرخه

نبال دانداز دوبلین عبارت است از پایتختی که مردم با هر انتخابی برای زندگی، کار و تجربه به خالصه، چشم

 .گردندآن می

 چشم انداز جده:

 به دو شهر مقدس ای دروازه •

  داریپا یشهر •

 بایز یعیبه طور طب •

 ایخالق و پو یالملل نیچشم انداز ب • 

 محل مهربان، عادالنه و قابل دسترس •

 شود یکه باعث رشد مردم و کسب و کار م یمکان •

 شرفتهیپ یشهر مدرن و با تکنولوژ کی •
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 شهر عادالنه و بدون فقر کی •

 شرویو کسب و کار پ یستیمقصد تور •

 متنوع داریاقتصاد پا •

 

 چشم انداز مشهد:

بر  یبتنم برتر، عیو صنا یفرح بخش، با اقتصاد خدمات دهنده، ،آرامشیو مذهب یاحتیس ،یارتیزشهری      

 :شده است یمعرف ریز یو خدمات مناسب در سطح جهان در محورها یفناور

 است: یمشهد مقدس کالن شهر ندهیسال آ 14 در

 یو جهان یمل اسیدر مق یو فرهنگ یارتیز-یمنحصر به فرد مذهب تیهو با 

 عیو با اتکا به اقتصاد دانش محور، صنا یجهان کردیبا رو یدر سطح مل یشهر داریتوسعه پا شتازیپ 

 یعیطب یو گردشگر یفرهنگ یگردشگر ،یارتیخدمات ز ژهیو خدمات برتر به و شرفتهیپ

 تمام شهروندان، زائران،  یبرا زیو خاطره انگ منیفعال، سرزنده، ا ت،یبا هو یشهر یفضاها یدارا

 .گردشگران و مسافران

 

 

 

 چشم انداز اصفهان:

 یاسالم رانیفرهنگ و تمدن ا تختیاصفهان، پا  

 یاسالم نیبخش و مظهر تمدن نومسجدمحور، مهد عالمان و نخبگان، الهام ب،یط ،یاسالم یشهر  

 عدالت  کردیمدار و با روارزش ،ییبر حکمت و دانا یواحد، مبتن تیریمحور با مدمردم یشهر

  یاجتماع

 یو نمونه در فرهنگ شهروند ریپذتیمؤمن، دانا، بانشاط، مسئول یخالق با مردم یشهر  

 سالم و هوشمند  من،ینواز، سرسبز، آباد، روان، اچشم ییمایبا س بایز یشهر 
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 یرهنگو ف یخیتار تیمتعادل، متوازن و سازگار با هو ،یاسالم -یرانیا یبا معمار شرفتهیپ یشهر  

 و توأم  یردشگرو گ یعلم، فناور دیبر تول یور، متکو بهره ایپو شتیبا اقتصاد و مع افتهیتوسعه یشهر

 با رفاه 

 زندگی یبرا رانیشهر ا نیو بهتر یدر فرهنگ، هنر و گردشگر یبرتر جهان گاهیجاسرآمد با  یشهر 

 

 چشم انداز تهران:

کالن شهر تهران و  یبرا یثاقیمطلوب شهر در افق طرح و م یمایچشم اندار بلند مدت شهر تهران،که س

 :است ریز یبر آرمان ها یساله کشور ، مبتن ستیب کشور است که هماهنگ با چشم انداز تختیپا

 (ابدی یسامان م بهیط اتیانسان و ح یرشد و تعال یکه برا ی)شهریرانیا تیبا اصالت و هو یشهر 

 یهوشمند و جهان ه،یدانش پا یشهر 

 متنوع و گسترده یعموم یشاداب و سرزنده با فضاها با،یسرسبز، ز یشهر 

 ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح بیامن و مقاوم در برابر انواع آس یشهر 

 و فراغت  تیسکونت، فعال یمناسب برا یو منسجم با ساختار داریپا یشهر 

 عادالنه نیها و تام ینابرابر لیمناسب، همراه با تعد یساخت ها ریو ز یروان با رفاه عموم یشهر 

 حقوق شهروندان هیکل

 و  یپژوهش -یامور فرهنگ تیمدرن و مرکز یو با اقتصاد یو جهان یبا عملکرد مل یشهر کالن

 ی.جنوب غرب یایاز سه شهر مهم و برتر منطقه آس یکیدر سطح کشور و حداقل  یاسیس

 چشم انداز قزوین:

 شهری با یک نظام مدیریت شهری یکپارچه، هماهنگ، برنامه محور، توانمند و شهروندمدار 

   بانشاط و امن سالم، پایدار، شهری 

  توانمند، دانش محور و رقابتیپویا اقتصاد با شهری ، 

  ملی و منطقه ای سطح در برتر دانش و اطالعات خدمات، کاالها، ارائه و تولید مرکز 

  خارجی و داخلی گردشگران برای جذاب و زیبا باهویت، تاریخی، شهری 
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 طبیعت با هماهنگ و سنتی باغهای با سبز شهر 

  اسالم جهان در خوشنویسی هنر مرکز و پایگاه 

  فراملی و ملی سطح در دانشگاهی و پژوهشی علمی، قطب 

  ساکنانش همه برای برابر فرصتهای و امکانات با عدالت محور شهر 

  کنند افتخار آن به ساکنانش که شهری 

  مشارکت جو و مسئول آگاه، بافرهنگ، شهروندان با شهری 

  زیست محیط دوستدار و متنوع صنایع با صنعتی -ترانزیتی شهری 

 چشم انداز کیش : 

 است امن، آرام و پاک: یطیمح

 طیمح یها یاز آلودگ یسرشار از آرامش، سالم و عار ،یو مل یاسالم یو ارزش ها یبر اصول اخالق یمتک

ت با حفظ حقوق و کرام ییو قضا یاجتماع تیو بهره مند از امن یفارغ از مسائل و معضالت اجتماع ،یستیز

 امکانات یدارا دشگران،توسط شهروندان و گر یو مقررات اجتماع نیقوان تیانسان ها به نحو احسن، رعا

سواحل  سرسبز و یو پارک ها اهانیآکنده از درختان، گ رهیجز یعیطب طیمح ،یو درمان یبهداشت شرفتهیپ

جمع  یها نهیدر زم یخدمات شهر زاتیامکانات و تجه نیبهتر یدارا ،یو امن شهر بایز ز،یخوب و تم

، قانون مدار یسامانه انتظام یحوادث، دارا رلو کنت یریشگیو پ یمنیا یو دفع مواد زائد، سامانه ها یآور

 از بروز جرائم. یریشگیبر پ یمقتدر، مورد اعتماد و مبتن

 استخراج عبارات کلیدی چشم انداز از اسناد باالدستی: -5

متناظر )لنگرگاه  یدیعبارات کلبا بررسی نکات کلیدی در اسناد باالدستی که پیشتر به آن پرداخته شد،   

ر دنکات برگرفته از اسناد باالدستی را  کیتفک(  جهت تدوین چشم انداز استخراج گردید . جداول زیر 

 منتخب نشان میدهد . یلنگرگاه یگروهها

 

 

اقتصاد متنوع و پایدارنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  14جدول شماره   
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 اقتصاد متنوع و پایدار

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوری سند چشم

 اسالمی 

رتقاء اتقویت و بهبود عملکرد اقتصادی منطقه با اقتصاد جهانی و تحقق اهداف مانند تامین سرمایه ، 

 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 

 اولویت خدماتبرخوردار از اقتصادی پویا، پیشتاز و رقابتی با  چشم انداز استان هرمزگان

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 ایجاد سازو کارهای الزم و حمایت افزایش بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید  

 سرزندگی و گردش مالی گسترده در شهر. طرح راهبردی ساختاری

 کمبود منابع مالی قابل اتکاء و مستمر طرح راهبردی ساختاری

 ساختاریطرح راهبردی 
تنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مناسب برای افزایش درآمد شهرداری از طریق وضع عوارض 

 جدید.

 طرح راهبردی ساختاری
وجود زمینه های الزم برای اقدام به انجام پروژه های مشارکتی با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در 

 توانمندسازی شهرداری. جهت کسب درآمد و تحقق طرح های خدماتی و

 بی عالقگی به سرمایه گذاری ثابت ، ماندگار و مشارکت ، به ویژه از سوی غیربومیان دارای درآمد باال طرح راهبردی ساختاری

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

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

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

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

آن  ه توجیه فنی، اقتصادیدولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی ک 

به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعه ای را تضمین 

 نماید

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

) قانون مالیات بر ارزش افزوده :  ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور  19عوارض موضوع ماده ( 

شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی  و عوارض

کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت 

ع زی) سهم کالنشهرها، پنجاه وسه درصد سایر شهرها محاسبه و بین تمام شهرداریها تو% 11دوازدهدرصد( 

 میگردد
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 اقتصاد متنوع و پایدار

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

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

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

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 
 و نقل ریلیتقویت اقتصاد حمل 

 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 برنامه میان مدت عملیاتی

 

 

 

 

 

 ایمن ، امن و تاب آورنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  15جدول شماره 

 ایمن ، امن و تاب آور

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 برنامه ششم توسعه کشور

احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست وهفتاد محله در قالب مطالعات 

ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های مختلف )شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـ مصوب 

 گاههای غیررسمی و حاشیـه ای(
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 استقرار شهر در پهنه ی برخورداری از خطر باالی نسبی زلزله. طرح راهبردی ساختاری

 طرح راهبردی ساختاری
ای بودن جنس زمین در بخشی از شهر و باالبودن سطح آ  احتمال وقوع پدیده روانگرایی خاک به سبب ماسه

 بهای زیرزمینی

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

 فرسودگی بافت های قدیمی و حاشیه ای طرح راهبردی ساختاری

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور

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

 مقاومسازی و بازآفرینی ساالنه حداقل دویست و هفتاد محله اقدام نماید

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور
 تهیه پیوست پدافند غیرعامل

 

 

 

 

 ی، غن یعیطب ستمیبرخوردار از اکو س گروه لنگرگاهینکات برگرفته از اسناد باالدستی در  کیتفک:  16جدول شماره 

 و متنوع

و متنوع ی، غن یعیطب ستمیبرخوردار از اکو س  

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه 

 کشور
 توسـعه سواحل
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سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

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

 گیاهی و جانوری

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

ار واعمال مدیریت یکپارچه بر منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر حفاظت از اکوسیستمهای ویژه ن

 ساحلی و رعایت تعادل در بهره برداری از عرصه های مرتعی و منابع دریایی

 طرح راهبردی ساختاری

استقرار شهر بندرعباس به صورت خطی در ساحل خلیج فارس و برخورداری ا ز شرایط اقلیمی خاص موجب 

ی شهری بندرعباس شکل گیری اکوسیستم های متنوع دریایی، تاالبی و ... در محدود ه  شهر و منطق ه 

گردیده است . نزدیکی به جنگل های حرا، وجود زیستگاه های متعدد پرندگان دریایی و ... از قابلیت های 

 زیست محیطی این منطقه حکایت دارد.

 طرح راهبردی ساختاری

این  . اقلیم گرم و مرطوب منطقه  ساحلی، مکان مناسبی برای رشد برخی از گیاهان بومی را فراهم آورده است

گیاهان به ویژه در اراضی رها شده بیشتر به چشم می خورد. استفاد ه ی گسترده از پوشش گیاهی آب دوست و 

چه به زیبایی اگر -غیربومی بندرعباس ، همچون انواع نخل های زینتی، اوکالیپتوس و ... به سبب هزینه بر بودن 

 تا حد زیادی غیرمنطقی می نماید. و همچنین عدم سایه اندازی آنها -فضاهای شهر می افزاید

برنامه میان مدت 

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

 

 

 یشاورزبرخوردار از صنعت و ک نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  17جدول شماره 

 یپرور یو آبز ییایدر عیصنا تیبا اولو شرویپ

یپرور یو آبز ییایدر عیصنا تیبا اولو شرویپ یبرخوردار از صنعت و کشاورز  

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه  

 کشور 
 توسعه معدن و صنایع معدنی 
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یپرور یو آبز ییایدر عیصنا تیبا اولو شرویپ یبرخوردار از صنعت و کشاورز  

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه  

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

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
 قطب اصلی تولید و صادرات محصوالت شیالتی  

چشم انداز توسعه 

 مناطق واستانهای کشور

ا و حمل و نقل رهقطب اصلی بانکرینگ کشور و ارائه خدمات کشتیرانی، ساخت، تعمیرو پشتیبانی انواع شناو 

 دریایی

چشم انداز توسعه 

 مناطق واستانهای کشور

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

 اکولوژیک

چشم انداز استان 

 هرمزگان

از، سیمان و یوم، پتروشیمی، نفت و گبرخوردار از جایگاه ممتاز در صنعت کشور با تکیه بر صنایع آلومین

 فوالد با رویکرد صادراتی

چشم انداز استان 

 هرمزگان
 از قطبهای شیالت و آبزی پروری کشور با رویکرد صادراتی  

سند ملی توسعه استان 

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

ملی توسعه استان سند 

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

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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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یپرور یو آبز ییایدر عیصنا تیبا اولو شرویپ یبرخوردار از صنعت و کشاورز  

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

ای ه حمایت از نهادهای کار آفرین و جلب سرمایه های خارجی با تاکید بر کار آفرینان محلی و سرمایه

 بومی مستقر در کشور های حاشیه خلیج فارس 

طرح راهبردی 

 برخورداری از ذخایر گاز و منابع طبیعی پایه نظیر آبزیان، محصوالت کشاورزی و موادغذایی. ساختاری

برنامه میان مدت 

 عملیاتی

نایع امکان ایجاد صموقعیت خاص استقرار استان در ساحل خلیج فارس و دریای عمان که به دلیل ساحلی بودن، 

 وابسته و پیوسته به شیالت و ترابری دریایی را ممکن می سازد

برنامه میان مدت 

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

برنامه میان مدت 

 عملیاتی
 صادراتیامکان تولید محصوالت باغی سودآور و 

برنامه میان مدت 

 عملیاتی
 امکان توسعه کشت گلخانه ای و کشت هیدروپونیک

برنامه میان مدت 

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

برنامه میان مدت 

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

میان مدت برنامه 

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

برنامه میان مدت 

 عملیاتی
 سطح تقاضای باال برای محصوالت کشاورزی )بدلیل رشد جمعیت و سطح نسبی باالی درآمد(
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یپرور یو آبز ییایدر عیصنا تیبا اولو شرویپ یبرخوردار از صنعت و کشاورز  

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه میان مدت 

 عملیاتی
 ادرات آنهاامکانات توسعه کشت محصوالت سودآور و ص

برنامه میان مدت 

 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

 ستیز طیو حفاظت مح یداریپانکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  18جدول شماره 

 ستیز طیو حفاظت مح یداریپا

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 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  
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 برنامه ششم توسعه کشور  

 برنامه ششم توسعه کشور  
( در سیاستها و برنامه های توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست SEAمحیط زیست )نظارت بر ارزیابی راهبردی 

 محیطی

 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

توسعه مناطق چشم انداز 

 واستانهای کشور

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

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

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

های سطحی )اعم از رودخانه های دائمی و مراکز از طریق ذخیره سازی و جلوگیری از هدررفتن آب

فصلی( و تاکید بر حفاظت کیفی آب های سطحی، استفاده از منابع آب های شیرین زیرزمینی، بهره 

 ها و آب های غیرمتعارف و انتقال آن به مراکز مصرف.کنز آب شیرینگیری ا
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 ستیز طیو حفاظت مح یداریپا

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

 تخریب محیط زیست 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحی آب  

سند ملی توسعه 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 

 شوار می باشد .طبیعی د

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان
 تامین آب و مهار روان آبهای سطحی   

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

نهادینه کردن رویکرد مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه 

 مصرف آب 

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

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

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

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

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

 حاشیه تاالبها 

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

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

 اری بخش خصوصی و شهرداریهااجرای قانون برنامه با همک

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

 شرویمطلوب و پ یحکمراننکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  14جدول شماره 

 شرویمطلوب و پ یحکمران

 استناد در چشم انداز بندرعباس نکات قابل سند
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برنامه ششم توسعه  

 کشور 
 اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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

 نیروهای بومی

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 
 اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 
 ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران

قانون برنامه ششم توسعه 

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

 اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالمها را پیاده کنند

 خرم و سرسبزنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  24جدول شماره 

 خرم و سرسبز

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 از گیاهان بومی منحصر به فرد منطقه می باشدامکان کاشت و پرورش حرا که  طرح راهبردی ساختاری

 نزدیکی به مناطق حفاظت شده گنو و جنگلهای حرا. طرح راهبردی ساختاری

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور

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

 سنواتی

 وجود دو دشت مهم کشاورزی ایسین و تازیان طرح آمایش سرزمین

 دانش محور و هوشمندنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  21جدول شماره 

 دانش محور و هوشمند
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوری سند چشم

 اسالمی 

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

 اجتماعی 

برنامه ششم توسعه  

 کشور 
 فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی 

 یو تجار یانتعامالت بازرگدروازه نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  22جدول شماره 

 ییو منطقه ا یمل

 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوری سند چشم

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

انداز جمهوری سند چشم

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

انداز جمهوری سند چشم

 اسالمی 

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

 مسافر

 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  
مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی )داخلی و خارجی(، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و 

 هره برداری از بنادر اصلیب

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهای کشور
 قطب ارائه دهنده خدمات برتر  

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهای کشور
 ؛ در راستای رقابت پذیری با بنادر کشورهای همجوارارتقاء جایگاه منطقه ای بندر شهید رجایی 
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 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهای کشور
 قطب دوم صادرات انرژی کشور 

 چشم انداز استان هرمزگان
بازرگانی کشور و دارای نقش موثر در ترانزیت بین الملل با تکیه برکریدور  HUBدروازه جنوبی و 

 جنوب )نوستراک( -شمال

 چشم انداز استان هرمزگان
حسابرسی و ...( و خدمات قطب ارائه دهنده ملی و فراملی خدمات بازرگانی و برتر )بورس، بیمه، 

 پشتیبان حمل و نقل دریایی در سطح خلیج فارس

 چشم انداز استان هرمزگان
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

ملی توسعه استان سند 

 هرمزگان

تجهیز و تقویت بندرعباس بعنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور در افق چشم انداز برای پوشش  

 خدماتی مورد نظر و خدمات برتر منطقه 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

( در خلیج فارس با قابلیت ارائه  HUBصنعتی مهم )  –قشم در حد مرکز تجاری  –توسعه مجموعه بندرعباس  

خدمات تخلیه و نگهداری کاال ، خدمات فرودگاهی و بندری صادرات مجدد و توسعه گردشگری داخلی و 

 خارجی 

سند ملی توسعه استان 

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

توسعه استان سند ملی 

 هرمزگان

ترده پولی اقتصادی و روابط گسنزدیکی با کشور های ساحلی خلیج فارس و پیوند تاریخی ، فرهنگی ،

 و مالی و مبادله کاال و فرهنگ با کشور های مذکور 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

بخش  نقش برتر امکان ایجاد گسترش مرکز توسعه بازرگانی صادرات و واردات به دلیل محوریت و

وایی ، دریایی هبازرگانی و مزیت نسبی توسعه  به دلیل تاسیسات عظیم بندری و شبکه های ترابری 

 زمینی و ریلی با عملکرد ملی و فراملی،

 وجود پتانسیل های تجاری و فرصتهای اقتصادی ویژه در شهر. طرح راهبردی ساختاری

 مبادالت تجاری و لنگرگاهی آن.اهمیت گمرکی شهر در  طرح راهبردی ساختاری
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 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

موقعیت استراتژیک استقرار بندرعباس در شمال تنگه ی هرمز که موجب استقرار بزرگترین پایگاه های هوایی  طرح راهبردی ساختاری

 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 ساختاریطرح راهبردی 

 دارا بودن نقش ویژه در شبکه ارتباطی کشور قانون برنامه ششم توسعه کشور 

 مراودات بازرگانی ایران و کشورهای حاشیه  خلیج فارس از طریق بندرعباس طرح آمایش سرزمین

 بارانداز کشوربزرگترین  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

 بندرعباس در حمل و نقل کانتینری کشورسهم غالب و بیرقیب  طرح آمایش سرزمین

 قابلیت توسعه فعالیتهای اقتصادی ، حمل و نقل و بازرگانی طرح آمایش سرزمین

 المللی هوایی و زمینیبندرعباس دروازه بین طرح گردشگری استان

 برنامه میان مدت عملیاتی
فعالیت شدید بخش حمل و نقل را ماهیت و ویژگی های شهر بندرعباس از جمله بندری بودن آن، ضرورت 

 ایجاب می نماید

 برنامه میان مدت عملیاتی
ارتباطات برون مرزی و ورود و خروج انواع کاال، رونق بخش بازرگانی و کارهای خدماتی را موجب شده 

 است

 سال گذشته  94رشد قابل مالحظه  بخش خدمات در  شهر در طی  برنامه میان مدت عملیاتی

 برخورداری استان از زیرساخت های اصلی ترابری شامل ترابری آّبی، جاده ای، ریلی و هوایی مدت عملیاتی برنامه میان

 امکان دسترسی مناسب به مواد اولیه وارداتی صنعت و صدور فراورده های صنعتی به کشورهای همجوار برنامه میان مدت عملیاتی

 توسعه مانند مناطق آزاد تجاری، طرح توسعه عسلویه و ...وجود محرک های مهم  برنامه میان مدت عملیاتی
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 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 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(

 ت عملیاتیبرنامه میان مد
همجواری و فاصله بسیار کم با منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم که مملو از جاذب های طبیعی و امکانات 

 بازرگانی و صنعتی است -تجاری 

 جنوب  -موقعیت ممتاز ترانزیتی در کریدور شمال  برنامه میان مدت عملیاتی

 ( مهم تجاری، صنعتی، خدماتی و توریستی در منطقه Hubبه یک هاب )استعداد زیاد برای تبدیل شدن  برنامه میان مدت عملیاتی

 وجود بازار مناسب نزدیک در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای محصوالت شیالتی و کشاورزی برنامه میان مدت عملیاتی

 برنامه میان مدت عملیاتی

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

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

 بازارهای داخلی می گردد

 شهروند مدارنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی   کیتفک:  23جدول شماره 

 شهروند مدار

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهای کشور

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

 مشارکت حداکثری جامعه محلی 

 ریشه کنی فقر شدید و گرشنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی  سند ملی توسعه استان هرمزگان

 طرح راهبردی ساختاری
مهاجرپذیری شدید شهر و عدم تناسب بین تعداد جمعیت با نیازهای خدماتی، رفاهی و کمبود فقدان مسکن 

 مناسب.

 اجتماعیپیشگیری و کاهش آسیبهای  قانون برنامه ششم توسعه کشور 

 یغن تیفرهنگ و هونکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  24جدول شماره 
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 یغن تیفرهنگ و هو

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

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

 کشورهای همجواروجود زمینه های مناسب اجتماعی و فرهنگی برای ارتباط با  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 برنامه میان مدت عملیاتی
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 ییایدر یحیو تفر یعیطب یگردشگرنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  25جدول شماره 

 ییایدر یحیو تفر یعیطب یگردشگر

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 توسعه گردشگری برنامه ششم توسعه کشور  

 ساحلی و دریایی   ارائه دهنده طیف متنوعی از خدمات گردشگری  چشم انداز توسعه مناطق واستانهای کشور

 چشم انداز استان هرمزگان
مرکز گردشگری فعال و پررونق با تکیه بر گردشگری ساحلی و دریایی و ارائه دهنده 

 خدمات گردشگری در استانداردهای  بین المللی

 سند ملی توسعه استان هرمزگان
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

 توسعه گردشگری داخلی و خارجی  سند ملی توسعه استان هرمزگان

 توسعه فعالیت های گردشگری با توجه به نوار ساحلی و جزایر  سند ملی توسعه استان هرمزگان

 طرح راهبردی ساختاری

وجود ساحل طوالنی در جنوب و ارتفاعات پوالدی در شمال از مناظر شهری و میراث طبیعی 

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
در زمستان و ایام نوروز، در شرایطی که سایر نقاط کشور از برخورداری از اقلیم بسیار مناسب 

 برودت هوا برخوردار می باشند امکان مناسبی برای جذب توریسم میباشد

 طرح راهبردی ساختاری
ساحلی بودن شهر بندرعباس،که خود موجب پدید آمدن مزیت های متنوعی از بعد طبیعی، 

 اقتصادی و ... برای شهر گردیده است.

 راهبردی ساختاریطرح 

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 

خصوص بهره برداری از دره ی سرسبز ایسین و کمی دورتر از آن سیاهو، توجه ناکافی به 

ی و فرآوری محصوالت دریایی و ... در طرح ها و برنامه های شهر بندرعباس مهر صنایع شیالت

تاییدی بر این ادعاست که به ظرفیت های بسیار باال در شهر بندرعباس و حوزة شهری آن کمتر 

 توجه شده است 

 طرح راهبردی ساختاری
هر و احلی بودن شافزایش نقش تجاری و سیاحتی شهر به ویژه درسال های اخیر با توجه به س

 نزدیکی به جزیر ههای قشم و هرمز.
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 ییایدر یحیو تفر یعیطب یگردشگر

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 شرایط ویژه آب و هوای جهت گردشگری طرح آمایش سرزمین

 برنامه میان مدت عملیاتی
همجواری و نزدیکی به جزیره زیبا و تاریخی هرمز که قلعه پرتغالی های آن مورد توجه 

 گردشگران می باشد

 برنامه میان مدت عملیاتی

خاص طبیعی موجود در منطقه به خصوص جنگل های حرا و مجموعه ای از این ویژگی های 

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

وسعه هدفمند بر ساختار ت یمبتننکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  26جدول شماره 

 یشهر

 یبر ساختار توسعه هدفمند شهر یمبتن

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 تاییتاریخی و مناطق روس بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری)حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده(، بافتهای برنامه ششم توسعه کشور  

 اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده  برنامه ششم توسعه کشور  

 تداوم حاشیه نشینی و گسترش سکونتگاه های غیررسمی  طرح راهبردی ساختاری

قانون برنامه ششم توسعه 

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

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب 

اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در  قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از

 قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

قانون برنامه ششم توسعه 

 کشور 

دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیالت یارانه ای نسبت به 

بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی ) از % 41احیاء و بهسازی حداقل دهدرصد( 

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.



 
 

77 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

ردار از  محالت با نشاط و برخونکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  27جدول شماره 

 و منسجم ریفراگ یاجتماع یوندهایپ

 و منسجم ریفراگ یاجتماع یوندهایمحالت با نشاط و برخوردار از  پ

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

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

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

 و مصون از آسیبهای اجتماعی

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

وجود زمینه های قانونی برای توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعالیت های مرزشی ، گرایش 

( به سرمایه گذاری و خدمات رسانی در  NGOبخش خصوصی و تشکل های داوطلب غیر دولتی )

 توسعه ورزش 

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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 .

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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 

 وجود گرایش های نیرومند توسعه نزد جوانان و بومیان برنامه میان مدت عملیاتی
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 آرام و رواننکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  28جدول شماره 

 آرام و روان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری  برنامه ششم توسعه کشور  

 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 

 طرح راهبردی ساختاری

ه با ک ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی استوار است

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 
همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها و 

 نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها

1 

 

 فراوانی گروههای لنگرگاهی چشم انداز:
مشخص  لیچشم انداز به صورت ذ نیمربوط به تدو یدیعبارات کل یفراوان ،یبا توجه به اسناد باالدست       

 شد.
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 یلنگرگاه یگروهها ی: فراوان24جدول 

 

 

 

 

 

 

 چشم انداز استخراج شده:-6

 جمعی، رکارب یشهر بر اساس سرانه ها یکالبد یشما ی، بررسیاسناد باالسر هیکل یبه استناد بررس       

 و ی، بهینه کاوی های انجام شده در مقیاس ملیستاد راهبر یسازنده اعضا شنهاداتینقطه نظرات و پ یبند

 عبارتست از : 1411بندرعباس در افق  یشهردار یانداز ها شمبین المللی ، چ

 

فراوانی در اسنادواژه لنگرگاهی

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

پروری
25

41دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی 

16اقتصاد متنوع و پایدار 

5حکمرانی مطلوب و پیشرو

17پایداری و حفاظت محیط زیست

6مبتنی بر ساختار توسعه هدفمند شهری

14گردشگری طبیعی و تفریحی دریایی

2دانش محور و هوشمند

4آرام و روان

7ایمن ، امن و تاب آور

0دسترسی متوازن به امکانات شهری)عدالت اجتماعی(

4شهروند مدار

6برخوردار از اکو سیستم طبیعی ، غنی و متنوع

7محالت با نشاط و برخوردار از  پیوندهای اجتماعی فراگیر و منسجم

4خرم و سرسبز

7فرهنگ و هویت غنی
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قرارگرفت. ستاد راهبری بیمورد تصو 97 ماه سال بهشتیارد چهارم خیچشم انداز در تار نیا       

 

 مختصر در یفیاستفاده شده در چشم انداز تعار یواژه ها دیعبارات و کل  یدرادامه به منظور شفاف ساز

 :است دهیاز کلمات ارائه گرد کیخصوص هر 

 

 

 

 

 4141شهر بندرعباس رد افق سال 

ر و ربخوردار از زیست بوم اهی متمازی  و ارزشمند , شهری خرم، آرام و روان با محیط زیستی پایدا

ر، دانش پاهی و هوشمند با حکمرانی مطلوب و بهره ور  شهری شهروندمدا

گاه ربرت رد اقتصاد مبتنی رب صنعت ، تجارت   و گردشگری ردیا محور و نقش آفرین هب عنوان ردوازه  شهری با جای

 تعامالت تجاری ملی و منطقه ای

ره محالتی شهری چشم نواز و اتب آور، بهره مند از رافه اجتماعی همراه با اتمین عادالهن حقوق شهروندی رد گست 

 سرزنده و باهویت
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 :  شهری خرم

 .شده است فیمسرور تعر وشادمان ، خوشوقت  یدر لغت نامه دهخدا به معن خرم

. ندینما یبا طراوت و شاداب که مردم احساس سرزندگ یشهر یاست بهره مند از فضا ها یخرم شهر شهر

 شود و در نهایت منجر یسرزندگی عاملی است که در نتیجه جذابیت فضاها و رضایت شهروندان حاصل م

 (.گردد )لینچ یی زیست پذیر مبه ایجاد فضای

ها ،  تیو محدود یبوم طیبا شرا یباشد که ضمن همخوان یم یبه گونه ا یشهر یشهر خرم فضاها در

و  ییاب و هوا طیسبز متناسب با شرا یاز فضا ی.برخورداردیالزم را به شهروندان منتقل نما یسرزندگ

 .باشد یشهر خرم م یها یژگیمفرح از و یشهر یفضاها

ردد، میزان و گ یافزایش سرزندگی فضاهای شهری، جذابیت برای گذران زندگی، کار و تفریح بیشتر م با

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

 داریپا یستیز طیمح

جوامع مطرح بوده و  هیدر کل یموضوع مهم علم کیبه عنوان  ریاخ یدر سالها داریپا یتوسعه شهر مقوله

 .را به خود اختصاص داده است یتوسعه شهر اتیاز ادب یعیبخش وس

 یب کند،ینسل حاضر را برآورده م یازهایاست  که ن یشهر یداریبروتلند  شهر پا ونیسیکم فیبا تعر مطابق

 هیحادات فیبر اساس تعر نیخود به مخاطره اندازد همچن یازهایرفع ن یرا برا ندهیآ ینسلها ییآنکه توانا

 یستمهایاکوس تیبه ظرف وجهت نیدر ع یانسان یزندگ تیفیک یارتقا داریدر هدف شهر پا یحفاظت جهان
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 یورداررا برخ داریشهر پا یژگیو ویر یمجمع جهان هیانی. در ب میکنیم یکه در آنها زندگ یکنندها تیحما

 یکنون یهانسل ازیدرضمن توجه به ن شرفتیتوسعه و پ عت،یسالم و پربار و هماهنگ با طب اتیانسان ها از ح

 یهیروح یایبرداشتن فقر، محافظت و اح انیاز م ،یندگز یدر استانداردها یکاهش نابرابر نده،یو آ

از  یلمع یهایسطح آگاه یارتقا دار،یو مصرف ناپا دیتول یتوسط کشورها، کاهش الگوها یمشارکت جهان

و  عیتوز ،یرشد، سازگار شیافزا لهیبه وس داریبه توسعه پا لیتوان ن شیو افزا یتبادل دانش و فناور قیطر

مرده ، برش ستیز طیمح نهیکارآمد در زم نیوضع قوان ،یو ابتکار دیجد یهایاعم از فناور یانتقال فناور

 .است

، عدالت و مشارکت به عنوان اصول  ینگر ندهی، آ ستیز طیاصل توجه به مح 4 هیبر پا داریشهرپا کی

 .باشد یاستوار م یاصل

 ستیز طیخشک ضرورت نگاه داشت مح مهیخشک و ن میشهر بندرعباس با توجه به قرارگرفتن در اقل در

 .باشد یم ژهیو دیمورد تاک یشهر یریپذ ستیبه عنوان اصل ز

رکت و با مشا ندهیو آ ینسل فعل یزندگ یبرا یشهر جادیبه منظور ا ستیز طیاز مح تیحما داریدر شهر پا 

 باشد یم دیشهروندان مورد تاک یهمکار

 6 و ارزشمند زیمتما یبوم ها ستیبرخوردار از ز

 شهروند مدار

 تایباشند در ادب یهمان شهروندان م ایمردم  ینعمتان اصل یصاحبان ول یهر کشور ، شهر و حکومت در

 توجه به منافع توده ماتیتصم هیشود محور کل یگفته م ی، شهرشهروند مدار به شهر یاسالم تیریمد

 .باشد یم ینید میتعال هیبر پا یاصل نفعانیشهروندان به عنوان ذ

 تیکه رضا ردیگ یم لیو تکم یطراح یشهر بندرعباس به گونه ا یساخت ها ریافق چشم انداز ز در

 .ردیمد نظر قرارگ یاتیبه صورت کامال عمل یشهر یها یزیبرنامه ر یشهروندان به عنوان رکن اصل

شهر شهروند مدار استفاده از خرد جمعی، تکثرگرایی، مسوولیت پذیری، مشارکت شهروندان،  کی در

ه ک ییقراگرفته به گونه ا ماتیعدالت و حقوق شهروندی، پاسخ گویی به شهروندان، در راس همه تصم

 ندیت محسوس مشاهده نمابه صور یشهر ماتیشهروندان نقش خود را در تصم
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 و هوشمند هیدانش پا

 از جمله: اقتصاد دیهوشمند جد یزندگ یاصل اریشش مع یکه دار شودیگفته م یهوشمند به شهر شهر

 کیهوشمند و در آخر  یهوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگ طیهوشمند، حمل نقل هوشمند، مح

 .هوشمند باشد یادار تیریمد

 رساختیز ای یحال به دانش ارتباط نیهستند. شهرها در ع یکیزیف هیسرما ای رساختیز یدار شهرها

 .دارند اجیاحت ندیگویهم م  یفکر هیکه به آن سرما یاجتماع

و به  دیآیکننده به حساب م نییعامل تع کی گریکدیرقابت شهرها با  یدر جهان معاصر برا یفکر هیسرما

در روند  یابزار راهبرد کیمفهوم مهم و  کیبه عنوان  جیخاطر است که شهر هوشمند به تدر نیهم

 .مطرح شده است یمدرن شهر دیتول یهاضرورت

مانند  یو ... بوده که در آن به مسائل یصنعت ،یاقتصاد داریتوسعه پا یممتاز برا یشهر هوشمند مکان 

بهبود  ،یشهر یهارساختیز یسازنهیو به یبروز رسان ن،یسرزم بیتخر ،یآلودگ ،یمصرف انرژ ک،یتراف

العات با تبادل اط وبر اساس ارتباط  ک،یستماتینوآورانه و س کردیرو کی قیو ... از طر یزندگ تیفیک

 .شود یپرداخته م یشهر تیریمد یندهایفرآ یسازنهیهدف به

 مطلوب و بهره ور یحکمران

 مطلوب عبارتند از :             یحکمران یمشخصه ها

 زیتجمعات مسالمت آم  یو آزاد انیب یبر آزاد یسو  مبتن کیبودن : مشارکت همه افراد که از  یمشارکت

 به آموزش و پرورش شهروندان دارد  ازین گرید یبوده و از سو

 . ردیگ یقرار م« افراد  تیحاکم» در مقابل « قانون تیحاکم» قانون :  تیحاکم

 اریاف در اختبه طور آزادانه و شف دیبا هایریگ میآزاد اطالعات است . تصم انیبر جر یمبتن تی: شفاف تیشفاف

 شوند. یباشند که از آنها متاثر م یکسان

 دیاب یجامعه مدن یوسازمانها یو خصوص، عمومی  یدولت یدر نهادها انیسازان و مجر می: تصمییپاسخگو   

 پاسخگو باشند . یدر مقابل افکار عموم

 نیربهت ایشوند که اهداف مورد نظر  یطراح یبه گونه ا دیو نهادها با ندهایو عملکرد موثر : فرآ یبهره ور

 استفاده از منابع جامعه ممکن  گردد.
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بلند مدت در خصوص  یها دگاهید دیبا یو افکار عموم رانی: رهبران مد کیتوسعه با نگرش استراتژ

 نی. بنابراندیتوسعه حاصل نما اتیاز مقتض یحیداشته باشند و  درک صح یمطلوب و توسعه انسان یحکمران

 . ردیمورد توجه قرار گ زین یو اجتماع یفرهنگ ،یخیتار طیشرا دیبا

 محور ایدر یبر صنعت ، تجارت   و گردشگر یبرتر در اقتصاد مبتن گاهیبا جا یشهر

 یغن یدنو مع یعیاز منابع طب یو برخوردار جوار آبهای خلیج فارسبندرعباس بواسطه قرار گرفتن در  شهر

است. شهر بندرعباس در افق چشم انداز با بهره  یفراوانو تجاری  یاقتصاد یها تیو مز  لهایپتانس یدارا

 تیریدر مد اپویاز اقتصاد  ییشهر الگو یبرا داریپا وتثر دیخود با تول یدرون زا یاقتصاد یتهایاز مز یریگ

 .خواهد بود یشهر

 یو منطقه ا یمل یبه عنوان دروازه تعامالت تجار نیآفرقش ن

 سهمی و لم یبه عنوان دروازه تعامالت تجاراین شهر ممتاز  تیموقعنقش آفرینی به معنای استفاده بهینه از 

 است .میتواند شامل موارد زیر باشد: کشور ینریبندرعباس در حمل و نقل کانت بیرقیغالب و ب

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

 زچشم نوا

اشد. ب یم یشهروندان و گردشگران شهر دیدر د نیو دلنش بایز یشهر جادیبه مفهوم ا یشهر ینواز چشم

مفهوم معادل با پیراستن چهره شهر از عوامل ناهمگون و نازیبا و ایجاد مناظر و نماهای زیبا و مفرح و  نیا

 .برداران نقش بندد هرهدر ذهن ب بایهمگون و ز یاز شهر یکه خاطره ا یباشد به گونه ا یم نیدلنش

در شهروندان نسبت به شهر  تیحس تعلق و رضا شیافزا یشهر یچشم نواز یجنبه ها نیاز مهمتر یکی

 .باشد یم

و  یبه صورت منطق یانسان یازهایو ن یطیمح طیچشم انواز است که بر اساس شرا یشهر گریعبارت د به

 .و روح و روان انسان احترام بگذارد یزندگ تیفیکه به ک یمتناسب شکل گرفته باشد. شهر
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 تاب آور

 منیبوده و در مفهوم جامع تر از مفهوم امن و ا یشهر رتیمد اتیتاب آور از عبارات پرکاربرد در ادب واژه

م بتواند که یک سیست یطیمح یشود. تاب آوری عبارت است از مقدار آشفتگی و تنش ها یبکار گرفته م

  .قبلی باقی خود بماند داریجذب کند و همچنان در همان حوزه و وضعیت پا

تاب  زانیم یگذار هی، سرما یزندگ یشهر برا کی تیجذاب یاصل یازشاخص ها کی یجوامع امروز در

و  ی، اجتماع یمختلف اقتصاد یها دیو تهد امدهایشهر در برابر پ  کی تیریو قدرت کنترل و مد یآور

  .باشد یو... م یاسیس

ه که امروز یطیو مخاطرات مح داتیباال که در برابر تهد یمنیاست امن با سطح ا یتاب آور ، شهر شهر

 یراجذاب ب ییبا آن مواجه هستند به صورت هدفمند و با برنامه مقابله کرده و فضا ایدن یشهرها یتمام

 .فراهم آورد شرفتیو پ یزندگ

 یبهره مند از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروند

به معنای توزیع مناسب عملکردها و خدمات، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و  تامین عادالنه

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 •

 )فرصتهای( دسترسی برای همه اجتماعات شهریتامین امکانات  •

تامین دسترسی کافی به خدمات و تسهیالت شهری مانند امکانات آموزشی، تفریحی و فرهنگی برای همه  •

 ساکنین شهر

 گستره محالتی سرزنده و باهویت

و کاهش  یمردم یهایهمکار دیجد یهاتیظرف جادیو ا ینگاه محله محورشهرهای توسعه یافته با 

انند، م یبه الزامات خود قرار میدهند وتوسعه محالت در دستور کار توسعه شهر را از  ،یشهردار یگریتصد

 یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یشهروندان، توان محله در ارائه خدمات اجتماع مشارکتمحالت،  تیحفظ هو

و شور و نشاط شهروندی از توجه ویژه دارد. سرزندگی فضای شهری آن  ریو نظا یزندگ طیمح تیفیک ،

 مشخصه های این محالت است .  
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و  یتسی، ز ی، فلسف ی، روان ی، فرهنگ یاجتماع یو مشخصات اصل اتیعبارت از مجموعه خصوص ت،یهو

 کیکند و آنها را در  یمجموعه داللت م کیذات  ای تیبر ماه یو روان ییهمسان است که به رسا یخیتار

 متعلق به آنها رادها و افگروه ریبه طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سا نیمع یو مکان یطرف زمان

  .سازد یم زیمتما

فرهنگ دهخدا ذیل واژه ی هویت  به عنوان ویژگى یا کیفیتى که موجب تمایز و شناسایى کسى از  در

، هویت یک شهر نمادی از فرهنگ و تمدن آن  یشهر تیریمد اتیادب در .شده است فیدیگران شود ، تعر

 شهر است. 
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 چهارم بخش
تدوین بیانیه ماموریت و  

 ارزش
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 بخش چهارم: تدوین بیانیه ماموریت و ارزش

 

 تعریف بیانیه ماموریت: -1

 ماموریت چیست:

 دهد.انجام می ماموریت یک بیان کوتاه و پرمعنی از علت وجودی، ارزش و کاری است که 

 دینماعلت وجودی را مشخص می. 

 آنها را در دستور کار خود قرار داده، در بر  تیریاساسی و مشکالت مهمی که کارکرد مد نیازهای

 گیرد.می

 سازد. یرا معلوم م تیریکنندگان از خدمات و کلیه ذینفعان مداصلی و استفاده مشتریان 

 و معیاری برای سنجش عملکرد کالن است. میزان 

 ،صریح و سلیس است. خالصه 

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

 چه کسانی هستند؟ یاستفاده کننده از خدمات: استفاده کنندگان از خدمات شهردار 

 چیست؟ یعمده شهردار یها سی: خدمات  و سروخدمات 

 د؟ینمامی تیفعال یدر چه حوزه ها یو حوزه ها: شهردار بازار 

 یها و روش ها ستمیها، ساز چه فناوری فیانجام وظا یبندرعباس در راستا ی: شهردارفناوری 

 د؟ینمااستفاده می یتیریمد

 از تعهد الزم برخوردار است؟ یرشد و سالمت مال ی: آیا شرکت برایبه بقا، رشد و سودآور توجه 

 بندرعباس چیست؟ یهای اخالقی اصلی شهردارها: باورها، آرزوها و اولویت ارزش 

 چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟دارای بندرعباس  یممتاز: شهردار ویژگی 

 بندرعباس چگونه است؟  یشهردار تیریبه تصور مردم: تصور شهروندان از مجموعه مد توجه

 ی()مسائل اجتماع
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 وجود دارد؟ یکارکنان شهردار نیدر ب ییها یچه مهارت ها و توانمند کارکنان: یها یتوانمند 

 
 

 بهینه کاوی بیانیه ماموریت در سایر کالنشهرها:-2

 در این قسمت به بیان چند ماموریت شهرداری شهرهای مختلف و سازمانهای دیگر خواهیم پرداخت.       

 :تهران یشهردار تیماموربیانیه 

 آب و فاضالب یو اصالح معابر و مجار ینگهدار ف،یتوسعه، تنظ جادیا •

 شهر یساختمان ها هیو اصالح کل جادیصدور پروانه ا ،یاصالحات شهر شنهادیپ  •

 توانایو دفع ح یاز امراض همگان یریجلوگ ی)برا یدر امور بهداشت اهال یمساع کیمراقبت و تشر •

 (مضر

خانه و  و یبدن تیترب یبه انجمن ها یو مساعدت مال یو تعاون یبهداشت ،یمؤسسات فرهنگ سیتأس  •

 مدرسه

شهر و مراقبت در امور اصناف، صدور پروانه کسب  یآن به شورا شنهادیو پ یمقررات صنف هیته  •

 ای یداشتبه ریو ادامه کار مشاغل و اماکن غ سیتأس جاد،یاز ا یریپروانه و جلوگ یاماکن ب یلیاصناف، تعط

 مزاحم

شهر )مانند  ازیمورد ن یعموم هیاحداث ابن ق،یو حر لیحفظ شهر از خطر س یالزم برا ریاتخاذ تداب  •

 (حمل اموات لیوسا هیها، باغ کودکان، ورزشگاه، غسالخانه و گورستان و ته دانیکشتارگاه ها، م

اکز با مر یمساع کیبضاعت و تشر یاشخاص ب یارزان برا یساخت خانه ها یالزم برا ریاتخاذ تداب  •

 رهیمساجد و غ ،یآثار باستان ،یعموم هیمسئول حفظ ابن

 و حسن اداره تیمرغوب ،یفراوان یبرا ریفروش ارزاق و اتخاذ تداب یهای عموم دانیم نییو تع هیته  •

 هینقل لیفروش گوشت و نان شهر و تردد و توقف وسا

بودجه و متمم  میعوارض، برآورد و تنظ زانینوع و م رییلغو عوارض شهر، تغ ای یبرقرار شنهادیپ  •

 (شورا بی)با تصو یعمران یبرنامه ها یو اجرا شنهادیآن و پ غیو تفر هیاصالح

 شهر یامور مصوب شورا گریانجام د •
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 :اصفهان یشهردار تیمامور هیانیب

رد و عملک تیو موضوع یحکومت تیبا ماه یدولت ریمستقل و غ ،یاست عموم یاصفهان نهاد یشهردار     

دان به شهرون یاداره شهر و خدمت رسان فهیاصفهان وظ یومذهب یهنر ،یفرهنگ ،یخیکه در شهر تار یمحل

از  یبرخوردار اب یو انقالب یرانی،ایاسالم یبه ارزش ها یبندینهاد با پا نیو گردشگران را برعهده داردا

 تیریمد کردیمنابع ،با رو از یریوبهره گ یهماهنگ شهر تیری،مدیمشارکت ها و پشتوانه مردم

ر عرصه مناسب و بهنگام د تیفیبه اداره شهر و ارائه عادالنه خدمات با ک ییبر دانا یکارآمد،اثربخش و مبتن

چون  ییو شاخصه ها یمطلوب زندگ طیبا مح یاسالم یشهر جادیمختلف به منظور ا یها

 .دینما یشهروندان اقدام م یبرا یو رونق اقتصاد دی،نشاط،امیمنیآرامش،ا

در جهت  یو حقوق شهروند فرهنگی– یخیتار نهیشیاز پ انتیخود با ص فیوظا طهیاصفهان در ح یشهردار

و  یادمردم در ابعاد م یزندگ تیفی،بهبود مستمر ک یالملل نیو ب یشهر در سطح مل گاهیحفظ و ارتقا جا

ه بهره ک میباور نیبر ا د،ماینما یتالش م یو استان یمل یها استیشهر،همسو با س داریوتوسعه پا یمعنو

 یو توانمند ساز ستهیشهر،کارکنان شا تیریمشارکت مردم در مد ژهیبه و یاجتماع یها هیاز سرما یمند

 یو شهر یبه شهردار یابیدر دست ییموجب هم افزا یعلم نینو یاستفاده از دستاوردها نیو همچن شانیا

 .سرآمد خواهد بود

 

 :مشهد یشهردار تیمامور هیانیب

کسب و  یفضاها ،یزندگ طیمح تیفیسالمت، ک ،یمنیاست که سطح ا تیفیبا ک یخدمات عموم ارائه     

  .دهد یکار، اقامت، فراغت و آمد و شد شهروندان و زائران را ارتقاء م

و  یمختلف شهروندان و زائران را شناسائ یگروه ها یشهر یعموم یها ازیکند ن یتالش م یشهردار

 دینما یمتمرکز م لیراستا توجه خود را به موارد ذ نیبرآورده کند در ا

 یهرش نفعانیذ هیکل یو توانمد ساز یهماهنگ قیاز طر یشهر کپارچهی تیریتحقق مد نهیزم جادیا •

 یدولت ریغ التیو تشک یو گسترش نهادها یمردم یحفظ و جذب مشارکت ها •
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 زهیبا انگحفظ و جذب کارکنان متعهد: متخصص و  •

 یراهبرد یزیبرنامه ر یها ستمیاستفاده از س •

 IT اطالعات و یها یو فن آور نینو یها یتکنولوژ یریبکارگ •

 موثر در سطح کالن شهر یاقتصاد یها تیگسترش فعال یها نهیزم جادیا •

 یو شهروند مدار یفرهنگ شهروند جیترو •

 کالنشهر یخیتار -یفرهنگ تیحفظ ارزشها و هو •

 توسعه موزون و متوازن متعادل کالنشهر تیهدا •

 اسکان شهروندان و زائران نهیفراهم نمودن زم •

 و بهبود مستمر یبهره ور شیافزا •

با  در انجام اقدامات یتوافق یریو جهت گ یریپذ تیبه شهروندان، مسئول ییبودن، پاسخ گو رایپذ •

 شهروندان

 .اقدامات یو شفاف ساز اراتیاخت ضیو تفو زدائی تمرکز •

 

 

 

 

 استخراج بیانیه ماموریت شهرداری بندرعباس: -3

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
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ات بخش عمومی، مستقل و متعلق هب مردم، با سرلوهح قرار دادن تعالیم واالی قرآن کریم و مکتب حیشهرداری بندرعباس بعنوان یک نهاد 

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 

ن فهیم و سخت کوش شهر اتریخی، فرهن  ند و تمام تالش خود را  هب منظور ایجاد شهری زیبا با م روانی شهروندا حیط مطلوب زندگی گی بندرعباس میدا

ن و گردشگران معطوف خواهد کرد. همچنین رافه و رونق اقتصادی شهروندا
 ربای حال و آیندگان و 

ز  فناوری اه و دستاورداهی نوین علمی، ی اگیر شهرداری بندرعباس، با توهج هب ظرفیت اهی استراژتیکی، تجاری و صنعتی شهر بندرعباس، بهره

لت اجتماعی، آرامش، ایمنی، نش ر، زمینه تحقق عدا اط و مدرییت یکپارهچ و دانش محور و اراهئ خدمات با کیفیت می کوشد ، ضمن تولید رثوت پایدا

شایسته و توانمند  ت مردم رد مدرییت شهر و کارکنانامید را فراهم آورده و رب این باور است هک بهره مندی از سرماهی اهی اجتماعی هب وژیه مشارک 

 سازی ایشان و بهبود مستمر عملکرد موجب هم افزایی رد دستیابی هب شهرداری و شهری سرآمد خواهد بود

 بیانیه ماموریت شهرداری بندرعباس
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 ویژگی های بیانیه ارزش: -4

 در ذیل چند ویژگی مهم ارزش عنوان شده است:  

 ها مورد استفاده قرار  توانند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست رزشهای محوری سازمان میا

 گیرند.

 را  ها در محل کار توان با تکیه بر آنها، شیوه رفتار روزانه کارکنان و مبنای تصمیم گیری می

 مشخص نمود. 

  ل پرسن یکار یرفتار و معاشرت ها  فیوظا هیحاکم بر کل یروح معنو یاخالق یکدها ایارزش ها

 مق چشقو تح فینسبت به انجام وظا یمحور یارزش ها نیبه ا یبوده و پرسنل با اتکا یشهردار

 دارند. یگام بر م یانداز سازمان

 ارزشها باید در روزگار سختی به کارکنان سازمان روحیه بدهند. 

  بخشند تند که احساس خوبی به کارکنان میارزشها شعار هر روز هس.  

 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

وجیهی نیاز ندارند و برای افراد ارزشهای محوری یک سازمان به عنوان اصول راهنمای پایدار به هیچ ت

 درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند.

 

 بیانیه ارزش :نمونه  -5

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:

 یاز تواضع و فروتن یدر برابر پروردگار و برخوردار تیخش 

 یو درست یتقوا، راست تیرعا 
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 عمل یو آزاد یرینقدپذ وی نقاد هیاز روح یبرخوردار 

 یو وجدان کار ییاخالق حرفه ا تیرعا 

 یریپذ تیو مسئول یی، مشارکت جو یمحور اخالق 

 ؛یو نوآور تیخالق هیاز روح یبرخوردار  

 پذیری و برنامه ییگرا قانون 

  ینیو ثروت آفر یتوانمندساز ،یطلب یتعال 

 یو گروه یمیکار ت هیاز روح یبرخوردار 

 دانش محور  یو رفتار سازمان تیبر فعال دیتأک 

 بر علم نافع دیتأک 

 میبر تعل هیتقدم تزک  

 انیو دانشجو یعلم أتیه یتمام کارکنان، اعضا یحفظ کرامت و منزلت انسان  

 و حفظ شئون علم، عالم و متعلم میتکر  

 فرصتها عیعدالت در توز تیبر رعا دیتأک  

  دانشجو یریادگیتعهد به   

 علم و کوشش در بذل، اعطا و انفاق علم. میدر تعل دنینورز غیدر 

 

 بیانیه ارزش های کارکنان شهرداری شیراز:

 تیرا در فعال ی، اخالق حرفه ا ریموارد ز تیبا رعا میقصد دار رازیش یو کارکنان شهردار نیما مسئول        

 :میینما تیخود رعا

 میدر محل کار خود حاضر شو یبا هدف خدمت به مردم و آراستگ •

 میداشته باش تیپشتکار و جد یادار فیدر انجام وظا  •

 میرا با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام ده نیمحوله و کار مراجع فیوظا •

 مییادب ، نزاکت و متانت را بنما تیرجوع رعادر مواجهه با ارباب  •

 مینپرداز یگریبه کار د نیبه مراجع ییارباب توجه کرده و هنگام پاسخ گو یبه خواسته ها •
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 مییتالش نما نیبه مراجع ییپاسخگو یو کسب اطالعات برا یریادگینسبت به  •

قسمت مربوطه  ایبا کمال ادب و احترام به فرد  کنند، یبه ما مراجعه م یکه اشتباه ینیمراجع •

 میکن ییراهنما

خود استفاده  یکار تیاز نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضع •

 میینما

محل کار خود را ترک  نیفرد جانش نییمربوطه و تع نیمسئول یدر صورت ضرورت با هماهنگ •

 میینما

 یم نیریکه موجب خدش دار شدن حقوق سا گریو اعمال د اتیاز استعمال دخان یادار طیدر مح •

 .میگردد اجتناب کن

      بیانیه ارزشهای شهرداری تهران:  

 و یحق تعال تیبه اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضا مانیتهران : با ا یکارکنان شهردار •

آنان را سرلوحه امورخود قرار  تیحفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضا

 دهند یم

ور رو حض نیشهرند، و از ا یواقع انیباورند که شهروندان، متول نیتهران: بر ا یکارکنان شهردار   •

  شمارند یرا مغتنم م یآنان در شهردار

ادب،  تیو با رعا یریپذ تیمسئول ،ی، وقت شناس ینظم ، آراستگ اتیتهران: با رع یکارکنان شهردار  •

 یتابعه ( م ی) مناطق، سازمان ها و شرکت ها یشهروندان در شهردار رشینزاکت عدالت و انصاف آماده پذ

 باشند

ت و آنان اس تیلمسئو نیمراجعان از مهم تر میتهران: باور دارند که عزت، احترام و تکر یکارکنان شهردار •

  ندینما یارتباطات متقابل م ندیشهروندان در فرآ گاهیو جا تیتمام تالش خود را معطوف حفظ شخص

دانسته و کوشش  یزمان ممکن ضرور نیتهران: انجام امور شهروندان را در کوتاهتر یکارکنان شهردار   •

  ندینما یریجلوگ ینان در شهردارآخواهند نمود تا از اتالف وقت 

و آرامش و استقرار  شیآسا یالزم را برا التیتهران: مصمم هستند تا امکانات و تسه یکارکنان شهردار •

 مناسب و یا وهیمطلوب و به ش تیفیاختصاص داده و خدمات خود را با ک یمناسب ادار یشهروندان در فضا

  انان قرار دهند اریدر اخت نینو
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 حاتیخود هرگونه اطالعات و توض تیدانند تا در حوزه فعال یخود را موظف م تهران: یکارکنان شهردار •

  آنان فراهم آورند یشهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برا ازیمورد ن یکاف

 زانیآنان جلب نظرات و م تیفعال یابیارز یباشند که مبنا یاعتقاد م نیتهران: بر ا یکارکنان شهردار  •

جدانه و به تالش م تیمثبت به کار و متناسب با نوع فعال التیتما جادیرو با ا نیشهروندان است، از ا تیرضا

  پردازند یتهران م یصادقانه در شهردار

 یردارامور شه قیمصاد هیشهروندان در کل شنهاداتیتهران: استقبال خود را از انتقاد وپ یکارکنان شهردار  •

استفاده  یساز رشد و ارتقاء خدمات شهردار نهیه عنوان زماعالم و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن ب

 .ندینما یم

 بیانیه ارزش های شهرداری اصفهان:

 اعتماد 

 شجاعت 

 و وفاق یهمگرائ 

 و اعتماد به نفس یگرائ آرمان 

 یمدار قانون 

 یوحقوق شهروند یانسان کرامت 

 

 

 

 

 

 استخراج بیانیه ارزش شهرداری بندرعباس: -6

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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 بندرعباس ی ارزش شهردار هی ان یب 

وند متعال و رد جهت کسب خشنودی حق تعالی و حفظ منافع عمومی و با ااقتع گاه کارکنان شهرداری بندرعباس با ایمان هب اراده خدا د هب جای

مات و تصمیم گیریهای خود قرار می دهند:  ن هب عنوان متولیان واقعی شهر،  ارزشهای محوری ذیل را سرلوهح کلیه اقدا  شهروندا

  ن کاری رعایت اخالق حرهف  ایی و وجدا

 مشارکت جویی و مسئولیت پذریی رد قبال جامعه 

  ربخورداری از روحیه خالقیت و نوآوری  

 اقنون گرایی و ربانهم پذریی 

  خالقیت، بهبود مستمرربخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی و ،  توسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری

 حفظ کرامت انسانی وحقوق شهروندی 

  کار ، جدیت و  رعایت نظم وانظباط کاری پشت

 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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 پنجم بخش  
 

تحلیل وضع موجود  

 شهرداری بندرعباس
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 بندرعباس پنجم: تحلیل وضع موجود شهرداری بخش

 تعاریف: -1

د با شوو تالش میپرداخته  ارزیابی وضعیت موجودبه  ،هاآوری اطالعات و بررسی اولیه آنجمع بادر این مرحله 

  هایی وضع موجود تبیین شود.شاخص

توجه  آوری اطالعات به درون سازمان )اطالعات داخلی( و بیرون سازمان )اطالعات محیطی(در هنگام جمع

مجموعه عوامل داخلی به دو دسته نقاط قوت و ضعف و مجموعه عوامل خارجی به دو دسته فرصت ها و  .شودمی

 تهدیدها تقسیم می شوند.

 یتحت کنترل مجموعه م یو رسم یکه در درون مجموعه وجود داشته و از نظر ادارعوامل داخلی عواملی هستند       

 یتگسیشا کیکاربرد موفق از  کیمجموعه  کینقطه قوت  عوامل شامل نقاط قوت و نقاط ضعف است. نیباشند. ا

است که مجموعه در صورت انجام  یموردو  باشد یم یدر جهت توسعه توانمند یدیعامل کل کیاز  یبهره بردار ای

اربرد ک کیمجموعه  کیطه ضعف نق برخوردار خواهد شد. یقابل مالحظه ا ییا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانای

مجموعه در و  دهد یرا کاهش م یکه توانمند یدیعامل کل کیاز  یعدم بهره بردار ای یستگیشا کیناموفق از 

 برخوردار خواهد شد . یو عدم توانای یصورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منف

این عوامل به دو دسته:  گذارند. یهستند که در سطح کالن و از بیرون مجموعه اثر م یعواملعوامل خارجی،       

ت از آن مجموعه را در جه یاست که بهره گیر یپتانسیل نهفته افرصت ها و تهدیدها تقسیم می شوند. فرصت ها 

ست ا یرمنفعت بالقوه اخواهد داشت. به عبارت دیگ یقابل مالحظه ا یمثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایا

مجموعه  یکه مانع حرکت، رشد و بالندگ واملی هستندعتهدیدها  که عوامل بالفعل شدنش هنوز بوجود نیامده است.

 .است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است یشود. به عبارت دیگر ضرر بالقوه ا یم

 

 

 

 



 

011 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 

 :موجود شهر بندرعباس ییو فضا یوضع کالبد لیتحل -2

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

 . باشد ینفر م 549،111به تعداد  35نفوس و مسکن سال  یسرشمار نیشهر بندرعباس مطابق با آخر تیجمع       

 

اطالعات جمعیتی شهر بندر عباس:  34جدول شماره   

35سر شماری جمعیت سال   خانوار زن مرد جمعیت کل 

 151،549 145،194 111،414 549،111 ساکن در نقاط شهری

 91،431 41،944 43،544 194،144 ساکن در نقاط روستایی

 

 

مناطق کیشهر بندرعباس به تفک یتیاطالعات جمع:  31جدول شماره   

 مساحت)هکتار( منطقه
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 - - - - 

 254 6443 011 543,208 011 703246 جمع
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 جدول زیر توزیع جمعیت شهر بندرعباس به تفکیک گروه های سنی نشان داده شده است.

 یسن یگروه ها کیبه تفک بندرعباسشهر  تیجمع عینمودار توز

 

    

 ندهیآ میترس در دهند. لیسالمندان تشکجوانان و را بندرعباس شهر  تیجمع غالب 1411شود در سال  یم ینیب شیپ   

  توجه داشت. یتیهرم جمع نیبه ا ستیبا یو چشم انداز شهر بندرعباس م
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 الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی وضع موجود: -3

می باشد. در الگوی تجزیه  SAPالگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی مورد استفاده در این مطالعه الگوی     

محرک هایی که برای استخراج عوامل داخلی می بایست مد نظر  (SAP)و تحلیل و تشخیص مزیتهای استراتژیک

 :قرارگیرند عبارتند از 

 عوامل مدیریتی 

 عوامل  فنی و عملیاتی 

 عوامل مالی 

 عوامل  منابع انسانی 

 عوامل  زیر ساختی 

 وضعیت تحقیق و توسعه 

 

 :تیعوامل مدیری

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 

 .میکن یرسبر میتوان یم ریز محورهایرا در قالب  تیریدر حوزه مد کیاستراتژ تیعوامل مزاستراتژیک تلقی نمایند. 

 یساختار سازمان 

 یزیو برنامه ر ماتیاتخاذ تصم کردیرو 

 یو جو سازمان فرهنگ 

 یتیریمد یستمهایرسیز وجود 

 منابع صیتخص 

 یکنترل یسازوکارها 

 

وجود دارد نقطه  فضع ای ردیگ یبندرعباس مورد توجه قرار نم یاگر در شهردار های فوقمحور ازهر کدام         

 اگر .ندشو یدارند نقطه قوت شما محسوب م یشوند و اگر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسب یم یضعف تلق
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 یقو دیهستند  وبا یعوامل ، عوامل اصل نی، چرا که ا دیریاست آن را به عنوان نقطه ضعف در نظر بگ انهیم زین یعامل

 .ضعف آن عامل است یبودن هر عامل به معنا یعدم قو گریعمل کنند . به عبارت د

 

 :عوامل منابع انسانی 

 کیبعنوان  یبر عهده دارد ، عامل انسان یرا در تحقق اهداف شهردار ینقش اساس یعامل انسان نکهیبا توجه به ا     

،  ی، آموزش ی، تجرب ی، تخصص یفن یها ییاز توانا کیعامل استراتژ نیشود . هر قدر ا یمحسوب م یاستراتژ

 . ودهمان نسبت در تحقق اهداف موثرتر خواهد ب هبرخوردار باشد ب یشتریب یو اثربخش ییکارا یو به طور کل یمهارت

 :  میکن یبررس میتوان یم ریز محورهایرا  در قالب  یدر حوزه منابع انسان کیاستراتژ تیمز عوامل

 تخصص و سابقه پرسنل الت،یتحص 

 یانسان هیحفظ، جذب و نگهداشت سرما یستهایس یو اثربخش ییکارا 

 یانسان یخطاها زانیم 

 یکار گروه بستر 

 یو نوآور تیخالق 

 رانیانتصاب مد سازوکار 

 یکاربرد آموزش 

وجود دارد نقطه  فضع ای ردیگ یبندرعباس مورد توجه قرار نم یاگر در شهردار های فوقمحور ازهر کدام        

 اگر. ندشو یدارند نقطه قوت شما محسوب م یشوند و اگر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسب یم یضعف تلق

 یقو دیاب هستند  و یعوامل ، عوامل اصل نی، چرا که ا دیریاست آن را به عنوان نقطه ضعف در نظر بگ انهیم زین یعامل

 . ضعف آن عامل است یبودن هر عامل به معنا یعدم قو گریعمل کنند . به عبارت د

 :عوامل مالی 

داشتن منابع کارآمد به لحاظ ن یانسان یرویو ن دیمناسب تول یستمهایداشتن س اریاز شرکتها با وجود در اخت یاریبس       

 یبانیپشت دازمنیسازمان ن یاز برنامه ها یاریبس حیصح یحاضر شوند چرا که اجرا یتوانند در بازار رقابت ینم یقو یمال

 .میکن یبررس میتوان یم ریز محورهایرا در قالب  یو حسابدار یحوزه مال کیاستراتژ تیمز عوامل .است یمال

 یو اعتبارات بانک یمنابع مال نیتام

 یبخش خصوص یگذار هیسرما

 و کنترل بودجه یاتیعمل یبودجه بند سازوکار

 ینگینقد
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 درآمدها داربودنیپا

 

 

  فنی و عملیاتی:عوامل 

در  یاتیو عمل یفن یپارامترها یپروژه ها  بررس یگذار در اجرا ریتاث یها تیو مز یعوامل فن ریبا توجه به تاث       

 و یعوامل فن یبه بررس ریز محورهایبه  توجهراستا با  نیاست در ا تیحائز اهم یوضع موجود شهردار لیتحل

 :شود یپرداخته م یاتیعمل

 و به روز یکاف  زاتیتجه 

 یپروژه ها و ارائه خدمات شهردار یاجرا تیفیک 

 شهروندان ازین نیو تام ییشناسا 

 (یقو مانکارانی)پ مانکارانیکار پ یفیو ک یکم کنترل 

 

 :وضعیت تحقیق و توسعه 

 ییجاشود و از ان یم یها نهیدر همه زم ییکارا  شیو توسعه فعال و کارآمد باعث افزا قیتحق نکهیبا توجه به ا        

 راتییا تغرا ب یتواند شهردار یو توسعه م قیاست، تحق ادیز اریبس یدر ارائه خدمات شهردار یتکنولوژ راتییکه تغ

  .آن را حفظ کند یرقابت تیهمگام سازد و موقع یطیمح

 کنیم یبررس میتوان یم ریز محورهایو توسعه را در قالب  قیدر حوزه تحق کیاستراتژ تیمز عوامل       

 و توسعه قیبودجه و اعتبار مختص تحق 

 یشهر یکاربرد مطالعات 
 

 :عوامل زیرساختی 

 یاختارس التیکه تشک باشدیم وستهیبه هم پ یدسته از عوامل ساختار کیحالت،  نیتریساخت، در عموم ریز       

محوله و ارائه خدمات به شهروندان  فیبندرعباس را  در اداره شهر و انجام شرح وظا یرا فراهم آورده تا شهردار

 یه هاتوسط حوز یفرم ها لیبه تکم تیساخت با عنا ریمفهوم ز یراستا با توجه گستردگ نی. در ادینما تیحما

حوزه  محورهای این یبه صورت عموم کنیاست ل یضرور تیهر مامور یساخت ها ریمختلف در نظر گرفتن ز

 :عبارتند از
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 اتوماس یشهردار یاطالعات هایستمیس(ون،ی GISندهایکردن فرآ زهی، مکان) 

 از داده ها یو گزارش ساز یثبت، سامانده ،یگردآور سازوکار 

 مختلف یتعامل و ارتباط واحدها و حوزه ها سازوکار 

 مدون بودن، چابک بودن( یکار یندهایفرآ( 

 

 وضع موجود: خارجیعوامل  لیمورد استفاده در تحل یالگو -4

هستند که خارج از کنترل مجموعه بوده ولیکن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد تاثیر  ینیز عوامل ییا بیرون یعوامل خارج       

 نیاست. ا ریها فراگ  یتمام شهردار نیبندرعباس نبوده و در ب یاست که تنها مختص به شهردار یعامل ،یگذارند. عامل خارج یم

 .باشندمی و فرصت ها  دهایعوامل شامل تهد

 یمحرک ها   PESTEL  یدر الگو می باشد. PESTELالگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل خارجی در این مطالعه الگوی       

 :عبارتند از یعوامل خارج ییمربوط به شناسا

 یو حکومت یاسیس عوامل 

 یاقتصاد عوامل  

 یکیتکنولوژ عوامل 

 ییایو جغراف یو فرهنگ یاجتماع عوامل 

 یستیز طیعوامل مح  

 یو حقوق یقانون موارد 

 

 :عوامل سیاسی و حکومتی 

در  .محرک خواهند بود ،عموماسیاسی  عوامل ،رندیگ یقرار م یاسیتحت پوشش سرفصل س یعیبه طور طب یعوامل قانون گذاراز آنجایی که      

 شود: یپرداخته م سیاسی و حکومتیعوامل  یبه بررس ریز توجه به محورهایراستا با  نیا

 تهایدر روند فعال یکالن حکومت ماتیتصم ریتاث 

 نگاه مرکز به شهر بندرعباس نوع 

 ( یبه پروژه ها ) سهم دولت از حمل و نقل عموم یدولت یبودجه ها صی، نحوه تخص یمال یتهایحما 

 یریگ میمراکز تصم تعدد 
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 :عوامل اقتصادی 

 یم یمحرک الزام نیا یموثر است بررس یکشور در اقدامات شهردار یعوامل اقتصاد تیوضع کهییاز آنجا          

 در این راستا و در جهت مشخص شدن این عوامل به محورهای زیر توجه میکنیم : .باشد

 تورم نرخ 

 درامد به ساخت و ساز دیشد یوابستگ 

 پروژه ها یمال نیتام 

 یبخش خصوص مشارکت 

 نرخ دالر و ... ( یاقتصاد یاساس یدر مولفه ها نوسانات ( 

 در مناقصه ها یقو مانکارانیمشارکت پ عدم 

 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 :

  فعالیتها ) اسنپ و ... (تاثیر کسب  و کارهای مجازی بر 

 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... (

 

  یی:ایو جغراف یفرهنگ ، یاجتماععوامل 

اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در تصمیمات شهرداری ها تاثیر گذاشته و حتی اقدامات آنان نیز تحت تاثیر عوامل      

 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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 هاجر فصلیکارگران م 

 مهاجر پذیر بودن شهر 

 گرایشات قومی 

 نگاه شهروندان به مدیریت شهری 

 حس تعلق شهروندان به شهر 

 

 :عوامل محیط زیستی 

خصوص  نیگذار در ا ریتاث یدر نظر گرفت پارامترها یو خدمات شهردار تیدر فعال ستیز طیمح ریبا توجه به تاث

 .است یضرور

 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: 

 نامه ها و دستورالعمل نییآ ن،یمختلف در قالب قوان یدر حوزه ها  یشهردار تیچارچوب فعال نکهیبا توجه به ا        

 .است یشما ضرور یدر حوزه کار نیقوان یباشد لذا بررس یم یمصوب کشور یها

 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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 استخراج عوامل داخلی و خارجی -5

 عوامل داخلی و خارجی، چند الیه که عبارتند از:برای استخراج         

 . ستاد راهبری1 

 . کارگروه های تخصصی1 

 . مطالعات پیشین9 

 . نتایج نظرسنجی های قبلی از ذینفعان و خبرگان 4 

 این بررسی را انجام می دهیم.

 استخراج عوامل داخلی و خارجی در ستاد راهبری: -1-5

 :استخراج شده است یشهردار یاصل یکار یحوزه ها ،لیذ یاصل تیماموردر قالب هفت در الیه ستاد راهبری و 

 تیریو مد یزیر برنامه .1

  یو اقتصاد یمال .1

 ستیز طیو مح یشهر خدمات .9

 یو اجتماع یفرهنگ .4

  و نقل حمل .5

 ییبنا ریو ز عمران .4

 یشهرساز .1

 . ماموریت برنامه ریزی و مدیریت:1

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.

 . ماموریت مالی و اقتصادی: 1
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ریت حوزه های کاری امور حقوقی، آزادسازی و امالک، تامین مالی، مشارکت اقتصادی و سرمایه در این مامو    

 گذاری قرار می گیرند.

 

 . ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:9

این ماموریت به حوزه های کاری: شبکه توزیع مرجع )بازارها و میادین(، ساماندهی مشاغل شهری، زیباسازی      

وا و صوت، فضای سبز شهری و کمربند سبز و آرامستان ها، بهداشت و سالمت شهری، دفع آب شهری، آلودگی ه

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.

 فرهنگی و اجتماعی: . ماموریت4

در این قسمت حوزه های کاری گردشگری، ارتقای فرهنگ شهروندی، تفریح و ورزش، آسیب های اجتماعی،     

 مشارکت شهروندان، ارتقاء کیفی بافت محالت را داریم.

 . ماموریت حمل و نقل:5

عمومی با اتوبوس و مینی بوس، ماموریت حمل و نقل، حوزه های کاری حمل و نقل عمومی ریلی، حمل و نقل        

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.

 . ماموریت عمران و زیربنایی:4

 موریت به حوزه های توسعه شبکه معابر، اجرای پروژه های عمرانی دسته بندی می شود.این ما    

 . ماموریت شهرسازی:1

ماموریت شهرسازی به حوزه های کاری؛ طرح های شهرسازی، مدیریت حریم شهر، توسعه کالبدی شهر، بافت های 

 فرسوده و ناکارامد شهری تقسیم می شود.

که در  (SP-FR49فرم )پس از آن دفترچه توضیحی استخراج عوامل داخلی و خارجی شهرداری بندرعباس     

 پیوست ضمیمه شده ، در بین حوزه های کاری نامبرده توزیع شد. 
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 :کارگروه های تخصصیدر  یو خارج یاستخراج عوامل داخل- 2-5

، ضمن آموزش ،  SAP , PESTELدر این بخش جهت استخراج عوامل داخلی و خارجی با استفاده از الگوهای   

در بین کارگروههای تخصصی توزیع و طی جلسات برگزار شده تکمیل گردید  (SP-FR44فرم  (فرم های تهیه شده 

 قرار گرفت.این فرمها بر اساس حوزه های کاری هر کارگروه تنظیم و در اختیار آنها  .

 

 

 لیست نهایی عوامل داخلی و خارجی -3-5

 

ضعفها –عوامل داخلی   

 

ضعف -عوامل استراتژیک داخلی  ردیف  

 عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی 1

 تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی تباتی منابع درامدی موجود 2

 نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی 3

 عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری شهرداری 4

 بخشی نگری، عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های مختلف شهرداری 5

 عدم وجود ساختار سازمانی و شرح شغل مدون 6

 ضعف در ساختار بودجه ریزی ،حسابرسی ، تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه 7

ی نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکارانعدم ساز و کارها 8  

 عدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترل 9

 کمبود پارکینگ 10

 نابسامانی بصری کالبد شهر و فرسودگی مبلمان شهری 11

 عدم ثبات مدیریتی 12

 عدم ساماندهی مناسب ساحل 13

 عدم وجود نظام یکپارچه آمار شهری 14
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ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشانعدم  15  

 پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی 16

 

 

 

 

 

 

قوتها –عوامل داخلی   

قوت -عوامل استراتژیک داخلی  ردیف  

 استقرار ساختار سازمانی جدید مصوب وزارت کشور 1

 هماهنگی و همکاری مناسب شهرداری با سایر دستگاه های استان 2

توسعه محالت در مدیران شهرینگاه ویژه به  3  

 برخوردداری از شبکه فیبر نوری 4

 برخورداری از نیروهای جوان وتحصیلکرده 5

 سابقه باالی مدیریت شهری شهردار 6

 

 

فرصتها –عوامل خارجی   

 

فرصت -عوامل استراتژیک خارجی  ردیف  

 موقعیت تجاری مناسب)دروازه بازرگانی(.شهر بندرعباس 1

گردشگران داخلی فراوانوجود  2  

 مجاورت در حاشیه خلیج فارس 3

 جاذبه های متنوع گردشگری 4
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 مجاورت به جزایر قشم،هنگام و هرمز 5

 امکان استفاده ازگونه های گیاهی متنوع و بومی و مقاوم به خشکی 6

 امکان دسترسی به پساب جهت آبیاری فضای سبز 7

 

 

 

 

 

 

تهدیدها –عوامل خارجی   

تهدید -عوامل استراتژیک خارجی  ردیف  

 عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز 1

 تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر 2

 عدم تخصیص اعتبارات دولتی  3

 گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب شهری 4

 گسترش حاشیه نشینی 5

آبیاری فضای سبزخشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت  6  

 رکود صنعت ساختمان  و تأثیر مستقیم بردرآمدهای شهرداری 7

 بی اعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت به فعالیت های شهرداری 8

 گستردگی بافت فرسوده شهری 9

 تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز 10

های شهرداری عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت 11  
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 وزندهی عوامل داخلی و خارجی -4-5

 اثردر این مرحله پس از نهایی شده لیست عوامل داخلی و خارجی ، میزان اهمیت نسبی هر آیتم و همچنین میزان 

توسط اعضا در فرم شماره                      بندرعباس نسبت به عوامل ) در وضع موجود و حالت بالقوه( یشهردار یریپذ

SP-P1-F45  .پیوست میباشد(  مشخص گردید ( 

 میانگین نمرات داده شده توسط اعضا در ادامه مشخص شده است :

 

 

 

 

 

 عوامل داخلی ) ضعف وقوت (

 نوع عوامل استراتژیک داخلی

میانگین اهمیت 

 100تا  0عامل )

) 

میانگین اهمیت عامل 

 )نرمال شده (

میانگین نمره 

 وضع موجود

میانگین نمره 

بالقوهوضع   
 امتیاز وزن دار بالقوه امتیاز وزن دار بالفعل

 04124477 0407113 24625 145 0404742 85 ضعف عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی

تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی تباتی منابع درامدی 

 موجود
 04103556 04057531 2425 1425 04046025 8245 ضعف

 04127615 04074442 3 1475 04042538 76425 ضعف نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی

عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری 

 شهرداری
 04105474 04068558 245 14625 0404219 754625 ضعف

بخشی نگری، عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های 

 مختلف شهرداری
 0411807 04073091 24625 14625 04044979 804625 ضعف

 0411807 04073091 24625 14625 04044979 804625 ضعف عدم وجود ساختار سازمانی و شرح شغل مدون

ضعف در ساختار بودجه ریزی ،حسابرسی ، تخصیص اعتبارات و 

 کنترل بودجه
 04126569 04080544 2475 1475 04046025 8245 ضعف

کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران عدم ساز و  04118985 04073658 24625 14625 04045328 81425 ضعف 

 04123562 04064723 24625 14375 04047071 844375 ضعف عدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترل

 04137116 04087256 2475 1475 04049861 894375 ضعف کمبود پارکینگ
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 04139993 04082723 2475 14625 04050907 91425 ضعف نابسامانی بصری کالبد شهر و فرسودگی مبلمان شهری

 04109048 04060582 2425 1425 04048466 864875 ضعف عدم ثبات مدیریتی

 04142347 0.092835 24875 14875 04049512 88475 ضعف عدم ساماندهی مناسب ساحل

نظام یکپارچه آمار شهریعدم وجود   04130884 04062326 24625 1425 04049861 894375 ضعف 

 04128138 04073222 24625 145 04048815 8745 ضعف عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان

 0411345 04089566 24375 14875 04047768 854625 ضعف پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

سازمانی جدید مصوب وزارت کشور استقرار ساختار  04146618 04121339 34625 3 04040446 7245 قوت 

هماهنگی و همکاری مناسب شهرداری با سایر دستگاه های 

 استان
 04164575 04133717 4 3425 04041144 73475 قوت

 04164749 04137291 3475 34125 04043933 78475 قوت نگاه ویژه به توسعه محالت در مدیران شهری

 0413145 04108787 34625 3 04036262 65 قوت برخوردداری از شبکه فیبر نوری

 04172943 04145049 34875 3425 0404463 80 قوت برخورداری از نیروهای جوان وتحصیلکرده

 04146444 04125523 345 3 04041841 75 قوت سابقه باالی مدیریت شهری شهردار

  179245 1   14956982 24894134 

 عوامل خارجی )فرصت و تهدید( 

 نوع عوامل استراتژیک خارجی
میانگین اهمیت 

( 100تا  0عامل )  

میانگین اهمیت 

عامل )نرمال شده 

) 

میانگین نمره 

 وضع موجود

میانگین نمره 

 وضع بالقوه

امتیاز وزن دار 

 بالفعل

امتیاز وزن دار 

 بالقوه

 04181438 04101605 34125 1475 0405806011 85 تهدید عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

 04126793 04084529 2425 145 0405635246 8245 تهدید تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر

 04123164 0406774 245 14375 0404926571 724125 تهدید عدم تخصیص اعتبارات دولتی 

و گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها 

 فاضالب شهری
 04167883 04083942 2475 14375 040610485 894375 تهدید

 04137893 04079833 24375 14375 0405806011 85 تهدید گسترش حاشیه نشینی

خشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت آبیاری 

 فضای سبز
 04103259 0406884 14875 1425 0405507172 804625 تهدید

ساختمان  و تأثیر مستقیم بردرآمدهای رکود صنعت 

 شهرداری
 0414483 0408186 24875 14625 0405037568 73475 تهدید

بی اعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت به فعالیت 

 های شهرداری
 04136185 04074283 2475 145 0404952186 7245 تهدید

 04141201 04080686 24625 145 0405379098 78475 تهدید گستردگی بافت فرسوده شهری
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 IEتحلیل ماتریس  -  5-5

 

 تعریف 

 یابیارز سینمرات حاصل از ماتر دیآن با لیتشک یرود و برا یبه کار م یشهردار تیموقع نییتع یبرا سیماتر نیا

مشخص  یشهردار گاهیآن قرار داد تا جا یو افق یرا در ابعاد عمود یعوامل خارج یابیارز سیو ماتر یعوامل داخل

را  یردارشه یمناسب برا یها یاستراتژ سیماتر نیکرد. ا نییآن تع یرا برا یمناسب یها یگردد و بتوان استراتژ

 کند. یمشخص م

اصل و ستون آن امتیاز ح یعوامل داخل یارزیابماتریس امتیاز حاصل از  ی. محور افقباشدینه خانه م یماتریس دارا این

 .دهدیرا نشان م یعوامل خارج یاز ارزیاب

 

 04134477 04073963 245 14375 0405379098 78475 تهدید تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز

عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های 

 شهرداری
 04149099 04081327 2475 145 040542179 794375 تهدید

بازرگانی(.شهر بندرعباسموقعیت تجاری مناسب)دروازه   04224129 04179303 3475 3 0405976776 8745 فرصت 

 04193445 04160092 34625 3 0405336407 784125 فرصت وجود گردشگران داخلی فراوان

 04222528 0418544 3475 34125 0405934085 864875 فرصت مجاورت در حاشیه خلیج فارس

 04200222 04171619 345 3 0405720628 83475 فرصت جاذبه های متنوع گردشگری

 04210468 04181438 34625 34125 0405806011 85 فرصت مجاورت به جزایر قشم،هنگام و هرمز

امکان استفاده ازگونه های گیاهی متنوع و بومی و مقاوم به 

 خشکی
 04211322 04169057 3475 3 0405635246 8245 فرصت

آبیاری فضای سبز امکان دسترسی به پساب جهت  04211322 04176101 3475 34125 0405635246 8245 فرصت 

   1464 1     24101659 34019659 
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 ینشان دهنده ضعف داخل 1/33تا  1/4ها از  Xمحور  یبررو ،یینها یجمع نمره ها یو خارج یداخل سیدر ماتر

تا  9/4 یاست که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره ها نینشان دهنده ا 1/33تا  1/4 یسازمان است؛ نمره ها

تا  1/4از  یعوامل خارج یابیارز سیماتر یینها یروش جمع نمره ها نیهم بهقوت شرکت است.  انگریب 4/4

 یاست که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره ها نیا انگریب 1/33تا  1/4 یضعف شرکت؛ نمره ها انگریب1/33

 .قرار دارد یعال تیاست که شرکت در وضع نیا انگریب 4/4تا  9/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEتحلیل ماتریس  شهرداری بندرعباس   
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عوامل داخلی و خارجی بدست آمد ، دو  عدد از میانگین وزندهی 4همانطور که در جداول وزندهی مشاهده کردید 

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 :

 بالفعل : تیوضع

 جیت نتااس شتریب ی، نسبت ضعفها به قوتها در شهردار رانیر مداز نقطه نظ  یفعل تی( : در وضعIFE)  یداخل عوامل

 انگریب باشدیم سیماتر نیانگیدر حالت بالفعل که کمتر از م 1635با عدد  یعوامل داخل یابیارز سیبدست آمده از ماتر

 از ضعفها و قوتها نامناسب است. یبرداراز اجتناب و بهره  یشهردار یریآن است که اثر پذ

از  ی، در بهره بردار سیماتر نیانگیکمتر از م 161با عدد  یعوامل خارج دیاز د  نی( : همچنEFE) یخارج عوامل

 داشته است .  دهایاز تهد یمنف یریرپذیموفق نبوده است و تاث دهایفرصت ها و مهار تهد

 بالقوه :  تیوضع

با بهره  تواندینسبتا مناسب قرار دارد و م طی(  در شرا1615) ی( و داخل9) یعوامل خارج دیبندرعباس ازد یشهردار 

 کند حرکت میمال بیالبته با ش ییتوسعه ا یها یخود به سمت استراتژ یاز فرصت ها و نقاط قوت داخل یبردار

 :ردیر قرار گمد نظ دیبا لیبرنامه موارد ذ نیدر تدو ،یشهردار یکنون فینسبتا ضع تیبا توجه وضع یجمعبند کیدر 

 

رتقا ، ا یبهره ور شی، افزا یکار یندهایمنابع ، اصالح فرا تیبر تقو یبرنامه ، تمرکز شهردار ییابتدا یسالها در 

 مد نظر باشد. یتیتثب یهایاستراتژ نیباشد. و تدو یخدمات یو حفظ سرانه ها یتیریمد ستمیس

58.2 

585 
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در جهت رفع نقاط  تواندیکه م ییها)استفاده از فرصت  woیهایبرنامه استراتژ یانیو پا یانیم یسالها در 

از  یحداکثر یشده جهت جذب و بهره بردار تیتثب ی) استفاده از قوت ها  SOتان به کار روند( و ضعف

 ( استفاده گردد .داتیفرصت ها و مهار تهد

که در دو  یینباشد به گونه ا کنواختی ییاهداف توسعه ا بیش 1338 - 1402 یزیافق پنج سال برنامه ر در 

 گردد. یهدف گذار شتریب بیو از سال سوم با ش میمال بیسال اول با ش

 و حرکت به سمت استانداردها در برنامه گنجانده شود. یشهر یآخر برنامه ، ارتقاء سرانه ها یسالها در 

 

 

 تحلیل استراتژیک -6

 

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

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 : 

 

 برینظر سنجی از اعضا ستاد راه
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 ( 

 ( تیو کم تیفیرو ) ک ادهیمعابر پ تیوضع 

 ، خوردو دوره گرد و ... ی، متکد یشامل سد معبر ، تخلفات ساختمان یشهر نظم 
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 متخصص و .. یروی، ن یمنیا زاتیتجه تیو کم تیفیشهر شامل ک یمنیا 

 ، فرهنگسرا ، کتابخانه و ..  یحیو تفر یورزش یمکانها  تیو کم تیفیشامل ک یورزش یفرهنگ 

 ( تیو کم تیفیسطح شهر ) ک یپارکها 

 ( یحیتفر ،یمنی، ا یباسازیز) نظافت ، ساحل 

 (یمنی، ا یباسازیز) نظافت ، خورها 

 

 

 

 

   

 لیست مشکالت بر اساس نظر سنجی از اعضا ستاد راهبری
 

 مشکالت موضوع

بهداشت شهر شامل پسماند، 

رها سازی پساب، نظافت معابر، 

دفع آبهای سطحی ، حیوانات 

…ولگرد و   

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، 

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

 حیوانات  

استراتژیک مشخص، طرح های مقطعی و کوتاه، عدم نظامنامه مشخص، عدم مطالعات نبود 

 مدون

ها، هزینه باالی جمع آوری و عقیم سازی حیوانات، عدم ای و دستورالعملمشکالت آیین نامه

هماهنگی بین ارگانهای اجرایی، مشخص نبودن شرح وظایف و سهم هر ارگان و عدم 

یهماهنگی بین دستگاههای مجر  

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

تناسب حمل و نقل شهری با بافت شهری، عدم تعریف هویت و نماد مشخص شهری، عدم 

 شبکه های ارتباطی نامشخص

 کمبود منابع و عدم بودجه کافی

حمل و نقل عمومی شامل 

کیفیت و کمیت اتوبوس و 

 تاکسی

، خرید اتوبوس، ریل کشی، نرده کشی، عدم جانمایی ایستگاهها، عدم BRTعدم احداث 

 بودجه و منابع

 عدم خرید اتوبوس و بودجه

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

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

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

ی منطقه انتظار در ماههای گرم سال سیستم حمل و نقل با با توجه به سیستم آب و هوای

اتوبوس باید بهینه شود، عدم تعداد کافی اتوبوس، وجود فرهنگ قدیمی در مورد استفاده از 

 حمل و تقل عمومی

وضعیت معابر سواره رو ) 

کیفیت و کمیت خیابانهای 

اصلی و فرعی و بزرگراهها (/  

کنترل و بهبود وضعیت 

 ترافیک

وجود اتوبانهای موازی، تصحیح قوانین رانندگیعدم   

 عدم ساماندهی شهری، نبود مدیریت کنترل و بهبود وضعیت ترافیک

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

 طرح حمل و نقل

نامناسب در  عدم آینده نگری طرح های پیشنهادی، عدم پارکینگ های مناسب، طراحی

 مورد نوع چیده مان معابر اصلی و فرعی
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 مشکالت موضوع

روها پوش پیادهوضعیت کف

 )کیفیت و کمیت (

 عدم بودجه و اعتبار

 نبود نظارت قوی، نبود طراحی درست

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  

نظم شهری شامل سد معبر، 

ساختمانی، متکدی، تخلفات 

 خوردو دوره گرد و ...

 مقاومت در برابر تغییر مکان از سوی مردم، عدم همکاری ارگانهای وابسته به این موضوع

 عدم اعتبار کافی برای ساماندهی

 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 

ایمنی شهر شامل کیفیت و 

کمیت تجهیزات ایمنی ، نیروی 

 متخصص و ..

در بافت فرسوده به علت کم عرض بودن معابر ایجاد مشکل در تردد آمبوالنس، آتش 

تجهیز اتاقکهای بحراننشانی/مسکن مهر ایجاد و   

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

 معابر با خدمات رسانی

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 

و کمیت  مکانهای ورزشی و 

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

 شهرسازی و ارجاع به ارگانهای مجری 
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 مشکالت موضوع

تفریحی، فرهنگسرا ، کتابخانه 

 و .. 

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

به علت  اختصاص فضای فرهنگی و تفریحی عدم پیگیری و مدیریت دستگاههای اجرایی

 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 

نگهداری فضای سبز توسعه و 

شامل پارکها و بوستانها، 

درختان، فضای سبز بلوارها و 

 ... ) کمیت و کیفیت (

 دیدن ردیفهای بودجه ای از طرف قانون گذار، اختصاص بودجه از سایر ارگانها

 مشکل تامین آب، ساختار مدیرتی نادرست، نظارت نادرست، مشکالت خاک و اقلیم

بومی و توسعه فضای سبز متاتسب با اقلیم منطقه، عدم استفاده  تبدیل درختان غیربومی به

 پوشش گیاهی متاسب با اقلیم

 کمبود منابع آب و بارش های فصلی، عدم بودجه و منابع مورد نیاز

زیباسازی و ساحل ) نظافت، 

بهسازی محیط، ایمنی، 

 تفریحی (

نادرست شرح وظایف مختص هر متری دریا، ازدیاد متولیان، تعریف  60عدم رعایت حریم 

 مجری

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

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 ....

باال جهت حفظ و نگهداری و عدم بودجههزینه های   

زیباسازی ، خورها ) نظافت، 

 ایمنی(

 ضعف قانون گذاری، مشخص نبودن مسئول واحد در بهبود و نگهداری خورها

 نبود فرهنگ و مشارکت مردمی ، عدم وضع قوانین سخت گیرانه در مورد مسببین آلودگی
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 مشکالت موضوع

جهت توانمند سازی حاشیه خورها، عدم طرح عدم مسئول و متولی در این حوزه، نبود طرح 

 مناسب جهت ساماندهی و بهره برداری از خورها

عدم اجرای درست سیستم فاضالب شهری، وجود سیستم های فرسوده، عدم منابع و اعتبار 

 کافی

بسترسازی تحقق شهرداری 

الکترونیکی و زمینه سازی و 

بهره برداری هرچه بیشتر از 

ارتباطات فناوری اطالعات و 

 جهت تسریع امور شهری

صدور مجوزات وب، عدم بودجه، ضعف آموزش پرسنل، مقابله کارمندان با تغییرات، عدم 

 پشتیبانی از سیستم

 نبود زیرساخت مناسب ، عدم بودجه

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

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

آماده نبودن زیرساختها و بسترسازی مناسب، ترس از تغییر، عدم سیستم پشتیبانی در مورد 

 تخلفات درآمدی

ساماندهی صنایع آالینده هوا، 

 صوت و محیطی

کنترل عدم همکاری اتحادیه ها و ندادن مجوز، تخلفات زیاد، گستره بافت فرسوده و عدم 

 مناسب

SOEشناسایی بر مبنای  ، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، نبود فیلتر ، عدم  

 پوشش گیاهی، عدم همکاری ارگانها و مدیریت واحد

ایجاد تسهیالت مناسب، وضع قوانین و معافیت مالیاتی در مورد صنایعی که در کاهش 

 آالینده ها کوشش می کنند

ارگانها، عدم هماهنگی بر انتخاب نوع روش کاهش آلودگی و آالینده ها، عدم هماهنگی بین 

عدم اولویت بندی طرح ها، نبود طرح جامع جابجایی صنوف در کاهش انواع آلودگی و 

 استقرار در محدوده غیرمسکونی

ها و میادین وضعیت بازارچه

بار عرضه مستقیم میوه و تره

 محصوالت

ا، عدم بودجه کافی، عدم همکاری مردمیجانمایی جهت ایجاد بازارچه ه  

 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 

 

 مشکالت موضوع

و بهداشت شهر ستیز طیمح  

 تشدید آلودگیهای آب، خاک و هوا

بهداشتی افزایش مصرف و عدم کارایی سیستم جمع آوری زباله در سطح شهر، وضعیت 

 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

یو معمار یشهرساز  

تمایل به تخلف از ضوابط شهرسازی از سوی شهروندان و تالش برای جلوگیری از آن یکی از 

های اساسی مدیریت شهری شده است.مشغله   

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.

کیحمل و نقل و تراف  

حمل و  -رو  ادهیسواره رو و پ معابر

و .. نگیپارک - ینقل عموم  

 افزایش مزاحمت های صوتی، بصری و سد معبر)ترافیکی(

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.

عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر 

 استوار است

 ساحل و خورها

طیمح یو بهساز یباسازیزنظافت،   
 تجاوز به حریم دریا، خور ها و ...
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 ترسیم گرافهای ارتباطی مشکالت

 

 گرافهای ارتباطی مشکالت به نقاط ضعف و تهدید 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفع آب های سطحینامناسب بودن شبکه   

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

قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداریعدم وجود   

 مشکالت ضعف / تهدید

تشدید آلودگیهای 

 آب ، خاک و هوا
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 عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران

سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترلعدم وجود   

 گسترش حاشیه نشینی

 عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری

 

 

 پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

 عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

آبیاری فضای سبزخشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت   

 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

 عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

 گسترش حاشیه نشینی

 

 

 

 

وضعیت نامناسب 

بهداشت شهری ) 

پسماند ، فاضالب و .. 

) 

 مشکالت ضعف / تهدید

عدم وجود پوشش  

 گیاهی مناسب

تخلفات ساختمانی )  

ارتفاع ، نما و منظر ، 

 ایمنی و ..(

 گستردگی بافت فرسوده شهری

مشکالت تردد اضطراری )آتش 

در و .. (  نشانی ، آمبوالنس

 بافت فرسوده
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 کمبود پارکینگ

 عدم تخصیص اعتبارات دولتی 

 گستردگی بافت فرسوده شهری

 

 

 

 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

 

 

 

 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

 

 

 

 

 

 مشکالت ضعف / تهدید

وضعیت نامناسب ترافیک  

 شهر

وضعیت نامناسب ساحل )  

نظافت ، زیباسازی ، 

 تفریحی و .. (

رهاسازی پسابهای 

در کانالها و  شهری

 خورها
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 تکنیک استخوان ماهی

 یاصل یهاشهیر ای شهیر میده صیها تشخوجود داشته باشد که به کمک آن تواندیم یابتکار یمختلف و حت یهاراه

 نیاز ا یکیروشمند.  ای کیستماتیکامال س یهاساده گرفته تا روش یلیخ یهامشکل از کجاست. از راه کیبروز 

ای یها، استفاده از روش استخوان ماهراه  Fish Bone در ژاپن  تیریمد شگامانیاز پ یکیروش توسط  نیهست. ا

 یزمان ژهیاستفاده از آن به و یول دیآیبه نظر م ییساده و ابتدا اریروش اگرچه در نگاه اول بس نیشده است. ا شنهادیپ

از جمله اصل پارتو یگرید یهاکه با روش  (Pareto) یشود برا بیشده است، ترک انیپارتو ب لفردوی،که توسط و 

. رد داردکارب زین دهیچیاز مسائل پ یاریبس  

ررسی و حل کردن تمام عوامل بروز یک مسئله برای زمانی که مسئله مربوطه کوچک و ساده باشد قابل انجام است. ب

شوند. در شود، به طور معمول عوامل بروز آن مشکل هم زیاد میاما زمانی که مشکل مورد نظر بزرگ و پیچیده می

 عوامل بروز مسئله را شناسایی کرده باشیم، دارای تعداد زیادیچنین شرایطی اگر بر اساس نمودار استخوان ماهی 

در روش استخوان  یاصل هدف. های ریزی هستیم که هر کدام بیانگر یکی از عوامل بروز مشکل هستنداستخوان

.مشکل است ایمسئله  کیعوامل بروز  ییشناسا ،یماه  

 

  استخوان ماهی مشکالت آورده شده است :  نمودارهایدر ادامه 
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 بخش ششم
 

 

 راهبردی  اهدافتدوین 
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 برنامه راهبردی اهداف تدوینبخش ششم : 

 :تعریف و ویژگی های اهداف بلند مدت و ساالنه-1

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 

 اشند. موفقیت سازمان الزم و ضروری است که تعیین کننده مسیر شرکت می ب

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.

می نامند و شامل   SMART( ذکر شده که به اصطالح آن ها را Setting Goalتدوین اهداف )ویژگی هایی برای 

 : می باشند موارد زیر

     (Specific) ویژه و خاص   .1

   (Measurable)           قابل اندازه گیری   .1

 (Attainable)    قابل دسترس   .9

       Realistic)          (  واقع گرایانه  .4

  دارای بازه زمانی  .5

4.         (Time bound)    

 

 

 

 فرایند استخراج اهداف -2

ا توجه ب البته شد و انجامآینده نگاری  با استفاده از محورهای موضوعی وظایف اصلی شهرداری و با رویکرداستخراج اهداف 

در این روش موضوعات چند عبارتی بودن چشم انداز ، اهداف کالن در واقع باید تعبیر چشم انداز در شهرداری باشد . به 

محوری بر اساس وظایف شهرداریها مشخص و نکات کلیدی بیان شده در چشم انداز ، اسناد باالدستی و بهینه کاویها در 

 هایت اهداف کالن تدوین گشت.خصوص هر یک از محورهای موضوعی مشخص گردید و در ن



 

034 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   
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 محور موضوعی : محیط زیست

 

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 شهری خرم با محیط زیستی پایدار و برخوردار از زیست بوم های متمایز چشم انداز شهر بندرعباس

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 

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

 توسعه آب بندها و سامانه)سیستم(های سطوح آبگیر

 مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی

سیاستها و برنامه های توسعه در    SEAنظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست 

 ای و ارزیابی اثرات زیست محیطی

مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و اجرای برنامه 

 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 

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

 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   

 امکان کاشت و پرورش حرا که از گیاهان بومی منحصر به فرد منطقه می باشد طرح راهبردی ساختاری
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 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 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 شهر ونکور

 35اهداف اصفهان 
احیاء و افزایش کیفیت زیست محیطی شهر، حفاظت و بهره برداری بهینه از 

 و کاهش آالینده ها محیط زیست

 حفاظت و بهر ه برداری از محیط زیست 35اهداف مشهد 

 ساماندهی و ارتقای کیفیت محیط زیست 1400اهداف تهران 

 حفاظت و ارتقای کیفیت و پایداری محیط زیست 1400اهداف قم 

 

 

 : زیست محورمحیط ذیل  بندرعباس شهرداری کالن هدف

 

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

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 شهری آرام و روان چشم انداز شهر بندرعباس

 قانون برنامه ششم توسعه کشور

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

نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند درکلیه معابر اصلی، میادین و نصب، 

 بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها

کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کالنشهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با 

 سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریهانصب، نگهداری و بهروزرسانی 

 طرح راهبردی ساختاری

ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی استوار است که با 

ه ب تقویت شرکت واحد اتوبوسرانی و استفاده از اتوبوس ها دارای وسایل خنک کننده، به همراه افزایش خطوط، نیاز

 وسایل نقلیه  خصوصی را به حداقل خواهد رسانید.

 طرح جامع حمل و نقل

 بهبود سامانه های حمل و نقل همگانی و انبوه بر

 توجه به راهکارهی مدیریت ترافیک

 توجه ویژه به ترافیک محدوده مرکزی

 برداری از حمل و نقل ریلی درون شهریسرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره  قانون برنامه ششم توسعه کشور

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

 35اهداف اصفهان 
روان سازی عبور و مرور شهری و توسعه متوازن و یکپارچه نظام و مدیریت حمل و نقل با محوریت 

 حمل و نقل همگانی

 35اهداف مشهد 
سازماندهی کالبدی شهر ) شکل، جهت و حجم توسعه شهر(، شبکه ها، سیستم حمل و نقل، زیر 

 ساخت ها، تاسیسات و تجهیزات شهری

 بهبود نظام  حمل و نقل و ترافیک 1400اهداف تهران 

 روان سازی، متعادل و سالم سازی عبور و مرور شهری 1400اهداف قم 

 
 محور حمل و نقل و ترافیکهدف کالن شهرداری بندرعباس  ذیل 

 

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

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 شهری تاب آور چشم انداز شهر بندرعباس

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 

د ساالنه حداقل دویست وهفتا احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرینی

محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه های 

 مختلف )شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـ گاههای غیررسمی و حاشیـه ای(

 تهیه پیوست پدافند غیرعامل

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

 فرسودگی بافت های قدیمی و حاشیه ای

 ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 1444اهداف تهران 

 ارتقا امنیت محیط و فضاهای شهری 1444اهداف قم 

 کاهش خطر پذیری و ارتقای ایمنی شهر و سالمت شهروندان 1444اهداف قم 

 

 
 :کالن شهرداری بندرعباس  ذیل محور ایمنیهدف 

 

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

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 شهری چشم نواز  چشم انداز شهر بندرعباس

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 
بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری)حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده(، بافتهای 

 تاریخی و مناطق روستایی

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 
اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافت های 

 فرسوده 

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 

و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای  وزارتخانه های راه و شهرسازی

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
ه ت سکونت و فعالیت در این منطقوجود بناها و مراکز تاریخی متعدد که نشان از قدم

 از کشور دارد

 ارتقا خالقیت و سرزندگی در فضاهای شهری 1444اهداف اصفهان

 یاسالم -ارتقاء هویت کالبد، سیما و منظر شهری با الهام از معماری و شهرسازی ایرانی 45اهداف اصفهان 

 ساماندهی و ارتقای هویت سیما و منظر شهری 1444اهداف تهران 

 انسجام فضایی کالبدی شهر تهران 1444اهداف تهران 

 1444اهداف قم
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

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 شهری با جایگاه برتر در اقتصاد مبتنی بر صنعت و گردشگری  چشم انداز شهر بندرعباس

 طرح راهبر

 دی ساختاری

 سرزندگی و گردش مالی گسترده در شهر.

رداری افزایش درآمد شهتنوع فعالیت های اقتصادی متنوع و وجود منابع مناسب برای 

 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.

 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

 قانون برنامه ششم توسعه کشور

انی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درم

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

 قرار میگیرد

 ایجاد منابع درآمدی در زمینه های  بازرگانی و صیادی سند ملی توسعه استان هرمزگان

 شهر بین المللی ونکور به عنوان مرکز اقتصاد سبز باشد  اهداف ونکور

 45اهداف اصفهان 
بسترسازی در جهت توسعه و رونق اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی پایدار به منظور اداره 

 شهر

 تامین منابع مالی پایدار 45اهداف مشهد 

 افزایش مشارکت بخش خصوصیرونق اقتصادی شهر و تامین منابع مالی پایدار و  1444اهداف قم

 

 هدف کالن شهرداری بندرعباس  ذیل محور مالی و اقتصادی

 

 توسعه اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی
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 محور موضوعی : مدیریت

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 حکمرانی مطلوب و پیشرو شهری شهروندمدار، دانش پایه و هوشمند با چشم انداز شهر بندرعباس

 فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی  قانون برنامه ششم توسعه کشور 

 اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود قانون برنامه ششم توسعه کشور 

 سند ملی توسعه استان هرمزگان
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 قانون برنامه ششم توسعه کشور 

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 
 دوم اجرای قانون برنامه، امکانکلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال 

 تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالمها را پیاده کنند

 افزایش بهره وری در مدیریت منابع و سرمایه سازمانی 1400 اصفهان

 35اهداف اصفهان 
مدیریت توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق 

 هماهنگ و واحد شهری

    دستیابی به شهرداری الکترونیکی با جایگاه برتر در بین کالنشهرهای کشور و منطقه 35اهداف اصفهان 

 یکپارچه و هماهنگ شهری مدیریت 35 اهداف مشهد

 ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر تهران 1400اهداف تهران 

 دانش پایهتوسعه شهر  1400اهداف تهران 

 توسعه شهر الکترونیک و هوشمند 1400اهداف تهران 

 تحقق حکمروایی خوب شهری 1400اهداف تهران 

 توسعه شهر خالق ، الکترونیک و هوشمند 1400اهداف قم

 تحقق مدیریت و حکمرانی اسالمی، مطلوب و قانون مدار شهری 1400اهداف قم

 

 :مدیریتهدف کالن شهرداری بندرعباس  ذیل محور  

 

 توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری
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 محور موضوعی : زیرساختها و خدمات

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 چشم انداز شهر بندرعباس
برخوردار از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروندی در بستر 

 محالتی سرزنده و باهویت

 توسعه استان هرمزگانسند ملی 
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  سند ملی توسعه استان هرمزگان

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای 

 کشور

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

  محلی جامعه حداکثری مشارکت و اکولوژیک توان حفظ

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای 

 کشور
 ارائه دهنده طیف متنوعی از خدمات گردشگری ساحلی و دریایی   

چشم انداز توسعه مناطق واستانهای 

 کشور

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

  محلی جامعه حداکثری مشارکت و اکولوژیک توان حفظ

 توسعه متعادل و متوازن شهر و بهبود خدمات و زیرساختهای سازگار با محیط زیست 1400 اصفهان

 35اهداف اصفهان 
نیاز شهر و ارائه عادالنه خدمات به شهروندان و گردشگران و توسعه زیرساخت های مورد 

  ارتقای سطح آن

 35 اهداف مشهد
سازماندهی کالبدی شهر ) شکل، جهت و حجم توسعه شهر(، شبکه ها، سیستم حمل و نقل، 

 زیر ساخت ها، تاسیسات و تجهیزات شهری

 شهریبهبود و گسترش تجهیزات و تاسیسات خدمات  1400اهداف تهران 

 1400اهداف قم
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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 فرهنگ سازی و شهروندمداری محور موضوعی :

 

 از محورها نتایج حاصل ورودیها

 چشم انداز شهر بندرعباس
برخوردار از رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروندی در بستر محالتی 

 سرزنده و باهویت

 شهری شهروندمدار چشم انداز شهر بندرعباس

سند ملی توسعه استان 

 هرمزگان

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 .

 پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی قانون برنامه ششم توسعه کشور 

 دارای نقش تاریخی در مسیر ارتباطی جنوب شرق برنامه عملیاتی

 دارای توان باال در توسعه فرهنگی و اجتماعی برنامه عملیاتی

 ونکوور به رهبری جهانی سیستم غذای محلی تبدیل شده است  ونکور

 پویا از شهراعتالی هویت و ایجاد یک تصویر ملی  1400 اصفهان

  اشاعه و اعتالی فرهنگ شهروندی و توسعه مشارکت مردم در اداره امور و آبادانی شهر 35اهداف اصفهان 

 35اهداف اصفهان 
حرکت در جهت دستیابی به مؤلفه های شهر اسالمی با احیاء و اعتالی فرهنگ و هویت ایرانی ـ 

 اسالمی شهر و شهروندان

 حفظ ویژگی های تاریخی و فرهنگی  35 اهداف مشهد

 حفظ و ارتقاء  مشهد به عنوان کالن شهر مذهبی  35 اهداف مشهد

 حفظ و احیاء ارزش های توحیدی کالن شهر 35 اهداف مشهد

 احیا و حفاظت فعال از میراث طبیعی ، تاریخی، فرهنگی شهر تهران 1400اهداف تهران 

 1400اهداف تهران 
مرکزی برای رخدادهای فرهنگی، بین الملی و یکی از قطب های جهانی تبدیل تهران به 

 محصوالت و صنایع فرهنگی

 صیانت و اشاعه هویت فرهنگی ، تاریخی و انقالبی شهر قم 1400اهداف قم

 

 هدف کالن شهرداری بندرعباس  ذیل محور فرهنگ سازی و شهروندمداری

 

 مشارکتهای مردمی در اداره شهرتقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش 
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 اهداف کالن شهرداری بندرعباس -3

 

 بندرعباس اهداف شهرداری کد هدف

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  بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهریتوسعه و نهادینه سازی 

G04 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری 

G05 ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 

G06 
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات شهری برای شهروندان و 

 گردشگران

G07  اقتصادی شهر با پایدار سازی منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصیتوسعه 

G08 
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره 

 شهر
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 تطابق اهداف کالن با چشم انداز -4
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 بخش هفتم
 تدوین سطح راهبردی 

 طرحها (سیاستهای اجرایی و -) راهبردها
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 سیاستهای اجرایی و طرحها (-بخش هفتم : تدوین سطح راهبردی ) راهبردها

 

 

 ( طی فرایندی با مراحل زیر انجام گردید :  و طرحهاتدوین سطح راهبردی برنامه ) راهبردها و سیاستها

 
 ارائه فرمت استخراج راهبردها بر اساس محورهای وظیفه ایی شهرداری -1

مرحله بر اساس تحلیل پوششی ذیل اهداف کالن شهرداری بندرعباس محورهای وظیفه ایی شهرداری در این 

 یو کارگروه ها یجلسات ستاد راهبر مشخص گردید و مطابق با آن فرم استخراج سطح راهبردی طراحی شد. در

میل توسط اعضا ستاد و کارگروهها تک، فرمها  هایکاو نهیبه ارائهو  آموزش و همراه با ها ارائهفرمبرگزار شده  یتخصص

 گردید .

 
 محورهای وظیفه ایی ذیل اهداف کالن شهرداری بندرعباس -1-1

 

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

 

 محور

 توسعه فضای سبز شهری و پیراشهری

 کیفیت فضای سبز

 آبیاری بهره ور و ..(  مدیریت آب )تامین منابع ، روشهای

 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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 شهری ومرور عبور سازی سالم و روان و ترافیک و نقل و حمل نظام :  بهبود 2هدف  

 

 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(

 و کیفی( شبکه معابر )توسعه کمی

 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

 

 

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

 

 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

 فرهنگسراها و کتابخانهتوسعه 

 پیشگیری از اسیب های اجتماعی
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 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در شهروندان و شهر ایمنی : ارتقای  4هدف

 

 محور 

 طبیعی سوانح برابر در ایمنی

 سیل و ..() مقاوم سازی ، زلزله ، ، 

 آتش نشانی و اطفا حریق

 ایمنی بافت های فرسوده شهری

 آبهای سطحیهدایت 

 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 سایر

 

 

 

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

 

 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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 شهری هوشمند و مطلوب مدیریت های بنیان سازی نهادینه و : توسعه  6هدف 

 

 محور 

 مطالعات و پژوهش

 افزاری نرم های سیستم

 اطالعات و آمار شبکه

 الکترونیکی و مجازی خدمات و سرویسهای

 ابزارهای مدیریتیها و  سیستم توسعه

 مدیریت و بهره وری منابع انسانی

 تحول سازمانی

 )ساختار سازمانی ، چابک سازی ، بهبود فرایندها و ..( 

 دیپلماسی شهری و روابط عمومی

 سایر

 

 

 

 

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

 

 

 محور 

 انسجام فضایی و کالبدی شهر

 ساخت و ساز و نظارتکنترل 

 مدیریت حریم

 بهبود منظر و نما

 بافتهای فرسوده شهری

 زیباسازی شهر

 مبلمان شهری

 ضوابط و مقرارت شهرسازی و معماری

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

 

 محور 

 توسعه فرهنگ شهروندی

 فرهنگ سازی اقشار مختلف آموزش و

 پاسخگویی به شهروندان

 مشارکت مردم در تصمیمات شهری

 توسعه محالت

 سایر

 
 ارائه بهینه کاویها -2-1

 جهت افزایش کیفیت آموزش ، نمونه راهبردهای شهرهای بهینه کاوی در جلسات به شرح زیر ارائه گردید: 
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 تهراننمونه اهداف ، راهبرد و سیاستهای شهرداری 
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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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 یشنهادیپ یاستهایبانک راهبردها و س هیته-2

 یشنهادیپ استی) راهبرد و س یو ستاد راهبر یتخصص ینظرات کارگروهها، پس از برگزاری جلسات و آموزش 

در فرمها جمع آوری و بانک راهبردها و سیاستهای پیشنهادی گردآوری گردید. در ادامه راهبردها و سیاستهای  (

 اعضا ستاد راهبری و اعضا کارگروههای تخصصی ذیل اهداف بیان شده است . پیشنهادی

 

 

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

 

 

 

 یراشهریو پ یسبز شهر یو متوازن فضا کپارچهیسعه تو 

 داریپا یمنابع آب نیتام 

 یاریاز پساب فاضالب جهت آب استفاده 

 یاریآب نینو یهایاز فناور استفاده 

 دار هیسا یاهیپوشش گ شیافزا 

 کم یآب ازیو ن ستیز طیسازگار با مح یبوم اهانیگ کاشت 

 یشبکه آبرسان یساختها ریز توسعه 

 یسطح بهداشت عموم ارتقا 

 یبهداشت یاماکن عموم توسعه 

 یبهداشت یسهایسرو زیو تجه یبازساز 

 و دفع پسماند یجمع آور نینو یاز روشها استفاده 

 از مبدا کیو پردازش پسماند و تفک افتیباز نینو یاز روشها استفاده 

 یمتعلق به شهردار یو ساختمانها یعموم یدر فضاها یمصرف انرژ یساز نهیبه 

 از مبدا کیدر خصوص تفک یو اطالع رسان آموزش 

 مشاغل مزاحم یخارج از شهر جهت سامانده یفضا یساز آماده 

 یشهروندان با حقوق و فرهنگ شهروند آموزش 
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 یعملکرد اسیبا در نظر گرفتن مق یسبز شهر یعادالنه فضا عیتوز 

 مناسب منطقه یگونه ها یبانک اطالعات جادیا 

 سبز یفضا ینگهدار طیو ارتقا شرا ییرایبازپ 

 سبز یفضا یشبکه مستقل آبرسان لیآب خام و تکم ینیگزیجا 

 مزاحم واناتیو ح یجوندگان موذ تیجهت کنترل جمع نینو یروشها اتخاد 

 و کنترل یجمع آور ستمیس جادیو ا یساختمان عاتیضا یسامانده 

 پسماند افتیباز ساتیو توسعه مراکز و تاس احداث 

 پسماند لیدر مسا یمناسب جهت استفاده از بخش خصوص یبسترساز 

 یدرون و برون شهر یساخت مجتمع ها قیمتمرکز صنوف از طر یالگوها یریبکارگ  

 و مراکز عرضه محصوالت مختلف نیادیو خدمات م ساتیتاس توسعه 

 ینقشه راه آموزش شهروند هیته 

 جهت استفاده از توان  یبسترسازNGO یها درآموزش شهروند 

 ادیز یآب ازیبا ن یاهیگ یکاشت گونه ها عدم 

 کم یآب ازیدار با ن هیدرختان سا کاشت 

 سبز در محالت یفضا یمشارکت مردم جهت کاشت و نگهدار جلب 

 آب بر یاز کاشت گونه ها زیپره 

 در شهر ییقطره ا یاریآب یو راه انداز زیتجه 

 یاریاز پساب فاضالب جهت آب استفاده 

 و ارائه راهکار درآمد زائئ آنها یتوسط بخش خصوص یبهداشت یسهایسرو ینگهدار 

 ولگرد یسگها یساز میطرح عق یاجرا 
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 شهری ومرور عبور سازی سالم و روان و ترافیک و نقل و حمل نظام بهبود : 2هدف 

 

 یتوسعه حمل و نقل عموم 

 معابر ضیتعر 

 شبکه معابر یساز منیا 

 یناوگان حمل و نقل عموم یو بهساز یسامانده 

 یرموتوریحمل و نقل غ توسعه 

 ادهیدوچرخه و پ یرهایمس مطالعه 

 شهر تیهو یو زنده ساز یرو ادهیجهت پ یو فرهنگ یخیتار یو مکانها رهایمس جادیا 

 یو احداث معابر اصل یجهت آزاد ساز یزیر برنامه 

 معابر یهندس اصالح 

 ازیمورد ن نگیو پارک انهیپا یابینمکا 

 یعموم ینگهایدر ساخت پارک یمشارکت بخش خصوص جلب 

 تقاطعها یهوشمندساز 

 یعبور و مرور شهر زاتیو تجه ساتی، تاس رساختهایز توسعه 

 یمنیا زاتیو نصب تجه ادهیحمل و نقل عابر پ یساز منیا 

 و آموزش یرحضوریغ یکیخدمات الکترون توسعه 

 و دوچرخه ادهیپ یرهایدر مس یوستگیانسجام و پ جادیا 

 و دوچرخه ادهیپ یرهایمس زیو تجه توسعه 

 و خالق نینو یبا روشها ادهیحمل و نقل با دوچرخه و بصورت پ بیو ترغ جیترو 

 شهر یدر مناطق مرکز ژهیبو نگیپارک توسعه 

 حمل و نقل یهوشمند نظارت یستمهایاز س استفاده 

 از آنها حیموجود و استفاده صح زاتیتجه یسامانده 

 دارد یکه در حال حاضر فقط نگاه منفعت طلب ادهیعابر پ یاز پلها حیصح استفاده 

 یآموزش و فرهنگ ساز نینو یروشها یریبکارگ 

 و نظارت بر آن یرانیناوگان تاکس زیو تجه توسعه 
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 ارائه خدمات در کل سطح شهر یبرا هایتاکس اجبار 

 اتوبوسها به کولر جهت جلب مسافر زیتجه 

 یاتوبوس تندرو شهر یاجرا 

 یبلوار ساحل هیدوچرخه در حاش ریمس یاجرا 

 ادهیپ نیعابر یروها برا ادهیپ یساز منیو ا یساز آماده 

 رو ادهیپ یرهایدر مس یو ناتوانان جسم نیاصالحات الزم جهت معلول یاجرا 

 سطح شهر یتقاطعها یساز استاندارد 

 و روکش آسفالت سطح معابر میترم 

 شهر یدر بافت مرکز یتوسط بخش خصوص یعموم ینگهایپارک احداث 

 ز توسط مرک یدر سطح شهر و کنترل عبور و مرور شهر کیکنترل تراف ینهایدورب توسعه

 کیتراف

 سیپل یروهایچراغدار جهت کاهش حضور ن یتقاطعها یهوشمندساز 

 در شهر یکیعالئم تراف نصب 

 معابر یکش خط 

 نیتردد عابر یرهایمس یساز منیا 

 یزباله به بخش خصوص یکامل جمع آور یواگذار 

 یخدمات یشرکتها نیرقابت ب جادیا 

 کمپوست هیآنها و ته افتیزباله ها و باز یطرح جداساز یاجرا 

 یمختلف شهردار یدر قسمتها یدیخورش یاز پنلها استفاده 

 ندهیشهر جهت انتقال مشاغل آال هیمحل مناسب در حاش انتخاب 

 ییجابجا یصاحبان مشاغل برا قیخدمات مناسب جهت تشو ارائه 

 یآموزش یبا شعارها یشهر یلبوردهایب نصب 

 در مدارس یآموزش یبرنامه ها یاجرا 

 داریپا یمنابع درامد فیتعر 

 یوصول عوارض نوساز یریگیپ 

 از  یمنابع درامد جادیجهت ا یاز بخش خصوص تیو حما یقیتشو یطرحها ارائه
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 یگردشگر

 یو دولت یاعتبار مل صیتخص یریگیو پ یاصل یرساختیز یپروژه ها فیتعر 

 یتجار یاز واحدها یو تملک قسمت یدر احداث مراکز تجار یبا بخش خصوص مشارکت 

 ناکارامد یروهایاز جذب ن زیپره 

 یبه بخش خصوص یامور خدمات یواگذار 

 یفرهنگ ساز یطرحها هیدر ته یروابط عموم تالش  

 مرتبط با فرهنگ یارکانها ریدر سا یاز بخش خصوص استفاده 

 در مدارس یبا آموزش و پرورش جهت آموزش و فرهنگ شهروند مشارکت 

 یفرهنگ ساز یدر مساجد محالت برا یشهر رانیمد حضور 

 یاز نظرات مردم در مشکالت شهر استفاده 
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 و شهروندان برای شهری خدمات و ها زیرساخت متوازن و هدفمند بهبود و : توسعه 3هدف 

 گردشگران

 
 گردشگران یاساس یازهایشناخت ن 

 نگیپارک نیبه بازارها و تام یدسترس یسامانده 

 یفرهنگ تیبا هو یگردشگر یرهایمس جاذیا 

 شهر بندرعباس یبرندساز 

 ییایو در یی، هوا ینیزم یحمل و نقل گردشگر توسعه 

 یو فرهنگ یگردشگر یمراکز اطالع رسان جادیا 

 یشهر یفضا تیفیک یدر راستا یخدمات یسرانه ها شیافزا 

 یباز شهر یفضاها توسعه 

 یشهر یخدمات در نواح توسعه 

 هر محله یازهایدر شهر بصورت متوازن و مناسب با ن یامکانات ورزش توسعه 

 اسکان گردشگران یفضاها تیفیو بهبود ک توسعه 

 متوازن فرهنگسرا و کتابخانه توسعه 

 کتابخانه و فرهنگسراها تیریمد تیفیک بهبود 

 و فرسوده ییا هیمسئله دار ، حاش یبافتها یتوانمندساز 

 و فرسوده ییا هیحاش یاشتغال در بافتها جادیجهت ا یزیر برنامه 

 هدف و تمرکز بر آنها یبازارها یبند تیو اولو یی، شناسا مطالعات 

 در سطح محالت هایمناسب سرانه ها و کاربر عیتوز 

 اقدامها تیو اولو یبر اساس سطح برخوردار مناطق یبند تیاولو 

 از آنها نهیو استفاده به یورزش یرساختهایز جادیا 

 رها شده در محالت جهت استفاده  یرساختهایز یسامانده 

 یاه نهیجهت استفاده از فرهنگسراها و کتابخانه ها که بالستفاده هستند و با هز یزیر برنامه 
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 شده اند جادیا نیسنگ

 در سطح شهر و محالت یاجتماع یبهایطرح مقابله با آس نیتدو 

 یمراکز اسکان موقت شهر زیو تجه توسعه 

 از گردشگران یزبانیم تیفیک ارتقا 

 لیپر پتانس یو محورها یمرامز گردشگر یو بهساز ینوساز  

 در سطح شهر هایعادالنه کاربر عیبر توز نظارت 

 یمراکز نگهدار یو سامانده ریپذ بیاقشار آس یساز توانمند 

 یخدمات یشهروندان به فضاها یو بهبود دسترس هاینابرابر لیو تعد ییزدا تیمحروم 

 "یتوازن در آنها و کاهش تقاضا جادیدر هر مناطق شهر جهت ا یصدور مجوز ساخت مراکز تجار 

 سفر 

 به بازار و مراکز  عیآسان و سر یجهت دسترس یعموم هینقل لیشبکه عبور و مرور وسا یطراح

 "ی،گردشگری،پزشکیتجار

 ایدر مثل یبالقوه گردشگر تیاستفاده از قابل-در کل شهر  یگردشگر یمتوازن جاذبه ها عیتوز 

  یشمال یو کوه ها

 سرانه  تیرعا-در کل سطح شهر جهت کاهش درخواست سفر و عدم تمرکز یمراکز خدمات عیتوز

 حس رقابت جادیجهت ا یمراکز خدمات

 از عدم تجمع مراکز  زیمناطق پره ازیدر تمام شهر بسته به ن یو خدمات یحیاماکن تفر احداث

 نقطه خاص کیدر  یگردشگر

 نیدر محالت جهت استفاده ساکن نهیکوچک و کم هز یورزش یها نیاماکن و زم احداث-

 یشهردار یها نهیجهت کاهش هز یبه اهال یمحل یاداره اماکن ورزش یواگزار

 و  یحیجهت احداث مراکز تفر یالزم به بخش خصوص التیو ارائه تسه یمشارکت مردم جلب

  یشهر لمیمتناسب با اق یسرگرم

 مشارکت -آسان مردم  یدر مناطق مختلف جهت دسترس یمحل یو احداث کتابخانه ها ساخت

 آن اداره یدر فرهنگ سراها یو سرگرم یهنر یبرنامه ها یبا اداره ارشاد جهت اجرا

 انیمتکد یو سامانده یجهت جمع آور نیریو خ یستیو بهز یانتظام یروهایبا ن مشارکت-

 شهر نیریکار با جلب مشارکت خ یبچه ها تیبه وضع یدگیو رس یسامانده
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 یو عبور و مرور شهر یحمل و نقل عموم یسامانده  

 در حمل و نقل  یمنیو ا نهیزمان هز کاهش 

 حمل و نقل و عبور و مرور شهروندان یازهاین شناخت 

 یمراکز اسکان موقت شهر زیو تجه توسعه 

 شهر از گردشگران یزبانیم تیفیک ارتقاء 

 لیپر پتانس یو محورها یو توسعه مراکز گردشگر ی،بهسازینوساز 

 در مناطق مختلف شهر هایعادالنه کاربر عیبر توز نظارت 

 یمراکز نگهدار یو سامانده ریپذ بیاقشار آس یساز توانمند 

 در سطح شهر یشهردار یمتوازن و متعادل امکانات خدمات عیتوز 

 یخدمات یشهروندان به فضاها ینابرابر و بهبود دسترس لیو تعد ییزدا تیمحروم 

 سبز  یفضا تیریمد یو هوشمند ساز توسعه 

 بافتها و محالت شهر یساز مفرح 

 یو گردشگر یحیمراکز تفر یساز نهیتوسعه و به جادیا 

 یو گردشگر یحیمراکز تفر جادیدر ا مشارکت 

 شهر یو رفاه یحیتفر یطرح ها یو اجرا یطراح یزینگرش خانواده محور در برنامه ر تیتقو 

 یهمگان یو ورزش ها حیمراکز گذراندن اوقات فراغت،تفر تیفیطرح ها و ارتقاء ک هیته  

 یحیو تفر یورزش یمناسب کاربرها عیو توز ییجانما 

 یرانیا-یو فرهنگ اسالم جیترو یفرهنگسراها در راستا یفیو ک یکم توسعه  

 یعرصه محصوالت و خدمات فرهنگ  تی/حمایکتابخوان جیو ترو توسعه  

 یمحصوالت فرهنگ دیاز تول تیحما 

 در سطح شهر یاجتماع یها و عوامل مزاحم در زندگ یدفع ناهنجار کمک 

 یمردم یبه نظرات مردم و نهادها بهادادن 

 یو دولت یمردم یو مشارکت ها فرصتها 

 حمل و نقل تیریسامانه هوشمند در مد توسعه 

 ستیز طیحمل و نقل دوستدار مح یها ستمیس توسعه 

 شاخص شهر بندرعباس به شهروندان و گردشگران مهیعناصر شاخص و ن یو معرف ییشناسا 



 

086 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 بحران تیریمد یها ستمیس بهبود 

 رعاملیغ پدافند 

 قیومقابله با حر یریشگیپ 

 یبوم ریغ یو سکونت گاهها یفرسوده شهر یبافتها ینوساز 

 یخدمات و رفاه اجتماع ارتقا 

 یعموم مهیو ن یحمل و نقل عموم یها ستمیس یساز هوشمند 

 یکیو اصالح رفتار تراف کیدانش و فرهنگ تراف ارتقا  

 معابر  یشبکه ها یتنگناها و گره ها اصالح 

 و ارائه خدمات  عیدر توز ییزدا متمرکز 

 نگیپارک یو توسعه فضا یسامانده 

 منحصر به فرد در شهر بندر عباس یجاذبه ها جادیو ا حفظ 

 شهر بندرعباس و طرح آن در  ژهیو یها تیها و مز تیظرف یو شناساندن همه  جانبه  گسترش

  یسطح مل

 و بافت  یرسم ریغ یدر محدوده سکونت گاهها یشهر یسرانه خدمات اساس یو کم یفیک ارتقا

 فرسوده

 یکیهوشمند با استفاده از توسعه خدمات الکترون یشهردار یها رساختیز توسعه 

 اوقات فراغت شهروندان یساز یغن تیتقو یدر راستا یخدمات اجتماع گسترش 

 یدر توسعه خدمات سالمت اجتماع یهمکار 

 ریپذ بیاقشار آس یساز توانمند 

 یورزش همگان گسترش  

 شهر  یو علم یفرهنگ یها راثیبه حفظ م کمک 

 یمثبت از شهردار ریتصو جادیا 

 شهروندان  یو اجتماع یفرهنگ یها هیسرما یاعتال 

 از شهر  ایپو یمل ریتصو کی جادیو ا تیهو یاعتال 

 یشهر یدر فضاها یو سرزندگ تیخالق ارتقا 

 ساختها ریدر توسعه ز یبخش خصوص یگذار هیمشارکت و سرما تیو تقو لیتسه 
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 یورزش یها یمتناسب کاربر عیو توز ییجانما 

 یهمگان یو ورزشها حیمراکز گذران فراغت،تفر تیفیو ارتقا ک یطرح ها هیته 

 یحیتفر یها یمتناسب کاربر عیو توز ییجانما  

 شهر بندرعباس یحیتفر یگردشگر یبرنامه ها تیتقو 

 یو گردشگر یحیتفر جادیدر ا مشارکت 

 گردشگران  ییراهنما 

 ی،ملینید یو گسترش ارزشها جیترو  

 یو عرصه محصوالت و خدمات فرهنگ تیحما 

 یفرهنگ کتابخوان جی. تو توسعه 

 و رونق کسب و کار خالق ییشکوفا 

 یفرهنگ شهروند یاموزشها و اعتال اشاعه 

 یاجتماع ریپذ بیاقشار اس یبرا ینیکارافر 

 یو اجتماع یفرهنگ یو محالت شهر از فضا یعادالنه همه مناطق نواح یمند بهره 
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 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در شهروندان و شهر ایمنی : ارتقای 4هدف 

 

 یبهبود و ارتقا خدمات آتش نشان 

 در بحران ربطیذ یدستگاهها فیوظا قیتدق 

 یباز جهت مواقع اضطرار یمناسب و فضاها یاز اراض استفاده 

 شهر یبا نقشه پوشش یآتش نشان یستگاههایا یمنطق یابیمکان 

 یچند منظوره از مراکز شهر یریو بهره گ زیتجه 

 بروز شرفتهیپ زاتیتجه نیتام 

 یطرح امداد و نجات در بافت فرسوده شهر نیتدو 

 و ..( یتیخطوط آب و گازو برق ، راهها ، جمع، ی) توپوگراف یبانک اطالعات شهر هیته 

 هایمسائل آن شامل گرفتگ یو بررس یسطح یآبها یجمع آور ساتیتاس ییشناسا  ،

 و .. هایخراب

 یسطح یآبها یطرح جامع جمع آور نیتدو 

 ( ی) پدافند شهر یکالبد یشهر به حوزه ها یبند میتقس 

 در پارکها یمکان اضطرار جادیو ا یاصول یابیمکان 

 نیدر برابر مخاطرات زم یشهر یفضاها یساز منیا 

 زهکش یستمهایس ی، توسعه و نگهدار یسطح یآبها تیریمد 

 یباز شهر یفضاها جادیشهر و ا یاصل یساختمانها یساز مقاوم 

 یآتش نشان یستگاههایا زیتجه 

 یبا ضوابط آتش نشان ریمغا یاز ساخت و سازها یریجلوگ 

 یفرسوده شهر یبافتها یبهساز 

 رعاملیبر پدافند غ یشهروندان مبتن یآمادگ جادیا 

 مهم شهر یانهایو شر یاتیح یهایکاربر یمنیا شیو افزا نیتام 

 یبحران یازهاین ریجهت اسکان و سا یشهر یچند منظوره از فضاها یریگ بهره 
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 یعیها در برابر حوادث طب هیو مقاومت ابن یستادگیا شیافزا 

 البیشهروندان در برابر س یمنیا بیضر ارتقا 

 ساختمانها با استفاده از مصالح مناسب یساز مقاوم 

 یاحتمال یساحل در برابر طوفان و سونام یمنیا بیضر ارتقا 

 قیامداد و نجات و اطفا حر یرساختهایز توسعه 

 یانسان یروین شیامداد و نجات و افزا زاتیتجه نیتام 

 جهت اسکان شهروندان در مواقع بحران یامن اضطرار یمکانها زیسعه و تجهتو،  ییشناسا 

 آموزش و مانور  قیمقابله با حوادث از طر یبرا یمردم یتهایاز ظرف استفاده 

 یشهر رعاملیبه اصول و پدافند غ توجه 

 فرسوده یبافتها ینوساز 

 بافت  ینوساز یبرا یجهت مشارکت بخش خصوص یقیتشو یضوابط و بسته ها نیتدو

 فرسوده

 البیشهر در زمان بروز حوادث س یساز منیا 

 یاصل یو کانالها ایبه سمت در یسطح یآبها تیهدا 

 البهایس ریصدور مجوز ساخت و ساز در مس عدم 

 با استفاده از مصالح مناسب البهایس ریکانال در مس جادیا 

 یسطح یآبها تیجهت هدا یو فرع یمعابر اصل یبند بیش 

 یفاضالب شهر یمناسب طرحها یاجرا 

 جهت  یسطح یآبها یجمع آور ستمیس یو اجرا یمناطق پرخطر هنگام بارندگ ییشناسا

 البیاز س یریجلوگ

 و خطرناک و مهار آنها دهیدرختان پوس ییشناسا 

 در سطح شهر یمراکز آتش نشان جادیا 

 یآتش نشان زاتیتجه دیخر 

 یپرسنل آتش نشان یبرا یآموزش یدوره ها یبرگزار 
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 بهتر یهایجهت دسترس یدر بافت فرسوده شهر دیمعابر جد احداث 

 بافت فرسوده یو نوساز یجهت بازساز یقیتشو یبسته ها ارائه 

 آنها تیو هدا یسطح یآبها یشبکه جمع آور میو ترم احداث 

 خورها یروبیو ال یپاکساز 

 یپرسنل شهردار یبحران برا تیریمد یآموزشها 

 
 

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

 

 از  یقسمت یبه مقوله مطالعات پروژه ها قبل از اجرا اختصاص یشهر رانیمد دگاهید رییتغ

 پروژه به بحث پژوهش و مطالعه  یاجرا نهیهز

 به  دنیالزم جهت سرعت بخش یبه نرم افزار یمختلف شهردار یواحدها زیو تجه دیخر

 کار  تیفیارائه خدمات و باال بردن ک

 هت ج یشبکه ادار ستمیتوسعه س-پرسنل  یبرا یمنابع اطالعات ینمودن . معرف مشخص

 ات به اطالع یدر دسترس دنیسرعت بخش

 یبه منابع اطالعات یدسترس نترنتیا ستمیبه س یشهردار یواحدها هیکل زیتجه  

 جهت  رانیالزم مد یبروز نرم افزارها یستمهایس دیخر-یشهر رانیمستمر مد آموزش

 ارائه بهتر خدمات 

 دوره  لیتشک یخدمات شهر یفیخبره و کارآمد جهت باال بردن سطح ک یروهاین جذب

 یپرسنل شهردار یبرا یمستمر آموزش یها

 یشهر یازهاین رییبا توجه به تغ انهیبطور مستمر و سال یچارت سازمان اصالح  

 یبهتر شهر تیریبا مردم و اخذ نظرات آنها و استفاده از آن در مد کیروابط نزد جادیا 

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

 

 

 مجاز در صدور پروانه هاو نظارت برآن جهت  یکد ارتفاع فیمجاز و تعر ریو ساز غ کنترل ساخت

 و آسمان دیخط د تیو رعا یمعابر اصل هیاماکن بخصوص حاش یکدستی

 آنها در صورت اضافه  یشهر و آماده ساز میجهت ساخت و سازها در حر ژهیو یگشت ها جادیا

 شهر  یشدن به محدوده قانون

 یمعابر شهر یساز بایدر ز یساز کسانیساختمان جهت  ینوع نما فیتعر 

 از آن تیبافت فرسوده و حما یو نوساز یمردم جهت بازساز قیتشو 

 یشهر یالمانها یمشاور واحد جهت طراح کیمناطق مختلف و قرارداد مشترک با  نیب یهماهنگ 

 در کل شهر  یجهت هماهنگ ساز

 یمیاقل طیالزم جهت انتخاب مصالح و مواد مبلمان شهر با توجه به شرا مطالعه 

 امل ک یو خاص شهر بندرعباس و نظارت به اجرا یمیاقل طیضوابط و مقررات با توجه به شرا هیته

 آن

 میو نظارت بر حر تیریمد  

 و ضوابط و مقررات یتوسعه شهر یطرح ها یو نظارت بر حسن اجرا شیه،پایته 

 یساخت و ساز شهر ییو اجرا ینظام کنترل فن یارتقا 

 یدر ساخت و ساز شهر یو معمار یضوابط و مقررات شهرساز یبروزرسان 

 شهر نهیبه تیریمد ینظارت شهر در راستا یساز هوشمند 

 و نظارت پروژه ها به صورت مستمر کنترل 

 و ساختمان ی،معماریضوابط مقررات شهرساز یو نظارت بر اجرا نیتدو 

 یتوسعه شهر یطرح ها یساز ادهیبر پ یظارت و بازنگرن نیتدو 

 یرانیا-یاسالم تیهو یمنطبق بر شاخص ها یمنظرشهر یو ارتقا یسامانده 

 یشهر یالمانها یسامانده 
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 یو معمار یدر شهرساز یرانیا یاسالم تیو هو یمعمار یایاح 

 یو انتظام رهبر یطیمح تیفیاز نظرک یشهر یفضاها یسامانده 

 نینو یها یبا استفاده از فناور یشهر تی.هویساز یو غن تیتقو 

 یاسالم تیهو ییبازنما یایاح 

 فرسوده  یبافتها یدر نوساز یو مشارکت شهروندان و بخش خصوص ارتقا 

 فرسوده یبه بافت ها یمنیدر ا یشهر یسامانه خدمات اساس یو کم یفیک ارتقا 

 یررسمیغ یدر محدوده سکونتگاه ها یشهر یسرانه خدمات اساس یفیو ک یکم ارتقا 

 در بافت فرسوده  یمردم یفرهنگ نوساز جیترو 

 رساختهایز نیتأم یهماهنگ  

 ی) بومیو المان یاسالم ییبا الگو یشهر یتیهو یو نشانه ها یمعمار دیجد یسبک ها یهماهنگ 

 (یو سنت

 یمناظر شهر یتیهو یالگوها یاینشانه و اح تیتقو 

 نینو یها یبا استفاده از فناور یشهر تیهو ینشانه ها تیتقو  

 یطیمح تیفیاز نظر ک یشهر یفضاها یسامانده  

 یشهر زاتیو تجه یمبلمان شهر یسامانده 

 یمجموعه همشهر یطرح ها نیتدو ستمیبه س کمک 

 شهر یلیجامع و تفص یطرح ها یبه اصالح و بازنگر کمک 

 (یو موصف ی)موضوع یشهر ییاجرا یطرح ها هیته 

 یشهر یو معمار یضوابط و مقررات طراح یو اجرا هیته  

 (یخیفرسوده و تار یه،بافتهایخاص)حاش ینواح یسامانده 

 یشهر یبا سازمانها یهمکار نیقوان یریگیپ 

 یمردم یارتباط یندهایفرآ اصالح  

 به راه حل ها بها دادن به نظارت مردم ،توجهیو دولت یمردم یمشارکتها 

 یشهر یطرح ها تیریو مد یزیبرنامه ر یندهایدر جهت اصالح فرا تالش 
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 یو و نظارت به توسعه و عمران شهر یضوابط و مقررات شهرساز بهبود 

 یمراجع در محدوده شهر یاراض تیریمد ندیفرا فیتعر 

 بحران تیریو مد یآتش نشان یمنیا ستمیس بهبود 

 ستیز طیمح تیفیک یو ارتقا یسامانده 

 و هوشمند کیالکترون یو شهردار توسعه 

 یمشهود و نامشهود شهردار یها ییاز دارا نهیبه یبهره بردار شیافزا 

 یحمل و نقل عموم ستمیس تیفیو بهبود ک تیبهبود ظرف شیافزا 

 یشهر یپروژه ها ینظم در اجرا جادیو ا یمحور برنامه  

 یشهر یغاتیو تبل یفرهنگ یمایدر س یرانیو ا یاسالم تیهو تیتقو 

 اتیعمل یو نظم بخش یساز بایدر ز یاز بخش خصوص استفاده .... 

 یمصوب شهر یلیطرح تفص بیو تصو هیدر ته عیتسر 

 انیو مجر مانکارانیبا آموزش پ یفرهنگ کاهش تخلفات شهر جادیا  

 قیناظر به صورت دق نیمستمر پروژه از شروع و ارائه گزارش مهندس کنترل 

 شهر میضوابط ساخت و ساز در حر تیجهت هرگونه تخلف در رعا برخورد 

 میساخت و ساز در حر انیشهر و اعالم ضوابط به متقاض میحر قیشدن دق مشخص  

 قسمت نیجهت نظارا در ا یمستمر استفاده از بخش خصوص کنترل 

 یمتناسب با فرهنگ سنت یاز بوم تیو حما دنیبخش تیاولو 

 ایاز مناظر در شتریب استفاده 

 نوع نما  کینما و تفک یاجرا یاستهایس یکل ابالغ 

 در نصب  نیضوابط و قوان اعالم 

 یمبلمان شهر یمبلمان و اعالم ضوابط جهت اجرا یسامانده 

 یشهر یدر نصب المانها ایو متناسب با ساحل و در یاز فرهنگ بوم استفاده  

 به آموزش و استفاده کنندگان در خصوص حفظ و نظافت مبلمان  یو اطالع رسان یساز فرهنگ

 یشهر
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 یجهت مشارکت در سامانده نیمدت به ساکن بلند یمال التیتسه یاعطا 

 ت باف بیاز تخر یریو جلوگ طیمناسب مح یبه منظور بهره بردار یگسترش گردشگر توسعه

 یخیتار

 کالن در محل یها یگذار هیجهت سرما هیسرما جذب 

 یبخش تیو هو یاجتماع یوندهایو پ طیحسن تعلق به مح شیدر جهت افزا تالس 

 یتعامالت اجتماع شیو افزا ییفضا جهت گردهما جادیا 

 محدوده  یطیمح یزگیبهداشت و پاک تیوضع یمحدوده و ارتقا یساز بایز 

 عملکرد آن یشبکه معابر و ارتقا اصالح 
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 اهداف کالن یپوشش لیو تحل SWOT سیماتر لیراهبردها بر اساس تحل انتخاب-3

 

 SWOTو تحلیل ماتریس    IEبا بررسی راهبردهای پیشنهادی و مطالعه بهبنه کاویها و بر اساس نتایج ماتریس 

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

G41 

ساماندهی ، حفاظت و بهبود 

مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست 

 شهری

G41-S41 نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا شهری 

G41-S41  بهداشت شهریارتقای سطح سالمت و 

G41-S49  و کنترل آالینده های زیست محیطی شهریصیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی 

G41 
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک 

 و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری

G41-S41 توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی 

G41-S41 
و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل  ، مناسب سازیایمن سازی

 شهری با محیط زیست 

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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 راهبرد کد راهبرد هدف کد هدف

G49 
توسعه و نهادینه سازی بنیان های 

 مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

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

G49-S41 هوشمند سازی و ایجاد شهرداری الکترونیک 

G49-S49  ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی 

G49-S44 توسعه دیپلماسی شهری 

G44 
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در 

 برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

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 
سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر 

 و هویت فضاهای شهری

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 

هدفمند و متوازن توسعه و بهبود 

زیرساخت ها و خدمات شهری برای 

 شهروندان و گردشگران

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  اوقات فراغت شهروندانتوسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی سازی 
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 راهبرد کد راهبرد هدف کد هدف

G44-S44 بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و زیرساخت های شهری 

G41 

همکاری در توسعه اقتصادی شهر 

همراه با پایدار سازی منابع درآمدی و 

 مشارکت بخش خصوصی

G41-S41 
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت ها و 

 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 

تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ 

شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی 

 در اداره شهر

G41-S41  اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهرافزایش مشارکت های 

G41-S41 ارتقای فرهنگ شهروندی 
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  SWOTماتریس -1-3
 ( Wنقاط ضعف ) ( Sنقاط قوت ) 

 ( Oفرصت ها )

 

ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل 

 (S1,O1,O9شهری با محیط زیست )

سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل بکارگیری 

 (S1,O1ترافیک )

ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری 

(S4,S5,O1,O1,O5) 

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری

(S5,S6,O4,O5) 

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز گردشگران 

(S1,S4,O1,O4) 

 بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

(S1,S4,O1) 

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

(W16,O6,O7)    

 یها آالینده کنترل و طبیعی منابع از بهینه برداری بهره و صیانت

 (W13,W15,O3) شهری محیطی زیست

 (W14,O1نقل همگانی)توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و 

 (W15,O1مدیریت عرضه و تقاضای سفر)

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

 (W14,W11,O1,O1شهری)

 ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری

(W5,W14,O1) 

 (W11,W19,O1,O9,O4انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری )

تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه تسهیل و 

 (W1,O1,O9,O5زیر ساخت ها و فضاهای شهری)

 (W11,W15,W14,O1,O4ارتقای فرهنگ شهروندی )

 ( Tتهدیدها )

 

ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 (S1,T1نقل شهری با محیط زیست )

 (S1,S4,T1,T11توسعه دیپلماسی شهری)

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

 (S9,S5,T5,T14شهرسازی و معماری)

تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز 

 (S9,T1شهروندان)

توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی سازی 

 (S9,T1اوقات فراغت شهروندان)

ین االت و زیرساخت های بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماش

 (S4,T1شهری)

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

                                            (W2,T3)در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

 پیرا و شهری سبز فضای متوازن و هدفمند توسعه و نگهداری

 (W16,T6,T10) شهری

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

 (W14,T1توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی)

هوشمندسازی و ایجاد شهرداری 

 (W4,W5,W1,T1,T1الکترونیک)

تحول سازمانی ساختاری نظام مدیریت شهرداری 

(W1,W1,W5,W4,W3,W11,T1) 

ارتقاء ایمنی شهر  در برابر سوانح طبیعی و انسان 

 (W5,T5,T3ساز)

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) 

 (W1,T1توسعه منابع درآمدی پایدار شهری)

 ( W1,W1,T9,T1مدیریت بهینه منابع و مصارف)

و اداره افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت 

 (W11,W15,W14,T4,T1,T14,T11شهر )

 (W11,W15,W14,T4,T14,T11ارتقای فرهنگ شهروندی)
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 ) راهبردها ( یپوشش لیبر اساس تحل ییاجرا یاستهایس انتخاب -4

 

کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

G41 

ساماندهی ، حفاظت و 

 و بهبود مستمر کیفیت

پایداری محیط زیست 

 شهری

G41-S41 

نگهداری و توسعه هدفمند 

و متوازن فضای سبز شهری 

 و پیرا شهری

G41-S41-P41 توسعه فضای سبز شهری 

G41-S41-P41 توسعه فضای سبز پیراشهری 

G41-S41-P49 
ساماندهی و بازپیرایی عرصه های فضای 

 سبز شهری 

G41-S41-P44  نگهداری از فضای سبز شهرحفاظت و 

G41-S41-P45 
فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در 

 توسعه و نگهداری فضای سبز

G41-S41 
ارتقای سطح سالمت و 

 بهداشت شهری

G41-S41-P41 بهبود کیفیت تنظیف شهری 

G41-S41-P41 
تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای 

 خشک

G41-S41-P49 
استحصال ارزش از پردازش و 

 پسماندهای شهری

G41-S41-P44  مدیریت دفن بهداشتی 

G41-S41-P45  ارتقای بهداشت شهری 

G41-S41-P44 
ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند  

 شهروندان

G41-S49 

صیانت و بهره برداری بهینه 

 و کنترلاز منابع طبیعی 

آالینده های زیست 

 محیطی شهری

G41-S49-P41  مدیریت بهره برداری منابع آب 

G41-S49-P41 مدیریت انرژی 

G41-S49-P49 
ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و 

 کاهش آالینده های شهری

G41 

بهبود نظام حمل و نقل و 

ترافیک و روان و سالم 

 سازی عبور ومرور شهری

G41-S41 

توسعه و بهبود کیفیت 

 سیستم حمل و نقل

 همگانی

G41-S41-P41 
 و ملح کیفیت بهبود و ظرفیت فزایش

 شهری سبک موتوری عمومی نقل

G41-S41-P41 
 نقل و حمل توسعه و ریزی برنامه

 بر انبوه  و سنگین عمومی

G41-S41 
ایمن سازی و افزایش 

سازگاری سیستم ها و 
G41-S41-P41 

تسهیالت و و مناسب سازی ایمن سازی 

سیستم های حمل و نقل شهری برای 

 عابران، افراد معلول و سالمند



 

210 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

تسهیالت حمل و نقل 

 شهری با محیط زیست 
G41-S41-P41 ارتقای ایمنی شبکه معابر سواره رو 

G41-S41-P49 

کنترل و کاهش آالینده های زیست 

محیطی ناشی از سیستم ها و تسهیالت 

 حمل و نقل شهری

G41-S41-P44 
گسترش حمل و نقل غیرموتوری  

 )دوچرخه  و عابر پیاده(

G41-S49 
مدیریت عرضه و تقاضای 

 سفر

G41-S49-P41 
مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون 

 شهری

G41-S49-P41 ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان 

G41-S44 

بکارگیری سیستمهای 

حمل و نقل هوشمند در 

 مدیریت و کنترل ترافیک

G41-S44-P41 توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک 

G41-S44-P41 
هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات 

 حمل و نقل شهری

G41-S45 

نگهداری و توسعه شبکه 

معابر و زیر ساخت های 

ارتباطی  حمل و نقل 

 شهری

G41-S45-P41 
تکمیل ، احداث و نگهداری شبکه  

 سلسله مراتبی معابر 

G41-S45-P41 ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ 

G41-S45-P49 
توسعه کمی و کیفی، تسهیالت و پایانه 

 های تردد مسافر برون شهری و بار

G49 

توسعه و نهادینه سازی 

بنیان های مدیریت 

 مطلوب و هوشمند شهری

G49-S41 

ارتقا خالقیت ، نوآوری و 

دانش محوری در مدیریت 

 شهری

G49-S41-P41 
کاربردی به -ارتقاء نگرش راهبردی

 مطالعات و پژوهش های شهری

G49-S41-P41 
ارتقاء سطح دانش و آگاهی سرمایه 

 های انسانی شهرداری

G49-S41-P49 
ساماندهی و برنامه ریزی بهره ور منابع 

 انسانی 

G49-S41 
توسعه شهر الکترونیک و 

 هوشمند

G49-S41-P41 
زیرساخت های سخت افزاری و توسعه 

 نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات

G49-S41-P41 
توسعه خدمات و سرویس های 

 الکترونیکی هوشمند

G49-S49 
ساختاری  -تحول سازمانی 

 نظام مدیریت شهرداری
G49-S49-P41 

چابک و منطقی سازی ساختار و 

 فرایندهای سازمانی
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کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

G49-S49-P41 

محوری وگسترش و نهادینه برنامه 

نمودن سیستم ها و نظامات بهره ور 

 مدیریتی

G49-S49-P49 
توسعه زیرساختهای آمار و اطالعات 

 شهرداری

G49-S49-P44 
قانون مداری و ارتقای شفافیت و 

 سالمت اداری

G49-S44 توسعه دیپلماسی شهری 

G49-S44-P41 

حضور و نقش آفرینی در عرصه 

شهری در تراز ملی و بین مدیریت 

 المللی

G49-S44-P41 
گسترش پیمان های خواهرخواندگی و 

 تبادل تجربیات

G44 

ارتقای ایمنی شهر و 

شهروندان در برابر سوانح 

 طبیعی و انسان ساز

G44-S41 
ارتقاء ایمنی شهر  در برابر 

 سوانح طبیعی و انسان ساز

G44-S41-P41 

ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای  

 و شهری در برابر سوانح ناشی از زمین

 دریا

G44-S41-P41 
هدایت و مدیریت آبهای سطحی و 

 پیشگیری از سیالب

G44-S41 

بهبود سیستم ایمنی ، 

پیشگیری مقابله با حریق و 

 مدیریت بحران

G44-S41-P41 
توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی 

 پیشگیری و مقابله با حریق 

G44-S41-P41 
شناسایی، توسعه و تجهیز مراکز امن و 

 اسکان اضطراری در سطح شهر

G44-S41-P49 
ارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و 

 مقابله با بحران

G44-S49 

نوسازی بافت های فرسوده 

شهری و سکونتگاه های 

 غیررسمی 

G44-S49-P41 

ارتقای مشارکت شهروندان و بخش 

خصوصی در نوسازی بافت های 

 فرسوده

G44-S49-P41 

ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات 

اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت 

 فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

G45 G45-S41 G45-S41-P41 
ساماندهی و زیبا سازی  و هویت بخشی  

 سیما و منظر  شهری
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کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

اعتالی سازماندهی و 

سیما ، منظر و هویت 

 فضاهای شهری

زیباسازی و ارتقای کیفیت 

سیما ، منظر و فضاهای 

 شهری

G45-S41-P41 
توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های 

 شهری

G45-S41-P49 
محورهای فرهنگی و احیاء و حفاظت از 

 تاریخی شهر

G45-S41 
انتظام بخشی به کالبد و  

 فضای شهری

G45-S41-P41  پیاده سازی طرح های توسعه شهری 

G45-S41-P41 مدیریت و نظارت بر حریم شهر 

G45-S49 

نظارت و کنترل بر ساخت 

و ساز و  اجرای ضوابط و 

مقررات شهرسازی و 

 معماری

G45-S49-P41 

تدوین ،بروزرسانی و نظارت بر اجرایی 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 

 در ساخت وساز شهری

G45-S49-P41 
ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی 

 ساخت و ساز شهری

G44 

توسعه و بهبود هدفمند و 

متوازن زیرساخت ها و 

خدمات شهری برای 

 شهروندان و گردشگران

G44-S41 

فضاهای تامین متوازن 

خدماتی و تجاری مورد 

 نیاز شهروندان

G44-S41-P41 
گسترش دسترسی شهروندان به شبکه 

 توزیع سبد خانوار

G44-S41-P41 
توسعه و بهسازی زیر ساخت های 

 خدماتی و محرومیت زدایی مناطق

G44-S41 

توسعه و بهبود زیر ساخت 

های خدماتی مورد نیاز 

 گردشگران 

G44-S41-P41 
و تجهیز مراکز اسکان موقت  توسعه

 شهری ویژه گردشگران

G44-S41-P41 
گسترش و غنی سازی برنامه های 

 فرهنگی، سیاحتی ویژه گردشگران 

G44-S49 

توسعه زیر ساختهای 

فرهنگی ، ورزشی و 

تفریحی و غنی سازی 

 اوقات فراغت شهروندان

G44-S49-P41 توسعه کمی و کیفی فرهنگسرا 

G44-S49-P41 توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی 

G44-S49-P49 
توسعه برنامه های ورزشی و تفریحی 

 شهروندان

G44-S44 

بهسازی و نوسازی 

تاسیسات ، ماشین االت و 

 زیرساخت های شهری

G44-S44-P41 
 هابنی و تاسیسات نگهداری و بهسازی

 شهرداری و شهری

G44-S44-P41  بهسازی ماشین آالت عمرانینوسازی و 

G41 

همکاری در توسعه 

اقتصادی شهر همراه با 

پایدار سازی منابع 

G41-S41 

تسهیل و تقویت مشارکت 

و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در توسعه زیر 

G41-S41-P41 
شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و 

 مشارکت بخش خصوصی فرصتهای

G41-S41-P41 
مشارکت با بخش خصوص در توسعه 

 زیرساخت های گردشگری 
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کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

درآمدی و مشارکت 

 بخش خصوصی

ساخت ها و فضاهای 

 شهری
G41-S41-P49 

تعامل ، اعتماد سازی و تسهیل فرایند جذب 

 سرمایه های بخش خصوصی

G41-S41 

بهبود شرایط کسب و کار 

در راستای رونق اقتصاد 

 شهری

G41-S41-P41 
تجاری، ساماندهی مشاغل و صنوف 

 خدماتی و کارگاهی در سطح شهر

G41-S49 
توسعه منابع درآمدی 

 پایدار شهری

G41-S49-P41 
تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی 

 پایدار

G41-S49-P41 
افزایش مشارکت شهروندان در تامین 

 هزینه های شهر

G41-S44 
مدیریت بهینه منابع و 

 مصارف 

G41-S44-P41  بهینه از اموال و داراییهای راکداستفاده 

G41-S44-P41 مدیریت هزینه و انضباط مالی 

G41-S44-P49 
ارتقای بهره وری سیستم های بودجه 

 ریزی و حسابداری

G41 

بهبود نظام حمل و نقل و 

ترافیک و روان و سالم 

 سازی عبور ومرور شهری

G41-S41 

افزایش مشارکت های 

 اجتماعی شهروندان در

 مدیریت و اداره شهر

G41-S41-P41 

توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و 

بسترهای الزم برای مشارکت مردم در 

 برنامه ریزی شهر

G41-S41-P41 ارتقاء پاسخگویی به شهروندان 

G41-S41 ارتقای فرهنگ شهروندی 

G41-S41-P41 
گسترش آموزش های حقوق و تکالیف 

 شهروندی 

G41-S41-P41 

محتوا سازی و حمایت از تولید و عرضه 

خدمات و محصوالت فرهنگی در 

راستای ارتقاء هویت و فرهنگ 

 شهروندی
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 ( ییاجرا یاستهای)س یپوشش لیطرحها بر اساس تحل تدوین-5
 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط 

 زیست شهری

 G41-S41 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا 

 شهری

سیاست 

 اجرایی
G41-S41-

P41 
 توسعه فضای سبز شهری

-G41-S41 طرح

P41-A1 
 توسعه فضای سبز تفرجگاهی 

-G41-S41 طرح

P41-A1 
 توسعه فضای سبز معابر، میادین و رفیوژها

-G41-S41 طرح

P41-A9 
 جنگلی درون شهریتوسعه پارک های 

-G41-S41 طرح

P41-A4 
 )بانوان ، کودکان و ..( توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و تخصصی

 

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط 

 زیست شهری

 G41-S41 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری

سیاست 

 اجرایی
G41-S41-

P42 
 توسعه فضای سبز پیراشهری

-G41-S41 طرح

P42-A1 توسعه کمربند سبز حفاظتی شهر 

-G41-S41 طرح

P42-A2 تبدیل اراضی باکاربری های غیرشهری و متروکه به فضای سبز 
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G41 هدف
اری پایدساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و 

 محیط زیست شهری

 G41-S41 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری
سیاست 

 اجرایی
G41-S41-

P43 
 ساماندهی و بازپیرایی عرصه های فضای سبز شهری 

-G41-S41 طرح

P43-A1 
 بازپیرایی،ترمیم و تجهیز فضاهای سبز شهری

-G41-S41 طرح

P43-A2 
 مقاوم به کم آبیبومی و شناسایی و جایگزینی گونه های 

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G41-S41 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری

سیاست 

 اجرایی
G41-S41-

P44 
 نگهداری از فضای سبز شهرحفاظت و 

-G41-S41 طرح

P44-A1 

استفاده از نوآوری و دانش و تکنولوژی روز در نگهداری فضای 

 سبز

-G41-S41 طرح

P44-A2 
 ارتقاء مدیریت و سیستم های نظارت بر نگهداری فضای سبز 

-G41-S41 طرح

P44-A3 

ت و زیس حفاظت از باغات  خصوصی و منابع طبیعی اکولوژیکی

 بومها
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G41-S41 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری 

 و پیرا شهری

 فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز G41-S41-P45 سیاست اجرایی

 توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی G41-S41-P45-A1 طرح

 G41-S41-P45-A2 طرح

اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص 

 نگهداری فضای سبز شهری و خانگی 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G41-S42 راهبرد

 بهبود کیفیت تنظیف شهری G41-S42-P41 سیاست اجرایی

 افزایش مکانیزاسیون جمع اوری پسماند و تنظیف شهری  G41-S42-P41-A1 طرح

 G41-S42-P41-A2 طرح

خورها ، جوی ها و کانالهای دفع فاضالب  و تنظف ساماندهی

 شهری

 G41-S42-P41-A3 طرح

مدیریت و راهبری بهینه جمع آوری و انتقال پسماند و رفت و 

 روب شهری

 مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر  G41-S42-P41-A4 طرح

-G41-S42-P41 طرح

A5 
 مدیریت شیرابه ها
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G41-S42 راهبرد

 تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای خشک G41-S42-P42 سیاست اجرایی

 احداث کارخانجات بازیافت پسماند خشک G41-S42-P42-A1 طرح

 ایجاد ایستگاههای ثابت و موقت جمع آوری پسماندخشک G41-S42-P42-A2 طرح

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G41-S42 راهبرد

-G41-S42 سیاست اجرایی

P43 
 پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری

-G41-S42 طرح

P43-A1 
 توسعه و بهره وری مراکز پردازش پسماند

-G41-S42 طرح

P43-A2 
 پردازش پسماندهای ساختمانی

-G41-S42 طرح

P43-A3 
 استحصال انرژی از پسماند
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G41-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G41-S42-

P44 
 مدیریت دفن بهداشتی 

-G41-S42 طرح

P44-A1 
 دفن پسماندو بهداشتی سازی لندفیل های  توسعه

-G41-S42 طرح

P44-A2 
 ساماندهی مراکز دفن نخاله ساختمانی

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 سطح سالمت و بهداشت شهریارتقای  G41-S42 راهبرد

-G41-S42 سیاست اجرایی

P45 
 ارتقای بهداشت شهری 

-G41-S42 طرح

P45-A1 
 احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر

-G41-S42 طرح

P45-A2 
 کنترل جمعیت جوندگان ،حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری ساماندهی ، 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G41-S42 راهبرد

 ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند شهروندان  G41-S42-P46 سیاست اجرایی

 G41-S42-P46-A1 طرح

اصالح الگوی مصرف در راستای کاهش تولید  و تفکیک پسماند 

 در مبدا

 G41-S42-P46-A2 طرح

آموزش ، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در  پاکیزه نگه 

 داشتن شهر

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط 

 زیست شهری

 G41-S43 راهبرد
ینده های و کنترل آالصیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی 

 محیطی شهریزیست 

 مدیریت بهره برداری منابع آب  G41-S43-P41 سیاست اجرایی

 استفاده از روشهای نوین آبیاری فضای سبز G41-S43-P41-A1 طرح

 تصفیه پساب و استفاده در آبیاری فضای سبز G41-S43-P41-A2 طرح

 احداث و توسعه خطوط انتقال آب و کلکتورها  G41-S43-P41-A3 طرح

 G41-S43-P41-A4 طرح

و کنترل مصارف چاه های آب و تامین منابع  تجهیز ، بهینه سازی

 جدید

 جدا سازی و حذف آب شرب از آب فضای سبز G41-S43-P41-A5 طرح

 G41-S43-P41-A6 طرح

مطالعه و پیاده سازی سیستم های نوین بهره برداری از آب های 

 سطحی و خاکستری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G41-S43 راهبرد
کنترل  وصیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی 

 آالینده های زیست محیطی شهری

 مدیریت انرژی G41-S43-P42 سیاست اجرایی

 G41-S43-P42-A1 طرح

تاسیسات و تجهیزات  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در 

 در اختیار شهرداری

 G41-S43-P42-A2 طرح

 استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات و تجهیزات شهری

 و ابنیه های متعلق به شهرداری

 

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G41 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G41-S43 راهبرد
رل و کنتصیانت و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی 

 آالینده های زیست محیطی شهری

سیاست 

 ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و کاهش آالینده های شهری G41-S43-P43 اجرایی

 انتقال و ساماندهی صنوف کارگاهی آالینده  G41-S43-P43-A1 طرح

 مزاحمت اصناف )رسته های شغلی(ساماندهی و رفع  G41-S43-P43-A2 طرح

 پاالیش مستمر آالیندگی های زیست محیطی و ذرات معلق G41-S43-P43-A3 طرح

 تدوین و تصویب لوایح در خصوص اخذ عوارض آالیندگی G41-S43-P43-A4 طرح
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 موضوع کد سطح راهبردی

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور    G42 هدف

 ومرور شهری

 توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی G42-S41 راهبرد

 بر انبوه  و سنگین عمومی نقل و حمل توسعه و ریزی برنامه G42-S41-P42 سیاست اجرایی

 (تندرو و معمولی) اتوبوسرانی جدید ناوگان تامین G42-S41-P42-A1 طرح

سرمایشی سیستم به تجهیز و اتوبوسرانی ناوگان سازی بهینه G42-S41-P42-A2 طرح  

اتوبوس های ایستگاه و خطوط توسعه G42-S41-P42-A3 طرح  

تندرو اتوبوس تردد( انحصاری) ویژه خطوط توسعه و ایجاد G42-S41-P42-A4 طرح  

بر انبوه عمومی نقل و حمل خطوط طراحی و مطالعات G42-S41-P42-A5 طرح  

 ( .. و  LRT ، ریل منو)  بر انبوه ناوگان تجهیزات تامین و خطوط احداث G42-S41-P42-A6 طرح

 ( .. و  LRT ، ریل منو)  بر انبوه ناوگان های ایستگاه توسعه و احداث G42-S41-P42-A7 طرح

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی G42-S41 راهبرد
سیاست 

 شهری سبک موتوری عمومی نقل و حمل کیفیت بهبود و ظرفیت فزایش G42-S41-P41 اجرایی

 تاکسیرانیتامین ناوگان جدید  G42-S41-P41-A1 طرح

 تاکسیرانی های ایستگاه احداث G42-S41-P41-A2 طرح

 موتوری عمومی نقل و حمل نظارت و کنترل ، نگهداری G42-S41-P41-A3 طرح

 دریایی تاکسی ناوگان توسعه G42-S41-P41-A4 طرح
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G42-S42 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

 G42-S42-P41 سیاست اجرایی
ایمن سازی تسهیالت و سیستم های حمل و نقل شهری برای عابران، افراد 

 سالمندمعلول و 

-G42-S42-P41 طرح

A1 

ایمن سازی معابر و مناسب سازی گذرگاه های عابر پیاده جهت 

 حرکت معلولین و سالمندان

-G42-S42-P41 طرح

A2 

احداث و نگهداری گذرگاه های همسطح و غیر همسطح عابر 

 پیاده

-G42-S42-P41 طرح

A3 
 توسعه پل های مکانیزه عابرین پیاده

 

 

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G42-S42 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

 ارتقای ایمنی شبکه معابر سواره رو G42-S42-P42 سیاست اجرایی

 اصالح هندسی معابر و گره های ترافیکی G42-S42-P42-A1 طرح

 احداث و اجرای عالئم افقی و هشداردهنده ترافیکی و ایمنی G42-S42-P42-A2 طرح
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G42-S42 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

 G42-S42-P43 سیاست اجرایی
کنترل و کاهش آالینده های زیست محیطی ناشی از سیستم ها و تسهیالت 

 حمل و نقل شهری

 G42-S42-P43-A1 طرح

توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و 

 ارتقاء نظارت و کارایی معاینه هاسنگین و 

 G42-S42-P43-A2 طرح

سنجش مستمر و کاهش  تولید آالینده های زیست محیطی 

 توسط ناوگان حمل و نقل عمومی موتوری

 G42-S42-P43-A3 طرح

کنترل و کاهش آالیندگی های صوتی ناشی از سیستم حمل و 

 نقل

 G42-S42-P43-A4 طرح

)هیبریدی و برقی( در توسعه ناوگان استفاده از انرژی های مدرن 

 حمل و نقل

 G42-S42-P43-A5 طرح

استفاده از انرژی های نو در چراغ ها و تابلوهای حمل و نقل 

 شهری

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور   

 شهری

 G42-S42 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل 

 شهری با محیط زیست 

 گسترش حمل و نقل غیرموتوری )دوچرخه  و عابر پیاده(  G42-S42-P44 سیاست اجرایی

 توسعه، ترمیم و نگهداری تسهیالت و معابر ویژه دوچرخه G42-S42-P44-A1 طرح

 نگهداری مسیرهای پیاده رو توسعه، ترمیم و G42-S42-P44-A2 طرح
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 مدیریت عرضه و تقاضای سفر G42-S43 راهبرد

 مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون شهری G42-S43-P41 سیاست اجرایی

 G42-S43-P41-A1 طرح

طرح ها و محدودیت های ترافیکی تردد خودروهای شخصی اجرای 

 و کم سرنشین

 G42-S43-P41-A2 طرح

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 کد سطح راهبردی

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 مدیریت عرضه و تقاضای سفر G42-S43 راهبرد

 ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان G42-S43-P42 سیاست اجرایی

 G42-S43-P42-A1 طرح

عرضه محتواهای آموزشی و فرهنگ سازی و آموزش موضوع 

 رانندگان حمل و نقل عمومیترافیک برای شهروندان و 

 G42-S43-P42-A2 طرح

همکاری های دو جانبه و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس  افزایش

 راهور

 G42-S43-P42-A3 طرح

برنامه ریزی و ارائه طرح های ایمنی و تسهیالت عبور و مرور دانش 

 آموزان با همکاری سازمان آموزش و پرورش

 G42-S43-P42-A4 طرح

ترویج ، ارتقای و آموزش فرهنگ و دانش ترافیک از طریق رسانه 

 های عمومی )صداو سیما( 
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 موضوع کد سطح راهبردی

 بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری   G42 هدف

 بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل ترافیک G42-S44 راهبرد

سیاست 

 توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک G42-S44-P41 اجرایی

 G42-S44-P41-A1 طرح

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

 تخلفات

 توسعه و تجهیز مرکز داده کنترل ترافیک G42-S44-P41-A2 طرح

 کنترل هوشمند تقاطع هاایجاد و توسعه سیستم های  G42-S44-P41-A3 طرح

 ITSاستفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های  G42-S44-P41-A4 طرح

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G42-S44 راهبرد
نترل کبکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و 

 ترافیک

سیاست 

 هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات حمل و نقل شهری G42-S44-P42 اجرایی

-G42-S44 طرح

P42-A1 
 (vmsتوسعه و مدیریت تجهیزات هدایت ترافیک شهری)تابلوهای 

-G42-S44 طرح

P42-A2 
 مدیریت هوشمند پارکینگ های شهری

-G42-S44 طرح

P42-A3 

ر کارت های الکترونیکی شهروندی د توسعه و یکپارچگی استفاده از

 سیستم های حمل و نقل

-G42-S44 طرح

P42-A4 
 استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش تاکسیرانی

-G42-S44 طرح

P42-A5 
 استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش  اتوبوسرانی

 

 



 

207 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 موضوع کد سطح راهبردی

 بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری   G42 هدف

 نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  حمل و نقل شهری G42-S45 راهبرد

 تکمیل ، احداث و نگهداری شبکه  سلسله مراتبی معابر  G42-S45-P41 سیاست اجرایی

-G42-S45 طرح

P41-A1 
 1و1معابر شریانی درجه توسعه شبکه 

-G42-S45 طرح

P41-A2 
 توسعه شبکه معابر محلی

-G42-S45 طرح

P41-A3 
 احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها

-G42-S45 طرح

P41-A4 
 نگهداری، تعمیرات و بهسازی ساختارمند شبکه معابر

-G42-S45 طرح

P41-A5 
 توسعه و نگهداری تقاطع غیرهمسطح، تونل و موارد مشابه

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری   G42 هدف

 نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  حمل و نقل شهری G42-S45 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G42-S45-P42 ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ 

-G42-S45 طرح

P42-A1 
 توسعه و بهینه سازی پارکینگ های عمومی سطح شهر 

-G42-S45 طرح

P42-A2 
 ساماندهی پارکینگ های حاشیه معابر

-G42-S45 طرح

P42-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
 موضوع کد

 G42 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 G42-S45 راهبرد
نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  

 حمل و نقل شهری

سیاست 

 اجرایی
G42-S45-P43 توسعه کمی و کیفی، تسهیالت و پایانه های تردد مسافر برون شهری و بار 

-G42-S45 طرح

P43-A1 
 توسعه، تجهیز و بهسازی پایانه های مسافربری برون شهری

-G42-S45 طرح

P43-A2 
 توسعه، تجهیز و بهسازی ایستگاه های تخلیه و حمل بار درون شهری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند 

 شهری

 شهری مدیریت در محوری دانش و نوآوری ، خالقیت ارتقا G43-S41 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G43-S41-

P41 
 کاربردی به مطالعات و پژوهش های شهری-ارتقاء نگرش راهبردی

-G43-S41 طرح

P41-A1 

ارتقاء کیفی و کمی مطالعات کاربردی در حوزه های مدیریت 

 شهری

-G43-S41 طرح

P41-A2 

انتقال دانش پروژه های شهری در سطح ایجاد زیرساخت تبادل و 

 شهرداری )شبکه مدیریت دانش شهرداری(

-G43-S41 طرح

P41-A3 
 تقویت ساختار و نقش مرکز پژوهش در تصمیمات مدیران

-G43-S41 طرح

P41-A4 

حمایت از مطالعات و  پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در 

 موضوعات مدیریت شهری

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند 

 شهری

 ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری G43-S41 راهبرد

-G43-S41 سیاست اجرایی

P42 
 ارتقاء سطح دانش و آگاهی سرمایه های انسانی شهرداری

-G43-S41 طرح

P42-A1 
 آنآنالیز شغل و شاغل و انطباق 

-G43-S41 طرح

P42-A2 
 نیازسنجی و توانمندسازی منابع انسانی 

-G43-S41 طرح

P42-A3 

ایجاد ساختار شناسایی و حمایت از ایده ها و پیشنهادات خالقانه 

 پرسنل 
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 G43-S41 راهبرد
ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت 

 شهری
سیاست 

 اجرایی
G43-S41-

P43 
 ساماندهی و برنامه ریزی بهره ور منابع انسانی 

-G43-S41 طرح

P43-A1 
 برنامه ریزی منابع انسانی

-G43-S41 طرح

P43-A2 
 اصالح و بروزرسانی سیستم حقوق و دستمزد شهرداری

-G43-S41 طرح

P43-A3 
 ساماندهی و ساختاردهی جذب، نگهداشت و ارتقاء نیروی انسانی

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک G43-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G43-S42-P41 نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه زیرساخت های سخت افزاری و 

-G43-S42 طرح

P41-A1 

استقرار نظام جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری 

(ICTMP) 

-G43-S42 طرح

P41-A2 
 شناسایی و تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری بهنگام شهرداری

-G43-S42 طرح

P41-A3 
 نگهداری و انتقال دادهتوسعه زیرساخت های ذخیره، 

-G43-S42 طرح

P41-A4 
 توسعه و یکپارچه سازی شبکه های مخابراتی و بی سیم شهرداری

 



 

220 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

سطح 

 راهبردی

 موضوع کد

توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و  G43 هدف

 هوشمند شهری

 هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک G43-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی

G43-S42-P42 توسعه خدمات و سرویس های الکترونیکی هوشمند 

توسعه سرویس های الکترونیکی قابل ارائه به شهروندان )سرویس های  G43-S42-P42-A1 طرح

 شهروندی(

 مکانیزه نمودن فرآیندهای کاری شهرداری G43-S42-P42-A2 طرح

 شهرداریتوسعه دفاتر ارائه خدمات الکترونیک  G43-S42-P42-A3 طرح

 شهری هوشمند یکپارچه سیستمهای توسعه G43-S42-P42-A4 طرح

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G43-S43 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G43-S43-P41 ساختار و فرایندهای سازمانی چابک و منطقی سازی 

-G43-S43 طرح

P41-A1 
 شناسایی ، تدوین و مهندسی مجدد فرایندهای کاری شهرداری 

-G43-S43 طرح

P41-A2 
 استقرار کامل چارت سازمانی شهرداری
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G43-S43 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G43-S43-P42 برنامه محوری وگسترش و نهادینه نمودن سیستم ها و نظامات بهره ور مدیریتی 

-G43-S43 طرح

P42-A1 
 نی برنامه ریزی و برنامه محوری در مجموعه شهرداری باتوسعه م

-G43-S43 طرح

P42-A2 

سیستمهای مدیریتی و تصمیمگیری ) مدیریت پروژه ، پیاده سازی 

 ارزیابی عملکرد ، جبران خدمات ، رصدخانه شهری (

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G43-S43 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G43-S43-

P43 
 توسعه زیرساختهای آمار و اطالعات شهرداری

-G43-S43 طرح

P43-A1 

استانداردسازی و صحت سنجی اقالم و فرایندهای آماری کلیه حوزه 

های ماموریتی شهرداری بر اساس مفاهیم آماری زیر ساختهای اطالعات مکانی 

(SDI) 

-G43-S43 طرح

P43-A2 

)نقشه دیجیتال شهر و ایجاد ژئوپرتال توسعه پایگاه اطالعاتی مکانی 

 شهری(

-G43-S43 طرح

P43-A3 
 بروز آوری ،توسعه و یکپارچه سازی بانک های اطالعاتی شهرداری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 مدیریت شهرداریساختاری نظام  -تحول سازمانی  G43-S43 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G43-S43-

P44 
 قانون مداری و ارتقای شفافیت و سالمت اداری

-G43-S43 طرح

P44-A1 

شفاف سازی کلیه فرایندها ، دستورالعمل ها و رویه های کاری 

 شهرداری

-G43-S43 طرح

P44-A2 
 تهیه منشور و آیین نامه اخالقی و انظباطی 

-G43-S43 طرح

P44-A3 
 ارباب رجوع و گسترشی بازرسی های فی و قانونیتکریم 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G43 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 توسعه دیپلماسی شهری G43-S44 راهبرد

-G43-S44 سیاست اجرایی

P41 
 المللیحضور و نقش آفرینی در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بین 

-G43-S44 طرح

P41-A1 
 ایجاد و توسعه پرتال بهنگام شهرداری به زبان های مختلف

-G43-S44 طرح

P41-A2 

تهیه گزارشات موضوعی مختلف در زمینه تجارب و دستاوردهای 

 مدیریت شهری شهرداری بندرعباس

-G43-S44 طرح

P41-A3 
 تبادل دانش و تجربیات با کالنشهرهای هدف

-G43-S44 طرح

P41-A4 

برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی تاثیرگذار در مدیریت شهری 

 ، بانک توسعه آسیایی و...(Unhabitat)متروپلیس، 

-G43-S44 طرح

P41-A5 
 میزبانی برگزاری همایش ها و رخدادهای مدیریت شهری
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 های مدیریت مطلوب و هوشمند شهریتوسعه و نهادینه سازی بنیان  G43 هدف

 توسعه دیپلماسی شهری G43-S44 راهبرد

سیاست 

 گسترش پیمان های خواهرخواندگی و تبادل تجربیات G43-S44-P42 اجرایی

-G43-S44 طرح

P42-A1 
 شناسایی و رایزنی با شهرهای هدف به منظور تبادل پیمان خواهرخواندگی 

-G43-S44 طرح

P42-A2 

تجربیات با شهرهای موفق ملی و بین المللی و استفاده حداکثری از تبادل 

 پژوهشی موجود -ظرفیت های علمی
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 موضوع کد سطح راهبردی

 ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز G44 هدف

 سوانح طبیعی و انسان سازارتقاء ایمنی شهر  در برابر  G44-S41 راهبرد

 و دریا ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای شهری در برابر سوانح ناشی از زمین  G44-S41-P41 سیاست اجرایی

 مقاوم سازی ، بهسازی و نوسازی ساختمان های شهرداری G44-S41-P41-A1 طرح

 وتاسیسات شهری حساسمقاوم سازی و بهسازی پل ها و تقاطع های غیرهمسطح  G44-S41-P41-A2 طرح

 شناسایی و تحلیل مخاطره گسل های شهری G44-S41-P41-A3 طرح

 G44-S41-P41-A4 طرح
نظارت بررعایت مقررات، ضوابط و دستورالعمل های ایمنی در خصوص 

 ساخت و ساز و گودبرداری

 سطح شهرمقاوم سازی سازه ها و المانهای شهری ، درختان کهنسال و بزرگ  G44-S41-P41-A5 طرح

-G44-S41 طرح

P41-A6 
 ارتقا ضریب ایمنی ساحل در برابر طوفان و سونامی احتمالی

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز G44 هدف

 ارتقاء ایمنی شهر  در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز G44-S41 راهبرد

 هدایت و مدیریت آبهای سطحی و پیشگیری از سیالب G44-S41-P42 سیاست اجرایی

-G44-S41 طرح

P42-A1 
 و کانالهای موجود خورهااحیاء و ساماندهی 

-G44-S41 طرح

P42-A2 

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

 پذیری سیالب

-G44-S41 طرح

P42-A3 

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

 های سطحی و چاههای جذبی
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G44 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

 G44-S42 راهبرد
بهبود سیستم ایمنی ، پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت 

 بحران

سیاست 

 اجرایی
G44-S42-P41  توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی پیشگیری و مقابله با حریق 

-G44-S42 طرح

P41-A1 
 توسعه  ناوگان و تجهیزات امداد و اطفا 

-G44-S42 طرح

P41-A2 
 هیدرانتتوسعه شبکه 

-G44-S42 طرح

P41-A3 
 توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نشانی

-G44-S42 طرح

P41-A4 
 ارتقاء سطح مهارت و دانش آتش نشان هاتوانمند سازی و 

 

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G44 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

 G44-S42 راهبرد
بهبود سیستم ایمنی ، پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت 

 بحران

سیاست 

 مراکز امن و اسکان اضطراری در سطح شهرشناسایی، توسعه و تجهیز  G44-S42-P42 اجرایی

-G44-S42 طرح

P42-A1 
 مکان های اسکان اضطراری شهری تجهیزمکانیابی و 

-G44-S42 طرح

P42-A2 

ایجاد و تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران متناسب با بافت های 

 متنوع شهری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G44 هدف
شهروندان در برابر سوانح طبیعی و ارتقای ایمنی شهر و 

 انسان ساز

 G44-S42 راهبرد
بهبود سیستم ایمنی ، پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت 

 بحران

 ارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و مقابله با بحران G44-S42-P43 سیاست اجرایی

 G44-S42-P43-A1 طرح

بحران و توزیع آموزش گروه های مردمی و داوطلبین برای مواقع 

 محتواهای آموزشی مناسب

 ایجاد پایگاه های آموزشی محلی مدیریت بحران G44-S42-P43-A2 طرح

 آموزش و افزایش تعداد آتش نشان داوطلب G44-S42-P43-A3 طرح

 تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر G44-S42-P43-A4 طرح

 سازمانی و برون سازمانی مدیریت بحرانبرگزاری مانورهای درون  G44-S42-P43-A5 طرح

 تهیه و اجرای طرح جامع و برنامه عملیاتی مدیریت بحران شهر G44-S42-P43-A6 طرح

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G44 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان 

 ساز

 G44-S43 راهبرد
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های 

 غیررسمی 

سیاست 

 اجرایی
G44-S43-

P41 
 ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده

-G44-S43 طرح

P41-A1 

جلب مشارکت بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری جهت احیای 

 بافت فرسوده

-G44-S43 طرح

P41-A2 
 اجرای پروژه های تجمیعی شهروندان در بافت فرسودهتشویق به 

 



 

228 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G44 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

 G44-S43 راهبرد
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های 

 غیررسمی 

-G44-S43 سیاست اجرایی

P42 

سرانه خدمات اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت ارتقاء کیفی و کمی 

 فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

-G44-S43 طرح

P42-A1 

شناسایی و اولویت بندی بازگشایی معابر در محدوده بافت فرسوده 

 شهری با تاکید بر بهبود دسترسی ها ی اضطراری

-G44-S43 طرح

P42-A2 
 فرسوده شهریایمن سازی نقاط غیر ایمن در بافت های 

-G44-S43 طرح

P42-A3 

طرحهای بازآفرینی و محرک شهری محالت فرسوده با تاکید بر تامین 

 سرانه های خدمات اساسی

-G44-S43 طرح

P42-A4 

طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بارویکرد تامین سرانه 

 های خدمات اساسی
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 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G45 هدف

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری G45-S41 راهبرد

سیاست 

 ساماندهی و زیبا سازی  و هویت بخشی  سیما و منظر  شهری G45-S41-P41 اجرایی

-G45-S41 طرح

P41-A1 

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

 نقش برجسته و...(

 احداث و توسعه آثار حجمی ، نماد و المانهای شهری  G45-S41-P41-A2 طرح

 ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی احداث و  G45-S41-P41-A3 طرح

 ساماندهی تابلوهای شهری G45-S41-P41-A4 طرح

 ویژه  اماکنزیبا سازی میادین و  G45-S41-P41-A5 طرح

 طراحی و توسعه آبنماهای شهری G45-S41-P41-A6 طرح

 نورپردازی شهری G45-S41-P41-A7 طرح

 ساماندهی نازیبایی های شهری و حذف زوائد بصری G45-S41-P41-A8 طرح

 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G45 هدف

 ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهریزیباسازی و  G45-S41 راهبرد

 توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های شهری G45-S41-P42 سیاست اجرایی

 توسعه  و ساماندهی مبلمان شهری پارک ها ، معابر و فضاهای شهری G45-S41-P42-A1 طرح

-G45-S41 طرح

P42-A2 

ط شرای تدوین ضوابط و استاندارد طراحی مبلمان شهری مطابق با

 فرهنگی و اقلیمی بندرعباس
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 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G45 هدف

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری G45-S41 راهبرد

 احیاء و حفاظت از محورهای فرهنگی و تاریخی شهر G45-S41-P43 سیاست اجرایی

 شناسایی و شناسنامه دار کردن محورهای فرهنگی و تاریخی  G45-S41-P43-A1 طرح

 G45-S41-P43-A2 طرح

همکاری در مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند تاریخی و 

 فرهنگی

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G45 هدف

 انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری  G45-S42 راهبرد

 پیاده سازی طرح های توسعه شهری  G45-S42-P41 سیاست اجرایی

 بروزرسانی وتصویب طرح های جامع و تفصیلی شهر  G45-S42-P41-A1 طرح

 G45-S42-P41-A2 طرح
تهیه، بروز رسانی و کاربست طرح های موضوعی و موضعی در 

 راستای تحقق طرح تفصیلی

 طرح باز تولید و احیاء اراضی متروک شهری G45-S42-P41-A3 طرح

 طرح های ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی ساحل  G45-S42-P41-A4 طرح

 طراحی شهری پهنه ها و محورهای مستعد شهری  G45-S42-P41-A5 طرح
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 فضاهای شهریسازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت  G45 هدف

 انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری  G45-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G45-S42-

P42 
 مدیریت و نظارت بر حریم شهر

-G45-S42 طرح

P42-A1 
 تهیه و اجرای طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم

-G45-S42 طرح

P42-A2 

بز توسعه کمربند سهماهنگی با سایر دستگاه های ذیصالح در راستای 

 در حریم با هدف جلوگیری از رشد کالبدی شهر

-G45-S42 طرح

P42-A3 
 تهیه طرحهای ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر

-G45-S42 طرح

P42-A4 
 کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در حریم

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 فضاهای شهریسازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت  G45 هدف

 G45-S43 راهبرد
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و  اجرای ضوابط و مقررات 

 شهرسازی و معماری

سیاست 

 اجرایی
G45-S43-

P41 

تدوین ،بروزرسانی و نظارت بر اجرایی ضوابط و مقررات 

 شهرسازی و معماری در ساخت و ساز شهری

-G45-S43 طرح

P41-A1 
 مطابق با قوانین و مقررات کنترل و نظارت بر ساخت و ساز

-G45-S43 طرح

P41-A2 
 بروزرسانی قوانبن و مقررات موضوعی در حوزه  ساخت وساز شهری 

-G45-S43 طرح

P41-A3 
 استقرار و تقویت پلیس ساختمان
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G45 هدف

 G45-S43 راهبرد
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و  اجرای ضوابط و مقررات 

 شهرسازی و معماری

سیاست 

 اجرایی
G45-S43-

P42 
 ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری

-G45-S43 طرح

P42-A1 
 تقویت سیاست ها و برخوردهای قانونی و موثر بر تخلفات ساختمانی

-G45-S43 طرح

P42-A2 

بروزرسانی فرآیند صدور پروانه و نظارت بر اجرای ساخت و اصالح و 

 سازها

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G46 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان G46-S41 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G46-S41-

P41 
 گسترش دسترسی شهروندان به شبکه توزیع سبد خانوار

-G46-S41 طرح

P41-A1 
 احداث و توسعه بازارها و روز بازارها

-G46-S41 طرح

P41-A2 

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

 و تره بار
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G46 هدف
بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات توسعه و 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان G46-S41 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G46-S41-

P42 
 توسعه و بهسازی زیر ساخت های خدماتی و محرومیت زدایی مناطق

-G46-S41 طرح

P42-A1 
 بهسازی آرامستان ها و افزایش ظرفیت دفن امواتتوسعه و 

-G46-S41 طرح

P42-A2 
 محرومیت زدایی از مناطق و محالت کمتر توسعه یافته 

 

 

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G46 هدف
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  G46-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G46-S42-

P41 
 توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری ویژه گردشگران

-G46-S42 طرح

P41-A1 

ی هدایت گردشگران و مدیریت گردشگران در ایام اوج ایجاد ستادها

 مسافر

-G46-S42 طرح

P41-A2 
 بهسازی مراکز اسکان موقت شهرداریتوسعه و تجهیز و 
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G46 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G46-S42 راهبرد
توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز 

 گردشگران 

سیاست 

 اجرایی
G46-S42-

P42 
 گسترش و غنی سازی برنامه های فرهنگی، سیاحتی ویژه گردشگران 

-G46-S42 طرح

P42-A1 
 ارائه خدمات و محصوالت فرهنگی به گردشگران

-G46-S42 طرح

P42-A2 
 ایجاد تورها و سرویس های ویژه گردشگری

-G46-S42 طرح

P42-A3 
 ریادایجاد زمینه های جذب توریست با استفاده از پتانسیلهای ساحل و 

 

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G46 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G46-S43 راهبرد
توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی 

 سازی اوقات فراغت شهروندان

سیاست 

 اجرایی
G46-S43-

P41 
 فرهنگسراتوسعه کمی و کیفی 

-G46-S43 طرح

P41-A1 
 احداث و توسعه فرهنگسراها و گسترش شعاع پوشش آنها

-G46-S43 طرح

P41-A2 
 ارتقاء کیفی محتوا و برنامه های قابل ارائه در فرهنگسراها
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G46 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 گردشگران شهری برای شهروندان و

 G46-S43 راهبرد
توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی 

 سازی اوقات فراغت شهروندان

سیاست 

 توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی G46-S43-P42 اجرایی

-G46-S43 طرح

P42-A1 
 توسعه ، تجهیز و نگهداری کتابخانه ها 

-G46-S43 طرح

P42-A2 
 با برگزاری مسابقه و همایشنفوذ فرهنگ کتابخوانی  

-G46-S43 طرح

P42-A3 

تجهیز و ارتقاء کیفی)محتوایی( و کمی کتاب های موجود در 

 کتابخانه های عمومی

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G46 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G46-S43 راهبرد
ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی توسعه زیر 

 سازی اوقات فراغت شهروندان

سیاست 

 توسعه برنامه های ورزشی و تفریحی شهروندان G46-S43-P43 اجرایی

-G46-S43 طرح

P43-A1 

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

 جشنواره

-G46-S43 طرح

P43-A2 
 ایجاد زیر ساخت ها و امکانات و سالنهای ورزشی 

-G46-S43 طرح

P43-A3 
 ایجاد سایت های تفریحی ویژه
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 موضوع کد سطح راهبردی

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات  G46 هدف

 شهری برای شهروندان و گردشگران

ای و زیرساخت هبهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت  G46-S44 راهبرد

 شهری

سیاست 

 اجرایی
G46-S44-P41 شهرداری و شهری ابنیه و تاسیسات نگهداری و بهسازی 

-G46-S44 طرح

P41-A1 
 استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری

-G46-S44 طرح

P41-A2 
 مدیریت حفاری های درون شهری

-G46-S44 طرح

P41-A3 

 شهرداری ابنیه ونگهداری بهسازی ، توسعه

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G46 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G46-S44 راهبرد
بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و زیرساخت های 

 شهری

سیاست 

 اجرایی
G46-S44-P42 نوسازی و بهسازی ماشین آالت عمرانی 

-G46-S44 طرح

P42-A1 
 تامین و نوسازی ناوگان ماشین آالت عمرانی مورد نیاز

-G46-S44 طرح

P42-A2 

مرکز نگهداری، بهسازی و تعمیرات ماشین آالت  توسعه و بهینه سازی

 عمرانی و خدماتی
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 G47-S41 راهبرد
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

سیاست 

 شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و فرصتهای مشارکت بخش خصوصی G47-S41-P41 اجرایی

-G47-S41 طرح

P41-A1 

های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناسایی فرصت ها و فعالیت 

 )واسپاری،پیمانکاری،برون سپاری و خصوصی سازی(

-G47-S41 طرح

P41-A2 
 معرفی فرصت های مشارکت و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران 

-G47-S41 طرح

P41-A3 

تهیه و بروزرسانی آلبوم فرصت های سرمایه گذاری شهرو شهرداری 

 بندرعباس 

 
سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 G47-S41 راهبرد
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه 

 زیر ساخت ها و فضاهای شهری

سیاست 

 مشارکت با بخش خصوص در توسعه زیرساخت های گردشگری  G47-S41-P42 اجرایی

-G47-S41 طرح

P42-A1 

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

 ساخت های گردشگری 

-G47-S41 طرح

P42-A2 
 فعالین خصوصی صنعت گردشگری کشور و جلب مشارکت اعتماد سازی 

-G47-S41 طرح

P42-A3 

طرح های ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر ساخت های تهیه 

 گردشگری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی 

 منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 G47-S41 راهبرد
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 و فضاهای شهری در توسعه زیر ساخت ها

سیاست 

 تعامل ، اعتماد سازی و تسهیل فرایند جذب سرمایه های بخش خصوصی G47-S41-P43 اجرایی

-G47-S41 طرح

P43-A1 

شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف مشارکتی در پروژه های شهری و 

 تنوع بخشی مدل های سرمایه گذاری

-G47-S41 طرح

P43-A2 

سرمایه گذاری در پروژه های شهری و تحلیل و کاهش ریسک های 

 ارتقاء امنیت سرمایه گذاری

-G47-S41 طرح

P43-A3 

تهیه، تدوین و پیگیری تصویب الیحه تشویق و تسهیل سرمایه گذاری 

 و مشارکت بخش خصوصی منطبق بر الزامات قانونی

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G47 هدف
پایدار سازی همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با 

 منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری G47-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G47-S42-P41 ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری، خدماتی و کارگاهی در سطح شهر 

-G47-S42 طرح

P41-A1 

مشارکت توسعه و احداث شهرک های تخصصی کسب و کار با 

 بخش دولتی و خصوصی

-G47-S42 طرح

P41-A2 

مشارکت و حمایت در توسعه مراکز اداری و تجاری در مقیاس ملی 

 در سطح شهر



 

239 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 موضوع کد سطح راهبردی

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع درآمدی 

 و مشارکت بخش خصوصی

 درآمدی پایدار شهریتوسعه منابع  G47-S43 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G47-S43-

P41 
 تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی پایدار

-G47-S43 طرح

P41-A1 

ممیزی و بهره برداری از ظرفیت امالک و مستغالت شهرداری در 

 راستای تامین درآمد پایدار

-G47-S43 طرح

P41-A2 
 کسب درآمدشناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های شهرداری در جهت 

-G47-S43 طرح

P41-A3 
 پیگیری اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداری

-G47-S43 طرح

P41-A4 
 جذب منابع مالی ملی و استانی در راستای پروژه های شهری

-G47-S43 طرح

P41-A5 

استفاده بهینه از بازارهای مالی) انتشار اوراق ، صکوک ، وام و...( به 

 عنوان مکمل نظام درامدی 

-G47-S43 طرح

P41-A6 
 افزایش حداکثری درآمدهای حاصل از عوارض و نوسازی

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع درآمدی 

 مشارکت بخش خصوصیو 

 توسعه منابع درآمدی پایدار شهری G47-S43 راهبرد

سیاست 

 افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر G47-S43-P42 اجرایی

-G47-S43 طرح

P42-A1 

تسهیل فرآیند صدور و پرداخت انواع عوارض شهری به صورت غیر 

 حضوری

-G47-S43 طرح

P42-A2 

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

 به موقع عوارض شهری

-G47-S43 طرح

P42-A3 

تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای خدمات از شهروندان بر پایه قیمت 

 شدهتمام
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 بخش خصوصیدرآمدی و مشارکت 

 مدیریت بهینه منابع و مصارف  G47-S44 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G47-S44-P41 استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد 

-G47-S44 طرح

P41-A1 

شناسایی بانک اطالعات امالک، اموال و داراییهای راکد مشهود و 

 نامشهود

-G47-S44 طرح

P41-A2 

برداری و استفاده از داراییهای نامشهود برنامه ریزی در راستای بهره 

 شهرداری

-G47-S44 طرح

P41-A3 
 درآمدزایی از امالک و داراییهای راکد مشهود شهرداری

 

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی 

 منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 مدیریت بهینه منابع و مصارف  G47-S44 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G47-S44-P42 مدیریت هزینه و انضباط مالی 

-G47-S44 طرح

P42-A1 

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

 راستای بهینه سازی مصرف منابع

-G47-S44 طرح

P42-A2 
 کنترل هزینه های جاری و نگهداری شهر
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G47 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی 

 منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 مدیریت بهینه منابع و مصارف  G47-S44 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G47-S44-P43 ارتقای بهره وری سیستم های بودجه ریزی و حسابداری 

-G47-S44 طرح

P43-A1 
 عملیاتی با رویکرد برنامه محوریاستقرار بودجه ریزی 

-G47-S44 طرح

P43-A2 

پیاده سازی حسابداری تعهدی متناسب با  شهرداری در تمامی حوزه 

 های شهرداری

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G48 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش 

 مشارکتهای مردمی در اداره شهر

 G48-S41 راهبرد
های اجتماعی شهروندان در مدیریت و افزایش مشارکت 

 اداره شهر

سیاست 

 اجرایی
G48-S41-P41 

توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و بسترهای الزم برای مشارکت مردم در برنامه 

 ریزی شهر

-G48-S41 طرح

P41-A1 
 تدوین سند توسعه محالت بر اساس نیازهای شهروندان

-G48-S41 طرح

P41-A2 

بر عملکرد در سطح محالت با همکاری  توسعه مدیریت و نظارت

 شهروندان

-G48-S41 طرح

P41-A3 

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 

 موضوع کد راهبردی

 G48 هدف
فرهنگ شهروندی و گسترش تقویت و اشاعه مبانی 

 مشارکتهای مردمی در اداره شهر

 G48-S41 راهبرد
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و 

 اداره شهر

سیاست 

 اجرایی
G48-S41-P42 ارتقاء پاسخگویی به شهروندان 

-G48-S41-P42 طرح

A1 
 افزایش اثربخشی مالقات مردمی مدیران شهرداری با شهروندان 

-G48-S41-P42 طرح

A2 

توسعه سامانه های ارتباط مردمی شهرداری و پیگیری شکایات و 

 درخواست های مردمی

-G48-S41-P42 طرح

A3 
 پیاده سازی نظام تکریم ارباب رجوع در سطح شهرداری

 

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G48 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش 

 اداره شهرمشارکتهای مردمی در 

 ارتقای فرهنگ شهروندی G48-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G48-S42-P41  گسترش آموزش های حقوق و تکالیف شهروندی 

-G48-S42-P41 طرح

A1 

برگزاری کارگاه ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی حضوری و 

 غیرحضوری با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی

-G48-S42-P41 طرح

A2 
 های خالقانه شهروندانپذیرش ایده 
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G48 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره 

 شهر

 ارتقای فرهنگ شهروندی G48-S42 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G48-S42-

P42 

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

 ارتقاء هویت و فرهنگ شهروندیراستای 

-G48-S42 طرح

P42-A1 

تولید و حمایت از محتواهای شنیداری و دیداری در حوزه فرهنگ 

 شهروندی 

-G48-S42 طرح

P42-A2 
 حمایت از انتشار و ترویج کتاب های مرتبط با فرهنگ شهروندی

-G48-S42 طرح

P42-A3 
 پاسداشت مناسبت های دینی، آیینی و انقالبی

-G48-S42 طرح

P42-A4 

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

 هدف ارتقای هویت و فرهنگ شهروندی
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 بخش هشتم
 

 

 

 

 تهیه برنامه عملیاتی
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 تهیه برنامه عملیاتی بخش هشتم : 

سند راهبردی می بایست برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس در این بخش و به عنوان یکی از گام های اصلی پیاده سازی 

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.

طرح تشکیل گردیده است  194سیاست اجرایی  ،  14راهبرد ،  11هدف کالن،  1بندرعباس از سند راهبردی شهرداری 

 که دارای ساختار سلسله مراتبی پایین به باال بوده و به چشم انداز های شهرداری بندرعباس متصل می شوند.

 تبدیل مضامین راهبردی به عملگرهای عملیاتی   -1

استراتژی ها در ادامه راهبردها و طرح ها می بایست به عملگرهای عملیاتی متصل به منظور داشتن ترجمه عملیاتی از 

 گردند.

در این پروژه با بررسی اسناد مختلف عملیاتی موضعی و موضوعی شهرداری بندرعباس و سایر کالنشهرهای هدف و 

داری های عملیاتی شهرهمچنین بررسی دقیق بانک اطالعاتی شاخص های مدیریت شهری بانک توسعه آسیایی ، شاخص 

 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. 

 شامل:های شاخص های مناسب در بررسی و انتخاب شاخص ها، ویژگی

  ارزش اطالعاتی 

  قابلیت اندازه گیری 

 قابلیت تحلیل 

  سادگی و عدم ایجاد اغتشاش اطالعاتی 

 داوم ت 

 در نظر گرفته شده است.

شاخص کمی جهت   119برای کنترل و تبدیل راهبردها ها به عبارت های عملیاتی و شاخص عملیاتی   54بر این اساس 

 کنترل خروجی طرحها استخراج گردیده است. 

ه الزم ببه کمک شاخص ها گامی در جهت کمی کردن راهبردها و طرح ها و عملیاتی کردن برنامه برداشته می شود. 

( ارائه شده 1441ساله شهرداری بندرعباس )سال 5ذکر است این شاخص ها محدود به شاخص های فعلی نبوده و برای افق 
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 . است

 کد شاخص، کد منحصر بفردیذیل هر شاخص کلیه اطالعات پایه مربوطه به همراه واحد اطالعات پایه ذکر شده است. 

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 

ول اندازی گیری شاخص است. واحد اندازه گیری شاخص برای همان شاخص است. منظور از متولی شاخص، سازمان مسئ

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 

 و به همین ترتیب تا انتها کددهی می شوند.  c، سومین اطالعات پایه کد  b، دومین اطالعات پایه کد aعات پایه کد اطال

شاخص در  ی، مقدار هدفگذار1441افق  یاتیهدف عملو  31، مقدار هدفگذاری شاخص در سال 31هدف عملیاتی سال 

 ( می باشد .1441سال پایان برنامه ) 

 ذیل شاخص، اطالعات پایه عنوان می شود.همانگونه که گفتیم 

  

 تخصیص متولیان اجرایی -2

مفهوم دیگر همسو سازی سازمان با استراتژی های تدوین شده تقسیم مضامین استراتژیک و مسوولیت تحقق استراتژی 

حد های باشد که با توجه به توان کاری واها، سیاست ها و طرح ها )شاخص های عملکردی( بین واحد های سازمان می

 سازمان، وظایف و ساختار سازمانی مصوب این موضوع مشخص شده است. 

 

 مفهوم هدفگذاری) کمی سازی(  -3

در ادبیات مدیریتی می باشد به این مفهوم که   Goal settingمنظور از هدفگذاری در این قسمت معادل واژه و مفهموم  

 قسمت مشخص می گردند.مقادیر کمی نتایج قابل انتظار از اجرای طرح ها در این 

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 

مل های جدید شهرداری های کشور به ضرورت ارائه بودجه در قالب برنامه ای و عملیاتی تاکید کلیه آیین نامه ها و دستورالع

 شده است .

 نامه هاو نتایج قابل انتظار از بر همترین عامل ، در کسب هر موفقیتی ، تدوین و مشخص کردن دقیق اهدافبطور کلی م

سازمانی را روشن رشد ها هستند که مقصد و مسیر  می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است،هدف
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هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است .وقتی که اهداف مشخص شدند برای چگونگی رسیدن به  می کنند.

وند را هایی که منجر به تحقق اهداف می ش لیست کلیه فعالیت تدوین گردیده و پروژه ها و فعالیت های مختلفاهداف باید 

ها باید نتایج و دستاوردها با اهداف مقایسه شوند تا اصالحات الزم در  مشخص نمود و پس از اجرای برنامه ها و فعالیت

 .اهداف، برنامه ها و فعالیت ها به عمل آید

و برنامه ریزی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هدف گذاری جزء الینفک برنامه ریزی است و  کمی بین هدف گذاری

یزی فرایندی است که چگونگی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ) هدف ( را مشخص می نماید. برنامه ریزی برنامه ر

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

 برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس کمی سازی  -4

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.

مورد توجه  1441تا  1931رنامه یعنی سال در کمی سازی برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس محدوده عملیاتی ب

به صورت دقیق مشخص گردیده است  1931قرارگرفته است و بر این اساس اهداف در سال اول اجرای برنامه یعنی سال 

نیز مشخص گردیده است. الزم به توضیح است بر اساس مدل های  1441همچنین اهداف قابل انتظار در افق برنامه یعنی سال 

 1933مه ریزی شهری و ضرورت حفظ پویایی سیستم برنامه ریزی اهداف کمی در فاصله زمانی بین برنامه یعنی سال رایج برنا

مشخص نشده اند علت این امر حفظ پویایی سیستم و ضرورت هدفگذاری سالیانه بعد از بررسی و ارزیابی تحقق  1441تا 

 های نتایج سال اول اجرای برنامه می باشد. 

وش هدفگذاری در شهرها کامال وابسته به موضوع خاص شهری می باشد. گروهی از موضوعات به صورت مکانیزم و ر

الزام دارای استاندارد شهری بوده که شهرها می بایست در محدوده کمینه تا بیشینه به سمت تحقق اهداف حرکت نمایند 

 وگروهی دیگر از شاخص ها نیز می بایست بههمچنین گروهی دیگر از شاخص ها مربوط به سیاست های ذینفعان می باشد 

 صورت موضعی کمی سازی گردند.

پیش از هدفگذاری نهایی شاخص ها نیازمند مشخص شدن وضعیت فعلی شهرداری بندرعباس در هر یک از شاخص 

ت پایه یر اطالعاهای مربوطه می باشیم که به همین منظور جداولی تهیه و در اختیار شهرداری قرار داده شد بر این اساس مقاد
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استخراج گردیده است. البته بدلیل عدم وجود جداول مربوطه گیری وضع موجود شاخص ها مطابق مورد نیاز جهت اندازه 

 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 

 پذیرفته است.  و بعد از انطباق با وضع موجود کمی سازی صورت 

 

   :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 

 موضوعی و موضعی هدفگذاری گردند.مطالعاتی و اسناد 

 :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 

ز راهکار استفاده ا موضوعی و یا شاخص های مرتبط با ارتقای فرهنگ شهروندی، برای کمی سازی این شاخص ها از

 . نسبت تخصیص بودجه در سایر کالنشهرها استفاده شده است.

 :استفاده از بودجه کالنشهر بندرعباس در سنوات گذشته 

در کنار سبد تخصیص بودجه کالنشهرها از روند   IEبا توجه به وضعیت تدافعی شهر بندرعباس در ماتریس تحلیل

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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س تشکیل گردید و به عنوان مبنایی برای هدفگذاری این گروه از شاخص ها مورد استفاده شهرها و شهر بندرعبا

 قرارگرفت.
 

 

 ) کنترل نتیجه (  شاخصهای عملیاتی ذیل هر راهبرد -5

 

برای کنترل و تبدیل راهبردها به عبارت های عملیاتی استخراج گردیده است که در ادامه آورده شده شاخص عملیاتی  54

 است.

و هدف سال  1931جداول شامل ستونهای کدینگ ، موضوع ، دسته ، فرمول و کد متغیر ، واحد اندازه گیری ، هدف سال 

 میباشد . 1441
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر 

 کیفیت و پایداری محیط زیست شهری
         هدف

نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن 

 فضای سبز شهری و پیرا شهری
         راهبرد

 سرانه فضای سبز )در اختیار(
شاخص 

 عملیاتی
(a+b+c)/d 18 12 مترمربع / نفر 

مساحت پارك های شهری 

تفرجگاهی)مشتمل بر پارك های شهری 

 ، محلی و همسایگی ( تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a مترمربع     

مساحت کمربند سبز و پارك جنگلی تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b مترمربع     

مساحت فضای سبز معابر، میادین و 

رفیوژها )قطعات و جزایرترافیکی( تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c مترمربع     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
d نفر     

         راهبرد سالمت و بهداشت شهریارتقای سطح 

 تفکیک از مبدا پسماند
شاخص 

 عملیاتی
((a+b+c)/d)*144 24 12 درصد 

میزان پسماند خشک جدا شده درب 

 منازل از ابتدای سال تا انتهای جاری

اطالعات 

 پایه
a کیلوگرم     

میزان پسماند خشک جدا شده معابر از 

 ابتدای سال تا انتهای جاری

اطالعات 

 پایه
b کیلوگرم     

میزان پسماند خشک جدا شده ایستگاه 

های ثابت و موقت از ابتدای سال تا 

 انتهای جاری

اطالعات 

 پایه
c کیلوگرم     

میزان پسماند تر جمع آوری  شده از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
d کیلوگرم     

 سرانه تولید پسماند شهروندان
شاخص 

 عملیاتی
((a/c)*1444)/b 644 854 گرم در روز 

کل پسماند تر جمع اوری شده در ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a کیلوگرم     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

تعداد روزهای طی شده تا انتهای ماه  

 جاری

اطالعات 

 پایه
c روز     

 میزان دفن پسماند
شاخص 

 عملیاتی
(a/b)*144 24 %74 درصد% 

میزان پسماند دفن شده از ابتدای سال 

 تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a کیلوگرم     

میزان پسماند تر جمع آوری  شده از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b کیلوگرم     

 استحصال انرژی از پسماند
شاخص 

 عملیاتی
a 

کیلو وات 

 ساعت
544 5444 

میزان انرژی استحصال شده از 

پسماندهای شهری از ابتدای سال تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a 

کیلو وات 

 ساعت
    

صیانت و بهره برداری بهینه از منابع 

طبیعی و کنترل آالینده های زیست 

 محیطی شهری

         راهبرد

 ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده
شاخص 

 عملیاتی
((a+b+c)/d)*144 144 %144 درصد% 

تعداد  مشاغل آالینده و مزاحم انتقال 

یافته به شهرك های صنعتی  از ابتدای 

 سال

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد واحدهای مزاحم و آالینده که 

برای آنها رای تمهید اخذ شده 

)ساماندهی در محل( از ابتدای سال تا 

 پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

تعداد واحدهای مزاحم و آالینده پلمپ 

 شده از ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c تعداد     

تعداد کل واحد تجاری و کارگاهی 

 مزاحم و آالینده شناسایی شده 

اطالعات 

 پایه
d تعداد     

بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و   

 روان و سالم سازی عبور ومرور شهری
         هدف

 توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل

 همگانی
         راهبرد

مجموع سهم سامانه های حمل و نقل 

 عمومی موتوری در سفر های شهری

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 54 35 درصد 
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

 سیستم حمل وتعداد سفرهای شهری با 

نقل عمومی موتوری استاندارد در ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a عدد     

تعداد کل سفرهای درون شهری در بازه 

 روزانه بر اساس آخرین امارگیری

اطالعات 

 پایه
b عدد     

سرانه تعداد تاکسی در شهر )به ازای 

 هزار نفر(

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*1444) 

تعداد به هزار 

 نفر
4 6 

تعداد ناوگان تاکسیرانی درون شهری 

 موجود تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a عدد     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     

ایمن سازی ، مناسب سازی و افزایش 

سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

         راهبرد

 رشه متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی
شاخص 

 عملیاتی
a 6 8 سال 

متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی شهری 

 فعال

اطالعات 

 پایه
a سال     

 متوسط سن ناوگان تاکسی رانی مجاز
شاخص 

 عملیاتی
a 6 8 سال 

متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی شهری 

 فعال

اطالعات 

 پایه
a سال     

سهم حمل و نقل انبوه بر در حمل و نقل 

 درون شهری

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 4 4 درصد 

تعداد سفرهای درون شهری صورت 

گرفته با مترو در بازه زمانی روزانه بر 

 اساس آخرین امارگیری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد کل سفرهای درون شهری در بازه 

 روزانه بر اساس آخرین امارگیری

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

ازای هر نرخ تصادفات جرحی)به 

 صدهزار نفر(

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144444) 254 344 تعداد 

تعداد مصدومان ناشی از حوادث 

رانندگی از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a نفر     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

         راهبرد مدیریت عرضه و تقاضای سفر

متوسط سرعت حرکت در ساعت اوج  

 صبح

شاخص 

 عملیاتی
a 

کیلومتر بر 

 ساعت
25 35 

میانگین سرعت حرکت وسائل نقلیه در 

 ساعت اوج صبح

اطالعات 

 پایه
a 

کیلومتر بر 

 ساعت
    

بکارگیری سیستمهای حمل و نقل 

 هوشمند در مدیریت و کنترل ترافیک
         راهبرد

 کاهش شبکه کند و بحرانی
 شاخص

 عملیاتی
a/b)*144) 85 65 درصد 

مجموع طول معابر آزادراهی و 

بزرگراهی موجود که در ساعات اوج  

ظرفیتشان اشغال است )تا  4.8بیش از 

 انتهای ماه جاری(

اطالعات 

 پایه
a کیلومتر     

طول کل معابر بزرگراهی و آزاد راهی 

 موجود تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b کیلومتر     

 کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 144 درصد 

تعداد معابر ورودی به محدوده طرح 

مجهز به  دوربین کنترل مکانیزه طرح 

 موجود تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد معبر ورودی به محدوده طرح 

 ترافیک در ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر 

ساخت های ارتباطی  حمل و نقل 

 شهری

         راهبرد

سرانه شبکه معابر به ازای هر شهروند) متر 

 طول( 

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 2.3 1.85 مترطول / نفر 

طول شبکه معابر آزادراهی موجود تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a مترطول     

طول شبکه معابر بزرگراهی موجود تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b مترطول     

طول شبکه معابر اصلی موجود تا انتهای 

 ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c مترطول     

طول شبکه معابر فرعی موجود تا انتهای 

 ماه جاری

اطالعات 

 پایه
d مترطول     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
e نفر     
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

درصد معابر استاندارد) بدون نیاز به 

 تعمیر و بهسازی(

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 144 درصد 

بزرگراهی (  -طول  معابر)اآزاد راهی

استاندارد موجود )بدون نیاز به تعمیر و 

 بهسازی( تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a مترطول     

 طول کل معابر بزرگراهی و آزاد راهی

 موجود تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b مترطول     

توسعه و نهادینه سازی بنیان های 

 مدیریت مطلوب و هوشمند شهری
         هدف

ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری 

 در مدیریت شهری
         راهبرد

 نسبت بودجه تحقیق و توسعه 
شاخص 

 عملیاتی
((a+b+c)/d)*144 1 4.5 درصد 

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی برنامه ریزی به متولی 

گری اداره تحول سازمانی از ابتدای 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a ریال     

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی خدمات شهری از ابتدای 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b ریال     

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c ریال     

حجم ریالی بودجه عمرانی محقق شده 

شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
d ریال     

 تحقق بودجه تحقیق و توسعه 
شاخص 

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

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی برنامه ریزی به متولی 

گری اداره تحول سازمانی از ابتدای 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a ریال     

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی خدمات شهری از ابتدای 

 تا انتهای ماه جاری سال

اطالعات 

 پایه
b ریال     

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی حمل و نقل و ترافیک از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c ریال     
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

میزان بودجه محقق شده ردیف طرح 

های مطالعاتی برنامه ریزی به متولی 

ابتدای گری اداره تحول سازمانی از 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
d ریال     

میزان بودجه  برنامه ریزی شده ردیف 

طرح های مطالعاتی خدمات شهری از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
e ریال     

میزان بودجه برنامه ریزی شده ردیف 

طرح های مطالعاتی حمل و نقل و 

سال تا انتهای ماه ترافیک از ابتدای 

 جاری

اطالعات 

 پایه
f ریال     

سرانه آموزش پرسنل شهرداری بر اساس 

 مدل های استاندارد )مهارت اموزی(

شاخص 

 عملیاتی
a/b 25 15 نفرساعت 

نفر ساعت آموزش برگزار شده برای  

پرسنل از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a نفرساعت     

 پرسنل شهرداریتعداد کل 
اطالعات 

 پایه
b نفر     

سرانه  برنامه های آموزش  شهروندی به 

 نفر  1444ازای 

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*1444) 55 35 نفرساعت 

نفر ساعت برنامه های آموزش  

شهروندی برگزار شده از ابتدای سال تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a نفرساعت     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     

هوشمندسازی و ایجاد شهرداری 

 الکترونیک
         راهبرد

توسعه خدمات غیر حضوری ) خدمات 

 الکترونیک(

شاخص 

 عملیاتی
a 15 3 تعداد 

تعداد خدمات و سرویس های شهروندی  

غیر حضوری )الکترونیکی( ارائه شده به 

شهروندان از طریق شهرداری )کل 

 حضوری مالك است(فرایند غیر 

اطالعات 

 پایه
a  تعداد     

 بروز  بودن آمار و اطالعات 
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 54 درصد 

تعداد اقالم آماری که به در سامانه 

آماری مکانمند بروز رسانی شده اند از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a  تعداد     
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 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

موجود در تعداد کل اقالم آماری 

شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
b  تعداد     

ساختاری نظام  -تحول سازمانی 

 مدیریت شهرداری
         راهبرد

 انطباق شغل و شاغل
شاخص 

 عملیاتی
a 144 74 درصد 

میزان انطباق پذیری شاغلین با شغل 

 های سازمانی ارزیابی شده 

اطالعات 

 پایه
a درصد     

تحقق برنامه اقدامات و شاخص های  

 شهرداری

شاخص 

 عملیاتی
(((b/a)+c))/2 144 144 درصد 

پیشرفت برنامه ای پروژه های شهرداری 

در سیستم کنترل پروژه از ابتدای سال تا 

 پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a درصد     

پیشرفت واقعی پروژه های شهرداری در 

ا از ابتدای سال تسیستم کنترل پروژه 

 پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b درصد     

نمره ارزیابی عملکرد کل شهرداری در 

 ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c درصد     

         راهبرد توسعه دیپلماسی شهری

استیفاء حقوق شهر و شهروندان در 

 محاکم قضائی 

شاخص 

 عملیاتی
(a/b)*144 144 144 درصد 

حقوقی  مطرح شده در تعداد پرونده 

محاکم قضایی که به نفع شهرداری حکم 

 صادر شده است

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد پرونده حقوقی  مطرح شده در 

 محاکم قضائی 

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

 توسعه خواهرخواندگی شهری
شاخص 

 عملیاتی
a 8 3 عدد 

تعداد شهرهای دارای پیمان 

شده با شهرداری خواهرخواندگی امضا 

 بندرعباس

اطالعات 

 پایه
     تعداد  

 توسعه تبادالت بین شهری
شاخص 

 عملیاتی
a 6 3 عدد 

تعداد بازدید های صورت گرفته توسط  

تیم مدیریتی شهرداری بندرعباس از 

 سایر کالنشهرها و یا بالعکس

اطالعات 

 پایه
     تعداد  
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر 

 سوانح طبیعی و انسان ساز
         هدف

ارتقاء ایمنی شهر  در برابر سوانح طبیعی 

 و انسان ساز
         راهبرد

 آماده سازی ستادهای بحران
شاخص 

 عملیاتی
a 8 4 عدد 

تعداد ستادهای بحران تجهیز و آماده 

 سازی شده در سطح شهر

اطالعات 

 پایه
a عدد     

قابله با پیشگیری مبهبود سیستم ایمنی ، 

 حریق و مدیریت بحران
         راهبرد

تعداد حوادث آتش سوزی )به ازاء هزار 

 نفر(

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*1444) 

تعداد / هزار 

 نفر
2 1.5 

تعداد حریق گزارش شده ازابتدای سال 

 تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     

تعداد حوادث به جزء آتش سوزی )به 

 ازاء هزار نفر(

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*1444) 

تعداد / هزار 

 نفر
3 2 

تعداد حوادث واقع شده از ابتدای سال 

 تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     

آموزش شهروندی مدیریت بحران 

 شهری

شاخص 

 عملیاتی
a 24444 12444 نفرساعت 

نفرساعت آموزش شهروندی ارائه شده 

در خصوص مدیریت بحران در قالب 

همایش های شهری از ابتدای سال تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a نفرساعت     

نوسازی بافت های فرسوده شهری و 

 سکونتگاه های غیررسمی 
         راهبرد

حاشیه نشین به کل درصد جمعیت 

 جمعیت شهر

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 45 84 درصد 

 جمعیت حاشیه نشین شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
a نفر     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b نفر     
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

تراکم خالص جمعیت در سکونتگاه های 

 غیر رسمی و بافت های فرسوده

شاخص 

 عملیاتی
a/b  45 64 مترمربع/ نفر 

کل مساحت بافت فرسوده و سکونتگاه 

 های غیر رسمی موجود در شهر

اطالعات 

 پایه
a هکتار     

جمعیت در سکونتگاه های غیر رسمی و 

 بافت های فرسوده تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b نفر     

نوسازی بافت های فرسوده  در قالب  

 مشارکتی 

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 54 15 درصد 

مساحت طرح های نوسازی بافت های 

فرسوده مشارکتی از ابتدای سال تا پایان 

 ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a مترمربع     

کل مساحت بافت فرسوده و سکونتگاه 

 های غیر رسمی موجود در شهر

اطالعات 

 پایه
b مترمربع     

سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و 

 هویت فضاهای شهری
         هدف

زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و 

 فضاهای شهری
         راهبرد

 اجرای پروژه های زیباسازی در شهر
شاخص 

 عملیاتی
a 44 15 تعداد 

تعداد پروژه هنر شهری )نقاشی دیواری 

، نقش برجسته،  آثار حجمی ، نماد ( 

اجرا شده از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

 مبادی ورودی زیبا سازی شده شهر
شاخص 

 عملیاتی
(a/b)*144 144 54 درصد 

تعداد ورودی های زیباسازی شده شهر  

 بندرعباس تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

 تعداد کل ورودی ها به شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
b تعداد     

         راهبرد انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری 

نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و  

اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و 

 معماری

         راهبرد

ماده صد در  7اعمال آراء تبصره  

خصوص بررسی عملکرد مهندسین ناظر 

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 144 درصد 
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

 و اعمال آراء شورای انتظامی

تعداد آراء شورای انتظامی اعمال شده 

ماده صد از ابتدای  7بر اساس تبصره 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد تخلفات شناسائی شده در خصوص 

عملکرد مهندسین ناظر از ابتدای سال تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

و متوازن توسعه و بهبود هدفمند 

زیرساخت ها و خدمات شهری برای 

 شهروندان و گردشگران

         هدف

تامین متوازن فضاهای خدماتی و 

 تجاری مورد نیاز شهروندان
         راهبرد

تحقق سرانه کاربری های خدمات  

 اساسی طرح تفصیلی 

شاخص 

 عملیاتی

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

144 
 44 54 درصد

سرانه کاربری فضای سبز تفرجگاهی تا 

 پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a رمترمربع به نف     

سرانه کاربری فضای سبز معابر موجود تا 

 پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b رمترمربع به نف     

حداقل سرانه استاندارد کاربری فضای 

 سبز شهری

اطالعات 

 پایه
c رمترمربع به نف     

سرانه کاربری بهداشتی و درمانی تا 

 پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
d رمترمربع به نف     

حداقل سرانه استاندارد کاربری 

 بهداشتی و درمانی

اطالعات 

 پایه
e رمترمربع به نف     

سرانه کاربری فرهنگی و هنری تا انتهای 

 ماه جاری

اطالعات 

 پایه
f رمترمربع به نف     

 استاندارد فرهنگی و هنری حداقل سرانه
اطالعات 

 پایه
g رمترمربع به نف     

سرانه کاربری ورزشی تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
h رمترمربع به نف     

 حداقل استاندارد سرانه کاربری ورزشی
اطالعات 

 پایه
i رمترمربع به نف     

 بودجه محرومیت زدایی 
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 144 درصد 
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

حجم ریالی منابع نقدی واگذار شده از 

طرف مرکز ) صندوق نقدی( به مناطق 

محروم از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a  میلیون ریال     

حجم ریالی کل منابع نقدی برنامه ریزی 

شده برای واگذاری از طرف شهرداری 

مرکز  برای مناطق محروم از ابتدای 

 انتهای ماه جاریسال تا 

اطالعات 

 پایه
b  میلیون ریال     

سرانه زیر ساخت های فرهنگی و هنری 

 نفر( 1444)به ازای 

شاخص 

 عملیاتی
((a+b+c+d)/e)*1444 25 15 مترمربع 

مساحت فرهنگسراهای تحت پوشش 

 شهرداری تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a مترمربع     

های مساحت کتابخانه های و سالن 

 مطالعه عمومی تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b مترمربع     

 مساحت نگارخانه ها تا انتهای ماه جاری
اطالعات 

 پایه
c مترمربع     

مساحت سالن های نمایش تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
d مترمربع     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
e نفر     

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی 

 مورد نیاز گردشگران 
         راهبرد

رشد تعداد گردشگران خارجی و داخلی 

 شهر بندرعباس

شاخص 

 عملیاتی
((a-b)/b)*144 15 14 درصد 

تعداد گردشگران داخلی و خارجی 

وارد شده به شهر بندرعباس از ابتدای 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a عدد     

تعداد گردشگران داخلی و خارجی 

 45وارد شده به شهر بندرعباس در سال 

در مدت مشابه )از ابتدای سال تا انتهای 

 ماه جاری(

اطالعات 

 پایه
b عدد     

توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و 

تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت 

 شهروندان

         راهبرد

ورزشی )سرپوشیده سرانه وسعت مراکز 

 و روباز (  شهرداری برای هر شهروند

شاخص 

 عملیاتی
(a+b)/c 4.2 4.1 متر مربع 



 

260 
 

ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

مساحت مجموعه های ورزشی 

سرپوشیده همگانی تحت پوشش 

 شهرداری تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a متر مربع     

مساحت مراکز ورزشی رو باز همگانی 

تحت پوشش شهرداری تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
b متر مربع     

 جمعیت شهر بندرعباس
اطالعات 

 پایه
c نفر     

بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت 

 و زیرساخت های شهری
         راهبرد

 میانگین عمر ماشین االت عمرانی  
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 144 درصد 

 8استاندارد عمر ماشین االت عمرانی )

 سال(

اطالعات 

 پایه
a سال     

میانگین عمر ماشین آالت عمرانی با 

 مالکیت شهرداری بندرعباس

اطالعات 

 پایه
b سال     

همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه 

با پایدار سازی منابع درآمدی و 

 مشارکت بخش خصوصی

         هدف

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه 

توسعه زیر گذاری بخش خصوصی در 

 ساخت ها و فضاهای شهری

         راهبرد

 جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
شاخص 

 عملیاتی
a 14 2 درصد 

نسبت حجم ریالی سرمایه گذاری جذب 

شده بخش خصوصی در پروژه های 

شهرداری به بودجه عمرانی )عملیاتی 

 شده( از ابتدای سال تا پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a درصد     

بهبود شرایط کسب و کار در راستای 

 رونق اقتصاد شهری
         راهبرد

 رونق ساخت و ساز تجاری
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 14 درصد 

             

15  

مساحت اعیانی پروانه تجاری صادر شده 

 از ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a مترمربع     

مجموع مساحت اعیانی پروانه ساخت و  

ساز صادر شده از ابتدای سال تا انتهای 

 ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b مترمربع     
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

ساخت واحدهای تجاری و کارگاهی  

 در مجتمع های ساماندهی مشاغل شهری  

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 44 24 درصد 

تعداد واحد تجاری و کارگاهی ساخته و 

بهره برداران در مجتمع  واگذار شده به

های ساماندهی مشاغل شهری از ابتدای 

 سال تا پایان ماه جاری جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد کل واحد تجاری و کارگاهی 

 مزاحم و آالینده شناسایی شده 

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

         راهبرد توسعه منابع درآمدی پایدار شهری

 درامدهای پایدار شهرداری  
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 35 24 درصد 

حجم ریالی درآمدهای پایدار  محقق 

شده )بر اساس کدهای تفصیلی 

درامدهای پایدار( از ابتدای سال تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a ریال     

حجم ریالی درآمدهای شهرداری 

اه ممحقق شده از ابتدای سال تا انتهای 

 جاری ) نقدی و غیر نقدی(

اطالعات 

 پایه
b ریال     

استهالك خدمات)بهاء خدمات اخذ 

 شده نسبت به بهاء خدمات ارائه شده(

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 84 درصد 

حجم ریالی بهاء خدمات اخذ شده از 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a ریال     

خدمات ارائه شده از حجم ریالی بهاء 

 ابتدای سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b ریال     

تامین منابع مالی از خدمات فاینانس  

پروژه های شهری با رویکرد استفاده از 

 خدمات بانکی، بیمه ای و بورسی

شاخص 

 عملیاتی
a 1444 544 میلیون یورو 

حجم ریالی تامین منابع مالی محقق 

فاینانس خارجی پروژه شده از خدمات 

های شهری با رویکرد استفاده از 

خدمات بانکی، بیمه ای و بورسی از 

 ابتدای سال تا پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a میلیون یورو     

 تحقق درآمدهای شهرداری
شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 44 درصد 
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

حجم ریالی درآمدهای شهرداری 

 انتهای ماهمحقق شده از ابتدای سال تا 

 جاری ) نقدی و غیر نقدی(

اطالعات 

 پایه
a ریال     

حجم ریالی درآمدهای پیش بینی شده 

شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 اندازه گیری )نقدی و غیر نقدی(

اطالعات 

 پایه
b ریال     

         راهبرد مدیریت بهینه منابع و مصارف 

 بهره وری بودجه 
شاخص 

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

حجم ریالی بودجه عمرانی محقق شده 

شهرداری از ابتدای سال تا انتهای ماه 

 جاری

اطالعات 

 پایه
a ریال     

حجم ریالی بودجه عمرانی برنامه ریزی 

 شده از ابتدای سال تا پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b ریال     

 ازحجم ریالی بودجه جاری محقق شده 

 ابتدای سال تا پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
c ریال     

حجم ریالی بودجه جاری برنامه ریزی 

 شده از ابتدای سال تا پایان ماه جاری

اطالعات 

 پایه
d ریال     

تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی 

و گسترش مشارکتهای مردمی در اداره 

 شهر

         هدف

اجتماعی افزایش مشارکت های 

 شهروندان در مدیریت و اداره شهر
         راهبرد

رضایت شهروندان از نحوه رسیدگی  

 137پیامهای 

شاخص 

 عملیاتی
a/b)*144) 144 144 درصد 

که  137تعداد تماس های پیگیری شده 

شهروندان از اقدامات انجام شده 

رضایت داشته اند از ابتدای سال تا 

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

در   137تعداد تماس های مردمی 

موضوعات مختلف شهری از ابتدای سال 

 تا انهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

 12 4 تعداد aشاخص تعداد نظرسنجی های موضوعی صورت 
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ساله شهرداری بندرعباس 5عملیاتی  –سند راهبردی   

 واحد فرمول / کد متغیر دسته موضوع
هدف 

1348 

هدف 

1442 

 عملیاتی گرفته از شهروندان

تعداد نظرسنجی های موضوعی صورت 

 سال تا گرفته از شهروندان از ابتدای

 انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

         راهبرد ارتقای فرهنگ شهروندی

 تولید و نشر محتوای فرهنگی 
شاخص 

 عملیاتی
a 25 6 تعداد 

تعداد عنوان کتاب ، کتابچه ، برشور ، 

بسته فرهنگی چند رسانه ای تولید و 

منتشر شده در سطح شهر از ابتدای سال 

ماه جاری )تعداد عنوان مدنظر تاانتهای 

 است نه تیراژ(

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

گسترش برنامه های فرهنگی ، آموزشی 

 در درون محالت

شاخص 

 عملیاتی
a+b+c 84 24 تعداد 

تعداد مراسمات بزرگداشت مفاخر و 

مشاهیر و شخصیت های محالت 

برگزارشده در سطح محالت از ابتدای 

 جاریسال تا انتهای ماه 

اطالعات 

 پایه
a تعداد     

تعداد جلسات نقد و بررسی ادبی و شعر 

برگزارشده در سطح محالت از ابتدای 

 سال تا انتهای ماه جاری

اطالعات 

 پایه
b تعداد     

تعداد مسابقات قرانی و کتابخوانی 

محالت و سایر برنامه های فرهنگی و 

آموزشی برگزارشده در سطح محالت از 

 تا انتهای ماه جاری ابتدای سال

اطالعات 

 پایه
c تعداد     
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 ) کنترل خروجی (  لیست شاخصهای کمی ذیل هر طرح-6

 

 برای کنترل و تبدیل طرحها به عبارت های کمی استخراج گردیده است . شاخص کمی   113در این لیست 

اندازه گیری ، متولی اجرای طرح ، وضعیت جداول شامل ستونهای کدینگ ، موضوع ، دسته ، فرمول و کد متغیر ، واحد 

 میباشد . 1441و هدف سال  1931مطلوب شاخص ، هدف سال 
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G01هدفساماندهي ، حفاظت و بهبود مستمر كيفيت و پايداري محيط زيست شهري

G S01- راهبردنگهداري و توسعه هدفمند و متوازن فضاي سبز شهري و پيرا شهري01
G S P01- 01- سياست اجراييتوسعه فضاي سبز شهري01

G S P A01- 01- 01- طرحتوسعه فضاي سبز تفرجگاهي1
(تفرجگاهي) 3,13,36مترمربعaشاخصسرانه پاركهاي شهري

118،000مترمربعaاطالعات پايهمساحت پارك و بوستانهاي احداث شده
G S P A01- 01- 01- طرحتوسعه فضاي سبز معابر، ميادين و رفيوژها2

aشاخصسرانه فضاي سبز معابرشهري b c+ 1,922,5مترمربع/(

مترمربعaاطالعات پايهمساحت فضاي سبز ايجاد شده در معابر
59،000مترمربعbاطالعات پايهمساحت فضاي سبز ايجاد شده در ميادين

نفرcاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
G S P A01- 01- 01- طرحتوسعه پارك هاي جنگلي درون شهري3

0,050,121,5مترمربعa/cشاخصسرانه پاركهاي جنگلي

41،300مترمربعaاطالعات پايهمساحت پاركهاي جنگلي احداث شده
نفرcاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S P A01- 01- 01- طرحتوسعه باغ و بوستانهاي موضوعي و تخصصي (بانوان ، كودكان و .. )4

7400مترمربعaشاخصتوسعه بوستان موضوعي شامل بانوان ، كودكان ، گل و گياه ، پرندگان و ..

74000مترمربعaاطالعات پايهمساحت بوستانهاي تخصصي و موضوعي احداث شده

G S P01- 01- سياست اجراييتوسعه فضاي سبز پيراشهري02
G S P A01- 01- 02- طرحتوسعه كمربند سبز حفاظتي شهر1

55,38مترمربعa/cشاخصسرانه كمربند شهري
3،036،420177،000مترمربعaاطالعات پايهمساحت كمربند سبز احداث شده

نفرcاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S P A01- 01- 02- طرحتبديل اراضي باكاربري هاي غيرشهري و متروكه به فضاي سبز2



هدف 1402هدف 1398وضع موجودواحدفرمول / كد متغيردستهموضوعكد

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

تبديل متروكه ، باير و كاربري غير شهري) ) مساحت اراضي  با كاربري هاي غير شهري
شده به فضاي سبز

مترمربعaاطالعات پايه

G S P01- 01- سياست اجراييساماندهي و بازپيرايي عرصه هاي فضاي سبز شهري03
G S P A01- 01- 03- طرحبازپيرايي،ترميم و تجهيز فضاهاي سبز شهري1

ساماندهي عمراني ، فضاي سبز و المان) ) %100%20درصد100*(a/b)شاخصدرصد فضاي سبز شهري ساماندهي شده

مترمربعaاطالعات پايهمساحت كل پاركهاي موجود
مترمربعbاطالعات پايهمساحت پاركهاي ساماندهي و بازپيرايي شده

G S P A01- 01- 03- طرحشناسايي و جايگزيني گونه هاي بومي و مقاوم به كم آبي2
%80%20%0درصد100*(a/b)شاخص درصد فضاي سبز كشت و جايگزين شده با  گونه هاي مقاوم و بومي

     62,906        314,531مترمربعaاطالعات پايهمساحت چمن و گياهان پوششي آب بر موجود در شهر
مترمربعbاطالعات پايهمساحت چمن و گياهان پوششي آب بر جايگزين شده با گونه هاي مقاوم و بومي

G S P01- 01- سياست اجراييحفاظت و نگهداري از فضاي سبز شهر04
G S P A01- 01- 04- طرحاستفاده از نوآوري و دانش و تكنولوژي روز در نگهداري فضاي سبز1

2مترمربعaشاخصتعداد عمليات هاي باغباني و فضاي سبز كه به صورت مكانيزه انجام مي شود
مترمربعaاطالعات پايهتعداد عمليات هاي باغباني و فضاي سبز كه به صورت مكانيزه انجام مي شود

G S P A01- 01- 04- طرحارتقاء مديريت و سيستم هاي نظارت بر نگهداري فضاي سبز2
%25%8درصد100*(a/b)شاخص كاهش سرانه هزينه نگهداري فضاي سبز

ريالaاطالعات پايهحجم ريالي قراردادهاي فضاي سبز
مترمربعbاطالعات پايهمساحت پاركها و فضاي سبز كه نگهداري آن برون سپاري شده است

G S P A01- 01- 04- طرححفاظت از باغات  خصوصي و منابع طبيعي اكولوژيكي و زيست بومها3
%35%15درصدc*100/(a+b)شاخصمساحت باغات تحت حمايت طرح هاي حفاظت از باغات

مترمربعaاطالعات پايهمساحت باغات خصوصي كه با حمايت شهرداري ( تامين نهاده و ..) حفظ واحياء شده اند

مترمربعbاطالعات پايهمساحت باغات خصوصي كه توسط مالكين در حال حاضر احياء مي باشند
مترمربعcاطالعات پايهمساحت كل باغات خصوص در داخل و حريم
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G S P01- 01- سياست اجراييفرهنگ سازي و مشاركت شهروندان در توسعه و نگهداري فضاي سبز05

G S P A01- 01- 05- طرحتوسعه فضاي سبز خانگي و خصوصي1

%4%2درصد100*(a/b)شاخصنسبت سهم فضاي سبز خانگي در صدور پروانه و گواهي پايان كار ساختمانهاي مسكوني

ساختمان هايي كه در شش مساحت فضاي سبز خانگي احداث شده در واحدهاي مسكوني(
ماه نخست سال جاري پايان ساخت گرفته اند)

مترمربعaاطالعات پايه

مترمربعbاطالعات پايهمساحت گواهي پايان كار ساختمانهاي مسكوني صادر شده در شش ماه نخست سال جاري

G S P A01- 01- 05- 2
اطالع رساني و افزايش سطح آگاهي شهروندان در خصوص نگهداري فضاي سبز شهري

و خانگي
طرح

200500نفرساعتa/bشاخصسرانه آموزش مردمي در زمينه فضاي سبز

نفرساعتaاطالعات پايهنفر ساعت آموزش مردمي در زمينه فضاي سبز
نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S01- راهبردارتقاي سطح سالمت و بهداشت شهري02
G01-S02-P01سياست اجراييبهبود كيفيت تنظيف شهري

G S P A01- 02- 01- طرح افزايش مكانيزاسيون جمع اوري پسماند و تنظيف شهري1

ماشين االت هاپر و پرس دار) ) %100%50درصدaشاخص  جمع آوري پسماند تر به روش مكانيزه 

درصدaاطالعات پايهدرصد پسماند تر جمع آوري شده به روش مكانيزه  ( ماشين االت هاپر و پرس دار)

%33%20مترمربعaشاخص رفت و روب و تنظيف شهر به صورت مكانيزه

مترمربعaاطالعات پايهمساحت سطوح رفت وروب تنظيف شده به صورت مكانيزه

G S P A01- 02- 01- طرحساماندهي و تنظيف  خورها ، جوي ها و كانالهاي دفع فاضالب شهري2

%100%100درصد100*(a/b)شاخصنسبت  خورها ، جوي ها و كانالهاي دفع فاضالب شهري تنظيف و ساماندهي شده

مترمربعaاطالعات پايهمساحت  خورها ، جوي ها و كانالهاي دفع فاضالب شهري نيازمند ساماندهي
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مترمربعbاطالعات پايهمساحت كل خورها ، جوي ها و كانالهاي دفع فاضالب شهري

G S P A01- 02- 01- طرحمديريت و راهبري بهينه جمع آوري و انتقال پسماند و رفت و روب شهري3

%100%100درصدaشاخصتحقق طرح جامع مديريت پسماند شهري

درصدbاطالعات پايهدرصد پيشرفت طرح جامع مديريت پسماند شهري

G S P A01- 02- 01- طرحمديريت و كنترل توليد پسماند شهر4

0,910,850,6كيلوگرمaشاخصكاهش سرانه پسماند

كيلوگرمaاطالعات پايهميزان سرانه پسماند

G S P A01- 02- 01- طرحمديريت  شيرابه ها5

%100%60درصد100*(a/b)شاخصنسبت شيرابه جمع اوري و بي خطر سازي شده

ليترaاطالعات پايهمقدار شيرابه جمع اوري و بي خطر سازي شده
ليترbاطالعات پايه كل شيرابه براوردي موجود درزباله

G S P01- 02- سياست اجراييتفكيك از مبدا و مديريت پسماندهاي خشك02

G S P A01- 02- 02- طرحاحداث كارخانجات بازيافت پسماند خشك1

08000تن در روزaشاخصافزايش ظرفيت كارخانجات بازيافت پسماند خشك ايجاد شده

تن در روزaاطالعات پايهظرفيت كارخانجات بازيافت پسماند خشك ايجاد شده
G S P A01- 02- 02- طرحايجاد ايستگاههاي ثابت و موقت جمع آوري پسماندخشك2

3 ايستگاه ثابت 8 ايستگاه موقتعددaشاخصتوسعه ايستگاه هاي (دايم و موقت) جمع آوري پسماند خشك
3 ايستگاه موقت

هر محله يك 
ايستگاه ثابت

جمع آوري پسماند خشك (دايم و موقت) عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاه هاي
G S P01- 02- سياست اجراييپردازش و استحصال ارزش از پسماندهاي شهري03

G S P A01- 02- 03- طرحتوسعه و بهره وري مراكز پردازش پسماند1
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        10,000       2,000تن در روزaشاخصتوسعه ظرفيت مراكز پردازش پسماند خشك

تن در روزaاطالعات پايه ظرفيت مراكز پردازش پسماند خشك

G S P A01- 02- 03- طرحپردازش پسماندهاي ساختماني2

%30%010درصد100*(a/b)شاخصبازيافت پسماندهاي ساختماني

يازيافت شده تن) تنaاطالعات پايه حجم شن و ماسه(
تنbاطالعات پايه حجم كل پسماندهاي ساختماني و عمراني توليدي( تن)

G S P A01- 02- 03- طرحاستحصال انرژي از پسماند3

005مگاواتaشاخصافزايش استحصال انرژي از پسماند

مگاواتaاطالعات پايهميزان استحصال انرژي از پسماند
G S P01- 02- سياست اجراييمديريت دفن بهداشتي04

G S P A01- 02- 04- طرحتوسعه و بهداشتي سازي لندفيل هاي دفن پسماند1

%100%60درصد100*(a/b)شاخصساماندهي و استاندارد سازي لند فيل ها ي موجود

مترمربعaاطالعات پايهمساحت لندفيلهاي استاندارد و بهداشتي
مترمربعbاطالعات پايهمساحت كل لندفيلهاي موجود

G S P A01- 02- 04- طرحساماندهي مراكز دفن نخاله ساختماني2

%100%30درصد100*(a/b)شاخصتبديل محل دفن نخاله ساختماني تبديل شده به فضاي سبز

مترمربعaاطالعات پايهمساحت محل دفن نخاله ساختماني تبديل شده به فضاي سبز
مترمربعbاطالعات پايهمساحت محل دفن نخاله ساختماني 

G S P01- 02- سياست اجرايي ارتقاي بهداشت شهري05
G S P A01- 02- 05- طرحاحداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر1

43640230چشمهaشاخصتوسعه سرويسهاي بهداشتي سطح شهر

چشمهaاطالعات پايهتعداد سرويسهاي بهداشتي موجود
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G S P A01- 02- 05- طرحكنترل جمعيت جوندگان ،حيوانات بالصاحب و ناقل بيماري به انسان2

%100%100درصدaشاخصنسبت حيوانات مزاحم جمع آوري و ساماندهي شده به تعداد موجود

G S P01- 02- سياست اجرايي ارتقاي فرهنگ مديريت پسماند شهروندان06

G S P A01- 02- 06- طرحاصالح الگوي مصرف در راستاي كاهش توليد  و تفكيك پسماند در مبدا1

      170,000   170,000نفرساعتaشاخصبرگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي براي شهروندان در خصوص پسماند

نفر ساعت كارگاهها و دوره هاي آموزشي برگزار شده براي شهروندان در خصوص
پسماند

نفرساعتaاطالعات پايه

G S P A01- 02- 06- طرحآموزش ، فرهنگ سازي و مشاركت شهروندان در  پاكيزه نگه داشتن شهر2
70245عددaشاخصجذب هميار فعال محلي در زمينه نگهداشت و پاكيزه سازي شهروندان

عددaاطالعات پايهتعداد هميار فعال محلي در زمينه نگهداشت و پاكيزه سازي شهروندان

G S01- 03
صيانت و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و كنترل آالينده هاي زيست محيطي 

شهري
راهبرد

G S P01- 03- سياست اجراييمديريت بهره برداري منابع آب01
G S P A01- 03- 01- طرحاستفاده از روشهاي نوين آبياري فضاي سبز1

(.. (قطره اي،باراني،زيرسطحي و %100%23%19درصد100*(a/b)شاخصدرصد فضاي سبز آبياري شده با روشهاي نوين

(.. (قطره اي،باراني،زيرسطحي و 745،778174،222مترمربعaاطالعات پايهمساحت فضاي سبز آبياري شده با روشهاي نوين

   4,000,000مترمربعbاطالعات پايهمساحت فضاي سبز قابل آبياري به روشهاي نوين ( رفيوژها، پارك ها و كمربند سبز)

%100%100درصدaشاخصدرصد سيستم هاي تحت فشار ترميم شده

        14,200مترمربعaاطالعات پايهمساحت فضاي سبز كه  سيستم آبياري آن معيوب ميباشد و نياز به ترميم دارد

G S P A01- 03- 01- طرحتصفيه پساب و استفاده در آبياري فضاي سبز2

0100400ليتر بر ثانيهaشاخصميزان پساب خريداري شده

ليتر بر ثانيهaاطالعات پايهميزان پساب خريداري شده
G S P A01- 03- 01- طرح احداث و توسعه خطوط انتقال آب و كلكتورها3
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طبق طرح مترطولaشاخصطول شبكه انتقال آبرساني اجرا شده بر اساس طرح جامع آبرساني
جامع آبرساني

طبق طرح 
جامع آبرساني

110 و باالتر ) -90 سايز ) مترطولaاطالعات پايهطول خطوط انتقال آب احداث شده

طبق طرح مترمكعبaشاخصحجم مخازن اجرا شده بر اساس طرح جامع آبرساني
جامع آبرساني

طبق طرح 
جامع آبرساني

مترمكعبaاطالعات پايهحجم مخازن احداث شده

G S P A01- 03- 01- طرحتجهيز ، بهينه سازي و كنترل مصارف چاه هاي آب و تامين منابع جديد4
تعداد چاه آب فضا سبز مجهز به سامانه هاي نوين پايش و نظارت آبياري (ادوات كنترلي

و اندازه گيري)
%100%20درصد100*(a/b)شاخص

عددaاطالعات پايهتعداد چاههاي آب فضاي سبز مجهز به ادوات كنترلي
عددbاطالعات پايهتعداد چاههاي آب فضاي سبز موجود

%100%20درصد100*(a/b)شاخصاليروبي و حفر و تجهيز چاه

عددaاطالعات پايهتعداد چاههاي آب فضاي سبز موجود
عددbاطالعات پايهتعداد چاههاي آب فضاي سبز مورد نياز

G S P A01- 03- 01- طرحجدا سازي و حذف آب شرب از آب فضاي سبز5
%0%40%68درصد100*(a/b)شاخص درصد آب شرب جايگزين شده در فضاي سبز

66,85ليترaاطالعات پايهميزان آب شرب مصرفي در فضاي سبز
98,75ليترbاطالعات پايهميزان كل آب مصرفي در فضاي سبز

G S P A01- 03- 01- طرحمطالعه و پياده سازي سيستم هاي نوين بهره برداري از آب هاي سطحي و خاكستري6

%30%10%0درصد100*(a/b)شاخصدرصد آبهاي سطحي و خاكستري  مصرفي در فضاي سبز

ليترaاطالعات پايهميزان آب سطحي و خاكستري جمع آوري و آماده سازي شده جهت مصرف فضاي سبز

ليترbاطالعات پايهميزان كل آب مصرفي در فضاي سبز
G S P01- 03- سياست اجراييمديريت انرژي02
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G S P A01- 03- 02- طرحمديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات و تجهيزات  در اختيار شهرداري1

اشتراكات و انشعابات) ) cشاخص مميزي انرژي در تاسيسات و تجهيزات شهرداري a b/( + %100%20%0درصد100*(

عددaاطالعات پايهتعداد اشتراكات شهرداري
عددbاطالعات پايهتعداد انشعابات شهرداري

عددcاطالعات پايهتعداد اشتراكات و انشعابات مميزي شده شهرداري

G S P A01- 03- 02- 2
استفاده از انرژيهاي تجديد پذير در تاسيسات و تجهيزات شهري و ابنيه هاي متعلق به

شهرداري
طرح

(كيلو وات ساعت) 015100كيلو وات ساعتa+b+cشاخص توليد انرژي خورشيدي

كيلو وات ساعتaاطالعات پايهميزان انرژي خورشيدي توليد شده جهت روشنايي پاركها

كيلو وات ساعتbاطالعات پايهميزان انرژي خورشيدي توليد شده جهت تجهيزات ترافيكي

كيلو وات ساعتcاطالعات پايهميزان انرژي خورشيدي توليد شده از نيروگاههاي خورشيدي

(كيلو وات ساعت) 00150كيلو وات ساعتaشاخصميزان توليد انرژي باد

كيلو وات ساعتaاطالعات پايهميزان انرژي توليد شده از توربينهاي بادي

G S P01- 03- سياست اجراييساماندهي صنايع و مشاغل آالينده و كاهش آالينده هاي شهري03
G S P A01- 03- 03- طرحانتقال و ساماندهي صنوف كارگاهي آالينده1

aشاخصتعداد صنوف و مشاغل آالينده انتقال يافته و ساماندهي شده b c( + )/ %100%30درصد100*

عددaاطالعات پايهتعداد صنوف و مشاغل آالينده انتقال يافته

عددbاطالعات پايهواحدهاي صنفي و كارگاهي آالينده و مزاحم شهري ساماندهي شده (تعداد واحد)

عددcاطالعات پايهواحدهاي صنفي و كارگاهي آالينده و مزاحم شهري شناسايي شده (تعداد واحد)

G S P A01- 03- 03- طرحساماندهي و رفع مزاحمت اصناف (رسته هاي شغلي)2

به كل رسته هاي مزاحم ساماندهي در محل) ) %100%30درصد100*(a/b)شاخصنسبت رسته هاي استاندارد شده

عددaاطالعات پايهتعداد رسته هاي مزاحم ساماندهي شده
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عددbاطالعات پايهتعداد رسته هاي مزاحم شناسايي شده

G S P A01- 03- 03- طرحپااليش مستمر آاليندگي هاي زيست محيطي و ذرات معلق3

104عددaشاخصتعداد دستگاه سنجش آلودگي نصب شده در مراكز پر تردد شهر

G S P A01- 03- 03- طرحتدوين و تصويب لوايح در خصوص اخذ عوارض آاليندگي4

%80%20درصدaشاخصنسبت حجم ريالي عوارض آاليندگي اخذ شده از صنايع و مشاغل آالينده به پيش بيني

G02هدف  بهبود نظام حمل و نقل و ترافيك و روان و سالم سازي عبور ومرور شهري

G S02- راهبردتوسعه و بهبود كيفيت سيستم حمل و نقل همگاني01
G S P02- 01- سياست اجراييافزايش ظرفيت و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي موتوري سبك شهري01

G S P A02- 01- 01- طرحتامين ناوگان جديد تاكسيراني1
0,00360,0040,006عددa/bشاخصسرانه ناوگان تاكسيراني

2100260590عددaاطالعات پايهتعداد تاكسي فعال شده در شهر

590000عددbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S P A02- 01- 01- طرحاحداث ايستگاه هاي تاكسيراني2

%100%60%55درصد100*(a/b)شاخصتوسعه ايستگاه تاكسي در شهر

72713عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاه تاكسي احداث شده

132عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاه تاكسي مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك

G S P A02- 01- 01- طرحنگهداري ، كنترل و نظارت حمل و نقل عمومي موتوري3



هدف 1402هدف 1398وضع موجودواحدفرمول / كد متغيردستهموضوعكد

افزايش ريالaشاخصتامين مالي خدمات نگهداري ، كنترل و نظارت بر حمل و نقل عمومي موتوري
10درصدي

حجم ريالي مورد نياز جهت خدمات نگهداري ، كنترل و نظارت بر حمل و نقل عمومي
موتوري

ريالaاطالعات پايه

G S P A02- 01- 01- طرحتوسعه ناوگان تاكسي دريايي4

%40%0درصد100*(a/b)شاخصتامين ناوگان تاكسي دريايي

عددaاطالعات پايهتعداد ناوگان تاكسي دريايي تامين شده

عددbاطالعات پايهتعداد ناوگان تاكسي دريايي  مورد نياز
G S P02- 01- سياست اجراييبرنامه ريزي و توسعه حمل و نقل عمومي سنگين و  انبوه بر02

G S P A02- 01- 02- (معمولي و تندرو)1 طرحتامين ناوگان جديد اتوبوسراني

620023400 نفر اتوبوسعددa+bشاخصتوسعه حمل و نقل همگاني اتوبوس

۶٩17300عددaاطالعات پايهتعداد ناوگان اتوبوس معمولي

٢۶6100عددbاطالعات پايهتعداد ناوگان اتوبوس تندرو

G S P A02- 01- 02- طرحبهينه سازي ناوگان اتوبوسراني و تجهيز به سيستم سرمايشي2
%100%50درصد100*(a/b)شاخصدرصد بهينه سازي اتوبوسهاي فرسوده

3417عددaاطالعات پايهتعداد اتوبوس فرسوده و نيازمند بهينه سازي
عددbاطالعات پايهتعداد اتوبوس فرسوده بهينه سازي شده

%100%100درصد100*(a/b)شاخصدرصد ناوگان اتوبوس مجهز به سيستم سرمايشي
9150عددaاطالعات پايهتعداد اتوبوس معمولي و تندرو فعال

41عددbاطالعات پايهتعداد اتوبوس معمولي و تندرو فعال مجهز به سيستم سرمايشي
G S P A02- 01- 02- طرحتوسعه خطوط و ايستگاه هاي اتوبوس3

%100%60%51درصد100*(a/b)شاخصدرصد تحقق توسعه خطوط اتوبوس معمولي

211،00035،60041،100عددaاطالعات پايهطول خطوط اتوبوس احداث شده
مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك (معمولي) 411،000مترطولbاطالعات پايهطول خطوط اتوبوس
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%100%60%52درصد100*(a/b)شاخصتوسعه متوازن خطوط اتوبوس معمولي

( (معمولي 1633عددaاطالعات پايهتعداد خطوط اتوبوس موجود
مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك (معمولي) 31عددbاطالعات پايهتعداد خطوط اتوبوس

%100%60%51درصد100*(a/b)شاخصتوسعه ايستگاه اتوبوس معمولي

( (معمولي 2093641عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاه اتوبوس موجود
مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك (معمولي) 409عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاه اتوبوس

G S P A02- 01- 02- تردد اتوبوس تندرو4 (انحصاري) طرحايجاد و توسعه خطوط ويژه
%100%70%50درصد100*(a/b)شاخصتوسعه خطوط اتوبوس تندرو

40،00016،0008،000مترطولaاطالعات پايهطول خطوط اتوبوس تندرو احداث شده
80،000مترطولbاطالعات پايهطول خطوط اتوبوس تندرو مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك

%100%55%50درصد100*(a/b)شاخصتوسعه ايستگاه اتوبوس تندرو

2024عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاه اتوبوس تندرو احداث شده
40عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاه اتوبوس تندرو مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك

G02-S01-P02-A5طرح مطالعات و طراحي خطوط حمل و نقل عمومي انبوه بر
%0100درصد100*(a/b)شاخصتحقق پروژه مطالعات و طراحي خطوط حمل و نقل  عمومي انبوه بر

درصدaاطالعات پايهپيشرفت فيزيكي پروژه مطالعات و طراحي خطوط حمل و نقل  عمومي انبوه بر
درصدbاطالعات پايهپيشرفت برنامه ايي پروژه مطالعات و طراحي خطوط حمل و نقل  عمومي انبوه بر

G S P A02- 01- 02- 6( .. منو ريل ، LRT و ) طرح احداث خطوط و تامين تجهيزات ناوگان انبوه بر
LRT و .. ) منو ريل ، ) %30%0درصد100*(a/b)شاخصتوسعه خطوط ناوگان انبوه بر

آماده بهره برداري ( .. LRT و منو ريل ، ) كيلومترaاطالعات پايهطول خطوط ناوگان انبوه بر

كيلومترbاطالعات پايهطول خطوط  ناوگان انبوه بر ( منو ريل ، LRT و .. ) برنامه ريزي شده جهت احداث

G S P A02- 01- 02- 7( .. منو ريل ، LRT و ) طرحاحداث و توسعه ايستگاه هاي ناوگان انبوه بر
LRT و .. ) منو ريل ، ) %30%0درصد100*(a/b)شاخصتعداد ايستگاههاي  ناوگان انبوه بر

.. ) احداث شده LRT و منو ريل ، ) عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاههاي  ناوگان انبوه بر
برنامه ريزي شده جهت احداث ( .. LRT و منو ريل ، ) عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاههاي  ناوگان انبوه بر
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G S02- 02
ايمن سازي، مناسب سازي و افزايش سازگاري سيستم ها و تسهيالت حمل و 

نقل شهري با محيط زيست
راهبرد

G S P02- 02- 01
ايمن سازي و  مناسب سازي تسهيالت و سيستم هاي حمل و نقل شهري براي

عابران، افراد معلول و سالمند
سياست اجرايي

G S P A02- 02- 01- 1
ايمن سازي معابر و مناسب سازي گذرگاه هاي عابر پياده جهت حركت معلولين و

سالمندان
طرح

%100%60درصد100*(a/b)شاخصطول معابر مناسب سازي شده در پياده روها جهت حركت معلولين و سالمندان

مترطولaاطالعات پايهطول معابر پياده رو ايمن و مناسب سازي شده  ( بويژه جهت حركت معلولين و سالمندان )

مترطولbاطالعات پايهطول معابر پياده رو غير ايمن و نامناسب ( بويژه جهت حركت معلولين و سالمندان )

G S P A02- 02- 01- طرحاحداث و نگهداري گذرگاه هاي همسطح و غير همسطح عابر پياده2

%100%60درصد100*(a/b)شاخصتوسعه گذرگاههاي همسطح و غيرهمسطح جهت عبور عابرين پياده

عددaاطالعات پايهتعداد گذرگاههاي همسطح و غيرهمسطح احداث شده جهت عبور عابرين پياده
عددbاطالعات پايهتعداد گذرگاههاي همسطح و غيرهمسطح مورد نياز جهت عبور عابرين پياده

G S P A02- 02- 01- طرحتوسعه پل هاي مكانيزه عابرين پياده3

228درصد100*(a/b)شاخصاحداث پل مكانيزه عابرين پياده

عددaاطالعات پايهتعداد پل مكانيزه عابرين پياده نصب شده
عددbاطالعات پايهتعداد مكانهاي شناسايي شده جهت احداث پل هاي مكانيزه عابرين پياده

G S P02- 02- سياست اجراييارتقاي ايمني شبكه معابر سواره رو02
G S P A02- 02- 02- طرحاصالح هندسي معابر و گره هاي ترافيكي1

%100%100درصد100*(a/b)شاخصشناسايي و اصالح  نقاط حادثه خيز در معابر

70عددaاطالعات پايهتعداد نقاط حادثه خيز شناسايي شده در معابر
70عددbاطالعات پايهتعداد نقاط حادثه خيز اصالح شده در معابر

G S P A02- 02- 02- طرحاحداث و اجراي عالئم افقي و هشداردهنده ترافيكي و ايمني2

%100%100درصد100*(a/b)شاخصنصب عالئم ترافيكي ( تابلو شناسايي، اخباري و انتظامي و تعيين مسير و ... )

عددaاطالعات پايه عالئم ترافيكي ( تابلو شناسايي، اخباري و انتظامي و تعيين مسير و ... ) نصب شده
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عددbاطالعات پايه عالئم ترافيكي ( تابلو شناسايي، اخباري و انتظامي و تعيين مسير و ... ) مورد نياز جهت نصب

G S P02- 02- 03
كنترل و كاهش آالينده هاي زيست محيطي ناشي از سيستم ها و تسهيالت حمل و 

نقل شهري
سياست اجرايي

G S P A02- 02- 03- 1
توسعه كمي و كيفي مراكز معاينه فني خودروهاي سبك و سنگين و ارتقاء نظارت و

كارايي معاينه ها
طرح

%0100درصد100*(a/b)شاخص   توسعه مراكز معاينه فني وسائط نقليه سبك
٣0٢عددaاطالعات پايه  تعداد مراكز معاينه فني وسائط نقليه سبك موجود
3عددbاطالعات پايه  تعداد مراكز معاينه فني وسائط نقليه سبك مورد نياز

%0100درصد100*(a/b)شاخص  توسعه مراكز معاينه فني وسائط نقليه سنگين
20عددaاطالعات پايه  تعداد مراكز معاينه فني وسائط نقليه سنگين موجود
عددbاطالعات پايه  تعداد مراكز معاينه فني وسائط نقليه سنگين مورد نياز

G S P A02- 02- 03- 2
سنجش مستمر و كاهش  توليد آالينده هاي زيست محيطي توسط ناوگان حمل و نقل

عمومي موتوري
طرح

%100%50درصد100*(a/b)شاخص تجهيز ناوگان سنگين و نيمه سنگين عمومي و نيمه عمومي به فيلتر جذب دود

عددaاطالعات پايهتعداد خودروهاي سنگين خدماتي و عمراني متعلق به شهرداري تجهيز شده به فيلتر دود
عددbاطالعات پايهتعداد كل خودروهاي سنگين خدماتي و عمراني متعلق به شهرداري

G S P A02- 02- 03- طرحكنترل و كاهش آاليندگي هاي صوتي ناشي از سيستم حمل و نقل3

05000مترطولaشاخصنصب عايق صوتي در حاشيه بزرگراههاي همجوار با مناطق مسكوني

مترطولaاطالعات پايهطول عايق صوتي نصب شده در حاشيه بزرگراههاي همجوار با مناطق مسكوني
G S P A02- 02- 03- طرحاستفاده از انرژي هاي مدرن (هيبريدي و برقي) در توسعه ناوگان حمل و نقل4

%010درصدaشاخصنسبت حمل جابجائي مسافر توسط ناوگان حمل و نقل با سوخت مدرن

درصدaاطالعات پايهنسبت ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي با سوخت مدرن (هيبريدي و برقي) به كل

G S P A02- 02- 03- طرحاستفاده از انرژي هاي نو در چراغ ها و تابلوهاي حمل و نقل شهري5

درصد100*(a/b)شاخصتجهيز پايه هاي چراغ راهنما به سيستم فتوسل
%60%10عددaاطالعات پايهتعداد پايه هاي چراغ راهنما مجهز به سيستم فتوسل
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97عددbاطالعات پايهتعداد كل پايه هاي چراغ راهنماي موجود
G S P02- 02- سياست اجرايي گسترش حمل و نقل غيرموتوري (دوچرخه و عابر پياده)04

G S P A02- 02- 04- طرحتوسعه، ترميم و نگهداري تسهيالت و معابر ويژه دوچرخه1
300010000مترطولaشاخصتوسعه مسير هاي دوچرخه در شهر

مترطولaاطالعات پايهطول مسير هاي دوچرخه بهره برداري شده
G S P A02- 02- 04- طرحتوسعه، ترميم و نگهداري مسيرهاي پياده رو2

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتوسعه معابر پياده رو

مترطولaاطالعات پايهطول معابر پياده رو احداث شده
مترطولbاطالعات پايهطول معابر پياده رو برنامه ريزي شده جهت احداث

%100%40درصد100*(a/b)شاخص  ترميم و اصالح معابر پياده رو فرسوده

مترطولaاطالعات پايهطول معابر پياده رو فرسوده تعمير و اصالح شده
مترطولbاطالعات پايهطول معابر پياده رو فرسوده و نيازمند تعمير

G S02- راهبردمديريت عرضه و تقاضاي سفر03
G S P02- 03- سياست اجراييمديريت و راهبري تقاضاي سفر درون شهري01

G S P A02- 03- 01- طرحاجراي طرح ها و محدوديت هاي ترافيكي تردد خودروهاي شخصي و كم سرنشين1

25عددaشاخص طرح ها و محدوديت هاي ترافيكي تردد خودروهاي شخصي اجرا شده
عددaاطالعات پايهتعداد طرح ها و محدوديت هاي ترافيكي تردد خودروهاي شخصي اجرا شده

G S P A02- 03- 01- 2
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 ذيصالح
طرح

بررسي و اجراي طرح هاي متفاوت سازي ساعات شروع و پايان سفرهاي اداري، تجاري،
آموزشي و خدماتي

پروژه اييشاخص

G S P02- 03- سياست اجراييارتقاي فرهنگ ترافيك شهروندان02

G S P A02- 03- 02- 1
عرضه محتواهاي آموزشي و فرهنگ سازي و آموزش موضوع ترافيك براي شهروندان و

رانندگان حمل و نقل عمومي
طرح
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نفر ساعت برنامه آموزشي در موضوعات حمل و نقل شهري براي شهروندان و رانندگان

(در سال)
4848ساعتaشاخص

G S P A02- 03- 02- طرحافزايشهمكاري هاي دو جانبه و توسعه ظرفيت هاي مديريتي پليس راهور2
طرح معاينه فني وتردد موتور سيكلت ) افزايش اثربخشي جلسات مشترك با پليس راهور

(.. ها ، طرحهاي ترافيكي و
%100%100درصدaشاخص

طرح معاينه فني وتردد ) نسبت مصوبات اجرا شده از جلسات مشترك با پليس راهور
(.. موتور سيكلت ها ، طرحهاي ترافيكي و

درصدaاطالعات پايه

G S P A02- 03- 02- 3
برنامه ريزي و ارائه طرح هاي ايمني و تسهيالت عبور و مرور دانش آموزان با همكاري

سازمان آموزش و پرورش
طرح

210عددaشاخص اجراي طرح هاي ايمني در معابر عبور و مرور دانش آموزان در اطراف مدارس

G S P A02- 03- 02- 4
(صداو ترويج ، ارتقاي و آموزش فرهنگ و دانش ترافيك از طريق رسانه هاي عمومي

سيما)
طرح

03عددaشاخص آموزش و فرهنگ سازي از طريق صدا و سيما

پخش شده از طريق صدا و سيماي ( ترافيك تعداد برنامه هاي آموزشي و فرهنگي(
بندرعباس به سفارش شهرداري

عددaاطالعات پايه

G S02- راهبردبكارگيري سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در مديريت و كنترل ترافيك04

G S P02- 04- سياست اجراييتوسعه مركز مديريت هوشمند ترافيك01

G S P A02- 04- 01- 1
تامين ،نصب، تجهيز ، بهره برداري و نگهداري سيستم هاي نظارت هوشمند و ثبت

تخلفات
طرح

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتوسعه سيستم هاي هوشمند ثبت تخلفات

6عددaاطالعات پايهتعداد دوربين ثبت تخلف نصب شده در بزرگراه ها و معابر اصلي

عددbاطالعات پايهتعداد دوربين ثبت تخلف برنامه ريزي شده جهت نصب در بزرگراه  ها و معابر اصلي

G S P A02- 04- 01- طرحتوسعه و تجهيز مركز داده كنترل ترافيك2
%100%100درصد100*(a/b)شاخصكنترل مكانيزه محدوده طرح ترافيك
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عددaاطالعات پايهسيستمهاي كنترل مكانيزه نصب شده در محدوده طرح ترافيك
عددbاطالعات پايهسيستمهاي كنترل مكانيزه  مورد نياز در محدوده طرح ترافيك

G S P A02- 04- 01- طرحايجاد و توسعه سيستم هاي كنترل هوشمند تقاطع ها3
%100%30درصد100*(a/b)شاخصتعداد تقاطع هاي مجهز به سيستم هاي كنترل هوشمند

8عددaاطالعات پايهتعداد تقاطع هاي داراي سيستم هاي كنترل هوشمند 
28عددbاطالعات پايهتعداد  تقاطعهاي اصلي (چراغدار ) موجود درسطح شهر

G S P A02- 04- 01- 4ITS طرحاستفاده از ظرفيت مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي ITS شاخصتوسعه مشاركت بخش خصوصي در پروژه هايa60%20درصد%

 ITS اطالعات پايهدرصد حجم ريالي مشاركت بخش خصوصي در پروژه هايaدرصد
G S P02- 04- سياست اجراييهوشمندسازي تجهيزات و تاسيسات حمل و نقل شهري02

G S P A02- 04- 02- 1(vms تابلوهاي)طرحتوسعه و مديريت تجهيزات هدايت ترافيك شهري
vms نصب شده 14عددaشاخصتعداد تابلوهاي

تعداد تابلوهاي اطالع رساني متني و گرافيكي و نمايشگرهاي چند منظوره وضعيت
ترافيك نصب شده

1عددaاطالعات پايه

G S P A02- 04- 02- طرحمديريت هوشمند پاركينگ هاي شهري2
%100%10درصد100*(a/b)شاخصتجهيز پاركينگ هاي عمومي به سيستم مديريت هوشمند

27عددaاطالعات پايهتعداد پاركينگ هاي عمومي  مجهز شده به سيستم مديريت هوشمند

23عددbاطالعات پايهتعداد پاركينگ هاي عمومي  موجود

G S P A02- 04- 02- 3
توسعه و يكپارچگي استفاده از كارت هاي الكترونيكي شهروندي در سيستم هاي حمل و

نقل
طرح

20 درصد عددaشاخصافزايش كارت الكترونيكي شهروندي آماده بهره برداري
جمعيت

100 درصد 
جمعيت

59000عددaاطالعات پايهتعداد كارت الكترونيكي شهروندي آماده بهره برداري
G S P A02- 04- 02- طرحاستقرار و نگهداري سيستم هوشمند مديريت و پايش تاكسيراني4

50 درصد 0عددaشاخصتوسعه  تاكسي هاي مجهز به سيستم جامع پرداخت الكترونيك
تاكسيها

عددaاطالعات پايهتعداد  تاكسي هاي مجهز به سيستم جامع پرداخت الكترونيك
G S P A02- 04- 02- طرحاستقرار و نگهداري سيستم هوشمند مديريت و پايش  اتوبوسراني5
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20 درصد عددaشاخصتجهيز  اتوبوس هاي شهري  به سيستم جامع پرداخت الكترونيك
اتوبوسها

100 درصد 
اتوبوسها

18عددaاطالعات پايهتعداد  اتوبوس هاي مجهز به سيستم جامع پرداخت الكترونيك

درصدaشاخصتجهيز خطوط اتوبوس راني به سيستم پايش و زمانبندي سفر
20 درصد 
خطوط 

اتوبوسراني

100 درصد 
خطوط 

اتوبوسراني
3درصدaاطالعات پايهنسبت خطوط اتوبوس راني داراي سيستم پايش و زمانبندي سفر

G S02- 05
نگهداري و توسعه شبكه معابر و زير ساخت هاي ارتباطي  حمل و نقل 

شهري
راهبرد

G S P02- 05- سياست اجراييتكميل ، احداث و نگهداري شبكه  سلسله مراتبي معابر01
G S P A02- 05- 01- 1و12 طرحتوسعه شبكه معابر شرياني درجه

%100%55درصد100*(a/b)شاخصتوسعه معابر شرياني درجه1

45000مترطولaاطالعات پايهطول معابر شرياني درجه 1 (موجود)
مترطولbاطالعات پايهطول كل معابر شرياني درجه 1 پيش بيني شده 

%100%55درصد100*(a/b)شاخصتوسعه معابر شرياني درجه2

مترطولaاطالعات پايهطول معابر شرياني درجه 2 (موجود)
مترطولbاطالعات پايهطول كل معابر شرياني درجه 2 پيش بيني شده (طرح تفصيلي يا طرح جامع حمل و نقل )

G S P A02- 05- 01- طرحتوسعه شبكه معابر محلي2
%100%50درصد100*(a/b)شاخص توسعه معابر محلي

مترطولaاطالعات پايهطول معابر محلي اصلي و فرعي (موجود)
مترطولbاطالعات پايهطول معابر محلي اصلي و فرعي پيش بيني شده (طرح تفصيلي يا طرح جامع حمل و نقل )

G S P A02- 05- 01- طرحاحداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها3

افزايش 30 درصد100*(a/b)شاخصتوسعه معابر بزرگراهي
درصدي

100%

٢١،٠٠٠6300مترطولaاطالعات پايهطول معابر بزرگراهي (موجود)
مترطولbاطالعات پايهطول معابر بزرگراهي پيش بيني شده (طرح تفصيلي يا طرح جامع حمل و نقل )

G S P A02- 05- 01- طرحنگهداري، تعميرات و بهسازي ساختارمند شبكه معابر4
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بدون نياز به تعمير و بهسازي) %100%50درصد100*(a/b)شاخصدرصد  معابر استاندارد(

روكش آسفالت ، تراش و ترميم و لكه گيري ، ) طول معابر نيازمند تعمير و بهسازي
(.. جدولگذاري و

مترطولaاطالعات پايه

روكش آسفالت ، تراش و ترميم و لكه گيري ، ) طول معابر تعمير و بهسازي
شده (.. جدولگذاري و

مترطولbاطالعات پايه

G S P A02- 05- 01- طرحتوسعه و نگهداري تقاطع غيرهمسطح، تونل و موارد مشابه5

%100%30درصد100*(a/b)شاخص مساحت احداث، توسعه تونل،  تقاطع غيرهمسطح ( زيرگذر و روگذر ) و موارد مشابه

عددaاطالعات پايهتعداد تقاطع غيرهسطح (زيرگذر و روگذر) موجود
(طرح تفصيلي يا طرح جامع پيش بيني شده (زيرگذر و روگذر) تعداد تقاطع غيرهسطح

( حمل و نقل
عددbاطالعات پايه

G S P02- 05- سياست اجراييساماندهي و توسعه فضاي پاركينگ02
G S P A02- 05- 02- طرح توسعه و بهينه سازي پاركينگ هاي عمومي سطح شهر1

32602001000عددaشاخصتوسعه ظرفيت پاركينگ هاي عمومي سطح شهر

عددaاطالعات پايهظرفيت كل پاركينگهاي عمومي موجود
G S P A02- 05- 02- طرحساماندهي پاركينگ هاي حاشيه معابر2

%100%100درصد100*(a/b)شاخصمديريت پاركينگهاي حاشيه اي

عددaاطالعات پايهتعداد پاركينگ حاشيه اي داراي پاركبان
عددbاطالعات پايهتعداد پاركينگ حاشيه اي موجود

G S P A02- 05- 02- 3
مشاركت با بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي بخش دولتي در راستاي ايجاد

پاركينگ هاي درون شهري
طرح

%50%010ريالaشاخصجذب مشاركت بخش خصوصي در ساخت پاركينگ عمومي

ريالaاطالعات پايهحجم ريالي مشاركت بخش خصوصي در ساخت پاركينگ عمومي

G S P02- 05- سياست اجراييتوسعه كمي و كيفي، تسهيالت و پايانه هاي تردد مسافر برون شهري و بار03
G S P A02- 05- 03- طرحتوسعه، تجهيز و بهسازي پايانه هاي مسافربري برون شهري1

%60%0درصد100*(a/b)شاخصتوسعه پايانه هاي مسافربري
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٣۴،٩٨٠0مترمربعaاطالعات پايهمساحت پايانه هاي مسافربري در حال بهره برداري
(طرح جامع حمل و نقل) مترمربعbاطالعات پايهمساحت پايانه هاي مسافربري مورد نياز

G S P A02- 05- 03- طرحتوسعه، تجهيز و بهسازي ايستگاه هاي تخليه و حمل بار درون شهري2
0300تن/روزaشاخصتوسعه ايستگاههاي تخليه و حمل بار برون شهري در حال بهره برداري

تن/روزaاطالعات پايهظرفيت ايستگاههاي تخليه و حمل بار برون شهري در حال بهره برداري

G03هدفتوسعه و نهادينه سازي بنيان هاي مديريت مطلوب و هوشمند شهري

G S03- راهبردارتقا خالقيت ، نوآوري و دانش محوري در مديريت شهري01
G S P03- 01- سياست اجراييارتقاء نگرش راهبردي-كاربردي به مطالعات و پژوهش هاي شهري01

G S P A03- 01- 01- طرحارتقاء كيفي و كمي مطالعات كاربردي در حوزه هاي مديريت شهري1
%0,7%0,5%0,5درصدaشاخصسهم بودجه پژوهشي شهرداري

G S P A03- 01- 01- 2
(شبكه ايجاد زيرساخت تبادل و انتقال دانش پروژه هاي شهري در سطح شهرداري

مديريت دانش شهرداري)
طرح

پروژه اييشاخصطراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري

G S P A03- 01- 01- طرحتقويت ساختار و نقش مركز پژوهش در تصميمات مديران3

510عددaشاخصتعداد راهكارههاي ارائه شده به مديران از مركز پژوهش

G S P A03- 01- 01- طرححمايت از مطالعات و  پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي در موضوعات مديريت شهري4

تعداد پژوهش هاي انجام شده در قالب پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي در موضوعات
مديريت شهري

عملكرديعددaشاخص

G03-S01-P02سياست اجراييارتقاء سطح دانش و آگاهي سرمايه هاي انساني شهرداري
G S P A03- 01- 02- طرحآناليز شغل و شاغل و انطباق آن1

پروژه اييaشاخصاجراي پروژه تجزيه و تحليل مشاغل مطابق با برنامه
G S P A03- 01- 02- طرحنيازسنجي و توانمندسازي منابع انساني2

عملكرديعددaشاخص  دوره هاي آموزشي شناسائي واجرا  شده بر اساس آناليز شغل و شاغل
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G S P A03- 01- 02- طرحايجاد ساختار شناسايي و حمايت از ايده ها و پيشنهادات خالقانه پرسنل3
پروژه اييaشاخصپياده سازي و ارتقا نظام پيشنهادات

G S P03- 01- سياست اجراييساماندهي و برنامه ريزي بهره ور منابع انساني03

G S P A03- 01- 03- طرحبرنامه ريزي منابع انساني1

پروژه اييaشاخصتدوين و استقرار برنامه توانمند سازي پرسنل
G S P A03- 01- 03- طرحاصالح و بروزرساني سيستم حقوق و دستمزد شهرداري2

پروژه اييaشاخص پرداخت حقوق و دستمزد شهرداري بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل
a100%100%شاخصپيشرفت نظام جبران خدمت مطابق با برنامه

G S P A03- 01- 03- طرحساماندهي و ساختاردهي جذب، نگهداشت و ارتقاء نيروي انساني3
عملكرديaشاخصعدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني

G S03- راهبردهوشمندسازي و ايجاد شهرداري الكترونيك02

G S P03- 02- سياست اجراييتوسعه زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري فناوري اطالعات و ارتباطات01

G S P A03- 02- 01- 1(ICTMP) طرحاستقرار نظام جامع فناوري اطالعات و ارتباطات مديريت شهري

(ICTMP) شاخصپيشرفت پروژه  نظام جامع فناوري اطالعات و ارتباطات مديريت شهريaپروژه ايي

G S P A03- 02- 01- طرحشناسايي و تامين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري بهنگام شهرداري2

ريالaشاخصحجم ريالي مورد نياز جهت تامين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري شهرداري

G S P A03- 02- 01- طرحتوسعه زيرساخت هاي ذخيره، نگهداري و انتقال داده3

درصد100*(a/b)شاخصتامين تجهيزات ذخيره و نگهداري اطالعات مورد نياز درشهرداري

%100%50عددaاطالعات پايهحجم تجهيزات ذخيره و نگهداري اطالعات تامين شده درشهرداري

عددbاطالعات پايهحجم تجهيزات ذخيره و نگهداري اطالعات مورد نياز درشهرداري
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%100%30درصد100*(a/b)شاخصتامين پهناي باند مورد نياز شهرداري جهت تحقق شهرداري الكترونيك

عددaاطالعات پايه پهناي باندايجاد شده در شهرداري جهت تحقق شهرداري الكترونيك

عددbاطالعات پايه پهناي باند مورد نياز شهرداري جهت تحقق شهرداري الكترونيك

G S P A03- 02- 01- طرحتوسعه و يكپارچه سازي شبكه هاي مخابراتي و بي سيم شهرداري4

%100%40درصد100*(a/b)شاخصايجادخطوط فيبر نوري
عددaاطالعات پايهمجموع شبكه فيبر نوري ايجاد شده
عددbاطالعات پايهمجموع شبكه فيبر نوري مورد نياز

G S P03- 02- سياست اجراييتوسعه خدمات و سرويس هاي الكترونيكي هوشمند02

G S P A03- 02- 02- طرحتوسعه سرويس هاي الكترونيكي قابل ارائه به شهروندان (سرويس هاي شهروندي)1

315عددaشاخص تعداد سرويس هاي ارائه شده به شهروندان  از طريق سرويس هاي الكترونيكي
G S P A03- 02- 02- طرحمكانيزه نمودن فرآيندهاي كاري شهرداري2

٪100 فرايندها٪20  فرايندهاعددaشاخصتعداد فرآيندهاي كاري شهرداري مكانيزه شده

G S P A03- 02- 02- طرحتوسعه دفاتر ارائه خدمات الكترونيك شهرداري3
15عددaشاخصتعداد دفاتر خدمات الكترونيكي فعال

G S P A03- 02- 02- طرحتوسعه سيستمهاي يكپارچه هوشمند شهري4
سيستمهاي هوشمند ترافيكي ، سيستمهاي ) تحقق يكپارچه سازي سيستمهاي هوشمند شهري

(.. هوشمند خدمات شهري  و
%100%100درصدaشاخص

G S03- راهبردتحول سازماني - ساختاري نظام مديريت شهرداري03
G S P03- 03- سياست اجراييچابك و منطقي سازي ساختار و فرايندهاي سازماني01

G S P A03- 03- 01- طرحشناسايي ، تدوين و مهندسي مجدد فرايندهاي كاري شهرداري1
عملكرديعددaشاخصتعداد فرايندهاي كاري شهرداري كه شناسايي و تدوين شده است

G S P A03- 03- 01- طرحاستقرار كامل چارت سازماني شهرداري2
%100%60شاخصتحقق چارت سازماني شهرداري
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G S P03- 03- سياست اجراييبرنامه محوري وگسترش و نهادينه نمودن سيستم ها و نظامات بهره ور مديريتي02

G S P A03- 03- 02- طرحتوسعه مباني برنامه ريزي و برنامه محوري در مجموعه شهرداري1
پروژه اييشاخص تدوين و بروزرساني برنامه راهبردي شهرداري

پروژه اييشاخصاستقرار سامانه تحقق اهداف و چشم انداز شهرداري(رصدخانه شهري)

G S P A03- 03- 02- 2
مديريت پروژه ، ارزيابي عملكرد ، ) پياده سازي سيستمهاي مديريتي و تصميمگيري

( جبران خدمات ، رصدخانه شهري
طرح

پروژه اييشاخصتحقق پروژه هاي ارزيابي عملكرد ، مديريت پروژه و جبران خدمت
G S P03- 03- سياست اجراييتوسعه زيرساختهاي آمار و اطالعات شهرداري03

G S P A03- 03- 03- 1
استانداردسازي و صحت سنجي اقالم و فرايندهاي آماري كليه حوزه هاي ماموريتي 

(SDI) شهرداري بر اساس مفاهيم آماري زير ساختهاي اطالعات مكاني
طرح

%100%50درصدaشاخصدرصد اقالم آماري بروزرساني شده

G S P A03- 03- 03- طرحتوسعه پايگاه اطالعاتي مكاني (نقشه ديجيتال شهر و ايجاد ژئوپرتال شهري)2

%100%100درصدaشاخصدرصد اليه هاي مكاني  به روز در بانك اطالعات مكاني

%100%100درصدaشاخصدرصد تحقق پروژه  ژئوپرتال شهري

G S P A03- 03- 03- طرحبروز آوري ،توسعه و يكپارچه سازي بانك هاي اطالعاتي شهرداري3
پروژه اييشاخصتكميل و يكپارچه سازي آمار و اطالعات واحدهاي سازماني شهرداري

G03-S03-P04سياست اجراييقانون مداري و ارتقاي شفافيت و سالمت اداري
G S P A03- 03- 04- طرحشفاف سازي كليه فرايندها ، دستورالعمل ها و رويه هاي كاري شهرداري1

%100%100درصدaشاخصنسبت فرايندهاي اصالح شده شهرداري بر اساس قوانين و آيين نامه هاي اجرائي
G S P A03- 03- 04- طرحتهيه منشور و آيين نامه اخالقي و انظباطي2

پروژه اييشاخصتهيه و ويرايش جديد منشور اخالقي كاركنان شهرداري

G S P A03- 03- 04- طرحتكريم ارباب رجوع و گسترش بازرسي هاي فني و قانوني3

پياده سازي نظام تكريم ارباب رجوع دركل ساختار شهرداري بر اساس دستورالعمل و
فرايند اجرائي مصوب

پروژه اييشاخص
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G S03- راهبردتوسعه ديپلماسي شهري04
G S P03- 04- سياست اجراييحضور و نقش آفريني در عرصه مديريت شهري در تراز ملي و بين المللي01

G S P A03- 04- 01- طرحايجاد و توسعه پرتال بهنگام شهرداري به زبان هاي مختلف1

پروژه اييشاخصارتقاء وب سايت و پرتال شهرداري به دو زبان فارسي و انگليسي
عملكرديشاخص بهنگام بودن پرتال شهرداري

G S P A03- 04- 01- 2
تهيه گزارشات موضوعي مختلف در زمينه تجارب و دستاوردهاي مديريت شهري

شهرداري بندرعباس
طرح

تعداد گزارشات موضوعي تهيه شده در تجارب و دستاوردهاي مديريت شهري شهرداري
بندرعباس

10عددaشاخص

G S P A03- 04- 01- طرحتبادل دانش و تجربيات با كالنشهرهاي هدف3

تعداد جلسات برگزار شده با كالن شهر هاي هدف در راستاي تبادل دانش و تجربيات در
موضوعات همكاري

4عددaشاخص

G S P A03- 04- 01- 4
برقراري ارتباط با سازمان هاي بين المللي تاثيرگذار در مديريت شهري (متروپليس،

طرحUnhabitat، بانك توسعه آسيايي و...)

عملكرديعددaشاخصعضويت هاي شهرداري بندرعباس در مجامع بين المللي

G S P A03- 04- 01- طرحميزباني برگزاري همايش ها و رخدادهاي مديريت شهري5

عملكرديعددaشاخص همايش ها و رخدادهاي مديريت شهري برگزار شده با ميزباني شهرداري بندرعباس

G S P03- 04- سياست اجراييگسترش پيمان هاي خواهرخواندگي و تبادل تجربيات02

G S P A03- 04- 02- طرحشناسايي و رايزني با شهرهاي هدف به منظور تبادل پيمان خواهرخواندگي1

توسعه مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شهري، فني و سياسي ميان شهرهاي خواهر
خوانده

عملكرديعددaشاخص
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G S P A03- 04- 02- 2
تبادل تجربيات با شهرهاي موفق ملي و بين المللي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي

پژوهشي موجود علمي-
طرح

پروژه اييشاخصبررسي تطبيقي مطالعات و عملكرد شهرهاي موفق در مديريت شهري

G04هدفارتقاي ايمني شهر و شهروندان در برابر سوانح طبيعي و انسان ساز
G S04- راهبردارتقاء ايمني شهر  در برابر سوانح طبيعي و انسان ساز01

G S P04- 01- سياست اجرايي ايمن سازي ومقاوم سازي فضاهاي شهري در برابر سوانح ناشي از زمين و دريا01

G S P A04- 01- 01- طرحمقاوم سازي ، بهسازي و نوسازي ساختمان هاي شهرداري1
%100%15%0درصد100*(a/b)شاخصنسبت ساختمان هاي مقاوم سازي شده در اختيار شهرداري

(تعداد) عددaاطالعات پايهتعداد ساختمان هاي در اختيار شهرداري  كه نياز  به مقاوم سازي دارند
عددbاطالعات پايهتعداد ساختمان هاي در اختيار شهرداري كه مقاوم سازي شده است (تعداد)

G S P A04- 01- 01- طرحمقاوم سازي و بهسازي پل ها و تقاطع هاي غيرهمسطح وتاسيسات شهري حساس2

%100%20%0درصد100*(a/b)شاخصتعداد پلها و تقاطعهاي غير همسطح مقاوم سازي شده

عددaاطالعات پايهتعداد پلها و تقاطعهاي غير همسطح  كه نياز  به مقاوم سازي دارند (تعداد)
عددbاطالعات پايهتعداد پلها و تقاطعهاي غير همسطح كه مقاوم سازي شده است (تعداد)

G S P A04- 01- 01- طرحشناسايي و تحليل مخاطره گسل هاي شهري3
نقشه يكپارچه گسل هاي شهر) %100اجراي مطالعات%0درصد100*(a/b)شاخصشناسايي و تحليل گسل هاي شهري(

(شناسائي مكاني ) عددaاطالعات پايهتعداد گسل شناسائي شده در شهر
تحليل رفتاري) ) عددbاطالعات پايهتعداد گسل تحليل  شده در شهر

G S P A04- 01- 01- 4
نظارت بررعايت مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي ايمني در خصوص ساخت و ساز و

گودبرداري
طرح

%100%100%100درصد100*(a/b)شاخصتاييد ايمني ساخت و ساز هاي شهري(مترمربع)

659622مترمربعaاطالعات پايهمساحت ساخت و ساز انجام شده داراي تاييديه ايمني از سازمان آتش نشاني (مترمربع)

540050مترمربعbاطالعات پايهمساحت ساخت و ساز انجام شده (مترمربع)



هدف 1402هدف 1398وضع موجودواحدفرمول / كد متغيردستهموضوعكد

G S P A04- 01- 01- طرحمقاوم سازي سازه ها و المانهاي شهري ، درختان كهنسال و بزرگ سطح شهر5

%30درصد100*(a/b)شاخص 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
عددaاطالعات پايه

عددbاطالعات پايهتعداد  سازه ها ، المانهاي شهري و درختان كهنسال سطح شهر كه  مقاوم سازي شده اند

G S P A04- 01- 01- طرحارتقا ضريب ايمني ساحل در برابر طوفان و سونامي احتمالي6
%100%50درصد100*(a/b)شاخصايمن سازي نقاط حادثه خيز ساحل

در ساحل از نظر احتمال طوفان و سونامي ) ) عددaاطالعات پايهتعداد نقاط حادثه خيز شناسايي شده
از نظر احتمال طوفان و سونامي ) در ساحل ) عددbاطالعات پايهتعداد نقاط حادثه خيز ايمن شده

G S P04- 01- سياست اجراييهدايت و مديريت آبهاي سطحي و پيشگيري از سيالب02
G S P A04- 01- 02- طرحاحياء و ساماندهي خورها و كانالهاي موجود1

%100%35درصد100*(a/b)شاخص خورها و كانالهاي ساماندهي شده

       50,810        145,172مترطولaاطالعات پايهطول كانال هاي و خورهايي كه  نياز به ساماندهي و احيا دارند (متر)
مترطولbاطالعات پايهطول كانالها و خورهاي ساماندهي و احيا شده (متر)

G S P A04- 01- 02- طرحتهيه و اجراي طرح جامع مديريت آب هاي سطحي و كاهش خطر پذيري سيالب2

%100اجراي مطالعاتدرصد100*(a/b)شاخصتحقق پروژه طرح جامع مديريت آب هاي سطحي

درصدaاطالعات پايهدرصد پيشرفت واقعي  پروژه تدوين طرح جامع مديريت آب هاي سطحي
درصدbاطالعات پايهدرصد پيشرفت  برنامه ريزي شده  پروژه تدوين طرح جامع مديريت آب هاي سطحي

G S P A04- 01- 02- 3
توسعه ، بهسازي، نگهداري و تعميرات شبكه جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي و

چاههاي جذبي
طرح

كانال ، كانيو و .. ) ) %100%60درصد100*(a/b)شاخصتوسعه شبكه جمع آوري آبهاي سطحي
) احداث شده .. كانال ، كانيو و )      1,024,863مترطولaاطالعات پايه شبكه جمع آوري آبهاي سطحي
.. ) مورد نياز كانال ، كانيو و ) مترطولbاطالعات پايه شبكه جمع آوري آبهاي سطحي

%100%70درصد100*(a/b)شاخصتوسعه چاههاي جذبي
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مترطولaاطالعات پايهتعداد چاه جذبي احداث شده
مترطولbاطالعات پايهتعداد چاه جذبي مورد نياز

G S04- راهبردبهبود سيستم ايمني ، پيشگيري مقابله با حريق و مديريت بحران02
G S P04- 02- سياست اجراييتوسعه زيرساخت هاي انساني و فيزيكي پيشگيري و مقابله با حريق01

G S P A04- 02- 01- طرح توسعه  ناوگان و تجهيزات امداد و اطفا1

%100%57%52درصد100*(a/b)شاخصارتقاي ناوگان ايستگاه هاي آتش نشاني

2735عددaاطالعات پايهتعداد خودروهاي عملياتي موجود سازمان

52عددbاطالعات پايهتعداد خودروهاي عملياتي مورد نياز بر اساس استاندارد
%100%100درصد100*(a/b)شاخص توسعه  تجهيزات امداد و اطفا

ريالaاطالعات پايهحجم ريالي تخصيص داده شده جهت تامين تجهيزات امداد و اطفا
ريالbاطالعات پايهحجم ريالي مورد نياز جهت تامين تجهيزات امداد و اطفا

G S P A04- 02- 01- هيدرانت2 طرحتوسعه شبكه
%100%61%44درصد100*(a/b)شاخصتوسعه شيرهاي هيدرانت

7930عددaاطالعات پايهتعداد شيرهاي هيدرانت ايجاد شده در سطح شهر
178عددbاطالعات پايهتعداد شيرهاي هيدرانت مورد نياز در سطح شهر  بر اساس استانداردها

G S P A04- 02- 01- طرحتوسعه كمي و كيفي ايستگاه هاي آتش نشاني3

%100%70%64درصد100*(a/b)شاخصتعداد ايستگاههاي آتش نشاني

911عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاههاي احداث و تجهيز شده در سطح شهر

14عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاههاي تجهيز شده مورد  نيازدر سطح شهر بر اساس استانداردها

G S P A04- 02- 01- طرحتوانمند سازي و ارتقاء سطح مهارت و دانش آتش نشان ها4

2436نفرساعتa/bشاخص آموزش پرسنل آتش نشاني
ساعتaاطالعات پايه  ساعت آموزش برگزار شده براي پرسنل آتش نشاني

نغرbاطالعات پايهتعداد پرسنل آتش نشاني
G S P04- 02- سياست اجراييشناسايي، توسعه و تجهيز مراكز امن و اسكان اضطراري در سطح شهر02
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G S P A04- 02- 02- طرحمكانيابي و تجهيز مكان هاي اسكان اضطراري شهري1
%100%100درصد100*(a/b)شاخص احداث مكان هاي اسكان اضطراري

عددaاطالعات پايهتعداد مراكز اسكان  اضطراري مكان يابي شده بر اساس استانداردها
عددbاطالعات پايهتعداد مراكز اسكان اضطراري اجرا  شده

%100%100درصد100*(a/b)شاخصبهره گيري از مراكز ، فضاهاي شهري و تاسيسات عمومي  براي اسكان  اضطراري

عددaاطالعات پايهتعداد  فضاهاي شهري و تاسيسات عمومي  مناسب براي اسكان اضطراري
تعداد  فضاهاي شهري و تاسيسات عمومي  كه در آن الزامات  اسكان اضطراري  انجام

شده است
عددbاطالعات پايه

G S P A04- 02- 02- طرحايجاد و تجهيز پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران متناسب با بافت هاي متنوع شهري2

%100%100%33درصد100*(a/b)شاخصتجهيز مراكز پشتيباني و مديريت بحران

32عددbاطالعات پايهتعداد مراكز پشتيباني و مديريت بحران  موجود
1عددaاطالعات پايهتعداد  مراكز پشتيباني و مديريت بحران  تجهيز شده
%100%50درصد100*(a/b)شاخصتامين تجهيزات مورد نياز مرتبط با مديريت بحران

ريالbاطالعات پايهحجم ريالي تخصيص يافته جهت تامين تجهيزات مديريت بحران

ريالaاطالعات پايهحجم ريالي مورد نياز جهت تامين  تجهيزات شناسايي شده مرتبط با مديريت بحران

G S P04- 02- سياست اجراييارتقاء ميزان آمادگي براي پيشگيري و مقابله با بحران03

G S P A04- 02- 03- 1
آموزش گروه هاي مردمي و داوطلبين براي مواقع بحران و توزيع محتواهاي آموزشي

مناسب
طرح

210عددaشاخص 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

عددaاطالعات پايه

G S P A04- 02- 03- طرحايجاد پايگاه هاي آموزشي محلي مديريت بحران2
535عددaشاخصتعداد  پايگاه آموزشي محله اي ايجاد شده براي آموزش مديريت بحران
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G S P A04- 02- 03- طرحآموزش و افزايش تعداد آتش نشان داوطلب3

%100%30درصد100*(a/b)شاخصجذب آتش نشان داوطلب
عددaاطالعات پايهتعداد آتش نشان داوطلب جذب شده

160عددbاطالعات پايهتعداد آتش نشان داوطلب برنامه ريزي شده جهت جذب
G S P A04- 02- 03- طرحتهيه طرح جامع پدافند غيرعامل شهر4

%100درصد100*(a/b)شاخصتهيه طرح پدافند غير عامل شهر
درصدaاطالعات پايهدرصد پيشرفت واقعي پروژه تهيه طرح پدافند غير عامل شهر

درصدbاطالعات پايهدرصد پيشرفت برنامه ايي پروژه تهيه طرح پدافند غير عامل شهر
G S P A04- 02- 03- طرحبرگزاري مانورهاي درون سازماني و برون سازماني مديريت بحران5

7عددa+3bشاخصبرگزاري مانور عملياتي مديريت بحران
(و انواع سناريوهاي خطر) تعداد  مانور عملياتي درون سازماني بر حسب انواع بحران

برگزار شده
4عددaاطالعات پايه

(و انواع سناريوهاي خطر) تعداد  مانور عملياتي برون سازماني بر حسب انواع بحران
برگزار شده

1عددbاطالعات پايه

G S P A04- 02- 03- طرحتهيه و اجراي طرح جامع و برنامه عملياتي مديريت بحران شهر6
%100درصد100*(a/b)شاخصتهيه طرح جامع مديريت بحران شهر بندرعباس

درصدaاطالعات پايهدرصد پيشرفت واقعي  پروژه  طرح جامع مديريت بحران شهر
درصدbاطالعات پايهدرصد پيشرفت برنامه ريزي شده  پروژه  طرح جامع مديريت بحران شهر

G S04- راهبردنوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي03

G S P04- 03- سياست اجراييارتقاي مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در نوسازي بافت هاي فرسوده01

G S P A04- 03- 01- طرحجلب مشاركت بخش خصوصي در رابطه با سرمايه گذاري جهت احياي بافت فرسوده1

نسبت حجم ريالي جذب شده از  بخش خصوصي در رابطه با سرمايه گذاري جهت
احياي بافت فرسوده

%40%5درصدaشاخص

G S P A04- 03- 01- 1طرحتشويق به اجراي پروژه هاي تجميعي شهروندان در بافت فرسوده2
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28عددaشاخصارائه طرحهاي تشويقي جهت افزايش صدور پروانه هاي  تجمعي در بافت فرسوده

G S P04- 03- 02
ارتقاء كيفي و كمي سرانه خدمات اساسي شهري و ايمني در محدوده بافت 

فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي
سياست اجرايي

G S P A04- 03- 02- 1
شناسايي و اولويت بندي بازگشايي معابر در محدوده بافت فرسوده شهري با تاكيد بر 

بهبود دسترسي ها ي اضطراري
طرح

%100%20درصد100*(a/b)شاخص بازگشايي معابر در محدوده بافت فرسوده شهري

مساحت بازگشايي شده  معابر در محدوده بافت فرسوده شهري  با تاكيد بر بهبود دسترسي
(مترمربع) هاي اضطراري

     87,260مترمربعaاطالعات پايه

مساحت  شناسائي شده جهت بازگشايي معابر در محدوده بافت فرسوده شهري  با تاكيد
(مترمربع) بر بهبود دسترسي هاي اضطراري

      436,300مترمربعbاطالعات پايه

G S P A04- 03- 02- طرحايمن سازي نقاط غير ايمن در بافت هاي فرسوده شهري2
%100%30درصد100*(a/b)شاخصافزايش ايمني بافت فرسوده غير ايمن و خطرساز

عددaاطالعات پايهتعداد  نقاط غير ايمن شناسايي شده در بافت هاي فرسوده شهري
عددbاطالعات پايهتعداد  نقاط ايمن سازي شده در بافت هاي فرسوده شهري

G S P A04- 03- 02- 3
طرحهاي بازآفريني و محرك شهري محالت فرسوده با تاكيد بر تامين سرانه هاي

خدمات اساسي
طرح

پروژه اييشاخصشناسايي، مطالعه و طراحي پروژه هاي محرك توسعه در بافت فرسوده

G S P A04- 03- 02- طرحطرح هاي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي بارويكرد تامين سرانه هاي خدمات اساسي4

افزايش10درصديمترمربعaشاخص ارتقاء كمي و كيفي سرانه هفتگانه خدماتي در  سكونتگاه هاي غيررسمي

129534مترمربعaاطالعات پايهميانگين وزني مساحت  خدماتي هفتگانه در سكونتگاه هاي غيررسمي (مترمربع)
G05هدفسازماندهي و اعتالي سيما ، منظر و هويت فضاهاي شهري

G S05- راهبردزيباسازي و ارتقاي كيفيت سيما ، منظر و فضاهاي شهري01
G S P05- 01- سياست اجراييساماندهي و زيبا سازي  و هويت بخشي  سيما و منظر  شهري01
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G S P A05- 01- 01- طرحاحداث و توسعه هنرهاي شهري  (گرافيك شهري، نقاشي ديواري و نقش برجسته و...)1

مترمربعa+bشاخصتوسعه گرافيك شهري، نقاشي ديواري و نقش برجسته در سطح شهر
05006000مترمربعaاطالعات پايهمساحت گرافيك شهري و نقاشي ديواري  ايجاد شده در سطح شهر

مترمربعbاطالعات پايهمساحت  نقش برجسته ايجاد شده در سطح شهر
G S P A05- 01- 01- طرحاحداث و توسعه آثار حجمي ، نماد و المانهاي شهري2

(تنديس)، نماد و المانهاي شهري عددaشاخصاحداث  آثار حجمي

42عددaاطالعات پايهتعداد آثار حجمي (تنديس)، نماد و المانهاي شهري احداث و نصب شده در سطح شهر

G S P A05- 01- 01- طرحاحداث و ساماندهي سازه هاي تبليغات محيطي3
03عددaشاخصاحداث و نصب تابلو و سازه هاي تبليغاتي

عددaاطالعات پايهتعداد تابلو و سازه هاي تبليغاتي احداث و نصب شده در سطح شهر
G S P A05- 01- 01- طرحساماندهي تابلوهاي شهري4

%100%100درصد100*(a/b)شاخصساماندهي سازه ها و تابلوهاي معرف كاربري صنوف

عددaاطالعات پايه تعداد سازه و تابلوهاي صنوف موجود
عددbاطالعات پايه تعداد سازه ها و تابلوهاي صنوف ساماندهي شده بر اساس ضوابط

G S P A05- 01- 01- طرحزيبا سازي ميادين و اماكن  ويژه5
%100%100درصد100*(a/b)شاخصميادين و اماكن ويژه زيباسازي شده

مترمربعaاطالعات پايهمساحت ميادين و اماكن ويژه زيباسازي شده ( المان و مبلمان ،نماد ،  نورپردازي و .. )

2مترمربعbاطالعات پايهمساحت ميادين و اماكن ويژه برنامه ريزي شده جهت زيباسازي
G S P A05- 01- 01- طرحطراحي و توسعه آبنماهاي شهري6

%100%100درصد100*(a/b)شاخصاحداث آبنما در سطح شهر

10عددaاطالعات پايهتعداد آبنماهاي احداث شده
عددbاطالعات پايهتعداد آبنماهاي برنامه ريزي شده جهت احداث

در سطح شهر (.. (تصادفي ، موزيكال و %100%100درصد100*(a/b)شاخصاحداث آبنماي ويژه
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(بر اساس طرح جامع زيبا احداث شده (.. (تصادفي ، موزيكال و تعداد آبنماهاي ويژه
( سازي

1عددaاطالعات پايه

(بر ، برنامه ريزي شده جهت احداث (.. (تصادفي ، موزيكال و تعداد آبنماهاي ويژه 
اساس طرح جامع زيبا سازي)

1عددbاطالعات پايه

G S P A05- 01- 01- طرحنورپردازي شهري7

0210عددaشاخصنورپردازي بناهاي شاخص شهر (بناهاي ارزشمند تاريخي، بناهاي واجد ارزش شهري  )

(مترمربع) عددaاطالعات پايهتعداد  بناهاي شاخص شهر كه بر اساس ضوابط ، نورپردازي شده است
با تاكيد بر محدوده هاي گردشگري شهر) ) %60%5درصد100*(a/b)شاخصنورپردازي معابر شاخص شهر

38984مترمربعaاطالعات پايهمساحت معابر شاخص شهر كه نورپردازي شده است
محدوده هاي گردشگري شهر) ) 779688مترمربعbاطالعات پايهمساحت معابر شاخص شهر 

G S P A05- 01- 01- طرحساماندهي نازيبايي هاي شهري و حذف زوائد بصري8
%100%0درصد100*(a/b)شاخص حذف زوائد بصري سطح شهر با الويت اجرائي معابر اصلي

مترطولaاطالعات پايه طول شناسائي شده عوامل نازيبايي هاي شهري در معابر اصلي
مترطولbاطالعات پايه طول ساماندهي شده عوامل نازيبايي هاي شهري  در معابر اصلي

G S P05- 01- سياست اجراييتوسعه و ساماندهي مبلمان و المان هاي شهري02
G S P A05- 01- 02- طرحتوسعه  و ساماندهي مبلمان شهري پارك ها ، معابر و فضاهاي شهري1

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتوسعه مبلمان  پارك ها و بوستان هاي شهري

موجود در پارك ها (.. سطل ، نيمكت و ) 3171عددaاطالعات پايهتعداد مبلمان هاي
عددbاطالعات پايهتعداد مبلمان ها و تجهيزات مورد نياز در پارك ها بر اساس استانداردها
%100%100درصد100*(a/b)شاخصتوسعه مبلمان و المان هاي شهري معابر، ميدان ها و فضاهاي شهري

عددaاطالعات پايهتعداد مبلمان و المان هاي شهري  موجود در معابر، ميدان ها و فضاهاي شهري

عددbاطالعات پايهتعداد مبلمان و المان هاي مورد نياز درمعابر، ميدان ها و فضاهاي شهري بر اساس استانداردها

G S P A05- 01- 02- 2
تدوين ضوابط و استاندارد طراحي مبلمان شهري مطابق با شرايط فرهنگي و اقليمي

بندرعباس
طرح

%100درصد100*(a/b)شاخصتدوين و تصويب اليحه ضوابط و مقررات مبلمان شهري
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درصدaاطالعات پايهدرصد پيشرفت فيزيكي پروژه تدوين و تصويب اليحه ضوابط و مقررات مبلمان شهري

درصدbاطالعات پايهدرصد پيشرفت برنامه ايي پروژه تدوين و تصويب اليحه ضوابط و مقررات مبلمان شهري

G S P05- 01- سياست اجرايياحياء و حفاظت از محورهاي فرهنگي و تاريخي شهر03
G S P A05- 01- 03- طرحشناسايي و شناسنامه دار كردن محورهاي فرهنگي و تاريخي1

%100%100درصد100*(a/b)شاخص محورهاي فرهنگي و تاريخي شناسايي شده و داراي شناسنامه

درصدaاطالعات پايه تعداد آثار فرهنگي و تاريخي فاخر شناسائي شده در سطح شهر

13درصدbاطالعات پايه تعداد آثار فرهنگي و تاريخي فاخر داراي شناسنامه در سطح شهر

G S P A05- 01- 03- طرحهمكاري در مرمت و بازسازي محورهاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي2
تعداد محورهاي ارزشمند تاريخي و فرهنگي كه با همكاري شهرداري مرمت و بازسازي

شده است
14عددaشاخص

G S05- راهبرد انتظام بخشي به كالبد و فضاي شهري02
G S P05- 02- سياست اجرايي پياده سازي طرح هاي توسعه شهري01

G S P A05- 02- 01- طرحبروزرساني وتصويب طرح هاي جامع و تفصيلي شهر1
پروژه اييشاخصبروزرساني وتصويب طرح  تفصيلي شهر

G S P A05- 02- 01- 2
تهيه، بروز رساني و كاربست طرح هاي موضوعي و موضعي در راستاي تحقق طرح

تفصيلي
طرح

تهيه طرح هاي موضوعي و موضعي تكليفي ذيل طرح هاي جامع و تفصيلي بر اساس
زمانبندي مشخص شده

پروژه اييشاخص

G S P A05- 02- 01- طرحطرح باز توليد و احياء اراضي متروك شهري3
0100شاخصاحياي اراضي خالي درون شهر

0درصدaاطالعات پايهمساحت اراضي خالي درون شهر تبديل شده به مراكز فعال شهري (مترمربع)
G05-S02-P01-A4طرحطرح هاي ساماندهي و ارتقاي كيفيت محيطي ساحل

1عددaشاخصتعداد طرح هاي ساماندهي و زيباسازي ساحل
G05-S02-P01-A5طرحطراحي شهري پهنه ها و محورهاي مستعد شهري
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1عددaشاخصتعداد طرحهاي پهنه ها و محورهاي مستعد شهري آماده شده
G S P05- 02- سياست اجراييمديريت و نظارت بر حريم شهر02

G S P A05- 02- 02- طرحتهيه و اجراي طرح هاي ساماندهي موضعي و موضوعي ويژه حريم1
پروژه اييشاخصتكميل و تصويب طرح هاي تكليفي در حريم

G S P A05- 02- 02- 2
هماهنگي با ساير دستگاه هاي ذيصالح در راستاي توسعه كمربند سبز در حريم با هدف 

جلوگيري از رشد كالبدي شهر
طرح

5000مترمربعaشاخصمساحت اجرا شده كمربند سبز در اراضي دستگاه هاي ذيصالح در حريم
G S P A05- 02- 02- طرحتهيه طرحهاي ساماندهي و زيباسازي ورودي هاي شهر3

13عددaشاخصتعداد طرحهاي ساماندهي و زيباسازي ورودي هاي شهر ارائه شده

G05-S02-P02-A4طرحكنترل و نظارت بر ساخت و ساز در حريم
%100%100درصد100*(a/b)شاخص رسيدگي به تخلفات ساخت و ساز در حريم 

درصدaاطالعات پايهتعداد پروانه ساختماني صادر شده در حريم 
درصدbاطالعات پايهتعداد پرونده ساخت و ساز داراي مغايرت با ضوابط ساخت و ساز در حريم

G S05- 03
نظارت و كنترل بر ساخت و ساز و  اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و 

معماري
راهبرد

G S P05- 03- 01
تدوين ، بروزرساني و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري در 

ساخت وساز شهري
سياست اجرايي

G05-S03-P01-A1طرحكنترل 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
عملكرديدرصدaشاخص

پروژه اييشاخصبسترسازي فرهنگي در جهت انجام ساخت و ساز مطلوب در شهر
100نفرساعتaشاخصآموزش ضوابط مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي
٪10 افزايشساعتaشاخصافزايش نظارت امور مهندسين بر ساخت و سازهاي شهري

G05-S03-P01-A2طرح بروزرساني قوانبن و مقررات موضوعي در حوزه  ساخت وساز شهري
تعداد ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي جديد صادر شده در خصوص بهبود كيفيت

هاي ساخت وساز
28عددaشاخص
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تعداد دستورالعمل استاندارد شده ابالغي  بر اساس مدل هاي علمي در خصوص 
مشخصات فني مصالح؛ نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي شهري

14عددaشاخص

G05-S03-P01-A3طرحاستقرار و تقويت پليس ساختمان
پروژه اييشاخصاجراي طرح پليس ساختمان

G S P05- 03- سياست اجراييارتقاي نظام كنترل فني و اجرايي ساخت و ساز شهري02
G S P A05- 03- 02- طرحتقويت سياست ها و برخوردهاي قانوني و موثر بر تخلفات ساختماني1

پروژه اييaشاخصتضعيف منافع مالي تخلفات ساختماني
٪40 كاهش٪5 كاهشدرصد100*(a/b)شاخصكاهش وابستگي درامد شهرداري به ارقام جرائم ساخت و ساز

ريالaاطالعات پايهدرآمد حاصل از جرائم ساخت و ساز
ريالbاطالعات پايهكل درآمد شهرداري

G S P A05- 03- 02- طرحاصالح و بروزرساني فرآيند صدور پروانه و نظارت بر اجراي ساخت و سازها2

%100%100عددaشاخصنسبت فرايندهاي ساختماني به روز رساني شده

G06
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زيرساخت ها و خدمات شهري براي 

شهروندان و گردشگران
هدف

G S06- راهبردتامين متوازن فضاهاي خدماتي و تجاري مورد نياز شهروندان01
G S P06- 01- سياست اجراييگسترش دسترسي شهروندان به شبكه توزيع سبد خانوار01

G S P A06- 01- 01- طرحاحداث و توسعه بازارها و روز بازارها1
16مترمربعaشاخصاحداث و توسعه بازارها در جهت افزايش شعاع پوشش

مترمربعaاطالعات پايهتعداد بازارهاي روز احداث شده در سطح شهر

G S P A06- 01- 01- 05طرحتوسعه و ساماندهي مراكز عمده فروشي توزيع مواد غذايي در ميادين ميوه و تره بار2

عددaشاخصتوسعه مراكز عمده فروشي توزيع مواد غذايي در ميادين ميوه و تره بار
عددaاطالعات پايهتعداد مراكز عمده فروشي توزيع مواد غذايي در ميادين ميوه و تره بار

G S P06- 01- سياست اجراييتوسعه و بهسازي زير ساخت هاي خدماتي و محروميت زدايي مناطق02
G S P A06- 01- 02- طرحتوسعه و بهسازي آرامستان ها و افزايش ظرفيت دفن اموات1
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75000مترمربعaشاخصتوسعه آرامستان ها

مترمربعaاطالعات پايهسطح  خالص قابل دفن موجود آرامستان هاي مجاز (مترمربع)
G S P A06- 01- 02- طرحمحروميت زدايي از مناطق و محالت كمتر توسعه يافته2

افزايش 10درصديمترمربعaشاخصافزايش سرانه كاربري خدماتي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته
تحقق 

استانداردها
مترمربعaاطالعات پايهميانگين سرانه كاربري خدماتي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته

G S06- راهبردتوسعه و بهبود زير ساخت هاي خدماتي مورد نياز گردشگران02
G S P06- 02- سياست اجراييتوسعه و تجهيز مراكز اسكان موقت شهري ويژه گردشگران01

G S P A06- 02- 01- طرحايجاد ستادهاي هدايت گردشگران و مديريت گردشگران در ايام اوج مسافر1

%100%100درصد100*(a/b)شاخصايجاد ستادهاي هدايت گردشگران

عددaاطالعات پايهتعداد ستادهاي برنامه ريزي شده  هدايت گردشگران
1عددbاطالعات پايهتعداد ستادهاي موجود هدايت گردشگران

G S P A06- 02- 01- طرحتوسعه و تجهيز و بهسازي مراكز اسكان موقت شهرداري2

30درصد افزايش10درصد افزايشنفرaشاخصتوسعه  مراكز اسكان شهرداري

100،000110،000نفرaاطالعات پايهافزايش ظرفيت مراكز اسكان شهرداري(نفر)
G S P06- 02- سياست اجراييگسترش و غني سازي برنامه هاي فرهنگي، سياحتي ويژه گردشگران02

G S P A06- 02- 02- طرحارائه خدمات و محصوالت فرهنگي به گردشگران1
13نفر/برنامهaشاخص خدمات و محصوالت فرهنگي برنامه ريزي شده به گردشگران

G S P A06- 02- 02- طرحايجاد تورها و سرويس هاي ويژه گردشگري2
3عددaشاخصتعداد تورهاي متنوع موضوعي و سرويس هاي ويژه گردشگري برگزار شده

G S P A06- 02- 02- طرحايجاد زمينه هاي جذب توريست با استفاده از پتانسيلهاي ساحل و دريا3
عددaشاخصاحصا زمينه هاي جذب گردشگر با استفاده از پتانسيلهاي دريا و ساحل
28عددaاطالعات پايهتعداد طرحهاي جذب گردشگر ارائه شده در موضوعات دريا و ساحل

عددaشاخصايجاد زيرساختهاي جذب گردشگر در پتانسيلهاي شناسايي شده دريا و ساحل
16عددaاطالعات پايهتعداد طرحهاي اجرا شده گردشگري در موضوعات دريا و ساحل
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G S06- 03
توسعه زير ساختهاي فرهنگي ، ورزشي و تفريحي و غني سازي اوقات 

فراغت شهروندان
راهبرد

G S P06- 03- سياست اجراييتوسعه كمي و كيفي فرهنگسرا01
G S P A06- 03- 01- طرحاحداث و توسعه فرهنگسراها و گسترش شعاع پوشش آنها1

0,20,20.5مترمربع/نفرaشاخصافزايش متوازن سرانه فضاهاي فرهنگي و هنري  به منظور دسترسي عادالنه همگاني

G S P A06- 03- 01- طرحارتقاء كيفي محتوا و برنامه هاي قابل ارائه در فرهنگسراها2
%100درصدaشاخصتحقق پروژه تدوين سند بهره برداري فرهنگسراها و مراكز فرهنگي شهري

G S P06- 03- سياست اجراييتوسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني02
G S P A06- 03- 02- طرحتوسعه ، تجهيز و نگهداري كتابخانه ها1

210عددaشاخصتوسعه ايستگاههاي مطالعه در اماكن عمومي

5700100010000مترمربعaشاخصتجهيز و نگهداري كتابخانه ها

G S P A06- 03- 02- طرحنفوذ فرهنگ كتابخواني  با برگزاري مسابقه و همايش2
12عددaشاخصبرگزاري مسابقات مختلف با محوريت كتابخواني

G S P A06- 03- 02- طرحتجهيز و ارتقاء كيفي(محتوايي) و كمي كتاب هاي موجود در كتابخانه هاي عمومي3

50100عددaشاخصتعداد عنوان كتاب موجود منطبق با  اسناد نظر سنجي  و سياست هاي شهرداري

12002000عددaشاخصميانگين تعداد جلد كتاب امانت داده شده در كتابخانه هاي عمومي ماهيانه
G S P06- 03- سياست اجراييتوسعه برنامه هاي ورزشي و تفريحي شهروندان03

G S P A06- 03- 03- طرحتوسعه ورزش همگاني با رويكرد محله محوري و در قالب همايش و جشنواره1

520عددaشاخصتوسعه ايستگاههاي ورزش هاي همگاني

G S P A06- 03- 03- طرحايجاد زير ساخت ها و امكانات و سالنهاي ورزشي2
730عددaشاخصتوسعه ايستگاه هاي تندرستي در پارك ها و فضاي سبز

02مترمربعaشاخصاحداث سالنهاي ورزشي

G S P A06- 03- 03- طرحايجاد سايت هاي تفريحي ويژه3
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03عددaشاخصتوسعه فضا ها و اماكن تفريحي  شهر

G S06- راهبردبهسازي و نوسازي تاسيسات ، ماشين االت و زيرساخت هاي شهري04
G S P06- 04- سياست اجراييبهسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه شهري و شهرداري01

G S P A06- 04- 01- طرحاستقرار سيستم نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري1

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتامين مالي مورد نياز جهت نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري
ريالaاطالعات پايهحجم رياليت خصيصي جهت نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري
ريالbاطالعات پايهحجم ريالي مورد نياز جهت نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري

G S P A06- 04- 01- طرحمديريت حفاري هاي درون شهري2

تدوين ، تصويب و به هنگام سازي فرايندها و دستورالعمل اجرائي صدور مجوز حفاري
شهر

%100%100درصد100*(a/b)شاخص

عددaاطالعات پايهتعداد فرايندها و دستورالعمل اجرائي صدور مجوز حفاري شهر به هنگام
عددbاطالعات پايهتعداد فرايندها و دستورالعمل اجرائي صدور مجوز حفاري شهر

%100%100درصدaشاخصاستقرار فرايندهاي مديريت حفاري هاي درون شهري به صورت الكترونيك
درصدaاطالعات پايه نسبت فرايندهاي مديريت حفاري هاي درون شهري الكترونيكي شده

G S P A06- 04- 01- طرحتوسعه ، بهسازي ونگهداري ابنيه شهرداري3

%100%40درصد100*(a/b)شاخصاحداث و تجهيز ساختمانهاي مورد نياز شهرداري
مترمربعaاطالعات پايهمساحت احداث و تجهيز ساختمانهاي شهرداري

مترمربعbاطالعات پايهمساحت ساختمانهاي شهرداري مورد نياز
G S P06- 04- سياست اجرايينوسازي و بهسازي ماشين آالت عمراني02

G S P A06- 04- 02- طرحتامين و نوسازي ناوگان ماشين آالت عمراني مورد نياز1
%100%100درصد100*(a/b)شاخصتامين و نوسازي ماشين آالت خدماتي مورد نياز

ريالaاطالعات پايهحجم ريالي تخصيص يافته جهت تامين و نوسازي ماشين آالت خدماتي 
ريالbاطالعات پايهحجم ريالي مورد نياز جهت تامين و نوسازي ماشين آالت خدماتي 

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتامين و نوسازي ماشين آالت عمراني مورد نياز
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ريالaاطالعات پايهحجم ريالي تخصيص يافته جهت تامين و نوسازي ماشين آالت عمراني
ريالbاطالعات پايهحجم ريالي مورد نياز جهت تامين و نوسازي ماشين آالت عمراني 

G S P A06- 04- 02- طرحتوسعه و بهينه سازي مركز نگهداري، بهسازي و تعميرات ماشين آالت عمراني و خدماتي2

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتوسعه وساماندهي مركز نگهداري و تعميرات ماشين آالت عمراني و خدماتي

حجم ريالي تخصيص يافته جهت توسعه و ساماندهي مركز نگهداري و تعميرات ماشين
آالت عمراني و خدماتي

ريالaاطالعات پايه

حجم ريالي مورد نياز جهت توسعه و ساماندهي مركز نگهداري و تعميرات ماشين آالت
عمراني و خدماتي

ريالbاطالعات پايه

G07
همكاري در توسعه اقتصادي شهر همراه با پايدار سازي منابع درآمدي و 

مشاركت بخش خصوصي
هدف

G S07- 01
تسهيل و تقويت مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در توسعه زير 

ساخت ها و فضاهاي شهري
راهبرد

G S P07- 01- سياست اجراييشناسايي و معرفي پتانسيلهاي اقتصادي و فرصتهاي مشاركت بخش خصوصي01

G S P A07- 01- 01- 1
شناسايي فرصت ها و فعاليت هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي

(واسپاري،پيمانكاري،برون سپاري و خصوصي سازي)
طرح

%100%20درصد100*(a/b)شاخصشناسايي و اولويت بندي وظايف قابل واگذاري شهرداري
عددaاطالعات پايهتعداد وظايف شناسايي و اولويت بندي شده شهرداري جهت واگذاري

عددbاطالعات پايهتعداد وظايف شهرداري واگذار شده

G S P A07- 01- 01- طرحمعرفي فرصت هاي مشاركت و سرمايه گذاري به سرمايه گذاران2

تدوين و تصويب فرصت هاي مشاركت و سرمايه گذاري به سرمايه گذاران بخش
خصوصي

پروژه اييشاخص

%15%2درصد100*(a/b)شاخص مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در پروژه هاي شهرداري

ريالaاطالعات پايه  حجم ريالي سرمايه گذاري  بخش خصوصي در پروژه هاي شهرداري
ريالbاطالعات پايهحجم ريالي پروژه هاي عمراني شهرداري
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G S P A07- 01- 01- طرحتهيه و بروزرساني آلبوم فرصت هاي سرمايه گذاري شهرو شهرداري بندرعباس3

پروژه اييشاخصتهيه و  بروزرساني آلبوم فرصت هاي سرمايه گذاري شهرو شهرداري قم
G07-S01-P02سياست اجراييمشاركت با بخش خصوص در توسعه زيرساخت هاي گردشگري

G S P A07- 01- 02- 1
شناسايي ، تحليل و معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزه هتلينگ و زير ساخت هاي

گردشگري
طرح

 تعداد فرصتهاي سرمايه گذاري  شناسايي ، تحليل و معرفي شده در حوزه هتلينگ و زير
ساخت هاي گردشگري

15عددaشاخص

G S P A07- 01- 02- طرحاعتماد سازي و جلب مشاركت فعالين خصوصي صنعت گردشگري كشور2

100،000،000،000500،000،000،000ريالaشاخصحجم ريالي بخش خصوصي جذب شده در صنعت گردشگري بندرعباس

G S P A07- 01- 02- طرحتهيه طرح هاي ويژه سرمايه گذاري بخش خصوصي در زير ساخت هاي گردشگري3

تعداد طرح هاي ويژه سرمايه گذاري بخش خصوصي تهيه شده در زير ساخت هاي
گردشگري

210عددaشاخص

G07-S01-P03سياست اجراييتعامل ، اعتماد سازي و تسهيل فرايند جذب سرمايه هاي بخش خصوصي

G S P A07- 01- 03- 1
شناسايي و تحليل الگوهاي مختلف مشاركتي در پروژه هاي شهري و تنوع بخشي مدل

هاي سرمايه گذاري
طرح

تعداد الگوي جديد شناسايي و اجرا شده مشاركت بخش خصوصي منطبق با محور پروژه
هاي شهري

15عددaشاخص

G S P A07- 01- 03- 2
تحليل و كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري و ارتقاء امنيت سرمايه

گذاري
طرح

شناسائي و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در شهر براي ايفاي نقش هاي ملي و بين
الملي در پروژه هاي شهرداري

210عددaشاخص

G S P A07- 01- 03- 3
تهيه، تدوين و پيگيري تصويب اليحه تشويق و تسهيل سرمايه گذاري و مشاركت بخش

خصوصي منطبق بر الزامات قانوني
طرح
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نرخ رشد مشاركت سرمايه گذاران بر اساس تعداد اليحه تسهيل سرمايه گذاري و
مشاركت جديد مصوب

%30%5درصدaشاخص

G S07- راهبردبهبود شرايط كسب و كار در راستاي رونق اقتصاد شهري02
G S P07- 02- سياست اجراييساماندهي مشاغل و صنوف تجاري، خدماتي و كارگاهي در سطح شهر01

G S P A07- 02- 01- 1
توسعه و احداث شهرك هاي تخصصي كسب و كار با مشاركت بخش دولتي و

خصوصي
طرح

مساحت شهرك هاي تخصصي كسب و كار احداث شده با مشاركت بخش دولتي و
خصوصي

        050,000مترمربعaشاخص

G S P A07- 02- 01- طرحمشاركت و حمايت در توسعه مراكز اداري و تجاري در مقياس ملي در سطح شهر2

14عددaشاخص تعداد مراكز اداري و تجاري در مقياس ملي احداث شده با مشاركت شهرداري

G S07- راهبردتوسعه منابع درآمدي پايدار شهري03
G S P07- 03- سياست اجراييتنوع بخشي ظرفيت ها و منابع درآمدي پايدار01

G S P A07- 03- 01- 1
مميزي و بهره برداري از ظرفيت امالك و مستغالت شهرداري در راستاي تامين درآمد

پايدار
طرح

پروژه اييشاخصثبت و به هنگام سازي  اطالعات امالك و مستغالت شهرداري دربانك مكاني

%15%2درصدaشاخصرشد درآمد پابدار با استفاده از ظرفيت امالك و مستغالت شهرداري

G S P A07- 03- 01- طرحشناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي شهرداري در جهت كسب درآمد2

پروژه اييشاخص  ظرفيت ها و پتانسيل هاي شهرداري شناسايي شده در جهت كسب درآمد

G S P A07- 03- 01- طرحپيگيري اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداري3

تعداد اليحه تصويب شده جهت اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شناسائي شده
شهرداري

14عددaشاخص

G S P A07- 03- 01- طرحجذب منابع مالي ملي و استاني در راستاي پروژه هاي شهري4
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5 درصد بودجه1 درصد بودجهريالaشاخصحجم ريالي منابع مالي ملي و استاني  جذب شده در راستاي پروژه هاي شهري

G S P A07- 03- 01- 5
انتشار اوراق ، صكوك ، وام و...) به عنوان مكمل نظام استفاده بهينه از بازارهاي مالي(

درامدي
طرح

0.5 درصد ريالaشاخصتامين مالي از طريق وامهاي داخلي و خارجي (ريال)
2 درصد بودجهبودجه

G S P A07- 03- 01- طرحافزايش حداكثري درآمدهاي حاصل از عوارض و نوسازي6

پروژه اييشاخصبروز رساني تعرفه هاي درآمدي  به ويژه عوارض نوسازي

٪50 امالك شاخصمميزي امالك
موجود

٪100 امالك 
موجود

عملكرديريالaشاخصميزان جذب درامد عوارض نوسازي
G S P07- 03- سياست اجراييافزايش مشاركت شهروندان در تامين هزينه هاي شهر02

G S P A07- 03- 02- طرحتسهيل فرآيند صدور و پرداخت انواع عوارض شهري به صورت غير حضوري1

%25%5ريالaشاخصسهم درآمدهاي وصول شده غير حضوري

G S P A07- 03- 02- 2
طراحي و ارائه بسته هاي تشويقي و محرك متنوع در راستاي پرداخت به موقع عوارض 

شهري
طرح

24عددaشاخصتعداد بسته هاي تشويقي و محرك ارائه شده در راستاي پرداخت به موقع عوارض شهري

G S P A07- 03- 02- طرحتدوين و تصويب لوايح اخذ بهاي خدمات از شهروندان بر پايه قيمت تمام شده3

پروژه اييشاخصمحاسبه قيمت تمام شده بهاي خدمات شهري

تعداد لوايح تنظيم و تصويب شده جهت اخذ بهاي خدمات از شهروندان بر اساس قيمت 
تمام شده

13عددaشاخص
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G S07- راهبردمديريت بهينه منابع و مصارف04
G S P07- 04- سياست اجرايياستفاده بهينه از اموال و داراييهاي راكد01

G S P A07- 04- 01- طرحشناسايي بانك اطالعات امالك، اموال و داراييهاي راكد مشهود و نامشهود1

پروژه اييشاخصتهيه بانك اطالعات امالك، اموال و داراييهاي راكد مشهود و نامشهود شهرداري

G S P A07- 04- 01- طرحبرنامه ريزي در راستاي بهره برداري و استفاده از داراييهاي نامشهود شهرداري2

%10%3درصدaشاخص ارتقاء ارزش دارايي هاي نامشهود شهرداري

G S P A07- 04- 01- طرحدرآمدزايي از امالك و داراييهاي راكد مشهود شهرداري3

%100%100درصدaشاخص  تحقق درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري
G S P07- 04- سياست اجراييمديريت هزينه و انضباط مالي02

G S P A07- 04- 02- 1
پياده سازي ساز و كار كميته تخصيص منابع نقدي و غيرنقدي در راستاي بهينه سازي

مصرف منابع
طرح

تدوين فرايند ساز و كار كميته تخصيص منابع نقدي و غيرنقدي با رويكرد اولويت بندي
پروژه ها

پروژه اييشاخص

G S P A07- 04- 02- طرحكنترل هزينه هاي جاري و نگهداري شهر2
%25%43%48درصدaشاخصنسبت هزينه جاري به كل بودجه

G S P07- 04- سياست اجراييارتقاي بهره وري سيستم هاي بودجه ريزي و حسابداري03

G S P A07- 04- 03- طرحاستقرار بودجه ريزي عملياتي با رويكرد برنامه محوري1

پروژه اييشاخصاجراي پروژه بودجه ريزي عملياتي با رويكرد برنامه محوري

G S P A07- 04- 03- طرحپياده سازي حسابداري تعهدي متناسب با  شهرداري در تمامي حوزه هاي شهرداري2

پروژه اييشاخصپياده سازي حسابداري تعهدي در شهرداري بندرعباس
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G08
تقويت و اشاعه مباني فرهنگ شهروندي و گسترش مشاركتهاي مردمي در 

اداره شهر
هدف

G S08- راهبردافزايش مشاركت هاي اجتماعي شهروندان در مديريت و اداره شهر01

G S P08- 01- 01
توسعه محالت و ايجاد ظرفيت ها و بسترهاي الزم براي مشاركت مردم در برنامه 

ريزي شهر
سياست اجرايي

G S P A08- 01- 01- طرحتدوين سند توسعه محالت بر اساس نيازهاي شهروندان1
پروژه اييريالaشاخصاجراي پروژه تدوين سند توسعه محالت بر اساس نيازهاي شهروندان

G S P A08- 01- 01- طرحتوسعه مديريت و نظارت بر عملكرد در سطح محالت با همكاري شهروندان2

80100عددaشاخصنمره رضايت مندي شهروندان از عملكرد شهرداري در محالت

G S P A08- 01- 01- 3
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 محالت)
طرح

70350عددaشاخصتوسعه تعداد گروه هاي همياران محله

G S P08- 01- سياست اجراييارتقاء پاسخگويي به شهروندان02

G S P A08- 01- 02- طرحافزايش اثربخشي مالقات مردمي مديران شهرداري با شهروندان1

تعداد مشكالت مطرح شده به مرتفع شده شهروندان در جلسات مالقات مردمي مديران
شهرداري با شهروندان

%100%100درصد100*(a/b)شاخص

G S P A08- 01- 02- طرحتوسعه سامانه هاي ارتباط مردمي شهرداري و پيگيري شكايات و درخواست هاي مردمي2

پروژه اييشاخصتوسعه سامانه هاي ثبت، پيگيري و پاسخ دهي به درخواست و شكايات مردمي

G S P A08- 01- 02- طرحپياده سازي نظام تكريم ارباب رجوع در سطح شهرداري3
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پياده سازي نظام تكريم ارباب رجوع دركل ساختار شهرداري بر اساس دستورالعمل و 
فرايند اجرائي مصوب

پروژه اييشاخص

G S08- راهبردارتقاي فرهنگ شهروندي02

G S P08- 02- سياست اجراييگسترش آموزش هاي حقوق و تكاليف شهروندي01

G S P A08- 02- 01- 1
برگزاري كارگاه ها و فعاليت هاي آموزشي و ترويجي حضوري و غيرحضوري با هدف 

ارتقاء فرهنگ شهروندي
طرح

ساعت كارگاه ها و فعاليت هاي آموزشي حضوري و غيرحضوري برگزارشده با هدف
ارتقاء فرهنگ شهروندي

240600ساعتaشاخص

G S P A08- 02- 01- طرحپذيرش ايده هاي خالقانه شهروندان2
530عددaشاخصتعداد ايده هاي خالقانه پذيرفته شده از شهروندان

G S P08- 02- 02
محتوا سازي و حمايت از توليد و عرضه خدمات و محصوالت فرهنگي در راستاي

ارتقاء هويت و فرهنگ شهروندي
سياست اجرايي

G S P A08- 02- 02- طرحتوليد و حمايت از محتواهاي شنيداري و ديداري در حوزه فرهنگ شهروندي1

520عددaشاخصتعداد برنامه توليد شده شنيداري و ديداري در حوزه فرهنگ شهروندي
G S P A08- 02- 02- طرححمايت از انتشار و ترويج كتاب هاي مرتبط با فرهنگ شهروندي2

15عددaشاخص انتشار كتاب هاي مرتبط با فرهنگ شهروندي

٪60 مراكز درصدaشاخصتجهيز مراكز فرهنگي در اختيار شهرداري به كتاب هاي مرتبط با فرهنگ شهروندي
فرهنگي

٪100 مراكز 
فرهنگي

G S P A08- 02- 02- طرحپاسداشت مناسبت هاي ديني، آييني و انقالبي3
28عددaشاخص برگزاري برنامه هايي جهت مناسبت هاي ديني، آييني و انقالبي

G S P A08- 02- 02- 4
برگزاري جشن ها ،نمايشگاه ها، اجراها و تئاترهاي بومي و آييني با هدف ارتقاي هويت و

فرهنگ شهروندي
طرح

تعداد جشن ها ،نمايشگاه ها، اجراها و تئاترهاي بومي و آييني برگزار شده با هدف ارتقاي
هويت و فرهنگ شهروندي

310عددaشاخص


