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 اهداف و راهبردها یوزنده -1

 

 فرایند وزن دهی    -1-1

برنامه ریزی استراتژیک سازمان به استخراج تعدادی هدف و راهبرد منجر می شود. از آنجایی که سازمان با محدودیت 

های مالی، منابع انسانی و زمان روبرو است، امکان تخصیص منابع مورد نیاز به کلیه فعالیت های مطلوب را نداشته و 

ر پیشنهاد می گردد. در شهرداری ها به علت گستردگی حوزه اولویت بندی اقدامات به عنوان راهکار  مشکل مذکو

فعالیت و تعدد پروژه ، کمبود منابع حادتر بوده و تعیین ارجحیت و تقدم پروژه ها نسبت به یکدیگر و تخصیص منابع بر 

 اساس اهمیت پروژه ها، اجتناب ناپذیر می نماید. 

گزینه است. مدل های تصمیم گیری چند شاخصه تصمیم گیری به معنای انتخاب یک گزینه از بین چندین 

(MADM به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین چندین گزینه بر مبنای چندین معیار بکار می روند. مدل های )

تصمیم گیری چند شاخصه به دو دسته مدل های جبرانی و مدل های غیر جبرانی تقسیم می شوند.  در مدل های غیر 

ین شاخص ها مجاز نمی باشد در حالی که در مدل های جبرانی مبادله بین شاخص ها مجاز است. بدین جبرانی مبادله ب

معنا که تغییری در یک شاخص می تواند توسط تغییری مخالف در شاخص یا شاخص های دیگر جبران شود. از آنجایی 

ل های جبرانی استفاده خواهد شد. روش که مبادله بین شاخص ها در رتبه بندی اهداف و راهبردها، مطلوب است، از مد

های مختلفی نظیر مجموع ساده وزین، تخصیص خطی، الکتره، تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی در گروه مدل های تصمیم 

 گیری جبرانی قرار دارند که بر مبنای ماهیت مساله و اطالعات قابل دسترس، مناسب ترین روش گزینش می شود. 

هداف و راهبردهای شهرداری بندرعباس، با دو سطح شامل اهداف کالن و راهبردها  روبرو در مساله رتبه بندی ا

هستیم که درجه اهمیت هدف بر اهمیت راهبرد تاثیر دارد. در سطح اول رتبه بندی اهداف بر اساس معیار تاثیر در تحقق 

راهبردهای ذیل هر هدف بر مبنای تاثیر در  چشم انداز انجام می گیرد و در سطح دوم رتبه بندی راهبردها انجام می گیرد.

تحقق هدف کالن مربوطه وزن دهی محلی می شوند و سپس وزن هر راهبرد در وزن هدف کالن سطح باالی خودش، 

ضرب می شود تا وزن نهایی هر راهبرد تعیین شود. ماهیت مساله مذکور با تحلیل سلسله مراتبی تطابق بیشتری دارد. روش 

اتبی با توجه به سادگی، انعطاف پذیری، بکارگیری معیارهای کیفی و کمی بطور همزمان و نیز قابلیت تحلیل سلسله مر

بررسی سازگاری در قضاوت ها می تواند در مسائلی همچون برنامه ریزی شهر، بودجه بندی نهادهای عمومی و دولتی  و 

 زمینه ای را برای تحلیل و تبدیل مسائل مشکل و  اولویت بندی پروژه ها کاربرد مطلوبی داشته باشد. همچنین این روش
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پیچیده به سلسله مراتبی منطقی و ساده فراهم می آورد که در چارچو ب آن برنامه ریز به راحتی بتواند ارزیابی گزینه 

   ها را با کمک معیارها و زیر معیارها به راحتی انجام دهد.

 1AHPروش تحلیل سلسله مراتبی  -2-1

 ترین جامع از یکی که شد مطرح ال توماس توسط 1111سال در بار اولین برای که مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 را مسئله کردن فرموله امکان تکنیک این زیرا است، گانه چند معیارهای با گیری تصمیم برای شده طراحی سیستمهای

 مسئله در را کیفی و کمی مختلف معیارهای گرفتن نظر در امکان همچنین و کند می فراهم مراتبی سلسله صورت به

 زیر و معیارها روی حساسیت تحلیل امکان و داده دخالت گیری تصمیم در را مختلف های گزینه فرآیند این . دارد

 کند. همچنین می تسهیل را محاسبات و قضاوت که شده نهاده بنا زوجی مقایسه مبنای بر این بر عالوه. دارد را معیارها

 معیاره چند گیری تصمیم در تکنیک این ممتاز مزایای از دهد که می نشان را تصمیم ناسازگاری و سازگاری میزان

  .باشد می

در هر مرحله از فرآیند وزندهی در روش تحلیل سلسله مراتبی پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و مقادیر عددی 

محاسبه خواهد شد. توجه شود در این روش محدوده قابل   Expert Choiceترجیحات، اوزان نهایی به کمک نرم افزار 

در هر سیستم به تصمیم گیرنده بستگی دارد اما در حالت کلی پیشنهاد می  تعریف می شود که( IRقبول عدم سازگاری)

قضاوت شود بهتر است تصمیم گیرنده در  1.1باشد و اگر این مقدار بیشتر از  1.1گردد که مقدار عدم سازگاری کمتر از 

 های خود تجدید نظر کند.
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 مالک مقایسه زوجی هر یک از معیارها مطابق با جدول زیر است :

تصمیم گیرنده اهمیت عنصر سطر بر ستون را  ،)عنصر ستون( j)عنصر سطر( با عنصر  iدر هنگام مقایسه عنصر 

 درقالب یک از حاالت ذیل بیان می کنند :

 ترجیحات )قضاوت شهودی(
مقدار 

 عددی

 1 کامال مرجح یا کامال مهم تر

 1 ترجیح یا اهمیت خیلی قوی

 5 ترجیح یا اهمیت قوی

 3 کمی مرجح یا کمی مهمتر

 1 ترجیح یا اهمیت یکسان

 1و6و4و2 ها قضاوت در بینابین های ارزش

 

بسته به میزان این   ،) معیار ستون دارای اهمیت بیشتری است ( سطر بر ستون دارای اهمیت نباشددر صورتیکه معیار 

با توجه به معکوس بودن درایه های ماتریس فقط الزم است همچنین  اهمیت از معکوس این اعداد استفاده می شود.

 عناصر باالی قطر اصلی تکمیل شوند.

 وزندهی اهداف: -3-1

دا باید سلسله مراتب هدف، معیارها و گزینه ها شناسایی شوند.  هدف برای استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی،در ابت

نهایی مسئله فوق، دستیابی به چشم انداز شهرداری می باشد. مساله از دوسطح اهداف کالن و راهبردها تشکیل شده است. 

گیرد. در سطح دوم رتبه در سطح اول مساله رتبه بندی اهداف کالن بر مبنای تاثیر آن ها در تحقق چشم انداز انجام می 

راهبردها بر مبنای ارجحیت راهبرد و همچنین رتبه هدف کالن مربوط به آن، تعیین می شود. سلسله مراتب مساله برای 

 راهبردهای هدف اول در شکل زیر ترسیم شده است. 
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در مرحله اجرا، نخست رتبه بندی اهداف کالن بر مبنای شاخص تاثیر در تحقق چشم انداز و سپس رتبه بندی  

راهبردها بر مبنای تاثیر در تحقق هدف کالن انجام می شود. وزن دهی هر راهبرد برابر با حاصل ضرب وزن راهبرد در 

 وزن هدف کالن مربوط به آن می باشد.

ت زوجی اهداف کالن شهرداری بر اساس شاخص تحقق چشم انداز می باشد که با مقایسات شکل بعد ماتریس مقایسا

 سطر نسبت به ستون عددگذاری شده است.



 

 ماتریس مقایسه زوجی اهداف بر اساس معیار تحقق چشم انداز 

 

 
 

معیار: تحقق چشم انداز 

 شهرداری

G11  :

 و حفاظت ، ساماندهی

 و کیفیت مستمر بهبود

 زیست محیط پایداری

 شهری

G12  :بهبود 

 و نقل و حمل نظام

 سالم و روان و ترافیک

 ومرور عبور سازی

 شهری

G13  :

 سازی نهادینه و توسعه

 مدیریت های بنیان

 هوشمند و مطلوب

 شهری

G14  :

 و شهر ایمنی ارتقای

 برابر در شهروندان

 انسان و طبیعی سوانح

 ساز

G15  :

 اعتالی و سازماندهی

 هویت و منظر ، سیما

 شهری فضاهای

G16  :و توسعه 

 متوازن و هدفمند بهبود

 شهری خدمات و ها زیرساخت

 گردشگران و شهروندان برای

G11  :در همکاری 

 با همراه شهر اقتصادی توسعه

 و درآمدی منابع سازی پایدار

 خصوصی بخش مشارکت

G11  :تقویت 

 فرهنگ مبانی اشاعه و

 گسترش و شهروندی

 در مردمی مشارکتهای

 شهر اداره

G11  :بهبود و حفاظت ، ساماندهی 

 شهری زیست محیط پایداری و کیفیت مستمر
1 1 3 2 2 2 3 3 

G12  :و نقل و حمل نظام بهبود 

 ومرور عبور سازی سالم و روان و ترافیک

 شهری

 1 3 2 2 2 3 3 

G13  :بنیان سازی نهادینه و توسعه 

 شهری هوشمند و مطلوب مدیریت های
  1 

𝟏

𝟑
 

𝟏

𝟑
 

𝟏

𝟑
 

𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟐
 

G14  :و شهر ایمنی ارتقای 

 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در شهروندان
   1 1 2 2 5 

G15  :سیما اعتالی و سازماندهی ، 

 شهری فضاهای هویت و منظر
    1 𝟏

𝟐
 1 5 

G16  :و هدفمند بهبود و توسعه 

 برای شهری خدمات و ها زیرساخت متوازن

 گردشگران و شهروندان

     1 1 5 

G11  :اقتصادی توسعه در همکاری 

 و درآمدی منابع سازی پایدار با همراه شهر

 خصوصی بخش مشارکت
      1 5 

G11  :مبانی اشاعه و تقویت 

 مشارکتهای گسترش و شهروندی فرهنگ

 شهر اداره در مردمی
       1 
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همچنین نرخ  وزن  اهداف به صورت زیر محاسبه شده است. Expert Choiceبا استفاده از نرم افزار 

 کزارش شده که در محدوده قابل قبول قرار دارد. 1.16ناسازگاری بین مقایسات زوجی نیز 
 

 

سوم و هشتم در اولویت آخر قرار دارند. جدول زیر اهداف اهداف اول و دوم حایز باالترین وزن و اهداف 

 کالن شهرداری بندرعباس را به ترتیب اهمیت نشان می دهد.

 
 وزن عنوان هدف کد هدف

G11 211/1 شهری زیست محیط پایداری و کیفیت مستمر بهبود و حفاظت ، ساماندهی 

G12 211/1 شهری ومرور عبور سازی سالم و روان و ترافیک و نقل و حمل نظام بهبود 

G14 151/1 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در شهروندان و شهر ایمنی ارتقای 

G16 
 برای شهری خدمات و ها زیرساخت متوازن و هدفمند بهبود و توسعه

 گردشگران و شهروندان
121/1 

G15 116/1 شهری فضاهای هویت و منظر ، سیما اعتالی و سازماندهی 

G11 
 و درآمدی منابع سازی پایدار با همراه شهر اقتصادی توسعه در همکاری

 خصوصی بخش مشارکت
111/1 

G13 145/1 شهری هوشمند و مطلوب مدیریت های بنیان سازی نهادینه و توسعه 

G11 
 در مردمی مشارکتهای گسترش و شهروندی فرهنگ مبانی اشاعه و تقویت

 شهر اداره
143/1 
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 وزندهی راهبردها: -4-1

شد. معیارهای ارزیابی گزینه ها در این مرحله، اثر هر می با فرایند وزندهی اهدافمشابه  راهبردهاوزندهی  فرایند

 راهبرد در تحقق هدف مربوطه می باشد. 

 مقایسه راهبردهای هدف اول در راستای تحقق هدف اول .1

 هدف دومدر راستای تحقق  راهبردهای هدف دوم مقایسه .2

 هدف سومدر راستای تحقق  راهبردهای هدف سوم مقایسه .3

 هدف چهارمدر راستای تحقق  راهبردهای هدف چهارم مقایسه .4

 هدف پنجمدر راستای تحقق  راهبردهای هدف پنجم مقایسه .5

 مقایسه راهبردهای هدف ششم در راستای تحقق هدف ششم .6

 مقایسه راهبردهای هدف هفتم در راستای تحقق هدف هفتم .1

 اهبردهای هدف هشتم در راستای تحقق هدف هشتممقایسه ر .1

تکمیل می برای راهبردهای ذیل هر هدف است  بیان شدهمطابق با آنچه قبال سپس ماتریس مقایسات زوجی 

تاثیر بر  تحقق  به یکدیگر بر اساس راهبردها نسبتنحوه تخصیص اعداد در جداول بر اساس میزان اهمیت  گردد.

 می باشد.هدف مربوطه 

21%

21%

4%
15%

12%

13%

10%
4%

اوزان اهداف

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08



 سومگزارش  –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس  
 

11 

 

 هدف اول تحققراهبردهای هدف اول نسبت به معیار اوزان  -1-4-1

 مقایسات زوجی راهبردهای هدف دوم به صورت زیر مقداردهی شده اند.

 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف اول بر اساس معیار تحقق هدف اول

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف اول  نسبت به یکدیگر براساس معیار 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceتحقق هدف اول و با استفاده از نرم افزار 

 بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺1 − 𝑆1 𝐺1 − 𝑆2 𝐺1 − 𝑆3]=[ 0.924 0.924 0.391] 

 کدینگ

 حفاظت ساماندهی،": معیار

 پایداری و کیفیت مستمر بهبود و

 "شهری زیست محیط

 نگهداری

 هدفمند توسعه و

 فضای متوازن و

 پیرا و شهری سبز

 شهری

 ارتقای

 و سالمت سطح

 شهری بهداشت

 بهره و صیانت

 منابع از بهینه برداری

 آالینده کنترل و طبیعی

 محیطی زیست های

 شهری

G11-S11 

 توسعه و نگهداری

 سبز فضای متوازن و هدفمند

 شهری پیرا و شهری

1 1 3 

G11-S12 
 و سالمت سطح ارتقای

 شهری بهداشت
 1 3 

G11-S13 

 برداری بهره و صیانت

 کنترل و طبیعی منابع از بهینه

 محیطی زیست های آالینده

 شهری

  1 
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 هدف دوم تحققراهبردهای هدف دوم نسبت به معیار اوزان  -2-4-1

 
 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف دوم بر اساس معیار تحقق هدف دوم

 

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف دوم  نسبت به یکدیگر براساس معیار 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceتحقق هدف دوم و با استفاده از نرم افزار 

 بصورت ذیل می باشد.

 کدینگ

 بهبود " معیار: 

 و نقل و حمل نظام

 سالم و روان و ترافیک

 ومرور عبور سازی

 "شهری

 توسعه

 کیفیت بهبود و

 و حمل سیستم

 همگانی نقل

 ایمن

 افزایش و سازی

 سیستم سازگاری

 تسهیالت و ها

 نقل و حمل

 محیط با شهری

 زیست

مد

 یریت

 و عرضه

 تقاضای

 سفر

بکار

 گیری

 سیستمهای

 نقل و حمل

 در هوشمند

 و مدیریت

 ترافیک کنترل

 و نگهداری

 و معابر شبکه توسعه

 ساخت های زیر

 نقل و حمل  ارتباطی

 شهری

G12-S11 

 بهبود و توسعه

 نقل و حمل سیستم کیفیت

 همگانی

 

1 5 4 4 3 

G12-S12 

 و سازی ایمن

 ها سیستم سازگاری افزایش

 نقل و حمل تسهیالت و

 زیست محیط با شهری

 1 𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟒
 

G12-S13 
 و عرضه مدیریت

 سفر تقاضای
  1 𝟏 𝟏

𝟒
 

G12-S14 

 بکارگیری

 نقل و حمل سیستمهای

 و مدیریت در هوشمند

 ترافیک کنترل

   1 𝟏

𝟑
 

G12-S15 

 توسعه و نگهداری

ساخت  زیر و معابر شبکه

 نقل و حمل  ارتباطی های

 شهری

    1 



 سومگزارش  –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس  
 

13 

 

 

[𝐺2 − 𝑆1 𝐺2 − 𝑆2 𝐺2 − 𝑆3 𝐺2 − 𝑆4 𝐺2 − 𝑆5]=
[0.964 0.061 0.044 0.104 0.264] 

 

 هدف سوم تحققراهبردهای هدف سوم نسبت به معیار اوزان  -3-4-1

 

 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف سوم بر اساس معیار تحقق هدف سوم
 

 

 

 

 کدینگ

 توسعه"معیار : 

 بنیان سازی نهادینه و

 و مطلوب مدیریت های

 "شهری هوشمند

 ، خالقیت ارتقا

 دانش و نوآوری

 مدیریت در محوری

 شهری

هوشمند

 ایجاد و سازی

 شهرداری

 الکترونیک

 تحول

 - سازمانی

 نظام ساختاری

 شهرداری مدیریت

 توسعه

 دیپلماسی

 شهری

G13-S11 

 ، خالقیت ارتقا

 دانش و نوآوری

 مدیریت در محوری

 شهری

1 𝟏

𝟑
 1 2 

G13-S12 

 و هوشمندسازی

 شهرداری ایجاد

 الکترونیک
 1 4 4 

G13-S13 
 سازمانی تحول

 نظام ساختاری -

 شهرداری مدیریت
  1 2 

G13-S14 
 توسعه

 شهری دیپلماسی
   1 
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با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف سوم  نسبت به یکدیگر براساس 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceمعیار تحقق هدف سوم و با استفاده از نرم افزار 

 بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺3 − 𝑆1 𝐺3 − 𝑆2 𝐺3 − 𝑆3 𝐺3 − 𝑆4]=[0.381 0.492 0.172 0.301] 

 

 هدف چهارم تحققراهبردهای هدف چهارم نسبت به معیار اوزان  -4-4-1
 

 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف چهارم بر اساس معیار تحقق هدف چهارم

 

 

 

 کدینگ

 و شهر ایمنی ارتقای"معیار: 

 و طبیعی سوانح برابر در شهروندان

 "ساز انسان

 ایمنی ارتقاء

 سوانح برابر در  شهر

 ساز انسان و طبیعی

 سیستم بهبود

 مقابله پیشگیری ، ایمنی

 بحران مدیریت و حریق با

 نوسازی

 فرسوده های بافت

 سکونتگاه و شهری

 غیررسمی های

G14-S11 
 برابر در  شهر ایمنی ارتقاء

 ساز انسان و طبیعی سوانح
1 2 3 

G14-S12 
 پیشگیری ، ایمنی سیستم بهبود

 بحران مدیریت و حریق با مقابله
 1 1 

G14-S13 
 فرسوده های بافت نوسازی

 غیررسمی های سکونتگاه و شهری
  1 



 سومگزارش  –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس  
 

15 

 

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف چهارم نسبت به یکدیگر براساس معیار 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceتحقق هدف چهارم و با استفاده از نرم افزار 

 بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺4 − 𝑆1 𝐺4 − 𝑆2 𝐺4 − 𝑆3]=[0.440 0.290 0.230] 
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 هدف پنجم تحققراهبردهای هدف پنجم نسبت به معیار اوزان  -5-4-1

 

 
 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف پنجم بر اساس معیار تحقق هدف پنجم

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف پنجم نسبت به یکدیگر براساس معیار 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceتحقق هدف پنجم و با استفاده از نرم افزار 

 بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺5 − 𝑆1 𝐺5 − 𝑆2 𝐺5 − 𝑆3]=[0.346 0.941 0.133] 

 

 کدینگ

معیار: 

 اعتالی و سازماندهی"

 هویت و منظر ، سیما

 "شهری فضاهای

 ارتقای و زیباسازی

 و منظر ، سیما کیفیت

 شهری فضاهای

 بخشی انتظام

 فضای و کالبد به

 شهری

 بر کنترل و نظارت

 اجرای  و ساز و ساخت

 مقررات و ضوابط

 معماری و شهرسازی

G15-S11 

 و زیباسازی

 ، سیما کیفیت ارتقای

 شهری فضاهای و منظر
1 𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟐
 

G15-S12 
 به بخشی انتظام

 2 1  شهری فضای و کالبد

G15-S13 

 و نظارت

 و ساخت بر کنترل

 اجرای  و ساز

 مقررات و ضوابط

 معماری و شهرسازی

  1 
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 هدف ششم تحققراهبردهای هدف ششم نسبت به معیار اوزان  -6-4-1

 

 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف ششم بر اساس معیار تحقق هدف ششم

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف ششم نسبت به یکدیگر براساس 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که  Expert Choiceمعیار تحقق هدف ششم و با استفاده از نرم افزار 

 نتایج بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺6 − 𝑆1 𝐺6 − 𝑆2 𝐺6 − 𝑆3 𝐺6 − 𝑆4]=[0.200 0.144 0.353 0.082] 

 کدینگ

 بهبود و توسعه"معیار: 

 و ها زیرساخت متوازن و هدفمند

 و شهروندان برای شهری خدمات

 "گردشگران

 تامین

 متوازن

 فضاهای

 و خدماتی

 مورد تجاری

 شهروندان نیاز

 توسعه

 زیر بهبود و

 های ساخت

 مورد خدماتی

 گردشگران نیاز

 توسعه

 زیرساختهای

 ورزشی فرهنگی،

 غنی و تفریحی و

 اوقات سازی

 شهروندان فراغت

 بهسازی

 نوسازی و

 ، تاسیسات

 و االت ماشین

 های زیرساخت

 شهری

G16-S11 

 فضاهای متوازن تامین

 نیاز مورد تجاری و خدماتی

 شهروندان
1 

𝟏

𝟐
 

𝟏

𝟐
 3 

G16-S12 
 ساخت زیر بهبود و توسعه

 گردشگران نیاز مورد خدماتی های
 1 1 4 

G16-S13 

 ساختهای زیر توسعه

 و تفریحی و ورزشی ، فرهنگی

 فراغت اوقات سازی غنی

 شهروندان

  1 4 

G16-S14 

 نوسازی و بهسازی

 و االت ماشین ، تاسیسات

 شهری های زیرساخت
   1 
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 هدف هفتم تحققراهبردهای هدف هفتم نسبت به معیار اوزان  -7-4-1

 

 

 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف هفتم بر اساس معیار تحقق هدف هفتم

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف هفتم نسبت به یکدیگر براساس 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که  Expert Choiceمعیار تحقق هدف هفتم و با استفاده از نرم افزار 

 نتایج بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺1 − 𝑆1 𝐺1 − 𝑆2 𝐺7 − 𝑆3 𝐺1 − 𝑆4]=[0.176 0.348 0.346 0.323] 

 

 کدینگ

 در همکاری"معیار: 

 با همراه شهر اقتصادی توسعه

 و درآمدی منابع پایدارسازی

 "خصوصی بخش مشارکت

 تقویت و تسهیل

 سرمایه و مشارکت

 خصوصی بخش گذاری

 و ها ساخت زیر توسعه در

 شهری فضاهای

 بهبود

 و کسب شرایط

 راستای در کار

 شهری اقتصاد رونق

تو

 منابع سعه

 درآمدی

 پایدار

 شهری

مد

 بهینه یریت

 و منابع

 مصارف

G11-S11 

 مشارکت تقویت و تسهیل

 خصوصی بخش گذاری سرمایه و

 و ها ساخت زیر توسعه در

 شهری فضاهای

1 2 1 4 

G11-S12 
 کار و کسب شرایط بهبود

 شهری اقتصاد رونق راستای در
 1 𝟏

𝟐
 1 

G11-S13 
 درآمدی منابع توسعه

 شهری پایدار
  1 3 

G11-S14 
 و منابع بهینه مدیریت

 مصارف
   1 
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 هدف هشتم تحققراهبردهای هدف هشتم نسبت به معیار اوزان  -8-4-1

 

 ماتریس مقایسه زوجی راهبردهای هدف هشتم بر اساس معیار تحقق هدف هشتم 

  

 

با توجه به مقادیر بدست آمده از ماتریس مقایسات زوجی راهبردهای هدف هشتم نسبت به یکدیگر براساس معیار 

اوزان نهایی هر یک از راهبردها محاسبه شد که نتایج  Expert Choiceتحقق هدف هشتم و با استفاده از نرم افزار 

 بصورت ذیل می باشد.

 

[𝐺8 − 𝑆1 𝐺8 − 𝑆2]=[0.400 0.400] 

 

 

 

 کدینگ

 اشاعه و تقویت : معیار

 و شهروندی فرهنگ مبانی

 در مردمی مشارکتهای گسترش

 شهر اداره

 افزایش

 های مشارکت

 در شهروندان اجتماعی

 شهر اداره و مدیریت

 فرهنگ ارتقای

 شهروندی

G11-S11 

 های مشارکت افزایش

 مدیریت در شهروندان اجتماعی

 شهر اداره و
1 𝟏 

G11-S12 
 فرهنگ ارتقای

 شهروندی
 1 
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 :راهبردهامحاسبه اوزان نهایی  -9-4-1

بدلیل اینکه راهبردهای ذیل هر هدف تنها در راستای تحقق هدف مربوطه مقایسه شده و مستقل از دیگر اهداف 

می باشند، لذا برای محاسبه اوزان راهبردها وزن بدست آمده توسط نرم افزار را در وزن نهایی هدف مربوطه ضرب 

 می شود.

 رد= وزن محاسبه شده راهبرد نسبت به معیار تحقق هدف مربوطه * وزن نهایی هدف مربوطهوزن نهایی راهب

 

 وزن عنوان راهبرد کد راهبرد ردیف

1 G11-S11 
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز 

 شهری و پیرا شهری
8980.0 

2 G11-S12 8980.0 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری 

3 G11-S13 
بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و صیانت و 

 کنترل آالینده های زیست محیطی شهری
8980.0 

4 G12-S11 
توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل 

 همگانی
898..0 

5 G12-S12 
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و 

 تسهیالت حمل و نقل شهری با محیط زیست
8980.0 

6 G12-S13  89808 تقاضای سفرمدیریت عرضه و. 

1 G12-S14 
بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در 

 مدیریت و کنترل ترافیک
89800. 

1 G12-S15 
نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت 

 های ارتباطی  حمل و نقل شهری
8980.8 

1 G13-S11 
ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در 

 مدیریت شهری
898800 

11 G13-S12 898000 هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک 

11 G13-S13 
ساختاری نظام مدیریت  -تحول سازمانی 

 شهرداری
898800 

12 G13-S14 89880 توسعه دیپلماسی شهری. 
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 وزن عنوان راهبرد کد راهبرد ردیف

13 G14-S11 
ارتقاء ایمنی شهر  در برابر سوانح طبیعی و انسان 

 ساز
898000 

14 G14-S12 
پیشگیری مقابله با حریق و بهبود سیستم ایمنی ، 

 مدیریت بحران
898..8 

15 G14-S13 
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه 

 های غیررسمی
898.00 

16 G15-S11 
زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و 

 فضاهای شهری
898000 

11 G15-S12 898000 انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری 

11 G15-S13 
کنترل بر ساخت و ساز و  اجرای نظارت و 

 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
898..0 

11 G16-S11 
تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد 

 نیاز شهروندان
89800. 

21 G16-S12 
توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد 

 نیاز گردشگران
8980.8 

21 G16-S13 
ورزشی و توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، 

 تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت شهروندان
8980.8 

22 G16-S14 
بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و 

 زیرساخت های شهری
898080 

23 G11-S11 

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای 

 شهری

898.08 

24 G11-S12 
و کار در راستای رونق  بهبود شرایط کسب

 اقتصاد شهری
8980.8 

25 G11-S13 898.0 توسعه منابع درآمدی پایدار شهری. 

26 G11-S14 898000 مدیریت بهینه منابع و مصارف 
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 وزن عنوان راهبرد کد راهبرد ردیف

21 G11-S11 
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در 

 مدیریت و اداره شهر
898000 

21 G11-S12 898000 ارتقای فرهنگ شهروندی 

 0 مجموع  
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  تهیه برنامه عملیاتی و تعیین متولیان اجرایی -2

در این بخش و به عنوان یکی از گام های اصلی پیاده سازی سند راهبردی می بایست برنامه راهبردی شهرداری 

به اصطالحات عملیاتی ترجمه شود این امر باعث برقراری تناظر بین وظایف کارکنان شهرداری با اهداف و  بندرعباس

 راهبردها شده و نقش افراد و رده های مختلف سازمانی در تحقق چشم انداز شهرداری مشخص می گردد.

طرح تشکیل گردیده  236 ،  سیاست اجرایی 14راهبرد ،  21هدف کالن،  1از  بندرعباسسند راهبردی شهرداری 

 متصل می شوند. بندرعباساست که دارای ساختار سلسله مراتبی پایین به باال بوده و به چشم انداز های شهرداری 

 تبدیل مضامین راهبردی به عملگرهای عملیاتی  -1-2

طرح ها می بایست به عملگرهای عملیاتی  راهبردها وبه منظور داشتن ترجمه عملیاتی از استراتژی ها در ادامه 

 متصل گردند.

و سایر کالنشهرهای  بندرعباسدر این پروژه با بررسی اسناد مختلف عملیاتی موضعی و موضوعی  شهرداری 

شاخص های  ،هدف و همچنین بررسی دقیق بانک اطالعاتی شاخص های مدیریت شهری بانک توسعه آسیایی 

 استخراج گردیده است. بندرعباسعملیاتی شهرداری 

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. 

 های شاخص های مناسب شامل:در بررسی و انتخاب شاخص ها، ویژگی

  ارزش اطالعاتی 

  اندازه گیری قابلیت 

 قابلیت تحلیل 

  سادگی و عدم ایجاد اغتشاش اطالعاتی 

 داوم ت 

 در نظر گرفته شده است.

شاخص کمی   213و ها به عبارت های عملیاتی  راهبردهابرای کنترل و تبدیل شاخص عملیاتی   54بر این اساس 

 استخراج گردیده است.  جهت کنترل خروجی طرحها

طرح ها و عملیاتی کردن برنامه برداشته می شود. راهبردها و به کمک شاخص ها گامی در جهت کمی کردن 

 بندرعباسساله شهرداری  5الزم به ذکر است این شاخص ها محدود به شاخص های فعلی نبوده و برای افق 

  .( ارائه شده است1412)سال

کد شاخص، کد منحصر واحد اطالعات پایه ذکر شده است. ذیل هر شاخص کلیه اطالعات پایه مربوطه به همراه 
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بفردی است که مربوط به هر شاخص می باشد و این کد برگرفته از کد هدف،کد راهبرد،کد سیاست اجرایی و کد 

طرح مرتبط با همان شاخص است. منظور از متولی شاخص، سازمان مسئول اندازی گیری شاخص است. واحد اندازه 

مثال مترمربع جهت اندازه گیری مساحت می باشد. فرمول شاخص، نشاندهنده چگونگی ارتباط گیری شاخص برای 

شاخص با اطالعات پایه مربوطه می باشد. هر شاخص ممکن است یک یا بیش از یک اطالعات پایه داشته باشد که 

و به همین   cات پایه کد ، سومین اطالع b، دومین اطالعات پایه کد aبجهت مشخص شدن به اولین اطالعات پایه کد 

 ترتیب تا انتها کددهی می شوند.

 ی، مقدار هدفگذار1412افق  یاتیهدف عملو  11، مقدار هدفگذاری شاخص در سال 11هدف عملیاتی سال 

 .( می باشد 1412سال پایان برنامه ) شاخص در 

 همانگونه که گفتیم ذیل شاخص، اطالعات پایه عنوان می شود.

  

 اجرایی تخصیص متولیان -2-2

مفهوم دیگر همسو سازی سازمان با استراتژی های تدوین شده تقسیم مضامین استراتژیک و مسوولیت تحقق 

باشد که با توجه به توان کاری استراتژی ها، سیاست ها و طرح ها )شاخص های عملکردی( بین واحد های سازمان می

 مشخص شده است.  واحد های سازمان، وظایف و ساختار سازمانی مصوب این موضوع

 

 هدفگذاری) کمی سازی( مفهوم  -3-2

در ادبیات مدیریتی می باشد به این   Goal settingمنظور از هدفگذاری در این قسمت معادل واژه و مفهموم  

 مفهوم که مقادیر کمی نتایج قابل انتظار از اجرای طرح ها در این قسمت مشخص می گردند.

در مسیر بودجه ریزی عملیاتی و تناظر خروجی های قابل انتظار با منابع با توجه به ضرورت حرکت شهرها 

شهرداری ها ،اهمیت توجه همزمان به مقوله اهداف و خروجی ها و سیستم بودجه ریزی و تخصیص منابع ضروری 

ه در است و از این رو در کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید شهرداری های کشور به ضرورت ارائه بودج

 قالب برنامه ای و عملیاتی تاکید شده است .

و نتایج قابل انتظار از  همترین عامل ، در کسب هر موفقیتی ، تدوین و مشخص کردن دقیق اهدافبطور کلی م

رشد ها هستند که مقصد و مسیر  می باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است،هدف برنامه ها

هدف گذاری به مثابه ترسیم جاده ای برای آینده است .وقتی که اهداف مشخص شدند  نند.سازمانی را روشن می ک

هایی که  لیست کلیه فعالیت تدوین گردیده و پروژه ها و فعالیت های مختلفبرای چگونگی رسیدن به اهداف باید 
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ید نتایج و دستاوردها با ها با منجر به تحقق اهداف می شوند را مشخص نمود و پس از اجرای برنامه ها و فعالیت

 .اهداف مقایسه شوند تا اصالحات الزم در اهداف، برنامه ها و فعالیت ها به عمل آید

و برنامه ریزی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هدف گذاری جزء الینفک برنامه ریزی است  کمی بین هدف گذاری

ضع مطلوب ) هدف ( را مشخص می نماید. و برنامه ریزی فرایندی است که چگونگی حرکت از وضع موجود به و

برنامه ریزی خود هدف نیست بلکه وسیله و ابزاری برای تحق اهداف است . برای موفقیت و بهبود فردی و سازمانی ، 

 . هدف گذاری خوب شرط الزم و برنامه ریزی مناسب شرط کافی است

  بندرعباسکمی سازی برنامه راهبردی شهرداری  -4-2

هدفگذاری کمی یک برنامه راهبردی می بایست کلیه نیازها و خواستگاه های ذینفعان مشخص  بطور کلی برای

 شده و با در  نظر گرفتن محدودیت منابع نسبت به کمی سازی آن اقدام گردد.

مورد توجه  1412تا  1311محدوده عملیاتی برنامه یعنی سال  بندرعباسدر کمی سازی برنامه راهبردی شهرداری 

به صورت دقیق مشخص گردیده  1311قرارگرفته است و بر این اساس اهداف در سال اول اجرای برنامه یعنی سال 

نیز مشخص گردیده است. الزم به توضیح است بر  1412است همچنین اهداف قابل انتظار در افق برنامه یعنی سال 

یایی سیستم برنامه ریزی اهداف کمی در فاصله زمانی اساس مدل های رایج برنامه ریزی شهری و ضرورت حفظ پو

مشخص نشده اند علت این امر حفظ پویایی سیستم و ضرورت هدفگذاری سالیانه  1411تا  1311بین برنامه یعنی سال 

 بعد از بررسی و ارزیابی تحقق های نتایج سال اول اجرای برنامه می باشد. 

وابسته به موضوع خاص شهری می باشد. گروهی از موضوعات به مکانیزم و روش هدفگذاری در شهرها کامال 

صورت الزام دارای استاندارد شهری بوده که شهرها می بایست در محدوده کمینه تا بیشینه به سمت تحقق اهداف 

حرکت نمایند همچنین گروهی دیگر از شاخص ها مربوط به سیاست های ذینفعان می باشد وگروهی دیگر از 

 می بایست به صورت موضعی کمی سازی گردند.شاخص ها نیز 

در هر یک از  بندرعباسپیش از هدفگذاری نهایی شاخص ها نیازمند مشخص شدن وضعیت فعلی شهرداری 

قرار داده شد بر این اساس  شهرداریتهیه و در اختیار  جداولیشاخص های مربوطه می باشیم که به همین منظور 

استخراج گردیده  مربوطهول اجدگیری وضع موجود شاخص ها مطابق مقادیر اطالعات پایه مورد نیاز جهت اندازه 

 است. البته بدلیل عدم وجود آمار بروز در شهرداری بندرعباس این جداول به صورت کامل ارائه نگردید .
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 سازی شاخص ها به صورت ذیل می باشد:بطور کلی می توان گفت مکانیزم کمی 

   :استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده 

 بسیاری از شاخص های مربوط به گروهای موضوعی

  گروه محیط زیست 

  گروه ایمنی و بحران 

 یدسته ای از شاخص های شهرساز 

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 

 پذیرفته است.  استانداردها شناسایی 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 

 موضوعی و موضعی هدفگذاری گردند.های 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 

راهکار  های موضوعی و یا شاخص های مرتبط با ارتقای فرهنگ شهروندی، برای کمی سازی این شاخص ها از

 . استفاده از نسبت تخصیص بودجه در سایر کالنشهرها استفاده شده است.

  در سنوات گذشته: بندرعباساستفاده از بودجه کالنشهر 

در کنار سبد تخصیص بودجه کالنشهرها از   IEدر ماتریس تحلیل بندرعباسبا توجه به وضعیت تدافعی شهر 

نیز استفاده شده است. بدین منظور بودجه سنوات گذشته شهرداری   بندرعباسروند بودجه سنوات گذشته شهر 

و نسبت میزان تخصیص بودجه هر طرح به نسبت کل بودجه مشخص گردیده است و سبد  بررسی بندرعباس

تشکیل گردید و به عنوان مبنایی برای هدفگذاری این گروه از  بندرعباسبودجه تلفیقی کالن شهرها و شهر 

 تفاده قرارگرفت.شاخص ها مورد اس
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 ) کنترل نتیجه (  شاخصهای عملیاتی ذیل هر راهبرد -5-2

 

های عملیاتی استخراج گردیده است که در ادامه آورده  به عبارتراهبردها برای کنترل و تبدیل شاخص عملیاتی  51

 شده است.

گیری ، وضعیت مطلوب شاخص ، جداول شامل ستونهای کدینگ ، موضوع ، دسته ، فرمول و کد متغیر ، واحد اندازه 

 میباشد . 1412و هدف سال  1311هدف سال 
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شهري خرم، آرام و روان با محيط زيستي پايدار و برخوردار از زيست بوم هاي
چشم اندازمتمايز و ارزشمند

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 I01- 01- (در اختيار)01 aشاخص عملياتيسرانه فضاي سبز b c d( + + 1218مترمربع / نفر/(

( مساحت پارك هاي شهري تفرجگاهي(مشتمل بر پارك هاي شهري ، محلي و همسايگي
تا انتهاي ماه جاري

مترمربعaاطالعات پايه

مترمربعbاطالعات پايهمساحت كمربند سبز و پارك جنگلي تا انتهاي ماه جاري

مترمربعcاطالعات پايهمساحت فضاي سبز معابر، ميادين و رفيوژها (قطعات و جزايرترافيكي) تا انتهاي ماه جاري

نفرdاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
G S01- راهبردارتقاي سطح سالمت و بهداشت شهري02

G S I01- 02- aشاخص عملياتيتفكيك از مبدا پسماند01 b c d(( + + )/ 1220درصد100*(
كيلوگرمaاطالعات پايهميزان پسماند خشك جدا شده درب منازل از ابتداي سال تا انتهاي جاري

كيلوگرمbاطالعات پايهميزان پسماند خشك جدا شده معابر از ابتداي سال تا انتهاي جاري

كيلوگرمcاطالعات پايهميزان پسماند خشك جدا شده ايستگاه هاي ثابت و موقت از ابتداي سال تا انتهاي جاري

كيلوگرمdاطالعات پايهميزان پسماند تر جمع آوري  شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
G S I01- 02- aشاخص عملياتيسرانه توليد پسماند شهروندان02 c b(( / 850600گرم در روز/(1000*(

كيلوگرمaاطالعات پايهكل پسماند تر جمع اوري شده در ماه جاري
نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

روزcاطالعات پايه تعداد روزهاي طي شده تا انتهاي ماه جاري
G S I01- 02- aشاخص عملياتيميزان دفن پسماند03 b( / %20%70درصد100*(

كيلوگرمaاطالعات پايهميزان پسماند دفن شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
كيلوگرمbاطالعات پايهميزان پسماند تر جمع آوري  شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

G S I01- 02- 5005000كيلو وات ساعتaشاخص عملياتياستحصال انرژي از پسماند04
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كيلو وات ساعتaاطالعات پايهميزان انرژي استحصال شده از پسماندهاي شهري از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

G S01- 03
صيانت و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و كنترل آالينده هاي زيست محيطي 

شهري
راهبرد

G S I01- 03- aشاخص عملياتيساماندهي مشاغل مزاحم و آالينده01 b c d(( + + )/ %100%100درصد100*(

تعدادaاطالعات پايهتعداد  مشاغل آالينده و مزاحم انتقال يافته به شهرك هاي صنعتي  از ابتداي سال
از (ساماندهي در محل) تعداد واحدهاي مزاحم و آالينده كه براي آنها راي تمهيد اخذ شده

ابتداي سال تا پايان ماه جاري
تعدادbاطالعات پايه

تعدادcاطالعات پايهتعداد واحدهاي مزاحم و آالينده پلمپ شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
تعدادdاطالعات پايهتعداد كل واحد تجاري و كارگاهي مزاحم و آالينده شناسايي شده

شهري خرم، آرام و روان با محيط زيستي پايدار و برخوردار از زيست بوم هاي
چشم اندازمتمايز و ارزشمند

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 I02- 01- 3550درصد100*(a/b)شاخص عملياتيمجموع سهم سامانه هاي حمل و نقل عمومي موتوري در سفر هاي شهري01

عددaاطالعات پايهتعداد سفرهاي شهري با سيستم حمل و نقل عمومي موتوري استاندارد در ماه جاري

عددbاطالعات پايهتعداد كل سفرهاي درون شهري در بازه روزانه بر اساس آخرين امارگيري
G S I02- 01- (به ازاي هزار نفر)02 46تعداد به هزار نفر1000*(a/b)شاخص عملياتيسرانه تعداد تاكسي در شهر

عددaاطالعات پايهتعداد ناوگان تاكسيراني درون شهري موجود تا انتهاي ماه جاري
نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S02- 02
ايمن سازي ، مناسب سازي و افزايش سازگاري سيستم ها و تسهيالت حمل و 

نقل شهري با محيط زيست
راهبرد

G S I02- 02- 86سالaشاخص عملياتيمتوسط عمر ناوگان اتوبوسراني شهر01

سالaاطالعات پايهمتوسط عمر ناوگان اتوبوسراني شهري فعال

G S I02- 02- 86سالaشاخص عملياتيمتوسط سن ناوگان تاكسي راني مجاز02
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سالaاطالعات پايهمتوسط عمر ناوگان تاكسيراني شهري فعال
G S I02- 02- 00درصد100*(a/b)شاخص عملياتيسهم حمل و نقل ريلي در حمل و نقل درون شهري03

تعداد سفرهاي درون شهري صورت گرفته با مترو در بازه زماني روزانه بر اساس آخرين
امارگيري

تعدادaاطالعات پايه

تعدادbاطالعات پايهتعداد كل سفرهاي درون شهري در بازه روزانه بر اساس آخرين امارگيري
G S I02- 02- 300250تعداد100000*(a/b)شاخص عملياتينرخ تصادفات جرحي(به ازاي هر صدهزار نفر)04

نفرaاطالعات پايهتعداد مصدومان ناشي از حوادث رانندگي از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S02- راهبردمديريت عرضه و تقاضاي سفر03
G S I02- 03- 2535كيلومتر بر ساعتaشاخص عملياتي متوسط سرعت حركت در ساعت اوج صبح01

كيلومتر بر ساعتaاطالعات پايهميانگين سرعت حركت وسائل نقليه در ساعت اوج صبح

G S02- راهبردبكارگيري سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در مديريت و كنترل ترافيك04

G S I02- 04- 6585درصد100*(a/b)شاخص عملياتيكاهش شبكه كند و بحراني01

مجموع طول معابر آزادراهي و بزرگراهي موجود كه در ساعات اوج  بيش از 0.8 ظرفيتشان
(تا انتهاي ماه جاري) اشغال است

كيلومترaاطالعات پايه

كيلومترbاطالعات پايهطول كل معابر بزرگراهي و آزاد راهي موجود تا انتهاي ماه جاري
G S I02- 04- 100100درصد100*(a/b)شاخص عملياتيكنترل مكانيزه محدوده طرح ترافيك02

تعداد معابر ورودي به محدوده طرح مجهز به  دوربين كنترل مكانيزه طرح موجود تا انتهاي
ماه جاري

تعدادaاطالعات پايه

تعدادbاطالعات پايهتعداد معبر ورودي به محدوده طرح ترافيك در ماه جاري

G S02- راهبردنگهداري و توسعه شبكه معابر و زير ساخت هاي ارتباطي  حمل و نقل شهري05

G S I02- 05- متر طول)01 1,852,3مترطول / نفر100*(a/b)شاخص عملياتيسرانه شبكه معابر به ازاي هر شهروند(
مترطولaاطالعات پايهطول شبكه معابر آزادراهي موجود تا انتهاي ماه جاري
مترطولbطول شبكه معابر بزرگراهي موجود تا انتهاي ماه جاري
مترطولcطول شبكه معابر اصلي موجود تا انتهاي ماه جاري
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مترطولdطول شبكه معابر فرعي موجود تا انتهاي ماه جاري
نفرeاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S I02- 05- بدون نياز به تعمير و بهسازي)02 100100درصد100*(a/b)شاخص عملياتيدرصد معابر استاندارد(

تا (بدون نياز به تعمير و بهسازي) استاندارد موجود ( بزرگراهي طول  معابر(اآزاد راهي-
انتهاي ماه جاري

مترطولaاطالعات پايه

مترطولbاطالعات پايهطول كل معابر بزرگراهي و آزاد راهي موجود تا انتهاي ماه جاري

چشم اندازشهري شهروندمدار، دانش پايه و هوشمند با حكمراني مطلوب و  بهره ور

G03هدفتوسعه و نهادينه سازي بنيان هاي مديريت مطلوب و هوشمند شهري
G S03- راهبردارتقا خالقيت ، نوآوري و دانش محوري در مديريت شهري01

G S I03- 01- aشاخص عملياتينسبت بودجه تحقيق و توسعه01 b c d(( + + )/ 0,51درصد100*(

ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي برنامه ريزي به متولي گري اداره تحول
سازماني از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

ريالaاطالعات پايه

ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي خدمات شهري از ابتداي سال تا انتهاي
ماه جاري

ريالbاطالعات پايه

ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي حمل و نقل و ترافيك از ابتداي سال تا
انتهاي ماه جاري

ريالcاطالعات پايه

ريالdاطالعات پايهحجم ريالي بودجه عمراني محقق شده شهرداري از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

G S I03- 01- aشاخص عملياتيتحقق بودجه تحقيق و توسعه02 b c d e f(( + + )/( + + 100100درصد100*((
ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي برنامه ريزي به متولي گري اداره تحول

سازماني از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
ريالaاطالعات پايه

ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي خدمات شهري از ابتداي سال تا انتهاي
ماه جاري

ريالbاطالعات پايه

ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي حمل و نقل و ترافيك از ابتداي سال تا
انتهاي ماه جاري

ريالcاطالعات پايه
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ميزان بودجه محقق شده رديف طرح هاي مطالعاتي برنامه ريزي به متولي گري اداره تحول
سازماني از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

ريالdاطالعات پايه

ميزان بودجه  برنامه ريزي شده رديف طرح هاي مطالعاتي خدمات شهري از ابتداي سال تا
انتهاي ماه جاري

ريالeاطالعات پايه

ميزان بودجه برنامه ريزي شده رديف طرح هاي مطالعاتي حمل و نقل و ترافيك از ابتداي
سال تا انتهاي ماه جاري

ريالfاطالعات پايه

G S I03- 01- (مهارت اموزي)03 1525نفرساعتa/bشاخص عملياتيسرانه آموزش پرسنل شهرداري بر اساس مدل هاي استاندارد
نفرساعتaاطالعات پايه نفر ساعت آموزش برگزار شده براي پرسنل از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

نفرbاطالعات پايهتعداد كل پرسنل شهرداري
G S I03- 01- 1000 نفر04 3555نفرساعت1000*(a/b)شاخص عملياتيسرانه  برنامه هاي آموزش  شهروندي به ازاي

نفرساعتaاطالعات پايه نفر ساعت برنامه هاي آموزش شهروندي برگزار شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
G S03- راهبردهوشمندسازي و ايجاد شهرداري الكترونيك02

G S I03- 02- 315تعدادaشاخص عملياتيتوسعه خدمات غير حضوري ( خدمات الكترونيك)01

ارائه شده به شهروندان (الكترونيكي) تعداد خدمات و سرويس هاي شهروندي  غير حضوري
(كل فرايند غير حضوري مالك است) از طريق شهرداري

تعداد aاطالعات پايه

G S I03- 02- aشاخص عملياتيبروز  بودن آمار و اطالعات02 b/ 50100درصد(100*(

تعداد اقالم آماري كه به در سامانه آماري مكانمند بروز رساني شده اند از ابتداي سال تا
انتهاي ماه جاري

تعداد aاطالعات پايه

تعداد bاطالعات پايهتعداد كل اقالم آماري موجود در شهرداري از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
G S03- راهبردتحول سازماني - ساختاري نظام مديريت شهرداري03

G S I03- 03- 70100درصدaشاخص عملياتيانطباق شغل و شاغل01

درصدaاطالعات پايهميزان انطباق پذيري شاغلين با شغل هاي سازماني ارزيابي شده
G S I03- 03- bشاخص عملياتي تحقق برنامه اقدامات و شاخص هاي شهرداري02 a c((( / )+ 100100درصد2/((

پيشرفت برنامه اي پروژه هاي شهرداري در سيستم كنترل پروژه از ابتداي سال تا پايان ماه
جاري

درصدaاطالعات پايه
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درصدbاطالعات پايهپيشرفت واقعي پروژه هاي شهرداري در سيستم كنترل پروژه از ابتداي سال تا پايان ماه جاري

درصدcاطالعات پايهنمره ارزيابي عملكرد كل شهرداري در ماه جاري
G S03- راهبردتوسعه ديپلماسي شهري04

G S I03- 04- aشاخص عملياتياستيفاء حقوق شهر و شهروندان در محاكم قضائي01 b( / 100100درصد100*(

تعداد پرونده حقوقي  مطرح شده در محاكم قضايي كه به نفع شهرداري حكم صادر شده
است

تعدادaاطالعات پايه

تعدادbاطالعات پايهتعداد پرونده حقوقي  مطرح شده در محاكم قضائي

G S I03- 04- 38عددaشاخص عملياتيتوسعه خواهرخواندگي شهري02

تعداداطالعات پايهتعداد شهرهاي داراي پيمان خواهرخواندگي امضا شده با شهرداري بندرعباس
G S I03- 04- 36عددaشاخص عملياتيتوسعه تبادالت بين شهري03

 تعداد بازديد هاي صورت گرفته توسط تيم مديريتي شهرداري بندرعباس از ساير كالنشهرها
و يا بالعكس

تعداداطالعات پايه

شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين عادالنه
چشم اندازحقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

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 I04- 01- 48عددaشاخص عملياتيآماده سازي ستادهاي بحران01

عددaاطالعات پايهتعداد ستادهاي بحران تجهيز و آماده سازي شده در سطح شهر
G S04- راهبردبهبود سيستم ايمني ، پيشگيري مقابله با حريق و مديريت بحران02

G S I04- 02- (به ازاء هزار نفر)01 21,5تعداد / هزار نفر1000*(a/b)شاخص عملياتيتعداد حوادث آتش سوزي

تعدادaاطالعات پايهتعداد حريق گزارش شده ازابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S I04- 02- (به ازاء هزار نفر)02 32تعداد / هزار نفر1000*(a/b)شاخص عملياتيتعداد حوادث به جزء آتش سوزي
تعدادaاطالعات پايهتعداد حوادث واقع شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
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G S I04- 02- 1200024000نفرساعتaشاخص عملياتيآموزش شهروندي مديريت بحران شهري03
نفرساعتaاطالعات پايهنفرساعت آموزش شهروندي ارائه شده در خصوص مديريت بحران در قالب همايش هاي

G S04- راهبردنوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سكونتگاه هاي غيررسمي03
G S I04- 03- 8095درصد100*(a/b)شاخص عملياتيدرصد جمعيت حاشيه نشين به كل جمعيت شهر01

نفرaاطالعات پايهجمعيت حاشيه نشين شهر بندرعباس
نفرbاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس

G S I04- 03- 6045مترمربع/ نفر a/bشاخص عملياتيتراكم خالص جمعيت در سكونتگاه هاي غير رسمي و بافت هاي فرسوده02
هكتارaاطالعات پايهكل مساحت بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي موجود در شهر

نفرbاطالعات پايهجمعيت در سكونتگاه هاي غير رسمي و بافت هاي فرسوده تا انتهاي ماه جاري
G S I04- 03- 1550درصد100*(a/b)شاخص عملياتي نوسازي بافت هاي فرسوده  در قالب مشاركتي03

مترمربعaاطالعات پايهمساحت طرح هاي نوسازي بافت هاي فرسوده مشاركتي از ابتداي سال تا پايان ماه جاري

مترمربعbاطالعات پايهكل مساحت بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي موجود در شهر
شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين عادالنه

چشم اندازحقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

G05هدفسازماندهي و اعتالي سيما ، منظر و هويت فضاهاي شهري
G S05- راهبردزيباسازي و ارتقاي كيفيت سيما ، منظر و فضاهاي شهري01

G S I05- 01- 1540تعدادaشاخص عملياتياجراي پروژه هاي زيباسازي در شهر01
(نقاشي ديواري ، نقش برجسته،  آثار حجمي ، نماد ) اجرا شده از تعداد پروژه هنر شهري

ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
تعدادaاطالعات پايه

G S I05- 01- aشاخص عملياتيمبادي ورودي زيبا سازي شده شهر03 b( / 50100درصد100*(

تعدادa تعداد ورودي هاي زيباسازي شده شهر بندرعباس تا انتهاي ماه جاري
تعدادbاطالعات پايهتعداد كل ورودي ها به شهر بندرعباس

G S05- راهبرد انتظام بخشي به كالبد و فضاي شهري02

G S05- 03
نظارت و كنترل بر ساخت و ساز و  اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و 

معماري
راهبرد
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G S I05- 03- 01
7 ماده صد در خصوص بررسي عملكرد مهندسين ناظر و اعمال آراء  اعمال آراء تبصره

شوراي انتظامي
100100درصد100*(a/b)شاخص عملياتي

7 ماده صد از ابتداي سال تا انتهاي ماه تعدادaاطالعات پايهتعداد آراء شوراي انتظامي اعمال شده بر اساس تبصره
تعدادbاطالعات پايهتعداد تخلفات شناسائي شده در خصوص عملكرد مهندسين ناظر از ابتداي سال تا انتهاي ماه

شهري با جايگاه برتر در اقتصاد مبتني بر صنعت، تجارت و گردشگري دريا محور 
چشم اندازو نقش آفرين به عنوان دروازه تعامالت تجاري ملي و منطقه اي

شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين عادالنه
چشم اندازحقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

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 I06- 01- شاخص عملياتي تحقق سرانه كاربري هاي خدمات اساسي طرح تفصيلي01
(0.4*((a+b)/c)+0.2*(d/e
)+0.2*(f/g)+0.2*(h/i))*10

0
5090درصد

مترمربع به نفرaاطالعات پايهسرانه كاربري فضاي سبز تفرجگاهي تا پايان ماه جاري
مترمربع به نفرbاطالعات پايهسرانه كاربري فضاي سبز معابر موجود تا پايان ماه جاري

مترمربع به نفرcاطالعات پايهحداقل سرانه استاندارد كاربري فضاي سبز شهري
مترمربع به نفرdاطالعات پايهسرانه كاربري بهداشتي و درماني تا پايان ماه جاري
مترمربع به نفرeاطالعات پايهحداقل سرانه استاندارد كاربري بهداشتي و درماني
مترمربع به نفرfاطالعات پايهسرانه كاربري فرهنگي و هنري تا انتهاي ماه جاري

مترمربع به نفرgاطالعات پايهحداقل سرانه استاندارد فرهنگي و هنري
مترمربع به نفرhاطالعات پايهسرانه كاربري ورزشي تا انتهاي ماه جاري
مترمربع به نفرiاطالعات پايهحداقل استاندارد سرانه كاربري ورزشي

G S I06- 01- 100100درصد100*(a/b)شاخص عملياتيبودجه محروميت زدايي02

به مناطق محروم از صندوق نقدي) ) حجم ريالي منابع نقدي واگذار شده از طرف مركز
ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

ميليون ريال aاطالعات پايه
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حجم ريالي كل منابع نقدي برنامه ريزي شده براي واگذاري از طرف شهرداري مركز  براي
مناطق محروم از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

ميليون ريال bاطالعات پايه

G S I06- 01- 1000 نفر)03 (به ازاي aشاخص عملياتيسرانه زير ساخت هاي فرهنگي و هنري b c d e(( + + + )/ 1525مترمربع1000*(

مترمربعaاطالعات پايهمساحت فرهنگسراهاي تحت پوشش شهرداري تا انتهاي ماه جاري
مترمربعbاطالعات پايهمساحت كتابخانه هاي و سالن هاي مطالعه عمومي تا انتهاي ماه جاري

مترمربعcاطالعات پايهمساحت نگارخانه ها تا انتهاي ماه جاري
مترمربعdاطالعات پايهمساحت سالن هاي نمايش تا انتهاي ماه جاري

نفرeاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
G S06- راهبردتوسعه و بهبود زير ساخت هاي خدماتي مورد نياز گردشگران02

G S I06- 02- aشاخص عملياتيرشد تعداد گردشگران خارجي و داخلي شهر بندرعباس01 b b(( - )/ 1015درصد100*(

تعداد گردشگران داخلي و خارجي وارد شده به شهر بندرعباس از ابتداي سال تا انتهاي ماه
جاري

عددaاطالعات پايه

95 در مدت مشابه تعداد گردشگران داخلي و خارجي وارد شده به شهر بندرعباس در سال
(از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري)

عددbاطالعات پايه

G S06- 03
توسعه زير ساختهاي فرهنگي ، ورزشي و تفريحي و غني سازي اوقات فراغت 

شهروندان
راهبرد

G S I06- 03- شهرداري براي هر شهروند01  ( (سرپوشيده و روباز aشاخص عملياتيسرانه وسعت مراكز ورزشي b c( + 0,10.2متر مربع/(

متر مربعaاطالعات پايهمساحت مجموعه هاي ورزشي سرپوشيده همگاني تحت پوشش شهرداري تا انتهاي ماه جاري

متر مربعbاطالعات پايهمساحت مراكز ورزشي رو باز همگاني تحت پوشش شهرداري تا انتهاي ماه جاري

نفرcاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
G S06- راهبردبهسازي و نوسازي تاسيسات ، ماشين االت و زيرساخت هاي شهري04

G S I06- 04- 100100درصد100*(a/b)شاخص عملياتي ميانگين عمر ماشين االت عمراني01
(8 سال) سالaاطالعات پايهاستاندارد عمر ماشين االت عمراني

سالbاطالعات پايهميانگين عمر ماشين آالت عمراني با مالكيت شهرداري بندرعباس
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شهري با جايگاه برتر در اقتصاد مبتني بر صنعت، تجارت و گردشگري دريا محور 
چشم اندازو نقش آفرين به عنوان دروازه تعامالت تجاري ملي و منطقه اي

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 I07- 01- 210درصدaشاخص عملياتي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي01
نسبت حجم ريالي سرمايه گذاري جذب شده بخش خصوصي در پروژه هاي شهرداري به

از ابتداي سال تا پايان ماه جاري (عملياتي شده) بودجه عمراني
درصدaاطالعات پايه

G S07- راهبردبهبود شرايط كسب و كار در راستاي رونق اقتصاد شهري02
G S I07- 02-                            1015درصد100*(a/b)شاخص عملياتيرونق ساخت و ساز تجاري01

مترمربعaاطالعات پايهمساحت اعياني پروانه تجاري صادر شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

مترمربعbاطالعات پايه مجموع مساحت اعياني پروانه ساخت و ساز صادر شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

G S I07- 02- 2040درصد100*(a/b)شاخص عملياتيساخت واحدهاي تجاري و كارگاهي  در مجتمع هاي ساماندهي مشاغل شهري02

تعداد واحد تجاري و كارگاهي ساخته و واگذار شده به بهره برداران در مجتمع هاي
ساماندهي مشاغل شهري از ابتداي سال تا پايان ماه جاري جاري

تعدادaاطالعات پايه

تعدادbاطالعات پايهتعداد كل واحد تجاري و كارگاهي مزاحم و آالينده شناسايي شده
G S07- راهبردتوسعه منابع درآمدي پايدار شهري03

G S I07- 03- 2035درصد100*(a/b)شاخص عملياتي  درامدهاي پايدار شهرداري01

از (بر اساس كدهاي تفصيلي درامدهاي پايدار) حجم ريالي درآمدهاي پايدار  محقق شده
ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

ريالaاطالعات پايه

حجم ريالي درآمدهاي شهرداري محقق شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري ( نقدي و غير
نقدي)

ريالbاطالعات پايه

G S I07- 03- 80100درصد100*(a/b)شاخص عملياتياستهالك خدمات(بهاء خدمات اخذ شده نسبت به بهاء خدمات ارائه شده)02
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ريالaاطالعات پايهحجم ريالي بهاء خدمات اخذ شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري
ريالbاطالعات پايهحجم ريالي بهاء خدمات ارائه شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

G S I07- 03- 03
 تامين منابع مالي از خدمات فاينانس پروژه هاي شهري با رويكرد استفاده از خدمات بانكي،

بيمه اي و بورسي
5001000ميليون يوروaشاخص عملياتي

حجم ريالي تامين منابع مالي محقق شده از خدمات فاينانس خارجي پروژه هاي شهري با 
رويكرد استفاده از خدمات بانكي، بيمه اي و بورسي از ابتداي سال تا پايان ماه جاري

ميليون يوروaاطالعات پايه

G S I07- 03- 90100درصد100*(a/b)شاخص عملياتيتحقق درآمدهاي شهرداري04
حجم ريالي درآمدهاي شهرداري محقق شده از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري ( نقدي و غير

نقدي)
ريالaاطالعات پايه

حجم ريالي درآمدهاي پيش بيني شده شهرداري از ابتداي سال تا انتهاي ماه اندازه گيري
(نقدي و غير نقدي)

ريالbاطالعات پايه

G S07- راهبردمديريت بهينه منابع و مصارف04
G S I07- 04- aشاخص عملياتيبهره وري بودجه01 b c d(( / )/( / 100100درصد100*((

ريالaاطالعات پايهحجم ريالي بودجه عمراني محقق شده شهرداري از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

ريالbاطالعات پايهحجم ريالي بودجه عمراني برنامه ريزي شده از ابتداي سال تا پايان ماه جاري
ريالcاطالعات پايهحجم ريالي بودجه جاري محقق شده از ابتداي سال تا پايان ماه جاري

ريالdاطالعات پايهحجم ريالي بودجه جاري برنامه ريزي شده از ابتداي سال تا پايان ماه جاري
شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين عادالنه

چشم اندازحقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

چشم اندازشهري شهروندمدار، دانش پايه و هوشمند با حكمراني مطلوب و  بهره ور

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 I08- 01- 01137 100100درصد100*(a/b)شاخص عملياتيرضايت شهروندان از نحوه رسيدگي  پيامهاي
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137 كه شهروندان از اقدامات انجام شده رضايت داشته اند از تعداد تماس هاي پيگيري شده
ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

تعدادaاطالعات پايه

تعدادbاطالعات پايهتعداد تماس هاي مردمي 137  در موضوعات مختلف شهري از ابتداي سال تا انهاي ماه جاري

G S I08- 01- 412تعدادaشاخص عملياتيتعداد نظرسنجي هاي موضوعي صورت گرفته از شهروندان02

تعدادaاطالعات پايهتعداد نظرسنجي هاي موضوعي صورت گرفته از شهروندان از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

G S08- راهبردارتقاي فرهنگ شهروندي02

G S I08- 02- 625تعدادaشاخص عملياتيتوليد و نشر محتواي فرهنگي01

تعداد عنوان كتاب ، كتابچه ، برشور ، بسته فرهنگي چند رسانه اي توليد و منتشر شده در 
سطح شهر از ابتداي سال تاانتهاي ماه جاري (تعداد عنوان مدنظر است نه تيراژ)

تعدادaاطالعات پايه

G S I08- 02- 2080تعدادa+b+cشاخص عملياتيگسترش برنامه هاي فرهنگي ، آموزشي در درون محالت02

تعداد مراسمات بزرگداشت مفاخر و مشاهير و شخصيت هاي محالت برگزارشده در سطح
محالت از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

تعدادaاطالعات پايه

تعداد جلسات نقد و بررسي ادبي و شعر برگزارشده در سطح محالت از ابتداي سال تا انتهاي
ماه جاري

تعدادbاطالعات پايه

تعداد مسابقات قراني و كتابخواني محالت و ساير برنامه هاي فرهنگي و آموزشي برگزارشده
در سطح محالت از ابتداي سال تا انتهاي ماه جاري

تعدادcاطالعات پايه
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شهري خرم، آرام و روان با محيط زيستي پايدار و برخوردار از زيست بوم
چشم اندازهاي متمايز و ارزشمند

G01
ساماندهي ، حفاظت و بهبود مستمر كيفيت و پايداري محيط زيست 

شهري
هدف

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- مناطق سه گانهطرحتوسعه فضاي سبز تفرجگاهي1
G S P A i01- 01- 01- 1- (تفرجگاهي)1 3,13,36مترمربعaشاخصسرانه پاركهاي شهري

118،000مترمربعaاطالعات پايهمساحت پارك و بوستانهاي احداث شده
G S P A01- 01- 01- مناطق سه گانهطرحتوسعه فضاي سبز معابر، ميادين و رفيوژها2
G S P A i01- 01- 01- 2- aشاخصسرانه فضاي سبز معابرشهري1 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- مناطق سه گانهطرحتوسعه 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- مناطق سه گانهطرحتوسعه 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- مناطق سه گانهطرحتوسعه كمربند سبز حفاظتي شهر1

55,38مترمربعa/cشاخصسرانه كمربند شهري
3،036،420177،000مترمربعaاطالعات پايهمساحت كمربند سبز احداث شده

نفرcاطالعات پايهجمعيت شهر بندرعباس
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G S P A01- 01- 02- مناطق سه گانهطرحتبديل اراضي باكاربري هاي غيرشهري و متروكه به فضاي سبز2

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

مترمربعaشاخص

متروكه ، باير و كاربري غير شهري) ) مساحت اراضي  با كاربري هاي غير شهري
تبديل 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- مناطق سه گانهطرحبازپيرايي،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- مناطق سه گانهطرحشناسايي 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- مناطق سه گانهطرحاستفاده 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- سازمان پاركهاطرحارتقاء 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- سازمان پاركهاطرححفاظت از باغات  خصوصي و منابع طبيعي اكولوژيكي و زيست بومها3
%35%15درصدc*100/(a+b)شاخصمساحت باغات تحت حمايت طرح هاي حفاظت از باغات

..) حفظ واحياء شده تامين نهاده و ) مساحت باغات خصوصي كه با حمايت شهرداري
اند

مترمربعaاطالعات پايه

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- سازمان پاركهاطرحتوسعه فضاي سبز خانگي و خصوصي1
نسبت سهم فضاي سبز خانگي در صدور پروانه و گواهي پايان كار ساختمانهاي

مسكوني
%4%2درصد100*(a/b)شاخص

ساختمان هايي كه در مساحت فضاي سبز خانگي احداث شده در واحدهاي مسكوني(
شش ماه نخست سال جاري پايان ساخت گرفته اند)

مترمربعaاطالعات پايه

مساحت گواهي پايان كار ساختمانهاي مسكوني صادر شده در شش ماه نخست سال
جاري

مترمربعbاطالعات پايه

G S P A01- 01- 05- 2
اطالع رساني و افزايش سطح آگاهي شهروندان در خصوص نگهداري فضاي سبز

شهري و خانگي
سازمان فرهنگيطرح

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- سازمان مديريت طرح افزايش مكانيزاسيون جمع اوري پسماند و تنظيف شهري1
پسماند

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- سازمان مديريت طرحساماندهي و تنظيف  خورها ، جوي ها و كانالهاي دفع فاضالب شهري2
پسماند

%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

مترمربعbاطالعات پايهمساحت كل خورها ، جوي ها و كانالهاي دفع فاضالب شهري
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G S P A01- 02- 01- سازمان مديريت طرحمديريت و راهبري بهينه جمع آوري و انتقال پسماند و رفت و روب شهري3
پسماند

%100%100درصدaشاخصتحقق طرح جامع مديريت پسماند شهري

درصدbاطالعات پايهدرصد پيشرفت طرح جامع مديريت پسماند شهري

G S P A01- 02- 01- سازمان مديريت طرحمديريت و كنترل توليد پسماند شهر4
پسماند

0,910,850,6كيلوگرمaشاخصكاهش سرانه پسماند

كيلوگرمaاطالعات پايهميزان سرانه پسماند

G S P A01- 02- 01- سازمان مديريت طرحمديريت  شيرابه ها5
پسماند

%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- سازمان مديريت طرحاحداث كارخانجات بازيافت پسماند خشك1
پسماند

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- مناطق سه گانهطرحايجاد 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- سازمان مديريت طرحتوسعه و بهره وري مراكز پردازش پسماند1
پسماند

        10,000       2,000تن در روزaشاخصتوسعه ظرفيت مراكز پردازش پسماند خشك

تن در روزaاطالعات پايه ظرفيت مراكز پردازش پسماند خشك
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G S P A01- 02- 03- سازمان مديريت طرحپردازش پسماندهاي ساختماني2
پسماند

%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- سازمان مديريت طرحاستحصال انرژي از پسماند3
پسماند

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- سازمان مديريت طرحتوسعه و بهداشتي سازي لندفيل هاي دفن پسماند1
پسماند

%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- سازمان مديريت طرحساماندهي مراكز دفن نخاله ساختماني2
پسماند

%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- مناطق سه گانهطرحاحداث سرويس هاي بهداشتي عمومي در معابر1

43640230چشمهaشاخصتوسعه سرويسهاي بهداشتي سطح شهر

چشمهaاطالعات پايهتعداد سرويسهاي بهداشتي موجود

G S P A01- 02- 05-  معاونت خدمات طرحكنترل جمعيت جوندگان ،حيوانات بالصاحب و ناقل بيماري به انسان2
شهري

%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- سازمان مديريت طرحاصالح الگوي مصرف در راستاي كاهش توليد  و تفكيك پسماند در مبدا1
پسماند
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      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- سازمان فرهنگيطرحآموزش ، 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- مناطق سه گانهطرحاستفاده 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-  معاونت خدمات طرحتصفيه پساب و استفاده در آبياري فضاي سبز2
شهري

0100400ليتر بر ثانيهaشاخصميزان پساب خريداري شده

ليتر بر ثانيهaاطالعات پايهميزان پساب خريداري شده
G S P A01- 03- 01- مناطق سه گانهطرح احداث و توسعه خطوط انتقال آب و كلكتورها3

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
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G S P A01- 03- 01- مناطق سه گانهطرحتجهيز ، 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- مناطق سه گانهطرحجدا 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-  معاونت خدمات طرحمطالعه و پياده سازي سيستم هاي نوين بهره برداري از آب هاي سطحي و خاكستري6
شهري

%30%10%0درصد100*(a/b)شاخصدرصد آبهاي سطحي و خاكستري  مصرفي در فضاي سبز
ميزان آب سطحي و خاكستري جمع آوري و آماده سازي شده جهت مصرف فضاي

سبز
ليترaاطالعات پايه

ليترbاطالعات پايهميزان كل آب مصرفي در فضاي سبز
G S P01- 03- سياست اجراييمديريت انرژي02

G S P A01- 03- 02-  معاونت خدمات طرحمديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات و تجهيزات  در اختيار شهرداري1
شهري

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
 معاونت خدمات طرح

شهري
(كيلو وات ساعت) 015100كيلو وات ساعتa+b+cشاخص توليد انرژي خورشيدي
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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- ساماندهي مشاغلطرحانتقال 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- ساماندهي مشاغلطرحساماندهي 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

عددbاطالعات پايهتعداد رسته هاي مزاحم شناسايي شده

G S P A01- 03- 03-  معاونت خدمات طرحپااليش مستمر آاليندگي هاي زيست محيطي و ذرات معلق3
شهري

104عددaشاخصتعداد دستگاه سنجش آلودگي نصب شده در مراكز پر تردد شهر

G S P A01- 03- 03-  معاونت خدمات طرحتدوين و تصويب لوايح در خصوص اخذ عوارض آاليندگي4
شهري

%80%20درصدaشاخصنسبت حجم ريالي عوارض آاليندگي اخذ شده از صنايع و مشاغل آالينده به پيش بيني
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شهري خرم، آرام و روان با محيط زيستي پايدار و برخوردار از زيست بوم
چشم اندازهاي متمايز و ارزشمند

G02
  بهبود نظام حمل و نقل و ترافيك و روان و سالم سازي عبور ومرور 

شهري
هدف

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- معاونت ترافيكطرحتامين 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- معاونت ترافيكطرحاحداث 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- معاونت ترافيكطرحنگهداري ، كنترل و نظارت حمل و نقل عمومي موتوري3

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
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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 معاونت ترافيكطرحتامين 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- معاونت ترافيكطرحبهينه 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- معاونت ترافيكطرحتوسعه 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

%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) مناطق سه گانهطرحايجاد 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
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2024عددaاطالعات پايهتعداد ايستگاه اتوبوس تندرو احداث شده
40عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاه اتوبوس تندرو مورد نياز بر اساس طرح جامع ترافيك

G02-S01-P02-A5معاونت ترافيكطرح 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 .. ) معاونت ترافيكطرح 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- LRT و .. )7 منو ريل ، ) معاونت ترافيكطرحاحداث 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 ( .. LRT و منو ريل ، ) عددbاطالعات پايهتعداد ايستگاههاي  ناوگان انبوه بر

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
مناطق سه گانهطرح

%100%60درصد100*(a/b)شاخصطول معابر مناسب سازي شده در پياده روها جهت حركت معلولين و سالمندان

بويژه جهت حركت معلولين و ) طول معابر پياده رو ايمن و مناسب سازي شده 
( سالمندان

مترطولaاطالعات پايه

مترطولbاطالعات پايهطول معابر پياده رو غير ايمن و نامناسب ( بويژه جهت حركت معلولين و سالمندان )

G S P A02- 02- 01- مناطق سه گانهطرحاحداث و نگهداري گذرگاه هاي همسطح و غير همسطح عابر پياده2
%100%60درصد100*(a/b)شاخصتوسعه گذرگاههاي همسطح و غيرهمسطح جهت عبور عابرين پياده
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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- مناطق سه گانهطرحتوسعه 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- مناطق سه گانهطرحاصالح 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- مناطق سه گانهطرحاحداث 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

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
معاونت ترافيكطرح

%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
معاونت ترافيكطرح

%100%50درصد100*(a/b)شاخص تجهيز ناوگان سنگين و نيمه سنگين عمومي و نيمه عمومي به فيلتر جذب دود
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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- معاونت ترافيكطرحكنترل 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- معاونت ترافيكطرحاستفاده 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- معاونت ترافيكطرحاستفاده 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
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- مناطق سه گانهطرحتوسعه، 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- مناطق سه گانهطرحتوسعه، 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- معاونت ترافيكطرحاجراي طرح ها و محدوديت هاي ترافيكي تردد خودروهاي شخصي و كم سرنشين1
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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
معاونت ترافيكطرح

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
سازمان فرهنگيطرح

نفر ساعت برنامه آموزشي در موضوعات حمل و نقل شهري براي شهروندان و
(در سال) رانندگان

4848ساعتaشاخص

G S P A02- 03- 02- معاونت ترافيكطرحافزايشهمكاري هاي دو جانبه و توسعه ظرفيت هاي مديريتي پليس راهور2
طرح معاينه فني وتردد موتور ) افزايش اثربخشي جلسات مشترك با پليس راهور

(.. سيكلت 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
معاونت ترافيكطرح

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)
سازمان فرهنگيطرح

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
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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
معاونت ترافيكطرح

%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- معاونت ترافيكطرحتوسعه و تجهيز مركز داده كنترل ترافيك2
%100%100درصد100*(a/b)شاخصكنترل مكانيزه محدوده طرح ترافيك

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- معاونت ترافيكطرحايجاد 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 معاونت ترافيكطرحاستفاده 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)معاونت ترافيكطرحتوسعه 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- معاونت ترافيكطرحمديريت 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
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G S P A02- 04- 02- 3
توسعه و يكپارچگي استفاده از كارت هاي الكترونيكي شهروندي در سيستم هاي

حمل و نقل
معاونت ترافيكطرح

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- معاونت ترافيكطرحاستقرار 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- معاونت ترافيكطرحاستقرار و نگهداري سيستم هوشمند مديريت و پايش  اتوبوسراني5

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 مناطق سه گانهطرحتوسعه 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)
( (طرح تفصيلي يا طرح جامع حمل و نقل 2 پيش بيني شده مترطولbاطالعات پايهطول كل معابر شرياني درجه

G S P A02- 05- 01- مناطق سه گانهطرحتوسعه شبكه معابر محلي2
%100%50درصد100*(a/b)شاخص توسعه معابر محلي

مترطولaاطالعات پايهطول معابر محلي اصلي و فرعي (موجود)
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( (طرح تفصيلي يا طرح جامع حمل و نقل مترطولbاطالعات پايهطول معابر محلي اصلي و فرعي پيش بيني شده

G S P A02- 05- 01- معاونت فني عمرانيطرحاحداث، 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- مناطق سه گانهطرحنگهداري، تعميرات و بهسازي ساختارمند شبكه معابر4
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- معاونت فني عمرانيطرحتوسعه 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 پيش بيني شده (زيرگذر و روگذر) تعداد تقاطع غيرهسطح

( جامع حمل و نقل
عددbاطالعات پايه

G S P02- 05- سياست اجراييساماندهي و توسعه فضاي پاركينگ02
G S P A02- 05- 02- مناطق سه گانهطرح 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- معاونت ترافيكطرحساماندهي 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
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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
معاونت ترافيكطرح

%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- معاونت ترافيكطرحتوسعه، تجهيز و بهسازي پايانه هاي مسافربري برون شهري1

%60%0درصد100*(a/b)شاخصتوسعه پايانه هاي مسافربري

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- معاونت ترافيكطرحتوسعه، 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

چشم اندازشهري شهروندمدار، دانش پايه و هوشمند با حكمراني مطلوب و  بهره ور

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- معاونت برنامه ريزيطرحارتقاء 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
ايجاد زيرساخت تبادل و انتقال دانش پروژه هاي شهري در سطح شهرداري (شبكه

مديريت دانش شهرداري)
معاونت برنامه ريزيطرح

پروژه اييشاخصطراحي و استقرار نظام مديريت دانش در شهرداري

G S P A03- 01- 01- معاونت برنامه ريزيطرحتقويت ساختار و نقش مركز پژوهش در تصميمات مديران3

510عددaشاخصتعداد راهكارههاي ارائه شده به مديران از مركز پژوهش
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G S P A03- 01- 01- 4
حمايت از مطالعات و  پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي در موضوعات مديريت

شهري
معاونت برنامه ريزيطرح

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- معاونت برنامه ريزيطرحآناليز شغل و شاغل و انطباق آن1

پروژه اييaشاخصاجراي پروژه تجزيه و تحليل مشاغل مطابق با برنامه
G S P A03- 01- 02- معاونت برنامه ريزيطرحنيازسنجي و توانمندسازي منابع انساني2

عملكرديعددaشاخص  دوره هاي آموزشي شناسائي واجرا  شده بر اساس آناليز شغل و شاغل
G S P A03- 01- 02- معاونت برنامه ريزيطرحايجاد 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- معاونت برنامه ريزيطرحبرنامه ريزي منابع انساني1

پروژه اييaشاخصتدوين و استقرار برنامه توانمند سازي پرسنل
G S P A03- 01- 03- معاونت برنامه ريزيطرحاصالح 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- معاونت برنامه ريزيطرحساماندهي 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) معاونت برنامه ريزيطرحاستقرار 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- معاونت برنامه ريزيطرحشناسايي و تامين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري بهنگام شهرداري2
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ريالaشاخصحجم ريالي مورد نياز جهت تامين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري شهرداري

G S P A03- 02- 01- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه 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

%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- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه 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- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه 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- معاونت برنامه ريزيطرحمكانيزه نمودن فرآيندهاي كاري شهرداري2

٪100 فرايندها٪20  فرايندهاعددaشاخصتعداد فرآيندهاي كاري شهرداري مكانيزه شده

G S P A03- 02- 02- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه دفاتر ارائه خدمات الكترونيك شهرداري3

15عددaشاخصتعداد دفاتر خدمات الكترونيكي فعال

G S P A03- 02- 02- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه سيستمهاي يكپارچه هوشمند شهري4
سيستمهاي هوشمند ترافيكي ، سيستمهاي ) تحقق يكپارچه سازي سيستمهاي هوشمند شهري

(.. هوشمند خدمات شهري  و
%100%100درصدaشاخص
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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- معاونت برنامه ريزيطرحشناسايي ، تدوين و مهندسي مجدد فرايندهاي كاري شهرداري1

عملكرديعددaشاخصتعداد فرايندهاي كاري شهرداري كه شناسايي و تدوين شده است
G S P A03- 03- 01- معاونت برنامه ريزيطرحاستقرار كامل چارت سازماني شهرداري2

%100%60شاخصتحقق چارت سازماني شهرداري

G S P03- 03- سياست اجراييبرنامه محوري وگسترش و نهادينه نمودن سيستم ها و نظامات بهره ور مديريتي02

G S P A03- 03- 02- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه 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
معاونت برنامه ريزيطرح

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
معاونت برنامه ريزيطرح

%100%50درصدaشاخصدرصد اقالم آماري بروزرساني شده

G S P A03- 03- 03- معاونت برنامه ريزيطرحتوسعه 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- معاونت برنامه ريزيطرحبروز 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- معاونت برنامه ريزيطرحشفاف 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- معاونت برنامه ريزيطرحتهيه منشور و آيين نامه اخالقي و انظباطي2
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پروژه اييشاخصتهيه و ويرايش جديد منشور اخالقي كاركنان شهرداري

G S P A03- 03- 04- مديريت روابط طرحتكريم ارباب رجوع و گسترش بازرسي هاي فني و قانوني3
عمومي

پياده سازي نظام تكريم ارباب رجوع دركل ساختار شهرداري بر اساس دستورالعمل و
فرايند اجرائي مصوب

پروژه اييشاخص

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- مديريت روابط طرحايجاد و توسعه پرتال بهنگام شهرداري به زبان هاي مختلف1
عمومي

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
مديريت روابط طرح

عمومي
تعداد گزارشات موضوعي تهيه شده در تجارب و دستاوردهاي مديريت شهري

شهرداري بندرعباس
10عددaشاخص

G S P A03- 04- 01- مديريت روابط طرحتبادل دانش و تجربيات با كالنشهرهاي هدف3
عمومي

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،

مديريت روابط طرحUnhabitat، بانك توسعه آسيايي و...)
عمومي

عملكرديعددaشاخصعضويت هاي شهرداري بندرعباس در مجامع بين المللي

G S P A03- 04- 01- مديريت روابط طرحميزباني برگزاري همايش ها و رخدادهاي مديريت شهري5
عمومي

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- مديريت روابط طرحشناسايي و رايزني با شهرهاي هدف به منظور تبادل پيمان خواهرخواندگي1
عمومي
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توسعه مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شهري، فني و سياسي ميان شهرهاي
خواهر خوانده

عملكرديعددaشاخص

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-
مديريت روابط طرح

عمومي

پروژه اييشاخصبررسي تطبيقي مطالعات و عملكرد شهرهاي موفق در مديريت شهري
شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين

چشم اندازعادالنه حقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

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- مديريت بحرانطرحمقاوم سازي ، بهسازي و نوسازي ساختمان هاي شهرداري1
%100%15%0درصد100*(a/b)شاخصنسبت ساختمان هاي مقاوم سازي شده در اختيار شهرداري

عددaاطالعات پايهتعداد ساختمان هاي در اختيار شهرداري  كه نياز  به مقاوم سازي دارند (تعداد)
عددbاطالعات پايهتعداد ساختمان هاي در اختيار شهرداري كه مقاوم سازي شده است (تعداد)

G S P A04- 01- 01- مناطق سه گانهطرحمقاوم 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- مديريت بحرانطرحشناسايي 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
معاونت شهرسازيطرح

%100%100%100درصد100*(a/b)شاخصتاييد ايمني ساخت و ساز هاي شهري(مترمربع)
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659622مترمربعaاطالعات پايهمساحت ساخت و ساز انجام شده داراي تاييديه ايمني از سازمان آتش نشاني (مترمربع)

540050مترمربعbاطالعات پايهمساحت ساخت و ساز انجام شده (مترمربع)

G S P A04- 01- 01- مناطق سه گانهطرحمقاوم 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- مناطق سه گانهطرحارتقا ضريب ايمني ساحل در برابر طوفان و سونامي احتمالي6
%100%50درصد100*(a/b)شاخصايمن سازي نقاط حادثه خيز ساحل

از نظر احتمال طوفان و سونامي ) در ساحل ) 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- مناطق سه گانهطرحاحياء 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)
(متر) مترطولbاطالعات پايهطول كانالها و خورهاي ساماندهي و احيا شده

G S P A04- 01- 02- معاونت فني عمرانيطرحتهيه 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
مناطق سه گانهطرح

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
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مورد نياز ( .. كانال ، كانيو و ) مترطولbاطالعات پايه شبكه جمع آوري آبهاي سطحي
%100%70درصد100*(a/b)شاخصتوسعه چاههاي جذبي

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- سازمان آتش نشانيطرح 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 مناطق سه گانهطرحتوسعه 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- سازمان آتش نشانيطرحتوسعه 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- سازمان آتش نشانيطرحتوانمند 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- مديريت بحرانطرحمكانيابي 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- مناطق سه گانهطرحايجاد 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
مديريت بحرانطرح

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- مديريت بحرانطرحايجاد 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- سازمان آتش نشانيطرحآموزش 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- مديريت بحرانطرحتهيه 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- مديريت بحرانطرحبرگزاري 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- مديريت بحرانطرحتهيه 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- معاونت شهرسازيطرحجلب 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- 1معاونت شهرسازيطرحتشويق به اجراي پروژه هاي تجميعي شهروندان در بافت فرسوده2

28عددaشاخصارائه طرحهاي تشويقي جهت افزايش صدور پروانه هاي  تجمعي در بافت فرسوده
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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
معاونت شهرسازيطرح

%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
(مترمربع) دسترسي هاي اضطراري

     87,260مترمربعaاطالعات پايه

مساحت  شناسائي شده جهت بازگشايي معابر در محدوده بافت فرسوده شهري  با
(مترمربع) تاكيد بر بهبود دسترسي هاي اضطراري

      436,300مترمربعbاطالعات پايه

G S P A04- 03- 02- مديريت بحرانطرحايمن 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
معاونت شهرسازيطرح

پروژه اييشاخصشناسايي، مطالعه و طراحي پروژه هاي محرك توسعه در بافت فرسوده

G S P A04- 03- 02- 4
طرح هاي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي بارويكرد تامين سرانه هاي خدمات

اساسي
معاونت شهرسازيطرح

افزايش10درصديمترمربعaشاخص ارتقاء كمي و كيفي سرانه هفتگانه خدماتي در  سكونتگاه هاي غيررسمي

129534مترمربعaاطالعات پايهميانگين وزني مساحت  خدماتي هفتگانه در سكونتگاه هاي غيررسمي (مترمربع)
شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين

چشم اندازعادالنه حقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

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

G S P A05- 01- 01- مناطق سه گانهطرحاحداث و توسعه هنرهاي شهري  (گرافيك شهري، نقاشي ديواري و نقش برجسته و...)1
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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- مناطق سه گانهطرحاحداث 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- مناطق سه گانهطرحاحداث 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- مناطق سه گانهطرحساماندهي 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- مناطق سه گانهطرحزيبا 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- مناطق سه گانهطرحطراحي 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

(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
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G S P A05- 01- 01- مناطق سه گانهطرحنورپردازي شهري7

0210عددaشاخصنورپردازي بناهاي شاخص شهر (بناهاي ارزشمند تاريخي، بناهاي واجد ارزش شهري  )

عددaاطالعات پايهتعداد  بناهاي شاخص شهر كه بر اساس ضوابط ، نورپردازي شده است (مترمربع)
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- مناطق سه گانهطرحساماندهي 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- مناطق سه گانهطرحتوسعه  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

تعداد مبلمان و المان هاي مورد نياز درمعابر، ميدان ها و فضاهاي شهري بر اساس
استانداردها

عددbاطالعات پايه

G S P A05- 01- 02- 2
تدوين ضوابط و استاندارد طراحي مبلمان شهري مطابق با شرايط فرهنگي و اقليمي

بندرعباس
سازمان پاركهاطرح

%100درصد100*(a/b)شاخصتدوين و تصويب اليحه ضوابط و مقررات مبلمان شهري

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
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G S P A05- 01- 03- معاونت شهرسازيطرحشناسايي 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- معاونت شهرسازيطرحهمكاري 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- معاونت شهرسازيطرحبروزرساني 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
معاونت شهرسازيطرح

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- معاونت شهرسازيطرحطرح 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-A4معاونت شهرسازيطرحطرح هاي ساماندهي و ارتقاي كيفيت محيطي ساحل

1عددaشاخصتعداد طرح هاي ساماندهي و زيباسازي ساحل
G05-S02-P01-A5معاونت شهرسازيطرحطراحي شهري پهنه ها و محورهاي مستعد شهري

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- معاونت شهرسازيطرحتهيه 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
معاونت شهرسازيطرح
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5000مترمربعaشاخصمساحت اجرا شده كمربند سبز در اراضي دستگاه هاي ذيصالح در حريم
G S P A05- 02- 02- معاونت شهرسازيطرحتهيه طرحهاي ساماندهي و زيباسازي ورودي هاي شهر3

13عددaشاخصتعداد طرحهاي ساماندهي و زيباسازي ورودي هاي شهر ارائه شده

G05-S02-P02-A4معاونت شهرسازيطرحكنترل 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-A1معاونت شهرسازيطرحكنترل 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-A2معاونت شهرسازيطرح 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

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-A3معاونت شهرسازيطرحاستقرار 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- معاونت شهرسازيطرحتقويت سياست ها و برخوردهاي قانوني و موثر بر تخلفات ساختماني1

پروژه اييaشاخصتضعيف منافع مالي تخلفات ساختماني
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٪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- معاونت شهرسازيطرحاصالح و بروزرساني فرآيند صدور پروانه و نظارت بر اجراي ساخت و سازها2

%100%100عددaشاخصنسبت فرايندهاي ساختماني به روز رساني شده

شهري با جايگاه برتر در اقتصاد مبتني بر صنعت، تجارت و گردشگري دريا 
چشم اندازمحور و نقش آفرين به عنوان دروازه تعامالت تجاري ملي و منطقه اي

شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين
چشم اندازعادالنه حقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

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- مناطق سه گانهطرحاحداث 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- 05مناطق سه گانهطرحتوسعه 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- آرامستانهاطرحتوسعه و بهسازي آرامستان ها و افزايش ظرفيت دفن اموات1

75000مترمربعaشاخصتوسعه آرامستان ها
(مترمربع) مترمربعaاطالعات پايهسطح  خالص قابل دفن موجود آرامستان هاي مجاز

G S P A06- 01- 02- معاونت شهرسازيطرحمحروميت زدايي از مناطق و محالت كمتر توسعه يافته2
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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-  معاونت خدمات طرحايجاد ستادهاي هدايت گردشگران و مديريت گردشگران در ايام اوج مسافر1
شهري

%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-  معاونت خدمات طرحتوسعه و تجهيز و بهسازي مراكز اسكان موقت شهرداري2
شهري

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- سازمان فرهنگيطرحارائه خدمات و محصوالت فرهنگي به گردشگران1
13نفر/برنامهaشاخص خدمات و محصوالت فرهنگي برنامه ريزي شده به گردشگران

G S P A06- 02- 02- سازمان فرهنگيطرحايجاد تورها و سرويس هاي ويژه گردشگري2
3عددaشاخصتعداد تورهاي متنوع موضوعي و سرويس هاي ويژه گردشگري برگزار شده

G S P A06- 02- 02- سازمان فرهنگيطرحايجاد 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

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- مناطق سه گانهطرحاحداث و توسعه فرهنگسراها و گسترش شعاع پوشش آنها1
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0,20,20.5مترمربع/نفرaشاخصافزايش متوازن سرانه فضاهاي فرهنگي و هنري  به منظور دسترسي عادالنه همگاني

G S P A06- 03- 01- سازمان فرهنگيطرحارتقاء 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- سازمان فرهنگيطرحتوسعه ، تجهيز و نگهداري كتابخانه ها1

210عددaشاخصتوسعه ايستگاههاي مطالعه در اماكن عمومي

5700100010000مترمربعaشاخصتجهيز و نگهداري كتابخانه ها

G S P A06- 03- 02- سازمان فرهنگيطرحنفوذ فرهنگ كتابخواني  با برگزاري مسابقه و همايش2
12عددaشاخصبرگزاري مسابقات مختلف با محوريت كتابخواني

G S P A06- 03- 02- سازمان فرهنگيطرحتجهيز 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- سازمان فرهنگيطرحتوسعه ورزش همگاني با رويكرد محله محوري و در قالب همايش و جشنواره1

520عددaشاخصتوسعه ايستگاههاي ورزش هاي همگاني

G S P A06- 03- 03- مناطق سه گانهطرحايجاد 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- سازمان فرهنگيطرحايجاد سايت هاي تفريحي ويژه3
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- معاونت فني عمرانيطرحاستقرار سيستم نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري1

%100%100درصد100*(a/b)شاخصتامين مالي مورد نياز جهت نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري
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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- معاونت فني عمرانيطرحمديريت 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- معاونت فني عمرانيطرحتوسعه ، 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- مناطق سه گانهطرحتامين 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
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- 2
توسعه و بهينه سازي مركز نگهداري، بهسازي و تعميرات ماشين آالت عمراني و

خدماتي
 معاونت خدمات طرح

شهري

%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
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حجم ريالي مورد نياز جهت توسعه و ساماندهي مركز نگهداري و تعميرات ماشين
آالت عمراني و خدماتي

ريالbاطالعات پايه

شهري با جايگاه برتر در اقتصاد مبتني بر صنعت، تجارت و گردشگري دريا 
چشم اندازمحور و نقش آفرين به عنوان دروازه تعامالت تجاري ملي و منطقه اي

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)
مديريت سرمايه طرح

گذاري
%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- مديريت سرمايه طرحمعرفي فرصت هاي مشاركت و سرمايه گذاري به سرمايه گذاران2
گذاري

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

G S P A07- 01- 01- مديريت سرمايه طرحتهيه و بروزرساني آلبوم فرصت هاي سرمايه گذاري شهرو شهرداري بندرعباس3
گذاري

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
مديريت سرمايه طرح

گذاري
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 تعداد فرصتهاي سرمايه گذاري  شناسايي ، تحليل و معرفي شده در حوزه هتلينگ و
زير ساخت هاي گردشگري

15عددaشاخص

G S P A07- 01- 02- مديريت سرمايه طرحاعتماد سازي و جلب مشاركت فعالين خصوصي صنعت گردشگري كشور2
گذاري

100،000،000،000500،000،000،000ريالaشاخصحجم ريالي بخش خصوصي جذب شده در صنعت گردشگري بندرعباس

G S P A07- 01- 02- مديريت سرمايه طرحتهيه طرح هاي ويژه سرمايه گذاري بخش خصوصي در زير ساخت هاي گردشگري3
گذاري

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
مديريت سرمايه طرح

گذاري
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
مديريت سرمايه طرح

گذاري
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
مديريت سرمايه طرح

گذاري
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
مديريت سرمايه طرح

گذاري
مساحت شهرك هاي تخصصي كسب و كار احداث شده با مشاركت بخش دولتي و

خصوصي
        050,000مترمربعaشاخص
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G S P A07- 02- 01- مديريت سرمايه طرحمشاركت و حمايت در توسعه مراكز اداري و تجاري در مقياس ملي در سطح شهر2
گذاري

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
معاونت مالي طرح

اقتصادي

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- معاونت مالي طرحشناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي شهرداري در جهت كسب درآمد2
اقتصادي

پروژه اييشاخص  ظرفيت ها و پتانسيل هاي شهرداري شناسايي شده در جهت كسب درآمد

G S P A07- 03- 01- معاونت مالي طرحپيگيري اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداري3
اقتصادي

تعداد اليحه تصويب شده جهت اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شناسائي شده
شهرداري

14عددaشاخص

G S P A07- 03- 01- معاونت مالي طرحجذب منابع مالي ملي و استاني در راستاي پروژه هاي شهري4
اقتصادي

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
به عنوان مكمل نظام انتشار اوراق ، صكوك ، وام و...) استفاده بهينه از بازارهاي مالي(

درامدي
معاونت مالي طرح

اقتصادي

0.5 درصد ريالaشاخصتامين مالي از طريق وامهاي داخلي و خارجي (ريال)
2 درصد بودجهبودجه

G S P A07- 03- 01- معاونت مالي طرحافزايش حداكثري درآمدهاي حاصل از عوارض و نوسازي6
اقتصادي

پروژه اييشاخصبروز رساني تعرفه هاي درآمدي  به ويژه عوارض نوسازي

٪50 امالك شاخصمميزي امالك
موجود

٪100 امالك 
موجود
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عملكرديريالaشاخصميزان جذب درامد عوارض نوسازي
G S P07- 03- سياست اجراييافزايش مشاركت شهروندان در تامين هزينه هاي شهر02

G S P A07- 03- 02- معاونت مالي طرحتسهيل فرآيند صدور و پرداخت انواع عوارض شهري به صورت غير حضوري1
اقتصادي

%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
معاونت مالي طرح

اقتصادي

تعداد بسته هاي تشويقي و محرك ارائه شده در راستاي پرداخت به موقع عوارض
شهري

24عددaشاخص

G S P A07- 03- 02- معاونت مالي طرحتدوين و تصويب لوايح اخذ بهاي خدمات از شهروندان بر پايه قيمت تمام شده3
اقتصادي

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

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- معاونت مالي طرحشناسايي بانك اطالعات امالك، اموال و داراييهاي راكد مشهود و نامشهود1
اقتصادي

پروژه اييشاخصتهيه بانك اطالعات امالك، اموال و داراييهاي راكد مشهود و نامشهود شهرداري

G S P A07- 04- 01- معاونت مالي طرحبرنامه ريزي در راستاي بهره برداري و استفاده از داراييهاي نامشهود شهرداري2
اقتصادي

%10%3درصدaشاخص ارتقاء ارزش دارايي هاي نامشهود شهرداري

G S P A07- 04- 01- معاونت مالي طرحدرآمدزايي از امالك و داراييهاي راكد مشهود شهرداري3
اقتصادي

%100%100درصدaشاخص  تحقق درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري
G S P07- 04- سياست اجراييمديريت هزينه و انضباط مالي02
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G S P A07- 04- 02- 1
پياده سازي ساز و كار كميته تخصيص منابع نقدي و غيرنقدي در راستاي بهينه سازي

مصرف منابع
معاونت مالي طرح

اقتصادي
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- معاونت مالي طرحكنترل هزينه هاي جاري و نگهداري شهر2
اقتصادي

%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- معاونت مالي طرحاستقرار بودجه ريزي عملياتي با رويكرد برنامه محوري1
اقتصادي

پروژه اييشاخصاجراي پروژه بودجه ريزي عملياتي با رويكرد برنامه محوري

G S P A07- 04- 03- معاونت مالي طرحپياده سازي حسابداري تعهدي متناسب با  شهرداري در تمامي حوزه هاي شهرداري2
اقتصادي

پروژه اييشاخصپياده سازي حسابداري تعهدي در شهرداري بندرعباس

شهري چشم نواز و تاب آور، بهره مند از رفاه اجتماعي همراه با تامين
چشم اندازعادالنه حقوق شهروندي در گستره محالتي سرزنده و باهويت

چشم اندازشهري شهروندمدار، دانش پايه و هوشمند با حكمراني مطلوب و  بهره ور

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- معاونت شهرسازيطرحتدوين سند توسعه محالت بر اساس نيازهاي شهروندان1
پروژه اييريالaشاخصاجراي پروژه تدوين سند توسعه محالت بر اساس نيازهاي شهروندان

G S P A08- 01- 01- مناطق سه گانهطرحتوسعه مديريت و نظارت بر عملكرد در سطح محالت با همكاري شهروندان2
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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)
سازمان فرهنگيطرح

70350عددaشاخصتوسعه تعداد گروه هاي همياران محله

G S P08- 01- سياست اجراييارتقاء پاسخگويي به شهروندان02

G S P A08- 01- 02- مديريت روابط طرحافزايش اثربخشي مالقات مردمي مديران شهرداري با شهروندان1
عمومي

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- 2
توسعه سامانه هاي ارتباط مردمي شهرداري و پيگيري شكايات و درخواست هاي

مردمي
مديريت روابط طرح

عمومي

پروژه اييشاخصتوسعه سامانه هاي ثبت، پيگيري و پاسخ دهي به درخواست و شكايات مردمي

G S P A08- 01- 02- مديريت روابط طرحپياده سازي نظام تكريم ارباب رجوع در سطح شهرداري3
عمومي

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
سازمان فرهنگيطرح

ساعت كارگاه ها و فعاليت هاي آموزشي حضوري و غيرحضوري برگزارشده با هدف
ارتقاء فرهنگ شهروندي

240600ساعتaشاخص

G S P A08- 02- 01- سازمان فرهنگيطرحپذيرش ايده هاي خالقانه شهروندان2
530عددaشاخصتعداد ايده هاي خالقانه پذيرفته شده از شهروندان
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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- سازمان فرهنگيطرحتوليد 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- سازمان فرهنگيطرححمايت 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- سازمان فرهنگيطرحپاسداشت 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
سازمان فرهنگيطرح

تعداد جشن ها ،نمايشگاه ها، اجراها و تئاترهاي بومي و آييني برگزار شده با هدف
ارتقاي هويت و فرهنگ شهروندي

310عددaشاخص
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طرحکد طرحسیاست اجراییکد سیاستراهبردکد راهبردهدفکدهدف
G 01-S 01-P 01-A1توسعه فضای سبز تفرجگاهی

G 01-S 01-P 01-A2توسعه فضای سبز معابر، میادین و رفیوژها

G 01-S 01-P 01-A3توسعه پارک های جنگلی درون شهری

G 01-S 01-P 01-A4 (.. بانوان ، کودکان و )توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و تخصصی

G 01-S 01-P 02-A1توسعه کمربند سبز حفاظتی شهر

G 01-S 01-P 02-A2تبدیل اراضی باکاربری های غیرشهری و متروکه به فضای سبز

G 01-S 01-P 03-A1بازپیرایی،ترمیم و تجهیز فضاهای سبز شهری

G 01-S 01-P 03-A2شناسایی و جایگزینی گونه های بومی و مقاوم به کم آبی

G 01-S 01-P 04-A1استفاده از نوآوری و دانش و تکنولوژی روز در نگهداری فضای سبز

G 01-S 01-P 04-A2ارتقاء مدیریت و سیستم های نظارت بر نگهداری فضای سبز

G 01-S 01-P 04-A3حفاظت از باغات  خصوصی و منابع طبیعی اکولوژیکی و زیست بومها

G 01-S 01-P 05-A1توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی

G 01-S 01-P 05-A2اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص نگهداری فضای سبز شهری و خانگی

G 01-S 02-P 01-A1افزایش مکانیزاسیون جمع اوری پسماند و تنظیف شهری 

G 01-S 02-P 01-A2 شهریفاضالبساماندهی و تنظیف  خورها ، جوی ها و کانالهای دفع 

G 01-S 02-P 01-A3مدیریت و راهبری بهینه جمع آوری و انتقال پسماند و رفت و روب شهری

G 01-S 02-P 01-A4مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر

G 01-S 02-P 01-A5مدیریت  شیرابه ها

G 01-S 02-P 02-A1احداث کارخانجات بازیافت پسماند خشک

G 01-S 02-P 02-A2ایجاد ایستگاههای ثابت و موقت جمع آوری پسماندخشک

G 01-S 02-P 03-A1توسعه و بهره وری مراکز پردازش پسماند

G 01-S 02-P 03-A2پردازش پسماندهای ساختمانی

G 01-S 02-P 03-A3استحصال انرژی از پسماند

G 01-S 02-P 04-A1توسعه و بهداشتی سازی لندفیل های دفن پسماند

G 01-S 02-P 04-A2ساماندهی مراکز دفن نخاله ساختمانی

G 01-S 02-P 05-A1احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر

G 01-S 02-P 05-A2کنترل جمعیت جوندگان ،حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسان

G 01-S 02-P 06-A1اصالح الگوی مصرف در راستای کاهش تولید  و تفکیک پسماند در مبدا

G 01-S 02-P 06-A2آموزش ، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در  پاکیزه نگه داشتن شهر

G 01-S 03-P 01-A1استفاده از روشهای نوین آبیاری فضای سبز

G 01-S 03-P 01-A2تصفیه پساب و استفاده در آبیاری فضای سبز

G 01-S 03-P 01-A3احداث و توسعه خطوط انتقال آب و کلکتورها 

G 01-S 03-P 01-A4تجهیز ، بهینه سازی و کنترل مصارف چاه های آب و تامین منابع جدید

G 01-S 03-P 01-A5جدا سازی و حذف آب شرب از آب فضای سبز

G 01-S 03-P 01-A6مطالعه و پیاده سازی سیستم های نوین بهره برداری از آب های سطحی و خاکستری

G 01-S 03-P 02-A1مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات و تجهیزات  در اختیار شهرداری

G 01-S 03-P 02-A2استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات و تجهیزات شهری و ابنیه های متعلق به شهرداری

G 01-S 03-P 03-A1انتقال و ساماندهی صنوف کارگاهی آالینده

G 01-S 03-P 03-A2 (رسته های شغلی)ساماندهی و رفع مزاحمت اصناف

G 01-S 03-P 03-A3پاالیش مستمر آالیندگی های زیست محیطی و ذرات معلق

G 01-S 03-P 03-A4تدوین و تصویب لوایح در خصوص اخذ عوارض آالیندگی

G 01-S 02-P  ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند شهروندان06

G 01-S 03

صیانت و بهره برداری 

بهینه از منابع طبیعی و 

کنترل آالینده های 

زیست محیطی شهری

G 01-S 03-P مدیریت بهره برداری منابع آب01

G 01-S 03-P مدیریت انرژی02

G 01-S 03-P 03
ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و کاهش آالینده های 

شهری

G 01-S 02-P پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای شهری03

G 01-S 02-P مدیریت دفن بهداشتی04

G 01-S 02-P  ارتقای بهداشت شهری05

G 01-S 01-P حفاظت و نگهداری از فضای سبز شهر04

G 01-S 01-P 05
فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای 

سبز

G 01-S 02
ارتقای سطح سالمت و 

بهداشت شهری

G 01-S 02-P بهبود کیفیت تنظیف شهری01

G 01-S 02-P تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای خشک02

G 01

ی
ت شهر

ط زیس
حی

ی م
دار

ت و پای
ت و بهبود مستمر کیفی

حفاظ
ی ، 

ده
سامان

G 01-S 01

نگهداری و توسعه 

هدفمند و متوازن فضای 

سبز شهری و پیرا شهری

G 01-S 01-P توسعه فضای سبز شهری01

G 01-S 01-P توسعه فضای سبز پیراشهری02

G 01-S 01-P ساماندهی و بازپیرایی عرصه های فضای سبز شهری03



طرحكد طرحسياست اجراييكد سياستراهبردكد راهبردهدفكدهدف
G S P A02- 01- 01- تامين ناوگان جديد تاكسيراني1

G S P A02- 01- 01- احداث ايستگاه هاي تاكسيراني2
G S P A02- 01- 01- نگهداري ، كنترل و نظارت حمل و نقل عمومي موتوري3
G S P A02- 01- 01- توسعه ناوگان تاكسي دريايي4
G02-S01-P02-A1(معمولي و تندرو) تامين ناوگان جديد اتوبوسراني
G S P A02- 01- 02- بهينه سازي ناوگان اتوبوسراني و تجهيز به سيستم سرمايشي2
G S P A02- 01- 02- توسعه خطوط و ايستگاه هاي اتوبوس3

G S P A02- 01- 02- ايجاد و توسعه خطوط ويژه (انحصاري) تردد اتوبوس تندرو4

G S P A02- 01- 02-  مطالعات و طراحي خطوط حمل و نقل عمومي انبوه بر5

G S P A02- 01- 02-  احداث خطوط و تامين تجهيزات ناوگان انبوه بر ( منو ريل ، LRT و .. )6

G S P A02- 01- 02- احداث و توسعه ايستگاه هاي ناوگان انبوه بر ( منو ريل ، LRT و .. )7

G S P A02- 02- 01- ايمن سازي معابر و مناسب سازي گذرگاه هاي عابر پياده جهت حركت معلولين و سالمندان1
G S P A02- 02- 01- احداث و نگهداري گذرگاه هاي همسطح و غير همسطح عابر پياده2
G S P A02- 02- 01- توسعه پل هاي مكانيزه عابرين پياده3
G S P A02- 02- 02- اصالح هندسي معابر و گره هاي ترافيكي1
G S P A02- 02- 02- احداث و اجراي عالئم افقي و هشداردهنده ترافيكي و ايمني2
G S P A02- 02- 03- توسعه كمي و كيفي مراكز معاينه فني خودروهاي سبك و سنگين و ارتقاء نظارت و كارايي معاينه ها1
G S P A02- 02- 03- سنجش مستمر و كاهش  توليد آالينده هاي زيست محيطي توسط ناوگان حمل و نقل عمومي موتوري2
G S P A02- 02- 03- كنترل و كاهش آاليندگي هاي صوتي ناشي از سيستم حمل و نقل3
G S P A02- 02- 03- استفاده از انرژي هاي مدرن (هيبريدي و برقي) در توسعه ناوگان حمل و نقل4
G S P A02- 02- 03- استفاده از انرژي هاي نو در چراغ ها و تابلوهاي حمل و نقل شهري5
G S P A02- 02- 04- توسعه، ترميم و نگهداري تسهيالت و معابر ويژه دوچرخه1
G S P A02- 02- 04- توسعه، ترميم و نگهداري مسيرهاي پياده رو2
G S P A02- 03- 01- اجراي طرح ها و محدوديت هاي ترافيكي تردد خودروهاي شخصي و كم سرنشين1
G S P A02- 03- 01- 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 ذيصالح2
G S P A02- 03- 02- عرضه محتواهاي آموزشي و فرهنگ سازي و آموزش موضوع ترافيك براي شهروندان و رانندگان حمل و نقل عمومي1
G S P A02- 03- 02- افزايش همكاري هاي دو جانبه و توسعه ظرفيت هاي مديريتي پليس راهور2
G S P A02- 03- 02- برنامه ريزي و ارائه طرح هاي ايمني و تسهيالت عبور و مرور دانش آموزان با همكاري سازمان آموزش و پرورش3
G S P A02- 03- 02- ترويج ، ارتقاي و آموزش فرهنگ و دانش ترافيك از طريق رسانه هاي عمومي (صداو سيما)4
G S P A02- 04- 01- تامين ،نصب، تجهيز ، بهره برداري و نگهداري سيستم هاي نظارت هوشمند و ثبت تخلفات1
G S P A02- 04- 01- توسعه و تجهيز مركز داده كنترل ترافيك2
G S P A02- 04- 01- ايجاد و توسعه سيستم هاي كنترل هوشمند تقاطع ها3
G S P A02- 04- 01- 4ITS استفاده از ظرفيت مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي
G S P A02- 04- 02- 1(vms تابلوهاي)توسعه و مديريت تجهيزات هدايت ترافيك شهري
G S P A02- 04- 02- مديريت هوشمند پاركينگ هاي شهري2
G S P A02- 04- 02- توسعه و يكپارچگي استفاده از كارت هاي الكترونيكي شهروندي در سيستم هاي حمل و نقل3
G S P A02- 04- 02- استقرار و نگهداري سيستم هوشمند مديريت و پايش تاكسيراني4
G S P A02- 04- 02- استقرار و نگهداري سيستم هوشمند مديريت و پايش  اتوبوسراني5
G S P A02- 05- 01- توسعه شبكه معابر شرياني درجه 1و12
G S P A02- 05- 01- توسعه شبكه معابر محلي2
G S P A02- 05- 01- احداث، توسعه و بهسازي بزرگراه ها3
G S P A02- 05- 01- نگهداري، تعميرات و بهسازي ساختارمند شبكه معابر4
G S P A02- 05- 01- توسعه و نگهداري تقاطع غيرهمسطح، تونل و موارد مشابه5
G S P A02- 05- 02-  توسعه و بهينه سازي پاركينگ هاي عمومي سطح شهر1
G S P A02- 05- 02- ساماندهي پاركينگ هاي حاشيه معابر2
G S P A02- 05- 02- مشاركت با بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت هاي بخش دولتي در راستاي ايجاد پاركينگ هاي درون شهري3
G S P A02- 05- 03- توسعه، تجهيز و بهسازي پايانه هاي مسافربري برون شهري1
G S P A02- 05- 03- توسعه، تجهيز و بهسازي ايستگاه هاي تخليه و حمل بار درون شهري2

تكميل ، احداث و نگهداري شبكه  سلسله مراتبي معابر

G S P02- 05- ساماندهي و توسعه فضاي پاركينگ02

G S P02- 05- 03
توسعه كمي و كيفي، تسهيالت و پايانه هاي تردد مسافر

برون شهري و بار

مديريت و راهبري تقاضاي سفر درون شهري

G S P02- 03- ارتقاي فرهنگ ترافيك شهروندان02

G S02- 04

بكارگيري سيستمهاي حمل 
و نقل هوشمند در 

مديريت و كنترل ترافيك

G S P02- 04- توسعه مركز مديريت هوشمند ترافيك01

G S P02- 04- هوشمندسازي تجهيزات و تاسيسات حمل و نقل شهري02

G02

ك و روان و سالم سازي عبور ومرور شهري
  بهبود نظام حمل و نقل و ترافي

G S P02- 01- 01

G S P02- 02- 01

G S P02- 02- 02

G S P02- 02- 03

G S P02- 02- 04

G S02- 03
مديريت عرضه و تقاضاي 

سفر

G S P02- 03- 01

G S02- 05

نگهداري و توسعه شبكه 
معابر و زير ساخت هاي 
ارتباطي  حمل و نقل 

شهري

G S P02- 05- 01

G S P02- 01- 02

افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي 
موتوري سبك شهري

G S02- 02

ايمن سازي، مناسب سازي 
و افزايش سازگاري سيستم 
ها و تسهيالت حمل و نقل 
شهري با محيط زيست

ايمن سازي و  مناسب سازي تسهيالت و سيستم هاي 
حمل و نقل شهري براي عابران، افراد معلول و سالمند

ارتقاي ايمني شبكه معابر سواره رو

كنترل و كاهش آالينده هاي زيست محيطي ناشي از 
سيستم ها و تسهيالت حمل و نقل شهري

 گسترش حمل و نقل غيرموتوري (دوچرخه و عابر پياده)

برنامه ريزي و توسعه حمل و نقل عمومي سنگين و  انبوه 
بر

توسعه و بهبود كيفيت 
سيستم حمل و نقل همگاني

G S02- 01



طرحكد طرحسياست اجراييكد سياستراهبردكد راهبردهدفكدهدف

G S P A03- 01- 01- ارتقاء كيفي و كمي مطالعات كاربردي در حوزه هاي مديريت شهري1

G S P A03- 01- 01- ايجاد زيرساخت تبادل و انتقال دانش پروژه هاي شهري در سطح شهرداري (شبكه مديريت دانش شهرداري)2

G S P A03- 01- 01- تقويت ساختار و نقش مركز پژوهش در تصميمات مديران3

G S P A03- 01- 01- حمايت از مطالعات و  پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي در موضوعات مديريت شهري4

G S P A03- 01- 02- آناليز شغل و شاغل و انطباق آن1

G S P A03- 01- 02- نيازسنجي و توانمندسازي منابع انساني2

G S P A03- 01- 02- ايجاد ساختار شناسايي و حمايت از ايده ها و پيشنهادات خالقانه پرسنل3

G S P A03- 01- 03- برنامه ريزي منابع انساني1

G S P A03- 01- 03- اصالح و بروزرساني سيستم حقوق و دستمزد شهرداري2

G S P A03- 01- 03- ساماندهي و ساختاردهي جذب، نگهداشت و ارتقاء نيروي انساني3

G S P A03- 02- 01- 1(ICTMP) استقرار نظام جامع فناوري اطالعات و ارتباطات مديريت شهري

G S P A03- 02- 01- شناسايي و تامين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري بهنگام شهرداري2

G S P A03- 02- 01- توسعه زيرساخت هاي ذخيره، نگهداري و انتقال داده3

G S P A03- 02- 01- توسعه و يكپارچه سازي شبكه هاي مخابراتي و بي سيم شهرداري4

G S P A03- 02- 02- توسعه سرويس هاي الكترونيكي قابل ارائه به شهروندان (سرويس هاي شهروندي)1

G S P A03- 02- 02- مكانيزه نمودن فرآيندهاي كاري شهرداري2

G S P A03- 02- 02- توسعه دفاتر ارائه خدمات الكترونيك شهرداري3

G S P A03- 02- 02- توسعه سيستمهاي يكپارچه هوشمند شهري4

G S P A03- 03- 01- شناسايي ، تدوين و مهندسي مجدد فرايندهاي كاري شهرداري1

G S P A03- 03- 01- استقرار كامل چارت سازماني شهرداري2

G S P A03- 03- 02- توسعه مباني برنامه ريزي و برنامه محوري در مجموعه شهرداري1

G S P A03- 03- 02- پياده سازي سيستمهاي مديريتي و تصميمگيري ( مديريت پروژه ، ارزيابي عملكرد ، جبران خدمات ، رصدخانه شهري )2

G S P A03- 03- 03- 1(SDI) استانداردسازي و صحت سنجي اقالم و فرايندهاي آماري كليه حوزه هاي ماموريتي شهرداري بر اساس مفاهيم آماري زير ساختهاي اطالعات مكاني

G S P A03- 03- 03- توسعه پايگاه اطالعاتي مكاني (نقشه ديجيتال شهر و ايجاد ژئوپرتال شهري)2

G S P A03- 03- 03- بروز آوري ،توسعه و يكپارچه سازي بانك هاي اطالعاتي شهرداري3

G S P A03- 03- 04- شفاف سازي كليه فرايندها ، دستورالعمل ها و رويه هاي كاري شهرداري1

G S P A03- 03- 04- تهيه منشور و آيين نامه اخالقي و انظباطي2

G S P A03- 03- 04- تكريم ارباب رجوع و گسترش بازرسي هاي فني و قانوني3

G S P A03- 04- 01- ايجاد و توسعه پرتال بهنگام شهرداري به زبان هاي مختلف1

G S P A03- 04- 01- تهيه گزارشات موضوعي مختلف در زمينه تجارب و دستاوردهاي مديريت شهري شهرداري بندرعباس2

G S P A03- 04- 01- تبادل دانش و تجربيات با كالنشهرهاي هدف3

G S P A03- 04- 01- برقراري ارتباط با سازمان هاي بين المللي تاثيرگذار در مديريت شهري (متروپليس، Unhabitat، بانك توسعه آسيايي و...)4

G S P A03- 04- 01- ميزباني برگزاري همايش ها و رخدادهاي مديريت شهري5

G S P A03- 04- 02- شناسايي و رايزني با شهرهاي هدف به منظور تبادل پيمان خواهرخواندگي1

G S P A03- 04- 02- تبادل تجربيات با شهرهاي موفق ملي و بين المللي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي علمي- پژوهشي موجود2

هوشمندسازي و ايجاد 
شهرداري الكترونيك

G S03- 02

ارتقاء نگرش راهبردي-كاربردي به مطالعات و پژوهش 
هاي شهري

G03-S01-P02
ارتقاء سطح دانش و آگاهي سرمايه هاي انساني 

شهرداري

G S P03- 01- ساماندهي و برنامه ريزي بهره ور منابع انساني03

G03

ب و هوشمند شهري
ت مطلو

توسعه و نهادينه سازي بنيان هاي مديري
G S03- 01

ارتقا خالقيت ، نوآوري و 
دانش محوري در مديريت 

شهري

G S P03- 01- 01

G S P03- 02- 01

G S03- توسعه ديپلماسي شهري04
G S P03- 04- 01

G S03- 03
تحول سازماني - ساختاري 
نظام مديريت شهرداري

G S P03- 03- 01

G03-S03-P04

G S P03- 02- 02

قانون مداري و ارتقاي شفافيت و سالمت اداري

حضور و نقش آفريني در عرصه مديريت شهري در تراز 
ملي و بين المللي

G S P03- 04- گسترش پيمان هاي خواهرخواندگي و تبادل تجربيات02

توسعه زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
فناوري اطالعات و ارتباطات

چابك و منطقي سازي ساختار و فرايندهاي سازماني

G S P03- 03- 02
برنامه محوري وگسترش و نهادينه نمودن سيستم ها و 

نظامات بهره ور مديريتي

G S P03- 03- توسعه زيرساختهاي آمار و اطالعات شهرداري03

توسعه خدمات و سرويس هاي الكترونيكي هوشمند



طرحکد طرحسیاست اجراییکد سیاستراهبردکد راهبردهدفکدهدف

G 04-S 01-P 01-A1مقاوم سازی ، بهسازی و نوسازی ساختمان های شهرداری

G 04-S 01-P 01-A2مقاوم سازی و بهسازی پل ها و تقاطع های غیرهمسطح وتاسیسات شهری حساس

G 04-S 01-P 01-A3شناسایی و تحلیل مخاطره گسل های شهری

G 04-S 01-P 01-A4نظارت بررعایت مقررات، ضوابط و دستورالعمل های ایمنی در خصوص ساخت و ساز و گودبرداری

G 04-S 01-P 01-A5مقاوم سازی سازه ها و المانهای شهری ، درختان کهنسال و بزرگ سطح شهر

G 04-S 01-P 01-A6ارتقا ضریب ایمنی ساحل در برابر طوفان و سونامی احتمالی

G 04-S 01-P 02-A1احیاء و ساماندهی خورها و کانالهای موجود

G 04-S 01-P 02-A2تهیه و اجرای طرح جامع مدیریت آب های سطحی و کاهش خطر پذیری سیالب

G 04-S 01-P 02-A3توسعه ، بهسازی، نگهداری و تعمیرات شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی و چاههای جذبی

G 04-S 02-P 01-A1توسعه  ناوگان و تجهیزات امداد و اطفا 

G 04-S 02-P 01-A2 هیدرانتتوسعه شبکه

G 04-S 02-P 01-A3توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نشانی

G 04-S 02-P 01-A4توانمند سازی و ارتقاء سطح مهارت و دانش آتش نشان ها

G 04-S 02-P 02-A1مکانیابی و تجهیز مکان های اسکان اضطراری شهری

G 04-S 02-P 02-A2ایجاد و تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران متناسب با بافت های متنوع شهری

G 04-S 02-P 03-A1آموزش گروه های مردمی و داوطلبین برای مواقع بحران و توزیع محتواهای آموزشی مناسب

G 04-S 02-P 03-A2ایجاد پایگاه های آموزشی محلی مدیریت بحران

G 04-S 02-P 03-A3آموزش و افزایش تعداد آتش نشان داوطلب

G 04-S 02-P 03-A4تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر

G 04-S 02-P 03-A5برگزاری مانورهای درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت بحران

G 04-S 02-P 03-A6تهیه و اجرای طرح جامع و برنامه عملیاتی مدیریت بحران شهر

G 04-S 03-P 01-A1جلب مشارکت بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری جهت احیای بافت فرسوده

G 04-S 03-P 01-A2تشویق به اجرای پروژه های تجمیعی شهروندان در بافت فرسوده

G 04-S 03-P 02-A1شناسایی و اولویت بندی بازگشایی معابر در محدوده بافت فرسوده شهری با تاکید بر بهبود دسترسی ها ی اضطراری

G 04-S 03-P 02-A2ایمن سازی نقاط غیر ایمن در بافت های فرسوده شهری

G 04-S 03-P 02-A3طرحهای بازآفرینی و محرک شهری محالت فرسوده با تاکید بر تامین سرانه های خدمات اساسی

G 04-S 03-P 02-A4طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بارویکرد تامین سرانه های خدمات اساسی

G 04-S 03

نوسازی بافت های فرسوده 

شهری و سکونتگاه های 

غیررسمی

G 04-S 03-P 01
ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی 

در نوسازی بافت های فرسوده

G 04-S 03-P 02

ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی 

شهری و ایمنی در محدوده بافت فرسوده و 

سکونتگاه های غیر رسمی

G 04-S 02-P 01
توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی 

پیشگیری و مقابله با حریق

G 04-S 02-P 02
شناسایی، توسعه و تجهیز مراکز امن و اسکان 

اضطراری در سطح شهر

G 04-S 02-P 03
ارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و مقابله با 

بحران

G 04

ن ساز
ی و انسا

ح طبیع
ن در برابر سوان

ی شهر و شهروندا
ی ایمن

ارتقا

G 04-S 01
ارتقاء ایمنی شهر  در برابر 

سوانح طبیعی و انسان ساز

G 04-S 01-P 01
 ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای شهری در 

برابر سوانح ناشی از زمین و دریا

G 04-S 01-P 02
هدایت و مدیریت آبهای سطحی و پیشگیری 

از سیالب

G 04-S 02

بهبود سیستم ایمنی ، پیشگیری 

مقابله با حریق و مدیریت 

بحران



طرحکد طرحسیاست اجراییکد سیاستراهبردکد راهبردهدفکدهدف

G 05-S 01-P 01-A1  (...گرافیک شهری، نقاشی دیواری و نقش برجسته و)احداث و توسعه هنرهای شهری

G 05-S 01-P 01-A2احداث و توسعه آثار حجمی ، نماد و المانهای شهری

G 05-S 01-P 01-A3احداث و ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی

G 05-S 01-P 01-A4ساماندهی تابلوهای شهری

G 05-S 01-P 01-A5زیبا سازی میادین و اماکن  ویژه

G 05-S 01-P 01-A6طراحی و توسعه آبنماهای شهری

G 05-S 01-P 01-A7نورپردازی شهری

G 05-S 01-P 01-A8ساماندهی نازیبایی های شهری و حذف زوائد بصری

G 05-S 01-P 02-A1توسعه  و ساماندهی مبلمان شهری پارک ها ، معابر و فضاهای شهری

G 05-S 01-P 02-A2تدوین ضوابط و استاندارد طراحی مبلمان شهری مطابق با شرایط فرهنگی و اقلیمی بندرعباس

G 05-S 01-P 03-A1شناسایی و شناسنامه دار کردن محورهای فرهنگی و تاریخی

G 05-S 01-P 03-A2همکاری در مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی

G 05-S 02-P 01-A1بروزرسانی وتصویب طرح های جامع و تفصیلی شهر

G 05-S 02-P 01-A2تهیه، بروز رسانی و کاربست طرح های موضوعی و موضعی در راستای تحقق طرح تفصیلی

G 05-S 02-P 01-A3طرح باز تولید و احیاء اراضی متروک شهری

G 05-S 02-P 01-A4طرح های ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی ساحل

G 05-S 02-P 01-A5طراحی شهری پهنه ها و محورهای مستعد شهری

G 05-S 02-P 02-A1تهیه و اجرای طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم

G 05-S 02-P 02-A2هماهنگی با سایر دستگاه های ذیصالح در راستای توسعه کمربند سبز در حریم با هدف جلوگیری از رشد کالبدی شهر

G 05-S 02-P 02-A3تهیه طرحهای ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر

G 05-S 02-P 02-A4کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در حریم

G 05-S 03-P 01-A1کنترل و نظارت بر ساخت و ساز مطابق با قوانین و مقررات

G 05-S 03-P 01-A2بروزرسانی قوانبن و مقررات موضوعی در حوزه  ساخت وساز شهری 

G 05-S 03-P 01-A3استقرار و تقویت پلیس ساختمان

G 05-S 03-P 02-A1تقویت سیاست ها و برخوردهای قانونی و موثر بر تخلفات ساختمانی

G 05-S 03-P 02-A2اصالح و بروزرسانی فرآیند صدور پروانه و نظارت بر اجرای ساخت و سازها

G 05-S 03

نظارت و کنترل بر ساخت و ساز 

و  اجرای ضوابط و مقررات 

شهرسازی و معماری

G 05-S 03-P 01
تدوین ، بروزرسانی و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات 

شهرسازی و معماری در ساخت وساز شهری

G 05-S 03-P ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری02

G 05-S 02
 انتظام بخشی به کالبد و فضای 

شهری

G 05-S 02-P  پیاده سازی طرح های توسعه شهری01

G 05-S 02-P مدیریت و نظارت بر حریم شهر02

G 05

ی
ی شهر

ضاها
ت ف

ی سیما ، منظر و هوی
ال

ی و اعت
ده

سازمان

G 05-S 01
زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، 

منظر و فضاهای شهری

G 05-S 01-P ساماندهی و زیبا سازی  و هویت بخشی  سیما و منظر  شهری01

G 05-S 01-P توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های شهری02

G 05-S 01-P احیاء و حفاظت از محورهای فرهنگی و تاریخی شهر03



طرحكد طرحسياست اجراييكد سياستراهبردكد راهبردهدفكدهدف

G S P A06- 01- 01- احداث و توسعه بازارها و روز بازارها1

G S P A06- 01- 01- توسعه و ساماندهي مراكز عمده فروشي توزيع مواد غذايي در ميادين ميوه و تره بار2

G S P A06- 01- 02- توسعه و بهسازي آرامستان ها و افزايش ظرفيت دفن اموات1

G S P A06- 01- 02- محروميت زدايي از مناطق و محالت كمتر توسعه يافته2

G S P A06- 02- 01- ايجاد ستادهاي هدايت گردشگران و مديريت گردشگران در ايام اوج مسافر1

G S P A06- 02- 01- توسعه و تجهيز و بهسازي مراكز اسكان موقت شهرداري2

G S P A06- 02- 02- ارائه خدمات و محصوالت فرهنگي به گردشگران1

G S P A06- 02- 02- ايجاد تورها و سرويس هاي ويژه گردشگري2

G S P A06- 02- 02- ايجاد زمينه هاي جذب توريست با استفاده از پتانسيلهاي ساحل و دريا3

G S P A06- 03- 01- احداث و توسعه فرهنگسراها و گسترش شعاع پوشش آنها1

G S P A06- 03- 01- ارتقاء كيفي محتوا و برنامه هاي قابل ارائه در فرهنگسراها2

G S P A06- 03- 02- توسعه ، تجهيز و نگهداري كتابخانه ها1

G S P A06- 03- 02- نفوذ فرهنگ كتابخواني  با برگزاري مسابقه و همايش2

G S P A06- 03- 02- تجهيز و ارتقاء كيفي(محتوايي) و كمي كتاب هاي موجود در كتابخانه هاي عمومي3

G S P A06- 03- 03- توسعه ورزش همگاني با رويكرد محله محوري و در قالب همايش و جشنواره1

G S P A06- 03- 03- ايجاد زير ساخت ها و امكانات و سالنهاي ورزشي2

G S P A06- 03- 03- ايجاد سايت هاي تفريحي ويژه3

G S P A06- 04- 01- استقرار سيستم نگهداري و تعميرات تاسيسات شهري1

G S P A06- 04- 01- مديريت حفاري هاي درون شهري2

G S P A06- 04- 01- توسعه ، بهسازي ونگهداري ابنيه شهرداري3

G S P A06- 04- 02- تامين و نوسازي ناوگان ماشين آالت عمراني مورد نياز1

G S P A06- 04- 02- توسعه و بهينه سازي مركز نگهداري، بهسازي و تعميرات ماشين آالت عمراني و خدماتي2

بهسازي و نگهداري تاسيسات و ابنيه شهري و شهرداري

G S P06- 04- نوسازي و بهسازي ماشين آالت عمراني02

توسعه كمي و كيفي فرهنگسرا

G S P06- 03- توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني02

G S P06- 03- توسعه برنامه هاي ورزشي و تفريحي شهروندان03

G06

ت شهري براي شهروندان و گردشگران
ت ها و خدما

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زيرساخ
G S06- 01

تامين متوازن فضاهاي خدماتي و 
تجاري مورد نياز شهروندان

G S P06- 01- 01

G S P06- 02- 01

G S P06- 02- 02

G S06- 03

توسعه زير ساختهاي فرهنگي ، 
ورزشي و تفريحي و غني سازي 

اوقات فراغت شهروندان

G S P06- 03- 01

G S06- 04
بهسازي و نوسازي تاسيسات ، ماشين 

االت و زيرساخت هاي شهري

G S P06- 04- 01

گسترش دسترسي شهروندان به شبكه توزيع سبد خانوار

G S P06- 01- 02
توسعه و بهسازي زير ساخت هاي خدماتي و محروميت 

زدايي مناطق

G S06- 02
توسعه و بهبود زير ساخت هاي 
خدماتي مورد نياز گردشگران

توسعه و تجهيز مراكز اسكان موقت شهري ويژه 
گردشگران

گسترش و غني سازي برنامه هاي فرهنگي، سياحتي 
ويژه گردشگران



طرحکد طرحسیاست اجراییکد سیاستراهبردکد راهبردهدفکدهدف

G 07-S 01-P 01-A1 (واسپاری،پیمانکاری،برون سپاری و خصوصی سازی)شناسایی فرصت ها و فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی

G 07-S 01-P 01-A2معرفی فرصت های مشارکت و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران

G 07-S 01-P 01-A3تهیه و بروزرسانی آلبوم فرصت های سرمایه گذاری شهرو شهرداری بندرعباس

G 07-S 01-P 02-A1شناسایی ، تحلیل و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه هتلینگ و زیر ساخت های گردشگری

G 07-S 01-P 02-A2اعتماد سازی و جلب مشارکت فعالین خصوصی صنعت گردشگری کشور

G 07-S 01-P 02-A3تهیه طرح های ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر ساخت های گردشگری

G 07-S 01-P 03-A1شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف مشارکتی در پروژه های شهری و تنوع بخشی مدل های سرمایه گذاری

G 07-S 01-P 03-A2تحلیل و کاهش ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های شهری و ارتقاء امنیت سرمایه گذاری

G 07-S 01-P 03-A3تهیه، تدوین و پیگیری تصویب الیحه تشویق و تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی منطبق بر الزامات قانونی

G 07-S 02-P 01-A1توسعه و احداث شهرک های تخصصی کسب و کار با مشارکت بخش دولتی و خصوصی

G 07-S 02-P 01-A2مشارکت و حمایت در توسعه مراکز اداری و تجاری در مقیاس ملی در سطح شهر

G 07-S 03-P 01-A1ممیزی و بهره برداری از ظرفیت امالک و مستغالت شهرداری در راستای تامین درآمد پایدار

G 07-S 03-P 01-A2شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های شهرداری در جهت کسب درآمد

G 07-S 03-P 01-A3پیگیری اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداری

G 07-S 03-P 01-A4جذب منابع مالی ملی و استانی در راستای پروژه های شهری

G 07-S 03-P 01-A5به عنوان مکمل نظام درامدی (...انتشار اوراق ، صکوک ، وام و )استفاده بهینه از بازارهای مالی

G 07-S 03-P 01-A6افزایش حداکثری درآمدهای حاصل از عوارض و نوسازی

G 07-S 03-P 02-A1تسهیل فرآیند صدور و پرداخت انواع عوارض شهری به صورت غیر حضوری

G 07-S 03-P 02-A2طراحی و ارائه بسته های تشویقی و محرک متنوع در راستای پرداخت به موقع عوارض شهری

G 07-S 03-P 02-A3تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای خدمات از شهروندان بر پایه قیمت تمام شده

G 07-S 04-P 01-A1شناسایی بانک اطالعات امالک، اموال و داراییهای راکد مشهود و نامشهود

G 07-S 04-P 01-A2برنامه ریزی در راستای بهره برداری و استفاده از داراییهای نامشهود شهرداری

G 07-S 04-P 01-A3درآمدزایی از امالک و داراییهای راکد مشهود شهرداری

G 07-S 04-P 02-A1پیاده سازی ساز و کار کمیته تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی در راستای بهینه سازی مصرف منابع

G 07-S 04-P 02-A2کنترل هزینه های جاری و نگهداری شهر

G 07-S 04-P 03-A1استقرار بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد برنامه محوری

G 07-S 04-P 03-A2پیاده سازی حسابداری تعهدی متناسب با  شهرداری در تمامی حوزه های شهرداری

G 07-S 04
مدیریت بهینه منابع و 

مصارف

G 07-S 04-P استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد01

G 07-S 04-P مدیریت هزینه و انضباط مالی02

G 07-S 04-P ارتقای بهره وری سیستم های بودجه ریزی و حسابداری03

G 07-S 02

بهبود شرایط کسب و کار 

در راستای رونق اقتصاد 

شهری

G 07-S 02-P 01
ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری، خدماتی و کارگاهی در 

سطح شهر

G 07-S 03
توسعه منابع درآمدی پایدار 

شهری

G 07-S 03-P تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی پایدار01

G 07-S 03-P افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر02

G 07

ی
ص

صو
خ

ش 
خ

ت ب
ی و مشارک

د
ع درآم

ی مناب
دار ساز

ی شهر همراه با پای
صاد

ی در توسعه اقت
همکار

G 07-S 01

تسهیل و تقویت مشارکت و 

سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در توسعه زیر 

ساخت ها و فضاهای شهری

G 07-S 01-P 01
شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و فرصتهای مشارکت 

بخش خصوصی

G 07-S 01-P مشارکت با بخش خصوص در توسعه زیرساخت های گردشگری02

G 07-S 01-P 03
تعامل ، اعتماد سازی و تسهیل فرایند جذب سرمایه های بخش 

خصوصی



طرحکد طرحسیاست اجراییکد سیاستراهبردکد راهبردهدفکدهدف

G 08-S 01-P 01-A1تدوین سند توسعه محالت بر اساس نیازهای شهروندان

G 08-S 01-P 01-A2توسعه مدیریت و نظارت بر عملکرد در سطح محالت با همکاری شهروندان

G 08-S 01-P 01-A3
ایجاد شبکه اجتماعی همیاران محله و  توسعه اتاق های فکر با حضور نخبگان و صاحب نظران شهر به منظور مشارکت در نظارت و 

(سرای محالت )تصمیم سازی

G 08-S 01-P 02-A1افزایش اثربخشی مالقات مردمی مدیران شهرداری با شهروندان

G 08-S 01-P 02-A2توسعه سامانه های ارتباط مردمی شهرداری و پیگیری شکایات و درخواست های مردمی

G 08-S 01-P 02-A3پیاده سازی نظام تکریم ارباب رجوع در سطح شهرداری

G 08-S 02-P 01-A1برگزاری کارگاه ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی حضوری و غیرحضوری با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی

G 08-S 02-P 01-A2پذیرش ایده های خالقانه شهروندان

G 08-S 02-P 02-A1تولید و حمایت از محتواهای شنیداری و دیداری در حوزه فرهنگ شهروندی

G 08-S 02-P 02-A2حمایت از انتشار و ترویج کتاب های مرتبط با فرهنگ شهروندی

G 08-S 02-P 02-A3پاسداشت مناسبت های دینی، آیینی و انقالبی

G 08-S 02-P 02-A4برگزاری جشن ها ،نمایشگاه ها، اجراها و تئاترهای بومی و آیینی با هدف ارتقای هویت و فرهنگ شهروندی

G 08-S 02-P گسترش آموزش های حقوق و تکالیف شهروندی01

G 08-S 02-P 02

محتوا سازی و حمایت از تولید و عرضه خدمات و 

محصوالت فرهنگی در راستای ارتقاء هویت و 

فرهنگ شهروندی

G 08

ی در اداره شهر
ی مردم

ش مشارکتها
ی و گستر

گ شهروند
ی فرهن

ت و اشاعه مبان
تقوی

G 08-S 01

افزایش مشارکت های 

اجتماعی شهروندان در 

مدیریت و اداره شهر

G 08-S 01-P 01
توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و بسترهای الزم 

برای مشارکت مردم در برنامه ریزی شهر

G 08-S 01-P ارتقاء پاسخگویی به شهروندان02

G 08-S ارتقای فرهنگ شهروندی02
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 پروژهفرم استخراج طراحی و تهیه  -4

 

جهت ثبت با هدفگذاری شاخصهای کمی درآخرین سطح برنامه ، و تخصیص طرحها به متولیان ، فرم استخراج پروژه 

 متولی طرح( در قالب سلسله مراتبی راهبردی طرح و 11شهرداری بندرعباس )بودجه عمرانی سال  11پروژه های سال 

طرح نیاز به تخصیص بودجه دارد و فرمها برای  135طرح ،  236الزم به توضیح است از  .و ارائه گردید  طراحی ، 

 طرح بودجه ایی طراحی شده است.  136

فرمها )بر اساس متولی ( در چند گروه میباشد : فرم استخراج پروژه های مناطق سه گانه ،  فرم استخراج پروژه های 

،  فرم استخراج پروژه های معاونت حمل و  های معاونت برنامه ریزیمعاونت خدمات شهری ،  فرم استخراج پروژه 

و فرم  فرم استخراج پروژه های معاونت شهرسازی ، فرم استخراج پروژه های معاونت فنی عمرانی ، نقل و ترافیک

 مالی اقتصادی.استخراج پروژه های معاونت 

 استخراج پروژه ها به پیوست میباشد . فرمهایفایل 

 

 



متولي اجرا :G01كد هدف :هدف كالن :
Gكد راهبرد :راهبرد : S01- 01

Gكد سياست :سياست : S P01- 01- 01

 طرح :

اولويت پروژهواحدحجم عملياتبرآورد ريالي ( ريال) 

مترمربع

مترمربع

مترمربع

 طرح :

اولويت پروژهواحدحجم عملياتبرآورد ريالي ( ريال) 

مترمربع

مترمربع

مترمربع

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

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

توسعه فضاي سبز شهري

118،000

واحد

مترمربع

هدف سال 98   محرك بودجه ايي

منطقه 1

Gكد طرح :توسعه فضاي سبز تفرجگاهي  S P A01- 01- 01- 1

معاونت خدمات شهريمعاونت تخصصي

احداث و توسعه بوستان و پاركهاي شهري

مكان پروژهنام پروژه 

مترمربعتملك جهت احداث 118000 مترمربعتملك جهت بوستان و پاركهاي شهري (درصورت نياز )

مترمربع41،300

تملك جهت احداث پاركهاي جنگلي (در صورت نياز)

احداث پاركهاي جنگلي 

Gكد طرح :توسعه پارك هاي جنگلي درون شهري S P A01- 01- 01- 3
واحدهدف سال 98  محرك بودجه ايي

مكان پروژهنام پروژه 

نام و امضا تهيه كننده امضا مدير منطقه امضا معاون خدمات شهري




