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 مقدمه

هره وری بو افزایش هزینه مدیریت تاثیری که به ساماندهی فعالیت ها، اهمیت برنامه ریزی به لحاظ 

اما بنا به دالیل مختلف از جمله عدم تهیه برنامه ها به صورت راهبردی  می باشد، سازمانی ایفا می کند روشن

 رنامهب ویژه با نظام بودجه هموارهبا مدلهای تخصیص منابع وبه های مصوب برنامه  واقعی میان و عدم ارتباط

 با کاستی های عدیده ای مواجه است. های تدوینی

دستورالعمل  از طرف دیگر با مطرح شدن مباحث جدید در حوزه برنامه ریزی شهری در دهه اخیر، 

یکرد به گونه ای که منجر به تهیه برنامه ای با رو هنیازمند تقویت بود هاقبلی در زمینه برنامه میان مدت شهرهای 

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

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

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

ه آینده محتمل ب ،در چارچوبی علمیمی باشد فضایی شهر -یلی، که اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدیصتف-جامع

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

 ،بندرعباسبه منظور تامین اهداف فوق و با مشارکت اعضای محترم شورای اسالمی شهر  سنداین 

در قالب ستاد راهبری تدوین سند و کارگروه های تخصصی و با  بندرعباسمعاونین و مدیران ارشد شهرداری 

ر انواع سند یبررسی دقیق اسناد باالسری ، پتانسیل ها ، ظرفیت ها و مطالعات  مختلف پیشین صورت گرفته نظ

ها و طرح های جامع موضوعی و موضعی ، مطالعات جمعیتی ، اجتماعی، فرهنگی وزیست محیطی و همچنین 

 تدوین شده است.سند آمایش سرزمین با رعایت اصول آینده پژوهشی 

و برنامه  1411افق  در بندرعباسسند چشم انداز شهر  مشتمل بر بندرعباسشهرداری  برنامه راهبردی

برای  بندرعباسانداز شهر  چشم بر این اساس می باشد. 1412در افق  بندرعباسعملیاتی شهرداری  -ی راهبرد

نج پ عملیاتی هار برنامهبه چ و می باشدافق بیست ساله  تدوین شده که دارای  1411تا  1398فاصله سال های 

 1412تا  1398های  یعنی سالسال اول  5برای  بندرعباسبرنامه عملیاتی شهرداری  ساله تقسیم می گردد که

 در این سند به صورت مشروح ارائه گردیده است.
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 مفاهیم و تعاریف  -1

عبارت مورد ن بیبه ت شهری  مدیریتدر ابتدا به منظور یکسان سازی تعابیر و اصطالحات متنوع موجود در علم 

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

ین سند راهبردی شهرداری ها مالک ر خصوص تدود های شهردار 14/11/94مورخ  44166بخشنامه شماره 

  عمل بوده است:

عبارت است از تدوین و اجرای راهبردهایی برای رسیدن به چشم انداز و  الف. برنامه ریزی راهبردی:     

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

 تهدیدهای محیطی می باشد. 

دن به فعلیت درآم توصیف روشن و فشرده است از حیات مدنی که شهر در آینده و پس ازب. چشم انداز: 

کلیه ظرفیت های بالقوه اش پیدا می کند. سه ویژگی عمده چشم انداز عبارتند از: روشن و فشرده بودن، 

معطوف به آینده بودن و به فعلیت درآوردن تمامی توان بالقوه شهر. چشم انداز تالش دارد تا به این پرسش 

  .ی شدن را داردپاسخ دهد که این شهر تا سال ... توان بالقوه چه چیز

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

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

ه انتخاب یک مسیر از بین کلیه مسیرهایی کسازند، راهبرد می گویند. به عبارت دیگر راهبرد عبارت است از 

 فراروی مدیریت برای حصول به اهداف قرار دارد.

سال  11سال را در بر می گیرد و گاه می تواند به  1تا  3ث. برنامه میان مدت: این نوع برنامه معموال دوره ای     

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

ج. برنامه: طبقه بندی بخشی از فعالیتهای شهرداری است که برای انجام دسته ای از مسئولیت های مرتبط با      

 یک وظیفه ایجاد شده است.

چ. طرح: مجموعه عملیات مشخصی هستند که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی توسعه     

و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به سیاست های اجرایی اجرا می شود. هر طرح از یک  شهر انجام می شود

یا چند پروژه تشکیل می شود. طرح در برنامه عملیاتی شهرداری با نظام بودجه ساالنه شهرداری مشترک است 

 و به عنوان حلقه پیوند برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری ایفای نقش می کند.

روژه: عبارت است از اقداماتی زمان مند برای تحقق یک تعهد، ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات ح. پ    

 مشخص. پروژه دارای شش ویژگی اصلی است:

 یک کار منحصر به فرد، جدید و غیرتکراری است  .1
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 هبرای تحقق یک نتیجه عینی انجام می شود. بعد از تکمیل پروژه این نتیجه در قالب یک محصول، ارائ  .2

 یک خدمت یا تعهد باید یه طور ملموس قابل تحویل باشد.

 زمان مند است.یک نقطه شروع و پایان مشخص داشته باشد و مدت زمان انجام آن محدود است.  .3

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

 ر است.و وابستگی خاصی بین آنها برقرا

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

بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است. خروجی اجرای هر پروژه یک محصول )کاال یا خدمات(   .6

 است که زیرمجموعه یک طرح تلقی شده و بخشی از سیاست های اجرایی را محقق می کند.

االدستی: مدرک مستندی که از لحاظ سلسله مراتب و اهداف، باالتر از برنامه است )مانند سند خ. سند ب     

 چشم انداز توسعه بیست ساله کشور، طرح جامع و ...(

د. ماموریت: بیانگر فلسفه وجودی سازمان است که در قالب یک بیانیه تبیین می گردد. در این جا بیانیه      

ماموریت شامل مسیر آینده شهر و شهرداری است و به این پرسش پاسخ می دهد که چرا یک شهر و شهرداری 

ا و اولویت های اصلی شهر و وجود دارد؟ و به چه کاری مشغول است؟ بیانیه ماموریت  براساس ارزش ه

 شهرداری تدوین می شود.

ذ. ارزش: اعتقادات اصلی کارگزاران و شهروندان یک شهر را شامل می شود و نحوه رفتار آن ها را شکل      

می دهد. مجموعه ارزش ها، فرهنگ شهری  را به وجود می آورد. ارزش ها اصولی هستند که هدایتگر زندگی 

د. به عنوان مثال: مشارکت، قانونمداری، صرفه جویی، حفظ محیط زیست، صداقت، اعتماد حرفه ای افراد هستن

 به نفس، استانداردگرایی و  پایداری. 

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

ر قانونی، فنی، اجرایی و مالی است که اتخاذ آن اتخاذ می شوند. بدین ترتیب سیاست مجموعه ای از تدابی

 تسهیالت الزم جهت تحقق راهبردها را فراهم می سازد. 

ز. شاخص راهبردی: شاخص راهبردی متناظر با هر راهبرد تعریف می شوند و بیان صریح تر و دقیق شده    

ه صورت کمی تعریف می راهبردها هستند. به طور معمول برای هر راهبرد یک یا چند شاخص راهبردی ب

گردد. شاخص راهبردی یک شاخص قابل اندازه گیری درباره نتیجه نهایی یک خدمت یا فعالیت است که 

اننظار می رود در راستای تحقق راهبردها در یک بازه زمانی معین قابل دستیابی باشد. شاخص راهبردی از 

سطح باالدست هدف های کمی طرح ها  طرف دیگر با سیاست ها تناظر دارند. همچنین شاخص راهبردی

 گردد.     یشاخص راهبردهستند و تحقق هدف های کمی طرح ها باید منجر به تحقق 

س. شاخص کمی: عبارت است از شاخص هایی که به صورت ملموس و کمی قابل اندازه گیری بوده و    
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شاخص کمی طرح ها از  برای افق زمانی مشخص عدد خاصی برای شاخص به عنوان هدف تعیین می شود.

 یک طرف تحقق طرح ها را می سنجند و از طرف دیگر پایین دست شاخص راهبردی هستند.

حفظ وضع  و یاز امکانات فعل یکه مرتبط با بهره بردار یمستمر اتیعملش. فعالیت: عبارتست از کلیه    

مان می باشند مانند فعالیت های معموال فعالیت ها مستلزم تامین از محل هزینه های جاری ساز. است ،موجود

نگهداری خیابان و پیاده روها، انجام امور حسابداری، آموزش کارکنان، نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی، 

 تولید نهال و بذر و سایر خدمات مستمر.

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

 در قالب یک کل بهم پیوسته و درو زنجیره عملیاتی را  ی اجراییمشخص اهداف، سیاست هاو با صف آرایی 

ر و علم نهکند به عبارت دیگر مدیریت راهبردی ویژه ترکیب و راهبری می جهت رسیدن به یک موقعیت

می  ازدسیچندگانه که سازمان را در رسیدن به اهداف خود توانا م یاتصمیمات وظیفه یتدوین، اجرا و ارزیاب

       باشد.

 

 ارکان پروژه -2

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

 بوده و متشکل از ارکان زیر می باشد:

 ستاد راهبری  .1

  بندرعباسشورای اسالمی شهر  .2

 کارگروه های تخصصی  .3

 مشاور اجرایی پروژه .4

 ذینفعان پروژه .5

 ستاد راهبری پروژه:-1-2

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

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

ه این ستاد وظایف ذیل را به عهد کند.است که درباره برنامه قبل از ارائه به شورای اسالمی شهر اظهار نظر می

 دارد:

 ای برنامههای پایههای اصلی و چارچوبگیریتعیین جهت (1

 کلیه تصمیم گیریها در مراحل مختلف پروژه توسط این ستاد اخذ یا تایید می گردد. (2



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

9 

 

تدوین چشم انداز ها و راهبردهای کالن شهرداری و همچنین تایید سیاست ها و خروجی های             (3

 .کارگروه های تخصصی بر عهده این ستاد می باشد

 بررسی و تأیید برنامه پیشنهادی جهت ارسال به شورای اسالمی شهر. (4

 

 : اجزای ستاد راهبری پروژه1نمودار 

 

 :بندرعباسشورای اسالمی شهر -2-2

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

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

 شورای اسالمی شهر خواهد شد.

 گام اول : بعد از استخراج سند چشم انداز  

 گام دوم: بعد از استخراج راهبردها، سیاست ها و طرح ها 

 گام سوم : تصویب نهایی پروژه 

 
 
 

ستاد راهبری

تامین منابع و  

سرمایه

محیط زیست  

،خدمات شهری و  

مدیریت بحران 

حمل و نقل 

وترافیک و امور  

زیر بنایی 

شهرسازی و 

معماری

خدمات مدیریت و  

ذینفعان مدیریت  

شهری

فرهنگی و 

اجتماعی
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 :کارگروه های تخصصی-3-2

 که عبارتند از : اصلی در شهرداری می باشد هایگانه منطبق بر ماموریتچهارهای شامل کارگروه       

             و امور زیربنایی .  حمل و نقل ترافیک2  و فرهنگیبحران  مدیریت محیط زیست و خدمات شهری ،. 1

. ویژگی این کارگروه ها آن است که حوزه ذینفعان و مالی  خدمات مدیریت  . 4  و معماریشهرسازی . 3

فعالیت آن ها عمدتا هماهنگ با وظایف معاونت های ستادی شهرداری می باشد و متناظر با کارکردهای 

رگروه ها کاشهرداری در عرصه شهر و خدمات ارائه شده به شهروندان می باشد. در مسیر اجرای پروژه این 

 در مراحل ذیل نقش دارند:

 تحلیل وضع موجود شهرداری در هر ماموریت 

 شناسایی مشکالت موجود 

 استخراج اطالعات ماتریس های تحلیلی وضع موجود 

  استخراج سیاست ها و طرح ها 

  تهیه برنامه عملیاتی ذیل هر ماموریت 

  هدفگذاری شاخص های راهبردی و عملیاتی 

 :ژهمشاور اجرایی پرو-4-2

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

 دارد. بطور کلی وظایف مشاور اجرایی عبارت است از :

 ارائه و پیروی از متدولوژی علمی پروژه 

  انجام کلیه مطالعات بهینه یابی 

  مرتبط توسط مشاورانتقال تجارب سایر پروژه های 

 تهیه مستندات مورد نیاز فازهای مختلف پروژه 

  جمع بندی و تحلیل نظرات کارگروهای مختلف 

 تهیه گزارش کامل پروژه 
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 :پروژه بیو تصو نیتدو ه،یته ندیفرآ -3

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

 

 

 مراحل مختلف پروژه بیروند تصو: 2نمودار 
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 ندرعباسب  یدر شهردار کیاستراتژ یزیمدل ها و انتخاب مدل برنامه ر نییتب -4

پرداخت.  میخواه کیاستراتژ یزیبرنامه ر نیتدو نهیگوناگون در زم  یالگوها یبخش به بررس نیدر ا      

 یو الگو انیراگ فیتوص یالگو ان،یزگرایتجو یقرار گرفتند عبارتند از الگو یکه مورد بررس ییالگوها

 .میردازپ یم بندرعباسشهر  یمدل مورد استفاده در سند راهبرد فی. پس از آن به توصیبیترک

 مدل های مختلف در زمینه برنامه ریزی استراتژیک-1-4

ر سازمان ریزی استراتژیک دپیاده سازی فرایند برنامهدر اینجا الزم است الگوهای مختلفی که به منظور         

یزی رمدل های گوناگونی در زمینه استقرار برنامه ،منطبق با پارادایم های مختلف .ها کاربرد دارد معرفی گردند

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

 

 :الگوی تجویزگرایان -1

دسته نخست الگوها و مدل های مشهور فرآیند مدیریت استراتژیک متعلق به تجویزگرایان است. این  

الگوها هر چند در ظاهر از یک نظم و مراحل کار مشخص و مدون پیروی می کنند اما همین نظم غیر منعطف 

دل ها نتوانند در دنیای پویای جدید که به ویژه و ساختار ایستا و  زمان بر آن ها موجب گردید در عمل این م

ایجادشده، نتایج مشخص و مثبتی را ایجاد کنند. در ادامه برخی از مشهورترین  1911پس از بحران اقتصادی 

 مدل های تجویزگرایان معرفی شده اند.

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک هریسون و جان 

  ال.دفتمدل تجویزی مدیریت استراتژیک ریچارد. 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک مری جان تامپسون 

 برات -مدل تجویزی مدیریت استراتژیک کیسون 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک ج.ارجنتی 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک هاکس 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون 

 مدل تجویزی مدیریت استراتژیک آنسوف 

 ت استراتژیک دیسون و براینمدل تجویزی مدیری 
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 الگوی توصیف گرایان: –2

همان طور که توضیح داده شد، توصیف گرایان دسته ایی از تئوریسین های مدیریت استراتژیک بودند    

که با توجه به مشکالت الگوهای برنامه ریزی بلندمدت در دیدگاه های کالسیک مدیریت استراتژیک، سعی 

وهای مشخص، مفهوم و توانایی تفکر استراتژیک را در سازمان ها پیاده سازی کنند. از داشتند به جای ارائه الگ

  مدل مشهورتر در ادامه معرفی شده است. 3میان الگوهای پیشنهادی این دانشمندان، 

 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک اندروز 

 مدل توصیفی مدیریت استراتژیک هنری مینتزبرگ 

  استراتژیک برایسونمدل توصیفی مدیریت 

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

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

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

غیر رسمی و غیر جدی بودن در سازمان ها دچار شده و عمدتاً به صورت یک شعار و نه تفکر بنیادین در 

 سازمان ها مطرح گردیه اند .

 ترکیبی: هایالگو -3 

ایجاد  عف های الگوهای تجویزی و توصیفیانگونه که گفته شد الگوهای ترکیبی با هدف مقابله با ضمه     

شدند .در این الگوها با بهره گیری از مزایای الگوهای تجویزی و توصیفی روشی ترکیبی ارائه شده است که 

ضمن احتراز از توجه صرف به مفهوم تفکر استراتژیک و پرهیز از غیر رسمی و ظاهری شدن موضوع، دارای 

 غییرات محیطی باشند . برخی از پرکاربردترین این الگوها معرفی شده اند.ساختاری منعطف و پویا در برابر ت

  مدلAPO  
این مدل درابتدا روندهای گذشته سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و سپس عوامل داخلی و خارجی  

تاثیر گذار بر سازمان استخراج می گردد در ادامه مقتضیات محیطی و زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و 

آنها برنامه ریزی های الزم صورت می  ای اهداف، استراتژی ها تنظیم و جهت پیاده سازیبعد از تحلیل فاصله

 گیرد.

  مدلMIM                                                                                                                            
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ین م کرده در عبا قدرت و توجه بیشتری به بررسی شرایط محیطی سازمان اقدا APOاین مدل به نسبت مدل    

حال سعی کرده کلی نگرانه تر باشد. در این مدل ساختار های کنترل و ارزیابی به وضوح در مدل گنجانده 

 شده و بازخوردهای الزم از طریق این کنترل ها در مدل لحاظ شده است .

  مدل گلوئیک 

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

دارد. این مدل از یک سو به اندازه کافی به بررسی شرایط محیطی می پردازد و از سوی دیگر از جزنگری 

پرهیز دارد. شاید عمده ضعف این مدل عدم رعایت کامل سلسله مراتب کاری در مدل باشد به گونه ایی که 

 نی و رابطه آن با استراتژی های سازمان نشده است.در مدل ، اشاره ایی به اهداف سازما

  مدل دیوید 

مدل دیوید که یکی از معروفترین و پرکاربردترین مدل در بین مدل های گوناگون مدیریت استراتژیک      

اعم از تجویزگرایان ، توصیف گرایان و ترکیبی هاست به صورت کامالً مناسبی از تلفیق پارادایم های نظری و 

این مدل عالوه بر آن که به مفهوم مدل های ترکیبی نزدیک است، توانسته است  عملیاتی شکل گرفته است.

ساختار سلسله مراتبی مناسب و کاملی را بین شرایط درون وبرون سازمان ها، اهداف، چشم اندازها و استراتژی 

 ها را به وجود آورد.

 بندرعباس یشهردار کیاستراتژ یزیبرنامه ر یشنهادیپ یالگو-2-4

هر دو  یایاز مزا یکه ضمن بهره بر یبیترک یاست از الگو یمدل بندرعباس یدر شهردار یشنهادیمدل پ      

 .برخوردار باشد ییباال ییاجرا تیاز قابل یفیو توص یزیتجو یالگو

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

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

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

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

بر  یروش جار گردد. یمحقق م یها یشهردار یبرا انهیسال یبودجه راهبرد هیامکان ته یعنوان سند باالسر

 کالن ریسا نیتدو یو منطبق بر الگو ها یشهردار 14/11/94مورخ  44166دستورالعمل بخشنامه شماره  هیپا

  برتر ارائه شده است. یشهرها
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  وضع موجود لیدر حوزه تحل دیوید یراهبرد یزیمدل برنامه ر یایاز مزا یریحاضر ضمن بهره گ یالگو     

ارائه  هایحاکم بر شهردار یروش منطبق بر فضا نینموده سازگارتر یسع سونیو ساختار موجود در مدل برا

 .دینما

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

 .ردیمورد استفاده قرارگ یابی نهیبه عنوان به بندرعباسبا شهر  یو فرهنگ

 مراحل اصلی کار در نمودار ذیل نشان داده شده است:

 

 

 

   

 بندرعباس یشهردار کیاستراتژ یزیروش مورد استفاده در برنامه ر یمراحل اصل :نمودار 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بطور کلی مهم ترین ویژگی های برنامه حاضر به قرار زیر می باشد:
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  به مثابه محور و رویکرد اصلی برنامهتوسعه اجتماعی 

  بخشی  و طرح های بندرعباستبیین یکپارچه طرح های فرادست از جمله طرح جامع و تفصیلی شهر

 معاونت ها و سازمان های شهرداری در قالب اهداف کمی و نزدیک به بودجه

 اتخاذ رویکرد راهبردی و بلندمدت در شناسایی و تعیین اولویت برنامه ها و پروژه های اصلی شهر 

 حداکثر استفاده از اسناد و برنامه های موجود و پرهیز از دوباره کاری 

 نی و مبانی نظری تدوین برنامه های میان مدت شهرداری هااستفاده از تجارب جها 

  با استفاده از ساختار ماتریسی بجای ساختار خطی در برنامه، راهبردها، سیاست ها و طرح ها در جهت

ال های در س بندرعباسدستیابی به اهداف عملیاتی و اهداف راهبردی، و نهایتا تحقق چشم انداز شهر 

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

و عملیاتی )یا کمی( از یک سو و استراتژی ها، سیاست ها، پروژه و فعالیت ها از سوی دیگر  راهبردی

است که همگی برای نیل به آن چشم اندازها تنظیم شده اند. به این ترتیب، یک بخش از هر نوع برنامه 

دی )چه اقتصادی و اجتماعی و چه کالبدی و فضایی و...( اهداف و مقاصد تهیه کنندگان طرح راهبر

است و بخش دیگر راه ها و روش ها و مسیرهای رسیدن به آن اهداف و مقاصد را دربر می گیرد. در 

 قنظام برنامه ریزی راهبردی به شیوه خطی، ابتدا چشم اندازهای توسعه آتی تعیین و سپس برای تحق

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

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

با  طعملیاتی تقسیم بندی شده و سپس مفاهیم و ارکان اصلی برنامه مطابق با تصویر زیر در ارتبا

 یکدیگر تعریف شده اند:
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 بندرعباس یشهردار یبرنامه راهبرد نیروش مورد استفاده در تدو یارکان اصل :3نمودار 

 

 

 

 

 گام های اصلی سطح راهبردی پروژه-3-4

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

 آن سیاست ها و طرح ها می رسد. در شکل ذیل روند کار در این سطح مشخص شده است.
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 یدر سطح راهبرد یاصل یگام ها :1شکل 

     چشم انداز     نییپس از تع یراهبرد یگام ها :2شکل 
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 یهرشبرای درک بهتر توضیحات فوق، گام های اصلی پروژه پس از مشخص شدن یک چشم انداز برای مثال 

 تعیین شده اند: و متعادل تیفیبا ک ستیز طیبا مح

 شهری با محیط زیست با کیفیت و متعادلچشم انداز  یبرا یمثال سطح راهبرد: 3شکل 

 

 

 

 

 پروژه عملیاتیگام های اصلی سطح -4-4

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

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

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

و از  ندباش یاهداف در تناظر با طرح م نیباشند.ا یم یاهداف کم یاتیدست اهداف عمل نییسطح پاهستند . 

 ستانده-نوع خروجی 
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 عملیاتیدر سطح  یاصل یگام ها :4شکل 

 

 

 

 شهری با محیط زیست با کیفیت و متعادلچشم انداز  یبرا عملیاتیمثال سطح : 4شکل 
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 ارتباط سطوح راهبردی و عملیاتی در مثال: 4شکل 
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 اسناد باالدستیبررسی : فصل دوم
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 :یاسناد باالدست یبند دسته و فیتعر - 1

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

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

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

مختلف  یشهر زیشهرها درسا هیکل یبرا یهستند که در سطح مل یماتامجموعه الز یمل یشوند. اسنادباالسر

ران  در خصوص یا یسازو شهر یمعمار یعال یتوان به مصوبات شورا یجمله م نیاست از ا یدهدارائه گر

 در کالنشهرها اشاره کرد. یالزامات شهرساز

توان  یباشند از آن جمله م یم یتوسعه استان یها و برنامه ها تیغالباً ناظر بر مز یاستان یباالسر اسناد

 و سند توسعه استان اشاره نمود. نیسرزم شیطرح آما

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

به  زین یعجامع موضو یطرح ها هیکل نیکنند همچن یم نییرا تب یتوسعه شهر یبرنامه ها یلیصجامع و تف یها

 شود. یشناخته م  یشهر یاز اسناد باالسر یعنوان بخش

 یمل یالسراد باناس هیپروژه کل ییابتدا یو در گام ها بندرعباس یشهردار یسند راهبرد نیتدو ریمس در

 رفته است.قرار گ یپروژه مورد بهره بردار ریاستخراج و  در مس بندرعباستبط با شهر رم یو استان ی، منطقه ا

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

  یشمس یهجر 1414در افق  رانیا یاسالم یچشم انداز جمهورسند 

   بندرعباسسند توسعه ملی استان 

 سند آمایش سرزمین 

 بندرعباسراهبردی و تفصیلی شهر -طرح ساختاری 

 برنامه ششم توسعه 

   بندرعباسسند جامع حمل و نقل شهر 

  کشور 8جشم انداز منطقه 

 یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد 

 نامه وزارت کشور وهیش 

 طرح جامع بندرعباس 

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

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

 :ساله 21، در چشم انداز  یتحقق آرمان ها و اصول قانون اساس ریدر مس

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

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

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

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

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

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

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

 .یمل دیدر تول یاجتماع

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

 کم حمناسب درآمد ، نهاد مست عیبرابر ، توز ی، فرصت ها یاجتماع تیبرخوردار از سالمت ، رفاه ، امن

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 ییجامعه ، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانا نییباال و پا یدهک ها انیو تورم ، کاهش فاصله درآمد م

گردد  نییعو ت میمات چشم انداز ، تنظاتوسعه و اهداف و الز یها استیمتناسب با س دی، با یتیوامن یدفاع یها

 ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.  استیس نیو ا
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 هرمزگانسند توسعه ملی استان -2-1

 پرداخته شده است. هرمزگاندر ادامه به بررسی موارد مهم سند توسعه ملی استان 
 

 هرمزگانسند توسعه ملی استان  بر اساساصلی ترین قابلیت های توسعه 
 

  برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسييستم هاي ساحلي و تنوع آب و هوايي همراه با

جنگلهاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير ليج عماني ،تنوع پوشش گياهي و وجود جنگلهاي خ

 ارزشمند گياهي و جانوري 

 ، ه اقتصادي و روابط گستردنزديكي با كشور هاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي ، فرهنگي

 پولي و مالي و مبادله كاال و فرهنگ با كشور هاي مذكور 

  واردات به دليل محوريت و نقش برتر امكان ايجاد گسترش مركز توسعه بازرگاني صادرات و

هوايي بخش بازرگاني و مزيت نسبي توسعه  به دليل تاسيسات عظيم بندري و شبكه هاي ترابري 

 زميني و ريلي با عملكرد ملي و فراملي، دريايي ،

  برخورداري از ذخاير آبزيان بويژه امكانات گسترش و توسعه طرحهاي پرورش ميگو و ماهي در

 قفس 

  حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحي آب و منابع توسعه خاك 

  ، وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعاليت هاي مرزشي

( به سرمايه گذاري و خدمات  NGOگرايش بخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غير دولتي )

 رساني در توسعه ورزش
 

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

  نازل بودن ميزان بارندگي همراه با رژيم نا مناسب و توزيع زماني نامطلوب و كمبود منابع آب

بويژه كمبود آب شيرين كه در نتيجه آن امكان تجديد حيات طبيعي جنگل و مرتع و بازگشت به 

 تعادل طبيعي دشوار مي باشد .

  گستردگي و تعدد گنبد ها و تشكيالت نمكي و شور كننده همراه با قليائيت و شوري خاك كه

 بخش عظيمي از منابع آب  و خاك استان را شور و غير قابل استفاده كرده است . 

  مخاطرات ناشي از سوانح طبيعي ، هجوم شنهاي روان و بيابان زايي همراه با گرايش منفي در

آب و خاك و تامين سرمايه گذاري در جهت صيانت از جنگلها و مراتع ، توليد مراتع و كمبود

 سوخت روستايي 

  وجود شرايط آب و هوايي نامناسب كه موجب استهالك شديد سرمايه ثابت و ماشين االت نسبت

 به ساير
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 هرمزگاناستان  یسند توسعه مل بر اساس اهداف بلند مدت

 يد نظر در ساختار فضايي فعاليت هاي اقتصادي استان و ايجاد تعادل و توازن درون استاني و تجد

تاكيد بر استمرار سياست تقويت و تجهيز شبكه هاي زير بنايي در نواحي توسعه نيافته شمال 

 نوار ساحلي و جزاير توسط دولت .،

  افزايش سهم و نقش استان در فعاليت هاي اقتصادي ملي و فراملي با بهره گيري از موقعيت هاي

بويژه كانونهاي شهري بندرعباس ، قشم و كيش و غرافيايي سياسي و اقتصادي استان ،خاص ج

 نوار ساحلي 

  توسعه فعاليت هاي گردشگري با توجه به نوار ساحلي و جزاير و مناطق آزاد كيش و قشم 

  تقويت بخش رسمي اقتصادي استان در تقابل با فعاليت هاي بخش غير رسمي و كاهش پديده

 .قاچاق كاال 

  ايجاد توازن و تعادل در نظام سلسله مراتب خدمات رساني و جوامع شهري و روستايي استان و

 شتاب بخشيدن به روند كنوني توسعه شهرهاي كوچك   

  ارتقاء شاخصهاي توسعه انساني تا حد دستيابي به ميانگين هاي ملي ، توانمند سازي نيروهاي

ملي و اعتالي معرفت ديني ، ارزش هاي  محلي ، گسترش تبادالت فرهنگي استان با سطح

 فرهنگي و ويژگيهاي هويتي و بهبود و غناء بيشتر هنر و فرهنگ استان .

  ، حفاظت و ارتقاي سطح توانمنديهاي محيطي و ايجاد شرايط مناسب براي توسعه پايدار استان

 اين زمينه بهره برداري عقاليي از منابع و گسترش مشاركت هاي مردمي در حفظ محيط زيست ،

  ارتقاء كاركرد ها و عمكلرد هاي بخش كشاورزي با تاكيد بر افزايش بهره وري فعاليت هاي

 مختلف كشاورزي  

   تامين آب و مهار روان آبهاي سطحي 

  نهادينه سازي بهره وري و افزايش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد 

  تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي ارتقاء نقش ورزش در تامين سالمت جسمي و روحي و

 اجتماعي

 

 هرمزگاناستان  یسند توسعه مل بر اساس راهبردهای بلندمدت توسعه

  ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي غير

 دولتي بر اساس اولويت هاي زير : 

  االك ترانزيت و نقل و حمل، بيمه، نكيبا خدمات بر تاكيد با نوين بازرگاني خدمات گسترش -
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 ويژه به مرتبط خدمات و صادراتي كاالهاي توليد به گرايش با صنعتي هاي فعاليت توسعه -

نايع يالت ، صش ، كشاورزي تكميلي و تبديلي ، متالوژي ، شيميايي ، بر انرژي صنايع توسعه

 دريايي ، معدن ، پوشاك و صنايع پايين دستي مس و پترو شيمي و نفت و گاز 

 ، پروري آبزي ، شيالت هاي بخش زير در محصوالت فرآوري و جديد هاي ظرفيت ايجاد -

  باغداري و دام ، فصل از خارج هاي كشت و جاليزي محصوالت

 گردشگري در نوار ساحلي و كانون ها و عرصه هاي گردشگري  تجهيزات و تاسيسات گسترش -

 و خدمات پشتيبان توليد .  IT توسعه بر تاكيد با برتر و تخصصي خدمات گسترش ايجاد -

  تعادل بخشي و ايجاد پايداري در سازمان فضايي مراكز زيست و فعاليت توسط بخش دولتي با

ش شبكه هاي ارتباطي سريع دورن استاني اولويت نواحي شرقي و غربي استان در زمينه گستر

و بين منطقه اي ، طرح هاي تامين و انتقال آب به مراكز زيست و فعاليت و حفظ و احياي 

 منابع طبيعي استان .

  حمايت از نهادهاي كار آفرين و جلب سرمايه هاي خارجي با تاكيد بر كار آفرينان محلي و

 خليج فارس  سرمايه هاي بومي مستقر در كشور هاي حاشيه

  گسترش روند شهر نشيني و بازنگري در نظام خدمات رساني به مراكز زيست و فعاليت استان بر

 اساس اولويت هاي زير:

 با بندرعباس شهري منطقه كالبدي ، اقتصادي ساختار مجدد ساماندهي 

  كشور جنوب ساحلي درحوزه اي منطقه برتر خدمات مركز رويكرد

 با شهري توسعه براي مستعد جمعيتي كانونهاي تقويت و شناسايي 

  ساحلي نوار در موجود شهري مراكز اولويت

 مران نواحي روستايي استان با اولويت مراكز و مجموعه هاي ع و توسعه

 روستايي داراي قابليت توسعه 

  ايه قابليت و استاني و ملي ابعاد در آنها عملكرد و نقش با متناسب استان جزاير عمران توسعه 

ش ، آماي گردشگري جامع طرح قبيل از مطالعاتي طرحهاي نتايج بر مبتني   آنها توسعه بالقوه

 نوار ساحلي و جزاير و طرحهاي توسعه نواحي خاص .

 چهارچوب در بهداشت هاي خانه و روستايي درماني و بهداشتي مراكز جامع استقرار و تكميل 

 . استان شبكه گسترش طرح
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  بازنگري در نقش و عملكرد مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي استان با رويكرد خدمات هاب

 ، ها كشتي به رساني سوخت ، نوين هاي فناوري ، برتر خدمات توسعه ، قشم –بندرعباس 

  مناطق اين با پيرامون هاي محيط همسازكردن و نفت سازي ذخيره

  ايجاد بستر ها و زمينه هاي مناسب و شفاف سازي قوانين و مقررات مرتبط با جذب سرمايه

 هاي بومي و غير بومي در امر توسعه استان 

  ارتقاي سطح دانش و افزايش اختيارات مديران محلي و حمايت از نهادهاي مدني و صنفي غير

 در فرآيند توسعه استان .دولتي در جهت تمركز زدايي در مديريت و تقويت مشاركت مردم 

  ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي انساني كارآمد و متخصص با اولويت

 جذب نيروهاي بومي بويژه در بخش هاي خدمات برتر استان .

  ارتقاي شاخصهاي توسعه انساني استان با تاكيد بر سطح سواد و فرهنگ عمومي ، بهداشت و

 مشاركت زنان و جوانان.درمان و افزايش نرخ 

  ايجاد بسترهاي الزم براي توسعه فرهنگ و هنر بومي و تقويت و گسترش مناسبات فرهنگي

 استان با سطح ملي 

  اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست استان با تاكيد بر حفاظت از

ه هاي مرتعي و منابع اكوسيستمهاي ويژه نوار ساحلي و رعايت تعادل در بهره برداري از عرص

 دريايي 

  تخصيص بخشي از عوايد و منابع حاصله از فعاليت هاي ترانزيت كاال ، مبني بر تبادالت تجاري

 ، گمركات ، جرايم قاچاق كاال به خزانه استان و هدايت آن به امر توسعه زير ناها و زير ساختها 

 هاي اقتصادي و عوامل توليد  ايجاد سازو كارهاي الزم و حمايت افزايش بهره وري در بخش 

 ه اي در استان حرف و قهرماني ، تفريحي ، همگاني ، پرورشي هاي ورزش گسترش 

  ريشه كني فقر شديد و گرشنگي و بهره مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي 

 نانز سازي توانمند و  جنسيتي برابري بهبود و ترويج و ابتدايي آموزش به همگاني دستيابي  

  كاهش مرگ و مير مادران و كودكان 

  / ايدز ( مبارزه با بيماري هاي عمدهH.I.V  ) ... سل ، ماالريا و ، 

 تعاني هاي مجتمع و ها شهرك گسترش و ايجاد و ها تعاوني توسعه و تشكيل از موثر حمايت  

  بستر سازي براي افزايش مشاركت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه

 استان 
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 سند آمایش سرزمین:-3-1

 نکات قابل توجه

 بندرعباس قيفارس از طر جيخل  هيحاش يو كشورها رانيا يمرادات بازرگان 

 بارانداز كشور نيبزرگتر 

 فارس جيكشور در جوار خل يو تجار كيمركز استراتژ نيمهمتر 

 ييايحمل و نقل در ازيو برخوردار از امت يرانيكشت يگرفتن در كنار آبها قرار 

 يجهت گردشگر يآب و هوا ژهيو طيشرا 

 منطقه يخدمات بازرگان قطب 

 كشور ينريبندرعباس در حمل و نقل كانت بيرقيغالب و ب سهم 

 ي، حمل و نقل و بازرگان ياقتصاد يتهايتوسعه فعال تيقابل 

 انيو تاز نيسيا يدو دشت مهم كشاورز وجود 

 

 سند ملی توسعه استان هرمزگان -4-1

 ـ اصلی ترین قابلیت های توسعه  الف

موقعيت حساس استان به دليل گسترش مناسب آن در نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان ، بويژه 

استقرار مركز استان در يكي از حساس ترين نواحي خليج فارس و نزديكي به تنگه استراتژيك هرمز و 

 دسترسي به آبهاي بين المللي . 

كاركردهاي وب ، قابليت هاي متفاوت ،برخورداري از چهارده جزيره بزرگ و كوچك با پراكنش مطل

 نظامي ، توريستي و نفتيشيالتي ، صنعتي ،گوناگون تجاري ،

برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسييستم هاي ساحلي و تنوع آب و هوايي همراه با تنوع 

ارزشمند گياهي  جنگلهاي مانگرو و مجموعه اي از ذخايرپوشش گياهي و وجود جنگلهاي خليج عماني ،

 و جانوري 

و  اقتصادي و روابط گسترده پولينزديكي با كشور هاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي ، فرهنگي ،

 مالي و مبادله كاال و فرهنگ با كشور هاي مذكور 

وجود ذخاير عظيم گاز و ساير معادن و منابع با ارزش اقتصادي كه مي توانند زمينه ساز توسعه صنايع 

 تبط با آن باشند.مر
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برخورداري از شرايط اقليمي ويژه و مطلوب براي توليد محصوالت صيفي در زمستان و توانائي توليد 

 محصوالت با ارزش صادراتي و گسترش كشت گلخانه اي 

 و صنايع ها، پااليشگاه توسعه و ايجاد براي قابليت اين از استفاده و جنوبي پارس منطقه با همجواري

 تان اس غرب و ساحلي نوار در پشتيبان خدمات

امكان ايجاد گسترش مركز توسعه بازرگاني صادرات و واردات به دليل محوريت و نقش برتر بخش بازرگاني 

ني و زميهوايي ، دريايي ،و مزيت نسبي توسعه  به دليل تاسيسات عظيم بندري و شبكه هاي ترابري 

 ريلي با عملكرد ملي و فراملي

از ذخاير آبزيان بويژه امكانات گسترش و توسعه طرحهاي پرورش ميگو و ماهي در قفس و برخورداري 

 گونه هاي برداشت نشده ميكتوفيده و كمتر برداشت شده ساردين ماهيان و توسعه صيد صنعتي 

 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحي آب و منابع توسعه خاك 

دليل دسترسي به سواحل ، بنادر و جزاير زيبا و اكوسيستم ويژه برخورداري از جاذبه هاي گردشگري به 

خوب همراه با صنايع دستي و هنر “ ساحلي و دريايي مانند جنگلهاي حرا و ظرفيت هاي اقامتي نسبتا

 هاي بومي جذاب و امكانات استفاده از ورزشها و تفريحات آبي

 مگا واتي سرخون  1000 مگاواتي موجود و نيروگاه در دست ساخت 1200نيروگاه عظيم 

 كشتيوجود مناطق آزاد تجاري و صنعتي در كيش و قشم و مناطق ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي ،

 سازي و معادن و فلزات و امكان استفاده از سرمايه گذاري خارجي در آن مناطق

 وجود منابع قابل توجه پس اندازهاي مردمي نزد بانكهاي استان 

فوالد آلومينيوم ،سيمان ،از صنايع و زير ساختهاي بزرگ مانند پااليشگاه نفت و گاز ،استقرار مجموعه اي 

 به عنوان زمينه ساز توسعه صنعتي استان

 شبخ گرايش ، مرزشي هاي فعاليت به جامعه مثبت نگرش ، ورزش توسعه براي قانوني هاي زمينه وجود

 ( به سرمايه گذاري و خدمات رساني در توسعه ورزش  NGO) دولتي غير داوطلب هاي تشكل و خصوصي

 ـ عمده ترین تنگناها و محدودیت های توسعه استان  ب

نازل بودن ميزان بارندگي همراه با رژيم نا مناسب و توزيع زماني نامطلوب و كمبود منابع آب بويژه كمبود 

ار بازگشت به تعادل طبيعي دشوآب شيرين كه در نتيجه آن امكان تجديد حيات طبيعي جنگل و مرتع و 

 مي باشد .

گستردگي و تعدد گنبد ها و تشكيالت نمكي و شور كننده همراه با قليائيت و شوري خاك كه بخش 

 عظيمي از منابع آب  و خاك استان را شور و غير قابل استفاده كرده است . 
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ه با گرايش منفي در توليد مراتع مخاطرات ناشي از سوانح طبيعي ، هجوم شنهاي روان و بيابان زايي همرا

 آب و خاك و تامين سوخت روستايي و كمبود سرمايه گذاري در جهت صيانت از جنگلها و مراتع ،

 عمران شهري و روستائي استمرار خشكسالي سال هاي گذشته و پيامدهاي منفي آن در كشاورزي ،

ه ثابت و ماشين االت نسبت به ساير وجود شرايط آب و هوايي نامناسب كه موجب استهالك شديد سرماي

 مناطق كشور شود.

 وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمد هاي عمومي 

 ـ مسائل اساسی توسعه استان  ج

 باال بودن بار آلودگي نفتي در محيط زيست دريايي منطقه و خسارت وارده به منابع آبزيان 

ر مناطق شرقي ، غربي و شمالي استان از سوي دولت در فقدان سرمايه گذاري هاي الزم و كافي بويژه د

 زمينه ايجاد تاسيسات زير بنائي و زير ساختها و كمبود آنها در نوار ساحلي و جزاير

ضعف جدي استان در برخورداري از سنت ها و نهادهاي كار فرمايي بويژه در بخش صنعت و خدمات مولد 

 و سرمايه گذاري مشاوره اي و پيمانكاري بخش خصوصي نزد جمعيت بومي استان 

 بحران آب و تداوم خشكسالي و هزينه هاي باالي توليد و تامين آب 

 مناسب و سريع درون استاني و بين منطقه اي  عدم برخورداي استان از شبكه هاي راههاي

فقر فرهنگي و پايين بودن شاخصهاي توسعه انساني در مقايسه با ميانگين ملي و فقدان نيروي كارآمد 

 ماهر و متخصص بومي و بطور كلي ضعف مهارتهاي فني و حرفه اي .،

منطقه ، كمي جمعيت ،  پراكنش مراكز زيست و فعاليت همراه با عدم تعادلهاي دروني در توسعه

 فرهنگي ، سنتي بودن و غير اقتصادي بودن شيوه اي توليد روستايي ساختارهاي بسته اجتماعي ،

 تقابل اشكال مدرن و سنتي زيست و فعاليت در همه وجوه اجتماعي و اقتصادي 

راه مكمبود جاذبه هاي كافي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و فقدان سياستهاي مناسب تشويقي ه

 با باال بودن مخاطرات و هزينه هاي سرمايه گذاري 

فقدان مراكز شهري و خدماتي قوي و توسعه يافته عرضه كننده خدمات برتر مطلوب و وابستگي به مراكز 

 و كانونهاي رقيب شهري در داخل و خارج منطقه و بطور كلي ضعف شديد هرمزگان 

 نرخ بيكاري باالتر از ميانگين ملي كه با جواني جمعيت تشديد ميگردد 

 اعتياد و گستردگي بخش غير رسميقاچاق كاال ،

 فقدان نظام شناسايي استعداد هاي ورزشي  
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 ـ هدف های بلند مدت توسعه استان  د

زي هاي بازرگاني و كشاورتوجه به قابليت ها و تنگناها ي موجود ، محور هاي توسعه استان بر پايه بخش  با

با تاكيد بر شيالت و صنعت و گردشگري خواهد بود . بدين ترتيب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند 

 از :

ايجاد تعادل و توازن درون استاني و تجديد نظر در ساختار فضايي فعاليت هاي اقتصادي استان و تاكيد 

احلي و نوار سير بنايي در نواحي توسعه نيافته شمال ،بر استمرار سياست تقويت و تجهيز شبكه هاي ز

 جزاير توسط دولت .

افزايش سهم و نقش استان در فعاليت هاي اقتصادي ملي و فراملي با بهره گيري از موقعيت هاي خاص 

 بويژه كانونهاي شهري بندرعباس ، قشم و كيش و نوار ساحلي جغرافيايي سياسي و اقتصادي استان ،

 ليت هاي گردشگري با توجه به نوار ساحلي و جزاير و مناطق آزاد كيش و قشم توسعه فعا

تقويت بخش رسمي اقتصادي استان در تقابل با فعاليت هاي بخش غير رسمي و كاهش پديده قاچاق كاال 

. 

ايجاد توازن و تعادل در نظام سلسله مراتب خدمات رساني و جوامع شهري و روستايي استان و شتاب 

 به روند كنوني توسعه شهرهاي كوچك   .بخشيدن 

ارتقاء شاخصهاي توسعه انساني تا حد دستيابي به ميانگين هاي ملي ، توانمند سازي نيروهاي محلي ، 

گسترش تبادالت فرهنگي استان با سطح ملي و اعتالي معرفت ديني ، ارزش هاي فرهنگي و ويژگيهاي 

 ان .هويتي و بهبود و غناء بيشتر هنر و فرهنگ است

حفاظت و ارتقاي سطح توانمنديهاي محيطي و ايجاد شرايط مناسب براي توسعه پايدار استان ، حفظ 

 بهره برداري عقاليي از منابع و گسترش مشاركت هاي مردمي در اين زمينه .محيط زيست ،

لف ارتقاء كاركرد ها و عمكلرد هاي بخش كشاورزي با تاكيد بر افزايش بهره وري فعاليت هاي مخت

 كشاورزي  

 تامين آب و مهار روان آبهاي سطحي  

 نهادينه سازي بهره وري و افزايش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد 

 ارتقاء نقش ورزش در تامين سالمت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي اجتماعي 

 ( در استان M.D.Gدست يابي به هدف هاي توسعه هزاره )

 سازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ  انمندتو

 نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري استان   توسعه
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 ـ راهبردهای بلند مدت توسعه استان :  هـ

غير دولتي بر ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي 

 اساس اولويت هاي زير : 

 حمل و نقل و ترانزيت كاال بيمه ،خدمات بازرگاني نوين با تاكيد بر خدمات بانكي ، گسترش

فعاليت هاي صنعتي با گرايش به توليد كاالهاي صادراتي و خدمات مرتبط به ويژه توسعه صنايع  توسعه

لي كشاورزي ، شيالت ، صنايع دريايي ، معدن ، پوشاك و آنرژي بر ، پيميايي ، متالوژي ، تبديلي و تكمي

 صنايع پايين دستي مس و پترو شيمي و نفت و گاز 

ظرفيت هاي جديد و فرآوري محصوالت در زير بخش هاي شيالت ، آبزي پروري ، محصوالت  ايجاد

 دام و باغداري جاليزي و كشت هاي خارج از فصل ، 

 تاسيسات و تجهيزات گردشگري در نوار ساحلي و كانون ها و عرصه هاي گردشگري  گسترش

 و خدمات پشتيبان توليد .  ITگسترش خدمات تخصصي و برتر با تاكيد بر توسعه  ايجاد

تعادل بخشي و ايجاد پايداري در سازمان فضايي مراكز زيست و فعاليت توسط بخش دولتي با اولويت 

استان در زمينه گسترش شبكه هاي ارتباطي سريع دورن استاني و بين منطقه اي نواحي شرقي و غربي 

 ، طرح هاي تامين و انتقال آب به مراكز زيست و فعاليت و حفظ و احياي منابع طبيعي استان .

حمايت از نهادهاي كار آفرين و جلب سرمايه هاي خارجي با تاكيد بر كار آفرينان محلي و سرمايه       

 ي مستقر در كشور هاي حاشيه خليج فارس هاي بوم

گسترش روند شهر نشيني و بازنگري در نظام خدمات رساني به مراكز زيست و فعاليت استان بر      

 اساس اولويت هاي زير:

ساماندهي مجدد ساختار اقتصادي ، كالبدي منطقه شهري بندرعباس با رويكرد مركز خدمات برتر منطقه  

 ب كشور اي درحوزه ساحلي جنو

و تقويت كانونهاي جمعيتي مستعد براي توسعه شهري با اولويت مراكز شهري موجود در نوار  شناسايي

 ساحلي 

 و عمران نواحي روستايي استان با اولويت مراكز و مجموعه هاي روستايي داراي قابليت توسعه  توسعه

ملي و استاني و قابليت هاي بالقوه عمران جزاير استان متناسب با نقش و عملكرد آنها در ابعاد  توسعه

توسعه آنها   مبتني بر نتايج طرحهاي مطالعاتي از قبيل طرح جامع گردشگري ، آمايش نوار ساحلي و 

 جزاير و طرحهاي توسعه نواحي خاص .



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

34 

 

و استقرار جامع مراكز بهداشتي و درماني روستايي و خانه هاي بهداشت در چهارچوب طرح  تكميل

 ن .گسترش شبكه استا

بازنگري در نقش و عملكرد مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي استان با رويكرد خدمات هاب بندرعباس 

 و نفت سازي ذخيره ، ها كشتي به رساني سوخت ، نوين هاي فناوري ، برتر خدمات توسعه ، قشم –

  مناطق اين با پيرامون هاي محيط همسازكردن

ايجاد بستر ها و زمينه هاي مناسب و شفاف سازي قوانين و مقررات مرتبط با جذب سرمايه هاي بومي و 

 غير بومي در امر توسعه استان 

ارتقاي سطح دانش و افزايش اختيارات مديران محلي و حمايت از نهادهاي مدني و صنفي غير دولتي در 

 در فرآيند توسعه استان .جهت تمركز زدايي در مديريت و تقويت مشاركت مردم 

ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي انساني كارآمد و متخصص با اولويت جذب 

 نيروهاي بومي بويژه در بخش هاي خدمات برتر استان .

ارتقاي شاخصهاي توسعه انساني استان با تاكيد بر سطح سواد و فرهنگ عمومي ، بهداشت و درمان و 

 مشاركت زنان و جوانان.افزايش نرخ 

ايجاد بسترهاي الزم براي توسعه فرهنگ و هنر بومي و تقويت و گسترش مناسبات فرهنگي استان با 

 سطح ملي 

اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست استان با تاكيد بر حفاظت از اكوسيستمهاي ويژه 

 ه هاي مرتعي و منابع دريايي نوار ساحلي و رعايت تعادل در بهره برداري از عرص

 :بندرعباسراهبردی شهر -طرح ساختاری-5-1

 بررسی محدودیتها و امکانات 

 افزايش تراكم زيستي در محالت با توجه به روند تشديد مهاجرت.

 شرايط نامساعد زيستي در حواشي شهر و سكونتگا ههاي غيررسمي آن.

 

 ويژه در شهر.وجود پتانسيل هاي تجاري و فرصتهاي اقتصادي 

 اهميت گمركي شهر در مبادالت تجاري و لنگرگاهي آن.

 سرزندگي و گردش مالي گسترده در شهر.

موقعيت بندري شهر و وجود تاسيسات بندري شهيد رجايي و شهيد باهنر كه اين شهر را به عمده ترين 

 كانون ورود و خروج كاال به كشور و بالعكس تبديل نموده است.
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يك استقرار بندرعباس در شمال تنگه ي هرمز كه موجب استقرار بزرگترين پايگاه هاي موقعيت استراتژ

هوايي و دريايي در اين شهر گرديده و همين مسئله خود موجب افزايش سهم خدمات در اقتصاد اين شهر 

 ميگردد.

 .برخورداري از ذخاير گاز و منابع طبيعي پايه نظير آبزيان، محصوالت كشاورزي و موادغذايي

 امكان ايجاد بازارچه هاي مرزي كه موجب توسعه  اشتغال خواهد شد

تعيين بندرعباس به عنوان يك مركز فرامنطقه اي در سطح منطقه ساحلي جنوب كشور و يكي از شهرهاي 

 بزرگ و مهم در تقسيم كار ملي در كشور.

طبيعي، اقتصادي و  ساحلي بودن شهر بندرعباس،كه خود موجب پديد آمدن مزيت هاي متنوعي از بعد

 ... براي شهر گرديده است.

 امكان كاشت و پرورش حرا كه از گياهان بومي منحصر به فرد منطقه مي باشد

 نزديكي به مناطق حفاظت شده ي گنو و جنگلهاي حرا.

 مقاومت كم ساختمان هاي سنتي در برابر زلزله و شرايط بد جوي.

 هت تبديل به فضاهاي مناسب.وجود فضاهاي شهري در البالي بافت مسكوني ج

گرماي طاقت فرساي شهر، لزوم استفاده از وسايل خنك كننده را الزامي مي نمايد . ولي تاكنون كمتر 

 توجهي به جانمايي وسايل خنك كننده در بدن ه ي ساختمان ها شده است.

ه همراه توجه فرسودگي بافت هاي قديمي و حاشيه اي و ارزان بودن قيمت زمين در اين محدوده ها ب

جدي مسئوالن به توانمندسازي اين محدوده ها، از فرصت هاي مناسب در ارتقاي كيفيت محيطهاي اين 

 بافتها محسوب مي شود

 تداخل وظايف مديريت شهري با دستگا هها و سازما نهاي اداري.

 كمبود منابع مالي قابل اتكاء و مستمر

 هها. عدم همكاري و هماهنگي موثر سازما نها ودستگا

 ناكارآمدي قوانين موجود.

 عدم مشاركت موثر شهروندان.

عدم تخصيص منابع مالي از درآمدها در مقياس ملي براي بهبود و اداره تبعات و فشارهاي حاصل از موارد 

 فوق به شهر بندرعباس

 تنوع فعاليت هاي اقتصادي متنوع و وجود منابع مناسب براي افزايش درآمد شهرداري از طريق وضع

 عوارض جديد.
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وجود زمينه هاي الزم براي اقدام به انجام پروژه هاي مشاركتي با مشاركت شهرداري و بخش خصوصي 

 در جهت كسب درآمد و تحقق طرح هاي خدماتي و توانمندسازي شهرداري.

ارتقاي كيفيت محيط شهري از مهمترين رسالت هاي مديران و طراحان شهري است . خلق فضاهايي 

انا، زيبا، متنوع، ايمن، سرزنده، پرجنب و جوش و خالق كه شهروندان در آن به كار و فعاليت باهويت، خو

 پردازد، مي بايست هدف هر طرح شهري باشدبو زندگي با كيفيت مطلوب 

 اهداف

 دونب باشد، كنوني نيازهاي رفع جهت در كه است ي توسعه پايدار، توسعه:   شهري پايدار توسعه •

نده را در رفع نيازهايشان كاهش دهد . توسعه ي پايدار دربرگيرنده ي تغيير آي نسل  هاي توانايي ه آنك

روابط انسان ها و نسل آينده را در رفع نيازهايشان كاهش دهد . توسعه ي پايدار دربرگيرنده ي تغيير 

 روابط انسان ها و بين انسان و طبيعت در زمان كنوني و در طول زمان است.

 شهر كالبدي هي توسع و رشد واقعي روندهاي با ماهنگيه واقعگرايي، •

 اجتماعي عدالت و شهروندي حقوق رعايت •

 طرح اجراي در شهروندان مشاركت •

 ايمني •

 يشهر فضاي كيفي ارتقاي •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 تدوین چشم انداز: سوم فصل
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 مقدمه: -1

در این فصل ابتدا به مفاهیم و ویژگی های چشم انداز می پردازیم پس از آن نکات کلیدی مربوط به چشم     

انداز که در اسناد باالسری به آن اشاره شده را استخراج می کنیم. در مرحله بعد به بهینه کاوی چشم انداز در 

و در  پرداخته بندرعباسی موجود شهر کالنشهرهای داخلی و خارجی و به بررسی وضعیت سرانه های کاربر

ی ستاد راهبر یسازنده اعضا شنهاداتینقطه نظرات و پ یبند جمعی و اسناد باالسر هیکل یبه استناد بررسنهایت 

 بیان می شود. 1411در افق  بندرعباس یشهردار یچشم انداز ها

 

 تعاریف چشم انداز: -2

 مفهوم چشم انداز:

  چشم انداز یک عامل کلیدی در رهبری و یک جنبش ذهنی از شناخته ها به ناشناخته ها است که

رهبران اثر بخش را قادر می سازد، با در کنار هم قرار دادن حقایق، آرزوها، ایده آلها، فرصتها و 

 (Hickman & Silva)تهدیدها، آینده ای جذاب و تقریباً دست یافتنی را تصویر کنند. 

 نداز وضعیتی را معرفی می کند که پس از اجرای کامالً موفقیت آمیز برنامه ها و استراتژیها، به چشم ا

 آن دست خواهیم یافت.

 یرقابت یها تیبالقوه و مز یها تیبر ظرف یمطلوب مبتن ندهیآ 

 :چشم انداز یها یژگیو

  دارای متنی کوتاه(Brief) 

  واقع گرایانه(Realistic) 

  واضح و قابل فهم(Clear and understandable ) 

 مطلوب و برانگیزاننده (Desirable and motivating)  

 تعهد زا (Making commitment)  

  جامع(Broad ) 

 ( بلندپروازانهAmbitious- it should not be easily achieved) 

 جهت دهنده (Provide a general sense of direction) 

 روشن از مقصد یبیان 
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 چشم انداز یها یژگی: و4شکل 

 

 

 
 :شهر  کیانداز  چشم

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

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

 چشم انداز شهر: یاصل یژگیو چهار

 روشن و فشرده بودن 

 بودن ندهیمعطوف به آ 

 بالقوه یها تیدرآمدن توان ها و ظرف تیبه فعل 



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

40 

 

 شهر یرقابت یها تیتمرکز بر مز 

  ی:چشم انداز شهر با چشم انداز شهردار یها تفاوت

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

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

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

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

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

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

 بوده است.( یانداز شهردار

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

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

 دهد: یپوشش م

 است. یتحقق آن راهبرد بر عهده شهردار تیکه مسئول ییراهبردها 

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

 است.

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

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

 نیان به اتو یباشد( م یگر آن م لیتسه تاًینها اینموده و  یآن همکار یدر اجرا ایباشد  یآنها م یاجرا میمستق

چشم انداز شهر  یتمام نما نهییآ انتواند به عنو یم بندرعباس ینکته اشاره کرد که چشم انداز شهردار

 .ردیمورد استفاده قرارگ 1414ر افق د بندرعباس

 
 :یچند چشم انداز یالگو

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

  یتک چشم انداز یالگو -ا

 یچند چشم انداز یالگو -2

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

مختلف چشم  یدر بندها یاز آنجا که اهداف کل یچند چشم انداز یشود اما در الگو یمطرح م یراهبرد
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 شود. یچشم انداز ها به ارائه راهبردها پرداخته م انیانداز مستتر است بعد از ب

و نظر به  یو مل یالملل نیب یکالنشهرها یاسناد راهبر هیچند چشم انداز در ته یالگو شتریتوجه رواج ب با     

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

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

چشم  چند یالگو یبر مبنا بندرعباس یشهردار یکالنشهرها سند راهبرد یمل وزارت کشور برادستورالع

 شده است.   نیتدو یانداز

 

 بررسی اسناد باالدستی در تبیین چشم انداز: -3

در این بخش اسناد باالدستی که پیشتر به آن اشاره شد مورد استفاده قرار می گیرد و نکات کلیدی این       

 ، استخراج می شود. بندرعباساسناد در ارتباط با تدوین چشم انداز استان 

وری سند چشم انداز جمهبر اساس  بندرعباسچشم انداز شهر نکات قابل استفاده در -1-3

 :1444اسالمی ایران افق 

فصل پیش، موارد ذیل در ارتباط  1414مطابق با مطالب عنوان شده در سند چشم انداز جمهوری اسالمی افق     

 استخراج می شود:  بندرعباسبا چشم انداز شهر 

 1444ق اف یاسالم یبا استفاده از سند چشم انداز جمهور بندرعباس: نکات قابل استفاده در چشم انداز 1جدول  

 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 
 توسعه و تقويت حمل و نقل در خدمت بازرگاني بر پايه هاي ملي و منطقه اي

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 
 در ساحل جنوبي كشورتقويت شهر بندرعباس به عنوان يكي از مراكز منطقه اي ارائه خدمات برتر 

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 

تقويت و بهبود عملكرد اقتصادي منطقه با اقتصاد جهاني و تحقق اهداف مانند تامين سرمايه ، 

 ارتقاء سطح فناوري و گسترش بازارها و افزايش صادرات

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 

تجهيزات و تسهيالت مناسب براي حمل و نقل توسعه و تجهيز مبادي ورودي و خروجي كاال و 

 كاال و مسافر

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه 

 اجتماعي 
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 عه: بر اساس برنامه های ششم توس بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر -2-3

 ندرعباسبشهر  یراهبرد یزیتوسعه کشور که در برنامه ر ششمو قابل توجه از برنامه  یدینکات کل     

 ارائه شده است: لیموثر بوده در قالب جدول ذ

 

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

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط زيست برنامه ششم توسعه كشور  

 توسـعه سواحل برنامه ششم توسعه كشور  

 مناطق روستاييبازآفريني بافت هاي ناكارآمد شهري)حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده(، بافتهاي تاريخي و  برنامه ششم توسعه كشور  

 توسعه معدن و صنايع معدني  برنامه ششم توسعه كشور  

 توسعه گردشگري برنامه ششم توسعه كشور  

 فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي  برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
مشاركت با سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات 

 كاالها و خدمات توليدي 

 اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره وري در مجموعه خود برنامه ششم توسعه كشور  

 امكانسنجي، طراحي و ايجاد سامانه هاي دفع بهداشتي زباله هاي روستايي در خارج از محدوده  برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
توسعه روشهاي آبياري نوين، اجراي عمليات آب و خاك )سازهاي و غيرسازهاي(، توسعه آب بندها و 

 سامانه)سيستم(هاي سطوح آبگير

 آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي مديريت برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
( در سياستها و برنامه هاي توسعه اي و ارزيابي اثرات زيست SEAنظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست )

 محيطي

 برنامه ششم توسعه كشور  
و كاغذ، كاهش مواد جامد  اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات

 زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه

 افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي ها )بانكرينگ( و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان   برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
خارجي(، براي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه گذاري و مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي )داخلي و 

 بهره برداري از بنادر اصلي
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 سرمايه گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره برداري از حمل و نقل ريلي درون شهري  برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
حداقل دويست وهفتاد محله در قالب مطالعات احياء، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي و بازآفريني ساالنه 

مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه هاي مختلف )شامل ناكارآمد ـ تاريخي ـ سكونتـ 

 گاههاي غيررسمي و حاشيـه اي(

 اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافت هاي فرسوده  برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
نصب، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند دركليه معابر اصلي، ميادين و  

 بزرگراهها در مراكز استانها و كالنشهرها 

 

 :ه استانتوسع ملی سندبر اساس  بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر -3-3

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

 استخراج شده است:   بندرعباسشهر 

 بندرعباسدر چشم انداز توسعه استان هرمزگان  یمل: نکات قابل توجه سند 3جدول 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ساماندهي خور هاي متعدد و گسترده  ساحلي به لحاظ توان بالقوه آنها در توسعه گردشگري و   

 ايجاد منابع درآمدي در زمينه هاي  بازرگاني و صيادي

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

تجهيز و تقويت بندرعباس بعنوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور در افق چشم انداز براي پوشش  

 خدماتي مورد نظر و خدمات برتر منطقه 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

( در خليج فارس با قابليت  HUBصنعتي مهم )  –قشم در حد مركز تجاري  –توسعه مجموعه بندرعباس  

نگهداري كاال ، خدمات فرودگاهي و بندري صادرات مجدد و توسعه گردشگري داخلي ارائه خدمات تخليه و 

 و خارجي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه گردشگري داخلي و خارجي 
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

تامين آب مورد نياز مراكز زيست و فعاليت استان با اولويت شرب و صنعت متناسب با گسترش اين 

هاي سطحي )اعم از رودخانه هاي دائمي مراكز از طريق ذخيره سازي و جلوگيري از هدررفتن آب

و فصلي( و تاكيد بر حفاظت كيفي آب هاي سطحي، استفاده از منابع آب هاي شيرين زيرزميني، 

 ها و آب هاي غيرمتعارف و انتقال آن به مراكز مصرف.كنبهره گيري از آب شيرين

استان سند ملي توسعه 

 هرمزگان

تقويت نقش بندرعباس به عنوان يكي از مراكز منطقه اي ارايه خدمات برتر در سواحل جنوبي 

 كشور

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه صنايع پشتيباني حمل و نقل و خدمات وسائط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي استان 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 غذايي تبديلي و صنايع شيالتي در نواحي مستعد بعنوان محرك توسعه بخشتوسعه صنايع 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

مديريت جامع پسماندها و انجام چهار چوبهاي الزم براي كاهش و كنترل آلودگيهاي و جلوگيري  

 از تخريب محيط زيست 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ع زيستي در اكوسييستم هاي ساحلي و تنوع آب و هوايي همراه با برخورداري از منابع غني و تنو

جنگلهاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير تنوع پوشش گياهي و وجود جنگلهاي خليج عماني ،

 ارزشمند گياهي و جانوري 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

 اقتصادي و روابط گستردهنزديكي با كشور هاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي ، فرهنگي ،

 پولي و مالي و مبادله كاال و فرهنگ با كشور هاي مذكور 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

امكان ايجاد گسترش مركز توسعه بازرگاني صادرات و واردات به دليل محوريت و نقش برتر بخش 

ي ، هوايبازرگاني و مزيت نسبي توسعه  به دليل تاسيسات عظيم بندري و شبكه هاي ترابري 

 زميني و ريلي با عملكرد ملي و فرامليدريايي ،

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

برخورداري از ذخاير آبزيان بويژه امكانات گسترش و توسعه طرحهاي پرورش ميگو و ماهي در 

اشت نشده ميكتوفيده و كمتر برداشت شده ساردين ماهيان و توسعه صيد قفس و گونه هاي برد

 صنعتي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحي آب  

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

 وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعاليت هاي مرزشي ، گرايش

( به سرمايه گذاري و خدمات رساني در  NGOبخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غير دولتي )

 توسعه ورزش 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

نازل بودن ميزان بارندگي همراه با رژيم نا مناسب و توزيع زماني نامطلوب و كمبود منابع آب بويژه 

حيات طبيعي جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل كمبود آب شيرين كه در نتيجه آن امكان تجديد 

 طبيعي دشوار مي باشد .
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه فعاليت هاي گردشگري با توجه به نوار ساحلي و جزاير 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ارتقاء شاخصهاي توسعه انساني تا حد دستيابي به ميانگين هاي ملي ، توانمند سازي نيروهاي  

محلي ، گسترش تبادالت فرهنگي استان با سطح ملي و اعتالي معرفت ديني ، ارزش هاي فرهنگي 

 و ويژگيهاي هويتي و بهبود و غناء بيشتر هنر و فرهنگ استان .

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 تامين آب و مهار روان آبهاي سطحي   

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ارتقاء نقش ورزش در تامين سالمت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي  

 اجتماعي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي غير دولتي  

 با اولويتهاي : صنايع دريايي ، شيالت و آبزي پروري و گردشگري

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

 حمايت از نهادهاي كار آفرين و جلب سرمايه هاي خارجي با تاكيد بر كار آفرينان محلي و سرمايه

 هاي بومي مستقر در كشور هاي حاشيه خليج فارس 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي انساني كارآمد و متخصص با اولويت  

 جذب نيروهاي بومي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

اعمال مديريت يكپارچه بر منابع طبيعي و محيط زيست با تاكيد بر حفاظت از اكوسيستمهاي  

 ويژه نوار ساحلي و رعايت تعادل در بهره برداري از عرصه هاي مرتعي و منابع دريايي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 و عوامل توليد  ايجاد سازو كارهاي الزم و حمايت افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 گسترش ورزش هاي پرورشي ، همگاني ، تفريحي ، قهرماني و حرفه اي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 ريشه كني فقر شديد و گرشنگي و بهره مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي درمديريت بهينه  نهادينه كردن

 مصرف آب 
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ملیاتی برنامه میان مدت عبر اساس  بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر -4-3

 :( 44شهرداری بندرعباس )پژوهشگران دریا ساحل 

، موارد زیر که در قالب جدول ارائه شده در ارتباط با  برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری بندرعباسبر اساس  

 استخراج شده است:   بندرعباسچشم انداز شهر 

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

 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

ميان مدت برنامه 

 عملياتي
ماهيت و ويژگي هاي شهر بندرعباس از جمله بندري بودن آن، ضرورت فعاليت شديد بخش حمل و نقل را 

 ايجاب مي نمايد

 ارتباطات برون مرزي و ورود و خروج انواع كاال، رونق بخش بازرگاني و كارهاي خدماتي را موجب شده است برنامه عملياتي

 سال گذشته  30رشد قابل مالحظه  بخش خدمات در  شهر در طي  برنامه عملياتي

 برخورداري استان از زيرساخت هاي اصلي ترابري شامل ترابري آّبي، جاده اي، ريلي و هوايي برنامه عملياتي

 برنامه عملياتي
ايجاد موقعيت خاص استقرار استان در ساحل خليج فارس و درياي عمان كه به دليل ساحلي بودن، امكان 

 صنايع وابسته و پيوسته به شيالت و ترابري دريايي را ممكن مي سازد

 امكان دسترسي مناسب به مواد اوليه وارداتي صنعت و صدور فراورده هاي صنعتي به كشورهاي همجوار برنامه عملياتي

 برنامه عملياتي
پاييز و زمستان ممكن ساخته اقليم ويژه و مناسب )كه توليد انواع صيفي و سبزي و جاليز را در فصول 

 است(

 حجم قابل مالحظه از روان آب ها )كه مهار آنها معادل ظرفيت هاي جديد توسعه است( برنامه عملياتي

 امكان توليد محصوالت باغي سودآور و صادراتي برنامه عملياتي

 امكان توسعه كشت گلخانه اي و كشت هيدروپونيك برنامه عملياتي

 وجود خورها و دفاتر گمركي )قابليت هاي صدور محصوالت كشاورزي( برنامه عملياتي

 گسترش نسبي انبارها، سردخانه ها و تاسيسات نگهداري كاال در استان برنامه عملياتي

 وجود گرايش هاي نيرومند توسعه نزد جوانان و بوميان برنامه عملياتي

 )وجود مواد اوليه و منابع طبيعي موردنياز(امكانات بالقوه توسعه صنايع تبديلي  برنامه عملياتي

 سطح تقاضاي باال براي محصوالت كشاورزي )بدليل رشد جمعيت و سطح نسبي باالي درآمد( برنامه عملياتي

 امكانات توسعه كشت محصوالت سودآور و صادرات آنها برنامه عملياتي

 جاري، طرح توسعه عسلويه و ...وجود محرك هاي مهم توسعه مانند مناطق آزاد ت برنامه عملياتي
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 برنامه عملياتي
همجواري با بازار مصرف نسبتا بزرگ و قابل توجهي مانند شيخ نشين هاي عرب در جنوب خليج فارس )كه 

 تمايل زيادي به بعضي از محصوالت ايران و مخصوصا محصوالت كشاورزي آن دارند(

 طوالني در حاشيه ساحل نيلگون خليج فارسويژگي بندري شهر بندرعباس و ساحل  برنامه عملياتي

 برنامه عملياتي
همجواري و فاصله بسيار كم با منطقه آزاد تجاري و صنعتي قشم كه مملو از جاذب هاي طبيعي و امكانات 

 بازرگاني و صنعتي است -تجاري 

 در اين منطقه از كشور داردوجود بناها و مراكز تاريخي متعدد كه نشان از قدمت سكونت و فعاليت  برنامه عملياتي

 همجواري و نزديكي به جزيره زيبا و تاريخي هرمز كه قلعه پرتغالي هاي آن مورد توجه گردشگران مي باشد برنامه عملياتي

 برنامه عملياتي
ويژگي هاي خاص طبيعي موجود در منطقه به خصوص جنگل هاي حرا و مجموعه اي از اين دست عوامل 

امكان فعاليت هاي بازرگاني و تجاري، انگيزه الزم براي خيل مشتاقان گردشگري و  و مراكز كه در كنار

 طبيعت گردي را فراهم مي آورد

 جنوب  -موقعيت ممتاز ترانزيتي در كريدور شمال  برنامه عملياتي

 ( مهم تجاري، صنعتي، خدماتي و توريستي در منطقه Hubاستعداد زياد براي تبديل شدن به يك هاب ) برنامه عملياتي

 وجود بازار مناسب نزديك در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس براي محصوالت شيالتي و كشاورزي برنامه عملياتي

 برنامه عملياتي
شي فروبه عنوان مركز تخليه و توزيع كاال براي اين مناطق عمل مي نمايد و تبديل به يك مركز مهم عمده 

جهت جمع آوري توليدات داخلي براي بازاريابي و عرضه به بازارهاي خارجي و نيز پخش كاالهاي وارداتي به 

 بازارهاي داخلي مي گردد

 برنامه عملياتي
اجراي طرح هاي زيرساختي مصوب طرح هاي فرادست مانند راه آهن، صنايع سنگين، نفت و گاز و... و تاثير 

 بندرعباسآنها بر  توسعه شهر 

 سطح ارزش افزوده بخش خدمات در استان در مقايسه با سطح ملي باالتر است برنامه عملياتي

 جوان بودن جمعيت شهر و نيروي كار آماده جهت سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي برنامه عملياتي

 مركز گسترش و بالندگي مذهب و فرهنگ شيعه و سني برنامه عملياتي

 تنوع فرهنگهاو مذاهب و همزيستي مسالمت آميز آنها در كنار هم عملياتيبرنامه 

 وجود زمينه هاي مناسب اجتماعي و فرهنگي براي ارتباط با كشورهاي همجوار برنامه عملياتي

 داراي نقش تاريخي در مسير ارتباطي جنوب شرق برنامه عملياتي

 همراه با تساهل فرهنگي در منطقهوجود تنوع نژادي ، قومي و مذهبي  برنامه عملياتي

 داراي توان باال در توسعه فرهنگي و اجتماعي برنامه عملياتي
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تان چشم انداز اسسند بر اساس  بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر -5-3

 :هرمزگان

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

 استخراج کرد.

 بندرعباسدر چشم انداز  چشم انداز استان هرمزگان: نکات قابل توجه بر اساس سند 14جدول 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

چشم انداز استان 

 هرمزگان
 رقابتي با اولويت خدماتبرخوردار از اقتصادي پويا، پيشتاز و 

چشم انداز استان 

 هرمزگان

بازرگاني كشور و داراي نقش موثر در ترانزيت بين الملل با تكيه بركريدور  HUBدروازه جنوبي و 

 جنوب )نوستراك( -شمال

چشم انداز استان 

 هرمزگان

...( و خدمات قطب ارائه دهنده ملي و فراملي خدمات بازرگاني و برتر )بورس، بيمه، حسابرسي و 

 پشتيبان حمل و نقل دريايي در سطح خليج فارس

چشم انداز استان 

 هرمزگان

برخوردار از جايگاه ممتاز در صنعت كشور با تكيه بر صنايع آلومينيوم، پتروشيمي، نفت و گاز، 

 سيمان و فوالد با رويكرد صادراتي

چشم انداز استان 

 هرمزگان
 از قطبهاي شيالت و آبزي پروري كشور با رويكرد صادراتي  

چشم انداز استان 

 هرمزگان

مركز گردشگري فعال و پررونق با تكيه بر گردشگري ساحلي و دريايي و ارائه دهنده خدمات 

 گردشگري در استانداردهاي  بين المللي

چشم انداز استان 

 هرمزگان

اقتصاد دريامحور كشور و مركز مديريت و راهبري  نقش آفريني بندرعباس به عنوان پايتخت

 تعامالت ايران با منطقه آسياي جنوب غربي در بخش هاي بازرگاني، شيالت و صادرات انرژي
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وسعه چشم انداز تسند بر اساس  بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر  -6-3

 :کشور یمناطق واستانها

 
 رعباسکشور در چشم انداز بند یتوجه بر اساس سند چشم انداز توسعه مناطق واستانها: نکات قابل 11جدول 

 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور
داراي جايگاه اول در اقتصاد دريا محور و نقش آفرين به عنوان مهمترين دروازه جنوبي  

 تعامالت كشور

 دست يافته به صنعت پيشرو، متنوع و دانش بنيان   انداز توسعه مناطق واستانهاي كشورچشم 

 تكيه بر صنايع آب بر با رويكرد صادراتي در سطح ملي و فراملي  چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور
درونزا و سازمان فضايي متعادل مبتني بر  ٬برخوردار از توسعه اي متوازن و پايدار  

 حفظ توان اكولوژيك و مشاركت حداكثري جامعه محلي 

 قطب ارائه دهنده خدمات برتر   چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور

 قطب اصلي توليد و صادرات محصوالت شيالتي   چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور

 ساحلي و دريايي   ارائه دهنده طيف متنوعي از خدمات گردشگري  واستانهاي كشورچشم انداز توسعه مناطق 

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور
؛ در راستاي رقابت پذيري با بنادر ارتقاء جايگاه منطقه اي بندر شهيد رجايي 

 كشورهاي همجوار

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور
قطب اصلي بانكرينگ كشور و ارائه خدمات كشتيراني، ساخت، تعميرو پشتيباني انواع  

 شناورها و حمل و نقل دريايي

 قطب دوم صادرات انرژي كشور  چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور

 جامعه اي نمونه و الگو در زمينه تعامالت اجتماعي بين اقوام و مذاهب كشور  چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور
متمركز با بهره وري باال و  ٬داراي كشاورزي )با تاكيد بر محصوالت صيفي( پيشرفته 

 حداقل استفاده از منابع اكولوژيك

 چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي كشور
بهره  ٬مسئوليت پذير  ٬قانونمدار  ٬مشاركت جو  ٬خودباور٬آگاه ٬جامعه اي توانمند 

 مند از رفاه اجتماعي و مصون از آسيبهاي اجتماعي

چشم انداز توسعه مناطق واستانهاي 

 كشور

مستعد جهت نقش آفريني در مديريت و كنترل پيامدهاي محيطي تغييرات اقليم بويژه  

طقه اي و ملي از طريق توسعه تكنولوژي و صنعت تصفيه و بحران آب در مقياس من

 شيرين سازي آب دريا و انتقال به استانهاي مجاور
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 :  نیرزمس شیطرح آمابر اساس  بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر -7-3

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

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 مراودات بازرگاني ايران و كشورهاي حاشيه  خليج فارس از طريق بندرعباس طرح آمايش سرزمين

 بزرگترين بارانداز كشور طرح آمايش سرزمين

 خليج فارسمهمترين مركز استراتژيك و تجاري كشور در جوار  طرح آمايش سرزمين

 قرار گرفتن در كنار آبهاي كشتيراني و برخوردار از امتياز حمل و نقل دريايي طرح آمايش سرزمين

 شرايط ويژه آب و هواي جهت گردشگري طرح آمايش سرزمين

 قطب خدمات بازرگاني منطقه طرح آمايش سرزمين

 كانتينري كشورسهم غالب و بيرقيب بندرعباس در حمل و نقل  طرح آمايش سرزمين

 قابليت توسعه فعاليتهاي اقتصادي ، حمل و نقل و بازرگاني طرح آمايش سرزمين

 وجود دو دشت مهم كشاورزي ايسين و تازيان طرح آمايش سرزمين
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 یاختارس یطرح راهبردبر اساس  بندرعباسنکات قابل استفاده در چشم انداز شهر -8-3
     

 بندرعباسدر چشم انداز  یساختار یطرح راهبرد: نکات قابل توجه بر اساس 5جدول 

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس ندس

طرح راهبردي 

 ساختاري

استقرار شهر بندرعباس به صورت خطي در ساحل خليج فارس و برخورداري ا ز شرايط اقليمي خاص موجب شكل 

متنوع دريايي، تاالبي و ... در محدود ه  شهر و منطق ه ي شهري بندرعباس گرديده است . گيري اكوسيستم هاي 

نزديكي به جنگل هاي حرا، وجود زيستگاه هاي متعدد پرندگان دريايي و ... از قابليت هاي زيست محيطي اين 

 منطقه حكايت دارد.

طرح راهبردي 

 ساختاري

مناسبي براي رشد برخي از گياهان بومي را فراهم آورده است . اين اقليم گرم و مرطوب منطقه  ساحلي، مكان 

گياهان به ويژه در اراضي رها شده بيشتر به چشم مي خورد. استفاد ه ي گسترده از پوشش گياهي آب دوست و 

ي ياگرچه به زيبا -غيربومي بندرعباس ، همچون انواع نخل هاي زينتي، اوكاليپتوس و ... به سبب هزينه بر بودن 

 و همچنين عدم سايه اندازي آنها تا حد زيادي غيرمنطقي مي نمايد. -فضاهاي شهر مي افزايد

طرح راهبردي 

 ساختاري

ساختار سيستم حمل و نقل عمومي شهر عمدتا بر تاكسي ها و مسافركش هاي شخصي استوار است كه با تقويت 

خنك كننده، به همراه افزايش خطوط، نياز به وسايل شركت واحد اتوبوسراني و استفاده از اتوبوس ها داراي وسايل 

 نقليه  خصوصي را به حداقل خواهد رسانيد.

طرح راهبردي 

 ساختاري

وجود ساحل طوالني در جنوب و ارتفاعات پوالدي در شمال از مناظر شهري و ميراث طبيعي شهر محسوب مي 

استفاده از قابليت هاي شهر بندرعباس را معطل شوند كه عدم اعتماد متقابل و نبود راهكارهاي قانوني ، عمال 

 گذاشته است

طرح راهبردي 

 ساختاري
مهاجرپذيري شديد شهر و عدم تناسب بين تعداد جمعيت با نيازهاي خدماتي، رفاهي و كمبود فقدان مسكن 

 مناسب.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 وجود پتانسيل هاي تجاري و فرصتهاي اقتصادي ويژه در شهر.

راهبردي طرح 

 ساختاري
 اهميت گمركي شهر در مبادالت تجاري و لنگرگاهي آن.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 سرزندگي و گردش مالي گسترده در شهر.

طرح راهبردي 

 ساختاري
موقعيت استراتژيك استقرار بندرعباس در شمال تنگه ي هرمز كه موجب استقرار بزرگترين پايگاه هاي هوايي و 

 گرديده و همين مسئله خود موجب افزايش سهم خدمات در اقتصاد اين شهر ميگردد. دريايي در اين شهر

طرح راهبردي 

 ساختاري
 برخورداري از ذخاير گاز و منابع طبيعي پايه نظير آبزيان، محصوالت كشاورزي و موادغذايي.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 شدامكان ايجاد بازارچه هاي مرزي كه موجب توسعه  اشتغال خواهد 
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 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس ندس

طرح راهبردي 

 ساختاري
برخورداري از اقليم بسيار مناسب در زمستان و ايام نوروز، در شرايطي كه ساير نقاط كشور از برودت هوا برخوردار 

 مي باشند امكان مناسبي براي جذب توريسم ميباشد

طرح راهبردي 

 ساختاري
 استقرار شهر در پهنه ي برخورداري از خطر باالي نسبي زلزله.

راهبردي  طرح

 ساختاري
احتمال وقوع پديده روانگرايي خاك به سبب ماسه اي بودن جنس زمين در بخشي از شهر و باالبودن سطح آ بهاي 

 زيرزميني

طرح راهبردي 

 ساختاري
ساحلي بودن شهر بندرعباس،كه خود موجب پديد آمدن مزيت هاي متنوعي از بعد طبيعي، اقتصادي و ... براي 

 شهر گرديده است.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 امكان كاشت و پرورش حرا كه از گياهان بومي منحصر به فرد منطقه مي باشد

طرح راهبردي 

 ساختاري
 نزديكي به مناطق حفاظت شده گنو و جنگلهاي حرا.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 مقاومت كم ساختمان هاي سنتي در برابر زلزله و شرايط بد جوي.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 فرسودگي بافت هاي قديمي و حاشيه اي

طرح راهبردي 

 ساختاري
 كمبود منابع مالي قابل اتكاء و مستمر

طرح راهبردي 

 ساختاري
تنوع فعاليت هاي اقتصادي متنوع و وجود منابع مناسب براي افزايش درآمد شهرداري از طريق وضع عوارض 

 جديد.

طرح راهبردي 

 ساختاري
اقدام به انجام پروژه هاي مشاركتي با مشاركت شهرداري و بخش خصوصي در جهت  وجود زمينه هاي الزم براي

 كسب درآمد و تحقق طرح هاي خدماتي و توانمندسازي شهرداري.

طرح راهبردي 

 ساختاري

ظرفيت هاي شهر بندرعباس در سه زمينه خدمات حمل و نقل و دروازه اي، فرآوري محصوالت و گردشگري 

كنار اين ظرفيت ها، نبود طرح هاي مناسب در خصوص بهره برداري از دره ي سرسبز  غيرقابل انكار است در

ايسين و كمي دورتر از آن سياهو، توجه ناكافي به صنايع شيالتي و فرآوري محصوالت دريايي و ... در طرح ها و 

ر بندرعباس و حوزة برنامه هاي شهر بندرعباس مهر تاييدي بر اين ادعاست كه به ظرفيت هاي بسيار باال در شه

 شهري آن كمتر توجه شده است

طرح راهبردي 

 ساختاري
افزايش نقش تجاري و سياحتي شهر به ويژه درسال هاي اخير با توجه به ساحلي بودن شهر و نزديكي به جزير 

 ههاي قشم و هرمز.

طرح راهبردي 

 ساختاري
 تداوم حاشيه نشيني و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي

راهبردي طرح 

 ساختاري
 بي عالقگي به سرمايه گذاري ثابت ، ماندگار و مشاركت ، به ويژه از سوي غيربوميان داراي درآمد باال
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 :در سایر کالنشهرها چشم انداز بهینه کاوی -4

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

 استفاده شده است. کاوی

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

 یمحسوس م یبرتر یحوزه دارا کیکه در  یشده در هر مضمون نمونه مشابه خارج یسع نیاست . همچن

 باشد. یم یکاو نهیانتخاب موارد به گریآزاد به اطالعات شهر ها از د یدسترس نیهمچن. باشد استفاده شود

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

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

  . مرکزیت و جامعیت و کالن شهر بودنمشهد:  .2

 کیش : ساحلی ، گردشگری دریایی و اقلیم گرم و خشک .3

 ی، اسالم-یرانیا یمعماراصفهان: کالنشهر بودن، شهرتوریستی، صنایع دستی، وجود اماکن تاریخی،  .4

 اقلیم خشک وگرم.

 قزوین: قرار گرفتن در کریدور ترددی. .5

 

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

 شهر ساحلی ، پایتخت اقتصاد و گردشگری جده:  .1

 ملبورن: توسعه یافتگی باال، توزیع مناسب خدمات .2

 ونکوور: پیشروترین در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری از دید بانک جهانی .3

 دوبلین: شهر توسعه یافته دارای بافت سنتی .4

 ، ساحلی ، گردشگری دریایی  ترانزیت کاال و مسافر دبی : بندر .5
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 ج. بررسی چشم انداز در شهرهای بهینه کاوی شده:

 چشم انداز دبی :

 مردم: شاد خالق و توانمند 

 و منسجم ریجامعه فراگ کی 

 دیکار و بازد ،یزندگ یحیمحل ترج 

 داریشهر هوشمند و پا کی 

 یدر اقتصاد جهان یمرکز محور کی 

 یو عال شرویدولت پ با 

 ونکوور: چشم انداز

  بر یمبتن یشهر میاست بتوان ییچشم انداز ما خلق فرصتها     

 یقو یمحل اقتصاد 

 سرزنده ، پرجنب و جوش و کامل محالت 

 ندهینسل آ ازیشده مطابق با ن یو سازمانده یالملل نیب یشهر  

 ایشهر دن نیسبزتر 

 روزمره مردم یهنر با زندگ قیتلف 

 یتوسعه مجامع فرهنگ قیاز طر یجامعه مدن تیتقو  

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

 جامعه باشد یکه منعکس کننده نشاط فرهنگ ییپارک ها یدارا 

 

 چشم انداز ملبورن:

 بخش و پایدارملبورن شهری است برجسته، الهام 

 ممرد برای شهری 

 خالق شهری 

 شکوفا شهری 
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 دانا شهری 

 زیستی شهری 

 همبند شهری 

 

 چشم انداز دوبلین:

سال آینده، دوبلین به عنوان یکی از پایدارترین، پویاترین و مبتکرترین شهرهای منطقه اروپا  31تا  25در        

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

آوری. ای فرهنگی بانشاط و متنوع، هوشمند، سبز، و با اقتصادی مبتنی بر نوزیبا، فشرده، با شخصیتی متمایز، دار

در بین شهرهای همجوار خود از نظر اجتماعی، شهری است فراگیر با سیستم حمل و نقل عمومی، 

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

ز دوبلین عبارت است از پایتختی که مردم با هر انتخابی برای زندگی، کار و تجربه به دنبال انداخالصه، چشم

 .گردندآن می

 چشم انداز جده:

 به دو شهر مقدس ای دروازه •

  داریپا یشهر •

 بایز یعیبه طور طب •

 ایخالق و پو یالملل نیچشم انداز ب • 

 محل مهربان، عادالنه و قابل دسترس •

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

 شرفتهیپ یشهر مدرن و با تکنولوژ کی •

 شهر عادالنه و بدون فقر کی •

 شرویو کسب و کار پ یستیمقصد تور •

 متنوع داریاقتصاد پا •

 



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

56 

 

 چشم انداز مشهد:

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

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

 است: یمشهد مقدس کالن شهر ندهیسال آ 21 در

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

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

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

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

 .گردشگران و مسافران

 چشم انداز اصفهان:

 یاسالم رانیفرهنگ و تمدن ا تختیاصفهان، پا  

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

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

  یاجتماع

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

 سالم و هوشمند  من،ینواز، سرسبز، آباد، روان، اچشم ییمایبا س بایز یشهر 

 یرهنگو ف یخیتار تیمتعادل، متوازن و سازگار با هو ،یاسالم -یرانیا یبا معمار شرفتهیپ یشهر  

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

 با رفاه 

 زندگی یبرا رانیشهر ا نیو بهتر یدر فرهنگ، هنر و گردشگر یبرتر جهان گاهیسرآمد با جا یشهر 
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 چشم انداز تهران:

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

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

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

 یهوشمند و جهان ه،یدانش پا یشهر 

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

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

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

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

 حقوق شهروندان هیکل

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

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

 چشم انداز قزوین:

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

   بانشاط و امن سالم، پایدار، شهری 

  توانمند، دانش محور و رقابتیپویا اقتصاد با شهری ، 

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

  خارجی و داخلی گردشگران برای جذاب و زیبا باهویت، تاریخی، شهری 

 طبیعت با هماهنگ و سنتی باغهای با سبز شهر 

  اسالم جهان در خوشنویسی هنر مرکز و پایگاه 

  فراملی و ملی سطح در دانشگاهی و پژوهشی علمی، قطب 

  ساکنانش همه برای برابر فرصتهای و امکانات با عدالت محور شهر 

  کنند افتخار آن به ساکنانش که شهری 

  مشارکت جو و مسئول آگاه، بافرهنگ، شهروندان با شهری 

  زیست محیط دوستدار و متنوع صنایع با صنعتی -ترانزیتی شهری 
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 چشم انداز کیش : 

 است امن، آرام و پاک: یطیمح

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

ق و با حفظ حقو ییو قضا یاجتماع تیو بهره مند از امن یفارغ از مسائل و معضالت اجتماع ،یستیز طیمح

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

سرسبز و  یو پارک ها اهانیآکنده از درختان، گ رهیجز یعیطب طیمح ،یو درمان یبهداشت شرفتهیامکانات پ

مع ج یها نهیدر زم یخدمات شهر زاتیامکانات و تجه نیبهتر یدارا ،یو امن شهر بایز ز،یسواحل خوب و تم

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

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

 

 

 

 :عبارات کلیدی چشم انداز از اسناد باالدستیاستخراج  -5

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

ر دنکات برگرفته از اسناد باالدستی را  کیتفکجهت تدوین چشم انداز استخراج گردید . جداول زیر 

 منتخب نشان میدهد . یلنگرگاه یگروهها
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 اراقتصاد متنوع و پایدنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  14جدول شماره 

 

 اقتصاد متنوع و پایدار

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 

تقويت و بهبود عملكرد اقتصادي منطقه با اقتصاد جهاني و تحقق اهداف مانند تامين سرمايه ، 

 ارتقاء سطح فناوري و گسترش بازارها و افزايش صادرات

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور
 داراي جايگاه اول در اقتصاد دريا محور و نقش آفرين به عنوان مهمترين دروازه جنوبي تعامالت كشور 

 اولويت خدماتبرخوردار از اقتصادي پويا، پيشتاز و رقابتي با  چشم انداز استان هرمزگان

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 ايجاد سازو كارهاي الزم و حمايت افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد  

 سرزندگي و گردش مالي گسترده در شهر. طرح راهبردي ساختاري

 كمبود منابع مالي قابل اتكاء و مستمر طرح راهبردي ساختاري

تنوع فعاليت هاي اقتصادي متنوع و وجود منابع مناسب براي افزايش درآمد شهرداري از طريق وضع  ساختاريطرح راهبردي 

 عوارض جديد.

وجود زمينه هاي الزم براي اقدام به انجام پروژه هاي مشاركتي با مشاركت شهرداري و بخش خصوصي  طرح راهبردي ساختاري

 توانمندسازي شهرداري. در جهت كسب درآمد و تحقق طرح هاي خدماتي و

 بي عالقگي به سرمايه گذاري ثابت ، ماندگار و مشاركت ، به ويژه از سوي غيربوميان داراي درآمد باال طرح راهبردي ساختاري

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 
موضوعات خاص بخش پيشروي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، عبوري  

 (ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 

ه توجيه فني، اقتصادي دولت مجاز است براي تأمين مالي خارجي طرحهاي اقتصادي بخش غيردولتي ك 

آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، تضامين الزم توسط بانك عامل و يا سازمانهاي توسعه اي را 

 تضمين نمايد

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 

قانون ماليات بر ارزش افزوده :  ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور )  83عوارض موضوع ماده ( 

و عوارض شماره گذاري خودروهاي موضوع بند (ج به حساب تمركز وجوه به نام سازمان امور مالياتي 

كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز ميشود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت 

سهم كالنشهرها، پنجاه وسه درصد ساير شهرها محاسبه و بين تمام شهرداريها ) % 27 دوازدهدرصد(

 توزيع ميگردد

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 
عوارض حاصل از چشمه هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه ظرفيت توسعه 

 دهياريهاي همان منطقه قرار ميگيردگردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداريها يا 

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 
 تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي

 سطح ارزش افزوده بخش خدمات در استان در مقايسه با سطح ملي باالتر است برنامه ميان مدت عملياتي

 گذاري در بخش هاي اقتصادي جوان بودن جمعيت شهر و نيروي كار آماده جهت سرمايه برنامه ميان مدت عملياتي
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 ایمن ، امن و تاب آورنکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی  کیتفک:  15جدول شماره 

 ایمن ، امن و تاب آور

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 برنامه ششم توسعه كشور
ساالنه حداقل دويست وهفتاد محله در قالب مطالعات احياء، بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي و بازآفريني 

مصوب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار بر حسب گونه هاي مختلف )شامل ناكارآمد ـ تاريخي ـ سكونتـ 

 گاههاي غيررسمي و حاشيـه اي(

 استقرار شهر در پهنه ي برخورداري از خطر باالي نسبي زلزله. طرح راهبردي ساختاري

 ساختاري طرح راهبردي
احتمال وقوع پديده روانگرايي خاك به سبب ماسه اي بودن جنس زمين در بخشي از شهر و باالبودن سطح 

 آ بهاي زيرزميني

 مقاومت كم ساختمان هاي سنتي در برابر زلزله و شرايط بد جوي. طرح راهبردي ساختاري

 فرسودگي بافت هاي قديمي و حاشيه اي طرح راهبردي ساختاري

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداريها مكلفند در طول برنامه نسبت به احياء، بهسازي، 

 نوسازي و مقاومسازي و بازآفريني ساالنه حداقل دويست و هفتاد محله اقدام نمايد

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور
 تهيه پيوست پدافند غيرعامل
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 ی، غن یعیطب ستمیبرخوردار از اکو س نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  16جدول شماره 

 و متنوع

 و متنوع ی، غن یعیطب ستمیبرخوردار از اکو س

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه 

 كشور
 توسـعه سواحل

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

برخورداري از منابع غني و تنوع زيستي در اكوسييستم هاي ساحلي و تنوع آب و هوايي همراه با 

جنگلهاي مانگرو و مجموعه اي از ذخاير تنوع پوشش گياهي و وجود جنگلهاي خليج عماني ،

 ارزشمند گياهي و جانوري

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

طبيعي و محيط زيست با تاكيد بر حفاظت از اكوسيستمهاي ويژه اعمال مديريت يكپارچه بر منابع 

 نوار ساحلي و رعايت تعادل در بهره برداري از عرصه هاي مرتعي و منابع دريايي

طرح راهبردي 

 ساختاري

استقرار شهر بندرعباس به صورت خطي در ساحل خليج فارس و برخورداري ا ز شرايط اقليمي خاص 

هاي متنوع دريايي، تاالبي و ... در محدود ه  شهر و منطق ه ي شهري  موجب شكل گيري اكوسيستم

بندرعباس گرديده است . نزديكي به جنگل هاي حرا، وجود زيستگاه هاي متعدد پرندگان دريايي و ... از 

 قابليت هاي زيست محيطي اين منطقه حكايت دارد.

طرح راهبردي 

 ساختاري

ان مناسبي براي رشد برخي از گياهان بومي را فراهم آورده است . اقليم گرم و مرطوب منطقه  ساحلي، مك

اين گياهان به ويژه در اراضي رها شده بيشتر به چشم مي خورد. استفاد ه ي گسترده از پوشش گياهي آب 

 -دوست و غيربومي بندرعباس ، همچون انواع نخل هاي زينتي، اوكاليپتوس و ... به سبب هزينه بر بودن 

و همچنين عدم سايه اندازي آنها تا حد زيادي غيرمنطقي مي  -يبايي فضاهاي شهر مي افزايداگرچه به ز

 نمايد.

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 ويژگي بندري شهر بندرعباس و ساحل طوالني در حاشيه ساحل نيلگون خليج فارس
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 یشاورزبرخوردار از صنعت و ک لنگرگاهینکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه  کیتفک:  17جدول شماره 

 یپرور یو آبز ییایدر عیصنا تیبا اولو شرویپ

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

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 توسعه معدن و صنايع معدني 

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 افزايش خدمات سوخت رساني به كشتي ها )بانكرينگ( و خدمات جانبي آن در خليج فارس و درياي عمان  

چشم انداز توسعه 

مناطق واستانهاي 

 كشور

 دست يافته به صنعت پيشرو، متنوع و دانش بنيان  

چشم انداز توسعه 

مناطق واستانهاي 

 كشور

 تكيه بر صنايع آب بر با رويكرد صادراتي در سطح ملي و فراملي 

چشم انداز توسعه 

مناطق واستانهاي 

 كشور

 قطب اصلي توليد و صادرات محصوالت شيالتي  

چشم انداز توسعه 

مناطق واستانهاي 

 كشور

ل و نقل رها و حمقطب اصلي بانكرينگ كشور و ارائه خدمات كشتيراني، ساخت، تعميرو پشتيباني انواع شناو 

 دريايي

چشم انداز توسعه 

مناطق واستانهاي 

 كشور

متمركز با بهره وري باال و حداقل استفاده از  ٬داراي كشاورزي )با تاكيد بر محصوالت صيفي( پيشرفته 

 منابع اكولوژيك

چشم انداز استان 

 هرمزگان

يوم، پتروشيمي، نفت و گاز، برخوردار از جايگاه ممتاز در صنعت كشور با تكيه بر صنايع آلومين

 سيمان و فوالد با رويكرد صادراتي

چشم انداز استان 

 هرمزگان
 از قطبهاي شيالت و آبزي پروري كشور با رويكرد صادراتي  

سند ملي توسعه 

 استان هرمزگان
 توسعه صنايع پشتيباني حمل و نقل و خدمات وسائط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي استان 

ملي توسعه سند 

 استان هرمزگان
 توسعه صنايع غذايي تبديلي و صنايع شيالتي در نواحي مستعد بعنوان محرك توسعه بخش



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

63 

 

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

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملي توسعه 

 استان هرمزگان

برخورداري از ذخاير آبزيان بويژه امكانات گسترش و توسعه طرحهاي پرورش ميگو و ماهي در قفس 

 برداشت شده ساردين ماهيان و توسعه صيد صنعتي و گونه هاي برداشت نشده ميكتوفيده و كمتر 

سند ملي توسعه 

 استان هرمزگان

ايجاد شرايط و فرصت هاي مناسب براي سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و عمومي غير دولتي  

 با اولويتهاي : صنايع دريايي ، شيالت و آبزي پروري و گردشگري

سند ملي توسعه 

 استان هرمزگان

حمايت از نهادهاي كار آفرين و جلب سرمايه هاي خارجي با تاكيد بر كار آفرينان محلي و سرمايه 

 هاي بومي مستقر در كشور هاي حاشيه خليج فارس 

طرح راهبردي 

 برخورداري از ذخاير گاز و منابع طبيعي پايه نظير آبزيان، محصوالت كشاورزي و موادغذايي. ساختاري

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
موقعيت خاص استقرار استان در ساحل خليج فارس و درياي عمان كه به دليل ساحلي بودن، امكان ايجاد 

 صنايع وابسته و پيوسته به شيالت و ترابري دريايي را ممكن مي سازد

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 پاييز و زمستان ممكن ساخته است(اقليم ويژه و مناسب )كه توليد انواع صيفي و سبزي و جاليز را در فصول 

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 امكان توليد محصوالت باغي سودآور و صادراتي

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 امكان توسعه كشت گلخانه اي و كشت هيدروپونيك

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 وجود خورها و دفاتر گمركي )قابليت هاي صدور محصوالت كشاورزي(

ه ميان مدت برنام

 عملياتي
 گسترش نسبي انبارها، سردخانه ها و تاسيسات نگهداري كاال در استان

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 امكانات بالقوه توسعه صنايع تبديلي )وجود مواد اوليه و منابع طبيعي موردنياز(

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 جمعيت و سطح نسبي باالي درآمد(سطح تقاضاي باال براي محصوالت كشاورزي )بدليل رشد 

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 امكانات توسعه كشت محصوالت سودآور و صادرات آنها

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
اجراي طرح هاي زيرساختي مصوب طرح هاي فرادست مانند راه آهن، صنايع سنگين، نفت و گاز و... و تاثير 

 آنها بر  توسعه شهر بندرعباس
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 ستیز طیو حفاظت مح یداریپا نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  18جدول شماره 

 ستیز طیو حفاظت مح یداریپا

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 موضوعات خاص راهبردي در مورد آب و محيط زيست

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 امكانسنجي، طراحي و ايجاد سامانه هاي دفع بهداشتي زباله هاي روستايي در خارج از محدوده 

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
توسعه روشهاي آبياري نوين، اجراي عمليات آب و خاك )سازهاي و غيرسازهاي(، توسعه آب بندها و 

 سامانه)سيستم(هاي سطوح آبگير

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 مديريت آبهاي نامتعارف و مديريت آب مجازي

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
( در سياستها و برنامه هاي توسعه اي و ارزيابي اثرات زيست SEAنظارت بر ارزيابي راهبردي محيط زيست )

 محيطي

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف 

 جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه

چشم انداز توسعه 

 مناطق واستانهاي كشور

مستعد جهت نقش آفريني در مديريت و كنترل پيامدهاي محيطي تغييرات اقليم بويژه بحران آب در  

وسعه تكنولوژي و صنعت تصفيه و شيرين سازي آب دريا و انتقال به مقياس منطقه اي و ملي از طريق ت

 استانهاي مجاور

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

تامين آب مورد نياز مراكز زيست و فعاليت استان با اولويت شرب و صنعت متناسب با گسترش اين 

رودخانه هاي دائمي هاي سطحي )اعم از مراكز از طريق ذخيره سازي و جلوگيري از هدررفتن آب

و فصلي( و تاكيد بر حفاظت كيفي آب هاي سطحي، استفاده از منابع آب هاي شيرين زيرزميني، 

 ها و آب هاي غيرمتعارف و انتقال آن به مراكز مصرف.كنبهره گيري از آب شيرين

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

مديريت جامع پسماندها و انجام چهار چوبهاي الزم براي كاهش و كنترل آلودگيهاي و جلوگيري  

 از تخريب محيط زيست 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 حجم قابل توجه از روان آبها و منابع سطحي آب  

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

توزيع زماني نامطلوب و كمبود منابع آب بويژه  نازل بودن ميزان بارندگي همراه با رژيم نا مناسب و

كمبود آب شيرين كه در نتيجه آن امكان تجديد حيات طبيعي جنگل و مرتع و بازگشت به تعادل 

 طبيعي دشوار مي باشد .
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 ستیز طیو حفاظت مح یداریپا

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 تامين آب و مهار روان آبهاي سطحي   

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

نهادينه كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي درمديريت بهينه 

 مصرف آب 

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
توسعه روشهاي آبياري نوين، اجراي عمليات آب و خاك(سازهاي و غيرسازهاي)، توسعه آببندها و 

 هكتار در سال سامانه(سيستم)هاي سطوح آبگير حداقل به ميزان ششصد هزار

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند به ويژه در سواحل درياها، رودخانهها، جنگلها و دشتهاي 

 حاشيه تاالبها 

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
هرهاي مختلف در طول فراهم كردن منابع ارزي و ريالي الزم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي ش

 اجراي قانون برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداريها

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 حجم قابل مالحظه از روان آب ها )كه مهار آنها معادل ظرفيت هاي جديد توسعه است(

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

 شرویمطلوب و پ یحکمران

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره وري در مجموعه خود

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب و نگهداشت نيروي انساني كارآمد و متخصص با اولويت  

 جذب نيروهاي بومي 

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
 اجرائي نمودن چرخه مديريت بهره وري

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
 ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
كليه دستگاههاي اجرائي كشور موظفند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي 

 اطالعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعالمها را پياده كنند
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 سرسبز خرم و نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  24جدول شماره 

 خرم و سرسبز

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 امكان كاشت و پرورش حرا كه از گياهان بومي منحصر به فرد منطقه مي باشد طرح راهبردي ساختاري

 نزديكي به مناطق حفاظت شده گنو و جنگلهاي حرا. طرح راهبردي ساختاري

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور
ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي توسط شهرداريها با مشاركت دولت در قالب بودجه طراحي و 

 سنواتي

 وجود دو دشت مهم كشاورزي ايسين و تازيان طرح آمايش سرزمين

 

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

 دانش محور و هوشمند

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز سند چشم

 جمهوري اسالمي 

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه 

 اجتماعي 

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي 
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 یو تجار یندروازه تعامالت بازرگا نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  22جدول شماره 

 ییو منطقه ا یمل

 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 
 حمل و نقل در خدمت بازرگاني بر پايه هاي ملي و منطقه ايتوسعه و تقويت 

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 
 تقويت شهر بندرعباس به عنوان يكي از مراكز منطقه اي ارائه خدمات برتر در ساحل جنوبي كشور

انداز جمهوري سند چشم

 اسالمي 

تسهيالت مناسب براي حمل و نقل كاال توسعه و تجهيز مبادي ورودي و خروجي كاال و تجهيزات و 

 و مسافر

 برنامه ششم توسعه كشور  
مشاركت با سرمايه گذاران و توليدكنندگان داخلي به منظور افزايش توانمندي، رقابت پذيري و صادرات 

 كاالها و خدمات توليدي 

 برنامه ششم توسعه كشور  
خارجي(، براي تشكيل شركتهايي جهت سرمايه گذاري و مشاركت با شركتهاي معتبر بين المللي )داخلي و 

 بهره برداري از بنادر اصلي

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور
 قطب ارائه دهنده خدمات برتر  

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور
 كشورهاي همجوار؛ در راستاي رقابت پذيري با بنادر ارتقاء جايگاه منطقه اي بندر شهيد رجايي 

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور
 قطب دوم صادرات انرژي كشور 

چشم انداز استان 

 هرمزگان

بازرگاني كشور و داراي نقش موثر در ترانزيت بين الملل با تكيه بركريدور  HUBدروازه جنوبي و 

 جنوب )نوستراك( -شمال

چشم انداز استان 

 هرمزگان

ملي و فراملي خدمات بازرگاني و برتر )بورس، بيمه، حسابرسي و ...( و خدمات قطب ارائه دهنده 

 پشتيبان حمل و نقل دريايي در سطح خليج فارس

چشم انداز استان 

 هرمزگان

نقش آفريني بندرعباس به عنوان پايتخت اقتصاد دريامحور كشور و مركز مديريت و راهبري 

 در بخش هاي بازرگاني، شيالت و صادرات انرژي تعامالت ايران با منطقه آسياي جنوب غربي

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

تجهيز و تقويت بندرعباس بعنوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور در افق چشم انداز براي پوشش  

 خدماتي مورد نظر و خدمات برتر منطقه 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

( در خليج فارس با قابليت  HUBصنعتي مهم )  –قشم در حد مركز تجاري  –توسعه مجموعه بندرعباس  

ارائه خدمات تخليه و نگهداري كاال ، خدمات فرودگاهي و بندري صادرات مجدد و توسعه گردشگري داخلي 

 و خارجي 
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 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

برتر در سواحل جنوبي  تقويت نقش بندرعباس به عنوان يكي از مراكز منطقه اي ارايه خدمات

 كشور

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

 اقتصادي و روابط گستردهنزديكي با كشور هاي ساحلي خليج فارس و پيوند تاريخي ، فرهنگي ،

 پولي و مالي و مبادله كاال و فرهنگ با كشور هاي مذكور 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

بازرگاني صادرات و واردات به دليل محوريت و نقش برتر بخش امكان ايجاد گسترش مركز توسعه 

ي ، هوايبازرگاني و مزيت نسبي توسعه  به دليل تاسيسات عظيم بندري و شبكه هاي ترابري 

 زميني و ريلي با عملكرد ملي و فرامليدريايي ،

 وجود پتانسيل هاي تجاري و فرصتهاي اقتصادي ويژه در شهر. طرح راهبردي ساختاري

 اهميت گمركي شهر در مبادالت تجاري و لنگرگاهي آن. طرح راهبردي ساختاري

 طرح راهبردي ساختاري
موقعيت استراتژيك استقرار بندرعباس در شمال تنگه ي هرمز كه موجب استقرار بزرگترين پايگاه هاي 

اقتصاد اين شهر هوايي و دريايي در اين شهر گرديده و همين مسئله خود موجب افزايش سهم خدمات در 

 ميگردد.

 امكان ايجاد بازارچه هاي مرزي كه موجب توسعه  اشتغال خواهد شد طرح راهبردي ساختاري

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 
 دارا بودن نقش ويژه در شبكه ارتباطي كشور

 بندرعباسمراودات بازرگاني ايران و كشورهاي حاشيه  خليج فارس از طريق  طرح آمايش سرزمين

 بزرگترين بارانداز كشور طرح آمايش سرزمين

 مهمترين مركز استراتژيك و تجاري كشور در جوار خليج فارس طرح آمايش سرزمين

 قرار گرفتن در كنار آبهاي كشتيراني و برخوردار از امتياز حمل و نقل دريايي طرح آمايش سرزمين

 قطب خدمات بازرگاني منطقه طرح آمايش سرزمين

 سهم غالب و بيرقيب بندرعباس در حمل و نقل كانتينري كشور طرح آمايش سرزمين

 قابليت توسعه فعاليتهاي اقتصادي ، حمل و نقل و بازرگاني طرح آمايش سرزمين

 المللي هوايي و زمينيبندرعباس دروازه بين طرح گردشگري استان

 برنامه ميان مدت عملياتي
بندرعباس از جمله بندري بودن آن، ضرورت فعاليت شديد بخش حمل و نقل را ماهيت و ويژگي هاي شهر 

 ايجاب مي نمايد

 ارتباطات برون مرزي و ورود و خروج انواع كاال، رونق بخش بازرگاني و كارهاي خدماتي را موجب شده است برنامه ميان مدت عملياتي

 سال گذشته  30رشد قابل مالحظه  بخش خدمات در  شهر در طي  برنامه ميان مدت عملياتي
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 ییو منطقه ا یمل یو تجار یدروازه تعامالت بازرگان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 برخورداري استان از زيرساخت هاي اصلي ترابري شامل ترابري آّبي، جاده اي، ريلي و هوايي برنامه ميان مدت عملياتي

 صنعتي به كشورهاي همجوارامكان دسترسي مناسب به مواد اوليه وارداتي صنعت و صدور فراورده هاي  برنامه ميان مدت عملياتي

 وجود محرك هاي مهم توسعه مانند مناطق آزاد تجاري، طرح توسعه عسلويه و ... برنامه ميان مدت عملياتي

 برنامه ميان مدت عملياتي
همجواري با بازار مصرف نسبتا بزرگ و قابل توجهي مانند شيخ نشين هاي عرب در جنوب خليج فارس )كه 

 از محصوالت ايران و مخصوصا محصوالت كشاورزي آن دارند(تمايل زيادي به بعضي 

 برنامه ميان مدت عملياتي
همجواري و فاصله بسيار كم با منطقه آزاد تجاري و صنعتي قشم كه مملو از جاذب هاي طبيعي و امكانات 

 بازرگاني و صنعتي است -تجاري 

 جنوب  -موقعيت ممتاز ترانزيتي در كريدور شمال  برنامه ميان مدت عملياتي

 ( مهم تجاري، صنعتي، خدماتي و توريستي در منطقه Hubاستعداد زياد براي تبديل شدن به يك هاب ) برنامه ميان مدت عملياتي

 شيالتي و كشاورزيوجود بازار مناسب نزديك در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس براي محصوالت  برنامه ميان مدت عملياتي

 برنامه ميان مدت عملياتي
به عنوان مركز تخليه و توزيع كاال براي اين مناطق عمل مي نمايد و تبديل به يك مركز مهم عمده فروشي 

جهت جمع آوري توليدات داخلي براي بازاريابي و عرضه به بازارهاي خارجي و نيز پخش كاالهاي وارداتي به 

 بازارهاي داخلي مي گردد

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

 شهروند مدار

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور

درونزا و سازمان فضايي متعادل مبتني بر حفظ توان  ٬برخوردار از توسعه اي متوازن و پايدار  

 اكولوژيك و مشاركت حداكثري جامعه محلي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 ريشه كني فقر شديد و گرشنگي و بهره مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي 

تعداد جمعيت با نيازهاي خدماتي، رفاهي و كمبود فقدان مهاجرپذيري شديد شهر و عدم تناسب بين  طرح راهبردي ساختاري

 مسكن مناسب.

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 
 پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي
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 یغن تیفرهنگ و هو نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  24جدول شماره 

 یغن تیفرهنگ و هو

 چشم انداز بندرعباسنکات قابل استناد در  سند

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 وجود بناها و مراكز تاريخي متعدد كه نشان از قدمت سكونت و فعاليت در اين منطقه از كشور دارد

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 مركز گسترش و بالندگي مذهب و فرهنگ شيعه و سني

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 همزيستي مسالمت آميز آنها در كنار همتنوع فرهنگهاو مذاهب و 

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 وجود زمينه هاي مناسب اجتماعي و فرهنگي براي ارتباط با كشورهاي همجوار

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 داراي نقش تاريخي در مسير ارتباطي جنوب شرق

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 همراه با تساهل فرهنگي در منطقهوجود تنوع نژادي ، قومي و مذهبي 

برنامه ميان مدت 

 عملياتي
 داراي توان باال در توسعه فرهنگي و اجتماعي
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 ییایدر یحیو تفر یعیطب یگردشگر نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  25جدول شماره 

 ییایدر یحیو تفر یعیطب یگردشگر

 در چشم انداز بندرعباس نکات قابل استناد سند

 توسعه گردشگري برنامه ششم توسعه كشور  

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور
 ساحلي و دريايي   ارائه دهنده طيف متنوعي از خدمات گردشگري 

 چشم انداز استان هرمزگان
مات دهنده خدمركز گردشگري فعال و پررونق با تكيه بر گردشگري ساحلي و دريايي و ارائه 

 گردشگري در استانداردهاي  بين المللي

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ساماندهي خور هاي متعدد و گسترده  ساحلي به لحاظ توان بالقوه آنها در توسعه   

 گردشگري و ايجاد منابع درآمدي در زمينه هاي  بازرگاني و صيادي

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه گردشگري داخلي و خارجي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 توسعه فعاليت هاي گردشگري با توجه به نوار ساحلي و جزاير 

 طرح راهبردي ساختاري
وجود ساحل طوالني در جنوب و ارتفاعات پوالدي در شمال از مناظر شهري و ميراث طبيعي شهر 

بود راهكارهاي قانوني ، عمال استفاده از قابليت هاي محسوب مي شوند كه عدم اعتماد متقابل و ن

 شهر بندرعباس را معطل گذاشته است 

برخورداري از اقليم بسيار مناسب در زمستان و ايام نوروز، در شرايطي كه ساير نقاط كشور از برودت  طرح راهبردي ساختاري

 هوا برخوردار مي باشند امكان مناسبي براي جذب توريسم ميباشد

 طرح راهبردي ساختاري
ساحلي بودن شهر بندرعباس،كه خود موجب پديد آمدن مزيت هاي متنوعي از بعد طبيعي، 

 اقتصادي و ... براي شهر گرديده است.

 طرح راهبردي ساختاري

ظرفيت هاي شهر بندرعباس در سه زمينه خدمات حمل و نقل و دروازه اي، فرآوري محصوالت و 

گردشگري غيرقابل انكار است در كنار اين ظرفيت ها، نبود طرح هاي مناسب در خصوص بهره 

برداري از دره ي سرسبز ايسين و كمي دورتر از آن سياهو، توجه ناكافي به صنايع شيالتي و فرآوري 

ت دريايي و ... در طرح ها و برنامه هاي شهر بندرعباس مهر تاييدي بر اين ادعاست كه به محصوال

 ظرفيت هاي بسيار باال در شهر بندرعباس و حوزة شهري آن كمتر توجه شده است 

 طرح راهبردي ساختاري
افزايش نقش تجاري و سياحتي شهر به ويژه درسال هاي اخير با توجه به ساحلي بودن شهر و 

 نزديكي به جزير ههاي قشم و هرمز.

 شرايط ويژه آب و هواي جهت گردشگري طرح آمايش سرزمين

 برنامه ميان مدت عملياتي
همجواري و نزديكي به جزيره زيبا و تاريخي هرمز كه قلعه پرتغالي هاي آن مورد توجه گردشگران 

 مي باشد

 برنامه ميان مدت عملياتي
منطقه به خصوص جنگل هاي حرا و مجموعه اي از اين دست  ويژگي هاي خاص طبيعي موجود در

عوامل و مراكز كه در كنار امكان فعاليت هاي بازرگاني و تجاري، انگيزه الزم براي خيل مشتاقان 

 گردشگري و طبيعت گردي را فراهم مي آورد
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وسعه هدفمند بر ساختار ت یمبتن نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  26جدول شماره 

 یشهر

 یبر ساختار توسعه هدفمند شهر یمبتن

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 بازآفريني بافت هاي ناكارآمد شهري)حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده(، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي

برنامه ششم توسعه  

 كشور 
 اعمال سياست هاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياي بافت هاي فرسوده 

 تداوم حاشيه نشيني و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي  طرح راهبردي ساختاري

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 
 بازآفريني بافتهاي ناكارآمد شهري (حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده)، بافتهاي تاريخي و مناطق روستايي 

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب 

اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده  قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از

 در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.

قانون برنامه ششم 

 توسعه كشور 

دولت مكلف است از طريق اعمال سياستهاي حمايتي، حقوقي، تشويقي و اعطاي تسهيالت يارانه اي نسبت 

هاي فرسوده شهري با رعايت سرانه هاي رو بنائي و زير از بافت) % 07به احياء و بهسازي حداقل دهدرصد( 

بنائي توسط بخش غيردولتي و شهرداريها اقدام و مابه التفاوت سود تسهيالت يارانه اي مورد نياز را همه 

 ساله در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.
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ردار از  محالت با نشاط و برخو گروه لنگرگاهینکات برگرفته از اسناد باالدستی در  کیتفک:  27جدول شماره 

 و منسجم ریفراگ یاجتماع یوندهایپ

 و منسجم ریفراگ یاجتماع یوندهایمحالت با نشاط و برخوردار از  پ

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور
 جامعه اي نمونه و الگو در زمينه تعامالت اجتماعي بين اقوام و مذاهب كشور 

چشم انداز توسعه مناطق 

 واستانهاي كشور

بهره مند از رفاه  ٬مسئوليت پذير  ٬قانونمدار  ٬مشاركت جو  ٬خودباور٬آگاه ٬جامعه اي توانمند 

 اجتماعي و مصون از آسيبهاي اجتماعي

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعاليت هاي مرزشي ، گرايش 

( به سرمايه گذاري و خدمات رساني در  NGOبخش خصوصي و تشكل هاي داوطلب غير دولتي )

 توسعه ورزش 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ارتقاء شاخصهاي توسعه انساني تا حد دستيابي به ميانگين هاي ملي ، توانمند سازي نيروهاي  

محلي ، گسترش تبادالت فرهنگي استان با سطح ملي و اعتالي معرفت ديني ، ارزش هاي فرهنگي 

 و ويژگيهاي هويتي و بهبود و غناء بيشتر هنر و فرهنگ استان .

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان

ارتقاء نقش ورزش در تامين سالمت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي  

 اجتماعي 

سند ملي توسعه استان 

 هرمزگان
 گسترش ورزش هاي پرورشي ، همگاني ، تفريحي ، قهرماني و حرفه اي 

 وجود گرايش هاي نيرومند توسعه نزد جوانان و بوميان برنامه ميان مدت عملياتي

 آرام و روان نکات برگرفته از اسناد باالدستی در گروه لنگرگاهی کیتفک:  28جدول شماره 

 آرام و روان

 نکات قابل استناد در چشم انداز بندرعباس سند

 سرمايه گذاري بخش غيردولتي در احداث و بهره برداري از حمل و نقل ريلي درون شهري  برنامه ششم توسعه كشور  

 برنامه ششم توسعه كشور  
نصب، نگهداري و به روزرساني سامانه هاي كنترلي و مراقبتي هوشمند دركليه معابر اصلي، ميادين و  

 بزرگراهها در مراكز استانها و كالنشهرها 

 طرح راهبردي ساختاري
ا كه ب ساختار سيستم حمل و نقل عمومي شهر عمدتا بر تاكسي ها و مسافركش هاي شخصي استوار است

تقويت شركت واحد اتوبوسراني و استفاده از اتوبوس ها داراي وسايل خنك كننده، به همراه افزايش خطوط، 

 نياز به وسايل نقليه  خصوصي را به حداقل خواهد رسانيد.

قانون برنامه ششم توسعه 

 كشور 
ين جادههاي اصلي و آزادراهها كليه معابر اصلي، ميادين و بزرگراهها در مراكز استانها و كالنشهرها و همچن

 با نصب، نگهداري و بهروزرساني سامانههاي كنترلي و مراقبتي هوشمند توسط شهرداريها



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

74 

 

 :چشم انداز یلنگرگاه یگروهها یفراوان -1-5

مشخص  لیچشم انداز به صورت ذ نیمربوط به تدو یدیعبارات کل یفراوان ،یبا توجه به اسناد باالدست       

 شد.

 یلنگرگاه یگروهها یفراوان: 24جدول 

 

 

 

 

 

 

فراوانی در اسنادواژه لنگرگاهی

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

پروری
25

41دروازه تعامالت بازرگانی و تجاری ملی و منطقه ایی 

16اقتصاد متنوع و پایدار 

5حکمرانی مطلوب و پیشرو

17پایداری و حفاظت محیط زیست

6مبتنی بر ساختار توسعه هدفمند شهری

14گردشگری طبیعی و تفریحی دریایی

2دانش محور و هوشمند

4آرام و روان

7ایمن ، امن و تاب آور

0دسترسی متوازن به امکانات شهری)عدالت اجتماعی(

4شهروند مدار

6برخوردار از اکو سیستم طبیعی ، غنی و متنوع

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

4خرم و سرسبز

7فرهنگ و هویت غنی
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 :استخراج شدهچشم انداز -2-5

 یبند جمعی، رکارب یشهر بر اساس سرانه ها یکالبد یشما بررسی، یاسناد باالسر هیکل یبه استناد بررس       

لمللی ای، بهینه کاوی های انجام شده در مقیاس ملی و بین ستاد راهبر یسازنده اعضا شنهاداتینقطه نظرات و پ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارگرفت. ستاد راهبری بیمورد تصو 91 ماه سال بهشتیارد چهارم خیچشم انداز در تار نیا     

 

 4141شهر بندرعباس رد افق سال 

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

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

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

 ردوازه تعامالت تجاری ملی و منطقه ای

ستره شهری چشم نواز و اتب آور، بهره مند از رافه اجتماعی همراه با اتمین عادالهن حقوق شهروندی رد گ 

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

 :است دهیاز کلمات ارائه گرد کیخصوص هر 

 
 :  شهری خرم

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

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

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

 (.گردد )لینچ یی زیست پذیر مایجاد فضای

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

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

 .باشد یشهر خرم م یها یژگیمفرح از و یشهر

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

دوام حضورپذیری شهروندان و گردشگران در فضاهای شهری و حس تعلق آنان نسبت به شهر افزایش یافته 

 .و گردشگران بیشتری خواهان بازدید خواهند بود

 

 : آرام

نیت ام برخوردار ازشهر آرام شهری بدون تنشهای روانی و مزاحمتها مییباشد با آسایش و آسودگی خیال و 

  اجتماعی

 
  روان

 شهری با معابر با حجم ترافیک مناسب و مورد رضایت شهروندرد نظر است . روان از منظر ترافیکی موعبارت 
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 داریپا یستیز طیمح

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

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

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

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

 یستمهایاکوس تیبه ظرف وجهت نیدر ع یانسان یزندگ تیفیک یارتقا داریدر هدف شهر پا یحفاظت جهان

 یورداررا برخ داریشهر پا یژگیو ویر یمجمع جهان هیانی. در ب میکنیم یکه در آنها زندگ یکنندها تیحما

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

شارکت م یهیروح یایبرداشتن فقر، محافظت و اح انیاز م ،یندگز یدر استانداردها یکاهش نابرابر نده،یآ

تبادل  قیاز طر یعلم یهایسطح آگاه یارتقا دار،یو مصرف ناپا دیتول یتوسط کشورها، کاهش الگوها یجهان

 ینتقال فناورو ا عیتوز ،یرشد، سازگار شیافزا لهیبه وس داریبه توسعه پا لیتوان ن شیو افزا یدانش و فناور

 .، برشمرده است ستیز طیمح نهیکارآمد در زم نیوضع قوان ،یو ابتکار دیجد یهایاعم از فناور

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

 .باشد یاستوار م

 ستیز طیخشک ضرورت نگاه داشت مح مهیخشک و ن میبا توجه به قرارگرفتن در اقل بندرعباسشهر  در

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

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

 باشد یم دیشهروندان مورد تاک یهمکار

 , و ارزشمند زیمتما یبوم ها ستیبرخوردار از ز

 
 شهروند مدار

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

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

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



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

78 

 

 تیکه رضا ردیگ یم لیو تکم یطراح یبه گونه ا بندرعباسشهر  یساخت ها ریافق چشم انداز ز در

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

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

وندان که شهر ییقراگرفته به گونه ا ماتیو حقوق شهروندی، پاسخ گویی به شهروندان، در راس همه تصم

 ندیبه صورت محسوس مشاهده نما یشهر ماتینقش خود را در تصم

 
 و هوشمند هیدانش پا

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

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

 .هوشمند باشد یادار تیریمد

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

 .دارند اجیاحت ندیگویهم م  یفکر هیکه به آن سرما

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

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

 .مطرح شده است یمدرن شهر دیتول یهاضرورت

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

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

تبادل اطالعات با هدف  وبر اساس ارتباط  ک،یستماتینوآورانه و س کردیرو کی قیو ... از طر یزندگ

 .شود یپرداخته م یشهر تیریمد یندهایفرآ یسازنهیبه

 مطلوب و بهره ور یحکمران

 مطلوب عبارتند از :             یحکمران یمشخصه ها

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

 به آموزش و پرورش شهروندان دارد  ازین گرید یو از سو

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

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

 شوند. یباشند که از آنها متاثر م یکسان
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 دیاب یجامعه مدن یوسازمانها یو خصوص، عمومی  یدولت یدر نهادها انیسازان و مجر می: تصمییپاسخگو   

 پاسخگو باشند . یدر مقابل افکار عموم

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

 استفاده از منابع جامعه ممکن  گردد.

 یمرانبلند مدت در خصوص حک یها دگاهید دیبا یو افکار عموم رانی: رهبران مد کیوسعه با نگرش استراتژت

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

 . ردیمورد توجه قرار گ زین یو اجتماع یفرهنگ ،یخیتار

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

 یغن یدنو مع یعیاز منابع طب یو برخوردار جوار آبهای خلیج فارسبواسطه قرار گرفتن در  بندرعباس شهر

 یریدر افق چشم انداز با بهره گ بندرعباساست. شهر  یفراوانو تجاری  یاقتصاد یها تیو مز  لهایپتانس یدارا

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

 .خواهد بود
 یو منطقه ا یمل یبه عنوان دروازه تعامالت تجار نیقش آفرن

 سهمو  یلم یبه عنوان دروازه تعامالت تجاراین شهر ممتاز  تیموقعاز  بهینه نقش آفرینی به معنای استفاده

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

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

 و مزیت نسبی 

 .خواهد شدامکان ایجاد بازارچه های مرزی که موجب توسعه  اشتغال 

 
 زچشم نوا

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

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

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

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

 .باشد

و  یبه صورت منطق یانسان یازهایو ن یطیمح طیچشم انواز است که بر اساس شرا یشهر گریعبارت د به
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 .و روح و روان انسان احترام بگذارد یزندگ تیفیکه به ک یمتناسب شکل گرفته باشد. شهر

 
 تاب آور

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

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

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

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

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

  .باشد یو... م یاسیس

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

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

 .فراهم آورد شرفتیو پ

 
 یاز رفاه اجتماعی همراه با تامین عادالنه حقوق شهروندبهره مند 

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

بدون تبعیض و تفاوت گذاری بین ساکنین یک شهر و منطقه شهری است که میزان برآورد این اصل با 

 .شودمعیارهای زیر مشخص می 

 انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری •

 تامین امکانات )فرصتهای( دسترسی برای همه اجتماعات شهری •

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

 ساکنین شهر

 

 گستره محالتی سرزنده و باهویت

و کاهش  یمردم یهایهمکار دیجد یهاتیظرف جادیو ا یمحله محورنگاه شهرهای توسعه یافته با 

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

 ، یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یشهروندان، توان محله در ارائه خدمات اجتماع مشارکتمحالت،  تیحفظ هو
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دارد. سرزندگی فضای شهری و شور و نشاط شهروندی از مشخصه توجه ویژه آن  ریو نظا یزندگ طیمح تیفیک

 های این محالت است .  

و  یتسی، ز ی، فلسف ی، روان ی، فرهنگ یاجتماع یو مشخصات اصل اتیعبارت از مجموعه خصوص ت،یهو

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

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

  .سازد یم

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

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

 شهر است. 
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 ماموریت و ارزشبیانیه تدوین چهارم: فصل 
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 ماموریت:بیانیه تعریف  -1

 ماموریت چیست:

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

 دینماعلت وجودی را مشخص می. 

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

 گیرد.می

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

 و معیاری برای سنجش عملکرد کالن است. میزان 

 ،صریح و سلیس است. خالصه 

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

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

 چیست؟ یعمده شهردار یها سی: خدمات  و سروخدمات 

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

 یها و روش ها ستمیها، ساز چه فناوری فیانجام وظا یدر راستا بندرعباس ی: شهردارفناوری 

 د؟ینمااستفاده می یتیریمد

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

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

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

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

 ی()مسائل اجتماع

 وجود دارد؟ یکارکنان شهردار نیدر ب ییها یکارکنان: چه مهارت ها و توانمند یها یتوانمند 
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 :بیانیه ماموریت در سایر کالنشهرها بهینه کاوی -2

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

 :تهران یشهردار تیماموربیانیه 

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

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

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

 (مضر

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

 مدرسه

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

 مزاحم ای یبهداشت ریو ادامه کار مشاغل و اماکن غ سیتأس جاد،یاز ا یریپروانه و جلوگ یاماکن ب یلیتعط

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

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

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

 رهیمساجد و غ ،یآثار باستان ،یعموم هیمسئول حفظ ابن

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

 هینقل لیگوشت و نان شهر و تردد و توقف وسا

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

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

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

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

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

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

و  کارآمد،اثربخش تیریمد کردیاز منابع ،با رو یریوبهره گ یهماهنگ شهر تیری،مدیها و پشتوانه مردم

لف به منظور مخت یمناسب و بهنگام در عرصه ها تیفیشهر و ارائه عادالنه خدمات با ک به اداره ییبر دانا یمبتن

 یادو رونق اقتص دی،نشاط،امیمنیچون آرامش،ا ییو شاخصه ها یمطلوب زندگ طیبا مح یاسالم یشهر جادیا

 .دینما یشهروندان اقدام م یبرا

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

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

از  یدکه بهره من میباور نیبر ا د،ماینما یتالش م یو استان یمل یها استیشهر،همسو با س داریوتوسعه پا

و  انشیا یو توانمند ساز ستهیشهر،کارکنان شا تیریمشارکت مردم در مد ژهیبه و یاجتماع یها هیسرما

خواهد  سرآمد یو شهر یبه شهردار یابیدر دست ییموجب هم افزا یعلم نینو یاستفاده از دستاوردها نیهمچن

 .بود

 

 :مشهد یشهردار تیمامور هیانیب

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

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

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

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

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

 یدولت ریغ التیو تشک یو گسترش نهادها یمردم یحفظ و جذب مشارکت ها •

 زهیحفظ و جذب کارکنان متعهد: متخصص و با انگ •

 یراهبرد یزیبرنامه ر یها ستمیاستفاده از س •
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 IT اطالعات و یها یو فن آور نینو یها یتکنولوژ یریبکارگ •

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

 یو شهروند مدار یفرهنگ شهروند جیترو •

 کالنشهر یخیتار -یفرهنگ تیحفظ ارزشها و هو •

 توسعه موزون و متوازن متعادل کالنشهر تیهدا •

 اسکان شهروندان و زائران نهیفراهم نمودن زم •

 و بهبود مستمر یبهره ور شیافزا •

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

 شهروندان

 .اقدامات یو شفاف ساز اراتیاخت ضیو تفو زدائی تمرکز •
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 :بندرعباسشهرداری استخراج بیانیه ماموریت  -3

با توجه به بهینه کاوی های انجام شده در این زمینه و نتایج حاصل از بررسی فرم های نظرسنجی ماموریت       

 به صورت ذیل استخراج شد: بندرعباسشهرداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریم و ن تعالیم واالی قرآن ک سرلوهح قرار داد، با شهرداری بندرعباس بعنوان یک نهاد عمومی، مستقل و متعلق هب مردم

امنیت اجتماعی و  و أمین رافهترسالت خود را اداره شهر، مکتب حیات بخش اهل بیت و با پادنبیی هب ارزش اه و کرامت انسانی، 

ند و تمام تالش خود را  هب ن فهیم و سخت کوش شهر اتریخی، فرهنگی بندرعباس میدا منظور ایجاد  ارتقای سالمت روحی و روانی شهروندا

همچنین یط مطلوب زندگی ربای حال و آیندگان شهری زیبا با مح 
ن و گردش و   گران معطوف خواهد کرد.رافه و رونق اقتصادی شهروندا

گیری از  فناوری اه و هرهب شهرداری بندرعباس، با توهج هب ظرفیت اهی استراژتیکی، تجاری و صنعتی شهر بندرعباس، 

لت  می کوشد ، ضمن اراهئ خدمات با کیفیتو مدرییت یکپارهچ و دانش محور دستاورداهی نوین علمی،  ر، زمینه تحقق عدا تولید رثوت پایدا

 وهژه مشارتت مردم رد و رب این باور است هک بهره مندی از سرماهی اهی اجتماعی هباجتماعی، آرامش، ایمنی، نشاط و امید را فراهم آورده 

 تیابی هب شهرداری و شهری سرآمد خواهد بودتمر عملکرد موجب هم افزایی رد دس مدرییت شهر و کارتنان شایسته و توانمند سازی ایشان و بهبود مس 

 بیانیه ماموریت شهرداری بندرعباس
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 ارزش: بیانیه ویژگی های -4

 در ذیل چند ویژگی مهم ارزش عنوان شده است:  

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

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

 نمود. 

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

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

 دارند. یگام بر م یانداز سازمان

 ارزشها باید در روزگار سختی به کارکنان سازمان روحیه بدهند. 

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

 ارزشهای سازمانی، جنبه اخالقی منافع سازمانی می باشند. 

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

  .گروه میشوند

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

 درون سازمان ارزش و اهمیت ذاتی دارند.

 :بیانیه ارزش در سایر کالنشهرها بهینه کاوی -5

، به مطالعه و شناخت ارزش های شهرداری شهرهای دیگر و چند بندرعباسدر امر تبیین ارزش های شهرداری 

 سازمان دیگر می پردازیم.

 ارزش های تدوین شده دانشگاه شهید بهشتی:

 یاز تواضع و فروتن یدر برابر پروردگار و برخوردار تیخش 

 یو درست یتقوا، راست تیرعا 

 عمل یو آزاد یرینقدپذ وی نقاد هیاز روح یبرخوردار 

 یو وجدان کار ییاخالق حرفه ا تیرعا 

 یریپذ تیو مسئول یی، مشارکت جو یمحور اخالق 
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 ؛یو نوآور تیخالق هیاز روح یبرخوردار  

 پذیری و برنامه ییگرا قانون 

  ینیو ثروت آفر یتوانمندساز ،یطلب یتعال 

 یو گروه یمیکار ت هیاز روح یبرخوردار 

 دانش محور  یو رفتار سازمان تیبر فعال دیتأک 

 بر علم نافع دیتأک 

 میبر تعل هیتقدم تزک  

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

 و حفظ شئون علم، عالم و متعلم میتکر  

 فرصتها عیعدالت در توز تیبر رعا دیتأک  

  دانشجو یریادگیتعهد به   

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

 

 بیانیه ارزش های کارکنان شهرداری شیراز:

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

 :میینما تیخود رعا

 میدر محل کار خود حاضر شو یبه مردم و آراستگ با هدف خدمت •

 میداشته باش تیپشتکار و جد یادار فیدر انجام وظا  •

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

 مییادب ، نزاکت و متانت را بنما تیدر مواجهه با ارباب رجوع رعا •

 مینپرداز یگریبه کار د نیبه مراجع ییارباب توجه کرده و هنگام پاسخ گو یبه خواسته ها •

 مییتالش نما نیبه مراجع ییپاسخگو یو کسب اطالعات برا یریادگینسبت به  •

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

 میکن
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 مییاخود استفاده نم یکار تیانتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن در جهت بهبود وضعاز نظرات و  •

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

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

 .میگردد اجتناب کن

      بیانیه ارزشهای شهرداری تهران:  

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

 هندد یآنان را سرلوحه امورخود قرار م تیمنافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضا

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

  شمارند یرا مغتنم م یآنان در شهردار

 تیعاو با ر یریپذ تیمسئول ،ی، وقت شناس ینظم ، آراستگ اتیتهران: با رع یکارکنان شهردار  •

 ی) مناطق، سازمان ها و شرکت ها یشهروندان در شهردار رشیادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذ

 باشند یتابعه ( م

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

 یارتباطات متقابل م ندیشهروندان در فرآ گاهیو جا تیاست و تمام تالش خود را معطوف حفظ شخص

  ندینما

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

  ندینما یریجلوگ ینان در شهردارآکوشش خواهند نمود تا از اتالف وقت 

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

 وهیمطلوب و به ش تیفیاختصاص داده و خدمات خود را با ک یمناسب ادار یاستقرار شهروندان در فضا

  انان قرار دهند اریدر اخت نیمناسب و نو یا

خود هرگونه اطالعات و  تیدانند تا در حوزه فعال یتهران:خود را موظف م یکارکنان شهردار •

  آنان فراهم آورند یشهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برا ازیمورد ن یکاف حاتیتوض
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 زانیات و مآنان جلب نظر تیفعال یابیارز یباشند که مبنا یاعتقاد م نیتهران: بر ا یکارکنان شهردار  •

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

  پردازند یتهران م یو صادقانه در شهردار

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

ساز رشد و ارتقاء خدمات  نهیاعالم و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زم یشهردار

 .ندینما یاستفاده م یشهردار

 

 بیانیه ارزش های شهرداری اصفهان:

 اعتماد 

 شجاعت 

 و وفاق یهمگرائ 

 و اعتماد به نفس یگرائ آرمان 

 یمدار قانون 

 یوحقوق شهروند یانسان کرامت 

 

 :بندرعباسبیانیه ارزش شهرداری استخراج  -6

با توجه به بهینه کاوی های صورت گرفته در زمینه ارزش های سازمان و با توجه به نتایج حاصل از      

 صورت ذیل تعریف می شود:به  بندرعباسفرم نظرسنجی بیانیه ارزش های شهرداری 
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 بندرعباس ی ارزش شهردار هی ان یب 

وند متعال و رد جهت کسب خشنودی حق تعالی و حفظ منافع عمومی و با  کارتنان شهرداری بندرعباس با ایمان هب اراده خدا

مات و تص  ن هب عنوان متولیان واقعی شهر،  ارزشهای محوری ذیل را سرلوهح کلیه اقدا گاه شهروندا میم گیریهای ااقتعد هب جای

 خود قرار می دهند: 

  ن کاری رعایت اخالق حرهف  ایی و وجدا

 مشارتت جویی و مسئولیت پذریی رد قبال جامعه 

  ربخورداری از روحیه خالقیت و نوآوری  

 اقنون گرایی و ربانهم پذریی 

  خالقیت، ب ربخورداری از روحیه کار تیمی و گروهی و ، هبود مستمرتوسعه فرهنگ یادگیری، نوآوری
 

 حفظ کرامت انسانی وحقوق شهروندی 

  کار ، جدیت و  رعایت نظم وانظباط کاری پشت

 احترام هب محیط زیست و حمایت از کسب و کاراهی سبز 

 بهره وری سرماهی و نیروی انسانی و حفظ سرماهی اهی مادی و معنوی 
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فصل پنجم: تحلیل وضع موجود شهرداری 

 بندرعباس
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 :تعاریف -1

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

  هایی وضع موجود تبیین شود.شاخص

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

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

 د.ونتهدیدها تقسیم می ش

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

 کیکاربرد موفق از  کیمجموعه  کینقطه قوت  ست.عوامل شامل نقاط قوت و نقاط ضعف ا نیباشند. ا یم

ر است که مجموعه د یموردو  باشد یم یدر جهت توسعه توانمند یدیعامل کل کیاز  یبهره بردار ای یستگیشا

جموعه م کینقطه ضعف  برخوردار خواهد شد. یقابل مالحظه ا یصورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانای

و  دهد یرا کاهش م یکه توانمند یدیعامل کل کیاز  یعدم بهره بردار ای یستگیشا کیکاربرد ناموفق از  کی

 برخوردار خواهد شد . یو عدم توانای یمجموعه در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منف

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

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

است  یخواهد داشت. به عبارت دیگرمنفعت بالقوه ا یقابل مالحظه ا یمثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایا

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

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

 

 

 

 :بندرعباسموجود شهر  ییو فضا یوضع کالبد لیتحل -2

از  می پردازیم. که در ادامه هر کدام بندرعباسه بررسی ساختار جمعیتی و ساختار کالبدی شهر در این قسمت ب      

 این موارد مورد بررسی قرار گرفته است.
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 اطالعات جمعیتی شهر بندر عباس-1-2

 . باشد ینفر م 543،218به تعداد  95نفوس و مسکن سال  یسرشمار نیمطابق با آخر بندرعباسشهر  تیجمع       

 

 اطالعات جمعیتی شهر بندر عباس:  34جدول شماره 

 خانوار زن مرد جمعیت کل 95سر شماری جمعیت سال 

 151،563 265،134 211،484 543،218 ساکن در نقاط شهری

 38،498 61،311 69،511 136،811 ساکن در نقاط روستایی

 

 

 مناطق کیشهر بندرعباس به تفک یتیاطالعات جمع:  31جدول شماره 

 

 

 

 

 

 مساحت)هکتار( منطقه
نسبت 

 سطح)درصد(
 جمعیت

نسبت 

 جمعیت)درصد(

تراکم جمعیتی 

 ناخالص

تراکم جمعیتی 

 خالص

1 2451 34,4 196258 42,8 81,1 292 

2 1293 18,1 125958 21,5 91,4 211 

3 2183 31,6 136465 29,1 62,5 211 

4 1215,6 16,9 - - - - 

 254 64,3 111 543،218 111 1132,6 جمع
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 به تفکیک گروه های سنی نشان داده شده است. بندرعباستوزیع جمعیت شهر  زیر جدول

 یسن یگروه ها کیبه تفک بندرعباسشهر  تیجمع عینمودار توز

 
    

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

  توجه داشت. یتیهرم جمع نیبه ا ستیبا یم بندرعباسو چشم انداز شهر 
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 :بندرعباسبررسی ساختار کالبدی -2-2

 

 بندرعباسدر شهر  کالن یها یکاربر عی: جدول توز32جدول 

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

 3474 23746 174877 مسکونی

 1171 6766 47577 خدماتی

 1871 14784 772 فعالیت

کاربریهای غیر 

 فعال
265372 37714 62 

 3576 2173 152273 معبر

 16676 144 713278 جمع

 

 31 ندارند.)  یشهر تیفیدر ک یو اساس یاست که نقش کارکرد ییها یپوشش کاربر ریدرصد سطح شهر ز

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

  است. و خدماتی یتجارفعالیت  و یمسکون یها یدرصد کل شهر مربوط به کاربر 35حدود 

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

 6,66 است  یشهر یخدمات عموم یها یکاربر اریدرصد سطح شهر در اخت 
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 می باشد: بندرعباسجدول ذیل نشاندهنده سرانه کاربری های خدمات اساسی شهر    

 شهر بندرعباس یخدمات اساس یها ی: سرانه کاربر33جدول 

نوع کاربری )خدمات اساسی شهر(   سرانه سهم  

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

 1.3 .047 فضای سبز
 

را با سرانه های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران  بندرعباسپس از آن سرانه های وضع موجود در شهر  

 مقایسه می کنیم.
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  یو شهرساز یمعمار یعال یمصوب شورا یوضع موجود در شهر بندرعباس و سرانه ها ی: سرانه ها34جدول 

     

مورد در وضعیت نامطلوب قرار  دودر  بندرعباسهمان طور که در جدول فوق مشخص است، سرانه های موجود شهر 

 دارند:

 فرهنگیسرانه  .1

 سرانه فضای سبز .2
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 الگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی وضع موجود: -3

می باشد. در الگوی تجزیه  SAPالگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل داخلی مورد استفاده در این مطالعه الگوی     

محرک هایی که برای استخراج عوامل داخلی می بایست مد نظر  (SAP)و تحلیل و تشخیص مزیتهای استراتژیک

 :قرارگیرند عبارتند از 

 عوامل مدیریتی 

 عوامل  فنی و عملیاتی 

 عوامل مالی 

 عوامل  منابع انسانی 

 عوامل  زیر ساختی 

 وضعیت تحقیق و توسعه 

 

 :عوامل مدیریتی .1

در شهرداری فرایند انجام کار و نحوه به کارگیری سرمایه و میزان استفاده از مکانیزاسیون و اتوماسیون در ارائه         

ا در زمینه مدیریت عملیات به عنوان مزیت خدمات اهمیت بسیار زیادی دارد. مدیران باید توانایی های خود ر

 .میکن یررسب میتوان یم ریز محورهایرا در قالب  تیریدر حوزه مد کیاستراتژ تیعوامل مزاستراتژیک تلقی نمایند. 

 یساختار سازمان 

 یزیو برنامه ر ماتیاتخاذ تصم کردیرو 

 یو جو سازمان فرهنگ 

 یتیریمد یستمهایرسیز وجود 

 منابع صیتخص 

 یکنترل یسازوکارها 

 

وجود دارد نقطه  فضع ای ردیگ یمورد توجه قرار نم بندرعباس یاگر در شهردار های فوقمحور ازهر کدام         

 اگر .وندش یدارند نقطه قوت شما محسوب م یشوند و اگر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسب یم یضعف تلق

 یقو دیاهستند  وب یعوامل ، عوامل اصل نی، چرا که ا دیریاست آن را به عنوان نقطه ضعف در نظر بگ انهیم زین یعامل

 .ضعف آن عامل است یبودن هر عامل به معنا یعدم قو گریعمل کنند . به عبارت د



 

 

 گزارش فاز اول –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

 

101 

 

 عوامل منابع انسانی: .2

 کیبعنوان  یبر عهده دارد ، عامل انسان یرا در تحقق اهداف شهردار ینقش اساس یعامل انسان نکهیبا توجه به ا     

 ی، مهارت ی، آموزش ی، تجرب ی، تخصص یفن یها ییاز توانا کیعامل استراتژ نیشود . هر قدر ا یمحسوب م یاستراتژ

 . همان نسبت در تحقق اهداف موثرتر خواهد بود هبرخوردار باشد ب یشتریب یو اثربخش ییکارا یو به طور کل

 :  میکن یبررس میتوان یم ریز محورهایرا  در قالب  یدر حوزه منابع انسان کیاستراتژ تیمز عوامل

 تخصص و سابقه پرسنل الت،یتحص 

 یانسان هیحفظ، جذب و نگهداشت سرما یستهایس یو اثربخش ییکارا 

 یانسان یخطاها زانیم 

 یکار گروه بستر 

 یو نوآور تیخالق 

 رانیانتصاب مد سازوکار 

 یکاربرد آموزش 

 

وجود دارد نقطه  فضع ای ردیگ یمورد توجه قرار نم بندرعباس یاگر در شهردار های فوقمحور ازهر کدام        

 اگر. وندش یدارند نقطه قوت شما محسوب م یشوند و اگر مورد توجه قرار گرفته و عملکرد مناسب یم یضعف تلق

 یقو دیاب هستند  و یعوامل ، عوامل اصل نیه ا، چرا ک دیریاست آن را به عنوان نقطه ضعف در نظر بگ انهیم زین یعامل

 ضعف آن عامل است . یبودن هر عامل به معنا یعدم قو گریعمل کنند . به عبارت د
 عوامل مالی: .3

اظ نداشتن کارآمد به لح یانسان یرویو ن دیمناسب تول یستمهایداشتن س اریاز شرکتها با وجود در اخت یاریبس       

 ازمندین سازمان یاز برنامه ها یاریبس حیصح یحاضر شوند چرا که اجرا یتوانند در بازار رقابت ینم یقو یمنابع مال

 یبررس میتوان یم ریز محورهایرا در قالب  یو حسابدار یحوزه مال کیاستراتژ تیمز عوامل .است یمال یبانیپشت

 .میکن

 یو اعتبارات بانک یمنابع مال نیتام

 یبخش خصوص یگذار هیسرما

 و کنترل بودجه یاتیعمل یبودجه بند سازوکار

 ینگینقد

 درآمدها داربودنیپا
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 عوامل فنی و عملیاتی: .4

در  یاتیو عمل یفن یپارامترها یپروژه ها  بررس یگذار در اجرا ریتاث یها تیو مز یعوامل فن ریبا توجه به تاث       

 یاتیو عمل یعوامل فن یبه بررس ریز محورهایبه  توجهراستا با  نیاست در ا تیحائز اهم یوضع موجود شهردار لیتحل

 :شود یپرداخته م

 و به روز یکاف  زاتیتجه 

 یپروژه ها و ارائه خدمات شهردار یاجرا تیفیک 

 شهروندان ازین نیو تام ییشناسا 

 (یقو مانکارانی)پ مانکارانیکار پ یفیو ک یکم کنترل 
 

 وضعیت تحقیق و توسعه: .5

 ییز انجاشود و ا یم یها نهیدر همه زم ییکارا  شیو توسعه فعال و کارآمد باعث افزا قیتحق نکهیبا توجه به ا        

 راتییا با تغر یتواند شهردار یو توسعه م قیاست، تحق ادیز اریبس یدر ارائه خدمات شهردار یتکنولوژ راتییکه تغ

  .آن را حفظ کند یرقابت تیهمگام سازد و موقع یطیمح

 کنیم یبررس میتوان یم ریز محورهایو توسعه را در قالب  قیدر حوزه تحق کیاستراتژ تیمز عوامل       

 و توسعه قیبودجه و اعتبار مختص تحق 

 یشهر یکاربرد مطالعات 
 

 عوامل زیرساختی: .6

 یساختار تالیکه تشک باشدیم وستهیبه هم پ یدسته از عوامل ساختار کیحالت،  نیتریساخت، در عموم ریز       

محوله و ارائه خدمات به شهروندان  فیرا  در اداره شهر و انجام شرح وظا بندرعباس یرا فراهم آورده تا شهردار

 یوزه هاتوسط ح یفرم ها لیبه تکم تیساخت با عنا ریمفهوم ز یراستا با توجه گستردگ نی. در ادینما تیحما

حوزه  محورهای این یبه صورت عموم کنیاست ل یضرور تیهر مامور یساخت ها ریمختلف در نظر گرفتن ز

 :عبارتند از

 اتوماس یشهردار یاطالعات هایستمیس(ون،ی GISندهایکردن فرآ زهی، مکان) 

 از داده ها یو گزارش ساز یثبت، سامانده ،یگردآور سازوکار 

 مختلف یتعامل و ارتباط واحدها و حوزه ها سازوکار 

 مدون بودن، چابک بودن( یکار یندهایفرآ( 
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 وضع موجود: خارجیعوامل  لیمورد استفاده در تحل یالگو -4

هستند که خارج از کنترل مجموعه بوده ولیکن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم  ینیز عوامل ییا بیرون یعوامل خارج       

تمام  نینبوده و در ب بندرعباس یاست که تنها مختص به شهردار یعامل ،یگذارند. عامل خارج یبر عملکرد تاثیر م

 .می باشندو فرصت ها  دهایعوامل شامل تهد نیاست. ا ریها فراگ  یشهردار

   PESTEL  یدر الگو می باشد. PESTELالگوی مورد استفاده در تحلیل عوامل خارجی در این مطالعه الگوی       

 :عبارتند از یعوامل خارج ییمربوط به شناسا یمحرک ها

 یو حکومت یاسیس عوامل 

 یاقتصاد عوامل  

 یکیتکنولوژ عوامل 

 ییایو جغراف یو فرهنگ یاجتماع عوامل 

 یستیز طیعوامل مح  

 یو حقوق یقانون موارد 

 

 عوامل سیاسی و حکومتی: .1

سیاسی  لعوام ،رندیگ یقرار م یاسیتحت پوشش سرفصل س یعیبه طور طب یعوامل قانون گذاراز آنجایی که      

 یه مپرداخت سیاسی و حکومتیعوامل  یبه بررس ریز توجه به محورهایراستا با  نیدر ا .محرک خواهند بود ،عموما

 شود:

 تهایدر روند فعال یکالن حکومت ماتیتصم ریتاث 

 نگاه مرکز به شهر بندرعباس نوع 

 ( یبه پروژه ها ) سهم دولت از حمل و نقل عموم یدولت یبودجه ها صی، نحوه تخص یمال یتهایحما 

 یریگ میمراکز تصم تعدد 
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 وامل اقتصادی:ع .2

 یم یمحرک الزام نیا یموثر است بررس یکشور در اقدامات شهردار یعوامل اقتصاد تیوضع کهییاز آنجا          

 محورهای زیر توجه میکنیم :در این راستا و در جهت مشخص شدن این عوامل به  .باشد

 تورم نرخ 

 درامد به ساخت و ساز دیشد یوابستگ 

 پروژه ها یمال نیتام 

 یبخش خصوص مشارکت 

 نرخ دالر و ... ( یاقتصاد یاساس یدر مولفه ها نوسانات ( 

 در مناقصه ها یقو مانکارانیمشارکت پ عدم 

 :عوامل تکنولوژیکی .3

یکی از عواملی که بر اقدامات شهرداری ها موثر است، تکنولوژی می باشد. در جهت بررسی و مشخص شدن        

 زیر توجه میکنیم : محورهایبه عوامل تکنولوژیکی به 

 ) ... تاثیر کسب  و کارهای مجازی بر فعالیتها ) اسنپ و 

 دسترسی به مدیران و کارشناسان خبره 

 دسترسی به پیمانکاران توانمند ملی 

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

 اتوماسیون کاری و... (

 
 یی:ایو جغراف یفرهنگ ، یاجتماععوامل  .4

عوامل اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی در تصمیمات شهرداری ها تاثیر گذاشته و حتی اقدامات آنان نیز تحت      

 ذیل مطرح می شوند: محورهایتاثیر این عوامل قرار می گیرد. برای مشخص شدن این عوامل 

 موقعیت جغرافیایی ژئوپلیتیک 

  دسترسی های جغرافیایی 

 وجود فرهنگ های متنوع 
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 بیکاری 

 کارگران مهاجر فصلی 

 مهاجر پذیر بودن شهر 

 گرایشات قومی 

 نگاه شهروندان به مدیریت شهری 

 حس تعلق شهروندان به شهر 

 

 عوامل محیط زیستی: .5

خصوص  نیگذار در ا ریتاث یدر نظر گرفت پارامترها یو خدمات شهردار تیدر فعال ستیز طیمح ریبا توجه به تاث

 .است یضرور

 مجاورت در حاشیه خلیج فارس 

 فاضالب های شهری 

 تنوع اکوسیستم های طبیعی شهر 

 آلودگی های ناشی از پسماند 

 ریزگردها و گرد و غبار 

 عوامل اقلیمی 

 

 :عوامل قانونی و حقوقی .6

نامه ها و  نییآ ن،یمختلف در قالب قوان یدر حوزه ها  یشهردار تیچارچوب فعال نکهیبا توجه به ا        

 .است یشما ضرور یدر حوزه کار نیقوان یباشد لذا بررس یم یمصوب کشور یدستورالعمل ها

 قوانین و دستورالعمل های متناقض 

 دستورات باالسری غیر کارشناسی 

 دستورالعمل های سازمان شهرداری های وزارت کشور 

 انداریتبصره ها و الزامات شورای شهر و فرم 
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 استخراج عوامل داخلی و خارجی -5

 :برای استخراج عوامل داخلی و خارجی، چند الیه که عبارتند از        

 . ستاد راهبری1 

 . کارگروه های تخصصی2 

 . مطالعات پیشین3 

 . نتایج نظرسنجی های قبلی از ذینفعان و خبرگان 4 

 این بررسی را انجام می دهیم.

 ی:داخلی و خارجی در ستاد راهبراستخراج عوامل  -5-1

 :استخراج شده است یشهردار یاصل یکار یحوزه ها ،لیذ یاصل تیدر قالب هفت ماموردر الیه ستاد راهبری و 

 تیریو مد یزیر برنامه .1

  یو اقتصاد یمال .2

 ستیز طیو مح یشهر خدمات .3

 یو اجتماع یفرهنگ .4

  و نقل حمل .5

 ییبنا ریو ز عمران .6

 یشهرساز .1

 برنامه ریزی و مدیریت:. ماموریت 1

این ماموریت به حوزه های کاری: روابط عمومی و اطالع رسانی، مطالعات و پژوهش های کاربردی، برنامه ریزی      

کالن، بودجه ریزی، کنترل و پایش برنامه، فناوری اطالعات، ارتباطات شهری در مقیاس ملی و بین المللی تقسیم بندی 

 شد.

 صادی: . ماموریت مالی و اقت2

در این ماموریت حوزه های کاری امور حقوقی، آزادسازی و امالک، تامین مالی، مشارکت اقتصادی و سرمایه     

 گذاری قرار می گیرند.
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 . ماموریت خدمات شهری و محیط زیست:3

این ماموریت به حوزه های کاری: شبکه توزیع مرجع )بازارها و میادین(، ساماندهی مشاغل شهری، زیباسازی      

شهری، آلودگی هوا و صوت، فضای سبز شهری و کمربند سبز و آرامستان ها، بهداشت و سالمت شهری، دفع آب 

نشانی، مدیریت پسماند، مدیریت  های سطحی، محیط زیست شهری، تاسیسات و تجهیزات شهری، ایمنی و آتش

 بحران و پدافند غیر عامل، نظم و انضباط شهر، شادابی و نشاط شهر تقسیم می شود.

 . ماموریت فرهنگی و اجتماعی:4

در این قسمت حوزه های کاری گردشگری، ارتقای فرهنگ شهروندی، تفریح و ورزش، آسیب های اجتماعی،     

 بافت محالت را داریم.مشارکت شهروندان، ارتقاء کیفی 

 . ماموریت حمل و نقل:5

ماموریت حمل و نقل، حوزه های کاری حمل و نقل عمومی ریلی، حمل و نقل عمومی با اتوبوس و مینی بوس،        

حمل و نقل عمومی با تاکسی، پارکینگ و پایانه های حمل و نقل، ترافیک )روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه 

 سازی عبور و مرور پیاده، عبور و مرور وسایل نقلیه غیر موتوری را شامل می شود. موتوری(، روان

 . ماموریت عمران و زیربنایی:6

 این ماموریت به حوزه های توسعه شبکه معابر، اجرای پروژه های عمرانی دسته بندی می شود.    

 . ماموریت شهرسازی:1

رسازی، مدیریت حریم شهر، توسعه کالبدی شهر، بافت های ماموریت شهرسازی به حوزه های کاری؛ طرح های شه

 فرسوده و ناکارامد شهری تقسیم می شود.

که در پیوست  (SP-FR03فرم ) بندرعباسشهرداری  پس از آن دفترچه توضیحی استخراج عوامل داخلی و خارجی    

 در بین حوزه های کاری نامبرده توزیع شد.  ، ضمیمه شده

 :کارگروه های تخصصیدر  یو خارج یداخلاستخراج عوامل  -5-2

فرم  ضمن آموزش ، ، SAP , PESTELدر این بخش جهت استخراج عوامل داخلی و خارجی با استفاده از الگوهای   

 .و طی جلسات برگزار شده تکمیل گردید توزیع  کارگروههای تخصصیدر بین  (SP-FR04فرم  (های تهیه شده 

 

 


