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 IEماتریس :  1

 

 :کارگروه های تخصصیدر  یو خارج یاستخراج عوامل داخل -1-1

فرم  ضمن آموزش ، ، SAP , PESTELلی و خارجی با استفاده از الگوهای در این بخش جهت استخراج عوامل داخ  

این  .و طی جلسات برگزار شده تکمیل گردید توزیع  کارگروههای تخصصیدر بین  (SP-FR04فرم  (های تهیه شده 

 فرمها بر اساس حوزه های کاری هر کارگروه تنظیم و در اختیار آنها قرار گرفت.

 

 فرایند اجرا -2-1

 

 جلسات توجیهی و آموزشی عوامل داخلی و خارجی برگزاری .1

 ارائه فرمهای مربوطه و آموزش نحوه تکمیل .2

 تکمیل فرمها توسط اعضا کارگروههای تخصصی و ستاد راهبردی .3

 ثبت اطالعات فرمها در جداول و تهیه بانکهای اطالعاتی عوامل داخلی و خارجی .4

 بررسی ، اصالح  و جمعبندی عوامل  .5

 وامل داخلی و خارجیتهیه لیست نهایی ع .6

 وزندهی عوامل داخلی و خارجی توسط اعضا )مصاحبه با اعضا ( .7

 نمرات ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی .8

 IEتحلیل ماتریس  .9
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 لیست نهایی عوامل داخلی و خارجی -3-1

 
 

 ضعفها –عوامل داخلی 
 

 ضعف -عوامل استراتژیک داخلی  ردیف

 ران با پست سازمانیعدم انطباق تخصص و مهارت مدی 1

 تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی تباتی منابع درامدی موجود 2

 نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی 3

 عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری شهرداری 4

 بخشی نگری، عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های مختلف شهرداری 5

 عدم وجود ساختار سازمانی و شرح شغل مدون 6

 ضعف در ساختار بودجه ریزی ،حسابرسی ، تخصیص اعتبارات و کنترل بودجه 7

 عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران 8

 عدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنترل 9

 کمبود پارکینگ 11

 کالبد شهر و فرسودگی مبلمان شهرینابسامانی بصری  11

 عدم ثبات مدیریتی 12

 عدم ساماندهی مناسب ساحل 13

 عدم وجود نظام یکپارچه آمار شهری 14

 عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان 15

 پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی 16

 

 

 قوتها –عوامل داخلی 

 

 قوت -عوامل استراتژیک داخلی  ردیف

 استقرار ساختار سازمانی جدید مصوب وزارت کشور 1

 هماهنگی و همکاری مناسب شهرداری با سایر دستگاه های استان 2

 نگاه ویژه به توسعه محالت در مدیران شهری 3

 برخوردداری از شبکه فیبر نوری 4

 برخورداری از نیروهای جوان وتحصیلکرده 5

 سابقه باالی مدیریت شهری شهردار 6
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 فرصتها –عوامل خارجی 
 

 فرصت -عوامل استراتژیک خارجی  ردیف

 موقعیت تجاری مناسب)دروازه بازرگانی(.شهر بندرعباس 1

 وجود گردشگران داخلی فراوان 2

 مجاورت در حاشیه خلیج فارس 3

 جاذبه های متنوع گردشگری 4

 مجاورت به جزایر قشم،هنگام و هرمز 5

 ی گیاهی متنوع و بومی و مقاوم به خشکیامکان استفاده ازگونه ها 6

 امکان دسترسی به پساب جهت آبیاری فضای سبز 7

 

 تهدیدها –عوامل خارجی 
 

 تهدید -عوامل استراتژیک خارجی  ردیف

 عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز 1

 تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر 2

 عدم تخصیص اعتبارات دولتی  3

 های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب شهری گسترش آلودگی 4

 گسترش حاشیه نشینی 5

 خشک سالی و عدم وجود منابع آبی مناسب جهت آبیاری فضای سبز 6

 رکود صنعت ساختمان  و تأثیر مستقیم بردرآمدهای شهرداری 7

 بی اعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت به فعالیت های شهرداری 8

 گی بافت فرسوده شهریگسترد 9

 تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز 11

 عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری 11
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 عوامل داخلی و خارجی وزندهی -4-1

اثر ن در این مرحله پس از نهایی شده لیست عوامل داخلی و خارجی ، میزان اهمیت نسبی هر آیتم و همچنین میزا

توسط اعضا در فرم شماره                      بندرعباس نسبت به عوامل ) در وضع موجود و حالت بالقوه( یشهردار یریپذ

SP-P1-F55 )داده شده توسط اعضا در ادامه مشخص شده است : نمراتمیانگین مشخص گردید.   ) پیوست میباشد 

 عوامل داخلی ) ضعف وقوت (

 

 نوع یک داخلیعوامل استراتژ     

میانگین 

اهمیت 

تا  0عامل )

500 ) 

میانگین 

اهمیت عامل 

 )نرمال شده (

میانگین 

نمره 

وضع 

 موجود

میانگین 

نمره وضع 

 بالقوه

امتیاز وزن 

 دار بالفعل

امتیاز وزن 

 دار بالقوه

 14124477 1417113 24625 145 1414742 85 ضعف عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی

تکیه بودجه بر منابع درامدی ناپایدار و بی تباتی منابع 

 درامدی موجود
 14113556 14157531 2425 1425 14146125 8245 ضعف

 14127615 14174442 3 1475 14142538 76425 ضعف نامناسب بودن شبکه دفع آب های سطحی

 14115474 14168558 245 14625 1414219 754625 ضعف عدم تدوین و بروز رسانی و ناکارآمدی فرایندهای کاری شهرداری

بخشی نگری، عدم هماهنگی و تعامل نامناسب بین حوزه های 

 مختلف شهرداری
 1411817 14173191 24625 14625 14144979 814625 ضعف

 1411817 14173191 24625 14625 14144979 814625 ضعف عدم وجود ساختار سازمانی و شرح شغل مدون

اختار بودجه ریزی ،حسابرسی ، تخصیص ضعف در س

 اعتبارات و کنترل بودجه
 14126569 14181544 2475 1475 14146125 8245 ضعف

 14118985 14173658 24625 14625 14145328 81425 ضعف عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران

 14123562 14164723 24625 14375 14147171 844375 ضعف لعدم وجود سیستم های برنامه ریزی مدیریت و کنتر

 14137116 14187256 2475 1475 14149861 894375 ضعف کمبود پارکینگ

 14139993 14182723 2475 14625 14151917 91425 ضعف نابسامانی بصری کالبد شهر و فرسودگی مبلمان شهری

 14119148 14161582 2.25 1425 14148466 864875 ضعف عدم ثبات مدیریتی

 14142347 1.192835 24875 14875 14149512 88475 ضعف عدم ساماندهی مناسب ساحل

 14131884 14162326 24625 1425 14149861 894375 ضعف عدم وجود نظام یکپارچه آمار شهری

 14128138 14173222 24625 145 14148815 8745 ضعف عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان

 1411345 14189566 24375 14875 14147768 854625 ضعف پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

 14146618 14121339 34625 3 14141446 7245 قوت استقرار ساختار سازمانی جدید مصوب وزارت کشور

 14164575 14133717 4 3.25 14141144 73475 قوت هماهنگی و همکاری مناسب شهرداری با سایر دستگاه های استان

 14164749 14137291 3475 34125 14143933 78475 قوت نگاه ویژه به توسعه محالت در مدیران شهری

 1413145 14118787 34625 3 14136262 65 قوت برخوردداری از شبکه فیبر نوری

 14172943 14145149 34875 3425 1414463 81 قوت برخورداری از نیروهای جوان وتحصیلکرده

 14146444 14125523 345 3 14141841 75 قوت سابقه باالی مدیریت شهری شهردار

 
  179245 1     14956982 24894134 
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 عوامل خارجی )فرصت و تهدید(

 نوع عوامل استراتژیک خارجی
میانگین 

اهمیت عامل 

 ( 500تا  0)

میانگین اهمیت 

عامل )نرمال شده 

) 

میانگین 

نمره وضع 

 جودمو

میانگین 

نمره وضع 

 بالقوه

امتیاز وزن 

 دار بالفعل

امتیاز وزن 

 دار بالقوه

 14181438 14111615 34125 1475 1415816111 85 تهدید عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

 14126793 14184529 2425 145 1415635246 8245 تهدید تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر

 14123164 1416774 245 14375 1414926571 724125 تهدید دولتی  عدم تخصیص اعتبارات

گسترش آلودگی های زیست محیطی ناشی از 

 پسماندها و فاضالب شهری
 14167883 14183942 2475 14375 141611485 894375 تهدید

 14137893 14179833 24375 14375 1415816111 85 تهدید گسترش حاشیه نشینی

وجود منابع آبی مناسب خشک سالی و عدم 

 جهت آبیاری فضای سبز
 14113259 1416884 14875 1425 1415517172 814625 تهدید

رکود صنعت ساختمان  و تأثیر مستقیم 

 بردرآمدهای شهرداری
 1414483 1418186 24875 14625 1415137568 73475 تهدید

بی اعتمادی و نگرش نامناسب شهروندان نسبت 

 داریبه فعالیت های شهر
 14136185 14174283 2475 145 1414952186 7245 تهدید

 14141211 14181686 24625 145 1415379198 78475 تهدید گستردگی بافت فرسوده شهری

 14134477 14173963 245 14375 1415379198 78475 تهدید تغییر کاربری های سبز و تفکیک های غیرمجاز

ه از فعالیت عدم وجود قوانین بروز حمایت کنند

 های شهرداری
 14149199 14181327 2475 145 141542179 794375 تهدید

موقعیت تجاری مناسب)دروازه بازرگانی(.شهر 

 بندرعباس
 14224129 14179313 3475 3 1415976776 8745 فرصت

 14193445 14161192 34625 3 1415336417 784125 فرصت وجود گردشگران داخلی فراوان

 14222528 1418544 3475 34125 1415934185 864875 فرصت ر حاشیه خلیج فارسمجاورت د

 14211222 14171619 345 3 1415721628 83475 فرصت جاذبه های متنوع گردشگری

 14211468 14181438 34625 34125 1415816111 85 فرصت مجاورت به جزایر قشم،هنگام و هرمز

تنوع و بومی امکان استفاده ازگونه های گیاهی م

 و مقاوم به خشکی
 14211322 14169157 3475 3 1415635246 8245 فرصت

امکان دسترسی به پساب جهت آبیاری فضای 

 سبز
 14211322 14176111 3475 34125 1415635246 8245 فرصت

 
  1464 1     24111659 34119659 
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 IEماتریس تحلیل  -5-1

 

 تعریف 

 یابیارز سینمرات حاصل از ماتر دیآن با لیتشک یرود و برا یبه کار م یشهردار تیموقع نییتع یبرا سیماتر نیا

مشخص  یشهردار گاهیآن قرار داد تا جا یو افق یرا در ابعاد عمود یعوامل خارج یابیارز سیو ماتر یعوامل داخل

را  یشهردار یاسب برامن یها یاستراتژ سیماتر نیکرد. ا نییآن تع یرا برا یمناسب یها یگردد و بتوان استراتژ

 کند. یمشخص م

و ستون آن امتیاز  یعوامل داخل یماتریس امتیاز حاصل از ارزیاب ی. محور افقباشدینه خانه م یماتریس دارا این

 .دهدیرا نشان م یعوامل خارج یحاصل از ارزیاب

 یان دهنده ضعف داخلنش 1/99تا  1/1ها از  Xمحور  یبررو ،یینها یجمع نمره ها یو خارج یداخل سیدر ماتر

 3/1 یاست که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره ها نینشان دهنده ا 2/99تا  2/1 یسازمان است؛ نمره ها

 قوت شرکت است.  انگریب 4/1تا 

ضعف شرکت؛ نمره  انگریب1/99تا  1/1از  یعوامل خارج یابیارز سیماتر یینها یروش جمع نمره ها نیهم به

است  نیا انگریب 4/1تا  3/1 یاست که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره ها نیا انگریب 2/99تا  2/1 یها

 قرار دارد. یعال تیکه شرکت در وضع
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عدد از میانگین وزندهی عوامل داخلی و خارجی بدست آمد ، دو  4همانطور که در جداول وزندهی مشاهده کردید 

موجود( شهرداری را روی ماتریس مشخص میکند و دو عدد وضعیت بالقوه ) آتی ( شهرداری عدد حالت بالفعل )

 بندرعباس را تعیین میکند . در ادامه تحلیل ماتریس را بیان میکنیم :

 

 بالفعل : تیوضع

 جینتا است شتریب ی، نسبت ضعفها به قوتها در شهردار رانیاز نقطه نظر مد  یفعل تی( : در وضعIFE)  یداخل عوامل

 انگریب باشدیم سیماتر نیانگیدر حالت بالفعل که کمتر از م 1995با عدد  یعوامل داخل یابیارز سیبدست آمده از ماتر

 از ضعفها و قوتها نامناسب است. یبرداراز اجتناب و بهره  یشهردار یریآن است که اثر پذ

از  ی، در بهره بردار سیماتر نیانگیتر از مکم 291با عدد  یعوامل خارج دیاز د  نی( : همچنEFE) یخارج عوامل

 داشته است .  دهایاز تهد یمنف یریرپذیموفق نبوده است و تاث دهایفرصت ها و مهار تهد

) E
FE

ی )
رج

خا
ل 

وام
ی ع
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س ا
ری

مات
ی 

های
ه ن

مر
ن
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99

-2
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کم
    

    
    

    
    

    
 

1/
99

-1
/0

ماتریس عوامل داخلی و خارجی )IE( شهرداری بندرعباس

 IE ماتریس
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 بالقوه :  تیوضع

با بهره  تواندینسبتا مناسب قرار دارد و م طی(  در شرا2915) ی( و داخل3) یعوامل خارج دیبندرعباس ازد یشهردار 

 حرکت کند میمال بیالبته با ش ییتوسعه ا یها یخود به سمت استراتژ یت ها و نقاط قوت داخلاز فرص یبردار

 

 :ردیمد نظر قرار گ دیبا لیبرنامه موارد ذ نیدر تدو ،یشهردار یکنون فینسبتا ضع تیبا توجه وضع یجمعبند کیدر 

 

، ارتقا  یبهره ور شی، افزا یکار یندهایمنابع ، اصالح فرا تیبر تقو یبرنامه ، تمرکز شهردار ییابتدا یسالها در 

 مد نظر باشد. یتیتثب یهایاستراتژ نیباشد. و تدو یخدمات یو حفظ سرانه ها یتیریمد ستمیس

در جهت رفع نقاط  تواندیکه م ییها)استفاده از فرصت  woیهایبرنامه استراتژ یانیو پا یانیم یسالها در 

از  یحداکثر یشده جهت جذب و بهره بردار تیتثب یاز قوت ها ) استفاده  SOتان به کار روند( و ضعف

 ( استفاده گردد .داتیفرصت ها و مهار تهد

که در دو  یینباشد به گونه ا کنواختی ییاهداف توسعه ا بیش 5931 - 5001 یزیافق پنج سال برنامه ر در 

 گردد. یهدف گذار شتریب بیو از سال سوم با ش میمال بیسال اول با ش

 و حرکت به سمت استانداردها در برنامه گنجانده شود. یشهر ی خر برنامه ، ارتقاء سرانه ها یلهاسا در 
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 : تحلیل استراتژیک 2

 

 لیست مشکالت موجود در حوزه فعالیت شهرداری بندرعباس -1-2

ی و همچنین نظر سنجی مشکالت موجود در حوزه فعالیتهای شهرداری بر اساس مطالعات پیشین و اسناد باالسر

از اعضا ستاد راهبری استخراج و اولویت بندی شد. در ادامه به بررسی لیست مشکالت و اولویت بندی آنها بر اساس 

 اهمیت موضوضع پرداخته شده است : 

 

 نظر سنجی از اعضا ستاد راهبری -1-1-2

ه اعضا ستاد راهبری ، نظرات ایشان بجهت بررسی و استخراج مشکالت موجود ، با ارائه فرم ارزیابی مشکالت 

در حوزه های مختلف شهرداری بندرعباس اخذ و بررسی گردید . حوزه های مورد نظر به شرح زیر میباشد که در فرم 

 مذکور مشخص گردیده است : 

 

 بهداشت شهر شامل پسماند ، رها سازی پساب ، نظافت معابر ، دفع آبهای سطحی ، حیوانات ولگرد  

 عمومی شامل کیفیت و کمیت اتوبوس و تاکسی حمل و نقل 

 وضعیت معابر سواره رو ) کیفیت و کمیت خیابانهای اصلی و فرعی و بزرگراهها ( 

 ( تیو کم تیفیرو ) ک ادهیمعابر پ تیوضع 

 ، خوردو دوره گرد و ... ی، متکد یشامل سد معبر ، تخلفات ساختمان یشهر نظم 

 متخصص و .. یروی، ن یمنیا زاتیتجه تیو کم تیفیشهر شامل ک یمنیا 

 ، فرهنگسرا ، کتابخانه و ..  یحیو تفر یورزش یمکانها  تیو کم تیفیشامل ک یورزش یفرهنگ 

 ( تیو کم تیفیسطح شهر ) ک یپارکها 

 ( یحیتفر ،یمنی، ا یباسازیز) نظافت ، ساحل 

 (یمنی، ا یباسازیز) نظافت ، خورها 

 

 

 ر حوزه موضوعات بیان شده به شرح زیر میباشد : مشکالت بیان شده در فرمهای نظر سنجی د
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 لیست مشکالت بر اساس نظر سنجی از اعضا ستاد راهبری -2-1-2 

 

 

 مشکالت موضوع

بهداشت شهر شامل پسماند، 

رها سازی پساب، نظافت معابر، 

دفع  بهای سطحی ، حیوانات 

 …ولگرد و 

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

 کاری 

عدم آنالیز هزینه های مختلف جهت فاکتورهای مذکور، عدم مشارکت و فرهنگ مردمی، 

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

 حیوانات  

عدم مطالعات نبود استراتژیک مشخص، طرح های مقطعی و کوتاه، عدم نظامنامه مشخص، 

 مدون

ها، هزینه باالی جمع آوری و عقیم سازی حیوانات، عدم ای و دستورالعملمشکالت آیین نامه

هماهنگی بین ارگانهای اجرایی، مشخص نبودن شرح وظایف و سهم هر ارگان و عدم 

 هماهنگی بین دستگاههای مجری

زیباسازی شهر و  بهبود بافت 

 تاریخی فرهنگی

 ی و کوچه های کم عرض ، تملک شخصی، تخصیص بودجه سنگینبافت ریزدانه ا

عدم تعریف شرح وظایف و مدیریت واحد بین میراث فرهنگی و شهرداری، هزینه باالی 

 اصالح بافتها، عدم اعتبار کافی

عدم تعریف هویت و نماد مشخص شهری، عدم تناسب حمل و نقل شهری با بافت شهری، 

 شبکه های ارتباطی نامشخص

 کمبود منابع و عدم بودجه کافی
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 مشکالت موضوع

حمل و نقل عمومی شامل 

کیفیت و کمیت اتوبوس و 

 تاکسی

، خرید اتوبوس، ریل کشی، نرده کشی، عدم جانمایی ایستگاهها، عدم BRTعدم احداث 

 بودجه و منابع

 عدم خرید اتوبوس و بودجه

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

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

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

با توجه به سیستم آب و هوایی منطقه انتظار در ماههای گرم سال سیستم حمل و نقل با 

اید بهینه شود، عدم تعداد کافی اتوبوس، وجود فرهنگ قدیمی در مورد استفاده از اتوبوس ب

 حمل و تقل عمومی

وضعیت معابر سواره رو ) 

کیفیت و کمیت خیابانهای 

اصلی و فرعی و بزرگراهها (/  

کنترل و بهبود وضعیت 

 ترافیک

 عدم وجود اتوبانهای موازی، تصحیح قوانین رانندگی

 ری، نبود مدیریت کنترل و بهبود وضعیت ترافیکعدم ساماندهی شه

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

 طرح حمل و نقل

عدم آینده نگری طرح های پیشنهادی، عدم پارکینگ های مناسب، طراحی نامناسب در 

 مورد نوع چیده مان معابر اصلی و فرعی

روها ش پیادهپووضعیت کف

 )کیفیت و کمیت (

 عدم بودجه و اعتبار

 نبود نظارت قوی، نبود طراحی درست

همسان سازی پیاده روها و ایجاد پیاده راه، ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه و سیستم حمل و 

 نقل انسان محور در کنار ساحل و معابر، ایجاد و بهبود پیاده رو کنار ساحل 

 در معابر پیاده رو، عدم کف پوش مناسب و استاندارد   وجود اختالف ارتفاع
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 مشکالت موضوع

نظم شهری شامل سد معبر، 

تخلفات ساختمانی، متکدی، 

 خوردو دوره گرد و ...

 مقاومت در برابر تغییر مکان از سوی مردم، عدم همکاری ارگانهای وابسته به این موضوع

 عدم اعتبار کافی برای ساماندهی

 ، عدم مدیریت یکپارچه در این حوزهعدم بودجه استانی و ملی

نبود طرح جامع متناسب با شرایط کنونی جامعه، عدم هماهنگی بین سازمانها و دستگاههای 

 اجرایی مرتبط 

ایمنی شهر شامل کیفیت و 

کمیت تجهیزات ایمنی ، نیروی 

 متخصص و ..

نس، آتش در بافت فرسوده به علت کم عرض بودن معابر ایجاد مشکل در تردد آمبوال

 نشانی/مسکن مهر ایجاد و تجهیز اتاقکهای بحران

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

 معابر با خدمات رسانی

ساماندهی حوزه تردد و حمل و نقل جهت خدمت رسانی بهینه، اختصاص بودجه جهت 

 آموزش نیروی متخصص

 عمل جامع، بافت قدیمی شهر امکان تردد را مشکل می کند تدوین دستورال

فرهنگی ورزشی شامل کیفیت 

و کمیت  مکانهای ورزشی و 

تفریحی، فرهنگسرا ، کتابخانه 

 و .. 

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

 شهرسازی و ارجاع به ارگانهای مجری 

درصد محقق شده است(، در مورد  151ه ورزشی مناسب است ولی پراکنش زیاد است )سران

اختصاص فضای فرهنگی و تفریحی عدم پیگیری و مدیریت دستگاههای اجرایی به علت 

 عدم بودجه

عدم طرح توانمندسازی ساحل، عدم زیرساخت مناسب جهت بهبود فرهنگسرا، کتابخانه و 

 ای دریایی، تله کابین بین جزایر نزدیکمکانهای ورزشی، ایجاد هتل ه

 عدم استقبال مردمی و کاهش تقاضا در مورد فرهنگ کتاب و کتابخوانی، عدم بودجه و منابع 

توسعه و نگهداری فضای سبز 

شامل پارکها و بوستانها، 

درختان، فضای سبز بلوارها و 

 ... ) کمیت و کیفیت (

 ار، اختصاص بودجه از سایر ارگانهادیدن ردیفهای بودجه ای از طرف قانون گذ

 مشکل تامین آب، ساختار مدیرتی نادرست، نظارت نادرست، مشکالت خاک و اقلیم

تبدیل درختان غیربومی به بومی و توسعه فضای سبز متاتسب با اقلیم منطقه، عدم استفاده 

 پوشش گیاهی متاسب با اقلیم

 ه و منابع مورد نیازکمبود منابع آب و بارش های فصلی، عدم بودج
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 مشکالت موضوع

زیباسازی و ساحل ) نظافت، 

بهسازی محیط، ایمنی، 

 تفریحی (

متری دریا، ازدیاد متولیان، تعریف نادرست شرح وظایف مختص هر  61عدم رعایت حریم 

 مجری

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

دهی ساحل، رفع مشکل آب و آبیاری، ایجاد دهکده ساحلی و ورزش ها نبود طرح ویژه سامان

 و تفریحات آبی، ایجاد پارک ساحلی، آکواریوم ساحلی و ....

 هزینه های باال جهت حفظ و نگهداری و عدم بودجه

زیباسازی ، خورها ) نظافت، 

 ایمنی(

 ورهاضعف قانون گذاری، مشخص نبودن مسئول واحد در بهبود و نگهداری خ

 نبود فرهنگ و مشارکت مردمی ، عدم وضع قوانین سخت گیرانه در مورد مسببین آلودگی

عدم مسئول و متولی در این حوزه، نبود طرح جهت توانمند سازی حاشیه خورها، عدم طرح 

 مناسب جهت ساماندهی و بهره برداری از خورها

فرسوده، عدم منابع و اعتبار عدم اجرای درست سیستم فاضالب شهری، وجود سیستم های 

 کافی

بسترسازی تحقق شهرداری 

الکترونیکی و زمینه سازی و 

بهره برداری هرچه بیشتر از 

فناوری اطالعات و ارتباطات 

 جهت تسریع امور شهری

صدور مجوزات وب، عدم بودجه، ضعف آموزش پرسنل، مقابله کارمندان با تغییرات، عدم 

 پشتیبانی از سیستم

 رساخت مناسب ، عدم بودجهنبود زی

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

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

آماده نبودن زیرساختها و بسترسازی مناسب، ترس از تغییر، عدم سیستم پشتیبانی در مورد 

 ات درآمدیتخلف
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 مشکالت موضوع

ساماندهی صنایع  الینده هوا، 

 صوت و محیطی

عدم همکاری اتحادیه ها و ندادن مجوز، تخلفات زیاد، گستره بافت فرسوده و عدم کنترل 

 مناسب

، عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی، نبود فیلتر ، عدم  SOEشناسایی بر مبنای 

 دپوشش گیاهی، عدم همکاری ارگانها و مدیریت واح

ایجاد تسهیالت مناسب، وضع قوانین و معافیت مالیاتی در مورد صنایعی که در کاهش 

 آالینده ها کوشش می کنند

عدم هماهنگی بین ارگانها، عدم هماهنگی بر انتخاب نوع روش کاهش آلودگی و آالینده ها، 

ی و عدم اولویت بندی طرح ها، نبود طرح جامع جابجایی صنوف در کاهش انواع آلودگ

 استقرار در محدوده غیرمسکونی

ها و میادین وضعیت بازارچه

بار عرضه مستقیم میوه و تره

 محصوالت

 جانمایی جهت ایجاد بازارچه ها، عدم بودجه کافی، عدم همکاری مردمی

 مکان یابی بازارچه ها بر اساس ضوابط و دسترسی مردمی، تخصیص بودجه کافی

که ارتباطی بین بازارچه های اصلی و فرعی، قرار دادن عدم جانمایی مناسب، ایجاد شب

 امکانات ویزه و دسترسی آسان به این بازارچه ها

 عدم امکانسنجی و نداشتن برنامه مدون در ساماندهی بازارچه و میادین 
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 مطالعات پیشینلیست مشکالت بر اساس  -3-1-2

 ر میباشد :لیست مشکالت بر اساس مطالعات پیشین به شرح زی

 

 مشکالت موضوع

 و بهداشت شهر ستیز طیمح

 تشدید آلودگیهای آب، خاک و هوا

افزایش مصرف و عدم کارایی سیستم جمع آوری زباله در سطح شهر، وضعیت بهداشتی 

 محیط شهر را در مخاطره ی جدی قرار داده است.

همچون انواع نخل های استفاده گسترده از پوشش گیاهی آب دوست و غیربومی بندرعباس ، 

 زینتی، اوکالیپتوس و

 یو معمار یشهرساز

تمایل به تخلف از ضوابط شهرسازی از سوی شهروندان و تالش برای جلوگیری از آن یکی از 

 مشغله های اساسی مدیریت شهری شده است.

مهاجرپذیری شدید شهر و عدم تناس ب بین تعداد جمعیت با نیازهای خدماتی، رفاهی و 

 ود فقدان مسکن مناسب.کمب

 شرایط نامساعد زیستی در حواشی شهر و سکونتگا ههای غیررسمی آن.

 کیحمل و نقل و تراف

حمل و  -رو  ادهیسواره رو و پ معابر

 و .. نگیپارک - ینقل عموم

 افزایش مزاحمت های صوتی، بصری و سد معبر)ترافیکی(

عدم اجرای صحیح شبک ه ی تحرکات، کمبود فضاهای پارکینگ عمومی و مشکالت ناشی از 

 اصالح شبکه ی ارتباطی در شهر را در اولویت قرار داده است.

ساختار سیستم حمل و نقل عمومی شهر عمدتا بر تاکسی ها و مسافرکش های شخصی 

 استوار است

 ساحل و خورها

 طیمح یو بهساز یباسازیزنظافت، 
 تجاوز به حریم دریا، خور ها و ...
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 ترسیم گرافهای ارتباطی مشکالت -4-1-2

 گرافهای ارتباطی مشکالت به نقاط ضعف و تهدید -1-4-1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامناسب بودن شبکه دفع  ب های سطحی

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

 شهرداری

 عدم ساماندهی مشاغل مزاحم و دستفروشان

 ی در سطح شهرتعدد مراکز تصمیم گیر

 عدم تخصیص اعتبارات دولتی 

گسترش  لودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب 

 شهری

 عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری

 مشکالت ضعف / تهدید

تشدید  لودگیهای 

  ب ، خاک و هوا
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 عدم ساز و کارهای نظارتی و کنترل کمی و کیفی کار پیمانکاران

 م های برنامه ریزی مدیریت و کنترلعدم وجود سیست

 گسترش حاشیه نشینی

 عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری

 

 

 پایین بودن سرانه فضای سبز تفرجگاهی

 عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

 خشک سالی و عدم وجود منابع  بی مناسب جهت  بیاری فضای سبز

 سبز و تفکیک های غیرمجازتغییر کاربری های 

 

 

 

 عدم انطباق تخصص و مهارت مدیران با پست سازمانی

 عدم تدوین و بروز رسانی و ناکار مدی فرایندهای کاری شهرداری

 عدم وجود طرح تفصیلی مصوب و بروز

 گسترش حاشیه نشینی

 
 

 

وضعیت نامناسب 

بهداشت شهری ) 

پسماند ، فاضالب و .. 

) 

 مشکالت ضعف / تهدید

عدم وجود پوشش  

 گیاهی مناسب

تخلفات ساختمانی )  

ارتفاع ، نما و منظر ، 

 ایمنی و ..(

 گستردگی بافت فرسوده شهری
مشکالت تردد اضطراری 

و .. (  ) تش نشانی ،  مبوالنس

 سودهدر بافت فر
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 کمبود پارکینگ

 عدم تخصیص اعتبارات دولتی 

 ت فرسوده شهریگستردگی باف

 

 

 

 عدم ساماندهی مناسب ساحل

 تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر

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

 عدم وجود قوانین بروز حمایت کننده از فعالیت های شهرداری

 

 

 

 تعدد مراکز تصمیم گیری در سطح شهر

 ی عدم تخصیص اعتبارات دولت

گسترش  لودگی های زیست محیطی ناشی از پسماندها و فاضالب 

 شهری

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

 

 

 

 

 مشکالت ضعف / تهدید

وضعیت نامناسب ترافیک  

 شهر

وضعیت نامناسب ساحل )  

نظافت ، زیباسازی ، 

 تفریحی و .. (

رهاسازی پسابهای 

شهری در کانالها و 

 خورها
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 استخوان ماهی تکنیک-2-4-1-2

 یاصل یهاشهیر ای شهیر میده صیها تشخوجود داشته باشد که به کمک آن تواندیم یابتکار یمختلف و حت یهاراه

 نیاز ا یکی. روشمند ای کیستماتیکامال س یهاساده گرفته تا روش یلیخ یهامشکل از کجاست. از راه کیبروز 

ای یها، استفاده از روش استخوان ماهراه  Fish Bone در ژاپن تیریمد شگامانیاز پ یکیروش توسط  نیهست. ا 

 یزمان ژهیآن به و استفاده از یول دیآیبه نظر م ییتداساده و اب اریروش اگرچه در نگاه اول بس نیشده است. ا شنهادیپ

از جمله اصل پارتو یگرید یهاکه با روش  (Pareto) یود براش بیشده است، ترک انیپارتو ب لفردوی،که توسط و 

. کاربرد دارد زین دهیچیاز مسائل پ یاریبس  

ابل انجام است. وطه کوچک و ساده باشد قررسی و حل کردن تمام عوامل بروز یک مسئله برای زمانی که مسئله مربب

وند. در ششود، به طور معمول عوامل بروز آن مشکل هم زیاد میاما زمانی که مشکل مورد نظر بزرگ و پیچیده می

 عداد زیادیچنین شرایطی اگر بر اساس نمودار استخوان ماهی عوامل بروز مسئله را شناسایی کرده باشیم، دارای ت

ستخوان در روش ا یاصل هدف. هستیم که هر کدام بیانگر یکی از عوامل بروز مشکل هستند های ریزیاستخوان

.مشکل است ایمسئله  کیعوامل بروز  ییشناسا ،یماه  

 

  استخوان ماهی مشکالت آورده شده است :  نمودارهایدر ادامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Fishbone Diagram 1

وضعيت نامناسب ترافيک شھر 

عدم وجود کافی عالئم و 
ھشداردھنده ھای ترافيکی

عدم تخصيص بودجه ملی و عدم وجود پارکينگ ھای مناسب
دولتی برای حمل و نقل عمومی

عدم وجود سيستمھای حمل و نقل 
عمومی مناسب از جمله اتوبوس

عدم تخصيص بودجه کافی به حمل و نقل عمومی

عدم وجود اتوبانھای موازی

عدم هوشمندسازي تقاطعهاي سطح 
شهر

ضعيف بودن فرھنگ ترافيک 
جامعه

عدم آموزش و فرھنگ سازی

عدم تناسب و ارتباط مشخص بين طرح 
همكاري نامناسب بين ارگانهاي مربوطهتفصيلی و طرح حمل و نقل

عدم کنترل و نظارت صحيح 
راھنمايی رانندگی بر ترافيک شھر

عدم آينده نگری طرح ھای 
پيشنھادی

 عدم طرح مسيريابي درست حمل
و نقل

جامعه و فرھنگ شھروندی منابع مالیتجھيزات  و زيرساختھا

مديريت عوامل محيطی و خارجی روش ھا و رويه ھا



  Fishbone Diagram 2

( وضعيت نامناسب بهداشت شهري 
.. )پسماند ، فاضالب و 

وجود سيستم ھای فرسوده،

عدم اجرای درست سيستم فاضالب 
شھری

ھزينه باالی جمع آوری و عقيم سازی 
حيوانات

عدم بودجه کافی

عدم مشارکت مردمی

فرھنگ شھروندی در  
خصوص مديريت پسماند

عدم وضع قوانين سخت گيرانه در 
عدم حمايت از قوانين شھرداری مورد مسببين آلودگي

در مديريت پسماند
ضعف قانون گذاری، مشخص 
نبودن مسئول واحد در بھبود و 

نگھداری خورھا

عدم ھمکاری شرکت آب و 
فاضالب

عدم طرح مناسب جھت ساماندھی و بھره 
برداری از خورھا

عدم ساز و کارھای نظارتی و کنترل 
کمی و کيفی کار پيمانکاران

-ای و دستورالعملمشکالت آيين نامه

جامعه و فرھنگ شھروندی منابع مالیتجھيزات  و زيرساختھا

مديريت عوامل محيطی و خارجی روش ھا و رويه ھا



  Fishbone Diagram 3

نظافت ، ( وضعيت نامناسب ساحل 
.. )زيباسازی ، تفريحی و 

عدم تخصيص بودجه مناسبنبود زيرساختھای گردشگری

فقدان امکانات  تفريحی

مشکالت آب برای فضای سبز 
ساحل

وجود ناھماھنگی  و چالشھای مديريتی

ھزينه ھای باال جھت حفظ و 
نگھداری

عدم رعايت مديريت پسماند توسط 
شھروندان

ازدياد متولياننبود طرح ويژه ساماندھی ساحل

عدم مديريت يکپارچهمتری دريا ۶٠عدم رعايت حريم  ساخت و ساز در حريم دريا

جامعه و فرھنگ شھروندی منابع مالیتجھيزات  و زيرساختھا

مديريت عوامل محيطی و خارجی روش ھا و رويه ھا



  Fishbone Diagram 4

تشديد آلودگيهاي آب، خاك و 
هوا

عدم پوشش گياھی مناسب 

عدم بودجه کافی برای طرحھای 
جابجايی مشاغل آالينده

وجود صنايع آالينده در اطراف و 
نزديکی شھر

نبود طرح جامع جابجايی صنوف

فقدان تسھيالت دولتی جھت رفع 
تخلفات در گستره بافت فرسودهآالينده ھا

استفاده از خودروی شخصی و تک 
سرنشينی خودروھا

عدم اولويت بندی صحيح طرح 
ھا

عدم رعايت استانداردھای زيست  
محيطی توسط صنايع آالينده

عدم ھماھنگی بين ارگانھا جھت 
جلوگيری از فعاليت صنايع آالينده

عدم ھمکاری اتحاديه ھا با 
شھرداری

عدم کنترل مناسب در بافتھای  عدم حمايت از شھرداری در برخورد با 
صنايع و مشاغل آالينده

جامعه و فرھنگ شھروندی منابع مالیتجھيزات و زيرساختھا

مديريت عوامل محيطی و خارجی روش ھا و قوانين

نامناسب بودن شبکه دفع آب ھای 
سطحی
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 سطح راهبردی /تعیین استراتژیها :  3

 

 تدوین سطح راهبردی برنامه ) راهبردها و سیاستها ( طی فرایندی با مراحل زیر انجام گردید : 

 

 ردها بر اساس محورهای وظیفه ایی شهرداریارائه فرمت استخراج راهب -1-3

محورهای وظیفه ایی شهرداری کالن شهرداری بندرعباس  اهدافذیل  یپوشش بر اساس تحلیلدر این مرحله 

 یو کارگروه ها یجلسات ستاد راهبر در. شدمشخص گردید و مطابق با آن فرم استخراج سطح راهبردی طراحی 

توسط اعضا ستاد و کارگروهها فرمها ،  هایکاو نهیبه ارائهو  آموزش مراه باو ه ها ارائهفرمبرگزار شده  یتخصص

 .تکمیل گردید 

 

 ذیل اهداف کالن شهرداری بندرعباس محورهای وظیفه ایی -1-1-3

 

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

 

 محور

 توسعه فضای سبز شهری و پیراشهری

 فیت فضای سبزکی

 مدیریت آب )تامین منابع ، روشهای  آبیاری بهره ور و ..(

 بهداشت شهری )سرویس بهداشتی ، جانواران موذی ، سگهای ولگرد و ..(

 جمع آوری زباله و تنظیف و پاکیزه سازی شهر

 پردازش و استحصال انرژی از پسماند

 ..( مدیریت انرژی )مصرف انرژی ، انرژیهای تجدیدپذیر و

 ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده شهری

 آموزش و فرهنگ سازی

 سایر
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 شهری ومرور عبور سازی سالم و روان و ترافیک و نقل و حمل نظام :  بهبود 2هدف  

 

 محور

 حمل و نقل عمومی شامل ریلی ، اتوبوس ، تاکسی

 )توسعه کمی و کیفی (

 ده  )توسعه کمی و کیفی(حمل و نقل غیر موتوری شامل دوچرخه و پیا

 شبکه معابر )توسعه کمی و کیفی(

 پارکینگ و پایانه

 حمل و نقل هوشمند

 )سیستمهای هوشمند کنترل و نظارت در حمل و نقل (

 ایمنی در حمل و نقل ) معابر سواره رو ، پیاده رو ، معلولین و .. (

 آموزش و فرهنگ سازی

 سایر

 

 

 

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

 

 محور 

 دسترسی به بازارها و شبکه های توزیع مرجع

 توسعه زیر ساختهای گردشگری

 سرانه ها و کاربری های خدمات اساسی

 تعدیل نابرابریها در مناطق کم برخوردار و محرومیت زدایی

 توسعه زیرساختهای ورزشی

 ه زیرساختهای تفریح و سرگرمیتوسع

 توسعه فرهنگسراها و کتابخانه

 پیشگیری از اسیب های اجتماعی
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 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در شهروندان و شهر ایمنی : ارتقای  4هدف

 

 محور 

 طبیعی سوانح برابر در ایمنی

 سیل و ..() مقاوم سازی ، زلزله ، ، 

 آتش نشانی و اطفا حریق

 نی بافت های فرسوده شهریایم

 هدایت آبهای سطحی

 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 سایر

 

 

 

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

 

 محور 

 تامین منابع درامدی پایدار

 تنوع بخشی منابع درآمدی

 مشارکت بخش خصوصی 

 یاعتبارات ملی و استان

 مشارکت  در توسعه اقتصادی شهر

 کنترل هزینه

 افزایش بهره وری از دارایی ها ومنابع

 سایر

 

 

 

 



 گزارش فاز دوم –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

35 

 

 

 شهری هوشمند و مطلوب مدیریت های بنیان سازی نهادینه و : توسعه  6هدف 

 

 محور 

 مطالعات و پژوهش

 افزاری نرم های سیستم

 اطالعات و آمار شبکه

 و مجازی الکترونیکی خدمات و سرویسهای

 ها و ابزارهای مدیریتی سیستم توسعه

 مدیریت و بهره وری منابع انسانی

 تحول سازمانی

 )ساختار سازمانی ، چابک سازی ، بهبود فرایندها و ..( 

 دیپلماسی شهری و روابط عمومی

 سایر

 

 

 

 

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

 

 

 محور 

 فضایی و کالبدی شهرانسجام 

 کنترل ساخت و ساز و نظارت

 مدیریت حریم

 بهبود منظر و نما

 بافتهای فرسوده شهری

 زیباسازی شهر

 مبلمان شهری

 ضوابط و مقرارت شهرسازی و معماری

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

 

 محور 

 سعه فرهنگ شهروندیتو

 آموزش و فرهنگ سازی اقشار مختلف

 پاسخگویی به شهروندان

 مشارکت مردم در تصمیمات شهری

 توسعه محالت

 سایر

 

 ارائه بهینه کاویها -2-1-3

 : ارائه گردید به شرح زیر جهت افزایش کیفیت آموزش ، نمونه راهبردهای شهرهای بهینه کاوی در جلسات

 

 شهرداری تهران راهبرد و سیاستهای ،نمونه اهداف 
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 شهرداری اصفهان نمونه اهداف و راهبرد و سیاستهای

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

کنترل و کاهش آالینده های محیط زیست شهری

حفظ و ارتقاء کمی و کیفی فضای سبز باغ شهر اصفهان

افزایش حساسیت مدیریت شهری و شهروندان به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست شهری

نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست

استاندارد سازی محیط و نحوه تجهیز کارگاه های پروژه های عمرانی درسطح شهر

اولویت بخشی به طرح های پژوهشی و مطالعاتی و نهادینه سازی اتاق فکر با موضوع محیط زیست شهری

تقویت رویکرد بهبود محیط زیست شهری در تدوین برنامه ها و بودجه شهرداری

فرهنگ سازی در خصوص ضوابط مربوط به آلودگی های دیداری و شنیداری

استفاده از مصالح و انرژی های پاك در اجرای پروژه ها

حفاظت و تقویت چشم انداز های طبیعی شهر

مطالعه ، برنامه ریزی و مدیریت بهینه پسماند های عادی شهر اصفهان

فرهنگسازی و توسعه کاربرد انرژی های نو در حمل و نقل و ترافیک شهری

تدوین ضوابط و تهیه طرح های شهری با رویکرد بهبود کیفیت محیط زیست

ارزیابی و تحلیل اثرات زیست محیطی کلیه پروژه ها و اقدامات وخدمات شهرداری و اعمال آن از مرحله مطالعات تا اجرای طرح

کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از ترافیک شهری

استفاده از ظرفیت مشارکتها و سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی
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بسترسازی در جهت توسعه و رونق اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی پایدار به منظور اداره شهر 

استفاده از ظرفیت های شهر در جهت پروژه ها و اقدامات خدمات شهری با رویکرد رونق اقتصادی

افزایش سهم درآمدی پایدار از کل درآمدهای شهرداری

ارتقای مشارکت شهروندان در هزینه های شهر و فرهنگ سازی پرداخت عوارض

شناسایی و دریافت بهای ارائه خدمات به شهروندان

شناسایی و اخذ هزینه های استفاده از امکانات و خدمات شهر از شهروندان

جذب منابع مالی ملی و بین المللی

تهیه و اعمال ضوابط جهت اخذ عوارض ترافیکی -زیست محیطی ناشی از حمل و نقل شهری 

بستر سازی، طراحی الگوهای مشارکت و ارائه تسهیالت و مشوق های مناسب جهت جذب مشارکت و سرمایه گذاری

ایجاد درآمد از محل واگذاری دارائی های نامشهود

تقویت و نهادینه سازی نگرش تعاون ،امور خیر و عام المنفعه و وقف در عمران و آبادانی شهر 

بهینه سازی مصرف منابع و مدیریت هزینه

اجرای طرح های محرك توسعه در مناطق غیر برخوردار

حرکت در جهت تامین منابع درآمدی پایدار از امالك شهر و شهرداری

ایجاد مزیت های نسبی در طرح های توسعه شهری در مناطق محروم به منظور هدایت سرمایه ها و ورنق اقتصادی

حرکت در جهت تبدیل عوارضات یکجا و موردی به عوارضات بهره برداری و مستمر 

تامین هزینه های نگهداری شهر از محل عوارض مستمر

تقویت منابع ملکی شهرداری

افزایش سهم آزاد سازی ملکی و امتیازی نسبت به ریالی

ترویج فرهنگ کارآفرینی، تالش و کار در بین شهروندان

حضور مؤثر و فعاالنه در عرصه های مختلف اقتصاد شهری با رویکرد تقویت اقتصاد دانش بنیان

تحکیم و ارتقاء ساختار اقتصادی شهرداری

 بستر سازی، طراحی الگوهای مشارکت و ارائه تسهیالت و مشوق های بستر سازی، طراحی الگوهای مشارکت و ارائه تسهیالت و

مشوق های

مناسب جهت جذب مشارکت و سرمایه گذاری

استفاده از ظرفیت امالك شهرداری در جهت مشارکت و سرمایه گذاری

تقویت منابع درآمدی شهرداری از طریق سرمایه گذاری و مشارکت
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توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت هماهنگ و واحد شهری

پیاده سازی و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد و همسوسازیی دیگر نظام های سنجش با آن

حاکمیت فرهنگ برنامه محوری در سازمان شهرداری

شتاب بخشی به تحول نظام اداری و نیل به رشد و تعالی سازمانی

گسترش، نفوذ، یکپارچه سازی و نهادینه نمودن نظام برنامه ریزی در شهرداری اصفهان

ارتقاء بهره وری،دانش محوری و فناوری در امورخدمات شهری

توجه ویژه به زیر ساخت های مدیریتی و نرم افزاری در شهرداری

ترویج و رشد فرهنگ تکریم ارباب رجوع

پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی و مهندسی متناسب با شهرداری

گسترش نظام یکپارچه مدیریت و کنترل پروژه بهنگام و در دسترس

بستر سازی و ایجاد زیرساخت های برنامه ریزی هماهنگ و واحد شهری

توانمند سازی، شایسته ساالری و افزایش بهره وری منابع انسانی

حرکت در جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی

یکپارچگی نظام آمار و اطالعات، برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد

چابک، متناسب و منطقی ساختن ساختار تشکیالت شهرداری

بازنگری در ساختار و وظایف مجموعه خدمات شهری با رویکرد کارآمدی و تحقق مدیریت هماهنگ و واحد شهری

تقویت و اجرای ساز و کارهای وحدت رویه در انجام امور شهرداری و مردم

تدوین و اجرای ساز و کارهای وحدت رویه در انجام امور شهرداری و مردم

مشارکت و حرکت در جهت تدوین مهندسی فرهنگی شهر

استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود

تقویت نگرش و اعمال مالحظات فرهنگی- اجتماعی در کلیه اقدامات تقویت نگرش و اعمال مالحظات فرهنگی- اجتماعی در کلیه اقدامات 

شهری و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم

افزایش و متناسب سازی سطح دانش،تخصص و مهارتهای کارکنان

تبدیل نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی

فرهنگ سازی و استقرار نظام جامع آماری

گسترش استفاده از شیوه های نوین آموزشی

نگرش تحلیلی به آمار و اطالعات به منظور استفاده در فرآیند تصمیم سازی

یکپارچه سازی و همسوسازی شبکه بین سازمانی شهرداری با رویکرد حکمرانی خوب شهری
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توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت هماهنگ و واحد شهری

تقویت مدیریت اطالعات امالك شهرداری

استمرار اصالحات و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی شهرداری

استقرار نظام ارزیابی هوشمند

ترویج روحیه مطالعه، تحقیق و یادگیری در بین کارکنان

استفاده بهینه و بهره گیری حداکثری از منابع آمار و اطالعاتی موجود

نوآوری در روشهای ارائه آمار و اطالعات

بهبود روشها و فرآیند ها در استفاده از تاسیسات،تجهیزات و امکانات شهرداری

توسعه اطالعات مکانمند

نهادینه سازی تهیه پیوست های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و .... برای طرح ها و پروژه ها

نگرش راهبری کاربردی به مطالعات و پژوهش، تقویت نظارت و راهبری و کاربست نتایج

یکپارچه سازی و همسوسازی شبکه بین سازمانی شهرداری با رویکرد حکمرانی خوب شهری

تقویت مدیریت اطالعات امالك شهرداری

استمرار اصالحات و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی شهرداری

استقرار نظام ارزیابی هوشمند

ترویج روحیه مطالعه، تحقیق و یادگیری در بین کارکنان

استفاده بهینه و بهره گیری حداکثری از منابع آمار و اطالعاتی موجود

نوآوری در روشهای ارائه آمار و اطالعات

بهبود روشها و فرآیند ها در استفاده از تاسیسات،تجهیزات و امکانات شهرداری

توسعه اطالعات مکانمند
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توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت هماهنگ و واحد شهری

نهادینه سازی تهیه پیوست های اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و .... برای طرح ها و پروژه ها

 نگرش راهبری کاربردی به مطالعات و پژوهش، تقویت نظارت و راهبری و کاربست نتایج

کوچک سازی سازمان شهرداری و کاهش تصدی گری

اشاعه فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر مطالعه و پژوهش و استفاده از تجارب

نهادینه سازی فرهنگ بهبود مستمر

حرکت در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت واحد حمل و نقل بار و مسافر شهری

بازنگری و اصالح سیاست های مدیریت امالك و آزاد سازی با رویکرد کاهش هزینه ها

تبیین جایگاه ها،وظایف،مسئولیت ها و اختیارات در جهت شفاف سازی

امور و مسئولیت پذیری متناسب در سلسله مراتب حوزه شهرسازی

بهینه سازی و اصالح ساختارهای سنتی واگذاری و اجرای پروژه های عمرانی

افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق توسعه عادالنه خدمات رفاهی

توانمند سازی پیمانکاران و مشاوران

تقویت و اشاعه ارزشهای اسالمی در سازمان شهرداری اصفهان

ارتقای رویکرد تعامل شفاف بین شهروندان و شهرداری

نظارت بر حسن جریان امور مرتبط با شهرداری

پاسخگویی حق مدارانه به مراجعین مطابق نظامنامه پاسخگویی به شکایات

آسیب شناسی و ارائه راهکار و پیشنهاد اصالحی جهت ارتقاء سازمان

ایجاد زمینه های مناسب جهت شایسته ساالری با استفاده از سیاست های تشویق و تنبیه

اطالع رسانی وظایف و ماموریت این مدیریت به شهروندان

ایجاد تعامل منطقی و سازنده درون و برون سازمانی در راستای تحقق مدیریت واحد شهری 

تقویت جایگاه و ساختار متناسب جهت امور سرمایه گذاری و مشارکتها
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ایجاد تعادل و توازن پایدار در توسعه فضای شهر و ارتقای کیفیت محیط شهری

اجرای پروژه های عمرانی با باالترین کیفیت و صرف زمان و هزینه بهینه

افزایش کیفیت و کمیت پروژه های عمران شهری از طریق توجه به مبحث محله محوری

تسریع در تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری

غنی سازی اسناد باالدستی توسعه شهر

حفظ و توسعه متعادل و متوازن محوطه های عمومی و ویژه تفریح

ارتقاء کیفیت فضا های عمومی شهر و ایجاد محیط های شهری چند منظوره با رویکرد رفاه و شادابی مردم

افزایش نفوذ پذیری متناسب با توسعه متعادل و متوازن شهر در بافت تاریخی و فرسوده

توزیع جامع،متوازن و متناسب سیستم حمل و نقل عمومی در سطح شهر

کاهش تخلفات ساخت و ساز در سطح شهر

استقرار نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور در ابنیه شهری

ساماندهی و تسهیل عبور و مرور و افزایش دسترسی و ارائه خدمات حمل و نقل و ترافیک در بافت های قدیمی

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

مطالعه و شناسایی ویژگی های معماری ایرانی-اسالمی و بازآفرینی و به روز رسانی آن

جلوگیری از بکارگیری مستقیم عناصر معماری غیر ایرانی و متناسب سازی آن با معماری ایرانی-اسالمی

شناسایی مولفه های شهر اسالمی و تدوین سند راهبردی در جهت بستر سازی،ترویج و تحقق آنها

استفاده از دیدگاهها و ظرفیت های هنر و معماری ایرانی-اسالمی در طرح ها و اقدامات خدمات شهری

محوریت مساجد در تهیه طرح های شهری

ترویج رعایت فرهنگ اسالمی در رفتارهای ترافیکی

مراعات اصل مسجد محوری و تقویت فضاها و خدمات پیرامون آنها

ارتقاء جایگاه و ارائه خدمات ویژه به مساجد و مراکز فرهنگی مذهبی در برنامه ریزی های حمل و نقل و ترافیک
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 شهرداری مشهد راهبرد و سیاستهای ،نمونه اهداف 
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 راهبرد و سیاستهای شهرداری قم اهداف،
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 یشنهادیپ یاستهایبانک راهبردها و س هیته-2-3

 استی) راهبرد و س یبرو ستاد راه یتخصص ینظرات کارگروهها، پس از برگزاری جلسات و آموزش 

در فرمها جمع آوری و بانک راهبردها و سیاستهای پیشنهادی گردآوری گردید. در ادامه راهبردها و  ( یشنهادیپ

 شده است . بیانذیل اهداف  اعضا ستاد راهبری و اعضا کارگروههای تخصصی سیاستهای پیشنهادی

 

 

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

 

 

 

 یراشهریو پ یسبز شهر یو متوازن فضا کپارچهیوسعه ت 

 داریپا یمنابع  ب نیتام 

 یاریاز پساب فاضالب جهت  ب استفاده 

 یاری ب نینو یهایاز فناور استفاده 

 دار هیسا یاهیپوشش گ شیافزا 

 کم ی ب ازیو ن ستیز طیسازگار با مح یبوم اهانیگ کاشت 

 یشبکه  برسان یساختها ریز توسعه 

 یسطح بهداشت عموم ارتقا 

 یبهداشت یاماکن عموم توسعه 

 یبهداشت یسهایسرو زیو تجه یبازساز 

 و دفع پسماند یجمع  ور نینو یاز روشها استفاده 

 از مبدا کیو پردازش پسماند و تفک افتیباز نینو یاز روشها استفاده 

 یمتعلق به شهردار یو ساختمانها یعموم یدر فضاها یمصرف انرژ یساز نهیبه 

 از مبدا کیدر خصوص تفک یو اطالع رسان  موزش 

 مشاغل مزاحم یخارج از شهر جهت سامانده یفضا یساز  ماده 

 یشهروندان با حقوق و فرهنگ شهروند  موزش 

 یعملکرد اسیبا در نظر گرفتن مق یسبز شهر یعادالنه فضا عیتوز 
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 مناسب منطقه یگونه ها یبانک اطالعات جادیا 

 سبز یفضا ینگهدار طیو ارتقا شرا ییاریبازپ 

 سبز یفضا یشبکه مستقل  برسان لی ب خام و تکم ینیگزیجا 

 مزاحم واناتیو ح یجوندگان موذ تیجهت کنترل جمع نینو یروشها اتخاد 

 و کنترل یجمع  ور ستمیس جادیو ا یساختمان عاتیضا یسامانده 

 پسماند افتیباز ساتیو توسعه مراکز و تاس احداث 

 پسماند لیدر مسا یمناسب جهت استفاده از بخش خصوص یازبسترس 

 یدرون و برون شهر یساخت مجتمع ها قیمتمرکز صنوف از طر یالگوها یریبکارگ  

 و مراکز عرضه محصوالت مختلف نیادیو خدمات م ساتیتاس توسعه 

 ینقشه راه  موزش شهروند هیته 

 جهت استفاده از توان  یبسترسازNGO یها در موزش شهروند 

 ادیز ی ب ازیبا ن یاهیگ یکاشت گونه ها عدم 

 کم ی ب ازیدار با ن هیدرختان سا کاشت 

 سبز در محالت یفضا یمشارکت مردم جهت کاشت و نگهدار جلب 

 ب بر یاز کاشت گونه ها زیپره  

 در شهر ییقطره ا یاری ب یو راه انداز زیتجه 

 یاریاز پساب فاضالب جهت  ب استفاده 

 و ارائه راهکار در مد زائئ  نها یتوسط بخش خصوص یاشتبهد یسهایسرو ینگهدار 

 ولگرد یسگها یساز میطرح عق یاجرا 
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 شهری ومرور عبور سازی سالم و روان و ترافیک و نقل و حمل نظام بهبود : 2هدف 

 

 یتوسعه حمل و نقل عموم 

 معابر ضیتعر 

 شبکه معابر یساز منیا 

 یل عمومناوگان حمل و نق یو بهساز یسامانده 

 یرموتوریحمل و نقل غ توسعه 

 ادهیدوچرخه و پ یرهایمس مطالعه 

 شهر تیهو یو زنده ساز یرو ادهیجهت پ یو فرهنگ یخیتار یو مکانها رهایمس جادیا 

 یو احداث معابر اصل یجهت  زاد ساز یزیر برنامه 

 معابر یهندس اصالح 

 ازیمورد ن نگیو پارک انهیپا یابینمکا 

 یعموم ینگهایدر ساخت پارک یمشارکت بخش خصوص جلب 

 تقاطعها یهوشمندساز 

 یعبور و مرور شهر زاتیو تجه ساتی، تاس رساختهایز توسعه 

 یمنیا زاتیو نصب تجه ادهیحمل و نقل عابر پ یساز منیا 

 و  موزش یرحضوریغ یکیخدمات الکترون توسعه 

 و دوچرخه ادهیپ یرهایدر مس یوستگیانسجام و پ جادیا 

 و دوچرخه ادهیپ یرهایمس زیو تجه توسعه 

 و خالق نینو یبا روشها ادهیحمل و نقل با دوچرخه و بصورت پ بیو ترغ جیترو 

 شهر یدر مناطق مرکز ژهیبو نگیپارک توسعه 

 حمل و نقل یهوشمند نظارت یستمهایاز س استفاده 

 از  نها حیموجود و استفاده صح زاتیتجه یسامانده 

 دارد یر حال حاضر فقط نگاه منفعت طلبکه د ادهیعابر پ یاز پلها حیصح استفاده 
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 ی موزش و فرهنگ ساز نینو یروشها یریبکارگ 

 و نظارت بر  ن یرانیناوگان تاکس زیو تجه توسعه 

 ارائه خدمات در کل سطح شهر یبرا هایتاکس اجبار 

 اتوبوسها به کولر جهت جلب مسافر زیتجه 

 یاتوبوس تندرو شهر یاجرا 

 یوار ساحلبل هیدوچرخه در حاش ریمس یاجرا 

 ادهیپ نیعابر یروها برا ادهیپ یساز منیو ا یساز  ماده 

 رو ادهیپ یرهایدر مس یو ناتوانان جسم نیاصالحات الزم جهت معلول یاجرا 

 سطح شهر یتقاطعها یساز استاندارد 

 و روکش  سفالت سطح معابر میترم 

 شهر یدر بافت مرکز یتوسط بخش خصوص یعموم ینگهایپارک احداث 

 توسط  یدر سطح شهر و کنترل عبور و مرور شهر کیکنترل تراف ینهایبدور توسعه

 کیمرکز تراف

 سیپل یروهایچراغدار جهت کاهش حضور ن یتقاطعها یهوشمندساز 

 در شهر یکیعالئم تراف نصب 

 معابر یکش خط 

 نیتردد عابر یرهایمس یساز منیا 

 یزباله به بخش خصوص یکامل جمع  ور یواگذار 

 یخدمات یتهاشرک نیرقابت ب جادیا 

 کمپوست هی نها و ته افتیزباله ها و باز یطرح جداساز یاجرا 

 یمختلف شهردار یدر قسمتها یدیخورش یاز پنلها استفاده 

 ندهیشهر جهت انتقال مشاغل  ال هیمحل مناسب در حاش انتخاب 

 ییجابجا یصاحبان مشاغل برا قیخدمات مناسب جهت تشو ارائه 

 ی موزش یابا شعاره یشهر یلبوردهایب نصب 

 در مدارس ی موزش یبرنامه ها یاجرا 

 داریپا یمنابع درامد فیتعر 

 یوصول عوارض نوساز یریگیپ 
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 از  یمنابع درامد جادیجهت ا یاز بخش خصوص تیو حما یقیتشو یطرحها ارائه

 یگردشگر

 یو دولت یاعتبار مل صیتخص یریگیو پ یاصل یرساختیز یپروژه ها فیتعر 

 یتجار یاز واحدها یو تملک قسمت یاحداث مراکز تجاردر  یبا بخش خصوص مشارکت 

 ناکارامد یروهایاز جذب ن زیپره 

 یبه بخش خصوص یامور خدمات یواگذار 

 یفرهنگ ساز یطرحها هیدر ته یروابط عموم تالش  

 مرتبط با فرهنگ یارکانها ریدر سا یاز بخش خصوص استفاده 

 در مدارس یبا  موزش و پرورش جهت  موزش و فرهنگ شهروند مشارکت 

 یفرهنگ ساز یدر مساجد محالت برا یشهر رانیمد حضور 

 یاز نظرات مردم در مشکالت شهر استفاده 
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 و شهروندان برای شهری خدمات و ها زیرساخت متوازن و هدفمند بهبود و توسعه : 3هدف 

 گردشگران

 
 گردشگران یاساس یازهایشناخت ن 

 نگیپارک نیارها و تامبه باز یدسترس یسامانده 

 یفرهنگ تیبا هو یگردشگر یرهایمس جاذیا 

 شهر بندرعباس یبرندساز 

 ییایو در یی، هوا ینیزم یحمل و نقل گردشگر توسعه 

 یو فرهنگ یگردشگر یمراکز اطالع رسان جادیا 

 یشهر یفضا تیفیک یدر راستا یخدمات یسرانه ها شیافزا 

 یباز شهر یفضاها توسعه 

 یشهر یواحخدمات در ن توسعه 

 هر محله یازهایدر شهر بصورت متوازن و مناسب با ن یامکانات ورزش توسعه 

 اسکان گردشگران یفضاها تیفیو بهبود ک توسعه 

 متوازن فرهنگسرا و کتابخانه توسعه 

 کتابخانه و فرهنگسراها تیریمد تیفیک بهبود 

 و فرسوده ییا هیمسئله دار ، حاش یبافتها یتوانمندساز 

 و فرسوده ییا هیحاش یاشتغال در بافتها جادیجهت ا یزیر برنامه 

 هدف و تمرکز بر  نها یبازارها یبند تیو اولو یی، شناسا مطالعات 

 در سطح محالت هایمناسب سرانه ها و کاربر عیتوز 

 اقدامها تیو اولو یمناطق بر اساس سطح برخوردار یبند تیاولو 

 از  نها نهیو استفاده به یورزش یرساختهایز جادیا 

 رها شده در محالت جهت استفاده  یرساختهایز یسامانده 
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 یها نهیجهت استفاده از فرهنگسراها و کتابخانه ها که بالستفاده هستند و با هز یزیر برنامه 

 شده اند جادیا نیسنگ

 در سطح شهر و محالت یاجتماع یبهایطرح مقابله با  س نیتدو 

 یمراکز اسکان موقت شهر زیو تجه توسعه 

 از گردشگران یزبانیم تیفیک ارتقا 

 لیپر پتانس یو محورها یمرامز گردشگر یو بهساز ینوساز  

 در سطح شهر هایعادالنه کاربر عیبر توز نظارت 

 یمراکز نگهدار یو سامانده ریپذ بیاقشار  س یساز توانمند 

 یخدمات یشهروندان به فضاها یو بهبود دسترس هاینابرابر لیو تعد ییزدا تیمحروم 

 "توازن در  نها و کاهش  جادیدر هر مناطق شهر جهت ا یز ساخت مراکز تجارصدور مجو

 سفر  یتقاضا

 به بازار و مراکز  عی سان و سر یجهت دسترس یعموم هینقل لیشبکه عبور و مرور وسا یطراح

 "ی،گردشگری،پزشکیتجار

 ثل م یبالقوه گردشگر تیاستفاده از قابل-در کل شهر  یگردشگر یمتوازن جاذبه ها عیتوز

  یشمال یو کوه ها ایدر

 تیرعا-در کل سطح شهر جهت کاهش درخواست سفر و عدم تمرکز یمراکز خدمات عیتوز 

 حس رقابت جادیجهت ا یسرانه مراکز خدمات

 از عدم تجمع مراکز  زیمناطق پره ازیدر تمام شهر بسته به ن یو خدمات یحیاماکن تفر احداث

 نقطه خاص کیدر  یگردشگر

 نیدر محالت جهت استفاده ساکن نهیکوچک و کم هز یورزش یها نیماماکن و ز احداث-

 یشهردار یها نهیجهت کاهش هز یبه اهال یمحل یاداره اماکن ورزش یواگزار

 و  یحیجهت احداث مراکز تفر یالزم به بخش خصوص التیو ارائه تسه یمشارکت مردم جلب

  یشهر لمیمتناسب با اق یسرگرم

 مشارکت - سان مردم  یدر مناطق مختلف جهت دسترس یمحل یو احداث کتابخانه ها ساخت

  ن اداره یدر فرهنگ سراها یو سرگرم یهنر یبرنامه ها یبا اداره ارشاد جهت اجرا

 انیمتکد یو سامانده یجهت جمع  ور نیریو خ یستیو بهز یانتظام یروهایبا ن مشارکت-

 شهر نیریکار با جلب مشارکت خ یبچه ها تیبه وضع یدگیو رس یسامانده
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 یو عبور و مرور شهر یحمل و نقل عموم یسامانده  

 در حمل و نقل  یمنیو ا نهیزمان هز کاهش 

 حمل و نقل و عبور و مرور شهروندان یازهاین شناخت 

 یمراکز اسکان موقت شهر زیو تجه توسعه 

 شهر از گردشگران یزبانیم تیفیک ارتقاء 

 لیپر پتانس یو محورها یو توسعه مراکز گردشگر ی،بهسازینوساز 

 در مناطق مختلف شهر هایعادالنه کاربر عیبر توز نظارت 

 یمراکز نگهدار یو سامانده ریپذ بیاقشار  س یساز توانمند 

 در سطح شهر یشهردار یمتوازن و متعادل امکانات خدمات عیتوز 

 یخدمات یشهروندان به فضاها ینابرابر و بهبود دسترس لیو تعد ییزدا تیمحروم 

 سبز  یفضا تیریمد ید سازو هوشمن توسعه 

 بافتها و محالت شهر یساز مفرح 

 یو گردشگر یحیمراکز تفر یساز نهیتوسعه و به جادیا 

 یو گردشگر یحیمراکز تفر جادیدر ا مشارکت 

 شهر یو رفاه یحیتفر یطرح ها یو اجرا یطراح یزینگرش خانواده محور در برنامه ر تیتقو 

 یهمگان یو ورزش ها حیاندن اوقات فراغت،تفرمراکز گذر تیفیطرح ها و ارتقاء ک هیته  

 یحیو تفر یورزش یمناسب کاربرها عیو توز ییجانما 

 یرانیا-یو فرهنگ اسالم جیترو یفرهنگسراها در راستا یفیو ک یکم توسعه  

 یعرصه محصوالت و خدمات فرهنگ  تی/حمایکتابخوان جیو ترو توسعه  

 یمحصوالت فرهنگ دیاز تول تیحما 

 در سطح شهر یاجتماع یها و عوامل مزاحم در زندگ ینجاردفع ناه کمک 

 یمردم یبه نظرات مردم و نهادها بهادادن 

 یو دولت یمردم یو مشارکت ها فرصتها 

 حمل و نقل تیریسامانه هوشمند در مد توسعه 

 ستیز طیحمل و نقل دوستدار مح یها ستمیس توسعه 

 اس به شهروندان و گردشگرانشاخص شهر بندرعب مهیعناصر شاخص و ن یو معرف ییشناسا 

 بحران تیریمد یها ستمیس بهبود 



 گزارش فاز دوم –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

65 

 

 رعاملیغ پدافند 

 قیومقابله با حر یریشگیپ 

 یبوم ریغ یو سکونت گاهها یفرسوده شهر یبافتها ینوساز 

 یخدمات و رفاه اجتماع ارتقا 

 یعموم مهیو ن یحمل و نقل عموم یها ستمیس یساز هوشمند 

 یکیرفتار تراف و اصالح کیدانش و فرهنگ تراف ارتقا  

 معابر  یشبکه ها یتنگناها و گره ها اصالح 

 و ارائه خدمات  عیدر توز ییزدا متمرکز 

 نگیپارک یو توسعه فضا یسامانده 

 منحصر به فرد در شهر بندر عباس یجاذبه ها جادیو ا حفظ 

 شهر بندرعباس و طرح  ن  ژهیو یها تیها و مز تیظرف یو شناساندن همه  جانبه  گسترش

  یطح ملدر س

 و بافت  یرسم ریغ یدر محدوده سکونت گاهها یشهر یسرانه خدمات اساس یو کم یفیک ارتقا

 فرسوده

 یکیهوشمند با استفاده از توسعه خدمات الکترون یشهردار یها رساختیز توسعه 

 اوقات فراغت شهروندان یساز یغن تیتقو یدر راستا یخدمات اجتماع گسترش 

 یت اجتماعدر توسعه خدمات سالم یهمکار 

 ریپذ بیاقشار  س یساز توانمند 

 یورزش همگان گسترش  

 شهر  یو علم یفرهنگ یها راثیبه حفظ م کمک 

 یمثبت از شهردار ریتصو جادیا 

 شهروندان  یو اجتماع یفرهنگ یها هیسرما یاعتال 

 از شهر  ایپو یمل ریتصو کی جادیو ا تیهو یاعتال 

 یشهر یدر فضاها یو سرزندگ تیخالق ارتقا 

 ساختها ریدر توسعه ز یبخش خصوص یگذار هیمشارکت و سرما تیو تقو لیسهت 

 یورزش یها یمتناسب کاربر عیو توز ییجانما 

 یهمگان یو ورزشها حیمراکز گذران فراغت،تفر تیفیو ارتقا ک یطرح ها هیته 
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 یحیتفر یها یمتناسب کاربر عیو توز ییجانما  

 باسشهر بندرع یحیتفر یگردشگر یبرنامه ها تیتقو 

 یو گردشگر یحیتفر جادیدر ا مشارکت 

 گردشگران  ییراهنما 

 ی،ملینید یو گسترش ارزشها جیترو  

 یو عرصه محصوالت و خدمات فرهنگ تیحما 

 یفرهنگ کتابخوان جی. تو توسعه 

 و رونق کسب و کار خالق ییشکوفا 

 یفرهنگ شهروند یاموزشها و اعتال اشاعه 

 یعاجتما ریپذ بیاقشار اس یبرا ینیکارافر 

 یو اجتماع یفرهنگ یو محالت شهر از فضا یعادالنه همه مناطق نواح یمند بهره 
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 ساز انسان و طبیعی سوانح برابر در شهروندان و شهر ایمنی : ارتقای 4هدف 

 

 یبهبود و ارتقا خدمات  تش نشان 

 در بحران ربطیذ یدستگاهها فیوظا قیتدق 

 یباز جهت مواقع اضطرار یو فضاهامناسب  یاز اراض استفاده 

 شهر یبا نقشه پوشش ی تش نشان یستگاههایا یمنطق یابیمکان 

 یچند منظوره از مراکز شهر یریو بهره گ زیتجه 

 بروز شرفتهیپ زاتیتجه نیتام 

 یطرح امداد و نجات در بافت فرسوده شهر نیتدو 

 و ..( یتیراهها ، جمعخطوط  ب و گازو برق ، ، ی) توپوگراف یبانک اطالعات شهر هیته 

 هایمسائل  ن شامل گرفتگ یو بررس یسطح ی بها یجمع  ور ساتیتاس ییشناسا  ،

 و .. هایخراب

 یسطح ی بها یطرح جامع جمع  ور نیتدو 

 ( ی) پدافند شهر یکالبد یشهر به حوزه ها یبند میتقس 

 در پارکها یمکان اضطرار جادیو ا یاصول یابیمکان 

 نیدر برابر مخاطرات زم یشهر یفضاها یساز منیا 

 زهکش یستمهایس ی، توسعه و نگهدار یسطح ی بها تیریمد 

 یباز شهر یفضاها جادیشهر و ا یاصل یساختمانها یساز مقاوم 

 ی تش نشان یستگاههایا زیتجه 

 یبا ضوابط  تش نشان ریمغا یاز ساخت و سازها یریجلوگ 

 یفرسوده شهر یبافتها یبهساز 
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 رعاملیبر پدافند غ ینشهروندان مبت ی مادگ جادیا 

 مهم شهر یانهایو شر یاتیح یهایکاربر یمنیا شیو افزا نیتام 

 یبحران یازهاین ریجهت اسکان و سا یشهر یچند منظوره از فضاها یریگ بهره 

 یعیها در برابر حوادث طب هیو مقاومت ابن یستادگیا شیافزا 

 البیشهروندان در برابر س یمنیا بیضر ارتقا 

 مانها با استفاده از مصالح مناسبساخت یساز مقاوم 

 یاحتمال یساحل در برابر طوفان و سونام یمنیا بیضر ارتقا 

 قیامداد و نجات و اطفا حر یرساختهایز توسعه 

 یانسان یروین شیامداد و نجات و افزا زاتیتجه نیتام 

 جهت اسکان شهروندان در مواقع  یامن اضطرار یمکانها زیسعه و تجهتو،  ییشناسا

 بحران

 موزش و مانور  قیمقابله با حوادث از طر یبرا یمردم یتهایاز ظرف ستفادها  

 یشهر رعاملیبه اصول و پدافند غ توجه 

 فرسوده یبافتها ینوساز 

 بافت  ینوساز یبرا یجهت مشارکت بخش خصوص یقیتشو یضوابط و بسته ها نیتدو

 فرسوده

 البیشهر در زمان بروز حوادث س یساز منیا 

 یاصل یو کانالها ایبه سمت در یسطح ی بها تیهدا 

 البهایس ریصدور مجوز ساخت و ساز در مس عدم 

 با استفاده از مصالح مناسب البهایس ریکانال در مس جادیا 

 یسطح ی بها تیجهت هدا یو فرع یمعابر اصل یبند بیش 

 یفاضالب شهر یمناسب طرحها یاجرا 

 یسطح ی بها یورجمع   ستمیس یو اجرا یمناطق پرخطر هنگام بارندگ ییشناسا 

 البیاز س یریجهت جلوگ

 و خطرناک و مهار  نها دهیدرختان پوس ییشناسا 
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 در سطح شهر یمراکز  تش نشان جادیا 

 ی تش نشان زاتیتجه دیخر 

 یپرسنل  تش نشان یبرا ی موزش یدوره ها یبرگزار 

 بهتر یهایجهت دسترس یدر بافت فرسوده شهر دیمعابر جد احداث 

 بافت فرسوده یو نوساز یجهت بازساز یقیتشو یبسته ها ارائه 

 نها تیو هدا یسطح ی بها یشبکه جمع  ور میو ترم احداث  

 خورها یروبیو ال یپاکساز 

 یپرسنل شهردار یبحران برا تیریمد ی موزشها 
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 خصوصی بخش مشارکت و درآمدی منابع سازی پایدار با شهر اقتصادی توسعه:  5هدف 

 

 از  یقسمت یبه مقوله مطالعات پروژه ها قبل از اجرا اختصاص یشهر رانیمد اهدگید رییتغ

 پروژه به بحث پژوهش و مطالعه  یاجرا نهیهز

 به  دنیالزم جهت سرعت بخش یبه نرم افزار یمختلف شهردار یواحدها زیو تجه دیخر

 کار  تیفیارائه خدمات و باال بردن ک

 جهت  یشبکه ادار ستمیتوسعه س-پرسنل  یبرا یمنابع اطالعات ینمودن . معرف مشخص

 به اطالعات  یدر دسترس دنیسرعت بخش

 یبه منابع اطالعات یدسترس نترنتیا ستمیبه س یشهردار یواحدها هیکل زیتجه  

 جهت  رانیالزم مد یبروز نرم افزارها یستمهایس دیخر-یشهر رانیمستمر مد  موزش

 ارائه بهتر خدمات 

 دوره  لیتشک یخدمات شهر یفیجهت باال بردن سطح کخبره و کار مد  یروهاین جذب

 یپرسنل شهردار یبرا یمستمر  موزش یها

 یشهر یازهاین رییبا توجه به تغ انهیبطور مستمر و سال یچارت سازمان اصالح  

 یبهتر شهر تیریبا مردم و اخذ نظرات  نها و استفاده از  ن در مد کیروابط نزد جادیا 

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

 

 

 مجاز در صدور پروانه هاو نظارت بر ن  یکد ارتفاع فیمجاز و تعر ریکنترل ساخت و ساز غ

 و  سمان دیخط د تیو رعا یمعابر اصل هیاماکن بخصوص حاش یکدستیجهت 

 نها در صورت اضافه  ی ماده سازشهر و  میجهت ساخت و سازها در حر ژهیو یگشت ها جادیا 

 شهر  یشدن به محدوده قانون

 یمعابر شهر یساز بایدر ز یساز کسانیساختمان جهت  ینوع نما فیتعر 

 از  ن تیبافت فرسوده و حما یو نوساز یمردم جهت بازساز قیتشو 

 یالمانها یمشاور واحد جهت طراح کیمناطق مختلف و قرارداد مشترک با  نیب یهماهنگ 

 در کل شهر  یجهت هماهنگ ساز یشهر

 یمیاقل طیالزم جهت انتخاب مصالح و مواد مبلمان شهر با توجه به شرا مطالعه 

 یو خاص شهر بندرعباس و نظارت به اجرا یمیاقل طیضوابط و مقررات با توجه به شرا هیته 

 کامل  ن

 میو نظارت بر حر تیریمد  

 و ضوابط و مقررات یشهرتوسعه  یطرح ها یو نظارت بر حسن اجرا شیه،پایته 

 یساخت و ساز شهر ییو اجرا ینظام کنترل فن یارتقا 

 یدر ساخت و ساز شهر یو معمار یضوابط و مقررات شهرساز یبروزرسان 

 شهر نهیبه تیریمد ینظارت شهر در راستا یساز هوشمند 

 و نظارت پروژه ها به صورت مستمر کنترل 

 و ساختمان ی،معماریازضوابط مقررات شهرس یو نظارت بر اجرا نیتدو 

 یتوسعه شهر یطرح ها یساز ادهیبر پ ینظارت و بازنگر نیتدو 
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 یرانیا-یاسالم تیهو یمنطبق بر شاخص ها یمنظرشهر یو ارتقا یسامانده 

 یشهر یالمانها یسامانده 

 یو معمار یدر شهرساز یرانیا یاسالم تیو هو یمعمار یایاح 

 یو انتظام رهبر یطیمح تیفیاز نظرک یشهر یفضاها یسامانده 

 نینو یها یبا استفاده از فناور یشهر تی.هویساز یو غن تیتقو 

 یاسالم تیهو ییبازنما یایاح 

 فرسوده  یبافتها یدر نوساز یو مشارکت شهروندان و بخش خصوص ارتقا 

 فرسوده یبه بافت ها یمنیدر ا یشهر یسامانه خدمات اساس یو کم یفیک ارتقا 

 یررسمیغ یدر محدوده سکونتگاه ها یشهر یات اساسسرانه خدم یفیو ک یکم ارتقا 

 در بافت فرسوده  یمردم یفرهنگ نوساز جیترو 

 رساختهایز نیتأم یهماهنگ  

 یو المان یاسالم ییبا الگو یشهر یتیهو یو نشانه ها یمعمار دیجد یسبک ها یهماهنگ (

 (یو سنت یبوم

 یمناظر شهر یتیهو یالگوها یاینشانه و اح تیتقو 

 نینو یها یبا استفاده از فناور یشهر تیهو ینه هانشا تیتقو  

 یطیمح تیفیاز نظر ک یشهر یفضاها یسامانده  

 یشهر زاتیو تجه یمبلمان شهر یسامانده 

 یمجموعه همشهر یطرح ها نیتدو ستمیبه س کمک 

 شهر یلیجامع و تفص یطرح ها یبه اصالح و بازنگر کمک 

 (یو موصف ی)موضوع یشهر ییاجرا یطرح ها هیته 

 یشهر یو معمار یضوابط و مقررات طراح یو اجرا هیته  

 (یخیفرسوده و تار یه،بافتهایخاص)حاش ینواح یسامانده 

 یشهر یبا سازمانها یهمکار نیقوان یریگیپ 

 یمردم یارتباط یندهایفر  اصالح  

 به راه حل ها بها دادن به نظارت مردم ،توجهیو دولت یمردم یمشارکتها 
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 یشهر یطرح ها تیریو مد یزیبرنامه ر یندهایدر جهت اصالح فرا تالش 

 یو و نظارت به توسعه و عمران شهر یضوابط و مقررات شهرساز بهبود 

 یمراجع در محدوده شهر یاراض تیریمد ندیفرا فیتعر 

 بحران تیریو مد ی تش نشان یمنیا ستمیس بهبود 

 ستیز طیمح تیفیک یو ارتقا یسامانده 

 شمندو هو کیالکترون یو شهردار توسعه 

 یمشهود و نامشهود شهردار یها ییاز دارا نهیبه یبهره بردار شیافزا 

 یحمل و نقل عموم ستمیس تیفیو بهبود ک تیبهبود ظرف شیافزا 

 یشهر یپروژه ها ینظم در اجرا جادیو ا یمحور برنامه  

 یشهر یغاتیو تبل یفرهنگ یمایدر س یرانیو ا یاسالم تیهو تیتقو 

 اتیعمل یو نظم بخش یساز بایزدر  یاز بخش خصوص استفاده .... 

 یمصوب شهر یلیطرح تفص بیو تصو هیدر ته عیتسر 

 انیو مجر مانکارانیبا  موزش پ یفرهنگ کاهش تخلفات شهر جادیا  

 قیناظر به صورت دق نیمستمر پروژه از شروع و ارائه گزارش مهندس کنترل 

 شهر میضوابط ساخت و ساز در حر تیجهت هرگونه تخلف در رعا برخورد 

 میساخت و ساز در حر انیشهر و اعالم ضوابط به متقاض میحر قیشدن دق مشخص  

 قسمت نیجهت نظارا در ا یمستمر استفاده از بخش خصوص کنترل 

 یمتناسب با فرهنگ سنت یاز بوم تیو حما دنیبخش تیاولو 

 ایاز مناظر در شتریب استفاده 

 نوع نما  کینما و تفک یاجرا یاستهایس یکل ابالغ 

 در نصب  نیضوابط و قوان عالما 

 یمبلمان شهر یمبلمان و اعالم ضوابط جهت اجرا یسامانده 

 یشهر یدر نصب المانها ایو متناسب با ساحل و در یاز فرهنگ بوم استفاده  

 به  موزش و استفاده کنندگان در خصوص حفظ و نظافت مبلمان  یو اطالع رسان یساز فرهنگ

 یشهر
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 یجهت مشارکت در سامانده نیمدت به ساکنبلند  یمال التیتسه یاعطا 

 بافت  بیاز تخر یریو جلوگ طیمناسب مح یبه منظور بهره بردار یگسترش گردشگر توسعه

 یخیتار

 کالن در محل یها یگذار هیجهت سرما هیسرما جذب 

 یبخش تیو هو یاجتماع یوندهایو پ طیحسن تعلق به مح شیدر جهت افزا تالس 

 یتعامالت اجتماع شیافزاو  ییفضا جهت گردهما جادیا 

 محدوده  یطیمح یزگیبهداشت و پاک تیوضع یمحدوده و ارتقا یساز بایز 

 عملکرد  ن یشبکه معابر و ارتقا اصالح 
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اهداف  یپوشش لیو تحل SWOT سیماتر لیراهبردها بر اساس تحل انتخاب-3-3

 کالن

 

 SWOTو تحلیل ماتریس    IEه بهبنه کاویها و بر اساس نتایج ماتریس با بررسی راهبردهای پیشنهادی و مطالع

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

G51 

ساماندهی ، حفاظت و بهبود 

یداری محیط زیست مستمر کیفیت و پا

 شهری

G51-S51 نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و پیرا شهری 

G51-S52 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری 

G51-S53  و کنترل آالینده های زیست محیطی شهریطبیعی صیانت و بهره برداری بهینه از منابع 

G52 
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک 

 ان و سالم سازی عبور ومرور شهریو رو

G52-S51 توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی 

G52-S52 
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل شهری با محیط 

 زیست 

G52-S53 مدیریت عرضه و تقاضای سفر 

G52-S54 ریت و کنترل ترافیکبکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدی 

G52-S55 نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  حمل و نقل شهری 

G53 
توسعه و نهادینه سازی بنیان های 

 مدیریت مطلوب و هوشمند شهری

G53-S51 ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری 

G53-S52  الکترونیکهوشمند سازی و ایجاد شهرداری 

G53-S53  ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی 

G53-S54 توسعه دیپلماسی شهری 

G54 
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در 

 برابر سوانح طبیعی و انسان ساز

G54-S51 ارتقاء ایمنی شهر  در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 

G54-S52 ری مقابله با حریق و مدیریت بحرانبهبود سیستم ایمنی ، پیشگی 

G54-S53  نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی 



 گزارش فاز دوم –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

77 

 

 راهبرد کد راهبرد هدف کد هدف

G55 
سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر 

 و هویت فضاهای شهری

G55-S51 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری 

G55-S52  انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری 

G55-S53 نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و  اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 

G56 

توسعه و بهبود هدفمند و متوازن 

زیرساخت ها و خدمات شهری برای 

 شهروندان و گردشگران

G56-S51 تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان 

G56-S52 ت های خدماتی مورد نیاز گردشگران توسعه و بهبود زیر ساخ 

G56-S53 
توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی سازی اوقات فراغت 

 شهروندان

G56-S54 بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و زیرساخت های شهری 

G57 

همکاری در توسعه اقتصادی شهر 

همراه با پایدار سازی منابع درآمدی و 

 مشارکت بخش خصوصی

G57-S51 
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیر 

 ساخت ها و فضاهای شهری

G57-S52 بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری 

G57-S53 مدی پایدار شهریتوسعه منابع درآ 

G57-S54  مدیریت بهینه منابع و مصارف 

G51 

تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ 

شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی 

 در اداره شهر

G51-S51 افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره شهر 

G51-S52 ارتقای فرهنگ شهروندی 

 



 گزارش فاز دوم –پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری بندرعباس 

 

71 

 

  SWOTماتریس -1-3-3
 

 ( Wنقاط ضعف ) ( Sقوت ) نقاط 

 ( Oفرصت ها )

 

ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 (S2,O2,O3نقل شهری با محیط زیست )

بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و 

 (S2,O2کنترل ترافیک )

ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری 

(S4,S5,O1,O2,O5) 

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری

(S5,S6,O4,O5) 

توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز گردشگران 

(S2,S6,O2,O4) 

 بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری

(S2,S6,O1) 

 پیرا و شهری سبز فضای متوازن و هدفمند توسعه و نگهداری

    (W16,O6,O7شهری )

 آالینده کنترل و طبیعی منابع از بهینه برداری بهره و صیانت

 (W13,W15,O3) شهری محیطی زیست های

 (W15,O2توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی)

 (W15,O2مدیریت عرضه و تقاضای سفر)

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

 (W15,W11,O1,O2نقل شهری)

 ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری

(W5,W14,O1) 

انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری 

(W11,W13,O2,O3,O4) 

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

 (W2,O1,O3,O5توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری)

 (W11,W15,W16,O2,O4ارتقای فرهنگ شهروندی )

 ( Tتهدیدها )

 

ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 (S2,T2نقل شهری با محیط زیست )

 (S2,S6,T2,T11توسعه دیپلماسی شهری)

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

 (S3,S5,T5,T15شهرسازی و معماری)

نیاز  تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد

 (S3,T1شهروندان)

توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی سازی 

 (S3,T1اوقات فراغت شهروندان)

بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و زیرساخت های 

 (S6,T1شهری)

تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

                                            (W2,T3)در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

 پیرا و شهری سبز فضای متوازن و هدفمند توسعه و نگهداری

 (W16,T6,T11) شهری

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

 (W15,T1توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی)

هوشمندسازی و ایجاد شهرداری 

 (W4,W5,W1,T2,T1الکترونیک)

تحول سازمانی ساختاری نظام مدیریت شهرداری 

(W1,W2,W5,W6,W9,W12,T1) 

ارتقاء ایمنی شهر  در برابر سوانح طبیعی و انسان 

 (W5,T5,T9ساز)

بهبود سیستم ایمنی ، پیشگیری مقابله با حریق و مدیریت بحران 

(W5,T1,T5) 

نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی 

(W11,T5,T9) 

 (W2,T7توسعه منابع درآمدی پایدار شهری)

 ( W2,W7,T3,T7مدیریت بهینه منابع و مصارف)

افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و اداره 

 (W11,W15,W16,T4,T1,T15,T11شهر )

 (W11,W15,W16,T4,T15,T11ارتقای فرهنگ شهروندی)
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 ) راهبردها ( یپوشش لیحلبر اساس ت ییاجرا یاستهایس انتخاب -4-3

 

کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

G51 

ساماندهی ، حفاظت و بهبود 

مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

G51-S51 

نگهداری و توسعه هدفمند 

و متوازن فضای سبز شهری 

 و پیرا شهری

G51-S51-P51 توسعه فضای سبز شهری 

G51-S51-P52  فضای سبز پیراشهریتوسعه 

G51-S51-P53 
ساماندهی و بازپیرایی عرصه های فضای 

 سبز شهری 

G51-S51-P54 حفاظت و نگهداری از فضای سبز شهر 

G51-S51-P55 
فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در 

 توسعه و نگهداری فضای سبز

G51-S52 
ارتقای سطح سالمت و 

 بهداشت شهری

G51-S52-P51 بهبود کیفیت تنظیف شهری 

G51-S52-P52 
تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای 

 خشک

G51-S52-P53 
پردازش و استحصال ارزش از پسماندهای 

 شهری

G51-S52-P54  مدیریت دفن بهداشتی 

G51-S52-P55  ارتقای بهداشت شهری 

G51-S52-P56 
ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند  

 روندانشه

G51-S53 

صیانت و بهره برداری بهینه 

و کنترل از منابع طبیعی 

آالینده های زیست محیطی 

 شهری

G51-S53-P51  مدیریت بهره برداری منابع آب 

G51-S53-P52 مدیریت انرژی 

G51-S53-P53 
ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و 

 کاهش آالینده های شهری

G52 

ل و نقل و بهبود نظام حم

ترافیک و روان و سالم سازی 

 عبور ومرور شهری

G52-S51 
توسعه و بهبود کیفیت 

 سیستم حمل و نقل همگانی

G52-S51-P51 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت حمل و 

 نقل عمومی موتوری

G52-S51-P52 
برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل عمومی 

 ریلی

G52-S52 

ایمن سازی و افزایش 

گاری سیستم ها و ساز

تسهیالت حمل و نقل 

 شهری با محیط زیست 

G52-S52-P51 

ایمن سازی تسهیالت و سیستم های حمل 

و نقل شهری برای عابران، افراد معلول و 

 سالمند

G52-S52-P52 ارتقای ایمنی شبکه معابر سواره رو 

G52-S52-P53 
کنترل و کاهش آالینده های زیست 

یستم ها و تسهیالت محیطی ناشی از س
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کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

 حمل و نقل شهری

G52-S52-P54 
گسترش حمل و نقل غیرموتوری  

 )دوچرخه  و عابر پیاده(

G52-S53 
مدیریت عرضه و تقاضای 

 سفر

G52-S53-P51 
مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون 

 شهری

G52-S53-P52 ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان 

G52-S54 

های حمل بکارگیری سیستم

و نقل هوشمند در مدیریت 

 و کنترل ترافیک

G52-S54-P51 توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک 

G52-S54-P52 
هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات حمل 

 و نقل شهری

G52-S55 

نگهداری و توسعه شبکه 

معابر و زیر ساخت های 

 ارتباطی  حمل و نقل شهری

G52-S55-P51 
نگهداری شبکه  سلسله تکمیل ، احداث و 

 مراتبی معابر 

G52-S55-P52 ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ 

G52-S55-P53 
توسعه کمی و کیفی، تسهیالت و پایانه 

 های تردد مسافر برون شهری و بار

G53 

توسعه و نهادینه سازی بنیان 

های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

G53-S51 

و  ارتقا خالقیت ، نوآوری

دانش محوری در مدیریت 

 شهری

G53-S51-P51 
کاربردی به -ارتقاء نگرش راهبردی

 مطالعات و پژوهش های شهری

G53-S51-P52 
ارتقاء سطح دانش و آگاهی سرمایه های 

 انسانی شهرداری

G53-S51-P53 
ساماندهی و برنامه ریزی بهره ور منابع 

 انسانی 

G53-S52 
و  توسعه شهر الکترونیک

 هوشمند

G53-S52-P51 
توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم 

 افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات

G53-S52-P52 
توسعه خدمات و سرویس های 

 الکترونیکی هوشمند

G53-S53 
ساختاری  -تحول سازمانی 

 نظام مدیریت شهرداری

G53-S53-P51 
چابک و منطقی سازی ساختار و 

 انیفرایندهای سازم

G53-S53-P52 
برنامه محوری وگسترش و نهادینه نمودن 

 سیستم ها و نظامات بهره ور مدیریتی

G53-S53-P53 
توسعه زیرساختهای آمار و اطالعات 

 شهرداری

G53-S53-P54 
قانون مداری و ارتقای شفافیت و سالمت 

 اداری

G53-S54 توسعه دیپلماسی شهری G53-S54-P51 نقش آفرینی در عرصه مدیریت  حضور و
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کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

 شهری در تراز ملی و بین المللی

G53-S54-P52 
گسترش پیمان های خواهرخواندگی و 

 تبادل تجربیات

G54 

ارتقای ایمنی شهر و 

شهروندان در برابر سوانح 

 طبیعی و انسان ساز

G54-S51 
ارتقاء ایمنی شهر  در برابر 

 سوانح طبیعی و انسان ساز

G54-S51-P51 
ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای شهری  

 و دریا در برابر سوانح ناشی از زمین

G54-S51-P52 
هدایت و مدیریت آبهای سطحی و 

 پیشگیری از سیالب

G54-S52 

بهبود سیستم ایمنی ، 

پیشگیری مقابله با حریق و 

 مدیریت بحران

G54-S52-P51 
توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی 

 مقابله با حریق  پیشگیری و

G54-S52-P52 
شناسایی، توسعه و تجهیز مراکز امن و 

 اسکان اضطراری در سطح شهر

G54-S52-P53 
ارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و 

 مقابله با بحران

G54-S53 

نوسازی بافت های فرسوده 

شهری و سکونتگاه های 

 غیررسمی 

G54-S53-P51 
دان و بخش ارتقای مشارکت شهرون

 خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده

G54-S53-P52 

ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی 

شهری و ایمنی در محدوده بافت فرسوده و 

 سکونتگاه های غیر رسمی

G55 
سازماندهی و اعتالی سیما ، 

 منظر و هویت فضاهای شهری

G55-S51 

زیباسازی و ارتقای کیفیت 

ضاهای سیما ، منظر و ف

 شهری

G55-S51-P51 
ساماندهی و زیبا سازی  و هویت بخشی  

 سیما و منظر  شهری

G55-S51-P52 
توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های 

 شهری

G55-S51-P53 
احیاء و حفاظت از محورهای فرهنگی و 

 تاریخی شهر

G55-S52 
انتظام بخشی به کالبد و  

 فضای شهری

G55-S52-P51  اده سازی طرح های توسعه شهریپی 

G55-S52-P52 مدیریت و نظارت بر حریم شهر 

G55-S53 

نظارت و کنترل بر ساخت و 

ساز و  اجرای ضوابط و 

مقررات شهرسازی و 

 معماری

G55-S53-P51 

تدوین ،بروزرسانی و نظارت بر اجرایی 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در 

 ساخت وساز شهری

G55-S53-P52 
ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و 

 ساز شهری

G56 

توسعه و بهبود هدفمند و 

متوازن زیرساخت ها و 

خدمات شهری برای 

 شهروندان و گردشگران

G56-S51 

تامین متوازن فضاهای 

خدماتی و تجاری مورد نیاز 

 شهروندان

G56-S51-P51 
گسترش دسترسی شهروندان به شبکه 

 انوارتوزیع سبد خ

G56-S51-P52 
توسعه و بهسازی زیر ساخت های خدماتی 

 و محرومیت زدایی مناطق

G56-S52  توسعه و بهبود زیر ساختG56-S52-P51 
توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری 

 ویژه گردشگران
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کد 

 هدف
 هدف

کد 

 راهبرد
 سیاست کد سیاست راهبرد

های خدماتی مورد نیاز 

 گردشگران 
G56-S52-P52 

گی، گسترش و غنی سازی برنامه های فرهن

 سیاحتی ویژه گردشگران 

G56-S53 

توسعه زیر ساختهای 

فرهنگی ، ورزشی و 

تفریحی و غنی سازی 

 اوقات فراغت شهروندان

G56-S53-P51 توسعه کمی و کیفی فرهنگسرا 

G56-S53-P52 توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی 

G56-S53-P53 
توسعه برنامه های ورزشی و تفریحی 

 شهروندان

G56-S54 

بهسازی و نوسازی 

تاسیسات ، ماشین االت و 

 زیرساخت های شهری

G56-S54-P51 بهسازی و نگهداری تاسیسات شهری 

G56-S54-P52 نوسازی و بهسازی ماشین آالت عمرانی 

G57 

همکاری در توسعه اقتصادی 

شهر همراه با پایدار سازی 

منابع درآمدی و مشارکت 

 بخش خصوصی

G57-S51 

ل و تقویت مشارکت و تسهی

سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در توسعه زیر 

 ساخت ها و فضاهای شهری

G57-S51-P51 
شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و 

 فرصتهای مشارکت بخش خصوصی

G57-S51-P52 
مشارکت با بخش خصوص در توسعه 

 زیرساخت های گردشگری 

G57-S51-P53 
تسهیل فرایند جذب تعامل ، اعتماد سازی و 

 سرمایه های بخش خصوصی

G57-S52 

بهبود شرایط کسب و کار 

در راستای رونق اقتصاد 

 شهری

G57-S52-P51 
ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری، 

 خدماتی و کارگاهی در سطح شهر

G57-S53 
توسعه منابع درآمدی پایدار 

 شهری

G57-S53-P51 
تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی 

 ایدارپ

G57-S53-P52 
افزایش مشارکت شهروندان در تامین 

 هزینه های شهر

G57-S54 
مدیریت بهینه منابع و 

 مصارف 

G57-S54-P51 استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد 

G57-S54-P52 مدیریت هزینه و انضباط مالی 

G57-S54-P53 
ی ارتقای بهره وری سیستم های بودجه ریز

 و حسابداری

G51 

بهبود نظام حمل و نقل و 

ترافیک و روان و سالم سازی 

 عبور ومرور شهری

G51-S51 

افزایش مشارکت های 

اجتماعی شهروندان در 

 مدیریت و اداره شهر

G51-S51-P51 

توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و 

بسترهای الزم برای مشارکت مردم در 

 برنامه ریزی شهر

G51-S51-P52 ارتقاء پاسخگویی به شهروندان 

G51-S52 ارتقای فرهنگ شهروندی 

G51-S52-P51 
گسترش آموزش های حقوق و تکالیف 

 شهروندی 

G51-S52-P52 

محتوا سازی و حمایت از تولید و عرضه 

خدمات و محصوالت فرهنگی در راستای 

 ارتقاء هویت و فرهنگ شهروندی
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 ( ییاجرا یاستهای)س یپوشش لیطرحها بر اساس تحل تدوین-5-3

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G11-S11 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری

سیاست 

 اجرایی
G11-S11-P11 توسعه فضای سبز شهری 

-G11-S11 طرح

P11-A1 
 توسعه فضای سبز تفرجگاهی 

-G11-S11 طرح

P11-A2 
 توسعه فضای سبز معابر، میادین و رفیوژها

-G11-S11 طرح

P11-A3 
 توسعه پارک های جنگلی درون شهری

-G11-S11 طرح

P11-A4 
 )بانوان ، کودکان و ..( توسعه باغ و بوستانهای موضوعی و تخصصی

 

 

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط زیست سا

 شهری

 G11-S11 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری

سیاست 

 اجرایی
G11-S11-

P12 
 توسعه فضای سبز پیراشهری

-G11-S11 طرح

P12-A1 توسعه کمربند سبز حفاظتی شهر 

-G11-S11 طرح

P12-A2 ل اراضی باکاربری های غیرشهری و متروکه به فضای سبزتبدی 
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G11-S11 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری

-G11-S11 سیاست اجرایی

P13 
 زپیرایی عرصه های فضای سبز شهری ساماندهی و با

-G11-S11 طرح

P13-A1 
 بازپیرایی،ترمیم و تجهیز فضاهای سبز شهری

-G11-S11 طرح

P13-A2 
 مقاوم به کم آبیبومی و شناسایی و جایگزینی گونه های 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 یمحیط زیست شهر

 G11-S11 راهبرد
نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن فضای سبز شهری و 

 پیرا شهری

سیاست 

 اجرایی
G11-S11-

P14 
 حفاظت و نگهداری از فضای سبز شهر

-G11-S11 طرح

P14-A1 

استفاده از نوآوری و دانش و تکنولوژی روز در نگهداری فضای 

 سبز

-G11-S11 طرح

P14-A2 
 های نظارت بر نگهداری فضای سبز ارتقاء مدیریت و سیستم 

-G11-S11 طرح

P14-A3 

و زیست  حفاظت از باغات  خصوصی و منابع طبیعی اکولوژیکی

 بومها
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G11-S11 راهبرد
فضای سبز شهری نگهداری و توسعه هدفمند و متوازن 

 و پیرا شهری

 فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز G11-S11-P15 سیاست اجرایی

 توسعه فضای سبز خانگی و خصوصی G11-S11-P15-A1 طرح

 G11-S11-P15-A2 طرح

اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی شهروندان در خصوص 

 نگهداری فضای سبز شهری و خانگی 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G11-S12 راهبرد

 بهبود کیفیت تنظیف شهری G11-S12-P11 سیاست اجرایی

-G11-S12-P11 طرح

A1 
 شهریافزایش مکانیزاسیون جمع اوری پسماند و تنظیف  

-G11-S12-P11 طرح

A2 

خورها ، جوی ها و کانالهای دفع فاضالب  و تنظف ساماندهی

 شهری

-G11-S12-P11 طرح

A3 

مدیریت و راهبری بهینه جمع آوری و انتقال پسماند و رفت و 

 روب شهری

-G11-S12-P11 طرح

A4 
 مدیریت و کنترل تولید پسماند شهر 

-G11-S12-P11 طرح

A5 
 مدیریت شیرابه ها
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G11-S12 راهبرد

 تفکیک از مبدا و مدیریت پسماندهای خشک G11-S12-P12 سیاست اجرایی

 اند خشکاحداث کارخانجات بازیافت پسم G11-S12-P12-A1 طرح

 ایجاد ایستگاههای ثابت و موقت جمع آوری پسماندخشک G11-S12-P12-A2 طرح

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G11-S12 راهبرد

-G11-S12 سیاست اجرایی

P13 
 حصال ارزش از پسماندهای شهریپردازش و است

-G11-S12 طرح

P13-A1 
 توسعه و بهره وری مراکز پردازش پسماند

-G11-S12 طرح

P13-A2 
 پردازش پسماندهای ساختمانی

-G11-S12 طرح

P13-A3 
 استحصال انرژی از پسماند
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G11 هدف
ری ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایدا

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G11-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G11-S12-

P14 
 مدیریت دفن بهداشتی 

-G11-S12 طرح

P14-A1 
 دفن پسماندو بهداشتی سازی لندفیل های  توسعه

-G11-S12 طرح

P14-A2 
 ساماندهی مراکز دفن نخاله ساختمانی

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G11-S12 راهبرد

-G11-S12 سیاست اجرایی

P15 
 ارتقای بهداشت شهری 

-G11-S12 طرح

P15-A1 
 احداث سرویس های بهداشتی عمومی در معابر

-G11-S12 طرح

P15-A2 
 ان ،حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری به انسانکنترل جمعیت جوندگ
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 ارتقای سطح سالمت و بهداشت شهری G11-S12 راهبرد

 ارتقای فرهنگ مدیریت پسماند شهروندان  G11-S12-P10 سیاست اجرایی

 G11-S12-P10-A1 طرح

اصالح الگوی مصرف در راستای کاهش تولید  و تفکیک پسماند 

 در مبدا

 G11-S12-P10-A2 طرح

آموزش ، فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان در  پاکیزه نگه 

 داشتن شهر

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری محیط 

 زیست شهری

 G11-S13 راهبرد
و کنترل آالینده های طبیعی  صیانت و بهره برداری بهینه از منابع

 زیست محیطی شهری

 مدیریت بهره برداری منابع آب  G11-S13-P11 سیاست اجرایی

 استفاده از روشهای نوین آبیاری فضای سبز G11-S13-P11-A1 طرح

 فضای سبز تصفیه پساب و استفاده در آبیاری G11-S13-P11-A2 طرح

 احداث و توسعه خطوط انتقال آب و کلکتورها  G11-S13-P11-A3 طرح

 G11-S13-P11-A4 طرح

و کنترل مصارف چاه های آب و تامین منابع  تجهیز ، بهینه سازی

 جدید

 جدا سازی و حذف آب شرب از آب فضای سبز G11-S13-P11-A5 طرح

 G11-S13-P11-A0 طرح

های نوین بهره برداری از آب های  مطالعه و پیاده سازی سیستم

 سطحی و خاکستری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ساماندهی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری 

 محیط زیست شهری

 G11-S13 راهبرد
و کنترل طبیعی  صیانت و بهره برداری بهینه از منابع

 آالینده های زیست محیطی شهری

 مدیریت انرژی G11-S13-P12 سیاست اجرایی

 G11-S13-P12-A1 طرح

مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات و تجهیزات  

 در اختیار شهرداری

 G11-S13-P12-A2 طرح

 استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات و تجهیزات شهری

 و ابنیه های متعلق به شهرداری

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G11 هدف
ی ، حفاظت و بهبود مستمر کیفیت و پایداری سامانده

 محیط زیست شهری

 G11-S13 راهبرد
و کنترل طبیعی  صیانت و بهره برداری بهینه از منابع

 آالینده های زیست محیطی شهری

 ساماندهی صنایع و مشاغل آالینده و کاهش آالینده های شهری G11-S13-P13 سیاست اجرایی

-G11-S13-P13 طرح

A1 
 و ساماندهی صنوف کارگاهی آالینده انتقال 

-G11-S13-P13 طرح

A2 
 ساماندهی و رفع مزاحمت اصناف )رسته های شغلی(

-G11-S13-P13 طرح

A3 
 پاالیش مستمر آالیندگی های زیست محیطی و ذرات معلق

-G11-S13-P13 طرح

A4 
 لوایح در خصوص اخذ عوارض آالیندگیو تصویب تدوین 
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 وعموض کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 توسعه و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانی G12-S11 راهبرد

-G12-S11 سیاست اجرایی

P11 
 افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی موتوری

-G12-S11 طرح

P11-A1 
 وسرانی )معمولی و تندرو(تامین ناوگان جدید اتوب

-G12-S11 طرح

P11-A2 
 و تجهیز به سیستم سرمایشیبهینه سازی ناوگان اتوبوسرانی 

-G12-S11 طرح

P11-A3 
 توسعه خطوط و ایستگاه های اتوبوس 

-G12-S11 طرح

P11-A4 
 ایجاد و توسعه خطوط ویژه )انحصاری( تردد اتوبوس تندرو

-G12-S11 طرح

P11-A5 
 جدید تاکسیرانیتامین ناوگان 

-G12-S11 طرح

P11-A0 
 احداث  ایستگاه های تاکسیرانی

-G12-S11 طرح

P11-A7 
 نگهداری ، کنترل و نظارت حمل و نقل عمومی موتوری

 

  



 گزارش فاز دوم –بندرعباس  پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری 

91 

 

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم   

 سازی عبور ومرور شهری

 و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل همگانیتوسعه  G12-S11 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G12-S11-P12 برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی 

-G12-S11-P12 طرح

A1 
 خطوط حمل و نقل ریلی یمطالعات و طراح

-G12-S11-P12 طرح

A2 
 احداث خطوط و تامین تجهیزات قطار شهریحفر تونل و 

-G12-S11-P12 طرح

A3 
 توسعه ایستگاه های قطار شهریاحداث و 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G12-S12 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

 G12-S12-P11 سیاست اجرایی
سهیالت و سیستم های حمل و نقل شهری برای عابران، ایمن سازی ت

 افراد معلول و سالمند

-G12-S12-P11 طرح

A1 

ایمن سازی معابر و مناسب سازی گذرگاه های عابر پیاده جهت 

 حرکت معلولین و سالمندان

-G12-S12-P11 طرح

A2 

احداث و نگهداری گذرگاه های همسطح و غیر همسطح عابر 

 پیاده

-G12-S12-P11 طرح

A3 
 توسعه پل های مکانیزه عابرین پیاده
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G12-S12 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

 ارتقای ایمنی شبکه معابر سواره رو G12-S12-P12 سیاست اجرایی

 گره های ترافیکیاصالح هندسی معابر و  G12-S12-P12-A1 طرح

 احداث و اجرای عالئم افقی و هشداردهنده ترافیکی و ایمنی G12-S12-P12-A2 طرح

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G12 هدف
 بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور  

 ومرور شهری

 G12-S12 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و 

 نقل شهری با محیط زیست 

 G12-S12-P13 سیاست اجرایی
کنترل و کاهش آالینده های زیست محیطی ناشی از سیستم ها و 

 تسهیالت حمل و نقل شهری

 G12-S12-P13-A1 طرح

فنی خودروهای سبک و  توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه

 سنگین و ارتقاء نظارت و کارایی معاینه ها

 G12-S12-P13-A2 طرح

سنجش مستمر و کاهش  تولید آالینده های زیست محیطی 

 توسط ناوگان حمل و نقل عمومی موتوری

 G12-S12-P13-A3 طرح

کنترل و کاهش آالیندگی های صوتی ناشی از سیستم حمل و 

 نقل

 G12-S12-P13-A4 طرح

استفاده از انرژی های مدرن )هیبریدی و برقی( در توسعه ناوگان 

 حمل و نقل

 G12-S12-P13-A5 طرح

استفاده از انرژی های نو در چراغ ها و تابلوهای حمل و نقل 

 شهری

 

 



 گزارش فاز دوم –بندرعباس  پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری 

93 

 

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور   

 شهری

 G12-S12 راهبرد
ایمن سازی و افزایش سازگاری سیستم ها و تسهیالت حمل و نقل 

 شهری با محیط زیست 

 گسترش حمل و نقل غیرموتوری )دوچرخه  و عابر پیاده(  G12-S12-P14 سیاست اجرایی

 توسعه، ترمیم و نگهداری تسهیالت و معابر ویژه دوچرخه G12-S12-P14-A1 طرح

 توسعه، ترمیم و نگهداری مسیرهای پیاده رو G12-S12-P14-A2 طرح

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 مدیریت عرضه و تقاضای سفر G12-S13 راهبرد

 مدیریت و راهبری تقاضای سفر درون شهری G12-S13-P11 سیاست اجرایی

 G12-S13-P11-A1 طرح

اجرای طرح ها و محدودیت های ترافیکی تردد خودروهای شخصی 

 و کم سرنشین

 G12-S13-P11-A2 طرح

مطالعه و ارائه طرح های متفاوت سازی ساعات شروع و پایان سفرهای 

اداری، تجاری، آموزشی و خدماتی در راستای مدیریت سفر و تصویب در 

 مراجع ذیصالح
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 وعموض کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی   

 عبور ومرور شهری

 مدیریت عرضه و تقاضای سفر G12-S13 راهبرد

 ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان G12-S13-P12 سیاست اجرایی

 G12-S13-P12-A1 طرح

عرضه محتواهای آموزشی و فرهنگ سازی و آموزش موضوع 

 هروندان و رانندگان حمل و نقل عمومیترافیک برای ش

 G12-S13-P12-A2 طرح

همکاری های دو جانبه و توسعه ظرفیت های مدیریتی پلیس  افزایش

 راهور

 G12-S13-P12-A3 طرح

برنامه ریزی و ارائه طرح های ایمنی و تسهیالت عبور و مرور دانش 

 آموزان با همکاری سازمان آموزش و پرورش

 G12-S13-P12-A4 طرح

ترویج ، ارتقای و آموزش فرهنگ و دانش ترافیک از طریق رسانه 

 های عمومی )صداو سیما( 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری   G12 هدف

 بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیریت و کنترل ترافیک G12-S14 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G12-S14-P11 توسعه مرکز مدیریت هوشمند ترافیک 

 G12-S14-P11-A1 طرح

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

 تخلفات

 توسعه و تجهیز مرکز داده کنترل ترافیک G12-S14-P11-A2 طرح

 ی کنترل هوشمند تقاطع هاایجاد و توسعه سیستم ها G12-S14-P11-A3 طرح

 ITSاستفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های  G12-S14-P11-A4 طرح
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور   

 ومرور شهری

 G12-S14 راهبرد
ت و کنترل بکارگیری سیستمهای حمل و نقل هوشمند در مدیری

 ترافیک

سیاست 

 اجرایی
G12-S14-P12 هوشمندسازی تجهیزات و تاسیسات حمل و نقل شهری 

-G12-S14 طرح

P12-A1 
 (vmsتوسعه و مدیریت تجهیزات هدایت ترافیک شهری)تابلوهای 

-G12-S14 طرح

P12-A2 
 مدیریت هوشمند پارکینگ های شهری

-G12-S14 طرح

P12-A3 

ه از کارت های الکترونیکی شهروندی در توسعه و یکپارچگی استفاد

 سیستم های حمل و نقل

-G12-S14 طرح

P12-A4 
 استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش تاکسیرانی

-G12-S14 طرح

P12-A5 
 استقرار و نگهداری سیستم هوشمند مدیریت و پایش  اتوبوسرانی

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور شهری بهبود نظام حمل   G12 هدف

 نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  حمل و نقل شهری G12-S15 راهبرد

 تکمیل ، احداث و نگهداری شبکه  سلسله مراتبی معابر  G12-S15-P11 سیاست اجرایی

-G12-S15 طرح

P11-A1 
 2و1ه توسعه شبکه معابر شریانی درج

-G12-S15 طرح

P11-A2 
 توسعه شبکه معابر محلی

-G12-S15 طرح

P11-A3 
 احداث، توسعه و بهسازی بزرگراه ها

-G12-S15 طرح

P11-A4 
 نگهداری، تعمیرات و بهسازی ساختارمند شبکه معابر

-G12-S15 طرح

P11-A5 
 توسعه و نگهداری تقاطع غیرهمسطح، تونل و موارد مشابه
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G12 هدف
بهبود نظام حمل و نقل و ترافیک و روان و سالم سازی عبور ومرور   

 شهری

 G12-S15 راهبرد
نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  حمل و نقل 

 شهری

سیاست 

 اجرایی
G12-S15-P12 ساماندهی و توسعه فضای پارکینگ 

-G12-S15 طرح

P12-A1 
 نه سازی پارکینگ های عمومی سطح شهرتوسعه و بهی 

-G12-S15 طرح

P12-A2 
 ساماندهی پارکینگ های حاشیه معابر

-G12-S15 طرح

P12-A3 

مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های بخش دولتی 

 در راستای ایجاد پارکینگ های درون شهری

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G12 هدف
ترافیک و روان و سالم سازی بهبود نظام حمل و نقل و   

 عبور ومرور شهری

 G12-S15 راهبرد
نگهداری و توسعه شبکه معابر و زیر ساخت های ارتباطی  

 حمل و نقل شهری

سیاست 

 اجرایی
G12-S15-P13 توسعه کمی و کیفی، تسهیالت و پایانه های تردد مسافر برون شهری و بار 

-G12-S15 طرح

P13-A1 
 ی پایانه های مسافربری برون شهریتوسعه، تجهیز و بهساز

-G12-S15 طرح

P13-A2 
 توسعه، تجهیز و بهسازی ایستگاه های تخلیه و حمل بار درون شهری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند 

 شهری

 شهری مدیریت در یمحور دانش و نوآوری ، خالقیت ارتقا G13-S11 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S11-

P11 
 کاربردی به مطالعات و پژوهش های شهری-ارتقاء نگرش راهبردی

-G13-S11 طرح

P11-A1 

ارتقاء کیفی و کمی مطالعات کاربردی در حوزه های مدیریت 

 شهری

-G13-S11 طرح

P11-A2 

ایجاد زیرساخت تبادل و انتقال دانش پروژه های شهری در سطح 

 داری )شبکه مدیریت دانش شهرداری(شهر

-G13-S11 طرح

P11-A3 
 تقویت ساختار و نقش مرکز پژوهش در تصمیمات مدیران

-G13-S11 طرح

P11-A4 

حمایت از مطالعات و  پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در 

 موضوعات مدیریت شهری

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G13 هدف
مدیریت مطلوب و هوشمند توسعه و نهادینه سازی بنیان های 

 شهری

 ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مدیریت شهری G13-S11 راهبرد

-G13-S11 سیاست اجرایی

P12 
 ارتقاء سطح دانش و آگاهی سرمایه های انسانی شهرداری

-G13-S11 طرح

P12-A1 
 آنالیز شغل و شاغل و انطباق آن

-G13-S11 طرح

P12-A2 
 دسازی منابع انسانی نیازسنجی و توانمن

-G13-S11 طرح

P12-A3 

ایجاد ساختار شناسایی و حمایت از ایده ها و پیشنهادات خالقانه 

 پرسنل 
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 G13-S11 راهبرد
یریت ارتقا خالقیت ، نوآوری و دانش محوری در مد

 شهری
سیاست 

 اجرایی
G13-S11-

P13 
 ساماندهی و برنامه ریزی بهره ور منابع انسانی 

-G13-S11 طرح

P13-A1 
 برنامه ریزی منابع انسانی

-G13-S11 طرح

P13-A2 
 اصالح و بروزرسانی سیستم حقوق و دستمزد شهرداری

-G13-S11 طرح

P13-A3 
 یروی انسانیساماندهی و ساختاردهی جذب، نگهداشت و ارتقاء ن

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک G13-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S12-P11 توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات 

-G13-S12 طرح

P11-A1 

استقرار نظام جامع فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت شهری 

(ICTMP) 

-G13-S12 طرح

P11-A2 
 شناسایی و تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری بهنگام شهرداری

-G13-S12 طرح

P11-A3 
 توسعه زیرساخت های ذخیره، نگهداری و انتقال داده

-G13-S12 طرح

P11-A4 
 یکپارچه سازی شبکه های مخابراتی و بی سیم شهرداریتوسعه و 
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 هوشمندسازی و ایجاد شهرداری الکترونیک G13-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S12-P12 شمندتوسعه خدمات و سرویس های الکترونیکی هو 

-G13-S12 طرح

P12-A1 

توسعه سرویس های الکترونیکی قابل ارائه به شهروندان )سرویس های 

 شهروندی(

-G13-S12 طرح

P12-A2 
 مکانیزه نمودن فرآیندهای کاری شهرداری

-G13-S12 طرح

P12-A3 
 توسعه دفاتر ارائه خدمات الکترونیک شهرداری

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G13 هدف
هادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و توسعه و ن

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G13-S13 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S13-P11 چابک و منطقی سازی ساختار و فرایندهای سازمانی 

-G13-S13 طرح

P11-A1 
 شناسایی ، تدوین و مهندسی مجدد فرایندهای کاری شهرداری 

-G13-S13 حطر

P11-A2 
 استقرار کامل چارت سازمانی شهرداری
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G13-S13 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S13-P12 ینه نمودن سیستم ها و نظامات بهره ور مدیریتیبرنامه محوری وگسترش و نهاد 

-G13-S13 طرح

P12-A1 
 نی برنامه ریزی و برنامه محوری در مجموعه شهرداری باتوسعه م

-G13-S13 طرح

P12-A2 

پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و تصمیمگیری ) مدیریت پروژه ، 

 ارزیابی عملکرد ، جبران خدمات ، رصدخانه شهری (

 

سطح 

 ردیراهب
 موضوع کد

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G13-S13 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S13-

P13 
 توسعه زیرساختهای آمار و اطالعات شهرداری

-G13-S13 طرح

P13-A1 

و فرایندهای آماری کلیه حوزه استانداردسازی و صحت سنجی اقالم 

های ماموریتی شهرداری بر اساس مفاهیم آماری زیر ساختهای اطالعات مکانی 

(SDI) 

-G13-S13 طرح

P13-A2 

توسعه پایگاه اطالعاتی مکانی )نقشه دیجیتال شهر و ایجاد ژئوپرتال 

 شهری(

-G13-S13 طرح

P13-A3 
 عاتی شهرداریبروز آوری ،توسعه و یکپارچه سازی بانک های اطال
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G13 هدف
توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و 

 هوشمند شهری

 ساختاری نظام مدیریت شهرداری -تحول سازمانی  G13-S13 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G13-S13-

P14 
 قانون مداری و ارتقای شفافیت و سالمت اداری

-G13-S13 طرح

P14-A1 

اف سازی کلیه فرایندها ، دستورالعمل ها و رویه های کاری شف

 شهرداری

-G13-S13 طرح

P14-A2 
 تهیه منشور و آیین نامه اخالقی و انظباطی 

-G13-S13 طرح

P14-A3 
 تکریم ارباب رجوع و گسترشی بازرسی های فی و قانونی

 
سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G13 هدف
دیریت مطلوب و توسعه و نهادینه سازی بنیان های م

 هوشمند شهری

 توسعه دیپلماسی شهری G13-S14 راهبرد

-G13-S14 سیاست اجرایی

P11 
 حضور و نقش آفرینی در عرصه مدیریت شهری در تراز ملی و بین المللی

-G13-S14 طرح

P11-A1 
 ایجاد و توسعه پرتال بهنگام شهرداری به زبان های مختلف

-G13-S14 طرح

P11-A2 

موضوعی مختلف در زمینه تجارب و دستاوردهای  تهیه گزارشات

 مدیریت شهری شهرداری بندرعباس

-G13-S14 طرح

P11-A3 
 تبادل دانش و تجربیات با کالنشهرهای هدف

-G13-S14 طرح

P11-A4 

برقراری ارتباط با سازمان های بین المللی تاثیرگذار در مدیریت شهری 

 ...(، بانک توسعه آسیایی وUnhabitat)متروپلیس، 

-G13-S14 طرح

P11-A5 
 میزبانی برگزاری همایش ها و رخدادهای مدیریت شهری



 گزارش فاز دوم –بندرعباس  پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری 

152 

 

 
 

 موضوع کد سطح راهبردی

 توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب و هوشمند شهری G13 هدف

 توسعه دیپلماسی شهری G13-S14 راهبرد

 و تبادل تجربیاتگسترش پیمان های خواهرخواندگی  G13-S14-P12 سیاست اجرایی

-G13-S14 طرح

P12-A1 
 شناسایی و رایزنی با شهرهای هدف به منظور تبادل پیمان خواهرخواندگی 

-G13-S14 طرح

P12-A2 

تبادل تجربیات با شهرهای موفق ملی و بین المللی و استفاده حداکثری از 

 پژوهشی موجود -ظرفیت های علمی

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 ی ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و انسان سازارتقا G14 هدف

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

سیاست 

 اجرایی
G14-S11-P11  و دریا ایمن سازی ومقاوم سازی فضاهای شهری در برابر سوانح ناشی از زمین 

-G14-S11 طرح

P11-A1 
 زی و نوسازی ساختمان های شهرداریمقاوم سازی ، بهسا

 G14-S11-P11-A2 طرح
مقاوم سازی و بهسازی پل ها و تقاطع های غیرهمسطح وتاسیسات شهری 

 حساس

 شناسایی و تحلیل مخاطره گسل های شهری G14-S11-P11-A3 طرح

 G14-S11-P11-A4 طرح
نظارت بررعایت مقررات، ضوابط و دستورالعمل های ایمنی در خصوص 

 ت و ساز و گودبرداریساخ

 G14-S11-P11-A5 طرح
مقاوم سازی سازه ها و المانهای شهری ، درختان کهنسال و بزرگ سطح 

 شهر

-G14-S11 طرح

P11-A0 
 ارتقا ضریب ایمنی ساحل در برابر طوفان و سونامی احتمالی
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 انح طبیعی و انسان سازارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سو G14 هدف

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

سیاست 

 اجرایی
G14-S11-P12 هدایت و مدیریت آبهای سطحی و پیشگیری از سیالب 

-G14-S11 طرح

P12-A1 
 و کانالهای موجود خورهااحیاء و ساماندهی 

-G14-S11 طرح

P12-A2 

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

 پذیری سیالب

-G14-S11 طرح

P12-A3 

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

 های سطحی و چاههای جذبی

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G14 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

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

 بحران

سیاست 

 اجرایی
G14-S12-P11  توسعه زیرساخت های انسانی و فیزیکی پیشگیری و مقابله با حریق 

-G14-S12 طرح

P11-A1 
 توسعه  ناوگان و تجهیزات امداد و اطفا 

-G14-S12 طرح

P11-A2 
 هیدرانتتوسعه شبکه 

-G14-S12 طرح

P11-A3 
 توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نشانی

-G14-S12 طرح

P11-A4 
 توانمند سازی و ارتقاء سطح مهارت و دانش آتش نشان ها
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G14 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

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

 بحران

سیاست 

 شناسایی، توسعه و تجهیز مراکز امن و اسکان اضطراری در سطح شهر G14-S12-P12 اجرایی

-G14-S12 طرح

P12-A1 
 مکان های اسکان اضطراری شهری تجهیزمکانیابی و 

-G14-S12 طرح

P12-A2 

با بافت های ایجاد و تجهیز پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران متناسب 

 متنوع شهری

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G14 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

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

 بحران

 له با بحرانارتقاء میزان آمادگی برای پیشگیری و مقاب G14-S12-P13 سیاست اجرایی

 G14-S12-P13-A1 طرح

آموزش گروه های مردمی و داوطلبین برای مواقع بحران و توزیع 

 محتواهای آموزشی مناسب

 ایجاد پایگاه های آموزشی محلی مدیریت بحران G14-S12-P13-A2 طرح

 آموزش و افزایش تعداد آتش نشان داوطلب G14-S12-P13-A3 طرح

 رح جامع پدافند غیرعامل شهرتهیه ط G14-S12-P13-A4 طرح

 برگزاری مانورهای درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت بحران G14-S12-P13-A5 طرح

 تهیه و اجرای طرح جامع و برنامه عملیاتی مدیریت بحران شهر G14-S12-P13-A0 طرح
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G14 هدف
ح طبیعی و ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوان

 انسان ساز

 G14-S13 راهبرد
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های 

 غیررسمی 

سیاست 

 اجرایی
G14-S13-

P11 
 ارتقای مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده

-G14-S13 طرح

P11-A1 

جلب مشارکت بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری جهت 

 فرسودهاحیای بافت 

-G14-S13 طرح

P11-A2 
 تشویق به اجرای پروژه های تجمیعی شهروندان در بافت فرسوده

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G14 هدف
ارتقای ایمنی شهر و شهروندان در برابر سوانح طبیعی و 

 انسان ساز

 G14-S13 راهبرد
نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های 

 غیررسمی 

-G14-S13 ییسیاست اجرا

P12 

ارتقاء کیفی و کمی سرانه خدمات اساسی شهری و ایمنی در محدوده بافت 

 فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی

-G14-S13 طرح

P12-A1 

شناسایی و اولویت بندی بازگشایی معابر در محدوده بافت فرسوده 

 شهری با تاکید بر بهبود دسترسی ها ی اضطراری

-G14-S13 طرح

P12-A2 
 سازی نقاط غیر ایمن در بافت های فرسوده شهری ایمن

-G14-S13 طرح

P12-A3 

طرحهای بازآفرینی و محرک شهری محالت فرسوده با تاکید بر تامین 

 سرانه های خدمات اساسی

-G14-S13 طرح

P12-A4 

طرح های ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بارویکرد تامین سرانه 

 های خدمات اساسی
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 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G15 هدف

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری G15-S11 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G15-S11-P11 ساماندهی و زیبا سازی  و هویت بخشی  سیما و منظر  شهری 

-G15-S11 طرح

P11-A1 

هری  )گرافیک شهری، نقاشی دیواری و احداث و توسعه هنرهای ش

 نقش برجسته و...(

-G15-S11 طرح

P11-A2 
 احداث و توسعه آثار حجمی ، نماد و المانهای شهری 

-G15-S11 طرح

P11-A3 
 ساماندهی سازه های تبلیغات محیطی احداث و 

-G15-S11 طرح

P11-A4 
 ساماندهی تابلوهای شهری

-G15-S11 طرح

P11-A5 
 ویژه  اماکندین و زیبا سازی میا

-G15-S11 طرح

P11-A0 
 طراحی و توسعه آبنماهای شهری

-G15-S11 طرح

P11-A7 
 نورپردازی شهری

-G15-S11 طرح

P11-A8 
 ساماندهی نازیبایی های شهری و حذف زوائد بصری

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G15 هدف

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری G15-S11 راهبرد

 توسعه و ساماندهی مبلمان و المان های شهری G15-S11-P12 سیاست اجرایی

 توسعه  و ساماندهی مبلمان شهری پارک ها ، معابر و فضاهای شهری G15-S11-P12-A1 طرح

-G15-S11 طرح

P12-A2 

شهری مطابق با شرایط لمان تدوین ضوابط و استاندارد طراحی مب

 فرهنگی و اقلیمی بندرعباس
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 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G15 هدف

 زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما ، منظر و فضاهای شهری G15-S11 راهبرد

 گی و تاریخی شهراحیاء و حفاظت از محورهای فرهن G15-S11-P13 سیاست اجرایی

 شناسایی و شناسنامه دار کردن محورهای فرهنگی و تاریخی  G15-S11-P13-A1 طرح

 G15-S11-P13-A2 طرح

همکاری در مرمت و بازسازی محورهای ارزشمند تاریخی و 

 فرهنگی

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G15 هدف

 انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری  G15-S12 دراهبر

 پیاده سازی طرح های توسعه شهری  G15-S12-P11 سیاست اجرایی

 بروزرسانی وتصویب طرح های جامع و تفصیلی شهر  G15-S12-P11-A1 طرح

 G15-S12-P11-A2 طرح
تهیه، بروز رسانی و کاربست طرح های موضوعی و موضعی در 

 یلیراستای تحقق طرح تفص

 طرح باز تولید و احیاء اراضی متروک شهری G15-S12-P11-A3 طرح

 طرح های ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی ساحل  G15-S12-P11-A4 طرح

 طراحی شهری پهنه ها و محورهای مستعد شهری  G15-S12-P11-A5 طرح
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 هویت فضاهای شهری سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و G15 هدف

 انتظام بخشی به کالبد و فضای شهری  G15-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G15-S12-

P12 
 مدیریت و نظارت بر حریم شهر

-G15-S12 طرح

P12-A1 
 تهیه و اجرای طرح های ساماندهی موضعی و موضوعی ویژه حریم

-G15-S12 طرح

P12-A2 

تای توسعه کمربند سبز هماهنگی با سایر دستگاه های ذیصالح در راس

 در حریم با هدف جلوگیری از رشد کالبدی شهر

-G15-S12 طرح

P12-A3 
 تهیه طرحهای ساماندهی و زیباسازی ورودی های شهر

-G15-S12 طرح

P12-A4 
 کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در حریم

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 ضاهای شهریسازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت ف G15 هدف

 G15-S13 راهبرد
نظارت و کنترل بر ساخت و ساز و  اجرای ضوابط و مقررات 

 شهرسازی و معماری

سیاست 

 اجرایی
G15-S13-

P11 

تدوین ،بروزرسانی و نظارت بر اجرایی ضوابط و مقررات 

 شهرسازی و معماری در ساخت و ساز شهری

-G15-S13 طرح

P11-A1 
 مطابق با قوانین و مقرراتکنترل و نظارت بر ساخت و ساز 

-G15-S13 طرح

P11-A2 
 بروزرسانی قوانبن و مقررات موضوعی در حوزه  ساخت وساز شهری 

-G15-S13 طرح

P11-A3 
 استقرار و تقویت پلیس ساختمان
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 سازماندهی و اعتالی سیما ، منظر و هویت فضاهای شهری G15 هدف

 G15-S13 راهبرد
ارت و کنترل بر ساخت و ساز و  اجرای ضوابط و مقررات نظ

 شهرسازی و معماری

سیاست 

 اجرایی
G15-S13-

P12 
 ارتقای نظام کنترل فنی و اجرایی ساخت و ساز شهری

-G15-S13 طرح

P12-A1 
 تقویت سیاست ها و برخوردهای قانونی و موثر بر تخلفات ساختمانی

-G15-S13 طرح

P12-A2 

ی فرآیند صدور پروانه و نظارت بر اجرای ساخت و اصالح و بروزرسان

 سازها

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان G10-S11 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G10-S11-

P11 
 گسترش دسترسی شهروندان به شبکه توزیع سبد خانوار

-G10-S11 طرح

P11-A1 
 احداث و توسعه بازارها و روز بازارها

-G10-S11 طرح

P11-A2 

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

 و تره بار
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G10 هدف
ند و متوازن زیرساخت ها و خدمات توسعه و بهبود هدفم

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 تامین متوازن فضاهای خدماتی و تجاری مورد نیاز شهروندان G10-S11 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G10-S11-

P12 
 توسعه و بهسازی زیر ساخت های خدماتی و محرومیت زدایی مناطق

-G10-S11 طرح

P12-A1 
 ن ها و افزایش ظرفیت دفن امواتتوسعه و بهسازی آرامستا

-G10-S11 طرح

P12-A2 
 محرومیت زدایی از مناطق و محالت کمتر توسعه یافته 

 

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 خدماتی مورد نیاز گردشگران توسعه و بهبود زیر ساخت های  G10-S12 راهبرد

-G10-S12 سیاست اجرایی

P11 
 توسعه و تجهیز مراکز اسکان موقت شهری ویژه گردشگران

-G10-S12 طرح

P11-A1 

ی هدایت گردشگران و مدیریت گردشگران در ایام اوج ایجاد ستادها

 مسافر

-G10-S12 طرح

P11-A2 
 توسعه و تجهیز و بهسازی مراکز اسکان موقت شهرداری
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G10-S12 راهبرد
توسعه و بهبود زیر ساخت های خدماتی مورد نیاز 

 گردشگران 

-G10-S12 سیاست اجرایی

P12 
 ژه گردشگران گسترش و غنی سازی برنامه های فرهنگی، سیاحتی وی

-G10-S12 طرح

P12-A1 
 ارائه خدمات و محصوالت فرهنگی به گردشگران

-G10-S12 طرح

P12-A2 
 ایجاد تورها و سرویس های ویژه گردشگری

-G10-S12 طرح

P12-A3 
 ایجاد زمینه های جذب توریست با استفاده از پتانسیلهای ساحل و دریا

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G10 هدف
بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات توسعه و 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G10-S13 راهبرد
توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی 

 سازی اوقات فراغت شهروندان

-G10-S13 سیاست اجرایی

P11 
 توسعه کمی و کیفی فرهنگسرا

-G10-S13 طرح

P11-A1 
 ا و گسترش شعاع پوشش آنهااحداث و توسعه فرهنگسراه

-G10-S13 طرح

P11-A2 
 ارتقاء کیفی محتوا و برنامه های قابل ارائه در فرهنگسراها
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G10-S13 راهبرد
، ورزشی و تفریحی و غنی  توسعه زیر ساختهای فرهنگی

 سازی اوقات فراغت شهروندان

 توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی G10-S13-P12 سیاست اجرایی

-G10-S13 طرح

P12-A1 
 توسعه ، تجهیز و نگهداری کتابخانه ها 

-G10-S13 طرح

P12-A2 
 نفوذ فرهنگ کتابخوانی  با برگزاری مسابقه و همایش

-G10-S13 طرح

P12-A3 

و ارتقاء کیفی)محتوایی( و کمی کتاب های موجود در  تجهیز

 کتابخانه های عمومی

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G10-S13 راهبرد
توسعه زیر ساختهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و غنی 

 اغت شهروندانسازی اوقات فر

سیاست 

 اجرایی
G10-S13-P13 توسعه برنامه های ورزشی و تفریحی شهروندان 

-G10-S13 طرح

P13-A1 

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

 جشنواره

-G10-S13 طرح

P13-A2 
 ایجاد زیر ساخت ها و امکانات و سالنهای ورزشی 

-G10-S13 طرح

P13-A3 
 سایت های تفریحی ویژهایجاد 
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G10-S14 راهبرد
بهسازی و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و زیرساخت های 

 شهری

سیاست 

 اجرایی
G10-S14-P11 ات شهریبهسازی و نگهداری تاسیس 

-G10-S14 طرح

P11-A1 
 استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری

-G10-S14 طرح

P11-A2 
 مدیریت حفاری های درون شهری

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G10 هدف
توسعه و بهبود هدفمند و متوازن زیرساخت ها و خدمات 

 شهری برای شهروندان و گردشگران

 G10-S14 راهبرد
و نوسازی تاسیسات ، ماشین االت و زیرساخت های بهسازی 

 شهری

سیاست 

 اجرایی
G10-S14-P12 نوسازی و بهسازی ماشین آالت عمرانی 

-G10-S14 طرح

P12-A1 
 تامین و نوسازی ناوگان ماشین آالت عمرانی مورد نیاز

-G10-S14 طرح

P12-A2 

الت مرکز نگهداری، بهسازی و تعمیرات ماشین آ توسعه و بهینه سازی

 عمرانی و خدماتی

 

  



 گزارش فاز دوم –بندرعباس  پروژه تدوین برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری 

114 

 

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 G17-S11 راهبرد
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

سیاست 

 اجرایی
G17-S11-P11 شناسایی و معرفی پتانسیلهای اقتصادی و فرصتهای مشارکت بخش خصوصی 

-G17-S11 طرح

P11-A1 

شناسایی فرصت ها و فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی 

 )واسپاری،پیمانکاری،برون سپاری و خصوصی سازی(

-G17-S11 طرح

P11-A2 
 ان معرفی فرصت های مشارکت و سرمایه گذاری به سرمایه گذار

-G17-S11 طرح

P11-A3 

تهیه و بروزرسانی آلبوم فرصت های سرمایه گذاری شهرو شهرداری 

 بندرعباس 

 
سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 G17-S11 راهبرد
بخش خصوصی در توسعه  تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری

 زیر ساخت ها و فضاهای شهری

 مشارکت با بخش خصوص در توسعه زیرساخت های گردشگری  G17-S11-P12 سیاست اجرایی

-G17-S11 طرح

P12-A1 

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

 ساخت های گردشگری 

-G17-S11 طرح

P12-A2 
 خصوصی صنعت گردشگری کشور فعالین و جلب مشارکت  سازیاعتماد 

-G17-S11 طرح

P12-A3 

تهیه طرح های ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیر ساخت های 

 گردشگری
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی 

 منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 G17-S11 راهبرد
تسهیل و تقویت مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 در توسعه زیر ساخت ها و فضاهای شهری

سیاست 

 اجرایی
G17-S11-P13 تعامل ، اعتماد سازی و تسهیل فرایند جذب سرمایه های بخش خصوصی 

-G17-S11 طرح

P13-A1 

شناسایی و تحلیل الگوهای مختلف مشارکتی در پروژه های شهری و 

 بخشی مدل های سرمایه گذاریتنوع 

-G17-S11 طرح

P13-A2 

تحلیل و کاهش ریسک های سرمایه گذاری در پروژه های شهری و 

 ارتقاء امنیت سرمایه گذاری

-G17-S11 طرح

P13-A3 

تهیه، تدوین و پیگیری تصویب الیحه تشویق و تسهیل سرمایه گذاری 

 و مشارکت بخش خصوصی منطبق بر الزامات قانونی

 

 

 سطح

 راهبردی
 موضوع کد

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی 

 منابع درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 بهبود شرایط کسب و کار در راستای رونق اقتصاد شهری G17-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G17-S12-P11 ساماندهی مشاغل و صنوف تجاری، خدماتی و کارگاهی در سطح شهر 

-G17-S12 طرح

P11-A1 

توسعه و احداث شهرک های تخصصی کسب و کار با مشارکت 

 بخش دولتی و خصوصی

-G17-S12 طرح

P11-A2 

مشارکت و حمایت در توسعه مراکز اداری و تجاری در مقیاس ملی 

 در سطح شهر
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 موضوع کد سطح راهبردی

 G17 هدف
ی منابع درآمدی همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار ساز

 و مشارکت بخش خصوصی

 توسعه منابع درآمدی پایدار شهری G17-S13 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G17-S13-

P11 
 تنوع بخشی ظرفیت ها و منابع درآمدی پایدار

-G17-S13 طرح

P11-A1 

ممیزی و بهره برداری از ظرفیت امالک و مستغالت شهرداری در 

 راستای تامین درآمد پایدار

-G17-S13 طرح

P11-A2 
 شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های شهرداری در جهت کسب درآمد

-G17-S13 طرح

P11-A3 
 پیگیری اخذ عوارض از خدمات بدون عوارض شهرداری

-G17-S13 طرح

P11-A4 
 جذب منابع مالی ملی و استانی در راستای پروژه های شهری

-G17-S13 طرح

P11-A5 

لی) انتشار اوراق ، صکوک ، وام و...( به استفاده بهینه از بازارهای ما

 عنوان مکمل نظام درامدی 

-G17-S13 طرح

P11-A0 
 افزایش حداکثری درآمدهای حاصل از عوارض و نوسازی

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع درآمدی 

 و مشارکت بخش خصوصی

 توسعه منابع درآمدی پایدار شهری G17-S13 راهبرد

-G17-S13 سیاست اجرایی

P12 
 افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر

-G17-S13 طرح

P12-A1 

تسهیل فرآیند صدور و پرداخت انواع عوارض شهری به صورت غیر 

 حضوری

-G17-S13 طرح

P12-A2 

ستای پرداخت طراحی و ارائه بسته های تشویقی و محرک متنوع در را

 به موقع عوارض شهری

-G17-S13 طرح

P12-A3 

تدوین و تصویب لوایح اخذ بهای خدمات از شهروندان بر پایه قیمت 

 شدهتمام
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 ت بهینه منابع و مصارف مدیری G17-S14 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G17-S14-P11 استفاده بهینه از اموال و داراییهای راکد 

-G17-S14 طرح

P11-A1 

شناسایی بانک اطالعات امالک، اموال و داراییهای راکد مشهود و 

 نامشهود

-G17-S14 طرح

P11-A2 

شهود برنامه ریزی در راستای بهره برداری و استفاده از داراییهای نام

 شهرداری

-G17-S14 طرح

P11-A3 
 درآمدزایی از امالک و داراییهای راکد مشهود شهرداری

 

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G17 هدف
همکاری در توسعه اقتصادی شهر همراه با پایدار سازی منابع 

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 مدیریت بهینه منابع و مصارف  G17-S14 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G17-S14-P12 مدیریت هزینه و انضباط مالی 

-G17-S14 طرح

P12-A1 

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

 راستای بهینه سازی مصرف منابع

-G17-S14 طرح

P12-A2 
 کنترل هزینه های جاری و نگهداری شهر
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G17 هدف
شهر همراه با پایدار سازی منابع  همکاری در توسعه اقتصادی

 درآمدی و مشارکت بخش خصوصی

 مدیریت بهینه منابع و مصارف  G17-S14 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G17-S14-P13 ارتقای بهره وری سیستم های بودجه ریزی و حسابداری 

-G17-S14 طرح

P13-A1 
 استقرار بودجه ریزی عملیاتی با رویکرد برنامه محوری

-G17-S14 طرح

P13-A2 

پیاده سازی حسابداری تعهدی متناسب با  شهرداری در تمامی حوزه 

 های شهرداری

 

سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G18 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش 

 مشارکتهای مردمی در اداره شهر

 G18-S11 راهبرد
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و 

 راداره شه

سیاست 

 اجرایی
G18-S11-P11 

توسعه محالت و ایجاد ظرفیت ها و بسترهای الزم برای مشارکت مردم در برنامه 

 ریزی شهر

-G18-S11 طرح

P11-A1 
 تدوین سند توسعه محالت بر اساس نیازهای شهروندان

-G18-S11 طرح

P11-A2 

توسعه مدیریت و نظارت بر عملکرد در سطح محالت با همکاری 

 نشهروندا

-G18-S11 طرح

P11-A3 

ایجاد شبکه اجتماعی همیاران محله و  توسعه اتاق های فکر با حضور 

نخبگان و صاحب نظران شهر به منظور مشارکت در نظارت و تصمیم سازی) 

 سرای محالت(
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سطح 

 موضوع کد راهبردی

 G18 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش 

 داره شهرمشارکتهای مردمی در ا

 G18-S11 راهبرد
افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان در مدیریت و 

 اداره شهر

سیاست 

 اجرایی
G18-S11-P12 ارتقاء پاسخگویی به شهروندان 

-G18-S11-P12 طرح

A1 
 افزایش اثربخشی مالقات مردمی مدیران شهرداری با شهروندان 

-G18-S11-P12 طرح

A2 

مردمی شهرداری و پیگیری شکایات و توسعه سامانه های ارتباط 

 درخواست های مردمی

-G18-S11-P12 طرح

A3 
 پیاده سازی نظام تکریم ارباب رجوع در سطح شهرداری

 

 

 موضوع کد سطح راهبردی

 G18 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش 

 مشارکتهای مردمی در اداره شهر

 دیارتقای فرهنگ شهرون G18-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G18-S12-P11  گسترش آموزش های حقوق و تکالیف شهروندی 

-G18-S12-P11 طرح

A1 

برگزاری کارگاه ها و فعالیت های آموزشی و ترویجی حضوری و 

 غیرحضوری با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی

-G18-S12-P11 طرح

A2 
 پذیرش ایده های خالقانه شهروندان
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سطح 

 راهبردی
 موضوع کد

 G18 هدف
تقویت و اشاعه مبانی فرهنگ شهروندی و گسترش مشارکتهای مردمی در 

 اداره شهر

 ارتقای فرهنگ شهروندی G18-S12 راهبرد

سیاست 

 اجرایی
G18-S12-

P12 

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

 راستای ارتقاء هویت و فرهنگ شهروندی

-G18-S12 طرح

P12-A1 

تولید و حمایت از محتواهای شنیداری و دیداری در حوزه فرهنگ 

 شهروندی 

-G18-S12 طرح

P12-A2 
 حمایت از انتشار و ترویج کتاب های مرتبط با فرهنگ شهروندی

-G18-S12 طرح

P12-A3 
 پاسداشت مناسبت های دینی، آیینی و انقالبی

-G18-S12 طرح

P12-A4 

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

 هدف ارتقای هویت و فرهنگ شهروندی

 

 

 

 

 

 


