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 اهداف عملیاتی و کمی متناسب با رویکردهای مصوب دوره ششم شورای اسالمی شهر شیراز تدوین درختواره -1

 اند:بدین شکل تنظیم نموده اسالمی رانیدر ا( علیهم السالم) سومین حرم اهل بیتانداز شهر شیراز را متناسب با شورای اسالمی شهر شیراز در دوره ششم فعالیت خود، چشم

و در تراز مطلوب  یاسالم یرانیا تیبا اصالت و هو داریپا یهااز شاخص برخوردار و یاسالم رانیدر ا (السالم همیعل) تیحرم اهل ب نیسوم 1404در افق  رازیشهر مقدس ش"

 "خواهد بود. یاسالم یرانیا یبر اساس سبک زندگ مفتخر عزتمند و یدر علم و ادب و هنر و برخوردار از شهروندان ایو سرآمد در منطقه غرب آس بایز یشهر ،یانقالب اسالم

 باشد:می بندیطبقهکه در پنج محور موضوعی به شرح ذیل قابل  استبه تصویب رسیدهمورد  72، رویکردهای شورای اسالمی شهر در مذکورانداز بر همین اساس  و در راستای دستیابی به چشم

 ایرانی اسالمی تمدن و فرهنگ 

 ایرانی اسالمی فرهنگ با همساز اقتصاد و پیشرفت 

 شهروندی حقوق و محوری عدالت 

 بخش آرامش و ایمن پاک، شهری 

 سازمانی سازی نوین و معماری 
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متعدد با  کارشناسیاهداف عملیاتی و اهداف کمی را تدوین نموده و سپس این اهداف در جلسات انداز و رویکردهای مصوب دوره ششم شورای اسالمی شهر شیراز، مبتنی بر چشم در ادامه، مشاور

 گردید. تدقیقر گرفت و در نهایت رسی قراهای تخصصی مورد برکارگروه دبیرخانه برنامه، تیم مدیریت و نظارت طرح و

ها و و همچنین جلسات داخلی معاونتن تلفیق شورای اسالمی شهر شیراز( )بویژه آخرین جلسه با کمیسیو الذکرفوقنتایج حاصل از بحث و بررسی عناوین اهداف عملیاتی و کمی در جلسات 

 (.3که در ادامه ارائه خواهد شد )جدول شماره  شده بندیجمعکمی  -های تابعه شهرداری، در جدولی تحت عنوان درختواره اهداف عملیاتیسازمان

  و را در برگرفته  شهریمدیریت  و ...(  ، عمرانی)اجتماعی، اقتصادی د موضوعیابعا کلیهدوره ششم شورای اسالمی شهر شیراز  مصوبرویکردهای اوالً ذکر این نکته حائز اهمیت است که

 اهداف عملیاتی و اهداف کمی متناسب با یبایستمیاست، ( 1400-1404شیراز )ساله شهرداری ه عملیاتی پنجرو، برنامپیش یبرنامهبا توجه به اینکه لیکن ، باشدبسیار جامع و فراگیر می

  .باشدهای کشور ها و دهیاریهای ابالغی سازمان شهرداریها و بخشنامهو منطبق بر ساختار سازمانی مصوب آن با توجه به دستورالعمل تدوین شدهرداری شیراز شه مأموریتیحوزه 

 شته که با ویژگی منحصر بفرد بودن اهداف عملیاتی و عدی دادهد که هر کدام از رویکردهای مصوب ماهیتی چندبُدر ثانی بررسی رویکردهای مصوب شورای اسالمی شهر شیراز نشان می

  است.لذا مشاور در برخی موارد ناگزیر به تکرار اهداف عملیاتی و کمی ذیل رویکردهای متفاوت بوده ؛اهداف کمی در درختواره اهداف مغایرت دارد

 عملیاتی و تنها در اهداف  ،یک رویکردمربوط به تمامی ابعاد الزاماً چراکه  ،کل درختواره انجام شود با توجه به توضیح فوق، الزم است بررسی اهداف عملیاتی و کمی بصورت یکپارچه و در

 ذیل آن محقق نخواهد شد.کمی 
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 .استارائه شدهبه شرح ذیل  درختواره اهداف عملیاتی و کمیراهنمای جدول  در ادامه،

 کمیراهنمای درختواره اهداف عملیاتی و اهداف : 1جدول 

 توضیحات راهنما رنگ

 پارسل صورتی
 پیشنهاد حذف از سوی کارگروه

 مشاور(توسط )عدم قبول 

که مشاور با حذف آنان مخالف بوده و یا بر لزوم جایگزینی آنان بدلیل حفظ اصول  های تخصصی شهراریاعضای کارگروهبرخی حذفیات مدنظر 

 درختواره تأکید دارد.

 پارسل نارنجی
 سوی کارگروهپیشنهاد افزودن هدف از 

 مشاور(توسط )مورد قبول 
 است.شهرداری است که مورد قبول مشاور بوده و به جداول افزوده شدههای تخصصی اعضای کارگروههای پیشنهادی اهداف و سنجه

 پارسل آبی
زینی و اصالح هدف از سوی کارگروه پیشنهاد جایگ

 مشاور( توسط )مورد قبول

پیشنهادی مشاور  لیکن به لحاظ محتوایی با اهداف ،اندشهرداری جایگزین شدههای تخصصی اعضای کارگروههایی که توسط اهداف و سنجه

 است.اند و مورد قبول واقع شدهقرابت داشته

 استشدهو اصالح لحاظ نگارشی ویرایش به یهایی که متن آنان طی فرآینداهداف و سنجه هدفعنوان ویرایش نگارشی  نوشتار با رنگ قرمز

 شهرداری نیازمند حذف است.های تخصصی اعضای کارگروهها که از دید بخشی از متن اهداف یا سنجه هدف از سوی کارگروهعنوان حذف بخشی از  نوشتار با رنگ آبی
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 دوره ششم شورای اسالمی شهر شیراز مصوبدرختواره اهداف عملیاتی و اهداف کمی متناسب با رویکردهای : ارائه 2 جدول

 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

1 

تالش مستمر برای بروز و اعتالی مظاهر فرهنگ 

انقالب اسالمی در کالن شهر شیراز با محوریت 

سومین حرم اهل بیت )علیهم السالم( در ایران 

 ها و نهادهابا سایر دستگاه همگام« اسالمی

افزایش میزان فضاهای شهری طراحی شده 

های فرهنگی، بااستفاده از عناصر و مولفه

 نمادین و هویتی شهر

های معماری و پذیری طرحافزایش تحقق

شهرسازی با الهام از عناصر فرهنگی و هویتی 

 شهر شیراز

-  

افزایش تعداد موزه های فرهنگی با محوریت 

 هویت فرهنگسازی شهروندی
-  

افزایش زیرساخت ها و تجهیزات اطالع 

 رسانی و تاثیرگذاری فرهنگی
-  

های معماری و شهرسازی تهیه افزایش طرح

شده توسط شهرداری با الهام از عناصر 

 فرهنگی و هویتی شهر شیراز

-  

افزایش اقدامات اجرایی و مشارکتی شهرداری 

 برند گردشگری شهر شیرازدر زمینه تقویت 

های اجرا شده در راستای افزایش تعداد پروژه

 تحقق طرح برند گردشگری شهر شیراز
-  

ها گذاری در ایجاد زیرساختافزایش سرمایه

به منظور توسعه شیراز به عنوان قطب 

 گردشگری )سالمت، مذهبی، تاریخی و ...(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

پذیری طرح برند افزایش میزان تحقق

 گردشگری شهر شیراز
-  

2 

پیگیری تهیه سند جامع مختصات و شاخص 

های شهر اسالمی ـ ایرانی در شهر شیراز، از 

طریق آسیب شناسی طرحهای آمایش سرزمینی، 

 اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی شیراز
افزایش اقدامات شهرداری در زمینه بهبود 

 ایرانی -های شهر اسالمیوضعیت شاخص

افزایش تعداد اقدامات اجرایی شهرداری در 

سازی سطح شهر در راستای پیاده

 اسالمی -های شهر ایرانیشاخص

-  

های تهیه شده افزایش تعداد شناسنامه

 اسالمی-های شهر ایرانیشاخص
-  

3 
انداز ی، بازنگری و تدوین مجدد سند چشمبررس

 شیراز

افزایش تعداد اقدامات اجرایی شهرداری در 

سازی سطح شهر در راستای پیاده

 اسالمی -های شهر ایرانیشاخص

-  

های تهیه شده افزایش تعداد شناسنامه

 اسالمی-های شهر ایرانیشاخص
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

4 

پایبندی، تقویت هویت، ترویج و عمق بخشی به 

فرهنگ عمومی شهروندی با رویکرد الگوی 

ایرانی و حرکت به سوی عزت بخشی -اسالمی 

 واقعی

افزایش میزان تولیدات و تبلیغات محیطی و 

ای در زمینه آموزش حقوق و وظایف رسانه

 اسالمی -شهروند ایرانی

افزایش آمار تبلیغات محیطی شهرداری در 

های زمینه آموزش حقوق و مسئولیت

 اجتماعی در سطح شهر

-  

شهرداری در پذیری بودجه افزایش تحقق

تهیه محتوای آموزشی قابل پخش در 

های محلی و محیطی در زمینه حقوق و رسانه

 های اجتماعیمسئولیت

-  

افزایش تعداد محتوای آموزشی تولیدشده 

)متن، عکس، فیلم و پادکست( توسط 

های محلی شهرداری جهت پخش در رسانه

های در زمینه آموزش حقوق و مسئولیت

 اجتماعی

-  

پذیری گری و مسئولیتارتقاء بسترهای مطالبه

 شهروندان در امور شهری

افزایش اقدامات عملیاتی محول شده به 

 شهروندان توسط شهرداری
-  

های آموزشی برگزارشده افزایش تعداد برنامه

گری شهروتدان توسط در زمینه مطالبه

 شهرداری

-  

های ملی و محلی افزایش تعداد برنامه

 مشارکت شهروندان در سطح شهر شیراز
-  

های اجتماعی هدف افزایش تعداد گروه

های آموزشی آشنایی با حقوق و وظایف برنامه

 شهروندی

-  

های افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه

 گری و حقوق شهروندیآموزشی مطالبه
-  

های اجراشده با مشارکت افزایش سهم برنامه

های برگزارشده توسط برنامهعمومی از کل 

 شهرداری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

5 

توجه به فرهنگ عمومی انقالب اسالمی بویژه 

فرهنگ پاکدستی، حرکت جهادی، ایثار و 

شهادت وپاسداشت نام و خاطره شهدای واالمقام 

 و تکریم جامعه ایثارگران انقالب اسالمی

های افزایش زمینه معرفی و نمایش سرمایه

شهر )با استفاده از فرهنگی، نمادین و هویتی 

ندگان، هنرمندان، تاریخ نگاران ظرفیت نویس

 ...(و

افزایش آمار تبلیغات محیطی در زمینه عرضه 

های فرهنگی، هویتی و و نمایش سرمایه

 تاریخی شهر شیراز

-  

های تهیه شده سمعی و بصری افزایش برنامه

های در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

تاریخی شهر شیراز با فرهنگی، هویتی و 

 همکاری صدا و سیمای استان

-  

های ها و نمایشگاهافزایش تعداد جشنواره

هنری برگزار شده  با همکاری/  -فرهنگی

 توسط  شهرداری

-  

کننده در افزایش تعداد نفر برنامه شرکت

ها المللی، جشنوارهمراسم ملی و بین

 ها(ها ، کنفرانس و نمایشگاه)همایش

-  

های بومی محلی افزایش تعداد نمایش

 برگزارشده با مشارکت شهرداری
-  

افزایش سهم بودجه اختصاص یافته به تولید 

های محتوا در زمینه معرفی و عرضه سرمایه

های  جمعی فرهنگی و هویتی شهر در رسانه

 های مجازیمحلی، محیطی و شبکه

-  

در میادین کننده افزایش سهم جمیتی شرکت

 تعزیه تحت سرپرستی و یا حمایت شهرداری
-  

کننده در افزایش سهم جمیتی شرکت

های بومی محلی تحت سرپرستی و یا نمایش

 حمایت شهرداری

-  

های تبلیغاتی افزایش سهم زیرساخت

)بیلبورد، استند، تلویزیون شهری و...( 

اختصاص یافته به عرضه و نمایش 

فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر های سرمایه

 شیراز

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

هنری  تولید -افزایش محصوالت فرهنگی

های شده در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

 فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز

-  

  - افزایش میادین تعزیه

6 

ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی و هنجارهای 

شیراز و اسالمی با توجه به آداب و فرهنگ اصیل 

ارزشهای انقالب اسالمی و جاری شدن روح 

 دیانت و اخالق اسالمى در شهر و شهروندان

ها و احترام به های ترویج ارزشافزایش برنامه

 اجتماعی -میراث فرهنگی

  - افزایش تعداد پایگاه های معرفت افزایی

های کنندگان پایگاهافزایش تعداد مراجعه

های مذهبی هیئتافزایی، تکایا و معرفت

 تحت سرپرستی و یا حمایت شهرداری

-  

کننده در مراسم افزایش سهم جمیتی شرکت

های تاریخی، اسالمی و بزرگداشت چهره

 ایرانی

-  

افزایش فضاهای شهری مناسب)دارای سایه 

 بان( جهت استقرار تکایا و هیئت های مذهبی
-  

تاریخی، های افرایش مراسم بزرگداشت چهره

 اسالمی و ایرانی
-  

افزایش حمایت از تحکیم نقش خانواده در 

 جامعه

 -های فرهنگیها و کالسافزایش تعداد برنامه

اجتماعی برگزارشده با محوریت خانواده 

 توسط شهرداری

-  

های ورزشی ها و کالسافزایش تعداد برنامه

 برگزارشده با حمایت یا توسط شهرداری
-  

کننده در افزایش سهم جمعیت شرکت

های ورزشی برگزار شده با ها و کالسبرنامه

 حمایت یا توسط شهرداری

-  

کنندگان در افزایش سهم جمعیتی شرکت

اجتماعی  -های فرهنگیها و کالسبرنامه

برگزار شده با محوریت خانواده توسط 

 شهرداری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش سهم جمعیتی مراجعین به مراکز 

 ایرانی-ارایه خدمات سبک زندگی اسالمی
-  

افزایش مراکز ارایه خدمات سبک زندگی 

 ایرانی-اسالمی
-  

های خاص مندی گروهافزایش میزان بهره

 های زندگیهای آموزش مهارتجامعه از برنامه

های تولیدشده با افزایش تعداد برنامه

های زندگی با محوریت آموزش مهارت

 سیمای استان همکاری صدا و

-  

های تولیدشده با محوریت افزایش سهم برنامه

های های زندگی از کل برنامهآموزش مهارت

 تولیدشده با همکاری صدا و سیمای استان

-  

دیدگان افزایش سهم جمعیتی آسیب

های شهرداری اجتماعی تحت پوشش حمایت

 )نگهداری، آموزش و ...(

-  

کننده در شرکت افزایش سهم جمعیتی

اجتماعی -های توانمندسازی اقتصادیبرنامه

 پذیر(شهروندان )اقشار آسیب

-  

کاهش نرخ رشد آسیب دیدگان اجتماعی )در 

گری، کودکان کار و خیابان، های تکدیحوزه

 معتادین متجاهر(

-  

7 
تالش برای تبلور شاخص های اعطایی مقام 

 شیراز.معظم رهبری به مردم شیراز  و شهر 

های افزایش زمینه معرفی و نمایش سرمایه

فرهنگی، نمادین و هویتی شهر )با استفاده از 

ندگان، هنرمندان، تاریخ نگاران ظرفیت نویس

 ...(و

افزایش آمار تبلیغات محیطی در زمینه عرضه 

های فرهنگی، هویتی و و نمایش سرمایه

 تاریخی شهر شیراز

-  

شده سمعی و بصری های تهیه افزایش برنامه

های در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز با 

 همکاری صدا و سیمای استان

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های ها و نمایشگاهافزایش تعداد جشنواره

هنری برگزار شده  با همکاری/  -فرهنگی

 توسط  شهرداری

-  

کننده در افزایش تعداد نفر برنامه شرکت

ها المللی، جشنوارهملی و بین مراسم

 ها(ها ، کنفرانس و نمایشگاه)همایش

-  

های بومی محلی افزایش تعداد نمایش

 برگزارشده با مشارکت شهرداری
-  

افزایش سهم بودجه اختصاص یافته به تولید 

های محتوا در زمینه معرفی و عرضه سرمایه

های  جمعی فرهنگی و هویتی شهر در رسانه

 های مجازیمحلی، محیطی و شبکه

-  

کننده در میادین افزایش سهم جمیتی شرکت

 تعزیه تحت سرپرستی و یا حمایت شهرداری
-  

کننده در افزایش سهم جمیتی شرکت

های بومی محلی تحت سرپرستی و یا نمایش

 حمایت شهرداری

-  

های تبلیغاتی افزایش سهم زیرساخت

تلویزیون شهری و...( )بیلبورد، استند، 

اختصاص یافته به عرضه و نمایش 

های فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر سرمایه

 شیراز

-  

هنری  تولید -افزایش محصوالت فرهنگی

های شده در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

 فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز

-  

  - افزایش میادین تعزیه

  - افزایش تعداد پایگاه های معرفت افزایی 8
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

نمودبخشی به سنت ها، بازشناسی هویت و 

و تثبیت « ظرفیت های بی نظیر شیراز»ارزشها و 

جایگاه تاریخی و معاصر شیراز ، مرکز استان 

فارس به عنوان قطب زبان و ادبیات فارسی، علم، 

ادب و هنر در سطوح ملی، منطقه ای و بین 

 المللی .

ها و احترام به های ترویج ارزشافزایش برنامه

 ماعیاجت -میراث فرهنگی

های کنندگان پایگاهافزایش تعداد مراجعه

های مذهبی افزایی، تکایا و هیئتمعرفت

 تحت سرپرستی و یا حمایت شهرداری

-  

کننده در مراسم افزایش سهم جمیتی شرکت

های تاریخی، اسالمی و بزرگداشت چهره

 ایرانی

-  

فضاهای شهری مناسب)دارای سایه افزایش 

 بان( جهت استقرار تکایا و هیئت های مذهبی
-  

های تاریخی، افرایش مراسم بزرگداشت چهره

 اسالمی و ایرانی
-  

های افزایش زمینه معرفی و نمایش سرمایه

فرهنگی، نمادین و هویتی شهر )با استفاده از 

 ، هنرمندان، تاریخ نگارانظرفیت نویسندگان

 ...(و

افزایش آمار تبلیغات محیطی در زمینه عرضه 

های فرهنگی، هویتی و و نمایش سرمایه

 تاریخی شهر شیراز

-  

های تهیه شده سمعی و بصری افزایش برنامه

های در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز با 

 همکاری صدا و سیمای استان

-  

های ها و نمایشگاهتعداد جشنوارهافزایش 

هنری برگزار شده  با همکاری/  -فرهنگی

 توسط  شهرداری

-  

کننده در افزایش تعداد نفر برنامه شرکت

ها المللی، جشنوارهمراسم ملی و بین

 ها(ها ، کنفرانس و نمایشگاه)همایش

-  

های بومی محلی افزایش تعداد نمایش

 شهرداری برگزارشده با مشارکت
-  

افزایش سهم بودجه اختصاص یافته به تولید 

های محتوا در زمینه معرفی و عرضه سرمایه
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های  جمعی فرهنگی و هویتی شهر در رسانه

 های مجازیمحلی، محیطی و شبکه

کننده در میادین افزایش سهم جمیتی شرکت

 تعزیه تحت سرپرستی و یا حمایت شهرداری
-  

کننده در سهم جمیتی شرکت افزایش

های بومی محلی تحت سرپرستی و یا نمایش

 حمایت شهرداری

-  

های تبلیغاتی افزایش سهم زیرساخت

)بیلبورد، استند، تلویزیون شهری و...( 

اختصاص یافته به عرضه و نمایش 

های فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر سرمایه

 شیراز

-  

هنری  تولید -فرهنگیافزایش محصوالت 

های شده در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

 فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز

-  

  - افزایش میادین تعزیه

افزایش میزان فضاهای شهری طراحی شده 

های فرهنگی، بااستفاده از عناصر و مولفه

 نمادین و هویتی شهر

های معماری و پذیری طرحافزایش تحقق

شهرسازی با الهام از عناصر فرهنگی و هویتی 

 شهر شیراز

-  

افزایش تعداد موزه های فرهنگی با محوریت 

 هویت فرهنگسازی شهروندی
-  

افزایش زیرساخت ها و تجهیزات اطالع 

 رسانی و تاثیرگذاری فرهنگی
-  

های معماری و شهرسازی تهیه افزایش طرح

از عناصر  شده توسط شهرداری با الهام

 فرهنگی و هویتی شهر شیراز

-  

9 
کاهش محسوس آسیب ها و محرومیت های 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از طریق شناخت 

افزایش ارائه خدمات توسط مراکز مشاوره 

 شهرداری
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

و احصاء مسائل و اولویت بندی برای دستیابی به 

 شاخص های پایدار رفع آسیب ها

افزایش اقدامات شهرداری در زمینه 

پذیر آسیببرخوردار و توانمندسازی اقشار کم

 جامعه

 -های توانمندسازی اقتصادی افزایش برنامه

 پذیر(اجتماعی )اقشار آسیب
-  

افزایش تعداد آسیب دیدگان اجتماعی 

)متکدیان، کودکان کار و خیابان، معتادین 

 متجاهر( ساماندهی شده توسط شهرداری

-  

افزایش تعداد اماکن مهارت آموزی به 

 کودکان کار
-  

 -های فرهنگیها و کالسافزایش تعداد برنامه

نشین و اجتماعی برگزارشده در مناطق حاشیه

 مهاجرپذیر با حمایت یا توسط شهرداری

-  

ها افزایش تعداد جمعیت تحت پوشش برنامه

اجتماعی برگزارشده در -های فرهنگیو کالس

 نشین و مهاجرپذیرمناطق حاشیه

-  

افزایش سطح مهارت )ساعات آموزش( آسیب 

 خواهاندیدگان اجتماعی و توان
-  

های مربوطه افزایش همکاری با دستگاه

بمنظور کاهش نرخ رشد آسیب دیدگان 

گری، کودکان های تکدیاجتماعی)در حوزه

 کار و خیابان، معتادین متجاهر(

-  

های خاص مندی گروهمیزان بهرهافزایش 

 های زندگیهای آموزش مهارتجامعه از برنامه

های تولیدشده با افزایش تعداد برنامه

های زندگی با محوریت آموزش مهارت

 همکاری صدا و سیمای استان

-  

های تولیدشده با محوریت افزایش سهم برنامه

های های زندگی از کل برنامهآموزش مهارت

 تولیدشده با همکاری صدا و سیمای استان

-  

دیدگان افزایش سهم جمعیتی آسیب

های شهرداری اجتماعی تحت پوشش حمایت

 )نگهداری، آموزش و ...(

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

کننده در افزایش سهم جمعیتی شرکت

اجتماعی -های توانمندسازی اقتصادیبرنامه

 پذیر(شهروندان )اقشار آسیب

-  

آسیب دیدگان اجتماعی )در  کاهش نرخ رشد

گری، کودکان کار و خیابان، های تکدیحوزه

 معتادین متجاهر(

-  

10 

اصالت بخشی به هویت خانواده و صیانت از آن به 

عنوان رکن جامعه اسالمی ایرانی با توجه به 

 تعامالت اجتماعی محله محور

افزایش حمایت از تحکیم نقش خانواده در 

 جامعه

 -های فرهنگیها و کالسبرنامهافزایش تعداد 

اجتماعی برگزارشده با محوریت خانواده 

 توسط شهرداری

-  

های ورزشی ها و کالسافزایش تعداد برنامه

 برگزارشده با حمایت یا توسط شهرداری
-  

کننده در افزایش سهم جمعیت شرکت

های ورزشی برگزار شده با ها و کالسبرنامه

 شهرداریحمایت یا توسط 

-  

کنندگان در افزایش سهم جمعیتی شرکت

اجتماعی  -های فرهنگیها و کالسبرنامه

برگزار شده با محوریت خانواده توسط 

 شهرداری

-  

افزایش سهم جمعیتی مراجعین به مراکز 

 ایرانی-ارایه خدمات سبک زندگی اسالمی
-  

افزایش مراکز ارایه خدمات سبک زندگی 

 ایرانی-اسالمی
-  

11 

توجه اساسی به ظرفیت جوانان و بانوان و حفظ 

منزلت معنوی آنان برای نیل به جامعه ای مومن 

 ، انقالبی و بانشاط

های آموزشی و حمایتی افزایش برنامه

شهرداری در زمینه اعتمادسازی، تعامل و 

 همکاری شهروندان

های آموزشی در خصوص افزایش برنامه

 همکاری، همدلی و اعتماد اجتماعیروحیه 
-  

افزایش سهم جمعیت تحت پوشش 

های آموزشی ترویج روحیه همکاری، برنامه

 همدلی و اعتماد اجتماعی

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های افزایش سهم کاربست مطالعات و پژوهش

 مرتبط با مبحث سالمت اجتماعی
-  

های مطالعاتی و پژوهشی افزایش طرح

 بحث سالمت اجتماعیاجراشده در خصوص 
-  

های مشوق حضور و افزایش میزان برنامه

های مختلف اجتماعی مشارکت گروه

 )سالمندان، مهاجران، زنان، کودکان، و...(

های آموزشی افزایش تعداد برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

 فرهنگی شهروندان

-  

های آموزشی افزایش تعداد برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

 های خاص اجتماعیفرهنگی ویژه گروه

-  

های برگزار شده در افزایش تعداد جشن

 فضاهای عمومی
-  

های برگزار شده ویژه افزایش تعداد جشن

 های خاص اجتماعی در فضاهای عمومیگروه
-  

 -های فرهنگیافزایش تعداد جشنواره

 برگزار شده در فضاهای عمومیاجتماعی 
-  

 -های فرهنگیافزایش تعداد جشنواره

های خاص اجتماعی برگزار شده ویژه گروه

 اجتماعی در فضاهای عمومی

-  

های آموزشی افزایش تنوع برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

های خاص اجتماعی ) با فرهنگی ویژه گروه

 های هدف(گروهتوجه به انواع 

-  

های خاص های ویژه گروهافزایش سهم برنامه

های آموزشی اجتماعی از کل برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

 فرهنگی

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های ها و جشنوارهافزایش سهم جشن

های خاص اجتماعی ویژه گروه -فرهنگی

 اجتماعی

-  

کننده در افزایش سهم جمعیت شرکت

بخشی و های آموزشی آگاهیبرنامه

 فرهنگی شهروندان -توانمندسازی اجتماعی

-  

کننده در افزایش سهم جمعیتی شرکت

اجتماعی  -های فرهنگیها و جشنوارهجشن

 برگزارشده توسط شهرداری

-  

12 
ریزی برای ارائه خدمات ویژه به سالمندان برنامه

 و معلوالن و افراد دارای نیازهای ویژه

های آموزشی افزایش تعداد برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

 فرهنگی شهروندان

-  

های آموزشی افزایش تعداد برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

 های خاص اجتماعیفرهنگی ویژه گروه

-  

های برگزار شده در افزایش تعداد جشن

 فضاهای عمومی
-  

های برگزار شده ویژه تعداد جشن افزایش

 های خاص اجتماعی در فضاهای عمومیگروه
-  

 -های فرهنگیافزایش تعداد جشنواره

 اجتماعی برگزار شده در فضاهای عمومی
-  

 -های فرهنگیافزایش تعداد جشنواره

های خاص اجتماعی برگزار شده ویژه گروه

 اجتماعی در فضاهای عمومی

-  

های آموزشی افزایش تنوع برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

های خاص اجتماعی ) با فرهنگی ویژه گروه

 های هدف(توجه به انواع گروه

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های خاص های ویژه گروهافزایش سهم برنامه

های آموزشی اجتماعی از کل برنامه

 -بخشی و توانمندسازی اجتماعیآگاهی

 فرهنگی

-  

های ها و جشنوارهافزایش سهم جشن

های خاص اجتماعی ویژه گروه -فرهنگی

 اجتماعی

-  

کننده در افزایش سهم جمعیت شرکت

بخشی و های آموزشی آگاهیبرنامه

 فرهنگی شهروندان -توانمندسازی اجتماعی

-  

کننده در افزایش سهم جمعیتی شرکت

 اجتماعی -های فرهنگیها و جشنوارهجشن

 برگزارشده توسط شهرداری

-  

13 

حمایت از ایجاد و فعالیت هدفمند سازمان های 

ات محله محور، به شهر مردم نهاد )در حوزه خدم

( و هیئات مذهبی و نهادهای فعال و شهروندان

 در مساجد و حسینیه ها

گیری و فعالیت افزایش حمایت از شکل

های نهاد و گروههای مردمها و انجمنسازمان

 های مختلف اجتماعیجهادی در حوزه

پذیری بودجه شهرداری در افزایش تحقق

ها و زمینه حمایت از یا مشارکت در فعالیت

های نهاد و گروههای مردماقدامات سازمان

 جهادی

-  

های مردم نهاد تحت افزایش تعداد سازمان

 حمایت شهرداری
-  

تشکیل های مردم نهاد افزایش تعداد سازمان

 و ثبت شده با حمایت شهرداری
-  

ها و اقدامات مشترک افزایش تعداد فعالیت

های نهاد و گروههای مردمشهرداری با سازمان

 جهادی

-  

های مردم نهاد تشکیل و افزایش سهم سازمان

ثبت شده با حمایت شهرداری از کل 

های مردم نهاد تشکیل و ثبت شده در سازمان

 طول سال

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش میزان کمک مالی شهرداری به 

 نهادهای مردمنسازما
-  

نهاد تحت ها مردمافزایش نسبت سازمان

های حمایت شهرداری از مجموع سازمان

 نهاد فعال در سطح شهرمردم

-  

14 

حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی در جهت احیاء 

و بازشناسی ارزش ها، مفاخر، رویدادهای ملی، 

انقالبی و مذهبی؛ بویژه توجه به سنتهای فاخر 

 بومی و شیرازی

های افزایش زمینه معرفی و نمایش سرمایه

فرهنگی، نمادین و هویتی شهر )با استفاده از 

ندگان، هنرمندان، تاریخ نگاران ظرفیت نویس

 ...(و

افزایش آمار تبلیغات محیطی در زمینه عرضه 

و های فرهنگی، هویتی و نمایش سرمایه

 تاریخی شهر شیراز

-  

های تهیه شده سمعی و بصری افزایش برنامه

های در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز با 

 همکاری صدا و سیمای استان

-  

های ها و نمایشگاهافزایش تعداد جشنواره

هنری برگزار شده  با همکاری/  -فرهنگی

 توسط  شهرداری

-  

کننده در افزایش تعداد نفر برنامه شرکت

ها المللی، جشنوارهمراسم ملی و بین

 ها(ها ، کنفرانس و نمایشگاه)همایش

-  

های بومی محلی افزایش تعداد نمایش

 برگزارشده با مشارکت شهرداری
-  

افزایش سهم بودجه اختصاص یافته به تولید 

های سرمایهمحتوا در زمینه معرفی و عرضه 

های  جمعی فرهنگی و هویتی شهر در رسانه

 های مجازیمحلی، محیطی و شبکه

-  

کننده در میادین افزایش سهم جمیتی شرکت

 تعزیه تحت سرپرستی و یا حمایت شهرداری
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

کننده در افزایش سهم جمیتی شرکت

های بومی محلی تحت سرپرستی و یا نمایش

 حمایت شهرداری

-  

های تبلیغاتی افزایش سهم زیرساخت

)بیلبورد، استند، تلویزیون شهری و...( 

اختصاص یافته به عرضه و نمایش 

های فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر سرمایه

 شیراز

-  

هنری  تولید -افزایش محصوالت فرهنگی

های شده در زمینه عرضه و نمایش سرمایه

 فرهنگی، هویتی و تاریخی شهر شیراز

-  

  - افزایش میادین تعزیه

15 

توجه به کرسی های آزادی اندیشی به منظور 

ترویج فرهنگ نقد، گفتگو و مشورت های 

اجتماعی و فرهنگی در حوزه های مدیریت 

 شهری

افزایش میزان تعامل و همکاری شهرداری با  

 ها و نهادهای مردمیمردم، تشکل

افزایش آمار جلسات مشترک شهرداری با 

 های مردم نهادسازمان
-  

افزایش تعداد برنامه های اجراشده مشترک با 

 (NGOsهای مردم نهاد )همکاری سازمان
-  

های ها و سازمانافزایش تعداد تشکل

 نهاد دارای تعامل با شهرداریمردم
-  

اندیشی های همافزایش جلسات و همایش

 باحضور مردم و نمایندگان مردمی
-  

افزایش سهم جمعیت حاضر در جلسات و 

 اندیشی مردمی با شهرداریهای همهمایش
-  

نهاد های مردمافزایش میزان حضور سازمان

 در جلسات مشترک با شهرداری
-  

16 
توجه ویژه با نگاه جامع به توسعه گردشگری در 

 بافت تاریخی در راستای فرهنگ اسالمی ایرانی

ارتقاء بافت تاریخی شهری گردشگرپذیر با 

 حفظ هویت و اصالت
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

ها و توسعه زیرساخت  افزایش حمایت از تأمین

های و خدمات پشتیبان گردشگری در بافت

 مذهبی و تاریخی شهر

های مکانیابی و تأمین افزایش تعداد طرح

خدمات گردشگری مورد نیاز بافت تاریخی 

 شهر )تهیه شده(

-  

قدیم بهسازی شده  هایافزایش تعداد ورودی

 )بافت اصلی و مرکزی شهر(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان تأمین خدمات پشتیبان 

 گردشگری بافت تاریخی شهر
-  

افزایش میزان تغییر کاربری اعیان)هتل، 

 اقامتگاه، مهمانسرا و...( در بافت تاریخی

هدف از پیشنهاد افزودن 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان گردشگرپذیری بافت تاریخی 

 شهر
-  

17 

برای تحقق « اقتصاد مقاومتی»توجه ویژه  به 

شعارهای یک دهه اخیر مقام معظم رهبری 

 )مدظله العالی(

در شهرداری با رویکرد  ارتقاء مدیریت هزینه

 اقتصاد مقاومتی

  - های حذف شدههزینهافزایش تعداد کد 

  - بافتههای کاهش افزایش تعداد کد هزینه

افزایش نسبت هزینه های عمرانی شهرداری 

 به کل بودجه سال
-  

های جاری شهرداری به کاهش نسبت هزینه

 کل بودجه سال
-  

18 
های نوین تامین منابع ها و مدلتوجه به رویه

 مالی در شهرداری
 درآمدهای پایدار شهرداریافزایش 

های نوین تامین منابع مالی ارتقاء مدل

 شهرداری
-  

 های سوختافزایش تجمعی تعداد جایگاه

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

  - های تبلیغات محیطیافزایش تجمعی سازه

افزایش تعداد تجمعی تأسیسات درآمدزای 

 شهرداری
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

مندی از های بهرهافزایش تعداد زمینه

گذاری )رمزارزها، های نوین سرمایهروش

 بورس، ایدهای دانش بنیان و ....(

-  

افزایش جذب سرمایه از منابع عمومی دولتی 

 های دولتیو منابع داخلی شرکت
-  

افزایش میزان جذب درآمد از طریق قیمت 

 گذاری مناسب

هدف از پیشنهاد افزودن 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش واقعی سهم درآمد پایدار شهرداری

ارتقاء سطح کیفیت و شفافیت نظام مالی 

 شهرداری

افزایش تعداد سامانه های متصل به سامانه 

 هوش تجاری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

های ادواری ارائه شده افزایش تعداد گزارش

 شهرداری به شورا و نهادهای نظارتی
-  

های تهیه شده مناطق افزایش تعداد گزارش

قانون  71در راستای اجرای  ماده 

 ها در موعد مقررشهرداری

-  

های شهرداری دارای افزایش سهم حوزه

 های آنالین سامانه هوش سازمانیگزارش

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

های ثبتی سازی شاخصافزایش میزان پیاده

 در سامانه نظارتی شورای شهر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

19 
تشویق، جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی با هدف تولید ثروت عمومی، رفاه 

گذاری بخش خصوصی در افزایش سهم سرمایه

 رسانی شهریهای عمرانی و خدماتاجراء طرح

گذاری تدوین های سرمایهافزایش تعداد بسته

 شده
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

اجتماعی و منافع چند جانبه ) (شهر، شهروندان 

و سرمایه گذار( بویژه در طرح های هدفمند ارائه 

خدمات شهری در قالب های مستحکم حقوقی ، 

مالی و فنی ضمن توجه به تهیه بسته های 

 رمایه گذاریمنطقی و جذاب س

کنندگان بخش افزایش تعداد مشارکت

های عمرانی و خصوصی در اجرای پروژه

 خدماتی شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

گذاری جذب شده در افزایش میزان سرمایه

 بودجه
-  

گذاری داخلی و خارجی افزایش میزان سرمایه

 های توسعه و عمران شهرداریدر فعالیت

ها به منظور افزایش همکاری با سایر دستگاه

 گذاریرفع مشکالت سرمایه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تسهیالت الزم و بهبود فرآیندهای 

جذب سرمایه و سرمایه گذار بخش خصوصی 

 و عمومی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

گذاری با های سرمایهافزایش تعداد پروژه

 هامشارکت سفارتخانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

کارشناسی شهرداری با  افزایش تعداد جلسات

ها به منظور تعیین سازوکار سفارتخانه

 گذاری خارجیسرمایه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های داخلی و گذاریافزایش تعداد سرمایه

 خارجی تضمین شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

دارای تعامل با های افزایش تعداد سفارتخانه

 شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های همکاری در سطح نامهافزایش تفاهم

گذار فراملی به منظور جذب سرمایه و سرمایه

 داخلی و خارجی

-  

گذاری با استفاده از تمامی افزایش سرمایه

های بالقوه موجود و  همکاری بخش ظرفیت
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های )منطقه ویژه اقتصادی، شهرکخصوصی 

ها، صنعتی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و تعاونی

 اتاق بازرگانی و...(

20 

توجه ویژه به تکمیل و توسعه زیرساختهای 

شهری از جمله منابع آب شرب و غیر شرب ، 

 بزرگراه ها و رینگهای شهری و خطوط مترو

عبور و مرور در مطلوبیت و یمنی افزایش ا

های ها و رینگرو )بویژه بزرگراهسواره شبکه

 شهری(

ارتقاء تجمعی ممیزی ایمنی جهت رفع معابر 

 حادثه خیز بر اساس استاندارد
-  

افزایش احداث و تکمیل زیرگذرهای معابر 

 شهری
-  

رو احداث شده های سوارهافزایش تعداد پل

 های مصوببراساس طرح
-  

  - های اصالح هندسی شدهتقاطعافزایش تعداد 

سازی افزایش تعداد ماشین آالت عمرانی و راه

 در شهرداری
-  

افزایش تعداد معابر تعریض شده در سطح 

 شهر
-  

افزایش تعداد میادین ترافیکی طراحی و 

 اصالح هندسی شده
-  

افزایش سطح معابر زیرسازی، ترمیم و 

 بهسازی شده
-  

سازی آالت عمرانی و راهافزایش سهم ماشین

 در تملک شهرداری
-  

  - افزایش طول جداول ترمیم شده

  - افزایش طول رفوژهای اجرا شده در معابر

  - های نصب شدهافزایش طول سنگدال

  - افزایش طول عمر آسفالت معابر

افزایش طول معابر تعریض شده در سطح 

 شهر
-  

  - گذاری شدهافزایش طول معابر جدول
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش مطلوبیت و ایمنی تقاطعات و 

 های شهریرینگ
-  

افزایش مطلوبیت و ایمنی در نصب جداول، 

 سنگدال و رفوژها
-  

افزایش مطلوبیت و ایمنی زیرگذرهای معابر 

 شهری
-  

افزایش میزان پیشرفت در تعریض معابر 

 مصوبهای مطابق طرح
-  

افزایش میزان تکمیل رینگ پیرامونی شهر، 

 کمربندی شرق و جنوب
-  

  - شهریهای افزایش میزان تکمیل رینگ

افزایش میزان سالیانه آسفالت معابر شهری 

 )روکش، تراش و ترمیم(
-  

ها( کاهش تعداد نقاط )معابر و تقاطع

 خیز در سطح شهرحادثه
-  

و فیک اترن جریامدیریت و مطلوبسازی ارتقاء 

ی هاسیستمده از ستفااحرکت  با سازی روان

 هوشمند

استقرار شبکه ارتباطی پایدار بر بستر داکت و 

 فیبر نوری شهری

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های هوشمند تحت افزایش تجمعی پارکینگ

 در سطح شهرتملک شهرداری 
-  

افزایش تجمعی پوشش معابر شهری با 

 تابلوهای اطالع رسانی پیام متغیر
-  

افزایش تجمعی پوشش معابر شهری با 

 (VMSتابلوهای اطالع رسانی پیام متغیر  )

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تجمعی پوشش معابر شهری با 

 های نظارت تصویریدوربین
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تجمعی تعداد تقاطعات چراغدار 

 هوشمند

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تابلوهای راهنمایی و رانندگی و 

شناسایی و تعیین مسیر  نیازمند مرمت و 

 بهسازی

-  

رانندگی و  افزایش تعداد تابلوهای راهنمایی و

شناسایی و تعیین مسیر بازسازی، ساماندهی 

 شده و نصب جدید

-  

افزایش تعداد تابلوهای راهنمایی و رانندگی و 

 شناسایی و تعیین مسیر در سطح شهر
-  

 افزایش مساحت تحت پوشش فیبرنوری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 ITSافزایش میزان پیشرفت در اجرای طرح 

 شهری
-  

افزایش میزان منابع مالی و درآمدی 

های اختصاص یافته به توسعه  سامانه

 ونقل هوشمندحمل

-  

های افزایش میزان هوشمندسازی پارکینگ

 شهرداری
-  

افزایش میزان هوشمندسازی معابر و 

 های سطح شهرتقاطع
-  

میزان هوشمندسازی و مکانیزاسیون افزایش 

 رسانیتابلوهای راهنمایی و رانندگی و اطالع
-  

افزایش سهم استفاده از حمل و نقل عمومی 

بوس، تراموا، تاکسی و ون( از )اتوبوس، مینی

 کل سفرهای شهری

افزایش تجمعی احداث و بهره برداری از 

 های شبانه اتوبوستعداد توقفگاه

سوی پیشنهاد حذف از 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های اتوبوس افزایش تجمعی ایستگاه

 سازی شده جهت افراد توانخواهمناسب
-  

ه شدداری برهمسیر بهرل یش تجمعی طوافزا

 امواتر
-  

های تعمیر و افزایش تعداد اتوبوس

 آمیزی شدهرنگ

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

کنندگان از حمل و نقل افزایش تعداد استفاده

 عمومی
-  

های اتوبوس احداث افزایش تعداد ایستگاه

 شده
-  

های اتوبوس تجهیز افزایش تعداد ایستگاه

 شده )سرپناه(
-  

های اتوبوس تعمیر و افزایش تعداد ایستگاه

 آمیزی شدهرنگ

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 های تاکسی و ونافزایش تعداد ایستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

سازی های یکپارچهافزایش تعداد پروژه

 ها و خدمات حمل و نقل عمومیزیرساخت
-  

افزایش تعداد تاکسی و ون فعال خریداری 

 شده از طریق تسهیالت حمایتی شهرداری

حذف از سوی پیشنهاد 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های شبانه اتوبوس افزایش تعداد توقفگاه

 بازسازی و تجهیز شده
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های تشویقی و حمایتی به افزایش تعداد طرح

منظور استفاده کارکنان شهرداری از حمل و 

 نقل عمومی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های تشویقی و حمایتی طرح افزایش تعداد

شهرداری به منظور استفاده کارکنان 

 های دولتی از حمل و نقل عمومیدستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش تعداد ناوگان اتوبوسرانی فعال

  - افزایش تعداد ناوگان تأمین شده تراموا

  - سفرهای شهریافزایش سهم اتوبوسرانی از 

  - افزایش سهم تاکسیرانی از سفرهای شهری

  - افزایش سهم تراموا از سفرهای شهری

افزایش سهم کارکنان شهرداری و 

های دولتی استفاده کننده از حمل و دستگاه

 نقل عمومی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - شبانه اتوبوسهای افزایش ظرفیت توقفگاه

های افزایش میزان استاندارسازی ایستگاه

 اتوبوس

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

رانی افزایش میزان بهسازی ناوگان اتوبوس

 سال 10های موجود( باالی )اتوبوس
-  

 سال 10ن نوسازی شده  باالی گاوناتعداد 

پیشنهاد افزودن هدف از 

کارگروه )مورد قبول سوی 

 مشاور(

 

های اتوبوس ها و ایستگاهکاهش سهم اتوبوس

 آمیزینیازمند تعمیر و رنگ

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی فعال
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

 کاهش متوسط عمر ناوگان تاکسیرانی فعال

پیشنهاد حذف از سوی 

)عدم قبول کارگروه 

 مشاور(

 

کاهش ناوگان فرسوده تاکسی جهت حفظ 

 سال( 10متوسط عمر استاندارد )کمتر از 
-  

ارتقاء دسترسی شهروندان به خدمات هفتگانه 

متناسب با شعاع عملکردی با رویکرد 

 محوریمحله

افزایش استانداردسازی امکانات و فضاهای 

 استانداردها(و سایر  HSCورزشی) از منظر 
-  

های افزایش تجمعی تعداد چشمه

شده در سطح های بهداشتی  احداثسرویس

 شهر

-  

های اداری و افزایش تجمعی ساخت ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری شیراز
-  

های دارای وسایل افزایش تعداد بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

های اداری تکمیل و ساختمانافزایش تعداد 

 تجهیز شده
-  

های بهداشتی افزایش تعداد سرویس

 ساماندهی و تجهیز شده
-  

های جامع / تفصیلی تهیه افزایش تعداد طرح

 شده مرتبط با خدمات شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 شدهاحداث 
-  

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 تجهیز شده
-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 1500های سرپوشیده ورزشی در فاصله سالن

 متری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 2500فرهنگسراهای شهروندی در فاصله 

 متری

-  

افزایش سطح پوشش انجام مطالعات 

سنجی در مقیاس نیازسنجی و امکان

 های جامع شهریطرح

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های افزایش سطح تحت پوشش سرویس

 بهداشتی در محدوده شهر
-  

افزایش سطح دسترسی به فضاهای فرهنگی و 

 هنری متناسب با شعاع عملکرد
-  

به وسایل های مجهز افزایش سهم بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

تهیه های جامع / تفصیلی افزایش سهم طرح

 های خدمات شهریشده براساس نیازسنجی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های ورزشی در سطح افزایش ظرفیت سالن

 شهر
-  

  - افزایش ظرفیت فرهنگسراها در سطح شهر

های ورزشی چند ها و آکادمیافزایش مجتمع

پونگ، منظوره )رزمی، استخر، فوتسال، پینگ

 کشتی، زورخانه و...(

-  

افزایش مساحت تحت پوشش خدمات 

 2500فرهنگسراهای شهروندی در فاصله 

 متری

-  

ها و افزایش مساحت تحت پوشش سالن

 متری 1500های ورزشی در فاصله زمین
-  

افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به 

 های عمومیمرمت و تجهیز کتابخانه
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های اداری، افزایش میزان تأمین ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری
-  

افزایش میزان تحقق بودجه مصوب 

یافته به مرمت و تجهیز اختصاص

 های عمومیکتابخانه

-  

اساسی طرح پذیری تراز خدمات افزایش تحقق

 تفصیلی

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 آموزشی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 پارک و فضای سبز
  ویرایش نگارشی هدف

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 تجهیزات شهری
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 درمانی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری تحققافزایش 

 فرهنگی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 ورزشی
-  

افزایش سهم تأمین شده سرانه خدمات 

 هفتگانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

و( از یلی )مترونقل رحملسهم سفر افزایش 

 ی شهریکل سفرها

خریداری و تأمین افزایش تعداد تجهیزات 

 شده قطار شهری خریداری شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش تعداد قطارهای فعال خطوط مترو

افزایش سهم بخش خصوصی در تأمین و 

 خریداری تجهیزات قطار شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - قطار شهریافزایش ظرفیت 
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

برداری و سپاری بهرهافزایش میزان برون

 های مترو به بخش خصوصینگهداری ایستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 1کاهش سرفاصله زمانی در بازه اوج خط 

 قطار شهری
-  

 2کاهش سرفاصله زمانی در بازه اوج خط 

 قطار شهری
-  

 3سرفاصله زمانی در بازه اوج خط کاهش 

 قطار شهری
-  

برداری و نگهداری های بهرهکاهش هزینه

 های مترو تحمیلی به شهرداریایستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 افزایش میزان تکمیل و توسعه خطوط مترو

  ویرایش نگارشی هدف 1افزایش میزان تکمیل دپوی خط 

 3افزایش تجمعی احداث طول مسیر خط 

 قطار شهری
-  

افزایش تجمعی تعداد ایستگاههای بهره 

قطار  2سازی شده خط برداری و مناسب

 شهری

-  

های افزایش تجمعی تعداد ایستگاه

 3سازی شده خط برداری شده و مناسببهره

 قطار شهری

-  

های ساخته افزایش تجمعی تعداد ایستگاه

 قطار شهری 4شده  خط 
-  

افزایش تجمعی تعداد ایستگاههای 

 جهت افراد توانخواه 1سازی شده خط مناسب
-  

افزایش تجمعی طول مسیر  احداث شده خط 

 قطار شهری 4
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تجمعی طول مسیر بهره برداری شده 

 قطار شهری  2خط 
-  

استفاده افزایش تعداد منابع مالی متنوع مورد 

 در توسعه خطوط مترو
-  

افزایش سهم سفر با خطوط مترو از کل 

 سفرها

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش سهم ناوگان مترو مجهز به استقرار 

 دوچرخه از کل قطارهای فعال
  ویرایش نگارشی هدف

های ایستگاهبرداری از افزایش میزان بهره

 مترو
-  

  - برداری از خطوط متروافزایش میزان بهره

افزایش میزان پیشرفت در مطالعات مرحله 

 4،5،6( خط 1اول )فاز 
  ویرایش نگارشی هدف

افزایش میزان تأمین منابع مالی و درآمدی 

 توسعه خطوط مترو
-  

  هدفویرایش نگارشی  2افزایش میزان تکمیل دپوی خط 

21 
توسعه متوازن عمرانی در چارچوب الگوی شهر 

 اسالمی ایرانی

ارتقاء نحوه استفاده از اراضی واقع در محدوده 

 -و حریم شهر جهت ایجاد تعادل کالبدی

 ایرانی-فضایی در چارچوب الگوی شهر اسالمی

افزایش تعادل جمعیتی مناطق شهری مبتنی 

 پذیری مناطق شهربر ظرفیت جمعیت

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش اقدامات مشترک شهرداری و سایر 

های اجرایی در زمینه جلوگیری از دستگاه

 تخلفات در محدوده قانونی و حریم شهر

-  

های بازآفرینی اراضی افزایش تعداد پروژه

 متروک و رها شده
-  

همکاری مابین های نامهافزایش تعداد تفاهم

 های اجراییشهرداری و دستگاه
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تعداد جلسات کارشناسی با سایر 

های مدیریتی به منظور کنترل و دستگاه

 نظارت بر محدوده قانونی و حریم شهر

-  

افزایش میزان اراضی بایر، متروک و رهاشده 

 های خدماتییاختصاص یافته به کاربر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 افزایش میزان پیشرفت تهیه طرح

 سنجی جمعیتی شهرظرفیت

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

کاهش سطح فضاها و اراضی بایر، متروک و 

 رها شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ضابطه توسعه بیرویی و مهار و کنترل پراکنده

 شهر

افزایش نسبت اجرای معابر استاندارد و کامل 

 به تعداد کل معابر

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش اجرای خیابان های کامل

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد پروژه های طراحی معابر 

 های مصوبنیازمند احداث براساس طرح
-  

های های طراحی بزرگراهافزایش تعداد پروژه

 های مصوبنیازمند احداث براساس طرح
-  

افزایش سهم تجمعی معابر استاندارد مورد 

 نیاز مطابق اسناد فرادستی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

تقاطعات غیر همسطح احداث افزایش سهم 

 شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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افزایش میزان اعتبار اختصاص یافته به تملک 

 هاامالک موردنیاز اجرای طرح
-  

های افزایش میزان پیشرفت در احداث بزرگراه

 پیشنهادی مصوب
-  

معابر افزایش میزان پیشرفت در احداث 

 پیشنهادی مصوب
-  

افزایش میزان تملک امالک مورد نیاز اجرای 

 هاطرح
-  

22 

حفظ هویت و اصالت تاریخى و اسالمى شهر 

شیراز و مراکز و بافت قدیمى شهر از طریق 

بازیابی معماری زیبای روح نواز ایرانی، شرقی و 

اسالمی در چارچوب مختصات شهر اسالمی با 

 احمد ابن موسی )ع(محوریت حرم مطهر 

افزایش مشارکت در شناسایی، احیاء و 

ساماندهی میراث تاریخی، فرهنگی و هنری 

 شهر

افزایش تعداد پروژه های محرک 

توسعه)بازارچه صنایع دستی، پارک محلی 

 و...( در بافت تاریخی

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

تعداد میراث تاریخی، فرهنگی و افزایش 

 هنری ثبت شده با اطالعات جامع مرتبط
-  

افزایش مساحت بهسازی و مرمت در بافت 

 تاریخی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش مساحت کف سازی و بدنه سازی در 

 محدوده بافت تاریخی

پیشنهاد افزودن هدف از 

کارگروه )مورد قبول سوی 

 مشاور(

 

افزایش مساحت نوسازی عرصه )تجدید بنا ، 

 احداث بنا و تعویض پوشش(در بافت تاریخی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت تهیه و تکمیل بانک 

اطالعاتی  میراث تاریخی، فرهنگی و هنری 

 شهر

-  

افزایش میزان مشارکت شهرداری در مرمت و 

 های تاریخیاحیاء اماکن و بافت
-  
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افزایش مشارکت شهرداری با بخش خصوصی و 

برداری از دولتی در حفظ، نگهداشت و بهره

 بافت تاریخی

افزایش تعداد اقدامات مشترک با بخش 

دولتی در زمینه ارتقاء مدیریت بافت تاریخی 

 شهر

-  

گذاری های سرمایهتعداد پروژهافزایش 

مشارکتی بخش خصوصی در زمینه حفاظت 

 برداری بافت تاریخیو بهره

-  

های منعقده بین نامهافزایش تعداد تفاهم

های متولی در زمینه شهرداری و دستگاه

ها و میراث برداری از ابنیهحفاطت و بهره

 تاریخی

-  

خصوصی گذاری بخش افزایش میزان سرمایه

 در زمینه ارتقاء مدیریت بافت تاریخی شهر
-  

23 

توجه ویژه به بافت های مذهبی، تاریخی و اماکن 

میراثی شیراز در جهت تقویت صنعت گردشگری 

 مذهبی، تاریخی، طبیعی و سالمت

ها افزایش حمایت از تأمین و توسعه زیرساخت

های و خدمات پشتیبان گردشگری در بافت

 شهرمذهبی و تاریخی 

ارتقاء بافت تاریخی شهری گردشگرپذیر با 

 حفظ هویت و اصالت
-  

های مکانیابی و تأمین افزایش تعداد طرح

خدمات گردشگری مورد نیاز بافت تاریخی 

 شهر )تهیه شده(

-  

های قدیم بهسازی شده افزایش تعداد ورودی

 )بافت اصلی و مرکزی شهر(

پیشنهاد افزودن هدف از 

کارگروه )مورد قبول سوی 

 مشاور(

 

افزایش میزان تأمین خدمات پشتیبان 

 گردشگری بافت تاریخی شهر
-  

افزایش میزان تغییر کاربری اعیان)هتل، 

 اقامتگاه، مهمانسرا و...( در بافت تاریخی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

بافت تاریخی افزایش میزان گردشگرپذیری 

 شهر
-  
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افزایش میزان تولیدات و تبلیغات محیطی و 

های ای شهرداری در زمینه معرفی جاذبهرسانه

گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی 

 شهر

افزایش تیراژ محصوالت تولیدشده در حوزه 

معرفی فرهنگ و سنن و ظرفیت های 

گردشگری شهر شیراز )میراث مادی و 

 معنوی(

-  

ارتقاء سطح اطالع رسانی فیزیکی )حضوری( 

 در مراکز توریستی
-  

ارتقاء سطح اطالع رسانی مجازی 

 )غیرحضوری( در سطح شهر
-  

های ارتقاء سطح اطالعات و آموزش زبان

های حمل و المللی به رانندگان سرویسبین

نقل عمومی جهت ارائه خدمات 

 المللیبینگردانی به مسافرین توریست

-  

ارتقاء سطح اطالعات و توانمندی ارتباطات در 

المللی ارائه دهندگان خدمات جزء سطح بین

 گردشگری

-  

افزایش تبلیغات در بسترهای مجازی در 

 حوزه گردشگری
-  

ای افزایش تبلیغات شهری محیطی و رسانه

 در سطح ملی و فراملی در حوزه گردشگری
-  

دیده در زمینه ارائه تعداد افراد آموزشافزایش 

 خدمات گردشگری در شهر
-  

افزایش تعداد تبلیغات محیطی در سطح شهر 

 های گردشگریدر زمینه معرفی جاذبه
-  

افزایش تعداد طرح های مطالعاتی و پژوهشی 

 اجرا شده )در زمینه گردسگری(
-  

 های مطالعاتی و پژوهشیافزایش تعداد طرح

 در زمینه گردشگری
-  
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افزایش درصد تغییرات تعداد گردشگران وارد 

 شده به شهر
-  

افزایش عناوین محصوالت تولیدشده در حوزه 

معرفی فرهنگ و سنن و ظرفیت های 

گردشگری شهر شیراز )میراث مادی و 

 معنوی(

-  

مندی گردشگران از افزایش میزان بهره

 گردشگریرسانی خدمات اطالع
-  

اطالعات  افزایش میزان پیشرفت تهیه بانک

 گردشگری در شهرداری
-  

افزایش میزان مشارکت شهرداری در 

سازی اماکن تاریخی، فرهنگی، مذهبی و آماده

 طبیعی جهت بازدید و اقامت گردشگران

های تهیه و اجراشده در افزایش تعداد پروژه

 زمینه توسعه گردشگری مذهبی
-  

های مشاهیر مرمت/ افزایش تعداد خانه

بازسازی شده توسط شهرداری )بصورت 

 مستقیم یا با مشارکت شهرداری(

-  

و  های طبیعی طراحیافزایش تعداد عرصه

های طبیعی عنوان تفرجگاهبه تجهیز شده

 گردشگری

-  

های طبیعی مجهز به افزایش سهم تفرجگاه

 امکانات مورد نیاز
-  

های مشاهیر افزایش سهم خانه

مرمت/بازسازی شده )بصورت مستقیم یا با 

 مشارکت شهرداری(

-  

های ساماندهی شده افزایش سهم محدوده

 واجد ارزش گردشگری مذهبی
-  

ها و اقدامات شهرداری در زمینه افزایش برنامه

 های متنوع گردشگریتوسعه فعالیت

افزایش اجرا یا مشارکت در برگزاری 

ها و رویدادهای گردشگری با هدف احیاء آئین
-  
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آداب و رسوم جامعه محلی و مشاهیر و 

 مفاخر

کننده در افزایش تعداد افراد شرکت

ها، های ویژه گردشگری )همایشبرنامه

 ها و ...( در طول سالجشنواره

-  

گردشگری تهیه های افزایش تعداد انواع طرح

 شده توسط شهرداری یا با مشارکت آن
-  

افزایش تعداد برگزاری جشنواره ها و 

ها، ها، نشستمسابقات موضوعی، همایش

 هاها و نمایشگاهها و بزرگداشتکارگاه

-  

افزایش تعداد جاذبه های رویدادی برگزار 

 شده )فستیوال(
-  

 هایپذیری طرحافزایش درصد تحقق

 گردشگری
-  

24 

توجه به کمیت و کیفیت اماکن اقامتی زائران و 

گردشگران ضمن تشدید جذابیت های مشروع و 

قانونی در برنامه تورهای بازدیدی برای افزایش 

 دوره اقامت آنها

ها افزایش حمایت از تأمین و توسعه زیرساخت

و خدمات پایه و تبعی گردشگری و زیارتی 

 شهر شیراز

های بومگردی اقتصادی و اقامتگاهافزایش 

ارزان قیمت احداث شده توسط شهرداری و یا 

 با مشارکت آن

-  

های گردشگری تحت افزایش تعداد آژانس

 مالکیت شهرداری یا با مالکیت مشترک
-  

 -افزایش تعداد امکانات لوکس تفریحی

ورزشی، فرهنگی، گردشگری )بانجی 

درمانی، سینما و جامپینگ، زیپ الین، آب 

اندازی شده توسط شهرداری یا با ...( راه

 حمایت آن

-  

افزایش تعداد تأسیسات خدماتی و رفاهی 

 گردشگری احداث شده توسط شهرداری
-  

های تخصصی ویژه افزایش تعداد تاکسی

 گردشگران داخلی و خارجی
-  



کمی متناسب با رویکردهای مصوب  –تدوین درختواره اهداف عملیاتی 

 دوره ششم شورای اسالمی شهر

38   

 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های ارائه خدمات افزایش تعداد طرح

 مبادی ورودی شهرای در دروازه
-  

افزایش تعداد ماشین آالت کاربردی در حوزه 

 خدمات گردشگری
-  

های خدماتی احداث افزایش تعداد مجتمع

شده توسط و یا با حمایت شهرداری در 

 مبادی ورودی شهر

-  

افزایش تعداد مشارکت با ذینفعان در حوزه 

 خدماتی و رویدادهای گردشگری
-  

تعداد هتل، متل، رستوران و مراکز  افزایش

اقامتی احداث شده توسط شهرداری و یا با 

 مشارکت آن

-  

افزایش سهم استفاده کنندگان از امکانات 

لوکس تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری 

 گردشگری شهرداری

-  

کنندگان از خدمات افزایش سهم استفاده

 ای در میادی ورودی شهردروازه
-  

های کنندگان در اقامتگاهافزایش سهم اقامت

بومگردی اقتصادی و ارزان قیمت احداث 

شده توسط شهرداری و یا با مشارکت آن در 

 بازه سالیانه

-  

کنندگان در کمپ و افزایش سهم اقامت

استراحت گاه زائرین احداث شده توسط 

 شهرداری در بازه سالیانه

-  

کنندگان در هتل، متل و اقامتافزایش سهم 

مراکز اقامتی احداث شده توسط شهرداری و 

 یا با مشارکت آن در بازه سالیانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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افزایش سهم گردشگران استفاده کننده از 

رفاهی  -تأسیسات و تسهیالت خدمات

 شهرداری

-  

های رستورانافزایش سهم مراجعین به 

احداث شده توسط شهرداری و یا با مشارکت 

 آن در بازه سالیانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش کمپ و استراحت گاه زائر در نقاط 

 هدف
-  

گذاری مشارکتی در افزایش میزان سرمایه

 حوزه خدماتی و رویدادهای گردشگری
-  

شهرداری در زمینه جذب  افزایش اقدامات

 گردشگران خارجی

ارتقاء ارتباط با کشورهای عضو اکو، 

 خواهرخوانده و گردشگرفرست
-  

افزابش میزان عضویت شهرداری در مجامع 

 المللی صنعت گردشگریبین
-  

افزایش تعداد تورهای گردشگری تاریخی 

برگزار شده برای گردشگران خارجی توسط 

 شهرداری

-  

مذهبی  -افزایش تورهای گردشگری فرهنگی

با رویکرد آشنایی با مفاخر فرهنگی و تمرکز 

 های گردشگری شهر شیرازبر تمامی پتانسیل

-  

افزایش درصد تغییرات گردشگران خارجی 

کننده در تورهای تخصصی برگزارشده شرکت

 شهرداری شیراز

-  

ها افزایش میزان حضور شهرداری در همایش

 المللیهای گردشگری ملی و بیننمایشگاهو 
-  

ها و افزایش نرخ حضور شهرداری در همایش

 المللیهای گردشگری ملی و بیننمایشگاه
-  
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25 

  های  دسترسی  آسان  زائرینپیگیری  ایجاد راه 

های  احمدی  و  و  شهروندان  شیرازی  به  حرم 

محمدی  و حسینی علیهم السالم و پیگیری 

 تصویب طرح های توسعه حرم های مطهر

ها افزایش حمایت از تأمین و توسعه زیرساخت

و خدمات پایه و تبعی گردشگری و زیارتی 

 شهر شیراز

های بومگردی اقتصادی و افزایش اقامتگاه

ارزان قیمت احداث شده توسط شهرداری و یا 

 با مشارکت آن

-  

های گردشگری تحت افزایش تعداد آژانس

 مالکیت شهرداری یا با مالکیت مشترک
-  

 -افزایش تعداد امکانات لوکس تفریحی

ورزشی، فرهنگی، گردشگری )بانجی 

جامپینگ، زیپ الین، آب درمانی، سینما و 

اندازی شده توسط شهرداری یا با ...( راه

 حمایت آن

-  

افزایش تعداد تأسیسات خدماتی و رفاهی 

 شهرداری گردشگری احداث شده توسط
-  

های تخصصی ویژه افزایش تعداد تاکسی

 گردشگران داخلی و خارجی
-  

های ارائه خدمات افزایش تعداد طرح

 ای در مبادی ورودی شهردروازه
-  

افزایش تعداد ماشین آالت کاربردی در حوزه 

 خدمات گردشگری
-  

های خدماتی احداث افزایش تعداد مجتمع

یا با حمایت شهرداری در  شده توسط و

 مبادی ورودی شهر

-  

افزایش تعداد مشارکت با ذینفعان در حوزه 

 خدماتی و رویدادهای گردشگری
-  

افزایش تعداد هتل، متل، رستوران و مراکز 

اقامتی احداث شده توسط شهرداری و یا با 

 مشارکت آن

-  
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افزایش سهم استفاده کنندگان از امکانات 

تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری  لوکس

 گردشگری شهرداری

-  

کنندگان از خدمات افزایش سهم استفاده

 ای در میادی ورودی شهردروازه
-  

های کنندگان در اقامتگاهافزایش سهم اقامت

بومگردی اقتصادی و ارزان قیمت احداث 

شده توسط شهرداری و یا با مشارکت آن در 

 بازه سالیانه

-  

کنندگان در کمپ و افزایش سهم اقامت

استراحت گاه زائرین احداث شده توسط 

 شهرداری در بازه سالیانه

-  

کنندگان در هتل، متل و افزایش سهم اقامت

مراکز اقامتی احداث شده توسط شهرداری و 

 یا با مشارکت آن در بازه سالیانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سهم گردشگران استفاده کننده از 

رفاهی  -تأسیسات و تسهیالت خدمات

 شهرداری

-  

های افزایش سهم مراجعین به رستوران

احداث شده توسط شهرداری و یا با مشارکت 

 آن در بازه سالیانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

در نقاط  افزایش کمپ و استراحت گاه زائر

 هدف
-  

گذاری مشارکتی در افزایش میزان سرمایه

 حوزه خدماتی و رویدادهای گردشگری
-  

افزایش اقدامات اجرایی و مشارکتی شهرداری 

 در زمینه تقویت برند گردشگری شهر شیراز

های اجرا شده در راستای افزایش تعداد پروژه

 تحقق طرح برند گردشگری شهر شیراز
-  
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ها گذاری در ایجاد زیرساختافزایش سرمایه

به منظور توسعه شیراز به عنوان قطب 

 گردشگری )سالمت، مذهبی، تاریخی و ...(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

پذیری طرح برند افزایش میزان تحقق

 گردشگری شهر شیراز
-  

26 

 تالش برای تحقق و تثبیت درآمدهای پایدار

شهرداری همراه با رعایت شیب متناسب در 

های اجرا با تاکید و اطمینان از عدم بروز سال

 نابرابری اجتماعی

 افزایش درآمدهای پایدار شهرداری

های نوین تامین منابع مالی ارتقاء مدل

 شهرداری
-  

 های سوختافزایش تجمعی تعداد جایگاه

پیشنهاد افزودن هدف از 

قبول  سوی کارگروه )مورد

 مشاور(

 

  - های تبلیغات محیطیافزایش تجمعی سازه

افزایش تعداد تجمعی تأسیسات درآمدزای 

 شهرداری
-  

مندی از های بهرهافزایش تعداد زمینه

گذاری )رمزارزها، های نوین سرمایهروش

 بورس، ایدهای دانش بنیان و ....(

-  

دولتی  افزایش جذب سرمایه از منابع عمومی

 های دولتیو منابع داخلی شرکت
-  

افزایش میزان جذب درآمد از طریق قیمت 

 گذاری مناسب

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش واقعی سهم درآمد پایدار شهرداری

گذاری های سرمایهافزایش میزان طرح

توسعه و های شهرداری متناسب با قابلیت

 عمران شهر

گذاری تدوین های سرمایهافزایش تعداد طرح

های ها و مزیتشده مبتنی بر قابلیت

 ای شهرتوسعه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های افزایش تعداد قراردادهای طرح

گذاری مشارکت بخش خصوصی سرمایه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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ای های توسعهها و مزیتمبتنی بر قابلیت

 شهر

27 

با ترویج فرهنگ کسب مهارت های شغلی 

سازی برای رویکرد محله محور با هدف بستر

 توسعه اشتغال جوانان

افزایش حمایت شهرداری از توسعه اقتصاد 

 بنیانهای دانشرقابتی و فعالیت

بنیان تحت حمایت های دانشافزایش پروژه

 شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

بنیان تحت های دانشافزایش سهم پروژه

 حمایت شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش حمایت شهرداری از کارآفرینی و 

 کارآفرینان خالق بویژه جوانان و بانوان

مصوب در پذیری اعتبارات افزایش تحقق

های مالی حامی ایجاد و توسعه صندوق

 کارآفرینی در سطح محالت

-  

افزایش تعداد کارآفرینان تحت حمایت 

اعتباری حامی  -های مالی صندوق

 کارآفرینان

-  

های مندی استارت آپافزایش میزان بهره

 دانش بنیان از ضوابط تشویقی شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

)عدم قبول کارگروه 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت در تدوین ضوابط 

های تشویقی حامی فعالیت استارت آپ

 بنیاندانش

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

28 

توانمند سازی  اقشار  کم  برخوردار  و  آسیب  

زنان  بد پذیر  با  رویکرد  محله  محور  بویژه  

سرپرست در جهت رفع سرپرست  و  بی

 محرومیت ها

افزایش اقدامات مشارکتی و حمایت از تأمین 

های پشتیبان فضای کسب و کار زیرساخت

های بومی و ها و توانمندیمبتنی بر ظرفیت

 محلی

کننده در افزایش تعداد افراد شرکت

های ملی و ها و همایشها، جشنوارهنمایشگاه

همکاری  المللی برگزارشده با حمایت وبین

 شهرداری در حوزه  اقتصاد محلی

-  

های حمایت مالی و افزایش تعداد طرح

غیرمالی شهرداری از مشاغل متکی بر 

 های محلیتوانمندی

-  
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ها و ها، جشنوارهافزایش تعداد نمایشگاه

الملی برگزارشده با های ملی و بینهمایش

حمایت و همکاری شهرداری در حوزه اقتصاد 

 محلی

-  

گذاری در سرمایه هایافزایش طرح

های های پیشرو مبتنی بر ظرفیتفعالیت

 بومی و محلی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان اشتغال محلی حمایت شده 

 توسط شهرداری
-  

افزایش میزان افراد به کار گماشته شده از 

کاریابی تحت حمایت طریق مراکز مشاوره و 

 شهرداری

-  

افزایش میزان حمایت مالی شهرداری از 

 مراکز مشاوره شغلی و کاریابی
-  

های انجام گذاریافزایش نرخ رشد سرمایه

 های پیشروشده در فعالیت

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش اقدامات شهرداری در زمینه 

پذیر برخوردار و آسیباقشار کم توانمندسازی

 جامعه

افزایش ارائه خدمات توسط مراکز مشاوره 

 شهرداری
-  

 -های توانمندسازی اقتصادی افزایش برنامه

 پذیر(اجتماعی )اقشار آسیب
-  

افزایش تعداد آسیب دیدگان اجتماعی 

)متکدیان، کودکان کار و خیابان، معتادین 

 توسط شهرداریمتجاهر( ساماندهی شده 

-  

افزایش تعداد اماکن مهارت آموزی به 

 کودکان کار
-  
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 -های فرهنگیها و کالسافزایش تعداد برنامه

نشین و اجتماعی برگزارشده در مناطق حاشیه

 مهاجرپذیر با حمایت یا توسط شهرداری

-  

ها افزایش تعداد جمعیت تحت پوشش برنامه

اجتماعی برگزارشده در -فرهنگیهای و کالس

 نشین و مهاجرپذیرمناطق حاشیه

-  

افزایش سطح مهارت )ساعات آموزش( آسیب 

 خواهاندیدگان اجتماعی و توان
-  

های مربوطه افزایش همکاری با دستگاه

بمنظور کاهش نرخ رشد آسیب دیدگان 

گری، کودکان های تکدیاجتماعی)در حوزه

 معتادین متجاهر(کار و خیابان، 

-  

های خاص مندی گروهافزایش میزان بهره

 های زندگیهای آموزش مهارتجامعه از برنامه

های تولیدشده با افزایش تعداد برنامه

های زندگی با محوریت آموزش مهارت

 همکاری صدا و سیمای استان

-  

های تولیدشده با محوریت افزایش سهم برنامه

های زندگی از کل برنامه هایآموزش مهارت

 تولیدشده با همکاری صدا و سیمای استان

-  

دیدگان افزایش سهم جمعیتی آسیب

های شهرداری اجتماعی تحت پوشش حمایت

 )نگهداری، آموزش و ...(

-  

کننده در افزایش سهم جمعیتی شرکت

اجتماعی -های توانمندسازی اقتصادیبرنامه

 پذیر(آسیبشهروندان )اقشار 

-  

کاهش نرخ رشد آسیب دیدگان اجتماعی )در 

گری، کودکان کار و خیابان، های تکدیحوزه

 معتادین متجاهر(

-  
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29 

اطمینان  از  طراحی  و  اجرای  طرح  های  

مناسب  برای  کاهش  ترافیک  با  حرکت  

هدفمند  به  سوی  محله محوری با توسعه حمل 

(  به همراه بهبود TODو نقل عمومی محور )

 (BIDمحدوده های تجاری )

ارتقاء توسعه کالبدی حمل و نقل عمومی 

 (TODمحور )

افزایش تعداد مطالعات پژوهشی در حوزه 

های شهری با رویکرد توزبع خدمات و کاربری
TOD 

-  

افزایش میزان کاربست نتایج حاصل از 

ها در حوزه توزبع خدمات و پژوهش

 TODهای شهری با رویکرد کاربری

-  

ارتقاء فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه 

 غیرموتوری

های ها و همایشافزایش تعداد برنامه

 سواریروی و دوچرخهپیاده
-  

کننده در افزایش تعداد شهروندان شرکت

روی و های پیادهها و همایشبرنامه

 سواری برگزارشده توسط شهرداریدوچرخه

-  

ها و امکانات ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت

 تسهیل حرکت پیاده و دوچرخه در شهر

های اجاره افزایش تجمعی تعداد ایستگاه

 های عمومیدوچرخه
-  

های عمومی افزایش تجمعی تعداد دوچرخه

 در دسترس
-  

  - افزایش تجمعی تعداد زیرگذرهای عابر پیاده

افزایش تجمعی تعداد گذرگاه های غیر 

 همسطح عابر پیاده در معابر شریانی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

روهای احداث افزایش تجمعی طول پیاده

 شده
-  

نگهداری پذیری بودجه مصوب افزایش تحقق

 های عابر پیاده و مسیرهای ویژه دوچرخهپل
-  

افزایش تعداد اتوبوس با قابلیت استفاده 

 سواران )چرخ بند(دوچرخه
-  

کنندگان از دوچرخه افزایش تعداد استفاده

 اشتراکی
-  
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 افزایش تعداد پل روگذر مکانیزه عابر پیاده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های عابر پیاده مرمت و افزایش تعداد پل

 ساماندهی شده
-  

  - برداریهای قابل بهرهراهافزایش تعداد پیاده

های متصل به راهافزایش تعداد پیاده

 های حمل و نقل عمومیایستگاه
-  

های دوچرخه متصل به افزایش تعداد مسیر

 های حمل و نقل عمومیایستگاه
-  

ها و مسیرهای دوچرخه راهافزایش سهم پیاده

 و نقل عمومیمتصل به شبکه حمل
-  

 های عابرپیادهافزایش سهم مکانیزاسیون پل

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی )اتوبوس( 

 دارای چرخ بند

پیشنهاد افزودن هدف از 

کارگروه )مورد قبول سوی 

 مشاور(

 

روهای ساماندهی شده افزایش طول پیاده

 براساس استاندارد شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های قابل راهافزایش طول مسیر پیاده

 برداری )بر اساس طرح فرادست(بهره
-  

افزایش طول مسیرهای دوچرخه مرمت و 

 شدهساماندهی 
-  

گذاری شده رفوژ معابر در افزایش طول نرده

 سطح شهر
-  
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گذاری شده میادین و افزایش طول نرده

 های شهریتقاطع
-  

  - روهاافزایش میزان استانداردسازی پیاده

افزایش میزان پوشش زیرگذرهای عابر پیاده 

 در معابر شریانی
-  

های غیر افزایش میزان پوشش گذرگاه 

 همسطح عابر پیاده در معابر شریانی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 های مورد نیازراهافزایش میزان پیاده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان جداسازی سواره و پیاده از 

 هاگذاریطریق نرده
-  

های مورد نیاز  ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت

 وسایل نقلیه غیرموتوری در شهر

 افزایش تجمعی سهم سفرهای دوچرخه

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش تجمعی طول مسیر ویژه دوچرخه

 های کرایه دوچرخهافزایش تعداد ایستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد پارکینگ وسایل نقلیه 

غیرموتوری در محوطه و یا در مجاورت 

 های مترو و اتوبوسایستگاه

-  

افزایش تعداد دوچرخه های هوشمند 

 اشتراکی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های حمل و ایستگاهافزایش سهم برخورداری 

نقل عمومی از پارکینگ وسایل نقلیه 

 غیرموتوری

-  

ارتقاء مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در 

 سطح شهر

برداری از باراندازهای افزایش تجمعی بهره

 ایحاشیه
-  

برداری کامل از افزایش تجمعی بهره

 های بارتوقفگاه
-  

بهره برداری های صادره افزایش تجمعی پروانه

 هاشرکت

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های فعالیت و اشتغال افزایش تجمعی پروانه

 صادره

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش تجمعی تعداد باربرگ صادره

پیشنهاد افزودن هدف از 

 سوی کارگروه )مورد قبول

 مشاور(

 

 دیدهافزایش تجمعی رانندگان بار آموزش

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

های مدیریت ترافیکی افزایش تعداد طرح

 بصورت کامل

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

بار افزایش سهم وسایط نقلیه حمل 

 ساماندهی شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش میزان ساماندهی تردد و توقف وسایط 

 نقلیه حمل بار

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ها و خدمات مرتبط با ارتقاء مدیریت کاربری

 ها و...(ها، پارکینگ)پایانهحمل و نقل شهری 

های مسافربری افزایش تجمعی تعداد پایانه

 شهری )اتوبوس یا مینی بوس یا تاکسی(برون
-  

 هاافزایش تحقق پذیری ساماندهی پارکینگ

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های حاشیه ای تجهیز افزایش تعداد پارکینگ

 ساماندهی شدهو 
-  

های روباز احداث شده افزایش تعداد پارکینگ

 در سطح شهر
-  

  - های ساماندهی شدهافزایش تعداد پارکینگ

های طبقاتی احداث افزایش تعداد پارکینگ

 شده در سطح شهر
-  

های طراحی و مکانیابی افزایش تعداد پروژه

 پارکینگ های روباز
-  

های طراحی و مکانیابی تعداد پروژهافزایش 

 های طبقاتیپارکینگ
-  

  - ایهای حاشیهافزایش ظرفیت پارک

  - ای مکانیزههای حاشیهافزایش ظرفیت پارک

های روباز در سطح افزایش ظرفیت پارکینگ

 شهر
-  

های طبقاتی در افزایش ظرفیت پارکینگ

 سطح شهر
-  

های مسافربری تأمین پایانهافزایش میزان 

 شهری )اتوبوس یا مینی بوس یا تاکسی(برون
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

ارتقاء و ساماندهی محدوده مرکزی و تجاری 

 شهر

های اجراشده ترافیکی در افزایش تعداد پروژه

 محدوده مرکزی شهر
-  

های اجراشده ساماندهی افزایش تعداد پروژه

 های جاذب جمعیت محدوده مرکزیکاربری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر

افزایش حمایت از بکارگیری وسایل نقلیه 

 هیبریدی و برقی

پذیری بودجه مصوب حمایت از افزایش تحقق

 خرید وسایط نقلیه هیبریدی و برقی
-  

 افزایش میزان تسهیالت اعطایی شهرداری به

 منظور خرید وسایط نقلیه هیبریدی و برقی
-  

افزایش دسترسی مناطق شهرداری به 

شهری و های درونها، پایانهایستگاه

 TODسوارها با رویکرد پارک

برداری از ظرفیت افزایش تجمعی بهره

سوارها )مشارکتی، ها و پارکپارکینگ

 خصوصی و در تملک شهرداری(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ی شهری درونهاتجمعی پایانهافزایش 

اد فراجهت ه شدزی سانی مناسباتوبوسرا

 توانخواه

-  

های مسافربری افزایش تجمعی تعداد پایانه

 شهریدرون
-  

های افزایش سطح برخورداری مناطق از پایانه

 شهریمسافربری درون
-  

ها و پارکینگسطح پوشش یش افزا

 سوارهاپارک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش دسترسی مناطق شهرداری به خطوط 

 TODهای تندرو با رویکرد ویژه و اتوبوس

اجرای جهت ن گاونااد تجمعی تعدافزایش 

 BRTخط 
-  

( BRTط )مسیر خطول یش تجمعی طوافزا

 برداری شدهبهره
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تجمعی طول مسیر خطوط ویژه 

 اتوبوسرانی
-  

سطح برخورداری مناطق از یش افزا

 های تندرواتوبوس
-  

  - سطح پوشش خطوط ویژه اتوبوسرانییش افزا

های مدیریت پذیری طرحافزایش میزان تحقق

 سفرهای روزانه

افزایش تعداد مطالعات و پژوهش در حوزه 

 حمل و نقل و ترافیک
-  

افزایش میزان کاربست نتایج حاصل از 

مطالعات و پژوهش در حوزه حمل و نقل و 

 ترافیک

-  

کاهش حجم ترافیکی وسایل نقلیه شخصی 

 معابر سطح شهر

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

30 

های سخت افزاری و بهبود و ساماندهی سامانه

برای توزیع کاال و بار درون نرم افزاری منسجم 

 شهری

پیشرفته ی بروناو مدیریت های ارتقاء سامانه

 بار و مسافر

سازی محدوده طرح تردد زمانی و ارتقاء پیاده

-زرد-نقلیه باری)محدوده قرمزمکانی وسایل

 سبز(

-  

برداری از سامانه توزین افزایش تجمعی بهره

 بار )باسکول سیار و ثابت(
-  

افزایش تجمعی میزان استقرار و پشتیبانی 

 سامانه مدیریت هوشمند بار
-  

افزایش تجهیزات و امکانات تأمین شده مرکز 

 مکانیزه کنترل ترافیک
-  

پذیری بودجه نگهداری مراکز افزایش تحقق

 کنترل ترافیک و تجهیزات آن
-  

افزایش میزان بودجه نگهداری مراکز کنترل 

 تجهیزات آن ترافیک و
-  

افزایش میزان تکمیل و تجهیز مرکز کنترل 

 هوشمند ترافیک
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

ارتقاء مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در 

 سطح شهر

برداری از باراندازهای افزایش تجمعی بهره

 ایحاشیه
-  

برداری کامل از افزایش تجمعی بهره

 های بارتوقفگاه
-  

های صادره بهره برداری پروانهافزایش تجمعی 

 هاشرکت

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های فعالیت و اشتغال افزایش تجمعی پروانه

 صادره

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش تجمعی تعداد باربرگ صادره

پیشنهاد افزودن هدف از 

کارگروه )مورد قبول سوی 

 مشاور(

 

 دیدهافزایش تجمعی رانندگان بار آموزش

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

های مدیریت ترافیکی افزایش تعداد طرح

 بصورت کامل

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

سهم وسایط نقلیه حمل بار افزایش 

 ساماندهی شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

افزایش میزان ساماندهی تردد و توقف وسایط 

 نقلیه حمل بار

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

ارتقاء و ساماندهی محدوده مرکزی و تجاری 

 شهر

های اجراشده ترافیکی در افزایش تعداد پروژه

 محدوده مرکزی شهر
-  

های اجراشده ساماندهی افزایش تعداد پروژه

 های جاذب جمعیت محدوده مرکزیکاربری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر

های مدیریت طرحپذیری افزایش میزان تحقق

 سفرهای روزانه

افزایش تعداد مطالعات و پژوهش در حوزه 

 حمل و نقل و ترافیک
-  

افزایش میزان کاربست نتایج حاصل از 

مطالعات و پژوهش در حوزه حمل و نقل و 

 ترافیک

-  

کاهش حجم ترافیکی وسایل نقلیه شخصی 

 معابر سطح شهر

پیشنهاد افزودن هدف از 

کارگروه )مورد قبول سوی 

 مشاور(

 

31 
ریزی و اطمینان از ایجاد انضباط مالی در بودجه

 تخصیص منابع، وصول درآمد و مدیریت هزینه

سازی افزایش انضباط مالی و نهادینه

 ریزی عملیاتیبودجه

 افزایش تولید و توزیع قبوض نوسازی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش درآمد از طریق پیگیری وصول 

مطالبات احکام صادره در کمسیون ماده 

پیگیری وصول مطالبات احکام صادره در 100

پیگیری چک های سررسید 77کمسیون ماده 

 شده و وصول نشده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

ریزی افزایش میزان استقرار نظام بودجه

 عملیاتی
-  

پذیری وصول منابع مالی افزایش میزان تحقق

 بینی شده مصوبو درآمدی پیش
-  

افزایش میزان منابع مالی و درآمدی وصول 

 شده
-  



کمی متناسب با رویکردهای مصوب  –تدوین درختواره اهداف عملیاتی 

 دوره ششم شورای اسالمی شهر

55   

 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

  - افزایش نسبت منافع به هزینه

های سنواتی تثبیت نسبت حجم بدهی

های شهرداری به بودجه تملک دارایی

 ای و مالیسرمایه

-  

ریزی سالیانه شهرداری ارتقاء مکانیسم بودجه

های توزیع اعتبارات مبتنی بر  تعیین شاخص

 محوریبا رویکرد محله

ارتقاء انطباق بودجه ساالنه شهرداری شیراز با 

 برنامه پنج ساله
-  

افزایش تعادل سرانه بودجه مناطق و محالت 

 شهر
-  

افزایش سرانه بودجه مناطق و محالت 

 برخوردار شهرکم
-  

افزایش میزان پیشرفت تهیه برنامه عملیاتی 

 ساله 5
-  

افزایش میزان پیشرفت در پایش، ارزیابی و 

 ساله 5بازنگری برنامه عملیاتی 
-  

32 
احیاء و ارتقاء نظام محله محور با رویکرد سبک 

 زندگی اسالمی ایران

گرایی و تقویت هویت ارتقاء رویکرد محله

 ایمحله

  - ای با ایجاد پورتال محالتارتقاء هویت محله

افزایش تعداد اقدامات مشارکتی در سطح 

 محالت شهر
-  

افزایش تعداد برنامه ها و طرح های فرهنگی 

و  هنری با ویژگی ها و هویت افزایی فرهنگی 

 و اجتماعی بافت شهری

-  

موضوع های آموزشی با افزایش تعداد برنامه

آمادگی محالت در مواجهه با تغییرات و 

 آسیب های اجتماعی

-  

افزایش تعداد طرحهای مطالعاتی در خصوص 

سازگاری و تابآوری اجتماعی محالت و 

 مناطق

-  



کمی متناسب با رویکردهای مصوب  –تدوین درختواره اهداف عملیاتی 

 دوره ششم شورای اسالمی شهر

56   

 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تعداد محالت دارای طرح های 

مطالعاتی اجتماعی فرهنگی در زمینه تقویت 

 ایهویت محله

-  

مطالعاتی در زمینه محله  افزایش طرح های

 گرایی و محله محوری
-  

33 

جلب  مشارکتهای  مردمی اعم از  معتمدان  

محلی و نخبگان جامعه ضمن توجه به نوآوری و 

 خالقیت در ارائه خدمات شهری

افزایش سهم مشارکت شهروندان در تهیه، 

های توسعه و عمران اجراء و پایش طرح

 شهرداری

های اجرایی شده بر پایه برنامهافزایش تعداد 

مشارکت و اخذ نظرات شهروندی )براساس 

 سامانه نظام شهروندی(

-  

افزایش تعداد کل پیشنهادهای مؤثر دریافتی 

 از شهروندان
-  

ها در زمینه پایش افزایش تعداد نظرسنجی

 هاها و پروژهنتایج حاصل از اجرای طرح
-  

در ارائه نظرات و  افزایش مشارکت شهروندی

پیشنهادات در خصوص تهیه، اجرا و پایش 

 هاها و  پروژهطرح

-  

افزایش سهم مشارکت شهروندان در پایش و 

 ارزیابی عملکرد شهرداری

های نظرسنجی از افزایش تعداد روش

 شهروندان در زمینه عملکرد مدیریت شهری
-  

ها از شهروندان در افزایش تعداد نظرسنجی

 زمینه عملکرد مدیریت شهری
-  

افزایش میزان رضایت شهروندان از عملکرد 

 مدیریت شهری
-  

34 
پیگیری تغییر کاربری پادگان های نظامی درون 

 های عمومیشهری با اولویت فضای سبز و پارک

ارتقاء کمی و کیفی پارک و فضای سبز شهری 

 های مالک عملبراساس اسناد و برنامه

ای و ای، ناحیههای محلهپارکافزایش 

 ای احداث شدهمنطقه
-  

افزایش پروژه های هوشمند سازی سیما 

 منظر و فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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افزایش پوشش فضای سبز برخوردار از 

سیستم یکپارچه آبرسانی )انتقال، ذخیره، 

 توزیع(

-  

افزایش تعداد اقالم گیاهی خریداری شده 

 بومی و سازگار
-  

شبکه  های اجراشدهافزایش تعداد پروژه

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تجمعی درختکاری انجام شده 

 در سطح شهر
-  

  - کوبی شدهافزایش تعداد درختان پالک

 افزایش تعداد درختان مهارشده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد درختکاری انجام شده در 

 ارتفاعات و کمربندی پیرامون شهر
-  

شده شبکه های تهیهافزایش تعداد طرح

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های مشارکتی شهرداری و افزایش تعداد طرح

بخش خصوصی و نهادهای مردمی و محلی  

 به منظور توسعه فضای سبز

-  

افزایش تعداد فضای سبز احداث شده در 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

افزایش توزیع متوازن دسترسی به فضاهای 

 سبز پارکی و تفریحی
-  



کمی متناسب با رویکردهای مصوب  –تدوین درختواره اهداف عملیاتی 

 دوره ششم شورای اسالمی شهر

58   

 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 ایای و منطقهای، ناحیههای محلهبوستان
-  

افزایش سرانه فضای سبز پیرامونی )کمربند 

 سبز(
-  

افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون 

 شهری و ارتفاعات پیرامونی
  ویرایش نگارشی هدف

شهری افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون

 باغاتبدون 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح احیاء پوشش گیاهی در 

ارتفاعات یا افزایش سطح سبزینگی در 

 ارتفاعات

-  

 های بازپیرایی شدهافزایش سطح پارک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح فضای سبز احداث شده با 

مشارکت شهرداری و بخش خصوصی و 

 نهادهای مردمی و محلی

-  

افزایش سهم فضاهای سهم احداث شده در 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

های ناسازگار و مزاحم کاهش سطح کاربری

 شهری

  - های مشاغل مزاحم )پهنه قرمز(کاهش پهنه

  - ناسازگار و مزاحمکاهش تعداد کاربری های 

های مشاغل مزاحم )پهنه کاهش سطح پهنه

 زرد(
-  

35 

های انسجام بخشی و هدفمند سازی گروه

جهادی و کانون های فرهنگی و خدماتی مردم 

پایه در جهت محرومیت زدایی و کمک به 

های اشتغالزایی برنامهافزایش حمایت از 

 محورمحله

افزایش اعتبارات مصوب در ایجاد و توسعه 

های مالی حامی کارآفرینی در سطح صندوق

 محالت

-  
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اشتغالزایی محله محور با همکاری و تعامل با 

 نهادهای مرتبط

های ابتکاری و خالقانه افزایش تعداد طرح

های کارآفرینی برگزار شده منتج از جشنواره

 توسط شهرداری

-  

کنندگان در افزایش میانگین شرکت

های کارآفرینی برگزار شده توسط جشنواره

 شهرداری

-  

پذیری طرح برند افزایش میزان تحقق

 گردشگری شهر شیراز
-  

های افزایش همکاری با سایر دستگاه

رسان به منظور صادرات خدمات، رفع خدمات

 بیکاری، فقر و ایجاد اشتغال

-  

گیری و فعالیت افزایش حمایت از شکل

های نهاد و گروههای مردمها و انجمنسازمان

 های مختلف اجتماعیجهادی در حوزه

پذیری بودجه شهرداری در افزایش تحقق

ها و زمینه حمایت از یا مشارکت در فعالیت

های نهاد و گروههای مردماقدامات سازمان

 جهادی

-  

های مردم نهاد تحت افزایش تعداد سازمان

 حمایت شهرداری
-  

های مردم نهاد تشکیل افزایش تعداد سازمان

 و ثبت شده با حمایت شهرداری
-  

ها و اقدامات مشترک افزایش تعداد فعالیت

های نهاد و گروههای مردمشهرداری با سازمان

 جهادی

-  

های مردم نهاد تشکیل و افزایش سهم سازمان

ثبت شده با حمایت شهرداری از کل 

مردم نهاد تشکیل و ثبت شده در  هایسازمان

 طول سال

-  

افزایش میزان کمک مالی شهرداری به 

 نهادهای مردمنسازما
-  
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نهاد تحت ها مردمافزایش نسبت سازمان

های حمایت شهرداری از مجموع سازمان

 نهاد فعال در سطح شهرمردم

-  

پذیری اجتماعی، اقتصادی و افزایش مسئولیت

شهرداری در حیطه وظایف خود )بعنوان ... 

 یک نهاد اجتماعی(

ها و ارزیابی افزایش آمار انتشار نظرسنجی

های تابعه شهروندان در مورد عملکرد حوزه

 شهرداری

-  

افزایش بودجه اختصاص یافته به نگهداری 

های فرهنگی و هنری و مراکز مجتمع

 حمایتی شهرداری

-  

های کارگران و خانهافزایش تعداد مددسرا 

 فصلی شهرداری
-  

افزایش تعداد مراکز آسیب دیدگان اجتماعی 

های نگهداری موقت و ها، اقامتگاه)خانه

 های سالمت(کانون

-  

افزایش تعداد مراکز آموزش کارآفرینی آسیب 

 دیدگان اجتماعی تحت حمایت شهرداری
-  

)ناتوانان افزایش تعداد مراکز توانبخشی 

جسمی و حرکتی و سالمندان( تحت حمایت 

 شهرداری

-  

افزایش تعداد مراکز مشاوره روانی )در 

 های اجتماعی(خصوص کاهش آسیب
-  

افزایش تعداد مطالعات انجام شده در زمینه 

ها و محیطی طرحشناسایی اثرات زیست

های جبران های انجام شده و شیوهپروژه

 خسارت آن

-  

کننده از افزایش تعداد نفر برنامه استفاده

 دیدگان اجتماعیمراکز مشاوره و مراکز آسیب
-  
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های جبران خسارت شده افزایش سهم پروژه

های دارای اثرات نامطلوب از پروژه

 محیطیزیست

-  

افزایش سهم جمعیتی ناتوانان جسمی و 

حرکتی و سالمندان تحت پوشش مراکز 

 تحت حمایت شهرداریتوانبخشی 

-  

دیده در مراکز افزایش سهم شاغلین آموزش

دیدگان اجتماعی تحت کارآفرینی آسیب

 حمایت شهرداری

-  

های ها و ارزیابیافزایش سهم نظرسنجی

های منتشرشده شهروندان به کل نظرسنجی

 انجام شده توسط شهرداری

-  

شده افزایش میزان کارگران فصلی ساماندهی 

های کارگران فصلی در مددسرا و خانه

 شهرداری

-  

های فرهنگی و افزایش نسبت تعداد مجتمع

هنری و مراکز حمایتی ساماندهی و تجهیز 

های فرهنگی و هنری و شده به کل مجتمع

 مراکز حمایتی شهرداری

-  

افزایش نسبت مراکز آسیب دیدگان اجتماعی 

نگهداری موقت و های ها، اقامتگاه)خانه

 های سالمت( موجود به تعداد مورد نیازکانون

-  

36 

ایجاد زیرساختهای تولید و خدمات محور در 

مناطق کمتر برخوردار برای کمک به حل 

 مشکالت معیشتی مردم

افزایش اقدامات مشارکتی و حمایت از تأمین 

های پشتیبان فضای کسب و کار زیرساخت

های بومی و توانمندیها و مبتنی بر ظرفیت

 محلی

کننده در افزایش تعداد افراد شرکت

های ملی و ها و همایشها، جشنوارهنمایشگاه

المللی برگزارشده با حمایت و همکاری بین

 شهرداری در حوزه  اقتصاد محلی

-  

های حمایت مالی و افزایش تعداد طرح

غیرمالی شهرداری از مشاغل متکی بر 

 محلیهای توانمندی

-  
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ها و ها، جشنوارهافزایش تعداد نمایشگاه

الملی برگزارشده با های ملی و بینهمایش

حمایت و همکاری شهرداری در حوزه اقتصاد 

 محلی

-  

گذاری در های سرمایهافزایش طرح

های های پیشرو مبتنی بر ظرفیتفعالیت

 بومی و محلی

پیشنهاد حذف از سوی 

 کارگروه )عدم قبول

 مشاور(

 

افزایش میزان اشتغال محلی حمایت شده 

 توسط شهرداری
-  

افزایش میزان افراد به کار گماشته شده از 

طریق مراکز مشاوره و کاریابی تحت حمایت 

 شهرداری

-  

افزایش میزان حمایت مالی شهرداری از 

 مراکز مشاوره شغلی و کاریابی
-  

های انجام گذاریسرمایهافزایش نرخ رشد 

 های پیشروشده در فعالیت

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش اقدامات شهرداری در خصوص تأمین و 

های پشتیبان تولید )فناوری توسعه زیرساخت

 اطالعات و ارتباطات، لجستیک، مالی و ...(

های های ایجاد زیرساختافزایش تعداد پروژه

 پشتیبان تولید
-  

گذاری )مستقیم و افزایش میزان سرمایه

غیرمستقیم( شهرداری در زمینه توسعه 

خدمات پشتیبان تولید )فناوری اطالعات و 

 ارتباطات، لجستیک، مالی و ...(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش حمایت از تأمین و توسعه 

 درمانی و آموزش عالیهای خدمات زیرساخت

های توسعه خدمات افزایش تعداد پروژه

 آموزش عالیدرمانی و 

حذف بخشی از هدف از 

 سوی کارگروه
 

های علمی در حوزه افزایش تعداد پژوهش

سنجی و نیازسنجی زیر بخش خدمات ظرفیت

 برتر

-  



کمی متناسب با رویکردهای مصوب  –تدوین درختواره اهداف عملیاتی 

 دوره ششم شورای اسالمی شهر

63   

 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

پذیری بودجه اختصاص افزایش میزان تحقق

در حوزه  های علمییافته به  پژوهش

سنجی و نیازسنجی زیر بخش خدمات ظرفیت

 برتر

-  

گذاری شهرداری در افزایش میزان سرمایه

زمینه توسعه خدمات آموزش عالی و 

 های آنزیرساخت

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

گذاری شهرداری در افزایش میزان سرمایه

های زیرساختزمینه توسعه خدمات درمانی و 

 آن

-  

37 

عدالت ورزی در حقوق شهروندی و برخورداری 

آحاد شهروندان و محله ها از خدمات شهری با 

به « شهروند درجه یک»صیانت از عنوان واحد 

 عنوان یکی از مهمترین مختصات شهر اسالمی

ارتقاء دسترسی شهروندان به خدمات هفتگانه 

متناسب با شعاع عملکردی با رویکرد 

 محوریمحله

افزایش استانداردسازی امکانات و فضاهای 

 و سایر استانداردها( HSCورزشی) از منظر 
-  

های افزایش تجمعی تعداد چشمه

شده در سطح های بهداشتی  احداثسرویس

 شهر

-  

های اداری و افزایش تجمعی ساخت ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری شیراز
-  

های دارای وسایل بوستان افزایش تعداد

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

های اداری تکمیل و افزایش تعداد ساختمان

 تجهیز شده
-  

های بهداشتی افزایش تعداد سرویس

 ساماندهی و تجهیز شده
-  

های جامع / تفصیلی تهیه افزایش تعداد طرح

 شده مرتبط با خدمات شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 احداث شده
-  
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هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 تجهیز شده
-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 1500های سرپوشیده ورزشی در فاصله سالن

 متری

-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 2500شهروندی در فاصله فرهنگسراهای 

 متری

-  

افزایش سطح پوشش انجام مطالعات 

سنجی در مقیاس نیازسنجی و امکان

 های جامع شهریطرح

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های افزایش سطح تحت پوشش سرویس

 بهداشتی در محدوده شهر
-  

و افزایش سطح دسترسی به فضاهای فرهنگی 

 هنری متناسب با شعاع عملکرد
-  

های مجهز به وسایل افزایش سهم بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

تهیه های جامع / تفصیلی افزایش سهم طرح

 های خدمات شهریشده براساس نیازسنجی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

در سطح  های ورزشیافزایش ظرفیت سالن

 شهر
-  

  - افزایش ظرفیت فرهنگسراها در سطح شهر

های ورزشی چند ها و آکادمیافزایش مجتمع

پونگ، منظوره )رزمی، استخر، فوتسال، پینگ

 کشتی، زورخانه و...(

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش مساحت تحت پوشش خدمات 

 2500فرهنگسراهای شهروندی در فاصله 

 متری

-  

ها و تحت پوشش سالنافزایش مساحت 

 متری 1500های ورزشی در فاصله زمین
-  

افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به 

 های عمومیمرمت و تجهیز کتابخانه
-  

های اداری، افزایش میزان تأمین ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری
-  

افزایش میزان تحقق بودجه مصوب 

تجهیز یافته به مرمت و اختصاص

 های عمومیکتابخانه

-  

ریزی سالیانه شهرداری ارتقاء مکانیسم بودجه

های توزیع اعتبارات با مبتنی بر تعیین شاخص

 محوریرویکرد محله

ارتقاء انطباق بودجه ساالنه شهرداری شیراز با 

 برنامه پنج ساله
-  

افزایش تعادل سرانه بودجه مناطق و محالت 

 شهر
-  

سرانه بودجه مناطق و محالت  افزایش

 برخوردار شهرکم
-  

افزایش میزان پیشرفت تهیه برنامه عملیاتی 

 ساله 5
-  

افزایش میزان پیشرفت در پایش، ارزیابی و 

 ساله 5بازنگری برنامه عملیاتی 
-  

پذیری تراز خدمات اساسی طرح افزایش تحقق

 تفصیلی

کاربری پذیری تراز خدمات افزایش تحقق

 آموزشی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 پارک و فضای سبز
  ویرایش نگارشی هدف

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 تجهیزات شهری
-  
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پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 درمانی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 فرهنگی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 ورزشی
-  

افزایش سهم تأمین شده سرانه خدمات 

 هفتگانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

38 

رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی شهروندان، 

مردمداری، عزیز داشتن مردم و ایجاد رابطه ی 

با عموم  مستمر و میدانی ، برادرانه و دوستانه

 مردم

های صنفی و افزایش سهم مشارکت تشکل

 نهاد در امور شهریمردم

اندیشی برگزارشده افزایش تعداد جلسات هم

های های صنغی و سازمانبا حضور تشکل

 نهادمردم

-  

های انجام شده از افزایش تعداد نظرسنجی

نهاد در خصوص های صنفی و مردمتشکل

 امور شهری

-  

های صنفی و افزایش میزان تعامل تشکل

 نهاد با شهرداریهای مردمسازمان
-  

های صنفی و افزایش میزان مشارکت تشکل

 های شهرینهاد در تهیه و تدوین طرحمردم
-  

افزایش میزان اماکن و فضاهای تعامل 

 اجتماعی

های ورزش صبحگاهی افرایش تعداد ایستگاه

 در سطح شهر
-  

  - های موضوعی جدیدافزایش احداث پارک

های افزایش تعداد برگزاری جشنواره

ها و ها و بزرگداشتموضوعی، همایش

ها در راستای بهبود رفتارهای نمایشگاه

 فرهنگی-اجتماعی

-  

های دارای مربی افزایش تعداد بوستان

 آموزشی ورزش همگانی
-  
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ها و جشنوارهها، افزایش تعداد جشن

های برگزارشده توسط یا با حمایت همایش

 شهرداری با هدف تقویت نشاط اجتماعی

-  

افزایش تعداد فضاها و امکانات فرهنگی، 

اجتماعی، ورزشی و گردشگری بهسازی و 

 سازی شدهمناسب

-  

افزایش تعداد فضاهای باز شهری جهت 

 تعامالت اجتماعی
-  

فضاهای فرهنگی، اجتماعی و افزایش تعداد 

شده ویژه سازیورزشی احداث و مناسب

های خاص اجتماعی )بانوان، کودکان و گروه

 سالمندان(

-  

افزایش تعداد فضاهای فرهنگی، اجتماعی، 

 خواهورزشی و گردشگری جهت افراد توان
-  

افزایش تعداد فضاهای مناسب تعامالت 

 اجتماعی در سطح مناطق
-  

های ورزش افزایش تعداد مخاطبین ایستگاه

 صبحگاهی
-  

افزایش تعداد مخاطبین مسابقات ورزشی 

 برگزارشده توسط شهرداری
-  

های ورزش افزایش تعداد مخاطبین همایش

سواری، روی، دوچرخههمگانی )دو، پیاده

 کوهپیمایی و ...(

-  

افزایش تعداد مسابقات ورزشی برگزارشده 

 توسط شهرداری
-  

های ورزش همگانی افزایش تعداد همایش

سواری، کوهپیمایی و روی، دوچرخه)دو، پیاده

)... 

-  
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افزایش جمعیت برخوردار از خدمات باغ 

 خانواده
-  

ها جهت افزایش سطح ساماندهی پارک

 تعامالت اجتماعی
-  

کننده در افزایش سهم جمعیتی شرکت

های دارای مربی ورزشی بوستان هایبرنامه

 ورزش

-  

افزایش سهم فضاهای عمومی احداثی با 

محوریت تعامالت اجتماعی از کل فضاهای 

 موردنیاز

-  

افزایش سهم فضاهای عمومی ساماندهی شده 

با محوریت تعامالت اجتماعی از کل فضاهای 

 عمومی موجود

-  

ها، کنندگان در جشنافزایش شرکت

های برگزارشده توسط ها و همایشجشنواره

یا با حمایت شهرداری با هدف تقویت نشاط 

 اجتماعی

-  

های کنندگان در جشنوارهافزایش شرکت

ها و ها و بزرگداشتموضوعی، همایش

ها در راستای بهبود رفتارهای نمایشگاه

 فرهنگی-اجتماعی

-  

های مناسب تعامالت افزایش طراحی پارک

 اجتماعی
-  

افزایش میزان تأمین فضاهای فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی احداث و 

های خاص شده ویژه گروهسازیمناسب

 اجتماعی )بانوان، کودکان و سالمندان(

-  
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افزایش میزان تأمین فضاهای فرهنگی، 

اجتماعی، ورزشی و گردشگری جهت افراد 

 توانخواه

-  

39 
در خدمت رسانی به  تسهیل ، تسریع و انضباط

 شهروندان و پوشش فراگیر خدمات شهری

ارتقاء دسترسی شهروندان به خدمات هفتگانه 

متناسب با شعاع عملکردی با رویکرد 

 محوریمحله

افزایش استانداردسازی امکانات و فضاهای 

 و سایر استانداردها( HSCورزشی) از منظر 
-  

های افزایش تجمعی تعداد چشمه

شده در سطح های بهداشتی  احداثسرویس

 شهر

-  

های اداری و افزایش تجمعی ساخت ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری شیراز
-  

های دارای وسایل افزایش تعداد بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

های اداری تکمیل و افزایش تعداد ساختمان

 تجهیز شده
-  

های بهداشتی تعداد سرویسافزایش 

 ساماندهی و تجهیز شده
-  

های جامع / تفصیلی تهیه افزایش تعداد طرح

 شده مرتبط با خدمات شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 احداث شده
-  

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 شدهتجهیز 
-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 1500های سرپوشیده ورزشی در فاصله سالن

 متری

-  



کمی متناسب با رویکردهای مصوب  –تدوین درختواره اهداف عملیاتی 

 دوره ششم شورای اسالمی شهر

70   
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افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 2500فرهنگسراهای شهروندی در فاصله 

 متری

-  

افزایش سطح پوشش انجام مطالعات 

سنجی در مقیاس نیازسنجی و امکان

 های جامع شهریطرح

حذف از سوی پیشنهاد 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های افزایش سطح تحت پوشش سرویس

 بهداشتی در محدوده شهر
-  

افزایش سطح دسترسی به فضاهای فرهنگی و 

 هنری متناسب با شعاع عملکرد
-  

های مجهز به وسایل افزایش سهم بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

تهیه های جامع / تفصیلی طرحافزایش سهم 

 های خدمات شهریشده براساس نیازسنجی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های ورزشی در سطح افزایش ظرفیت سالن

 شهر
-  

  - افزایش ظرفیت فرهنگسراها در سطح شهر

های ورزشی چند ها و آکادمیافزایش مجتمع

پونگ، استخر، فوتسال، پینگمنظوره )رزمی، 

 کشتی، زورخانه و...(

-  

افزایش مساحت تحت پوشش خدمات 

 2500فرهنگسراهای شهروندی در فاصله 

 متری

-  

ها و افزایش مساحت تحت پوشش سالن

 متری 1500های ورزشی در فاصله زمین
-  

افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به 

 های عمومیکتابخانهمرمت و تجهیز 
-  
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های اداری، افزایش میزان تأمین ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری
-  

افزایش میزان تحقق بودجه مصوب 

یافته به مرمت و تجهیز اختصاص

 های عمومیکتابخانه

-  

پذیری تراز خدمات اساسی طرح افزایش تحقق

 تفصیلی

کاربری پذیری تراز خدمات افزایش تحقق

 آموزشی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 پارک و فضای سبز
  ویرایش نگارشی هدف

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 تجهیزات شهری
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 درمانی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 فرهنگی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 ورزشی
-  

افزایش سهم تأمین شده سرانه خدمات 

 هفتگانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

40 

پیاده سازی سیستم پایش و نظارت بر پروژه 

های خرد و کالن بر مبنای نظام تامین، تخصیص 

 و مصرف منابع

نظارت، ارزیابی و ارتقاء نظام پایش، 

 های شهرداریمستندسازی پروژه

  - ارتقا سامانه الکترونیکی مدیریت اسناد

ارتقاء سیستم مدیریت دانش کارکنان و 

 مدیران
-  

افزایش استقرار تعداد زیرسیستم های سامانه 

 (PMO) (PMIS)اطالعات مدیریت پروژه

پیشنهاد افزودن هدف از 

 سوی کارگروه )مورد قبول

 مشاور(

 

های دارای سیستم کنترل افزایش تعداد پروژه

 پروژه
-  
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های عمرانی دارای افزایش تعداد پروژه

 مهندسی ارزش
-  

های مستندسازی افزایش تعداد طرح

 های شهریپروژه
-  

41 

امید بخشی و تامین آرامش روحی، عزت و 

امنیت معنوی همه شهروندان، صرف نظر از 

دینی، مذهبی، قومیتی ...و، در راستای  مالحظات

 فرهنگ انقالب اسالمی

های مختلف ارتقاء منزلت و آرامش گروه

 اجتماعی در فضاهای عمومی شهری

فرهنگی -های اجتماعیافزایش پویش

های شده توسط گروهاندازیریزی و راهبرنامه

 خاص اجتماعی

-  

ریزی و های اجتماعی برنامهافزایش پویش

اندازی شده در زمینه تعامل شهروندان و راه

های مختلف ارتقاء امنیت اجتماعی گروه

 اجتماعی

-  

های مختلف افزایش میزان رضایت گروه

های اجتماعی در زمینه تأثیرات پویش

 اجتماعی

-  

42 

تقویت  مدیریت  شهری  کارآمد  و  دستیابی  به  

شاخص  های  مطلوب  شهری  از  طریق  

همکاری  متقابل  و تعامل  سازنده  شورا،  

شهرداری،  مجلس، دولت و  نخبگان  جامعه  و 

استفاده  از  خرد  جمعی  و تکیه  بر  عقالنیت و 

 مشورت پذیری

افزایش میزان تعامل و همکاری شهرداری با  

 ها و نهادهای مردمیمردم، تشکل

افزایش آمار جلسات مشترک شهرداری با 

 ردم نهادهای مسازمان
-  

افزایش تعداد برنامه های اجراشده مشترک با 

 (NGOsهای مردم نهاد )همکاری سازمان
-  

های ها و سازمانافزایش تعداد تشکل

 نهاد دارای تعامل با شهرداریمردم
-  

اندیشی های همافزایش جلسات و همایش

 باحضور مردم و نمایندگان مردمی
-  

جمعیت حاضر در جلسات و افزایش سهم 

 اندیشی مردمی با شهرداریهای همهمایش
-  

نهاد های مردمافزایش میزان حضور سازمان

 در جلسات مشترک با شهرداری
-  
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افزایش سهم مشارکت شهروندان در تهیه، 

های توسعه و عمران اجراء و پایش طرح

 شهرداری

پایه های اجرایی شده بر افزایش تعداد برنامه

مشارکت و اخذ نظرات شهروندی )براساس 

 سامانه نظام شهروندی(

-  

افزایش تعداد کل پیشنهادهای مؤثر دریافتی 

 از شهروندان
-  

ها در زمینه پایش افزایش تعداد نظرسنجی

 هاها و پروژهنتایج حاصل از اجرای طرح
-  

افزایش مشارکت شهروندی در ارائه نظرات و 

پیشنهادات در خصوص تهیه، اجرا و پایش 

 هاها و  پروژهطرح

-  

نهاد در های محلی و مردمافزایش سهم سازمان

فرهنگی متناظر با  -ارائه خدمات اجتماعی

 وظایف شهرداری

افزایش سهم سراهای محله واگذار شده به 

 های فعال در حوزه اجتماعیسمن
-  

سپاری افزایش تعداد خدمات برون 

های فرهنگی و هنری با اولویت فعالیت

های فرهنگی، مسجد و ها و انجمنسازمان

 های فرهنگی محورکانون

-  

  - افزایش تعداد سراهای محله

های اجتماعی و ها و پروژهافزایش سهم برنامه

های فرهنگی  انجام شده با مشارکت سازمان

 مردم نهاد و محله محور

-  

های سهم سراهای محله دارای کمیته افزایش

 تخصصی در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی
-  

افزایش سهم مساحتی برخوردار از خدمات 

 متری 1500سرای محله در فاصله 
-  

های تخصصی در حوزه امور افزایش کمیته

 اجتماعی و فرهنگی در سراهای محله
-  
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نهاد و های مردم افزایش مشارکت سازمان

ها و محله محور در تدوین و اجرای برنامه

 های اجتماعی و فرهنگیپروژه

-  
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ریزی  برای اعمال مدیریّت  شجاعانه،  برنامه

امیدوارانه، فداکارانه، جهادی، با اِشراف  و  حضور 

میدانی )به عنوان یک عبادت بزرگ، به دور از 

 خودنمایی و برای رضای خدا(

گزینی در ساالری و نخبهشایستهافزایش میزان 

 شهرداری

افزایش انتصابات سطوح مدیریتی از کارکنان 

 شهرداری
-  

افزایش تحقق پذیری سالهای تجربه مورد 

نیاز جهت تصدی پست های تخصصی مربوط 

با توجه به شرایط احراز در گروه های شغلی 

 مربوط

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های دارای سیستم افزایش تعداد حوزه

مدیریت کیفیت در شهرداری )مناطق و 

 های تابعه(سازمان

-  

افزایش سهم پرسنل دارای مدرک تحصیالت 

 تکمیلی به کل تعداد پرسنل شهرداری شیراز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

فرایندهای اداری و افزایش کارایی )بهبود( 

 ارائه خدمات شهروندی
-  

افزایش میانگین تجارب کاری کارکنان 

 شهرداری در حوزه تخصصی مربوطه
-  

افزایش میزان پیشرفت طراحی سازوکار 

 گزینش کارکنان و مدیران شهرداری
-  

کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی منطبق 

 بر طرح تفصیلی ساختمان بلند مرتبه
-  

کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی منطبق 

 بر طرح تفصیلی ساختمان کوتاه مرتبه
-  
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پذیری  و پاسخگویی  به  شفافیت، مسئولیت

های  تمام  ذی نفعان  شهر  )شهروندان، بخش

سازمانی افزایش میزان پاسخگویی و شفافیت 

 شهرداری

  - های حقوقی شهرداریکاهش تعداد پرونده

ارتقاء سیستم ارزیابی عملکرد حوزه های 

 شهرداری
-  
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دولتی  و  غیر دولتی( برای عینیت بخشی به 

 مردم ساالری دینی

افزایش تعداد اقدامات اجرایی طرح تکریم 

 ارباب رجوع
-  

های پاسخ خواستافزایش تعداد شکایات و در

 داده شده از سوی شهرداری
-  

های عمومی برای استفاده افزایش حجم داده 

 شهروندان )افزایش شفافیت(
-  

افزایش میزان پاسخگویی اجرایی به 

 های شهرونداندرخواست
-  

افزایش میزان رضایت از طرح تکریم ارباب 

 رجوع

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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اجتناب از سیاست زدگی در مدیریت ها و 

خرد شهرداری به شهروندان با خدمات کالن و 

 رویکرد خدمت صادقانه، بسیجی و جهادی

  - های حقوقی شهرداریکاهش تعداد پرونده

ارتقاء سیستم ارزیابی عملکرد حوزه های 

 شهرداری
-  

افزایش تعداد اقدامات اجرایی طرح تکریم 

 ارباب رجوع
-  

های پاسخ خواستافزایش تعداد شکایات و در

 داده شده از سوی شهرداری
-  

افزایش حجم داده های عمومی برای استفاده 

 شهروندان )افزایش شفافیت(
-  

افزایش میزان پاسخگویی اجرایی به 

 های شهرونداندرخواست
-  

افزایش میزان رضایت از طرح تکریم ارباب 

 رجوع

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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تالش برای ارتقاء سطح اعتماد عمومی به آرمان 

های انقالب اسالمی با تسریع و تسهیل در ارائه 

 خدمات شهری مناسب و تکریم بی منت مردم

  - های حقوقی شهرداریکاهش تعداد پرونده

ارتقاء سیستم ارزیابی عملکرد حوزه های 

 شهرداری
-  
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تکریم افزایش تعداد اقدامات اجرایی طرح 

 ارباب رجوع
-  

های پاسخ خواستافزایش تعداد شکایات و در

 داده شده از سوی شهرداری
-  

افزایش حجم داده های عمومی برای استفاده 

 شهروندان )افزایش شفافیت(
-  

افزایش میزان پاسخگویی اجرایی به 

 های شهرونداندرخواست
-  

تکریم ارباب افزایش میزان رضایت از طرح 

 رجوع

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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مبارزه با اسراف، تجمل گرایی و فساد ستیزی با 

شناخت گلوگاه های فسادخیز و مبارزه بی امان 

و بدون مالحظه با مفسدین و فسادهای 

سیستمی و غیر سیستمی و حذف رانت های 

 اطالعاتی و مدیریتی

در شهرداری با رویکرد  هزینهارتقاء مدیریت 

 اقتصاد مقاومتی

  - های حذف شدهافزایش تعداد کد هزینه

  - بافتههای کاهش افزایش تعداد کد هزینه

افزایش نسبت هزینه های عمرانی شهرداری 

 به کل بودجه سال
-  

های جاری شهرداری به کاهش نسبت هزینه

 کل بودجه سال
-  
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های فرسوده شهری و بستر سازی بافتتوجه به 

جهت بهسازی ، نوسازی و ایمن سازی بر اساس 

 الگوی اسالمی ایرانی

های بازآفرینی افزایش کمک به تحقق برنامه

 های فرسوده و تاریخی شهربافت

سازی های آموزشی آگاهافزایش برنامه

شهروندان نسبت به پیامدهای عدم رسیدگی 

 تاریخی شهرهای فرسوده و به بافت

-  

افزایش تعداد نهادهای مردمی فعال در 

های ناکارآمد و نوسازی و بهسازی بافت

 فرسوده شهری

-  

ها یا قراردادهای مشترک نامهافزایش تفاهم

های بازآفرینی در جهت تأمین مالی پروژه

 بافت فرسوده و تاریخی

-  
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سازی افزایش تولیدات آموزشی در زمینه آگاه

های شهروندان نسبت به بازآفرینی بافت

 فرسوده و تاریخی شهر

-  

افزایش جذب سرمایه به منظور تامین و 

های گسترش خدمات در محالت و بافت

 فرسوده و تاریخی

-  

دیده ساکن افزایش سهم شهروندان آموزش

 های فرسوده و تاریخیبافت
-  

نهاد در مردمافزایش میزان اقدامات بازآفرینی 

 های ناکارآمد و فرسوده شهریمحدوده بافت
-  

 پذیر شهریهای آسیبکاهش سطح بافت

افزایش تعداد پروژه های محرک توسعه در 

 بافت فرسوده شهری غیرتاریخی

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

در افزایش تعداد پروژه های محرک توسعه 

 سکونتگاه غیررسمی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد واحد مسکونی تولید شده در 

 بافت فرسوده شهری غیرتاریخی

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد واحد مسکونی تولید شده در 

 غیررسمیسکونتگاه 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش سهم واحدهای مسکونی تجمیع و 

های فرسوده و ناکارامد نوسازی شده در بافت

 شهری

-  
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افزایش مساحت نوسازی عرصه )تجدید بنا ، 

احداث بنا و تعویض پوشش(  در سکونتگاه 

 غیررسمی

 پیشنهاد افزودن هدف از

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش مساحت نوسازی عرصه )تجدید بنا ، 

احداث بنا و تعویض پوشش( در بافت فرسوده 

 شهری غیرتاریخی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان آزادسازی و تعریض 

معابر)میزان مورد مسیر(  در سکونتگاه 

 غیررسمی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان آزادسازی و تعریض 

معابر)میزان مورد مسیر( در بافت فرسوده 

 شهری غیرتاریخی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان آسفالت و بهسازی معابردر 

 غیررسمیسکونتگاه 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

کاهش مساحت بافت فرسوده شهر در 

 های غیررسمیمحدوده سکونتگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

کاهش میزان سطح بافت فرسوده شهر 

 )سکونتگاه رسمی غیرتاریخی(

پیشنهاد حذف از سوی 

)عدم قبول کارگروه 

 مشاور(
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های غیر ساماندهی حریم شهر و سکونتگاه

رسمی بر اساس یک طرح جامع با هماهنگی یا 

 های متولیهمکاری سایر دستگاه

آوری های جمعارتقاء کمی و کیفی زیرساخت

و دفع روانآب و  فاضالب در نواحی پیرامونی و 

 ای شهرحاشیه

ساماندهی های اجرایی افزایش تعداد پروژه

های آوری و انتقال آبسیستم زهکشی، جمع

 ای شهرسطحی در نواحی پیرامونی و حاشیه

-  

های مشارکتی در افزایش تعداد طرح

آوری فاضالب در ساماندهی شبکه جمع

 ای شهرنواحی پیرامونی و حاشیه

-  
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افزایش مساحت تحت پوشش نواحی 

ای شهر از سیستم پیرامونی و حاشیه

 های سطحیآوری و انتقال آبزهکشی، جمع

-  

وری آافزایش میزان احداث طول شبکه جمع

فاضالب در نواحی پیرامونی شهر با مشارکت 

 شهرداری

-  

 ارتقاء مدیریت محدوده و حریم قانونی شهر

افزارهای افزایش تعداد تجهیزات و نرم

 بانیحریم
-  

جهت افزایش تعداد جلسات کارشناسی 

تدوین سازوکار کنترل و نظارت بر محدوده و 

 حریم شهر

-  

های کنترل و نظارت بر افزایش تعداد گشت

 ساخت و ساز در محدوده و حریم شهر
-  

افزایش تعداد موارد رفع اختالفات حقوقی در 

 مرز محدوده شهر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - های بهنگام شهرینقشهافزایش تعداد 

  - افزایش حفاظت از پهنه حریم شهر

های افزایش سهم مساحتی دارای نقشه

 بهنگام شهری
-  

تثبیت مساحت محدوده قانونی شهر براساس 

 اسناد مالک عمل

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

کاهش تخلفات در پهنه حریم در زمان 

 ساخت
-  

سازهای غیرمجاز در وکاهش تعداد ساخت

 محدوده و حریم شهر
-  
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های کاهش تعداد گزارشات واصله گشت

کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده 

 و حریم شهر

-  

افزایش سرانه خدمات شهری در نواحی 

 ای شهرپیرامونی و حاشیه

های تأمین خدمات افزایش تعداد طرح

 نواحی پیرامونی شهرموردنیاز 
-  

افزایش سرانه خدمات هفتگانه در نواحی 

 پیرامونی و حاشیه شهر
-  

50 
اهتمام به حفظ توسعه سالمت عمومی جسمی و 

 روحی شهروندان

ارتقاء دسترسی شهروندان به خدمات هفتگانه 

متناسب با شعاع عملکردی با رویکرد 

 محوریمحله

افزایش استانداردسازی امکانات و فضاهای 

 و سایر استانداردها( HSCورزشی) از منظر 
-  

های افزایش تجمعی تعداد چشمه

شده در سطح های بهداشتی  احداثسرویس

 شهر

-  

های اداری و افزایش تجمعی ساخت ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری شیراز
-  

دارای وسایل  هایافزایش تعداد بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

های اداری تکمیل و افزایش تعداد ساختمان

 تجهیز شده
-  

های بهداشتی افزایش تعداد سرویس

 ساماندهی و تجهیز شده
-  

های جامع / تفصیلی تهیه افزایش تعداد طرح

 شده مرتبط با خدمات شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

)عدم قبول کارگروه 

 مشاور(

 

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 احداث شده
-  

هنری  -افزایش تعداد فضاهای فرهنگی

 تجهیز شده
-  
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افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 1500های سرپوشیده ورزشی در فاصله سالن

 متری

-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 2500فاصله  فرهنگسراهای شهروندی در

 متری

-  

افزایش سطح پوشش انجام مطالعات 

سنجی در مقیاس نیازسنجی و امکان

 های جامع شهریطرح

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های افزایش سطح تحت پوشش سرویس

 بهداشتی در محدوده شهر
-  

افزایش سطح دسترسی به فضاهای فرهنگی و 

 متناسب با شعاع عملکردهنری 
-  

های مجهز به وسایل افزایش سهم بوستان

 سازی استانداردورزشی و بدن
-  

تهیه های جامع / تفصیلی افزایش سهم طرح

 های خدمات شهریشده براساس نیازسنجی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 های ورزشی در سطحافزایش ظرفیت سالن

 شهر
-  

  - افزایش ظرفیت فرهنگسراها در سطح شهر

های ورزشی چند ها و آکادمیافزایش مجتمع

پونگ، منظوره )رزمی، استخر، فوتسال، پینگ

 کشتی، زورخانه و...(

-  

افزایش مساحت تحت پوشش خدمات 

 2500فرهنگسراهای شهروندی در فاصله 

 متری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

ها و سالنافزایش مساحت تحت پوشش 

 متری 1500های ورزشی در فاصله زمین
-  

افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به 

 های عمومیمرمت و تجهیز کتابخانه
-  

های اداری، افزایش میزان تأمین ساختمان

 آموزشی و رفاهی شهرداری
-  

افزایش میزان تحقق بودجه مصوب 

یافته به مرمت و تجهیز اختصاص

 های عمومیکتابخانه

-  

پذیری تراز خدمات اساسی طرح افزایش تحقق

 تفصیلی

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 آموزشی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 پارک و فضای سبز
  ویرایش نگارشی هدف

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 تجهیزات شهری
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 درمانی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 فرهنگی
-  

پذیری تراز خدمات کاربری افزایش تحقق

 ورزشی
-  

افزایش سهم تأمین شده سرانه خدمات 

 هفتگانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

پذیری اجتماعی، اقتصادی و مسئولیتافزایش 

... شهرداری در حیطه وظایف خود )بعنوان 

 یک نهاد اجتماعی(

ها و ارزیابی افزایش آمار انتشار نظرسنجی

های تابعه شهروندان در مورد عملکرد حوزه

 شهرداری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش بودجه اختصاص یافته به نگهداری 

های فرهنگی و هنری و مراکز مجتمع

 حمایتی شهرداری

-  

های کارگران افزایش تعداد مددسرا و خانه

 فصلی شهرداری
-  

افزایش تعداد مراکز آسیب دیدگان اجتماعی 

های نگهداری موقت و ها، اقامتگاه)خانه

 های سالمت(کانون

-  

افزایش تعداد مراکز آموزش کارآفرینی آسیب 

 دیدگان اجتماعی تحت حمایت شهرداری
-  

افزایش تعداد مراکز توانبخشی )ناتوانان 

جسمی و حرکتی و سالمندان( تحت حمایت 

 شهرداری

-  

افزایش تعداد مراکز مشاوره روانی )در 

 های اجتماعی(خصوص کاهش آسیب
-  

افزایش تعداد مطالعات انجام شده در زمینه 

ها و محیطی طرحشناسایی اثرات زیست

های جبران شده و شیوههای انجام پروژه

 خسارت آن

-  

کننده از افزایش تعداد نفر برنامه استفاده

 دیدگان اجتماعیمراکز مشاوره و مراکز آسیب
-  

های جبران خسارت شده افزایش سهم پروژه

های دارای اثرات نامطلوب از پروژه

 محیطیزیست

-  

افزایش سهم جمعیتی ناتوانان جسمی و 

سالمندان تحت پوشش مراکز حرکتی و 

 توانبخشی تحت حمایت شهرداری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

دیده در مراکز افزایش سهم شاغلین آموزش

دیدگان اجتماعی تحت کارآفرینی آسیب

 حمایت شهرداری

-  

های ها و ارزیابیافزایش سهم نظرسنجی

های منتشرشده شهروندان به کل نظرسنجی

 انجام شده توسط شهرداری

-  

افزایش میزان کارگران فصلی ساماندهی شده 

های کارگران فصلی در مددسرا و خانه

 شهرداری

-  

های فرهنگی و افزایش نسبت تعداد مجتمع

هنری و مراکز حمایتی ساماندهی و تجهیز 

های فرهنگی و هنری و شده به کل مجتمع

 مراکز حمایتی شهرداری

-  

اجتماعی افزایش نسبت مراکز آسیب دیدگان 

های نگهداری موقت و ها، اقامتگاه)خانه

 های سالمت( موجود به تعداد مورد نیازکانون

-  

51 
توجه به ضوابط معماری اسالمی ایرانی و 

 گسترش نمادهای دین و اخالق

افزایش کنترل و نظارت شهرسازی و عمرانی 

 )کاهش تخلفات شهری(

های آموزشی ساخت افزایش برگزاری کارگاه

 سازکنندگانو 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های ساختمانی صادر افزایش تعداد پروانه

 شده براساس آخرین طرح تفصیلی
-  

برداری افزایش موارد جلوگیری از بهره

 غیرمجاز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ساز  افزایش موارد چلوگیری از ساخت و

 غیرمجاز
-  

  - 100های کمیسیون ماده کاهش پرونده
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های صادر شده براساس کاهش تعداد پروانه

 5کمیسیون ماده 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

کاهش تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز در 

 سطح شهر
-  

برداری غیرمجاز در کاهش تعداد موارد بهره

 شهر سطح

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

52 
دستیابی کمی و کیفی به تراز سرانه فضای سبز 

 شهری

ارتقاء کمی و کیفی پارک و فضای سبز شهری 

 های مالک عملبراساس اسناد و برنامه

ای و ای، ناحیههای محلهافزایش پارک

 ای احداث شدهمنطقه
-  

هوشمند سازی سیما افزایش پروژه های 

 منظر و فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش پوشش فضای سبز برخوردار از 

سیستم یکپارچه آبرسانی )انتقال، ذخیره، 

 توزیع(

-  

افزایش تعداد اقالم گیاهی خریداری شده 

 بومی و سازگار
-  

شبکه  های اجراشدهپروژهافزایش تعداد 

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تجمعی درختکاری انجام شده 

 در سطح شهر
-  

  - کوبی شدهافزایش تعداد درختان پالک

 افزایش تعداد درختان مهارشده

پیشنهاد افزودن هدف از 

قبول سوی کارگروه )مورد 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تعداد درختکاری انجام شده در 

 ارتفاعات و کمربندی پیرامون شهر
-  

شده شبکه های تهیهافزایش تعداد طرح

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های مشارکتی شهرداری و افزایش تعداد طرح

و محلی  بخش خصوصی و نهادهای مردمی 

 به منظور توسعه فضای سبز

-  

افزایش تعداد فضای سبز احداث شده در 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

افزایش توزیع متوازن دسترسی به فضاهای 

 سبز پارکی و تفریحی
-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 ایمنطقهای و ای، ناحیههای محلهبوستان
-  

افزایش سرانه فضای سبز پیرامونی )کمربند 

 سبز(
-  

افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون 

 شهری و ارتفاعات پیرامونی
-  

شهری افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون

 بدون باغات

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

گیاهی در افزایش سطح احیاء پوشش 

ارتفاعات یا افزایش سطح سبزینگی در 

 ارتفاعات

-  

 های بازپیرایی شدهافزایش سطح پارک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش سطح فضای سبز احداث شده با 

مشارکت شهرداری و بخش خصوصی و 

 نهادهای مردمی و محلی

-  

احداث شده در افزایش سهم فضاهای سهم 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

افزایش سهم گیاهان بومی و سازگار در 

 بهسازی فضای سبز عمومی
-  

افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و 

های نگهداری فضای سبز شهری )ایجاد باغچه

های مردم نهاد و اشتراکی محلی توسط گروه

 محلی(

-  

افزایش میزان آبیاری فضای سبز پیراشهری با 

ای، های نوین آبیاری )تحت فشار، قطرهروش

 ای، موضعی(بارانی، ریشه

-  

شهری افزایش میزان آبیاری فضای سبز درون

های نوین آبیاری )تحت فشار، با روش

 ای، موضعی(ای، بارانی، ریشهقطره

-  

  - موجودهای افزایش میزان بهسازی پارک

افزایش میزان پیشرفت طرح کمربند سبز 

 شهری
-  

53 

پیگیری طرح جامع باغات شهری غرب شیراز به 

با رویکرد،  "بزرگترین باغ پارک غرب آسیا"عنوان

حفظ، توسعه و خودگردانی این میراث کم نظیر 

 زیست محیطی شیراز

ای و ای، ناحیههای محلهافزایش پارک

 شدهای احداث منطقه
-  

افزایش پروژه های هوشمند سازی سیما 

 منظر و فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش پوشش فضای سبز برخوردار از 

سیستم یکپارچه آبرسانی )انتقال، ذخیره، 

 توزیع(

-  

افزایش تعداد اقالم گیاهی خریداری شده 

 سازگاربومی و 
-  

شبکه  های اجراشدهافزایش تعداد پروژه

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تجمعی درختکاری انجام شده 

 در سطح شهر
-  

  - کوبی شدهافزایش تعداد درختان پالک

 افزایش تعداد درختان مهارشده

هدف از  پیشنهاد افزودن

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد درختکاری انجام شده در 

 ارتفاعات و کمربندی پیرامون شهر
-  

شده شبکه های تهیهافزایش تعداد طرح

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های مشارکتی شهرداری و افزایش تعداد طرح

بخش خصوصی و نهادهای مردمی و محلی  

 به منظور توسعه فضای سبز

-  

افزایش تعداد فضای سبز احداث شده در 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

افزایش توزیع متوازن دسترسی به فضاهای 

 سبز پارکی و تفریحی
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 ایای و منطقهای، ناحیهمحلههای بوستان
-  

افزایش سرانه فضای سبز پیرامونی )کمربند 

 سبز(
-  

افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون 

 شهری و ارتفاعات پیرامونی
-  

شهری افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون

 بدون باغات

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

سطح احیاء پوشش گیاهی در  افزایش

ارتفاعات یا افزایش سطح سبزینگی در 

 ارتفاعات

-  

 های بازپیرایی شدهافزایش سطح پارک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح فضای سبز احداث شده با 

مشارکت شهرداری و بخش خصوصی و 

 نهادهای مردمی و محلی

-  

سهم فضاهای سهم احداث شده در افزایش 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

افزایش سهم گیاهان بومی و سازگار در 

 بهسازی فضای سبز عمومی
-  

افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و 

های نگهداری فضای سبز شهری )ایجاد باغچه

های مردم نهاد و اشتراکی محلی توسط گروه

 محلی(

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش میزان آبیاری فضای سبز پیراشهری با 

ای، های نوین آبیاری )تحت فشار، قطرهروش

 ای، موضعی(بارانی، ریشه

-  

شهری افزایش میزان آبیاری فضای سبز درون

های نوین آبیاری )تحت فشار، با روش

 ای، موضعی(ای، بارانی، ریشهقطره

-  

  - های موجودبهسازی پارکافزایش میزان 

افزایش میزان پیشرفت طرح کمربند سبز 

 شهری
-  

افزایش سطح اراضی زراعی و باغی حفظ و 

 شده احیاء

  - افزایش سطح حفظ و احیا باغات گروه یک

  - افزایش سهم باغات حفظ و احیاء شده

تثبیت سطح باغات قصردشت خارج از گروه 

 سجادیه(یک )پهنه 
-  

54 

هویت بخشی به سیما و منظر شهری و استحکام 

های بناها و توجه ویژه به کمیت و کیفیت المان

 شهری منطبق با سبک اسالمی ایرانی

ارتقاء سیما و منظر شهری منطبق با الگوی 

 ایرانی-اسالمی

ارتقاء بهسازی و نوسازی عناصر شهری 

 هایها، روگذرها و زیرگذرها وآشفتگی)پل

 طبیعی و...(

-  

افزایش  سطح جداره های سطح شهر )نقاشی 

 دیواری (

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش پروژه های هوشمند سازی سیما 

 منظر و فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های زیباسازی سیما و پروژهافزایش تعداد 

 منظر شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد مطالعات مرتبط با سیما منظر 

 و فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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های الگو در شهر براساس افزایش تقاطع

 )میدان و چهارراه(استانداردهای شهرسازی 
-  

های ها و جدارهافزایش سطح بهسازی کف

 شهری
-  

افزایش سهم ساخت و سازهای مبتنی بر 

 اسالمی -ضوابط معماری و شهرسازی ایرانی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش محورهای الگو در شهر براساس 

 الگو( استانداردهای شهرسازی )خیابان
-  

های اعطاشده جهت استفاده افزایش مشوق

 سازندگان از ضوابط معماری اسالمی ایرانی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان بهسازی جداره های ناکارآمد 

 شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

پیشرفت در بازنگری ضوابط و افزایش میزان 

مقررات معماری و شهرسازی مبتنی بر الگوی 

 ایرانی -اسالمی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان تسهیالت تشویقی اعطایی 

شهرداری به بناهای ساخته شده براساس 

 ضوابط معماری اسالمی ایرانی

پیشنهاد حذف از سوی 

)عدم قبول کارگروه 

 مشاور(

 

ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات روشنایی و 

 نورپردازی فضاها و معابر شهری

ارتقا کیفیت روشنایی تأمین شده در فضاهای 

 شهری
-  

ارتقا کیفیت نورپردازی معابر و فضاهای 

 شهری
-  

های اجرا شده نورپردازی افزایش تعداد پروژه

در اختیار های ها و ساختماندر المان

 شهرداری

-  
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های نورپردازی فضاهای افزایش تعداد پروژه

 دفاع شهری تدوین و اجرا شدهبی
-  

دفاع شهری افزایش سهم فضاهای بی

 نورپردازی شده
-  

افزایش میزان تأمین حداقل روشنایی در 

 فضاها و مجموعه های در اختیار شهرداری
-  

55 
بعدی و سه بعدی شهری و ساماندهی نماهای دو 

 همچنین تابلوهای شهری

ارتقاء کمی و کیفی مبلمان و تابلوهای شهری 

 متناسب با شرایط اقلیمی و کالبدی

ارتقاء و افزایش المان های شهری )ثابت و 

مناسبتی ( نصب شده در فضاهای شهری 

 ها و رویدادها و....()احجام، یادمان

-  

تبلیغات محیطی افزایش بهسازی تجهیزات 

 )بیلبوردها، استندها و....(
-  

های شهری ها و مجسمهافزایش تعداد المان

 اسالمی -طراحی شده با الهام از هویت ایرانی
-  

های طراحی مبلمان افزایش تعداد پروژه

شهری متناسب با شرایط اقلیمی و بافت 

 کالبدی شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

سازی معابر و های مناسبافزایش تعداد پروژه

مبلمان شهری برای حرکت پیاده، دوچرخه و 

 معلوالن

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های انجام شده در زمینه افزایش تعداد طرح

 ساماندهی تبلیغات شهری
-  

افزایش تعداد مبلمان شهری مرمت و 

 آمیزی شدهرنگ
-  

  - افزایش تعداد نیمکت شهری تأمین شده

  - افزایش ساماندهی تابلوهای صنوف شهری

های شهری ها و مجسمهافزایش سهم المان

 اسالمی -طراحی شده با الهام از هویت ایرانی
-  
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افزایش سهم مبلمان شهری سازگار با شرایط 

 اقلیمی و بافت کالبدی شهر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سهم مساحتی ساماندهی معابر و 

مبلمان شهری در راستای تسهیل حرکت 

 پیاده، دوچرخه و معلوالن

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش عمر مفید مبلمان شهری

  - افزایش میزان تأمین مبلمان شهری

 افزایش و ارتقا آرایه های معرفی شهدا

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح پاسخگویی فضاهای عمومی 

 های خاص اجتماعیشهری به نیازهای گروه

های ها و پروژهافزایش تعداد طرح

های سازی مبلمان شهری برای گروهمناسب

 )کودکان، سالمندان و زنان(خاص اجتماعی 

-  

سازی افزایش سهم مبلمان شهری مناسب

های خاص شده در سطح شهر برای گروه

 اجتماعی )کودکان، سالمندان و زنان(

-  

56 

کاهش عوامل تولید یا توسعه بحران و ساماندهی 

عناصر غیرایمن در تمامی پهنه های شهر با 

 توجه به استانداردهای بهبود کیفیت

 ارتقاء خدمات مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

افزایش تعداد اماکن اسکان 

 ها احداث شده و موجوداضطراری/پناهگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تفاهم نامه همکاری با 

های اجرایی مرتبط و بخش خصوصی دستگاه

سطح شهر جهت آمادگی انجام اقدامات 

 مقابله در زمان وقوع بحران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش ایمن سازی پارک ها، بوستان ها، 

 فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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های تخصصی آموزشی افزایش برنامه

نشان در زمینه عملیات امداد و نجات و آتش

 اطفاء حریق

-  

افزایش تعداد اماکن اسکان 

 ها مرمت و  بازسازی شدهاضطراری/پناهگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

نشانی و های آتشافزایش تعداد ایستگاه

 خدمات ایمنی احداث و تجهیز شده
-  

مقیاس  های بزرگافزایش تعداد پروژه

اصول و ضوابط ایمنی و  اجراشده با رعایت

 مدیریت بحران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تجهیزات و ابزارآالت سازمان 

 نشانی )تأمین شده(اتش

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های های پشتیبانی/پایگاهافزایش تعداد سایت

 شده )موجود(مدیریت بحران احداث 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های های پشتیبانی/پایگاهافزایش تعداد سایت

 مدیریت بحران تجهیز شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - نشانی )هیدرانت(افزایش تعداد شیرهای آتش

مقیاس  های بزرگافزایش تعداد طرح

شده دارای پیوست اصول و ضوابط ایمنی تهیه

 و مدیریت بحران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

نشانی آالت سازمان اتشافزایش تعداد ماشین

 )تأمین شده(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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افزایش ثبت شکایات ناشی از عدم ایمنی 

 فضاهای شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات 

مدیریت بحران در مرحله پیش بینی و 

پیشگیری در شهر )از مراحل چهار گانه 

 مدیریت بحران(

-  

سازی و ارتقاء افزایش ساعات آموزش، فرهنگ

دانش نظری و عملیاتی کارکنان و شهروندان 

 زمینه مدیریت بحران و پدافند غیر عاملدر 

-  

افزایش سطح تحت پوشش خدمات پدافند 

غیر عامل در سطح شهر در حیطه وظایف 

 قانونی ابالغ شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح تحت پوشش خدمات مدیریت 

 بحران در مرحله آمادگی در شهر )از مراحل

 چهار گانه مدیریت بحران(

-  

افزایش سطح تحت پوشش خدمات مدیریت 

بحران در مرحله مقابله در شهر )از مراحل 

 چهار گانه مدیریت بحران(

-  

نشانی های آتشافزایش سهم ایستگاه

 استاندارد
-  

افزایش سهم جمعیت برخوردار از خدمات 

 نشانیسازمان آتش
-  

مساحتی تحت پوشش شیرهای افزایش سهم 

 هیدرانت
-  

افزایش میزان آموزش با موضوع آمادگی 

 های طبیعیمحالت در مواجهه با  بحران
-  
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افزایش میزان آموزش شهروندی با موضوع 

کاهش حریق، امداد و نجات شهری )و سوانح 

 شهری(

-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در حوزه 

حوادث ظبیعی و پدافند آمادگی در مقابل 

 غیرعامل

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

آفزایش میزان تاب آوری شهری در مواجهه با 

مخاطرات طبیعی و انسان ساز در حیطه 

 وظایف قانونی ابالغ شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

حادثه و حریق کاهش زمان رسیدن به محل 

 )در زمان غیر پیک ترافیک(
-  

های اطفاء حریق و کاهش نرخ رشد عملیات

 امداد و نجات  )حوادث انسان ساز(
-  

افزایش مطالعات مرتبط با مدیریت بحران و 

 پدافندغیرعامل

ارتقاء و بروزرسانی بسترهای مطالعاتی و 

اطالعاتی در مدیریت بحران و پدافند غیر 

 پروژه های بزرگ مقیاس عامل در

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های پژوهشی تهیه شده افزایش تعداد طرح

 در حوزه ایمنی و مدیریت بحران
-  

های مرتبط با ایمنی، افزایش تعداد طرح

 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تهیه شده

پیشنهاد حذف از سوی 

 کارگروه )عدم قبول

 مشاور(

 

های انجام شده در افزایش سهم پژوهش

زمینه ایمنی و مدیریت بحران از کل 

 های انجام شدهپژوهش

-  

های تهیه پذیری طرحافزایش میزان تحقق

شده مرتبط با ایمنی، مدیریت بحران و 

 پدافند غیرعامل

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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ها و ها، زیرساختامنیت سازهافزایش میزان 

 عناصر غیرایمن مرتبط با حوزه شهرداری

ارتقاء میزان تعمیرات و نگهداری تأسیسات 

 شهری
-  

ارتقاء میزان نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 

 شهری، پلها، تقاطعات غیرهمسطح و ...
-  

ای از ابنیه و افزایش بازدید دوره

 )غیرایمن(های شهری ساختمان
-  

های بازسازی و تعمیرات افزایش تعداد پروژه

 های اداریساختمان
-  

افزایش تعداد تسهیالت مالی پرداختی جبران 

 خسارت سیالب
-  

های ارتباطی و افزایش تعداد زیرساخت

 سازی شدههای حیاتی مقاومشریان
-  

های پرخطر افزایش تعداد ساختمان

 شدهشناسایی
-  

  - های شهری بازسازی شدهافزایش تعداد سازه

سازی های شهری مقاومافزایش تعداد سازه

 شده
-  

افزایش سطح تحت پوشش خدمات مدیریت 

بحران در مرحله بازسازی و بازتوانی در شهر 

)از مراحل چهار گانه مدیریت بحران( در 

 حیطه وظایف قانونی ابالغ شده

-  

های اداری بازسازی و افزایش سهم ساختمان

های اداری مرمت شده از کل ساختمان

 نیازمند بازسازی و تعمیرات اساسی

-  

سازی و های شهری مقاومافزایش سهم سازه

 بازسازی شده
-  

  - افزایش عمر مفید تأسیسات شهری
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پذیری بودجه مصوب افزایش میزان تحقق

 سیالبجبران خسارات 
-  

های های سطحی و سیالبمهار و کنترل آب

 فصلی در سطح شهر

آوری های سطحی جمعافزایش  میزان آب

 های جذبیشده ناشی از زهکشی و حفر چاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - هاشکن بر رودخانهافزایش احداث شیب

های حوضچه افزایش تعداد بندهای تاخیری و

 آرامش در باالدست حوزه آبریز
-  

های اجرایی آبخیزداری افزایش تعداد پروژه

 شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 های جذبی حفر شدهافزایش تعداد چاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - شده افزایش تعداد قنوات بازسازی و احیا

افزایش سطح فضاهای شهری )معابر، 

 شدهها، میادین و ...( زهکشیتقاطع

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - های احداثیها و مسیلافزایش سهم کانال

های الیروبی ها، انهار و مسیلافزایش کانال

 شده
-  

دارای  افزایش میزان احیا و بهسازی قنوات

 قابلیت
-  

دهی سازی و سامانافزایش میزان ایمن

 های شهریها و مسیلرودخانه
-  

  - کردن جداول روبازافزایش میزان سرپوشیده

گذاری جهت کنترل افزایش میزان لوله

 سیالب شهری
-  
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های داخل ها و مسیلکاهش سهم کانال

 شهری نیازمند ساماندهی
-  

های داخل ها، انهار و مسیلسهم کانالکاهش 

 شهری نیازمند الیروبی
-  

های مهار و کنترل ساخت و ساز در عرصه

های ناپایدار و پرخطر طبیعی و حرایم پهنه

 شهری

های کنترل و نظارت بر افزایش تعداد گشت

ساخت و ساز در  اراضی کشاورزی، باغی و ... 

 واقع در محدوده و حریم شهر

-  

های کنترل و نظارت بر افزایش تعداد گشت

 ساخت و ساز در حریم منابع آب شهر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش مساحت آزادسازی شده حرایم 

 های پرخطرکاربری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

بندی افزایش میزان پیشرفت طرح پهنه

های بلندمرتبه در ممنوعیت ساخت و ساز

 سطح شهر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت طرح تعیین حرایم 

 های پرخطر و ضوابط آنکاربری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

دار کردن افزایش میزان پیشرفت طرح شناسه

 باغات
-  

  - تثبیت میزان مساحت باغات سطح شهر

 های تخلف ساخت و سازکاهش تعداد پرونده

 های ممنوعه شهربلندمرتبه در پهنه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های تغییر کاربری اراضی کاهش تعداد پرونده

 های پرخطردر حرایم کاربری

پیشنهاد حذف از سوی 

)عدم قبول کارگروه 

 مشاور(
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های تغییر کاربری اراضی کاهش تعداد پرونده

 در حریم منابع آب شهر
-  

های کاهش تعداد گزارشات واصله گشت

کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در اراضی 

کشاورزی، باغی و ... واقع در محدوده و حریم 

 شهر

-  

های کاهش تعداد گزارشات واصله گشت

نظارت بر ساخت و ساز در حریم کنترل و 

 منابع آب شهر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

57 

حفظ محیط زیست و توسعه پایدار و متوازن 

بویژه از طریق استفاده از انرژی های پاک و 

تجدیدپذیر و مدرن سازی جمع آوری و دفع 

 پسماند

آوری، دفع و سازی جمعارتقاء مدیریت و مدرن

 بازیافت پسماند شهری

افزایش پردازش پسماندهای ساختمانی 

 )خاک و نخاله(
-  

آوری شده به صورت افزایش پسماند جمع

 نیمه مکانیزه
-  

های ویژه در حوزه پسماند افزایش تعداد طرح

 آوری و ...(های جمع)پسماند صفر، ایستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

وری آافزایش تعداد قراردادها در زمینه جمع

پسماند عمرانی، پسماند عفونی، پسماند 

 خشک، جز ویژه و ...

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

آوری مکانیزه آالت جمعافزایش تعداد ماشین

 زباله

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - کمپوست خروجی از پسماند ورودیافزایش 

های افزایش کنترل و مدیریت شیرابه

 واردشده به محل دفن
-  

افزایش میزان تجهیز محل دفن و بازیافت 

 پسماند شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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افزایش میزان تفکیک پسماند تر قابل بازیافت 

 در مبدا
-  

آوری شده نسبت پسماند خشک جمع افزایش

 در مبداء به کل پسماند تولیدی
-  

حفظ خدمات مستمر بهداشت شهری بر 

 اساس توسعه شهر

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

  - کاهش تدریجی دفن پسماندهای شهری

های اجرایی و حمایتی استفاده از افزایش برنامه

 های پاک و تجدیدپذیرانرژی

افزایش تعداد اماکن و فضاهای عمومی 

های نو و شهری دارای مصرف انرژی

 تجدیدپذیر

-  

های افزایش سهم استفاده از انرژی

 تجدیدپذیر و نوین جهت مصارف شهر
-  

ها و فضاهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان

 عمومی و خدمات شهری

ها و فضاهای عمومی ساختمانافزایش تعداد 

 با رعایت استانداردهای مدیریت مصرف انرژی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های عمومی احداث افزایش تعداد ساختمان

مقررات ملی  19شده با رعایت مبحث 

 ساختمان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های خدمات شهری با فعالیتافزایش تعداد 

 کاهش مصرف انرژی
-  

افزایش درصد تغییرات میزان مصرف انرژی 

 ها و فضاهای عمومیدر ساختمان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش درصد تغییرات میزان مصرف انرژی و 

 های خدمات شهریمنابع در فعالیت
-  
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کارهای صادره با لحاظ پایانافزایش سهم 

 مقررات ملی ساختمان 19مبحث 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت تنظیم سازوکار لحاظ 

مقررات ملی ساختمان در صدور  19مبحث 

 کار ساختمانیپایان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

هوشمندسازی تأسیسات شهری در افزایش 

 راستای کاهش مصرف انرژی
-  

58 
مدیریت پایدار منابع آب و پسآب های 

 خاکستری

های ارتقاء مدیریت منابع آب و پسآب

 خاکستری در محدوده و حریم شهر

افزایش پوشش مساحت سطح شهر از 

های توسعه کم اثر و مدیریت بهینه آب روش

 و... (LID-BMPباران )

-  

های مرتبط با هها و پروژافزایش تعداد طرح

 مدیریت پسآب شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های مرتبط با ها و پروژهافزایش تعداد طرح

 مدیریت منابع آب شهری )محدوده و حریم(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

خاکستری تصفیه  هایافزایش حجم پسآب

 شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سهم آبیاری فضای سبز درون شهری 

 های بازیافتیاز آب
-  

های افزایش میزان مطلوبیت و بهسازی چاه

 تامین منابع آب فضای سبز
-  

افزایش وسعت عملیات آبخیزداری و تغذیه 

 پیرامونیمصنوعی در ارتفاعات 
-  
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59 

اجباری کردن ارزیابی زیست محیطی برای کلیه 

طرح های شهری قبل و حین اجرا و دوران بهره 

 برداری

افزایش میزان رعایت ضوابط و مالحظات 

های توسعه و عمران زیستی در فعالیتمحیط

 شهرداری

برداری از سامانه کنترل کاهش افزایش بهره

 آلودگی هوا

هدف از پیشنهاد افزودن 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های ارزیابی تاثیرات افزایش تعداد طرح

 های عمرانیمحیطی پروژهزیست
-  

های تهیه شده افزایش تعداد طرح

 تحدیدکننده آلودگی هوا، خاک و آب
-  

های کنترل و نظارت بر افزایش تعداد گشت

 ساخت و ساز در حرایم منابع طبیعی
-  

افزایش تعداد مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه 

 موتوری در سطح شهر
-  

های عمرانی دارای ارزیابی افزایش سهم پروژه

 محیطیتاثیرات زیست
-  

های پذیری طرحافزایش سهم تحقق

 تحدیدکننده آلودگی هوا، خاک و آب
-  

  - افزایش سهم وسایل نقلیه دارای معاینه فنی

  - افزایش میزان روزهای پاک در سال

های تغییر کاربری اراضی کاهش تعداد پرونده

 در حرایم منابع طبیعی
-  

60 

ساماندهی مشاغل، خدمات، صنایع و کاربری 

های مزاحم، ترافیک زا و آالینده )صوتی، بصری، 

 هوایی و...(

 ارتقاء مدیریت صنایع و مشاغل آالینده شهری

  - های استاندارد دائمیبازارچهافزایش احداث 

های میوه و افزایش احداث میادین و میدانچه

 بار استاندارد دائمیتره
-  

های موقت بازآفرینی و افزایش بازارچه

 بهسازی شده
-  

افزایش تعداد مراکز استقرار صنایع مزاحم 

 احداث شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف
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های افزایش تعداد مشاغل مستقر در سایت

 ساماندهی مشاغل همگن شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش تعداد میادین دائمی ذبح اسالمی دام

افزایش ساماندهی و توسعه میادین میوه و 

 بارتره
-  

های ساماندهی مشاغل همگن سایتافزایش 

 شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - هاافزایش میزان استانداردسازی بازارچه

افزایش میزان استانداردسازی میادین میوه و 

 بارتره
-  

افزایش میزان صنایع مزاحم و آالینده 

 ساماندهی شده
-  

مساحت تحت پو شش میادین افزایش میزان 

 ذبح اسالمی دام
-  

افزایش سطح طراحی و ساماندهی محورهای 

 شهری

افزایش تعداد محورهای کار و فعالیت 

 ساماندهی شده
-  

  - های شهرافزایش طراحی ورودی

افزایش میزان ساماندهی محورهای کار و 

 فعالیت
-  

مزاحم های ناسازگار و کاهش سطح کاربری

 شهری

افزایش اعتبار اختصاص یافته به نگهداری و 

 هامدیریت امورآرامستان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش انتقال موارد دفن در سطح شهر به 

 آرامستان بهشت احمدی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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سنجی مرکز امکانافزایش پیشرفت طرح 

 خرید و فروش خودرو

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تأمین سطح موردنیاز آرامستان 

 بهشت احمدی
-  

های افزایش تجهیز و تکمیل زیرساخت

 موردنیاز در آرامستان بهشت احمدی
-  

های ساماندهی افزایش تعداد پروژه

 ناسازگار اجراشدههای کاربری
-  

افزایش تعداد مراکز خرید و فروش خودرو 

 احداث شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

ها افزایش میزان توسعه و تجهیز آرامستان

 )اماکن و تجهیزات و...(
-  

  - های مشاغل مزاحم )پهنه قرمز(کاهش پهنه

  - تعداد کاربری های ناسازگار و مزاحم کاهش

های مشاغل مزاحم )پهنه کاهش سطح پهنه

 زرد(
-  

61 

آرامش زایی اجتماعی با حرکت به سوی 

غیرحضوری سازی حداکثری شهروندان برای 

 دریافت خدمات اداری از شهرداری

ارتقاء هوشمندسازی اطالعات و ارتباطات و 

شهری سازی ارائه خدمات غیرحضوری

 شهرداری

ارتقاء امنیت فیزیکی توابع شهرداری از طریق 

 ابزار الکترونیکی
-  

های ارتقاء میزان پشتیبانی و نظارت بر سامانه

 افزاری و مکانی موجودنرم
-  

ارتقاء و توانمندسازی دانشی شهروندان در 

 بکارگیری از سیستمهای فناوری اطالعات
-  

الکترونیکی شهری به افزایش ارائه خدمات 

 شهروندان
-  
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افزایش تعداد اپلیکیشن تولید شده جهت 

معرفی و دریافت عوارض و بهای 

خدمات)ایجاد زیر ساخت اینترنتی جهت 

 معرفی و دریافت عوارض(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزاری افزایش تعداد امکانات سخت

 شدهخریداری
-  

افزایش تعداد انجام آزمون نفوذپذیری و 

شناسایی آسیب پذیری های سامانه های نرم 

افزاری در راستای ارتقاء امنیت اطالعات و 

شناسایی تهدیدات و مقابله با حمالت 

 سایبری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش تعداد حمالت سایبری دفع شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های ارتباطی الکترونیکی افزایش تعداد راه

شهروندان برای ثبت شکایت، نظرات و 

 هادرخواست

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های الکترونیکی ارائه افزایش تعداد روش

 اخبار و اطالعات به شهروندان

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزاری تأمین های نرمافزایش تعداد سامانه

 شده )اطالعات مکانی و ...(
-  

 افزایش تعداد فرآیندهای مکانیزه شده مالی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

امنیتی افزایش تعداد موارد رصد رخدادهای 

سامانه ها و تجهیزات در راستای ارتقاء امنیت 

اطالعات و شناسایی تهدیدات و مقابله با 

 حمالت سایبری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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افزایش میزان استفاده از فناوری اطالعات در 

 فرآیندهای مالی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

رسانی الکترونیکی افزایش میزان اطالع

 شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت در طراحی سیستم 

 جامع ثبت و محاسبه درآمدهای شهرداری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 درخواست سامانه هاافزایش میزان تائید 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان جذب درآمد از طریق ایجاد 

زیر سیستم های خودکار جهت دریافت 

 عوارض ها و بهای خدمات سالیانه

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

سازی یکپارچه افزایش میزان هوشمندسازی و

 ها و خدمات بین سازمانی شهرداریسیستم
-  

های دارای سامانه جامع افزایش نسبت حوزه

 آمار و اطالعات

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش هوشمندسازی ارائه خدمات به 

 شهروندان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

بهینه سازی سخت افزاری حوزه های 

 شهرداری جهت افزایش رضایت ارباب رجوع

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

62 
شهری  ارتقاء کمی و کیفی پارک و فضای سبز

 های مالک عملبراساس اسناد و برنامه

ای و ای، ناحیههای محلهافزایش پارک

 ای احداث شدهمنطقه
-  
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ای و ای، منطقههای محلهتوسعه متوازن پارک

شهری موضوع محور و مبتنی بر سبک زندگی 

 سنتی شهروندان شیراز

افزایش پروژه های هوشمند سازی سیما 

 منظر و فضای سبز شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش پوشش فضای سبز برخوردار از 

یکپارچه آبرسانی )انتقال، ذخیره، سیستم 

 توزیع(

-  

افزایش تعداد اقالم گیاهی خریداری شده 

 بومی و سازگار
-  

شبکه  های اجراشدهافزایش تعداد پروژه

 آبرسانی فضای سبز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تجمعی درختکاری انجام شده 

 در سطح شهر
-  

  - کوبی شدهافزایش تعداد درختان پالک

 افزایش تعداد درختان مهارشده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد درختکاری انجام شده در 

 ارتفاعات و کمربندی پیرامون شهر
-  

شده شبکه های تهیهافزایش تعداد طرح

 سبزآبرسانی فضای 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های مشارکتی شهرداری و افزایش تعداد طرح

بخش خصوصی و نهادهای مردمی و محلی  

 به منظور توسعه فضای سبز

-  

افزایش تعداد فضای سبز احداث شده در 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  
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متوازن دسترسی به فضاهای افزایش توزیع 

 سبز پارکی و تفریحی
-  

افزایش جمعیت برخوردار از خدمات 

 ایای و منطقهای، ناحیههای محلهبوستان
-  

افزایش سرانه فضای سبز پیرامونی )کمربند 

 سبز(
-  

افزایش سرانه فضای سبز عمومی درون 

 شهری و ارتفاعات پیرامونی
-  

شهری فضای سبز عمومی درون افزایش سرانه

 بدون باغات

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح احیاء پوشش گیاهی در 

ارتفاعات یا افزایش سطح سبزینگی در 

 ارتفاعات

-  

 های بازپیرایی شدهافزایش سطح پارک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

سطح فضای سبز احداث شده با  افزایش

مشارکت شهرداری و بخش خصوصی و 

 نهادهای مردمی و محلی

-  

افزایش سهم فضاهای سهم احداث شده در 

های دولتی و اراضی متعلق به دستگاه

 غیردولتی

-  

افزایش سهم گیاهان بومی و سازگار در 

 بهسازی فضای سبز عمومی
-  

افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و 

های نگهداری فضای سبز شهری )ایجاد باغچه
-  
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های مردم نهاد و اشتراکی محلی توسط گروه

 محلی(

افزایش میزان آبیاری فضای سبز پیراشهری با 

ای، های نوین آبیاری )تحت فشار، قطرهروش

 ای، موضعی(بارانی، ریشه

-  

شهری فضای سبز درون افزایش میزان آبیاری

های نوین آبیاری )تحت فشار، با روش

 ای، موضعی(ای، بارانی، ریشهقطره

-  

  - های موجودافزایش میزان بهسازی پارک

افزایش میزان پیشرفت طرح کمربند سبز 

 شهری
-  

63 

مدیریت واحد  "تالش برای دستیابی واقعی به 

تعامل محور و با تاکید بر ساختارهای  "شهری 

 ها و نهادهافعال بین دستگاه

ها و تعارضات کاریموازیکاهش و حذف

عملکردی شهرداری با سایر نهادهای مدیریت 

 شهری

پذیری بودجه مصوب شهرداری افزایش تحقق

های مالی به شورای اسالمی در زمینه کمک

 شهر

-  

 SDIهای همکاری در نامهافزایش تعداد تفاهم

شهری )ساختار اطالعات مکانی( با 

دستگاههای اجرایی شهرستان در خصوص 

 اقدامات مشترک

-  

افزایش تعداد جلسات کارشناسی شهرداری و 

های اجرایی در خصوص مدیریت سایر دستگاه

 توسعه شهری

-  

های مالی شهرداری به افزایش میزان کمک

 شورای اسالمی شهر

 قانونی()در حدود بسترهای 

-  

افزایش میزان هماهنگی و همکاری در 

 مدیریت توسعه کالبدی شهری
-  
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64 
چابک سازی سازمان شهرداری با تفکیک وظایف 

 حاکمیتی و تصدی گری

سازی ساختار و دهی و چابکارتقاء سازمان

 تشکیالت شهرداری

 ارتقاء ساختار سازمانی شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

قبول کارگروه )عدم 

 مشاور(

 

 ارتقاء سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش استفاده از انبار داده و هوش تجاری 

 در شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پوشش نیازهای تائیدشده 

 پژوهشی شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت پیاده سازی و بهینه 

سازی سطوح تحت پوشش طرح جامع 

 مدیریت منابع انسانی بر اساس الگوی تعالی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

نظام جامع  سازیافزایش میزان تحقق پیاده

 عملکرد کارکنان و مدیران
-  

  - افزایش میزان ساماندهی نیروی انسانی

افزایش میزان کاربست نتایج حاصل از 

های علمی داشبوردهای مدیریتی و پژوهش

 های مدیریتیگیریدر تصمیم

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

65 
نوین سازی معماری سازمانی شهرداری و 

 مدیریت شهری با بهره گیری از هوشمندسازی

 ارتقاء ساختار سازمانی شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 ارتقاء سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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و هوش تجاری افزایش استفاده از انبار داده 

 در شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پوشش نیازهای تائیدشده 

 پژوهشی شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت پیاده سازی و بهینه 

سازی سطوح تحت پوشش طرح جامع 

 انسانی بر اساس الگوی تعالیمدیریت منابع 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

سازی نظام جامع افزایش میزان تحقق پیاده

 عملکرد کارکنان و مدیران
-  

  - افزایش میزان ساماندهی نیروی انسانی

افزایش میزان کاربست نتایج حاصل از 

های علمی پژوهشداشبوردهای مدیریتی و 

 های مدیریتیگیریدر تصمیم

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ارتقاء هوشمندسازی اطالعات و ارتباطات و 

سازی ارائه خدمات شهری غیرحضوری

 شهرداری

ارتقاء امنیت فیزیکی توابع شهرداری از طریق 

 ابزار الکترونیکی
-  

های نظارت بر سامانه ارتقاء میزان پشتیبانی و

 افزاری و مکانی موجودنرم
-  

ارتقاء و توانمندسازی دانشی شهروندان در 

 بکارگیری از سیستمهای فناوری اطالعات
-  

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی شهری به 

 شهروندان
-  

افزایش تعداد اپلیکیشن تولید شده جهت 

معرفی و دریافت عوارض و بهای 

خدمات)ایجاد زیر ساخت اینترنتی جهت 

 معرفی و دریافت عوارض(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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افزاری افزایش تعداد امکانات سخت

 شدهخریداری
-  

افزایش تعداد انجام آزمون نفوذپذیری و 

شناسایی آسیب پذیری های سامانه های نرم 

ارتقاء امنیت اطالعات و افزاری در راستای 

شناسایی تهدیدات و مقابله با حمالت 

 سایبری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش تعداد حمالت سایبری دفع شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های ارتباطی الکترونیکی افزایش تعداد راه

شهروندان برای ثبت شکایت، نظرات و 

 هادرخواست

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های الکترونیکی ارائه افزایش تعداد روش

 اخبار و اطالعات به شهروندان

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزاری تأمینهای نرمافزایش تعداد سامانه

 شده )اطالعات مکانی و ...(
-  

 افزایش تعداد فرآیندهای مکانیزه شده مالی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد موارد رصد رخدادهای امنیتی 

سامانه ها و تجهیزات در راستای ارتقاء امنیت 

اطالعات و شناسایی تهدیدات و مقابله با 

 حمالت سایبری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان استفاده از فناوری اطالعات در 

 فرآیندهای مالی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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رسانی الکترونیکی افزایش میزان اطالع

 شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت در طراحی سیستم 

 جامع ثبت و محاسبه درآمدهای شهرداری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش میزان تائید درخواست سامانه ها

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

ایجاد افزایش میزان جذب درآمد از طریق 

زیر سیستم های خودکار جهت دریافت 

 عوارض ها و بهای خدمات سالیانه

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

سازی افزایش میزان هوشمندسازی و یکپارچه

 ها و خدمات بین سازمانی شهرداریسیستم
-  

های دارای سامانه جامع افزایش نسبت حوزه

 اطالعاتآمار و 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش هوشمندسازی ارائه خدمات به 

 شهروندان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

بهینه سازی سخت افزاری حوزه های 

 شهرداری جهت افزایش رضایت ارباب رجوع

پیشنهاد افزودن هدف از 

قبول سوی کارگروه )مورد 

 مشاور(

 

66 
استفاده از برون سپاری حداکثری برای ارائه 

 های قانونیخدمات شهری در چارچوب

ها و امورات سپاری فعالیتافزایش میزان برون

 واگذاری شهرداریقابل

های ها/ فعالیتافزایش تعداد پروژه

 سپاری شده شهرداریبرون
-  

  - افزایش تعداد پیمانکاران ارزیابی شده

های خصوصی حاضر به افزایش تعداد شرکت

 همکاری جهت واگذاری خدمات شهرداری
-  
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های خصوصی و تعاونی افزایش تعداد شرکت

 همکاری کننده با شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد 

خصوصی پیمانکاران یا شرکای بخش 

 شهرداری

-  

ها/ سپاری پروژهافزایش میزان برون

 های شهرداریفعالیت
-  

های خصوصی و تعاونی افزایش میزان شرکت

سپاری خدمات کننده در برونمشارکت

ها و اقدامات شهری به نسبت فعالیت

 شدهسپاریبرون

-  
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های علمی در اداره شهر از طریق استفاده از روش

پژوهی، با تقویت و توسعه پژوهش گرایی  آینده

عملیاتی، استفاده از دانش و اساتید اهل فن برای 

بهره وری بیشتر و افزایش کیفیت در خدمات و 

 رضایتمندی شهروندان

 وری کارکنان شهرداریارتقاء بهره

  - افزایش سرانه ورزشی کارمندان شهرداری

 ارتقاء سطح سالمت روان کارکنان و مدیران

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

ارتقاء سیستم ارزیابی رشد و یادگیری 

 های شهرداریحوزه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ارتقاء میزان رضایتمندی کارکنان از خدمات 

 رفاهی
-  

افزایش پوشش نیازهای خدمات رفاهی 

اساس نیازسنجی به نیازهای کارکنان بر 

 احصاءشده)توسعه خدمات رفاهی(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های آموزش تخصصی افزایش تعداد برنامه

 ویژه مدیران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های آموزشی تخصصی افزایش تعداد برنامه

 کارکنان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های آموزشی عمومی افزایش تعداد برنامه

 کارکنان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش درصد پوشش معاینات طب کار 

 )ضمن خدمت(
-  

افزایش سامانه رفاهی شهرداری در بخش 

 های مختلف خدمات رفاهی

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش سطح سالمت کارکنان در حوزه های 

شهرداری )ارگونومی و وسایل حفاظت فردی، 

وسایل اداری استاندارد، عوامل زیان آور 

 محیط کار و ...(

-  

افزایش سهم  بودجه خدمات رفاهی کارکنان 

 از بودجه جاری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد 

 کارکنان
-  

افزایش میزان ارزشیابی و بررسی اثربخشی 

 های آموزشی در سه سطحدوره

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

پوشش نیازهای آموزشی افزایش میزان 

کارکنان شهرداری )حداقل ساعت آموزشی 

براساس سرانه آموزشی مصوب سازمان 

 های کشور(ها و دهیاریشهرداری

-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش میزان پوشش نیازهای آموزشی 

مدیران شهرداری )حداقل ساعت آموزشی 

براساس سرانه آموزشی مصوب سازمان 

 های کشور(ها و دهیاریشهرداری

-  

های افزایش میزان تحقق اجرای دوره

بندی با آموزشی کارکنان براساس برنامه زمان

 های زمانیدرنظرگرفتن محدودیت

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

افزایش میزان حمایت تحصیلی پرسنل  بر 

اساس آیین نامه تسهیالت آموزشی مصوب 

شورای اسالمی شهر از کل تقاضاهای وصول 

 شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان شناسایی، جذب و پرورش 

 مدرسان آموزشی )تسهیلگران داخلی(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

نقص عضو، کاهش سهم حوادث منجر به 

مرگ و آسیب دیدگی ها و بیماری های 

 شغلی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

)شاخص  FSIکاهش میانگین سالیانه شاخص 

 حوادث شغلی(

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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ساماندهی و یکپارچه سازی اطالعات شهر و 

و شهروندان و ایجاد بانکهای اطالعاتی  شهرداری

تحت سامانه های یکپارچه ، مطمئن و امن به 

منظور اشراف اطالعاتی به لحظه و پرهیز از 

 سیاست جزیره های اطالعاتی

ارتقاء هوشمندسازی اطالعات و ارتباطات و 

سازی ارائه خدمات شهری غیرحضوری

 شهرداری

طریق  ارتقاء امنیت فیزیکی توابع شهرداری از

 ابزار الکترونیکی
-  

های ارتقاء میزان پشتیبانی و نظارت بر سامانه

 افزاری و مکانی موجودنرم
-  

ارتقاء و توانمندسازی دانشی شهروندان در 

 بکارگیری از سیستمهای فناوری اطالعات
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش ارائه خدمات الکترونیکی شهری به 

 شهروندان
-  

اپلیکیشن تولید شده جهت افزایش تعداد 

معرفی و دریافت عوارض و بهای 

خدمات)ایجاد زیر ساخت اینترنتی جهت 

 معرفی و دریافت عوارض(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزاری افزایش تعداد امکانات سخت

 شدهخریداری
-  

افزایش تعداد انجام آزمون نفوذپذیری و 

شناسایی آسیب پذیری های سامانه های نرم 

افزاری در راستای ارتقاء امنیت اطالعات و 

شناسایی تهدیدات و مقابله با حمالت 

 سایبری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش تعداد حمالت سایبری دفع شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های ارتباطی الکترونیکی افزایش تعداد راه

شهروندان برای ثبت شکایت، نظرات و 

 هادرخواست

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های الکترونیکی ارائه افزایش تعداد روش

 اخبار و اطالعات به شهروندان

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزاری تأمین های نرمافزایش تعداد سامانه

 شده )اطالعات مکانی و ...(
-  

 افزایش تعداد فرآیندهای مکانیزه شده مالی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش تعداد موارد رصد رخدادهای امنیتی 

 سامانه ها و تجهیزات در راستای ارتقاء امنیت

اطالعات و شناسایی تهدیدات و مقابله با 

 حمالت سایبری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان استفاده از فناوری اطالعات در 

 فرآیندهای مالی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

رسانی الکترونیکی افزایش میزان اطالع

 شهرداری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان پیشرفت در طراحی سیستم 

 جامع ثبت و محاسبه درآمدهای شهرداری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

 افزایش میزان تائید درخواست سامانه ها

پیشنهاد افزودن هدف از 

)مورد قبول سوی کارگروه 

 مشاور(

 

افزایش میزان جذب درآمد از طریق ایجاد 

زیر سیستم های خودکار جهت دریافت 

 عوارض ها و بهای خدمات سالیانه

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

سازی افزایش میزان هوشمندسازی و یکپارچه

 ها و خدمات بین سازمانی شهرداریسیستم
-  

های دارای سامانه جامع افزایش نسبت حوزه

 آمار و اطالعات

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش هوشمندسازی ارائه خدمات به 

 شهروندان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

بهینه سازی سخت افزاری حوزه های 

 ارباب رجوعشهرداری جهت افزایش رضایت 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

69 
تقویت ساختار ایمنی شهری در تراز مطلوب و 

 دستیابی به استانداردها
 ارتقاء خدمات مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

افزایش تعداد اماکن اسکان 

 ها احداث شده و موجوداضطراری/پناهگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد تفاهم نامه همکاری با 

های اجرایی مرتبط و بخش خصوصی دستگاه

سطح شهر جهت آمادگی انجام اقدامات 

 مقابله در زمان وقوع بحران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش ایمن سازی پارک ها، بوستان ها، 

 شهریفضای سبز 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های تخصصی آموزشی افزایش برنامه

نشان در زمینه عملیات امداد و نجات و آتش

 اطفاء حریق

-  

افزایش تعداد اماکن اسکان 

 ها مرمت و  بازسازی شدهاضطراری/پناهگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

نشانی و های آتشافزایش تعداد ایستگاه

 خدمات ایمنی احداث و تجهیز شده
-  

مقیاس  های بزرگافزایش تعداد پروژه

اجراشده با رعایت اصول و ضوابط ایمنی و 

 مدیریت بحران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

سازمان افزایش تعداد تجهیزات و ابزارآالت 

 نشانی )تأمین شده(اتش

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

های های پشتیبانی/پایگاهافزایش تعداد سایت

 مدیریت بحران احداث شده )موجود(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های های پشتیبانی/پایگاهافزایش تعداد سایت

 تجهیز شدهمدیریت بحران 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - نشانی )هیدرانت(افزایش تعداد شیرهای آتش

مقیاس  های بزرگافزایش تعداد طرح

شده دارای پیوست اصول و ضوابط ایمنی تهیه

 و مدیریت بحران

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

نشانی آالت سازمان اتشماشینافزایش تعداد 

 )تأمین شده(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش ثبت شکایات ناشی از عدم ایمنی 

 فضاهای شهری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش جمعیت تحت پوشش خدمات 

مدیریت بحران در مرحله پیش بینی و 

پیشگیری در شهر )از مراحل چهار گانه 

 مدیریت بحران(

-  

سازی و ارتقاء افزایش ساعات آموزش، فرهنگ

دانش نظری و عملیاتی کارکنان و شهروندان 

 در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

-  

افزایش سطح تحت پوشش خدمات پدافند 

غیر عامل در سطح شهر در حیطه وظایف 

 ابالغ شدهقانونی 

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش سطح تحت پوشش خدمات مدیریت 

بحران در مرحله آمادگی در شهر )از مراحل 

 چهار گانه مدیریت بحران(

-  

افزایش سطح تحت پوشش خدمات مدیریت 

بحران در مرحله مقابله در شهر )از مراحل 

 مدیریت بحران(چهار گانه 

-  

نشانی های آتشافزایش سهم ایستگاه

 استاندارد
-  

افزایش سهم جمعیت برخوردار از خدمات 

 نشانیسازمان آتش
-  

افزایش سهم مساحتی تحت پوشش شیرهای 

 هیدرانت
-  

افزایش میزان آموزش با موضوع آمادگی 

 های طبیعیمحالت در مواجهه با  بحران
-  

افزایش میزان آموزش شهروندی با موضوع 

کاهش حریق، امداد و نجات شهری )و سوانح 

 شهری(

-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در حوزه 

آمادگی در مقابل حوادث ظبیعی و پدافند 

 غیرعامل

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 آفزایش میزان تاب آوری شهری در مواجهه با

مخاطرات طبیعی و انسان ساز در حیطه 

 وظایف قانونی ابالغ شده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

کاهش زمان رسیدن به محل حادثه و حریق 

 )در زمان غیر پیک ترافیک(
-  

های اطفاء حریق و کاهش نرخ رشد عملیات

 امداد و نجات  )حوادث انسان ساز(
-  
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 هانظر کمیسیون مالحظات ف کمیاهدا اهداف عملیاتی شورا مصوبرویکردهای  کد رویکرد

افزایش مطالعات مرتبط با مدیریت بحران و 

 پدافندغیرعامل

ارتقاء و بروزرسانی بسترهای مطالعاتی و 

اطالعاتی در مدیریت بحران و پدافند غیر 

 عامل در پروژه های بزرگ مقیاس

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های پژوهشی تهیه شده افزایش تعداد طرح

 ایمنی و مدیریت بحراندر حوزه 
-  

های مرتبط با ایمنی، افزایش تعداد طرح

 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تهیه شده

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های انجام شده در افزایش سهم پژوهش

زمینه ایمنی و مدیریت بحران از کل 

 های انجام شدهپژوهش

-  

های تهیه پذیری طرحمیزان تحققافزایش 

شده مرتبط با ایمنی، مدیریت بحران و 

 پدافند غیرعامل

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ها و ها، زیرساختافزایش میزان امنیت سازه

 عناصر غیرایمن مرتبط با حوزه شهرداری

ارتقاء میزان تعمیرات و نگهداری تأسیسات 

 شهری
-  

ارتقاء میزان نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 

 شهری، پلها، تقاطعات غیرهمسطح و ...
-  

ای از ابنیه و افزایش بازدید دوره

 های شهری )غیرایمن(ساختمان
-  

های بازسازی و تعمیرات افزایش تعداد پروژه

 های اداریساختمان
-  

افزایش تعداد تسهیالت مالی پرداختی جبران 

 خسارت سیالب
-  

های ارتباطی و افزایش تعداد زیرساخت

 سازی شدههای حیاتی مقاومشریان
-  

های پرخطر افزایش تعداد ساختمان

 شدهشناسایی
-  
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  - های شهری بازسازی شدهافزایش تعداد سازه

سازی های شهری مقاومافزایش تعداد سازه

 شده
-  

خدمات مدیریت  افزایش سطح تحت پوشش

بحران در مرحله بازسازی و بازتوانی در شهر 

)از مراحل چهار گانه مدیریت بحران( در 

 حیطه وظایف قانونی ابالغ شده

-  

های اداری بازسازی و افزایش سهم ساختمان

های اداری مرمت شده از کل ساختمان

 نیازمند بازسازی و تعمیرات اساسی

-  

سازی و های شهری مقاومسازهافزایش سهم 

 بازسازی شده
-  

  - افزایش عمر مفید تأسیسات شهری

پذیری بودجه مصوب افزایش میزان تحقق

 جبران خسارات سیالب
-  

های های سطحی و  سیالبمهار و کنترل آب

 فصلی در سطح شهر

آوری های سطحی جمعافزایش  میزان آب

 های جذبیچاهشده ناشی از زهکشی و حفر 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - هاشکن بر رودخانهافزایش احداث شیب

های افزایش تعداد بندهای تاخیری و حوضچه

 آرامش در باالدست حوزه آبریز
-  

های اجرایی آبخیزداری افزایش تعداد پروژه

 شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

قبول کارگروه )عدم 

 مشاور(

 

 های جذبی حفر شدهافزایش تعداد چاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش تعداد قنوات بازسازی و احیا شده
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افزایش سطح فضاهای شهری )معابر، 

 شدهها، میادین و ...( زهکشیتقاطع

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - های احداثیها و مسیلافزایش سهم کانال

های الیروبی ها، انهار و مسیلافزایش کانال

 شده
-  

افزایش میزان احیا و بهسازی قنوات دارای 

 قابلیت
-  

دهی سازی و سامانافزایش میزان ایمن

 های شهریها و مسیلرودخانه
-  

  - روبازکردن جداول افزایش میزان سرپوشیده

گذاری جهت کنترل افزایش میزان لوله

 سیالب شهری
-  

های داخل ها و مسیلکاهش سهم کانال

 شهری نیازمند ساماندهی
-  

های داخل ها، انهار و مسیلکاهش سهم کانال

 شهری نیازمند الیروبی
-  

70 

پیگیری اصالح بودجه بر مبنای نرخ تمام شده و 

شهرداری با رعایت آیین نامه نظام حسابداری 

 های مالی موجود

سازی افزایش انضباط مالی و نهادینه

 ریزی عملیاتیبودجه

 افزایش تولید و توزیع قبوض نوسازی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش درآمد از طریق پیگیری وصول 

مطالبات احکام صادره در کمسیون ماده 

پیگیری وصول مطالبات احکام صادره در 100

پیگیری چک های سررسید 77کمسیون ماده 

 شده و وصول نشده

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

ریزی افزایش میزان استقرار نظام بودجه

 عملیاتی
-  
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پذیری وصول منابع مالی افزایش میزان تحقق

 شده مصوببینی و درآمدی پیش
-  

افزایش میزان منابع مالی و درآمدی وصول 

 شده
-  

  - افزایش نسبت منافع به هزینه

های سنواتی تثبیت نسبت حجم بدهی

های شهرداری به بودجه تملک دارایی

 ای و مالیسرمایه

-  

ارتقاء سطح کیفیت و شفافیت نظام مالی 

 شهرداری

متصل به سامانه افزایش تعداد سامانه های 

 هوش تجاری

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

های ادواری ارائه شده افزایش تعداد گزارش

 شهرداری به شورا و نهادهای نظارتی
-  

های تهیه شده مناطق افزایش تعداد گزارش

قانون  71در راستای اجرای  ماده 

 ها در موعد مقررشهرداری

-  

های شهرداری دارای افزایش سهم حوزه

 های آنالین سامانه هوش سازمانیگزارش

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

ویرایش نگارشی -مشاور(

 هدف

 

های ثبتی سازی شاخصافزایش میزان پیاده

 در سامانه نظارتی شورای شهر

سوی پیشنهاد حذف از 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

71 
پیشگیری از سوء استفاده ابزاری از قوانین و 

 قانون فروشی

ارتقاء مدیریت یکپارچه امالک و مستغالت 

 شهر و شهرداری

ارتقاء ساماندهی امالک شهرداری )اعم از 

سنددار کردن، ایجاد سیستم یکپارچه امالک 

 و غیره(

-  
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 امالک افزایش میزان اجرای ممیزی

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

ها و خدمات افزایش میزان تأمین کاربری

مورد نیاز شهروندان در امالک و مستغالت 

 تحت تملک شهرداری

-  

افزایش میزان درآمدهای حاصل از امالک و 

 مستغالت شهرداری
-  

ممیزی افزایش میزان درآمدهای حاصل از 

 امالک شهرداری
-  

72 

توجه ویژه به شایسته ساالری و بهره گیری از 

مدیران انقالبی در شهرداری و کادر سازی از 

نیروهای جوان و انقالبی با بهره گیری از تجربه 

 نیروهای جهادی پیشکسوت

گزینی در ساالری و نخبهافزایش میزان شایسته

 شهرداری

از کارکنان  افزایش انتصابات سطوح مدیریتی

 شهرداری
-  

افزایش تحقق پذیری سالهای تجربه مورد 

نیاز جهت تصدی پست های تخصصی مربوط 

با توجه به شرایط احراز در گروه های شغلی 

 مربوط

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

های دارای سیستم افزایش تعداد حوزه

شهرداری )مناطق و مدیریت کیفیت در 

 های تابعه(سازمان

-  

افزایش سهم پرسنل دارای مدرک تحصیالت 

 تکمیلی به کل تعداد پرسنل شهرداری شیراز

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش کارایی )بهبود( فرایندهای اداری و 

 ارائه خدمات شهروندی
-  

کاری کارکنان افزایش میانگین تجارب 

 شهرداری در حوزه تخصصی مربوطه
-  

افزایش میزان پیشرفت طراحی سازوکار 

 گزینش کارکنان و مدیران شهرداری
-  
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کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی منطبق 

 بر طرح تفصیلی ساختمان بلند مرتبه
-  

کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی منطبق 

 کوتاه مرتبه بر طرح تفصیلی ساختمان
-  

- - 

فیک افرهنگ ترزش موهای آارتقاء زمینه

 توسط شهرداری

 آموزانافزایش آموزش فرهنگ ترافیک دانش

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

افزایش آموزش فرهنگ ترافیک 

رانندگان)اتوبوس، تاکسی، سرویس مدارس و 

 بار(

-  

های ترافیک تعداد پارکافزایش تجمعی 

 برداری شدهبهره
-  

دیده در آموزان آموزشافزایش تعداد دانش

 زمینه فرهنگ ترافیک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - های ترافیکافزایش ظرفیت آموزش پارک

افزایش میزان پیشرفت در آموزش فرهنگ 

 ترافیک رانندگان
-  

 ارتقاء مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی

برداری از سامانه مدیریت ارتقای بهره

اطالعات مسافر )تاکسی، اتوبوس، مترو، 

تراموا، پارکینگ( بر بستر وب )موبایل و 

 رایانه(

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

رانی به افزایش تجمعی تجهیز ناوگان اتوبوس

 BMSسامانه مدیریت مکانیزه اتوبوس 

(GPS-تابلوهای پیام -سیستم اعالم صوتی

 رسان(

-  
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رانی به افزایش تجمعی تجهیز ناوگان اتوبوس

 Fmsسامانه مدیریت مکانیزه اتوبوس 

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

رانی مجهز به افزایش تجمعی ناوگان تاکسی

 TMSسامانه مدیریت مکانیزه تاکسی 

(GPS-)پرداخت الکترونیکی 

-  

های ها و پایانهافزایش تعداد ایستگاه

شهری مجهز به سامانه شارژ مسافربری درون

 و پرداخت الکترونیک

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های حمل و نقل تعداد ایستگاهافزایش 

 عمومی مجهز به تابلوهای هوشمند زمان سفر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های مسافربری افزایش تعداد پایانه

رسانی شهری مجهز به سامانه اطالعدرون

 هوشمند زمان سفر

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ها و افزایش میزان هوشمندسازی ایستگاه

 شهریهای مسافربری درونپایانه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میزان هوشمندسازی ناوگان حمل و 

 نقل عمومی
-  

 و کنترل تخلفات رانندگیمدیریت ارتقاء 

افزایش تجمعی پوشش کنترل سرعت با 

 سرعتهای ثبت دوربین
-  

افزایش تعداد برنامه های میدانی آموزشی 

فرهنگ ترافیکی)رانندگی، توقف در معابر و 

 توقف برای عابرپیاده، عبور از خیابان(

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

ثبت  افزایش تعداد تقاطعات دارای دوربین

 تخلف
-  
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تکمیل سامانه مشاهده و  افزایش میزان

 پرداخت عوارض

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - کاهش آمار تخلفات وسایط نقلیه

 کاهش آمار تصادفات فوتی وسایط نقلیه

پیشنهاد جایگزینی و 

اصالح هدف از سوی 

کارگروه )مورد قبول 

 مشاور(

 

  - کاهش آمار تصادفات وسایط نقلیه

  - کاهش میزان وسایط نقلیه متخلف

افزایش اقدامات مشارکتی تأمین و توسعه 

افزاری پشتیبان افزاری و نرمامکانات سخت

 های دارای مزیت اقتصادیفعالیت

دیده در زمینه افزایش تعداد افراد آموزش

فعالیت اقتصادی دارای مزیت با همکاری 

 های ذیربطدستگاه

-  

های آموزشی تخصصی تعداد برنامهافزایش 

برگزار شده در زمینه فعالیت اقتصادی دارای 

 های ذیربطمزیت با همکاری دستگاه

-  

های تشویقی و حمایتی افزایش تعداد پروژه

گذاران در شهرداری به منظور جذب سرمایه

های اقتصادی دارای مزیت، زمینه فعالیت

 نوآورانه و دانش بنیان

حذف از سوی پیشنهاد 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

های گذاری در پروژهافزایش سهم سرمایه

نوآورانه و دانش بنیان به کل حجم 

 هاگذاریسرمایه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش حضور و مشارکت موثر شهرداری 

 المللیشیراز در سطح ملی و بین

یافته به اختصاصافزایش تحقق بودجه 

رسانی شهرداری در سطح تبلیغات و اطالع

 المللیملی و بین

-  

افزایش تعداد اقدامات و رویدادهای مشارکتی 

 شهرداری با سایر کالنشهرها
-  
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افزایش تعداد اقدامات و یا رویدادهای 

های سایر مشارکتی شهرداری با شهرداری

 کشورها

-  

بازدیدهای میدانی از سایر افزایش تعداد 

شهرهای دارای تعامل با شهرداری شیراز در 

 جهان

-  

افزایش تعداد بازدیدهای میدانی از سایر 

 کالنشهرها
-  

افزایش تعداد تبلیغات شهرداری در سطح 

 المللیملی و بین
-  

ها، رویدادها، و... ملی و افزایش تعداد جشنواره

شده با استفاده از امکانات و المللی برگزار بین

 های شهرداریزیرساخت

-  

افزایش تعداد جلسات )همکارانه و تعاملی( 

 شهرداری با شهرداری سایر کشورها
-  

افزایش تعداد جلسات )همکارانه و تعاملی( 

 شهرداری با شهرداری سایر کالنشهرها
-  

افزایش تعداد حضور نمایندگان شهرداری در 

المللی مدیریت های بینها و نمایشگاهنشست

 شهری

-  

افزایش تعداد حضور نمایندگان شهرداری در 

های ملی مدیریت ها و نمایشگاهنشست

 شهری

-  

افزایش تعداد شهرهای خواهرخوانده 

 شهرداری
-  

افزایش میزان بودجه اختصاص یافته به 

های برگزاری منظور ایجاد زیرساخت

 المللیها، رویدادها، و... ملی و بینجشنواره

-  
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افزایش سطح اطمینان و رضایتمندی 

 ونقل عمومیشهروندان از سیستم حمل

بردارداری افزایش تجمعی تعداد خطوط بهره

 شده تاکسی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش تعداد خطوط اتوبوسرانی

سطح پوشش خطوط تاکسیرانی در افزایش 

 مناطق شهری

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش میانگین وزنی سرعت در خطوط 

 اتوبوس
-  

کاهش میانگین وزنی سرفاصله زمانی خطوط 

 اتوبوس ومینی بوس
-  

افزایش سهم برخورداری شهروندان از آموزش 

فرهنگ عمومی رسانی در زمینه و اطالع

 شهروندی

های شهروندی در راستای افزایش آموزش

مدیریت بهینه پسماند شهری در کلیه 

 فضاهای ارتباطی

های اجتماعی ناشی از )کاهش ناهنجاری

پسماند، کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ 

 پسماندهای خشک و تر، بازیافت(

پیشنهاد افزودن هدف از 

سوی کارگروه )مورد قبول 

 ور(مشا

 

پذیری بودجه مصوب در زمینه افزایش تحقق

های آموزش فرهنگ تولید محتوای برنامه

ها، شبکه و عمومی جهت پخش در رسانه

 فضای مجازی

-  

های آموزش رفتارهای افزایش تعداد دوره

 سالم شهروندی
-  

های ها و جشنوارهافزایش تعداد همایش

توسعه  شهروندی برگزار شده در راستای

 فرهنگ شهروندی توسط شهرداری

-  

افزایش تولید محتوا و محصوالت شهروندی 

 )تولیدات فرهنگی(
-  
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کننده در افزایش سهم شهروندان شرکت

 های آموزش شهروندیبرنامه
-  

کننده در افزایش سهم شهروندان شرکت

های آموزشی  ارتقاء فرهنگ ترافیکی و برنامه

 عمومیحمل و نقل 

-  

کننده در افزایش سهم شهروندان شرکت

های آموزشی  ارتقاء فرهنگ مراقبت از برنامه

 زیستمحیط

-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در ارتقا 

 سبک زندگی سالم و اخالق و رفتار شهروندی
-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در ارتقاء 

 فرهنگ ترافیکی و حمل و نقل عمومی
-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در ارتقاء 

زیست )حفظ و فرهنگ مراقبت از محیط

 گسترش فضای سبز و هوای پاک(

-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در حوزه 

 ها و میراث شهریحفاظت از سرمایه
-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در فرهنگ 

نشینی و داری و قوانین آپارتمان همسایه

 شهرنشینی

-  

افزایش میزان آموزش شهروندی در مدیریت 

 بهینه مصرف انرژی )آب ، برق ، گاز و ...(
-  

های مشارکتی شهرداری با افزایش میزان پروژه

 بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و...

گذاری های سرمایهافزایش تعداد پروژه

یافته مشارکتی شهرداری با سایر خاتمه

 های اجراییدستگاه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد جلسات کارشناسی شهرداری با 

 بخش خصوصی در زمینه مشارکت اقتصادی
-  
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افزایش میزان پیشرفت تدوین دستورالعمل 

مشارکت اقتصادی شهرداری و بخش 

 خصوصی

-  

دستورالعمل افزایش میزان پیشرفت تدوین 

های مشارکت اقتصادی شهرداری و دستگاه

 اجرایی

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

  - افزایش همکاری با فعاالن اقتصادی

افزایش میزان حمایت مالی، فنی و حقوقی 

 های تولیدی شهر شیرازشهرداری از بخش

های های مستقر در پهنهافزایش تعداد شرکت

 های نوآورانه شهریاستقرار فعالیت

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 افزایش تعداد قراردادهای منعقده طرح

 حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

افزایش تعداد کاالهای داخلی خریداری شده 

 در شهرداری
-  

افزایش سهم کاالهای داخلی در سبد خرید 

 شهرداری
-  

 افزایش میزان پیشرفت در تدوین طرح

 حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان
-  

افزایش میزان پیشرفت طرح امکانسنجی و 

تدوین ضوابط و مقررات نحوه استقرار 

 های نوآورانهفعالیت

پیشنهاد حذف از سوی 

قبول کارگروه )عدم 

 مشاور(

 

های گذاری در بخشافزایش میزان سرمایه

 مولد

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 -افزایش میزان رعایت مالحظات اجتماعی

های توسعه و عمران فرهنگی در فعالیت

 شهرداری

افزایش تعداد پیشنهادات شهروندان در 

های گیریسازی و تصمیمفرآیند تصمیم

 شهری

-  
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 -های ارزیابی اجتماعیافزایش تعداد پیوست

 های شهریفرهنگی انجام شده برای پروژه
-  

های همگانی افزایش تعداد جلسات و نشست

 در زمینه امور شهری
-  

های موضوعی و موضعی افزایش تعداد طرح

های تهیه شده متناسب با نیازهای گروه

 خاص اجتماعی

از سوی پیشنهاد حذف 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

ها از شهروندان در افزایش تعداد نظرسنجی

 زمینه امور شهری
-  

ارزیابی  های دارای پیوستافزایش سهم پروژه

 فرهنگی -اجتماعی
-  

های موضوعی و افزایش میزان کاربست طرح

موضعی تهیه شده متناسب با نیازهای 

 های خاص اجتماعیگروه

پیشنهاد حذف از سوی 

کارگروه )عدم قبول 

 مشاور(

 

 


