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ریزی،  برنامه  سیاستگذاری،  وظیفه  شهری  خدمات  معاونت 
را  اهواز  شهرداری  شهری  خدمات  امور  بر  نظارت  و  هماهنگی 
برعهده دارد. در این زمینه برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه 
فضای سبز، شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته 
با  مرتبط  های  شهرداری  قانونی   84 ماده  مستند  و  شهرداری  به 
حوزه معاونت خدمات شهری، نظارت برحسن انجام امور و وظایف 
شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداریها ) مرتبط 
با خدمات شهری ( وصدور دستورات الزم در هر یک از زمینه های 
مذکور،  نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی 
اماکن  ایمنی  کمیسیون   ،55 ماده   20 کمیسیون  بند  قبیل  از  شهر 

عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری،  نظارت برحسن انتظام 
سازی  آماده  جهت  در  هماهنگی  و  شهری  مسیلهای  و  انهار  امور 
بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  سیاستگذاری،  آنها،   از  بهینه  استفاده  و 
یافت  باز  و  دفن  پسماند،  و حمل  آوری  جمع  از  اعم  نظافت شهر 
پسماند ، اعمال سیا ستهای الزم در تهیه و تدوین بودجه فعالیتهای 
جذب  چگونگی  بر  نظارت  و   ) جاری  و  عمرانی   ( شهری  خدمات 
اجرایی  امور  در  الزم  گذاری  ست  سیا  و  مشی  خط  تدوین  آنها،  
مشی  تدوین خط  مهمتر   همه  از  و  معبر شهری  سد  رفع  مرتبط، 
امور  انجام  در  شهروندان  مشارکت  جذب  و  جلب  منظور  به  الزم 

خدمات شهری را برعهده دارد. 

مقدمه

فرایندهای کاری کميته خدمات شهری

بخش  و  اهواز  شهرداری  توسعه  دوم  برنامه  تدوین  راستای  در 
خدمات شهری، کارگروهی متشکل از اعضای هیات علمی متخصص 
در رشته های کشاورزی، باغبانی، فضای سبز و خاک شناسی، آبیاری، 
پسماند، آبهای سطحی، فنی و عمرانی، برنامه ریزی شهری، معماری 
و شهرسازی، دامپزشکی، علوم اجتماعی، اقتصادی و مدیریت، فناوری 
خدمات  معاونت  و  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  سوی  از  اطالعات 
شهری وقت ، مدیران حوزه و کارشناسان ستادی و مناطق هشت گانه 

اهواز در قالب "کمیته خدمات شهری" تشکیل گردید. 
علمی  هیات  عضو   12  ، کارگروه  از شش  متشکل  فوق  کمیته 
از مدیران و کارشناسان و خبرگان  نفر  دانشگاه شهید چمران و 30 
شهری بود که طی 24 ماه، 480 روز و 62000 نفر ساعت بر اساس 
روش شناسی تعیین شده به بررسی و تدوین مراحل مختلف برنامه 
پنج ساله دوم توسعه معاونت خدمات شهری در سطح ستادی و هشت 

منطقه شهری اهواز پرداختند.

شکل 5-1: ساختار تشکیالتی در تدوین برنامه توسعه کمیته خدمات شهری
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بيانيه مأموریت بخش خدمات شهری 

و  غیردولتی  غیرانتفاعی،  است  سازماني  اهواز  شهرداري 
و  شهري  امور  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  مطابق  که  خدماتي 
شهرداري مسئول رسیدگي به وضعیت کالن شهر اهواز است. در 
حوزه های:  در  خدمت رسانی  شهری،  خدمات  مأموریت  راستا  این 
با  بحران های شهری، نظارت بر امور شهری، پیشگیری و مقابله 
تخلفات شهری )ساماندهی مشاغل سیار، رفع سد معبر ساختمانی(، 
 .1( مناطق  و  سازمان ها  امور  در  هماهنگی  ایجاد  و  راهبرد  ارائه 
ناقل  جانوران  با  مقابله  کشتارگاه ها،  بهداشتی  امور  بر  نظارت 
دفع  و  آبیاری   .2 شهری/  محیط  بهداشت  سالم،  شهر  بیماری، 
و سازمان ها شامل  مناطق  امور  برنامه ریزی   .3 آب های سطحی/ 
ایمنی و آتش نشانی، فضای سبز، پارک ها، آرامستان ها، میادین و 
مشاغل شهری(، رسیدگی بر امور پیمان های حوزه معاونت خدمات 

مناطق و سازمان های  توانمندی  و  منابع  از  بهره مندی  با  شهری، 
خدمات  و  آتش نشانی  موتوری،  خدمات  سبز،  فضای  و  پارک ها 
ایمنی، آرامستان¬ها، میادین و ساماندهی مشاغل شهری، مدیریت 

پسماند است.
اعتقاد بر این است خدمات شهری الزمه وجود یک شهر پاک، 
سبز، سالم، ایمن و آرام است. همچنین معاونت خدمات شهری بر 
اساس اصول و مباني علمي و پژوهشي و با بهره مندی از برترین 
تکنولوژی روز دنیا، به طور مستمر درصدد بهبود در ارائه خدمات در 
شهر است. در این زمینه شهرداري بر این باور است عرضه خدمات 
شهری کارا، اثربخش و باکیفیت نیازمند توسعه منابع انسانی، بهبود 
فرآیندها و بهره گیری از تجارب و تخصص صاحب نظران و انجام 

تحقیقات و مطالعات نظری و میدانی است.

بيانيه چشم انداز بخش  خدمات شهری 

معاونت   5 از  یکی  اهواز  کالن شهر  شهری  خدمات  معاونت 
خدمات شهری سرآمد و برتر بین کالن شهرهای ایران در ایجاد نظام 

ارائه خدمات به موقع،  مدیریت خدمات شهری است که پیشتاز در 
ایمن، پاک، سبز و باکیفیت باهدف تأمین رضایت شهروندان است.

شکل 2-5
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اهداف کالن کل کميته خدمات شهری

افزایش بهره وری مدیریت خدمات شهری)نیروی انسانی، -	۱-
فناوری، تاسیسات و تجهیزات، نظارت های ادواری(

بهبود و ارتقای مدیریت آبهای سطحی-۱2-
توسعه متوازن و نگهداشت مطلوب فضای سبز شهری و -۱3-

پیراشهری 

ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری-۱4-
بهبود و ارتقای مدیریت پسماند شهری-	۱-
بهبود و ارتقای مدیریت بحران شهری در جهت ارایه خدمات -	۱-

متوازن و ایمن به شهروندان
ساماندهی مشاغل شهری و میادین بازارهای میوه و تره بار -	۱-

جدول 1-5: شاخص های تحقق چشم انداز و اهداف کالن در کمیته خدمات شهری

وضع مطلوبوضع موجودشاخص های تحقق اهدافهدف کالنردیف

60%20%درصد بهبود و ارتقای مدیریت آبهای سطحیبهبود و ارتقای مدیریت آبهای سطحی	

2
توسعه متوازن و نگهداشت مطلوب فضای 

سبز شهری و پیراشهری
درصد توسعه متوازن و نگهداشت مطلوب فضای 

60%20%سبز شهری و پیراشهری 

60%20%درصد ارتقاء سطح بهداشتی و محیط زیست شهریارتقاء سطح بهداشتی و محیط زیست شهری3

65%25%درصد بهبود و ارتقای مدیریت پسماند شهریبهبود و ارتقای مدیریت پسماند شهری4

50%10%درصد بهبود و ارتقای مدیریت بحران شهریبهبود و ارتقای مدیریت بحران شهری	

	
ساماندهی مشاغل شهری و میادین 

بازارهای میوه و تره بار 
درصد ساماندهی مشاغل شهری و میادین 

60%20%بازارهای میوه و تره بار

کارگروه جمع آوری آب سطحی

اهداف:
• ارتقای مدیریت و کاهش مخاطرات ناشی ازسیالب و آبهای سطحی

• کاهش اثرات سوء و آلودگی های زیست محیطی ناشی از 
پس زدگی فاضالب در حین بارندگی

جدول 2-5: شاخص های تحقق اهداف بلند مدت کارگروه جمع آوری آبهای سطحی

وضع مطلوبوضع موجودشاخص های تحقق اهدافهدف کالنردیف

ارتقای مدیریت و کاهش مخاطرات ناشی ازسیالب 	
و آبهای سطحی

درصد ارتقای مدیریت و کاهش مخاطرات ناشی ازسیالب 
60%20%و آبهای سطحی

کاهش اثرات سوء و آلودگی های زیست محیطی 2
ناشی از پس زدگی فاضالب در حین بارندگی

درصد اثرات سوء و آلودگی های زیست محیطی ناشی از 
30%70%پس زدگی فاضالب در حین بارندگی در سال
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جدول 3-5:  اولویت بندی استراتژی های کارگروه جمع آوری آب سطحی

استراتژياولویت

بروزرساني طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی با در نظرگیری شرایط فعلی رودخانه کارون به عنوان زهکش اصلی1

مطالعه و اولویت بندی اجرای پروژه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 2

سامان دهی، تجهیز و اصالح تأسیسات جمع آوری آب سطحی موجود.3

هماهنگی بین ارگانهای مختلف به منظور استفاده از امکانات دیگر ارگانها در مواجه با آبگرفتگی و سیالب4

تهیه و بکارگیری امکانات و ماشین آالت مخصوص در نقاط آبگرفته با توجه به عدم وجود شیب مناسب جهت تخلیه ثقلی رواناب5

ایجاد کمیته مشورتی در زمینه جمع آوری و دفع آبهای سطحی6

ایجاد زیر ساخت مناسب با تصویب دستورالعمل به منظور تطابق پروژه های عمرانی با مسئله جمع آوری و دفع آبهای سطحی و هماهنگی بین ارگانهای مرتبط با موضوع7

ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از تکنولوژی ها و امکانات جدید )پیاده روهای متخلخل و پشت بام سبز و جمع آوری آب پشت بام ساختمانها( در کاهش رواناب شهری8

ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در جمع آوری آب سطحی9

ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از مراکز آموزشی برای آموزش نیروی متخصص در شهرداري10

اولویت بندی استراتژی های کارگروه جمع آوری آب سطحی

طرح ها و پروژه ها کارگروه جمع آوری آب های سطحی

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 شاخ

ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

بروزرساني طرح جمع آوری و دفع 
آبهای سطحی )با در نظرگیری موقعیت 
رودخانه کارون به عنوان زهکش اصلی(

بروزرساني طرح جمع آوری و 
دفع آبهای سطحی

 میزان انطباق وضع موجود با
---1005050-درصدطرح جمع آوری آبهای سطحی

مطالعه و اولویت بندی اجرای پروژه 
جمع آوری و دفع آبهای سطحی

تهیه نقشه توپوگرافی به 
---01005050درصدمیزان اجرای پروژهروز شهر

مطالعه و اولویت بندی اجرای 
پروژه جمع آوری و دفع آبهای 
سطحی کالنشهر اهواز مبتنی 

 GIS و  RS بر

مناطق برخوردار از نقشه های 
GIS0100100درصد---

سامان دهی، تجهیز و اصالح تأسیسات 
جمع آوری آب سطحی موجود

نگهداری، الیروبی و تجهیز 
ایستگاههای پمپاژ موجود

الیروبی کانالها و مسیرهای 
30603642485460درصدموجود

توسعه شبکه جمع آوری، معابر 
انتقال آبهای سطحی ) مجاری 
، باکس ،کانیو، سریز و.....( و 

ایستگاههای پمپاژ

نسبت ایستگاه های پمپاژ 
به کل ایستگاه های پمپاژ 

مورد نیاز
10602030405060درصد

اهداف:
• ارتقای مدیریت و کاهش مخاطرات ناشی ازسیالب و آبهای سطحی

• کاهش اثرات سوء و آلودگی های زیست محیطی ناشی از 
پس زدگی فاضالب در حین بارندگی

جدول 4-5: شاخص های تحقق پروژه ها و طرح های کارگروه جمع آوری آب های سطحی
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 شاخ

ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

سامان دهی، تجهیز و اصالح تأسیسات 
جمع آوری آب سطحی موجود

70355550454035تعدادتعداد نقاط بحرانی موجودرفع نقاط بحرانی دفع آب های سطحی

توسعه شبکه جمع آوری، معابر 
انتقال آبهای سطحی ) مجاری 
، باکس ،کانیو، سریز و.....( و 

ایستگاههای پمپاژ 

کانال و مسیرهای موجود به کل 
نیازمند درصدمورد نیاز

نیازمند مطالعه استخراج

40153530252015درصدمیزان متوسط سطح آبگیر

هماهنگی بین ارگانهای مختلف به 
منظور استفاده از امکانات دیگر ارگانها 

در مواجه با آبگرفتگی و سیالب

ایجاد بسترهای مناسب قانونی 
بین ارگانهای مرتبط به منظور 
استفاده از اطالعات و امکانات 
دیگر ارگانها و تهیه آئین نامه 

اجرایی)تفاهم نامه، بانک 
اطالعات شهری مناسب و...(

--0100333334درصدمیزان اجرای پروژه

تهیه و بکارگیری امکانات و ماشین 
آالت مخصوص در نقاط آبگرفته 

با توجه به عدم وجود شیب مناسب 
جهت تخلیه ثقلی رواناب

خرید تجهیزات و ماشین االت 
مخصوص جمع آوری آب 

تجهیزات مورد نیاز دفع آب 
54588888درصدهای سطحی

ایجاد کمیته مشورتی در زمینه جمع 
آوری و دفع آبهای سطحی 

برنامه  ریزی و هماهنگی با مراکز 
علمي، مشاورین و دیگر ارگان 
هاي مرتبط با بحث جمع آوري 
آب سطحي در خصوص ایجاد 
کمیته های تخصصی مرتبط

206088888درصدهماهنگي ارگانهاي مختلف

ایجاد زیر ساخت مناسب با تصویب 
دستورالعمل ها به منظور تطابق پروژه 
های عمرانی با مسئله جمع آوری و 
دفع آبهای سطحی و هماهنگی بین 

ارگانهای مرتبط با موضوع 

تهیه و بازنگری دستورالعمل ها 
شهرداری و ارگانهای مرتبط 
با آب های سطحی و تهیه  
آئین نامه اجرایی به منظور 

تطابق پروژه های عمرانی با 
مسئله جمع آوری و دفع آبهای 

سطحی

--01005050درصدمیزان اجرای پروژه

ایجاد بستر مناسب جهت استفاده 
از تکنولوژی ها و امکانات جدید 
در کاهش رواناب شهری)مانند 

پیاده روهای متخلخل و پشت بام سبز 
و جمع آوری آب پشت بام ساختمانها(

ایجاد پیاده روهای متخلخل و 
101010--030درصدمیزان اجرای پروژهپشت بام سبز

مطالعه امکان استفاده از 
تکنولوژی ها و فن آوری های 
جدید جهت جمع آوری آبهای 

سطحی 

-----0100درصددرصد پیشرفت پروژه

ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت 
بخش خصوصی در بحث جمع آوری 

آب سطحی 

طراحی ساخت و سازهای جدید 
با در نظر گرفتن جمع آوری 
بخشی از رواناب ساختمانها

333334--0100درصددرصد پیشرفت پروژه

ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از 
مراکز آموزشی برای آموزش نیروی 

متخصص در شهرداری 

برگزاری دوره های آموزشی 
به کمک مراکز آموزش عالی 

جهت آموزش نیروی متخصص 
در شهرداری

0501010101010درصدمیزان دوره های آموزشی
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تدوین شاخص هاي تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملياتی کارگروه جمع آوری آب های سطحی

جدول5-5: شاخص هاي تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه جمع آوری آب های سطحی

وضعيت در سال پایهواحد اندازهنام شاخصشماره
وضعيت مطلوب در پایان 

برنامه دوم شهرداری اهواز 
1401

1 GIS 0100درصدمناطق برخوردار از نقشه های

1060درصدنسبت ایستگاه های پمپاژ به کل ایستگاه های پمپاژ مورد نیاز2

نیازمند مطالعه نیازمند استخراج درصدکانال و مسیرهای موجود دفع آبهای سطحی احداث شده نسبت به طرح جامع3

1060درصدالیروبی کانالها و مسیرهای موجود4

545درصدتجهیزات مورد نیاز دفع آب های سطحی5

4015درصدمیزان متوسط سطح آبگیر6

نیازمند مطالعهنیازمند مطالعهساعتمدت زمان میانگین مانداب آبهای سطحی7

100--درصدمیزان انطباق وضع موجود با طرح جمع آوری آبهای سطحی8

2060درصدهماهنگي ارگانهاي مختلف در زمینه مدیریت آبهای سطحی9

7035تعدادرفع نقاط  بحرانی آبهای سطحی10

جدول6-5: شاخص هاي تحقق اهداف بلند مدت کارگروه فضای سبز

وضع مطلوبوضع موجودشاخص کليدي تحقق هدفهدف کالنشماره

حفاظت و نگهداری مطلوب از فضاهای سبز و بوستانهای 1
موجود

با  بازپیرایی شده مطابق  پارکهای  و  درصد فضاهای سبز 
پروژه های مطالعاتی تعریف شده

%0%100

40%0%درصد تحقق طرح جامع فضاهای سبز شهریبهبود کیفیت فضاهای سبز شهری موجود2

و 3 شهری  سبز  فضاهای  متوازن  و  یکپارچه  توسعه 
25 مترمربع19.77سرانه اکولوژیک فضای سبز شهری و پیراشهریپیراشهری

کارگروه فضای سبز

۱. اهداف کارگروه فضای سبز
�  حفاظت و نگهداری مطلوب از فضاهای سبز و بوستانهای 	

موجود
�  بهبود کیفیت فضاهای سبز شهری موجود	
� توسعه یکپارچه و متوازن فضاهای سبز شهری و پیراشهری	

� حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری	
� آموزش شهروندان  و جلب مشارکت عمومی در جهت حفاظت 	

از  فضاهای سبز
� ارتقای کیفیت فضای سبز آرامستانها	

2. شاخص های تحقق اهداف بلند مدت کارگروه فضای سبز



فصل پنجم - کميته خدمات شهری8

جدول 7-5:  استراتژی های منتخب کارگروه زیباسازی
استراتژياولویت

شناسایی و ثبت مشخصات درختان شهری1

طرح جایگزینی آب خام و تکمیل شبکه مستقل آبیاری فضای سبز شهری با استفاده از فناوری های نوین جهت کاهش هزینه های تولید آب2

توسعه محورهای سبز در جهت یکپارچه سازی لکه های سبز حاشیه رودخانه با سایر فضاهای سبز شهری و حفظ پوشش های گیاهی بومی  و پرهیز از حذف آنها ضمن 3
اجرای پروژه های ساماندهی رودخانه و احداث بوستانهای جدید

حفاظت باغها و بوستانهای خصوصی و نیمه خصوصی و نخلستانهای با ارزش درون و حاشیه شهر 4

ایجاد کمیته علمی مشورتی در مورد حفظ و توسعه فضاهای سبز5

جلب مشارکت مردم در مدیریت فضای سبز و باال بردن حس تعلق شهروندان به فضای سبز6

حمایت از نگهداری فضای سبز در محیط پیرامون و درون مسکن شهروندان  و توسعه فضاهای سبز در ساختمانهای مسکونی بصورت سطوح سبز7

توسعه و تکمیل کمربند سبز شهر اهواز8

باالبردن تنوع فضایی و بصری در پارکهای شهری و در نظرگرفتن اصول زیبایی شناختی در طراحی فضاهای سبز شهری ) ایجاد تنوع در اشکوبهای مختلف گیاهان و رنگ و فرم و 9
بافت پوششهای گیاهی و ایجاد سطوح سایه انداز و استفاده از گیاهان سایه دار در فضاهای سبز معابر و پارکها جهت تعدیل شرایط اقلیمی(

توسعه  و توزیع عادالنه فضای سبز و پارکهای شهری با درنظرگرفتن مقیاس عملکرد شهری، منطقه ای، ناحیه ای و محله10

واگذاری عملیات نگهداری فضای سبز به پیمانکاران توانمند و خبره11

بازپیرایی، ترمیم، تجهیز و نگهداری بهینه فضاهای سبز شهری و پیراشهری12

احداث زمین های بازی پاک، ایمن و زیبا مناسب سنین مختلف کودکان13

ساماندهی مشاغل مزاحم در پارکهای شهری و بهبود پاکیزگی و بهداشت فضاهای سبز شهری14

حفاظت و باال بردن فضاهای سبز آرامستانها  و نگرش به آرامستان بعنوان بستری سبز با کارکرد های روانشناختی، اکولوژیک و زیبایی شناختی15

اولویت بندی استراتژی های کارگروه فضای سبز   

جدول6-5: شاخص هاي تحقق اهداف بلند مدت کارگروه فضای سبز

وضع مطلوبوضع موجودشاخص کليدي تحقق هدفهدف کالنشماره

1.855تنوع گونه های گیاهیحفاظت از تنوع گیاهی و جانوری4

در جهت 5 عمومی  مشارکت  جلب  و  آموزش شهروندان  
10000 نفر ساعت0میزان آموزش شهروندان در جهت حفاظت از فضای سبزحفاظت از  فضاهای سبز

40%%0میزان تحقق پروژه های مطالعاتیارتقای کیفیت فضای سبز آرامستانها6
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جدول 8-5: هدف 1 - حفاظت و نگهداری مطلوب از فضاهای سبز و بوستان های موجود
3. طرح ها و پروژه ها کارگروه فضای سبز

واحد شاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها
سنجش

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 شاخ

ساله/سالیانه(
13

97

13
98

13
99

14
00

14
01

ایجاد بانک اطالعاتی مشخصات گونه 
های گیاهی شهری

تکمیل و بروزرسانی  بانک 
اطالعات فضای سبز کالن شهر 
)GIS اهواز)مکانی و غیر مکانی

 میزان مساحت فضای سبز ثبت  شده به
---100--100-درصدمساحت کل فضای سبز

حفاظت باغها و  بوستانهای خصوصی 
و نیمه خصوصی و نخلستانهای با 

ارزش درون و حاشیه شهر

شناسایی و شناسنامه دار کردن 
باغهای موجود در محدوده شهر 

)GISمبتنی بر(
---1005050-درصددرصد باغات شناسنامه دار شده

نظارت بر حفاظت و ساماندهی 
باغ و نخلستانهای محدوده 

شهری اهواز
0801632486480 درصددرصد باغات حفاظت شده

بازپیرایی، ترمیم، تجهیز و نگهداری 
بهینه فضاهای سبز شهری و 

پیراشهری

مطالعه ارزیابی تفرجی لکه 
های سبز شهری و پارکها به 

منظور شناخت سطح تجهیزات 
و تسهیالت الزم جهت بهره 
برداری تفرجی از پارکهای 
شهری و طرح بهسازی و 
بازپیرایی پارکهای شهری

01005050درصدمیزان پیشرفت پروژه مطالعاتی

تامین تجهیزات و تسهیالت 
الزم جهت بهره برداری تفرجی 

از پارکهای شهری و طرح 
بهسازی و بازپیرایی پارکهای 

شهری

060202020درصدمیزان پیشرفت پروژه اجرایی

درصد فضاهای سبز و پارکهای 
بازپیرایی شده مطابق با پروژه مطالعاتی 

تعریف شده
1070202020درصد

جایگزینی آب خام و تکمیل شبکه 
مستقل آبیاری فضای سبز شهری با 
استفاده از فناوری های نوین جهت 

کاهش هزینه های تولید آب

بازنگری طرح جامع آب خام 
با هدف هماهنگی و تطبیق با 

طرح جامع فضای سبز
01005050درصدمیزان پیشرفت پروژه مطالعاتی

میزان بهره مندی از آب خام در آبیاری اجرای طرح جامع آب خام
64746668707274درصدفضای سبز)لوله کشی و تانکر(

استفاده از فن آوری های نوین 
آبرسانی، آبیاری فضای سبز 
و ساماندهی و احیای منابع 

آبی پایدار

17372125293337درصدمیزان آبیاری مکانیزه

احداث تصفیه خانه های مورد 
نیاز در محلهای مناسب جهت 

استفاده از آب بازیافتی در 
نگهداری و توسعه فضای سبز

درصد

میزان 
پیشرفت 
پروژه 
اجرایی

045151515

بهبود عملیات نگهداری فضای سبز 

اجرای طرح نگهداری بهینه و 
مطلوب فضای سبز شهری 

درصد فضاهای سبز نگهداری شده 
1002020202020-درصدتوسط پیمانکاران خبره

مشارکت بخش خصوصی در 
نگهداری فضای سبز شهری

مساحت فضای سبز واگذار شده به 
بخش خصوصی به کل فضای سبز 

شهری
1002020202020-درصد
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جدول 9-5: هدف 2 - بهبود کیفیت فضاهای سبز شهری موجود

واحد شاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها
سنجش

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 شاخ

ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

حمایت از نگهداری فضای سبز 
در محیط پیرامون و درون مسکن 
شهروندان  و توسعه فضاهای سبز 
در ساختمانهای مسکونی بصورت 

سطوح سبز

طرح تدوین چارچوب، ضوابط 
و سیاستهای تشویقی جهت 
توسعه فضای سبز در محیط 

پیرامون و درون مسکن 
شهروندان

100100 0 درصدمیزان پیشرفت پروژه

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 شاخ

ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ساماندهی مشاغل مزاحم در پارکهای 
شهری و بهبود پاکیزگی، بهداشت و 

امنیت فضاهای سبز شهری

مطالعات تکمیلی بررسی میزان امنیت و 
بهداشت پارکها و زمینهای بازی، کودکان 

بر اساس استاندارهای ملی و بهنگام 

میزان پیشرفت پروژه 
--01005050درصدمطالعاتی

بهبود امنیت و بهداشت پارکها و زمینهای 
بازی کودکان بر اساس استاندارهای ملی 

و بهنگام

*****مطالعه-نفر ساعتبهداشت پارکها

میزان رضایتمندی 
شهروندان از پاکیزگی 
پارکها و فضاهای سبز 

شهری

601010101010-درصد

میزان مشاغل مزاحم ساماندهی شده در 
------مطالعه-درصدپارکهای شهری

باالبردن تنوع فضایی و بصری در 
پارکهای شهری  و درنظرگرفتن اصول 
زیبایی شناختی در طراحی فضاهای 

سبز شهری ) ایجاد تنوع در اشکوبهای 
مختلف گیاهان و رنگ و فرم و بافت 
پوششهای گیاهی و ایجاد سطوح سایه 
انداز و استفاده از گیاهان سایه دار در 
فضاهای سبز معابر و پارکها جهت 

تعدیل شرایط اقلیمی(

مطالعه طرح جامع فضای سبز شهر اهواز 
) شامل مطالعات سرانه، مطالعات مکانیابی 
توسعه فضای سبز با رویکرد توزیع متوازن 
در سطح مناطق و نواحی شهری و ارتقا 

پیوستگی شبکه سبز شهری، تدوین 
چارچوب طراحی کاشت و معماری گیاهی 
فضاهای سبز به تفکیک مناطق و متناسب 
با ویژگیهای محیطی و اقلیمی شهر اهواز(

میزان پیشرفت پروژه 
---01005050 درصدمطالعاتی
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جدول 10-5: هدف 3 - توسعه یکپارچه و متوازن فضاهای سبز شهری و پیراشهری 

واحد شاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها
سنجش

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

توسعه  و توزیع عادالنه فضای سبز 
و پارکهای شهری با درنظرگرفتن 

مقیاس عملکرد شهری، منطقه ای، 
ناحیه ای و محله ای

اجرای طرح جامع فضای سبز شهر اهواز 
) شامل افزایش سرانه، مکانیابی توسعه 
فضای سبز با رویکرد توزیع متوازن در 
سطح مناطق و نواحی شهری و ارتقا 

پیوستگی شبکه سبز شهری، بهبود طراحی 
کاشت و معماری گیاهی فضاهای سبز به 
تفکیک مناطق و متناسب با ویژگیهای 

محیطی و اقلیمی شهر اهواز(

11/5614/0111/412/1212/7613/414/01مترمربع سرانه فضای سبز

سرانه اکولوژیک فضای 
19/772511111مترمربعسبز

میزان تحقق طرح جامع 
04088888 درصدفضای سبز شهری

احداث زمین های بازی پاک، ایمن و زیبا 
040درصدمیزان پیشرفت پروژهمناسب سنین مختلف کودکان

مطالعات پایه احداث 
پارکها مطابق طرح 

جامع
131314

احداث باغ ها و پارکهای ویژه همچون باغ 
040درصدمیزان پیشرفت پروژههای یادبود و باغ های ایرانی

مطالعات پایه احداث 
پارکها مطابق طرح 

جامع
131314

ایجاد شهر بازی و مراکز تفریحی در 
040درصدمیزان پیشرفت پروژهمقیاس شهری

مطالعات پایه احداث 
پارکها مطابق طرح 

جامع
131314

احداث باغ ها ) باغ های یادبود و باغ های 
ایرانی( و پارکهای ویژه  و موضوعی ) 

بانوان و خانواده ها، مسافران، سالخوردگان 
و کودکان(

040درصدمیزان پیشرفت پروژه
مطالعات پایه احداث 
پارکها مطابق طرح 

جامع
131314

احداث و ساماندهی پارکهای جنگلی با 
استفاده از گونه های سازگار و مناسب 

تفریح و تفرج
040درصدمیزان پیشرفت پروژه

مطالعات پایه احداث 
پارکها مطابق طرح 

جامع
131314

مطالعه ایجاد باغ گیاهشناسی در اهواز 
)انجام مطالعات پایه شامل مکانیابی و 
طراحی زیر نظر کمیته علمی مشورتی(

درصد پیشرفت پروژه 
---01005050درصدمطالعاتی

میزان تحقق پروژه باغ طرح ایجاد باغ گیاهشناسی در اهواز 
040131314درصدگیاهشناسی

توسعه خزانه ها و نهالستانهای 
پرورش گیاهان بومی

مطالعه مکانیابی احداث خزانه های گل و 
نهالستانهای گیاهان سازگار با اقلیم منطقه 

)شامل درخت، درختچه، گل و گیاهان 
پوششی( منطبق با طرح جامع فضای سبز

درصد پیشرفت پروژه 
---01005050درصدمطالعاتی

احداث خزانه های گل و نهالستانها و 
مراکز فروش گل و گیاه در سطح مناطق 
به منظور استفاده شهروندان و ذی نفعان 
در مناطق مختلف و اجرای آن با مشارکت 

بخش خصوصی

10508101111درصددرصد اجرای پروژه

توسعه کمربند سبز محدوده شهری

توسعه و تکمیل کمربند سبز محدوده شهر 
5/8310/956/588/539/610/310/95متر مربعسرانه کمربند سبزاهواز )آبیاری، نگهداری و ...(

پیگیری مصوبات استانداری در خصوص 
احداث کمربند فضای سبز توسط سایر 

ارگان ها
100-درصددرصد پیشرفت پروژه
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جدول 11-5: هدف 4 - حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری

جدول 13-5: هدف 6 - ارتقای کیفیت فضای سبز آرامستان ها 

شاخص وضع واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها
موجود  

شاخص 
وضع 

مطلوب 
1401

اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/
سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

توسعه محورهای سبز در جهت 
یکپارچه سازی لکه های سبز حاشیه 
رودخانه با سایر فضاهای سبز شهری 
و حفظ پوشش های گیاهی بومی  
و پرهیز از حذف آنها ضمن اجرای 
پروژه های ساماندهی رودخانه و 

احداث بوستانهای جدید

انجام مطالعات ارزشیابی اکولوژیک لکه 
های باز و سبز شهری به منظور شناخت 
و تعیین اولویت های حفاظتی و مطالعات 
برنامه ریزی حفاظتی جهت حفاظت از 
تنوع زیستی و حیات جانوری در سطح 
شهر با استفاده از پتانسیل فضاهای سبز 
شهری)نتایج حاصل از این مطالعه در 
بررسی ها و سیاستگذاری های طرح 
جامع فضای سبز مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت

درصد پیشرفت پروژه 
01005050درصدمطالعاتی

لعه1-پیوستگی اکولوژیکی
مطا

لعه
مطا

لعه
مطا

لعه
مطا

لعه
مطا

مطالعه در زمینه شناسایی گونه های 
گیاهی مناسب و تطبیق آنها جهت  باال 

بردن تنوع گیاهی در شهر با نظارت 
سازمان پارکها

01002020202020درصددرصد پیشرفت پروژه 

1/8550/60/60/60/60/6---تنوع گونه های گیاهی

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/شاخ

سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

حفاظت و باال بردن فضاهای سبز 
آرامستانها  و نگرش به آرامستان 
بعنوان بستری سبز با کارکرد های 
روانشناختی، اکولوژیک و زیبایی 

شناختی

طرح برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 
فضاهای سبز در  آرامستانها )فاز مطالعاتی(

میزان تحقق پروژه 
---01005050درصدمطالعاتی

طرح برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 
131314--040درصدمیزان تحقق پروژه فضاهای سبز در  آرامستانها )فاز اجرایی(

جدول 12-5: هدف 5 - آموزش شهروندان  و جلب مشارکت عمومی در جهت حفاظت از  فضاهای سبز

شاخص وضع واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها
موجود  

شاخص 
وضع 

مطلوب 
1401

اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/
سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

جلب مشارکت مردم در مدیریت 
فضای سبز و باال بردن حس تعلق 

شهروندان به فضای سبز

برگزاری نمایشگاههای گل و گیاه و 
کارگاههایی با هدف ترویج و آموزش 

های شهروندی
1000020002000200020002000-نفر ساعتآموزش شهروندی

حمایت از NGO های فعال در 
بخش فضای سبز شهری 

میزان اجرای طرح حمایتی از 
NGO های فعال در بخش 

فضای سبز شهری
1002020202020-درصد

ایجاد کمیته علمی مشورتی در مورد 
حفظ و توسعه فضاهای سبز

تشکیل کمیته علمی جهت مشاوره در 
----0100100درصددرصد پیشرفت پروژهزمینه حفظ و توسعه فضاهای سبز
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4. تدوین شاخص هاي تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه فضای سبز

جدول 14-5: شاخص هاي تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه فضای سبز

شاخص وضع مطلوب وضعیت در سال پایهواحد سنجششاخصشماره
1401

1/855تنوع گونه های گیاهی1

1نیازمند مطالعه پیوستگی اکولوژیکی2

6474درصدمیزان بهره مندی از آب خام در ابیاری فضای سبز3

1737درصدمیزان ابیاری مکانیزه4

--نفر ساعتبهداشت پارکها5

11/5614/01متر مربعسرانه فضای سبز شهری6

19/7725متر مربعسرانه اکولوژیک فضای سبز7

9نیازمند مطالعهمتر مربعسرانه بوستانها و پارکهای شهری8

5/8310/95متر مربعسرانه کمربند سبز9

24/71100 درصددرصد درختان ثبت شده10

0100درصددرصد باغات شناسنامه دار شده11

20100درصددرصد فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی12

نیازمند بررسی و نفر ساعت آموزش شهروندی13
10000استخراج

60نیازمند بررسی و مطالعهدرصدرضایتمندی شهروندان از پاکیزگی پارکها و فضاهای سبز شهری14

1737درصدنسبت فضاهای سبز آبیاری شده با روشهای مکانیزه15

2020درصدنسبت فضای سبز با آب خام)  از طریق تانکر و زیر ساخت لوله کشی(16

818باب تعداد نمازخانه در محلهای عمومی )پارکها(17

نیازمند مطالعهنیازمند مطالعهبهره مندی از انرژی های نو و تجدید پذیر 18
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کارگروه  پسماند

2. شاخص های تحقق اهداف بلند مدت کارگروه پسماند

۱. اهداف کارگروه پسماند

� سامان دهي و بهبود سامانه جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي شهري	
� سامان دهي، بهبود و توسعه مکانیزه  سامانه تنظیف شهري	

� سامان دهی تولید و  تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری 	
� افزایش میزان بازیافت و کاهش دفن پسماندهای شهری	

اولویت بندی استراتژی های کارگروه پسماند 

جدول15-5: شاخص هاي تحقق اهداف بلند مدت کارگروه پسماند

وضع مطلوبوضع موجودشاخص کليدي تحقق هدفهدف کالنشماره

90%نیازمند مطالعه سهم پسماند جمع آوری شده مکانیزه به کل پسماند جمع آوری شدهسامان دهي و بهبود سامانه جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي شهري1

1-سهم رفت و روب مکانیزه به کل رفت و روب انجام شدهسامان دهي، بهبود و توسعه مکانیزه سامانه تنظیف شهري2

2- سهم خودروهای مورد نیاز به خودروهای موجود 

الف- %7/8
ب- نیازمند مطالعه

الف- %20
ب- %100

الف-سهم زباله قابل بازیافت تفکیک شده از مبداء توسط شهرداری سامان دهی تولید، تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری3

 ب-کاهش تولید زباله

الف- 10%الف- %0
ب- %5

الف-سهم زباله بازیافت شده  در صنایع بازیافتافزایش میزان بازیافت و کاهش دفن پسماندهای شهری4

 ب-سهم زباله دفن شده به روش بهداشتی 

الف- %0

ب- %80

الف- %10

ب- %100

جدول16-5: استراتژی های منتخب کارگروه پسماند

استراتژياولویت

کاهش تولید، افزایش تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری 	

سامان دهی سامانه انتقال پسماند شهری2

سامان دهی ضایعات ساختمانی و عمرانی 3

ایجاد بستر مناسب جهت جداسازی، جمع آوری، حمل و دفن مناسب پسماندهاي بیمارستاني پس از بی خطرسازی4

بهبود سامانه دفن پسماندهای شهری	
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3. طرح و پروژه ها کارگروه پسماند
جدول17-5: هدف 1 - سامان دهي و بهبود سامانه جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي شهري

جدول18-5: هدف 2 - سامان دهي، بهبود و توسعه مکانیزه سامانه تنظیف شهري

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/شاخ

سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

سامان دهی سامانه انتقال پسماند 
0100333433 درصددرصد پیشرفت پروژه احداث سکوی انتقال موقت شرق اهوازشهری

سامان دهی و توسعه تأسیسات و 
خدمات عمومی جهت ارتقای عملکرد 

سامانه جمع آوری و حمل و نقل 
پسماندهای شهری

تأمین و تجهیز ماشین آالت مکانیزه 
جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای 

شهری

درصد تعداد خودرو 
پرس مکانیزه به کل 

خودروهای پسماند
90نامشخصدرصد

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/شاخ

سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

سامان دهی و توسعه تاسیسات و 
خدمات عمومی جهت ارتقای عملکرد 

سامانه تنظیف شهری.

تأمین و تجهیز ماشین آالت مکانیزه 
رفت و روب

سهم رفت و روب 
مکانیزه به کل رفت و 

روب انجام شده 
7/8201012/214/41720درصد

تأمین و تجهیز ماشین آالت مکانیزه 
تنظیف المان های شهری

سهم خودروهای مورد 
نیاز به خودروهای 

موجود
100نیازمند مطالعه100نامشخصدرصد

جدول16-5: استراتژی های منتخب کارگروه پسماند

استراتژياولویت

زمینه سازی نظام مند برای تقویت نقش و مشارکت شهروندان.	

احداث، سامان دهی و توسعه تأسیسات و مراکز بازیافت. 	

سامان دهی و توسعه تأسیسات و خدمات عمومی جهت ارتقای عملکرد سامانه جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری.8

سامان دهی و توسعه تأسیسات و خدمات عمومی جهت ارتقای عملکرد سامانه تنظیف شهری.9

بسترسازی مناسب جهت استفاده از بخش خصوصی 0	

بهره برداری از ظرفیت مالی و پشتیبانی ناشی از مسوولیت اجتماعی پروژه های مرتبط با پسماند		
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جدول19-5: هدف 4 - سامان دهی تولید و  تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری  

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
شاخ

اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

کاهش تولید و افزایش تفکیک از مبدأ 
پسماندهای شهری

آموزش چهره به چهره 
50003300056005600560056005600خانوارآموزش زنان خانوارزنان خانوار

آموزش در 
سطح مدارس و 
مهدکودک¬ها

تعداد کودکان آموزش 
94005440090009000900090009000نفردیده

کاهش تولید و افزایش تفکیک از مبدأ 
پسماندهای شهری

تهیه اقالم آموزشی و 
تشویقی

تعداد اقالم آموزشی 
و تشویقی )بنر، تیزر 

تلویزیونی، بسته 
کیسه زباله، بروشور 

وکتاب داستان، پازل ، 
سطل زباله و...   (

9500تعداد

شی 
موز

ج آ
پکی

54
400

ه +
زبال

سه 
ه کی

ست
33ب

000
اله

ل زب
سط

 17
0+

 بنر
17

0+
ونی

ویزی
ر تل

1تیز
0+

کان
کود

زر 
2تی

ن+
دکا

 کو
شی

موز
ج آ

پکی
900

0+
اله 

ه زب
یس

ه ک
ست

56ب
00

اله
ل زب

سط
 34

ر+
3 بن

4+
ونی

ویزی
تل

زر 
2تی

ن+
دکا

 کو
شی

موز
ج آ

پکی
900

0+
اله 

ه زب
یس

ه ک
ست

56ب
00

اله
ل زب

سط
 34

ر+
3 بن

4+
ونی

ویزی
تل

زر 
2تی

ن+
دکا

 کو
شی

موز
ج آ

پکی
900

0+
اله 

ه زب
یس

ه ک
 ست

5ب
60

0
اله

ل زب
سط

 34
ر+

3 بن
4+

ونی
ویزی

تل

زر 
2تی

ن+
دکا

 کو
شی

موز
ج آ

پکی
900

0+
اله 

ه زب
یس

ه ک
ست

56ب
00

اله
ل زب

سط
 34

ر+
3 بن

4+
ونی

ویزی
تل

زر 
2تی

ن+
دکا

 کو
شی

موز
ج آ

پکی
900

0+
اله 

ه زب
یس

ه ک
ست

56ب
00

اله
ل زب

سط
 34

ر+
3 بن

4+
ونی

ویزی
تل

بسترسازی مناسب جهت استفاده از 
بخش خصوصی

تامین تجهیزات 
و ماشین آالت با 
تکنولوژی به روز 

مخصوص جمع آوری 
پسماندهای تفکیک 

شده

تعداد ماشین آالت 
مطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه0تعدادتامین شده

سامان دهی انبارهای 
بدون مجوز

درصد انبارهای پلمپ 
نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصنامشخص100نامشخصدرصدشده

راه اندازی و توسعه 
ایستگاه های بازیافت 

برای زباله های تفکیک 
شده )ویست بانک(

تعداد ایستگاه بازیافت 
03577777تعدادایجاد شده 

جذب پیمانکاران 
و متخصصین 

مربوطه)برای بخش 
تفکیک از مبدا(

درصد نفرات تحت 
پوشش فعالیت 

پیمانکار
01002020202020درصد

برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت 

جهت آموزش 
شهروندان

میزان ساعت نفر 
0500010001000100010001000ساعت-نفر آموزش دیده
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

بهبود سامانه دفن 
پسماندهای شهری

تکمیل و توسعه سلول دوم دفن 
---10055 90درصد درصد پیشرفت پروژهبهداشتی پسماندهای شهری

توسعه لیفت دوم سلول اول دفن 
---1001010 80درصد درصد پیشرفت پروژهمهندسی بهداشتی

کاشت درخت در مجتمع دفن 
پسماند صفیره

درصد زمین های 
درخت کاری شده به 

کل زمین
مطالعه و 0درصد

نیازسنجی
نیازمند 
مطالعه

نیازمند 
مطالعه

نیازمند 
مطالعه

نیازمند 
مطالعه

نیازمند 
مطالعه

احیای زمین های تخریب شده 
به وسیله ریجکت ها در صفیره

درصد زمین های احیا 
شده به کل زمین 

تخریب شده
---01005050درصد

احداث، سامان دهی و 
توسعه تأسیسات و مراکز 

بازیافت.

تکمیل فرایند تولید کمپوست
5070100-20100درصددرصد پیشرفت پروژه

نسبت زباله کمپوست شده از کل 
0601246درصدپسماند ورودی

مطالعات احداث کارخانه بازیافت 
---1005050 0درصددرصد پیشرفت پروژهالستیک

احداث و راه اندازی کارخانه بازیافت 
202020--060درصد  درصد پیشرفت پروژهالستیک

مطالعات راه اندازی کارخانه بازیافت 
-5050--0100درصددرصد پیشرفت پروژهپلی استایرن

احداث و راه اندازی کارخانه بازیافت 
20----020درصد درصد پیشرفت پروژه پلی استایرن

مطالعه تکمیلی احداث و راه اندازی 
مجتمع بازیافت غرب واقع در 

مالشیه
---100-0100درصددرصد پیشرفت پروژه

امکان سنجی روش های 
5050---0100درصد درصد پیشرفت پروژهاستحصال انرژی از زباله

بهره برداری از ظرفیت 
مالی و پشتیبانی ناشی 
از مسوولیت اجتماعی 
پروژه های مرتبط با 

پسماند

بررسی پروژه های در حال انجام 
شرکت ها و سازمان ها در ارتباط با 

پسماند جهت دریافت بار مالی

درصد پروژه های انجام 
شده مرتبط به کل 

پروژه ها جهت دریافت 
بار مالی

2020 20 20 20 0100درصد

ایجاد بستر مناسب جهت 
جداسازی،جمع آوری، 
حمل و دفن مناسب 

پسماندهاي بیمارستاني 
پس از بی خطرسازی

احداث سلول دفن ویژه پسماندهای 
--0100303535درصددرصد پیشرفت پروژهبی خطر شده

جدول20-5: هدف 4 - افزایش میزان بازیافت و کاهش دفن پسماندهای شهری
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4. شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه پسماند

وضعیت در سال واحد سنجششاخصشماره
شاخص وضع مطلوب 1401پایه

010درصدسهم زباله بازیافت شده  )خشک( در صنایع بازیافت1

80100درصدنسبت زباله دفن شده به روش بهداشتی به کل پسماند2

010درصدنسبت زباله قابل بازیافت تفکیک شده در مبدا توسط شهرداری3

سهم پسماند جمع آوری شده مکانیزه به کل پسماند جمع آوری 4
شده

100نیازمند مطالعهدرصد

7/820 درصدسهم رفت و روب مکانیزه کل رفت و روب به انجام شده 5

720700گرم به ازای هر فرد در روزسرانه تولید زباله هر شهروند6

0100درصددرصد پیشرفت پروژه تفکیک زباله از مبدا7

500033000خانوارآموزش زنان خانوار در خصوص مدیریت و تفکیک پسماند8

940054400نفرتعداد کودکان آموزش دیده در خصوص مدیریت و تفکیک پسماند9

تعداد اقالم آموزشی و تشویقی توزیع شده در خصوص مدیریت و 10
تفکیک پسماند

9500عدد
33000بسته کیسه زباله +54400پکیج 
آموزشی کودکان+ 10تیزر تلویزیونی+ 

170 بنر+ 170 سطل زباله

06درصدسهم  زباله کمپوست شده از کل پسماند ورودی11

100نیازمند مطالعهدرصددرصد انبارهای غیرمجاز  پلمپ شده12

035تعدادتعداد ایستگاه های بازیافت ایجاد شده13

0100درصددرصد افراد تحت پوشش فعالیت بازیافت تفکیک از مبدا14

افراد آموزش دیده در دوره های کوتاه مدت کاهش تولید و تفکیک 15
05000تعداداز مبدا

030درصدسطح مکانیزاسیون جمع آوری خاک و نخاله16

نسبت پسماند شهری پردازش شده به کل پسماند شهری ورودی 17
به محل دفن

16درصد

میلیارد ریال)حجم سرمایه واگذاری و توسعه صنایع جانبی تبدیلی جانبی پسماند18
گذاری(

0300

نسبت پسماند شهری پردازش شده به کل پسماند ورودی به محل 19
دفن

155درصد

جدول21-5: شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه پسماند
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کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه

۱. اهداف کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه
� افزایش سطح بهداشت و بهبود کیفیت محیط زیست شهری	

2. تدوین شاخص های تحقق اهداف بلند مدت کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه

اولویت بندی استراتژی های کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه

جدول22-5: شاخص هاي تحقق اهداف بلند مدت کارگروه بهداشت و امور شهری و کشتارگاه ها

وضع مطلوبوضع موجودشاخص کليدي تحقق هدفهدف کالن

افزایش سطح بهداشت و بهبود کیفیت 
محیط زیست شهری

شاخص های بهداشتی و زیست محیطی )سرانه سرویس های 

بهداشتی، درصد مبارزه با حیوانات موذی و ناقل بیماری در 

مناطق شهر، جایگاه پروژه های زیست محیطی و بهداشتی 

نسبت به کل پروژه های انجام شده، بررسی وضعیت بهداشتی 

میادین، آرامستان ها و سایر مکان های شهری +میزان آموزش 

شهروندی مرتبط با بهداشت شهری (

%10%60

جدول23-5: استراتژی های منتخب کارگروه  بهداشت و امور شهری و کشتارگاه ها

استراتژياولویت

ساماندهی و ارتقای سطح بهداشت و کیفیت محیط زیست شهری	

آموزش، ترویج و فرهنگ سازی در خصوص ارتقای کیفیت محیط زیست شهری2

اتخاذ روشهاي نوین و مناسب جهت کنترل جمعیت حیوانات وجوندگان ناقل بیماري3

ساماندهي و بهره برداري از تاسیسات نیمه صنعتي بال استفاده موجود در راستاي صنعتي کردن کشتارگاه4

ساماندهي میادین دام در شهر و مکانیابي مناسب و نظارت بر نظام خرید و فروش دام	

ساماندهی توزیع و عرضه مواد غذایي	

هماهنگی بین ارگانهای مختلف به منظور ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری 	
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3. طرح ها ، پروژه ها کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ساماندهی و ارتقای سطح 
بهداشت و کیفیت محیط 

زیست شهر

• استفاده از سرویس های 
بهداشتی سیار در مناطق متراکم و 

هسته مرکزی شهر
• احداث سرویس های بهداشتی 

در پارکها و معابر عمومی

تعداد سرویس های 
نیازمند مطالعه77دستگاهبهداشتی شهر اهواز

نگهداری و تجهیز سرویس های 
بهداشتی موجود

میزان نگهداری و 
تجهیز سرویس های 

بهداشتی
100100100100100100--درصد

تعریف مناطقی از شهر به عنوان 
شهر سالم با توجه به شاخص های 

شهر سالم )فاز مطالعاتی(

بررسی الکوهای مورد 
استفاده در شهرهای 

سالم دنیا و مقایسه آن با 
وضعیت اهواز

0100100درصد

تعریف مناطقی از شهر به عنوان 
شهر سالم با توجه به شاخص های 

شهر سالم )فاز اجرایی(
030101010درصددرصد پیشرفت پروژه

برنامه تشکیل کمیسیون ارزیابی 
شاخص های زیست محیطی و 
بهداشتی و پروژه های شهری و 

تدوین آئین نامه آن

0100100درصددرصد اجرای پروژه 

اتخاذ روشهاي نوین و 
مناسب جهت کنترل 

جمعیت حیوانات 
وجوندگان ناقل بیماري

 

• مبارزه با جانوران موذی بوسیله 
طعمه گذاری به روش آرد و گچ

• مبارزه با جانوران موذی بوسیله 
دستگاه فرا صوت

 میزان کنترل جانوران 
موذی و ناقل بیماری در 

مناطق شهر
10601010101010درصد

مطالعات روشهای نوین کنترل 
سگهای ولگرد و بال صاحب

درصد پبشرفت پروژه 
0100100درصد مطالعاتی

میزان کنترل سگهای کنترل سگهای ولگرد
206088888درصدولگرد

آموزش، ترویج و فرهنگ 
سازی در خصوص ارتقای 

کیفیت محیط زیست 
شهری

• آموزش شهروندی در خصوص 
مبارزه با جانوران موذی در سطح 
منازل، ادارات ، مدارس و ....از 
قبیل توری گذاری درب منهول 

ها در منازل
• آموزش و ترویج بهداشت شهری 
در سطح منطقه مانند توزیع کتابچه 

های بهداشت محیط شهری در 
اتوبوس های حمل ونقل، آموزش 
مدارس، آموزش از طریق رسانه 

وشبکه های مجازی

آموزش و ترویج 
بهداشت در سطح 

مناطق شهری
20602836445260درصد

ساماندهي میادین دام در 
شهر و مکانیابي مناسب 
و نظارت بر نظام خرید و 

فروش دام

احداث میادین دام و ساماندهی 
0100333334درصدمیزان پیشرفت پروژهاحشام شهر 

جدول24-5: هدف 1 - افزایش سطح بهداشت و بهبود کیفیت محیط زیست شهری
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ساماندهی توزیع و عرضه 
مواد غذایي

احداث غرفه و میادین عرضه 
محصوالت بهداشتی و ارگانیک در 
سطح شهر از قبیل گوشت، ماهی، 

میوه و سبزی

0100333334درصدمیزان پیشرفت پروژه

ساماندهي و بهره برداري 
از تاسیسات نیمه صنعتي 

بال استفاده موجود در 
راستاي صنعتي کردن 

کشتارگاه

تکمیل کشتارگاه صنعتی جدید واقع 
1010022222224درصددرصد اجرای پروژهدر جاده مسجد سلیمان

4. شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه

شاخص وضع مطلوب 1401وضعیت در سال پایهواحد سنجششاخصشماره

2060درصدمیزان آموزش و ترویج بهداشت در مناطق شهری1

بررسی الگوهای مورد استفاده در شهرهای سالم دنیا و مقایسه با 3
وضعیت اهواز

100نیازمند مطالعهدرصد

نیازمند مطالعهنیازمند مطالعهدرصدمیزان کنترل جانوران ناقل بیماری در شهر4

2060درصدمیزان کنترل سگهای ولگرد در مناطق شهر5

نیازمند مطالعه77دستگاهتعداد سرویس های بهداشتی شهر اهواز6

70100درصدتوسعه و تکمیل صنایع جانبی کشتارگاه صنعتی7

کارگروه بحران

۱. اهداف کارگروه بحران
� تسریع در عملیات مدیریت بحران؛	
� بهبود و ارتقاء خدمات با تکیه بر عدالت توزیعی در ارائه خدمات 	

)پیش، حین و پس از بحران( در مناطق مختلف شهر 
� استفاده بهینه از تمامي امکانات و کمک هاي دولتي و غیر دولتي 	

به منظور پیشگیري و مدیریت بحران؛

� استانداردسازي تأسیسات و تجهیزات مربوط به مدیریت بحران؛	
� ایجاد بانک اطالعات شهري در حوزه هاي مختلف و مرتبط با بحران؛	
� ایجاد هماهنگي و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل ذي 	

مدخل در امر مدیریت بحران
� توسعه کمي و کیفي آرامستان های شهر ؛	

جدول25-5: شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه بهداشت امور شهری و کشتارگاه
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2. تدوین شاخص های تحقق اهداف بلند مدت کارگروه بحران
جدول26-5: شاخص هاي تحقق اهداف بلند مدت کارگروه بحران

شاخص کليدي هدف کالن
تحقق هدف

وضع مطلوبوضع موجودنحوه محاسبه شاخص ۱

میزان سرعت در عملیات تسریع در عملیات مدیریت بحران؛

مدیریت بحران

درصد مناطق داراي پروژه هاي مدل سازي، درصد برخورداري 
از طرح هاي مکانیابي سایت اسکان اضطراري، درصد کارایي 

سایت هاي اسکان اضطراري
%20%60

بهبود و ارتقاء خدمات با تکیه بر عدالت 

توزیعی در ارائه خدمات )پیش، حین و 

پس از بحران( در مناطق مختلف شهر

درصد ارتقاء خدمات و 

عدالت محوري در توزیع 

خدمات

درصد برخورداري مناطق از خودروي مجهز امداد، درصد 
برخورداري مناطق از تجهیزات مربوط به بحران، درصد 
برخورداري مناطق شهر از ایستگاه آتشنشاني، درصد 

ایستگاه هاي آتش نشاني مجهز به وسایل ورزشي بدنسازي

%40%80

استفاده بهینه از تمامي امکانات و 

کمک هاي دولتي و غیر دولتي به منظور 

پیشگیري و مدیریت بحران؛

درصد استفاده از امکانات 

و کمک هاي دولتي و 

غیر دولتي

درصد پیشرفت رادیوي جداگانه جهت راه اندازي پایگاههاي 
چندمنظوره مدیریت بحران، تعداد کانکس هاي دوام جهت 
استقرار در فضاهاي باز یا ایستگاه هاي آتش نشاني، درصد 

برخورداري از سایت هاي اسکان اضطراري

%25%65

استانداردسازي تأسیسات و تجهیزات 

مربوط به مدیریت بحران؛

میزان استانداردسازي 

تأسیسات و تجهیزات
درصد ایستگاه هاي آتش نشاني تعمیر و تجهیز شده، تعداد کل 

67%27%شیرهاي هیدرانت آتش نشاني

ایجاد بانک اطالعات شهري در 

حوزه¬هاي مختلف و مرتبط با بحران؛

میزان اطالعات شهري 

در حوزه¬هاي مختلف و 

مرتبط با بحران
55%15%درصد مناطق برخوردار از نقشه ریز پهنه بندي زلزله

میزان توسعه کمي و توسعه کمي و کیفي آرامستان های شهر

کیفي آرامستانهای شهر

درصد پیشرفت فاز اول ساختمان اداري )باغ فردوس(، درصد 
پیشرفت ساختمان عروجیان و نماز میت باغ فردوس، درصد 
پیشرفت معبراصلي باغ فردوس)شامل زیرسازي و آسفالت( 

)باغ فردوس(، درصد پیشرفت پروژه آب رساني)آب خام( به باغ 
فردوس، درصد پیشرفت فاز دوم ساختمان اداري )باغ فردوس(، 
درصد پیشرفت شبکه مرکز پیام )باغ فردوس(، درصد پیشرفت 
محوطه سازي داخلي )باغ فردوس(، درصد پیشرفت مبلمان 

شهري گلزارشهدا )باغ فردوس(

%12%52

1 . محاسبه وضع موجود شاخص هاي تحقق اهداف کالن براساس وضع موجود شاخص هاي اهداف خرد بوده و محاسبه وضع مطلوب شاخص هاي تحقق اهداف کالن نیز 
براساس میزان پیشرفت اهداف خرد و ساالنه هشت درصد در نظر گرفته شده است.
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استراتژی های منتخب کارگروه بحران

جدول27-5: استراتژی های منتخب کارگروه بحران

استراتژياولویت

تقسیم شهر به چند حوزه کالبدي براي تسهیل در عملیات مدیریت بحران )حوزه بندي پدافندي شهر(	

افزایش پوشش خدمات شهري در بخش  برنامه ریزي مدیریت بحران براي شهرهاي مختلف مخصوصًا مناطق محروم و فراگیر نمودن بخش خدمات2

استفاده از اراضي مناسب تحت اختیار نهادها و سازمان هاي عمومي و دولتي، نظامي و همچنین فضاهاي باز )ساخته نشده(، براي بکارگیري در شرایط بحران، 3
مطابق توافقات و طرح هاي مصوب ستاد بحران شهر اهواز

تجهیز و بهره گیري چندمنظوره از مراکز شهري )در کلیه سطوح از محلي تا فراشهري( دروازه ها و پایانه هاي درون شهري، ایستگاه ها و تونل هاي مترو، 4
پارکینگ ها و تأسیسات عمومي شهر براي شرایط بحران با پیش بیني هاي الزم براي اسکان اضطراري و تأمین نیازهاي ضروري )آب، دارو، آذوقه و ...(

تأمین و بکارگیري تأسیسات و تجهیزات پیشرفته و به روز بحران با توجه به مزیت وجود منطقه آزاد اروند	

	
نقشه شبکه  ترافیکي-  نقشه حوزه هاي  نواحي شهري-  و  نقشه مرز مناطق  آماري-  نقشه مرز حوزه هاي  توپوگرافي-  بانک اطالعات شهري)نقشه  تهیه 
راه ها- موقعیت ساختمان هاي حساس و مهم- نقشه تراکم جمعیت بر اساس حوزه هاي آماري- شبکه مترو و راه آهن- شبکه اصلي خطوط لوله آب- شبکه 

اصلي خطوط برق و ....(

	

تعیین و تفکیک وظایف مدیریت بحران  و عمل به آن به شرح ذیل:

• در کوتاه مدت:

- تالش براي هماهنگ کردن سازمان هاي مرتبط با زلزله

- ایجاد و برقراري شبکه اطالع رساني عمومي

- ایجاد و نگهداري شبکه ارتباط اضطراي

- تعیین مکان هاي اسکان موقت

- تعین روش هاي تخلیه اضطراري

• در میان مدت:

- تعیین ساختار مناسب براي مدیریت بحران

- برنامه ریزي کاربري اراضي براي کاهش خطرات احتمالي زلزله

- تخریب کاربري هاي نامناسب در اطراف گسل ها

- نوسازي کاربري هاي ضروري در زمان بحران

- تعریض معابر اصلي شهر و باز کردن معابر بن بست

- نوسازي بافت هاي فرسوده، کنترل و نظارت بر ساخت و سازها در شهر

- بازسازي سیستم هاي خدمات شهري

• در بلند مدت:

- مقاوم سازي تمام ساختمان هاي دولتي و خصوصي

- پرداخت وام هاي بلند مدت به شهروندان براي مقاوم سازي واحدهاي ساختماني هاي شهر

- برنامه ریزي مدیریت بحران براي شهر

رشد و توسعه کمي و کیفي سازمان آتش نشاني از طریق احداث ایستگاه هاي الزم و تجهیز آن ها8



فصل پنجم - کميته خدمات شهری24

3. طرح ها ، پروژه ها کارگروه بحران

جدول27-5: استراتژی های منتخب کارگروه بحران

استراتژياولویت

مکان گزیني منطقي ایستگاه هاي آتش نشاني، مراکز امداد و نجات و مراکز فوریت هاي پزشکي در سطح شهر به گونه اي که تمام سطح شهر را پوشش دهد9

توسعه منابع انساني، امکانات مالي، تأسیسات و تجهیزات براساس نیازهاي راهبردي سازمان0	

مکانیابي اصولي و ایجاد سایت هاي اسکان اضطراري در پارک ها و اماکن مناسب		

توسعه منابع انساني، امکانات مالي، تأسیسات و تجهیزات براساس نیازهاي راهبردي سازمان آرامستان2	

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
شاخ

اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

• تقسیم شهر به چند حوزه کالبدي 
براي تسهیل در عملیات مدیریت 
بحران )حوزه بندي پدافندي شهر(
• مکانیابي اصولي و ایجاد سایت 

هاي اسکان اضطراري در پارک ها 
و اماکن مناسب

• مکان گزیني منطقي ایستگاه هاي 
آتش نشاني، مراکز امداد و نجات و 
مراکز فوریت هاي پزشکي در سطح 

شهر به گونه اي که تمام سطح 
شهر را پوشش دهد

انجام پروژه هاي مدل سازي) سیل 
و زلزله( در تمامي مناطق شهرداري 

اهواز به کمک هوش مصنوعي 
)آمار تلفات، تخریب،آواربرداري 

و ....(

تعداد مناطق داراي 
0812221تعدادپروژه هاي مدل سازي

مطالعات و تهیه طرح هاي مکانیابي 
سایت اسکان اضطراري

تعداد طرح هاي مکانیابي 
0101000تعدادسایت اسکان اضطراري

تعداد کل سایت هاي تجهیز سایت هاي اسکان اضطراري
02110تعداداسکان اضطراري کارا

جدول27-5: هدف 1 - تسریع در عملیات مدیریت بحران
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ات
خدم

ش 
 بخ

دن
مو

ر ن
اگی

 فر
م و

حرو
ق م

ناط
ًا م

وص
خص

ف م
ختل

ي م
ش ها

 بخ
 در

ري
شه

ت 
دما

ش خ
وش

ش پ
فزای

• ا
ن ها

ز آ
جهی

و ت
زم 

 ال
اي

ه ه
تگا

یس
ث ا

حدا
ق ا

طری
 از 

ني
شا

ش ن
ن آت

زما
 سا

في
 کی

ي و
کم

عه 
وس

و ت
شد 

• ر

خرید خودروي مجهز امداد جهت 
استقرار در مناطق

تعداد خودروهای 
45955565758595تعدادآتشنشانی

خرید تجهیزات مربوط به 
بحران توسط تمامي مناطق 

شهرداري)سیستم هاي صوتي، 
هشدار سریع و کانکس(

تعداد مناطق داراي 
تجهیزات مربوط به 

بحران
0817000تعداد

احداث ایستگاه آتش نشاني در 
آخر اسفالت

سطح کل ایستگاه 
0500000025002500متر مربعآتش نشاني

احداث ایستگاه آتش نشاني در 
پارک شهروند

سطح کل ایستگاه 
0200000020000متر مربعآتش نشاني

احداث ایستگاه آتش نشاني در 
مالشیه

سطح کل ایستگاه 
0500025002500000متر مربعآتش نشاني

احداث ایستگاه آتش نشاني در 
کوي علوي

سطح کل ایستگاه 
0200000002000متر مربعآتش نشاني

احداث ایستگاه آتش نشاني در 
کوي مهدیس

سطح کل ایستگاه 
0200000020000متر مربعآتش  نشاني

احداث ایستگاه آتش نشاني جنب 
انبار هاللی

سطح کل ایستگاه 
0180001800000متر مربعآتش نشاني

سرانه پوشش ایستگاه آتش نشانی
سرانه پوشش دهی  
جمعیتی توسط هر 

ایستگاه

پوشش 
جمعیت توسط 

هر ایستگاه
85711682228098976884732737007467222

تجهیز ایستگاه هاي آتش نشاني به 
وسایل ورزشي بدنسازي

تعداد کل ایستگاه هاي 
آتش نشاني مجهز به 

وسایل ورزشي بدنسازي
-------تعداد

برگزاري مسابقات عملیاتي ورزشي 
آتشنشانان

تعداد کل مسابقات 
عملیاتي ورزشي 

آتشنشانان
41011112تعداد

جدول28-5: هدف 2 - بهبود و ارتقاء خدمات و عدالت محوري در توزیع خدمات؛
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

• استفاده از اراضي مناسب تحت 
اختیار نهادها و سازمان هاي 

عمومي و دولتي، نظامي و همچنین 
فضاهاي باز )ساخته نشده(، براي 

بکارگیري در شرایط بحران، مطابق 
توافقات و طرح هاي مصوب ستاد 

بحران شهر اهواز
• تجهیز و بهره گیري چندمنظوره 
از مراکز شهري )در کلیه سطوح 
از محلي تا فراشهري( دروازه ها و 

پایانه هاي درون شهري، ایستگاه ها 
و تونل هاي مترو، پارکینگ ها و 

تأسیسات عمومي شهر براي شرایط 
بحران با پیش بیني هاي الزم براي 
اسکان اضطراري و تأمین نیازهاي 

ضروري )آب، دارو، آذوقه و ...(

ایجاد رادیوي جداگانه جهت راه 
اندازي پایگاههاي چندمنظوره 
مدیریت بحران مثل)سالن هاي 
ورزشي داراي روشویي، حمام، 

شلترباکس(

میزان توسعه رادیوي 
جداگانه جهت راه اندازي 
پایگاههاي چندمنظوره 

مدیریت بحران

20%20%20%20%20%100%0درصد

خرید کانکس دوام جهت استقرار 
در فضاهاي باز یا ایستگاه هاي 

آتش نشاني

تعداد کل کانکس هاي 
01313333تعداددوام

احداث سایت هاي اسکان اضطراري
سطح کل سایت هاي 
اسکان اضطراري و 

مدیریت بحران
0500001000010000100001000010000متر مربع

تدقیق وظایف دستگاههای اجرایی 
ذیربط در مدیریت بحران

میزان پیشرفت مرکز احداث مرکز مدیریت بحران
10%20%30%30%1000%10%متر مربعمدیریت بحران

میزان تجهیز مرکز تجهیز مرکز مدیریت بحران
25%25%25%25%1000%0درصدمدیریت بحران

سطح کل مرکز آموزش ساخت مرکز آموزش آتش-نشاني
0500002500250000متر مربعآتش نشاني

برگزاري دوره هاي آموزش ایمني 
شهروندان

تعداد کل دوره هاي 
آموزش ایمني 

شهروندان
150002500010001650181020003040نفر /  برنامه

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تأمین و بکارگیري تأسیسات و 
تجهیزات پیشرفته و به  روز بحران 

با توجه به مزیت وجود منطقه 
آزاد اروند

تجهیز ایستگاه پیچ میدان شماره 
400 از لحاظ تجهیزات و ماشین 

آالت

میزان کل تجهیزات 
ایستگاه پیچ میدان 

شماره 400
000مورد تجهیز

تعمیر و تجهیز ایستگاه هاي 
آتش نشاني، خرید پله 52 متری

سطح کل ایستگاه هاي 
000متر مربعآتش نشاني کارا

نصب شیرهاي هیدرانت آتش 
نشاني در سطح شهر

تعداد کل شیرهاي 
34804050607080تعدادهیدرانت آتش نشاني

جدول29-5: هدف 3 - استفاده بهینه از تمامي امکانات و کمک هاي دولتي و غیر دولتي به منظور پیشگیري و مدیریت بحران

جدول30-5: هدف4 - استانداردسازي تأسیسات و تجهیزات مربوط به مدیریت بحران



2	 فصل پنجم - کميته خدمات شهری

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تهیه بانک اطالعات شهري)نقشه 
توپوگرافي- نقشه مرز حوزه هاي آماري- 
نقشه مرز مناطق و نواحي شهري- نقشه 
حوزه هاي ترافیکي- نقشه شبکه راه ها- 
موقعیت ساختمان هاي حساس و مهم- 
نقشه تراکم جمعیت بر اساس حوزه هاي 
آماري- شبکه مترو و راه آهن- شبکه 

اصلي خطوط لوله آب- شبکه اصلي خطوط 
برق و ....(

تهیه بانک اطالعات 
مکانی و غیر مکانی

) تهیه نقشه ریزپهنه بندي 
زلزله به تفکیک مناطق و 

درجه بندي و ....(

تعداد مناطق داراي نقشه 
0812221تعدادریزپهنه بندي زلزله

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

هر 
ی ش

زها
 نیا

 به
جه

 تو
ا با

انه
ست

رام
ل آ

کمی
و ت

یز 
جه

ه، ت
سع

تو

احداث فاز اول ساختمان اداري )باغ 
فردوس( 

سطح کل فاز اول ساختمان اداري )باغ 
0500025025000متر مربعفردوس(

احداث ساختمان عروجیان و نماز میت 
باغ فردوس

سطح کل ساختمان عروجیان و نماز میت 
2001000040040000متر مربعباغ فردوس

احداث معبر اصلي باغ فردوس)شامل 
زیرسازي و آسفالت( )باغ فردوس(

سطح کل معبر اصلي باغ فردوس )شامل 
30001000000350035000متر مربعزیرسازي و آسفالت(

تکمیل پروژه آب رساني)آب خام( به باغ 
فردوس

میزان توسعه پروژه آب رساني)آب خام( 
72006/56/500کیلومتربه باغ فردوس

603000240000متر مربعسطح کل سرویس بهداشتي کارتکمیل سرویس بهداشتي باغ فردوس
خرید اشتراک و توسعه شبکه روشنایي 

301000035350درصدمیزان توسعه شبکه روشنایي باغ فردوسباغ فردوس

تکمیل فاز دوم ساختمان اداري )باغ 
فردوس(

سطح کل فاز دوم ساختمان اداري )باغ 
0500250250000متر مربعفردوس(

تکمیل و توسعه شبکه مرکز پیام )باغ 
فردوس(

میزان توسعه شبکه مرکز پیام )باغ 
01005050000درصدفردوس(

تکمیل و ساخت منبع آب بتني )باغ 
0200001000100000متر مکعبسطح کل منبع آب بتني )باغ فردوس(فردوس(

میزان توسعه محوطه سازي داخلي )باغ تکمیل محوطه سازي داخلي )باغ فردوس(
550275000011001100درصدفردوس(

تهیه و نصب مبلمان شهري گلزارشهدا 
)باغ فردوس(

میزان توسعه مبلمان شهري گلزار شهدا 
01000005050درصد)باغ فردوس(

جدول31-5: هدف 5 - ایجاد بانک اطالعات شهري در حوزه هاي مختلف و مرتبط با بحران

جدول32-5: هدف 6 - توسعه کمي و کیفي آرامستان های شهر
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
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14
01

هر
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زها
 نیا

 به
جه

 تو
ا با

انه
ست

رام
ل آ

کمی
و ت

یز 
جه

ه، ت
سع

0600003003000متر مربعسطح کل بازارچه سنگ )باغ فردوس(طراحي و احداث بازارچه سنگ باغ فردوستو

احداث حسینیه و رستوران فاز اول باغ 
فردوس

سطح کل حسینیه و رستوران فاز اول 
باغ فردوس

0700000350350متر مربع

تکمیل سردرب ورودي و ساختمان 
نگهباني )باغ فردوس(

سطح کل سردرب ورودي و ساختمان 
نگهباني )باغ فردوس(

03000000300متر مربع

000000مترطول  چاه عمیق )باغ فردوس(حفره چاه عمیق )باغ فردوس(

ساماندهي آرامستانهاي سطح شهر
میزان کل آرامستان هاي ساماندهي شده 

سطح شهر
151001717171717درصد

طرح برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 
فضاهای سبز در  آرامستانها )فاز مطالعاتی(

---01005050درصدمیزان تحقق پروژه مطالعاتی

طرح برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 
فضاهای سبز در  آرامستانها )فاز اجرایی(

131314--040درصدمیزان تحقق پروژه 

شاخص وضع مطلوب 1401وضعیت در سال پایهواحد سنجششاخصشماره

100%10%متر مربعمیزان پیشرفت مرکز مدیریت بحران1

100%0درصدمیزان تجهیز مرکز مدیریت بحران3

08تعدادتعداد مناطق داراي نقشه ریزپهنه بندي زلزله3

01تعدادتعداد طرح هاي مکانیابي سایت اسکان اضطراري4

050000متر مربعسطح کل سایت هاي اسکان اضطراري و مدیریت بحران5

04تعدادتعداد کل سایت هاي اسکان اضطراري کارا6

08تعدادتعداد مناطق داراي تجهیزات مربوط به بحران7

4. شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه بحران

جدول33-5: شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه بحران
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شاخص وضع مطلوب 1401وضعیت در سال پایهواحد سنجششاخصشماره

میزان توسعه رادیوي جداگانه جهت راه اندازي پایگاههاي 8
چندمنظوره مدیریت بحران

100%0درصد

020تعدادتعداد خودروهای امداد مستقر در مناطق9

013تعدادتعداد کل کانکس هاي دوام10

08تعدادتعداد مناطق داراي پروژه هاي مدل سازي مدیریت بحران11

3480تعدادتعداد کل شیرهاي هیدرانت آتش نشاني12

1122537705ساعت در سالآموزش اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث به شهروندان13

80/98955/532متر مربعسرانه ایستگاه های آتش نشانی 14

پوشش دهی جمعیت سرانه پوشش دهی جمعیتی ایستگاه آتش نشانی15
8569467222توسط هر ایستگاه

1075درصدنسبت ایستگاه های آتش نشانی مقاوم سازی شده16

4595خودروتعداد خودروهای آتش نشانی17

نیازمند مطالعه5دقیقهمتوسط زمان حضور در محل حادثه18

1122513013ساعت در سالآموزش اصول ایمنی و پیشگیری از حوادث19

15100درصدمیزان آرامستانهای ساماندهی شده در سطح شهر20

52005200تعدادظرفیت دفن اموات21
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کارگروه ميادین و ساماندهی مشاغل

۱. اهداف کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل

� افزایش دسترسي و حمایت از مصرف کنندگان با ایجاد تسهیالت 	
الزم در امر تهیه و توزیع کاالهاي مصرفي خانوار

� بسترسازی به منظور تسهیل نگهداری و عرضه میوه و تره بار	
� بهبود و ارتقاء عملکرد زیست محیطي، مدیریتي و بهداشتي 	

میادین و مشاغل شهری

2. تدوین شاخص های تحقق اهداف بلند مدت کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل

جدول34-5: شاخص هاي تحقق اهداف بلند مدت کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل

شاخص کليدي هدف کالن
وضع مطلوبوضع موجودنحوه محاسبه شاخصتحقق هدف

افزایش دسترسي و حمایت از مصرف 
کنندگان با ایجاد تسهیالت الزم در امر 
تهیه و توزیع کاالهاي مصرفي خانوار؛

میزان دسترسي و حمایت 
از مصرف کنندگان

درصد پیشرفت فروشگاه هاي چند منظوره محله اي و منطقه اي، 
درصد برخورداري از طرح هاي جامع ساماندهي مشاغل شهري، 

درصد کارایي بازارچه هاي موجود
%30%70

بسترسازی به منظور تسهیل نگهداری و 
عرضه میوه و تره بار

میزان بستر مناسب به 
منظور تسهیل نگهداری 
و عرضه میوه و تره بار

درصد پیشرت سردخانه 6000 تني، درصد پیشرفت صنایع جانبي 
60%20%مرتبط با میدان الغدیر

بهبود و ارتقاء عملکرد زیست محیطي، 
مدیریتي و بهداشتي؛

میزان ارتقاء عملکرد 
زیست محیطي، مدیریتي 

و بهداشتي

درصد پیشرت تصفیه خانه فاضالب در مجموعه الغدیر، درصد 
پیشرفت آزمایشگاه کنترل کیفیت محصوالت ورودي میدان 

الغدیر، درصد پیشرفت مجتمع هاي صنفي تخصصي
%15%55
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استراتژی های منتخب کارگروه ميادین و ساماندهی مشاغل

جدول 35-5: استراتژی های منتخب  کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل

استراتژياولویت

توسعه مراکز تهیه و توزیع کاالهاي مصرفي خانوار با رویکر محله محوري و ارائه خدمات ارزان قیمت به شهروندان	

2
مطالعه و امکان سنجي ایجاد میادین میوه و تره بار و فروشگاه هاي بزرگ و جامع شهروند با استفاده از ظرفیت خطوط قطار شهري و مجتمع هاي ایستگاهي 

و همچنین در مبادي ورودي شهر و با سرمایه گذاري بخش خصوصي)حقیقي( و بخش دولتي)حقوقي(

اختصاص زمین هایي جهت احداث مشارکتي و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم3

و 4 تخفیف ها  تسهیالت،  اعطاي  از طریق  مزاحم شهري  مشاغل  ساماندهي  امور  در  بخش خصوصي  مطمئن  و  مناسب  گذاري  بستر سرمایه  به  دستیابي 
معافیت هاي مختلف)مثل:  تخفیف یا دریافت قسطي در پروانه ساخت، سهم شهرداري از مشارکت، تخفیف در هزینه تغییر کاربري و ...( 

ایجاد تسهیالت الزم در امر تهیه و توزیع میوه و تره بار و فراورده هاي کشاورزي در جهت  حمایت از تولیدکنندگان با اولویت فعالیت هاي کشاورزي و توسعه 	
بازارهاي روز میوه و تره بار جهت دسترسي آسان مصرف کنندگان در راستاي تنظیم قیمت ها

تهیه طرح ساماندهي و توسعه مراکز عمده فروشي، توزیع مواد غذایي و میادین میوه و تره بار	

بکارگیري الگوي استقرار متمرکز صنوف از طریق ساخت مجتمع هاي صنفي درون شهري، برون شهري و حاشیه شهري	

تدوین قوانین متناسب و ایجاد مشوق هاي الزم در راستاي جلب مشارکت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي احداث بازارچه و ساماندهي مشاغل)مثل: 8
اعطاي وام ها کم بهره و طوالني مدت، انواع تخفیف¬هاي مالیاتي، خدمات مشاوره اي و بازاریابي و غیره(

9)18000 iso( بهداشتي ،)9000 iso(مدیریتي )iso14000(توسعه استانداردهاي زیست محیطي

ایفاي نقش براي تبدیل فعالیت هاي مزاحم، آلوده زا و ناکارآمد موجود به فعالیت هاي پیشرو، فناوري باال و دوستدار محیط زیست0	

شکل 6-2: میدان تره بار اهواز
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3. طرح ها ، پروژه ها کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
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 مو
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ص و
شاخ

ب 
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شاخ

14
01

اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(
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انجام مطالعات طرح جامع ساماندهی 
مشاغل شهری 

تعداد کل طرح¬ هاي جامع ساماندهی 
011تعدادمشاغل شهری

احداث فروشگاه چند منظوره محله ای 
و منطقه ای) هشت باب(

سطح کل هایپر )فروشگاه بزرگ عرضه 
7500175002500250025002500متر مربعسبد خانوار(

تعمیرات ، نگهداری ، بهسازی و 
25753545556575تعدادتعداد کل بازارچه های موجود زیباسازی بازارچه های موجود

ي 
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یه 
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مطالعه و طراحي بازارچه ها و میدان 
الغدیر

تعداد کل مطالعات و طراحي هاي 
1200010تعدادبازارچه ها و میدان الغدیر

128198138167198198198غرفهافزایش ظرفیت میدان الغدیرتوسعه میدان الغدیر

احداث مجتمع خدماتي رفاهي میدان 
0400000040000متر مربعسطح کل مجتمع خدماتي رفاهيالغدیر

جدول 36-5: هدف 1 - افزایش دسترسي و حمایت از مصرف کنندگان با ایجاد تسهیالت الزم در امر تهیه و توزیع کاالهاي مصرفي خانوار؛
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واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

ب 
طلو
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ص 
شاخ
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01
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احداث تصفیه خانه فاضالب در 
مجموعه الغدیر

دبی ورودی تصفیه خانه 
0450450متر مکعبفاضالب در مجموعه الغدیر

آزمایشگاه کنترل کیفیت 
0100100مترمربعسطح کل آزمایشگاهمحصوالت ورودی میدان الغدیر

ساماندهی صنوف)مجتمع ها 
تخصصی(

تعداد مجتمع تخصصی راه 
719912141619تعداداندازی شده

واحد سنجششاخصطرح ها و پروژه ها              استراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

14
01

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(شاخ

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

- توسعه تاسیسات 
و خدمات میادین و 
مراکز عرضه میوه 

و تره بار

5000%50%1000%0درصدمیزان پیشرفت سردخانه شش هزارتنياحداث سردخانه 6000 تني

سطح کل صنایع جانبي مرتبط با میدان احداث صنایع جانبي مرتبط با میدان الغدیر
01000000400030003000متر مربعالغدیر

جدول 37-5: هدف 2 - بسترسازی به منظور تسهیل نگهداری و عرضه میوه و تره بار
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شاخص وضع مطلوب 1401وضعیت در سال پایهواحد سنجششاخصشماره

 ساماندهي صنوف مشاغل شهري و )مجتمع های تخصصی کاالی 1
خانه،طال فروشان و...(

719تعداد

750017500متر مربعسطح کل هایپر )فروشگاه بزرگ عرضه سبد خانوار(2

010000متر مربعتعداد صنایع جانبي مرتبط با میدان الغدیر3

0450متر مکعبدبي ورودي تصفیه خانه فاضالب در مجموعه الغدیر4

128198غرفهتعداد غرفه هاي میدان الغدیر )میدان میوه و تره بار مرکزی(5

2575تعدادتعداد بازارچه ها6

08تعدادصنایع جانبی میدان میوه و تره بار مرکزی)الغدیر(7

نیازمند مطالعهنیازمند مطالعهساماندهی مشاغل مزاحم و سد معابر8

4. شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل

جدول 38-5: شاخص های تحقق اهداف کوتاه مدت و برنامه عملیاتی کارگروه میادین و ساماندهی مشاغل




