
ویرایش دوم کتاب نخست
)خالصه برنامه(



فصل چهارم

کميته شهرسازی و معماری

)دوره زمانی 1397 الی 1401 (



فصل چهارم - کميته شهرسازی و معماری2

هدفها،  تدوین  وظیفه   شهری  معماری  و  شهرسازی  معاونت 
سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری و تجدید نظر در 
آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی،  به هنگام نمودن مستمر برنامه ها 
و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری ،  بررسی کلیه پیشنهادهای 
یا سایر  مناطق  از  واصله  تفصیلی  و  اجرائی  اصالح طرحهای  و  تغییر 
واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری، نظارت بر تدوین ضوابط 
و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای 
شهری، نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر 
بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرح های تفصیلی مصوب و قوانین و 
دستورالعمل های مربوطه، نظارت و سیاست گذاری در خصوص تامین 

سرانه و زیرساخت های شهری، نظارت و سیاست گذاری بر روند تهیه 
طرح های شهری از جمله طرح های ساختاری- راهبردی، تفصیلی، 
های  نقشه  اجرای  بر حسن  مستمر  نظارت  و  موضعی  و  موضوعی 
جامع و تفصیلی و ارائه پیشنهادات الزام در ارتباط با ایجاد تغییرات 
در آن بطور اصولی و منطقی،  مشارکت با مجامع علمی و تخصصی 
داخلی و خارجی در زمینه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسازی و 
و  رسانی  بروز  و  جهانی  نوین  های  شیوه  از  گیری  بهره  معماری، 
ارتقاء توان علمی معاونت شهرسازی و معماری از طریق شرکت در 
سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و دوره های تخصصی ملی و 

بین المللی شهری را برعهده دارد. 

مقدمه

فرایندهای کاری کميته شهرسازی و معماری

کنشگران  و  ها  گروه  دربرگیرنده  و   پیچیده  ای  مجموعه  شهر 
ذی نفع متعدد می باشد و لزوم استفاده از متخصصان علوم مختلف 
در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری بسیار حیاتی است. به منظور 
و  شهرسازی  بخش  و  اهواز  شهرداری  توسعه  دوم  برنامه  تدوین 
از  متخصص  علمی  هیات  اعضای  از  متشکل  کارگروهی  معماری 
سوی دانشگاه شهید چمران اهواز، معاونت شهرسازی و معماری وقت 
اهواز در  ، مدیران حوزه و کارشناسان ستادی و مناطق هشت گانه 
به  کمیته  این  گردید.  تشکیل  معماری"  و  شهرسازی  "کمیته  قالب 
چهارکارگروه معماری، شهرسازی، بافت فرسوده و زیباسازی تقسیم 

شده و هر بخش به تفصیل روند تدوین برنامه را انجام دادند و نهایتا 
برنامه ها در قالب یک کمیته تلفیق گردید.

از چهار کارگروه، 22 عضو هیات علمی  کمیته فوق متشکل 
دانشگاه شهید چمران و متخصصان صاحبنظر شهری و 20 نفر از 
مدیران و کارشناسان و خبرگان شهری بود که طی 24 ماه، 480 
به  تعیین شده  بر اساس روش شناسی  نفر ساعت  روز و 21000 
بررسی و تدوین مراحل مختلف برنامه پنج ساله دوم توسعه معاونت 
شهرسازی و معماری در سطح ستادی و هشت منطقه شهری اهواز 

پرداختند. 

شکل 1-4: ساختار تشکیالتی کمیته شهرسازی و معماری
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بيانيه مأموریت بخش شهرسازی و معماری

اهواز،  کالنشهر  شهرداری  شهرسازی  و  معماری  معاونت 
سازمانی  پیشگام؛ در ارائه بهترین خدمات برای نیل به هویت 
بومی و  ایرانی- اسالمی؛ انسجام، تاب آوری و پایداری شهری؛ 

جایگاه  ارتقاء  در جهت  طبیعی؛  های  موهبت  از  مندی  بهره  و 
شهر اهواز به یکی از پنج کالنشهر برتر قابل سکونت در ایران، 

می باشد.

بيانيه چشم انداز بخش شهرسازی و معماری 

اهواز،  کالن شهر  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  حوزه 
و   بومی  به هویت  نیل  برای  بهترین خدمات  ارائه  در  پیشگام 
است  شهری  پایداری  و  تاب آوری  انسجام،  اسالمی؛  ایرانی- 

.که با  بهره مندی از موهبت های طبیعی؛ در جهت ارتقاء جایگاه 
شهر اهواز به یکی از پنج کالنشهر برتر قابل سکونت در ایران، 

می باشد.
جدول 1-4: شاخص های تحقق چشم انداز در بخش شهرسازی و معماری

شاخص تحقق چشم اندارچشم انداز

در  پیشگام؛  سازمانی   اهواز،  کالنشهر  شهرداری 

بومی  هویت  به  نیل  برای  خدمات  بهترین  ارائه 

پایداری  و  تاب آوری  انسجام،  اسالمی؛  ایرانی-  و  

طبیعی؛  های  موهبت  از  مندی  بهره  و  شهری؛ 

پنج  از  یکی  به  اهواز  شهر  جایگاه  ارتقاء  جهت  در 

باشد. می  ایران،  در  سکونت  قابل  برتر  کالنشهر 

• میزان تحقق طرح تفصیلی کالنشهر اهواز

• پوشش ممیزی امالک

• میزان تخلفات ساختمانی در محدوده شهر

• نسبت بناهای نوساز منطقه به بناهای کل شهر

• نسبت سرانه های کاربری موجود شهری به سرانه استاندارد

• اسکان مجدد )تعداد خانوارهای اسکان یافته در سال به کل خانوارهای با اسکان غیرقانونی(

• میزان سکونتگاه های غیر رسمی ساماندهی شده

• پهنه دارای ریزدانگی در شهر به نسبت کل شهر

• سطح فضاهای شهری دارای طرح های موضعی و موضوعی

• نسبت کاربری های ناسازگار در مناطق به کلیه کاربری های منطقه

• نسبت سطح فضای باز شهری به سطوح پر

• پهنه های واجد مبلمان شهری

• تعداد هنرهای همگانی شهر

• طول پیاده راه های احداث و یا ساماندهی شده

• مساحت پیاده رو احداث و یا ساماندهی شده

• نسبت مساحت فضاهای عمومی ساماندهی شده موجود بر اساس الگوهای شهرسازی و معماری اسالمی و بومی

4-
ل 2

شک

4-
ل 3

شک
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جدول 2-4: شاخص های بخش شهر سازی و معماری

هدف گذاری سال1401وضع موجود  واحد سنجشعنوان شاخصردیف شاخص

1833هکتارمساحت بافت فرسوده نوسازی شده 1

100400کیلو مترمطالعات همسطح سازی پیاده  روها2

080درصدانجام مطالعات طرح تفصیلی جدید شهر3

69/745درصدنسبت تخلفات ساختمانی در پرونده های ساختمانی بررسی شده در سال 4

63/9100درصددرصد اجرای آرای کمسیون ماده صد5

0100درصدتدوین ضوابط بدنه سازی ساختمانهای تجاری و مسکونی شهر6

0100درصداستقرار سامانه اطالعات مکانی)GIS(در بخش شهرسازی7

06درصدبرون سپاری خدمات شهرسازی8
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کارگروه معماری

هدف کالن 1: ارتقای هویتمندی )هویت ایرانی-اسالمی( 	
هدف کالن 2: ارتقای تاب آوری و افزایش ایمنی و  	

امنیت شهر اهواز

هدف کالن 3: دستیابی به پایداری در شهرسازی و معماری 	
هدف کالن 4: ارتقای سکونت پذیری شهر اهواز )بهبود سطح  	

عملکردی شهر(

استراتژياولویت

انسجام بخشی به هویت شهری اهواز بر اساس معماری بومی) ایرانی – اسالمی( از طریق اجرای پروژه های مختلف واجد معماری مطلوب در سطح شهر1

رعایت ضوابط و مقررات در اجرای پروژه های مختلف در سطح شهر در راستای تحقق نظارت، نگهداری و اجرای مطلوب ساختمانها و محیط2

هماهنگی و بهینه سازی ضوابط و مقررات معماری و  شهرسازی3

رعایت استانداردها در اجرای پروژه های مختلف در سطح شهر  به ویژه طراحی محیط های جدید مسکونی4

تحقق استاندارد های ویژه معلولین در ابنیه شهری5

بهره گیری از الگوهای توسعه پایدار در طراحی معماری در جهت کاهش مصرف انرژی در سطح شهر 6

هدایت روند ساخت و سازهای با کاربری مسکونی با تکیه بر زیرساخت مناسب و استانداردهای ویژه کاربری آن7

هدایت تقاضای انبوه سازی و بلند مرتبه سازی به سمت مناطق با زیر ساخت های مناسب و قوی8

هدف گذاری سال1401وضع موجود  واحد سنجشعنوان شاخصردیف شاخص

تعدادالمانهای شهری9

برداشت وضع موجود این شاخص و 
پیش بینی سالهای آتی نیازمند مطالعه 
، نیازسنجی، مکانیابی، طراحی و نصب  

می باشد

0100درصدمیزان اجرای استانداردهای ویژه معلولین در فضاهای شهری10

درصددرصد پهنه های برخوردار از مبلمان شهری11

برداشت وضع موجود این شاخص و 
پیش بینی سالهای آتی نیازمند مطالعه ، 
نیازسنجی، مکانیابی، طراحی و نصب  

می باشد

جدول 3-4: استراتژی های منتخب کارگروه معماری
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تدوین طرح ها و پروژه های کارگروه معماری

استراتژی ها
تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص
شاخص 
وضع 

موجود  

شاخص 
وضع 

مطلوب 
1401

دستگاه مسئول اهداف کوتاه مدت )تدوین برنامه های عملیاتی 5 ساله/سالیانه(
تحقق شاخص
)به ترتیب 

اولویت

اولویت
13971398139914001401 پروژه هاطرح ها                  

 از 
ی(

الم
 اس
– 

نی
ایرا

ی) 
بوم

ی 
مار

 مع
س

اسا
بر 

واز 
 اه

ری
شه

ت 
هوی

به 
ی 

خش
م ب

جا
انس

هر
ح ش

سط
در 

ب 
طلو

ی م
مار

 مع
جد

ف وا
ختل

ی م
 ها

وژه
 پر

ای
جر

ق ا
طری

60
01

01
10

1

طرح مطالعاتی تبیین 
الگوهای طراحی معماری 
با تاکید بر الگوهای بومی 
)ایرانی اسالمی( و تصویب 
ضابطه های آن به عنوان 

یک سند فرادست
600101101/001

اجرای الگوهای 
طراحی معماری 

بومی به عنوان یک 
سند فرادست

600101101/002

میزان انطباق 
ساخت و 

سازهای جدید 
با الگوهای 
معماری بومی

50%30%10%100% مطالعات% 50نامشخص

1-معاونت 
معماری و 
شهرسازی
2-سازمان 

میراث فرهنگی
3- سازمان 

زیباسازی

2

مطالعات مراحل اول ، دوم و سوم ساختمان 
شهرداری مرکز

600101101/003
1-بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری-50%پیشرفت مطالعه

استقرار پایانه و بازار ماهی در اهواز
600101101/004

نسبت سرانه های 
جمعیتی-کاربری 
موجود در مناطق 

هشت گانه 
شهری به 
سرانه های 
استاندارد به 

تفکیک کاربری

0%100--%50%50
معاونت 

معماری و 
شهرسازی

2

جدول 4-4: هدف کالن 1 - ارتقای هویتمندی )هویت ایرانی-اسالمی(

استراتژی ها

تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص

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(

ص
شاخ

ق 
حق

ل ت
سئو

ه م
تگا

دس
ت(

ولوی
ب ا

رتی
ه ت

)ب

یت
ولو

ا

13پروژه هاطرح ها                  
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ی 
جرا

در ا
ت 

ررا
 مق

ط و
ضواب

ت 
عای

ر
هر 

ح ش
سط

در 
ف 

ختل
ی م

 ها
وژه

پر
ی 

دار
گه

ت، ن
ظار

ق ن
حق

ی ت
ستا

ر را
د

یط
مح

 و 
نها

تما
ساخ

ب 
طلو

ی م
جرا

و ا
60

05
03

10
طرح اصالح سیستم 2

نظارت بر نظام فنی 
اجرایی ساخت و سازها 

600503102/005

 تدوین ساختار پلیس
ساختمان در شهرداری

600503102/006

میزان نظارت 
مطلوب امور 
مهندسین بر 

ساخت و سازهای 
شهری

 60
)ارائه شده توسط 
مدیریت نظارت 
بر ضوابط و امور 

مناطق و مهندسین 
ناظر(

--100%100% مطالعات% 100

1- سازمان نظام 
مهندسی ساختمان

 2-معاونت معماری 
و شهرسازی 

3-اداره کل راه و 
شهرسازی استان 

خوزستان

3

جدول 5-4:  هدف کالن 2 - ارتقای تاب آوری و افزایش ایمنی و امنیت شهر اهواز
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استراتژی ها

تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص

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(
ص

شاخ
ق 

حق
ل ت

سئو
ه م

تگا
دس

ت(
ولوی

ب ا
رتی

ه ت
)ب

یت
ولو

ا

13پروژه هاطرح ها                  
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ق 
حق

ی ت
ستا

ر را
ر د

شه
ح 

سط
در 

ف 
ختل

ی م
 ها

وژه
 پر

ای
جر

در ا
ت 

ررا
 مق

ط و
ضواب

ت 
عای

ر
یط

مح
 و 

نها
تما

ساخ
ب 

طلو
ی م

جرا
 و ا

ری
هدا

 نگ
ت،

ظار
ن

60
05

03
10

2

 تدوین ساختار پلیس
ساختمان در شهرداری

600503102/006

میزان ساخت و 
سازهای اصولی و 
منطبق با قوانین 

و مقررات

80 )ارائه شده 
توسط مدیریت 

نظارت بر ضوابط 
و امور مناطق و 
مهندسین ناظر(

100 %

100% مطالعات

%100--

ان
ختم

 سا
سی

هند
م م

نظا
ن 

زما
 سا

-1
ی 

ساز
هر

و ش
ی 

مار
 مع

نت
عاو

-م
2 

ان
زست

خو
ن 

ستا
ی ا

ساز
هر

و ش
راه 

ل 
ه ک

دار
- ا

3

3

ارتقا نظام کنترل 
فنی عملیات احداث 
ساختمانهای شهر  از 
طریق ایجاد ساختار 

شهربان
600503102/007

میزان انطباق 
با طرح های 

باالدستی
3% 100نامشخص

اجرای سیاستهای 
کنترلی و برخورد قانونی 
و موثر با متخلفان توسط 

شهربان
600503102/008

میزان تحقق 
پذیری ارا 

کمسیون ماده صد
3--100%% 100نامشخص

و  
ی 

مار
 مع

ات
قرر

و م
ط 

ضواب
ی 

ساز
نه 

بهی
 و 

گی
اهن

هم
زی

رسا
شه

60
05

03
10

3

پروژه کنترل تحقق 
اصول و ضوابط مقررات 
ملی ساختمان در ساخت 

و سازهای شهری از 
طریق تاسیس دفتر 

ارتباط با نظام مهندسی 
ساختمان

600503103/009

میزان تحقق 
مقررات ملی 

ساختمان

60 )ارائه شده 
توسط مدیریت 

نظارت بر ضوابط 
و امور مناطق و 
مهندسین ناظر(

100 %--%100--3

پروژه کنترل و ارزیابی 
مستمر تحقق ضوابط 
و مقررات طرح های 

شهری  از طریق تاسیس 
دفتر ارتباط با نظام  

مهندسی ساختمان
600503103/010

میزان تحقق 
ضوابط طرح 

شهری

3--100%--% 100نامشخص

هماهنگی و بهینه 
سازی ضوابط و 

مقررات معماری و  
شهرسازی

600503103

پروژه کنترل تحقق یکسان 
ضوابط و مقررات معماری 
و شهرسازی در ساخت و 
سازهای شهری  از طریق 
تاسیس دفتر ارتباط با نظام  

مهندسی ساختمان
600503103/011

میزان هماهنگی 
در صدور مجوزات 

ساختمانی

90 )ارائه شده 
توسط مدیریت 

نظارت بر ضوابط 
و امور مناطق و 
مهندسین ناظر(

100 %--%100--3

پروژه کنترل ایجاد 
هماهنگی و یکپارچگی 
دستگاه های اجرایی به 
منظور اجرای دقیق و 

صحیح ضوابط و مقررات  از 
طریق تاسیس دفتر ارتباط با 

نظام  مهندسی ساختمان
600503103/012

میانگین زمان 
پاسخگویی 

به استعالمات 
واحدهای 
شهرسازی

2 روز )ارائه شده 
توسط مدیریت 

نظارت بر ضوابط 
و امور مناطق و 
مهندسین ناظر(

3----11روز
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استراتژی ها

تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص

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(

ص
شاخ

ق 
حق

ل ت
سئو

ه م
تگا

دس
ت(

ولوی
ب ا

رتی
ه ت

)ب

یت
ولو

ا

13پروژه هاطرح ها                  
97

13
98

13
99

14
00

14
01

بهره گیری از 
الگوهای توسعه پایدار 
در طراحی معماری در 
جهت کاهش مصرف 
انرژی در سطح شهر 

600204106

طرح تدوین ضوابط الزم 
جهت طراحی اقلیمی ویژه 

اهواز در ساخت و سازها
600204106/016

اجرای ضوابط تدوین شده 
طراحی اقلیمی ویژه اهواز 

در ساخت و سازها
600204106/017

بر 
هر 

ح ش
سط

در 
ده 

ا ش
جر

ه ا
ابنی

ن 
یزا

م
واز

 اه
یژه

ی و
لیم

ی اق
راح

س ط
اسا

ص
شخ

نام

30%20%10%100% مطالعات% 30

ی 
ساز

هر
و ش

ی 
مار

 مع
نت

عاو
- م

1
ان

ختم
 سا

سی
هند

م م
نظا

ن 
زما

 سا
-2

زی
رسا

شه
 و 

راه
ن 

زما
-سا

 -3

2

استراتژی ها

تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص

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(

ص
شاخ

ق 
حق

ل ت
سئو

ه م
تگا

دس
ت(

ولوی
ب ا

رتی
ه ت

)ب

یت
ولو

ا

13پروژه هاطرح ها                  
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ی 
زها

 سا
ت و

ساخ
ند 

 رو
یت

هدا
بر 

یه 
 تک

ی با
کون

مس
ی 

ربر
 کا

با
ی 

دها
دار

ستان
 و ا

سب
منا

ت 
ساخ

زیر
آن

ی 
ربر

 کا
یژه

و
60

02
05

10
طرح بازبینی تراکم های 7

ساختمانی با توجه به زیرساختهای 
شهری موجود و پیش بینی 

شده آتی
600205107/018

رعایت تراکم های ساختمانی 
ارائه شده در طرح بازبینی تراکم 

های ساختمانی
600205107/019

پیشرفت طرح )میزان 
صتحقق تراکم مطلوب(

شخ
نام

--100%100% مطالعات% 100
1-معاونت 
معماری و 
شهرسازی 

2

جدول 6-4: هدف کالن 3 - دستیابی به پایداری در شهرسازی و معماری

جدول 7-4: هدف کالن 4 - ارتقای سکونت پذیری شهر اهواز )بهبود سطح عملکردی شهر(

استراتژی ها

تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص

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(
ص

شاخ
ق 

حق
ل ت

سئو
ه م

تگا
دس

ت(
ولوی

ب ا
رتی

ه ت
)ب

یت
ولو

ا

13پروژه هاطرح ها                  
97

13
98

13
99

14
00

14
01

رعایت استانداردها 
در اجرای پروژه های 
مختلف در سطح شهر  
به ویژه طراحی محیط 

های جدید مسکونی
600503104

طرح تدوین استانداردهای 
ویژه ساخت و ساز اهواز

600503104/013

کنترل و اجرای 
استانداردهای تدوین 
شده ویژه ساخت و 

سازهای اهواز
600503104/014

میزان ابنیه اجرا 
شده بر اساس 
استانداردهای 

ویژه اهواز

--100%100% مطالعات% 100نامشخص

1- اداره استاندارد
 2-معاونت معماری 

و شهرسازی 
3- سازمان نظام 
مهندسی ساختمان

3

تحقق استاندارهای 
ویژه معلولین در ابنیه 

شهری
600503105

کنترل و اجرای 
استانداردهای ویژه 

معلولین در بناهای عمومی 
با استفاده از سیاستهای 
تشویقی و تنبیهی  از 
طریق تاسیس دفتر 

ارتباط با نظام  مهندسی 
ساختمان

600503105/015

میزان اجرای 
استانداردهای ویژه 

معلولین در ابنیه
% 100نامشخص

وژه
 پر

دی
رص

2د
ت 0

شرف
پی

%20%40%60%80%100

1-معاونت معماری 
و شهرسازی 

2-اداره استاندارد
3-سازمان نظام 

مهندسی ساختمان
4- بنیاد شهید و 

امور ایثارگران

2



9 فصل چهارم - کميته شهرسازی و معماری

استراتژی ها

تدوین طرح ها و پروژه ها

شاخص

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(

ص
شاخ

ق 
حق

ل ت
سئو

ه م
تگا

دس
ت(

ولوی
ب ا

رتی
ه ت

)ب

یت
ولو

ا

13پروژه هاطرح ها                  
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ی 
دها

دار
ستان

 و ا
سب

منا
ت 

ساخ
زیر

بر 
یه 

 تک
ی با

کون
مس

ی 
ربر

 کا
ی با

زها
 سا

ت و
ساخ

ند 
 رو

یت
هدا

آن
ی 

ربر
 کا

یژه
و

60
02

05
10

7

توسعه و تکمیل درمانگاه شهرداری اهواز
600205107/021

درصد اجرای شماره قرارداد  
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری17/9/14/15/17/115%60

احداث ساختمانهای واقع در مسیر 
پروژه احداث تقاطع غیر همسطح 

والیت )فرماندهی معراج (
600205107/022

درصد اجرای شماره قرارداد
1711/9/14/15/17/115 

17/9/14/15/17/5
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری%75

احداث مجموعه بهداشتی واقع 
در مسیر پروژه احداث تقاطع 

غیر همسطح والیت )فرماندهی 
اردوگاه راهیان نور شهید 

مسعودیان (
600205107/023

درصد اجرای شماره قرارداد 
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری2/17/9/18/14/15/17/5%0

احداث ساختمان پایش تصویری 
و مانیتورینگ

600205107/024

درصد اجرای شماره قرارداد   
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری17/9/14/15/17/115%95

توسعه ساختمان بازرسی 
 l.s.f شهرداری مرکز با سازه

600205107/025

درصد اجرای شماره قرارداد 
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری10654/1900%90

توسعه ساختمان شماره سه 
شهرداری

600205107/026

درصد اجرای شماره قرارداد
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری2/17/9/18/14/15/17/5%60

ی 
زها

 سا
ت و

ساخ
ند 

 رو
یت

هدا
بر 

یه 
 تک

ی با
کون

مس
ی 

ربر
 کا

با
... 

ب و
ناس

ت م
ساخ

زیر

بهسازی و تجهیز واحدهای 
معاونت فنی و عمرانی ساختمان 

شماره 3 شهرداری
600205107/027

درصد اجرای شماره قرارداد   
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری156807/12/19%30

600205107
ساماندهي ناحیه صنعتي 

کارون)فاز 2(
600205107/029

درصد اجرای شماره قرارداد  
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری687/1900%90

ت 
سم

به 
ی 

ساز
به 

مرت
ند 

و بل
ی 

ساز
وه 

 انب
ای

اض
 تق

یت
هدا

وی
و ق

ب 
ناس

ی م
 ها

خت
 سا

زیر
 با 

طق
منا

طرح امکانسجی و مکانیابی جهت 
هدایت تقاضاهای انبوه سازی 
و بلندمرتبه سازی در مناطق 

مختلف شهر اهواز
600205108/030

اجرای طرح هدایت تقاضاهای 
انبوه سازی و بلندمرتبه سازی در 

مناطق مختلف شهر اهواز
600205108/031

میزان تحقق طرح انبوه 
سازی در ساخت و سازهای 

صجدید
شخ

نام

100 %

100% مطالعات

%20%50%100

ی 
ساز

هر
و ش

ی 
مار

 مع
نت

عاو
-م

1
زی

رسا
شه

 و 
راه

ن 
زما

 سا
-2

2 درصد اجرای شماره قرارداد 
ص600205108

شخ
نام

100 %%20%50%100

تطابق میزان متوسط 
طبقات احداثی با شاخص 

صهای طرح
شخ

نام

ص
شخ

نام
رح(

ر ط
ه د

شد
ن 

عیی
)ت

%20%50%100
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کارگروه شهرسازی

هدف کالن 1: ارتقای هویتمندی )هویت بومی( 	
هدف کالن 2؛  ارتقای هویتمندی )هویت ایرانی-اسالمی( 	
هدف کالن 3؛  ارتقای انسجام و یکپارچگی شهر اهواز)انسجام مناطق 8 گانه( 	
هدف کالن 4؛  ارتقای انسجام و یکپارچگی شهر اهواز)یکپارچه سازی شهر( 	

هدف کالن 5؛  ارتقای تاب آوری و افزایش ایمنی و امنیت شهر اهواز 	
هدف کالن 6؛  دستیابی به پایداری در معماری و شهرسازی 	
هدف کالن 7: ارتقای سکونت پذیری شهر اهواز )دسترسی آسان به خدمات( 	
هدف کالن 8: ارتقای سکونت پذیری شهر اهواز )بهبود سطح عملکردی( 	

استراتژياولویت

بهره گیری از تپه های حصیر آباد به عنوان نقاط شاخص طبیعی جهت ایجاد فضاهای همگانی1
بهره¬گیری از باغات و نخلستان های حاشیه شهر به عنوان پهنه های معرف هویت بومی شهر اهواز جهت ایجاد فضاهای همگانی2
ارتقای خوانایی اهواز با بهره گیری از نقاط شاخص طبیعی و ارتفاعی3
ایجاد فضاهای تجمع درون محلی متناسب با هویت خاص هر محله و با تاکید بر ارتقای امنیت و حس تعلق4
بهره گیری از موقعیت ویژه اهواز به عنوان کالن شهر جهت معرفی و ارتقای الگوهای توسعه پایدار و ایرانی اسالمی در سطح منطقه جنوب غرب کشور5
تبدیل برخی از اراضی خالی موجود در سطح شهر به فضای سبز و همگانی و ایجاد هم پیوندی این فضاها با باغات و نخلستان های موجود6
تدوین طرح های موضوعی و موضعی جهت انسجام مناطق 8 گانه با توجه به میراث فرهنگی و هویت  بومی موجود در آن7
تدوین طرح های موضعی و موضوعی توسعه ای شهر8
توسعه یکپارچه مناطق ساحلی کارون به عنوان لبه ارزشمند و عنصر جذب کننده توریست9
یکپارچه سازی  کیفیت های بصری عناصر شاخص شهر مانند پل های کارون10
ارتقای هم پیوندی باغات و نخلستان ها و فضاهای سبز پراکنده در سطح شهر جهت ایجاد منظر شهری منسجم11
تدوین الگوهای مصوب سیما و منظر شهری با تاکید بر عناصر فرهنگی و تاریخی شهر اهواز12
نگرش سیستمی و کل نگر در معاونت معماری و شهرسازی13
رعایت ضوابط و مقررات در اجرای پروژه های مختلف در سطح شهر به منظور جلوگیری از کف سازی های نامناسب انجام شده در معابر اصلی سطح شهر14
ارتقای امنیت شهر با توجه بیشتر به خط لوله های نفت در سطح شهر از طریق انتقال این خط لوله ها خارج از شهر و رعایت حریم آن ها15
کاهش تراکم و کاهش میزان ریزدانگی در بافت مرکزی شهر16
جلوگیری از ریزگردها از طریق ایجاد پوشش مناسب سبز و کمربندی سبز برای شهر17
ایجاد توازن در توزیع جمعیت کاهش و یا افزایش تراکم جمعیتی درمناطق 8گانه18
ایجاد چشم ناظر در فضاهای شهری با هدف ارتقای امنیت شهری19
افزایش نفوذپذیری بافت های با نفوذپذیری کم از طریق اصالح و اجرای کامل اسناد فرادستی20
توسعه مناطق ساحلی   و مناطق شاخص طبیعی با هدف جذب پایدار توریست21
ارتقای پایداری شهری از طریق توسعه درون افزا و جلوگیری از رشد بی رویه افقی شهر با استفاده از زمین های مناسب توسعه در مناطق میانی شهر22
افزایش میزان استفاده از راهکارهای غیرفعال و پایدار اقلیمی و ایجاد منطقه ویژه مطالعات اقلیمی در جنوب غرب ایران23
کاهش محصوریت خیابان های درون محالت به سبب سازگاری بیشتر با اقلیم ویژه شهر24
رعایت ضوابط و مقررات در اجرای پروژه های مختلف در سطح شهر به منظور تعریض خیابان و معابر پس از افزایش تراکم25
جلوگیری از از بین بردن ارزشهای اکولوژیکی حریم رودخانه با ارائه طرحهای بدنه سازی و لبه های شهری26

جدول 8-4: استراتژی های منتخب کارگروه شهرسازی
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

یت)به ترتیب اولویت(
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

بهره گیری از تپه های 
حصیر آباد به عنوان 
نقاط شاخص طبیعی 
جهت ایجاد فضاهای 

همگانی
60010129

تعبیه مبلمان و ایجاد 
پوشش گیاهی جهت 

ارتقای حضورپذیری تپه 
های حصیر آّباد و منبع آب

32/60010129

مبلمان تهیه شده )تعداد(
سطح تجهیز  شده با 
پوشش گیاهی )هکتار(

تعداد پهنه-های مرتفع 
شهری مانند تپه ها و 

ارتفاعات حصیر آباد

35 %35 %30%100 درصدنامشخص

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری کالنشهر 
اهواز

3. سازمان پارک ها و 
فضای سبز

4. سازمان زیباسازی

1

تدوین و اجرای طرح 
حفاظت از تپه های 

باستانی )در تپه های منبع 
آب، حصیر آباد، گلف و ...(

033/60010129

وجود طرح حفاظتی تپه 
های باستانی )1-0(
درصد اجرای طرح

220 واحد از بناهای 
منبع آب و حصیرآباد 
از مجموع 1500 بنا

40%30%20%10%40% کل بناها

1. سازمان میراث فرهنگی 
شهر اهواز

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

بهره گیری از باغات و 
نخلستان های حاشیه 
شهر به عنوان پهنه 
های معرف هویت 
بومی شهر اهواز 

جهت ایجاد فضاهای 
همگانی

600101210

امکان سنجی ایجاد 
فضاهای تفریحی 

گردشگری باغات و 
نخلستان های موجود در 

سطح شهر
034/600101210

مساحت کاربری فضای 
50%50%100 درصدنامشخصسبز موجود )هکتار(

1. سازمان پارک ها و 
فضای سبز

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

تعبیه مبلمان، نورپردازی، 
کفسازی و استقرار کاربری 
های خدماتی در مجاورت 

این پهنه ها
035/600101210

مبلمان تهیه شده )تعداد(
سطح کفسازی شده 

)هکتار(
بودجه صرف شده جهت 

نورپردازی )ریال(

50%30%20%10%50 %نامشخص

1. سازمان زیباسازی
2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
3. معاونت شهرسازی و 

معماری

2

ارتقای خوانایی اهواز 
با بهره گیری از نقاط 

شاخص طبیعی و 
ارتفاعی

600101211

 GIS تهیه نقشه به هنگام
از توپوگرافی شهر اهواز

036/600101211

میزان پهنه شهری دارای 
اطالعات به روز شده در 

قالب GIS )درصد(
تعداد پهنه-های مرتفع 
شهری مانند تپه ها و 

ارتفاعات حصیر آباد

معاونت معماری و شهرسازی 100%100 درصدنامشخص
1شهرداری کالنشهر اهواز

تدوین چارچوب سازمان 
فضایی شهر اهواز با 

رویکرد ارتقای خوانایی 
شهر

037/600101211

معاونت معماری و شهرسازی 50%50%100%0%پیشرفت پروژه
1شهرداری کالنشهر اهواز

جدول 9-4: هدف کالن 1 - ارتقای هویتمندی )هویت بومی( 6001012

استراتژياولویت

ایجاد شبکه پیاده راه شهری و مسیر دوچرخه پیوسته و ایمن در شهر جهت استفاده شهروندان و قشر آسیب پذیر27

جلوگیری از ساخت و ساز های با تراکم باال و کاهش تعادل در توزیع جمعیت و فعالیت به خصوص در مناطقی که قیمت زمین و ساختمان باالست28

لزوم استفاده از دیدگاه و نگرش سیستمی و کل نگر در معماری و شهرسازی شهر اهواز جهت ایجاد یکپارچگی در سطح منطقه29

جلوگیری از ساخت ساز های بلند مرتبه و با تراکم باال بدون توجه به سرانه های جمعیتی و زیرساخت های موجود در مناطق به بهانه ایجاد قطب های 30
تجاری فعالیتی در مناطق فاقد ظرفیت الزم

شناسایی مراکز آالینده31

احیا و باززنده سازی سایت های آلوده شهری32
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

یت)به ترتیب اولویت(
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ارتقای خوانایی اهواز 
با بهره گیری از نقاط 

شاخص طبیعی و 
ارتفاعی

600101211

طراحی و اجرای المان 
های شهری منطبق بر 
هویت بومی شهر اهواز

038/600101211

اجرای  المان های اجرا 
شده در سال در مقیاس 

شهری )تعداد(
82468 عددنامشخص

1. سازمان زیباسازی
2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
3. معاونت اجتماعی، 
فرهنگی شهرداری 

کالنشهر اهواز

2

ایجاد فضاهای تجمع 
درون محلی متناسب 
با هویت خاص هر 
محله و با تاکید بر 

ارتقای امنیت و حس 
تعلق.

600101212

به هنگام کردن نقشه 
GIS زمین های رهاشده 

شهر اهواز
039/600101212

میزان پهنه شهری دارای 
اطالعات به روز شده در 

قالب GIS )درصد(
نسبت مساحت اراضی 
بایر در محدوده و حریم 

شهر به کل

%0%100%50%50
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

مکانیابی فضاهای همگانی 
در سطح محالت شهر با 

رویکرد محله محوری
040/600101212

محالت واجد مرکز محله 
طراحی و تجهیز شده به 
کل محالت شهر اهواز 

)درصد(

50%50%100 درصدنامشخص
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

بهره گیری از موقعیت ویژه 
اهواز به عنوان کالن شهر 

جهت معرفی و ارتقای 
الگوهای توسعه پایدار و 
ایرانی اسالمی در سطح 
منطقه جنوب غرب کشور

600101213

تدوین طرح مطالعاتی 
اصول شهرسازی بر اساس 

آموزه های اسالمی
041/600101213

پیشرفت طرح ) الگوهای 
شهرسازی  ایرانی و 
اسالمی در طراحی 

شهری اهواز(

%0%100%50%50
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

ساماندهی فضاهای 
عمومی شهری )محورها 

و میادین(  با نگاهی 
به اصول شهرسازی 
ایرانی- اسالمی و بر 

اساس مطالعات انجام شده 
در این زمینه

042/600101213

نسبت مساحت فضاهای 
عمومی ساماندهی شده 

موجود بر اساس الگوهای 
شهرسازی و معماری 
ایرانی- اسالمی )درصد(

%0%20%5%5%5%5
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

3

جدول 10-4:  هدف کالن 2 - ارتقای هویتمندی )هویت ایرانی-اسالمی( 6001012
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تبدیل برخی از اراضی خالی 
موجود در سطح شهر به 
فضای سبز و همگانی و 

ایجاد هم پیوندی این فضاها 
با باغات و نخلستان های 

موجود
600602214

مکانیابی و تملک اراضی 
بایر با قابلیت تزریق 
کاربری فضاهای سبز 
تفریحی همپیوند با 

فضاهای سبز،  باغات و 
نخلستان های موجود در 

سطح شهر
043/600602214

زمین های بایر تملک 
شده توسط شهرداری 
به کل زمین های بایر 
مستعد تزریق کاربری 

همگانی )درصد(

%0%100%100

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان پارک ها و 

فضای سبز
3. اداره امالک 

شهرداری کالنشهر 
اهواز

تدوین طرح های موضوعی و 
موضعی جهت انسجام مناطق 

8 گانه با توجه به میراث 
فرهنگی و هویت  بومی 

موجود در آن
600602215

طرح انسجام بخشی به 
مراکز محالت شهر با 

تمهیدات کالبدی- بصری 
نظیر نورپردازی یکسان، 

مبلمان تیپ، فضای 
سبز و ...

044/600602215

تعداد طرح های انجام 
شده با هدف انسجام 

بخشی  شهر
0811222

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان پارک ها و 

فضای سبز
3. سازمان زیباسازی

تدوین طرح رعایت حریم 
راه آهن درون شهری و 
طراحی لبه راه آهن  به 

عنوان یک مسیر پیوسته، 
پیاده مدار و واجد هویت

045/600602215

وجود طرح های توسعه 
50%50%100%0%شهری

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. وزارت راه و 

شهرسازی
1

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تدوین طرح های موضعی و 
موضوعی توسعه ای شهر

600602216

تهیه طرح راهبردی توسعه 
شهر در 5 سال آینده
600602216/046

میزان برخورداری شهر از 
100%80%60%40%20%100%0%طرح های بهنگام

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. وزارت راه و 

شهرسازی

1

مطالعات طرح تفصیلي 
شهر اهواز

600602216/046-1

به استناد فایل بودجه 
پیشنهادی سال 1397 وظیفه 

عمران شهری معاونت 
شهرسازی و معماری

بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

مطالعات و طراحی شهری 
چهار محدوده شهر اهواز
600602216/046-2

درصد اجرای قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری20%شماره 415/1900

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

تهیه طرح و اصالح 
مغایرت هاي طرح 

تفکیکي ثبت با طرح 
تفضیلي گلستان

600602216/046-3

درصد اجرای قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری85%شماره 2586/19

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

جدول 11-4: هدف کالن 3 - ارتقای انسجام و یکپارچگی شهر اهواز)انسجام مناطق 8 گانه( 6006022

جدول 12-4: هدف کالن 4 - ارتقای انسجام و یکپارچگی شهر اهواز)یکپارچه سازی شهر( 6006022
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

توسعه یکپارچه 
مناطق ساحلی 

کارون به عنوان لبه 
ارزشمند و عنصر 

جذب کننده توریست
600602217

طرح مطالعاتی استراتژی و خط مشی 
احداث پروژه تفریحی گردشگری 
دوطرف رودخانه کارون به عنوان 
یک پارک منسجم ساحلی و تعبیه 

مبلمان، هنرهای همگانی، نورپردازی 
و محوطه آرایی نرم، کفسازی خاص 
مسیر ساحلی، تعبیه مسیر دوچرخه 

پیوسته و ...
600602217/047

طول مسیرهای دوچرخه 
طراحی شده )کیلومتر(
سطوح دارای طرح 
ساماندهی در حاشیه 

رودخانه )هکتار(
سطح کفسازی شده 

)هکتار(
سطح تجهیز  شده با 
پوشش گیاهی )هکتار(

بودجه صرف شده جهت 
نورپردازی )ریال(

%0%100%50%50

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان عمران 

کارون
3. وزارت نیرو

4. سازمان پارک ها و 
فضای سبز

1

انجام مطالعات طرح ساماندهی، 
طراحی و بدنه سازی فضاهای 
شهری نوار غربی رودخانه کارون

600602217/047-1

درصد اجرای قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری30%شماره 14761/19

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

امکان سنجي مسیرهاي پیاده محور 
در عرض رودخانه کارون
600602217/047-2

به استناد فایل بودجه 
پیشنهادی سال 1397 وظیفه 

عمران شهری معاونت 
شهرسازی و معماری

بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

مطالعات و طراحی پل عابر پیاده 
کابلی بر روی رودخانه کارون

600602217/047-3

درصد اجرای شماره 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداریقرارداد 16/9/23

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

یکپارچه سازی  
کیفیت های بصری 
عناصر شاخص شهر 
مانند پل های کارون

600602218

طرح یکپارچه سازی  کیفیت های 
بصری عناصر شاخص شهر مانند پل 

های کارون
600602218/048

بودجه صرف شده جهت 
نورپردازی عناصر شاخص 

شهری )ریال(
سطح کفسازی شده 

)هکتار(

0%100%50%50
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

2

ارتقای هم پیوندی 
باغات و نخلستان 
ها و فضاهای سبز 
پراکنده در سطح 
شهر جهت ایجاد 

منظر شهری منسجم
600602219

طرح راهبردی انسجام بخشی به 
پهنه های سبز ارزشمند موجود 
در سطح شهر با تمهیداتی چون 
نورپردازی خاص، هرس درختان، 
پاکسازی محیط، کفسازی تیپ و 

المان های خوانا کننده پهنه ها
600602219/049

پیشرفت طرح های انجام 
شده با هدف انسجام 

بخشی  شهر
0%100%50%50

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان عمران 

کارون
3. وزارت نیرو

4. سازمان پارک ها و 
فضای سبز

2

تدوین الگوهای 
مصوب سیما و منظر 
شهری با تاکید بر 
عناصر فرهنگی و 
تاریخی شهر اهواز

600602220

طرح مطالعاتی بازشناسی عناصر 
هویتمند معماری و شهرسازی 

شهر اهواز
600602220/050

پیشرفت مطالعات 
فرهنگی- اجتماعی بافت 
اجتماعی محالت صورت 

گرفته

0%100%50%50

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز 
2. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده 
3. سازمان میراث 
فرهنگی شهر اهواز

2
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

زی
رسا

شه
 و 

ری
عما

ت م
عاون

ر م
ر د

 نگ
کل

 و 
می

ست
 سی

ش
گر

ن
60

06
02

22
1

نگارش تفاهم نامه معاونت معماری 
و شهرسازی شهرداری کالنشهر 
اهواز با سایر معاونت ها و ارگان 

ها با هدف کاهش موازی کاری و 
تالقی حوزه وظائف
051/600602221

01%50%50

1. معاونت برنامه 
ریزی شهرداری

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

برون سپاری خدمات شهرسازی )در 
بحث صدور پروانه پایان کار و ... 
و راه اندازی سیستم مکانیزه دفاتر 

الکترونیک و بایگانی الکترونیک
052/600602221

0612346تعداد

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان فاوا

1

ارزیابی میزان موفقیت در نظارت 
و کنترل بر کلیه آمار و اطالعات 

کمیسیون های ماده 100 در مناطق
053/600602221

میزان موفقیت در نظارت 
و کنترل بر کلیه آمار و 

اطالعات کمیسیون های 
ماده 100 در مناطق

تحقق نظارت در پیگیری 
آراء کمیسیون ماده 100

1. معاونت شهرسازی %0%100%20%40%60%80%100
1و معماری 

درصد اجرای آراء 
1. معاونت شهرسازی 63/910060708090100کمیسیون ماده 100

1و معماری

تغییر خط و مشی از درآمدهای 
مربوط به ساخت و ساز به سمت 

درآمدهای پایدار )وصول عوارض به 
وصول بهاء تمام شده خدمات( در 

پروانه های غیر مسکونی
054/600602221

میزان اجرای خط مشی 
100%80%60%40%20%100%0%جدید

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

مطالعات تعیین وضع موجود مناطق 
8 گانه و تعیین میزان سرانه مورد 

نیاز  به تفکیک
055/600602221

نسبت سرانه های 
جمعیتی-کاربری موجود در 
مناطق هشت گانه شهری 
به سرانه های استاندارد به 

تفکیک کاربری

%0%100%50%50
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

مطالعات امکان سنجی بهره گیری 
از فرصت های قانونی و کاهش 

تهدیدات آن در حهت ایجاد مدیریت 
یکپارچه اهواز

056/600602221

50%50%01 پیشرفت مطالعه
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

رعایت ضوابط و 
مقررات در اجرای 
پروژه های مختلف 
در سطح شهر به 
منظور جلوگیری 

از کف سازی های 
نامناسب انجام شده 
در معابر اصلی سطح 

شهر
600602222

تهیه طرح بر و کف پیاده روها 
50%50%%100نامشخصپیشرفت طرح057/600602222

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

اجرای طرح  بر و کف پیاده روها
058/600602222

میزان تحقق بر و کف 
30%20%10%%30نامشخصمطلوب

1. معاونت معماری و 
شهرسازی 

2. سازمان بهسازی و 
نوسازی 

1
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ارتقای امنیت شهر با 
توجه بیشتر به خط 
لوله های نفت در 

سطح شهر از طریق 
انتقال این خط لوله 
ها خارج از شهر و 
رعایت حریم آن ها

600503223

انجام مطالعات امکان سنجی انتقال 
لوله های نفت و تعیین تکلیف 

چاه های نفت سطح شهر به خارج 
از شهر

600503223/059

پیشرفت مطالعه )طول 
لوله های نفت انتقال داده 
شده به خارج از حریم و 
محدوده شهر )کیلومتر((

%0%100%50%50

1. وزارت نفت
2. وزارت راه و 

شهرسازی
3. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

2

طرح تغییر کاربری حرایم لوله های 
نفت پس از انتقال به کمربند سبز

060/600503223

نسبت مساحت پاکسازی 
شده حرایم لوله های 

نفت )هکتار(
%0%30%10%20%30

1. وزارت نفت
2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2

طرح احیای فضای اطراف مشعل 
گاز)آتیشا( به فضای سبز و تفریحی 

با حفظ حریم 
061/600503223

نسبت مساحت اختصاص 
داده شده به کاربری 

تفریحی و فضای سبز در 
اطراف مشعل های گاز 

)هکتار(

%0%100%40%70%100

1. وزارت نفت 
2. معاونت های 
مشارکت های 

اقتصادی
3. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

2

کاهش تراکم و 
کاهش میزان 

ریزدانگی در بافت 
مرکزی شهر
600503224

تدوین ضوابط تشویقی تجمیع 
قطعات توسط سازندگان بخش 

خصوصی
062/600503224

• نسبت سطح فضای باز 
شهری به سطوح پر

مساحت پروانه های 
تجمیعی در بافت فرسوده 

در یکسال
• پروانه های صادره 

تجمیعی در بافت فرسوده 
در یکسال

%0%100%100
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

جلوگیری از ریزگردها 
از طریق ایجاد 

پوشش مناسب سبز و 
کمربندی سبز برای 

شهر
600503225

تعبیه پوشش های گیاهی با ارتفاع 
متوسط و بلند بر سر جریان عبور 

باد نامطلوب
063/600503225

مساحت زیر کشت رفته 
جهت جلوگیری از عبور 

باد نامطلوب )هکتار(
%0%50%10%20%30%40%50

1. معاونت شهرسازی 
و معماری

2. سازمان پارک ها و 
فضای سبز 

3. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

ایجاد توازن در توزیع 
جمعیت کاهش و 
یا افزایش تراکم 
جمعیتی درمناطق 

8گانه
600503226

طرح راهبردی توازن در توزیع 
جمعیت در پهنه های مختلف 

شهر)تدوین ضوابط کنترل ساخت 
و ساز در مناطق اشباع از جمعیت، 
تدوین ضوابط تشویقی ساخت و 
ساز در مناطق مستعد و تزریق 
کاربری های جاذب جمعیت(

064/600503226

• پیشرفت مطالعات 
صورت گرفته با هدف 

کاهش آسیب پذیری در 
مقابل مخاطرات طبیعی و 

انسان ساخت
• نسبت سرانه های 

جمعیتی-کاربری موجود 
در مناطق هشت گانه 
شهری به سرانه های 
استاندارد به تفکیک 

کاربری

%0%100%50%50

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

جدول 13-4: هدف کالن 5 - ارتقای تاب آوری و افزایش ایمنی و امنیت شهر اهواز 6005032
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ایجاد چشم ناظر در 
فضاهای شهری با 
هدف ارتقای امنیت 

شهری
600503227

تدوین ضوابط ایجاد گشودگی)چشم 
ناظر( بناهای مشرف به فضاهای 

همگانی و فضاهای سبز  و رودخانه 
توسط بخش خصوصی جهت 

ارتقای امنیت این فضاها )نظارت 
طبیعی بر فضاهای عمومی(

065/600503227

ضوابط ایجاد گشودگی 
رو به فضاهای سبز درون 

محله ای
0%100%100

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان نظام 
مهندسی استان 

خوزستان

1

تعبیه کاربری های جاذب جمعیت 
و کاربری های شبانه روزی  در 

فضاهای همگانی با رویکرد محله 
محوری

066/600503227

تعداد کاربری های شبانه 
روزی در مراکز محالت 

نسبت به کل مراکز 
محالت موجود اهواز

30%20%10%5%30%نامشخص

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

افزایش نفوذپذیری 
بافت های با 

نفوذپذیری کم از 
طریق اصالح و 

اجرای کامل اسناد 
فرادستی

600503228

اجرای طرح تعریض معابر در سطح 
شهر باتوجه به اسناد فرادست

067/600503228

• شاخص نفوذپذیری 
)سهم هر بلوک شهری 

از معابر و شبکه 
دسترسی ها(

• معابر اصالح و تعریض 
شده )بصورت کامل( به 

کل معابر شهر
• درصد اجرای 

عقب نشینی های صورت 
گرفته درمعابر

30%20%10%5%30%نامشخص

معاونت معماری و 
شهرسازی مناطق 
شهرداری کالنشهر 

اهواز
1

جدول 14-4: هدف کالن 6 - دستیابی به پایداری در معماری و شهرسازی 6020042

واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها

د  
جو

 مو
ضع

ص و
شاخ

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
شاخ

14
01

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

توسعه مناطق ساحلی   و 
مناطق شاخص طبیعی با 
هدف جذب پایدار توریست

602004229

دریافت عوارض ورودی و کاربری های 
انتفاعی در فضاهای تفریحی گردشگری 

حوزه خطی ساحل کارون و پهنه های سبز 
گسترده مانند پارک شهروند جهت دستیابی 

به درآمدهای پایدار
068/602004229

نسبت عوارض دریافت 
شده از فضاهای تفریحی 
گردشگری شهر به نسبت 
کل درآمدهای شهرداری

0%100%100

1. شهرداری مناطق
2. معاونت شهرسازی و معماری 

شهرداری کالنشهر اهواز 
3. سازمان پارک ها و 

فضای سبز
4. معاونت معماری و شهرسازی 

شهرداری کالنشهر اهواز

1

ساماندهي اراضي  حاشیه ي جاده ساحلي 
از محدوده ي پل سوم تا پل نهم

1-068/602004229

به استناد فایل بودجه 
پیشنهادی سال 1397 
وظیفه عمران شهری 
معاونت شهرسازی و 

معماری

بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

توسعه مناطق ساحلی   و 
مناطق شاخص طبیعی با 
هدف جذب پایدار توریست

602004229

انجام مطالعه و تهیه طرح اجرایي پارک 
ساحلي شرق کارون حدفاصل پلهاي سوم 

و هفتم )اعتباري(
2-068/602004229

درصد اجرای قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری40%شماره 1119/1900

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1
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واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها

ود  
وج

ع م
وض

ص 
شاخ

ب 
طلو

ع م
وض

ص 
شاخ

14
01

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

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ارتقای پایداری شهری از طریق توسعه 
درون افزا و جلوگیری از رشد بی رویه 

افقی شهر با استفاده از زمین های 
مناسب توسعه در مناطق میانی شهر

602004230

تدوین ضوابط تشویقی جهت ساخت 
و ساز بخش خصوصی در اراضی 
رهاشده درون محله ای از طریق 

مالک و سرمایه گذار
069/602004230

اجرای ضوابط تشویقی 
ساخت و ساز بخش 

خصوصی در اراضی بایر
0%100%100

افزایش میزان استفاده از راهکارهای 
غیرفعال و پایدار اقلیمی و ایجاد 

منطقه ویژه مطالعات اقلیمی در جنوب 
غرب ایران

602004231

تدوین و تصویب طرح مطالعاتی 
اقلیمی جهت دستیابی به ضوابط 

کاهش مصرف انرژی و بهره گیری 
از راهکار های غیرفعال در معماری 

و شهرسازی شهر اهواز
070/602004231

• پیشرفت مطالعات 
صورت گرفته با هدف 

شهرسازی پایدار و اقلیمی 
• درصد اجرای ضوابط در اهواز

کاهش مصرف انرژی در 
ساخت و سازهای بخش 

خصوصی

0%100%50%50

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. سازمان نظام 
مهندسی استان 

خوزستان
3. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

مکانیابی و احداث نیروگاه های 
خورشیدی در سطح شهر

071/602004231
50%25%50%0پیشرفت پروژه

1. معاونت فنی و عمرانی
2. اداره آب و برق

3. معاونت معماری و 
شهرسازی

1

کاهش محصوریت خیابان های درون 
محالت به سبب سازگاری بیشتر با 

اقلیم ویژه شهر
602004232

تدوین ضوابط ارتفاعی در خیابان 
های درون محالت جهت ارتقای 

محصوریت و نتیجتا دستیابی 
به سایه اندازی بیشتر و کوران 

مطلوب هوا
072/602004232

50%50%100%0پیشرفت پروژه 

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی

3. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده

1

اجرای ضوابط ارتفاعی در خیابان 
های شهر و محالت
073/602004232

درصد اجرای طرح 
)میانگین درجه 

محصوریت )ارتفاع جداره 
به عرض فضاهای 

همگانی( به تفکیک هر 
منطقه(

0%30%5%10%20%30

1. معاونت معماری و 
شهرسازی

2. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده

2

رعایت ضوابط و مقررات در اجرای 
پروژه های مختلف در سطح شهر به 
منظور تعریض خیابان و معابر پس از 

افزایش تراکم
602004233

طرح بازبینی عرض معابر با توجه به 
تراکم های موجود شهری

074/602004233
درصد پیشرفت طرح

ص
شخ

نام

%100%50%50
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

رعایت عرض معابر ارائه شده در 
طرح بازبینی عرض معابر

075/602004233

میزان تحقق عرض معابر 
صمطلوب

شخ
نام

%40%10%20%30%40
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

جلوگیری از از بین بردن ارزشهای 
اکولوژیکی حریم رودخانه با ارائه 

طرحهای بدنه سازی و لبه های شهری
602004234

تهیه طرح بدنه سازی و لبه شهری 
در حریم رودخانه

076/602004234
درصد پیشرفت طرح

ص
شخ

نام

%10%5%10

1. استانداری خوزستان
2.  سازمان آب و برق
3. معاونت معماری و 

شهرسازی
4. سازمان عمران 

کارون
5. سازمان بهسازی و 
نوسازی بافت فرسوده

6. سازمان محیط 
زیست

3
اجرای طرح بدنه سازی و لبه 

شهری در حریم رودخانه
077/602004234

میزان اجرای بدنه سازی 
صشهری در حریم رودخانه

شخ
نام

%30%10%20%30

محوطه سازی باغ موزه دفاع مقدس 
خوزستان

078/602004234

درصد اجرای شماره 
قرارداد 17/101-

2/5/9/13
سازمان عمران شهری%30%10%20%30
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ایجاد شبکه پیاده راه شهری 
و مسیر دوچرخه پیوسته و 

ایمن در شهر جهت استفاده 
شهروندان و قشر آسیب پذیر

600205235

طرح راهبردی پیاده مداری 
و دوچرخه سواری با نگرش 

سیستمی و به صورت مجموعه 
ای کارا در سطح شهر
079/600205235

100%80%60%40%20%100%0پیشرفت طرح
1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز 
2. معاونت حمل و 

نقل و ترافیک
3. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده

1  اجرای طرح راهبردی پیاده 
مداری و دوچرخه سواری 
با نگرش سیستمی و به 

صورت مجموعه ای کارا در 
سطح شهر

080/600205235

طول مسیرهای دوچرخه 
طراحی شده نسبت پیاده 
راه های طراحی و اجرا 
شده به کل معابر شهر

0%50%10%20%30%40%50

طرح راهبردی مناسب سازی 
فضاهای شهری جهت 

حضورپذیری بیشتر معلولین و 
اقشار آسیب پذیر در شهر

081/600205235

100%80%60%40%20%100%0درصد اجرای طرح

1. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز 
2. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده

ساماندهي پارکینگ هاي 
حاشیه ایي محورهاي مختلط 
و تجاري شهر )مرحله اول 
تمامي محدوده ي شهري و 
مرحله دوم منطقه پایلوت (

1-081/600205235

به استناد فایل بودجه 
پیشنهادی سال 1397 
وظیفه عمران شهری 
معاونت شهرسازی و 

معماری

%100
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

جلوگیری از ساخت و ساز 
های با تراکم باال و کاهش 

تعادل در توزیع جمعیت 
و فعالیت به خصوص در 

مناطقی که قیمت زمین و 
ساختمان باالست

600205236

تدوین ضوابط الزام آور جهت 
رعایت سرانه های در نظر 

گرفته شده در اسناد فرادستی 
در ساخت و ساز های هر 
منطقه )اعم از تشویقی و 

تنبیهی(
082/600205236

100%100%0درصد پیشرفت پروژه

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
3

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

لزوم استفاده از دیدگاه و 
نگرش سیستمی و کل نگر 

در معماری و شهرسازی شهر 
اهواز جهت ایجاد یکپارچگی 

در سطح منطقه
600205237

انجام و تکمیل مطالعات   
GIS اهواز جهت ارتقای 
کیفیت مدیریت شهری و 
ایجاد دیدگاه کل نگر و 

سیستمی به شهر
083/600205237

شاخص بهره وری 
زمین شهری بر اساس 
استاندارهای شهرسازی 
)نسبت تراکم جمعیتی 
خالص و تراکم جمعیتی 
ناخالص در هر هکتار 

زمین شهری(

0%100%25%50%100

1. وزرات راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی

1

جدول 15-4:  هدف کالن 7 - ارتقای سکونت پذیری شهر اهواز )دسترسی آسان به خدمات( 6002052

جدول 16-4: هدف کالن 8 - ارتقای سکونت پذیری شهر اهواز )بهبود سطح عملکردی( 6002052
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

لزوم استفاده از دیدگاه و 
نگرش سیستمی و کل نگر 

در معماری و شهرسازی شهر 
اهواز جهت ایجاد یکپارچگی 

در سطح منطقه
600205237

تهیه نقشه های به روز 
عکس های هوایی شهر 

اهواز
084/600205237

میزان پهنه شهری دارای 
اطالعات به روز شده در 

GIS قالب
0%100%25%50%100

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

جلوگیری از ساخت ساز های 
بلند مرتبه و با تراکم باال 
بدون توجه به سرانه های 
جمعیتی و زیرساخت های 
موجود در مناطق به بهانه 
ایجاد قطب های تجاری 
فعالیتی در مناطق فاقد 

ظرفیت الزم
600205238

تدوین ضوابط تشویقی 
جذب سرمایه گذار به 
مناطق مستعد تزریق 

کاربری های تجاری و 
فعالیتی

085/600205238

پیشرفت پروزه )نسبت 
سرانه های جمعیتی-

کاربری موجود در مناطق 
هشت گانه شهری به 

سرانه های استاندارد به 
تفکیک کاربری وجود 

طرح های توسعه شهری(

0%100%50%50

1. معاونت معماری و 
شهرسازی

2. معاونت مشارکت 
های اقتصادی

1

ضابطه مند کردن بلند 
مرتبه سازی

086/600205238

• ضوابط کنترل  ارتفاع در 
خیابان های درون محالت

• شاخص بهره وری 
زمین شهری بر اساس 
استاندارهای شهرسازی 
)نسبت تراکم جمعیتی 
خالص و تراکم جمعیتی 
ناخالص در هر هکتار 

زمین

0%100%50%50

1. وزرات راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی

1

طرح مکانیابی تجمع 
های ارتفاعی موجود و 

ساختمان های بلندمرتبه 
در سطح شهر

087/600205238

50%50%100%0درصد پیشرفت طرح
معاونت معماری و 

شهرسازی شهرداری 
کالنشهر اهواز

1

شناسایی مراکز آالینده
600205239

مطالعات مکانیابی محل 
انباشت نخاله های 

ساختمانی و امکان سنجی 
احداث کارخانه بازیافت 
نخاله های ساختمانی
088/600205239

50%50%100%0درصد پیشرفت در پروژه
1. معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

3

احیا و باززنده سازی سایت 
های آلوده شهری

600205240

طرح شناسایی اراضی 
آلوده شهری 

089/600205240
501%50%100%0درصد پیشرفت طرح

باززنده سازی و احیاء 
اکولوژیک آنها 

090/600205240

درصد احیا و باززنده 
سازی سایتهای آلوده 

شهری
0%30%10%20%30
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 کارگروه بافت فرسوده

هدف کالن 1: ارتقای هویتمندی )هویت بومی( 	

هدف کالن 2: ارتقای هویتمندی )هویت ایرانی-اسالمی( 	

هدف کالن 3: ارتقای انسجام و یکپارچگی شهر اهواز)یکپارچه سازی شهر( 	

هدف کالن 4: ارتقای تاب آوری و افزایش ایمنی و امنیت شهر اهواز 	

جدول 17-4: استراتژی های منتخب کارگروه بافت فرسوده

استراتژياولویت

تاکید بر نقش تاریخی فرهنگی اهواز از طریق توجه ویژه به تک بناها تاریخی و محورهای مواصالتی میان آن ها به عنوان محورهای توریستی1

استفاده از طرح های بدنه سازی و طرح های بهسازی و نوسازی بافت ناکارآمد در جهت هویت بخشی و تبعیت از الگوهای بومی و ملی2

استفاده از طرح های موضعی و موضوعی در بافت ناکارآمد با هدف از بین بردن ساخت و ساز بی ضابطه ، غیررسمی و افزایش پیاده مداری3

آموزش شهروندان با هدف آشنایی آنان با ویژگی ها و فواید معماری و شهرسازی مطلوب به ویژه در پهنه های دارای این نوع معماری )بافت مرکزی شهری(4

تدوین طرح های موضعی و موضوعی باتوجه به میراث فرهنگی بافت مرکزی شهر با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای بی ضابطه، غیررسمی5

ایجاد گره های فضایی و عملکردی درون محالت با هدف انسجام و ارتقای هویت ایرانی و اسالمی6

جداره سازی محورهای بافت مرکزی شهر با هدف ارتقای هویت ایرانی اسالمی7

تدوین طرح های موضوعی با هدف یکپارچه سازی طرح ها و مدیریت شهری8

توجه به اراضی خالی موجود در محدوده وحریم شهر و تاکید بر توسعه درون زا به جای توسعه برون زا9

بهسازی و انسجام بخشی کانون های دروازه ای و پهنه های ورود به شهر10

کاهش آسیب پذیری در مقابل سوانح محتمل شهر اهواز11

کاهش تداخل سواره و پیاده و ارتقای انسان مداری به جای توجه به اتومبیل همچنین توجه ویژه به  اقشار آسیب پذیر12

شکل 4-4
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

دستگاه مسئول تحقق اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(
شاخص

)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تاکید بر نقش تاریخی 
فرهنگی اهواز از طریق توجه 
ویژه به تک بناها تاریخی و 
محورهای مواصالتی میان 
آن ها به عنوان محورهای 

توریستی
600101341

مکانیابی بناهای با ارزش 
شهر اهواز

091/600101341

آثار با ارزش ثبت شده 
به کل آثار واجد ارزش 

شناسایی شده
132%100%20%50%100

1. سازمان میراث 
فرهنگی شهر اهواز

2. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری

1

سرمایه گذاری در باززنده 
سازی و احیای بناهای 

واجد ارزش 
094/600101341

تعداد آثار تاریخی باززنده 
سازی شده به کل آثار 

واجد ارزش شناسایی شده
010246810

1. میراث فرهنگی
2. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده 
شهرداری

3. معاونت مشارکت 
های اقتصادی

3

مطالعات و طراحی مراحل 
اول و دوم تپه تفرجگاهی

095/600101341

درصد اجرای 
شماره قرارداد 

10/9/14/15/17/115
1بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری-%50

استفاده از طرح های بدنه 
سازی و طرح های بهسازی 
و نوسازی بافت ناکارآمد در 
جهت هویت بخشی و تبعیت 

از الگوهای بومی و ملی
600101342

تدوین ضوابط طراحی 
نمای بناهای رو به 
فضاهای اصلی شهر 

)محورها و میادین( با توجه 
به مطالعات بازشناسی 

عناصر شهر اهواز
096/600101342

درصد پیشرفت تدوین 
ضوابط طراحی نمای 
بناهای رو به فضاهای 
اصلی شهر بر اساس 

هویت شهر اهواز

0%100%50%50

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
3. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده 
شهرداری

1

استفاده از طرح های موضعی 
و موضوعی در بافت ناکارآمد 
با هدف از بین بردن ساخت 
و ساز بی ضابطه ، غیررسمی 

و افزایش پیاده مداری
600101343

انجام مطالعات بافت 
فرسوده غرب شهر اهواز

097/600101343

پهنه مطالعه شده نسبت 
به کل پهنه

 /253 .57
  112 .58%100%100

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز
3. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده 
شهرداری

1

اجرای مطالعات بافت 
فرسوده غرب شهر اهواز

098/600101343

پهنه اجرا شده نسبت به 
20%16%12%8%20%0کل پهنه

1. سازمان بهسازی و 
نوسازی

2. معاونت فنی و 
عمرانی

3. وزارت راه و 
شهرسازی

2

تکمیل مطالعات بافت 
فرسوده شهر اهواز 

درصد اجرای شماره 
قرارداد 426/1900 مورخ 

11/11/89
%20%20%40%60%80%100

معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

اجرای مطالعات بافت 
فرسوده شرق شهر اهواز

099/600101343

پهنه اجرا شده نسبت به 
16%12%8%16%0کل پهنه

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2.  سازمان بهسازی و 
نوسازی

3. معاونت فنی و 
عمرانی

جدول 18-4: هدف کالن 1 - ارتقای هویتمندی )هویت بومی( 6001013
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

دستگاه مسئول تحقق اهداف کوتاه مدت )برنامه هاي عملیاتي 5 ساله/سالیانه(
شاخص

)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

آموزش شهروندان 
با هدف آشنایی آنان 
با ویژگی ها و فواید 
معماری و شهرسازی 
مطلوب به ویژه در 

پهنه های دارای این 
نوع معماری )بافت 

مرکزی شهری(
600101344

تبلیغات )نصب بنر ها 
و بیلبوردهای آشنایی 
شهروندان با بافت 

فرسوده، همچنین استفاده 
از شبکه های مجازی( به 
جهت نوسازی و تشویق 
انجام مشارکت بخش 

خصوصی
 100/600101344

تعداد بنر ها و بیلبوردهای 
آشنایی شهروندان با 
ارزش بناهای تاریخی 

65 بنر ،15 
بیلبورد، 1500 
بروشور، در 

سال

سالیانه %10 
افزایش یابد

75 بنر
 17

بیلبورد
 1700
بروشور

90 بنر
 19

بیلبورد
 1900
بروشور

100 بنر
 21

بیلبورد
 2100
بروشور

110 بنر
 23

بیلبورد
 2300
بروشور

130 بنر
 25

بیلبورد
 2500
بروشور

1. معاونت فرهنگی و 
امور اجتماعی

2. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری

1

مطالعات شناسایی پالک 
های نوسازی شده بافت 

فرسوده شهر اهواز

به استناد فایل بودجه 
پیشنهادی سال 1397 
وظیفه عمران شهری 
معاونت شهرسازی و 

معماری

معاونت معماری و %20%40%60%80%100
شهرسازی

تدوین طرح های 
موضعی و موضوعی 

باتوجه به میراث 
فرهنگی بافت مرکزی 
شهر با هدف جلوگیری 
از ساخت و سازهای 
بی ضابطه، غیررسمی

600101345

تدوین ضوابط منع ساخت 
و سازهای بلند مرتبه 
و بدون توجه به حریم 

بناهای ارزشمند در بافت 
تاریخی شهر

101/600101345

درصد پیشرفت تدوین 
ضوابط منع ساخت و 
سازهای بلند مرتبه و 
بدون توجه به حریم 

بناهای ارزشمند در بافت 
تاریخی شهر

0%100%25%50%100

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. سازمان میراث 
فرهنگی شهر اهواز

3. معاونت معماری و 
شهرسازی

4. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری

2

مطالعات و طراحی محوطه 
سازی   میدان شهید بندر

102/600101345
سازمان زیباسازی 100%--درصد پیشرفت مطالعه

شهرداری

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ایجاد گره های فضایی و 
عملکردی درون محالت با 

هدف انسجام و ارتقای هویت 
ایرانی و اسالمی
600101346

مطالعات ارتقای کیفیات 
مراکز محالت موجود 
در سطح شهر با انجام 
تمهیداتی چون تزریق 
کاربری های سازگار، 

کفسازی مناسب، 
نورپردازی و ...

103/600101346

محالت مطالعه و طراحی 
10%5%010شده به کل محالت

1. سازمان بهسازی و 
نوسازی

21. معاونت شهرسازی

تجهیز مراکز محالت 
موجود در بافت مرکزی 

شهر )تزریق کاربری های 
سازکار، تعبیه مبلمان، 

نورپردازی و ...(
104/600101346

محالت تجهیز شده به 
010/3111کل محالت

1. سازمان بهسازی و 
نوسازی

2. معاونت شهرسازی
2

جدول 19-4: هدف کالن 2 - ارتقای هویتمندی )هویت ایرانی-اسالمی( 6001013



فصل چهارم - کميته شهرسازی و معماری24

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

جداره سازی محورهای بافت 
مرکزی شهر با هدف ارتقای 

هویت ایرانی اسالمی
600101347

طراحی جداره های بافت 
مرکزی شهر و بافت 

فرسوده بر اساس افزایش 
سرانه فضای نیمه باز 

شهری و تعبیه رواق رو به 
فضاهای اصلی

105/600101347

تعداد و طول فضای نیمه 
باز طراحی شده)رواق( 
در محورها و فضاهای 

شهری به نسبت فضاهای 
نیازمند این عناصر

2800 متر
4 محور

5600 متر
81234 محور

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری 
2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

اجرای جداره های بافت 
مرکزی شهر و بافت 

فرسوده بر اساس افزایش 
سرانه فضای نیمه باز 

شهری و تعبیه رواق رو به 
فضاهای اصلی

106/600101347

طول فضای نیمه باز 
ایجاد شده)رواق( در 
محورها و فضاهای 

شهری به نسبت فضاهای 
نیازمند این عناصر

1200 متر
2 محور

2700 متر
0.5 0.5 0.5 0.5 4 محور

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری 
2. معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

جدول 20-4: هدف کالن 3 - ارتقای انسجام و یکپارچگی شهر اهواز)یکپارچه سازی شهر( 6006023

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تدوین طرح های موضوعی با 
هدف یکپارچه سازی طرح ها 

و مدیریت شهری
600602348

تصویب و راه اندازی مراکز 
و دفاتر تسهیل گری
107/600602348

تعداد دفاتر تسهیل گری 
بافت فرسوده تصویب 

شده 
010510

1. معاونت مشارکت 
های اقتصادی

2. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری 
3. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

ساخت مراکز و دفاتر 
تسهیل گری بافت فرسوده 
در محالت واقع در بافت 

فرسوده شهر اهواز)ترجیحا 
در سرای محالت استقرار 

یابند(
108/600602348

تعداد دفاتر تسهیل 
گری بافت فرسوده راه 

اندازی شده
05 1 35

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری 
2. معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری 

کالنشهر اهواز

2

اجرا، بازنگری و تهیه طرح 
سکونتگاه های غیر رسمی

109/600602348

میزان اجرای طرح 
بازنگری سکونتگاه های 

غیر رسمی
50%30%10%100% مطالعات% 50نامشخص

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. فرمانداری شهر اهواز
3. معاونت معماری و 

شهرسازی 
4. سازمان بهسازی و 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری

شناسایی پهنه های 
فرسوده شهری واجد 

شرایط که هم اکنون جزو 
بافت فرسوده نیستند.
110/600602348

درصد پیشرفت طرح های 
100%100%0توسعه شهری

1. وزارت راه و 
شهرسازی

2. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تاسیس سرای محله برای 
مناطق سطح شهر
111/600602348

2823456تعداد

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده

2. معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

توجه به اراضی خالی موجود 
در محدوده وحریم شهر و 
تاکید بر توسعه درون زا به 

جای توسعه برون زا
600602349

انجام مطالعات بازشناسی 
اراضی بایر شهر

112/600602349

نسبت شناسایی مساحت 
اراضی بایر در محدوده و 

حریم شهر
%0%100%50%100

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 
2. معاونت معماری و 

شهرسازی
1

تکمیل صورتجلسه 
مطالعات شناسایی بناهای 

متروکه و مخروبه
به استناد صورتجلسه 
25/9/15/14/17/115

113/600602349

2836تعداد مناطق مطالعه شده

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 
2. معاونت معماری و 

شهرسازی
1

امکان سنجی تغییر 
کاربری اراضی رهاشده و 
بناهای متروکه و مخروبه  

درون شهر
114/600602349

100%50%25%100%0%درصد انجام طرح

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 
2. معاونت معماری و 

شهرسازی
1

اجرای تغییر کاربری 
اراضی بایر و بناهای 

متروکه و مخروبه  درون 
شهر

115/600602349

10%10%20%0%درصد پیشرفت

1. معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری 

کالنشهر اهواز
2. سازمان بهسازی 

نوسازی بافت فرسوده

2

مطالعات طراحی شهری 
پیشرفت مطالعه116/600602349

2 محله
35%  انجام 

شده
12345 5 محله

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 
2. معاونت معماری و 

شهرسازی
1

بهسازی و انسجام بخشی 
کانون های دروازه ای و پهنه 

های ورود به شهر
600602350

مطالعات طرح جامع 
محورهاي ورودي و 

خروجي شهر به استناد 
قرارداد به شماره 

736/1900
117/600602350

پیشرفت مطالعه)تعداد 
ورودی های طراحی 

شده به کل ورودی های 
شناسایی شده شهر اهواز(

80% مطالعات
5 ورودی

100% مطالعات
100%5 ورودی

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده
2. معاونت معماری و 

شهرسازی
1

اجرای طرح جامع 
محورهای ورودی و 
خروجی شهر اهواز
118/600602350

• تعداد ورودی های 
تجهیز شده به کل 

ورودی های شناسایی 
شده شهر اهواز

• تعداد طرح های انجام 
شده با هدف انسجام 

بخشی  شهر

%0
%20

اجرای یک 
ورودی

%5%10%15%20

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده

2. معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری 

کالنشهر اهواز

1

تکمیل مطالعات ساماندهي 
مبادي ورودي شهر به 
لحاظ سیما و منظر و 

ساماندهي مشاغل شهري 
در ورودي هاي شهر  

درصد پیشرفت 
انجام صورتجلسه                       

شماره 14/9/10-
17/115 مورخ 23/6/94

معاونت معماری و بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری
شهرسازی
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جدول 21-4: هدف کالن 4 - ارتقای تاب آوری و افزایش ایمنی و امنیت شهر اهواز 6005033

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

کاهش آسیب پذیری در 
مقابل سوانح محتمل شهر 

اهواز
600503351

تجمیع بناهای ریزدانه 
محدوده بافت فرسوده 
شهری پس از تشکیل 

دفاتر تسهیل گری
119/600503351

پروانه های صادره 
تجمیعی در بافت فرسوده 

در یکسال
سازمان بهسازی %0%30%10%20%30

2نوسازی بافت فرسوده

افزایش نفوذپذیری بافت 
شهری

120/600503351

معابر اصالح و تعریض 
شده )بصورت کامل( به 

کل معابر شهر
شاخص نفوذپذیری )سهم 
هر بلوک شهری از معابر 

و شبکه دسترسی ها( 
درصد اجرای عقب نشینی 

های صورت گرفته 
درمعابر

سازمان بهسازی 30%20%15%10%5%30%نامشخص
1نوسازی بافت فرسوده

انجام مطالعات ارزیابی 
آسیب پذیری و ریسک در 

بافت فرسوده
121/600503351

مطالعات صورت گرفته 
با هدف کاهش آسیب 

پذیری در مقابل 
مخاطرات طبیعی و انسان 

ساخت مانند ریزگردها

سازمان بهسازی 103610 محله0
1نوسازی بافت فرسوده

کاهش آسیب پذیری و 
ریسک در بافت فرسوده با 

توجه به مطالعات
122/600503351

مطالعات صورت گرفته 
با هدف کاهش آسیب 

پذیری در مقابل 
مخاطرات طبیعی و انسان 

ساخت مانند ریزگردها

سازمان بهسازی 12 2 محله
1نوسازی بافت فرسوده

کاهش تداخل سواره و پیاده 
و ارتقای انسان مداری 

به جای توجه به اتومبیل 
همچنین توجه ویژه به  اقشار 

آسیب پذیر
600503352

کفسازی و همسطح سازی 
پیاده رو های مرکز شهر 
با تمهیداتی چون تعبیه 

رمپ، کفسازی مخصوص 
نابینایان و مناسب سازی 

آن ها جهت حضور پذیری 
معلولین از قبیل مبلمان 

مناسب، تعبیه فضای نیمه 
باز، محوطه آرایی نرم و ...

123/600503352

• طول پیاده روهای 
همسطح سازی شده به 
کل پیاده روهای شهر
• مبلمان تهیه شده

• مساحت فضای نیمه 
باز ایجاد شده)رواق( 

در محورها و فضاهای 
شهری به نسبت فضاهای 

نیازمند این عناصر

سازمان بهسازی 30%25%20%15%10%30%نامشخص
1نوسازی بافت فرسوده

مطالعات همسان سازی 
پیاده رو ها

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

کاهش آسیب پذیری در 
مقابل سوانح محتمل شهر 

اهواز
600503351

تجمیع بناهای ریزدانه 
محدوده بافت فرسوده 
شهری پس از تشکیل 

دفاتر تسهیل گری
119/600503351

پروانه های صادره 
تجمیعی در بافت فرسوده 

در یکسال
سازمان بهسازی %0%30%10%20%30

2نوسازی بافت فرسوده

افزایش نفوذپذیری بافت 
شهری

120/600503351

معابر اصالح و تعریض 
شده )بصورت کامل( به 

کل معابر شهر
شاخص نفوذپذیری )سهم 
هر بلوک شهری از معابر 

و شبکه دسترسی ها( 
درصد اجرای عقب نشینی 

های صورت گرفته 
درمعابر

سازمان بهسازی 30%20%15%10%5%30%نامشخص
1نوسازی بافت فرسوده

انجام مطالعات ارزیابی 
آسیب پذیری و ریسک در 

بافت فرسوده
121/600503351

درصد پیشرفت مطالعات 
صورت گرفته با هدف 

کاهش آسیب پذیری در 
مقابل مخاطرات طبیعی 
و انسان ساخت مانند 

ریزگردها

سازمان بهسازی 103610 محله0
1نوسازی بافت فرسوده

کاهش آسیب پذیری و 
ریسک در بافت فرسوده با 

توجه به مطالعات
122/600503351

درصد اجرای مطالعات 
صورت گرفته با هدف 

کاهش آسیب پذیری در 
مقابل مخاطرات طبیعی 
و انسان ساخت مانند 

ریزگردها

سازمان بهسازی 12 2 محله
1نوسازی بافت فرسوده

کاهش تداخل سواره و پیاده 
و ارتقای انسان مداری 

به جای توجه به اتومبیل 
همچنین توجه ویژه به  اقشار 

آسیب پذیر
600503352

کفسازی و همسطح سازی 
پیاده رو های مرکز شهر 
با تمهیداتی چون تعبیه 

رمپ، کفسازی مخصوص 
نابینایان و مناسب سازی 

آن ها جهت حضور پذیری 
معلولین از قبیل مبلمان 

مناسب، تعبیه فضای نیمه 
باز، محوطه آرایی نرم و ...

123/600503352

• طول پیاده روهای 
همسطح سازی شده به 
کل پیاده روهای شهر
• مبلمان تهیه شده

• مساحت فضای نیمه 
باز ایجاد شده)رواق( 

در محورها و فضاهای 
شهری به نسبت فضاهای 

نیازمند این عناصر

سازمان بهسازی 30%25%20%15%10%30%نامشخص
1نوسازی بافت فرسوده

مطالعات همسان سازی 
سازمان بهسازی 100400200250300350400کیلومترپیاده رو ها

1نوسازی بافت فرسوده
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هدف کالن 3: ایجاد و تقویت شبکه سبز شهری 	

هدف کالن 4: ارتقای کیفیات بصری شهر 	
هدف کالن 5: ارتقای کیفیات منظر شهر اهواز 	
هدف کالن 6:  افزایش حس مکان 	
هدف کالن 7: توجه به جنبه های زیباشناسانه در منظر سازی 	

جدول 22-4: استراتژی های منتخب کارگروه زیباسازی

استراتژياولویت

استفاده از نمادهای  منطبق با هویت شهر اهواز در جهت هویت بخشی به فضاهای همگانی1

آموزش شهروندان با تاکید پیاده محوری و صرفه جویی در استفاده از منابع2

انسجام بخشی به جداره محصورکننده محورهای اصلی شهر با رویکرد محله محوری3

افزایش خوانایی در محالت شهر با هدف مدیریت مطلوب بحران و امکان گریز و نجات در فاز اولیه وقوع سانحه4

استفاده از پتانسیل و توسعه فضاهای سبز حاشیه معابر با هدف پیوستگی بین لکه های سبز شهری بزرگ5

تقویت نقاط دید شاخص  و کریدورهای دید مطلوب6

ساماندهی و بهسازی منظر شهری7

ارتقای غنای حسی به منظور افزایش حس مکان8

ارتقای هنرهای همگانی  متناسب محیط شهری9

ساماندهی تبلیغات تجاری و عالیم شهری10

ارتقای کیفیت زیبایی شناختی فضاهای سبز شهری11

شکل 4-5
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جدول 23-4: هدف کالن 1 - ارتقای هویت بومی و ایرانی- اسالمی در منظر شهر 6001014

جدول 24-4: هدف کالن 2 - انسجام بخشی به منظر شهری 6006024

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

استفاده از نمادهای  منطبق 
با هویت شهر اهواز در جهت 
هویت بخشی به فضاهای 

همگانی
600101453

طرح ساخت المانهای 
شهری بر اساس هویت 
بومی ساکنین شهر و 
توزیع متوازن در سطح 

شهر 
124/600101453

100%نامشخصپیشرفت طرح

ات
طالع

% م
100

سازمان زیباسازی 
2شهر اهواز

اجرای طرح ساخت 
المانهای شهری بر اساس 

هویت بومی ساکنین 
شهر و توزیع متوازن در 

سطح شهر
125/600101453

درصد برخورداری از 
المانهای شهری، مجسمه 
ها و آثار حجمی دایمی 

براساس طرح

اجرای 8 المان نامشخص
شهری

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
2 ا

ی 
جرا

ا

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
4 ا

ی 
جرا

ا

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
6 ا

ی 
جرا

ا

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
8 ا

ی 
جرا

ا

سازمان زیباسازی 
2شهر اهواز

آموزش شهروندان با تاکید 
پیاده محوری و صرفه جویی 

در استفاده از منابع 
600101454

برنامه ربزی ، طراحی و 
نصب تبلیغات )نصب بنرها 
و بیلبوردهای( در جهت 
آموزش پیاده مداری و 
استفاده از حمل و نقل 

همگانی در سطح شهر، به 
صورت تناوبی 

126/600101454

 درصد میزان هزینه 
صرف شده جهت تبلیغات 
100%80%60%40%20%100%نامشخصو آموزش پیاده مداری  

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

2. معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری کالنشهر 

اهواز
3. معاونت حمل و 

نقل و ترافیک

2

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

 با 
هر

ی ش
صل

ی ا
رها

حو
ه م

نند
ورک

حص
ه م

دار
ه ج

ی ب
خش

م ب
جا

انس
ری

حو
ه م

حل
د م

کر
روی

60
06

02
45

5

تدوین ضوابط اصالح و ساماندهی 
جداره های محصورکننده محورهای 
اصلی شهر با رویکرد محله محوری

127/600602455

100%نامشخصدرصد پیشرفت

ات
طالع

% م
100

%2
5

%5
0

%1
00

1. سازمان بهسازی 
نوسازی بافت فرسوده 

شهرداری 
2. سازمان زیباسازی

1

اجرای طرح فوق
128/600602455

• درصد نماهای پیرایش و 
پاکسازی شده

• درصد جداره های ساماندهی 
شده 

1%30%نامشخص
0

%1
0

%1
سازمان بهسازی 0

نوسازی بافت فرسوده 
شهرداری
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ری
حو

ه م
حل

د م
کر

روی
 با 

هر
ی ش

صل
ی ا

رها
حو

ه م
نند

ورک
حص

ه م
دار

ه ج
ی ب

خش
م ب

جا
انس

60
06

02
45

5

ساماندهی ، ساخت و نصب تابلوهای 
راهنمای معابر شهری ) پایه دار ( در 

سطح شهر به تعداد 2116 عدد
129/600602455

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری-17/9/16/15/109%60

ساماندهی ، ساخت و نصب 
تابلوهای راهنمای معابر 
شهری ) دیوار کوب ( در 
سطح شهر به تعداد 7619 

عدد
130/600602455

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری17/9/16/15/109%60

انجام مطالعات ممیزی و ساماندهی 
تابلوهای تبلیغاتی و تجاری در 

محدوده شهر اهواز
131/600602455

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری17/9/16/15/109%25

ساماندهی ، ساخت و نصب تابلوهای 
راهنمای معابرشهری )پایه دار(

1-131/600602455

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری17/9/16/15/109

ساماندهی ، ساخت و نصب تابلوهای 
راهنمای معابرشهری )دیوارکوب(

2-131/600602455

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری17/9/16/15/109

تکمیل پالک های درب منازل در 
سطح شهر

3-131/600602455

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

حه
سان

وع 
 وق

لیه
ز او

ر فا
ت د

جا
و ن

یز 
 گر

ان
مک

 و ا
ران

 بح
وب

مطل
ت 

یری
 مد

دف
ا ه

ر ب
شه

ت 
حال

ر م
ی د

انای
خو

ش 
فزای

ا
وع 

 وق
لیه

ز او
ر فا

ت د
جا

و ن
یز 

 گر
ان

مک
 و ا

ران
 بح

وب
مطل

ت 
یری

 مد
دف

ا ه
ر ب

شه
ت 

حال
ر م

ی د
انای

خو
ش 

فزای
60ا

06
حه

سان
60

06
02

45
6

طراحی المان های شهری با رویکرد 
ایجاد  سلسله مراتب در سطح شهر 
و محله با توجه به مقیاس و عملکرد 

و منطبق با هویت منطقه و محله
132/600602456

100%نامشخصپیشرفت طراحی

ات
طالع

% م
100

سازمان زیباسازی 
2شهر اهواز

اجرای طرح فوق
133/600602456

سطح برخورداری از المانهای 
شهری، مجسمه ها و آثار 

حجمی دایمی
اجرای 8 المان نامشخص

شهری

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
2 ا

ی 
جرا

ا

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
4 ا

ی 
جرا

ا

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
6 ا

ی 
جرا

ا

ایه
ت پ

العا
مط

 با 
بق

مطا
ن 

لما
8 ا

ی 
جرا

ا

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

2. شهرداری مناطق

تکمیل عملیات تعمیر و بازسازي 
المان هاي حجمي نوروز 1395

1-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

1. سازمان زیباسازی معاونت شهرسازی و معماری
شهر اهواز

2. شهرداری مناطق طراحی ، ساخت و نصب  المانهای 
موقت دهه فجر

2-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری
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شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

حه
سان

وع 
 وق

لیه
ز او

ر فا
ت د

جا
و ن

یز 
 گر

ان
مک

 و ا
ران

 بح
وب

مطل
ت 

یری
 مد

دف
ا ه

ر ب
شه

ت 
حال

ر م
ی د

انای
خو

ش 
فزای

ا
60

06
02

45
6

طراحی ، ساخت و نصب  المانهای 
موقت اعیاد قربان ، غدیر
3-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

واز
 اه

هر
ی ش

ساز
زیبا

ن 
زما

 سا
.1

طق
منا

ی 
دار

هر
. ش

2

طراحی ، ساخت و نصب  المانهای 
موقت عید فطر

4-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

تکمیل صورتجلسه خرید و نصب 
المانهای موقت با موضوع عاشورا و 

اربعین حسیني
5-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

فضاسازی المان های شهری در 
استقبال از بهار 97

6-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

رفع ایرادات و حفظ و حراست المان 
ها و آب نماهاي حاشیه رودخانه 

کارون  در سطح شهر
7-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

نگهداری و نگهبانی از ابشار صخره 
سنگی و تجهیزات نورپردازی

8-133/600602456
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداریشماره قرارداد 7/9/14/15/109

نصب و خرید پرچم مقدس 
جمهوري  9 متري

9-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

خرید و نصب المان یا حسین
10-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

خرید و نصب سردیس مشاهیر و 
ادیبان استان

11-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

خرید و نصب المان ظهر عاشورا
12-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

طراحي ، ساخت و نصب المان هاي 
والدت پیامبر

13-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

خرید و نصب المان ماهیگیر
14-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

خرید و نصب المان شهدا
15-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

خرید و نصب المان رفوگر  
16-133/600602456

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری



31 فصل چهارم - کميته شهرسازی و معماری

جدول 25-4: هدف کالن 3 - ایجاد و تقویت شبکه سبز شهری 6003054

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

استفاده از پتانسیل و توسعه 
فضاهای سبز حاشیه معابر با 
هدف پیوستگی بین لکه های 

سبز شهری بزرگ
600305457

طرح یکپارچه سازی و 
تقویت پیوستگی شبکه 

سبز معابر شهری 
134/600305457

100%نا مشخصدرصد اجرای طرح

ایه
ت پ

العا
مط

ام 
انج

ایه
ت پ

العا
مط

ام 
انج

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

2. سازمان پارک ها و 
فضای سبز

3

اجرای طرح یکپارچه 
سازی و تقویت پیوستگی 
شبکه سبز معابر شهری و 

اجرای آن
135/600305457

میزان پیوستگی 
10%10%10%30%نا مشخصاکولوژیکی

ایمن سازي و استاندارد 
سازي  مبلمان و تجهیزات 
شهری ، پارکی ، بازی ، 
تندرستی در سطح شهر
1-135/600305457

به استناد بودجه 
پیشنهادی سال 1397 
وظیفه عمران شهری 
معاونت شهرسازی و 

معماری

بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

معاونت معماری و 
شهرسازی خرید، نصب و ایمن سازی 

مبلمان و تجهیزات شهری 
، پارکی ، بازی ، تندرستی 

در سطح شهر
2-135/600305457

بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

جدول 26-4: هدف کالن 4 - ارتقای کیفیات بصری شهر 6020054

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

دستگاه مسئول تحقق 
شاخص

)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

تقویت نقاط دید شاخص  و 
کریدورهای دید مطلوب

602005458

مطالعات تدوین چارچوب سیما و 
منظر شهری )شامل ارزیابی دید 
و منظر و شناسایی نقاط شاخص 
و کریدورهای واجد ارزش و چاره 
اندیشی جهت حفظ و احیای آنها(

136/602005458

سازمان زیباسازی 100%100 درصد0پیشرفت مطالعه
2شهر اهواز

اجرای مطالعات تدوین چارچوب 
سیما و منظر شهری )شامل 

ارزیابی دید و منظر و شناسایی 
نقاط شاخص و کریدورهای واجد 
ارزش و چاره اندیشی جهت حفظ 

و احیای آنها(
137/602005458

نسبت کریدورهای 
سازمان زیباسازی 10%10%10%30 درصد0دید  ساماندهی شده

شهر اهواز
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جدول 27-4: هدف کالن 5 - ارتقای کیفیات منظر شهر اهواز 6020054

واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی 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(
دستگاه مسئول تحقق 

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ساماندهی و 
بهسازی منظر 

شهری
602005459

• طرح  راهبردی زیباسازی شهر 
اهواز و تحقق آن
138/602005459

• اجرای طرح راهبردی زیباسازی
139/602005459

100%0میزان پیشرفت پروژه

ت 
العا

مط
ام 

انج
  %

40
مع

 جا
رح

ط

ت 
العا

مط
ام 

انج
  %

80
مع

 جا
رح

ط

ام 
انج

  %
100

مع
 جا

رح
ت ط

العا
مط

سازمان زیباسازی 
1شهر اهواز

میزان رضایت شهروندان از کیفیات 
صمحیط شهری

شخ
نام

%80

ت 
ضای

ن ر
میزا

س 
 اسا

ش بر
فزای

ا
ردد.

ه گ
اسب

مح
ایه 

ل پ
 سا

ن در
وندا

شهر

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

2. معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری 

کالنشهر اهواز

2

درصد پهنه های برخوردار از 
صمبلمان شهری )درصد(

شخ
نام

%100

ی 
راح

-ط
 2 

 فاز
ات

طالع
م

ری
شه

ان 
بلم

م

صد 
 در

30
ی 

جرا
ا

ری
شه

ن 
لما

مب

صد 
 در

35
ی 

جرا
ا

ری
شه

ان 
بلم

م

صد 
 در

35
ی 

جرا
ا

ری
شه

ان 
بلم

م

1

سطح برخورداری از آبنمای شهری

ص 
صو

ر خ
ه د

 پای
ات

طالع
م م

جا
ان

اها
بنم

ی آ
راح

و ط
ی 

نیاب
مکا

ال
ر س

ا د
بنم

2 آ
ی 

جرا
ا

ال
ر س

ا د
بنم

2 آ
ی 

جرا
ا

1

تکمیل عملیات طراحی و اجرای 
آبنمای پارک 16 هکتاری

1-139/602005459

به استناد فایل بودجه پیشنهادی سال 
1397 وظیفه عمران شهری معاونت 

شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

تکمیل صورتجلسه اجرای المان 
و ابنمای صخره ای اسب در ضلع 

جنوب شرقی پل پنجم
2-139/602005459

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری7/9/14/15/109

تکمیل عملیات اجرایي آب نما و 
فواره هاي بزرگ کارون
3-139/602005459

به استناد فایل بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران شهری 

معاونت شهرسازی و معماری
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

برداشت و ثبت کلیه اطالعات 
پایه مربوط به زیباسازی در محیط 
GIS سامانه اطالعات جغرافیایی

140/602005459

• درصد ثبت اطالعات زیباسازی 
در سامانه اطالعات جغرافیایی

GIS محیط •

%0%100

ی 
جرا

د ا
رص

5 د
0

وژه
پر

ی 
جرا

د ا
رص

5 د
0

وژه
سازمان زیباسازی پر

1شهر اهواز

طرح جامع ارتقای 
کارایی و زیباسازی 
ایستگاه های مترو
141/602005459

میزان برخورداری شهر از طرح 
0%نسبت برخورداریراهبردی بهنگام

ات
الع

مط
یل 

کم
% ت

100
وژه

ی پر
جرا

% ا
60

و 

 %100
20%20%20%مطالعات

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

2. معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری 

کالنشهر اهواز

2

پاکسازی جداره 
های آلوده شهری 
142/602005459

رفع یا تعدیل مراکز آالینده 
سازمان زیباسازی 20%20%20%20%20%100%میزان رفع یا تردید)بصری، بویایی و صوتی(

شهر اهواز
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جدول 28-4: هدف کالن 6 -  افزایش حس مکان 6020054

شاخص وضع واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی ها
موجود  

شاخص وضع 
مطلوب 1401

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

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ان
مک

س 
ش ح

فزای
ور ا

نظ
ه م

ی ب
حس

ی 
غنا

ی 
رتقا

ا
60

20
05

46
0

طرح راهبردی نورپردازی شهر اهواز )شامل 
تدوین ضوابط  نورپردازی ساحل رودخانه، 
میادین، معابر و بدنه ساختمانهای شهری، 

پل ها(
143/602005460

100%نامشخصدرصد  بناهای نورپردازی شده 

%20%40%60%100

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

22. اداره آب و برق 
طول معابر نورپردازی شده 

)کیلومتر(

مجموع طول 
کل معابر اصلی 

شهری

درصد طرح های نورپردازی 
100%نامشخصاجرا شده در سطح شهر

تکمیل صورتجلسه ریسه بندی بلوارهای 
هاتف ، انقالب ، الهادی ، شهید هاشمی ، بنی 
هاشم ، بلوار اصلی شهرک اهواز ، 22 بهمن 
و ورودی حمیدیه از فلکه سیاحی تا سه راه 
خرمشهر به مناسبت عید فطر در منطقه 6

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری5/6/15/109

تکمیل صورتجلسه ریسه بندی بلوارهای 
فراهانی ، نور اسالم ، مالشیه و مسیر 

اهواز - خرمشهر حد فاصل میدان انقالب 
تا پل نورد به مناسبت دهه فجر در منطقه 

6 شهرداری

درصد اجرای شماره قرارداد 
بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری5/6/15/109

واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی 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(
دستگاه مسئول تحقق 

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ری
شه

ط 
حی

ب م
ناس

 مت
ی 

گان
هم

ی 
رها

 هن
ای

رتق
ا

60
20

04
46

1

مطالعات مکانیابی و 
سیاستگزاری دیوارنگاری 
ها و گرافیکهای محیطی 

در شهر
144/602004461

مساحت نقاشی های 
دیواری و گرافیک محیطی 

)متر مربع(
نامشخص

شاخص وضع مطلوب 
بعد از انجام طرح 
جامع زیباسازی 

اتمشخص می گردد.
طالع

% م
100

سازمان زیباسازی شهر 
1اهواز

رنگ آمیزی دیوارهای 
فرسوده  در سطح مناطق
1-144/602004461

به استناد فایل بودجه 
پیشنهادی سال 1397 
وظیفه عمران شهری 
معاونت شهرسازی و 

معماری

بر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

بهسازی بافت فرسوده 
)نقاشی دیواری( در سطح 

مناطق
2-144/602004461

به استناد  بودجه پیشنهادی 
سال 1397 وظیفه عمران 
شهری معاونت شهرسازی 

و معماری

معماری شهرسازیبر اساس تاریخ مندرج در قرارداد شهرداری

برگزاری جشنواره و مسابقات 
دوره ای جهت تقویت 

هنرهای  همگانی بصورت 
مشارکتی به تفکیک مناطق

145/602004461

تعداد جشنواره های برگزار 
شده و اجرا شده در سطح 

شهر
6222 عدد0

1. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

2. معاونت امور اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری 

کالنشهر اهواز
1

جدول 29-4: هدف کالن 7 - توجه به جنبه های زیباشناسانه در منظر سازی 6020044
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واحد سنجشتدوین طرح ها و پروژه هااستراتژی 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(
دستگاه مسئول تحقق 

شاخص
)به ترتیب اولویت(

یت
ولو

ا

13
97

13
98

13
99

14
00

14
01

ری
شه

یم 
عال

 و 
ری

جا
ت ت

یغا
 تبل

هی
اند

سام
60

20
04

46
2

تدوین ضوابط اصالح 
تبلیغات تجاری و عالیم 
شهری، تابلوهای معرف 
کاربری به خصوص در 

بناهای رو به فضاهای اصلی 
مرکز شهر )اعم از جنس، 

ابعاد، رنگ، و ..(
146/602004462

100%نامشخصپیشرفت پروژه
ات

طالع
% م

100

سازمان زیباسازی شهر 
اهواز

 اجرای ضوابط اصالح 
تبلیغات تجاری و عالیم 
شهری، تابلوهای معرف 
کاربری به خصوص در 

بناهای رو به فضاهای اصلی 
مرکز شهر )اعم از جنس، 

ابعاد، رنگ، و ..(
147/602004462

مساحت فضاهای دارای 
تبلیغات تجاری ساماندهی 

شده )متر مربع(
سازمان زیباسازی شهر 15%15%30%صفر

اهواز

ری
شه

بز 
ی س

اها
فض

ی 
اخت

 شن
یی

زیبا
ت 

یفی
ی ک

رتقا
ا

60
20

04
46

3

طرح مکان یابی، نیازسنجی 
و کاشت گونه های گیاهی 
بومی اهواز در جهت زیبا 
سازی و ایجاد خرد اقلیم

148/602004463

100%0پیشرفت طرح

ات
طالع

% م
1. سازمان پارک ها و 100

فضای سبز 
2. سازمان زیباسازی 

شهر اهواز

اجرای طرح مکان یابی، 
نیازسنجی و کاشت گونه 

های گیاهی بومی اهواز در 
جهت زیبا سازی و ایجاد 

خرد اقلیم
149/602004463

میزان فضاهای عمومی 
ساماندهی شده بر اساس 
طرح زیباسازی فضاهای 

سبز )درصد(

15%15%30%نامشخص

1. سازمان پارک ها و 
فضای سبز 

2. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز

مطالعات بهسازی، بازپیرایی 
و زیباسازی پارکها و 
فضاهای سبز شهری
150/602004463

100%0پیشرفت طرح

ات
طالع

% م
50

ات
طالع

% م
100

اجرای  مطالعات بهسازی، 
بازپیرایی و زیباسازی پارکها 

و فضاهای سبز شهری
151/602004463

میزان فضاهای سبز 
15%15%30%نامشخصبازپیرایی و زیباساری شده

1. سازمان پارک ها و 
فضای سبز

2. سازمان زیباسازی 
شهر اهواز




