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 کارکنان شهرداری بندرلنگهسخنی با 

مدیریت شهری، یکی از خدمات ارزشمندی است که توسط کارکنان ستاد      

رو با توجه به آغاز  پیشِ گردد. در سالِ صف شهرداری به شهروندان ارائه میو 

های اجرائی کشور، امید  دولت جدید و به تبع آن تغییرات در ارکان دستگاه

است که با طراحی برنامه مدیریت شهری، فصل نوینی بر مبنای همکاری و 

 قدر و نیز شهروندان عزیز فراهم گردد. همراهی شما همکاران گران

و  مندی از سرمایه اجتماعی کارکنان شهرداری، توسعه شک با بهره بی     

تمادسازی فردی و آبادانی شهر میسر خواهد شد. لذا با حفظ آرامش و اع

با ایجاد شور و شوق توسط  نهادی، امید است که زمینه ارائه خدمات مطلوب

 فراهم گردد. در شهر مافعاالن اقتصادی و اجتماعی، 

به کارکنان و ها  عدم دسترسی و به فراگیری ویروس کرونااین مطالعه با توجه 

در مدیریت شهری صف و ستاد  محترم پرسنلن تر میا برای هماهنگی بیش نیز

  ارائه گردیده است.بندرلنگه 

  1عبدالحمید دلشاد با احترام شایسته:     

                                                           
1
 Website: www.AbdolhamidDelshad.ir  

  Email:       Dr.adelshad@gmail.com 

http://www.abdolhamiddelshad.ir/
mailto:Dr.adelshad@gmail.com
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 فهرست مطالب
3 

6 

7 

 کارکنان شهرداری بندرلنگهسخنی با  -

 چکیده  -

 گفتار پیش -

یت شهری و مطالعه مدیر های جاری عالیتفانجام تسریع در  :گام اول 8

 بندرلنگه

 بندی مطالعه وضعیت موجود مدیریت شهری جمع دوم: گام 12

 مذاکره و جلسه با اعضای شورای شهرسوم:  گام 20

 و شهردار قبل م دوره پنججلسه با اعضای شورای شهر  چهارم: گام 22

 سوز شهر مذاکره با مسئوالن دل گام پنجم: 24

های داخلی  های مرتبط با مساله رنامهتدوین و ارائه طرح و ب ششم:گام  26

 شهرداری

 های مدیریت شهری در مورد مساله گیری تصمیم گام هفتم: 29

نشست با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و مقامات  گام هشتم: 31

 دولت در استان
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مردم، اعضای شورای ، نماینده بزرگواران امام جمعههمراهی  گام نهم: 33

 های مرتبط ار در طرح موضوعات در وزارتخانهدشهر و فرمان

 قدر بندرلنگه گزارش فعالیت سه ماهه به شهروندان گرانگام دهم:  34

 گام 10جداول  41تا  36 -
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 چکیده

مدیریت شهری در گام نخست، نیازمند دانش پایه مدیریت و نیز بینش      

و ماموریت  ایجاد استراتژی مدیریت بر مبنای ساختار و تشکیالت، اهداف

های  سبکپس از مطالعه وضعیت موجود با انتخاب  . شهردار منتخباست

را دیدگاه، راهبرد و برنامه اجرائی )جلد اول این مطالعه(،  مبتنی برمدیریت 

 .در دستور کار قرار خواهد داد

تغییر در مدیریت شهری و یا هر سازمان، دارای مقاومت، کندی      

های مدیریتی دیده شده که مولف با علم  ر بعضی شیوهها و ... است. د فعالیت

کندی فعالیت جاری در مدیریت شهری بینی آن، مواردی که باعث  و پیش

بت سالم فرصت کشف، خلق و نیز رقا ای به زمینهبا این مطالعه  شود را می

 رقم خواهم زد. در محیط داخلی شهرداری تبدیل کرده و تحول را

از ارائه دیدگاه، راهبرد و برنامه اجرائی )جلد اول(، در این مطالعه پس      

برنامه و فعالیت سه ماهه )جلد دوم( آماده سازی مدیریت شهری با ارائه به 

زمینه رشد و تعالی  ،ت تا کارکنان ستاد و صف شهرداریپرداخته شده اس

 فردی و سازمانی را هموار نمایند.

شهر شورای اسالمی ، رداری بندرلنگهفعالیت سه ماهه شهبندرلنگه،  کلمات کلیدی:

 بندرلنگه، شهرداری بندرلنگه
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 گفتار شیپ

دیدگاه، طراحی این سند با توجه به اسناد باالدستی و نیز      

سه  برنامه و فعالیتراهبرد و برنامه اجرائی )جلد اول(، به عنوان 

 ششمین دورهاعضای محترم شهردار منتخب جهت ارائه به  ماهه

 ی شهر بندرلنگه ارائه گردیده است.شورای اسالم

یکی رلنگه، مدیریت شهری بندکمّی و کیفی های  فقدان داده     

 مطالعه میدانیاز با استفاده های این مطالعه است. لذا  از محدویت

 گیری از علوم مدیریت در موضوعات درون سازمانی نظیر و بهره

طور شفاف ه ب که متصور است، مواردی جائی مدیران سازمانی هجاب

برای خلق فرصت در بدنه شهرداری به عنوان فعالیت سه ماهه 

 کارکنان ستادی شهرداری بندرلنگه ارائه گردیده است.

گام  10 های جاری شهرداری، عالوه بر فعالیت در این مطالعه،     

 سه ماه طراحی گردیده است تا شهردار منتخب،ای  برنامهدر طی 

الزم برای اجرای های  سازی تصمیم فرصت ارائه وضعیت موجود و

به کمک اعضای محترم شورای شهر  را های اجرائی راهبرد و برنامه

  و نیز ارائه آن به دولت جدید فراهم آورد.
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 اول گام

و مطالعه مدیریت  های جاری انجام فعالیتتسریع در 

 شهری بندرلنگه

ها  ی فعالیتندها، کُ ترین عامل محتمل در تغییر مدیریت مهم     

های گذشته در مدیریت مدل سنتی و  و فرایندها و نیز فعالیت

ه واسطه که این امر گاه ب دور از انتظار نیست است. جوامع ما بوده

 های مدیران سابق؛ های نادرست، عدم اعتماد یا فعالیت مدیریت

   را در پی داشته باشد.ترس و واگرائی در بدنه صف و ستاد سازمان 

ز تجربه و و نی یهای مدیریت بر حسب احاطه بر مدلجانب این     

مالی،  های مدیریت شهری اعم از واحد مهارت در زمینه فعالیت

و نظام مهندسی، سرمایه  ، عمرانیو قراردادهای تعهد آور حقوقی
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و ...، در  گذاری و کارآفرینی، کسب و کارهای نوظهور بازار مالی

به همه پرسنل شهرداری، اده بزرگ با توجه به آشنائی با خانو ابتدا

ستادی و صف در مدیریت شهری بندرلنگه به عنوان نیروهای 

رفت از مسائل و مشکالت  برای برون ،توانمند و با وجدان کاری

 .دارم را اعتماد الزم و کافیرو،  پیشِ

 و نیز به نیروهای جوان دانشگاهی مدیریت شهری بندرلنگه     

، اعتقاد دارم و اطمینان باشند رداری میکه از جمله نقاط قوت شه

بهتر  تالش مضاعف و ارائهایجاد محیطی سالم، با  م کهده می

 بینم و به آن ایمان دارم.  خدمات شهری در توان شما می

جدی برای تسریع فرایند و  لذا در گام اول به دو مورد     

ها و نیز ایجاد فرصت برای مطالعه وضعیت موجود  فعالیت

 :، به کمک شما نیازمندمریشهردا

 ی جاریها تسریع در فرایندها و فعالیت -1

نب به عنوان مدیر جدید شهری، با توجه به آغاز فعالیت اینجا     

تقاضا دارم که کارهای جاری را از روی میز خارج و تسریع  از ابتدا

 .ه عمل آیددر رسیدگی و اقدام مقتضی ب
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برای مدت  تادی شهرداری راکارکنان سدر گام اول، یکی از      

تفویض اختیار به  و با توسعه ،سه ماه به عنوان معاون شهرداری

یک  و نیز ایجاد ای یک فعالیت حرفه به منظورنسبت گذشته، 

 نمایم. م و در نتیجه رضایت شهروندان دعوت میرقابت سال

های مورد نظر برای انتخاب معاون و مسئولیت واحدها  مالک     

م شهردار به شرح جدول ذیل ود اظهاری و نیز تصمیاساس خ بر

 :خواهد بود

 ها برای شایسته ساالری ها به همراه وزن آن : شاخص1جدول 

 شاخص
 

 گزینه

تعهد و مسئولیت 

 اجتماعی

رزومه علمی و 

 تجربی مرتبط

روش ارائه 

گزارش و حل 

 مساله

نگرش، اطالعات، 

دانش و خرد در حوزه 

 مربوط

معدل 

 شاخض

 100 امتیاز 20 امتیاز 20 امتیاز 40 ازامتی 20

      آقا /خانم ....

      آقا /خانم ......

      

که شهردار در سه ماهه اول فعالیت، با روال جاری  جا ناز آ     

 در جهت تطبیق و لذا ؛مدیریت شهری را اداره خواهد کرد

همراهی کارکنان ستادی برای قرارگرفتن در مدیریت واحدها، 

است تا در یک فرصت برابر و امکان تغییر  شدهارائه یز ن ها شاخص
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توسط کارکنان، در سه ماهه  های فردی و نهادی مهارتو ارتقاء 

  .به رقابت گذاشته شوداول 

 مطالعه مدیریت شهری )وضعیت موجود( -2

یک نگاه  ساز زمینه توان به عنوان مطالعه وضعیت موجود را می     

ت مطلوب در هر سازمانی الزم رسیدن به وضعی ، در جهتعالمانه

 .دانستو ضروری 

با توجه به فقدان و یا عدم دسترسی اینجانب به عنوان      

ها  قدر به برنامه شهروند کارآفرین دانشگاهی و نیز شهروندان گران

وضعیت کمّی و کیفی و نیز عملکرد شهرداری بندرلنگه، مطالعه 

عیت موجود را ، وضکند که در آغاز کار موجود به ما کمک می

علمی برای  ییدر طول برنامه، سناریوساله  4و برای دوره  بررسی

رسیدن به وضعیت تعادل و در گام بعد به موقعیت وضعیت 

 مطلوب طراحی گردد.

 ظرفیت همه کارکنان برای کشفها و  توانائی بهدر این گام،      

رو،  آینده پیشِ برنامه مدیریت شهری و نیز طراحی واقعیت موجودِ

نیاز  ،عناصر توسعه اعم از نیروهای انسانی خدوم به سایر کمک در

 خواهیم داشت.
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 دوم گام

 جمع بندی وضعیت موجود مدیریت شهری بندرلنگه

تسریع در فرایندهای جاری، مدل مدیریت در گام اول برای      

شهری را بر مبنای تغییر برای تسهیل درخواست شهروندان ارائه 

آن شما را به بررسی وضعیت موجود دعوت  زمان با نیز همنمودم و 

 نمودم.

، مدیر و یا کارشناسان مسئول واحدهای مدیریت در این گام     

ر ای د بندی و در قالب یک گزارش حرفه ها را جمع هری، دادهش

ای یک مشورت درون تا بر دهند اختیار معاون شهرداری قرار می

برای تسهیل خدمات و نیز ا های شم سازی سازمانی، تصمیم

رد تجزیه و این مطالعه، با دقت مو 1در جلد های ارائه شده  برنامه

 .تحلیل قرار گیرد
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 1اساس همین مطالعه )جلد  فرمت ارائه و گزارش واحدها، بر     

رد ارزیابی قرار هلل توانائی شما موءاشا ( مورد انتظار است تا ان2و 

 تر عمل کنیم. نی موفقهای درون سازما گیرد و در رقابت

گفتار،  گزارشات مدیران واحدها شامل چکیده، پیش     

مورد انتظار و جداول گیری و ارائه پیشنهادات  بندی، نتیجه فصل

 اینجانب است.

 حوزه شهردار -1

 :های ار به لحاظ چارت سازمانی از حوزهشهردحوزه عمل      

... تشکیل ومومی، مسئول حراست مسئول دفتر، مسئول روابط ع

وظیفه هماهنگی با واحدهای درون  ها این بخش شده است که

 عهده دارند.ه سازمانی را ب

 روابط عمومی مسئول  -1-1

فناوری بیش از گذشته مورد  به کارگیریروابط عمومی با      

رسانی و ارائه  . لذا برای اطالعقرار دارد توجه و ضرورت سازمان

ور سازمان با طرح موضوعات شاخدمات، روابط عمومی، نقش م

 .ای مورد توجه مدیران قرار خواهد گرفت حرفه
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تواند با ایجاد  سایت، می با توجه به فقدانشهرداری بندرلنگه     

 IPهای اداری با  بستر ارائه خدمات انفورماتیک و اتوماسیون

های شهروندان در  ی را برای جلوگیری از هزینهخدمات مناسب

 .ارایه نمایدمراجعه به سازمان 

های  در قالب گزارش، ایجاد شبکه و سامانهبا توجه به موضوع،      

تابلوهای  -؛ اعم از سایتمورد توجه جهت ارتباط با شهروندان

 ها و... مورد انتظار است. انیزه تبلیغات محیطی برای مناسبتمک

 واحد حراست -1-2

طی ترین ارکان برای حفظ محی واحد حراست یکی از مهم     

بخش و حفاظت و صیانت از خدمات کارکنان خدوم شهرداری  آرام

د باعث ایجاد توان اساس شرح شغل و وظائف می است. این واحد بر

 تک پرسنل فراهم آورد. امنیت شغلی برای تک

 هسته مشاوران  -1-3

د ها، نیازمن ه واسطه پیچیدگی و تنوع فعالیتمدیریت شهری ب     

رو برای شهرداری  های پیش کشف فرصتمطالعه مستمر و خلق و 

باشد. لذا با توجه به راهبرد مطالعه جامع اقتصاد شهری  می

(، مدیریت شهری نیازمند داشتن هسته مشاوران درون 4)راهبرد 
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ارداد با شهرداری سازمانی و یا واحدهای پژوهشی طرف قر

 باشد. می

وهشی های شهری و واحدهای پژ برای این مهم از همه ظرفیت     

 دانشگاه در برنامه اجرائی طراحی گردیده است.

 اداری –معاون و مدیر مالی  -2

ترین واحد برای وصول درآمدها و  از مهم اداری -مدیریت مالی     

شود که با همه کارکنان  های شهرداری محسوب می هزینهمدیریت 

با مدیریت  ودارد مستقیم ستاد و صف در شهرداری ارتباط 

شود که خود شامل واحدهای ذیل  اداره میسازمانی  درونمستقل 

 باشد: می

 واحد مالی و درآمد شهرداری -2-1

نسبت به مدیر واحد مالی و درآمد شهرداری در اسرع وقت      

اقدام نماید. سپس با جداول و فرمت مناسب  تهیه گزارشی جامع

ون مربوطه، به یک گزارش مناسب برای اصالح موارد فوق با معا

 .سازی دست یابد ای تصمیمبر



 II  16برنامه و فعالیت سه ماهه اول مدیریت شهری بندرلنگه 

 

های مورد نظر در  ا برای تحقق این امر توجه به شاخصلذ     

بایست  سازی الزم و ضروری است، می چه در تصمیم ها و آن بخش

 .مورد دقت قرار گیرد

 برخی از موارد مورد انتظار در گزارش این واحد:     

 منابع درآمدی دو سال گذشته

 شتههای جاری دو سال گذ هزینه

 و طلبکاران لیست بدهکاران

 سال گذشته( 1) ها ماهانه  لیست هزینه

  سال گذشته( 1)لیست درآمدهای ماهانه 

 ...رآمدی، حسابداری، وصول مطالبات وسامانه های د

 

 مسئول حقوقی و امور قراردادها  -1-2

آور با موضوع مرتبط با قراردادهای تعهد با توجه به حساسیت     

نهادهای درآمدی شهرداری، گزارشی جامع براساس  پیمانکاران و

 هفته ارائه گردد.  2همین فرمت ظرف 
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 برخی از موارد مورد انتظار در گزارش این واحد:     

   لیست قرارداهای در حال انجام

 های مفتوح در قوه قضائیه ست پروندهلی

 انجام نشده( اتلیست قراردادهایی که متوقف شده )تعهد

 .های آن ران طرف قرارداد و رتبهمانکالیست پی

ه نظر ب الزمگزارش ارائه سازی در  و مواردی که برای تصمیم

 .رسد می

 واحد اداری -1-4

دبیرخانه و از ای  د اداری شهرداری شامل زیر مجموعهواح     

ه نظر لذا مواردی که بباشد.  بایگانی، کارگزینی، کارپردازی و ... می

 در گزارش آورده شود.ت اسگیری مناسب  برای تصمیم

 موارد مورد انتظار در گزارش واحد:     

 اتوماسیون اداری 

 ای و بایگانی مکاتبات اداری سامانه دبیرخانه 

 ها رت سازمانی و تشکیالتی و شرح شغلچا 

 های آن ترونیک و سامانهسیستم دولت الک 
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 موارد دیگر 

 مدیر فنی و عمران -2

زائی شهرداری است احد درآمدفنی و عمران از جمله و موضوع     

 با ... است کهواحدهای عمران، شهرسازی، امالک وشامل که 

این  در خدمات دارد و توجه و تسریعمستقیم شهروندان ارتباط 

تواند بخش جدی از نیازهای جاری کارکنان شهرداری را  واحد می

 تامین نماید. 

مالک و...( با توجه واحدهای زیر مجموعه )عمران، شهرسازی، ا     

 .ذیل مورد انتظار استموارد گزارش این مدیریت، 

 های در دست اجرای شهرداری وژهلیست پر

 های مشارکتی لیست پروژه

 لیست امالک شهرداری

 های نظام فنی و نظام مهندسی سامانه

 های تولید مصالح شهرداری کارگاه

 نظر برسد.ه گیری الزم ب ی که در تصمیمموارد دیگر 
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های شهروندان در خصوص مواردی که امکان حل  مساله ضمنا     

مساله با توجه به قوانین و مقررات مقدور نبوده با ارائه پیشنهاد 

قابل اجراء در حل مساله در یک جدول به صورت هفتگی ارائه 

 گردد.

: ارائه پیشنهاد حل مساله )هفتگی(2جدول   

 عنوان مساله ردیف
نوع 

 مشکل

مستندات و 

 موانع قانونی

ارائه 

 پیشنهاد

نظر 

 معاون

دستور 

 شهردار

       

       

 

 مدیر خدمات شهری -3

خدمات شهری، واحدی در هر شهرداری است که اگر همه      

خدمات واحدها متوقف شود، این واحد به عنوان پشتیبان مدیریت 

ارائه بایست  همه تغییرات در کادر سازمانی، میشهری با وجود 

. لذا مدیریت این واحد از دهدتوجه قرار رد موا خدمات به موقع ر

 درجه اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  

رود ضمن نگهداشت ارائه  از مدیریت خدمات شهری انتظار می     

 به توسعه امور شهری نظیر فضای سبز و بهداشت محالت ،خدمات
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الزم را مبذول دقت و پیشنهاداتی  ارائه گزارش طی توجه نموده و

 .نماید

 از جمله موارد مورد انتظار در گزارش:     

 آالت و نقلیه و موتوری لیست ماشین

 نشانی آالت و خدمات آتش لیست ماشین

 لیست پرسنل خدمات شهری

 نشان  لیست پرسنل آتش

موارد دیگر با ارائه پیشنهاد برای توسعه مدیریت  چنین هم     

 خدمات شهری در گزارش مورد انتظار است. 
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 گام سوم

 جلسه و مذاکره با اعضای شورای شهر بندرلنگه

وضعیت موجود کمّی و کیفی گام با توجه به مطالعه در این      

های  زمینه گردد تا یاری می شورای اسالمی شهر به ،شهرداری

فراهم ای شهری به اعضای محترم ه سازی برای مساله تصمیم

 .گردد

شهرداری بندرلنگه نیازمند درگیر کردن نگاه علمی و نیز      

. لذا با استنهاد قدرتمند اجتماعی در امور به عنوان یک  تجربی

رای شهر در راهبرد و تقسیم کار و تجمیع نظرات اعضای شو

، تواند در یک فرایند برنامه ریزی های مدیریت شهری، می برنامه

 عملیاتی گردد.این نگاه 
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های ارائه شده در یک  جلسه حسب راهبرد و برنامه در این     

نیازسنجی از مطالبات محالت شهر بندرلنگه که کاندیدا با 

صورت ه شعارهای انتخاباتی از رای شهروندان برخوردار بودند، ب

عملیاتی و برای جلوگیری از تنش درون گروهی اعضای شورای 

 گردد. هر، در قالب جدول ذیل درخواست میش

 نیازهای محالت :3 جدول

 توضیحات بینی بودجه پیش موضوع محله عنوان طرح ردیف

      

      

      
 طرح و توسعه *موضوع: تکمیلی یا احداث و یا بهبود

جدول فوق با توجه به مطالعه میدانی و نیز مطالبات مردمی      

تا  خواهد گردید توسط اعضای محترم شورای اسالمی شهر تکمیل

ریزی مدیریت شهری  در سال برنامه بندی ولویت و بودجهاساس ا بر

 لحاظ گردد.
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 چهارم گام

 و شهردار قبل  دوره پنجم جلسه با اعضای شورای شهر

ت شهری در ادوار و مدیری استفاده از تجارب شورای شهر     

های  اندوختهسازی باشد.  گر تصمیم تواند تسهیل می، یقینا گذشته

در صورت نادیده گرفتن ویژه در این نهاد اجتماعی، ه گذشتگان ب

 های آنان است. رائه خدمات و استفاده از اندوختهشکری از ا آن، نا

های  به منظور کسب داشتهارزشمند، اینجانب از این فرصت      

های نظری و عملی خواهم برد و بر  ، بهرهشورا و شهراداران ادوار

جتماعی را برای خلق یک اساس همین دیدگاه، همه سرمایه ا

 .گرد خواهیم آوردبه دور هم با مکانیزم مدیریتی فرصت 
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در فرصت بعدی نیز از اعضای محترم شورای شهر و شهرداران      

صورت جداگانه ه بشورای شهر ادوار و نیز کاندیدای دوره ششم 

 م برد.یبهره خواه ایشانای  از نظرات حرفهدعوت و 

شورای شهر دوره پنجم فرصت ارائه  در این جلسه اعضای     

در اختیار خواهند رو را  عملکرد و مسائل و مشکالت اجرائی پیشِ

خواهد شد تا تر  محکم این پیوند اجتماعی داشت و به این ترتیب

 .مند شویم های پیرامونی بهره از همه ظرفیت

، فیت سنجییکی از مسئولیت شهردار منتخب با علم به ظر     

 تجربه ظرفیتاز . در این راستا خواهد بود ها رفیتکشف و خلق ظ

  م کرد.یهیچ کوششی دریغ نخواهنخبگان از دانش معتمدین و 

در این راستا با تشکیل و مشارکت پذیری فعاالن اجتماعی      

مورد توجه نظیر تشکیل کمیته ها، هسته مشاوران و ... این مهم را 

 خت.و در تصمیم سازی ها دخیل خواهیم سا
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 گام پنجم

 سوز شهر مذاکره با مسئوالن دل

های مدیریت شهری، مربوط به همه شهروندان و  مساله     

مسئوالن شهری است که از طریق قانون انتخابات و شوراها، 

مسئولیت مستقیم آن به شوراهای شهر و نهاد شهرداری واگذار 

 گردیده است.

باشد که با مشارکت و  آن می اهالیتعلق به شهروندان و شهر م     

معتمدین  سوز و ز مسئوالن دلهمدلی همه اقشار جامعه اعم ا
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همزیستی بهتر فراهم  های رشد و تحول برای بایست، زمینه می

 .آید

لذا با توجه به مطالعه وضعیت موجود در فصول گذشته، و شور      

ه عنوان منتخبان مردم، و مشورت با اعضای محترم شورای شهر ب

 های شهری، نیازمند گشایی از مساله جویی و گره برای چاره

قدر، امامان محترم  سوز، معتمدین گران سازی مسئوالن دل تصمیم

باشد. در این راستا  اندرکاران می ، فرماندار و سایر دستجمعه

جاعانه و های ش گیری بندی و تصمیم بایست با اولویت شهردار می

های مدیریت شهری اقدام شایسته به  مسئوالنه برای حل مساله

 .عمل آورد

از حیث مطالبات، بدهکاری و وضعیت شهرداری در این گام      

ای در  ای بودجهه بینی درآمدها و نیز ردیف های جاری؛ پیش هزینه

زمینه همراهی تا  را لحاظ نماید ها روابط میان دولت و شهرداری

      سوز شهری را فراهم می آورد. هدفمند مسئوالن دل
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 گام ششم

های  مرتبط با مساله های تدوین و ارائه طرح و برنامه 

 داخلی شهرداری

های تخصصی با  پس از ارائه وضعیت موجود و نشست     

از باب ارائه طرح و  های مدیریت شهری بایست مساله ن، میمسئوال

در دستور کار شهردار  امه برای پوشش و حل مساله طراحی،برن

 منتخب قرار گیرد.

های با اولویت  سالهعالیت شورای شهر و شهرداری مبرای این ف     

ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قالب نظر از را شهری 



 II  28برنامه و فعالیت سه ماهه اول مدیریت شهری بندرلنگه 

 

ف با محوریت جداول تهیه نماید و براساس ماموریت و اهدا

 گردد.  شهرداری تقسیم کار

بایست در یک جدول تهیه و طی یک  های شهری می مساله     

در ی، فرایند با مسئولیت یک دبیرخانه در شورای شهر یا شهردار

 گیری امور قرار گیرد. پییک بازه زمانی مورد 
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 سازی ها و تصمیم : مساله4جدول 

 مالحظات مستندات قانونی نهادهای همکار زمان سازی راهکارها یا تصمیم ها عنوان مساله اولویت
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 گام هفتم

 شهری های مدیریت گیری مساله تصمیم 

سازی با مشارکت شورای اسالمی شهر و  با توجه به تصمیم     

در این گام شهردار مسئولیت سوز شهری،  مسئوالن دل

گیری اجرای برنامه بنا به اولویت و بودجه شهرداری را در  تصمیم

 برنامه اجرائی قرار خواهد داد.

ی جاری ها م شهردار عالوه بر اجرای مسئولیتدر این گا     

انده شهری برای می جا های بر هرداری، فرایند حل مسالهش

سر )برابری درآمد و هزینه جاری(، تالش  رسیدن به نقطه سربه
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 ها و از طرفی را با نظارت بر اجرای برنامه خواهد کرد و بازخورد آن

بایست در  های جاری، می تالش برای مدیریت شهری و فعالیت

 ، با تالش مضاعف وبرنامه بندی ر کار نخست از زمانسال پُ یک

 همراهی شورای شهر در دستور کار قرار دهد.
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 گام هشتم

نشست با نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی و  

 مقامات دولت در استان

پس از تالش گروهی مدیریت شهری، شورای شهر و مسئوالن      

به شهردار آمادگی خواهد داشت تا با اشراف  سوز شهری؛ دل

های  یهای اجرائی برای حل مساله، نیازمند وضعیت موجود و پالن

ی مرکزادارات وزارتخانه و  خود را با همراهی دولت از طریق

 .گیری قرار دهد ربط در استان مورد درخواست و پی ذی
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که از  ی رادولت های ردیف کمک در این گام شهردار منتخب     

نماید  بندی می ، اولویتگیری است طریق نماینده مجلس قابل پی

 مسئولین مالقات با طی شده، بندی تا در یک فرایند برنامه زمان

 . قرار دهدگیری  پی مورد های مرتبط دستگاه

ها را  بایست برنامه در این فرایند، شهردار منتخب می     

 بندی نماید. اولویت

 : مسائل مرتبط با دستگاه اجرائی5جدول 

 نام دستگاه
موضوع 

 ستدرخوا

های  پیگیری

 انجام شده

مستندات 

 قانونی

برنامه 

 بندی زمان

     

     

     

 

 

 

 

 



 II  34برنامه و فعالیت سه ماهه اول مدیریت شهری بندرلنگه 

 

 

 

 

 

 

 گام نهم

همراهی بزرگواران امام جمعه، نماینده مردم، اعضای  

دار در طرح موضوعات در شورای شهر و فرمان

 های مرتبط وزارتخانه

گیری در  ی اجتماعی است که تصمیمنهاد ،مدیریت شهری     

ره این نهاد، ارتباط مستقیم با همه ارکان اجتماعی شهری را با

در جهت کمک به  سوزان و مراجع موثر دارد. لذا تجمیع نظرات دل

سوزان اعم از امام جمعه  توسعه شهری، نیازمند همراهی همه دل
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محترم، نماینده محترم در مجلس، اعضای محترم شورای شهر، 

 .رح موضوعات شهری استقدر و معتمدین در ط فرماندار گران

سوزان در ارائه و  دل تمامیزنی  در این گام از ظرفیت چانه     

طرح موضوعات شهری به دولت و نهادهای مسئول، در برنامه 

که طی یک فرایند بتوانیم مسائل و  شود فاده میاجرائی است

سروران این از  یصورت گروهی با ترکیبه مشکالت شهری را ب

زی امور سا ه تعادل برسانیم. به این منظور عادیقدر، به نقط گران

و ارتقای آن از  ریزی بلند مدت شهرداری بندرلنگه برای برنامه

ل خدمات شهری، به جایگاه مدمسئول  ا کارکردبشهرداری 

 . مورد انتظار استر برنامه دشهردار قوی  -مدیریتی شورا
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 گام دهم

 نگهقدر بندرل گزارش فعالیت سه ماهه به شهروندان گران 

هر که به نوعی حافظ شهروندان به عنوان صاحبان اصلی ش     

در مدیریت شهری جدید، همراهی و  باشند. منافع شهر می

 باشد.  مورد انتظار میهمکاری دو جانبه شهرداری و شهروندان 

یط شهردار منتخب پس از بررسی شرایط محدر این فرایند      

صصی با دولت و های تخ داخلی و خارجی شهرداری و نشست

 در مورد رسانی سوزان شهر، موظف به اطالع نهادهای مسئول و دل

 .اقدامات انجام شده به مردم خواهد بود
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گوی  سخن ها از سوی م در قالب انجام مصاحبه با رسانهاین گا     

اجرایی  کرد شورا و شهردار منتخب به انجام خواهد رسید و عمل

 رسد. به سمع و نظر شهروندان می
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 شورایشهرداری 

شهر 

معتمدین، فعاالن 

 اقتصادی و اجتماعی

فعالیت مشترک شهرداری با 

 جوانان: نهادهای فرهنگی و

امام جمعه و تشکل های دفتر 

زیرمجموعه، تبلیغات اسالمی، 

 میراث کتابخانه ها، فرهنگ و ارشاد،

فرهنگی و گردشگری، بنیاد شهید، 

 دستگاههای اجرائی در آمدزای شهر و سایر:

اداره بنادر و دریانوردی، دارائی، اتاق بازرگانی... و سایر گمرک، 

 دستگاههای اجرائی

  

آموزش و پرورش و 

 دانشگاهها

: جامعه متناسب با راهبرد مدیریت شهری 1شکل 
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 گام اول: 6جدول 

 های جاری و مطالعه مدیریت شهری بندرلنگه گام اول: تسریع در انجام فعاليت

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 تفویض اختیار انتخاب معاون شهردار با توسعه 

  معاون شهردار با تفویض اختیار توسعه یافته، مسئولیت تمامی فعالیت های

 داردعهده ه بوره سه ماهه را مدیریت شهری در یک د

 های شهروندان های جاری و درخواست روند فعالیت تسریع در 

 مساله مرتبط با مشکالت شهروندان در ارتباط با  گشائی ارائه راهکار و گره

 مدیریت شهری

  تشویق و رقابت سالم کارکنان در تسهیل خدمات به شهروندان با ایجاد ساز و

 کارهای مناسب

 ف استعداد نیروهای ستادی شهرداری در ارائه پیشنهادات حل ارزیابی و کش

 مساله شهری

 مطالعه محیط داخلی و وضعیت موجود شهرداری 

  واحدهای داخلیدر مدیرت  عجوالنه تصمیمثبات و جلوگیری از هر گونه 

 هفته اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه یک

 سه ماه

 

 

 

 

 

 کارکنان شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداری نمدیرا
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 دومگام : 7جدول 

 گام دوم: جمع بندی مطالعه وضعيت موجود مدیریت شهری

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

  ی شهرداریواحدهامدیران ارائه و گزارش وضعیت موجود شهرداری توسط 

 شهرداری با ذکر  های شهروندان به تفکیک مربوط به هر واحد طرح مساله

 گر پیشنهادات تسهیل

  روی میز هر کدام از واحدها که نیاز به دستور و رسیدگی های  مسالهپاسخ به

 سریع دارند

 از ترین بودجه، امکان ارائه خدمات  گر که با کم پیشنهادات کاربردی و تسهیل

 سوی واحدهای داخلی وجود دارد.

هفته اول مهر ماه 

1400 
 مدیران ستادی 

 

 سوم گام: 8جدول 

 هرمذاکره و جلسه با اعضای شورای شگام سوم: 

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 اساس توان فعلی مدیریت  بندی نیازهای محالت و مطالبات شهروندان بر جمع

 شهری

 تجمیع نظرات اعضای محترم شورا در ارتباط با وضعیت موجود 

 های شهری حترم شورا در ارتباط با حل مسالهپیشنهادات کاربردی اعضای م 

  گانه شهرداری )سه ماهه( ر در فرایند دهشورای شهمحترم اعضای مشارکت 

هفته دوم مهرماه 

1400 
 شورای شهر -



 II  41برنامه و فعالیت سه ماهه اول مدیریت شهری بندرلنگه 

 
 

 چهارمگام : 9جدول 

 م و شهردار قبلجلسه با اعضای شورای شهر دوره پنجگام چهارم: 

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

  و شهردار قبل دوره پنجمدعوت از اعضای شورای شهر 

 ز کارهای برجامانده از مدیریت شهری دوره پنجم وانتقال دانش و تجربیات و نی 

 رای شهر بندرلنگهوش

 بازسازی سرمایه اجتماعی و انسجام درون گروهی مدیریت شهری 

 افزایش همکاری و همراهی اعضای شورای شهر و شهردار ادوار  

 - هفته سوم مهرماه

 ورهدشورای شهر 

 قبلو شهردار م پنج

 و

 اعضای شورای شهر

 

 پنجمام گ: 10جدول 

 سوز شهر گام پنجم: مذاکره با مسئوالن دل

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 سوز شهری دعوت از مسئوالن دل 

 ارائه گزارش توسط شورا و شهردار 

 گشائی از مسائل شهری جوئی و گره چاره 

  سوز در جهت حل  شورای شهر و شهردار از مسئوالن دلهدفمند طلب همراهی

 ت شهریهای مدیری مساله

 - هفته آخر مهرماه

مسئوالن دلسوز 

  شهری

 و 

 اعضای شورای شهر
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 ششم گام: 11جدول 

 گام ششم: تدوین و ارائه طرح و برنامه های مرتبط با مساله های داخلی شهرداری

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 های شهر بندی مساله بندی و اولویت طبقه 

 ی شهرها تهیه جدول اولویت و مساله 

 طالعه وضعیت موجود سوز شهری و نیز حاصل م تجمیع پیشنهادات مسئوالن دل

 ها برای حل مساله

در طول اجرای 

 برنامه
- 

مدیران ستادی 

 شهرداری

 

 

 هفتم گام: 12جدول 

 های مدیریت شهری گيری مساله تصميم گام هفتم:

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 ی نشست با اعضای ستادی شهردار 

 ای  زم با رعایت اولویت و توان بودجههماهنگی برای اجرای برنامه و دستورات ال

 شهرداری

 هایی که نیاز به  ری با شورای شهر در اجرای برنامهمکاتبه واحدهای شهردا

 مصوبه دارد

در طول اجرای 

 برنامه
- 

مدیران ستادی 

 شهرداری
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 هشتم گام: 13جدول 

 در مجلس شورای اسالمی و مقامات دولت در استان گام هشتم: نشست با نماینده مردم

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 های متولی های مرتبط با سازمان بندی مساله طبقه 

 گزارش شورای شهر و شهردار از وضعیت موجود شهرداری 

 های شهری اجرائی طراحی شده برای حل مساله ارائه برنامه 

 لس در مالقات با اعضای دولت در تهران و از نماینده مجمک طلب همراهی و ک

 بندی( استان )جدول زمان

 - 1400نیمه اول آبان 
 نماینده مجلس و 

 شورای شهر

 

 نهمگام : 14جدول 

 های مرتبط دار در طرح موضوعات در وزارتخانهگام نهم: همراهی بزرگواران امام جمعه، نماینده مردم، اعضای شورای شهر و فرمان

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

 سوز شهری دعوت از مسئوالن دل 

 رفت از وضعیت موجود شهری ارائه راهکارهای اجرائی برون 

  طلب همکاری اعضای شورای شهر و شهردار در حل هر کدام از مسائل شهری

 از مسئوالن

 ریزی شده سوز شهری طی فرایند برنامه مشارکت هدفمند مسئوالن دل 

 - 1400نیمه دوم آبان 

سوز  مسئوالن دل

 شهری و

 شورای شهر
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 دهمگام : 15جدول 

 قدر بندرلنگه گام دهم: گزارش فعاليت سه ماهه به شهروندان گران

 همکار مستندات زمان عنوان فعالیت

  بیان مسائل شهریطرح و رسیدن به وحدت نظر شورای شهر و شهردار در 

 شفافیت ارائه مسائل شهری به شهروندان 

 های شهری ن اقتصادی و اجتماعی در حل مسالهو همراهی فعاال طلب همکاری 

 رسانی با گشایش سایت شهرداری و نیز ارائه خدمات دولت الکترونیک  اطالع

 به شهروندان

  های شهری از طریق فراخوان و تکمیل  مسالهتجمیع نظرات شهروندان برای حل

 فرم الکترونیکی در سایت شهرداری

 رشورای شه - 1400آذرماه 
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Preparation of Bandar Lengeh 

Municipality for the Implementation of 

the Program (Quarterly). 

Abdolhamid Delshad Ph. D.2 

 ف،با توجه به تنوع وظای ،مدیریت شهریدر  سازی تصمیمسازی و  آماده     

و سازی  موجود و کشف و خلق از طریق ظرفیتنیازمند مطالعه دقیق وضعیت 

  ف اصلی شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری است.سنجی، از وظای ظرفیت

های اجرائی مدیریت  ه ارائه دیدگاه، راهبرد و برنامهدر جلد اول این مطالعه ب     

. لذا با توجه به تغییرات سازمانی که در هر نهادی، ه استشهری پرداخته شد

باعث اتالف نحوه مدیریت  ممکن است با عدم شفافیت مدیران جدید، ابهام در

برای پوشش این مهم و جلوگیری از هر گونه وقفه در  این برنامه زمان گردد،

فعالیت سه ماهه ) اجرایی گام با طراحی دهارائه خدمات از سوی مدیریت شهری، 

 . استدر دستور کار  ،گرائی تمامی عناصر برنامه با هم و (شهرداری بندرلنگه

های  سازی و جلوگیری از هر گونه تصمیم جهت اعتماد در این مطالعه در     

های  جاد فرصت برای کشف و خلق پتانسیلعجوالنه و فاقد اطالعات، ضمن ای

لنگه برای سازی مدیریت شهری بندر این نهاد قدرتمند اجتماعی، آمادهدر بالقوه 

بدون است که  شده گام طراحی دهها )فعالیت سه ماهه( در  اجرای راهبرد و برنامه

      گردد. میتسریع  ، عملیاتی وهای جاری گونه وقفه، فعالیت هیچ
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