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کرمان زیبا، جهان شهر مقاومت و هنر ایرانی



:در تهیه این خالصه مدیریتی از آنها استفاده شده استکه منابعی 

رهبری در دیدارهای برگزار شده با اعضای شوراهای شهرمقام معظم منویات •

مطالعات متقن و پر استناد در حوزه شهر اسالمی•

در حوزه شهرسازی بویژه در دو سند برنامه توسعه اخیرنظام سیاست های کالن •

دیریت شهریتجربه مدیریتی نگارنده از یک دهه حضور  در سیاستگذاری و تحلیل مسایل م•
•

سیاستهای اعالم شده توسط شورای ششم کرمان•

قدانمجموعه گزارشات در دسترس از وضعیت عمومی مدیریت شهری کرمان و نظرات منت•

مجموعه اسناد باالدستی موجود در استان و شهر کرمان•



اسالمی، جلوه ها و تجلیات آنشهر 

دغدغه های رهبری در مورد مدیریت شهری

برنامه ریزی راهبردی مساله محورمنطق 

کرمان، تصویر عمومی

مدیریتیکرمان، تصویر 

تحولگانه برنامه 10راهبردهای 

مدتاقدامات کوتاه –کالن پروژه های برنامه تحول 

اقتصادیحوزه برنامه ریزی، اداری،  سرمایه های انسانی، مالی و -کالن پروژه های برنامه تحول 

حوزه شهرسازی، زیربنایی و خدمات شهری-کالن پروژه های برنامه تحول 

گردشگریحوزه فرهنگی، اجتماعی و -کالن پروژه های برنامه تحول 

اصلی مورد بررسیسرفصل های 



شهر اسالمی، جلوه ها و تجلیات آن

1389مقاله تأمّلي در چيستي شهر اسالمي ، دکتر محمّد نقي زاده ، : منبع 

محوریعدالتاصل
کثرتدروحدتاصل
باطنبهظاهرازسیراصل
ساختمانتودهبرفضابرتریاصل
طبیعتوفضامیانتعاملاصل
هاکاربریوحدتوپیوستگیاصل
محالتبودنبسندهخوداصل
کمیتبرفضاکیفیتجحانراصل

عنایمفرهنگی،اقدامتعریففرهنگی،پیوستتعریف
شهری،بازآفرینیمدلناملموس،وملموسمیراث
...وشهریهویتمعنای



1-دغدغه های رهبری در مورد مدیریت شهری 



2-دغدغه های رهبری در مورد مدیریت شهری 



منطق برنامه ریزی شهری  مساله محور

ورمنطق برنامه ریزی راهبردی مساله مح

شناخت مهمترین فرصت 
های بالقوه و بالفعل نرم 
افزاری و سخت افزاری

استخراج عناصر کلیدی و 
گزاره های برنامه ساز

طراحی راهبردهای برنامه 
تحول

طراحی کالن پروژه های 
برنامه تحول

نگارش سند اقدام چهارساله 
ا به تفکیک وظایف سازمانی ب

توجه به محدودیت ها

موضوعی جدید-پروژه های موضعی
 ت لزومدر صور( و جامعبرنامه عملیاتی، طرحهای تفصیلی)بازنگری طرح های باالدستی
تغییرات احتمالی در ساختار سازمانی
نهایی شدن چینش نیروی انسانی راهبر تغییر



تصویر عمومی: کرمان

ا،هموزهشهرجهانی،تاریخیشهر؛قاووتوزیرهومسوپتهوفرشسرو،شهرمعتدل؛هوایوآبباشهریکار؛وکوشششهر
ازتلخخاطراتشهرحماسه،شهرثاراهلل؛41شکنخطلشکرشهرباهنر؛شهیدشهرشهادت،ومقاومتشهرایرانی؛معماریشهر

ازورداربرخمردمانباشهرینظیر،کماقلیمیتنوعدارایشهرخیز؛جوانشهرریاضیات؛وهنروعلمبزرگانشهرجبار؛پادشاهان
اهللحروکرمانی؛مرادیزاده؛هوشنگصفارطاهرهکرمانی،رضایمیرزاشهرشرق،وشرقجنوببهرسانخدمتشهر.کریمانهخلق

.سلیمانیقاسمحاجشهیدسردارشهر،کرمانیخواجویخالقی؛



1-تصویر مدیریتی : کرمان



2-تصویر مدیریتی : کرمان



3-تصویر مدیریتی : کرمان



1-گانه برنامه تحول 10راهبردهای 

خودپیشنهادیراهکارهایماهه،3حداکثربازهیکدردارندوظیفهکرمانشهرداریمجموعهزیرهایسازمانوهامعاونتازیکهر
ایهبودجهموضوعیوموضعیهایپروژهتعریفمبنایراراهکارهااینوارائهخودمدیریتیمجموعهدرراذیلراهبرد10تحققبرای

.دهندقرارسنواتی

عمومیتصویرردکلیدیعناصربهمستنداسالمیایرانیشهریکرقابتیهایمزیتحولشهریفعالیتهایتمامیبندیاولویت-1
(کرمانششمشهرشورایاعالمی16و11سیاستهای:ک.ر)شهر

بهاریشهردافزاریسختوافزارینرمامکاناتوهافرصتازبرداریبهرهوتوزیعدرنشینمستضعفمناطقبهدادناولویت-2
(کرمانششمشهرشورایاعالمی14و4،7سیاستهای:ک.ر)شهریمناطقمیاندرموجودساختاریتبعیضوعدالتیبیکاهشمنظور

وقتصادیااجتماعی،فرهنگی،هایپیوستیافتنمحوریتبابعدیتککالبدینگاههایباقیاسدرشهربهبعدیچندنگاه-3
(کرمانششمشهرشورایاعالمی4سیاست:ک.ر)عمرانیفعالیتهایبرایمحیطیزیست



2-گانه برنامه تحول 10راهبردهای 

13و4سیاستهای:ک.ر)شهریهایپروژهازبرداریبهرهواجراطراحی،درمحلیتشکلهایونخبگانبدنهومردمآوردنمیدانبه-4
(کرمانششمشهرشورایاعالمی

(اعالمی شورای شهر ششم کرمان1سیاست : ک.ر)در شهرداری ها( حیف و میل )حداکثری، مقابله با ساختارهای مولد فساد شفافیت -5

واداقتصمردمیفرآیندهایدردخالتوگریتصدیعدمنیزوشهرداریدرمردمبامرتبطفرآیندهایدرحداکثریتسهیل-6
(کرمانششمشهرشورایاعالمی6سیاست:ک.ر)فرهنگ

8ستسیا:ک.ر)اقتصادیهایبستهبودنبومیوبودنپایدارشرطدوباشهرداریدرآمدهایمیزانافزایشوگذاریسرمایه-7
(کرمانششمشهرشورایاعالمی



3-گانه برنامه تحول 10راهبردهای 

ررنگ اداری و انسانی ساختارهای شهرداری ها متناسب با اقتضائات فناوری های جدید و شهرهای هوشمند و بکار گیری پتحول -8
(اعالمی شورای شهر ششم کرمان3و2سیاستهای : ک.ر)فناوری اطالعات و سامانه های برخط در خدمات رسانی به شهروندان 

مجلس،گاننمایندبویژهکرمانشهرمدیریتدرذینفعحقوقیوحقیقیاشخاصحداکثریظرفیتازاستفادهوموثرتعامل-9
.رسانخدمتدولتیهایسازمانوانقالبینهادهای

هویتاصلیعناصرکردنرنگپربامردمبینتعارفسازیحداکثرمبنایبرمحورمحلهتوسعهمدلبهدادنمحوریت-10
ششمشهرشورایاعالمی6سیاست:ک.ر).محلهدرساکننخبگانبهبخشیهویتومساجدتوانمندسازیبرتاکیدبامحلهبهدهنده
(کرمان



اقدامات کوتاه مدت –کالن پروژه های برنامه تحول 

(1400دومماههشش)مدتکوتاهاقدامات

 1400تعیین تکلیف وضعیت تعهدات مالی و حقوقی جاری شهرداری در سال.

تصمیم گیری برای بازطراحی و اصالحات احتمالی برخی از پروژه های موضعی و موضوعی در حال اجرا در شهرداری.

 مبتنی بر تغییرات قابل تحقق در پروژه های موضوعی و موضعی جدید1401و نگارش بودجه 1400اصالح بودجه.

طراحی نظام انتصابات تخصص محور و شفاف برای مدیریت های کلیدی شهرداری کرمان با محوریت نیروهای بومی.

 بر مبنای تجارب موجود، مطالعات موحود در طرح ( 1404-1401)جمع بندی و نهایی سازی برنامه عملیاتی چهار ساله کرمان
.میدانیبازدیدهای و برنامه تحول جامع و تفصیلی، راهبردهای ده گانه 

ستاره دار شهرداری کرمان جهت تصویب و اجرا در چهار سال آیندهکالبدی-راهبردیتدقیق کالن پروژه های .



1-اقتصادیحوزه برنامه ریزی، اداری،  سرمایه های انسانی، مالی و -تحول کالن پروژه های برنامه 

محورگانه  از درآمدمحور به نیاز 5الگوی بودجه ریزی مناطق تغییر -1

با تکمیل ... شفافیت فرایندهای اداری و میزان هزینه کرد در پروژه های شهری، پرداختی ها وارتقای -2
مردمیسامانه شفافیت شهرداری و بکارگیری نهادهای ناظر تخصصی 

کرمانو تکمیل نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تقویت -3

محورپروژه شهر دانش، با هدف حرکت به سمت سیاست گذاری داده کالن -4

اظ روشی نظام برنامه ریزی شهرداری از برنامه ریزی ماموریت گرا به برنامه ریزی مساله محور و بلحتغییر -5
جواز برنامه ریزی ستادی به برنامه ریزی مشارکت 



2-اقتصادیحوزه برنامه ریزی، اداری،  سرمایه های انسانی، مالی و -تحول کالن پروژه های برنامه 

قوانیننظام عادالنه عوارض شهروندی بر مبنای تغییر پایه های محاسباتی درآمدی، ذیل طراحی -6

کرمانجامع مدیریت تعارض منافع و گزارشگری فساد در شهرداری برنامه -7

شهریجشنواره پروژه های بزرگ طرح -8

بومیجامع اولویتهای سرمایه گذاری و تامین مالی شهرداری مبتنی بر مزیت های برنامه -9

شهرداریاختیاردرامالکافزودهارزشازاستفادهوامالکممیزی•
مسکنوزمینهایصندوقدرمردمیخردهایسرمایهازاستفادهاسالمی،بانکفاینانس،صکوک،مشارکت،اوراقظرفیتازاستفاده•
دولتینهادهایازکالنمطالباتدریافتوکشورکلبودجهوبندقانونیظرفیتازاستفاده•
.خودروعوارضآالیندگی،افزوده،ارزشدرصد3مثلدولت،سویازشدهتعریفپایدارمنابعسازیشفاف•
عادالنهنظامیکمبنایبرپروانهصدورعوارضدرسالدوهرحداکثربازنگری•
اقتصادیاحیایوسازیزندهبرایوقفیاراضیمثلمالکبزرگاراضیظرفیتازاستفاده•
گذاریسرمایهبرایالمللیبینتوانازاستفاده•
خانهفیهتصمثلساختیزیرهایپروژهجهتبویژهشدهتضمینسرمایهبازگشتنرخ اعطایمبنایبرگذاریسرمایههایمشوقجامعسند•
سرمایهدائمنمایشگاهحتییاوسرمایهتامیننهادهایکارگزاران،،botمثلمدلهاییازاستفادهوسرمایهجذبمدلدربخشیتنوع•
تفصیلیطرحهایموضوعیوموضعیهایپروژهاقتصادیظرفیتازاستفاده•



حوزه شهرسازی، زیربنایی و خدمات شهری-تحول کالن پروژه های برنامه 

ای برنامه جامع تسهیل شهروندی با هدف ساده سازی، شفاف کردن و کوتاه کردن زمان خدمات و تقاضاه-1
مورد نیاز شهروندان با تاکید بر فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز و اعطای پروانه

احیای کمیته سیما و منظر شهری بر مبنای ماموریت های جدید و معماری بومی کرمانی-2

برنامه اجرایی متعادل سازی توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی و حمل و نقل خودرومحور-3

طرح آزادسازی ارتفاعات پیرامونی شهر بویژه ارتفاعات تاریخی شرق کرمان به نفع مردم-4

سند اقدام چهارساله بازآفرینی بافت های فرسوده مرکزی و سکونتگاههای غیر رسمی کرمان-5
حریم شهرزمینهایبرایاستانزیربناییامورکارگروهدرپروژهتعریف•
جمعیتپرامافرسودههایبافتبهسازیوعمرانفرآینددرتسهیلگریدفاترجدیحضور •
منطقههماندرمسکنصاحبانخدمتدرمحلیاشتغالموضوعارتقاوبسندهخودهایمکانبهشهرحاشیهتبدیل•
خالیهایبافتپتانسیلازاستفادهباشهرحاشیهمناطقخدماتیهایسرانهافزایش•
نشینحاشیهمناطقیدرعمومینقلوحملدسترسیداراینقاطدرتوسعهبرایtodپتانسیلازاستفاده•
نشینحاشیهمناطقدرمحلیرخدادهایمتعددبرگزاری•
.آندرکاربریدادنقرارباحریمتکلیفتعیینسبزوکمربندتکمیل•



حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری-تحول کالن پروژه های برنامه 

هریالزام به تهیه پیوست فرهنگی اجتماعی برای طرح های عمرانی بزرگ مقیاس و سیاست های کالن ش-1

هویتی شهر کرمان-کالن پروژه های فرهنگی-2

ایجاد و احیای نقش محالت در مدیریت شهری در قالب شورای اجتماعی محالت با : «طرح محله همدل»-3
. مداخله در تعریف پروژه های منتخب و تعیین اولویت پروژه های شهری مقیاس محله

و کالن پروژه  فرهنگ عمومی کرمان مبتنی بر ابزارهای تبلیغی شهرداری، فضاسازی های مناسبتی-4
رخدادها

(ایپارک ها و زمین های بازی محله مانند )محورورزشی کوچک مقیاس محله -توسعه فضاهای اجتماعی-5

-ینظام جامع کمک ها، هبه ها، بسته های تشویقی شهرداری به فعاالن حقیقی و حقوقی فرهنگطراحی -6
ورزشی-اجتماعی



تعیین تکلیف برخی تعهدات و پروژه های جاری 

بامهتلپروژه
کرمانشهرکابینتلهپروژه
جبلیهگنبدتاکرمانشهدایگلزارجامعطرح

کرمانشهرجدیدآبتصفیه خانهوکرمانشهرفاضالبپروژه
سلیمانیسردارمحور

شهرورودی هایساماندهی
کرمانشهردوررینگتکمیلی

کرمانشهرارگمیدان
کرمانشهرجدیدآرامستان
کرمانشهرمهرمسکنسایت های

شهردرعمومینقلوحملمدیکعنوانبهکرمانشهردرتراموااجرایمطالعات
شهرداریوکرمانشهرساله4مدتمیانبرنامهتصحیح
جامعطرحوتفصیلیطرحبازنگریوضعیت


