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آغـاز سخن
 نشريه الکترونيکي شهرگاه به طور تخصصي به مديريت 
شهري مي پردازد، اين نشريه در ادامه راه بنا دارد مفاهيم 
نو و نيز آخرين گرايش ها و روندها در مديريت شهري روز 
مجزا  وي ژه نامه هايي  انتشار  با  و   گذارد  بحث  به  را  جهان 
براي  بستري  دارد  تالش  پالس«،  »شهرگاه  عنوان  تحت 

انتقال تجارب مديران شهري ايران ايجاد کند. 
به اين ترتيب نخستين شماره نشريه الکترونيك شهرگاه 
پالس که همزمان با چهارمين شماره نشريه شهرگاه توسط 
ايمنا  )نخستين خبرگزاري شهر و شهروندی ايران( انتشار 
مي يابد، به نحوه نگاه و حل مسئله و بازتابي از فعاليت هاي 
شهرداري  انساني  سرمايه  توسعه  و  برنامه ريزي  معاونت 

اصفهان در ساليان اخير پرداخته است.
تمامي  تجارب  و  ديدگاه ها  که  است  آماده  شهرگاه پالس 
که  کشور  کالن شهرهاي  برنامه ريزان  و  معاونان  مديران، 

پرشمار،  مسائلي  با  مشابه  بيش  و  کم  فضايي  در  عمدتا 
دست و پنجه نرم مي کنند را انعکاس دهد و بستري براي 
همفکري و تعامل براي هم افزايي بيشتر در مقوله مديريت 

شهري فراهم آورد.
در  کشور  جمعيت  عمده  که  شرايطي  در  مي رسد  نظر  به 
شهرها متمرکز شده و اقتصاد و فرهنگ و جامعه بيش از هر 
زمان ديگري با سرنوشت شهرها گره خورده است، هرگونه 
حرکتي براي تغيير، اصالح و بهبود شرايط الجرم از ساحت 

شهرها شکل خواهد گرفت. 
مديريت هاي  کردن  عمل  جزيره اي  که  اينجاست  مسئله 
اين  سازد.  محقق  را  رسالتي  چنين  نمي تواند  شهري، 
چشم اندازي است که شهرگاه به نوبه خود تالش دارد آن 
را وسعت بخشيده و در جهت آن مأموريت وجودي اش را 

ايفا کند.
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برنامه ريزی شهری؛ از تئوری تا عمل
 

خبرگزاری ایمنا

▲ از راست: دكتر بابک صفاري،  دكتر عنایت اهلل اكبري و دكتر بهروز ارباب شیراني در میزگرد ایمنا

مبحث برنامه ريزي و بودجه در مقياس شهري چه جايگاهي در   
کشور ما دارد؟ چه سير تطوري را از سر گذرانده است؟ برنامه ريزي 
شهري به طور اخص در نهاد شهرداري اصفهان چه وضعيتي دارد؟ 
راهگشاست؟  اندازه  چه  تا  کار  چارچوب  و  ساختارها  ديدگاه ها، 
نهادهاي متعدد برنامه ريز در اصفهان تا چه ميزان هماهنگ اند و 
برايندي کارآمد دارند؟ آمار که زيربناي بحث برنامه ريزي است تا 
چه ميزان در کشور ما درست، دقيق و روزآمد است؟ طراحي فرايند 
و نوع داده هاي استخراجي آيا اطمينان بخش و موثر است و خواهد 

توانست، نهادهاي مرتبط را براي برنامه ريزي پشتيباني کند؟  ميزگرد 
برنامه ريزی شهری، از تئوری تا عمل تالش دارد به اين پرسش ها 
رئيس  اکبری،  نعمت اهلل  دکتر  حضور  با  ميزگرد  اين  دهد.  پاسخ 
سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان، دکتر بهروز ارباب 
انسانی شهرداری  و توسعه سرمايه  برنامه ريزی  معاون  شيرانی، 
اصفهان و نيز دکتر بابك صفاری، دکترای علوم اقتصادی در گرايش 

برنامه ريزی و توسعه، توسط خبرگزاری ايمنا برگزار شد.

در آن مقطع اواسط دهه 
1370 شايد برخی از 

سازمان های زيرمجموعه 
شهرداری نسبت به خود 

ستاد مرکزی شهرداری جلوتر 
بودند. بعضی از سازمان ها 

کارهايی در جهت برنامه ريزي 
از قبل انجام داده بودند و 

وارد فرآيند برنامه ريزی شده 
بودند و به عنوان مثال سازمان 

ساماندهی مشاغل و فاوا تا 
حدی وارد اين امور شده بود

 دکتر ارباب شيراني 

میزگرد
نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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طرح های تفصيلی که ذيل طرح هاي 
جامع قرار داشت تقريبا مربوط به 

دهه 50 و 60 جامعه غربی است که 
بعد از آن ديگر جامعه غربی طرح های 

تفصيلی را کنار گذاشت و امروزه 
چيزی به نام طرح های تفصيلی در 
نظام برنامه ريزی دنيا وجود ندارد 

اما ما همچنان در حال ادامه هستيم 
تا اين اواخر که شهرداری اصفهان 
اقدام جديدی داشته که طرح جامع 
شهری خود را با رويکرد نوين تهيه 

کند وگرنه ما مي بينيم همچنان وزارت 
راه و شهرسازی با وزارت کشور 

طرحی تهيه می کنند و به عنوان طرح 
جامع ابالغ می کنند و معموال طرح 

جامع تا آماده سازی شود 4 سال از 
آن می گذرد و پس از 4 سال ابالغ 

می شود که ديگر انقضای موضوع شده 
است و بعد هنوز طرح ابالغ نشده 

مجبوريم الحاقيه به آن بزنيم يا طرح 
را تدقيق نماييم که اينقدر اين تدقيق 

زياد است که طرح جامع در کل عوض 
شده است. 

 دکتر اکبري

ايمنا: با سپاس از اساتيد ارجمند که دعوت 
حضور در اين ميزگرد را پذيرفتند. از آقای 
دکتر ارباب شيرانی تقاضا دارم در خصوص 
سير تکاملی برنامه ريزی شهری در اصفهان 
و اينکه از چه زمانی شروع شده و چه فراز و 
فرودهايی تابه حال پشت سر گذاشته است، 

بحث را آغاز بفرمايند.

دکتر بهروز ارباب شيرانی: تاریخچه یا پیشینه 
برنامه ریزی در شهرداری اصفهان به سال های قبل 
حدود سال 1380 برمی گردد که به طور رسمی و جدی 
که از بنده به اتفاق دکتر اکبري دعوت شد، در ابتدا هم 
نه به عنوان بحث برنامه ریزی ولي به عنوان مشاوره. 
آن زمان آقاي مهندس ورد، مشاور شهردار  و مدیر 
پژوهش و برنامه ریزی بودند زیرمجموعه بخش اداري 
و مالي. ایشان از ما دعوت کردند که شهرداری مسائل 
و موضوعاتی دارد که باید بر روی آنها فکر و تأمل 
بیشتری بشود و در آن زمان چیزی به نام برنامه ریزی 
اصواًل مطرح نبود و بحث ایشان هم این بود که ما 
برنامه چندانی نداریم بلکه یکسری پروژه در سطح شهر 
داریم و چیزی تحت عنوان »اصفهان +22« در آن 
زمان مطرح بود که ایشان دقیقا بحث شان این بود که 
ما 22 پروژه شاخص در اصفهان کنار هم گذاشته ایم و 
تحت عنوان »اصفهان +22« آن را مطرح کرده ایم 

ولی در واقع لوازم و مقدمات و ویژگی های یک برنامه 
را حقیقتا ندارد و یک مقدار کمک فکری می خواستند 
و این موضوع از آن مقطع شروع شد و خدمت دکتر 
اکبری بودیم و با مشاوره ای که جلو رفت این موضوع 
به تدریج شکل گرفت که شهرداری اصفهان باید برنامه 
داشته باشد و برای این برنامه باید فرآیند برنامه ریزی 

ضرورتا از داخل مجموعه شهرداری اتفاق بیفتد.
البته در آن مقطع شاید برخی از سازمان های زیرمجموعه 
شهرداری نسبت به خود ستاد مرکزی شهرداری جلوتر 
بودند، بعضی از سازمان ها کارهایی در این جهت از قبل 
انجام داده بودند و وارد فرآیند برنامه ریزی شده بودند و 
به عنوان مثال سازمان ساماندهی مشاغل و فاوا تا حدی 
در شهرداری  به هرحال  ولی  بود  امور شده  این  وارد 
کارهایی که صورت گرفت منجر به این شد که در 
یک مقطعی مدیریت برنامه ریزی و پژوهش زیر نظر 
خود شهردار تشکیل شود و وظیفه اصلی این مدیریت 
تدوین برنامه هایی بود که اولین برنامه آن »اصفهان 
85« بود که سعی بر این شد که مفاهیم و ویژگی ها 
و فرآیند برنامه ریزی در شهرداری جاری شود. در طول 
این 15 سال، شهرداری در تمام برنامه های 5 ساله 
خود سعی کرده که روبه جلو حرکت کند. از »اصفهان 
90« رویکرد استراتژیک در تدوین برنامه های شهری 
در شهرداری اعمال شد و فضا و شرایط در مجموعه 
شهرداری اجازه نداد که این به طور جامع و کامل این 

رویکرد در تدوین و اجرا دنبال شود اما به نظر می رسد 
تا حدی از نظر بینشی و روش عملکرد، شهرداری در 
این موضوع جزء سازمان های پیشگام در برنامه ریزی 
استراتژیک بوده و اآلن هم که برنامه اصفهان 1400 
پنجمین برنامه است، تقریبا استارت تدوین برنامه ششم 
در شهرداری زده شده و طبیعتا در این فرآیند اشکاالت 
و نواقصی بوده که باید در برنامه جدید از تجربیات 
قبلی استفاده شده و اشکاالت برطرف شود و با یک 
نگاه بازتر و انعطاف پذیری بیشتر با توجه به تغییر و 
تحوالت محیطی و تغییر پارامترهای مختلفی که روی 
این برنامه تأثیر می گذارد، شهرداری بتواند یک برنامه 

مناسب تر و منسجم تری تهیه کند.

شما  اعتقاد  به  تکاملی  سير  اين  در  ايمنا: 
شهرداری  در  شهری  برنامه ريزی  بحث 

اصفهان به يك بلوغ رسيده است يا خير؟
دکتر ارباب شيرانی: من قبل از اینکه در مسئولیت 
معاونت برنامه ریزی قرار بگیرم دورادور با دوستان در 
شهرداری ارتباط داشتم و این یک سال، کم وبیش در 
جریان مسائل بدنه شهرداری قرارگرفته ام. به نظرم که 
در رده کارشناسی این بلوغ به طور نسبی ایجادشده و 
شاید مشکلی که داریم در بحث های مدیریتی است 
که الزام عملی یا تقید عملی به برنامه ها در اجرای 
در  و  بیشتر جاری شود  باید  موضوعات مدون شده 
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آنچه که بايد در نظام برنامه ريزی 
ما در همه سطوح تغيير کند تقدم 
برنامه بر بودجه است و آنچه که 
در کشور ما تقدم دارد بودجه به 
برنامه است. اصل اين است که 

می گوييم برنامه و بودجه در حالی 
که آنچه عمل می کنيم بودجه به 
برنامه است يعنی در اصل اين 
برنامه است که از بودجه متاثر 

است نه بودجه متاثر از برنامه و 
اين اولين گامی است که بايد در 

تمام سطوح برداشت و دومين 
گامی که بايد برداريم تا يك 

نظام برنامه ريزی کارآمد و چابك 
داشته باشيم تراکم زدايی از 

سياست گذاری های موجود است. 

دکتر اکبري

و  اهداف  قالب  در  برنامه  سند  به عنوان  آنچه  واقع 
استراتژی ها و جهت گیری هاست را باید سازوکارهایی 
برای تبدیل برنامه های عملیاتی داشته باشیم که در 
این قسمت تا حدودی اشکاالتی وجود دارد که بخشی 
از آن اشکاالت فنی و تخصصی باشد و بخشی از آنها 
اشکاالت مدیریتی است که شاید به لحاظ بینشی باید 

تغییر و تحوالتی اتفاق بیفتد تا این بلوغ تقویت شود.

حال  در  برنامه ريز  نهاد  تعداد  چه  ايمنا: 
حاضر در سطح شهر و استان اصفهان فعال 
هستند و اينها تا چه اندازه هم پوشانی دارند 
و شرح وظايف آنها به صورت موازی کاری 
نيست و شرايطی که اآلن در کليت مباحث 
برنامه ريزی استان و شهر اصفهان می بينيم 
آيا در کل به لحاظ کارآمدی مثبت ارزيابی 

می کنيد يا منفی؟

دکتر نعمت اهلل اکبری: الزم است تا حدی به عقبه 
نظام برنامه ریزی در ایران برگردم تا بهتر بتوانم به این 
سؤال پاسخ دهم و آن برمی گردد به اینکه در اقتصاد 
ایران یا چارچوب مدیریتی کشور ما، ردپای برنامه ریزی 
کجا بوده است و از کجا آغازشده و چه رویکردی داشته 
است. به طور مشخص در ادبیات اقتصادی، در ایراِن ما 
اولین گام های جدی را به مفهوم مدرن و کالسیک آن 

از سال 1316 برداشته شد که در آن سال، شورایی به 
نام شورای اقتصاد تشکیل می شود که این نخستین 
اتفاق  وقت  در حکومت  و  ایران  در  که  است  گامی 
به  می شود  تشکیل  کمیسیونی  آن  ذیل  و  می افتد 
نام کمیسیون دائمی اقتصاد و این کمیسیون مکلف 
می شود که برای کشور نقشه راه عمرانی و اصالحی 
تهیه کند. این اولین گام جدی در اقتصاد ایران است 
که همین بعدها پایه شکل گیری سازمان برنامه در 
را  این گام های اصلی  این زمان داریم و  از  را  ایران 
مدیون شخصی به نام ابوالحسن ابتهاج هستیم و در 
تالش های ایشان با فرازها و فرودها و نخست وزیری 
قوام، نهایتا در سال 1327 تبدیل به اولین برنامه اقتصاد 
ایران یک برنامه هفت ساله است که در اسفند 1327 
این برنامه به تصویب مجلس می رسد و اولین نهاد 
که در کشور برنامه ریزی می کند، سازمان برنامه وبودجه 
سال  آن  در  ندارد.  وجود  دیگری  نهاد  هیچ  و  است 
سازمان برنامه خودش هم تدوین کننده و تأمین کننده 
یعنی هر سه مورد  آن  اجراکننده  منابع است و هم 
تدوین، اجرا و تأمین را با هم دارد و ما دو برنامه را در 
ابتدا بدین شکل داریم که یک برنامه 7 ساله در 1327 
و بعد دوباره یک برنامه 7 ساله با همین رویکرد تهیه 
می شود، منتهی فرمت این برنامه ها به عنوان تنها نهاد 
برنامه ریزی در کشور جمع پروژه هایی است که در کنار 
هم گذاشته شده و نام آن را برنامه گذاشتند و از قضا در 

این دو برنامه کارهای بزرگی انجام می شود مثل سد دز، 
سد سفیدرود، سد کرج و شروع سدهای کوچکی مانند 
سد گلپایگان، جاده تهران-تبریز، تهران-مشهد و حتی 
یک تعداد از فرودگاه ها نظیر مهرآباد تهران، اصفهان و 
مشهد که مربوط به برنامه اول و دوم هستند و تنها 
نهادی که در اقتصاد ایران متولی نظام برنامه ریزی 
است سازمان برنامه وبودجه است و بعد از برنامه دوم 
که دو برنامه 7 ساله است در برنامه سوم اختالفی بین 
نخست وزیر و آقای ابتهاج پیش می آید و در واقع فرقی 
که دارد یک گروه به نام هاروارد می آیند و برنامه سوم 
را می نویسند و اجرا را به عهده وزارتخانه ها می سپارند 
یعنی اجرا از سازمان برنامه وبودجه گرفته می شود و به 
وزارتخانه ها محول می شود و سر همین موضوع هم 
بود که اختالف بین نخست وزیر وقت با ابتهاج پیش 
آمد و نهایتا به استعفای ابتهاج انجامید و سال 1340 

ابتهاج به زندان  افتاد.
بعدازآن وقتی اجرا به عهده وزارتخانه ها گذاشته می شود 
کم کم در نهاد نظام ها و دستگاه های اجرایی گام ها و 
رگه هایی به نام دفتر طرح و برنامه هم  شکل می گیرد 
به خاطر این می گویم که نحوه تعدد نهاد برنامه ریزی را 

بگویم از کجا نطفه آن بسته می شود.
ما پنج برنامه قبل از انقالب اجرا می کنیم و ششمین 
و  نمی شود  اجرا  دیگر  و  می خورد  انقالب  به  برنامه 
با این نوع نظام برنامه ریزی که به شدت  بعد همراه 
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يك زمانی غرب در اقتصاد 
اروپا ديد که ادامه فعاليت 
صنعت به مراتب زيانبارتر 
از سود آن است و تعطيلي 
صنايع را در دستور کار خود 
قرار داد. اين می تواند در اينجا 
هم اتفاق بيفتد اما نيازمند يك 
عزم جدی است و مديرانی 
مي خواهد که فضای فکری 
آنها فضای توسعه ای باشد نه 
همچون بيشتر مديران فعلي 
که وضع موجود را دوست 
دارند.

 دکتر اکبری

هم متمرکز و از باال به پایین است در درون خودش 
اینها متکثر می شوند و امروزه ما یک نهاد برنامه ریزی 
نداریم، هرچند قانون می گوید تنها نهاد برنامه ریزی در 
استان ها و در سطح ملی سازمان برنامه ریزی و بودجه 
متولی تهیه و تدوین برنامه هاست اما تا دلتان بخواهد 
نهاد برنامه ریزی داریم. در این وسط شهرداری ها چه 
از  که  هستند  نهادی  واقع  در  شهرداری ها  هستند؟ 
به  برنامه ها  چون  کالن،  در سطح  برنامه ریزی  نوع 
موضعی، موضوعی، پوششی و زمانی تقسیم می شوند و 
برنامه های زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
و چشم انداز تقسیم بندی می کنیم و برنامه های موضعی 

هم یک برنامه ریزی ملی، منطقه ای محلی و پروژه ای 
تقسیم می شوند و شهرداری ها از آنچه در سطح ملی 
تهیه می شود تبعیت می کنند اما وقتی در سطح پایین تر 
می آید دیگر چارچوب های خودشان را دارند و یکی از 
اشکاالتی که اتفاقا وجود دارد یکی از خالءهای جدی 
برنامه ریزی آمایش در ایران این است که اصال چیزی 
به نام شهر در آن نیست و شهرها در آن یک نقطه 
هستند، چون مقیاس نقشه یک دویست و پنجاه هزارم 
است و رویکرد نظام برنامه ریزی در کشور ما در سطح 
کالن و بخش ها، بعد از بخش ها کاری به چیزی به 
نام شهرداری ها ندارد و بیرون از شهرداری ها می رود 

یعنی وقتی بحث می شود بحث از شهرستان می شود و 
مقیاسی که در سازمان برنامه بودجه یا سازمان مدیریت 
اتفاق می افتد، مقیاس شهری نیست بلکه شهرستانی 

است.
یکی از اشکاالت اساسی ما این است که چندان برای 
جمعیت شهری برنامه ای در نظام کالن نداریم و 77 
است. جمعیت شهرستان  ما شهری  درصد جمعیت 
اصفهان 84/5 درصد شهری هستند و جمعیت استان 
اصفهان 88 درصد شهری هستند و وقتی می گوییم 
که سازمان مدیریت برنامه ریزی سازمان برنامه ریزی 
غیر شخصی است و شهرداری ها برای خودشان نظام 
برنامه ریزی دارند و از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
محلی،  قالب  در  و  می کنند  تبعیت  کشور  وزارت  و 
می کند.  تصویب  را  برنامه ریزی  نظام  شهر  شورای 
این اشکالی که دارد این است که رویکردهای نظام 
برنامه ریزی ملی و بخشی شهرداری ها دو مقوله مجزا 
و عمدتا ناهمگون می شود. حال اگر برنامه ریزی هلند را 
ببینیم می بینیم با مدیریت شهری کاماًل هم چارچوب و 
هماهنگ است و به گونه ای است که نظام برنامه ریزی 
شهری از یک نظام برنامه ریزی ملی تبعیت می کند و 
نظام برنامه ریزی ملی برای برنامه ریزی شهری تنظیم 
می شود و آنجاست که یک کشوری مثل هلند مساحتی 
به اندازه دو استان شمالی کشور ما را دارد و با تراکمی 

با سه برابر جمعیت یک دهم آلودگی ما را هم ندارد.
اینجا سؤال مشخص این است که ما چه تعداد نهاد 
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اگر نخست مقدم دانستن برنامه 
بر بودجه و دوم تراکم زدايی و 

تمرکززدايی از نظام برنامه ريزی در 
کشور اتفاق بيفتد به اين معنا که 

نهادهای برنامه ريزی را حذف نکنيم و 
تنها آنها را در جهت اهداف مشخصی 
همگرا کنيم نظام برنامه ريزي کارآمد 

خواهد شد. 

 دکتر اکبري

برنامه ریزی داریم؟ و جواب بی نهایت است؛ چرا که 
به سند باالسری چندان توجهی نمی کنیم و بر این 
اساس چارچوب هایی که به صورت پیوسته باید تشکیل 
شود اینجا شکل نگرفته و ازاین رو برنامه های کالن 
ایران مانند کاسه مرغی های جهیزیه دختران ما  در 
می ماند که زیباست اما سالی یکبار هم کسی از آن 
استفاده نمی کند! در واقع به نظام برنامه ریزی در کشور 
ما کسی تأسی و تبعیتی ندارد و آخر دوره هم کسی 
نمی گوید چرا به برنامه و عملکرد درست نرسیدیم و 
اینجا آن میزان اعتقاد و باور به آن وجود ندارد. این 
انتظار اما هست که وقتی سطح برنامه از سطح کالن 
به سطوح پایین تر بخشی می رود، اجرایی تر باشد و یکی 
از جاهایی که این قابلیت جدی را دارد، شهرها هستند.

جدی ترین برنامه هایی که در شهرها بوده که جناب 
بله درست  بوده،  از سال 80  فرمودند  ارباب شیراني 
است از سال 80 شهرداری اصفهان رویکرد برنامه ریزی 
کالن را در پیش گرفت اما قبل از آن یک برنامه جامع 
و یک برنامه تفصیلی داشتیم که برنامه های جامع و 
تفصیلی مربوط به دهه های قبل از این است یعنی 
شهرها بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی پیش برده 
می شدند و طرح جامع را مکلف بودند هر 10 سال یکبار 
دوباره نویسی کنند که معمواًل این اتفاق هم نمی افتاد 
و ذیل طرح جامع، طرح های تفصیلی قرار داشتند که 
تقریبا مربوط به دهه 50 و 60 جامعه غربی است که 
بعدازآن دیگر جامعه غربی طرح های تفصیلی را کنار 

گذاشتند و امروزه چیزی به نام طرح های تفصیلی در 
نظام برنامه ریزی دنیا وجود ندارد اما ما همچنان در حال 
ادامه هستیم تا این اواخر که شهرداری اصفهان اقدام 
جدیدی داشته که طرح جامع شهری خود را با رویکرد 
نوین تهیه کند وگرنه ما می بینیم همچنان وزارت راه 
و شهرسازی با وزارت کشور طرحی تهیه می کنند و 
به عنوان طرح جامع ابالغ می کنند و ذیل آن هم طرح 
تفصیلی است و معمواًل طرح جامع تا آماده سازی شود 
4 سال از آن می گذرد و پس از 4 سال ابالغ می شود 
که دیگر انقضای موضوع شده است و بعد هنوز طرح 
ابالغ نشده مجبوریم الحاقیه به آن بزنیم یا طرح را 
تدقیق نماییم که اینقدر این تدقیق زیاد است که به 
نظر می رسد طرح جامع در کل عوض شده است. با 
این اعتبار ما یک نهاد برنامه ریزی در کشورمان نداریم 
و درعین حال که یک نظام برنامه ریزی متمرکز داریم 
اما ذیل این نظام برنامه ریزی متمرکز هر سازمان و 
دستگاهی برای خودش یک برنامه ای تدوین می کند 
دانشگاه های  و  داریم  آن  برای  زیادی  مثال های  که 
مختلف طرح های جامعی نوشته اند اما آیا یک طرح ملی 
آموزش عالی دارم که ابالغ کنم و بگویم دانشگاه ها 
ذیل آن برنامه های خود را تهیه کنید و مثاًل دانشگاه 
سطح یک، فراتحصیالتی باشد و دانشگاه سطح دو 
پژوهش محور باشد و دانشگاه سطح 3 آموزش محور؟ 
می بینیم که دانشگاه ها با هر سطحی از توانایی همه 
کاری می کنند و همه شهرهای ما با هر سطحی از 

جمعیت قرار است همه کاری بکنند چون ما یک سند 
باالسری نداریم که خودمان را متأثر از آن بدانیم.

در کشور در عمل تا دلتان بخواهد نهاد برنامه ریزی 
داریم هرچند بر روی کاغذ یک برنامه 5 ساله، یک 
چشم انداز 20 ساله و در قالب برنامه ها برنامه بخشی، 
فرابخشی و غیره هست اما وقتی در دل دستگاه ها یا 
استان ها می رویم می بینیم که به عنوان مثال استان های 
کشور همه برنامه آمایش برای خودشان تهیه کرده اند 
اما هیچ سند ملی آمایشی وجود ندارد که این موضوع 
به آن وصل شود و حاال ما سی وچند استان داریم که 
هرکدام بدون وجود سند باالدستی برای خودشان به 
دنبال صنعتی شدن هستند یا خواهان داشتن صنعت 
فوالدسازي هستند و ما اآلن بعد از سال ها می خواهیم 
سند ملی آمایش را بر اساس قانون و احکام دائمی 
برنامه پنج ساله ششم تهیه کنیم، درصورتی که 7 سال 
قبل سندهای آمایش استانی را تهیه کرده ایم یا بعضی از 
استان ها در حال تهیه هستند و اینجا نشان می دهد که 
ما از یک نهاد برنامه ریزی منسجم و کارآمد برخوردار 

نیستیم..
آیا ما یک سند ملی کالن شهرها داریم که در قالب آن 
خودمان را تنظیم کنیم؟ وقتی نداریم مثل این است که 
ما 15 کالن شهر داریم که هرکدام می توانند یک نهاد 
برنامه ریزی داشته باشند و در عمل هم این گونه است 

اما در شعار، ما سند و چشم انداز و غیره داریم.
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مشکل اساسی ما اين است که وقتی 
می گوييم برنامه، مفهوم اين است که 
تصميم گير ما بايد بر اساس برنامه 
تصميم گيری کند ولی االن اتفاقی که 
می افتد اين است که شما يك برنامه ای 
داريد و يك تصميم گيری ديگری اتفاق 
می افتد و بعد يك چيز ديگری رخ 
می دهد. 

دکتر بابك صفاري

ايمنا: پس مشخصاً اين فضا منفی است؟
دکتر اکبری: من نمی گویم فضا منفی است بلکه 
می گویم فضا ناکارآمد است چون مفهوم منفی چیز 
دیگری است و من می گویم در نظام برنامه ریزی و 
نهاد برنامه ریزی ما یک نهاد ناکارآمد داریم که نه رها 
هستند و آتش به اختیار که هر کس هر کاری خواست 
بکند و نه یک چارچوب نظام منسجمی داریم که با آن 

شاخص ها من خودم را باالنس و ارزیابی کنم.

اين  تا  کرد  بايد  چه کار  پس  حاال  ايمنا: 
به  و  کرد  سامان  به  را  برنامه ريزی  نظام 

يکسری نهادهای کارآمد تبديل کرد؟ آيا اين 
امکان پذير است و آيا اين امر نيازمند اراده 

سياسی است؟
دکتر اکبري: آنچه باید در نظام برنامه ریزی ما در همه 
سطوح تغییر کند تقدم برنامه بر بودجه است و آنچه در 
کشور ما تقدم دارد بودجه به برنامه است. اصل این 
است که می گوییم برنامه وبودجه درحالی که آنچه عمل 
می کنیم بودجه به برنامه است یعنی در اصل این برنامه 
است که از بودجه متأثر است نه بودجه متأثر از برنامه و 
این اولین گامی است که باید در تمام سطوح برداشت 
و دومین گامی که باید برداریم تا یک نظام برنامه ریزی 
کارآمد و چابک داشته باشیم تراکم زدایی و در پي آن 
تمرکززدایي از سیاست گذاری های موجود است. اگر 
نخست مقدم دانستن برنامه بر بودجه و دوم تراکم زدایی 
و تمرکززدایی از نظام برنامه ریزی در کشور اتفاق بیفتد 
به این معنا که نهادهای برنامه ریزی را حذف نکنیم و 
تنها آنها را در جهت اهداف مشخصی همگرا کنیم نظام 
برنامه ریزی کارآمد خواهد شد. در حال حاضر من وقتی 
آمایش استان را می نویسم شهرها کجای آن هستند؟! 
نمی دانم! وقتی شهرها برای خودشان برنامه می نویسند 
آمایش کجای آن است؟! نمی دانم! چرا چون ما این 
نکرده ایم،  برقرار  موجود  نهادهای  بین  را  همگرایی 
حداقل اگر در این دو سه موضوع، اقدامات جدی شود 
ما می توانیم بگوییم که یک نظام برنامه ریزی مبتنی بر 

ظرفیت ها، قابلیت ها و مزایای منطقه ای داریم که به 
استناد آن حاال می توانیم اهدافی را متناسب با مباحث 
اصلی آن برای کل نظام برنامه ریزی داشته باشیم و 
خودمان را بر اساس آن باالنس کنیم و وقتی بر اساس 
آن باالنس کردیم حاال می توانیم بگوییم هر منطقه، 
شهر یا کالن شهری متناسب با ظرفیت های خودش 

یک نظام برنامه ریزی مناسبی را نوشته است.

سند  اآلن  توصيفات  اين  با  خب  ايمنا: 
باالدستی موجود نيست و آنچه موجود است 
بحران های زيادی است که دست به گريبان 
با  می خواهد  است. شهر  مديريت شهری 
آلودگی شديد، بحران هاي اجتماعي، بيکاري، 
فقر و اعتياد و مسائل ريز و درشت اقتصادی 
و اجتماعی پرتعداد که گريبانش را گرفته 
خودش  آينده  و  خود  برای  و  شود  مواجه 
از  به مدل های خارج  اگر  برنامه ريزی کند. 
ايران نگاه کنيم، همواره پايه برنامه ريزی بر 
مبنای آمار بوده ضمن اينکه در حال حاضر 
ماهيت آمار عوض شده و حتی در مباحث 
از تحليل شبکه  های  برنامه ريزی، مقوالتي 
داده ها  کالن  مباحث  تا  گرفته  اجتماعی 
می گيرد.  قرار  مورداستفاده  و  مطرح شده 
آمار هستيم؟  گردآوری  بحث  کجای  در  ما 
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ما يك خشکسالی موقت در سال های 
78 تا 79 برای زاينده رود داريم که 
بی سابقه است اما اين را در برنامه 
چهارم لحاظ نمی کنيم چرا اين اتفاق 
می افتد؟ بخاطر اينکه به آن واقعيت 
چندان اتکا نمی کنيم که آن واقعيت 
خودش را در آمار و اطالعات نشان 
می دهد و اين درست است چرا که 
سازمان برنامه ريزی در کشورمان 
به دليل متصل نشدن به برنامه  
شهری و ما در آمار و اطالعات هم 
اين مشکل را داريم و امروز در شهر 
اصفهان اگر بخواهيم درآمد و هزينه 
خانوار شهر اصفهان را بخواهيد 
بدست آوريد، نمی توانيد. يعنی اينکه 
سازمان جمع آوری اطالعاتمان بر پايه 
شهرستان است نه شهر و ما برای 
اين دو ميليون هيچ مکانيزمی برای 
جمع آوری آمار و اطالعات نداريم. 

دکتر صفاري

لحاظ  به  برنامه ريزی مان  بحث  زيربناهای 
آماری تا چه اندازه مهياست و تا چه اندازه 

نياز به کار جدی دارد؟

دکتر بابك صفاری: در خصوص مسئله برنا مه ریزی 
و آمار باید گفت که تقریبا بدون آمار برنامه ریزی کردن 
مفهومی ندارد. منتهی یک مشکل بسیار جدی تری 
نظر  به  که  است  این  اشاره کنیم  بخواهیم  اگر  که 
می رسد در بحث مدیریت شهری یک شکافی وجود 
دارد بین برنامه ریزی و تصمیم گیری و بعدازآن پایش 
تصمیم گیری. اآلن مشکل اساسی ما این است که 
وقتی می گوییم برنامه، مفهوم این است که تصمیم گیر 
ما باید بر اساس برنامه تصمیم گیری کند ولی اآلن 
اتفاقی که می افتد این است که شما یک برنامه ای 
و  می افتد  اتفاق  دیگری  تصمیم گیری  یک  و  دارید 
بعد یک چیز دیگری رخ می دهد و جالب اینکه چون 
اصواًل برنامه ریزان ما از کسانی هستند که اهل مطالعه 
روش های جدید و با علم روز هستند، همیشه سعی 
می کنند برنامه ها را کامل بنویسند، مسئله این شده که 
هر بار که این کار را انجام می دهند از فضای کسی 
که در حال عمل تصمیم گیری است دور می شوند و 
در اینجا شکافی بین واقعیت و برنامه اتفاق می افتد. 
اآلن می بینیم برنامه ها خیلی شیک تر شده و روش ها 
هم روش های به روزتری شده است ولي در واقع نهاد 

برنامه ریز شما در حال برنامه ریزی بر اساس ایده ال های 
درگیر  واقعیت  چرخ دنده های  با  ولی  است  خودش 
نیست که یکی از آن چرخ دنده های واقعیت  بحث آمار 

و اطالعات است.
به عنوان مثال در برنامه جامع استان اصفهان می بینیم 
که در برنامه چهارم )1381 تا 1385( هیچ اثري از 
مسئله آب نمی بینیم که به عنوان یک مسئله جدی 
امروز با آن مواجهیم و در دوره برنامه قبل از آن هم 
با آن مواجه بودیم اما هیچ اثری از بحرانی که قرار 
بوده چند سال بعد گریبانمان را بگیرد نمی دیدیم و 
مگر می شود روندها را نگاه نکنیم؟ ما یک خشکسالی 
تا 79 برای زاینده رود داریم  موقت در سال های 78 
که بی سابقه است اما این را در برنامه چهارم لحاظ 
نمی کنیم. چرا این اتفاق می افتد؟ به خاطر اینکه به آن 
واقعیت چندان اتکا نمی کنیم که آن واقعیت خودش را 
در آمار و اطالعات نشان می دهد. این درست است 
که سازمان برنامه ریزی در کشور ما به برنامه  شهری 
متصل نیست اما ما در آمار و اطالعات هم این مشکل 
را داریم و امروز در شهر اصفهان اگر بخواهیم درآمد 
و هزینه خانوار شهر اصفهان را بخواهید بدست آورید 
نمی توانید چنین کاری انجام دهید یعنی اینکه سازمان 
جمع آوری اطالعاتمان بر پایه شهرستان است یعنی آن 
چیزی که هزینه می شود و آمار برای آن جمع آوری 
می شود شهرستانی است و جالب اینکه این شهرستان 

اصفهانی که درباره آن صحبت می کنیم 84 درصدشان 
شهری هستند که عمده آنها در شهر اصفهان زندگی 
می کنند و اگر مقیاس استانی باشد یعنی کل استان 
اصفهان حدود 40  بگیرید خود شهر  نظر  در  که  را 
درصد جمعیت کل استان اصفهان می شود و ما برای 
این دو میلیون هیچ مکانیسمی برای جمع آوری آمار و 

اطالعات نداریم.
حتی ساده ترین آمار و ارقامی که داده می شود حتی 
آمار بیکاری ها هم که استخراج می شود ما براي شهرها 
هیچ آمار دقیقي استخراج نمی کنیم. تازه امسال شروع 
شده که استان اصفهان پایلوت شود و نرخ بیکاری را 

به عنوان شهرستانی درآوریم.
 حاال با همه مشکالت، برنامه ریزی شهری در حال 
انجام است. ازیک طرف تصمیماتی در جای دیگری 
گرفته می شود و از طرف دیگر آمار و اطالعاتی که 
تولید می شود متناسب با نیازهاي برنامه ریزی نیست و 
جالب اینکه پژوهشگران شهری ما اگر مقاالت شهری 
را نگاه کنید همگی یک تقریبی بر آمارهای شهری از 
آمارهای شهرستانی با یک نسبتی از جمعیت و فعالیت ها 
می زنند؛ یعنی شما هیچ آمار شهری ندارید و می دانیم 
که هزینه های بسیاری برای شکل گیری این اطالعات 
جمع آوری  سازمان  آن  می شد  درحالی که  می شود 
اطالعات را به شهرهای بزرگ  و کالن شهرهایمان 
معطوف کنیم تا حداقل یکسری از آمار و اطالعات 
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شهرهای بزرگ را داشته باشیم.
و  آمار  جمع آوری  بحث  در  که  دیگری  نکته  البته 
اطالعات وجود دارد این واقعیت است که در بسیاری 
از کالن شهرها این مسئله هست که ارتباط شهرها با 
هم کم است. من معتقدم برای شهر اصفهان نمی توانید 
مرز بگذارید و مرز قراردادی که برای شهر می گذارید 
برای تصمیم گیری ها به درد نمی خورد. نمونه آن هم 
حمل ونقل است. مگر می توانیم حمل ونقل اصفهان را 
برنامه ریزی کنیم بدون آمار بهارستان؟ مگر می توانید 
و  فوالدشهر  و  شاهین شهر  شهرهای  آمار  بدون 
فالورجان؟ یعنی شما وقتی می خواهید آمار را جمع 
کنید مهم این نیست که مرز قراردادی شهر اصفهان 
را بگیرم و بگویم خیالم راحت است، به خاطر اینکه 
شما با یک خمینی شهری مواجه هستید که مرز آن با 
اصفهان تنها یک خیابان است و بنابراین ما همان گونه 
که باید نظام برنامه ریزی خود را اصالح کنیم ما باید 
برنامه ریزی  برای  را  اطالعاتمان  جمع آوری  نظام 
شهری مان اصالح کنیم وگرنه طبیعتا آن بازخوردهایی 
که باید در ساختار برنامه اتفاق بیفتد که بعد بر اساس 
آن شما بتوانید برنامه ریزتان را منتفع کنید که چنین 
اتفاقاتی نمی افتد و این ارتباط برقرار نمی شود و دوباره 
برنامه ریز در ذهن خودش یک برنامه جدیدتر با متد 
جدیدتر طراحی می کند و کارایی آن اتفاق نمی افتد و در 

واقع بازخوردی هم نخواهد داشت.
ايمنا: هر چه بحث پيش می رود، متأسفانه 

می بينيم که در الفبای اول اين بحث می مانيم. 
در  برنامه ريزي  می بينيم  توصيفات  اين  با 
کشور نه ساختار درست و کارآمدي دارد نه 
اين ساختار بر يك زيربناي محکم و دقيقي 
استوار است. من فکر می کنم اگر بخواهيم 
برنامه ها  خروجي  کارآمدي  روي  را  بحث 
پيش ببريم، تقريبا بی فايده است. اگر خود 
صالح  خود  که  آنگونه  را  بحث  دوستان 
نتايج  به  می کنم  فکر  ببرند  جلو  می بينند 

بهتري می رسيم.
دکتر ارباب شيرانی: چند نکته در صحبت های 
جناب دکتر اکبری بود که می توان از زوایای دیگری 
هم به آن نگاه کرد. آقای دکتر اشکاالتی که در نظام 
برنامه ریزی بود را اشاره کردند و مثالی از هلند آوردند 
درحالی که آنجا موردی وجود دارد که ما اینجا نداریم 
می دهیم  را  آن  شعار  که  است  وقت  خیلی  هرچند 
درحالی که عملی نشده و آن هم بحث »مدیریت واحد 
شهری« است. این مفهوم مدیریت واحد شهری ابداً در 
شهرهای ما جاری نیست و تعدد نهادهای برنامه ریزی 
هم یکی از شرایط آن است. درست است که شهرداری 
متولی اداره شهر است ولی همه چیز شهر به دست 
شهرداری نیست. نیروی انتظامی و امنیت و بسیاری 
مسائل حاکمیتی که دست استانداری است و بسیاري 
دیگر از فاکتورها برای اداره صحیح شهر خارج از کنترل 
شهرداری است بنابراین در این وضعیت باید ببینیم 

مشکالتمان را چگونه باید رفع و چاره جویی کنیم.
یکی از مشکالتی که داریم این است که کسانی که 
در حال انجام برنامه ریزی هستند یا از قبل این کاره 
بودند، به جایگاه و سطوح برنامه ریزی دقت نمی کنند. 
آن برنامه جامع توسعه شهر که قباًل تحت عنوان طرح 
جامع تنظیم می شده در یک سطحی مطرح می شود اما 
سطح برنامه ریزي داخل سازمان هایی مثل شهرداری، 
استانداری، آموزش وپرورش یا میراث فرهنگی در یک 
سطح پایین تر قرار می گیرد. اگر برنامه جامع را یک 
برنامه کالن و بلندمدت بدانیم، برنامه ریزی در سطح 
شهرداری یا دانشگاه یک سطح میان مدت و راهبردی 
خواهد بود و وقتی در سطح عملیاتی وارد می شویم 
بحث بودجه مطرح می شود و این تقدم برنامه بر بودجه 
دقیقا با این سطوح برنامه ریزی تناسب دارد و بعضاً به 
این توجه نمی شود که آنچه به عنوان سند باالدستی از 
آن صحبت می کنیم، راهنمایی برای سطوح پایین تر 
این  از  استفاده  با  باید  پایین تر  در سطوح  و  می دهد 
راهنماها هدف گذاری کنیم و مؤلفه های برنامه ها را 
تنظیم کنیم که بعضاً از این غفلت می شود. این خود 
این باشد  از دالیل شاید  دالیل مختلفی دارد. یکی 
که نگاه جامع و سیستمی در برنامه ریزی وجود ندارد. 
اقتضای این نگاه سیستمی این است که برنامه ریزی 
را یک طرفه نبینیم و برنامه ریزی یک فرآیند دوسویه 
است، همان گونه که یک فرآیند مشارکتی و از تعامل و 
مشارکت ذینفعان باید شکل بگیرد و درعین حال یک 

فرآیند باال به پایین و پایین به باالست.
اینکه می گویند سند باالدستی نداریم من هم می خواهم 
بگویم هم موافقم هم مخالف. در دانشگاه صنعتی وقتی 
سند تحول را تدوین می کردیم دیدیم که الی ماشاءاهلل 
سند باالدستی داریم؛ در حوزه نظام آموزش عالی سند 
اسالمی کردن دانشگاه ها را داریم، سند چشم انداز را 
داریم و حداقل 10 سند مصوب که تکالیفی را برای 
آموزش عالی در حالت عادی و برای دانشگاه به طور 

خاص تعریف کرده که تحت عنوان سند هستند.

دکتر اکبری: آقای دکتر آنها سند نیستند، پالِسی 
را  کشور  ساله   20 سند  اآلن  هستند.  )سیاست( 
محور   13 در  را  کشور  علمی  جامع  نقشه  داریم، 
مکان مندی  که  هستند  پالِسی هایی  اینها  داریم. 
آنها تبیین نکرده ایم. خود آموزش عالی به  را در 
آیا  داشت  باالسری  سند  اگر  واحد،  یک  معنای 
عالی  آموزش  موسسه  که 2680  می پذیرفتیم  ما 
داریم  یک چیزهایی  ما  باشیم؟  داشته  کشور  در 
عالم  کجای  هیچ  به  نپردازیم  یا  بپردازیم  که 

برنمی خورد.

دکتر ارباب شيرانی: آقای دکتر قبول دارم که 
باشیم ولی  اشکال داشته  در سندها ممکن است 
رسمی  سند  می بینیم  ما  اجراست.  در  ما  مشکل 
می گوید:  دولت  رئیس  مقطعی  یک  در  را  کشور 

جلوی  نمی تواند  هیچ کسی هم  نمی کنم!«  »اجرا 
او را بگیرد.

دکتر اکبری: چون به هیچ جایی برنمی خورد و 
را در لحظه، می بوسم و می گذارم کنار  من سند 
که  مجلس  وقتی  آنهم  ندارم.  کاری  آن  به  و 
قانون گذار است، می نشیند خودش سند می نویسد، 

مجلسی که خودش فقط قانون گذار است.

دکتر ارباب شيرانی: اشکال همین است. اشکال 
دخالت  وظایف همدیگر هم  در  ما  که  است  این 
را  شهرداری  ما  مثال  به عنوان  اآلن  می کنیم. 
شورای  سرش  باالی  نظارتی  دستگاه  و  داریم 
شهر را داریم. شورای شهر شورای شهر است یا 
شهرداری؟ خود این یک پارادوکسی است که در 
تدوین، نظارت و اجرای برنامه ها با آن مواجهیم. 
بهترین  دیگر  شد  خلط  اگر  مرز  این  اینکه  برای 
آدم های برنامه ریزی را هم بیاورید دیگر نمی توانید 
چیزی از آن دربیاورید. برنامه جامع توسعه شهری 
هم که اخیراً رونمایی شد، سه مفهوم است که باید 
به آن توجه کنیم. یک وقت است که روی ضرورت 
و چرایی آن صحبت می کنیم که آیا چنین سندی 
ضرورت  روی  نظرم  به  خیر؟  یا  دارد  ضرورت 
در  همین که  و  نیست  شبهه ای  و  هیچ شک  آن 
می بینیم  نقطه  یک  را  شهر  آمایشی،  برنامه های 
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يکی از مشکالتی که داريم اين 
است که کسانی که در حال انجام 
برنامه ريزی هستند يا از قبل اين 

کاره بودند، به جايگاه و سطوح برنامه 
ريزی دقت نمی کنند. آن برنامه جامع 

توسعه شهر که قبال تحت عنوان 
طرح جامع تنظيم مي شده در يك 
سطحی مطرح می شود اما سطح 

برنامه ريزي داخل سازمان هايی مثل 
شهرداری، استانداری، آموزش و 

پرورش يا ميراث فرهنگی در يك 
سطح پايين تر قرار می گيرد. اگر 
برنامه جامع را يك برنامه کالن و 

بلندمدت بدانيم، برنامه ريزي در سطح 
شهرداری يا دانشگاه يك سطح ميان 
مدت و راهبردی خواهد بود و وقتی در 

سطح عملياتی وارد می شويم بحث 
بودجه مطرح می شود و اين تقدم 

برنامه بر بودجه دقيقا با اين سطوح 
برنامه ريزی تناسب دارد و بعضا به 

اين توجه نمی شود که آنچه به عنوان 
سند باالدستی از آن صحبت می 

کنيم، راهنمايی برای سطوح پايين تر 
می دهد و در سطوح پايين تر بايد با 
استفاده از اين راهنماها هدف گذاری 
کنيم و مولفه های برنامه ها را تنظيم 

کنيم.

دکتر ارباب شيرانی توجه  زنده  موجود  یک  به عنوان  تحوالتش  به  و 
نمی کنیم، این خود ضرورت تدوین چنین سندي را 
ایجاد کرده است اما چیستی و چگونگی تدوین آن 
برنامه محل نقد جدی است و حداقل با رویکردی 
که این موضوع مطرح می شود و به عنوان مثال در 
چگونگي آن می بینیم به شهرداری گفته می شود 
نباید  شهرداری  تدوین نشده،  جامع  برنامه  این  تا 
هیچ کاری انجام دهد و در بُعد چیستی آن هم اگر 
بر سطوح آن برنامه توجه نکنیم آن وقت با برنامه 
یک  راهبردی  مسائل  بیایند  می خواهند  جامع 
سازمان مثل شهرداری را جواب دهند که آن هم 
راه به جایی نمی برد و در خوش بینانه ترین حالتش 
ما یک خروجی هایی تولید می کنیم که تنها حالت 
تزئینی چیني مرغي را دارد و در قفسه کتاب ها جا 
می گیرد و تنها آن کتاب کمی مدرن تر شده ولی 
اتفاقی نمی افتد چون روی چیستی و چگونگی آن 

همگرایی و وفاق صورت نگرفته است.
اصال وقتی موضوع برنامه ریزی داخل یک سازمان مثل 
شهرداری را مطرح می کنیم، برنامه ریزی یک فعالیت 
پیچیده و چندبعدی است و نمی شود یک فرمول مدون 
و نسخه ای برای آن داد و کاماًل به تعامل و همزیستی 
قسمت های مختلف برمی گردد و اگر این برنامه ریزی را 
به یک حوزه تخصصی دادی اشکالی که پیش می آید 
این است که آن برنامه ریزی به رنگ و بوی آن حوزه 
تخصصی درمی آید درصورتی که برنامه ریزی باید جامع 

همه حوزه ها باشد یعنی ما مثاًل اگر در دستگاهی مثل 
شهرداری برنامه ریزی را به یک بخش مانند حمل ونقل 
دادیم خروجی آن در این حالت چیزی می شود به رنگ 
و بوی حوزه حمل ونقل و دیگر از شهرسازی، خدمات 
شهری یا از حوزه فرهنگی چیزی در آن نخواهد بود یا 
کمرنگ خواهد بود و این یک اشکال است که در بحث 

قبلی من ردپای آن هست.

مهندس فرداني: در هر نهادی از برنامه ريزی 
در يك سطحی اگر بياييم فضای شهری را 
مدنظر قرار دهيم برنامه ريز بايد بين فضای 
برنامه ای  مردم  و  سياست گذار  ذهنی 

عمدتا  ساختاری،  دليل  به  کند  تدوين  را 
برنامه ريزان به سمت سياست گذار می روند 
و عمدتا برنامه ها و خروجی آنها چيزهايی 
است که مناسب برای مردم و شهروندان 
عمدتا  صفاري  دکتر  گفته  به  ما  و  نيست 
و  آمار  وجود  عدم  دليل  به  تصميماتمان 
اطالعات نظام مند ذهنی و اقتضايی است. 
اين را چگونه مديريت کنيم که خروجی يك 
تعادل  برنامه است  که  برنامه ريزی  فرآيند 
سياست های  و  شهروندان  نيازهای  بين 

مديريتی را بتواند ايجاد کند؟ 
دیگر  با  اقتضایی  برنامه ریزی  اواًل  اکبری:  دکتر 
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برنامه ریزی ها خیلی فرق می کند. آنچه دکتر صفاری 
اشاره کردند اینکه وقتی شما اطالعات و آمار ندارید 
ذهنی می شود چون شناخت شما  برنامه ریزی هم 
ذهنی است و در بحث برنامه ریزی راهبردی، یکی 
بزند  آسیب  است  ممکن  که  اساسی  اشکاالت  از 
افراد بر اساس شناخت ذهنی برنامه  این است که 
بنویسند نه شناخت علمی. به خاطر همین هم ما 
در چارچوب برنامه ریزی یا هر چارچوب اجرایی آن 
می گوییم این سه گام شناخت که شامل تشخیص، 
تحلیل و تجویز است باید رخ دهد. حاال آنچه شما 
می پرسید و می گویید که وقتی ما برنامه ریزی می کنیم 
نه جهت  به طرف سیاست گذاری ها می رویم  بیشتر 
کاربر و مسئله های موجود آن اینکه برنامه ریزی را 
آرمان گرا ببینیم یا مسئله محور؟ معمواًل رویکردهای 
و  نحوی چشم انداز محور  به  آرمان گرا  برنامه ریزی 
آرمان محور است که به سمت خواسته های مردم 

و واقعیت های روبروی جامعه می رود و البته هرکدام 
ممکن  که  باشد  داشته  اشکاالتی  می تواند  اینها  از 
مثاًل  نباشد.  درست  می خواهند  مردم  آنچه  است 
مجوز  می شود،  هرچه  تا  می خواهد  دلشان  مردم 
فضای  درصد   80 و  بدهی  آنها  به  ساخت وساز 
شهری را مسکونی کنی و 20 درصد را به مابقی 
اختصاص دهی. درصورتی که یک استاندارد متفاوتی 
با اینها وجود دارد آیا برآورده کردن این خواسته درست 
است؟ لزوماً این درست نیست که نظام برنامه ریزی 
را بر اساس خواسته های مردم بنویسیم چون خیلی 
وقت ها خواسته های مردم ممکن است متأثر از منافع 
جمعی نباشد و منافع فردی و شخصی را معیار قرار 
دهد لذا وقتی بحث از برنامه ریزِی راهبردی می شود 
باید به سمت مسئله محورها رفت و آنچه ایده ای است 
را هدف قرارداد و مردم را برای تحقق آن به مشارکت 

بگیریم.

مشکلی که ما داریم این است که در تدوین برنامه، مردم 
دخالتی ندارند وقتی در تدوین برنامه مردم را دخالت دادیم 
و یک برنامه ریزی مشارکتی را تدوین کردیم و نهادهای 
مختلف در تهیه آن درگیر شدند حاال برای اجرای آن 
هم دغدغه دارند و برای تحقق آن هم تالش می کنند 
و امروزه فرق برنامه ریزی راهبردی با برنامه ریزی سنتی 
و قدیمی یکی از فرض های شش گانه آن همین است. 
اتاق دربسته  افراد در یک  برنامه ریزی مرسوم،  برای 
می نشینند و برنامه را پس از تدوین برای اجرا جلوی 
مجریان می گذارند اما در برنامه ریزی راهبردی شما در 
اتاق دربسته نمی نشینی، می روی عوامل محیطی و 
عوامل خارجی را می بینی، کاربران را در همه سطوح 
می شناسی و حاال سعی می کنی آنها را در تدوین برنامه 
مشارکت دهی، پس نباید شناخت ذهنی داشته باشیم. 
چه موقع شناخت علمی داریم وقتی به اندازه کافی آمار 
و اطالعات وجود داشته باشد؛ اما برنامه ریزی اقتضائی 
آن است که شما متناسب با شرایط پیرامونی محیطی 
خودت را بتوانی انطباق بدهی و از قبل گارد مشخصی 
برای خودت ایجاد نکرده باشی یک جامعه وقتی خیلی 
انعطاف پذیر باشد از برنامه ریزی اقتضائی استفاده می کند 
هماهنگ  می آید  پیش  که  شرایطی  با  را  و خودش 
می کند و اینقدر انعطاف در آن هست که متناسب با 
محیط پیرامون، خودش را وفق می دهد و ما اآلن در 
نظام برنامه ریزی خود سعی می کنیم به یک برنامه ریزی 
راهبردی و تا حدودی اقتضائی دست پیدا کنیم، هرچند 
از یک ساختار و هیکل منعطف برخوردار نیستیم اما 

مشکلی که ما داريم اين است که در 
تدوين برنامه، مردم دخالتی ندارند 

وقتی در تدوين برنامه مردم را دخالت 
داديم و يك برنامه ريزی مشارکتی را 

تدوين کرديم و نهادهای مختلف در 
تهيه آن درگير شدند حاال برای اجرای 
آن هم دغدغه دارند و برای تحقق آن 

هم تالش می کنند و امروزه فرق برنامه 
ريزی راهبردی با برنامه ريزی سنتی و 

قديمی يکی از فرض های شش گانه آن 
همين است. برای برنامه ريزی مرسوم، 
افراد در يك اتاق دربسته می نشينند و 

برنامه را پس از تدوين برای اجرا جلوی 
مجريان می گذارند اما در برنامه ريزی 

راهبردی شما در اتاق دربسته نمی 
نشينی، می روی عوامل محيطی و عوامل 

خارجی را می بينی، کاربران را در همه 
سطوح می شناسی و حاال سعی می کنی 

آنها را در تدوين برنامه مشارکت دهی، 
پس نبايد شناخت ذهنی داشته باشيم. 

دکتر اکبري
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تالش می کنیم این اتفاق بیفتد.
در ارتباط با نکته جناب ارباب شیرانی، من در این دوساله 
به نوعی خواهش  ایران  آمار  مرکز  از  و  کردم  تالش 
تهیه  اولیه  را در اصول  کردم بحث GDP شهری 
برنامه بگذارند. ما ارزش افزوده شهرستان ها را حساب 
کردیم، ولی تا دیتابیس )پایگاه داده( و اطالعات شهری 
نداشته باشیم خیلی تصمیم گیری های ما درست از آب 

درنمی آید.

ايمنا: اين بحث راهبرد کجا بايد شکل بگيرد؟ 
چگونه  اصفهان  آينده شهر  سال  مثالً 20 
شهری خواهد بود؟ شهری صنعتی است يا 
گردشگری يا مثالً دانشگاهی؟ توجه به اين 
موضوع آيا شکل گرفته و بدان توجهی شده 
است و در کجا بايد به آن توجه شود؟ آيا 
در دولت، شهرداری، سازمان برنامه وبودجه، 
کجا بايد اين امر شکل بگيرد و اگر شکل 
نگرفته برنامه نويسی های کنونی بر چه مبنايی 

است و چه مسيری را طی خواهد کرد؟
دکتر اکبری: اینکه من در ابتدا عرض کردم که کل 
نظام ما به کدام سمت می خواهد برود به سمت صنعت، 
خدمات، اقتصاد دانش بنیان و غیره باید در سطح کالن 
و  موقعیت  اساس  بر  و  بگذاریم  اصلی  چهار هدف 
ظرفیت منطقه خودمان را با آن باالنس کنیم. یک 
اصول و هدف ملی داریم و حاال می خواهیم جایگاه 
چشم انداز  حوزه  کشورهای  اقتصادی  و  علمی  اول 

1404 را برای خودمان کنیم. حاال آمدیم بگوییم که 
سهم اصفهان براي این رسیدن چقدر است؟ آیا از ما 
خواسته اند؟ ما 15 کالن شهر و 34 استان داریم. اولین 
بار است که آمده ایم برای ارزیابی عملکرد شاخص 
ارزیابی  شاخص  ما  قبلی  برنامه های  گذاشته ایم، 
عملکرد نداشته که بتوانیم برنامه را رصد کنیم. اینکه 
اصفهان چه می خواهد باشد طبیعتا من متناسب با آن 
باید بگویم ما تصوری که برای اصفهان برای 1404 
می خواهیم این است که مثاًل می خواهیم یک شهر 
دوستدار گردشگر با یک محیط زیست سالم داشته 
باشیم. البته این کار را برای اصفهان در چشم انداز انجام 
دادیم اما اینکه چقدر در تحقق آن تالش کردیم یک 
بحث دیگری است و حداقل در سال 88 این کار برای 
اصفهان انجام شد و برای این ویژن 12 هدف کالن 
داشتیم. منتهی چقدر برای تحقق آن بودجه گذاشتیم 
هم یک بحث دیگری است وگرنه اصفهان از نگاه 
شهردار شیراز آقای قادری که یادم هست در سال 83 
ایشان مي گفتند »فرق اصفهان با شیراز که اصفهان 
موفق تر عمل کرده این است که شما 1404 را در 
اصفهان دارید و ما شیرازی ها هنوز چیزی نداریم.« این 
است که ما حداقل یکسری از فعالیت هایمان به سمت 

آن سند جهت گیری می شود.
ايمنا: پس بنا به گفته شما، اصفهان ويژن 
دارد، اما حتي من )احمد جلوه( که خبرنگار 
شهري هستم، از آن بی اطالعم و همان طور که 
اشاره رفت، پشت درهاي بسته، تعريف شده 

و مردم اصال نه در تدوين آن هيچ جايگاهي 
داشته اند و نه به آنها اطالع رسانی شده و نه 

اصوالً در اين معادله حضور  دارند.
دکتر اکبری: ما در طرح تفصیلی به سر می بریم و 
ما CDS )استراتژي  توسعه شهري( را اجرا نمی کنیم 
و در طرح تفصیلی و طرح جامع کاری به مردم نداریم 
اما در CDS چهار رکن دارد که یکی از آنها این است 
که مردم در جریان همه امور قرار بگیرند و بحث دوم 
آن کیفیت زندگی مردم است و این دو فاکتور مردمی 
است حاال رقابتی شدن فاکتورهایی هستند که مدیریت 
شهری باید آنها را اجرا کند ولی دو مورد از آن مربوط 

به مردم است.
دکتر ارباب شيرانی: اآلن در کشور افق زمانی که 
همه زیرمجموعه ها را مانند یک چرخ در حیطه خود 
گرفته، چشم انداز 20 ساله است و ما می بینیم برای 
1404 تالشی در یک مقطعی شده و درست یا غلط 
دورنمایی است که می خواهیم در 1404 به این مقطع 
برسیم و در همان بازنگری چشم انداز شهرداری هم 
روی افق بحث بود، اآلن چشم انداز شهرداری 1404 
است و در بازنگری بحث بود که اگر قرار بر تغییر است 
این افق را جلو یا عقب ببریم و واقعیت این است که 
کشور برای بعد از 1404 هیچ سندی ندارد و مثل این 
است که پایان تاریخ برای کشور است و هیچ افقی 
برای بعد از 1404 وجود ندارد و هیچ دورنمایی برای 

کشور نداریم.
دکتر اکبری: ما حتي خودمان را با همان سند 20 

دکتر اکبري

 ما 15 کالن شهر و 34 استان داريم. 
اولين بار است که آمده ايم برای ارزيابی 
عملکرد شاخص گذاشته ايم، برنامه های 
قبلی ما شاخص ارزيابی عملکرد نداشته 

که بتوانيم برنامه را رصد کنيم. اينکه 
اصفهان چه می خواهد باشد طبيعتا من 

متناسب با آن بايد بگويم ما تصوری که 
برای اصفهان برای 1404 می خواهيم 

اين است که مثالً می خواهيم يك شهر 
دوستدار گردشگر با يك محيط زيست 

سالم داشته باشيم.
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ساله هم تنظیم نکردیم. ما در سند 20 ساله سوم 
هستیم، ترکیه و عربستان قبل از ما هستند و بقیه بعد 
از ما هستند. حاال آیا ما سوم تر شده ایم؟ حاال بر اساس 
شاخص هایی در حال تنظیم خودمان هستیم. متوسط 
شاخص های سند 20 ساله ما را سوم نشان می دهد و از 
ابتدا هم سوم بوده ایم، منتهی فاصله ما با نفر اول و دوم 
کمی بیشتر شده است و ما داریم از دو کشور جلویی 
عقب می افتیم و پشت سری ها به ما نزدیکتر می شوند. 
حاال اینکه ما چه برنامه اصالحی برای آن داریم، تقریبا 
می توان گفت که اآلن هیچ برنامه اصالحی نمی توانیم 
داشته باشیم تا باید بگوییم جایگاهمان را حفظ کنیم. 
در شرایطی که پیش روی ما هست خیلی امیدوار بودیم 
که بعد از برجام با توجه به اینکه عربستان درگیر جنگ 
و ترکیه درگیر کودتاي نافرجام و منازعات داخلی شد، 
حس کردیم ما احتمااًل می توانیم جلو بزنیم که این طور 

نشد.
برنامه ای  بخواهيم  اگر  فرداني:  مهندس 
انسان محور تهيه کنيم که مبنای آن شهروندی 
باشد مسلم است که بايد مهندسی، بخشی از 
آن باشد  و تمام رشته ها حضورداشته باشند. 
در آن شرايط، نهاد همسو کننده و برنامه ريز 
کلی که بتواند اينها را کنار هم بگذارد تا آن 
برنامه جامع شهروندمحور پيش بيايد کدام 

نهاد است؟ 

دکتر اکبری: نگاه راه و شهرسازی کاماًل کالبدی 
و فیزیکي است و آنچه تهیه می کند از این جنس 
است. کاری که امسال ما کردیم، چون من عضو 
تیم راهبردی سند ملی آمایش هستم، آمدند با راه 
و شهرسازی توافق کردند که شما بخش کالبدی 
آمایش را داشته باشید چون ما می گوییم انسان، 
نقشه برداری  سازمان  با  فضا  مورِد  فضا.  فعالیت، 
با  فعالیت  و  انسان  راه و شهرسازی و موضوع  و 
اگر  نهاد  چند  این  و  است  برنامه وبودجه  سازمان 
کنار هم قرار بگیرند که سازمان نقشه برداری هم 
در حال همکاری است و نقشه های زمین شناسی 
را تهیه کرده و این یک ترکیب از همه افراد است و 
یک مقدار از جنس کالبدی و فیزیکي برنامه های 
ما کمتر می شود. به طور خاص وقتی داخل شهر 
بیاییم، امیدوارم طرح جامع شهری که کلید خورده 
قباًل  را  تذکر  این  بنده  نشود.  کالبدی  آن  جنس 
دادم وقتی لیدر شهرسازی شود، این استعداد وجود 
برنامه ها به سمت کالبدی شدن حرکت  دارد که 

کند.

نمره ای  چه  بفرماييد  لطفاً  ابراهيمي:  دکتر 
به وضعيت فعلی برنامه ريزي در شهرداری 

اصفهان می دهيد؟ 

 17 گذشته  وضعیت  به  نسبت  من  اکبری:  دکتر 
می دهم و نسبت به شهرهایی چون مشهد و شیراز 15.

گذشته  با  مقایسه  در  هم  من  شیرانی:  ارباب  دکتر 
17 یا 18 می دهم و نسبت به شهرهای دیگر مطلق 
نمی توان نظر داد چون مثاًل مشهد در برخی موضوعات 
از اصفهان جلوتر است و در یک حوزه هایی حتی آنها به 
ما نگاه می کنند و الگو می گیرند. من نسبت به شهرهای 

دیگر 16 یا 17 می دهم.
دکتر صفاری: واقعاً سیستم معاونت برنامه ریزی از 
سال 88 تاکنون تفاوت های چشمگیر و دستاوردهای 
شهرداری  در  اولین بار  برای  و  داشته  فوق العاده ای 
می بینیم که تخصیص را حوزه معاونت برنامه ریزی 
و  است  خوبی  بسیار  اتفاق  این  که  می دهد  انجام 
کارهایی که در حال انجام است، کارهایی جدی است و 
این مکانیسم را در هیچ کدام از شهرها نداریم و تنها در 
اصفهان است و تصور می کنم اگر به صورت موضوعی 
به شهرداری ها نگاه کنیم من خیلی امتیاز پایین تری به 
شهرداری اصفهان در حوزه برنامه ریزی نسبت به دیگر 
شهرها نمی دهم، حتی در مشهد هم بسیاری از اتفاقات 
که می بینیم تنها ظاهر ماجراست و وقتی وارد عمل 

می شوی مبحث طور دیگری است.
دکتر اکبری: من با شاخص گرایی مقایسه می کنم 
که مثاًل چند هتل مشهد دارد و اصفهان چند هتل 

دارد؟ چند خط مترو در اصفهان هست در مشهد چند 
خط راه اندازی شده است؟ یکی از موارد مهم جلب 
سرمایه گذار و مشارکت است. البته این مربوط به کل 
شهر است و من برنامه ریزی در کل شهر را می گویم و 
حال پرسش شما که در خصوص معاونت برنامه ریزی 
شهرداري اصفهان است تا حدودي موضوعش فرق 
دارد. ولی در همین شهرداری اصفهان هم در برخی 
موارد موفق نبوده ایم. شیراز از ما دیرتر مترو را شروع 
کرد و زودتر به بهره برداری می رساند، جلب مشارکت 
سرمایه گذار در مشهد و شیراز خیلی خوب بوده که ما تا 

این حد موفق نبوده ایم.
دکتر صفاري: من تصورم این است که تبعیتی که 
شهرداری اصفهان از معاونت برنامه ریزی دارد، حتی 
نسبت به تهران بسیار بیشتر است و حتی در حال 
بیشتر شدن هم هست و معاونت برنامه ریزی آنها در 

شهرداری لیدر نیست.
دکتر اکبری: نباید موضوعات را با تهران مقایسه 
کرد و باید با شهرهای دیگر مثل مشهد و شیراز 
مقایسه کرد. نمی توانیم تهران را مبنا قرار دهیم 
و  کنیم  مقایسه  می توانیم،  دیگر  شهرهای  با  اما 
من نسبت به حوزه برنامه ریزی در این چند شهر 

به شهرداری اصفهان نمره 17 می دهم.
ايمنا: سپاس فراوان از اساتيدي که در اين 

ميزگرد، حضور يافتند.

در اين دوساله تالش کردم 
و از مرکز آمار ايران به نوعی 
 GDP خواهش کردم بحث
شهری را در اصول اوليه 
تهيه برنامه بگذارند. ما 
ارزش افزوده شهرستان ها را 
حساب کرديم، ولی تا پايگاه 
داده اطالعات شهری نداشته 
باشيم خيلی تصميم گيری های 
ما درست از آب درنمی آيد.

 دکتر اکبري
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از طرح هاي کالبدي تا طرح هاي توسعه اي
اصفهان یکی از نخستین شهرهای مهم عصر جدید 
است که یک برنامه ریزی توسعه کالبدی شهری 
درانداخت. این طرح توسعه شهری به اواخر قرن 
عباس  شاه  که  می گردد  بر  میالدی  شانزدهم 
اصفهان را به پایتختی برگزید و این شهر که عمدتا  
پیرامون میدان کهنه قرار داشت به سمت زاینده رود 

بر مبنایی اصولی توسعه داد.
مهمترین کار در این دوره، طراحی میدانی جدید 
بود: میدان نقش جهان که گویای اتصال بسیار 
با  جدید  شهری  فضای  طرح  خوش  و  مدبرانه 
مهم  تصمیم  دومین  بود.  تر شهر  قدیم  ساختار 
این  بود.  چهارباغ  خیابان  ایجاد  اصفهان،  درباره 
بلوار همانند یک رابط شمالی- جنوبی شهر قدیم 
ساخته شده بود، از نکات مهم دیگر طراحی شهری، 
بنابراین،  بود.  یا مادي ها  آبرسانی  سیستم توزیع 
ساختار شهر اصفهان در دوره صفوی را می توان با 
دو محور عمده توصیف نمود: اول، محور شمالی - 
جنوبی به موازات رکن اصلی قدیم شهر که در کنار 
آن رشته های اصلی بازار شکل گرفته بودو دوم، 
محور شرقی- غربی به موازات رودخانه زاینده رود 
و شعبات مصنوعی اش یا همانم مادی ها، در حالی 
که محور اول توسعه، محیط ساختمانی اصفهان را 
شکل می دهد، محور دوم عنصر طبیعی است که 

بر روی زندگی شهری تأثیر می گذارد. 
از همین رو می توان به جرئت گفت مهمترین و 
تأثیرگذارترین دوره های طراحی شهری در دوره 
ایران،  در  شهرسازی  تکامل  اوج  که  بود  صفویه 
محسوب می شود و نهایتاً موجب ایجاد و شکل 

گیری »مکتب شهرسازی اصفهان« شد.
و  معمارانه  گزارش  نخست،  پهلوي  زمان  در 
شهرسازانه بودوئن در سال 1932/1311 در شماره 
»دو اوربانیزم« مقطع بسیار مهمی را رقم می زند. 
سال های 1309 به بعد دوران استقرار پهلوی اول 
و اوج گیری آن است و آنچه بودوئن ارائه داده نه 
سخن از تحرک جدید است بلکه شرحی است از 

آنچه اصفهان در دوران صفویان بوده است. 

 ■ طرح كوكس
 اما طرح های توسعه شهری مدرن یک دهه پس 
از جنگ دوم جهاني آغاز شد. در 1958 )1337( 
نخستین طرح توسعه شهری اصفهان توسط دفتر 
فنی وزارت کشور و از طریق مشاور آلمانی به نام 
معتقدند،  کارشناسان  برخي  شد.  تهیه  کوکس 
قابل تقدیر و ماندگار  آثار طرح کوکس، طرحي 
بوده چراکه نتایج برخورد آگاهانه و برنامه مند آن 
توانسته است با وجود گسترش هاي خود به خودي 

و غافلگیر کننده، تاثیر عوامل و گروههاي ذینفع 
و ذي نفوذ، ضعف سازماني، مالي، فني و پرسنلي 
ریزي،  برنامه  تجارب  کمبود  اجرایي،  ارگانهاي 
فقدان مشارکت آگاهانه مردمي و مسائلي از این 
قبیل همچنان سیماي شهر را از تغییرات بنیان کن 

حفظ کند. 

■ طرح جامع اول )ارگانیک(
دومین طرح توسعه شهری اصفهان، طرح جامع 
شهر است که توسط مشاور ارگانیک تهیه شد و در 
سال 1350 به تصویب رسید. این طرح نخستین 
طرح جامع رسمی شهر اصفهان است و ذیل آن 
طرح سومین طرح توسعه شهری اصفهان )تصویب 
تفصیلی رسمی شهر  اولین طرح  نیز  و   )1353

اصفهان ترسیم شد. 
این طرح زمانی شکل گرفت که به واسطه ی رشد 
قابل مالحظه ی  افزایش  شهرنشینی،  و  صنعت 
شهر  و  بود  مشهود  اصفهان  شهر  در  جمعیت 
به صورت   )1335-45( آن  از  پیش  ساِل  ده  در 
لگام گسیخته گسترش یافته بود. لذا طرح مذکور، 
اساس  بر  و  جدی  به طور  را  اصفهان  گسترش 
بافت  کاراکترهای  حفظ  و  قدیم  شهر  الگوهای 
کهن مطرح کرد و این شهر را به سمت شمال و 

 مهم ترين و تأثيرگذارترين دوره های 
طراحی شهری در دوره صفويه بود که اوج 
تکامل شهرسازی در ايران، محسوب می 
شود و نهايتاً موجب ايجاد و شکل گيری 

»مکتب شهرسازی اصفهان« شد.
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برنامه اصفهان + 22 به عنوان اولين برنامه 
پنج ساله توسعه عمرانی، اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری اصفهان طی سال های 
1379-1375 به اجرا درآمد. در اين 

برنامه سعی شد تا با اجرای پروژه های 
فرهنگی و اجتماعی، پروژه های حمل ونقل 

و ترافيك و پروژه های فضای سبز و 
حفظ و احيای محيط زيست، مقدمات 

ايجاد شهری سالم و با طراوت که تمامی 
مظاهر انسان زيستی را در برداشته باشد 
ايجاد گردد. هرچند تعدادی از پروژه های 

اين برنامه به اجرا درنيامد و يا تکميل و 
احداث آن ها به دومين برنامه پنج ساله 

شهرداری اصفهان موکول گرديد، ليکن 
برنامه اصفهان +22 سرآغاز برنامه ريزی 

و مديريت متفکرانه شهر اصفهان بود 
که ثمرات و دستاورد های باارزش و 

گران بهايی را در عرصه های فرهنگی، 
خدماتی، زيست محيطی، ترافيکی و 

عمرانی به همراه داشت.

شمال غرب سوق داد.
■ طرح جامع دوم )تجدیدنظر در طرح جامع 

شهر(
اداره  تهیه شده توسط  دومین طرح جامع شهر 
کل وقت مسکن و شهرسازی استان اصفهان و در 

1367 مصوب شد.

برنامه ريزی های 
توسعه اي 5 ساله 
شهرداری اصفهان

نظام  اصلی  ارکان  از  یکی  شهری  برنامه های 
محسوب  مدرن  دوره  در  شهری  مدیریت 

می شوند.
برنامه  دوره  چهار  تاکنون  اصفهان،   شهرداری 
پنج ساله تحت عناوین )اصفهان +22(، )اصفهان 
پشت  را   )95 )اصفهان  و   )90 )اصفهان   ،)85

سرنهاده است.

■  برنامه اصفهان + 22
این برنامه به عنوان اولین برنامه پنج ساله توسعه 
عمرانی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری اصفهان 
در  درآمد.  اجرا  به  سال های 1375-1379  طی 
این برنامه سعی شد تا با اجرای پروژه های فرهنگی 

و  ترافیک  و  حمل ونقل  پروژه های  اجتماعی،  و 
پروژه های فضای سبز و حفظ و احیای محیط زیست، 
مقدمات ایجاد شهری سالم و با طراوت که تمامی 
مظاهر انسان زیستی را در برداشته باشد ایجاد گردد. 
اجرا  به  برنامه  این  پروژه های  از  تعدادی  هرچند 
درنیامد و یا تکمیل و احداث آن ها به دومین برنامه 
پنج ساله شهرداری اصفهان موکول گردید، لیکن 
برنامه اصفهان +22 سرآغاز برنامه ریزی و مدیریت 
متفکرانه شهر اصفهان بود که ثمرات و دستاورد های 
فرهنگی،  عرصه های  در  را  گران بهایی  و  باارزش 
به  عمرانی  و  ترافیکی  زیست محیطی،  خدماتی، 
همراه داشت. الزم به ذکر است که آرمان ها و اهداف 
این برنامه به صورت صریح و مشخص در برنامه ذکر 
نشده و اجرای پروژه های مطرح در برنامه به عنوان 
مقدمات ایجاد شهری سالم و با طراوت که تمامي 
مظاهر انسان زیستی را در برداشته باشد، عنوان شده 

است. این برنامه دارای 22 پروژه شاخص هست.

■  برنامه اصفهان 85
این برنامه به عنوان دومین برنامه پنج ساله توسعه 
عمرانی، اجتماعی و فرهنگی برای سال های 1380 
تا 1384 تهیه شده است. این برنامه که در راستای 
برنامه  سند  در  شده  محفوظ  اهداف  و  آرمان ها 
تدوین شده  و  تهیه  استراتژیک  توسعه  راهبردی 
مشتمل بر ده برنامه است که شامل 82 طرح و 
747 پروژه هست. این برنامه در چهار محور وضع 

قابلیت ها، محدودیت ها و چشم انداز های  موجود، 
پنج ساله  برنامه  دومین  است.  شده  تشریح  آتی 
تخصصی  کمیته  قالب 6  در  اصفهان  شهرداری 
اداری مالی، خدمات شهری، حمل ونقل و ترافیک، 
شهرسازی و معماری، فرهنگی- اجتماعی، عمران 
وظایف  تمامی  دادن  پوشش  باهدف  و  تلفیق  و 
شهرداری اصفهان در قالب 4 آرمان، 8 هدف کالن 

و 35 طرح شهری تدوین گردید.

■  برنامه اصفهان 90
پنج ساله  برنامه  سومین  عنوان  با  برنامه  این 
شهرداري اصفهان )اصفهان 90( با رویکردي کاماًل 
علمي - اجرایي ضمن بهره گیری از تمامي نظرات 
متخصصان، کارشناسان، مدیران و صاحب نظران 
فرادستي  اسناد  کلیه  دادن  قرار  مدنظر  با  نیز  و 
نفرساعت کار  از 6000  با صرف بیش  موجود و 
کارشناسي برای سال های 1385 - 1390 تهیه و 
تدوین شده است. بدیهي است تداوم این حرکت و 
تدوین برنامه های میان مدت در راستاي دستیابي 
شهر،  همه جانبه  توسعه  و  استراتژیک  اهداف  به 
تالشي مضاعف و مبتني بر فعالیت ها و بررسي هاي 
کارشناسانه را مي طلبد. چراکه برنامه »اصفهان 90“ 
دورنماي پنج ساله شهر اصفهان را در قالب اهداف، 
نمایان  اصفهان  شهرداري  پروژه های  و  طرح ها 
مي سازد. اهداف کالن و میاني برنامه با توجه به 
ساختار کالبدي، اجتماعي و زیست محیطی شهر 

امیر زاهدی یگانه
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اصفهان و همچنین اسناد فرادستي مصوب شامل 
سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند چشم انداز 
بیست ساله استان، برنامه چهارم توسعه کشور و 
اصول و راهبردهاي طرح تفصیلي شهر اصفهان 
تعریف شده اند. در برنامه اصفهان 90 اولویت بندی 
از  جزئي  ارائه شده،  طرح های  اهداف،  ارزش ها، 
تحلیل سیستمي و نگرش نظام مند به برنامه است. 
سومین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان از طریق 
کمیته های  برنامه ریزی،  عالی  شورای  تشکیل 
تخصصی و تلفیق و زیر کمیته های تخصصی، در 
قالب 8 هدف عالی، 37 هدف میانی، 166 طرح و 

2746 پروژه شهری تدوین گردید.

■ برنامه اصفهان 95
چهارمین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان تحت 
عنوان »برنامه اصفهان 95« است که با توجه به 
تجارب موجود و وظایف شهرداری و شناخت و 
تحلیل عوامل محیطی تهیه گردیده است. ازجمله 
اهداف این برنامه همسوسازی جهت گیری توسعه 
جایگاه  ارتقاء  باالدستی،  اسناد  با  اصفهان  شهر 
رفیع و سرآمد شهر اصفهان و فراهم کردن بستر 
و حرکت به سمت مدیریت واحد شهری است 
که بدین جهت، در تدوین آن به هماهنگی ها و 
تعامالت شهرداری با سایر دستگاه های مؤثر در 
مدیریت شهری توجه ویژه شده است. این برنامه 

با استفاده از تجارب، دستاوردها و نتایج برنامه های 
قبلی، مبتنی بر اصول علمی و اجرایی و با توجه به 
وظایف شهرداری، نیازهای شهر و عوامل محیطی 
و نگاه به افق آینده موردنظر که در قالب بیانیه 
و  است  تدوین شده  گردیده،  ترسیم  چشم انداز 
براساس سه رکن شهر، مدیریت شهری و شهروند 
تالش می کند ضمن حرکت به سمت آرمان شهر 
اسالمی، تحقق پیشرفت همراه با عدالت و ایجاد 
الگوی الهام بخش تمدن نوین اسالمی، در جهت 
کیفیت  ارتقای  شهری،  واحد  مدیریت  تحقق 
در  شادابی  و  نشاط  افزایش  شهروندان،  زندگی 
زندگی مردم، رفع مشکالت عبور و مرور، بهبود 
متوازن،  متعادل،  شهری  ایجاد  محیط زیست، 
ایمن، سالم  روان،  آباد،  زیبا، چشم نواز، سرسبز، 
و هوشمند با معماری ایرانی ـ اسالمی و باالخره 
در  ویژه  جایگاه  با  سرآمد  شهری  به  دستیابی 
سطح ملی و بین المللی و بهترین شهر ایران برای 
زندگی اقدام نماید. این برنامه در قالب 12 هدف 
کالن و 225 استراتژی های )راهبردهاي( بخشي 
و حوزه ای ذیل اهداف کالن و 992 راهبردهاي 
عملیاتي مناطق 14 گانه ذیل راهبردهاي بخشي و 

حوزه ای تعریف شده است.

▲ پل دو طبقه امام خمیني اصفهان
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نگاهي به طرح  جامع شهري اصفهان در زمان صفويه

برگرفته از مقاله در شهر موزه نقش جهان نوشته مرحوم باقر آيت اهلل زاده شيرازي
شواهد بر این گواه دارند که طرح جامع صفوی آغاز هزاره یازدهم به صورت طرحی آرمانی فکر شد و چنین نیز تحقق 

یافت. اصفهان پیش از آن دو مرحله مهم را پشت رس گذاشته بود تا قادر به پذیرش این مرحله از پیش فکر شده 

متحول گردد.

هرچند طرح صفوی ملهم از تجربیات ایرانی- اسالمی پیش از خود است ولی به علت نوآوری ها و ویژگی هایش طرحی 

استثنایی در تاریخ شهرسازی ما به شامر می آید. پدیدآورندگان این طرح در آفریده خود به دو محور مهم توجهی 

هوشیارانه داشتند: فرهنگ و طبیعت.

طرح افکنان اصفهان صفوی در به کارگیری این دو پدیده، پویا و خالق برخورد کردند و برای دستیابی به این آرمان متام 

ابزارهای الزم را آفریدند و با درایتی شایسته به کار بستند.

طراحان از سویي شهری هزارساله داشتند که به فرهنگش، به گذشته اش، به مردمش و به ارزش هایش برای کار خود 

به شدت نیازمند بودند تا شهر خود را به آن پیوند زنند و رشایطی را پدیدآورند که تدوام زندگی شهر از راه دادوستدی 

استوار، معقول و مطلوب برقرار گردد.

وام خواهی و وام دهی رشطی اساسی برای این تعامل به شامر می آمد.

وامی که از آن می گرفتند قادر بود که به طور همزمان دو هدف را تأمین کند: خودی بودن و پویا بودن میدان 

نقش جهان به هامن نسبت به میدان کهنه مدیون است که مسجد جامع جدید به مسجد جامع عتیق. هرچند 

فضاهایی متفاوت و امروزی داشتند، ولی آشنا و مطلوب و کارآمد بودند. در ایجاد این ارتباط، ابزارهای متناسب کالبدی 

نیز می باید پیش بینی می شد.

فراهم دیدن شبکه چهار بازار، قیرصیه در شامل میدان جدید که شبکه بازار کهن را به حلقه فضای میدان نو پیوند 

می داد و به سوی جنوب تداوم می بخشید از جمله آن ها است.

تعامل شهر با طبیعت )عامل اصلی دوم طرح( می بایست شکلی امروزی پویا و سامان یافته می داشت. ادغام طبیعت 

در پیکره شهر گسرتده صفوی مفهومی به متام معنی بیش بعدی داشت که حضور زنده رودخانه در ترکیب آن سخن 

اول را می گفت و پیونددهنده دیگر عنارص طبیعی با متامیت شهر بود. طبعاً این حضور طبیعت می بایست خود را با 

الزامات زندگی شهر وفق می داد.

مفصل بندی ها و سلسله مراتب بخشیدن ها یک رضورت بود. گره های برخورد حرکت بافت شهر با طبیعت اهمیت 

ویژه و حیاتی پیدا می کرد. به همین دلیل است که پل ها مفهوم خود را به فضاهایی در جهت تداوم بخشیدن به 

کالبد شهر می داد.

واردکردن کوه به فضای زندگی و منظر شهری متهیدات ویژه خود را می طلبید؛ کوه ها هریک به نحوی حضور طبیعی 

خود را در شهر پیدا می کنند؛ برخی در منظر و برخی در بافت و گاه با هردو عملکرد. گسرتش باغ ها به عنوان یکی از 

عوامل طبیعی )مصنوع( و تنظیم کننده در دو ساحل رودخانه و در دامنه کوه صفه در جنوب و کشانده شدن آن به 

اعامق بافت زنده شهر در جنوب به موازات آب )مادی ها( و هوا اوج توفیق طرح را شکل می دهد و شهر را در یک 

چهارباغ بزرگ چهره یک شهر باغ می بخشد.

اجامالً طرح جامع صفوی مهر زرین و پررنگ خود را بر تاریخ معامری و شهرسازی ما می زند.

منظور از ارائه این گزارش اشاره و بیان برخی از توامنندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اصفهان است و چگونگی 

بهره گیری از آن در یک مثال و آن استفاده از قابلیت ها، امکانات فوق العاده ای که میدان نقش جهان دارد در ساماندهی 

فرهنگی به فضای شهر گسرتده امروز شهر اصفهان.
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سرمايه  توسعه  و  برنامه ريزي  معاونت 
انساني شهرداري اصفهان در يك نگاه

حرکت برنامه ای و تفکر برنامه ریزی در انجام امور 
در شهرداری اصفهان از سال 1375 همزمان با 
تدوین اولین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان 
همین  در  شد.  آغاز   »22+ »اصفهان  عنوان  با 
دریچه  از  اصفهان  توسعه  استراتژی  زمان سند 
عنوان  با  شهر  اسالمی  شورای  مأموریت های 
در  شد.  تصویب  و  تدوین   »1414 »اصفهان 
سال 1379 مدیریت برنامه ریزی و پژوهش ذیل 
معاونت اداری مالی تشکیل و وظایف برنامه ریزی 
و بودجه ریزی سالیانه را بر عهده گرفت. با توجه 
بلوغ سازمانی  افزایش  و  برنامه ریزی  اهمیت  به 
پژوهش  برنامه ریزی،  معاونت   1387 سال  در 
مطالعات  حوزه های  در  اطالعات  فناوری  و 
آموزش،  بودجه،  و  برنامه ریزی  پژوهش،  و 
اطالعات  فناوری  و  روش ها  بهبود  و  تشکیالت 
و ارتباطات تشکیل شد و حوزه های عملکردی 
برنامه ریزی به صورت تخصصی تر دنبال شد. در 
سال 1396 در راستای تکمیل حلقه های فرآیند 

از  انسانی  توسعه سرمایه  کل  اداره  برنامه ریزی 
حوزه معاونت اداری مالی به این معاونت انتقال 
توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  نام  با  و  یافت 
را  خود  فعالیت های  و  تکمیل  انسانی  سرمایه 
نوسازی  برنامه ریزی،  نرم افزاری،  حوزه های  در 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  اداری،  تحول  و 
و  مطالعات  و  پژوهش  انسانی،  سرمایه  توسعه 

رصد شهری توسعه داد.
معاونت هاي  از  یکي  به عنوان  معاونت  این 
و  مهم  اهداف  با  اصفهان  شهرداري  هفت گانه 
شد،  خواهد  اشاره  بدان  ذیل  در  که  خطیري 
به انجام وظایف خود پرداخته و در حقیقت به 
در  برنامه ریز  و  راهبر  دیده بان،  به عنوان  نحوي 

حوزه فعالیت های شهرداري عمل مي کند.

و  برنامه ریزي  معاونت  تشكیل  اهداف 
توسعه سرمایه انساني

گسترش  و  برنامه ریزي  اصل  نهادینه سازي   -1

شهرداري  در  نرم افزاري  و  فکري  فعالیت های 
بلندمدت  برنامه هاي  تدوین  قالب  در  اصفهان 
و میان مدت و بودجه ریزی سالیانه و تخصیص 

بهینه منابع.
الکتریکي  شهرداري  تحقق  بسترسازي   -  2
از  بیشتر  هرچه  بهره برداري  و  زمینه سازي  و 
فناوري اطالعات و ارتباطات در انجام فعالیت های 

شهرداري.
فعالیت های  هم افزایي  و  اهداف  هماهنگي   -3
معاونت ها،  از  اعم  شهرداري  مختلف  واحدهاي 
شهرداري های مناطق و سازمان ها و شرکت های 
وابسته با توجه به سیاست ها و برنامه هاي کالن 

شهرداري.
و  پژوهشي  علمي،  راهکارهاي  یافتن   -4
و  شهر  مشکالت  رفع  براي  تصمیم سازي 
بر  علمي  اطالعات  و  آمار  مبناي  بر  شهرداري 
اساس مطالعات و پژوهش هاي کاربردي مرتبط.

و  تعالي  و  مستمر  بهبود  زمینه سازي   -  5
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و  بهره برداري  با  اصفهان  شهرداري  سرآمدي 
استقرار سیستم هاي نوین مدیریتي در شهرداري 

و افزایش کیفیت ارائه خدمات.
6 - افزایش بهره وري سرمایه انساني شهرداري 
سازماني  ساختار  طراحي  طریق  از  اصفهان 
بیشتر  هرچه  مشارکت  زمینه سازي  کارآمد، 

کارکنان و آموزش آن ها.
7- برنامه ریزی جذب، حفظ و توسعه سرمایه های 

انسانی کارآمد وتوانمند در شهرداری اصفهان.
● ● ●

اداره کل سرمايه انسانی
حوزه سرمایه انسانی فعالیت خود را همزمان با 
سال   100 )حدود  اصفهان  شهرداری  تاسیس 
با  کرد.  آغاز  کارکنان  امور  رویکرد  با  و  پیش( 
منابع  مدیریت  مفهوم  توسعه  و  زمان  گذشت 
و  علمی  زمینه های  ر شد  و  کشور  در  انسانی 

فنی جدید، به مرور ارتقا یافته و در حال حاضر 
کارکنان  انسانی،  سرمایه  کل  اداره  عنوان  به 
سرمایه های  مهمترین  از  بخشی  به عنوان  را 
سازمانی دیده و امور مربوط به آنها را به صورت 
مکانیزه و بر اساس قوانین و ضوابط جاری روز 

انجام می دهد.

مأموریت:
جذب و به کارگیری نیروهای شایسته و موردنیاز 
و ارتقاء افقی و عمودی بر اساس مکانیسم های 
رشد کارکنان و استفاده از سیستمهای انگیزشی 
به منظور حفظ و نگهداشت و افزایش بهره وری و 
ارتقاء تعهد سازمانی جهت دستیابی به اهداف 

سازمان است
اهداف كلیدي

1. جذب نیروهای متخصص، شایسته و موردنیاز

2. تخصیص بهینه مشاغل به کارکنان بر اساس 
کارکنان  ارتقاء  و  احراز  شرایط  و  شایستگی ها 
عدالت  و  توانمندی ها  و  شایستگی ها  اساس  بر 

محوری
3. ایجاد انگیزش در کارکنان از طریق استفاده 
از سیستم جبران خدمات و رفاهیات و توجه به 

سالمت آنان.
و  شغلی  عمودی  و  افقی  کارراهه  تعریف   .4

توانمندسازی و جانشین پروری کارکنان
گرایش های اصلي اجرایي/پژوهشي:

1. ارزشیابی کارکنان
2. بسته مدیریتی تطبیق شغل و شاغل

3. شناسنامه شغلی مشاغل شهرداری اصفهان بر 
ONET اساس الگوی

شهرداری  در  انسانی  منابع  آینده نگاری   .4
اصفهان

خط زمان رخدادهاي برنامه ريزي و فناوري 
اطالعات در شهرداري اصفهان 

1375
◄تدوین برنامه اصفهان +22 ) اولین برنامه(

1379
◄تدوین برنامه اصفهان 85

◄تشکیل مدیریت برنامه ریزي و پژوهش
◄تدوین استراتژي توسعه اصفهان از دریچه 

)اصفهان  اسالمي شهر  ماموریت هاي شوراي 
)1414
1384

◄سامانه بیمه تکمیلی شهرداری اصفهان
1385

◄تدوین برنامه اصفهان 90
خدمات  و  اطالعات  »آمار،  سازمان  ◄تغیر 
سازمان  به  اصفهان«  شهرداري  کامپیوتري 

»فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( شهرداري 
اصفهان«  

1386
◄اجراي اتوماسیون اداری

1387
و  پژوهش  ریزی،  برنامه  معاونت  ◄تشکیل 

فناوري اطالعات
کارکنان  آموزشی  برنامه  اولین  ◄تهیه 

)براساس نیازسنجی کارکنان(
◄نظام مدیریت طرحها و پروژه های پژوهشی

1388
◄طراحی نظام جامع آماری

◄اولین آمارنامه شهر اصفهان
◄استقرار سامانه مدیریت فرآیندها

تفکیک  قدرت  با  ای  ماهواره  تصاویر  ◄تهیه 
باال 
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5. سیستم رزرواسیون خدمات رفاهی شهرداری 
اصفهان

)سپاس(  سالمت  الکترونیک  پرونده  سامانه   .6
HER

و  مرکزی  در  پرسنلی  پرونده های  اسکن   .7
مناطق

● ● ●
مديريت برنامه ريزی و بودجه

مدیریت برنامه ریزی و بودجه، همزمان با تشکیل 
انسانی،  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت 
به عنوان یکی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت 
از اردیبهشت ماه سال 1387، شروع به فعالیت 
فعالیت  بودجه،  و  برنامه ریزی  مدیریت  کرد. 
آمارواطالعات،  اداره  های  حیطه  در  را  خود 
ارزیابی  و  برنامه ریزی  گروه  و  بودجه  اداره 
عملکرد انجام می دهد و در حال حاضر نیز ستاد 

بودجه ریزی عملکردی و اداره مدیریت پروژه و 
با  است.  اضافه شده  آنها  به  نیز  عملیات  کنترل 
مدیریت،  این  وظیفه  مهمترین  اینکه  به  توجه 
پژوهش، تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی، 
برنامه ریزی و کنترل پروژه های شهری، تدوین 
و نظارت بر اجرای برنامه های بودجه های سالیانه 
و همچنین مدیریت اطالعات توصیفی و مکانی 
است،  عملکرد  ارزیابی  و  پشتیبانی  عنوان  به 
از وظایف،  با هریک  به همین منظور متناسب 
کارشناسان و نیروهای متخصص و جوان در این 

حوزه جذب گردیده است.
مأموریت ها:

مأموریت مدیریت برنامه ریزی و بودجه، اجرای 
دقیق موارد زیر است:

توسعه  و  برنامه ریزی  اصل  نهادینه سازي   .1
هرچه بیشتر فعالیت های فکري و نرم افزاري در 

برنامه هاي  تدوین  قالب  در  اصفهان  شهرداري 
تخصیص  و  سالیانه  و  میان مدت  و  بلندمدت 

بهینه منابع
فعالیت های  هم افزایی  و  اهداف  هماهنگي   .2
معاونت ها،  از  اعم  شهرداري  مختلف  واحدهاي 
شرکت های  و  سازمان ها  و  مناطق  شهرداري 
وابسته با توجه به سیاست ها و برنامه هاي کالن 

شهرداري
3. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه کارآمد جهت 
اجراي برنامه هاي شهرداري و نظارت بر اجراي 

صحیح آن.
امور  »دیده بان  به عنوان  مدیریت  این  درواقع 
برنامه ریز در حوزه  و  راهبر  و  اجرایي و شهري 
فعالیت های شهرداري«، در معاونت برنامه ریزی 

و توسعه سرمایه انسانی نقش ایفا می کند.
اهداف كلیدي

ساالنه  دو  عمومی  نیازسنجی  ◄اولین 
شهروندان

1389
برنامه  )اولین   95 اصفهان  برنامه  ◄تدوین 

پنجساله با رویکرد استراتژیک(
◄تصویب ساختار اصالحی شهرداری اصفهان 

پس از ده سال
سطح  های  تقاطع  ارتباطی  شبکه  ◄اتصال 

شهر به شبکه فیبر نوری شهرداری 
◄تشکیل اتاق فکرهای تخصصی 

◄اولین جشنواره دو ساالنه شهرپژوهی
1390

◄شناسایی و دسته بندی فرایندها
◄سیستم گزارش ساز کلیک ویو

و  اطالعات  فناوری  کالن  طرح  ◄بازنگری 
ارتباطات )ICTMP( )برنامه اول فاوا( 

◄پیاده سازی پایگاه داده مکانی شهر اصفهان
 Web GIS

راهبری  و  نظارت  نظام  استقرار  و  ◄طراحی 
پروژه های پژوهشی

1391
شهرداری  بومی  و  فرآیندی  مدل  ◄تهیه 

اصفهان 
◄سیستم مکانیزه حضور و غیاب 

◄ایجاد شبکه نقاط ارتفاعی شهر اصفهان
◄تدوین برنامه سه ساله دوم فاوا شهرداری

1392
شهرداری  اجرایی  و  فنی  نظام  ◄تهیه 

اصفهان 
◄سامانه پرونده الکترونیک سالمت )سپاس( 

HER

◄سیستم جبران خدمات 
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ارزیابی  و  تصمیم گیری ها  در  پشتیبان   .1
عملکردها

ارزیابی  و  راهبردی  جهت گیری های  تعیین   .2
فعالیت ها در راستای نتایج و پیامدها

اجرای  کنترل  و  صحیح  پروژه های  انتخاب   .3
صحیح پروژه ها

4. تخصیص منابع به پیامدها بر اساس اولویت ها
5. پیاده سازی بودجه ریزی عملکردی
گرایش های اصلي اجرایي/پژوهشي:

بلندمدت  میان مدت،  کوتاه مدت،  برنامه های   .1
شهرداری اصفهان در قالب برنامه ریزی راهبردی

2. تخصیص بهینه منابع
اولویت های  برمبنای  پروژه ها  سبد  انتخاب   .3

شهر
4. تهیه پایگاه اطالعات جهت کنترل، پشتیبانی 

و ارزیابی عملکرد شهرداری

● ● ●
مديريت مطالعات و پژوهش

 1387 سال  در  پژوهش  و  مطالعات  مدیریت 
به عنوان یکي از مدیریت های تخصصي در ذیل 
معاونت برنامه ریزی تشکیل شد. این مدیریت در 
پژوهش های  گروه  سه  بر  مشتمل  حاضر  حال 
گروه  و  اقتصادي  مطالعات  اجتماعي،  شهري، 

پژوهش است.
مأموریت:

تبیین  و  سیاست گذاری  برنامه ریزی، 
و  استراتژی های الزم در بخش حوزه مطالعات 

پژوهش و ارتقاء
با  اصفهان  شهرداري  در  دانش محوری  تفکر   

تعامل مؤثر و کارآمد با مراکز علمي و پژوهشي
اهداف كلیدي

جلوگیری  و  رویه  وحدت  ایجاد  و  انسجام   .1

امور مطالعاتی و پژوهش  از تکرار و تداخل در 
شهرداری

2. بهره گیری از پتانسیل های علمی- پژوهشی 
درون سازمانی و برون سازمانی

در  مطالعاتی  پروژه های  و  طرح ها  هدایت   .3
راستای تحقق اهداف شهرداری

4. مدیریت صحیح و نظارت بر کاربست نتایج 
پژوهش در شهرداری

گرایش های اصلي اجرایي/پژوهشي:
1.  راه اندازی اتاق های فکر تخصصي

و  مسائل  نظام مند  و  صحیح  شناسایي   .2
نیازمندی های علمي بخش های مختلف

3. استفاده از پژوهشگران و مشاوران حرفه ای در 
انجام پژوهش های شهري

● ● ●

پایه  نقشه  تهیه  و  هوایی  ◄عکسبرداری 
)1/2000( شهر اصفهان

◄ارتقاء و بهبود مرکز داده شهرداری
1393

◄انتشار اطلس کالنشهر اصفهان
پیشرفت  سند  و  مناطق  مشکالت  ◄بیانیه 

محالت 
◄ارائه آموزشهای الکترونیکی در سطوح مدیریت 

و کارکنان 
◄سامانه اصفهان کارت 

◄بازترسیم طرح بازنگری روی نقشه پایه 92
◄مکانمندسازی ممیزی امالک 

◄استقرار سامانه نظرسنجی الکترونیکی
1394

◄تدوین برنامه اصفهان 1400 
◄تهیه برنامه تحول شهرداری اصفهان 

◄راه اندازی واحد مددکاری 
◄بروز رسانی برنامه دوم فاوا شهرداری

◄نصب و راه اندازی سامانه RTK شبکه شهر 
اصفهان

◄بروزرساني پرتال شهرداري اصفهان 
در  پژوهش  و  مطالعات  نظام  ◄بازنگری 

کالن شهرها
مراکز  و  دانشگاهها  با  همکاری  نامه  ◄تفاهم 

پژوهشی استان 
◄تشکیل هیئت های اندیشه ورز

◄فعال سازی پروژه های پژوهشی مسئله محور
1395

 QPR راه اندازی نظام ارزیابی عملکرد سامانه◄
◄تصویب ساختار اصالحی شهرداری اصفهان 

بر اساس ضوابط کشور 
و  مرکزی  در  پرسنلی  های  پرونده  ◄اسکن 
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 مديريت آموزش، تشکيالت و بهبود روش ها
دفتر تشکیالت و بهبود روش ها در اردیبهشت 
1385 در معاونت اداری مالی تأسیس شد. پس 
از آن با تشکیل معاونت برنامه ریزی، پژوهش و 
و  سال 1387  اردیبهشت  در  اطالعات  فناوری 
سپس ادغام با اداره آموزش و این دفتر در همان 
سال مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روش ها 

تشکیل گردید.
مأموریت:

بهبود روش های  و  آموزش، تشکیالت  مدیریت 
استقرار  با  که  دارد  نظر  در  اصفهان  شهرداري 
و  فراهم سازی  مدیریتي،  نوین  سیستمهاي 
از  استفاده  و  نیاز  مورد  امکانات  تمامي  تدارک 
در  ممکن  و  قابل دسترس  فناوري هاي  آخرین 
در  مستمر  بهبود  و  بهره وري  افزایش  جهت 
ارتقاء  و  آموزش ها  ارائه  و  اصفهان  شهرداري 

سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان شهرداري 
به  منجر  که  بردارد  اساسي  گام هاي  اصفهان 
و  همکاران  شهروندان،  رضایتمندي  افزایش 

ارباب رجوع شود.
این مدیریت با معرفي سیستمهاي نوین مدیریتي 
در شهرداري  آنها  استقرار  برنامه ریزی جهت  و 
اصفهان و با ارائه آموزش های اثربخش و کارآمد 
به  نسبت  را  کارکنان  و  مدیران  باور  و  نگرش 
کارآمدی و اثربخشي فعالیت های مربوط تغییر 
دهد. همچنین با به وجود آوردن فرصتهای رشد 
و تعالی و رعایت عدالت برای کارکنان، به عنوان 
یکی از مهمترین ارزش ها و سرمایه های سازمان، 
زمینه فعالیت همه جانبه و فراگیر را فراهم آورد.

اهداف كلیدي
و  سازي  چابک  متناسب سازی،  و  منطقي   .1
افزایش انعطاف تشکیالت و ساختار اداري جهت 

انطباق با محیط و استراتژی های شهرداري
میان  هماهنگي  و  جامع نگری، همسوسازی   .2

سطوح مختلف سازماني
3. باز مهندسي روش ها و فرآیندهای انجام کار

4. ارتقاء و بهبود دانش، توانش و نگرش کارکنان 
شهرداري اصفهان

تعالي سازماني در شهرداري  ایجاد تحول و   .5
اصفهان

● ● ●
و  اطالعات  فناوري  سازمان  و  مديريت 

ارتباطات شهرداري اصفهان
کامپیوتري  خدمات  و  اطالعات  »آمار،  سازمان 
تأسیس   1369 سال  در  اصفهان«  شهرداري 
شد و در اواخر سال 1385 به »سازمان فناوري 
ارتباطات )فاوا( شهرداري اصفهان«  اطالعات و 

مناطق سال 95 تاکنون
◄تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای با قدرت 

تفکیک باال
◄تامین سامانه یکپارچه درآمد و شهرسازی

◄مدل سازی وبهبود فرآیندهای حوزه منابع 
انسانی )معماری تفصیلی منابع انسانی(

1396
◄استقرار نظام جامع آماری و سامانه یکپارچه 

مدیریت اطالعات )سیما(
ایران  شهرهای  آماری  مانیتورینگ  ◄تاالر 

)تماشا(
◄سامانه همراه داده اصفهان )هدا( 

تعالی  نظام  استقرار  جهت  ریزی  ◄برنامه 
سازمانی شهرداری اصفهان 

رفاهی  خدمات  رزرواسیون  ◄سیستم 
شهرداری اصفهان

◄سامانه ارزشیابی پرسنلی
 mmpi2 انجام تست مایرز و◄

◄تهیه سامانه آزادسازی و امالک 
◄ارزیابی ذینفعان پروژه های پژوهشی 

◄تفاهم نامه همکاری با دستگاههای اجرایی 
استان
1397

◄استقرار سامانه تامین اعتبار الکترونیک

◄استقرار سامانه یکپارچه گردش اطالعات و 
پروژه ها )سیگما(

◄سامانه یکپارچه داشبورد ساز مدیریتی
شهرداري  تخصیص  کمیته  اندازي  ◄راه 

اصفهان
◄راه اندازي ستاد بودجه ریزي عملکردي 

و  اصفهان  ساختارشهرداري  مهندسي  ◄باز 
سازمان هاي وابسته شهرداري 
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تأسیس،  بدو  از  سازمان  این  داد.  نام  تغییر 
به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  خدمات  ارائه 
شهرداری اصفهان را به صورت مکانیزه و برخط 

بر عهده گرفت.
معاونت  تشکیل  با  همزمان   1387 سال  در 
مدیریت  اصفهان،  شهرداری  در  برنامه ریزی 
هدف  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
فاوا  حیطه  در  کالن  راهبری  و  سیاست گذاری 
مستقیم  تعامل  در  مدیریت  این  شد.  تشکیل 
بکارگیری  و  تسری  زمینه های  فاوا  سازمان  با 
بعد  دو  در  را  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

سخت افزاری و نرم افزاری فراهم کرده است.
حوزه فاوا در سال های اخیر توجه بسیار زیادي به 
استانداردسازی فرایندها و استفاده از روش های 
علمي در ارائه خدمات و تحقق اهداف سازمانی 
نموده است که نتیجه آن تدوین و اجرای برنامه 

اول و دوم فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
اصفهان بوده و در حال حاضر تدوین برنامه سوم 
 1400 اصفهان  برنامه  قالب  در  و  انجام  نیز 

ارائه شده است.
مأموریت:

توانمندسازی شهرداری اصفهان در جهت جلب 
سازمانی  تعالی  تحقق  و  شهروندان  رضایت 
شهرداری با به کارگیری قابلیت ها و ظرفیت های 

فاوا
شهرهای  بین  در  جایگاه  برترین  به  دستیابی 
کشور از نظر تحقق شهرداری الکترونیک، شهر 

هوشمند، بلوغ مدیریت و راهبری فاوا.
اهداف كلیدي

1. زمینه سازی تحقق شهر پایدار هوشمند
2. یکپارچه سازی دارایی های اطالعاتی شهرداری

3. بهبود مدیریت و راهبری فاوا

گرایش های اصلي اجرایي:
1. تأمین، تولید، توسعه و پشتیباني سامانه های 

نرم افزاري شهرداري اصفهان
پشتیباني  و  نگهداري  طراحي،  تأمین،   .2

تجهیزات سخت افزاری شهرداري اصفهان
و  نقشه ها  به روزرسانی  و  نگهداري  تأمین،   .3

اطالعات مکان مند )GIS( شهرداري اصفهان
اکتیو   و  پسیو  نگهداري  و  توسعه  تأمین،   .3
شهرداري  ارتباطي  شبکه های  و  زیرساخت 

اصفهان
کلیه  نگهداري  و  بهبود  توسعه،  طراحي،   .4
 )Data Center( داده  مرکز  سرویس های 

شهرداري اصفهان

◄بسته مدیریت شغل و شاغل
شهرداری  در  انسانی  منابع  نگاری  ◄آینده 

اصفهان
تعاوني  امالک  های  پرونده  ◄ساماندهی 
در  آنها  اطالعات  تکمیل  و  وبررسی  مسکن 
سیستم بایگانی »پوشه« و تصویر برداري دفاتر 

اندیکس
◄سیستم آمار و اطالعات پروژه هاي عمراني 

◄استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری 
اصفهان

شهرداریهای  با  پژوهشی  اطالعات  ◄تبادل 
تهران و مشهد 

◄طراحی و استقرار نظام کاربست پروژه های 
پژوهشی

1398
با  سازمان ها  بودجه  و  برنامه  ◄تلفیق 

شهرداري  
◄سنجش بهره وری در شهرداری اصفهان  
◄طراحی شناسنامه شغلی مشاغل شهرداری 

 ONET اصفهان بر اساس الگوی
◄راه اندازی رصدخانه شهری

◄راه اندازي مرکز مطالعات و نوآوري شهري
1399

◄تدوین ششمین برنامه پنجساله شهرداری 

اصفهان )اصفهان 1405(
◄تهیه دومین برنامه تحول شهرداری اصفهان

◄استقرار میز خدمت
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شهرداري  برنامه محور
■ مهندس ابوالقاسم گلستان نژاد

 7 مدت  به  شهرداری  برنامه ریزی  معاون   ●
سال، 1394- 1387

در  تأثیرگذار  و  خوب  اقدامات  از  یکی  قطعاً 
شهرداری، تأسیس معاونت برنامه ریزی است. بااینکه 
بیش از 100 سال از عمر شهرداری ها می گذرد، این 
این  است.  ایجادشده  در شهرداری  اخیراً  معاونت 
نتیجه  این  به  ایجاد شد که  نیاز، زمانی  احساس 
رسیدیم که شهرداری که یک سازمان اجرایی است 
و خدمات شبانه روزی به مردم ارائه می دهد، نیازمند 
یک اتاق فکر، جهت هدایت واحدهای اجراکننده 
به صورت ساختارمند و سازمان یافته است. البته هر 
قسمت یک واحد مطالعاتی دارد اما نیاز شهرداری 
را پاسخگو نبودند. مدت 5 سال طول کشید تا این 
ایده به اجرا و ثمر برسد و بخشي تحت  طرح و 
عنوان واحد معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری 
ماهیت،  باید  آن  از  بعد  شد.  تأسیس  اطالعات 
ضرورت، برنامه ها و اهداف این ایده و طرح را در 
جمع مجریان و مدیران و کارشناسان و کارکنان 

شهرداری مطرح می کردیم.
مسئولیت اولین دوره معاونت برنامه ریزی، پژوهش 
و فناوری اطالعات در این بخش بر عهده بنده قرار 
گرفت و تا سال 1394 در این قسمت مشغول به 
خدمت بودم. از کارها و اقداماتی که در این واحد 

صورت گرفت، به موارد زیر می توان اشاره کرد:
1- ورود افراد تحصیل کرده با تخصص های موردنیاز 
و ایجاد ساختار و تشکیالت برنامه ریزی در سطوح 
مختلف معاونت های سازمان و مناطق. تقریباً 80 نفر 
نیروی با تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد 
با طی آزمون های علمی در این معاونت مشغول به 
کار شدند و در حال حاضر شهرداری به یک سازمان 
نیروهای متخصص در  لحاظ داشتن  از  قدرتمند 
بحث برنامه ریزی تبدیل شده است. از طرفی نیز یک 
مدخل خوبی برای شهرداری توسط این معاونت 
ایجاد شد تا بتواند با تشخیص نیروها و تخصص ها 
و رشته های دانشگاهی مورد نیاز در هر قسمت از 
شهرداری اقدام به کادر سازی برای مجموعه بکند.

استفاده  که  روش هایی  از  کادرسازی،  بحث  در 
می شود، این است که نیرو بعد از عبور از فیلترها 

شهرداری قبالً برنامه 5 ساله داشت 
اما با تأسيس معاونت نوع برنامه ريزی 
علمی تر و سازمان يافته تر شد. روال کار 
از فاز بررسی علمی، تحقيقاتی و تطبيقی 
شروع و با مباحث نظرسنجی، نيازسنجی 
و در ادامه اندازه گيری ظرفيت ها، منابع 
و درنهايت تبديل به برنامه و تخصيص 
بودجه و نظارت بر برنامه بودجه تغيير کرد.

ديدگاه هاي معاونين برنامه ريزي در طي يك دهه اخير
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و آزمون های مختلف و استخدام در شهرداری، رها 
نمی شود و آموزش هایی در راستای آشنایی با روش 
کسب و کار شهرداری و شرایط کاری که کاماًل 
با محیط و دروس دانشگاهی متفاوت است طی 
برگزاری دوره هایی فشرده صورت می گیرد. وظایف 
و اختیارات آن ها کامالً تفهیم می شود و با ایجاد 
سرزندگی و طراوت در کار آن ها، عالقه و انگیزه را 
در آن ها ایجاد می کنیم و حتی با برگزاری جلسات و 
کارگاه هایی خارج از محیط کار، تجربیات مدیریتی 

به آن ها انتقال داده می شود.
فاز  به  اجرایی  فاز کامالً  از  تبدیل تصمیمات   -2

بررسی علمی و تحقیقاتی.
شهرداری قبالً برنامه 5 ساله داشت اما با تأسیس این 
سازمان نوع برنامه ریزی علمی تر و سازمان یافته تر 
و  تحقیقاتی  علمی،  بررسی  فاز  از  کار  روال  شد. 
تطبیقی شروع و با مباحث نظرسنجی، نیازسنجی 
و در ادامه اندازه گیری ظرفیت ها، منابع و درنهایت 
تبدیل به برنامه و تخصیص بودجه و نظارت بر برنامه 

بودجه تغییر کرد.
3- در بحث مطالعات و پژوهش:

 برای اولین بار مدل مطالعات و پژوهش مخصوص 
با مؤسسات علمی،  شهرداری تعریف شد. تعامل 

دانشگاه ها و مراکز علمی شتاب گرفت. 
عناوین  دقیق،  برنامه ریزی  یک  با  که  به گونه ای 
در  دانشگاهیان  با  کردیم  را مشخص  نیازهایمان 
میان گذاشتیم و از ظرفیت پایان نامه ها و مقاالت 

آن ها استفاده کردیم. یکی از اقدامات صورت گرفته 
در مورد پروژه های دانشجویی و مطالعاتی، ایجاد 
یا  )سفارش دهنده  درخواست کننده  بین  تعامل 
کسی که نیاز را مطرح می کرد-کارفرما( و کسی که 
مشکل را حل می کرد )دانشجو( برقرار شد و پروژه ها 
از مسائل اجرایی شکل می گرفت.  و نیازها کامالً 
مضافاً اینکه ما محقق را دعوت می کردیم و غیر از 
جلساتی که مستمراً در طول پروژه به صورت یک 
کمیته و متشکل از مجری، کارفرما، پژوهشگر و 
معاونت برنامه ریزی داشتند، یک جلسه نیز برای 
بران و ذینفعان پروژه  برای کار  نتایج  ارائه کار و 
حاضر می شدند و مطالب خود را ارائه می دادند تا 
همه در جریان باشند. این کار یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین اقدامات بود که هنوز هم هرساله در 
حدود 30 پروژه دانشجویی که در طول سال داریم 

برقرار است.
از اقدامات دیگر در مباحث پژوهشی، بحث شناسایی 
و  پرونده  تشکیل  و  مطالعاتی  و  پژوهشی  مراکز 
درجه بندی آن ها و بعد، اعالم فراخوان جهت ارائه 
انجام پروژه های موجود و تشکیل  برای  پروپوزال 
هیئت داوران و بررسی پروپوزال های ارائه شده برای 
امتیازدهی و در کل ضابطه مند کردن  هر پروژه، 
دقیق و جامع و سپس تنظیم قرارداد با آن ها بوده 

است.
4- ایجاد روش و متد در بحث برنامه ریزی شهری 

شهرداری

به  اینجانب  ابتدای ورود  برنامه ریزی در  در حوزه 
این معاونت، برنامه اصفهان 95 و سپس برنامه 5 
ساله اصفهان 1400 تدوین شد. متد برنامه ریزی در 
شهرداری با بررسی های انجام شده، روش برنامه ریزی 
استراتژیک انتخاب شد. برای شهر چشم انداز و برای 
شهرداری بیانیه و مأموریت تعریف شد. در ادامه نیز 
نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها و مشکالت 
و  سازمان ها  شهرداری،  روی  پیش  چالش های  و 
مناطق مختلف شهرداری شناسایی و بررسی شد. 
راهبردها و اهداف تعریف شد و در ادامه پروژه ها، 
از این معاونت،  استخراج بودجه  اقدامات و نهایتاً 
اولویت بندی پروژه ها، منابع و نیاز آن ها به طور کامل 

شناسایی و برنامه ریزی شدند.
از طرف دیگر، در برنامه استراتژیک مشخص شده، 
چشم انداز مجموعه بیست ساله، اهداف پنج ساله 
اما  تعریف شده اند  ساله  پروژه ها یک  و  اقدامات  و 
سطوح  همه  در  بازنگری  یک  هرساله  بااین حال، 
پایین تر از پنج سال صورت می گیرد و برنامه ها بعضاً 

اصالح و بروز می شوند.
در زمینه تخصیص بودجه نیز، تحول ایجاد شد و 
دخالت سلیقه افراد کاهش یافت و همه چیز را بر 
اساس برنامه مشخص شده قرار گرفت و از این رو 
شهرداری در کل برنامه محور شد. نظام اولویت بندی 
هم برای برنامه ها و هم برای اهداف ایجاد شد و 
بر اساس اولویت ها تخصیص منابع و بودجه صورت 

گرفت.
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■ دكتر محمود محمدي
فناوری  و  پژوهش  برنامه ریزی،  معاون   ●

اطالعات 1394-1396
● استاد دانشگاه هنر اصفهان

برنامه ریزی نیاز به الزامات و پیش نیازهای اولیه دارد. 
چون برنامه ریزی امری ذهنی است در این بحث 
چارچوب های ضمنی و ابعاد پنهانی بسیار وجود 
دارد. عالوه بر این در بحث برنامه ریزی، تعامل و 
شناخت نسبت به برنامه ریزی کم است. برنامه ریزی 
راهبردی یعنی چه کارهایی اساسی باید شروع شوند 
و چه کارهایی نباید انجام شوند. چون برخی کارها 
اگر شروع شوند مانند یک جریان باید تا انتها پیش 
رفت و زمانی که منابع مصرف شد دیگر نمی توان از 
پروژه جدا شد. بر همین اساس قسمت دوم یعنی 
چه کارهایی انجام نشود مهم تر است؛ به خصوص در 

مورد پروژه های بزرگ و سنگین.
کارها  از  درصد   10  ،90-10 شاخص  طبق  بر 
90 درصد انرژی، زمان، پول و فرصت مدیران را 

می گیرد؛ بنابراین باید این موارد به خوبی شناسایی 
شوند. در تشخیص این موارد ضعف وجود دارد. در 
تدوین برنامه راهبردی اصفهان 1400 سعی شده 
است که از تشخیص اشتباه موارد برای اجرا اجتناب 
موضوع  این  از  اجتناب  روش های  از  یکی  شود. 
برگزاری جلساتی با حضور معاونان، کارشناسان و 
شورای شهر است. البته ایراد این جلسات این است 
که افرادی که در این جلسات شرکت می کنند، از 
لحاظ سطوح سازمانی متفاوت هستند و منصب 
منصب  و  سازمانی  قدرت  نیست،  متوازن  افراد 
اشخاص بر روی تصمیم گیری اثرگذار است. بنابراین 
بهتر است که افراد با دید کارشناسی و فنی و به دور 
از مقام و قدرت سازمانی و به صورت هم سطح در 

جلسات شرکت کنند.
چالش های برنامه اصفهان 1400

زمان محدود و فرصت کوتاه جهت تدوین برنامه 
چالش ها  و  ضعف ها  از   1400 اصفهان  راهبردی 
بوده است. بر روی برنامه چون می بایستی توافق 
و تعهدی جهت انجام آن صورت می گرفته است، 

جهت يکپارچگی ابتدا بايد نظام تبادل 
ارتباط و داده و اطالعات با ديگر 
حوزه هايی که در شهر کار می کنند 
يکپارچه شود. از پايين اين موارد 
به يکديگر پيوند داشته باشند، و 
به اصطالح ريشه ها يکی شود و از يکجا 
تغذيه بشوند.

به دنبال پروژه هاي ارزش آفرين باشيم
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مدت زمان کوتاه موجب شده است که خیلی مواقع 
بر روی ابعاد توافق، اختالف نظر به وجود آید؛ به 
دلیل اینکه حوزه فرهنگی یک تصوری دارد، معاونت 
برنامه ریزی یک تصوری دارد و در کل برداشت های 
ناهمگونی وجود دارد. جهت هماهنگی و همگونی 
این تنوع برداشت ها نیاز به زمان و بحث و گفتگو 
است تا به درک مشترک رسید. بنابراین حتی اگر از 
بهترین متدولوژی های برنامه ریزی نیز استفاده شود 

بازهم زمان مؤلفه مهمی است.

و  اطالعات  تبادل  نظام  یكپارچگی  ضرورت 
نگاه پایین به باال به مسائل

ارتباط  تبادل  نظام  باید  ابتدا  یکپارچگی  جهت 
و داده و اطالعات با دیگر حوزه هایی که در شهر 
کار می کنند یکپارچه شود. از پایین این موارد به 
یکدیگر پیوند داشته باشند، و به اصطالح ریشه ها 
یکی شود و از یکجا تغذیه بشوند. مشکل این است 
که به صورت جزیره ای کارها انجام می شود. بایستی 
اطالعات  و  داده ها  تا  باشد  باال  به  پایین  از  نگاه 
یکپارچه شوند. این گونه بسیاری از معضالت حل 
می شود. مشکل این است که مدیران در سطح شهر 
جلسات مشترک دارند ولی کارشناسان و بدنه جدا 

هستند درحالی که باید بالعکس باشد چون زمانی 
که قرار است درباره موضوعی تصمیم گرفته شود 
هستیم،  متکی  زیرمجموعه  کارشناسی  نظر  به 
زیرمجموعه هم اگر با دستگاه هایی که به نحوی 
ممکن است مرتبط باشند ارتباط نداشته باشد و 
یا ارتباطات دقیق و سازمان یافته نباشد نظر ناقص 
است و در این نقص نظر مدیریت کالن و عوامل 
دیگر هم تأثیرگذارند و ممکن است نقص بیشتر 
شود. پس در حوزه یکپارچگی باید نگاه از پایین 
به باال باشد. ابتدا باید نظام تبادل داده و اطالعات 
یکپارچه شوند و سپس نظام برنامه ریزی یکپارچه 

شود که الزمه نگاه از پایین به باال است.

اهمیت روش شهرسازی و اولویت بین پروژه ها 
از مشکالتی که در شهرداری است مشکل  یکی 
روش شهرسازی است. برای رسیدن به شهرسازی 
مختلف  ابعاد  در  شهر  اداره کننده  سازمان  باید 
چندطبقه  شهرداری  ساختمان  شود.  شناخته 
به صورت  و  طبقه  یک  در  اگر  درحالی که  است 
تخت بود تعامالت و گفتگو بین کارکنان بیشتر 
می شد و این نشان می دهد محیط فیزیکی تأثیر 
دارد. به همین دلیل یکی از بحث های مطرح شده 

در برنامه راهبردی اصفهان 1400 این بوده است 
که مجموعه شهرداری یکپارچه شود. در واقع به 
آرایش و توزیع فیزیکی به عنوان کلیدواژه اصلی در 
ابعاد مختلف کمتر پرداخته و توجه شده است. در 
برنامه راهبردی اصفهان 1400 این گونه تعریف شده 
ساماندهی  کوچک مقیاس،  پروژه های  که  است 
یعنی  شاخص  پروژه های  سپس  و  نگهداری  و 
پروژه های سنگین و بزرگ و پرهزینه سازمان دهی 
شاخص،  پروژه های  به جای  بایستی  اما  می شوند. 
پروژه های ارزش آفرین مطرح شوند، به عنوان مثال 
برای مردم  ارزشی که  پیاده روسازی  ممکن است 
ایجاد می کند بیشتر از ساخت سالن اجالس و یا 
پروژه های پرهزینه دیگر باشد. باید پروژه ای تعریف 
شود که برای کل و عموم جامعه ارزش داشته باشد. 
یکی از خألهایی که در حوزه شهرهاست و ناشی 
از سابقه های ذهنی در حوزه های مدیریتی است، 
این است که شهرها همیشه به دنبال پروژه های 
بزرگ و قابل توجه هستند. بنابراین پروژه ها برای 
انتخاب شدن نیاز است از غربال هایی عبور کنند که 
متأسفانه غربال های مناسبی هم تعریف نشده است. 
غربال ها: اعتبار پروژه، سنگینی پروژه، تبلیغات پروژه 

و غیره است.
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■ دكتر بهروز ارباب شیراني
■ دكتراي صنایع

■ معاون برنامه ریزي از آبان 1396

با توجه به اینکه بنده هم در دانشگاه با مباحث 
نظری و آکادمیک سر و کار دارم و هم در مباحث 
عملیاتی و اجرایی در داخل و خارج دانشگاه مشغول 
هستم، فاصله مبانی نظری و تئوری را با چیزی 
که در عمل اجرا می شود به خوبی حس می کنم. 
مباحث آکادمیک و دانشگاهی مباحثی هستند که 

اتکا به  آنها الزم است اما کافی نیستند.
چشم انداز  تدوین  راستای  در  ما  به عنوان مثال؛ 
برای شهر اصفهان، در اولین گام در حال تدوین 
و بازنگری سند چشم انداز اصفهان 1405 هستیم 
که تقریباً 10 سال پیش، تدوین شده است و در 
حال حاضر با توجه به تحوالتی که در گذر زمان 

راستا  همین  در  دارد.  بازنگری  به  نیاز  رخ داده 
جلسات متعددی برگزارشده و در حال حاضر نیز 
در حال برگزاری است. در این جلسات هم اندیشی، 
یکی از نکاتی که مطرح شد، بحث استفاده از مدل ها 
و روش های موجود در جزوات و کتب دانشگاهی 
درحالی که  بود.  چشم انداز  سند  این  اجرای  در 
انتظار همه این بود که من به عنوان یک شخصیت 
دانشگاهی از این نظریات دفاع کنم یا راجع به آنها 
صحبت کنم، اما من کامالً خواستار ایجاد تمایز بین 
مباحث آکادمیک و دانشگاهی و روش ها و مدل های 
نظری با مباحث عملیاتی شدم و معتقد بودم ِخرد 
جمعی کارایی بیشتری از مدل های موجود دارد و 
اگر بتوانیم توان افراد و دانش آنها را بکار بگیریم و 
همه عناصر را درگیر کنیم، خروجی بهتری خواهیم 

داشت.
لذا این شکاف بین مباحث نظری و عملی وجود 

من کامالً خواستار ايجاد تمايز بين 
مباحث آکادميك و دانشگاهی و روش ها و 
مدل های نظری با مباحث عملياتی شدم و 
معتقد هستم ِخرد جمعی کارايی بيشتری 
از مدل های موجود دارد و اگر بتوانيم توان 
افراد و دانش آنها را بکار بگيريم و همه 
عناصر را درگير کنيم، خروجی بهتری 
خواهيم داشت.

کارايي خرد جمعي و روش هاي عملياتي از 
مدل هاي تئوريك بيشتر  است
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دارد و افراد را در عمل دچار مشکل می کند.

مدیریت واحد شهری
در هر شهری، همه دستگاه های شهری زیر نظر 
شهرداری آن شهر فعالیت دارند. این در حالی است 
که اینجا، این وضعیت موجود نیست و درواقع ما 
فاضالب،  و  آب  مانند  دستگاه ها  سایر  هم عرض 

مسکن و برق در حال حرکت هستیم.
این موضوع در خود شهرداری نیز مشکالت متعدی 
را به بار آورده است و ما در خیلی از پروژه ها به 
با  یا  کرده ایم  رها  نیمه کاره  و  نرسیده ایم  نتیجه 
وقفه های طوالنی مواجه شده ایم؛ زیرا هیچ الگوی 
خاصی وجود ندارد و ما مثاًل در اواسط کار به سد 
اداره مسکن و  یا  ارگان ها مثل مخابرات  از  یکی 
شهرسازی و ... برمی خوریم و پروژه متوقف می شود.

پیشنهاد من برای بهبود این وضعیت و ایجاد این 
هماهنگی ها این بود که در درجه اول به جای توجه 
به مدیریت واحد شهری، از داخل خود شهرداری 
داشته  شهرداری  واحد  مدیریت  و  کنیم  شروع 
باشیم، چراکه تا زمانی که خودمان در بخش های 
منسجم  یکپارچگی  و  همبستگی  یک  مختلف 
نداشته باشیم، نمی توان در دید کالن و از منظر 

شهری این انسجام را ایجاد کرد.
و  معاونت ها  شهرداری،  مختلف  بخش های 
باید منافع و صالح شهرداری  حوزه های مختلف 
خود  منافع  بر  ارجح   را  آن  و  بگیرند  نظر  در  را 
ببینند نه اینکه هر واحد اولویت شهر را خودش 
برای خودش مطرح کند. باید بجای بخشی نگری، 
منافع سیستمی را مد نظر قرار داد. بعد از اینکه از 
خودمان شروع کردیم و به یک دید واحد سیستمی 

رسیدیم سراغ مدیریت واحد شهری برویم.

بازنگری ساختار و فرآیندها
در  خوبی  نحوه  به  شهرداری  در  عرضی  ارتباط 
حال جریان نیست. بدین منظور که در سیستم 
موجود،  مراتبی  سلسله  ساختار  در  شهرداری 
و  معاونت ها  زیرمجموعه های  بین  ارتباطات 
شکل  به  مختلف  حوزه های  در  هم رده  افراد 
مطلوب تعریف نشده است. درحالی که اگر افراد 
هم رده بتوانند ارتباط عرضی با هم داشته باشند 
به صورت  برای مسائل مختلف و همفکری ها  و 
به  نیازی  باشند،  ارتباط  در  هم  با  مناسب تری 
و  مختلف  کمیته های  و  کارگروه ها  تشکیل 
بهتری  با وضعیت  غیرضروری نیست و می توان 

به کارها سرعت بخشید.

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

35

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 



معرفي دستاوردهاي معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني

سامانه RTK GPS؛ افزایش سرعت و دقت 
نقشه برداری ها 

شهرداري  فاوا  سازمان  در  اجرا  و  طراحي   ■

اصفهان
 امروزه ایجاد یک سیستم تعیین موقعیت سریع، 
مدیریت  تسهیل  جهت  در  یکپارچه  و  دقیق 
شهری و ارائه خدمات مکاني به شهروندان امری 
از  بسیاری  راستا  این  در  است.  اجتناب ناپذیر 

کشورها، شبکه ای از ایستگاه های مختصات دار در 
که  کرده اند  پیاده سازی  منطقه ای  یا  ملی  سطح 
به گیرنده های ماهواره ای و سیستم های ارتباطی 
ساعته   24 به صورت  و  است  مجهز  مخابراتی 
اطالعات را دریافت و ثبت می کنند و امکان تعیین 

RTK GPS  سامانه  ▲
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موقعیت آني )بالدرنگ( کاربران را در هر ساعت از 
شبانه روز از این شبکه ها فراهم می سازند. 

از ویژگي هاي بارز این سامانه می توان به توانایي 
در  مختصات  سیستم  یکپارچه  بستري  ایجاد 
تعیین  سانتیمتري  دقت  عمراني،  پروژه هاي 
موقعیت و همچنین افزایش سرعت نقشه برداری 
اشاره کرد. تولید و به روزرسانی نقشه های موضوعی،  
ناوبری خودرو، مانیتورینگ لغزش سازه ها، کاداستر 

و ... از کاربردهاي وسیع این سامانه است. 
از  استفاده  جهت  به  شهرداری  منظور،  بدین 
 ،)GPS( قابلیت های سیستم تعیین موقعیت جهانی
اجراي این سامانه را در سال 1394 در فاز اول با 
احداث چهار ایستگاه دائمی در دستور کار خود 
قرار داد. این چهار ایستگاه دائم در محل منطقه 
و  بین المللی  همایش های  مرکز  شهرداری،   12
مناطق 13 و 14 شهرداری اصفهان استقرار دارد. 
تمام کاربران شهرهای اطراف اصفهان نیز به فاصله 
ایستگاه ها  این  موقعیت  از  کیلومتر   20 حداقل 

می توانند از امکانات این سامانه استفاده کنند.

■ سامانه خدمات نقشه اي شهرداري اصفهان
■ طراحي و اجرا در سازمان فاوا شهرداري اصفهان

به عنوان  اصفهان  شهرداري  مکاني  داده  پایگاه 
مرجع و منبع غني از داده مکاني به روز، نیازهاي 
همچنین  و  کاربران  از  بسیاري  مکاني  اطالعات 
سامانه های مکان مبنا را برطرف مي کند. این منبع 
نیاز کاربران حوزه ي  بر رفع  غني مي تواند عالوه 
و  شهروندان  سایر  نقشه اي  نیازهاي  شهرداري،  

ارگان های خدمات رسان شهر را نیز مرتفع کند.
نقشه ای  زیرساخت  به  توجه  با  راستا،  این  در   
بسیار قوی موجود در سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری و نقشه های به روز و باکیفیت 
موجود در پایگاه داده مکاني، تصمیم گرفته شد تا 
خدمت بهینه ی دیگری به این دسته از متقاضیان 
سرویس نقشه ای بر بستر وب ارائه گردد. در این 
سامانه کاربر برحسب نیاز خود اقدام به تهیه نقشه، 
 تصویر هوایي و یا تصاویر ماهواره ای در محدوده 

انتخاب شده می کند.

■ پیاده سازی  و استقرار  مدل تعالي سازماني 
EFQM در شهرداري اصفهان

■ طراحي و اجرا در شهرداری اصفهان 
اهداف:

تعالی  مدل  معیارهای  به کارگیری  و  آشنایی   .1

از مفهوم  استفاده  سازمانی در خدمات شهری و 
منطق رادار در ارزیابی و تصمیم گیری ها

2. شناسایی زمینه های قابل بهبود در بخش های 
مختلف سازمان و تعریف و اجراء پروژه های بهبود

3. استقرار زیرساخت های موردنیاز جهت حرکت 
در مسیر تعالی سازماني

4. ایجاد ساختار ، نظام و مکانیسم خودارزیابی در 
شهرداری

ابعاد مختلف سازمان  ارتقاي  5. توجه به رشد و 
)رهبري، استراتژي، فرآیندها،کارکنان و شراکت ها 

و منابع(
سایر  برتر  تجارب  از  یادگیري  و  کاوي  بهینه   .6

سازمان ها و شرکت ها
7. حضور در فرآیند جایزه ملي بهره وری و تعالي  و 

بهره مندي از مزایاي ارزیابي بیروني
ارزیابی  مکانیسم  به عنوان  مدل  از  بهره گیری   .8

عملکرد معاونت ها و مناطق
بخش  در  سازمانی  تعالی  ملی  الگوی  ایجاد   .9

خدمات و مدیریت شهری
 ویژگی ها:

1. مشکالت سازمان را اولویت بندی می کند.
و  اقدامات  اجراي  رویکردها،  بودن  2.مناسب 

اثربخشی آن ها را ارزیابي می نماید.
سیستم های  و  استانداردها  کلیه  اثربخشی   .3

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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مدیریت را مشخص می نماید.
4. فعالیت ها و اقدامات سازمان را در جهت کسب 

نتایج سرآمد کسب وکار همراستا می نماید.
نتایج  به  دستیابي  بر  را  سازمان  تمرکز   .5
هدف گذاری شده مورد انتظار و همراستا با اهداف 

کالن افزایش می دهد.       
دستاوردهاي مدنظر:

● اجراء اثربخش اقدامات بهبود در تمامی بخش ها 
بهبود  در  توازن   ( سازمان  مرتبط  حوزه های  و 

سازمان(
و  ملي  جوایز  در  اصفهان  شهرداری  حضور   ●

 EFQM بین المللی نظیر جایزه ملی تعالی
و  ملی  اصفهان در سطح  برند شهری  توسعه   ●

بین المللی در جهت اهداف اقتصادی
● تبدیل کردن شهرداری اصفهان به الگو و مرجع 

ملی در مدیریت خدمات شهری
● پیشگامی اصفهان در بهره گیری از الگوی تعالی 

در بین کالن شهرها

پیاده سازی و استقرار چرخه مدیریت فرآیندها
طراحي و اجرا در مدیریت  آموزش تشکیالت و 

بهبود روش ها 
اهداف:

باتمرکز بر فرایندها، اهداف و استراتژی های سازمان 
را با انتظارات مشتریان یکپارچه می کند.

ویژگی ها:
بهبود  و  ارزیابی  تدوین،  طبقه بندی،  شناسایي، 
فراواني  تأثیر  که  اصفهان  شهرداري  فرآیندهای 
و  انعطاف پذیری  افزایش  هزینه ها،  کاهش  در 
تصمیم گیری های  انجام  سازمان،  پاسخگویي 
خدمات  کردن  گسترده   ، کیفیت  توسعه   ، بهتر 
تسهیل  و  توسعه   ، شهروندان  و  ارباب رجوع  به 
رضایت  بردن  باال  درنهایت  و  سازماني  ارتباطات 

ارباب رجوع و شهروندان است.
نتایج:

● مدل فرآیندي بومی شده شهرداري اصفهان
● وجود نقشه فرایندي

● امکان شناسایي و اصالح فرایندها
● تسهیل در یکپارچه سازی سیستم ها

● امکان بهبود فرایندها و افزایش چاالکي سازمان 
در پیروي از استراتژی ها و تغییر تاکتیک ها

● سنجش ارزیابي عملکرد
● شناسایي و مدل سازی  300 فرآیند در سطح 

شهرداري اصفهان 

■ سیگما؛ سامانه یكپارچه گردش اطالعات و 
مدیریت پروژه های شهری

برنامه ریزی  مدیریت  در  اجرا  و  طراحي   ■
مدیریت  و  كنترل عملیات  اداره   / بودجه  و 

پروژه

اهداف:
1. ایجاد یک سیستم اطالعاتی یکپارچه برای پروژه 

و عملیات شهری
2.  بهبود کارایی و اثربخشی پروژه های شهری و 
تهیه اطالعات مفید جهت تصمیم گیری مدیریت 

شهری
ویژگی ها:

1. یکپارچه سازی و کدینگ یکتا برای پروژه ها و 
نگاه جامع به چرخه حیات پروژه و گردش اطالعات

پروژه  اصلی  فرآیندهای  کلیه  دربرگیرنده   .2
 STC تعریف، تصویب، زمان بندی و...( و مدیریت(

پروژه
فرآیندهای  و  نیازها  اساس  بر  بومی سازی   .3
شهرداری و منطبق با استانداردهای مدیریت پروژه 

 PMBOK و OPM3

شاخص های  تحقق  میزان  سنجش  و  ارتباط   .4
برنامه

سیستم های  بین  اطالعات  تبادل  و  ارتباط   .5
موجود

و  مدیریتی  متنوع  داشبوردهای  و  گزارش ها   .6
کاربردی

□
■ سامانه تأمین اعتبار الكترونیكی
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■ طراحی و اجرا در مدیریت برنامه ریزی و بودجه
اهداف:

1. ارتباط ردیف های بودجه با پروژه های برنامه
2. جلوگیری از ایجاد دیون

ویژگی ها:
● تأمین اعتبار در سقف اولویت تخصیص

● ثبت هزینه در ردیف های مرتبط
و  کار  انجام  از  قبل  بودجه  اصالح  درخواست   ●

پرداخت هزینه
سایر موارد مدنظر:

پروژه  با  بودجه   ردیف  اعتبار  تأمین  ارتباط   ●
عمرانی

● امکان کنترل بهتر هزینه ها

□
■ نظام مدیریت پروژه

■ طراحي و اجرا در مدیریت برنامه ریزی و بودجه 
/ اداره کنترل عملیات و مدیریت پروژه

اهداف:
مدیریت  در  تعاریف  و  مفاهیم  یکسان سازی   .1

پروژه های شهری
2. یکپارچه سازی و استانداردسازی سبد پروژه های 

شهری
و  پروژه ها  کلیه  مستندسازی  و  جمع آوری   .3

عملیات شهرداری
4. اولویت بندی و زمان بندی نیازمندی های شهر با 

رویکرد مدیریت هزینه
ویژگی ها:

)اصفهان  برنامه  بین  صحیح  ارتباط  و  ایجاد   .1
1400 و کلیه استاد باالدستی(، پروژه و بودجه

2. برقراری ارتباط و تعامل بین کلیه ذینفعان پروژه 
3. مدیریت پروژه های شهری بر اساس استاندارد 
و  زمان  )با محوریت مدیریت محدوده،   PMBOK

هزینه(

□
QPR نظام ارزیابی عملكرد و سامانه ■

■ طراحي و اجرا در مدیریت برنامه ریزی و بودجه 
اهداف:

1. ارزیابی عملکرد راهبردی در راستای پایش و 
بهبود عملکرد 

با  همسو  پانزده گانه  مناطق  عملکرد  ارزیابی   .2
برنامه راهبردی

ویژگی ها:
1. مبتنی بر مدل منطق و ناظر بر اهداف برنامه 

راهبردی اصفهان 1400
2. تعریف شاخص های ارزیابی عملکرد با نگاه غیر 

بخشی

در  مدنظر  نظری  مبانی  و  مفاهیم  به  توجه   .3
اهداف، در تعریف شاخص های ارزیابی عملکرد

سایر موارد مدنظر:
● امکان اتصال به سامانه سیما و سایر سامانه ها 

جهت دریافت اطالعات به صورت مکانیزه 
● قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای داشبوردساز

یکپارچه،  مدیریتی  داشبوردهای  تهیه  امکان   ●
به موقع و به هنگام

□
■ سامانه مدیریت دانش شهرداري اصفهان 
■ طراحي و اجرا در مدیریت مطالعات و پژوهش

اهداف:
1.نهادینه سازی فرهنگ به اشتراک گذاری دانش، 

افزایش بهره وری و تحول در سازمان 
2. استفاده بهینه از منابع و سرمایه های ناملموس و 
دانشی در راستای بهبود خدمت رسانی به ذینفعان 

درون و برون سازمانی.
3. رشد انگیزش عمومی کارکنان سازمان به دلیل 

قرار گرفتن در محیطی پویا و یادگیرنده.
سرمایه های  اتالف  از  جلوگیری  برای  تالش   .4
اتالف سرمایه های  و  انجام دوباره کاری ها  دانشی، 

فکری و مادی سازمان.
ویژگی ها:
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1. نمایش جایگاه و ساختار دانشی و روند رشد 
طبقه بندی  و  دسته بندی  نظم دهی،  اخذ،  آن، 
مستندات دانشی، ساماندهی دانش های تولیدشده 
حین فرایندهای کاری شامل: جمع آوری، ارزیابی، 
دسته بندی و بازیابی آن ها در جهت تولید بانک 
دانش، بهبود و مکانیزه کردن نظام ارزیابی عملکرد 

با توجه به نقش دانشی کارکنان.
دانشی  اسناد  و  اطالعات  در  جستجو  انواع   .2

ثبت شده
3. طراحی مکانیسم شناسایی و اکتساب دانش های 

ضمنی بازنشستگان و کارکنان کلیدی
4. درج مباحت دانشی و حل مسائل در حوزه های 

مختلف )انجمن خبرگي(
سایر موارد مدنظر:

 210  : تاکنون  بارگذاري  )تعداد  تجربه  ثبت   ●
مورد(

اصفهان  شهرداري  پژوهشي  طرح های  ثبت   ●
)تعداد بارگذاري تاکنون : 214 مورد (

)تعداد  کالن شهرها  پژوهشي  طرح های  ثبت   ●
بارگذاري تاکنون : 1397 مورد(

 645 : تاکنون  بارگذاري  )تعداد  مقاالت  ثبت   ●
مورد(

● ثبت پایان نامه ها )تعداد بارگذاري تاکنون : 611 
مورد(

● ثبت کتاب های مدیریت شهري )تعداد بارگذاري 
تاکنون : 455 مورد(

□
■ سامانه نظرسنجی شهرداری اصفهان )سنا(
■ طراحي و اجرا در مدیریت مطالعات و پژوهش

1395 ■
اهداف 

نظرسنجی ها  انجام  هزینه  و  زمان  کاهش   .1
طراحی  مرحله  از  فرایند  کردن  الکترونیکی  با 

پرسشنامه تا مرحله تحلیل توصیفی داده ها
رضایت  نظرسنجی،  فرایند  کردن  نظام مند   .2  
اطالعاتی  بانک  تشکیل  و  نیازسنجی  و  سنجی 
آماری از    مرحله جمع آوری داده های پروژه های 

مطالعاتی، پژوهشی و برنامه ریزی
ویژگی ها 

)تک  سؤاالت  مختلف  انواع  طراحی  امکان   .1
تشریحی،  پی درپی،  چندگزینه ای،  گزینه ای، 

عددی، ماتریسی و ...(
2. مکانمند کردن محل تکمیل پرسشنامه هایی 
)نقطه  می شوند  تکمیل  میدانی  به صورت  که 
انجام پرسشگری( بوسیله ثبت از طریق سیستم 

موقعیت یابی جهانی
معاونت،  چندین  هم زمان  بهره برداری  امکان   .3

مدیریت یا اداره شهرداری اصفهان
سایر موارد مدنظر

این  از  استفاده  با  پروژه شاخص  تاکنون چندین 
از بدو راه اندازی در سال 1395 تاکنون  سیستم 
عمومی  نیازسنجی  جمله:  از  است.  انجام گرفته 

1395، نظرسنجی خدمات سفر 1396 و 1397و 
رضایت سنجی کارکنان 1397.

□
■ نرم افزار تطبیق شغل و شاغل

■ طراحی و اجرا در اداره کل سرمایه انسانی- اداره 
برنامه ریزی و مهندسی شغل

اهداف:
1. افزایش بهره وری کارکنان

2. جانشین پروری
3. تسهیل در برنامه ریزی منابع انسانی

ویژگی ها: 
1. تسهیل در انجام امور منابع انسانی

2. سهولت دسترسی به آمار و اطالعات
3. گزارش گیری آسان و دقیق

□
رزرواسیون سفر

طراحی و اجرا در اداره کل سرمایه انسانی- اداره 
رفاه تعاون و ورزش

اهداف :
1. توزیع عادالنه و شفاف خدمات به کارکنان

2. حذف محدودیت های مکانی 
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ویژگی ها :
1. اولویت بندی کارکنان بر اساس ضوابط ثبت شده 
جهت رزرو  ) تعداد سفر انجام شده در پیک و غیر 

پیک و...(
2. عدم نیاز به مراجعه حضوری پرسنل به آژانس ها 

و اداره رفاه شهرداری

□
■ سیستم منابع انسانی )پگاح2(

■ طراحی و اجرا در اداره کل سرمایه انسانی – اداره 
نگهداشت و انفصال

اهداف:
1. جمع آوری اطالعات تمامي پرسنل شهرداری 

اصفهان
2. ایجاد سیستم یکپارچه جهت مدیریت منابع 

انسانی
ویژگی ها: 

اطالعات  و  وابستگان  و  فرد  اطالعات  ثبت   .1
تکمیلی شامل تحصیالت، سوابق شغلی و ...

2. ایجاد ساختار سازمانی و اختصاص کارکنان از 
طریق احکام

□

■ نسخه اندروید همراه داده اصفهان
هدف از تهیه نرم افزار همراه داده اصفهان:

امکان دسترسي آسان، سریع و به روز نیازمندی های 
اطالعاتي شهروندان و مدیران شهرداري  

شفاف سازی فعالیت های انجام شده در حیطه شهر 
و شهرداري

پنل هاي همراه داده اصفهان :
1. آمار و اطالعات
2. اصفهان 1400
3. رصد شاخص ها
4. مدیریت پروژه

5. بودجه شهرداری
6. جمالت کاربردی و شاخص

7. نظرسنجی
8. تعاریف و مفاهیم

9. نظرات و پیشنهادات
10. لینک های مرتبط

11. منتخب ها
12. ارسال فایل قابل نصب

ویژگی های شاخص این اپلیكیشن:
1. رابط کاربری مناسب ازنظر ارتباط متناسب و 

آسان کاربران با مفاهیم و ظاهر برنامه
و  رنگ بندی ها  گرافیکی،  موارد  به  توجه   .2

بخش بندی های مختلف
3. حجم مناسب اپلیکیشن به منظور ترغیب بیشتر 

کاربران برای دانلود و استفاده از آن  

4. افزونگی کم برای کاربران
حیطه  در  آسان  دسترسي  و  متنوع  امکانات   .5
نحوه های  سایر  به  نسبت  شهري   مدیریت 

اطالع رسانی موجود 
6. قابلیت جستجو در نرم افزار

7. قابلیت ارسال نظر براي کاربران
8. قابلیت ثبت پیشنهاد

9. قابلیت خروجي گرفتن از نرم افزار در فرمت های 
متنوع 

10. چشم اندازهای شاخص این اپلیکیشن:
11. امکان برقراري ارتباط با پایگاه های داده

12. امکان استفاده در جهت انجام نظرسنجی های 
مدیریت شهري توسط کاربران

فعالیت  حیطه های  با  شهروندان  آشنایي   .13
شهرداري 
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برنامه راهبردي اصفهان1400 به زبان ساده

تهیه  بیش  سال  از حدود 20  اصفهان  شهرداری 
5 برنامه 5 ساله توسعه ای را در دستور کار خود 
اصفهان85،   ، اصفهان22+  برنامه  است:  داده  قرار 
به  برنامه ها  این  جمله  از  اصفهان95  اصفهان90، 
شمار می روند که هریک سهمی در توسعه شهر ایفا 
کرده است. برنامه راهبردی اصفهان1400 جدیدترین 
برنامه توسعه ای شهر است که با استفاده از تجربیات 

دوره های پیشین برنامه ریزی در شهرداری اصفهان 
و توسط کارشناسان داخلی شهرداری و با کمک از 
مشاوران مختلف از سایر نقاط کشور تدوین شده 
است. این برنامه در دو بخش کلی پیشرفت شهر و 
تحول شهرداری تدوین شده و با تمرکز بر پیامدها، 
سعی در ایجاد تغییر و ارتقای عملکردها به صورتی 
دارد که بتواند محیط مناسبی برای شهروندان و 

به ذکر ویژگی ها  ادامه  ایجاد کند. در  گردشگران 
ابعاد  قالب  برنامه در  این  از محتوای  و خالصه ای 
اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، محیط مصنوع 

و مدیریت شهری می پردازیم:
 ویژگی های برنامه راهبردی اصفهان1400

سطح  دو  در   1400 اصفهان  راهبردی  برنامه 
راهبردی و عملیاتی تهیه شده و دارای ویژگی هایی 

شیرین السادات تابش
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در سطح عملياتی برنامه راهبردی 
اصفهان1400 نيز پروژه ها به سه 

دسته پروژه های شاخص، پروژه های 
مناطق15 گانه و پروژه های تحول در 

شهرداری تقسيم شده است. منظور از 
پروژه های شاخص پروژه های زيرساختی 

در زمينه های حمل ونقل، محيط زيست، 
فرهنگ و... است که دارای کارکردی 

فراشهری و فرامنطقه ای هستند. 

به شرح زیر می باشد:
استفاده موثر از اسناد و طرح های مطالعاتی . 1

باالدستی و پشتیبان در تدوین برنامه؛
استفاده از نظرات و پیشنهادات شهروندان در . 2

سیر تدوین برنامه؛
تدوین برنامه بر اساس دو رویکرد هدف سو . 3

و مشکل سو؛
تاکید بر سه رکن شهر،  شهروندان و مدیریت . 4

شهری در فرآیند برنامه ریزی؛
 تدوین برنامه در دو قسمت پیشرفت شهر و . 5

تحول شهرداری؛
حرکت از برنامه ریزی سازمانی و وظیفه ای به . 6

سمت برنامه ریزی بر اساس نتایج و پیامدها؛
زمینه سازی استقرار نظام مدیریت و ارزیابی . 7

عملکرد در سطوح پیامدها، نتایج و عملکرد.
اساس  بر  اصفهان1400  برنامه  ترتیب  این  به 
ویژگی های فوق، در سطح راهبرد با 4 هدف کالن،9 
و43  خرد  هدف  کلیدی،23  ارزش  سیاست،6 
اولویت بندی های  مبنای  بر  و  تدوین شده  راهبرد 
صورت گرفته، افزایش پایداری اکولوژیکی شهر با 
تمرکز بر حمل و نقل عمومی، جذب و پشتیبانی 
از سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی در شهر، 
افزایش بهره وری در مجموعه دارایی ها و اقدامات 

شهرداری مورد تاکید بوده است.
آنچه در البه الی گزاره های برنامه اصفهان1400 به 
خوبی درک می شود، شناسایی و به کارگیری مفاهیم 

و رهیافت هایی است که از پیشینه نظری و ادبیات 
موضوعی غنی در مباحث برنامه ریزی و مدیریت 
رهیافت هایی  و  مفاهیم  است.  برخوردار  شهری 
همچون اقتصاد سبز، سرزندگی شهری، کارآفرینی 
فرهنگی، تاب آوری و از این دست نشان از آن است 
که این برنامه با توجه به جدیدترین مباحث علمی 

تدوین شده است.
در سطح عملیاتی برنامه راهبردی اصفهان1400 نیز 
پروژه ها به سه دسته پروژه های شاخص، پروژه های 
شهرداری  در  تحول  پروژه های  و  گانه  مناطق15 
شاخص  پروژه های  از  منظور  است.  شده  تقسیم 
حمل ونقل،  زمینه های  در  زیرساختی  پروژه های 
محیط زیست، فرهنگ و... است که دارای کارکردی 
فراشهری و فرامنطقه ای هستند. از مهم ترین ویژگی 
این طرح ها و پروژه ها نوآوری، محرک توسعه و در 

راستای حل مسائل کلیدی شهر است.
در گروه طرح ها و پروژه های مناطق 15گانه، پروژه ها 
مناطق،  اساس مشکالت  بر  و  در مقیاس دوساله 
از  پیشنهاد و جمع بندی شده  است؛ این پروژه ها 
به صورت  آن ها  بازنگری  و  بوده  توسعه ای  جنس 
سالیانه انجام می پذیرد. در خصوص گروه پروژه ها 
و اقدامات طرح، باید گفت این پروژه ها در راستای 
ایجاد تحول سازمان شهرداری جهت نیل به اهداف 

برنامه تعریف شده اند.
پس از مشخص شدن هریک از این پروژه ها، طرح ها 
و اقدامات منابع مالی مورد نیاز به همراه متولی انجام 

آن مشخص شده و سالیانه در قالب برنامه عملیاتی 
رصد می شود.

موارد مورد توجه در برنامه راهبردي 
اصفهان1400 از ابعاد مختلف

● چالش ها و راهكارهاي مرتبط با بعد اقتصادي
شهر اصفهان از دیرباز به عنوان یکی از قطب های 
موقعیت  است.  بوده  مطرح  کشور  اقتصادی 
بودن  فراهم  و  اصفهان  اقلیمی  و  جغرافیایی 
زیرساخت های الزم، تنوعی از فعالیت های اقتصادی 
را در این شهر را شکل داده است، اما متاسفانه تا 
کنون گسترش فعالیت های اقتصادی عمدتاً بر اساس 
مزیت های نسبی شهر انجام گرفته و در این سیر 
توجهی به مزیت های رقابتی آن نشده است. به این 
منظور در برنامه اصفهان 1400، جذب و پشتیبانی 
از سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی ویژه با 
روش های مختلف بازاریابی و با تأکید بر ظرفیت 
شهرهای خواهر خوانده شهر اصفهان مورد توجه قرار 
گرفته است. عالوه بر این فرصت زایی و زمینه سازی 
جهت استفاده از فضاهای باز برای عموم به منظور 
کارآفرینی فرهنگی و رونق کسب و کارخالق، به 
منظور رونق اقتصاد محلی شهر در این برنامه لحاظ 

گردیده است.
● چالش ها و راهكارهاي مرتبط با بعد اجتماعي

با توجه به اینکه یکی از مؤثرترین معیارها در پایداری 
اجتماعی، ایجاد فضاهای اجتماعی برای تعامالت 
اجتماعی مردم با یکدیگر است و فضاهای مذهبی 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

43

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 



همواره در تاریخ و فرهنگ ما به عنوان کانون های 
تجمع مردم، مورد توجه بوده است. از این رو در برنامه 
اصفهان 1400، مسجد به عنوان اصلی ترین فضای 
مذهبی شهر مورد اهمیت قرار گرفته است. به این 
منظور در برنامه اصفهان1400 بهره گیری از پتانسیل 
بالقوه مساجد سطح شهر در جهت اطالع رسانی در 
خصوص اقدامات شهرداری و بهره جویی از مشارکت 
مردمی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در 
برنامه ساز و کاری در نظر گرفته شده تا با آماده 
و  غنا  افزایش  و  جمعی  فضاهای  پیوند  و  سازی 
کیفیت آن ها و نیز تقویت مراکز محالت و حمایت 
از نهادها و گروه های خودجوش در جهت افزایش 
و  یکدیگر  به  نسبت  اجتماعی شهروندان  انسجام 

افزایش حس تعلق آن ها به شهر استفاده شود.
الزم به ذکر است با توجه به همپوشانی بسیار زیاد 
موضوع  با  اسالمی  ایرانی-  زندگی  مباحث سبک 
اصفهان1400،  برنامه  در  اجتماعی،  پایداری 
بهبود ارزش های اخالقی رفتارگرا و سبک زندگی 
شهروندان در محیط اجتماعی به منظور اعتالی 
ایرانی-  هویت  محوریت  با  شهروندی  فرهنگ 
اسالمی، مورد تاکید بوده است. به عنوان مثال با 
توجه به اهمیت خانواده در فرهنگ ایرانی- اسالمی، 
در طول مدت اجرای این برنامه، از برگزاری دوره ای 
مقیاسی  بزرگ  آیین های  و  فراغتی  برنامه های 
حمایت خواهد شد که به صورت خانوادگی در سطح 

شهر برگزار مي شود.

جرم خیز  فضاهای  وجود  که  آنجایی  از  عالوه  به 
به شمار می رود،  ناامنی  عوامل  از جمله  در شهر 
شهرداری اصفهان بر اساس برنامه اصفهان1400، 
خود را ملزم می داند در وهله اول به شناسایی این 
گونه فضاها بپردازد و سپس از طریق ایجاد طرح ها و 
برنامه هایی در جهت حذف این گونه از فضاها، امنیت 
اجتماعی باالتری را برای شهروندان به وجود آورد و 
امکان حضورپذیری شهروندان در فضاهای شهری را 

بیشتر نماید.
همچنین از آنجایی که ایجاد بستر برای ظهور و بروز 
خالقیت و اطمینان از آینده ای بهتر برای همگان 
نوآوری  است،  اجتماعی  پایداری  تعریف  ارکان  از 
به عنوان یک سیاست اصلی در برنامه مورد توجه 
قرار گرفته است. بر این اساس، شهرداری اصفهان 
در جهت تحقق اهداف خود و حل مسائل و رفع 
مخاطرات  و  زده  ابتکار عمل  به  مشکالت، دست 
آن را خواهد پذیرفت همچنین، به فرصت زایی و 
زمینه سازی برای عموم جهت استفاده از فضاهای 
باز به منظور کارآفرینی فرهنگی و ارایه محصوالت 
خالقانه اقدام خواهد نمود تا شهروندان نیز بتوانند 
نوآوری های خود را در فضاهای شهری به معرض 

نمایش و فروش بگذارند.
با توجه به اهمیت مشارکت  به جز موارد مذکور 
برنامه  در  شهر،  پیشرفت  و  توسعه  در  مردمی 
مشارکت  از  بهره گیری  موضوع  اصفهان1400، 
مردمی در امر مدیریت شهر مورد توجه ویژه قرار 

گرفته است. به این منظور شهرداری اصفهان خود 
را ملزم و متعهد به استقرار سازو کارها، فرایندها و 
روال های مناسبی می نماید تا هم زمینه مشارکت 
مردمی در امور و مدیریت شهر فراهم شود و هم 
نقش و مسئولیت همه ذی نفعان روشن گردد. تقویت 
ارتباطات شبکه ای با ذی نفعان از جمله راهکارهایی 
است که در برنامه اصفهان1400 بدان پرداخته شده 

است.
● چالش ها و راهكارهاي مرتبط با بعد زیست 

محیطی
در حال حاضر معضالت زیست محیطي از جمله 
مهم ترین مشکالت شهر اصفهان به شمار مي آید. 
اهمیت این موضوع تا به حدي است که مشخصاً 
یکي از اهداف خرد مطرح در برنامه اصفهان1400، 
شهر  در  اکولوژیکي  پایداري  افزایش  موضوع  به 
اختصاص داده شده است و زیر موضوعات متعددي 
نیز در این زمینه مطرح شده است. به عنوان مثال در 
حال حاضر از شهر اصفهان به شدت درگیر  بحران 
آنجا که  از  است.  رود  زاینده  رودخانه  خشکسالی 
بخش قابل توجهی از آبیاری فضای سبز در شهر 
به واسطه آب موجود در رودخانه صورت می گرفت، 
در برنامه اصفهان1400 تالش گردیده تا در حیطه 
وظایف خود از طریق راهکارهایی از قبیل مدیریت 
یکپارچه منابع آب و خاک به حفظ و نگهداری از 
فضای سبز در دوران دشوار  کم آبی کنونی فائق آید.

به  همچنین موضوع زیست محیطي دیگري که 

از آنجايی که وجود فضاهای جرم خيز 
در شهر از جمله عوامل ناامنی به شمار 
می رود، شهرداری اصفهان بر اساس 
برنامه اصفهان1400، خود را ملزم 
می داند در وهله اول به شناسايی اين گونه 
فضاها بپردازد و سپس از طريق ايجاد 
طرح ها و برنامه هايی در جهت حذف 
اين گونه از فضاها، امنيت اجتماعی باالتری 
را برای شهروندان به وجود آورد و امکان 
حضورپذيری شهروندان در فضاهای 
شهری را بيشتر نمايد.
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موضوع  ساخته،  مواجه  مشکل  با  را  شهر  شدت 
بخش  مي دهد  نشان  مطالعات  هواست.  آلودگي 
به  اصفهان  شهر  هواي  آالینده  منابع  از  عمده ای 
خودروهاي شخصي و نیز صنوف مزاحم و آالینده 
مربوط مي شود، از این رو در برنامه اصفهان 1400 
موضوع حمل و نقل همگاني و رفع ناهنجاري هاي 
محیطي به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است. 
توجه به شیوه هاي مدیریت تقاضاي سفر از طریق 
از خودروهاي شخصي در  افزایش هزینه استفاده 
معابر پرتردد و تشویق و بسترسازي به استفاده از 
انواع شیوه هاي حمل و نقل سازگار با محیط زیست 
از جمله اقداماتي است که در راستاي حل معضل 
است.  نظر گرفته شده  آلودگي هوا در  و  ترافیک 
همچنین در این برنامه تالش گردیده تا هدفمند 
کردن اقدامات شهرداری در راستای فراهم آوردن 
میزان  افزایش  قبیل  از  نیاز  مورد  زیرساخت هاي 
و  پیاده روها  شبکه  تسهیالت  بهبود  و  پیوستگي 
و  جذابیت  ظرفیت،  افزایش  دوچرخه،  مسیرهاي 
کیفیت سیستم هاي حمل ونقل همگاني، همکاري و 
هماهنگي با سایر ارگان هاي مدیریت محلي و بخش 
و   )TOD( توسعه  و  ایجاد  راستاي  در  خصوصي 
توسعه سامانه هاي هوشمند حمل و نقل، به آموزش 
مسائل  اولویت  با  شهروندي  فرهنگ  اعتالي  و 

ترافیکي اقدام نماید.
 همچنین گسترش خدمات الکترونیکي شهرداری 
تردد  کاهش  راستاي  در  شهروندان  با  تعامل  در 

وسایل نقلیه در شهر از جمله موضوعات مورد تاکید 
در برنامه راهبردی اصفهان1400 بوده است. 

خروج صنایع آالینده از داخل شهر ، نیز از دیگر 
اقدامات شهرداري اصفهان خواهد بود که با جدیت 
بیشتري در طول مدت اجرای برنامه پیگیري خواهد 
سالمت  سال1400،  پایان  در  ترتیب  بدین  شد. 
جسمي و رواني شهروندان در وضعیت به مراتب 

بهتري نسبت به وضع قبل خواهد بود. 
زیست  آالینده های  نقش  به  توجه  با  طرفي  از   
انداختن پایداري اکولوژیکی  محیطی در مخاطره 
در  کاری  و  ساز  اصفهان1400  برنامه  در  شهر، 
نظر گرفته شده که خطرا ت ناشی از آالینده های 
محیطی به حداقل ممکن کاهش یابد. در این زمینه 
اعتالی  و  آموزش  با  اصفهان می کوشد  شهرداری 
فرهنگ شهروندی ضمن ارتقای سالمت و بهداشت 
عمومی جامعه، هزینه های مربوط به نظافت فضاهای 
شهری را کاهش دهد و محیطی پاک و سالم برای 
شهروندان به وجود آورد. همچنین در برنامه اصفهان 
1400 مدیریت پسماند مورد تاکید قرار گرفته تا 
بدین ترتیب ضمن جلوگیري از تحمیل ضایعات 
بیشتر از حد توان محیطي، فرصتي جهت حرکت 
به سمت پایداري اکولوژیکي براي شهرداري فراهم 

گردد.
در بعد زیست محیطی ذکر این نکته ضروری است 
که با توجه به تخریب بی سابقه زمین هاي کشاورزي، 
و  اصفهان  در محدوده شهر  فضاي سبز  و  باغات 

حریم آن در طی 50 سال گذشته و تغییر کاربری 
اراضی به مراکز مسکوني، تجاري و صنعتي،  این 
در برنامه اصفهان1400، توسعه و هوشمندسازي 
مدیریت فضاهاي سبز را با اولویت ایجاد عرصه هاي 
سبز تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
شهرداري اصفهان مي کوشد تا از ظرفیت هاي قانوني 
در ایجاد عرصه هاي سبز خانگي و کمک به حفظ و 
احیاي عرصه هاي غیر در اختیار استفاده کند. بدین 
ترتیب نه تنها شهروندان از مزایای فضاهای سبز در 
راستای کاهش آلودگی هوا بهره مند خواهند شد، 
بلکه  شهرداری می تواند از این پتانسیل در جهت 
افزایش سرزندگی و تقویت حس مکان فضاهای سبز 

شهری بهره ببرد.
از موضوعات دیگر مورد توجه برنامه، رویکرد بهره وری 
سبز است که هدف اصلي آن افزایش بهره وری و 
که  نحوي  به  است  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه 
موجب حفاظت و ایمني محیطي شود. در این زمینه 
شهرداری اصفهان به منظور ترویج ساخت و سازهای 
سازگار با محیط از ساخت و سازهایی حمایت خواهد 
کرد که بر اساس ویژگی های اقلیمي شهر اصفهان 
ساخته شود و حداکثر استفاده از انرژی های پاک را 
به دنبال داشته باشد و از هدر رفتن انرژی جلوگیری 
و  معیارها  ضوابط،  از  همچنین  شهرداری  کند. 
الگوهایی به منظور ارزیابی و جهت دهی به کیفیت 
طرح ها و طراحی ها با رویکردهای نوین مرتبط با 
پایداری اکولوژیکی بهره خواهد برد. چنین اقداماتی 

در بعد زيست محيطی ذکر اين نکته 
ضروری است که با توجه به تخريب 

بی سابقه زمين هاي کشاورزي، باغات و 
فضاي سبز در محدوده شهر اصفهان 

و حريم آن در طی 50 سال گذشته 
و تغيير کاربری اين اراضی به مراکز 

مسکوني، تجاري و صنعتي، در برنامه 
اصفهان1400، توسعه و هوشمندسازي 
مديريت فضاهاي سبز را با اولويت ايجاد 
عرصه هاي سبز تاثيرگذار مورد توجه قرار 

گرفته است
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و  طرح ها  اقتصادی  آنالیز  تنها  شد  خواهد  سبب 
پروژه ها، مبنای عمل قرار نگیرد و معیارهای پایداری 
که به تعادل جنبه های اقتصادی، اجتماعی و زیست 

محیطی توجه می نمایند نیز مورد تاکید باشد.
● چالش ها و راهكارهاي مرتبط با بعد محیط 

مصنوع
یکی از موانع توسعه پایدار شهر، تقسیم شهر به دو 
این رو توسعه  از  بخش محروم و برخوردار است. 
متعادل و متوازن در شهر ، به عنوان یکی از اهداف 
است.  گردیده  اصفهان1400مطرح  برنامه  کالن 
به این منظور شهرداری اصفهان با کاهش شکاف 
میان استانداردهای مطلوب و سطح عملکرد فضاها 
و فعالیت های شهری و تعریف پروژه های محرک 
توسعه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهر و 
تغییر جهت در راستای اخذ عوارض ساخت و ساز از 
مصرف کننده به جای دریافت از تولید کننده، یکی 
دیگر از اصول مرتبط با توسعه پایدار تحت عنوان 

عدالت اجتماعی را محقق می سازد.
ایمنی  موضوع  متوازن،  و  متعادل  توسعه  جز  به 
در  اساسی  مالحظات  و  مهم  فاکتورهای  از  یکی 
برنامه ریزی و طراحی محیط های مصنوع به شمار 
می آید. آنچه مسلم است پرداختن به ایمنی شهر اگر 
به صورت کامل و همه سو نگر نباشد، نه تنها تحقق 
ایمنی پایدار برای شهر را به دنبال نخواهد داشت، 
بلکه در آینده نیز هزینه های سنگین و حتی جبران 
ناپذیری را به شهر تحمیل خواهد نمود. در این راستا 

در برنامه اصفهان 1400، ضمن توجه به رویکردهای 
تاب آوری،  رویکرد  قبیل  از  زمینه  این  در  نوین 
افزایش ایمنی شهر مورد تاکید قرار گرفته است. 
پیاده سازی سیستم های مدیریت ایمنی و کاهش 
ریسک با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی و 
همچنین تدارک و استقرار تجهیزات و فناوری های 
است  راهکارهایی  جمله  از  ایمنی  حوزه  در  نوین 
که به منظور تحقق این هدف دنبال شده است. از 
طرف دیگر ایمنی پایین برخی معابر شهر نیز سبب 
گردیده که ایمنی شهروندان به مخاطره بیفتد. به این 
منظور روان سازی شبکه معابر شهری و رفع نقاط 
حادثه خیز به ویژه در گلوگاه های محلی شهر از جمله 

تاکیدات برنامه راهبردی اصفهان1400 بوده است.
 الزم به ذکر است با توجه به ناایمن بودن اغلب 
مناطق  نیز  و  فرسوده  و  تاریخی  بافت های 
حاشیه نشین شهر، بازسازی این بافت ها در برنامه 
مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه 
به اهمیت تاریخی و فرهنگی بافت های تاریخی در 
شهر اصفهان، بازآفرینی این بافت ها مورد تاکید بوده 
تا با برجسته سازي مکتب معماري و هنر اصفهان 
بعد  نسل  به  را  بافت ها  این  در  نهفته  ارزش های 
منتقل کرد و در راستای افزایش حس مکان فضاهای 

مصنوع و اعتالی هویت شهر گام برداشت .
داشتن  برای  که  آنجا  از  مذکور   موارد  جز  به 
مکان هایی جذاب و سرزنده باید تمامی جوانب آن 
از جمله جذابیت محیط مصنوع توجه کرد. در این 

راستا شهرداری اصفهان در طول مدت اجرای برنامه، 
به اعتالی شخصیت بصری و غنای حسی فضاهای 
شهری اقدام می نماید و در این راه از المان ها، نمادها 
و نشانه های هویت ساز و نیز طراحی های تاریخ مند 
اقداماتی ضمن  می گیرد. چنین  بهره  زمان مند  و 
ایجاد حس مکان برای فضاهای شهری، حس تعلق 
شهروندان به شهر را افزایش می دهد و بنابراین  در 

راستای پایداری اجتماعی شهر نیز مطرح می شود.
● چالش ها و راهكارهاي مرتبط با بعد مدیریت 

شهري
 با توجه به نقش مدیریت شهري، در توسعه شهر 
و اجرای برنامه ها، در برنامه اصفهان1400 راهکاری 
ارزش های  نهادینه سازی  و  تقویت  عنوان  تحت 
سازمانی و اخالق حرفه ای مورد توجه قرار گرفته 
است. به این منظور شهرداری  اصفهان در طول 
مدت برنامه  اجرایی کردن ارزش هایی چون اعتماد، 
شجاعت، همگرایی و وفاق، آرمان گرایی و اعتماد 
حقوق  و  انسانی  کرامت  مداری،  قانون  نفس،  به 
شهروندی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و بر 
این اعتقاد است که اجرای این ارزش ها،  به افزایش 
شهرداري  خدمات  کیفیت  از  شهروندان  رضایت 
بهره وری  افزایش  همچنین  شد.  خواهد  منتهی 
در مدیریت منابع و سرمایه های سازمانی از طریق 
استعدادهاي  و  ارتقا شایستگي ها  و  توانمندسازي 
منابع انساني، افزایش بهره برداري بهینه از دارایي های 
مشهود و نامشهود، اعتالی سطح و فرهنگ سازمانی 

پياده سازی سيستم های مديريت 
ايمنی و کاهش ريسك با تمرکز 
بر اقدامات پيشگيرانه و حفاظتی و 
همچنين تدارک و استقرار تجهيزات 
و فناوری های نوين در حوزه ايمنی از 
جمله راهکارهايی است که به منظور 
تحقق اين هدف دنبال شده است.

46

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 



و بهبود فرایندهای اصلی و کلیدی سازمانی در برنامه 
اصفهان1400 به عنوان هدف قرار گرفته است. سایر 
اقداماتی که ذیل این هدف در برنامه بدان پرداخته 

شده به قرار زیر است:
● استانداردسازی و ایجاد وحدت رویه در فرایندها 

و خدمات 
●  تقویت نظام های کنترل و نظارت

●  توانمندسازی تامین کنندگان
 ● مدیریت هماهنگ شهرداری در سطوح راهبردی 

و عملیاتی 
 ● چابک سازی و بازمهندسی ساختار شهرداری

مبحث اهمیت  به  توجه  با  مذکور  موارد  جز   به 
برنامه در  مدیریتی،  مباحث  در  پایدار   درآمدهای 
 اصفهان1400 راهکارهایی از قبیل تقویت و تنوع
 بخشی ظرفیت های درآمد، افزایش بهره برداری بهینه
 از دارایی ها  و نیز مدیریت هزینه و انضباط مالی مورد
 توجه قرار گرفته و در این بین بسترسازی به منظور
 افزایش سهم بخش خصوصی در اجرای پروژه های
به مربوط  هزینه های  کاهش  و  شهری   شاخص 
 خدمات رسانی شهرداری مطرح گردیده است. توسعه
شبکه های یکپارچه سازی  نیز  و  تعاملی   ابزارهای 
 ارتباطی برای برقراری روابط مؤثرتر به شهروندان و
 از www.1400.isfahan.ir ایجاد سایت
 جمله اقداماتی بوده که در راستای افزایش تعامالت
از بهره گیری  به منظور  و  با شهروندان   شهرداری 
 مشارکت مردمی در طول مدت برنامه در نظر گرفته

.شده است

روش های سنجش میزان  تحقق برنامه
برای  شهرداری  سازمان  جمله  از  سازمان ها  همه 
تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و پیشرفت در 
محیط رقابتی امروز بایستی به طور منظم و منسجم 
از الگوهایی برای ارزیابی عملکرد خود استفاده کنند و 
لذا استفاده از نظام های کنترل عملکرد و برنامه ریزی 
راهبردی  ضروری است تا بتوانیم مؤثرتر مدیریت 
کرده و میزان موفقیت و پیشرفت در دستیابی به 

اهداف راهبردی  سازمان  را بسنجیم.
کلی  وضعیت  بتواند  باید  مطلوب  ارزیابی  الگوی 
سازمان را نسبت به اهداف و نیز جایگاه سازمان را 
نسبت به محیط پیرامونی مشخص کند و عالوه بر 
این نشانگر میزان اثربخشی عملکردها باشد. معموالً 
جهت سنجش برنامه ها از شاخص هایی به این منظور  

استفاده می شود.
بر این اساس در برنامه اصفهان1400 با الگو قرار 
مدیریت  چارچوب  عنوان  به  منطق  مدل  دادن 
قالب  در  شاخص  گروه  دو  عملکرد،  ارزیابی  و 
و  کنترل  شاخص های  و  پیامدی  شاخص های 
ارزیابی در نظر گرفته شده است. با این تفاوت که 
شاخص های پیامدی  ناظر به پیامد و منطبق بر 
اهداف کالن  برنامه اصفهان1400 بوده و در مورد 
رصد قرار می گیرند؛ در حالی که شاخص های کنترل 
و ارزیابی منطبق بر اهداف خرد و برنامه عملیاتی 
در نظر گرفته شده است و محصول مستقیم حاصل 
ایجاد  می نمایند.)نظیر  رصد  را  برنامه  اجرای  از 
پروانه   تعداد 1000  یا   BRT مسیر  کیلومتر  ده 

الکترونیکی صادر شده(
خروجی ها میزان تولیدات و خدمات ارائه شد ابتدا 
و انتهای برنامه را نشان می دهند و در مورد کیفیت 
قضاوت  شده  ارائه  محصول  یا  خدمت  کارایی  یا 
نمی کنند. در حالی که پیامدها اثر نهایی بروندادهای 
یک عملیات بر روی محیط پیرامونی آن اثر نهایی 
برون دادهای یک عملیات بر روی محیط پیرامونی 
آن و تغییرات ناشی از استقرار برنامه در محیط را 
بررسی می کند. برای مثال می توان افزایش دسترسی 
به شبکه معابر استاندارد را یک شاخص خروجی و 
کاهش آلودگی هوا را یک شاخص پیامدی در نظر 

گرفت.
باید توجه داشت در برنامه اصفهان 1400 فرآیند 
ارزیابی عملکرد و شاخص گذاری برای آن به صورت 
فرآیندی مستمر در نظر گرفته شده که در طول 
قرار  بازنگری  و  ارزیابی  مورد  برنامه  اجرای  مدت 
می گیرد؛ زیرا دستیابی به توسعه شهر مستلزم تعامل 
چند سویه میان تمامی شاخص ها است که باید به 
صورت برنامه ای جامع در تمامی ابعاد توسعه لحاظ 

گردد.
بتواند  اصفهان1400  راهبردی  برنامه  است  امید 
پایداری توسعه را در تمامی ابعاد برای شهر اصفهان 
به همراه داشته باشد و با اجرای کامل این برنامه که 
سومین سال از اجرای خود را سپری می کند بهبود 
نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی را در شهر اصفهان 

شاهد بود.

در بعد زيست محيطی ذکر اين نکته 
ضروری است که با توجه به تخريب 

بی سابقه زمين هاي کشاورزي، باغات و 
فضاي سبز در محدوده شهر اصفهان 

و حريم آن در طی 50 سال گذشته 
و تغيير کاربری اين اراضی به مراکز 

مسکوني، تجاري و صنعتي، در برنامه 
اصفهان1400، توسعه و هوشمندسازي 
مديريت فضاهاي سبز را با اولويت ايجاد 
عرصه هاي سبز تاثيرگذار مورد توجه قرار 

گرفته است
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پرسش و پاسخ اصفهان 1400
1- این برنامه توسط چه نهادی و در چه بازه 

زمانی تدوین شد؟
برنامه راهبردی اصفهان 1400 با استفاده از تجربیات 
کارشناسان   توسط  و  برنامه ریزی  پیشین  دوره های 
با همکاری مشاوران  و  داخلی شهرداری  مدیران  و 
مختلف از اقصی نقاط کشور و مشارکت شهروندان 
طی 21 ماه و در قالب 180 جلسه و بیش از 6 هزار 

نفرساعت کار تدوین گردیده است.
موضوع مشارکت در تدوین برنامه از جمله ویژگی های 
متمایز برنامه اصفهان1400 نسبت به سایر برنامه های 
پیشین شهرداری بوده است که به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم در ارکان مختلف برنامه انجام گرفته 
است. به عنوان نمونه در اغلب جلسات شورای عالی 
برنامه ریزی تعدادی از روسای کمیسیون های شورا 
حضور داشته و نکات مطرح شده، در برنامه لحاظ 

گردیده است.
همچنین نظرات سایر ذی نفعان از شهروندان تا پرسنل 
شهرداری در سطوح مختلف برنامه به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم مدنظر قرار گرفته است. به عنوان مثال 
گرفتن  نظر  در  و  نظرسنجی  نتایج  از  استفاده 
اولویت های مطرح شده در آن در ارکان مختلف برنامه 
با توجه به حجم 6000 نمونه از 188 محله مصداق 

مشارکت شهروندان هست.
همچنین بیانیه مشکالت مناطق طی دستورالعمل 

مشخص و با مشارکت تمامی معاونت ها و واحدهای 
شهرداری مناطق، فهرست مشکالت مطرح شده از 
طرف کلیه واحدها را تجمیع و پس از وزن دهی و 
امتیازبندی اولویت های مدنظر جمع بندی و در کلیه 

قسمت های برنامه مورداستفاده قرار گرفته است. 
برنامه  این  در  كالن  چهارگانه  هدف های   -2

كدام هاست؟
در برنامه راهبردی اصفهان1400 چهار هدف کالن در 
جهت دستیابی به چشم انداز تدوین گردیده است که 
از این چهار هدف، سه هدف )اهداف کالن اول و دوم 
و چهارم( ارتقای کیفیت زندگی در شهر اصفهان و یک 
هدف)هدف کالن سوم( با توجه به اهمیت موضوع 
سازمانی  به صورت  اصفهان،  شهرداری  در  بهره وری 

تدوین گردیده است. این اهداف به قرار زیر است:
● هدف کالن اول: اعتالی هویت و ایجاد تصویر ملی 

پویا از شهر
● هدف کالن دوم: ارتقای خالقیت و سرزندگی در 

فضاهای شهر
● هدف کالن سوم:افزایش بهره وری در مدیریت منابع 

و سرمایه های سازمانی
● هدف کالن چهارم: توسعه متعادل و متوازن شهر و 
بهبود خدمات و زیرساخت های سازگار با محیط زیست
اهداف،  این  در  کلیدواژه های ذکر شده  به  توجه  با 
مبحث هویت، موضوع خالقیت و سرزندگی در همه 

محیط زیست  و  منابع  مدیریت  در  بهره وری  ابعاد، 
به طور ویژه در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

الزم به ذکر است در برنامه راهبردی اصفهان1400 
نسبت به برنامه های پیشین شهرداری، تعداد اهداف 
کالن به طرز قابل توجهی کاهش یافته است زیرا این 
بلوغ سازمانی حاصل گردیده بود که هر اندازه تمرکز 
منابع ارزشمند روی فرصت های سازمان متمرکز شود، 
موفقیت برنامه راهبردی بیشتر خواهد بود، بنابراین 
سعی گردیده با کاهش تعداد اهداف کالن، تمرکز 
سازمان بر روی اولویت های شهر و شهرداری بیشتر 

گردد.
3- آیا در تدوین این برنامه هیچ ویژنی برای 
اصفهان آینده مورد نظر بوده است؟ اگر بوده آن 

ویژن چیست؟
بله، چشم اندازسازي، جز یکی از مهمترین بخش های 
فرآیندي است درباره  و  راهبردی است  برنامه ریزی 
تصوري که یک جامعه از آینده خود دارد و سپس 
طرحي براي اینکه چگونه باید به آن برسد. بنابراین 
هیچ برنامه راهبردی را نمی توان یافت که در آن رکنی 

به نام چشم انداز در نظر گرفته نشده باشد.
در فرایند تدوین برنامه راهبردی اصفهان1400، با 
توجه به اینکه در سال1389 چشم اندازی با افق15 
اعتبار  مورد  تا سال1404  و  بود  تدوین شده  ساله 
بود، چشم انداز جدیدی در نظر گرفته نشد و همان 

در برنامه راهبردی اصفهان1400 
چهار هدف کالن در جهت دستيابی به 

چشم انداز تدوين گرديده است که از اين 
چهار هدف، سه هدف )اهداف کالن اول 

و دوم و چهارم( ارتقای کيفيت زندگی 
در شهر اصفهان و يك هدف)هدف کالن 

سوم( با توجه به اهميت موضوع بهره وری 
در شهرداری اصفهان، به صورت سازمانی 

تدوين گرديده است.
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چشم انداز قبلی مبنای عمل در برنامه قرار گرفت. 
برنامه  در  استفاده  مورد  مصوب  چشم انداز  بیانیه 

اصفهان1400 به قرار زیر است:
◄ شهری اسالمی، طیب، مسجد محور، مهد عالمان 

و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوین اسالمی
مبتنی  واحد،  مدیریت  با  مردم محور  شهری   ◄
با رویکرد عدالت  و  ارزش مدار  دانایی،  و  بر حکمت 

اجتماعی
بانشاط،  دانا،  مؤمن،  مردمی  با  خالق  شهری   ◄

مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی
◄ شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، 

روان، ایمن، سالم و هوشمند
اسالمی،  ایرانی-  معماری  با  پیشرفته  شهری   ◄
متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی

◄ شهری توسعه یافته با اقتصاد و معیشت پویا و 
بهره ور، متکی بر تولید علم، فناوری و گردشگری و 

توأم با رفاه
◄ شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ، 

هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی
ازآنجایی که اگر بیانیه چشم انداز نتواند در عرصه عمل 
تحقق یابد، در واقع فاقد ارزش کارکردی خواهد بود، از 
این رو به منظور تداوم ارتباط چشم انداز با سایر ارکان 
برنامه راهبری، از روابط علت و معلولی و  نقشه پیامدی 
استفاده گردید تا مفاهیم اصلی در چشم انداز در سایر 

ارکان برنامه دنبال گردد.
تدوین  برنامه نویسی،  سازوكارهای  در  آیا   -4
اكشن پلن ها برای دستیابی به اهداف نیز توسط 

نهاد برنامه ریز صورت می گیرد، یا برنامه اقدامات 
تنظیم  شهرداری  اجرایی  نهادهای  در  عملی 

می شود؟
تدوین اکشن پلن در نهادهای اجرایی نظیر شهرداری ها 
در قالب کمیته های برنامه ریزی انجام می گیرد که در 
موجود  وضعیت  اساس  بر  مناطق  و  معاونت ها  آن 
کلیه  پلن  برنامه،  در  گرفته  انجام  هدف گذاری  و 
برنامه های خود را ارائه می دهند و در نهایت پس از 

بررسی در شورای عالی برنامه ریزی مصوب می شود.
5- نظارت بر پیاده سازی این برنامه ها از سوی 

چه نهادی صورت می گیرد؟
نظارت بر پیاده سازی برنامه ها در شهرداری در سطوح 
مختلفی مطرح است و در قالب گزارش های کمی از 
وضعیت شاخص های مطرح در برنامه صورت می گیرد 
این  می شود.  انجام  دوره ای  و  مستمر  به صورت  که 
گزارش ها همواره از سوی متولیان اجرای برنامه در هر 
حوزه)8معاونت، مناطق 15 گانه و 18 سازمان(رصد 
گردیده و در نهایت شهردار و اعضای محترم شورای 
شهر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این برنامه ها را 

بر عهده دارند.
6- در برنامه های پیشین میزان تحقق اهداف 
این  بود  چنین  اگر  گرفت،  قرار  ارزیابی  مورد 
میزان برای هر یک از برنامه های اصفهان 85، 
اصفهان 90 و اصفهان 95 چه عددی بوده است؟

شهرداری  در  مستمر  فعالیت های  جمله  از  ارزیابی 
اصفهان بوده است که در کلیه برنامه هایی که تاکنون 
تدوین گردیده، انجام گرفته است. یکی از محسنات 

از  بود که پیش  آن  اصفهان1400  راهبردی  برنامه 
تدوین برنامه، به آسیب شناسی برنامه های گذشته اقدام 
گردید. از جمله آسیب های این برنامه ها، عدم تدوین 
شاخص هایی در جهت ارزیابی اهداف برنامه های تدوین 
شده بود. به این معنی که شاخص ها، میزان کارایی 
شهرداری را در اجرای برنامه رصد می کرد و اثربخشی 
آن مورد توجه نبود، هرچند در این زمینه توفیقاتی 
حاصل گردید اما باید گفت اساساً محدود کردن میزان 
تحقق یک برنامه به عددی خاص منطقی نیست زیرا 
تحقق یک برنامه دارای سطوح سلسله مراتبی است 
که الزاما خطی نیست.  همچنین ماهیت برنامه ها در 
بسیاری از موارد کمی نبوده و نیازمند طرح های آماری 
است که عددگذاری به منظور تحقق اهداف تعیین شده 

در برنامه را زیر سؤال می برد.
 7- با گذشت مدتی از تدوین برنامه اصفهان 
در  تجدیدنظر  به  نیازی  برنامه ریز  نهاد   1400
برخی اهداف و راهبردهای برنامه را حس كرده 
و یا تغییرات را برای تدوین برنامه 1405 مورد 

ارزیابی قرار می دهد؟
از جمله ویژگی های برنامه های راهبردی، پویایی و 
انعطاف پذیری این برنامه ها در طول مدت اجرا است. 
این پویایی و انعطاف پذیری در برنامه اصفهان1400 
با توجه به ماهیت راهبردی آن در قالب بازنگری در 
سیاست های اجرایی و هدف گذاری کمی شاخص ها 
در راستای اهداف تعیین شده انجام گرفته است که 

به صورت سالیانه انجام می گیرد.
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شهرداری اصفهان با رويکرد دانش محور

 مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده و یاد دهنده 
چیزی نیست جز مدیریت سرمایه فکری و منابع 
برای  راهبردی  و  شایستگی ها  بر  مبتنی  انسانی 
عملکرد بهتر جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار 
به تعبیر واضح تر، مدیریت دانش شامل کشف، خلق، 
اشتراک گذاری،  به  و  انتشار  ذخیره سازی،  کسب، 

به کارگیری و رشد و توسعه دانش است. کارکنان 
را  نیاز  مورد  دانش  بتوانند  به خوبی  باید  سازمان 
نمایند.  خلق  را  آن  لزوم  صورت  در  و  شناسایی 
دانش خلق یا کسب شده باید با نیازهای سازمان 
تطبیق و به نحوی ذخیره شود تا در زمان، مکان و 
شرایط متناسب با محیط، با حداکثر ظرفیت مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
دارایی  واالترین  دانش  دانش محور،  سازمان  در 
نامحسوس سازمان است که در حقیقت این دانش 
بدون انسان معنایی ندارد و چگونگی یادگیری و 
هدایت پرسش ها مهم ترین مهارت انسان ها است. 
چگونگی  و  چرایی  مورد  در  آگاهی  درصورتی که 

کارکنان سازمان بايد به خوبی بتوانند 
دانش مورد نياز را شناسايی و در صورت 

لزوم آن را خلق نمايند. 
مرضیه افشاري - دیبا هاشمي
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مديريت دانش، مديريت طيف وسيعی از 
فعاليت هايی است که برای مبادله، خلق يا 
ارتقای سرمايه های فکری در سطح کالن 

به کار می رود.

اجرای کارها وجود داشته باشد، هر فعالیتی آسان 
خلق،  اصلی  فرآیند  چند  که  سازمانی  می گردد. 
ذخیره سازی، اشتراک گذاری، بهره برداری، نگهداری 
و ارزیابی دانش را در زمان و مکان مناسب مدیریت 

کند، سازمانی دانش محور است.
نظام مدیریت دانش شهرداری اصفهان با رویکرد 
سیستم،  و  ساختار  نوع  لحاظ  به  دانش محور 
را  مطلوب  دانش  تا  است  طراحی شده  به گونه ای 
با استفاده از زیرساخت فرهنگ، فرآیند و فناوری 
در دسترس حداکثری کاربران قرار دهد. همچنین 
دانشی،  فرهنگ  رشد  و  شکل گیری  بر  عالوه 
فرآیندهای دانش پرور موجب تسهیل روابط دانشی 

و افزایش دانش در سازمان نیز می شود.
به چه چیزی دانش می گوییم؟

دامنه تعاریف ارائه شده در خصوص دانش از کاربردی 
تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف از محدود تا 
تعریفی  بتوان  شاید  می شود.  شامل  را  گسترده 
ساده از دانش بدین ترتیب ارائه نمود: »آموزه های 
فراگیری شده حین کار که انتقال آن به دیگران 
ارزش افزوده  ایجاد  سازمان  و  افراد  برای  می تواند 
نماید.« طبق بررسی های انجام شده در سازمان ها، 
ثبت  قابل  آموزه  به دو  فرد در هرماه حداقل  هر 
می رسد. این آموزه ها می تواند از مسائل و مشکالت 
کاری، روش های حل مسئله، کسب مهارتی جدید، 
ایجاد بهبودی کوچک یا بزرگ در روش های انجام 

درصورتی که  شود.  حاصل  مشابه  موارد  یا  و  کار 
دانش های تولیدشده به درستی شناسایی و مدیریت 
نشوند، از دست می روند. در چنین سازمانی، ارزش 
انضباط کاری یا  پرسنل سازمان دیگر به نظم و 
موارد مشابه نیست، بلکه به توانایی آنها در انجام 
فعالیت های دانشی است. به این نوع پرسنل، عنوان 

کلی دانشور یا دانشکار، اطالق می شود.
مدیریت دانش چیست؟

از  وسیعی  طیف  مدیریت  دانش،  مدیریت 
فعالیت هایی است که برای مبادله، خلق یا ارتقای 
سرمایه های فکری در سطح کالن به کار می رود. 
مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، 
ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک 
یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از 
سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و 
اجتماعی نمایان می شود. مدیریت دانش فرایندی 
است که به سازمان ها کمک می کند تا اطالعات 
و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی 
به صورت  معمول  به طور  و  می شود  محسوب 
سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، 
مدیریت  امر  این  نمایند.  منتشر  و  سازماندهی 
سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی 
راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و 

مؤثر قادر می سازد.
داونپورت و پروساک معتقدند که مدیریت دانش 

از بهره برداری و توسعه سرمایه های  عبارت است 
سازمان.  اهداف  تحقق  جهت  در  سازمان  دانشی 
دانشی که مدیریت می شود شامل هر دو نوع دانش 

ضمنی و دانش صریح است.
مایک بورک بر این عقیده است که مدیریت دانش 
کمک می کند که اطالعات مناسب در زمان مناسب 
افراد  اختیار  در  درست  تصمیم گیری های  برای 

مناسب قرار بگیرد.
تعریف جامع: فرآیند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، 
دانش  به کارگیری  و  ارزیابی  نگهداری،  تسهیم، 
مناسب، در زمان مناسب، به وسیله-ی فرد مناسب 

در راستای اهداف سازمان.
کسب،  )خلق،  فرآیند   5 به خوبی  که  سازمانی 
را  استفاده(  و  اشتراک گذاری  به  ذخیره سازی، 
دانش محور  یا  دانشی  سازمانی  می کند،  مدیریت 

است
علل پیدایش مدیریت دانش:

دگرگونی مدل کسب وکار صنعتی که سرمایه های 
یک سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و مالی 
به  غیره(  و  زمین  ماشین،  تولید،  )امکانات  بودند 
سمت سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل 
لمس بوده و با دانش، خبرگی، توانایی و مدیریت 

برای خالق سازی کارکنان آنها گره خورده است.
افزایش فوق العاده حجم اطالعات، ذخیره الکترونیکی 
آن و افزایش دسترسی به اطالعات به طورکلی ارزش 
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دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است 
که این اطالعات ارزش پیدا می کند، دانش همچنین 
ارزش باالیی پیدا می کند؛ زیرا به اقدام نزدیک تر 
است. اطالعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمی کند، 
بلکه تبدیل اطالعات به دانش مبتنی بر انسان ها 

است که به تصمیم و بنابراین به اقدام می انجامد.
تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت 
شناختی. بسیاری از سازمان ها دریافته اند که حجم 
زیادی از دانش مهم آنها در آستانه بازنشستگی است. 
این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر اندازه گیری و 
اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده این دانش و 
خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می شود.

تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر 
از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه 

انتقال یا اخراج کارکنان را به همراه داشته باشد.
ترسیم مسیر استقرار نظام مدیریت دانش در 

شهرداري اصفهان:
 مدیریت دانش رویکردی یکپارچه به شناسایی، 
کسب و استخراج، بازیابی، ارزیابی، تسهیم و خلق 
که  به گونه ای  است  سازمان  دانش  منابع  تمامی 
سازمان را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی 
کمک نماید. هدف مدیریت دانش برقراری ارتباط 
بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی است 
چنین  ایجاد  دارند.  را  خاصی  دانش  به  نیاز  که 
مدیریت  ابزارهای  و  فرایندها  کمک  به  ارتباطی 
دانش تسهیل می گردد. موفقیت در زمینۀ مدیریت 
دانش نیازمند ایجاد یک محیط جدید کاری است 

که دانش و تجربه بتوانند به راحتی تسهیم شوند.

شهرداری  موقعیت  ارتقاي  بر  دانش  مؤثر  نقش 
دانش  موقعیت  ارتقاي  تا  شده  سبب  اصفهان، 
به عنوان یکي از مهم ترین اهداف در برنامه ریزی های 

سازماني در نظر گرفته شود
وضعیت  از  شناخت  موجود:  وضعیت  از  شناخت 
موجود مدیریت دانش در شهرداری اصفهان می تواند 
به طراحی بهتر برنامه های عملیاتی مدیریت دانش 
وضعیت  ارزیابی  در  نماید.  کمک  آن ها  اجرای  و 
موجود، بیشتر به وضعیت فرایندهای مدیریت دانش 
بدین  می شود.  پرداخته  آن ها  مناسب  عملکرد  و 
منظور، پرسشنامه ای طراحی شد و در جلساتی 
با حضور مدیران شهرداری تکمیل گردید؛ الگوي 
ارزیابي وضعیت موجود در شهرداری بررسي شد 
)تصویر 1( متأسفانه در شهرداري اصفهان شناسایي 
دانش و کسب دانش در وضعیت متوسط و خلق 
در  دانش  به کارگیری  و  اشتراک گذاری  به  دانش، 
نقاطی  متوسط  نقاط  هستند  نامناسب  وضعیت 
و  اقدامات  برخی  پاسخ دهنده  دید  از  هستند 
رویکردهای مرتبط دارند ولی هم در طراحی رویکرد 
هم در اجرا و پایش نیاز به بهبود دارند. این موارد 
نیز می توانند گاهی به عنوان نقطه شروع در استقرار 
مدیریت دانش مدنظر قرار بگیرند یا با اصالحاتی 
معیارهای  شوند.  مناسب  وضعیت های  به  تبدیل 
دارای وضعیت نامناسب به این معنی هستند که 

هیچ گونه اقدامی در زمینه آن ها انجام نشده است.
بررسي و ارزیابي آمادگي استقرار مدیریت دانش: 

بسياری از سازمان ها دريافته اند که 
حجم زيادی از دانش مهم آنها در آستانه 
بازنشستگی است و اين آگاهی فزاينده 
وجود دارد که اگر اندازه گيری و اقدام 
مناسب انجام نشود، قسمت عمده اين 
دانش و خبرگی حياتی به سادگی از 
سازمان خارج می شود.
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آمادگي سازمان، توانایي و آگاهي یک سازمان براي 
تغییر و جابجایي از وضعیت کنوني به وضعیت جدید 
است و آمادگي براي مدیریت دانش عبارت است از 
مجموعه ای از قابلیت های یک سازمان در دسترسي 
و  دانش  مدیریت  براي  الزم  زیرساخت های  به 

ظرفیت های به کارگیری آنها.
به منظور ارزیابی آمادگی استقرار مدیریت دانش، 
با  جلساتی  در  و  شد  طراحی  پرسش نامه ای 
تکمیل  شهرداری  کارشناسان  و  مدیران  حضور 
گردید. ارزیابی آمادگی ابتدا، به شیوه کارگاهی با 
شد.  انجام  دانش  مدیریت  اجرایی  تیم  مشارکت 
سپس داده های مرتبط با گزاره ها به صورت میدانی 
و  مدیران  کارشناسان، سرپرستان،  از  نمونه ای  از 
مختلف  مناطق  و  سازمان ها  معاونت ها،  معاونین 
این  در  است.  جمع آوری شده  اصفهان  شهرداری 
مرحله پرسش نامه ها به صورت بي نام توزیع شد تا 

پرسش شوندگان به سؤاالت پاسخ دهند. پرسش نامه 
مورداستفاده در این پروژه شامل 4 قسمت است 
)تصویر 2( که در واقع همان عوامل و محورهاي 
کلیدي ارزیابی آمادگی استقرار مدیریت دانش را در 
برمی گیرد. درمجموع 70 پرسش نامه تکمیل شده 
مورد استنتاج قرار گرفت. گزاره های مدنظر به سه 
دسته نقاط قوت، قابل بهبود و بحرانی تقسیم بندی 
باشد  بیشتر  هرچه  به دست آمده  نتایج  شده اند. 
آمادگي شهرداری در آن بخش خاص بیشتر است.

شناسایی مفاهیم و روابط دانشی فرایندهای دانش بَر 
شهرداری و مدل سازی آن ها: کلیه فرایندهای کاری 
شهرداری اصفهان در تحقق مأموریت و دستیابی 
به اهداف این سازمان مؤثرند، اما میزان تأثیر همه 
فرایندها یکسان نیست؛ ازآنجاکه سرمایه گذاری در 
فرایندهای مهم تر می تواند بازگشت سرمایه باالتری 
در مدیریت دانش داشته باشد، یکی از عواملی که 

در انتخاب فرایندهای پایلوت مدیریت دانش مدنظر 
قرار می گیرد، درجه اهمیت نسبی فرایندهای کاری 

شهرداری اصفهان از دید استراتژیک است.
بدین منظور فرایندهای شهرداری اصفهان، ابتدا بر 

اساس پنج معیار:
1( میزان هزینه بر بودن فرایند، 2( میزان درآمدزا 
نتایج  بر  مستقیم  تأثیر  میزان   )3 فرایند،  بودن 
کلیدی برای شهروندان، 4( میزان وابستگی فرایند 
واحدهای سازمانی  تعداد  و 5(  فرایندها  به سایر 
درگیر در اجرای فرایند مورد ارزیابی و امتیازدهی 
قرار گرفتند. درنتیجه 50 فرایند با بیشترین میزان 
امتیاز کسب شده، به عنوان فرایندهای اولویت دار 

شهرداری اصفهان انتخاب گردیدند.
در گام بعد، فرایندها بر اساس معیارهای: 1( تنوع 
ورودی ها و خروجی ها،2( تعدد نقاط تصمیم گیری، 
3( ساختار پذیری، 4( میزان تجربه مورد نیاز، 5( 
میزان آموزش مورد نیاز و 6( میزان پیچیدگی مورد 
ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفتند. حاصل این ارزیابی 
استخراج 20 فرایند دانش بر شهرداری اصفهان بود. 
مرجع امتیازدهی به فرایندها، کارشناسان و خبرگان 
واحدهای مطالعات و پژوهش و مدیریت آموزش، 
تشکیالت و بهبود روش ها بودند.) تصویر 3 - درخت 

دانش شهرداري(
انتخاب رویکردهاي عملیاتي: پس از تدوین نقشه 
و خبرگان  دانشی  گلوگاه های  و شناسایی  دانش 
حوزه های دانش شهرداری اصفهان، نیاز مختلف در 

ازآنجاکه سرمايه گذاری در فرايندهای 
مهم تر می تواند بازگشت سرمايه باالتری 

در مديريت دانش داشته باشد، يکی از 
عواملی که در انتخاب فرايندهای پايلوت 

مديريت دانش مدنظر قرار می گيرد، درجه 
اهميت نسبی فرايندهای کاری شهرداری 

اصفهان از ديد استراتژيك است.
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شكل گیری، اجرا و 
مدیریت پروژه های 

عمرانی 

جمع آوری و جمع بندی اطالعات عرصه های فضای سبز منطقه 
بررسی و ممیزی اطالعات )احجام( ارسالی از منطقه 
بروزآوری شرح خدمات نگهداری فضای سبز 
برآورد هزینه نگهداری فضای سبز 
برگزاری مناقصه و اونتخاب پیمانکار 
ارائه برنامه تفصیلی و اقدمات به ناظر مقیم 
بازدید و نظارت مستمر برعملکرد پیمانکاران 
بررسی نهایی گزارشات و تأیید صورت وضعیت در سیستم
تطابق لیست حقوق و بیمه کارگران و پرسنل پیمانکار با قانون اداره کار 
تایید نهایی )فنی- نظارت- تحقیقات( صورت وضعیت پیمانکار و ارسال به 
حوزه معاونت خدمات شهری 
ثبت آمار در ارزیابی عملکرد منطقه 

دریافت پرونده ملک در مسیر و بررسی و تجزیه و تحلیل پرونده ملک در مسیر 
معوض و تطبیق پرونده مالک با تعهدات مالک 
انجام بازدید و تعیین متراژو مساحت 
بررسی و تطبیق پرونده مالک با تعهدات و اعالم نواقص پرونده به ملک 
انجام ارزیابی و اعالم قیمت ارزیابی به اداره امالک 
محاسبه هزینه اضافه متراژ یا کسری متراژ

بررسی فنی و حقوقی محتویات پرونده با توجه به نوع درخواست 
بررسی گزارش وضعیت بنا 
بررسی اصل رأی 
بررسی جواب قرار نامه 
بررسی نامه شهرداری مبنی بر اعالم استنکاف مالک از پرداخت جریمه 
بررسی نامه شهرداری به همراه رأی دیوان عدالت اداری جهت طرح در 
کمیسیون هم عرض یا کمیسیون قبلی 

طراحی طرح های نگهداری و بهینه سازی 
 اولویت بندی طرح ها و پروژه ها 
 برآورد تجهیزات به صورت اولیه 
بازدید از مکان مساله و نیازسنجی 
طراحی 
تعیین حجم و هزینه پروژه ونیاز به طراحی آن 
برآورد تجهیزات به صورت تفصیلی و دقیق: 
نظارت بر اجرای پروژه: 

1 - شناسایی و به روز آوری فهرست تجهیزات 
2-تهیه و به روز آوری شناسنامه تجهیزات 
3-تهیه چک لیست های بازدید و سرویس های ادواری 
4-برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار 
5-انجام بازدیدهای ادواری 
6-بررسی گزارشات صورت وضعیت پیمانکاران 
7-اعمال اخطارها و جریمه ها در صورت وضعیت پیمانکار 
8-اجرای بهینه سازی 

طراحی طرح های نگهداری و بهینه سازی 
طراحی نورپردازی 
طراحی انرژی
طراحی آب نما
طراحی روشنایی

بررسی برگه پیشنهاد و نمونه قرارداد
بررسی نقشه های فنی 
بررسی دستورالعمل و ضوابط اجرایی 

نظارت بر اجرای پروژه نورپردازی
نظارت براجرای پروژه انرژی 
نظارت بر اجرای پروژه آب نما
نظارت بر اجرای پروژه روشنایی 

نگهداری و تعمیرات

شناسایی محدوده بافت های ناکارآمد
تحقیقات میدانی، ارزیابی و تصویب محدوده های بافت ناکارآمد
انتخاب لکه های بافت ناکارآمد
تدوین شرح خدمات و اقدامات متناسب با گونه بندی 
اولویت بندی محدوده های بافت ناکارآمد جهت راه اندازی 
دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی 
انجام فعالیت های تسهیلگری در دفتر تسهیلگر بافت فرسوده
 اجرای عملیات نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد
انجام پروژه تجمیع پالک های بافت فرسوده:

گونه بندی و انتخاب محدوده های بافت تاریخی 
گونه بندی وانتخاب محدوده های بافت میانی 
گونه بندی و انتخاب محدوده های بافت روستایی 
گونه بندی و انتخاب محدوده های بافت غیررسمی 

انجام مطالعات پایه از منظر ابعاد کالبدی، جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی، زیست محیطی جهت آشنایی کامل با محدوده 
اطالع رسانی و تبلیغات به ساکنین و مالکین محدوده های هدف 
شناسایی مسائل و مشکالت ثبتی وحقوقی و حل آن 
)اقدامات تسهیلگری )مذاکره با ساکنین و مالکین در خصوص طرح و برنامه ها 
و بهره گیری از نظرات و خواسته های آنان(

توانمند سازی اجتماعی اقتصادی ساکنین 
اجرای پروژه های محرک نوسازی و ارتقای کیفی:
احصاء نیازهای ساکنین، بافت و اولویت بندی نیازها و تهیه طرح های ویژه 
کالبدی کردن نیازهای مردمی 
اخذ مصوبه طرح های ویژه نوسازی، تسهیلگری اجرایی )تهیه طرح معماری، 
برآورد ریالی اجرای پروژه و ...( 

شناسایی پالک های مناسب برای تجمیع 
تهیه بانک اطالعاتی از ساکنین، شناسایی پالک های راغب به مشارکت 
جذب سرمایه گذار برای نوسازی بافت فرسوده 
تهیه طرح های معماری 

شناسایی نیازها و فرصت ها 
دسته بندی و اولویت بندی طرح و ارسال به سازمان زیباسازی 
انتخاب پروژه ها جهت تخصیص بودجه 
تهیه برنامه زمانبندی طراحی ها باتوجه به اولویت شهرداری منطقه 
گردآوری اطالعات وتحلیل داده ها
تهیه پیش طرح )طرح فاز صفر(:

ارائه طرح در کمیته تخصصی سازمان 
اصالح پیش طرح 
تنظیم فرم کنترلی نمونه اولیه، شبیه سازی اجرای آزمایشی، تهیه مستندات 
بررسی نمونه ساخته شده و اجرای آزمایشی و ارسال مستندات پروژه به 
کارگروه فنی حوزه 
بررسی مستندات و نتایح

تنظیم اسناد قرارداد و مستندات پیوست و ا رسال طرح به منطقه 
برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار 
بازدیدهای دوره ای و نظارت براجرا، ساخت و احداث
بررسی و تأیید صورت وضعیت

تهیه پیش طرح )طرح فاز صفر( پروژه مبلمان شهری
تهیه پیش طرح )طرح فاز صفر( پروژه تندیس 
تهیه پیش طرح )طرح فاز صفر( پروژه نورپردازی 
تهیه پیش طرح )طرح فاز صفر( پروژه گرافیگ شهری 

تعیین ناظر و متولی پروژه 
تهیه نقشه و مشخصات و برآورد هزینه پروژه 
آماده سازی نقشه ها و مستندات فنی جهت تحویل به پیمانکار منتخب 
بررسی و اصالح برنامه زمانبندی ارائه شده 
بررسی و تأیید گزارشات عملکرد پروژه ارائه شده توسط پیمانکار و ارائه گزارش 
پیشرفت پروژه 
انجام آزمایش ها و نقشه برداری 
بازدید دوره ای و نظارت بر انجام کار پیمانکار 
نظارت مستمر و بررسی نهایی

تحلیل و بررسی نهایی پروژه 

بررسی تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه 
بررسی جابه جایی تأسیسات معارض شهری و هماهنگی اجرای 
طرح های تأسیساتی 

بررسی میدانی، شناسایی موضوع ومسأله 
امکان سنجی راهکار:

مطالعات تکمیلی 
مدلسازی و تعیین حجم تخصیص یافته 
بررسی، کارشناسی و تهیه راهکار 
جانمایی ایستگاه و تهیه نقشه ایستگاه: 

بررسی ترافیکی 
بررسی زمان بندی 
بررسی طراحی شبکه 
بررسی تخصیص خدمه 
بررسی تخصیص ناوگان 

کنترل پیشرفت پروژه 
کنترل روند تملک اراضی 
کنترل الزامات طرح براساس نیازمندیهای متولیان 

استخراج لیست پروژه ها 
کدگذاری و تهیه برنامه زمان بندی فرایند آغازین 
بررسی کاربری و خط بدنه و تکمیل اطالعات اولیه شناسنامه پروژه 
تهیه ساختار شکست کار و پیشنهاد برنامه زمانبندی تملک و اجرای پروژه ها و برآورد بودجه 
ارائه و تعیین برنامه زمانبندی پروژه ها از سوی مناطق 
انجام مطالعات اولیه/ تکمیل اطالعات 
بررسی کفایت اطالعات و کامل بودن طرح پیشنهاد 
بررسی مطالعات و تصمیم گیری در خصوص انجام یا عدم انجام، ضرورت و زمان انجام 
برگزاری جلسه و انجام مهندسی خواسته ها و تعیین کارکردهای مورد نظر طرح و مشخصات فنی 
بررسی پروژه ها و بررسی برنامه زمانبندی پروژه های مناطق، جمع بندی زمانبندی پروژه های مناطق 
پیشنهاد برنامه زمانی و مالی سبد پروژه های سال آتی 
کنترل زمانبندی پیشرفت پروژه های مناطق:

گرید بندی مشاوران جهت تحقیق و تهیه طرح در سطح منطقه، انتخاب مشاور 
تهیه طرح بازنگری 
بررسی و تعیین اندازه و مساحت منطقه، عادی یا ویژه بودن منطقه و... ، تهیه 
طرح های توسعه شهری درسطح مناطق

تقسیم شهر بین مشاوران 
بررسی منطقه توسط مشاور مربوطه 
برآورد وضعیت آینده منطقه توسط مشاور:

تهیه طرح پیشنهادی برای هر منطقه توسط مشاور مربوطه 
بررسی و کنترل مجموعه طرح های مناطق توسط مشاور مادر 
بررسی، بازنگری و تعدیل طرح های مناطق توسط شهرداری 
بررسی و اصالح طرح تفصیلی در سطح منطقه:
بررسی و اصالح طرح تفصیلی در حین اجرا توسط معاونت شهرسازی

برآورد فضای پارکینگ مورد نیاز منطقه در آینده 
برآورد فضای سبز و ورزشی مورد نیاز آینده منطقه 
برآورد وضعیت آینده خیابان ها و شبکه معابر منطقه 
برآورد فضای آموزشی مورد نیاز آینده منطقه 

بررسی و اصالح نقشه ارتفاعات طرح تفصیلی در سطح منطقه 
بررسی و اصالح نقشه معابر طرح تفصیلی در سطح منطقه 
بررسی و اصالح نقشه کاربری طرح تفصیلی در سطح منطقه 
بررسی و اصالح دفترچه ضوابط طرح تفصیلی در سطح منطقه 

زیبا سازی
نگهداری و تعمیرات 
تاسیسات مكانیكی و 

الكترونیكی 

اجرا و نظارت
 بر پروژه های

 عمرانی 

نوسازی بافت های 
ناكارآمد

نقل و انتقال سند 
ملک معوض دارای 

سند

 نگهداری
 فضای سبز

 كمیسیون 
ماده صد

تهیه طرح های توسعه 
شهری و بازنگری طرح 

تفصیلی محدوه شهر

ایجاد خطوط و 
 ایستگاه های 

حمل و نقل عمومی 
جدید
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شناسایی یا دریافت درخواست و نیاز بهره بردار 
تحلیل درخواست و نیاز بهره بردار:

تصمیم گیری در خصوص تصویب پروژه 
برنامه ریزی پروژه 

امکان سنجی پروژه 
تحلیل نیازمندی های کسب و کار 

طراحی سطوح سرویس 
ارجاع کار یا برون سپاری 

جمع آوری اطالعات 
شناسایی ذینفعان

استخراج نیازها 
تعریف محدودیت

طرح مسئله و مشکل 
جمع آوری اطالعات و آمار برداری ترافیکی 

تحلیل اطالعات 
تشخیص نوع مشکل 

بررسی مشکل و مدلسازی/اصالح مدلسازی:
تحلیل نتایج مدلسازی وارائه گزارش 

ترسیم پالن و تهیه طرح اولیه 
تکمیل و اصالح پالن 

تحلیل میزان تولید آلودگی 
تحلیل میزان زمان تلف شده در شبکه 

تحلیل مسائل زیست محیطی 
تحلیل مسائل ایمنی 

بازدید از محل در خصوص بررسی جدید بودن آسفالت و اعالم به معاون جهت اعالم نظر 
بررسی مشخصات فنی و متراژ درخواست های حفاری 

تشکیل کمیسیون حفاری و صدور مجوز حفاری 
محاسبه هزینه و اعالم به شرکت های خدمت رسان 

تشکیل کمیسیون فنی 
تهیه طرح و دتایل پرسازی ترانشه ها 

نظارت و انجام بازدید های متعدد 

تعیین قیمت 
اعمال قیمت منطقه نهادی بر روی الیه جدید 

بررسی قیمت های تعیین شده 
اعمال بر روی ژیودیتابیس 

ثبت تغییرات صورت گرفته در فضای سبز 
ارائه و اعالم مختصات مکان تغییر فضای سبز از لحاظ توصیفی و مکانی 

بررسی و اعمال تغییرات مکانی بر روی نقشه 
شهرداری GIS بررسی تغییرات در اداره 

اعمال بر روی ژئودیتابیس 

بروزرسانی تغییرات هزینه عوارض:
بروز رسانی اطالعات فضای سبز:

شناسایی ملک در مسیر طرح وتعیین مشخصات مالکین، عرصه و اعیان، میزان عقب نشینی برای هر ملک
بازدید و بررسی میدانی طرح و تهیه شناسنامه طرح:

برآورد قیمت ملک در طرح 
بررسی انطباق متراژ و مساحد صدور کارت گذربندی طبق نقشه 

تشکیل جلسه کمیسیون معوض با حضور مالک ملک در طرح 
ارائه پیشنهاد به مالک:

تحویل و انتقال:

بررسی وضعیت ثبتی امالک 
بررسی نوع کاربری امالک 

بررسی فضاهای در اختیار افراد به تفکیک نوع ملک، مساحت 
عرصه، مساحت اعیان 

شناسایی نام و مشخصات مالکین در طرح 
بررسی وبرآورد مساحت کل مورد نیاز طرح 

بررسی طول وعرض طرح 
بررسی فضای باز ومعابر محدوده طرح 

جانمایی هرملک بر روی نقشه 

ارائه پیشنهاد ملکی به مالک 
ارائه پیشنهاد نقدی به مالک 

ارائه پیشنهاد امتیازات خاص به مالک 
احراز مالکیت کلیه مالکین و مدعیان احتمالی 

ارائه مشخصات ملک وگزارشات کارشناسی و توافقات به عمل آمده جدید به هیأت کارشناسی 
توافق مالک، انتقال و تحویل ملک

تهیه بیانیه مأموریت شهرداری اصفهان 
تهیه بیانیه چشم انداز 

شاخص های پیامدی 
شاخص های کنترل و ارزیابی 

تهیه، اصالح و ویرایش مأمورین/ سند چشم انداز/ اهداف راهبردی شهرداری اصفهان: 
تدوین سیاست ها، تدوین سیاست های اجرایی 

تدوین ارزش ها 
تدوین اهداف کالن 
تدوین اهداف خرد 

بررسی و ویرایش مأموریت/ سندچشم انداز/ اهداف راهبردی 
تدوین و بازنگری راهبردها 

تدوین برنامه عملیاتی 
نظام ارزیابی برنامه: 

تأیید ناظر ملک 
ثبت گزارش بازدید/ اصالح گزارش وضع موجود ساختمان

تطبیق گزارش موجود با گزارش ناظر وتکمیل آن 
مغایرت گیری و شناسایی مغایرت های ساختمانی با ضوابط شهرداری:

استعالم ایستایی و آتش نشانی 
صدور رأی کمیسیون ماده صد: 

کنترل کاربری و گذربندی 
کنترل بروکف پروانه ساختمان در محل و اعالم نظر 

مغایرت گیری از نظر خط بدنه در پروانه موجود و کد 03
بررسی گزارش بازدید ضوابط و مقررات 

کنترل زیربنا و اعالم مغایرتها و نسبت به پروانه

صدور رای جریمه 
صدور رای تخریب و تبدیل 

بازدید از محل و تهیه گزارش بازدید کنترل گذربندی و تکمیل چک لیست کنترلی 
بررسی کاربری و گذربندی و اعالم نظر در خصوص عقب نشینی و گذربندی و کاربری 

کنترل کارت گذربندی و برو کف و اعالم نظر و ارسال به طرح تفصیلی 
بررسی گزارش نقشه بردار و ارسال به معاون شهرسازی 

بررسی و اعالم نظر معاون و هامش نویسی آن 
محل به مالک جهت تهیه DWG و فایل GIS ارائه نقشه های نقشه تفکیکی 

تهیه نقشه تفکیکی/ اصالح آن: 
کنترل ابعاد باقیمانده ، گذربندی و پاراف موارد مشاهده شده و ارجاع به رییس شهرداری 

کنترل کلیات طرح و مفاد ضوابط تفکیک 
محاسبه عوارض تفکیک فیزیکی زمین و توافقات تفکیک و صدور فیش های مربوط

کنترل فیش های پرداختی و تأیید انتقال میزان ملک در مسیر 

تهیه نقشه تفکیکی 
انطباق با سند محل

کنترل، اجرا و نظارت عالیه:
کنترل و نظارت برا مور مهندسین 

کنترل نقشه سازه مطابق ضوابط و آیین نامه ها 
کنترل فنی نقشه های سازه تایید شده توسط ناظر و محاسبات سازه 

کنترل، نظارت وتایید دفترچه کنترل و نظارت
کنترل و تطابق با آئین نامه و ضوابط 

بررسی وضعیت مزاحمت واحد صنفی و رائه گزارش 
استعالم و اخذ نظر کارشناسی از سازمانها و واحدهای ذیربط در شهرداری 

بررسی نظرات کارشناسی و تمهیدات و اعالم نظر معاون خدمات شهری منطقه 
تنظیم صورتحساب اجرا رفع تخلف 

بررسی و انتخاب، جهت یافتن شغل مزاحم مطابق با امکانات ودارایی های شهرداری
تحلیل شرایط محیط زیست مکان 
بررسی مطابقت با اصول شهرسازی 

بررسی طراحی و سازه مورد نیاز شغل مزاحم 
تحلیل توجیه اقتصادی 

تعامل با صنف شغل مزاحم انتخاب شده 
)تهیه طرح مناسب برای شغل با همکاری صنف شغل مذکور( فاز صفر معماری

طراحی، اجرا و ساخت شهرک برای شغل مزاحم 

مطالعه و تحلیل مشکل ایجاد شده ناشی از شغل مزاحم 
تدوین طرح شغل مزاحم:

ارزیابی میزان دسترس پذیری طرح 
ثبت و تعیین پیشنهادات و اقدامات اجرایی 
برآورد و تعیین امکانات و فضای مورد نیاز 

تعیین فضای سبز مناسب و مورد نیاز 
مکان یابی 

انتخاب و اخذ زمین مناسب شهرک سازی برای شغل مزاحم، تحلیل کاربری و امکانات 
زمین اخذ شده برای شهرک سازی شغل مزاحم 

رفع تخلف مشاغل مزاحم:
رفع مشاغل مزاحم براساس امکان دردسترس:

اقدام برای رفع مشاغل مزاحم براساس مشکل ایجاد شده

 درخت 
دانش شهرداري 

 شناسایی 
 و ساماندهی 
مشاغل مزاحم

 تهیه و تعریف
  برنامه سالیانه

 فناوری اطالعات

 صدور مجوز 
حفاری طولی 

 صدور
 پایان ساخت 

 توافق با مالكین
 امالک در طرح

صدور گواهی
  تفكیک و تجمیع

 عرصه 

 توسعه 
شبكه معابر 

بروز رسانی
  اطالعات 
مكان بند 

 تهیه و 
به روزرسانی برنامه 

استراتژیک 

كنترل ایستایی و 
استحكام بنا
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جهت ارتقاء و بهبود حوزه های دانشی شناسایی شده 
در سازمان است. این ِمتدها باید مطابق با مجموعه 
متدها و رویکردهای تعریف شده در حوزه مدیریت 
دانش باشد؛ چهار رویکرد عملیاتی تعریف شده در 
مدیریت دانش که متناسب با فضای سازمان های 
خدماتی و باألخص شهرداری ها می باشند، پیشنهاد 

شد:
1. پایگاه دانش فرایندها

2. مدیریِت درس آموخته ها
3. انجمن های خبرگی

4. پرسش و پاسِخ سازمانی
● پایگاه دانش: پایگاه دانش به عنوان بستر بقیه 
زیرسامانه ها در سامانه های یکپارچه دانش مطرح 
می شود. پایگاه دانش با اجزایی مانند نقشه دانش 
پیشرفته خود، امکان مدل سازی و طراحی پایگاه 
دیگر  و  قرار می دهد  اختیار سازمان  در  را  دانش 
گزارش ها،  و  جستجو  امنیتی،  کاربری،  امکانات 
زیرساخت های الزم برای استفاده از دیگر زیرسامانه ها 
را با توجه مقتضیات سازمان فراهم می کند. پایگاه 
دانش یک بستر کامل برای سازمان دهی و مدیریت 
محتواست و به تنهایی می تواند به عنوان یک راهکار 

نرم افزاری کارا و مقیاس پذیر عمل کند.
● مدیریت درس آموخته ها و ثبت تجربیات: 
برای جلوگیری از دوباره کاری و بروز مجدد خطا و 
اشتباه نیاز به ثبت آموزه ها و درس های فراگرفته 
شده است. تمامی پروسه اجرای فعالیت های یک 
فرایند از زمان قبل از اجرا، در حین اجرا و پس 
برای درس  منبعی  فعالیت ها می توانند  اجرای  از 
آموخته باشند. این رویکرد، امکان ثبت، اشتراک، 
بازیابی و به کارگیری نکات، تجربیات و آموزه های 
فراگرفته در جریان اجرای فرایندها را فراهم می کند 
و برای فرایندهایی که دارای گلوگاه هاِی دانشی و 
نقاِط تصمیم گیری متعدد هستند، مناسب است. 
به عنوان مثال هر فردی در هر فرایندی که مشغول 
خاصی  کاری  لِم  و  تجربه  نکته،  اگر  است،  بکار 
اشتراک  به  با دیگران  آموخته است و می خواهد 
بگذارد، می تواند آن را از این طریق ثبت نماید تا هم 
خود فرد و هم همکاران او در آینده از آن استفاده 
نمایند. این رویکرد، نیاز به روندی برای ارزیابی و 

صحه گذاری درس آموخته ها دارد.
● انجمن خبرگي یا )COP(: یکی از بهترین 
رویکردهای اشتراک دانش و تجربه در بین واحدها 

و بخش های سازمان هستند. انجمن های خبرگی 
بخصوص در مواردی که مشکالت و مسائل سازمان 
نظام های  دانشی،  حوزه های  ارتباط  و  ترکیب  به 
مختلف  سازمانی  واحدهای  و  متفاوت  تخصصی 
دانش  می یابند.  ویژه  ضرورت  می شود،  مربوط 
تولیدشده توسط انجمن های خبرگی می تواند در 
اجرای بهینه تر فرایند بکار گرفته شود و یا منبع 
دانشی مناسبی برای اشخاص باشد. این رویکرد، 
فرایند هایی است که در چندین منطقه  مناسب 
کارشناس و خبره دارند و اجرا می شوند. خبرگان 
متعدد یک فرایند، دورهم جمع شده و دانش و 
تجربیات خود را با یکدیگر تسهیم می کنند. تجمیع 
این دانش ها، می تواند موجب بهبود اجرای فرایند 
شود. به عنوان مثال در فرایند صدور پایان ساخت، 
بخش های مختلف سازمان درگیر هستند و هر کدام 
نقش مجزایی ایفا می کنند؛ بنابراین می توانند از 
انجمن خبرگی برای حل برخی مسائل خود استفاده 
نمایند و خبرگان مرتبط را از واحدهای مختلف گرد 
هم آورده و بعد از طرح مسئله، راه حل های آنها را 

دریافت نمایند.
● پرسش و پاسخ: در زیرسامانه پرسش و پاسخ، 

تمامی پروسه اجرای فعاليت های يك 
فرايند از زمان قبل از اجرا، در حين اجرا و 
پس از اجرای فعاليت ها می توانند منبعی 
برای درس آموخته باشند. اين رويکرد، 
امکان ثبت، اشتراک، بازيابی و به کارگيری 
نکات، تجربيات و آموزه های فراگرفته در 
جريان اجرای فرايندها را فراهم می کند 
و برای فرايندهايی که دارای گلوگاه هاِی 
دانشی و نقاِط تصميم گيری متعدد هستند، 
مناسب است. 
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پرسش هایی که در حین فعالیت ها و فرآیندهای 
روزمره سازمان پیش می آید، از طریق درگاه ثبت 
می شود؛  پرسیده  مختلف  افراد  توسط  پرسش، 
نزدیک ترین راه حل های موجود در پایگاه دانش )در 
قالب پرسش و پاسخ های قبلی، تجربیات ثبت شده 
و مستندات دانش آشکار و دانشنامه ها( به فرد ارائه 
می شود. درصورتی که پاسخ ها برای فرد کافی نباشد، 
پرسش ها بر اساس الگوهایی در اختیار افراد خبره و 
سایر افراد در سازمان قرار می گیرد و با یک مکانیسم 

جالب به پاسخ می رسد.
نرم افزار مدیریت دانش در شهرداری اصفهان

با استفاده از مرورگر گوگل کروم یا فایرفاکس پس از 
تایپ  knowledge.isfahan.ir در شبکه 
شهرداري در قسمت نام کاربري و کلمه عبور کد 

ملی درج شود.
تجربه، مهارت و مستند در سامانه یكپارچه 

مدیریت دانش
تجربه، دانشی است که مستند نشده اما قابلیت 
و  ریزه کاری ها  نکات،  تمامی  دارد.  مستندسازی 
تکنیک هایی را که پیش ازاین می دانستید و یا در 

یاد می گیرید می توانید  روزانه  کاری  فعالیت های 
به عنوان تجربه ثبت کنید. در ثبت یک تجربه باید 
اعتبار  و چارچوب  کنید شرایط، مختصات  دقت 
آن را نیز ثبت شود؛ چراکه این تجربه ثبت شده به 
دست افراد مختلفی خواهد رسید و هر چه بیشتر 
قابل استفاده  باشد برای شما اعتبار بیشتری در پی 

خواهد داشت.
به  این تجربه  هنگام ثبت تجربه مشخص کنید 
کدام شیوه شناسایی شده است. هر یک از گزینه ها 
را که انتخاب می کنید سعی کنید شرح خالصه ای 
از روش و چارچوب شناسایی تجربه را بیان کنید. 
اقدام«  از  پس  »بازنگری  روش  در  مثال  به طور 
این  فعالیت هایی،  بازنگری چه  با  کنید  مشخص 
تجربه را شناسایی کردید. سپس به مرحله بعدی 

بروید.
این که تجربه شما از کجا به دست آمده یا مهم تر از 
آن در کجا کاربرد دارد، برای کسانی که به دنبال 
راه حلی برای یک مشکل می گردند یا قصد انجام 
فعالیت مشابهی را دارند، بسیار مهم است؛ با انتخاب 
پروژه ها، فرآیندها، انجمن های خبرگي و واحدهای 

سازمانی مرتبط باتجربه خود، باعث می شوید این 
تجربه بسیار سریع تر در اختیار تمام کسانی که 
به آن نیاز دارند قرار گیرد. از طرفی در آینده ای 
نه چندان دور نیز زمانی که خود نیاز به جزئیات 
و ریزه کاری های این تجربه داشته باشید، راحت تر 
از آن استفاده خواهید کرد. در اغلب اوقات، یک 
دیگر  و  شما  برای  نمی تواند  به تنهایی  تجربه، 
کارکنان سازمان راهگشا باشد؛ بلکه زمانی که در 
مستندات  دیگر،  تجربه های  از  مجموعه ای  کنار 
و مهارت ها قرار می گیرد، به شما کمک می کند 
دهید.  انجام  موفقیت آمیز  به طور  را  فعالیت  یک 
تجربه خود را به اسناد، راهنماها، تجربیات و دیگر 
مهارت های مرتبط، متصل کنید و سپس به مرحله 

بعدی بروید.

انجمن های خبرگی بخصوص در مواردی 
که مشکالت و مسائل سازمان به ترکيب 

و ارتباط حوزه های دانشی، نظام های 
تخصصی متفاوت و واحدهای سازمانی 
مختلف مربوط می شود، ضرورت ويژه 

می يابند.
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پياده سازی نظام ارزيابی عملکرد 
در شهرداري اصفهان

از  ارزیابی عملکرد، جریان مستمری  اجرای نظام 
اطالعات را ایجاد می کند که در درون سازمان رصد 
میزان دستیابی به نتایج و تحقق هدف های از قبل 
تعیین شده را دنبال می کند. در این مسیر با تعیین 
اطالعات در زمینه عملکرد، مشکالت و وضعیت 
برای  موضوع  این  که  می شود  پیشرفت مشخص 

مدیران نقشی کلیدی در دستیابی به نتایج مطلوب 
سازمان را دارد. از سوی دیگر در بیرون سازمان، 
اطالعات حاصل از نظام کنترل و ارزیابی برای کسانی 
که در انتظار نتایج هستند می تواند امیدوارکننده و 

یا راهگشا باشد.
دنبال کردن  در  ارزیابی عملکرد  نظام  به طورکلی 

اهداف و آرمان های سازمانی نقش مؤثری دارد. از 
طرفی دیگر نتایج ارزیابی عملکرد، حلقه اتصال بین 
برنامه  راهبردی سازمان با تدوین، توجیه پیشنهادی 

بودجه و در نهایت تخصیص بودجه است.
 شهرداری اصفهان به عنوان متولی اصلی اداره شهر 
اصفهان، در جهت رضایت هرچه بیشتر شهروندان و 

فروغ آهنگري

به طورکلی نظام ارزيابی عملکرد در دنبال 
کردن اهداف و آرمان های سازمانی نقش 
مؤثری دارد. از طرفی ديگر نتايج ارزيابی 
عملکرد، حلقه اتصال بين برنامه  راهبردی 

سازمان با تدوين، توجيه پيشنهادی 
بودجه و در نهايت تخصيص بودجه است.
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 از اهداف اصلی پياده سازی نظام ارزيابی 
عملکرد در شهرداری اصفهان می توان 
به ارزيابی عملکرد راهبردی در راستای 

پايش و بهبود عملکرد و ارزيابی عملکرد 
مناطق پانزده گانه و سازمان ها همسو با 

برنامه راهبردی اشاره کرد.

اداره مطلوب شهر، پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد 
برنامه را همزمان با تدوین و تصویب پنجمین برنامه 
اصفهان  راهبردی  )برنامه  اصفهان  شهر  پنج ساله 
1400( آغاز نمود به طوری که نظام کنترل و ارزیابی 
برنامه برگرفته از مدل منطق، مبتنی بر پیامدها و 
نتایج بوده و در دو سطح کنترلی راهبردی و عملیاتی 
پایه ریزی شده است. سطح کنترل عملیاتی مجموعه 
در  را  بهره وری  و  فرآیندی  شاخص های خروجی، 

برمی گیرد.  در  سازمان ها  و  مناطق  ستاد،  سطوح 
عالوه بر آن، در سطح کنترل راهبردی شاخص های 
و  سازمان ها  و  مناطق  ستاد،  سطح  در  نتیجه ای 
شهرداری  و  شهر  در سطح  پیامدی  شاخص های 

تعریف گردیده است.
 از اهداف اصلی پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد در 
شهرداری اصفهان می توان به )1( ارزیابی عملکرد 
راهبردی در راستای پایش و بهبود عملکرد و )2( 

ارزیابی عملکرد مناطق پانزده گانه و سازمان ها همسو 
با برنامه راهبردی اشاره کرد. به طوری که ویژگی هایی 
بر  ناظر  و  منطق  مدل  بر  مبتنی   )1( همچون: 
اهداف برنامه راهبردی اصفهان 1400 )2( تعریف 
شاخص های ارزیابی عملکرد با نگاه غیر بخشی )3( 
توجه به مفاهیم و مبانی نظری مد نظر در اهداف، 
در تعریف شاخص های ارزیابی عملکرد را در بردارد.

شهرداری اصفهان در راستای هدف ارزیابی عملکرد 
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برنامه  با  همسو  سازمان ها  و  پانزده گانه  مناطق 
راهبردی و در راستای بهبود و تعریف اقدام اصالحی 
کوتاه مدت، تهیه گزارش های تابلو عملکرد مناطق 
در  از سال 1395  را  مناطق(  مدیریتی  )داشبورد 
دستور کار خود قرار داد. اگرچه تدوین نظام مقایسه 
مناطق پیشینه ای از سال 1392 داشته، به طوری که 
به صورت پایلوت در همان سال در معاونت اداری 
مالی اجرایی شده است اما به صورت نظام مند و در 
راستای برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان، این اقدام 
همزمان با برنامه راهبردی اصفهان 1400 دنبال شده 
است. به طوری که تعامل با خبرگان، مدیران مناطق 
و شاخص های  ابعاد  تعیین  به منظور  معاونت ها  و 
جدید رصد و مقایسه عملکرد مناطق مرتبط با برنامه 

راهبردی اصفهان 1400 از سال 1394 تا به کنون 
در جهت بهبود گزارش های ارزیابی عملکرد صورت 

گرفته شده است.
به عنوان توضیحات دیگر می توان گفت در گزارش 
تابلو عملکرد سال 1395 در 10 بعد 43 شاخص 
انعکاس وضعیت مناطق به صورت متوازن  باهدف 
از منظر ابعاد مختلف سنجش گردید که بر اساس 
آن مناطق در سه سطح رتبه بندی شدند. )گزارش 
اولیه  گزارش  در  باشد(.  می  موجود  آن  کامل 
ارزیابی عملکرد مناطق سال 1397 نیز در 5 بعد 
17 شاخص باهدف بهبود و تعریف اقدام اصالحی 

کوتاه مدت سنجش گردید.
راستای  در  کسب شده  دستاوردهای  از  یکی 

راه اندازی نظام ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان، 
تشکیل کمیته آمار، اطالعات و ارزیابی عملکرد و 
بوده است که  ارزیابی عملکرد  همچنین کارگروه 
کارشناسان  و  شهری  مدیران  خبرگان،  با  تعامل 
خبره شهرداری را در راستای بهبود عملکرد، تسهیل 

بخشیده است.
شهرداری اصفهان در جهت رصد عملکرد برنامه ای 
از نرم افزار QPR Metrics بهره گیری می نماید. 
به طوری که امکان اتصال به سامانه سیما )سامانه 
یکپارچه مدیریت اطالعات( و سایر سامانه ها جهت 
دریافت اطالعات به صورت مکانیزه در آن امکان پذیر 
بوده و قابلیت اتصال به سایر نرم افزارهای داشبورد 
ساز در جهت تهیه داشبوردهای مدیریتی یکپارچه، 

به موقع و به هنگام را دارا است.
نظام  پیاده سازی  با  اصفهان  است شهرداری  امید 
برنامه های  شناخت  جهت  در  عملکرد  ارزیابی 
کاری بالقوه کارآمد و مؤثر و همچنین شناسایی 
حوزه هایی که نیازمند بهبود هستند، گامی صحیح 
برداشته و تشخیص ضعف برنامه ها و انجام اقدامات 
الزم برای اصالح آنها را برای مدیران فراهم سازد. تا 
به این ترتیب شاهد رضایت شهروندان عزیز اصفهانی 

و میهمان های عزیز شهرمان باشیم.
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سید رسول موسوي/ الهه یداللهي

متشکل  است  ابزاری  مدیریتی،  داشبوردهای 
و   pi عملکردی  )شاخص های  شاخص ها  از 
و  گزارش ها   )kpi عملکرد  کلیدی  شاخص های 
نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با 
استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان 
را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به اهداف )خرد و 

کالن( بررسی و مقایسه نمایند.
داشبوردهای مدیریتی در شهرداری اصفهان

داشبوردهای مدیریتی با همکاري شوراي اسالمي 
شهر در برخی از حوزه های کلیدی شهرداری و با 
توجه به اولویت های اطالعات در چهار حوزه به وسیله 
و  تهیه شده است. حوزه ها  و  تولید  سامانه سیما 

شاخص های مرتبط به شرح زیر است:
1.  حوزه منابع انسانی

● تعداد نیروی انسانی و سابقه کار
● تحصیالت

● تأهل و جنسیت
● وضعیت استخدامی

● پست سازمانی
 2. حوزه درآمد

● بودجه درآمدی هر ردیف
● درآمد نقدی/ اسناد دریافتنی

● درآمد عوارض ملی و عوارض محلي
● درآمد پایدار/ ناپایدار
● درآمدهای عمومي

● سایر موارد 
3. حوزه كنترل پروژه

● اطالعات پروژه
● نوع پروژه و تعداد پروژه
● درصد پیشرفت پروژه ها

● منطقه/سازمان
4. حوزه مالی

● هزینه های اداری
● پرسنلی

● جاری
● عمرانی

● هزینه های شهری
● بدهی ها

● سایر موارد

داشبوردهای مدیریتی
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در گفتگویي با آقایان سید محمود حسینی 
)مدیركل سرمایه انسانی( و مرتضي نصوحي 
)مدیر آموزش، تشكیالت و بهبود روش های 
شهرداری اصفهان( نگاهي داریم به تاریخچه، 
سرمایه  كل  اداره  در  كه  روندهایي  اهداف، 
انساني شهرداري اصفهان و تغییراتي كه در 
چارت سازماني شهرداري در حال تكوین و 

تدوین است.

ایمنا: خواهشمندیم براي آغاز بحث، نگاهي 
اهداف  و  تاریخچه  به  باشید  داشته  اجمالي 
اداره كل سرمایه انساني در شهرداري اصفهان.

انسانی  توسعه  بحث  حسیني:  محمود  سید 
همزمان با توسعه شهرداری ها مطرح شده است. در 
ابتدا امور کارکنان و چگونگی جذب و استخدام 
منابع  مدیریت  به  آن  از  بعد  و  بود  مطرح  آنان 
در  انسانی  سرمایه  بحث  اخیرا  و  ارتقا  انسانی 

سازمان ها مطرح است.
در واقع تنها منبع الیزال الهی انسان است و منابع 
و سرمایه های انسانی تا زمان حضور انسان بر روی 
این کره خاکی وجود دارد زیرا سرمایه انسانی ارتقا 
پیدا کرده است لذا توجه ویژه ای نیز نسبت به این 
و  سازمان جذب  این  اهداف  از  است.  نیاز  حوزه 
به کارگیری نیروهای شایسته است و ارتقا در این 
افقی و عمودی در دستور  سازمان در دو جهت 

تغيير ساختار شهرداري در جهت سنجش پذيري
جذب نيروی متخصص، شايسته و 
بهره ور تخصيص بهينه مشاغل به 
کارکنان بر اساس شايستگی ها و  ارتقا و 
احراز کارکنان بر اساس شايستگی ها و 
توانمندی ها که همه اين اهداف در جهت 
عدالت محوری انجام می شود، از اهداف 
کليدي سازمان است.

مهندس حسينی

▲ مهندس مرتضي نصوحي ▲ مهندس سید محمود حسیني
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کار قرار دارد.
و  کارکنان  میان  در  انگیزه  ایجاد  همچنین 
افزایش  و  نگهداشت  و  انگیزشی  سیستم های 
بهره وری و تعهد سازمانی جز اهداف و برنامه های 

حوزه نیروی انسانی در سازمان است.
بهره ور  و  شایسته  متخصص،  نیروی  جذب 
اساس  بر  کارکنان  به  مشاغل  بهینه  تخصیص 
بر  کارکنان  احراز  و  ارتقا  شایستگی ها همچنین 
این  همه  که  توانمندی ها  و  شایستگی ها  اساس 
اهداف در جهت عدالت محوری انجام می شود، از 

اهداف کلیدي سازمان است.
ایجاد انگیزش در کارکنان از طریق سیستم جبران 
خدمت و ارائه رفاهیات همینطور بحث جانشین 
پروری و حرکت به سمت دانش محوری از جمله 

اهداف مهم سازمان در این حوزه است.
از  قبل  اهداف  این  سمت  به  حرکت  فرآیند 
نیز  تاکنون  و  است  شده  آغاز  بنده  مسئولیت 
به  خوبی  پروژه های  جهت  این  در  و  دارد  ادامه 
انجام رسیده است به طور مثال استفاده از اساتید 
به نام دانشگاه اصفهان، خوراسگان و نجف آباد، و 
بسته  کارکنان،  ارزشیابی  سیستم های  طراحی 
مدیریتی تطبیق شغل و شاغل؛ شناسنامه شغلی؛ 
آینده نگاری منابع انسانی در شهرداری اصفهان، 
سیستم رزرواسیون خدمات رفاهی برای استفاده 
پرونده  ایجاد  رفاهی،  امکانات  از  کارکنان  همه 

برای  پرونده  این  الکترونیک سالمت پرسنل که 
درمان  و  سالمت  و  می شود  تشکیل  بار  اولین 
پرسنل همراه با یک خروجی مناسب مد نظر قرار 

خواهدگرفت.
ساماندهی پرونده ها پس از انتقال از حوزه بایگانی 
به دبیرخانه، اسکن پرونده های پرسنلی در حوزه 
این  و  است  شهرداری  برنامه های  جزو  مناطق 
اهداف از 100 سال گذشته تا اآلن شروع شده و 
مهم ترین هدف آن جذب نیروهای شایسته است.

هم اكنون تعداد شاغلین شهرداري اصفهان 
چند نفر است؟

 نصوحي: نیروهای شهرداری و سازمان های وابسته 
بر اساس چارت سازمانی باید 4545 نفر باشند که 
البته تعداد نیروهای کارمندی ما در همین حدود 
تعداد  غیرمستقیم  به صورت  چنانچه  اما  است 
کسانی که از شهرداری حقوق دریافت می کنند 
را در نظر بگیریم با احتساب نیروهای شرکت های 

خدماتی بالغ بر 15 هزار نفر است.

یا  است  چارت  آخرین  موردنظر  چارت 
دستخوش تحول شده است؟

»چهل وپنج،  به  موسوم  چارت  نصوحي: 
که  است  چارتی  آخرین   )4545( چهل وپنج« 
وزرات کشور تصویب کرده و سیستم شهرداری در 

حال اجرای آن است. از زمان ریاست دکتر نوروزی 
شهردار محترم اصفهان و شورای شهر پنجم همه 

ابالغ ها بر اساس این چارت صادرشده است.

در چارت قبلی این تعداد به چه صورت بوده 
است؟

قبلی مصوب 1389 شهرداری  نصوحي: چارت 
خود  مجموعه  تنها  که  است  بوده  نفر   1927
را شامل می شد و شامل سازمان های  شهرداری 
چارت  که  است  حالی  در  این  نمی شد.  وابسته 
45-45 همه سازمان های وابسته به شهرداری را 
تحت پوشش قرار می دهد به طور مثال آتش نشانی، 
مدیریت پسماند، سازمان فرهنگی همگی در قالب 

این چارت قرارگرفته اند.

ایمنا: كاستی های موجود در چارت قبلی چه 
و  بازنگري  نیازهایي سبب شد كه  بود؟ چه 

تجدید ساختار در دستور كار قرار بگیرد؟
نصوحي: ساختار یا تشکیالت همانند زیرساخت 
سازمانی  ساختار  است.  انسانی  منابع  حوزه  در 
ارتباطات سازمانی را مشخص می کند و به بیان 
دیگر نظام گزارش دهی و فرمان دهی را مشخص 
می کند و تقسیم کار منطقی در سازمان را موجب 
سازمان  یک  توسعه  پیشران  بنابراین  می شود، 
می تواند ساختار سازمانی آن باشد زیرا در قالب 

ساختار سازمانی ارتباطات سازمانی را 
مشخص می کند و به بيان ديگر نظام 
گزارش دهی و فرمان دهی را مشخص 

می کند و تقسيم کار منطقی در سازمان را 
موجب می شود، بنابراين پيشران توسعه 

يك سازمان می تواند ساختار سازمانی آن 
باشد.

مهندس نصوحی

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

63

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 



انجام  ظرفیت سازی  که  است  سازمانی  ساختار 
می شود.

باید توجه داشت که اگر به پیشرفت های علمی 
کارکرد  نشود،  توجه  سازمان  در  تکنولوژیکی  و 
سازمان همانند 100 سال گذشته خواهد بود. مثال 
توجه به موضوعاتی از قبیل پیشرفت های نقشه ای 
و GIS، مدیریت دانش، معماری سازمانی، مهندسی 
ارزش، مشارکت ها و از این دست همه از الزمه های 

تغییر در ساختار بوده اند.

سیستم  كه  كرد  حكم  نیازي  چه  ایمنا: 
شهرداری باید به روزرسانی شود؟

نصوحي: اصوالً عمر ساختارهای سازمانی پنج ساله 
است زیرا تغییرات فّناوری و محیطی سریع اتفاق 
می افتد و سازمان های شهرداری نیز باید همگام 
پاسخگوی  بتوانند  تا  شوند  به روز  مسائل  این  با 
کار  الزمه  بنابراین  باشند  شهروندان  نیازهای 
شهرداری به روزرسانی است و نمی توان نسبت به 
تغییرات در حوزه آی تی، سیستم های مکانیزه و 
سایر حوزه ها بی تفاوت بود و حتی چارت کنونی 
و  زمانی  بازه  و  می کند  پیدا  تغییر  نیز  سازمان 
منطقی برای این تغییر بین 4 تا 5 سال است. 
نیروهای  سازمان  یک  در  چنانچه  آن،  بر  عالوه 
کارآمد و متخصص وجود داشته باشند، این نیروها 
نیازمند امنیت شغلی هستند که پایه و اساس آن 

ساختار است.
بنابراین به دلیل تغییرات محیطی و تکنولوژیکی 
ارائه  و  شهروندان  نیاز  به  پاسخگویی  همینطور 
خدمات کیفی باید همگام با تغییرات ساختار، خود 
را به روز کرده تا انتظارات و خواسته ها را برآورده 

کنیم.

شهري،  حاكمیت  و  مدیریت  معموالً  ایمنا: 
مدل های خاص خود را دارد. آیا نوع خاصي از 
حاكمیت شهري در قالب چارت جدید سازمان 

مد نظر قرارگرفته است؟
حاکمیت  بحث  که  داشت  توجه  باید  نصوحي: 
شهری مربوط به ادوار قبل است که شخصی حاکم 
بود و مردم محکوم به پذیرش فرمان ها بودند اما 
به تدریج و پس از گذشت زمان، حکم روایی خوب 
یا GOOD GOVERNANCE مطرح شد که در این 
نوع حکم روایی روابط بر اساس حاکم و محکوم 
بلکه روابط به صورت شبکه ای است و به  نیست 
سمت دموکراسی واقعی به پیش می رود. این نوع 
را  شاخص هایی  ساختار،  به جای  حکم روایی  از 
یک  به عنوان  شفاف سازی  مثال  به طور  داراست 
پارامتر در نظر گرفته می شود و مردم از منابع و 

مصارف بودجه مطلع می شوند.
پاسخگو  و  شفاف  خوب  حکم روایی  با  سازمان 
است. در دوره جدید شهرداری با مدیریت دکتر 

نوروزی این موضوع به صورت جدی مورد توجه 
شفافیت  زمینه  در  مشاوری  و  است  قرارگرفته 
انتخاب شده است. همچنین شهرداری اصفهان 
نخستین شهرداری کشور بود که در سایت فویا 
)http://foia.iran.gov.ir( یا سامانه انتشار و دسترسی 
آزاد به اطالعات، ثبت نام به عمل آورد. عضویت در 
این سایت بدین معناست که هر شهروند می تواند، 
اطالعات مورد نیاز را در این سایت درخواست دهد 
و شهرداری طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات موظف است ظرف مدت 10 روز پاسخگو 

باشد.
خوب  حکمروایی  شاخص  که  داشت  توجه  باید 
تغییرات  لزوما  اما  است  مؤثر  ساختارها  روی  بر 
ساختاری ایجاد نمی کند این موضوعات از جنس 
استراتژی ها و راهبردهای سازمان است همچنین 
مکانیسم هایی  شهرداری  پاسخگویی،  حوزه  در 
داشته است به طور مثال جلسات مالقات مردمی 
با شهروندان، کمیته های نظارتی شورای اسالمی 
شهر که نشست های مشترکی را با مردم داشته 

است.
سال   137 رونق  پر  دوران های  از  یکی  امروزه 
گذشته شهرداری است بنابراین چنانچه تماسی 
مبنی بر وجود مسئله ای با شهرداری گرفته شود 
بنا بر شاخص پاسخگویی در حکم روایی خوب این 

مسئله پیگیری و مشکل حل خواهد شد.

در حکم روايی خوب روابط به صورت 
شبکه ای است و به سمت دموکراسی 
واقعی به پيش می رود. اين نوع 
از حکم روايی به جای ساختار، 
شاخص هايی را داراست و به طور مثال 
شفاف سازی به عنوان يك پارامتر در 
نظر گرفته می شود و مردم از منابع و 
مصارف بودجه مطلع می شوند.

مهندس نصوحی
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نمی دهد  ارائه  ساختار  خوب  حکمرانی  بنابراین 
بلکه شاخص تعیین می کند و تأثیرات آن بر روی 

ساختار دیده می شود.

ایمنا: مردم كجاي این چارت قرار دارند؟ ما 
می بینیم كه در برخی از شهرهاي مهم جهان، 
تعریف شده  نیز  ساختار  در  شاخص ها  این 
شهرداری  ساختار  در  مثال  به طور  و  است 
حق وحقوق  از  تا  دارد  وجود  مدعی العموم 

مردم دفاع كند.
حسینی: واحد اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد 
همین نقش مدعی العموم را ایفا می کند و چنانچه 
خطا یا شائبه ای وجود داشته باشد، مدعی العموم 

دیگری به نام حراست وارد می شود.
بازرس  باشد  مطرح  عملکردی  بحث  چنانچه 
از  پاره ای  و  می کند  دعوت  را  موردنظر  شخص 
توضیحات و دالیل را از ارباب رجوع طلب می کند 
بنابراین چنانچه ارباب رجوع توجیه نباشد کمیته 
را  درخواست  و  مطالب  کارشناسان  نظر  با  فنی 

بررسی و نتایج را ارائه می کند.
متأسفانه درباره برخی مسائل در حوزه شهرداری 
چنانچه با شخص موردنظر رودررو صحبت و جلسه 
برگزار نشود. نمی توانیم درباره درخواست و مطالبه 
وی قضاوت کنیم زیرا در بسیاری موارد ارباب رجوع 
توجیه نیست. به طور مثال شخصی مدعی است 
اما  پروانه تالش کرده است  برای صدور  ماه  سه 

پالک  روی  بر  موردنظر  پروانه  درخواست  شاید 
مشکالت  یا  و  بوده  تفکیکی  فاقد  یا  قولنامه ای 

خاص خود را داشته باشد.

به  پاسخگویی  و  بازرسی  مدیریت  نصوحي: 
شکایات نقش مدعی العموم را در ساختار موردنظر 
را ایفا می کند عالوه بر آن حراست نیز از جنس 

مدعی العموم است.

مواردي  پیشین  تجربه های  در  ولي  ایمنا: 
پي  در  گسترده  نارضایتی های  كه  است 
علی.  امام  میدان  پروژه  در  از جمله  داشت. 
این نارضایتی ها را باید در ناقص بودن چارت 
یا در نحوه عمل  ساختاري عارضه یابی كرد 
نهادهاي بازرسي و مدعی العموم؟ آیا در این 
زمینه تحقیقاتي پیش از نوشتن چارت جدید 

انجام گرفت؟
حسینی: به میدان امام علی نگاه پروژه ای شده 
است و در این راستا به صورت مقطعی یک سری 
اهداف و فعالیت هایی تعریف می شود و زمان بندي 
برنامه  اینجاست که در  صورت مي گیرد. مسئله 
جامع شهر، استانداردهای الزم و مورد نیاز هنوز 

تعریف نشده است.
زماني که آقاي دکتر نوروزي به سمت شهرداري 
منتصب شدند، برنامه ایشان سنجش پذیري بود.  
ضمن آنکه فرازوفرودهای اقتصادی قطعاً بر روی 

پروژه ها مؤثر است و چنانچه این نوسانات قیمتي، 
نبود نارضایتی در خصوص پروژه ها اتفاق نمی افتاد 
بنابراین اینجا چارت سازمانی و یا بحث پرسنلی 
چندان مورد بحث نیست. نوسانات قیمتی در این 
خصوص بیشتر تأثیرگذار بوده است به طور مثال 
چنانچه فردی در شرایط بهتر و تغییر مثبت تری 
مغازه معوض را تحویل می گرفت، رضایتش بیشتر 

جلب مي شد. 

ساختار  و  سازمانی  ساختار  بحث  دو  نصوحی: 
لزوما  ولی  دارد  ارتباط  یکدیگر  با  تصمیم گیری 
یکي نیستند. در شهرداری اصفهان، یک برنامه و 
چشم انداز بلندمدت داریم و ذیل آن یک برنامه 
پنج ساله داریم که در این برنامه پنج ساله بر اساس 
نیازسنجی ها و نظرسنجی ها و مطالعات و طرح های 
جامع مشخص می شود چه تغییراتی یا پروژه هایی 
در سطح شهر مورد نیاز است که باید انجام بگیرد. 
این برنامه بعداً در برش یک ساله در قالب بودجه 
مورد بررسی قرار گرفته و توسط اعضای شورای 
نمایندگان مردم  واقع  شهر تصویب می شود. در 
هستند که در نظام تعریف شده فعلی، شهروندان 

حق تصویب بودجه را به آنها داده اند.
پروژه میدان امام علی )ع( نیز سیر ذکرشده را طی 
کرده است؛ نمایندگان وقت مردم در قالب تصویب 
اجرا  به مرحله  بعد  و  داده اند  به آن رأی  بودجه 

درآمده است.

مسئله اينجاست که در برنامه جامع 
شهر، استانداردهای الزم و مورد نياز هنوز 

تعريف نشده است و از اين رو 
زماني که آقاي دکتر نوروزي به سمت 

شهرداري منتصب شدند، برنامه ايشان 
سنجش پذيري بود.  
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نظر  مردم  همه  طرحی  درباره  چنانچه  شاید 
بدهند، نتایج کار متفاوت باشد اما به هرحال این 
نظام در کشور ما وجود ندارد و در نظام نمایندگی 
یک سری افراد به عنوان نمایندگان مردم انتخاب 
بر  بودجه  و  بنابراین تصویب طرح ها  و  می شوند 
این  که  زمانی  تا  و  است  نمایندگان  این  عهده 

مصوبات تأیید نشود پروژه ای اجرایی نمی شوند.

ایمنا: تقریبا در تمامي شهرهاي مهم جهان، 
شوراي شهر وجود دارد و این شیوه نمایندگي 
زمانی كه قصد  اما می بینیم  فعال است  نیز 
اهمیت  و  فراگیري  این  با  پروژه ای  اجراي 
نظرسنجي  مالكان  و  ذی نفعان  از  دارند  را 
می شود و طی جلسه ای پیشنهادات آنان را 
بررسی می كنند. یک اجماع كلی بر روی طرح 
كه طی  افرادی  نظر خاص  و  شكل می گیرد 
دهه ها در آن مكان زیست شهری داشتند، 
لحاظ می شود. این را در پروژه هاي شهرداري 
اصفهان نمی بینیم یا اگر هست نظرات مردم 
به جایی  و  نمی شود  تلقي  جدي  چندان 

نمی رسد.
باید  شهر  شورای  یا  محلی  پارلمان  حسینی: 
برای کل شهر تصمیم گیرنده باشد. بنابراین زمانی 
باشند  همگرا  خدماتی  سازمان های  حداقل  که 
که االن واگرا هستند و با همراهی شهرداری به 

تصمیم گیری و تصمیم سازی برسند، می توان همه 
منافع ذی نفعان را لحاظ کرد. در پروژه میدان امام 
علی شهرداری تنها سازمان مداخله کننده نبوده 
است این در حالی است که شهرداری باید بر روی 
بقیه سازمان های مداخله کننده نفوذ داشته باشد.

استراتژیي باید در سطح کالن مورد بررسی قرار 
بگیرد. به طور مثال یکی از شرایط ایجاد بهره وری 
در هر بخش و در هر سازمان شناخت و مد نظر 
قرار دادن فرهنگ بخش موردنظر است. مجری 
و طراح، این مورد را در نظر نگرفته است. میدان 
امام علی واقع در منطقه سه اصفهان جایگزین 
برای  اطراف  از  مردم  است که  سبزه میدان شده 
بازارها،  ناحیه رفت وآمد می کردند.  این  به  خرید 
کاروانسراها و محالت سنتی و فرسوده ای نیز وجود 

داشته که مورد غفلت قرارگرفته است.
شرایط و بازارهای قبلی قطعاً در طراحی جدید 
از میان می رود چون شرایط نیز تغییر پیدا کرده 
به  نیاز  ترافیک  کاهش  برای  مثال  به طور  است. 
آنالین  از جمله خریدهای  از تکنولوژی  استفاده 
داریم تا ترافیک را کاهش دهیم که با بازارهای 
قبلی و شرایط گذشته سازگار نیست اما متأسفانه 
فرهنگی،  زیرساخت های  طرح  اجرای  از  قبل 
تکنولوژیکی و ذهنیت مناسب را برای مردم ایجاد 

نکردیم.
نصوحی: چنانچه در ساختار پروژه میدان امام علی 

نقصی از نظر فنی وجود داشته باشد یا قسمتی از 
آن تخریب شود می توان این نتیجه را گرفت که 
واحد عمران و نظارت ضعیف عمل کرده است اما 
زمانی که درباره چرایی انجام این پروژه صحبت 
تصمیم گیری  ساختارهای  به  مهم  این  می شود 
مرتبط می شود و در مورد اینکه آیا تجربیات این 
باید  می شود،  لحاظ  نیز  جدید  چارت  در  پروژه 
گفت مدیریت دانش، اطالعات اجرای پروژه ها و 
نظرسنجی را مستندسازی می کند که در ساختار 
در نظر گرفته شده است به طور مثال شهرداری 
اصفهان نظرسنجی های کالن و گسترده ای انجام 
می دهد و این مورد را در ساختار خود دارد به طور 
مثال هر دو سال در شهرداری نظرسنجی از مردم 

در قالب 7 تا 8 هزار پرسشنامه انجام می گیرد.
تا مکان  انجام می گیرد  تبلت  با  نظرسنجی  این 
افراد  از  همینطور  باشد  مشخص  موردنظر  فرد 
به  نظرسنجی  متفاوت  و جنسیت های  با سنین 
عمل می آید و توجه به مباحث آماری از جمله 
این  می گیرد.  صورت  نیز  منطقی  نمونه گیری 
و  آغاز  دانشگاهی  جهاد  کمک  با  عمدتاً  فرآیند 
تکمیل می شود. نتایج این آمارها به عنوان ورودی 

مباحث برنامه ریزی موردتوجه قرار می گیرد.

سرمایه انسانی  چالش  مهم ترین  ایمنا: 
این  در  استراتژی  آیا  و  چیست  شهرداری 

پارلمان محلی يا شورای شهر بايد برای 
کل شهر تصميم گيرنده باشد. بنابراين 
زمانی که حداقل سازمان های خدماتی 
همگرا باشند که االن واگرا هستند و با 
همراهی شهرداری به تصميم گيری و 
تصميم سازی برسند، می توان همه منافع 
ذی نفعان را لحاظ کرد. 
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حوزه در شهرداری در نظر گرفته شده است؟ 
اگر موجود است رئوس و هدف گذاری آن به 

چه نحو است؟
حسینی: برای حل مسائل و مشکالت حوزه نیروی 
کرد.  خواهیم  تکیه  »مسئله محوری«  به  انسانی 
پایین بودن بهره وری در سازمان عریض و طویل و 
با این گستردگی خدمت رسانی یکی از چالش های 

موجود است.
سعی داریم افزایش بهره وری و اثربخشی کارکنان 
را مد نظر قرار دهیم که با مباحث مدیریت دانش، 
ایجاد انگیزه، ارتقا افقی و عمودی، بحث جبران 
و  حقوق  به  مربوط  بخشی  که  خدمت  خدمات 

دستمزد و بخشی مربوط به رفاهیات است.
شفاف سازی  و  رزرواسیون  رفاهیات  بحث  در 
برقراری  با  موردنظر شهرداری اصفهان است که 
رزرواسیون و خدمات رفاهی بتوانیم یکی از عوامل 

بهره وری از جمله ایجاد انگیزش را ارتقا دهیم.
افزایش  برای  متفاوتی  استراتژی های  نصوحی: 
بهره وری وجود دارد. در این دوره مدیریت شهری 
عمدتاً انتصاب افراد به پست های مدیریتی از طریق 
انطباق  پروژه  یا  و  گرفت  انجام  داخلی  نیروهای 
و  نردبان شغلی  و طراحی مسیر  و شاغل  شغل 
داشتن مشاور همچنین شایسته ساالری از جمله 
استراتژی هایی است که نظام انگیزشی تقویت شود 
و در کنار آن ارزیابی های سالیانه و مقطعی وجود 

دارد تا بتوانند خألهای موجود را پرکنند.

ایمنا: آیا شاخص خاصی برای نظام انگیزشی 
تعریف شده است؟

سمت  به  سازمان  در  پنهان  بیکاری  حسینی: 
از  برخی  البته  می رود  به پیش  آشکار  بیکاری 
و  حقوق  افزایش  همانند  انگیزشی  روش های 
دستمزد، جبران خدمت ها یا مشارکت طلبیدن 
پرسنل و یا ارتقا از درون سازمان را برای افزایش 

رضایتمندی کارکنان در نظر گرفته ایم.
در مدیریت شهری جدید و شورای پنجم ارتقاء 
مثال  به طور  است.  انجام شده  به خوبی  خانم ها 
شهرداری  مدیریت  سطح  در  خانم ها  حضور 
در  مناطق  معاونان  سازمان،  مدیرعامل  منطقه، 
سطح فرهنگی و اقتصادی، در حوزه منابع انسانی 
نیز 5 رئیس خانم در حال کار هستند بنابراین 
نگاه جنسیتی برای به کارگیری نیروهای شهرداری 
کنار گذاشته شده است بنابراین نگاه تخصصی و 
شایسته ساالری برای ارتقا و انتصاب کارکنان مد 

نظر قرارگرفته است.
 بر اساس آمارها در زمان مدیریت شهری از اول 
بر  بالغ  امسال،  شهریور  تا 31  سال 1396  مهر 
200 نفر کاهش پرسنل داشته ایم و نه تنها نسبت 
به سال های قبل افزایش نیرو نداشته ایم بنابراین 
رغبت در نیروها چه برای ماندن و چه برای رفتن 

انجام گرفته است.
البته نیروهایی که کاهش پیداکرده اند به معنی 
بازگشت مأمورین به سازمان های خود و یا بحث 
بازنشستگی بوده است و برداشت اخراج از کاهش 

نیروها درست نیست.
کارگر،  بار  اولین  برای  که  محترمی  همکاران 
کارمند خدمات کشوری و تأمین اجتماعی بوده اند 
با مزایای خوبی بازنشسته شدند و برای اولین بار 
عدالت در پرداخت اتفاق افتاده است که این مهم 
با پیگیری شهردار محترم اصفهان، شورای محترم 
شهر، فرمانداری و شورای حل اختالف استانداری 

تحقق پیدا کرد.
بنابراین کارمند برای ارتقا فعالیت و کار خود انگیزه 
حقوق  اینصورت  در  می داند  زیرا  می کند،  پیدا 

سنوات آخر ارتقا مي یابد.

ایمنا: یكي از چهره هایی نخبه كه حضورشان 
براي شهر یک قوت قلب به شمار می رفت، 
سازمان  پیشین  رئیس  بزرگزاد،  آقاي 
آتش نشانی بودند. آیا از افراد نخبه و باتجربه 

پس از بازنشستگی استفاده می شود؟
باید  جوانان  فعالیت  و  کار  برای  فضا  نصوحی:   
ایجاد شود. به طور مثال آقای بزرگزاد در سازمان 
توانمندی  و  متخصص  فعال،  نیروی  آتش نشانی 
کاری  دوره  در  تخصص ها  از  بسیاری  اما  بودند 

ایشان بروز پیدا کرده است؛ ایشان 7 تا 8 سال 
سمت مدیرعامل را عهده دار بودند و تا قبل از آن 
جزو معاونان سازمان بودند؛ بنابراین شهرداری تا 
جای ممکن به ارتقای درون سازمانی کمک می کند 
اما جوانان نیز برای کار انتظاراتی دارند. همینطور 
این  در  نیز  بازنشستگان  به کارگیری  منع  قانون 

زمینه وجود دارد.
انسانی،  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  حوزه  در 
راهبردی در نظر گرفته شده که افراد، شش ماه 
انجام  مصاحبه ای  بازنشستگي،  موعد  از  پیش 
می دهند تا تجربیات و دانش آنها انتقال پیدا کند. 
البته جانشین پروری کار سختی است اما تالش در 

این راستا ادامه دارد.

ایمنا: استراتژی شما در زمینه منابع انسانی 
چیست؟

را  پذیری  بحث سنجش  برنامه 1404  قالب  در 
داریم که در این راستا و با کمک اساتید دانشگاه 
استراتژی های خوبی همانند بحث شغل و شاغل، 
بحث اصالح فرآیندها و نقشه معماری سازمانی، 
فرهنگ،  تغییر  آینده نگاری  شغلی،  شناسنامه 
آینده نگاری منابع انسانی، نظرسنجی ارباب رجوع 
برای  سالمت  پرونده  بحث  گلوگاه ها،  بررسی  و 
نخستین بار که هم در زمینه انگیزش و هم در 

زمینه بهره وری می تواند کمک کننده باشد.

در حوزه معاونت برنامه ريزی و توسعه 
انسانی، راهبردی در نظر گرفته شده 
که افراد، شش ماه پيش از موعد 
بازنشستگي، مصاحبه ای انجام می دهند تا 
تجربيات و دانش آنها انتقال پيدا کند. البته 
جانشين پروری کار سختی است اما تالش 
در اين راستا ادامه دارد.

مهندس نصوحی
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حدود دو دهه از بکارگیری جدی الگوهای تعالی 
کسب و کار در کشور ما می گذرد و سازمانهای 
بلوغ  از  متفاوت  سطوح  و  انگیزه ها  با  بسیاری 
سازمانی و درک مدلها این مسیر را انتخاب نمودند. 
به جرئت می توان گفت تاکنون الگوهای تعالی 
سازمانی به دلیل انطباق بیشتر مفاهیم بنیادین و 
جزئیات مدل های مرتبط آنگونه که در سازمانهای 
تولیدی و خدماتی کشور جایگاه خود را تثبیت 
کرده در بخش های عمومی اقتصادی و اجتماعی 
مورد توجه واقع نگردیده است. چرا که مدیریت 
سازمان های بخش عمومی در کشور ما به شکل 
مدرن و علمی قدمت چندانی ندارد و همواره در 

این بخش به حداقل ها اکتفا گردیده است.
از  یکی  بعنوان  اصفهان  شهرداری  خوشبختانه 
حرکتهای  بخش  این  در  پیشرو  کالن شهرهای 

جدی و زیر بنایي را دنبال نموده و پس از تجربه 
چندین برنامه  استراتژیک، در  برنامه راهبردي 
اصلي  گانه  اهداف چهار  از  یکي  اصفهان 1400 
و  منابع  مدیریت  در  بهره وري  افزایش  را  خود 
همچنین  است.  داده  قرار  انساني  سرمایه هاي 
اهتمام در بکارگیري نظام هاي نوین مدیریتي ذیل 
برنامه تحول شهرداري در برنامه اصفهان 1400، 
پروژه استقرار مدل تعالي سازماني را مد نظر قرار 
گرفته است. در همین راستا شهرداري اصفهان 
تدوین  شامل  )که  توانمندسازي  حوزه  در  هم 
 ،1400 اصفهان  راهبردي  برنامه  و  استراتژي ها 
مدیریت فرآیندها از طریق تدوین و نهادینه سازي 
به  ویژه  توجه  سازمان،  در  فرآیندي  رویکرد 
و  ارگانها  با  سازنده  تعامل  و  مشارکت  کارکنان، 
شرکت هاي خدماتي )آبفا، برق، نظام مهندسي و 

...(، و هم در حوزه نتایج )که شامل نظرسنجي 
از پرسنل و کارکنان، نظر سنجي و نیاز سنجي از 
شهروندان در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني 

و...( را  مد نظر قرار داده است.  
مدیریت  معني  به  شهرداری  مجموعه  در  تعالی 
متوازن در ارائه خدمات مختلف به شهروندان با 
محیط  ایجاد  جهت  در  شهري  مدیریت  دیدگاه 
زندگي شهري مناسب و ایمن براي شهروندان و  
افزایش رضایت آنها با حفظ استانداردهاي کیفیت 
زندگي و دستیابي به شاخص هاي شهر ناب است. 
از این رو شهرداري متعالي به این معناست که 
کیفیت نتایج فعالیت هاي انجام شده در سطح شهر 
کارکنان،  رجوع،  ارباب  رضایت شهروندان،  مورد 
منظور  به  باشد.  داشته  قرار  جامعه  و  ذینفعان 
دستیابی به این اهداف و آغاز سفر در مسیر تعالی 

پياده سازي مدل تعالي سازماني )EFQM(  در 
شهرداري اصفهان 
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اقدامات و پیش نیازهایی مورد نیاز است.
اولین پیش نیاز خواست عمومی مردم و شهروندان 
می باشد. نیازها و انتظارات شهروندان ضمن اینکه 
محرک اصلی برای استقرار الگوهای تعالی است 
منجر به مشارکت بیشتر آنها در مدیریت شهری و 

ایفای نقش شهروندی می گردد.
همراستا  و  همسو  های  حرکت  دیگر  پیش نیاز 
توسط سایر سازمانها و ارگانهاست. همانگونه که 
مشخص است مدیریت شهری  با پیچیدگی ها، 
تعدد ذینفعان و مراکز تصمیم گیری همراه است 
نیازمند  بخش  این  در  زیربنایی  های  حرکت  و 
همراهی و همفکری سایر ارگان هاي اثر گذار در 

سطح شهر و حتي کشور می باشد.
تجربه خاص شهرداری اصفهان در این خصوص 
مدیریت  خالقیت ها،  مرکز  ایجاد  به  توان  مي 
از  انجام شده  اقدامات  و سایر  نوین  فناوري هاي 
قبیل پروژه نظر سنجي و نیاز سنجي از شهروندان 
از پروژه ها و دریافت  در خصوص اجراي برخي 
پیشنهاد و ایده از طرف پرسنل و کارکنان از طریق 
سیستم نظام پیشنهادها و همچنین اجراي پروژه 
بهره وري در شهرداري اصفهان، مدیریت فرآیندها 
و انجام ممیزي فرآیندها و فعالیت هاي حوزه هاي 

مختلف شهرداري، تهیه و تدوین برنامه راهبردي 
اصفهان 1400 و... اشاره کرد.

شهرداری  مجموعه  خاص  انتظارات  و  اهداف 
اصفهان از این حرکت نظام مند بصورت اختصار 

عبارت است از :

1- نگاه به آینده و آمادگی شهرداري برای سالیان 
آتی از طریق تدوین اهداف و راهبرد ها در برنامه 

اصفهان 1400 
2- نگاه همه جانبه به شهرداري و مجموعه اقدامات 

و حوزه های فعالیت  
رضایت  در  تر  مناسب  نتایج  به  دستیابی   -3

شهروندان
در  اصفهان  شهرداری  برند  و  جایگاه  ارتقاء   -4
اذهان شهروندان و هم میهمان گرامی به عنوان 

مجموعه ای با عملکرد و نتایج متفاوت
رویکردهای  بکارگیری  و  فعالیت ها  انسجام   -5
موضوعات  در  شده  مقایسه  و  بهینه  هدفمند، 

مختلف
6- ورود و به کارگیری ادبیات و اقدامات جدید در 

مدیریت شهری کشور 
7- توجه به فناوري ها مختلف در جهت ایجاد 

مجموعه چابک تر 
مدیریت  بهبود  چرخه  استقرار  برنامه ریزي   -8

بهره وري
9- تدوین و نهادینه سازي رویکرد فرآیندي

قطعا طی مسیر تعالی  همراه با چالش های سازنده 
و محرک خواهد بود گه بکار گیری دانش، تجارب 
برتر و نوآوری و خالقیت را بیش از گذشته برای 
سازمان ضروری خواهد کرد برخی از این چالش ها 
هم اکنون مورد شناسایی قرار گرفته و  تمهیداتی 
مهمترین  مثال  برای  اندیشده ایم.  ان  برای  نیز 
چالش عدم درک صحیح مدل توسط سازمان و 
کاربران شناسایی شده است که می تواند عوارض 
مختلفی مانند ارائه تفسیر های مختلف از مدل ها 

را به همراه داشته باشد. 
و  فعالیت ها  گستردگی  و  حجم  دیگر  موارد 
در  ساعته   24 خدمات  ارائه  بواسطه  روزمرگی 

سازمان شهرداری است. 
بر  که  مالی  و  اقتصادی  فشارهای  همچنین 
پروژه  اجرای  جمله  از  شهرداري  فعالیت های 
های بهبود تاثیر گذار است را می توان از جمله 

چالش های جدی به حساب آورد.
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 1
مقدمه

پیچیدگي و نابساماني در فرایندها، تعدد فرایندها، عدم تمرکز اطالعات فرایندي 
و تعدد منابع فرایندي، عدم کنترل مناسب تغییرات فرایندها، ملموس نبودن 
ارتباط بین فرایندها و نداشتن نقشه فرایندي، تنوع مستند سازي فرایندها و 
تعدد الگوهاي مستند سازي فرایندها  منجر به  کند شدن فرآیند بهبود در یک 
سازمان می شود و ضروری است جهت حفظ و ارتقاء سازمان در دنیاي پر تغییر 
امروز و همچنین برای سرعت بخشیدن به بهبود و تعالی سازماني اقدام به پیاده 
سازي اثربخش مدیریت  و معماري فرایندهاي سازمان  گردد. در همین راستا  
طراحي الگوي اثر بخش جهت طبقه بندي فرایندهاي سازمان، گام موثري در 

اجرا  و پیاده سازي  مدیریت یکپارچه فرایندهاي کسب و کار مي باشد. 
آن ها ورودي ها را که مي توانند شامل اقدامات، روش ها و عملیات باشند، به 
خروجي ها تبدیل مي کنند. براي  آن که  سازمان ها به طور اثربخش  به  کار 
بپردازند مجبورند تعداد زیادي  از فرایندهاي  مرتبط  با  هم  و متعامل  را شناسایي  

 و مدیریت  کنند ]1[ .

 2
ادبیات موضوع:

2.1.-مفهوم مدیریت فرایندهاي کسب و کار:
مدیریت فرایندهاي کسب و کار)BPM(، عبارت است از یک رویکرد منظم براي 
شناسایي، طراحي، اجرا، مستندسازي، پایش، کنترل و اندازه گیري فرآیندهاي 
دستي و خودکار کسب و کار؛ با هدف دستیابي به نتایج از پیش تعیین شده 
سازگار با اهداف راهبردي سازمان]2[  )در شکل-1(مدیریت فرآیندهای کسب 
و کار، شرح می دهد که سازمان مجموعه ای از وظایف جدا از هم و مجزا نیست، 
بلکه مجموعه ای از فرآیندهای کلیدی کسب و کار است که مرزهای وظیفه ای 

را در می نوردند.
2.2-چرخه حیات مدیریت  فرایندهاي کسب و کار:

متدلوژی ها متعددی برای مدیریت فرایندهای کسب و کار ارائه شده که در اکثر 
آن ها چهار مرحله اساسی می باشند: 

2.2.1ـ مرحله طراحی و مدل سازی : ابتدا هسته اصلی کسب وکار و فرآیندهای 
مربوطه مدل سازی می شوند.]3[

محمدعلي اعرابي -نویسنده مسئول )كارشناس ارشد 

مهندسي صنایع -مدیریت سیستم بهره وري(

صنایع،  دانشكده  )استادیار  علوی  ابوالقاسم  سید 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد(

سعیده كتابی )استادیار دانشكده مدیریت، دانشگاه 

اصفهان(

صنایع،  مهندسي  ارشد  )كارشناس  نصوحي  مرتضي 

مدیر آموزش تشكیالت و بهبود روش های شهرداري 

اصفهان(

طراحي الگوي اثربخش مديريت فرآيندها در 
سازمان های عمومي  با استفاده از چارچوب PCF و رويکرد 

BPMN  )مطالعه موردي: شهرداري اصفهان(

 تصوير -1

نویسندگان
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2.2.2ـ مرحله پیاده سازی و استقرار : بعد از شناخت و مدل سازی فرآیندهای 
کسب وکار ، فرآیندهای مربوطه را به  همراه قوانین کسب وکار پیاده سازی شده، 

بایستی نهادینه شوند.]3[
2.2.3ـ مرحله ارزیابی و مدیریت: پس از استقرار سیستم در سازمان، افراد و 
بخش های متعدد سازمان با توجه به نقش و وظایف سازمانی، با فرآیندها ارتباط 

خواهند داشت و فرایندها را اجرا می کنند.]4[                 
2.2.4ـ مرحله بهبود و توسعه : استقرار فرآیندها در سازمان به منزله اتمام کار 

نیست، بلکه از این پس سازمان باید کارایی فرآیندها را افزایش دهد.]4[ 
2.3-چارچوب طبقه بندي فرایند:

موسسه کیفیت و بهره وری آمریکا، یک مرجع جهانی برای طبقه بندی فرآیند 
و بهبود عملکرد می باشد که افراد آکادمیک، مشاوران و مجربین را بر اساس 
بازخورهاي استفاده کنندگان چارچوب طبقه بندي فرایند براي گسترش تعاریف 
و مشخصات به صورت تجربه واقعي جهاني براي هر یک از این فرایندها به کار 
گرفت. ]5[ .چارچوب طبقه بندي فرایند در ابتدا به عنوان رده بندي فرایندهاي 
کسب و کار طراحي شد و به عنوان یک زبان مشترک بین سازمان های عضو 
این موسسه که مي توانستند فرایندهایشان را الگو برداري کنند، بود ]6[. در 
این راستا APQC چارچوب طبقه بندي فرایند )PCF(  را از بررسي و الگوبرداري 
از صدها سازمان برتر جهاني تهیه و به منظور تسهیل در بهبود فرایند توسعه 
داده است. در این مدل فرایندها  به دو دسته فرایندهاي عملیاتي و فرایندهاي 

مدیریت و پشتیباني تقسیم مي شوند.
:) BPMN( 2.4-زبان مدل سازي فرایندهاي کسب و کار

فلوچارتی است بر پایه تعدادی اشکال گرافیکی به صورت استاندارد است که 
فرآیندهای کسب و کار را تعریف می کند. هدف از بکاربري این متد، فراهم 
ساختن عالئم و نشانه هایی در راستای تسهیل درک و فهم فرایندهای کسب و 
کار برای تمامی کاربران از تحلیل گر سیستم تا توسعه دهنده تکنیکی و مجریان 

فرآیند که مسئول مدیریت و نظارت بر این فرآیندها هستند می باشد]7[.

 3
اهمیت مسئله و ضرورت های پیاده سازي مدیریت فرایند

با توجه به یکي از سیاست ها و اهداف کالن شهرداري که آن حرکت به سوي 
بهبود  با  تا  که  است  تالش  در  اصفهان  شهرداري  است،  متعالي  شهرداري 
عملکرد و کارایي خود در این مسیر گام نهد. بدین منظور نیاز است تمام 
منابع و فعالیت هاي سازمان در جهت اهداف و استراتژی های سازمان سوق 
یابد. تمرکز بر ساختارهاي فرآیندي به جاي وظیفه اي در جهت ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر و امکان مراقبت پیوسته فرآیندها به منظور کنترل عملکرد آن ها 
و میزان تأثیرگذاري آن ها در نتایج کالن سازمان اهمیت بیش از پیش مدیریت 

فرآیندهای کسب و کار را نشان مي دهد.
فرایند در  استقرار مدیریت  و  فرآیندي  به رویکرد  توجه  مهمترین ضرورت 

شهرداري اصفهان عبارت است از : 
عدم و جود نقشه فرایندي	 
یک سطح نبودن فرایندها و وجود فرایندهاي تکراری و موازي در سازمان 	 
نبود امکان گزارش گیری و اطالع از وضعیت فرآیندها	 
فرایند و عدم وجود 	  ترسیم  الگوهاي متنوع  و  فرایندي  منابع متنوع 

متدولوژي استاندارد]8[.
امکان شناسایي و اصالح فرایندها	 
یکپارچه سازی سیستم ها	 
افزایش رضایت ارباب رجوع و شهروندان) مشتري مداري( ]9[.	 
از 	  پیروي  در  سازمان  چاالکي  افزایش  و  استراتژی]10[  با  همسویي 

استراتژی ها و تغییر تاکتیک ها
سنجش عملکرد فرآیند ]10[.	 
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 4
مراحل شکل گیري و اجراي پژوهش:

 در مرحله نخست،  ابتدا می بایست منطق کسب وکار و فرآیندهای وضعیت 
موجود سازمان مدل  شوند. در این راستا جهت مدل نمودن فرایندهاي کسب 
و کار در شهرداري اصفهان، نیاز به یک طبقه بندي مناسب احساس گردید که 
تمامي فعالیت های سازمان را پوشش داده و قابل فهم باشد . در شکل 2 مراحل 

شکل گیری پژوهش به ترتیب عنوان شده است.

شكل 2- مراحل شكل گیري و اجراي پژوهش

4.1-فاز یک: شناخت الگوي مناسب براي طبقه بندي فرایندها در بخش عمومي
حال این سوال مطرح است که جهت دسته بندي فرایندهاي سازمان از چه 
مدل های مرجع فرایندی استفاده می شود؟ طبق بررسی های انجام شده مدل ها 
و یا طبقه بندي مرجع فرایندي  مختلفي وجود دارد . که برخي از آن ها عبارتند 

از:
]11[ PCF چارچوب طبقه بندي •

]12[   EFQM طبقه بندی فرآیندها از دیدگاه •

• طبقه بندی فرآیندها از نظر مالن  ]13[

• طبقه بندي فرایند زنجیره ارزش پورتر  ]14[

• طبقه بندی فرآیندها از نظر رایس و ویکالند ]15[ 

• طبقه بندي فرایند در مدل دمینگ  ]16[

• طبقه بندي فرایند در مدل جایزه ملي کیفیت مالکوم بالدریج  ]17[

• و ....
در میان مدل های استاندارد مدل PCF، با درصد استفاده ی 22 درصد، اول 
است و مدل هایی مثل ITIL، زنجیره ی ارزش پورترو COBITو TOGAFبه ترتیب 
در مقام های بعدی قرار دارند.طي یک نظر سنجي 56 درصد شرکت کنندگان 
گفته اند که به کارگیری مدل های مرجع فرایندی برای آن ها منفعتی )حاال 
چه ملموس و چه غیر ملموس( داشته است و 24 درصد اذعان داشته اند که 

خودشان با سفارشی سازی  مدل های استاندارد می سازند. ]19[. ]18[
با توجه به بررسی های صورت گرفته در طبقه بندی های فوق و میزان انطباق 
بیشترین   PCF عمومي الگوي  عمومي،  نهادهاي  و  سازمان های خدماتي  با 
همپوشاني را از نظر مشابهت با فرایندهاي موجود در شهرداري دارا مي باشد. از 

همین رو چارچوب PCFبا در نظر گرفتن دالیل ذیل انتخاب گردید .
◄ سهولت در شناسایي مرزهاي فرآیندها و تعامالت بین فرآیندي

◄ تعامل مناسب تر واحدهاي مختلف سازماني و در نتیجه اجراي کارآمدتر 
فرایندها

◄ یکپارچه سازي

مطابق شکل3 فرآیندهاي سازمان به دو بخش فرآیندهای عملیاتي) 5 بخش( و 
پشتیباني و مدیریت)7 بخش( تقسیم شده است. 

استفاده از عنوان فرایند، در سطح اول مدل به معنای همان طبقه هاي فرایندي  
 PCF است و نه فرایند به معناي مصطلحي که شناخته شده است. منطق مدل

براي تقسیم بندي فرایندها در سطح یک، منطقي کامالً وظیفه گرا  است. هر چند 
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این مدل یک کلیت یک پارچه دارد، در عین حال هر بخش از آن هم به شکلي 
طراحي شده که مي توان به صورت جداگانه از آن استفاده کرد. در جدول  باال 

لیست الیه های اول مدل عموميPCF بیان شده است. 

4.2- فاز  دوم : بومي سازي الگوي انتخابي
شهرداري نهادي عمومی است و رسالت اصلي این سازمان ارایه خدمت به 
مردم و شهروندان مي باشد و نه بازاریابي و فروش. در نتیجه نمي توان دقیقاً 
همان مدل استاندارد شناسایي شده )PCF( را براي این سازمان پیاده سازي 
کرد و می بایست با توجه به شرایط سازمان و وظایف و عملکرد آن این مدل 
را بومي  نمود و در نهایت مدل بومي شده را در طبقه بندي فرایندها استفاده 
نمود. جهت تهیه دسته بندی های فرایندي مورد نیاز )بومي شهرداري(، ابتدا 
اسناد و مدارک موجود در این زمینه مطالعه گردید که این اسناد شامل اسناد 

، اسناد معماري مطلوب   PCFبندي طبقه 
خروجي پروژه برنامه کالن فناوري اطالعات 
کالن شهرهاي  شهرداری های  ارتباطات  و 
کشور)ICTMP(  ]20[ و عناوین پیشنهادي 
مربوط به فهرست تفصیلي برنامه، خدمات 
اعالم شده  اصلي شهرداري  فعالیت های  و 
توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور بود.
پیشنهاد استخراجي حاصل از این مطالعات 
حضور  با  فکري،  طوفان  جلسات  در 
کارشناسان حوزه بهبود روش ها به چالش 
کشیده شد که حاصل این جلسات نسخه 

اول مدل بومي شده طبقه بندي فرایندها ) شکل 4( استخراج گردید.

APQC)PCF( شكل3-چارچوب طبقه بندي
شكل 4- مدل بومی شده طبقه بندي فرآیندها بر 

)APQC)PCF اساس مدل
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     مدل بومي شده شهرداري نیز از نظر طبقه بندي نیز به دو دسته تقسیم 
شده است. 

◄ فرآیندهای عملیاتي: فرآیندهاي را شامل مي شود که حوزه هاي تخصصي 
عملیات شهرداري را پوشش مي دهد. این حوزه فرآیندي در راستاي ارائه 
خدمات به ارباب رجوع و شهر و شهروند در راستاي  پوشش به اهداف و 

مأموریت و وظایف قانوني  شهرداري ایجاد شده است.
◄ فرآیندهای مدیریتي و پشتیباني: فرآیندهایي را شامل مي شود که یاریگر 
مدیریت شهرداري در تصمیم گیریها و راهبري امور و همچنین فرایندهایي 
که جنبه پشتیباني و عمومي داشته و فارغ از کسب وکار خاص در تمامي 
حوزه هاي کاري شهرداري انجام مي شود، است. این حوزه فرآیندي به عنوان 
مغز متفکر سازمان شهرداري به منظور ارائه منسجم خدمات شهرداري و 
همچنین به منظور تسهیل در انجام فرآیندهاي عملیاتي شهرداري و تسهیل 

ارائه خدمات به شهروندان انجام مي شود. 
الف( فرآیندهای عملیاتي  شامل فرآیندهای که مربوط به  ارائه خدمت به ارباب 
رجوع، شهر و شهروندان می شود و از نظر گروه بندي  به دو دسته تقسیم 

می شود که عبارتند از:
1. ارائه خدمات 

2. شهروند مداري و مسوولیت اجتماعي
ب( فرآیندهای مدیریتي و پشتیباني از نظر گروه بندي به 10 گروه تقسیم شده 

است که عبارتند از : 
3- برنامه ریزي

4- مدیریت و توسعه سرمایه های انساني
5- مدیریت فناوري اطالعات

6- مدیریت منابع مالي
7- تأمین و بهینه سازي امالک

8- عمومي
9- مدیریت هماهنگي و نظارت

10- مدیریت روابط برون سازماني
11- مدیریت دانش، بهبود و تحول

12- مدیریت منابع درآمدی

1. ارائه خدمات:
در این طبقه فرایندهاي مرتبط به کلیه خدمات ارائه شده توسط شهرداري قرار 
مي گیرد. این خدمات شامل خدماتي است که به ارباب رجوع ارائه مي شود و یا  

خدمات عمومي که شهرداري به شهر و شهروند ارائه مي نماید.  
1.1. ارائه خدمات به ارباب رجوع

1.2. ارائه خدمات به شهروند و توسعه خدمات شهري

2. شهروندمداري و مسئولیت های اجتماعي
کلیه فرایندهاي مرتبط با رضایت، تکریم ارباب رجوع و  شهروندان، افزایش 
فرهنگ شهرنشیني و همچنین وظایف سازمان در راستاي ایجاد یک رابطه  
برنده -   برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای سازمان، در این 

طبقه واقع مي شود. 
2.1. رضایت شهروند

2.2. نظام پیشنهادها 
2.3. آموزش شهروندي

 2.4. مسئولیت های اجتماعي

3.برنامه ریزي
این طبقه شامل کلیه فرایندهاي مرتبط به برنامه ریزی های استراتژیک، جامع، 
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آمار و  با  فرایندهاي مرتبط  موضوعي، شهري و بودجه ای است. همچنین 
اطالعات نیز که پیش نیاز برنامه ریزي مي باشند، در این طبقه قرار گرفته اند.

3.1.  طرح های جامع و برنامه عملیاتي موضوعي 
3.2. برنامه استراتژیک

3.3. اولویت بندي و بودجه ریزي
3.3. آمار و اطالعات و تحلیل آن

4. مدیریت و توسعه سرمایه هاي انساني
این طبقه شامل کلیه فرایندهاي مربوط به مدیریت و اداره استراتژیک )بلند 

نظرانه( و پایدار با ارزش ترین دارایي سازمان یعني منابع انساني مي باشد. 
4.1. برنامه ریزي سیاست گذاری و تدوین استراتژی های توسعه و مدیریت 

سرمایه هاي انساني
4.2. ورود سرمایه های انسانی )برنامه ریزی،فراخوان و جذب نیرو(

4.3. توسعه و نگهداشت سرمایه های انساني) احکام (
4.4. توسعه و نگهداشت سرمایه های انساني)عملکرد (

4.5. توسعه و نگهداشت سرمایه هاي انساني) نظام حقوق و دستمزد و جبران 
خدمت (

4.6. توسعه ونگهداشت سرمایه های انساني )مرخصي مأموریت حضور و غیاب(
4.7. توسعه ونگهداشت سرمایه های انساني ) سالمت و رفاه (
4.8. خروج منابع انساني) استقرار مجدد و جدایی کارکنان(

)IT( 5. مدیریت فناوري اطالعات
تمامي فرایندهاي مرتبط به فناوری اطالعات به معنای مطالعه، طراحی،  
توسعه، پیاده سازی، حمایت یا مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه 
به خصوص برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای در این طبقه واقع 

شده اند.
ICT 5.1. پیاده سازي و عملیاتي نمودن خدمات

ICT 5.2. پشتیباني خدمات
5.3. تأمین خدمات فناوري اطالعات

5.4. مدیریت پروژه های فناوري اطالعات و ارتباطات

6. مدیریت منابع مالي
در این طبقه تمامي فرایندهاي مرتبط با حسابداري و مدیریت منابع مالی قرار 

مي گیرد.
6.1. برنامه ریزي پرداخت و مدیریت هزینه ها

6.2. حسابداري عمومي و گزارشگري مالي
6.3. اعمال مدیریت مالي و ذی حسابی

7. تأمین و بهینه سازي امالک
این طبقه شامل فرایندهاي مرتبط با تأمین امالک مورد نیاز شهرداري) امالک 
در طرح، امالک معوض و ...(، ارزیابي امالک و بهینه سازي امالک شهرداري 

مي باشد.
7.1. تأمین ملکي) ماده 96 قانون شهرداری ها،(

7.2. مدیریت بهینه سازي امالک
7.3. ارزیابي امالک 

8. عمومي
فرایندهاي مرتبط با کلیه فعالیت های عمومي سازمان مانند خرید، انبارش، امور 
تشریفات، امور ترابري، ارتباطات، بایگاني و دبیرخانه و موارد مشابه در این طبقه 

قرار مي گیرند. 
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8.1. انبارش و نگهداري
 8.2. تشریفات

8.3. امور خدماتي                    
 8.4. مدیریت ترابري

8.5. بهینه سازي و توسعه شبکه های ارتباطي
8.6. تأمین و بهینه سازي خدمات انرژي

8.7. تأمین تجهیزات و ملزومات   
8.8. مدیریت سوابق، مستندات و مکاتبات اداري

9. مدیریت  هماهنگي و نظارت
تمامي فرایندهاي نظارتي و بازرسي ) نظارت بر عملکرد سازمان، کارکنان، 
پیمانکار و...( ، فرایندهاي مربوط به امور هماهنگي بین حوزه اي و همچنین 
ارزیابي عملکرد سازمان که خود یک ابزار نظارتي است در این طبقه واقع مي 

شود.
9.1. بازرسي  

9.2. حراست           
9.3. هماهنگی   

 9.4.کنترل، نظارت و ارزیابي عملکرد

10. مدیریت روابط برون سازماني
تمامي فرایندهایي که پل ارتباطي بین شهرداري اصفهان با نهادها، اشخاص 

حقوقي و حقیقي خارج از سازمان مي باشند در این طبقه قرار مي گیرند.   
10.1.  برقراري روابط با سرمایه گذاران )سرمایه گذاري و مشارکت ها(

10.2. مدیریت روابط عمومي و اطالع رساني
10.3. مدیریت شوراي سازمان ها

10.4. مدیریت مسائل حقوقي
10.5. مدیریت قراردادها    

10.6. مدیریت روابط بانک ها
10.7. مدیریت روابط دولتي و کالن شهرها

10.8. ارتباط با مراکز علمي و تحقیقاتي

11. مدیریت دانش، بهبود و تحول
فرایندهاي مرتبط با مدیریت دانش در سازمان، چگونگي سیر بهبود فرایندها، 
فرم ها و دستورالعمل ها، بازنگري ساختار سازماني و ... در این طبقه جاي 

مي گیرند.
11.1. مدیریت دانش و تحول 

11.2. بهبود فرآیند ها و سیستمها

12. مدیریت  منابع درآمدي
تمامي فرایندهایي که به نحوي منجر به کسب درامدي براي شهرداري اصفهان 

مي شوند در این طبقه قرار مي گیرند.
12.1. کسب درآمد          

12.2. ممیزی و گزارشگیری درآمد
12.3. مدیریت منابع
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4.3-فاز سوم : تهیه نماي کلي فرایندي شهردار با توجه به مدل مرجع کسب 
و کار شهرداري

نمای کلی فرایندي به عنوان یک نقشه راهنما جهت ارائه راهکارهایی یکپارچه 
و آرمان گرا در حوزه فرایندي محسوب مي شود. این نماي کلی با در نظر 
گرفتن تمامي حوزه هاي کاري موجود در شهرداري و جداي از نحوه انجام کار 
در آن ها ، طراحي و راهکارهاي خود را به صورت کلي پیشنهاد مي دهد. به 
منظور استخراج نماي کلي فرایندی در شهرداری اصفهان از 3 منبع اصلي 
استفاده شده است، این سه منبع شامل چارچوب بومي شده PCF ) شکل 4(،  
مدل مرجع کسب وکار شهرداري اصفهان) شکل 5(و همچنین وظایف قانوني 

شهرداری می باشد.

شكل 5- مدل مرجع كسب و كار شهرداري
در ادامه روند اجرایی تهیه نمای کلي فرایندي شهرداري اصفهان  مطابق ) شکل 

6( آمده است.
 

همان طور که در شکل شماره 7 مشاهده مي شود نماي کلي فرایندي شهرداري 
 Front Office و Back Officeاصفهان شامل دو مؤلفه اصلي مي باشد که بعنوان
در  فرآیندها  مجموعه  که  است  معني  بدین  شده اند.این  مطرح  شهرداري 
شهرداري که در راستاي مأموریت ها و وظایف شهرداري قرار دارند، به عنوان 
عامل پشتیباني کننده ارائه خدمات به ذینفعان و مشتریان شهرداری مطرح 
شده است. در این مدل گروه فرایندي عملیاتي در حوزهFront Office  وگروه 

فرایندي مدیریتي و پشتیباني در حوزه Back office واقع مي شوند.

وظایف قانوني 
شهرداري

مدل مرجع کسب 
و کار شهرداري

مشاوره، بحث و 
همفکري

چارچوب بومي 
PCF شده

نماي کلي فرایندي شهرداري اصفهان

شكل 6- روند اجرایي تهیه  نماي كلي فرایندي 
شهرداري اصفهان

شكل 7. نماي كلي فرایندي شهرداري اصفهان
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4.3.1. سطح بندي فرایندها در شهرداري اصفهان:
در مدیریت فرایند کسب و کار، جهت  مدل سازي و تجزیه و تحلیل فرایندهاي 
پیوسته به صورت یکپارچه، مي بایست متد و  ابزارهایي براي مدل سازی در نظر 
گرفت که در ادامه  تحلیل گر کسب و کار را قادر سازد فرایندها را طبقه بندي 
و  با استفاده از  فلوچارت هاي گرافیکي قابل تجزیه و تحلیل، مستند و در نهایت 
تحلیل نماید. مدل ها نیز در پیاده سازي فرایند از اهمیت باالیي برخوردارند. 
آن ها سطوح شکست کار  تا سطح توالي فعالیت ها و رویدادها را نشان مي دهند 
 در همین راستا جهت قرار گرفتن فرایندها در طبقه بندي بومي شده به یک 
مدل شکست فرایندي نیاز بود که این مدل به صورتی که در )شکل 8( آورده 

شده، در نظر گرفته شد.

شكل 8- مدل شكست  فرایندي شهرداري اصفهان
بر اساس این مدل کلیه کارهایي که در شهرداري انجام مي شود، تا 5 سطح 
)از حوزه فرآیندي تا سطح فعالیت( شکسته شده است. در پایین  ترین سطح 

فعالیت قرار مي گیرند. مجموعه از فعالیت هایی که به طور مستمر و به دنبال 
هم در سازمان انجام مي شوند تا هدفي را محقق کنند و منجر به یک خروجي 
مطلوب شوند، در قالب فرآیند قرار مي گیرند. تعدادي فرآیند هم هدف تشکیل 
مجموعه فرآیندی یا گروه فرآیندي را مي دهند. گروه هاي فرآیندي بر اساس نوع 
و هدفي که دارند در یکي از حوزه هایفرآیندي عملیاتي و یا مدیریتي و پشتیباني 

قرار مي گیرند.
براي کنترل مانع و جامع بودن این دسته بندي ، ماتریسي پیشنهاد گردید که از 
تلفیق ذینفعان و طبقه بندي بومي شده PCF  بود مطابق )شکل 9(، که در محل 
تالقي ستون  ذینفعان و  سطر عناصر طبقه بندي ، کد فرایندهاي مرتبط، به 
تفکیک حوزه های مالک فرایند  قرار گرفت. این عمل بدین سبب صورت گرفت 
تا مشخص شود آیا فرایندي وجود دارد که در هیچ طبقه ای گنجانده نشود یا 
خیر و به همین ترتیب طبقه بندي پیشنهادي در ورطه عمل اصالح شد. پس 
از این نگاشت، طبقه بندي حاصله به عنوان مبناي طبقه بندي فرایندهاي 
شهرداري اصفهان انتخاب گردید.  شکل ماتریس پیشنهادی در انتهای مقاله 

آورده شده است.

ماتریس   -9 شكل 
طبقه بندي ذینفعان 
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4.4- فاز چهارم : جمع بندي فرایندها،  بهبود  اولیه و  ترسیم فرایندها
جهت ساماندهي به مستندات موجود از فرایندهاي کسب و کار در شهرداري 

اصفهان گام های زیر صورت پذیرفت:
در  فرایندها  شناسایي  فرایندها  مستندات  حجم  و  گستره  بررسي   :1 گام 
شهرداري اصفهان در طول زمان و در پروژه های مختلف )پروژه برنامه کالن 
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداری های کالن شهرهاي کشور )ICTMP( و 
نظام جامع آماري( و بعضاً به صورت موردي، به 2 روش صورت گرفته است 
.یکي از این روش ها ، مستند نمودن یک فرایند به صورت مجزا از سایر فرایندها 
بوده است. در این روش یک خط بین فرایند مورد بررسی و سایر فرایندها رسم 
می گردد و فقط فرایند شناسایی شده مورد توجه قرار می گیرد]21[.در همین 
راستا،در شهرداري اصفهان چیزي حدود 250 فرایند با این روش بنا به دالیل 

متفاوت شناسایي و ترسیم شده بود.
روش دیگر، مستند نمودن کلیه فرایندهای سازمان به صورت هم زمان بوده 
است.به این صورت که استخراج فرایندهای هر بخش به افراد مختلف واگذار 
گردیده و جزئیات آن ها استخراج می گردد. این روش مستلزم مشارکت تعداد 
زیادی از افراد مي باشد]22[. در شهرداري اصفهان نیز طي این روش در پروژه 
برنامه کالن فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداری های کالن شهرهاي کشور 
)ICTMP(  قریب به 120 فرایند و در پروژه نظام جامع آماري در حدود 540 

فرایند شناسایي و تدوین گردید.
بر اساس این 2 روش چیزي حدود 900 فرایند در سطوح مختلف در شهرداري 
اصفهان شناسایي شده بود. از مشکالت این فرایندها ، تکراري بودن فرایند با 
الگوي یا جزییات متفاوت در ترسیم روند فرایند، همسطح نبودن فرایندها، بیان 
یک موضوع در چندین فرایند با عناوین مختلف، تدوین وظایف و فعالیت ها به 

عنوان فرایند ، نداشتن دید فرا حوزه ای در ترسیم فرایندها، عدم وجود الگوي 
یکسان و زبان مشترک جهت ترسیم فرایندها، عدم وجود ارتباط بین فرایندها، 

فرایندهایي که دیگر در سازمان اجرا نمي شدند و ...، بود.
■ در گام نخست سعي گردید فرایندهاي مشابه که موضوع یکساني را دنبال 
مي کردند شناسایي و در یکدیگر ادغام گردند. سپس فعالیت ها و وظایفي که 
در غالب فرایند دیده شده بود شناسایي و در صورت امکان در فرایند مرتبط 
ادغام شده و یا حذف گردیدند.همچنین فرایندهاي نامرتبط و یا راکد از مجموعه 
فرایندها حذف گردیدند. پس از این غربالگري اولیه، چیزي حدود 460 فرایند 

باقي ماند.
■ گام 2: نگاشت فرایندها در چارچوب بومي شده :

  Front office بر اساس طبقه بندي بومي صورت گرفته فرایندها به 2دسته اصلي
و Back office  و 12 زیر گروه تقسیم بندي مي شوند.

پس از این نگاشت فرایندها در طبقه بندي، مجدداً فرایندهایي که همپوشاني 
داشته و یا با دید حوزه اي و نه فرا حوزه ای ترسیم گردیده بودند شناسایي گردید 
و اقدام اصالحي در خصوص این فرایندها صورت پذیرفت.همچنین با توجه به 
آیتم های طبقه بندي خأل برخي از فرایندها در سیستم  به چشم آمد که در 
پي آن اقدام به شناسایي و ترسیم این فرایندها نیز در دستور کار قرار گرفت. 
همچنین ماتریس ذینفعان طبقه بندي به موازات این کار تکمیل گردید. قابل 

ذکر است که تعداد فرایندها تاکنون به حدود 300 فرایند رسیده است.
در ادامه خالصه اقدامات صورت گرفته بر روي فرایندها درجدول-شماره 1 

آورده شده است.    
 

BPMN 4.4.1-ترسیم فرایندها در  ابزار با استفاده از  استاندارد
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داشتن یک متدولوژي اصولي این توانایي را به سازمان می دهد که منابع شرکت 
زبان یکساني داشته باشند. به این ترتیب فرآیندها با یک اصول خاص طراحي 
می شوند و به راحتي می توان آن ها را مدیریت کرد. این یک عامل موفقیت براي 
 BPM به شمارمي  آید شرکت ها باید قبل از پیاده سازي BPM پیاده سازي موفق
به این مهم دست یابند. ]23[  ابزارهاي[ترسیم فرایند ]مدل سازي برخالف 
فلوچارت ها نوعي متدولوژ ي را به فرآیند تحمیل مي کنند.  به عنوان مثال 
شکل هاي انواع فعالیت هاي گوناگون  و خطوط مختلفي که آن ها را به هم 
وصل مي کنند داراي معاني خاص  و معني داري هستند . به خاطر معنا شناسي 
نمودار نامبهم می باشد جزئیات فرآیند راحت تر در سرتاسر عرصه هاي سازمان 

به اشتراک گذاشته مي شوند.]24[
برخي از مهمترین مزایاي استاندارد سازي عالئم مورد استفاده در مدل سازي 

فرآیند به شرح زیر است .
● ایجاد تفکر مشترک و گروهي 

● تسهیل ارتباطات و ایجاد درک متقابل 
● تعیین مالک فرایند

● راهکار تشخیص و پیشگیري
● راهکار کنترل

● کاهش هزینه و دوباره کاري
 ،BPMN.در حال حاضر انواع ابزارها و روشهاي مدلسازي فرآیندها وجود دارد
بهعنوان یک استاندارد جهاني درصدد فراهمکردن محیط واستانداردي پایه براي 
مستند نمودن فرآیندهايکسبوکار ميباشد بهنحوي که توسط انواع ذینفعان 
قابل استفاده بوده و فهم مشترکي را بوجودميآورد وشکاف بین درک وفهم 
انواع ذینفعان، )کاربرنهایي، تحلیل گر کسب وکار، تحلیل گر سیستم، برنامهریز، 

بین  از  ازفرآیندهاي کسب وکاررا  مالکفرآیند، مشتریان وکاربر خارجي(. 
ميبرد.

4.4.2-سطوح متفاوتي براي مدل سازي فرآیندها )ترسیم فرایند( وجود دارد:
◄ نقشه فرآیند )فلوچارت هاي ساده از فعالیت ها(

◄ توصیف فرآیند )فلوچارت به همراه اطالعات اضافه(
◄ مدلهاي فرآیند )فلوچارت به همراه اطالعاتي که بتوان آن 

راتجریه و تحلیل، شبیه سازي و یا اجرا نمود.(
از  برده در فوق را پوشش می دهد.پس  نام  از سطوح  BPMNکه هر یک 

غربالگري فرایندها در 2 مرحله،  فرایند مستند سازی آغاز گردید.دراین 
مرحله فرایندها با استفاده از استاندارد BPMN و استفاده از ابزار روز انجام 

می شود.

 5-نتیجه گیري: 
پیاده سازي الگوي بومي شده طبقه بندي فرآیندها در شهرداري اصفهان، 
به ساماندهي فرایندها،  شناسایي خالء هاي موجود و بهبود فرایندها کمک 
شایاني نموده است. همچنین پیاده سازي این الگو کمک بسیاري به گام 
نخست مدیریت فرآیندهاي کسب و کار )مرحله طراحی و مدل سازی( در 
شهرداري اصفهان نمود و موارد زیر را براي این سازمان به ارمغان آورده است.
● ایجاد نقشه فرآیندي و برقراري ارتباط بین فرآیندهاي حوزه های مختلف

● یکي شدن منابع اطالعاتي فرایندها) تک منبع شدن( 
●  شناسایي وحذف فرآیندهای تکراري، غیر ضروري، موازي

● شناسایي و اصالح فرایندها
● هم سطح شدن فرآیندها

جدول -1 
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● داشتن الگوي یکسان جهت ترسیم فرآیندها 
● دسترسي آسان و سریع  به اطالعات فرآیندها 
● زمینه سازي جهت یکپارچه سازي سیستم ها 

● زمینه سازي سنجش عملکرد فرآیندها

 6-  پیشنهادها :
◄ براي شرکت ها و سازمان های که مي خواهند در سازمان خود مدیریت فرآیندهاي 
کسب و کار )BPM( را پیاده سازي نمایند و یا اینکه  فرآیندهای سازمان را ساماندهي 
نمایند پیشنهاد می گردد که قبل از اجراي BPM، اندازه وضعیت بلوغ سازمان جهت 

اجراي BPM طبق چارچوب سنجش میزان آمادگي پیاده سازي BPM در آن سازمان
براي ساماندهي فرآیندها در گام اول BPM )مدل سازي و طراحي( بهتر است از یک 
طبقه بندي مناسب و یا از یکي از الگوهاي موجود و یا مدل هاي مرجع و استاندارد و یا 

بومي سازمان مطابق نیاز خودشان استفاده نمایند 
◄ در هنگام بومي سازي مدل انتخابي حتماً به استراتژیهاي  سازمان و یا اسناد باال 

دستي سازمان توجه ویژه اي داشته باشند.
◄ باتوجه به اهمیت ایجاد فرهنگ تفکر فرایندي توصیه می شود قبل از هر فرهنگ 
تفکر فرایندي را در میان مدیران، رؤسا، BPM  اقدامي براي پیاده سازي و کارمندان اعم 
از کارشناسان وکارشناسان ارشد، به وسیله کالس هاي آموزشي وبرگزاري سمینارها 

ایجاد گردد.
◄ حتماً استانداردي جهت ترسیم فرآیندها انتخاب شود و در این استاندارد وضعیت 

مالک فرآیند، چگونگي ارتباط بین چارت سازماني با فرآیندها مشخص شود.
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بسیاری از ما در زمان مطالعه روزنامه و زمانهای 
استراحت در حال رؤیاپردازی هستیم، بی آنکه به 
تحقق جدی آنها فکر کنیم. رؤیاهای دست جمعی 
نیز اینگونه اند. آرزوی پایان یافتن داستان اعتیاد 

را  جامعه  افراد  از  کمی  عده ی  چشم انداز  قطعاً 
تشکیل می دهد که به تحقق آن باور ندارند.

رؤیا دست یافتنی  این  که  است  این  اما حقیقت 
در  جهانی  موفقیت  مدعا،  این  شاهد  و  است 

دست آوردهای مبارزه با تبعیض نژادی، جنسیتی و 
یا ریشه کن کردن آبله، است.

داشت  برنامه  آینده  برای  باید  که  ازاین روست 
باید  تاثیرقرارداد.  با آن تحت  را  و زمین و زمان 

 تدوين چشم انداز شهر از دريچه مأموريت های 
شهرداری اصفهان

محبوبه خلفي

معماری آينده با چشم انداز، 
تصوير پرجذبه از آينده، براساس 
ارزش های محوری فرد/سازمان، 

هدايتگر و انگيزه بخش است. 
فانوس راهی است که مقصد 

مطلوب را می نماياند.
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آینده مطلوب خود زد،  به ترسیم  فعاالنه دست 
چراکه درغیراینصورت دیگران این کار را به نفع 
داستان های  از  مملو  تاریخ  کرد.  خواهند  خود 
انسان ها، سازمان ها، شهرها و کشورهایی است که 
آینده خود، دیگران و نیز آنان که غافل بوده اند را 
معماری کرده اند. باید چشم اندازی که خداوند در 
دلمان نهاده است را کشف کنیم و به دنبال آن 

روان شویم و برای دیگران الهام بخش باشیم.
شمار پرفروش کتاب هایی با مضامین طالع بینی و 
پیشگوئی، شاهد عطش بشر به اطالع و مهم تراز 
آن تسلط به آینده است؛ اما چه بهتر که به جای 
اطالع از آینده، خود آن را خلق کنیم و آن طور که 

می خواهیم آن را تحت تاثیرقراردهیم.
از  پرجذبه  تصویر  چشم انداز،  با  آینده  معماری 
فرد/سازمان،  محوری  ارزش های  براساس  آینده، 
هدایتگر و انگیزه بخش است. فانوس راهی است 
که مقصد مطلوب را می نمایاند. به سازمان جهت 
می بخشد و در تدوین راهبرد، برنامه ریزی می کند 
و به عنوان راهنمایی در تصمیم گیری مانند سنگ 
برنامه های  و  کارها  درباره  قضاوت  برای  محکی 

راهبردی کمک می کند.
تعاریف  از  وسیعی  طیف  چشم انداز،  تعریف  در 
وجود دارد که همه آنها به طور مشترک این پیام 
را می رسانند که چشم انداز فرد، سازمان، گروه یا 

بشوند  دارند  میل  ازآنچه  است  تصویری  جامعه 
و عنصری که به زندگی فردی و اجتماعی نیرو 
اطمینان  سند،  این  تدوین  از  هدف  می بخشد. 
از این است که رؤیاهای ما، به شکلی قابل اجرا 
و مفید برای همگان پرورش یابند. باید در نظر 
نتیجه تدوین سند چشم انداز، رؤیاها  گرفت، در 

محدود نشده و دور از انتظار نخواهند بود.
عالوه بر آن، چشم انداز مأموریت نیست، مأموریت 
سندی است که تمام بخش های سازمان را شامل 
می شود و تفکری درباره آینده نیست. مأموریت 
که  است  سازمان  محکم  و  روشن  اهداف  شامل 
پیش از این تعیین شده اند. اهدافی که کارکنان 
آنها تالش  به  برای رسیدن  در حال حاضر  باید 
دل  از  مقابل چشم انداز، یک خروجی  در  کنند. 
خروجی  به عنوان  بزرگ  ایده ای  است.  مأموریت 
جانبی آنچه اکنون هستید، قابل استخراج است. 
چشم انداز استراتژی هم نیست، سؤالی است در 
استراتژی  با چه هدفی.  و  به کجا  مورد رسیدن 
تعریف موارد مورد نیاز برای رسیدن به چشم انداز 
شرایط  مورد  در  باید  چشم انداز  است.  سازمان 
کند.  فکر  آتی  سال های  در  سازمان  عملکردی 
پایدار و  بدانید که چگونه چشم انداز  باید  بعالوه 
اثر  در  مقیاس دهی شود. چشم اندازی که  قابل 
رشدهای سریع شکست بخورد، همیشه مانعی بر 

سر راه سازمان خواهد بود.
چشم انداز مربوط به آینده است ولی نباید آینده را 
نامحدود در نظر گرفت. باید دوره زمانی مشخصی 
بلندمدت  و  اهداف کوتاه مدت  به  برای دستیابی 
خود تعیین نمود؛ زیرا هردو به دوره زمانی نیاز 
دارند. اهداف به هدف های کوچک تر تقسیم شده و 
با پیروزی های کوچک در مسیر این نقاط عطف، 
درنهایت به زیرساختی منسجم از چشم انداز خود 
به  تقسیم بندی چشم انداز  و  رسید. شفاف سازی 
باید  که  است  مراحلی  کوتاه  و  عبارات مشخص 

برای تبدیل چشم انداز به واقعیت پیمود.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت 
پیشتازان  از  یکی  به عنوان  اصفهان،  شهرداری 
برنامه ریزی در بین شهرداری های کالن شهرهای 
برنامه  پنجمین  اجرای  ایران، هم اکنون در حال 
برنامه  ششمین  تدوین  و   )1400( راهبردی 
و  اسناد  مطالعات  از  است.   1405 راهبردی 
برنامه ریزی شهری، شهرداری اصفهان می توان دید 
که برنامه های شهر اصفهان از رویکرد پروژه محور 
برنامه   ،85 اصفهان  برنامه  اصفهان+22،  )برنامه 
)برنامه  راهبردی  برنامه  اولین  به   )90 اصفهان 
فعلی  چشم انداز  است.  دست یافته   )95 اصفهان 
شهرداری  مأموریت های  دریچه  از  اصفهان  شهر 
اصفهان در افق 1404، برمبنای نقاط لنگرگاهی 
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و به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی راهبردی 
و از طریق مصاحبه با خبرگان، نخبگان شهر و 

شهرداری در همین سال تصویب شده است.
رواج  در  عطفی  نقطه  خود،  تصویب چشم انداز   
تفکر راهبردی در شهرداری اصفهان بوده است. 
مدیران  بین  در  راهبردی  بلوغ  افزایش  با  اکنون 
شهری همه به اتفاق می پذیرند که آنچه در 8 سال 
راهبردی می پنداشته اند  تفکر  به  گذشته نسبت 
این گونه  دارد.  زیادی  فاصله  فعلی  رویکرد  با 
است که باوجود انجام اقدامات الزم برای تحقق 
به  نمی شود.  دیده  مناسب  تأثیری  چشم انداز، 
همین منظور بازمهندسی و تغییر رویکرد فرآیند 
کار  دستور  در  بازنگری چشم انداز  و  پیاده سازی 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت 
قرارگرفته است. رویکردی که مبتنی بر پیش بینی 
شهر  آینده  کند  تالش  و  نباشد  گذشته نگری  و 
شهرداری  مأموریت های  کمک  به  را  اصفهان 

اصفهان به صورت فرا فعاالنه، معماری کند.
سناریوی  کلی  چارچوب  تهیه  با  معاونت  این 
بازنگری چشم انداز، با برگزاری مجموعه جلسات 
 ،1396 بهمن ماه   18 از  چشم انداز  هم اندیشی 
مقدمات رسیدن به اجماع در بین نخبگان شهر و 

شهرداری را فراهم نموده و نهایتاً RFP بازنگری آن 
در دهم خرداد 97 )جلسه هفتم( بعد از برگزاری 
بیش از 300 نفرساعت جلسات هم اندیشی و 300 

نفر جلسات کارگروه تخصصی، استخراج شد.
چشم انداز  بازنگری  سناریوی  تهیه  به منظور 
روش های  از  استفاده  با  و  ترکیبی  رویکرد  از 
موفقی  تجربیات  از  الگوبرداری  با  آینده پژوهی 
است.  شده  استفاده   )UNIDO( یونیدو  چون 
الگوی یونیدو به عنوان یک ابتکار جهانی در پاسخ 
به مسائل شهری و منطقه ای بسیار مورداستفاده 
است. یونیدو با به کارگیری روش های آینده نگاری 
طراحی  در  عملی  ابزار  به عنوان  منطقه ای 
رسیدن  برای  را  شرایط  راهبردها،  و  سیاست ها 
و  گذار  حال  در  اقتصادی  که  مناطق  یا  شهرها 
رویکرد  می گیرد.  قرار  مورداستفاده  دارند  انتقال 
یونیدو اثبات کرده است که با ایجاد ابزاری جهت 
شناسایی تهدیدات و فرصت ها، رهبران جوامع را 
قادر به پاسخ گویی موفقیت آمیز به شرایط فعلی 
برابر فرصت ها و چالش های آینده  و آمادگی در 
می سازد. این رویکرد شامل 12 عنصر است که با 
توجه به سؤاالتی که درراستای بازنگری چشم انداز 
موجود مطرح بود طی 75 نفرساعت بومی سازی 

آسیب شناسی  با  منظور  همین  به  است.  شده 
چشم انداز موجود، برای رسیدن به انتظارات نهائی 
در رسیدن به چشم انداز در قالب RFP و اجرای 
شورای  پنل  شده،  بومی سازی  الگوی  گام های 
بازنگری  هم اندیشی  جلسات  عنوان  با  راهبری 
برای  تخصصی  کارگروه های  پنل  و  چشم انداز 
تعیین اجزای اصلی چشم انداز که در هردو پنل 
نزدیک به 300 نفرساعت کار علمی و اجرایی شد، 
نهایتاً در هفتمین جلسه هم اندیشی RFP استخراج 
فرآیند   98 سال  خردادماه  در  شد.  رونمایی  و 
با  مي شود.  آغاز   1405 راهبردی  برنامه  تدوین 
تصویب برنامه در خردادماه سال 99، اولین بودجه 
برنامه 1405 در بهمن ماه 1399 تصویب و از سال 
1400 ششمین برنامه راهبردی اصفهان 1405 

اجرایی می شود.
نهایت اینکه چشم انداز تنها یک تکلیف مدیریتی 
نیست. آن را به منظور پیاده سازی در مأموریت های 

سازمان تدوین می کنند.
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آمارنامه اصفهان : سال 
 1396

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی   ■

شهرداری اصفهان
■ انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان
■ چاپ اول – مهر 1397

■ 500 نسخه
شماره  مصوبه  پیرو  اصفهان،  شهر  آمارنامه 
در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای   28/88/886
هرسال تهیه می شود. این آمارنامه مطابق استاندارد 
مطابق استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل در 
20 فصل تدوین و اطالعات مندرج در آن از طریق 
همچنین  و  استان  اجرایی  ارگان   70 با  مکاتبه 
شهرداری  مدیریت های  و  معاونت ها  سازمان ها، 
گردآوری شده است. مشخصه های جمعیتی برگرفته 
از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 75 ،85 
از شاخصه های  است.  ایران  آمار  مرکز  و 95   90،
بارز این آمارنامه در هرسال نسبت به سال گذشته 
تهیه آن در مدت زمان کمتر، تنوع بیشتر اطالعات و 

مکاتبه با برخی ارگان های اجرایی دیگر نظیر حوزه 
علمیه، دادگستری، حوزه هنری و اداره کل زندان ها، 

دانشگاه های اطراف شهر و... است.
1– ایجاد مرجع معتبر، جامع، روزآمد و قابل اتکا 

آمار و اطالعات در حوزه شهر اصفهان
2 – حرکت در جهت ایجاد قرائت واحد از تعاریف و 

مفاهیم اطالعات شهری
زیرساخت  به عنوان  اطالعاتی  بستر  ایجاد   –  3

مدیریت واحد شهری
اشتراک گذاری  به  زمینه  در  فرهنگ سازی   –  4
اطالعات دستگاه ها و نهادهای مؤثر در حوزه مدیریت 

شهری و ایجاد رویه تبادل اطالعات
5 – ایجاد همگرایی در حوزه برنامه ریزی

اهم اطالعات درج شده در هر فصل
● فصل اول: سرزمین و آب وهوا

و  اصفهان  این فصل مشخصات عمومی شهر  در 
مناطق 15 گانه شامل مساحت، جمعیت، محدوده 
مناطق، جانمایی در نقشه، آبادی های الحاق شده به 
شهر، وضع جوی، بارندگی، اوضاع زیست محیطی و 
صنایع بزرگ آالینده هوا و وضعیت سد زاینده رود 

آورده شده است.
● فصل دوم: جمعیت

جمعیت شهر، جمعیت 50 سال قبل و پیش بینی 
بیست سال آینده، پارامترهای مهم جمعیت از لحاظ 
متوفیان،  موالید،  میزان  تحصیالت،  جنس  سن، 
رشد جمعیت و توزیع سنی زوجین مورد بررسی 
قرارگرفته است. چهار واقعه حیاتی و مقایسه آن در 
سطح شهر، استان و کشور، سن ازدواج و طالق، 
سایر  از  نیز  فرزندان  تعداد  اساس  بر  والدت  آمار 
مواردی است که این آمارنامه را با سایر آمارنامه های 

کالن شهرها متفاوت کرده است.
● فصل سوم: نیروی انسانی

آمار نیروی فعال به تفکیک نوع فعالیت، تفکیک 
درصد  غیرفعال،  و  فعال  به  جمعیتی  گروه های 
بیکاری و فعالیت های اداره کار در خصوص وضعیت 

اشتغال بیان گردیده است.
● فصل چهارم: كشاورزی، جنگلداری و شیالت

آمار سازمان کشاورزی در 4 گروه زراعت، دامپروری، 
طیور و شیالت و عملکرد هر بخش بیان شده است. 
محصوالت  پرورشی،  آبزیان  تولید  دیگر  موارد  از 

دامی، زراعی و باغی است.
● فصل 5: صنعت و معدن

آمار صنایع موجود و توسعه به تفکیک گروه های 
صنایع دستی،  آموزشی  دوره های  فعالیت،  اصلی 

معرفی چند اثر منتشر شده
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آمار  و  موجود  معادن  اطالعات  همچنین 
توانمندی های شهرک های صنعتی اطراف اصفهان 

بیان شده است.
● فصل 6: نفت و گاز

و  گاز  و  نفتی  فراورده های  انواع  و  مصرف  میزان 
توانمندی های شرکت ملی نفت در منطقه اصفهان 
گاز  مصارف  معادل سازی  مصرف،  روند  همچنین 
ذکر  خودروهای سبک  مصرف سوخت  بنزین،  با 

گردیده است.
● فصل 7: آب و برق

و  مصرف  میزان  مشترکان،  نوع  و  تعداد  شامل 
توانمندی های تولید برق نیروگاه های اصفهان است. 
همچنین منابع تأمین آب شرب تصفیه خانه های 
تعداد  و  جمع آوری  شبکه  طول  اصفهان،  شهر 

انشعابات فاضالب مطرح گردیده است.
● فصل 8: مسكن و ساختمان

آمار و اطالعات در این بخش شامل سطح زیربنای 
پروانه های  ساخت وساز،  مسکونی،  واحدهای 

ساختمانی صادر شده در بافت فرسوده است.
● فصل 9: بازرگانی، رستوران و هتلداری

آمار صادرات و واردات، امکانات اسکان در هتل ها و 
مهمان پذیرها، سهم صادرات استان و قیمت کاالهای 

صادراتی آمده است.
● فصل 10: حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

راه آهن،  عملکرد  و  توانمندی ها  به  مربوط  آمار 
تعداد پل ها و راهدارخانه ها، پایانه های مسافربری، 
مشخصات هر پایانه  و سرویس های ورودی و خروجی 

هر پایانه بیان گردیده است. همچنین آمار پروازهای 
داخلی و خارجی و مخابرات ثبت شده است.

● فصل 11: بازارهای مالی
به  بیمه  صنعت  بانکی،  واحدهای  کلیه  عملکرد 

تفکیک نوع بیمه مورد بررسی قرارگرفته است.
● فصل 12: امور قضایی

آمار و اطالعات مربوط به نیروهای انتظامی )صدور 
گواهینامه، کشف محموله های قاچاق و...(، اطالعات 
زندان ها، ثبت معامالت در دفاتر اسناد رسمی آورده 

شده است.
● فصل 13: بهزیستی و تأمین اجتماعی:

جمعیت  بهزیستی،  سازمان  ارائه شده  خدمات 
هالل احمر، ایتام، خانوارها و واحدهای تحت پوشش 
کمیته امداد و مشخصه های بیمه تأمین اجتماعی 

بیان گردیده است.
● فصل 14: آموزش

به تفکیک تعداد دانش آموز،  آمار آموزش وپرورش 
امکانات آموزشی و سایر مشخصه ها مورد بررسی 
قرارگرفته است. اطالعات دانشگاه های سطح استان، 
سازمان فنی و حرفه ای و حوزه علمیه خواهران آورده 

شده است.
● فصل 15: بهداشت و درمان

در فصل مذکور شاخصه های بهداشتی، جمعیتی، 
از  اعم  بهداشتی  مراکز  فهرست  و  دخانیات 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز دندانپزشکی بیان 

گردیده است.
● فصل 16: فرهنگ، ورزش و گردشگری

در این فصل وضعیت پخش برنامه های صداوسیمای 
مرکز اصفهان، اطالعات حوزه هنری مرکز ورزشی، 
فرهنگی، کتابخانه ها، جاذبه های گردشگری، اماکن 
تاریخی، فهرست اماکن متبرکه اسالمی آورده شده 

است.
● فصل 17: عمران شهری

در این فصل تمام فعالیت های شهرداری در تمام 
به  معاونت ها  و  مناطق، سازمان ها  از  اعم  حوزه ها 
جزئیات آورده شده است. فهرست پروژه های عمرانی 
انجام شده، خطوط قطار شهری، وضعیت حمل ونقل 
اهم  شهری  سبز  فضای  و  ساخت وساز  شهری، 

موضوعات مورد بررسی در این فصل است.
● فصل 18: بودجه شهری

و  شهرداری  درآمدهای  شامل  مذکور  بخش 
سازمان های وابسته به آن طی سال های اخیر، درصد 

تحقق بودجه، هزینه های جاری و عمرانی است.
● فصل 19: هزینه و درامد خانوار

متوسط درآمدها، هزینه های خوراکی و غیرخوراکی 
خانوارهای شهری و روستایی آمده است.

● فصل 20: شاخص های قیمت
موارد مطرح شده در این فصل شامل بررسی شاخص 
بهای کاال و خدمات در استان های مختلف. بررسی 
روند تغییر 20 ساله شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی خانوارهای شهری و روستایی برحسب گروه 
کاالها بیان شده است. نرخ برابری ارزهای معتبر 
جهانی با نرخ رسمی ارز نیز از موارد دیگر در این 

فصل است.
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شهر پايدار هوشمند
صاحب اثر: سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

شهرداري اصفهان
)مسئول  گورتاني  خلیلیان  ابراهیم  نویسنده: 

تحقیق و توسعه سازمان(
در  كتاب  )این  جاودانه  جنگل،  انتشارات  ناشر: 
سراسر كشور از طریق مراكز فروش كتاب ناشر 

قابل دسترسي است(
سال چاپ: 1396

امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT( به عنوان 
  )Disruptive Technology( بَرافکن  فناوري  یک 
از  امور زندگي بشر  در همۀ  تقریباً  توانسته است 
جمله در مدیریت شهري تغییر و تحول شگرف ایجاد 
نماید. عامل اصلي این تغییر و تحول، جمع آوري، 
بر  اقدام  و  تصمیم گیري  و  داده  پردازش  و  تبادل 
اساس اطالعات است. هدف نهایي هوشمند سازي 
شهر این است که این مهم براي تمام اجزاي شهر 
انجام شود. اجزاي شهر تمام آنچه در یک شهر وجود 
دارد مانند: شهروندان، خیابان  ها، ساختمان ها، وسایل 
نقلیه، تجهیزات شهري، درختان و حیوانات، نهرها، 
... و کلیۀ تعامالت بین آنها را شامل مي شود. فناوري 
اطالعات و ارتباطات نقش اصلي در زنجیرۀ ارزش 

شهر هوشمند ایفا مي کند. با هوشمند سازي شهر، 
شهرهاي سیلویي به شهرهایي تبدیل مي شوند که 
همه اجزاي آن یکپارچه و هماهنگ هستند و کارایی 
و اثربخشي شهر که اهداف اصلي مدیریت شهري 

هستند افزایش مي یابد.
کتاب شهر پایدار هوشمند با نگرش به اینکه شهر یک 
موجود واحد است و با فرض اینکه عرضه کنندگان 
خدمات شهري متنوع هستند، پس از تعریف مفاهیم 
شهر هوشمند و دیگر مفاهیم مرتبط با آن، گام هاي 
اولیۀ اجرایي تحقق شهر پایدار هوشمند بر اساس 
برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک را ارائه داده است. 
پیوند بین مباحث هوشمند سازي شهر برپایۀ فناوري 
اطالعات و ارتباطات )ICT(  با مباحث برنامه ریزي و 
مدیریت استراتژیک شهري از نقاط قوت و برجستۀ 

کتاب حاضر است.
این کتاب 9 فصل دارد:
فصل اول: آیندۀ شهرها

فصل دوم: چالش هاي رشد سریع شهرها و مدل 
توسعۀ پایدار

فصل سوم: تعریف و مدل شهر پایدار هوشمند
فصل چهارم: استراتژي و شهرهاي جذاب در قرن 21

فصل پنجم: شهر خالق
فصل ششم: ساختار و عملکرد  شهرها و نقش داده ها 

در شهر پایدار هوشمند
فصل هفتم: توانمندسازهاي شهر پایدار هوشمند

تفاوت آمارنامه شهر اصفهان نسبت به سایر 
كالن شهرها

برای  نمودار  و   GIS ابزار  از  بیشتر  استفاده   □
مکانمندی المان های سطح شهر برای درک بهتر 
آمار و اطالعات و تصمیم سازی بهتر به عنوان مثال 

جمعیت شهرهای اطراف
□ درج برخی اطالعات مهم بیشتر نسبت به سایر 

کالن شهرها و سالنامه های آماری استان
سد  هیدرولوژیکی  و  زاینده رود  آب  وضعیت   □
در مقاطع خروجی و ورودی شهر، بارش ایستگاه 

چلگرد و همچنین شاخص کیفیت آب زاینده رود
□ مقایسه چهار واقعه حیاتی در مقیاس شهر، استان 
و کشور، سن ازدواج و طالق، روند والدت برحسب 

تعداد فرزندان
□ اهم دستاوردهای پژوهشکده رویان و روند رشد 

ذخایر سلول های بنیادی
□ تولید محصوالت باغی، زراعی دامی و شیالت در 

محدوده شهرستان اصفهان
□ مشخصات شهرک های صنعتی اطراف شهر 

□ میزان و زمان پیک بار شبکه
□ شاخص اصالح بافت فرسوده و مدت زمان نیاز 

برای اصالح بافت فرسوده

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری
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فصل هشتم: گام هاي اجرایي هوشمند سازي شهر
فصل نهم: شاخص هاي ارزیابي شهر پایدار هوشمند

فصل اول کتاب آینده شهرها را در سطح جهان و 
ایران تا انتهاي نیمه اول قرن بیست ویکم )تا سال 
2050( به ویژه در موضوع تغییرات جمعیتي بررسي 
براي  شهرها  جمعیتي  تغییرات  بررسي  مي کند. 
برنامه ریزي هاي بلندمدت و هوشمندسازي شهرها 
ضروري است. همچنین در این فصل علت شکست 
مهاجرت  از  جلوگیري  سیاست هاي  و  برنامه  ها 
برخي  و  جهان  سراسر  در  شهرها  به  روستاییان 

راهکارها را توضیح مي دهد.
فصل دوم به چالش هاي رشد سریع شهرها مي پردازد. 
براي حل این چالش ها توجه به توسعۀ پایدار شهرها 
راهکاري است که ضمن مقابله با چالش هاي توسعۀ 
تراکم جمعیتي  از مزایاي  امکان استفاده  شهري، 
شهرها را فراهم مي آورد. بدون توسعۀ پایدار در سه 
محور توسعۀ اقتصادي؛ توسعۀ اجتماعي و حفظ 
براي  که  فناوري هایي  است  ممکن  محیط زیست 
هوشمندسازي استفاده مي شود، پیامدها و نتایجي 
برخالف انتظار ایجاد کنند.  انتشار کتاب شهر پایدار 

هوشمند تأکید بر این موضوع مهم است. 
فصل سوم به تعریف و ارائه مدل هاي شهر پایدار 
هوشمند مي پردازد. اینکه همه ذي نفعان به برداشت 
یکساني از شهر هوشمند پایدار دست یازند و نیز 
براساس  شهر  هوشمندسازي  بتواند  مدلي  اینکه 

توسعۀ پایدار را نشان دهد در مرحلۀ اجرا کمک 
زیادي به برنامه ریزي و تسریع در هوشمندسازي از 
طریق هماهنگي بین ذي نفعان،  تعیین اولویت  ها و 

محورهاي برنامه هاي هوشمندسازي مي کند.
فصل چهارم باعنوان استراتژي و شهرهاي جذاب، از 
دیدگاه نگارنده فصل شاخص این کتاب است. این 
فصل با طرح مفاهیمي همچون شهرهاي جذاب،  
ارزش پیشنهادي و جایگاه استراتژیک و مفاهیمي 
استراتژي  یک  شرایط  بیان  و  استراتژي  همچون 
موفق،  از یک سو توانسته است مفاهیمي را که در 
حوزۀ کسب وکار و در حوزۀ برنامه ریزي و مدیریت 
استراتژیک مطرح هستند، به حیطۀ شهرها گسترش 
دهد و از سوی دیگر این کتاب را هم براي مدیران 
و کارشناسان شهري که مسئولیت برنامه ریزي و 
اجراي برنامۀ توسعۀ شهرها را بر عهده دارند و هم 
براي مدیران فناوري ها که مسئولیت هوشمندسازي 
را به عهده دارند، مفید سازد و زبان مشترکي بین 

آن ها فراهم آورد.
به عنوان  خالق،  شهرهاي  معرفي  به  پنجم  فصل 
خالقیت  مي پردازد،  جذاب  شهرهاي  از  نمونه اي 
ازیک طرف به عنوان زیرساخت و نیازي براي همه 
شهرهاي هوشمند و جذاب است و از طرف دیگر 
بروز  و  ظهور  موقعیت  فراهم آوردن  با  شهر  یک 
براي همه شهروندان خود مي تواند یک  خالقیت 
شهر جذاب باشد. در این فصل با بیان شاخص ها 
و زیرشاخص هاي شهر خالق مشاهده مي کنید که 

چگونه همۀ شاخص ها و زیرشاخص ها با یکدیگر 
متناسب و تقویت کننده یکدیگر هستند.

به  و عملکرد شهرها  ارائۀ ساختار  با  فصل ششم 
هوشمند  شهر  از  اجرایي  و  عملیاتي  تعریف  یک 
مي پردازد. با هوشمندسازي شهر ، اداره و عملکرد 
شهر به صورت سیلویي نخواهد بود؛ بلکه به صورت 
سیستمي یکپارچه و هوشمند اداره خواهد شد. با 
عملکرد  اثربخشي  و  کارایي  شهر  هوشمندسازي 
شهر تفاوت قابل مالحظه اي با سیستم هاي منفرد و 
مجزا )سیلویي( خواهد داشت. عامل این یکپارچگي 
داده هاي شهري هستند و به همین دلیل داده هاي 
باز و استانداردهاي باز تبادل داده ها بین سیستم هاي 
شهري عوامل اصلي هوشمندسازي هستند. درباره 
توضیح  فصل  این  در  کامل  به طور  مطالب  این 

داده شده است.
در فصل هفتم توانمندسازهاي شهر پایدار هوشمند 
ذکر شده اند. براي ایجاد ارزش هاي پیشنهادي شهر 
پایدار هوشمند الزم است زنجیرۀ ارزش متناسب آن 
را ایجاد کنیم. براي تعیین زنجیرۀ ارزش الزم است 
توانمندسازهاي زنجیرۀ ارزش را مشخص کنیم. از 
آنجا که محور تحقق شهر پایدار هوشمند فناوري 
اطالعات و ارتباطات است، مهم ترین توانمندسازهاي 
و  اطالعات  فناوري  محور  بر  نیز  هوشمند  شهر 
ارتباطات قرار دارند. هفت توانمندساز مهم شهر پایدار 
هوشمند عبارت  اند از: ابزار دقیق و کنترل؛ اتصاالت و 
ارتباطات؛ مدیریت داده ها؛ منابع محاسباتي؛ امنیت 
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تحلیل  و  تعامل پذیري  شخصي؛  حریم  حفظ  و 
داده ها. بدون ایجاد ساختارهاي اجرایي و مدیران 
به  یا  داشته  را  توانایي ها  این  که  کارشناسانی  و 
خدمت بگیرند، گام برداشتن در اجراي پروژه هاي 
فصل  این  در  بود.  نخواهد  میسر  هوشمند  شهر 

توانمندسازهاي مذکور شرح داده مي شوند.
فصل هشتم با معرفي ذي نفعان شهر پایدار هوشمند، 
گام هاي اولیه را که آن ها براي هوشمندسازي باید 
فازهاي  فصل  این  در  مي کند.  تبیین  بردارند، 
هوشمندسازي شامل هوشمند سازي عمودي و افقي 
و نقش ذي نفعان در این فازها توضیح داده مي شود. 
هوشمند سازي  اجرایي  نهاد  فصل  این  پایان  در 
ارائه  پیشنهادي شهر هوشمند  اجرایي  و ساختار 
می شود. خواندن مطالب این فصل براي )مدیران 
از  شهرهایي  اجرایي(  دستگاه هاي  کارشناسان  و 
هوشمندسازي  در  خوبي  گام هاي  که  کشورمان 

عمودي برداشته اند توصیه مي شود.
معرفي  به  کتاب،  این  پایاني  فصل  نهم  فصل 
اجمالي شاخص هاي ارزیابي شهر پایدار هوشمند 
مي پردازد. در این فصل پس از ارائۀ اقدامات الزم 
برنامه ریزي راهبردي و اهمیت شاخص هاي  براي 
ارزیابي در برنامۀ راهبردي، با ذکر مثالي از یک شهر 
جذاب )ونکوور کانادا( با ارزش پیشنهادي سبزترین 
شهر دنیا، اهداف کالن آن ذکر شده است. در ادامۀ 
فصل، شاخص هاي شهر پایدار بر اساس استاندارد 
ایزو 37120 آمده است. این استاندارد به عنوان یکي 

از مراجع اصلي شاخص هاي شهر پایدار هوشمند 
محسوب مي شود.

بودجه ريزی عملکردي 
ابزار تحول مديريت 

شهري
نوشته سعید فرداني، مریم خالقي

ناشر: سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان
1396

باعث  که  است  رویکردی  عملکردی  بودجه ریزی 
هماهنگی بین نظام های مدیریتی مختلف جهت 
برنامه ریزی،  فرایند  منطقی سازی  و  شفاف سازی 
تخصیص منابع و کنترل و ارزیابی در راستای تحقق 

اهداف و نتایج می گردد.
در حال حاضر و در کشور این رویکرد در ابتدای 
به  زمینه عمدتاً  این  در  و مستندات  است  مسیر 
توصیف تک بعدی موضوع بودجه ریزی عملکردی 
پرداخته اند. از این رو در این کتاب سعی گردیده 
عملکردی  بودجه ریزی  تسری  تجارب  براساس 
در شهرداری اصفهان مطالب به نحوی ارائه شود 
که سایر عالقه مندان در حوزه مدیریت شهری با 
شناخت کامل موضوع، درک نظام های مؤثر بر تحقق 

این رویکرد و همچنین فرایند اجرایی نمودن، وارد 
استقرار رویکرد بودجه ریزی عملکردی به عنوان

یک ابزار قدرتمند در ایجاد تحول در زمینه مدیریت 
شهری شوند.

بخش اول به کلیات رویکرد بودجه ریزی پرداخته 
جمله  از  فصل  سه  شامل  بخش  این  است.  شده 
سیر تغییرات نظام بودجه ریزی، مفاهیم بودجه ریزی 
عملکردی و مروری بر تحوالت، تجارب و چالش های 
این رویکرد بودجه ریزی بیان شده است. در فصل 
مدیریت  در  عملکردی  بودجه ریزی  اهمیت  اول، 
بودجه ریزی  روش های  متداول ترین  و  شهری 
برنامه ای  افزایشی،  سنتی،  بودجه ریزی  جمله  از 
این رویکرد  ارائه گردید. در فصل دوم به تعاریف 
بودجه ریزی، عناصر آن، اهداف حاصل از پیاده سازی
آن، الزامات و روش های اجرای پیاده سازی این نظام 

پرداخته شده است.
بخش دوم نظام های مؤثر در استقرار بودجه ریزی 
عملکردی معرفی که در آن ابتدا به بیان تحلیل 
راهبردی این نظام ها پرداخته شده و سپس هریک از 
این نظام ها از جمله نظام برنامه راهبردی، نظام آمار 
و اطالعات، هزینه یابی، نظام مدیریت پروژه/عملیات 
و نظام رصد و ارزیابی عملکرد بررسی شده است. در 
ادامه این بخش به الگوی ارتباطی نظام های مؤثر در 
استقرار رویکرد بودجه ریزی عملکردی پرداخته شده 

است.
بخش سوم استقرار رویکرد بودجه ریزی عملکردی 

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

89

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 



بیان شده است که در آن به تدوین منشور طرح 
بودجه ریزی عملکردی، تدوین نظام نامه بودجه ریزی 
الزامات  سایر  آماده سازی  و  آموزش  عملکردی، 
رویکرد  این  زمان بندی  و  اجرا  فرایند  تدوین  و 
بودجه ریزی پرداخته شده است. امید است مطالب 
ارزنده این کتاب راهگشای مدیران شهری قرار گیرد.

مديريت شهری 
راهبردی

شیرین  باقري،  رسول  فرداني،  سعید  نوشته   ■
السادات تابش

شهرداری  تفریحی  فرهنگی،  سازمان  ■ناشر: 
اصفهان/ 1396

مدیریت راهبردی، مفهومی گسترده و جامع تر از 
برنامه ریزی راهبردی است و می توان آن را به عنوان 
سازمان دهی،  برنامه ریزی،  راهبردی،  تفکر  فرایند 
اجرا، هماهنگی و کنترل فعالیت هایی تعریف کرد که 
برای تنظیم روابط سازمان با محیط بیرونی و تعیین 

جهت و مسیر حرکت سازمان بر صورت می گیرد.
اخیراً تمایل به استفاده از رویکرد مدیریت راهبردی، 
به شدت مورد استقبال سازمان های درگیر با مدیریت 
شهر قرار گرفته است. تعدد استفاده از این شیوه و 
موفقیت های حاصل از اجرای درست آن، مدیریت 
راهبردی را به عنوان یکی از موثرترین رویکردهای 

مدیریت شهری مطرح ساخته است.
انتشار تألیفات و ترجمه های شایسته در  علیرغم 
حوزه مدیریت شهری، جای خالی یک مجموعه 
پیاده سازی  مراحل  تمام  که  کاربردی  راهنمای 
برنامه  تدوین  شامل  شهری  مدیریت  راهبردی 
راهبردی، تدوین برنامه عملیاتی، اجرا و کنترل را 
در برداشته باشد تا حدودی احساس می شد. تدوین 
راستا  همین  در  راهبردی  مدیریت شهری  کتاب 

انجام گرفته و اهداف زیر را دنبال می کند:
● انتقال دانش نظری و تجربی موجود در مجموعه 
شهرداری اصفهان در زمینه تدوین، اجرا و بازنگری 

برنامه های راهبردی
● ابهام زدایی از مفاهیم موجود در زمینه مدیریت 

شهری راهبردی
ارائه چالش ها و اشتباهات رایج موجود در زمینه 

مدیریت شهری راهبردی و ارائه راهکار برای آن
کتاب مدیریت شهری راهبردی ثمره مطالعه صدها 
مقاله، کتاب و نیز تجربیات دو دوره تدوین برنامه 
آن  در  که  است  اصفهان  شهرداری  در  راهبردی 
تالش گردیده راه حل های کارا و اجرایی در زمینه 
و  اجرا  نیز  و  راهبردی  برنامه  یک  تدوین  نحوه 
ارزیابی آن ارائه شود. این کتاب در قالب سه فصل 
تدوین شده است: فصل اول به بررسی الگوها و فرایند 
تدوین برنامه در سطح راهبردی )برنامه راهبردی( 
واژه های  ترجمه  نحوه  دوم  فصل  در  می پردازد. 
)برنامه   سازمانی  عملیاتی  ادبیات  به  راهبردی 
ارائه  به  و  است  گفته  قرار  تاکید  مورد  عملیاتی( 

ارکان و ویژگی های یک برنامه عملیاتی قابل اجرا 
برای مدیریت شهری می پردازد و درنهایت در فصل 
سوم به ارائه سازوکار مورد نیاز جهت سنجش میزان 
موفقیت برنامه )پایش و ارزشیابی( اختصاص یافته 
است. با توجه به اینکه رویکرد غالب اغلب سازمان ها 
و نهادهای درگیر در امر مدیریت شهری، استفاده از 
برنامه راهبردی است این کتاب به دلیل ویژگی هایی 
تلفیق مبانی نظری و تجربیات دو دوره  از قبیل 
شهرداری  در  شهری  راهبردی  برنامه های  تدوین 
ارائه  در  روان  و  ساده  ادبیات  از  استفاده  اصفهان، 
توضیحات، استفاده از سبک نوشتاری توصیه مآبانه 
در متن به منظور نمایش ماهیت کاربردی و راهنما 
گونه محتوای کتاب و استفاده از نمونه ها و مثال های 
ساده در معرفی نمونه های موفق مدیریت شهری 
راهبردی برای ملموس کردن مطلب می تواند در 
تدوین برنامه های راهبردی در کلیه این سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری مورداستفاده 

قرار گیرد.

90

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 



در دنیاي پیچیده کنوني و ارتباطات تنگاتنگ آن، چالشها و مسائل نوپدید 
متعددي پیش روي پیشرفت و توسعه شهرها قرار گرفته است. مواجهه شهرها با 
تنوع فزاینده و غیر قابل پیش بینی در حوزه هاي متعدد از جمله این مسائل و 
چالش هاست. اما در این سوی میدان از مهمترین وظایف محوری سیاستگذاران 
و برنامه ریزان شهری طراحی مسیرهایی علمی و فراگیر برای شناخت عمیق 
و مستمر پدیده هاي نوظهور و نیز اولویت های شهری است؛ به گونه ای که 
مسیرهای نوین مذکور بتوانند به طور پیوسته تصویری درست، بهنگام و واقع 
و  برنامه ریزی  مبنای  و  نموده  ارائه  آن  وروندهاي  و  از وضعیت شهر  گرایانه  

سیاستگذاری عالمانه تر برای دستیابی به وضعیت مطلوب گردند.

از جمله ساختارهایي که در سالهاي اخیر به این امر خطیر پرداخته اند، رصدخانه 
های شهری  هستند که با توجه به رسالت و ماهیت وجودي خود به شکل زیر 

طبقه بندي مي شوند:
)Global Urban Observatory( 1. رصدخانه شهري جهاني

)Regional Urban Observatory(2. رصدخانه شهري منطقه اي
)National Urban Observatory(3. رصدخانه هاي شهري ملي

)Local  Urban Observatory(4. رصدخانه شهري محلي
 رصدخانه هاي شهري محلي که عمدتا متمرکز در نهادهاي دولتي و یا مراکز 
تحقیقاتي و آموزشي مي باشند، تسهیل گر و معین برنامه ریزي ها و سیاست هاي 

پيرامون پروژه رصدخانه شهری

مصطفی نباتی نژاد

مدیر پروژه رصدخانه شهري شهرداری اصفهان

شكل 1- شبكه ارتباطي رصدخانه هاي شهري
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شهري مي باشند؛ در حالیکه رصدخانه هاي شهري ملي به طور ویژه هماهنگ 
کننده رصدخانه هاي محلي و جمع آوري و تحلیل داده ها و اطالعات مربوط 
به سیاستگزاري هاي ملي مي باشند. در رصدخانه هاي شهري منطقه اي 
بتوانند  تا  شوند  مي  استاندارسازي  مربوطه  اطالعات  و  داده ها  شاخص ها، 
رصد  به  بندي شده  دسته  و  هدفمند  به طور  را  و خدمات خود  اطالعات 

خانه هاي ملي و جهاني ارائه نماید. )شکل-1(
در مجموع مي توان گفت »رصدخانه شهری شبکه ای از ذینفعانی است که 
انتشار داده ها در مجموعه اي معنادار از شاخص  مسئول تولید، تحلیل و 
ها هستند که در اولویت بندی مسائل مربوط به توسعه پایدار انعکاس مي 
یابند. منابع داده و اطالعات تولید شده توسط شبکه محلی برای حمایت از 
تصمیم گیری و شکل گیري سیاستهای آگاهانه تر استفاده می شوند. بنابراین، 
رصدخانه شهری نقطه اي کانونی برای پایش شهری در سطح محلی، ملی یا 

)2015 .UN-Habitat( ».منطقه ای است
جدای از ماموریت مشترک بیان شده، مراکز مذکور در موقعیت های مختلف به 
اقتضای ظرفیت، خالقیت، رویکرد و سیاست های نهاد میزبان)پذیرنده( در بسیج 
امکانات و منابع به منظور تامین و تکمیل زیرساخت های دانشی)محتوایی( و 
زیرساخت های قانونی، فیزیکی و فناوری)سازه ای( نمودهای متنوع و متفاوتی 
به خود گرفته اند. در عین حال سازمان های معتبر بین المللی کوشیده اند 
ضمن شناسایی و طبقه بندی این مراکز، به شناسنامه دار کردن آنها مبادرت 
نموده و با تدوین استانداردهای اولیه، معانی، تجارب و دانش های پراکنده  آنان 

را در شبکه هایی فیمابین به اشتراک گذارند.
امروزه کالن شهرهای ایران و از جمله اصفهان نیز با تأسی از تجارب دور و 
نزدیک جهانی، قدم های آغازین خود را برای استقرار رصدخانه های شهری 
برداشته اند. در رصدخانه شهري محلي اصفهان به منظور تاثیرگذاري بر خط 
مشي ها و رصد فعالیت هاي موضوعي، با توجه به فرایند ذیل و با استفاده از 
شاخص هاي تعریف شده، گردآوري، تحلیل و انتشار اطالعات انجام مي پذیرد.  

  اما به منظور عملیاتي سازي این روند، چالش های مهمی در مسیر راه اندازی 
رصدخانه های شهری پیش روي آنان است. از جمله چالش ها می توان به این 
موارد اشاره نمود: 1- چالش هاي مربوط به تدوین و سنجش شاخص ها، 2- 
بلوغ و توسعه متفاوت دانشی و فناوری در سازمان های ذینفع، 3- تخصیص 
نامطلوب سرمایه سازماني اعم از نیروي انساني متخصص و مکفي، امکانات و 
تجهیزات متناسب، فضاي مورد نیاز و غیره، 4- تعامل نامناسب نهادهاي علمي 
پژوهشي و اجرایي شهري در ارائه داده ها و اطالعات موردنیاز، 5- فعالیت هاي 
ناهماهنگ و موازي نهادهاي مرتبط با موضوعات شهري، 6-کم توجهی به ثبت 

مستمر اطالعات مستند و معتبر در دستگاه های مرتبط.
آنچه مسلم است در جهان امروز، چاره ای جز تدبیر برای فائق آمدن بر چالش 
ها و استقامت در طی مسیر نیست؛ چرا که با هر روز تاخیر در راه اندازی چنین 
پروژه هایی، تاخیری در تحقق آرمان های شهری و چه بسا فاصله گرفتن با 
وضعیت مطلوب، متحمل شهرها می شود. از این رو با ارائه اصول استراتژیکی 
که پروژه باید به آن ها توجه نماید، بساط و مجال نقد و نظر پیرامون این مرکز 

برای خوانندگان محترم فراهم می باشد.

شكل 2 – مدل عملیاتي رصدخانه شهری اصفهان
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چکيده طرح هاي 
پژوهشي

چکيده طرح هاي 
پژوهشي

◙
آینده پژوهی تحوالت جمعیتی منطقه شهری كالن شهر اصفهان تا افق 

1430
کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی/ مدیریت مطالعات و پژوهش

مجري: دکتر سید ناصر حجازی
تاریخ اتمام:1396

و  سیاست گذاری  امر  در  مسائل  بنیادی ترین  از  یکی  به عنوان  جمعیت 
برنامه ریزی های آینده نگر همواره مورد توجه بوده است. آینده پژوهي جمعیت 
نیز فرایندي است براي تصمیم گیري  و برنامه ریزی های بهتر با نگاه به افق هاي 
دور، آینده هایي که ارتباط وسیعی باارزش ها، باورها و الگوهای رفتاری دارند. این 
پژوهش باهدف آینده پژوهی تحوالت جمعیتی کالن شهر اصفهان انجام گرفته 
است. برای بررسی تحوالت جمعیتی از روش تحلیل ثانویه داده ها، مدل پیش بینی 
جمعیت و رویکرد سناریونگاری به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی، استفاده 
شده است. همچنین تحلیل داده ها و آینده نگری شاخص های جمعیت به وسیله 

نرم افزارهای جمعیتی Spectrum، PAS، Mortpak انجام گرفته است.
از نتایج مهم این پژوهش این است که کالن شهر اصفهان با توجه به مرکزیت 
بسیاری از امکانات، جذابیت زیادی برای مهاجرت داخل استانی و خارج استانی 
در خود دارد. پدیده نخست شهری از مشخصه های اصلی نظام شهرنشینی در 
شهر اصفهان است و سهم جمعیت کالن شهر اصفهان از کل جمعیت شهری 

رو به افزایش است. از نظر رشد ساالنه جمعیت نیز رتبه سوم کشور را دارد. با 
در نظر گرفتن عدم قطعیت ها، محتمل ترین سناریوی جمعیتی برای کالن شهر 
اصفهان، سناریوی رشد حد متوسط است، یعنی در بلندمدت میزان باروری کل 
در سطح جانشینی )2/1 بچه برای هر زن( تثبیت خواهد شد. نسبت جنسي 
کل در سناریوي متوسط براي شهر اصفهان در سال 1390 معادل 101 و این 
نسبت براي افق پژوهش )سال 1430( برابر با 99 است. در این خصوص، نسبت 
جنسی اگر بین 100 تا 105 باشد در حد متعارف و مناسب است، این عدد در 
گروه های سنی 65 ساله و باالتر، از حد متعارف پایین تر است که نشان دهنده 
تعداد بیشتر زنان نسبت به مردان در این سنین است. در افق آینده ساختار سنی 
شهر دستخوش تغییراتی خواهد شد که دیگر جوانان نیستند که گروه های عمده 

میانه و میانگین سنی 
شهر اصفهان از 1335 

تا 1405
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جمعیتی را شکل می دهند بلکه میان ساالن و به ویژه سالمندان در اکثریت قرار 
خواهندگرفت. ویژگی های بارز این تغییرات، ثبات نسبی در جمعیت کودکان 
)14-0(، کاهش اساسی در جمعیت جوان 29 – 15 ساله، کاهش نسبی جمعیت 
در سن کار و پرداخت کننده مالیات و افزایش قابل مالحظه جمعیت سالمندان در 
شهر اصفهان است؛ بنابراین نوع نیازهای اجتماعی و جمعیتی دستخوش تحوالت 
اساسی خواهد شد. مقایسه جمعیت در سن کار به ویژه گروه های سنی 20 تا 
50 نشان دهنده کاهش اساسی جمعیت در این گروه های سنی است. کاهش 
جمعیت در این گروه های سنی دارای پیام های خاص اجتماعی و اقتصادی به 
این شرح است: الف( کاهش جمعیت در سن کار جوان؛ ب( کاهش بهره وری 
اقتصادی؛ ج( کاهش منابع انسانی درآمدی در خانوارها؛ د( فشار بر منابع دولتی 
و ه( افزایش بسیار زیاد جمعیت سالمند باالی 65 سال و لزوم توجه به مسائل 
و مشکالت سالمندان به ویژه در زمینه حمل ونقل، دسترسی به امکانات عمومی، 
امنیت و کاهش موانع فیزیکی در جهت سهولت استفاده سالمندان از خدمات و 

امکانات شهری.

◙
آینده نگاری منابع انسانی در شهرداری اصفهان

کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني/ مدیریت مطالعات و پژوهش
مجري: دکتر محسن طاهري

تاریخ اتمام: 1397
هدف اصلی برنامه ریزی شهری آماده شدن برای آینده یا به طور بلندپایه تر خلق 
آینده های بهتر در حوزه شهرنشینی است. برنامه ریزی شهری می تواند بر اساس 

سه معیار که وجود این رشته را تعریف می کنند مورد بررسی قرار گیرد. این 
معیارها عبارت اند از: اول، یک مجموعه خاص از دانش و تکنیک؛ دوم یک سیستم 
آموزشی که انتقال این دانش و تکنیک را امکان پذیر می کند؛ و سوم یک سازمان 
حرفه ای که در عملی کردن این دانش و تضمین شناخت آن مشارکت می کند. 
شهرداری ها همان سازمان های حرفه ای هستند که وظیفه برنامه ریزی شهری را 
بر عهده دارند. در توسعه و برنامه ریزی شهری، پارادایم رشد و پیشرفت مستمر 
اَشکال جدیدی به خود گرفته است، همچنین از منظر پایداری نیز اشکال مختلفی 
از مدرن بوم شناختی تا شهرنشینی جدید و رشد هوشمندانه به وجود آمده اند. 
درنتیجه تا آنجا که به برنامه ریزی شهری مرتبط است، تغییر در تمامی مشکالت 
مرتبط با مسائل شهری به واسطه علوم انسانی و اجتماعی به طور فزاینده ای 
هم با برنامه ریزان و هم محققان حوزه شهری و هم متخصصان دیگر دانش ها 
درهم آمیخته شده است. آینده نگاری یکی از مهمترین دانش هایی است که 
به واسطه ماهیت و هدف خود می تواند برنامه ریزی شهری را تسهیل و ارتقا بخشد. 
روش های شناخت و ساخت آینده، نیازمند کنش با پدیده های اجتماعی و سپس 
طی مسیر برنامه ریزی می باشند. سطح تحلیل شهر به عنوان بستر کنش اجتماعی 
یکی از مهم ترین مؤلفه های آینده نگاری است که در چهارچوب برنامه های شهر 
باید نمود پیدا کند. توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان حاصل از 
آن است که ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات 
احتمالی آتی را بیش ازپیش آشکار می کند و این مقوله بررسی فراوانی را می طلبد 
تا سازمان های بزرگی چون شهرداری ها و شهرداری کالن شهر اصفهان بتواند با 
در نظر گرفتن شرایط محیطی از منابع انسانی استفاده بهینه به عمل آورده و در 
جهت توسعه گام بردارد. در میان همه چالش های ریزودرشت، شهرداری ها باید 
منابع انسانی را در صدر نشاند. مشکل نیروی انسانی شهرداری-ها در برنامه های 
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پنج ساله سوم و چهارم توسعه کشور به عنوان مهم ترین و اساسی ترین مشکل 
موردتوجه قرارگرفته است و »کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد« به عنوان 
تنگنای جدی شهرداری ذکرشده است و »توسعه منابع انسانی« به عنوان سیاست 
استراتژیک مورد تأکید قرارگرفته است. جز این مسئله احتماالً باید موارد دیگر نیز 
مانند میزان تطابق نیروهای انسانی که در شهرداری جذب می شوند با نیازهای 
آینده شهرداری را هم در نظر آورد. با این تفاسیر هدف عمده ی پژوهش حاضر 
آینده نگاری منابع انسانی در شهرداری اصفهان است که به منظور دستیابی به 
این هدف از سبدی از روش های آینده نگاری استفاده شده است. نتایج درنهایت 
به سناریوها ختم شدند. سناریوها جان مایه و شاه بیت فعالیت های آینده نگارانه 
هستند که تصاویری بدیل از آینده های باورپذیر در حوزه ی موردمطالعه را ترسیم 
می کنند. سه سناریوی خوش بینانه، بدبینانه و ادامه وضع موجود که در این 
پژوهش تدوین شدند در نهایت به مدیران شهرداری نشان می دهد که کنشگری 
یا بی کنشی در برنامه ریزی های امروز چه آینده ی بدیلی را به همراه خواهد داشت. 
سناریوها دست یافتنی هستند و هرکدامشان به اندازه ی هم  پتانسیل تحقق دارند، 
اما اینکه کدام اتفاق بیافتد، به برنامه ریزی های امروز ما بستگی دارد. سناریوها 
هیچ تجویزی برای خود آینده ندارند، بلکه فیلمی کوتاه هستند از مکان هایی که 
می توانیم به آن ها برویم، اما اینکه در نهایت در کدام منزلگاه فرود آییم به انتخاب 

مسیر امروزمان بستگی دارد.

◙
بسته نرم افزاری مدیریت شغل و شاغل )تطبیق شغل و شاغل، نردبان 

شغلي و نرم افزارهای مرتبط( شهرداري اصفهان

کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني/ مدیریت مطالعات و پژوهش
مجري: شرکت آذرجم )دکتر حامد ترکش(

فرض کنید یک تازه فارغ التحصیل، بامهارت فنی قابل توجه در سازمان استخدام 
می شود. او کار خود را بسیار خوب بلد است و آن را عالی انجام می دهد. کیفیت 
کار او سبب می شود به تدریج بارکاری بیشتری روی دوش او قرار گیرد، ازیک طرف 
ورزیده تر شود و از طرف دیگر از سامانه جبران خدمت دریافتی بیشتری داشته 

باشد.
پنج سال بعد، او کارشناسی است که هر مدیری عالقه مند به همکاری با اوست. 
کیفیت کارش از همه بهتر است و مدیران باالدست او، بدون کسب نظر او قدمی 
برنمی دارند. درحالی که در اوج است، مدیر وی بازنشسته می شود. فرض می کنیم 
با تأکید بر شایسته ساالری، وی تواناترین فرد برای جایگزینی مدیر شناخته 

می شود. همه این تصمیم را درست می دانند و تحسین می کنند.
اما جوان ما توانایی تفکر سیستمي ندارد، شخصیتی درون گرا دارد و اهل تعامل 
نیست. او جسارت اتخاذ تصمیم های مهم را ندارد و توانایی توزیع کار و مدیریت 
انجام کار را ندارد. پس از مدتی در نقش یک مدیر احساس می کند کارشناسان 
احساس می کند  پیامد آن  و  و کم توان هستند  زیر مجموعه-اش کم انگیزه 
که حرف شنوی الزم را ندارند؛ بنابراین خود در نقش یک مدیر کارشناس به 
موضوعات ورود می کند و بار بسیار زیادی را روی دوش خود قرار می دهد؛ اما 
همه این مشکالت ناشی از عدم توانایی وی برای مدیریت افراد و توزیع کار بین 

آن ها است.
مسئولیت و بارکاری سنگین او را خسته کرده و به کارهای کارشناسی مشغول 
ساخته. همکاران وی و مدیران باالتر تالش فوق العاده ی او را می بینند و او را 
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تحسین می کنند! احتماالً نیروهای جدیدی به تیم وی تزریق می شوند و انتظارات 
هم از او باالتر می رود. این سیکل ادامه پیدا می کند تا زمانی که مدیران باالدست 
درمی یابند تاخیرات این واحد در انجام وظایفش روزبه روز باالتر می رود، کارشناسان 
این بخش از وضعیت شغلی خود راضی نیستند و جوان گذشته و مدیر امروز ما 
به شدت درگیر روزمرگی شده است. ایده جدیدی در واحد وی تولید نمی شود و 

سازمان در آن بخش دچار مرگ مغزی شده.
مدیران باالدست که سابقه ی فعالیت و کیفیت کاری این فرد را به یاد دارند، 
کارشناسان بخش وی را مقصر می دانند، مدیر بخش دیگری را برداشته و جوان 
دیروز و مدیر امروز داستان ما را به مدیریت بخش دیگری که پر از کارشناسان 
خوب و متعهد است می گمارند تا به خیال خود شرایط کاری مساعدی را برای 
این مدیر سخت کوش مهیا سازند. ولی در واقعیت مقدمات مرگ مغزی و عادت 
گرایی را برای بخش دیگری از سازمان خود رقم زده اند، ضمن اینکه سازمان یک 

کارشناس زبده ی خود را برای همیشه ازدست داده است.
شغلی  موقعیت  یک  در  افراد  دادن  قرار  سازمانی،  مهلک  اشتباهات  از  یکی 
نامتناسب با ایشان هست. عدم تناسب ناشی از ناهم خوانی تخصص، تجربه، عالقه، 
ویژگی های شخصیتی، تسلط بر ابزارها و دانش های موردنیاز شغل و نداشتن 

مهارت های موردنیاز آن است.
اندازه گیری  و  شغلی  ویژگی های  ثبت  برای  شاغل  و  شغل  تطبیق  سامانه ی 
ویژگی های شاغلین برای تصدی هر یک از مشاغل است. این سامانه با تکمیل 
اطالعات ورودی از یک سو بهترین فرد را برای هر شغل و از سوی دیگر بهترین 

شغل را برای هر فرد پیشنهاد می دهد.
این آغاز حرکتی است به سمت شایسته ساالری و افزایش حس لذت کار کردن 

میان پرسنل.

◙
تدوین الگوی تعامل شهرداری اصفهان با مراكز علم و فناوری ایران و 

جهان
 کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني

مجري: دکتر وحید مقدم
اتمام کار:1396

اگر ماهیت کار شهرداری در یک جمله خالصه شود، روح زنده حاکم بر کالبد 
یعنی  است؛  ماهیت شهرداری  از  مثال جالبی  زنده بودن،  است.  بی جان شهر 
شهرداری باید زنده باشد، رشد کند و در یک کالم حالش خوب باشد تا حال 
شهر خوب باشد. یکی از ویژگی های زنده بودن، رشد کردن و در اوج ماندن است. 
قطعاً شهرداری در این مسیر تنها نیست و می تواند از ظرفیت های بالقوه شهری 
به مانند دانشگاه ها با اساتید و دانشجویان مشتاق به همکاری، ظرفیت های ناشی از 
شرکت های دانش بنیان و دیگر ظرفیت های شهری استفاده کند. شهرداری اصفهان 
سوابق بسیار موفقی از همکاری با اشخاص و شرکت های بیرونی همکار دارد، دلیلی 
که باعث انجام این پژوهش شد، توجه به همه ظرفیت های شهرداری، لزوم استفاده 
از روش های متنوع در همکاری های علمی و فناورانه با نهادهای مرتبط و همچنین 
کسب یک الگوی نظام مند از همکاری است. بدین منظور، سه گام اصلی برای انجام 
پژوهش تعریف شد. در گام اول به انجام مطالعات راهبردی و ترسیم وضعیت 
ایده ال پرداخته شد. با استفاده از روش مرور کتابخانه ای، مفاهیمی از جمله 
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مدل های ارتباط صنعت و دانشگاه، نظام های نوآوری، نوآوری باز و ... مورد بررسی 
قرار گرفتند. سپس با جمع بندی ادبیات تحقیق، مدلی توصیفی از نحوه تعامل 
شهرداری اصفهان و مراکز علمی و پژوهشی در زیست بوم نهادی و نظام نوآوری 
منطقه ای ارائه شد. در مدل حاصل شده از ادبیات موضوع سه نکته مهم وجود 
دارد. نکته اول؛ فعالیت شهرداری اصفهان در یک نظام نوآوری منطقه ای و لزوم 
همکاری با دیگر شهرداری های کشور به عنوان هاب های اصلی نظام های نوآوری 
منطقه ای است. نکته دوم؛ اصل متنوع سازی روش های همکاری شهرداری با 
توجه به سه طیف همکار الف: شرکت های خصوصی، ب: پارک ها و مراکز رشد و 
ج: دانشگاه ها و اساتید است. نکته سوم نیز به اهمیت جامعه و مردم هم به عنوان 
بعد اصلی در مارپیچ چهارگانه ارتباط صنعت و دانشگاه و رکن اصلی در نوآوری 

اجتماعی اشاره می کند.
به منظور ترسیم وضعیت ایده آل، سه منبع اطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. 
مطالعه ادبیات تحقیق )که مدل حاصل از آن بحث شد(، مطالعات موردی 
و تحقیق در اسناد باالدستی. در مطالعات موردی به تبیین نمونه های موفق 
همکاری شهرداری های دیگر کشورها با نهادهای علمی و پژوهشی پرداخته شد. 
بر طبق مدل بررسی تیم پژوهش، در ابتدا نمونه های موفق کشورهای همسایه 
ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا این کشورها شباهت فرهنگی و جغرافیایی 
بیشتری با ایران دارند. بر اساس یک مدل بلوغ و معیار تطابق فرهنگی سپس به 
ترتیب کشورهای عربی، کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای اروپایی و کشور 
آمریکا بررسی شد. در این مطالعات، همکاری و مشارکت بسیار شهرداری ها با 
مراکز علمی و پژوهشی از جمله دانشگاه ها مشاهده شد، در طی این تعامالت 
شهرداری ها، دانش و اطالعات نیروی انسانی خود را که درواقع پایه هر سازمانی 

است، تقویت کرده. دانشگاه ها متعهد به برگزاری کالس ها و درس گروهی های 
آموزشی مختلف و حتی بورسیه های تحصیلی برای کارکنان شهرداری شده. 
همچنین به نوآوری نیز در این همکاری ها بسیار توجه می شود که عامل مهمی 
برای موفقیت افراد و سازمان است. در بررسی منبع سوم برای ترسیم وضعیت 
ایده آل، هفت سند باالدستی در سطح ملی و استانی مورد مطالعه و نکات کلیدی 

آن مورد تأکید قرار گرفت.
و  علمی  نهادهای  با  تعامالت شهرداری  موجود  به منظور شناسایی وضعیت 
تحقیقاتی )گام دوم(، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گلوله 
برفی، وضعیت فعلی و جاری همکاری شهرداری با نهادهای علمی و پژوهشی 
مورد بررسی قرارگرفته است. این مصاحبه ها در دو طیف کارشناسان شهرداری 
و نهادهای بیرونی همکار با شهرداری است. تالش شد دیدگاهی نسبتاً جامع 
از شهرداری در نگاه ذینفعان آن توصیف شود. ذینفعانی که در مواقعی نظرات 
متفاوتی نسبت به هم داشتند. برای نشان دادن اوج این تعارضات تیم تحقیق 
2 نمونه واقعی را در نظر کارشناسان شهرداری و مجریان خارجی شبیه سازی 
کردند. نمونه اول ساخت موتورهای برقی و نمونه دوم تجهیزات و کاله آتش نشانی 
بود. با استفاده از بررسی وضعیت موجود و ادبیات تحقیق، مدل فرآیندی همکاری 
شهرداری با نهادهای علمی و تحقیقاتی ارائه شد. مدل فرآیندی، توصیف دیگری 
بود که تیم پژوهش از گام های پیشنهادی برای تعامل شهرداری با نهادهای 
همکار درگذر زمان ارائه کردند. تالش شد مدل مذکور مورد بررسی و تحلیل قرار 
گیرد و دستورالعمل هایی به صورت راهنمای عملی برای اقدام شهرداری تعبیه 
شوند. گام های این مدل فرآیندی عبارت بودند از الف: تدارک الزامات نوآوری 
باز ب: هوشمندی فناوری در شهرداری اصفهان ج: سیاست های تحریک طرف 
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عرضه تقاضا و زیرساختی د: انتقال/ انتشار فناوری در سایه حفظ حقوق مالکیت 
معنوی: فرآیندی های ارزیابی و مدیریت دانش نیز به صورت پیوسته در این مدل 

قرار داشتند.
در گام تجویز و ارائه توصیه های سیاستی تالش شد با استفاده از جمع بندی 
نظری  مبانی  و  موردی  مطالعات  باالدستی،  اسناد  بررسی  موجود،  وضعیت 
تحقیق پیشنهادهای سیاستی کاربردی در جهت بهبود الگوی تعامل شهرداری 
با نهادهای علمی و پژوهشی ارائه شود. به منظور استفاده از تئوری در مقام 
عمل، مدل های فرآیندی و توصیفی که در فاز اول به دست آمده بود با وضعیت 
موجود و چارچوب نهادی ترکیب و الگویی برای ارائه پیشنهادات تهیه گردید. 
نیاز علمی/ الگو عرضه/تقاضای علم و فناوری، مسئله و  این  تأثیرگذار  ابعاد 
محصول فناورانه و دانش فعلی/چشم انداز آینده انتخاب شدند. بر اساس تعامل 
این محورها، چهار دسته پیشنهاد ذیل عناوین دانش بنیان/حمایتگر )حمایت از 
عرضه فناوری های دانش بنیان(، بهره بردار/ متقاضی )متقاضی و بهره بردار دانش و 
فناوری(، خدمت رسان/پذیرنده )پذیرنده ارائه نیازها از همکار خارجی( و متعامل/
پرسشگر )متقاضی نیازها از همکار خارجی( ارائه شد. تالش شده است که این 
پیشنهادات ارائه شده کاربردی و با توجه به زیست بوم شهرداری اصفهان باشد. 
با توجه به ماهیت شهرداری که با مشکالت اجرایی شهری مواجه است، الزم 
توصیه های  تبدیل  به منظور  شوند.  کاربردی  پژوهش  این  پیشنهادات  است 
سیاستی به پیشنهادات اجرایی، 20 پیشنهادی که از مدل ذکرشده استخراج 
شدند، از حیث اجرا در 4 دسته قرار گرفتند. پیشنهاد دسته اول، تغییر ماهیت 
همکاری شهرداری اصفهان با نهادهای علمی و پژوهشی در فناوری های نوظهور، 
از پیمانکاری به شراکت راهبردی است. کلیه تعاریف و حتی تفاهم نامه های 
پیشنهادی در قسمت مربوطه مشخص است. در این پیشنهاد تالش می شود 

الگویی جدید برای همکاری شهرداری با دانشگاه ها در موضوعات فناوری های 
بدیع و نوظهور در کنار پروژه های پیمانکاری ارائه شود. پیشنهاد دسته دوم، 
متنوع سازی روش های همکاری علمی و فناوری با دانشگاه ها و مراکز خصوصی 
و تولیدی و مشخص شدن نقش اساتید، دانشجویان و شرکت ها در این پازل 
همکاری است. با استفاده از مفهوم TRL، دسته بندی خاصی از مجریان همکار 
انجام شد. پیشنهاد تأسیس پژوهشکده همکار در دانشگاه ها )که اساسنامه 
پیشنهادی آن نیز ارائه شده(، بررسی بیشتر برای تأسیس مرکز رشد در شهرک 
علمی تحقیقاتی و همچنین استفاده از تنوع روش های همکاری با شرکت های 
دانش بنیان نیز پیشنهاد مشخص این دسته است. در دسته سوم، رصد و پایش 
نظام مند محیط درونی و بیرونی مطرح شد که ایجاد یک رصدخانه شهری بر 
اساس یک مدل بلوغ و الزامات شهرداری اصفهان پیشنهاد مشخص آن است. 
البته این رصدخانه الزاماتی دارد که مهم ترین آن جانمایی مناسب در فرآیندهای 
شهرداری است. در دسته چهارم نیز اهمیت ارزیابی های پیشینی، فرآیند و 
پسینی موردبحث قرار گرفت که جداول کاربردی مرتبط در سه دسته ارزیابی 

پیشینی، ارزیابی فرآیندی و ارزیابی پسینی با معیارهای مشخصی ارائه شد.

◙
تدوین چارچوب بهینه برنامه و الگوي مناسب اسناد پشتیبان برنامه 

اصفهان 1400
مجري: شرکت شهر و اندیشه نقش جهان

کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني/ مدیریت مطالعات و پژوهش
اتمام:1395
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اهداف این پژوهش شامل ارائه الگویی جهت تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان، 
تدوین بیانیه مشکالت شهر اصفهان با پیمودن مسیرهای چهارگانه مشکل یابی 
)الف-توصیف و تحلیل ساختار فعالیتی- فضایی شهر، ب-بازبینی متون مربوط به 
تجارب برنامه ریزی در شهر، پ-انجام ممیزی اجتماعی از ساکنین شهر و تحلیل 
یافته های آن )نیازسنجی و رضایت سنجی( و تحلیل متون برآمده از مصاحبه با 
متصدیان )ذینفعان( برنامه و نخبگان شهر(، دستیابی به مشکالت اصلی و کلیدی 
شهر و تدوین اهداف و راهبردهای برنامه اصفهان 1400 با استفاده از روش های 
استنتاج اهداف از مشکالت و استنتاج راهبرد از اهداف است. به منظور دستیابی 

به اهداف درنظرگرفته شده مراحل زیر انجام پذیرفت:
• مرحله نخست: نظریه ها و رهیافت های برنامه ریزی راهبردی شهری با بهره گیری 
از مطالعات کتابخانه ای بررسی گردید. رهیافت سیستمی به منظور به کارگیری در 
برنامه ریزی راهبردی شهر اصفهان انتخاب شد و الگوی تحلیل ساختار فضایی 
شهر اصفهان پیشنهاد گردید. به منظور تدوین الگوی تحلیل ساختار فضایی شهر 
اصفهان، نخست زیرسیستم های انگاشتی شهر در شش دسته طبیعی، کالبدی، 
اجتماعی، فرهنگی - هنری، حکمروایی و مدیریت تحول )سیاسی( طبقه بندی 
شد. به منظور تدوین کارکردهای شهر و شهرداری اصفهان نیز افزون بر استفاده از 
مطالعات نظری و انتخاب رهیافت مطلوب، به بررسی اسنادی همچون »بررسي 
و اولویت بندي مؤلفه های نقشه جامع فرهنگي شهر اصفهان«، »سند گردشگری 
شهر اصفهان«، »فهرست تفصیلي مشکالت شهرداري شهر اصفهان مبتني بر 
ساختار تفصیلي برنامه وبودجه سنواتي شهر اصفهان« و »فرایندهای شهرداری« 
پرداخته شد. فرایندهای شهرداری نیز بر اساس ساختار سازمانی و قوانین و 
مقررات شهرداری تدوین شد. بدین ترتیب الگوی تحلیل ساختار فضایی شهر 

اصفهان طراحی شد.
• مرحله دوم: مشکالت شهر اصفهان بر اساس الگوی تحلیل ساختار فضایی 

در سه سطح انگاشتی، کارکردی شهر و شهرداری طبقه بندی می شوند. این 
مشکالت از مسیرهای مختلف جمع آوری شده است. این مسیرها عبارت اند از: 
پروژه نیازسنجی و نظرسنجی شهروندان شهر اصفهان طی سال های اخیر، نظر 
مدیران و کارشناسان شهرداری های مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان و بررسی 
سند بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان. بر این اساس فهرست مفصلی از 

مشکالت در زیرسیستم های شهری تدوین شد.
در مرحله سوم تعیین مشکالت کلیدی و دستیابی به علل بروز هر یک از آنها 
مهم ترین هدف بوده که استفاده از روش های تحلیل روابط علت و معلول )نظیر 
نمودار استخوان ماهی( به این منظور قابل استفاده است. در نمودار استخوان ماهی 
مسئله به اجزای کوچک تر تقسیم می شود و علت های پیدایش مشکل اصلی با 
استفاده از قوانین و روش های توفان فکری موردبحث قرار می گیرد )نمودارهای 
استخوان ماهی در تحلیل روابط علت و معلول مشکالت ساختار فضایی شهر 
اصفهان، اثرات متقابل مشکالت را در یک ساختار سلسله مراتبی بازتعریف 
می کنند و روابط شبکه ا  ی بین آن ها با استفاده از این روش قابل ردیابی نیست(. 
بدین ترتیب با به کارگیری فن استخوان ماهی در تحلیل روابط علت و معلول 
مشکالت ساختار فضایی شهر اصفهان، تعداد 316 مشکل ردیابی شده به 7 
مشکل کلیدی و ریشه ای در زیرسیستم های مدیریت شهری فروکاسته شد که 

به ترتیب عبارت اند از:
الف- وجود آالینده های زیست محیطی ناشي از مجتمع ها و واحدهاي صنعتي 

)مربوط به حوزه خدمات شهری(
ب- عدم توجه به اثربخشی و پیامد های اجرای پروژه ها در سطح مناطق شهری 

)مربوط به حوزه عمران، حمل ونقل و ترافیک(
پ- کاستی قوانین و مقررات )مدیریت – نظارت – اجرا( )مربوط به حوزه 

معماری و شهرسازی(
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ت- کمبود انگیزۀ نیروی انسانی در شهرداری اصفهان )مربوط به حوزه اداری(
ث- عدم هماهنگی و یکپارچگی منابع و مصارف )مربوط به حوزه مالی(

ج- ضعف سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص اعتالی فرهنگ شهروندی 
)مربوط به حوزه فرهنگی اجتماعی(

چ- ضعف مبانی فکری و اندیشه ای )چارچوب های نظری( در برنامه ریزی شهری 
)مربوط به حوزه برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات(

نمودار  هفت  درمجموع  استخوان ماهی،  فن  به کارگیری  با  ترتیب  بدین 
استخوان ماهی تولید شد؛ به گونه ای که برونداد هر یک از این نمودارها یک مشکل 
کلیدی و بنیادی است که می تواند به عنوان اصلی ترین مشکالت و نقاط تمرکز 

اصلی در محتوای برنامه ریزی شهر اصفهان معرفی گردند.
در مرحله چهارم به منظور تولید اهداف کالن بر پایه ی تحلیل روابط علت و 
معلولی مشکالت شهر اصفهان که از مسیرهای سه گانه استخراج شده اند بر 
استفاده از مشکل کلیدی )معلول علت های اصلی و فرعی( تمرکز می شود. در 
برابر هر یک از این مشکالت کلیدی و بنیادی در شهر اصفهان یک هدف کالن 
قابل تعریف است که دستور کار اصلی سیستم برنامه ریزی شهر اصفهان را در 
سطح اهداف کالن مشخص می کند. اهداف کالن در تناظر یک به یک با مشکالت 
اصلی و بنیادین ردیابی شده از مرحله ی تحلیل مشکالت قرار دارد؛ بنابراین 
متناظر با مشکالت بنیادی هفتگانه اهداف هفتگانه به ترتیب زیر معرفی می شود:

1( کاهش آلودگی محیط زیست
2( ارتقا نقش )جایگاه( اثرات و پیامدهای اجرای پروژه های عمرانی در تعریف 

پروژه ها
3( اصالح یا بهبود قوانین و مقررات مرتبط با نظارت و اجرای برنامه های شهری

4( تقویت انگیزه ی نیروی انسانی در شهرداری اصفهان
5( ایجاد هماهنگی و یکپارچگی منابع و مصارف )ردیف های درآمد و هزینه(

6( اعتالی فرهنگ شهروندی
7( ارتقا مبانی فکری و اندیشه ای )چارچوب های نظری( در برنامه ریزی شهری 

اصفهان
برای هر یک از اهداف کالن راهبردهای متنوع و متفاوتی قابل تدبیر و بیان است. 
بنابراین تولید بیانیه ی راهبردها می تواند از کمینه حالت )متناظر با هر هدف 
کالن یک راهبرد( تا بیشینه حالت )متناظر با تمامی ریشه های اصلی( متغیر 
باشد که در این صورت تعداد راهبردها از 7 راهبرد تا 51 راهبرد می تواند معرفی 
گردد. تعداد نهایی راهبردها در یک فرایند تصمیم گیری بر پایه ی ارزش گذاری 
گزینه های تصمیم توسط ذی نفعان برنامه مشخص می شود؛ که در ساده ترین 
حالت اولویت بندی آنها و انتخاب آنها توسط اعضای هیئت منصفه متشکل از 

ذی نفعان کلیدی رخ می دهد.
افزون بر این تولید بیانیه ی راهبردها لزوماً نیازمند به کارگیری بیانیه ی چشم انداز 
به منظور تدقیق بیان راهبرد و ایجاد یک چارچوب نظری و فنی قابل به کارگیری 
برای هر راهبرد است. به این منظور از بیانیه ی چشم انداز برنامه ی راهبردی 
اصفهان 1400 بهره گیری شده است؛ و انگاشته ای به کاررفته در هر راهبرد 

مستقیماً از این چشم انداز برگرفته شده است.
در این گزارش راهبردهای تدبیر شده مبتنی بر اختیار بیشینه ی راهبردها استوار 

گردیده است.

◙
شهرداري  در  سازماني  معماري  مدیریت  فرآیند  استقرار  و  طراحي 

اصفهان
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کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساني/ مدیریت مطالعات و پژوهش
 مجري: دکتر اکبر نبي الهي

اتمام کار: 1397
اصفهان در حوزه معماری  فعالیت های شهرداری  به سابقه طوالنی  توجه  با 
سازمانی و لزوم راهبری و مدیریت مستمر معماری سازمانی در این سازمان، 
تدوین فرآیندی جهت مدیریت معماری سازمانی ضروری تشخیص داده شد. 
 )APO03( پس از مطالعه فرآیند مرجع کوبیت با عنوان مدیریت معماری سازمانی
بلوغ فعالیت های جاری شهرداری در این زمینه ارزیابی گردید که به دلیل عدم 
وجود فرآیند مدون سطح بلوغ این فرآیند بر اساس مدل خودارزیابی کوبیت 5 
کمتر از سطح یک حاصل شد. در ادامه بر اساس الگوی کوبیت 5 و با مراجعه 
به روش توسعه معماری )ADM( در سند راهنمای توگف ویرایش 9/1 فرآیند 
مرجع مدیریت معماری سازمانی طراحی تفصیلی گردید. در این مرحله مجموعه 
زیرفرآیندها و ورودی خروجی های فرآیند مطلوب طراحی، مدل سازی و توصیف 
گردید. همچنین در سند مذکور ساختار کلی ورودی ها و خروجی های فرایند 
نرم افزاری  ابزارهای  و   BPMN استاندارد از  فرآیند  در طراحی  گردید.  تعیین 

مختلفی از جمله Viaual Paradigm و QPR استفاده گردید.
به دلیل پیچیدگی و ایده ال بودن فرآیند طراحی شده جهت اجرا در مرحله بعد 
تصمیم به چابک سازی و متناسب سازی فرآیند طراحی شده با ساختار جدید 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گرفته شد و به طور 
هم زمان مجموعه برگه های ورودی خروجی فرآیند طراحی گردید. در این مرحله 
شرح فعالیت ها و ساختار فرم های پیشنهادی موردنیاز فرآیند تدوین گردید. 
نسخه نهایی فرآیند به صورت یک سطحی و یکپارچه طراحی گردید که از 4 
زیرفرآیند تشکیل شده است. فرآیند مدیریت معماری سازمانی طراحی شده برای 

شهرداری اصفهان از 48 فعالیت و 40 فرم ورودی خروجی تشکیل شده است. 
جهت انجام هر فعالیت مجموعه فرم های موردنیاز هر فعالیت به همراه شرح 
فعالیت، معرفی ورودی ها، خروجی ها، تکنیک ها و توانمندسازهای آن فعالیت 

همراه با رهنمودهایی برای تکمیل محتوای فرم ها ارائه شده است.
فرایند تدوین شده می تواند الگوی مناسب جهت مدیریت و راهبری معماری 
سازمانی و راهنمای مستمر سازمان در استقرار و ارزیابی مداوم نتایج معماری 
سازمانی باشد. به منظور ارزیابی فرآیند طراحی شده و بهبود مستمر آن در انتهای 
این گزارش شیوه نامه ارزیابی فرآیند و معیارهای الزم برای ارزیابی دوره ای فرآیند 
طراحی شده است. ارزیابی فرآیند می تواند در زمان استقرار آن به صورت سالیانه 

انجام شود تا وضعیت فرآیند و سطح بلوغ آن در هر دوره مشخص گردد.

◙
مطالعات امكان سنجی و ارزیابی اقتصادی تجمیع ساختمان های اداری 

حوزه های ستاد شهرداری اصفهان در قالب پردیس مدیریت شهری 
مجري: معاونت مالي و اقتصادي/ عنایت اله محقق نسب 

کارفرما: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی/ مدیریت مطالعات و پژوهش
اتمام: 1396

در حال حاضر شهرداری اصفهان دارای ساختمان های متعددی است که در 
سطح شهر پراکنده شده اند، اگرچه این پراکندگی برای ساختمان هایی که نقش 
خدمات رسانی دارند، مفید است ولی به نظر می رسد تجمیع ساختمان های 
حوزههای ستاد شهرداری بتواند به عنوان یک سرمایه گذاری موفق باعث کاهش 
هزینه ها و افزایش منافع اقتصادی گردد. همچنین این تجمیع میتواند گامی باشد 

102

نشریه الکترونیکی تخصصی مدیریت شهری

ويژه نامه معاونت برنامه ريزي وتوسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان 

خبرگزاري ايمنا| آبان 97 



در راستای مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهرداری که خود میتواند سرآغازی بر 
مدیریت یکپارچه شهری قلمداد گردد. بنابراین در این تحقیق سعی شد امکان 
سنجی اقتصادی پروژه تجمیع ساختمانهای ستاد به عنوان یک ابزار پشتیبان 
تصمیم گیری صورت پذیرد. هدف اصلی این پروژه، امکان سنجی اقتصادی 
تجمیع ساختمان های حوزههای ستادی شهرداری در قالب احداث پردیس 
مدیریت شهری است. در این پروژه 30 ساختمان اداری وابسته به شهرداری بر 
اساس وظایف سازمانی انتخاب و ارزیابی اقتصادی آنها در قالب سه سناریو تجمیع 
)شامل 1. شهرداری مرکزی و معاونت ها 2. معاونت ها و سازمان های منتخب 3. 
معاونت ها، سازمان ها و مدیریت های منتخب( انجام شده است. ارزیابی اقتصادي 
بر اساس دو معیار درآمد حاصل از فروش و یا اجاره ساختمان های موجود و 

کاهش هزینه های ناشی از تجمیع ساختمان ها از یک سو و هزینه ساخت پردیس 
مدیریت شهری از سوی دیگر صورت گرفته است. 

ارزیابی سناریوهای مختلف، درمجموع به لحاظ اقتصادی تجمیع  بر اساس 
ساختمان های منتخب بر اساس دو رویکرد اجاره و فروش و در هر سه موقعیت 
پیشنهادي به صرفه است و از بین آنها سناریو اجاره دادن ساختمان های موجود 
به دلیل حفظ منابع و ساختمان ها و کمک به افزایش درآمدهاي پایدار گزینه 
مناسب تری به نظر مي رسد. الزم به ذکر است در این مطالعه صرفاً به ارزیابی 
کلی اقتصادی پرداخته شده و سایر جوانب از جمله جنبه های زیست محیطی، 

اجتماعی- فرهنگی، ترافیکی و غیره مدنظر نبوده است. 
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